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  مقدمه
یری از جهـت نظـری و در  ی از پرسش هـای مهـم کـه پاسـخ بـه آن پیامـدهای چشـم

به ارزش حقوق و اعتبار اعمال حقوق و تصمیمات مـدیران و مـدیر  ،قضایی دارد ی هروی

هـا بـاز مـ گـردد. طـرح ایـن  ریـت آنمأمو ی هی تجـاری پـس از پایـان دورها شرکتعامل 

هـای  پرسش در برخ پرونده ها به اتخاذ تصمیمات با مبـان متفـاوت و بـر پایـه برداشـت

هـای  اثـر تصـمیمات و معـامالت مـدیران در شـرکت ی هبـارموردی منجر گردیده اسـت. در

سان صادر نمود. چرا که مقررات شـرکت مختلف نم م ی از جملـه  هـای سـهام  توان ح

ام ناظر به دور ل نسبتاً روشن مورد  ،مأموریت مدیران ی هاح گـذار قـانون بینـ پـیشبه ش

ـار قـانون   ی غیرسـهامها شرکتبا   هدر حال که در رابط ،قرار گرفته است و در نبـود راه

اه حقوق مدیران بر حسب نوع شـرکت   ناگزیر باید به قواعد عموم ،خاص مرتبط با جای

  رجوع نمود.

مأموریـت  ی هتنها پیامدهای اَعمـال حقـوق و تصـمیمات مـدیران پـس از پایـان دور نه

ه آثار اقـدامات و اعمـال مـدیران  ،مشمول قوانین مختلف است از  ی سـهام هـا شـرکتبل

  باشد. عامل نیز متفاوت م مدیرهای هو معامل هاتصمیم

 ی هدور یز انقضـاه پـس اهـا کـ عامـل و آثـار آن میان اَعمال و اقدامات مدیران و مـدیر

مأموریت آنان انجام یافته است از جهـت قابلیـت اسـتناد بـه آن معـامالت و تصـمیمات در 

آن) از  یاعضـا برابر اشخاص ثالث از ی سـو و در مناسـبات درونـ (در برابـر شـرکت و

ر بایست تفکی قائل شد.   سوی دی

ی ها شرکتأموریتشان در مورد م ی هبررس آثار اَعمال حقوق مدیران پس از پایان دور

 ی هگردد. با این توضیح که دور به نتایج متفاوت منجر م سهام  ی غیرها شرکتو  سهام 

اصـالح قـانون تجـارت  یالیحـه ١٠٩ ی همطابق مـاد ی سـهامها شرکتمدیریت مدیران 

چنـین بـرای مـدیر عامـل در ایـن دسـته از اکثر دو سـال مقـرر گردیـده اسـت. همحـد١٣٤٧

بین شـده اسـت. ایـن در  محدودیت پیش ،همان قانون١٢٤ ی هدر بخش دوم ماد ها رکتش

مـدیریت مـدیران شـرکت بـا  ی هدور ،قـانون تجـارت١٠٤ ی هحال است که بـه تجـویز مـاد

تواند بـرای مـدت نامحـدود  مسئولیت محدود به تشخیص مجمع یا به موجب اساسنامه م

نسـبی و  ،مأموریـت مـدیران شـرکت هـای تضـامن ی هگذار در مورد دورتعیین شود. قانون
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ن به نظـر م وت پیشه ساخته است. ل محـدود  ی هرسـد در نبـود هرگونـه مقـرر مختلط س

نامحـدود  یانتخـاب مـدیران بـا دوره ،هـا شـرکتاین  ی هنام نامه یا اساس کننده در شرکت

  مجاز باشد. ،زمان برای مدیریت

 ی هپیامـدهای پایـان دور ،١٣٤٧قانون تجارت  اصالح یالیحه١٣٦ ی هاگرچه در ماد

 یبـا ایـن حـال در آرا ،بیـان گردیـده مدیره) شرکت سـهام  هیأتمدیریت مدیران (اعضاء 

در تحلیــل ایــن مــاده و پیامــدهای حقــوق آن  ،صــادره و نظریــات کارشناســ مطــرح شــده

ـم مشـخص بـرای آثـار به عالوهخورد.  اختالف دیدگاه به چشم م اقـدامات  در فقـدان ح

ارچوب هـبایسـت چنـین پیامـدهایی را در چ ،مأموریـت ی هدور یر عامل پس از انقضامدی

اه حقوق مدیر   احراز نمود. ١٢٥ ی هطبق ماد عامل تحلیل جای

و آثـار اقـدامات و اعمـال مـدیران پـس از پایـان  ١٣٦ ی هچنین در تحلیل مفـاد مـادهم

نـه  ،قـانون بـاال ی هالیحـ ١٣٥ ی هرات مـادبرخ محاکم با استناد به مقر ،مدیریت ی هدور

ه تصمیمات و معامالت  داننـد. تبیـین  را دارای نفـوذ م مـدیر عامـلتنها اعمال مدیران بل

ای قابـل احـراز  رابطه میان این دو ماده و پاسخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا اصـوال چنـین رابطـه

هـم مصـداق  مدیر عاملآیا ه این ک ،باشد و نیز با فرض مثبت بودن پاسخ به پرسش باال م

  است.اهمیت ویژه ای برخوردار  از ،چنین رابطه است یا خیر

ی گونـاگون تجـاری و نیـز اهمیـت پیامـدهای هـا شـرکتبه دلیل گسـتردگ موضـوع در 

در نوشتار  ،بررس پرسش مطروحه ،ی سهامها شرکتپرسش موضوع بحث در خصوص 

در  مـدیر عامــلمأموریــت مـدیران و  ی هدورپـیش رو تنهـا بـه آثــار معـامالت پـس از پایـان 

  گردیده است.محدود ی سهام ها شرکت

  

  مأموریت مدیران و مدیر عامل ی هدور  -١
 ی هپس از پایان دور مدیر عاملبه منظور تبیین ارزش و آثار معامالت مدیران و 

شرکت سهام تفکی روشن  مدیر عاملبایست میان مفهوم مدیر و  ،مأموریت ایشان

تفکی میان  ،دانان از جمله قضاتگیرد. با این توضیح که اگر چه برخ حقوق صورت

گذار با به کارگیری اصطالح مدیران در قانون ،)١٢٥ص  ،١٣٩٠ ،(صقری این دو قائل نیستند
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ارا  ،در مقررات مختلف مدیر عاملکنار عنوان  را از تعریف مدیران خارج  مدیر عاملآش

ذکر عبارت مدیران و مدیر عامل در مواد  .)٢/١٨٧ج ،١٣٧٤ ،(عرفان دانسته است

به خوبی  ١٣٤٧الیحه اصالح قانون تجارت  ١٤٣و ١٤٢ ،١٣٥ ،١٣٠،١٣١،١٣٣

وضع  ،باشد. به عالوه نویسندگان این الیحه به جدا نمودن این دو مقام م ی هنشانگر اراد

و  ١١٨  عامل در موادمقررات جداگانه به ویژه در مورد حدود اختیارات مدیران و مدیر 

ردی م ،١٢٥ ری بر چنین روی   باشد. خود دلیل روشن دی

مـدیره) و مـدیر  هیـأتی اعضـات مربوط به مـدت مأموریـت مـدیران (قانونگذار مقررا

جداگانه مـورد اشـاره قـرار داده اسـت. بـر همـین  ی هرا در دو ماد  ی سهامها شرکتعامل 

از ایـن دو مرجـع بـه  هـر یـمدیریت  ی هبه دورمربوط  ی همطالع ،اساس در نوشتار حاضر

  صورت جداگانه انجام م گیرد.

  

  مأموریت مدیران ی هدور -١-١
مدیره را مشمول محدودیت سقف حداکثری  هیأت یگذار مدت مأموریت اعضاقانون

بدون آنکه رعایت حداقل مدت را ضروری بداند. چنین محـدودیت است دو سال قرارداده 

  بدین شرح مقرر گردیده است:١٣٤٧اصالح قانون تجارت  ی هیحال١٠٩ ی هدر ماد

ن ایـن مـدت از دو سـال تجـاوز  مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین م« شود لـی

  .»انتخاب مجدد مدیران بالمانع است نخواهد کرد.

مـدیره بایـد در اساسـنامه  هیـأتمـدت مـدیریت اعضـاء  ،چون مطابق ظـاهر ایـن مـاده

ن در هـر ،توان کمتر از دو سال قـرار داد در این صورت این مدت را م ،شود بین پیش  لـی

سال تجاوز نماید. با وجود صـراحت ظـاهری و بیـان  ٢شده نباید از  بین پیش ی هحال دور

ن گفته شود که عدم قیـد مـدت مأموریـت  ،قانون مزبور ی هالزام آور بخش نخست ماد مم

مقـنن و برداشـت مرجـع ثبـت  ی هلـ در احـراز ارادخل ،مـدیره در اساسـنامه هیـأتاعضاء 

 ی هایجاد نم نماید تا از موارد نقص سند مزبور به شمار آید. چرا که مطـابق مـاد ها شرکت

نخسـتین گـروه از مـدیران از سـوی مؤسسـین  ،١٣٤٧الیحه اصـالح قـانون تجـارت ١٠٨

گردنـد.  معـام انتخـاب   مؤسس در شـرکت سـهام  خاص و مجمع عموم شرکت سهام

تری  زمان کوتاه ،انتخاب ی هجلس توانند در صورت مؤسسین یا مجمع یاد شده م ،بنابراین
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 ،نمایند. در این صورت بین پیشمأموریت مدیران  ی هیا همان حداکثر دو سال را برای دور

 ی هدور ،گــردد کــه مشخصــات مــدیران و دارنــدگان حــق امضــاء قیــد م  در روزنامــه رســم

ان اعالم ممأموریت ا » باید«گردد. با این حال و با توجه به واژه  یشان نیز برای آگاه هم

الیحـه اصـالح قـانون تجـارت  ٨ ی همـاد١٥بنـد این که  شده از ی سو و یاد ی هدر مقرر

ـ از مـوارد الزامـ  ،١٣٤٧  ی همقـررات اساســنام بـه مـدت مأموریـت مـدیران بـه عنــوان ی

بورس نیز در رعایت مقررات اساسنامه نمونـه خـود نـاظر بـه شرکت اشاره داشته و سازمان 

مـدیره  هیـأتمـدیریت اعضـاء  ی هی سهام عام که در برگیرنده بند مربوط به دورها شرکت

دارد. بنابراین و با توجه به الزام بودن قید مدت در اساسـنامه در   سختگیری روا م ،است

مـدیران در اساسـنامه عمـال منتفـ و  مـدیریت ی هعدم ذکـر دور ،های سهاممورد شرکت

ذالـ و بـه ویـژه در ادارات  پیامدهای چنین نقص موضـوعیت نـدارد. مـع ی هبحث دربار

 ی هرویـ های دور که بسیاری از مقررات را به گونه ای انتزاعـ و متفـاوت از ثبت شهرستان

ل سلیقه ای تفسیر و اجرا م نمایند تمال کوتـاه یـا به علت اح ،معمول در مرکز و به ش

ان دارد اساسنامه دربرگیرند ،ها شرکتبرداشت نادرست کارشناس مرجع ثبت  چنین  ی هام

  مقرره ای نباشد.

حـداکثر مـدت  ١٠٩ ی هگـذار در مـادو با توجه بـه آنکـه قـانون ،فرض چنین رخدادی با

ر بنـابراین مجمـع عمـوم عـادی مجـاز اسـت تـا د ،نموده اسـت بین پیشیعن دو سال را 

مـدیره را تعیـین  هیـأت یمأموریـت اعضـا ی هدور ،سـال مقـرر ٢زمـان  ی هارچوب بازهچ

ـن اســت حــداکثر دو سـال یــا کمتــر از آن  ــر مــدت تعیـین شــده مم نمایـد. بــه عبـارت دی

مدیریت از سـوی  ی هحداکثر مجاز دور بین پیشبا توجه به  ،رسد شود. به نظر م بین پیش

بـه عنـوان  ،باشد که در وضعیت گفته شده تنها مالک موجود م باید دو سال را ،گذارقانون

رد بـا رویـ هیأتمأموریت اعضاء  ی هدور نهادهـای  ی همدیره به رسمیت شناخت. این روی

  نیز سازگاری دارد. ها شرکتمرتبط با موضوع از جمله مرجع ثبت 

وت اساسـنامه ر دلیـل مجمـع بـه هـ ،حال چنانچه به جهات گفته شده در بـاال و در سـ

سـه سـال تعیـین و  زمان بیش از حداکثر مقرر قانون بـرای مـدت مأموریـت مـدیران مـثال

رسم نیز به علت عدم توجـه متصـدیان مربوطـه  ی هچنین تصمیم خالف قانون در روزنام
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گه گردد آیا اَعمال چنین مدیران در برابر اشخاص ثالث پس از پایـان دو سـال و بـرای  ،آ

همـان گونـه کـه در  ،ر حداکثر قانون معتبر خواهد بود؟ به نظـر مـ رسـدسال سوم افزون ب

بـرای اقـدامات و  ،بررس پیامدها و ارزش حقوق معامالت مدیران با شرکت خواهیم دیـد

ارزشـ هماننـد بـا  ،١٣٦ ی هم توان با برداشت از مـاد ،اَعمال حقوق این دسته از مدیران

شـد. بـدین معنـ کـه اگـر اقـدامات و ماموریت قائـل  یمعامالت مدیران پس از پایان دوره

مـدت مأموریـت ایشـان دارای اعتبـار اسـت بـه طریـق اولـ  یعمال مدیران پس از انقضـااَ

معامالت مدیران که از سوی مجمع عموم برای بیش از دو سـال و بـا رعایـت تشـریفات 

گهـ شـده را بایـد رسـم آ ی هانتخاب گردیده و نامشان ضمن اعالم مدت مقرر در روزنام

مدیریت برای بیش از  ی همعتبر دانست. با این وجود و با توجه به این حقیقت که تعیین دور

ار مقررات قانون به شمار م رود نفـع مـ توانـد از دادگـاه  هـر ذی ،مدت مجاز نقض آش

مجمع عموم ضمن برکناری چنین مدیران  ی هحسب مورد ابطال بند اساسنامه و یا مصوب

  درخواست کند.را 

  

  مدیر عاملمأموریت  ی هدور -٢-١
تعیین آغاز و پایان این دوره متفـاوت از مـدیران  ی هو شیو مدیر عاملمأموریت  ی هدور

بوده و از شفافیت الزم برخوردار نیست. به همین دلیـل و نیـز بـا توجـه بـه وجـود مرجعـ 

ی متفـاوت از مـدیران بـرای مبـان و پیامـدها ،مدیر عاملمتفاوت از مدیران برای انتخاب 

  نظر گرفته شود. باید در مدیر عاملمأموریت  ی هتعیین دور

الیحه اصالح قانون تجارت  ١٢٤ ی هیعن ماد ،قانون در این رابطه ی هنخستین مقرر

  دارد: در همین راستا اشعار م ١٣٤٧

نـد و یزت عامـل شـركت برگیریرا به مـد قیك نفر شخص حقید اقال یره بایمد هیأت«

ر عامـل یكه مد ن كند. در صورتییاو را تع ی هالزحم و حق یارات و مدت تصدیحدود اخت

ره یمـد هیـأتت او در یت عامـل او از مـدت عضـویریمـد ی هره باشـد دوریمد هیأتعضو 

همـان  ی هریمـد هیـأتس ین حال رئـیتواند در ع ر عامل شركت نمیشتر نخواهد بود. مدیب

ر با تصو   .حاضر در مجمع عمومی سه چهارم آرا بیشركت باشد م

  .»دیر عامل را عزل نمایتواند مد ره در هر موقع میمد هیأتتبصره: 
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 هیـأتباال مشخص م گردد که اگـر مـدیر عامـل خـود عضـو  ی هبا نگاه به منطوق ماد

 ،مدیره بیشتر باشـد هیأتمدیریت اعضاء  ی همأموریت او نباید از دور ی هدور ،مدیره باشد

ه ن است از دور بل مأموریت مـدیران کمتـر تعیـین گـردد. امـا چنانچـه بـا  ی هاین مدت مم

را اگـر  مـدیر عامـلمأموریـت  ی هدقت بیشتر و با توجه به نگارش بخـش دوم مـاده کـه دور

در  ،مدیره محدود سـاخته اسـت هیأتمدیریت وی در  ی هبه دور ،مدیره باشد هیأتعضو 

یریم ی هادپی آن باشیم تا از این بخش از م نتیجه آن خواهـد  ،مورد بحث مفهوم مخالف ب

مـدیره  هیـأتزمان مدیریت عامل  ی همدیره نباشد دور هیأتعضو  مدیر عاملبود که اگر 

  مدیره بیشتر باشد. هیأتمأموریت  ی هتواند از دور م

ره باشد یمد هیأتر عامل عضو یكه مد در صورت«هم و تجزیه و تحلیل مفاد عبارت ف

نیازمنـد » شتر نخواهـد بـودیره بیمد هیأتت او در یت عامل او از مدت عضویریمد ی هدور

باال م باشد.  ی هعقل و هدف از وضع مقرر ی هرجوع به اصول استنباط از ی سو و قاعد

 یگذار نیت خود را در قالب جملهباشد و قانون عبارت یاد شده جمله شرطیه ماین که  در

 قـانون یـاد ی هکلیـت مـاد ی هچنـین بـا مالحظـدیدی وجود ندارد. همتر ،شرطیه بیان داشته

ـری در ایـن ارتبـاط  ،که شرط مورد بحث روشن استشده  شرط منحصر بوده و شـرط دی

قـانون مـدن  ٤٣٩ ی همحل طرح نم یابد. در تبیین موضوع و برای نمونه م توان بـه مـاد

  دارد: اشاره داشت که مقرر م

ن اسـت یهمچنـ داشـت و خواهد ع رایحق فسخ ب یده باشد مشترس نمویع تدلیبا اگر«

  .»یس مشتریصورت تدل در ع نسبت به ثمن شخصیبا

ـری نیـز مباشد و علـل  منحصر نم تدلیس تنها منشأ خیار و ،باال ی هدر ماد توانـد  دی

  برای خیار فسخ معامله وجود داشته باشد.

: صر رو به رو هستیم که عبارتند ازعنشرطیه با سه  یباید یادآور شد که در هر جمله

م. در پیوند میان موضوع و شرط ،موضوع جمالت شرطیه به دو دسته تقسیم  ،شرط و ح

ر  ،م شوند. در برخ از جمالت شرطیه رند و در برخ دی دی موضوع و شرط مغایر ی

ه شرط م است که در  ،مغایرت میان آن دو وجود ندارد بل موجب تحقق موضوع ح

  واب شرط بیان شده است.ج
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شرطیه در صورت دارای مفهوم مخالف است که بین شرط و  یبدیه است که جمله

م ر  ،در صورت ی بودن موضوع و شرط ،گرنهتغایر وجود داشته باشد و ،موضوع ح دی

  مفهوم مخالف معنایی نخواهد داشت.

است  مدیر عامل ،مدیره بودن و موضوع هیأتعضو  ،شرط ،باال یشرطیه یدر جمله

م هم بیشتر نبودن دوره   مدیره  هیأتمدیریت مدیر عامل از مدت عضویتش در  یو ح

ر هستند. چرا که وجود یا  هیأتم باشد و مدیر عامل و عضو  دی مدیره بودن مغایر با ی

م منوط به وجود شرط  ،عدم موضوع وابسته به شرط نیست. به عبارت روشن تر تحقق ح

  موضوع منوط به وجود شرط نیست.است ول تحقق 

شرطیه ای که  یعبارت باال دارای مفهوم مخالف است و هر جمله ،با این توضیح

از مفهوم مخالف شرط سخن به میان خواهد آمد. از این رو  ،دارای مفهوم مخالف باشد

در صورت که «چنین خواهد بود:  ،مفهوم مخالف این جمله با دقت در عبارت بیان شده

از مدت عضویت او در  ،مدیریت عامل او یدوره ،مدیره نباشد هیأتعضو  ،عامل مدیر

 ،در صورت که مدیر عامل«که مضمونش آن است که ». تر خواهد بودمدیره بیش هیأت

 هیأتموریت أم یمدیریت عامل او م تواند از دوره یدوره ،مدیره نباشد هیأتعضو 

  ».تر باشدمدیره بیش

شرطیه  یشرط منحصر است و بدیه است که جمله ،این جمله که شرط در ضمن این

سبب تحقق جزا محسوب  ،شرطاین که  دارای مفهوم خواهد بود. اول ،با وجود دو قید

وییم: این که  سبب انحصاری برای تحقق جزا باشد. همانند ،شرطاین که  شود و دوم ب

 /٢، جصدر :بیشتر ر.ک به یمطالعهبرای ( »قاتل قصاص م شود ،اگر قتل عمدی و عدوان باشد«

   .)٤٨٤و  ٢/٤٧٩و١ج ، ییناغروی ن ؛١٢١- ١٢٠

ر و با فرض پذیرش استدالل باال شرط بـا مفهـوم مخـالف خـود مقیـد بـه  ،از سوی دی

باشد که عبارت از این است که شرط زمان مفهوم مخالف دارد که توقف  قیدی بنیادین م

ه توق ف اعتباری باشد. یعن مفهوم مخالف شرط منحصـر جزا بر شرط نه توقف عقل بل

ـوییم چنانچـه  در صورت حجیت دارد که موضوع موجود و باق باشـد. بـرای مثـال اگـر ب

نـام علـ را بـرای وی  ،فرزندم پسر باشـد نـام او را علـ خـواهم نهـاد امـا اگـر پسـر نباشـد

نیـز همـین  ١٢٤ ی هانتخاب نخواهم کرد. در مورد مفهوم مخالف بخـش مـورد نظـر از مـاد
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درصـورت کـه مـدیر «باشد. شاید بتوان گفت که مفهوم مخـالف عبـارت  استدالل حاکم م

ر برخورد داشته باشد. به این معنـا کـه  ی هبا قاعد» مدیره باشد هیأتعامل عضو  عقل دی

مدیره هیچ مالزمـه یـا تعارضـ منطقـ بـا  هیأتدر  مدیر عاملعضویت یا عدم عضویت 

مـدیره و  هیـأتعضـویت وی در  ی هعامل وی ندارد. زیرا اوال با پایـان دورمدت مدیریت 

 ،که دیدیم طور تواند به مدیریت عامل ادامه دهد. ثانیاً همان چنان ماو هم ،تعیین جانشین

توانند بـیش از  تواند بیش از دو سال باشد. بنابراین مدیران نم مدیریت مدیران نم ی هدور

اختیاری را به مدیر عامل تفویض کنند  ،ها اعطاء نموده استون به آنحق و اختیاری که قان

  گیرد. ارچوب قرار مهکه مدت مأموریت نیز در همین چ

 مـدیر عامـلمأموریـت  ی هصرف نظر از آن که آیـا مـدیران شـرکت مجـاز بـه تعیـین دور

بحـث مهـم در  ینکتـه ،باشـند یـا خیـر مـدیریت م ی هبـیش از دور ،مدیره هیأتغیرعضو 

 ،حاضر عبارت از آن اسـت کـه برداشـت بـا عنـوان مفهـوم مخـالف از عبـارت مـورد بحـث

ر سخن برداشت غیر منطق م مدیره را مجاز به تعیین مدت بیش  هیأتاگر  ،باشد. به دی

منطـق چنـین تجـویزی بایـد  ،بـدانیم مدیر عامـلمدیره برای  هیأتاز دوره مدیریت اعضاء 

اصـالح قـانون  ی هالیحـ١٢٤ ی هاز عبـارت بخـش دوم مـاد چیزی به جز مفهـوم مخـالف

  باشد.١٣٤٧تجارت 

 ،یعن عدم پذیرش مفهوم مخـالف از عبـارت موضـوع بحـث ،در راستای استدالل باال

پایان یافته ول بـا ایـن  مدیر عاملقانون و مقرر  ی هتوان وضعیت را تصور نمود که دور م

ه نمایندگ از شرکت انجام داده است. در صورت که مزبور معامالت را ب مدیر عامل ،وجود

  ،مدیره صریحاً یـا ضـمناً بـا اقـدامات خـود معـامالت منعقـده را تأییـد و تنفیـذ کنـد هیأت

توان در برابر ثالث به اعتبار چنین معامالت و لزوم پایبندی شرکت بـه اجـرای  بی ش نم

 ی هاین صـورت اراد چرا که در غیر تعهدات ناش از چنین اَعمال حقوق تردید روا داشت.

  مزبور بیهوده خواهد بود. ی هعقیم و وضع مقرر١٢٥ ی هگذار در مادقانون

ان تعیین مدت مأموریـت بـرای  ،بنابراین از دید نگارنده مـدیر دیدگاه دوم یعن عدم ام

مـدیره و رد گـرفتن  هیـأتمـدیریت  ی همـدیره نیسـت بـیش از دور هیـأت که عضـو عامل

  .تر م باشد مقنن نزدی ی هبا اراد ،مخالف برای عبارت مورد بحثمفهوم 
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اه حقوق و حدود اختیارات مدیران و مدیر -٢   عامل جای
اصـیل. در  شخص یـا اصـیل اسـت یـا غیـر ،در روابط معامالت و انجام اعمال حقوق

ریـف هـای تع توان از جهت عنـوان در قالـب اصیل را م غیر ی همعامله کنند ،وضعیت دوم

های تعریـف نشـده قـراردادی دسـته بنـدی کـرد.  ارچوبهقانون و در مواردی در چ ی هشد

ال مختلـف ظـاهر  گیـرد کـه در اصیل به صورت نمایندگ انجام م عمل به عنوان غیر اَشـ

باشـد  نماینـدگ قـانون و وکالـت م ،اصیل گردد. بارزترین مصداق عمل به عنوان غیر م

بارز نمایندگ قراردادی است و به جهت اهمیـت و  ی هوکالت نمون .)٢/٦٨ج ،١٣٨٨ ،(کاتوزیان

 ،١٣٦٤ ،(کاتوزیـان عقـد معینـ بـدین نـام تأسـیس یافتـه اسـت حقـوق ی هشیاع چنـین رابطـ

  .)٣/٦٧ج

اصیل عناوین معین بـا حـدود اختیـارات و تکـالیف روشـن و  در قانون مدن برای غیر

هـای  گردیـده اسـت. قالـب بینـ پـیشوظـایف هـای ناشـ از چنـین اختیـارات و  مسئولیت

والیــت و قیمومیــت از مصــادیق عرفــ و بــا  ،وصــایت ،داری ماننــد وکالــت حقــوق ریشــه

که به تفصـیل در ،روند اصیل به شمار م فقه غن نمایندگ و عمل از سوی غیر ی هپیشین

خواهیم دیـد در که  طور دادرس مدن و همان آیینقانون امور حسبی و قانون  ،قانون مدن

ل و ماهوی ناظر به نحـو بین پیشقانون تجارت  ام ش رفتـار و آثـار اعمـال  ی هشده و اح

  ایشان تبیین گردیده است.

سـنت  یقـوق نـوین کـه متفـاوت از نهادهـابا ایـن حـال در قـانون تجـارت عنـاوین ح

مـل و نقـل و قـرارداد ح ،اند. حـق العمـل کـاری باشند به رسمیت شناخته شده نمایندگ م

بـا  ،رونـد تجاری هر چند که نهادهای راه یافته به نظام حقوق ایران به شمار م قائم مقام

ـام وکالـت بـر هـر سـه رابطـه بـاال  ،این حال به جز مقررات ویژه این دسـته از عنـاوین اح

ومت دارد.   ح

اه و قالب حقوق  اه حقوق نماینده در مقابل اصیل چه جای  ،استاین پرسش که جای

مأموریتش و ارزش چنین اعمال اثـر  ی هتواند حت بر اعمال حقوق نماینده پس از دور م

گذار باشد. برای مثال اگر نماینده وکیل برای اصیل باشد و بـرای امـر وکالـت مـدت معـین 

 ،شده باشد و وکیل پس از پایان مدت مقرر مبادرت به انجام موضوع وکالت ورزیده باشـد

کـه چنانچـه همـان  که همان عـدم نفـوذ اسـت را دارا خواهـد بـود. درحـالاثر خاص خود 
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م ماد ١١٨ ی هنماینده در تعریف رکنیت مانند ماد معـامالت وی  ،گیـرد قرار١٣٦ ی هو ح

  مأموریت دارای اعتبار خواهد بود. ی هپس از دور

ــار ــف درب ــبال در نوشــتارهای مختل ــدیران  ی هاز آنجــا کــه ق ــوق و نقــش م ــاه حق جای

 و١٢٧ص صـ ١٣٨٩ ،(پاسـبان ی مختلف اعم از سهام و غیرسهام سخن رفته اسـتها شرکت

از پرداختن به موضوع به تفصـیل خـودداری نمـوده و نکـات مهـم مـرتبط بـا نقـش و  ،)١٣٩

  .بررس م نماییمرا به اختصار  قالب حقوق مدیران و مدیر عامل شرکت های سهام

  

اه و حدود اختیارات مدی -١-٢   ر عاملجای
ر   در شرکت سهام ،١٣٤٧در گذشته و تا سال  ی تجاری سمت بـه ها شرکتمانند دی

ن در اصالحات  ، شناسایی نشده بودمدیر عاملنام  برای نخستین بار در حقوق  ١٣٤٧لی

اه به عنوان مدیریت عامل به رسمیت شناخته شد. قالـب  ،ی تجاری ایرانها شرکت جای

  باشد. د اختیارات این مرجع نیازمند بررس محقوق و در نتیجه حدو

مأموریـت  ی هنمایـد و بـرخالف ابهـام در تعیـین دور برخالف آنچه در نگـاه نخسـت م

از شـفافیت بیشـتری  شرکت سهام  مدیر عاملارچوب و حدود اختیارات هچ ،مدیر عامل

ز پررنگـ میـان تـوان مـر باشد. این شفافیت به گونه ای است که از ی سو م برخوردار م

اه و اختیارات  ـر کـارکرد  هیأتو اعضاء  مدیر عاملجای مدیره ترسیم نمود و از سوی دی

های حقوق معین نظام حقوق ایـران جـای داد و  را در ی از قالب مدیر عاملو موقعیت 

ام نانوشت آن را در پرتو چنین جایابی و تشخیص موقعیـت تعریـف نمـود. مقـررات  ی هاح

ـاه حقـوق قانون ناظ  یالیحـه ١٢٨و  ١٢٥ ،١٢٤در مـواد  مـدیر عامـلر به توصیف جای

نـاظر بـه ١٢٤ ی همقـرر گردیـده اسـت. بخـش آغـازین مـاد ١٣٤٧اصالح قـانون تجـارت 

  دارد: موضوع اشعار م

مدیره باید اقال ی نفر شخص حقیق را به مدیریت عامـل شـرکت برگزینـد و  هیأت«

  .»او را تعیین کند ی هحق الزحمحدود اختیارات و مدت تصدی و 

بـه عنـوان  ، برخالف مدیران که از سوی مجمع عمـوم ،گردد گونه که مالحظه م همان

مـدیره  هیـأت یبـه وسـیله مـدیر عامـل ،شوند برگزیده م ،باالترین رکن شخصیت حقوق
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گردد که این خود نشانگر تفـاوت در موقعیـت ایـن دو در سـاختار شـرکت و بـه  انتخاب م

مدیر باشد. به عالوه حق الزحمه و مدت تصدی  ها م همان میزان تفاوت در اختیارات آن

در حال که حق الزحمه مدیران را مجمع عموم  ،گردد مدیره تعیین م هیأتتوسط  عامل

وت اساسنامه کـه امـری نـادر بـه شـمار مـ مقرر م   مجمـع عمـوم ،رود دارد. با فرض س

محـوری در  ینمایـد. نکتـه مدیره اتخاذ تصـمیم م هیأت یضامدت مأموریت اع ی هباردر

مدیره است که تفصـیل  هیأتاز سوی  مدیر عاملتعیین حدود اختیار  ،قانون باال ی همقرر

ــاد ــت م١٢٥ ی هآن در م ــاد یاف ــه موجــب م ــر ی هگــردد. ب ــل  ،اخی ــدیر عام ــدود عمــل م ح

  تعیـین  مـدیر عامـلخـاب مدیره در نشست خود و در هنگـام انت هیأتارچوبی است که هچ

رسـد.  گویا و به دور از هرگونـه ابهـام بـه نظـر م  م نماید. مفهوم و منطوق این ماده کامال

  مزبور:١٢٥ ی همطابق مقررات ماد

مدیره به او تفویض شده اسـت  هیأتشرکت در حدود اختیارت که توسط  مدیر عامل«

  .»دسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارشرکت مح ی هنمایند

نماید که بـه تبیـین و درک کـارکرد و  باال رخ م ی هدر نگاه نخست چند مطلب در مقرر

مـذکور در  یتکـرار اشـاره ،ارچوب اختیـارات مـدیران مـدد مـ رسـاند. نخسـتین نکتـههـچ

مدیره در تعیین و وضع حدود اختیار برای مدیر عامل  هیأتناظر به صالحیت ١٢٤ ی هماد

ن است این پرسش مطرح شود که آیا چ باشد. در همین ارتباط م ارچوب اختیـارات هـمم

منحصراً اجازه دارد  توان در اساسنامه مقرر داشت یا آن که مجمع عموم  را م مدیر عامل

ذ مدیر عاملهای تا در رابطه با حدود و میزان صالحیت رسـد  نـد؟ بـه نظـر مارمصـوبه ب

  داد. مطابق این ماده:ن پرسش را پاسخ به ای١٢٨ ی همفاد ماد یبتوان با مالحظه

نسـخه ای از صـورت  لبایـد بـا ارسـا مدیر عامـلنام و مشخصات و حدود اختیارات «

آگه  رسم ی هاعالم و پس از ثبت در روزنام ها شرکتمدیره به مرجع ثبت  هیأت ی هجلس

  .»شود

ز پذیرش ا ها شرکتمرجع ثبت  ،باال ی هگردد مطابق مفاد ماد گونه که مالحظه م همان

گه مفاد هرگونه تصمیم خواه منعکس در اساسنامه یا مصوبه مجمع عموم خودداری  و آ

ر در صورت کـه اراد  ،خواهد ورزید مـدیره  هیـأت صـورت جلسـهصـاحبان سـهام در  ی هم

رس و منعکس شده باشد. به بازنوی ،مدیر عاملمتضمن انتخاب  اعتبار تعیین  ،عبارت دی
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ها  در برابر اشخاص خارج از شرکت بسته به ذکر و تصریح آن املمدیر عحدود اختیارت 

  مدیره خواهد بود. هیأت یصورت جلسهدر 

مجمـع  یبه موجب اساسنامه و یـا مصـوبه مدیر عاملبنابراین وضع حدود اختیار برای 

تنها در مناسبات درون و نسبت به خود شـرکت معتبـر اسـت و اَعمـال و اقـدامات  عموم 

 هیـأت ی همصوب ی هاست که بازتاب دهند  رسم ی هبر ثالث تابع از مفاد روزناموی در برا

  باشد. مدیره م

ـاه قـانون  ترنکته مهم تعریـف و تحدیـد  ،در شـرکت اسـت مـدیر عامـلکه مبـین جای

باشـد. بـدین معنـ کـه  مـدیره م هیـأتهای وی به اختیارات تفویضـ از سـوی  صالحیت

 تصـــمیمات او محـــدود بـــه اختیـــارات و ر معـــامالت وو اعتبـــا مـــدیر عامـــلصـــالحیت 

مــدیره بــه شــخص مزبــور تفــویض نمــوده اســت. بــا  هیــأتباشــد کــه  هــایی مــ صــالحیت

بایـد بـر آن بـود کـه مـدیر عامـل هـیچ اختیـاری در  ١٢٥ ی هنگارش و مفهوم ماد ی همالحظ

ـر آن کـه بـه صـراحت اخت یـارات ایجاد تعهد برای شرکت در برابر اشخاص ثالـث نـدارد م

  مدیره مقرر شده باشد. هیأت ی صورت جلسهبرای او در 

مدیره ضمن انتخاب شخصـ  هیأت صورت جلسهاگر در  ،حال و با لحاظ دیدگاه باال

هـای وی بـه میـان نیامـده  گونه سخن از اختیارات و صـالحیت هیچ ،مدیر عاملبه عنوان 

مدیره به شمار آورد و  هیأتبر با تکلیف چیست؟ آیا باید اختیارات او را مطلق و برا ،باشد

گونه صالحیت برای پایبند ساختن شرکت در برابـر اشـخاص ثالـث  یا آن که بر آن بود هیچ

  ندارد؟

صـرف نظـر از ذکـر  ،دیدگاه نخست که با اصل ظاهر هم مـ توانـد پیونـد یابـد ی هبرپای

وت مدیران در  مدیر عاملهای  حدود صالحیت مـدیر  ،ویانتخاب  ی صورت جلسهیا س

مستقیماً او را مدیره  هیأتبه شمار آمده و ثالث  واقع شرکت در برابر یتنها نماینده عامل

یناســت اینــدگ از شــرکت ممنــوع دانســته از انجــام معــامالت بــه نم  .)٢/١٥٢ج ،١٣٨٩ ،(اســ

 مدیر عامـلانتخاب  ی صورت جلسهمدیره در  هیأت ی هاین حت در صورت عدم اشاربنابر

شرکت بـرای انجـام اَعمـال  ی هشخص اخیر تنها نمایند ،هایش ن و حدود صالحیتبه میزا

ری که با دیـدگاه اخیـر قابـل جمـع بـه نظـر    حقوق در برابر ثالث به شمار م رود. نگاه دی
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ناظر به ١٢٥ ی همربوط به مدیران و ماد١١٨ ی هباید میان مقررات ماداین است که  م رسد

ود به گونـه ای کـه اگـر اشـخاص ثالـث از محـدودیت یـا مـوردی ایجاد نمپیوند  مدیر عامل

ها قابـل اسـتناد بـوده و  آگاه داشته اند این محدودیت به زیان آن مدیر عاملبودن اختیار 

غیر این صـورت شـرکت نمـ توانـد در برابـر  ضرورت م یابد در١٢٥ ی هاجرای مفاد ماد

گاه از بار تعهدات قراردادی که  به نام شرکت منعقد ساخته شـانه خـال  لمدیر عامثالث ناآ

ســان بــر اختیــارات مــدیران و ،نظــر مزبــور  یپایــه کنـد. بــر ـرد ی  مــدیر عامــلاعمــال روی

  .)١٥٩ ص ،١٣٩٠،(صقریمصلحت عموم و منافع اشخاص ثالث را نیز برآورده م سازد 

و قالـب  آن نقـش ی هپایـ دیدگاه مخالف قابل طرح است کـه بـر ،باال ی هدر مقابل نظری

قالب و  ،هست نیز ١٢٥ ی همقنن در ماد ی هکه بازتاب اراد مدیر عاملحقوق مناسب برای 

چه در ارتباط با دیدگاه دوم یعن این که عدم ذکـر اختیـارات  تعریف وکالت م باشد. اگر

میـان نویسـندگان حقـوق  ،مدیره برابر بـا فقـدان اختیـارات باشـد هیأت یجلسه در صورت

و  ١٢٥ ی هاما به نظر م رسد که منطوق و مفهوم ماد ،خورد یی به چشم نمتجارت هم رأ

مؤیـد  هـا شـرکتاز جمله مرجع ثبت  ،ها شرکتهای مرتبط با امور نهادها و سازمان ی هروی

مـدیره و در نتیجـه روزنامـه  هیـأت ی اسـت کـه مصـوبهمدیر عـاملفقدان صالحیت برای 

ــم  ــاییهــیچ رس صــالحیت بــرایش ننمــوده اســت  اختیــار و گونــه اشــاره ای بــه شناس

  .)٢١١ص  ،١٣٩٣،ن(پاسبا

 مـدیر عـاملباید گفت که اعتقاد به اختیارات گسترده برای چنین  ،در تأیید دیدگاه دوم

وت مصوبه مدیران و نتیجتاً روزنامه رسم قابل قبول نیست. چـرا کـه در غیـر  ،به دلیل س

در پـیش  ١٢٥ ی هبه نحو مـنعکس در مـاداین صورت راه متعارض با خواست قانونگذار 

جـز در حــدود  مـدیر عامــلآن اسـت کــه  ١٢٥ ی هبرداشــت روشـن از مــادگرفتـه ایــم. زیـرا 

توانـد از سـوی  شرکت نیست و نم ی همدیره به وی اعطاء نموده نمایند هیأتاختیارات که 

  شرکت عمل حقوق انجام داده یا سند تعهدآوری را امضاء کند.

بـه نظـر  ،١٣٤٧اصـالح قـانون تجـارت  یالیحـه ١٢٥ ی همقـررات مـاد ی هبا مالحظ

اه  م  ی هبیشترین شباهت را با نهاد وکالت دارد. چـرا کـه مطـابق مـاد مدیر عاملرسد جای

٦٦٣ :   .»تواند عمل را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد وکیل نم«قانون مدن
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ـم مـاد ،بـاال ی هافزون بر ماد وکیـل بایـد در تصـرفات و « همـان قـانون: ٦٦٧ ی هبـه ح

اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکـل بالصـراحه بـه او اختیـار 

  .»داده یا حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند

امـوال  ی هاعطـاء وکالـت مطلـق را محـدود بـه ادار ،قانون یادشـده ٦٦١ی هماد به عالوه

امـوال در  ی هکه بعداً خواهیم دیـد ادار طور البته همان .کل در مفاد عرف آن دانسته استمو

شرکت در حقـوق تجـارت  ی هقانون مدن با مفهوم ادار ٦٦١ ی همفهوم مدن مذکور در ماد

گـذار تنهـا زمـان وی را قانون ،شرکت سهام مدیر عاملدر مورد  ،متفاوت است. بنابراین

دانـد و شـرکت را پایبنـد بـه معـامالت منعقـده بـه  ماینده و دارای اختیـار مدر برابر ثالث ن

وسیله نامبرده به نمایندگ از شرکت به شمار م آورد که حق انجام معامالت مورد نظـر از 

اصـالح  یالیحـه ١٢٨ ی همدیره به وی اعطاء شده باشد. تأکیـد و الـزام مـاد هیأتسوی 

به مرجع ثبت  مدیر عاملمشخصات و حدود اختیارات  به لزوم اعالم١٣٤٧قانون تجارت 

نشانگر نفوذ و اعتبار ایـن اعمـال نسـبت بـه   ،رسم ی هبه منظور آگه در روزنام ها شرکت

مـدیره بـه تعیـین اختیـارات و سـپس آگـاه رسـان از  هیأت ی هثالث تنها بر اساس مصوب

  باشد. قضائیه م ی هقو طریق ارگان رسم

ـری ماننـد اصـل ظـاهر جهـت اعتبـار  ،با توضیحات باال توسل به هر قاعده و اصل دی

بـه نقـض  ،مـدیر عامـلارچوب اختیـارت مقـرر هـبخشیدن به اقدامات و اعمال بیرون از چ

م و مفاد ماد گـذار منجـر یـاد شـده و بـی اثـر سـاختن خواسـت قـانون ١٢٨و  ١٢٥ ی هح

  خواهد شد.

  

اه حقوق مدیران (اعضا -٢-٢   ه)مدیر هیأت یجای
 ١٣٤٧در اصالحات سال   پیشتر مالحظه شد که کارکرد و نقش مدیران شرکت سهام

یری را شاهد بـود. ایـن دگرگـون اگـر چـه برگرفتـه از تغییـر  قانون تجارت دگرگون چشم

گـذار فرانسـوی بـه عنـوان خاسـتگاه حقـوق نگرش قانونگـذاران اروپـایی و بـه ویـژه قـانون

گـذار با ایـن حـال درک قـانون ،مدیران شرکت تجاری بود با نقش ی هتجارت ایران در رابط

ایران از نامناسب بـودن تعریـف پیشـین از نقـش مـدیران در قـانون تجـارت را بایـد علـت 
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رف دانست. با این توضیح که مطـابق  یعمده گرایش نظام حقوق ایران به چنین تحول ش

لیت قابل شرکاء همان مسـئومسئولیت مدیر شرکت در م« :پیشین قانون تجارت ٥١ ی هماد

ــن قــانون ،»]داشــت[اســت کــه وکیــل در مقابــل موکــل   یالیحــه ١١٨ ی هگــذار در مــادل

ـردی متعـارض بـا مـاد ،گونه که خواهیم دیـدهمان ،١٣٤٧اصالح قانون تجارت   ی هروی

  مزبور را در پیش گرفت. ٥١

ی مـدیران شـرکت بـرا ٥١ ی هگـذار در مـادپیش از پرداختن به ماهیت نقشـ کـه قـانون

رابطـه مزبـور وجـود هـای  به ایراد بنیادین که در تعریف طرفباید  ،قائل گردیده بود سهام

مسـئولیت و نقـش مـدیر در برابـر  ،مزبـور ی هاشاره داشت. مطابق بخش نخسـت مـاددارد 

اری در ایــن توصــیف بــه چشــم  شــرکاء نقــش وکیــل در برابــر موکــل اســت. بــی دقتــ آشــ

جمعـ شخصـیت  ی هشرکاء بـه عنـوان اراد - مدیر از سوی مجمع عمومخورد. چرا که  م

 در ،تواند وکیل شرکاء به حسـاب آیـد شود و بنابراین نم حقوق به سمت مدیر برگزیده م

وضـع مـدیر بـا وکیـل شـرکت « بـه درسـت ایـراد گردیـده: طور که غیر این صورت و همان

موکـل کـه  ی هاراده کـارگزار اسـت: اراد تفاوت دارد. زیرا در وکالت فرض ایـن اسـت کـه دو

کـه اعمـال  ،وکیـل ی هو اراد ،نماینـده را معـین مـ کنـد ی هنیابت م دهد و حـدود و سـلط

ای جـز تصـمیم  اراده ،در مـورد اشـخاص حقـوق ،حقوق را انجام مـ دهـد. در حـال کـه

 ،اتوزیـان(ک »آیـد شـخص حقـوق بـه شـمار مـ ی همدیران وجود ندارد و همان است کـه اراد

  .)٦٦/ ٢، ج١٣٨٨

اصالح قانون تجارت  ی هالیح ٢٩٩ ی هباال که مطابق ماد ٥١ ی هبا توجه به ظاهر ماد

گردد  این پرسش مطرح م ،ی غیرسهام قابل اعمال م باشدها شرکتچنان بر هم ١٣٤٧

که آیا مدیران وکیل تک تک شرکاء هستند یا وکیل اکثریت ایشان؟ در هـر یـ از ایـن دو 

 ،اگر تعارض در منافع تک تک شرکاء یا اقلیت بـا اکثریـت شـرکاء بـه وجـود آیـد ،صورت

مـدیران وکیـل یـ یـ و یـا  ،تکلیف مدیر به عنوان وکیل ایشان چیست؟ از دید نگارنده

 ی همورد بحث حتـ در مـاد یاکثریت شرکاء به شمار نرفته و صرف نظر از تکرار مسامحه

باید بر آن بود که منظـور از شـرکاء بـه عنـوان  ،١٣٤٧جارت اصالح قانون ت ی هالیح ١١٨

اسـباب انقضــاء  ،غیـر ایـن صـورت باشـد. در سـهامداران و شخصـیت حقـوق مـ  هیـأت



... /  عمال حقوق مدیران و مدیرعامل شرکتآثار اَ   ٣٥های سهام
 محمدرضا پاسبان

   
  

 

وکالت مانند حجر و فوت هر ی از موکلین (شـرکاء) بـر سـمت و اعمـال مـدیر بـه عنـوان 

  وکیل ناگزیر تأثیر مستقیم به جای خواهد گذاشت.

ری که موجب تغییر نگرش قانونایراد بنیادین  ـاه مـدیران در دی گذار در توصـیف جای

عدم تناسب نهاد وکالت با الزامات و نیازهای  ،قانون تجارت گردید ١٣٤٧اصالحات سال 

ی سرمایه بود. با این توضیح که وکیل تلقـ نمـودن ها شرکتبه عنوان نماد  شرکت سهام 

موجـب بسـته شـدن دسـت  ،برای سـهامدارانمسئولیت محدود  بین پیشمدیران با وصف 

گردید که برای تجـارت روان و پویـا کـه  مدیریت در انجام معامالت و اتخاذ تصمیمات م

ار شرکت سهام است ضرورت داشت. در این وضعیت مصادیق اختیارات و  ،ویژگ آش

راد نبود گردید تا از ای های ایشان باید با دقت و تفصیل شمارش م ارچوب صالحیتهیا چ

  ثبتـ و قضـایی بـرای مـدیران بـه نماینـدگ از شـرکت برکنـار  ،سمت از سوی مراجع اداری

حتـ در   هـای شـرکت سـهام فعالیـت یم ماند. چنین دقـت و تفصـیل بـه دلیـل گسـتره

ارچوب موضوع شرکت همیشـه قابـل تحقـق نبـوده و زمینـه را بـرای طـرح ایراداتـ کـه هچ

  فراهم م ساخت. ،گردید امور شرکت م ی هادارموجب توقف و کندی روند 

از یـ سـو و لـزوم  ٥١ ی هبه جهات گفته شـده و بـه منظـور رفـع ایـرادات وارد بـر مـاد

ر ام ناظر بر شرکت سهام با کارکرد واقع آن از سوی دی مفهوم اداره و نقش  ،تطبیق اح

که با -الت به تعریف نو های سنت از جمله وک مدیران در ارتباط با اشخاص ثالث از قالب

ال حقوق شناخته شده در نظام حقوق ایران همخـوان نـدارداَهیچ ی از  دگرگـون  -ش

ر سخن ـام  وضعیت حقوق جدید مدیران نه تنها هـیچ ،یافت. به دی گونـه شـباهت بـا اح

ه دقیقاً با مقـررات عقـد وکالـت در تعـارض  ،منسوخ نداشته ٥١وکالت مندرج در ماده  بل

  رار گرفت.ق

ــاد ــارت  یالیحــه ١١٨ ی هم ــانون تج ــالح ق ــوان  ١٣٤٧اص ــ ت ــامحه م ــا مس ــه ب را ک

زین بـرای مـاد  ی هجـز دربـار«مقـرر مـ دارد:  ،قـانون تجـارت بـه شـمار آورد ٥١ ی هجای

هــا در  آن ی هم و اقــدام دربــارین قــانون اخــذ تصــمیــكــه بــه موجــب مقــررات ا موضــوعات

 یارات الزم بـرایـاخت ی هیـكل یران شـركت دارایاسـت مـد ت خاص مجامع عمومیصالح

هــا در حــدود  مات و اقـدامات آنیكـه تصــم باشـند مشــروط بــر آن امـور شــركت م ی هادار
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مات یا به موجب تصمیران در اساسنامه یارات مدیموضوع شركت باشد. محدود كردن اخت

و در مقابـل  ران و صـاحبان سـهام معتبـر بـودهین مدیفقط از لحاظ روابط ب مجامع عموم

  .»ن استی لم اشخاص ثالث باطل و كان

ل یافتــه اســت. بخــش نخســتابــاال از چنــد بخــش و بــا  ی همــاد  ،هــداف متفــاوت شــ

ل م دهد ی هدربردارند و در مقـام  ،قاعده ای است که محور و هدف از وضع مقرره را ش

ضـع اختیــارات عمـال مـدیران در برابـر اشـخاص ثالـث و واَ ی هتجـویز و تأییـد اعتبـار کلیـ

مدیران شرکت دارای کلیه اختیـارات الزم «ها در این رابطه است. عبارت  نامحدود برای آن

گـذار در تضـمین اعتبـار شـن قـانونقـاطع و رو ی هاراد ».امور شرکت م باشند.. برای اداره

عمال حقوق شرکت سهام به سود بستانکاران و پشـتیبان از حقـوق اشـخاص ثالـث در اَ

بار ناش از مناسبات داخل شرکت با مدیران و نیز در برابـر نقـض مقـررات  ثار زیانبرابر آ

اساسنامه و مصوبات مجامع عمـوم و قراردادهـای کـار مـدیران بـا شـرکت مـ باشـد. در 

اصل آن را باید حمایـت از منـافع و حقـوق  ی هو مای ،یادشده ی ههدف از وضع ماد ،نتیجه

  اشخاص ثالث به شمار آورد.

رتباط این قسمت از ماده با موضـوع اهلیـت شـرکت تجـاری از جهـات مختلـف قابـل ا

ن است از نگاه برخ حقوق دانان مفهوم این قاعده همان معنای اهلیـت بررس است: مم

عام شرکت تجاری به شمار آید و در نتیجه دچـار ایـن سـوء برداشـت گردنـد کـه اختیـارات 

های اهلیـت مطلـق شخصـیت حقـوق تخاص مجامع عموم و موضوع شرکت محدودی

عمال خارج از موضوع شرکت کـه محسوب م شوند. چنین نتیجه گیری بدان معناست که اَ

ای نتیجه ،از سوی مدیران انجام یافته حت با تنفیذ مجمع عموم نیز اعتبار نخواهند یافت

م ماد متعـارض ناظر به شناسایی اهلیت کامل و عام شرکت تجـاری ٥٨٨ ی هکه خود با ح

م اصل مذکور در ماده صـرفاً در مقـام تبیـین اختیـارات ١١٨ یبه نظر م رسد. چرا که ح

دارد و ارتبـاط بـه  قـرار ،مدیران شرکت که متضمن شناسایی حـوزه ای گسـترده مـ باشـد

  اهلیت شرکت ندارد.

اه مدیران  ،داناناز نگاه ی از حقوق رابر ب ی سهام نمایندگ قانون درها شرکتجای

بـه نیابـت از طـرف شـرکت و بـه نـام و بـه «نمایندگ قراردادی است. بدین معنا که مـدیران 
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.. انجـام .شـرکت الزم اسـت ی هحساب آن م تواند اعمال حقوق و اموری را که برای ادار

  .)١٢٠ص  ،١٣٨٠ ،(حسن »دهد

ر از نویسندگان بـا توجـه بـه آنکـه مـدیران بایـد سـمت پیشـنهادی مجمـع را بـه  ی دی

  مجمــع تعیــین  ی هصـورت کتبــی مـورد پــذیرش قـرار دهنــد و حقـوق مــدیران نیـز بــه وسـیل

حقـوق و ماهیـت مناسـبات  ی هبنـابراین رابطـ ،م گردد که نوع مناسبت قراردادی اسـت

ایـن  .)٢٦١ص  ،١٣٨٦ ،(کاویـان قـراردادی بـه شـمار مـ رود ی همدیران با شرکت از نوع رابط

قـرار  ،قانون شرکت به حساب م آورد ی هباال که مدیران را نمایند ی هدیدگاه در برابر نظری

  م گیرد.

مورد بحث بـه  ی هدر این میان ی از نویسندگان صاحب نام حقوق تجارت که در زمین

ـار قـانون تفصیل قلم زده است همچنان بر  ی هگـذار ایرانـ در مـاداین بـاور اسـت کـه راه

 »... بیشــتر بـا قواعـد وکالـت مطابقــت دارد« ١٣٤٧الیحـه اصـالح قـانون تجـارت  ١١٨

ین   .)١٥٤ص  ،١٣٨٩ ،(اس

های  دارد که خود با برداشت رکنیت مدیران قرار ی هنظری ،های باال در برابر دیدگاه

این نظر که در حقوق آلمان پذیرش  ی هگرفته است. بر پای گوناگون مورد پذیرش قرار

ر نظامبیشتری ا و در نوشته های برخ نویسندگان ایران نیز  ،های حقوق اروپایی دارد ز دی

ان  ،بازتاب یافته ر ارکان و عدم ام رکن بودن مدیران به معنای استقالل مدیریت از دی

اساس  بر .)٩١-٣صص  ،١٣٧٨ ،(تفرش م روددخالت سایر ارکان در وظایف ایشان به شمار 

واحد به شمار  یت سهام همانند عضوی مستقل و هویت با ارادهمدیران شرک ،این نظریه

  باشد. گویی که رکن اداره موجودیت همانند خود شرکت م ؛آیند م

رد گفته شده یا تئوری رکنیت به نحو مذکور در باال  هدر رابط باید یادآور شد در  ،با روی

کـه در مقایسـه  ام ضمن آنی سهها شرکتنظریه رکنیت مدیران  ،رسد حال که به نظر م

ر نظریات از جمله وکالت اه مدیران و یا نمایندگ ،با دی با خواست  ،قراردادی بودن جای

رد قـانون گـذار  ،سازگاری بیشتری دارد١١٨ یماده مقنن به نحو منعکس در بایست با روی

 از اَرکـان و به دور از افراط تحلیل و تطبیق گردد. چرا کـه پـذیرش مـدیران بـه عنـوان رکنـ

چنان افراط باشد که به مفهوم ی دانستن رکن اداره با خـود شـخص نبایست آن ،شرکت



  ١٣٩٣ پاییز، ٦٧ یحقوق قضایی، شماره یها پژوهش ديدگاه-ی علم فصلنامه /٣٨
  
 

ر اَرکان شرکت مقیـد بـه توصـیف قـانون ،حقوق به شمار رود ه رکن اداره همانند دی -بل

که رکن نظارت (بازرسان) برابر بـا  طور همان ،گذار از هر ی از آن اَرکان هستند. بنابراین

اَعمـال  ی هنمـ تـوان رکـن اداره را دقیقـاً معـادل شـرکت و همـ ،حقوق نم باشد شخص

رکنیت مـدیران  ،رآمده از خواست واقع آن شخص دانست. با این توصیفعیناً بایشان را 

اه ایشان و تعریـف اختیاراتشـان بـه وسـیلهها شرکت  یی سهام به معنای آن است که جای

گونـه تـوافق میـان مجـامع و بـه نحـوی کـه هر شـده اسـت بینـ پیشقانون  ی همقررات آمر

مزبور محدودیت یا خدشه ای به شمار  یمدیران و یا بندی در اساسنامه که بر مقررات آمره

  در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار بوده و در برابر ایشان قابلیت استناد ندارد. ،آید

ن منتخـب مجمـع عمـوم بـوده و برآیند این تحلیل عبارت از آن است که اگر چه مدیرا

ن در انجـام  ،ها از سوی مرجع یاد شده تعیین م گردد حق الزحمه و مدت مأموریت آن ل

دارای  ،موریت خود و اقدامات که در اداره و یا امور روزانه شـرکت بـه انجـام مـ رسـانندأم

ت عـام و بوده و مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عموم که نـاقض اختیـارااختیارات 

با اشخاص ثالث ارزش قـانون نـدارد. در نتیجـه و  ی هدر رابط ،نسبتاً نامحدود ایشان باشد

مدیران در عین حال که جزئ از اجـزاء  ،رکن بودن مدیران شرکت سهام ینظریه یبر پایه

از جهـت اختیـارات و ارزش  ،بـه حسـاب مـ آینـد هـا شـرکتالزم در ساختار این دسـته از 

ال چنین اختیارات از استقالل کامل برخوردار بوده و در برابـر اشـخاص خـارج حقوق اعم

البتـه  ،اراده بـی چـون و چـرای شـخص حقـوق محسـوب مـ گردنـد ی هاز شـرکت نماینـد

و دخالــت در  اشــدمیماتشــان در حــدود موضــوع شــرکت بآنکــه اَعمــال و تص مشــروط بــر

  های خاص مجامع نیز به شمار نیاید.صالحیت

 ،عـام اختیـارات مـدیران ی هباال یعن قاعد ١١٨  ی هه و تحلیل بخش اصل مادبا تجزی

   ،وارد بـر قاعـده را بـر مـ شـمارد ی همزبور که استثنائات دوگانـ ی هاکنون به بخش دوم ماد

  م پردازیم:

هـای  نخستین اسـتثنا بـر قاعـده را کـه عبـارت از صـالحیت ١١٨ ی بخش آغازین ماده

ان تجـویز ورود  ،نموده نیش بیخاص مجامع است پ ان یا عدم ام بدون آنکه راجع به ام

مدیران به حوزه چنین اختیارات از سوی خود مجمع عموم سخن به میان آورده باشد. بـه 

ر سـخن ـان ار پاسـخ مـ باشـد آن اسـت کـه آیـا اپرسشـ کـه در ایـن ارتبـاط سـزاو ،دی م
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دارد؟ در صـورت تفـویض بخشـ از واگذاری اختیارات مجامع عموم بـه مـدیران وجـود 

آیا چنین تفویض اختیاری در برابر ثالث معتبـر اسـت؟  ،اختیارات مجمع عموم به مدیران

های مال یا تصویب تقسـیم سـود از سـوی مجمـع عمـوم  برای مثال اگر تصویب صورت

ن عادی و یا تصمیم به انتشار اوراق مشارکت به وسیله مجمع عموم فوق العاده بـه مـدیرا

آیا اقدامات مدیران بر این اساس ارزش قانون دارد؟ پاسخ به این پرسـش بـه  ،واگذار شود

گـذار صـالحیت هـای مجـامع عمـوم را قـانون ،منف م باشد. نخست آنکـه چند جهت،

ــه در مــاده ــانون تجــارت  یالیحــه ٨٣ یاحصــاء و شــواهدی از جمل ــه ١٣٤٧اصــالح ق ب

 ،بــه عــالوهجــامع عمــوم بــه دســت داده اســت. انحصــاری بــودن ایــن اختیــارات بــرای م

ـان  های مجامع عموم ماهیتاً اختیارات ذات آن صالحیت ها به شمار رفتـه و پـذیرش ام

رکان شرکت و قراردادن رکن عنای بر هم زدن مرز بندی میان اَها به مدیران به م تفویض آن

ل اری خواهد بود. دوم از نقطهذگاداره کننده به جای مرجع سیاست تصـمیمات  ،نظـر شـ

اصـالح قـانون  یالیحـه ١٠٦ یموارد مندرج در مـاده یمجامع در جایی که در بر گیرنده

 ،های مال و تغییر سرمایه باشـد تصویب صورت ،جمله انتخاب مدیران از ١٣٤٧تجارت 

ان آنکـه مرجـع رسـم م بایست در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و آگه شود. ام

مدیره را در خصـوص امـور مربـوط بـه مجـامع عمـوم بـه عنـوان  هیأتمصوبات یاد شده 

 ،گفتـه شـدهور نمـ باشـد. افـزون بـر دالیـل متصـ ،مصوبه مجمع پذیرفته و به ثبت برساند

 ،با کـارکرد نهـاد اداره ،های مجامع عموم به مدیران واگذاری بسیاری از صالحیت اصوال

وان به انتخاب مدیران یا بازرسان کـه کـار نظـارت بـر تعارض ذات دارد که برای نمونه م ت

  اشاره داشت. ،مدیران را برعهده دارند

پرسش که در اینجا باید بدان پاسخ داده شـود آن اسـت کـه آیـا اهلیـت شـرکت تجـاری 

شرکت حوزه ای متفاوت  یهای مدیران دارد یا آنکه اداره ارتباط با اختیارات و صالحیت

حـدود اختیـارات مـدیران و  ،یاد شده مـ باشـد؟ از یـ دیـدگاه از اهلیت شخص حقوق

محـدودیت بـر اهلیـت عـام شـرکت  ،هـا و بـه ویـژه موضـوع شـرکت استثنائات وارد بـر آن

اصل مسـتقل نبـوده  ،تجاری به شمار م آید. بر این اساس اصل تخصص یا اختصاصیت

ه بر گرفته از تعریف قانون ران بـه نحـو مـنعکس در چوب صـالحیت مـدیگـذار از چهـاربل
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ــانون تجــارت  یالیحــه ١١٨ یمــاده ــان  ١٣٤٧اصــالح ق ــاط می ــین ارتب مــ باشــد. چن

شرکت بـه عنـوان  یاختیارات مدیران و اهلیت شرکت به علت نقش کلیدی مدیران در اداره

ــری کننــده  تنهــا مرجــع اجــرا  ،خواســت و مجــری منویــات شــرکت مــ باشــد. از نگــاه دی

هیچ نسبت با موضوع اهلیت شرکت تجاری نداشته و استثنائات وارد بـر  اختیارات مدیران

صالحیت های مدیران صرفاً در مقام تبیین و تحدید اختیارات ایشان و نـه اهلیـت شـرکت 

شـرکت در راسـتای  ی هاراد یمـدیران انعکـاس دهنـده ،وضع شده اسـت. مطـابق ایـن نظـر

ل و ابهام در  ی هادار ترسیم مرز شفاف میـان مفهـوم اداره و تصـمیم آن بوده و به دلیل مش

گـذار دو قانون ،بار در تحلیل حدود اختیارات مدیران گیری و جلوگیری از تفسیرهای زیان

را بـر صـالحیت هـای عـام  »موضـوع شـرکت«و  »صالحیت هـای خـاص مجـامع« استثناء

یـت مطلـق و آثـار بدون آنکه استثنائات مزبور مـانع از اعمـال اهل ،مدیران مقرر داشته است

شـرکت بـا تصـمیم مجمـع  ،د. در ایـن وضـعیتنحقوق ناشـ از آن از سـوی شـرکت باشـ

از اهلیـت کامـل خـود  ،عموم م تواند با اجازه یا تنفیذ اَعمال خـارج از موضـوع شـرکت

اهلیت عـام  قانون تجارت که تنها امور انسان را محدودیت بر ٥٨٨ یبهره ببرد. مفاد ماده

  د این نظر م باشد.مؤی ،است ر آوردهشرکت به شما

به نظر م رسد دیدگاه اخیر با آثار شخصیت حقوق از جمله اهلیت شـرکت تجـاری و 

سازگاری داشته و درنتیجه باور بـه  ،مرقوم انعکاس یافته ٥٨٨اراده صریح مقنن که در ماده 

  .)١٤١ص  ١٣٨٩،(پاسبان عمال خارج حدود موضوع شرکت مردود م باشداَبطالن 

  

  مأموریت یهاعتبار اعمال حقوق مدیر عامل و مدیران پس از پایان دور -٣
هـای  مـدیره شـرکت هیأت یو اعضا مدیر عاملبا ارزش اَعمال و اقدامات  ی هدر رابط

 مسـألهبا توجه به وجود مقررات روشن در خصوص مدیران و واگذاشـتن راه حـل  ،سهام

نـاگزیر  ،ناش از قالب حقوق ناظر به مدیریت عامـل به پیامدهای مدیر عاملدر ارتباط با 

  را جداگانه بررس نمود. هر یباید قواعد مربوط به 
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  مأموریت  یهپس از پایان دور اعتبار معامالت مدیر عامل شرکت سهام -١-٣
نظـری و  ی هشرکت های تجاری در حوز یهادار یهکه در حوز های مهم ی از پرسش

ناظر به معامالت و اقدامات است کـه مـدیر عامـل  ،گردد مطرح م١ییی قضانیز پرونده ها

دهـد. آیـا ایـن اعمـال مطلقـاً در برابـر اشـخاص  مأموریتش صورت م یهپس از پایان دور

باشد؟ در  دارای ارزش حقوق م مدیر عاملمأموریت  یههمانند دوره پیش از انقضاء دور

بطالن و یا قابلیـت ابطـال  ،حقوق یعن عدم نفوذ این صورت مشمول کدام از عناوین غیر

م صریح قانون ،خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش تنها در پرتو نقش که بـرای  ،در نبود ح

ـان  ،توصـیف شـده١٣٤٧در الیحه اصالح قـانون تجـارت  شرکت سهام مدیر عامل ام

  باشد. پذیر م

وکالت مناسـبترین  ،قانون مزبور ١٢٨و  ١٢٥با جمع مواد  ،گونه که پیشتر دیدیم همان

و معامالتش نسـبت بـه شـرکت و در برابـر  مدیر عاملو سازگارترین توصیف حقوق برای 

ارزیابی اعتبار حقـوق معـامالت انجـام شـده از  ،رود. در نتیجه اشخاص ثالث به شمار م

 و بایسـت بـا مالحظـه مبـان ،مـدیریتش یهسوی وی با اشخاص ثالث پس از انقضاء دور

ام عقد وکالت صورت پذیرد. در همین راستا و با پذیرش وکالت به عنـوان نهـاد قابـل  اح

اه  آثار اعمـال حقـوق مـدیر  ،شرکت سهام مدیر عاملتطبیق با تعریف قانونگذار از جای

مأموریــت در شــرایط گونــاگون و احتمــاالت مختلــف بررســ  یهعامــل پــس از پایــان دور

  گردد. م

  ادعـای  ،مـدیر عامـلایـج حقـوق در ارزیـابی آثـار حقـوق اعمـال وضعیت غالـب و ر

باشـد. بـا ایـن  بی اعتباری اعمال حقوق وی پـس از مـدت مـدیریتش از سـوی شـرکت م

قراردادهایی را بـه نماینـدگ از شـرکت بـا  ،پس از پایان مدت مزبور مدیر عاملتوضیح که 

نفع مورد ایراد های ذیو گروهاشخاص بیرون از شرکت منعقد ساخته که از سوی اشخاص 

خـود شـرکت  ،حقـوق حاضـر نفـع رابطـهاشخاص ذی ی هگیرند. در زمر و اعتراض قرار م

ـن اسـت اعتبـار چنـین معـامالت و در نتیجـه  ترین طرف بـه شـمار مـمناسب رود کـه مم

 ،یابـد پایبندی خود به اجرای مفاد آن را به ویژه در جـایی کـه قـرارداد را بـه سـود خـود نمـ

                                                                                                                                               
 قد گذاشته خواهد شد.مرتبط با موضوع به ن یپرونده ،در همین مقاله. ١
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 هیـأتمدت مأموریت مـدیران پایـان گرفتـه ولـ  ،مورد تردید قرار دهد. در چنین وضعیت

بـه  ،ای به انتخاب مجـدد وی نگذرانـده و یـا بـا عمـل و اقـدام خـود گونه مصوبه مدیره هیچ

به طور تلـویح اعتبـار نبخشـیده اسـت. در  مدیر عاملخاص انجام شده از سوی  ی همعامل

ـن اسـت از اجـرای  یمـدیره هیـأتبعدی یا حت اعضـای مدیران  ،این صورت کنـون مم

ـن  مـدیر عامـلتعهدات قراردادی با ادعای فقدان سمت برای  خـودداری ورزنـد. مـثال مم

است شرکت متعهد به ساخت پروژه ای ساختمان برای شخص طرف قرارداد بوده و حت 

دات شرکت بـه اجـرا یـا تکمیـل ول به هر دلیل تعه ،پیش پرداخت مقرر را دریافت داشته

پروژه به انجام نرسیده است. حال چنانچه طرف قرارداد ضمن طرح دعوای الزام بـه انجـام 

در این  ،از شرکت خسارات تأخیر و عدم انجام تعهدات را مطالبه نماید ،تعهدات قراردادی

  باشد: صورت چند احتمال متصور م

ن است بدو ل مربوط به احتمال نخست آن است که شرکت مم ن ورود به ایرادات ش

تلویحاً عمل حقوق موضوع دعـوی را تأییـد  ،در انعقاد قرارداد مدیر عاملعدم صالحیت 

و تنفیذ نماید. در چنین شرایط شرکت به پیامدهای قراردادی منعکس در رأی دادگاه ملزم 

ت موش بودن سرغم مخدگردد که عل خواهد بود. معموال موضع اخیر در جایی اتخاذ م

شـرکت  ،به دلیل آن که معامله مورد بحث به زیان شرکت نیست ،مدیر عاملنمایندگ برای 

م دادگاه پایبند  ،با عدم طرح ایراد عمال قرارداد را تنفیذ و به آثار آن خواه به اختیار یا به ح

  ماند. م

دیر عامــل عــدم پــذیرش قــرارداد و دفــاع نبــود ســمت نماینــدگ بــرای مــ ،احتمــال دوم

باشد. طرح چنین دفاع را باید به معنای عدم تنفیذ عمل حقوق مورد بحـث بـه شـمار  م

اصـالح قـانون  یالیحـه ١٢٨و  ١٢٥آورد. در این صورت دادگاه بایست بـه اسـتناد مـواد 

و  ،دعوای خواهان علیه شرکت را رد نماید. در حقیقت در چنـین وضـعیت ١٣٤٧تجارت 

ـه بـرای شـرکت منعقـد نمـوده ،قرارداد را نـه بـرای خـود دیر عاملمبا توجه به آنکه  در  ،بل

اجـرای قـرارداد منتفـ گردیـده و شـخص ثالـث  ،نتیجه بـا عـدم تنفیـذ آن از سـوی شـرکت

خواهان بایست خسارات و مطالبات خود را در دعوایی جدید و از باب تسبیب به طرفیـت 

ار اخیر درصورت پ مدیر عامل نتوانـد نشـان  مـدیر عامـلذیرفتن اسـت کـه اقامه کند. راه

دهد که خواهان دعوی از حدود اختیارات وی به روشن آگاه داشته و با وصـف علـم بـه 
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این حقیقت مبادرت به انعقاد قرارداد با شـرکت ورزیـده اسـت. در صـورت اثبـات مطلـب 

وجـوه بـه درخواسـت اسـترداد  زطرف دعـوی تنهـا مجـا ،خوانده مدیر عاملمزبور از سوی 

کاالیی باشـد  ی هپرداخت بابت قرارداد م باشد. حال اگر طرف دعوی پیمانکار یا فروشند

رسم  ی هدر روزنام مدیر عاملو شرکت معامله را تنفیذ نکند و با توجه به آگه اختیارات 

ـم بـه  ،آگاه بوده است مدیر عاملو این فرض که طرف قرارداد به محدودیت اختیارات  ح

ان  هزینه هایی که طرف برای اجرای قـرارداد بـا شـرکت صـرف نمـوده یـا  ی همطالبعدم ام

ـم بـه دارا شـدن بالجهـت  ،کرده است که برای خرید کاال پرداخت وجوه در حقیقت ح

  شرکت به شمار م رود.

ـن اسـت حتـ در همدسـت بـا   مـدیر عامـلبا وصف دفاع باال از سوی شرکت که مم

 دادگاه باید به قرائن و دالیل خواهـان بـه ،وع دعوی باشدعمل حقوق موض یهامضاء کنند

شـرکت احتمـاال بـا اقـدامات خـود قـرارداد  ،مدیر عامـلت برای رغم فقدان سمعلاین که 

ـن اسـت شـرکت بـه عنـوان  ،موضوع دعـوی را تنفیـذ نمـوده اسـت اعتنـا نمایـد. مـثال مم

مـدیره در  هیـأت ییـا اعضـاد را اجـراء نمـوده باشـد و شخصیت حقوق بخشـ از قـراردا

ی خود به قرارداد نفوذ بخشیده باشند. حت اثبات آگاه مدیران یمصوبات و اقدامات اجرا

هـای مـال و  منعقده موضوع دعوی از طریـق صـورت یهمدیره) یا مجمع از معامل هیأت(

 نظـر بـازرس قـانون مدیره و یا اطالع مدیران یا مجمع از طریق اظهـار هیأتهای  گزارش

تواند دلیل قانع کننده ای برای دادگاه برای مردود دانسـتن ایـراد و دفـاع شـرکت در نبـود  م

  و عدم توجه دعوای به خود و عدم نفوذ آن باشد. مدیر عاملسمت برای 

 یهچنانچـه شـرکت معاملـ ،بنابراین و با بررس حاالت مختلف بـه شـرح کـه گذشـت

در ایـن صـورت  ،رد و از تنفیـذ آن خـودداری ورزد مأموریت را یهمنعقده پس از پایان دور

مـدارک و قـرائن بـه تأییـد  ی هخواهان خواهد بود تا اعتبار عمل حقـوق را بـا ارائـ یوظیفه

  از سوی شرکت به اثبات رساند. مدیر عاملضمن یا صریح عمل فضول 

اجرای های باال در فرض است که که طرف قرارداد با شرکت خواهان  ها و پاسخ پرسش

اه طرفین در بـاال دگرگـون گردیـده و  قرارداد و پایبند به اجرای آن باشد. در صورت که جای

شرکت علیه طرف قرارداد خواهان الزام اجرای قرارداد ف مابین یا پرداخت وجوه ناشـ از 
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گردد آیا شخص ثالث طرف معامله با شرکت  این پرسش مطرح م ،قراردادی باشد ی هرابط

مدیریتش منقضـ  یه که دورمدیر عاملبا همین بهانه یعن فقدان نمایندگ برای  تواند م

 ،بـا طـرح دعـوی از انجام تعهدات قراردادی خـود شـانه خـال کنـد و یـا مسـتقیماً ،گردیده

م بر بی اعتباری معامل رسـد بـا  میان خود و شرکت گردد؟ به نظـر م ی هخواهان صدور ح

ان طرح چنین ایرادی پاسخ و موضع شرکت تعیین کننده خواهد بود. بدین معن  ،فرض ام

ایـراد مطروحـه از سـوی طـرف را  ،که اگر شرکت نیز با عدم تنفیذ عمل حقوق مـورد نظـر

اتبات اداری و یا در جریان دادرس تأیید نماید این امر بـه معنـ نبـود قـرارداد  ،خواه در م

شرکت و خواهان و طرف قرارداد بـه عـدم  گردد. چرا که هر دو طرف قرارداد یعن تلق م

ن چنانچه شرکت در پاسخ به ادعای بی اعتباری عمل  ی هتحقق رابط حقوق باور دارند. ل

موضـوع  ی هبـا اعـالم اعتبـار بـرای معاملـ ،مـدیر عامـلحقوق به دلیل فقدان سـمت بـرای 

 ،قـراردادی بدانـدطرف مقابل را ملزم به اجرای تعهدات  ،شمدیر عاملدعوی و تأیید عمل 

در این صورت و با تأیید شرکت معاملـه نافـذ گردیـده و طـرف مقابـل مسـتحق اسـتفاده از 

آثار حقوق معامله فضـول حـاکم بـوده و بـا  ،چنین ایرادی نخواهد بود. در چنین وضعیت

  نظر نافذ خواهد شد. عمل حقوق مورد ،شرکت ی هاعالم اراد

  

  مدیره) پس از پایان مدت مأموریت هیأت ی(اعضا اعتبار اعمال حقوق مدیران -٢-٣

مشـخص  ،ارائـه گردیـد  با تحلیل که از نقش و حدود اختیارات مدیران شرکت سـهام

ل حقـوق معینـ بـرای ایـن  یشد که قالب حقوق که مناسـب چنـین توصـیف باشـد و شـ

ای مطروحه ه در حقوق ایران تعریف نگردیده است. به همین جهت از میان دیدگاه ،منظور

دیدگاه اخیر را بـا  ،وکالت و رکنیت ،نمایندگ قانون یهدانان از جمله نظریاز سوی حقوق

ابهامات آن به عنوان نظریه ای نسبتاً فراگیر برای این مقصود پذیرفتیم. بـا ایـن حـال  یهمه

 یهارزیابی و تحلیل پیامدهای مـدیریت پـس از پایـان دور ،به صرف اتکاء به چنین عنوان

ان پذیر نم ـم روشـن در قـانون  مأموریت به آسان ام باشد. چرا که در نبود رهنمود یا ح

نویسندگان حقوق و قضات در اظهار نظر نسبت  ،به تعیین تکلیف این مهم و پیامدهای آن

به موضوع دچار سرگردان گردیده و به تصـمیمات متعارضـ روی خواهنـد آورد. بنـابراین 
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اگـر چـه بـه نظـر  ،ار نسبتاً قابل درک در این رابطه پیش بینـ نمـوده اسـتگذار راهقانون

  گذار وجود دارد.قانون یهرسد هنوز اختالفات در برداشت از اراد م

کـه مقـرره ای محـوری در ایـن رابطـه بـه  ١٣٤٧قـانون تجـارت  یالیحه١٣٦ یهدر ماد

ات مـدیران شـرکت سـهام تالش شده تا آثار و ارزش معامالت و تصـمیم ،شمار م رود

 یدر صـورت انقضـا« یاد شـده: یهروشن گردد. مطابق ماد پس از پایان مدت مأموریتشان 

ران سـابق كماكـان مسـئول امـور ید مـدیران جدیران تا زمان انتخاب مدیت مدیمدت مأمور

 ی هفـیبه وظ آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عموم ی هادار شركت و

 دعـوت مجمـع عمـوم ،توانـد از مرجـع ثبـت شـركت هـا نفع مـیمل نكنند هر ذخود ع

  .»دیران تقاضا نمایانتخاب مد یرا برا یعاد

ــل مفــاد مــاد ــاال بــه درک اراد یهتجزیــه و تحلی ــانون یهب ــن مــاده و ق گــذار از وضــع ای

  رساند. پیامدهای اعمال حقوق مدیران پس از پایان مأموریت مدیران کم م

ل م یهنخست که بن مایـ یهنکت  یهدور ینـاظر بـه مفهـوم انقضـا ،دهـد بحـث را شـ

ـر بخـش مدیریت مدیران م هـای  باشد. پرسش که در این رابطه باید پیش از ورود بـه دی

صرفاً به پایان » مدت مأموریت یانقضا«شود آن است که آیا عبارت  پاسخ داده١٣٦ یهماد

ل نظـر دارد؟ بـه عبـارت  مدت مأموریت مدیران اشاره دارد یا به پایان مأموریت به هـر شـ

ر آیا در این ماده انقضاء بایست به صورت خاص یعنـ بـه مفهـوم پایـان یـافتن  یهواژ ،دی

مدت مقرر برای مأموریت ایشان تفسیر گردد یا در مفهوم عام بـه گونـه ای کـه مـثال شـامل 

برداشت شود؟ در نگاه نخست به نظر  ،گردد پایان مأموریت به علت استعفاء مدیران نیز م

مـدیریت پـس از پایـان مـدت مقـرر بـرای مأموریـت مـدیران و  یهم رسد که چنانچه ادام

به طریـق اولـ بـا اسـتعفاء مـدیر از سـمت  ،باشد انجام وظایف برای چنین مدیران الزام 

م مـاد ،خود ـن درصـورتبـر مـدیرا١٣٦ یهح ومـت خواهـد نمـود. ل  کـه ن مسـتعف ح

شناسایی سمت مدیریت از سوی مقنن برای مدیران که مدت مأموریت ایشان پایان گرفتـه 

معتبر بدانیم در این صورت با اعالم اسـتعفاء مـدیر از  ،را با فرض رضایت مدیران یاد شده

ر  ،گردد سمت خویش که باید نشانگر عدم رضایت وی به تصدی سمت مدیریت تلق  دی
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سـان بـا مـاد دوره به یتوان انقضا نم مـ ی بـه  ١٣٦ ی هعلت کنـاره گیـری را مشـمول ح

  شمار آوریم.

نظر داشت که اگر کناره گیری مدیر مطابق مقررات اساسنامه و بـا رعایـت  البته باید در

ــم بــاال مشــروط بــه تحقــق شــروط و ،تشــریفات مشخصــ مقــرر شــده باشــد رعایــت  ح

صورت تا پذیرش استعفاء یـا رعایـت در غیر این  ،تشریفات مقرر در اساسنامه خواهد بود

چنان بر مدیران مستعف بار های قانون و اساسنامه ای هم وظایف  و مسئولیت ،تشریفات

  خواهد شد.

یعن مدیران باز م گردد که بـه ١٣٦ یهدوم به مصادیق و اشخاص موضوع ماد ینکته

 ر عامــلمـدیو شـامل بـوده مـدیره  هیـأتمنحصـر بـه اعضـای  ،شـرح کـه پیشـتر گذشـت

اه حقـوق  تاباید بر آن بود  ،گردد. بنابراین نم و  مـدیر عامـلبا توجه به تحلیل که از جای

را خـارج  مدیر عاملگذار عمداً قانون ،مدیره ارائه گردید هیأت ینقش متفاوت آن از اعضا

م و آثار ماد   مزبور دانسته است.١٣٦ یهاز ح

ی هگذارترین بخش ماد به مهمترین و اثر ،١٣٦ ی هپایان در تجزیه و تحلیل ماد ی هنکت

آن  یهمدیران سابق کماکان مسئول امـور شـرکت و ادار«یابد. عبارت  مورد بحث ارتباط م

گذار از معامالت و اقدامات مدیران پس از متضمن پیامدهای مورد نظر قانون» خواهند بود

باشـد.   مـورد بحـث مقـانون ی هرین بخـش مـادتـایان مـدت مأموریـت ایشـان و کلیـدی پ

 یههای موجود در اظهار نظرهای کارشناس و قضایی به همین جـزء از مـاداختالف دیدگاه

گردد. در برداشت از عبارت باال دو دیدگاه متفاوت در نزد نویسـندگان حقـوق  باز م ١٣٦

  خورد. و آراء قضائ به چشم م

 ،آن باشــند یهشــرکت و ادارمــدیران پیشــین مســئول امــور ایــن کــه  مطــابق یــ دیــدگاه

رد مدیران تـا پـیش از هارچوب اثرگذاری مشخص دارد که محدودتر از چهچ ارچوب عمل

مـدیران  ،مأموریـت ی هبـا انقضـاء دور ،ایـن اسـاس پایان مدت مأموریت ایشـان اسـت. بـر

امـور شـرکت در معنـای عرفـ آن را عهـده دار بـوده و مجـاز بـه اتخــاذ  یهپیشـین تنهـا ادار

تعریفـ  ،باشند. در نگاه اخیـر یمات کالن و انجام معامالت تعهدآور برای شرکت نمتصم

شـود محـدود بـه امـور  آن بـه دسـت داده می هکه از عبارت مسئولیت امـور شـرکت و ادار

این و بـا گـردد. بنـابر مـوال شـرکت مداخل شرکت مانند نظارت بر کارکنان و مراقبـت از ا
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ـه حتـ مدیران نه تن ،پایان دوره ها صالحیت انعقاد قراردادهای تعهدآور را دارا نیسـتند بل

  گزارشات منته به تصمیمات کالن ممنوع م باشند. ی هتهی

پیشـین صـالحیت و حـدود اختیـارات مـدیران را پـس از  یهبرخالف نظری ،دیدگاه دوم

تـابع  ،باشـد ها جانشین تعیـین نگردیـده که برای آن  مادام ،مأموریت مدیران یهپایان دور

مدیران سابق کماکان مسـئول امـور «داند. این برداشت از عبارت  گونه محدودیت نم هیچ

ـه بـا نگـارش و  نه تنهـا منطقـاً قابـل پـذیرش م» آن خواهند بود یهشرکت و ادار نمایـد بل

واژه  ،معنای ی ی واژگان و نیز ترکیب عبـارت بـاال سـازگاری دارد. بـا ایـن توضـیح کـه

عرفاً اشاره به روند و وضعیت دارد که در گذشته جریان داشـته و بنـابر آن اسـت » نکماکا«

مزبــور آن چنــان روشــن و دارای  یهمفهــوم واژبــه همــان صــورت گذشــته ادامــه یابــد. کــه 

ام به نظر م ری به نظر نم رسـد. هنگـام  استح رسد که برای تأیید آن نیازی به دلیل دی

» آن ی هادار امور شركت و«راه بخش بعدی عبارت یادشده یعن به هم» کماکان« ی هکه واژ

اصـطالح » امـور شـركت«استدالل باال مقبولیت بیشتری م یابـد. عبـارت  ،قرار م گیرد

مـره شـرکت توجـه ست به امور و جریانات عادی و روزعام است که در ظاهر و در نگاه نخ

ن با تلفیق آن با  های تجاری اصطالح خاص بـه  شرکت که در بحث» آن ی هادار«دارد. ل

از معنـایی روشـن » کماکـان« ی هبـه همـراه واژ» آن ی هادار امـور شـركت و« ،شمار مـ رود

  برخوردار م گردد.

تعریـف مفهـوم اداره  ،١٣٦ ی هگذار از وضـع مـادقانون ی هبرای شناسایی منظور و اراد

ــانون  ی هالیحــ ١١٨و  ٨٦شــرکت ســهام ضــرورت دارد. تحلیــل مفــاد مــواد  اصــالح ق

مجمـع « :٨٦ ی هبرای این منظـور سـودمند مـ باشـد. مطـابق مقـررات مـاد ١٣٤٧تجارت 

ت مجمـع یامور شـركت بـه جـز آنچـه كـه در صـالح ی هیتواند نسبت به كل م یعاد عموم

  .»ردیم بیالعاده است تصم مؤسس و فوق عموم

كـه بـه موجـب  عاتموضـو ی هجز دربـار« :١١٨چنین به موجب بخش نخست ماده هم

 ت خاص مجـامع عمـومیها در صالح آن ی هم و اقدام دربارین قانون اخذ تصمیمقررات ا

ــكل یران شــركت دارایاســت مــد ــاخت ی هی ــرای باشــند  امــور شــركت م ی هادار یارات الزم ب

  .»....ا در حدود موضوع شركت باشد.ه مات و اقدامات آنیكه تصم مشروط بر آن



  ١٣٩٣ پاییز، ٦٧ یحقوق قضایی، شماره یها پژوهش ديدگاه-ی علم فصلنامه /٤٨
  
 

امور شرکت  ی ههم ی هبرگیرند شرکت سهام در ی هم گردد ادار گونه که مالحظههمان

تنها با دو محـدودیت روبروسـت. محـدودیت نخسـت کـه یعنـ صـالحیت خـاص  بوده و

 ی هبر م گیـرد کـه در قـانون بـه صـراحت آمـده اسـت. چـرا کـه واژ اختیارات را در ،مجامع

هـای  بـه عنـوان صـالحیت عمداً و برای امور مشخصـ بـه کـار رفتـه کـه صـراحتاً» خاص«

مجامع ذکر شده اند. محدودیت دوم عبارت از موضوع شرکت به نحـو مقـرر در اساسـنامه 

و بـر اسـاس  ١١٨ ی هامور شرکت را بایـد در مـاد ی هم باشد. بنابراین مفهوم و حدود ادار

هـای  آن بـود کـه حـدود اختیـارات و صـالحیت مفاد روشن ایـن مـاده جسـتجو نمـود و بـر

دچـار  ،هـا جانشـین تعیـین نشـده مدیریت ایشان مادام که برای آن ی هبا پایان دورمدیران 

  گونه کاست نم گردد. هیچ

یم دیدگاه باال قانون ثبت شرکت اصالح قانون  ی هسال پیش از الیح ٣٥ها که در تح

ا افاده م کنـد. مطـابق مورد بحث ر ١٣٦مضمون مانند مفاد  ،تجارت از تصویب گذشت

نمایندگان شركت یا مدیران شعب آن باید بـه اداره ثبـت اسـناد  تغییرات راجع به« اده:این م

وقت كه این اطالع داده نشده عملیات كه نماینده یا مدیر سـابق بـه  كتباً اطالع داده شود تا

ر این نام شركت انجام كه شركت اطالع اشخاصـ   داده عملیات شركت محسوب است م

  .»كنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند ادعای حق م ماده را كه به استناد این

تفاوت عمده ای میان این دو ماده از  ،١٣٦ ی هباال با ماد ی هرغم مشابهت متن مادعل

رسم به  ی هجهت اثر اطالع اشخاص ثالث از تغییر مدیران پیش از ثبت و آگه در روزنام

مزبور اثبات آگاه اشخاص ثالث از تغییر مدیران با  ٧ ی هدچشم م آید. چرا که مطابق ما

  شخص ثالث را از استناد به قرارداد منعقـده بـا مـدیران سـابق منـع  ،اثبات ی هی از ادل هر

چنانچه شرکت قرارداد منعقده میان شخص ثالث آگـاه از تغییـر  ،م نماید. در این صورت

ــذیرد ــر قــرارداد شــرکت  ،چنــین قــراردادی ،مــدیران و شــرکت بــا مــدیران پیشــین را نپ دی

کـه متعـرض علـم اشـخاص ثالـث  جدای از آن١٣٦ ی هکه ماد محسوب نم شود. درحال

مأموریت مدیران پایان یافته ول برای ایشان  ی هبر فرض نظر دارد که دور اصوال ،نگردیده

زین تعیین نگردیده است.   جای

ار الیح ی هنکت ل و  ١٣٩٠تجارت  ی هشایان توجه راه م باشـد کـه بـا تغییـرات شـ

زین الیحـ محتـوایی در مرکـز پـژوهش دولــت ١٣٨٤قـانون تجـارت  ی ههـای مجلـس جـای
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مـدت  یران در صـورت انقضـایا مـدیـر یمد« شده: یاد ی هالیح ٢٠٥ ی هگردید. مطابق ماد

ر خواهنـد بـود. یمـد یها تیلئودار مسـ  عهـده یعاد ن مجمع عمومیل اولیتا تش یتصد

نفـع  یهـر ذ ،فـه خـود عمـل نكننـدیبـه وظ گاه مقامات موظف به دعوت مجمع عمـومهر 

ران از مرجــع ثبــت یا مــدیــر یانتخــاب مــد یرا بــرا یعــاد توانـد دعــوت مجمــع عمــوم م

  .»ها تقاضا کند شركت

شده نه تنها به  یاد ی هپیشنهادی م توان دریافت که مفاد ماد ی هبا دقت در مقررات ماد

شـتری ه خود منبـع اختالفـات بیم کند بل نهای اختالف برانگیز کمه واژرفع ابهام در 

ل یتـا تشـ یمـدت تصـد یران در صورت انقضـایا مدیر یمد«خواهد بود. زیرا که عبارت 

یل اولـین » ر خواهند بودیمد یها تیلئودار مس عهده یعاد ن مجمع عمومیاول تنها به تش

تکلیف وضعیت را کـه مـدیران جدیـد بـه هـر  مجمع عموم عادی عموم پرداخته است و

چنین بـه را روشن نساخته است. هم ،شدنف میان سهامداران انتخاب ندلیل از جمله اختال

اه حقوق و بـه ویـژه  تصدی مسئولیت های مدیر برای مدیران پیشین اشاره نموده و به جای

  اختیارات مدیران پیشین تا انتخاب جانشین هیچ توجه نداشته است.

هـا در ایـن رابطـه  بررس پرونـده هـای مطـرح در دادگـاه ،که پیشتر گفته شد طور همان

ـ ، ١٣٨٦ای به سال  باشد. در پرونده های متعارض م نشانگر اعمال دیدگاه خواهان که ی

مـدیره  هیـأت ی صورت جلسهدادخواست به ابطال است از سهامداران شرکت خوانده بوده 

ــال  ــا انتق ــت ب ــمن موافق ــوبمتض ــهام و مص ــوم  یهس ــع عم ــاده مجم ــوق الع ــرکت  یف ش

تقـدیم دادگاه حقوق تهـران  ٤٣ ی هشعب بهر به افزایش سرمایه را ی داخاص مهندس سهام

ر ادعاها و خواسته هـا خواهـان سـبب اصـل بـی اعتبـاری تصـمیم  ،م نماید. در کنار دی

 ی هدور یدلیـل انقضـا مـدیره بـه هیأت یه و مجمع را فقدان سمت برای اعضامدیر هیأت

مـدیره دانسـته کـه انتقـال سـهام را تصـویب و پیشـنهاد افـزایش سـرمایه را  هیأتمأموریت 

در هنگـام ارائـه پیشـنهاد  ،مطابق ادعای سـهامدار خواهـان ،تقدیم مجمع نموده اند. چرا که

ـر سـمت و در  یهمأموریت دو سال یهافزایش سرمایه دور این مـدیران منقضـ شـده و دی

در حال که پیشـنهاد  ،متعارف شرکت نداشته اند یهیجه صالحیت برای امور فراتر از ادارنت

عـادی شـرکت بـه  یهاز امور کالن شرکت محسوب شده و از مصادیق ادار ،افزایش سرمایه
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آید که چنین مدیران صالحیت دخالت در آن را داشته باشند. دادگاه بدوی با این  شمار نم

 ی هدور یبـا انقضـا رد ویع داآن معنـایی وسـ یهلیت امـور شـرکت و اداراستدالل که مسـئو

و نتیجتاً پیشنهاد افزایش سرمایه کـه از امـور اداری و اجرایـی  ،مدیریت مخدوش نم گردد

آیــد  آن بــه شــمار م یهمصــداق عبــارت امــور شــرکت و ادار ،شــرکت محســوب مــ گــردد

  دود شناخته است.بنابراین دعوای سهامدار اقلیت خواهان را مر

وم علیه از دادنامـه تجدیـدنظرخواه نمـوده و شـعب دادگـاه تجدیـد ١٨ ی هسهامدار مح

نظر استان تهران جهت بررس مبان قانون ادعاهای خواهان و از جمله احراز این امـر کـه 

موضـوع را بـه  ،باشد یا خیر آن م یهسرمایه مصداق امور شرکت و ادار آیا پیشنهاد افزایش

کارشناس در گزارش خود ضمن توضـیح تفصـیل  هیأتکارشناس احاله م دهد.  أتهی

در پاسـخ بـه پرسـش دادگـاه در خصـوص اعتبـار  ،های قضات تجدید نظـر پرسش یهدربار

نظر نموده اند که چـون  فوق العاده به افزایش سرمایه شرکت اظهار مجمع عموم یهمصوب

شده قض هنگام تقدیم پیشنهاد افزایش سرمایه من مدیره در هیأتمأموریت اعضاء  یهدور

تـا اقـدامات و  نمـ شـده انـدسهامداران محسوب  یهمدیران مزبور نمایند ،در نتیجه ،بوده

اراده شرکت باشـد. در نتیجـه مـدیران مجـاز بـه پیشـنهاد امـر  یهاعمال ایشان منعکس کنند

  وده اند.نب ،آید افزایش سرمایه که از امور کالن شرکت به حساب م

 ی صورت جلسـهکارشناس مبادرت به ابطال  هیأت ی هدادگاه تجدیدنظر با اتکا به نظری

  موضوع دادخواست م نماید. ی هافزایش سرمای ی همدیره و مصوب هیأت

ـ  بررس و مداقه در مفاد دادنامه که از ابهامات بسیاری برخوردار است هیچ گونـه کم

دادگاه به دست نم دهد و نم توان از میـان توضـیحات به درک روشن از مبنای استدالل 

رأی بـه  ی همبهم دادنامه استدالل روشن و مستدل از تصمیم قضات تجدیدنظرصـادر کننـد

  دست آورد.

 ،مطروحه و روند دادرس از چند جهت قابل تأمل مـ نمایـد. نخسـتین نکتـه ی هپروند

سـرمایه اسـت. تصـمیم ایـن دادگـاه بـا  رأی دادگاه بدوی به رد دعوی و تأیید رونـد افـزایش

مـدیران سـابق کماکـان مسـئول امـور «گـذار عبـارت دیـد قـانون دیدگاه تطبیق دارد کـه از

اه برابر بـا گذشـته  ی هبه منزل» آن خواهند بود یهشرکت و ادار شناسایی بدون تنازل جای

گونـه  دیدگاه که همان ،ها پایان یافته تلق م گردد مأموریت آن ی هبرای مدیران که دور
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مقـنن سـازگاری  ی هنتیجـه اراد مـورد بحـث و در ی هکه گفته شد با منطـوق و مفهـوم مقـرر

  دارد.

کـه آیـا  تشـخیص ایـن ی هدوم ناظر است به تصـمیم دادگـاه تجدیـدنظر بـه احالـ ی هنکت

بـه  مـ بایسـت آن را بوده اند و یـاگزارش افزایش سرمایه به مجمع  ی همدیران مجاز به ارائ

ــأت ــ هی ــد کارشناس ــ کــرده ان ــه م ــالحیت ارائ ــذاری ص ــای واگ ــه معن ــاع ب ــین ارج . چن

م و تفویض قضاوت به کارشناسان تلقـ مـ گـردد کـه اعتبـار  تصمیم گیری در امری ح

دادرسـ را بـا تردیـد جـدی روبـرو مـ سـازد. چـرا کـه  ی هحقوق رونـد صـحیح و عادالنـ

م از مقررات قانون و حت ت ـم بـا مصـداق منحصـراً در صـالحیت و استنباط ح طبیق ح

  تکلیف قاض و نه کارشناس م باشد.

کارشناسـ مـ باشـد کـه  هیـأت ی همحتـوا و اسـتدالل مـذکور در نظریـ ،سومین مطلب

مـدیریت  ی همزبـور اسـتدالل شـده کـه چـون دور ی هسزاوار نقد به نظـر مـ رسـد. در نظریـ

بنـابراین ایشـان نمـ توانسـته انـد  ،نقضـ بـودهمدیران در هنگام پیشنهاد افزایش سرمایه م

زیرا امر افزایش  ،شخص حقوق بوده باشند ی هاراد ی هسهامداران و منعکس کنند ی هنمایند

ل ی هادار ی هسرمایه از زمر  ،امور متعارف اداری شرکت به شمار نم رود. از نقطه نظر ش

از جهـت مـاهوی  ،به موضوع نظر نسبت صرف نظر از عدم صالحیت کارشناسان در اظهار

مقـنن  ی هکارشناسان گمراه کننده و مبتن بر استدالل ناهماهنگ بـا اراد هیأتنیز برداشت 

  مورد م باشد.١٣٦ ی هبه نحو منعکس در مقررات ماد

  

  و پیشنهاد  نتیجه

 ی هدربردارنـد مـدیر عامـلتجزیه و تحلیل مقررات ناظر به حـدود اختیـارات مـدیران و 

گذار از پیش بین مقررات مورد برآیندهای چندی است که به درک خواست قانون پیامدها و

انجامـد مـدد  هـای قضـایی و کارشناسـ متعـارض مـ بحث و نیز ابهامات که بـه برداشـت

  رساند: م

و در نتیجـه  مدیر عامللزوم پرهیز از خلط مفهوم مدیر با  ،نخستین پیامد بحث حاضر

ـ موجـب اعمـال  هر یشناسایی آثار متفاوت برای  م باشد. بی توجه به چنین تفکی
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اه و اختیارات  از این دو نهاد و گمراه در تحقـق مقـررات  هر یقواعد ناسازگار با جای

ــد. مالحظــه شــد کــه واژه پــردازی برخــ از مقــررات بــه ویــژه مــواد  قــانون خواهــد گردی

ــا یالیحــه ١٤٣و ١٤٢ ،١٣٥ ،١٣٠،١٣١،١٣٣ ــانون تج ــالح ق ــمن  ١٣٤٧رت اص متض

سـمت مجـزا از عضـو  ،مـدیر عامـلم باشـد بـه نحـوی کـه  مدیر عاملتمایز میان مدیر و 

  نظر گرفته شده است. مدیره در هیأت

های آن م باشـد.  شفاف سازی مفهوم اداره و محدودیت ،بحث حاضر ی هدومین نتیج

انگر اخـتالف نظـر ضـمن آنکـه نشـ نخسـتین و تجدیـد یی صادره از شعبهأنقد و بررس ر

آثـار ویرانگـر برداشـت نادرسـت از منظـور مقـنن بـر حیـات اجتمـاع و  ،دیدگاه م باشـد

 این بازرگان شرکت و سرمایه گذاران را در پیش رو م گذارد. با توجه به آنکه محور بحث

ــ ــان دور  همقال ــار اعمــال مــدیران پــس از پای ــابی اعتب   مــدیریت ایشــان  ی هتشــخیص و ارزی

 امور شـركت و«عبارت ١٣٤٧اصالح قانون تجارت  یالیحه ١٣٦ ی هدر مادو  ،م باشد

بنـابراین و بـه جهــت  ،ارچوب صـالحیت مـدیران بــه کـار رفتـههـدر توصـیف چ» آن ی هادار

تا معنای اداره شاخته شـود. بـه همـین  الزم بوده است ،تفاوت در برداشت از عبارت مزبور

 ی هقـانون تـالش گردیـد تـا حـدود معنـای ادار همـان١١٨ ی همفاد مـاد ی هدلیل و با مالحظ

ــده تنهــا حــدود محــدودیت ــین اســتثنائات آن کــه بــه بــاور نگارن هــای  شــرکت از طریــق تبی

  هــای وارد بــر اختیــارات مــدیران البتــه در کنــار وظــایف خــاص بازرســان تلقــ  صــالحیت

جامیـد کـه شده به ایـن برآینـد ان روشن شود. تجزیه و تحلیل مقررات عبارت یاد ،م گردد

  بـه شناسـایی  ،»کماکـان«معنـادار  ی همورد بحث در کنـار واژ ی هگذار از مقررقانون ی هاراد

اه از گذشته برای مدیران که دور مأموریتشان منقض شده تعلق  ی هبی کم و کاست جای

د دیدگاه اخیر است یؤنیز م ها قانون ثبت شرکت ٧ ی همقررات ماد ی هگرفته است. مالحظ

داده  عملیات كه نماینده یـا مـدیر سـابق بـه نـام شـركت انجـام«یژه آنجا که به صراحت به و

  دانسته است.» عملیات شركت محسوب

اه حقوق و اختیارات  ضرورت تفکی پر ،حاضر ی هسومین پیام نوشت رنگ میان جای

بـرخالف توصـیف حقـوق نقـش  ،گونه که دریـافتیم م باشد. همان مدیر عاملمدیران و 

 ،های حقـوق معـین و اقتبـاس از حقـوق اروپـایی اسـتدیران که توصیف خارج از قالبم

قابل تطبیق با عقد مدن وکالت و آثار آن م باشد. بـه همـین دلیـل و بـه  مدیر عاملنقش 
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نتایج به دست آمـده از تحلیـل مفـاد آن  ،١٣٦ ی هدر ماد مدیر عامل ی هجهت عدم ذکر واژ

  نیست. عامل مدیرماده قابل تعمیم به 

 ی هالیحـ ٢٠٥ ی هبه راه حل ماد ،بعدی که در این نوشتار مورد بحث قرار گرفت ی هنکت

مجلس اشاره دارد کـه نـه تنهـا در شـفاف سـازی وضـع ١٣٩٢ و بعداً ١٣٩٠قانون تجارت 

ه خود بـه اختالفـات دامـن خواهـد زد. چـرا کـه عبـارت  موجود سودمند به نظر نم آید بل

 یعـاد ن مجمـع عمـومیل اولـیتـا تشـ یدر صورت انقضاء مدت تصـدران یا مدیر یمد«

به اولین مجمع عموم عادی عمـوم  صرفاً اوال» ر خواهند بودیمد یها تیلئودار مس عهده

هـای مـدیر بـرای  به تصدی مسـئولیت و نه انتخاب جانشین برای مدیران اشاره دارد و ثانیاً

اه حق وق و بـه ویـژه اختیـارات ایشـان توجـه معمـول مدیران پیشین اشاره نموده و به جای

  نداشته است.

ی قـانون الیحـه ٢٠٥ی مادهپیشنهادی در  ی هتر از مقرربنابراین وضعیت کنون مناسب

هـای مـدیران سـابق تـا  و صالحیت«نظر م رسد. قید عبارت مانند  به١٣٩٠تجارت سال 

به رفـع ابهـام  ١٣٦ ی هپایان ماددر » انتخاب مدیران جدید همان اختیارات پیشین م باشد

  کنون مدد م رساند. ١٣٦ ی هدر ماد
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