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مطالعه تطبیقی آثار شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلستان
افشین مجاهد

1

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

چکیده
شرکت هاي تجاري از عوامل گسترش و رونق تجارت و رفاه مادي و اجتماعی میی ااشی د .در مییان
این شرکت ها ،شرکت هاي تضام ی ،ارجسته ترین و اارز ترین نوع شرکت هاي اشخاص ایوده و ایا
توجه اه مسئولیت نا محدود شرکاء ،اهترین نوع شرکت ها از جهیت فظیح فقیوش اشیخاص الی
میااش د و تشویق افراد اه تشکیل چ ین شرکت هایی در عین فال که موجبات نزدیکیی هیر چیه
ایشتر اشخاص سرمایه گذار و متخصص را فراهم میآورد ،ااع میشود که اشیخاص الی نییز ایا
اطمی ان کامل اا این شرکت ها وارد معامله شوند .در فقوش انگلیس نهادهیاي تجیاري ایه دو گیروه
شرکت ها و مشارکت ها ،و مشارکت ها اه دو دسته مشارکت عمومی و محدود تقسیم مییشیود .در
مشارکت عمومی که تحت قانون  1890میااشد ،قیوانین آن ایشیتر تکمیلیی ایوده و کلییه شیرکاء
داراي مسئولیت تضام ی هست د .مشارکت ها کیه مشیااه شیرکت هیاي اشیخاص در فقیوش اییران
هست د نهادهایی میااش د که این چ د نظر اراي امور تجاري اه طور مشترک و اا هدف کسب سود
ایجاد میشوند ،واجد شخصیت فقوقی نیست د و افیراد ریرف ر از سیرمایه اولییه خیود ،متضیام ا
مسئول کل ادهی هاي آن هست د .از آنجایی که امیروزه شیرکت هیاي تضیام ی کیارارد فراوانیی را
دارند ،در این مقاله اه اررسی آ ار این شرکت ها در فقوش ایران و انگلیس میپردازیم.
واژگان کلیدی :شرکت تضام ی ،مسئولیت تضام ی ،مشارکت عمومی ،امور تجاري ،فقوش انگلیس.
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مدرس دانشگاه ،دانشجوي دکتري تخصصی فقوش خصوریی ،دانشیکده فقیوش ،دانشیگاه آزاد اسی می وافید میبید.
(نویس ده مسئول)
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مقدمه
امروزه شرکت هاي تجاري ،در توسعه و رونق اقتصادي کشورها نقش مهمی را ایظاء مییک ید .ایین
شرکت ها توسط مدیرانی اداره میشوند که مسئول فظیح فقیوش سیهامداران ،ریافبان سیرمایه و
اشخاص ال هست د .در این راستا ،یکی از شرکت هیاي معیین در قیانون تجیارت اییران ،شیرکت
تضام ی میااشد که افکام و شرایط متظاوتی نسبت اه شرکت هاي دیگر دارد و از نوع شرکت هیاي
اشخاص است که اعتبار آن اه اعتبار شرکاء استگی دارد .اگر طلبکاران این شرکت ایه دلییل کیافی
نبودن اموال آن ،موفق اه استیظاي مطالبات خود از شرکت نشوند ،فق رجوع اه هر یک از شرکاء را
اه طور انظرادي و یا مراجعه اه تمام ایشان را اه نحو تضامن خواه ید داشیت .عیدم کظاییت داراییی
شرکت جهت پرداخت دیون ،پس از توقف و انجام مرافل تصظیه معلوم میشیود .ن یر ایه ایین کیه
طلبکاران شرکت تا پایان تصظیه نمیتوان د اه شیرکاء رجیوع ک ید و نییز ورشکسیتگی شیرکت ایا
ورشکستگی شرکاء م زمه ندارد و اا توجه اه این که ردور فکم ورشکستگی شیرکاء ،میمن فکیم
ورشکستگی شرکت اه دالیل گوناگون ممکن نیست و همچ ین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال
شرکاء ااات دیون شرکت مم وع است ،شرکاي میامن فرریت کیافی دارنید تیا داراییی خیود را ایه
شیوههاي گوناگون از دسترس طلبکاران شیرکت خیارک ک ید( .طالیب افمیدي )191 ،1390 ،در
شرکت تضام ی ،شخصیت شرکاء در درجه اول اهمیت است .از آن جهت قانون ،مقررات مخصوریی
جهت آنها ومع نموده که هم در مقاال طلبکاران و هم در مقاال یکیدیگر داراي مسیئولیت ااشی د،
زیرا در ا ر عملی که یک شریک انجام میدهد ممکن اسیت میرر آن متوجیه شیریک دیگیر شیود.
مطااق ماده  134قانون تجارت « هیچ شریکی نمیتواند ایدون رمیایت سیایر شیرکاء (ایه فسیا
شخصی خود یا اه فسا شخص ال ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا ایه ع یوان شیریک
مامن یا شرکت اا مسئولیت محدود در شرکت دیگري که ن یر این تجیارت را دارد داخیل شیود».
ا ااراین شرکاء فق ندارند اا شرکت رقاات نموده و اه همان نوع تجارت که شیرکت ایه آن اشیت ال
دارد مش ول ااش د .اعم از این که شخصا اقدام اه تجارت نمای د یا این که اه فسا دیگري ااشید،
یع ی فق العمل کار شخص دیگري اراي همان نوع تجارت ااش د؛ و یا مدیر شرکت دیگیري ااشی د
که همان نوع تجارت می نماید .انتقال سهم الشرکه ااید اا رمایت کامل تمام شرکاء ااشید و هرگیاه
یکی از شرکاء رمایت اه انتقال ندهد ،هیچ شریکی نمیتواند سهم خودش را اه غیر م تقل نمایید و
علت آن هم این است که چون شرکاء مسئولیت تضام ی دارند ااید اه شریک خود اعتمیاد داشیته و
اعتبار او را تصدیق نمای د تا اگر شرکت دچار زیان گردید و استانکاران اه ایشیان مراجعیه نمودنید،
اتوان د از شریک جدید سهم او را ورول نمای د .همچ ین است انتقال سهم الشرکه اه یکی دیگیر از
شرکاء؛ ااز ااید تمام شرکاء اه این انتقال رمایت دهد ،زیرا در شرکت هاي تضام ی شیرکاء همیشیه
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اعتبار شریک خود را در ن ر می گیرند .قیانون تجیارت در میاده  123مقیرر مییدارد « در شیرکت
تضام ی هیچ یک از شرکاء نمیتواند سهم خود را اه دیگري م تقل نمایید ،مگیر ایه رمیایت تمیام
شرکاء» .در فقوش انگلیس ،مشیارکت عمیومی معیادل شیرکت تضیام ی در فقیوش اییران اسیت و
مسئولیت شرکاء نا محدود و هر شریک نسبت اه کلیه داراییی خیود در قبیال طلبکیاران شیرکت و
مشارکت مسئول است .این مسئولیت تضام ی از این جهیت فسین محسیو مییشیود کیه خییال
طلبکاران رافت است که همیشه میتوان د طلب خود را ورول ک د و ادین نحو این نهیاد فقیوقی
م افع و فقوش اشخاص ال را اه نحو افسن محظوظ میدارد .مسلم است زمانی که اشخاص الی
در معامله اا شرکت یا مشارکتی ادان د که فتی اگر نتوان د طلب خیود را از شیرکت وریول ک ید،
فق رجوع مستقیم اه شرکاء آن هم اه رورت تضام ی دارند ،میل و رغبتشان اراي معاملیه ایا ایین
قالب تجاري ایشتر شده و خیالشان نیز آسوده تر است .ار این اساس ،اا توجه ایه ماهییت مومیوع،
تحقیق فامر از لحاظ هدف ،کاراردي و از لحاظ مطالعه ،اه رورت ن ري میااشد .همچ یین روش
گردآوري اط عات کتااخانهاي اوده و روش تجزیه و تحلیل و جمعا دي اه رورت توریظی خواهید
اود.
 -1تاریخچه شرکت های تضامنی
شرکت تضام ی از ن ر تاریخی گذشتهاي طوالنی دارد .در زمی یه م شی ااتیدایی آن اخیت ف ن یر
وجود دارد .ارخی ریشه این شرکت را اه فقوش رم ارجاع داده اند و این گونه استدالل میک د کیه
این فقوش وجود شرکتی را که مالکیت مشترک آن ررفا خانوادگی اوده است اه رسیمیت شی اخته
که افراد خارک از خانواده و فامیل ،فق ورود اه این شرکت را نداشت د .پس از دگرگونی هیایی ،غییر
خویشاوندان ،دوستان و آش ایانی که مایل اودند اه این شرکت ها وارد شدند .اه میرور زمیان شیکل
خانوادگی شرکت مذکور ،اه رورت فعلی آن در قرون وسطی درآمد .ارخی فقوقدان ها ،اه وییژه در
ایتالیا ،ار این ااورند که ریشه این شرکت اه فقوش رم ار نمی گردد ،الکه ریشه آن اه تحولی که در
زمان قرون وسطی در زمی ه تجارت در ایتالیا ایجاد شده ار میگردد .وقتیی ییک خیانواده در شیهر
سک ی میگزید ،افراد آن خانواده در رورت فوت مورث ،مجبور اودند که ااقا ار ذمه متوفی ک ید و
تجارت وي را تحت سقف وافدي استمرار ده د .این فالت مشاعی و اشتراک مساعی و اسیتمرار در
تجارت مورث ،موجبات ظهور اولیه نشانه هاي شرکت هاي اا مسئولیت محیدود و تضیام ی ایود .ایا
گسترده شدن ر ایع دستی و ازرگ شدن فجم این ر ایع ،دیگر ،شرکتهاي تضام ی محصیور ایه
ارادران و پسران نمیشد ،الکه آش ایان و دوستان نیز در آن وارد میشدند( .سیماواتی-36 ،1391 ،
 )35اا وجود اخت ف در م ش شیرکت تضیام ی ،در زمی یه قیدمت شیرکت هیا و از جملیه شیرکت
3

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره ،2ایپپی  ،3اتبستان 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

تضام ی تردیدي وجود ندارد .اما ارل شخصیت فقوقی اه رورتی که امروزه متداول اسیت معمیول
نبوده است( .سیتوده )215 ،1383 ،امیروزه شیرکت تضیام ی در فقیوش فرانسیه و کشیورهایی کیه
سیستم فقوقی این کشور را اقتباس کیرده انید ،داراي شخصییت فقیوقی اسیت ،در فیالی کیه در
کشورهاي آنگلوساکسون شخصیت فقوقی نیدارد( .اسیکی ی )175-176 ،1391 ،در فقیوش اییران
اراي این شرکت سااقهاي ایش از قدمت قانونگذاري در این زمی ه ،نمیتوان قائل شد .زیرا اا وجیود
قدمت ارخی مظاهیم که داراي شخصیت فقوقی در عمل اوده اند مثل وقف اما در فقه اسی می کیه
آاشخور فقوش ایران می ااشد کسی اراي عقد شرکت ،شخصیت فقیوقی را در ن یر نگرفتیه اسیت.
(رظار )57 ،1390 ،اه همین دلیل مییتیوان میدعی شید کیه قبیل از قانونگیذاري  1303و 1304
شرکت تضام ی که داراي شخصیت فقوقی ااشد وجود نداشت .پس تاریخچه شرکت مورد اح در
فقوش ایران اا قدمت قانونگذاري در این زمی ه کام مشترک است .اولیین قیانون تجیارت اییران در
سال  1303و  1304تدوین شده که شرکتی اا نام تضام ی نیز در آن طرح شده است .آنچه کیه در
قانون گظته شده از شرکت تضام ی مطرح شده ایشتر اا شرکت نسیبی همخیوانی دارد تیا تضیام ی.
(سماواتی )83 ،1391 ،شرکت تضام ی اا ویژگی هاي اخیر ،در قیانون مصیو  1311تیدوین شیده
است .در قانون گظته شده مواد  116ل ایت  140آن در زمی ه شرایط و مقررات این شرکت هاسیت.
مطااق ماده  299الیحه قانونی تجارت  1347آن قسمت از مقررات قانون تجارت  1311مرایو ایه
شرکت هاي سهامی که ناظر ار انواع شرکت هاي تجارتی است نسبت اه آن شرکت ها اه قوت خود
ااقی است.
 -2مفهوم و ماهیت شرکت های تضامنی
شرکت تضام ی اعد از شرکت سهامی و شرکت اا مسئولیت محیدود ،سیومین شیرکت در میاده 20
قانون تجارت مصو  1311است .در تعریف این شیرکت میاده  116قیانون تجیارت اییان مییدارد:
« شرکت تضام ی ،شرکتی است که در تحت اسم مخصوری اراي امور تجارتی این دو یا چ ید نظیر
اا مسئولیت تضام ی تشکیل میشود و اگر دارایی شرکت اراي ت دیه قروض شرکت کافی نباشد ،هر
یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .هر قراري که ایین شیرکاء ایر خی ف ایین
ترتیب داده شده ااشد در مقاال اشخاص ال کان لم یکن خواهد اود» .ایین شیرکت از ایارز تیرین
نمونه شرکت هاي اشخاص میااشد .این نوع شرکت ها اروال از دو ویژگی ارخوردارند؛ اول این کیه
اا وجود مقررات آمره قانون تجارت که فاکم ار آنهاست ،عمدتا از قرارداد شرکاء تبعییت مییک ید.
دوم این که در آن شخصیت شرکاء اهمیت اساسی دارد و اه ارط ح ،قرارداد شرکت قائم اه شخص
شرکاء است( .اسکی ی ،1391 ،ک  )82 ،1این شرکت از فداقل دو نظر شریک تشکیل مییشیود کیه
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شریک مامن خوانده میشوند .ویژگی تعهد این شرکاء این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت
تمام طلب شرکت در مقاال طلبکاران است و مسئولیت ایشان اه آوردهاي که اه شرکت انتقیال داده
اند ،محدود نمیشود .در شرکت تضام ی هر شریک نسبت اه کلیه دارایی خود اعم از م قول و غییر
م قول و مادي و غیر مادي (مثل سرقظلی ،فق مالکیت ر عتی و  )...در قبال اشیخاص و طلبکیاران
شرکت مسئول پرداخت دیون شرکت میااشد .ا ااراین شرکت تضام ی مخالف مظهوم عدم دخالیت
دارایی شخصی شریک در دیون شرکت میااشد .اه عبارت دیگر دارایی هر شریک ،میامن عملییات
شرکت است .اا این توریف در رورت متمکن اودن تمامی یا تعدادي از شرکاء شیرکت تضیام ی از
اعتبار و فیثیت خاص ارخوردار میگردد .اه این ترتیب خیال تاجر ال و طلبکاران رافت است که
همیشه میتوان د طلب خود را ورول نمای د .از طرفی شیرکاء اقیدام ایه تشیکیل شیرکت تضیام ی
نخواه د کرد ،مگر آن که اطمی ان کامل اه عملیات خود داشته ااش د .ادون تردید شرکت تضیام ی
م افع و فقوش اشخاص ال را اه نحو افسن محظوظ میدارد ،اما از جهتی ع قه م دي تاجر را نیز
اه سرمایهگذاري جمعی کم ،الکه نااود میسازد .ا ااراین در ارخورد اا چ یین نهیادي اایید مراقبیت
کامل اه عمل آید که ممن فظح م افع طلبکار ،م افع جامعه (اکثریت) در خطر قرار نگیرد .اه طور
کلی میتوان گظت شرکت تضام ی ،یک رااطه فقوقی است این دو نظر یا ایشتر که اا جمیع امیوال،
نوعی شخصیت و فردیت اراي اشت ال اه امر تجارت و کسب سود ایجاد کردهاند .در خصوص ماهیت
شرکت تضام ی ،قانون تجارت ایران ،تشکیل این شیرکت را ایر اسیاس عقید و آزادي قیرارداد هیاي
خصوری قرار داده و هیچ گونه اجازه قبلی اراي ت سیس آن پیش ای ی نکرده است .اما امیروزه ایین
ن ریه که شرکت ها در ا ر عقد شرکت و قرارداد این شرکاء اه وجود مییآی ید و ایه فعالییت خیود
ادامه میده د ،طرفداران زیادي ندارد .شکی نیست که شرکت اه موجب انعقاد عقد ایین مؤسسیین
تشکیل میشود ،اما پس از تشکیل دیگر تااع شرایط عقد و قرارداد نیست ،الکه تااع ارولی است که
قانون اراي این سازمان پیشای ی نموده است و اراده شرکاء اه رورت فردي ییا جمعیی تی یري در
امور شرکت ندارد و فتی در ارخی مواقع ار خی ف اراده ،قصید و م یافع شیرکاء نییز ممکین اسیت
تصمیماتی اتخاذ شود.
در فقوش ایران اساتید فقوش تجارت در خصوص ماهیت فقوقی شیرکت تضیام ی اخیت ف دارنید.
عدهاي اه طور رریح تمامی شرکت ها را سازمانی ررف تلقی کرده و در نتیجیه قائیل ایه سیازمانی
اودن ماهیت فقوقی شرکت هست د( .ستوده ،1383 ،ک  )17 ،1عده اي دیگر شرکت را نیوعی عقید
تعریف کردهاند که این تعریف داللت ار پیروي ایشیان از ن رییه قیراردادي ایودن ماهییت فقیوقی
شرکت دارد( .رقري )190 ،1349 ،ارخی دیگر از یک طرف شیرکت را قیرارداد قلمیداد کیرده و از
طرف دیگر ررافتا شرکت را داراي خصیصه قراردادي  -سازمانی دانستهاند( .اسکی ی ،1391 ،ک ،1
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 )23اه ن ر میرسد تلقی اخیر از ماهیت فقوقی شرکت ایا مبیانی م یدرک در مقیررات مرایو ایه
شرکت هاي تجاري م طبق و سازگار ااشد .زیرا از یک سو تشکیل شرکت در نتیجیه انعقیاد عقیدي
این مؤسسان میااشد و از سوي دیگر اراده قانونگذار در اعطاي شخصیت فقوقی اه چ ین مجموعه
اي مبین سازمانی اودن ماهیت فقوقی شرکت هاي مذکور میااشد .لیذا در فقیوش اییران ،ماهییت
فقوقی شرکت هاي تجاري داراي دو خصیصه سازمانی و قراردادي است.
 -3آثار شرکت های تضامنی در حقوق ایران
شرکت تضام ی از شرکت هاي اشخاص است که اعتبار آن اه اعتبار شیرکاي آن اسیتگی دارد .اگیر
طلبکاران این شرکت اه دلیل کافی نبودن اموال آن ،موفق ایه اسیتیظاي مطالبیات خیود از شیرکت
نشوند ،فق رجوع اه هر یک از شرکاء را اه طور انظرادي و ییا مراجعیه ایه تمیام ایشیان را ایه نحیو
تضامن خواه د داشت .عدم تکافوي دارایی شرکت جهیت پرداخیت دییون ،پیس از توقیف و انجیام
مرافل تصظیه معلوم میشود( .طالب افمدي )191 ،1390 ،ا ااراین نمونه ایارز شیرکت هیایی کیه
مسئولیت اعضاي آن تضام ی اوده ،این شرکت میااشد که کامل ترین نوع شیرکت اشیخاص اسیت.
(ستوده ،1383 ،ک  )223 ،1تعریف و شیرایط شیرکت تضیام ی ارگرفتیه از قیانون تجیارت فرانسیه
میااشد که ار اساس آن ،شرکت تضام ی از دو یا چ د شخص تاجر یا غیر تاجر ایه م یور فعالییت
هاي اازرگانی تشکیل میشود و هر یک از شرکاء شخصا یا متظقا مسئولیت تضیام ی دارنید .ایشیان
اازرگانان عضو شرکت مییااشی د )Ripert, 1993, 667( .شیرکت تضیام ی از جملیه شیرکت هیاي
تجارتی است و موموع آن ااید یکی از اعمال م درک در ماده  2قانون تجارت ااشد .در فقوش اییران،
شرکت تضام ی داراي شخصیت فقوقی مستقل است و دارایی آن از دارایی شرکاء جدا مییااشید و
ورشکستگی شرکت ،ورشکستگی شرکاء تلقی نمیشود و طلبکاران ،نسیبت ایه داراییی شیرکت ایر
طلبکاران خود شرکاء ارجحیت دارند .این شرکت تقریبا در ن ام فقوقی همه کشورها وجیود دارد و
فایده عملی این شرکت اراي کسانی است که اه یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیاد نیز ایراي
تشکیل شرکت ندارند .این شرکت معموال شرکت خیانوادگی اسیت کیه ایین خویشیاوندان نزدییک
تشکیل میگردد .طبق ماده  117قیانون تجیارت در اسیم شیرکت تضیام ی اایید عبیارت (شیرکت
تضام ی) و فداقل اسم یک نظر شرکاء ذکر شود .در رورتی که اسم شرکت مشتمل ار اسامی تمیام
شرکاء نباشد ااید اعد از اسم شریک یا شرکایی کیه ذکیر شیده عبیارتی از قبییل (و شیرکاء) ییا (و
ارادران) قید شود .اسیم در شیرکت تضیام ی ااعی تشیخیص ایین گونیه شیرکت از شیرکت هیاي
سرمایهاي میشود ،زیرا معاملهگران را متوجه میسیازد کیه فی ن شیخص معتبیر و داراي اعتبیار و
سرمایه ،دارنده سهم الشرکه در ف ن شرکت تضام ی است .اه همین دلیل است که در شرکت هاي
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دیگر مخصورا اا مسئولیت محدود نام اسم شریک نباید در نام شرکت آورده شود( .فروفی،1372 ،
 )360در فقوش فرانسه طبق قانون مصو  1926می دي ،نام شرکت تضام ی از اسامی تمام شرکاء
تشکیل می شد ،در رویه عملی و اه موجب یک س ت قدیمی ،در نام شرکت تضام ی ت ها نیام ییک
شریک نوشته شده و ااات دیگر شرکاء از عبارت « و سایر شرکاء» استظاده میشیود .در ایین شییوه
نامگذاري اراي کسانی که اا شرکت معامله میکردند ،هویت دیگر شرکاء معلوم نبود؛ امري که مورد
ایراد اود .قانون مصو ژوئیه  1985در نامگذاري شرکت تضام ی تسهیل قائیل شید .اک یون کیافی
است ع وه ار عبارت « شرکت تضام ی» ،نام یک یا تعدادي از شرکاء در اسم شیرکت آورده شیود و
ااات ااقی شرکاء از عبارت « و سایر شرکاء» استظاده گردد )Ripert, 1993, 670( .مسئولیت شرکاي
شرکت ،تضام ی میااشد .ادین مع ی که در رورت عدم تکافوي داراییی شیرکت در اراایر تعهیدات
شرکت ،همه شرکاء متضام ا مسئول د و استانکاران میتوان د م ظردا و مجتمعا یع ی اه فرد فیرد ییا
همه آنها مراجعه و مطالبه ک د .در واقع دارایی شرکاء تضمین مطالبات شرکت و اه ع وان یک نوع
و یقه است .در این رورت هر شریک که مطالبات شرکت از وي اخذ شده فق دارد طبق اساسی امه
و شرکت نامه نسبت اه سهم هر یک از آنها مراجعه نماید .این مطالبه شریک ج به تضیام ی نیدارد،
الکه شریک از شریک یا شرکاء دیگر نسبت اه مقدار سرمایهاي که در شیرکت دارنید فیق مطالبیه
دارد( .کاتبی )118-119 ،1372 ،ماده  124قانون تجارت مقرر میدارد « مادام که شرکت تضام ی
م حل نشده ،مطالبه قروض آن ااید از خود شرکت اه عمل آید و پس از انح ل ،طلبکیاران شیرکت
میتوان د اراي ورول مطالبات خود ،اه هر یک از شرکاء که اخواه د و یا اه تمام آنها رجوع ک د.
در هر فال هیچ یک از شرکاء نمیتواند اه است اد این که میزان قروض شرکت از میزان سیهم او در
شرکت تجاوز مینماید از ت دیه قروض شرکت امت اع ورزد» .ا ااراین مادام که شرکت ااقی است ایه
هیچ وجه طلبکاران شرکت ،فق مراجعه اه شرکاء را ندارند و از طرف دیگر ررف انح ل شرکت اه
طلبکاران آن ،فق مراجعه اه شرکاء را نمیدهد .ا ااراین انحی ل شیرکت تضیام ی و کیافی نبیودن
دارایی شرکت اراي پرداخت تمام ادهی هاي آن است کیه اسیبا تحقیق فیق مراجعیه طلبکیاران
شرکت را اه شرکاء فراهم میآورد .هر قراري که شرکاء ار خ ف این مسئولیت تضیام ی ایین خیود
مقرر ک د اگرچه در روااط این آنها معتبر است ،ولی در قبیال اشیخاص الی فاقید اعتبیار اسیت.
(فیرانی )66 ،1396 ،در نتیجه همان د فقوش فرانسه ،اراي این کیه طلبکیاران شیرکت اتوان ید ایه
شرکاي آن مراجعه ک د اوال شرکت ااید م حل شود ،انییا داراییی آن کظیاف پرداخیت دییونش را
ن ماید .پس از انح ل شرکت و عدم تکافوي دارایی آن اراي پرداخت ادهی ها ،مسیئولیت شخصیی
شرکاء در اراار طلبکاران ایجاد میشود؛ فتی اگر همه یا ارخی از ایشان کوچک ترین مسئولیتی در
پدید آمدن مشک ت مالی شرکت نداشته ااش د .چ ین دیدگاهی در فقوش تجیارت سیایر کشیورها
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نیز دیده میشود )Becchio, 1996, 80( .همچ ین مسئولیت شریک تضام ی اه اعتبار شریک اودن
در شرکت است .هر کسی که وارد جمع شرکاء شود ،مسئول پرداخت تمامی قروض شرکت خواهید
اود ،فتی قرومی که قب وجود داشته است .ماده  125قانون تجارت در این زمی ه مقیرر مییدارد:
« هر کس اه ع وان شریک مامن در شرکت تضام ی موجودي داخل شود متضام ا اا سیایر شیرکاء
مسئول قرومی هم خواهد اود که شرکت قبل از ورود او داشته  .»...ارل تضامن ،شرکاء را در اراایر
شرکت و سایر شرکاء ،مقید اه رعایت اعضی ارول مینماید .فیداقل اریل ایین اسیت کیه شیریک
مامن نتواند تجارتی از نوع تجارت شرکت اه فسا شخص خود یا اه فسا شخص الی نمایید.
(فروفی )362 ،1372 ،ار این اساس ماده  134قانون تجارت مقرر نموده « هیچ شریکی نمییتوانید
ادون رمایت سایر شرکاء اه فسا شخص خود یا اه فسا شخص ال  ،تجیارتی از نیوع تجیارت
شرکت نموده یا اه ع وان شریک مامن یا شریک اا مسئولیت محدود در شرکت دیگیري کیه ن ییر
آن تجارت را دارد داخل شود» .در نتیجه ااید گظت هر شریک در شرکت تضام ی در رورت انح ل
شرکت و عدم کظایت دارایی شرکت ،در اراار ادهکاران شرکت ،مسئولیت تضام ی دارد و فتی ایین
مورد شامل شریکی که اعدا وارد شرکت میشود است و در رورت خروک شریک از شرکت تضیام ی
و قانونی اودن آن از مسئولیت مبري است .ماده  10قیانون مصیو ایسیت و چهیارم ژوئییه 1966
فرانسه درااره شرکت هاي اازرگانی این کشور مقرر داشته « در شرکت هاي تضام ی ،شیرکاء تیاجر
محسو میشوند و اه طور نا محدود و متضام ا ملزم اه پرداخت دیون شیرکت هسیت د .طلبکیاران
شرکت تا ه گامی که شرکت ااقی است ،فق رجوع اه شرکاء را ندارند الکه پس از توقف شیرکت از
پرداخت دیون ،میتوان د اه ایشان رجوع ک د»)Ripert, 1993, 667( .
الزم اه ذکر است در شرکت هاي مخیتلط در ریورتی کیه چ ید تین از شیرکاي آن میامن ااشی د
مسئولیت آنان اعد از انح ل و عدم تکافوي دارایی ،تضام ی است .ایین شیرکت هیا شیامل شیرکت
مختلط سهامی اا یک یا چ د شریک میامن و ییک ییا چ ید شیریک سیهامدار (میاده  162قیانون
تجارت) ،و شرکت مختلط غیر سهامی اا ییک ییا چ ید شیریک میامن و ییک ییا چ ید شیریک ایا
مسئولیت محدود (ماده  141قانون تجارت) میشود .در رورتی این اعضیاي شیرکت هیاي مخیتلط
مسئولیت تضام ی ایجاد میشود که داراي دو یا چ ید شیریک میامن ااشی د( .عیسیائی تظرشیی و
رمضانی )117 ،1393 ،از نمونه دیگر آن نیز شرکت هاي موموع ماده  220قانون تجارت است .این
ماده مقرر میدارد « هر شرکت ایرانی که فع وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و اا اشیت ال ایه
امور تجارتی خود را اه رورت یکی از شرکت هاي مذکور در این قانون در نیاورده و مطااق مقیررات
مراو اه آن شرکت عمل ن ماید شرکت تضام ی محسو شیده و افکیام راجیع ایه شیرکت هیاي
تضام ی در مورد آن اجرا میگردد  .»...نکته قاال توجه این که مسئولیت شرکاي شرکت تضیام ی و
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مختلط که فداقل داراي دو شریک مامن است ،اعد از انح ل شرکت ،در رااطه ایین خودشیان ایه
رورت نسبی است( .فیرانی )67 ،1396 ،در نهایت این که قانون تجارت در مورد مسیئولیت میدنی
مدیر شرکت تضام ی پیشای ی خاری نکیرده اسیت .ا یااراین در ایین ایاره قواعید عیام راجیع ایه
مسئولیت مدنی قاال اعمال اوده و مقررات راجع اه مسئولیت مدنی مدیران شیرکت هیاي تضیام ی
که قانونگذار در مورد آنها پیش ای ی خاری کرده است در مورد مدیران شرکت تضام ی قاال اعمال
نیست د .هرگاه مدیر در اجراي وظایف خود زیانی اه اشیخاص الی وارد آورد پاسیخگوي خسیارت،
شرکت خواهد اود؛ مشرو ار این که در فدود اختیاراتی که اه او تظویض شده اسیت عمیل کیرده
ااشد.
 -4آثار شرکت های تضامنی در حقوق انگلستان
در فقوش انگلستان ،فقوش اازرگانی تعریف نشده و ایین اریط ح دراردارنیده فقیوش شیرکت هیا و
مشارکت ها میااشد و از آنجا که مرتبط اا فروش و تهیه کاالها و خدمات است ،اه دلیل گسیتردگی
ع وان معموال طبقه ا دي آن در یک مجموعه وافد کیار دشیواري اسیت .مشیارکت هیا در فقیوش
انگلیس اه دو گروه مشارکت عمومی و مشارکت محدود تقسیم میگردد .مشیارکت عمیومی معیادل
شرکت تضام ی در فقوش ایران است و مشارکت محدود ،شبیه شرکت هاي مختلط در فقوش اییران
است .در مورد نقش مشارکت ها و شرکت ها ،در این این اایید اذعیان نمیود کیه ایین سیاختارهاي
تجاري داراي دو ج به درونی و ایرونی هست د .ج به درونی مرتبط اا تشکی ت داخلی تجارت اوده
و در مورد موموعاتی ن یر این که چه کسی مالک تجارت است و این که نهایتا چیه کسیی سیود را
دریافت میک د و  ...اح می ک د .ج به ایرونی اه امیري معطیوف اسیت کیه در محیدوده داخلیی
تجارت نیست؛ و در مورد موموعاتی است ن یر این که چه کسی اختیار انعقاد قرارداد از طرف تجار
را دارد و این که اگر تاجر مرتکب نقض تعهدات قانونی گردد چه کسی مسئول است .مشارکت هیا و
شرکت ها دو نوع اارز چارچو هاي تجاري در فقوش انگلیس اسیت .م بیع دسیته نخسیت ،قیانون
مشارکت  1890است که این قانون عمدتا مبین قوانین موجود فقوش کامن ال و انصاف است .قواعید
فقوش کامن ال ار این فرض استوار است که محدوده وسیعی از توافقیات مییان شیرکاء مییتوانید از
طریق قرارداد کافی و م اسب ااشد .البته که چ ین توافقاتی همیشه فظاظت کافی را ایراي اعضیاي
مشارکت ایجاد نمیک د .در فقوش انگلیس ،شرکت هاي تجاري ار خ ف فقوش اییران تیااع قیانون
مستقلی اه نام قانون شرکت هاي تجاري اوده و مقررات فاکم ار شرکت هاي تجاري از سایر قوانین
تجاري تظکیک شدهاند .اه طور کلی در فقوش انگلیس اا دو گیروه یع یی مشیارکت هیاي تجیاري و
شرکت هاي تجاري رو اه رو هستیم .دسته نخست ،اگرچه در فقوش میا ایه شیرکت میدنی ترجمیه
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شده ،لیکن اه هیچ ع وان قاال انطباش اا شرکت مدنی در فقوش ایران نیست .نهیادي اسیت کیه ایه
موجب توافق شرکاء ایجاد میگردد و فاقد شخصیت فقوقی است و قواعید وکالیت ایر رواایط آن ایا
اشخاص ال فکومت مینماید .این مشارکت ها تااع قانون مشارکت مصو  1890هست د .دسیته
دوم که شرکت نامیده شده ،عبارت است از گروهی از افراد که اراي اهداف خاریی ایه هیم میرتبط
شده و مق ن این اجتماع را اه ع وان یک شخص متمایز از اعضایش تلقی نموده است که ایا رعاییت
موااط مقرر در قانون شرکت هاي تجاري اه بت میرس د؛ که اه آنها شرکت هاي بیت شیده نییز
گظته میشود .شرکت هایی که داراي شخصیت فقوقی است و تااع قانون شرکت ها مصیو 1985
میااشد .اهمیت مشارکت در این است که ادون نیاز اه هیچ گونه تشریظاتی شکل مییگییرد ،هییچ
شخصیت فقوقی جداگانه اي از اعضاي خود ندارد و اعضاي آن داراي مسئولیت نا محدود در قبیال
دیون هست د .مداخله قانونی اراي فعالیت هاي مشارکت ،فداقل موجود اسیت و ایین امیر می عکس
ک ده ماهیت قراردادي رااطه آنهاست)Andrew & Williams, 1995, 10( .
اه موجب ا د اول قانون مشارکت تجاري انگلیس مصو  1890مشارکت عبارت است از یک رااطیه
فقوقی که این چ د فرد اراي انجام امور تجاري اه م ور کسب سود اه نحو اشاعه ارقرار میشیود.
(سعیدي )25 ،1386 ،اه عبارت دیگر مشارکت تجاري یک رااطه فقوقی است که اه شکل قیرارداد
(عقد) این دو نظر یا ایشتر اه امضاء میرسد .مشارکت تجاري اراي اقدام اه امر تجارت و کسب سود
است و در این مع ی از مشارکت مدنی متمایز مییشیود .پیس ییک کیانون ییا انجمین م یاظره اي،
نمیتواند مشارکت محسو گردد .زیرا اه هدف کسب سود تشکیل نگردییده اسیت .اعطیاي چ یین
مؤسساتی در قبال دیونی که اه واسطه اعمال خارک از اختیار آنها ایجاد شده ،مسئولیتی ندارند و در
قبال خسارات وارده اه انجمن فراتر از تعهیدي کیه در قیوانین تصیریح گردییده ندارنیدDobson, ( .
 )1991, 283س دیکاها و اتحادیه ها نیز مشارکت نیست د ،زیرا اعضاي آنها کار تجاري را ایه ریورت
مشترک انجام نمیده د .همان د مشارکت مدنی ،در مشارکت تجاري نیز ایه نحیو اشیاعه در امیوال
مشارکت شریک هست د و در این مع ی مشارکت تجاري از شرکت متمایز میشود و این مظارقت ایا
شخصیت فقوقی اادي است .اه عبارت دیگیر ا یا ایر اریل اشیاعه مشیارکت تجیاري نمییتوانید از
شخصیت فقوقی اه مع اي خاص آن ارخوردار شود .تشکیل مشارکت ار خ ف شرکت هاي تجاري
اسیار ساده و ادون تشریظات دست و پا گیر قانونی انجام پذیر اسیت .مشیارکت تجیاري ایر خی ف
مشارکت مدنی که ممکن است اا اختیار و آگاهی و یا اه رورت قهري تشکیل گردد ،اه قصد و اراده
شرکاء تشکیل میگردد )Robert & Major, 1972, 110( .فداقل تعداد شرکاء در مشیارکت دو نظیر
است و امکان ایجاد مشارکت اا یک شریک در فقیوش انگلییس م تظیی اسیت .قانونگیذار در فقیوش
انگلیس ،فقوش شرکاء را ایان نموده و در ماده  24قانون مشارکت مصو سال  1890این فقیوش را
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مشرو ار این که توافق رریح یا مم ی ار خ ف آن رورت نگرفتیه ااشید ،همیه شیرکاء ایه نحیو
مساوي در سرمایه و سود تجاري مشارکت سهیم هست د و مررها نییز اایید ایه مییان آنهیا تقسییم
گردد .البته در اسیاري از مشارکت ها و شاید اکثر آنها این سود اه نحو مساوي تقسییم نمییگیردد.
اگرچه تقسیم اعم از پول یا کاال یا ر عتی است که هر شریکی متعهد آن گردیده است ،اما سیرمایه
در مظهوم فقوقی آن فقط دارایی را در ار میگیرد و شامل مهارت ییا ری عت نیسیت .قیانون سیال
 1890در مواد  29و  30خود وظایف خاری را ار شرکاء تحمیل میک د .این میوارد عبارت ید از-1 :
وظیظه ارائه فسا هاي درست و اط عات کامل -2 .وظیظه محاسبه هر گونه سودي که از هر گونه
معام ت مرتبط اا مشارکت ناشی میشود -3 .وظیظه محاسبه سودي که از تجارت هاي در رقاات اا
مشارکت ناشی میشود .هرچ د که قانون وظایف شرکاء را در این مواد نام ارده ،ولی میتوان وظیظه
شرکاء را در قبال یکدیگر در یک واژه خ ره کرد که آن « امانتداري» است.
در فقوش انگلیس ،شرکاء داراي مسئولیت تضام ی و نا محدود میااش د و ت ها تظاوت ای جاست کیه
در مشارکت امکان ترامی شرکاء اه خ ف آن وجود دارد ،در فالی که در فقوش ایران ایا توجیه ایه
آمرانه اودن قاعده چ ین امکانی وجود ندارد .در فقوش انگلیس نوع مسئولیت شیرکاء در مسیئولیت
قراردادي و غیر قراردادي اا هم متظیاوت اسیت( .سیعیدي )122 ،1386 ،اریوال قواعید مرایو ایه
مشارکت تقریبا در تمام موارد ،ج به تکمیلی دارد و قانونگذار تقریبیا در هییچ ییک از میواد قیانونی
اراي شرکاء الزامی ایجاد نکرده است .در مورد سیستم مدیریت در مشارکت نیز ،قانونگیذار انگلییس
ار خ ف فقوش ایران که شرکاء را موظف اه انتخا مدیر میک د ،اروال چ ین الزامی را پیش ای ی
نکرده و اا توجه اه فقدان نص قانونی در مورد مدیریت در مشارکت ،میتیوان گظیت کیه شیرکاء در
انتخا یا عدم انتخا مدیر آزادند و در رورت انتخا نیز خود میتوان د اه نحو دلخواه روااط خود
اا مدیر را ت یم نمای د .این مدیر ممکن است از این خود شرکاء یا خارک از آنها انتخیا شیود .در
رورت انتخا مدیر ،این شخص نمای ده دیگر شرکاء اراي انجام امور مشارکت خواهد اود و اعمیالی
که او را در چارچو موموع مشارکت و فوزه اختیارات اعطاییش انجام میدهد ،شرکاء و مشیارکت
را متعهد میک د؛ و همان د خود شرکاء اعمالی از او که خارک از موموع مشارکت و اختیاراتش انجام
میگیرد ،شرکاء را ملزم نمیک د و در اراار اشخاص ال خود مدیر پاسخگوي ایین اعمیال خواهید
اود .لذا همان گونه که محدود کردن اختیارات شرکاء در اراار اشیخاص الی قاایل اسیت اد اسیت،
محدود کردن اختیارات مدیران در اراار اشخاص ال نیز پذیرفتیه اسیت .اعمیال خیارک از مومیوع
مشارکت مدیر نیز الزامی اراي شرکاء ایجاد نمیک د .در رورت عدم انتخا میدیر نییز هیر ییک از
شرکاء اه ع وان نمای ده دیگر شرکاء در ملزم کردن مشارکت خواه د اود ،یع ی هر یک از شرکاء اه
مثااه یک مدیر در متعهد کردن شرکاء محسو میشود .اعمال آنها که در چارچو اختیاراتش اعم
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از واقعی ،ظاهري یا مم ی و در فوزه معمول تجاري مشارکت رورت گیرد ،شرکاء را متعهد و ملزم
خواهد نمود و اعمالی که فاقد یکی از این دو شر ااشد ،موجبات مسئولیت فردي شریک را فیراهم
میسازد .در فقوش انگلیس دو نوع متظاوت اراي انح ل مشارکت وجود دارد -1 .زمانی که مشارکت
کام از این میرود و عملیات تجاري آن توسیط شیرکاء ادامیه نمیییااید -2 .زمیانی کیه شیرکاي
ااقیمانده تجارت را اه طور کامل اه عهده میگیرند .مورد اول که ارط فا انح ل عمومی نیام دارد،
متضمن تصظیه کامل تجارت است و آن ادین نحو است که دارایی مشارکت ارزیاای میشیود کیه ایا
آن فسا هاي طلبکاران تسویه میگردد و الباقی آن میان شرکاء تقسیم میگردد .اما در مورد دوم
مس له فقط ارزیاای سهم الشرکه شرکاي خارک شده از مشارکت است .اه انحی ل نیوع دوم ،انحی ل
ف ی یا جزئی گظته میشود که در این مورد کمیسیون فقوقی یک سیاست کلی را اراي اجازه ادامه
کار تجاري میان شرکاء در رورت عدم پیشای ی توافق مخالف ،پیش هاد مییک ید .آنهیا همچ یین
مطرح میک د که انح ل عمومی داراي سه مرفله است :انحی ل ،تصیظیه و پاییان کیار مشیارکت.
همچ ین این کمیسیون یک رویه وافد را نیز اراي تصظیه مشارکت در مواردي که شیرکاء قیادر ایه
توافق نیست د پیش هاد میک د )Morse, 2005 , 230( .ایه طیور کلیی چهیار طریقیه ایراي انحی ل
مشارکت در قانون مشارکت سال  1890پیشای ی شده که عبارتسیت از -1 :انحی ل قیراردادي -2
انح ل قهري  -3انح ل اه فکم دادگاه  -4انح ل اا فکم داور .ا ر انح ل عمومی ،پایان اخشییدن
اه عمر مشارکت است .مرفله اعد ،تصظیه امور تجاري مشارکت است کیه در طیی آن داراییی هیاي
مشارکت ،جمع آوري و ارزش گذاري میشود ،دیون مشارکت پرداخت مییگیردد و ایاقی مانیده آن
اگر موجود ااشد میان شرکاي سااق تقسیم میگردد .البته این روند تصظیه مختص انح ل عمیومی
است که در اراار انح ل ف ی قرار دارد که در آن تجارت مشارکت ایه وسییله ییک ییا چ ید تین از
شرکاي سااق ادامه مییااد.
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نتیجه گیری
امروزه شرکت هاي تجاري ،نقش اسیار مهمی را در توسعه و رونق اقتصادي کشورها ار عهده دارنید
و یکی از نکات مهم ،وجود و افساس ام یت اراي سهامداران ،شرکاء و اشخاص ال میااشد .فیال
آن که سوء استظاده مدیران از موقعیت خود و یا تقصیر آنها میتواند این ام یت را ایه خطیر انیدازد.
یکی از راه هاي فظح این ام یت ،مسئولیت مدیران شرکت است اه طوري که در شیرکت تضیام ی،
کلیه شرکاء متضام ا مسئول پرداخت دیون شرکت هست د .از آنجا که فعالیت هاي تجاري اراي نیل
اه اهداف مورد ن ر انجام ده دگان آن ،ایشتر در قالب اشخاص فقوقی یا همان شیرکت هیا انجیام
می گیرند ،لذا تجارت اه شکل و سبک اخیر ،آ ار مثبت و م ظی فراوانی را اه دنبیال خیود دارد و در
ک ار سود سرشار فارل از فعالیتهاي این اشخاص ،سرعت و ام یت از مهم ترین عواملی است کیه
افراد را اه تشکیل این شرکت ها و یا فضور در آنها ترغیب می ک د .اما ایین اشیخاص فقیوقی ،ایه
نسبت مظید اودن و گستردگی آ ار مثبت ،خطرها و دشیواري هیایی هیم ایراي اعضیاء خیود و هیم
طلبکاران ،ایجاد میک د .اخش اع م اطمی ان الزم و یا عدم اطمی ان ،اراي فضور در این شیرکت
ها از مقررات مراو اه آنها ناشی میشود .مروري است که قانونگذار اراي اه فیداقل رسیاندن آ یار
م ظی این اشخاص ،اه ار ح مقررات آنها اپردازد و آنها را اه روز رسانی ک د .اه ن ر میرسد این اه
روز رسانی در شرکت هاي تضام ی نیز نهایت مرورت را دارد و این امر ناشی از آ ار و تبعات خیاص
عضویت در این شرکت هاست که مسئولیت تضام ی شرکاء در مقاال طلبکیاران در زمیان مقتضیی،
مهم ترین آنهاست .در فقوش انگلیس ،مشارکت عمومی معادل شرکت تضام ی در فقوش ایران است
و شرکاء داراي مسئولیت تضام ی و نامحدود میااشی د و ت هیا تظیاوت ای جاسیت کیه در مشیارکت
امکان ترامی شرکاء اه خ ف آن وجود دارد ،در فالی که در فقوش ایران اا توجه ایه آمرانیه ایودن
قاعده چ ین امکانی وجود ندارد .مشارکت عمومی این چ د نظر اراي امور تجاري اه طور مشیترک و
اا هدف کسب سود ایجاد میشود و اروال قواعد مراو اه آن تقریبا در تمام موارد ،ج بیه تکمیلیی
دارد و قانونگذار تقریبا در هیچ یک از مواد قانونی اراي شرکاء الزامی ایجاد نکیرده اسیت .ایین نهیاد
فقوقی (مشارکت عمومی) م افع و فقوش اشخاص ال را اه نحو افسن محظوظ میدارد و اهمییت
آن در این است که ادون نیاز اه هیچ گونیه تشیریظاتی شیکل مییگییرد ،هییچ شخصییت فقیوقی
جداگانه اي از اعضاي خود ندارد و اعضاي آن داراي مسئولیت نیا محیدود در قبیال دییون هسیت د.
مداخله قانونی اراي فعالیت هاي مشارکت ،فداقل موجود است و این امیر می عکس ک یده ماهییت
قراردادي رااطه آنهاست.
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A comparative study of the effects of partnerships
in Iranian and British law
Afshin Mojahed1

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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