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Abstract: 

Micro stockholders are part of the shareholders of public stock companies 

whose influence power is low and the probability of consensus among them is 

very low. In some cases it ignores their interests. the necessity of supporting 

micro - shareholders is not only a matter of absorbing their capital to the capital 

market but also the protection of micro - investors is one of the main indices in 

the index of international business. Therefore, the main challenge of this paper 

is to study legal solutions supporting micro stockholders in conflict of interests 

with control shareholders and managers. At the end, it will be clear that the 

Iranian business law does not have the necessary regulations in the field of 

supporting micro stockholders; however, it is common in common law and 

international trade index. These solutions are applied in the form of corporate 

governance theory and responsibility of managers and control shareholders. 

Key words: controlling shareholders, corporate governance, international 

doing business index, micro – shareholder. 
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 و حقوق ایران  الکامناز سهامداران خرد در حقوق چهارچوب حمایت 

 1علی شهاب الدین

 2سام محمدی

 چکیده

 یرگتتراریتأثد کتتق رتتدر   سهامی عام هستت    یهاشرکت سهامداران خرد بخشی از سهامداران  

در نیز بسیار پایین استتتا ایتتن مستت  ق  هاآنانفرادی کم بوده و اح مال اجماع میان   صور بق  هاآن

لزوم حمایت از سهامداران خرد ن  هتتا  اشودیمموجب نادیده گرف ق شدن م افع ایشان برخی موارد  

 گرارانقیستترمامیزان حمایت از  ایشان بق بازار سرمایق است، ب کق  یهاقیسرماامری مهم در جرب  

این پتتهوهب بتتا نیز هستا لرا،    یالم  نیب  وکارکسب اص ی در شاخص    یهاشاخصخرد یکی از  

راهکارهتتای این ستتوال بتتوده استتت کتتق و با مطالعق ک ابخانق ای در پی پاسخ بق    مقایسق ایروش  

و متتدیران   ک  تتدهک  رلحقوری حمایت از سهامداران خرد در تعارض م افع ایشان بتتا ستتهامداران  

است کق حمایتتت از ستتهامداران ختترد  بوده فرضیق این مقالق بر این اساس اس وار ، بپردازداچیست 

ی در بتتازار ستترمایق بتتوده و ایتتن نتتوع گرارقیستترماامری مهم در تضمین م افع مشروع ایشان در  

کتتق در حقتتوق   این در حتتالی استتت   ررار نگرف ق استا  موردتوجقحمایت در حقوق ایران چ دان  

، معیارهای مشخص و عی ی برای حمایت از ایشان در نظر یالم  نیب  وکارکسب و شاخص    الکامن

این راهکارها در رالب ت وری حاکمیت شرک ی و مس ولیت مدیران و سهامداران   گرف ق شده استا

 اشودیماعمال    ک  دهک  رل

 وکارکستتب ، شتتاخص  ک  تتدهک  رلسهامدار ختترد، ستتهامداران  حاکمیت شرک ی،  کلمات کلیدی:  

 ایالم  نیب
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 مقدمه و بیان مسئله

، دوم یسودآور، بق دو اطمی ان نیاز داردا نخست اطمی ان از  یگرارقیسرمادارنده سرمایق برای  

اطمی ان از عدم تعرض بق سرمایق اوا ثبا  روانین و مقررا  و حاکمیت نظم و رتتانون کتتق باعتت  

از عوامتت   تتتوانیمرا  شتتودیمبخب خصوصی  یهاقیسرماایت از مح رم شمردن رراردادها و حم

، و ستتایرین  دانستا )رهبر  شانیهاقیسرمااز عدم تعرض بق حمایت از    گرارانقیسرمامهم اطمی ان  

میتتزان و نحتتوه و     دینمایمخواس ار بازده زیاد بوده و از ریسک پرهیز    گرارانقیسرماا  (63:  1386

استتتا   رگتتراریتأث  یگرارقیستترمادر پروستتق    گرارقیسرماار ریسک  تضمین حقوق مالکیت بر مقد

و  شتتانیهاییدارااز حمایتتت رتتانونی از   گرارانقیستترما(ا بتتا کستتب اطمی تتان  158:  1387،  ابزری)

 جتتقیدرن ا  ک تتدیمافتتزایب پیتتدا    یگرارقیستترما، تمای  ایشتتان بتترای  هاآنرعایت حقوق مالکی ی  

 اک  دیم  یگرارقیسرماکق صاحبان مالکیت امن بیش ر    کرد  یریگ جقین   گونقنیا توانیم

، بتتا ریستتکی مواجتتق ک  تتدیمدر شتترکت    یگرارقیستترماسهامداران خرد اردام بتتق    کقیه گام

 یریگ میتصتتمکق در شرکت بق نحوی دارای حق    یمدیران  سوءاس فادهکق عبار  است از    شوندیم

م صدیان اداره شرکت، سود   سوءاس فاده   هس  دا این ریسک ممکن است تا حدی باشد کق بق دلی

 (75-73:  1397)ج تتدی،    سهامداران خرد هرگز بق ایشان پرداخت نشودا  یگرارقیسرماحاص  از  

 گرارانقیستترماای کق سود حاص  از عم یا  شرکت را بتتین    یجابقبر این اساس، مدیران شرکت  

 یجابتتقوارع، در این موارد، متتدیران ا درک  دیمم افع خود اس فاده    نیتأم  جهت ازآنتوزیع نمای د،  

، ارتتداماتی را متتدنظر ک  تتدهک  رلمدنظر ررار دادن م افع تمام سهامداران، شام  سهامداران خرد و  

 م افع سهامداران اکثریت استا ک  دهنیتأمکق بیش ر   ده دیمررار 

کتتق حمایتتت از   دهتتدیمبررسی مقررا  رانون تجار  و روانین بازار اوراق بهادار ایران نشان  

 م عددی روبرو است:  یهاچالبحقوق سهامداران خرد با 

و  ک  تتدهک  رلبق امکان تعارض م افع میان سهامداران خرد و سهامداران  اصوالً سو کیالف: از  

الب ق در رانون تجار  امکان   نشده استا  کافی  لزوم حمایت از سهامداران خرد در این زمی ق توجق

امتتا   (4:  1396ابوعطتتا و ستتایرین،  شتتده استتتا )  ی یببیپ ق از سوی سهامداران  ارامق دعوای مش

در بخب سوم مقالق بق بررسی  کقآنمواجهق با تعارض م افع مدیران و سهامداران در ابعاد مخ  ف  

 آن خواهیم پرداخت، نیازم د تدوین رواعدی فراتر از دعوای مش ق داردا

ی و تفکیک مس ولیت بر اساس نوع نظتتام راهبتتری و راهبری شرک   نظامبق  م اسب   ب: توجهی

، در خصتتوح حاکمیتتت دروارتتعحدود مداخ ق سهامداران و مدیران در اداره شرکت نشده استا  

و تالش م استتبی (  2:  1393)پورزمانی و سایرین،  اک فا شده    دس ورالعم شرک ی ت ها بق وضع یک  

ا در ک یتتت موضتتوع حمایتتت از شتتودینمدر ایتتن زمی تتق دیتتده   هتتادادگاهیتتا    گتتراررانوناز سوی  

 کتتقینحو بقو دک رین حقوری نبوده،    گراررانون  موردتوجقمس  ق چ دان    ظاهراًسهامداران خرد نیز  

شتتاهد اصتتالحا   اصتتوالًدر طرح اصالح رانون تجار  در جهت حمایتتت از ستتهامداران ختترد، 

، بتترای حمایتتت دروارعس یما  موجود و حقوق تطبیقی ه  یهایت ورجزئی، بدون توجق بق مبانی و  
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حمایتتت از   م ظوربقبایس ی تعریفی ع می از این سهامداران ارائق شود و    اصوالًاز سهامداران خرد  

 ک  تتدهک  رل، با توجق بق نظام راهبری شرک ی بق تبیین تکالیف مدیران، بازرسان و سهامداران  هاآن

لرا، فرضیق اولیق ایتتن مقالتتق بتتر   ل استامغفو   سینو بیپو اکثریت پرداخت کق این مس  ق در این  

این اساس اس وار است کق حمایت از سهامداران خرد امری مهم در تضمین م افع مشتتروع ایشتتان 

رتترار  موردتوجتتقدر بازار سرمایق بوده و این نوع حمایت در حقوق ایران چ دان   یگرارقیسرمادر  

مخ  ف ایشتتان  یهاچالبخرد، بق بررسی نگرف ق استا در ادامق ضمن ارائق تعریف از سهامداران 

خواهیم پرداخت و در ان ها نیز راهکارهای حقتتوری   ک  دهک  رلدر تعارض با مدیران و سهامداران  

 ررار خواهیم دادا یموردبررسرا  هاآنحمایت از 

 تعریف سهامدار خرد -1 

متتود، م  هتتا از ن  فیتت تعراا(  ابق اشکال مخ  ف )لغتتوی، اصتتطالحی و  توانیمسهامدار خرد را  

درصد ستتهام شتترکت التتف را در اخ یتتار  1یا شرک ی کق بیب از   هر فردحی  عرف بازار بورس،  

ح ،  1384گیتتردا )شتتمس احمتتدی،  داش ق باشد، در لیست سهامداران عمده شرکت الف ررار می

ستتهم باشتتد، بتترای رتترار گتترف ن در  500,000,000مثال اگر تعداد سهام یک شتترکت    طوربق(  28

 نیب تتابراستتهم ایتتن شتترکت را خریتتداری ک تتدا  5,000,000سهامداران عمده، حدار  باید    لیست 

سهامدار خرد مالک کم ر از یک درصد سهام شرکت استا معموالً اشخاح حقیقی یا حقوری کتتق 

( 28ح ، همانباش دا )درصد سهام یک شرکت باش د نیز دارای سهام مدیری ی می  50تا    16مالک  

کق سهامداران خرد با مفهوم سهامداران ار یت در لسان حقتتوری و   شودیمص  از این تعریف مشخ

روانین موجود مطابقت داردا در ادامق، باید توجق داشت کق ش استتایی ستتهامداران ار یتتت، ت هتتا از 

 باآنکتتقمشخص خواهد شدا این سق ع تتوان   ک  دهک  رلطریق تعریف سهامداران عمده، اکثریت و  

 دارندا  یرگراریتأث یهاتفاو ، اما در عم   رس دیمم رادف بق نظر  یتا حددر اب دا با یکدیگر 

شتتود کتتق سهام ک  رلی یا مدیری ی در یک تعریف ساده بق بخشی از سهام یک شرکت گف ق می

شرکت را داشتت ق باشتتد و دارنتتده آن   رهیمد ت یهآن توانایی ررار دادن یک یا چ د عضو    یرأحق  

: 1396)راش بق: عبدی و سایرین،  عمال مدیریت در یک شرکت بپردازدا  تواند از طریق آن بق امی

توان تتد ارتتداما  شتتود کتتق میک  ده بق ستتهامدارانی اطتتالق میطورک ی، سهامداران ک  رلبق(  162

مدیران شرکت را ک  رل ک  دا وجود ک  رل ت ها بق مع ای داش ن اکثریت و یا تمام سهام شرکت در 

توانتتد ها و اعمال تجتتارتی شتترکت نیتتز مینی نیست، ب کق تس ط بر سیاست اخ یار چ ین سهامدارا

ک  ده، سهامدار یتتا سهامدار ک  رل طورمعمولبق( 4: 1396، مقصودپور و سایرینک  رل ت قی شودا )

( ظاهراً ایتتن همان) استا شدهفیتعری یک سهم یا بیش ر عالوهسهامداران دارای حدار  نصف بق

ک  ده مرتبط با تعریف سهامداران اکثریت بوده و در آن بتتق عامتت  داران ک  رلی تعریف سهامنحوه

درصتتد   35شرک ی را تصور ک ید کق در آن دارنتتدگان    طور مثالبقردر  ک  رل توجق نشده استا  

دهتتد درصد حق رأی آن نیز باش دا این وضعیت بق دالی  مخ  فی رخ می  65سهام شرکت، دارای  

 49ی در مورد متتاده طور مثالبقمحروم بودن برخی سهامداران از حق رأی )  توان بقکق ازجم ق می
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نرسیدن برخی ستتهامداران  حدنصابی رانونی اصالح رانون تجار (، وجود سهام مم از، بق الیحق

اکثریتتت    کتتقیباوجوداوااا اشاره کردا در این وضتتعیت ستتهامداران متترکور    برای داش ن حق رأی

تشتتکی  و  حدنصتتابو بتتا کستتب  ندارند، اما با داش ن دوسّوم حتتق رأی  مط ق سهام را در اخ یار

 ی مجامع عمومی، عمالً در اغ ب موارد نظر خود را بق کرسی خواه د نشانداگیری در همقرأی

حاکمیت شرک ی میان سهامدار عمتتده و ستتهام ک  رلتتی   دس ورالعم در روانین موضوعق ایران،  

مس قیم یتتا  طوربقسهامدار عمده: سهامداری کق س ورالعم : »رائ  بق تفکیک شده است، طبق این د

و وابستت ق، توانتتایی ان ختتاب حتتدار  یکتتی از اعضتتای   یفرعتت   یهاغیرمس قیم بتتق همتتراه شتترکت 

آنکق دارنتتده  یبرا ازیموردنسهام  زانی: حدار  میسهام ک  رل»و  1ا«است شرکت را دارا   رهیمد ت یه

مشخص استتت کتتق تعریتتف ستتهام ک  رلتتی   2«.باشد  رهیمد ت یه  یاعضا  ت یاکثر  نییآن رادر بق تع

 در حقوق تطبیقی ارائق گردیدا  ک  دهک  رلمطابق با تعریفی است کق در مورد سهامداران   الکامن

 یالمللنیب وکارکسبالزامات حمایت از سهامداران خرد در شاخص  -2

ها امتتری استتت کتتق خارجی در رشد و توسعق ار صتتادی کشتتور  یگرارقیسرماامروزه، اهمیت  

ختتارجی و  یگرارقیستترمابر جتترب  هادولت بوده و رسمت مهمی از سیاست   هادولت   موردتوجق

تسهی  ورود سرمایق خارجی اس وار استا این مس  ق موجب گردیتتده تتتا کشتتورهای مخ  تتف در 

 یهااستتت یسخارجی، بتتق اصتتالح رتتوانین و مقتتررا ، اصتتالح    یگرارقیسرماررابت برای جرب  

در کشورشان را کتتاهب داده   یگرارقیسرما، ریسک  درمجموعو ارداماتی دست زن د کق    ار صادی

 یهاتالشاین مس  ق بق    (74:  1395)انصاری و سایرین،    را افزایب دهدا  یگرارقیسرماو جرابیت  

ایجتتاد شتتفافیت بیشتت ر در ایتتن زمی تتق،  م ظوربتتقنیتتز   یالم  تت نیبم ی محدود نمانده و در عرصتتق  

گوناگون در مورد وضعیت ار صادی و سیاستتی   یهاشاخصاردام بق ان شار    یالم  نیب  یهاسازمان

تا از این طریق، کشورها را وادار بق اتخاذ ارتتداما  وارعتتی و کارآمتتد نمای تتد و   اندنمودهکشورها  

، هایب تتدرتبقایتتن    نیترمهمرا نیز خ ثی نمای دا یکی از    هادولت   یآمار سازعالوه بر این، ریسک  

ا ایتتن ردیتت گ یمصتتور     2004است کق توسط بانک جهانی و از سال    وکارکسب شاخص سهولت  

 (14: 2013،  وکارکسب ا )گزارش شاخص سهولت  گرددیمشاخص در ده شاخق تهیق 

از طریق وام بانکی و   تواندیمکق این افزایب سرمایق    ک  دیمبا افزایب سرمایق رشد    هاشرکت 

 دهدیماین اجازه ر ا  هاشرکت مداران صور  گیردا فروش سهام بق و سها  گرارانقیسرمایا جرب  

و بتتق   بتتوده، سهامداران نیز نگران سرمایق ختتود  حالنیدرع  اخود را گس رش ده د  یهات یفعالکق  

در دام تتق  گرارانقیستترماحمایت ک دا شاخص میتتزان حمایتتت از   هاآندنبال روانی ی هس  د کق از  

اررام باالتر مبین شفافیت بیشتت ر معتتامال ،   (45:  1396 ی و سایرین،  )حسی  ااست اررام صفر تا ده  

گس ره بیش ر شاخص مس ولیت مدیر، توان بیش ر سهامداران جهت دادخواست و حمایتتت رتتانونی 

در  ااستتت  گرارانقیستترمابیانگر عم کرد به ر شاخص حمایتتت از  ،از سرمایق سهامداران و در ک 
 

 دس ورالعم  حاکمیت شرک ی  1ماده  2ب د  - 1
 همانا - 2
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حمایتتت از ستتهامداران ختترد در مقابتت  استت فاده متتدیران از رتتدر   یریگ انتتدازهاین شاخص بتتق 

ا در ایتتن شتتاخص، شودیمشرکت در جهت م افع شخصی و یا معام ق با خود پرداخ ق   یهاییدارا

 :شودیم دیتأک بر سق ج بق حمایت از سهامداران خرد 

نخست: شفافیت معامال  مربوط بق اشخاح وابس ق )شاخص میزان افشا، بتتق مع تتای افشتتای 

 معامال  مدیران با خود و معامال  مرتبط با مدیران(  ههیوبقاطالعا  معامال  مدیران شرکت،  

دوم: مس ولیت معام ق مدیران با خود )شاخص میتتزان مستت ولیت متتدیر بتتق مع تتای مستت ولیت 

 مدیران در ربال معامال  شرکت(

 رهیمد ت یهسوم: توانایی سهامداران برای شکایت از سوء مدیریت مدیران و اعضای  

در خصوح این نماگر، بر میتتزان حمایتتت از ستتهامداران   2017و    2016  یهاسالدر گزارش  

شتتده استتتا   دیتأک خرد در مقاب  تعارض م افع و نیز حقوق سهامداران در شیوه حاکمیت شرک ی  

کتتق   شتتودیم  پرداخ ق، در نماگر حمایت از سهامداران خرد، بق ارزیابی این موضوع  ترقیدربق بیان  

م اسب در دادختتواهی و شتتیوه حاکمیتتت شتترک ی را بتترای   یهاوهیشاز    یامجموعقآیا هر کشور  

( بررستتی 73، ح  1396حمایت از سهامداران خرد اعمال کتترده استتت یتتا خیتترا )مرکتتز متتالمیر،  

ت تتزل   170بتتق    147کق رتبق ایتتران از    دهدیمنشان    2018تا    2014  یهاسالعم کرد ایران در طی  

 (74)همان، ح   استا  داکردهیپ

 حمایت از سهامداران خرد در قوانین ایران -3

، حمایتتت از حقتتوق هتتاآندر حقوق ایران مجموعق روانین و مقرراتی وجود دارد کتتق هتتدف  

در رتتانون تجتتار  ایتتران  ازجم قامکان نظار  ایشان بر مدیران است؛  سهامداران و فراهم آوردن  

در مقابتت    هتتاآنف سهامداران و ارداما  رتتانونی  ، مقرراتی در مورد حقوق و تکالی1311مصوب  

این رانون تکتتالیف متتدیران در ربتتال ستتهامداران،  61تا  53بودا مواد  شدهی یببیپمدیران شرکت  

بق حقتتوق ستتهامداران در   75تا    65رانونی مدیران و مواد    یهات یمس ولمعامال  مم وع مدیران و  

الیحتتق و اعمال مدیران اخ صاح داشتتتا در    رالب مجمع عمومی شرکت برای نظار  بر شرکت 

در ایتتن  یترجتتامعنیز مقررا  مشابق و   1347سهامی( مصوب    یهاشرکت اصالح رانون تجار  )

رتتانون بتتازار اوراق بهتتادار مصتتوب   بتتورس  ٔ   تتقیدرزمعالوه بر این،    1گردیدا  ی یببیپخصوح  

در   هتتاآنق و همچ ین وظایف  اولی  یهاعرضق، مقررا  م  وعی در باب مس ولیت ناشران در  1384

 2استا  شدهی یببیپاطالعا  و ارسام این نوع اطالعا    یافشا

خاح مربوط بق ستتهامداران ختترد باشتتد و   طوربقمقرراتی کق    کق مشخص است   طورهمان  اما

یتتا عمتتده بپتتردازد   ک  تتدهک  رلخاح بق تعارض میان حقوق سهامداران خرد و سهامداران    طوربق

 
در خصوح مس ولیت کیفری    269تا    243واد  بق بعد در خصوح وظایف مدیران و هی ت مدیران و م  129از جم ق مواد    - 1

 ایشانا
در خصوح افشا اطالعا  با اهمیت در دوران   45در خصوح افشا اطالعا  در عرضق های اولیق و ماده    20ازجم ق ماده    - 2

 فعالیت شرکت در بورس کق الب ق در این خصوح دس ور العم  افشا اطالعا  نیز بق تصویب رسیده استا
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 وان چ ین حمای ی بوده و شاید ت ها در دس ورالعم  حاکمیت شرک ی بورس تهران ببسیار محدود  

 کق در ادامق بق برسی مبسوط آن خواهیم پرداختا  1را مشاهده نمود

 و حقوق ایران الکامنحقوق  خرد درراهکارهای حمایت از سهامداران  -3

 تئوری حاکمیت شرکتی -1-3

شرکا، مدیران و حسابرسان شتترکت کتتق م ضتتمن   حاکمیت شرک ی مجموعق روابطی است بین

رعایت حقتتوق شتترکا جتتزء و اجتترای درستتت مصتتوبا  مجمتتع و   م ظوربقبررراری نظام ک  رلی  

(ا ایتتن ت تتوری 109: 1396بارری و جاویدان داروگر، است )های اح مالی ج وگیری از سوءاس فاده

ای از وظتتایف و مجموعتتقو مستت ولیت اج متتاعی استت وار استتت    یپاستتخ گتتوئکق مب  ی بر نظتتام  

و شتتفافیت   یپاسخ گتتوئاست کق باید توسط ارکان شرکت صور  گیرد تا موجب    ییهات یمس ول

 شتتفافیت  -2پاسخگویی  -1هدف نهایی حاکمیت شرک ی دس یابی بق چهار مورد زیر است:   گرددا

وق نفعانا نظام حاکمیت شرک ی سیس می نظارتی برای حفظ حقرعایت حقوق ذی  -4  عدالت   -3

مالی   یهاگزارش  بررسی صحت این نظام از طریق شفافیت و    (58:  1398)اردسی،    ااست ذی فعان  

در   هتتاآن  ط بانقفرصتتت ا از طرف دیگر مدیران و رف ارهتتای  گراردیمدر این راس ا ردم    هاشرکت 

ا ک یتتد اصتت ی اجتترای حاکمیتتت  دازنتتدیبممکن است حقوق ذی فعان را بق خطر    هاگزارشت ظیم  

جهت افزایب اطمی ان و اع متتاد نستتبت بتتق سیستت م گزارشتتگری  ییهاک  رلفراهم آوردن   شرک ی

م صفانق ارائق ده تتد،   طوربقتا وضعیت شرکت را    شودیممالی ارائق    یهاصور مالی کق از طریق  

 (2 :1388)آرایی،  ا  است 

 سهامی عام یهاشرکتدر  هاتعارضانواع  -1-1-3

 یرگراریتأثکق در بسیاری از موارد، شرکا توان   شودیمشخص  بر مب ای نظام راهبری شرک ی م

بر تصمیما  مدیران دارند و ح ی در برخی موارد، مدیران را ک  رل و اجبار بق اجرای   یتوجهراب 

 ا از م ظر حقوری، حاکمیت شرک ی ممکن است م جر شود بق:ک  دیمخود    یهاخواس ق

 شرکا نقض شخصیت حقوقی مجزای شرکت از -1-1-1-3

بتتا مستت ولیت محتتدود   یهاشتترکت ستتهامی و شتترکای    یهاشتترکت ، سهامداران  طورمعمولبق

بق جدایی شخصیت حقوری شرکت و شرکا اس  اد نموده و با اس  اد بق مس ولیت محدود   توان دیم

این مس  ق مب  تتی بتتر تفکیتتک شخصتتیت حقتتوری  شرکت رها گردندا یهایبدهخود، از پرداخت 

شرکا باشتت د کتتق  ، ایناما اگر در عم  (167: 1396  ن،یریمقصودپور و سا)  شریک و شرکت استا

 هتتادادگاه،   تتدینمایمو تصتتمیما  مربتتوط بتتق متتدیریت را اتختتاذ    پردازندیمبق مدیریت شرکت  

با اس  اد بق شخصیت حقوری مجزای شرکت و شرکا حکم بق عدم مس ولیت ایشتتان در   توان دینم

از طرق مخ  تتف تتتالش   الکامن  یهادادگاه،  دست نیازادر مواردی    شرکت نمای دا  یهایبدهربال  

 
 1384)مصوب آذرماه   های پریرف ق شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایرانحاکمیت شرک ی شرکت دس ورالعم     - 1

 مج س شورای اسالمی( 
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 ازنظتتر، دروارتتعتا مس ولیت ناشی از ارتتداما  شتترکت را بتتر عهتتده شتترکا رتترار ده تتدا   اندنموده

و لتترا   شتتودینمتفکیکی میان شرکت و شرکا یا ستتهامداران دیتتده    ی یچ نیا، در فروض  هادادگاه

 )همان(  و استادادگاه با یک شخصیت حقوری روبر

 نادیده گرفتن حقوق برخی از شرکا -2-1-1-3

تجاری، کسب ستتود و م تتافع استتت و   یهاشرکت بدیهی است کق هدف افراد از مشارکت در  

و ممکتتن  ردیتت گ یمتجاری با اکثریت آراء صتتور   یهاشرکت در  هایریگ میتصمدرست است کق 

ف باشتت د، ح تتی در برختتی متتوارد است برخی شرکا با تصمیما  مجامع شرکت و متتدیران مختتال

 الکتتامنممکن استتت برختتی متتدیران بتتا تصتتمیم ستتایر متتدیران مختتالف باشتت د؛ امتتا در حقتتوق 

بتتر متتدیران اعمتتال  عمتتدتاًمخ  فی برای حفظ حقوق شرکا ار یتتت وجتتود دارد کتتق   یهاسمیمکان

ویی ، پاستتخگهایریگ میتصتتمتضمین دس رسی شرکا بتتق اطالعتتا  مربتتوط بتتق    ازجم ق،  شوندیم

با توجق بق ت تتوری حاکمیتتت شتترک ی، ( Norwood & Beveridge 1992: 6-8)اا امدیران و

شرکا بتتا استت فاده از اخ یتتارا  رتتانونی ختتود بتتق متتدیریت شتترکت بپردازنتتد، لتتزوم   کقیدرصورت

 صور  گیردا  ک  دهک  رلاا، بایس ی از سوی شرکا  اپاسخگویی، افشاء اطالعا  و

 میان شرکت و شرکا ایجاد تضاد منافع -3-1-1-3

تجاری بایس ی بق نحوی اردام بق مدیریت شرکت نمای د کق م افع شتترکت   یهاشرکت مدیران  

باشد و نق م افع بخشی از شرکاا ایجاد تضاد م افع میتتان شتترکت و شتترکا   موردتوجقدر ک یت آن  

ار بق انعقاد آن ک  شرکت را واد  بالطبع، شرکا، مدیران شرکت و  هاآنکق در    شودیمشام  فروضی  

کق ت ها بق نفع شرکا اکثریت است و نق م افع شتترکت در ک یتتت آنا عتتالوه بتتر   دینمایممعامالتی  

ا در این فروض، شتترکا شتترکت را وادار بتتق معام تتق بتتا شودیماین، شام  معام ق شرکا با خود نیز  

دیران بتتا ختتود و این فرض مشتتابق معام تتق متت   باش دیمکق خود سهامدار آن    ک  دیمشرک ی دیگر  

 یفیدر انجتتام وظتتا رانیمتتد   تخ فیمش ق بق دل  یامکان ارامق دعوادر رانون تجار  ایران    ااست 

است کق توسط سهامداران شتترکت  ییمش ق دعوا یدعوااندا  است کق در ربال شرکت تعهد نموده

 حتتقیال  276متتاده    ران،یتت در حقتتوق ا  گرددی  حقوق شرکت ارامق م  یفایدر جهت اس   رانیمد  قیع 

 اک تتدی مشتت ق اشتتاره متت  یبتتق امکتتان ارامتتق دعتتوا  1347  تجتتار   از رانون  یاصالح رسم   یرانون

رطعا این راهکار برای حمایت از سهامداران ار یت طراحی شده و مشتتابق   (ا12:  1396  ،یطهماسب)

اما در حقتتوق ایتتران ابهامتتا  م عتتددی در خصتتوح   رویکرد حقوق کامن ال در این زمی ق استا

ق وجود دارد، برای مثال، آیا شرط یک پ جم شرط ارامق دعوا است یتتا در استت مرار آن دعوای مش 

دعتتوا را مستت رد ک تتد؟ درصتتور  تعتتدد   ایتت دادخواستتت    تواندیم  اندارسهام  ایآ  نیز شرط است؟

از   ،یدرخصوح مسائ  مخ  تتف دادرستت   یریگ میتصم  ینظر آنان برااتفاق  ایداران دادخواه، آسهام

آنتتان   ایفرجام وسازش الزم است؟ آ  دنظر،یتجد  رخواست جاع بق کارش اس، دجم ق درخواست ار

( وجتتود ایتتن ابهامتتا  10و ااا ا )همان: بق را دارند؟ و اخر محکوم  قیحق درخواست صدور اجرائ

 برخالف نیت رانونگرار در حمایت از سهامداران خرد استا
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 نادیده گرفته شدن اقتدار مدیران در اداره شرکت -4-1-1-3

تجاری بتتا متتدیران   یهاشرکت ، اداره  دهدیمبررسی م ون رانونی در کشورهای مخ  ف نشان  

شرکت است و مدیران در ایتتن راستت ا از اخ یتتارا  الزم برختتوردار هستت  د و بتتر استتاس همتتین 

امتتا بررستتی ت تتوری حاکمیتتت ؛ شودیمبار  هاآنرانونی بر  یهات یمس ولاخ یارا  ایشان است کق 

 ،ااابا استت فاده از حتتق ختتود در عتتزل و نصتتب متتدیران و  توان دیمکق شرکا    دهدیمشرک ی نشان  

در راستت ای تحقتتق حقتتوق   توانتتدیمررار ده دا این اردام شتترکا    ریتأثتصمیما  مدیران را تحت  

و برای نی  بتتق مقاصتتد شخصتتی ایشتتان کتتق  سوءاس فادهدر اداره شرکت باشد و یا با   هاآنرانونی  

بتتا استت  اد بتتق ت تتوری  الکتتامن یهتتادادگاهیران استا مورد اخیتتر توستتط  مخالف با تصمیما  مد

( ب ابراین، مشخص است کتتق Cronqvist, 2002: 709حاکمیت شرک ی مم وع گردیده استا )

، متتواردی چتتون عتتدم شتتفافیت، هاشتترکت در صور  اعمتتال نظتتار  نام استتب بتتر شتتیوه اداره  

 ولیت و عدم پاستتخگویی اشخاصتتی کتتق مستت ول فرار از مس  م ظوربقاز رالب شرکت    سوءاس فاده

 ناگزیر خواهد بودا  اندبودهوارعی تصمیما  

در عم ، شرکا بق مدیریت شتترکت پرداخ تتق باشتت د و بتتا  کقیدرصورت،  الکامندر نظام حقوق  

از اخ یارا  رانونی خود اردام بق اعمالی چون معام ق با ختتود، نادیتتده گتترف ن حقتتوق   سوءاس فاده

مدیران بتتر  یهات یمس ولمشابق  ییهات یمس ولاا نمای د، اع شرکت وفشرکا ار یت، نادیده گرف ن م ا

مدیران و نقض تکالیف رتتانونی از  سوءاس فادهکق  طورهمانایشان بار خواهد شدا در این فروض، 

حقوری و کیفری روبرو است، بر طبق ت وری حاکمیتتت   یهات یمس ولمم وع بوده و با    هاآن  سوی

 (8:  1397)یوسف زاده و سایرین،    شرک ی، مس ولی ی مشابق مس ولیت مدیران خواهد داشتا

 حاکمیت شرکتی در ایران -2-1-3

 یهاشتترکت  شتترک ی ت یتت دستت ورالعم  حاکمبتتا تصتتویب » 1397حقتتوق ایتتران در ستتال در 

های نتتتظار  و ک  تترل بتتر « روشتتت رانیتت در بورس اوراق بهادار تهتتران و فرابتتورس ا  شدهرف قیپر

تالش شده تا با ایجاد   دس ورالعم در این    استا  ررارگرف قبیش ری    موردتوجق  یبورس  هایشرکت 

در راستت ای اهتتداف شتترکت و   هاشتترکت حرکتتت متتدیریت  ،  هاشرکت اس قالل بیش ر در مدیران  

 داران تسهی  نمایدامجموع سهام

 باید اعضای غیرموظف باش دا  رهیمد ت یهالف: تصریح بق ای کق اکثریت اعضای  

د توجق داشت کق در مورد مدیران موظف و غیرموظف اختت الف نظراتتتی یادر این خصوح ب

در ازن درونی و بیرونتتی نیتتز شتتده استتتا  مدیری ی با تو   یهاس میسوجود دارد کق م جر بق ایجاد  

 عمتتده دارانسهام از گروه چ د یا یک اخ یار در عام های سهامیشرکت  ، ک  رل1زن درونینظام توا

تتتوان ایتتن نتتوع در حقوق ایتتران می( Baysinger, Barry, Hoskisson, 1990: 79) استا

شوندا بتتدیهی استتت کتتق بتتق هایی دانست کق از سوی مدیران موظف اداره میها را شرکت شرکت 

 
1 - Insider dominated 
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ک  ده )کق ک  رل  دارانسهام  و  شرکت   بین  نزدیکی  رابطۀ  سیس م  یران، در ایندار بودن مددلی  سهام

از مقبولیتتت  ژاپتتن و نظیتتر آلمتتان ایتتن نظتتام در کشتتورهاییا دارد وجود مدیر شرکت نیز هس  د(

 کتتق  آنجتتا  تتتا  در ایتتن نظتتام  متتدیران  و  مالکان  ت گات گ  رابطۀ  ،یطورک بق  ابیش ری برخوردار است 

 (,op. cit: 709Cronqvist) استا  امر مثب ی شود،می  1نمای دگی  هایکاهب هزی ق بق  مربوط

مدیرانی کق از بیتترون از شتترکت   از سوی  عام  های سهامی، شرکت 2بیرونیتوازن    هایدر نظام

 زیتتادی گتتروه بق م ع ق شرکت  سهام و شوندمی ، ک  رلرموظفیغیا همان مدیران  اندشدهان خاب

 و مالکیتتت  بتتین وضعیت  این در (Graham, 2008: 11) استا یحقور و حقیقی داراناز سهام

 ک  دگان آن هس  داداران مالکان شرکت و مدیران ک  رلوجود دارد و سهام  مرزب دی  شرکت   ک  رل

 رأی  حتتق  اعمتتال  با  ت ها  داراندر این سیس م، سهاما  پرتعدادند  انگ س ان  امریکا و  در  هاشرکت   این

 هاایتتن سیستت م )نظار  سهامداران بر مدیران( در نمای دگی مس  ۀا دشون وارع مؤثر توان دمی  خود

بدیهی است کق در صور  ایجتتاد یتتک   (3  :پیشین،  یوسف زاده و سایرینا )است   مشهود  خوبیبق

بیرونی از طریق افتتزایب تعتتداد متتدیران غیرموظتتف، بایستت ی راهکارهتتای نظتتارتی سیس م توازن  

ایشان فراهم گرددا در مقابتت  در صتتور  استت فاده از نظتتام   م اسبی نیز برای نظار  سهامداران بر

 توازن درونی، تکیق اص ی باید بر مس  ق تعارض م افع مدیران موظف و سایر سهامداران باشدا

و در   ک تتدیمحاکمیت شرک ی از سیس م توازن بیرونی اس فاده    دس ورالعم مشخص است کق  

را از طریتتق   ک  تتدهک  رلرابر ستتهامداران عمتتده و  همین راس ا تالش شده تا اس قالل مدیران در ب

 مقرر داش ق: نامقنییآاین  4تغییر دهدا رسمت اخیر ماده   هاآنتغییر شرایط ان خاب 

نبایتتد   رهیمتتد ت یهمس ق     یباش د و تعداد اعضا  رموظفیباید غ  رهیمد ت یه  یاعضا  ت یاکثر»

 «باشدا  رهیمد ت یهدرصد تعداد ک  اعضای  20کم ر از 

 3ااستت قالل را دارا باشتتد  طیاست کتتق شتترا  رهیمد ت یهعضو    یقیشخص حق،  نامقنییآطبق    بر

کتتق بتتر  میرمستت قیغ ایتت  میم تتافع مستت ق ایتت فقتتدان هرگونتتق رابطتتق   از:  انتتدعبار   استت قالل  طیشرا

بتتق  یو یریگ کتتق موجتتب جهتتت   یاگونقشخص اثرگرار باشد بق  طرفانقیمس ق  و ب  یریگ میتصم

ستتبب عتتدم  زیتت شود و ن  فعانیذ ریسا ایاز سهامداران شرکت  یگروه خاص  ایسمت م افع شخص  

متترکور  نامتتقنییآعالوه بر ایتتن،   4صرفق و صالح شرکت گرددا  ای  انم افع سهامدار  کسانی  ت یرعا

 5تمثی تتی ذکتتر نمتتوده استتتا  صور بقمواردی را کق در آن عدم اس قالل مدیران مشخص است،  

در بتتورس   شدهرف قیپرسهامی عام    یهاشرکت شیوه ان خاب مدیران  مزبور    نامقنییآ،  عالوه بر این

ستتهامی(  یهاشتترکت را بق نحو محسوسی نسبت بق الیحق رانونی اصالح رانون تجار  )در بتتاب 

 
1- Agency cost 
2 - Outsider dominated 

 آیین نامق حاکمیت شرک یا 1ماده  1ب د  - 3
 همانا - 4
 همانا - 5
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، در خصتتوح 1347بتترای مثتتال در الیحتتق اصتتالح رتتانون تجتتار  مصتتوب  تغییتتر داده استتتا

 سهامی آمده است:  یهاشرکت 

در عدد مدیرانی کق باید ان ختتاب شتتوند   ده دهیرأمدیران تعداد آراء هر  اا در مورد ان خاب  ا»

 ده تتدهیرأمتترکور خواهتتد بتتودا  ضتتربحاص برابر بتتا   ده دهیرأشود و حق رأی هر  ضرب می

کق مای  باشد تقستتیم ک تتد اساستت امق  یچ دنفرتواند آراء خود را بق یک نفر بدهد یا آن را بین می

 ترتیب را مقرر داردا« تواند خالف اینشرکت نمی

این اخ یار را بتتق ستتهامداران اعطتتاء نمتتوده تتتا آراء ختتود را میتتان   گراررانونبر طبق این ماده  

اما از م ظر نوشتت ار حاضتتر، م طتتق ایتتن ؛ ده د یرأمدیران پخب نموده و یا ت ها بق یکی از ایشان 

با اس فاده از راهکار مزبور،   چراکق،  گرددیبازمماده بق موضوع حمایت از حقوق سهامداران ار یت  

 رهیمتتد ت یهدر  هاآنحدار  یک مدیر را ان خاب ک  د کق حافظ م افع   توان دیم  1سهامداران ار یت 

، بتتا العادهفوق  طوربقبا دعو  مجمع عمومی عادی    توان دیمسهامداران اکثریت    کقیدرحالباشد، )

متتدیر ان ختتابی ار یتتت ستتهامداران را یک حاضرین(    عالوهبقنصف  مرکور )رعایت نصاب مجمع  

 (120:  1388یت را تضییع ک  دا( )مشکی، عزل ک  د و بق این وسی ق حقوق ار 

، مدیران مس ق  کق طبق شرایط ان خاب و ادامق فعالیت باید نامقنییآاما مشخص است کق طبق  

ا ستتهامداران مس ق  بوده و همچ ان نیز مس ق  بتتاری بمان تتد، بتتق دلیتت  ای کتتق وابستت گی متتالی بتت 

 طوربتتقنمای تتدگان م استتبی بتترای کتت  ستتهامداران و    توان دیمو سایر مدیران ندارند،    ک  دهک  رل

خاح، سهامداران خرد باش دا الزم بق ذکر است کتتق در صتتور  برک تتاری متتدیر مستت ق ، متتدیر 

 رهیمتتد ت یه، تعتتداد اعضتتای مستت ق   درهرحتتالو    2جایگزین وی خواهتتد شتتد  البدلیع مس ق   

درصد تعداد مدیران و یا اگر اساس امق تعداد بیش ری را مقرر داشتت ق باشتتد، از آن   20از    تواندیمن

شرایط استت قالل را از دستتت   رهیمد ت یهعضو مس ق     کقیدرصورت،  حالنیدرعمیزان کم ر شودا  

مشتتخص شتتود عضتتو مستت ق   کقیدرصتتورت» و 3بایس ی فورا آن را بق شتترکت اطتتالع دهتتد  دهد

 کتتقنیا ایآن بق شرکت ن موده و   یو اردام بق اعالم فور  دادهازدست اس قالل را    طیشرا  هریمد ت یه

اس قالل را نداشتت ق استتت، م خ تتف محستتوب شتتده و   طیاز زمان ان خاب، شرا  یمشخص شود و

رتتانون »توستتعق   14متتاده    یتتیاجرا  نامتتقنییناشتتران، آ  یانضباط  یهاحسب مورد طبق دس ورالعم 

 «یرانون اساستت   44اص     یک   یهااست یس  یاجرا   یتسه  یدر راس ا  دیجد  یمال  یابزارها و نهادها

 4«اشودیم یدگ یرس یو مقررا  مرتبط، بق تخ فا  و  نیروان  ریو سا

 
ان خاب دارندگان بیست سهم در صورتی کق سرما  - 1 بق  از مدیران  باشد، حدار  یکی  تقسیم شده  یق یک شرکت بق صد سهم 

 خواهد بودا 
 البدل مس ق  هیا  مدیره ان خاب نمایدا«: »مجمع عمومی باید یک شخص را بق ع وان عضو ع ی 40ماده  - 2
 آیین نامق حاکمیت شرک ی  41ماده  - 3
 تبصره همان مادها - 4



 

481 

 

 

حم
ب 

چو
هار

چ
ت 

ای
ق 

قو
 ح

در
رد 

 خ
ان

دار
هام

 س
از

من
کا

 ال
ان

ایر
ق 

قو
 ح

و
 

 

 کنندهکنترلمسئولیت سهامداران  -2-3

 کنندهکنترلابعاد مسئولیت سهامداران  -1-2-3

ان خاب متتدیران کتتق تتتالش تدابیر موجود در خصوح   باوجودامروزه مشخص شده است کق  

امتتا پیچیتتدگی رف ارهتتای ستتهامداران   ،دارند بق نحوی از حقوق سهامداران ار یت حمایت نمای تتد

 الیحتتق  129  متتادهدر  نموده استتتا بتترای مثتتال،    اثریباین تدابیر را    بق نحوی است کق  ک  دهک  رل

و   رهیمتتد ت یهضتتای  رانونی اصالح رسم ی از رانون تجار  چهارچوب خاصی برای معامال  اع

شرکت   رعام یمدیا    رهیمد ت یهکق اعضای    ییهاشرکت و    مؤسسا مدیرعام  شرکت و همچ ین  

 فتتوق، حتتوزه  مقررهبا وضع    1استا  شدهگرف قباشد در نظر    هاآن  رعام یمدیا    رهیمد ت یهیا عضو  

رکت نسبت بق سهامی با ش  یهاشرکت   رعام یمدبر طرف معام ق شدن مدیران و    گراررانونک  رل  

 یهاشتترکت است و بسیاری از رراردادهتتایی را کتتق شتترکت متتادر بتتا    اف قیگس رشرانون تجار   

طرف معام تتق در  یهاشرکت ا حال فرضی را در نظر بگیرید کق ردیگ یم، دربر  ک دیموابس ق م عقد  

از طریتتق  توان تتدیمکتتق ایشتتان  3، ب کق در تم ک سهامداران اکثری تتی هستت  د2تم ک مدیران نبوده

، در چ تتین وضتتعی ی نمای تتداعمال فشار بر متتدیران ان ختتابی ختتود ارتتدام بتتق معام تتق بتتا شتترکت 

هستت  د و مشتتکال  ناشتتی از آن  ک  دهک  رلدر عم  هر دو طرف معام ق سهامداران    کقیباوجودا

مشابق معامال  مم وعق مدیران است، اما مقررا  رتتانون تجتتار ، الیحتتق رتتانونی اصتتالح رتتانون 

الیحق اصالح رانون تجار  تتتوان ج تتوگیری از تضتتییع حقتتوق ستتهامداران   سینو بیپار  و  تج

 ار یت را نداردا

، دادگاه تردیدی در خصوح اعمال مس ولیت بتتر ایتتن کایآمراین در حالی است کق در حقوق  

 :شدهانیبدر این خصوح ا ک  دینمافراد  

انتتدا در متتواردی همتتین ختتود مم وعهای تجاری از انجام برخی معتتامال  بتتا  »مدیران شرکت 

داران کق هتتدف از آن، حفتتظ حقتتوق ستتهام  مقررشدهک  ده نیز  داران ک  رلها برای سهاممم وعیت 

برای مثال، در دعوای »شرکت نفت (  Norwood, op.cit: 680& Beveridge) «ار یت است 

داران دعتتوا ع یتتق ستتهام امتتۀداران ار یت اردام بق ارسهام  4یالدیم1971سی ک ر ع یق لوین« در سال  

اند، زیرا بتتق ک  ده کرده، مدعی شدند: نخست، ایشان وظیفۀ وفاداری بق شرکت را نقض کردهک  رل

اندا دیگر آنکتتق بتتا داران نمودهبق سهام  ازحدبیبدلی  نیازشان بق وجق نقد، اردام بق پرداخت سود  

تجاری ایشان باشتتد،   وکارکسب بق حال    ترم اسب   کقینحو بقهای تابعق  مجدد شرکت   یدهسازمان

طرفتتق بتتا شتترک ی برودا سوم، سبب اجرای یتتک رتترارداد یک  دادهازدست ها  موجب شدند فرصت 

 
 آمده استا   1384و بعد از ماده در الیحق ی اصالح رانون تجار   605ت معام ق ی مدیران شرکت با شرکت در ماده ی مم وعی -1
 در وارع، مدیران ت ها دارای سهام مدیری ی هس  د و مابقی سهام در اخ یار سهامداران استا - 2
هس    - 3 شرکت  عمده  سهامداران  مدیران  خود  ها  شرکت  برخی  در  وارع،  تعداد در  دارای  ت ها  مدیران  دیگر،  برخی  در  و  د 

 امحدودی سهام مدیری ی بوده و در عم  در این شرکت ها سهامداران نقب عمده ای در مدیریت شرکت خواه د داشت

در دعوای:    ا4 بق رأی صادره  این خصوح راکا   Sinclair Oil Corporation v. Levien,  280 A.2d 717, 723در 

(Del. 1971). 
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ک  تتده را از دو متتورد اول تبرئتتق داران ک  رلاندا دادگاه ستتهامک  ده شدهداران ک  رلوابس ق بق سهام

هتتا را مستت ول خستتارا  بود، اما در مورد سوم، آن  نشدهانجامای با خود  ها معام قکرد، زیرا در آن

 وارده ش اختا

 م ظور تحقق ع وان معام ق با خود، احراز دو مورد زیر ضروری است:بق

 و شرایط خود را تحمی  کرده باشدا  حضورداش قک  ده در دو طرف معام ق دار ک  رلسهام ▪

 1اداران ار یت فارد آن هس  دکق سهام ک  ده م افعی در انعقاد معام ق داش ق باشددار ک  رلسهام ▪

ک  تتده در انعقتتاد دار ک  رلراس ا بتتا م تتافع ستتهامداران ار یت نیز همم افع سهام  کقیدرصورتلرا  

 (اIbidای مم وع نیست« )معام ۀ یادشده باشد، چ ین معام ق

ی از طیتتف م  تتوع  الکتتامنبسیار است و بق همین دلیتت  امتتروزه در حقتتوق    دست نیازاموارد  

بتتا استت  اد  دست نیازادر مواردی    الکامندر حقوق    2اشودیمبار    ک  دهک  رلتکالیف بر سهامداران  

 اشوندیممس ول ش اخ ق    ک  دهک  رلبق دک رین گرر از شخصیت حقوری، سهامداران  

 و  شتترکت   و  شرکا  حقوری  شخصیت   اس قالل  گرف ن  نادیده  مع ی  بق  حقوری  شخصیت   از  گرر

 شخصتتیت  از گتترر یتتا نقتتض ،مثالع وانبقا است  شرکت  هایبدهی ربال در  شرکا  ش اخ ن  مس ول

 حقتتوری  شخصتتیت   اس قالل  گرف ن  نادیده  مع ای  بق  فرعی،  و  مادر  هایشرکت   یرابطق  در  حقوری

 & ,Gulati, Buchheit) استتت  متتادر شتترکت  شتت اخ ن مس ول م ظوربق فرعی، و مادر شرکت 

Thompson, 2007: 1201شخصتتیت  از گتترر دک تترین نیتتز انگ ستت ان در ریکتتا،آم همان تتد (ا 

 ,oh) اشودمی اعمال سهامداران توسط ک  رل از باالیی یدرجق کق رودمی کار بق ییدرجا حقوری

 سوءاستت فادهاز رتتدر  ک  تترل ختتود  ک  تتدهک  رل، در مواردی کق سهامداران وارعبق ( 2010:81

شتترایطی، تکتتالیف متتدیران شتترکت بتتر  بتتاوجود، ک  دیمنموده و اراده خود را بق شرکت تحمی  

توجتتق بتتق نقتتب ستتهامداران در  ازجم تتقا این تکالیف مب  ی بر مبتتانی م عتتددی شودیمایشان بار  

 ااست اا اسهامداران ار یت و یهاییداراراهبری و اداره شرکت، توانایی ایشان در ک  رل حقوق و 

 اندر حقوق ایر کنندهکنترلمسئولیت سهامداران  -2-2-3

 در حقوق ایران مقرراتی در خصوح مس ولیت ستتهامداران در متتواردی کتتق ایشتتان ارتتدام بتتق

، وجتتود اندگرف قتصمیما  مدیری ی شرکت را بق عهده  عمالًاز ردر  ک  رل نموده و   سوءاس فاده

ندارد و در صور  ارامق دعوایی در این خصوح، با اس  اد بق شخصیت حقوری مجتتزای شتترکت 

ایتتن رویکتترد در   (167:  پیشتتینو سایرین،    مقصودپوردعوا رد خواهد شدا )  مداران(از شرکا )سها

وجود  ک  دهک  رلحالی است کق در حقوق تطبیقی مقررا  و آرا م عددی در خصوح سهامداران 

معام تتق دارد کق شرح آن گرشتا در حقوق ایران نیز باید پریرفت، در مواردی کق مدیران با ختتود 

 
Gilbert v. El Paso Co., -Sinclair Oil, 280 A.2d at 720 ;22این خصوح راکا بق رأی صادره در دعوای:    ا در1

490 A.2d  1050 (Del. Ch. 1984), aff’d, 575 A.2d 1131 (Del. 1990). 
د اص ی، پییشین،  برای مشاهده انواع این نوع مس ولیت و رویق رضایی در این خصوح رجوع شود بق: )سربازیان و رس م زا  - 2

 (8ح
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رداماتی را در راس ای م افع خود یا برختتی از ستتهامداران )و نتتق کتت  ستتهامداران( و یا ا   دینمایم

رانونی مستت ول و بستتیاری از ایتتن ارتتداما  بتتا ضتتمانت اجتترای کیفتتری   ازنظر،  ده دیمصور   

از اخ یارا    سوءاس فادهبا    ؛ اما مشخص نیست کق اگر سهامداران(187:  1396)رزمان،    روبروست 

 گونقچیهاا ارداما  مشابهی انجام ده د، چرا  ااز طریق تهدید بق برک اری وو فشار بر مدیران    خود

 یدرستت بقکتتق برختتی حقورتتدانان    طورهمتتان  رستتدیم  بق نظرمس ولی ی بر ایشان بار نخواهد شدا  

گرف ق شود کتتق   در نظرمط ق    ردرآن، تفکیک شخصیت حقوری شرکت و شرکا نباید  اندکردهاشاره

 (174: نیشیپ  ن،یریمقصودپور و سا) اس فاده سهامداران را نیز در بر بگیرداح ی موارد آشکار سو  
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 یریگجهینت

ستتهامی عتتام موجتتب ایجتتاد تعارضتتا    یهاشرکت مشخص است کق پیچیده شده روابط در  

گوناگونی میان صاحبان سهام با یکدیگر و با مدیران شود کق این تغییرا  نیازم تتد تطتتابق رتتوانین 

مشخص گردیتتد کتتق راهکارهتتای م  تتوعی بتترای حمایتتت از ستتهامداران   الکامناستا در حقوق  

ایجاد مستت ولت و برختتی نیتتز بتتق   ٔ   قیدرزمش اسایی حقوق، برخی    ٔ   قیدرزمکق برخی    جادشدهیا

حمایت از سهامداران    قیدرزمبخصوح    هاآنبسیاری از    ؛ کقمسائ  شک ی و ارامق دعوا نظر دارند

باید توجتتق در حقوق ایران موجود نیستا الب ق  ک  دهک  رلداران خرد و ایجاد مس ولیت برای سهام

داشت کق لزوم حمایت از سهامداران خرد، بحثی فراتر از ت تتوری حاکمیتتت شتترک ی و مستت ولیت 

، حمایت دروارعاست و مبانی م عدد حقوری و ار صادی بر آن داللت داردا    ک  دهک  رلسهامداران  

ام یتتت  نیتتتأموری دیگتتری همچتتون عتتدالت تتتوزیعی، از ستتهامداران ختترد مب  تتی بتتر ت تت 

کتتارکرد بازارهتتای اوراق  نیترمهمخرد   یهاقیسرما)تجمیع    ااست اا نیز  اخرد و  یهایگرارقیسرما

استتت کتتق در ایتتن زمی تتق در حقتتوق تطبیقتتی  ییهتتایت ور ازجم قبهادار است( اما این دو ت وری 

در ک ار آن، مواردی چون شیوه جبتتران   توجق شودا  هاآنو الزم است تا بق    ررارگرف ق  مورداس فاده

، امتتروزه ایتتن مستت  ق دروارتتعخسار  و آیین رسیدگی بق دعاوی این سهامداران نیز مطرح استا  

تضمین کام ی برای رعایتتت حقتتوق  تواندینماست کق صرف ش اسایی حقوق ماهوی،   آشکارشده

 سبی نیز در نظر گرف ق شودا سهامداران خرد باشد و الزم است تا راهکارهای شک ی م ا
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