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چکیده :

درش�ما ره های 131و132و133ماهنامة «کانون» ،دو رأی متفاوت درموضوعی واحد صادره ازدادگاه

انتظام�ی س�ردفتران ودفتریاران باش�رح مختص�ری راجع به آن ب�ه قلم نویس�ندة محترم آق�ای محمد
عظیمیان به چاپ رس�یده که فارغ ازاظهارنظروپرداختن به دادنامه ها واستدالالت مندرج درآنها ،پرسش
ومسئله مهم واساسی این است که دفاتراسنادرس�می موقع انتقال سهم الشرکه شرکاءدررابطه بااجرای
ماده 102قانون تجارت وجلب رضایت شرکاءواحرازآن ،آیا مسؤولیت ووظایفی رابرعهده دارندیاخیر؟ به
بیانی دیگر،سردفتربایدمدارکی دال برکسب این رضایت اخذوضمیمه سندنماید ؟ موضوع این یادداشت
بررسی مختصراین موضوع می باشد .

مقدمه :

دفاتراسنادرس��می درتنظیم اس��نادراجع به روابط اقتصادی واجتماعی جامعه بایدبراس��اس
قوانین موضوعه عم��ل نمایند ورعای��ت اخالق ونظم عموم��ی واجرای قواعد آم��ره درتنظیم
اس��نادبین مردم نقش مه��م وبس��زایی دارد.هرچندبن��ا به قاعده تس��لیط هرکس نس��بت به
*  .نويسنده مسؤول :سردفتر دفتراسناد رسمی شماره 1005تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
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مال خودحق هرگونه اختیاروتس��لط مالکانه راداردمگراینکه به موجب قانون منع ش��ده باش��د
اماقانونگذاردربرخی ا زموارد،اختیاروتسلط مالک براموال خودرامشروط ومقیدنموده واجرای آن
رامنوط به اجرای مقرراتی کرده اس��ت .درقانون مدنی عقد به قصدانشاءورضای طرفین محقق
میگردد 2بنابراین درعقودومعامالت ،اگرشرایط اساس��ی برای صحت معامله رعایت شده باشد
1

عدم اجرای برخی ازمقررات ش��کلی مانع ازبروزآثارعقدنخواهدش��د .درماده 102ق.ت ،.انتقال
سهم الشرکه ش��رکاءبامحدودیتی مواجه اس��ت که به نظرمیرسدانتقال س��هم الشرکه بدون
رعایت نصاب سه چهارم اکثریت عددی صاحبان سهام درتنظیم سندانتقال سهم الشرکه،برای
خریدارایجادمالکیت مینمایداماآثاروتبعاتی داردکه به آن خواهیم پرداخت .
بررسی ماده 102قانون تجارت دررابطه باانتقال سهم الشرکه:

قب��ل ازبررس��ی م��اده 102ق.ت .اش��اره ب��ه این نکته ض��روری اس��ت که درش��رکتهای
بامس��ؤولیت محدودطبق ماده 103ق.ت ،.انتقال س��هم الش��رکه بموجب سندرس��می به عمل
میآیدودفاتراسنادرس��می قبل ازتنظیم س��ندانتقال بایدوضعیت حقوقی ش��رکت راازاداره ثبت
شرکتها استعالم ومفاصاحساب مالیاتی این انتقال راازش��رکت اخذنمایندوانتقال سهمالشرکه
بدونتنظیمسندرسمیفاقدارزشواعتبارقانونیاست.بهبیاندیگر،تنظیمسندرسمیانتقالسهم
الشرکه ازشرایط اساسی صحت انتقال است وبه همین دلیل اداره ثبت شرکتها نیزدرثبت تغییرات
سهاممربوطبهشرکتهایبامسؤولیتمحدود،سندرسمیانتقالراازشرکتمطالبهمینمایند.
ماده 102ق.ت«: .سهم الشرکه ش�رکاءنمیتواندبه ش�کل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم ازبااسم یابی
اسم وغیره درآید.س�هم الش�رکه رانمیتوان منتقل به غیرنمود،مگربارضایت عده ای ازشرکاءکه الاقل سهربع

سرمایه متعلق به آنهابوده واکثریت عددی نیزداشته باشند »
 -1ماده 30ق .م « :.هرمالکی نس�بت به مایملک خودحق هرگونه تصرف وانتف�اع داردمگردرمواردی که

قانون استثناءکرده باشد».

 . 1م�اده 30ق.م« :.هرمالک��ی نس��بت به مایملک خودحق هرگونه تصرف وانتف��اع داردمگردرمواردی که قانون
استثناءکرده باشد».
 . 2مواد 190و191ق.م.
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 -2مواد 190و191ق .م .
-1درانتقال ارادی سهمالش��رکه به غیر ،ابتدا این س��ؤال پیش میآیدکه منظ��ور قانونگذار
از «غیر» صرف ًا افرادی غیرازش��رکاءیعنی اشخاص ثالث اس��ت یابطورکلی همه اشخاص اعم
ازشرکاءواشخاص ثالث راشامل میشود.اگرقائل به نظراول باش��یم نتیجه میگیریم که درانتقال

س��هم الش��رکه به شرکاءش��رکت رعایت ماده 102ق.ت .درجل��ب رضایت ش��رکاءضروری
نخواهدبودکه برخی ازحقوقدانان قائل به این نظر هسستند.1واگرس��هم الشرکه به افرادی خارج
ازسهامداران واگذارشود رضایت شرکای دیگر ضرورت دارد.
 -2در انتقال غیرارادی س��هم الش��رکه از طریق ارث یا وصیت ،جلب رضایت س��ایر شرکاء
الزم نیست و چنانکه میدانیم درشرکتهای با مسؤولیت محدود ،فوت شریک موجب انحالل
شرکت نمیگردد.
حال باروش��ن ش��دن وضعیت انتقال س��هم الش��رکه بایدبه این موضوع بپردازیم که وظیفه
دفاتراسنادرس��می دررابط��ه باتنظی��م س��ندصلح اینگون��ه اسنادچیس��ت ؟ واصوال"وظیف��ه
سردفترتنظیم کننده س��ند،اخذمدارک ومس��تنداتی دال بررضایت شرکاءاس��ت واین موضوع
بایددرسندنیزانعکاس یابد.احرازصحت وسقم اینگونه مستندات باشخص سردفتراست؟
برای پاسخ به این سؤالها بایدابتدابه متن موادقانون تجارت مراجعه کنیم .درماده 102ق.ت.
تصریح شده اس��ت که «.......س�هم الش�رکه رانمیتوان منتقل به غیرنمودمگربا »........بامداقه درمتن
ومفهوم ماده بنظرمیرس��د؛ اوال"،مخاط��ب قانونگذاردرعب��ارت قانون راجع ب��ه محدودیت
انتقال ،شرکاءوسهامداران شرکت میباش��د چه درغیراین صورت ،درماده مذکوربه طورصریح
به دفاتراسنادرس��می تکلیف مینمود همچنانکه درس��ایر م��وارد ازجمله در رابطه با اس��تعالم
از ثبت ش��رکتها و اخذ مفاصا حس��اب مالیاتی به این مواردتأکیدشده اس��ت .دوم ،اگرفرض بر
این باش��دکه دفاتراسنادرس��می درتنظیم اینگونه اسناد،مستنداتی را از ش��رکت اخذ و ضمیمه
و مراتب را در س��ند تنظیمی قی��د نمایند باید دیدک��ه مکانیزم جامع چگونه خواه��د بود .بدیهی
 . 1اسکینی  ،ربیعا ،شرکتهای تجاری ،جلد اول ،ص 246 .و ستوده تهرانی ،حسن  ،حقوق تجارت ج ،2.ص.260 .
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اس��ت که دفاتراسنادرس��می نمیتوانندمستندات رس��می محکم وثابتی که نش��ان ازرضایت
شرکاءباشدازش��رکت اخذنمایدودرص��ورت ارائ��ه آن ازس��وی ش��رکت ،احرازصحت وس��قم
وانتساب آن به امضا کنندگان برای دفتراسنادرسمی امرمش��کلی است وسوم باتوجه به سیستم
ثبت الکترونیکی اسنادوش��کل خاص وثابت اسناددرس��امانه ،قیدمشخصات ش��رکا و امضای

آنها درس��ندتنظیمی میسرنیس��ت .لذابامالحظه جمیع مواردمذکوربنظر،اگردرش��رکتهای
بامسؤولیت محدود انتقال سهامی صورت میگیرد شریک یاشرکاءانتقال دهنده خودموظفندکه
قب ً
ال رضایت س��ه چهارم ش��رکاءرامطابق م��اده 102ق .ت .کس��ب ودرصورتجلس��ه ای ثبت
وضمیمه س��ندانتقال رس��می به مرجع ثبت ش��رکتها ارائه نمایند.م��اده 148ق  .ت .هم ،که
مقررمیدارد«:هیچ شریک بامس�ؤولیت محدودنمیتواندبدون رضایت سایرشرکاءشخص ثالثی راباانتقال
تمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودبه اوداخل درشرکت کند» خود مؤیداین نظراست .
چگونگی ما لکیت منتقل الیه درصورت عدم رعایت ماده  102قانون تجارت:

ح��ال اگرانتقال رس��می س��هام دردفتراسنادرس��می ب��دون رضایت ش��رکا انج��ام گرفته
باشدآیادرمالکیت خریداروانتقال گیرنده خللی ایجاد میشودیاخیر؟و به عبارتی این انتقال برای
وی ایجادحق مینماید؟
درپاس��خ بایدگف��ت اگردرانجام معامل��ه مذکور،ارکان اساس��ی صحت معامله وتش��ریفات
ومقررات مربوط به تنظیم سندرس��می انتقال رعایت ش��ده باش��د عدم اخذرضایت شرکاءمانع
ٌ
منتقلالیه نس��بت سهم خریداری نخواهدش��د .زیراهمانگونه که اشاره شد
ازحقانیت ومالکیت
دارنده حق مالکیت ح��ق هرگونه دخل وتصرف درمایمل��ک خودراداردولی ضمانت اجرای عدم
رعایت ماده 102ق .ت .دخالت ندادن خریداردرامورش��رکت اس��ت واین موض��وع به صراحت
درماده 149ق .ت .آمده است  «.اگریک یاچندنفرازشرکاءبامس�ؤولیت محدودحق خودرادرشرکت بدون
اجازه سایرین کال"یابعضا"به ش�خص ثالثی واگذارنمایدش�خص مزبور نه حق دخالت دراداره شرکت ونه حق

تفتیش درامورشرکت راخواهدداشت ».
بنابراین آثار و پیامدچنین انتقالی زوال وبطالن انتقال وما لکیت نیس��ت بلکه شریک مذکور
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حق دخالت ونظارت درامورشرکت رانخواهد داشت .
ش��ایدبرخی نیزدرتوجیه قانونی این مس��أله درپی این اس��تدالل باش��ندکه هرچن��د انتقال
بدون اخذرضایت سایرش��رکاءازطرف س��ردفترتنظیم کننده س��ند،مالکیت خریداررامخدوش
نخواهدکردولی تخلف انتظامی سردفتربه علت عدم رعایت مقررات ،محرزو قابل پیگیری است
1

درصورتی که ،باتوجه به دالیلی که ذکرش��د ،درقان��ون ،وظیفه ای ازاین باب��ت ،به صراحت ،به
دفاتراسنادرسمی تکلیف نشده است .
ح��ال  ،باعنای��ت ب��ه دادنام��ه ه��ای موص��وف ص��ادره ازدادگ��اه انتظام��ی س��ردفتران
ودفتریاران ک��ه دررأی اخیربرخ�لاف رأی اول بربرائ��ت س��ردفترصادرگردیده وقابل تجدید
نظرنیزمیباش��دبایدمنتظرماندودید درص��ورت طرح موضوع درمرحل��ه تجدیدنظررأی دادگاه
تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران دراین رابطه چه خواهدبود؟

 . 1اسکینی ،همان ،ص.184 .

