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 چکیده
 یزمان شرکت نهیبه حالت. دارند یمتعدد نفعانیذ یاقتصاد قدرتمند عنوان نهادبه شرکتها

 مانند یمختلف موارد اما گردد، حاصل یجمع رفاه و بوده متعادل نفعانیذ نیا منافع که است

 نیا. کندیم منافع تعارض جادیا و شده تعادل نیا مانع نفعانیذ یرپذیخطر و طلبیمنفعت

 مشکالت و آمده وجود به متفاوت هایدسته نفعانیذ انیمویا  دسته کی نفعانیذ نیب تعارض

 جذب ییتوانا عدم جهینت در و شرکت نهاد به اعتمادییب ،یندگینما هاینهیهز چونهم یفراوان

 .دارد دنبال به را خرد هایهیسرما

 روزبه یمنابع عمدتا   که یآمار هایداده و ایکتابخانه هایافتهی بر هیتک با ضرحا قیتحق

 .دهدیم لیتشک را آن شاکله یاقتصاد و یحقوق هایلیتحل و درآمده ریتحر رشته به باشندیم

 و ینظارت مقررات یریبکارگ با شرکتها حقوق که دارد آن از تیحکا پژوهش ماحصل

 دارانسهام به حق یاعطا با نچنیهم است؛ داده کاهش را یندگینما ایهنهیهز یکنترل هایاهرم

-یذ همه ،یامر مقررات ینبیشیپ با تینها در و کرده تیحما شانیا از گوناگون مواد در تیاقل

 توجه با مقررات نیا از یبرخ وجود نیا با است، داده قرار شیخو یتیحما چتر ریز در را نفعان
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 .اندداده دست از را خود گذشته ییراکا حاضر، دهه طیشرا به

 

 یی.کارا منافع، تعارض نفعان،یذ ،یندگینما شرکت،: یدیکل واژگان

  

 مقدمه. 1

 تازکهی گرانیباز به امروزه جهت نیهم به و دارند یاقتصاد قدرت و تیمرکز شرکتها

 طول در که است یمختلف هایزهیمم از یناش قدرت نیا. اندشده لیتبد یاقتصاد عرصه

 وضع هاآن یبرا یاجتماع و یاقتصاد هایضرورت و ازهاین جهت به مختلف دوران

 .است شده

 و میمفاه از هاآن درک یبرا کندیم جابیا ثروت دیتول در شرکتها مهم نقش

. باشدیم تعادل و ییکارا میمفاه نیا جمله از شود گرفته بهره یاقتصاد هایلیتحل

 ییغا هدف که دارد قرار بازار هایروین و عوامل تیزمرک در شرکت شد انیب کهچنان

-هم. است یاجتماع رفاه سازیحداکثر و ییکارا به لین و عوامل نیا کردن متعادل آن

 نیب تعادل و دارد وجود دارسهام یبرا که یحقوق یورا شرکت در حق جادیا نچنی

 نوشتار در د کهباشیم ینظر و کیتئور یبحث مستلزم نفعانیذ و دارانسهام حقوق

 مورد شرکت مقررات نیترمهم نکات، نیا به توجه با سپس و گشته یبررس حاضر

 . گرفت خواهد قرار لیتحل

-نیتأم کارکنان، ران،یمد داران،سهام شامل) شرکت با مرتبط نفعانیذ و عوامل اما

 تیوضع در همواره( حکومت و جامعه یحت و کارانطلب ان،یمشتر ،یمال کنندگان

-نهیشیب و شیخو نفع دنبال به گرانیباز نیا اصوال  چون ندارند قرار نهیبه و ادلمتع

 گردد،یم آنان منافع تعارض موجب طلبیمنفعت نیا و هستند خود ثروت سازی

 .است ناسازگار کامال  شرکت ییغا هدف با که یتیوضع

 یطرف زا دارد؛ یاقتصاد یکل نظام و شرکت بر یفراوان یمنف اثرات منافع تعارض

-ینم شرکت آن دنبال به که شودیم شرکت نهاد به نانیاطم عدم و اعتمادییب موجب

 است هایینهیهز ترمهم همه از و گرید طرف از د؛ینما جذب را خرد هایهیسرما تواند
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 شناخته یندگینما هاینهیعنوان هزبه یکل طور به و شودیم یناش تعارضات نیا از که

 .شوندیم

 که یحالت تنها رایز رساند صفر به را یندگینما هاینهیهز توانینم هک است درست

 قا  یدق آنکه حال باشد نفرهتک شرکت که است یوقت است صفر یندگینما هاینهیهز

 عام یسهام یشرکتها یعنی نفرهتک شرکت عکس جهت در حاضر نوشتار یاصل هدف

 و انجامدیم منافع تعارض به که یموارد شناخت لذا. باشدیم خاص یسهام تا ینهاویا 

 نیقوان در منافع تعارض یکل طور به و یندگینما هاینهیهز حل جهت در یشاندیچاره

. رندیگ قرار توجه مورد نیقوان اصالح هنگام در تا باشدیم یضرور شرکتها یاصل

 مختلف نفعانیذ نیب منافع تعارض به که یموارد ابتدا شده انیب موارد یبررس یبرا

 تعارض، حل یبرا شده ینبیشیپ هایراهکار تینها در و دآییم انیم به گرددیم رمنج

 .ردگییم قرار یبررس مورد

 

 منافع تعارض . 2

 ارتباط که یندگینما مفهوم است الزم ابتدا آن، جادیا علل و منافع تعارض شناخت یبرا

 بحث منافع اتتعارض از سپس و شده انیب اختصار به دارد منافع تعارض با یکینزد

 .شود

 یندگینما .2-1

. دارد را خود خاص فیتعار یندگینما حقوق، و اقتصاد جمله از مختلف هایرشته در

 ندهینما آن موجب به که لیاص و ندهینما نیب است ایرابطه یحقوق بعد از یندگینما

 ورط به آن آثار که کند شرکت یقرارداد انعقاد در لیاص حساب به و نام به تواندیم

 یندگینما رابطه زین اقتصاد یعلما نظر از[. 110ص ،1]  شودیم لیاص رگیدامن میمستق

 دهینام عنهمنوب ای لیاص اصطالحا  که طرف کی رفاه که است صادق یزمان هر در

 داشته یبستگ دارد، نام ندهینما ای لیوک اصطالح به که یگرید فرد اعمال به شودیم
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 بر را یتعهدات یاجرا یگرید از یندگینما به طرف کی که جا هر در حال، هر در. باشد

 یندگینما مشکالت دارد لیاص به نسبت که یشتریب اطالعات علت به باشد داشته عهده

 مسائل تمام اگرچه[. 191ص ،2]  آوردیم وجود به را منافع تعارض که کندیم بروز

 .ستین یندگینما مشکالت از یناش منافع تعارض

-یم که کرده یندگینما موضوع وارد را یفراوان روابط قتصاددانانا موسع فیتعر

 تواندیم یاستخدام یعاد قرارداد کی یعبارت به انجامد؛یب یمشکالت بروز به تواند

 یبستگ رابطه آن در کارفرما یماد رفاه رایز ؛باشد کلمه یاقتصاد مفهوم به یندگینما

 به که یمال مؤسسه طورنیهم. رددا محوله امور حیصح یاجرا یعنی مستخدم عمل به

 شرکت کی به التیتسه یاعطا به مبادرت ن،یسنگ یاقتصاد پروژه یاجرا منظور

 داناناقتصاد منظر از یول قرض عقد یحقوق لحاظ از رابطه نیا د،نماییم مانکاریپ

 ریتداب و اعمال به یبستگ یمال کنندهنیتأم رفاه سرنوشت چون است یندگینما تا یماه

. دارد یافتیدر التیتسه هیتسو و پروژه اتمام در تیموفق جهت مانکاریپ شرکت یذاتخا

 نیعناو با و ستندین وکالت تا یماه که یحقوق روابط و اعمال از یعیوس فیط نیبنابرا

-یم قرار یندگینما عنوان در داخل یاقتصاد لحاظ به شوند¬یم شناخته یحقوق گرید

 .شود یم گرفته کار به منافع تعارض در یندگینما از یمعن نیا[ 260ص ،0]  رندگی

 

 گروهیبرون و گروهیدرون منافع تعارض .2-2 

: کرد بندیدسته گونهنیا توانیم نفعانیذ تیمحور به توجه با را منافع تعارض

 گروه هر انیم تعارضات و( گروهیدرون)نفعیذ گروه هر درون در موجود تعارضات

 (.گروهیرونب)گرید هایگروه با نفعیذ

 

 گروهیبرون منافع تعارض .2-2-1

 ریسا منافع تعارض سپس و رانیمد و سهامداران منافع تعارضات ابتدا مبحث نیا در

 .ردگییم مطرح گریکدی با هاگروه

 



 5331، پايیز 3، شماره 02های حقوق تطبیقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره پژوهش

١٤٠ 
 

 (یندگینما بحران) رانیمد و سهامداران انیم منافع تعارض .2-2-1-1

-یم محسوب آن رکن شرکت، تیریمد سازمان و است رانیمد عهده بر شرکت اداره

-یم اتخاذ شرکت یجا به و حساب به نام، به که سازمان نیا میتصم و اراده. شود

 گوناگون عنوان دو واقع در[. 00-02ص ،4]  است شرکت میتصم و اراده تظاهر شود،

 اعتبار به رد؛گییم قرار توجه مورد یاعتبار به کدام هر که دارد وجود رانیمد در

 هاییمیتصم ت،یوال و یندگینما مقام در که شوندیم یتلق ییانسانها نرایمد ،یشخص

 محسوب شرکت رکن ت،یریمد سازمان در شانیا نقش اعتبار به و گرفته گرانید یبرا

 هاتیمسؤول لیتحل در بازهم ت،یرکن هینظر رشیپذ وجود با[. 69-64ص ،9]  شوندیم

 صفات چراکه[. 269ص ،6]  دآییم کمک به بودن ندهینما لیتحل ران،یمد فیوظا و

 .است مافوق ایمرحله بودن رکن و نشده گرفته شانیا از امانت و ابتین

 ،7]  دانست ندهینما اطالعات یافزون دیبا را یندگینما مسأله بروز یاصل علت

 به بنگاه مالکان یضیتفو اراتیاخت زین و شرکت مهم اطالعات به یدسترس[. 21ص

 نیترمهم جمله از یاقتصاد بنگاه معامالت و ییدارا رامونیپ یرگیمیتصم جهت رانیمد

 مشکل نترییجد که باشدیم بنگاه رانیمد یبرا طلبانهفرصت رفتار بروز هاینهیزم

 .آوردیم وجود به را است داران¬سهام و رانیمد انیم رابطه در همانا که یکارگزار

 از یبخش انتقال با ای عهداتشت یاجرا تیفیک از کاستن با ندهینما که صورت نیبد

 نیا ترواضح طور به د؛نماییم عمل شیخو نفع به خود، به شده داده وعده منافع

 با هاییطرح بر تمرکز و ممکن پاداش نیشتریب بیتعق با رانیمد که دارد وجود احتمال

 مدت¬بلند منافع به یتوجه و بوده یشخص منافع دنبال به مدت، کوتاه منافع

 جوسود یافراد رابطه یسو دو اگر حال. نکنند شانیا ثروت شیافزا زین و سهامداران

 نیا یبرا یکاف لیدل کنند عمل خود منافع شیافزا یراستا در که باشند طلبمنفعت و

-ینم عمل شکل نیبهتر به لیاص منافع شیافزا جهت در ندهینما که دارد وجود دهیعق

 کردیرو سود، یحداکثرساز بحث یراستا در و گرید طرف از[. 190ص ،2] دنمای

 گذارانهیسرما که یمعن نیا به کندیم بروز( عامل ریمد جمله از) رانیمد یرپذیخطر
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 و هستند خود یانسان هیسرما نگران رانیمد آنکه حال. تر هستندبیش خطر خواهان

 آنچه از لیاص قبال در ندهینما تعهدات جهینت در هستند؛ یکمتر خطر دارطرف اصوال 

 .شد خواهدتر کم شده، داده وعده که

 یضیتفو اراده با ندهینما عمل مطابقت جهت در لیاص که شودیم باعث هانهیزم نیا

 یو اراتیاخت و باشد تردهیچیپ کارگزار فیوظا هرچه. گردد نهیهز متحمل خود،

تر بیش یندگینما مشکالت باشد؛ تریتخصص یندگینما مورد عملویا  بوده ترعیوس

 شرکت سهام پراکنده و گسترده عیتوز از یناش غالبا  فاصله و ییجدا نیا شود؛یم

 هر و پراکنده صورت به عام یسهام شرکت در سهامداران که صورت نیا به است

 تیمالک ساختار) ردگییم اریاخت در را شرکت سهام مجموع از یزیناچ بخش سهامدار

 یچگونگ نییتع یبرا یعیوس اریاخت ت،نظار فقدان از استفاده با تیریمد لذا( گسترده

 [.119-191ص ،2]  کندیم دایپ منابع صیتخص

-یم شرکت هیسرما و تیریمد ییجدا نیهم از یناش زین ندگانینما اطالعات یافزون

 مقاالت در بعد هایدهه در و[ 1]  کردند انیب 1002 سال در نزیم و برله که چهآن باشد

 .دیرس خود اوج به 2لینگ، و فاما و مک1لینگمک و جنسن

 ابتدا در دیبا را هانهیهز نیا که دارد یندگینما نهیهز خود دنبال به یندگینما مشکل

 آن از پس دانست، آن هاینهیزم و هانهیهز آمدن وجود به عدم جهت در الزم داتیتمه

 از یناش خسارات یریگیپ هاینهیهز تینها در و نظارت مسائل رامونیپ هاینهیهز

 هانهیهز ستباییم که ستندین سهامداران تنها نیا البته د؛آییم انیم به یندگینما لمشک

 حفظ تینها در و خود تالش و صداقت اثبات یبرا زین رانیمد چراکه شوند متحمل را

 را هایینهیهز یمال تیشفاف و شرکت خطر هایگزارش یراستا در شیخو شهرت

 -1: داد قرار دسته سه در توانیم یکل طور به ار یندگینما هاینهیهز. شوندیم متحمل

 از گرفته صورت الزامات نهیهز -2 لیاص یسو از ندهینما نظارت و کنترل هاینهیهز

 موجب هانهیهز نیا[. 102ص ،0]  مانده یباق مازاد انیز هرگونه -0 ندهینما یسو
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 هانهیهز شکاه یراستا در تالش که گردندیم شرکت سود کاهش زین و ییکارا کاهش

 .طلبدیم را

 

 ینفعذ یگروهها ریسا انیم منافع تعارض .2-2-1-2

 که آوردیم وجود به را یمتفاوت حاالت گریکدی با مختلف نفعانیذ انیم منافع تعارض

 مفهوم بنابر. شودیم یبررس هاآن از یبرخ لذا ستین ممکن هاآن تکتک یبررس

 جمله از نفع،یذ یگروهها ریسا انیم یندگینما مشکل بروز امکان ،یندگینما یاقتصاد

-ینم و دانندینم را کارکنان وریبهره زانیم رانیمد. دارد وجود زین کارکنان و رانیمد

 نییپا سطح به نسبت که است یعیطب. کنند مشاهده کامال   را هاآن تالش زانیم توانند

 تیریمد مشکالت سائل،م نیا به. باشند نگران هاآن تالش عدمویا  کارکنان وریبهره

 [.199ص ،19] شودیم اضافه زین یانسان منابع

 دو هر که است صورت نیا به طلبکاران و سهامداران با کارکنان منافع تعارض

 رابطه وجود همان نیا و هستند شرکت کارکنان به وابسته یمختلف ابعاد در گروه

 ساده را خود فیوظا است ممکن کارکنان. باشدیم یاقتصاد بعد از ندهینما-لیاص

 را شرکت تیفیک خود بد عملکرد با لهیوس نیبد و کنند استفاده سوء اموال ازویا  گرفته

 ،11]  کنند لیتحم طلبکاران و سهامداران بر را یندگینما هاینهیهز و آورده نییپا

 [.02-00ص

 ایهیفناور وجود تواندیم تعارض گرید منبع کارکنان، طلبیمنفعت نیا از ریغ به

 خواهان شده، سوهم منافعشان نجایا در که طلبکاران و سهامداران باشد؛ یکار دیجد

 از  واهمه کارکنان که یحال در هستند؛ ایمزا و سود شیافزا و یفناور یریکارگ به

-دست حاالت، یبرخ در البته[ 04ص ،11]  داشت خواهند را شیخو شغل دادن دست

 بود؛ نخواهد راحت چندان ر،یخویا  است تعارض موجب ایمسأله ایکه آاین به افتنی

 جادیا تواندیم که است یموارد جمله از( ادغام همانند) شرکت تیمالک انتقال مثال یبرا

 شیافزا خواهان آمده، وجود به دیجد تیشخص کهیهنگام خصوص به کند، تعارض
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 سود شکاه با نیشیپ شرکت یوقت گرید طرف از باشد کار یروین کاهش و وریبهره

 .کند تعادل جادیا تواندیم کند، ایاح را آن دیجد تیریمد اکنون و بوده روبرو

 صورت نیا به تواندیم طلبکاران و رانیمد انیم منافع تعارض و یندگینما مسأله

 از و ببرند نیب از خود اقدامات با را طلبکاران یاطالعات تیمز رانیمد که کند دایپ بروز

 .کنند ردوا انیز هاآن به رونیا

 رانیمد ترمحتاطانه اقدامات دنبال به طلبکاران باشد، خطر لیتحل تواندیم گرید منبع

 ؛[199ص ،19] دهندیم حیترج زین را زیآممخاطره اقدامات سهامداران آنکه حال هستند،

 خواهان سهامداران یول است یبده در شرکت افتادن از طلبکاران ترس کهنیا حیتوض

 حفظ تر بهبیش رانیمد حاالت نیا در تر هستند،بیش سود وردنآ دست به و خطر

 تضاد جادیا گرید منبع کارانطلب و دارانسهام انیم. شندیاندیم سهامداران منفعت

 ییتوانا عدم موارد در دارانسهام از که باشد یحقوق تیشخص پوشش تواندیم منافع

 تضاد نیا رانیمد طلبیمنفعت زین نجایا در. کندیم تیحما طلب بازپرداخت در شرکت

 قابل بخش. است رانیمد دستان در هاوام از استفاده نحوه رایز کندیم دیتشد را منافع

 حقوق منابع در یحقوق تیشخص حجاب خرق عنوان تحت تعارض نیا از یتوجه

 .است گرفته قرار بحت مورد تجارت

 

 گروهیدرون منافع تعارض -2-2-2

 درون در تعارض و باشدیم تعارض نیا نوع نتریمهم دارانسهام انیم منافع تعارض

 از یتر ناشبیش باهم یمال کنندگاننیتأم ای گریکدی با کارکنان مانند گرید هایگروه

 ندارد، یبررس یجا چندان که باشدیم شخص هر طلبیمنفعت و گوناگون هایقهیسل

 .شودیم پرداخته دارانسهام انیم تعارضات به قسمت نیا در لذا

 و( کنندهکنترل ای تیاکثر) عمده سهامداران انیم در یندگینما مشکالت از یکی

 یاقتصاد مفهوم بر دیتأک با متعدد متون در هرچند. دهدیم رخ تیاقل سهامداران

 مفهوم بعد از مسأله نیا اما شده برده نام لیاص-ندهینما عنوان مسألهبه یندگینما
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 گروه نیا در منافع تعارض[. 10 ؛12]  باشدیم لیاص-لیاص منافع تعارض کی یحقوق

 . گرددیم انیب ادامه در که باشد یمختلف منابع از تواندیم

 یندگینما مسأله در چنانکه. دارد منافع تعارض در ییبسزا نقش ت،یمالک ساختار

 ساختار مقابل، در بود، آن شیدایپ یاصل منابع از گسترده تیمالک ساختار ران،یمد

 ،14]  گرددیم تیاکثر و تیاقل سهامداران انیم منافع تعارض موجب متمرکز تیمالک

 [.297ص ،19 ؛41ص

 و برابر رفتار فهیوظ رانیمد دانست؛ رانیمد یاخالق فیوظا دیبا را گرید منشأ

 فیتکل هاآن که انجامدیم نیا به سهامداران قبال در فوق فهیوظ که دارند یوفادار

 تیاکثر منافع حفظ جهینت در شرکت؛ نفع به تا باشند داشته انسهامدار نفع به یمیمستق

 نیا[. 011ص ،16]  گرفت خواهد قرار تیاولو در تیاقلویا  سهامداران تمام یجا به

-یاصل از یکی یعبارت به و داد قرار یبررس مورد زین یقانون بعد از توانیم را منشأ

 .دینام مذکور تعارض جادیا جهت در مسائل نیتر

-یم منافع و تیمسؤول مشارکت، مشخّص سهم، ،یقانون حهیال 24 ماده موجب به

 یمؤثرتر مشارکت حق ادتریز تعهد قبول تر بابیش آورده آورندگان جهینت در. باشد

 به سهامداران تیرضا حا  یصر یقانون حهیال 19 ماده موجب به نچنیهم کنند،یم دایپ

 لوازم از که شده اخذ یعموم مجامع رد سهام تیاکثر دارندگان یابراز نظر نیتمک

 آورد،یم بوجود را یمشکالت تیاکثر تیمشروع نیا باشد،یم شرکت ساالریمردم

 با و[ 297ص ،19]  داشت خواهند رانیمد انتخاب در ایمالحظه قابل ریتأث هاآن چراکه

 نندکیم اعمال را رانیمد بر شیخو نظارت و کنترل مستمر طور به عزل حق بودن دارا

 .دانندیم مسؤول آنان قبال در را خود رانیمد جهینت در[ 40ص ،17] 

 شرکتها رهیمد أتیه ساختار ت،یاقل حقوق از تیحما بحث در مشکالت گرید منشأ

 که بود غافل دینبا یعموم مجامع یبرگزار وهیش همچون یمسائل از البته. باشدیم

 و یکیالکترون یاصل مخالفان از یکی و شودیم برگزار ناکارامد ویمیقد صورت به هنوز

-سرچشمه نیا[. 11] هستند بزرگ سهامداران ران،یا در الأقل آن شدن برگزار روز به
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 هم باز ،یمتساو و برابر یرفتارها اصول وجود با شودیم موجب تعارض های

 رو نیا از[. 4ص ،10]  باشد داشته وجود تیاقل سهامداران حقوق نقض احتمال

 پرداخته بدان یبعد قسمت در که دینمایم یضرور تعارض حل هایوشر به پرداختن

 . شودیم

 به رو جهان در 2999 سال از منافع تعارض عنوان منشأبه متمرکز یساختارها

 یساختارها چنانهم گرید یکشورها با سهیمقا در رانیا در اما. است دهییگرا کاهش

 شرکت ساختار که است نیا تیعواق دهندیم لیتشک را شرکتها اعظم قسمت متمرکز

 .است نکرده رشد چندان کلمه یواقع یمعن به هنوز عامی سهام و مدرن

 

 منافع تعارض حل هایراهکار .3

 شده ارائه یراهکارها و مختلف هایگروه انیم منافع تعارض حل نحوه قسمت نیا در

 یبررس صاراخت به یمدن قانون مقررات ابتدا منظور نیبد گردد،یم مطرح آن یبرا

 یتمام در. گرددیم انیب آن هایراهکار و شرکتها مهم نیقوان مقررات ادامه در و شده

 رانیا حقوق کشورها، اکثر در هاراهکار و تر اصولبیش یهماهنگ رغمیعل موارد

 .باشدیم مدنظر

 

 یمدن یحقوق در یندگینما مشکل و منافع تعارض حل. 3-1

. کندیم یباز یحقوق مجموعه در عمده ینقش مادر و هیپا عنوان قانونبه یمدن قانون

 شیخو زمان روز مقررات با افتهی قیتطب و ایپو فقه یغن پشتوانه از آنکه خصوص به

 انیم تعادل جادیا و امور نظم جهت در یمتعدد هایراهکار قانون نیا در. بردیم بهره

 با یمدن حقوق تداخل یاصل هایقسمت. است شده دهیشیاند اجتماع یحقوق ینهادها

 که است ذکر به الزم باشد؛یم وکالت و شرکت شامل آن هایحل راه و منافع تعارض

 زهیمم یژگیو و تجارت با ارتباط در دارند که یقدمت جهت به مقررات نیا از یبرخ

 یجهان نظام از تجارت یکل نظام ماندن عقب به منجر و نداشته مطلوب ییکارا سرعت،
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 . گرددیم

 طیشرا و یاجتماع نظام تابع مشاع اموال به راجع یرگیمیتصم یمدن یرکتهاش در

 مأذون کیشر یحقوق رابطه و( یمدن قانون 919 و 976 ماده) باشدیم شرکا نیب مقرر

 نیا[. 490ص ،29] است موکل و لیوک احکام تابع کانیشر گرید با مشاع مال اداره در

 گذاریهیسرما توسعه و یتجار اتیملع سرعت از یریجلوگ موجب یریگمیتصم وهیش

 ماندن راکد شهیر شکیب. باشدیم دشوار آرا اتفاق به یابیدست معموال   رایز شودیم

-نیا کردن اداره نحوه بر حاکم یحقوق میرژ در توانیم را یمشاع اموال از یاریبس

 نظام ،ییناکارا نیا از یریجلوگ یبرا تجارت قانون لذا[. 274ص ،0]  دانست اموال گونه

-یم تیاکثر میتصم جهت در اقدام یمعن به که گرفته شیپ در را یشرکت ساالریمردم

 .باشد

 حدود در است مکلف خود، اعم مفهوم به لیوک ک،یکالس وکالت حقوق نظر از

(. یمدن قانون 660 ماده) نکند تجاوز آن، چهارچوب از و دینما عمل یضیتفو اراتیاخت

 جادیا موکل ذمه بر حدود، از خارج یتعهد و رفته فراتر ور،مزب حدود از یلیوک چنانچه

 674 ماده) بود نخواهد آورالزام موکل به نسبت اذن، از خروج لیدل به عمل آن د،ینما

 نچنیهم( یمدن قانون 670 و667 ماده) کند عزل را لیوک تواندیم یو و( یمدن قانون

 بود خواهد لومسؤ باشد، آن ببمس عرفا  که دیآ بار به یخسارت او ریتقص از اگر

 : است معلوم یلیتحل نظر از یحکم نیچن علت ؛(یمدن قانون 666 ماده)

 که باشد یتعهدات به ملزم فقط هرکس کندیم اقتضا اراده تیحاکم اصل یطرف از

-چیه شخصا  لیوک گرید طرف از. باشد یو به انتساب قابل و داشته او اراده در شهیر

 تا لیوک عمل لذا دینمایم فایا واسطه صرفا  نقش تعهد جادیا در و ندارد یاصالت گونه

 باشد او به منتسب ای موکل اراده از کاشف که است آورالزام موکلش به نسبت ییجا

 برخالف نداشته دخالت آن در که ایمعامله به لیاص ساختن دیمق رایز ؛[110ص ،0]

 .رسدینم نظر به موجه موکل به اجحاف لیدل به و بوده اصل

 نیا و ندارند ییکارا موکل حقوق از تیحما یبرا شده دهیشیاند هایراهکار نیا اما
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 شده یحقوق مختلف های شیگرا شمندانیاند یسو از العملعکس موجب ییناکارا

 شنهادیپ را یظاهر یندگینما یتئور یاریبس رانیا حقوق در اکنون چهچنان. است

 ضمانت از گردانییرو و دیجد یتئور به توجه علت انیب در[. 20 ؛22 ؛21]  اندداده

 به توجه بدون طرف کی از: که است آمده اراتیاخت از تجاوز هنگام نفوذ عدم یاجرا

 نظم اساس که را معامالت تیامن متعدد، معامالت زدن برهم اشخاص، نانیاطم و اعتماد

 یدعاو جادیا موجب گرید یسو از و اندازدیم مخاطره به است یاقتصاد یعموم

 که است شده انیب تینها در[ 29ص ،24]  شودیم ییقضا دستگاه اشتغال و متعدد

 یاجتماع یزندگ در اشخاص متقابل منافع انیم یمناسب تعادل نقطه د،یجد هینظر

 یطول ای دوطرفه و یمعمول روابط حد در هاتالش نیا[. 2ص ،24]  کندیم برقرار

 کی یشرکا انیم روابط در ایآ اما آوردیم راهمف را تعادل موجبات و بوده پاسخگو

 باشد؟یم جوابگو زین یتجار شرکت

 آن اعمال هم باز باشدیم هاقرارداد از ایمجموعه شرکت که شود فرض اگر یحت 

 تا باشد بزرگ و دهیچیپ نظام یوقت چراکه. کند برآورده را سرعت ازین توانست نخواهد

 یتئور یحت بزرگ یشرکتها در لذا. است گذشته وقت کنند عمل بخواهند کارا ینهادها

 اصول سرسختانه یاجرا اوصاف، نیا با. کندینم عمل دیمف زین یظاهر یندگینما

 قاعده مطلق اعمال کهچرا ندارد؛ معامالت بازار در را الزم ییکارا بعضا   ،یندگینما

-یم نظر به عارضمت اجتماع، یعال اهداف با بعضا  که شودیم منجر یجینتا به مزبور

 .رسد

 

 شرکتها حقوق در منافع تعارض حل .3-2

 جهت در 1011 تجارت قانون و 1047 تجارت قانون از یقسمت اصالح یقانون حهیال

 یمتعدد مواد در نفعانیذ انیم تعارض جادیا عدم و تعادل حفظ و شرکت بودن کارا

 بندیدسته همان با آن یکل قواعد و اصول نجایا در که است دهیسنج را هاییراهکار

 .گرددیم طرح قبل قسمت
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 گروهیبرون تعارض حل .3-2-1

 رفع هایحل راه به سپس و شده انیب یندگینما مشکل حل ای کاهش هایراهکار ابتدا

 .شودیم پرداخته نفعیذ هایگروه ریسا انیم تعارض

 

 سهامداران و رانیمد انیم تعارض حل .3-2-1-1

 ریز در که آورده هاییراهکار کلمه یواقع یمعن به یندگینما مشکل حل یبرا قانون

 .دآییم

 و بوده یمدن حقوق با سوهم یراهکار نصب و عزل: رانیمد نصب و عزل - الف

 مجمع با شانیا عزل و رانیمد انتخاب حق ،یقانون حهیال 191 و197 مواد براساس

 سمت از آنان یبرکنار نامکا رانیمد تخلف محض به دارانسهام لذا باشد؛یم یعموم

 هایرفتار از نشوند مواجه عزل که بااین یبرا رانیمد و داشت خواهند را تیریمد

 حفظ ریمد و سهامدار گروه دو هر منافع جهینت در و کرده یخوددار طلبانهفرصت

 یاجرا ضمانت مقام در مجمع یاعضا یبرا شده ینبیشیپ عزل حق یعبارت به. گرددیم

 کهجا آن تا رفته هم جلوتر مقنّن رابطه نیا در[. 270ص ،0]  دینمایم لعم تیریمد سوء

 (.191 ماده)باشد ینم رهیمد أتیه سیرئ با ایجلسه نیچن استیر

 رانیمد توسط شرکت از اعتبار ای وام افتیدر 102 ماده براساس: وام افتیدر منع - ب

 در استفاده سوء حتمالا و نداشته یتجار هیتوج چیه وام اخذ نیا رایز است باطل

 وضع هنگام که دهدیم نشان مذکور یاجرا ضمانت[. 270ص ،26]  باالست هاآن مورد

 نبوده، مدنظر مالکان و رانیمد منافع تعارض عدم و سهامداران از تیحما تنها ماده

 توجه زین نفعیذ هایگروه ریسا و رانیمد انیم منافع تعارض حل راه به مقنّن بلکه

 ماده ده،ید یقبل نیقوان در را نقص نیا که یقانون حهیال واضع جهینت در ت؛اس داشته

 اعتبار اخذ نیا ده،یند آن نفوذ در ینفع چون و کرده اضافه یقانون حهیال به را مذکور

 .است نموده اعالم باطل کسرهی را
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 و ردندا وجود وکالت مفهوم به یندگینما شرکتها، در: شرکتها با معامله انجام منع - ج

 ماده) امور هیکل در اراتیاخت دادن و شوندیم محسوب شرکت عنوان رکنبه رانیمد

 به طلبیمنفعت احتمال لذا باشدیم مصالح تیرعا و تین حسن فیبراساس تکل( 111

 ریسا تر ازبیش م،یمستق و یفور سود به افتنی دست یبرا معامالت در خصوص

 سازوکار 101 تا 120 مواد در یشامدیپ نینچ از یریجلوگ یبرا مقنن باشد؛یم حاالت

 ماده با مواد نیا جمع که است کرده مقرر شرکت با رانیمد معامالت یبرا را یخاص

 .کندیم مبرهن را شرکتها حقوق یتعادل راهکار111

یم انیب را شرکتها هایمقرره نتریکنندهمتعادل از یکی شده گفته مواد مجموع

 بودن مختار اصل رشیپذ و رانیمد اراتیاخت گسترش اب 111 ماده در چراکه سازد

 به بود ممکن حل راه نیا با اما است کرده ثالث اشخاص حقوق جهت در یحرکت شان،یا

 گونهاین بیتصو به گرید مرحله کی افزودن با لذا دیآ وارد لطمه سهامداران حقوق

 . است گشته متعادل نفعانیذ یراستا در زین سهامداران منافع معامالت

 دارند قرار شرکت سطح نیباالتر در چون رانیمد اصوال : شرکت با رقابت منع - د

 سوء اطالعات، نیا از اگر و ستندین آگاه آن از نفعانیذ گرید که هستند یاطالعات یدارا

 عوامل از یکی. شوندیم متضرر سهامداران بگذارند گرانید اریاخت در ای کرده استفاده

 در تجارت قانون. باشدیم شرکت اتیعمل با رانیمد رقابت داران،سهام به ضرر ورود

 انجام 100 ماده در یقانون حهیال و 104  ماده به ناظر 110 و 172 مواد و 104 ماده

 .است کرده ممنوع را رانیمد توسط شرکت اتیعمل و تجارت نوع از تجارت و معامالت

 اراتیاخت بسط راه از تعادل ادجیا ریمس فوق، هایوهیش در: یزشیانگ مقررات - ه

 تعارض بر تفوق ،یزشیانگ یهاوهیش در اما. بود رانیمد اراتیاخت دیتحد ای سهامداران

 ،0] باشدیم هیتنب و پاداش یعنی یسلب و یجابیا شکل دو به سهامداران، و رانیمد انیم

 توانیکه ماین اول: نمود اجرا شکل دو به توانیم را یپاداش نظام[. 211-212ص

 یهمدل اصوال  پاداش نوع نیا. نمود کیشر شرکت خالص سود از یبخش در را رانیمد

 که بااین دوم. کاهدیم آنان انیم تعارض عمق از و دارد دنبال به را منافع اشتراک و
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. رساند حداقل به را طلبانهفرصت رفتار زهیانگ توانیم متناسب الزحمهحق یبرقرار

 .است کرده ینبیشیپ را یجابیا وهیش دو هر یقانون حهیال 104 ماده

( اعم یمعن به) یحقوق ای( پاداش افتیدر عدم)یمال بعد از رانیمد ،یهیتنب نظام در

 یفریک و یحقوق هایتیمسؤول شامل یحقوق هایهیتنب. رندیگیم قرار هیتنب مورد

 جنبه جهت به( یقانون حهیال ییجزا مقررات یبرخ و 142،140،279مواد مثال یبرا)

 منافع تعارض با مقابله جهت در شرکتها حقوق مهم هایاهرم جمله از یبازدارندگ

 فیوظا قیدق یاجرا به رانیمد الزام با و باشدیم رانیمد و سهامداران انیم موجود

 ییکارا یدارا باب نیا از و شده یندگینما های¬نهیهز و مشکالت کاهش موجب یامان

 .باشدیم

 سهامداران، حقوق از تیحما و حفظ در مهم موارد از یکی: یودع اقامه حق - و

 حهیال 277 و 276 ماده در رانیا قانونگذار. باشدیم تیاقل توسط یدعو طرح سهولت

 حداقل دارندگان که عبارات نیا به است؛ رفتهیپذ را حق نیا محدود صورت به یقانون

 شرکت طرف از و نام به رانیمد ریتقص و تخلف صورت در توانندیم هیسرما خمس

دعوی  آنچه، از است ایجلوه ماده نیا. ستین دیتحد قابل حق نیا و ندینما یدعو اقامه

 تیاقل دارانسهام به حق نیا اگرچه که نیا توجه به الزم. است شده دهینام  1مشتق

 .است رانیمد با منافع تعارض حل جهت در یراهکار اما شده داده

 ماده) سال دو حداکثر مدت به شرکت اداره مدت تیدمحدو: هاحل راه ریسا - ز

 114 ماده) نیتضم و قهیوث یبرا سهام ینیمع تعداد بودن دارا ،(یقانون حهیال 190

 دییتأ و رانیمد کار بر بازرس نظارت ،(یقانون حهیال 1 ماده 17 بند و یقانون حهیال

 ترازنامه، به یدگیسر و مجمع انهیسال لیتشک هایالزام نچنیهم و آنان هایگزارش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوی مشتق در حقوق  ،برای مطالعه بیشتر پیرامون دعوی مشتق ر.ک. امیر تیموری، سعیده .1

های تجاری با مطالعه تطبیقی در کشورهای انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایران، رساله دکتری، شرکت

 با)انگلستان و ایران حقوق در مشتق دعوای ،. جاوید، معصومه1004، دانشگاه تربیت مدرستهران: 

 .1004، دانشگاه شهرکرد ،نامه کارشناسی ارشد، شهرکرد، پایان(تجارت جدید الیحه بر تأکیدی
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 حساب صورت شرکت، ونید و مطالبات و ییدارا هایصورت ان،یز و سود حساب

 از( یقانون حهیال 10 ماده) رانیمد گزارش به یدگیرس و شرکت انهیسال عملکرد دوره

 نکته نیا ذکر. باشدیم آنان بر سهامداران نظارت و رانیمد کنترل موارد گرید

یذ اکثر ای همه منافع تعادل و حفظ جهت در شده ادی ادمو از یبرخ که است یضرور

 .باشدیتر مبیش سهامداران و رانیمد رابطه در آن نمود یول باشدیم نفعان

 

 نفعانیذ ریسا انیم در منافع تعارض هایحل راه .3-2-1-2

 امور در لیدخ را مقررات آن مقنن که است نیا از یحاک آمره مقررات وضع اصوال 

 نیتدو را ینیقوان آمره صورت به تا نموده وادار را یو موضوع نیا و دانسته یمتعدد

 .دینما

. شودیم دهید شرکتها با مرتبط نیقوان در نفعانیذ به توجه از یمختلف هایجنبه 

 یشرکت تیحاکم اصول توانیم یهگذاریسرما و بورس رامونیپ نیقوان در مثال یبرا

 به بار ده از شیب یقانون حهیال مقررات در. کرد هدهمشا را کنندگاننیتأم از تیحما و

 به نفعیذ واژه مرتبه 26 و شده اشاره شرکت ارکان مقابل در ثالث حقوق از تیحما

 نشان نفعانیذ به را شرکتها قانون توجه واژه، دو هر از استفاده. است رفته کار

 داردامنه و تعارض جادیا از یریجلوگ یبرا قانون داردیم انیب که یکردیرو. دهدیم

 از درخواست اوقات یگاه و) یدعو اقامه و دادگاه به رجوع اوقات یبرخ در آن، شدن

 گرفته کار به نفعییذ هر یسو از را( شرکتها ثبت مرجع به رجوعویا  بازرس

 سهامداران ضرر به تنها رانیمد تیصالح فقدان دهدیم نشان و( 111،00 ،9مواد)است

 تیصالح عدم از که هستند یگرید هایگروه و اشخاص نفعان،یذ جز به چراکه ستین

-یم یبررس نهیزم نیا در موجود هایراهکار نتریمهم ادامه در. نندیبیم ضرر رانیمد

 .شود

 و نفعانیذ انیم تعارض جادیا عدم جهت در: رانیمد اراتیاخت دیتحد امکان عدم - الف

 شده دهیشیاند رانیمد اراتیاخت حدود از تجاوز نیدکتر شرکت، بودن کاراتر جهینت در
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 یضیتفو اراتیاخت حدود از خارج شرکت ندگانینما اگر که است نیا مراد. است

 بر معامله آن یاجرا مذکور، اراتیاخت از خروج رغمیعل ندینما منعقد را یمعامالت

 و ثالث اشخاص از تیحما حال در نیدکتر نیا[. 40-14ص ،0]  گرددیم لیتحم شرکت

 ابتدا راستا، نیا در. باشدیم شرکت یواقع عنوان مالکانبه سهامداران بر خطر لیحمت

 اساسنامه در جز رانیمد اراتیاخت دیتحد امکان عدم از تجارت قانون 199 ماده

 قابل ایمقرره و جلو به رو یکردیرو در 1047 قانون سپس و است کرده صحبت

 و باطل ثالث به نسبت الأقل یقرارداد ره در را رانیمد اراتیاخت دیتحد امکان توجه

 کرد قیتصد یراحت به توانیم 111 ماده قیدق مالحظه با(. 111 ماده) خواند کنیلمکأن

 جامعه، یاقتصاد منابع کارامد یسازمانده لزوم بر بازار اتیضرور و اقتضائات که

 اهتمام با قانونگذار بار نیا و کرده ترتنگ کیکالس قواعد بر را عرصه رفتهرفته

 یبرا هاییامدیپ متضمن که شرکتیدرون ماتیتصم نمودن یخنث به نسبت یشتریب

 [.109ص ،0]  است نموده عمل باشد،یم شرکت یرونیب افراد

 جهت یرسم روزنامه در یآگه به الزام شکیب: ماتیتصم یبرخ یآگه لزوم - ب

 راستا نیا در. ندارد جامعه یکل حقوق حفظ و عموم اطالع جز یلیدل همگان، یدسترس

 نام یآگه ،(یقانون حهیال 121 ماده)  یو اراتیاخت و عامل ریمد نام یآگه الزام توانیم

 102 ماده) هیسرما کاهش میتصم انتشار زین و( یقانون حهیال 290 ماده) هیتصف ریمد

 .برد نام را( یقانون حهیال

 معامالت یبرخ مقنن ،آن رامونیپ شده انیب نکات و یورشکستگ مقررات از فراتر

 که 429و 424 مواد مثال یبرا. است کرده اعالم ممنوع را یورشکستگ زمان به کینزد

 و[ 217ص ،27]  بوده توقف شروع از قبل تاجر معامالت یحقوق تیوضع نشانگر

 .باشدیم کارانطلب از تیحما در ایمقرره

 کندیم جابیا سهامداران بلمقا در طلبکاران از تیحما: شرکتها تعهدات بودن یباق - ج

 تیشخص جادیا و گرید یتیشخص با آن بیترکویا  یحقوق تیشخص زوال هنگام که

. باشد هاآن یفایا به ملزم یو و باشد یباق چنان¬هم شرکت تعهدات( هاادغام) دیجد
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 را دیجد شرکت یبده 199 و 199 مواد در 1099 یتعاون یشرکتها قانون مثال یبرا

 فرار از یریجلوگ منظور به. است کرده عنوان شده ادغام شرکت دو یبده مجموع

 انتقال با که را یکیشر تجارت قانون 129 ماده ،[019ص ،29]  نیشیپ تعهدات از شرکا

هم. داندیم شرکت یقبل قروض مسؤول است آمده در شرکت تیعضو به الشرکهسهم

 حهیال 04 ماده) آن مبلغ یمابق پرداخت به نسبت سهم هالیمنتقل تیمسؤول نچنی

 و بارشش مدت به جمعا کارانبستان دعوت و هیتصف شروع یآگه لزوم ،(یقانون

 و229 ماده) کارانبستان برابر در ریاخ فیتکال از متخلف رانیمد کردن قلمداد مسؤول

 .باشد یباق سابق تعهدات تا بوده الزم که است یموارد گرید از( یقانون حهیال 226

 یشرکتها در فقط ران،یا یشرکتها یفعل قانون در: سود و هیسرما رامونیپ تعهدات - د

 یشرکتها و بوده بازار یاصل فعاالن که است شده مشخص هیسرما حداقل یسهام

 حفظ راه تنها جامعه ،شرکتها نیا محدود تیمسؤول به توجه با. باشندیم هیسرما

 حق نفعیذ هر به لذا ندیبیم خود عنوان پشتوانهبه هاآن هیاول هیسرما را خود حقوق

 شرکت، یسو از یمقتض اقدام عدم و هیسرما حداقل شدنتر کم صورت در شده داده

 شرکت سیتأس بدو در هیسرما نیا. کند مطرح دادگاه نزد را شرکت انحالل درخواست

 سال 9 حداکثر) ینیمع دوره یط زین آن یمابق و شده پرداخت آن از یقسمت ستباییم

 یقدر به فیتکل نیا(. یقانون حهیال 1 ماده 7 بند و 29 ،9 ،20 ماده)گردد پرداخت( 

 246 ماده در کنندیم یچیسرپ آن از که یاشخاص یبرا گذارقانون که داشته تیاهم

 هیسرما نیا ثبات و دوام به همواره مقنن زین ادامه در. است گرفته نظر در مجازات

 معامله شرکت با شده ثبت هیسرما نیا به کاات با ثالث اشخاص رایز است؛ داشته توجه

 ان،یز ورود صورت در را شرکت ،یقانون حهیال 141 ماده در لذا ،[ 100ص ،6]  کنندیم

 را آن که یکسان یبرا یحقوق و یفریک هایتیمسؤول و کندیم هیسرما کاهش به ملزم

 102 ماده اران،طلبک از تیحما جهت در و راستا نیهم در. است شده قائل ندهند، انجام

 به ضرر ورود هنگام در شرکاء به منفعت و سود پرداخت تیممنوع از تجارت قانون

 یبرا را یقانون اندوخته قانونگذار ادامه در. کندیم بحث آن جبران از قبل و شرکت
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 در شرکت نفعانیذ یبرا ایپشتوانه ه،یاول هیسرما بر عالوه که کندیم ینبیشیپ شرکت

 (.یقانون حهیال 201 ماده) باشدیم بازار روند در شرکت هیسرما هایکاهش و شیافزا

حساب رامونیپ مجمع یرگیمیتصم از قبل موارد، یتمام در: یحسابدار و یبازرس - ه

 اگر صورت نیا ریغ در شود قرائت زین یبازرس هایگزارش ستباییم شرکت های

 و نداشته یقانون اثر چیه کند، بیتصو را هاحساب و ترازنامه آرا اتفاق با یحت مجمع

 شرکت در گزارش نیا وجود(. یقانون حهیال 192 ماده)است ساقط اعتبار درجه از

 یطور به دارد یشتریب تیحساس جامعه، با مرتبط یاصل گریعنوان بازبه عام یسهام

 ماده) کند مهیضم زین را یرسم حسابرسان گزارش شده فیتکل رهیمد أتیه بر که

 و192 ،141 ،201)  شده گفته مواد در یفیتکل و عام عبارات وجود(. یقانون حهیال 242

 وجود بر است ایاماره که دارد مواد نیا بودن یامر از نشان یهمگ( یقانون حهیال 242

 ،0]  باشدیم نفعیذ هایدسته همان شرکتها حقوق در که یاجتماع و یعموم مصالح

 حقوق انیم تعادل در یسع شده، نیتدو راتمقر با مقنن موارد یاریبس در و[ 026ص

 .نمود هاآن فیتکال و

 

 گروهیدرون تعارض حل یراهکارها .3-2-2

 ابتدا نفعیذ گروه هر درون در موجود تعارض حل یبرا قانون در موجود یراهکارها

 .شودیم انیب گرید یهاگروه درون در سپس و تیاکثر و تیاقل دارانسهام انیم

 

 سهامداران انیم تعارض حل یکارهاراه .3-2-2-1

 موارد نیا که باشدیم استخراج قابل یمتعدد یراهکارها نیقوان در وجوجست با

 حقوق منابع در مفصال تیاقل سهامداران حقوق از تیحما هایوهیش عنوان تحت اصوال

 یخوددار موارد نیا همه لیتفص از نجایا در لذا است شده پرداخته هابدان تجارت

 هایشاخص و شرکت شرفتیپ در راهکارها نیا تر بهبیش توجه و اعمال ریتآث و کرده

 .گرددیم یبررس یاقتصاد
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 که است ییارهایمع از یکی شرکت از خروج سهولت: سهام انتقال و نقل سهولت - الف

 سیتأس یبرا شرکت نوع در اشخاص انتخاب در و گرددیم شرکت یگوناگون موجب

 در یقانون حهیال مورد نیا در[. 10ص ،6]  کندیم فایا یاتیح ینقش آن به وستنیپ ای

 اعالم باطل را زیتجو نیا با ریمغا شرط هرگونه و دانسته مجاز را سهام انتقال 41 ماده

 سکوت حالت در و عام یسهام یشرکتها در تنها که است ایقاعده نیا امّا. است کرده

 فیتعر یشرکتها گرید انواع در و باشدیم اعمال قابل خاص یسهام یشرکتها یبرا

 ازین به باتوجه گرید یشرکتها در گفت توانیم یحت. ندارد وجود رانیا نیقوان در شده

 از یکی انتقاالت، و نقل در یتضامن شرکت در شرکاء تمام ای شرکاء از یکسر تیرضا

 .است تیاقل حقوق نقض یهیبد موارد

 رانیمد کهیهنگام تواندیم تیاقل: تیاقل توسط یرگیمیتصم و دعوت حق داشتن - ب

 حهیال 09 ماده طبق مستقال   دهد،ینم لیتشک را الزم مجامع ت،یاکثر دارانسهام منتخب

 سلسله یدارا دعوت نیا اوال  که است نیا مسأله اما کنند اقدام دعوت نیا به یقانون

 .ندارند یرگیمیتصم توان هاآن باز ابدی تیرسم جلسه نیا اگر تینها در و است مراتب

 ماده در که است ایمقرره تعادل، جهت در دتریمف و کاراتر دیشا و گرید یکردیرو

 تیاکثر به یرگیمیتصم حصول عدم از پس ماده نیا در. است آمده تجارت قانون 196

 داده حیترج هیسرما بر یعدد نصاب حد دعوت، یبعد نوبت در ه،یسرما نصف حداقل

 هیسرما تیاکثر اصوال  که گرددیم روشن نکته نیا ذکر با حیترج نیا تیاهم. است شده

 جهینت حصول عدم به منوط مذکور حل راه حال هر به. است اشخاص تیاقل دست به

 تعارض یعنی نظر مورد خاص طیشرا در ایجهینت نیچن احتماال که است اول جلسه در

 .باشد دیبع

 یبرا که یهنگام: ترمهم ماتیتصم یتر برابیش هاینصاب حد وجود لزوم - ج

 به نسبت آن بیتصو یبرا که طورهمان شود مقرر یباالتر حدنصاب یمیتصم

 مخالفان آن بیتصو عدم یبرا مقابل در است یشتریب موافقان ازمندینتر کم حدنصاب

 هیاول قرارداد مفاد توانست نخواهد تیاقل مخالفت با تیاکثر لذا و ازاستین مورد یکمتر
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. رندیگ کار به شیخو منافع جهت در و داده رییتغ اند،بوده یراض بدان شانیا که را

 مشخص سهم 71 رانیمد ینیتضم سهام تعداد ای¬اساسنامه در دیکن فرض مثال یبرا

 هاینصاب حد حالت در دهند لیتقل سهم 0 به را آن خواهندیم شانیا حال است شده

 کردندیم مخالفت میتصم نیا با دیبا هیسرما( نصف تر ازبیش ای) نصف حداقل یمعمول

 از مانع شودیم یکمتر مخالفان تعداد با العادهفوق مجمع هاینصاب حد حالت در اما

 (.تجارت قانون 111 ماده و یقانون حهیال 19 ماده) شد شیخو حق از اجحاف

هم برد؛ نام توانیم زین را یگرید موارد تیاقل حقوق از تیحما در: هاراهکار ریسا ˚ د

 عزل یدعوا حق ،(یقانون حهیال 11 ماده) یادغام ای مجموع یرگییرأ نظام چون

 تقدم حق داشتن ، ممنوعه معامالت ،(یقانون حهیال 127و 111 ماده) طیشرا فاقد رانیمد

 حق سلب که یسهامداران یرأ حق منع و( یقانون حهیال 166 ماده) دیجد سهام دیخر در

 یرأ کی داشتن و( یقانون حهیال 161 ماده) است شده مانجا هاآن نفع به گرانید تقدم

 وجود صورت هر به(. یقانون حهیال 79 ماده) مؤسس یعموم مجمع در سهم هر یبرا

 که شده موجب بازرس وجود نچنیهم و جزء سهم صاحب حقوق یبرا مقررات نیا

 دوجو اگرچه که است یکه ضروراین ذکر. باشد انعطاف یاندک یدارا 1047 قانون

 ییشرکا یبرا بینی آنپیش اما ستین متداول رانیا تر دربیش یرأ حق با ممتاز سهام

 .گردد یتلق یمناسب یتعادل راهکار تواندیم یفکر آورده با

 اما است واضح خرد هایهیسرما جذب مانند شرکت یبرا تیاقل دارانسهام تیاهم

 آن ذکر تیاقل دارانسهام بحث یبندجمع و شانیا به توجه تیاهم در که یگرید مورد

 یبررس یبرا. باشدیم یاقتصاد هایشاخص در توجه نیا ریتأث است؛ یضرور

 نیا از یکی. شودیم گرفته کار به یمختلف هایشاخص کشورها یاقتصاد تیوضع

 از یکی فضا، نیا یفیک روند یبررس در. است کار و کسب یفضا تیفیک ها،شاخص

 یافشا یاصل عامل سه رابطه نیا در که باشدیم تیاقل انسهامدار از تیحما ها،مؤلفه

 مورد تیاقل سهامداران توسط یدعو طرح سهولت و رانیمد تیمسؤول زانیم اطالعات،

 طرح ترمهم عامل خصوص به و مؤلفه نیا در رانیا رتبه البته. ردیگیم قرار مداقه
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 .است نییپا اریبس تیاقل یسو از یدعو

 بانک یسو از ساالنه هاییگزارش صورت به که تجارت انجام سهولت شاخص در

 در تیاقل گذارانهیسرما و سهامداران از تیحما در رانیا رتبه شود،یم منتشر یجهان

 ،21]  است بوده کشور 110 انیم در 147 و194 بیترت به 2910 و 2914 هایسال

 و نکرده یوتتفا هم ریاخ سال یبرا گزارش نیآخر در رتبه نیا  [102ص ،20 ؛101ص

 به شدهاضافه یهاعامل از یکی است ذکر انیشا[. 291ص ،09] است 199 با برابر

 مقررات زانیم تجارت، انجام سهولت شاخص در خرد گذارانهیسرما از تیحما مؤلفه

 . باشدیم منافع تعارض

 و کندیم مشخص را نکات از یاریبس وضوح، به رانیا نییپا رتبه یرو هر به

 نیقوان در اگرچه راستا نیا در. رودیم فیضع نیقوان سمت بهها نگاه نیاول احتماال 

 نیقوان خأل چنانهم و نبوده جامع موارد نیا اما شده، دهیشیاند فوق هایراهکار

 تیاهم در. دینمایم یضرور را دیجد نیقوان بیتصو به ازین و[ 02 ؛01] شده احساس

 سال به مربوط گزارش در یآلبان کشور که کند تیکفا مثال نیا ذکر دیشا نیقوان رییتغ

 از تیحما در کشورها نتریفیضع جزء که[ 190ص ،00] هست 169 رتبه یدارا 2997

 خود نیقوان یاساس اصالح به شروع که بود سال نیهم از کشور نیا اما است تیاقل

 جزء سال پنج حدود از پس که ایگونه به[ 00ص ،21 ؛09؛ 2-1ص ،04 ] نمود

 19 ریز رتبه یدارا و گرفته قرار تیاقل دارسهام از تیحما نیشتریب با ییهاکشور

 [.110ص ،09 ؛167ص ،20]  هست

 

 طلبکاران گروهدرون منافع تعارض حل هایراهکار .3-2-2-2

 ارکان شناخت از پس مقنن ،یقانون حهیال و تجارت قانون در شرکتها مقررات طهیح در

 قانون کی به یورشکستگ باب در مقابل در است، رفتهن سوتر آن طلبکاران از شرکت،

 و است نشده دهید آن در سهامداران حقوق و[ 07ص ،09]  شده لیتبد محورطلبکار

 دانستن برتر و وجود نیا با. ندارد ایرانهیشگیپ حل راه که است ایگونه به آن کردیرو
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 تعارض جود،مو یاضطرار وضع خاطر به خصوص به شانیا انیم طلبکاران، حقوق

 در را ریز راهکار طلبکاران انیم تعادل جهت در تجارت قانون لذا شودیم جادیا منافع

 .است گرفته یپ در 410 ماده

. دیآیم انیم به یارفاق قرارداد انعقاد بحث آن، اتیعمل شروع و یورشکستگ از پس

. باشدیم طلب زا یقسمت از گذشتنویا  مهلت دادن ها،ارفاق جمله از شکیب نیب نیا در

 ندانند، زآمیتیموفق را شرکت تجارت دوباره شروع است ممکن کارانبستان از یبعض

 مقابل در و باشند خود سهم زانیم هر افتیدر و هیتصف اتیعمل اتمام خواهان لذا

 آورسود را تجارت ادامه باشند، داشته زین ییباال نصاب حد ستیبایم که گرید یبخش

 انیم در موجود مقرره نتریمتعادل دیشا. باشند شرکت تیفعال ادامه خواهان و دانسته

 نهاد کیعنوان به نه شرکت است الزم وجود نیا با. باشد ماده نیهم ،یورشکستگ مواد

 مقررات و[ 20ص ،06]  شده دهید یاجتماع سازمان کیعنوان به بلکه یخصوص

 .ابدی یشتریب بازتاب شرکتها حقوق نیقوان در کارانطلب به مربوط

 

 هاشنهادیپ و جینتا .4

 و تیریمد ییجدا شرکت، یدستاوردها و هازهیمم از یکیعنوان به متمرکز تیریمد

 و اشخاص یریخطرپذ و یطلبمنفعت همراه به ییجدا نیا که دارد دنبال به را تیمالک

 از ییهانمونه که انجامدیم یندگینما بحران و منافع تعارض به آنان، یاطالعات تیمز

 با کندیم تالش شرکتها حقوق نظام مقابل در. دیگرد انیب مختلف نفعانیذ انیم در آن

 به را شرکت نفعانیذ متعارض منافع مناسب، یحقوق قواعد و نهادها نمودن فراهم

 رانیمد عزل. گردد ییکارا موجب یکارگزار هاینهیهز کاهش با و رسانده تعادل نقطه

 جهت به باشرکت رانیمد معامله منع ،شرکتها و یمدن حقوق مشترک حل عنوان راهبه

 جهت در یتعادل یراهکارها جمله از یزشیانگ مقررات جادیا و شانیا یاطالعات تیمز

هم ییراهکارها زین تیاقل دارانسهام از تیحما یبرا. باشدیم دارانسهام از تیحما

 حد نییتع زین و تقمش یدعو اقامه سهام، انتقال تیمحدود عدم دعوت، حق چون
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 ییابتدا قرارداد به مربوط خصوص به و ترمهم ماتیتصم تر جهتبیش هاینصاب

 به قانون سرتاسر در یفراوان یامر مقررات موارد نیا از ریغ به. است شده دهیشیاند

 .باشدیم نفعانیذ همه به توجه از یحاک که خوردیم چشم

 و یزشیانگ مقررات سهام، انتقال تیمحدود عدم چونهم راهکارها نیا از یبرخ

 یبرا ت،یاکثر ساالریمردم راهکار در اگرچه باشند؛یم مطلوب ت،یاکثر ساالریمردم

 در. کند رییتغ ناظران ای شوندگانانتخاب بیترک تا است الزم تعارض از یریجلوگ

 یکاف منافع تعارض از یریجلوگ یبرا شده انیب یراهکارها از گرید یبرخ مقابل

هم است تجارت الزمه که سرعت وصف با دارند که یقدمت واسطه به اوال  رایز. ستین

تیمحدود مثال یبرا. گردندیم ییناکارا موجب هانهیهز شیافزا با و نداشته خوانی

 که هاییمجازاتویا  تیاقل توسط مشتق یدعو اقامه و دعوت حق یبرا شده مقرر های

 یآمار هایشاخص را ییناکارا نیا که اند؛دهش نیتدو زمان شاخص به یوابستگ بدون

 با شرکتها حقوق نیقوان یختگیآم ا یثان و کردند دییتأ یخوب به زین رانیا نییپا رتبه و

 و دعوت نحوه ها،نصاب حد رامونیپ مقررات و شرکت سیتأس و لیتشک هاینامهنییآ

 را شرکتها رامونیپ مباحث کامل طور به نتواند قانون نیا شده باعث ،یرگیمیتصم

 مقررات نیا است الزم لذا. دهد پوشش نفعان-یذ مصالح جهت در یعنوان ابزاربه

 .شوند اصالح

 با( الف: باشد لیذ هاینهیزم در تواندیم مقررات و نیقوان لیتکم و بیتصو

 و تعادل مانند یمیمفاه گاهیجا گردد مشخص حقوق یاقتصاد هایلیتحل از استفاده

 ییشناسا شرکت نفعانیذ( ب. است چگونه رانیا یشرکتها حقوق منظا در ییکارا

 همواره شرکت هیاول هایگذاریهدف در منافع تعارض از یریجلوگ جهت و شده

 ثالث شخص حقوق به که ییهاماده از یقانون مواد خصوص به. رندیگ قرار مدنظر

 برخورد و هشد توجه تیاقل دارانسهام حقوق به( ج. گردند شیپاال زندمی ضرر

 نظام تیشفاف تواندیم راهکارها جمله از شود گرفته شیپ در دارانسهام با منصفانه

. باشد تیاقل یسو از یدعو اقامه حدنصاب جمله از هارحدنصابییتغ ران،یمد معامالت
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