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 .وقایع پرونده1

 221 شعبه اما دینمایم اقامه یحقوق یعموم دادگاه در را ییدعوا .الف شرکت

استماع  عدم قرار 91/10/30- 720 شماره يرأ یط تهران حقوقی عمومی دادگاه

، دوران مسئولیت مدیرعامله در زمان طرح دعوا توسط چراکنماید دعوا صادر می

دادگاه بدوي اعتراض نموده و  رأيشرکت مزبور نسبت به وي پایان یافته بود. 

نماید. دادگاه مزبور را نقض می رأيدادگاه تجدیدنظر استان تهران  61شعبه 

  دارد:  بیان می 9209972130600383شماره  در بخشی از دادنامه تجدیدنظر

 ابرازي لوایح مطالعه و پرونده مستندات و محتویات بررسی با دادگاه

 از قسمتی اصالح قانونی حهیال 136 ماده برابر نکهیا به نظر طرفین ناحیه از

 انتخاب زمان تا مدیران مأموریت مدت انقضاء صورت در تجارت قانون

 
  .ییهقوه قضاپژوهشگر پژوهشگاه دانشگاه قم،  یحقوق خصوص يدکتر يدانشجو *

j_motamedi14@yahoo.com 
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 آن اداره و شرکت امور مسئول کماکان سابق مدیران ،جدید مدیران

 زمان در تجدیدنظرخواه شرکت عاملمدیر سمت بنابراین .بود خواهند

  ...است نگردیده زایل دعوي اقامه

را ناظر به مدیرعامل نیز دانسته  136ماده  تجدیدنظربدین ترتیب دادگاه 

است و از دیگر سو براي مدیرعاملی که دوره مدیریت وي پایان یافته است، 

  اختیارات وسیعی از جمله حق اقامه دعوا در نظر گرفته است.

  نقد و بررسی. 2

  مقدمه اول: پایان دوره مدیریت و تداوم اختیارات مدیران

 تیصالح ،یعموم مجمع انتخاب با که هستند شرکت کنندهاداره رکن رانیمد

 با رانیمد تیصالح و اراتیاخت. ندینما یم کسب را شرکت امور اداره جهت الزم

 تیریمد دوره مقابل، در و ردیپذیم صورت یعموم مجمع توسط شدن انتخاب

 یــحکم حکم، نیا). ت.ق.ا.ل 109 ماده( باشد دتوان یمن سال دو از شیب رانیمد

 یمعن به 109 ماده حکم حال نیا با. سهامداران حقوق ظــحف يبرا است رهــآم

 136 ماده مطابق کهچرا ستین رانیمد اراتیاخت یزمان حدود در اختالف باب انسداد

 ،جدید مدیران انتخاب زمان تا مدیران مأموریت مدت انقضاء صورت در. «ت.ق.ا.ل

  .»…بود خواهند آن اداره و شرکت امور مسئول کماکان سابق مدیران

  مدیرعاملمقدمه دوم: تفکیک بین مدیران و 

در الیحه اصالحی قانون تجارت، ناظر به هیأت مدیره شرکت » مدیران«واژه 

، 110، 109، 108سایر مواد قانونی مانند مواد  شود. است و مدیرعامل را شامل نمی

و ... در این قانون که در آن واژه مدیران به اعضاي هیأت مدیره اطالق شده  112

مدیران «دارد:  مقرر می 108ماده  ،باشد. به عنوان نمونه است، مؤید این نظر می

 این». شوند مجمع عمومی عادي انتخاب می شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و

  شود. توسط مجمع عمومی انتخاب نمی مدیرعاملدر حالی است که 

 صـرفاً  136فوق بنگریم حکـم مـاده    مسألهچنانچه به صورت مبنایی نیز به 

ن رو وضـع  از آ 136باشـد. مـاده   ناظر به هیأت مدیره و منصرف از مدیرعامل مـی 
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رکن هیأت مـدیره را   ،دوران مدیریت مدیران، شرکت ءانقضاشده است که پس از 

از دست ندهد. در واقع بقاي شرکت با بقاي ارکان آن از جمله هیأت مدیره تـالزم  

 باشـد. ، نماینـده و وکیـل شـرکت بـوده و رکـن شـرکت نمـی       مدیرعاملاما  ،دارد

مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی کـه توسـط هیـأت    «دارد:  بیان می 125ماده

نده شرکت محسـوب و از طـرف شـرکت حـق     مدیره به او تفویض شده است نمای

نقـش   مـدیرعامل دارد. پـس   مـدیرعامل و داللت روشنی بـر وکالـت   » امضاء دارد.

عنصري در بقاي شرکت ندارد و نیازي نیست قانونگذار مسئولیت وي را تـا شـروع   

 بعدي تداوم بخشد. مدیرعاملبه کار 

  مدیریتمقدمه سوم: حدود اختیارات مدیران پس از انقضاء دوره 

عام و ، از منظر قانون تجارت، اختیارات مدیران پس از انقضاء دوره مدیریت

  باشد؟کلی است یا محدود به رتق و فتق امور جاري می

ادعا نمود که مدیریت مدیران پس از دو سال مدیریت،  توان میاز طرفی 

 136 ماده به همین لحاظ ،اطالق نمود »مدیر«به ایشان  توان نمیواقعی نیست و 

را درمورد مدیرانی که » مدیران سابق«الیحه اصالحی قانون تجارت اصطالح 

بنابراین در پایان مدت  .کار برده استهها منقضی شده است بمدت تصدي آن

دوسال یا مدتی که در اساسنامه قید شده است بعد قراردادي تصدي مدیران 

  .باشند میها مدیران سابق شرکت منتخب خاتمه یافته و آن

 است اشتباه و یاضاف يدیق »سابق« دیق که داشت اظهار توان یم ،برابر در

 و شرکت امور مسئول کماکان سابق رانیمد« که است نموده حیتصر قانونگذار چراکه

 تیریمد تداوم از نشان کماکان عبارت و) ت.ق.ا.ل 136 ماده( »بود خواهند آن اداره

  .است یکل و عام ت،یریمد دوره انقضاء از پس رانیمد تیریمد نیبنابرا. دارد سابق

ممکن است در تقویت این رویکرد، بـه رکـن بـودن مـدیران اسـتناد شـود.       

در شـرکت  » مـدیریت «طور که پیش از این آمد، رکنیت مدیران مسـتلزم دوام   آن

است و مدیریت مشتمل است بر اختیارات و صالحیت عام براي اداره و تصـرف در  

  ل.ا.ق.ت). 118(ماده اموال شرکت 
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مسـتلزم   کـه مـدیریت، ذاتـاً   ، وافـی بـه مقصـود نیسـت چرا    اما این استدالل

بسـا اختیـارات مـدیران توسـط مجـامع یـا اساسـنامه        باشد. چهصالحیت عام نمی

تحدید گردد. هرچند تحدید اختیارات مدیران، بعضاً قابل استناد در برابر اشـخاص  

  بودن واقعی اختیارات مدیران نیست. باشد ولی به معناي محدودثالث نمی

درك کرد کـه هـدف    توان میل.ا.ق.ت.  136به باور نگارنده، از فحواي ماده 

قانونگذار از وضع این مقرره تعطیل نشدن فعالیـت اقتصـادي شـرکت بـه واسـطه      

ذار خواسته اسـت مـدیران   ــگــونــپایان دوره مدیران بوده است. عالوه بر این قان

پایان دوره مدیریت از دعوت مجمع عمومی براي انتخاب مدیران جدیـد  به واسطه 

ــد  ــرباز نزننــ ــ ،ســ ــاده  لــ ــمت دوم مــ ــی  136ذا در قســ ــرر مــ  دارد: مقــ

ــه موظــف مراجــع هرگــاه« ــوت مجمــع ب ــه عمــومی دع ــه ب عمــل  خــود وظیف

ــد ــر نکننـ ــع ذي هـ ــی نفـ ــد مـ ــع از توانـ ــت مرجـ ــرکت ثبـ ــا شـ ــوت   هـ دعـ

  ».نماید تقاضا مدیران انتخاب براي  را عادي عمومی مجمع

مشـتمل   ـ  بـا هـر تعبیـري از آن   ــ   عالوه بر این، رابطه مدیران بـا شـرکت  

براختیار تصرف در مالکیت دیگران است. روشن است کـه در موضـع تردیـد بایـد     

یـا  » اداره کـردن امـوال موکـل   «قدر متیقن اکتفا نمود. قدر متیقن در وکالـت،   به

والیـت، دلیـل متقنـی بـر تفسـیر       ق.م.) اصل عـدم  661تصرف اداري است (ماده 

  باشد.می» مدیران سابق«مضیق اختیارات 

مـدت مـدیران در اساسـنامه معـین     «ل.ا.ق.ت:  109مطابق ماده  کهآندیگر 

روشن است که التـزام  ». د کردــواهــلیکن این مدت از دو سال تجاوز نخ شود می

  به نظریه اول، موجب لغو شدن این حکم آمره است.

امور تصریح نمـوده  » مسئولیت«ل.ا.ق.ت. فقط به تداوم  136 همچنین ماده

ندارد. ممکن است اسـتدالل شـود کـه    » اختیارات«اي به تداوم است و هیچ اشاره

مسئولیت و اختیار، دو روي یک سکه هستند و کسی که مسئولیت دارد اختیار نیز 

ري که که شخص نسبت به مال دیگدر نقص این سخن تردیدي نیست چرا دارد اما

  اختیاري نسبت به آن ندارد. ،گیرد مسئولیت دارد اما در برابردر ید او قرار می

نیز مؤیـدي بـراي ایـن نظـر اسـت. چـه،        136عالوه بر این، سایر مفاد ماده 

هرگاه مراجع موظـف بـه دعـوت مجمـع     «... دارد: بیان می 136قسمت اخیر ماده 



  77/  ... ل.ا.ق. تجارت 136  غیرقابل استماع بودن دعواي مدیران موضوع ماده

هـا  شـرکت  تواند از مرجـع ثبـت  می نفع ذيعمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر 

گویی حکم عام » .براي انتخاب مدیران تقاضا نماید ادعوت مجمع عمومی عادي ر

، ناظر به اموري از قبیـل دعـوت مجمـع عمـومی     136مندرج در قسمت اول ماده 

  است نه تصمیمات عمده و تصرفات مالکانه.

کنار  ل.ا.ق.ت. در 136شرکت در ماده » اداره«باید توجه داشت که عبارت 

اداره «لذا  این ماده مترادف با یکدیگر هستند،کار رفته و در به» امور شرکت«

باشد و به معناي توسط مدیران سابق فقط ناظر به اداره امور جاري می» شرکت

لذا  ،باشدل.ا.ق.ت. قید شده است، نمی 118در ماده  هنکاچن اداره کلی شرکت، آن

پس از اتمام دوره مدیریت خویش دیگر اختیارات و تردیدي نیست که مدیران 

امور » مسئول« صرفاًل.ا.ق.ت. را ندارند و  118صالحیت عام مندرج در ماده 

  .باشند میجاري شرکت 

  گیري. نتیجه3

ناظر به مدیران  صرفاًتداوم اختیارات مدیران پس از پایان دوره مدیریت 

استان  تجدیدنظردادگاه  رأيبه همین لحاظ  ،گرددنمی مدیرعاملاست و شامل 

اختیارات مدیران پس از اتمام دوره مدیریت  ،تهران مخدوش است. عالوه بر این

از قبیل طرح دعوا و ... را باشد و اختیارات عام ناظر به امور جاري شرکت می

  باشد.قابل دفاع نمی تجدیدنظردادگاه  رأياز این جهت نیز  ،گیردنمیدربر


