
 

  

  الشرکه اعتبار قرارداد عادي انتقال سهماعتبار یا عدم 

  محدود مسئولیتدر شرکت با 

  
  *محمدرضا محمدي

 وقایع پرونده .1

(شرکت با  یشخص حقوق کیو  یقیدو شخص حق تیبه طرف یشخص 

شرکت با  الشرکهسهم عیوقوع ب ذیو تنف دییتأبر  یمبن یمحدود) دادخواست تیمسئول

 میتقد ،الشرکهسهم انتقال یرسم سند میتنظ به دهدهنمحدود و الزام انتقال تیمسئول

 تیمسئولاستدالل که در شرکت با  نیدادگاه با ا یتهران کرده ول یدادگاه عموم

 سند که يموارد در و داشته تیموضوع یرسم سند با الشرکهمحدود انتقال سهم

خواهان  يحکم به بطالن دعوا شود،ینم یتلق افتهیانتقال تیمالک نشده، میتنظ یسمر

  شده است. دییتأ زیاستان ن دنظریصادر کرده و دادنامه مذکور توسط دادگاه تجد
  

  مشخصات آراء بدوي و تجدیدنظر

  821 شماره دادنامه بدوي:

  26/10/90 تاریخ صدور رأي بدوي:

 دادگاه عمومی 218شعبه  مرجع رسیدگی بدوي:

  9109970224401282 شماره دادنامه تجدیدنظر:

  12/10/91 تاریخ رسیدگی تجدیدنظر:

  1استان تهراندادگاه تجدیدنظر  44مرجع رسیدگی تجدیدنظر شعبه 

  

  تري حقوق خصوصی و قاضی دادگستريدک *

m.mohamadi56@gmail.com  
، پژوهشکده 1391هاي تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) سال آراي قضایی دادگاهمجموعه . 1
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  بدوي دادگاه رأي متن

فرزند ر. با وکالت آقاي  .دادخواست خواهان آقاي س. الف درخصوص«

شرکت الف.  - 3 .. آقاي س.ح2آقاي ح. ر.  - 1 :به طرفیت خواندگان .ذ.م

و تنفیذ وقوع عقد و الزام  تأیید. الف. مبنی بر لمحدود با وکالت خانم  مسئولیت

خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و 

الشرکه به خسارت و ه انجام تشریفات شکلی انتقال سهمالزام خوانده ردیف سوم ب

الوکاله با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مفاد هاي دادرسی و حقنههزی

و  25/10/90جلسه مورخ اظهارات وکالي طرفین به شرح صورتدادخواست و 

 مسئولیتالشرکه شرکت با انتقال سهم اینکهلوایح آنان مضبوط در پرونده عنایتاً به 

ون ه و به عبارتی بدموجب سند رسمی از لحاظ قانونی موضوعیت داشتمحدود به

لذا  ،باشدالشرکه قابل تصور نبوده و قانونی نمیگونه انتقال سهمسند رسمی هیچ

تشخیص و مستنداً به ماده  ،خواهان را غیروارد ،دادگاه با توجه به مراتب دعوي

قانون آیین دادرسی مدنی ... حکم به بطالن دعوي  2قانون تجارت و ماده  103

  .»... نمایدم میخواهان صادر و اعال

  تجدیدنظر دادگاه رأي متن

 مسئولیتشرکت الف.  ـ1 :به طرفیت .س. الف يخواهی آقاتجدیدنظر

مورخ  821نسبت به دادنامه شماره  ـ آقاي ح.ر.3س.ح.  يآقا ـ2محدود 

دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن  218صادره از شعبه  26/10/90

و تنفیذ وقوع عقد بیع و  تأییدحکم به بطالن دعوي تجدیدنظرخواه به خواسته 

الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و ردیف سوم 

الشرکه و خسارت دادرسی صادر گردیده انتقال سهم ه انجام تشریفات شکلیب

خواسته وفق مقررات و ، زیرا دادنامه تجدیدنظرباشداست وارد و موجه نمی

براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات 

موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم 

تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق  ،ابراز و اقامه نشده است. براین اساسنماید 

عمومی و انقالب در امور  هاي دادگاهقانون آیین دادرسی  348مندرج ماده 

همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی  358مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 

  شود. رأي صادره قطعی است.می تأییددادنامه تجدیدنظرخواسته 
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  بررسی و نقد .2

 اشخاص به الشرکهانتقال سهم يمحدود برا تیمسئولبا  يهاشرکت در. 1

که الاقل سه  ءشرکا از ياعده تیرضا ،یکی: است شده ینیبشیپ شرط دو گرید

ق.  102داشته باشند (ماده  زین يعدد تیمتعلق به آنها بوده و اکثر هیربع سرما

 يریتفس به بنا). 103(ماده  یرسم سند موجببه الشرکهسهم انتقال يگرید و.) ت

در  شدهاشاره تیاکثر با ءشرکا تیشده است، رضا 102در ماده  »ریغ«که از واژه 

 ضرورت شرکاء از ریغ یاشخاص به الشرکهمــسه الــانتق يراـب تنها فوق، سطر

 ءشرکا گریمشروط به موافقت د گریبه همد ءشرکا توسط الشرکهسهم انتقال و دارد

 زمان در ای شرکت لیتشک يابتدا در را خود موافقت توانندیم ءشرکا 1.ستین

 اتصورتجلس ای اساسنامه مواد در تواندیم موافقت اعالم نیا و کنند اعالم انتقال

 صورت یرسم سند میتنظ با دیبا الزاماً الشرکهاعالم شود اما انتقال سهم کتشر

 نخواهد محسوب شرکت کیشر هیالمنتقلٌ ،يعاد سند با انتقال صورت در و ردیگ

انتقال  يقرارداد عاد ایآ :که است نیا شودیم مطرح بارهنیادر که یسؤال. شد

 تعهد حداقل و بوده اعتبار يدارا خود حدود در ای است اعتباریب یکلبه الشرکهسهم

  کند؟یم جادیا را انتقال به

داده مذکور پرسش  به تجدیدنظرو ه دادگاه بدوي پاسخی که در دو دادنام. 2

شریک شرکت  ،الیهالشرکه، منتقلٌشده این است که نه تنها با انتقال عادي سهم

نه گوگیرنده هیچالدهنده و انتقمیان انتقالشود، بلکه قرارداد عادي محسوب نمی

هم درمورد خواسته خواهان مبنی بر  اعتباري ندارد. بنابراین، حکم بر بطالن دعوا،

خواسته الزام یکی از  درخصوص و همصادر شده است و تنفیذ وقوع عقد بیع  یدتأی

الشرکه برخالف مقررات سهم کهصورتی؛ درخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال

آن ماده  بهبدون موافقت دیگر شرکاء با رعایت نصاب مذکور  .ق. ت 102ماده 

اما اگر  ،قابل دفاع خواهد بوداعتباري قرارداد عادي کامالً منتقل شده باشد، بی
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 ،الشرکه به غیربا انتقال سهم 102شده در ماده بینینصاب پیش شرکاي دیگر با حد

الشرکه و دهنده سهماعتبار تلقی کردن قرارداد عادي بین انتقالموافق باشند بی

مطلق، محل تأمل جدي است اگرچه نویسندگان حقوق طور گیرنده، بهانتقال

به اعتباري انتقال عادي  شده در سطور فوقبدون تفکیک دو حالت اشارهرت نیز تجا

   1اند.الشرکه نظر دادهسهم

قانون تجارت شکی نیست که  103. با توجه به حکم امري مندرج در ماده 3

 مسئولیتتواند شریک شرکت با الشرکه با استناد به قرارداد عادي نمیالیه سهممنتقلٌ

تنظیم سند رسمی ضروري است اما ماده مذکور  ،محدود تلقی شود و براي این امر

کلی ندارد. عالوه بر آن باید توجه کرد که طور داللتی بر بطالن قرارداد عادي به

قانون ثبت اسناد و  48و  47شباهت به مقررات مواد بی .ق. ت 103مقررات ماده 

موجب سند رسمی شده باید بهالك ثبتطبق مواد مذکور انتقال امامالك نیست؛ 

یم شده بدون تنظباشد با این حال حتی حقوقدانانی که انتقال مال غیرمنقول ثبت

شنده و وفرمیان عادي  طور مطلق بر بطالن قرارداداند، بهسند رسمی را نپذیرفته

خریدار مال غیرمنقول نظر نداده و آن را قراردادي صحیح که مدلول آن تعهد به 

   2اند.و حتی معامله معارض با قولنامه را قابل ابطال دانسته نتقال است، پذیرفتها

 عادي نیز در فرض رعایتموجب قرارداد الشرکه بهانتقال سهم . در مورد4

موجب دهنده بهکه انتقال دکرتوان اظهار می .ق. ت 102شدن مقررات ماده 

گیرنده شده است و این خود به انتقالالشرکه انتقال سهمقرارداد عادي، متعهد به 

دهنده را گیرنده نیست اما انتقالالشرکه به انتقالقرارداد اگرچه ناقل مالکیت سهم

گیرنده نیز با استناد به کند. انتقالالشرکه به او میمتعهد به انتقال رسمی سهم

جب سند رسمی موهد به انجام تعهد یعنی انتقال بهتواند الزام متعقرارداد عادي می

قانون  103را از دادگاه بخواهد و پذیرش این ادعا بر فرض اثبات، مخالفتی با ماده 

  

 .249)، ص 1377(تهران: سمت،  1، جهاي تجاريحقوق تجارت: شرکتربیعا اسکینی،  ؛264همان، ص  .1

 .65-63 )، 1376(تهران: شرکت انتشار با همکاري شرکت بهمن برنا،  1، جعقود معینناصر کاتوزیان،  .2



  115/  الشرکه ... اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد عادي انتقال سهم

ق.  223توان این استدالل را با استناد به ماده بلکه می ،تجارت و دیگر قوانین ندارد

فساد آن معلوم شود و نیز  اینکهاصل بر صحت معامالت است مگر  ،که طبق آن .م

داده تقویت کرد.  که اصل را بر لزوم معامالت قرار .ق. م 219ه با استناد به ماد

آورند که بر آن قراردادها حقوق مشروع و قانونی براي طرفین آن به وجود میعالوه 

نیز مورد حمایت قرار گیرند. قرارداد عادي  ها دادگاهاین حقوق توسط  استالزم 

کند که له ایجاد میمتعهد طرفین در این قضیه نیز، حداقل این حق را برايمیان 

  متعهد را به انجام تعهد خود الزام کند.

اد عادي انتقال رأي دادگاه بدوي و تجدیدنظر که قرارد اینکه. نتیجه 5

  رسند.قابل انتقاد به نظر می ،انداعتبار تلقی کردهطور مطلق بیالشرکه را به سهم

  


