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Background and Aim: joint stock companies are considered 

as one of the most important commercial companies in terms 

of law and economics. In this article, an attempt has been made 

to examine the legal status of managers in Private limited 

companies from a jurisprudential perspective and in the light 

of commercial law. 

Materials and Methods: This is a descriptive-analytical 

article using the library method to examine the question in 

question. 

Ethical considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: From a jurisprudential point of view, the theory of 

advocacy can not explain the position of managers in Private 

limited companies in commercial law. Private limited 

companies have their own legal personality, during which the 

shareholders are constantly changing. 

Conclusion: In Private limited companies, managers are 

considered as one of the pillars of the company and part of the 

body of the company. Being a pillar theory has two aspects; 

One is in the relationship between the company and third 

parties, which indicates full authority for managers, and the 

other is in the relationship between managers and the company, 

which managers must act within the framework of the granted 

authority. The theory of Being a pillar governance for the 

company, which is useful for full authority for managers, has 

been accepted in Iranian commercial law. 
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های نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکتهای سهامی از شرکت هدف:زمینه و 

مهم تجارتی محسوب شده  قالب و رابطه حقوقی که معرف حدود اختیارات و وظایف 

مدیران باشد، تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی مدیران از اهمیت باالیی برخوردار 

های سهامی این مقاله تالش شده، وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت. در است

 اص از منظر فقهی و در پرتو قانون تجارت بررسی شود.خ

ای به تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه -مقاله توصیفی  ها:مواد و روش

 است.شده پرداخته  موضوعبررسی 

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 است.

جایگاه مدیران در  تواند تبیین کنندهوکالت نمی نظریهاز منظر فقهی : هایافته

های سهامی خاص داری شرکت های سهامی خاص در قانون تجارت باشد.شرکت

کنند. در دائماً تغییر می دارانشخصیت حقوقی خاص خود است که طی آن سهام

کنند. از طرفی شخصیت واقع به سادگی با تغییر حقوق و سهام خود، تغییر می

داران وقی شرکت از شخصیت حقوقی شرکاء جدا بوده و با فوت و حجر سهامحق

 شود.ارکان شرکت متزلزل نمی

های سهامی خاص، مدیران یکی از ارکان شرکت و جزئی از بدنه در شرکت :نتیجه

شوند. نظریه رکنیت حاوی دو جنبه است؛ یکی در رابطه شرکت با شرکت تلقی می

ارات کامل برای مدیران است و دیگری در رابطه مدیران اشخاص ثالث که مبین اختی

و شرکت که مدیران باید در چهارچوب اختیارات اعطایی عمل نمایند. نظریه رکنیت 

باشد در حقوق تجارت مدیران برای شرکت که مفید اختیارات کامل برای مدیران می

 شده است. ایران پذیرفته
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 مقدمه. 1

های شرکت سهامی باید گفت در تعریف و ویژگی

که شرکت سهامی بدون در نظر گرفتن موضوع آن 

تجاری محسوب و سرمایه آن به سهام تقسیم 

شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ می

ها رکتاسمی سهام است و مواد قانونی این ش

های دیگر تجاری از حجم زیادی نسبت به شرکت

ها بر دو نوع است، شود و این شرکتتشکیل می

سهامی خاص و سهامی عام که در سهامی خاص 

تمامی سرمایه از طریق مؤسسین تأمین ولی در 

های سهامی عام بخشی از سرمایه از طریق شرکت

شود. تعیین ماهیت فروش سهام به عموم تأمین می

های قوقی رابطه مدیران )هیأت مدیره( شرکتح

سهامی با شرکت از اهمیت باالیی برخوردار است، 

لیف و مسئولیت مدیرات چراکه اختیارات و تکا

ثیر این رابطه حقوقی قرار داشته و أشرکت تحت ت

ی جایگاه مدیران تعیین متناسب با ماهیت حقوق

در این مقاله تالش شده وکالتی بودن  شود.می

های سهامی خاص از جایگاه مدیران در شرکت

منظر فقهی در پرتو قانون تجارت بررسی شود. 

سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی 

شود این است که رابطه مدیران با شرکت در می

های سهامی خاص از منظر فقهی در قالب شرکت

است؟ رویکرد قانون تجارت  عقد وکالت قابل توجیه

شده در این خصوص چگونه است؟ فرضیه مطرح

رغم تشابه بدین شکل قابل طرح است که علی

های سهامی برخی موارد در جایگاه مدیران شرکت

خاص با عقد وکالت در فقه، جایگاه مذکور امکان 

تبیین بر مبنای عقد وکالت نداشته و رویکرد قانون 

در راستای « گذارد.می تجارت بر این امر صحت

اشاره، ابتدا به بررسی  بررسی سؤال و فرضیه مورد

های سهامی خاص و جایگاه مدیران در این شرکت

نوع شرکت در قانون تجارت و عقد وکالت در فقه 

شده، سپس امکان تبیین جایگاه مدیران پرداخته

های سهامی خاص در قالب عقد وکالت در شرکت

 گرفته است. بررسی قرار دپرتو قانون تجارت مور

 

 ها. مواد و روش2

مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش 

اشاره پرداخته  ای به بررسی سؤال موردکتابخانه

 است.

 

 . مالحظات اخالقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.
 

 ها. یافته4

 کنندهتواند تبییننمیوکالت  نظریهاز منظر فقهی 

های سهامی خاص در جایگاه مدیران در شرکت

ی اهای سهامی خاص دارشرکت قانون تجارت باشد.

طی آن شخصیت حقوقی خاص خود است که 

کنند. در واقع به سادگی دائماً تغییر می دارانسهام

کنند. از با تغییر حقوق و سهام خود، تغییر می

طرفی شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت 

داران حقوقی شرکاء جدا بوده و با فوت و حجر سهام

 شود.ارکان شرکت متزلزل نمی
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 . بحث5

 . مفاهیم1-5

های سهامی شرکت  موضوع مقاله حاضر به مدیران

در این قسمت مفهوم  اختصاص دارد، بنابراین اصخ

های سهامی مدیران شرکت سهامی خاص وشرکت 

 شود.بررسی می خاص
 

 شرکت سهامی خاص .1-1-5

در حقوق ایران شرکت سهامی خاص همانند 

شود و سپس شرکت سهامی عام ابتدا تأسیس می

، 1347ل.ا.ق.ت  17)مطابق ماده  رسدبه ثبت می

یران باید کتباً قبول مد... » فعلی(؛قانون تجارت 

شده یخ شرکت تشکیل... از این تارسمت نمایند

بر طبق این ماده شرط ایجاد «. گرددمحسوب می

و پیدایش شرکت قبول سمت از سوی هیأت مدیره 

شود، این ای که از این ماده گرفته میاست. نتیجه

است که تشکیل شرکت به قبول سمت از سوی 

به عبارت دیگر، اگر مدیران »ه است مدیران وابست

قبول سمت ننمایند، شرکت ایجاد نخواهد شد و 

بنابراین حیات شرکت در گرو پذیرش سمت از 

سوی مدیران است و به این ترتیب هیأت مدیره به 

شده است. نکته  شرکت سهامی مطرح»عنوان رکن 

مهم در این خصوص آن است که اختیارات مقرر در 

ره ـرد اعضای هیأت مدیـرد فـفای این ماده بر

بینی نشده بلکه برای مجموع هیأت مدیره در پیش

شده است که تصمیمات این هیأت با  نظر گرفته

قانون ) 1347ل.ا.ق.ت  121ر در ماده اکثریت مقر

)دمپرچیلی و  شودتجارت فعلی(، گرفته می

 (.19، 1380، همکاران

تصمیمات مربوط به شرکت به وسیله مقاماتی که 

موجب قانون یا اساسنامه شرکت صالحیت به 

، 1385)حسنی،  شودگیری دارند، اتخاذ میتصمیم

، مقرر 1347الیحه قانون تجارت  3ماده  (.66

دارد در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه می

که  107نفر کمتر باشد. با در نظر گرفتن ماده 

داد اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی عام را تع

رسد منظور نفر تعیین نموده، به نظر می 5حداقل 

، این است که تعداد سهامداران شرکت 3ماده 

نفر باشد. همچنین  3سهامی خاص نباید کمتر از 

استعمال واژه شرکاء در شرکت سهامی، مسامحه 

های سهامی، نویسنده قانون بوده زیرا در شرکت

)الیحه  ن سهم و سهامدار به کار رفته استواژگا

(. سهامداران 107و  3اصالح قانون تجارت، م 

شرکت سهامی خاص باید شخص یا از طریق وکیل 

اساسنامه شرکت را امضاء کنند. حداقل سرمایه 

میلیون ریال است که باید شرکت سهامی خاص یک

درصد آن به حسابی  35کم تمام تعهد شود و دست

گردد. هرگاه  شود، واریزک افتتاح میکه در بان

نقدی باشد، آورده مزبور باید قسمتی از آورده غیر

طور کامل تسلیم و تقویم شود و ارزیابی آن نیز به

باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت 

دادگستری صورت گیرد. از دیگر شرایط تشکیل 

خاص، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت سهامی 

طور کتبی قبول سمت اید بهشرکت است که ب

(. در شرکت سهامی 51، 2 ،1383)اسکینی،  نمایند

نویسی و ورقه تعهد پذیره خاص تشریفات مربوط به

وجود ندارد کما اینکه تشکیل مجمع عمومی 

 .مؤسس نیز الزم نیست
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 هاي سهامی خاصمدیران در شرکت .2-1-5

باشد و اداره در مدیر اسم فاعل از مصدر اداره می

لغت به معنای دور دادن، گرداندن، چرخاندن، به 

کردن، گرداندن کار و گردش درآوردن، روبراه 

(. مدیر 101، 1363)عمید،  کارگردانی آمده است

آمده است.  کنندهنیز به معنای گرداننده و اداره

ای رتبهعالیمدیر در اصطالح حقوق اداری به مأمور 

کند. شود که در رأس یک موسسه کار میگفته می

 در اصطالحات حقوق تجارت به شخصی که درحالی

شود که گردش کارهای جاری شرکت یا اطالق می

)جعفری لنگرودی،  باشدبنگاه به دست او می

شخص حقوقى چون داراى وجود  (.632، 1383

توانند به وسیله شخص اعتبارى است تنها می

شود عمل کند و حقى حقیقی که مدیر نامیده می

، )باریکلو تعهدى را ایفاء نمایدرا استیفاء و یا 

توسط »گذار واژه اداره شرکت (. قانون32، 1383

بار در الیحه اصالح  را براى اولین« هیأت مدیره

برده است. اما  کار به 1347مصوب قانون تجارت 

در آن تعریفى از مدیران به عمل نیاورده است و 

الیحه مذکور چنین مقرر کرده  107صرفاً در ماده 

اى از شرکت سهامى به وسیله هیأت مدیره»است. 

شده و کالً یا بعضاً قابل  بین صاحبان سهام انتخاب

های در شرکت«. باشند اداره خواهند شدعزل مى

ص، مسئولیت اداره شرکت به عهده سهامی خا

هیأت مدیره است و اداره عملى شرکت بر عهده 

(. 164، 2 ،1388، )ستوده تهرانی مدیرعامل است

ل.ا.ق.ت. اعضای هیأت مدیره در  3و به حکم ماده 

نفر کمتر  3 توانند ازهای سهامی خاص نمیشرکت

ل.ا.ق.ت. حداقل تعداد  107باشد و به موجب ماده 

نفر  5اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام 

باشد. در هر حال در مقام تعریف مدیران شاید می

بتوان گفت مدیران افراد با صالحیتى هستند که به 

 سهام براى مدت معینی انتخابوسیله صاحبان 

 دارند شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده

قانون  124موجب ماده  (. به39، 1381نیا، )صفی

یره باید حداقل هیأت مد»شده است.  یادشده مقرر

را به مدیریت عامل شرکت  یک نفر شخص حقیقى

ثیرگذار به دلیل نقش تأ بنابراین« برگزیند...

های اقتصادی و های سهامی در فعالیتشرکت

های مذکور از تجاری، بررسی نقش مدیر شرکت

أت مدیره از هی اهمیت باالیی برخوردار است.

ترین ارکان شرکت مغز متفکر و موتور محرکه مهم

رود و بدون تردید وجود مدیران آن به شمار مى

ترین عوامل بصیر و الیق و درستکار یکى از مهم

توسعه فعالیت و بهبود وضع اقتصادى هر شرکت 

باشد و اگر اداره شرکت به افراد ناالیق و تجارى مى

است لطمات ناسالم واگذار شود ممکن 

ناپذیری به حقوق سهامداران و طلبکاران جبران

های شرکت وارد شود بنابراین مدیران شرکت

سهامى در اداره شرکت حفظ حقوق سهامداران، 

شرکت و اشخاص ثالث نقش مهمى دارند فلذا 

وظیفه مدیران به عنوان نماینده منافع و حقوق 

جمعی سهامداران، حفظ حقوق شرکت است. نکته 

که مجمع عمومی عادی در انتخاب ز اهمیت اینحائ

 111بلکه به موجب ماده  نبوده،آزاد مدیران 

های است که باید در الحاقات دارای محدودیت

توجه قرار گیرد. انتخاب  انتخاب مدیران مورد

مدیرعامل باید در جلسه رسمی هیأت مدیره به 
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عمل آید. چون قانون اکثریت خاصی را برای 

عامل مقرر نداشته، لذا تعیین انتخاب مدیر

مدیرعامل، مانند سایر تصمیمات هیأت مدیره باید 

با اکثریت آراء حاضران در جلسه رسمی صورت 

گیرد مگر در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده 

 باشد.
 

 . وکالت در فقه2-5

بیشتر فقهای امامیه، تعریف کوتاهی از وکالت ارائه 

)مکی  «ی در تصرفنمایندگاعطای »اند و آن را داده

، حلی محقق ؛111، 1377، شهید اول() العاملی

 «بالذات»قید  اند و گاهی( معنا نموده7، 4 ،1409

را هم  (5-6، 59 ،1387)عاملی(،  ثانیشهید )

اند تا آشکار سازند که هدف اصلی و مقصود افزوده

در تصرفات حقوقی است، نه  ذاتی وکالت، نیابت

نمایندگی در نگهداری مال معین هرچند همواره 

باشد. عمال حقوقی همراه با نگهداری میانجام ا

، 1394، )نجفی «نیابت دادن ویژه»گاهی نیز آن را 

اند، تا به معنای عرفی آن کرده معرفی (347، 27

ای است گونهبه« استنابت»توجه کرده، چه، این 

ر عقود نیابتی تفاوت دارد و شرع نیز که، با سای

همین دریافت عرفی را پذیرفته است. برخی دیگر 

عقدی است که »اند: از فقها در تعریف وکالت آورده

را در زمان حیات خویش، در تصرفی انسان، دیگری 

، )مغنیه «که مالکیت دارد، جانشین خود سازد

، 20 ،1414، روحانی ؛ حسینی237، 4 ،1383

گونه خمینی )ره( نیز وکالت را این ام(. ام237

وکالت سپردن و تفویض کار یا »اند: تعریف نموده

دیگری در زمان ارجاع رسیدگی به آن است به 

 (.123، 1392، حسینیو  )موسوی «حیات موکل

نظر ص ماهیت وکالت میان فقها، اختالفدر خصو

فقها برآنند که وکالت ازجمله وجود دارد. مشهور 

؛ 177، 8 ،1418)محقق ثانی(،  )کرکی عقود است

ای هم (. عده367، 4 ،1387 شهید ثانی )عاملی(،

. این گروه معتقدند قبول در وکالت شرط نیست

وقتی فردی را »زنند: برای ادعای خود مثال می

گیریم تا خانه ما را بفروشد، و او بدون نایب می

که قبول کند خانه را بفروشد، بیع مزبور صحیح این

ت. چون فقهای معتقد به عقد بودن وکالت هم اس

شود که وکالت دانند، نتیجه میآن را صحیح می

ه در غیر نیاز به قبول نداشته و ایقاع است. چرا ک

 «شدنافذ محسوب میاین صورت بیع مزبور غیر

(. اما مخالفان در رد این 119، 1 ،1395)یزدی، 

ب در اقدام فرد نای کنند که همانمثال استدالل می

فروش خانه نوعی قبول فعلی است که حاکی از 

اراده فرد وکیل در پذیرش وکالت است. نتیجه 

 است.که وکالت عقد آن

 شوددانان نیز دیده میهمین اختالف در بین حقوق

؛ 24، 1386، ؛ انصافداران107، 3 ،1364)کاتوزیان، 

، 2 ،1382حائری شاه باغ،  ؛19، 1389رودیجانی، 

دانان هم وکالت را به ای از فقها و حقوقعده (.591

اند: اول، هر دو صورت ذیل قابل تحقق دانسته

)عقد به معنای اخص( که  وکالت به عنوان عقدی

ایجاب و قبول آن لفظی است. دوم، وکالت معاطاتی 

که مشمول اصطالح عقد به معنی اعم است؛ وکالت 

 شود که الاقل قبولمعاطاتی محسوب میزمانی 

، 2 ،1390رودی، )جعفری لنگ وکیل لفظی نباشد
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قانون مدنی  (. دیدگاه119، 1 ،1395یزدی، ؛ 131

قانون مدنی وکالت را عقد و تحقق آن را منوط به 

(،  ضمن 657و  656)مواد  قبول وکیل دانسته

دارد ایجاب و قبول وکالت به هر که مقرر میاین

 شودمیکه داللت بر آن کند واقع  1لفظ یا فعلی

 (.658)ماده 
 

هاي . عقد وکالت در فقه و جایگاه شرکت3-5

 سهامی خاص در قانون تجارت

های در خصوص جایگاه حقوقی مدیران شرکت

در این نظر است. سهامی میان حقوقدانان اختالف

ای از نظر مطرح است: عدهچندین ارتباط 

و شرکاء  حقوقدانان، مدیران را وکیل سهامداران

در رویکرد نخست، حسب مفاد ماده  کنند.تلقی می

که در حال حاضر در  1311قانون تجارت  51

های تضامنی و نسبی دارای اعتبار خصوص شرکت

مسئولیت مدیر این برداشت وجود دارد که است، 

شرکت در مقابل شرکاء، همان مسئولیتی است که 

به  با توجه این عده .مقابل موکل داردوکیل در 

ظاهر ماده و مسئول بودن مدیران، در مقابل شرکاء 

رض ـمدیران را وکیل شرکاء ف ،همانند وکیل

برخی به  (.32 ،1388)ستوده تهرانی،  اندنموده

 نظریه نمایندگی قانونی در این خصوص باور دارند

 
شود این است که آیا فعلی که داللت بر قبول بحثی که مطرح می 1

تواند اجرای وکالت باشد یا الزم است قبول پیش از تمام کند میمی

اگر قبول »معتقدند ای اعالم گردد؟ برخی شدن موضوع عقد به وسیله

فعلی باشد، آن فعل باید غیر از اجرای اذن موکل باشد، یعنی فعلی باشد 

توان می«. که با تحقق آن اذن موکل هنوز به مرحله اجرا در نیامده باشد

گفت همیشه اجرای نیابت منوط به تهیه مقدماتی است که اقدام به 

قی مورد نیابت، ها خود قبول فعلی است و پیش از انجام عمل حقوآن

ران براساس آن مدی که (5 ،1390نژاد،  نیک)

برخی گردند. نماینده شرکت تجاری محسوب می

بر اساس نظریه اعتقاد دارند.  رکنیتدیگر به نظریه 

واقعی بودن شخصیت حقوقی، تا آنجا که امکان 

دارد باید شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی 

فرض کرد و به تبع برای شرکت اندام و ارکانی قابل 

ه آنها فعالیت کرده و به حیات تصور است تا به وسیل

فت پذیر (. باید100 ،1373)صفار، خود ادامه دهد 

تقصیر ، گیرندهکه تقصیر مدیران سازمان تصمیم

شخص حقوقی است. بین اراده شخص حقوقی و 

وحدت وجود دارد و مدیران سازمان مدیریت آن 

و حفظ نظام و منافع آن  تنها به نام شخص حقوقی

در این  (.67 ،1388)کاتوزیان، کنند اقدام می

مهم پرداخته شود قسمت تالش شده به بررسی این 

خاص در  های سهامیکه جایگاه مدیران در شرکت

قانون تجارت ایران از منظر فقهی در قالب عقد 

بررسی است؟ در مبحث حاضر به  وکالت قابل

 شود.بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته می
 

 . رعایت حدود وکالت1-3-5

از منظر فقهی، وکیل امین است و تنها در صورت 

گردد. این حکم مورد تعدی ضامن میتفریط و 

(. 15، 1387)عاملی(،  ثانی شهید) اتفاق فقهاست

آید سازد. به اضافه از قانون مدنی بیش از این برنمیوکالت را محقق می

که برای تحقق عقد، باید اراده باطنی به وسیله کاشف خارجی اعالم 

ق.م.( و هیچ مانع عقلی وجود ندارد که یک کاشف  191شود )ماده 

واند قبول تخارجی داللت بر دو انشای درونی کند، لذا انجام وکالت می

 وکالت هم محسوب شود.
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وکیل حق ندارد از حدودی که در طرف زیادت و 

تعدی کند، مگر  شده تجاوز ونقصان برای او تعیین

آنکه عرف و عادت به داخل بودن آن یعنی داخل 

بودن آنچه تعدی کرده، در اذن موکل گواهی دهد، 

نکه وکیل کاال را به بیش از بهایی که موکل مانند آ

برای او تعیین کرده بفروشد البته در صورتی که 

نداند موکل غرض و قصد خاص نسبت به قیمتی 

که تعیین کرده دارد، و یا آنکه کاالیی را به کمتر 

از بهایی که موکل تعیین کرده است بخرد، چون 

در این قرینه حالیه غالبأ داللت دارد بر آنکه موکل 

شده است اما  به تعدی از حد تعییندو مورد راضی 

کند، در آنجا که گاهی نیز این قرینه تخلف می

خواهد در بیع به طرف مقابل ظلم و موکل نمی

شهید ) اجحاف شود و یا آنکه غرض دیگری دارد

ق.م در همین  667 (. مادة16، 1387 ثانی )عاملی(،

وکیل باید... از آنچه که موکل »دارد: زمینه مقرر می

بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف 

 «.و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند

وظایف و  مانند عقد وکالت در فقه، رعایت حدود

های سهامی خاص در اختیارات مدیران در شرکت

گرفته است.  ن مورد تأکید قرارقانون تجارت ایرا

)قانون تجارت  1347ق.ل.ا.ت.  107طبق ماده 

فعلی( اداره شرکت به عهده هیأت مدیره منتخب 

سهامداران است. بنابراین اعضاء هیأت مدیره در 

بایست موضوع فعالیت شرکت انجام وظایف خود می

های مجامع عمومی و صاحبان سهام را و صالحیت

و  194یحه جدید تجارت مواد رعایت کنند. در ال

به اداره شرکت و حدود آن توسط مدیران  208

شده است. در این مواد قانونی نیز طبق  پرداخته

همان ارائه طریق قانون فعلی تجارت، اداره شرکت 

بر عهده مدیر یا مدیرانی است که از میان شرکا و 

داران و یا غیر آنان که به عنوان مدیر انتخاب سهام

باشد و مدیران شرکت نیز دارای کلیه وند میشمی

گیری در مورد اداره اختیارات الزم برای تصمیم

رسد هیأت مدیره فقط باشند. به نظر میشرکت می

اد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء حق دارد قرارد

، همکاران)دمپرچیلی و  آن به عهده مدیرعامل است

کت است نماینده شر (. لذا مدیرعامل132، 1380

و از طرف شرکت حق امضاء دارد و رعایت حدود 

صالحیت ایشان نیز ضرورت دارد. در الیحه جدید 

تجارت، مقام مدیرعامل شرکت نیز برخالف قانون 

گرفته و زوایای  نظر قرار تجارت بیشتر موردفعلی 

، 1392)اقوامی،  تر شده استبیشتری از آن روشن

وظایفی که مدیرعامل دارد، سعی شده  (. مثال169

»... تر احصاء گردد بدین قرار که به صورت دقیق

انجام کلیه امور شرکت و اقامه دعوی و دفاع از 

شده علیه شرکت را بر عهده دارد. درج دعاوی اقامه

امضاء او تحت اسناد تعهدآور شرکت، موجب تعهد 

گردد و تحدید اختیارات او به موجب شرکت می

اسنامه، تصمیمات مجمع عمومی و یا مدیران اس

تنها در روابط بین مدیرعامل و شرکت معتبر و در 

مقابل اشخاص ثالث ناآگاه به حدود اختیارات 

الیحه جدید  241)ماده  «اثر استمدیرعامل بی

تجارت(. در صورتی که در قانون فعلی تجارت در 

آن به صورت کلی و مجمل به این  125ماده 

مدیرعامل »شده است بدین قرار:  ارهموضوع اش

شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره 
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به او تفویض شده است نماینده مشترک محسوب 

 «.و از طرف شرکت حق امضاء دارد
 

 . رعایت مصلحت موکل2-3-5

مطابق عقد وکالت در فقه، وکیل الزم است مصالح 

یزدی،  )طباطبایی موکل را رعایت نمایدو منافع 

 667ماده  قانون مدنی نیز مطابق (. در366، 1412

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت »

مطابق قانون تجارت، یکی «. موکل را مراعات نماید

های سهامی خاص، از تکالیف مدیران در شرکت

رعایت منافع شرکت در انجام معامالت و توجه به 

ع شرکت مصلحت شرکت است. اعمال برخالف مناف

های و به عبارتی برخالف مصلحت شرکت در گونه

ها، ترین آنشود. یکی از مهممختلفی ظاهر می

انجام اقدامات خارج از حدود اختیارات است. ولی 

اعمال برخالف منافع و مصلحت شرکت فقط در 

شود بلکه اقدامات خارج از اختیارات خالصه نمی

ولی مدیر شرکت ممکن است در حدود اختیارات 

برخالف مصلحت و منافع و مصالح شرکت عمل 

کند. این مصادیق متنوع است و بسته به مورد فرق 

دارد چراکه مصلحت در هر جا ممکن است اعمال 

خاصی را ایجاب کند. مقنن راجع به اعمال خالف 

مصلحت بحثی نکرده است. اگرچه خالء قانونی در 

کند که این خصوص محسوس است و ایجاب می

در این خصوص وضع قاعده نماید ولی قانون مقنن 

بینی کرده مدنی در باب مصحلت موکل این را پیش

که وکیل )مدیر( باید مصلحت موکل را رعایت کند 

صورت ممکن است اعمال مدیر در در غیر این 

معرض ابطال توسط شرکت قرار گیرد و نهایتاً 

، 1371لو، )قربان کندمسئولیت وی را ایجاب می

آنچه باعث خیر و  ز نظر لغوی مصلحت یعنی(. ا72

، 1363)عمید،  یش انسان استصالح و نفع و آسا

بحث نیز  (. از منظر حقوقی و در موضوع مورد181

تحقق بخشیدن به  مدیر الزم است در راستای

اجرای وظایف مدیریت رعایت غیظه و مصلحت 

 2شرکت را بنماید. در این راستا این موضوع در 

طرف مدیر ممکن است ست: از یکقسمت مطرح ا

از محدوده اختیارات تفویضی خارج شود و صرف 

خروج از حدود اختیارات، خروج از مصلحت موکل 

باشد. چرا که موکل و یا شرکت با و یا شرکت می

تعیین چارچوب اختیارات وکیل یا مدیر، خارج 

داند. از طرف شدن از آن حدود را به ضرر خود می

یر ممکن است در چهارچوب دیگر وکیل یا مد

اختیارات اعطایی عمل ولی به نفع خود یا دیگری 

و به ضرر موکل و یا شرکت باشد. با توجه به اینکه 

مدیر به نیابت و بر اساس اختیاراتی که به وی 

کند، اقداماتش تا زمانی تفویض شده عمل می

صحیح است که مورد رضایت شرکت بوده و به 

عدم خروج از »اصل  جهت رعایت مصلحت شرکت،

در کلیه اعمال مدنظر داشته را « حدود اختیارات

در اختیارات مفید، به لحاظ اینکه صحت  باشد.

اجرای وظایف مدیریت، منوط به تصرف معینی 

ثغور آن، کامالً مشخص بوده و  و است که حدود

باشد، مدیر ملزم شده میمشتمل بر موارد تصریح

چهارچوب مفاد اختیارات است وظایف خویش را در 

شده را ندارد. پس انجام دهد و حق خروج از تعیین

وارد مشکوک و مبهم به اندر موظف است در م

اکتفا کند. به هر حال از جهت رعایت  متقین
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مصلحت شرکت، مدیر موظف است تمامی اقدامات 

ن شرکت و بر اساس خویش را در محدوده اذ

 اش انجام دهد.اختیارات مغوطه
 

 توکیل و تفویض اختیارات .3-3-5

مغنیه، ) قه پذیرفته شده استدر فتوکیل حق 

، 2 ،1387 ،)عاملی( شهید ثانی؛ 241، 3، 1383

به معنای آن  ( به طور کلی حق توکیل به غیر345

تواند ست که یک شخص حق توکیل دارد و میا

عطا کند. بر این این حق را به هر شخص دیگری ا

تواند در مواردی که تشخیص اساس یک وکیل می

کیل باشد دهد، وکالت را به شخص ثالثی که ومی

تواند با این اختیارات در اعطا کرده و آن وکیل می

جلسات دادگاه شرکت کرده و از موکل خود دفاع 

 قابل ذکر است که حق توکیل به غیرکند. همچنین 

تواند وکیل نمی 672عزل دارد. طبق ماده قابلیت 

ل را به شخص و یا وکیل دیگری اعطا وکالت موک

کند مگر اینکه دلیلی دال بر چنین توکیلی ارائه 

دهد که مطابق آن موکل به صراحت به وکیل خود 

 حق توکیل به غیر داده باشد.

در خصوص اختیارات مدیران رسد آنچه به نظر می

دهد نه توکیل که های سهامی روی میدر شرکت

اختیاراتی است که  تفویض است. مدیرعامل دارای

ستی و نظارت هیأت مدیره از جانب خود برای سرپر

نماید و مرجع تعیین شرکت به او تفویض می

اختیارات مدیرعامل فقط هیأت مدیرهاست و 

تواند دارای دیرعامل یک شرکت سهامی بالقوه میم

است، و  دارکلیه اختیاراتی باشد که هیأت مدیره

ا قسمتی از هیأت مدیره مختار است تمام ی

گونه چاختیارات خود را در اداره شرکت بدون هی

مانع قانونی به مدیرعامل تفویض نماید و او را 

خود اساسنامه  موظف و مسئول سازد مگر اینکه در

عامل احصاء شده باشد که در حقوق و وظایف مدیر

این مورد باید طبق اساسنامه عمل و اقدام نمود و 

شده در یارات ذکرتواند اختنمی هیأت مدیره

یا  عامل افزایشراساسنامه شرکت را له یا علیه مدی

با دعوت و  تواندکاهش دهد. لکن هیأت مدیره می

و  العاده موجبات اصالحتشکیل مجمع عمومی فوق

کنند که در این تغییر به تصمیم هیأت مدیره می

صورت هیأت مدیره هر زمان این اختیار را دارد که 

عامل را افزایش یا کاهش مدیر وظایف و اختیارات

قید و بند نسبت به گونه محدودیت و بدهد. هر

عامل حتی در برابر اشخاص ثالث اختیارات مدیر

 (.200 ،1386)پاسبان،  دارای اعتبار است

در این خصوص باید میان تفویض و توکیل تفاوت 

واگذار کردن و  قایل شد. تفویض در لغت به معنای

و حاکم کردن او در آن امر تسلیم امری به دیگری 

، 2 ،1388 ؛ کلینی،495، 1 ،1404، )صدوق است

تفویض،  .(313، 84 ،1404 ؛ مجلسی،525

اختصاص دادن و انتقال مسئولیت یا قدرت )اختیار( 

های مشخص انجام فعالیت به یک فرد دیگر، برای

است. معموالً اختیار یا قدرت، از رئیس یا مدیر، به 

شود. جمع بین تفویض و یک زیردست، منتقل می

وکالت، جمع ضدین است. به کار بردن عبارت 

تفویض وکالت به معنی به کار بردن عبارت سلب 

حفظ ناظر بر امری است. مثال سلب حفظ خیار 

معنی است. که عبارت بی آن به غیر، مجلس و دادن

پس تفویض یعنی سلب اختیار خود به نفع مختار 
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کردن دیگری و وکالت یعنی حفظ اختیار خود و 

مند دیگری را هم از این اختیار بهره در کنار آن

 کردن است. 

تفویض به معنی سلب حق و دادن اختیار آن به 

غیر غیر و توکیل به معنی حفظ حق و در کنار آن، 

مند کردن، و به عبارت ز این اختیار بهرهرا هم ا

که جمع این دو کلمه جمع دو  توان گفتدیگر می

ی معنای متفاوتی ای است که هر کدام افادهواژه

کند که یکی به معنی واگذار کردن کار خود به می

دیگری در عین سلب حق دخالت از خود و دیگری 

به معنی واگذاری امری به دیگری و در عین حال 

حفظ حق دخالت در آن برای خود و به عبارت بهتر؛ 

طرح، نقشه و ابتکار عمل با موکل و فقط انجام عمل 

توسط وکیل انجام شود ولی تفویض برعکس این 

ح، نقشه، فکر، ابتکار عمل، مورد است، یعنی طر

را به غیر سپردن که طور  نگری و عواقب کارآینده

گفته شد اساس آنچه  داند عمل کند. برصالح می

های سهامی خاص با تفویض اختیار در شرکت

مواجه هستیم نه توکیل. سمت مدیریت شرکت 

سهامی قابل واگذاری به غیر نیست، مدیر عامل حق 

ندارد تمام یا قسمتی از اختیاراتی که توسط هیأت 

یگران واگذار مدیره به او تفویض شده است به د

رد اموری تواند در موعامل نمینماید. همچنین مدیر

که در حدود موضوع شرکت نباشد یا در صالحیت 

خاص مجامع عمومی یا هیأت مدیره باشد اقدامی 

 به عمل آورد.

شود در برخی موارد مانند همانگونه مشاهده می

رعایت حدود وکالت و رعایت مصلحت موکل میان 

های عقد وکالت در فقه و جایگاه مدیران در شرکت

شابهاتی وجود دارد اما در سهامی در قانون تجارت ت

مواردی چون توکیل و تفویض اختیارات این گونه 

 نیست. 
 

هاي . ماهیت حقوقی جایگاه شرکت4-5

 سهامی خاص در قانون تجارت

وکالتی بودن  با این حال دو دیدگاه در خصوص

های سهامی خاص در جایگاه مدیران در شرکت

در  الف( وکیل بودن مدیر قانون تجارت وجود دارد؛

 .مقابل شرکاء ب( مدیران به عنوان وکیل شرکت

 

 . وکیل بودن مدیر در مقابل شرکاء1-4-5

دارد: مقرر می 1311قانون تجارت مصوب  51ماده 

مسئولیت مدیر در مقابل شرکاء همان مسئولیتی »

برخی از «. موکل دارداست که وکیل در مقابل 

وکیل حقوقدانان با توجه به ماده مذکور، مدیران را 

(. 32، 1388)ستوده تهرانی،  اندهشرکاء تلقی کرد

حدود »دارد: ت. نیز مقرر میق. 121ماده 

مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان 

ت. ق. 185ماده «. مقرر شد 51ر ماده است که د

های نسبی نیز را در مورد شرکت 121مقررات ماده 

 ی تعاونیهاداند. البته، در شرکتالزم الرعایه می

های های تعاونی( و شرکتقانون شرکت 46)ماده 

گذار ت.( قانونق. 105)ماده  محدودبا مسؤولیت 

داند. بعضی از مدیران را نمایندگان شرکت می

چه این گر (.183، 1343، )صقری مؤلفان حقوقی

 51اند که مطابق ماده ح ساختهاحتمال را مطر

مسئول است نه در  ت. مدیر در مقابل شرکاق.

 مقابل شرکت یعنی شخص حقوقی.



   1400                                                  1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /274

 

نویسندگان حقوقی گرچه این احتمال را برخی از 

فوق مدیر در  51اند که مطابق ماده مطرح نموده

مقابل شرکاء مسئول است نه در مقابل شرکت 

(. اما به 183، 1343، )صقری یعنی شخص حقوقی

د اند که بایاین موضوع انتقاد کرده و بیان داشته

تواند وکیل نمی توجه داشت که مدیر شرکت،

منافع شرکاء و منافع  زیرا باید بینشرکاء باشد 

 -183، 1343)صقری،  شرکت باید تفاوت قائل شد

184.) 

، 2-1، 1372، )فروحی خی از مؤلفاندر کل بر

ت. نیز معتقدند ق. 51با حذف ماده  (. حتی161

که مدیران وکیل سهامداران هستند. چه آنکه 

)اعضای هیأت مدیره( از  این اشخاص»اند: نوشته

نظر حقوقی امین و وکیل صاحبان سهام تلقی 

، )کاشانی یکی دیگر از مؤلفین حقوقی«. شوندمی

بر اساس آنکه سمت »نویسد: می (.32-33، 1365

مدیران شرکت، نمایندگی از طرف شرکا است، 

 «.مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است

د به نظر فوق، قرار دادن شرکاء به وارنخستین ایراد 

 های رابطه وکیل و موکل استعنوان یکی از طرف

قانون  662موجب ماده  به .(141، 1386)پاسبان، 

مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل 

یک از شرکا که هیچ درحالیبتواند آن را بجا آورد. 

اختیارات مدیر تواند به نام شرکت و در حدود نمی

، 1343، )صقری ای انجام دهدیا مدیران معامله

مدنی  قانون 662به عبارتی به موجب ماده  (.184

وکالت باید در اموری اعطا شود که خود موکل قادر 

به انجام آن باشد. همچنین است ناتوانی مالکی که 

حق فروش ملک خود را، به دلیل اینکه نزد دیگری 

ها. بنابراین باید گفت نند اینرهن است ندارد. و ما

در هر مورد که به دلیل حجر یا نداشتن حق تصرف 

یا موانع اخالقی و نظم عمومی موکل، توانایی 

تواند برای جام دادن کاری را ندارد، نمیحقوقی ان

)کاتوزیان،  بجا آوردن آن کار به دیگری وکالت دهد

م وکالت در اموری قابلیت انجا (. بنابراین70، 1388

)صقری،  به نیابت باشدواگذاری  دادرد که قابل

1343 ،184.) 

مدیران را اکثریت اعضاء انتخاب » همچنین

کنند و آنان نماینده اقلیت نیستند. به فوت و می

شود. هیچ حجر یکی از شریکان، مدیر معزول نمی

مدیر را ندارد و مدیر اختیاری شریکی حق عزل 

یک از اعضاء هیچکند که در صالحیت پیدا می

(. برخالف مقرره 57، 2 ،1388، )کاتوزیان نیست

موکل اختیار عزل  قانون مدنی که به 679ماده 

 دهد.وکیل را در هر زمان که بخواهد می

ایرادی که به این نظریه وارد است متمایز بودن 

شخصیت حقوقی شرکت و شرکاء آن از یکدیگر 

یگر (. به عبارت د583)قانون تجارت، م  است

شرکت خود دارای شخصیت حقوقی است که از 

باشد. فلذا چنانچه مدیران شرکای خود جدا می

وکیل شرکاء باشند، اقدامات ایشان باید شرکاء را 

متعهد نماید، در حالی که چنین تعهدی برای 

گردد و مستقیماً تعهد برای شرکاء ایجاد نمی

 شود.شرکت ایجاد می

شود که موکل یایراد دیگر بدین شکل مطرح م

گونه محدودیتی اختیار عزل وکیل را بدون هیچ

(. لیکن چنین حقی برای 679)قانون مدنی، م  دارد

داران به تنهایی متصور نیست. یک از سهامهیچ
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به قابلیت  1347الیحه اصالحی  107اینکه در ماده 

عزل مدیران اشاره کرده است، منظور قابلیت عزل 

مجمع عمومی( است  )از طریق توسط خود شرکت

داران. در حقوق مدنی در بحث نه توسط فرد سهام

وکالت آمده است که این عقد از عقود جایز است 

ویژگی عقود جایز این است که با حدوث یکی از 

)قانون مدنی،  شونداسباب حجر یا فوت منفسخ می

(. لیکن فوت یا حجر هیچ یک از 954و  678م 

یک از مدیران هیچشرکاء تأثیری در منعزل شدن 

از سمت خود ندارد. و ایراد سوم، وکالت وفق ماده 

قانون مدنی در مواردی ممکن است که خود  622

یک که هیچ موکل بتواند آن را انجام دهد درحالی

تواند به نام شرکت اقدام به انجام از شرکاء نمی

 موضوع شرکت نماید.

و قانون مدنی  678ماده  3از طرفی به موجب بند 

موت یا جنون هر یک از طرفین عقد  954ماده 

شود. وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد می

که با فوت یا جنون یکی از سهامداران و  درحالی

حتی تمامی آنان مدیران شرکت سهامی معزول 

قانون  679شوند. همچنین به موجب ماده نمی

تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل مدنی موکل می

تواند مدیر که هیچ سهامداری نمی ند. درحالیک

 عزل کند.شرکت سهامی را 

، 2-1 ،1364، )کاتوزیان یکی از مؤلفان حقوقی

(. با رد این نظر که مدیران وکیل 57-58

سابق قانون  51ماده  سهامداران هستند در توجیه

که اعالم  51بنابراین مفاد ماده »نویسد: تجارت می

ر شرکت در مقابل شرکا مسؤولیت مدی»کند می

همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل 

 « دارد

نظریه وکیل بودن مدیر در مقابل شرکاء امروزه 

)ستوده تهرانی،  زیادی ندارددیگر طرفداران 

های نویسندگان از دیدگاه (. آنچه151، 1388

آید، این برمی ق تجارت و ازجمله موارد باالحقو

انان با قرار دادن شرکاء حقوقداست که بسیاری از 

به عنوان یک طرف رابطه حقوقی با مدیران موافق 

بایستی  (. بنابراین142، 1386)پاسبان،  نیستند

شرکاء را به معنی شرکت و شخص حقوقی دانست 

 نه اکثریت شرکاء یا طبقه خاصی از ایشان.
 

 . مدیران به عنوان وکیل شرکت2-4-5

را وکیل و نماینده حقوقدانان مدیران برخی از 

(. به عقیده 109، 1368، )عبادی دانندشرکت می

، 1311تجارت مصوب  قانون 51طبق ماده »ها آن

که با تدوین و اجرای قانون اصالح قسمتی از قانون 

در خصوص  1347اسفند  24تجارت مصوب 

الیحه  299)ماده  های سهامی نسخ ضمنیشرکت

گردیده است،  ی از قانون تجارت(اصالح قسمت

... شددیره وکیل سهامداران محسوب میهیأت م

ولی طبق قانون جدید رابطه وکیل و موکل بین 

هیأت مدیره و سهامداران تصریح نشده است و قانوناً 

ای بین هیأت مدیره و شرکت وجود رابطهچنین 

دارد. به عبارت دیگر، امروز هیأت مدیره وکیل 

 «مداران...شود نه وکیل سهامی شرکت محسوب

 (.156، 1370، )نصیری

رد بر این نظریه این است که ترین ایراد وامهم

مدیران به صورت مطلق وکیل  چه گفته شودچنان
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شوند، در این صورت، شرکت تجاری حساب می

امکان  مدیران صرفاً مدنی،قانون  661مطابق ماده 

انجام امور اداری شرکت را داشته و از انجام سایر 

، 1386)پاسبان،  رفات ممنوع هستندامور و تص

قانون مدنی، چنانچه  661(. مطابق ماده 143

اداره کردن  مربوط به وکالت مطلق باشد، صرفاً

است که خرید و  اموال موکل است. این در حالی

فروش در زمره تصرف اموال است. در این صورت 

ق لچنانچه گفته شود که مدیران به صورت مط

حق  خاص هستند، صرفاًوکیل شرکت سهامی 

انجام اموری شرکت را دارند و اختیاری در خصوص 

گونه و فروش اموال شرکت ندارند که اینخرید 

 نیست.  
 

رکن بودن مدیران در  نظریه. 3-4-5

 هاي سهامی خاصشرکت

رکن بودن مدیران، مدیران در  اساس نظریهبر

های سهامی خاص، یکی از ارکان شرکت و شرکت

قانون  589دنه شرکت تلقی شوند. ماده جزیی از ب

تجارت بر این امر داللت دارد. بر اساس ماده مذکور، 

تصمیمات شخص  حقوقی به وسیله مقاماتی که »

حیت اتخاذ تصمیم به موجب قانون یا اساسنامه صال

در ماده مورد اشاره، به جای «. شوددارند گرفته می

بدیهی است، بکار رفته و « مقامات»نماینده، عبارت 

 باشد.به معنای نمایندگان نمی عبات مقامات صرفاً

دلیل دیگری که بر رکن بودن مدیران در 

های سهامی داللت دارد، ماده الیحه اصالح شرکت

است. بر اساس ماده مذکور،  1347قانون تجارت 

شرکت سهامی مطابق تشریفات قانونی و بعد از طی 

ود. یعنی شمقررات و تعیین مدیران تشکیل می

شود که مدیران باید تعیین شده زمانی تشکیل می

و سمت از سوی آنها پذیرفته شده باشد. بر این 

ارکان تشکیل شرکت سهامی بار اساس مدیران یک 

 توان آنها را وکیل قلمداد کرد. خاص بوده و نمی

با شرکت تجاری این  راجع به مبنای رابطه مدیران

مبنا قراردادی است  شود که آیا اینسؤال مطرح می

 183ماده  یا قانونی؟ با توجه به تعریف عقد در

عقد عبارت است از »: داردقانون مدنی که مقرر می

اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر 

به «. بول آنها باشدتعهد بر امری نمایند و مورد ق

دیران با شرکت تجاری رسد مبنای رابطه منظر می

سمت خود باشد، زیرا مادام که مدیران نمیقرارداد 

توان برای شرکت تجاری را قبول نکرده باشند نمی

شخصیت حقوقی شناخت و آن را طرف قرارداد 

تلقی کرد. در حالی که در هر قرارداد باید دو طرف 

وجود داشته باشد، لذا باید گفت مبنای این رابطه 

ای قانون است. بدین نحو که قانون شرایطی را بر

تشکیل شرکت تجاری مقرر کرده و در صورتی که 

د شرکت تجاری )شخص این شرایط تحقق یاب

یکی از ارکان این  گیرد و مدیرانحقوقی( شکل می

. آنان با پذیرش سمت شوندشرکت محسوب می

وظایفی را که قانون و اساسنامه خود، اختیارات و 

 گیرندبه عهده میشرکت تجاری مقرر کرده است 

 کههمچنان (.126، 1378یی تفرشی، )عیسا

انجام دادن امور خود  تواند برایشخص حقوقی می

وکیل انتخاب کند، شخص حقوقی نیز از این حق 

برخوردار است. از طرفی وقتی هیأت مدیره که از 

می است، مدیر عاملی را ارکان اداره شرکت سها



 277 / انو همکار هدیانم                                 ...                         بررسی فقهی و وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت

 
 

کند او وکیل و نماینده شرکت تجاری انتخاب می

 125نه وکیل هیأت مدیره. ماده خواهد بود 

زیرا در  ل.ا.ق.ت. نیز مؤید همین استدالل است،

مدیر عامل »دارد: باب شرکت سهامی مقرر می

شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره 

به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و 

در البته پذیرش «. از طرف شرکت حق امضاء دارد

رکنی از ارکان شرکت، نبایست مدیران به عنوان 

چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن آن

رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه 

رکن همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف 

 مقنن از هریک از آن ارکان هستند. 
 

 . نتیجه6

های تجاری به دلیل داشتن نقش مدیران در شرکت

اختیارات و وظایف سهم در تصدی و هدایت 

های تجاری، دارای اهمیت وافری است. شرکت

ای گذار نگاه ویژهگردد قانونهمین امر موجب می

به این اشخاص داشته باشد. شرکت سهامی خاص 

دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که تابع 

ها چراکه در این شرکت شرایط خاصی است

توانند حقوق و سهام خود داران به راحتی میسهام

داران دائماً تغییر را تغییر دهند. یعنی سهام

کنند و از طرفی تصمیمات اکثریت بر اقلیت می

شده و نیازی به اراده همه نیست و اکثریت تحمیل

ایشان قادرند شرایط اساسنامه که همان قرارداد 

تغییر دهند. دیگر اینکه شخصیت اولیه است را 

حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی شرکاء جداست 

داران ارکان شرکت متزلزل و با فوت و حجر سهام

شود. از سوی دیگر با تشکیل شرکت و ایجاد نمی

شخصیت حقوقی، شرکاء دیگر حق دخل و تصرف 

مادی یا حقوقی در آورده خود را ندارند زیرا این 

حقوقی است. اصواًل به نظر  آورده متعلق به شخص

توان شرکت سهامی خاص را دارای نوعی آید میمی

 شخصت حقوقی خاص تلقی کرد.

های سهامی، رابطه حقوقی هیأت مدیره در شرکت

است. به عبارتی از تجزیه و « رکنیت»تابع رویکرد 

تحلیل ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت سهامی 

 است که نظریهبا شرکت این نتیجه قابل استنباط 

)وکالت مدیران به عنوان وکیل سهامداران  وکالت

قبول  یا مدیران به عنوان وکیل شرکت( قابل

توان رابطه مدیران مبنای آن مینیست. نظری که بر

رکن »شرکت سهامی را با شرکت توجیه کرد نظریه 

شرکت سهامی است. حکم ماده « بودن مدیران

ق.ت. مؤید این ل.ا. 17قانون تجارت و ماده  589

نظر است. به موجب ماده اخیر، پیش از تعیین 

مدیران و قبول سمت از سوی آنان شرکت تشکیل 

گردد. درنتیجه مدیران را که پیش از ایجاد نمی

شوند )شخص حقوقی( تعیین می شرکت تجاری

توان وکیل یا نماینده شرکت تجاری )که هنوز نمی

ا نماینده بدون به وجود نیامده( دانست، زیرا وکیل ی

دیگر، وجود  بیان وجود اصیل متصور نیست. به

باشد. اصیل مقدم بر وجود وکیل یا نماینده می

اند نتایج حاصله از نظریه رکن بودن مدیران عبارت

. اقتدار ارکان اداره شرکت مستقیماً از قانون 1از: 

. وظایف و اختیارات هیأت مدیره 2است نه قرارداد. 

. مدیر عامل 3و حقوق شرکت است. همان تکالیف 

شرکت وکیل شرکت است نه وکیل هیأت مدیره. 



   1400                                                  1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /278

 

پذیر نیست، د اموری را که وکالتتوانن. مدیران می4

توان در های تجاری می. برای شرکت5انجام دهند. 

بار مدیران و ارتکاب برخی جرائم قبال اعمال زیان

توسط آنان مسؤولیت مدنی و کیفری فرض کرد. 

اختیارات هیأت مدیره در قوانین و مقررات حدود 

جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع 

شود. ذکر همه عمومی صاحبان سهام تعیین می

موارد اختیارات و تکالیف مدیران در اساسنامه یا 

مصوبات مجمع عمومی مقدور نیست؛ ولی رعایت 

های سهامی، مدنظر مقررات قانونی راجع به شرکت

مقررات اساسنامه و تالش جهت انجام  قراردادن

تصمیمات قانونی مجمع عمومی از تکالیف 

مدیرعامل است. ید مدیرعامل شرکت سهامی 

خاص، ید امانی است و موظف است از این موقعیت 

داران استفاده کند لذا در فقط در جهت منافع سهام

قانون تجارت برای هرگونه سوءاستفاده و تقلب، 

معامالت مدیران با شرکت هایی در محدودیت

شده است. به هر حال مدیرعامل موظف است وضع

به نحوی عمل نماید که به بهترین وجه ممکن 

منافع شرکت تأمین گردد. آنچه مسلم است هیأت 

مدیره باید بتواند اختیارات مدیرعامل را در صورت 

لزوم محدود نماید ولی این محدودیت نباید 

 مل را فراهم سازد.موجبات سلب مدیریت مدیرعا

 

 . سهم نویسندگان7

 هیمسؤول و بق سندهیدوم به عنوان نو سندهینو

 یفایمقاله ا نیبه عنوان همکار در تدو ن،یمؤلف

 اند.نقش نموده
 

 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد. یدر مقاله حاضر تضاد منافع
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های اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت؛ شرکت -

چاپ ششم، تهران، انتشارات تجاری، جلد دوم، 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

 .1383، ها سمتدانشگاه

اقوامی، حسین، مسئولیت حقوق مدیران  -

تجاری، چاپ اول، تهران، نشر حدیث  هایشرکت

 .1392، مهر

انصافداران، محمدرضا، بررسی تطبیقی وظایف  -

نشر  تهران، چاپ اول، ای وکیل دادگستری،حرفه

 .1386، جاودانه

معامله خارج از حدود اختیار »باریکلو، علیرضا،  -

 های حقوقی، شماره شش،مجله اندیشه، «مدیر

1383. 

های تجاری، پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت -

چاپ چهارم، تهران، نشر سازمان مطالعه و تدوین 

 .1386ها )سمت(، کتب علوم انسانی دانشگاه

دجعفر، فلسفه حقوق جعفری لنگرودی، محم -

مدنی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، نشر کتابخانه 

 .1390، گنج دانش

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی  -

حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، نشر کتابخانه گنج 

 .1383دانش، 

باغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، جلد  شاه حائری -

دانش، دوم، چاپ دوم، تهران، نشرکتابخانه گنج 

1382. 

حسنی، حسن، حقوق تجارت، چاپ چهارم،  -

 .1385تهران، نشر میزان، 

حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق،  -

 .1414جلد بیستم، قم، موسسه دارالکتب، 

محمد، حاتمی، علی، قرائی، محسن، دمپرچیلی،  -

قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ سوم، 

 .1380دادستان و کتاب آوا، تهران، انتشارات 

رودیجانی، محمد مجتبی، وکالت در طالق، چاپ  -

 .1389، دوم، تهران، نشر کتاب آوا

های تهرانی، حسن، حقوق تجارت، شرکت ستوده -

تجاری، جلد دوم، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات 

 .1388دادگستر، 

شهید ثانی )عاملی(، زین الدین بن محمد، الروضه  -

فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد چهارم،  البهیه

 .1387، بیروت، دار العالم االسالمی

علی، کتاب من  بن محمد )ابن بابویه(، صدوق -

 .1404الیحضرهُ الفقیه، قم، چاپ علی اکبر غفاری، 

، اول اپصفار، محمد جواد،  شخصیت حقوقی، چ -

 .1373 انتشارات نیل، تهران،

های بر قانون شرکت نیا، نورالدین، درآمدیصفی -

تجاری در ایران، چاپ دوم، تهران، نشر دانشگاه 

 .1381تهران، 

صقری، منصور، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ  -

 .1343اول، تهران، نشر علمی، 

طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی،  -

 .1412، جلد دوم، قم، نشر مؤسسه دارالکتب
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، چاپ پنجم، عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت -

 .1368گنج دانش،  تهران، نشر

عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد دوم، چاپ  -

 .1363پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از  -

های تجاری، جلد اول، چاپ اول، حقوق شرکت

 .1378، تهران، نشر دانشگاه تربیت مدرس

های شرکت -فروحی، حمید، حقوق تجارت -

ای، شخصی و مختلط، جلد اول و دوم، چاپ سرمایه

 .1372، اول، تهران، نشر روزبهان

مسئولیت مدنی مدیران شرکت »لو، پرویز، قربان -

نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ، پایان«تجاری

 .1371، تهران، دانشکده حقوق

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد  -

نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار،  دوم، چاپ

1388. 

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی )عقود اذنی،  -

های دین(، چاپ اول، تهران، نشر بهنشر، وثیقه

1364. 

مفهوم  -کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها -

عقد، انعقاد و اعتبار قرارداد، جلد اول، چاپ سوم، 

 .1364، تهران، نشر بهنشر

، نشریه «شرکت مدنی»سید محمود، کاشانی،  -

 ،دانشگاه شهید بهشتی، شماره دو دانشکده حقوق

1365. 

ثانی( عبدالعالی، جامع المقاصد  کرکی )محقق -

فی شرح القواعد، جلد هشتم، قم، موسسه آل البیت 

 .1418، علیهم السالم

یعقوب، الکافی، جلد هفتم،  بن کلینی، محمد -

 .1388تهران، دار الکتب، 

محمدتقی، بحار االنوار  بن مجلسی، محمدباقر -

الجامعة لدرر أخبار االئمة االطهار )ع(، جلد هشتاد 

 .1404، و چهارم، بیروت، موسسه الوفاء

حلی، ابوالقاسم نجم الدین محمد بن  محقق -

حسن، شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، 

رم، هاتعلیق و شرح سید عبد الزهرا حسینی، جلد چ

 .1409، چاپ اول، بیروت، دارالزهرا

مغنیه، محمدجواد، فقه امام جعفر صادق، جلد  -

 .1383چهارم، قم، مؤسسة السبطین العالمیة، 

الدین محمد بن شهید اول(، شمس) مکی العاملی -

معه دمشقیه، تهران، انتشارات الدین، لجمال

 .1377العلم، دار

د، حسینی، سید مسعو ،موسوی، سید صادق -

تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و »

وهشنامه ، پژ«تطبیق آن با آرای امام خمینی )ره(

 .1392، متین، شماره پنجاه و هشت

نجفی، محمدحسن، جواهر الکالم، جلد بیست و  -

 .1394هفتم، تهران، دارالکتب االسالمیة، 

نصیری، مرتضی، حقوق چندملیتی، چاپ اول،  -

 .1370دانش امروز،  تهران، شرکت نشر

جایگاه حقوقی مدیران شرکت » نیک نژاد جواد، -

، نشریه «سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان
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هفتم،  دورههای فقه و حقوق اسالمی، پژوهش

 .1390ماره بیست و پنج، ش

یزدی، محمدکاظم، تکمله العروه الوثقی، جلد  -

 اول، چاپ دوم، دفتر حضرت آیت اله حاج سید عبد

 .1395الکریم موسوی اردبیلی، 

 

 

 


