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Abstract 
One of the solutions used to deal with the financial 
crisis in the international arena is the integration of 
commercial companies and is one of the effective legal 
institutions to coordinate companies with the 
competitive environment, economic and commercial 
activity, to increase their economic power and 
competitiveness. Is. The merger of commercial 
companies by increasing their power, the risk of 
creating a monopoly in the market in order to reduce 
the power of other actors in the field of merger 
companies also has consequences, so it has a dual 
function and impact on the market. The effect of the 
merger on the law of the European countries is more 
for the merging company than the merging company 
and this effect can be more negative than positive 
because it confronts the shareholders and persons 
affiliated with the merging company with a new 
challenge that can deprive them of their rights. Or 
deprive them of their rights. The effect of the merger on 
the rights of shareholders, whether a minority or a 
majority of the companies involved in the merger, and 
the creditors and non-shareholder debtors, is a 
significant one. In Iranian law, merger companies can 
be considered as a way to avoid financial problems, 
increase revenue, reduce costs and also as one of the 
most important ways of investing. There are also many 
goals and benefits in merging companies. Of course, 
there are drawbacks, the most important of which are 
monopolization and monopolizing the market. In this 
article, the effects of mergers of commercial companies 
are examined. 
Keywords: Merger of companies, shareholders, trading 
company, investment, contract. 

 

 چکیده

بره   المللری یندر عرصره بر   یمقابله با بحرران مرال   یکه برا ییاز راهکارها یکی

 یحقروق  یاسرت و از نهادهرا   یتجرار  یکار گرفته شده، ادغرام شررکت هرا   

و  یاقتصراد  یرت فعال ی،رقرابت  یطهماهنگ شدن شرکت ها برا محر   یمؤثر برا

آن هرا اسرتا ادغرام     یو قردرت رقرابت   یتروان اقتصراد   یشافزا یبرا ی،تجار

انحصرار در برازار    یجراد ان آن هرا، خطرر ا  ترو  یشبا افزا یتجارت یها تشرک

 یرت فعرانن در عرصره موعروع فعال    یرسرا  یتبه منظور کاستن از قدرت فعال

 یریکرارکرد و تر ث   ینداشرته، بنرابرا   یامرد پ یرز ادغرام شرونده را ن   یشرکت ها

 یبرررا یی،اروپررا یادغررام در حقرروق کشررورها یردوگانرره بررر بررازار داردا ترراث 

 یرتراث  یرن ا توانرد یت ادغام کننده است و ماز شرک یشادغام شونده ب کتشر

باشد تا مثبت چرا کره سرهامداران و اشر اا وابسرته بره شررکت        یمنف یشترب

حقروق آن هرا را    توانرد یکه م کندیمواجه م یدجد یادغام شونده را با چالش

 وقادغررام در حقرر یرآن هررا را از حقرروق شرران برره دور کنرردا ترراث  یرراو  یععررا

در ادغررام و  یررردرگ یهرراشرررکت یررتو چرره اکثر یررتسررهامداران چرره اقل

و قابررت تامررت اسررتا در  یررادز یریترراث یرسررهامدار،طلبکرراران و برردهکاران غ

از  یرز گر یبررا  یبره عنروان روشر    توانرد یهرا مر  ادغرام شررکت   یران،حقوق ا

 یکری بره عنروان    ینو همچنر  هاینهدرآمد، کاهش هز یشافزا ی،مشکالت مال

در ادغرام   ینا همچنر یرد بره حسراآ آ   ذاریگر یهسررما  یراه هرا  تررین از مهم

هرم وجرود دارد    یراداتری وجود داردا البته ا یادیشرکت ها، اهداف و منافع ز

برازار اسرتا در    یو گرفتن قدرت انحصار یآن ها انحصارطلب ینکه مهم تر

 اگیردیقرار م یمورد بررس یتجار یمقاله آثار ادغام شرکت ها ینا

سهامداران، شررکت تجراری، سررمایه    ها، ادغام شرکت :واژگان کلیدی

 گذاری، قراردادا
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 مقدمه
 گسترش رودا باهای شایع در عرصه حقوق تجارت به شمار میها، یکی از پدیدهامروزه ادغام شرکت    

 به مبادرت که حقیقی اش اا کنار در تجاری هایشرکت ایجاد فراوان، های وستد داد و جوامع

 راهی پی در تجاری هایشرکت همیشه مبنا همین بر است و  ناپذیر اجتناآ امری کنندمی تجارت

 هاشرکت ادغام هزینه، کردن کم های شیوه این از یکی که اندبوده خود هایهزینه کردن کم برای

 مباحث و ادغام فرآیند ایران در حقوق تجاری، هایشرکت ادغام بودن پیچیده باشدا علیرغممی

 اقتصادی سازکارهای کارسازترین از یکی تجاری های شرکت ادغام استا نشده تبیین آن حقوقی

 مالی، توان از گیری بهره یا و ورشکستگی و مالی نابسامان شرایط از تجاری شرکت نجات برای

 روند تحقق با که آن جا از رودا می شمار به تولید سطح ارتقاء هدف با مشترک فنآوری و شهرت

 های از شیوه یکی بایستی را ادغام رسند، می خود فعالیت و حیات پایان به شرکت چند یا یک ادغام،

 و هاهزینه کاهش تواندمی تجاری هایشرکت ادغام علت این که به توجه با آوردا شمار به نیز انحالل

 در فراوانی ت ثیرات و باشد سرمایه بازار در مدیریت تمرکز یا و وری بهره بانبردن و تجاری ریسک

 مهم عاملی عنوان به را خود جایگاه هنوز ایران حقوق در داشت، لکن خواهد مالی و اقتصادی امور

 استا نیاورده فراهم ها شرکت وری بهره و پیشرفت برای

آن  از و است شایع بسیار جمله فرانسه، انگلستان و ایالت متحده آمریکاکشورهای غربی از  در ادغام    

 ت صصی برای یا دارد بسیار های سرمایه به نیاز که اقتصادی مهم های پروژه دادن انجام برای ها

 را هاشرکت به راجع قوانین و حقوق از ایعمده ب ش کنند و حتی  می استفاده هاشرکت کردن

 تمرکز و ادغام مقررات از گیریبهره با دهد، در این کشورها می تشکیت تجزیه و ادغام همین

 و نمود استفاده ها شرکت سایر مدیریت و فنآوری و امکانات از هزینه کمترین با توان می هاشرکت

 و نمود عملی را دارد بسیار سرمایه و همفکری به نیاز که اقتصادی بزرگ های طرح نتیجه در

 ممکن حداقت به را شرکت ورشکستگی خطر و نمود تولید ممکن کیفیت بهترین با محصونتی

 در نه ما قانونگذار آوردا اما فراهم را کشور اقتصادی توسعه و شکوفایی موجبات نهایت در و رسانید

 موعوع ادغام به 0447تجارت مصوآ  قانون از قسمتی اصالح قانونی نیحه در نه و تجارت قانون

بیشتر  در تجاری شرکت های بازسازی در مؤثر راهکاری عنوان به ادغام اگرچهاستا  ننموده توجه

 راه در آغاز زمینه این در ایران حقوق حال این با است، شده شناخته رسمیت به حقوقی مهم های نظام

بنابراین، شایسته و عروری است قانونگذار ایران بر اساس نیازهای روز کشور مقررات داردا  قرار خود
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جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی تدوین کندا با توجه 

به ماهیت موعوع، مقاله حاعر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظری 

بندی به صورت ای بوده و روش تجزیه و تحلیت و جمعباشد و روش گردآوری اطالعات کتاب انهمی

 صیفی خواهد بوداتو

 ـ مفهوم و تاریخچه ادغام شرکت های تجاری1
 ولی نشده، تعریف آن اصطالحی معنای به هاشرکت ادغام تجارت، قانون مقررات از هیچ کدام در   

 شرکت یک تشکیت و هم به شرکت چند یا دو پیوستن معنای به حقوقی اصطالح در هاشرکت ادغام

 شرکت شرکتی، یا که شود می حاصت وقتی شرکت چند یا دو استا به عبارت دیگر ادغام جدید

 به آن ها از دیگری شرکت و شده حت هم در شرکت چند یا دو یا کند حت خود در و امحاء را دیگر

 آن که بدون روند، می بین از که شود می هایی شرکت انحالل موجب همچنین این ادغام آیدا وجود

 شرکت به روندمی بین از ادغام نتیجه در که هایی شرکت دارایی واقع شودا در تصفیه آن ها اموال

 این به تجاری، های شرکت در ادغام فرانسه، حقوق درا (02-00، 0474یابد )اسکینی، می انتقال جدید

 شرکت یک سیطره تحت سهامی، شرکت به ویژه تجاری شرکت چند یا دو کنترل معناست که

 این توانمی ادغام آثار و ماهیت اهداف، به توجه با (ا & Roger,1982,339Clarksonدرآید ) تجاری

 شرکت یا شرکت آن که بدون و آن نتیجۀ در که روندی از عبارت است: ادغام نمود تعریف گونه

 یا و شده یکی دیگری شرکت با کنند، تحمت را انحالل های هزینه و دراز زمان ادغام موعوع های

 امر این از اروپایی کشورهای در گرددا می تشکیت شرکت چند یا دو شدن یکی از جدیدی ش صیت

 ازا شودمی استفاده اقتصادی بزرگ هایپروژه انجام جهت در برتر اقتصادی قدرت یک ایجاد برای

 طور به باشدامی مشترک هدف یک تعیین و شرکت ها نمودن ت صصی پیوستگی، این فواید دیگر

نزم (ا 04، 0442)گودرزپور، است قوانین اکثر قبول مورد یکدیگر با هاشرکت  ادغام و اختالط کلی

 شرایط که خاا، قراردادی اما استا قرارداد تجاری، شرکت های ادغام حقوقی به ذکر است، ماهیت

 خصوصی قراردادهای سایر با را آن توان نمی و نموده مش ص قانونگذار را آن خاا عوابط و

 قراردادی تجاری، شرکت های ادغام گفت: باید تجاری شرکت های ادغام تعریف در لذا و داد تطبیق

 محو عمن شرکت، چند یا دو آن طی که است قانون توسط آن آثار و شرایط تحدید مطابق خاا،

 نموده منتقت موجود یا جدید شرکت به را خود تعهدات و حقوق خود، حقوقی ش صیت تصفیه بدون

 (ا44، 0442است )هاشمی، شده محو شرکت های مقام قائم شرکت این و
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 اصالح قانونی و نیحه 0400م تلف خصوصا قانون تجارت مصوآ  قوانین بررسی از که آن چه    

 می دست به ادغام درباره کشورها دیگر از یک سو و قوانین 0447تجارت مصوآ  قانون از قسمتی

 حکایت بلکه ندارد، ادغام وجود با رابطه در ایران حقوقی نظام در روشن پیشینه از نشانی تنها نه آید،

 شرکت های مقررات رابطه این (ا در004، 0440)پاسبان، دارد موجود مقررات در ابهام و پراکندگی از

 قابت عنوان به هیچگاه و شده می اجرا خود خاا مورد به نسبت تنها دیگر خاا قوانین و تعاونی

 چندان تجاری شرکت های ادغام ایران حقوق دراندا  نبوده خصوصی تجاری های شرکت به اعمال

 داشت، نیز ادامه 0401 سال تا رابطه، این در قانون یک وجود عدم و نگرفته قرار قانونگذار توجه مورد

 مطرح شرکت ها ادغام بار ن ستین برای تعاونی هایاتحادیه و تعاونی شرکت های قانون در این که تا

 شرکت های و خصوصی ب ش با دولتی ب ش نزدیک وابستگی امر این علت ترین مهم گردیدا از

 قانون است شده مطرح شرکت ها ادغام وععیت آن در که ما کشور قانون تنها بودا اکنون تعاونی

 بنابراین (ا00، 0470)خزاعی،ای ندارد شرکت ها مصوبه دیگر با ارتباط در ما قانونگذار و بوده تعاونی

 نیز و شده بینی پیش آن ها ادغام برای مقرراتی که تعاونی های شرکت مورد در جز ایران حقوق در

 حاکم که مدونی گردیده، مقررات تدوین شرکت ها از بعضی ادغام زمینه در که ای پراکنده مقررات

 اندرکاردست مراجع و ها سازمان دلیت همین به نداردا وجود باشد تجاری های شرکت کلیه ادغامبر 

 خاا قانون وجود علیرغم که ایاند، به گونهگرفته پیش در تفریط و افراط راه نهاد این با برخورد در

 با ها برای سال ثبت شرکت ها اندرکاران اداره دست دولتی، شرکت دو ادغام به منظور 0470سال  در

 در و در مقابت زدندامی سرباز شده یاد قانون اجرای از رابطه، این در تجارت قانون سکوت به استناد

 نداشت، وجود موعوعه قوانین در خصوصی تجاری های شرکت ادغام عامی برای مجوز که حالی

های مستقیم  مالیات قانون جمله از غیرمرتبط قوانین مبهم مقررات بر پایه شرکت ها ثبت اداره مدیران

 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون مقررات یا و 0422مصوآ 

  اندا قرار داده ثبت مورد و شناخته رسمیت به را خصوصی شرکت های ادغام ،0474ایران مصوآ 

 ایپیشینه بلکه آید، نمی حساآ به بیگانه سازکاری ایران حقوقی نظام در ادغام مفهوم حال، این با   

 را هاشرکت ادغام با ارتباط در قانونی مقرره ن ستین شاید داردا خود پشتوانه را قرن نیم به نزدیک

 اسالمی نیز انقالآ از یافت نمودا پس 0401قانون شرکت های تعاونی مصوآ به بعد  40در مواد  بتوان

 صنایع ملی شرکت و ایران آهن ذوآ ملی شرکت ادغام قانونی نیحه مانند دیگری خاا قوانین در

 اقتصاد جمهوری تعاون ب ش قانون و 0407ایران مصوآ  فوند ملی شرکت تشکیت و ایران فوند
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 شدا همچنین شناخته رسمیت به خاا موارد و تعاونی های شرکت برای ادغام نهاد ایران، اسالمی

 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه برنامه چهارم قانون از موادی اصالح قانون

 0472 مصوآاساسی  قانون چهارم و چهت اصت کلی سیاست های اجرای قانون و 0474ایران مصوآ 

 قانون از صرفنظر استا داده اختصاا ها شرکت ادغام موعوع به را خود مقررات از مهمی ب ش

 به ادغام نهاد تا گردید تالش بار ن ستین برای توسعه، برنامه م تلف قوانین و مستقیم های مالیات

 به 0474 تجارت قانون پیشنهادی نیحه جدید در تجاری شرکت های همه برای فراگیر مجوز عنوان

 (ا40، 0442)گودرزپور، گیرد قرار بینیمورد پیش تفصیت

 ـ آثار ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران2
 شرکت تعهدات و حقوق کلیه انتقال شود می مترتب واقعی ادغام قرارداد بر که آثاری از یکی   

 شرکت بر که آثاری بر عالوه استا این قرارداد کننده ادغام تجاری شرکت به شونده ادغام تجاری

 گذارد می اثر نیز الشرکهسهم دارندگان یا و سهامداران حقوق بر دارد، قرارداد طرف تجاری های

 و منقول اموال کلیه واقعی ادغام انجام با واقع در(ا 41، 0444،میبدی و عاشوری )دانشورحکیمی

 دیون کلیه همچنین و غیره و معنوی حقوق شرکت، علیه و له دعاوی قراردادها، مطالبات، غیرمنقول،

 ا شود می منتقت کننده ادغام تجاری شرکت به شونده ادغام تجاری شرکت تعهدات و

 و قراردادی شروط موعوع ،شود می مطرح تعهدات و حقوق انتقال در که مهمی مسائت از یکی   

 ثالث اش اا با ها شرکت که قراردادهایی از برخی است، انتقال و نقت در قانونی های محدودیت

 در مثالً کند، می منع قرارداد انتقال از را شرکت که است شروطی متضمن ،کنند می منعقد

 منع نامه بیمه انتقال از را گذار بیمه قرارداد، در شرطی درج با گر بیمه معمونً بیمه قراردادهای

 دهد، می اش اا به دولت که هایی پروانه یا امتیازات برخی انتقال است ممکن همچنین کند،می

 ادغام تاثیر مورد در صریحی مقرره ایران، حقوق در باشدا خاصی مرجع یا مقام ت یید به موکول

 باید انتقال عدم شروط بر ادغام اثر شدن روشن ندارد لذا برای وجود انتقال عدم شروط بر ها شرکت

 روش در است: ممکن روش دو به ادغام تحقق این جهت ازا گیرد قرار توجه مورد ادغام تحقق روش

 بر را ادغام اختیار قانونگذار دوم، روش درا کند ها می شرکت ادغام به مبادرت رأساً قانونگذار اول،

 ادغام به مبادرت توانند می قانونی مقررات با رعایت ها شرکت داده، قرار تجاری های شرکت عهده

 توان می کند، می دولتی شرکت چند یا دو ادغام به مبادرت رأساً قانونگذار که موردی کنندا در

گیردا  می انجام قهری نحو به و قانون حکم به ادغام و ندارد ادغام تحقق در ت ثیری طرفین اراده گفت



 74    یتجار یهابر آثار ادغام شرکت یقیتطب یکردیرو

 

 اجازه خود قانونگذار و ندارد ادغام تحقق در ت ثیری طرفین اراده چون رسد می نظر به حالت این در

 موردی گرددا در می شده منحت های شرکت مقام قائم بازمانده، یا جدید شرکت است، داده را ادغام

 شرکت باشد، ارادی انتقال اگر است گذاشته ها شرکت خود عهده به را ادغام انجام قانونگذار که

منتقت کندا  دیگری به ادغام طریق از را خود حقوق تواندنمی مشروط له موافقت بدون شده منحت

 ادغام آثار مورد در 0474 ایران مصوآ اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنج ساله برنامه قانون 010 ماده

 های موعوع شرکت یا شرکت مطالبات و دیون دارایی، تعهدات، و حقوق کلیه»کند:  می بیان چنین

 چهارمقانون برنامه  41الف ماده بند « شودا می منتقت جدید شرکت یا ادغام پذیرنده شرکت به ادغام،

در بیان آثار ادغام مقرر  0474اسالمی ایران مصوآ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موعوع ادغام به »دارد: می

 مهوریج اقتصاد تعاونی ب ش قانون «شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهد یافتااا

 شرکت به آن 04 ماده موجب به صرفاً و است ساکت ادغام آثار مورد در 0471 مصوآ ایران اسالمی

 نامه آئین مقررات طبق و العاده فوق عمومی مجامع تصویب صورت در است داده اجازه تعاونی های

 تعاونی ب ش قانون اجرایی نامه آئین اصالح 04ماده  در لکن شوندا ادغام یکدیگر با آن اجرایی

ها،  شرکت ثبت مرجع در ادغام ثبت از پس شده مقرر 0440ایران مصوآ  اسالمی جمهوری اقتصاد

 شرکت به ادغام موعوع های شرکت کارکنان و مطالبات دیون، تعهدات، حقوق، ها، دارایی تمامی

 مورد حسب ادغام پذیرنده یا جدید شرکت مدیره هیاتا شد خواهد منتقت جدید شرکت یا و پذیرنده

 اقالم، دارایی و اقدام خود قانونی دفاتر اصالح یا جدید قانونی دفاتر تهیه به نسبت بالفاصله است موظف

 شرکت قانونی دفاتر در را شده ادغام های شرکت از یک هر دفاتر در مندرج تعهدات و ها بدهی ها،

 دیون و تعهدات مسئول جهت هر از ادغام پذیرنده یا جدید تعاونی شرکتا نماید منعکس و ثبت

 شرکت ادغام، موجب بهبودا بنابراین  خواهد( مورد حسب) شونده ادغام یا ادغام طرف های شرکت

 بین منعقد قراردادهای با ارتباط در و گرددمیشده  منحت های شرکت مقام قائم جدید یا بازمانده

 اگردد می قراردادی موقعیت انتقال موجب ادغام ثالث اش اا و شده منحت های شرکت

 تصویب یا و آن اساسنامه ادغام و تغییر تجاری شرکت عام جانشینی عمده، اثر دو واقعی ادغام   

 برای شده بینی پیش ایران، مقررات حقوق داردا در کنندهادغام تجاری شرکت بر جدید اساسنامه

 تجاری های شرکت سایر به تسری قابت دولتی های شرکت بعضی و تعاونی های شرکت ادغام قانونی

 و تصفیه به نیاز بدون موجود، های شرکت ش صیت همچنین محو نیستا سهامی های شرکت ویژه به
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 اثر تعهدات، و حقوق کلیه در شرکت آن مقامی قائم و دیگر شرکتی به آن تعهدات و حقوق انتقال

استا همچنین بر اثر ادغام کلیه اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات، قراردادها، دعاوی له و  ادغام اصلی

علیه شرکت، حقوق معنوی و نیز کلیه دیون و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری 

م به شود و شرکت اخیر به عنوان قائم مقام شرکت ادغام شونده خواهد بودا نزادغام کننده منتقت می

شود، بلکه ها به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقت میذکر است نه تنها کلیه بدهی

اند به شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید منتقت قراردادهایی که شرکت های طرف ادغام منعقد نموده

 شود و شرکت های مذکور موظف به انجام این تعهدات هستندا می

الشرکه در شرکت های طرف ادغام مهم در ادغام، حقوق دارندگان سهام یا سهمیکی از مسائت بسیار    

است، به خصوا در شرکت های ادغام شونده که شرکت بدون این که تصفیه شود، ش صیت حقوقی 

رودا با انجام ادغام کلیه حقوق و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری آن از بین می

شودا در انحالل و شرکت تجاری ادغام شونده، بدون انجام عملیات تصفیه منحت میادغام کننده منتقت 

معمولی پس از ت دیه حقوق طلبکاران و رعایت مقررات مربوط به تصفیه، باقیمانده دارایی شرکت بین 

شود، ولی با انجام ادغام وععیت آنان به کلی دگرگون سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه تقسیم می

رود و شرکت شود؛ زیرا ش صیت حقوقی شرکت ادغام شونده بدون این که تصفیه شود از بین میمی

گرددا از سوی دیگر آثار ادغام بر دارندگان سهم پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت منحت شده می

است  موافقالشرکه یا سهامداران م الف، متفاوت با آثار آن بر دارندگان سهم الشرکه یا سهامداران 

 (ا20، 0442)فوقی،

 ـ آثار ادغام شرکت های تجاری در حقوق فرانسه3
 ادغام شرکت به شونده ادغام تجاری شرکت تعهدات و حقوق انتقال موجب واقعی ادغام قرارداد     

 بند در فرانسه حقوق شودا در می شونده ادغام تجاری شرکت حقوقی ش صیت محو و همچنین کننده

 تاسیس طریق از شرکت ادغام که وقتی شده ذکر 0717 مصوآ فرانسه تجارت قانون 042 ماده 00

 غیر به دیگر های شرکت های مشارکت بدون شرکت این دارد شود، امکان انجام جدید شرکت یک

 شرکت به شده ادغام شرکت و تعهدات و حقوق گیرد شکت اند ادغام حال در که هایی شرکت از

 خاا جلسه توسط جدید شرکت اساسنامه نویس موارد، پیش همه شودا در منتقت کننده ادغام

 شرکت مدیران بدواً ادغام خصوا شدا در خواهد تصویب انحالل حال شرکت در هر سهامداران

 عمومی مجمع یا و سهامی شرکت های العاده فوق عمومی مجمع اصولی و کلی موافقت موظفند
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 و همکاری با را ادغام مشترک طرح باید نامبردگان نمایندا متعاقباً کسب شرکت ها سایر در را شرکاء

 (ا در حقوق فرانسه طبق تفسیر042، 0441،نمایند )صقری تهیه همه شرکت ها مدیره هیات تصویب

 سال آن  در بعدی اصالحات و 0424 مصوآ تجاری، های شرکت نمونه رسمی که از قانون اصالحی

 و قانون حکم به واقعی ادغام در تعهدات و حقوق انتقال که است این از حاکی آیدمی عمت به 0470

 ادغام که وقتی 0717 مصوآ فرانسه تجارت قانون 042 ماده 00 بند به با توجه است و نیز غیرارادی

 های مشارکت بدون شرکت این دارد شود، امکان انجام جدید شرکت یک تاسیس طریق از شرکت

 به آن تعهدات و حقوق و گیرد شکت اند ادغام حال در که هایی شرکت از غیر به دیگر شرکت های

 نویس موارد، پیش همه در است و غیرارادی مورد همان این و شود منتقت کننده ادغام شرکت

شد  خواهد تصویب انحالل حال در شرکت هر سهامداران خاا توسط جلسه جدید شرکت اساسنامه

 (ا 27، 0442)گودرزپور،

 تجاری شرکت تعهدات و حقوق تجاری های شرکت قانون 042 ماده 2 بند طبقدر حقوق فرانسه،    

 که است آن از حاکی این و شود می منتقت کننده ادغام شرکت به دادگاه دستور به شونده ادغام

و  حقوق انتقال گفت توان می واقع در و ندارند تعهدات و حقوق انتقال در اختیاری قرارداد، طرفین

 غبطه رعایت دادگاه است، بدیهی و است دادگاه وسیله به و قانون حکم به ادغام از طریق تعهدات

 محض به 0717 مصوآ تجارت فرانسه قانون 042 ماده 0 بند به کندا همچنین با توجه می را دولت

 می دست از را خود حقوقی ش صیت شونده ادغام تجاری های شرکت یا واقعی، شرکت ادغام وقوع

 و رود می بین از شونده ادغام تجاری شرکت حقوقی ش صیت ساده ادغام در معنا که بدین دهندا

 ادغام دهدا در می ادامه خود حیات به مجزا حقوقی ش ص یک عنوان به بازمانده تجاری شرکت

 آن ها ش صیت حقوقی و ادغام جدید تجاری شرکت یک در تجاری شرکت چند یا دو ترکیبی،

 به ادغام نتیجه در ها شرکت که است معنا بدین تجاری های شرکت یا شودا محو شرکت می محو

 از بعد آن ها حقوقی ش صیت که نیست معنا بدین آن ها انحالل گردندا لکنمی منحت قانون حکم

 یا شرکت ادغام، وقوع محض به بماند، بلکه باقی تصفیه به مربوط مقررات رعایت برای انحالل

 منحت باشد تصفیه به مربوط مقررات رعایت به نیازی که این بدون شونده ادغام تجاری های شرکت

 به شونده ادغام تجاری شرکت حقوقی ش صیت محو واقع گرددا در می محو آن حقوقی ش صیت و

 و رود می بین از او ش صیت حقیقی ش ص فوت با که گونه استا همان حقوقی ش ص فوت منزله

 شرکت نابودی و فوت موجب نیز واقعی ادغامشودا  می منتقت آن وراث به آن تعهدات و ها دارایی
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 تجاری شرکت به آن تعهدات و ها دارایی کلیه و شودمی شونده ادغام حقوقی( )ش ص تجاری

 نمونه شرکت اصالحی قانون در فرانسه حقوق در که است موعوعی این و شود می منتقت بازمانده

 استا شده تصریح آن به تجاری، های

 شونده ادغام تجارت شرکت مقام قائم یا و جانشین کننده ادغام تجاری شرکت فرانسه حقوق در   

 کلیه شونده، ادغام تجاری شرکت انحالل گویندا زیرا بامی« جانشین عام»چنین حالتی را  و است

 واقعی ادغام انجام با واقع در شودا می منتقت کننده ادغام شرکت تجاری به آن تعهدات و حقوق

 کننده ادغام تجاری شرکت به شونده ادغام تجاری شرکت تعهدات و حقوق و اموال از ای مجموعه

 معنا بدین باشدا می وراث عام مقامی قائم مانند کننده ادغام تجاری شرکت مقامی شودا قائم می منتقت

 می تعهدات و حقوق اموال کلیه شامت بلکه نیست معین تعهد یا حق یا مال به ناظر آن مقامی قائم که

 می شونده ادغام تجاری شرکت مقام قائم عنوان به کننده ادغام تجاری شرکت ادغام، از پس گرددا

 چنانچه(ا Hutehson & mason,2001,35ند )ک استیفا را شونده ادغام تجاری شرکت حقوق تواند

 کننده ادغام تجاری شرکت باشد، کرده منعقد ثالث قراردادی اش اا با شونده ادغام تجاری شرکت

 اش اا همچنین و ب واهد ثالث اش اا از را قراردادی تعهدات اجرای تواند می مقام قائم عنوان به

 ادغام تجاری شرکت از را شونده ادغام شرکت تجاری تعهدات قراردادی اجرای توانند می نیز ثالث

 کننده ادغام تجاری شرکت به شونده ادغام تجاری شرکت علیه و له دعاوی کلیه ب واهندا کننده

 شونده ادغام تجاری شرکت مقام قائم عنوان به تواند می کننده ادغام تجاری شرکت و شود می منتقت

 را شونده ادغام تجاری شرکت علیه خود دعاوی توانند می ثالث اش اا همچنین و پیگیری را آن ها

 کنندا  اقامه کننده ادغام تجاری شرکت طرفیت به

 خود م الفت که سهامدارانی از غیر به الشرکه سهم دارندگان یا سهامداران کلیه فرانسه، حقوق در   

باشد  شده تعیین ادغام پیشنهاد در که عوعی هر و شوند می قرارداد به ملزم اند، داشته اعالم کتباً را

از  اعم شونده ادغام تجاری شرکت الشرکه سهم دارندگان یا سهامداران شودا می تقسیم آنان بین

حکم  به شونده ادغام تجاری شرکت در خود حقوق دادن از دست قبال در ممتاز و معمولی دارندگان

 سهم دارندگان یا سهامداران فرانسه حقوق در شوندامی ادغام پیشنهاد در مقرر عوض مالک قانون

 سهام منصفانه ارزش قانونی شرایط رعایت با دارند حق نباشند شرکت واقعی ادغام موافق که الشرکه

 دارندا این دریافت دادگاه نقداً تش یص به توافق عدم صورت در یا و توافق مورد میزان به را خود

 که نامندا شرایطی می« جبران خسارت از طریق ارزیابی»یا « حقوق معترعین»و یا « حق ارزیابی»را  حق
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 قوانین اکثر در کند رعایت را خود سهام منصفانه اخذ ارزش برای باید الشرکه سهم دارنده یا سهامدار

 دارندگان و طلبکاران شامت که ثالث اش اا بر ادغام استا عالوه بر این، تاثیر مشابه تقریباً فرانسه

 با طلبکاران توانند می شونده، ادغام شرکت طلبکاران و دارد سزایی به تاثیر باشد می مشارکت اوراق

 پذیر ادغام شرکت فرانسه تجارت قانون 042 ماده 04 باشند، به موجب بند وثیقه بی طلبکاران یا وثیقه

 در ادغام طرح به توانندمی و گردد می شونده شرکت ادغام وثیقه بدون بستانکار اش اا بدهکار

 مطالبات بازپرداخت دستور یا رد را تواند اعتراض می کنندا دادگاه اعتراض مقرر زمان مدت

 تضمینات ایجاد پذیر، دستور ادغام پیشنهاد شرکت به کهآن  یا و نماید صادر را معترض بستانکاران

 شرایط رعایت عدم لحاظ به توانند می اقلیت سهامداران فرانسه حقوق درکندا  صادر را مناسب

 ادغام بطالن تواند می دادگاه و کنند مطرح بطالن دعوای و شوند ادغام قرارداد بطالن مدعی قانونی،

 گردیده معمول اکثریت سهامداران جانب از که حق از سوءاستفاده سبب به ذینفع هر درخواست به را

 کمی دلیت به جدید سهام دریافت از اقلیت سهامداران که صورتی در همچنین .کند اعالم است،

 به بورس در را مزبور سهام دارد اجازه کننده ادغام شرکت کنند، خوداری آن اندک تعداد یا ارزش

 (ا040، 0474،)بیگی حبیب آبادی بسپارد ذینفع اش اا حساآ به را آن وجه و برساند فروش

 ـ آثار ادغام شرکت های تجاری در حقوق انگلستان4
 مقررات 407 تا 414 مواد در ،0112تجاری مصوآ  قانون شرکت های وعع با حقوق انگلستان   

 از تعریف ارائه به 414 ماده اول قسمت در که چنان داکر مقرر ها شرکت ادغام باآ در را جامعی

ا است پرداخته تجاری، واحدهای ادغام انواع تبیین به ماده همان دوم قسمت در و ها شرکت ادغام

 سال در قانون این ا مقرراتاست یافته اختصاا ادغام آثار و شرایط بیان به نیز 407الی  410مواد 

(ا در حقوق 24، 0440)اسعدی نژاد، است عمت مالک اکنون هم تعدیت، و اصالح اندکی با 0100

کند و اراده طرفین قرارداد نقش انفعالی داردا انگلستان، مرجع قضایی نقش فعالی را در ادغام ایفا می

 مرجع حکم با نیز شونده ادغامهای آثار ادغام از جمله پایان یافتن ش صیت حقوقی شرکت یا شرکت

 یها شرکت قانون  744 و 742 مواد در امر این (اMorse,2010,339-340) دشو می محقق قضایی

 ادغام قرارداد موعوع های شرکت توافق بنابراینا است گرفته قرار اشاره مورد 0112 مصوآ تجاری

جاری شدن آثار  به حکم نیز دادگاه بایدو  کند نمی کفایت قرارداد آثار شدن جاری برای تنهایی به

 ادغام های شرکت یا شرکت و ماند می باقی برتر تجاری واحد تنها جانبه یک ادغام درادغام بدهدا 

  (اBest,2010,361شود)گفته مینیز « شرکت بازمانده» برتر تجاری واحد به روند؛ می بین از شونده
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 ایجاد مهمی تغییرات بازمانده شرکت سرمایه و بازرسان مدیره، ت هی موعوع، در ادغام، تحقق با    

 درا شود می ایجاد دادگاه حکم با دارایی انتقال جمله از ادغام آثار ایجاد انگلستان حقوق درا شودمی

 شود می ایجاد قرارداد این آثار ادغام، موعوع های شرکت توافق صرف به ما فعلی حقوقی نظام

 های شرکت سهامداران یا ءشرکا حقوق از قضایی مراجع انگلستان در(ا 012، 0440)اسعدی نژاد،

 بر 0112 مصوآ تجاری یها شرکت قانون 411و  742 موادا کنند می حمایت ادغام موعوع تجاری

 توانندمی ادغام، قرارداد م الف سهامداران اساس، این بر اندنک می کید ت قضایی مراجع نقش این

 مجمع مصوبه تصویب از پیش ،ءشرکا مجمع در ادغام طرح تصویب حین خود م الفت ابراز بر عالوه

 اعتراعات تمامی به دادگاها کنند مطرح مرجع این در را خود اعتراض نیز قضایی مرجع ناحیه از

 را اعتراض دهد، تش یص صحیح را ادغام قرارداد م الفان دنیت که صورتی در و کند می رسیدگی

 یید ت عمن بداند، مردود را م الفان استدنل که صورتی در اما اکند می رد را مجمع مصوبه و یید ت

 این صدور با ا(Van Gerven,2011,51-53)دهد یم ادغام آثار شدن جاری به حکم مجمع، مصوبه

 دا شون می ملزم ادغام قرارداد به ها آن شرکای و ادغام موعوع های شرکت تمامی حکم،

 کار قرارداد باآ در توافقی که مادامی ن، کامن حقوق تابع کشورهای سایر و انگلستان حقوق در   

 حال، این باا بود خواهد کار قرارداد در وسیع اختیارات دارای تجاری )کارفرما( شرکت نباشد، موجود

 کند می کارگر با است دامی رابطه حفظ بر متعهد را جدید یا بازمانده شرکت ادغام، قرارداد انعقاد

(Mothersole,2000,517ا) موعوع های شرکت کارگران برای را مزایایی نیز، قضایی مراجع عمت در 

 ،تجاری یها شرکت قانون 742 ماده موجب به انگلستان حقوقی نظام درا گیرند می نظر در ادغام

 به همچنین دارد؛ دادگاه مستقیم هاجاز به نیاز ادغام طرح تصویب برایء شرکا عمومی مجمع هجلس

 مرجع حکم با ماهیت، این آثار ظهور و حقوقی ساختار این تحقق قانون،همان  744 ماده موجب

 مرجع حکم و دارند منفعلی نقش ساختار، این تحقق در قرارداد طرفین، بنابراینا است همراه قضایی

 به بنابراینا است برخوردار فعال و کننده تعیین نقشی از حقوقی، قالب این آثار بروز و وقوع در قضایی

 قضایی مرجع حکم با انگلستان حقوق در تجاری های شرکت ادغام حقوقی قالب تحقق که این دلیت

 به مقید قراردادی الزام نقض بر دلیلی توان نمی را ادغام قرارداد انتقالی اثر بروز گیرد، می صورت

 موعوع های شرکت هاراد کشور، این حقوق در زیرا نمودا تلقی شونده ادغام تجاری شرکت مباشرت

 قضایی مرجع کننده تعیین دخالت با بلکه نیست حقوقی ماهیت این تحقق ذاتی علت ادغام، قرارداد

 اشود می محقق
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 شرکت مدیره هی ت توسط ادغام طرح تنظیم: از عبارتند انگلستان حقوق در ادغام تحقق مراحت    

 درخواست ن؛آ متعاقب آگهی انتشار و ها شرکت ثبت مرجع به ادغام طرح تسلیم؛ ادغام موعوع های

 ؛مجمع در ادغام طرح ارائه برای سهام صاحبان عمومی مجمع جلسه تشکیت خصوا در دادگاه مجوز

 برای مجمع مصوبه بر دادگاه دستور ؛ادغام طرح تصویب و سهام صاحبان عمومی مجمع جلسه تشکیت

 مراحت در را فعالی نقش دادگاه ایران، حقوق برخالف انگلستان حقوق درا ادغام آثار کردن جاری

 ادغام امکان ندرت به و است کند بسیار انگلستان در ادغام یندآفر بنابراین کند؛ می ءایفا ادغام م تلف

 تنهایی به ادغام قرارداد موعوع های شرکت توافق انگلستان حقوق درا شود می فراهم ها شرکت

 ادغام آثار شدن جاری به حکم نیز دادگاه باید و کند نمی کفایت قرارداد آثار شدن جاری برای

 ابدهد

 حقوقی ش صیت محو :است مترتب انگلستان و ایران حقوق در ادغام بر اصلی اثر سه کلی طور به    

 یا دو ادغام در جدید حقوقی ش صیت ایجاد ه؛تصفی بدون شونده ادغام های شرکت یا شرکت

 شرکت یا شرکت دارایی انتقال؛ جانبه یک ادغام در موجود های شرکت از یکی بقای و چندجانبه

 ا مورد حسب بازمانده یا جدید شرکت به شونده ادغام های

 ـ آثار ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایاالت متحده آمریکا5
 به نسبت مناسب حال در عین و سریع واکنشی که بوده کشورهایی از جمله آمریکا ایانت متحده    

کشورهای  از یکی و داشته حاعر عصر در همچنان و بیستم میالدی و نوزدهم قرون در ادغام بحث

 صورت گرفته مبادنت حجم همچنین و ای رویه قانونگذاری، م تلف جهات از زمینه این در پیشرفته

 ادغام بحث استا در گذاشته بر جای کشور این اقتصاد بر فراوانی مثبت ت ثیر که است ادغام طریق از

دانست  عرصه این پیشگامان از یکی را آمریکا متحده ایانت توان می جرأت به تجاری، های شرکت

 نیازمند خود امر این که است نموده ایفا را به سزایی نقش آن پیشرفت و تکامت و در پیدایش که

  استا قضایی و قانونی حقوقی، زیرساخت های وجود

 که گردند می تقسیم ب ش دو به اقتصادی هایبنگاه ادغام حوزه در آمریکا متحده ایانت قوانین   

 ارتباط که ن ست استا ب ش ادغام با مرتبط شکلی دوم، قوانین ب ش و ماهوی قوانین ن ست ب ش

 پی در انحصار ایجاد از جلوگیری بر ت کید با موجود قوانین دارد، رقابت حقوق حوزه با تنگاتنگی

 ایانت اقتصاد حاکم بر شرایط از برخواسته امر این که اندگردیده تدوین اقتصادی های بنگاه ادغام

 به را رقابت حقوق که بود هایی کارتت و تراست وجود دلیت به نوزدهم میالدی قرن در آمریکا متحده
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 جهت در زمینه این در قوانینی وعع مهم باعث این به قانونگذار توجه لذا و بود کشانده نابودی ورطه

 گردیدا از جمله هستند، رقابت حقوق با تعارض در و بوده انحصار مولد که هایی ادغام از جلوگیری

 و فدرالی تجارت کمیسیون قانون ردینو، اسکات هارت و کلیتون شرمن، قانون به توان می قوانین این

 خصوا در اما نمودا اشاره گردید می تهیه دادگستری وزارت توسط که راهنمایی اصول همچنین

 گسترده ابعاد از آمریکا متحده ایانت حقوق در ادغام، حوزه با مرتبط شکلی قوانین یعنی دوم ب ش

از  پس ایجاد شده و آثار ها بنگاه ادغام گیری شکت نحوه جنبه از آن به توجه و بوده برخوردار تری

 (ا04، 0442برخورداراست )کریمی، اهمیت از آن،

 شرایط تابع و شده محسوآ قرارداد شرکت ها تجزیه و آمریکا ادغام متحده ایانت حقوق در   

 شده تصویب م تلف قوانین اما داشتا ن واهد وجود محدودیتی حیث این از و بود خواهند قراردادی

 تجاری، اعمال تمام حاصله از عدرقابتی هایرویه پیشآمد از دقیق مواظبت آمریکا، متحده در ایانت

 آمریکا، مقررات متحده ایانت های شرکت حقوقی داشتا در نظام خواهند تجزیه و ادغام جمله از

 مهم قوانین از هک تجاری های شرکت نمونه و قانون 0ایالت دنور تجاری های شرکت عام قانون دو

 از قوانین یکی عنوان به  باشندا قانون ایالت دنور می ها شرکت حوزه در آمریکا متحده ایانت

 مقرر تجاری های شرکت ادغام ابعاد اکثر در را ایگسترده و جامع مقررات حوزه، این در پراهمیت

 انواع چنان که داردا همراه به ها شرکت از هر یک برای را زیادی عمت آزادی قانون این که نموده

 های شرکت با مادر شرکت طور همین و داخلی یا و خارجی غیرسهامی، یا سهامی چه شرکت،

 از یکی حوزه، این در محدودیت ها کمترین وعع با قانون این شوندا ادغام در هم توانند می فرعی،

 شرکت بزرگترین از توجهی قابت درصد و داده رخ آن جا در ها ادغام بیشترین که است هایی ایالت

 موجود خالءهای رفع در سعی با نیز تجاری های شرکت نمونه استا قانون داده جای خود در را ها

 های ایالت که نموده حوزه این در نمونه مقررات وعع به اقدام تجاری، های شرکت حقوق حوزه در

 نسبتاً مقررات تجاری های شرکت ادغام خصوا در نیز قانون این اندا درپذیرفته تاثیر آن از زیادی

 انواع ادغام بر و گذارده صحه یکدیگر در ها شرکت انواع ادغام امکان بر که شده ارائه جامعی

 استا نموده تابعه و ااا ت کید شرکت با مادر شرکت خارجی، و داخلی از اعم شرکت

                                                      

 شرهر  و دوور آن پایت رت  و بروده  آمریکا اطلس اقیانوس ساحلی هایایالت از یکی و آمریکا متحده ایانت شرقی شمال در ایالتی - 0

 استا ویلمینگتن آن مهم
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 با مقایسه در تجاری های شرکت ادغام با برخورد در آمریکا متحده ایانت حقوقی نظام اگرچه    

 قبیت از موعوعاتی در اصلی های تفاوت اما است، برخوردار هایی تفاوت از ایران تجارت قانون طرح

 در گیری تصمیم نحوه تابعه، های شرکت با مادر های شرکت خارجی، با داخلی های شرکت ادغام

 تحت الشعاع را ترجزئی های تفاوت که باشدها می شرکت از هر یک توسط ادغام طرح خصوا

تجاری ایالت  های شرکت عام قانون در بیشتر و کشور این قوانین که مواردی از استا یکی داده قرار

 ادغام اساس، این بر باشدا می یکدیگر در ها شرکت انواع ادغام بحث است، پیدا کرده نمود دنور

قانون  طرح توجه عدم مطروحه، موعوعات از دیگر استا یکی شده شمرده مجاز در هم شرکت انواع

 ایانت قوانین در امر این استا داخلی های شرکت با خارجی های شرکت ادغام امکان به تجارت

از  هر یک در در قانون ایالت دنور چنان که استا شده ت کید آن بر و بوده برجسته آمریکا متحده

 بر حاکم مقررات که ایالت در صورتی خارجی شرکت با داخلی شرکت ادغام امکان بر ها ادغام

 قانون در امر این و بوده پذیر امکان باشد، ننموده ایجاد خصوا این در ممنوعیتی خارجی شرکت

 همدیگر در داخلی های شرکت ادغام اساس، این استا بر پذیرفته شده نیز تجاری هایشرکت نمونه

 توسط ادغام که در صورتی لذا بودا خواهد پذیر امکان خارجی شرکت با داخلی شرکت ادغام یا و

 مشاهده گیردا قرار ادغام طرف تواند می دیگری، امر به نیاز بدون شود دانسته مجاز خارجی شرکت

 حاکم قانون به خارجی و داخلی های شرکت ادغام در محدودیت  دنور ایالت قانون در که شود می

، 0442است )کریمی، محدود شده خارجی شرکت تصمیم به نمونه قانون در و خارجی شرکت بر

 (ا 000

 شرکا و سهامداران کلیه اطالع به باید در قانون ایالت دنور ادغام طرح نزم به ذکر است تصویب   

 نمونه قانون در و نمایند گیری تصمیم آن به راجع خاصی جلسه در و برسد شرکت، نوع به بسته

 در گیرنده تصمیم نهاد دیگر، عبارتی استا به شده نهاده هی ت مدیره عهده بر تجاری های شرکت

 مقید را سهام معاوعه یا ادغام بر مبنی خود نظر تواند می که بود خواهد هی ت مدیره ادغام، خصوا

 تواند می را خصوا این در گیری تصمیم دیگر، عبارتی نمایدا به سهامداران سوی از شرایطی به

 نمایدا خاا ایجلسه در سهامداران تصویب بر مشروط

 نتیجه
 که آن چه و مانده مسکوت ها شرکت ادغام تشریفات و شرایط تجارت قانون در و ایران در حقوق    

 و کندمی بیان را ادغام جواز فقط که هست ای پراکنده قوانین دارد، وجود ها شرکت ادغام مورد در
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 به را خود جایگاه نتواند ادغام که شده امر باعث همین و نگردیده ذکر ادغام تشریفات و جزئیات

 و حقوق ها، شرکت نمایدا ادغام فراهم ها شرکت وری بهره و پیشرفت برای مهم عاملی عنوان

 هستند ادغام موافق چون اکثریت سهامدران و کند می تضییع را ها شرکت اقلیت سهامدران تعهدات

 عام مقامی قائم بحث به توجه با شونده ادغام شرکت طلبکاران و رسند می ادغام در حقوق شان به

 آن ها و رود می بین از هم ثالت اش اا و حقوق نیست ایشان رعایت به نیاز کننده ادغام شرکت

  کنندا جلوگیری آن وقوع از ادغام، ابطال با تا کنند اعتراض ادغام به باید

متحده آمریکا برای سهامداران اقلیت شرکت های تجاری که  ایانت در حقوق فرانسه و انگلستان و   

 درگردد برحسب نوع ادغام مقررات حمایتی وعع شده استا در نتیجه ادغام، حقوق آن ها مت ثر می

 اکثر در هاشرکت  ادغام چون که چنین گفت باید ادغام پذیرنده شرکت طلبکاران بر ادغام آثار مورد

 ادغام با لذا است، ادغام پذیرنده شرکت مالی اعتبار و سرمایه افزایش باعث اتفاق موارد، به قریب

 پشتوانه بلکه شود،نمی وارد ادغام پذیرنده شرکت طلبکاران حقوق به خللی هیچ معمونً ها، شرکت

 برای فرانسه حقوق به توجه با شودمی پیشنهاد این وجود با بودا خواهد آن ها طلب برای محکمی

 اعتراض حق نیز ادغام طرف های شرکت طلبکاران به سرعت، کنار در تجاری روابط امنیت حفظ

 سازی خصوصی در دولت و سیاست کشور اقتصادی توسعه و رشد به توجه باامروزه  شودا داده

و  اجتماعی عدالت به نیت و اقتصادی رشد اهمیت بر مبنی رهبری معظم مقام ها و ت کیدات شرکت

 و اقتصادی های فعالیت تصدی در دولت مدیریتی و مالی بار کاستن و رقابت در اختالل از جلوگیری

 های بنگاه کارایی ارتقای ملی، اقتصاد رشد به ب شیدن شتاآ نیز و عمومی اشتغال افزایش سطح

 طریق از اقتصاد و ااا در پذیری رقابت و فناوری، افزایش انسانی و مادی منافع وریبهره و اقتصادی

 آن ها بر رقابت حقوق قوانین و قواعد ت ثیر و شرکت ها ادغام سازی، بحث خصوصی نام به فرآیندی

 پیرامون قواعد خاا وعع و قانونگذاری بوده و شرکت ها خصوا در کشور مسائت مهم ترین از

 باشداعروری می آن، از ناشی تبعات و آثار

 منابع

 فارسی

 با آن تطبیق و ایران حقوق در ها شرکت ادغام نهاد دگرگونی ،0440نژاد، احمدرعا، اسعدی  -

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزاانگلیس حقوق

 سمتا انتشارات تهران، ،0، جتجاری( شرکت های)تجارت  حقوق، 0474اسکینی، ربیعا،  -
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های پژوهشتجاری،  های شرکت ادغام در اقلیت سهامداران ، حقوق0474، احمد آبادی، حبیب بیگی -

 ا0، شماره حقوقی

توسعه،  پنجم برنامه قانون نقد -تجاری های شرکت ادغام نهاد در ، دگرگونی0440پاسبان، محمدرعا،  -

 ا04، شماره تحقیقات حقوقی

 تهران، نشر قانونا، چاپ اول، 0، جحقوق تجارت، 0470خزاعی، حسین،  -

 در تجاری شرکت های ادغام تطبیقی مطالعه، 0444دانشورحکیمی میبدی، نادیا و عاشوری، مهدی،  -

 ایرانا حقوق المللی بین کنگره ، ن ستینکانادا و ایران حقوق

 های شرکت حقوقی، ش صیت عمومی، قواعد: ها شرکت بازرگانی حقوق، 0441محمد،  صقری، -

 انتشارا سهامی شرکت انتشارات، ، تهراناول چاپ م تلط، و محدود مسئولیت با سهامی، تضامنی،

، پایان نامه کارشناسی تلفیق و ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران، 0442فوقی، علیرعا،  -

 ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرودا

 و ایران حقوقی نظام در تجاری های شرکت ادغام تطبیقی بررسی، 0442کریمی، وحید،  -

 اطباطبائی عالمه حقوق اقتصادی، دانشگاه ارشد ، پایان نامه کارشناسیآمریکا متحده ایاالت

، پایان نامه فرانسه و ایران حقوق در تجاری های شرکت ادغام، 0442گودرزپور، شاهرخ،  -

 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتا

 و ایران حقوق در آن آثار و تجاری های شرکت تجزیه و ادغام، 0442هاشمی، سیدامیرحسین،  -

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق )ع(اآمریکا

 قوانین

 0400 مصوآ تجارت قانون -

 0447 مصوآ تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی نیحه -

 0422 مصوآ مستقیم های مالیات قانون -

 0401 مصوآ تعاونی های شرکت قانون -

 فوند ملی شرکت تشکیت و ایران فوند صنایع ملی شرکت و ایران آهن ذوآ ملی شرکت ادغام قانونی نیحه -

 0407 مصوآ ایران

 0471 مصوآ ایران اسالمی جمهوری اقتصاد تعاونی ب ش قانون -

 0474 مصوآ ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون -

 0474 مصوآ ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون -

 0472 مصوآ اساسی قانون چهارم و چهت اصت کلی های سیاست اجرای قانون -

 0474 مصوآ ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون -
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 0440 مصوآ ایران اسالمی جمهوری اقتصاد تعاونی ب ش قانون اجرایی نامه آئین اصالح -

  0717قانون تجارت فرانسه مصوآ  -

 فرانسه  تجاری های شرکت قانون -

  0424 مصوآ تجاری فرانسه های شرکت نمونه اصالحی قانون -

 0470 مصوآ فرانسه تجاری های شرکت نمونه اصالحی قانون -

  0112 مصوآ انگلستان تجاری های شرکت قانون -

 آمریکا متحده ایانت تجاری های شرکت نمونه قانون -

 دنور ایالت تجاری های شرکت عام قانون -
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