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Background and Aim: The issue of financial seizure of 

Private limited companies is one of the important issues that in 

this article will be addressed. 

Materials and Methods: This article is Analytical descriptive 

and the library method uses. 

Ethical considerations: In this article, Originality of texts, 

honesty and trusteeship Has been complied with. 

Results: The competence and authority of the managers of 

Private limited companies, in accordance with the law and the 

articles of association of the company ,are determined. The 

authorization of directors to factors such as the subject matter 

and articles of association of the company, the authorization of 

general assemblies and commercial laws and regulations are 

limited. What is assigned to the directors is a trust and the 

directors are obliged to use this position only for the benefit of 

the shareholders in such a way that the interests of the company 

are provided in the best possible way. The limitation of 

directors in matters falling within the special competence of 

general assemblies, the invalidity of the legal actions of 

directors outside the subject of the company, the prohibition of 

obtaining facilities from the company and the prohibition of 

their competitive transactions with the company in order to 

prevent financial seizures of the company. 

Conclusion: Illegal seizure of company property by the 

directors of Private limited companies is a violation of the 

limits of authority and duties and, as the case may be, has civil 

and criminal liability such as betrayal of trust. 
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 مقدمه. 1

 یدر مبادالت و روابط اقتصاد یتجارت یهاشرکت

 یقیمانند اشخاص حقبه گر،یاشخاص دخود با 

، 1388 ،ی)عرفان هستند یفیحقوق و تکال یدارا

است که  یستجار یشرکت رانیدر حقوق ا(. 34

 یقانون حهیبر اساس ال ایموجب قانون تجارت به

از آن  ریغ یبه صورت ایو  شودیم لیتشک 1347

 ،ینی)اسک کندیم یتجار اتیبه عمل رتمباد یول

اصالح قانون  حهیال 4ماده  بر اساس(. 17، 1 ،1383

آن به  هیکه سرما ی، شرکت1347تجارت مصوب 

شده و مسئولیت صاحبان سهام  میسهام تقس

است و   یمحدود به مبلغ اسمی سهام است، سهام

تأمین  نیتمامی سرمایه از طریق مؤسس یوقت

بخشی از  یاست و وقت صسهامی خا شود،یم

سرمایه از طریق فروش سهام به عموم تأمین 

 ن،یب نی. در اشودیسهامی عام قلمداد م شود،یم

در  رانیمد تیو مسئول اراتیاخت گاه،یجا تیاهم

. نظر به ستین دهیپوش یبر کس یسهام یهاشرکت

که نقش  یسهام یهادر شرکت تیریمد تیاهم

 فاءیا یصادمهم اقت یدر تحرک واحدها یمهم

را در  یخاص طیمقنن شرا رانیدر حقوق ا کنندیم

کرده است.  ینیبشیقانون تجارت پ 111ماده 

 اراتیو اخت یندگیاداره شرکت نما یبرا رانیمد

ها را آن اراتیو اخت یندگینما نیادارند که  یعموم

 ،ی)عرفان شرکت قرار داده است نیدر مقام ام

 در اداره یمسها یهاشرکت رانیمد(. 79، 1388

شرکت، حفظ حقوق سهامداران، شرکت و اشخاص 

ها شرکت نیا گرید یدارند، از سو یثالث نقش مهم

اشخاص کالهبردار قرار  یسوءاستفاده لهیوس یگاه

شرکت  لیعنوان تشکبه ایافراد  نیا رند،یگیم

ها شرکت گونهنیا رانیعنوان مدبه ایو  یسهام

و به نفع خود  نموده یآورافراد را جمع یهیسرما

و باعث سلب اعتماد مردم  ندینمایسوءاستفاده م

عدم  و به علت گردندیها مشرکت نینسبت به ا

و با استناد  تیدر خصوص مسئول یصراحت قانون

 تیاند از مسئولبه نام شرکت عمل کرده کهنیبه ا

 زی. سهامداران شرکت نکنندیم یشانه خال یشخص

از سهام خود در  شیب یتیمسئول کهنیبه علت ا

شرکت ندارند کنترل و نظارت الزم را نسبت به 

 یمتعدد فاتی. تألداردیاعمال نم رانیاقدامات مد

شده است: انجام یسهام یهاشرکت نهیدر زم

در  ،یمینس یو رضا سکوت یتفرش یسیمحمد ع

را مورد  یسهام یهاسهام شرکت عیب ،یامقاله

 ،یمینس یو سکوت یتفرش) اندقرار داده یررس

در  د،یزهرا پور رش دهیابوعطا و س محمد(. 1383

 یمدن تیمسئول یدعوا یبه بررس یامقاله

در حقوق  یشرکت سهام رانیمد هین علسهامدارا

، دیرش)ابوعطا و پور اندو فرانسه پرداخته رانیا

 تیمسئول ،یادر مقاله ز،ین انیقنبر یمهد(. 1396

ام و خاص را ع یمسها یهابازرسان شرکت یمدن

 کردیرو اما(. 1396 ان،ی)قنبر کرده است یبررس

 رانیمد یفقه و حقوق نسبت به تصرفات مال

خاص مورد توجه قرار نگرفته  یسهام یهاشرکت

خصوص مطرح و  نیکه در ا یاست. سؤال اساس

 رانیمد یاست که تصرفات مال نیا شودیم یبررس

 چگونه قابل یاز منظر فقه یسهام یهاشرکت

 نیتجارت در ا نیقوان کردیاست و رو لیتحل

قلمرو و  یخصوص به چه صورت است؟ به عبارت
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 یهاشرکت رانیمد اراتیاخت یهاتیمحدود

موجود چگونه  یتجار نیبر اساس قوان یسهام

و پاسخ به سؤاالت  یبررس یاست؟ در راستا

 یهاشرکت رانیمد گاهیمورداشاره ابتدا مفهوم و جا

 یسپس تصرف مال شود،یم یخاص بررس یسهام

 تیمسئول تیها از منظر فقه و حقوق و درنهاآن

و  فیاز وظا یدر تخط رانیو ضمان مد یفریک

 .گرددیم یبررس شدهنییتع اراتیاخت
 

 هامواد و روش. 2

بوده و از روش  یلیتحل یفیمقاله حاضر توص 

 شده است.استفاده  یاکتابخانه
 

 یمالحظات اخالق. 3

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا 

 شده است. تیرعا

 

 هاافتهی. 4

 یسهام یهاشرکت رانیمد اراتیو اخت تیصالح 

 یسهام یهااز ارکان شرکت یکیخاص که 

بر اساس قانون و اساسنامه  شوندیمحسوب م

محدود  رانیمد اراتی. اختشودیشرکت مشخص م

همچون موضوع و اساسنامه شرکت،  یبه عوامل

 یو مقررات تجار نیو قوان یمجامع عموم اراتیاخت

خاص، یَد  یسهام یهاشرکت رانیمد دیاست. 

 تیموقع نیموظف هستند از ا رانیاست و مد یناما

داران استفاده کنند فقط در جهت منافع سهام

وجه ممکن  نیمنافع شرکت به بهتر کهینحوبه

هرگونه  یگردد. لذا در قانون تجارت برا نیتأم

در معامالت  ییهاتیسوءاستفاده و تقلب، محدود

 تیشده است. محدودوضع شرکتبا  رانیمد

خاص  تیدر موضوعات مشمول در صالح رانیمد

 رانیمد یعدم اعتبار اعمال حقوق ،یمجامع عموم

از  التیخارج از موضوع شرکت، منع اخذ تسه

ها با آن زیآممعامالت رقابت تیشرکت و ممنوع

شرکت از  یمنع تصرفات مال یشرکت در راستا

 شده است. ینیبشیپ رانیمد یسو
 

 بحث. ۵

 خاص  یسهام يهاشرکت رانیمد. 1-۵

 یگفته م یشرکت به قرارداد ،یاصطالح حقوق در

آن شرکا سود حاصل از شرکت  یشود که بر مبنا

 کیها در کنند. شرکتیم میخودشان تقس نیرا ب

شوند: یم میبه دو گروه تقس یکل یبندمیتقس

 .یو شرکت مدن یشرکت تجار

ها، به از انواع شرکت یکیبه عنوان  یتجار شرکت

از افراد گفته شده که مطابق مقررات  یاجتماع

مستقل از  یحقوق تیشخص یقانون تجارت، دارا

است تا مطابق  یدهندگان آن بوده و ضرورلیتشک

و  دهیها به ثبت رسمقررات مربوط به ثبت شرکت

اطالع اشخاص ثالث  یثبت آن منتشر و برا یآگه

عبارت است از اجتماع  ،یگردد. شرکت مدن الماع

ء واحد. از آنجا یش کیچند مالک در  ایحقوق دو 

 یحقوق تیشخص ینوع از شرکت، دارا نیکه ا

 زیها نمستقل از شرکا نبوده، در مرجع ثبت شرکت

 ،یبرخالف شرکت تجار ن،یشود. بنابرایثبت نم

با  یباشد. شرکت مدنیو اقامتگاه م تیفاقد تابع

شرکا منحل  انیمال مشترک م میو تقس افراز
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(. شرکت 179، 2 ،1390 ،ی)ستوده تهران گرددیم

 است. یتجار یهااز انواع شرکت یکیخاص  یسهام

گرداننده و  یدور به معنا شهیلغت از ردر  ریمد

 تیریو با مد حیروش صح یاز رو یکار کنندهاداره

در اصطالح  ری(. مد101، 1363 د،ی)عم است

 ایشرکت و  یکه اداره امور جار است یفرد یتجار

، زاده)ملک باشدیبه دست او م یاقتصاد نگاهی

مدیران شاید بتوان  (. در مقام تعریف433، 1391

 لهیوسمدیران افراد با صالحیتى هستند که به گفت

شده و صاحبان سهام براى مدت معینی انتخاب

 رانیمد. دارند کنترل و اداره شرکت را به عهده

و  رهیمدئتیخاص شامل ه یسهام یهاشرکت

انتخاب  یاعضا ره،یمدئتیاست. ه رعاملیمد

 نییکالن شرکت را تع یاتگذاریاست که س یاشده

 سیبه عنوان رئ یکی ره،یمد ئتی. از اعضاء هکندیم

. شودیانتخاب م سیبه عنوان نائب رئ یکیو 

به  رانیمد ای رهیمدئتی(. ه132، 1384، ینی)اسک

 امور شرکت راشرکت، اداره  یقانون ندهیعنوان نما

(. 164، 2 ،1390، ی)ستوده تهران بر عهده دارند

 رهیمدئتیه یاعضا از یکیبه عنوان  رعاملیمد

 شرکت را بر عهده دارد یشرکت، اداره امور عاد

 124موجب ماده (. به434، 1391، زاده)ملک

نفر  کیاقالً  دیبا رهیمدئتیه» 1347 یقانون حهیال

عامل شرکت  تیریرا به مد یقیشخص حق

 یاصالح حهیدر ال رانیمنظور از مد« ...ندیبرگز

است و  رهیمدئتیه ی، اعضا1347قانون تجارت 

 رهیمدئتیعضو ه کهیرا جز درصورت رعاملیمد

از نظر عرف  کهی. درحالکندیباشد، مدیر قلمداد نم

. شودیشرکت محسوب م ریمد ز،ین رعاملیمد

 کیبه عنوان  رانیواژه مد حهیال نیدرواقع در ا

عامل را شامل  ریو مد رهیمد ئتیه ،یمفهوم کل

الیحه  442(. ماده 174، 1389، )پاسبان شودیم

خصوص روشن  نیوضع را در ا 1384قانون تجارت 

 رعامل،یمد ایو  ریمد ره،یمدئتیه ینموده و اعضا

شرکت  رانیعنوان مد را به هیتصف رانیمد ای ریمد

 نام برده است.

در  رانیمد ران،یمد ن بودنرک هیاساس نظر بر

از ارکان شرکت و  یکیخاص،  یسهام یهاشرکت

، 1383 ،یتفرش) شوند یاز بدنه شرکت تلق ییجز

امر داللت  نیبر ا قانون تجارت 589ماده (. 126

شخص  ماتیتصم»دارد. بر اساس ماده مذکور، 

 ایموجب قانون که به یمقامات لهیوسبه یحقوق

دارند گرفته  میاتخاذ تصم تیصالح اساسنامه

 نده،ینما یجادر ماده مورداشاره، به. «شودیم

است، عبارت  یهیبه کار رفته و بد« مقامات»عبارت 

 لی. دلباشدینم ندگانینما یمقامات صرفاً به معنا

 یهادر شرکت رانیکه بر رکن بودن مد یگرید

تجارت  ناصالح قانو حهیداللت دارد، ماده ال یسهام

 یاده مذکور، شرکت سهاماست. بر اساس م 1347

مقررات و  یو بعد از ط یقانون فاتیمطابق تشر

 لیتشک یزمان یعنی. شودیم لیتشک رانیمد نییتع

 یو سمت از سو شدهنییتع دیبا رانیکه مد شودیم

 یکی رانیاساس مد نیباشد. بر ا شده رفتهیها پذآن

خاص بوده و  یشرکت سهام لیاز ارکان تشک

قلمداد کرد. اصوالً به نظر  لیها را وکآن توانینم

 ینوع یخاص را دارا یشرکت سهام توانیم دیآیم

 اراتیکرد. حدود اخت یخاص تلق یحقوق تیشخص

کشور،  یو مقررات جار نیدر قوان رهیمدئتیه
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صاحبان  یاساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عموم

و  اراتیاخت. ذکر همه موارد شودیم نییسهام تع

مصوبات مجمع  ایدر اساسنامه  رانیمد فیتکال

 یمقررات قانون تیرعا یول ست؛یمقدور ن یعموم

مدنظر قراردادن  ،یسهام یهاراجع به شرکت

 ماتیمقررات اساسنامه و تالش جهت انجام تصم

است.  رعاملیمد فیاز تکال یمجمع عموم یقانون

 اراتیبتواند اخت دیبا رهیمدئتیآنچه مسلم است ه

 نیا یول دیرا در صورت لزوم محدود نما رعاملیمد

 رعاملیمد تیریموجبات سلب مد دینبا تیمحدود

 را فراهم سازد.
 

شرکت  رانیو حدود تصرف مد تیماه. 2-۵

 خاص یسهام

 یشرکت سهام رانیمد یتصرف مال. 1-2-۵

  یخاص از منظر فقه

 یسهام یهاشرکت رانیمد یخصوص تصرف مال در

نوظهور  دهیپد کیعنوان خاص در فقه به

در پرتو  حالنیا صورت نگرفته است. با یاظهارنظر

فقه نسبت به عقد شرکت و حقوق شرکا،  کردیرو

 یدر خصوص تصرف مال یاول قیطر به توانیم

خاص اظهارنظر کرد. در  یسهام یهاشرکت رانیمد

 زیشرکت عنوان مشروع و جا تنها ه،یفقه امام

در  زیشرکا ن یبرا زیتصرفات جا شودیشمارده م

 کیهمان نوع شرکت است. هرگاه دو نفر شر طهیح

ها در مال مخلوط شده از آن کیشوند، تصرف هر 

 بیترت نیا است به یگریمنوط به اذن و اجازه د

ها اجازه تصرف در مالش را که هرکدام از آن

امور  گریو د دوفروشیخر رصورت وکالت دبه

اند بر و همه فقها متفق دهدیم یگریبه د یتجار

دو نفر مشترک باشد  نیب یقول که هرگاه مال نیا

از شرکا حق تصرف در مال شرکت را  کیچیه

 یکی که یشرکا و درصورت هیندارند مگر با اجازه بق

حق  ییتنها به کیها اذن دهد او همان شراز آن

آنچه مأذون است  از شیب دینبا یو اًیتصرف دارد ثان

شده به همان مقدار اذن داده دیبا وتصرف کند 

 ،ی؛ محقق حل48، 1416 ،ی)طوس دیاکتفا نما

1408، 2 ،106.) 

از  کیاز دو نفر باشند تصرف هر  شتریشرکا ب اگر

 کیاست و هر  گرید یشرکا یشرکاء منوط به اجاز

از اندازه اذن تصرف کند  ادهیاز شرکاء هرگاه ز

 ؛106-107، 2 ،1408 ،ی)محقق حل ضامن است

، 1377اول،  دیشه؛ 219، 1 ،1413 ،یثان دیشه

شده  مطلب اشاره نیبه ا زین یدر قانون مدن (.151

اگر اداره »آمده است:  579در ماده  کهیطوربه

کردن شرکت به عهده شرکا متعدد باشد 

طور استقالل مأذون در اقدام به کیهر  کهینحوبه

که  یمنفردا به اعمال تواندیها ماز آن کیباشند هر 

هرگاه در «. اداره کردن الزم است اقدام کند یبرا

از  یکیشرط شود که عمل از  رکتضمن عقد ش

از همه شرکا باشد تصرف در مال بر اساس  ایشرکا 

اگر شرط کنند که  کهیطورشرط خواهد بود به

و طور متفاوت  که به ستین زیباهم کار کنند جا

 گریکدیبا اجتماع  دیبلکه با ندیعمل نماجداگانه 

؛ 261، 1375 ا،ینی. )رسائردیکار صورت گ

طور و اگر شرط شود که به( 409 ،1363 ان،یکاتوز

چنان کنند و اگر  دیکار کنند با یجداگانه و انفراد

 یگرید یها تصرف کند برااز آن یکیشرط شود 
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 ،یکه تصرف کند مگر با اجازه و اذن و ستین زیجا

 یاذن دادند هرگونه تصرف یموم به وطور عاگر به

 انجام دهد تواندیم کیبرحسب شرع در مال شر

، 1416 ،ی؛ محقق حل426، 2 ،1378 ،ی)طوس

 نیهرگاه حدود تصرفات را مع نیبنابرا(. 145

بر طبق همان حدود عمل کند  دینمودند با

به فالن شهر، کشور مسافرت کن  ندیبگو نکهیامثل

کنند که باهم  دیمق ایبا فالن کاال تجارت کن  ای

اگر  ستین زیحدود جا نیکار کنند تجاوز کردن از ا

 متیخسارات وارده و کاهش ق ضامنتجاوز کرد 

آمده است که عقد  لهیالوس ریخواهد بود. در تحر

که هر  ستین نیشرکت خودش و اطالقش مجوز ا

تصرف کند مثل  یگریدر مال د کیاز دو شر کی

که قبل از عقد شرکت حاصل بوده و بر  یآنجائ

 نیچن کهیعقد شرکت ببندند و در جائ یمال نیچن

 یگریاز د کیهر  دینباشد ناچار با نیدر ب یداللت

در حدود و اندازه تصرف اذن  ردیاذن تصرف بگ

مال منبع است و اگر در عقد شرط کنند که صاحب

باشد همان شرط از هر دو  ایباشد  یکیعمل از 

 ثیاز ح نیطبق آن رفتار کرد ا دیمنبع است و با

 که یعمل و تکسب درصورت ثیعامل بود اما از ح

مشترک هر رشته  هیبا سرما لاذن مطلق باشد عام

انتخاب کند  تواندیکه مصلحت بداند م یکسب

مانند عمل در مضاربه و اگر مطلق نباشد و رشته 

گوسفند،  دنیخر ریکرده باشد نظ دیرا ق یخاص

آن  ریغ ایقماش  دوفروشیخرطعام و فروختن آن، 

را بکار  یاشتراک هیبهمان اکتفا شود و سرما دیبا

(. 625، 1 ،1390، ینیخم ی)موسو نزند یگرید

مثالً  از تصرف یاگر اجازه شرکا مربوط به نوع خاص

و  دیبه همان امر اکتفا نما دیفروش کاال باشد با

را ضامن قرار  یو شدهنییتجاوز ازآنچه که تع

مجاز به هرگونه تصرف  یتنها در صورت دهدیم

شده مطلق باشد. هرگاه دلخواه است که اذن داده

بر طبق  دیکرد با نیرا مع رفاتحدود تص کیشر

مثال صفت تصرف را عنوانهمان عمل نمود به

 دیباشد با نیمع ءیسفر، تجارت در ش ع،یازجمله ب

اند عمل کرد و اگر بر شرط کردهبر اساس آنچه 

خالف آنچه که شرط به آن واقع شده عمل نمود 

 (.106، 2 ،1408 ،ی)محقق حل ضامن است

 گرانیبدون اجازه د تصرف شرکا تیممنوع یمبنا

 ریمهم است؛ اوالً: به علت تصرف در مال غ لیدو دل

حرام و باطل است و مجرد  گرانیبدون اذن د

: تصرف در اًیمطلب داللت ندارد. ثان نیاشتراک بر ا

عقال و شرعاً حرام  کیشر ایبدون مالک  ریمال غ

 کیحکم مطلق است اگر اجازه شر نیاست و ا

از تصرف مثالً فروش کاال باشد  یمربوط به نوع خاص

و تجاوز از آنچه که  دیبه همان امر اکتفا نما دیبا

. تنها در دهدیرا ضامن قرار م یو شدهنییتع

مجاز به هرگونه تصرف دلخواه است که اذن  یصورت

 یبه نوع خاص دیشده مطلق باشد و آن را مقداده

از  کیشر فتصر تیاست که وضع یهینکند. بد

است  یقابل تسر زیشرکت ن رانیبه مد یمنظر فقه

خاص در  یشرکت سهام رانیکه مد یمعن نیبد

 یصورت اجازه سهامداران در قالب مجمع عموم

ف در اموال شرکت خواهند داشت که در اجازه تصر

 .شودیم یبررس یاز منظر حقوق یقسمت بعد
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 یشرکت سهام رانیمد یتصرف مال. 2-2-۵

 یخاص از منظر حقوق

 یهاشرکت رانیمد یشناخت تصرفات مال یبرا

الزم است به  یخاص از منظر حقوق یسهام

ها در حقوق تجارت پرداخته شود. در آن اراتیاخت

قانون تجارت مبحث خاص و  یاصالح حهیال

 اراتیحدود اخت نییو تع فیتعر یبرا یمشخص

 انیمرز م لیدل نیوجود ندارد. به هم رانیمد

تبع  و به ستیران مشخص نیمد فیو وظا اراتیاخت

خصوص  نیدر ا زین یحقوق سندگانیآن نو

 رهیمدئتیه فیوظا ینظر ندارند و برخاتفاق

 بیساالنه جهت تصو یازجمله دعوت مجمع عموم

ترازنامه و حساب  بیقبل و تصو یسال مال اتیعمل

 یاصالح حهیال 138ه در ماده شرکت ک انیسود و ز

 اراتیاخت ازجملهمقرر است را  1347قانون تجارت 

(. 105، 2 ،1385، ینی)اسک اندبرشمرده رانیمد

آثار  رهیمدئتیه فیاز وظا اراتیاخت صیتشخ

قاعده  حکمبه رایبه همراه دارد. ز زین یمهم یحقوق

و  دهیمحسوب گرد ریحق مد ،اریعدم اعمال اخت

 کهیبه دنبال نخواهد داشت درحال یتیمسئول

خواهد  یدر پ تیمسئول فیاز انجام تکل یخوددار

 وجود، نیا (. با197، 1389، )پاسبان داشت

 یهادر شرکت رانیمد اراتیاخت یچارچوب کل

قانون  یاصالح حهیال 118و  108در ماده  یسهام

، 2، 1385، ینی)اسک است دهیتجارت مقرر گرد

(. با 108-109، 2 ،1388 ،ی؛ عرفان151-150

 ونقان یاصالح حهیال 118و  108توجه به مواد 

 اراتیاخت یکل انیکه به ب 1347تجارت 

مهم که  نیپرداخته و در نظر گرفتن ا رهیمدئتیه

 نیو برشمردن ا نییاداره امور شرکت و تع فیتعر

گفت اداره  توانیمشکل، م اریاست بس یامور امر

 هیانجام همه کارها و گرفتن کل یمعنشرکت به 

 شرکت است تیریمرتبط با مد یهامیتصم

قائل به  توانیم نی(. بنابرا173، 1389، )پاسبان

شرکت جهت اداره امور  رانیکه مد نظر شد نیا

قابل  یسادگدارند که به یعیوس اراتیشرکت، اخت

 ییبا شناسا توانی. البته مستیبرشمردن ن

و برشمردن  رهیمدئتیه اراتیاخت یهاتیمحدود

آنچه را خارج  ران،یمد اراتیاستثنائات وارد بر اخت

دانست.  رانیمد اراتیمحدوده است، جزو اخت نیاز ا

و در واقع  هاتیمبحث، محدود نیلذا در ا

شرکت از  رانیمد یمنع تصرفات مال یسازوکارها

 .شودیم یبررس یمنظر حقوق
 

در موضوعات  رانیمد تیمحدود. 1-2-2-۵

 یخاص مجامع عموم تیمشمول در صالح

شرکت در صدر  یدر تصرفات مال تیمحدود نیاول

جز » ذکرشده است. مطابق ماده مذکور: 118ماده 

قانون  نیکه به موجب مقررات ا یدرباره موضوعات

خاص  تیها در صالحو اقدام درباره آن میاخذ تصم

 هیکل یدارا شرکت رانیاست مد یمجامع عموم

به  .«باشندیاداره امور شرکت م یالزم برا اراتیاخت

 «یصالحیت خاص مجامع عموم»کار بردن عبارت 

صورت گرفته  یبا قصد خاص 118در صدر ماده 

 رانیمد تارایاز حوزه اخت یاست تا تنها موضوعات

در مقررات  یصراحت و روشنبهخارج شود که 

قرارگرفته  یمجامع عموم تیدر حوزه صالح یقانون

 (198، 1389، )پاسبان است
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موضوعات  1347قانون تجارت  یاصالح حهیال در

 یعاد یمجامع عموم تیدر حوزه صالح یمشخص

ها به راجع به آن میالعاده قرارگرفته و تصمو فوق

قادر به اتخاذ  رانیمجامع واگذارشده که مد نیا

. حال اگر مجامع ستندیموارد ن نیدر ا میتصم

 اراتیاز اخت یخود اقدام به تفویض برخ یعموم

قانون در خصوص  ند،ینما رانیخود به مد صخا

ساکت  اراتیاخت ضیتفو نیبار اعدم اعت ایاعتبار 

، 1387، یتفرش یسائی)ع ندارد یااست و مقرره

 یتجار یهاارکان شرکت کهنیبا توجه به ا (.135

 یهاتیو صالح یصورت کامالً جداگانه مرزبندبه

 رسدیشده، به نظر مخاص هرکدام مشخص

 اراتیاز اخت تاًیماه یمجامع عموم یهاتیصالح

 نیا ضیو با تفو رودیها به شمار مآن یذات

خود  یجا رندهیگمیرکن تصم ران،یبه مد اراتیاخت

 کهیکننده شرکت داده است. درحالرا به رکن اداره

را احصاء  یمجامع عموم یهاتیگذار صالحقانون

 83را ازجمله موارد مقرر در ماده  ینموده و موارد

 تیقانون تجارت منحصراً در صالح یاصالح حهیال

 جهینت نیبه ا توانیدانسته است، م یمجمع عموم

مجمع  اراتیاز اخت یامکان تفویض برخکه  دیرس

، 1389، )پاسبان وجود ندارد رانیبه مد یعموم

147.) 

 ایآ ستیموضوعات که مشخص ن ریرابطه با سا در

خارج  ای باشدیخاص مجامع م یهاتیجزو صالح

 ایآ نکهیها به اآن تیماه انیم یستیاز آن است، با

 تیریبه مد ایشرکت است  یریگمیمربوط به تصم

قاعده مندرج  لیقائل شد. تحل کیمربوط است تفک

که  دینمایم جابیو استثنائات آن ا 118در ماده 

جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث،  د،یدر صورت ترد

دانسته و وارد در حوزه  یتیریرا از نوع مد میتصم

 .میبدان رانیمد اراتیاخت
 

 رانیمد یعدم اعتبار اعمال حقوق. 2-2-2-۵

 خارج از موضوع شرکت

 یاصالح حهیال 118موجب ماده که به یگرید مورد

 رانیمد اراتیاز چهارچوب اخت 1347قانون تجارت 

 نیشده، موضوع شرکت است. بنابرا یمستثن

در  کهیتنها درصورت رانیو اقدامات مد ماتیتصم

چهارچوب موضوع شرکت باشد، از اعتبار برخوردار 

از سوءاستفاده از  یریامر جلوگ نیا لیاست. دل

 زیتضرر سهامداران و ن اناًیو اح رانیدم اراتیاخت

 توانندینم رانیکه مد یمنطق حقوق نیانطباق با ا

حق باشند، دانسته شده  یاز شرکت دارا شتریب

(. موضوع شرکت 112-113، 1388، ی)عرفان است

از موارد  یکیشرکت است  یهاتیکه همان فعال

 یمندرج در اساسنامه است که سهامداران برا

اند. البته نموده یگذارهیآن در شرکت سرما ققتح

 نییتع یمبهم و کل یموضوع شرکت غالباً با عبارات

ابهام  دیبا رسدیموارد به نظر م نیکه در ا شودیم

را به نفع اشخاص ثالث و معامله را داخل موضوع 

 نمود. یشرکت تلق

به نظر  یکه اشاره به آن ضرور یگرید مطلب

عدم اعتبار اعمال  یاست که ادعا نیا رسدیم

 هیتنها علخارج از موضوع شرکت نه یحقوق

 شانیاشخاص طرف معامله با شرکت، بلکه به سود ا

هدف از  رایقابل استناد است ز زیشرکت ن هیو عل

از  تیحما 118موردبحث مقرر در ماده  یاستثنا
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 رانیمد اراتیقاعده نامحدود اخت برابرشرکت در 

از  یکی دگاهی(. از د119، 1389، )پاسبان است

چهار عامل تصمیمات  ،یحقوق سندگانینو

، 2 ،1389، یانی)کاو کندیرا محدود م رهیمدئتیه

آمره که  نیقوان -1 اند از:(. که عبارت165

 نیقوان نیخالف ا ماتیتصم دینبا رهیمدئتیه

 ایو  یقرارداد شرکت تجار راگ یحت دیاتخاذ نما

 نموده باشد. زیآن را تجو یمجامع عموم ماتیتصم

نامه و اعم از شرکت یقرارداد شرکت تجار -2

مخالف  دینبا رهیمدئتیه ماتیاساسنامه که تصم

 نیسوم یمجامع عموم ماتیتصم-3 آن باشد.

 رهیمدئتیه ماتیعامل محدودکننده دامنه تصم

 دیبا رهیمدئتیه ماتیکه تصم یمعن نیاست به ا

 -4 باشد. یمجامع عموم ماتیدر امتداد تصم

عامل  نیترمصلحت شرکت که عمالً مهم

شده شمرده رانیمد ماتیمحدودکننده دامنه تصم

 شیخو اریمکلف است اخت رهیمدئتیه رایاست. ز

شرکت به کار  یرا جهت تحقق حداکثر منفعت برا

 یاصالح حهیال 118ماده  لیوتحلهی. تجزردیگ

 رانیعام مد اتاریدو استثناء بر قاعده اخت انگریب

 ایمقرر در اساسنامه و  یهاتیاست و محدود

را فقط ازلحاظ  یمجامع عموم ماتیموجب تصمبه

و صاحبان سهام معتبر شناخته  رانیمد نیروابط ب

را قابل  هاتیمحدود گونهنیو در مقابل ثالث ا

 .داندیاستناد نم
 

 از شرکت التیمنع اخذ تسه. 3-2-2-۵

 رانیمد یتصرفات مال یها تیاز محدود یکی

از  التیخاص، منع اخذ تسه یسهام یهاشرکت

گذار در جهت حفظ حقوق شرکت است قانون

ل.ا.ق.ت.  132شرکت و سهامداران به شرح ماده 

تحصیل هرگونه وام یا اعتبار مدیران از شرکت را 

ممنوع اعالم داشته است و اصوالً این نوع اقدامات 

است. از آنجا که شده باطل اعالم خودیخودبه

ها و سرمایه شرکتهای تجاری )به استثناء بانک

های مالی و اعتباری( باید در گردش ثروت شرکت

و تجارت بکار گرفته شود و لذا پرداخت وام )قرض( 

دیون اشخاص )اعم از حقیقی بدون بهره و تضمین 

و حقوقی( که ممکن است سرمایه شرکت را به 

 ،1383تفرشی، ) ممنوع باشدخطر اندازد باید قانوناً 

2 ،113). 

بدون در  رهیمدئتیمدیران و اعضای ه کهیدرصورت

نظر گرفتن ممنوعیت قانونی موردبحث اقدام به 

اخذ وام از شرکت نموده و یا تعهدات مالی و دیونی 

اند را از محل که در قبال دیگران به عهده گرفته

دارائی شرکت تضمین نمایند و در اثر چنین 

 مقررات،امات آنان، شرکت متضرر گردد، و وفق اقد

جبران آن به عهده کسانی خواهد بود که موجبات 

اند. تضمین تعهدات بروز چنین زیانی را فراهم کرده

مالی مانند اینکه یکی از مدیران شرکت اقدام به 

نماید ولی بانک ها میتقاضای وام از یکی از بانک

قه گذاشتن سند مزبور پرداخت وام را منوط به وثی

مدیر متقاضی وام، با معرفی  کند. متعاقباًملکی می

شرکت و به رهن  یهایکی از امالک یا ساختمان

گذاشتن آن و انعقاد و تنظیم عقد رهن که مرهونه 

باشد، موفق به اخذ وام ملک متعلق به شرکت می

شود. و یا اینکه یکی از مدیران به علل گوناگون می

شود تا به دعاوی و ضار میبه مرجع قضایی اح
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علیه خویش )در رابطه با سمتی  شدهقامهشکوائیه ا

 یهایکه در شرکت دارد( پاسخ دهد پس از بازجوئ

اولیه و بررسی مقدماتی شکوائیه، آزادی موقت مدیر 

ملک یا قرار صادره از سوی مرجع  فیمنوط به توق

شود. حال اگر مدیر شرکت سند مالکیت قضایی می

های متعلق به مربوط به یکی از مالک یا ساختمان

شرکت را برای آزادی خود مورداستفاده قرار دهد 

مرتکب تخلف از مقرراتی شده است که به شرح 

گذار آن را مقرر کرده ل.ا.ق.ت. قانون 132ماده 

 132نت اجرای عدم رعایت مفاد ماده است. ضما

ل.ا.ق.ت. در درجه اول امکان تقاضای ابطال 

 نفعگرفته توسط مدیران، از سوی ذیاقدامات انجام

 270وفق مفاد ماده  دارتیدر دادگاه صالح

باشد. شرکت، سهامداران یا هر شخص ل.ا.ق.ت. می

مدیران  یرقانونیذینفع قادر است ابطال اقدامات غ

دگاه بخواهد. در مرحله دوم کلیه خسارات را از دا

وارده در اثر چنین اقداماتی قابل مطالبه خواهد بود 

مدیران در اخذ وام  ااقدام مدیر ی نکهیازایعنی پس

یا تضمین دیونشان از محل دارائی شرکت در دادگاه 

عنوان دلیل، در باطل اعالم گردید، این حکم به

رار خواهد دعوی مطالبه خسارت مورداستفاده ق

گرفت و اشخاص ذینفع با مستند قرار دادن حکم 

از بطالن اقدامات را  یبطالن صادره، خسارت ناش

 مطالبه خواهند کرد.

 

با  رانیمعامالت مد تیمحدود. 4-2-2-۵

 شرکت

و مدیرعامل هرگاه بخواهند در  رهیمدئتیه اعضای

معامالت شرکت، طرف معامله قرار بگیرند یا سهیم 

اجازه بگیرند. عدم  رهیمدئتیقبالً از هشوند باید 

ممکن است معامله  رهیمدئتیکسب اجازه از ه

مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن را در 

ل.ا.ق.ت. در  129پی داشته باشد. قسمت اول مادة 

اعضای »دارد: این خصوص چنین مقرر می

و مدیرعامل شرکت و همچنین  رهیمدئتیه

و  رهیمدئتیایی که اعضای ههمؤسسات و شرکت

یا  رهیمدئتییا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو ه

توانند بدون اجازه ها باشند نمیمدیرعامل آن

 بحسا در معامالتی که با شرکت یا به رهیمدئتیه

 میرمستقیطور مستقیم یا غشود، بهشرکت می

مالحظه  کهیطوربه«. طرف معامله واقع شوند...

گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه می

دیگری نیز  یهابه مؤسسات و شرکت رهیمدئتیه

تنها مدیران کشیده شده است. بدین ترتیب که نه

توانند بدون کسب مجوز مذکور طرف شرکت نمی

 ییهاقرار بگیرند، بلکه مؤسسات و شرکت لهمعام

هستند،  ک یا مدیرالذکر در آن شریکه مدیران فوق

الذکر ممنوع از معامله فوق رهیمدئتیبدون اجازه ه

 (.2، 1383 ،یتفرش) باشندمی

 کی جادیل.ا.ق.ت اقدام به ا 129در ماده  گذارقانون

 میب سوکینموده است؛ چراکه از  یکنترل ستمیس

در انعقاد معامله با شرکت  رعاملیکه مد رودیآن م

 گر،ید یخود سوءاستفاده کند و از سو تیاز موقع

شرکت سودآور  یمعامله برا نیبسا ممکن است اچه

را  ینینابیب حلاهگذار ررو قانون نیباشد؛ از هم

ماده آمده است که  نیاتخاذ نموده است. در ا

مؤسسات و  نیچنشرکت و هم رعاملیمد»

عضو  ای کیشرکت، شر رعاملیکه مد ییهاشرکت
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بدون اجازه  توانندیا باشند نمهآن رهیمدئتیه

حساب به ایکه با شرکت  یدر معامالت رهیمدئتیه

 میرمستقیا غی میطور مستقبه شودیشرکت انجام م

 نیبر اساس ا«. شوند میسه ایطرف معامله واقع 

درصدد انجام  یشرکت سهام رعاملیماده اگر مد

مقرره  فاتیتشر دیبا شرکت باشد با یامعامله

 ابد؛یدست  یامعامله نیشود تا به اجازه چن تیرعا

 شیممکن است به افزا یچراکه تمرکز قدرت نزد و

منجر شود  تیریمداشتباه در از  یناش یهانهیهز

 یبرا ییهانهیهز لیآن موجب تحم یکه در پ

 (.111، 1387، ی)سجاد سهامداران است

قانون  53موجب مادة به از اصالح قانون تجارت قبل

توانستند مدیران شرکت نمی 1311تجارت مصوب 

بدون اجازة مجمع عمومی در معامالتی که با 

طور مستقیم شد بهحساب شرکت میشرکت یا به

ماده، در  نیا وجود سهیم شوند. با میرمستقییا غ

شد درهرحال مجمع عمومی عمل دیده می

داد که اعضای شرکت بتوانند می اجازه یطورکلبه

که نوع آن با شرکت معامالتی انجام داده، بدون آن

در پایان سال نیز صورت معامالت مزبور ذکر شود. 

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به  مهیضمبه

)ستوده  شدمجمع عمومی برای تأیید تسلیم می

مالحظه  کهیطور(. به169، 2 ،1390، یتهران

سهامی سابق تنها از سهیم  یهاشرکت ددگرمی

 شدن در معامالت شرکت ممنوع بودند.

عبارت است از  129از شریک در صدر مادة  منظور

مدیر یا مدیران شرکت سهامی خاص، با  کهنیا

مؤسسه یا شرکت دیگر شریک باشند نه سهامدار 

رسد که مدیر شرکت سهامی خاص، جزء به نظر می

آن  هیامی عام که سرمااگر در یک شرکت بزرگ سه

چندین صد هزار سهام ده هزار ریالی است دارای 

توان به او عرفاً شریک چند برگ سهام باشد نمی

هرحال اگر شریک محسوب گردد، اطالق کرد. به

ای با آن شرکت کسب مجوز برای انجام هر معامله

 برای وی الزم خواهد بود.

 

آمیز معامالت رقابت تیممنوع. ۵-2-2-۵

 با شرکت رانیمد

که ممکن است منافع سهام  یاز آفات جد یکی

 یداران و شرکاء شرکت را به خاطر اندازد و به نحو

به شرکت و شرکاء و  میموجب ورود خسارت مستق

منفعت آنان  تیموجبات تقو ایسهامداران آن گردد 

 یشرکت در معامالت رانیرا فراهم کند، ورود مد

معامالت شرکت است که متضمن رقابت با  رینظ

. در حقوق تجارت باشدیآن م اتیو عمل رکتش

شده است.  م  یموضوع توجه خاص نیبه ا رانیا

از  کی چیل.ا.ق.ت جنبه آمره دارد و ه 133

و...(  رهیمد أتیه ،یشرکت )مجمع عموم ینهادها

دهد و  تیتوانند به انجام خالف قاعده رضا ینم

کند. در  ینیب شیتواند خالف آن را پیاساسنامه نم

ممکن است از  ریمد ،ییاعطا اراتیاخت چوبچار

لحاظ  نیبه هم دیمفوضه تخلف نما اراتیاخت

درست  یاجرا یبرا ینیاست که تضم یضرور

از آن  ریشود تا مد دهیشیاند تیریمد فیوظا

ناظر  ناتیدسته از تضم کی»محدوده تجاوز نکند، 

اقدامات که به  نیاست ا تیریبر اقدامات قبل از مد

 یبرا ینیمعروف است، تضم رانهیشگیپ ریتداب

شود و یمحسوب م رانیاز تخلفات مد یریجلوگ
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از حدود  رانیاز تجاوز مد یادیزتواند تا حدود یم

و شامل (. 71 ،1379پور، رانیبکاهد )ا تاراتیاخ

نظارت نسبت به  ئتیشرکاء و ه ینظارت و بازرس

که فاقد  یریاز مد تیسلب صالح ران،یاعمال مد

سهام توسط  فیتوق تایو نها شدبا یم تیصالح

جهت ممانعت از اعمال  یدیبه مثابه تهد رانیمد

باشد. دسته یم ر،یمد اراتیخارج از حدود اخت

ها، ناظر بر اقدامات بعد از از تضمین یگرید

تحول  ریاساس مقنن در س نیاست، بر هم تیریمد

و  یحفظ سالمت ادار یبرا تاینها ،یگذارقانون

آورده است که  ین سمت رویبه ا تیریمد فیوظا

 اریرا به صورت محدود در اخت یامر نظارت و بازرس

 .ردیبگ

 

شرکت از  یتصرف مال يفریک تیمسئول. 3-۵

 رانیمد يسو

در خصوص تصرفات  شدهنییتع فیاز وظا یتخط

 تیمسئول یسهام یدر شرکتها رانیمد یمال

به دنبال دارد.  یفریک تیمسئول طیدر شرا یفریک

رئیس و »قانون تجارت  258ماده  3طبق بند 

که  یشرکت سهام رعاملیو مد رهیمدئتیاعضای ه

شرکت را برخالف منافع « اموال یا اعتبارات»

شخصی یا برای شرکت یا  دشرکت برای مقاص

طور مستقیم یا مؤسسه دیگری که خود به

مورداستفاده  باشندیمغیرمستقیم در آن ذینفع 

به حبس از یک تا سه سال محکوم « قرار دهند

 یاز جرائم مربوط به تصرفات مال یکیخواهند شد. 

 تیخاص که مسئول یسهام یهاشرکت رانیمد

 یاست. برا درامانتانتیبه همراه دارد، خ یفریک

الزم است که اموال  درامانتانتیتحقق جرم خ

شده سپرده رعاملیمد ایو  رهیمدئتیشرکت به ه

 دنیرسان نیبه مصرف مع ایداد باشد و شرط استر

، یجهرم ستودهی و )شهر وجود داشته باشد زین

مسئله و احراز آن  نیمورد ا (. در729، 1 ،1377

رجوع  258 هماد 3به بند  توانیدر قانون تجارت م

 رهیمدئتیه یو اعضا سیرئ»کرد که بر اساس آن: 

اعتبارات شرکت را  ایشرکت که اموال  رعاملیو مد

 یبرا ای یمقاصد شخص یبرخالف منافع شرکت برا

 میطور مستقکه خود به یگریموسسه د ایشرکت 

مورداستفاده  باشند،یم نفعیدر آن ذ میرمستقیغ ای

 یسپرده شدن اموال شرکت به اعضا« قرار دهند

ها و استعمال و استفاده آن رعاملیو مد رهیمدئتیه

 یاست. برا درامانتانتیواقع شرط تحقق جرم خبه

 یهاشرکت رانیمد تیتحقق جرم الزم است سوءن

گفت  دیبا یطورکلاحراز شود. به یسهام

در مال مورد امانت  تیبا سوءن ستیبا رندهیگامانت

بعضاً تصرف بر اموال  اکهچر ندیتصرفات مالکانه نما

و در جهت احقاق حق  تیوءنشرکت، بدون س

موضوع  از شمول   یحالت نیبوده که در چن یقانون

در  نیخارج خواهد شد و ا درامانتانتیبزه خ

از اموال شرکت را در  یافراد قسمت نیکه ا یمورد

اند افتاده خود برداشتهجهت برداشت حقوق عقب

 یعنیمهم  نیا اثباتقابل تحقق است و البته 

 درامانت،انتیمتهم به خ  تیعدم سوءن ای تیسوءن

بر عهده دادگاه خواهد بود و اما اگر مقرر بوده مال 

و اعضاء  رعاملیبرسد و مد یبه مصرف مشخص

بدون اذن در مال نموده  یگریتصرف د رهیمدئتیه

به  ایو با سوءاستفاده مال را به نفع خود تصرف و 
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ه قرار داده باشد بز ورداستفادهممال ضرر صاحب

، 1383 ،ی)کاتب محقق شده است درامانتانتیخ

 یریحبس تعز (. بر اساس قانون کاهش مجازات80

در زمره جرائم  درامانت،انتی،  جرم خ1375مصوب 

در حداقل و  رییگذشت، قرارگرفته و با تغقابل

مجازات جرم  ،یریجرائم تعز یحداکثر مجازات برخ

ماه تا سه  6حکم آن، از  زانیو م درامانتانتیخ

 لیسال، تقل میو ن کیماه تا  3 یعنیسال، به نصف، 

 است. افتهی
 

 رانیمد (یمدن تیضمان )مسئول. 4-۵

 خاص یسهام يهاشرکت

 یکلمه ضمان در معنا یمتون فقه اسالم در

آن  شهیو ر رودیبه کار م یحقوق تیمسئول

کلمه ضمان به کار  میدر قرآن کراست. « ض.م.ن»

وَ لِمَنْ »مثال  ینرفته اما مترادف آن وجود دارد. برا

 نی( ا72/وسفی) «جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ

است که  وسفیحضرت  یدر خصوص ماجرا هیآ

قرار داده بودند  وسفیجام پادشاه را در بار برادران 

 اوردیهر کس آن را ب»از نگهبانان گفت  یو شخص

« اوست و من ضامن آن هستم یشتر مژدگان بارکی

کاررفته ضامن به یدر معنا میکلمه زع نجایدر ا

 افتیطور فراوان کلمه ضمان به اتیاست اما در روا

)ع(  یعل نیرالمؤمنیاز ام یتینمونه روا یبرا شودیم

من مات فِی سَبِیلِ اللََّهِ فَهُوَ »: دیفرمایاست که م

(. در 132، 4 ،1417، ی)زمخشر «اللََّهِضَامِنٌ عَلَى 

مسئول آمده است.  یکلمه ضمان به معنا زین نجایا

که در خصوص  یتیبه روا توانیرا م گرینمونه د

کس مال  ره»قاعده اتالف آمده است اشاره کرد 

، ینیخم ی)موسو «ضامن استرا تلف کند،  یگرید

کل کلمه ضمان در اصطالح  (. در414، 2 ،1416

است کاررفته اشتغال ذمه و تعهد به یفقها به معنا

 (.218، 5 ،1410، یدزفول ی)انصار

مدیریت بر شرکت  مدیران شرکت در اعمال اصوالً 

در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث 

مسئولیت مدنی به شکل تضامنی یا انفرادی و یا 

اشتراکی دارند. مسئولیت مدنی مدیران نتیجه 

ها از مقررات قانونی، یا اساسنامه و یا تخلفات آن

مصوبات مجمع عمومی است. این نوع مسئولیت که 

ی داشته باشد از شکل انفرادی و تضامن تواندیم

ل.ا.ق.ت.  276و ماده  143و  142تلفیق ماده 

، 2 ،1385)خزاعی،  شوداستنتاج می 1347مصوب 

ل.ا.ق.ت. ناظر به دوران مدیریت  142(. ماده 123

باشد که در این خصوص قبل از انحالل شرکت می

شرکت در  رعاملیمدیران و مد»دارد مقرر می

شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از  ابلمق

مقررات قانونی با اساسنامه شرکت و یا مصوبات 

مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً 

باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک مسئول می

ماده « را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

 رانیمد یبرا یرقراردادیغ تیمسئولاز  یمذکور نوع

 یقانون فیاز تخلف از تکال یشده است که ناش ائلق

، 1380و همکاران،  یلیرچی)دم شودیم جادیآنها ا

 نییتخلف مدیران از مقررات تع (. در واقع،123

 جادیباعث ا دیشده و  یا مصوبات مجمع عمومی با

اشخاص ثالث  ایشرکت، سهامداران و  یضرر برا

 شد لیقا یمدن تیها مسئولنآ یگردد تا بتوان برا

بر این اساس هرگاه  (.102، 1381، اینی)صف
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مقررات مربوط به طرز تشکیل و دعوت  رهیمدئتیه

مجامع عمومی را رعایت نکند و بدین ترتیب 

تصمیمات متخذه در مجمع عمومی مواجه با بطالن 

گردد چنانچه از این بطالن، شرکت یا شخص ثالث 

از  راتوانند جبران آن مدعی ورود ضرر گردند، می

 واردکننده ضرر مطالبه کند. رعاملیمدیران یا مد

 

 جهینت. ۶

 ینشان داد که در فقه در خصوص تصرفات مال جینتا

 دهیپد کیعنوان خاص به یسهام یهاشرکت

وجود ندارد اما مطابق با منع  ینوظهور، قاعده خاص

در عقد  گرید کیدر اموال شر کیتصرف شر

شرکت  یبه منع تصرفات مال توانیشرکت، م

نظر  یاول قیبه طر رانیمد یخاص از سو یسهام

در  یمتعدد یسازوکارها زیداد. در حقوق تجارت ن

خاص از  یشرکت سهام یمنع تصرفات مال یراستا

شده است. مطابق ماده  دهیشیاند رانیمد یسو

در  رهیمدئتیه اراتیقانون تجارت، حدود اخت 118

کت و کشور، اساسنامه شر یو مقررات جار نیقوان

 نییصاحبان سهام تع یمصوبات مجمع عموم

 رانیمد فیو تکال اراتیاخت رد. ذکر همه مواشودیم

مقدور  یمصوبات مجمع عموم ایدر اساسنامه 

حدود  دیحکم عقل و منطق؛ بابه یول ست؛ین

 ریشود، در غ تیخوب اداره کردن، رعا یمتعارف برا

 رعاملیمسئول خواهند بود. مد رانیصورت مد نیا

انتخاب  رهیمدئتیکه از طرف ه زین یشرکت سهام

 اراتیاز طرف شرکت اخت یندگیو به نما شودیم

راجع به  یمقررات قانون تیدارد. رعا یقانون

مدنظر قراردادن مقررات  ،یسهام یهاشرکت

 یقانون ماتیاساسنامه و تالش جهت انجام تصم

است. یَد  رعاملیمد فیاز تکال یمجمع عموم

است و  یخاص، یَد امان یشرکت سهام رعاملیمد

منافع  تفقط در جه تیموقع نیموظف است از ا

 یداران استفاده کند لذا در قانون تجارت براسهام

در  ییهاتیهرگونه سوءاستفاده و تقلب، محدود

شده است. با شرکت وضع رانیمعامالت مد

عمل  یموظف است به نحو رعاملیهرحال مدبه

وجه ممکن منافع شرکت  نیکه به بهتر دینما

 دیبا رهیمدئتیگردد. آنچه مسلم است ه نیتأم

را در صورت لزوم محدود  رعاملیمد اراتیاخت اندبتو

موجبات سلب  دینبا تیمحدود نیا یول دینما

 را فراهم سازد. رعاملیمد تیریمد

در تصرفات اموال  یسهام یهاشرکت رانیمد

هستند. در  یو مدن یفریک تیمسئول یشرکت دارا

افراد در  نیجرم توسط ا نیدر باب ا رانیحقوق ا

 258در ماده  یسهام یهااموال شرکت در شرکت

 شده است. بر اساس ماده موردصراحت اشارهبه

از  یسهام یهاشرکت رانیاشاره استفاده مد

برخالف منافع شرکت به خاطر  تیسوءنبا  اراتیاخت

 ای میکه مستق یگریموسسه د ایشرکت 

حبس از یک  باشند،یم نفعیدر آن ذ میرمستقیغ

 حهیتا سه سال را به دنبال دارد. مقنن در ال

 یمدن تیمسئول یبرا دیجد حهیو ال یاصالح

 نیسه نوع مسئول یسهام یشرکتها رانیمد

نموده است.  ینیبشیپ یمشترک و تضامن ،یانفراد

مسئول  رانیهرکدام از مد ،یاشتراک تیدر مسئول

 تیاز خسارتاست اما در مسئول یپرداخت بخش

هرکدام از متخلفان در مقابل پرداخت همه  یتضامن
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 دیجد حهیگذار در الدارد. قانون تیخسارت مسئول

 دیتأک رانیمد تیبودن مسئول یبر انفراد شتریب

 نموده است.

رسد چنانچه در رابطه باحق اقامه دعوی نظر می به

اف در طور صریح و شفاز سوی سهامدار این حق به

تمام موارد در مقررات قانونی ذکر شود مفیدتر از 

ی ذینفع استفاده گردد تا آن است که از واژه

 ن،یای نباشد. عالوه بر اجای هیچ مناقشه جهیدرنت

را اصوالً باید  تجا که دعوی تجاری و مسئولیاز آن

در دادگاه تجاری اقامه نمود به اقتضای اصل سرعت 

نی وجود محاکم تجاری و بیپیش رونیو دقت ازا

منظور رسیدگی به اختالفات و دعاوی تخصصی به

 ای خواهد بود.رسد اقدام شایستهتجاری به نظر می

 

 سندگانیسهم نو. 7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 تضاد منافع. 8

 وجود ندارد. یپژوهش، تضاد منافع نیا در
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 منابع

 دعوای» زهرا، سیده پوررشید،محمد،  ابوعطا، -

 شرکت مدیران علیه سهامداران مدنی مسئولیت

 مطالعات مجله ،«فرانسه و ایران حقوق در سهامی

 .1396 اول، شماره خصوصی، حقوق

 تجاری، هایشرکت تجارت حقوق ربیعا، اسکینی، -

، سمت انتشارات تهران، چاپ دوم، دوم، جلد

1385. 

 و ورشکستگی تجارت، حقوق ربیعا، اسکینی، -

، تهران هشتم، چاپ ورشکسته، امور تصفیه

 .1384سمت،  انتشارات

 تجاری، هایتجارت شرکت حقوق ربیعا، اسکینی، -

 .1383، سمت هفتم، تهران، چاپ ل،او جلد

 ،(المحشی) مکاسب مرتضی، دزفولی، انصاری -

، الکتاب دار مطبوعاتی موسسه قم، پنجم، جلد

1410. 

 اختیارات حدود بر حاکم قانون» فرهاد، پور،ایران -

 دانشکده نشریه ،«سهامی هایشرکت مدیران

 .1379ماره چهل و نهم، ش سیاسی، علوم و حقوق

 و تجاری هایشرکت اهلیت» محمدرضا، پاسبان، -

 مجله ،«تجاری هایشرکت مدیران اختیارات حدود

 .1389 یکم، و پنجاه شماره حقوقی، تحقیقات

 تجاری، هایشرکت حقوق محمدرضا، پاسبان، -

 .1389، سمت انتشارات تهران، چهارم، چاپ

 رضا، نسیمی، سکوتیعیسی،  محمد تفرشی، -

 علوم مجله ،«سهامی هایشرکت سهام بیع»

چهل و  شماره شیراز، دانشگاه انسانی و اجتماعی

 .1383 یکم،

 های)شرکت تجارت حقوق حسین، خزاعی، -

 قانون، نشر تهران، چاپ سوم، جلد دوم، تجارتی(،

1385. 

 محسن، قرائی،علی،  حاتمی،دمیرچیلی، محمد،  -

چاپ اول،  کنونی، حقوقی نظم در تجارت قانون

 .1380 فارس،خلیج انتشارات تهران،

 مدنی، -اساسی قوانین مجموعه ناصر، نیا،رسائی -

 .1375، سمن نشر تهران، اول، چاپ

 فی الفائق عمر، بن محمد ابوالقاسم زمخشری، -

 دار لبنان،-بیروت چهارم، جلد الحدیث، غریب

 .1417 العلمیه، المکتب

 دوم، جلد تجارت، حقوق حسن، تهرانی، ستوده -

 .1390، دادگستر انتشارات چاپ چهارم،

 دیدگاه از شرکت تحلیل» علی، سید سجادی، -

 شماره خصوصی، حقوق نشریه اندیشه ،«اقتصادی

 .1387، سیزدهم

 سروش، جهرمی، ستودهغالمرضا،  شهری، -

 دادگستری حقوقی اداره مشورتی هاینظریه

 سال از کیفری مسائل در ایران اسالمی جمهوری

 انتشارات چاپ دوم، جلد اول، ،1371 تا 1358

 .1377 رسمی، روزنامه

 هایشرکت قانون بر درآمدی نورالدین، نیا،صفی -

 انتشارات موسسه تهران، اول، چاپ ایران، در تجاری

 .1381، تهران دانشگاه چاپ و
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 فقه فی المبسوط حسن، بن محمد طوسی، -

 .1378 المرتضویه، مکتبه دوم، جلد األمامیة،

 الفقه مجرد فی النهایة حسن، بن محمد طوسی، -

 .1416 محمدی، قدس انتشارات قم، الفتاوی، و

 ،(اول شهید) مکی الدین جمال بن محمد عاملی، -

 .1377 العلم، دار انتشارات تهران، الدمشقیه، اللعمه

 شهید) الجبعی نورالدین بن الدین زین عاملی، -

 جلد االسالم، شرایع شرح فی االفهام مسالک ،(ثانی

 .1413 دارالهدی، قم، اول،

 های)شرکت تجارت حقوق محمود،، عرفانی -

 انتشارات تهران، چاپ سوم، دوم، جلد تجاری(،

 .1388 جاودانه، جنگل

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

 .1363 امیرکبیر، انتشارات تهران، پنجم،

 از تحلیلی مباحثی محمد، تفرشی، عیسائی -

 اول، چاپ اول، جلد تجاری، هایشرکت حقوق

 .1387، مدرس تربیت دانشگاه انتشارات تهران،

 مدنی مسئولیت بررسی» مهدی، قنبریان، -

 مجله ،«خاص و عام سهامی هایشرکت بازرسان

 ،سه دوره فقه، و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 .1396 اول و چهارم،  شماره

 پنجم، چاپ تجارت، حقوق حسینقلی، کاتبی، -

 .1383 دانش، انتشارات گنج تهران،

 و صلح ها)مشارکت مدنی حقوق ناصر، کاتوزیان، -

 .1363، اقبال نشر تهران، اول، چاپ عطایا(،

 تجاری هایشرکت حقوق کورش، کاویانی، -

 نشر تهران، چاپ دوم، دوم، جلد ،(تجارت حقوق)

 .1389، میزان

 المختصر الدین، نجم ابوالقاسم حلی، محقق -

 .1416 قم، بعثه موسسه النافع،  قم،

 ماالسال شرایع الدین، نجم ابوالقاسم حلی، محقق -

 موسسه قم، دوم، جلد الحرام، و الحالل مسائل فی

 .1408، اسماعیلیان مطبوعاتی

پ چا تجارت، حقوق فرهنگفهیمه،  زاده،ملک -

 .1391 دادگستر، نشر دوم، تهران،

 الوسیله، تحریر ،اهلل روحسید  خمینی، موسوی -

 ،نجفی اسماعیلیان العلمیه دارالکتب قم، اول، جلد

1390. 

 المحرمه المکاسب ،اهلل روح سید خمینی، موسوی -

 و تنظیم موسسه قم، دوم، جلد ،(خمینی لالمام)

  .1416 قدس، خمینی امام آثار نشر

 

 

 

 


