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) 1392(سال گزارش وحدت و تهافت رویه قضایی در امور تجاري 

  ـ قسمت اول
  

  پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضاییتهیه و تنظیم: 
  

 دعواي اعسـار از سـوي مـدیرعامل    «درخصوص  تهافت رویه قضایی

  »شرکت تجاري

به) از از پرداخت هزینه دادرسی یا محکومهایی که دعواي اعسار (پرونده

میان نظر دالیل اختالفیکی از  ،هاي تجاري طرح شدهناحیه مدیرعامل شرکت

مدیرعامل برخی محاکم، بنا به اعتقاد ؛ اکم تجدیدنظر استان تهران گشته استمح

عملیات تجارتی را به عهده  گذارنقانوزیرا  آیدشمار نمیبه »تاجر« ،شرکت تجاري

، شرکتاران تأثیري در کارگز ،ياین عملیات و اقدامات تجارآنکه بیشرکت گذارده 

مجاز به  ،مدیرعامل شرکت تجاري ،بنابراین داشته باشد. آنعضاء مدیرعامل یا ا

دیهی است که ب این دسته از محاکمطبق نظر  1.باشدمیتقدیم دادخواست اعسار 

وگرنه ممکن  دهدقرار نمیتاجر در رده فرد را  ،صرف مدیرعاملی شرکت تجاري

است مدیرعامل یک شرکت تجاري به اعتبار فعالیتی که خارج از چارچوب 

قلمداد گردد. تاجر تلقی نشدن دهد، تاجر مدیرعاملی شرکت تجاري انجام می

واسطه سمت مدیرعاملی، دستمایه استدالل برخی ههاي تجاري بمدیرعامل شرکت

دعواي ورشکستگی چنین شخصی  ،دیگر از شعب نیز شده است تا با استناد به آن

چراکه در دعواي ورشکستگی، دادگاه ابتدا باید تاجر بودن شخص  2؛رد شودهم 

  .نمایدمورد نظر را احراز 
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واسطه  مدیرعامل شرکت تجاري بهدرمقابل، برخی دیگر از شعب معتقدند 

از  دادخواست اعسار ،بنابراین آید.شمار میبهمدیرعامل، تاجر  در مقام فعالیت خود

طرح  ،براساس این دیدگاه، راه اثبات اعسار چنین شخصی 1.شودوي پذیرفته نمی

 دعواي ورشکستگی است.

 حدود اختیار مـدیرعامل شـرکت در   «درخصوص رویه قضایی وحدت

  »طرح دعوا

ها مقابل آن، گاهی در اساسنامه شرکتمورد حق طرح دعوا و دفاع در در

در این فرض،  شود.مدیره تعیین میهیأتعنوان اختیارات هصراحتاً این امر ب

 ،مدیره به ويهیأتکه چنین اختیاري توسط آنمگر استاختیار فاقد مدیرعامل 

طرح دعوا یا دفاع لذا و این موضوع در روزنامه رسمی نیز منتشر شده باشد،  ءاعطا

با 2بوده و صحیح نیستخالف اساسنامه شرکت توسط مدیرعامل بر گرفتهصورت

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، و طبق آگهی به نظر یکی از شعب  این وجود،

مضاي اسناد و اوراق غیرتعهدآور شخصاً در امدیرعامل  روزنامه رسمی شرکت اگر

 عاملمدیرتنها تعهدآور نبوده و  در زمره اسناد ،تقدیم دادخواست حق باشدذي

صالحیت تقدیم آن از ی و نماینده قانونی شرکت، یول اجرائعنوان مس بهاست که 

  3باشد.برخوردار می

 اثر عدم ثبت انتقال سهام بـا نـام در   «درخصوص  قضایی رویهوحدت

  »دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص

 در نام با سهام انتقال الیحه اصالحی قانون تجارت، 40براساس ماده 

عدم رعایت  رسد. ثبت به شرکت سهام ثبت دفتر در باید خاص سهامی ايه شرکت

تأثیري در صحت واگذاري و اصل و ماهیت نقل و انتقال سهام و  این تکلیف قانونی،

 و نقل چنین بنا به اعتقاد برخی شعب، صورتاین غیر در 4طرفین نداردمیان روابط 
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 هرچند ممکن است 1.نیست استناد قابل ثالث اشخاص و شرکت مقابل در انتقالی

و نظریه عدم قابلیت باشد  ظاهر، در تعارض این دو نظرتهافت و در عین حال 

منافاتی با صحت قرارداد واگذاري سهام  گونهاستناد در مقابل اشخاص ثالث، هیچ

  بین طرفین ندارد.

 شیوه ظهرنویسی چک توسط شرکت«درخصوص رویه قضایی وحدت«  

ظهرنویسی سند تجاري مستلزم امضاي ظهر سند تجاري است. در موردي که 

گیرد باید پشت سند تجاري، منقوش به امضاي شرکت صورت میظهرنویسی توسط 

 يبدون انضمام امضا ،مهر شرکتدارنده(گان) امضاي مجاز شرکت شود. بنابراین، صرف 

نام ظهرنویسی در زمره  تواننمی وگردد نماینده قانونی شرکت موجب انتقال چک نمی

لی ابراز اراده مکتوب اشخاص، این رویه مبتنی بر این استدالل است که ابزار اص 2برد.

  اي مبرّاست.که مهر از داشتن چنین ویژگیباشد درحالیمی» امضاء«

 هـاي   شیوه طرح دعوا علیـه شـرکت  « درخصوصرویه قضایی وحدت

  »شدهمنحل

یا در حال متصف بدان هستند اینکه شده هاي منحلشرکتاي که از ویژگی

 اگر شرکت در حال تصفیه باشد .یافته استها پایان یا عملیات تصفیه آن اندتصفیه

در حال ( منحله تجاري  شرکت و نداشته وجاهت تصفیه مدیر علیه دعوا طرح

در دادخواست به لبته باید توجه داشت ا 3.طرف دعوا قرار گیردد بای می )تصفیه

قید » در حال تصفیه«عبارت  ،باید پس از نام شرکت هااین دسته از شرکتطرفیت 

  4.قابلیت استماع ندارد ،وگرنه دعويشود 

 ها خاتمه یافته است،اي که عملیات تصفیه آنهاي منحلهمورد شرکتاما در

 طرفباید  تصفیه مدیران یا مدیر و نداشته موضوعیت شرکت علیه دعوي طرح

  رفته است.میان طور کامل از که شخصیت حقوقی شرکت بهچرا 5شوند واقع دعوي
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  قابلیت استماع دعواي مطالبـه سـود   « درخصوصتهافت رویه قضایی

  »رغم عدم تشکیل یا تصویب مجمع عمومیسهام علی

درمورد این موضوع که آیا قبل از تصویب مجمع عمومی مطالبه سود از 

رویه محاکم تجدیدنظر استان تهران میان شرکت قابلیت استماع دارد یا خیر، 

  :هستتهافت 

موکول بـه تشـکیل    ،الشرکه شرکتسهم تقسیم سودبه نظر برخی از محاکم، 

قبـل از تشـکیل جلسـه مجمـع      مجمع عمومی عادي است و الزام به پرداخت سـود 

قابـل اسـتماع   ، غیرسـود از دادگـاه   ملذا دعوي تقس، نبودهدر اختیار دادگاه  عمومی

خواهان در چنین دعوایی باید مسـتنداتی حـاکی از تشـکیل جلسـه      ،بنابراین. ستا

  1مجمع عمومی و تصویب تقسیم سود ارائه دهد.

 سـود  تقسیم به مکلف سهامی، هاي شرکت مدیرهاما طبق نظر دیگر محاکم، هیأت

 خـود  تکلیـف  به چنانچه و هستند مالی سال انقضاي از پس سهامداران میان قابلِ تقاسم

  2 .نمود درخواست دادگاه از را تکلیف این انجام به الزام توان می نکنند عمل

 ـ ـرویدتـوح ـ ـه ق ـ «صوص ـضایی درخ ـ ـخ اب شخصـیت  ـرق حج

 »حقوقی شرکت

استقالل شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و  وجودبا 

الواقع تحت سیطره مؤثر  مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی

انگاشته، تواند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده دادگاه میشخص حقیقی است، 

له مسئول را در برابر متعهد وي ،کردهتعهد ایجادشده را منتسب به اصیل واقعی 

. با توجه به لزوم جلوگیري از تقلب نسبت به قانون و جلوگیري از بشناسد

ند توا سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقالل شخصیت حقوقی شرکت نمی

  3.مستمسکی براي برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد
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  اجراي عدم درج تاریخ صدور ضمانت« درخصوصتهافت رویه قضایی

  »در چک

آنها ازجمله  که درنظر گرفته استشرایطی براي صدور چک ، قانون تجارت

 این شرط قانون ،اشاره کرد. اگر صادرکننده »درج تاریخ صدور چک«توان به می

مورد درنظر ) منجر به اختالفبدون تاریخباشد (صدور چک را اجابت نکرده مزبور 

  د:گردمی محاکممیان اجراي آن ضمانت

بدون تاریخ صادر و تسلیم دارنده شود  ،چک چنانچه برخی از شعب معتقدند

اذن در  ء،شده است، زیرا اذن در شی  داده ويبه  ،طور ضمنی وکالت درج تاریخ به

بودن چک در  ءاثبات بدون تاریخ یا سفیدامضا ،بنابراین 1باشد.میهم   لوازم آن

 2اعتباري سند ندارد.اي با بیو تکمیل آن توسط دارنده، مالزمه هنگام صدور

 چک صدور که بر این باورنددرمقابل، برخی دیگر از شعب برخالف نظر فوق 

 توجه با دارنده، توسط آن موخر کردن پر و تاریخ قید بدون و ءسفیدامضا صورت به

 سلب سبب ،صدور لحظه در تجاري سند الزامی مندرجات کامل درج لزوم به

  3.گردد می موصوف چک از تجارت قانون امتیازات

  به حواله کرد«آثار خط زدن عبارت « درخصوصتهافت رویه قضایی« 

  »توسط صادرکننده چک

 اگر بر این امر استوار است که تهرانمحاکم تجدیدنظر استان عقیده برخی از 

واجد دو اثر  ، توسط صادرکننده از روي چک خط زده شود»به حواله کرد«عبارت 

  خواهد بود:

حق نخواهد بود دیگري، ذي به آن انتقال و در ظهرنویسی اولیه، دارنده .1

زیرا شخصیت دارنده چک ظاهراً براي صادرکننده آن حائز اهمیت بوده 

الیه قابل واي مطالبه چنین چکی از سوي منتقلٌـابراین، دعـبنت. ـاس

  4استماع نیست.
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تواند با  نمی و شودنمی داده تشخیص نیت حسن با دارنده نیز الیهمنتقلٌ .2

 شرایط از خارج را چک وجه ،»عدم قابلیت استناد به ایرادات«استناد به اصل 

   1کند. مطالبه انصادرکنندگ از چک وصول براي مبنا، قرارداد شدهتعیین

تجاري است سندي  ،چکاما برخی دیگر از شعب، مخالف این رویه بوده و معتقدند 

در  »کرد حواله«خط خوردن عبارت  ،بنابراین .دگرد که با ظهرنویسی به دیگري منتقل می

کاشف از نماید و نه قادر است از چک سلب  را پذیري تواند وصف انتقال میه متن چک ن

  2.صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشداراده 

  آثار واخواست نکردن سفته توسط دارنده«تهافت رویه قضایی درخصوص«  

 قانونی مهلت در ها آن دارنده سوي از دعوي مستند هاي سفته چنانچه

 و شود می تلقی تعهدآور عادي سند یک حد در ها سفته این باشد نشده واخواست

 اسناد مهم اثر دو علت همین به ،است تجاري اسناد هاي ویژگی و امتیازات فاقد

 بدون خواسته تأمین قرار صدور امکان و امضاء صاحبان تضامنی مسئولیت( تجاري

 سفته نشدن صرف واخواست فلذا 3.گردد می زایل )ها آن از احتمالی خسارت ایداع

  نیست.موجبی براي صدور قرار عدم استماع دعوي 

 تجارت قانون شرایط با مطابق سفته تنظیم عدم اثر « مورد در رویه قضائی«  

فته شرایطی تعیین شده است که قانون تجارت براي صدور س 307در ماده 

مندرجات خاصی را در آن (سفته) قید کند. در  بایدطبق این شرایط کننده صادر

به علت فقد بخشی از این یا حتی و وط تمام یا برخی از این شر صورت عدم رعایت

گاه شعب دادکه طوريی است بهاجراییقین داراي اثر و ضمانتمندرجات، به

  :دارند نظرباره اختالفتجدیدنظر استان تهران دراین

 نشده باشد فق قانون تجارت تنظیم اگر متن سفته ومطابق رأي برخی شعب، 

تی به عنوان یک سند مدنی نیز چنین سندي را ح 4.وجه آن قابل مطالبه نیست
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 ... )1392گزارش وحدت و تهافت رویه قضایی در امور تجاري (سال /  139

 خواهد شماربه آور ذمه عادي سند عنوان به سفته زمانی زیرا ،قلمداد نمودتوان نمی

 مواعد در صرفاً و باشد شده صادر و تنظیم صحیح طور به شکلی نظر از کهآمد 

 نواقص وجود باوگرنه  باشد نگرفته قرار دعوي اقامه و طرح یا واخواست مورد قانونی

  1.شد نخواهد تلقی نیز تعهدآور عادي سند یک عنوان به قانونی شکلی

 تجارت قانون شرایط رعایت ، عدمدیگر شعباز درمقابل، براساس رأي صادره 

 سند یک عنوان به همچنان سفته و کندنمی ساقط اعتبار از را آن سفته، مطالبه در

شرایط مندرج در نادیده انگاشتن  ،بنابراین .است مطالبه قابل غیرتجاري عادي

نعی براي لیکن ما سازداز عداد اسناد تجاري خارج می قانون تجارت صرفاً آن را

  2.گرددمطالبه وجه آن محسوب نمی

 شـده بابـت   شرط مطالبه چـک صادر « درخصوصرویه قضایی وحدت

  »تضمین تعهدات

 شده باشددر متن چک قید  »مابین بابت تضمین قرارداد فی«عبارت هرگاه 

مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور  ،مطالبه وجه آن

بنابراین تا قبل از اثبات  3باشد.می است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی

واي مطالبه چنین چکی قابلیت ـراردادي خود، دعـهد قـعهد از تعـلف متـتخ

  4استماع ندارد.

  داللت امضاء ظهر سند تجاري« درخصوصتهافت رویه قضایی«  

، کننده در اسناد تجاريتفاوت در حدود مسئولیت اشخاص امضاءبا توجه به 

گرفته به چه عنوان انجام شده است واجد آثار حقوقی تعیین اینکه امضاء صورت

، داللت آن، و نیز بدون ذکر عنوان در پشت سند تجاري. همانا امضاي است

  :میان محاکم گشته است نظرموجبات اختالف

 عرفاً چک، ظهر يامضا صرف است کهبرخی از آراء صادره متضمن این معن

 ظهرنویسی صورتی در و داشته چک وجه پرداخت در ضمانت در ظهور و داللت

 و مواعد لذا ،گردد قید چک ظهر در ظهرنویسی موضوع صراحتاً که شود می تلقی
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   140/  1395، تابستان 15قضایی، شماره  يفصلنامه رأي: مطالعات آرا

 درمورد مربوطه، مواعد ازجمله تجارت قانون 286 و 315 مواد در مذکور شرایط

  1.نیست جاري ضامن علیه ،دعوي

 امضايهم  باشد کهمیاین موضوع بیانگر  ،مقابل، رأي صادره از دیگر شعبدر

است  تصریح مندنیاز ،ضمانتهم  و دارد انتقال در ظهور ،تجاري اسناد ظهر

  2خالف اصل است. ،ضمانت کمااینکه

  
  

  
دادگاه تجدیدنظر استان تهـران؛ رأي   51شعبه  10/6/1392مورخ  9209970269400691. رأي شماره 1

استان تهران؛ رأي شـماره  دادگاه تجدیدنظر  13شعبه  7/3/1392مورخ  9209970221300286شماره 

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 33شعبه  31/3/1392مورخ  9209970223300075
  

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 56شعبه  4/6/1391مورخ  9109970270100658. رأي شماره 2


