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Abstract  

In recent years, the country's economic policies in the framework of economic development 

programs are moving towards privatization, and the transfer of activities to the private sector 

requires individuals to establish various companies and carry out business activities. Have reduced 

the government's ownership of economic affairs. A company is formed when two or more people 

intend to form it, so their intention is the criterion for formation, but in terms of administrative 

rules and regulations, it is necessary to go through several steps to establish a company or 

institution so that the company is on paper. To be written and registered in the offices of the 

Companies Registration Office. Article 20 of the Commercial Code divides the types of 

commercial companies into seven types: 1 joint stock companies 2 limited liability companies 3 

cooperatives 4 joint stock companies 5 non-joint stock companies 6 relative companies 7 

production and consumption cooperatives The registration of such companies in Tehran is the 

responsibility of the registration office Companies and in the city is in the central registration 

office. In this research, an attempt has been made to address the conditions for forming 

commercial companies and not registering them legally.  
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 چکیده

ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی د

واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت سازی گام بر می دارد و 

های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری 

دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها 

 .  احل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسندبا طی مر

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان 

مالک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا 

.این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد مؤسسه ضروری است تا

  

 0شرکت های سهامی  1قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند 02ماده 

شرکت تعاونی  7شرکت نسبی 6مختلط غیر سهامی  5مختلط سهامی  4تضامنی 3شرکت با مسئولیت محدود

که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره  تولید و مصرف

های تجاری و عدم ثبت آنها از  در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت.ثبت مرکزی است

 لحاظ حقوقی پرداخته شود.

 02واژگان کلیدی: شرکتهای تجاری، ثبت، عدم ثبت، ماده 
 

 

 
 حقوق شرکت های تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری )علوم قضایی تهران(دانشجوی 1
   استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد2

 

  11/4/1411 تاریخ دریافت :
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  مقدمه

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، 

خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطالن شرکت را صادر 

ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطالن آن خواهد شد. 

تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان  بطالن مزبور هرگز نمی

( در مورد 4531354اص مذکور، به این بطالن استناد نمایند.)پاسبان،توانند در مقابل اشخ سهام شرکت، نمی

، مقرر 5/7/1377های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مورخ ها و اتحادیه شرکت

دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات  می

اس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و اس

( عدم تشکیل شرکت سهامی ممکن است به سبب 7631357این قانون برخوردار نخواهند شد.)پاکدامن،

وجود دارد،  های سهامی عام و خاص هایی که در تأسیس شرکت عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت

تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا قبل از  ها نیز می عدم تشکیل این شرکت

نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا  نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره پذیره

نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل  بین پذیرهثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این 

)ل. ا. ق. ت( در خصوص تشکیل نشدن شرکت سهامی مقرر  15شوند.ماده  شرکت ذینفع محسوب می

این قانون به ثبت  6در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده » دارد: می

ها که اظهارنامه به آن  مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتنرسیده باشد به درخواست هر یک از 

ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در  تسلیم شده است گواهی نامه

نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه  دارد تا مؤسسین و پذیره آن به عمل آمده است ارسال می

ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد  را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینهپرداختی خود 

نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر  در این ماده از پذیره «شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.

اداره ثبت نویس قادر خواهد بود به  شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره

ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد  شرکت

باشد.البته قانونگذار در  های مربوط به شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می کند. ضمناً تمام هزینه

سان ندانسته است، بلکه بر طبق نص ها را منحصر به پذیره نوی این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت

رسد که عدم  ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می

شود، بلکه ممکن است به دالئلی  تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی

مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به اتخاذ نویسی نشود یا مجمع عمومی  سرمایه مقرر پذیره

تصمیم نشود، که در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه 

گذاران به رسمیت شناخت.  که در این مقاله سعی شده به دالیل عدم ثبت و ثبت شرکت و اعمال  سرمایه

 حقوقی در این باره پرداخته شود. 
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 های سهامی ثبت شرکت

ها عبارات و بیانات خواندنی و جالبی دارد که جا دارد در  یکی از شارحان قانون تجارت، در باب ثبت شرکت

همانطوری که طفل در موقع تولد احتیاج به »فرمایند:  ها به آنها اشاره شود. ایشان می مقدمه بحث ثبت شرکت

باشد، در موقع تأسیس  دارای شخصیت مستقل از شرکاء می اعالم و اخذ شناسنامه دارد، شرکت تجاری که

باید به اداره ثبت اعالم گردد تا در دفاتر ثبت شرکتها ثبت گردد و تأسیس شرکت به اطالع عموم برسد. 

آورد، ثبت شرکت نیز طبق قانون تجارت ایران مولد شخصیت  همانطوری که شناسنامه، طفل را بدنیا نمی

شرکت تایید وجود شرکت است که از قبل تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا  حقوقی نیست، بلکه ثبت

 ها شرکت ثبت مرجع در دیبا حساب افتتاح یبرا یتجار شرکت هرچند (45631356حائری،«)کرده است...

 و کندینم تیکفا حساب افتتاح چون یامور یبرا رانیمد انتخاب و  اساسنامه بیتصو صرف و برسد ثبت به

 .است ثبت ازمندین یحقوق تیشخص جادیا یبرا یتجار شرکت عمل در

. بود نخواهد مسموع محاکم در آن با مرتبط یدعاو نگردد، ثبت یملک که یصورت در ثبت قانون به مستندا

 آنکه ای است؟ نشده واقع عیب داد قرار ، نشود ثبت قرارداد موضوع ملک اما گردد واقع یعیب داد قرار اگر حال

 است شده واقع حایصح یعیب عقد نیچن گفت دیبا پاسخ در شود؟ ینم عقد ارکان در وارد اما است الزم ثبت

 تواند یم زین یتجار شرکت لیتشک خصوص در مسئله نیهم.  داشت خواهد اجرا ضمانت آن ثبت عدم اما

 قانون  سازد محدود را اراده یآزاد تواند یم که یموارد از یکی و است اراده یآزاد بر اصل رایز. باشد حاکم

 نظر به نیبنابرا. باشد یم ساکت قانون یتجار شرکت یحقوق تیشخص جادیا زمان خصوص در اما. است

 یم یحقوق تیشخص نییموس اراده به شرکت گفت دیبا ، یحقوق اثر جادیا در اراده یآزاد اصل بنابر رسد یم

 یها شرکت ثبت هم تجارت حقوق در است، حاکم  یثبت مقررات در که یا هیرو همان همانند  و. ابدی

 .است الزم یتجار

 مادر قانون همان ای یمدن قانون به دیبا تجارت قانون سکوت مواقع در که است آن گرید ذکر قابل مسئله

 جابیا به عقد یمدن قانون عمومات به توجه با است ساکت قانون آنکه لیدل به خصوص نیا در. نمود رجوع

 .باشد عقد یها طرف اراده به موکول دیبا شرکت یحقوق تیشخص جادیا نیبنابرا. گرددیم منعقد قبول و

های تجارتی الزاماً باید ثبت شود. از این رو در گفتار پیش رو که  شرکت سهامی نیز همانند سایر شرکت

شود و سپس مراحل ثبت شرکت سهامی  مشتمل بر دو بند است. ابتدا به ثبت شرکت سهامی عام پرداخته می

 گیرد. خاص مورد بررسی قرار می

 ثبت شرکت سهامی عام

متعاقب تشکیل مجمع عمومی مؤسس و اتخاذ تصمیمات منطبق با وظایف قانونی آن مجمع، مدارک و 

)ل. ا. ق. ت( این مرحله را به شرح  14ها تسلیم خواهد شد. ماده  صورتجلسة مجمع به مرجع ثبت شرکت

 ذیل توصیف کرده است:

که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعالمیه قبولی ای  اساسنامه»

 «ها تسلیم خواهد شد.  مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت
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ای به شخص یا اشخاصی که موظف به ارائه مدارک به دایره ثبت  گونه اشاره البته در این ماده، هیچ

ت ولی به طور معمول مراجعه اداره مزبور و انجام امور ثبت شرکت با هیات باشد، نشده اس ها می شرکت

مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسس و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع مذکور برای این منظور است. البته با 

های معموله بر عهده مؤسسین بوده و مسئولیت آنان در  عنایت به اینکه در صورت عدم ثبت شرکت هزینه

باشد، در هر صورت ثبت شرکت از وظایف مؤسسین است. در هر حال  سارات ایجاد شده، تضامنی میخ

خود شرکت و در واقع، مدیران، رئیس هیات مدیره یا احیاناً مدیرعامل باید تقاضای ثبت »

 (5631357حسنی،«)بدهند.

 شود: برای ثبت شرکت سهامی عام در عمل، مدارک ذیل مطالبه می

 رنامه؛دو نسخه اظها -

 دو نسخه اساسنامه؛ -

 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین؛ -

 باشد(؛ نفر می 5دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره )تعداد مدیران حداقل  -

 آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامة تعیین شده؛ -

 فتوکپی شناسنامه مدیران )در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است(؛ -

 درصد سرمایه شرکت؛ 35مبنی بر واریز حداقل  گواهی بانکی -

 (6731354ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصالح در صورت نیاز.)حسینی نژاد، -

 ثبت شرکت سهامی خاص

ای به انضمام مدارک زیر به  )ل. ا. ق. ت( برای شرکت سهامی خاص کافی است اظهارنامه 02بر طبق ماده 

 تسلیم شود:ها  مرجع ثبت شرکت

 اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛ -1

ای مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید  اظهارنامه -0

درصد کل سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای تمام سهامداران رسیده باشد. چنانچه  35کمتر از 

یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه شود و صورت تقویم آن به تمام 

تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و اگر سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و 

 موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

ای قید و به امضای کلیه  باید در صورتجلسهانتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که  -3

 سهامداران رسیده باشد.

 .17قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده  -4

ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی  -5

دارد که قیود و شرایط دیگری که  م میعادی در آن منتشر خواهد شد. تبصره این ماه نیز صراحتاً اعال

های سهامی خاص،  های سهامی عام مقرر است در خصوص شرکت در این قانون برای ثبت شرکت

 ضروری نیست.

بنابراین در صورتی که بخواهیم تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام به 

شرکت سهامی خاص اوالً تشریفات پذیره نویسی وجود  در»طور موجز و مختصر بیان کنیم، باید بگوییم: 
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 (6731355خزاعی،«)ندارد؛ ثانیا ورقه تعهد وجود ندارد؛ ثالثاً تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزم نیست. 

 شود: ها در عمل مدارک ذیل از متقاضیان مطالبه می هذا در دوایر ثبت شرکت علی

 امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران؛ دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل ان و -1

 دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران؛ -0

 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد؛ -3

 سیده باشد؛دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع ر -4

 فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین؛ -5

% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در 35ارائه گواهی پرداخت حداقل  -6

آنجا باز شده است. الزم به تذکر است، در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت، آورده غیر نقدی 

دگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جز باشد، ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دا

 سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است.

 ها.  ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعالم کارشناس اداره ثبت شرکت -7

 عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی -8

توان از دو منظر مورد بررسی قرار  وط به تشکیل شرکت سهامی را میضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مرب

داد. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطالن شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه 

اندرکاران تشکیل  شود که عدم تشکیل شرکت یا بطالن آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات دست کسانی می

 اند. های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله مکن است مسئولیتشرکت که م

هایی که در  دالئل مختلفی ممکن است عدم تشکیل شرکت سهامی را سبب شوند. با توجه به تفاوت

تواند متفاوت باشد. در  ها نیز می های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت تأسیس شرکت

نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس  سهامی عام، عدم ثبات شرکت تا قبل از پذیرهشرکت 

نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این  از انجام پذیره

 .شوند نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می بین پذیره

 تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دالیل زیر حادث شود:

 عدم دعوت از مجمع مؤسس؛ -

 عدم حصول حد نصاب الزم برای انعقاد مجمع مؤسس؛ -

 گیری در جلسه مجمع مؤسس. عدم حصول اکثریت قانونی الزم برای تصمیم -

کفی است. همان طور هر یک از حالت فوق الذکر به تنها برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام م

شود حاالت مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد  که مشاهده می

هاواکثریت های الزم است لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت  نصاب

بایست اسناد و مدارک الزم برای  که میتشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند ولی به دلیل اهمال افرادی 

ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و  6ها ارائه کنند و انقضای بیش از  ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت

 نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد. استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره
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 دارد: می)ل. ا. ق. ت( در این خصوص مقرر  15ماده 

این قانون به ثبت نرسیده  6در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده »

ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده  باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت

هد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تع است گواهی نامه

نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را  دارد تا مؤسسین و پذیره آمده است ارسال می

ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده  مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه

 «مؤسسین خواهد بود. 

نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم  پذیره در این ماده از

ها مراجعه و گواهی عدم ثبت  نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شرکت اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره

مربوط به های  شرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد کند. ضمناً تمام هزینه

 باشد. شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می

ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است  البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت

بلکه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر 

شود بلکه ممکن است  تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمیرسد که عدم  می

نویسی نگردد یا مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به  به دالئلی سرمایه مقرر پذیره

همه اتخاذ تصمیم نشود، که در کدام از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای 

 گذاران به رسمیت شناخت. سرمایه

توان مواردی را برای عدم تشکیل شرکت برشمرد. این موارد به شرح ذیل  در شرکت سهامی خاص نیز می

 باشند: می

استنکاف یکی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و... که موجب شود تا تعداد سهامداران به  -

 کمتر از سه نفر کاهش یابد؛

 ها؛ ئه اسناد به مرجع ثبت شرکتعدم ارا -

 ها و عدم رفع نقض آنها؛ نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت -

انصراف یکی از مؤسسین که سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شرکت منصرف  -

 شوند.

 حیات حقوقی شرکت سهامی

داران در آن برهه زمانی دوران فعالیت یک شرکت از آن جهت حائز اهمیت است که مؤسسین و سهام

توانند به اهداف خود از ایجاد شرکت بیندیشند و گام در وادی فعالیت تجاری نهند و در صورت موفقیت  می

کنندگان آن  مند شوند. برای نیل به موفقیت در این راه، شرکت و اداره از عواید حاصل از فعالیت شرکت بهره

حترام گذارده و آنها را به نحو احسن رعایت کنند. در این بین نقش های سهامی ا باید به قوانین ناظر بر شرکت

هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان بسیار شایان توجه است. هیأت مدیره و مدیرعامل از آن جهت که اداره 

کنند.  اندرکاران شرکت نظارت می کننده شرکت هستند و بازرس یا بازرسان از جهت آنکه بر اقدامات دست

ران و بازرسان در انجام وظایف محوله قانونی، قصور ورزند یا مرتکب تخلفی شوند، از جهت مدنی و اگر مدی

 کیفری مسئول خواهند بود.
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 هیأت مدیره

شوند. در این مورد در الیحه اصالحی قانون تجارت مصوب  های سهامی توسط هیأت مدیره، اداره می شرکت

ای که بین  شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره»ل.اخیرالذکر:  127تصریح وجود دارد. به موجب ماده  1347

حکم قانونگذار در این « باشند. اداره خواهد شد...  صاحبان سهام انتخاب شده و کالً یا بعضاً قابل عزل می

های سهامی عام و خاص  توان عدول کرد. همچنین این حکم در باب شرکت خصوص امری است و از آن نمی

های سهامی اعم از سهامی عام و سهامی خاص باید توسط هیأت مدیره  ست و هر یک از شرکتاالتباع ا الزم

 منتخب، اداره شوند.

 ترکیب هیات مدیره

 127های سهامی عام به موجب قانون مشخص شده است. به موجب ماده  عده اعضای هیات مدیره در شرکت

نباید از پنج نفر کمتر باشد. در مورد عده های سهامی عام  )ل.ا. ق. ت( شمار اعضای هیات مدیره شرکت

این قانون که  3های سهامی خاص در قانون تجارت حکم خاصی وجود ندارد مگر در ماده  اعضای شرکت

برخی از اساتید حقوق تجارت ایران، « در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد»دارد:  مقرر می

م آن است که شمار اعضای هیات در شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر بر این باورند که مفهوم این حک

(بعضی دیگر از اساتید، به رغم آنکه این تعداد اعضاء را برای عضویت در 4531354کمتر باشد. )دمرچیلی، 

اند. به زعم آنان برداشت  اند ولی استدالل دیگری را مطرح کرده هیات مدیره شرکت سهامی خاص پذیرفته

از بنیاد دفاعی قابل قبولی برخوردار نیست و باید به دنبال مبنای دیگری در این رابطه  3ذکر از ماده ال فوق

تنها به تعداد سهامداران شرکت سهامی اشاره نموده است. با عنایت به این نکته که هیات  3باشیم. زیرا ماده 

ین هیأت در شرکت سهامی خاص مدیره حداقل باید از یک رییس و یک نایب رییس تشکیل شود، اعضای ا

گیری در  گذار به تشکیل و تصمیم تواند از دو نفر کمتر مقرر شود، مضافاً بر اینکه، با توجه به نظر قانون نمی

ذکر شده است، در  100و  101هیات مدیره بر مبنای اکثریت که در مواد مختلف قانون و از جمله مواد 

محدود شود دیگر اکثریت معنایی نخواهد داشت و همیشه اتفاق صورتی که اعضای هیات مدیره به دو نفر 

آراء ضروری خواهد بود. از این رو تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص چه از جهت عملی و 

اجرایی و چه از حیث تفسیری که از مقررات قانونی ارائه شد، نباید کمتر از سه عضو باشد. به خصوص با در 

 ای که دو عضو دارد با مشکل مواجه است. ه که اتخاذ تصمیم در هیات مدیرهنظر گرفتن این نکت

 نحوه اداره هیأت مدیره

شوند  شود که برای اداره شرکت انتخاب می های سهامی معموالً از چند نفر تشکیل می هیات مدیره در شرکت

ه تصویب اعضای هیات و در اکثر موارد تصمیمات اتخاذ شده در خصوص امور اداری و تصدی شرکت باید ب

گیرند.  مدیره برسد. در ایران معموالً هر یک از مدیران تصدی بخشی از امور شرکت را به عهده می

 (6731356)دوستی،

)ل. ا. ق. ت( رییس هیات مدیره موظف است که اعضای این هیات را برای حضور در  102بر طبق ماده 

البته یک سوم اعضای هیات مدیره نیز در صورتی که از جلسات دعوت و جلسات هیات مذکور را اداره کند. 

تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مذکور حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیات مدیره را 
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 1دعوت کنند. 

 باشد: گیری و جلسات هیات مدیره به شرح زیر می ل.اخیرالذکر حد نصاب رأی 101به موجب ماده 

یات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره الزم است. تصمیمات باید برای تشکیل جلسات ه»

 «با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. 

شود که در هیات مدیره اتخاذ شده است و هر  عدم رعایت تشریفات فوق موجب بطالن تصمیماتی می

 تواند ابطال این تصمیمات را از مرجع ذیصالح قضایی بخواهد. می 072ذینفع بر طبق ماده 

جلسه هیات مدیره با قید ساعت و روز و محل و دستور جلسه با حضور اعضاء تشکیل و تصمیمات 

اتخاذ شده و نظرات اعضاء )در صورت لزوم( در صورتجلسات هیات مدیره منعکس و باید به امضاء 

 حاضرین برسد.

کننده موضوع را با مسئولیت خود در  وی از امضاء کردن امتناع ورزد، مقام دعوتدر صورتی که عض

نماید. چنانچه برخی از اعضای هیات مدیره با تمام یا برخی از تصمیمات اتخاذ شده  صورتجلسه منعکس می

انون مخالف باشند نظر یا نظرات آنان باید در صورتجلسه قید شود. برای تنظیم صورتجلسات فوق الذکر، ق

ها شایسته است هیات مدیره دفتر  بینی نکرده لیکن جهت تفکیک مسئولیت تجارت روش خاصی را پیش

 گذاری صفحات آنرا ممهور به مهر شرکت نماید.  خاصی را تهیه و ضمن شماره

فلذا مدیرانی که در جلسات حضور نداشته باشند و یا مخالف تصمیمات و اقدامات هیات مدیره باشند، 

مسئولیتی در قبال تصمیمات زیانبار مدیران دیگر نخواهند داشت. با این حال، اگر غیبت مدیری سبب فراهم 

شدن شرایطی جهت اتخاذ تصمیمات زیانبار شود و یا غیبت آن مدیر دائمی باشد، به زعم یکی از اساتید 

 (7631354توان او را از نظر مدنی، مسئول دانست. )ستوده، حقوق تجارت می

 ازرسانب

شوند. قانونگذار برای کنترل اداره  بازرسان افرادی هستند که برای نظارت و بازرسی امور شرکت گمارده می

بینی کرده است تا بازرس یا بازرسان به نمایندگی از سوی سهامداران بدون  امور شرکت، نهاد بازرسی را پیش

طریق رسیدگی به ترازنامه، دفاتر، دخالت در امر مدیریت شرکت، عملیات و معامالت شرکت را از 

 صورتحسابها، مدارک و اسناد کنترل کنند.

های سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده  در مقررات مربوط به شرکت های، تنها برای شرکت

های مختلط سهامی  ها، البته به جز شرکت با مسئولیت محدود با یک استثناء و شرکت است. دیگر شرکت

 ه داشتن بازرس قانونی هستند.مختار ب

بازرسان حسابها که گروه اخیرالذکر از  -0بازرسان انتخابی؛  -1در حقوق، بازرسان برد و نوع هستند: 

طرف سهامداران وظیفه دارند تا در شرکت برخالف مقررات عملی ارتکاب نیابد. تمام کتب حقوق تجارت 

ا که بازرسان، کنترل ترازنامه و حسابهای شرکت و... را به عهده اند، چر را بر بازرس نهاده« کنترل کننده»عنوان 

 داده شده بود.« بازرس»به  1311عنوانی بود که در قانون تجارت مصوب « مفتش»دارند. 

                                                           
 )ل. ا. ق. ت( 111ماده  -1
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 جایگاه حقوقی بازرسان

گونه که مبحث مربوط به تأسیس شرکت ذکر شد، نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام  همان

شوند لیکن پس از  عمومی مؤسس و در شرکت سهامی خاص به وسیله مؤسسات انتخاب می توسط مجمع

تشکیل و ثبت شرکت، انتخاب و برکناری بازرسان در حیطه صالحیت مجمع عمومی عادی است. در هر 

هر شرکت سهامی باید از حداقل یک بازرس برخوردار باشد. ضمناً براساس ماده  144صورت به موجب ماده 

البدل انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا  جمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علیم 146

استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظیفه نظارت و بازرسی از آنان دعوت 

 بعمل آید.

 1شوند: توسط دادگاه انتخاب میشود، بازرسان  البته در چند مورد استثنائی که ذیالً به آنها اشاره می

 در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد؛ -

 در صورتی که یکی یا چند نفر از بازرسان به دالیلی نتوانند گزارش دهند؛ -

 در صورتی که یک یا چند نفر از بازرسان از دادن گزارش امتناع کنند. -

رده است. مطابق این ماده اشخاص مذکور در نیز موارد ممنوعیت از بازرس شدن را مطرح ک 147ماده 

این قانون، مدیران و مدیرعامل شرکت، اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از  111ماده 

کنند،  طبقه اول و دوم و کسانی که خود یا همسرانشان از مدیران و مدیرعامل شرکت حقوق دریافت می

 نتخاب شوند.توانند به سمت بازرسی شرکت ا نمی

ضمانت اجرای زندان و جزای نقدی را برای کسانی که با وجود منع  066همچنین قانونگذار در ماده 

 بینی کرده است. قانون، آگاهانه سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرند پیش

اس قانون مذکور اگر مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا براس 150عالوه بر این مطابق ماده 

اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد  گزارش اشخاصی که از بازرسی منع شده

تصویب قرار دهد، این تصویب از نظر قانونی بالاثر و بی اعتبار خواهد بود. ضمناً با عدم رعایت مقررات این 

بطالن تصمیم مجمع را از دادگاه  072تواند با استناد به ماده  ماده از طرف مجمع عمومی، هر ذینفع می

 درخواست نماید.

بینی شده این است که اگر رییس و  آن پیش 055ضمانت اجرای دیگری که در این قانون و در ماده 

اعضای هیات مدیرة شرکت به صورت عمدی در مواقعی که باید بازرسان انتخاب شوند، مجمع عمومی را 

 شود. یا هر دو محکوم میدعوت نکنند به حبس یا جزای نقدی و 

قانون مذکور مدت ماموریت بازرس یا بازرسان را یک سال تعیین کرده است. البته انتخاب  144ماده 

مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است. اگر مدت ماموریت بازرس یا بازرسان تمام شود ولی بازرس یا 

در صورت »دارد:  همین قانون که مقرر می 136 توان با توجه به ماده بازرسان جدید انتخاب نشده باشند می

، بقا و «انقضای مدت، مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود

دوام ماموریت بازرس یا بازرسان مذکور را استنباط کرد. برخی از حقوقدان با توسل به اتحاد طریق حکم ماده 

اند که در صورت اتمام ماموریت آنان و عدم انتخاب  اند و اعالم کرده ن نیز تعمیم دادهرا به بازرسا 136

                                                           
 )ل. ا. ق. ت( 191ماده  -1
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 بازرس جدید، بازرسان قبلی کماکان مسئول اداره امور بازرسی شرکت خواهند بود. 

 وظایف و اختیارات بازرسان

اختیارات و حقوقی را در قانونگذار برای بازرس یا بازرسان از یک طرف تکالیف و وظایف و از طرف دیگر 

 دهد. بینی کرده است که بررسی آنها مندرجات این بخش از تحقیق را تشکیل می موارد مختلف قانونی پیش

 وظایف بازرس

وظیفه اصلی بازرسان، اطمینان از صحت انجام امور و اداره شرکت و برخورد با هرگونه تخلف از طریق اطالع 

 عالم به مرجع قضایی صالحیتدار است.رسانی به مجمع و در صورت ضرورت ا

بازرس یا بازرسان مکلفند در خصوص صحت و سقم صورت دارایی و صورتحساب  144مطابق ماده 

کنند؛ به  ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه

توانند از نظر کارشناس استفاده کنند. در هر صورت  می 145اظهار نظر بپردازند. همچنین آنان به موجب ماده 

بازرس یا بازرسان باید از این که حقوق سهامداران به صورت قانونی و مطابق اساسنامه رعایت شده باشد، 

اطمینان حاصل کنند. حال اگر مدیران و مدیرعامل عالماً عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت 

 062کنند در اختیار آنان قرار ندهند بر اساس ماده  ه اسناد و مدارکی که بازرسان از آنان مطالبه میشوند یا اینک

 ل.اخیرالذکر به حبس تادیبی یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

وظیفه دیگر بازرس یا بازرسان آگاه ساختن سهامداران و اطالع رسانی به مقامات قضایی در مورد موارد 

 شود. تلف است که در اینجا به آنها پرداخته میمخ

 موظفند تا گزارشی از وضع شرکت تهیه و به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. 152گزارش بر طبق ماده 

، گزارش معامالت ممنوعه بین شرکت و هر کدام از 105ضمناً بازرس یا بازرسان مکلفند براساس ماده 

 خود را در این خصوص به مجمع عمومی عادی ارائه کنند. مدیران یا مدیرعامل را تنظیم و نظر

العاده ارائه کند که عبارتند از: گزارش راجع به افزایش  بازرسان باید گزارشاتی را به مجمع عمومی فوق

( و نیز 151(، گزارش راجع به کاهش سرمایه شرکت )موضوع ماده 161سرمایه شرکت )موضوع ماده 

 (.167تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه )موضوع ماده  گزارش در باب ضرورت سلب حق

عالوه بر این بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیر مدیران و مدیرعامل شرکت را به مجمع 

 عمومی اطالع دهند.

همچنین اگر بازرس یا بازرسان در ضمن انجام ماموریت خویش از وقوع جرمی مطلع شوند، باید مراتب 

 به مرجع قضایی صالحیتدار اطالع دهند.را 

 اختیارات بازرسان

)منسوخ( بازرسان فقط در ظرف سه ماه پیش از تاریخی که به 1311قانون تجارت مصوب  63براساس ماده 

موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد مجمع عمومی معین شده بود، اختیار آن را داشتند تا به دفاتر شرکت 

یات آن تحقیقاتی را به عمل آورند، لیکن در الیحه اصالحی قانون تجارت مصوب مراجعه کنند و از عمل

توانند به اسناد و  اختیارات بیشتری به بازرسان اعطا شد به نحوی که آنان هر زمان صالح بدانند می 1347

 (6731354ها را مورد بررسی قرار دهند. )عرفانی، مدارک شرکت مراجعه کرده و آن
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 های سهامی تمجامع عمومی شرک

)ل. ا. ق. ت( مجامع عمومی شرکتهای سهامی را براساس حدود اختیارات و صالحیتی که دارند و  73ماده 

العاده و مجمع عمومی عادی تقسیم  گیرد، به مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی فوق وظایفی که به عهده می

 کرده است.

 مجمع عمومی مؤسس

م امور شرکت بجز مواردی که در صالحیت مجامع عمومی مؤسس و از نظر قانونگذار مجمع عادی در تما

العاده استثنایی بر  گیری کند. فلذا صالحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق تواند تصمیم العاده است، می فوق

 شود. اصل کلی صالحیت مجمع عمومی عادی محسوب می

است و این  74ر ماده بر این اساس صالحیت مجمع عمومی مؤسس محدود به موارد احصاء شده د

دهد و با ثبت و تأسیس شرکت دیگر  مجمع کلیه اقدامات الزم برای تأسیس و ثبت شرکت را انجام می

احصاء  43العاده نیز محدود به مواردی است که در ماده  ای به عهده ندارد. صالحیت مجمع عمومی فوق وظیفه

 شده که عبارتند از:

 تغییرات در اساسنامه؛ -

 سرمایه )افزایش یا کاهش(؛تغییرات در  -

 انحالل شرکت قبل از موعد. -

، الیحه خاص شرکتهای سهامی عام است و این مجمع در 40مجمع عمومی مؤسس با توجه به صدر ماده 

 شود. های سهامی خاص تشکیل نمی شرکت

انتشار )ل. ا. ق. ت( از نظر  54و  57مجمع عمومی مؤسس توسط مؤسسین و با رعایت مقررات مادتین 

شود و پیش از تشکیل آن رعایت مقررات موضوع  آگهی دعوت و تشریفات مربوط به دعوت تشکیل می

نیز ضروری است. پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، نخست نسبت به تعیین هیات  122و  55مادتین 

عداد کل سهام و شود و هیات رییسه مجمع با توجه به کل سرمایه و ت اقدام می 121رییسه مجمع موضوع ماده 

تهیه شده است و با توجه به مقررات ماده  55و  16صورت حاضرین در مجمع که در اجرای مقررات مواد 

 نسبت به رسمیت یا عدم رسمیت جلسه اتخاذ تصمیم خواهد کرد. 75

حد نصاب رسمیت جلسه را  75نکته دیگر در باب رسمیت جلسات مجمع عمومی مؤسس است. ماده 

ته که حداقل نیمی از سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند. اگر در دعو. ت اول نصاب مذکور حضور عده دانس

ای که حداقل یک سوم کل سرمایه  آید که در هر دعوت حضور عده حاصل نشد، دو دعوت دیگر به عمل می

صل باشد و در نهایت اگر باز هم در دعوت سوم نصاب رسمیت جلسه حا شرکت را دارا باشند، ضروری می

مبلغ  15توانند طبق ماده  نویسان می شود و پذیره نشود در این صورت شرکت، تشکیل نشده محسوب می

 نویسی مسترد دارند. پرداختی خود را بابت پذیره

اند.  الذکر نام برده یکی از اساتید در کتاب حقوق تجارت خویش از دو مجمع دیگر عالوه بر مجامع فوق

جمعی است که برای شور و بررسی موضوعاتی که بعضی در صالحیت نخست مجمع عمومی مختلط که م

 شود. العاده است، تشکیل می مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر در صالحیت مجمع عمومی فوق

نام دارد که مجمعی است که صاحبان سهام دارای نوع به خصوصی از حقوق پیش « مجمع خاص»دیگری 
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 دهند. اده تمام صاحبان سهام تشکیل میالع از تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق

در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد »دارد:  )ل.ا. ق. ت( در این مورد مقرر می 53ماده 

در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنکه 

جلسه خاص  دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم

مذکور معتبر باشد باید دارندگان الاقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این 

حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقالً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. 

ایشان منظور مقنن از حقوق نوع  به باور« تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود. 

مخصوصی از سهام حقوق صاحبان سهام است که هرگاه مجمع عمومی بدون رعایت مقررات مذکور تصمیمی 

 توانند ابطال تصمیم مجمع را از دادگاه صالحیتدار تقاضا کنند.  اتخاذ کند می

 مجمع عمومی عادی

 ده تشکیل جلسه دهد.العا مجمع عمومی عادی ممکن است ساالنه یا به طور فوق

باشد لیکن  العاده یکسان می مقررات حاکم بر مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع عمومی عادی فوق

 العاده از جهات بسیاری تفاوت ماهوی دارد. العاده با مجمع عمومی عادی به طور فوق مجمع عمومی فوق

عمومی عادی در کلیه امور  )ل. ا. ق. ت( اصل بر صالحیت اتخاذ تصمیم مجمع 46به موجب ماده 

 شود. باشد. این مجمع نیز از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شرکت می

بینی شده، تشکیل شود  مجمع عمومی عادی اگر بعد از انقضاء سال مالی و در هنگامی که در اساسنامه پیش

ر مواقعی که مقتضی باشد اند و اگر در سایر موارد در طول سال و د آن را مجمع عمومی عادی ساالنه نامیده

 العاده گویند. تشکیل شود آن را مجمع عمومی عادی بطور فوق

)ل. ا. ق. ت( برای آن که هیات رییسه مجمع عمومی عادی بتواند رسمیت جلسه را  47بر طبق صدر ماده 

جلسه  اعالم نماید حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. در نوبت دوم

یابد. منتهی این عده  مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت می

کند و اخذ تصمیم  نباید از سه نفر کمتر باشد زیرا در این صورت عنوان مجمع بر افراد حاضر صدق نمی

 شود.  غیرممکن می

با اکثریت نصف به عالوه یک آراء حاضر  در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره 44به موجب ماده 

 در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

 العاده مجمع عمومی فوق

العاده صرفاً به منظور اخذ تصمیم در اموری  در طول فعالیت یک شرکت از آغاز تا پایان، مجمع عمومی فوق

شود. این مجمع نیز از اجتماع  باشد تشکیل می )ل. ا. ق. ت( در صالحیت آن مجمع می 43ق ماده که طب

 گیرد. صاحبان سهام شکل می

باشد. این ماده حد نصاب  الرعایه می الزم 44العاده، ماده  برای رسمیت یافتن جلسات مجمع عمومی فوق

 آید: ر دو مرحله به عمل میرسمیت جلسه این مجمع را بیان کرده است که به شرح ذیل د

 باشند؛ ای الزم است که حداقل بیش از نصف کل سهام را دارا می دعوت اول با حضور عده -

شود. در  ای که بیش از یک سوم کل سهام شرکت را دارند تشکیل می دعوت دوم با حضور عده -



 

 
 

1007 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

 
دوازدهم
 ،

د
اسفن

1
0
4
1

 
 شود. دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید می

العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای  تصمیمات مجمع عمومی فوقل.اخیرالذکر  45همچنین وفق ماده 

 حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

 

 

 

 نتیجه گیری 

، نظام حقوق 1447 اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوببه بعد الیحه قانونی  271گذار در مواد  قانون

عنا نیست که در صورت رعایت نکردن خاصی برای بطالن شرکت سهامی مقرر کرده است، این امر بدان م

شرکت باطل نخواهد  ، )مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا( در تشکیل شرکت سهامی قرار دادها مقررات عام

، تابع مقررات عام انعقاد مذکوراز مقررات خاص مندرج در الیحه قانونی  پیرویبود. شرکت سهامی عالوه بر 

ایران، بر خالف حقوق کشور فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، برای قراردادها نیز خواهد بود؛ در حقوق 

ها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تأسیس آن  ثبت آن در اداره ثبت شرکتعام،  جاد شرکت سهامییا

 شود. را رعایت نمودند، شرکت تشکیل می 1447الیحه قانونی  17تا  5 کردند و مقررات مندرج در مواد 

 

 نشدن شرکت سهامی ممکن است به دالیل ذیل باشد: تشکیل

 عدم دعوت از مجمع مؤسس؛ -

 عدم حصول حد نصاب الزم برای انعقاد مجمع مؤسس؛ -

 گیری در جلسه مجمع مؤسس. عدم حصول اکثریت قانونی الزم برای تصمیم -

کند. همان میهر یک از حالتهای فوق الذکر به تنها یی برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام کفایت 

شود، حاالت مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم  طور که مشاهده می

هاواکثریت های الزم است، لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود  حصول حد نصاب

بایست اسناد و مدارک  ی که میو با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند، ولی به دلیل اهمال افراد

ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه  6ها ارائه کنند و انقضای بیش از  الزم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت

 نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد. اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره

 دارد: دن شرکت سهامی مقرر می)ل. ا. ق. ت( در خصوص تشکیل نش 11ماده 

این قانون به ثبت نرسیده باشد  6در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده »

ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است  به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت

در و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده ای حاکی از عدم ثبت شرکت صا گواهی نامه

نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد  دارد تا مؤسسین و پذیره است ارسال می
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ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین  دارند. در این صورت هرگونه هزینه

 «د.خواهد بو

نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم  در این ماده از پذیره

ها مراجعه و گواهی عدم ثبت  نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شرکت اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره

های مربوط به  اً تمام هزینهشرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد کند. ضمن

 باشد. شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می

ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلکه  البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت

نظر  بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به

شود، بلکه ممکن است  رسد که عدم تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی می

نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به  به دالئلی سرمایه مقرر پذیره

تشکیل شرکت را برای همه  اتخاذ تصمیم نشود، که در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم

 گذاران به رسمیت شناخت. سرمایه

توان مواردی را برای عدم تشکیل شرکت برشمرد. این موارد به شرح ذیل  در شرکت سهامی خاص نیز می

 باشند: می

استنکاف یکی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و... که موجب شود تا تعداد سهامداران به  -

 ر کاهش یابد؛کمتر از سه نف

 ها؛ عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت -

 ها و عدم رفع نقض آنها؛ نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت -

انصراف یکی از مؤسسین که سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شرکت منصرف  -

 شوند.
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