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  چكيده

 قواعد موجب هب. است از مباحث مهم حقوق اسناد تجاري ،صدور سند تجاري به نمايندگي     
 ،، اصوالً متوجه اصيل بوده باشدعمومي، تعهدات ناشي از سندي كه به نمايندگي صادر شده

 شخص از سوي انجام عمل حقوقي صورت در نيهمچن. نماينده از اين جهت مسئول نيست
 يادشده، عمل حقوقي  استدهكرفاقد نمايندگي يا شخصي كه از حدود نمايندگي تجاوز 

صدور سند  خصوصاين است كه اگر نماينده در  پرسشحال . يستنداراي نفوذ حقوقي 
يا از  داراي سمتي نباشديا برخالف ادعاي نمايندگي، د كننتجاري، سمت خويش را اظهار 

چنين  ،گفته پيشقواعد عمومي  اوجودبتوان  ميآيا حدود اختيارات خويش تجاوز نموده باشد، 
با توجه به وضعيت خاص نمايندگي .  را مسئول تعهدات ناشي از صدور سند دانستيشخص
. يابد يتري م  بيشاهميت يادشدههاي  خصوص شركت در ها پرسشين اهاي تجاري،  شركت

است با توجه به اقتضائات اسناد تجاري و مقررات خاص قانون تجارت، صدد  اين جستار در
  .مسائل در نظام حقوقي ايران پاسخي شايسته ارائه نمايداين براي 
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  مقدمه. 1
مبادالت تجاري در سطح ملي و ويژه در  امروزه اسناد تجاري در مراودات ميان اشخاص به 

رواج اسناد تجاري خود موجب . اي برخوردار است العاده المللي از گسترش و اهميت فوق بين
اين هريك از  .ي شده است ظهرنويس وگسترش اعمال حقوقي مرتبط با آن از قبيل صدور سند

عنوان  صدور سند به ةلئاز اين ميان مس. دكنن  ميرا ايجاد  يحقوق  وها اعمال حقوقي مسئوليت
صدور سند  .دارداي   آغازين جريان سند در مراودات تجاري و غير آن، اهميت ويژهةنقط

موجب  به .شخص انجام شود ةنمايند از سويعنوان يك عمل حقوقي، ممكن است  تجاري به
برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر « قانون تجارت ايران، 227 ةماد
اول  ةضميم( برات و سفته دربارةقانون متحدالشكل ژنو  3 ةين حكم در بند سه ماد ا.»...شود

 قانون تجارت فرانسه نيز تصريح و 511-2 ةمادو بند سه ) 1930كنوانسيون ژنو مصوب 
 اساس بر .»ممكن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد«موجب آن مقرر شده كه  به

 19 كنوانسيون ژنو مصوب اول ةضميم ( چكدربارةكل  قانون متحدالش11 ةمستنبط از ماد
  . استشده فته نيز نمايندگي در صدور چك پذير)1931مارس 

مهمي در خصوص مسئوليت  هاي پرسشساز   زمينه،صدور سند تجاري به نمايندگي
صدور سند  خصوصدر . گردد ، مي استاز طرف او صادر شدهسند نماينده و شخصي كه 
 نماينده و توجه مسئوليت به اصيل  نداشتنتوان مسئوليت  بايد ديد آيا ميتجاري به نمايندگي،

آيا ميان . مسئول دانست باره يا بايد نماينده را نيز در اين پذيرفتاي عمومي  عنوان قاعده را به
 فرضي كه نماينده سمت خويش را آشكار نموده با فرضي كه نمايندگي خويش را افشا نكرده

دارد؟ در اين ميان وضعيت ادعاي غيرواقعي نمايندگي و تجاوز نماينده ، تفاوتي وجود ناست
 هايي پرسشبديهي است پاسخگويي به چنين . از حدود اختيارات خود نيز قابل بررسي است

.  مسئوليت ناشي از صدور سند تجاري به نمايندگي را ترسيم نمايددربارةتواند قواعد عام  مي
اي است كه  داراي احكام ويژه گاههاي تجاري  يندگي شركتعالوه با توجه به اينكه نما به
 مسئوليت ةلئ مؤثر واقع شود، پرداختن مستقل به مسهاي يادشده پرسشتواند در پاسخ به  مي

 بايد توجه .شركت تجاري شايسته استجانب ناشي از صدور سند تجاري به نمايندگي از 
چك، سفته و (جاري به معني خاص كلمه مقاله ناظر به اسناد تاين داشت كه قلمرو موضوعي 

 رو، اين از. است حاضر ةنظر موضوع مقال زيادي از نقطه هاي اشتراكباشد كه داراي  مي) برات
هاي   توجه به كنوانسيون،در حقوق ايران، بر حسب مورد يادشدهدر خالل بررسي موضوعات 

 و اشاره به ،لمللي مهما عنوان يك سند بين  در خصوص اسناد تجاري بهم1931 و 1930ژنو 
 الهام قانون تجارت ايران، بر ععنوان منب اسناد تجاري به زمينةمقررات تجاري كشور فرانسه در 

  .غناي بحث خواهد افزود
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   قواعد عام مسئوليت ناشي از صدور سند تجاري به نمايندگي.2
توان در  ه آيا مي كديدهاي مربوط به آن، بايد  با توجه به ويژگي خاص اسناد تجاري و ضرورت

از اصل عدم مسئوليت نماينده و توجه مسئوليت به اصيل سخن گفته  پيشخصوص اسناد 
  شخصيتوان ميبا توجه به مقتضيات خاص اسناد تجاري، در چه مواردي  اين، بر افزون. گفت

  .دانست مسئول ،عنوان نماينده، سند تجاري صادر نموده  كه بهرا
  

  اينده و توجه مسئوليت به اصيلاصل عدم مسئوليت نم. 1 .2
چه كسي است؛ نماينده، بايد ديد مسئوليت متوجه  از سويدر صورت صدور سند تجاري 

بايد مقررات  نخست، پرسشبراي پاسخ به اين . ؟ صادركننده يا هر دوي ايشانةاصيل يا نمايند
ات بديهي است در صورت وجود اصلي در اين خصوص در مقرر. شودحقوق تجارت بررسي 

در غير اين صورت بايد از قواعد عام حقوق مدني . دشوخاص تجاري، بايد بر اساس آن عمل 
در حقوق ايران، فرانسه و قانون متحدالشكل ژنو به صورت مطلق، سخن از  .بهره گرفت
 دربارة قانون متحدالشكل ژنو 9 ةمادموجب  به. سند به ميان آمده است ةصادركنندمسئوليت 

خصوص قبولي و پرداخت  براتكش در« قانون تجارت فرانسه، L.511-6 ةادبرات و سفته و م
صادركننده «نموده،   قانون متحدالشكل ژنو راجع به چك نيز مقرر12 ةماد .»....مسئوليت دارد

 قانون تجارت ايران نيز سخن از مسئوليت تضامني 249 ةماد .»....چك ضامن پرداخت آن است
 ةمادموجب  اين حكم به. به ميان آورده است) دهنده برات (اشخاص متعددي از جمله براتكش

  .قابل اجراستسفته و چك نيز  ةدربار ،به ترتيباين قانون  314 ةماد و 309
 نظر به ،)45، ص1385 ،يخزاع( سندگاني از نويبرخالف نظر برخ ،گفته پيشبا توجه به مطالب 

 مسئوليت متوجه صادركننده نماينده، اصوالً از سويرسد در فرض صدور سند تجاري  مي
از  .وجود دارددر تأييد اين نظر چند دليل . تيس و نماينده از اين بابت مسئول نهبود) اصيل(

 در »tireur«اصطالح  قانون تجارت ايران و 249 ةماددر » دهنده برات«سويي، متبادر از اصطالح 
خواه مباشرت در صدور  ؛مقررات قانون فرانسه و قانون متحدالشكل ژنو، شخص اصيل است

  .ايديا اينكه ديگري به نيابت از او اقدام به صدور سند نمباشد سند داشته 
 قانون مدني 674 ةمادموجب  به 1. استسازگاراين تفسير با مقررات عام حقوق مدني نيز 

 .»...موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است، انجام دهد «،ايران
 كه به اتفاق آرا صادر شده نيز به 2هاي صلح و حقوقي   قضات دادگاه18/12/67مورخ رية نظ

                                                           
المللي يكنواخت نمودن حقوق  المللي كه از سوي مؤسسة بين  اصول قراردادهاي تجاري بين2- 2-3در بند يك مادة . 1

هاي افشاشده پذيرفته شده است  طالعات تطبيقي تدوين گرديده، همين اصل در خصوص نمايندگيخصوصي بر پاية م
)UNCITRAL, 2010, p. 78(. 
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 674مادة نظر به «موجب اين نظريه،  به. است فته قانون مدني همين نظر را پذير674مادة استناد 
چنانچه وكيل در حدود اختيارات خود از جانب موكل سفته را امضا نموده باشد ... قانون مدني 

اين ماده  .)152، 1385نوبخت، (» شود و نه وكيل ل نسبت به آن سند مسئول و متعهد شناخته ميموك
داللتي بر  ،داللت بر تعهد موكل داشته) 673 تا 666 ةماد( مواد مربوط به تعهدات وكيلو 

به تجاري  در فرض صدور سند  بنابراين.عنوان يك اصل كلي ندارد مسئوليت وكيل به
 داراي  اخيرةلئمس ،همه اين  با.1ندارد نماينده مسئوليت  است ووالً اصيل مسئول اص نيزنمايندگي

  .شد بررسي خواهد ادامة مقالهدر قانوني است كه  هاياستثنا
  

  امكان شناسايي مسئوليت براي نماينده. 2. 2
. شود مي شخصي كه به نمايندگي اقدام به صدور سند تجاري نموده، مسئول تلقي ،در مواردي

از .  مسئوليت نماينده را مطرح نمايدةلئاين راستا از سويي، كتمان نمايندگي ممكن است مسدر 
تواند موجب مسئوليت  سوي ديگر، فقدان نمايندگي يا تجاوز نماينده از حدود اختيارات مي

اي كه سند را  نمايندهبنابر مصالحي، در موارد خاص قانوني ممكن است  اين، بر افزون. وي باشد
  .ته شود است، مسئول دانسنمودهصادر 
  

  نمايندگي افشانشده. 1. 2 .2
 ضوعمواين . باشدده كرنممكن است نماينده در زمان صدور سند، نمايندگي خود را افشا 

دهد كه صادركننده واقعي سند تمايل ندارد كه ديگران از روابط تجاري او  ويژه زماني رخ مي به
له در بحث ئمثال بارز اين مس. )116، ص1387، صقري .ك.ر( ندآگاه شوبا اشخاص ديگر 

  نكردن و افشا به نمايندگيسند در فرض صدور ،بايد ديدحال . شود ظاهر مي كاري العمل حق
پس از صدور سند شود كه  در فرضي مطرح مي پرسشاين . ، چه شخصي مسئول استسمت

 نمايندگي در صدور سند پرداخت، مدعيامضاكننده براي گريز از تعهد بدون اظهار نمايندگي، 
 يا نماينده، اصيل(صي اشخشخص يا ابنابراين بايد ديد بر فرض اثبات اين ادعا، چه . دشو  مي

له در اين است كه از سويي، مطابق اصل ئمساين اهميت پرداختن به  .دنمسئوليت دار) هر دو
. كند، ندارد  ايجاد ميعنه خود گفته، اصوالً نماينده مسئوليتي بابت تعهداتي كه براي منوب پيش

شود،   سند متعهد آن محسوب مية سند به اعتماد ظاهر و اينكه امضاكنندةاز سوي ديگر، دارند
  .استده شحاضر به پذيرش سند 

                                                           
در حقوق انگلستان نيز افزودن عبارتي دال بر اينكه امضاي صادركننده از جانب اصيل يا به سمت نمايندگي از طرف وي . 1

  ).586، ص1378اشميتوف، (اشد ب بوده، موجب سلب مسئوليت از امضاكننده مي
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 كلي اين است ة قاعد، قانون مدني اين كشور1321 ةماددر نظام حقوقي فرانسه با توجه به 
فاقد  ،قرارداد پنهاناين ، دهشالث پنهان  اشخاص ثاز ديدكه در صورت وجود قراردادي كه 

 ,Flour( است كماح  و فقط در روابط طرفين قرارداداستعليه اشخاص ثالث هرگونه اثري 

Aubert et Savaux, 2002, p. 298; Colin, Capitant et Julliot De la Morandière, 1966, p. 282(. 
اين قاعده در مبحث بر ) Malaurie, Aynès et Gautier, 2009, p. 280(دانان فرانسه  برخي از حقوق

 كه قرارداد نمايندگي  بحث نيز ازآنجايي ضوعموله ئبنابراين در مس .1اند هداشتتصريح  نمايندگي
برخي از  . نيست استنادقابل، عليه وي است سند از مصاديق قراردادهاي پنهان ةنسبت به دارند

اي كه   نيز ضمن مسئول دانستن نماينده)Legeais, 2009, P. 374( دانان تجاري فرانسه حقوق
 رابطه ميان اصيل و نبوداست، از ده كربدون آشكار نمودن سمت خويش، سند را صادر 

مبتني بر اعتبار  يادشدهدرواقع احكام  .اند  سخن گفته)سند ةدارنددر اينجا (اشخاص ثالث 
 شخاص ثالث ايجاد نمودهبخشيدن به ظاهري است كه اعتماد معقول و مشروعي را براي ا

عمل به  ةنظري« در اين خصوص از )Cornu, 1992, p. 56 (دانان فرانسه  برخي از حقوق.ستا
حقوقي آثار  براي پيدايش  ظاهر، از كافي بودن وضعدر تبيين مفهوم نظريهو  هكرد ياد 2»ظاهر

گونه كه  قع هماندروا. اند هسخن گفت)  اشتباهي مشروعدليلبه ( ناآگاه  اشخاص ثالثنسبت به
براي   و تأمين امنيت حقوقيمنظور بهاند،   اعالم داشته)Ghillien et Vincent, 2007, p. 49( برخي

  . شده استپذيرفتهنتايج حقوقي آثار و  ،وضعيت ظاهري
.  ساكت استهلئمساين مقررات قانون تجارت ايران در باب اسناد تجاري در خصوص 

براي اين مهم از . جستجو نمودديگر له را در مقررات ئن حكم مستوا بنابراين بايد ديد آيا مي
سويي، مطالعه قواعد عمومي حاكم بر اعمال حقوقي و از سوي ديگر، تحقيق در قواعد 

در اين  .گشاست ، شايسته و راهاست بحثداراي مالك مشترك با موضوع مورد  كه اختصاصي
موجب اين ماده،  به. هستيم روبرو ، قواعد عامعنوان يكي از  قانون مدني به196 ةراستا، با ماد

كند، آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع  كسي كه معامله مي«
امكان اثبات موجب اين ماده،  به. »...عقد خالف آن را تصريح نمايد يا بعد خالف آن ثابت شود

پذيرفته ندگي خويش را مخفي نموده،  نماي،شخصي كه در زمان انعقاد قراردادنمايندگي براي 
 از .)51- 52 ص،1376كاتوزيان، (  دو نوع تفسير قابل ارائه است،اين حكم خصوصدر . شده است

 ،اساساين  بر  كهرا ناظر بر روابط ميان وكيل و موكل دانست يادشدهسويي ممكن است حكم 
آيد،  شمار مي ه وكالت بهاثبات وكالت تأثيري عليه طرف قرارداد كه ثالث و ناآگاه نسبت ب

                                                           
المللي نيز نمايندگي افشانشده را عليه ثالث معتبر ندانسته، نماينده را   اصول قراردادهاي تجاري بين2-2-4 بند يك مادة .1

  .)UNCITRAL, 2010, p. 81(داند  شخصاً مسئول انجام تعهدات مي
2. La théorie de l'apparence. 
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. را همچنان طرف قرارداد تلقي نمايد يادشدهتواند وكيل  به تعبير ديگر، وي مي. نخواهد داشت
شمار  بررسي ناظر به روابط ميان طرفين قرارداد به ضوعمواز سوي ديگر، ممكن است حكم 

؛ امير معزّي، 166، ص1382جعفري لنگرودي، ( دانان گونه كه برخي از حقوق در اين صورت همان. ديآ

تواند با اثبات وكالت، در برابر طرف قرارداد، از زير بار تعهدات   معتقدند، وكيل مي)71، ص1388
براي داوري ميان دو . بگريزد و عمالً طرف قرارداد مجبور به مراجعه به موكل خواهد بود

گر  عنوان خط هدايت بهشده، بايد به مباني قانون مدني و نيز اصول كلي حقوقي  تفسير ارائه
  .توجه نمود

؛ شهيد ثاني، 440، ص1409محقق حلي، ؛ 440، ص1394نجفي، (در اين خصوص گروهي از فقهيان امامي 

از  سمت  نشدندر فرض پنهان بودن وكالت و افشا )234، ص1423طباطبائي يزدي، ؛ 302- 303، ص1414
 .1ندا هپذيرفت  رابه وكيل) تشخص ناآگاه از وكال(، امكان رجوع طرف قرارداد وكيل سوي

 استناد شده گونه در توجيه مبناي اين حكم اين. ظاهري معتبر است ةاراددرواقع در اين فرض 
كه از نگاه طرف قرارداد، عملكرد وكيل در اين فرض ظهور در اين دارد كه قرارداد براي 

پديد ظهور اين  اعتماد مشروعي كه بر اساس به ديگر سخن،.  رخ داده استشخص وكيل
   2.، محترم و شايسته حمايت دانسته شده استآمده

زيرا يكي از اصول كلي حقوقي در اين . تر است  با اصول كلي حقوقي نيز هماهنگنظراين 
درواقع اعتبار بخشيدن به اعتماد مشروع اشخاص در . زمينه، لزوم حفظ امنيت معامالت است

 برعكس ؛دشو  ميبات روابط قراردادي بخشي به قراردادها و ث معامالت، موجب امنيت
در تأييد اين نظر ( گردد اعتنايي به اعتماد مشروع باعث تزلزل و ناامني در روابط قراردادي مي بي

  .)119-120، ص1385؛ كاتوزيان، 83-84، ص1385صفايي، . ك.ر
  دارايردبحث موةلئ، برخي از قواعد اختصاصي نيز كه با مسيادشدهبر قواعد عام  افزون

در اين راستا، با مقررات حاكم بر روابط . قرابت و نزديكي است، قابل استناد و استدالل است
 قراردادي دارد ةكار از سويي، با آمر خود رابط العمل حق. هستيم روبروكار  العمل قراردادي حق

شخص اخير از نيابت وي ممكن است  حقوقي دارد كه ةو از سوي ديگر، با طرف قرارداد رابط
كار تعهد مستقيمي ميان آمر و طرف  العمل اقدامات حق پيبه ديگر سخن، در . باشداطالع  بي

 .كار و طرف قرارداد است العمل  حقةعهد شود و تعهدات ناشي از قرارداد به قرارداد ايجاد نمي
 6 ةمادن همچني )428ص ،1386؛ عرفاني، 55، ص1376؛ اسكيني، 52، ص1376كاتوزيان، . ك.در تأييد اين نظر ر(

                                                           
براي آگاهي از جزئيات بحث به . خورد چشم مي هايي به  اختالف،رجوع طرف قرارداد به وكيلاست كه در جزئيات گفتني . 1
  .391، ص1420انصاري،  .ك.همچنين ر. ، مراجعه شودگفته هاي پيش ابكت
 كه در صورت وجود براين باورند يادشده، ضمن پذيرش ظهور )304ص، 2، ج1381شهيدي، ( حقوق تادانبرخي از اس. 2

  .ودش مبني بر انعقاد قرارداد براي موكل بايد بر اساس آن عمل تر ظهور قوي
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. داند كه آن را منعقد نموده است  قرارداد را متعلق به شخصي ميش1316قانون بيمه مصوب 
. شود كه نام شخص ديگر در قرارداد تصريح استتنها استثناي اين حكم ناظر به موردي 

 يوكالتچنين ولي  ،دهشدرنتيجه درصورتي كه قرارداد بيمه به وكالت از طرف غير منعقد 
چنين رسد در  مي نظر به .گذاشته خواهد شد، قرارداد به حساب وكيل  باشددهشنتصريح 
 در زمان  موجودعتماد مشروع ناشي از ظاهر معتبر احترام به ا،گذار  مالك حكم قانونمواردي،

صدور سند تجاري به (بررسي  ضوعمو ةلئمسخصوص همين مالك در . انعقاد قرارداد است
  . نيز وجود دارد)در آن خصوصنمايندگي و پنهان نمودن وكالت 

اي كه  ، مسئول دانستن نمايندهيادشدهبا توجه به قواعد عمومي و مالك قواعد اختصاصي 
به  .داشته، منطقي و موجه است در مقام صدور سند تجاري نمايندگي خويش را مخفي نگاه

 درستي بيان  به)342، ص1388اميرمعزي، (گونه كه برخي  نيز همان ديگر سخن، در اسناد تجاري
زيرا اسناد تجاري در اثر ، هاي مناسب صورت گيرد نيت حمايت  باحسنةاند، بايد از دارند نموده

گيرد كه آگاهي از اوضاع و احوال زمان صدور آن ندارند  ظهرنويسي در اختيار كساني قرار مي
مافي و كديور، (گر به تعبير برخي دي. اند كرده، اعتماد  استشدهو صرفاً به آنچه در متن سند درج 

، نسبت به قصد دروني و ظهور و بروز خارجي يافته آنچه ،، در حقوق تجارت)43، ص1393
رو در پيدايش آثار حقوقي نقش  اين  از است؛ داراي اهميت بيشتري بوده،پنهان اشخاص

حقوقي گونه كه برخي از نويسندگان  ويژه همان به. گيرد  مالك اعتبار قرار مي،بيشتري ايفا نموده
شرط   معتبر پيشاهراند، اعتماد به ظو  بيان داشته)9، ص1389؛ پورنادر و ديگران، 90، ص1390صقري، (

در امور تجاري   و اسنادو گردش اعتباراتتجار سرعت در انعقاد و اجراي معامالت اصل 
 از تجار تيروش اصلح براي حما، وضع ظاهربه  استناددر اين راستا، پذيرش . است

  .)90، ص1390صقري، ( است دانسته شده تين باحسن
باشد، مسئول  آگاه سند از وكالت مزبور ةعدم اظهار نمايندگي، دارند اوجودبچنانچه 

 و آگاه دهكرسند با تكيه و اعتماد به ظاهر اقدام ن ةدارندزيرا  ،نمايد دانستن نماينده صحيح نمي
 در )117، ص1387؛ صقري، 54، ص1376كيني، اس( برخيبه اعتقاد در همين راستا، . است به واقع بوده

  الزمدر متن سندبه نمايندگي كننده، تصريح امضاصورت عالم بودن دارندگان به اصيل نبودن 
 بايد توجه  همچنين.كننده استناد كردامضاتوان به وكيل بودن  نميدر غير اين صورت . نيست
 ، به معني مسئوليت است نموده خويش را پنهانسمتاي كه  كه مسئول شناختن نماينده داشت
 حمايت ،درواقع با توجه به اينكه مبناي شناسايي مسئوليت براي نماينده.  اصيل نيستنداشتن
 سند ةفرض، پس از صدور سند، اثبات نمايندگي عليه دارند با ايننيت است،   باحسنةاز دارند

استناد  يادشدهش به واقعيت تواند به نفع خوي  سند اصوالً مية ليكن دارند؛قابل استناد نيست
  .)117، ص1387صقري، . ك. نظر مخالف رآگاهي ازبراي ( نمايد
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 به دليل افشا و  آيا شخصي كه به نمايندگي اقدام به صدور سند تجاري نمودهحال بايد ديد
 همانند اصيل در فرض دتوان ، مي استدهش نمايندگي خود مجبور به انجام تعهد نكردن

 براتي كه  خصوصدرنمونه،  رايب؟ باشد برخوردارز حقوق ناشي از سند پرداخت وجه سند، ا
ملزم به  سمت خود  نكردنافشا صادركننده كه به دليل ة، آيا نمايندآن را پذيرفته استگير  برات

  مطالبه نمايد؟ گير تواند وجه سند را از برات ، مي استدهشتأديه وجه سند 
 صادركننده كه ةنمايند(شخص مورد نظر  ة، در خصوص امكان مراجعرسد مي نظر به

 ة زيرا با اثبات وكالت، رابط،عنه ترديدي وجود ندارد به منوب) دهكرنمايندگي خود را اظهار ن
اين  ولي ؛ميان وكيل و موكل برجاي خواهد گذاشتدر روابط نمايندگي اثر قانوني خود را 

عنه  به منوب يادشدهشخص  ة مراجع توجيه امكانآن، فقطموجب   به وحل كامل نيست راه
حل، ناشي از تعهدات  راهاين در عنه   نماينده به منوبةحق مراجعتوضيح اينكه  .وجود دارد

در تأييد اين نظر ( عنه دارد مربوط به سند تجاري نبوده، ريشه در روابط خصوصي نماينده و منوب

بايد از مالك  تجاري ن سندابه متعهد يادشده شخص ةبراي مراجع. )55، ص1376اسكيني، . ك.ر
 به يگذار براي اعتباربخش  قانوندر واقع. ثالث كمك گرفت وسيلة بهاحكام راجع به پرداخت 

 قانون 271 ةموجب ماد به. ثالث را مقرر نموده است وسيلة به پرداخت نهاداسناد تجاري، 
 برات ةشخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته، داراي تمام حقوق و وظايف دارند«تجارت، 

 شخص ثالث با پرداخت .استمقامي در اثر پرداخت   اين ماده يكي از مصاديق قائم.»است
 است گفتني. ، حقوق و تكاليف وي را دارا خواهد بوددهشمقام وي  وجه سند به دارنده، قائم

 اقدام به ، وية مسئول سند يا بدون اجازةحكم اعم است از اينكه شخص ثالث با اجازاين كه 
 مهمگذار تسهيل پرداخت وجه سند به نفع دارنده  درواقع از ديد قانون.  نموده باشدپرداخت

 وجود مسئول سند و حتي بدون ةبدون اجازحتي اگر ثالث  وسيلة بهپرداخت بنابراين . است
ثالث به شخصي كه از طرف او پرداخت  ة، حق مراجعانجام شودتكليفي در اين خصوص 

  .را به دنبال داردكننده  گير قبول يز برات و ايادي سابق وي و نگرديده
و  يادشدهشخص ثالث كه با ابتكار شخص  وسيلة به چنانچه در خصوص پرداخت ،بنابراين

كننده بر اساس ترتيبات مربوط به  ثالث پرداختاگر ،  استبدون هرگونه اذن قبلي انجام شده
در فرض ( صادركننده ةي نمايند، به طريق اولداشته باشداسناد تجاري، حق مراجعه به ديگران 

كننده،   زيرا برخالف ثالث پرداخت، نيز بايد داراي حق مراجعه باشد) سمت نكردنافشا
به . همراه اذن قانوني و بلكه همراه تكليف قانوني است گفته پيششخص  از سويپرداخت 

 پرداخت حاوي نوعي اذن قانوني براينيز چنين شخصي به پرداخت قانوني ديگر سخن، الزام 
كننده، به طريق اولي بايد امكان مراجعه وجود داشته  درنتيجه در مقايسه با ثالث پرداخت. است
  .باشد
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 وسيلة بهبا پرداخت فرض اين در  صادركننده ةنمايند از سوي پرداخت تشابهبا پذيرش 
 قانون تجارت براي تعيين حدود حق مراجعه نيز 272 ةمادتوان از حكم  شخص ثالث، مي

اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف «موجب اين ماده،  توضيح اينكه به. تفاده نموداس
شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي  الذمه مي ءها بري دهنده پرداخت، تمام ظهرنويس برات

 به ديگر سخن، ثالث .»اند الذمه ءهاي بعد از او بري عمل آيد، ظهرنويس ها به از ظهرنويس
و ايادي سابق بر وي   استدهكر مراجعه به شخصي كه از طرف او پرداخت  حق،كننده پرداخت
اي كه در زمان ايجاد تعهد، نمايندگي  به همين ترتيب، نماينده. كننده را دارد گير قبول و برات

كننده، حق مراجعه  ، در صورت پرداخت، همانند ثالث پرداخت استدهكرنخود را اظهار 
  .داشتخواهد 

له در نظام حقوقي فرانسه و قانون متحدالشكل ژنو نيز ئاستدالل، پاسخ مساين با توجه به 
 ةماداستدالل، از مالك اين بر  افزون يادشدههاي حقوقي  ويژه اينكه در نظام  به؛مثبت است

L.511-5 دربارة قانون متحدالشكل ژنو 8 ةمادو ) پاراگراف اخير ماده( قانون تجارت فرانسه 
 ةعنوان نمايند هر كه به«، يادشدهموجب مقررات  به. ان استفاده نمودتو برات و سفته نيز مي

شخصي، براتي را امضا كند، درحالي كه اختيار چنين عملي را نداشته، خودش متعهد برواتي 
عنه ادعايي وي  باشد و چنانچه پرداخت نمايد، همان حقوقي را خواهد داشت كه منوب مي
اي كه از حدود اختياراتش تجاوز نموده نيز  مورد نمايندهاين حكم در . توانست داشته باشد مي

نمايندگي و تجاوز نماينده از حدود اختيارات است،  نبود اين حكم كه ناظر به .»جاري است
زيرا در فرضي كه شخص  ، قابل اعمال استطريق اوليكتمان نمايندگي نيز به  خصوصدر 

 حق مراجعه به ، پرداخت وجه سندست، در صورتنينمايندگي  دارايمدعي نمايندگي كه 
كتمان، داراي نمايندگي  اوجودبكند، شخصي كه  ن سند يا برخي از ايشان را پيدا ميمسئوال

  .اختيارات برخوردار باشداين است و اقدام به پرداخت نموده نيز به طريق اولي بايد از 
  

  نمايندگي يا تجاوز از حدود اختيارات نداشتن .2. 2. 2
صي بدون داشتن نمايندگي يا فراتر از حدود اختيارات خود، سندي را به ممكن است شخ

؟ براي است چه شخصي مسئول بايد ديد حال. ادعاي نمايندگي از طرف ديگري صادر نمايد
  . ادعايي قابل بررسي استةعنه و مسئوليت نمايند مسئوليت منوب پرسشپاسخ به اين 

وجه  هيچ ي كه بهشخصت، تحميل تعهد به عنه ادعايي بايد گف در خصوص مسئوليت منوب
 و بودهشده عملي فضولي  زيرا عمل حقوقي انجام ،دخالتي در سند نداشته، غيرمنطقي است

قانون مدني قابل  674و  247اد واين حكم از م. اثر است بينسبت به وي بدون تنفيذ اصيل 
اصيل آيا   از سوييادشده درصورت عدم تنفيذ عمل حقوقي بايد ديدليكن  .استاستنباط 
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  مسئولراادعايي ة نمايندتوان صدور سند را به حساب شخص امضاكننده تلقي نمود و  مي
  ؟دانست
قانون تجارت  L.511-5 ةماد برات و سفته و بند سوم دربارة قانون متحدالشكل 8 ةماد

قي ، اصيل تلستني اختيار داراينسبت به مواردي كه را  يادشده ادعايي ةفرانسه، نمايند
شخصي در ورقه  ةنمايندعنوان  هركس امضاي خود را به«مقررات، اين موجب  به. نمايند مي

برات منعكس نمايد بدون اينكه قانوناً اختيار چنين عملي را از جانب او داشته باشد، مثل ديگر 
متعهدان سند، مسئول است و اگر وجه سند را پرداخت كند، داراي حقوق همان شخصي 

اي كه از  همين قاعده در مورد نماينده. عي نمايندگي بوده استد از جانب او مخواهد بود كه
 قانون 11 ةمادين حكم در ا مشابه .»حدود اختيارات خود تجاوز نموده، جاري است

  .1 شده استمقررمتحدالشكل ژنو راجع به چك نيز 
 بر نليك. وجود ندارددر حقوق ايران، حكم صريحي در اين خصوص در قانون تجارت 

اصيل،  از سوي آن  نشدناساس قواعد عمومي، در صورت فضولي بودن عمل حقوقي و تنفيذ
توان وي را  از باب مسئوليت مدني مي ولي ،دشو  نميعمل حقوقي براي نماينده نيز واقع اين 

با رسد،  نظر مي  به.)44-45، ص1373اسكيني، . ك.در تأييد اين نظر ر( مسئول جبران خسارت دانست
و كيفيت  روشتعيين ميزان زيان و  كه ش1339 قانون مسئوليت مدني مصوب 3 ة ماديت بهعنا

 يادتواند شخص  ، دادگاه ميدانسته از اختيارات دادگاه ،جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال
 ،حل اخير قطعي نيست استفاده از راه. را ملزم به انجام تعهدات ناشي از صدور سند نمايد شده
بنابراين با توجه به روح حاكم بر . استده كرگذار اختيار آن را به دادگاه واگذار   قانونزيرا

شايسته است نحو شايسته ايفا نمايند،  اسناد تجاري و براي اينكه اسناد تجاري نقش خود را به
ادعايي و  ةنمايندمبني بر مسئوليت حكمي گذار در مقررات مربوط به اسناد تجاري  قانون
  .بيني نمايد ، پيش استاي كه از حدود اختيارات خود تجاوز نموده هنمايند

هاي ژنو، شخصي كه در   در حقوق ايران، فرانسه و كنوانسيون،گفته پيشمطالب باتوجه به 
 داراي نماينده ادعايي كه در واقع و دهكرنصدور سند تجاري نمايندگي خويش را اظهار 

، بسته به  است حدود اختيارات خود تجاوز نمودهاي كه از نمايندهنيز ست و نينمايندگي 
هاي  البته مبناي مسئوليت در نظام. ندا بابت كل وجه سند يا قسمتي از آن مسئول ضوع،مو

آنچه در هر سه نظام حقوقي مسلم است اينكه در  ولي. داردهايي  تفاوتشده  حقوقي اشاره
دو قيد . نماينده منتفي استصورت وجود دو قيد، مسئوليت متوجه اصيل بوده، مسئوليت 

 ثانياً عنوان نمايندگي در خود سند قيد ،ند از اينكه اوالً نماينده داراي اختيار بودها مزبور عبارت

                                                           
المللي نيز مدعي دروغين نمايندگي را مسئول انجام تعهدات شناخته   اصول قراردادهاي تجاري بين2-2-6 بند يك مادة .1

  .)UNCITRAL, 2010, p. 84(است 
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. ك.؛ همچنين در تأييد اين مطلب در حقوق فرانسه ر95-96، ص1373اخالقي، . ك.ر در تأييد اين نظر( باشدده ش

  .نيت است باحسن ةدارند حمايت از  قيد اخير براي، كه)41، ص1373اسكيني، 
  

  مسئوليت نماينده در موارد خاص قانوني. 3. 2. 2
  ولي در،كند، نيست عنه خود ايجاد مي اصوالً مسئول تعهداتي كه به اسم منوبنماينده هرچند 

 19 ةدر مادگذار   سند، قانونة و براي حمايت بيشتر از دارند،خاصطور   به،خصوص چك
او صادر شده را نيز  از سوي صادركننده كه چك ةبر اصيل، نمايند زونافقانون صدور چك 

 24/6/1369 به تاريخ 364 ةرأي شمار. طور تضامني مسئول پرداخت وجه آن دانسته است به
اعالم عدم مسئوليت حقوقي مديران شركت  «:دارد  ديوان عالي كشور نيز كه مقرر مي23 ةشعب

دمرچيلي، حاتمي و ( »وجه است دور چك مستند دعوي، بيدر قبال خواهان، با توجه به صحت ص

 اجراي مفاد اسناد ةنام يني آ190 ةماد.  در همين راستا صادر شده است،)665، ص1384قرائي، 
را چك و صاحب حساب  ةصادركنند ، نيز بر همين اساسش1387اإلجرا مصوب  رسمي الزم

پرداخت وجه سند، پس از  نماينده البته   كهدانسته استمتضامناً مسئول پرداخت وجه چك 
 يي ضمن انتقاد از شناسا)104، ص1390 ،يصقر( ي برخ.حق مراجعه به اصيل را خواهد داشت

 ي مالتي سلب امنلي قانون صدور چك، به دل19 ة در مادندهي نماي براي تضامنتيمسئول
  .اند  دانستهيراصولي غيبي آن را ترتنده،ينما

  
  ند تجاري به نمايندگي از شركت تجاري مسئوليت ناشي از صدور س.3

 صدور سند تجاري به ةلئتواند مس  ميدارد كه ويژه يهاي تجاري احكام نمايندگي در شركت
دليل حمايت ويژه از  در اين ميان وضعيت شركت سهامي به. نمايندگي را تحت تأثير قرار دهد

 تجاري به نمايندگي از  پس از بيان احكام صدور سندبنابراين. اشخاص ثالث، متفاوت است
  .شود ميبررسي  ي ديگرها  در شركتلهئمسشركت سهامي، 

  
  هاي سهامي شركت. 1 .3

بديهي است چنانچه شخصي بدون داشتن مديريت يا نمايندگي از شركت سهامي از جانب 
درواقع . اقدام به صدور سند تجاري نمايد، مسئوليتي متوجه شركت نخواهد بود يادشدهشركت 
در اين . جهت تفاوتي ميان ادعاي نمايندگي از طرف شركت و غير آن وجود ندارداز اين 

چنانچه صدور بايد ديد  حال .شدبيان خصوص، مسئوليت مدعي نمايندگي همان است كه قبالً 
شخص يا اشخاصي صورت گرفته باشد كه شرايط و تشريفات قانوني  از سويسند تجاري 

  ؟هستند ، چه شخص يا اشخاصي مسئول استت نشدهرعايعنوان مدير  براي انتخاب ايشان به
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مدير يا مديران شركت سهامي با تجاوز از حدود اختيارات خويش اقدام به صدور  اگرهمچنين 
  خواهد بود؟مسئول سند تجاري نمايند، چه شخصي 

  
  شرايط و تشريفات انتخاب مديرنكردن رعايت . 1. 1. 3

ه در صالحيت مجمع عمومي عادي و انتخاب ت مديرئهاي سهامي انتخاب هي در شركت
 يادشدهانتخاب هريك از دو ركن اجرايي . ت مديره شركت استئمديرعامل در صالحيت هي

 رايب (تشكيل جلسه ةمرحلشرايط و تشريفات هم در اين . داراي شرايط و تشريفاتي است
، 75مواد . ك.مونه رن رايب (گيري تصميم ةمرحل و هم در )121 و 87، 84، 75مواد . ك.نمونه ر

اين  يادشدهضمانت اجراي شرايط و تشريفات .  براي انتخاب بايد رعايت شود)121 و 88، 85
 را كه تشريفات قانوني در يدار ابطال تصميم تواند از دادگاه صالحيت نفعي مي هر ذيكه است 

نوني اصالح قا ةاليح 127 و 111 وادم. ك.ر نمونه رايب( تقاضا نمايد ،آن رعايت نشده است
  ).قسمتي از قانون تجارت

ت مديره يا مديرعامل بدون رعايت شرايط و تشريفات ئ هياگراين است كه  پرسشحال 
ها، نامبردگان اقدام به صدور سند  و قبل از ابطال انتخاب ايشان يا عزل آنده شقانوني انتخاب 

  ؟شود تجاري از طرف شركت نمايند، آيا براي شركت مسئوليت ايجاد مي
قانوني اصالح  ةاليح 135 و 126بايد به احكام مندرج در مواد  پرسشبراي پاسخ به اين 

 111 ةماداشخاص مذكور در «، 126 ةمادموجب  به. قسمتي از قانون تجارت توجه نمود
حال  تواند درعين كس نمي توانند به مديريت عامل شركت انتخاب شوند و همچنين هيچ نمي

تصميمات و اقدامات مديرعاملي كه .  شركت را داشته باشدمديريت عامل بيش از يك
برخالف مفاد اين ماده انتخاب شده است، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و 

 با وضوح بيشتري در 135 ةماد .»هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد مسئوليت
مديران و مديرعامل شركت در مقابل  اعمال و اقدامات ةكلي«:  استاين خصوص مقرر نموده

توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز  اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي
، يادشدهموجب مواد  بهبنابراين  .»ها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست انتخاب آن

وجب عزل ايشان تواند م تشريفات انتخاب مديران شركت سهامي، هرچند مينكردن رعايت 
ها نيز در خصوص   قانون ثبت شركت7 ةماد .، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيستدشو

 ماده، بر اساس اين. تشريفات الزم براي اعالم تغييرات مديريتي شركت، قابل توجه است
، عليه اشخاص شودنها اطالع داده  ثبت شركت مرجع به كه  نمايندگان شركتدربارةتغييرات 

  .ندارد اختصاصهاي سهامي   اخير به شركتة حكم ماد، كهنيت قابل استناد نيست لث باحسنثا
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  تجاوز از حدود اختيارات. 2. 1. 3
. هاست اشخاص حقوقي محدود به موضوع و لوازم موضوع آنتمتع بديهي است اهليت 

بنابراين چنانچه مدير يا مديران شخص حقوقي خارج از حدود موضوع فعاليت شخص 
 اقدامي نمايد، در حق شخص حقوقي تأثيري نخواهد داشت و مسئوليتي براي آن ايجاد ادشدهي

 قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت كه اختيارات ة اليح118 ةاين امر از ماد. نمايد نمي
اين  پرسش ولي. دشو  مي استنباط آشكارا،  استمديران را ناظر به حدود موضوع شركت دانسته

ت مديره يا مديرعامل شركت سهامي كه در حدود موضوع شركت و ئامات هياست كه اقد
 يادشده آيا اگر مديران ؟پذيرد، چه حكمي دارد فراتر از حدود اختيارات مديران صورت مي

ضمن تجاوز از حدود اختيارات خود اقدام به صدور سند تجاري از طرف شركت نمايند، 
 قانوني اصالح قسمتي از ة اليح118 ةمادر اساس يا خير؟ ب شود  ميمسئوليتي متوجه شركت 

 شركت ة اختيارات الزم براي ادارةقانون تجارت، مديران شركت سهامي اصوالً داراي كلي
موجب اساسنامه يا خارج از  شده ناظر به فرضي است كه به مطرح پرسش بنابراين ؛هستند

كن است مديران شركت سهامي نمونه مم رايب. اساسنامه، اختيارات مديران محدود شده باشد
از صدور سند تجاري منع شده يا اختيار ايشان در صدور سند تجاري مقيد به مبلغ مشخصي 

  .كند  اهميت پيدا مي،شده طرحم پرسش در اين صورت ؛شده باشد
موجب  به. قابل توجه استگفته  پيش ة اليح118 ةماد، قسمت اخير اين پرسشدر پاسخ به 

موجب تصميمات مجامع عمومي  ردن اختيارات مديران در اساسنامه يا بهمحدودك «،اين مقرره
فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و 

 در نشدنيا شدن بيني   بنابراين محدود نمودن اختيارات مديران، اعم از پيش.»يكن است لم كأن
  . در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد خواهد بودولي ،استاساسنامه، معتبر 

ت مديره است يا مديرعامل ئ صرفاً شامل هي118 ةدر ماد» مديران «ةدر خصوص اينكه كلم
كريم كيايي، حقوق بازرگاني، ( برخي. وجود داردنظر دانان اختالف  ن حقوقمياگيرد،  را هم دربر مي

ت ئ قلمرو مفهوم مديران داشته، آن را شامل هيةبه توسعنظر  )168، ص1378، به نقل از اسكيني، 159ص
 ،1384؛ دمرچيلي، حاتمي و قرائي، 154 ص،1378 اسكيني،( در مقابل برخي. دانند مديره و مديرعامل مي

  .دانند ت مديره ميئآن را صرفاً ناظر به هي )178ص
شامل لفظ  اينكه رسد بنظر  بهگونه  ممكن است اين، »مديران«با توجه به عموم لفظ 

نظر، ترديدي وجود نخواهد داشت كه اين پذيرش طبيعي است با . دشو  ميمديرعامل نيز 
. محدود بودن اختيارات مديرعامل شركت سهامي، تأثيري عليه اشخاص ثالث نخواهد داشت

، ممكن است محدود نمودن ت مديره بدانيمئ را صرفاً ناظر به هي»مديران«ليكن چنانچه لفظ 
همه ممكن است براي  اين با. ديرعامل عليه اشخاص ثالث قابل استناد دانسته شوداختيارات م



   

   1394 بهار ،1شمارة ، 45 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات      فصلنامه                                     140 

توضيح اينكه . دگرداستناد  118 ةمادمالك عامل به  عدم قابليت استناد تحديد اختيارات مدير
دانسته، غيرقابل استناد را  كه تحديد اختيارات مديران عليه اشخاص ثالث 118 ةمادمالك 

 اختيارات مديرعامل نيز محدوديت خصوصهمين منطق در . لث استحمايت از اشخاص ثا
تشريفات مربوط به اصل نكردن ، رعايت 126 ةموجب ماد  وقتي بهاين، بر افزون. وجود دارد

انتخاب مديرعامل تأثيري عليه اشخاص ثالث ندارد، به طريق اولي محدود نمودن اختيارات 
  .شدوي نبايد عليه اشخاص ثالث قابل استناد با

 ةاليح 125 ةماد  زيرا،ايراد وارد شودهاي اخير  استداللبه ممكن است بايد توجه داشت كه 
از ي تفويض در حدود اختيارات را مديرعامل شركتقانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت، 

، يادشده مقررات 128 ةمادموجب  عالوه به به.  دانسته استنماينده شركت، ت مديرهئهي سوي
رسمي  ةروزناماز ثبت در  ها اعالم و پس يارات مديرعامل بايد به مرجع ثبت شركتحدود اخت
 ةت مديره كه اصوالً داراي تمام اختيارات الزم براي ادارئ توضيح اينكه برخالف هي.آگهي شود

ت ئاختيارات تفويضي هي ةمحدود، صرفاً در  داراي اختيار نبودهقاعدتاًكت است، مديرعامل رش
  .شود  شركت محسوب ميةگردد، نمايند كه ثبت و اعالن نيز ميمديره به وي 

تعيين  برايگذار  كه دخالت قانون يادشدهنظرهاي  جدي بودن اختالف اوجودب همه اين با
قانوني اصالح قسمتي از  ةاليحنمايد، با توجه به روح حاكم بر  تكليف صريح را ايجاب مي

چنانچه مديران  ،رسد مي نظر باشد، به  ميقانون تجارت كه در صدد حمايت از اشخاص ثالث
ت مديره يا مديرعامل شركت با تجاوز از حدود اختيارات خود اقدام ئشركت سهامي اعم از هي

بديهي . به صدور سند تجاري به نام و به حساب شركت نمايند، شركت مسئول خواهد بود
تواند عليه  ركت مي، شآيداقدام مديران متخلف خسارتي به شركت وارد  پيدر  اگراست 

  .دكنمديران خود دعوي مسئوليت مدني اقامه 
در شركتي كه صدور اسناد تعهدآور آن به اقدام كه است له الزم ئمساين  بررسي ،در پايان

نمايد، ر داصتنهايي سند تجاري  يك مدير بهاگر ،  استدهوابسته شاشتراكي دو يا چند مدير 
 دادگاه شهرستان تهران قابل 27 ة شعب11/6/1358مورخ  حكم ين راستاا در تكليف چيست؟

ها ممضي به امضاي احد از مديران عامل  در مانحن فيه سفته«، موجب اين حكم به. توجه است
عدم امضاء احد از مديران عامل و بالنتيجه . ت مديره و ممهور به مهر شركت استئو رئيس هي

ها به  ها و تحويل سفته ءكنندگان سفتهعدم رعايت مقررات مربوط به اساسنامه از جانب امضا
دارنده با علم به اين كه امضاء احد از مديران را فاقد است، در حقيقت نوعي قصور و تخلف و 

تواند مالك  عدم رعايت غبطه و صرفه شركت از جانب مديران امضاءكننده و حداكثر مي
در حقوق دارنده موآخذه و مطالبه خسارت در روابط مديران و شركت باشد و تأثيري 

  .)120- 121، ص1387صقري، (» ...مستندات نخواهد داشت
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بانك تجارت عليه يك شركت از سوي  دعوايي ،ش1361در سال ديگري پروندة موجب  به
 14 ةشعباي در  وجه سند تجاري اقامه و موجب تشكيل پرونده ة مطالبةخواستسهامي به 

، اسناد موضوع )شركت سهامي(ت خوانده موجب دفاعيا به. شددادگاه عمومي حقوقي تهران 
  است؛ رسيده)ت مديره نيز بودهئكه عضو هي(دعوي صرفاً به امضاي مديرعامل وقت 

ت ئاز اعضاي هيدو نفر  شركت، اسناد تعهدآور شركت بايد به ةموجب اساسنام كه به درحالي
دالل كه مديرعامل  با اين است8/10/1365-431 ة شمارةدادنامطي  يادشدهدادگاه . مديره برسد

باشد، حكم به  ن شركت ميا وكيل شركت مرتبط با مراجعةمنزل اصلي و به ةنماينددرواقع 
شرايط اساسنامه شركت نكردن  دعوي مبني بر رعايت ة دفاع خواند وهمحكوميت شركت داد

 18 ةشعبعليه،  ليكن در پي اعتراض محكوم. نپذيرفته استصدور سند تجاري را  خصوصدر 
 ة كالسةپروند موضوع 31/5/1368 به تاريخ 68/342/18 ة شمارةدادنام عالي كشور در ديوان

 دانسته استملزم و دادگاه را به توجه به مفاد اساسنامه ده كررأي را نقض اين  ،18-1/3117
  .)397- 400، ص1384بهرامي، . ك. ريادشده يآرا آگاهي ازبراي (

 رسد صرف مي نظر به.  بودي منطقيپي مالكبايد در  يادشده يبراي داوري نسبت به آرا
، مالك در انتساب يستن شركت سهامي كه قابل استناد عليه ثالث ةنظر از مقررات اساسنام 

توضيح .  توجه به ظهورات معتبري است كه در خصوص موضوع وجود دارد،اقدام به شركت
.  مجموعي ايشان است، ظاهر بر لزوم اقدامات)ت مديرهئهي( اقدامات مديران ةاينكه دربار

) ستنيعنوان مديرعامل  دارايكه (ت مديره ئبنابراين طبيعي است اگر يكي از اعضاي هي
تواند صدور سند را منتسب به شركت   سند نميةتنهايي اقدام به صدور سند نمايد، دارند به

 وي در داشتن يا نداشتنصرف نظر از عضويت  (اقدامات مديرعامل خصوصدر  ولي. بداند
شود  تنهايي موجب مسئوليت شركت مي  ظاهر اين است كه اقدامات مديرعامل به،)ت مديرهئيه

قانوني اصالح قسمتي  ةاليح 135 ةماد. و اعتماد اشخاص ثالث به اين ظاهر قابل حمايت است
 اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل ةكلي«موجب آن،  از قانون تجارت كه به

بنابراين اعتماد شخص ثالث به . ظهور استاين مؤيد  »... نافذ و معتبر استاشخاص ثالث
براي ( ، معقول بوده و حمايت از آن الزم استدهكرسندي كه مديرعامل از جانب شركت صادر 

 135 ةماد كه قسمت اخير نمودبايد توجه . )205 و 204، 200، ص1387پاسبان،  .ك. نظر مخالف رآگاهي از
 ،ها طرز انتخاب آنه توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط ب نمي«كه ت اسمقرر داشته 

در  يادشده حال چنانچه از اين قسمت ماده، حكم ؛»اعمال و اقدامات آنان را غيرمعتبر دانست
و نه محدود نمودن (تشريفات انتخاب مديرعامل نكردن  مختص فرض رعايت ةصدر ماد

 نظر بهحال  هر در.  از اين ماده به عنوان مؤيد استفاده نمودتوان دانسته شود، نمي) اختيارات وي
  .استدالل دادگاه نخستين داراي برتري است ةنتيج، دعوياين رسد در  مي
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  ي ديگرها شركت. 2. 3
توان اختيارات  ، مي قانون تجارت105 ةمادر اساس بخصوص شركت بامسئوليت محدود  در

بيني شده باشد،  ديد اختيارات مديران در اساسنامه پيشچنانچه تحالبته . مديران را محدود نمود
در غير اين صورت تحديد اختيارات مديران در برابر . در مقابل اشخاص ثالث نيز معتبر است
بنابراين در اين شركت، چنانچه مدير شركت برخالف  .نامبردگان غيرقابل استناد خواهد بود

 اگر. دو فرض تفكيك نمودن ميا نمايد، بايد حدود اختيارات خود اقدام به صدور سند تجاري
بيني شده باشد، صدور سند به حساب خود مدير متخلف  تحديد اختيارات در اساسنامه پيش

اما اگر تحديد اختيارات . ت مسئول استين شخصاً در برابر ثالث باحسناو و  شود ميگذاشته 
.  صدور سند خواهد بوددر اساسنامه تصريح نشده باشد، شركت مسئول تعهدات ناشي از

براي جبران خسارات به دليل نقض تعهد و تواند  بديهي است در اين صورت شركت مي
  .احتمالي وارد به خود، به مدير متخلف مراجعه نمايد

، ناظر به مسئوليت يا عدم مسئوليت شركت توان برداشت كرد مي 105 ةمادآنچه از منطوق 
ث است كه چنانچه مدير يا مديران شركت فراتر از بامسئوليت محدود در برابر اشخاص ثال

اختيارات خود تعهداتي بسپارند، در فرض تحديد اختيارات مديران در اساسنامه، شركت 
در اساسنامه، شركت مسئول شناخته نشدن  ولي در فرض تصريح .آن ندارددر قبال مسئوليتي 

  دارد يا خير؟ آيا شخص مدير مسئوليت تصوراين حال بايد ديد در . شود مي
رسد درصورتي كه حدود اختيارات مدير خارج از اساسنامه تعيين شده باشد،  مي نظر به

نظر از    زيرا صرف،وجود ندارددر مقابل شخص ثالث  مدير  قرارداديدليلي بر مسئوليت
تخلف مدير، شركت مسئول دانسته شده و مطلوب شخص ثالث نيز مسئوليت شركت بوده 

، تخلف مدير تأثيري بر حقوق شخص ثالث نداشته، صرفاً در روابط ميان به ديگر سخن. است
درصورتي كه اختيارات مدير در اساسنامه تحديد شده باشد،  ولي .استمدير و شركت مؤثر 

، بررسي مسئوليت مدير يا مديران متخلف داراي شود نميازآنجايي كه شركت مسئول قلمداد 
 شخص ثالث داشتن يا نداشتنان بايد ميان آگاهي براي بررسي مسئوليت ايش. اهميت است
 نامبرده از محتويات اساسنامه مبني بر  نداشتنبديهي است در فرض آگاهي. تفكيك نمود

 وي در اين خصوص، مدير داراي مسئوليت مقصر نبودنمحدود شدن اختيارات مديران و 
ور سند تجاري به  قواعد عام مسئوليت ناشي از صدقسمتگونه كه در  مدني بوده، همان

عنوان يكي از   قانون مسئوليت مدني، به3 ةتواند بر اساس ماد  بيان شد، قاضي مينمايندگي،
جبران خسارت، مدير را ملزم به اجراي تعهدات ناشي از سند در برابر شخص ثالث  هاي روش
 از اما در فرض آگاهي شخص ثالث از اساسنامه، اعمال مقررات مسئوليت مدني ناشي. نمايد
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به ديگر سخن، اقدام شخص ثالث عليه خود مانع تمسك به مسئوليت مدني . غرور منتفي است
  .درنتيجه شركت و مدير در اين فرض مسئوليتي از بابت صدور سند تجاري ندارند ؛است

مطرح است كه پرسش در خصوص تعدد مديران شركت بامسئوليت محدود نيز اين 
به حساب يادشده صدور سند تجاري نمايند، آيا صدور سند چنانچه برخي از مديران اقدام به 

 دادگاه 44 ة شعب14/12/1370 مورخ ي خصوص رأشود يا خير؟ در اين شركت گذاشته مي
دارندگان حق امضا ... كه نينظر به ا... «به موجب اين رأي، .  قابل توجه است تهران2 يحقوق

مندرجات ظهر چك مستند باشند و   مينفر محدود دو تيبا مسئول... در اسناد تعهدآور شركت 
به نظر دادگاه انتقال وجه ... عمل آمده   كه ظهرنويسي توسط احد از آنان به استي حاكيدعو

دادگاه خواهان را ذيحق در مطالبه وجه چك تشخيص ... چك به نحو قانوني صورت نگرفته 
 اين حكم با .)120، ص1387صقري، (» ...نمايد مي... حقي وي را صادر و اعالم  نداده، حكم به بي

زيرا مديريت در شركت با مسئوليت محدود ،  قانون مدني، قابل تأييد است669مادة توجه به 
  .تابع احكام وكالت است

 121 ةمادصدور سند تجاري به نمايندگي از شركت تضامني، بايد به مقررات  خصوصدر 
مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني حدود «موجب اين ماده،  به. قانون تجارت توجه نمود
مسئوليت مدير شركت در مقابل  «،51 ةمادبر اساس  .»شده  مقرر51 ةهمان است كه در ماد

 اين ماده از نمايندگي و وكالت .»شركا همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد
، 1387پاسبان، ( نويسندگانگونه كه برخي از  همان ولي ،مدير از شركا سخن به ميان آورده است

درواقع با توجه به . گذار محمول بر مسامحه است اند، تعبير قانون  بيان داشته)405- 407ص
بنابراين در . شمار آورد شخصيت حقوقي مستقل شركت تضامني، بايد مدير را وكيل شركت به

 مديري  چنانچه،هاي تضامني اصوالً مقررات عام وكالت جاري بوده مديريت شركت خصوص
قسمت قواعد عام مسئوليت هايي كه در  اقدام به صدور سند تجاري نمايد، همان مسئوليت

  .گردد  براي نماينده بيان شد، جاري مي به نمايندگيناشي از صدور سند تجاري
 نسبي و مختلط غيرسهامي نيز مطابق حكم مقرر در شركت هاي  شركتبارةله درئحكم مس
 در شركت 144 ةماد در شركت نسبي و مستفاد از 185 ةماد زيرا بر اساس ؛تضامني است

 مقررات ، در بحث شركت تضامني ارجاع شده121 ةمادمختلط غيرسهامي، موضوع به مقررات 
مديريت و مسئوليت ناشي از اقدامات  خصوصبنابراين در . نداردوجود  بارهديگري در اين 

شركت  خصوصدر  . جاري است وكالتعاممديران در اين دو دسته شركت نيز مقررات 
، مديريت 144 ةمادبيني حكمي شبيه حكم   قانون تجارت با پيش164 ةمادمختلط سهامي نيز 

 ضامن دانسته و سخني از حدود يسهامي را مخصوص به شريك يا شركا  شركت مختلط
نجايي ازآبنابراين . اختيارات مديران و مسئوليت ناشي از اقدامات ايشان به ميان نياورده است
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عمل ) و نه به عنوان شريك شركت(عنوان وكيل شركت  كه شريك يا شركاي مدير به
هاي  شركت خصوص در .نيز بايد سراغ مقررات عمومي وكالت رفت بارهدر اين نمايند،  مي

، همين حكم بحث موضوع مورد بارةمقررات ويژه درنشدن بيني  تعاوني نيز با توجه به پيش
  .جاري است) گفته م پيشاستفاده از مقررات عا(

  
  نتيجه. 4

 در باب اسناد تجاري نيز در فرض صدور سند به نمايندگي، دستاورد اين پژوهش،با توجه به 
همه حمايت از اعتماد  اين  با. داراي مسئوليت نيست نماينده ،اصوالً اصيل مسئوليت داشته
 سمت صادركننده ةمايند در مواردي كه ن تانمايد نيت ايجاب مي مشروع اشخاص ثالث باحسن

 .شمار آورد سند بتواند با استناد به ظاهر امر، وي را مسئول به ةدارند، دهكرنخويش را اظهار 
است يا داراي ده كراي را كه از حدود اختيارات خود تجاوز  تواند نماينده مينيز دادگاه 

تمام يا قسمتي از ، بر اساس قواعد مسئوليت مدني بسته به مورد به پرداخت نمايندگي نيست
ها،  ه براي دادگا يادشدهار هكهمه با توجه به الزامي نبودن را اين  با.دكنوجه سند محكوم 
  . بيني نمايد گذار مقررات مناسبي براي حمايت بهينه از اشخاص ثالث پيش شايسته است قانون

شرايط و نكردن  هاي سهامي، رعايت در خصوص صدور سند به نمايندگي از شركت
 ولي، دشودادگاه  از سويايشان عزل باعث تواند  ميريفات انتخاب مديران شركت، هرچند تش

در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست و در نگاه ، تشريفاتشرايط و اين  عدم رعايت
تحديد  يادشدههاي  در شركت. شوند  نامبردگان مدير شركت محسوب مي،اشخاص ثالث

بيني شده يا نشده باشد، در برابر اشخاص ثالث  ه در اساسنامه پيشاختيارات مديران اعم از اينك
از بر فرض تحديد اختيارات مديران، صدور سند تجاري  دليلبه همين . قابل استناد نيست

نيت   شركت موجب مسئوليت شركت در برابر اشخاص ثالث باحسنجانبايشان از  سوي
قانوني  ةاليح 118 ةماد در »مديران«لفظ   البته در خصوص جريان حكم اخير و شمول.دشو  مي

اصالح قسمتي از قانون تجارت نسبت به مدير يا مديران عامل شركت سهامي، ابهامات و 
گذار  شايسته است قانون دليلبه همين . اختالفاتي وجود دارد كه داراي آثار بسيار مهم است

حكم نسبت به اين ول براي رفع هرگونه اختالف و نيز حمايت صريح از اشخاص ثالث، شم
 .دكنمديرعامل را نيز تصريح 

مسئوليت محدود، در صورت تحديد اختيارات مديران خارج از  هاي با شركت خصوصدر 
. اساسنامه، شركت در برابر اشخاص ثالث مسئول بوده، مدير از اين بابت مسئول نخواهد بود

در صورت  ولي ،دني باشد مدير متخلف ممكن است در برابر شركت داراي مسئوليت مالبته
تحديد اختيارات مديران در اساسنامه، اقدام مدير موجب مسئوليت شركت نبوده، خود مدير در 



  
 145               مسئوليت ناشي از صدور سند تجاري به نمايندگي؛ با رويكردي به شركت هاي تجاري    

تواند بر اساس  اين مسئوليت مي. برابر شخص ثالث ناآگاه داراي مسئوليت مدني خواهد بود
 خصوصدر . د قانون مسئوليت مدني، الزام به اجراي تعهدات ناشي از سند تجاري باش3 ةماد

مختلط غيرسهامي و مختلط سهامي، با توجه به اينكه مدير تعاوني، هاي تضامني، نسبي،  شركت
بنابراين . شمار آمده، اصوالً مقررات عام وكالت در اين خصوص حاكم است وكيل شركت به

چنانچه مديري اقدام به صدور سند تجاري نمايد، مشمول قواعد عام صدور سند تجاري به 
نيت   البته حمايت از اشخاص ثالث باحسن.هاي ناشي از آن خواهد بود دگي و مسئوليتنماين

هاي اخير نيز مسئوليت شركت ناشي از  گذار در خصوص شركت نمايد كه قانون ايجاب مي
  .دكناقدامات مديران متخلف را تصريح 
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