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چكیده
یکی از مو ضوعات مهم در شرکتهای تجاری ،ادغام .ادغام ،قراردادی ا ست که به موجب آن،
یک ،دو و یا چند شرکت با توافق با شرکت موجود ،در آن ادغام گردیده ،شخصیت حقوقی خود
را از دست میدهند (ادغام یکجانبه یا ساده) یا چند شرکت تجاری ضمن محو شخصیت حقوقی
خود و بدون ورود به مرحله ت صفیه ،شرکت جدیدی را ایجاد میکنند (ادغام دو یا چندجانبه یا
مرکب) .از آنجا که در ادغام ،اموال شررررکتهای طرف ادغام بهعنوان یکی از عوامل اصرررلی و
تعیین کننده استتتت  ،نحوهی محاسرربه اموال شرررکتهای طرف ادغام از اهمیت باالیی برخوردار
است؛ امری که بر مبنای آن ارزش سهام یا سهمالشرکه شرکا و میزان منافع و مسؤولیتهای
آنها در شرکت باقیمانده یا شرکت جدید م شخص میگردد .در اینباره که معیار محا سبه ی
ارزش اموال چه زمانی اسرررت .در حقوق مصرررر و ایران نهریههای متفاوتی وجود دارد .زمان
انع قاد قرارداد ادغام ،تعیین تاریخ توافقی جهت ارزیابی ،ارزش اسرررمی یا دفتری معیارهایی
هستند که ارائه شدهاند.
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حقوق زمان ارزیابی اموال شرکتهای تجاری طرف

محمد عیسائی تفرشی و همکاران ــــــــــــــــــــ حقوق زمان ارزیابی اموال شرکت های...

 .1مقدمه
برای اینکه قرارداد ادغام شرکتهای تجاری منعقد گردد ،نیاز به فراهم بودن شرایط
عدیدهای است  ،از آن جمله موضوع ارزیابی و نحوه محاسبه آورده یا حصه شرکت-
های طرف ادغام است .سرمایه شرکتهای تجاری با دو نرخ متفاوت مورد ارزیابی
قرار میگیرد .یک نرخ ،ارزش دفتری یا اسمی است که در زمان تشکیل شرکت در
اساسنامه یا شرکتنامه در نهر گرفتهاند .نرخ دیگر ارزش واقعی یا روز است که منهور
از آن ارزشی است که در اثر وضعیت مالی یک شرکت برای سهام یا سهمالشرکه
شرکت در نهر میگیرند [ ،1ص  .]99ادغام قراردادی است که به وسیله آن ،کنترل یک،
دو یا چند شرکت تجاری توسط یک شرکت تجاری دیگر انجام میشود ،به نحوی که
با تحقق آن شرکت یا شرکتهای ادغام شونده ،بدون اینکه تصفیه شوند منحل و محو
میگردند و حقوق و تعهدات آنها به شرکت بازمانده یا جدید منتقل میشود و شرکت
بازمانده یا جدید ،قائممقام شرکتهای محو شده میشود [ ،2ص  .]123سؤاالت اساسی
که در این خصوص مطرح میگردد این است که اوالً ادغام چه زمانی محقق میگردد؟
ثانیاً مالک ارزیابی حصهی شرکتها ارزش چه زمانی است .در نوشته پیش رو صرفاً
به ادغام قراردادی پرداخته شده و منصرف از ادغام ناشی از قانون است که به دستور
قانونگذار و به صورت قهری انجام میگردد و معموالً در شرکتهای دولتی واقع می-
شود.

 .2تاریخ انعقاد ادغام
ادغام همانند هر عمل حقوقی برای انعقاد به اراده طرفین نیازمند است ،اما اینکه صرف
اراده طرفین جهت انعقاد عقد مذکور کافی اسررت یا خیر ،موضرروعی اسررت که در حقوق
ایران و مصر پاسخ یکسانی به آن داده نشده که در ادامه به بررسی آن میپردازیم:
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واژگان کلیدی :ادغام ،ادغام ساده ،ادغام مرکب ،ارزش اسمی ،ارزش واقعی ،امتزاج.
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برای اینکه ادغام بهعنوان یک قرارداد الزماالجرا منعقد گردد نیاز به حصول و فراهم
آمدن شرایط خاصی است که به اختصار به آنها میپردازیم:
 .1-1-2پیشنویس ادغام
برای ایجاد ادغام ،هیأتمدیره شرکتهای طرف قرارداد ،اقدام به تهیه پیشنویس ادغام
میکنند که در پیشنویس مذکور باید اهداف و برنامههای شرررکت جهت ورود به ادغام
تشرررریر گردد .پیشنویس در اختیار بازرسررران شررررکت قرار میگیرد ،آنها موظفند
حداکثر ظرف  19روز قبل از تشررکیل مجمع عمومی فوقالعاده ،گزارش خود را اعالم و
در مرکز اصلی شرکت جهت بازدید شرکا یا سهامداران قرار دهند .سهامداران یا شرکا
میتوانند با مراجعه به شرررکت از گزارش مذکور رونوشررت تهیه کنند [ ،3ص  .]173در
پیشنویس ،هیأتمدیره به صورت دقیق میزان حقوق و تعهدات هر شرکت را م شخص
میکند [ ،2ص  .]196هدف از این اقدامات ارزیابی صحیر آورده هر شرکت ا ست ،چرا
که با ارزیابی دقیق این حصص ،حقوق سایر اشخاص نیز لحاظ خواهد شد و به نوعی
سررود متعلق به تمام اشررخاص خواه دارای آورده نقدی باشررند ،خواه غیر نقدی لحاظ
میگردد [ ،9ص  .]273این امر به صراحت در ماده  253آییننامه اجرایی قانون شماره
 195مصوب  1561مصر آمده است [ ،3ص .]172
 .2-1-2تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده شرکت
مطابق بند  1ماده  139قانون شررماره  195مصرروب  1561با اتخاذ تصررمیم در مجامع
عمومی فوقالعاده شرکتهای طرف ادغام در شرکتهای سهامی یا گروهی از شرکا
که اکثریت الزم را مطابق قانون جهت اصالح اساسنامه دارند-که مطابق ماده  73قانون
مذکور سه چهارم سهامداران یا سرمایهداران شرکت -نهر خود را اعالم میدارند [،3
ص 229؛  ،9ص  .]262البته الزم به ذکر است که اگر اخذ تصمیم توسط اکثریت موجب
افزایش تعهدات سهامداران یا شرکا گردد ،اجماع شرکا یا سهامداران ضرورت دارد [،9
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 .1-2حقوق مصر
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 .3-1-2تصمیم وزیر بازرگانی
مطابق بند  1ماده  133قانون شماره  195مصوب  1561برای اینکه ادغام شکل قانونی
و معتبر به خود گیرد باید وزیر بازرگانی با در خواسرررت ادغام موافق باشرررد و آن را
امضا کند .وزیر مذکور با دریافت تجویز ادغام ،موضوع درخواست را به هیأت عمومی
بازار ارجاع و این هیأت بعد از برر سی این امر که ادغام ،تمام شرایط شکلی را رعایت
کرده ،نهر خود را به صورت مکتوب به وزیر اعالم و برا ساس آن مجوز ادغام صادر
میگردد و بعد از صدور مجوز ،ادغام رسمیت مییابد [ ،9ص .]251
آنچه در این میان وجود دارد این اسررت که ارزیابی اموال شرررکتهای طرف ادغام
الجرم قبل از ت صویب ادغام در مجامع شرکت صورت میپذیرد و بعد از آن نیز ادغام
باید به تأیید وزیر صرررالر برسرررد .حال اگر در این مدت افزایش یا کاهشررری در دارایی
شرکتهایی که طرف ادغام ه ستند صورت گیرد ،تکلیف چی ست؟ امری که با توجه به
اهمیت آن در ادغام شرکتهای تجاری راه حل قطعی در حقوق مصر ندارد.

 .2-2حقوق ایران
در قوانین ایران در ارتباط با ادغام مقررات مف صلی وجود ندارد و تنها برخی از قوانین
پراکنده به موضرروع ادغام پرداختهاند .ادغام قراردادی اسررت که شرررکتهای تجاری با
اهداف متفاوتی ممکن اسررت اقدام به تصررویب آن کنند .بدون ورود به شرررایط عمومی
انعقاد قراردادها ،صرفاً شرایط اختصاصی ادغام را بهاختصار بیان میکنیم.
 .1-2-2پیشنویس ادغام
با توجه به قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری معموالً تغییرات اساسی شرکت مستلزم
تغییر اساسنامه و شرکتنامه آن است .برای انجام چنین امری مدیر یا اعضا هیأتمدیره
با طرح پی شنهاد خود به مجمع عمومی فوقالعاده یا شرکای شرکت و ذکر توجیه آن و
601

Downloaded from clr.modares.ac.ir at 19:08 IRDT on Friday May 14th 2021

ص .]263
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شرکا یا سهامداران قرار میدهند .شرکا یا سهامداران نیز با اتخاذ تصمیم در چارچوب
قانون و مقررات اساسنامه و شرکتنامه اخذ تصمیم میکنند.
 .2-2-2تصمیم شورای رقابت
طبق ماده  25قانون سیاستهای کلی اصل  22قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
مصوب  1362شرکتهای تجاری میتوانند درخصوص اینکه ادغام آنان م شمول منع
نا شی از قانون مذکور ا ست یا خیر ،از شورای رقابت ک سب تکلیف کنند .با ا ستعالم از
این شورا ،شورای مذکور موظف ا ست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ و صول تقا ضا
آن را بررسرری کند و نتیجه را به متقاضرری اعالم دارد .با توجه به قانون مذکور کسررب
تکلیف از شورای رقابت از سوی شرکتها امری اختیاری است و ممکن است شرکتها
با یکدیگر ادغام گردند و امور آنها به این شورا ارجاع نگردد.

 .3مالک ارزیابی
با رو شن شدن فرایند ادغام ،این سؤال مطرح میگردد که مالک تعیین ارزش سرمایه
شرکتها ،ارزش چه زمانی است؟ آیا زمان توافق بین دو شرکت را باید بهعنوان مالک
در نهر گرفت یا زمان ت صویب ادغام در مجامع عمومی فوقالعاده شرکتها ویا شرکا
را بهعنوان معیار باید پذیرفت؟

 .1-3حقوق مصر
با توجه به این امر که حقوق مصر از یک سو تحت تأثیر نهام حقوقی فرانسه و از دیگر
سو نهام ا سالمی ا ست ،در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد .عدهای اعمال قواعد حاکم
بر ادغام در فران سه را بهعنوان راهحل در نهر میگیرند و عدهای دیگر برای ر سیدن به
نتیجه ،مراجعه به موازین فقهی را راهحل این سکوت میدانند.
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ارائه آن به بازرسران در صرورت وجود بازرس در شررکت ،اتخاذ تصرمیم را بر عهده
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در فرانسه دو روش برای زمان ارزیابی اموال شرکتهای طرف ادغام ارائه شده است:
روش اول :در این روش زمان انتقال دارایی شررررکت ادغام شرررونده به شررررکت
ادغامکننده تاریخ پیشنویس ادغام ا ست؛ بنابراین در حد فا صل زمان پیشنویس ادغام
تا زمان انتقال اموال و قطعی شررردن ادغام ،هر حق یا تعهد جدیدی که ایجاد گردد به
شرکت ادغام کننده منتقل میگردد؛ اما دیگر محاسبه جدیدی انجام نمیگیرد .اثر مذکور
صرفاً در ارتباط با شرکتهای طرف ادغام مجرا ا ست و در مقابل ا شخاص ثالث قابل
استناد نیست و اشخاص ثالث نیز حق استناد به این موضوع را ندارند [ ،3ص .]151
روش دوم :شرکتهای طرف ادغام در این روش در زمان انعقاد قرارداد ادغام ،یک
تاریخ خاص را م شخص میکنند که در تاریخ مذکور تمام حقوق و تعهدات شرکتهای
ادغام شررونده بر عهدهی شرررکت ادغام کننده اسررت و مازاد بر آن شرررکت ادغام کننده
تکلیفی بر عهده ندارد .رویه قضررایی فرانسرره در این خصرروص مقرر داشررته که مجمع
عمومی فوقالعاده شررررکت برای آن سرررال مالی که در توافق ادغام نسررربت به آن اخذ
تصررمیم نشررده اسررت ،تشررکیل شررود تا بعد از تصررویب ترازنامه آن سررال مالی بتوان
درخصوص نهایی شدن قرارداد ادغام تصمیم گرفت [ ،3ص .]157
 .2-1-3دیدگاههای فقهی
با توجه به جدید بودن موضررروع ادغام ،در فقه نهر خاصررری در این خصررروص وجود
ندارد ،اما با عنایت به مبحث تشکیل شرکت در فقه ،پاسخ به این سوال که امتزاج اموال
شررررکا چه تأثیری بر ایجاد عقد شررررکت دارد میتواند با توجه به مشرررابهت ادغام با
تشکیل شرکت ،بهعنوان یک راهحل مورد استفاده قرار گیرد.
فقهای اهل سرررنت به طور کلی دو دیدگاه درخصررروص نقش امتزاج اموال در تحقق
عقد شرکت ارائه کردهاند:
دیدگاه اول :امتزاج شرط صحت عقد شرکت است؛ یعنی اینکه با انعقاد عقد شرکت
و همزمان با ایجاب و قبول اموال و ح صص شرکا باید با یکدیگر ممزوج گردد .در این
دیدگاه عقد شرکت بهعنوان یک عقد عینی است و بدون اختالط اموال اصوالً عقد شرکت
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 .1-1-3روشهای اقتباسی از فرانسه
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.]151
دیدگاه دوم :عقد شرررکت با ایجاب و قبول ایجاد میگردد .در این نهر امتزاج شرررط
ضمان ،ا ست .با انعقاد عقد شرکت طرفین با یکدیگر شریک مح سوب میگردند؛ ولی تا
زمانی که امتزاج صرررورت نگیرد ،حصررره هر شرررریک که تلف گردد ،این تلف از اموال
اخت صا صی آن شریک مح سوب میگردد و ضرر به طرف مقابل قابل ت سری نی ست
[ ،11ص 13؛  ،7ص .]13

 .2-3حقوق ایران
مانند سایر موارد گفته شده در این خ صوص نیز حکم خا صی در قانون تجارت ایران
نیامده ا ست و دلیل آن نیز همانگونه که گفته شد عدم ت صریر به ادغام ا ست که خود
باعث مغفول ماندن ماهیت و آثار ادغام شده است .سؤال قابل طرح در حقوق ایران ،این
است که آیا زمان انتقال اموال و محاسبه دارایی شرکتهای طرف ادغام همزمان با هم
ا ست یا خیر؟ برای ادغام مراحلی طی می شود که م ستلزم گذ شت زمان ،ا ست .در این
فواصرررل زمانی امکان تغییر ارزش اموال و در نتیجه ارزش سرررهم یا سرررهمالشررررکه
شرررکتها وجود دارد .تا زمانیکه شرررکتها با یکدیگر ادغام نشرردهاند ،همچنان دارای
شرررخصررریت حقوقی هسرررتند و نمیتوان گفت از زمان تهیه پیشنویس تا زمان ادغام
شرررکتها دسررت از فعالیت اقتصررادی خود بکشررند ،چرا که این امر با قواعد و اصررول
تجارت که همان بحث سرررعت و گردش ثروت اسررت مغایرت دارد .از سرروی دیگر با
توجه به ا صول کلی تا زمانی که انتقال کامل اموال شرکت ادغام شده صورت نپذیرد،
همچنان شرکت از شخصیت حقوقی برخوردار دارد.
 .1-2-3دیدگاههای فقهی
در فقه درخ صوص اینکه آیا امتزاج اموال از شرایط انعقاد عقد شرکت ا ست یا خیر،
میان فقها اختالف نهر وجود دارد .گروهی از فقها معتقدند که امتزاج اموال با یکدیگر در
عقد شرررکت الزم و ضررروری اسررت و در واقع تا عقد شرررکت با امتزاج همراه نشررود
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اعیان قابل ایجاد و تحقق نیسرررت و دلیل آن را چنین ذکر کردهاند که امکان اختالط و
امتزاج در اعیان نی ست  .لذا ای شان معتقدند که از شروط صحت شرکت این ا ست که
مالالشرکه در یکدیگر ادغام گردد ،به نحوی که قابل تمیز و تشخیص از یکدیگر نباشد،
در غیر این صورت ،عقد شرکت ایجاد نخواهد شد [ ،13ص .]329
شرکت واقعی به دو د سته تق سیم می شود :شرکت قهری و شرکت اختیاری که در
این خصوص برخی از فقها چنین گفتهاند:
 .1شررررکت واقعی قهری ،مانند اینکه دو یا چند نفر مالی را به ارث برند .در این جا
شرکا به صورت واقعی در تمام اجزای مال شریکند.
 .2شرکت واقعی اختیاری که خود به چهار صورت قابل تصور است:
صورت اول :سبب شرکت مستند به عقد نیست ،مانند جایی که دو نفر زمین مواتی
را به صورت مشترک احیا کنند.
صورت دوم :جایی که دو نفر برا ساس قرارداد طرف معامله تملیکی واقع شوند و
مالی را تملک کنند.
صورت سوم :شرکتی که در اثر ت شریک واقع گردد شرکت واقعی محقق میگردد.
عقد ت شریک در جایی محقق میگردد که به موجب آن شخ صی دیگری را در مال خود
شریک میگرداند.
صورت چهارم :شرکت واقعی که به موجب عقد شرکت محقق میگردد .در این نوع
از شرکت چند نفر یکدیگر را در اموال خود شریک میکنند [ ،12ص .]53
امام خمینی (ره) در پاسررخ به سررؤالی درخصرروص اینکه شرررکتهای تجاری که
مطابق قانون موضرروعه شرررکت تشررکیل میگردند ،از حیث صررحت تشررکیل این قبیل
شررررکتها و اعمال تصررررفات و معامالت و قراردادهای مربوط چه وضرررعیتی دارند،
فرمودند« :صررحت شرررکت منوط به این اسررت که سرررمایه نقدی و قابل امتزاج باشررد و
پیش از بهکارگیری امتزاج حاصل شود ،تصرف در مال مشترک موقوف بر اجازه تمام
شرکا است ،شرکت از عقود جایزه است و با فوت یکی از شرکا باطل نمی شود ،گرچه
شریک نمیتواند بعد از مردن شریکش تصرف کند و هریک از شرکا به نسبت شرکت
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داشته باشد یک رأی دارد و شرکت میتواند شخصیت حقوقی داشته باشد و مراعات
مقررات دولت اسالمی الزم است» [ ،19ص .]112-111
 .2-2-3روشهای قانونی (حقوقی)
نکته قابل ذکر این است که در قوانین ایران درخصوص زمان ارزیابی اموال شرکتهای
طرف ادغام مقرراتی وجود ندارد ،اما مقررات تشکیل شرکتها و افزایش سرمایه را که
تا حدودی با ادغام ساده و مرکب م شابهت دارد و نیز دیدگاه حقوقدانان درخ صوص
تأثیر مشخص بودن یا نبودن میزان اموال در قراردادها را مورد بررسی قرار میدهیم.
 .1-2-2-3قانون تجارت 1311
در این قانون شرررکتهای تجاری با توجه به مواد  116 ،51و  169زمانی تشررکیل شررده
مح سوب می شوند که سرمایه نقد ت سلیم و سرمایه غیر نقد نیز تقویم و ت سلیم شده
با شد .حال اگر ادغام ساده را افزایش سرمایه و ادغام مرکب را ت شکیل شرکت جدید
بدانیم ،آوردهی شررررکا نقد یا غیر نقد اسرررت .در صرررورت نقد بودن ،ایرادی به وجود
نمیآید ،اما اگر سررمایه غیر نقد باشرد ،این آوردهها توسرط شررکا ارزیابی میگردد و
بهعنوان سرمایهی شرکت پذیرفته میشود.
سرؤالی که در این خصروص مطرح میگردد این اسرت که :ارزیابی چه زمانی مالک
عمل خواهد بود ،قبل از ارائه پیشنویس افزایش سرررمایه توسررط هیأتمدیره یا بعد از
آن؟ در تشررکیل قطعاً این امر قبل از نهایی شرردن تشررکیل و در زمان ارائهی پیشررنهاد
تشکیل شرکت اتفاق میافتد؛ اما اگر نوسانی رخ دهد معلوم نیست تکلیف چیست.
 .2-2-2-3الیحهی قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 1331
در قانون مذکور برای ت شکیل و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام و خاص در
قسمت ارزیابی سرمایهی غیر نقد مقنن در ماده  71مؤسسین یا هیأتمدیره را مکلف به
اخذ نهر کارشررناس رسررمی دادگسررتری دانسررته اسررت .ارزیابی کارشررناس رسررمی
661

Downloaded from clr.modares.ac.ir at 19:08 IRDT on Friday May 14th 2021

در سرررمایه در امور مربوط به شرررکت مسررتولیت دارد و هر شررریک هر مقدار سررهم

محمد عیسائی تفرشی و همکاران ــــــــــــــــــــ حقوق زمان ارزیابی اموال شرکت های...

شرکت انجام میدهند .در افزایش سرمایه ،صرفاً به شرکت سهامی خاص طبق تبصره
 1ماده  196این قانون اجازه داده شده است که مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد تأدیه
شررود .در اینجا نیز ارزیابی قبل از اتمام مهلت افزایش سرررمایه صررورت میپذیرد ،اما
اگر نوسانی در این میان اتفاق افتد ،تکلیف آن مشخص نیست.
 .3-2-2-3برخی از قانونهای خاص
هرچند در نو شته حا ضر به ادغامهای قانونی یا قهری پرداخته ن شده ا ست ،اما راهحل
قانونگذار را بهعنوان یک شررریوه بیان میداریم .در برخی از لوایر قانونی و قانونهای
خاص ،قانونگذار برای ادغام شرکتهای دولتی و بانکها تکالیف خاصی را مقرر داشته
است؛ از آن جمله میتوان به الیحه قانونی اداره امور بانکها مصوب  1396اشاره کرد
که در ماده  16آن مقنن تعویض سهام بانکهای سابق با سهام بانک جدید را م شروط
به محا سبات فنی و حقوقی سهام سابق کرده ا ست .در ماده واحده ادغام شرکتهای
دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت دارند (م صوب  )1371مبنای محا سبه
اموال شرکتهای مشمول قانون ،ارزش دفتری تعیین شده است .در مواد ذکر شده نیز
زمان خاصی را مقنن مشخص نکرده است و ابهام زمان ارزیابی همچنان وجود دارد.
 .3-2-3نظریه حقوقدانان
در حقوق ایران درباره این که آیا مشرررخص بودن ارزش واقعی مورد معامله در زمان
انعقاد قرارداد ،ضروری ا ست یا خیر و اینکه عدم تعیین ارزش مورد معامله چه اثری
بر قرارداد خواهد گذاشرررت ،نهریه های متفاوتی وجود دارد ،از جمله این که آیا با عدم
تعیین ارزش مورد م عام له ،می توان ع قد بیعی را ای جاد کرد و ثمن آن را در آی نده
م شخص کرد یا خیر؟ حقوقدانان درخ صوص این امر که آیا علم اجمالی کافی ا ست یا
علم تفصررریلی ضررررورت دارد مباحث قابل توجهی ارائه کردهاند و اختالفات زیادی با
یکدیگر دارند که به شرح آتی به آنها میپردازیم.
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در تعریف علم تفصیلی گفته شده است :در مواردی که از جهتی قطع و یقین و از جهت
دیگری اجمال و ابهام وجود داشررته ،آن قطع را علم اجمالی گویند و اگر اجمالی نباشررد
آن را علم تفصیلی نامند [ ،11ص .]2122
درخ صوص چگونگی رفع ابهام و تح صیل علم معتبر در باب مربوط به عقود معین
در رابطه با هر عقد ،برخی موارد وجود دارد که علم به برخی از موارد برای صحت آن
عقد ضرورت دارد .قانون مدنی در برخی از مواد بهصراحت به علم تفصیلی حکم کرده
است که از آن جمله میتوان به مواد  391و  322در بحث عقد بیع و  272و  216در عقد
اجاره و  916و  912در عقد مزارعه اشاره کرد [ ،17ص .]93-92
 .2-3-2-3نظریه علم اجمالی
برخی از حقوقدانان معتقدند که « ...در کنار قاعده عمومی ،پارهای از موارد وجود دارد
که قانونگذار تسرررامر را ضرررروری میبیند و علم تفصررریلی به مورد معامله را شررررط
نمیداند؛ ولی در هر حال به مجهول نمیتوان تعهد کرد و موضرروع التزام بایسررتی قابل
تعیین و تنفیذ باشررد .نمونههایی از این موارد خاص نیز در قانون دیده میشررود؛ مانند
ماده [ 152قانون مدنی] که در آن میخوانیم« :علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط
دینی که ضررمانت آن را مینماید شرررط نیسررت »...یا ماده [ 913قانون مدنی] که اعالم
میکند« :در جعاله ،معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات الزم نیسرررت »...و ماده 912
[قانون مدنی] که در همین زمینه میافزاید« :در جعاله ،گذ شته از عدم لزوم تعیین عامل،
ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد» یا مواد  792و [ 711قانون مدنی]
که صررلر دعاوی احتمالی و فرضرری را مباح میشررمرد؛ ولی پاسررخ این سررؤال روشررن
نیسررت که آیا موارد خاص را باید قانون به طور صررریر معین کند یا از نمونههای داده
شده میتوان قاعدهای ا ستخراج کرد و به موارد م شابه سرایت داد؟ منطق چنین حکم
میکند که احتمال نخسررت پذیرفته شررود؛ زیرا همانطور که قاعده بهعنوان مرز آزادی
قراردادها در قانون آمده است ،استثناها نیز باید در همان قانون جستجو شود .وانگهی
احکام اسرررتثنایی را باید تفسررریر محدود کرد تا حرمت قواعد محفوظ بماند؛ ولی حقوق
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[ ،16ص .]155
برخی بر این عقیدها ند که :بهترین ضرررابطه ای که در این زمی نه میتوان پذیر فت
ضابطه عرفی ا ست .در واقع مواد قانونی مربوط به علم اجمالی مبتنی بر عرف ا ست و
در مواردی هم که نص قانونی وجود نداشرررته باشرررد ،برای تشرررخیص اینکه آیا علم
اجمالی کفایت میکند یا نه باید به عرف رجوع کرد .در تأیید این نهر میتوان چنین
استدالل کرد:
اوالً دلیلی وجود ندارد که موارد علم اجمالی منحصررر به مواد منصرروص در قانون
باشد .این نهر نه با فقه اسالمی وفق میدهد نه با عرف امروز و نه با مصلحت اجتماعی
که تسهیل معامالت مردم را ایجاب میکند.
ثانیاً ضررابطه قراردادهای مبتنی بر تسررامر کافی برای رفع نیازهای امروز نیسررت
وانگهی همه موارد مصررررح در قانون را نمیشرررود با این معیار توجیه کرد .مثالً بنا بر
م ستفاد از ماده  993ق.م در عملیات مورد م ضاربه علم تف صیلی و ذکر تجارت خاص
الزم نیسرررت و علم اجمالی کافی اسرررت ،حال آنکه مضررراربه را نمیتوان یک قرارداد
مسامحه به شمار آورد.
ثالث ًا ضابطه عرفی با فقه ا سالمی هم سازگار ا ست ،چه مبنای فقهی بطالن معامله
مجهول ،قاعده غرر ا ست که معیار آن عرف ا ست؛ یعنی هر جا که به علت جهل به یکی
از ارکان عقد ،معامله عرفاً خطرناک محسرروب شررود ،به گونهای که عرف از آن اجتناب
کند ،بر طبق قاعده غرر ،فقها آن را باطل میدانند .در این جا مانند بسررریاری از موارد
دیگر معیار تشخیص عرف است .یکی از مصادیق کفایت علم اجمالی که بعضی از فقها
ذکر کردهاند موردی ا ست که مالی به قیمت بازار فروخته می شود .این معامله از آنجا
که غرری محسوب نمیشود صحیر تلقی شده است.
رابعاً این ضابطه از مالک ماده  993قانون مدنی هم قابل ا ستنباط ا ست ،چه در این
ماده ،چنانکه اشاره شد ،برای تشخیص تجارت مورد مضاربه به عرف ارجاع گردیده
و چنان اسررت که رفع غرر و علم اجمالی با توجه به عرف کافی شررناخته شررده اسررت و
چون از این لحاظ خصرروصرریتی در مضرراربه نیسررت ،میتوان این قاعده را به سررایر
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تنها زندگی منطقی ندارد و بسرریاری از قواعد آن تابع رسرروم و عادات و نیازها اسررت»
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 .1-2-3-2-3غرر و اثر آن در علم اجمالی
آنچه از عبارت حقوقدانان مشخص میگردد این است که اشکال اساسی در این رابطه،
یعنی اکتفا به علم اجمالی ،احتمال ورود به غرر را زیاد میکند .در بدو امر نیز چنین به
نهر میرسد؛ بنابراین باید این مورد روشن شود که اصوالً غرر چیست و چگونه ممکن
اسرررت در قرارداد وارد گردد و راهکار چیسرررت؟ غرر در لغت به معنای خدعه ،اغفال،
خطر ،غفلت است [ ،23ص .]22
در اصرررطالح معامله غرری به معاملهای گفته میشرررود که به یکی از جهات معامله
برای یکی از طرفین معامله مجهول با شد و این امر باعث شود که احتمال ورود ضرر
در میان باشد ،این معامله غرری و باطل است [ ،21ص .]265
فق ها ات فاق نهر دار ند که در مع نای غرر ،ج ها لت وجود دارد و ج هل مورد ات فاق
تفاسیر ،موجود در معنای غرر است ،خواه این جهل در اصل وجود مبیع باشد خواه در
اصول عام و یا صفات مبیع یا ثمن از حیث کمیت یا کیفیت [ ،16ص .]29-22
با توجه به گفته مذکور مشرررخص میگردد که جهالت مذکور در نهر فقهای شررریعه
میتواند یا به صرررورت تردید در موجود بودن مورد معامله یا تردید در قدرت تسرررلیم
مورد معامله یا تردید در کمیت یا کیفیت مورد معامله باشد .در بحث ما میتوان گفت به
نوعی در نگاه اول هر سرره مورد ممکن اسررت مصررداق پیدا کند .اگر ما پیشنویس طرح
ادغام را بهعنوان منبع ارزیابی ح صه شرکتهای طرف ادغام بپذیریم ،اولین تردید این
اسررت که آیا در زمان انجام ادغام و امتزاج اموال تمام شرررکتهایی که طرف ادغام از
باب ارزیابی سرمایه و به نوعی میزان سهام و حصه خود مطرح کردهاند ،باقی خواهند
ماند؟ همچنین این تردید وجود دارد که آیا تمام اموال مذکور قابل تسرررلیم به شررررکت
ادغام کننده یا شررررکت جدیدی که ایجاد میگردد اسرررت یا خیر؟ چرا که ممکن اسرررت
طلبکاران شرکت که حق وثیقه ن سبت به اموال مذکور دارند حا ضر به پذیرش ادغام و
این جابه جایی نباشرررند .همچنین تردید در کمیت و کیفیت مورد معامله نیز قطع ًا وجود
خواهد داشررت؛ به این دلیل که مشررخص نیسررت آیا ارزش اعالمی حصرره شرررکت یا
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قراردادها گسترش داد [ ،15ص .]139-132
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لحهه ادغام و امتزاج اموال به شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید میر سد .البته همین
تردید نیز درخ صوص ارزش دارایی شرکت ادغام کننده در زمان ادغام وجود دارد .از
آنجا که تجارت و پرداختن به اعمال تجاری همواره دارای نو سان ا ست ،احتمال ورود
ضرر یا نفع در شرکتهای تجاری همی شه وجود دارد .طبعاً برای شرکای شرکتهای
ادغام شرررونده و ادغام کننده ،ادغام و آثار آن دارای اهمیت بسرررزایی اسرررت .آن ها
میخواهند به صررورت قطعی بدانند چه میزان ارزش بهعنوان سررهام وارد در شرررکت
ادغام کننده یا شرررکت جدید میکنند و چه میزان سررهمالشررکه یا سررهام شرررکت ادغام
کننده یا جدید به آنها تعلق خواهد گرفت.
 .2-2-3-2-3مغابنه و مسامحه و اثر آن در علم اجمالی
همان گونه که سابقاً گفته شد ادغام دارای ماهیت خاص ا ست و در قالب عقود موجود
در قانون مدنی قابل تحلیل و تفسیر نیست؛ بنابراین اگر درخصوص احتمال ورود غرر
در این معامله دچار شک و تردید ب شویم ،باید به این سؤال نیز پا سخ بگوییم که ادغام
از حیث معوض بودن یا نبودن چه وضعیتی دارد؟
شرررکت ادغام شررونده تمام حقوق و تعهدات خود را به شرررکت ادغام کننده انتقال
میدهد و در مقابل آن شرکت ادغام کننده ،سهام یا سهمالشرکه به شرکا یا سهامداران
شرررکت ادغام شررونده پرداخت میکند .از این حیث میتوان گفت ،در ادغام سرراده آنچه
اتفاق میافتد ،ورود به شرکت موجود ا ست .در ورود به شرکت موجود هر شخص با
توجه به میزان آورده خود از سررهمالشرررکه شرررکت موجود سررهمالشرررکهای دریافت
میکند؛ بنابراین در ادغام ساده میتوان گفت یک نوع معاوضه صورت میپذیرد ،اما بر
ادغام ترکیبی که اثر آن ایجاد شررررکت جدید اسرررت ،نمیتوان اثر مذکور را بار کرد؛
بنابراین سررؤالی که در اینجا مطرح میشررود این اسررت ادغام ترکیبی مبتنی بر مغابنه
ا ست یا م سامحه؟ عقد مغابنهای را عقد مکای سهای میگویند .عقد مغابنهای عقدی ا ست
که طرفین عقد ،با اعمال دقت و قصد تحصیل حداکثر امتیاز ممکن عقد را ایجاد میکنند،
همانند عقد بیع که ارفاق ،تسامر و تساهل در آن وجود ندارد [ ،21ص .]2952
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شرکتهای ادغام شونده که در پیشنویس ادغام آمده است ،همان ارزشی است که در

پژوهشهای حقوق تطبیقی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،02شماره  ،0تابستان 5931

و هدفهای اخالقی بر سودجویی متعارف غلبه دارد [ ،22ص .]126
در این خصوص که ادغام مغابنهای یا مسامحهای محسوب میشود به نهر میرسد
باید قائل به تفکیک بین ادغام ساده و مرکب باشیم .در ادغام ادغام ساده ،همانگونه که
سررابق بر این گفته شررد شرررکتهایی که بهعنوان شرررکتهای ادغام شررونده وارد در
شرکت ادغام کننده می شوند در واقع سرمایه متعلق به شرکا را بهعنوان آورده وارد
در شرررکت ادغام کننده میکنند .طبعاً درخصرروص این نوع سرررمایهگذاری طرفین به
دنبال تأمین حداکثری منافع خود هستند .شرکت یا شرکتهای ادغام شونده با توجه به
توجیه خاص خود حاضرر به از دسرت دادن شرخصریت حقوقی خود و انتقال سررمایه
خود به شرررکت ادغام کننده میگردند .در طرف مقابل نیز شرررکت ادغام کننده با توجه
به نیازهای خود حاضرررر به پذیرش شررررکتهای ادغام شرررونده (شررررکا و سررررمایه
شرکتهای ادغام شونده) میشوند؛ بنابراین در این گونه ادغام شرکتهای طرف ادغام
هر کدام به نوعی صررررفه و صرررالح خود را در این قرارداد مد نهر دارند .نتیجه این
میشررود که قطعاً ادغام سرراده عقدی مبتنی بر مسررامحه نیسررت .حال اینکه آیا چنین
قراردادی مبتنی بر مغابنه است یا خیر در ادامه بررسی میشود.
اما در ادغام مرکب که دو یا چند شرکت با یکدیگر ادغام میگردند ،با از دست دادن
شخصیت حقوقی خود شرکت جدید با شخصیت حقوقی جدید تشکیل میدهند .در این
مورد از ادغام ،شررررکتهای طرف ادغام مصرررلحت خود را در این میبینند که هر کدام
سررررمایه خود را جهت پرداختن به موضررروع مد نهر به شررررکت جدید انتقال دهند .در
اینجا همانند ادغام سررراده ،طرفین طبعاً قصرررد تسرررامر ندارند؛ اما آیا طرفین به دنبال
مغابنهاند یا خیر؟ همان گونه که برخی از حقوقدانان نیز گفتهاند« :مفهوم ق صد شرکت،
به معنای اراده ،اتحاد و یا همکاری در منافع اسرررت .در قراردادهای معوض در بیشتر
موارد رویارویی م نافع میان طرفین وجود دارد و م نافع هریک با دیگری در ت عارض
ا ست؛ مانند عقد بیع که در آن خریدار و فرو شنده با یکدیگر در ت ضاد ه ستند و هریک
در صرردد تأمین منافع خویش اسررت .ولی در شرررکت همه شررریکان ذینفع در حسررن
اجرای امور هستند و انگیزهها یا امتیازات شخصی جنبه ثانوی دارند» [ ،23ص .]16
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عقود مسامحهای از آن دسته از عقودند که در آن طرفین عقد به مادیات نمیاندیشند
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در ادغام ساده طرفین باید به دنبال ک سب سود خود با شند ،اما اگر به صورت دقیق
نگاه کنیم اصوالً هدف مشترک طرفین حتی اگر به دنبال نفع صددرصدی باشند ،اما در
تقابل با یکدیگر نیسررت ،چرا که در نهایت امر این هدف مشررترک که همان کسررب سررود
بیشتر است ،هدف طرفین است .الجرم منافع به شرکا میرسد و تفاوتی نمیکند که از
شرکت ادغام شونده یا شرکت ادغام کننده با شند .عکس آن نیز صادق ا ست که اگر
شرکا به دنبال ورود ضرر به یکدیگر با شند ،در نهایت آنچه حا صل میگردد ضرری
ا ست که حا صل فعالیت شرکت میگردد و در نتیجه اثر آن به شرکا شرکت میر سد؛
بنابراین در شرررکت موضرروع دارای اهمیت ،این اسررت که شرررکا در شرررکتهای طرف
ادغام نه به دنبال مغابنه در معنای اخص خود ه ستند و نه به دنبال م سامحه و گذ شتن
از حقوق خود ،بلکه یک نوع اشتراک مساعی است که با به کار بستن بیشترین سعی و
تالش خود شرکا به دنبال ر سیدن به حداکثر سود ه ستند [ ،22ص  .]122قانون مدنی
عقود را به مغانبهای و م سامحهای تق سیم نکرده ا ست ،ولی ماده  711قانون مدنی بیان
میکند« :صررلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسررامر باشررد ،قاطع بین طرفین اسررت و
هیچیک نمیتواند آن را فسررخ کند ،اگرچه بر ادعای غبن باشررد ،مگر در صررورت تخلف
شرررط یا اشررتراط خیار» .همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند که قسررمت پایانی ماده
 211قانون مدنی مربوط به عقود مسرررامحه اسرررت [ ،21ص  .]133-132این ماده مقرر
میدارد :مورد معامله باید مبهم نباشد ،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی
است.
با اسررتقرا در موارد خاصرری که در مورد عقود مغابنهای و مسررامحهای وجود دارد
میتوان گفت :آنجا که قرارداد بر مبنای مسامحه ایجاد میگردد ،طرفین با توجه به نوع
نیازی که دارند یا آنچه بهعنوان دلیل انعقاد قرارداد اسرررت ،برخی از احتماالت را در
روابط خود میپذیرند؛ بنابراین آنجا که بحث احتمال در انعقاد عقود مطرح میشرررود،
علم اجمالی طرفین کفایت میکند .لذا عقودی از جمله ضررمان ،بیمه ،مشررارکتها و عقود
رایگان از همین قاعده تبعیت می کنند .حقوقدانانی که دارای این دیدگاهند دو نکته را
به عنوان موارد ضرررروری ج هت تحل یل و تفسررریر موارد علم اج مالی مدنهر دار ند:
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با توجه به این نکته میتوان گفت که هرچند در بدو امر ممکن است به نهر برسد که
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اجرای این قاعده دارای مالک نوعی است ،نه شخصی.
 .2در مواردی که نیاز عمومی اقتضرررا دارد که معاملهای مشرررمول اجرای قاعده علم
اجمالی و ت سامر درخ صوص این علم گردد ،ت شخیص این امر با مقنن ا ست و دادرس
حق ندارد هر جا که خود صرررالح بداند اجرای قاعده را در مورد مد نهر خود مسرررتند
صرردور حکم خود قرار دهد [ ،29ص  .]233با توجه به این دیدگاه میتوان گفت :اجرای
علم اجمالی مبتنی بر اصرررول و قواعد خاصررری اسرررت که معموالً در قواعد و مقررات
حقوقی و فقهی وجود دارد و تخلف از آن نمیتواند بدون دلیل و مبنا صورت پذیرد.
سررؤالی که مطرح میگردد این اسررت که قرارداد ادغام بهعنوان یک عقد نوظهور در
حقوق ایران جزء عقود مسرررامحهای اسرررت یا عقود مغابنهای؟ آنچه که با تدقیق در این
دیدگاه میتوان گفت این اسرررت که ادغام در واقع ورود به شررررکت موجود یا تشرررکیل
شرکت جدید است و بنابراین علم اجمالی درخصوص عوضین کفایت میکند.
یکی از حقوقدانان با مطرح کردن مصلحت کامنه این موضوع را چنین شرح میدهد:
مصررلحت کامنه ،مصررلحتی اسررت که نهاد یا طبع عقدی از عقود (یا ایقاعی از ایقاعات)
اقتضررای آن را دارد به نوعی که طرف قرارداد ،غیرممکن اسررت که بدون التفات به آن
اقدام به انعقاد عقد نمایند .در واقع این مصررلحت بهعنوان یک مصررلحت زیربنایی عقود
میبا شد .این همان م صلحتی ا ست که در عقود الزم همانند بیع یا نکاح یا بیمه اقت ضای
لزوم آنها را دارد [ ،21ص .]911
حقوقدانانی که عرف را بهعنوان مالک تشرررخیص علم اجمالی و تفصررریلی مطرح
میکنند ،چنین میگویند:
 .1دلیلی وجود ندارد که مورد علم اجمالی را محدود به موارد منصررروص در قانون
کرد.
 .2مالک عرفی با فقه اسالمی هم سازگار است؛ چرا که مالک بطالن معامله مجهول،
قاعده غرر ا ست که مبنای آن عرف ا ست؛ یعنی هر جا که به علت جهل به یکی از ارکان
عقد ،معامله عرفاً خطرناک یا مجهول مح سوب شود ،به گونهای که عرف از آن اجتناب
کند ،بر طبق قاعده غرر ،فقها آن را باطل میدانند .در این جا مانند بسررریاری از موارد
616

Downloaded from clr.modares.ac.ir at 19:08 IRDT on Friday May 14th 2021

 .1در عقود م سامحهای جهت اجرای قاعده مذکور آنچه باید مد نهر با شد این ا ست که
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اگر عرف را مالک عمل بدانیم ،با توجه به اینکه علم تفصررریلی در ارزش سرررهام یا
سهمال شرکهای که در مقابل انتقال اموال از شرکتهای ادغام شونده به شرکای این
شرکتها اختصاص مییابد و فاصله زمانی که از تاریخ توافق اولیه و ارزیابی سرمایه
شرکتهای طرف ادغام تا زمان ادغام به طول میانجامد که در این فاصله زمانی ارزش
سررهام یا سررهمالشرررکه تغییر پیدا میکند ،نمیتوان علم تفصرریلی را به معنای اخص در
ادغام مؤثر دانست؛ بنابراین ،حتی اگر علم تفصیلی را مالک عمل قرار دهیم ،عرف ناچار
به پذیرش این میزان از مسررامحه و نادیده گرفتن ارزش اموال شرررکتهای طرف ادغام
است.

 .3نتیجهگیری
درخصرروص ادغام شرررکتهای تجاری ،به نهر میرسررد با توجه به اینکه ماهیت آن
پیچیده و خاص است و از سوی دیگر حسب تازه بودن این امر در حقوق ایران و مصر
از یک سو و عدم ارائه راهکار در فقه ا سالمی برای مو ضوع مذکور ،میتوان این گونه
استنباط کرد که با توجه به اصول کلی حاکم بر قراردادها ،با انجام تمام مراحل مربوط
به ادغام و اخذ موافقت شرکا یا سهامداران برای انجام این عمل حقوقی و اخذ مجوز از
سوی نهادهای نهارتی ،هیأتمدیره شرکتهای طرف ادغام در آخرین مرحله و قبل از
نهایی کردن قرارداد ادغام ،ظرف مدت خاصی نهریه کارشناسان رسمی دادگستری را
اخذ و قرارداد ادغام را نهایی میکنند بنابراین نیاز به ارزیابی و ارائه ارزش اموال در
زمان ارائه گزارش به مجمع عمومی فوقالعاده تو سط هیأتمدیره وجود ندارد .چنانچه
این دیدگاه از سوی مقنن مورد پذیرش قرار گیرد ،در حداقل زمان ممکن ارزیابی اموال
ان جام می گردد و اگر در این مدت ا ندک تغییرات کوچکی نیز صرررورت ب پذیرد قا بل
مسامحه و گذشت است.

 .5منابع
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دیگر معیار تشخیص عرف است [ ،16ص .]139

پژوهشهای حقوق تطبیقی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،02شماره  ،0تابستان 5931

[]2

عیسائی تفرشی ،محمد ،تعریف ادغام قانونی (واقعی) شرکتهای سهامی و انواع
آن از لحاظ حقوقی مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران) ،مجله پژوهش های
حقوق تطبیقی ،دوره  11شماره .1351 ،2

[]3

ح سنی الم صری ،اندماج ال شرکات و انق سامها درا سه المقارنه ،دارالکتب القانونیه
مصر.2337 ،

[]2

مح سن شفیق ،الو سیط فی القانون التجاری الم صری ،الجزءالثانی ،الطبعه الثالثه،
مکتبه النهضه المصریه.1592 ،

[]9

عبدالوهاب عبداهلل المعمری ،اندماج ال شرکات التجاریه متعدده الجن سیات ،دارالکتب
القانونیه القاهره.2313 ،

[]1

ابراهیم بن علی یوسررف الشرریرازی ابواسررحاق ،المهذب فی الفقه االمام الشررافعی،
الجزءاالولی ،دارالفکر بیروت لبنان ،بی تا.

[]7

محمدبن احمد بن رشرررد القرطبی ابوالولید ،بدایه المجتهد و نهایه المجتهد ،الطبعه
االولی ،مؤسسه الرساله بیروت لبنان.2332 ،

[]6

مصررطفی الخفاء و زمالء ،الفقه المنهجی علی مذهب االمام الشررافعی ،الجزءالثالثه،
الطبعه الثانیه ،دارالبشیرجده.1551 ،

[]5

یحیی بن شرررف النووی ابوزکریا ،منهاج الطالبین ،الجزءاالولی ،دارامعرفه بیروت،
بی تا.

[ ]13سلیمان بن عمربن محمد البجریمی ،حا شیه البجریمی ،الجزءالثالثه ،دیاربکرترکیا،
بی تا.
[ ]11عالءالدین الکا سانی ،بد ائع ال صنایع فی ترتیب ال شرایع ،الجزءال ساد سه ،الطبعه
الثانیه ،دارالکتب العربی بیروت.1562 ،
[ ]12طباطبایی یزدی ،سررریدمحمدکاظم ،العروه الوثقی ،ج  ،9چ  ،2نشرررر مؤسرررسررره
نشراسالمی.1232 ،
[ ]13ابی جعفرمحمد ابن الح سن علی الطو سی ،المب سوط فی الفقه االمامیه ،الجزءالثانی،
نشرالمکتب المرتضویه ،بی تا.
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[]1

حسنی ،حسن ،حقوق تجارت ،ج  ،2چ  ،1نشرمیزان.1365 ،
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در حقوق تطبیقی ،ج  ،2چ  ،3نشر سمت.1353 ،
[ ]19کیائی ،عبداله ،قانون مدنی وفتاوی امام خمینی (ره) ،ج  ،1چ  ،2نشرسمت.1362 ،
[ ]11کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،ج  ،2چ  ،2نشرشرکت سهامی انتشار،
.1352
[ ]17صفایی ،سیدحسین ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،ج  ،2چ .1362 ،1
[ ]16رفیعی ،محمدتقی ،مطالعه تطبیقی غرر در معامله ،چ  ،1نشر دفتر تبلیغات اسالمی،
.1376
[ ]15جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،چ  ،2نشرگنج دانش.1372 ،
[ ]23جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ج  ،2چ .2،1361
[ ]21کاتوزیان ،ناصر ،قواعدعمومی قراردادها ،ج  ،1چ  ،3نشر شرکت سهامی انتشار،
.1372
[ ]22کاشانی ،سیدمحمود ،حقوق مدنی قراردادهای ویژه ،چ  ،1نشرمیزان.1366 ،
[ ]23ستوده تهرانی ،حسن ،حقوق تجارت ،ج  ،1چ  ،1نشردادگستر.1377 ،
[ ]22شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،چ  ،1نشر حقوقدان.1377 ،
[ ]29کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ،ج  ،1چ  ،2نشرشرکت سهامی انتشار،
.1352
[ ]21جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،فرهنگ عناصرشناسی ،چ  ،1نشرگنج دانش.1362 ،
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[ ]12عی سائی تفر شی ،محمد ،ماهیت حقوقی شرکت مدنی و شرکت سهامی ،تامالتی

