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چکیده
یکــی از مســائل مهــم حقــوق شــرکت های تجاری، سوءاســتفاده از حّق از ســوی شــرکاء اســت.   
در ایــن میــان بــر اســاس قاعــّده ی اکثرّیــت کــه قانــون حاکــم بــر شــرکت های تجــاری اســت، اکثرّیــت 
ــد  ــه ی آن می توان ــه نتیج ــد ک ــاء می کنن ــرکت ها ایف ــات ش ــات و اقدام ــوری را در تصمیم ــش مح نق
ــد.  ــت باش ــع اقلّی ــن مناف ــده گرفت ــود و نادی ــع خ ــتای مناف ــارات در راس ــّق و اختی ــتفاده از ح سوءاس
ــت ســهامداران  ــّوای شــرکت در دســتان اکثرّی ــا تمرکــز ق به عبــارت دیگر،اِعمــال قاعــّده ی اکثریــت، ب
کــه می توانــد از آن سوءاســتفاده کننــد، مالزمــه دارد. ســؤال پژوهــش ایــن اســت کــه از طریــق چــه 
راهکارهایــی می تــوان محدودّیت هایــی بــر قاعــّده ی اعمــال حــّق توّســط اکثرّیــت پیش بینــی کــرد تــا 
ایــن قاعــده مــورد سوءاســتفاده قــرار نگیــرد. در خصــوص شــرکت های دولتــی نیــز امــکان سوءاســتفاده 
ــد  ــت قواع ــی و حاکمّی ــر شــرکت های دولت ــم ب ــاختار حاک ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــود دارد؛ اّم ــّق وج از ح
حقــوق عمومــی، امــکان سوءاســتفاده بــه حداقــل می رســد. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد کــه ایــن 
راهکارهــا را می تــوان بــه راهکارهــای قضایــی و غیــر قضایــی تقســیم کــرد. راهکارهــای غیــر قضایــی 
اشــاره بــه توافقــات ســهامداران در درون شــرکت دارد کــه بــه موجــب قــرارداد صــورت می گیــرد. ایــن 
ــه موجــب  ــب اساســنامه تّصویــب می گــردد کــه ب ــرارداد در شــرکت های خصوصــی و دولتــی در قال ق
ایــن اساســنامه ســهامداران بــا یکدیگــر و بــا هیــأت مدیــره و مدیــر عامــل توافقاتــی را منعقــد می کننــد. 
در مــورد شــرکت های دولتــی نیــز از طریــق ســاز و کارهایــی؛ ماننــد پاســخگویی، حکمرانــی شــرکتی 
ــتفاده  ــوم سوءاس ــدا مفه ــؤال، ابت ــه س ــخ ب ــرای پاس ــد. ب ــتفاده ش ــع فســاد و سوءاس ــوان مان و ... می ت
ــر  ــای غی ــه راهکاره ــپس ب ــده و س ــی ش ــاری بررس ــرکت های تج ــت در ش ــّده ی اکثرّی ــّق و قاع از ح
قضایــی جلوگیــری از سوءاســتفاده از حــّق در شــرکت های تجــاری و خصوصــی پرداختــه شــده اســت.
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مقدمه
 قلمــرو اســتفاده از حــّق، همیشــه محــل مناقشــه بــوده اســت و هــر از گاهــی، شــاهد شــکل گیری 
تصمیمــات قانونــی متفــاوت در ایــن حــوزه ی مهــم از مســئولّیت مّدنــی هســتیم. گــر چــه نظریــه ی 
سوءاســتفاده از حــّق، آن گونــه کــه در حقــوق کشــورهایی چــون فرانســه مطــرح اســت در حقــوق ایــران 
ــه  ــور یافت ــون اساســی تبّل ــه قان ــران از جمل ــوق ای ــه در حق ــده ی الضــرر ک ــی قاع مطــرح نیســت؛ ول
ــرکت های  ــّق را در      ش ــتفاده از ح ــع سوءاس ــّده ی من ــرد قاع ــان کارک ــی هم ــه خوب ــد ب ــت، می توان اس

تجــاری داشــته باشــد. 

در منابــع فقهــی، نزدیــک تریــن قاعــده بــه منــع سوءاســتفاده از حــّق، قاعــّده ی الضــرر اســت؛ اّمــا 
ــون  ــق »اصــل 40 قان ــع سوءاســتفاده از حــّق اســت . مطاب ــر از من ــی مفهــوم الضــرر عام     ت ــه طــور کل ب
اساســی«، هیچ کــس نمی توانــد اعمــال حــّق خــود را وســیله اضــرار دیگــری قــرار دهــد. اصــل مذکــور 
مبتنــی بــر نظریــه ی ســوء اســتفاده از حــّق می باشــد. در قانــون مّدنــی، مبحــث معّینــی بــه ایــن موضــوع 
ــاده 132  ــه در محــدوده ی م ــن نظری ــتفاده از ای ــد، اس ــه نظــر می رس اختصــاص داده نشــده اســت و ب

ــه را اســتنباط کــرد.  ــن نظری ــوان ای ــق نیــز می ت ــی در ســایر مصادی ــی می باشــد؛ ول ــون مّدن قان

نظریــه ی منــع سوءاســتفاده از حــّق در حقــوق اســالمی نیــز مطــرح بــوده اســت و قاعــده ی الضــرر 
ــده از سوءاســتفاده از حــّق، وســیع     تر  ــن قاع ــی ای ــه محســوب می شــود؛ ول ــن نظری ــع ای یکــی از مناب
ــه، اصــل آزادی اشــخاص در اســتعمال حــّق در صــورت اســتفاده ی  ــن نظری ــه موجــب ای می باشــد. ب

ــه قصــد اضــرار محــدود می شــود.1 نامتعــارف و ب

ایــن اصطــالح در حقــوق اروپایــی در کشــورهای رومــی ژرمنــی تأســیس شــده اســت. در کامــن ال 
بــر طبــق نظــری کــه هــم اکنــون در انگلیــس و آمریــکا غلبــه دارد، صاحــب حــّق می توانــد بــه هــر 
صــورت و بــا هــر اندیشــه    ای تــا جایــی کــه از حــدود قانــون و مفــاد اختیــار خــود تجــاوز نکنــد، حــّق 
ــزام صاحــب  ــه شــکل ال ــی را ب ــوق عین ــع از سوءاســتفاده از حق ــی من ــت قانون ــرد.2 ضمان ــه کار ب را ب
حــّق بــه جبــران خســارات و یــا محدودّیــت و یــا منــع از اجــرای آن می تــوان مالحظــه کــرد. پــس بــه 
صــورت خالصــه می تــوان بیــان داشــت، مســئولّیت ناشــی از سوءاســتفاده از حــّق، بخشــی از مباحــث 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــه مســئولّیت  ها را ب ب

ــوق  ــی حق ــه و مبان ــه ی فق ــی، مجّل ــون مّدن ــی در قان ــوق عین ــتفاده از حق ــع از سوءاس ــن، من ــه،  پروی 1. اکبرین

اســالمی، شــماره ی 3، 1391، 24.

ــه ی حقــوق دانشــکده  حقــوق و علــوم  ــر در اجــرای حــّق، مجّل ــا تقصی ــان، ناصــر، سوءاســتفاده از حــّق ی 2. کاتوزی

ــماره ی 21، 1385، ص 103. ــران، دوره ی 21، ش ــگاه ته ــی دانش سیاس

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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 ایــن بحــث در قالــب نظریه  هــا در نظام هــای حقوقــی مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن نــوع مســئولّیت در حقــوق ایــران نیــز شناســایی شــده اســت. در حقــوق اســالم، قواعــدی وجــود 

دارد کــه مفــاد آن بــا موضــوع سوءاســتفاده از حــّق قابــل مقایســه اســت.

 قاعــده ی الضــرر، از جملــه قواعــدی اســت کــه در ایــن زمینــه طــرح گردیــده اســت. اگــر چــه در 
بحــث سوءاســتفاده از حــّق و منــع اضــرار بــه آیه هــای قــرآن کمتــر توجــه شــده اســت؛ امــا بــه نظــر 
ــت ُحســن  ــع اضــرار و اصــل رعای ــد من ــی مانن ــی گوناگون ــا مبان ــرآن ب ــف ق ــای مختل می رســد، آیه ه
نّیــت در اجــرای حقــوق و تعهدهــا، اصــول شــفافی را در موضــوع سوءاســتفاده از حــّق ارائــه می کنــد.1 

ــد  ــر اســاس اصــل چهلــم، »هیــچ کــس نمی توان ــران  ب ــون اساســی جمهــوری اســالمی ای  در قان
اِعمــال حــّق خویــش را وســیله اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی قــرار دهــد.« در مــورد 
سوءاســتفاده از حــّق در شــرکت های دولتــی، می تــوان بــه مســأله ی فســاد مالــی اشــاره کــرد. ممکــن 
اســت انگیزه هــای فعالّیــت شــرکت های دولتــی متفــاوت باشــد بــا وجــود ایــن آن هــا ماننــد همتایــان 
خــود در بخــش خصوصــی ســهام دارانــی دارنــد کــه بایــد در مقابــل آن هــا پاســخگو باشــند بــه ایــن 
دلیــل کــه در شــرکت های دولتــی حقــوق مالکانــه متعّلــق بــه عمــوم مــردم اســت، ســاختار ســهام داری 

ــز گســترده تر اســت.  ــام نی ــا از شــرکت های ســهامی ع آن ه

بــه دلیــل حاکمّیــت قاعــده ی اکثرّیــت در تصمیم گیری هــای شــرکت های تجــاری، امــکان سوءاســتفاده 
از حــّق بــه نفــع اکثریــت در ایــن شــرکت ها وجــود دارد. در خصــوص شــرکت های دولتــی نیــز ایــن فــرض 
ــر   ــای غی ــن، راه حل ه ــی قوانی ــده در برخ ــی ش ــای پیش بین ــاز و کاره ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــود دارد؛ ام وج
قضایــی جهــت رفــع ایــن مــوارد پیش بینــی شده اســت. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، از نــوع توصیفــی- 

تحلیلــی اســت و در گــردآوری داده هــا از روش کتابخانــه ای اســتفاده شــده اســت.

گفتار اّول. مفهوم قاعّده ی سوءاستفاده از حّق

یکــی از موضوعــات بحــث  برانگیــز در حقــوق مســئولّیت مّدنــی، قلمــروی اســتفاده از حــّق اســت. 
بــه عبــارت دیگــر حــّق را تــا چــه میــزان بایــد اجــرا کــرد؟ هــر گاه اجــرای حــّق شــخص بــرای دیگــران 
زیانبــار باشــد وظیفــه ی دارنــده ی حــّق چیســت؟ نظریــه ی سوءاســتفاده از حــّق بــرای محــدود کــردن 

1. ره پیــک، ســیامک، منــع سوءاســتفاده  از حــّق در نظریه هــای حقوقــی و مفاهیــم قرآنــی، فصلنامــه  مطالعــات 
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ــه ای  ــع عمومــی وضــع شــده اســت. نظری ــه مناف ــدگان حــّق ب ــاب از تجــاوز دارن اعمــال حــّق و اجتن
متّرقــی کــه مــورد نیــاز تمــام نظام هــای حقوقــی اســت. 

بــر ایــن اســاس بــا وجــود ایــن کــه نظام هــای حقوقــی از لحــاظ تاریخــی، حــّق را مطلــق و غیــر 
قابــل سوءاســتفاده تصــّور کرده انــد، ســرانجام ایــن موضــوع مــورد پذیــرش قــرار گرفــت کــه بایــد بــرای 
اعمــال حــّق، محدودّیت هایــی را در نظــر گرفــت؛ اّمــا در حقــوق اســالم بــه ویــژه فقــه جعفــری، وضــع 
چنیــن نیســت. حقــوق  اســالم از ابتــدا حــّق را محــدود دانســته و مــرز ایــن محدودّیــت را زیــان افــراد 

خصوصــی و یــا جامعــه بــه حســاب آورده اســت.

 ضابطــه ی  اســالم بــرای محدودّیــت حــّق، یــک ضابطــه و معیــار عینــی اســت و محــور آن را ضــرر 
تشــکیل می دهــد؛ اّمــا در مــواردی کــه بــا وجــود ضــرر دیگــران اعــم از ورود خســارت بــه اشــخاص ثالــث 
و یــا نادیــده گرفتــن منافــع عمومــی، تصــّرف صاحــب حــّق را در حــّق خــود مجــاز دانســته ایــن جــواز، 
نــه از ایــن بابــت اســت کــه دارنــده ی حــّق در اعمــال حــّق خــود قصــد اضــرار بــه دیگــران را نداشــته و یــا 
تقصیــر نکــرده اســت؛ بلکــه از ایــن جهــت اســت کــه عــدم اعمــال حــّق، بــرای صاحــب حــّق ضرر داشــته 

و در تقابــل میــان ضــرر دیگــران بــا ضــرر مالــک، بــه مالــک اجــازه ی اعمــال حــّق داده شــده اســت.1

در حقــوق ایــران می تــوان مبنــای دکتریــن سوءاســتفاده از حــّق را در »اصــل 40 قانــون اساســی و 
مــاده 132 قانــون مدنــی« جســت  و جــو کــرد. اصــل 40 قانــون اساســی بــدون ذکــر عنــوان سوءاســتفاده 
از حــّق، ایــن چنیــن مقــّرر مــی دارد کــه: »هیــچ کــس نمی توانــد اعمــال حــّق خویــش را وســیله اضــرار 
ــّق  ــع از ح ــال و تمّت ــه اعم ــر ب ــل، نظ ــن اص ــد.« ای ــرار ده ــی ق ــع عموم ــه مناف ــاوز ب ــا تج ــر ی ــه غی ب
توّســط مالــک آن بــا نّیــت اضــرار بــه غیــر و یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی دارد و در واقــع مانعــی بــرای 

سوءاســتفاده دارنــدگان حــّق از حقــوق خــود در مقابــل اشــخاص ثالــث و منافــع اجتمــاع اســت.2

در حقــوق اروپــا مبنــای شناســایی ایــن دکتریــن را، دکتریــن دســت های آلــوده قــرار داده انــد؛ بــه 
ایــن معنــا کــه دارنــده ی حــّق بــا رفتارهایــی چــون تخّلفــات ضــد رقابتــی، تدلیــس و داشــتن ســوءنیت، 
از حــّق خــود بــر خــالف منافــع عمومــی اســتفاده می کنــد و از آن جایــی کــه هــدف محــدود کــردن 

گســتره ی حقــوق انحصــاری اســت، دادگاه هــا مبنــای ایــن دکتریــن را مــورد پذیــرش قــرار داده انــد.3

1. بهرامی احمدی، حمید، سوءاستفاده از حّق، نشر اطاّلعات، چاپ سّوم، 1377، ص 432.
ــران: نشــر مجــد، چــاپ ســّوم،  ــی، ته ــاالت حقوق ــه ی مق ــی مجموع ــه های حقوق ــدی، اندیش 2. شــهیدی، ســّید مه

1391، ص 35.
ــی و هنــری، مجّلــه حقــوق  ــت ادب 3. معینــی، حامــد و ســعیده قاســمی پور، دکتریــن سوءاســتفاده از حــّق در مالکّی

پزشــکی، شــماره 1، 1391، ص 191ّ.
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ــه ی عمومــی مطــرح  ــه عنــوان یــک نظری ــه ی سوءاســتفاده از حــّق ب ــی نیــز، نظری ــون مّدن در قان
ــر  ــل ورود ضــرر ناشــی از اســتعمال غی ــه دلی ــط متضــّرر ب ــاوی مطروحــه توّس نشــده اســت و در دع
ــه در  متعــارف حقــوق عینــی، مبنــای صــدور رأی قاعــده ی الضــرر می باشــد و اســتفاده از ایــن نظری
ــی در ســایر  ــی«، می باشــد؛ ول ــون مّدن ــاده 132 قان ــی بیشــتر در محــدوده ی »م ــوق عین اجــرای حق
مصادیــق نیــز می تــوان ایــن نظریــه را اســتنباط کــرد و یکــی از ایــن مــوارد، منــع از سوءاســتفاده از 
ســایر حقــوق عینــی؛ ماننــد حــّق ارتفــاق و حــّق انتفــاع می باشــد کــه در صــورت سوءاســتفاده منتفــع 

ــد. ــک می باش ــای مال ــن زیان ه ــک، ضام ــه مال ــرار ب و اض

ــک  ــار ی ــّدی از رفت ــوارد، تع ــن م ــت در ای ــد آزار و اذّی ــناخت قص ــی در ش ــون مّدن ــه ی قان  ضابط
ــون مّدنــی در نحــوه ی  ــا اســتقراء در مقــررات قان ــه ب انســان متعــارف می باشــد، هــر چنــد ایــن نظری
ــن  ــد؛ ولیک ــتنباط می باش ــل اس ــاع قاب ــاق و انتف ــّق ارتف ــت و ح ــّق مالکی ــر ح ــی نظی ــرای حقوق اج
ــی مطــرح شــده  ــون مّدن ــه ی مســتقل در قان ــوان یــک نظری ــه عن ــه ب ــن نظری ضــروری اســت کــه ای
ــک انســان  ــار ی ــه تجــاوز از رفت ــان ک ــردد؛ چن ــن گ و ضابطــه ی تشــخیص سوءاســتفاده از حــّق معی

ــود. ــی ش ــد تلق ــرار می توان ــد اض ــراز قص ــای اح ــی از معیاره ــّق، یک ــتعمال ح ــارف در اس متع

 نظــر بــه ایــن کــه معیــار سوءاســتفاده از حــّق در قانــون مدنــی معّیــن نشــده و از هیچ یــک از مــواد 
یــاد شــده نیــز ایــن معیــار بــه دســت نمی آیــد، ضــروری اســت مبحــث مســتقلی بــه سوءاســتفاده از 
حــّق تخصیــص داده شــده و محدودّیت هــای اجــرای حــّق در صــورت وجــود قصــد اضــرار مشــخص 
شــود.1 بــا عنایــت بــه تکامــل اجتماعــی و پیچیــده شــدن روابــط خصوصــی، تعــرض صاحــب حــّق بــه 
حقــوق دیگــران بــه دلیــل مشــخص نبــودن معیارهــای تشــخیص سوءاســتفاده افزایــش یافتــه اســت 
ــر در  ــه غی ــه قصــد اضــرار ب ــع از اســتعمال حــّق ب ــد مان ــی نمی توان ــون مّدن ــی در قان ــّررات فعل و مق

زمینــه ی اجــرای حقــوق عینــی شــود.

ــای  ــتی معیاره ــّق، بایس ــاد ح ــی ایج ــی و مبان ــدوده ی عرف ــن مح ــر گرفت ــا در نظ ــذار ب  قانونگ
ــّق  ــتفاده از ح ــق سوءاس ــخیص مصادی ــلیقه    ای در تش ــورد س ــا از برخ ــد ت ــان نمای ــتفاده را بی سوءاس
ممانعــت شــود. مشــخص شــدن معیارهــای عرفــی و قانونــی تشــخیص سوءاســتفاده از حــّق بــه نفــع 
ــه  ــک ب ــا تمّس ــل و ب ــدون دلی ــد ب ــس نمی توان ــه هیچ ک ــود؛ در نتیج ــد ب ــز خواه ــّق نی ــب ح صاح

ــود.2 ــی ش ــوق قانون ــتفاده از حق ــخاص در اس ــلب آزادی اش ــب س ــّق، موج ــتفاده از ح سوءاس

1. مقصــودی، رضــا، سوءاســتفاده از حــّق در حقــوق بیــن المّلــل خصوصــی، فصلنامــه پژوهــش حقــوق خصوصــی، ســال 
چهــارم، شــماره دوازدهــم، 1394، صــص 129ـ  109.

2. اکبرینــه، پرویــن، منــع از سوءاســتفاده از حقــوق عینــی در قانــون مّدنــی، مجّلــه فقــه و مبانــی حقــوق اســالمی، 
ــماره  3، 1391، ص 24. ش
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 بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن نظریــه از قوانیــن کشــورهای خارجــی ناشــی می شــود، بومی ســازی 
مقــّررات مذکــور می توانــد در تضمیــن حقــوق صاحبــان حــّق و مصونّیــت ســایر اشــخاص از آســیب های 

ناشــی از سوءاســتفاده از حــّق مؤثــر واقــع شــود.

بند 1. تطبیق مفهوم قاعّده ی سوءاستفاده از حّق با قاعّده ی الضرر

ــه و  ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــا بســیار م ــوم آن از ســوی فقه ــه مفه ــّده ی الضــرر ک ــر خــالف قاع ب
اختــالف نظــر نیــز پیرامــون آن زیــاد اســت، مفهــوم قاعــّده ی سوءاســتفاده از حــّق چنــدان پیچیــده 
نیســت. در واقــع پــس از ایــن کــه نظریــه ی مطلــق بــودن حــّق و جــواز اعمــال حــّق بــدون هیــچ گونــه 
محدودّیــت کنــار گذاشــته شــد و تئــوری سوءاســتفاده از حــّق مــورد پذیــرش قــرار گرفــت، تنهــا تردیــد 
جــّدی کــه نســبت بــه آن وجــود داشــت، تعــارض درونــی موجــود در آن بــود. پالنیــول معتقــد بــود 

ــردد.  ــف می گ ــّق متوق ــود، ح ــاز می ش ــتفاده آغ ــه سوءاس ــی ک هنگام

بــه عبــارت دیگــر عمــل واحــد نمی توانــد هــم موافــق حــّق باشــد، هــم مغایــر آن. وقتــی شــخصی 
از حــّق خــود سوءاســتفاده می کنــد، دیگــر حقــی نــدارد تــا سوءاســتفاده از حــّق صــدق کنــد؛ چراکــه 
ــه وســیله ژوســران رد  ــا سوءاســتفاده از حــّق، عمــل غیــر قانونــی تلقــی می شــود؛ امــا ایــن ایــراد ب ب
شــد. وی معتقــد بــود می تــوان تصــّور کــرد کــه حّقــی ماننــد حــّق مالکیــت وجــود داشــته و وجــود 
ــه صــورت درســت مــورد  ــی شــیوه ی اجــرای آن نامشــروع باشــد و ب آن فــی نفســه محــّرز باشــد؛ ول
اســتفاده قــرار نگیــرد؛ بنابرایــن همیشــه چنیــن شــیوه ی اجرایــی بایــد ممنــوع گــردد، بــدون ایــن کــه 

ایــن ضمانــت اجــرا بخواهــد وجــود خــود حــّق مالکیــت را انــکار کنــد. 

ضمانــت اجــرای مبــارزه بــا سوءاســتفاده از حــّق تنهــا بــا شــیوه ی اعمــال حــّق برخــورد می کنــد و 
بــه صــورت مشــخص، تنهــا برخــی و نــه همــه امتیــازات ناشــی از آن حــّق را تقلیــل می دهــد؛ بنابرایــن 
ــی از  ــت. برخ ــّق اس ــک ح ــای ی ــن مرزه ــرای تعیی ــیله ای ب ــا وس ــّق اساس ــتفاده از ح ــه  سوءاس نظری
حقوقدانــان معاصــر فرانســه، بــرای تبییــن مفهــوم سوءاســتفاده از حــّق، محدودّیت هــای ناظــر بــر حــّق 
ــه زمیــن  ــد ب ــد. کســی کــه ســاختمان می ســازد، نمی توان ــه داخلــی و خارجــی تقســیم نمــوده ان را ب
ــای  ــا محدودّیت ه ــد؛ این ه ــب کن ــاع را تخری ــد محــّل انتف ــع نمی توان ــا منتف ــد ی همســایه تجــاوز کن

خارجــی حــّق هســتند.

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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 حــّق دارای حــدود داخلــی نیــز هســت کــه بــه وســیله اصــول کلــی و روح نظــام حقوقــی معّیــن 
ــتفاده  ــر، سوءاس ــّده ی دیگ ــر ع ــه نظ ــود. ب ــر می ش ــّق تعبی ــتفاده از ح ــه سوءاس ــه از آن ب ــود ک می ش
از حــّق ناظــر بــه مــوردی اســت کــه امــکان اضــرار بــه غیــر در طبیعــت حــّق موجــود باشــد؛ ماننــد 
ســاختن بنــا یــا حــّق اعتصــاب؛ ولــی در جایــی کــه اجــرای حــّق بــه طــور متعــارف مســتلزم زیــان 
دیگــری نیســت، کســی کــه بــا عمــل ناشایســت خــود بــه دیگــری ضــرر می زنــد، حّقــی در ایــن بــاره 

نــدارد کــه از آن سوءاســتفاده کنــد.

 بــه طــور خالصــه، ضــرری کــه شــخصی بــه دیگــری می زنــد ممکــن اســت در مقــام اعمــال حــّق 
و یــا بــدون داشــتن حّقــی باشــد. تنهــا در فــرض نخســت اســت کــه سوءاســتفاده از حــّق قابــل طــرح 
خواهــد بــود. بــا توجــه بــه آن چــه در خصــوص مفهــوم قاعــّده ی الضــرر و قاعــّده ی سوءاســتفاده از حّق 
گفتــه شــد، معلــوم می شــود کــه رابطــه ی آن دو تســاوی اســت و هــر دو حکمــی را کــه ســبب ضــرر 

ــد.  ــی می کن ــود، نف می ش

ــته  ــود، برداش ــر ش ــرر غی ــث ض ــه باع ــی ک ــر حکم ــرر ه ــّده ی الض ــب قاع ــه موج ــت ب در حقیق
ــا وضعــی؛ خــواه  ــور تکلیفــی باشــد ی ــدارد؛ خــواه حکــم مزب ــا شــارع چنیــن حکمــی ن می شــود؛ گوی
ضــرر یــاد شــده مــاّدی باشــد یــا معنــوی و خــواه عامــل زیــان در مقــام اعمــال حقــوق خــود باشــد یــا 
نــه؛ در قاعــّده ی سوءاســتفاده از حــّق نیــز حکــم اباحــه انجــام عملــی کــه ســبب ضــرر غیــر در اعمــال 
حــّق می شــود، برداشــته می شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه انجــام فعلــی کــه اصــوال مبــاح بــوده اســت در 
اثــر سوءاســتفاده حکــم، جــواز خــود را از دســت می دهــد و دیگــر طــرف نمی توانــد آن عمــل را انجــام 
دهــد؛ بنابرایــن هــر دو قاعــّده، از نفــی حکــم جــواز اضــرار بــه غیــر ســخن می گوینــد. بــا ایــن تفــاوت 
کــه قاعــّده ی الضــرر اختصــاص بــه نفــی حکــم ضــرری در مقــام اعمــال حــّق نــدارد و در حوزه هــای 

ــه کار می آیــد.1 دیگــر نظــام حقوقــی نیــز ب

ــی جلوگیــری از سوءاســتفاده از  ــر قضای ــار دّوم. روش هــای غی گفت
ــاری ــرکت های تج ــّق در      ش ح

ــه موجــب  ــه ب ــات ســهامداران، در درون شــرکت دارد ک ــه توافق ــی اشــاره ب ــر قضای ــای غی راهکاره
ــنامه  ــب اساس ــی در قال ــی و دولت ــرکت های خصوص ــرارداد در ش ــن ق ــرد. ای ــورت می گی ــرارداد ص ق
تصویــب می گــردد کــه بــه موجــب ایــن اساســنامه ســهامداران بــا یکدیگــر و بــا هیــأت مدیــره و مدیــر 

ــو  ــا سوءاســتفاده از حــّق در شــرکت های تجــاری در پرت ــه ب 1. کریمــی، عبــاس  و مهــران لطفــی فروشــانی، مقابل

قاعــّده ی الضــرر، پژوهــش نامــه حقــوق اســالمی، ســال نوزدهــم، شــماره دّوم، 1397، ص 149.
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عامــل توافقاتــی را منعقــد می کننــد. ایــن توافقــات ممکــن اســت در جهــت حمایــت از حقــوق اقلّیــت و 
توّســط اقلّیــت باشــد. در واقــع یکــی از ابزارهــای اقلّیــت بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده از حــّق توّســط 

ــد، اعمــال موضوعــات مــورد نظرشــان در اساســنامه شــرکت می باشــد. ــی کــه اکثریــت دارن امتیازات

بند1. قرارداد شرکت در قالب اساسنامه یا شرکت نامه

ــه طــور عمــّده توّســط قــرارداد شــرکت تنظیــم می شــود.  رابطــه ســهامداران اکثریــت و اقلّیــت ب
اعضــای شــرکت از طریــق قــرارداد موضــوع شــرکت را تعییــن، ضوابطــی را بــرای مدیــران و مأموریــن 
شــرکت راجــع بــه کارهایــی کــه بایــد انجــام یــا تــرک کننــد مشــخص، ســاز و کارهایــی بــرای کنتــرل 
ــع و  ــت مراج ــا صالحّی ــه ی آن ه ــه در نتیج ــد ک ــب می کنن ــی کس ــه و حقوق ــران تعبی ــال مدی اعم

ــردد. ــی شــرکت محــدود می گ ــای داخل ارگان ه

ــی  ــرد؛ یعن ــف ک ــی توصی ــی خــود انتظام ــوان نوع ــه عن ــوان ب ــراردادی را می ت ــد ق ــن، قواع بنابرای
ضوابطــی کــه توّســط طرفیــن قــرارداد شــرکت بــه منظــور تأســیس و فعالّیــت مفیــد و منطبــق بــا بهــره 
وری شــرکت وضــع شــده اســت. واژه ی قــرارداد شــرکت را می تــوان منصــرف بــه اساســنامه یا شــرکت 
 نامــه دانســت همــان گونــه کــه در حقــوق ایــران چنیــن اســت و نیــز می تــوان آن را هماننــد حقــوق 
انگلســتان ناظــر بــر دو ســند اساســنامه و شــرکت نامــه تّلقــی کــرد. برخــی مــوارد همــان طــور کــه 
قبــاًل نیــز اشــاره شــد قواعــد آمــره اســت و خــالف آن غیــر قابــل تصویــب اســت؛ امــا برخــی دیگــر 
قاعــّده ی تکمیلــی اســت و قانونگــذار مجــّوز توافــق خــالف آن را توّســط طرفیــن صــادر نمــوده اســت. 

در ذیــل بــه مــواردی اشــاره می گــردد کــه قانونگــذار بــه موجــب متــن صریــح مــواد قانونــی مجــّوز 
توافــق بــر خــالف آن هــا را بــه موجــب اساســنامه اعطــاء نمــوده اســت.1 بــرای تشــکیل جلســات هیــأت 
ــت آرای  ــا اکثرّی ــد ب ــره الزم اســت. تصمیمــات بای ــره، حضــور بیــش از نصــف اعضــاء هیــأت مدی مدی

حاضریــن اّتخــاذ گــردد مگــر آن کــه در اساســنامه اکثرّیــت بیشــتری مقــّرر شــده باشــد.2

هــر شــرکت تجــاری می توانــد در اساســنامه ی خــود قیــد کنــد کــه  ســرمایه اولیــه   خــود را بــه وســیله 
تأدیــه اقســاط بعــدی از طــرف شــرکاء یــا قبــول شــریک جدیــد زیــاد کــرده و یــا بــه واســطه ی  برداشــت از 
ســرمایه، آن را تقلیــل دهــد. در اساســنامه حداقلــی کــه تــا آن میــزان می تــوان  ســرمایه اولّیــه را تقلیــل داد 

صراحتــًا معیــن می شــود. کمتــر از عشــر ســرمایه اّولیــه شــرکت را حداقــل قــرار دادن ممنــوع اســت.3

1. مــاده 94، الیحــه اصــالح قســمتی از قانــون تجــارت. از ایــن پــس در ایــن پژوهــش بــرای جلوگیــری از اطالــه کالم ایــن عنوان 
تحــت عالئــم اختصــاری ل. ا. ق. ق. ت ذکــر می گــردد.

2. ماده، 121 ل. ا. ق. ق. ت.
3. ماده، ل. ا. ق. ق. ت

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
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الف. مشارکت سهامداران اقلّیت و رأی گیری ادغامی
 در مجمــع عمومــی عــادی تصمیمــات همــواره بــا اکثرّیــت نصــف بــه عــالوه یــک آراء حاضــر در 
جلســه ی رســمی معتبــر خواهــد بــود؛ مگــر در مــورد انتخــاب مدیــران و بازرســان کــه اکثرّیــت نســبی 
کافــی خواهــد بــود. در مــورد انتخــاب مدیــران، تعــداد آراء هــر رأی دهنــده برابــر بــا حاصــل ضــرب 
مذکــور خواهــد بــود. رأی دهنــده می توانــد آراء خــود را بــه یــک نفــر بدهــد یــا آن را بیــن چنــد نفــری 
کــه مایــل باشــد تقســیم کنــد. اساســنامه شــرکت نمی توانــد خــالف ایــن ترتیــب را مقــّرر دارد. گرچــه 
ــرای حمایــت از ســهامداران اقلّیــت محســوب نمی شــود؛ امــا  ــه عنــوان ســاز و کاری ب روش مذکــور ب

ســهامداران اقلّیــت می تواننــد از ایــن طریــق جهــت حفــظ منافــع خــود اقــدام نماینــد. 

ــد  ــا چن ــک ی ــود را روی ی ــی، آراء خ ــا هماهنگ ــد ب ــت می توانن ــهامداران اقلّی ــب س ــن ترتی بدی
کاندیــدا متمرکــز کــرده و بدیــن ترتیــب بــا انتخــاب مدیــر دلخــواه در هیــأت مدیــره نفــوذ کــرده و در 
کنتــرل شــرکت دخالــت داشــته باشــند.1 هــر چنــد قانــون تجــارت رأی گیــری ادغامــی را بــه عنــوان 
راهــکاری جهــت مشــارکت ســهامداران اقلّیــت در کنتــرل شــرکت در نظــر گرفتــه اســت؛ امــا تأثیــر 
آن تنهــا در صــورت ارتبــاط و مشــارکت ســهامداران اقلّیــت امکان پذیــر اســت، امــری کــه پراکندگــی 

ــازد.2 ــن می س ــر ممک ــزرگ آن را غی ــرکت های ب ــهام در ش س

بند 2. وضع محدودّیت بر ارکان شرکت

محدودّیــت بــرای هــر یــک از ارکان شــرکت؛ یعنــی مجامــع و هیــأت مدیــره از جملــه راهکارهــای 
غیــر قضایــی محســوب می شــود.

الف. وضع محدودّیت بر مجامع عمومی 
مجامع عمومی در شرکت های سهامی به طور کلی به سه گروه تقسیم می شوند:

ــود  ــه وج ــهامی ب ــرکت س ــیس ش ــدای تأس ــه در ابت ــد ک ــس می باش ــی مؤّس ــع عموم اّول مجم
ــه امــور  ــد و همــان طــور کــه از نامــش پیداســت وظیفــه ی آن تأســیس شــرکت و رســیدگی ب می آی
ــب  ــه  ســهام شــرکت، تصوی ــره نویســی کلّی ــراز پذی ــا و ســهام شــرکت، اح ــم دارایی ه تســلیم و تقوی
طــرح اساســنامه شــرکت و در صــورت لــزوم اصــالح آن، انتخــاب اّولیــن مدیــران و بازرســان شــرکت و 

ــد.  ــرکت می باش ــای ش ــت آگهی ه ــار جه ــه ی کثیراألنتش ــن روزنام ــت تعیی در نهای
ــور جــاری شــرکت  ــه ام ــه ســاالنه تشــکیل شــده و ب ــی اســت ک ــادی مجمع ــی ع مجمــع عموم

1. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1371، ص 105.
2. مشــکی، ســیروس، »ســازمان حقوقــی مدیرّیــت در شــرکت های ســهامی«، رســاله دکتــری دانشــگاه تهــران، 1358، 

ص 50.
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رســیدگی می کنــد و کنتــرل تــراز ســود و زیــان و حســاب های مالــی شــرکت و ســایر امــور جــاری کــه 
ــار مجمــع عمومــی مؤّســس و فوق العــاده نمی باشــد را داراســت. مجمــع عمومــی فوق العــاده  در اختی
نیــز در مــوارد اضطــراری و خــاص از قبیــل تغییــر در مــّواد اساســنامه، افزایــش یــا کاهــش در  ســرمایه 

شــرکت، انحــالل شــرکت پیــش یــا پــس از موعــد و ســایر مــوارد تشــکیل می شــود. 

هــر گاه یــک یــا چنــد نفــر از مؤّسســین آورده ی غیــر نقــد داشــته باشــند، مؤّسســین بایــد قبــل 
از اقــدام بــه دعــوت مجمــع عمومــی مؤّســس، نظــر کتبــی کارشــناس رســمی وزارت دادگســتری را در 
مــورد ارزیابــی آورده هــای غیــِر نقــد جلــب و آن را جــزء گــزارش اقدامــات خــود، در اختیــار مجمــع 
عمومــی مؤّســس بگذارنــد. در صورتــی کــه مؤّسســین بــرای خــود مزایایــی مطالبــه کــرده باشــند بایــد 

توجیــه آن بــه ضمیمــه ی گــزارش مزبــور بــه مجمــع مؤّســس، تقدیــم شــود.1

 گــزارش مربــوط بــه ارزیابــی آورده هــای غیــِر نقــد و عّلــل و موجبــات مزایــای مطالبــه شــده بایــد 
در مجمــع عمومــی مؤّســس، مطــرح گــردد. دارنــدگان آورده ی غیــر  نقــد و کســانی کــه مزایــای خاصی 
ــا  ــد ب ــد کرده ان ــه تعه ــدی ک ــر نق ــم آورده ی غی ــه تقوی ــی ک ــد در موقع ــه کرده ان ــود مطالب ــرای خ ب
مزایــای آن هــا موضــوع رأی اســت، حــّق رأی ندارنــد و آن قســمت از  ســرمایه غیــر نقــد کــه موضــوع 

مذاکــره و رأی اســت از حیــث حــّد نصــاب، جــزء  ســرمایه شــرکت منظــور نخواهــد شــد.2

در شــرکت های ســهامی خــاص، تشــکیل مجمــع عمومــی مؤّســس الزامــی نیســت؛ لیکــن جلــب  نظــر 
کارشــناس بــه ترتیبــی کــه بیــان شــد، ضــروری اســت و نمــی تــوان آورده هــای غیــِر نقــد را بــه مبلغــی 
بیــش از ارزیابــی کارشــناس قبــول نمــود. طبــق ایــن مــاده رعایــت تشــریفات تأســیس در شــرکت ســهامی 

خــاص الزامــی نیســت؛ اّمــا توانایــی تصویــب بــه مقــداری بیــش از نظــر کارشــناس متّصــور نیســت.

ب. وضع محدودّیت بر مدیران 
اعضــاء هیــأت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت و هــم چنیــن مؤّسســات و شــرکت هایی کــه اعضــای 
هیــأت مدیــره و یــا مدیــر عامــل شــرکت، شــریک یــا عضــو هیــأت مدیــره یــا مدیــر عامــل آن هــا باشــند؛ 
نمی تواننــد بــدون اجــازه ی هیــأت مدیــره در معامالتــی کــه بــا شــرکت یــا بــه حســاب شــرکت انجــام 
می شــود بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتتیم طــرف معاملــه واقــع و یــا ســهیم شــوند و در صــورت اجــازه 
نیــز هیــأت مدیــره مکّلــف اســت بــازرس شــرکت را از معاملــه ای کــه اجــازه ی آن داده شــده بالفاصلــه 

مطّلــع نمایــد و گــزارش آن را بــه اّولیــن مجمــع عمومــی عــادی صاحبــان ســهام بدهــد.

1. ماده  76، ل.ا.ق.ق.ت.

2. ماده  77، ل.ا.ق.ق.ت.

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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 بــازرس نیــز مکّلــف اســت ضمــن گــزارش خاصــی، حــاوی جزئیــات معاملــه نظــر خــود را دربــاره ی 
چنیــن معاملــه ای بــه همــان مجمــع تقدیــم کنــد. عضــو هیــأت مدیــره یــا مدیــر عامــل ذی نفــع در 
معاملــه، در جلســه ی هیــأت مدیــره و نیــز در مجمــع عمومــی عــادی هنــگام اخــذ تصمیــم نســبت بــه 

معاملــه ی مذکــور حــّق رأی نخواهــد داشــت.

ج. وضع محدودّیت بر بازرسان
ــت  ــب اس ــن ترتی ــهامی بدی ــرکت های س ــش ش ــارت بخ ــون تج ــق قان ــان طب ــئولّیت بازرس مس
ــام  ــه در انج ــی ک ــه تخّلفات ــث نســبت ب ــرکت و اشــخاص ثال ــل ش ــان در مقاب ــا بازرس ــازرس ی ــه ب ک
وظایــف خــود مرتکــب می شــوند، طبــق قواعــد عمومــی مربــوط بــه مســئولّیت مّدنــی مســئول جبــران 
خســارت وارده خواهنــد بــود. بــازرس نمی توانــد در معامالتــی کــه بــا شــرکت یــا بــه حســاب شــرکت 

ــا غیــر مســتقیم ذی نفــع شــود.1 ــه طــور مســتقیم ی انجــام می گیــرد ب

 عّلــت محدودّیتــی کــه بــرای بــازرس وضــع شــده به ســبب مســئولّیتی اســت کــه او در شــرکت دارد؛ 
چــرا کــه فــردی کــه بــه عنــوان بــازرس و در مقــام بــازرس در صــدد کنتــرل حســاب های مالــی و ســود و 
زیان هــای شــرکت می باشــد، توانایــی ورود بــه معامــالت شــرکت بــه صــورت قائــم بــه شــخص را نــدارد؛ 
چــرا کــه ناگزیــر در ایــن صــورت بــه دنبــال کســب ســود شــخصی خــود خواهــد بــود و تأمیــن منافــع 

شــرکت و ســهامداران اقلّیــت بــه عنــوان اولوّیــت بعــدی قــرار می گیــرد کــه امــری نامطلــوب اســت.

ــی اســت کــه  ــت اجــرای معامالت ــار و ضمان حــال مســأله ای کــه مطــرح می شــود در خصــوص آث
توّســط بازپــرس بــه وقــوع پیوســته اســت؛ قانــون تجــارت صراحتــا اشــاره ای بــه بطــالن یــا عــدم نفــوذ 
و یــا صّحــت ایــن معامــالت نــدارد؛ امــا بــه نظــر می رســد بــا توّجــه بــه وحــدت مالکــی کــه می تــوان 
ــه  ــت اجــرای آن گرفــت، ب ــه شــده اند و ضمان ــی کــه از طــرف شــرکت وارد معامل از معامــالت مدیران
ایــن نتیجــه رســید کــه معامالتــی کــه بــازرس یــا بازرســان خــالف قواعــد و مقــّررات انجــام می دهنــد 
باطــل نیســت و می توانــد بــا تأییــد و تصویــب مجمــع عمومــی بــه عنــوان نماینــده ی  منافــع شــرکت 

بــه مرحلــه ی الزم اإلجــرا برســد و محکــوم بــه بطــالن نباشــد.

 بنابرایــن تصمیــم بــا مجمــع عمومــی شــرکت اســت و اصــل بــر قابلّیــت ابطــال معامالت واقع شــده توّســط 
بــازرس اســت نــه بــر قابلّیــت بطــالن؛ امــا در هــر حــال بــازرس فــی نفســه و بــه صــورت قائــم بــه شــخص، 

مســئول کلّیــه ی خســارات وارده در نتیجــه ی وقــوع ایــن معامــالت بــر شــرکت و اشــخاص ثالــث می باشــد.  

1. ماده 156، ل.ا.ق.ق.ت.
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بند3. حمایت از نقل و انتقال سهام توّسط اقلّیت  

در ابتــدا، بــه طــور خالصــه بــه بیــان نقــل و انتقــال ســهام پرداختــه خواهــد شــد. در ایــن زمینــه 
بایــد بیــن ســهام بــا نــام و ســهام بــی نــام، قائــل بــه تفصیــل شــد:

ــام: در ایــن خصــوص نــکات ذیــل حائــز اهمّیــت اســت: مســتند بــه  ــا ن ـ نقــل و انتقــال ســهام ب
نــّص صریــح مــاده 40 الیحــه ی اصــالح قســمتی از قانــون تجــارت انتقــال ســهام بــا نــام بایــد در دفتــر 
ثبــت ســهام شــرکت بــه ثبــت برســد و انتقــال دهنــده یــا نماینــده ی  او، بایــد آن دفتــر را امضــاء کننــد. 
اگــر تمــام مبلــغ اســمی ســهام تأدیــه نشــده باشــد، نشــانی کامــل منتقــل الیــه نیــز در دفتــر ثبــت 

ــا نماینــده ی  او می رســد.  ــه امضــای منتقــل الیــه ی ســهام شــرکت، درج می شــود و ب

هــر گونــه تغییــر اقامتــگاه بعــدی نیــز بایــد بــه همیــن ترتیــب بــه اطــاّلع شــرکت برســد. از ایــن 
پــس منتقــل الیــه، ســهامدار فــرض می شــود و تعهــدات ناشــی از ســهم متوجــه ی او می شــود. اگــر 
انتقالــی بــدون رعایــت ایــن شــرایط صــورت گیــرد، در برابــر شــرکت و اشــخاص ثالــث فاقــد اعتبــار و 
بــه عبــارت روشــن تــر، باطــل نســبی اســت. الّبتــه ایــن انتقــال در رابطــه بــا متعاملیــن )انتقــال دهنــده 

ــد. ــار خــود می باش ــام آث ــد تم ــه( واج و منتقل الی

در ایــن رابطــه بایــد بــه نظریــه ی مشــورتی اداره ی کل حقوقــی قــّوه ی قضائیــه بــه شــماره ی 7/6482 
مــوّرخ 1386/9/28 اشــاره کــرد کــه در تأییــد ایــن امــر بیــان مــی دارد: بــرای انتقــال ســهم یــا ســهم 
الشــرکه شــرکت های تجــاری ســهامی عــام یــا خــاص مقــررات مربــوط از قبیــل مــاده 40 اصــالح قانــون 
تجــارت مصــّوب 1347، بایــد رعایــت شــود. در غیــر ایــن صــورت همــان طــور کــه در قســمت اخیــر ماده 
40 قانــون مذکــور تصریــح شــده اســت، انتقــال ســهام بــا نــام شــرکت های ســهامی عــام یــا خــاص بــا 
ســند عــادی بیــن طرفیــن فــی نفســه صحیــح بــه نظــر می رســد. در نهایــت مادامــی کــه در دفتــر ثبــت، 

انتقــال ســهام بــه ثبــت نرســیده از نظــر شــرکت و اشــخاص ثالــث فاقــد اعتبــار اســت.

ـ نقــل و انتقــال ســهام بــی نــام: ایــن ســهام بــه صــورت ســند در وجــه حامــل اســت. نقــل و انتقــال 
آن بــه صــرف قبــض و اقبــاض صــورت می گیــرد و نیــاز بــه تشــریفات خاصــی نــدارد.1

1. ماده  29، ل. ا. ق. ق. ت.

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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بند4. اعمال راهکار غیر قضایی تنظیم قرارداد 

ــل  ــروه ذی ــار گ ــوان در چه ــد را می ت ــدود می کن ــت را مح ــدرت اکثرّی ــرو ق ــه قلم ــراردادی ک ق
ــّوای  ــک ق ــیم و تفکی ــه تقس ــع ب ــد راج ــرد: قواع ــدی ک ــته بن ــل آن را دس ــدوده ی عم ــال و مح اعم
داخلــی، قواعــد راجــع بــه تعییــن موضــوع شــرکت، قواعــد راجــع بــه شــرط اکثرّیــت خــاص و قواعــد 

ــوق شــخصی ســهامداران. ــه حق راجــع ب

الف. تقسیم داخلی قدرت 
ــردد.  ــیم می گ ــهامداران تقس ــران و س ــن مدی ــا بی ــرکت غالب ــّوای ش ــروزی، ق ــرکت های ام در ش
ــه  ــه ی امــور و تجــارت شــرکت ب ــن واگــذاری اداره ی روزان ــب خــود متضّم ــّوا در شــکل غال تقســیم ق
ــرای  ــارت ب ــه ی نظ ــظ وظیف ــد و حف ــری می کنن ــم گی ــره تصمی ــأت مدی ــق هی ــه از طری ــران ک مدی

ــرد. ــورت می پذی ــد ص ــال می کنن ــه آن را اعم ــی ک ــع عموم ــط مجام ــه توّس ــهامداران ک س

 در ایــن شــکل، ســهامداران اختیــارات خــود را بــه طــور گســترده بــه مدیــران واگــذار میکننــد تــا 
آن هــا شــرکت را اداره و بــرای آن تصمیمــات تجــاری بگیرنــد. دالیــل حرفــه ای و عملــی چنیــن تقســیم 
ــیمی اداره ی  ــن تقس ــاب چنی ــی، در غی ــر عمل ــه نظ ــد. از نقط ــه می کن ــرکت ها توجی ــی را در ش قدرت
روزانــه ی تجــارت شــرکت توّســط ســهامداران پراکنــده خصوصــا در شــرکت های بــزرگ می توانــد تقریبــا 
غیــر ممکــن باشــد. عّلــت ایــن امــر آن اســت کــه آن هــا یــا فرصــت اداره ی روزانــه ی تجــارت شــرکت را 
ندارنــد یــا در صــورت داشــتن فرصــت، بایــد بــه طــور جمعــی اقــدام کننــد کــه مشــکل و زمــان بر اســت. 

از نقطــه نظــر حرفــه ای، ســهامداران غالبــًا تجربــه و اطاّلعــات الزم در ارتبــاط بــا تجــارت شــرکت 
را ندارنــد و حّتــی وقتــی کــه بــا تجربــه و آگاه هســتند فاقــد انگیــزه ی کافــی بــرای بــه عهــده گرفتــن 
ــران  ــدرت بیــن ســهامداران و مدی ــل مذکــور، تقســیم ق اداره شــرکت می باشــند. صــرف نظــر از دالی
ــاری رســاند.  ــز ی ــت نی ــت و اقلّی ــت در رابطــه ی ســهامداران اکثرّی ــّده ی اکثرّی ــه مهــار قاع ــد ب می توان
ــه  ــه ب ــد ک ــرار می ده ــی ق ــار مدیران ــت را در اختی ــدرت ســهامداران اکثرّی ــّوا قســمتی از ق تقســیم ق

لحــاظ بــی طرفــی قادرنــد آن را در جهــت منافــع شــرکت و ســهامداران اعمــال کننــد.

در فــرض اخیــر، احتمــال طــرح دعــوای مســئولّیت علیــه مدیــر خطــاکار از ســوی شــرکت زیــان 
دیــده نیــز بســیار بعیــد می باشــد. طــرح دعــاوی شــرکت جــزء اختیــارات مدیــران بــه شــمار مــی رود 
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ــوارد  ــد. در م ــد ش ــه نخواه ــی، اقام ــت دعوای ــرکت اس ــر ش ــان مدی ــا کار هم ــه خط ــواردی ک و در م
ــه شــرکت علیــه همــکاران متخّلــف  ــرای جبــران خســارت وارد ب اســتثنایی، مدیــران ممکــن اســت ب
ــه  ــی اســت ک ــردد جای ــق می گ ــر محّق ــن ام ــه ای ــواردی ک ــد. در یکــی از م ــوی کنن خــود طــرح دع
کنتــرل شــرکت بــه دســت اشــخاص دیگــری نظیــر مدیــر تصفیــه و یــا هیــأت مدیــره ی جدیــد واگــذار 
شــود؛ بنابراین،احتیــاط اقتضــا می کنــد کــه تقســیم قــدرت در شــرکت بتوانــد نظــارت ســهامداران بــر 

مدیــران را نیــز میّســر ســازد.

ــرده  ــی ک ــهامی پیش بین ــرکت های س ــرای ش ــی ب ــن داخل ــتان دو رک ــرکت های انگلس ــوق ش  حق
ــرکت ها  ــون ش ــره. قان ــأت مدی ــهامداران و هی ــی س ــع عموم ــد از: مجام ــن عبارتن ــن دو رک ــت. ای اس
مصــّوب 1985 حــاوی مقــررات کّلــی راجــع بــه چگونگــی توزیــع قــّوا بیــن ایــن دو رکــن اســت. بــه 
ــا کننــد.  ــر پ ــد هــر ســال مجمــع عمومــی ســالیانه ب موجــب ایــن مقــّررات، شــرکت های تجــاری بای
عــالوه بــر مجمــع عمومــی ســالیانه، شــرکت ها ممکــن اســت بــر حســب نیــاز مجامــع عمومــی دیگــری 
ــی  ــه برخ ــبت ب ــد. نس ــزار کنن ــوند، برگ ــناخته می ش ــاده ش ــی فوق الع ــع عموم ــوان مجم ــه عن ــه ب ک
موضوعــات مهــم ســهامداران، تنهــا در مجمــع عمومــی فوق العــاده می تواننــد تصمیــم گیــری کننــد.1

از طریــق مجامــع عمومــی ســهامداران همیــن طــور عملّیــات مدیــران را کنتــرل و بــه ویــژه حــّق 
ــر  ــّوب 1985، ه ــرکت ها مص ــون ش ــاس قان ــر اس ــور ب ــن ط ــد. همی ــان را دارن ــزل ایش ــاب و ع انتص
ــر، اداره ی تجــارت شــرکت اســت و  ــه ی مدی ــر باشــد. وظیف ــد مدی ــا چن ــک ی ــد دارای ی شــرکتی بای
اعمالــش حّتــی در صــورت مخالفــت ســهامداران شــرکت را ملــزم می کنــد. گذشــته از مقــررات کّلــی 
قانــون شــرکت ها آگاهانــه از فهرســت کــردن نــوع و جزئیــات اختیاراتــی کــه هــر یــک از رکان داخلــی 
ــد باشــد  ــه بای ــه طــور دقیــق اداره ی امــور شــرکت چگون ــن کــه ب ــان ای ــز از بی خواهنــد داشــت و نی

خــودداری وزریــده اســت.

ــا از طریــق اساســنامه، کــه یکــی از دو   در حقیقــت ایــن مســائل بــه ســهامداران واگــذار شــده ت
ســند تشــکیل دهنــده ی قــرارداد شــرکت اســت آن هــا را مطّلــع کننــد. بــا وجــود ایــن اساســنامه هیــچ 
ــه ی احتمــاالت قاصــر اســت. رفــع ایــن  ــرای کلّی گاه کامــل نیســت و در پیش بینــی و وضــع قاعــّده ب
ــه پرونده هــای  ــج ضمــن رســیدگی ب ــه تدری ــا ب ــی واگــذار شــده اســت ت ــه ی قضای ــه روی اشــکاالت ب
ــت  ــا غفل ــد و ی ــل پیش بینــی، جدی ــر قاب ــی کــه غی ــه وضعیت های مطروحــه، قواعــد مناســب راجــع ب

ــد. ــع کن ــده اند وض ش

1. ماننــد تغییــر موضــوع شــرکت، تغییــر اســاس نامــه، تغییــر نــام شــرکت، تنفیــذ اعمــال خــالف موضــوع مدیــران، تجویــز 

مدیــران بــه انتشــار ســهام.

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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ــی  ــا حّت ــت ی ــران نماینــده ی  ســهامداران اکثرّی ــن اســت کــه مدی ــی ای ــه ی قضای  مســتفاد از روی
تمامــی ســهامداران نیســتند و اعضــای شــرکت نمی تواننــد بــه مدیــران در خصــوص چگونگــی اعمــال 
ــهامداران از  ــی اســت و س ــه ی مدیرّیت ــک وظیف ــرکت ی ــارت ش ــد. اداره ی تج ــتور دهن قدرتشــان دس
ــد در  ــا نمی توانن ــد. آن ه ــران را دارن ــرد مدی ــر عملک ــار نظــارت ب ــا اختی ــی تنه ــع عموم ــق مجام طری
اجــرای اختیــارات مدیرّیتــی کــه عــالوه بــر امــور صرفــا تجــاری شــامل مقّدمــات و لــوازم مربــوط بــه 
امــور تجــاری می شــود دخالــت کننــد. در مقابــل، رویــه ی قضایــی مدیــران را نیــز از دخالــت در اعمــال 

اختیــارات ســهامداران بــر حــذر مــی دارد.

ــرای  ــران وجــود ســه رکــن داخلــی ب در مقایســه ی تطبیقــی، از ایــن ســو حقــوق شــرکت های ای
شــرکت های ســهامی را ضــروری دانســته اســت. ایــن ســه رکــن عبارتنــد از: هیــأت مدیــره، بازرســان 
و مجامــع عمومــی ســهامداران. هیــأت مدیــره کــه اعضــای آن از بیــن و توّســط ســهامداران انتخــاب 
ــی،  ــط خارج ــرکت را در رواب ــته2 و ش ــده داش ــر عه ــرکت را ب ــور ش ــارت و ام ــوند.1 اداره ی تج می ش
ــه نمایندگــی از شــرکت عمــل  ــران نماینــده ســهامداران نیســتند؛ بلکــه ب نمایندگــی می کننــد.3 مدی

ــه ســهامداران اســت. ــه شــرکت و ن ــد و تعهداتشــان ب می کنن

 بــه اســتثنای برخــی امــور مشــخص کــه بــه مجامــع عمومــی ســهامداران واگــذار شــده، مدیــران 
بــرای انجــام هــر امــر ضــروری بــرای اداره ی امــور و تجــارت شــرکت اختیــارات گســترده دارنــد، مشــروط 
بــه ایــن کــه اعمــال و تصمیماتشــان داخــل در موضــوع شــرکت باشــد.4 اختیــار مدیــران در ارتبــاط بــا 
اشــخاص ثالــث یــک فــرض قانونــی اســت؛ بــه ویــژه وقتــی کــه مقــّررات اساســنامه  یــا تصمیمــات مجامع 
عمومــی بــه حــدود اختیــارات مدیــران اشــاره ای ندارنــد یــا حّتــی جایــی کــه بــه موجــب آن ها اختیــارات 

مدیــران محــدود شــده و نیــز وقتــی کــه مدیــران مصلحــت شــرکت را نادیــده گرفته انــد.5

دّومیــن رکــن داخلــی شــرکت بازرســان هســتند. وظیفــه ی بازرســان همــان گونــه کــه از نامشــان 
ــی  ــر اقدام ــامل ه ــی ش ــه ی بازرس ــت. وظیف ــهامداران اس ــب س ــرکت از جان ــی ش ــد، بازرس ــر می آی ب
کــه بــرای اعمــال حــّق نظــارت ســهامداران بــر مدیــران ضــروری باشــد، خواهــد بــود. بازرســان بایــد 

1. ماده  107، ق. ا. ق. ق. ت.

2. ماده  108، ق. ا. ق. ق. ت.

3. بــه جــز موضوعــات خــاص در صالحّیــت مجمــع عمومــی، مدیــران شــرکت اختیــارات الزم را بــرای اداره  امــور شــرکت 

دارنــد.  

4. ماده  118، ق. ا. ق. ق. ت.

5. ماده  154 ، ق. ا. ق. ق. ت.
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ــد  ــد. تعّه ــام دهن ــرکت انج ــه اداره ی ش ــران ب ــارات مدی ــت در اختی ــدون دخال ــود را ب ــه ی خ وظیف
ــد در جهــت حفــظ مصلحــت و  ــی کــه بای ــدی اســت قانون ــه انجــام وظایــف بازرســی تعّه بازرســان ب
منافــع شــرکت ایفــاء گــردد و بــه هیــچ وجــه، حّتــی بــا رأی اکثریــت ســهامداران وقفــه پذیــر نیســت.

ســّومین رکــن داخلــی کــه قســمتی از قــّوای شــرکت را در اختیــار دارد مجامــع عمومی ســهامداران 
اســت حقــوق شــرکت های ایــران ســه نــوع مجمــع عمومــی بــرای شــرکت های ســهامی مقــّرر داشــته 
اســت. مجمــع عمومــی مؤّســس کــه اّولیــن مجمــع عمومــی شــرکت اســت. قبــل از آن کــه شــرکت 
ــی  ــع عموم ــکیل مجم ــاص تش ــرکت های خ ــردد. در ش ــکیل می گ ــد تش ــده باش ــیس ش ــون تأس قان
مؤّســس ضــروری نیســت. همــه ی مؤّسســین و پذیــره نویســان حــّق شــرکت در ایــن مجمــع را داشــته 

و هــر ســهم دارای یــک رأی خواهــد بــود.

ــور تأســیس  ــه منظ ــه مؤّسســین ب ــی ک ــی بررســی اقدامات ــور کل ــه ط ــع ب ــن مجم ــه ی ای  وظیف
شــرکت انجــام داده انــد بــا هــدف اطمینــان از رعایــت شــرایط قانونــی اســت. بــا حصــول اطمینــان از 
رعایــت قانــون و فراهــم بــودن کلّیــه ی مقّدمــات، حاضریــن در مجمــع، اساســنامه ی اّولیــه را امضــاء و 
اّولیــن مدیــران و بازرســان را انتخــاب و بــا ایــن کار شــرکت ســهامی عــام تشــکیل و وظیفــه ی مجمــع 

ــرد.  ــه می پذی ــس خاتم ــی مؤّس عموم

ــه دعــوت  مجمــع عمومــی فوق العــاده دّومیــن مجمــع عمومــی ســهامداران اســت. ایــن مجمــع ب
ــه انجــام تغییــرات اساســی در شــرکت باشــد، تشــکیل خواهــد شــد.  ــران هــر زمــان کــه نیــاز ب مدی
قانــون شــرکت های ســهامی مصــّوب 1347 تغییــرات اساســی را شــامل هــر گونــه تغییــر در اساســنامه، 
تغییــر در ســرمایه و انحــالل قبــل از موعــد شــرکت دانســته و اخــذ تصمیــم نســبت بــه آن هــا را در 
ــدگان  ــاده دارن ــی فوق الع ــع عموم ــد. در مجم ــرار می ده ــاده ق ــی فوق الع ــع عموم ــت مجم صالحّی
ــه،  ــمّیت جلس ــورت رس ــند و در ص ــر باش ــد حاض ــد بای ــّق رأی دارن ــه ح ــهامی ک ــف س ــش از نص بی

ــن اتخــاذ خواهــد شــد.  ــت دو ســوم آرای حاضری ــا رأی اکثرّی تصمیمــات ب

ــی  ــع عموم ــد و مجم ــوع واح ــا موض ــار ب ــک ب ــه ی ــس ک ــی مؤّس ــع عموم ــر از مجم ــرف نظ ص
فوق العــاده کــه بــه طــور اســتثنایی تشــکیل می شــوند، ســّومین مجمــع ســهامداران مجمــع عمومــی 
عــادی اســت کــه بــه دعــوت مدیــران بــه طــور منظــم در موعــد مقــّرر در اساســنامه بــر مبنــای دســت 
کــم، ســالی یــک بــار تشــکیل می گــردد. مدیــران و بازرســان همیــن طــور می تواننــد ایــن مجمــع را 
بــه طــور فوق العــاده دعــوت نماینــد. اختیــارات مجمــع عمومــی عــادی وســیع اســت و اختیــار تصمیــم 

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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گیــری در مــورد هــر موضــوع مرتبــط بــا امــور شــرکت بــه اســتثنای آن چــه کــه در حــوزه ی صالحّیــت 
ــود.1 ــامل می ش ــرار دارد را ش ــاده ق ــس و فوق الع ــی مؤّس ــع عموم مجام

در مجمــع عمومــی عــادی حضــور دارنــدگان حداقــل بیــش از نصــف ســهامی کــه حــّق رأی دارنــد 
ضــروری اســت. اگــر در اّولیــن دعــوت، حــّد نصــاب مذکــور حاصــل نشــد مجمــع بــرای بــار دّوم دعــوت 
خواهــد شــد و ایــن بــار بــا حضــور هــر عــّده از صاحبــان ســهامی کــه حــّق رأی دارنــد رســمّیت یافتــه 
و اخــذ تصمیــم می کنــد. در مجمــع عمومــی عــادی، تصمیمــات همــواره بــا اکثرّیــت مطلــق نصــف بــه 

عــالوه یــک آرای حاضــر در جلســه ی رســمی، معتبــر خواهــد بــود.2

ب. موضوع شرکت
 آلتراوایــرس،3 کــه ســابقًا در حقــوق شــرکت های انگلســتان پذیرفتــه شــده بــود، نظریــه ای اســت 
ــه موضــوع مشــخص شــده در شــرکت  ــک شــرکت تجــاری محــدود ب ــت ی ــه موجــب آن اهلّی ــه ب ک
نامــه ی آن می باشــد. ایــن نظریــه کــه بــه شــکل قاعــّده ای حقوقــی در آمــده بــود شــرکت های تجــاری 
ــرکت  ــوع ش ــارج از موض ــه خ ــه ای ک ــد. معامل ــل کنن ــان عم ــق موضوعش ــا مطاب ــرد ت ــزم می ک را مل
ــی تلقــی شــده و  ــار حقوق ــد آث ــه نمایندگــی از شــرکت منعقــد می شــد باطــل و فاق ــر ب ــط مدی توّس
بنابرایــن شــخص ثالــث طــرف معاملــه قــادر بــه مطالبــه ی اجــرای آن نبــود. چنیــن معاملــه ای حّتــی 
بــا رأی اتفاقــی ســهامداران نیــز قابــل تنفیــد نبــود. بــا وجــود ایــن، متعاقــب تصویــب قانــون شــرکت ها 

مصــّوب 1985، ایــن ارتبــاط ســّنتی بیــن اهلّیــت و موضــوع شــرکت لغــو شــد.4

ــان  ــی چن ــی حّت ــر عمــل مجــاز و قانون ــت انجــام ه ــک شــرکت تجــاری، اهلّی در حــال حاضــر ی
ــن  ــد ای ــت می توانن ــهامداران اکثرّی ــب س ــن ترتی ــه همی ــد را دارد و ب ــوع آن باش ــارج از موض ــه خ چ
گونــه اعمــال را تنفیــذ و بــا ایــن کار شــرکت و کلّیــه ی اعضــای آن را پایبنــد ســازند. بــا ایــن وصــف 
قانــون گــذار بــا مالحظــه ی حقــوق ســهامداران اقلّیــت احتیــاط کــرده و بــرای تنفیــذ اعمــال خــارج 
از موضــوع اکثرّیتــی باالتــر از اکثرّیــت مطلــق؛ یعنــی ســه چهــارم آرای ســهامداران دارای حــّق رأی را 

الزم دانســته اســت.

1. ماده 87 ، ق. ا. ق. ق. ت.

2. ماده 88 ، ق. ا. ق. ق. ت.

3-Ultra Vires .

4. در صورتــی کــه در حــق.ق ایــران ثالــث بــا ُحســن نّیــت در هــر صــورت می توانــد بــه معاملــه خــود اســتناد کنــد و نبایــد 

متحّمــل ضــرر و زیانــی ناشــی از مناســبات درون شــرکت شــود.
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بــا ایــن اوصــاف، نظریــه ی آلتراوایــرس هنــوز در مــورد اعمــال آینــده ی خــارج از موضــوع؛ یعنــی 
ــوا  ــرح دع ــا ط ــا ب ــّق دارد ت ــهامداری ح ــر س ــرد دارد. ه ــتند، کارب ــوع هس ــرف وق ــه در ش ــی ک اعمال
شــرکت را از انجــام و یــا ادامــه ی انجــام عملــی کــه خــارج از موضــوع شــرکت اســت منــع کنــد. جــز 
دربــاره ی موضوعاتــی کــه بــه موجــب مقــّررات ایــن قانــون اخــذ تصمیــم و اقــدام دربــاره ی آن هــا در 
صالحّیــت عــام مجامــع عمومــی اســت مدیــران شــرکت دارای کلّیــه ی  اختیــارات الزم بــرای اداره ی 
امــور شــرکت می باشــند مشــروط بــر آن کــه تصمیمــات و اقدامــات آن هــا در حــدود موضــوع شــرکت 

باشــد.)ماده 118 قانــون تجــارت( 

عــالوه بــر محدودّیــت راجــع بــه موضــوع، اهلّیــت شــرکت همیــن طــور مواجهــه بــا محدودّیت هــای 
ــارت(  ــون تج ــاده 88 قان ــد. )م ــز می کن ــی متمای ــخاص حقیق ــرکت ها را از اش ــه ش ــت ک ــی اس طبیع
ایــن حــّق اثــری بــر اعمالــی کــه ســابقا انجــام یافته انــد نــدارد و نمی توانــد بــه اجــرای تعّهــدات ناشــی 
از اعمــال گذشــته خللــی وارد ســازد. هــم چنیــن، نظریــه ی آلتراوایــرس در انجــام اعمالــی کــه مقّدمه ی 
اجــرای اختیــارات تصریــح شــده ی شــرکت اســت مانعــی ایجــاد نمــی کنــد؛ زیــرا ایــن گونــه اعمــال 

اصــواًل خــارج از موضــوع تّلقــی نمی شــوند. 

ــال  ــه طــور موّظــف در قب ــه کار گمــارده می شــوند، ب ــروش، حقوقــی و پشــتیبانی ب ــی و ف بازاریاب
دریافــت دســتمزد مشــخص و طــی قــرارداد بــه اســتخدام شــرکت در می آینــد. مدیــران غیــِر اجرایــی 
بــا ایجــاب، تصویــب مجمــع عمومــی ســهامداران و قبــول مدیــران منتخــب و در قبــال تعّهــد بــه اداره ی 
امــور و تجــارت شــرکت بــر اســاس اختیــارات محّولــه و در حــدود مقــّررات اساســنامه و قانــون بــه طــور 

غیــر موّظــف بــه اســتخدام شــرکت در آمــده و عضــو هیــأت مدیــره می شــوند.1

ــارج از  ــا خ ــوده؛ ام ــرکت ب ــت ش ــل در اهلّی ــه داخ ــی ک ــا اعمال ــاط ب ــن، در ارتب ــر ای ــالوه ب ع
ــه  ــا شــرکت معامل ــت ب ــا ُحســن نّی ــه ب ــت از اشــخاصی ک ــه منظــور حمای ــر اســت، ب ــارات مدی اختی
ــه  ــران ب ــودن دیگ ــاز نم ــا در مج ــرکت ی ــاختن ش ــد س ــره در پایبن ــأت مدی ــارات هی می کنند،اختی
انجــام چنیــن کاری فــارغ از هــر گونــه محدودّیــت ناشــی از قــرارداد شــرکت )شــامل شــرکت نامــه و 
اساســنامه( فــرض خواهــد شــد. هــر ســهامداری می توانــد بــه منظــور بازداشــتن مدیــر از انجــام چنیــن 

ــد.  ــی طــرح دعــوی نمای اعمال

1. ر. ک. مواد 17، 20, 74، 8 108، 109، 118، 122 ،125.

2. موتمنــی طباطبایــی، منوچهــر، »شــخصیت حقوقــی«، تحــواّلت حقــوق خصوصــی، زیــر نظــر ناصــر کاتوزیــان، چــاپ 

دانشــگاه تهــران، 1372، ص 243.
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در ایــن جــا نیــز حــّق ســهامدار تأثیــری بــر اعمــال گذشــته یــا بــر اجــرای تعهــدات ناشــی از اعمال 
گذشــته مدیــران نــدارد. هــر چنــد اعمــال خــارج از موضــوع از حیــث حقــوق اشــخاص ثالــث صحیــح 
فــرض می شــوند بــا ایــن حــال ایــن فــرض مدیــران متخّلــف را از تحّمــل مســؤلّیت مّدنــی شــخصی در 
مقابــل شــرکت زیــان دیــده معــاف نمــی کنــد. قانــون شــرکت های انگلیــس مقــّرر داشــته اســت کــه 
ــا اکثرّیــت خــاص، اعمــال خــارج از موضــوع شــرکت را  هــر گونــه قطعنامــه ی مجمــع عمومــی کــه ب
تنفیــذ می کنــد اثــری بــر مســئولّیت شــخصی مدیــر نخواهــد داشــت؛ مگــر آن کــه قطعنامــه ی مشــابه 

دیگــری دایــر بــر رهایــی مدیــر از مســئولّیت از ســوی مجمــع عمومــی صــادر شــده باشــد.

ــا حقــوق انگلســتان در ایــن اســت کــه حقــوق ایــران هــم چنــان بــه   امــا تفــاوت حقــوق ایــران ب
نظریــه ی آلتراوایــرس پایبنــد اســت. اشــخاص حقوقــی تنهــا بــه اجــرای وظایــف، مطابــق بــا موضوعــی 
ــت  ــوع، اهلّی ــه موض ــع ب ــت راج ــر محدودّی ــالوه ب ــد. ع ــده اند قادرن ــیس ش ــق آن تأس ــرای تحّق ــه ب ک
شــرکت همیــن طــور مواجهــه بــا محدودّیت هــای طبیعــی اســت کــه شــرکت ها را از اشــخاص حقیقــی 
ــای  ــه فعالّیت ه ــتغال ب ــی از اش ــتن اشــخاص حقوق ــت بازداش ــن محدودّی ــای ای ــد.1 مبن ــز می کن متمای
غیــر مرتبــط، جلوگیــری از اتــالف منابــع آن هــا و بــه کارگیــری مفیــد و مؤّثــر و تــوأم بــا بهــره وری آن 
منابــع اســت؛ بــرای مثــال انجمــن حمایــت از حیوانــات صالحّیــت دفــاع از حقــوق بشــر را نــدارد. از نقطــه 
نظــر اجتماعــی نیــز ایــن محدودّیــت می توانــد بــه ایجــاد حوزه هــای حرفــه ای و تقســیم کار بیانجامــد. 

ــارز اشــخاص حقوقــی از ایــن قاعــّده مســتثنی  ــه عنــوان نمونه هــای ب شــرکت های تجــاری نیــز ب
نیســتند و بایــد اعمــال خــود را بــا موضــوع معّیــن شــده در اساســنامه هماهنــگ ســازند. اعمــال خــارج 
از موضــوع اساســًا باطــل و فاقــد هــر گونــه آثــار حقوقــی هســتند. وقتــی شــرکت نتوانــد عملــی را بــه 
لحــاظ خــروج موضوعــی انجــام دهــد، بــه طریــق اّولــی ارکان داخلــی )مجمــع عمومــی ســهامداران و 
هیــأت مدیــره( هــم توانایــی انجــام ایــن امــر را ندارنــد. اشــخاص ثالــث نیــز نمی تواننــد بــه معامــالت 
ــی از  ــار نمایندگ ــا اظه ــه ب ــی ک ــرارداد را از شــخص مدیران ــا اجــرای ق خــارج از موضــوع اســتناد و ی

ــد مطالبــه کننــد.   ــه کرده ان ــا وی معامل شــرکت ب

بــا وجــود ایــن، در صــورت جمــع بــودن شــرایط، شــخص ثالــث می توانــد بــا اســتناد بــه قواعــد عــام 
مســئولّیت مّدنــی مدیــر متخّلــف را تعقیــب و جبــران خســارت وارده بــه خــود را بــا اســتناد بــه »مــاده 
142 ق.ا.ق.ق.ت و مــاده 1 قانــون مســئولّیت مّدنــی مصــّوب 1339«، از وی مطالبــه کنــد. روشــن اســت 
چنــان چــه از تخّلــف مدیــر، خســارتی بــه شــرکت وارد شــده باشــد، شــرکت زیــان دیــده نیــز خواهــد 

توانســت بــا طــرح دعــوای مســئولّیت، شــخص مدیــر را تحــت تعقیــب قــرار دهــد. 

1. ماده 588 ، ق، ا. ق. ق. ت.
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ــرح  ــه مط ــؤالی ک ــا س ــت؛ اّم ــر اس ــد تقصی ــی تردی ــر ب ــط مدی ــرکت توّس ــوع ش ــف از موض تخّل
ــی؟ برخــی نویســندگان آن  ــا قانون ــراردادی اســت ی می شــود ایــن اســت کــه تقصیــر مــورد بحــث، ق
را از مصادیــق تقصیــر قانونــی دانســته و بــه اعمــال قواعــد عــام مســولّیت مّدنــی نظــر داده انــد. ایــن 
نظــر را بایــد کنــار گذاشــت؛ چــرا کــه رابطــه ی شــرکت و مدیــر اساســًا رابطــه ای قــراردادی اســت. هــر 
ــرارداد اســتخدامش تعهــد می کنــد کــه موضــوع شــرکت را کــه در اساســنامه  ــه موجــب ق ــری ب مدی
معیــن می شــود رعایــت کنــد. عــدم رعایــت تعّهــد مذکــور، همــان تقصیــر اســت و در نتیجــه شــرکت 

زیــان دیــده، نیــازی بــه اثبــات تقصیــر دیگــری از ســوی مدیــر نــدارد. 

ایــن کــه آیــا عــالوه بــر شــرکت زیــان دیــده، ســهامداران آن نیــز مجــاز بــه طرح دعــوی مســئولّیت 
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــی وج ــم صریح ــران حک ــن ای ــر؟ در قوانی ــا خی ــند ی ــف می باش ــر متخّل ــه مدی علی
ســؤال بــه ویــژه در جایــی اهمّیــت می یابــد کــه شــرکت زیــان دیــده خــود تمایلــی بــه طــرح دعــوا 
علیــه مدیــر متخّلــف نــدارد. روشــن اســت هــر گاه تخّلــف مدیــر، ســبب ورود زیــان بــه هــر یــک از 
ــی  ــام مســئولّیت مّدن ــد ع ــتفاده از قواع ــا اس ــد ب ــهامدار می توان ــد، شــخص س ــده باش ــهامداران ش س

خســارات وارده بــه خــود را بــه طرفّیــت مدیــر متخّلــف مطالبــه کنــد.1

ــه  ــی ک ــه ی شــخصی دارد. در جای ــز جنب ــوا شــخصی اســت و خســارات موضــوع آن نی ــن دع  ای
خســارات مســتقیمًا بــه شــرکت و نــه ســهامدار وارد شــده اســت برابــر قواعــد حقــوق شــرکت ها، تنهــا 
شــرکت زیــان دیــده بــه عنــوان خواهــان ذی نفــع حــّق طــرح دعــوی خواهــد داشــت و هــر گونــه اقــدام 
ســهامدار ناگزیــر بایــد از ســوی شــرکت و بــه نمایندگــی از آن باشــد. قبــول دعــوای ســهامداری کــه 
خســارات شــرکتی را مطالبــه کــرده اســت مســتلزم نادیــده گرفتــن اصــل شــخصیت حقوقــی مســتقل 

شــرکت، قاعــّده ی اکثرّیــت و اصــل ذی نفعــی خواهــان اســت. 

ظاهــر مــّواد 142 و 276 قانــون اصــالح قســمتی از قانــون تجــارت، حکایــت از درســتی ایــن عقیــده 
دارد. بــه موجــب مــاده 142 مســئولّیت مدیــر، ناشــی از نادیــده گرفتــن اساســنامه در مقابــل شــرکت 
اســت و مــاده 276 در شــرایط اســتثنایی بــه دارنــدگان یــک پنجــم مجمــوع ســهام شــرکت اجــازه داده 
اســت تــا بــه نــام و از طــرف شــرکت، جبــران کلّیــه ی خســارات وارده بــه شــرکت را علیــه مدیــر یــا 

مدیــران متخّلــف مطالبــه نماینــد.

ــی  ــتند، حکم ــوع هس ــرف وق ــه در ش ــی ک ــارج از موضوع ــال خ ــاره ی اعم ــرکت ها درب ــوق ش حق
ــک از  ــه حــق هــر ی ــل ب ــد حقــوق شــرکت های انگلســتان قائ ــوان همانن ــن وصــف می ت ــا ای ــدارد. ب ن

1. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد دّوم، انتشارات دهخدا، 1375، ص 149.
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ســهامداران در ایــن زمینــه شــد و اجــازه داد تــا برابــر مقــّررات راجــع بــه دادرســی فــوری مذکــور در 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مّدنــی، منــع مدیــر از انجــام و بــا تــداوم 
عمــل خــارج از موضــوع شــرکت بــه طــور موقــت از دادگاه صالــح درخواســت و متعاقبــًا دعــوای اصلــی 
ــه تجویــز انجــام عمــل خــارج از موضــوع شــرکت،  ــه ابطــال مصّوبــه ی هیــأت مدیــره راجــع ب دایــر ب
ظــرف مهلــت قانونــی بــه موجــب مــّواد 310 الــی 325 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 

انقــالب در امــور مّدنــی طــرح گــردد.

ج.اکثرّیت خاص 
ــوص  ــهامداران در خص ــری س ــم گی ــار تصمی ــرای اعتب ــًا ب ــهامی غالب ــرکت های س ــنامه ش  اساس
ــا شــرکت  ــا یکدیگــر و ب ــرارداد ســهامداران ب ــا جوهــر ق ــات مهــم کــه کــم و بیــش ب برخــی موضوع
مرتبــط اســت رأی اکثرّیتــی باالتــر از اکثرّیــت مطلــق را ضــروری می داننــد. برقــراری شــرط اکثرّیــت 
خــاص در چنیــن مــواردی هــدف حمایــت از حقــوق ســهامداران اقلّیــت را بــه ویــژه در جایــی دنبــال 
می کنــد کــه کنتــرل کننــدگان شــرکت بــا فرصــت طلبــی و اســتفاده از ســاز و کار اصــالح اساســنامه 

ــد.  ــر می آین ــه ی شــرکت ب ــّواد اساســنامه ی اولّی ــر م درصــدد تغیی

الّبتــه هــر تغییــر در اساســنامه ای را نمــی تــوان فرصــت طلبانــه دانســت. تغییــر مقــّررات اساســنامه 
ــت خــاص،  ــد. در نبــود شــرط اکثرّی ــا تغییــر شــرایط و اوضــاع و احــوال ضــرورت یاب ممکــن اســت ب
کنتــرل کننــدگان شــرکت می تواننــد اساســنامه را حّتــی در صــورت عــدم تغییــر شــرایط و اوضــاع و 
احــوال تغییــر دهنــد. بنابرایــن برقــراری تــوازن بیــن قابلّیــت تغیــر اساســنامه از یــک ســو و حمایــت از 
حقــوق ســهامداران اقلّیــت در مقابــل فرصــت طلبــی ســهامداران اکثرّیــت در تغییــر مــواد اساســنامه از 

ســوی دیگــر ضــروری اســت. 

ــن  ــرار و در عی ــت برق ــع ســهامداران اقلّی ــه نف ــت الزم را ب ــد حمای ــت خــاص می توان شــرط اکثرّی
حــال تغییــر مــّواد اساســنامه را در مــوارد ضــروری میّســر ســازد. در صــورت تغییــر اساســنامه بــدون 
رعایــت ایــن شــرط هــر ســهامدار ناراضــی می توانــد ابطــال تغییــر را از دادگاه درخواســت کنــد. آرای 

قضــات حاکــی از تأییــد حــّق اقامــه ی دعــوای ســهامدار اقلّیــت در چنیــن مــواردی اســت. 

میــزان آرای الزم بــرای تحّقــق اکثرّیــت خــاص در غالــب مــوارد بــه توافق ســهامداران در اساســنامه 
ــه بیشــترین  ــی اســت ک ــارم آراء، میزان ــت ســه چه ــه نظــر می رســد اکثرّی ــر چــه ب بســتگی دارد؛ گ
ــر میــزان باالتــر آراء مســتلزم  اوقــات مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. شــرط اکثرّیــت خــاص عــالوه ب
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ــرای تحصیــل رأی اکثریــت خــاّص  ــه موجــب اساســنامه ب رعایــت تشــریفات و مراحلــی اســت کــه ب
ــر اساســنامه اســت،  ــر مســتلزم تغیی ــزل مدی ــی ع ــال، وقت ــرای مث ضــروری شــناخته شــده اســت؛ ب
صــدور قطعنامــه ی عــزل مدیــر بــا رأی اکثرّیــت خــاص در مجمــع عمومــی ســهامداران بــدون آن کــه 

ابتــدا اساســنامه در ایــن زمینــه اصــالح شــده باشــد، نادرســت خواهــد بــود.

 شــرط اکثرّیــت خــاص کــه قاعــده ی اکثرّیــت را در مــوارد مشــخصی بــه نفــع ســهامداران اقلّیــت 
ــژه، امــوری کــه  ــه وی ــران هــم پیش بینــی شــده اســت. ب محــدود می کنــد در حقــوق شــرکت های ای
تصمیــم گیــری نســبت بدان هــا در صالحّیــت مجامــع عمومــی فوق العــاده و مؤّســس قــرار می گیــرد 
ــر  ــورد دیگ ــوند. م ــوب می ش ــران محس ــرکت های ای ــوق ش ــرط در حق ــن ش ــنی از ای ــای روش نمونه ه
وقتــی اســت کــه تغییــر حقــوق گــروه خاصــی از ســهامداران موضــوع تصمیــم گیــری مجمــع عمومــی 

اســت1 و در چنیــن مــوردی رأی اکثرّیــت خــاص ضــروری شــناخته شــده اســت. 

د. حقوق شخصی 
ــوده، مزایــای  ــه فــرد فــرد ســهامداران ب ــق ب منظــور از حقــوق شــخصی حقوقــی اســت کــه متعّل
ناشــی از آن مســتقیمًا بــه جیــب هــر یــک از آنــان واریــز می گــردد.از لحــاظ نظــری، هــر ســهامداری 
بــدون نیــاز بــه همراهــی دیگــران قــادر اســت چنیــن حقوقــی را اســتیفاء نمایــد. حقــوق شــخصی در 
صورتــی کــه بــه طــور گســترده بــرای ســهامدار شــناخته شــوند محدودّیــت مهّمــی بــر قلمــرو قاعــّده ی 
ــازند  ــهامداران را محــّق می س ــک از س ــر ی ــی ه ــور کل ــه ط ــا ب ــه، آن ه ــود؛ چراک ــد ب ــت خواهن اکثرّی
تــا پایبنــدی بــه قــرارداد و اجــرای قــرارداد شــرکت را از طریــق طــرح دعــوا علیــه کنتــرل کننــدگان 

مطالبــه کننــد.

 بــا وجــود ایــن، اثــر محــدود کننــده ی حقــوق شــخصی بــر قاعــّده ی اکثرّیــت در عمــل در حقــوق 
شــرکت های انگلســتان چنــدان چشــم گیــر نیســت؛ عّلــت ایــن اســت کــه از طرفــی همــه ی حقــوق 
شــخصی قابــل اســتیفای فــردی نیســت و از طــرف دیگــر اســتیفای برخــی از حقــوق شــخصی می توانــد 
مشــروط بــه اعمــال قاعــّده ی اکثرّیــت گــردد. قــرارداد شــرکت ســهامداران را تنهــا بــه اســتیفای حقــوق 

ناشــی از عضویــت مجــاز می ســازد.

 هــر حــّق دیگــری کــه شــخص در ظرفیتــی غیــر از عضــو بــه موجــب قــرارداد شــرکت تحصیــل 
کــرده باشــد بــه عنــوان حقــوق خارجــی غیــر قابــل الــزام خواهــد بــود؛ بنابرایــن بــه موجــب قــرارداد، 

1. ماده 93 ، ق.ا.ق.ق.ت.
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شــرکت حــّق دارد تــا از نقــض قــرارداد شــرکت توّســط اعضــای خــود جلوگیــری کنــد و نیز ســهامداران 
ــهامداران  ــور س ــن ط ــد و همی ــرکت گردن ــررات ش ــض مق ــع نق ــد مان ــرکت می توانن ــل ش در مقاب
می تواننــد قــرارداد موجــود بیــن خــود بــه عنــوان اعضــای شــرکت را بــه طرفّیــت یکدیگــر الــزام کننــد. 

بــرای بهــره منــدی از ظرفّیــت عضــو، شــخص بایــد بــه عنــوان طــرف وارد قــرارداد بــا شــرکت و 
اعضــای آن گــردد. بــه موجــب چنیــن قــراردادی، وی می پذیــرد تــا در مقابــل بهــره منــدی از حقــوق 
ــن،  ــد؛ بنابرای ــذار کن ــرکت واگ ــه ش ــود را ب ــرکتی خ ــوق ش ــرای حق ــت، اج ــی از عضوی ــخصی ناش ش
ســهامدار بــه عنــوان عضــو از دو دســته حقــوق ناشــی از قــرارداد شــرکت بهــره منــد می گــردد. ایــن 

دو دســته حقــوق بــه ترتیــب حقــوق شــرکتی و شــخصی هســتند. 

اّولــی ناظــر بــه حقوقــی اســت کــه بــه شــرکت بــه عنــوان مجموعه هــای واحــد از ســهامداران تعّلــق 
دارد و انتســاب آن بــه ســهامداران صرفــًا بــه ایــن خاطــر اســت کــه ایشــان قــدرت اعمــال نظــارت، خــواه 
بــه صــورت مســتقیم و خــواه بــه صــورت غیــر مســتقیم، بــر اجــرای چنیــن حقوقــی دارنــد و نیــز بــه 
خاطــر ایــن کــه نتایــج اجــرای حقــوق شــرکتی، خــواه مثبــت )ســود ســاالنه ســهام و افزایــش قیمــت 
ــه توســط شــرکت در شــکل کاهــش ارزش ســهام و  ــای متحّمل ــی )زیان ه واقعــی ســهام( و خــواه منف
محرومّیــت از منافــع مــورد انتظــار(، بــر ســهامداران بــه عنــوان دارنــده ی باقیمانــده زیان بــار می گــردد. 

ارکان داخلــی شــرکت، هیــأت مدیــران و مجامــع عمومــی ســهامداران بــر حســب مــورد شــرکت 
ــه، حــق طــرح دعــوی، حــّق  ــاری خواهنــد کــرد.1 حــّق انجــام معامل ــی ی را در اجــرای چنیــن حقوق
اتخــاذ تصمیمــات جمعــی و صــدور قطعنامــه در مجامــع عمومــی، حــّق تغییــر و حــّق تنفیــذ معامــالت 
ــه شــمار  غیــر صحیــح و حــّق گذشــت از تقصیــرات مدیــران از نمونه هــای روشــن حقــوق شــرکتی ب
می آینــد. در مقایســه، حقــوق شــخصی بــه هــر یــک از ســهامداران بــه طــور انفــرادی تعّلــق داشــته و 

ــد.  ــت خــارج می مانن ــّده ی اکثرّی ــره ی شــمول قاع از دای

اکثــر ایــن حقــوق از  قــرارداد شــرکت نشــأت می گیرنــد و بــه همیــن ســبب بــا توّســل و از طریــق 
ــختی  ــه س ــخصی را ب ــوق ش ــند. حق ــر می باش ــل تغیی ــرارداد قاب ــان ق ــّرر در هم ــای مق ــاز و کاره س
ــّق  ــاّلع، ح ــب اط ــّق کس ــد از: ح ــنای آن عبارتن ــای آش ــی مثال ه ــا برخ ــرد؛ ام ــاء ک ــوان احص می ت
شــرکت در مجامــع عمومــی و دادن رأی، حــّق اولوّیــت در خریــد ســهام جدیــد، حــّق نقــل و انتقــال 
ســهام، حــّق شــرکت در ســود، حــّق بــردن ســهم از محــل تقســیم دارایــی شــرکت در صــورت انحــالل.

 1-Christopher Hale, »What's Right with the Rule in Foss v. Harbottle? Company Financial and Insolvency Law Review,

Oxford, Mansfield Press, 1997, p. 224
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ــدان معناســت کــه ســهامدار  حقــوق شــخصی دارای ماهّیتــی نســبی هســتند. نســبّیت حقــوق ب
قــادر بــه اســتیفای کلّیــه ی حقــوق شــخصی کــه تحــت قــرارداد شــرکت تحصیــل می نمایــد، نیســت. 
برخــی از ایــن حقــوق قابــل اســتیفای شــخصی هســتند؛ در حالــی کــه بیشــتر آن هــا چنیــن قابلّیتــی را 
ندارنــد؛ چــرا کــه بــا تصمیــم یــک اکثرّیــت مناســب تغییــر می یابنــد. تغییــر حقــوق ممکــن اســت بــه 
منظــور انطبــاق بــا تغییــرات و شــرایط جدیــد محیطــی ضــروری گــردد. در ایــن مــوارد منافــع جمعــی 
ســهامداران اقتضــای تغییــر حقــوق شــخصی را دارد؛ اگــر چــه چنیــن تغییــری ممکــن اســت خوشــایند 

برخــی از ســهامداران نباشــد.

ــای  ــایر اعض ــوق س ــا حق ــاط ب ــو و در ارتب ــوان در پرت ــا می ت ــخصی را تنه ــوق ش ــن، حق  بنابرای
شــرکت و نــه بــه طــور مجــزا و مســتقل درک کــرد. ایــن امــر بــه ســهامداران اجــازه می دهــد تــا در 
مــوارد مقتضــی )نظیــر تنفیــذ تقصیــرات مدیــران، چشــم پوشــی از تخّلفــات جزیــی نســبت بــه قــرارداد 
شــرکت و تغییــر اساســنامه بــا رأی اکثرّیــت خــاص( حقــوق شــخصی را نادیــده بگیرنــد. هــر چنــد هــر 
ســهامداری نســبت بــه همــه ی مقــّررات اساســنامه ذّی حــق محســوب می شــود؛ امــا اســتیفای آن هــا 
تنهــا در صورتــی امــکان پذیــر اســت کــه حقــوق مــوازی ســایر اعضــای شــرکت رعایــت شــده باشــد.

موضــوع حقــوق شــخصی ســهامداران و ایــن کــه بــه طــور کلــی ســهامداران از چــه نــوع حقوقــی 
ــده ی  ــوان یکــی از مســایل پیچی ــن حقــوق چیســت را می ت ــار ای ــد و منشــأ و اوصــاف و آث برخوردارن
حقــوق شــرکت های ایــران بــه شــمار آورد کــه تاکنــون پاســخ صریــح و در خــوری بــدان داده نشــده 
اســت. هیــچ یــک از مــّواد قانــون ســال 1347، حقــوق ســهامداران را احصــا، تفکیــک و تعریــف نکــرده 
اســت؛ هــر چنــد بــه طــور ضمنــی و پراکنــده برخــی از ایــن حقــوق بــدون تعییــن نــوع )شــخصی یــا 

شــرکتی( و منشــأ )قــرارداد یــا قانــون( مــورد اشــاره قــرار گرفته انــد.

 در حقــوق مّدنــی، حقــوق شــخصی بــدون آن کــه در تقابــل بــا حقوقــی جمعــی قــرار گیرنــد، بــه 
ــه تصــرف و انتفــاع مجــاز  ــه هــر گون ــده را ب معنــای ســلطه و اختیــاری کــه در چارچــوب خــود دارن
ــه شــمار مــی رود.1  ــا ب ــن حقــوق رکــن اساســی آن ه ــه ی  ای ــف شــده اند. اِعمــال آزادان می ســازد تعری
حقــوق شــخصی بــر حســب موضــوع خــود بــه مالــی و غیــر مالــی تقســیم می شــوند و هــدف از آن هــا 
بــه ترتیــب اعطــای ســلطه نســبت بــه مــال، خــواه عیــن معّیــن )حقــوق عینــی( و خــواه کلــی )حقــوق 

دینــی( و حمایــت از شــخصّیت انســان اســت. 

1. امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعّهدات، جلد اّول، انتشارات میزان، چاپ اّول، تهران، 1378، ص 22.

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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ایــن حقــوق ممکــن اســت مطلــق باشــد و آن وقتــی اســت کــه نظیــر حقــوق عینــی در مقابــل همه 
ــا اشــخاص  قابــل اســتناد اســت1 یــا ممکــن اســت نســبی باشــد؛ بــدان معنــی کــه تنهــا در رابطــه ب
معینــی قابــل الــزام اســت.2 ایــن حقــوق فــردی هســتند؛ حّتــی اگــر دارنــده ی آن هــا گروهــی از افــراد 
باشــد؛ خــواه بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل یــا بــدون شــخصیت حقوقــی مســتقل. رویــه ی قضایــی 

ایــران نیــز تاکنــون بــه نــدرت مجــال روشــنگری در ایــن زمینــه را یافتــه اســت. 

در غیــاب قوانیــن و رویــه ی قضایــی کــه روشــنگر ایــن موضــوع باشــد، برخــی نویســندگان حقوقــی 
ــوق  ــوان، حق ــت عن ــهامداران تح ــوق س ــه ی حق ــق مطالع ــود را از طری ــن کمب ــا ای ــد ت ــعی کرده ان س
ــه  ــح و طبق ــل، توضی ــات تحلی ــن مطالع ــد. محــور برخــی از ای ــران کنن ــت ســهام جب ناشــی از مالکّی
بنــدی حقــوق ســهامدار، بــه حقــوق مالــی و غیــر مالــی و عینــی و دینــی بــوده اســت. برخــی دیگــر 
ضمــن مطالعــه ی حقــوق ســهامداران تحــت عنــوان حقــوق ناشــی از مالکّیــت ســهام از ایــن حقــوق بــه 

ــد.3 ــل حقــوق جمعــی ایشــان تعبیــر کرده ان ــا اصلــی ســهامدار در مقاب حقــوق شــخصی، انفــرادی ی

البتــه ایــن تقســیم بندی هــا از حیــث حقــوق شــرکت ها و یــا ناشــی از قــرارداد شــرکت نمی باشــد 
و یــک تقســیم بنــدی کّلــی در قالــب حقــوق مّدنــی می باشــد. برخــی دیگــر از حقــوق دانــان ضمــن 
مطالعــه ی حقــوق ســهامداران تحــت عنــوان حقــوق ناشــی از مالکّیــت ســهام، از ایــن حقــوق بــه حقــوق 

شــخصی، انفــرادی یــا اصلــی ســهامدار در مقابــل حقــوق جمعــی ایشــان تعبیــر کرده انــد. 

 بــر اســاس ایــن نظــر حــّق جمعــی، حّقــی اســت قابــل تغییــر کــه بــا رأی اکثرّیــت ســهامداران اعمال 
می شــود؛ در حالــی کــه حــّق شــخصی بــه لحــاظ ارتبــاط بــا جوهــر عقــد شــرکت مطلــق و غیــر قابــل 
تغییــر اســت. در مــورد حقــوق اخیــر نــه تنهــا شــرکت ملــزم بــه رعایــت اســت بلکــه خــود ســهامداران 
حّتــی بــه اتفــاق آراء قــادر بــه چشــم پوشــی از آن هــا نیســتند. هــر چنــد در ایــن نظریــه تعییــن دقیــق 

ایــن کــه چــه حقوقــی انفــرادی و کــدام یــک جمعــی هســتند بــه قانــون گــذار محــّول شــده اســت.

 بــا ایــن وصــف، می تــوان از آن نتیجــه گرفــت کــه حقــوق ســهامداران در بیشــتر مــوارد ماهّیتــی 
جمعــی دارد؛ چــرا کــه تنهــا حقــوق انگشــت شــماری نظیــر اصــل حــّق مشــارکت در ســود و ســرمایه و 

1.کاتوزیان، ناصر، مقّدمه ی علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار،1371، چاپ بیست و پنجم، ص 281.

2. امامی، سّید حسن، حقوق مّدنی، جلد چهارم، تهران: انتشارات اسالمیه، تهران، 1363، ص 5.

3. پاسبان، محّمدرضا، حقوق شرکت های تجاری، تهران: سمت، 1398،چاپ شانزدهم، ص 56.
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یــا اصــل حــّق عضویــت در شــرکت را می تــوان بــا اســتفاده از معیــار ارتبــاط بــا جوهــر عقــد شــرکت، 
ــن  ــر بی ــه نویســندگان اخی ــی دانســت ک ــوان ناشــی از تلفیق ــل را می ت ــن تحلی ــرادی دانســت.1 ای انف

ــرار ســاخته اند. ــه شــرکت های ســهامی برق ــگاه ســّنتی و مــدرن ب ن

 در نظــر ایــن گــروه، شــرکت ســهامی تلفیقــی اســت از عقــد شــرکت مّدنــی بــا برخــی ویژگی هــای 
قانونــی کــه بــه ایجــاد یــک ســازمان بــا تأســیس حقوقــی ویــژه منتهــی شــده اســت.2 از ایــن رو، حقــوق 
انفــرادی ســهامدار بــر مبنــای قــرارداد شــرکت و بــا بهــره گیــری از معیــار شــرط خــالف مقتضــای ذات 
عقــد کــه بــه طــور ســّنتی نســبت بــه کلّیــه ی قراردادهــای موضــوع حقــوق خصوصــی اعمــال می شــود 
تشــخیص می گــردد، در حالــی کــه حقــوق جمعــی ســهامدار بــا تکیــه بــر اراده ی قانونگــذار تحلیــل و 

ــف می شــوند. تعری

ــه  ــه حقــوق ســهامداران و ن ــا همــه ی این هــا، نظریــات فــوق تنهــا بخشــی از حقیقــت راجــع ب  ب
ــد. واقعّیــت ایــن اســت کــه در حقــوق ایــران نیــز هماننــد حقــوق  همــه ی آن را منعکــس ســاخته ان
ــه دو دســته ی شــخصی و شــرکتی تقســیم  ــوان ب شــرکت های انگلســتان، حقــوق ســهامداران را می ت
کــرد. حقــوق شــخصی حقوقــی هســتند کــه آثــار و منافــع ناشــی از اجــرای آن هــا بــه طــور مســتقیم 
ــرارداد  ــه ی ق ــه منزل ــا اساســنامه ب ــوق ی ــن حق ــردد. منشــأ ای ــر ســهامداری حاصــل می گ در حــّق ه
شــرکت و یــا قوانیــن اســت؛ هــر چنــد کــه در غالــب مــوارد حقــوق ســهامدار ناشــی از اساســنامه اســت. 

هــر ســهامداری قــادر اســت بــدون همراهــی دیگــر ســهامداران ایــن حقــوق را اســتیفاء نمــوده و در 
صورتــی کــه مــورد تجــاوز و انــکار واقــع شــده باشــند، علیــه متجــاوز در دادگاه صالــح طــرح دعــوای 
شــخصی کنــد. بــا ایــن وصــف، الزم اســت میــان حقــوق شــخصی مطلــق و نســبی ســهامداران تفــاوت 
قائــل شــد. اکثــر حقــوق شــخصی ســهامداران نســبی هســتند؛ بدیــن معنــی کــه در چارچــوب ســاز و 
کارهــای پیش بینــی شــده در اساســنامه قابــل تغییرنــد؛ گــر چــه تــا زمانــی کــه بــه طریــق صحیــح 

تغییــر نیافتــه باشــند قابــل اســتیفاء و الــزام آورنــد.

 بــه جــز حقوقــی کــه بــا ذات شــرکت در ارتباطنــد و نیــز برخــی حقــوق قانونــی کــه از قواعــد آمــره 
بــه شــمار می رونــد ســایر حقــوق شــخصی ناشــی از تعقیــب حقوقــی تقصیــرات مدیــران صــرف نظــر 
کننــد، بــه همیــن ترتیــب از اختیــارات هیــأت مدیــره اســت کــه مجامــع عمومــی ســهامداران را بــرای 

ــا  ــرکت ب ــخاص، و ش ــرکت های اش ــّات، ش ــاری: کلی ــرکت های تج ــارت: ش ــوق تج ــا، حق ــکینی، ربیع 1. اس

ــمت، 1378، ص 82. ــران: س ــدود، ته ــئولّیت مح مس

2. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد دّوم، انتشارات دهخدا، 1375، صص 114ـ 115.

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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ــا انتقــال ســهم ســهامدار در شــرکت های ســهامی خــاص در مــوارد  تشــکیل مجمــع دعــوت کنــد، ب
مقتضــی مخالفــت کنــد و پرداخــت مبالــغ تعهــد شــده ســهام را از ســهامداران بــه ترتیــب و در مواعــدی 

کــه در اساســنامه مقــّرر شــده مطالبــه کنــد.

ــه عنــوان شــرکتی تشــخیص گــردد، هیــچ یــک از ســهامداران نخواهــد توانســت   وقتــی حّقــی ب
آن را بنــا بــه صالحدیــد خــود اســتیفاء نماینــد و حقــوق ســهامداران بــه نفــع صالحیــت ارکان داخلــی 
ــی ســهامداران نســبت  ــدم ذی نفع ــای ع ــه معن ــن ســخن ب ــردد. ای شــرکت مشــروط و محــدود می گ
بــه حقــوق شــرکتی نیســت. هــر ســهامداری بــه طــور غیــر مســتقیم در اســتیفای ایــن حقــوق نفــع 
ــر  ــع دیگ ــت مناف ــه رعای ــروط ب ــد مش ــتقیم را بای ــر مس ــخصی غی ــع ش ــن نف ــا ای ــخصی دارد؛ ام ش
ســهامدران دانســت کــه بــا رأی اکثرّیــت از طریــق مجامــع عمومــی )محّلــی کــه ســهامداران بایــد در 
ــا رعایــت اساســنامه و حقــوق شــرکت ها اتخــاذ تصمیــم کننــد( تحصیــل و  ــه طــور گروهــی و ب آن ب

ــردد. ــتیفاء می گ اس

ــه  ــرکت ها ب ــوق ش ــتثنایی حق ــوارد اس ــی م ــده، در برخ ــر ش ــوارد ذک ــن م ــام ای ــود تم ــا وج  ب
ــد. دو  ــرکت را می ده ــام ش ــه ن ــوی و ب ــرکتی از س ــوق ش ــتیفای حق ــزام و اس ــدرت ال ــهامداران ق س
ــارز از چنیــن مــواردی عبارتنــد از: حــّق ســهامداران بــه دعــوت مجمــع عمومــی مشــروط  نمونــه ی ب
بــه قصــور مدیــران و بازرســین، و حــّق ســهامداران بــه طــرح دعــوای مســئولّیت علیــه مدیــران مقصــر 

ــه شــرکت.  ــران خســارت وارده ب ــرای جب ب

بــا ایــن وصــف، در مقایســه بــا حقــوق شــرکت های انگلســتان، در حقــوق شــرکت های ایــران بایــد 
ــه نفــع هــر یــک از ســهامداران تّلقــی  ــر ب حقــوق شــخصی را از دو جهــت متضّمــن حمایــت قــوی ت
کــرد. اّول، در حالــی کــه کلّیــه ی حقــوق شــخصی ناشــی از اساســنامه در حقــوق انگلســتان نســبی و 
قابــل تغییــر بــا رأی اکثریــت هســتند، در حقــوق شــرکت های ایــران برخــی از ایــن حقــوق بــه لحــاظ 
ارتبــاط بــا جوهــر قــرارداد شــرکت مطلــق و مصــون از تعــّرض اکثرّیــت تّلقــی شــده اند. دّوم، بــه خــالف 
حقــوق شــرکت های انگلســتان، در حقــوق ایــران تخّلــف از اساســنامه بــه ســبک )قابــل تنفیــد توّســط 
اکثریــت( و ســنگین )غیــر قابــل تنفیــد توّســط اکثریــت( تقســیم نشــده اســت. اّمــا کلّیــه ی تخّلفــات 

اساســنامه ای قابــل تعقیــب توّســط هــر یــک از ســهامداران خواهــد بــود.
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گفتار سّوم: سوءاستفاده از حّق در شرکت های دولتی

ــد و  ــودن، قواع ــی ب ــل دولت ــه دلی ــه ب ــوع خاصــی از شــرکت ها هســتند ک ــی، ن شــرکت های دولت
احــکام خاصــی بــر آن هــا اجــرا می شــود و طبیعتــًا راهکارهــای جلوگیــری  ســوء اســتفاده از حــّق در 

ــر شــرکت های خصوصــی اســت.  آن هــا متفــاوت از قواعــد حاکــم ب

بند1. تعریف شرکت های دولتی

الف. تعاریف قانونی
ــداف  ــا اه ــول ب ــور معم ــه ط ــه ب ــت ک ــازمان های اداری اس ــری از س ــوع دیگ ــی، ن ــرکت دولت ش
تجــاری و صنعتــی ایجــاد می شــوند. دربــاره ی شــرکت دولتــی دو تعریــف قانونــی وجــود دارد: از نظــر 
مــاده 4 قانــون محاســبات عمومــی مصــّوب 1366، شــرکت دولتــی واحــد ســازمانی مشــخصی اســت 
کــه بــا اجــازه ی قانــون بــه صــورت شــرکت ایجــاد می شــود و یــا بــه حکــم قانــون و یــا دادگاه صالــح 
مّلــی شــده و یــا مصــادره شــده و بــه عنــوان شــرکت دولتــی شــناخته شــده باشــد و بیــش از 50 درصــد 

ســرمایه ی آن متعّلــق بــه دولــت باشــد. 

ــادام کــه  ــی ایجــاد شــود م ــق ســرمایه گذاری شــرکت های دولت ــه از طری هــر شــرکت تجــاری ک
بیــش از 50 درصــد ســهام آن متعّلــق بــه شــرکت های دولتــی اســت، شــرکت دولتــی تّلقــی می شــود. 
مــاده 4 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــّوب 1386 بــا حفــظ شــالوده ی اصلــی تعریفــی کــه در 
قانــون محاســبات عمومــی ذکــر شــده، عناصــر دیگــری را نیــز بــه تعریــف شــرکت افــزوده اســت. از 
نظــر ایــن قانــون، شــرکت دولتــی بنــگاه اقتصــادی اســت کــه بــه موجــب قانــون بــرای انجــام بخشــی از 
تصّدی هــای دولــت کــه بــه موجــب سیاســت های کّلــی اصــل 44 قانــون اساســی جــزء وظایــف دولــت 

محســوب می گــردد، ایجــاد و بیــش 50 درصــد ســهام آن متعّلــق بــه دولــت اســت.

 هــر شــرکت تجــاری کــه از طریــق ســرمایه گذاری وزارتخانه هــا، مؤّسســات دولتــی و شــرکت های 
دولتــی منفــرداً یــا مجتمعــًا ایجــاد شــده اســت؛ مــادام کــه بیــش از 50 درصــد ســهام آن منفــرداً یــا 

مشــترکًا متعلــق بــه واحدهــای ســازمانی فــوق الذکــر باشــد، شــرکت دولتــی اســت.1

1. آقایی طوق، مسّلم و حسن لطفی، حقوق اداری )1(،  1398، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ص 264.
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ب. مبنای تشکیل
مبنــای اصلــی ایجــاد شــرکت دولتــی، حکــم قانون گــذار اســت. مــاده 4 قانــون محاســبات عمومــی 
و مــاده 4 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مبنــای ایجــاد شــرکت دولتــی را قانــون دانســته  اســت. 
در مقایســه بــا تشــکیل مؤّسســات دولتــی، هــر دو قانــون مزبــور انعطــاف بیشــتری دربــاره ی مبنــای 
ــرای  ــز ب ــری نی ــی دیگ ــه مبان ــون، ب ــر قان ــالوه ب ــرج داده و ع ــه خ ــی ب ــرکت های دولت ــکیل ش تش
ــی  ــات دولت ــا، مؤّسس ــون، وزارتخانه ه ــر قان ــالوه ب ــد. ع ــاره کرده ان ــی اش ــرکت های دولت ــکیل ش تش
ــا  ــن، دادگاه ه ــم چنی ــد. ه ــرکت بزنن ــاد ش ــه ایج ــت ب ــد دس ــز می توانن ــی نی ــرکت های دولت و ش
ــد.  ــل کنن ــی تبدی ــرکت های دولت ــه ش ــی را ب ــرکت های خصوص ــادره  ش ــق مص ــد از طری می توانن

ج. نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی
در مــورد شــرکت های دولتــی می تــوان گفــت چــون فلســفه ی وجــودی ایــن شــرکت ها کســب ســود 
و درآمــد اســت و ماننــد تاجــر عمــل می کننــد؛ بنابرایــن ایــن شــرکت ها بایســتی تابــع قواعــد حقــوق 
ــی  ــای پیش بین ــع نهاده ــر تاب ــل در ظاه ــاختار، حداق ــر س ــی از نظ ــرکت های دولت ــند. ش ــارت باش تج
ــران از  ــده هســتند؛ امــا در حقــوق ای ــون تجــارت هســتند و دارای نهادهــای تصمیــم گیرن شــده در قان
ــه شــرکت ها از  ایــن رو شــرکت های دولتــی را مؤّسســه ی عمومــی محســوب می کنیــم چــون ایــن گون
امتیــازات حاکمّیــت برخوردارنــد؛ بــه عنــوان مثــال شــرکتی ماننــد شــرکت مخابــرات یــا نفــت می توانــد 
ماننــد دســتگاه دولتــی اقــدام بــه تمّلــک اراضــی خصوصــی کنــد کــه ایــن مصــداق بــارز اعمــال حاکمیت 

اســت؛ بنابرایــن در حقــوق اداری ایــران، شــرکت های دولتــی مشــمول قواعــد حقــوق اداری هســتند.2

ــرکت های  ــّق در ش ــتفاده از ح ــری از سوءاس ــای جلوگی ــد2. راهکاره بن
دولتــی

بــه دلیــل حاکمّیــت قواعــد حقــوق عمومــی، ســاز و کارهــای جلوگیــری از ســوء اســتفاده از حــّق 
ــر شــرکت های تجــاری اســت.  ــا قواعــد حاکــم ب در شــرکت های دولتــی متفــاوت ب

الف. پاسخگویی
وجــود فســاد یــا ســایر شــیوه  های نامنظــم کــه در شــرکت های دولتــی و اطــراف آن رخ می دهــد، 
ــث  ــد باع ــا می توانن ــه تنه ــائل، ن ــد.این مس ــرکت ها می باش ــوب ش ــت خ ــرای مدیری ــّده ای ب ــع عم مان
آســیب رســاندن بــه نــام تجــاری و شــهرت شــوند و بــر عملکــرد شــرکت های دولتــی تأثیــر بگذارنــد؛ 

1. امامی، محّمد و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، ج 1، نشر میزان،1398، ص 150.



66

ــه  ــی ب ــات عموم ــه ی خدم ــتقیم در ارائ ــر مس ــی و تأثی ــاد عموم ــایش اعتم ــه فرس ــد ب ــه می توانن بلک
شــهروندان نیــز منجــر شــوند.1 تحّقــق مســئولّیت پاســخگویی بــه دلیــل ماهّیــت و تنــّوع فعالّیت هــای 
ــد از  ــی دارن ــه ی مال ــت جنب ــای دول ــی فعالّیت ه ــت. برخ ــاده نیس ــی س ــرکت های دولت ــت در ش دول
ــا از  ــوع فعالّیت ه ــن ن ــه ای ــخگویی ب ــئولّیت پاس ــای مس ــرای ایف ــی ب ــم آوردن اطاّلعات ــن رو فراه ای
طریــق گزارشــگری مالــی امکان پذیــر خواهــد بــود. ایــن در حالــی اســت کــه تأمیــن اطاّلعــات کافــی 
ــی  ــق گزارش هــای مال ــت از طری ــرای ادای مســئولّیت پاســخگویی برخــی دیگــر از فعالّیت هــای دول ب
ــامل دو  ــخگویی ش ــئولّیت پاس ــه مس ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــس می ت ــت. پ ــر نیس امکان پذی

جنبــه ی مســئولّیت پاســخگویی مالــی و پاســخگویی عملّیاتــی اســت.2

از  پیچیــده  زنجیــره ای  شــامل  دولتــی  شــرکت های  عملکــرد  پاســخگویی  مســئولّیت 
کارگزاران)مدیریــت، هیــأت مدیــره، اشــخاص و ســازمان های عهــده دار مالکّیــت، وزارتخانه هــا، دولــت 
ــران و  ــل شناســایی نیســتند و مدی ــه روشــنی قاب ــه راحتــی و ب ــه ب ــّوه ی مقّننــه(، اســت کــه البّت و ق
ــر  ــد ب ــن رو، می توانن ــتند. از ای ــاد هس ــع متض ــااًل دارای مناف ــرده احتم ــزاران نامب ــک از کارگ ــر ی ه
ــی آن شــرکت ها  ــهام داران اصل ــردم س ــوم م ــگاه و عم ــع بن ــر مناف ــر از حداکث ــی غی اســاس معیارهای
ــور  ــه منظ ــخگویی ها ب ــده از پاس ــبکه ی پیچی ــن ش ــاخت ای ــود. س ــرا ش ــه و اج ــی گرفت تصمیم های
ــه اســت.3 ــک دغدغ ــی خــوب شــرکت ها ی ــد و حکمران ــای کارآم ــان از تصمیم گیری ه حصــول اطمین

ــان  ــط ذی نفع ــتقیم توّس ــخ مس ــذ پاس ــکان اخ ــود ام ــخگویی و نب ــام پاس ــف نظ ــل ضع ــه دلی ب
اصلــی، مدیریــت شــرکت های دولتــی بــه طــور عمــّده بــه افشــای اطاّلعــات عالقــه ای ندارنــد. برخــی 
ضوابــط و چهارچوب هــای اداری در سیســتم دولتــی نیــز ایــن وضعّیــت را تقویــت می کننــد. گــردش 
اطاّلعــات مهم تریــن بســتر بــرای تحّقــق پاســخگویی و اعمــال نظــارت عمومــی اســت. شــرکت های 
دولتــی منابــع متعّلــق بــه عمــوم جامعــه را اداره می کننــد و بــه طــور معمــول انتظــار مــی رود کــه 
ــوان یکــی  ــه عن ــات ب ــن افشــای اطاّلع ــاع عمــوم باشــد؛ بنابرای ــا در راســتای انتف فعالّیت هــای آن ه
ــک  ــداف کم ــق اه ــه تحّق ــرکت ب ــرد ش ــان از عملک ــی ذی نفع ــه ارزیاب ــخگویی ب ــام پاس از ارکان نظ

می کنــد.

1-OECD )2019(. OECD Anti-Corruption and Integrity Guidelines for State-Owned Enterprises Draft for Public Con-

sulation,p25

 2. نرگســیان، عّبــاس و  قاســمعلی جمالــی، مســعودهراتی، مطالعــه و پاســخگویی مالــی دولــت در چهــار دوره ریاســت 

جمهــوری پــس از انقــاب اســامی بــا اســتفاده از تحلیــل گفتمــان انتقــادی، مجّلــه مدیریــت دولتــی، 1397 

ــماره 9، ص 210. دوره دّوم، ش

3. زرگر، یعقوب، شفافّیت در بخش عمومی، مجّله حسابرس، 1397 شماره 59، ص36.
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ــاء  ــی را ایف ــش اساس ــی نق ــرکت های دولت ــی ش ــی و حسابرس ــخگویی مال ــز در پاس ــه، نی بودج
ــی بــه  ــش پیــش  بینــی مالــی  و عملّیات می کنــد. ضوابــط و مقــّررات بودجه ایــی عــالوه بــر نق
ــن،  ــم چنی ــد. ه ــف می کن ــی را تکلی ــور الزام های ــاری کش ــّررات ج ــن و مق ــی از قوانی ــوان بخش عن
گزارشــگری های هیــأت مدیــره در بهبــود پاســخگویی شــرکت نقــش دارد. تشــریح تغییرهــای مهــم در 

ــت. ــره الزم اس ــأت مدی ــرد هی ــی عملک ــرای ارزیاب ــل آن ب ــرکت و دالی ش

 گزارش هــای پیشــنهادی نیــز مــواردی هســتند کــه اطاّلعــات عملکــرد شــرکت و هیــأت مدیــره در 
خصــوص راهبــری فعالّیت هــا، نظــارت بــر امــور اجرایــی و مهــم تریــن اطالعــات عملکــرد مالــی و غیــر 
مالــی را شــامل می شــوند. ایــن بخــش بــه دنبــال تأکیــد بــر ایــن موضــوع اســت کــه هیــأت مدیــره 

بایــد بــا ارائــه گزارش هــای پیــش  بینــی شــده در مقابــل ذی نفعــان پاســخگو باشــد.1

ب. تحّقق حکمرانی شرکتی
گســتردگی مفهــوم حکمرانــی شــرکتی و اســتفاده بیــش از حــد آن در حوزه هــا و ادبیــات 
مختلــف باعــث شــده در حــال حاضــر تعریــف دقیــق و مشــخصی کــه نشــان دهــد مفهــوم حکمرانــی 
ــه چــه چیــزی اطــالق می شــود و مــورد قبــول  عمــوم پژوهشــگران باشــد، وجــود  ــًا ب شــرکتی دقیق
نداشــته  باشــد. اّمــا بــه صــورت کلــی، حکمرانــی شــرکتی بــه مکانیزم هــا، فرآیندهــا و روابطــی اطــالق 
ــاختارها و  ــوند. س ــت می ش ــت و مدیرّی ــا، هدای ــا، قانونگذاری ه ــا بنگاه ه ــق آن ه ــه از طری ــود ک می ش
ــک  ــف را در ی ــل مختل ــن عوام ــئولّیت های بی ــوق و مس ــع حق ــع جام ــی، توزی ــتانداردهای حکمران اس
بنــگاه نشــان می دهنــد کــه شــامل ســهامداران، هیــأت مدیــره، مدیــران اجرایــی، ذی نفعــان، ممّیزیــن 

ــود.2 ــذاران می ش ــابداری و قانونگ حس

ــت، متخّصصــان و  ــد گف ــران بای ــی شــرکتی در ای ــت حکمران در حــال حاضــر در خصــوص وضعّی
آمــوزش  دهنــدگان حکمرانــی شــرکتی در کشــور، مباحــث مطــرح شــده و آمــوزش اصــول حکمرانــی 
ــا حســابداری تمرکــز  ــی ی ــای حقوق ــه ی خــاص مثــل زوای ــی روی یــک زوای ــه صــورت کّل شــرکتی ب
ــه  ــرای قریــب ب ــا ب ــرای حــوزه و دانشــگاه مطلــوب؛ اّم ــد کــه نتیجــه ی آن آموزش هایــی اســت ب دارن

ــد داشــت. ــردی ملمــوس نخواه ــذران کارب ــازمان ها و قانونگ ــران ارشــد س ــاق مدی اتف

ــران،  1. ابراهیمــی، علــی و محمــد مــرادی، هّمــت جعفــری، چهارچــوب بهبــود پاســخگویی شــرکت های دولتــی ای

ــی، دوره ی 12، شــماره ی 1، 1398، ص 120. ــت دولت ــه مدیرّی مجّل

 2-Daily, C. M., Dalton, D. R., & Cannella Jr, A. A. )2003(. Corporate governance: Decades of dialogue and data. Academy -  

of Management Review,28)3(, 371-382, p25
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در ایــن خصــوص، عــدم انســجام مناســب میــان متخّصصیــن و آموزش دهنــدگان منجــر بــه ارائــه ی 
مطالبــی شــده کــه روی کاغــذ جالــب بــه نظــر می رســد؛ اّمــا در عمــل بــرای مدیــران و سیاســت گذاران 
و حّتــی ذی نفعــان شــرکت های دولتــی شــاید حیاتــی بــه نظــر نرســد. در ســطح ســازمان ها در نبــود 
حکمرانــی شــرکتی مناســب و بــه روز بــه منظــور نظــارت بــر اعمــال انجــام گرفتــه توّســط مدیــران در 
مســیر نیــل بــه اســتراتژی تبییــن شــده ســازمان، اســتراتژی ســازمانی بــه جــای سیســتم محــور بــودن 

در دوران مختلــف بیشــتر شــخص محــور، بوده اســت. 

نتیجــه ایــن کــه بــا تغییــر دولت هــا در  ســطح کالن و یــا مدیــران ســازمان ها در ســطوح پایین تــر 
ــزل و بعضــًا تغییــرات  ــد مدیریتــی، اســتراتژی شــرکت های دولتــی دچــار تزل ــا انتصــاب  تیــم جدی و ب
ــاب  ــر، در غی ــوی دیگ ــازگاری دارد.از س ــد س ــم جدی ــص تی ــرد و تخص ــا رویک ــه ب ــده ک ــترده ش گس
مکانیزم هــای مناســب ارزیابــی عملکــرد و توّجــه مناســب و کافــی بــه تخصــص  گرایــی، مدیــران دولتــی 

ــد.1 ــی نکرده ان ــردن خــود از نظــر علمــی و حرفه ای ــه روز ک ــرای ب ــاز جــّدی ب ــچ گاه احســاس نی هی

ج. بازرسی توّسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی
ــا  ــی ب ــر دولت ــی غی ــات عموم ــی و مؤّسس ــرکت های دولت ــی در ش ــازرس قانون ــف ب ــام وظای انج
ــه  ــن گون ــه ی ای ــاس نام ــه در اس ــی ک ــت. در صورت ــمی اس ــابداران رس ــا حس ــی ی ــازمان حسابرس س
ــرکه  ــا سهم الش ــهام ی ــان س ــق صاحب ــت مطل ــا اکثرّی ــبی ی ــت نس ــش از اکثرّی ــت بی ــرکت ها موافق ش
بــرای تعییــن بــازرس مقــّرر شــده باشــد بــرای تعییــن بــازرس طبــق اســاس نامــه عمــل خواهــد شــد. 
در ایــن صــورت، ســازمان حسابرســی ممکــن اســت توّســط عضــو یــا اعضــای دولتــی یــا عمومــی نامــزد 

ــازرس منصــوب خواهــد شــد. شــود و در صــورت کســب آرای کافــی بــه ســمت ب

ــوب  ــروج از چهارچ ــه خ ــن رابط ــل در ای ــل تأم ــه ی قاب ــت، نکت ــده اس ــه ش ــورد گفت ــن م  در ای
آیین نامــه نویســی در آیین نامــه ی مــورد بحــث اســت؛ چــرا کــه هــدف مــاده واحــده، جبــران کمبــود 
حسابرســان بــرای شــرکت های دولتــی و نهادهــای عمومــی بــود، نکته ایــی کــه از مقــّررات آن قانــون 
ــا مالحظــه ی  می تــوان دریافــت. در حالــی کــه آیین نامــه بــدون توّجــه بــه هــدف مزبــور و احتمــاال ب
ــا شــرکت های غیــر دولتــی را  ــه گونه ایــی نگاشــته شــده اســت ت نیازهــای روز شــرکت های تجــاری ب

نیــز در بــر گیــرد.«2

ــوردی  ــش م ــران: پژوه ــرکتی در ای ــی ش ــان، حکمران ــی و علینقــی مشــایخی، مســعود طالبی ــر عل ــی، امی  1. مهاجران
ــماره 53، ص 15. ــم، ش ــال چهارده ــران، 1398 س ــت ای ــوم مدیرّی ــه عل ــی، فصلنام ــرکت های دولت ش

 2. پاســبان، محّمدرضــا، معّرفــی بخــش شــرکت های تجارتــی از الیحــه تجــارت، معاونــت برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی 
وزارت بازرگانــی، معرفــی الیحــه تجــارت و نوآوری هــای آن، انتشــارات وزارت بازرگانــی، 1385، ص 25.

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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د. مراجع نظارتی بر شرکت های دولتی و عمومی
ــه  ــت شــرکت های دولتــی نظــارت می کننــد کــه از آن جمل ــر فعالّی ــی ب   برخــی از مراجــع نظارت
می تــوان از ســازمان بازرســی کل کشــور، دیــوان محاســبات کشــور و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــوان محاســبات و وزارت  ــرد. حــوزه ی شــمول ســازمان بازرســی بیشــتر از حــوزه ی شــمول دی ــام ب ن
امــور اقتصــادی و دارایــی اســت؛ زیــرا در ایــن زمینــه ســازمان بازرســی عــالوه بــر نظــارت بــر فعالّیــت 
ــز  ــه نی ــات عام المنفع ــهرداری ها و مؤّسس ــی، ش ــای انقالب ــت نهاده ــر فعالّی ــی ب ــرکت های دولت ش
نظــارت می کنــد؛ ولــی وزارت اقتصــاد و دیــوان محاســبات شــامل مــوارد دیگــری کــه برشــمرده شــد، 
ــی  ــت شــرکت های دولت ــه فعالّی ــی ب ــا و مؤّسســات دولت ــر وزارتخانه ه نمی شــود.این ســازمان عــالوه ب

ــوند:  ــه ســه دســته تقســیم می ش ــی ب ــون، شــرکت های دولت ــق قان ــد. مطاب ــز نظــارت می کن نی

 الــف. شــرکت هایی کــه بــه موجــب قانــون بــه عنــوان شــرکت دولتــی تأســیس شــده اند و بیــش 
از 50 درصــد ســهام آن هــا متعّلــق بــه دولــت اســت. ب. شــرکت هایی کــه بــه موجــب قانــون یــا بــه 
ــه عنــوان شــرکت  ــا مصــادره شــده باشــد و ب ــی ی حکــم دادگاه بیــش از 50 درصــد ســهام آن هــا مّل
دولتــی شــناخته شــوند. ج. هــر شــرکتی کــه بیــش از 50 درصــد  ســرمایه آن متعّلــق بــه شــرکت های 
دولتــی باشــد. بــر خــالف آن چــه کــه در مــورد شــرکت های تجــاری خصوصــی اصــواًل معمــول اســت 
الزم نیســت کــه شــرکت های دولتــی حتمــًا بــه امــور تجارتــی اشــتغال داشــته  باشــند؛ ولــی الزم اســت 

کــه بــه عنــوان شــرکت، دارای شــخصّیت حقوقــی باشــند و فعالّیــت نماینــد.1

ــه  ــی، فصلنام ــی و عموم ــهامی، دولت ــرکت های س ــی ش ــام بازرس ــی نظ ــائل حقوق ــل مس ــی زاده، احــد، تحلی  1. قل

ــماره 58، ص 270. ــی، 1390 ش ــنامه بازرگان پژوهش
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نتیجه گیری
از منظــر قانــون مّدنــی کســی نمی توانــد در ملــک خــود تصّرفــی بکنــد کــه مســتلزم تضــّرر همســایه 
شــود، مگــر تصّرفــی کــه بــه قــدر متعــارف و بــرای رفــع حاجــت یــا رفــع ضــرر از خــود باشــد. درایــن 
جــا تزاحــم میــان قاعــّده ی تســلیط و الضــرر آشــکارا بــه چشــم می خــورد. اّمــا ایــن تزاحــم بــا قیــد دو 

شــرط یــک )بــه قــدر متعــارف و دو( بــرای رفــع حاجــت و دفــع ضــرر نــه اضــرار برطــرف شــده اســت.

 هــر کــس بایــد حــّق خــود را بــه شــیوه ی متعــارف اجــرا کنــد و تجــاوز از رفتــار انســانی متعــارف 
ــّق  ــرای ح ــام اج ــر، در مق ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــان آور اس ــود و ضم ــوب می ش ــر محس ــول تقصی و معق
نیــز شــخص ممکــن اســت مرتکــب تقصیــر شــود. یــا مــوارد دیگــری در قانــون مّدنــی آمــده اســت؛ 
ماننــد اجبــار مالــک بــه خــراب کــردن دیــوار در حــال فــرو ریختــن، تصــّرف متعــارف در ســقف و کــف 
مشــترک بــه نحــوی کــه مزاحمتــی بــرای دیگــری بــه وجــود نیایــد یــا بطــالن معاملــه صــوری و بــه 
قصــد فــرار از دیــن کــه نوعــی سوءاســتفاده و اضــرار بــه غیــر اســت و صّحــت عقــد وقــف کــه منــوط 

بــه اجــازه ی دّیــان اســت در صورتــی کــه بــه قصــد اضــرار دّیــان باشــد. 

تمــام ایــن مــوارد نمونه هــای توّجــه قانــون گــذار بــه عــدم جــواز سوءاســتفاده از حــّق اســت؛ امــا 
بــه طــور خــاص در قانــون تجــارت و بــه ویــژه در بحــث شــرکت های ســهامی نیــز ایــن امــر بــه خوبــی 
مشــاهده می شــود کــه قانونگــذار بــا ایــن کــه در بســیاری از مــوارد تعییــن و تصویــب امــور شــرکت را 
بــه دســت اکثریــت داده اســت؛ امــا بــرای ســهامداران اقلّیــت حقوقــی را پیش بینــی نمــوده اســت کــه 
در صــورت سوءاســتفاده اکثرّیــت و یــا اداره ی نامناســب امــور اقلّیــت بتواننــد از حقــوق حقــه خــود و 

ارزش سهامشــان دفــاع نماینــد.

ــا  ــان ی ــط ذی نفع ــری توّس ــی و کیف ــاوی مســئولّیت حقوق ــوارد حــّق طــرح دع ــن م ــه ای  از جمل
ســهامداران شــرکت در مــوارد مشــاهده تخّلــف یــا قصــور مجمــع عمومــی، مدیــران، هیــأت مدیــره و 
ــر اســاس قاعــّده ی الضــرر راهکارهایــی  بازرســان می باشــد. در مــوارد مختلفــی در حقــوق تجــارت، ب
ــرکت های  ــالف ش ــر خ ــت. ب ــتنباط اس ــل اس ــت، قاب ــت از اقلّی ــتفاده اکثرّی ــا سوءاس ــه ب ــرای مقابل ب
تجــاری، شــرکت های دولتــی گــر چــه از لحــاظ شــکلی اعمــال تصــّدی و بازرگانــی انجــام می دهنــد؛ 
امــا بــه دلیــل حاکمّیــت قواعــد حقــوق عمومــی ســاز و کارهــای نظارتــی بــرای آن هــا پیش بینــی شــده 

است تا بتوان از سوءاستفاده و فساد در آن ها پیشگیری کرد.     
      

راهکارهای غیر قضایی مقابله با سوءاستفاده
 از حّق با تأکید بر شــرکت های تجاری و دولتی
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http://qavanin.ir/Law/TreeText/83829                                  :الحاقات بعدی، قابل دسترسی در
9. معینــی، حامــد و ســعیده قاســمی پور، دکتریــن سوءاســتفاده از حــّق در مالکّیــت ادبــی 

و هنــری، مجّلــه ی حقــوق پزشــکی، شــماره ی 1، 1391.
ــی، فصلنامــه ی  ــل خصوص ــن المل ــوق بی ــّق در حق ــتفاده از ح 10. مقصودی،رضــا، سوءاس

ــارم، شــماره ی دوازدهــم، 1394. پژوهــش حقــوق خصوصــی، ســال چه
11. مهاجرانــی، امیرعلــی و علینقــی مشــایخی، مســعود طالبیــان، حکمرانــی شــرکتی در ایران: 
ــم،  ــال چهارده ــران، س ــت ای ــوم مدیری ــه ی عل ــی، فصلنام ــرکت های دولت ــوردی ش ــش م پژوه

شــماره ی 53، 1398
ــی  ــخگویی مال ــه و پاس ــی، مطالع ــی، مســعود هرات ــمعلی جمال ــاس و قاس 12. نرگســیان، عب
ــتفاده از  ــا اس ــامی ب ــاب اس ــس از انق ــوری پ ــت جمه ــار دوره ی ریاس ــت در چه دول

ــماره ی 9، 1397. ــی، دوره ی دّوم، ش ــت دولت ــه ی مدیری ــادی، مجّل ــان انتق ــل گفتم تحلی

رساله
ــاله ی  ــهامی، رس ــرکت های س ــت در ش ــی مدیرّی ــازمان حقوق ــیروس، س ــکی، س 1. مش

ــران، 1358. ــگاه ته ــری دانش دکت
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The Desirable Model of State Intervention in the field 
of Social Security, Social Investment and the Require-

ments of Justice
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Abstract:
One of the most important issues in corporate law is the abuse of rights by partners. 
Meanwhile, according to the rule of majority, which is the law governing commercial 
companies, the majority play a pivotal role in the decisions and actions of companies, 
the result of which can be the abuse of rights and powers in the interests of the mi-
nority. In other words, the application of the majority rule involves concentrating the 
company’s forces in the hands of the majority of shareholders, which it can abuse. The 
research question is through what solutions restrictions can be imposed on the rule of 
law exercise by the majority so that this rule is not abused. The results of the research 
show that these solutions can be divided into judicial and non-judicial solutions and 
in this research only non-judicial solutions to combat abuse of rights in commercial 
companies have been examined. Non-judicial solutions refer to the agreements of the 
shareholders within the company, which are made according to the contract. This con-
tract is approved in the form of articles of association in private and public companies, 
according to which the shareholders conclude agreements with each other and with the 
board of directors and the managing director. To answer the question, first the concept 
of abuse of rights and the rule of majority in commercial companies is examined and 
then non-judicial solutions to prevent abuse of rights are discussed.

Keywords: abuse of rights, commercial companies, majority rule, non-judicial solutions

*.Ph.D. Student, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Corresponding Author). 

mohammadi_6116@yahoo.com

 *Associate Professor, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran                   mpasban@atu.ac.ir


