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 و انگلستان رانیدر حقوق ا یتضامن یها آثار شرکت یقیمطالعه تطب

 1افشین مجاهد

 05/06/1400/ تاریخ پذیرش  15/05/1400* تاریخ دریافت  

 دهیچک

 انیی . در ممیی ااشی د   یهاي تجاري از عوامل گسترش و رونق تجارت و رفاه مادي و اجتماع شرکت

اشخاص ایوده و ایا    يها  نوع شرکت نیتر و اارز نیتر  ارجسته ،یتضام  يها  ها، شرکت  شرکت نیا

ها از جهیت فظیح فقیوش اشیخاص  الی         نوع شرکت نیمحدود شرکاء، اهتر نا تیتوجه اه مسئول

چیه   هیر  یکی یفال که موجبات نزد نیدر ع ییها  شرکت نیچ  لیاه تشک ادافر قیو تشو د ااش یم

ایا   زیی که اشیخاص  الی  ن   شود یم  ااع آورد، یو متخصص را فراهم م گذار  هیاشخاص سرما شتریا

ایه دو گیروه    يتجیار  يهیا نهاد سیوش انگلها وارد معامله شوند. در فق  شرکت نیکامل اا ا  انیاطم

. در شیود  یمی  میو محدود تقس یها اه دو دسته مشارکت عموم  مشارکتو  ،ها  ها و مشارکت ت شرک

شیرکاء   هیی ایوده و کل  یلی یتکم شیتر یآن ا نیقیوان  ااشد، یم 1890که تحت قانون  یمشارکت عموم

 رانیی اشیخاص در فقیوش ا   يهیا   ها کیه مشیااه شیرکت     هست د. مشارکت یتضام  تیمسئول يدارا

اه طور مشترک و اا هدف کسب سود  يامور تجار يچ د نظر ارا نیا هک ااش د یم ییهست د نهادها

خیود، متضیام ا     هیی اول هیو افیراد ریرف  ر از سیرما    ست دین یفقوق تیواجد شخص شوند، یم جادیا

را  یکیارارد فراوانی   یتضیام   يهیا   که امیروزه شیرکت   ییآنجاآن هست د. از  يها  یمسئول کل اده

 .میپرداز یم سیو انگل رانیها در فقوش ا  شرکت نیآ ار ا یمقاله اه اررس نیدر ا دارند،

 .سیفقوش انگل ،يامور تجار ،یمشارکت عموم ،یتضام  تیمسئول ،یشرکت تضام  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 نیی . اد ی ک  یمی  ظاءیرا ا یکشورها نقش مهم يدر توسعه و رونق اقتصاد ،يتجار يها  امروزه شرکت

و  هیکه مسئول فظیح فقیوش سیهامداران، ریافبان سیرما      شوند یاداره م یرانیمد ها توسط  شرکت

شیرکت   ران،یی در قیانون تجیارت ا   نیمعی  يهیا   از شرکت یکیراستا،  نیاشخاص  ال  هست د. در ا

 يهیا   دارد و از نوع شرکت گرید يها  نسبت اه شرکت یمتظاوت طیکه افکام و شرا ااشد یم یتضام 

 یکیاف  لیی شرکت ایه دل  نیدارد. اگر طلبکاران ا یاشخاص است که اعتبار آن اه اعتبار شرکاء استگ

از شرکاء را  کیمطالبات خود از شرکت نشوند، فق رجوع اه هر  يظاینبودن اموال آن، موفق اه است

 ییی دارا کظاییت نحو تضامن خواه ید داشیت. عیدم    را اه  شانیمراجعه اه تمام ا ایو  يظراداه طور ان

 کیه  نیی . ن یر ایه ا  شیود  یمعلوم م هیپس از توقف و انجام مرافل تصظ ون،یشرکت جهت پرداخت د

شیرکت ایا    یورشکسیتگ  زیی اه شیرکاء رجیوع ک  ید و ن    توان د ینم هیتصظ انیطلبکاران شرکت تا پا

شیرکاء، میمن فکیم     یردور فکم ورشکستگ که نیندارد و اا توجه اه ا م زمهشرکاء  یورشکستگ

طبق قانون تجارت مهر و موم اموال  نیو همچ  ستیگوناگون ممکن ن لیشرکت اه دال یگورشکست

خیود را ایه    ییی دارنید تیا دارا   یمیامن فرریت کیاف    يشرکت مم وع است، شرکا ونیشرکاء ااات د

(  در 191، 1390 ،يشیرکت خیارک ک  ید. )طالیب افمید      ارانگوناگون از دسترس طلبک يها وهیش

 یاست. از آن جهت قانون، مقررات مخصوری  تیاء در درجه اول اهمشرک تیشخص ،یشرکت تضام 

ااشی د،   تیمسیئول  يدارا گریکید یجهت آنها ومع نموده که هم در مقاال طلبکاران و هم در مقاال 

ود. شی  گیر ید کیآن متوجیه شیر   میرر ممکن اسیت   دهد یانجام م کیشر کیکه  یعملدر ا ر  رایز

ایه فسیا    شیرکاء )  ریسیا  تیایدون رمیا   تواند ینم یکیشر چیه »قانون تجارت  134مطااق ماده 

 کیایه ع یوان شیر    ایاز نوع تجارت شرکت نموده و  یاه فسا  شخص  ال ( تجارت ایخود  یشخص

 .«داخیل شیود   دتجیارت را دار  نیا ریکه ن  يگریمحدود در شرکت د تیشرکت اا مسئول ایمامن 

ع تجارت که شیرکت ایه آن اشیت ال    همان نو اهندارند اا شرکت رقاات نموده و  شرکاء فق نیا اارا

 ،ااشید  يگریاه فسا  دکه  نیا ای  دیکه شخصا  اقدام اه تجارت نما نیدارد مش ول ااش د. اعم از ا

ااشی د   يگیر ید کتشر ریمد ایو  ؛همان نوع تجارت ااش د يارا يگریفق العمل کار شخص د یع ی

کامل تمام شرکاء ااشید و هرگیاه    تیاا رما دی. انتقال سهم الشرکه اادینما یکه همان نوع تجارت م

و  دیی م تقل نما ریسهم خودش را اه غ تواند ینم یکیشر چیاه انتقال ندهد، ه تیاز شرکاء رما یکی

خود اعتمیاد داشیته و    کیاه شر دیدارند اا یتضام  تیاست که چون شرکاء مسئول نیعلت آن هم ا

مراجعیه نمودنید،    شیان یو استانکاران اه ا دیگرد انیتا اگر شرکت دچار ز  دینما قیاعتبار او را تصد

از  گیر ید یکیاست انتقال سهم الشرکه اه  نی. همچ  دیسهم او را ورول نما دیجد کیاتوان د از شر

 شیه یشیرکاء هم  یتضام  يها  شرکت در رایدهد، ز تیانتقال رما نیتمام شرکاء اه ا دیااز اا ؛شرکاء
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در شیرکت   » دارد یمقیرر می   123. قیانون تجیارت در میاده    رندیگ یخود را در ن ر م کیاعتبار شر

تمیام   تیمگیر ایه رمیا    د،یی م تقل نما يگریسهم خود را اه د تواند یاز شرکاء نم کی چیه یتضام 

اسیت و   رانیی ا وشدر فقی  یمعیادل شیرکت تضیام     یمشیارکت عمیوم   س،ی. در فقوش انگل«شرکاء

خیود در قبیال طلبکیاران شیرکت و      ییی دارا هینسبت اه کل کیمحدود و هر شر شرکاء نا تیمسئول

 الیی کیه خ  شیود  یجهیت فسین محسیو  می     نیاز ا یتضام  تیمسئول نیمشارکت مسئول است. ا

 ینهیاد فقیوق   نینحو ا نیطلب خود را ورول ک  د و اد توان د یم شهیطلبکاران رافت است که هم

که اشخاص  الی    یم است زمان. مسلدارد یم افع و فقوش اشخاص  ال  را اه نحو افسن محظوظ م

اگر نتوان د طلب خیود را از شیرکت وریول ک  ید،      یادان د که فت یمشارکت ایدر معامله اا شرکت 

 نیی معاملیه ایا ا   يو رغبتشان ارا لید، مندار یاه شرکاء آن هم اه رورت تضام  میفق رجوع مستق

مومیوع،   تیی ماه اساس، اا توجه ایه  نیتر است. ار اسوده آ زین الشانیشده و خ شتریا يارقالب تج

روش  همچ یین  .ااشد یم ياه رورت ن ر ،مطالعهلحاظ از  و يفامر از لحاظ هدف، کارارد قیتحق

خواهید   یظیاه رورت تور يا د و جمع لیو تحل هیاوده و روش تجز يا اط عات کتااخانه يگردآور

 اود.

 تاریخچه شرکت های تضامنی  -1

آن اخیت ف ن یر    ییم شی  ااتیدا    یه یدارد. در زم یاي طوالن گذشته یخیاز ن ر تار یشرکت تضام 

کیه   ک  د یاستدالل م و این گونه وش رم ارجاع داده اندرا اه فق شرکت نیا شهیر یوجود دارد. ارخ

شی اخته   تیاوده است اه رسیم  یمشترک آن ررفا  خانوادگ تیرا که مالک یفقوش وجود شرکت نیا

 ریی غ ،ییهیا   یت د. پس از دگرگونشرکت را نداش نیفق ورود اه ا ل،یخارک از خانواده و فام رادکه اف

ها وارد شدند. اه میرور زمیان شیکل      شرکت نیاودند اه ا لیکه ما یانیدوستان و آش ا شاوندان،یخو

 در ژهیی ها، اه و  فقوقدان یدرآمد. ارخ یآن در قرون وسط ی، اه رورت فعلمذکورشرکت  یخانوادگ

که در  یآن اه تحول ریشهگردد، الکه  یشرکت اه فقوش رم ار نم نیا شهیااورند که ر نیار ا ا،یتالیا

خیانواده در شیهر    کیی  ی. وقتی گردد یشده ار م جادیا ایتالیتجارت در ا  هیدر زم یزمان قرون وسط

ک  ید و   یافراد آن خانواده در رورت فوت مورث، مجبور اودند که ااقا ار ذمه متوف د،یگز یم یسک 

و اسیتمرار در   یو اشتراک مساع یفالت مشاع نیوافدي استمرار ده د. ا تجارت وي را تحت سقف

ایود. ایا    یمحیدود و تضیام    تیهاي اا مسئول  هاي شرکت  نشانه هیتجارت مورث، موجبات ظهور اول

ایه   صیور مح یهاي تضام  شرکت گر،ید ع،یر ا نیو ازرگ شدن فجم ا یدست عیگسترده شدن ر ا

-36، 1391 ،ی. )سیماوات شدند یدر آن وارد م زیو دوستان ن انیش االکه آ شد، یارادران و پسران نم

هیا و از جملیه شیرکت      قیدمت شیرکت    یه یدر زم ،یاا وجود اخت ف در م ش  شیرکت تضیام    (35
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که امروزه متداول اسیت معمیول    یاه رورت یفقوق تیوجود ندارد. اما ارل شخص ديیترد یتضام 

کیه   ییدر فقیوش فرانسیه و کشیورها    ی( امیروزه شیرکت تضیام    215، 1383)سیتوده،   است. بودهن

کیه در   یاسیت، در فیال   یفقیوق  تیکشور را اقتباس کیرده انید، داراي شخصی    نیا یفقوق ستمیس

 رانیی ( در فقیوش ا 175-176، 1391 ،ی ینیدارد. )اسیک   یفقوق تیکشورهاي آنگلوساکسون شخص

اا وجیود   رایقائل شد. ز توان ینم  ه،یزم نیاز قدمت قانونگذاري در ا شیاي ا شرکت سااقه نیاراي ا

کیه   یاند مثل وقف اما در فقه اسی م  در عمل اوده یفقوق تیکه داراي شخص میمظاه یقدمت ارخ

را در ن یر نگرفتیه اسیت.     یفقیوق  تیاراي عقد شرکت، شخص یااشد کس یم رانیآاشخور فقوش ا

 1304و  1303شید کیه قبیل از قانونگیذاري      یمیدع  تیوان  یمی  لیدل نی( اه هم57، 1390)رظار، 

شرکت مورد اح  در  خچهیااشد وجود نداشت. پس تار یفقوق تیکه داراي شخص یشرکت تضام 

در  رانیی قیانون تجیارت ا   نیکام   مشترک است. اولی   هیزم نیاا قدمت قانونگذاري در ا رانیفقوش ا

در آن طرح شده است. آنچه کیه در   زین یم تضام نا اا یشده که شرکت نیتدو 1304و  1303سال 

. یدارد تیا تضیام    یهمخیوان  یاا شرکت نسیب  شتریمطرح شده ا یقانون گظته شده از شرکت تضام 

شیده   نیتیدو  1311در قیانون مصیو     ،ریاخ هاي  یژگیاا و ی( شرکت تضام 83، 1391 ،ی)سماوات

هاسیت.    شرکت نیو مقررات ا طیرا ه شیآن در زم 140 تیل ا 116قانون گظته شده مواد در است. 

مرایو  ایه    1311آن قسمت از مقررات قانون تجارت  1347تجارت  یقانون حهیال 299مطااق ماده 

ها اه قوت خود   است نسبت اه آن شرکت یهاي تجارت  که ناظر ار انواع شرکت یهاي سهام  شرکت

 است. یااق

 مفهوم و ماهیت شرکت های تضامنی -2

 20شیرکت در میاده    نیمحیدود، سیوم   تیو شرکت اا مسئول یاعد از شرکت سهام یشرکت تضام 

     : دارد یمی  انیی قیانون تجیارت ا   116شیرکت میاده    نیا فیاست. در تعر 1311قانون تجارت مصو  

چ ید نظیر    ایدو  نیا یامور تجارت يارا یاست که در تحت اسم مخصور یشرکت ،یشرکت تضام  »

 نباشد، هر یقروض شرکت کاف هیت د يشرکت ارا ییو اگر دارا شود یم لیشکت یام تض تیاا مسئول

 نیی شیرکاء ایر خی ف ا    نیکه ای  ياز شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قرار کی

 نیتیر  شیرکت از ایارز   نیی ا .«خواهد اود کنیداده شده ااشد در مقاال اشخاص  ال  کان لم  بیترت

 کیه  نیاول ا ؛ارخوردارند یژگیها اروال  از دو و  نوع شرکت نی. اااشد یاشخاص م يها  نمونه شرکت

. ک  ید  یمی  تیی هاست، عمدتا  از قرارداد شرکاء تبعآمره قانون تجارت که فاکم ار آن اا وجود مقررات

قرارداد شرکت قائم اه شخص  ،دارد و اه ارط ح یاساس تیشرکاء اهم تیدر آن شخص که نیدوم ا

کیه   شیود  یمی  لیتشک کیشرکت از فداقل دو نظر شر نی( ا82، 1 ک ،1391 ،ی یشرکاء است. )اسک
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از آنان مسئول پرداخت  کی است که هر نیشرکاء ا نیتعهد ا یژگی. ودنشو یمامن خوانده م کیشر

 که اه شرکت انتقیال داده  يا اه آورده ایشان تیتمام طلب شرکت در مقاال طلبکاران است و مسئول

 ریی خود اعم از م قول و غ ییدارا هینسبت اه کل کیرهر ش ی. در شرکت تضام شود ی، محدود نماند

و ...( در قبال اشیخاص و طلبکیاران    یر عت تیفق مالک ،ی)مثل سرقظل يماد ریو غ يو ماد م قول

مخالف مظهوم عدم دخالیت   یشرکت تضام  نی. ا ااراااشد یشرکت م ونیشرکت مسئول پرداخت د

 اتیی میامن عمل  ،کیهر شر ییدارا گرید ته عبار. اااشد یشرکت م ونیدر د کیشر یشخص ییدارا

از  یاز شرکاء شیرکت تضیام    يتعداد ای یدر رورت متمکن اودن تمام فیتور نیشرکت است. اا ا

تاجر  ال  و طلبکاران رافت است که  الیخ بیترت نی. اه اگردد یخاص ارخوردار م تیثیاعتبار و ف

 یشیرکت تضیام    لیاقیدام ایه تشیک    ءشیرکا  ی. از طرف دیطلب خود را ورول نما توان د یم شهیهم

 یشرکت تضیام   دیخود داشته ااش د. ادون ترد اتیکامل اه عمل  انیکه اطم نخواه د کرد، مگر آن

 زیتاجر را ن يع قه م د یاما از جهت دارد، یم افع و فقوش اشخاص  ال  را اه نحو افسن محظوظ م

مراقبیت   دیی اا ينهیاد  نیارخورد اا چ ی  در نیارا. ا اسازد یکم، الکه نااود م یجمع يگذار هیاه سرما

. اه طور ردی( در خطر قرار نگتیکه ممن فظح م افع طلبکار، م افع جامعه )اکثر دیکامل اه عمل آ

که اا جمیع امیوال،    شتریا ایدو نظر  نیاست ا یرااطه فقوق کی ،یگظت شرکت تضام  توان یم یکل

 تیاند. در خصوص ماه کرده جادیسود ا سباشت ال اه امر تجارت و ک يارا تیو فرد تیشخص ینوع

 يهیا  قیرارداد  يشیرکت را ایر اسیاس عقید و آزاد     نیا لیتشک ران،یقانون تجارت ا ،یشرکت تضام 

 نیی نکرده است. اما امیروزه ا  ی یا  شیآن پ سیت س يارا یگونه اجازه قبل چیقرار داده و ه یخصور

خیود   تیی و ایه فعال   ید یآ یاه وجود می  ءشرکا نیشرکت و قرارداد ا ها در ا ر عقد  که شرکت هین ر

 نسیی مؤس نیای که شرکت اه موجب انعقاد عقد  ستین یندارد. شک يادیطرفداران ز ده د، یادامه م

است که  یالکه تااع ارول ست،یعقد و قرارداد ن طیتااع شرا گرید لیاما پس از تشک شود، یم لیتشک

در  يریتی    یجمعی  ایی  ياه رورت فرد ءرکانموده است و اراده ش ی یا شیسازمان پ نیا يقانون ارا

ممکین اسیت    زیی ن ءمواقع ار خی ف اراده، قصید و م یافع شیرکا     یدر ارخ یامور شرکت ندارد و فت

 اتخاذ شود.  یماتیتصم

اخیت ف دارنید.    یشیرکت تضیام    یفقوق تیفقوش تجارت در خصوص ماه دیاسات رانیدر فقوش ا

 یقائیل ایه سیازمان    جیه یکرده و در نت یررف تلق یها را سازمان  شرکت یتمام حیاه طور رر يا عده

عقید   یشرکت را نیوع  گرید يا  ( عده17، 1 ، ک1383 ،شرکت هست د. )ستوده یفقوق تیاودن ماه

 یفقیوق  تیی ایودن ماه  يقیرارداد  هیی از ن ر شیان یا يرویداللت ار پ فیتعر نیاند که ا کرده فیتعر

طرف شیرکت را قیرارداد قلمیداد کیرده و از      کیاز  گرید ی( ارخ190، 1349 ،يرقشرکت دارد. )ر

، 1 ، ک1391 ،ی یاند. )اسک دانسته یسازمان - يقرارداد صهیخص يررافتا  شرکت را دارا گریطرف د
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م یدرک در مقیررات مرایو  ایه      یشرکت ایا مبیان   یفقوق تیاز ماه ریاخ یتلق رسد ی( اه ن ر م23

 يانعقیاد عقید   جیه یشرکت در نت لیتشک سو کیاز  رایو سازگار ااشد. زم طبق  يتجار يها  شرکت

 مجموعه نیاه چ  یفقوق تیشخص ياراده قانونگذار در اعطا گرید يو از سو ااشد یمؤسسان م نیا

 تیی ماه ران،یی . لیذا در فقیوش ا  ااشد یمذکور م يها  شرکت یفقوق تیاودن ماه یسازمان نیمب يا 

 است. يو قرارداد یسازمان صهیدو خص يدارا يتجار يها  شرکت یفقوق

 رانیدر حقوق ا یتضامن یها   آثار شرکت -3

دارد. اگیر   یآن اسیتگ  ياشخاص است که اعتبار آن اه اعتبار شیرکا  يها  از شرکت یشرکت تضام 

مطالبیات خیود از شیرکت     يظاینبودن اموال آن، موفق ایه اسیت   یکاف لیشرکت اه دل نیطلبکاران ا

را ایه نحیو    شیان یمراجعیه ایه تمیام ا    ایی و  ياز شرکاء را اه طور انظراد کینشوند، فق رجوع اه هر 

پیس از توقیف و انجیام     ون،یی شرکت جهیت پرداخیت د   ییدارا يخواه د داشت. عدم تکافو نتضام

کیه   ییهیا   شیرکت نمونه ایارز   نی( ا اارا191، 1390 ،ي. )طالب افمدشود یمعلوم م هیمرافل تصظ

کت اشیخاص اسیت.   نوع شیر  نیتر  که کامل ااشد یشرکت م نیاوده، ا یآن تضام  ياعضا تیمسئول

ارگرفتیه از قیانون تجیارت فرانسیه      یشیرکت تضیام    طیو شیرا  فی( تعر223، 1 ک ،1383 ،)ستوده

 تیی فعال تاجر ایه م  یور   ریغ ایچ د شخص تاجر  ایاز دو  یکه ار اساس آن، شرکت تضام  ااشد یم

 شیان یدارنید. ا  یتضیام   تیمتظقا  مسئول ایاز شرکاء شخصا   کی و هر شود یم لیتشک یاازرگان يها 

 يهیا   از جملیه شیرکت   ی( شیرکت تضیام   Ripert, 1993, 667. )ااشی د  یاازرگانان عضو شرکت می 

 ران،یی قانون تجارت ااشد. در فقوش ا 2از اعمال م درک در ماده  یکی دیاست و موموع آن اا یتجارت

و  ااشید  یجدا می  ءشرکا ییآن از دارا ییمستقل است و دارا یفقوق تیشخص يدارا یشرکت تضام 

شیرکت ایر    ییی و طلبکاران، نسیبت ایه دارا   شود ینم یتلق شرکاء یشرکت، ورشکستگ یورشکستگ

همه کشورها وجیود دارد و   یدر ن ام فقوق با یرکت تقرش نیدارند. ا تیطلبکاران خود شرکاء ارجح

 يایرا  زین ادیز هیاعتماد کامل دارند و سرما گریکدیاست که اه  یکسان يشرکت ارا نیا یعمل دهیفا

 کیی نزد خویشیاوندان  نیاسیت کیه ای    یمعموال  شرکت خیانوادگ  تشرک نیشرکت ندارند. ا لیتشک

عبیارت )شیرکت    دیی اا یقیانون تجیارت در اسیم شیرکت تضیام       117. طبق ماده گردد یم لیتشک

تمیام   یکه اسم شرکت مشتمل ار اسام ینظر شرکاء ذکر شود. در رورت کیاسم  اقلفد ( ویتضام 

)و  ایی )و شیرکاء(   لیی از قب یکیه ذکیر شیده عبیارت     ییشرکا ای کیاعد از اسم شر دیشرکاء نباشد اا

 يهیا   گونیه شیرکت از شیرکت    نیی ا صیااعی  تشیخ   یشیرکت تضیام   شود. اسیم در   دیارادران( ق

اعتبیار و   يکیه فی ن شیخص معتبیر و دارا     سیازد  یگران را متوجه م معامله رایز شود، یم يا هیسرما

 يها  است که در شرکت لیدل نیاست. اه هم یدارنده سهم الشرکه در ف ن شرکت تضام  ه،یسرما
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، 1372 ،یدر نام شرکت آورده شود. )فروف دینبا کیمحدود نام اسم شر تیمخصورا  اا مسئول گرید

 ءتمام شرکا یاز اسام ینام شرکت تضام  ،ي دیم 1926( در فقوش فرانسه طبق قانون مصو  360

 کیی ت ها نیام   یضام در نام شرکت ت ،یمیس ت قد کیو اه موجب  یعمل هیدر رو شد،  یم لیتشک

 وهیشی  نیی . در اشیود  یاستظاده م« شرکاء ریو سا »کاء از عبارت شر گرینوشته شده و ااات د کیشر

که مورد  يشرکاء معلوم نبود؛ امر گرید تیهو کردند، یکه اا شرکت معامله م یکسان يارا ينامگذار

 یشید. اک یون کیاف    ائیل ق لیتسه یشرکت تضام  يدر نامگذار 1985 هیاود. قانون مصو  ژوئ رادیا

از شرکاء در اسم شیرکت آورده شیود و    يتعداد ای کینام  ،«یشرکت تضام  »است ع وه ار عبارت 

 يشرکا تی( مسئولRipert, 1993, 670استظاده گردد. )« شرکاء ریو سا »شرکاء از عبارت  یااات ااق

دات شیرکت در اراایر تعهی    ییی دارا يکه در رورت عدم تکافو یمع  نیاد .ااشد یم یتضام  ،شرکت

 ایی اه فرد فیرد   یع یم ظردا  و مجتمعا   توان د یشرکت، همه شرکاء متضام ا  مسئول د و استانکاران م

نوع  کیمطالبات شرکت و اه ع وان  نیشرکاء تضم ییا مراجعه و مطالبه ک  د. در واقع داراهنهمه آ

طبق اساسی امه  اخذ شده فق دارد  يکه مطالبات شرکت از و کیرورت هر شر نیاست. در ا قهیو 

نیدارد،   یج به تضیام   کیمطالبه شر نی. ادیا مراجعه نماهاز آن کیاه سهم هر  نامه نسبت  و شرکت

که در شیرکت دارنید فیق مطالبیه      يا هینسبت اه مقدار سرما گریشرکاء د ای کیاز شر کیالکه شر

 یمادام که شرکت تضام  » دارد یمقرر م رتقانون تجا 124( ماده 118-119، 1372 ،یدارد. )کاتب

و پس از انح ل، طلبکیاران شیرکت    دیاز خود شرکت اه عمل آ دیم حل نشده، مطالبه قروض آن اا

 ا رجوع ک  د.هاه تمام آن ایاز شرکاء که اخواه د و  کیورول مطالبات خود، اه هر  يارا توان د یم

سیهم او در   زانیقروض شرکت از م زانیم که نیا  اداه است تواند یاز شرکاء نم کی چیدر هر فال ه

است ایه   یمادام که شرکت ااق نیا اارا .«قروض شرکت امت اع ورزد هیاز ت د دینما یشرکت تجاوز م

ررف انح ل شرکت اه  گریرا ندارند و از طرف د ءوجه طلبکاران شرکت، فق مراجعه اه شرکا چیه

نبیودن   یو کیاف  یانحی ل شیرکت تضیام     نی. ا اارادهد یرا نم ءطلبکاران آن، فق مراجعه اه شرکا

آن است کیه اسیبا  تحقیق فیق مراجعیه طلبکیاران        يها  یپرداخت تمام اده يشرکت ارا ییدارا

خیود   نیای  یتضیام   تیمسئول نیکه شرکاء ار خ ف ا ي. هر قرارآورد یشرکت را اه شرکاء فراهم م

خاص  الی  فاقید اعتبیار اسیت.     در قبیال اشی   یا معتبر است، ولهآن نیمقرر ک  د اگرچه در روااط ا

طلبکیاران شیرکت اتوان ید ایه      کیه  نیا يهمان د فقوش فرانسه، ارا جهی( در نت66، 1396 ،یرانی)ف

را  ونشیی آن کظیاف پرداخیت د   ییی دارا ا یی  ان ،م حل شود دیاوال  شرکت اا آن مراجعه ک  د يشرکا

 یشخصی  تیمسیئول  ها،  یادهپرداخت  ياراآن  ییدارا ي. پس از انح ل شرکت و عدم تکافودین ما

در  یتیمسئول نیتر کوچک شانیاز ا یارخ ایاگر همه  یفت شود؛ یم جادیدر اراار طلبکاران ا ءشرکا

کشیورها   ریدر فقوش تجیارت سیا   یدگاهید نیشرکت نداشته ااش د. چ  یآمدن مشک ت مال دیپد
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اودن  کیاه اعتبار شر یتضام  کیرش تیمسئول نی( همچ Becchio, 1996, 80. )شود یم دهید زین

قروض شرکت خواهید   یکه وارد جمع شرکاء شود، مسئول پرداخت تمام یدر شرکت است. هر کس

 : دارد یمقیرر می    هیزم نیقانون تجارت در ا 125که قب   وجود داشته است. ماده  یقروم یاود، فت

شیرکاء   ریسیا اا  ضام ا داخل شود مت يموجود یمامن در شرکت تضام  کیهر کس اه ع وان شر »

ارل تضامن، شرکاء را در اراایر   ....«هم خواهد اود که شرکت قبل از ورود او داشته  یمسئول قروم

 کیاسیت کیه شیر    نیی ا. فیداقل اریل   دینما یارول م یاعض تیاه رعا دیمق ،شرکاء ریشرکت و سا

. دیی اه فسا  شخص  الی  نما  ایاز نوع تجارت شرکت اه فسا  شخص خود  یمامن نتواند تجارت

 توانید  ینمی  یکیشر چیه » قانون تجارت مقرر نموده 134ماده اساس  نی( ار ا362، 1372 ،ی)فروف

از نیوع تجیارت    یاه فسا  شخص  ال ، تجیارت  ایشرکاء اه فسا  شخص خود  ریسا تیادون رما

 ریی کیه ن   يگیر ید تمحدود در شرک تیاا مسئول کیشر ایمامن  کیاه ع وان شر ایشرکت نموده 

در رورت انح ل  یدر شرکت تضام  کیگظت هر شر دیاا جهی. در نت«آن تجارت را دارد داخل شود

 نیی ا ید و فتدار یتضام  تیشرکت، در اراار ادهکاران شرکت، مسئول ییدارا تیشرکت و عدم کظا

 یتضیام   تاز شرک کیاست و در رورت خروک شر شود یکه اعدا  وارد شرکت م یکیمورد شامل شر

 1966 هیی و چهیارم ژوئ  سیت یقیانون مصیو  ا   10است. ماده  يمبر تیاودن آن از مسئول یو قانون

شیرکاء تیاجر    ،یتضام  يها  در شرکت » کشور مقرر داشته نیا یاازرگان يها  فرانسه درااره شرکت

شیرکت هسیت د. طلبکیاران     ونیمحدود و متضام ا  ملزم اه پرداخت د و اه طور نا شوند یمحسو  م

است، فق رجوع اه شرکاء را ندارند الکه پس از توقف شیرکت از   یکه شرکت ااق یشرکت تا ه گام

 ( Ripert, 1993, 667. )«رجوع ک  د شانیاه ا توان د یم ون،یپرداخت د

آن میامن ااشی د    يچ ید تین از شیرکا    کیه  یمخیتلط در ریورت   يها  الزم اه ذکر است در شرکت

هیا شیامل شیرکت      شیرکت  نیی است. ا یتضام  ،ییدارا يتکافو مآنان اعد از انح ل و عد تیمسئول

قیانون   162سیهامدار )میاده    کیچ ید شیر   ایی  کیی میامن و   کیچ د شر ای کیاا  یمختلط سهام

ایا   کیچ ید شیر   ایی  کیی میامن و   کیچ ید شیر   ایی  کیی اا  یسهام ریو شرکت مختلط غ ،تجارت(

مخیتلط   يهیا   شیرکت  ياعضیا  نیا ی. در رورتشود یقانون تجارت( م 141محدود )ماده  تیمسئول

و  یتظرشی  یسیائ یمیامن ااشی د. )ع   کیچ ید شیر   ایدو  يکه دارا شود یم جادیا یتضام  تیمسئول

 نیقانون تجارت است. ا 220موموع ماده  يها  شرکت زیآن ن گرید  از نمونه (117، 1393 ،یرمضان

شود و اا اشیت ال ایه    لیتشک هیدر آت ایکه فع   وجود داشته  یرانیهر شرکت ا » دارد یماده مقرر م

و مطااق مقیررات   اوردهیقانون در ن نیمذکور در ا يها  از شرکت یکیخود را اه رورت  یامور تجارت

 يهیا   محسو  شیده و افکیام راجیع ایه شیرکت      یشرکت تضام  دیمراو  اه آن شرکت عمل ن ما

و  یشرکت تضیام   يشرکا تیولئمس که نینکته قاال توجه ا ....« گردد یدر مورد آن اجرا م یتضام 
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خودشیان ایه    نیمامن است، اعد از انح ل شرکت، در رااطه ای  کیدو شر يمختلط که فداقل دارا

 یمیدن  تیقانون تجارت در مورد مسیئول  که نیا تی( در نها67، 1396 ،یرانیاست. )ف یرورت نسب

ایه   عایاره قواعید عیام راجی     نیی در ا نینکیرده اسیت. ا یاارا    یخار ی یا شیپ یشرکت تضام  ریمد

 یتضیام   يهیا   شیرکت  رانیمد یمدن تیاوده و مقررات راجع اه مسئول  قاال اعمال یمدن تیمسئول

قاال اعمال  یشرکت تضام  رانیدر مورد مد کرده است یخار ی یا  شیها پنکه قانونگذار در مورد آ

 رت،خسیا  ياه اشیخاص  الی  وارد آورد پاسیخگو    یانیخود ز فیوظا يدر اجرا ری. هرگاه مدست دین

شده اسیت عمیل کیرده     ضیکه اه او تظو یاراتیدر فدود اخت که نیشرکت خواهد اود؛ مشرو  ار ا

 ااشد.

 در حقوق انگلستان یتضامن یها   آثار شرکت -4

هیا و    اریط ح دراردارنیده فقیوش شیرکت     نیی نشده و ا فیتعر یدر فقوش انگلستان، فقوش اازرگان

 یگسیتردگ  لیکاالها و خدمات است، اه دل هیو از آنجا که مرتبط اا فروش و ته ااشد یها م  مشارکت

هیا در فقیوش     اسیت. مشیارکت   يمجموعه وافد کیار دشیوار   کیآن در  يع وان معموال  طبقه ا د

معیادل   ی. مشیارکت عمیوم  گردد یم میو مشارکت محدود تقس یدو گروه مشارکت عموم اه سیانگل

 رانیی مختلط در فقوش ا يها  شرکت هیاست و مشارکت محدود، شب رانیدر فقوش ا یشرکت تضام 

 يسیاختارها  نیی اذعیان نمیود کیه ا    دیی اا نیا نیها، در ا  ها و شرکت  است. در مورد نقش مشارکت

تجارت اوده  یداخل  تیمرتبط اا تشک یهست د. ج به درون یرونیو ا یروندو ج به د يدارا يتجار

سیود را   یچیه کسی   تا ینها که نیا و مالک تجارت است یچه کس ن یر این که یدر مورد موموعات و

 یمعطیوف اسیت کیه در محیدوده داخلی      ياه امیر  یرونیج به ااح  می ک د. و ...  ک د یم افتیدر

 انعقاد قرارداد از طرف تجار اریاخت یچه کس ن یر این کهاست  یدر مورد موموعات و ؛ستیتجارت ن

هیا و    . مشارکتمسئول است یگردد چه کس یاگر تاجر مرتکب نقض تعهدات قانون که نیو ا را دارد

اسیت. م بیع دسیته نخسیت، قیانون       سیدر فقوش انگل يتجار يها  ها دو نوع اارز چارچو   شرکت

ال و انصاف است. قواعید  فقوش کامن  دموجو نیقوان نیقانون عمدتا  مب نیاست که ا 1890مشارکت 

از  توانید  یمی  ءشیرکا  انیی از توافقیات م  یعیفرض استوار است که محدوده وس نیال ار ا فقوش کامن

 ياعضیا  يرا ایرا  یفظاظت کاف شهیهم یتوافقات نیو م اسب ااشد. البته که چ  یقرارداد کاف قیطر

تیااع قیانون    رانیی فقوش ا فار خ  يتجار يها  شرکت س،ی. در فقوش انگلک د ینمایجاد مشارکت 

 نیقوان ریاز سا يتجار يها  اوده و مقررات فاکم ار شرکت يتجار يها  اه نام قانون شرکت یمستقل

و  يتجیار  يهیا   مشیارکت  یع ی یاا دو گیروه   سیدر فقوش انگل یاند. اه طور کل شده کیتظک يتجار

ترجمیه   یمیدن  شیرکت . دسته نخست، اگرچه در فقوش میا ایه   میرو اه رو هست يتجار يها  شرکت

jhvmn.ir
jhvmn.ir


                                                                                                                                                                            www.jhvmn.ir                                                                                                                            1400 اتبستان ،3ی ایپپ ، 2شماره ، 2 دوره علمی حقوق و مطالعات نوین،فصلناهم 

ISSN: 2783-1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :87019شماره مجوز ااشتنر

 

10 
 

اسیت کیه ایه     ي. نهیاد ستین رانیدر فقوش ا یع وان قاال انطباش اا شرکت مدن چیاه ه کنیشده، ل

است و قواعید وکالیت ایر رواایط آن ایا       یفقوق تیو فاقد شخص گردد یم جادیا ءموجب توافق شرکا

هست د. دسیته   1890ها تااع قانون مشارکت مصو    مشارکت نی. ادینما یاشخاص  ال  فکومت م

ایه هیم میرتبط     یاهداف خاری  ياز افراد که ارا یست از گروها عبارتشده،  دهیدوم که شرکت نام

 تیی نموده است که ایا رعا  یتلق شیاز اعضا زیشخص متما کیاجتماع را اه ع وان  نیشده و مق ن ا

 زیی  بیت شیده ن   يها  ا شرکتهنکه اه آ ؛رس د یاه  بت م يتجار يها  موااط مقرر در قانون شرکت

 1985ها مصیو     است و تااع قانون شرکت یفقوق تیشخص يکه دارا ییها  . شرکتشود یم گظته

 چیهی  رد،یی گ یشکل می  یظاتیگونه تشر چیاه ه ازیاست که ادون ن نیمشارکت در ا تی. اهمااشد یم

محدود در قبیال   نا تیمسئول يآن دارا يخود ندارد و اعضا ياز اعضا يا  جداگانه یفقوق تیشخص

امیر می عکس    نیی مشارکت، فداقل موجود اسیت و ا  يها  تیفعال يارا یهست د. مداخله قانون ونید

 ( Andrew & Williams, 1995, 10است. )هرااطه آن يقرارداد تیک  ده ماه

رااطیه   کیست از ا مشارکت عبارت 1890مصو   سیانگل ياه موجب ا د اول قانون مشارکت تجار

. شیود  یشاعه ارقرار ماه م  ور کسب سود اه نحو ا يتجارانجام امور  يچ د فرد ارا نیکه ا یفقوق

است که اه شکل قیرارداد   یرااطه فقوق کی يمشارکت تجار گری( اه عبارت د25، 1386 ،يدی)سع

اقدام اه امر تجارت و کسب سود  يارا ي. مشارکت تجاررسد یاه امضاء م شتریا ایدو نظر  نی)عقد( ا

 ،يا  نجمین م یاظره  ا ایی کیانون   کیی . پیس  شیود  یمی  زیمتما یاز مشارکت مدن یمع  نیاست و در ا

 نیچ ی  ياسیت. اعطیا   دهیی نگرد لیاه هدف کسب سود تشک رایمشارکت محسو  گردد. ز تواند ینم

ندارند و در  یتیشده، مسئول جادیها اآن اریکه اه واسطه اعمال خارک از اخت یونیدر قبال د یمؤسسات

 ,Dobsonندارنید. )  دهیی گرد حیتصیر  نیکیه در قیوان   يعهید قبال خسارات وارده اه انجمن فراتر از ت

را ایه ریورت    يها کار تجارآن ياعضا رایز ست د،یمشارکت ن زین ها  هیو اتحاد کاهای( س د283 ,1991

ایه نحیو اشیاعه در امیوال      زین يدر مشارکت تجار ،ی. همان د مشارکت مدنده د یمشترک انجام نم

مظارقت ایا   نیو ا شود یم زیاز شرکت متما يتجار مشارکت یمع  نیهست د و در ا کیمشارکت شر

از  توانید  ینمی  يا یا ایر اریل اشیاعه مشیارکت تجیار       گیر یاست. اه عبارت د يااد یفقوق تیشخص

 يتجار يها  مشارکت ار خ ف شرکت لیخاص آن ارخوردار شود. تشک ياه مع ا یفقوق تیشخص

ایر خی ف    ياسیت. مشیارکت تجیار    ریپذ  جامان یقانون ریدست و پا گ ظاتیساده و ادون تشر اریاس

گردد، اه قصد و اراده  لیتشک ياه رورت قهر ایو  یو آگاه اریاخت که ممکن است اا یمشارکت مدن

( فداقل تعداد شرکاء در مشیارکت دو نظیر   Robert & Major, 1972, 110. )گردد یم لیشرکاء تشک

فقیوش   اسیت. قانونگیذار در   یم تظی  سیدر فقیوش انگلی   کیشر کیمشارکت اا  جادیاست و امکان ا

فقیوش را   نیا 1890قانون مشارکت مصو  سال  24نموده و در ماده  انیفقوش شرکاء را ا س،یانگل
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ایه نحیو    ءار خ ف آن رورت نگرفتیه ااشید، همیه شیرکا     یمم  ای حیتوافق رر که نیمشرو  ار ا

 میهیا تقسی  آن انیی مایه   دیی اا زیی هست د و مررها ن میمشارکت سه يو سود تجار هیدر سرما يمساو

. گیردد  ینمی  میتقسی  يسود اه نحو مساو نیها ااکثر آن دیها و شا  از مشارکت ياریگردد. البته در اس

 هیاست، اما سیرما  دهیمتعهد آن گرد یکیاست که هر شر یر عت ایکاال  ایاعم از پول  میاگرچه تقس

نون سیال  . قیا سیت یری عت ن  ایی مهارت  املو ش ردیگ یرا در ار م ییآن فقط دارا یدر مظهوم فقوق

 -1میوارد عبارت ید از:    نی. اک د یم لیرا ار شرکاء تحم یخار فیخود وظا 30و  29در مواد  1890

گونه  که از هر يگونه سود محاسبه هر ظهیوظ -2 .درست و اط عات کامل يها  ارائه فسا  ظهیوظ

در رقاات اا  يها  که از تجارت يسودمحاسبه  ظهیوظ -3. شود یم یمعام ت مرتبط اا مشارکت ناش

 ظهیوظ توان یم یمواد نام ارده، ول نیشرکاء را در ا فی. هرچ د که قانون وظاشود یم یمشارکت ناش

 است.  «يامانتدار »واژه خ ره کرد که آن  کیدر  گریکدیشرکاء را در قبال 

 کیه   جاستیتظاوت ا  هاو ت ااش د یمحدود م و نا یتضام  تیمسئول يشرکاء دارا س،یدر فقوش انگل

ایا توجیه ایه     رانیدر فقوش ا که یشرکاء اه خ ف آن وجود دارد، در فال یدر مشارکت امکان ترام

 تیشیرکاء در مسیئول   تینوع مسئول سیوجود ندارد. در فقوش انگل یامکان نیآمرانه اودن قاعده چ 

قواعید مرایو  ایه     ( اریوال  122، 1386 ،يدیاا هم متظیاوت اسیت. )سیع    يقرارداد ریو غ يقرارداد

 یاز میواد قیانون   کیی  چیدر هی  بیا  یدارد و قانونگذار تقر یلیدر تمام موارد، ج به تکم با یمشارکت تقر

 سیقانونگیذار انگلی   ز،یدر مشارکت ن تیریمد ستمینکرده است. در مورد س جادیا یشرکاء الزام يارا

 ی یا  شیرا پ یالزام نیروال  چ ا ک د، یم ریکه شرکاء را موظف اه انتخا  مد رانیار خ ف فقوش ا

گظیت کیه شیرکاء در     تیوان  یدر مشارکت، م تیریدر مورد مد ینکرده و اا توجه اه فقدان نص قانون

اه نحو دلخواه روااط خود  توان د یخود م زیآزادند و در رورت انتخا  ن ریعدم انتخا  مد ایانتخا  

ا انتخیا  شیود. در   هنخارک از آ ایخود شرکاء  نیممکن است از ا ریمد نی. ا دینما میرا ت   ریاا مد

 یانجام امور مشارکت خواهد اود و اعمیال  يشرکاء ارا گرید  دهیشخص نما نیا ر،یرورت انتخا  مد

شرکاء و مشیارکت   دهد، یانجام م شییاعطا اراتیکه او را در چارچو  موموع مشارکت و فوزه اخت

انجام  اراتشیاز او که خارک از موموع مشارکت و اخت یلو همان د خود شرکاء اعما ؛ک د یرا متعهد م

اعمیال خواهید    نیی ا يپاسخگو ریو در اراار اشخاص  ال  خود مد ک د یشرکاء را ملزم نم رد،یگ یم

شرکاء در اراار اشیخاص  الی  قاایل اسیت اد اسیت،       اراتیاود. لذا همان گونه که محدود کردن اخت

اسیت. اعمیال خیارک از مومیوع      رفتیه یپذ زیاشخاص  ال  ن ردر اراا رانیمد اراتیمحدود کردن اخت

از  کیی هیر   زیی ن ری. در رورت عدم انتخا  مید ک د ینم جادیشرکاء ا يارا یالزام زین ریمشارکت مد

از شرکاء اه  کی هر یع یشرکاء در ملزم کردن مشارکت خواه د اود،  گرید  دهیشرکاء اه ع وان نما

اعم  اراتشیها که در چارچو  اخت. اعمال آنشود یمحسو  م ءدر متعهد کردن شرکا ریمد کیمثااه 
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شرکاء را متعهد و ملزم  رد،یمشارکت رورت گ يو در فوزه معمول تجار یمم  ای يظاهر ،یاز واقع

را فیراهم   کیشر يفرد تیدو شر  ااشد، موجبات مسئول نیاز ا یکیکه فاقد  یخواهد نمود و اعمال

که مشارکت  یزمان -1انح ل مشارکت وجود دارد.  يمتظاوت ارا عدو نو سی. در فقوش انگلسازد یم

 يکیه شیرکا   یزمیان  -2 .ااید ی یآن توسیط شیرکاء ادامیه نمی     يتجار اتیو عمل رود یم نیکام   از ا

نیام دارد،   ی. مورد اول که ارط فا  انح ل عمومرندیگ یتجارت را اه طور کامل اه عهده م ماندهیااق

کیه ایا    شیود  یم یاایمشارکت ارز یینحو است که دارا نیاست و آن اد کامل تجارت هیمتضمن تصظ

. اما در مورد دوم گردد یم میشرکاء تقس انیآن م یو الباق گردد یم هیطلبکاران تسو يها  آن فسا 

خارک شده از مشارکت است. اه انحی ل نیوع دوم، انحی ل     يسهم الشرکه شرکا یاایله فقط ارز مس

اجازه ادامه  يرا ارا یکل استیس کی یفقوق ونیسیمورد کم نیکه در ا ودش یگظته م یئجز ای یف 

 نیهیا همچ ی  . آنک ید  یمی  ش هادیتوافق مخالف، پ ی یا شیشرکاء در رورت عدم پ انیم يکار تجار

کیار مشیارکت.    انیی و پا هیسه مرفله است: انحی ل، تصیظ   يدارا یکه انح ل عموم ک  د یمطرح م

که شیرکاء قیادر ایه     يمشارکت در موارد هیتصظ يارا زیوافد را ن هیرو کی ونیسیکم نیا نیهمچ 

انحی ل   يایرا  قیه یطر چهیار  ی( ایه طیور کلی   Morse, 2005 , 230. )ک د یم ش هادیپ ست دیتوافق ن

 -2 يانحی ل قیرارداد   -1شده که عبارتسیت از:   ی یا شیپ 1890مشارکت در قانون مشارکت سال 

 دنیاخشی  انیپا ،یانح ل اا فکم داور. ا ر انح ل عموم -4اه فکم دادگاه   لانح -3 يانح ل قهر

 يهیا   ییی آن دارا یمشارکت است کیه در طی   يامور تجار هیاه عمر مشارکت است. مرفله اعد، تصظ

آن  مانیده   یو ایاق  گیردد  یمشارکت پرداخت می  ونید شود، یم يو ارزش گذار يمشارکت، جمع آور

 یمختص انح ل عمیوم  هیروند تصظ نی. البته اگردد یم میسااق تقس يشرکا انیاگر موجود ااشد م

چ ید تین از    ایی  کیی  لهیقرار دارد که در آن تجارت مشارکت ایه وسی   یاست که در اراار انح ل ف 

 .اادی یسااق ادامه م يشرکا

 

 

 

 

 

jhvmn.ir
jhvmn.ir


                                                                                                                                                                            www.jhvmn.ir                                                                                                                            1400 اتبستان ،3ی ایپپ ، 2شماره ، 2 دوره علمی حقوق و مطالعات نوین،فصلناهم 

ISSN: 2783-1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :87019شماره مجوز ااشتنر

 

13 
 

 یریگ جهینت

کشورها ار عهده دارنید   يرا در توسعه و رونق اقتصاد یمهم ارینقش اس ،يتجار يها  امروزه شرکت

. فیال  ااشد یسهامداران، شرکاء و اشخاص  ال  م يارا تیاز نکات مهم، وجود و افساس ام  یکیو 

. انیدازد را ایه خطیر    تیام  نیا تواند یا مهآن ریتقص ایخود و  تیاز موقع رانیکه سوء استظاده مد آن

 ،یکه در شیرکت تضیام    يشرکت است اه طور رانیمد تیمسئول ت،یام  نیفظح ا يها  از راه یکی

 لیاراي ن تجاري هاي  تیشرکت هست د. از آنجا که فعال ونیشرکاء متضام ا  مسئول پرداخت د هیکل

 جیام هیا ان   همان شیرکت  ای یدر قالب اشخاص فقوق شتریاه اهداف مورد ن ر انجام ده دگان آن، ا

را اه دنبیال خیود دارد و در    یفراوان یآ ار مثبت و م ظ ر،یلذا تجارت اه شکل و سبک اخ رند،یگ یم

است کیه   یملعوا نیتر از مهم تیاشخاص، سرعت و ام  نیا هاي تیک ار سود سرشار فارل از فعال

ایه   ،یوقاشیخاص فقی   نیی ک د. اما ا یم بیها ترغفضور در آن ایها و   شرکت نیا لیافراد را اه تشک

هیم ایراي اعضیاء خیود و هیم       ییهیا   آ ار مثبت، خطرها و دشیواري  یاودن و گستردگ دینسبت مظ

 شیرکت  نیاراي فضور در ا  ان،یعدم اطم ایالزم و   انی. اخش اع م اطمک  د یم جادیطلبکاران، ا

آ یار   دن. مروري است که قانونگذار اراي اه فیداقل رسیان  شود یم یا ناشهها از مقررات مراو  اه آن 

اه  نیا رسد یک د. اه ن ر م یاشخاص، اه ار ح مقررات آنها اپردازد و آنها را اه روز رسان نیا یم ظ

از آ ار و تبعات خیاص   یاشامر ن نیمرورت را دارد و ا تینها زین یهاي تضام   در شرکت یروز رسان

 ،یدر مقاال طلبکیاران در زمیان مقتضی    ءشرکا یتضام  تیهاست که مسئول  شرکت نیدر ا تیعضو

است   رانیدر فقوش ا یمعادل شرکت تضام  یمشارکت عموم س،یهاست. در فقوش انگلآن نیتر  مهم

کیه در مشیارکت     جاسیت یو ت هیا تظیاوت ا   ااشی د  یو نامحدود م یتضام  تیمسئول يو شرکاء دارا

ایودن   رانیه اا توجه ایه آم  رانیدر فقوش ا که یشرکاء اه خ ف آن وجود دارد، در فال یامکان ترام

اه طور مشیترک و   يامور تجار يچ د نظر ارا نیا یوجود ندارد. مشارکت عموم یامکان نیقاعده چ 

 یلی یم موارد، ج بیه تکم در تما با یو اروال  قواعد مراو  اه آن تقر شود یم جادیاا هدف کسب سود ا

نهیاد   نیی جاد نکیرده اسیت. ا  یا یشرکاء الزام يارا یاز مواد قانون کی چیدر ه با یدارد و قانونگذار تقر

 تیی و اهم دارد ی( م افع و فقوش اشخاص  ال  را اه نحو افسن محظوظ می)مشارکت عموم یفقوق

 یفقیوق  تیشخصی  چیهی  رد،یی گ یشیکل می   یظاتیگونیه تشیر   چیاه ه ازیاست که ادون ن نیآن در ا

هسیت د.   ونیی محیدود در قبیال د   نیا  تیمسئول يآن دارا يخود ندارد و اعضا ياز اعضا يا  جداگانه

 تیی امیر می عکس ک  یده ماه    نیمشارکت، فداقل موجود است و ا يها  تیفعال يارا یمداخله قانون

 هاست.رااطه آن يقرارداد
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A comparative study of the effects of partnerships 

in Iranian and British law 

Afshin Mojahed
1 

 

Abstract 

Commercial companies are factors in the expansion and prosperity of trade and 

material and social welfare. Among these companies, partnerships are the most 

prominent and prominent type of companies and due to the unlimited liability of 

the partners, they are the best type of companies to protect the rights of third 

parties and encourage people to form such companies at the same time. Now 

that it brings investors and experts closer together, it allows third parties to enter 

into transactions with these companies with complete confidence. In English 

law, commercial entities are divided into two groups: companies and 

partnerships, and partnerships into two categories: public and limited 

partnerships. In a public partnership under the 1890 Act, its rules are more 

complementary and all partners have joint and several liability. Partnerships that 

are similar to the companies of individuals in Iranian law are institutions that 

are created jointly by several persons for business purposes and for the purpose 

of making a profit. They have no legal personality and individuals are jointly 

and severally liable for all its debts, regardless of their initial capital. . Since 

joint stock companies are widely used today, in this article we will examine the 

effects of these companies on Iranian and British law. 

keywords: Liability company, joint liability, public partnership, business, 

British law. 
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