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، 482، 472مواد 

 ق.ت 487و  482

سال از تاريخ  دخدور       1كه وجه آن بايد در ايران تاديه شود، بايد ظرف           وعده از رويت    يا به   به رويت   نسبت به بروات    

 كه در آن مدت كمتر يا بیشتری درج شده باشد.برات مطالبه شود  يا به رؤيت براتگیر برسد مگر آن

  واخواست عدم تأديه شود.روز از سررسید  12برات بايد در ظرف 

)اگر محل تخأديخه    سال  2ازتاري  واخواست عدم تأديه )اگر محل تأديه ايران باشد( يا  سال1دارنده برات بايد در ظرف  

 خارج ايران باشد( اقامه دعوی نمايد.

 طرح دعوای برات 

)برای امکان مراجعه به ظهرنویسان 

 برات(

سفته، مطالبه شخود    سال از تاري  ددور    1كه وجه آن بايد در ايران تاديه شود، بايد ظرف             عندالمطالبهنسبت به سفتة     ق.ت 923مادة 

 كه در آن مدت كمتر يا بیشتری درج شده باشد.مگر آن

  واخواست عدم تأديه شود.روز از سررسید  12سفته بايد در ظرف 

)اگر محل تأديخه     سال    2ازتاري  واخواست عدم تأديه )اگر محل تأديه ايران باشد( يا               سال1دارنده سفته بايد در ظرف      

 خارج ايران باشد( اقامه دعوی نمايد.

 طرح دعوای سفته 

)برای امکان مراجعه به ظهرنویسان 

 سفته(

و  913، 912مواد 

 ق.ت 917

)وقتی محل ددور و پرداخت دو مخکخان            روز    23)وقتی محل ددور و پرداخت يک مکان باشد( يا            روز    13بايد ظرف   

)وقتی مکان ددور خارج و محل پرداخت، داخل باشد( از تاري  مندرج در چک واخواست                 ماه    2مختلف ايران باشد(  يا       

 عدم تأديه دورت گیرد.

)اگر محل تخأديخه    سال    2ازتاري  واخواست عدم تأديه )اگر محل تأديه ايران باشد( يا               سال1دارنده چک بايد در ظرف      

 خارج ايران باشد( اقامه دعوی نمايد.

 طرح دعوای چک 

)برای امکان مراجعه به ظهرنویسان 

 چک(

ازتخاريخ    سال  5دادرشده پس ازانقضای   برای امورتجارتی  يااز طرف تجار دعاوی راجعه به برات و سفته و چک كه   ق.ت 918مادة 

نامه ويا آخرين تعقیب قضائی  مسموع نیست؛ مگر اينکه درظرف اين مدت رسمًا اقرار به دين واقع شده              ددوراعتراض

   باشد؛ كه دراين دورت مبداء مرور زمان از تاري  اقرار محسوب است.

مرور زمان در طرح دعوی راجع به 

 اسناد تجاری

است و اگر درظرف ايخن    سال  3اگر ضامن سند تجاری مفقود مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان               ق.ت 427مادة 

   مدت نسبت به او رسماً مطالبه يا اقامه دعوی نشده باشد، ديگر مسموع نیست.

طرح دعوی علیه ضامنی که در فرض 

 مفقودی سند تجاری معرفی شده است

است. مبداءاين مدت دردورت تلف يخاگخ          سال    1برعلیه متصدی حمل و نقل مدت مرورزمان          خسارتنسبت به دعوی     ق.ت 939مادة 

شدن مال التجاره، روزی است كه تسلی  بايستی درآن روزبه عمل آمده باشد و در دورت تاخیر درتسلی  و دردخورت                     

   خسارات بحری )آواری (روزی است كه مال به مرسل الیه تسلی  شده است.

 مطالبة خسارت از متصدی حمل و نقل

 121و  33، 38مواد 

 ق.ت

های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخخخا          الشركهشركاءنسبت به قیمتی كه در حین تشکیل شركت برای سه            -1

  مسئولیت تضامنی دارند.سال  11ثالث تا 

اگرحک  بطالن شركت به دلیل عدم رعايت قواعد تشکیل، دادر شود شركايی كه بطالن مستندبه آنها است وهیأت  -4

 ساال  11نظار و مديرانی كه در حین حدوث سبب بطالن يا بالفادله پس ازآن سركار بوده وانجام وظیفه نکرده اند، تا                     

   اند.درمقابل شركاء ديگرواشخا  مسئول خسارات

طرح دعوی در شرکت با مسئولیت 

 محدود علیه شرکا

مدت مرورزمان دردعاوی اشخا  ثالث برعلیه شركا يا وراث آنها راجع به معامالت شركت )درمواردی كه قانون شركا                    ق.ت 413مادة 

از روزی است كه انحالل شركت يا كناره گیری شريک يا اخراج او از شركخت                  سال  5يا وراث آنها را مسئول قرارداده(        

 به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی اعالن شده باشداست.

اگر طلب پس ازثبت و اعالن قابل مطالبه شده باشد، مبدأ مرور زمان از روزی است كه طلبکارحق مطالبه پخیخداكخرده                        

 است.

طرح دعوی در شرکتهای تجاری بعد 

 از انحالل

اگر معامالت اعضای هیات مديره يا مديرعامل شركت سهامی يا شركتها و مؤسسات ديگری كه ايشان در آنها عضو يا                ق.ت 191مادة 

مدير اند، با شركت سهامی توسط هیأت مديره تصويب نشود و توسط مجمع عمومی ه  تصويب نشود، شركت مخی                     

بطالن معاملخه را از       كشف آن،   و اگر معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، از تاري           انعقاد معامله   ازتاري   سال    3تواندتا  

 بخواهد.  دادگاه

طرح دعوی برای ابطال معامالت 

 مدیران شرکت سهامی با آن شرکت

 صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی  .دادر كردتوان بعد از مرگ او نیز میسال  1حک  ورشکستگی تاجری را كه حین الفوت درحال توقف بوده تا  ق.ت 214مادة 

برای فس  معامالتی كه ورشکسته، قبل ازتاري  توقف خود برای فرار     مديرتصفیه يا طلبکاران    مهلت طرح دعوی توسط      ق.ت 242مادة 

ازتخاريخ    سال    2از ادای دين يا اضرار طلبکارها منعقد نموده كه متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده،                   

   انعقاد معامله است.

طرح دعوی فسخ معامالت تاجر 

 ورشکسته

 های طرح دعوی در حقوق تجارتمهلت

 lawstudy@  کانال آموزش حقوق
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