
  ي شركت سهاميرايآزادي نمايندگي و ضعف مقررات شو
  )شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان گيالن 2/5/1389مورخ 8900266شماره  راينقد (

  
  1صقري محمددكتر 

  چكيده
مقررات بدوي و تجديد نظر در استان گيالن، شاهد برخورد  رايي آ با مالحظه

ي شركت رايدي و مديريت شوهاي نمايندگي قراردا مدني و تجارت در زمينه
موضوع اجماال از اين قرار است كه برابر قواعد وكالت، . سهامي خاص هستيم

تواند وكالتاً از جانب فرزندان خود در جلسات هيات مديره شركت كند و  وكيل مي
ها عضو ديگري نباشد، صورتجلسه را خود تنظيم كرده و در حدود  هرگاه به جز آن

از سوي ديگر، در . ي رسمي حتي سهام آنان را به غيرانتقال دهد اختيارات وكالتنامه
ي سهام به موافقت مديريت هياتي، تصويب انتقال و لزوم حفظ  خصوص معامله

و برخي مواد قانون اصالح قانون  41ي  ي ركن مزبور به موجب مادهرايي شو جنبه
خي يا آيا ممكن است شخص واحد با وكالت از جانب بر. خوريم تجارت برمي

ي رايشود در مورد شو ي اعضاء يك نفره تصميم بگيرد، يا به هيچ روي نمي بقيه
  بودن ركن مديريت شركت توافق نمود؟

  
داران؛  ي؛ مجمع عمومي؛ نمايندگي؛ سهامرايوكالت؛ مديريت شو :ها واژهكليد
  مديران

                                                                                                                  
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري. 1
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شعبه ششم دادگاه عمـومي حقـوقي شهرسـتان رشـت و      رايمتن  – 1

  م دادگاه تجديد نظر استان گيالنآراء شعبه هفت
 – 752دادنامه شماره ( شعبه ششم دادگاه حقوقي رشت: مرجع رسيدگي

14/6/1384( 

  ابطال صورتجلسه نقل و انتقال: خواسته
  

  »دادگاه راي«
در خصوص دادخواست تقديمي خواهانها هادي، بيژن، مهدي، ژيال، ژاله و 

ن ابراهيم  و مهران بطرفيت فرزندان يوسف با وكالت آقايا  منيژه جملگي 
خواندگان به نامهاي حسين، حمزه و قاسم با وكالت بعدي آقاي قدرت بخواسته 

سم  300سهم از  200رسيدگي و صدور حكم بر ابطال صورتجلسه نقل و انتقال 
شركت شيرپاستوريزه و استرليزه گيالن و ابطال معامله در اين راستا مقوم به مبلغ 

  ....شرح مفاد دادخواست  ريال به 000/000/10
ادعاي وكالء خواهانها مبني بر عدم رعايت صرفه و صالح و غبن در معامله 
است و وكيل در قيمت معامله رعايت صرفه و صالح موكلين خود را ننموده و آنان 
در اين معامله و نقل و انتقال سهام مغبون گرديدند متكي به ادله قانون نبوده زيرا 

نون مدني چون غبن فوري بوده و وكيل آنان در زمان حيات و قا 420طبق ماده 
خود خواهانها كه از معامله مطلع قانون مدني چون غبن فوري بوده و وكيل آنان در 
زمان حيات و خود خواهانها كه از معامله مطلع بودند به فوريت از اين خيار استفاده 

ت با توجه به فوريت آن در اين ننموده، فلذا ادعاي وكالء خواهانهاي مبني بر مغبوني
مرحله بعد از ساليان متمادي و طوالني قابل اثبات به ادعاي وكالء خواهانها در اين 
خصوص نبوده، ادعاي وكالء خواهانها مبني بر اينكه خواندگان قسمتي از ثمن 
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 اند متكي به ادلة قانوني نبوده، زيرا در هر معامله مرسوم و معامله را پرداخت ننموده
دريافت آن  رايباشد كه فروشنده وجه آن معامله را دريافت يا به ترتيبي ب معمول مي
نمايد زيرا اين ادعاي وكالء خواهانها صرفا ادعا بوده و دليل قانوني و ادله  اقدام مي

با وجود اينكه خواهانها انجام معامله از سوي . مثبته در اين خصوص ارائه نگرديده
باشند كه چون صورتجلسه   ا قبول نموده، النهايه مدعي ميوكيلشان با خواندگان ر

هيأت مديره شركت يك نفره بعنوان وكيل تنظيم گرديده فاقد  16/9/78مورخه 
 22/8/78 – 68956باشد در حالي كه به استناد وكالت نامه شماره  اعتبار مي
تهران آقاي حسين بعنوان وكيل توكيلي از آقاي يوسف از  225دفترخانه 

اهانهاي اختيار كلي وتام در واگذاري سهام شركت ياد شده و شركت در خو
و انجام هرگونه امور و امضاء و غيره بر اساس  رايجلسات شركت و هر نوع 

اساسنامه  18اختيارات حاصله در وكالت نامه را داشته و همچنين به استناد ماده 
كه عضو هيات  شركت اين اختيار به وكيل داده شده كه به جاي موكل خويش

باشد در هيات مديره اتخاذ تصميم نمايد و ادلة قانوني بر رد آن ارائه  مديره مي
الوصف با عنايت به  نگرديد، فلذا ادعاي وكالء خواهانها از اين حيث وارد نبوده مع

موارد معنونه و خواسته و مبناء و منشاء ادعاي وكالء خواهانه ي متكي به جهات و 
ه  و فاقد وجاهت قانوني بوده و وكالء خواهانها داليل و دفاع ادله قانوني نبود

محكمه پسندي در قبال دعوي مطروحه خويش ارائه نداده و مالحظه ساير اسناد و 
مدارك ابرازي دادگاه دعواي وكالء خواهانها را مقرون به صحت تشخيص نداده و 

، 420، 416، 206، 219، 10قانون تجارت و مواد  118و  40و  24مستنداً به مواد 
قانون آئين دادرسي مدني  197قانون مدني و ماده  1288و 1284، 1257، 666، 156

به لحاظ بالدليل بودن ادعاي وكالء خواهانها حكم به بطالن دعوي خواهانها را 
روز پس از ابالغ قابل  20صادره حضوري و ظرف  راي. نمايد صادر و اعالم مي

  )ت. (باشد ترم تجديد نظر استان گيالن ميتجديدنظر خواهي در محاكم مح
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  دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقي رشت
  شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان گيالن: مرجع رسيدگي

 14/6/84-752نسبت به دادنامه شماره تجديدنظر خواهي : هتجديدنظر خواست
  حقوقي رشت –دادگاه عمومي  6صادره از شعبه 

  
  »دادگاه راي«

مهدي  -3بيژن  -2هادي  -1: نظر خواهي آقايان و خانمهادر خصوص تجديد
با وكالت آقايان ) فرزندان مرحوم يوسف(منيژه شهرت جملگي  -6ژاله  -5ژيال  -4

با وكالت آقاي قدرت نسبت  حسين، قاسم و حمزه: ابراهيم و مهران بطرفيت آقايان
رشت، وكيل صادره از شعبه ششم عمومي حقوقي  14/6/84-752به دادنامه شماره 

اساسنامه شركت كه تجويز  18اند كه ماده  تجديدنظر خواهانها توضيحاً اعالم داشته
انتقال سهام ضروري اعالم داشته به اجتماع  رايو تصويب هيات ميدره شركت را ب

فيزيكي اعضاي هيات مديره و تصويب اجتماع مديران نظر دارد و فلسفه و روح 
حتي اگر وكالت و حدود «ميم و اقدام فرد واحد اساسنامه با تص 8حاكم بر ماده 

و  121مغايرت و منافات دارد كه مفاد مواد » اختيار وي، محل شك و شبهه نباشد
  .قانون تجارت مويد اين ادعاست 123

مفاد اوراق مربوط به عملكرد شركت شيرپاستوريزه گيالن به شرح مضبوط در 
جلسات هيات مديره و مجامع عمومي پرونده ثبت شركتها كه كليه اوراق مربوط به 

العاده به امضاء حداقل سه نفر از اعضاء رسيده است و نافي مدافعات وكيل  و فوق
تجديدنظر خواندگان مبني بر متعارف بودن تشكيل جلسه هيات مديره با امضاء يك 
نفر بعنوان وكيل اعضاء ركت و اعضاي هيات مديره در سوابق عملكردي شركت 

اليحه قانوني اصالح قانون  121ير شارحين قانون تجارت از ماده تفس. باشد مي
تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف  رايتجارت مبني بر اينكه ب
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اعضاء الزامي و تصميمات بايد به اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد در خصوص 
لزوم حضور فيزيكي و شركت اكثريت اعضاء و عدم اعتبار اعظاء وكالت و 

اي كه جلسه هيات مديره از حالت مشورتي خارج  نمايندگي جهت شركت به گونه
جلد دوم  149و  148گردد از جمله تفسير آقاي دكتر ربيعا اسكيني كه در صفحات 

عدم تصريح به اختيار تشكيل جلسه . كتاب حقوق تجارت وي ذكر گرديده است
 22/8/78-68956مي شماره هيات مديره و موافقت با انتقال سهام در وكالتنامه رس

لزوم . تهران كه به آقاي حسين اعطاء گرديده است 225تنظيمي در دفتر خانه 
قانون تجارت از مقررات مربوط به قانون مذكور  20تبعيت شركتهاي موضوع ماده 

 راياساسنامه شركت شيرپاستوريزه گيالن ب 8و اساسنامه شركت و اينكه وفق ماده 
ثريت اعضاي هيات مديره الزامي تلقي گرديده است كه ماده انتقال سهام نظريه اك

قانون تجارت است كه از جمله قواعد و مقررات  121اساسنامه در واقع همان ماده 8
. آمره است و توافق و تراضي افراد برخالف آن فاقد وجاهت و اعتبار قانوني است

مور مترجمين قوه اداره محترم حقوقي و اسناد و ا 11/3/79-1379/7نظريه شماره 
قضاييه بشرح مضبوط در پرونده كه مويد استنباط دادگاه در غيرموجه بودن 

سهم شركت موضوع  300سهم از  200اقدامات تجديدنظر خواندگان در انتقال 
باشد اعتراض تجديدنظر خواهانها را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به  دعوي مي
 121و  41-40يين دادرسي مدني و مواد قانون آ 519و  515مواد  358صدر ماده 

اساسنامه شركت ضمن نقض دادنامه 8اليحه قانوني اصالح قانون تجارت و ماده 
سهم  300سهم از  20تجديدنظر خواسته حكم به ابطال صورت جلسه نقل و انتقال 

شركت شيرپاستوريزه گيالن و واگذاري سهام مذكور به تجديدنظر خواندگان از 
دارد ضمناً تجديدنظر خواندگان  ديدنظر خواهانها صادر و اعالم ميناحيه مورث تج

مكلف بپرداخت خسارات دادرسي و حق الوكاله وكالء طبق موازين قانوني و آيين 
  .صادره قطعي است راينامه تعرفه حق الزحمه وكال خواهند بود 
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  شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان گيالن: مرجع رسيدگي

صادره  2/5/89-8900266نسبت به دادنامه اعاده دادرسي : هتجديد نظر خواست
  از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان گيالن

  
  »دادگاه راي«

حمزه  -2حسين  -1: در خصوص دادخواست آقاي قدرت به وكالت از آقايان
  قاسم  -3

صادره از شعبه  2/5/89-8900266بخواسته اعاده دادرسي از دادنامه شماره  
قانون آيين  426يدنظر استان به استناد بندهاي يك، دو و پنجم ماده هفتم تجد

دادرسي مدني، نظر به اينكه صدور حكم وفق خواسته و بيشتر از آن نبوده است و 
همان قانون مستلزم ارائه  429استناد به بند پنج ماده مذكور نيز حسب تصريح ماده 

مثبت اين امر از ناحيه وكيل دادنامه قطعي در خصوص حيله و تقلب است كه دليل 
متقاضيان اعاده دادرسي ارائه و ابراز نگرديده است فلذا دادگاه مستنداً به تبصره 

قانون صدراالشعار قرار رد دادخواست اعاده دادرسي مطروح را صادر و  435ماده 
دارد بديهي است نظر به اينكه وكالي خواهانها بدوي وكالتي از سوي  اعالم مي
اند دادنامه صادره از حيث قدر سهم وي بميزان ده  د چيني چيان نداشتهخانم مشهي

توانند از طريق مراجع  سهم مبتني بر اشتباه است و متقاضيان اعاده دادرسي مي
صادره قطعي  راي. ذيربط اقدام مقتضي جهت استيفاء حق را معمول دارند

  گ./است
      رئيس شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان گيالن

  تشار دادگاهمس  
  



  دكتر محمد صقري                                                                                                                   
7  

  
  مقدمه

داران  ي سهام ي مشاوره نظر و عرصهتبادل  1مجمع عمومي شركاء به عنوان ركن
اما . دار است ي تعيين ركن مديريت مركب از يك يا چند مدير را عهده وظيفه

در حالي كه . هاي عملي تدريجاً سبب تكامل ركن دوم يعني مديريت شد ضرورت
گي به مديريت واحد اكتفا كرده، بسياري هاي غيرسهامي خانواد برخي شركت

قانون اصالحي . اند ي روي آوردهرايديگر با صورت سهامي الزاماً به مديريت شو
چگونه . هاي سهامي است شركت رايخاستگاه اين مديريت سازمان يافته ب 1347
از قواعد  2توان تبعيت يك شركت خانوادگي در قالب شركت سهامي خاص مي

اي سازماني را توجيه نمود؟ بايد توالي فاسد شمول  شاورهمديريت و تجمع م
هاي اكثرا  ي بزرگ و نسبتاً بزرگ به مورد شركت هاي با اندازه مقررات شركت

خانوادگي بررسي شود، تا معلوم گردد كه در يك شركت سهامي كوچك منطقي 
ي بدانيم، يا در چنين رايي تصميمات مديريت را شو است كه همواره كليه

گذار به نمايندگي دستي باز دارد؟ همين مساله  هايي، شخص واحد سرمايه تشرك
  .در خصوص مجمع عمومي هم عمال صادق است

  

                                                                                                                  
1  . Organe: institution charge de faire fonctionner une categorie determine de 
services (Petit RoBRT); 

در . ، يك تاسيس حقوقي جهت به كار انداختن خدمات مشخصي است)ترجمه شده كه ركن(ارگان 
بدين سبب، مجامع . شود فرهنگ معين، ركن به معناي ستوني كه بدان چيزي ديگر تكيه كند مالحظه مي

را در شركت ) و بازرسان بازوي وارسي و تفتيش(عمومي، بازوي تصميم گيرنده، مديران بازوي اجرايي 
منتها در تحول قانوني اركان ياد شده، ركن دوم و سوم بيش از پيش تقويت شده . دهند و مي تشكيل داده

 .است

 .تواند بروز كند حتي شركت سهامي عام كم تعداد مثال پنج نفره هم اين مشكل مي.  2



  ...آزادي نمايندگي و ضعف مقررات شورايي            
8  

ي رايي شو آزادي نمايندگي و امكان حذف جنبه –بخش اول 
  مديريت

اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده  ي هيات مديره شركت سهامي به وسيله
ي  به اين ترتيب، اصل شورائي بودن مديريت به وسيله). 107ماده (اداره خواهد شد 
اين بدان معناست كه مديران اصوالً به تنهايي حق اقدام . گردد مقنن اعالم مي
ي هيات با وكالت يكي از اعضاء به اخذ  توانند بدون حضور در جلسه نداشته، و نمي

د مدير يا به انتخاب يك يا چن. ت.ق 49ي  اما ماده. تصميمات مبادرت كنند
بايد بررسي نمود كه آيا از . ي آنان از داخل يا خارج شركت اشاره دارد نماينده

ي  شخص  ي هياتي مديريت قابل نمايندگي به وسيله منظر قانون اصالحي جنبه
  واحد است، يا خير؟

حضور اعتبار تصميمات هيات مديره  رايمقدمتا، حد نصاب تشكيل ب – اول
در متن فرانسوي الاقل نصف اعضا يا نمايندگان . تبيش از نصف اعضاي آن اس

. شود واال آن تصميمات بال اثر مي«: آنان منظور گرديده و چنين اضافه شده است
در حقوق ايران رعايت  1.تواند خالف اين ترتيب را در نظر بگيرد اساس نامه نمي

ممكن است موجب صدور حكم بطالن  121ي  نشدن حدنصاب تشكيل در ماده
  .همين قانون بشود 270ي  ي هيات به استناد ماده ت جلسهصور

تواند به عضو ديگر  در مقررات فرانسوي آمده است كه هر مديري مي – دوم
، 83 -1ي الحاقي ش  در ماده. هيات مديره نمايندگي حضور در يك جلسه را بدهد

تا ي نمايندگي از جانب يك عضو داده شده  به هر مدير شركت كننده فقط اجازه
بيني ديگري در اساس نامه نشده  اگر پيش«. ي بودن هيات حفظ گرددرايويژگي شو

                                                                                                                  
 .1966ق 100ماده .  1
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ي  حضور در يك جلسه رايتواند كتبا به مدير ديگر نمايندگي ب باشد، يك مدير مي
  .هيات مديره را بدهد

هاي  هر مدير شركت كننده اجازه دارد فقط يك مورد را از ميان نمايندگي
شد، يك نفر مجاز بود مانند  رگاه اين ماده منظور نميه. دريافتي فوق تقبل كند

هاي انفرادي  ايران با اخذ وكالت رسمي از مديران، وكالتا به تنظيم صورت جلسه
  .اقدام نموده و تصميمات مهمي بگيرد

ي  از ورود اين متن تعيين كننده به مجموعه 47مع ذلك، اليحه نويسان سال 
منظور آنان از رها كردن مقررات . اند مودههاي سهامي صرف نظر ن مقررات شركت

اقدام شخص واحد و انتفاء شور  رايدر وضع فعلي آن، امكان توافق اعضاء ب
ال ( 73طبق ماده . بوده است) حداقل سه نفر(هاي كم تعداد  در شركت) غيرضرور(

و به . نفر كمتر باشد7فرانسوي، تعداد شركاي شركت سهامي نبايد از ) 1 – 225
به وسيله يك هيات مديره ) سهامي(نام  ، شركت بي)17-225ال ( 89موجب ماده 

اساسنامه حداكثر تعداد اعضاي هيات را . شود مركب از الاقل سه عضو تشكيل مي
كنيم كه تناسب سه  مي مالحظه). عضو 12قبال (كند  تا سقف هجده عضو تعيين مي
در تناسبي سه به سه  داران كنار رفته، ولي عوض بي به هفت هيات مديره با سهام

دهد تا با  شركت سهامي خصوصي، آزادي نمايندگي قراردادي به وكيل اجازه مي
را برابر اختيارات  123ي  حذف عمل كرد هياتي، صورت جلسه موضوع ماده

  .ه كندرايها ا و به مرجع ثبت شركت ي رسمي امضاء نموده وكالت نامه
هاي  در عمل با استعانت از مقررات وكالت، به ويژه در شركت –سوم 

يك نفر با وكالت رسمي اند،  خانوادگي كه به صورت سهامي خاص ثبت شده
زند  داران حتي به انتقال سهام آنان هم دست مي ي سهام جامع از جانب مابقي يا كليه

. ها مورد پذيرش قرار داشته و ثبت شده است ي ثبت شركت كه همواره در اداره
ولي بعد از گذشت چند سال، و درمانحن فيه بعد از فوت وكيل رسمي، و 
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و ماالسهام مورد انتقال، موكلين دعوي ابطال نقل ي افزايش قيمت كارخانه  مالحظه
 ي بودن تصميمات هيات مديرهرايو انتقال صورت گرفته را به اتكاي لزوم شو

ي تجاري، حكم به نفع آنان  كنند؛ و گاهي نيز بر مبناي قواعد تحليل نشده مطرح مي
حال آن كه محدوديتي در مقررات فعلي منظور نشده و از نگاه . گردد صادر مي

ي  اند، مديريت هياتي قاعده با ديدگاه سنتي كه داشته 47ي  تهيه كنندگان اليحه
 49ي  بر اين كه با مدنظر قرار دادن مادهشود؛ مضافا  مطلق و بالمنازع تلقي نمي

به جاي اصطالح هيات مديره، صرفاً به قيد مديران اكتفا شده  118ي  ت، در ماده.ق
  .است

بيشتر از لحاظ  1311نويسندگان اليحه در حفظ سنتهاي قانون در واقع، 
زيرا غير از مالحظات ناشي از . اند هاي مقررات جديد اروپايي كوشيده نوآوري

تر از تحقيق در مباني نظري  دات قديمي مستقر، اين سعي و عمل بسيار سادهعا
هاي  ولي با اين كار ابهامي سنگين در حقوق شركت. رسد مقررات جديد به نظر مي

به جاي  1966. ق 98ي  ماده1در بند . شود سهامي سايه افكنده و ماندگار مي
هرگونه اقدامات به نام شركت  رايي اختيارات الزم را ب مديران، هيات مديره كليه

دارد، مگر اين كه خارج از موضوع شركت بوده و يا در حدود اختيارات قانوني 
اين اختيارات را با تفكر قديمي به مديران عضو  118ي  اما ماده. مجامع عمومي باشد

را در اعمال اختيارات قانوني » نوبنياد«دهد و وجود هيات  هيات مديره نسبت مي
  .گيرد يناديده م

تواند انفرادا به نام شركت عمل كند، يا هيات مديره بايد  آيا هر مديري مي
ي بودن هيات مديره رايي خلوص عيار شو تصميم بگيرد؟ پاسخ به اين پرسش درجه

  .سازد را مشخص مي
ي هيات رايي شو ي موصوف در برابر جنبه تهيه كنندگان اليحه – چهارم

قواعد وكالت و مديريت  راياخته، و آن را به نفع اجمديره، تمامي ميدان را رها نس
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هاي سهامي كم تعداد كه محصول ابتكار خودشان بوده، محدود  واحد در شركت
لذا در يك شركت به واقع تك شريك خانوادگي با صورت . اند نگاه داشته

هاي رياست  مورد نخواهد بود كه رئيس خانواده با داشتن سمت سهامي، عمال بي
ي رسمي  يره و مديريت عامل قانونا بتواند در حدود اختيارات وكالت نامههيات مد

امور سازماني شركت و سهام فرزندان را با رعايت صرفه مديريت كند تا پاي آنان 
. اي كه بنا به مالحظاتي به نامشان كرده، به ميان نيايد ي سهام و كارخانه به معامله

ها قابل صرف نظر و  در اين قبيل شركتي بودن هيات مديره رايالنهايه، اصل شو
اي خالف ناپذير تلقي  تواند قاعده تبديل به مديريت شخص واحد است، و نمي

  .گردد
دار عمده  ي مديريت به شرح فوق، سهامرايي شو عالوه بر امكان حذف جنبه

تواند از طريق مجمع  جهت اجتناب از هرگونه ترديد در محاكم، به راحتي مي
، همان نقل و انتقال را به طور برگشت ناپذير انجام 41ي  ر مادهعمومي مذكور د

  .دهد
  

ي رايي شو آزادي نمايندگي و امكان حذف عملي جنبه –بخش دوم 
  مجمع عمومي

اي در مجمع عمومي  دار، نماينده قانوناً ايرادي ندارد كه به جاي شخص سهام
ق يا مخالف خود را در مواف رايحضور يافته و در مباحثات دخالت نموده و نهايتا 

نمايندگي صاحب سهم گاهي ضروري است؛ . ه نمايدرايتاييد يا رد تصميمات ا
در اين . مانند اين كه شخص اخيز به جهت كهولت يا صغر محجور شناخته شود

يا وقتي كه . رساند وي در مجامع عمومي حضور به هم مي رايحالت، قيم يا ولي ب
به . ي خود را به مجمع بفرستد ه بايد نمايندهدار يك شخص حقوقي باشد، ك سهام

ي مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام  ، در كليه.1.ق 102ي  موجب ماده
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چنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به  قانوني صاحب سهم و هم
ي حضور خود صاحب سهم  ي مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله هرايشرط ا
  .است

دار  ي شخص حقوقي سهام قائم مقام قانوني صاحب سهم يا نمايندهدر اين كه 
از (ي فوق حضور وكيل را هم  ولي ماده. بايد در جلسه شركت كند، ترديدي نيست

در واقع، غير از نمايندگي . داند بالاشكال مي) ميان شركاء يا خارج از شركت
انع اعالم شده قانوني، نمايندگي قراردادي نيز بدون كوچكترين محدوديت بالم

  آيا اين اجازه توالي فاسد ندارد؟. است
توانند در مجامع عمومي  خواهند يا نمي داران بسياري نمي عمال چون سهام

  .شركت جويند، يكي از حاالت زير محتمل است
دار ديگر اختيار دهد كه با حضور در  از صاحبان سهام به سهاميكي  – اول

. همت كند رايمنعكس نموده و نتيجتاً به دادن مجمع به هنگام شور نظر وي را هم 
ي نمايندگي قراردادي بوده كه در ساير كشورها معتبر  ترين گونه اين مورد سالم

  .شناخته شده است
هائي تنظيم كند كه در آن بدون قيد نظر خاص  هيات مديره برگه – دوم

ختيار تكميل ي مجمع ا امضاء به هيات رئيسه –دار و نام وي، به طور سفيد  سهام
در چنين حالتي، مديران تصميماتي خواهند گرفت و . مندرجات آن را بدهد

اين راه حل، در غيبت . اشخاصي را انتخاب خواهند كرد كه منافعشان تامين شود
نمايد، ولي به طور  ضروري مي راياحراز حد نصاب تشكيل و اخذ  رايدار ب سهام

داري عمل  رعايت حقوق سهامي وجودي مجامع و  هم زمان برخالف فلسفه
اخذ گرفتن اختيارات منتهي به  راياي ب در صورتي كه عمليات متقلبانه. كند مي

مدني ابطال تصميم  رايوكالت از صاحبان سهام شده باشد، به غير از ضمانت اج
طبق . كيفري نيز خواهد داشت رايبه بعد قانون، ضمانت اج 270مجمع برابر مواد 
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ي سهم  ، هركس عامدا مانع حضور دارنده11رات جزائي بخش از مقر 253ي  ماده
ي  در جلسات مجامع عمومي شود، يا هر كس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده

در مجمع عمومي  رايسهم يا قطعات سم معرفي كند، و به اين طريق در اخذ 
شركت نمايد، اعم از آن كه اين كار را شخصا يا توسط ديگري انجام دهد به 

زات حبس از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال يا به هر مجا
  .دو مجازات محكوم خواهد شد

دار نتواند به شخص دلخواه نمايندگي دهد، ممكن است به  هرگاه سهام – سوم
اشخاص اخير با . خود شغل ساخته، نمايندگي دهد رايشخصي كه از اين كار ب
عمومي متعددي به عوض برخي ني، مجازند كه در مجامع سوء استفاده از خالء قانو

اما در كنار اين شغل نامقبول، . دهند رايها حضور يافته و به اصطالح  داران آن سهام
ها، اخبار مربوط را  توانند با كسب اطالعات از داخل شركت افراد مذكور مي

هاي مستطيع  درازاي دريافت وجهي كمابيش قابل توجه به رقيبان و از جمله شركت
ها را  و در درازمدت موجبات ورشكستگي تعداد زيادي از شركتبيگانه بفروشند، 

فراهم آورند، و مصون از هرگونه تعرض به انتقال متقابل اطالعات با ارزش در 
ي خدماتي  گسترش فعاليت، موسسه رايهاي اقتصادي مشغول باشند و حتي ب بنگاه

  .هم تاسيس كنند
دار ديگر يا  تواند سهام ، هر صاحب سهمي مي1966. ق 161ي  به موجب ماده

  .همسر خود را نماينده قرار بدهد
هر شخص  راياي يا قانوني راجع به حداكثر تعداد آ اگر محدوديت اساس نامه

 رايتواند دا داري مي بيني نشده باشد، هر سهام به نام خويش و به نمايندگي پيش
در ... . داران ديگر در يك مجمع عمومي بشود نمايندگي سهام راياختيارات الزم ب

تواند از جانب تعداد  پيش گفته يك نفر مي 102ي  حقوق ايران، با توجه به ماده
اخذ  راينفر يا بيشتر وكالت در حضور و دادن  200نامحدودي صاحبان سهام مثال 
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بينيم كه به نحو مطلوب ممكن است اين آزادي لجام گسيخته را  اما مي! نمايد
  .محدود كرد
نمايندگي قانوني اعم از محجورين و اشخاص حقوقي از حيث  – چهارم

ي دادياري امور  با كپي مصدق قيم نامه و اجازهاولي، . شكلي وضع معلومي دارد
اي از جانب شخص حقوقي داير بر معرفي فرد خاصي  سرپرستي، و دومي، با نامه

نمايندگي قراردادي مجامع  اما در. شود حضور در مجامع عمومي محقق مي رايب
ي  با عدم تصريح در ماده. ي رسمي تنظيم گردد حتما الزم نيست كه وكالت نامه

مذكور، اين نمايندگي فقط بايد مكتوب بوده و صريحا مشعر بر حق حضور  102
  .باشد رايدر مجمع و دخالت در شور و دادن 

تواند با تنظيم  مي هاي خانوادگي، داران به ويژه در شركت  آيا يكي از سهام
المثل آن چنان  اي از صاحبان سهام ديگر اختيارات كامل بگيرد، تا في نامه وكالت

سهام آنان را به هر شخصي در داخل يا بينيم، نقل و انتقال  كه در مانحن فيه مي
  واهمه از مخالفت ديگران به اجرا درآورد؟ خارج شركت بي

ي ثبت  از نظر اداره. ، اين كار بالمانع است101ي  البته قانونا به شرط رعايت ماده
از ميان اي مشتمل بر يك رئيس و دو ناظر  ها كافي است كه هيات رئيسه شركت
اگر رئيس مزبور وكيل . داران و يك منشي مثال از خارج حضور داشته باشند سهام

انتقال صوري دو (شركاي موصوف بوده و دو صاحب سهم جزء هم تدارك ببيند 
او در ي  مساله ،يا صرفا از جانب موكلين به آنان وكالت دهد) دو نفر معتمدسهم به 

نامبرده به . يك شركت كم شريك و به ويژه خانوادگي كامال حل شده است
ديگر ها بعدا  تواند سهام موكلين را منتقل سازد، كه در اين صورت آن سهولت مي

  .سك گردندتوانند متم ي مجمع هم نميرايي شو به عدم رعايت جنبه
  
  



  دكتر محمد صقري                                                                                                                   
15  

  : گيري نتيجه
ي هيات  ي ششم دادگاه حقوقي رشت داير بر اعتبار صورت جلسه شعبه راي
ي وكيل رسمي، يك نفره  ي شركت سهامي خاص خانوادگي كه به وسيله مديره

ها قرار داشته است،  تنظيم گرديده، و طبق معمول مورد پذيرش مرجع ثبت شركت
ضع كنوني آن و همين طور عدل و انصاف با موازين حقوق مدني و تجارت در و

 راياما در صورت موضوعيت قانوني فرجام خواهي، اين . دهد انطباق نشان مي
دادگاه تجديدنظر، به تاييد ديوان عالي كشور هم  رايبايست قاعدتا، در مقابل  مي
پذير از  ها با اهميت بسيار در موارد فرجام ولي موضوعات حقوق شركت. رسيد مي

  .تاده استقلم اف
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