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 چکیده

رخوردار بوده است. قانون تجارت بر اساس قوانینی که تجاری و غیرتجاری از اهمیت خاصی ب مؤسساتو  ها شرکتموضوع ثبت 

یا همان شرکت تجاری رکن اصلی را  ها شرکتدر  طورکلی بهوضع کرده بین شرکت و موسسه تفاوت اساسی ایجاد نموده است. 

غیرتجاری  مؤسسات، اما در پردازند میدرآمدزایی در نظر گرفته است و بیشتر به کارهای امور تجاری مانند صادرات و واردات 

دهند . به مشتریان قرار داده و کارهای مربوط به فرهنگ و هنر، حقوقی، خیریه را انجام می رسانی خدماترکن اصلی را بر پایه 

ی ها شرکتشرکت یا  توانند میی تجاری به دوطریق ها شرکت .گیردیا همان تملک دولت قرار می زیرمجموعهموسسه در 

و  ها آنی تجاری دیگر از طریق محو شخصیت حقوقی ها شرکتل خود درآورند: کنترل شرکت یا تجاری دیگر را تحت کنتر

های قانون فرانسه در مورد شرکت 0323. در ماده ها آنی تجاری دیگر بدون محو شخصیت حقوقی ها شرکتشرکت یا  کنترل

آید، نه تنها نشانی از پیشینه روشن در رابطه یدست ماز بررسی قانون تجارت کشور فرانسه به آنچهتجاری سخن آمده است، اما 

 با شرکت یا مؤسسات غیرتجاری ندارد، بلکه حکایت از پراکندگی و ابهام در مقررات موجود دارد.

 

 های تجاری، شرکت یا مؤسسات غیرتجاری، حقوق ایران، حقوق فرانسهشرکتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه-1

کنند، های تجاری در کنار اشخاص حقیقی که مبادرت به تجارت میان، ایجاد شرکتبا گسترش جوامع و دادوستدهای فراو

های خود های تجاری و غیرتجاری در پی راهی برای کم کردن هزینهناپذیر است. بر همین مبنا همیشه شرکتامری اجتناب

یک راه حل  ها شرکتباشد. ثبت ی میهای تجاری و غیرتجارهای کم کردن هزینه، ثبت شرکتاند که یکی از این شیوهبوده

گشای های گوناگون شاید بتواند راهشوند. در زمانبرای اهداف مختلفی به آن متوسل می ها شرکتبسیار مناسب است که 

توان برای نمونه فرار از اطاله زمان انحالل شرکت را اشاره کرد. زیرا در ثبت دیگر زمان انحالل بسیاری از مشکالت باشد. می

های تجاری و غیرتجاری اهداف و منافع زیادی وجود دارد. البته ایراداتی هم وجود ندارد. الزم به ذکر است در ثبت شرکت

 (. 237: 0241انحصارطلبی و گرفتن قدرت انحصاری بازار است )پاسبان،  ها آنوجود دارد که مهمترین 

ها را بر آن داشته تا به ها و بنگاهاقتصاد رقابتی جوامع، سازمانشدن بازارهای تجاری و به تبع آن برقراری اصول نظام جهانی

های ناشی از این جریان و ادامه حیات خویش در شرایط جدید و محیط رقابتی، از ابزارها و ساز و کارهای منظور کاهش زیان

اری با محیط رقابتی، فعالیت های تجاری و غیرتجمختلف استفاده کنند. یکی از نهادهای حقوقی مؤثر برای ثبت کردن شرکت

-است. ثبت شرکت ها آنهای تجاری و غیرتجاری برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی اقتصادی و تجاری، ادغام شرکت

، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعاالن در ها آنهای تجاری و غیرتجاری با افزایش توان 

های تجاری و غیرتجاری را نیز پیامد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. از یک ضوع فعالیت شرکتعرصه مو

را افزایش دهد و از سوی دیگر ممکن  ها آنهای تجارتی، توان فعالیت تواند با تجمیع اموال مشهود و نامشهود شرکتسو، می

(. ثبت رویکردی در جهت 030: 0247زاده، را از صحنه رقابت حذف کند )حسنهای کوچک است انحصار ایجاد، و شرکت

 ها شرکتوری است که هدف از آن در گام نخست افزایش بهره ها شرکتهای اقتصادی ها و ویژگیپاسخگویی به شرایط، چالش

های اقتصادی است یطی و فعالیتهای بزرگ است. ثبت، الزاماتِ شرایطِ محو مجموعه ها شرکتهای اقتصادی و توسعه فعالیت

های خود و بازار و هم در جهت جلوگیری از رو شود تا در یک شرایط رقابتی هم در راستای فعالیتتحمیل می ها شرکتکه به 

های تجاری و غیرتجاری در بیشتر قدم بردارند. اگرچه ثبت به عنوان راهکاری مؤثر در بازسازی شرکت ها شرکتبه افول نهادن 

های مهم حقوقی به رسمیت شناخته شده است، با این حال حقوق ایران در این زمینه در آغاز راه خود قرار دارد. برای منظا

اینکه بتوان به دنبال راهی برای پیشرفت در این زمینه بود. ناگزیر از جستجو در قوانین و حقوق داخلی و مقایسه آن با نظام 

نیم هم مشکالت خود را در راه رسیدن به هدف شناسایی کرده و هم راهکارهایی با توجه شویم تا بتواحقوقی کشور فرانسه می

های تجاری و غیرتجاری وجود دارد را یافت. این نوشتار با مقایسه مطالب به آنچه در نظام حقوقی فرانسه در زمینه ثبت شرکت

رعایت قوانین و موازین قانونی ثبت و جلوگیری از  های حقوق ایران را آشکار نموده است. به منظوربا حقوق فرانسه کاستی

بینی شده است که حضور و گیری انحصار به عنوان آثار نامطلوب این نهاد حقوقی در حقوق فرانسه مقرراتی نظارتی پیششکل

نظام سازد. لذا شایسته است های تجاری و غیرتجاری ضروری میدخالت نهادهای دولتی را با هدف نظارت بر ثبت شرکت

رسد که حقوقی هر کشور در مورد این موضوع مقررات دقیقی را در نظر بگیرد. از این رو است که این سوال اصلی به ذهن می

تواند جایگاه خود را به های تجاری و غیرتجاری در حقوق ایران، ثبت شرکت میآیا با توجه به شرایط و تشریفات ثبت شرکت

فراهم کند؟ برای اینکه بتوان به این سؤال پاسخ داد ناگزیر از جستجو در  ها شرکتوری بهرهعنوان عاملی مهم برای پیشرفت و 

شویم تا بتوانیم هم مشکالت خود را در راه رسیدن به قوانین و حقوق داخلی و مقایسه آن با نظام حقوقی کشور فرانسه می

 وجود دارد را یافت.  ها شرکتی فرانسه در زمینه ثبت هدف شناسایی کرده و هم راهکارهایی با توجه به آنچه در نظام حقوق
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شود که منحصر ی سوم توسعه به تصویب رسید صرفاً مقررات پراکنده در این زمینه مالحظه میکه قانون برنامه 0230تا سال 

های ، ثبت شرکتی پنجمی چهارم و به دنبال آن قانون برنامههای تعاونی و دولتی است. با تصویب قانون برنامهبه شرکت

تر از آن چگونگی حفظ حقوق بستانکاران ی پنجم به تشریفات و مهمغیرتجاری مجوز قانونی یافت. با این حال در قانون برنامه

، ضمن توجه به حقوق ها شرکتتوجهی نشده است. الیحه جدید قانون تجارت به تفصیل به شرایط الزم برای انجام ثبت 

-های تجاری و غیرتجاری یکی از کارسازترین سازوکارهای اقتصادی برای نجات شرکتثبت شرکتبستانکاران پرداخته است. 

آوری مشترک با هدف ارتقاء سطح گیری از توان مالی، شهرت و فنهای تجاری از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی و یا بهره

یشرفته، راهکار یادشده با دقت و تفصیل در قانون تجارت یا های حقوقی پی نظامرود. امروزه تقریباً در همهتولید به شمار می

 (. 32: 0241بینی قرار گرفته است )کاویانی، مورد پیش ها شرکتقانون 

 

 ادبیات پژوهش-2

 ها شرکتی مختلط که سرمایه گذاران این ها شرکتدر حقوق رم درمی یابیم که ثبت  ها شرکتبا نگاهی به تاریخچه ثبت 

حضور مدیران عامل تأثیر  ها شرکتاختیار اشخاص دیگر می گذارند، معمول بوده است، ولی در این نوع سرمایه خود را در 

ی که مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث مسئول کلیه اعمالی است که به حساب شرکت طور بهزیادی در امور شرکت دارد، 

(. Cannu & Dondero; 2016اصلی مطلع نباشند ) انجام می دهد حتی اگر معامله کنندگان اصوالً از وجود سرمایه دار

تاریخچه ثبت شرکت در ایران تاریخچه ثبت شرکت در ایران نشان می دهد که در حقوق اسالمی نیز انواع شرکت به صورت 

، مزارعه ، مساقات و مضاربه نیز در حقوق اسالمی  ها شرکتمختلف پیش بینی شده است، زیرا صرف نظر از احکام حقوقی 

عی از شرکت می باشد . در حقیقت مضاربه همان شرکت عاملیت است که در حقوق رم معمول بوده است . شرکت نسبی که نو

ریشه در اصول حقوق و فقه اسالمی دارد ” در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است در حقوق اروپایی نیست و کامال

جنبه  ها شرکتمی گوید که تا اواخر قرن شانزدهم میالدی اکثر به ما  ها شرکت(. تاریخچه ثبت 009 -007: 0241)وحیدی، 

نیز ضمانت کننده  ها آنشخصی و خانوادگی داشته اند و مسئولیت شرکاء محدود به دارایی های شرکت نبوده و اموال شخصی 

ده است به این تعهدات شرکت بوده است، تنها استثناء دربارۀ حمل و نقل دریایی است که در این خصوص قوانینی مقرر بو

ترتیب که: مسئولیت مالکین کشتی و کسانی که سرمایه خود را در این کار می گذاشتند، و یا اموال خود را از طریق حمل و 

نقل دریایی منتقل می کردند ، محدود به خود کشتی ها بوده وشرکت سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه ای باشد 

ی سرمایه به شکل امروزی خود که مسئولیت شرکاء در آن ها شرکتد نداشته است . تاریخچه ثبت که به شرکت آورده اند وجو

های در شرکت باشد و دارای سهم الشرکه قابل نقل و انتقال باشد به زمانی باز می گردد که شرکت ها آنمحدود به سرمایه 

ستین شرکت شبیه به شرکت سهامی امروزی آغاز به بزرگ برای استفاده از منابع اقتصادی مناطق مستعمره تشکیل شدند. نخ

 ,Cozian, Viandier and Deboissyمیالدی در ژنو برای تأسیس بانک سن ژرژ به ثبت رسید ) 0100کار کرد در سال 

یی با اجازه دول اروپایی ها شرکت(. پس از آغاز قرن شانزدهم که مستعمرات کشورهای اروپایی توسعه پیدا کرد ، 2013

مسئولیت صاحبان  ها شرکتاستفاده از منابع طبیعی سرزمینهای مستعمره بود . در این  ها آنگردیدند که هدف از  تأسیس

در شرکت بوده و هر کدام از سهامداران حق انتقال سهام خود به دیگری را داشتند. در قرن هفدهم  ها آنسهام محدود به آورده 

به عمل آمد، روز  ها شرکتافتند و با وجود سوء استفاده هایی که از این نوع ی سهامی در دول اروپایی توسعه زیادی یها شرکت

ی سهامی با اخذ اجازه از دولت انجام می گرفت ، ها شرکتافزایش یافت. تا پایان قرن نوزده میالدی تشکیل  ها آنبه روز تعداد 
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به تصویب رسید . قانون اولیه ثبت شرکتهای لکن از اواخر قرن نوزدهم و پس از آن برای ثبت شرکتهای سهامی قوانین خاصی 

وضع گردید ، لکن پس از آن قوانین زیادی در اصالح قانون مزبور ) حدود  0317ژوئیه  39سهامی در حقوق فرانسه در مورخ 

ی سهامی را کمی پیچیده می ها شرکتاصالحیه و قانون جدید ( به تصویب رسیده است که همین امر تشریفات و قوانین  300

شرکت با مسئولیت محدود که در آلمان رواج یافته بود، نیز با وضع مقررات جدید وارد حقوق  0431مارس  7سازد و در تاریخ 

 (.Lefebvre, 2011- 2012فرانسه شد )

های تجاری بر مبنای حق های حقوقی ثبت شرکتتحول سیستم»( تحقیقی تحت عنوان 0244زاده )طباطبایی حصاری و صفی

با « قراردادی»و « اداری»در کامل ترین شکلِ خود دارای دو کارکرد  ها شرکتانجام دادند. سیستم ثبت « ه اطالعاتدسترسی ب

است. لیکن تحلیل مبانی تاریخی، حقوقی و اقتصادی سیستم های یادشده در دنیا نشان « هزینه ی اطالعاتی»صرف حداقل 

سیستم ثبتی »در طی عبور از سه مرحله ی « فرایند تکاملی»ر یک می دهد که این کارکردها به صورت تدریجی و مبتنی ب

توسعه ی قلمرو اطالعات ذخیره شده از اطالعات هویتی به اطالعات »، «مبتنی بر اطالعات هویتی و ایجاد شخصیت حقوقی

یگر سیستم های ی ایران نیز همانند دها شرکتتوسعه یافته است. در سیستم ثبت « کاهش هزینه ی اطالعاتی»و « اقتصادی

ثبتی این روند از آغاز عصر قانون گذاری تا به امروز سپری شده، لیکن عدم توجه به هریک از این تحوالت در نظام ثبت 

ی تجارتی به یک نهاد صرفاً تشریفاتی و بدون منطق منجر شده است که نه تنها ها شرکتی ایران به تبدیل نهاد ثبت ها شرکت

ان نمی دهد، بلکه تضمینی نسبت به صحت اطالعات ثبت شده هم ارائه نمی کند. این مقاله با اطالعات دقیقی به ذی نفع

در حوزه ی اروپای قاره ای و حقوق « ی تجارتی از منظر دسترسی به اطالعاتها شرکتنظام های ثبت »نگاهی تطبیقی به انواع 

ی ایران از منظر ها شرکته رسیده که سیستم ثبت به این نتیج ها شرکتکامن ال و تحلیل مبانی حقوقی تحول سیستم ثبت 

در پی صرفه جویی در هزینه ی دسترسی به اطالعات ثبت شده است و می  ها شرکتقانونی همانند دیگر سیستم های ثبت 

 .توان با حل موانع اجرایی، این سیستم را همپای دیگر سیستم های مدرن احیا کرد

های پرداخت. یافته« ت شرکت تجاری قبل از ثبت در حقوق ایران و انگلیستعهدا»( تحقیقی تحت عنوان 0243حجتی )

گردند از مباحث مورد اختالف در قانون  تحقیق نشان داد که تعهداتی که بعضاً قبل از به ثبت رسیدن شرکت تجاری منعقد می

نا که با هیچ یک از تأسیس های تجارت ایران است. تعیین تکلیف این دست از تعهدات مبنای حقوقیِ موجهی ندارد بدین مع

، حکماً در این خصوص 1حقوقی چه در ایران، فرانسه و انگلیس قابل انطباق نیست. امّا قانونگذار فرانسه وفق بندهای ماده 

 0431مصوّب  ها شرکتقانون  21Cتعیین تکلیف نموده است و قانونگذار انگلیس، به دلیل همین عدم انطباق، مستند به ماده 

، آن را نپذیرفته 0473قانون اتحادیه اروپا مصوّب  4ماده  3و همچنین بند  3001مصوّب  ها شرکتقانون  10ان ماده یا هم

است. در قانون ایران نه اثری از حکم قانون دیده می شود و نه اثری از عدم پذیرش مطلق آن. بنابراین نه تنها هیأت مدیره 

نمی باشد بلکه در اصل شرکت موصوف نمی تواند وارد مقوله تنفیذ یا رد تعهداتی صالح به رد یا تنفیذ تعهدات قبل از ثبت 

گردد که قبل از ثبت برای آن صورت گرفته است و این اَمر نیاز به حکم صریح قانون خواهد داشت و افرادی که این تعهدات را 

 .باشند به نام شرکت در شرف تأسیس امضاء نموده اند، خود، شخصاً مسئول ایفای آن می

« های تجاری در ثبت اموال منقول و غیرمنقولمسئولیت حقوقی مدیران شرکت»( تحقیقی تحت عنوان 0247پور )چوپانیان

انجام داد. در مجموع در ثبت اموال منقول وغیر منقول توسط مدیران شرکتهای تجاری نتایجی حاصل آمد که مدیران براساس 

جمع عمومی مکلف به انجام وظیفه در خصوص ثبت اموال مزبور بوده که تخلف در این قانون ، مقررات اساسنامه و مصوبات م
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خصوص در برخی موارد موجب مسئولیت مدنی و در برخی امور دیگر موجب مسئولیت کیفری برای ایشان خواهد بود و مکلف 

 .به جبران خسارت در برابر شرکت و اشخاص ثالث می شوند

 

 اهداف پژوهش-3

 هدف اصلی

 های تجاری و غیرتجاری در قانون تجارت ایران و فرانسه و تغییرات آنسی و مطالعه تطبیقی مبحث چگونگی ثبت شرکتبرر

 هدف فرعی

 ها شرکتوری های تجاری و غیرتجاری در نظام حقوقی ایران در زمینه پیشرفت و بهرهشناسایی جایگاه ثبت شرکت -

 

 روش پژوهش-4

ها، ای انجام خواهد شد. بدین صورت که ابتدا مطالب مرتبط با موضوع اعم از کتب، مقالهبخانهاین پژوهش از طریق مطالعه کتا

آوری نظرات مختلف به منظور دستیابی به نتایج موردنظر به گردد و پس از جمعها، جزوات، منابع اینترنتی استخراج میرساله

 پرداخته شد.  ها آنتحلیل 

 

 یافته های پژوهش-5

 های غیرتجاریار و نتایج شخصیت حقوقی تشکیالت و شرکتبخش اول: آث

شناسایی یا اعطاء شخصیت حقوقی به یک گروه یا جمعیت از جمله تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری دارای آثار و نتایجی است 

نام )گفتار دهیم. بدین منظور مطالعات این مبحث را طی سه گفتار به ترتیب که در این مبحث آن را مورد بررسی قرار می

 دهیم.های غیرتجاری )گفتار سوم( ارائه میاول(، اقامتگاه )گفتار دوم( و تابعیت شرکت

 

 های غیرتجارینام تشکیالت و شرکت -گفتار اول

نماید که تحت عنوان معینی با دیگران روابط حقوقی برقرار سازند و نظم و انتظام زندگی اجتماعی و حقوقی اشخاص ایجاب می

اند، اعمال خود را انجام دهند زیرا بدون داشتن نام برقراری ارتباط با شخص دیگری به که برای خود انتخاب کردهبا نامی 

 گیرد.دشواری صورت می

« خانوادگی باشد...هرکس باید دارای نام»ق.م. مقرر داشته :  447در مورد ضرورت انتخاب نام برای اشخاص حقیقی ماده 

نامه اصالحی، که درج نامه مؤسسه آیین 1بینی نشده است، اما مطابق ماده غیرتجاری در قانون پیشانتخاب نام برای مؤسسات 

تواند دارای کلیه حقوق شخص حقوقی می»ق.ت که مقرر داشته :  133چنین طبق ماده را در اظهارنامه ضروری دانسته، و هم

 های مزبور را استفاده کرد.ضرورت انتخاب نام برای شرکتتوان ، می«و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است....
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 های غیرتجاریاقامتگاه تشکیالت و شرکت -گفتار دوم

باشند که قانون برای انسان مقرر کرده است، مگر حقوق طور که گفتیم، اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی میهمان

که اشخاص حقوقی بتوانند حقوق خود سلب شده است. بدیهی است برای آن و تعهداتی که ذاتی انسان بوده و از شخص حقوقی

 را به اعمال و به تکالیفشان بپردازند نیازمند به وجود محلی هستند که در علم حقوق از آن به اقامتگاه تعبیر شده است.

متگاه برای مؤسسات مزبور هر شرکت غیرتجاری بدلیل داشتن شخصیت حقوقی باید اقامتگاه معین داشته باشد، تعیین اقا

کند که شخص تابعیت چه کشوری را دارد، زیرا که اقامتگاه اشخاص حقوقی معین میدارای آثار مهم حقوقی است. از جمله این

تلقی گردیده و با تغییر آن تابعیت اشخاص حقوقی تغییر  ها آنق.ت، تابعیت اشخاص حقوقی تابع اقامتگاه  140بموجب ماده 

دار مورد توجه بوده، چون در اقامه دعوی علیه شخص باید چنین موضوع اقامتگاه از لحاظ تعیین دادگاه صالحیتمنماید. همی

های عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه 00جاست. ماده به دادگاهی مراجعه شود که اقامتگاه شخص در آن

 .0علیه در حوزه آن اقامتگاه داردهی اقامه شوند که مدعیدارد که دعاوی باید در دادگااین مورد مقرر می

 

 بند اول: مفهوم اقامتگاه 

(. در 230و در لغت به معنای محل سکونت است )معین، همان: « گاه»و پساوند « اقامت»اقامتگاه ترکیبی است که از کلمه 

)صفار، همان: « کند، برای آنان فرض میمحلی است که قانون برای اجرای تعهدات و اعمال حقوقی اشخاص»اصطالح حقوق 

-جا حضور ندارد( تا نیازمندیشود )هرچند که همیشه در آن(. در علم حقوق شخص در یک محل معین مستقر فرض می331

اش نسبت به آن محل وجود دارد که دائمی و پایدار های اجتماعی وی تأمین گردد. در واقع یک وابستگی برای فرد و خانواده

 (.373: 0241سلجوقی، است )

که شود و بدین وسیله اشخاص بدون آنای است حقوقی که بین شخص و حوزه معینی از قلمرو دولت ایجاد میاقامتگاه رابطه

 (.30: 0243باشند )نصیری، تبعه آن دولت باشند از ساکنین آن می

 

 های غیرتجاریبند دوم: نحوه تعیین اقامتگاه شرکت

ورد اقامتگاه اشخاص حقیقی تضادی بین قوانین نیست. قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقیقی را محل در حقوق ایران، در م

اعالم نموده که در صورت تعدد این دو محل مرکز مهم امور شخص حقیقی اقامتگاه وی خواهد  ها آنسکونت و مرکز مهم امور 

-اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن»گونه انعکاس یافته است: ق.م. این 0003بود. این ضابطه در ماده 

جا باشد، اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن

 «.اقامتگاه محسوب است...

ونی تعابیر گوناگونی بکار برده است. از یک برخالف اقامتگاه اشخاص حقیقی، در رابطه با اقامتگاه اشخاص حقوقی متون قان

ق.ت  140ق.م اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آن معرفی کرده است، از سوی دیگر ماده 0003طرف ذیل ماده 

 جا متمرکز است، اعالم نموده است.اقامتگاه شخص حقوقی را محلی که اداره شخص حقوقی در آن

                                                           
چنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین ها در ایران است، همهای بازرگانی که مرکز اصلی آنع به ورشکستگی شرکتدعاوی راج» .ق.آ.د.م. مقرر داشته: 33.در این زمینه ح ماده  0

یان است، در مرکز که تصفیه امور شرکت در جرکه شرکت باقی است و نیز در صورت انحالل تا وقتیشرکت و شرکاءو اختالفات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی

 «.شوداصلی شرکت اقامه می
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 دارد: مقرر می 33های عمومی و انقالب در ماده هسرانجام آیین دادرسی مدنی دادگا

چنین دعاوی مربوط به اصل شرکت در ایران است، هم ها آنهای بازرگانی که مرکز اصلی دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت»

ی است که شرکت باقو دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختالفات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت، تا زمانی

این ماده مرکز « شودکه تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه میو نیز در صورت انحالل تا وقتی

 را جانشین اقامتگاه قلمداد کرده است. 3اصلی شرکت

گاه اشخاص چنین اقامتطبق مواد مزبور، در اصل موضوع که اقامتگاه اشخاص حقوقی غیر از اقامتگاه مؤسسین است، و هم

در یک محل باشد تعارضی بین قوانین نیست، ولی ممکن است محل اداره شخص  ها آنحقوقی که محل اداره و مرکز عملیات 

گردد، دفتر و محل اداره دارد، ولی فعالیت حقوقی غیراز مرکز عملیاتش باشد. مثالً مؤسسه آموزشی در تهران تاسیس می

شود، در نتیجه محل اداره با مرکز عملیات آن یکی نیست. در این اصفهان انجام می آموزشی که موضوع اصلی مؤسسه است در

ماده « مرکز اداری»ق.م،  0003ماده « مرکز عملیات»صورت بین قانون تجارت و قانون مدنی اختالف است، و ما با سه عنوان 

اشخاص حقوقی را مرکز عملیات و قانون  ق.آ.د.م. مواجه هستیم. قانون مدنی اقامتگاه33ماده « مرکز اصلی»ق.ت. و 140

 داند.تجارت محل اداره و قانون آیین دادرسی مدنی مرکز اصلی آن می

های مندرج در این مواد را باید یک از محلحال با توجه به اختالف بین قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ کدام

 اقامتگاه شخص حقوقی دانست؟

 اند.قوقی با توجه به دو مادۀ مندرج در قانون مدنی و قانون تجارت نظرات متفاوت ارائه نمودهدر این زمینه علماء ح

و با آن در خصوص اقامتگاه اشخاص  2چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده»گویند: بعضی از اساتید چنین می

تفاوت است( باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ حقوقی تفاوت دارد )زیرا موضوع این دو ماده امری واحد و حکم آن دو م

؛ 294، شماره 0241)شایگان، « هاستقانون تجارت بدانیم و بگوئیم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوق مرکز عملیات آن

جه (. طبق این نظریه اشخاص حقوق مشمول عمومات قانون مدنی هستند. در نتی270؛ سلجوقی، همان: 11: 0249عبادی، 

 گیرد.جا صورت میدر آن ها آنمحلی است که فعالیت عمده  ها آناقامتگاه 

گویند شخص حقوقی ممکن است در نقاط مختلف مشغول فعالیت باشد و چون مرکز فعالیت آن بر مخالفان این عقیده می

خص حقوقی بدانیم )کاتبی، همان: خالف مرکز اداری دائماً در معرض تغییر است، لذا منطقی نیست که این مراکز را اقامتگاه ش

قانون تجارت  140ماده »ق.ت را نسخ کند، زیرا  140تواند ماده ق.م نمی 0003(. بعالوه ماده 17: 0241؛ اعظمی زنگنه، 23

باشد ولی ناسخ  140قانون مدنی ناسخ ماده  0003همان قانون است و بنابراین بسیار بعید است که ماده  140متفرع بر ماده 

صورت راجع به تابعیت اشخاص حقوقی فاقد قانون خواهیم بود و این نباشد، اگر بگوئیم هر دو را نسخ کرده در این 140 ماده

 (.132: 0، ج0241)جعفری لنگرودی، « گذاران استطور نسخ هم بعید از متعارف عقول قانون

لفظی است. چون مقصود از مرکز عملیات در ماده ای عقیده دارند که تعارض بین دو قانون یاد شده نیست و تفاوت تنها عده

شود جا گرفته میق.م. مرکز عملیات مادی و فنی نیست، بلکه همان مرکز عملیات اداری و محلی است که تصمیم در آن 0003

؛ صفار، همان: 090ق.ت مترادف است )صفائی و قاسم زاده، همان:  140مندرج در ماده « اداره شخص حقوقی»و با جمله 

 (.090: 0، ج0242نیا، ؛ ارفع24؛ کاتبی، همان: 201

                                                           
جا انجام وظیفه کننده در آنکننده و کنترلگیرنده، ادارههای تصمیم.مرکز اصلی شخص حقوقی با مرکز عملیات آن مفهوم واحد ندارند. چون مرکز اصلی شخص حقوقی محلی است که ارگان3

 شود.جا انجام میایل شخص حقوقی در آن محل قرار داشته، و موضوع اصلی وی در آنکنند، ولی مرکز عملیات محلی است که کارگاه و وسمی
  )دو سال بعد( تصویب شده است. 0202بهمن ماه سال  37که کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی در به تصویب رسیده، در صورتی 0200. قانون تجارت در سال 2
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هاست )جعفری های تجاری به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ آناند که اقامتگاه شرکتدانان بر این عقیدهاغلب حقوق

 کند: ( دالیل زیر این نظر را تقویت می11؛ اسکینی، همان: 132: 0لنگرودی، ج

را مرکز اصلی شرکت تعیین  ها آناقامه دعوی علیه شرکت که جزء اشخاص حقوقی است، اقامتگاه  ق.آ.د.م. در مورد 33ماده -0

جا کرده است. منظور از مرکز اصلی، محلی است که امور مهم و اساسی شرکت در آن محل متمرکز بوده و تصمیمات از آن

مرکز »های تجاری را باید است. پس اقامتگاه شرکتشود. لذا از حیث معنی اصطالح مرکز اصلی با محل اداره مترادف صادر می

 آن بدانیم.« اصلی یا محل اداره

که در کند مگر آنقانون مدنی نسبت به قانون تجارت عام است و طبق اصل کلی عام مؤخرالتصویب قانون خاص را لغو نمی-3

اقامتگاه را در قانون تجارت از بین نبرده  ق.م. مباحث مربوط به تعیین 0003قانون عام صراحتاً قید شده باشد. چون ماده 

 .9های تجاری را محل مندرج در قانون تجارت دانستاست، بنابراین باید اقامتگاه شرکت

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی »مقرر داشته:  ها شرکتماده اول قانون ثبت -2

گردد و مرکز اصلی آن نیز در خارج باشد، ده این است که هر شرکتی که در خارج تشکیل میمفهوم مخالف ما«. محسوب است

هاست نه مرکز عملیات. با های تجاری، مرکز اصلی آنگردد. در ماده مزبور مالک تعیین تابعیت شرکتخارجی محسوب می

باشد، بنابراین از قانون ثبت )ماده یک( رتبط میم ها آنق.ت تابعیت اشخاص حقوق با اقامتگاه  140که طبق ماده توجه به این

 توان چنین استنباط کرد که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز اصلی )محل اداره( آن است.می

-های تجاری را نمیهای غیرتجاری قانون ساکت است، اما بدیهی است که مقررات مربوط به اقامتگاه شرکتدر رابطه با شرکت

توان قانون خاص یرتجاری اعمال نمود، زیرا قانون تجارت، قانون خاص است و با وجود قانون عام نمیتوان در مورد مؤسسات غ

 را به سایر اشخاص حقوقی تسری داد.

دفاع باشد. چون این مؤسسات های غیرتجاری( قابلرسد که ضابطة قانون مدنی )مرکز عملیات بعنوان اقامتگاه شرکتبنظر می

 حقوق مدنی هستند در نتیجه باید تابع قانون مدنی باشند.از اشخاص حقوقی موضوع 

 

 های غیرتجاریبند سوم: تغییر اقامتگاه شرکت

تغییر اقامتگاه بمعنای انتقال آن از شهری به شهر دیگر در داخل یک کشور یا از کشوری به کشور دیگر امری مرسوم و پذیرفته 

ا تغییر دهد، البته بجز اقامتگاه اجباری مثل اقامتگاه صغار و محجورین یا تواند اقامتگاه خود رشده است و اصوالً هر کس می

 (.37ق.م( که جنبه استثنایی دارد )نصیری، همان: 0007و  0001اقامتگاه مأمورین دولت )موضوع مواد 

 است: بینی نموده ق.م دو شرط را پیش 0009در مورد تغییر اقامتگاه اشخاص حقیقی از شهری به شهر دیگر، ماده 

که شخص تصمیم نگیرد که بطور دائم به محل دیگر برود باشد، تا زمانیشرط اول: قصد تغییر اقامتگاه توسط شخص می

 اقامتگاه او در محل قبلی خواهد بود.

توان ترک محل سابق و استقرار در محل جدید را شرط دوم: انتقال مرکز مهم امور شخص است که بوسیلة اوضاع و احوال می

 از نمود.احر

پذیر است، و این عمل به اراده دارنده آن به چنین انتقال و تغییر اقامتگاه اشخاص حقیقی از کشور به کشور دیگر امکانهم

(. بنابراین اگرچه از مفهوم اقامتگاه 371گیرد )سلجوقی، همان: همراه عمل مادی تغییر جا از کشور به کشور دیگری صورت می

                                                           
 گردد، باشد.های تجاری حکم خاص تلقی میق. ت که در مورد شرکت 140تواند ناسخ کلی ماده تجارت عنوان عام دارد، نمی. بعبارت دیگر قانون مدنی نسبت به قانون 9
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گردد، اما به موجب اصل تغییرپذیری اقامتگاه، اقامتگاه شخص یک امر همیشگی نیست آن انتزاع می وصف ثبات و دائمی بودن

 (.37؛ نصیری، همان: 342بلکه دائمی بودن آن یک امر نسبی است )صفار، همان: 

دیگر منع قانونی های تجاری به معنای انتقال آن از محلی به محل دیگر در داخل یا از کشور به کشور تغییر اقامتگاه شرکت

توانند از طریق تشکیل مجمع عمومی چه شرکاء قصد تغییر اقامتگاه شرکت در داخل کشور را داشته باشند میندارد. چنان

شود، که در ابتداء تشکیل شرکت باید به نامه اقامتگاه شرکت معین مینامه یا شرکتالعاده اقدام نمایند زیرا در اساسفوق

 32العاده برسد )مواد نیز باید به تصویب مجمع عمومی فوق ها آنؤسسین و در طول حیات تغییر تصویب مجمع عمومی م

 ق.ت.(.000الیحه اصالحی و 

ق.ت تابعیت اشخاص حقوقی بستگی به اقامتگاه آنان  140در تغییر اقامتگاه شرکت از کشور به کشور دیگر چون طبق ماده 

پذیر هست یا خیر؟ اجماالً تاثیر دارد، باید دید آیا تغییر تابعیت اشخاص حقوقی امکاندارد و تغییر اقامتگاه در تغییر تابعیت 

های تجاری را از کشوری به کشور دیگر انتقال داد. توضیح مطلب در بحث تغییر تابعیت توان تابعیت شرکتباید بگوییم که می

 مؤسسات غیرتجاری بیان خواهد شد.

های ی چه انتقال آن از یک محل به محل دیگر یا از کشور به کشور دیگر، بمانند شرکتهای غیرتجارتغییر اقامتگاه شرکت

 پذیر است.تجاری، امکان

-شود و مؤسسه حین ثبت باید اقامتگاه خود را معین کند، اما آیا مؤسسه مینامه معین میمعموالً اقامتگاه مؤسسه در اساس

که اقامتگاه مؤسسه همان است که در باشد، یا این1ای و دیگری اقامتگاه قراردادیهتواند دارای دو اقامتگاه یک اقامتگاه اساسنام

 نامه تعیین شده، و امکان تعیین اقامتگاه قراردادی )خاص( نیست؟اساس

کند، ولی در محل دیگری جز نامه تهران را اقامتگاه خود معین میبعنوان مثال مؤسسه در تهران تشکیل شده، و در اساس

کند، از نظر اشخاص ثالث کند، و یا در قراردادی خاص با شخصی، محل دیگری را بعنوان اقامتگاه معرفی میفعالیت میتهران 

تواند کس نمیهیچ»ق.م. 0002اقامتگاه مؤسسه در تهران است یا در محل دیگری که در قرارداد معین شده است؟ طبق ماده 

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله با » دارد: همان قانون مقرر می 0000اما ماده « بیش از یک اقامتگاه داشته باشد

برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی  ها آنیکی از 

مطابق ماده مزبور که تعیین محل » شد...راجع به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد 

ق.م. چنین قراردادی 1 00توان به سؤال مطرح شده پاسخ مثبت داد. بعالوه بموجب ماده اقامت قراردادی را جایز دانسته می

ای داشته باشد و یک نامهتواند یک اقامتگاه اساسباشد پس صحیح است. بنابراین مؤسسه میچون مخالف صریح قانون نمی

تواند مورد استفاده قرار گیرد که اشخاص ملی ای )اقامتگاه خاص(، و این اقامتگاه فقط در صورتی مینامهاقامتگاه غیر اساس

 قراردادی جداگانه با مؤسسه آن را قبول کرده باشند.

 

                                                           
امتگاه فقط نسبت به موضوع نماید، و این نوع اقنامه تعیین می.اقامتگاه قراردادی، اقامتگاهی است که شخص حقوقی فقط برای انجام بعضی از امور، محلی را غیر از محل تعیین شده در اساس1

 شود.خاص مثل انعقاد قرارداد یا اقامه دعوی انتخاب می
  «.که مخالف صریح قانون نباشد نافذ استاند در صورتیکه آن را منعقد نمودهقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی»قانون مدنی:  00.ماده 1
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 های غیرتجاریگفتار سوم: تابعیت تشکیالت و شرکت

 بند اول: مفهوم و فایده تابعیت شخص حقوقی

بول شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی، شخص حقوقی مانند شخص حقیقی دارای تابعیتی مستقل از تابعیت اعضاء و با ق

شرکاء خواهد بود. عامل تابعیت همانند اقامتگاه از ممیزات و مختصات اشخاص حقوقی و از موجبات تقسیم جغرافیایی اشخاص 

تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که یک »ه شده است: باشد. در تعریف تابعیت گفتالمللی میدر جامعه بین

 (.340: 0243)نصیری، « کندشخص حقیقی یا حقوقی و یا یک شیء را به دولتی مرتبط و متصل می

جا سکونت این ارتباط از این جهت جنبه روحی و معنوی دارد که مربوط به زمان و مکان مشخص نیست که شخص در آن

شود )نصیری، داند، ناشی مین لحاظ واجد وصف سیاسی است که از حاکمیت دولتی که شخص را از خودش میدارد، و از ای

 نامیم.می« تبعه»(. شخصی را که دارای تابعیت کشور معینی باشد 31همان: 

همیت فراوان است. المللی دارای منشأ اثر حقوقی و اشناسایی تابعیت برای اشخاص حقوقی عالوه بر حقوق داخلی در روابط بین

طور که در تعریف به آن اشاره کردیم، تابعیت یک رابطه سیاسی است و مهمترین اثر تابعیت، حمایت سیاسی است. همان

که تابع آن کشور باشد. از حیث برخورداری از  7ها در صورتی موظفند که از شخص حقوقی حمایت دیپلماتیک نماینددولت

کند، در صورتی اشخاص حقوقی واقع گذار حقوقی را تنها برای اتباع کشور شناسایی میقانون حقوق و مزایا در بسیاری موارد

کنند از شوند که تابع آن کشور باشند، و اشخاص حقوق تبعه بیگانه که در کشور دیگر فعالیت میمند میدر کشوری از آن بهره

قانون اساسی  30لیف معاف باشند. بموجب اصل چه ممکن است از بعضی تکابرخی حقوق و مزایا محروم هستند چنان

و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به  ها شرکتدادن امتیاز تشکیل »جمهوری اسالمی ایران: 

تواند به چه نوع توان معین نمود که شخص حقوقی، میبوسیله عامل تابعیت می»بنابراین «. خارجیان مطلقاً ممنوع است

 (.230)نصیری، همان: « هایی بپردازد و از اشتغال به چه امور ممنوع استفعالیت

باشد. معموالً در اقامه دعوی توسط اتباع کشور اثر دیگری که بر تابعیت مترتب است، سپردن تأمین مناسب در اقامه دعوی می

باید تأمین مناسب بسپارند. بنابراین تعیین تابعیت نیازی نیست که تأمین بسپارند، اما اتباع خارجه اصوالً قبل از آغاز دعوی 

 ق.آ.د.م(. 099کند که آیا شخص حقوقی در اقامه دعوی باید تامین مناسب بسپارد یا خیر )ماده مشخص می

 

 های غیرتجاریبند دوم: مالک تعیین تابعیت شرکت

گرا، صادقانه و در حالت مطلوب خود باید واقعشود. این قانون مالک تابعیت اتباع هرکشور توسط قانون آن کشور تعیین می

ای واقعی برقرار باشد، رابطة مزبور پوشش برای فرار از بینی باشد. یعنی باید بین دولت متبوع و شخص تابع رابطهپیشقابل

 (.30: 0241، 3موانع یا استفاده از تسهیالت نباشد و تردیدی نیز در آن راه نیابد )شاپیرا

مورد ماهیت اشخاص حقوقی عقاید مختلفی وجود دارد )و مباحث مربوط به آن را مفصالً بیان کردیم( در طور که در همان

 پردازیم.اند که به شرح آن میهای مختلفی مطرح کردهها و ضابطمورد تابعیت اشخاص حقوقی علماء حقوق تئوری

                                                           
زد دولت دیگر بمنظور جبران و ترمیم خسارتی که در اثرارتکاب عمل خالف حقوق دولت خارجی به یکی از اتباع او اعم از حقیقی .حمایت سیاسی عبارتند از: مجموعه اقدامات یک دولت در ن7

 (.203است )صفار، همان:  یا حقوقی وارد شده
3 . Shapira 
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خواهد بود و اشخاص حقوقی  ها آناعضاء و شرکاء  تابعیت اعضا: طبق این ضابطه تابعیت اشخاص حقوقی مطابق با تابعیت-0

دارند. اشکاالت وارد بر مالک مزبور این است که اشخاص حقوقی دارای  ها آنباشند که اعضاء و شرکاء دارای تابعیتی می

وه مؤسسین نمود. بعال ها آنتوان تابعیت آنان را منوط به تابعیت اعضا شخصیتی جدا از شخصیت اعضاء و شرکاء هستند و نمی

دهندگان شرکت خصوصاً شرکت سهامی ممکن است دارای شرکاء متعدد و با تابعیت مختلف باشند، در این صورت و تشکیل

شود یک از شرکاء بدانیم، در نتیجه تابعیت شرکت نامعلوم میاین اشکال پیش خواهد آمد که تابعیت شرکت را تابع کدام

جا که ین مورد اکثریت شرکاء را برای تعیین تابعیت شرکت پیشنهاد نمودند، اما از آن(. البته بعضی در ا022)نصیری، همان: 

بینی های سهامی قابل نقل و انتقال است و با انتقال سهم ممکن است اکثریت پیشنام در شرکتوجود سهام بخصوص سهام بی

میسر نبوده و با اشکال مواجه خواهد  ها شرکتامی شده برای تعیین تابعیت شرکت از بین برود لذا اجرای این ضابطه درباره تم

 (224شد )صفار، همان: 

 ها آنگویند تابعیت اشخاص حقوقی را باید به اراده افراد اعم از مؤسسین یا شرکاء اراده مؤسسین: طرفداران این عقیده می-3

 واگذار نمود. عقیده مزبور از دو جهت ایراد شده است: 

توان آن را به ارادۀ مؤسسین محول ساخت که هر هاست، بنابراین نمیاسی و مربوط به حاکمیت دولتاوالً: تابعیت یک امر سی

 (.003تابعیتی را خواستند برای اشخاص حقوقی انتخاب کنند )کیائی، همان: 

ن آن تابعیت ثانیاً: این امر زمینه فرار مؤسسین از قواعد و مقررات کشور محل فعالیت را فراهم ساخته و ممکن است مؤسسی

 (.021نیا، همان: کشور دیگری را بپذیرند و از مقررات جاریه کشور محل اقامت یا مرکز عملیات خود سرپیچی نمایند )ارفع

جا تشکیل شده است. از محل تشکیل شخص حقوقی: مطابق این ضابطه، شخص حقوقی تابعیت کشوری را دارد که در آن-2

 باشد، لذا از اینکیل شرکت، محل ثبت آن میکه در اکثر کشورها، محل تش»جا آن

 (.290)صفار، همان: « اندنیز نام برده« محل ثبت شخص حقوقی»سیستم به ضابطه  

)در مورد یک شرکت با مسئولیت محدود که در آلمان تشکیل  0420این مالک در رایی که کمیسیون آلمان و مکزیک در سال 

ر بوده اما فعالیت آن در مکزیک بوده( مورد توجه و استفاده قرار گرفته است )همان: شده و اداره مرکزی آن نیز در همان کشو

290.) 

 ضابطه مزبور دارای دو اشکال است: 

اوالً: طبق قانون هر کشور زمان تشکیل شرکت در هر کشوری متفاوت از کشور دیگر است زیرا برای تشکیل یک شخص حقوقی 

نویسی و تادیه مبالغ نقدی وجود دارد که اگر نامه، پذیرهنامه و اساسرسمی، شرکتمراحل گوناگونی از قبیل تنظیم سند 

شویم که زمان تشکیل شرکت ضابطه مزبور را مالک تعیین تابعیت شخص حقوقی بدانیم، در این صورت با این سؤال مواجه می

نامه؟ بنابراین اگر برخی از و یا امضاء اساسنویسی، زمان ثبت شرکت در مراجع ثبتی؟ باشد، زمان انجام پذیرهچه زمانی می

جا اقامت دارند انجام پذیرد، در این صورت مشخص نیست که تشریفات در کشوری غیر از کشوری که اعضاء شرکت در آن

 (.003شرکت در چه محلی تشکیل شده است )کیائی، همان: 

کند زیرا ممکن است شرکتی اه حیله و تقلب را باز میثانیاً: ضابطه محل تشکیل شرکت برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ر

مند شود ولی عمالً در کشور دیگری فعالیت کند در کشوری تشکیل و تابعیت آن را تحصیل کند، و از مزایای تابعیت بهره

 (.021نیا، همان: )ارفع
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اره شرکت در آن واقع است. این دانند که مرکز اصلی یا ادای شرکت را تابع کشوری میمرکز اصلی شخص حقوقی: عده-9

مورد توجه بوده ولی مورد قبول رویه قضایی قرار  ها شرکتنظریه تا قبل از جنگ جهانی اول در فرانسه برای تعیین تابعیت 

 (.10نگرفت )اسکینی، همان: 

ی که تابعیت آن اشکالی که بر این ضابطه وارد است این است که مرکز اصلی ممکن است بصورت صوری و غیرصوری در کشور

شود در کشور دیگر باشد. برای جا صادر میها از آنکه تصمیمات و دستورالعملمورد نظر است تعیین گردد ولی مرکز واقعی آن

رفع این اشکال و اجرای صحیح ضابطه مرکز اصلی شرکت مالک کنترل عنوان شده است که بموجب آن شرکت تابعیت 

شرکت تابع آن هستند. بعبارت دیگر برای تعیین مرکز اصلی شرکت، باید بررسی شود که  کشوری را دارد که صاحبان سرمایه

چه با این بررسی و کنترل مشخص شود که محل اداره شرکت اکثریت سرمایه یا منابع مربوط به اتباع کدام دولت است، چنان

ن شده، آن شرکت تابعیت کشوری را دارد که صوری بوده و برای فرار از مقررات جاریه کشور مربوطه، در کشور دیگری تعیی

 (.10صاحبان سرمایه شرکت تابع آن هستند )اسکینی، همان: 

مرکز فعالیت شخص حقوقی: طبق این مالک، شخص حقوقی، تابعیت کشوری را دارد که مرکز فعالیت و عملیات مادی او در -1

اشخاص حقوقی این ضابطه را پذیرفته است. این ضابطه نیز مبرا  ، در مورد اقامتگاه0003جا قرار دارد. قانون مدنی در ماده آن

 از ایراد نیست زیرا ممکن است شخص حقوقی در کشورهای مختلف فعالیت داشته باشد و مرکز فعالیت آن دائماً در تغییر باشد.

 ست؟ها در حقوق ایران پذیرفته شده ایک از مالکهای ارائه شده باید دید کدامبا توجه به تئوری

 های غیرتجاری خواهد آمد.پاسخ سؤال در بحث تابعیت شرکت

 

 های غیرتجاریبند سوم: تابعیت شرکت

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند »دارد: ق.ت مقرر می140قانون مدنی ساکت است، اما ماده  ها شرکتدر مورد تابعیت 

هر شرکتی که در ایران »نیز مشعر بر این است که:  ها شرکتماده یک قانون ثبت «. در آن مملکت است ها آنکه اقامتگاه 

 «تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

 متصور است:  ها شرکتبا تلفیق این دو ماده سه فرض در مورد تابعیت 

 ت ایران است.تشکیل شرکت در ایران و مرکز اصلی آن هم در ایران باشد چنین شخص حقوقی دارای تابعی-0

ق.ت. چنین شخص حقوقی دارای  140که مرکز اصلی در ایران باشد، طبق ماده تشکیل شرکت در ایران باشد بدون آن-3

 جا واقع است.تابعیت کشوری است که مرکز اصلی آن در آن

رض، طبق ماده یک عکس فرض دوم، که تشکیل شخص حقوقی در ایران نباشد اما مرکز اصلی آن در ایران باشد، در این ف-2

که طبق قانون تجارت ، چنین شخص حقوقی خارجی است، چون در ایران تشکیل نشده است. در حالیها شرکتقانون ثبت 

باشد، چون اقامتگاه آن در ایران است. در این مورد باید به قانون تجارت مراجعه کنیم چون قانون مزبور دارای تابعیت ایران می

تصویب شده، در نتیجه باید ناسخ آن باشد. بنابراین در فرض سوم شرکت تجاری تابعیت ایران را  ها شرکتبعد از قانون ثبت 

توان چنین نتیجه گرفت که در سیستم حقوقی ایران خواهد داشت حتی اگر در خارج تشکیل شده باشد، از توضیحات فوق می

 اعمال است.های تجاری قابلمالک مرکز اصلی در مورد تابعیت شرکت

 بر اصول مذکور دو استثناء وارد است: 
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قانون  20. طبق بند ج ماده 4گذار ضابطه تابعیت را میزان معینی از سهام شرکاء خارجی قرار داده استها قانوندر مورد بانک-0

درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجه یا  90هر بانکی که بیش از »:  03/9/0210پولی و بانکی کشور مصوب

شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می 

 «.برسد.

یشان متعلق به اتباع بیگانه باشد به حکم هادرصد سهام 94های هواپیمایی است که اگر بیش از استثناء دوم راجع به شرکت-3

 شوند.مقررات تأسیس حمل هوایی و دریایی خارجی تلقی می

های تجاری را اعمال نمود، چرا که در بحث نحوه توان قاعده مربوط به تابعیت شرکتدر مورد تابعیت مؤسسات غیرتجاری نمی

ق.ت تابعیت اشخاص 140عملیات آن است و از طرفی ماده تعیین اقامتگاه گفتیم که اقامتگاه مؤسسات غیرتجاری مرکز 

رسد که مالک تعیین تابعیت مؤسسات غیرتجاری اقامتگاه مدنی حقوقی را به اقامتگاه آن موکول کرده است، بنابراین بنظر می

 )مرکز عملیات( است.

 

 های غیرتجاریتغییر تابعیت تشکیالت و شرکت-دادرسی

دادند که به آسانی ترک تابعیت ها به تبعه خود اجازه نمیباید گفت که در سابق عموماً دولتدر مورد امکان تغییر تابعیت 

رفت. حتی در بعضی از قوانین مثل قانون امپراطوری عثمانی و نماید، و تابعیت یک رابطه ابدی و غیرقابل تغییری بشمار می

که شخص قادر نبود که خودش را از قید تابعیت رها سازد.  العمر بودروسیه تزار رابطه شخص نسبت به دولت یک رابطه مادام

ها به این نتیجه رسیدند که ممکن است تبعه دالیل موجهی داشته باشد که بخواهد تابعیت اما از نیمه دوم قرن نوزدهم دولت

 خود را تغییر دهد.

ند. بدین ترتیب امروزه این مساله پذیرفته ها نیست که شخص را به اجبار تبعه خود بدانعالوه بر این همیشه به مصلحت دولت

چنین در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده است تر ممالک و همشده و در قوانین اساسی بیش

 (.93)نصیری، همان: 

شور دیگر منتقل در رابطه با تغییر تابعیت شخص حقوقی ممکن است شرکاء ضروری بدانند که اقامتگاه آن را از کشور به ک

که شرکاء مستقیماً تصمیم به تغییر تابعیت اشخاص حقوقی بگیرند. نمایند، و در نتیجه تابعیت شخص حقوقی تغییر یابد. یا این

 شود، آیا اصوالً تغییر تابعیت اشخاص حقوقی مجاز است یا خیر؟حال این سوال مطرح می

مری سیاسی بوده و قوانین و مقررات مربوط به آن نیز از قواعد آمره است. اند که تابعیت ادانان بر این عقیدهبرخی از حقوق

نیا، توان آن را به اراده افراد اعم از مؤسسین یا شرکاء محول نمود که به میل خود هر تابعیتی را انتخاب کنند )ارفعبنابراین نمی

ن اساسی ایران تابعیت را بعنوان یک حق مسلم مطرح گونه که قانوهمان»رسد زیرا (. این استنباط صحیح بنظر نمی021همان: 

گردد. پس قانون اساسی(، وقتی اخذ یک تابعیت حق باشد، ترک همان تابعیت نیز از حقوق شخص تلقی می 90نموده )اصل 

باشد و اصل این است که اشخاص حقوقی، مطابق قاعده اشتراک احکام شخص حقیقی و شخص تغییر تابعیت نیز یک حق می

)صفار، « مختص به طبیعت انسانی نیست آنچهقانون تجارت از همه حقوق و تکالیف مربوط به افراد، بجز  133وقی و ماده حق

(، بنابراین تغییر تابعیت اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات غیرتجاری به مفهوم انتقال آن از کشور به کشوری دیگر 233همان: 

                                                           
 داری در اختیار دولت است..طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در حال حاضر بانک4
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 000الیحه اصالحی( و شرکت با مسوولیت محدود )ماده  49های سهامی )ماده در شرکت پذیر است. بعالوه قانون تجارتامکان

 ق.ت( تغییر تابعیت را با شرایطی ممکن دانسته است.

 

 های غیرتجاریبخش دوم: اداره و کنترل تشکیالت و شرکت

 های غیرتجاریگفتار اول: اداره شرکت

آن است. قوام و توفیق هر تشکیالتی به وضعیت و مهارت هیأت مدیره آن  کنندههای غیرتجاری دستگاه ادارهرکن دیگر شرکت

های غیرتجاری مانند تری به جامعه و شرکاء خواهد رسید. شرکتبستگی دارد. اگر هیأت مدیره فعال و کارآمد باشد، نفع بیش

 ها آناین، این عمل توسط مدیران  سایر اشخاص حقوقی برای اداره امور و انجام عملیات خود به متصدیانی نیازمند است. که

 پذیرد.انجام می

چه مدیر یا نامه صورت گیرد. چناننامه یا شرکتچگونگی انتخاب مدیران: انتخاب مدیر ممکن است ضمن تنظیم اساس-0

تجدید  با مجمع عمومی عادی مؤسسه است و نیز ها آننامه معین نشده باشند انتخاب نامه یا شرکتمدیران حین تنظیم اساس

 انتخاب مدیران یا انتخاب مدیران بعدی با مجمع عمومی عادی است.

تواند مدیر یک مؤسسه غیرتجاری رسد لذا هر کس که دارای اهلیت باشد میشرایط خاصی برای مدیریت مؤسسه بنظر نمی

تبط با آن برای مدیر رسد که در بعضی از مؤسسات حقوقی، یا مهندسی داشتن مدارک تحصیلی مرباشد. البته به نظر می

که شخص حقوقی مدیر انتخاب گردد باید یک الزامی باشد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. در صورتی

نفر را به نمایندگی از طرف خود جهت انجام وظایفی که بعهده مدیر است معرفی نماید. در این صورت شخص حقوقی همان 

تواند نماینده خود ضو هیأت مدیره را خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیأت مدیره میهای مدنی شخص حقیقی عمسؤولیت

 که جانشین او را کتباً به مؤسسه معرفی نماید.را عزل کند، بشرط آن

تواند تواند موظف باشد، یعنی بجای حق حضور از مؤسسه حقوق دریافت کند، و نیز میمدیر در شرکت غیرتجاری می

الزحمه ندارد )مستفاد از ماده ضاء غیرموظف مدیران در قبال سمت حق دریافت وجهی بابت حقوق یا حقغیرموظف باشد. اع

 ق.ت(. 009

ترکیب اعضاء هیأت مدیره: اعضای هیأت مدیره یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را بعنوان مدیر عامل تعیین -3

که بیش از ین جلسه از بیین اعضاء هیأت مدیره یا خارج از آن و برای مدتینماید. رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در اولمی

تواند رئیس و نائب رئیس هیأت شوند. هیأت مدیره در هر موقع میدر هیأت مدیره نخواهد بود، تعیین می ها آنمدت عضویت 

 مدیره را عزل کند.

 نائب رئیس موظف به انجام آن خواهد بود. اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره است، و در غیاب او

شود و حق امضاء دارد. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به او تفویض شده نماینده مؤسسه محسوب می

 اعالم و پس ها شرکتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت ای از صورتنام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال نسخه

 شود.از ثبت در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار مؤسسه برای اطالع عموم منتشر می

شوند. منظور از نامه نماینده مؤسسه محسوب میق.ت مدیران طبق مقررات و اساس 001اختیارات مدیران: مستفاد از ماده -2

 است.« نمایندگی ارگانیک»یا « رکن»جا همان نظریه نمایندگی در این
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نامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. که اساسؤسسه اختیارات الزم را برای اداره امور مؤسسه خواهند داشت مگر اینمدیران م

که چنین قراردادی بین شرکاء مقرر شده باشد نامه ممنوع است، در صورتیمحدود کردن اختیارات مدیران بعد از امضاء اساس

 هد بود. البته اختیارات مدیران باید در حد موضوع مؤسسه باشد.یکن خوالمنسبت به اشخاص ثالث باطل و کان

آور یا در مواقعی که مطابق مسؤولیت مدیران تابع عام مسؤولیت است. در صورت ارتکاب تقصیر و اعمال غیر قانونی و زیان

 نامه عمل نکرده باشند دارای مسؤولیت مدنی و کیفری خواهند بود.اساس

 

 های غیرتجاریگفتار دوم: کنترل شرکت

-های غیرتجاری بازرس یا بازسان است. اعضاء مؤسسات غیرتجاری برای کنترل اداره امور مؤسسه میرکن سوم از ارکان شرکت

توانند یک یا چند نفر را بعنوان بازرس معین کنند تا بازرس یا بازرسان به نمایندگی از سوی آنان و بدون دخالت در مدیریت 

ها، مدارک و اسناد کنترل نمایند. اولین بازرس یا بازرسان در حساباز طریق رسیدگی به دفاتر، صورتمؤسسه عملیات آن را 

شوند. انتخاب بعدی بازرس یا بازرسان امه تعیین میهای غیرتجاری توسط تمامی اعضاء و موقع تنظیم و امضاء اساسنشرکت

 نماید.جلسه مبادرت به انتخاب آنان می با مجمع عمومی عادی است که این مجمع هر سال پس از تشکیل

سال هم انتخاب شوند. انتخاب مجدد تر از یکسال است. ولی ممکن است برای بیشاغلب مدت مأموریت بازرس یا بازرسان یک

 بازرس یا بازرسان بالمانع است.

 

 های غیرتجاریبخش سوم: انحالل و تصفیه تشکیالت و شرکت

ن عمر آن است و الزمه پایان عمر مؤسسه این است که رابطه حقوق بین چند شخص که منجر به انحالل مؤسسه به منزله پایا

ایجاد شخصیت حقوقی شده است، از بین برود و نیز دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و بعد از پرداخت دیون و 

 مطالبات میان آنان تقسیم گردد.

پایان مباحث مربوط به هر شرکت موادی را به انحالل شرکت اختصاص داده است. در  های تجاری درگذار در باب شرکتقانون

بطور اختصار  00و  00نامه اصالحی تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری طی مواد رابطه با انحالل مؤسسات غیرتجاری تنها آیین

نامه اصالحی، به چنین آیینو هم ها شرکت به آن پرداخته است. در این فصل با استفاده از قواعد کلی مشترک راجع به انحالل

 انحالل مؤسسات غیرتجاری و آثار آن در دو بخش خواهیم پرداخت.

 

 های غیرتجاریگفتار اول: انحالل تشکیالت و شرکت

های مدنی و تجاری است. ازاین رو مؤسسات مزبور در موارد زیر های غیرتجاری تابع قواعد عام مربوط به شرکتانحالل شرکت

 شود: منحل می

 

 بند اول: انتفاع موضوع مؤسسه

شود، و اهداف و فعالیتی که مؤسسه ای که به موسسه گذاشته میگفتیم موضوع مؤسسه دارای دو معنای متفاوت است: آورده

که یچنین زمانشود. هرگاه موضوع مؤسسه بدلیل انجام آن و یا از بین رفتن، منتفی شود، همبرای رسیدن به آن تشکیل می

نامه از طرف قانون انجام دادن هدفی که مؤسسه برای آن تشکیل شده بود غیرممکن شود، یا نوع فعالیت مندرج در اساس
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که شرکت مقصودی را که برای آن وقتی»که ق.ت مبنی بر این 42ممنوع گردد مؤسسه منحل خواهد شد. مفاد بند یک ماده 

 .00متضمن همین معناست« رممکن شده باشدتشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غی

 

 بند دوم: انقضاء مدت مؤسسه

نامه برای فعالیت مؤسسه مدت معین شده باشد و با انقضاء مدت اعضاء رضایت خود را به تمدید آن ابراز نکرده هرگاه در اساس

مؤسسه بعد از پایان یافتن مدت شود. چون تعیین مدت بمنزله توافق قبلی اعضاء مبنی بر انحالل باشند، مؤسسه منحل می

 است.

 

 بند سوم: انحالل مبتنی بر اراده اعضاء

گیرند و فرضی که در آن یک یا چند نفر از در این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه اعضاء تصمیم به انحالل مؤسسه می

 اعضاء انحالل مؤسسه را تقاضا کنند، تفکیک کرد.

طور که تشکیل مؤسسه ناشی از اراده شرکاء است و اشخاص در ایجاد آن : هماناعضاءانحالل مبتنی بر رضایت تمام -1

آزادی کامل دارند، بعد از تشکیل، انحالل آن نیز با اراده شرکاء میسر است. رضایت کلیه اعضاء به انحالل مؤسسه وقتی مطرح 

بینی شده به پایان نرسیده باشد. امه پیشناست که مؤسسه برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت مؤسسه که در اساس

شود. چون وگرنه اگر مؤسسه دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد بدون دخالت اراده شرکاء مؤسسه منحل می

از پایان اند. بهر ترتیب، اگر قبل شرکاء با تعیین مدت برای مؤسسه قبالً رضایت خود را به انحالل آن در زمان مقرر ابراز کرده

و  010و مواد  021شود )مستفاد از بند ب ماده حیات مؤسسه تمامی شرکاء به انحالل آن رضایت دهند مؤسسه منحل می

 ق.ت(. 034

گردد. چون طبق : هرگاه یکی از اعضاء، قرارداد مؤسسه را فسخ کند مؤسسه منحل اعالم میانحالل به اراده یکی از اعضاء-2

تواند رجوع شرکت در ضمن عقد الزمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می اگر برای»ق.م: 131ماده 

تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال المال میهر شریک»ق.م در این زمینه مقرر داشته:  134چنین ماده هم« کند.

شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا 

تواند از این حق که از حق قسح قرارداد سوءاستفاده نشود، شریک و عضو مؤسسه در صورتی میذلک، برای اینمع« 00باشند.

به بقاء نامه این حق را از او سلب نکرده باشد. بدین ترتیب هرگاه شرکاء ضمن عقد الزمی ملتزم استفاده کند که اوالً: اساس

توانند قرارداد مؤسسه را فسخ نمایند. ثانیاً: حق فسخ قرارداد بقصد اضرار بدیگری نباشد زیرا قانون به مؤسسه شده باشند نمی

 دهد که اعمال حق خود را وسیله اضراری دیگری قرار دهد.اشخاص اجازه نمی

 

 بند چهارم: انحالل بواسطه فوت و حجر یکی از شرکاء

کند. در های تجاری یکی از عوامل انحالل شرکت را فوت و حجر یکی از شرکاء اعالم میبحث انحالل شرکت قانون تجارت در

بینی نامه پیششود که چنین امر در اساسشرکت با مسؤولیت محدود فوت یکی از شرکاء در صورتی موجب انحالل شرکت می

                                                           
 های سهامی به قوت خود باقی است.ها به جز شرکت، در مورد سایر شرکت0297الیحه اصالحی مصوب  344برابر ماده  0200ق.ت مصوب42وضیح است که ماده . الزم به ت00

 .علت استناد به قانون مدنی این است که مؤسسات غیرتجاری خصوصاً مؤسسات انتفاعی در واقع یک نوع مشارکت مدنی است. 00
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که یکی از شرکاء فوت کند و یا محجور شود بقاء ر صورتیچنین در شرکت تضامنی دق.ت(. هم 009شده باشد )بند و ماده 

 باشد.می ها آنشرکت منوط به رضایت شرکاء یا قائم مقام قانونی 

قانون مزبور در این  133قانون مدنی نیز در باب شرکت، فوت و حجر یکی از شرکاء را سبب انحالل شرکت دانسته است. ماده 

در صورت فوت یا محجور شدن -3باشند: ....شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترک نمیدر موارد ذیل »دارد: زمینه مقرر می

توان فوت یا حجر یکی از اعضاء دانست زیرا اثر ثرارداد بنابراین یکی از عوامل انحالل مؤسسه غیر تجاری را می«. یکی از شرکاء

مؤسسه است لذا قرارداد مؤسسه مانند سایر عقود مؤسسه همانند شرکتِ عقدی یک نوع اعطاء نیابت و نمایندگی به مدیران 

 شود.جایز به فوت و حجر یکی از شرکاء منحل می

تواند به مقام قانونی متوفی تصمیم به ادامه حیات مؤسسه بگیرند، مؤسسه میکه شرکاء و قائمالزم به ذکر است، در صورتی

 حیات خود ادامه بدهد.

 

 از دادگاهبند پنجم: در صورت صدور حکم انحالل 

هرگاه یکی از شرکاء بدالیلی انحالل مؤسسه را از دادگاه تقاضا نماید. بعنوان مثال یکی از اعضاء به تکلیف قانونی خود عمل 

که دادگاه دالیل متقاضی را که مدیر مؤسسه در اثر بیماری یا علل دیگر قادر به اداره امور مؤسسه نباشد، در صورتینکند، یا این

 دهد.بدهد حکم به انحالل مؤسسه میموجه تشخیص 

 

 های غیرتجاریبخش چهارم: آثار و نتایج انحالل تشکیالت و شرکت

 گفتار اول: ثبت و اعالم انحالل

 300کاران مؤسسه نشود، باید طبق ماده که انحالل مؤسسات غیرتجاری منتهی به سوءاستفاده و تضییع حقوق طلببرای این

نامه وزارت عدلیه قانون مزبور، ثبت و آگهی آن جهت اطالع عموم همان قانون و برابر نظام 047و  041ق.ت ناظر به مواد 

یکن لم، انحالل نسبت به اشخاص ثالث بالتثر و کانها شرکتمنتشر شود. در صورت عدم اعالم انحالل مؤسسه از طریق ثبت 

 تلقی خواهد شد.

در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید »مینه چنین مقرر داشته: در این ز 0200نامه قانون تجارت مصوب نظام 4ماده 

شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحالل شرکت قبل از مدت معینه، یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا 

چنین در هر موقعی که مدیر منامه یا تبدیل و یا خروجی بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود، و هتغییر دیگر در اساس

 «.نامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شودیابند... مقررات این نظامیا مدیران شرکت تغییر می

 به ثبت ها شرکتبهر ترتیب مدیران مؤسسات غیرتجاری مکلفند که انحالل مؤسسه را با ارائه مدارک مورد نیاز در اداره ثبت 

های رسانده، سپس ظرف ماه اول از تاریخ ثبت مراتب انحالل را با هزینه خود مؤسسه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه

 ق.ت(.047و  300نامه و مواد نظام 1کثیراالنتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند )مستنبط از مادۀ 
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 های غیرتجاریگفتار دوم: تصفیه شرکت

که انحالل مؤسسه بواسطه گردد. پس از انحالل اعم از اینهای غیرتجاری در موارد معینی منحل میرکتهمانطور که گفتیم ش

انقضاء مدت یا منتفی شدن موضوع و یا علل دیگر باشد ممکن است بخشی از تعهدات، دیون و یا مطالبات مؤسسه بالاقدام باقی 

 مانده باشد که باید ترتیب تصفیه آن داده شود.

نامه باشد تصفیه آن توسط که انحالل مؤسسه اختیاری و بموجب اساسنامه اصالحی، در صورتیآیین 00و  00اده بموجب م

نامه چه متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن در اساسباشد. چناننامه میمدیر یا مدیران تابع مقررات مندرج در اساس

 نماید.بعنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می العاده یک نفر بامشخص نشده باشد مجمع عمومی فوق

که متصدی نامه خواهد بود. در صورتیاگر انحالل به موجب حکم دادگاه باشد، امر تصفیه به عهده مدیر تصفیه مقرر در اساس

ن قبیل موارد امور مربوط به کند، در ایتصفیه معین نشده باشد، دادگاه ضمن حکم انحالل یک نفر را برای تصفیه معین می

 گیرد.صورت می ها شرکتتصفیه مطابق قانون تجارت و تصفیه امور 

 

 بند اول: وظایف و اختیارات مدیران تصفیه

توان به شرح ق.ت می02 303و 03 307وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه مؤسسات غیرتجاری منحله را با توجه به مواد 

 زیر خالصه نمود: 

مؤسسه هنگام تصفیه ممکن است تعهداتی داشته باشد، متصدیان امر تصفیه باید در نجام امور جاری و اجرای تعهدات: ا-1

خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و پرداخت دیون آن در سررسید اقدام نمایند. زیرا با انحالل مؤسسه تعهدات آن 

ق.ت با  303ه قبل از اعالم انحالل تقبل کرده است انجام دهد. مستفاد از ماده از بین نرفته و مؤسسه موظف است تعهداتی ک

ذلک اگر برای اجرای تعهدات مؤسسه معامالت توانند معامالت جدید انجام دهند. معاعالم انحالل مؤسسه مدیران تصفیه نمی

 جدیدی الزم باشد، متصدیان امر تصفیه آن را انجام خواهند داد.

چه مؤسسه از اشخاص خارج و یا از شرکاء مطالباتی داشته باشد، مدیران تصفیه موظفند جهت : چنانتوصول مطالبا-2

وصول آن اقدام نمایند، و در صورت لزوم متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا توسط وکیل در دادگاه از جانب مؤسسه علیه 

 ق.ت.(. 304مؤسسه دفاع نمایند )مستنبط از ماده  اشخاص و بدهکار آن طرح دعوی کنند، و یا از دعاوی مطروحه علیه

گیرد، : اصوالً تقسیم دارایی مؤسسه بعد از انجام تعهدات، وصول مطالبات و پرداخت دیون آن صورت میتقسیم دارایی-3

که گردد مشروط بر آنلیکن آن قسمت از دارایی مؤسسه در مدت تصفیه مورد نیاز نباشد بطور موقت بین شرکاء تقسیم می

باشد کسر چنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختالف میمعادل دیونی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده و هم

 ق.ت(. 300نمایند )مستنبط از ماده 

پذیر است که مراتب سه مرتبه در روزنامه رسمی و های غیرتجاری در صورتی امکانالزم به ذکر است که تقسیم دارایی شرکت

سال از تاریخ انتشار اولین گردد آگهی شده و یکهای کثیراالنتشار که آگهی مربوط به مؤسسه در آن درج مییکی از روزنامه

 ق.ت.(. 301اعالم نیز گذشته باشد )مستنبط از ماده 

                                                           
  «.303، 300، 300، 304، 303وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد : »307.ماده 03

و  307، 301، 301، 300، 304، 303، 307باید مخالف مواد نامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نهر شرکتی مجاز است در اساس: »303.ماده  02

 «.باشد 300قسمت اخیر ماده 
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اعالم  ها شرکتداره ثبت مدیران تصفیه مکلفند بعد از اتمام عملیات مراتب را جهت انتشار در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار به ا

 نمایند.

 

 های مدیران تصفیهبند دوم: شرکت

باشند و امین و در حکم وکیل مؤسسه می ها آنباشند. بنابراین االختیار مؤسسه در حال تصفیه میمدیران تصفیه نماینده تام

ثالث و شرکاء مؤسسه را فراهم  نامه خارج و موجبات تضرر اشخاصنبیاستی از چهارچوب اختیارات، مقررات قانونی و اساس

 نمایند.

که مطابق قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی هرگاه از تقصیر مدیر یا مدیران تصفیه ضرر و زیانی متوجه اشخاص گردد بنحوی

تواند با توجه به دیده میباشند و زیانمدیر تصفیه مسبب آن محسوب شود، مسؤول بوده و مکلف به جبران خسارت وارده می

ق.م و قانون مسؤولیت مدنی و با اثبات تقصیر مدیر یا مدیران تصفیه جبران ضرر و زیان وارده  412و  413، 410، 233اد مو

 خود را از دادگاه بخواهد.

-ق.ت در این زمینه مقرر می 111مدیر یا مدیران تصفیه عالوه بر مسؤولیت مدنی، مسؤولیت جزایی نیز خواهند داشت. ماده 

یر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امامت اگر مد»دارد: 

بر حسب  0270قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  179و  172مجازات خیانت در امانت در مواد «. محکوم خواهد شد

که هرگاه مدیر تصفیه اعم از این» گوید: ق.ت می 111ه ماده نحوۀ ارتکاب جرم تعیین گردیده است. در مورد تبانی مدیر تصفی

کار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی طلب

جنحه به حبس تأدیبی از باشد در محکمه  ها آنکارها یا بعضی از منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و بضرر طلب

 «شودماه تا دو سال محکوم میشش

 

 نتیجه گیری -6

باشد که در این های تجاری میو شرکت ها شرکتو محققین در دنیای امروزی ادغام  ها شرکتترین مباحث مدیران یکی از مهم

ها نظام اقتصاد رقابتی جوامع، سازمان تحقیق به آن پرداخته شده است. جهانی شدن بازارهای تجاری و به تبع آن برقراریاصول

های ناشی از این جریان و ادامه حیات خویش در شرایط جدید و محیط ها را برآن داشته تا به منظور کاهش زیانو بنگاه

با محیط  ها شرکترقابتی، از ابزارها و سازوکارهای مختلف استفاده کنند. یکی از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن 

است. ادغام  ها آنهای تجارتی برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی قابتی فعالیت اقتصادی و تجارتی، ادغام شرکتر

، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعاالن در عرصه ها آنهای تجارتی با افزایش توان شرکت

تواند با آمد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. از یک سو، میرا نیز پی شوندههای ادغامموضوع فعالیت شرکت

را افزایش دهد و از سوی دیگر ممکن است انحصار ایجاد  ها آنهای تجارتی، توان فعالیت تجمیع امول مشهود و نامشهود شرکت

گذاران به دنبال ایجاد تعادل بین دو تدوین مقررات حاکم، قانون های کوچک را از صحنه رقابت حذف کند. بنابراین درو شرکت

ای برای پیشگیری از انحصار، با استفاده از این نهاد زمان با تسهیل ادغام، باید چارهضرورت متضاد هستند. به این معنا که هم

های ضد رقابتی و حقوق رقابت نیز در این گیری از رویهزادی مقررات حاکم بر ادغام یا قواعد پیشحقوقی، بیاندیشند، راز هم

 امر نهفته است.
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، به ویژه با قانونی شدن این سیاست و نیز ها شرکتسازی با توجه با رشد و توسعه اقتصادی کشور و سیاست دولت در خصوصی

آثار و نتایج نامطلوب از یک سو، و وجود  ها شرکتهای سهامی در ایران و وجود مزایای فراوان ادغام با عنایت به کثرت شرکت

در یکی دو  ها آنو تأثیر قواعد و قوانین حقوق رقابت بر  ها شرکتشود بحث ادغام بینی میاز سویی دیگر، پیش ها رکتشادغام 

 باشد. ها شرکتترین مسائل کشور در خصوص دهه آینده، از مهم

رصه وجود گذاشتند. این مؤسسات گرچه ماهیتاً های غیرتجاری پدیده جدیدی است که بلحاظ ضرورت اجتماعی پا به عشرکت

 کنند. نامه، از مقررات قانون تجاری اقتباس میحاکم است، ولی عمدتاً در اساس ها آنشرکت مدنی هستند و مقررات مدنی بر 

ع به آن های مدنی و تجاری نیازمند وجود قرارداد هستند و شرایط و مقررات قرارداد راجهای غیرتجاری مانند شرکتشرکت

تابع قواعد و اصول کلی قانون مدنی است. لذا برای انعقاد قرارداد راجع به مؤسسات غیرتجاری عالوه بر قصد و رضا و اهلیت 

مؤسسین موضوع مؤسسه باید مشخص و جهت آن مشروع باشد و نیز مؤسسین باید شرایط شکلی قرارداد را رعایت کنند، یعنی 

های چاپی اداره ثبت تنظیم نمایند. در رابطه با مندرجات قرارداد، در عمل مؤسسین از فرمبرای ایجاد مؤسسه قراردا کتبی 

توانند شرایط خاص مورد نیاز خود را کنند. البته با توجه به اصل صحت اشخاص میبرای تنظیم قرارداد استفاده می ها شرکت

نی صحیح و نسبت به اشخاص ثالث معتبر گردند باید در مراجع که این مؤسسات بطور قانونامه بیاورند. بعالوه برای ایندر اساس

ندارد، ثبت در ایجاد تشکیالت و  ها آنهای تجاری که ثبت تاثیری در تشکیل ثبتی به ثبت برسند، و برخالف مورد شرکت

 مؤسسات غیرتجاری نقش اساسی و مهم دارد.

کنند. در نتیجة اعطاء شخصیت حقوقی به مؤسسات می های غیرتجاری، بعد از ثبت شخصیت حقوقی پیداتشکیالت و شرکت

گردند. بدین ترتیب غیرتجاری این مؤسسات همانند اشخاص حقیقی صاحب هر حق و تکلیفی که با ماهیت او سازگار باشد می

د که نوع فعالیت گردهای غیرتجاری معموالً از کلماتی تشکیل میتواند دارای نام، اقامتگاه و تابعیت باشد. نام شرکتمؤسسه می

رساند، ولی مانعی نخواهد داشت که یک اسم بخصوصی برای آن انتخاب کنند. اقامتگاه مؤسسات غیرتجاری مرکز مؤسسه را می

باشد، چون این مؤسسات از اشخاص حقوقی موضوع حقوق مدنی هستند در نتیجه باید تابع قانون مدنی باشد. عملیات آن می

رسد که ق.ت، تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آن است، بنظر می 140جا که طبق ماده در رابطه با تابعیت از آن

 های غیرتجاری مرکز علمیات آن باشد.مالک تابعیت شرکت

تواند دارای مجامع عمومی و مدیران و بازرسان باشد. نحوه تشکیل مجامع عمومی و انتخاب مدیران و های غیرتجاری میشرکت

 باشد.های تجاری میهمانند شرکت ها آنوظایف بازرسان و 

های مدنی و تجاری است. لذا در صورت انتفای موضوع مؤسسه یا های غیرتجاری تابع قواعد عام مربوط به شرکتانحالل شرکت

. انحالل توانند مؤسسه را منحل اعالم کنندچنین تمامی اعضاء قبل از انقضاء مدت میگردد. همانقضاءمدت، مؤسسه منحل می

نامه از او سلب نشده باشد، و قصد اضرار به دیگری نیز پذیر است که این حق در اساسبه اراده یکی از اعضاء در صورتی امکان

 تواند یکی از عوامل انحالل مؤسسات باشد.چنین فوت و حجر یکی از شرکاء میوجود نداشته باشد. هم

کاران مؤسسه نشود، برابر مقررات باید ی به سوءاستفاده و تضییع حقوق طلبهای غیرتجاری منتهکه انحالل شرکتبرای این

نامه خواهد بود، در ثبت و آگهی آن جهت اطالع عموم منتشر شود. پس از انحالل تصفیه آن طبق شرایط مقرر در اساس

 شود.عمل می های تجاریبینی نشده باشد، طبق تصفیه امور شرکتنامه پیشکه ترتیب تصفیه در اساسصورتی

جا که این تحقیق نخستین تحقیق است که در زمینه وکاست ارائه شود اما از آنکمای بیاگر چه سعی شده است مجموعه

صورت « های تجاری و غیرتجاری در قانون تجارت ایران و فرانسه و تغییرات آنمطالعه تطبیقی مبحث چگونگی ثبت شرکت»
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های غیرتجاری در حقوق فرانسه، خالی از عیب و نقص نخواهد بود و امیدوارم زمینه شرکت گیرد. به دلیل کمبود منابع درمی

 که با دیدۀ اغماض بنگرید و آیندگان به تکمیل آن بیافزاید.

 

 پیشنهادات

 هایی به سوی تدوین مقررات ادغام واقعی بداشته است. با تدوین مقرراتهای تجاری گامادغام شرکت-

 هموار کند. ها شرکتکامل راه را برای ادغام این گونه  طور بههای تجاری، غام شرکتجامع در زمینه اد 

 باید نکات رعایت شود که:  ها شرکتدر تدوین قوانین مربوط به ادغام قانونی -

 های تجاری.دارندگان اقلیت، اعم از دارندگان سهام و سهم الشرکه شرکتحفظ حقوق

 ری از اقدامات انحصارگرانه از طریق ادغام.تدوین مقررات جامع در مورد جلوگی

 های تجاری از مقررات، حقوق انگلیس راجع به ادغامتواند در تحلیل مقررات ادغام شرکتگذار میقانون

 های تجاری به عنوان یکی از منابع استفاده کند.شرکت

های تسری به سایر شرکتدولتی قابلهای های تعاونی و بعضی شرکتبینی شده برای ادغام قانونی شرکتمقررات پیش-

گونه که گذار همانهای سهامی، نیست. لذا قانون تجارت ما از این حیث ناثص بوده و ضروری است قانونتجاری، به ویژه شرکت

های تجاری های تعاونی، ادغام واقعی را پذیرفته است با تدوین مقررات جامع در زمینه ادغام واقعی شرکتدر مورد شرکت

 های سهامی، هموار کند.های تجاری، از جمله شرکتراه را برای ادغام کلیه شرکت طورکلی به

های بینی خاصی راجع به ادغام شرکتهای تجاری، پیشدر قانون تجارت موجود ایران به عنوان قانون مرجع در زمینه شرکت -

های دولتی و ین موردی درباره ادغام بعضی از شرکتسهامی دیده نشده و مقررات مشخصی برای آن وجود ندارد. البته قوان

وجود دارد تدوین و تصویب  ها شرکتهایی که در اقتصاد ایران برای انجام ادغام ها وجود دارد. با توجه به ضرورتها و بیمهبانک

 رسد.قوانین و مقررات الزم برای ادغام امری ضروری به نظر می

 

 

 منابع

 ( منابع فارسی 1

 هابالف( کتا

 ، چاپ سوم، تهران: میزان.3(. عاملیت تجارت در حقوق ایران و فرانسه، جلد 0243آخوندی، رضا )-

 ، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران.0الملل خصوصی، ج(. حقوق بین0242نیا، بهشید )ارفع-

ها دوین کتب علوم انسانی دانشگاه، چاپ دوم، انتشارات سازمان مطالعه و ت0(. حقوق تجارت، ج0247اسکینی، ربیعا ) -

 )سمت(، تهران.

 (. حقوق تجارت، جلد دوم، سمت، چاپ یازدهم، تهران.0243) -------- -

 (. حقوق بازرگانی، با اهتمام سهراب امینیان.0241اعظمی زنگنه، عبدالحمید )-

 ن.های تجاری، جنگل، تهراهای حقوقی مدیران شرکت(. مسؤولیت0241اقدامی، حسین، )-

 .9جلد، چاپ هشتم، انتشارات کتابفروشی اسالمی، تهران، ج 1(. حقوق مدنی، 0247امامی، سید حسن )-
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 (. کلیات حقوق اداری، چاپ دوم، نشر میزان، تهران.0247انصاری، ولی اهلل )-

 های تجاری، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت. (. حقوق شرکت0241پاسبان، محمدرضا ) -

های تجارتی(، چاپ )با نگاهی تخصصی و کاربردی ثبت انواع شرکت ها شرکت(. حقوق تحلیلی ثبت 0247رام )زاده، بهحسن -

 سوم، تهران: انتشارات جنگل. 

 (. ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش، تهران.0243جعفری لنگرودی، محمدجعفر )-

 ، چاپ ششم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران.0ج نامه حقوقی،(. دانش0241جعفری لنگرودی، محمدجعفر )-

 ، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.3، چ0(. حقوق تعاون، ج0249حسنی، حسن )-

 های مدیران در انجام معامالت، بررسی تطبیقی ایران و فرانسه، تهران: مهزیار.(.محدودیت0241حیدرپور، البرز، )-

 . راهنمای ثبت تاسیس و تغییرات شرکت سهامی خاص، چاپ اول، انتشارات سهامی خاص.(0241دوستی، نصرت اله )-

 (. دستورالعمل آموزشی سیستم عملیات اسناد و امالک، چاپ روزنامه رسمی، تهران.0214سازمان ثبت اسناد امالک کشور )-

المللی جمهوری اسالمی ایران، بین ، چاپ اول، دفتر خدمات حقوق0الملل خصوصی، ج(. حقوق بین0241سلجوقی، محمود )-

 تهران.

 المللی بازرگانی، ترجمه ربیعا اسکینی، چاپ اول، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، تهران.(. حقوق بین0241شاپیرا، ژان )-

 ، چاپ دوم، انتشارات پاژنگ، تهران.3(. حقوق جزای عمومی، ج0243شامبیاتی، هوشنگ )-

 خانه مجلس، تهران.وق مدنی ایران، چاپ سوم، چاپ(. حق0241شایگان، علی )-

دان، (. مجموعه مقاالت حقوقی )حقوق مدنی، حقوق بازرگانی، حقوق کیفری(، چاپ اول نشر حقوق0241شهیدی، مهدی )-

 تهران.

 ، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران.3(. حقوق جزای عمومی، ج0243صانعی، پرویز )-

 های کیفری، چاپ اول، انتشارات فردوسی، تهران.گزیده آراء دادگاه (.0243صبری، نورمحمد )-

 (. شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران.0242صفار، محمدجواد )-

(. دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول و دوم، مؤسسه عالی حسابداری، 0244صفایی، سیدحسین )-

 تهران.

(، حقوق مدنی )اشخاص و محجورین(، چاپ اول، انتشارات سازمان 0241زاده، سید مرتضی، )؛ قاسمصفائی، سید حسین-

 مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(، چاپ اول، تهران.

 ، جلد اول و دوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران.ها شرکت(. حقوق بازرگانی 0244صقری، محمد )-

، انتشارات دانشگاه 3، تحوالت حقوق خصوصی؛ زیر نظر ناصر کاتوزیان، چ «عریف شرکت تجاری(. ت0241صقری، منصور ) -

 تهران.

، تحوالت حقوق خصوصی زیر نظر ناصر کاتوزیان، چاپ سوم، «شخصیت حقوقی(. »0241طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )-

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

ها چاپ چهارم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (. حقوق اداری،0247) ---------------- -

 ، تهران.«سمت»

 (. حقوق تجارت، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، تهران.0249عبادی، محمدعلی )-
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 (. حقوق مدنی، تهران: انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول. 0242عدل، مصطفی ) -

 ، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران.0ی، ج(. فرهنگ فارس0243عمید، حسن )-

 (. حقوق تجارت، گنج دانش، تهران.0243کاتبی، حسین قلی )-

 ( دوره مقدماتی حقوق مدنی )وقایع حقوقی(، چاپ اول، تهران.0240کاتوزیان، ناصر )-

 ا همکاری بهمن برنا، تهران.، چاپ سوم، شرکت انتشار ب3(. حقوق مدنی )قواعد عمومی قراردادها(، ج0249) --------- -

 قرارداد، ایقاع، شرکت سهامی انتشار، تهران.-(. اعمال حقوقی0247) -------- -

 (. وصیت در حقوق مدنی ایران، چاپ دوم، کانون وکالی دادگستری با همکاری نشر یلدا، تهران.0244) -------- -

 پنجم، انتشارات امیرکبیر، تهران. (، فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی، چاپ0270کشاورز، بهمن )-

 های تجارتی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات میزان. (. حقوق شرکت0241کاویانی، کوروش ) -

 (، حقوق بازرگانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.0249کیائی، کریم، )-

 نتشارات گنج دانش، تهران.، چاپ اول، ا2(. دوره حقوق جزای عمومی )مسؤولیت کیفری(، ج0241محسنی، مرتضی )-

 ، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران.3(. فرهنگ فارسی، ج0240معین، محمد )-

 (. شخصیت حقوقی، چاپ اول، انتشارات فردوسی، تهران.0241مهاجریان، عباس ) -

 امیرکبیر(، تهران.آموز )وابسته به مؤسسه انتشارات (. حقوق چندملیتی، چاپ اول، نشر دانش0243نصیری، مرتضی )-

الملل خصوصی، )بازنگری، تنظیم، ویرایش مرتضی کاخی، مرتضی نصیری(، چاپ اول، (. حقوق بین0243نصیری، محمد )-

 تهران.

 های تجاری، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.(. رژیم حقوقی حاکم بر ثبت شرکت0241وحیدی، فریده ) -

 مسؤولیت کیفری، انتشارات امیرکبیر، تهران. (. حقوق جزا و0247ولیدی، محمدصالح )-

 

 هاب( مقاله

 .093، مجله تعاون، شماره ها شرکت(. ایجاد شرایط مناسب برای ادغام 0233البرزی، صدراهلل )-

 .00نامه متین، شمارهالمللی از دریچه حقوق اسالمی، پژوهش(. قانون داوری تجاری بین0230جنیدی، لعیا )-

، تحقیقات مالی، سال ها شرکت(. مبانی تئوریک و کاربردی تصاحب و ادغام 0231قفی، عباس؛ عارفی، امیر )جهانخانی، علی؛ ث-

 .30هشت، شماره 

، 04-30، ترجمه عبدالرسول قدک، مجله تحقیقات حقوقی، شرکت «در انگلستان ها شرکتحقوق (. »0271سیلی، ال اس )-

 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

های سهامی و انواع آن از لحاظ حقوقی )مطالعه تطبیقی (. تعریف ادغام قانونی )واقعی( شرکت0240شی، محمد )عیسائی تفر-

 .2، شماره 01های حقوقی تطبیقی، دوره در حقوق انگلیس و ایران(، فصلنامه پژوهش

سهامی با شرکت، مجله  های(. ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت0231؛ اصغری آقمشهدی، فخرالدین )------------- -

 دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال هجدهم، شماره دوم.

 .22(. مدیران در شرکت سهامی، مجله کانون وکالء، شماره 0219مهاجریان، عباس )-

 .97های تجاری، مجله دادگستری، ماهنامه (. ماهیت حقوقی رابطه مدیر با شرکت0232عسگری توانی، علی )-



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 904 -923، صفحات 0900 زمستان ،9 شماره ،7 دوره

923 

 

 هانامهج( پایان

نامه های تجاری در ثبت اموال منقول و غیرمنقول، پایان(. مسئولیت حقوقی مدیران شرکت0247پور، علی )چوپانیان -

 کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم. 

مه کارشناسی ارشد، نا(. تعهدات شرکت تجاری قبل از ثبت در حقوق ایران و انگلیس، پایان0243حجتی، سیدبکتاش ) -

 دانشگاه عالمه طباطبایی پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان.

نامه کارشناسی ارشد، (. نقش ثبت در حیات شخاص حقوقی در سیستم حقوقی ایران، پایان0277نیک هشتجین، یونس )-

 .0271-77قم، مجتمع آموزش عالی
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