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 11/11/41تاریخ پذیرش:  5/11/49 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
های تجاری، خطراتیی را ریرای اشیخا     قالل شخصیت حقوقی شرکتاصل است

توانی  حقیوق اشیخا     ثالث ره همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، میی 
است؛ زییرا امکیا    « معامالت خارج از موضوع شرکت»ثالث را تحت تأثیر قرار ده  

طیی نماینی . ریا    دارد م یرا  شرکت در معامله را اشخا  ثالث از موضوع شرکت تخ
اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفیاوتی ریرای ایین تخلیف نییز مطیر        

و درنتیجه رطال  معامله « حمایت از شرکت»شود. رویکرد حقوق انگلیس در ارت ا می
هیای مختلیف   هیا، ریا رو   خارج از موضوع شرکت روده که را آزمود  نتایج دی گاه

توجه ش ه و اثر « حمایت از اشخا  ثالث»ره  8002های تع یل ش . در قانو  شرکت
هیای ایجیاد و   ریرونی قاع ه آلترا وایرز از رین رفت تا ثبیات معیامالتی ایجیاد و هزینیه    

تناسی   اداره شرکت درونی شود. در حقوق اییرا  ریه لحیاا نارسیایی مقیررات و ریه      
هیا عمی تا    هش ه است. تعیار  دیی گا  ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطر دی گاه

ناشی از این است که میا  دو مقوله اهلیت شرکت و ح ود اختیارات م یرا  آ ، مرز 
مشخصی ترسیم نش ه است. را توجه ره لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و ع م 
اتخاذ موضع صریح در قبال معیامالت خیارج از موضیوع شیرکت در  یحیه تجیارت       

 های حقوقی ادامه یار .دی گاهشود اختالف رینی می، پیش8938
 

اق ام خارج از موضیوع شیرکت، حماییت از شیرکت، حماییت از        واژگان کلیدی:
 اشخا  ثالث، نظریه ع م قارلیت استناد، نظریه سهام ارا ، نظریه ذینفعا 
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 مقدمه
یکی از نهادهای اثرگذار در توسعه اقتصادی کشورها، شرکت تجاری است و تأسیس نهیاد  

رر اهمییت نهیاد یادشی ه افیزوده اسیت.       -در مفهوم عام-« را مسئولیت مح ود شرکت»حقوقی 

های سهامی، انتقال خطر رحیرا  میالی   های را مسئولیت مح ود، ازجمله شرکتویژگی شرکت

توا  گفت که این تأسییس  گیرن ؛ رنارراین میره اشخاصی است که طرف معامله را آ  قرار می

شخا  ثالث ایجاد نمای . البته این توصیف ر ا  مفهوم نیسیت  توان  خطراتی ررای احقوقی می

های را مسئولیت نامحی ود ریرای اشیخا  ثالیث خطیری در پیی نی ارد؛ زییرا نهیاد          که شرکت

ریه   -اعم از اینکه مسئولیت شرکا یا سهام ارا  آ  مح ود راش  یا نامحی ود  –حقوقی شرکت 

دارنی  در   ارتبیا  نی  اشخاصیی را کیه ریا آ      توادلیل ماهیت اعتباری وامتیازات قانونی آ  میی 

ده . حقیوق کارآمی  درزمینیه    معر  خطر سوءاستفاده از نهاد شرکت و تحمیل زیا  قرار می

گفتیه رکاهی  و امنییت    ها، نظام حقوقی است که تا ح  امکیا  از خطیرات پییش   حقوق شرکت

است ررای اشیخا   ریشتری را ررای اشخا  ثالث فراهم نمای . یکی از موضوعاتی که ممکن 

می یرا   است. ر ین توضییح کیه   « معامالت خارج از موضوع شرکت»ثالث ایجاد خطر نمای ، 

نماین ه شرکت و مجری اراده آ  هستن ؛ رنارراین انجام معامالت شرکت توسط آنیا  صیورت   

موجی  قیانو  و ییا    وثغوری اسیت کیه ریه    گیرد؛ اما انجام معامله از سوی آنا  دارای ح ودمی

شود. ممکن است م یرا  از ح ود موضوع شرکت تجاوز کننی .  سنامه شرکت مشخص میاسا

شک تخلف است. حال سئوال این است که ایین تخلیف ریا  یه     ش ه، ریخروج از ح ود تعیین

شود؟ قراردادهای خارج از موضیوع شیرکت  یه وضیعیت حقیوقی      ضمانت اجرایی مواجه می

 دارن ؟

قیرارداد شیرکت   »یکسیا  نیسیت. درواقیع    « ارداد شیرکت موضوع قر»موضوع فعالیت شرکت را 

تجاری قراردادی پیچی ه است که معین نمود  موضوع آ  مسیتلزم توافیب ریر سیر مسیاعل متعی دی       

است. قانو  تجارت و  یحه اصال  قسمتی از قانو  تجارت دارای حکیم خاصیی در ایین موضیوع     

وع قیرارداد شیرکت تجیاری  اقیل از ده     تیوا  پیی ریرد کیه موضی     مهم نیستن  اما از مجموع مواد می

از ایین دیی گاه موضیوع قیرارداد شیرکت شیامل نیوع، می ت، موضیوع           8«.گرددجزء... تشکیل می

وانتقال حقوق شرکا، تقسییم سیود و زییا ، نحیوه تغیییر      فعالیت، آورده شرکا، سازوکار، اداره و نقل
                                                                                                   

 .20-28،  8930هرا ، رنیاد حقوقی میزا ،های تجاری، ت.کاویانی، کور ، حقوق شرکت 8
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رنیارراین موضیوع فعالییت     8ش ه است.قرارداد، نحوه انحالل و تصفیه، اقامتگاه و نام شرکت توصیف

شرکت، یکی از اجزاء موضوع قرارداد شرکت روده و نبای  آ  دو را یکسا  دانست. هر ن  قیوانین  

ایرا  در این زمینه، مقتبس از حقوق فرانسه روده که جزعی از نظام رومی ی ژرمنی اسیت، امیا مقایسیه     

 رس :ره نظر میره د یل زیر سودمن   حقوق انگلیسحقوق ایرا  را 

هیای حقیوقی: نظیام حقیوقی میذکور      وسعت قلمرو نظام کامن   ره نسبت دیگر نظام الف(

هیا نفیوذ   هیای حقیوقی موجیود در جهیا  ریوده کیه در همیه قیاره        ترین نظیام یکی از پرجمعیت

ای کییه نظییام حقییوقی کشییور رزرگییی هماننیی  هن وسییتا ، ررخییی از  گونییهداری دارد رییهدامنییه

می مانن  مالزی، ان ونزی و ارد  و کشورهای ایا ت متح ه امریکا و کانیادا و  کشورهای اسال

های قاره اقیانوسیه در این نظیام حقیوقی قیرار دارنی . ریا ایین وصیف اهمییت         تقریبا  همه کشور

شناخت ساختار و درک مفاهیم وییژه حقیوق عرفیی کیه خاسیتگاه آ  حقیوق انگلییس ریوده،         

 های خارجی روشن است.تجاری را شرکت ارتباطات عالوه رر جنبه نظری، در گستر 

توجه ویژه ره موضوع اهلییت شیرکت و تفکییک آ  از اختییارات می یرا  در قیوانین       ب( 

انگلیس: تغییرات اساسی حقوق انگلیس و آزمود  ضمانت اجراهای متفاوت، نشیا  از پوییایی   

  در اصیال  مقیررات   توانی این نظام حقوقی در موضوع تحقییب حاضیر داشیته و نتیایج آ  میی     

فصل مسیتقلی ریه اهلییت شیرکت      8002های داخلی، مورداستفاده قرار گیرد. در قانو  شرکت

ش ه و در مورد اق ام خارج از موضوع یا اختیارات می یرا  همچنیین سرنوشیت    اختصا  داده

 قرارداد خارج از موضوع فعالیت شرکت، در دو فر  رارطه ثالث را شرکت و رارطه م یرا  ریا 

کیه احکیام میذکور نیاهر ریه      توجیه ایین  روشنی وضع حکم ش ه است. نکته قارلنهاد شرکت ره

 راش .ها )سرمایه و اشخا ( میانواع شرکت

-ها میا  حقیوق شیرکت  حلان از حقوق ایرا : ررخی راهتشاره اه اف م یریتی و  شمج( 

هیای  حقوق شیرکت »ریتی های انگلیس و مقررات کنونی ایرا  دارای تشاره است. درزمینه م ی

ایرا  از ارت ا تا ره امروز ره لحاا اینکه همواره ره دنبال تأمین منافع سهام ارا  و افزایش سرمایه 

شرکت است در اردوگاه نظری م یریت در مکت  کامن  ییی اسیت ولیی ریه لحیاا سیاختار       

الوه عی ریه  8«.شک در  ار وب مکت  رومیی ژرمنیی اسیت   شرکت و مقررات حاکم رر آ  ری
                                                                                                   

 .28-28. هما ،  8
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هیا نییز    یحه اصال  قانو  تجارت که مراحل تقنینی آ  در حال انجام است، در ریاب شیرکت  

ه جی هیای ایین سیسیتم تو   ی ره متو  قانونی نظام حقوق عرفیی ریه لحیاا نیوآوری     صورت جره

نموده است. در صورت تصوی   یحه مذکور ولو را تغیییرات، تحلییل و تفسییر مقیررات آ ،     

 ق عرفی است.نیازمن  شناخت حقو

در حقوق ایرا  تحلیل حقوقی رارطه میا  موضوع شرکت و ح ود اختییارات می یرا  آ ،   

های یکی از موضوعات مهمی است که نویسن گا  حقوقی درراره  گونگی این رارطه دی گاه

گذار تعیین موضوع شرکت را ررای ایجاد شخصییت آ   ان . اگر ه قانو گوناگونی ارراز داشته

شی ه ییا انجیام کامیل آ  را از اسیباب      نسته و حتی ع م امکا  انجام موضیوع تعییین  ضروری دا

دان ، اما ضیمانت اجیرای تجیاوز از موضیوع و وضیعیت حقیوقی معیامالت        انحالل شرکت می

 گذارد.خارج از این  ار وب را مسکوت می

قیوق  در نوشتار حاضر ارت ا مفهوم، مبانی و ضمانت اجرای تجاوز از موضوع شیرکت در ح 

های اررازی در حقیوق اییرا  مطیر  و میورد     گیرد، سپس دی گاهانگلیس موردرررسی قرار می

 ارزیاری قرار خواه  گرفت.

 

 در حقوق انگلیس« خارج از موضوع»مفهوم و مبانی ممنوعیت اقدام  -1
های ها رر نظام حقوق شرکت)آلترا وایرز( م ت 8«خارج از موضوع»ممنوعیت اق ام  نظریه

کرد. این دی گاه عیالوه ریر آثیاری کیه در رواریط داخلیی شیرکت، ریین         س حکومت میانگلی

نییز اثیر مهمیی ررجیای     م یرا ، شرکا و شرکت داشت، در رارطیه شیرکت ریا اشیخا  ثالیث      

 گیرد.گذاشت. نخست مفهوم و سپس مبانی نظریه یادش ه موردرررسی قرار میمی

 
 مفهوم -1-1

رای  اساسنامه شرکت را تنظییم و ریه متصی ی ثبیت      دهن گا  آ ررای ثبت شرکت، تشکیل

اسیت کیه رییانگر هی ف از تشیکیل      « موضوع شرکت»اراعه نماین . یکی از من رجات اساسنامه 

توانی  خیارج از   شیود مبنیی ریر اینکیه آییا شیرکت میی       راش . حال سوالی مطر  میشرکت می

                                                                                                   
8. ultra Vires. 
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 موضوع، فعالیتی انجام ده ؟

شی ه کیه اثیرات    اهلیت شیرکت در حقیوق انگلییس مطیر     در رارطه را « آلترا وایرز»نظریه 

زیادی رر فعالیت اقتصادی تجار ررجای گذاشت. آلترا واییرز در لغیت ریه میرمجیاز، خیارج از      

موضیوع شیرکت در حقیوق     8اسیت.  شی ه اختیار اعطاش ه توسط قیانو  و ییا شیرکت تعرییف    

 ، ممکین ریود   موجی  قیانو  شی ه ریه  ش  و ح ود مشیخص موج  قانو  مشخص میانگلیس ره

که شرکت فراتیر از موضیوعی کیه در    موج  اساسنامه نیز مح ود گردد؛ رنارراین درصورتیره

هیای  کرد و ییا می یرا  ری و  توجیه ریه محی ودیت      ش ه، عمل میقانو  و یا اساسنامه مشخص

ی نظریه آلترا وایرز آ  عمل را ضمانت اجیرا  رراساسکردن ، اساسنامه اق ام ره انجام معامله می

 8ش .مواجه می« رطال »

توا  دو تعریف از قاع ه آلترا وایرز اراعه داد. در تعریف اول ش ه میرا توجه ره مق مه ریا  

شیود. در  شی ه اسیت را شیامل میی    رینیی هر عمل مخالف موضوع شرکت که در اساسنامه پیش

ای اسیت کیه ریاوجود    هدارد: آلترا وایرز اق ام ییا معاملی  همین راستا یکی از نویسن گا  ریا  می

ع م مخالفت را قانو  و نظم عمومی، در صیورت اجیرا ییا انجیام، خیارج از اختییارات قیانونی        

معنیای دیگیری    9ش ه اسیت. شخص حقوقی است؛ زیرا این اختیارات در اسناد شرکت تعریف

رس  اعمالی است که داخل در موضوع شرکت روده ولیکن خیارج  که از این قاع ه ره ذهن می

 شیکلی و  ماهویدر ریا  دیگر ررخی قاع ه آلترا وایرز را ره دو قسم  اختیارات م یرا  است.از 

تقسیم کردن  و اق ام خارج از موضوع شرکت را آلترا وایرز میاهوی و راطیل اعیالم داشیتن  و     

دانن  کیه البتیه قسیم اخییر ریرای شیرکت       اق ام خارج از اختیار م یرا  را آلترا وایرز شکلی می

دانی ؛  درستی دسته اخییر را اقی ام خیارج از موضیوع نمیی     اما یکی از قضات ره 1آور است.الزام

ر ین توضیح که اق ام فراتر از اختیار م یر داخل در اهلیت شرکت است؛ رنارراین صیرفا  ریرای   

 8کن .م یر ایجاد مسئولیت می
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اشخا  حقیقیی   ش ن  مانن تأسیس می 8هایی که را فرما  سلطنتیدر نظام کامن   شرکت

هییایی دارای اهلیییت قییراردادی کامییل رودنیی ؛ رنییارراین قراردادهییای منعقیی ه رییا  نییین شییرکت 

ها ممنوع ش ه یا در فرما  مزریور ریرای انجیام    ا جرا رود، اگر ه موضوع قرارداد ررای آ  زم

موجی  قیانو  موضیوعه    هیایی کیه ریه   شیرکت  آ  موضوع اختیاری اعطا نش ه رود. در مقاریل، 

نامیه و  ش ن  صرفا  در ح ود اه اف و موضوعاتی که ررای آ  تشکیل و در شرکتسیس میتأ

گردی  دارای اهلیت قیراردادی رودنی . در رییانی دیگیر اهلییت قیراردادی ایین        اساسنامه قی  می

موج  این قاع ه هر اقی ام خیارج   ها راقاع ه تجاوز از ح ود اختیار مح ودش ه رود. رهشرکت

نامه ررای شرکت، میرمجاز و راطل ریوده، حتیی ریا     رج در اساسنامه و شرکتاز موضوعات من

یافیت؛ زییرا   ای وجاهیت قیانونی نمیی   اتفیاق آراء نییز  نیین معاملیه    تأیی  و تنفیذ سهام ارا  ریه 

 8.شرکت در اصل فاق   نین اختیاری رود

 
 مبانی -2-1

قییراردادی و شیی ه اسییت؛ نظریییه  هییا دو نظریییه مطییر  در مییورد مبنییای حقییوق شییرکت  

را توجه ره اصل نسبی رود  قراردادهیا  « منافع سهام ارا »سازمانی. در رویکرد قراردادی، نظریه

هیا  گیرد، اما در رویکرد سازمانی، دولت دخالت ریشتری در حقوق شرکتدر اولویت قرار می

تأسییس   طرف ارا  نظرییه » 9آورد.های مختلفی حمایت ره عمل میدارد و از این طریب از گروه

حقوقی که جایگزین طرز فکر قراردادی شرکت گردیی ه اسیت، سیازما  حقیوقی را پیشینهاد      

نماین  که دارای شخصیت حقوقی روده و را مقررات مستقل و اعضای داخلی خود ره هی ف  می

رخش . امروزه سازما  شرکت ررای جوارگیویی ریه خصوصییات میذکور کیه      شرکت تحقب می

شی ه  رینیی گذار پیشراش  وسیله قانو  یره، م یرعامل و میره میشامل مجامع شرکت، هیات م

عالوه منظور از ه ف شرکت هما  موضوع آ  است و مقررات مررو ، اعم از قیانو   است. ره

دیگیر فقیط شیریک    عبیارت شیود ریه  طوری که اشاره ش  ره اعضاء تحمیل میو اساسنامه هما 

دارد ولی درواقع  نین عملیی الحیاق ریه سیازمانی     می نویسی اعالماراده خود را ره هنگام پذیره

                                                                                                   
8. Royal Charter. 

8. G.H. Treitel, The Law of Contracts, London, Sweet and Maxwell, 1955, p.515. 
 .98-89  پیشین،  پوررشی ، سی ه زهرا، 9.
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 8«.رینی گردی ه استاست که پی ایش آ  وسیله قوانین آمره پیش

 8«نظرییه سیهام ارا   »اسیت،   شی ه مطیر   هیا شرکتیکی از نظریاتی که راجع ره ه ف حقوق  

سیت، مطیارب   ، م یرا  و خود شرکت ااست. رر مبنای این نظریه قلمرو شرکت مح ود ره سهام ارا 

گیرن گا  شرکت، تمرکز ریر منیافع سیهام ارا  و تیال  ریرای حی اک ر       این نظریه تنها تعه  تصمیم

همچنین قوانین حاکم رر شرکت رایی  در درجیه نخسیت ریه نحیوی       9.سازی ثروت سهام ارا  است

صیرا   طراحی و تنظیم شود که رر محافظت و حمایت از منافع سهام ارا  راشی  و قیوانین رایسیتی منح   

ره عبارتی تنها ییک مسیئولیت اجتمیاعی وجیود دارد و      1.ررای حفظ و افزایش منافع سهام ارا  راش 

یی است کیه منجیر ریه افیزایش سیود رنگیاه       هافعالیتو استفاده از منارع و پرداختن ره  کارگیریرهآ  

 .رقارت مکارانه دورازرهشود، البته در  ار وب قوانین در قال  رقارت آزاد 

اسیاس  اسیت.   8«نفعیا  نظرییه ذی »شی ه،  ها مطر یه دیگری که درزمینه حقوق شرکتنظر

هیا ریر جامعیه هیرروز     انی  و تیأثیر آ   شی ه ها رسیار ریزر  نفعا  این است که شرکتنظریه ذی

 –تیری از عوامیل   یار ، درنتیجه رای  در راستای تحقب اه اف خود ره طییف وسییع  گستر  می

موج  این نظریه رای  عالوه رر سهام ارا ، ره منافع ره 2.جه داشته راش تو -عالوه رر سهام ارا  

ها از قبیل اشخا  ثالث نییز در شیرکت توجیه شیود. ایین نظرییه ج یی تر اسیت و         سایر گروه

 پذیر است.سازمانی رود  شرکت امکا توجیه آ  نیز را نظریه

رد که اعمال قاع ه آلتیرا  دادر خصو  مبنای قاع ه موردرحث یکی از نویسن گا  ریا  می

هیای اقتصیادی ایجیاد    فعالییت  دو در قلمرو محی و  83هایی که در قر  وایرز ارت اعا  در شرکت

موجی  قیوانین خیا     هیا ریه  ش ن ، را ماهیت قراردادی ههور یافت. گفتنی است ایین شیرکت  

د فعالییت  ش ن  که رای  در مح وده اهلیت قراردادی خوپارلما  در صنایع سودمن  تأسیس می

                                                                                                   
 .822   8922ی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی، تهرا ، جنگل، عرفان .8

8. Shareholders theory. 

9. Jill, Fisch, Measuring Efficiency in Corporate Law,The Journal Of Corporation Law, 

Vol.3 P. 646. 
1. Becht, Marco, Corporate governance and control, University Libre Debruxelles and 

ECGL, 2005, p.9. 
8. Stakeholders theory. 

2.Hill Charles W.L. and Tomas Mc Jones, Stakeholders – Agency Theory, Journal of 

management study.29, 1992, P. 133. 
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شی ه، قیراردادی ریود     اراعیه  - 8-8در رنی    –را توجه ره تعریفی که از آلترا واییرز   8کردن .می

مبنای آ  مبرهن است؛ زیرا را توجه ره اسناد شرکت، تعه  ش ه است کیه شیرکت در موضیوع    

سیازمانی ریود  نهیاد    انگلییس ریر پاییه نظرییه     8002هیای  کن ؛ اما قانو  شرکتمشخصی اق ام 

نفعیا  ررآمی ه   عنیوا  یکیی از ذی  گذار درص د حمایت از ثالث ریه ش ه و قانو رکت ت وینش

آنکه رویکرد حمایت از ثالث در نظریه قراردادی ریود  شیرکت جایگیاهی نی ارد.     است، حال

ررخی از نویسن گا  دلیل تأسییس ایین قاعی ه را جلیوگیری از تقاضیای زییاد ثبیت شیرکت و         

موج  این قاع ه سرمایه شیرکت در  ان ؛ زیرا رههام ارا  اعالم کردهحمایت از رستانکارا  و س

 8گیرد.شود و موردحفاهت قرار میش ه ره کار گرفته میتجارت اعالم

مح ود کرد  اهلیت شرکت درواقع جلوگیری از تمرکز قی رت اجتمیاعی و اقتصیادی در    

هیایی کیه ریا    صیرفا  شیرکت   شای  ر ین دلیل روده است که در گذشته ،ش هها نیز اعالمشرکت

ش ن  را مح ودیت موضوعی مواجه نبودن . شیایا  توجیه اسیت کیه     مجوز سلطنتی تشکیل می

هیای تجیاری ریه    مبنا نبوده است؛ زیرا امیروزه سیازما   ها ریها از ق رت شرکتترس حاکمیت

 دلییل ررخییورداری از قی رت اقتصییادی ازنظییر سیاسیی و اجتمییاعی نیییز موردتوجیه هسییتن ، تییا    

 9ان .مقایسه دانسته ش هها را دولتمردا  قارلمنصبا  این شرکتای که م یرا  و صاح ان ازه
 

 ضمانت اجرای تخلف از نظریه آلترا وایرز -2
 «اهلیت شرکت». رویکرد سنتی؛ 1-2

هیای  ، قاع ه آلتراوایرز راجع ریه شیرکت  8282های سهامی تا قبل از تصوی  قانو  شرکت

هیای  ماهییت قیراردادی شیرکت    8282 . درواقع قبیل از تصیوی  قیانو     شاعمال نمی 1سهامی

رود؛ رنارراین هر نوع اق ام قیراردادی ریا تأییی  اعضیای      8«مشارکت تجاری»سهامی شبیه ماهیت 

                                                                                                   
8.Griffin, Stephen, The Rise and Fall of the Ultra Vires Rule in Corporate Law, 

Mountbatten Journal of Legal Studies, 1998,p.5. 
8. Davies, L. Paul, Gower's Principle of Modern Company Law, Sweet & Maxwell, 

1999, P.203. 
   ،8939ی حقوقی شهر دانیش،  هاپژوهش، تهرا  موسسه مطالعات و هاشرکت. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق 9
83. 

1. joint stock company. 

8. business partnership. 
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شرکت را واج  شخصیت  8288ره تبعیت از قانو   8282اتفاق آراء معتبر رود. قانو  شرکت ره

رینیی  ررای حمایت از اعضاء و سیهام ارا  شیرکت پییش   حقوقی دانست و مسئولیت مح ود را 

کرد. متعاق  آ ، وضعیت رستانکارا  آین ه شرکت ناامن ش ؛ زیرا اموال شخصیی سیهام ارا    

امنییت سیرمایه   »و « حماییت از طلبکیارا   »مانی . ریرای   شرکت در مقارل آنا  مصیو  ریاقی میی   

در قیانو    8.ررآمی  « لییت شیرکت  اه»گذار درصی د پیذیر    قانو « موجود و سهام ارا  آین ه

ای کیه اهلییت   ذکیر شیود؛ میاده   « موضیوع شیرکت  »تصریح شی  کیه در اساسینامه رایی       8282

 کن .قراردادی شرکت را تعریف می

مجلییس اعیییا   نییین ر ی داد کییه شییرکت از اهلیییت قییراردادی     8آشییبوری در دعییوای

شی ه، خیارج از   انجیام  ش ه اسیت؛ رنیارراین هیر فعیالیتی کیه خیارج از موضیوع شیرکت        خارج

هیای  موج  قیانو  شیرکت  آشبوری که ره اختیارات قانونی )آلترا وایرز( و راطل است. شرکت

آ ت و ش ه و موضوع آ  ساخت، فرو ، اجاره یا کرایه کوپیه، واگین، ماشیین   تشکیل 8228

ت، آهن در رلژیک منعق  کرد. را طر  دعوا علییه آ  شیرک  ... رود، قراردادی جهت ساخت راه

آهن در رلژیک مصی اق  مجلس اعیا  اعالم کرد قراردادهای مالی منعق ش ه جهت ساخت راه

آلترا وایرز روده و رنارراین راطل است؛ زییرا موضیوع ایین قیرارداد خیارج از حی ود اختییارات        

در موضوع شرکت قی شی ه ریود کیه گسیتر  فعالییت       رای  متذکر ش )اهلیت( شرکت است. 

پیذیر  شی ه ریا تصیمیم خیا  امکیا      که در اساسنامه ر ا  تصیریح ع آ شرکت، فراتر از موضو

وجود مجلس اعیا  اعالم کیرد کیه تصیوی  اقی ام شیرکت، حتیی ریا توافیب همیه          است، رااین

 پذیر نیست.سهام ارا  امکا 

صورت مطلیب اعمیال گردیی ؛ امیا از ایین اطیالق       در دعوای آشبوری، نظریه آلترا وایرز ره

مطر  گردیی  قی م اولییه     8220که در سال  9ش ه است. در دعوای دیگری مرورزما  کاستهره

شی ه و ریا   در راستای انعطاف قاع ه آلتراوایرز ررداشته ش . در این دعوا دو شرکت راهم ادمیام 

 هیا لکوموتییو و رییل کراییه دهی      شرکت ثالث قراردادی مبنی رر اینکه شرکت میذکور ریه آ   

این قرارداد خارج از موضوع شیرکت نیسیت؛ زییرا موضیوع     منعق  کردن  دادگاه ر ی داد که 

                                                                                                   
8. Griffin, Stephen, op. cit. p.5. 
8. Ashbury Rly Carriage and Iron Co v Riche. 

9. Attorney-General v Great Eastern railway Co. 
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 1داخل در موضوع اصلی شرکت است. «طور ضمنیره »قرارداد منعق ه 

هیا را ملیزم ریه تعییین موضیوعی      های تجاری، شرکتقوانین حاکم رر شرکت 8328تا سال 

هیای تجیاری   ازآنجاکه این دی گاه مانع توسعه فعالیت .خا  در اساسنامه شرکت کرده رودن 

ها ررای حل این مشکل موضیوعات متنیوعی را تحیت عنیوا  موضیوع      ش ، شرکتشرکت می

ها نییز در راسیتای تعی یل قاعی ه آلتیرا واییرز ایین        کردن ؛ دادگاهشرکت در اساسنامه ذکر می

 8رویکرد را پذیرفته رودن .

رز ارطیال کنی    توانست قرارداد را ره اسیتناد آلتراوایی  در گذشته شخص ثالث در صورتی می

زییرا فلسیفه ایجیاد ایین قاعی ه، حماییت از شیرکت ییا          که شرکت تعه  را اجیرا نکیرده راشی    

 9سهام ارا  آ  رود.

دو رویکییرد در تفسیییر قاعیی ه  8323هییای شییایا  توجییه اسییت کییه قبییل از قییانو  شییرکت 

موردرحث مطر  رود. ررخی رویکردی مضیب داشتن ؛ ر ین توضیح که موضوع شیرکت را ریه   

را آلتراواییرز  « موضیوع اصیلی شیرکت   »کردن  و هر اقی ام خیارج از   لی و فرعی تقسیم میاص

کردن  و در مقارل در رویکرد تفسیر موسع، تفاوتی رین موضوع اصیلی و فرعیی قاعیل    تلقی می

گرفیت، خیارج   موج  تفسیر داخل در موضوعات فرعی نیز قرار میی نبودن  و هر اق امی که ره

مرور ملبه یافت، ه ف ایین ریوده کیه    درواقع در رویکرد اخیر که ره 1 .شاز موضوع تلقی نمی

ممنوعییت اقی ام خیارج از    »تر تلقی شود و متعاقی  آ  از قلمیرو قاعی ه    موضوع شرکت وسیع

 ، کاسته شود.«موضوع شرکت

 
 «حمایت از اشخاص ثالث»رویکرد جدید؛  -2-2

خیارج از موضیوع شیرکت، ریه     در راب معامالت  8002و  8323، 8328های قوانین شرکت

گرایش پی ا کردن . رررسی قوانین مذکور انعطیاف در اعمیال   « حمایت از شخص ثالث»سمت 

                                                                                                   
8.Talbot,.LE, Critical Company Law, Routledge-Cavendish, 2008, p. 101. 
8. Sealy, Len and Worthington, Sarah, Case and Materials in Company Law, Oxford 

University Press, p.107. 
9. Farrar, john H. Nigel. E. Hannig, Berenda, Farrar's Company Law, Butter worth s, 

1991, p. 110. 
1. lawteacher.net. 
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کن . تغییرات این قاع ه، در قوانین یادشی ه ریه ترتیی  تیاریخی موردرررسیی      مطلب را ثارت می

 گیرد:قرار می

 
 1891های قانون شرکت -1-2-2 

ماده  8موج  رن  ده در ارتبا  راقاع ه آلترا وایرز است. رهترین مامهم 8328قانو   98ماده 

کنی  فیر  ریر ایین اسیت کیه آ        شخص ثالث را حسن نیتی که را شرکت معامله میی »مذکور 

معامله داخل در اهلیت شرکت است و اختیار م یرا  در ایجاد تعه  ررای شرکت، منحصیر ریه   

 «.ح ود مقرر در اساسنامه شرکت نیست

کن  ملزم ره رررسیی اهلییت   شخصی که را شرکت معامله می»آم ه است:  98ده ما 8در رن  

شرکت و همچنین ح ود اختیارات م یر ررای انجام معامالت نیست و فر  رر ایین اسیت کیه    

 «.حسن نیت دارد، مگر اینکه خالف آ  ثارت شود

ا رو  این نظرییه  اثر کرده امتا ح ودی قاع ه آلترا وایرز را ری 8328قانو   98اگر ه ماده 

گفتیه همچنیا    موجی  قیانو  پییش   همچنا  راقی است؛ زیرا تعییین موضیوع ریرای شیرکت ریه     

هنیوز اثرگیذار اسیت؛ یعنیی مسیئولیت      « 8اطالع فرضی یا قانونی»ضروری است؛ رنارراین نظریه 

ع م آگاهی از موضوع شرکت ریر عهی ه شیخص ثالیث اسیت. ری ین توضییح کیه ریا آگهیی           

شون ، ریه  ر  رر این است که همه کسانیکه طرف معامله را شرکت واقع میمحتوای اساسنامه ف

گذار را فر  دیگری درص د تع یل ایین نتیجیه   گر ه قانو  8محتوای اساسنامه آگاهی دارن .

گردانی .  وضعیت را ریه حالیت گذشیته ریازمی     98ماده  8ررآم ه است ولیکن اثبات خالف رن  

رهره گییرد؛ ری ین   « شر  موضوع کوتاه»که شرکت از  ررای حل این مشکل پیشنهادش ه است

توضیح که در عبارتی کوتاه ذکر شود کیه شیرکت مجیاز در انجیام معاملیه در هیر موضیوعی        

شر  موضوع  9ش ه است.مطر « شر  موضوع طو نی»راش  درواقع شر  کوتاه در مقارل می

ریود  رنی  راجیع ریه توصییف      طو نی را این ایراد مواجه رود که شخص ثالث ره دلییل طیو نی   

 شود.سادگی وارد معامله را شرکت میموضوع شرکت، از مطالعه کامل آ  اجتناب نموده، ره

                                                                                                   
8. Constructive notice. 

8. llphelpline.com. 

9. lawteacher.net. 



802 
 

 8931 پاییزم، هشتوبیست، شماره هشتم، سال صلنامه پژوهش حقوق خصوصیف

 
 1898های قانون شرکت -2-2-2

و آثیار آ  ریا انتقیادات     وجود نظریه آلترا وایرز در عرصیه تجیارت امیری ناخوشیاین  ریود     

الحات اساسیی ریود. از طرفیی الحیاق ریه      ش ی ی مواجه ش ، درنتیجه قاع ه مذکور نیازمن  اص

هیای جامعیه اروپیا در    کیرد کیه دسیتورالعمل   جامعه اقتصادی اروپا این ضرورت را ایجاب میی 

( در قیوانین داخلیی   EC 68/151ها، ازجمله اولین دستورالعمل آ  )ریه شیماره   خصو  شرکت

دسییتورالعمل  3گنجانیی ه شییود و اصییالحات  زم در اییین راسییتا صییورت پییذیرد. مطییارب مییاده 

هیای شیرکت، حتیی اگیر خیارج از      وسییله ارگیا   ش ه ریه الذکر معامالت و اق امات انجامفوق

روی اصال  قاعی ه تجیاوز   ا جرا راش . ازاینموضوع شرکت راش ، رای  نسبت ره شرکت  زم

تبعییت   ریه  8323ها در سیال  نمود تا اینکه در اصال  قانو  شرکتاز ح ود اختیار ضروری می

 ره تحقب پیوست. 8اتحادیه اروپا 8328ماده یک قانو  از 

تبیین ش ه رود کیه در قیانو     98در ماده  8328های تجاری اهلیت شرکت در قانو  شرکت

ب آمیی ه اسییت. هییر یییک از اییین مییواد نیییز از  نیی  رنیی      98الییف و  98، 98در مییواد  8323

شیود  شیرکت منعقی  میی   الیذکر قیراردادی کیه توسیط     موج  قانو  فیوق ش ه است. رهتشکیل

اعتبیار  »دارد: مقرر میی  98ماده  8که خارج از اهلیت آ  راش ، راطل نیست؛ زیرا رن  درصورتی

ده  نبای  ریه دلییل فقی ا  اهلییت آ  وفیب اساسینامه، میورد        عمل حقوقی که شرکت انجام می

-میی خ شه قرارگیری، ولیکن م یر در ررارر ضرری که ره شرکت وارد نمیوده اسیت، مسیئول    

هیای مقیرر   دارد که م یرا  موهف ره رعایت مح ودیتریا  می 98ماده  9در ادامه رن  «. راش 

که می یر خیارج از حی ود    نامه( هستن . درصورتیشرکت–در اسناد مؤسس شرکت )اساسنامه 

اختیارات خود عمل کن  مسئول است و تصمیم خا  شرکت در راسیتای تنفییذ معاملیه می یر     

صیورت  شود. درواقیع عی م مسیئولیت می یر نییز رایی  ریه       وی از مسئولیت نمیمنجر ره معافیت 

 ج اگانه ره تصوی  ررس .

                                                                                                   
8. »In favour of a person dealing with a company in good faith, any transaction 

decided on by the directors shall be deemed to be one which it is within the capacity 
of the company to enter into, and the power of the directors to bind the company 
shall be deemed to be free of any limitation under the memorandum or articles of 
association... « 
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توان  قراردادی که توسیط می یر خیارج از اختییارات     )الف( شرکت نمی 98موج  ماده ره

شیود  شود را راطل اعالم کن . البته این مقیرره درصیورتی اعمیال میی    ای وی منعق  میاساسنامه

موجی   امله را شرکت حسن نیت داشته راش . شایا  توجه است که حسین نییت ریه   که طرف مع

 نانچیه   98( میاده  8) موج  رنی  )ب( مفرو  است. ره 8323قانو   98 الفماده  (8) رن  )ج(

شخصی را شرکت معاملیه کنی  و ر انی  شیرکت خیارج از حی ود اختییار عمیل کیرده اسیت،           

 سوءنیتش مفرو  است.

ای را ن ارن  امیا از عواقی    ث ر ان  که م یرا  اختیار انجام معاملهکه شخص ثالدرصورتی

شیود و  معامله را م یر فاق  اختیار اطالع ن اشته راش ، شیخص ثالیث ریا سیوءنیت محسیوب میی      

قییانو   98(8نظریییه آلتییرا وایییرز نیییز در اییین مییورد اعمییال خواهیی  شیی ؛ زیییرا در مییاده )ب( ) 

 ان  که عملی رر اسیاس اساسینامه خیارج از اختییار     آم ه اگر شخص ثالث ر 8323های شرکت

شیود؛ رنیارراین   وجود را شرکت معامله کن  شیخص ریا سیوءنیت تلقیی میی     م یرا  است و رااین

اثبات ع م اطالع از عواق  معامله را م یر فاق  اختیار، لزومیا  م بیت حسین نییت شیخص ثالیث       

 نیست.

ده ، رلکیه اهلییت قیانونی    ح ود نمیره شرکت اهلیت کامل و نام 8323های قانو  شرکت

را تیارع موضیوعات منی رج در     -گونه کیه در مقیررات کیامن   ریوده اسیت     هما  -ها شرکت

نامه دانسته است؛ اما شرکت و اشخا  ثالث طرف معاملیه ریا شیرکت را از    اساسنامه و شرکت

را موضیوع شیرکت   زیر سوال ررد  اق ام و معامله شرکت ره لحاا مرتبط نبود  عمل یا معامله 

« نظریه اطالع فرضی یا قانونی»البته  8ها از اختیار شرکت، ممنوع نموده است.یا خارج رود  آ 

تع یل قاع ه و حماییت از   8328کمیته جنکینز در سال  8منسوخ گردی . 8323موج  قانو  ره

مبنیی  که ثالث اخطیاری  اشخا  ثالث را حسن نیت را توصیه کرد. ر ین توضیح که درصورتی

راشی .  رر تجاوز از موضوع شرکت دریافت نکرده راش ، معامله در رارطیه ریا ثالیث صیحیح میی     

 از پیشنهاد این کمیته پیروی کرده است. 8323درواقع قانو  

 
 2002های قانون شرکت -3-2-2

                                                                                                   
8. Pennington, Robert, Pennington's Company Law, London, Butterworth, 1995, p 97. 

8. lawteacher.net. 
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اهلیت شیرکت و  »تحت عنوا   8002های گذار انگلیس در راب  هارم قانو  شرکتقانو 

( قیانو   8)رنی    93ره موضوع اهلیت شرکت تجاری پرداختیه اسیت. میاده    « هموضوعات مرروط

ده  نبای  ره دلیل فقی ا  اهلییت   دارد: اعتبار عمل حقوقی که شرکت انجام میمذکور مقرر می

گیذار در  توجه اینکه قیانو  آ ، ره استناد من رجات اساسنامه، مورد خ شه قرارگیری. نکته قارل

موجی   را از این قاعی ه اسیت ناء کیرده اسیت. ریه      18های موضوع ماده هما  ماده شرکت 8رن  

توانن  خارج از موضیوع ریه فعالییت رپردازنی ؛     نمی 8اییهای خیریهشرکت 8002قانو   93ماده 

دیگیر نظرییه آلتیرا    عبیارت های مذکور مح ود ره موضوع آ  است و ریه رنارراین اهلیت شرکت

گیذار  شود. ر یهی است ه ف قانو طور کامل اجرا میرهای های خیریهوایرز در مورد شرکت

ای کیه فلسیفه   های مذکور صیرفا  ریه امیور خیرییه    از وضع است ناء مذکور، این است که شرکت

 ها روده، رپردازن .تأسیس آ 

اکنو  در حقوق انگلیس نیازی ره ذکر موضوع در اساسنامه شرکت ذکر است که همشایا 

موضوع شیرکت نامحی ود اسیت.     8002های قانو  شرکت 98ماده  8  موج  رننیست؛ زیرا ره

را از رین ررد؛ ر ین مفهوم که تکلییف شیخص ثالیث ریرای     « اطالع قانونی»درواقع این ماده اثر 

ممکین اسیت    حیال ریااین  .ستواسطه آگهی ثبت آ  منتفی ش ه اآگاهی از موضوع شرکت ره

در صورت مح ودیت موضیوع شیرکت،    موج  اساسنامه آ  مح ود شود.موضوع شرکت ره

ای انجیام دهنی  کیه خیارج از اختیارشیا  راشی  وضیعیت حقیوقی معاملیه و          اگر م یرا  معامله

قیانو    18میاده   8موجی  رنی    در فر  فوق ریه  گیرد.مسئولیت م یر مورد رازخواست قرار می

اشیخا    درجایی که شرکت قراردادی منعق  نمای  و طرف معامله می یر شیرکت و ییا    8002

اسیت؛ رنیارراین معاملیه خیارج از      8ارطیال وارسته ره م یر راشن ، معامله در رارطه را شیرکت قاریل  

ارطیال اسیت.   موضوع شرکت در رارطه را اشخا  ثالث صحیح و در رارطه م یر و شرکت قارل

ی دیگیر اثیر ریرونی   رییا  ش ه اسیت. ریه  تع یل 8002شود  نظریه آلترا وایرز در قانو  مشاه ه می

فیر  میاده    9مانی ه اسیت.  نظریه از رین رفته است و اثر آ  تنها در رارطه را م یر و شرکت راقی

                                                                                                   
8. Charitable companies. 

8. Voidable. 

9. Sheikh, saleem, A Guide to the Companies Act 2006, Routledge – Cavendish, New 

York, 2008, p.253. 
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کنی ، ریا حسین نییت راشی .      ناهر ره موردی است که شخص ثیال ی کیه ریا شیرکت معاملیه میی      

کنی ،  شخصی که را حسن نیت را شرکت معامله میی  8002های قانو  شرکت 10موج  ماده ره

 9( رنی   بموج  قسمت )ذکر این است که رهقارل ضوع شرکت نیست. نکتهملزم ره رررسی مو

فر  رر این است که طرف معامله را شرکت دارای حسن نیت روده و تنها ره این دلییل   10ماده 

تیوا  مشیارالیه را شخصیی ریا     ان ، نمیی دانسته است م یرا  خارج از موضوع اق ام کردهکه می

 سوءنیت محسوب کرد.

موجی  ایین رنی     پیردازد. ریه  قانو  مذکور ریه مسیئولیت می یر متخلیف میی      18اده م 9رن   

نظر از اینکه معامله راطل اعالم شیود ییا نیه می یری کیه معاملیه را منعقی  کیرده اسیت و          صرف

اشخا  وارسته ره وی و همچنین می یری کیه معاملیه خیارج از موضیوع را اجیازه داده اسیت،        

 18میاده   9( رنی   بموجی  قسیمت )الیف( و )   ولیت م یر رهمسئول هستن . ح ود یا میزا  مسئ

طور مستقیم و میرمستقیم ره دسیت آورده  موج  معامله رهشامل هر آ   یزی است که م یر ره

 یا هرزیانی که شرکت متحمل گردی ه است.

توا  ره این نتیجه رسیی  کیه   را توجه ره رون  تع یل قاع ه آلتراوایرز در حقوق انگلیس، می

گیذار  ل قاع ه مذکور در راستای منافع اشخا  ثالث صیورت گرفتیه اسیت؛ زییرا قیانو      تع ی

ای ره معامله شرکت ریا اشیخا  ثالیث دارای حسین نییت وارد نشیود. در       سعی کرده تا خ شه

ررآمی ه اسیت؛ رنیارراین    « های اجتماعیدرونی کرد  هزینه»گذار در راستای معنی دیگر، قانو 

، اثر قاع ه آلترا وایرز در حیال حاضیر از   «حمایت از اشخا  ثالث»در حقوق انگلیس راه ف 

رین رفته است.  نانچه شرکت در اساسنامه موضوعش را مح ود کرده راش ، این قاعی ه صیرفا    

 اعمال خواه  رود.در روارط درونی شرکت قارل

 

 ضمانت اجرای معامالت خارج از موضوع شرکت در حقوق ایران -3
ای معامالت خارج از موضوع شرکت در حقوق ایرا ، ره لحاا عی م  در مورد ضمانت اجر

ش ه است که مبنای حقوقی این دو دی گاه متفیاوت اسیت. در   تصریح قانونی، دو نظریه مطر 

هیا  هیا مطیر  خواهی  شی  سیپس ریه ارزییاری و نقی  آ         ها و مبانی آ این مبحث نخست نظریه

 خواهیم پرداخت.
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 نظریه بطالن -1-3

سن گا  در تفسیر و تحلیل مقررات ناهر ریه موضیوع شیرکت، وارد رحیث اهلییت      اک ر نوی

شی ه در  اشخا  حقوقی ش ه و را تأکیی  ریر تح یی  اهلییت تمتیع شیرکت ریه موضیوع تعییین         

داننی .  شی ه را راطیل میی   نامه، اق امات و معامالت خیارج از موضیوع تعییین   اساسنامه یا شرکت

ال  قیرارداد خیارج از موضیوع را ریا تئیوری حماییت از       ررخی از طرف ارا  این نظرییه نییز رطی   

 ان .شرکت توجیه نموده

 

 رویکرد حمایت از شرکت -1-1-3
در توجیه رطیال  قراردادهیای خیارج از موضیوع شیرکت، گروهیی از حقوقی ا ، تخلیف         

دانن . از دیی گاه یکیی از نویسین گا :    ، راطل می«حمایت از شرکت»م یرا  را ره استناد نظریه 

 امات و تصمیمات م یرا  در مقارل اشخا  ثالث در صیورتی معتبیر اسیت کیه در حی ود      اق»

(. این قاع ه را ایین منطیب حقیوقی منطبیب     8912 یحه قانونی  882موضوع شرکت راش  )ماده 

کنیم، طور که مالحظه میهما  توانن  ریشتر از شرکت دارای حب راشن ...است که م یرا  نمی

ایرا  ررای حفظ حقوق شرکت و شرکای شرکت مقررش ه است و ریشتر ریا  گذار حل قانو راه

 8«.قواع  وکالت مطارقت دارد

اعتبیاری معاملیه خیارج از موضیوع،     در تحلیل دیگری از ماده مذکور تأکی  ش ه علت ریی 

انی ازی می یرا  و   ع م اهلیت شرکت نیست، رلکه ))حمایت از خیود شیرکت در رراریر دسیت    

اعتبیاری قیرارداد اسیت. ایین     ق رنیادین شرکت و سیهام ارا (( دلییل ریی   اشخا  ثالث ره حقو

حقوق ا  معتق  است درجایی که شرکت تعه  خارج از موضوع خود را ایفاء نمیوده، شیخص   

توان  را این است  ل که معامله در ح ود موضوع شرکت نبیوده از انجیام تعهی  خیود     ثالث نمی

اعتبیاری معاملیه خیارج از    ل.ا.ق.ت. راجیع ریه ریی    882سرراز زن ؛ زییرا هی ف از وضیع میاده     

 8موضوع، حمایت از شرکت در ررارر قاع ه نامح ود اختیارات م یرا  است.

ل.ا.ق.ت.  882حقوق ا  دیگری در مبحث محی ودیت اختییارات می یرا  و تحلییل میاده      

                                                                                                   
 .889-881، 8922، انتشارات سمت تهرا  ،  اپ اول،8، جل  «ی تجاریهاشرکت»جارت . اسکینی، رریعا، حقوق ت8
 .808-802، 8930ی تجاری، چ ششم، تهرا ، انتشارات سمت هاشرکت. پاسبا ، محم رضا، حقوق 8
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معتق  است کیه ))در حقیوق اییرا  تصیمیمات و اقی امات خیارج از موضیوع شیرکت توسیط          

. همچنیین اسیت  ل شی ه: ))در حقیوق اییرا ، تعییین       8سیازد((. را ، شرکت را متعهی  نمیی  م ی

ها واج  اهمیت است؛ زیرا که ایین امیر   موضوع فعالیت اشخا  حقوقی و از آ  جمله شرکت

ق.ت.(، اقی امات می یرا  شیرکت کیه در      882در حقوق و تعه ات شرکت مؤثر است )میاده  

سیازد، هر نی  کیه    گرفته راش ، شیرکت را متعهی  میی   ح ود موضوع فعالیت شرکت صورت 

شی ه،  م یرا  در خارج از اختیاراتی که رر اساس تصمیمات مجامع عمومی ییا اساسینامه تعییین   

گییری نمیود کیه معیامالت خیارج از      تیوا   نیین نتیجیه   عمل نماین ؛ رنارراین علی ا صول میی 

ها، راطل تلقی نمود  این ررداشت نتیجه منطقی 8سازد((.موضوع شرکت، شرکت را متعه  نمی

ش ه، نسبت ره شرکت راهی ف حماییت از نهیاد شیرکت     اعمال حقوقی خارج از موضوع تعیین

 است.

م یر یا م یرا  شرکت کلیه اختیارات  زم ریرای  »: داردمقرر می 8938 یحه تجارت  802ماده 

موج  مقررات این قیانو   ه رهگیری در مورد اداره شرکت را دارن  جز درراره موضوعاتی کتصمیم

العیاده اسیت. محی ود    ها در صالحیت خا  مجمیع عمیومی عیادی ییا فیوق     اخذ تصمیم درراره آ 

موج  اساسنامه و یا تصمیمات مجامع عمومی تنها در روارط رین می یر ییا   کرد  اختیارات مذکور ره

 .«د نیستم یرا  و شرکت معتبر است و در مقارل اشخا  ثالث ناآگاه قارل استنا

ل.ا.ق.ت. است، مح ودیت موضیوعی کیه    882ش ه ماده ماده پیشنهادی که درواقع متن اصال 

موج  آ  ماده، م یر شرکت را آ  مواجه روده را حذف نموده است؛ رنارراین نظریه رطال  مبتنیی  ره

شی ه ریود در   مطیر   882رر حمایت از شرکت که رر مبنای مح ودیت موضیوعی میذکور در میاده    

 یحه تجارت را رویکرد حمایت از اشخا  ثالث در ررارر تصمیمات داخلی شرکت، قارلییت طیر    

هیای تأسییس شیرکت و جلیوگیری از تزلیزل      ن ارد. این تغییر اساسی را رویکرد درونی کرد  هزینه

منافع قیراردادی اشیخا  ثالیث در رراریر تصیمیمات داخلیی شیرکت کیه معمیو   در زمیا  انعقیاد            

 کنن گا   یحه قرارگرفته است.گیرد، مورد پیشنهاد تهیهموردتوجه قرار نمیقراردادها 
 

 . رویکرد مبتنی بر اصل تخصص2-1-3 
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نظیر وجیود   در رارطه را اهلیت شرکت تجاری و دامنیه آ  مییا  نویسین گا  حقیوقی اتفیاق     

ن انسیته  قانو  تجارت را مطلب  822ن ارد. ررخی اهلیت شرکت تجاری ره ترتی  مقرر در ماده 

شی ه در  و عالوه رر است نای من رج در ماده مذکور، اهلیت شرکت را مح ود ره موضوع اعیالم 

« اصل تخصص»یکی از نویسن گا  حقوق اداری ره استناد  دانن .نامه یا اساسنامه آ  میشرکت

 دان . ایشا  را این ان یشیه کیه علیت   اعتبار میاق امات خارج از موضوع اشخا  حقوقی را ری

گذار ررای نییل  که قانو وجودی شخص حقوقی، ه ف و موضوع خا  آ  است و ازآنجایی

ره این ه ف ره اعطای شخصیت حقوقی اق ام نموده، رعایت اصل تخصص را حتمیی و اقی ام   

در حقوق خصوصی، مؤسسات تجیاری  « دان .خارج از آ  را ره دلیل خروج از اهلیت راطل می

دهن گا  مؤسسات ع معینی داشته راشن . قانو  مؤسسین و تشکیلو میرتجاری رای  حتما  موضو

نمای  که موضوع مؤسسیه خیود را صیراحتا  معیین و حی ود وهیایف آ  را       مزرور را مکلف می

مشخص سازن . مسلما  عمل ررخالف اساسنامه و ع ول از موضوع مؤسسه، سب  رطال  اعمیال  

دهی  کیه ریه دادگیاه مراجعیه و حکیم       یراش  و ره هر شخص ذینفعی حب مو تصمیمات آ  می

اصیل اختصاصییت   »ییا  « اصل تخصیص »عنوا  آنچه ره» 8رطال  آ  تصمیمات را خواستار شود.

در ارتبا  را اشخا  حقوقی شناخته ش ، در مح ودسیازی قاعی ه منی رج در    « شخص حقوقی

ا در حی ود  نمای . ر ین معنا که اشیخا  حقیوقی رایسیتی تنهی    نقشی رنیادین رازی می 822ماده 

موجی  ایین   ها مذکور افتاده عمل نماین . ریه صالحیت قانونی خود که در قانو  یا اساسنامه آ 

نظر، دولت تنها شخصیت حقوقی است که از اصل اختصاصیت شخصیت حقوقی مسیت نا شی ه   

 8«.است

ارطیال  دکتر ستوده تهرانی، معامالت خارج از موضوع شرکت سهامی را ره ایین دلییل قاریل   

شود و خارج از موضیوعی کیه در   شرکت سهامی ررای موضوع معینی تشکیل می»دان  که: می

 822توان  ره فعالیت دیگری مبادرت نمای .  یو  طبیب میاده    ش ه است، نمیرینیاساسنامه پیش

توان  دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانو  ریرای افیراد   قانو  تجارت شخص حقوقی می

تواننی  هرگونیه عملیی را کیه افیراد رتواننی  انجیام دهنی ،         ن شرکا شرکت میقاعل است، رناررای
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موضوع شرکت قرار دهن  ولی رع ازآنکه موضیوع شیرکت تعییین گردیی ، نماینی گا  مجیاز       

ان  موضیوع مزریور را میوردنظر قیرار داده و خیارج از موضیوع مزریور اقی امی         شرکت موهف

ه مبیادرت ریه عملییاتی کننی  کیه خیارج از       نکنن . م یرا  شیرکت  نانچیه ریرخالف اساسینام    

موضوع شرکت راش ، شخصا  مسئول روده و هر یک از شرکا و کسانی کیه ریا شیرکت معاملیه     

 8«.توانن  ارطال عملیات مزرور را تقاضا کنن ان  میکرده

ها را که اهلیت تمتع شرکت تجاری را اصل و ع م اهلیت آ حقوق ا  دیگری علیرمم این

موضیوع  »دانی :  ها میدان ، موضوع شرکت را است نایی رر اهلیت عام شرکتیی میامری است نا

ف شیرکت تجیاری محی ود ریه موضیوعی      جهت اهمیت دارد که حقوق و وهیای شرکت ازاین

دیگیر،  رییا  توانی  از آ  تجیاوز کنی . ریه    ش ه است و نمیرینیشود که در اساسنامه آ  پیشمی

کنی ... رنیارراین،   شیرکت و اهلییت آ  را معیین میی    موضوع شرکت تجیاری، حی ود عملییات    

ازآنجاکه شرکت تجاری خارج از موضیوع خیود اهلییت تمتیع نی ارد، اقی امات و تصیمیمات        

ارکا  شرکت تجاری )مجامع عمومی، هیات م یره و م یرعامل( خیارج از موضیوع شیرکت،    

وی در  8«.ت کنی  توانی  رطیال  آ  را از دادگیاه ذیصیال  درخواسی     راطل است و هر ذینفع می

رای  در نظر داشت حقوق و وهیایف شیرکت محی ود ریه     »ق.ت. معتق  است:  822تحلیل ماده 

، دیگیر ریا توا  تجاوز کن . رهش ه و از آ  نمیرینیشود که در اساسنامه آ  پیشموضوعی می

ه رینیی شیود، مح ودکننی    نامیه و اساسینامه آ  پییش   موضوع شرکت که قانونا  رای  در شیرکت 

مذکور در متن ماده « توان می»اهلیت تمتع شرکت تجاری ازجمله شرکت سهامی است...کلمه 

توانی  دارای کلییه حقیوق و تکیالیفی     شخص حقوقی می»دارد ( که مقرر می8988ق.ت.( 822

دهی  کیه صیالحیت و اهلییت تمتیع شیخص       نشیا  میی  « شود که قانو  ررای افراد قاعل اسیت... 

ش ه، یعنیی حقیوقی کیه ریه او     رینیو اهلیتی است که ررای او پیش حقوقی مح ود ره صالحیت

شی ه اسیت؛ ریرخالف اشیخا  حقیقیی کیه       ا  گذاشیته اعطا گردی ه و تکالیفی که رر عهی ه 

ای را اسیتقبال از  نویسن ه 9«.ها قاعل استدارای کلیه حقوق و تکالیفی هستن  که قانو  ررای آ 
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قرار دهیم اسیت  ل  « توان می»را در کنار « شود»ر کلمه رر این عقی ه است که اگ است  ل فوق

ق.ت. ریه مرحلیه قبیل از     822شود؛ ر ین توضیح کیه عمیوم و اطیالق میاده     مذکور تکمیل می

ایین اسیت کیه در    « شیود »گیذار از کلمیه   شود و علت استفاده قیانو  تشکیل شرکت مررو  می

رییه جییز –قتصییادی و تجییاری تواننیی  هییر نییوع فعالیییت امرحلییه تشییکیل شییرکت مؤسسییین مییی

؛ رنارراین را تعییین موضیوع، پیس از تشیکیل     8را ررای شرکت انتخاب کنن  -موضوعات ممنوع

شود و معامله خارج از این مح ودیت، ریه دلییل عی م    شرکت، مح ودیت موضوعی ایجاد می

 اهلیت شرکت راطل است.

د، ری یهی اسیت    نانچه اصل تخصص، است نای دوم اهلیت عام اشخا  حقوقی تلقیی شیو  

که مقصود از رطال  در این نظریه، رطیال  مطلیب اعمیال حقیوقی میذکور ریه معنیی فقی ا  اثیر          

حقوقی است؛ ))رنارراین ازآنجاکه شرکت سهامی )شیخص حقیوقی( خیارج از موضیوع خیود      

اهلیت تمتع ن ارد، اق امات و تصمیمات ارکا  شرکت سهامی )مجامع عمومی، هیات م یره و 

توانی  رطیال  آ  را از دادگیاه    رج از موضوع شرکت راطل است و هر ذینفع میی م یرعامل( خا

است، نه رطیال  میذکور   « رطال  مطلب»در اینجا منظور ما از رطال ،  ذیصال  درخواست کن ...

یکی از طرفی ارا  ایین نظرییه،     8«.است« ارطالقارل»ره مفهوم  (که8912ل.ا.ق.ت.) 820در ماده 

دان ، ضمانت اجرای مقیرر در  قرارداد فرا موضوعی را خارج از اهلیت شرکت میدر حالی که 

ریه نظیر   » گذار انتقاد نموده است:اعمال دانسته سپس از موضع قانو ل.ا.ق.ت. را قارل 820ماده 

جیای اینکیه قارلییت ارطیال را در خصیو  قراردادهیایی کیه خیارج از         گیذار ریه  رس  قانو می

داشیت؛ زییرا او     هیا را مقیرر میی   ته مقرر نمای  رای  رطال  مطلب آ گرفموضوع شرکت انجام

راش  و رر همین اسیاس نییز   ضمانت اجرای قارلیت ارطال را مبانی فقهی و حقوقی ما سازگار نمی

ارطال وجود ن ارد. ثانییا ، تعییین موضیوع    در قلمرو حقوق م نی و فقه امامیه عق  یا قرارداد قارل

وسیله مؤسسین شیرکت صیورت گرفتیه و در اساسینامه شیرکت      ت که رهدر زما  تشکیل شرک

منزله اسقا  حب انجام معامالت خارج گردد درواقع مبتنی رر اراده اشخا  مزرور و رهدرج می

گرفتیه راشی  ریه دلییل     راش  و در  نین مواردی اگیر معاملیه انجیام   از قلمرو موضوع شرکت می
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شیود  ور راطیل و فاقی  هرگونیه آثیار حقیوقی شیناخته میی       فق ا  حب انجام معامله، قرارداد مزری 

 8«.گذار در موارد متع دی ره آ  تصریح نموده است نانکه قانو 

مبنای این رویکرد حمایت از شرکت نیست، زیرا در مواردی قرارداد خیارج از موضیوع، ریه     

نی ه  گیرنفع شرکت است، اما  نیین رویکیردی میانع از رررسیی موضیوع توسیط ارگیا  تصیمیم        

شرکت و تصیوی  اقی ام فضیولی می یرا  )می یرعامل در شیرکت سیهامی( اسیت و درهرحیال          

 دان .عنوا  یکی از شرایط اساسی ررای صحت معامله، راطل میقرارداد را ره دلیل فق ا  اهلیت ره

اشخا  حقیوقی کلییه حقیوق و تکیالیفی را کیه      » دارد:ریا  می 8938 یحه تجارت  883ماده 

شخا  حقیقی قاعل است، دارن ، مگر حقوق و تکالیفی مانن  حقیوق و تکیالیف ناشیی    قانو  ررای ا

 «.توان  داشته راش حس  طبیعت خویش می از اروت و رنوت که انسا 

ف وییژه انسیا  اسیت  راکیه کلمیه      را این رویکرد تنها است ناء اهلییت شیرکت، حقیوق و تکیالی    

اده ناهر ره قبل از تأسیس شیرکت و تعییین موضیوع    ش ه تا ره این تردی  که حکم محذف« توان می»

 یحه تجارت همچنیا  الیزام    888و  812آ  در اسناد مؤسس است، پاسخ روشن ده . هر ن  مواد 

ییک از میواد پیشینهادی،    رینی کیرده اسیت، لییکن در هیی     ها پیشره داشتن موضوع را ررای شرکت

ت خیارج از موضیوع شیرکت تعییین نشی ه      ضمانت اجرای تخطی از موضوع اعالمی، رطال  معامال

 است.
 ارزیابی نظریه بطالن -3-1-3

، در «حمایت از شیرکت »راطل دانستن معامالت خارج از موضوع شرکت را استناد ره نظریه 

قیانو    882تضاد آشکار را توصیف قانونی اهلیت اشخا  حقیوقی ریه شیر  میذکور در میاده      

آی ، ره رسمیت شناخته شی   اهلییت عیام ریرای     میآنچه از مقرره را  ره دست »تجارت است. 

راشی ،  راکیه اسیت نای وارد ریر قاعی ه، امیور مخصیو         عنوا  قاعی ه میی  اشخا  حقوقی ره

هاست. این امور اگر ه از راب تم یل در قسمت اخیر ماده را  ذکر گردی ه، لکین شیمار   انسا 

ود  موارد اسیت نای وارد ریر قاعی ه و    دیگر ، را توجه ره مع ود ر راش . ره سخنها مح ود میآ 

 8«.حکم ره سود آ  در صورت تردی ، رای  قاع ه مذکور را عام و مطلب ره شمار آورد

ای مبنی رر مح ود نمود  اهلییت تمتیع شیرکت ریه موضیوع      در نصو  قانونی هی  مقرره
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توجیه   ل.ا.ق.ت. ریا  882نامیه آ  وجیود نی ارد. درواقیع میاده      من رج در اساسینامه ییا شیرکت   

های سهامی ریوده و اسیتناد   موقعیت آ ، ریانگر ح ود اختیارات م یرا  صرفا  در قلمرو شرکت

های سیهامی(، مغیایر   ره آ  ررای اعالم رطال  معامالت خارج از موضوع شرکت )حتی شرکت

گذار از وضع آ  ماده است؛ زیرا  یحه مذکور در رخش ششم، معامالت راطل یا مقصود قانو 

طال م یرا  و م یرعامل شرکت سهامی را ررشمرده اما ررای معامالت خارج از موضیوع  ارقارل

همیا   یحیه اسیت، ضیمانت      882هیا کیه نقیش آشیکار میاده      من رج در اساسنامه آ  شرکت

توا  حکم ماده مذکور را است نایی اجرای مشارهی مقرر ننموده است. را این اوصاف  گونه می

تمامی انواع اشخا  حقوقی تلقی نمیود و ایین   ق.ت. ناهر ره 822ده رر قاع ه عام من رج در ما

اختیارات م یرا  هی  نسیبتی ریا موضیوع    »اصل کارآم  را را مح ودیتی ساختگی مواجه نمود. 

های م یرا  صیرفا  در مقیام تبییین تح یی      شرکت تجاری ن اشته و است ناعات وارد رر صالحیت

دهنی ه  ش ه است. مطیارب ایین نظیر، می یرا  انعکیاس     عاختیارات ایشا  و نه اهلیت شرکت وض

اراده شرکت در راستای اداره آ  روده و ره دلیل ع م امکیا  ترسییم میرز شیفاف مییا  مفهیوم       

ریار در تحلییل حی ود اختییارات می یرا ،      گیری و جلوگیری از تفسیرهای زییا  اداره و تصمیم

ع شرکت را رر صالحیت عام م یرا  های خا  مجامع و موضوگذار دو است نا صالحیتقانو 

که است ناعات مزرور مانع از اعمال اهلیت مطلب و آثار حقوقی ناشیی  مقرر داشته است، ر و  آ 

توانی  ریا   از آ  از سوی شرکت راش . در این وضعیت، شرکت ریا تصیمیم مجمیع عمیومی میی     

 8«.ربرداجازه یا تنفیذ اعمال خارج از موضوع شرکت، از اهلیت کامل خود رهره 

دلیل تعار  درونی استنتاج قارلیت ارطال قیرارداد از مقولیه فقی ا  اهلییت، ناشیی از عی م        

ارتبا  موضوع من رج در اساسنامه شیرکت، ریا اهلییت آ  اسیت کیه ایین امیر سیب  گردیی ه          

 –که ضمانت اجرای منطقی موارد ع م اهلییت اسیت    -گذار از تصریح ره رطال  قرارداد قانو 

طه خودداری نمای . استناد ریه انحیالل شیرکت ریا انتفیاء ییا انجیام موضیوع شیرکت          در این رار

نییز دلییل ریر     8ل.ا.ق.ت. 833ق.ت. همچنیین میاده    823و  828، 828، 892، 881موضوع مواد 

رطال  قرارداد خارج از موضوع شرکت نیست، زیرا ارتبا  حکمی میا  ایین دو مقولیه وجیود    

من  از اهلیت عام مقرر در میاده  وقی شرکت پاررجاست، رهرهن ارد و تا زمانی که شخصیت حق
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دشواری و رلکه ناممکن رود  تمیز حی ود اهلییت شیرکت منحلیه ریرای      »راش . ق.ت. می 822

کنی  کیه انحیالل را    اشخا  ثالث و ره خطر افتاد  امنیت معامالت این ان یشیه را تقوییت میی   

قاد ره مح ود ش   اهلیت شرکت درنتیجیه  مؤثر در اهلیت شرکت ن انیم. ر یهی است ع م اعت

اییراد اساسیی دیگیر ریر      8«.انحالل، ره ایین معنیا نیسیت کیه اختییارات می یرا  محی ود نگیردد        

ان  که ریا  طرف ارا  نظریه رطال  این است که نظریه رکن رود  م یرا  شرکت را تقویت نموده

اده از اهلیییت عییام تییوا  گفیت؛ خییود شییرکت )و نییه نماینی گا  آ ( رییا اسییتف  ایین وصییف مییی 

تجویزش ه، از موضوع اههارش ه فراتر رفته، لذا قرارداد خارج از موضوع حتیی مییر نافیذ هیم     

 نبوده، رای  ره صحت آ  نظر داد.

فرانسه اسیت کیه    8322قانو  تجارت  32 مادهل.ا.ق.ت. ررگرفته از  882ازلحاا مبنا، ماده 

رر پاییه آ  میاده می یرا  شیرکت در رراریر       «نماین گی هاهری»را پشت سرنهاد  نظریه آلمانی 

انی  و دارای اختییارات کامیل ریرای     کسی  کیرده   8«اختیارات قانونی نماین گی»اشخا  ثالث 

ی اق ام  زم در هر شرایطی ریه نیام شیرکت هسیتن  کیه ایین اختییارات دیگیر وارسیته ریه اراده          

 9اشخا  در داخل شرکت نیست.

اشخا  حقوقی حقوق خصوصی، مغایر اهلیت عیام  نیز در مورد « اصل تخصص»استناد ره 

منظور رعایت مقیررات آمیره   گذار است. این اصل که در قلمرو حقوق اداری و رهم نظر قانو 

اداری توسط نهادهای دولتی و مؤسسات عمیومی تبییین گردیی ه، جایگیاه حقیوقی مهمیی در       

؛  راکیه هیر شخصییت    رعایت قوانین راجع ره تأسیس و نحیوه فعالییت نهادهیای میذکور دارد    

ای خا  جهیت تیأمین نیازهیای عمیومی و موضیوعی مصیر  در       حقوق عمومی دارای وهیفه

 تنهیا رسی  کیه اصیل تخصیص،     ریه نظیر میی   »هاست. قوانین راجع ره تشکیل و نحوه فعالیت آ 

کنن ه ح ود اهلیت اشخا  حقوقی وارسته ره حقوق عمومی راش . لذا ریر ایین مبنیی، در    تعیین

انی : کیه   هیای حقیوق عمیومی رعضیی گفتیه     لیت و صالحیت دولت را سایر شخصیتمقایسه اه

هیای  صیالحیت شخصییت   «اصیل اختصاصییت  »دولت یگانیه شخصییت حقیوقی اسیت کیه از      

ترین و را ترین شخصیت حقوقی، عنوا  رزر حقوقی، مست نی ش ه و درنتیجه صالحیت او ره
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بنای قانونی روشینی ررخیوردار نیسیت تیا     اصل تخصص از م»عالوه رر این  8«.عام و مطلب است

هرگونیه تفسییر    جیه یدرنترحث تعار  آ  راقاعی ه میذکور در میاده موردرحیث طیر  گیردد.       

ای گییذار و خ شییه رییرخالف منظییور قییانو   822متضییمن تعییر  رییه تمامیییت حکییم مییاده    

گردد، ریه نحیوی کیه ریرای ایین ماهییت       توجیه ره کمال شخصیت حقوقی محسوب میمیرقارل

 8.«ف ج ی ی کامال  متفاوت از شخصیت رای  جستجو نمودتعری

ریار راطیل اعیالم شی       اشخا  ررای مصیو  مانی   از آثیار زییا      «رطال »در قلمرو نظریه 

قرارداد منعق ه را شرکت، رای  موضوع شرکت را رررسی نمیوده و احیراز نماینی  آییا موضیوع      

ر یه اطیالع از موضیوع شیرکت ریا      قرارداد در مح وده موضوع شرکت قرار دارد یا خییر؟ اگ 

نمای ، قطعا  تشخیص ارتبیا  موضیوع   پذیر میمراجعه ره آگهی ثبت و مفاد اساسنامه آ  امکا 

قرارداد را موضوع شرکت امری اختالفی، قارل تفسیر و نیازمن  اههیارنظر کارشناسیا  حقیوقی،    

دانسیتیم، تکلییف دوم   در ررارر تکلیف اول کیه آ  را دشیوار   »گذاری است اقتصادی و سرمایه

هییای تجییارتی رسیییار   فعالیییت امییروزهنماییی . رسیییار دشییوار و رلکییه قرییی  رییه محییال مییی    

این گذشته معامالت رسیاری وجود دارن  که مستقیما  ره موضیوع شیرکت    ازان . ش هتخصصی

 9«.سازدطور میرمستقیم ه ف شرکت را ررآورده میمرتبط نیستن  اما ره

در اقتصادهای در حال » :زنظر اقتصادی نیز موردانتقاد قرارگرفته استاین دی گاه حقوقی ا 

گذار،  نانچه اساسنامه شرکت رتوان  اختیارات شرکت را محی ود کنی ، خطیر ورود زییا  ریه      

ای خواه  رود که امکا  تح ی  اختیارات ممکن اسیت ریه   اشخا  ثالث ریش از منافع احتمالی

یارات م یرا  مجاز راشی ، تکلییف تحقییب در خصیو      که تح ی  اختهمراه آورد. درصورتی

اینکه آیا شرکت را موضوع مح ود در هر مورد اختیار )اهلیت( انعقاد معامله خاصی را دارد ییا  

 1«.خیر، نبای  رر دو  اشخا  ثالث قرار داده شود
 

 نظریه غیرقابل استناد بودن بطالن قرارداد -2-3
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شیود،  ترین خطراتی که از تأسیس شرکت ایجیاد میی  گونه که اشاره ش ، یکی از مهمهما 

وضعیت حقوقی معامالت شرکت را اشخا  ثالث است. ازجملیه اصیول پیشینهادی در تنظییم     

ها، وجود تضیمین قیوی ریرای صیحت و نفیوذ قراردادهیایی اسیت کیه         مقررات حقوق شرکت

  .نماینها منعق  میاشخا  را اعتماد ره اختیارات قانونی م یرا ، را شرکت

هیای  ش ه، را فلسفه حمایت از اشخا  ثالث و درونی کرد  هزینیه رر مبنای رویکرد مطر 

طیر   تأسیس آ ، راجع ره ضمانت اجرای معامله خارج از موضوع شرکت نظریه دیگری قاریل 

ل.ا.ق.ت. ارتباطی ره اهلییت شیرکت نی ارد و درواقیع      882است؛ ر ین توضیح که حکم ماده 

است که م یرا  خارج از موضوع شیرکت، اختییار ن ارنی  و اسیتناد ریه       درص د ریا  این مسئله

قییانو  اخیرالییذکر تنهییا  822ق.ت. نیییز در رد اییین ادعییا صییحیح نیسییت؛ زیییرا مییاده  822مییاده 

 8مح ودیتی که ذکر کرده، مررو  ره حقوقی است که خا  طبیعت انسانی است.

شیود و  ثباتی معامالتی میی نجر ره ریرا توجه ره تالی فاس  ضمانت اجرای رطال  مطلب که م 

گذار ایرا  در تصیویت  یحیه   رخش قانو الهام –فرانسه  8322ژوعیه  81همچنین موضع قانو  

که اقی امات خیارج از موضیوع را در مقاریل اشیخا  ثالیث        -اصال  قسمتی از قانو  تجارت

مالت و اقی اماتی کیه   گفته عام است و ضمانت اجرای تمیام معیا  دان : حکم ماده پیشمعتبر می

را درریر  توسط هر یک از ارکا  شیرکت ریا تخلیف از مقیررات قیانونی صیورت گرفتیه راشی          

نفیع  اسیت؛ رنیارراین هیر ذی    882 ضیمانت اجیرای تخلیف از میاده     820گیرد. درواقع میاده  می

 از ایین دیی گاه،  یو  تعییین و     8ای را از دادگاه درخواست نمای .توان  رطال   نین معاملهمی

اعال  موضوع شرکت الزامی قانونی است، حتی اگر ضمانت اجیرای نقیش ایین الیزام، رطیال       

قرارداد خارج از موضوع راشی ، اعیالم رطیال  اقی امات ییا تصیمیمات ارکیا  شیرکت توسیط          

قارلییت اسیتناد نی ارد، درنتیجیه      820 مادهموج  قسمت اخیر دادگاه در مقارل طرف قرارداد ره

 تعه ات قراردادی خواه  رود.شرکت ملزم ره ایفای 

ها میرقارل استناد رود  اق امات و قراردادها و یا رطال  آ »در حقوق ایرا  خاستگاه تئوری 

، قوانین و مقررات تجاری است. این تفکر در میواد متعی دی از قیانو     «در مقارل اشخا  ثالث
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، 832، 822، 888، 880 ،819، 888، 882، 800تیا   38 میواد تجارت و ل.ا.ق.ت. ههور یافته که 

 یحه مذکور از  820و  880، 898، 890، 883، 882، 882، 10 مواد و ؛ق.ت 933و  932، 932

 آ  جمله هستن .

مررو  ره تخلفاتی است که داخل در موضوع شرکت  820ممکن است ایراد شود که ماده  

میذکور در  گیرد و در مورد تخطیی از موضیوع شیرکت حکمیی نی ارد، امیا اییراد        صورت می

که تخلیف از موضیوع شیرکت سیهامی را      «عملیات و تصمیمات»مواجهه را اطالق ماده و لفظ 

ل.ا.ق.ت.  882اقتبیاس میاده    منبیع گونه که اشیاره شی ،   رفع است. هما گیرد، قارلنیز دررر می

فرانسه است که است نای دوم اختیارات قانونی می یرا  را مراعیات    8322قانو  تجارت  32ماده 

منظیور حفیظ حقیوق اشیخا  ثالیث در ادامیه مقیرر        دان ؛ اما ریه ح وده موضوع شرکت، میم

عملیات هیات م یره در ارتبا  را اشخا  ثالث حتی اگیر خیارج از موضیوع شیرکت     »داشته: 

که شرکت ثارت کن  که شخص ثالیث از خیارج ریود     راش  ررای آ  تعه آور است، مگر این

توانسته نسیبت ریه   ای روده است که نمیگونهیا شرایط ره عمل از موضوع شرکت آگاهی داشته

. «کنی  اطالعی کن . صرف آگهی رسمی اساسنامه ررای اثبات این امر کفایت میی آ  اههار ری

مطارقیت   8322میارس   3مورخ  22/888حل مذکور را دستورالعمل شورای اروپا ره شماره راه»

کننی گا   هیا در مقاریل معاملیه   می یرا  شیرکت   اروپیایی  ده  کیه در اتحادییه  داشته و نشا  می

اما دستورالعمل مذکور ق می فراتر نهیاده و اقی امات می یرا  را     ؛اختیارات کامل قانونی دارن 

شناسین . ایین ترتیی  در    آور میی که خارج از موضوع شرکت راش ، ررای شخص حقوقی الزام

 8(«.888-98)ماده ال  استقانو  فرانسوی هم منظور ش ه 

ضمانت اجرای اق ام خیارج از حی ود اختییارات    ر مورد شرکت را مسئولیت مح ود نیز، د 

ق.ت.( را هما  تحلیل، رطال  قرارداد نیست؛ رلکه ره لحیاا شیمول    808م یرا  )موضوع ماده 

کیه اختییارات می یرا  در اساسینامه ییا      اهلیت تمتیع شیرکت ریر موضیوع قیرارداد، درصیورتی      

ره موضوع شرکت ش ه راش ، نهایتا  عی م نفیوذ عقی  اسیت. در     تصمیمات آگهی ش ه، مح ود 

گیردد و در صیورت   صورت تنفیذ قرارداد توسط مجمع شرکا، از حالت ع م نفوذ خیارج میی  

رد، شرکت مسئولیتی در قبال تعه ات قرارداد مردود ن ارد. هر ن  در فیر  رطیال  قیرارداد،    
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 خسارات طرف قرارداد است. م یر متخلف مطارب اصول مسئولیت م نی مسئول جبرا 

های موضوع قانو  تجارت، اک ر نویسن گا  حقوقی ریه اسیتناد میاده    در مورد سایر شرکت

آ  قانو ، رارطه م یرا  و شرکت را مشمول مقررات عق  وکالت دانسته سپس ایین امیر را    88

حیاکم   «اختییار اصل عی م  » یم نان . در رارطه وکیل و موکل مطارب قانو  موردانتقاد قرار داده

در مفهییوم »رییوده و داشییتن هرگونییه اختیییار از جانیی  موکییل نیازمنیی  تصییریح و اثبییات اسییت. 

ی ی شیرکت کیامال  ریه اراده   عنیوا  نماینی ه  ی اختییارات می یر ریه   قراردادی شیرکت، گسیتره  

فرانسیوی کیه عینیا  در ایین زمینیه ریه قیانو          8222شریکا  رسیتگی دارد. در مقیررات منسیوخ    

زیرا این قاع ه ریا تفکیر    ؛شون ها محسوب مییافته است، م یرا  وکیال  شریکراه تجارت ما

امیوال شیرکت    دهی : می یر ریرای اداره   ق.م. قارلیت انطباق نشا  می 828 و 822حاکم رر مواد 

.م.(اما معامله را این اموال نیازمنی  مجیوز از سیوی شرکاسیت؛     ق 228) داردقانونا  آزادی کامل 

دیگیر، داشیتن اختییار در    عبارتیکایک اختیارات م یر در اساسنامه تصریح شود. ره لذا رای  ره

رسان  که ره جز معامالت میر مصر  مواجه را اصل ع م است. اصل ع م اختیار م یر  نین می

توان  عملی را که از حی ود وکالیت او خیارج اسیت، انجیام      عادی اموال آ ، نامبرده نمی اداره

های م یرا  این شیرکت طبیب قواعی  کنیونی قیانو  تجیارت       ق.( مسئولیت هما  229)م. ده 

 8«.شودهای وکیل در مقارل موکل تعریف میرر مبنای مسئولیت 8988

عنیوا  سیازمانی حقیوقی، قاریل     وجه در مورد م یریت شرکت تجاری، رههی این ضارطه ره

یت م یر شرکت در مقاریل شیرکا   توا  گفت؛ مسئولتر میرنارراین را تحلیلی دقیب ؛توجیه نیست

ق.ت. تیارع قواعی  عقی  وکالیت اسیت، امیا اقی امات         828و  821، 811، 888، 88مطارب میواد  

را توجه ریه شخصییت حقیوقی شیرکت کیه       -ازجمله تخطی از مح ودیت موضوعی -م یرا  

در ریاب اصیل عی م     8988مستقل از شخصیت شرکا آ  است، ریا لحیاا رو  قیانو  تجیارت     

 موکیل )م یر(و  لیوکستناد ره شر  فوق، را ع م قارلیت استناد رطال  قرارداد در رارطه قارلیت ا

که وضع حکم رر شیرکا و صیاحبا    )شریک( در مقارل اشخا  ثالث مواجه است. علیرمم این

عنیوا   قارل انتقاد روده و رای  رژیم حقوقی رارطه م یرا  را شیرکت ریه   882و  88سهام در مواد 

ش ، اما در شرایط کنونی که قوانین قاعل ریه نماینی گی می یرا  از      آ  تعیین میرکنی از ارکا

                                                                                                   
 .282. هما ،   8
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هیای موضیوع قیانو  تجیارت     گیذار در میورد شیرکت   توا  از موضع قیانو  شرکت هستن ، می

)مسئولیت م یر شرکت در مقارل شرکا هما  مسئولیتی است که وکیل در مقارل موکیل   8988

گیذار تمیایز مییا     لیت استناد رطال  رهیره جسیت. البتیه قیانو     دارد( ررای تقویت نظریه ع م قار

که رژییم حقیوقی    -هما  قانو   28رارطه م یرا  و شرکا را رارطه م یرا  و شرکت را در ماده 

 ره رسمیت شناخته است.-نمای  مسئولیت م یرا  در ررارر شرکت را تعیین می

، 8980هیای تعیاونی   قیانو  شیرکت   گذار را تصیوی  های تعاونی، قانو در رارطه را شرکت

(. 12)ماده  دان مسئولیت هیات م یره را در مقارل شرکت، مسئولیت وکیل در مقارل موکل می

( این نظام مسئولینی 8920راوجود تصوی  قانو  رخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایرا  )

ش ه در رادات مطر ش ه است که همچنا  مشمول ایقانو  اخیر، حفظ 28موج  حکم ماده ره

 راش .مورد تلقی رارطه وکالتی م یرا  می

طرف ارا  این نظریه معتق ن  رویکرد ع م قارلیت استناد، صرفا  ره نفع ثالث نیست؛ رلکه نفع 

شیود کیه از حی ود    شرکت نیز در آ  ملحوا است؛ زیرا درنهایت ضرر ره م یرانی منتقیل میی  

ن است که حمایت از اشیخا  ثالیث سیب  تضیمین     اما مهم ای ؛ان ش هموضوع شرکت خارج

نگرانی از شیمول ییا عی م     ر و اعتبار قراردادها ش ه و ره ترمی  اشخا  ره معامله را شرکت، 

انجامی  کیه درنهاییت    شمول موضوع شرکت رر قرارداد ییا محی ودیت اختییارات می یرا  میی     

 توسعه نهاد شرکت را در پی دارد.

هرگاه مفاد این قانو  در مورد تشکیل شیرکت ییا   » دارد:یا  میر 8938 یحه تجارت  229ماده 

گیردد رعاییت نشیود،    وسیله هیر ییک از ارکیا  شیرکت اتخیاذ میی      عملیات آ  یا تصمیماتی که ره

حکم دادگیاه  نفع رطال  شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور رهحس  مورد ره درخواست هر ذی

ا ، م یر یا م یرا ، رازرس یا رازرسا  و شریک و ییا  شود در این صورت مؤسس یا مؤسساعالم می

متن میاده ریا رویکیرد    «. توانن  در مقارل اشخا  ثالث ره این رطال  استناد کنن سهام ار شرکت نمی

حمایت از اشخا  ثالث رر مبنای نظریه میرقارل استناد رود  رطال  معیامالت ییا اقی امات در مقاریل     

 ش ه است.ه تأسیس شرکت ت ویناشخا  ثالث و درونی سازی هزین
 

 ارزیابی نظریه عدم قابلیت استناد -1-2-4

نظریه ع م قارلییت اسیتناد رطیال  اقی امات و اعمیال حقیوقی در اریواب متعی دی از قیانو           
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تیوا   ل.ا.ق.ت.، میی  882ق.ت.و  822تجارت، انعکاس دارد. را جمع احکام مقرر در دو میاده  

ال  قرارداد خیارج از موضیوع در رراریر ثالیث، در خصیو       گفت نظریه ع م قارلیت استناد رط

ها ره ترتی  مقرر در ماده شرکت سهامی دارای پشتوانه قانونی است. درواقع اهلیت عام شرکت

و عی م   882ق.ت. همچنین وسعت اختیارات م یرا  شرکت سیهامی مطیارب صی ر میاده      822

 ودیت موضوعی شرکت، در کنار تصریح ره ضمانت اجرای رطال  قرارداد ررای تخلف از مح

زمینیه   آ   یحه قانونی، اسیاس ان یشیه عی م قارلییت اسیتناد رطیال  را در       820حکم کلی ماده 

در ایین میاده،    «عملییات و تصیمیمات  »کارگیری لفظ ده . را رههای سهامی تشکیل میشرکت

قسیمت اخییر   توا  رر این عقی ه رود که اق امات خارج از موضوع شرکت نیز شیامل حکیم   می

 گردد.ماده می

ریا   8988ها، قانو  تجیارت  در مورد شرکت را مسئولیت مح ود که ررخالف سایر شرکت 

می یرا   »دارد: مقرر می 808ع ول از اعمال قواع  وکالت رر رارطه م یرا  و شرکت، در ماده 

نکیه در  شرکت کلیه اختیارات  زمه را ررای نماین گی و اداره شرکت خواهن  داشیت مگیر ای  

اساسنامه میر این ترتی  مقررش ه راش . هر قراردادی راجع ره مح ود کرد  اختیارات می یرا   

، رایی   «که در اساسنامه تصریح ره آ  نش ه در مقارل اشخا  ثالث راطل و کا  لم یکین اسیت  

موج  اساسنامه ییا تصیمیمات آگهیی شی ه،     گفت  نانچه تح ی  اختیارات م یر یا م یرا  ره

ا  ناهر ره موضوع شرکت و منع اق ام فراتر از آ  راش ، قیرارداد نسیبت ریه شیرکت مییر      صراحت

رنیارراین،   ؛نافذ روده و سرنوشت آ  تارع تنفیذ یا رد قرارداد فضولی توسط مجمیع شیرکا اسیت   

هر ن  که ایرادات وارد رر اجرای مقررات وکالت در رارطه م یرا  و شرکا در میورد شیرکت   

را  882رفع ش ه و رای  آ  را سیرآماز تحیولی دانسیت کیه تصیوی  میاده        را مسئولیت مح ود

درپی داشته، اما نظریه ع م قارلیت استناد رطال ، در مورد این نوع شرکت، در فر  رد معاملیه  

تصریح تح ی  موضوعی اختیارت م یرا  در اساسینامه ییا   منو  ره -خارج از موضوع شرکت 

 .نیستطر  قارل -اصالحیه آ  

ها، را دی گاه سنتی قانو  تجارت و تصریح ره حکومیت قواعی    مورد سایر انواع شرکت در

ق.ت.(، ایین تحلییل کیه خیروج از      88)م.  شیرکا وکالت در مورد مسئولیت م یرا  در مقاریل  

مح وده اذ  توسط وکیل، در مقارل موکل )شرکا ( موجی  مسیئولیت، امیا نسیبت ریه شیرکت       
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آور اسیت، تحلیلیی هوشیمن انه و    ختیارات قانونی م یرا  الزام)شخصیت حقوقی ( را توجه ره ا

ش ه ماده مذکور در مقیام رییا  مسیئولیت می یر     راش . حتی گفتهروزآم  از مقررات کنونی می

گیذار در میورد   قیانو   درواقع 8شرکت در مقارل شرکا است نه رارطه رین م یر و شرکا شرکت.

د نسبت ره شرکت ن اشته و در راستای خط فکری ع م ها نیز، نظر ره رطال  قرارداسایر شرکت

 9عنوا  رو  قانو  ریه شیر  میذکور در میاده     عنوا  اصل حقوقی و  ه رهقارلیت استناد ) ه ره

توا  گفت گر ه قرارداد خارج از موضوع، در رارطه م یرا  و قانو  آیین دادرسی م نی ( می

تیر  طرف قرارداد را حسن نییت ییا ریه تعبییر دقییب     ارطال است اما ارطال آ ، در مقارل شرکا قارل

 ناآگاه، قارلیت استناد ن ارد.

هیای تعیاونی   قیانو  شیرکت   12های تعاونی نیز ریاوجود رقیاء اعتبیار میاده     در مورد شرکت

توا  را تفکیک میا  مسئولیت م یرا  و امور م یریتی شرکت، نظرییه عی م قارلییت    ، می8980

 دانست. اعمالاستناد رطال  را قارل

 زم ره ذکر است که را اعتقاد ره نظریه رکن رود  م یریت شرکت، این شخصیت حقیوقی  

ق.ت.( خارج از موضوع اعالمیی خیود، اقی ام ریه      822است که را اجرا و اعمال اهلیت عام )م. 
رنارراین  ؛انجام معامله نموده است و اساسا  عنوا  معامله فضولی رر این نوع قرارداد صادق نیست

 راطل دانستن قرارداد خارج از موضوع را اعتقاد ره نظریه یادش ه در تعار  است.

هیا، وجیود تضیمین قیوی ریرای      یکی از اصول پیشنهادی در تنظیم مقررات حقوق شرکت 
نماینی . در ایین راسیتا    صحت و نفوذ قراردادهایی است که اشخا  ثالث را شرکت منعق  میی 

ثباتی اقتصیادی و حقیوقی اسیت، توجیه ریه ایین مسیئله        ز ریهایی که مملو اش ه در محیطگفته
 ؛هیا و خطرهیای انعقیاد قراردادهیای اسیتان ارد تجیاری کیاهش یاری         ضروری است کیه هزینیه  

هیا، تضیمین   رنارراین کشورهایی را اقتصاد در حال گذار رای  در وضع مقررات حاکم رر شرکت

هلیت اسیتیفای کلییه حقیوق و تعهی ات     معامالت ثالث را شرکت را فراهم نمای . شرکت رای  ا
کیه  م نی و اهلیت وارد ش   ریه هرگونیه فعالییت و عمیل تجیاری را داشیته راشی . درصیورتی        

دیگیر محی ودیت موضیوعی    عبارتهای آ  را مح ود نمای ، رهاساسنامه شرکت قلمرو فعالیت
ر صورت اطیالع  ایجاد نمای ، این مح ودیت نبای  رر حقوق اشخا  ثالث تأثیر رگذارد مگر د

کن  واقعی ثالث از این مح ودیت. امکا  مح ود کرد  موضوع شرکت این خطر را ایجاد می
                                                                                                   

 .812-813،   8. عیسایی تفرشی، محم ، پیشین، ج 8
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ازآ  متوجیه  ای ریا شیرکت منعقی  کننی ، امیا پیس      که اشخا  ثالث از روی حسن نیت معامله
 8اعتبار است.شون  که معامله ره علت تجاوز از ح ود اختیار و موضوع شرکت، ری

    

 گیرینتیجه

هایی مبانی حقوقی قاع ه آلتراوایرز در حقوق انگلیس در سیر تاریخی آ  د ار دگرگونی

ها روده است. ریا توجیه   آم ه از اعمال نظریات اولیه و ارزیاری آ دستش ه که متأثر از نتایج ره

ره سیر تحول قاع ه رای  رر این راور رود که ارت ا آنچه اهمیت داشت حمایت از منیافع شیرکت،   

حماییت از ثالیث نیسیت؛ در قیر      لبکارا  و سهام ارا  رود. البته این ررداشت ریه معنیی عی م   ط

نوزدهم نیز تمهی اتی در راسیتای حماییت از ثالیث ان یشیی ه شی ، لییکن رویکیرد حماییت از         

آگیاهی  »رینی فر  حقیوقی  گذار نبوده است. مؤی  این ادعا پیشاشخا  ثالث اولویت قانو 

گیذار ریه سیمت حماییت از     امیا در ادامیه رویکیرد قیانو      ؛رود« ع شرکتثالث نسبت ره موضو

گذار اثیر قاعی ه را درونیی کیرد تیا از ایین طرییب        اشخا  ثالث تغییر کرد. در این راستا قانو 

های ایجاد و اداره شرکت نیز درونی و ررای ثالث امنییت و ثبیات معیامالتی ایجیاد شیود.      هزینه

گیردد، از  ه ریر اینکیه میانع سوءاسیتفاده از نهیاد شیرکت میی       ر و  تردی   نین دی گاهی عالو

هیا و  کاه  و سب  اعتماد عمومی ره شیرکت تحمیل هزینه تأسیس شرکت رر اشخا  ثالث می

انگلیس که آخرین  8002 یهاها خواه  ش . قانو  شرکتدرنتیجه توسعه فعالیت اقتصادی آ 

گیام پاییانی   -مذکور را نسخ ننمیوده  هر ن  قاع ه  -هاست گذاری حقوق شرکتتحول قانو 

منظور حمایت از اشخاصیی کیه ریا حسین نییت طیرف       ره 10را در این زمینه ررداشت و در ماده 

شون ، اختیار هیات م یره را ررای متعه  نمود  شرکت فیار  از هیر   قرارداد را شرکت واقع می

عنیوا  ییک   ریه  - مح ودیت مقرر در اساسنامه مفرو  دانست. را این اقی ام موضیوع شیرکت   

توان  اعتبار قراردادها را راقاع ه آلتراوایرز ره  یالش رکشی . ایین    نمی -ایمح ودیت اساسنامه

دانسته م یرا  قانو  طرف قرارداد را شخص راحسن نیت فر  نموده و تنها را این دلیل که می

 شناس .ان ، را سوءنیت نمیخارج از موضوع اق ام کرده

-وجه ره رویکردهیای مبتنیی ریر اصیل تخصیص و حماییت از شیرکت        در حقوق ایرا  را ت

                                                                                                   
 .882-882. گایا  و همکارا ، پیشین،   8
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در مورد ضمانت اجرای خروج از موضوع شرکت، نظرییه رطیال     -همانن  نظام ق یم انگلستا 

ش ه است که این نظریه را توجه ره دامنه اهلیت تمتع اشخا  حقوقی ره ترتیی  مقیرر در   مطر 

 نین قراردادی در قوانین موضوعه، مغیایر ریا   ق.ت. همچنین فق ا  تصریح رر رطال   822ماده 

موج  رویکرد حمایت از اشخا  ثالث، اگر یه معاملیه   گردد. رهاهلیت عام شرکت تلقی می

خارج از موضوع شرکت، ریه لحیاا تخلیف می یرا  )نماینی گا  ( شیرکت قارلییت ارطیال ریه          

رارداد توسیط دادگیاه   موج  حکم دادگاه را داراست، اما اعالم رطال  قی درخواست ذینفع و ره

کیارگیری اصیل   واسطه استقراء در قوانین، رهره )طرف معامله را شرکت( ثالثدر ررارر اشخا  

عیالوه تفسییری کارآمی  از قیوانین حیاکم، قاریل       ریه  «ع م قارلیت استناد در ررارر ثالث»حقوقی 

ه، می یرا  متخلیف   راش . لذا شرکت ملزم ره اجرای قرارداد و انجام تعه ات آ  روداستناد نمی

 در صورت ورود زیا  در ررارر شرکت مسئولیت جبرانی دارن .

راه ف حمایت از اشخا  ثالث و جلوگیری از سوءاسیتفاده از نهیاد    8938 یحه تجارت  

، نظرییه عی م   229و  802در مواد  های تأسیس و اداره آ ،شرکت از طریب درونی سازی هزینه

معامالت را پذیرفته است؛  راکه شر  اق ام در ح ود موضوع  قارلیت استناد رطال  اق امات و

شرکت را حذف و تنها است ناء اختیارات م یرا  را صالحیت خا  مجامع اعالم داشیته اسیت.   

 –این امر در راستای پذیر  نظریه رکن رود  م یریت شرکت )ریه شیر  مبحیث دوم  یحیه     

ر میواد پیشینهادی ریه وضیعیت حقیوقی      کیه د امیا ازآنجیایی   ؛اداره شرکت( قاریل توجییه اسیت   

نش ه است، در صورت تصوی   تصریح و تأکی  معامالت و اق امات خارج از موضوع شرکت

شود را ورود حقوق انا  ره رحث اهلیت شرکت و میرتبط دانسیتن   رینی میره هما  کیفیت، پیش

 قضایی ادامه یار .-های موضوعی، اختالف نظرات حقوقیآ  را مح ودیت

گذاری رع ی، فصل مستقلی ریه موضیوع اهلییت شیرکت تجیاری      شود در قانو اد میپیشنه

هیا اختصیا  یاری  و ضیمن تصیریح ریه اهلییت عیام شیرکت، میرز           ناهر ره تمام انواع شیرکت 

مشخصی میا  مقوله اهلیت شرکت و موضوع آ  همچنیین اختییارات می یرا  شیرکت ترسییم      

)وهایف امانی(،  شرکت و م یرا  در رارطه: الف(عالوه آثار تح ی  اختیارات م یرا  شود. ره

روشنی مورد حکم قرار گیرد. در راب وضعیت حقوقی قیرارداد  شرکت و اشخا  ثالث ره ب(

، اتخیاذ موضیعی صیریح ضیرورت     های مطر  حقوقیخارج از موضوع شرکت نیز رمانن  نظام

کیه موافیب   قراردادهیا ضیمن آ   نظرها خاتمه یار . تأکی  رر صحت این دسته از دارد تا اختالف
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نامه شرکت همچنیین رکین   نظریه اهلیت عام شرکت و ع م وارستگی آ  ره اساسنامه یا شرکت

راش  )نظریه وح ت(، ره ثبات قراردادی و توسیعه فعالییت ایین نهیاد     رود  م یریت شرکت می

 اجتماعی خواه  انجامی . -مهم اقتصادی 
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