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 هچکید
و ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثاار   محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت

ایا    ها اساس آن رب که متعددی وجود دارد مبانی، اما حقوقی فراوانی استمزایای 
و یاا ا  حجااب    شاود  حجاب شرکت خرق می قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و

یاا    طاور مساتقی    یاا ساهامداران باه     و باه بباآ آن مادیران   شاود   یما شرکت عبور 
ن و اجرای بعهدات شارکت  ومتضامناً، شخصاً مسئول بأدیه دی مستقی ، منفرداً و غیر

 ،آمریکاا  متحاده  یااالت انگلستان و ا یژهوه حقوق کام  ال ب مبانی در شوند. ای  می
بنادی باه قاعاده     ها ضم  پای ای  کشور اییضیافته است و رویه ق  بوسعه فراوانی

آن را کناار   ،گرفته استفاده قرار جا ای  قاعده مورد سوء ر ه ،مسئولیت محدود یهاول
پرسش اصلی ای  است که مبانی خرق حجاب در حقاوق انگلساتان و    اند. گذاشته

آمریکا با چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهات مقابلاه باا اساتفاده     
ی کاغاذی انببااق دارد و مباانی    ها شرکتی بجاری و بشکیل ها شرکتابزاری ا  

حقاوق دو   هرچندبومی با چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن ای  است که 
بارای   مادت  کوبااه کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انبباق دارد، لایک  در  

 مقابله با معضالت فوق وضآ قوانی  بنها چاره کار است.

، گاروه  عباور ا  حجااب شارکت   ، یابازار  ی دکتار ب شارکت،  خارق حجاا   :یديواژگان کل

 .یندگینما یهنظر ،محدود یتمسئول، ها شرکت
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  مقدمه

االصااول بااه اراده  انتخاااب نااوک شاارکت ا  حیاام میاازان مساائولیت سااهامداران علاای 

ها در مقام بشکیل شرکت در فرآیندی شبیه به  شرکت بستگی دارد و آن دهندگان یلبشک

یاا    اعا  ا  مسائولیت محادود    ،هاا  بارای شارکت   شاده  بینی یشپ یها کی ا  قالبی  ،عقد

محدود و میزان مسئولیت شخصی خود را در شارکت بعیای  و جهات اطاالک عماوم      ان

د و محدود باه عادم   کنند. واضح است که ای  اختیار مانند هر حق دیگری مقیّ آگهی می

مادیر   ایا   ارکسوت ساهامد  موارد متعددی وجود دارد که اشخاص در است. استفاده سوء

دیگاران  ه اینکه خود را به شکل خاصی ب یلیا به دل  اقدامات خودات و بصمیم  واسبه به

در برابار  ، کنناد  اعتماد مای  محدود مسئولیت ها به ای  ظاهر مغایر با کنند و آن معرفی می

بوان گفت قاعده مسائولیت محادود در    می ،نتیجه شوند. در اشخاص مسئول شناخته می

اساتفاده ا  حاق قارار     منآ اضرار به غیار، مناآ بقلاب، مناآ ساوء      ؛واعد ثانویهبقابل با ق

صارفاً ا  آن باه    گیرد؛ به عبارت دیگر قاعده مسئولیت محدود در ماورد کساانی کاه    می

جریان ندارد. نظر به اهمیتی که  ،کنند شخصی استفاده می استفاده عنوان ابزاری برای سوء

های باورس و فارا    و رونق با ار مل محرک اقتصادیقاعده مسئولیت محدود به عنوان عا

ای پیادا   ببیی  اساتثنااات آن و قلمارو ایا  اساتثنااات اهمیات ویاژه       ،بورس سهام دارد

یکای ا     گذاشت  مسئولیت محادود باه   یا کنار  خرق حجاب شرکت که یطور به ؛کند می

کاه باا    بحقیاق حاضار در پای آن اسات     بری  مباحم حقوقی ببدیل شده است. پیچیده

حقوق انگلستان و برخی ا  ایاالت آمریکاا کاه ا  پیشاگامان نظریاه      های یدگاهبررسی د

 مبانی خارق حجااب شارکت و مسائولیت ساهامداران و      ،خرق حجاب شرکت هستند

قلمرو حدود و قیود آن را شناسایی کرده و با مبانی موجاود در حقاوق ایاران     مدیران و

انی حقوق خارجی باا مباانی کلای پذیرفتاه شاده در      آیا مب که با معلوم شودکند مقایسه 

اسات کاه ا  منظار حقاوق      ینکتاه ضارور   یا  ذکار ا  یا خیر؟  حقوق ایران انبباق دارد

اناد، قواعاد خارق حجااب شارکت و قواعاد        قارار گرفتاه   یقکه اساس ببب ییکشورها

و  رود یبکاار ما   یرسهامدار و مد یهعل یتمسئول یجادبه عنوان دو منبآ ا یمدن یتمسئول

ا  خرق حجاب شرکت  یناش های یتا  مسئول یزشرکت ن یهو سای عمل ی،رسم یرانمد
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اسات. در   یتو قلمارو مسائول   یدر ادلاه اثبااب   دو مبنا صارفاً  ی . بفاوت ایستندمصون ن

 یانو   یربقص ی ب یتورود ضرر و راببه سبب یر،عنصر بقص یدبا ی،مدن یتمسئول یدعو

 یازان با م دیده یانفقط نسبت به   یزاثبات شود و جبران خسارت ن یمدع یوارده ا  سو

درجه  ای یر بناسب با درجه بقص یزخسارت ن یی بع درو  یردگ خسارت وارده صورت می

که در خرق حجاب دادگاه بنها موجباات و   یحال شود، در می یدهعمل مقصر سنج یربأث

و  یاون ه  بود، نسابت باه هماه د   آن فرا یطکند و چنانچه شرا می یامکان خرق را بررس

جباران   ان،عمل و نسابت باه هماه طلبکاار     یربأث ای یر اشخاص، بدون لحاظ درجه بقص

کاه   یشارکت کاغاذ   کیا   یهو ساا  یعمل ی،رسم یرمد ،. به عنوان مثالیردگ صورت می

شارکت در برابار هماه     یاون د یهشرکت را ابزار بجارت خود قرار داده است، مسئول کل

و ساهامداران مناوب باه احارا  عادم       یرانبه ماد  یتمسئول ی ا یلماشخاص است و بح

 یتمقالاه مسائول   یا  در ا یجاه، . در نتیستو انحالل آن ن یشخص حقوق ییدارا یتکفا

باا   بحقیاق  یدها  . ا  حیام ساا مان  یارد گ قرار می یدر کنار سهامدار مورد بررس یرانمد

و رکا  اصالی با ارهاای     بوجه به اینکه قاعده مسئولیت محدود، موبور محرکه اقتصااد 

شود و مبانی خرق حجاب استثنایی بر ای   سهام اع  ا  بورس و فرا بورس محسوب می

اختصااص   لذا بند نخست ای  بحقیق به ببیی  قاعاده مسائولیت محادود    ،قاعده هستند

 حقاوق انگلساتان و آمریکاا    ا  طرفی چون مباانی خارق حجااب شارکت در     داده شد.

 حقاوق ایا  دو   ،شینه و محتوا و جزایاات متفااوت هساتند   سنخیت ا  حیم پی یرغ عل

کشور در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نیز مباانی حقاوق ایاران    

حقوق انگلستان و آمریکا مورد بحلیل قرار گرفته اسات و حاصال    های یدگاهمتناظر با د

وانی  در ایا  حاو ه منتهای    برای وضآ قا  هایی یشنهادگیری و بیان پ ای  بببیق، به نتیجه

 .شد

 

 قاعده مسئولیت محدود .1

رسد،  نخستی  پرسشی که در راببه با خرق حجاب شرکت و مبانی آن به ذه  می

یا استثناء و اگر اساتثنا اسات، اساتثناء بار       ای  است که خرق حجاب شرکت اصل است



 
 4 7238بهار ، اول، شماره یا ده دوره 

حجاب شرکت که خرق ابفاق نظر دارند ی حقوقی ها سیست   بمامی ؟ای است چه قاعده

 یتشارکت باا محادود    یتاساتقالل شخصا   قاعده مسئولیت محدود اسات.  ی براستثنای

 ی در عا  یبضاامن  یهاا  شارکت  یرنظ ییها شرکت  یراندارد،  یآن مال مه عقل یتمسئول

 فرماا اسات. ا  نظار    نامحادود حکا    مسائولیت هاا   بار آن  یحال که استقالل دارند ولا 

 ،محادود بقادم دارد   یتمسئول یدایشتقل بر پمس یها شرکت یلسابقه بشک یزن یخیبار 

 یقمنظااور بشااو محاادود در قاارن نااو ده  باار حسااب ضاارورت و بااه یتمساائول  یاارا

 آماد  یاد پد بار  افزونید در جهت بول یشترب یها شرکت یلبشک یلو بسه یگذار یهسرما

(Posner, 1986: 79; Ribstein, 1991: 55; Easterbrook & Fischel, 1991: 97.)  اساتقالل 

اناد کاه    خاورده  یوناد پ یگردکی  با یا گونه محدود به یتشرکت و قاعده مسئول یتشخص

بضاامنی نیاز طلبکااران     یهاا  با مسئولیت نامحادود نظیار شارکت    یها حتی در شرکت

شرکت حق مراجعه مستقی  به سهامداران شرکت برای مبالبه طلاب خاود را ندارناد و    

دهی و انحالل شخصیت حقوقی شارکت  بنها پس ا  احرا  نابوانی شرکت در پرداخت ب

مسئولیت سهامداران شرکت در  ،ی  بربیبه ا. بکنندشرکت مراجعه  یبوانند به شرکا می

صاورت فار  اساتقالل     یا  ا غیار  در ،عار  آن  گیارد ناه در   طول شرکت قرار مای 

 یارا اگار    ،کناد  شخصیت حقوقی و حتی ادعای موجودیت شرکت، بیهاوده جلاوه مای   

السویه برای وصول مبالبات خود ا  شارکت   حدومر  و به نحو علی طلبکار بتواند بدون

  دیگر وجاود شارکت   ،یکدیگر مراجعه کند  عر  یا شرکت در  یک ا  سهامداران به هر

بوان گفات اساتقالل شخصایت     خواهد بود؛ بنابرای  می السویه و بیهوده یا عدم آن علی

در وهلاه   یت محادود نیاز  ها اسات و قاعاده مسائول    حقوقی، مقتضای ذات کلیه شرکت

قاعده مسائولیت محادود در    ،طرفی ضام  استقالل شخصیت حقوقی است. ا  ،نخست

شاود. افاراد جامعاه ا  حیام      گذاری محسوب می هسرمای ا واقآ نوعی حمایت قضایی 

یاا    بوانناد  نمای  گاذاران  یهیاک درجاه نیساتند و بسایاری ا  سارما       در یریپذربوان خب

کال دارایای خاود را ا  دسات      در رشته خااص،  گذاری یهسرماخواهند در راستای  نمی

دهند. قاعده مسئولیت محدود ایا  امکاان    یا در معر  خبر ا  دست رفت  قرار  بدهند

 ،شخصی های ییکند که ای  دسته ا  افراد فارغ ا  دغدغه ا  دست دادن دارا را فراه  می
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هاا باه    نامحدود در شرکت پذیرش مسئولیت ،به عرصه بجارت وارد شوند. عالوه بر آن

موجودیت و بقاء شارکت باه    ی کهطوره ب ،کند شدت شرکت را به اشخاص وابسته می

دارد. ضام  اینکاه    شود و شرکت را ا  حرکت مستقل با  می سهامدارانش متکی می بقاء

یکادیگر را نیاز باه      شارکت باا   یراببه شارکا  ،بعلق خاطر و وابستگی شرکت به شرکا

مادنی بایاد باه     یکه مانند شارکا  یا گونهه ب ،کند شخصی ببدیل می روابط خانوادگی و

بشکیل شرکت را دشوار سااخته   ،باشند که ای  شرایط ویژه همدیگر اعتماد کامل داشته

ک ا  شرکا را با صعوبت مواجه سااخته  ی و بر فر  بشکیل نیز انتقال سهام ا  سوی هر

گردش  صول اولیه بجارت که مبتنی برکه ای  امر با ا کند و منوب به رضایت سایری  می

منافاات دارد. ا  طارد دیگار، اجارای      ،ثروت و نقل و انتقال ساده و سریآ سهام است

جاو   اشخاص سود استفاده و شرب قاعده مسئولیت محدود ممک  است مورد سوء قید یب

یاا بقصایر و رفتارهاای      ای بحت لاوای آن، مسائولیت بعماد    و متقلب قرار گیرد و عده

آمیز بجاری خود را به اشخاص ثالم طرد معامله با شارکت بحمیال کنناد. باه      طرهمخا

معتقدناد بایاد خبار و     ،برخی ضم  مخالفت با قاعده مسئولیت محادود  ،همی  جهت

یاا اساتحقاق بارای      بجاری را به اشخاصی که بیشاتری  باوان   های یت یان ناشی ا  فعال

گذار  طور منبقی هر سرمایه به ،  یراTollison,1979:35)کرد )بحمل آن را دارند معبود 

 قبولی ا  ریسک بجاری خود را بپذیرد.  باید در هر شرایبی سبوح مبلوب و قابل

 
 

 رویه قضایی پیدایش مسئولیت محدود در قوانین و .1-1

 مسئولیت محدود در قرن نو ده  به عنوان عاملی جهت بشویق مشارکت عماومی 

که در فرانسه به ساال  ی طوره ب د؛حقوقی کشورها ش های سیست  وارد ،گذاری و سرمایه 

وارد حقاوق ایا     7828در ساال   متحاده  یااالت قانون بجارت نااپلئون و در ا  در 7881

بشااخیص  مااان دقیااق پیاادایش نظریااه .  (Dignam & Lowry,2006:17)شاادکشااورها 

 یهاا  ساال  قباآ در طاور  باه   ولی  ،محل بحم است بریتانیا اگرچه مسئولیت محدود در

 یهاا  پارلمان انگلستان نخستی  قانون مسئولیت محدود و قانون شارکت ، 7811و  7811
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 3رویه قضایی در پرونده سالمون علیه ساالمون  7883را بصویب کرد و در سال  7سهامی

 حقاوق انگلساتان در   ایا  پروناده در   (Dignam & Lowry,2006:18).  د ییدبر آن مهر بأ

شاود؛ بناابرای  در    لیه نظریه خرق حجاب شرکت نیاز محساوب مای   عی  حال مبنای او

ها شخصیتی مساتقل   شرکت ،های حقوقی همانند دیگر سیست  ،و انگلستان متحده یاالتا

االصاول ا   ساهامداران علای   ،با مسئولیت محادود  یها ا  سهامداران دارند و در شرکت

بنهاا شارکت    و (Ballantine,1946:287-8) انجام بعهدات شرکت مصون و مبری هساتند 

مسئول اجرای بعهدات خویش است و بستانکاران شرکت برای وصول مبالباات خاود،   

 ایا  اصال در  . (Solomon & et al.,2002:328) به دارایی شرکت را دارند یفقط حق ابکا

 دکتاری ، اصال   برابار ایا   در اشاتهار دارد و   2به دکتاری  هویات قاانونی    متحده یاالتا

یک اصل بنیاادی  در پاس سیسات  حقاوقی در نظار گرفتاه         مسئولیت محدود به عنوان

یا   شود. ا  نظر بحلیل حقوقی نیز بعیی  وضعیت حقوقی شرکت ا  حیم محدودیت می

پاذیرش ریساک    یا عادم   پذیرش عدم محدودیت مسئولیت که متأثر ا  اهداد شرکا در

که ماددای قصاد    ییحقوقی با آنجا یها االصول بابآ قصد شرکا است و نظامعلی ،است

اشخاص ثالم  یاان وارد   و  و ساختار محدود شرکت به حقوق عمومی دهندگان یلبشک

هاا   دادگاه ،شمارند. در نتیجه برخالد طلبکاران مورد بوافق را محترم می ساختار ،نسا د

 اشخاصای  بمایل  (Lezcano Navarro,2013:43)د حجاب شرکت ندارن قبمایلی به خر

 دانساات هااا گاروه شاارکت  رشااد المللاای شادن بجااارت و  واسابه باای   بااوان بااه را مای 

(Blankenburg & et al.,2010:824).  قاعاده  ، کشاورهای بحات بررسای    در نتیجه اینکاه

شاود و خارق حجااب در رویاه      یک قاعده اولیه اعمال مای   مسئولیت محدود به عنوان

قواعاد خارق حجااب    ، یی دارد. در نتیجاه ای کامالً خالد قاعده و اساتثنا  قضایی چهره

گیری قابل بوجه و کاافی   احرا  شرایط آن وسواس و سخت شوند و در بفسیر مضیق می

گیرد و لذا در مقام اعمال مقررات خرق حجاب باید همواره قاعده مسئولیت  صورت می

 مینه موضوک در نظر داشت و خرق حجااب شارکت را صارفاً     س محدود را به عنوان پ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Joint Stock Companies ACT 1844.   

2. Salmon V. Salmon & Co (1897) Ac 22. 

3. Entity Law Doctrine 
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 .موارد متیق  و منصوص و با احرا  جمیآ شرایط مجا  دانستدر 
 

 1ها شرکتگروه تحول در مفهوم مسئولیت محدود با ظهور . 1-2

 ،که باعم بغییرات اساسی در مفهوم مسئولیت محدود شده اسات   یکی ا  مفاهیمی

ها مجا  باه خریاد    ، شرکت7883ا  سال  متحده یاالتا در ها است. شرکتگروه بشکیل 

بابعاه باه    یهاا  مبادرت باه بشاکیل شارکت    ،عالوه بر آن و ها شدند سهام سایر شرکت

که ایا    کردند هایشان یتیا ایجاد بوسعه در فعال شان  یمنظور انجام بخشی ا  امور بجار

  شاادنظاار و اصااالح مفهااوم ساانتی مساائولیت محاادود     دبحااوالت باعاام بجدیاا 

.(Muchlinski,2002:251-2) یی کاه دارای هاا  شارکت گاروه  با ظهور ای  پدیده و بشکیل 

 یریکاارگ  را بحت مدیریت واحد با به و منافآ مشترک هستند و اهداد مشترکی اهداد

باا   یهاا  موضاوک خارق حجااب شارکت     ،کنند دنبال می 2و مدیران سایه 3مدیران عملی

 یهاا   یرا ا  طرفای سااختار شارکت    ،مسئولیت محدود وارد عرصه جدیدی شده است

اسات کاه    یاده بن دره  یا گونه به بابعه یها مادر و شرکت یها گروهی مشتمل بر شرکت

 نمایاد. ا   ها دشاوار مای   ببآ آن بفکیک مسئولیت آن یکدیگر و به  ها ا  بفکیک منافآ آن

ا باه  بابعه سود ببارد و آن ر  یها پذیرش اینکه شرکت مادر ا  منافآ شرکت ،سوی دیگر

عاای  حااال ا  مضااار و  راسااتای منااافآ خااود بکااار باارد، ولاای در  عنااوان اباازاری در

در  ا  عادالت و انصااد شاناخته شاده اسات.      باه دور  ،آن در امان باشد های یتمسئول

و  متحاده  یااالت )ا حقوق کام  ال های قضایی در ای ا  قوانی  و رویه حج  عمده ،نتیجه

 حجااب  ببوریکاه دعااوی خارق    ،یافتاه اسات    ها اختصاص شرکتگروه انگلستان( به 

مساائولیت بشااکیل   حااو ه بااری  دعاااوی را در  بعااداد مریکااا پاار ر آخصوصاااً د

کاه باه هار دلیال       ماان  و طلبکااران ساعی دارناد در هار     (Strasser,2005:640)دهد می

یابناد آن را ا  ساهامداران     شارکت دسات   هاای  ییبوانند به طلب خود ا  محل دارا نمی

در ایا  نوشاتار   ، بناابرای  (Strasser,2005:641).  ها را مسئول بشناسند و آندریافت کنند 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Corporation Groups 

2. De Facto Directors 

3. Shadow Directors 
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حقوق امریکا و انگلستان با بأکید بیشتر بر مسائولیت در   مبانی خرق حجاب شرکت در

یاا    شارکت ماادر   ،حقوق ایاران  گیرد. در ها مورد مبالعه و بررسی قرار می شرکتگروه 

قاانون   7مااده   33ای نظیار بناد    قوانی  پراکنده کننده در هلدینگ به عنوان شرکت کنترل

 331و مااده   11کلی اصل  های یاستو قانون اجرای س 7281با ار اوراق بهادار مصوب 

بینی و  پیش  الیحه جدید قانون بجارت مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی

دارند و  ها ه  در عمل وجود شرکتگروه بنابرای   (.7231)رضایی،  بعریف شده است

ماادر در   یها اند و موضوک مسئولیت شرکت ه  در قوانی  ایران به رسمیت شناخته شده

هایی که در عمال ا    اشخاص ثالم و سوءاستفاده در قبال بابعه یها قبال اقدامات شرکت

 آن دودا  شخصیت حقاوقی شارکت و مسائولیت محا     استفاده باب سوء  خأل قانونی در

ابزارهای موجود قانونی و ایجاد  یلهوس مقابله حقوقی با ای  پدیده را به ،شود می همشاهد

 سا د. می یرناپذ ابزارهای جدید اجتناب
 

 مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان. 2

 ت.شکل گرفا  7حقوق انگلستان در پرونده سالمون درخرق حجاب شرکت  قاعده

خواهان متقاضی خرق حجاب شرکت و پرداخت غرامت بوسط سهامدار  ،آن پرونده در

خالد دادگاه بدوی ای  ادعاا را باا بوجاه باه      بر اعیاننهایت مجلس  شرکت بود که در

مردود اعاالم کارد. باا ایا       ،قاعده مسئولیت محدود و اصل استقالل شخصیت حقوقی

رویاه قضاایی آن    ها  در  استثنااات متعددی بر ای  قاعده کلای ها  در قاوانی  و    ،حال

کشور شکل گرفته است که ای  استثنااات در دو بخش با عناوی  مبانی قانونی و مباانی  

 .گیرد قضایی مورد بررسی قرار می

 

 یمبانی قانون .2-1
رغ  اینکه سیست  حقوقی انگلستان مبتنی بر آراء قضایی است لیک  برخای ا    علی

گاذار خاود را موظاف باه      ت بوده که قاانون ای ا  اهمی مبانی خرق حجاب دارای درجه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Salomon 
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مداخله در آن دیده است. ای  مبانی که در قوانی  ای  کشور ببیی  شده است باا عناوان   

 شود. شود که ذیالً به بشریح موارد آن پرداخته می یممبانی قانونی شناخته 

 2و متقلبانه 1غیرقانونی تجارت. 2-1-1

در ورشکساتگی متجلای    ،خرق حجاب شرکتدر انگلستان، اساس مسئولیت ناشی ا  

قاانونی   به بجارت متقلباناه و غیار  ، 73812 قانون ورشکستگی 371الی  372شده است. مواد 

مادیر شارکت    قابالً  ای  قانون هار شخصای کاه    371موجب ماده به یافته است.   اختصاص

و سامت ورشکساتگی و بصافیه بارود     ه حال حاضر باشد و آن شرکت ب یا در  بجاری بوده

انادا    چشا   رسیده است که های   به ای  نتیجه می طور نوعی یا باید به  دانسته مدیر مذکور می

ولی با ای  حاال   ،رفت  به سمت ورشکستگی اجتناب کند معقولی وجود ندارد که شرکت ا 

 مربکااب بجااارت متقلبانااه شااده و باارای انجااام چناای  ،بااه فعالیاات شاارکت ادامااه بدهااد

 ،بیناد  شارکت باا میزانای کاه دادگااه متناساب مای        هاای  ییبت دارابواند به نس بقصیری می 

 مااااده نااااظر بااار مسااائولیت مااادیران اسااات     ایااا  1.مسااائول شاااناخته شاااود   

 (Tolmie,2016:358-364;Fletcher,2012:661-4). مقااام بشااخیص مساائولیت  دادگاااه در، 

مادیر باا   یاک    کاه  یباه نحاو    ،گیرد نظر می اوضاک و احوال شخصی در ضاببه نوعی را در

را   طاور ناوعی چاه بصامیمی     مواجهه با وضعیت شارکت باه   نظر در مدیر مورد مشخصات

. شرایط  مانی و موقعیت بجاری شرکت نیز بایاد در نظار گرفتاه شاود و بایاد      کرد ابخاذ می

باشد که هر شخص متعارفی به ای  نتیجه برسد که وضاعیت شارکت باه     یا گونه وضعیت به

دادگااه اعاالم    ،ای لنادن  پرونده شرکت بیمه ابکایی قاره . دررود سوی ورشکستگی پیش می

بار شاده باشاد و چنانچاه      وخی  کرد که برای بحقق بجارت غیرقانونی باید وضعیت شرکت

قاانونی   مسائولیت ناشای ا  بجاارت غیار     شاود، یا بهتار    همان سبح حفظ شود وضعیت در

اران را باه حاداقل برسااند و    همچنی  مدیری که ضرر احتمالی به طلبکا  متوجه مدیر نیست.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Wrongful Trading 

2. Fraudulent Trading  

3. Insolvency Act 1986 

4. Re Continental Assurance of Co London (2001) BPIR 733 Dignam and lowry, Company 

law, oxford uni.Press.2006. 
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7شاود.  نمی شناخته مسئول ،صورت معقول عمل کند با دقت و به
رویاه قضاایی    همچنای  ا   

مهاارت و   ،بر باشاد پیچیده بر و دارای روابط شرکت بزرگ چه شود که هرچنی  استنباب می

اثباات  و باار   (Bailey &  et al., 2008:119) اسات  بوانایی بیشتری ا  مدیر ماورد انتظاار  

عهاده   بر ،معقول و متعارد و مواظب عمل کرده است یک شخص  عنوان  اینکه مدیر به

الحاق و مادیر    فرقای بای  مادیر ساابق و     ،بحمیل مسئولیت به مدیر ست. درا خود او

قااانون  322ماااده  .(Bailey & et al., 2008:122)رد بالفعاال و ماادیر سااایه وجااود ناادا

بجاارت متقلباناه،    یبرا یفریک یضمانت اجرا ینیبیشعالوه بر پ 3انگلستان یها شرکت

شوند را به هار شاخص اعا  ا      که ممک  است مربکب بجارت متقلبانه یدامنه اشخاص

 یال را بکم یمفااد قاانون ورشکساتگ    یببرب ی بوسعه داده و به ا یهو سا یعمل یرانمد

 بقصایر او ا  که در اثر  محدوده اموالی در حیم حدود مسئولیت نیز مدیر ا  کرده است.

بوان نتیجاه گرفات    و می 2نتیجه و آثار اعمالش مسئول است به عنوان ،است دست رفته

همچنای  مسائولیت هار     ،استوار است اساس نظریه بقصیر وعی بره نکه ای  مسئولیت ب

نتیجاه مادیری کاه در      در ، (Dignam & Lowry,2006:415)فاردی اسات   یمدیر به نحو

شرکت نکارده   ها گیری ی بصم در گرفته و اقلیت قرار مدیره در یئتهبار  یان  بصمیمات

قاانون ورشکساتگی    371مسئولیت مدیران موضوک مااده  نباشد. بواند مسئول  می، است

حقاوق فرانساه،    در یریتبوان با مسئولیتی که مدیران به خاطر سوء مد انگلستان را نمی

حقوق   یرا قانون در ،ک نوک دانستی  هلند و ایران دارند، مقایسه و آن دو را ا  ،بلژیک

باری پیادا    قلمارو محادود   371نتیجاه مااده    در ،شاود  طور مضیق بفسیر می به انگلستان 

 ،گیارد قارار مای   371به همی  دلیل گفته شده است که آنچه بحت پوشش ماده  ،کند می

 ،مناسب و مدثر در جهت حمایت ا  طلبکاران اسات  یها گام قصور مدیران در برداشت 

صالحیت   اما مقوله عدم ،رسدناپذیر می  که ورشکستگی شرکت به نظر اجتناب ی مان رد

بر مبنای ایا    ،دهدکه شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار می یریتییا سوء مد  مدیران

 یهاا  ای  مسئولیت در شارکت  (Bailey & et al.,2008:122). شودقاعده پوشش داده نمی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Re Produce Marketing Consortium ltd, 1989, BCL 520. 
2. Companies Act 2006. 

3. Re Produce Marketing Consortium ltd, 1989, BCL 520. 
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محقق شود؛ بناابرای  شارکت    تبر شرکت فرعی ممک  اسه مدیریت سای  واسبه مادر به

 عناوان مادیر    باه  ،مدیریت شرکت فرعی مداخله دارد در یبوجه  مادری که به نحو قابل

دهد کاه بجاارت    سایه ممک  است مسئولیت پیدا کند. بجارت متقلبانه نیز  مانی رخ می

 ،مثاال  عناوان  باه  .قلبانه انجام شاود یا اهداد مت  شرکت با قصد بقلب و فریب طلبکاران

واقعی به طلبکاران معرفی کرده و ایا  فریاب    یا فعل وضعیتی غیر  وقتی مدیران در قول

قاانونی و متقلباناه    انتقال غیار  و  یا مدیر مبادرت به نقل و ثر در اضرار به طلبکار باشددم

در شارایبی کاه    ک پروندهی  مربکب بجارت متقلبانه شده است. در کند،دارایی شرکت 

مادیر   ،رفات  یافته بود و شرکت رو باه انحاالل مای     بدهی طلبکاران بدون وثیقه فزونی

کارد. دادگااه در ایا     قابل بوجه و غیرمتعارد دریافت مای  یها شرکت همچنان پاداش

اساس مفاد بجارت عادالنه باوده و   واقعی بر استفاده معنای سوءه مورد رأی داد که ای  ب

لذا حک  داده شاد کاه مادیر     ،قانون ورشکستگی است 372موضوک ماده  منزله بقلب به

پرداخات   ،طلبکاران را که بواسبة بجارت متقلبانه بحصایل شاده اسات    های یمبلغ بده

بلکاه ا  ساوی    ،لیک  دعاوی مذکور ناه ا  ساوی طلبکااران    ،(Fletcher,1994:309) کند

 طرح و پیگیری است.  مدیر بصفیه قابل

 از نام شرکت فادهاست سوء. 2-1-2

قانون ورشکساتگی   371و  371یکی دیگر ا  اقسام خرق حجاب قانونی، در مواد 

 1یا مدیران سایه شرکت باا    انگلستان آمده است. مبابق ای  مواد چنانچه مدیران بالفعل

ناام بسایار مشاابه    یاا    سال بعد ا  ورشکستگی شرکت، شرکت دیگری را باا ناام ببعای   

را ا  شرکت اصلی بخارد و ا  طریاق آن    ها ییهند که دیون و داراشرکت اولیه بشکیل د

یاا متضاامناً باا      منفارداً  ربط یدر برابر طلبکاران و سایر اشخاص ذ ،به بجارت ادامه دهد

ا   ،که در طاول مدیریتشاان ایجااد شاده     یدیگر های یتو مسئول ها یبرای بده ،شرکت

 (Davies, 2012: 252-6;Tolmie,2016:255). د شون دارایی شخص خود مسئول شناخته می

 انجام وظیفه مدیران و مدیر تصفیهتخلف از  .2-1-3

یک شارکت    گاه در جریان بصفیههر ،قانون ورشکستگی انگلستان 373مبابق ماده 

کننده اموال، اموالی را که  اداره ، اشخاصطور کلی یا به  یا مدیران بصفیه  معلوم شود مدیر



 
 12 7238بهار ، اول، شماره یا ده دوره 

یاا ا     اناد باه هادر داده   یدار برخالد وظیفه امانت ،انددر اختیار داشته بر حسب وظیفه

 اساتفاده  به خاطر نقض وظیفه امانت و ساوء  ،اندکرده هاستفاد اختیارات قانونی خود سوء

مسئول خواهند باود   است، مربوب به شرکت ی کهقانونی دیگر وظایف سایریا   ا  اختیار

 ،بیناد  کاه منصافانه مای    یپرداخت غرامت و جبران به هار میزانا   ها را به با  و دادگاه آن

کاه مادیر در معاملاه باه      در مواردی ،برای نمونه ،(Tolmie,2016:658-9) کند محکوم می

بخلاف ا  انجاام وظاایف قاانونی      ،مستقی  داشته باشاد  یا غیر  هزینه شرکت نفآ مستقی 

 .(Fletcher,2012:703) کند مصداق پیدا می

 

 مبانی قضایی. 2-2

اند که اه  ماوارد   خرق حجاب کرده در مواردی محاک  نیز ،جدای ا  مبانی قانونی

 گیرد. مورد بررسی قرار می ،آن

 نقض وظیفه مراقبت و نظارت. 2-2-1

غفلت و  ،مسئول مسامحه ،در مواردی شخص ،حقوق مسئولیت مدنی انگلستان در

 کناد:  بحقاق پیادا مای    شارایط  یار  شود. ای  مسئولیت با حصاول   انگاری خود می سهل

نقض کرده  و آن را داشته را یا عرفی مراقبت  وظیفه قانونی ،مسئول واقعه ،نخست اینکه

 ،ساوم  بینی باشد و بحقق آن دور ا  انتظاار نباشاد.   خسارات وارده قابل پیش ،دوم باشد.

 باشاادانگارانااه و خسااارات وارده وجااود داشااته    راببااه سااببیت باای  رفتااار سااهل  

 ( .(Clerk,2003:383و بار   7اناد  معیارهای مذکور ببیی  شاده  پرونده موسوم به کاپارو در

انگاری و همچنی  مستقی  باودن رابباه بای      بینی بودن خسارت ناشی ا  سهل پیش  قابل

شاده   یاد بأک انگاری و ضرر به وجود آمده و عادالنه بودن بحمیل وظیفاه مراقبات   سهل

قبال شرکت فرعی نیز کاربرد دارد  لیت شرکت مادر دراست. ای  معیارها در مورد مسئو

وظیفه ممانعات ا    ،حقوق کام  ال کار آسانی نیست. در ،اثبات وظیفه مراقبت و معموالً

شناخته نشده است؛   یک وظیفه عمومی  رساندن اشخاص ثالم به دیگران به عنوان ضرر

سایر اعضای جامعه وظیفه ندارد ا  خساارت  دن   همانند یک شرکت مادر ه  ، بنابرای 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Smith V. Littlewoods Organization ltd 1987AC 241. 
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بعضای ا    ولای در ، 7بجااری جلاوگیری کناد    هاای  یات واسبه فعال اش به شرکت فرعی

گرایش رویه قضایی بر ای  بوده است که بعهد مراقبت را در برخی ا  ر، های اخی پرونده

 .مادر در مقابل طلبکاران شرکت فرعی بپذیرد یها موارد برای شرکت

 2تقلب. 2-2-2

های مسئولیت ساهامدار در انگلساتان بار مبناای عنصار بقلاب و        نخستی  پرونده 

شکل گرفت. وقتی که خوانده با هادد و انگیازه متقلباناه و     ،شرکت فرما   استفاده سوء

ظاهر ساختگی شرکت قصد فریب دیگاران و باه دسات آوردن چیازی کاه       یریکارگ به

حجااب شارکت بایاد بااال      ،بوانسات باه دسات آورد را داشاته باشاد      بدون فریب نمی

 بوان گفت هرگاه معامالت شرکت سااختگی و  می یکل طور به . (Davies,2008:421)دبرو

دار آن را باه عناوان   ظاهر برای شرکت و در باط  برای دیگران انجام شاود و ساهام   در

خارق حجااب شارکت     ،Griffin,2009:11)) کاار ببارد  ب سرپوشی برای معاامالت خاود  

مصادیق بقلب در حقوق انگلستان فراوان اسات و قاعاده بقلاب     .شود می یرناپذ اجتناب

  ند. بسیاری ا  قواعد حقوقی را بخصیص می

 مسئولیت نیابتی )نمایندگی(. 2-2-3

 حقااوقی شااکل گرفتااه اساات    دکتااری  در عماادباًمساائولیت نیااابتی کااه    

(Wilkinson,1987:125)،  کاه هار   ننخسات آ  مختلف دارای کااربرد اسات؛   دو عرصهدر

 شااخص مساائول خساااربی اساات کااه کارمناادانش باار اثاار قصااور در راسااتای انجااام 

 ،کاه مادیر شارکت فرعای     یدر صاورب  ساا ند. وظیفه کارمندی باه دیگاران وارد مای    

 شاود  مای  مسائول شاناخته  ماذکور   شرکت مادر، باشد نیز مادر شرکتکارمند   مان ه  

((Solomon & et al.,2002:47; Lunney & Oliphant,2008:265-6. ایا  حکا  بفااوبی     در

 مفهاوم دوم نماینادگی و در   در و مدیر سایه وجود ندارد. عملی مدیر ،بی  مدیر رسمی

اصلی بر شرکت فرعی چنی  فر  جانبه ا  سوی شرکت  یک کنترل نزدیک و همه  پربو

و اهداد شارکت ماادر ماورد اساتفاده      ها یتشود که شرکت فرعی برای اجرای فعالمی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Caparo Industries PlC (V.Dickman and others) 1990 2 AC 605. 

2. Fraud 
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ر ای  مفهاوم باه دکتاری  ابازار د     ظریه نمایندگی درن .(Strasser,2005:79) ردگی قرار می

اش مسائول  شرکت مادر به خاطر اقدامات نماینده در نتیجه ،آمریکا نزدیک است حقوق

چناد   کناد. هار   عمل میاو بحت سیبره  ل ونماینده ا  جانب اصی  یرا ،شود اخته میشن

ا  شاکل   اساتفاده  بر ا  نظریه بقلب و ساوء برخی ا  نویسندگان نظریه نمایندگی را ساده

 ،(Wilkinson,1987:125-6) کنناد  شرکت برای فرار ا  قاعده مسئولیت محدود ار یابی می

یک شرکت فرعای باه عناوان نمایناده       بمایل  یادی به بوصیفها در عمل  لیک  دادگاه

7در ندارند.اشرکت مادرش برای انجام معامالت شرکت م
 

 ه اقتصادي واحدمجموع. 2-2-4

وابساته کاه   ی هاا  ای ا  شارکت  اساس نظریه شخصیت حقوقی واحد، مجموعه بر

 دهند بشکیل میمجموعه اقتصادی واحدی را  ،کنند می دنبال یا پروژه مشترکی را  هدد

منظور اینکه  ها را به و دادگاه ممک  است شخصیت حقوقی مستقل اعضای گروه شرکت

یاک پروناده     نادیده بگیارد. ایا  نظریاه کاه در     ،یک واحد بلقی کنند  ها را به عنوان آن

پروناده  ر گرفات و د  مورد بردیاد قارار   2بوسط مجلس اعیان بعداً ،پذیرفته شد 3مشهور

پروناده   بار  و برجسته شاد. همچنای  دادگااه اساتیناد در     1اینداستریزآدامز علیه کیپ 

 بانک بوکیو علیه کارون
ای باا وحادت حقاوقی     اعالم کرد که وحدت اقتصادی مال مه1

حقاوقی واحاد بلقای     نظر ا  را آن سا مان ،وحدت اقتصادی  واسبه به بوان ندارد و نمی

خارق حجااب    را برای موفقیت در ییها فرصت ،با ای  همه مبنای واحد اقتصادی 1.کرد

 هایی که بفسیر قانون موضوعه و مقاررات قاراردادی در معار  خبار قارار      در پرونده

 سا د. گیرند فراه  می می

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Court of  Appeal in Adams V. Cape Industries PTC [1990] 2 WLR 694-698. 

2. Court of Appeal, DHN food Distributors V. Towler Hamlets London Borough council 1976 

1WLR 852. 

3. House of Lords. Woolfson V. stratholyde Reqional council 1978 slt 1593 industriees 425. 

4. Adams V. Cape Industries 
5. Bank of Tokyo V. Karoon 

6. Court of Appeal 24 May 1984 Bank of Tokyo ltd V. Karoon 1986 3 WLR 414-431; ky 

Court Of Appeal, White V. Winchester Land DEV Corp. 1979 584 SW.2 D56 
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 متحده یاالتمبانی خرق حجاب شرکت در حقوق ا. 3
ذکار چناد ویژگای     متحاده،  یاالتپیش ا  ورود به بحم مبانی خرق حجاب در حقوق ا

نخست اینکه موضوک ماورد بحام بار    ضروری است؛ ایی ای  کشور کلی ا  سیست  قض

قاانونی   چنانچاه یا بر اساس قوانی  ایاالتی و    شود اساس حقوق دولت فدرال بررسی می

در پاساخ بایاد    ؟گیارد  بببیق بر اساس قانون کدام ایالت صورت می ،ایالتی مدنظر است

مساال پولی و امور دفاعی باابآ  متحده مثل  یاالتحقوق ا بجاری در چند امور گفت هر

یکناواختی کاه در     قانون ،خصوص موضوک خرق حجاب ولی در ،مقررات فدرال است

ر نتیجه قوانی  ایاالتی  ، د ((x.,1982:853-871 وجود ندارد ،قابل اجرا باشد ایاالت بمامی

 ابال ای  راببه سابقه و آراء قضاایی ق  که دریی لیک  ا  آنجا ،گیرد مورد بررسی قرار می

لاذا   ،ها پرداختاه شاود   ممک  است به همه آن غیر ،متنوک و ناهمگونی وجود دارد بوجه،  

اناد و بخاش    پذیرفتاه   عماومی  طور به  که خرق حجاب را یهایدر ای  نوشتار به دکتری 

پاردا ی . بادیهی اسات در اماور      می، دهند عمده ادبیات حقوقی آن کشور را بشکیل می

 یاا انتخااب قاانون     انتخاب میان قانون فدرال و قانون ایالتی وجزای و در مقام قضاوت 

دوم آنکه بر  .بر اساس قواعد حل بعار  خواهد بود ،یکی ا  ایاالت درگیر در موضوک 

 ،پرونده خرق حجاب 7182پروفسور بامپسون بر روی  اساس مبالعات عملی و بجربی

یک دیدگاه کلی راجاآ باه     رااهبواند در ا که میه است بوجهی به دست آمد  نتایج جالب

 دهاد  می . نتایج ای  بحقیق نشانکندبوجهی   کمک قابلمتحده،  یاالتمسئله در حقوق ا

یعنای بمایال    ، ها منتهی به خرق حجاب شرکت شاده اسات   که چهل درصد ای  پرونده

مسائولیت    خرق حجااب نسابت باه پایبنادی باه قاعاده       یرأ محاک  به صدور  عمومی

متعلق به شرکت  یها یا شرکت ی شرکتی ها گروه خرق بنها در مورد. تمحدود کمتر اس

کنند با به سهامدار فردی و نهایی  ها اغلب خرق حجاب می دیگر ابفاق افتاده بود. دادگاه

ماورد ا  ماوارد خارق حجااب شارکت       113 ،بارخالد انتظاار   ،برسند نه شرکت دیگر

ادعاهای قهاری و مسائولیت مادنی     مورد مربوب به 331مربوب به ادعاهای قراردادی و 

مبالبات قراردادی آراء بیشتری نسبت باه   یها ها در پرونده بوده است و لذا اینکه دادگاه

مفساران کاه    یهاا  اناد باا اساتدالل    مبالبات قهری موضوک مسئولیت مدنی صادر کارده 
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 تاس افتد در بضاد های مسئولیت قهری خرق حجاب بیشتر ابفاق میمعتقدند در پرونده

(Easterbrook & Fischel,1991:623) ،ًشاود کاه خارق     ادعا مای  سوم اینکه، هرچند غالبا

هاای   بر اصل کلی مسئولیت محدود است که باید آن را بنها در پروناده  ایحجاب استثنا

 یقادر  های قضایی متاداول در ایا  حاو ه باه     ولی رویه 7کرد، اعمال خاص و استثنایی

هاای   حاو ه  ی بار   قباول   قابل   یکی ا  غیر ، نظر بلومبرگاست که به  گوناگون و متشتت

و ای    (Blumberg,2000:307)و مبانی منبقی متغیر است حقوقی با صدها بصمی  متضاد

یاک نظار قااطآ را در ایا        بضاد و بداخل مبانی امری است که رسایدن باه  ، گوناگونی

جملاه ایاران    در ای  عرصه را در حقاوق کشاورها ا    یگذار و قانون کرده حو ه دشوار

انعباد باشاد    قابل یبا آنجا که قانون موضوعه در ای  راببه باید به حد سا د دشوار می

در  بعاادل را  خاود ملحاوظ دارد و   یکه دادگاه بتواند همواره عدالت و انصاد را در رأ

قارار ساا د.   بی  دو مصلحت )قاعاده مسائولیت محادود و خارق حجااب شارکت( بر      

 سانتی  صاورت  به های خرق حجاب در مقام بیان نظریه متحده یاالتنویسندگان حقوقی ا

دکتاری  شخصایت همانناد و دکتاری       ،دکتاری  ابازار   یهاا  ا  سه دکتری  اصلی به نام

 دیگاری نظیار شارکت    جدیدهمچنی  مبانی   (Blumberg,2000:307).اند نام برده ،هویت

مسائولیت مادنی و برخای    ن موجب قاانو  شرکت بجاری به پوسته، نمایندگی، مسئولیت

ها  وجود دارد که ذیالً در دو بخش به بررسی آن رانمبانی دیگر مربوب به مسئولیت مدی

 .شود پرداخته می

 

 ها( )دکترین مبانی سنتی خرق حجاب .3-1

اناد   شاده  بثبیت یمی قد ییقضا های یهخرق حجاب شرکت در رو یا  مبان یبعداد

 یمباان  یا  ا یاان باه ب  یالًشده است که ذ یاد  خرق حجاب یسنت یبه عنوان مبان که ا  آن

 .پردا ی  یم

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Baker V. Raymond International, Inc. 1981 656 f. 2Di 73.At 179(5their) denie (1982) 456 

us 1983 Blumberg 1061.  
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 1دکترین ابزار .3-1-1
رأی صاادره   بوسط پاول مبارح شاد. ایا  معیاار در     7327 دکتری  ابزار در سال 

ایجاد شاد. مباابق ایا  نظریاه، خارق       3موسوم به لوندا ،معرود در نیویورک ای پرونده

دهد که شرکت فرعی، شرکتی بحت بسلط شارکت ماادر باشاد و     حجاب  مانی رخ می

کاه شارکت فرعای باه عناوان ابازار محاض         یا گونه ، بهشودبوسط شرکت اخیر کنترل 

یاا موجودیات     شارکت فرعای اراده   ،یا سهامدار بکار رود. در ای  فار    شرکت اصلی

قضایی برای بیان ای  نظریاه و موقعیات شارکت     های ی رد. در بصممستقلی ا  خود ندا

ضمیمه، نماینده، کانال،  )اصبالحابی نظیر« ابزار محض»فرعی و شرکت مادر، عالوه بر 

 کااله شارعی،   شعبه، سپر، لفافه، شرکت المثنی، پوشش، آلت دست، پوسته خشک، فرم،

هرکادام  کاه   (Blumberg,2012:34) د(انا پرده را بکار بردهو  سخنگو، نام، هویت صوری

 اناد  کارده کند. برای اعمال دکتری  ابزار، سه شرب مبرح  ابعادی ا  دکتری  را روش  می

 :شود ها به نحو اجتماک باعم خرق حجاب شرکت می که وجود آن

یکای ا  شارایط خارق     :اعمال کنترل شدید و حذف  اسذتق ل شذرکت    .الف

یا شرکت مادر بار شارکت فرعای اسات.       سهامدارحجاب، اعمال کنترل شدید ا  سوی 

برای اعمال کنترل ال م نیست حتماً اکثریت سرمایه در اختیار شرکت اصلی باشد، بلکاه  

شارکت فرعای وجاود     رو مرهگیری  کافی است نفوذ شدید و بالفعلی در فرایند بصمی 

 قصاد  عالوه بار آن، شارب اسات کاه باه     ، (Henn & Alexander,2011,344) داشته باشد

شاده   اساتفاده  چنی  کنترلی سوء یا ناعادالنه دیگر ا   های غیرقانونی یا انگیزه ی بردار کاله

 انساهامدار  ها  آمیختگای دارایای شارکت و     های کنترل شادید، در  کی ا  نشانهی  د.باش

دهد شارکت فرعای بحات     های  یادی وجود دارد که نشان می پاول نشانه ا  نظر .است

. 7 هاا باه قارار ذیال اسات:      پردا د. برخی ا  ای  نشانه فعالیت می کنترل شرکت مادر به

شارکت   .3؛ یا اکثریت سهام شرکت فرعی را در اختیاار داشاته باشاد     شرکت مادر بمام

شارکت ماادر بودجاه شارکت فرعای را       .2؛ مدیران مشترک داشته باشند ،مادر و فرعی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Instrumentality Doctrine. 

2. Lowenda V. Baltimore & ohio RR, 247 ad 144, at 73, affd 272 NY360; (1936) 6NE 2d 56.   
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شرکت مادر حقاوق و دیگار    .1؛ شرکت فرعی سرمایه اندکی داشته باشد .1؛ کند ی بأم

جز بجارت با شارکت   شرکت فرعی به .1؛ ان شرکت فرعی را پرداخت کندیها و   هزینه

یا جز آن دارایی که ا  سوی شرکت ماادر باه آن واگاذار      مادر بجارت دیگری نداشته و

  ،شرکت مادر ا  اموال شرکت فرعی به عنوان اموال خاود  .1؛ دارایی دیگری ندارد ،شده

عملیات در شارکت ا  طریاق    .8؛ کند یاد می  عنوان بخشی ا  خوده کت فرعی را بیا شر

ها  آمیختاه اسات      قدر به ه  آمیختگی منابآ مالی و نظارت و بصمیمات مشترک، آن در

یهی اسات  بد (Powell,1980:34).ند یک شرکت بجاری بلقی شو  که آن دو باید به عنوان

اعماال هساتند و     حصری نبوده و به عنوان راهنما برای قاضی قابال  ،شده  یاد  معیارهای

بواند دلیال کنتارل شارکت     یا چند معیار می  یک  بلکه ،نیز ال م نیست ها اجتماک همه آن

 .(Blumberg,2012:187) آن باشد بوسط سهامدار

عالوه بر کنترل مفرب که استقالل شخصایت شارکت را    یرمنصفانه:عملکرد غ .ب

یاا ساهامدار باا      دانند ماداخالت شارکت ماادر    می ها ال م دادگاه ،کند رنگ می ک  یا  نفی

 اساتفاده  نیت، ساوء  یا نوعی بقصیر، سوء  و فریب یبردار قانونی شبیه کاله نوعی اقدام غیر

ی بماام  ،(Ballantine,1946:292-3) ا  نظار بلنتاای    7انصافی اساسای هماراه باشاد.    و بی

ا  مزایاای شارکت بوساط ساهامدار      اساتفاده  شرکت در ساوء های خرق حجاب  پرونده 

هرچناد ال م نیسات عملکارد     ،ا  آن است بر یآوس ،ولی دیدگاه غالب ،شود خالصه می

 در (Strasser,2005:641).در حقاوق کاام  ال برساد    ی باردار  منصفانه به درجه کااله  غیر

غیرمنصافانه   جویاناه و  دسو  یا شرکت مادر باید اقدامی  رسد سهامدار به نظر می ،مجموک

 دیگری انجام داده باشد با بتوان خرق حجاب را در مورد آن مجا  دانست. به ضرر
های خرق حجاب بصریح نشاده اسات    دکتری  اگرچه در وجود رابطه علیت: .ج

که باید بی  عملکرد غیرمنصفانه شرکت ماادر و  یاان وارده باه شاخص ثالام، رابباه       

شارب خارق     آن را باه عناوان پایش    ی ولی برخای ا  مادلف   ،سببیت وجود داشته باشد

 ،ایا  نویساندگان   نظار  ا (Strasser,2005:641).  اندرک  دیگر دانسته کنار دو حجاب در

 یارا عاالوه   ، مسئولیت شرکت مادر، مسئولیت ناشی ا  خبای مدنی اسات  مبنای اصلی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. KY. Court of  Appeal, White V. Winchester land Dev. Corp. (1979) 584 S.W.2d 562. 



 
 ... مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستانبررسی بببیقی  19

بایاد   ،رکت ماذکور و اثبات عملکرد غیرمنصافانه شا   بر اثبات کنترل شدید شرکت مادر

راببه علّی و معلولی وجود دارد. باه نظار    ،ثابت شود که بی  افعال مذکور و  یان وارده

به عنوان جزای ا  اجزاء دکتاری  ابازار باا محتاوای دکتاری        یترسد شرب راببه عل می

گیارد کاه     یرا مبابق ای  دکتری ، خرق حجاب به ای  علت صورت می ،ناسا گار است

ایجااد   دیاده  یاان یا قهری بی  شرکت ماادر و     راببه حقوقی اع  ا  قراردادی، در واقآ

 کاردن و نمایناده عمال کارده و مناوب       یرا شرکت صرفاً باه عناوان ابازار    ،شده است

باه اثباات    ،شاود  کسوت اصیل ظاهر می موجب ای  دکتری  در مسئولیت شخصی که به

شاود   به راببه مسئولیت مادنی مای   باعم بغییر مبنای قراردادی یت،امری چون راببه عل

 که با ظاهر دکتری  ابزار منافات دارد.

 1یواقع یلاص یندکتر .3-1-2

 در 3راولای  علیه مینی فای پرونده در اولی  بار ،یا شخصیت همانند  اگو دکتری  آلتر

طاور   ایاالت آمریکا به  در بمامی حال حاضر اما در ،گرفت کالیفرنیا شکل در 7337 سال

خارق   مباابق ایا  دکتاری ،    .(Blumberg, 2012:118) گیرد می مورد استناد قرار گسترده

 بای   یمنفعتا  حجاب شارکت  ماانی قابال بحقاق اسات کاه چناان ابحااد مالکیات و         

  شارکت همازاد   مثاباه  دو شرکت وابساته وجاود داشاته باشاد کاه شارکت فرعای باه         

، یکادیگر   واحادهای مساتقل ا  ها باه عناوان    که بلقی آنی یا در جای  مادر بلقی شود و

د منصاافانه شااو  یااا منجاار بااه نتااایج غیاار      نااوعی بقلااب و فریااب بلقاای شااده    

((Blumberg,2012:118; Shittu & Ogwezzy,2014:121 ا  نظر بلومبرگ، دکتری  آلتراگو ،

 خاااود معیاااار مساااتقلی یخاااوده باااا دکتاااری  ابااازار دارد و بااا رابباااه نزدیکااای

 ،رساد  قباول باه نظار مای     وی قابال  عقیاده  (Blumberg,2012:138).شود نمیمحسوب  

 کااه خصیصااه  را فرعاای بوسااط شاارکت مااادر  برخاای عنصاار کنتاارل شاارکت   یاارا 

 نااداشاارایط اعمااال دکتااری  آلتراگااو افاازوده     ، بااهاصاالی دکتااری  اباازار اساات   

(Blumberg,2012:118;Lezcano Navarro,2013:43). 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Alter Ego Doctrine 

2. Minifie v. Roweley, 202 P.673 (cal.1921) 
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 1هویت دکترین .3-1-3
دکتری  هویت نام  ،متحده یاالتحجاب سنتی در اهای خرق  یکی دیگر ا  دکتری  

اگر خواهان ثابت کند که وحدت مالکیت و مناافآ دو   موجب ای  نظریه، گرفته است. به

یاا ا  ابتادا     ها باه پایاان رسایده    استقالل شرکت ،واسبه آن است که به یا گونه شرکت به

یاک    باوان باه   مای  یارا ن ، شاود  خرق حجاب میسر می ،استقاللی به وجود نیامده است

منظاور فارار ا  مسائولیت کال مجموعاه و       اجاا ه داد باه  ، ت مساتقل یا شرکت فاقد هو

 ،عدالتی به هویت مستقل نداشته خاود  ابری و بیرگروه و بنها در راستای ناب یها شرکت

هرچند برخی معتقدند ای  دکتاری  مصاداقی ا  دکتاری     (Powell,1980:34). کند استناد 

رسد دکتری   ولی به نظر می ،(Blumberg,2000:118) مستقل ندارد آلتراگو است و هویت

 یرا دکتری  آلتراگو ناظر  ،هویت نسبت به آلتراگو ا  جهتی اع  و ا  جهتی اخص است

 ی ولای دکتار   ،بر مشترک بودن اهداد و منافآ شرکت اصالی و شارکت فرعای اسات    

 یفرعا  یاا   یکه وصف اصلیناند، بدون اکه عمالً ادغام شده ییها شرکت بواند یم یتهو

گارفت  انحصاار در    اختیاار  در و منافآ وحدتواسبه  به که ها کاربل یرداشته باشند، نظ

کاه ادغاام   ینباا بوجاه باه ا    ی بنابرا ؛را ه  شامل شود کنند یحک  شرکت واحد عمل م

 ی،)پاسبان و غالما  است یفراوان یمثبت و منف یو حقوق یآثار اقتصاد یها دارا شرکت

ساهامدار   یتمستقل مسائول  یمبنا یک  به عنوان بواند یم یتهو ی دکتر ،(1-22 :7231

 ،آلتراگاو  ی با دکتر یزن یبکار رود، هرچند که در موارد یعمل یا ی قرارداد یها در ادغام

 وجوه اشتراک دارد.
 

 مبانی جدید خرق حجاب .3-2

و آراء حقوقادانان و   یحقاوق  ی خارق حجااب در ابتادا در دکتار     یا  مبان یبرخ

 است: یلها به قرار ذ شده است که عمده آن یتبثب ییسپس در آراء قضا

 یا شرکت پوسته  نظریه شرکت ساختگی .3-2-1

نیویورک، به عنوان مبنای مستقلی برای خرق حجااب باه    یها ای  نظریه در دادگاه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Identity Doctrine                 
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 یهاا  دگااه ظریاه، دا بار اسااس ایا  ن   (Blumberg,2012:36). سمیت شناخته شده اسات ر

مجا  کنتارل خاود    ای غیر که به شیوه ینیویورک، مسئولیت سهامدار شرکت را در صورب

محر   ،یک پوسته ظاهری ساخته باشد  را به شرکت فرعی خود اعمال کرده و ا  شرکت

نداشاته   ای یرمنصافانه حتای اگار عملکارد غ    ،اناد  دانسته و حجاب شرکت را خرق کرده

ای  راساتا قارار گرفتاه اسات کاه       رویکرد رویه قضایی جدید در ،رسد باشد. به نظر می

شود و دیگر ال م نیسات   قانونی نوعی بقصیر شناخته می غیر متعارد و صرد کنترل غیر

بوأم با شرب عملکارد غیرمنصافانه   ، دکتری  شخصیت همانند شرب است گونه که در آن

 جویانه باشد. شدید و مقاصد سود

 نظریه نمایندگی .3-2-2

ای جایگزی  برای بحمیال مسائولیت باه شارکت      عنوان شیوه  نظریه نمایندگی، به

اش به رسمیت شناخته شده است. مبابق ایا  نظریاه،    اعمال شرکت فرعی در قبال مادر

صاورت گرفتاه   که به نمایندگی ا  طرد شرکت ماادر   یشرکت فرعی در صورباعمال 

 ر مساائول آن اسااتشااود و شاارکت ماااد اعمااال شاارکت مااادر محسااوب ماای باشااد،

(Blumberg,2012:307)، شاود. بارای اینکاه رابباه      یاصیل ما  اعمال نماینده متوجه  یرا

ا  ساوی اصایل بار نمایناده اعماال       ییبنها کنترل باال نه یابد ال م است  نمایندگی بحقق

یک براضی طرفینی بی  اصیل و نماینده وجود داشته باشد و طرفی  باید   بلکه باید ،شود

کرده باشند که شرکت فرعی به عنوان نماینده اصیل عمل کناد.  یا ضمنی   صریحبراضی 

 لکه بالش جهت مساتق  قاطآ اعتقاد به راببه نمایندگی را در جایی طور رویه قضایی به

  مجا  دانسته اسات  ،بقلب نسبت به قانون بلقی شود وجود دارد نشان دادن دو شرکت

.(Blumberg,2012:307)  
 مسئولیت سازمان تجار .3-2-3

مسائولیت ساا مان بجااری     متحاده،  یااالت یافته مسئولیت در حقاوق ا  نوک بکامل 

یا پاروژه اقتصاادی     یک سا مان  بمامیت ،مبابق دکتری  مسئولیت سا مان بجاری .است

یاا    وابساته  یها یا خباهای اجزا و واحدهایش اع  ا  شرکت  بواند به خاطر بعهدات می

اخته شود و در ای  فر  مسئولیت بی  اعضای گروه بضاامنی اسات؛   فرعی مسئول شن
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 هاا باه صاورت    دکتری  مذکور ناظر بر وضعیتی است که گروه شرکت ،به عبارت دیگر

باه   ،عضاو  شاود و مسائولیت و خباای هار     یک کل و مجموعه واحد در نظر گرفته می 

دادگااه در  نظار،  ای   مبابق با .(Dearborn,2009:197-208) شود دیگر بحمیل می یاعضا

کند؟ دادگااه   پی آن نیست که بداند شرکت اصلی آیا و چبور شرکت فرعی را کنترل می

ببعی و فرعای هادد و    یها کند که آیا شرکت مادر و شرکت صرفاً ای  امر را احرا  می

کاافی اسات دادگااه احارا  کناد       ،در واقاآ  ؟یاا خیار    کنناد  طرح مشترکی را دنبال مای 

یاک پاروژه کاار      رویبار  یاا    و فرعی هدد و طرح مشاترک دارناد   اصلی یها شرکت

 بصاور   هاا قابال   های جوینت ونچر و کنسرسیوم ای  وضعیت عمدباً در قرارداد کنند. می

خاص اصول مسئولیت ساا مان بجااری اعماال شاد،      طور ای که در آن به پروندهاست. 

7پرونده مشهور آموکو کادیز
 ئولیت ناشای ا  نشات نفات   بود. ای  پرونده راجآ باه مسا   

، ایران عا م سواحل ربردام باود  ککش موسوم به آموکوکادیز که ا  بندر خار بوسط نفت

بشکیل شد. کشتی در سواحل فرانسه به صخره برخورد کرد و باه گال نشسات و کال     

ساواحل فرانساه و دوربار ا  آن منتشار شاد. جمهاوری        محموله نفت آن کیلومترها در

جملاه شاهرداری، بجاار و اشاخاص دیگار در دادگااه        ادارات ا  فرانساه و بعادادی ا   

ونقل آمریکاا   یر، اداره حمل گروه آموکو، آستیلئور، بوکسی یها علیه شرکت متحده یاالتا

 ای  گروه طرح دعاوی کردناد.   یها یکی ا  شرکت  مدیر عملیات دریایی و آقای فیلیپز،

 واسابه  باه ، ای  عبارات شرکت استاندارد را به عناوان شارکت ماادر    با 3قاضی مک گار

مسئول اقدامات شارکت فرعای    یافته عمل کرده بودند، نظامیک مجموعه   اینکه به عنوان

اگرچه ادبیاات بکاار رفتاه بوساط قاضای ماک گاار، ظهاور در         . دانست (AIOC) خود

خص اسات کاه عناصار و    لیک  ا  محتوای بصامی  مشا   د،دکتری  ابزار دار یریکارگ به

یاا عملکارد    ی باردار  ای ا  کااله  یارا نشاانه   ،معیارهای دکتری  ابزار بکار نرفتاه اسات  

غیرمنصفانه و نادرست ا  جانب شرکت مادر وجود نداشت باا بتواناد بارای خساارات     

موجود  های یا  کاست کدام ی ، دکتری  ابزار را بوجیه کند و هییک راببه عل  خواهان در

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Amoco Cadiz, 1983 AMC 645 (N.D.III.1982). 

2. Mc Gar. 
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طاور   باوان باه   یا عملیات را نمی  ، ساخت، حفظ و نگهداری و آمو ش خدمهدر طراحی

ی و معلولی باه شارکت اساتاندارد نسابت داد و حتای      یک راببه علّ  مستقی  و برحسب

شارکت اساتاندارد باه     ،ود ایا  جمالکیت کشتی نیز متعلق به شرکت استاندارد نبود. با و

متضاامناً مسائول    AIOC برانساپورت و  گروهی جهانی در کنار یافته خاطر عملیات نظام

ای است که در ای  موضوک مبارح   ها پرونده یکی ا  ده  پرونده آموکو کادیز شناخته شد.

بیش  و خرق حجاب سنتی را ک  های ی دکتر متحده، یاالتها دیوان عالی ا شده و در آن

 کرد،ها  و مسئولیت سا مان بجاری را جایگزی  آن (Blumberg,2000:308) کنار گذاشت

هاا فاارغ ا  ضاوابط سانتی      دادگاه ،وسیآ محیبی یست  های یبدر مواردی مثل آس  یرا

خرق حجاب کاه عمادبًا بقصایر و عادول ا  قاوانی  بوساط ساهامدار را ماالک قارار          

بایاد   قدر مه  و گسترده است کاه  خسارات آن ینکهواسبه ا خرق حجاب را به ،دهند می

 را مسائولیت ساا مان بجااری    ،طباق ضااببه   ،بفسایر شاود   بار  یآدایره مسائولیت وسا  

 پذیرند. می

 

 حقوق ایران مبانی خرق حجاب در. 4

ایران، قاعده مسئولیت محدود و استقالل شخصایت حقاوقی ا  ابتادای     حقوق در

 ،بضاامنی و نسابی   یها و حتی در مورد شرکت شدهبجاری رعایت  یها بشکیل شرکت

هاا و   شرکت در پرداخت دیون خود اولویت دارد و مسئولیت بضامنی میان ای  شارکت 

ی  معنا کاه ابتادا   ه اب (،771: 7232)عیسایی بفرشی و اکردی،  است ها طولی آن یشرکا

دیون کافی نیست با  یدارایی آن برای ادا شودباید شرکت منحل و بصفیه شود و احرا  

رسد ای  دو قاعده در طول حیاات   باشد و به نظر می امکان رجوک به شرکا وجود داشته

ای،  با چنی  پیشاینه . شدت بوسط رویه قضایی صیانت شده است بجاری به یها شرکت

های خرق حجاب شرکت که متضم  کنار گذاشت  قاعاده مسائولیت    قضاوت در پرونده

یک طرد چنانچه شخصیت حقاوقی شارکت      یرا ا  ،حساس است محدود است بسیار

نظر و مبلوب شرکا باوده و در قالاب    ابتدا مد گونه که ا  محدودیت مسئولیت آن، آنو 

گذاشاته   کناار ، مورد بوافق قرارگرفته است ساختار شرکت و به عنوان مقتضای ذات آن
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مسئول اقدامات شارکت   شرایبی و بدون ضاببه در هر محابا ییا مدیران، ب شود و شرکا

گذار و مادیر سالب شاده و     گذاری و مدیریت ا  سرمایه جسارت سرمایه ،شناخته شوند

ماواردی وجاود دارد کاه     ،ا  ساوی دیگار   .امنیت قضایی وی ا  دسات خواهاد رفات   

عنوان پوشش و سپری جهات اقادامات   ه سهامدار و مدیر، مسئولیت محدود شرکت را ب

  قانونی و سودجویانه خاود قارار داده و بحات لاوای مصاونیت ناشای ا       و غیر بار یان 

شاوند و   مای  دیگاران منتفاآ   قانونی، به ضارر  و اقدامات غیر مسئولیت محدود، با بقلب

روح و ماهیات   یک ابرا  قانونی به نام مسئولیت محدود، خاود را ا  قیاد    بحت پوشش

و  برناد  بکاار مای   اساتفاده  عنوان ابازاری بارای ساوء    بخشند و آن را به قانون رهایی می

یا بقصیر خود را به دیگاران و طارد     بیر و حتی بعمد، عدم بدیریتهای سوء مد هزینه

منآ اضرار به دیگری،  مثل ،که احکام حقوقی یحال در ،کنند معامله با شرکت بحمیل می

بقصیر و بسبیب و قواعاد   نظیر ،و قواعد مسئولیت مدنی« م  له الغن  فعلیه الغرم»قاعده 

بقابال آشاکار باا    ر م ثانویه دحسب مورد به عنوان احکا ،مربوب به منآ بدلیس و بقلب

 دن قانون بکار  قاعده مسئولیت محدود که به عنوان ابرا ی برای بقلب و بدلیس و دور

حقاوق،   ی بار   یرا در نظام حقوقی اسالم و ایران، حتی کامل ،گیرند می قرار ،رفته است

شاوند و حادیم    دچار محادودیت مای   بقابل با احکام ضرری نظیر حق مالکیت نیز در

 ،الضارار ا  دل آن برآماده اسات    هور سمره ب  جندب که قاعده حقاوقی الضارر و  مش

آن باود کاه قاعاده مسائولیت     ر باوان با   کننده قاعده بسلیط است؛ بنابرای ، نمی محدود

خ قواعدی رساو  ،محدود و استقالل شخصیت شرکت با بمام فواید و امتیا ابی که دارند

عادالتی و اضارار    یبی ولاو باه قیمات بای    ناپذیر هستند و سیست  حقوقی بحت هر شرا 

شارایبی کاه    و حتای در  یریتو ساوء ماد   استفاده عمدی، بقصیر عمده، سوءنیت، سوء

ماند. بدیهی است ایا  قواعاد    به آن پایبند می ،ها متضم  اربکاب جرم است عمل به آن

 ای وسایله ه گااه خاود با    راستای برقراری عدالت و منفعت هستند و هر ابزاری در صرفاً

کناار گذاشاته خواهناد شاد. نتیجاه       قبعاً، عدالتی و ظل  و بعدی ببدیل شوند جهت بی

احکام اولیاه، مقیاد و محادود باه احکاام        اینکه قاعده مسئولیت محدود نیز مانند بمامی

اساتثناء و بخصایص    ،قواعد دیگار  یلهوسه ثانویه و قواعد حقوقی حاک  دیگر است و ب
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بار قاعاده مسائولیت محادود      ایشرکت کاه اساتثنا   مبانی خرق حجاب خورد. ذیالً می

حقاوق   ماورد مبالعاه در   هاای  یادگاه حقوق ایران، متناساب باا د   شوند در محسوب می

 .گیرد مریکا مورد بررسی قرار میآانگلستان و 

 

 مسئولیت مدیران. 4-1

 صورت ورشکستگی و انح ل شرکت مسئولیت مدیران در .4-1-1

  ساهامی، در  یهاا  نااظر بار شارکت    ،قانون بجاارت الیحه اصالح  712مبابق ماده 

دیاون آن   ییا منحل شود و دارایی شرکت کافی بارای ادا   که شرکت ورشکسته یصورب

ا  انحاء معلاول   ییا ناکافی بودن دارایی شرکت به نحو  مدیرانی که ورشکستگی ،نباشد

ولیت خواهند داشات.  یا متضامناً در برابر طلبکاران مسئً  ها بوده است، منفردا بخلفات آن

  مفاد آن ناه باه   در ای  ماده، عنصر بقصیر مبنای مسئولیت مدیران قرار گرفته است و لذا

قاانون مسائولیت مادنی     7یاری قیاس بلکه به کمک قواعد بسابیب و باه اساتناد مااده     

شاود   ای که در اینجا مبرح می نکته ها اعمال شود. بواند در مورد مدیران همه شرکت می

شرب است کاه شارکت    ،اثبات عنصر بقصیر مدیران عالوه بر ،ت که در ای  مادهای  اس

 که در یحال در ،دیونش کافی نباشد یهشده و دارایی آن برای بأد یا منحل  نیز ورشکسته

حال سدال ای  اسات   ،نیست  رعایت ای  شرایط الزامی، بحمیل مسئولیت مدنی موضوک

ی ناظر بر بحمیال مسائولیت ناشای ا  ناکاافی     چنانچه بخواهی  قواعد مسئولیت مدن که

غیرساهامی( اعماال    یها )شرکت ها مورد مدیران سایر شرکت بودن دارایی شرکت را در

یاا    ها کفااد ندهاد   یا منحل شوند و دارایی آن  ها ورشکسته باید ای  شرکت حتماً ،کنی 

غیرساهامی( باه اعتباار اطاالق      یهاا  ها )شارکت  رعایت ای  قیود در مورد سایر شرکت

چناد قواعاد مسائولیت مادنی      رسد هار  نظر میه قواعد مسئولیت مدنی شرب نیست؟ ب

بقابال باا قاعاده     لیک  چون قواعد مسئولیت مدنی در اینجا در ،عاری ا  ای  قیود است

مسئولیت محدود قرار گرفته و در مقام عبور ا  قاعاده مسائولیت محادود و شخصایت     

شاارکت اساات و مقتضااای ذات موجودیاات شاارکت و بفکیااک آن ا  حقااوقی مسااتقل 

 عار  و  اشخاص و سهامداران ای  است که سهامداران و مدیران ا  حیم مسئولیت در
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باشد شخص ثالم طرد معامله بتواند به نحاو   نگیرند و اگر قرار موا ات شرکت قرار به

بضاامنی   یهاا  کتولاو در شار   ،سهامداران، مادیران و شارکت   یک ا  السویه به هر علی

 ،کناد  دیگر بفکیک شخصیت و استقالل مالی و حقوقی آن مفهوم پیدا نمای  ،مراجعه کند

 یهاا  مورد مسئولیت مادیران ساایر شارکت    لذا باید بر آن بود که رعایت ای  شرایط در

 الرعایه است. ال م بجاری نیز

 ان در صورت ارتکاب اعمال مجرمانهمسئولیت مدیر .4-1-2
مربکاب جارم اعا  ا      ،که مدیران شارکت در راساتای انجاام وظیفاه     یصورب در

نظیار   ،کسب، خیانت در امانات، جاراا  خااص قاانون بجاارت      ، بقلب دریبردار کاله

مسئول جباران   ،ا  باب ضرر و  یان ناشی ا  جرم ،شوند یا بقصیر  ورشکستگی به بقلب

هاا،   وقی باه طرفیات آن  بواند با طرح دعاوی حقا   ذینفآ می هستند و دیده یانخسارات  

 و  یان ناشی ا  اربکاب جرم را مبالبه کند. ضرر
 تقصیرتقلب و  تجارت غیرقانونی مبتنی بر. 4-1-3

قاانون بجاارت، چنانچاه مادیران شارکت بجااری، اماوال         117و  113برابر مواد 

یاا    یا به قصد بعویق ورشکستگی، خریدی باالبر  شرکت را صرد معامالت موهوم کرده

کاه ا  طریاق اساتقرا  نامتعاارد و ساپردن       یا ایا   کرده بر ا  مظنه رو   فروشی نا ل

یاا در مهلات قاانونی،      ورشکساتگی شارکت را داشاته و   یر قصد باأخ  ،بعهدات سنگی 

خود را ا  طریق بباانی و معاامالت    های یییا دارا  و نکنندمبادرت به اعالم ورشکستگی 

یا بقصیر محسوب شاده و عاالوه     رشکسته به بقلبحسب مورد و ،صوری ا  بی  ببرند

ملزم باه جباران خساارابی     ،بر مجا ات قانونی ا  باب جبران ضرر و  یان ناشی ا  جرم

و بقلب به طلبکااران   قانونی و اقدامات مبتنی بر بقصیر که به خاطر بجارت غیرشوند  می

 .اند وارد کرده

 

 مسئولیت سهامداران. 4-2

ی هاا  شارکت قابلیت اساتناد بباالن در     که ا  آن به عنوان عدم استثنای مواردی  به

 در، (778-733: 7237)محسانی، قباولی، درافشاان و ربااطی،      یاد شاده اسات    بجاری
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 سهامی، صراحتاً یها نظیر شرکت ،با مسئولیت محدود یها در مورد شرکت حقوق ایران

اقادامات شارکت باه    شرایط خاصی مسائولیت   موجب آن در وجود ندارد که به  حکمی

ردیف شرکت مسئول شناخته شوند.  سهامداران نیز در ینکهیا ا  یابد  سهامداران آن انتقال

لیک  بر اساس اصول و مبانی کلی و ساوابق   ،ای  مورد ساکت است رویه قضایی نیز در

یاد شده   قانون آای  دادرسی مدنی به عنوان مصادر رأی دادگاه ا  آن 2ماده  فقهی که در

حقاوق انگلساتان و    و به نتایج مشابه آنچه در کردباب نبوان حک  قضیه را است می ،ستا

یافت که به اختصاار باه      ها دست مورد مدیران و سهامداران شرکت در ،اند آمریکا رسیده

، بیان برخی ا  ای  مباانی باه بناساب آنچاه در حقاوق آمریکاا و انگلساتان گفتاه شاد         

 .پردا ی  می

 استفاده تقلب و سوء یهنظر. 4-2-1

شاود کاه در آن قصاد رسایدن باه       بقلب به عمل حقوقی گفته مای  در معنای عام،

شاود کاه    اهداد نامشروک وجود دارد و در معنای خاص نیز، بقلب  ماانی محقاق مای   

 .(711 :7213ی، )کاشان شخص با ابزار قانونی و صحیح، خود را ا  قید قانون رهایی بخشد

باوان   مای  یساادگ  فراوان اسات کاه باه    یقدر ب در حقوق ایران بهمصادیق مقابله با بقل

حی  انعقاد    است. بقلب دریک قاعده مسلّ  مقابله با بقلب در فقه و حقوق ایران ،گفت

معامله باه قصاد فارار ا  دیا  و      .(771 :7238)فرجی، شود عقد در قالب بدلیس محقق می

قاانون   28و  7ماالی، ماواد    هاای  یتضمانت اجرای کیفری آن در قانون اجرای محکوم

قاانون اصاالحات ارضای، قاعاده      1مااده   3 ببصره ،7211 سال و مستأجر روابط موجر

مقابلاه   لزوم ببعیت عقد ا  قصد واقعی و ببالن معامالت صوری، همگای مصاادیقی ا   

و قصاد   اساتفاده  گاه بقلاب باا هادد ساوء     با بقلب و نیرنگ نسبت به قانون هستند. هر

کند و باه حکا    صف کیفری ه  پیدا و ی وبردار نظیر جعل و کاله ،ورت گیرداضرار ص

گااه ساهامدار،    لاذا هار  ، قانون اساسی، جبران آن واجب اسات  18و اصل  ضرر قاعده ال

یا مال دیگری را به   بحت پوشش و لوای شرکت به نحو متقلبانه به دیگری ضرر برساند

یت مدنی ملزم به جباران آن اسات و ایا     طبق قواعد مسئول ،نحو نامشروک بحصیل کند

قیااس الویات    باه  ،در مورد مدیران متقلب ،حک  برخاسته ا  قواعد عام مسئولیت مدنی
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محادود باودن    یخود ا  حق قانون یقانون یرکه با اقدامات غ یکس ی همچن جاری است.

 .کندبه آن استناد  بواند یکرده است، نم استفاده سوء یتمسئول

 نقض وظیفه مراقبت و نظارت .4-2-2

باه   ء ییا شا   را داشته و آن شخص یئییا ش  چنانچه کسی وظیفه مراقبت ا  شخص

قاانون مادنی و    221و  222مسئولیت دارد. ای  مسئولیت در مواد  ،برساند دیگران ضرر

قاانون   7و مااده    قانون مجا ات اسالمی 121و  138، 133، 178، 171، 171، 173، 177

قاانون مسائولیت مادنی و     71و  1اری وسایل نقلیاه موباوری  مینای و ماواد     بیمه اجب

بینی شده است و نویسندگان حقاوقی باه شارب وجاود ارکاان       بسیاری مواد دیگر پیش

یا مالکیت   شخصی که وظیفه مراقبت و راببه سببیت، بار یانمسئولیت مدنی، نظیر فعل  

جاان،   یاا بای    جانادار  ء یی نادارد کاه شا   دانند و بفاوب بر اشیا داشته است را مسئول می

یا متحرک باشاد و حتای ضاروربی      یا غیرمنقول، ساک   یا غیرخبرناک، منقول  خبرناک

در  .(71-71 :7231)یزدانیاان،   ا  جانب انسان هدایت و اداره شده باشد ء مذکور، یندارد ش

 .(717: 7211 نجفای، ) غیر و اشیاء وجاود دارد   فقه نیز مصادیقی ا  مسئولیت ناشی ا  فعل

باه  ، نقض وظیفه مراقبت  واسبه یا اشیاء به  غیر  مسئولیت ناشی ا  فعل ،مرابب فوق بنا به

حقوق ایران نظیار برخای ا  کشاورهای     ایجاد مسئولیت در در یک اصل حقوقی  عنوان

 .دیگر پذیرفته شده است
 ت اعمال حقوقی از قصد واقعییقاعده تبع. 4-2-3

  حقوق، قاعده ببعیت اعمال حقوقی ا  قصد است. باه  در فقه و یکی ا  قواعد مه 

 هار  ،موجب ای  قاعده مشهور که سندیت آن به حک  عقل و دالیل نقلای ثابات اسات   

منشاأ آثاار    ،یا التزامااً بار آن داللات دارد     یا بضمناً  مبابقتاً ،عنی انشاء طرفی ی  آنچه عقد

عقد ا  حیام ناوک، کمیات، کیفیات،      شود. در نتیجه آن عمل می مبابقحقوقی است و 

 ،؛ مراغای 713 :7171)نراقای،   اسات  واقعای  شروب، ماهیت عمل و آثار حقوقی بابآ قصاد 

 ،ببیای  ماهیات حقاوقی شارکت     در ،ا  سوی دیگر .(218 :7177مکارم شیرا ی،  ؛11 :7171

 یک عقد   یرا به هر روی، شرکت حاصل ،دارد ای جایگاه ویژه ،نظریه عقد بودن شرکت

کنااد. بااا ایاا  وصااف، بساایاری ا   اساات و ماهیاات آن ا  قصااد متعاقاادی  ببعیاات ماای
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نظریاه نماینادگی باا قاعاده      دکتری  هویت، دکتاری  ابازار و   های حقوقی، نظیر دکتری 

ه شاکل   یرا وقتی شرکت بوسط ساهامداران با   ،بوجیه است  ببعیت ا  قصد واقعی قابل

یاا هویات     گیارد و  مای  ورد اساتفاده قارار  یک ابزار و وسیله م  صوری و صرفاً به عنوان

یا شرکت فرعای صارفاً بارای بحقاق       یکی است و  واقعی سهامداران و شرکت در واقآ

اعماال، اقادامات و بجاارت شارکت فرعای باه        ،اهداد شرکت مادر بشکیل شده باشد

  برای شرکت اصالی باه   یاد شده،  عقیده فقهای بنا بر، ببعیت ا  مددای قصد واقعی شرکا

و  «م  له الغن  فعلیه الغارم »قاعده  ؛قواعد عقلی دیگر نظیر ،آید. در ای  راستا ساب میح

 281الای   287قانون بجاارت و   273مواد  عادالنه که مصادیق آن در قاعده دارا شدن غیر

بسیاری ا  مواد قاانونی دیگار مانعکس اسات نیاز انتقاال        قانون مدنی و 221و  221و 

شارکت باه ساهامداران آن را بأییاد      یاا ا    شارکت ماادر   مسئولیت ا  شرکت اصلی باه 

را  یعقد ا  قصد واقعا  یتاعمال قاعده ببع یجهمشهور، نت یران،البته در حقوق ا. کنند می

باا   یراببه حقاوق  یجادموجب ا یباطل است، ول یدانسته و معتقدند شرکت صور یسلب

 318مااده   یار مبابق حک  مقرر در قسامت اخ  یزفر  ن ی . در اشوند ینم یواقع یلاص

با رسان و صاحبان ساهام حاق اساتناد باه بباالن       یران،اصالح قانون بجارت مد یحهال

 اسات  یشرکت و بعهدابش جهت الزام سهامداران همچنان بااق  ییشرکت را ندارند، گو

 .شود یبعهدات شرکت به سهامداران منتقل م یا 
 

 گیري یجهنت

در ایجاد بعاادل بای  قاعاده     متحده یاالترویه قضایی انگلستان و اگیری قوانی  و  جهت

محرک اقتصاد و ابزار مشارکت حداکثری افراد جامعاه    مسئولیت محدود به عنوان موبور

ساو و    یاک   و گاردش ثاروت ا    بررسی ،کالن و رواج معامالت های گذاری یهدر سرما

ی کاه در ظااهر، مسائولیت محادود را     استناد به مبانی و ابزارهایی برای مقابله باا کساان  

ولی در باط  و در عمل به آن التزام و پایبندی و اعتقادی ندارند  ،اختیار و انتخاب کرده

  یک معیار قابال  به عنوان اند، ا  سوی دیگر،  قرار داده استفاده و آن را وسیله و ابزار سوء

اساتفاده ابازاری ا    حقوق ایاران و شایوک    در یشرکت یها با گسترش گروه بوجه است.
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 یهاا  ها مسئولیت سهامدار محدود به آورده اوست و رشد شرکت آن که در ییها شرکت

باا   ،وضآ قوانی  در حو ه خرق حجااب شارکت   ،هستند کاغذی که آفت اقتصاد کشور

ساا د.   ناپذیر می اجتناب ،ای   مینه را گیری ا  بجارب حقوقی کشورهای پیشرو در هبهر

بسایاری   اقدامات مدیران شرکت در آثار و بوابآ بصمیمات و ینکهبا بوجه به ا ،همچنی 

ا  نظر شارعی و   شود، ایشان می اشخاص ثالم شده و موجب ضرر یرگ یبانا  موارد گر

یاا کساانی کاه ا       جبران  یان ناشی ا  اعمال ایشاان بوساط واردکنناده  یاان     ،حقوقی

 ،که شرکت نابوان ا  جبران خسارات باشاد  یصورب در ،شوند مدیریت مدیران منتفآ می

مسائولیت    و بوساعه  یدسات  لایک  گشااده   ،رساد  با قواعد حقوقی سا گار باه نظار مای   

ای برسد که مفهوم و محتاوای مسائولیت محادود را     سهامداران و مدیران نباید به درجه

 یار اثر و بهی سا د و بوان و جسارت مدیران را در ابخاذ بصامیمات شاجاعانه و خب   بی

ا  شرایط فعلی هرچند مبانی فقهی و حقاوقی ا  لحااظ نظاری،     در اقتصادی سلب کند.

ا  قاعاده مسائولیت محادود و بضامی  باداوم       استفاده جامعیت ال م برای مقابله با سوء

ولی رویه قضایی باکنون ا  ای  ابزارهاای   هستند، برخوردارمسیر صحیح  حرکت آن در

ا   اساتفاده  ت اجتمااعی و اقتصاادی ناشای ا  ساوء    کلی در راساتای مقابلاه باا معضاال    

جز در موارد بسیار نادر استفاده نکرده اسات. علات    ،ها شرکت محدودیت مسئولیت در

ای  امر را باید در التزام سنتی به قاعاده مسائولیت محادود و روشا  نباودن شارایط و       

دامناه و   ماوارد اساتثنایی و روشا  نباودن     قلمرو عدول ا  قاعده مسئولیت محادود در 

خاص بببیق قواعد عام حقوق مدنی بر  های یهمچنی  دشوار و قلمرو استثنااات قاعده

گانه داشاته   چند های یتکه ای  موضوعات ماه یژهو موضوعات خاص بجاری دانست. به

لذا رویاه قضاایی    ،اجتماعی متعددی را به دنبال دارند وو ابعاد و آثار اقتصادی، بجاری 

در کنار برخورداری ا  مزایای مسئولیت محدود، مضار آن را  ،در عمل برجیح داده است

الاقل در  مانی نزدیک با استفاده ا  ابزارهاای سانتی و    ،رود نیز پذیرا باشد و گمان نمی

ا  قاعاده مسائولیت محادود    اساتفاده   ساوء کاغذی و  یها مقابله با شرکته قواعد کلی ب

 یرناپاذ  خصوص شرایط خرق حجاب شرکت اجتناب وضآ قوانی  در ،در نتیجه .برخیزد

قوانی  در ای  حو ه باید جسورانه و محتاطانه بنظی  شود باا بتواناد    ،نماید. ا  طرفی می
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کاه جماآ اضاداد در مقاام      ییآنجاا  دو مصلحت متضااد را کناار ها  حفاظ کناد و ا      

بایاد نقاش و بشاخیص قاضای      ،ار اسات با بوجه به ایستایی قوانی ، دشاو  یگذار قانون

 ،نظار گرفتاه شاود    جهت انبباق شرایط قاانونی خارق حجااب برجساته و پررناگ در     

اسااس شارایط عادل و انصااد      یاا میازان آن بار     که قاضی در بعیی  مسائولیت یبورب

حو ه  اختیارات کافی داشته باشد. بر اساس ای  اوصاد بصویب موادی به ای  شرح در

 :شود شنهاد میخرق حجاب شرکت پی

 مستقل ا  ساهامداران و  حقوقی دارای شخصیت ،بجاری یها کلیه شرکت :1ماده 

ماادام کاه شارکت     و مساتقل ا  ساهامداران دارناد    هاایی  ییشرکا هستند و دیون و دارا

طرفیات خاود   ه الزام به ایفاء بعهادات با   یا منحل نشده است، مبالبه دیون و  ورشکسته

 آید. شرکت به عمل می

بعهادات   هاا در برابار دیاون و    و مادیران آن  ها شرکا و سهامداران شرکت :2ماده 

 ول شناخته شوند.ئیا قانون مس  موجب قرارداد به مگر آنکه  ،شرکت مسئولیتی ندارند

یا منحل شاود و دارایای آن بارای بأدیاه       صوربی که شرکت ورشکسته در :3ماده 

ا  انحااء   یبودن دارایی شرکت به نحاو  یا مدیرانی که ناکافی  دیونش کافی نباشد، مدیر

یاا ساایر     یا متضامناً با شارکت   ست، منفرداًا ایشان یریتیا سوء مد  معلول بقلب، بقصیر

اقدامات   واسبه مدیران، مسئول بأدیه آن قسمت ا  دیون و بعهدات شرکت هستند که به

 اجراء مانده است. یا بال  وصول ها بال و بصمیمات آن

باه عناوان    یا هر شاخص دیگاری    یا شرکت مادر  وربی که سهامدارص در: 4ماده 

یا کنتارل شارکت را بار عهاده داشاته        یا هر عنوان دیگر، اداره  یا مدیر سایه  مدیر عملی

یا منحل شود و دارایای شارکت بارای ادای دیاون آن کاافی        باشند و شرکت ورشکسته

یاا    یی شرکت معلاول بقلاب، بقصایر   یا مدیران مذکور که ناکافی بودن دارا  نباشد، مدیر

یا سایر مدیران، مسئول بأدیاه آن    یا متضامناً با شرکت  است، منفرداً ایشانمدیریت  سوء

 وصاول  بال  اقدامات و بعهدات آن  واسبه بعهدات شرکت هستند که به قسمت ا  دیون و

 اجراء مانده است. یا بال 

یا هریک ا  مدیران اع  ا  رسمی، عملای و   سهامدار، شرکت مادر  چنانچه: 5ماده 
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یاا    یا اهداد خود استفاده کنناد   ا  شرکت صرفاً به عنوان ابزاری در راستای منافآ سایه،

داده و خاود پشات نقااب      شخصی خود قرار های یتظاهر شرکت را پوششی برای فعال

نماینده ساهامدار خاود عمال کناد،     یا شرکت صرفاً به عنوان   شرکت مخفی شده باشند

کاغاذی   یاا شارکت صاوری و     اصالتاً برای خودش نباشد و رکتش که اعمال یا گونه به

بشکیل دهند، شخصًا مسئول دیاون و بعهادات شارکت خواهناد باود و برقاراری ایا         

 .یستکافی نبودن اموال شرکت ن به انحالل و بصفیه و احرا  مسئولیت منوب

 ،یاا کنسرسایوم    چند شرکت خود را به عنوان مجموعاه واحاد   یا  وقتی دو: 6ماده 

گاروه،   عضاو  یها ، بمام شرکتکنند ییا به عنوان مجموعه واحد عمل مکنند  می  معرفی

یاا    ها قانون آن خواه منشأ ابحاد ،متضامناً مسئول اجرای بعهدات و دیون مجموعه هستند

 باشد. قرارداد

مقام بعیی  میزان مسائولیت   مواد قبل، دادگاه درموارد مذکور در   بمامی در: 7ماده 

حقااوق طلبکاااران شاارکت و میاازان مساائولیت ماادیران و  باای ، ماادیران و سااهامداران

 انصاد، بعادل برقرار خواهد کرد. اساس موا ی  عدل و سهامداران آن بر
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