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چکیده
شرکتها بهعنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذینفعان متعددی دارند .حالت بهینه شرکت زمانی
است که منافع این ذینفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد ،اما موارد مختلفی مانند
منفعتطلبی و خطرپذیری ذینفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع میکند .این
تعارض بین ذینفعان یک دسته ویا میان ذینفعان دستههای متفاوت به وجود آمده و مشکالت
فراوانی همچون هزینههای نمایندگی ،بیاعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب
سرمایههای خرد را به دنبال دارد.
تحقیق حاضر با تکیه بر یافتههای کتابخانهای و دادههای آماری که عمدتا منابعی بهروز
میباشند به رشته تحریر درآمده و تحلیلهای حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل میدهد.
ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و
اهرمهای کنترلی هزینههای نمایندگی را کاهش داده است؛ همچنین با اعطای حق به سهامداران
اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیشبینی مقررات امری ،همه ذی-
نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است ،با این وجود برخی از این مقررات با توجه
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به شرایط دهه حاضر ،کارایی گذشته خود را از دست دادهاند.
واژگان کلیدی :شرکت ،نمایندگی ،ذینفعان ،تعارض منافع ،کارایی.

 .1مقدمه
شرکتها مرکزیت و قدرت اقتصادی دارند و به همین جهت امروزه به بازیگران یکهتاز
عرصه اقتصادی تبدیل شدهاند .این قدرت ناشی از ممیزههای مختلفی است که در طول
دوران مختلف به جهت نیازها و ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی برای آنها وضع
شده است.
نقش مهم شرکتها در تولید ثروت ایجاب میکند برای درک آنها از مفاهیم و
تحلیلهای اقتصادی بهره گرفته شود از جمله این مفاهیم کارایی و تعادل میباشد.
چنانکه بیان شد شرکت در مرکزیت عوامل و نیروهای بازار قرار دارد که هدف غایی
آن متعادل کردن این عوامل و نیل به کارایی و حداکثرسازی رفاه اجتماعی است .هم-
چنین ایجاد حق در شرکت ورای حقوقی که برای سهامدار وجود دارد و تعادل بین
حقوق سهامداران و ذینفعان مستلزم بحثی تئوریک و نظری میباشد که در نوشتار
حاضر بررسی گشته و سپس با توجه به این نکات ،مهمترین مقررات شرکت مورد
تحلیل قرار خواهد گرفت.
اما عوامل و ذینفعان مرتبط با شرکت (شامل سهامداران ،مدیران ،کارکنان ،تأمین-
کنندگان مالی ،مشتریان ،طلبکاران و حتی جامعه و حکومت) همواره در وضعیت
متعادل و بهینه قرار ندارند چون اصوال این بازیگران به دنبال نفع خویش و بیشینه-
سازی ثروت خود هستند و این منفعتطلبی موجب تعارض منافع آنان میگردد،
وضعیتی که با هدف غایی شرکت کامال ناسازگار است.
تعارض منافع اثرات منفی فراوانی بر شرکت و نظام کلی اقتصادی دارد؛ از طرفی
موجب بیاعتمادی و عدم اطمینان به نهاد شرکت میشود که به دنبال آن شرکت نمی-
تواند سرمایههای خرد را جذب نماید؛ از طرف دیگر و از همه مهمتر هزینههایی است
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که از این تعارضات ناشی میشود و به طور کلی بهعنوان هزینههای نمایندگی شناخته
میشوند.
درست است که نمیتوان هزینههای نمایندگی را به صفر رساند زیرا تنها حالتی که
هزینههای نمایندگی صفر است وقتی است که شرکت تکنفره باشد حال آنکه دقیقا
هدف اصلی نوشتار حاضر در جهت عکس شرکت تکنفره یعنی شرکتهای سهامی عام
ویا نهایتا سهامی خاص میباشد .لذا شناخت مواردی که به تعارض منافع میانجامد و
چارهاندیشی در جهت حل هزینههای نمایندگی و به طور کلی تعارض منافع در قوانین
اصلی شرکتها ضروری میباشد تا در هنگام اصالح قوانین مورد توجه قرار گیرند.
برای بررسی موارد بیان شده ابتدا مواردی که به تعارض منافع بین ذینفعان مختلف
منجر میگردد به میان میآید و در نهایت راهکارهای پیشبینی شده برای حل تعارض،
مورد بررسی قرار میگیرد.

 .2تعارض منافع
برای شناخت تعارض منافع و علل ایجاد آن ،ابتدا الزم است مفهوم نمایندگی که ارتباط
نزدیکی با تعارض منافع دارد به اختصار بیان شده و سپس از تعارضات منافع بحث
شود.

 .1-2نمایندگی
در رشتههای مختلف از جمله اقتصاد و حقوق ،نمایندگی تعاریف خاص خود را دارد.
نمایندگی از بعد حقوقی رابطهای است بین نماینده و اصیل که به موجب آن نماینده
میتواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور
مستقیم دامنگیر اصیل میشود [  ،1ص .]110از نظر علمای اقتصاد نیز رابطه نمایندگی
در هر زمانی صادق است که رفاه یک طرف که اصطالحا اصیل یا منوبعنه نامیده
میشود به اعمال فرد دیگری که به اصطالح وکیل یا نماینده نام دارد ،بستگی داشته
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باشد .در هر حال ،در هر جا که یک طرف به نمایندگی از دیگری اجرای تعهداتی را بر
عهده داشته باشد به علت اطالعات بیشتری که نسبت به اصیل دارد مشکالت نمایندگی
بروز میکند که تعارض منافع را به وجود میآورد [  ،2ص .]191اگرچه تمام مسائل
تعارض منافع ناشی از مشکالت نمایندگی نیست.
تعریف موسع اقتصاددانان روابط فراوانی را وارد موضوع نمایندگی کرده که می-
تواند به بروز مشکالتی بیانجامد؛ به عبارتی یک قرارداد عادی استخدامی میتواند
نمایندگی به مفهوم اقتصادی کلمه باشد؛ زیرا رفاه مادی کارفرما در آن رابطه بستگی
به عمل مستخدم یعنی اجرای صحیح امور محوله دارد .همینطور مؤسسه مالی که به
منظور اجرای پروژه اقتصادی سنگین ،مبادرت به اعطای تسهیالت به یک شرکت
پیمانکار مینماید ،این رابطه از لحاظ حقوقی عقد قرض ولی از منظر اقتصاددانان
ماهیتا نمایندگی است چون سرنوشت رفاه تأمینکننده مالی بستگی به اعمال و تدابیر
اتخاذی شرکت پیمانکار جهت موفقیت در اتمام پروژه و تسویه تسهیالت دریافتی دارد.
بنابراین طیف وسیعی از اعمال و روابط حقوقی که ماهیتا وکالت نیستند و با عناوین
دیگر حقوقی شناخته می¬شوند به لحاظ اقتصادی داخل در عنوان نمایندگی قرار می-
گیرند [  ،0ص ]260این معنی از نمایندگی در تعارض منافع به کار گرفته می شود.

 .2-2تعارض منافع درونگروهی و برونگروهی
تعارض منافع را با توجه به محوریت ذینفعان میتوان اینگونه دستهبندی کرد:
تعارضات موجود در درون هر گروه ذینفع(درونگروهی) و تعارضات میان هر گروه
ذینفع با گروههای دیگر(برونگروهی).
 .1-2-2تعارض منافع برونگروهی
در این مبحث ابتدا تعارضات منافع سهامداران و مدیران و سپس تعارض منافع سایر
گروهها با یکدیگر مطرح میگیرد.
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 .1-1-2-2تعارض منافع میان سهامداران و مدیران (بحران نمایندگی)
اداره شرکت بر عهده مدیران است و سازمان مدیریت شرکت ،رکن آن محسوب می-
شود .اراده و تصمیم این سازمان که به نام ،به حساب و به جای شرکت اتخاذ می-
شود ،تظاهر اراده و تصمیم شرکت است [  ،4ص .]00-02در واقع دو عنوان گوناگون
در مدیران وجود دارد که هر کدام به اعتباری مورد توجه قرار میگیرد؛ به اعتبار
شخصی ،مدیران انسانهایی تلقی میشوند که در مقام نمایندگی و والیت ،تصمیمهایی
برای دیگران گرفته و به اعتبار نقش ایشان در سازمان مدیریت ،رکن شرکت محسوب
میشوند [  ،9ص .]69-64با وجود پذیرش نظریه رکنیت ،بازهم در تحلیل مسؤولیتها
و وظایف مدیران ،تحلیل نماینده بودن به کمک میآید [  ،6ص .]269چراکه صفات
نیابت و امانت از ایشان گرفته نشده و رکن بودن مرحلهای مافوق است.
علت اصلی بروز مسأله نمایندگی را باید افزونی اطالعات نماینده دانست [ ،7
ص .]21دسترسی به اطالعات مهم شرکت و نیز اختیارات تفویضی مالکان بنگاه به
مدیران جهت تصمیمگیری پیرامون دارایی و معامالت بنگاه اقتصادی از جمله مهمترین
زمینههای بروز رفتار فرصتطلبانه برای مدیران بنگاه میباشد که جدیترین مشکل
کارگزاری که همانا در رابطه میان مدیران و سهام¬داران است را به وجود میآورد.
بدین صورت که نماینده با کاستن از کیفیت اجرای تعهداتش یا با انتقال بخشی از
منافع وعده داده شده به خود ،به نفع خویش عمل مینماید؛ به طور واضحتر این
احتمال وجود دارد که مدیران با تعقیب بیشترین پاداش ممکن و تمرکز بر طرحهایی با
منافع کوتاه مدت ،به دنبال منافع شخصی بوده و توجهی به منافع بلند¬مدت
سهامداران و نیز افزایش ثروت ایشان نکنند .حال اگر دو سوی رابطه افرادی سودجو
و منفعتطلب باشند که در راستای افزایش منافع خود عمل کنند دلیل کافی برای این
عقیده وجود دارد که نماینده در جهت افزایش منافع اصیل به بهترین شکل عمل نمی-
نماید [ ،2ص .]190از طرف دیگر و در راستای بحث حداکثرسازی سود ،رویکرد
خطرپذیری مدیران (از جمله مدیر عامل) بروز میکند به این معنی که سرمایهگذاران
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خواهان خطر بیشتر هستند .حال آنکه مدیران نگران سرمایه انسانی خود هستند و
اصوال طرفدار خطر کمتری هستند؛ در نتیجه تعهدات نماینده در قبال اصیل از آنچه
که وعده داده شده ،کمتر خواهد شد.
این زمینهها باعث میشود که اصیل در جهت مطابقت عمل نماینده با اراده تفویضی
خود ،متحمل هزینه گردد .هرچه وظایف کارگزار پیچیدهتر باشد و اختیارات وی
وسیعتر بوده ویا عمل مورد نمایندگی تخصصیتر باشد؛ مشکالت نمایندگی بیشتر
میشود؛ این جدایی و فاصله غالبا ناشی از توزیع گسترده و پراکنده سهام شرکت
است به این صورت که سهامداران در شرکت سهامی عام به صورت پراکنده و هر
سهامدار بخش ناچیزی از مجموع سهام شرکت را در اختیار میگیرد (ساختار مالکیت
گسترده) لذا مدیریت با استفاده از فقدان نظارت ،اختیار وسیعی برای تعیین چگونگی
تخصیص منابع پیدا میکند [  ،2ص.]119-191
افزونی اطالعات نمایندگان نیز ناشی از همین جدایی مدیریت و سرمایه شرکت می-
باشد آنچه که برله و مینز در سال  1002بیان کردند [  ]1و در دهههای بعد در مقاالت
جنسن و مکلینگ ،1و فاما و مکلینگ 2به اوج خود رسید.
مشکل نمایندگی به دنبال خود هزینه نمایندگی دارد که این هزینهها را باید در ابتدا
تمهیدات الزم در جهت عدم به وجود آمدن هزینهها و زمینههای آن دانست ،پس از آن
هزینههای پیرامون مسائل نظارت و در نهایت هزینههای پیگیری خسارات ناشی از
مشکل نمایندگی به میان میآید؛ البته این تنها سهامداران نیستند که میبایست هزینهها
را متحمل شوند چراکه مدیران نیز برای اثبات صداقت و تالش خود و در نهایت حفظ
شهرت خویش در راستای گزارشهای خطر شرکت و شفافیت مالی هزینههایی را
متحمل میشوند .هزینههای نمایندگی را به طور کلی میتوان در سه دسته قرار داد-1 :
هزینههای کنترل و نظارت نماینده از سوی اصیل  -2هزینه الزامات صورت گرفته از
سوی نماینده  -0هرگونه زیان مازاد باقی مانده [  ،0ص .]102این هزینهها موجب
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کاهش کارایی و نیز کاهش سود شرکت میگردند که تالش در راستای کاهش هزینهها
را میطلبد.
 .2-1-2-2تعارض منافع میان سایر گروههای ذینفع
تعارض منافع میان ذینفعان مختلف با یکدیگر حاالت متفاوتی را به وجود میآورد که
بررسی تکتک آنها ممکن نیست لذا برخی از آنها بررسی میشود .بنابر مفهوم
اقتصادی نمایندگی ،امکان بروز مشکل نمایندگی میان سایر گروههای ذینفع ،از جمله
مدیران و کارکنان نیز وجود دارد .مدیران میزان بهرهوری کارکنان را نمیدانند و نمی-
توانند میزان تالش آنها را کامال مشاهده کنند .طبیعی است که نسبت به سطح پایین
بهرهوری کارکنان ویا عدم تالش آنها نگران باشند .به این مسائل ،مشکالت مدیریت
منابع انسانی نیز اضافه میشود [ ،19ص.]199
تعارض منافع کارکنان با سهامداران و طلبکاران به این صورت است که هر دو
گروه در ابعاد مختلفی وابسته به کارکنان شرکت هستند و این همان وجود رابطه
اصیل-نماینده از بعد اقتصادی میباشد .کارکنان ممکن است وظایف خود را ساده
گرفته ویا از اموال سوء استفاده کنند و بدین وسیله با عملکرد بد خود کیفیت شرکت را
پایین آورده و هزینههای نمایندگی را بر سهامداران و طلبکاران تحمیل کنند [ ،11
ص.]02-00
به غیر از این منفعتطلبی کارکنان ،منبع دیگر تعارض میتواند وجود فناوریهای
جدید کاری باشد؛ سهامداران و طلبکاران که در اینجا منافعشان همسو شده ،خواهان
به کارگیری فناوری و افزایش سود و مزایا هستند؛ در حالی که کارکنان واهمه از
دست دادن شغل خویش را خواهند داشت [  ،11ص ]04البته در برخی حاالت ،دست-
یافتن به اینکه آیا مسألهای موجب تعارض است ویا خیر ،چندان راحت نخواهد بود؛
برای مثال انتقال مالکیت شرکت (همانند ادغام) از جمله مواردی است که میتواند ایجاد
تعارض کند ،به خصوص هنگامیکه شخصیت جدید به وجود آمده ،خواهان افزایش
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بهرهوری و کاهش نیروی کار باشد از طرف دیگر وقتی شرکت پیشین با کاهش سود
روبرو بوده و اکنون مدیریت جدید آن را احیا کند ،میتواند ایجاد تعادل کند.
مسأله نمایندگی و تعارض منافع میان مدیران و طلبکاران میتواند به این صورت
بروز پیدا کند که مدیران مزیت اطالعاتی طلبکاران را با اقدامات خود از بین ببرند و از
اینرو به آنها زیان وارد کنند.
منبع دیگر میتواند تحلیل خطر باشد ،طلبکاران به دنبال اقدامات محتاطانهتر مدیران
هستند ،حال آنکه سهامداران اقدامات مخاطرهآمیز را نیز ترجیح میدهند [ ،19ص]199؛
توضیح اینکه ترس طلبکاران از افتادن شرکت در بدهی است ولی سهامداران خواهان
خطر و به دست آوردن سود بیشتر هستند ،در این حاالت مدیران بیشتر به حفظ
منفعت سهامداران میاندیشند .میان سهامداران و طلبکاران منبع دیگر ایجاد تضاد
منافع میتواند پوشش شخصیت حقوقی باشد که از سهامداران در موارد عدم توانایی
شرکت در بازپرداخت طلب حمایت میکند .در اینجا نیز منفعتطلبی مدیران این تضاد
منافع را تشدید میکند زیرا نحوه استفاده از وامها در دستان مدیران است .بخش قابل
توجهی از این تعارض تحت عنوان خرق حجاب شخصیت حقوقی در منابع حقوق
تجارت مورد بحت قرار گرفته است.
 -2-2-2تعارض منافع درونگروهی
تعارض منافع میان سهامداران مهمترین نوع این تعارض میباشد و تعارض در درون
گروههای دیگر مانند کارکنان با یکدیگر یا تأمینکنندگان مالی باهم بیشتر ناشی از
سلیقههای گوناگون و منفعتطلبی هر شخص میباشد که چندان جای بررسی ندارد،
لذا در این قسمت به تعارضات میان سهامداران پرداخته میشود.
یکی از مشکالت نمایندگی در میان سهامداران عمده (اکثریت یا کنترلکننده) و
سهامداران اقلیت رخ میدهد .هرچند در متون متعدد با تأکید بر مفهوم اقتصادی
نمایندگی بهعنوان مسأله نماینده-اصیل نام برده شده اما این مسأله از بعد مفهوم
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حقوقی یک تعارض منافع اصیل-اصیل میباشد [ 12؛  .]10تعارض منافع در این گروه
میتواند از منابع مختلفی باشد که در ادامه بیان میگردد.
ساختار مالکیت ،نقش بسزایی در تعارض منافع دارد .چنانکه در مسأله نمایندگی
مدیران ،ساختار مالکیت گسترده از منابع اصلی پیدایش آن بود ،در مقابل ،ساختار
مالکیت متمرکز موجب تعارض منافع میان سهامداران اقلیت و اکثریت میگردد [ ،14
ص41؛  ،19ص.]297
منشأ دیگر را باید وظایف اخالقی مدیران دانست؛ مدیران وظیفه رفتار برابر و
وفاداری دارند که وظیفه فوق در قبال سهامداران به این میانجامد که آنها تکلیف
مستقیمی به نفع سهامداران داشته باشند تا به نفع شرکت؛ در نتیجه حفظ منافع اکثریت
به جای تمام سهامداران ویا اقلیت در اولویت قرار خواهد گرفت [  ،16ص .]011این
منشأ را میتوان از بعد قانونی نیز مورد بررسی قرار داد و به عبارتی یکی از اصلی-
ترین مسائل در جهت ایجاد تعارض مذکور نامید.
به موجب ماده  24الیحه قانونی ،سهم ،مشخّص مشارکت ،مسؤولیت و منافع می-
باشد .در نتیجه آورندگان آورده بیشتر با قبول تعهد زیادتر حق مشارکت مؤثرتری
پیدا میکنند ،همچنین به موجب ماده  19الیحه قانونی صریحا رضایت سهامداران به
تمکین نظر ابرازی دارندگان اکثریت سهام در مجامع عمومی اخذ شده که از لوازم
مردمساالری شرکت میباشد ،این مشروعیت اکثریت مشکالتی را بوجود میآورد،
چراکه آنها تأثیر قابل مالحظهای در انتخاب مدیران خواهند داشت [  ،19ص ]297و با
دارا بودن حق عزل به طور مستمر کنترل و نظارت خویش بر مدیران را اعمال میکنند
[  ،17ص ]40در نتیجه مدیران خود را در قبال آنان مسؤول میدانند.
منشأ دیگر مشکالت در بحث حمایت از حقوق اقلیت ،ساختار هیأت مدیره شرکتها
میباشد .البته از مسائلی همچون شیوه برگزاری مجامع عمومی نباید غافل بود که
هنوز به صورت قدیمیو ناکارامد برگزار میشود و یکی از مخالفان اصلی الکترونیکی و
به روز برگزار شدن آن الأقل در ایران ،سهامداران بزرگ هستند[  .]11این سرچشمه-
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های تعارض موجب میشود با وجود اصول رفتارهای برابر و متساوی ،باز هم
احتمال نقض حقوق سهامداران اقلیت وجود داشته باشد [  ،10ص .]4از این رو
پرداختن به روشهای حل تعارض ضروری مینماید که در قسمت بعدی بدان پرداخته
میشود.
ساختارهای متمرکز بهعنوان منشأ تعارض منافع از سال  2999در جهان رو به
کاهش گراییده است .اما در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر همچنان ساختارهای
متمرکز قسمت اعظم شرکتها را تشکیل میدهند واقعیت این است که ساختار شرکت
مدرن و سهامی عام هنوز به معنی واقعی کلمه چندان رشد نکرده است.

 .3راهکارهای حل تعارض منافع
در این قسمت نحوه حل تعارض منافع میان گروههای مختلف و راهکارهای ارائه شده
برای آن مطرح میگردد ،بدین منظور ابتدا مقررات قانون مدنی به اختصار بررسی
شده و در ادامه مقررات قوانین مهم شرکتها و راهکارهای آن بیان میگردد .در تمامی
موارد علیرغم هماهنگی بیشتر اصول و راهکارها در اکثر کشورها ،حقوق ایران
مدنظر میباشد.

 .1-3حل تعارض منافع و مشکل نمایندگی در حقوقی مدنی
قانون مدنی بهعنوان قانون پایه و مادر نقشی عمده در مجموعه حقوقی بازی میکند.
به خصوص آنکه از پشتوانه غنی فقه پویا و تطبیق یافته با مقررات روز زمان خویش
بهره میبرد .در این قانون راهکارهای متعددی در جهت نظم امور و ایجاد تعادل میان
نهادهای حقوقی اجتماع اندیشیده شده است .قسمتهای اصلی تداخل حقوق مدنی با
تعارض منافع و راه حلهای آن شامل شرکت و وکالت میباشد؛ الزم به ذکر است که
برخی از این مقررات به جهت قدمتی که دارند در ارتباط با تجارت و ویژگی ممیزه
سرعت ،کارایی مطلوب نداشته و منجر به عقب ماندن نظام کلی تجارت از نظام جهانی
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میگردد.
در شرکتهای مدنی تصمیمگیری راجع به اموال مشاع تابع نظام اجتماعی و شرایط
مقرر بین شرکا میباشد( ماده  976و  919قانون مدنی) و رابطه حقوقی شریک مأذون
در اداره مال مشاع با دیگر شریکان تابع احکام وکیل و موکل است [ ،29ص .]490این
شیوه تصمیمگیری موجب جلوگیری از سرعت عملیات تجاری و توسعه سرمایهگذاری
میشود زیرا معموال دستیابی به اتفاق آرا دشوار میباشد .بیشک ریشه راکد ماندن
بسیاری از اموال مشاعی را میتوان در رژیم حقوقی حاکم بر نحوه اداره کردن این-
گونه اموال دانست [  ،0ص .]274لذا قانون تجارت برای جلوگیری از این ناکارایی ،نظام
مردمساالری شرکتی را در پیش گرفته که به معنی اقدام در جهت تصمیم اکثریت می-
باشد.
از نظر حقوق وکالت کالسیک ،وکیل به مفهوم اعم خود ،مکلف است در حدود
اختیارات تفویضی عمل نماید و از چهارچوب آن ،تجاوز نکند (ماده  660قانون مدنی).
چنانچه وکیلی از حدود مزبور ،فراتر رفته و تعهدی خارج از حدود ،بر ذمه موکل ایجاد
نماید ،آن عمل به دلیل خروج از اذن ،نسبت به موکل الزامآور نخواهد بود (ماده 674
قانون مدنی) و وی میتواند وکیل را عزل کند (ماده 667و  670قانون مدنی) همچنین
اگر از تقصیر او خسارتی به بار آید که عرفا مسبب آن باشد ،مسؤول خواهد بود
(ماده  666قانون مدنی)؛ علت چنین حکمی از نظر تحلیلی معلوم است:
از طرفی اصل حاکمیت اراده اقتضا میکند هرکس فقط ملزم به تعهداتی باشد که
ریشه در اراده او داشته و قابل انتساب به وی باشد .از طرف دیگر وکیل شخصا هیچ-
گونه اصالتی ندارد و در ایجاد تعهد صرفا نقش واسطه ایفا مینماید لذا عمل وکیل تا
جایی نسبت به موکلش الزامآور است که کاشف از اراده موکل یا منتسب به او باشد
[ ،0ص]110؛ زیرا مقید ساختن اصیل به معاملهای که در آن دخالت نداشته برخالف
اصل بوده و به دلیل اجحاف به موکل موجه به نظر نمیرسد.
اما این راهکارهای اندیشیده شده برای حمایت از حقوق موکل کارایی ندارند و این
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ناکارایی موجب عکسالعمل از سوی اندیشمندان گرایش های مختلف حقوقی شده
است .چنانچه اکنون در حقوق ایران بسیاری تئوری نمایندگی ظاهری را پیشنهاد
دادهاند [ 21؛ 22؛  .]20در بیان علت توجه به تئوری جدید و رویگردانی از ضمانت
اجرای عدم نفوذ هنگام تجاوز از اختیارات آمده است که :از یک طرف بدون توجه به
اعتماد و اطمینان اشخاص ،برهم زدن معامالت متعدد ،امنیت معامالت را که اساس نظم
عمومی اقتصادی است به مخاطره میاندازد و از سوی دیگر موجب ایجاد دعاوی
متعدد و اشتغال دستگاه قضایی میشود [  ،24ص ]29در نهایت بیان شده است که
نظریه جدید ،نقطه تعادل مناسبی میان منافع متقابل اشخاص در زندگی اجتماعی
برقرار میکند [  ،24ص .]2این تالشها در حد روابط معمولی و دوطرفه یا طولی
پاسخگو بوده و موجبات تعادل را فراهم میآورد اما آیا در روابط میان شرکای یک
شرکت تجاری نیز جوابگو میباشد؟
حتی اگر فرض شود که شرکت مجموعهای از قراردادها میباشد باز هم اعمال آن
نخواهد توانست نیاز سرعت را برآورده کند .چراکه وقتی نظام پیچیده و بزرگ باشد تا
نهادهای کارا بخواهند عمل کنند وقت گذشته است .لذا در شرکتهای بزرگ حتی تئوری
نمایندگی ظاهری نیز مفید عمل نمیکند .با این اوصاف ،اجرای سرسختانه اصول
نمایندگی ،بعضا کارایی الزم را در بازار معامالت ندارد؛ چراکه اعمال مطلق قاعده
مزبور به نتایجی منجر میشود که بعضا با اهداف عالی اجتماع ،متعارض به نظر می-
رسد.

 .2-3حل تعارض منافع در حقوق شرکتها
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  1047و قانون تجارت  1011در جهت
کارا بودن شرکت و حفظ تعادل و عدم ایجاد تعارض میان ذینفعان در مواد متعددی
راهکارهایی را سنجیده است که در اینجا اصول و قواعد کلی آن با همان دستهبندی
قسمت قبل طرح میگردد.
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 .1-2-3حل تعارض برونگروهی
ابتدا راهکارهای کاهش یا حل مشکل نمایندگی بیان شده و سپس به راه حلهای رفع
تعارض میان سایر گروههای ذینفع پرداخته میشود.
 .1-1-2-3حل تعارض میان مدیران و سهامداران
قانون برای حل مشکل نمایندگی به معنی واقعی کلمه راهکارهایی آورده که در زیر
میآید.
الف  -عزل و نصب مدیران :عزل و نصب راهکاری همسو با حقوق مدنی بوده و
براساس مواد 197و  191الیحه قانونی ،حق انتخاب مدیران و عزل ایشان با مجمع
عمومی میباشد؛ لذا سهامداران به محض تخلف مدیران امکان برکناری آنان از سمت
مدیریت را خواهند داشت و مدیران برای اینکه با عزل مواجه نشوند از رفتارهای
فرصتطلبانه خودداری کرده و در نتیجه منافع هر دو گروه سهامدار و مدیر حفظ
میگردد .به عبارتی حق عزل پیشبینی شده برای اعضای مجمع در مقام ضمانت اجرای
سوء مدیریت عمل مینماید [  ،0ص .]270در این رابطه مقنّن جلوتر هم رفته تا آنجا که
ریاست چنین جلسهای با رئیس هیأت مدیره نمیباشد (ماده .)191
ب  -منع دریافت وام :براساس ماده  102دریافت وام یا اعتبار از شرکت توسط مدیران
باطل است زیرا این اخذ وام هیچ توجیه تجاری نداشته و احتمال سوء استفاده در
مورد آنها باالست [  ،26ص .]270ضمانت اجرای مذکور نشان میدهد که هنگام وضع
ماده تنها حمایت از سهامداران و عدم تعارض منافع مدیران و مالکان مدنظر نبوده،
بلکه مقنّن به راه حل تعارض منافع میان مدیران و سایر گروههای ذینفع نیز توجه
داشته است؛ در نتیجه واضع الیحه قانونی که این نقص را در قوانین قبلی دیده ،ماده
مذکور را به الیحه قانونی اضافه کرده و چون نفعی در نفوذ آن ندیده ،این اخذ اعتبار
را یکسره باطل اعالم نموده است.
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ج  -منع انجام معامله با شرکتها :در شرکتها ،نمایندگی به مفهوم وکالت وجود ندارد و
مدیران بهعنوان رکن شرکت محسوب میشوند و دادن اختیارات در کلیه امور (ماده
 )111براساس تکلیف حسن نیت و رعایت مصالح میباشد لذا احتمال منفعتطلبی به
خصوص در معامالت برای دست یافتن به سود فوری و مستقیم ،بیشتر از سایر
حاالت میباشد؛ مقنن برای جلوگیری از چنین پیشامدی در مواد  120تا  101سازوکار
خاصی را برای معامالت مدیران با شرکت مقرر کرده است که جمع این مواد با ماده
111راهکار تعادلی حقوق شرکتها را مبرهن میکند.
مجموع مواد گفته شده یکی از متعادلکنندهترین مقررههای شرکتها را بیان می
سازد چراکه در ماده  111با گسترش اختیارات مدیران و پذیرش اصل مختار بودن
ایشان ،حرکتی در جهت حقوق اشخاص ثالث کرده است اما با این راه حل ممکن بود به
حقوق سهامداران لطمه وارد آید لذا با افزودن یک مرحله دیگر به تصویب اینگونه
معامالت منافع سهامداران نیز در راستای ذینفعان متعادل گشته است.
د  -منع رقابت با شرکت :اصوال مدیران چون در باالترین سطح شرکت قرار دارند
دارای اطالعاتی هستند که دیگر ذینفعان از آن آگاه نیستند و اگر از این اطالعات ،سوء
استفاده کرده یا در اختیار دیگران بگذارند سهامداران متضرر میشوند .یکی از عوامل
ورود ضرر به سهامداران ،رقابت مدیران با عملیات شرکت میباشد .قانون تجارت در
ماده  104و مواد  172و  110ناظر به ماده  104و الیحه قانونی در ماده  100انجام
معامالت و تجارت از نوع تجارت و عملیات شرکت توسط مدیران را ممنوع کرده است.
ه  -مقررات انگیزشی :در شیوههای فوق ،مسیر ایجاد تعادل از راه بسط اختیارات
سهامداران یا تحدید اختیارات مدیران بود .اما در شیوههای انگیزشی ،تفوق بر تعارض
میان مدیران و سهامداران ،به دو شکل ایجابی و سلبی یعنی پاداش و تنبیه میباشد [،0
ص .]211-212نظام پاداشی را میتوان به دو شکل اجرا نمود :اول اینکه میتوان
مدیران را در بخشی از سود خالص شرکت شریک نمود .این نوع پاداش اصوال همدلی
و اشتراک منافع را به دنبال دارد و از عمق تعارض میان آنان میکاهد .دوم اینکه با
741

پژوهشهای حقوق تطبیقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،02شماره  ،3پايیز 5331

برقراری حقالزحمه متناسب میتوان انگیزه رفتار فرصتطلبانه را به حداقل رساند.
ماده  104الیحه قانونی هر دو شیوه ایجابی را پیشبینی کرده است.
در نظام تنبیهی ،مدیران از بعد مالی(عدم دریافت پاداش) یا حقوقی (به معنی اعم)
مورد تنبیه قرار میگیرند .تنبیههای حقوقی شامل مسؤولیتهای حقوقی و کیفری
(برای مثال مواد 142،140،279و برخی مقررات جزایی الیحه قانونی) به جهت جنبه
بازدارندگی از جمله اهرمهای مهم حقوق شرکتها در جهت مقابله با تعارض منافع
موجود میان سهامداران و مدیران میباشد و با الزام مدیران به اجرای دقیق وظایف
امانی موجب کاهش مشکالت و هزینه¬های نمایندگی شده و از این باب دارای کارایی
میباشد.
و  -حق اقامه دعوی :یکی از موارد مهم در حفظ و حمایت از حقوق سهامداران،
سهولت طرح دعوی توسط اقلیت میباشد .قانونگذار ایران در ماده  276و  277الیحه
قانونی به صورت محدود این حق را پذیرفته است؛ به این عبارات که دارندگان حداقل
خمس سرمایه میتوانند در صورت تخلف و تقصیر مدیران به نام و از طرف شرکت
اقامه دعوی نمایند و این حق قابل تحدید نیست .این ماده جلوهای است از آنچه ،دعوی
مشتق 1نامیده شده است .الزم به توجه این که اگرچه این حق به سهامداران اقلیت
داده شده اما راهکاری در جهت حل تعارض منافع با مدیران است.
ز  -سایر راه حلها :محدودیت مدت اداره شرکت به مدت حداکثر دو سال (ماده
 190الیحه قانونی) ،دارا بودن تعداد معینی سهام برای وثیقه و تضمین (ماده 114
الیحه قانونی و بند  17ماده  1الیحه قانونی) ،نظارت بازرس بر کار مدیران و تأیید
گزارشهای آنان و همچنین الزامهای تشکیل سالیانه مجمع و رسیدگی به ترازنامه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1برای مطالعه بیشتر پیرامون دعوی مشتق ر.ک .امیر تیموری ،سعیده ،دعوی مشتق در حقوق
شرکت های تجاری با مطالعه تطبیقی در کشورهای انگلیس ،آمریکا ،فرانسه و ایران ،رساله دکتری،
تهران :دانشگاه تربیت مدرس .1004 ،جاوید ،معصومه ،دعوای مشتق در حقوق ایران و انگلستان(با
تأکیدی بر الیحه جدید تجارت) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،شهرکرد ،دانشگاه شهرکرد.1004 ،
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حساب سود و زیان ،صورتهای دارایی و مطالبات و دیون شرکت ،صورت حساب
دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران (ماده  10الیحه قانونی) از
دیگر موارد کنترل مدیران و نظارت سهامداران بر آنان میباشد .ذکر این نکته
ضروری است که برخی از مواد یاد شده در جهت حفظ و تعادل منافع همه یا اکثر ذی
نفعان میباشد ولی نمود آن در رابطه مدیران و سهامداران بیشتر میباشد.
 .2-1-2-3راه حلهای تعارض منافع در میان سایر ذینفعان
اصوال وضع مقررات آمره حاکی از این است که مقنن آن مقررات را دخیل در امور
متعددی دانسته و این موضوع وی را وادار نموده تا به صورت آمره قوانینی را تدوین
نماید.
جنبههای مختلفی از توجه به ذینفعان در قوانین مرتبط با شرکتها دیده میشود.
برای مثال در قوانین پیرامون بورس و سرمایهگذاری میتوان اصول حاکمیت شرکتی
و حمایت از تأمینکنندگان را مشاهده کرد .در مقررات الیحه قانونی بیش از ده بار به
حمایت از حقوق ثالث در مقابل ارکان شرکت اشاره شده و  26مرتبه واژه ذینفع به
کار رفته است .استفاده از هر دو واژه ،توجه قانون شرکتها را به ذینفعان نشان
میدهد .رویکردی که بیان میدارد قانون برای جلوگیری از ایجاد تعارض و دامنهدار
شدن آن ،در برخی اوقات رجوع به دادگاه و اقامه دعوی (و گاهی اوقات درخواست از
بازرس ویا رجوع به مرجع ثبت شرکتها) را از سوی هر ذینفعی به کار گرفته
است(مواد )111،00 ،9و نشان میدهد فقدان صالحیت مدیران تنها به ضرر سهامداران
نیست چراکه به جز ذینفعان ،اشخاص و گروههای دیگری هستند که از عدم صالحیت
مدیران ضرر میبینند .در ادامه مهمترین راهکارهای موجود در این زمینه بررسی می-
شود.
الف  -عدم امکان تحدید اختیارات مدیران :در جهت عدم ایجاد تعارض میان ذینفعان و
در نتیجه کاراتر بودن شرکت ،دکترین تجاوز از حدود اختیارات مدیران اندیشیده شده
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است .مراد این است که اگر نمایندگان شرکت خارج از حدود اختیارات تفویضی
معامالتی را منعقد نمایند علیرغم خروج از اختیارات مذکور ،اجرای آن معامله بر
شرکت تحمیل میگردد [  ،0ص .]40-14این دکترین در حال حمایت از اشخاص ثالث و
تحمیل خطر بر سهامداران بهعنوان مالکان واقعی شرکت میباشد .در این راستا ،ابتدا
ماده  199قانون تجارت از عدم امکان تحدید اختیارات مدیران جز در اساسنامه
صحبت کرده است و سپس قانون  1047در رویکردی رو به جلو و مقررهای قابل
توجه امکان تحدید اختیارات مدیران را در هر قراردادی الأقل نسبت به ثالث باطل و
کأنلمیکن خواند (ماده  .)111با مالحظه دقیق ماده  111میتوان به راحتی تصدیق کرد
که اقتضائات و ضروریات بازار بر لزوم سازماندهی کارامد منابع اقتصادی جامعه،
رفتهرفته عرصه را بر قواعد کالسیک تنگتر کرده و این بار قانونگذار با اهتمام
بیشتری نسبت به خنثی نمودن تصمیمات درونشرکتی که متضمن پیامدهایی برای
افراد بیرونی شرکت میباشد ،عمل نموده است [  ،0ص.]109
ب  -لزوم آگهی برخی تصمیمات :بیشک الزام به آگهی در روزنامه رسمی جهت
دسترسی همگان ،دلیلی جز اطالع عموم و حفظ حقوق کلی جامعه ندارد .در این راستا
میتوان الزام آگهی نام مدیر عامل و اختیارات وی ( ماده  121الیحه قانونی) ،آگهی نام
مدیر تصفیه (ماده  290الیحه قانونی) و نیز انتشار تصمیم کاهش سرمایه (ماده 102
الیحه قانونی) را نام برد.
فراتر از مقررات ورشکستگی و نکات بیان شده پیرامون آن ،مقنن برخی معامالت
نزدیک به زمان ورشکستگی را ممنوع اعالم کرده است .برای مثال مواد  424و 429که
نشانگر وضعیت حقوقی معامالت تاجر قبل از شروع توقف بوده [  ،27ص ]217و
مقررهای در حمایت از طلبکاران میباشد.
ج  -باقی بودن تعهدات شرکتها :حمایت از طلبکاران در مقابل سهامداران ایجاب میکند
که هنگام زوال شخصیت حقوقی ویا ترکیب آن با شخصیتی دیگر و ایجاد شخصیت
جدید (ادغامها) تعهدات شرکت هم¬چنان باقی باشد و وی ملزم به ایفای آنها باشد.
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برای مثال قانون شرکتهای تعاونی  1099در مواد  199و  199بدهی شرکت جدید را
مجموع بدهی دو شرکت ادغام شده عنوان کرده است .به منظور جلوگیری از فرار
شرکا از تعهدات پیشین [  ،29ص ،]019ماده  129قانون تجارت شریکی را که با انتقال
سهمالشرکه به عضویت شرکت در آمده است مسؤول قروض قبلی شرکت میداند .هم
چنین مسؤولیت منتقلالیه سهم نسبت به پرداخت مابقی مبلغ آن (ماده  04الیحه
قانونی) ،لزوم آگهی شروع تصفیه و دعوت بستانکاران جمعا به مدت ششبار و
مسؤول قلمداد کردن مدیران متخلف از تکالیف اخیر در برابر بستانکاران (ماده 229و
 226الیحه قانونی) از دیگر مواردی است که الزم بوده تا تعهدات سابق باقی باشد.
د  -تعهدات پیرامون سرمایه و سود :در قانون فعلی شرکتهای ایران ،فقط در شرکتهای
سهامی حداقل سرمایه مشخص شده است که فعاالن اصلی بازار بوده و شرکتهای
سرمایه میباشند .با توجه به مسؤولیت محدود این شرکتها ،جامعه تنها راه حفظ
حقوق خود را سرمایه اولیه آنها بهعنوان پشتوانه خود میبیند لذا به هر ذینفع حق
داده شده در صورت کمتر شدن حداقل سرمایه و عدم اقدام مقتضی از سوی شرکت،
درخواست انحالل شرکت را نزد دادگاه مطرح کند .این سرمایه در بدو تأسیس شرکت
میبایست قسمتی از آن پرداخت شده و مابقی آن نیز طی دوره معینی (حداکثر  9سال
) پرداخت گردد(ماده  29 ،9 ،20و بند  7ماده  1الیحه قانونی) .این تکلیف به قدری
اهمیت داشته که قانونگذار برای اشخاصی که از آن سرپیچی میکنند در ماده 246
مجازات در نظر گرفته است .در ادامه نیز مقنن همواره به دوام و ثبات این سرمایه
توجه داشته است؛ زیرا اشخاص ثالث با اتکا به این سرمایه ثبت شده با شرکت معامله
میکنند [  ،6ص ، ]100لذا در ماده  141الیحه قانونی ،شرکت را در صورت ورود زیان،
ملزم به کاهش سرمایه میکند و مسؤولیتهای کیفری و حقوقی برای کسانی که آن را
انجام ندهند ،قائل شده است .در همین راستا و در جهت حمایت از طلبکاران ،ماده 102
قانون تجارت از ممنوعیت پرداخت سود و منفعت به شرکاء در هنگام ورود ضرر به
شرکت و قبل از جبران آن بحث میکند .در ادامه قانونگذار اندوخته قانونی را برای
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شرکت پیشبینی میکند که عالوه بر سرمایه اولیه ،پشتوانهای برای ذینفعان شرکت در
افزایش و کاهشهای سرمایه شرکت در روند بازار میباشد (ماده  201الیحه قانونی).
ه  -بازرسی و حسابداری :در تمامی موارد ،قبل از تصمیمگیری مجمع پیرامون حساب
های شرکت میبایست گزارشهای بازرسی نیز قرائت شود در غیر این صورت اگر
مجمع حتی با اتفاق آرا ترازنامه و حسابها را تصویب کند ،هیچ اثر قانونی نداشته و
از درجه اعتبار ساقط است(ماده  192الیحه قانونی) .وجود این گزارش در شرکت
سهامی عام بهعنوان بازیگر اصلی مرتبط با جامعه ،حساسیت بیشتری دارد به طوری
که بر هیأت مدیره تکلیف شده گزارش حسابرسان رسمی را نیز ضمیمه کند (ماده
 242الیحه قانونی) .وجود عبارات عام و تکلیفی در مواد گفته شده ( 192 ،141 ،201و
 242الیحه قانونی) همگی نشان از امری بودن این مواد دارد که امارهای است بر وجود
مصالح عمومی و اجتماعی که در حقوق شرکتها همان دستههای ذینفع میباشد [ ،0
ص ]026و در بسیاری موارد مقنن با مقررات تدوین شده ،سعی در تعادل میان حقوق
و تکالیف آنها نمود.
 .2-2-3راهکارهای حل تعارض درونگروهی
راهکارهای موجود در قانون برای حل تعارض موجود در درون هر گروه ذینفع ابتدا
میان سهامداران اقلیت و اکثریت و سپس در درون گروههای دیگر بیان میشود.
 .1-2-2-3راهکارهای حل تعارض میان سهامداران
با جستوجو در قوانین راهکارهای متعددی قابل استخراج میباشد که این موارد
اصوال تحت عنوان شیوههای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت مفصال در منابع حقوق
تجارت بدانها پرداخته شده است لذا در اینجا از تفصیل همه این موارد خودداری
کرده و تآثیر اعمال و توجه بیشتر به این راهکارها در پیشرفت شرکت و شاخصهای
اقتصادی بررسی میگردد.
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الف  -سهولت نقل و انتقال سهام :سهولت خروج از شرکت یکی از معیارهایی است که
موجب گوناگونی شرکت میگردد و در انتخاب اشخاص در نوع شرکت برای تأسیس
یا پیوستن به آن نقشی حیاتی ایفا میکند [  ،6ص .]10در این مورد الیحه قانونی در
ماده  41انتقال سهام را مجاز دانسته و هرگونه شرط مغایر با این تجویز را باطل اعالم
کرده است .امّا این قاعدهای است که تنها در شرکتهای سهامی عام و در حالت سکوت
برای شرکتهای سهامی خاص قابل اعمال میباشد و در انواع دیگر شرکتهای تعریف
شده در قوانین ایران وجود ندارد .حتی میتوان گفت در شرکتهای دیگر باتوجه به نیاز
رضایت کسری از شرکاء یا تمام شرکاء در شرکت تضامنی در نقل و انتقاالت ،یکی از
موارد بدیهی نقض حقوق اقلیت است.
ب  -داشتن حق دعوت و تصمیمگیری توسط اقلیت :اقلیت میتواند هنگامیکه مدیران
منتخب سهامداران اکثریت ،مجامع الزم را تشکیل نمیدهد ،مستقال طبق ماده  09الیحه
قانونی به این دعوت اقدام کنند اما مسأله این است که اوال این دعوت دارای سلسله
مراتب است و در نهایت اگر این جلسه رسمیت یابد باز آنها توان تصمیمگیری ندارند.
رویکردی دیگر و شاید کاراتر و مفیدتر در جهت تعادل ،مقررهای است که در ماده
 196قانون تجارت آمده است .در این ماده پس از عدم حصول تصمیمگیری به اکثریت
حداقل نصف سرمایه ،در نوبت بعدی دعوت ،حد نصاب عددی بر سرمایه ترجیح داده
شده است .اهمیت این ترجیح با ذکر این نکته روشن میگردد که اصوال اکثریت سرمایه
به دست اقلیت اشخاص است .به هر حال راه حل مذکور منوط به عدم حصول نتیجه
در جلسه اول است که احتماال چنین نتیجهای در شرایط خاص مورد نظر یعنی تعارض
بعید باشد.
ج  -لزوم وجود حد نصابهای بیشتر برای تصمیمات مهمتر :هنگامی که برای
تصمیمی حدنصاب باالتری مقرر شود همانطور که برای تصویب آن نسبت به
حدنصاب کمتر نیازمند موافقان بیشتری است در مقابل برای عدم تصویب آن مخالفان
کمتری مورد نیازاست و لذا اکثریت با مخالفت اقلیت نخواهد توانست مفاد قرارداد اولیه
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را که ایشان بدان راضی بودهاند ،تغییر داده و در جهت منافع خویش به کار گیرند.
برای مثال فرض کنید در اساسنامه¬ای تعداد سهام تضمینی مدیران  71سهم مشخص
شده است حال ایشان میخواهند آن را به  0سهم تقلیل دهند در حالت حد نصابهای
معمولی حداقل نصف (یا بیشتر از نصف) سرمایه باید با این تصمیم مخالفت میکردند
اما در حالت حد نصابهای مجمع فوقالعاده با تعداد مخالفان کمتری میشود مانع از
اجحاف از حق خویش شد (ماده  19الیحه قانونی و ماده  111قانون تجارت).
د – سایر راهکارها :در حمایت از حقوق اقلیت موارد دیگری را نیز میتوان نام برد؛ هم
چون نظام رأیگیری مجموع یا ادغامی (ماده  11الیحه قانونی) ،حق دعوای عزل
مدیران فاقد شرایط (ماده  111و 127الیحه قانونی) ،معامالت ممنوعه  ،داشتن حق تقدم
در خرید سهام جدید (ماده  166الیحه قانونی) و منع حق رأی سهامدارانی که سلب حق
تقدم دیگران به نفع آنها انجام شده است (ماده  161الیحه قانونی) و داشتن یک رأی
برای هر سهم در مجمع عمومی مؤسس (ماده  79الیحه قانونی) .به هر صورت وجود
این مقررات برای حقوق صاحب سهم جزء و همچنین وجود بازرس موجب شده که
قانون  1047دارای اندکی انعطاف باشد .ذکر اینکه ضروری است که اگرچه وجود
سهام ممتاز با حق رأی بیشتر در ایران متداول نیست اما پیشبینی آن برای شرکایی
با آورده فکری میتواند راهکار تعادلی مناسبی تلقی گردد.
اهمیت سهامداران اقلیت برای شرکت مانند جذب سرمایههای خرد واضح است اما
مورد دیگری که در اهمیت توجه به ایشان و جمعبندی بحث سهامداران اقلیت ذکر آن
ضروری است؛ تأثیر این توجه در شاخصهای اقتصادی میباشد .برای بررسی
وضعیت اقتصادی کشورها شاخصهای مختلفی به کار گرفته میشود .یکی از این
شاخصها ،کیفیت فضای کسب و کار است .در بررسی روند کیفی این فضا ،یکی از
مؤلفهها ،حمایت از سهامداران اقلیت میباشد که در این رابطه سه عامل اصلی افشای
اطالعات ،میزان مسؤولیت مدیران و سهولت طرح دعوی توسط سهامداران اقلیت مورد
مداقه قرار میگیرد .البته رتبه ایران در این مؤلفه و به خصوص عامل مهمتر طرح
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دعوی از سوی اقلیت بسیار پایین است.
در شاخص سهولت انجام تجارت که به صورت گزارشهایی ساالنه از سوی بانک
جهانی منتشر میشود ،رتبه ایران در حمایت از سهامداران و سرمایهگذاران اقلیت در
سالهای  2914و  2910به ترتیب 194و  147در میان  110کشور بوده است [ ،21
ص101؛  ،20ص ]102این رتبه در آخرین گزارش برای سال اخیر هم تفاوتی نکرده و
برابر با  199است [ ،09ص .]291شایان ذکر است یکی از عاملهای اضافهشده به
مؤلفه حمایت از سرمایهگذاران خرد در شاخص سهولت انجام تجارت ،میزان مقررات
تعارض منافع میباشد.
به هر روی رتبه پایین ایران به وضوح ،بسیاری از نکات را مشخص میکند و
احتماال اولین نگاهها به سمت قوانین ضعیف میرود .در این راستا اگرچه در قوانین
راهکارهای فوق اندیشیده شده ،اما این موارد جامع نبوده و همچنان خأل قوانین
احساس شده [01؛  ]02و نیاز به تصویب قوانین جدید را ضروری مینماید .در اهمیت
تغییر قوانین شاید ذکر این مثال کفایت کند که کشور آلبانی در گزارش مربوط به سال
 2997دارای رتبه  169هست [ ،00ص ]190که جزء ضعیفترین کشورها در حمایت از
اقلیت است اما این کشور از همین سال بود که شروع به اصالح اساسی قوانین خود
نمود [  ،04ص2-1؛ 09؛  ،21ص ]00به گونهای که پس از حدود پنج سال جزء
کشورهایی با بیشترین حمایت از سهامدار اقلیت قرار گرفته و دارای رتبه زیر 19
هست [  ،20ص167؛  ،09ص.]110
 .2-2-2-3راهکارهای حل تعارض منافع درونگروه طلبکاران
در حیطه مقررات شرکتها در قانون تجارت و الیحه قانونی ،مقنن پس از شناخت ارکان
شرکت ،از طلبکاران آن سوتر نرفته است ،در مقابل در باب ورشکستگی به یک قانون
طلبکارمحور تبدیل شده [  ،09ص ]07و حقوق سهامداران در آن دیده نشده است و
رویکرد آن به گونهای است که راه حل پیشگیرانهای ندارد .با این وجود و برتر دانستن
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حقوق طلبکاران ،میان ایشان به خصوص به خاطر وضع اضطراری موجود ،تعارض
منافع ایجاد میشود لذا قانون تجارت در جهت تعادل میان طلبکاران راهکار زیر را در
ماده  410در پی گرفته است.
پس از ورشکستگی و شروع عملیات آن ،بحث انعقاد قرارداد ارفاقی به میان میآید.
در این بین بیشک از جمله ارفاقها ،دادن مهلت ویا گذشتن از قسمتی از طلب میباشد.
بعضی از بستانکاران ممکن است شروع دوباره تجارت شرکت را موفقیتآمیز ندانند،
لذا خواهان اتمام عملیات تصفیه و دریافت هر میزان سهم خود باشند و در مقابل
بخشی دیگر که میبایست حد نصاب باالیی نیز داشته باشند ،ادامه تجارت را سودآور
دانسته و خواهان ادامه فعالیت شرکت باشند .شاید متعادلترین مقرره موجود در میان
مواد ورشکستگی ،همین ماده باشد .با این وجود الزم است شرکت نه بهعنوان یک نهاد
خصوصی بلکه بهعنوان یک سازمان اجتماعی دیده شده [  ،06ص ]20و مقررات
مربوط به طلبکاران در قوانین حقوق شرکتها بازتاب بیشتری یابد.

 .4نتایج و پیشنهادها
مدیریت متمرکز بهعنوان یکی از ممیزهها و دستاوردهای شرکت ،جدایی مدیریت و
مالکیت را به دنبال دارد که این جدایی به همراه منفعتطلبی و خطرپذیری اشخاص و
مزیت اطالعاتی آنان ،به تعارض منافع و بحران نمایندگی میانجامد که نمونههایی از
آن در میان ذینفعان مختلف بیان گردید .در مقابل نظام حقوق شرکتها تالش میکند با
فراهم نمودن نهادها و قواعد حقوقی مناسب ،منافع متعارض ذینفعان شرکت را به
نقطه تعادل رسانده و با کاهش هزینههای کارگزاری موجب کارایی گردد .عزل مدیران
بهعنوان راه حل مشترک حقوق مدنی و شرکتها ،منع معامله مدیران باشرکت به جهت
مزیت اطالعاتی ایشان و ایجاد مقررات انگیزشی از جمله راهکارهای تعادلی در جهت
حمایت از سهامداران میباشد .برای حمایت از سهامداران اقلیت نیز راهکارهایی هم
چون حق دعوت ،عدم محدودیت انتقال سهام ،اقامه دعوی مشتق و نیز تعیین حد
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نصابهای بیشتر جهت تصمیمات مهمتر و به خصوص مربوط به قرارداد ابتدایی
اندیشیده شده است .به غیر از این موارد مقررات امری فراوانی در سرتاسر قانون به
چشم میخورد که حاکی از توجه به همه ذینفعان میباشد.
برخی از این راهکارها همچون عدم محدودیت انتقال سهام ،مقررات انگیزشی و
مردمساالری اکثریت ،مطلوب میباشند؛ اگرچه در راهکار مردمساالری اکثریت ،برای
جلوگیری از تعارض الزم است تا ترکیب انتخابشوندگان یا ناظران تغییر کند .در
مقابل برخی دیگر از راهکارهای بیان شده برای جلوگیری از تعارض منافع کافی
نیست .زیرا اوال به واسطه قدمتی که دارند با وصف سرعت که الزمه تجارت است هم
خوانی نداشته و با افزایش هزینهها موجب ناکارایی میگردند .برای مثال محدودیت
های مقرر شده برای حق دعوت و اقامه دعوی مشتق توسط اقلیت ویا مجازاتهایی که
بدون وابستگی به شاخص زمان تدوین شدهاند؛ که این ناکارایی را شاخصهای آماری
و رتبه پایین ایران نیز به خوبی تأیید کردند و ثانیا آمیختگی قوانین حقوق شرکتها با
آییننامههای تشکیل و تأسیس شرکت و مقررات پیرامون حد نصابها ،نحوه دعوت و
تصمیمگیری ،باعث شده این قانون نتواند به طور کامل مباحث پیرامون شرکتها را
بهعنوان ابزاری در جهت مصالح ذی-نفعان پوشش دهد .لذا الزم است این مقررات
اصالح شوند.
تصویب و تکمیل قوانین و مقررات میتواند در زمینههای ذیل باشد :الف) با
استفاده از تحلیلهای اقتصادی حقوق مشخص گردد جایگاه مفاهیمی مانند تعادل و
کارایی در نظام حقوق شرکتهای ایران چگونه است .ب) ذینفعان شرکت شناسایی
شده و جهت جلوگیری از تعارض منافع در هدفگذاریهای اولیه شرکت همواره
مدنظر قرار گیرند .به خصوص مواد قانونی از مادههایی که به حقوق شخص ثالث
ضرر میزند پاالیش گردند .ج) به حقوق سهامداران اقلیت توجه شده و برخورد
منصفانه با سهامداران در پیش گرفته شود از جمله راهکارها میتواند شفافیت نظام
معامالت مدیران ،تغییرحدنصابها از جمله حدنصاب اقامه دعوی از سوی اقلیت باشد.
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د) نظامهای حسابداری و بازرسی به صورت نظاممندتری مستقر شوند.
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