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   :چكيده

اين پيشرفت همانند سـيلي اسـت كـه بـا     . ست توسعه و پيشرفت روز افزون زندگي بشر در دنياي امروز بر هيچ كس پوشيده مستقر ني

واقعيت موجـود ، اصـل   با اين وجود ، . توجه به قدرت سياسي و اقتصادي كشورهاي گوناگون ، كوچكي و بزرگي آن متفاو تاست 

پيشرفت هايي كه با هدف كسب سود و منفعـت اسـت كـه اغلـب از طريـق تجـارت بـه        . وجود و شتاب گرفتن اين پيشرفت هاست 

همه ما مي دانيم كه كوچكترين تجارت ها مانند خريدن يك شكالت توس طافراد و حتي صغار هم شـامل ابتـدايي   . ي آيد دست م

حـال تمركـز   . ترين اصول و قواعد حقوقي است كه در اين جا منظور نگارنده همان بحث معاطات در عالم اليتانهي حقـوقي اسـت   

فرض را بر اين بگيريد كه يك شركت توليدكننده مواد شوينده به دليـل  . لب مي كنم شما خواننده محترم را به مثال هايي بزرگتر ج

حقوق كارگران خود نيست و يا يك شـركت توليدكننـده فـرش كـه در سـاير كشـورها تـازه        بدهي هاي معوق بانكي قادر به تأمين 

ور ميزبان ، اين شركت دچار ضـرر و زيـان مـي    شروع به عرضه محصول كرده به دليل نوسانات بازار ارز يا قوانين دست و پاگير كش

در رژيم هاي حقوقي گوناگون راه حل هاي مختلفي براي حل . در اين جاست كه نقش بسزاي علم حقوق نمود پيدا مي كند . شود 

رديده كه در نظام حقوقي ما هم به تناسب پيشرفت هاي ياد شده و در طول زمان روشن هايي ارائه گ. اين مشكالت ديده شده است 

اما در هنگام عمل و تجربه عملي . ا زاين دسته اند .. قالب هاي عقود معيني مثل مزارعه ، مضاربه و يا شركت هاي مدني و تجاري و 

پـس از  . پس براي جوابگويي به اين نيازهاست كـه بايـد چـاره انديشـي كـرد      . ، ضعف هاي موجود به خوبي خود را نشان مي دهد 

ان ، دولت با ياري كارشناسان زبده اقدام به برنامه ريزي هاي پنج ساله نموده است كه قانون برنامه پنجم توسعه از انقالب اسالمي اير

به جهت خارج از حوصله بودن تمامي قانون مزبور و با توجه به مطالبي كـه بـراي آمـاده كـردن ذهـن خواننـدگان       . اين دست است 

را بـراي بررسـي از    1384اليحه اصالحي قانون تجـارت سـال    101امه پنجم توسعه و ماده قانون برن 107محترم بيان كردم فقط ماده 

  .شما مي گذرانيم منظر 

  

  

  

  

  

  



 مقاالت حقوقی حق گسترپايگاه 

  : مقدمه 

قبل از هر چيز شايان ذكر است يادآور شويم كه قانون گذار در فصل پنجم از باب سـوم ، در اليحـه اصـالحي قـانون تجـارت سـال       

در خصوص گروه اقتصادي بـا منـافع مشـترك قواعـدي را انشـا كـرده اسـت البتـه بـه دليـل           است  101تا  121كه شامل مواد  1384

مشكالت بسيار زياد در تصويب اين قانون كه در پيچ و خم هاي وزارت خانه ها و مجلس شوراي اسالمي و گذشتن از ساير خان ها 

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه      107رگـاني در مـاده   دولت در جهت تسريع و تسهيل در امـور تجـارتي و باز  . مثل شوراي نگهبان است 

د . آن را بيـان نمـوده اسـت    ... كشور ، گروه اقتصادي با منافع مشترك را تعريف كرده است و برخي از شـرايط و آثـار و احكـام و    

يحه اصـالحي قـانون   ال 101قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين ماده  107راين قسمت از پژوهش مفيدتر آن است كه ابتدا متن ماده 

اقتصادي با منافع مشترك عبارت است از تشكيل دو يا چنـد شـخص   گروه « بيان مي كند كه  101ماده . آورد هشود  1384تجارت 

كه بمنظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتثادي و تجارتي و افزايش نتايج فعاليت هـاي اعضـاء گـروه بـه موجـب قـرار داد بـراي دوره        

  »د محدود تشكيل مي شو

تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يبا چند شخص « قانون برنامه پنجم توسعه بيان مي كند كه  107همچنين ماده 

بمنظو رتسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قرارداد كتبي پس از ثبـت  حقيقي يا حقوقي 

ب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسالمي و اصل منع اضرار بـه غيـر   در مرجع ثبت شركتها در قال

با خواندن اين دو ماده سئاالتي ذهن هر خواننده آشنا به حقوقي را درگير مي كند و با علم نيم بند حقوق » مجاز است و منع انحصار 

  : اينجانب اين سئواالت بدين شرح است 

يب و اجرايي شدن اليحه اصالحي قانون تجارت ايا اين قانون مالك عمـل اسـت يـا قـانون برنامـه پـنجم       در صورت تصو -1

  توسعه ؟ 

 تفاوت هاي محتوايي و نگارشي دو ماده يا دشده چگونه رفع مي شود ؟ -2

 آيا اتباع بيگانه مي توانند با اتباع ايراني تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك را بدهند يا خير ؟  -3

. از جمله موانع سخت اين تحقيق مي توان به ناياب بودن منابع جهت تحليل و بررسي و همچنين گستردگي زياد مطالب اشاره كـرد  

بـه نظـر نـاچيز مـي ايـد فلـذا مـي        ) صفحه  15( مضافاً اينكه تعداد صفحاتي كه براي اين تحقيق به عنوان حداكثر در نظر گرفته شده 
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ضمناً تعداد سئواالتي كه ذهن تحليلگران را به خود مشغول مي كند بسيار ناچيز است و بررسـي  . كرد  بايست به خالصه گويي اكتفا

  . اما در مقام پاسخ به سئواالت مطرح شده مي توان اين فرضيه ها را بيان كرد . سئوال باعث محدود شدن تحقيق مي گردد  4يا  3

به تصويب مجلس شوراي اسـالمي و شـوراي نگهبـان قـانون اساسـي       1384در صورتي كه اليحه اصالحي قانون تجارت سال ) الف

رفاه -معيشت-علم-اقتصاد-بهداشت: برسد بنظر مي ايد كه قانون برنامه پنجم توسعه به دليل اينكه شامل موارد بسيار زيادي از جمله 

فقط شامل روابط تجاري مـي شـود قـانون    مي شود قانون عام به حساب مي ايد و قانون تجارت از آن جا كه ... تجارت و -اجتماعي

( خاص به حساب آيد و بر طبق نظر علماي علم اصول مي توان ادعاي رابطه عموم و خصوص مطلق را داشـت فلـذا قـانون تجـارت     

در خصوص گروه اقتصادي بـا منـافع مشـترك بايـد از قـانون برنامـه پـنجم توسـعه         ) در صورت تصويب  1384اليحه قانون تجارت 

  . پيشنهاداتي هم ارائه مي گردد ) نتيجه گيري ( در اين زمينه در ادامه مباحث . مايد تبعيت ن

اليحه اصالحي قـانون تجـارت آورده شـد تفـاوت هـاي نگارشـي و        101قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  107ماده  2پيشترمتن ) ب

بـا  ... بيـان داشـته    107امـا مـاده   ... از تشكيل دو يا چند شـخص  . : ..بيان كرده  101درماده . 1. محتوايي را مي توان اينگونه برشمرد 

و همچنين چندين تفاوت نگارشي ديگر كه به دليل گسـتردگي و عـدم گنجـايش در    ... مشاركت دو يا چند شغلي حقيقي يا حقوقي

  .و در ادامه به تفصيل راجع به آن سخن خواهيم گفت. مقدمه به اختصار آورده شد

سوم در ابتدا بايد به اصل هشتاد و يك قانون اساسي توجه و استناد كرد به گونه اي كه در نظـر اول ظـاهر آن    در خصوص سوال) ج

است كه اتباع خارجي نمي توانند امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خـدمات را  

اما شوراي نگهبـان پـس از مباحـث زيـاد در قـانون تشـكيل شـركت        . اب منفي است و ظاهرا به استناد اين اصل جو. بر عهده بگيرند

را مغاير ) تشكيل گروه اتقصادي با منابع مشترك توسط اتباع بيگانه(اين عمل را  30/10/1371سرمايه گذاري هاي خارجي مصوب 

مطالب يـاد شـده تحليلـي مقـدماتي     . ذيرفته است با قانون اساسي ندانسته و همكاري در تمامي زمينه هاي مطرح در قانون اساسي را پ

  1384اليحه اصالحي قانون تجارت سال  101قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  107بود بر بررسي ماده 

  ماهيت و قالب گروه اقتصادي با منافع مشترك  :فصل اول 

  ماهيت گروه اقتصادي با منافع مشترك  :مبحث نخست 

نافع مشترك را مي توان ايجاد تشكيالتي بزرگ و منظم براي استفاده مشترك شركتهاي رقيب از تـوان  اصطالح گروه اقتصادي با م

تجارتي و اقتصادي يكديگر براي كسب سود و منفعت بيشتر دانست مثال شركت هـاي صـادر كننـده ي فـرش جهـت بازاريـابي در       
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از جهان فعاليت خود را متمركز و مشـترك نماينـد تـا بـا     يا قاره اي جداگانه ) كه شامل چند كشور مي شود(سطح منطقه اي خاص 

اين اصطالح يكـي از پركـاربردترين اصـطالحات در     .هزينه ي كمتر و رقابتي سالمتر به فروش بيشتر و سود باالتري دست پيدا كنند

ا هـم بـا اسـتقبال    حقوق تجارت بين الملل به شمار مي آيد كـه امـروزه در تمـامي كشـورها وارد شـده اسـت و در اغلـب كشـور هـ         

  . چشمگيري مواجه گرديده است 

  قالب گروه اقتصادي با منافع مشترك :مبحث دوم 

قانون برنامه پنجم توسعه بيان كرده اين گروه در قالب شركت مدني است كه مي توان اين اظهار نظر ناشيانه  107با وجود اينكه ماده 

اقتصـادي بـا منـافع مشـترك بـيش از آنكـه يـك        اما در واقع گـروه  ) ظر مولفن(را نشات گرفته از سهل انگاري قانون گذار دانست 

البتـه نبايـد   . مفهوم حقوقي صرف باشد يك اصطالح تجاري و اقتصادي است كه مي تواند قالب هاي متنوع حقوقي به خـود بگيـرد  

حقـوقي اسـت و در مقـام اثبـات     اين راهم از نظر دور داشت كه اين گروه به هر شكل و شيوه اي كه تشكيل شـود داراي شخصـيت   

مي توان  1384شخصيت حقوقي داشتن اين گروه هم به مواد گوناگون دو قانون برنامه پنجم توسعه و اليحه اصالحي قانون تجارت 

  .استناد كرد

  نحوه تشكيل ، ثبت و آثار گروه اقتصادي با منافع مشترك  :فصل دوم 

  ع مشترك نحوه تشكيل گروه اقتصادي با مناف :مبحث اول 

شالوده و اساس روابط فيمابين شركاي گروه اتقصادي با منافع مشترك سواي از اينكه به صورت قرارداد صرف باشـد يـا بـا تشـكيل     

يك شخصيت حقوقي، حاكميت اراده بين آنهاست ، پس تمامي شرايط مد نظر قرار گيرد و البته همانطور كه پيشـتر هـم گفتـه شـد     

رف قرارداد مي توانند مبادرت به انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي يا خارجي نماينـد  دولت ها هم به عنوان يك ط

، الزم به يادآوري است كه چون فرض بي آشنايي خوانندگان بـا علـم حقـوق اسـت شـرايط منـدرج در قـانون مـدني در خصـوص          

  .شرايط صحت قرارادادها آورده نمي شود

  بت شركت ها ثبت در مرجع ث :مبحث دوم 

در مي يابيم كه در صورت عدم ثبت گروه اقتصـادي بـا منـافع مشـترك نمـي       1384با نگاهي گذرا به اليحه اصالحي قانون تجارت 

اين در حالي است كه در صورت ثبت داراي شخصيت حقوقي اسـت و آثـار   . تواند شروع به فعاليت كند و يا به فعاليتش ادامه دهد 

از جمله اثـار مثبـت هـم مـي تـوان بـه       . و در صورت عدم ثبت هم داراي مجازات مي باشد. يل مي شودشخصيت حقوقي بر آن تحم
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رآمـد ماليـاتي را بـه مقـدار     استناد اشخاص ثالث به اسناد و مطالبه آن ها اشاره كرد همچنين مي تواند قدرت نظارت دولت و حتي د

قـانون برنامـه پـنجم     107بـود امـا مـاده     1384مطالب ياد شده در خصوص اليحه اصالحي قـانون تجـارت   . چشمگيري افزايش دهد

مجاز است و در واقع با اين مورد هـم مـي   ... از ثبت در مرجع ثبت شركت ها پس :... توعسه هم در مقابل بيان اشعار داشته است كه 

ه طور يقين گفت كه يكي از مهمترين قواعد شكليگروه اقتصادي با منافع مشترك ثبت در مرجع ثبت شـركت هاسـت كـه از    توان ب

  .اهميت زيادي هم برخوردار است

  آثار گروه اقتصادي با منافع مشترك  :مبحث سوم

دني براي گروه اقتصـادي بـا منـافع    در اين مبحث مطالب را مي توان اينگونه شروع كرد كه رعايت شرايط و ضوابط قالب شركت م

قواعدي همچون مالكيـت جمعـي و مشـترك نسـبت بـه آورده شـركا، تقسـيم سـود و زيـان بـه ميـزان سـهام             . مشترك الزامي است 

  ...اشخاص، اداره مشترك در فعاليت شركت با اجازه ديگر شركا و 

مني هستند و در برابر اطراف قـرار داد مسـئولند و همگـي    مصافا اينكه اشخاص گروه اقتصادي با منافع مشترك داراي مسئوليت تضا

ملزم به رعايت مصلحت شركت مي باشند زيرا در برابر حقوق و اختياراتي كه به آن تفويض شـده مسـئولند و چنانچـه بـه اشـخاص      

واهند داشـت و حتـي   ثالث نيز حخساراتي ناشي از تصيمات همه اعضاء گروه يا برفي از اعضاي گروه وارد آيد مسئوليت تضامني خ

قانون برنامه پنجم  توسعه نيز مقرر داشته تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرار داد در قبـال اشـخاص ثالـث     107در اين زمينه ماده 

قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور تضامني مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند مگر با اشخاص ثالث 

قرار داد به ترتيب ديگري توافق شده باشد و در اين خصوص منبع مسئوليت تضامني هم متن قـانون برنامـه پـنجم توسـعه مـي      طرف 

  .باشد

  اهداف و معايب گروه اقتصادي با منافع مشترك :  فصل سوم

  اهداف گروه اقتصادي با منافع مشترك  :مبحث اول 

تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك را بيان كرده و به اختصار راجع به هر يك  در اين قسمت به طور تيتر وارد تعدادي از اهداف

  :توضيحاتي داده مي شود اين اهداف عبارتند از 

اگر دايره فعاليت اين گروه در خارج از كشور باشد چون عده اشـخاص و قـدرت خريـد آنـان     : گسترش بازار فروش كاالها  -الف

است در نتيجه باعث فروش بيشتر مي گردد حتي وقتي در يك كشـور ركـود اقتصـادي حـاكم      در سطح جهاني بيشتر از يك كشور



 مقاالت حقوقی حق گسترپايگاه 

البته اگر فعاليت گروه اقتصادي با منافع مشترك داخل يك كشور هم باشد باز اين هدف . شود لزوما در كشور ديگر اينگونه نيست 

  .به دست  مي آيد) گسترش بازار فروش كاالها(

انتقال تكنولوژي و دانش فني از اشخاص سرمايه گذار بـه كشـور سـرمايه پـذير بـه      . يعي كشور سرمايه پذير استفاده از منابع طب -ب

ويژه در كشورهاي در حال توسعه باعث استفاده مطلوب از منابع كشور سرمايه پذير مي شود و حتي در صورت وجود شركايي كـه  

  .يكي باشد باز هم باعث انتقال تجربيات مي شودتابعيت آنها با اقامتگاه گروه اقتصادي با منابع مشترك 

جلب سرمايه و شروع پروژه هـاي بـزرگ باعـث ايجـاد و شـغل هـاي جديـد در        : ايجاد اشتغال و انشاء قانون هاي الزم و مرتبط -ج

ها بـروز شـدن ايـن    كشور مي شود و البته باعث روابط كارگري و كارفمايي و در نتجيه انشاء قوانين جديد و بروز در اين زمينه و گا

  .قوانين مي شود

تشكيل گروه اقتصادي بـا منـافع مشـترك همچنـين باعـث جلـوگيري از هرگونـه        : كاهش هزينه ي توليد و استقراض هاي كمتر -د

  .استقراض از شبكه ي بانكي شده و هزينه ي توليد را هم پايين مي آورد و در نتيجه باعث افزايش ميزان سود دهي مي شود 

  معايب گروه اقتصادي با منافع مشترك :مبحث دوم 

راجع به اين گوره اقتصادي با منافع مشترك معايبي هم دارد ترديدي نيست زيرا مي تواند در داخل قدرت دولتي نفوذ كنـد و از راه  

ت هـا نظـارت   هايي نامرئي دست دولت در برخود با گروه اقتصادي با منافع مشترك را ببندد مضافا اينكه تجربه و تفحص اين شـرك 

و گـروه اقتصـادي بـا منـافع مشـترك در مقـام اختفـا و        دولت را با پيچيدگي هايي مواجه مي كند و دولت هم در مقام كشف اسـت  

امكان دارد بسياري از اعمال خود را به جهت فرار از ماليات و يا حتي مخفي كردن اسرار حرفه اي خود اعـالم نكنـد و از پيامـدهاي    

ه مخاطره انداختن قيمتها در بازار است و جلوگيري دولت از تشكيل گروهي انحصار طلب و مضر به غير كـه در  اينگونه اعمال هم ب

قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده و به همين علت مي باشد البته با وجود اين معايب نـامبرده بـر هـيچكس پوشـيده      107ماده 

  . ك بسيار بيشتر از معايبش مي باشد نيست كه محاسن گروه اقتصادي با منافع مشتر

   1384اليحه اصالحي قانون تجارت  101قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  107تحليلي بر دو ماده  :فصل چهارم 

ت تفاوت هاي نگارشي و محتوايي وجـود دادر  .پ.ب.ق 107ت و ماده .ق.ا.ل 101ميان دو ماده : تفاوت هاي دو ماده : معجزه اول 

بـا شـماركت د ويـا چنـد شـخص      ... بيان داشـته   107اما ماده ... از تشكيل دو يا چند شخص ... گفته است  101ماده : ند از كه عبارت

به نظر مي ايد كه اين تفاوت ناشي از سهال انگاري قانون گذار است هر چند مي توان اين تفاوت را تفسير كرد ... حقيقي يا حقوقي 
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بـا  ... گفتـه شـده    107همچنـين درمـاده   . حقوقي است كه البته چاره اي جز اين بـه نظـر نمـي آيـد     به اينكه شخص اعم از حقيقي و 

منظورش  101عقد شركت است و ماده  107از تشكيل ، كه در نظر اول به نظر مي ايد منظور ماده ... گفته  101اما ماده ... مشاركت 

حي قانون تجارت متن آن كه گفته بايد در دفتر ثبت تجارتي ثبت اليحه اصال 103يك قرارداد خصوصي و نه شركت است اما ماده 

اعضـاء گـروه   و افزايش نتايج فعاليت : ... عبارتي دارد كه مي گويد  101شود اماره اي بر شركت بودن آن است عاله بر اين ها ماده 

افـزايش نتـايج فعاليـت اعضـاء گـروه از       اين عبارت را نارد ، به نظر مي آيد اين يـك عبـارت زايـد اسـت چـرا كـه       107كه ماده ... 

. بديهياتي است كه همه آن را مي دانند و نيازي به آوردن آن نبود اما بهرحال مي توان آن را بر تأكيد داشتن قـانون گـذار بـار كـرد     

ط اعـالم كـرده بـه    فقـ  101امـا مـاده   ... و بر اساس قراردا كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شـركتها  ...  گفته است  107همچنين ماده 

كه ظاهراً منظور از به موجب قرارداد ، همان قرارداد كتبي است چون عرف هم همين مططلب را تأيد مي كند امـا  ... موجب قرارداد 

پـس از  . بايد در دفتر ثبت تجارتي ثبت شود كه دفتر مذكور در مرجع ثبت شركت ها مـي باشـد   ... ت گفته كه .پ.ب.ق 103ماده 

گفته كه با رعايت مـوازين اسـالمي    107همچنين ماده . اليحه اصالحي قانون تجارت و قانون پنجم توسعه فرقي نيست  اين نظر ميان

و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار كه منظو اضرار به غير هم اشاره بر قاعده الضرر دارد كه باز به موازين اسالمي بر مـي گـردد    

از رانـت خـواري و كـاهش درآمـدهاي ماليـاتي دولـت اسـت و امـا آخـرين تفـاوت و شـايد             و منع انحصار هم به جهت جلوگيري

: ... مي گويد  107اليحه اصالحي قانون تجارت اين است كه ماده  101قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  107مهمترينت تفاوت ماده 

در مـتن قـوانين   . چنين عبارتي را همراه خود ندارد  101 در حالي كه ماده... در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن 

موضوعه ما تعريفي از شركت مدني صورت نگرفته است اما آنچجه مدنظر قانون گذار است همـان عقـد شـركت منـدرج در قـانون      

ود و زيـان  مدني است كه عبارت است از حاصل توافق و تراضي دو يا چند نفر كـه موجـب تحقـق اشـاعه در اعيـان آورده هـا و سـ       

( به قصد تحصيل سود  و بـر اسـاس اصـل آژادي و حاكميـت اراده      حاصله مي شود البته ظاهر هر قراردادي كه به وسيله ي طرفين  

منعقد گرديده را نيز مي توان در چارچوب عقد شركت قرارداد و ابهامي هم در اين زمينـه بـه وجـود    ) قانون مدني  10موضوع ماده 

  . گذار نوع قراداد را هم شركت مدني قلمداد كرده است  نمي آيد زيرا قانون
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  : نتيجه گيري 

از مجموع مطالب ايراد شده مي توان به اين نتيجه دست يافت كه مي بايست نحوه قانون نويسي در كشور ما اصـالحاتي را بـه خـود    

عالوه ب . قانون تجارت به قانون تبديل گردد ببند و عالوه بر آن بوروكراسي حاكم بر آن هم كاهش يابد تا زودتر اليحه اصالحي 

راين ها بايد يادآور نظر مخالفان تبعيت قانون تجارت از قانون برنامه پنجم هم شد كساني كه ادعا دارند كه اين دو قانون با يكـديگر  

دو همانند دو نقطـه در روي يـك    رابطه اي ندارند در مقام پاسخ به اين عزيزان بايد گفت كه اين دو قانون در امتداد هم هستند و هر

است ، علـت  ) در صورت تصويب ( خط موازي هستند كه قانون برنامه پنجم توسعه پيشتر و جلوتر از اليحه اصالحي قانون تجارت 

را هم پيشتر بيان كرديم زيرا بر همگان روشن است كه قـانون برنامـه پـنجم توسـعه عـام اسـت و شـامل مـواردي از قبيـل تجـارت ،           

را شامل مي شود اما قانون تجارت خاص است و در واقع بايد اين اليحه به گونـه اي نوشـته شـود و    ... شت ، اقتصاد ، فرهنگ و بهدا

تصويب گردد كه همسو با قانون برنامه پنجم توسعه باشد تا بدين گونه هم اهداف برنامه پنجم توسـعه بـرآورده شـود  و هـم دسـت      

صادي جهت رونق اقتصاد باز باشد و هم ميل و رغبت در ميان سرمايه گذاران خارجي ايجـاد شـود   توليدكنندگان و فعاالن عرصه اقت

و هم اين كه بعد از اتمام زمان برنامه پنجم توسعه پايه و اساس براي برنامه هاي بعدي قرار گيرد و هـم اينكـه الگـوي مناسـبي باشـد      

ه و حتي فراتر از آن ، كشورهاي جهان زيرا بر همگان روشن اسـت كـه   براي نظام هاي قانون نويسي ساير كشورهاي همسايه و منطق

  . جامعه حقوقي كشور ما جامعه اي پويا و پيشرفته است 
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  فهرست منابع و مأخذ 

  قوانين ) الف

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -

  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران -

  1384سال اليحه اصالحي قانون تجارت ،  -

  قانون مدني  -

  كتاب ها ) ب

  الموجز في اصول فقه ، آيت اهللا سبحاني  -

  مقاالت) ج

  تقريرات ، دكتر سلجوقي -

  نسبت هاي چهارگانه ، محمدرضا آتشين صدف -

  پايگاه نشر مقاالت حقوقي حق گستر  -

  تحقيقات ميداني و پرس و جوها ) د

  دكتر قراني ، عضو هيئت علمي دانشگاه  -

  .يان كارشناسي ارشد حقوق خصوصي و جزا و جرم شناسي تعدادي از دانشجو -

  

 


