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  چکیده 
ضروري است. با ري گاخذ پروانه بیمه ،بیمه مؤسساتثبت  و براي انجام عملیات بیمه

بیمه که در  مؤسساتبیمه منحل شود. انحالل  مؤسسهممکن است  ايبیمهشروع به عملیات 
مصوب  گريبیمهبیمه مرکزي و  تأسیستابع قوانین  شوندمیقالب شرکت سهامی عام تشکیل 

، به مؤسسه. انحالل باشدمی 1347و الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  1350
الیحه اصالح  199اندازد؛ در انحالل به موجب ماده را از اعتبار می گريبیمهنحوي پروانه 

تا خاتمه تصفیه شخصیت حقوقی شرکت  کهاین، به دلیل 1347قسمتی از قانون تجارت مصوب 
ز آن به جهت انجام امور تصفیه باقی است، این پروانه تا ختم عملیات تصفیه معتبر و پس ا

دلیل  به انحالل در اما ،افتدمی اعتبار از ،مؤسسه حقوقی شخصیت رفتن بین از علت
. در گرددمیپروانه باطل  ،توسط بیمه مرکزي ،ورشکستگی، قبل از صدور حکم ورشکستگی

اجازه انجام این  همزمان با ۀو تجزی دهنده ادغاممرجع اجازه ،یهزانحالل به دلیل ادغام و تج
نیز از موارد  ايبیمه. ابطال پروانه در کلیه عملیات نمایدمیاقدام سابق به لغو پروانه  ،امور

به شرکت سهامی  مؤسسهاست که در این صورت کلیه حقوق و تعهدات  مؤسسهانحالل 
  .یابدمیران انتقال ایبیمه
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  مقدمه 
 1350مصوب  گريبیمهبیمه مرکزي و  تأسیسقانون  31به موجب ماده 

هاي سهامی عام ایرانی که کلیه شرکت ۀعملیات بیمه در ایران به وسیل«
سهام آنان با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت 

بیمه در قالب  مؤسساتلزوم تشکیل  .»گرفتخواهد رسیده باشند انجام 
ها را ایجاب میتبعیت از مقررات حاکم بر این شرکت ،شرکت سهامی عام

که  - ايبیمهبیمه و شروع به عملیات  ۀمؤسسنماید. لیکن تشکیل یک 
. یکی از این کندمیرعایت تشریفاتی را طلب  - عملیاتی تجاري است
مصوب  گريبیمهبیمه مرکزي و  تأسیسقانون  38تشریفات که در ماده 

است. به موجب این ماده  گريبیمهلزوم تحصیل پروانه  ،شدهمقرر 13501
... از  قبالًمعین باید  ايرشتهیا  هارشتهبراي انجام عملیات بیمه در تمام «

اهمیت تحصیل پروانه مذکور .» بیمه مرکزي ایران پروانه تحصیل گردد ... 
را  ايبیمهانجام عملیات  ،بدون تحصیل آن ارگذقانونبه حدي است که 

داند. ضرورت تحصیل پروانه به این دلیل و نیز دالیل دیگري که مجاز نمی
ذکر شده است،  1350مصوب  گريبیمهبیمه مرکزي و  تأسیسدر قانون 

آن را نمایان نموده و به مواردي  تربیشآثاري به دنبال دارد که اهمیت 
چه کارکردي دارد؟ آیا  گريبیمه: پروانه دهدمیچون سواالت ذیل پاسخ 

و انجام عملیات  گريبیمهتحصیل آن اجباري است؟ عدم تحصیل پروانه 
ی به دنبال دارد؟ اما قبل از آن باید دانست که ی، چه ضمانت اجراايبیمه

متقاضی این پروانه  کهاینچیست و به چه معنا است و نیز  گريبیمهپروانه 
  د آن را تحصیل نماید؟ توانیمبه چه شیوه 

بیمه  مؤسسه، ايبیمها اخذ پروانه مذکور و شروع به عملیات ب
همانند هر شخص حقوقی دیگر ممکن است دچار انحالل شود. با انحالل 

                                                  
» يگربیمهبیمه مرکزي و  تأسیسقانون «از این به بعد براي رعایت اختصار به جاي عبارت  .1

  نماییم.استفاده می» يگربیمهقانون «از عبارت 



  103                                                    گريبیمهبیمه بر پروانه مؤسسه انحالل ثیر أت

 مؤسسهو از بین رفتن شخصیت حقوقی آن، تعیین وضعیت پروانه  مؤسسه
بیمه در  مؤسسهاز اهمیت بسیار برخوردار است. بی شک لزوم تشکیل 

را که در  مؤسساتتبعیت از قواعد انحالل این  ،قالب شرکت سهامی عام
 1347الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  230الی  199مواد 
بیمه محدود  مؤسسات. اما آیا موارد انحالل شودمیشده موجب  بینیپیش

بیمه مرکزي و  تأسیسبه موارد مندرج در این الیحه قانونی است یا قانون 
نیز در این باره متضمن احکامی است؟ آیا در تعیین وضعیت  گريبیمه

هاي مختلف انحالل تفاوت ، میان علتمؤسسهپس از انحالل  گربیمهپروانه 
  وجود دارد یا خیر؟ 

حاضر با هدف ایجاد یک کار پژوهشی در زمینه حقوق بیمه،  ۀمقال
 علم به بخشیدن وسعت و نیز ایرانچاره جویی و رفع ابهام از قوانین فعلی 

تدوین یافته و در عین حال بر  آن خوانندگان و نویسندگان فکري غناي و
آن است که به سواالت فوق پاسخ دهد. این مقاله با تحقیقی تحلیلی و با 

  اي در دو مبحث و به شرح ذیل نگارش یافته است: روش کتابخانه
(در دو گفتار شامل؛  و آثار مترتب بر آن گريبیمهپروانه  مبحث اول:

: آثار ر دومو گفتا گريبیمهگفتار اول: مفهوم و تشریفات صدور پروانه 
  ).گريبیمهوجودي پروانه 
(در دو  بیمه مؤسسهپس از انحالل  گربیمهوضعیت پروانه مبحث دوم: 

دوم:  بخش، 1347اول: انحالل به موجب الیحه قانونی بخششامل؛  بخش
  ).گريبیمهانحالل به موجب قانون 

  
  و آثار مترتب بر آن گريبیمهپروانه  - 1

بی شک شناخت مفهوم یک نهاد حقوقی، اولین قدم الزم براي تحقیق 
به  توانمی؛ زیرا تنها پس از شناخت مفهوم یک نهاد، باشدمیدر مورد آن 

 مسئله به پرداختن از قبل لحاظ همین اهمیت و آثار ناشی از آن، پی برد. به
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 الزم - گريبیمه پروانه بر بیمه مؤسسه انحالل موجبات تأثیر - مقاله اصلی
 مطالبیآن  بر مترتب آثار و گريبیمه پروانه مفهوم خصوص در تا دانسته

 با ترتیب به ،گفتار دو به را مبحث این مطالب اساس همین بر. کنیم بیان
 پروانه وجودي آثار و گريبیمه پروانه صدور تشریفات و مفهوم: يهاانعنو
  پرداخت. خواهیم مربوطه مسائل به گفتار هر در و نموده تقسیم گريبیمه

  
   گريبیمهمفهوم و تشریفات صدور پروانه  - 1- 1

تجاري خود  هايفعالیتهمچون سایر بازرگانان براي انجام  گرانبیمه
است  گريبیمهتکالیفی برعهده دارند. یکی از این تکالیف تحصیل پروانه 
پروانه با این  که عدم اخذ آن ضمانت اجراهایی به دنبال دارد. تحصیل

دانستن آن الزم است. اما قبل از آن  که گیردمیرعایت تشریفاتی صورت 
ین دلیل مطالب این آشنا شویم. به هم گريبیمهبهتر است با مفهوم پروانه 

تقسیم  ،تشریفات صدور و ي مفهومهاانگفتار را در دو بند به ترتیب با عنو
  ایم.پرداخته مسائلنموده و به این 

  
  مفهوم   - 1- 1- 1

 اًغالب - خاص هايفعالیتپروانه یا جواز به عنوان مجوز شروع 
است که از سوي نهادهاي ویژه  - هاي مختلف تجاري و حرفه هايفعالیت

براي انجام بیمه نیز  مؤسسات. شودمیبه اشخاصی واجد شرایط اعطا 
به اخذ کنند.  گريبیمهاي باید از بیمه مرکزي ایران پروانه عملیات بیمه
براي « 1350 مصوب گريبیمهبیمه مرکزي و  تأسیسقانون  38 موجب ماده

از بیمه  ...قبالًمعین باید  ايرشتهیا  هارشتهانجام عملیات بیمه در تمام 
لیکن در هیچ یک از مواد  ...».تحصیل گردد گريبیمه هپروانمرکزي ایران 

تعریفی نشده است. در قوانین دیگري چون  گريبیمهاین قانون از پروانه 
و قانون انحصار تجارت خارجی  1317قانون راجع به دالالن مصوب 

نیز از پروانه داللی و جواز ورود کاال صحبت به میان آمده  1311مصوب 
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یکی از  1تعریفی از آن ارائه نشده است. گريبیمهاست ولی همانند قانون 
دولتی  مؤسسهاجازه کتبی که از یک «است: دانان در تعریف آن گفته حقوق

منظور  تأمیناي از اشخاص و براي یا ملی به صورت متحدالشکل براي عده
(جعفري.» شودمیخاص و در جهت رعایت نظام و ترتیب معینی صادر 

گفت:  توانمی گريبیمه) با این لحاظ در تعریف پروانه 1385لنگرودي، 
رخواست متقاضی پروانه جهت انجام اي کتبی است که بنا به داجازه

معین توسط بیمه مرکزي  ايرشتهیا  هارشته، در تمامی ايبیمهعملیات 
  .شودمیایران به متقاضی آن اعطا 

  
  تشریفات صدور  - 1- 2- 1

شرکت بیمه مطابق ضوابط مندرج در الیحه اصالح  تأسیسپس از 
ثبت آن الزم  براي )،19 الی 6 (ماده 1347 قسمتی از قانون تجارت مصوب

از بیمه مرکزي ایران اخذ گردد. تقاضاي صدور  گريبیمهاست که پروانه 
 .شودمیبه بیمه مرکزي داده بیمه  مؤسسهاز طرف مدیران  گريبیمهپروانه 

 :ا به بیمه مرکزي ایران تسلیم کندمتقاضی باید مدارك و اطالعات ذیل ر
صورت کامل اسامی  - 3 مؤسسهمیزان سرمایه  - 2 مؤسسهاساسنامه  - 1

میزان سهام  - 4 هاآنشرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هریک از 
اسناد و مدارك و اطالعات  - 5 هاآن نقدي و غیرنقدي و نحوه پرداخت

و  مؤسسهدیگري که بیمه مرکزي ایران براي احراز صالحیت مالی و فنی 
قانون  17ماده  1 به موجب بند .)38 (ماده حسن شهرت مدیران الزم بداند

یا  تأسیس، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به تقاضاي صدور پروانه گريبیمه
بیمه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی در صالحیت  مؤسساتلغو پروانه 

                                                  
تصدي به هر نوع داللی منوط به داشتن پروانه « راجع به دالالنقانون  1به موجب ماده  .1

شود به دولت اجازه داده می « ... داردقانون انحصار تجارت خارجی نیز بیان می 2 ماده .»است
محصوالت طبیعی و یا اي مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پارهدر مواردي که مصالح اقتصادي

   .»صدور محصوالت طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنمایدصنعتی خارجه را مشروط به شرط 
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شوراي عالی بیمه  .بنابراین مرجع تحویل تقاضا شوراي عالی بیمه است.
عالی بیمه تشکیل جلسه  مرکزي است. با تقاضاي صدور پروانه، شوراي

... حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارك « داده و 
نظر مجمع عمومی  17 و اطالعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده

قانون  29(ماده  ....» به متقاضی اعالم نماید کتباًرا اعم از قبول یا رد تقاضا 
بیمه در هر حال اعم از قبول یا رد تقاضا  شوراي عالی نابراین). بگريبیمه

را به اطالع مجمع عمومی رسانده و مجمع عمومی  دمکلف است نظر خو
قبول یا رد پیشنهاد مذکور است.  نسبت بهدار مرجع صالحیت ،بیمه مرکزي

نهایی  نظرجنبه مشورتی داشته و اعالم  نظر شوراي عالی بیمه تنهادر واقع 
هر گاه متقاضی نسبت  در صالحیت مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران است.

روز از تاریخ  30 د ظرفتوانمیبه نظر اعالم شده اعتراض داشته باشد 
اعالم دارد. نظري که  وزیران هیأتابالغ نظر مذکور، اعتراض خود را به 

صدور . در صورت پذیرش تقاضا و استقطعی  کندمیوزیران اتخاذ  هیأت
توسط بیمه مرکزي ایران در  مؤسسهمراتب مذکور به هزینه خود  ،پروانه

هاي کثیراالنتشار تهران و در صورتی که و یکی از روزنامه روزنامه رسمی
در  ،بیمه در شهر یا شهرهاي دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد مؤسسه

ماه آگهی آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک  هايروزنامهیکی از 
  این قانون). 43 (ماده .خواهد شد

  

  گريبیمهآثار وجودي پروانه  - 1- 2
همانند هر عمل حقوقی دیگر داراي آثاري است که در  گريبیمهپروانه 

بیان شده است،  گريبیمهآثار آن که در قانون  ترینمهمذیل به دو نمونه از 
  : شودمیاشاره 

  

   گربیمهاعتبار حقوقی عملیات  - 1- 1- 2
براي انجام عملیات بیمه در تمام ، گريبیمهقانون  38به موجب ماده 

. عبارت تحصیل گردد گريبیمهپروانۀ  قبالًمعین باید  ايرشتهیا  هارشته
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توسط  گريبیمهدر این ماده، قرینه الزامی بودن تحصیل پروانه » باید«
عدم تحصیل این قانون نیز ضمانت اجراي  69بیمه است. ماده  مؤسسه
بیمه در  ۀمؤسسهر «را بیان کرده است. به موجب این ماده  گريبیمهپروانه 

نمایندگان  ۀیا به وسیل ي معینی که پروانه بیمه ندارد راساًهارشتهرشته یا 
با » خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیاندیده خواهد بود.

از تدوین این  گذارقانونکه  گرددمیدقت خاص در متن این ماده روشن 
یا نمایندگی بیمه، مجوز فعالیت در  مؤسسهماده این منظور را داشته که اگر 

زمینه خاصی را نداشته و لیکن با اشخاص ثالث در این خصوص بیمه نامه 
تنظیم نماید، در هر حال مکلف به جبران خسارت اشخاص ذي نفع بیمه 

ز مربوطه را بهانه اي براي عدم د نداشتن مجوتوانمینامه خواهد بود و ن
از وضع این  گذارقانونهدف  پرداخت خسارت شخص ثالث قرار دهد.

و ، حمایت از اعتبار بیمه مقرره عالوه بر لزوم حمایت از اشخاص ثالث
به عبارت دیگر در صورت  .باشدمیاز نام بیمه جلوگیري از سواستفاده 

که نسبت به اخذ پروانه  گريبیمهتفاوتی میان هیچ  عدم وضع این مقرره،
که از تکلیف قانونی  گريبیمهاقدام نموده و الزام قانون را رعایت کرده و 

و عالوه بر نادیده گرفتن حکم الزامی  وجود نداشتهسرپیچی نموده است 
 69این قانون، باعث ایجاد تصور بی فایده بودن ماده  38مندرج در ماده 

دیدگان به زیرا که براي جبران خسارت زیان. شودمینیز  گريبیمهقانون 
استناد نمود و دیگر لزومی به  توانمیقانون مسئولیت مدنی نیز  1ماده 

  نبوده است.  گريبیمهقانون  69تکرارگویی آن در ماده 
  

  بیمه  مؤسساتپروانه، شرط ثبت  - 1- 2- 2
 ايرشتهیا  هارشتهبراي انجام عملیات بیمه در تمام  کهاینعالوه بر 

 )،گريبیمهقانون  38(ماده  تحصیل گردد گريبیمه هپروان قبالًمعین باید 
که از طرف  تأسیسپروانه  ۀبیمه در ایران موکول به ارائ مؤسسهثبت هر 

 ).گريبیمهقانون  37(ماده  خواهد بود شودمیبیمه مرکزي ایران صادر 
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رکت بیمه ثبت تحصیل نشود ش گريبیمهبنابراین تا زمانی که پروانه 
 مؤسساتضرورت ثبت  گريبیمهقانون  31از سوي دیگر ماده  نخواهد شد.

عملیات بیمه «دارد. به موجب این ماده بیمه را طبق قانون تجارت بیان می
بانام  هاآن سهام ۀهاي سهامی عام ایرانی که کلیشرکت ۀدر ایران به وسیل

به ثبت رسیده باشند انجام  بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت
 گريبیمهتحصیل پروانه که گفت  توانمینا به این مراتب ب.» خواهد گرفت
بیمه به صورت شرکت  مؤسسه چونبیمه است و  مؤسسهمقدمه ثبت 

ضمانت اجراهاي  ،مؤسسهدر صورت عدم ثبت  ،شودمیعام تشکیل  سهامی
در  13471مندرج در الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

در مورد آن اجرا خواهد شد.  عدم ثبت شرکت سهامی عامخصوص 
ها ایجاد که شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت آن با وجود«بنابراین 

، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش کندمیو شخصیت حقوقی پیدا  شودمی
د بعضی از اعمال توانمیاي دارد. در واقع تا شرکت ثبت نشود نهعمد
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه « قی را انجام دهد: اوالًحقو

) 1347قانونی الیحه  28 (ماده »سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.
 تأسیسشده به نام شرکت سهامی در شرف  تأدیهاستفاده از وجوه « ثانیاً

در هر حال اگر ...» ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت 
شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل شرکت به مرجع 

ند به بانکی که توانمینویسان سسان و پذیرهؤبه ثبت نرسد، م هاشرکتثبت 
و تعهدنامه و وجوه  ردهآن صورت گرفته مراجعه ک درنویسی پذیره

   ).1386(اسکینی،  )1347قانونی الیحه  19 ا مسترد دارند (مادهپرداختی ر
  
  

                                                  
الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت «از این پس براي رعایت اختصار به جاي عبارت  .1

  .استفاده خواهیم کرد» 1347الیحه قانونی «از عبارت » 1347مصوب 
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  بیمه مؤسسهگر پس از انحالل وضعیت پروانه بیمه - 2
دیگر بازرگان گر نیز همانند هر بیمه گريبیمهبا صدور پروانه  مسلماً

د فعالیت تجاري خویش را دنبال کند. لیکن همانند هر شخص توانمی
ضرورت تشکیل  دچار انحالل شود.روزي حقوقی دیگر نیز ممکن است 

بیمه در قالب شرکت سهامی عام تبعیت از قواعد مندرج در  مؤسسات
موارد  توانمی . بنا به همین لحاظکندمیرا ایجاب  1347الیحه قانونی 

و نیز  1347 الیحه قانونی 199ماده بیمه را به موجب  مؤسسات انحالل
  شرح ذیل برشمرد:دو دسته و به به  گريبیمهقانون 
   گربیمهستندات قانونی انحالل مؤسسه الف) م

قانون  52 (ماده ايبیمهبراي کلیه عملیات  گريبیمهابطال پروانه  .1
 ).گريبیمه

  ).گريبیمه قانون 54 ماده( بیمه مؤسسات تجزیه .2
 الی 54(موارد - اعم از ادغام اختیاري و اجباري - بیمه مؤسسات ادغام .3

 ).گريبیمهقانون  59

 ).گريبیمهقانون  53 (ماده ورشکستگی .4
  

   :1347ب) موارد انحالل به موجب الیحه قانونی 
الیحه قانونی  199 ماده 3 بندکه هم در  - به جز مورد ورشکستگی

به  - مورد اشاره قرار گرفته است گريبیمهقانون  53و هم در ماده 1347
سایر موارد انحالل به شرح ذیل  1347الیحه قانونی  199موجب ماده 

  است: 
وقتی شرکت موضوعی را که براي آن تشکیل شده است انجام داده یا  .1

 ).1347قانونی  الیحه 199ماده  1 انجام آن غیرممکن شده باشد (بند

گردیده و آن مدت در صورتی که شرکت براي مدت معین تشکیل  .2
 مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد کهاینمگر  ،منقضی شده باشد

 ).1347قانونی الیحه 199ماده  2 (بند
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ي أالعاده صاحبان سهام به هر علتی ردر هر موقع که مجمع عمومی فوق .3
 الیحه). 4د (بن به انحالل شرکت بدهد

قانونی  الیحه 199ماده  5 در صورت صدور حکم قطعی دادگاه (بند .4
1347 .( 

، پاسخ به دلیل هر یک از موارد فوق گربیمهشرکت در صورت انحالل 
اعتبار  گريبیمهپروانه  ،مؤسسهانحالل  بابه این سوال ضروري است که آیا 

هاي مختلف انحالل در میان علتخود را از دست خواهد داد یا خیر؟ آیا 
 گربیمه در ورشکستگی تربیشاهمیت مساله این زمینه تفاوت وجود دارد؟ 

 امکان ،انحالل مواردورشکستگی برخالف دیگر  نماید. چرا که درجلوه می
گر ورشکسته اعاده اعتبار تجاري و نیز انعقاد قرارداد ارفاقی براي بیمه

 51 هاي انحالل متصور نیست. نگاهی به موادوجود دارد که در دیگر حالت
را از مورد ورشکستگی  گريبیمهاین قانون که موارد ابطال پروانه  53الی 
جدا نموده است (قسمت دوم از بخش دوم این قانون) از یک سو و  گربیمه

این سوال را  ،از سوي دیگر گربیمه مؤسسهعدم ذکر تمامی موارد انحالل 
ه موارد محدود ب گريبیمهسازد که آیا موارد ابطال پروانه به ذهن متبادر می

صورت است یا در سایر موارد انحالل نیز  گريبیمهمصرح در قانون 
ها الزم دانسته با تقسیم مطالب این مبحث در پاسخ به این پرسش؟ گیردمی

و  1347به دو گفتار به ترتیب گفتار اول: انحالل به موجب الیحه قانونی 
اما  ها پاسخ دهیم.به این سوال گريبیمهگفتاردوم: انحالل به موجب قانون 

الزم به ذکر دانسته که بیان کنیم در این  ،قبل از شروع مطالب این بحث
و نه در قانون  اجباري و اختیاري نیست هايبیمهخصوص، فرقی بین 

و نه الیحه اصالح قانون تجارت در این خصوص تفکیکی به  گريبیمه
در  بیمه دولتیهاي مؤسسهاما باید خاطر نشان کرد که  عمل نیامده است.

و در  باشدمیهاي خود و اساسنامه تأسیساین خصوص تابع قوانین 
و الیحه  گريبیمهمسکوت باشد، تابع قانون  هاآنهاي صورتی که اساسنامه

  الیحه اصالح قانون تجارت). 300باشند. (ماده اصالح قانون تجارت می
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 1347انحالل به موجب الیحه قانونی  - 2- 1

شرکت سهامی در موارد ذیل : «1347الیحه قانونی  199به موجب ماده 
براي آن تشکیل شده که وقتی که شرکت موضوعی را  - 1: شودمیمنحل 

در صورتی که شرکت  - 2است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده است. 
مگر این که  ،براي مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد

در  - 4در صورت ورشکستگی.  - 3از انقضاء تمدید شده باشد. مدت قبل 
به  رأيالعاده صاحبان سهام به هر علتی هر موقع که مجمع عمومی فوق

گفته شده است:  .»در صورت حکم قطعی دادگاه - 5انحالل شرکت بدهد. 
 هايشرکتشامل حال  1347الیحه قانونی  199همه موارد مندرج در ماده «

(به طور نمونه انجام موضوع فعالیت یا سپري شدن مدت  شودمیبیمه ن
ولی سایر موارد انحالل مانند ورشکستگی شرکت به دالیل مالی و  ،شرکت)

اقتصادي یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام مبنی بر انحالل یا صدور 
.» شودمیبیمه نیز  هايشرکتقطعی دادگاه در مورد انحالل شامل حال  رأي

نظر در مورد صحت این نظر الزم است که  براي اظهار .)1390 (صالحی،
مورد بررسی قرار را به طور جداگانه مندرج در این ماده هر یک از موارد 

. اما قبل از آن الزم است که خاطر نشان سازیم از آنجایی که دهیم
ذکر شده، در گفتار دوم مورد بررسی قرار  گريبیمهورشکستگی در قانون 

به همین دلیل از تکرار مطالب در مورد آن خوداري می خواهد گرفت و
  نماییم. 
یکی از  ):1347قانونی  هالیح 199ماده  1 (بندانتفاي موضوع  الف)

که باید به همراه سایر  گريبیمهمدارك الزم در تقاضاي صدور پروانه 
به بیمه مرکزي ایران تسلیم شود  گريبیمهقانون  38مدارك مندرج در ماده 

). در اساسنامه گريبیمهقانون  38ماده  1بیمه است (بند  مؤسسهاساسنامه 
تعیین موضوع  اهآنمطالب متعددي باید قید شود که یکی از  مؤسسه

اهمیت  ).1347 الیحه قانونی 8 ماده 2 (بندشرکت به طور صریح است 
دلیل است که اهلیت شرکت تعیین موضوع در اساسنامه شرکت به این 
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هرگاه موضوع شرکت به دلیل  محدود به موضوع مندرج در اساسنامه است.
همچنین هنگامی که  ،تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن منتفی شود

انجام دادن مقصودي که شرکت براي آن تشکیل شده بود غیرممکن شود یا 
 ،طرف قانون ممنوع گردد نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکت نامه از

  ). 1386شرکت منحل خواهد شد (اسکینی، 
 مؤسسهمدت  ):1347قانونی  الیحه 199ماده  2 (بند مدتانقضاي  ب)

بایست در بیمه نیز همانند موضوع آن از جمله موارد الزمی است که می
گاه شرکت بیمه براي مدت معین تشکیل  هر قید شود. گربیمهاساسنامه 

العاده مدت شرکت را قبل از انقضاي مدت مجمع عمومی فوقشده و با 
) شرکت 1347الیحه قانونی  201ماده  4انقضا تمدید نکرده باشد (بند 

  1.شودمیمنحل 
 :)1347الیحه قانونی  199ماده  4بند ( العادهفوق عمومی مجمع تصمیم ج)

 رأيد توانمیبه هر علتی  العادهفوق عمومی مجمع سهامی هايشرکت در
به توجیه ندارد و حتی با وجود  زبه انحالل شرکت دهد. تصمیم مجمع نیا

پذیر است. عالوه بر این یا انتفاعی نیز امکان هسسؤمخالفت صاحبان سهام م
شده است. به  بینیپیشانحالل الزامی شرکت نیز  1347در الیحه قانونی 

هاي وارده حداقل نصف اگر بر اثر زیان«این الیحه  141موجب ماده 
مدیره مکلف است بالفاصله مجمع  هیأتسرمایه شرکت از میان برود 

عمومی صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت 
به انحالل شرکت  رأيواقع شود. هرگاه مجمع مزبور  رأيمورد شور و 

جود کاهش باید در همان جلسه ... سرمایه شرکت را به سرمایه مو ،ندهد
مدیره مجمع عمومی را دعوت نکند یا مجمع مذکور  هیأتاگر  .»دهد

                                                  
البته ممکن است شرکت براي مدت نامحدودي تشکیل شود. تشکیل شرکت با مدت  .1
الیحه قانون تجارت این امر را تجویز  174ماده  4 در حقوق ما فاقد ایراد است. بند امحدودن

 .کندمی
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نفع نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد (به سبب عدم نصاب) هر ذي
دار درخواست کند (اسکینی، د انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتتوانمی

1387 .(  
: )1347نونی الیحه قا 199ماده  5بند ( دادگاه قطعی حکم صدور د)

در ماده  کندمیمواردي که دادگاه حکم به انحالل شرکت سهامی صادر 
در موارد ذیل هر «الیحه قانونی ذکر شده است. به موجب این ماده  201

در صورتی که تا  - 1د انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد: توانمیذي نفع 
موضوع آن  یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام

شرکت در مدت  هايفعالیتو نیز در صورتی که  1صورت نگرفته نباشد
در صورتی که مجمع عمومی ساالنه  - 2بیش از یک سال متوقف شده باشد. 

هاي مالی تا ده ماه از تاریخی هاي هر یک از سالبراي رسیدگی به حساب
ه سمت در صورتی ک - 3که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد. 

مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت  هیأتتمام یا بعضی از اعضاي 
در مورد بندهاي یک  - 4طی مدتی زائد بر شش ماه بالتصدي مانده باشد. 

صاحبان سهام  العادهفوقدر صورتی که مجمع عمومی  199و دو ماده 
   .»به انحالل ندهد رأيجهت اعالم انحالل شرکت تشکیل نشود یا 

به هر یک از موارد فوق نوبت به تصفیه و  گربیمهانحالل  در صورت
شرکت شخصیت حقوقی  ،رسد. لیکن در دوران تصفیهتقسیم دارایی آن می

 حفظ خواهد کرد - براي انجام کارهاي تصفیه - خود را تا پایان امر تصفیه
اي که در طول مدت تصفیه به گونه .)1347قانونی  الیحه 208 (ماده

مدیر تصفیه محدود به خاتمه دادن کارهاي جاري و اجراي  اقدامات

                                                  
عدم فعالیت  ي در خصوص مبداءگربیمهقانون  40 ماده 2 این قسمت از این ماده با بند .1

این  40ماده  2د شرکت در مورد موسسات بیمه تخصیص خورده است. چرا که به موجب بن
بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع  مؤسسهدر صورتی که قانون 

نکرده باشد پروانه بیمه پس از موافقت شوراي عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزي 
  ایران ابطال خواهد شد.
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و معامالت جدید  استتعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت 
 الیحه قانونی 208 (ماده ممنوع است، مگر براي اجراي تعهدات شرکت

تا ختم تصفیه باقی و پس  گريبیمهپروانه به همین دلیل باید گفت  .)1347
  .دهدمیافتاده و کارآیی خود را از دست د از اعتبار خود به خو آن از

  
   گريبیمهانحالل به موجب قانون  - 2- 2

بیمه به موجب الیحه قانونی  مؤسساتدر مطالب قبل موارد انحالل 
بعضی علل انحالل  ،را بیان داشتیم و گفتیم جز در مورد ورشکستگی 1347

 تأثیراین موارد و  ،این گفتاراند. در شده بینیپیش گريبیمهتنها در قانون 
  ایم.طی چند بند مورد بررسی قرار داده گربیمهیک را بر پروانه  هر

  
  گريبیمهابطال پروانه  - 2- 2- 1

تعیین  گريبیمهکه به طور صریح در قانون  گربیمهیکی از موارد انحالل 
این قانون:  52است. به موجب ماده  گرانبیمهشده است، ابطال پروانه 

از موارد انحالل  ايبیمهبیمه براي کلیه عملیات  مؤسسهابطال پروانه «
در فصل سوم از بخش دوم  گريبیمهموارد ابطال پروانه  .»است ... مؤسسه
 44الی  40(ماده ذکر شده است »ابطال پروانه«با عنوان  گريبیمهقانون 
پروانه بیمه براي تمام « این قانون 40 مادهبه موجب  .)گريبیمهقانون 

ي معینی پس از موافقت شوراي عالی بیمه با تصویب هارشتهو یا  هارشته
  مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران ابطال خواهد شد: 

 در صورت تقاضاي دارنده پروانه. .1

بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات  مؤسسهدر صورتی که  .2
 1ه باشد.خود را شروع نکرد

بیمه  مؤسسهدر مواردي که به تشخیص بیمه مرکزي ایران وضع مالی  .3
طوري باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزي 

                                                  
  رجوع کنید به پاورقی شماره قبل. .1
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و  شدگانبیمهبه زیان  مؤسسهایران ثابت گردد که ادامه فعالیت 
 ست.اهآنو صاحبان حقوق  گذارانبیمه

مورد دیگري از ابطال  گذارقانوننیز  این قانون 59عالوه بر این در ماده 
بیمه مرکزي ایران «است. به موجب این ماده بیان نموده را  گريبیمهپروانه 

با  هاآنو صاحبان حقوق  شدگانبیمهو  گذارانبیمهبه منظور حفظ حقوق 
شوراي عالی بیمه  تأییدد با توانمیمالحظات اقتصادي و حمایت امر بیمه 

را که وضع  ايبیمه مؤسساتو تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران 
نیست مکلف نماید که در یکی از  بخشرضایت هاآنمالی یا اداري 

و در صورتی که ادغام  ادغام شوند ،بیمه دیگري که موافق باشند مؤسسات
 بخشایترضکه وضع مالی یا اداري آن  ايمؤسسهپروانه  ،صورت نگیرد

بی شک تا زمانی که  1.»نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد... 
بیمه مرکزي رضایت شوراي عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی خود را 

  د مانع ادامه فعالیت آنان گردد. توانمیاخذ ننماید، ن
 مؤسسه، گريبیمهاین قانون، در صورت ابطال پروانه  42 موجب ماده به

وزیران  هیأتروز به  30 د ظرفتوانمیمدیره شرکت بیمه)  هیأتمزبور (
مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. هر چند در این ماده مبداء 

اما با مراجعه به عمومات  ،روزه اعتراض ذکر نشده است 30 احتساب مهلت
 1379هاي عمومی و انقالب مصوب آیین دادرسی دادگاهمندرج در قانون 

 مجمع عمومی نظرروزه را باید از تاریخ ابالغ  30 احتساب مهلت مبداء

                                                  
عالوه  59 قانون دارد. با این تفاوت که در مادهاین  40ه ماد 3 این ماده شباهت زیادي با بند. 1

بیمه  مؤسسهگران را مکلف به ادغام در در ابتدا بیمه - اداري نابسامانی - بر قید مورد دیگر
. با جمع این دو شودمیبیمه لغو  مؤسسهادغام صورت نگیرد پروانه  چنانچهنماید و دیگر می
، با گربیمهمالی  نابسامانیاین قانون در خصوص  40 ماده 3 توان دریافت که مفاد بندماده می

از ادغام خودداري کند،  گربیمهاین قانون قابل اجراست و تنها در صورتی که  59 لحاظ ماده
به اجرا  59، صرفا مفاد ماده مؤسسهاداري  نابسامانی. لیکن در صورت شودمیاش باطل پروانه
 آید. در می
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 رأيروزه و یا در صورت اعتراض به  30 هلتت مذشگدر صورت دانست. 
مذکور قطعی شده و به هزینه خود  رأيوزیران،  هیأتآن توسط و رد 
توسط بیمه مرکزي ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از  .بیمه مؤسسه
 یا بیمه در شهر مؤسسهکثیراالنتشار تهران و در صورتی که  هايروزنامه

آن  هايروزنامهشعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از  دیگر شهرهاي
  »شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.

براي  ايبیمه مؤسسهدر صورتی که پروانه «این قانون  44به موجب ماده 
طور دائم لغو شود بیمه مرکزي ایران با تصویب یک یا چند رشته به 

شوراي عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوي 
Portefeuille( ران انتقال خواهد ای بیمهمزبور را به شرکت سهامی  مؤسسه

و  شدگانبیمهو  گذارانبیمهداد و یا ترتیب خاص دیگري که متضمن منافع 
در این » به طور دائم«قید عبارت  .1»باشد خواهد داد هاآنصاحبان حقوق 

زیرا قید دائم ممکن است در برابر موقت برداشت شود و  ماده اشتباه است.
به طور  را گريبیمهبطالن پروانه  گذارقانونگونه برداشت گردد که این

                                                  
این قانون باشد و  59 این قانون همان ماده 44 د که مادهرسدر نگاه اول به نظر می. 1

ي گربیمهمرتکب حشو شده است. هر دو ماده از ادغام اجباري و ابطال پروانه  گذارقانون
نماید و دومی نمایند. با این تفاوت که اولی از ابطال پروانه قبل از ادغام صحبت میصحبت می

لیکن  آورد.ي صحبت به میان میگربیمهبیمه و سپس از ابطال پروانه  مؤسسهاز ادغام اجباري 
زداید. هر چند که در هر دو این مواد ادغام پیشتر به این دو ماده این تصور را مینگاه دقیق

ادغام  مؤسسهکننده به انتخاب ادغام مؤسسهي گربیمهقانون  59 بینی شده است لیکن در ماده
ادغام کننده تنها شرکت  مؤسسهاین قانون  44 ه در ادغام موضوع مادهشونده بوده در حالی ک

ي انجام گربیمهادغام قبل از ابطال پروانه  ،59 سهامی بیمه ایران است. عالوه بر این در ماده
ي است که گربیمهي ضمانت اجراي قابل اعمال نسبت به عمل گربیمهو ابطال پروانه  شودمی

بیمه دیگر  مؤسسه. در این حالت با ابطال پروانه و منحل شدن یدنمامیاز ادغام خودداري 
این قانون خواهد  44بیمه وجود نداشته و نوبت به اجراي ماده  مؤسسهامکان ادغام براي 

ادغام مؤسسهامتیاز تعیین  ،کندمیي که از ادغام اجباري امتناع گربیمهرسید. به عبارت دیگر 
کننده را از دست داده و با ابطال پروانه او توسط بیمه مرکزي ایران، در شرکت سهامی بیمه 

 .شودمیایران ادغام 
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، گريبیمهتوجه به سایر مفاد قانون لیکن  کرده است. بینیپیشموقت نیز 
نگاهی به دیگر مواد . برابر تعلیق استدر » دائم«که قید  نمایدمیروشن 

ع این ماده از وض گذارقانونکه منظور  سازدروشن میمندرج در این فصل 
تعلیق  .شودمیاجرا ن 44مفاد ماده  ،گربیمهدر حالت تعلیق این است که 

به عنوان این قانون  41در ماده  ي معینهارشتهاز پذیرش بیمه در  گرانبیمه
که برخالف قوانین بیمه یا اساسنامه خود ی گرانبیمهضمانت اجراي انتظامی 

در مواردي که « ماده به موجب این شده است. بینیپیش کنندعمل می
برخالف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به  مؤسسه

شوراي عالی بیمه به طور موقت از  پیشنهاد بیمه مرکزي ایران و تصویب
   .1»ي معین ممنوع خواهد شدهارشتهقبول بیمه در 

  
  بیمه  مؤسسات ورشکستگی - 2- 2- 2

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاري «قانون تجارت:  412 مادهبه موجب 
در  .»شودمیوجوهی که بر عهده اوست حاصل  تأدیهدر نتیجه توقف از 

 - 1این ماده دو شرط اساسی براي ورشکستگی در نظر گرفته شده است: 
تاجر « تجارت قانون 1 دیون. به موجب ماده تأدیهتوقف در  - 2 تاجر بودن.

 .»کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد
عالوه بر  شوندمیبیمه نیز که به شکل شرکت سهامی عام ایجاد  هايشرکت

الیحه اصالح قانون تجارت، شرکت بازرگانی  3 به موجب ماده کهنای
 ايبیمهعملیات  - تجاري به عملیات ذاتاً کهاین، به دلیل شوندمیشناخته 

. لیکن هستند اقدام می نمایند تاجر - قانون تجارت 2 ماده 9 موضوع بند
الی منیز همانند سایر اشخاص تاجر ممکن است از ایفاي تعهدات  گرانبیمه

                                                  
این ماده را در قسمت چهارم از بخش دوم این قانون و در کنار  گذارقانونجا داشت که  .1

چرا  ،قرار دهد )69 الی 67 دارد (موادان را بیان میگربیمهموادي که ضمانت اجراي تخلفات 
در جایی که قرار است از ابطال پروانه او سخن گفته شود  مؤسسهکه صحبت از تعلیق یک 

 نادرست است.
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جهت رهایی از  گذاربیمه، گربیمهبا بروز ناتوانی مالی . اتوان شوندخود ن
د خواستار فسخ توانمیتعهد پرداخت حق بیمه و نیز دریافت مبلغ بیمه 

در صورت توقف یا افالس «قانون بیمه  31 نامه گردد. به موجب مادهبیمه
اما این ضمانت » حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. گذاربیمه، گربیمه

زیرا  ،کافی نیست گذاربیمهاجراي قانونی براي جلوگیري از تضییع حقوق 
چنانچه وقوع خطر موضوع بیمه و تحقق زمینه پرداخت سرمایه یا خسارت 

به ناچار عقد  گذاربیمهبا ورشکستگی او همزمان شود و  گربیمهاز جانب 
که در برابر سرمایه یا  - د به جاي مبلغ بیمه، حق بیمه رانبیمه را فسخ ک

در چنین حالتی  1.کندمیدریافت  - خسارت به مراتب بسیار ناچیز است
صدور حکم از دادگاه به صرفه است تا  گذاربیمهاست که براي 

نماید. قسمت دوم از بخش دوم قانون تقاضا را  گربیمهورشکستگی 
با عنوان انحالل و ورشکستگی به مبحث  )53 الی 51 (مواد گريبیمه

نگاهی به مواد مندرج در این قسمت  2پرداخته است. گرانبیمهورشکستگی 

                                                  
نیز با علم به آسیب گذارقانونگذار در این خصوص متضرر اصلی است. به این ترتیب بیمه .1

ي گربیمهبیمه مرکزي و  تأسیسگذار به این ماده اکتفا نکرده و در وضع قانون پذیر بودن بیمه
به این امر توجه نموده و بیمه مرکزي ایران را ملزم کرده تا اقدام احتیاطی الزم در شناسایی و 

 هنامي). لیکن در بیمهگربیمهقانون  52 و 40 (مواد ان بنمایدگربیمهپیشگیري از ورشکستگی 
اجباري مسئولیت  هانون بیمموتوري زمینی موضوع قانون اصالح ق هحوادث ناشی از وسایل نقلی
به  گذارقانون 1387موتوري زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب همدنی دارندگان وسایل نقلی

ها به ضمانت اجراي فسخ اکتفا نکرده است. به علت اهمیت بیش از اندازه حوادث این بیمه
صندوق تامین  تواند بهمی گربیمهگذار در صورت ورشکستگی این قانون بیمه 10موجب ماده

  مراجعه کند. - این قانون 10موضوع ماده  - خسارات مالی
ورشکستگی یکی از موجبات انحالل شرکت بیمه است، صرف عبارت  کهایندلیل ه ب .2
گذاري این قسمت از قانون کفایت کرده و استعمال عبارت ورشکستگی در براي نام» انحالل«

است. عالوه بر این با نگاهی به مواد موجود در این کنار انحالل از باب حشو و مستلزم اصالح 
ي در کلیه عملیات بیمهگربیمهمورد ابطال پروانه  صرفاً گذارقانونشویم که قسمت، متوجه می

داشت ادغام و داند در حالی که جا میرا از موجبات انحالل می گربیمهاي و ورشکستگی 
داد. لیکن ذکر سایر موجبات انحالل شرکت یان را نیز در این قسمت قرار مگربیمهتجزیه 
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را از موارد انحالل  ايبیمهدر کلیه عملیات  گريبیمهکه ابطال پروانه 
بیمه دانسته و آن را از ورشکستگی جدا نموده، این تصور را در  مؤسسات

از این جداسازي قصدي داشته و  گذارقانونکه  نمایدمیذهن ایجاد 
باطل  گريبیمهاست بگوید که در حالت ورشکستگی پروانه  خواسته

و یا اعاده  1ورشکسته به انعقاد قرارداد ارفاقی گربیمهنخواهد شد. نیاز 
را  گريبیمهعدم ابطال پروانه  ،پس از ختم ورشکستگی 2عملیات تجاري

را نیز  گذارقانونسوي دیگر صرف سکوت  . اما ازکندمیتوجیه  تربیش
و عدم ابطال آن دانست. چرا که در  گريبیمهدلیلی بر بقاي پروانه  توانمین

در خصوص ابطال یا عدم  گذارقانونهمچون ادغام نیز  ،سایر موارد انحالل
 صحیحپاسخ وصول به  بیان نکرده است. براي مطلبی گريبیمهابطال پروانه 

گیري بیان و در نهایت نتیجه راهاي فوق از دیدگاه یک الزم است هر
  :نماییم

  به شرح ذیل است: دیدگاه دالیل این: گريبیمهعدم ابطال پروانه  - الف

                                                                                                                
به دلیل بداهت امر و اجتناب از  - بیان شده است 1347 الیحه قانون 199که در ماده  - بیمه

به عمد و جهت اجتناب از تکرارگویی موارد  گذارقانونگویی الزم نبوده و تکرار و بدیهی
را در این قسمت بیان نکرده  1347 الیحه قانونی 199 انحالل شرکت سهامی مندرج در ماده

 .است

قرارداد ارفاقی قراردادي است که بین ورشکسته و یا اکثریت نصف به عالوه یک نفر از  .1
. به موجب این قرارداد به شودمیطلبکارها با داشتن الاقل سه ربع از کلیه مطالبات منعقد 

تا با حاصل آن چه به فعالیت تجاري خویش را شروع نموده  شودمیورشکسته اجازه داده 
اند میآورد به طلب خود نائل گردند. طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکردهدست می

رسد دریافت کنند اما حق توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می
س از تادیه ندارند در آینده از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را وصول کنند مگر پ

  .اندطلب تمام طلبکارانی که با قرارداد ارفاقی موافق بوده
طریقی که حق ه بازگشت تاجر ورشکسته به موحب حکم دادگاه با اعتبار بازرگانی خود ب .2

رغم پرداخت کلیه گویند. تاجر ورشکسته علیفعالیت بازرگانی داشته باشد را اعاده اعتبار می
تواند فعالیت تجاري خویش را اده اعتبار تجاري ننموده باشد نمیدیون خود تا زمانی که اع

  دنبال کند.



 97بهار و تابستان ، اولم،شماره چهار دورهدو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی،   120

. ذکر شده است گربیمهموارد ابطال پروانه  گريبیمهقانون  40ده در ما - 1
  ابطال خواهد شد:  ... در موارد زیر ... بیمه هپروان«به موجب این ماده 

بیمه تا  مؤسسهدر صورتی که  - 2پروانه.  هدر صورت تقاضاي دارند - 1
در  - 3یکسال پس از صدور پروانه، عملیات خود را شروع نکرده باشد.

طوري باشد  مؤسسهمواردي که به تشخیص بیمۀ مرکزي ایران وضع مالی 
که نتواند به تعهدات خود عمل کند یا بر بیمۀ مرکزي ایران ثابت گردد که 

و صاحبان حقوق  گذارانبیمهو  شدگانبیمهبه زیان  مؤسسهۀ فعالیت ادام
علی رغم تصریح به ابطال پروانه در  گذارقانوندر این ماده » ست.هاآن

ورشکستگی او را قید ننموده است که این ، گربیمهحالت ناتوانی مالی 
نباید  گريبیمهدر حالت ورشکستگی پروانه  کهاینخود دلیلی است بر 
بیمه صحبت  مؤسسهکه از ناتوانی مالی این ماده  3باطل شود. در بند 

 گريبیمهدر پی وضع ضمانت اجرایی بازدارنده نسبت به  گذارقانونشده، 
 ،که با بحران مالی مواجه شده تا ضمن جلوگیري از ورشکستگی است

 ر حالیانجام دهد. داین قانون  44آن را طبق ماده عملیات انتقال پرتفوي 
پرتفوي تقال بیمه صحبت از ان مؤسسهشکستگی، به علت انحالل رو که در

 معنا است. بی

این  53الی 51مواد  در گربیمه هتفکیک ورشکستگی از ابطال پروان - 2
منظوري داشته زبور از تفکیک م گذارقانون کهاینبر اي است قانون قرینه

  است.  هورشکست گربیمهو آن عدم ابطال پروانه 
انعقاد قرارداد ارفاقی در طول عملیات تصفیه و یا اعاده به  گربیمهحق  - 3

به فعالیت تجاري او  پس از ختم ورشکستگی و بازگشت او اعتبار تجاري
. محروم نمودن شخص از شودمینادیده گرفته  گريبیمهبا ابطال پروانه 

در  حق مکتسبی که قانون به وي اعطا نموده مستلزم نص قانون است که
  وجود ندارد.خصوص  این
با دالیل زیر معتقد بود که  توانمیدر مقابل  :گريبیمهابطال پروانه  - ب

  :شودمیباطل ن مؤسسهبا ورشکستگی  گريبیمهپروانه 
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که  - گريبیمهقانون  40 ماده 3 با بند گربیمهقیاس اولویت ورشکستگی  - 1
 - آنان دانسته گريبیمهرا موجب ابطال پروانه  گرانبیمهسامانی مالی نابه

 مؤسسهما را به این نتیجه خواهد رساند که در صورت ورشکستگی یک 
. لغو پروانه شودمیلغو  مؤسسهآن  هاولی پروان طریقبیمه نیز به 

بیمه  مؤسسهقبل از صدور حکم ورشکستگی  ممکن است هم، گريبیمه
در شرکت  مؤسسهو عامل ادغام و به عنوان ضمانت اجراي پیشگیرنده 

د پس از صدور توانمی) و هم 44و ماده  40 ماده 3 (بند باشدران ای بیمه
و به  گريبیمهقانون  53 الی 51 حکم ورشکستگی و در اجراي مواد

  . مؤسسهعلت انحالل 
در  گربیمه هتفکیک حالت ورشکستگی از دیگر موارد ابطال پروان - 2

به این دلیل بوده که  گريبیمهقسمت دوم از بخش دوم قانون 
 گرانبیمهخواسته است تا بیان دارد در حالت ورشکستگی  گذارقانون

 در به اجرا - رانایبیمهادغام به شرکت سهامی  - این قانون 44مفاد ماده 
 گربیمهو تصفیه  گريبیمهقانون  53نیامده و نوبت به اجراي ماده 

 گريبیمهپروانه  کهاینورشکسته مطابق قانون تجارت خواهد رسید نه 
  .شودمیباطل ن

بیمه در  مؤسساتو فعالیت  تأسیسمقررات  9 ماده» پ«توجه به بند  - 3
 2/6/1379 صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب - مناطق آزاد تجاري

پروانه فعالیت « . به موجب این بندنمایدمیدر پذیرش این نظر کمک 
ي هارشتهیا  هارشتهمرکزي ایران براي تمام  هصادر شده توسط بیم

در صورت ورشکستگی  - یر لغو خواهد شد: ... پزمعین در موارد 
مناطق آزاد  گرانبیمهاز ابطال پروانه  صرفاًهر چند این ماده  .»مؤسسه
به آن را  توانمیصنعتی به دلیل ورشکستگی سخن گفته لیکن  - تجاري

 .ستگه پذیرفتورشک گرانبیمهدر ابطال پروانه سایر ی عنوان ضابطه عام

به ترویج  دالیل هر دو دیدگاه محترم است. لیکن پذیرش نظر اول
را و در نتیجه پرداخت طلب طلبکاران کمک نموده  گريبیمهصنعت  تربیش
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مانع از تحقق چنین  گريبیمه هکه ابطال پروان در حالی کندمیتر آسان
کننده پاسخ قانعبراي رسیدن به و در داوري میان این دو نظر  اهدافی است.

 51 . به موجب مادهردتوجه ک گريبیمهالزم است بار دیگر به مواد قانون 
بیمه اعالم شود دادگاه  مؤسسهدر صورتی که ورشکستگی یک «این قانون 

را جلب ایران مکلف است قبل از اتخاذ هر نوع تصمیم نظر بیمه مرکزي 
روز  15ادگاه باید ظرف از تاریخ وصول استعالم دایران نماید. بیمه مرکزي 

دادگاه با توجه به نظریه بیمه  به دادگاه اعالم دارد. کتباًنظریه خود را 
به موجب این ماده در  .1»مرکزي ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد

صورت تقاضاي صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است قبل از 
ب نماید. نظر بیمه صدور حکم ورشکستگی، نظریه بیمه مرکزي ایران را جل

مرکزي هر چه که باشد بی شک در ارتباط با وضعیت مالی و نحوه عملکرد 
مذکور است. در همین موقع است که شوراي عالی بیمه ضمن اعالم  مؤسسه

به دادگاه در اجراي وظیفه مندرج  گربیمهنظر خود در خصوص وضع مالی 
 اشرا که وضع مالی ايمؤسسه، پروانه گريبیمهقانون  40 ماده 3 در بند

ی که مؤسساتلیکن بر خالف  2.کندمیابطال  اده شودسامان تشخیص دنابه
و به  شودمیباطل  گريبیمهقانون  40به دالیل مندرج در ماده  هاآنپروانه 

                                                  
تقاضا می«اشتباه بوده و بهتر است که به جاي آن عبارت » اعالم شود«در این ماده عبارت  .1

رفت. چرا که اعالم ورشکستگی هر تاجر در صالحیت دادگاه و مستلزم صدور به کار می» شد
ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت ... «دارد نون تجارت مقرر میقا 415 . مادهراي است

  .... » شودمیاعالم 
. چرا که شودمیاین قانون اجرا ن 44 ي به دلیل ورشکستگی مادهگربیمهاما با ابطال پروانه  .2

ي که منحل شده نابجا و غلط است. انتقال عملیات و گربیمهصحبت از ادغام یا انتقال پرتفوي 
که در ورشکستگی شرکت بیمه منحل شده و دیگر حالی ادغام مستلزم وجود شرکت است. در

بایست ورشکسته می گربیمهفرصتی براي انتقال عملیات یا ادغام وجود نداشته بلکه دارایی 
بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به  مؤسسهتصفیه «این قانون:  53تصفیه شود. به موجب ماده 

الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت در خصوص تصفیه شرکت  203ماده .»  آید...عمل می
تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون «دارد: سهامی منحل شده اعالم می

 .»باشدگیرد، مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی میانجام می
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 بیمهبه شرکت سهامی  هاآناین قانون حقوق و تعهدات  44موجب ماده 
رغم ابطال علی گربیمهورشکستگی صدور حکم با  ،یابدمیران انتقال ای

مجالی براي اجرا نداشته و در نتیجه حقوق و تعهدات  44ماده  پروانه،
ران ای بیمهرغم ابطال پروانه آن به شرکت سهامی ورشکسته علی مؤسسه

قانون  53مطابق قانون تجارت تصفیه خواهد شد (ماده بلکه  منتقل نشده،
بر دوش وي،  مؤسسهباقی ماندن تعهدات  ). در نتیجه ضمنگريبیمه

مدیران تصفیه اقدام به اجراي تعهدات و وصول مطالبات و خاتمه دادن 
ابطال پروانه و عدم  ).1347الیحه قانونی  208کنند (ماده کارهاي جاري می

را نیز باید به حساب امکان انعقاد قرارداد ارفاقی یا اعاده اعتبار تجاري 
 گربیمهدانست که در اعمال تجاري وجود داشته و  ریسک معامالت تجاري

لیکن باید دقت نمود که حتی اگر قائل به عدم ابطال آن را تقبل کرده است. 
لیکن از این پروانه فقط در حد  ،در شرایط ورشکستگی باشیم گريبیمهپروانه 

  استفاده نمود. توانمیموارد مربوط به تصفیه 
  

  بیمه  مؤسساتتجزیه  - 2- 2- 3
  
  

حاصل انفکاك و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا  هاشرکتتجزیه 
است. براي مثال اگر سرمایه  تأسیسالموجود یا جدید قبالًچند شرکت 

 هايشرکتتقسیم شود با ایجاد » ج«و » ب«بین دو شرکت » الف«شرکت 
ی هایشرکت هاشرکترود. در تجزیه از بین می» الف«شرکت » ج«و » ب«

تصفیه شود  هاآن اموال کهاین؛ بدون شوندمیکه از بین می روند منحل 
 گريبیمهقانون  54بیمه در ماده  هايشرکت). تجزیه 1386(اسکینی، 

د با موافقت توانمیبیمه  مؤسسات«شده است. به موجب این ماده  بینیپیش
رتفوي بیمه مرکزي ایران و تصویب شوراي عالی بیمه تمام یا قسمتی از پ

(Portefeuille) حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا  ۀخود را با کلی
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از مصادیق  هاشرکتتجزیه  1.»بیمه مجاز دیگر واگذار کند مؤسسهچند 
 العادهفوقها بوده که در صالحیت مجمع عمومی پیش از موعد آن انحالل
مواد هرگونه تغییر در : «1347الیحه قانونی 83به موجب ماده  است.

در  اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد منحصراً
دارد: الیحه مقرر می 85ماده  .»باشدمی العادهفوقصالحیت مجمع عمومی 

همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر  العادهفوقتصمیمات مجمع عمومی «
بار به فاصله  دو ي انتقال پرتفويتقاضا .»در جلسه رسمی معتبر خواهد بود

کثیراالنتشار تهران و  هايروزنامهو یکی از  یدر روزنامه رسم ده روز
از طرف بیمه  متقاضی محلی به هزینه هايروزنامهعندالزوم در یکی از 

پس از انقضاي سه ماه از تاریخ آخرین آگهی . شودمیمرکزي ایران آگهی 
بیمه مرکزي ایران در صورت حصول اطمینان از این که در این انتقال هیچ 

تضییع  هاآنو صاحبان حقوق  گذارانبیمهو  شدگانبیمهیک از حقوق 
بیمه متقاضی  مؤسسهبه  کتباًنخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوي 

صورت موافقت بیمه مرکزي ایران با انتقال  در اعالم خواهد داشت.
 و صاحبان حقوق گذارانبیمهو  شدگانبیمهاین انتقال براي کلیه  ،پرتفوي

قانون  57و  56، 55از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود. (مواد  هاآن
با انحالل شرکت بیمه در اثر تجزیه به علت از بین رفتن  ).گريبیمه

شده و مرجع اجازهباطل گريبیمهپروانه  ،مذکور مؤسسهشخصیت حقوقی 
همزمان با این تصویب  –مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران - دهنده تجزیه

  .نمایدمیاقدام  گريبیمهاین امر نسبت به لغو پروانه 

                                                  
انتقال «گذاشت نه می» تجزیه و ادغام«عنوان این بخش را  گذارقانونبهتر آن بود که  .1

گذاري این قسمت است. توضیح آن که انتقال عملیات یکی ایراد دیگر در نام». عملیات و ادغام
ها این از آثار ادغام بوده و استعمال اثر یک عمل در کنار آن، آن هم با حرف عطف در میان آن

که این دو، دو مقوله جدا از هم اند. همچنین به  نمایدمیتصور نادرست را در ذهن ایجاد 
 تجزیه و ادغام هر دو موجب انحالل اشخاص حقوقی است بهتر آن بود که مواد کهاینلحاظ 

 شد.در قسمت دوم بخش دوم این قانون قرار داده می 59 الی 54
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  بیمه مؤسساتادغام  - 2- 2- 4
واگذاري  قانون اساسی و 44 هاي ابالغی اصلدر قانون اجراي سیاست

ادغام  25/3/1387 اي دولتی به بخش غیردولتی مصوبهو بنگاهها فعالیت
اقدامی که بر اساس آن یک یا چند شرکت ضمن «چنین تعریف شده است 

محو شخصیت حقوقی خود شخصیت حقوقی واحدي تشکیل دهند یا در 
ادغام دو «و نیز » ادغام یک جانبه«ادغام به  .»شخصیت دیگري محو گردند

اصالحی قانون مالیات 111اجراي ماده  ۀنام(آیین تقسیم شده است» جانبه
هاي ها و بدهی). در ادغام یک جانیه دارایی1/9/1383 هاي مستقیم مصوب

 شودمینامیده  یک یا چند شرکت در یک شرکت دیگر که شرکت موجود
هاي چند شرکت به ها و بدهی. اما در ادغام دو جانبه داراییگرددمیادغام 

شونده و محو هاي ادغامانحالل شرکت .شودمیشرکت جدید منتقل 
عالوه بر آن بر اثر  1.آثار ادغام است ترینمهماز  ،هاآن شخصیت حقوقی

شونده به کلیه دارایی، مطالبات و دعاوي له و علیه شرکت ادغام ،ادغام
مقام و شرکت اخیر به عنوان قائم شودمیکننده منتقل شرکت تجاري ادغام

کننده خواهد بود. قسمت سوم از بخش دوم قانون عام شرکت ادغام
 گرانبیمهبه مساله ادغام » انتقال عملیات و ادغام«با عنوان  گريبیمه

میروشن نگاهی به مواد موجود در این قسمت از قانون  پرداخته است.
  :  نموده است ینیبپیشدو نوع ادغام  گذارقانونسازد که 

این قانون  59که در ماده به موجب این نوع ادغام ادغام اجباري: - 1
و  گذارانبیمهبیمه مرکزي ایران به منظور حفظ حقوق «شده است  بینیپیش

                                                  
ر با سایر موارد هاي مذکوهاي تجاري بر اثر ادغام با انحالل شرکتتفاوت انحالل شرکت .1

انحالل آن است که در ادغام نیازي به رعایت مقررات تصفیه وجود ندارد. بدین معنا که شرکت
اي در خاتمه دادن کارهاي جاري و اجراي تعهدات و شونده پس از ادغام وظیفههاي ادغام

به  شوندهوصول مطالبات و تقسیم دارایی ندارند؛ زیرا کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام
. لیکن در سایر موارد انحالل اجراي عملیات تصفیه ضروري شودمیکننده منتقل شرکت ادغام

 است. 
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قتصادي و حمایت امر ت احظامالیا به  هاآن و صاحبان حقوق شدگانبیمه
شوراي عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه  تأییدبا د توانمیبیمه 

 بخشرضایت هاآن وضع مالی یا اداري که را ايبیمه مؤسسات ایران مرکزي
بیمه دیگري که موافق باشند  مؤسساتنیست مکلف نماید که در یکی از 

که وضع  ايمؤسسهدر صورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه شوند و ادغام 
نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد  بخشرضایتمالی یا اداري آن 

بیمه موجب  مؤسسهیا اداري ی مالی سامانبااین ماده نبه موجب  ....»شد 
که ابطال پروانه  مادهاین قسمت اخیر است. بیمه  مؤسسهادغام اجباري 

این تردید را » ادغام صورت نگیرد«که  نمودهري را مشروط بر این گبیمه
در صورت ادغام باطل نشده و تنها در  گريبیمهکه پروانه  نمایدمیایجاد 

این  تربیشصورتی که ادغام انجام نشود باطل خواهد شد. اما اندکی تفکر 
رساند که در حالت ادغام نیز چون تصور را زدوده و ما را به این نتیجه می

پروانه  دهدمیشونده شخصیت حقوقی خود را از دست ادغام گربیمه
 گريبیمه. قسمت دوم ماده که از ابطال پروانه شودمیاو لغو  ريگبیمه

است که از تکلیف  گريبیمهصحبت نموده است ضمانت اجراي تخلف 
ادغام کننده از  مؤسسهادغام سرپیچی نموده و با ابطال پروانه امتیاز تعیین 

دغام االبته  آید.این قانون در مورد او به اجرا درمی 44او سلب و مفاد ماده 
نیز این قانون  40ماده  3با لحاظ بند  مؤسسهی مالی ابسامانبه دلیل ن

سامانی نابهبا که گفت  توانمی؛ با جمع این دو ماده شده است بینیپیش
به  ايمؤسسهمذکور مکلف به ادغام در  مؤسسهدر ابتدا  مؤسسهمالی 

 مؤسسه گريبیمهپروانه  ،و در صورت امتناع از ادغام هانتخاب خود شد
بیمه مرکزي ایران با تصویب شوراي عالی بیمه، کلیه  سپسو مذکور ابطال 

به شرکت را  مزبور مؤسسهسوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات 
و یا ترتیب دیگري که متضمن منافع  ران انتقال دادهای بیمهسهامی 

 44 ادهباشد خواهد داد (م هاآنو صاحبان حقوق  شدگانبیمهو  گذارانبیمه
  ). گريبیمهقانون 
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با  العادهفوقدر این نوع ادغام اجازه مجمع عمومی  ادغام اختیاري: - 2
اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی الزم است. چرا که ادغام از 
مصادیق انحالل پیش از موعد شرکت بوده و انحالل پیش از موعد شرکت 

الیحه  85و  83است (مواد  العادهفوقسهامی در صالحیت مجمع عمومی 
 57و  55،56بیمه رعایت مفاد مواد  مؤسساتدر ادغام ). 1347 قانونی
یک یا چند : «این قانون 58ماده ضروري است. به موجب  گريبیمهقانون 
با موافقت بیمه مرکزي  57و 56- 55ند با رعایت مواد توانمیبیمه  مؤسسه
» بیمه دیگر ادغام شوند. سهمؤستصویب شوراي عالی بیمه در یک  ایران و

را مد نظر داشته  در این ماده ادغام دو جانبه گذارقانونرسد که به نظر می
داده  گذارقانونتا نسبت حشو به  شودمیاست. تصوري جز این باعث 

  بعید است.  گذارقانونامري که از  1شود.
به  - و خواه ادغام دو جانبه جانبهخواه ادغام یک - در ادغام اختیاري نیز

باطل شده و  گريبیمهلحاظ از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت پروانه 
هم زمان با  –مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران - مرجع اجازه دهنده ادغام

  .نمایدمیاقدام  گريبیمهاین تصویب این امر نسبت به لغو پروانه 
  

   گیرينتیجه - 3
 گريبیمهبیمه اخذ پروانه  مؤسسهو ثبت  ايبیمهبراي انجام عملیات 

بایست در قالب شرکت سهامی عام ایجاد که می گرانبیمهضروري است. 
) ممکن است همانند سایر اشخاص حقوقی گريبیمهقانون  31شوند (ماده 

الیحه  199که هم در ماده  - بیمه مؤسساتدچار انحالل گردند. با انحالل 
 گربیمهپروانه  - گريبیمهت و هم در قانون شده اس بینیپیش 1347قانونی 

رسد که در کلیه موارد هر چند در ابتدا به نظر می افتد.نیز از اعتبار می

                                                  
دیگر  مؤسسهبه یک  مؤسسههنگامی که از انتقال کلیه عملیات یک  - 54چرا که هم در ماده  .1

 هر دو از ادغام سخن گفته است. 58و هم در ماده  - کندمیصحبت 
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 1347الیحه قانونی  208به موجب ماده  کهاینبه دلیل  مؤسسهانحالل 
 گريبیمهماند پروانه تا پایان امر تصفیه باقی می مؤسسهشخصیت حقوقی 

. اما دهدمینیز تا پایان تصفیه باقی و پس از آن اعتبار خود را از دست 
و به ویژه مالحظه موجبات مختلف انحالل این نظر را  تربیشمل أاندکی ت

در انحالل به دلیل ورشکستگی با استعالم دادگاه از بیمه زیرا . کندمینفی 
کزي و بدلیل ) توسط بیمه مرگريبیمهقانون  51مرکزي (به موجب ماده 
و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل  مؤسسهوضعیت نابه سامان مالی 

مرجع اجازه ). در ادغام و تجریه گريبیمهقانون  40ماده  3(بند  شودمی
اجازه همزمان با  - مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران - و تجزیه دهنده ادغام

. لیکن در ادغام نمایدمیاقدام  گريبیمهنسبت به لغو پروانه  این امر
 گیردمیصورت  مؤسسهسامان مالی یا اداري اجباري که به دلیل اوضاع ناب

از ادغام، پروانه او توسط بیمه مرکزي ایران باطل  مؤسسهدر صورت امتناع 
. ابطال پروانه یابدمیران انتقال ای بیمهو حقوق و تعهدات او به شرکت 

است که در  مؤسسهموارد انحالل  نیز از ايبیمهدر کلیه عملیات  گريبیمه
ران ای بیمهبه شرکت سهامی  مؤسسهاین صورت کلیه حقوق و تعهدات 

  .یابدمیانتقال 
  

  پیشنهاد 
در خصوص جایگاه و نحوه قرار دادن مواد قانونی در بخش دوم قانون 

خورد ، ایراداتی به شرح ذیل به چشم میگريبیمهبیمه مرکزي و  تأسیس
  :گرددمیها توصیه که اصالح آن

 69الی  67و قرار دادن آن در کنار مواد  41تعویض جایگاه ماده  - الف
از اجراي  گرانبیمهضمانت اجراي تخلفات  کهاینرغم این قانون: علی

قسمت چهارم از  - این قانون 69الی  67در مواد  وانین و مقررات بیمه،ق
سفانه أاست، لیکن مت، بیان شده »مقررات مختلف«و با عنوان  - بخش دوم
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 - این قانون 41در ماده  ،گرانبیمهیکی دیگر از ضمانت اجراهاي تخلفات 
  قرار داده شده است.  - از بخش دومقسمت اول 

بیمه در  مؤسساتدادن مواد قانونی مربوط به ادغام و تجزیه  قرار - ب
، قسمت دوم از بخش دوم کهاینکنار مواد انحالل و ورشکستگی: با وجود 

 - بیمه اختصاص یافته است مؤسساتن قانون، به انحالل و ورشکستگی ای
سفانه مواد قانونی مربوط به ادغام و تجزیه ألیکن مت - 53الی  51مواد 

این قانون  - 59الی  54مواد  - بیمه، در قسمت سوم از بخش دوم مؤسسات
 بیمه نیز از موارد مؤسساتدغام و تجزیه ؛ در حالی که اقرار داده شده است

این  59الی  51بوده و بهنر است که همگی مواد  مؤسساتاین انحالل 
  قانون در یک قسمت و در کنار هم قرار گیرند. 
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