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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجیشجود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شجکلی اسجت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بجدون تطبیجق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاههجا مواججه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغالتحصجیل
حقوقی پوشیده نیست .بیتردید تنها منبع آموزش عملی وکالجت ،قضجاوت و بجهطجورکلی رشجته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههای قضائی میباشد؛ به عبارت
دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصجورت عملجی
در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیجار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجص در ایجن حجوزه
علمی نمی باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و
تحول میباشد و غفلت از این حوزه موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .ازاین رو ناشران تخصصی ایجن حجوزه ،هرکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقجدام مجیکننجد کجه انتشجارات چجراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه
تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربهفرد با ویژگیهجای مخصجوص
برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا
اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:
 .0آراء وحدت رویه؛
 .3آرای اصراری؛
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور؛

مقدمه
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 .3آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .4نشستهای قضائی؛
 .0نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجهصجورت منسججم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعجدد بسجیار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .0تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .3تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .3ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .4دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقجوقی موججود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شجدن مجموعجه در چجا هجای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بجهصجورت (کتبجی یجا از طریجق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست
دعاوی شرکتهای تجاری

انحالل شرکت بهمنزله پایان عمر آن است و الزمۀ پایجان عمجر شورکت ایجن اسجت کجه
دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان شرکا تقسیم گردد .تقسیم دارایجی
بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکجاران شرکت طلجب خجود از شورکت دریافجت
کرده باشند .برای رسیدن به چنین مقصودی ،قانونگذار تصفیه اموال شورکت را پجس از
انحالل پیشبینی کرده است.

مبحثاول:مواردانحاللشرکتهایتجاری
موارد انحالل شرکت ۳و آثار این انحالل یعنی تصفیه دارایی شرکت به طور کلی به شجرح
ذیل میباشد که به بررسی اختصاری هریک میپردازیم:
 .0انحالل مبتنی بر ارادۀ شرکا؛
 .3انحالل به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت؛
 .3انحالل مبتنی بر دالیل موجه؛
 .3انحالل به سبب وضعیت یکی از شرکا.
گفتار اول :انحالل به جهت ارادۀ شرکا
در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحالل شرکت را میخواهنجد
و فرضی که در آن انحالل شرکت خواسته فقط یک یا چند نفر از شجرکا اسجت تفکیجک
قائل شد.
الف) انحالل مبتنی بر رضایت تموام شورکا :رضجایت بجه انحجالل در زمجانی مطجرح
میگردد که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده یا مدت شرکت که در شرکتنامجه
پیشبینی شده است به پایان نرسیده باشد و به هر حال اگر قبل از اتمام مدت شورکت
همگی شرکا به انحالل آن رضایت دهند شرکت منحل میشود.

۲

ب) انحالل به ارادۀ یکی از شرکا :هرگاه یکی از شرکا قرارداد شورکت را فسجخ کنجد
شرکت منحل می گردد .مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشجده باشجد
که در این مورد باید به ماده  ۳۱7ق.ت .رججوع کجرد کجه بیجان مجیدارد .۳«:شجریک در
 .1رجوع شود به ربیعا اسکینی ،حقوق تجارت.
 .2مواد  131و  111و  181ق.ت.
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صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساس نامه این حق را از او سلب نکرده باشد.
.۲فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد.۱ .تقاضا باید شش ماه قبجل از فسجخ بجه طجور
کتبی به شرکا اعالم شود.۵ .اگر موافق اساس نامه است بایجد سجال بجه سجال بجه حسجاب
شرکت رسیدگی شود ،فسخ در موقع ختم محاسبه ساالنه به عمل میآید».
به هر حال فسخ شرکت ،در صورت قانونی بودن ،منتهی به انحالل شرکت میشود و اگر
شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی را ایجاد کنند.
گفتار دوم :انحالل به جهت از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
در مججوارد ذیججل ممکججن اسججت انحججالل شوورکت بججه جهججت نقججص در یکججی از عناصججر
تشکیلدهنده شرکت پیش بیاید که اهم آنها عبارتاند از:
الف) کاهش تعدد شرکا :مقنن مطابق قانون تجارت برای تشکیل شرکت حسب مجورد
حضور تعدادی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقجوقی را الزم مجیدانجد در صجورت منتفجی
بودن این تعداد باید گفت شرکت شخصیت خود را از دست داده و منحل خواهد شد بجه
فرض مثال مقنن در ماده  ۱قانون تجارت مقرر میدارد کجه« :در شرکت سهامی تعداد
شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» و در خصوص سجایر شجرکتهجا بجه ججزء شورکت
تعاونی تعداد شرکا الزم برای تشکیل شرکت را به دو شخص تقلیل میدهد.
ب) تقلیل سرمایه شرکت :در این خصجوص مجاده  ۱قجانون اصجالح قسجمتی از قجانون
تجارت مقرر میدارد« :در موقع تأسیس ،سرمایه شرکتهای سهامی عوام از پون
میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر
باشد .در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل موذکور
در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه توا میوزان
حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انوواع شورکتهوای
مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع میتواند انحالل آن را
از دادگاه صالحیتدار درخواست کند» البته اگر قبل از صجدور رأی قطعجی از سجوی
دادگاه ،موجب درخواست انحالل شرکت به دلیل افزایش سرمایه یجا تبجدیل آن بجه نجوع
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دیگری از انواع شرکتها منتفی گردد دادگاه رسیدگیکننده حکم بر«بطالن دعوا» صجادر
خواهد کرد.
ج) انتفای موضوع شرکت :منتفی شدن موضوع شرکت در دو مورد مصداق مجییابجد
که یکی مربوط به فعالیتی است که شرکت جهت انججام آن تشجکیل یافتجه کجه در ایجن
زمینه ماده  ۳۱۳ق.ت .اینگونه مقرر میدارد« :وقتی که شرکت مقصودی را که بورای
آن تشکیل نشده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد» و دیگری مربوط به
دارایی شرکت است که از میان رفتن کامل دارایی شرکت موججب تلجف شجدن موضجوع
شرکت خواهد شد.
د) انقضای مدت شرکت :هرگاه شرکت برای مجدت معینجی تشجکیل شجده باشجد و بجا
انقضای مدت ،شرکاء رضایت به تمدید آن ندهند شرکت منحل خواهد شد.
ه) ورشکستگی شرکت :مطابق ماده  ۵۳۲ق.ت« :ورشکستگی شرکت تجاری
زمانی مصداق دارد که شرکت از تأدی ه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید» بنابراین
در صورت ورشکستگی شرکت ،شرکت منحل خواهد شد مگر اینکه طلبکاران شرکت
ورشکسته توافق کنند که با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.

۳

گفتار سوم :انحالل به جهت اختیارات قانونی
همان طوری که از عنوان این گفتار مشخص و مبرهن است این نوع انحالل جنبه قجانونی
دارد نه قراردادی و بنابراین برای اعمال آن باید شرایط و تشریفات قانونی محقق باشد تجا
امکان خاتمه دادن به شخصیت شرکت فراهم گردد.
الف) شرایط انحالل :به موجب بند «ج» مجاده  ۳۱۳ق.ت حکجم ورشکسجتگی شورکت
تضامنی در صورتی صادر میشود کجه یکجی از شجرکا بجه دالیلجی ،انحجالل شورکت را از
محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دالیل را موجه دانسته باشد .بنابراین دلیلی که موججب
حق شریک به تقاضای انحالل است باید موجه باشد؛ اما قانونگذار بهرغم تصریح به ایجن
نکته ،مواردی را که دلیل ،موجه تلقی میشود ذکر نمیکنجد ،بنجابراین تشجخیص موججه
بودن دلیل با قاضی دادگاه است.
.1برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به؛ دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه ها ،انتشارات چراغ دانش؛ سال .۳۱۳۵
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در حق تقاضای انحالل باید به این موضوع اشاره کرد که حق تقاضای انحجالل از حقجوقی
است که شریک نمیتواند آن را اسقاط نماید .حکجم دادگجاه ،در ایجن خصجوص (انحجالل)
جنبه انشایی دارد نه اعالمی بنابراین «انحالل شرکت در تاریخی محقق میشود کوه
دادگاه رأی قطعی صادر میکند».

۳

گفتار چهارم -انحالل به جهت وضعیت یکی از شرکا
 .0فوت و حجر شریک :مطابق مجواد  ۳۱۳،۳۱۳،۳۳۳،۳۸۳ق.ت« :در صورت فوت یوا
حجر یکی از شرکای ضامن ،شرکت خود به خود منحل می شود ،مع ذالک سایر
شرکاء میتوانند بر بقای شرکت با قائممقام متوفی توافق کنند ».بنابراین اگر سایر
شرکاء نظر به بقای شرکت داشته باشند قائممقام متوفی بایجد ظجرف یجک مجاه از تجاریخ
فوت ،رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت کتباً اعالم دارد.
 .3عجز شریک از پرداخت دیون شخصی :در این خصوص قانون تجارت در دو مجورد
قائل به تفکیک گردیده است که به اختصار بیان می داریم:
 .0شریک ،تاجر باشد :اگر شریک تاجر باشد و حکم ورشکسجتگی وی بجه جهجت عجدم
توانایی در پرداخت دیون صادر گردد در این حالت به تکلیجف مجاده  ۳۱۸قجانون تججارت
«در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحالل وقتی صورت می گیورد کوه مودیر
تصفیه کتباً تقاضای انحالل شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشوته
و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحالل منصرف نکرده باشد ».بدین ترتیب باید
گفت که ورشکستگی شریک مالزمه نسجبی بجا احجالل شجرکت دارد لجیکن ورشکسجتگی
شریک یا شرکت هیا نوع مالزمه یا تاثیری در دیگجری نجدارد در ایجن مجورد مجاده ۳۲۸
قانون تجارت اشعار میدارد « :ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شورکاء و

ورشکستگی بعضی از شرکاء مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد».

 .۳ر.ک .ربیعا اسکینی ،همان ،ص .۳۱۱

