تحلیل ماهیت حقوقي شرکت تک عضوي و امکان تشکیل و اداره آن
در حقوق تجارت ايران
ايمان غريب نواز
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چکیده:
اهميت شخصيت و شخص حقوقي در دنياي مدرن و اتّکاي بازار آزاد به اشخاص حقوقي حقوق
خصوصي ،بسياري از کشورهاي دنيا را به سمت شناسايي شرکتهاي تجارتيي سوق داده که ماهيت آنها به طور کامل
اعتباري و به دور از ماهيت سنّتي ديگر شرکتهاي تجارتي است ،به نحويکه عنصر عقد شرکت يا شراکتنامه به
طور کلي در آن وجود ندارد يا بي اثر مي شود .به تازگي در ايران نيز با تهيه پيشنويس اليحه اصالح قانون تجارت
و پيشبيني شرکت با عضو واحد در آن به نظر ميرسد ،در حقوق شرکتهاي تجارتي ،تحولي شگرف ايجاد خواهد
شد .شرکت با عضو واحد شرکتي است که براي تشکيل و ادامه حيات خود تنها نياز به عضويت يک شخص دارد.
اين نوشتار بر آن است به اين پرسش پاسخ دهد که ماهيت حقوقي شرکت با عضو واحد چه انطباقي با مباني حقوقي
و فقهي سيستم حقوقي ايران دارد؟ و با بررسي ماهيت حقوقي شخصيت حقوقي پس از يک مطالعه تطبيقي با توجه
به نظريه ( سازماني) نتيجه ميگيريم ،امکان تشکيل و اداره شرکت با عضو واحد در حقوق ايران قابل اثبات و مطابق
قاعده است.
کليد واژگان  :شخصيت حقوقي ،شرکت با عضو واحد ،مسؤوليت محدود ،انحالل شرکت ،نقاب شرکتي.

 -1قاضي دادگستري شهرستان اصفهان

مقدمه:
براي بررسي تحليلي ( شرکت با عضو واحد) 2برطرف کردن اين ابهام که چنين عنواني ،جمع دوضد است.
از اهميت بااليي برخوردار است .با وجود اين ،با توجه به سيال بودن عرف تجاري در دنياي پيشرفته کنوني و
ضرورت وضع مقررات يک شکل براي تضمين اقتصاد بينملت ها ،ناگزير بايد ،نظام هاي کهنهي تجارتي خود را از
کمند بحث هاي اصولي و بنيادين در مورد ماهيت شرکتهاي تجارتي نجات دهيم ،زيرا با سرعت برقآساي سمند
تيزپاي تجارت و اشخاص حقوقي در دنياي کنوني  ،زماني خواهد رسيد که شرکتهاي تجارتي موجود در نظام هاي
سنتي در روبرو شدن با نظام هاي امروزي به شرکتهايي برخورد کنند که بيشتر با عضو واحد و تعلّق صد در صد
سرمايه به يک نفر تشکيل شده و ادامه حيات مي دهند.در حقوق ايران ،بسياري از شرکتهاي تجارتي فقط بهطور
صوري داراي چند عضو هستند و در حقيقت با يک عضو اداره ميشوند و ادامه حيات ميدهند .بنابراين ،ضرورت
دارد عالوه بر امکان و مباني تشکيل شرکتهاي با عضو واحد ،امکان اداره و ادامه حيات ديگر شرکتها و
شخصيتهاي حقوقي با يک عضو واحد نيز بررسي شود ،زيرا قانونگذار موارد انحالل هرکدام از شرکتهاي تجارتي را
برشمرده است و اينکه حيات شخصيت حقوقي آن شرکتها به صرف تک عضوي شدن پايان يافته تلقي شود ،محل
ترديد است .در پژوهش حاضر تالش شده است ،به سه سوال اساسي زير پاسخ داده شود:
-1

آيا ايجاد و تشکيل شرکت با عضو واحد در حقوق تجارت ايران امکانپذير هست يا

خير؟
-2

آيا تشکيل و اداره شرکت تجارتي با عضو واحد با مباني حقوقي و فقهي نظام حقوقي

ايران سازگاري دارد يا خير؟
-3

وضعيت حقوقي شرکتهاي تجارتي که تعداد اعضاي آنها از نصاب قانوني کمتر و به يک

عضو رسيده است ،چگونه است؟
پس ضرورت دارد ،نخستماهيت شرکتهاي تجارتي و شخصيت حقوقي آنها بررسي و سپس به ضرورت و
امکان تشکيل شرکت با عضو واحد پرداخته شود.
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 1مباني و ماهيت حقوقي شرکت هاي با عضو واحد
2

 1-1تعريف و معرفي شرکت

واژه (شرکت) از کلمه (شرک) مشتق شده است .کلمه شرک اسم مصدر و در اصطالح به معناي دو يا چند
خدا داشتن است که در اصطالح حقوقي به معناي«حقّه و رسد کسي ازمال مشترک» به کار ميرود( .جعفري
لنگرودي،1311 ،ص  .)2212واژه شرکت در اصطالح لغوي به مفهوم شريک شدن و هم دست شدن در کاري
است ،امّا در گستره علم حقوق به طور عام و حقوق خصوصي به طور خاص ،لفظ شرکت تداعي کننده مفاهيم
متعدّد ،گسترده و در عين حال ناهمگوني است.
در حقوق مدني شرکت به دو معناي عام و خاص است .در مفهوم عام به عقدي مي گويند که طرفهاي
سرمايه يا کار خود را براي به دست آوردن سودي خالص جمع مي کنند ،مانند عقد مزارعه يا مضاربه .در معناي
خاص به اجتماع مشاع حقوق مالکان متعدّد در مالي واحد گفته مي شود ،به نحوي که چند نفر به شکل مشاع مالک
مال يا حق واحدي هستند و هر کدام در اجزاي آن داراي حق مالکيت اند .در ماده  171قانون مدني شرکت عبارت
است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شييي واحد به نحو اشاعه .پس مشخص است که قانونگذار در اين ماده از
مفهوم خاص شرکت استفاده کرده است .البته اين مفهوم خاص بنابر ماده  173قانون مدني مي تواند در بردارنده
بسياري از مصاديق مفهوم عام نيز باشد.
آنچه منظور است،آن است که شرکت به عنوان عقدي است که حاصل توافق اراده طرفها است .امروزه،
عقد شرکت به عقدي گفته مي شود که بر اساس آن دو يا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسيم سود و
ضرر و يا هدف مشترک ديگري حقوق يا اموال خود را در ميان مي گذارند تا به جاي آن مالک سهم مشاعي از اين
مجموعه شوند.
بدين ترتيب اين تعريف در برگيرنده مصاديق متعددي از شرکتها و موسسات در حقوق مدني ،حقوق
تجارت و حقوق عمومي مي شود ،چرا که بسياري از سازمانهاي تجارتي و غير تجارتي و نهادهاي حقوقي حقوق
خصوصي و عمومي مانند انجمنها ،تجارتخانه ها و شرکتهاي تجارتي را شامل مي شود.

در قانون هاي ايران ،شرکت ،سهم خاصي از نگاه قانونگذار را معطوف خود ساخته است .امّا هيچ کدام به
طور جامع و مانع درصدد تبيين عقد شرکت بر نيامده اند و از طرف ديگر به طور دقيق به بيان مصاديق عقد شرکت
نپرداخته اند ،به طور مثال در قانون مدني تنها به دو نوع حالت اشاعه اشاره شده است( .ماده  172قانون مدني :شرکت
يا اختياري است ،يا قهري ) و مصاديق هريک از اين دو نوع در مواد  173و  175قانون مذکور ،مشخص شده است.
بدين ترتيب قانونگذار به نوع ديگري از شرکت ،که به حکم قانون ايجاد مي شود و اراده بدون حکم قانون در آن
نقشي ندارد ،توجه نکرده است .نميتوان با تقسيمبندي شرکت به شرکتهاي مدني و تجارتي ،اين اشکال اساسي را از
نظر انداخت که به هر حال شرکت از لحاظ مبنايي براي تشکيل به يک يا دو مورد از سه عامل عمده نياز دارد :اراده،
امور قهري و حکم قانون .بهتر بود قانونگذار در کنار اراده به عامل سوم نيز توجه ميکرد و سپس براي تبيين قواعد
خاص آن به قانون ديگر ارجاع ميداد .چرا که به هر حال حتّا شرکت تجارتي که تشکيل ،اداره ،انحالل و تصفيه
امور آن قواعد خاص خودش را دارد ،به طور مطلق بينياز از قواعد عام حقوق مدني نيست .با وجود اين ،در حقوق
ايران و بيشترکشورها انواعي از شرکتها ،پس از اراده اوليه به حکم قانون ايجاد و منعقد ميگردد ،مانند شرکتهاي
تجارتي.
 1-2تعريف شرکت تجارتي
در قانون تجارت ايران ،بر خالف قانون مدني تعريفي از شرکت تجارتي ديده نميشود .دکترحسن ستوده
شرکت تجارتي را چنين تعريف ميکند« :شرکت تجارتي اصوالً عبارت است از اينکه چند نفر مالي را براي تجارت
و استفاده از منافع آن در ميان گذارند( ».ستوده تهراني،1312،ص .)153
دکتر ربيعا اسکيني ،شرکت تجارتي را قراردادي ميداند «که به موجب آن يک يا چند نفر توافق ميکنند
سرمايه مستقلي را که از جمعآورده هاي آنها تشکيل ميشود ايجادکنند و به مؤسسهاي که براي انجام مقصود
خاصي تشکيلميگردد ،اختصاصدهند و در منافع و زيانهاياحتمالي حاصل از بکارگيري سرمايه سهيمشوند».
(اسکيني ،1371 ،ص.)17
يکي از اشکالهايي که دکتر محمد رضا پاسبان به تعريف باال ميگيرد ،اين است که با توجه به اشاره
نويسنده مزبور به لزوم وجود حداقل دو نفر در تشکيل شرکت در بحث خصايص شرکت تجارتي ،به نظرميرسد

ذکر عبارت (يک يا چند نفر)بايستي ناشي از مسامحه بوده و يا اينکه ناظر به شرکتهاي يک نفره در حقوق اروپايي
باشد (پاسبان ،1311 ،ص.)15
 1-3فلسفه تشکیل شرکت تجارتي
از يک منظر ،فلسفه تشکيل شرکت که بيشتر در بردارنده مفهوم مدني شرکت است ،برمي گردد به اولين
اقدام بشر در تشريک منافع و حقوق براي کسب سود ،امّا مهمترين فلسفه تشکيل شرکت در همه دوران ،تضمين و
امنيت سرمايه است.
آقاي ميکا والتاري نويسنده فنالندي با الهام از منبعي باستاني ،نقل قولي از يک پزشک مصري در حدود
 1312ق.م آورده و وضعيت سرمايهگذاري در امر کشتيراني بين سوريه و مصر را مقايسه کرده است .پزشک مذکور
ضمن بيان اينکه در سوريه شرکتهايي بوده که سرمايه آن به قسمتهاي کوچک تقسيم ميشده است ،در توجيه فوايد
سرمايهگذاري در اينگونه شرکتهاي باستاني ميگويد« :فوايد به کار انداختن سرمايه من در شرکتها اين بود که
هرگز در خانه ام زر و سيم فراوان وجود نداشت تا دزدها به طمع بيفتند و به قصد سرقت آمده و مرا به قتل برسانند».
(مهاجريان،1373 ،ص .)211
بنابراين اولين وتاريخيترين فلسفه وجود شرکت ،ايجاد امنيت در سرمايه و ثروت است که پس از قرنها به
عنوان مهمترين فلسفه وجودي شرکتهاي تجارتي قابل استناد است ،چرا که امروزه نيز هدف از ايجاد شرکت جمع
سرمايههاي کوچک براي اعمال تجاري بزرگ ،بدون ايجاد مسؤوليت براي سرمايهگذار کوچک است.
در يک جامعه تعداد زيادي از مردم سرمايههاي کوچکي در دست دارند که مايلند آن سرمايهها را در محل
مناسبي به کاراندازند .اين گونه افراد به هيچ وجه حاضر نيستند ،اموال ديگر مثل خانه ،اتومبيل و وسايل مورد
نظرشان به خاطر اين گونه سرمايه گذاري در معرض خطر قرار گيرد.
از طرف ديگر دولت نه ميتواند و نه بايد در امور اقتصادي و تجاري بهطور جامع دخالت کند .وظيفه
نظارت از دولت سلب نمي شود ،ولي اين مردم هستند که گردانندگان واقعي تجارت يک کشورند .بديهي است
،سرمايه هاي کوچک و غيرضروري در جامعه فراوان است که اگر جمع شود تبديل به سرمايههاي کالن ميشود.

حاصل جمع اين سرمايههاي کوچک ،شرکتهاي تجارتي است و شرط عمده آن اين است که سرمايه گذار
مسؤوليت بدهيهاي شرکت را نداشته باشد.
لذا دو وجه عمده در فلسفه تشکيل شرکت هاي تجارتي ديده ميشود:
-1ضرورت تجميع سرمايه هاي خرد براي شکوفايي اقتصادي
-2ايجاد امنيت واحساس مسؤليت محدود توسط سرمايهگذاران
اگر به اين دو عامل عمده توجهکنيم ،متوجه ميشويم که تمام شرکتهاي تجارتي يا دربردارنده هر دو
عامل باال هستند ،يا با پيروي از آنها تشکيل شدهاند .شرکتهاي تضامني برآمده از عامل اولند که احساس مسؤوليت
محدود در آنها براي شريکان معنايي ندارد .امّا فلسفه وجودي شرکتهاي سهامي ،هر دو عامل است.
حال ،آيا ميتوان شرکتي تشکيل داد که فقط عامل مسؤوليت محدود را مدنظر قرار بدهد و نيازي به
تجميع سرمايههاي خرد براي شکوفايي اقتصادي نداشته باشد؟
آشکار است که در دنياي کنوني ،بر خالف گذشته ،اشخاص و افراد به تنهايي سرمايههاي کالني دارند که
خواهان به کار انداختن آن در بازارهاي اقتصاد آزادند .در عين حال ،همان خطرهايي که افراد را به تشکيل شرکتها
سوق ميدهند ،متوجه سرمايه هاي کالن آنها نيز خواهد بود .در واقع سرمايه يک شخص ممکن است به جايي برسد
که ديگر نيازي به مشارکت با ديگر سرمايهگذاران نداشته باشد ،امّا براي احساس امنيت در مورد تمام سرمايه خود،
هنوز نياز به حمايت دارد .در حقيقت نياز دارد تا مسؤوليت او محدود به سرمايهيي شود که آن را به بازار آزاد آورده
است ،بنابراين به منظور راهبري اين گونه سرمايهها ،بعضي کشورها اقدام به وضع شرکتهاي يک نفره 3کرده اند.
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 1-4ماهیت حقوقي شرکت تجارتي
نويسندگان حقوق تجارت براساس تعريف هايي که از شرکت تجارتي آوردهاند ،هرکدام ماهيت متفاوتي
براي آن قايل شدهاند .دکتر منصور صقري شرکت را «عهد» ،دکتر حسين ستوده شرکت را «سازمان» و دکتر ربيعا
اسکيني شرکت را« قرارداد» ميدانند (اسکيني،پيشين،ص .)25
امّا به طور کلي در مورد ماهيت حقوقي شرکتهاي تجارتي دو نظريه عمده وجود دارد :
الف – نظريه قراردادي :
به موجب اين نظريه شرکت چيزي ،جز يک قرارداد نيست ،چرا که قرارداد شرکت ،روابط بين شرکا را
تنظيم مي کند و در روابط ميان شرکاء در اغلب موارد ،قرارداد شرکت بر مقررات قانون تجارت ارجح است
(خزاعي،1311 ،ص .)23-25
براساس ماده  1132قانون مدني فرانسه «شرکت عبارت است از قراردادي که به موجب آن دو ياا چناد نفار
متعهد ميشوند شييي را در شرکت بگذارند به اين قصد که منافع حاصل از آن را بين خود تقسيم نمايند( ».همان،ص
 .)32براين اساس براي تاسيس يک شرکت دو يا چند نفر توافق بر تاسيس آن مينمايناد .ايان توافاق باياد در طاول
حيات شرکت ادامه داشتهباشد و توسط شخص حقيقي اظهار شود( .مهاجرياان ،پيشاين ،ص  )211-215مطاابق ايان
نظريه تشکيل شرکت با عضو واحد امکانپذير نيست و ماهيت حقوقي اين نهاد با ماهيات حقاوقي شارکت تجاارتي
ناسازگار است.
ب -نظريه سازماني :
براساس اين نظريه شرکت يک تاسيس حقوقي است .در آن اصل بر حاکميت مقررات و قواعد آمره
قانوني است و آزادي افراد و توافق اراده آنها تا ميزاني که با حداقل هاي مقرر در قانون مطابقت داشته باشد ،الزم
االجراست و الّا تخطّي از قواعد آمره شرکت را بي اعتبار ميکند.
در اين نظريه ،شرکت تجارتي به صرف قرارداد طرف ها تشکيل نميشود ،بلکه تشکيل آن بسته به يک
سلسله اقدامات خارج قرارداد است که توسط قانونگذار تعيين مي شود ،براي مثال در شرکتهاي تضامني شرط

تشکيل ،تاديه سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي است .همين مفهوم در مورد شرکتهاي سهامي
صدق ميکند که قانونگذار مقررات حقوقي و مالي خاصي بر آنها حاکم کرده است و عدم رعايت آنها گاهي
موجب انحالل شرکت يا بياعتباري تصميم هاي شريکان مي شود.
براساس نظريه ديوان عالي کشور ،اياالت متحده آمريکا «شرکت تجارتي واحدي است مجازي ،غيرقابل
ديدن و غير قابل لمس که به اعتبار قانون وجود و حيات مي يابد .شرکت موجودي است که صرفاً قانون خالق آن
مي باشد( ».تفرشي،1371 ،ص )52در واقع طبق اين ديدگاه شرکت شخصي مجازي ،قانونمند ،ابدي و داراي
خصوصيت فردي است.
به موجب اين نظريه هم امکان تشکيل شرکت با عضو واحد و هم امکان ادارۀ شرکت بدين شکل وجود
دارد ،چرا که در مرحله تشکيل آنچه که به شرکت اعتبار ميدهد ،حکم قانون است و قانون ميتواند تشکيل
شرکتهاي با عضو واحد را وضع و پيشبيني کند ،همچنانکه در بسياري از کشورهاي اروپايي قانونها ،چنين
شرکتهايي را به رسميت شناختهاند .در مرحله اداره نيز حتّا به فرض عدم پيشبيني قانون چون پس از تاسيس،
شرکت تجارتي از قواعد و مقرراتي پيروي ميکند که با اصول قرارداد مباينت دارد و اراده افراد و قرارداد بين آنها
براي اداره شرکت ضروري نيست ،لذا با پيداکردن شخصيت حقوقي ،ديگر تابع حکم قانون است .امروزه براساس
بسياري از قانونها چنانچه به هر دليل شرکت پس از تاسيس تک عضوي شود ،امکان ادامه حيات آن وجود دارد ،به
طور مثال در ماده  1قانون شرکتهاي تجاري  1811انگليس ،پيشبيني شده «هرگاه ،يک شرکت تجارتي بدون
اينکه حداقل دو شريک داشته باشد ،بيش از شش ماه به فعاليت خود ادامه دهد ،تنها شريک باقيمانده ،در طول دوره
پساز مدت مذکور که ميداند آن شرکت با خود او بهعنوان تنها شريک شرکت به فعاليت خود ادامه ميدهد ،براي
ديون ناشي از قراردادهاي آن شرکت در طول دوره ياد شده ،با شرکت مسؤوليت تضامني دارد .اين وضع ممکن
است ناشي از فوت اعضا و عدمعضويت قائم مقام شرکاي متوفي بهجاي آنان در شرکت يا در اثر انتقال سهام ساير
شرکا به يک شريک باشد ...بههرحال مسؤوليت قانوني به تنها شريک باقيمانده تحميل ميشود( ».اسکيني،
پيشين،ص .)27
مالحظه ميشود که ماده مذکور از نظريه سازماني يا شخصيت حقوقي تبعيت کرده و ادامه حيات يک
شرکت را با يک عضو به رسميت شناخته است .در واقع نظريه مذکور مبتني برشناسايي شخصيت حقوقي براي

شرکت تجارتي به موجب حکم قانون است و اين امر به ويژه در مورد شرکتهاي تک نفره مصداق دارد (پاسبان،
پيشين،ص .)11
در واقع امروزه شرکتهاي تجارتي ،ديگر محوري ترين عنصر تعريف سنّتي خود يعني مشارکت و توافق
ارادۀ شرکا را در خود ندارند و مفهوم و تعريف شرکت در حال دگرگوني است .اين دگرگوني با توجه به پذيرش
شرکتهاي يک نفره به ويژه در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ملموس و قابل توجه است .براساس نظريه سازماني،
قانونگذار براي شرکتهاي تجارتي ،استقالل قايل شده و ديگر آن را تابع اراده طرفين و قرارداد آنها نمي داند و آنها
را به عنوان موسسه معرفي مي نمايد( .ستوده تهراني ،پيشين،ص  ،)153چراکه به محض انجام تشريفات و ثبت يک
شرکت ،قانونگذار براي آن شخصيتي جديد به نام «شخصيت حقوقي مستقل از اعضا يا عضو آن» در نظر مي گيرد
که حقوق ،وظايف و اموال مخصوص به خودش را دارد و سازماني مستقل از اموال و دارايي هاي اعضا است .در
واقع به حکم قانون اصل بر استقالل اموال شرکت قرار مي گيرد و با ايجاد شخصيت حقوقي به موجب قانون اصول
و قواعد شرکتهاي تجارتي از جنبه قراردادي دور شده و مقررات قانون ،بقا و زندگاني شرکت هاي تجارتي را تابع
شرايط مخصوص ميسازد.
اين موضوع درباره شرکتهاي ملّيشده 5بيشتر واضح است ،زيرا دراين نوع شرکتها شرکايي وجودندارند که
اراده خود را ابرازکنند( .ستوده تهراني ،پيشين،ص  )153درواقع اصل شخصيت حقوقي ،جنبهي قراردادي شرکت را
ازبينميبرد .از اين روي نظريه سازماني يا شخصيت حقوقي در دنياي کنوني از قدرت و برتري برخورداراست.
شخصيتحقوقي وقتي به فلسفه وجودي خود که تعدّد دارايي براي شخص انساني است ،پاسخکامل مي-
دهد که فارغ از دغدغه شريک با شخصواحد قابل تشکيل باشد که در حقوق اروپايي تارسيدن به اين کمال راه
درازي طي شدهاست و در اوضاع کنوني ،کشورهاي اروپايي وجود شرکت با شخص واحد را به رسميت شناختهاند.
(خزاعي ،پيشين،ص )33
اين درحالي است که در حقوق ما با ديده ترديد به شرکتهاي تک نفره يا با عضو واحد نگاه ميشود و حتّا
در مرحله اداره نيز به رسميت شناخته نمي شود و با عضو واحد شدن شرکت را موجب انحالل آن مي دانند .امّا با
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ارزيابي ماهيت شخصيت حقوقي مي توان به ترديدها پايان داد.
 1-5ماهیت شخصیت حقوقي
در پاسخ به تناقضي که در عنوان «شرکت با عضو واحد» وجود دارد بايست به مساله شخصيت حقوقي
مراجعه کرد .پرسش اساسي در اين باره ،اين است که آيا يک انسان (شخص حقيقي) مي تواند عالوه بر شخصيت
حقيقي خود ،واجد يک شخصيت حقوقي نيز باشد؟ يعني عالوه بر يک شخص حقيقي ،يک شخص حقوقي هم به
حساب آيد؟ يا اينکه جمع بين آنها امکان پذير نيست؟ شخصيت حقوقي عبارت است از صالحيت و قابليتي که
شارع يا خردمندان (قانونگذار) براي غير شخص حقيقي فرض و اعتبار مي کنند تا به موجب آن وصف ،اين
موضوعات (موضوعاتي غير از شخص حقيقي ) بتوانند صاحب حقوق و تکاليف گردند( .صفار ،1373،ص )13
امّا آيا براي شخص حقيقي نيز مي توان شخصيت حقوقي در نظر گرفت؟ مگر انسان زنده داراي حيات
طبيعي و مستقل ،به خودي خود واجد صالحيت و قابليت برخورداري از حقوق و تکاليف نيست؟
براي پاسخ به اين سوال ،بايست به عناصر و عوامل ايجاد يک شخصيت حقوقي پي برد .امّا قبل از آن
بايست پذيرفت که شخصيت حقوقي يک عنوان اعتباري است که به موجودات داده مي شود و انسان به عنوان تنها
مصداق شخص حقيقي موجودي است که مي تواند موضوع اين عنوان اعتباري قرار گيرد ،بنابراين اجتماع اين دو
نوع شخصيت (حقيقي و حقوقي ) در مورد انسان زنده داراي حيات مستقل که واجد شخصيت حقيقي است ،نه تنها
معقول ،بلکه عملي و امکان پذير است( .همانجا)
به طور مثال انسان مي تواند با وقف ،بخشي از دارايي خود را از بخش ديگر دارايي خود تفکيک و تجزيه
کند و براي بخش اول دارايي با عقد وقف ،شخصيت حقوقي ايجاد کند .در واقع واقف نسبت به بخشي از دارايي
خود شخصي حقيقي و نسبت به بخشي ديگر شخص حقوقي محسوب مي شود.
براي ايجاد يک شخصيت حقوقي سه عامل مشترک الزم است :
-1

وجود يک موضوع که عنوان شخصيت حقوقي بر آن ياد شود .از آنجا که شخصيت

حقوقي يک عنوان اعتباري است ،موضوعات مختلفي از جمله شخص حقيقي مي تواند موضوع آن باشدو

نميتوان موضوع شخص حقوقي را به دستهاي از اشخاص حقيقي اختصاص داد ،بلکه ممکن است شخص
واحد حقيقي نيز واجد اين عنوان اعتباري گردد.
-2

وجود مصالح و منافعي ضروري و هدف مشروع

-3

اراده معتبر که عنوان اعتباري شخصيت حقوقي را بر موضوع مذکور اعتبار کند ،مانند

قانونگذار يا شارع.
مالحظه مي شود که سه عامل مذکور هيچ گونه منافاتي با قائل شدن شخصيت حقوقي براي يک شخص
حقيقي ندارد و تشکيل شرکت با عضو واحد به عنوان يک شخصيت حقوقي که اراده قانونگذار با هدف جذب
سرمايه هاي کالن اشخاص حقيقي ،آن را شناسايي مي کند ،منطبق با نظريه شخصيت حقوقي و قابل تحقق است.
ازطرفي وقتي که يک فرد انساني در قالب شرکت با عضو واحد داراي شخصيت حقوقي مي شود ،به نحوي که مي
تواند بخشي از دارايي خود را موضوع آن شخصيت قرار دهد ،پس به طريق سزاوارتر اشخاص حقوقي هم مي توانند
به تنهايي به عنوان يک عضو ،شرکتي با عضو واحد ايجاد کنند.
در حقيقت ماهيت حقوقي شرکت با عضو واحد ،مبتني بر ماهيت حقوقي شخصيت حقوقي است و براي
همين ارکان آن شرکت با ارکان سنّتي ديگر شرکتهاي مدني و تجارتي متفاوت است و مي توان گفت که کاربرد
کلمه (شرکت) براي شرکت مذکور ،حکايتگر يک شخص حقوقي و اعتباري است و معناي اصطالحي و لغوي
خود در حقوق سنّتي ما را از دست داده است و بيشتر به عنوان يک (موسسه ) قابل شناسايي است .موسسه اي که به
حکم قانون احکام شرکتهاي تجارتي بر آن حکم مي کند و هدفش کسب سود و منفعت در چارچوب قواعد
تجارتي با امکان تبديل شدن به ديگر شرکتهاي تجارتي است.
هر چند ديگر قرارداد به عنوان مبناي تشکيل شرکت با عضو واحد جايگاهي ندارد ،امّا دليل نميشود که
شرکت باعضوواحد ،به طور کلي با مباني حقوقي قواعد سنّتي فقه و حقوق ما ناسازگار باشد ،چرا که در قواعد فقه
اسالمي و (حقوق موضوعه) ما نهادهايي به عنوان شخصيت حقوقي يک انسان شناسايي شدهاند که به طور کامل با
ماهيت حقوقي شرکت با عضو واحد منطبقند .نهادهايي که شخص حقيقي را به دو اعتبار ،واجد صالحيت مي کند،
يکي به اعتبار انسان بودن و شخصيت حقيقي آن و ديگري به اعتبار شخصيت حقوقي انسان .پذيرش تئوري (ذمه) در
فقه اسالمي آن طور که دکتر محمد جواد صفار در کتاب شخصيت حقوقي مطرح فرموده اند حکايت از شناسايي
شخصيت حقوقي براي اشخاص حقيقي در اسالم است .چنانکه دکتر سنهوري در مورد (ذمه) ميگويد« :در فقه

اسالمي ،ذمّه عبارت از وصف شرعي است که شارع وجود آن را در مورد شخص آدمي فرض و اعتبار مي کند».
(صفار ،پيشين ،ص )11
پذيرش استقالل دارايي شخص از سوي شارع براي يک شخص حقيقي که قدرت دارا شدن حقيقي را
ندارد ،شناسايي شخصيت حقوقي براي اوست .همان طور که در تبصره ماده  585قانون مجازات اسالمي براي يک
ميت شخصيت حقوقي قايل شده و عنوان داشته« :دية مذکور در اين ماده به عنوان ميراث به وارث نميرسد ،بلکه
مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت ميگردد و در راههاي خير صرف ميشود».
جمهور فقيهان شيعه ،ارزشي که براي انسان آزاد زنده قايلاند ،براي پس از مرگ او نيز قايل ميشوند.
همچنان که اين اهميت را وقتي در شکم مادر جنيني بيش نبود ،قائل بودند .دراعتقاد فقهاي شيعه آنچه از زنده حرام
است از انسان مرده نيز حرام است« ،أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَيِّ» (شيخ صدوق،1513 ،ص  .)75برخي تعيين ديه
براي شخص ميت را نوعي مجازات و برخي نوعي جبران خسارت دانستهاند .اما با توجه به اينکه قانونگذار و فقيهان
شيعه ،براساس روايات متعدد ،حکم به تعلق ديه به ميت دادهاند ،بنابراين نميتوان ماهيت آن را جبران خسارت
دانست .در روايتي امام جعفر صادق (ع) فرمود « :علت اينکه تعيين صد دينار براي ميت شده اين است که مرده مانند
جنيني است که روح در او دميده نشده است( ».آقايي،1311،ص  .) 73بنابراين همانطورکه شارع براي جنين
شخصيت حقوقي قايل است ،براي ميت نيز شخصيت حقوقي قايل است .در واقع وقتي شارع براي يک ميت
شخصيت حقوقي قايل مي شود ،به طور حتم ،در فقه اسالمي پذيرش شخصيت حقوقي براي يک انسان زنده ،به
طور کامل بديهي به نظر مي آيد.
در مساله وقف فقيهان اسالم ،آنچه را که در نوشتههاي خود باعنوان وقف ،ساخته و پرورشدادهاند ،يک
سازمان حقوقي شخصگونه است ،که چيزي از يک شخصيت حقوقي کم ندارد .موجودي که داراي نام و بودجه
خاصي است ،به وسيله مديري به نام متولي اداره مي شود ،رقبات وقف دارايي او را تشکيل ميدهد که ممکن است
مورد اجاره يا فروش قرارگيرد و در نتيجه  ،وقف طرف قرارداد واقع شود ،طلبکار يا بدهکار گردد ،خواهان و يا
خوانده واقع شود و به حيات خود ادامه دهد ،درحاليکه وجودي مستقل از واقف و داراييهاي شخصي او دارد و حتا
پس از مرگ واقف به زندگي خود ادامه ميدهد ،يعني وجودي نسبتاً دايمي دارد (صفار ،پيشين ،ص  .)227بههمين
دليل قانونگذار ايران به موجب ماده ( 3قانون تشکيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصّوب
)53/12/5که به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ،اعالم ميدارد «هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است »...پس

وقف و موقوفه از لحاظ ماهيت حقوقي،به طور دقيق ،توجيهکننده مبناي فقهي و حقوقي شرکت با عضو واحد است،
چراکه تاييد شوراي نگهبان دليل بر شرعي بودن و شناسايي شخصيت حقوقي براي يک شخص حقيقي در اسالم
است.
مبناي فکري نپذيرفتن شرکت با عضو واحد ،تعدد اموال و دارايي است ،به نحويکه ميگويند ،هرکس با
تمام دارايي و اموال خود مسؤول پرداخت ديون و تعهدات مالي خود است و نميتواند قسمتي از دارايي خود را
براي دسته معيني از معامالت اختصاص دهد و از دسترسي طلبکاران دورسازد.
اين مبنا با واقعيت منطبق نيست ،زيرا با پذيرش تئوري شخصيت حقوقي در کشور ما هر شخص حقيقي
ميتواند ،مطابق مقررات حقوقي با تجزيه و تفکيک دارايي خود ،شخص حقوقي ايجادکند .چنانکه واقف با
اختصاص بخشي از دارايي خود به هدف خير ميتواند شخصيت حقوقيي به نام موقفه ايجادکند .پس اگر تئوري
شخصيت حقوقي در توجيه ماهيت شرکت سهامي تجارتي پذيرفته شود -که همين تئوري مورد قبول غالب
نويسندگان نيز ميباشد(صفار ،پيشين ،ص  - .)173اين سؤال مطرح ميشود که چرا در حقوق ايران يک شخص
نتواند با تفکيک دارايي خود و اختصاص آن به فعاليتهاي تجاري شخصيت حقوقيي به نام «شرکت» ايجادکند؟
در واقع درصورتي که ماهيت شرکت را شخص حقوقي بدانيم با قبول شخصيت حقوقي وقف ،که از
اختصاص دارايي به هدف خير ايجاد شده است ،ميتوان شرکت با شخص واحد را نيز در حقوق ايران مطابق با
قاعده دانست .نياز ذاتي شخصيت حقوقي اين نيست که براي تشکيل آن وجود دو يا چند عضو ضرورت داشتهباشد،
بهطور مثال در مادهي  1اليحه قانوني  1357در مورد شرکتهاي سهامي به صراحت وجود شعبه مستقل براي اين
شرکتها پيشبيني شدهاست .در بند  5مادهي مذکور قيدشده که يکي از مواردي که ذکر آن در اساسنامه الزامي
است ،عبارت است از «مرکز اصلي شرکت و محل شعبه آن اگر تاسيس شعبه مورد نظر باشد ».شعب اين گونه
شرکتها اگرچه شخصيت حقوقي مستقلي ندارند ولي همه امتيازات ،حقوق و وظايف شخص حقوقي مستقل را دارا
هستند .بهعبارت ديگر شعبه شرکت ،شرکت ديگري است که توسط شرکت هاي مادر تاسيس ميشود و شريک
ديگري ندارد (خزاعي ،پيشين،ص .)35
بنا به تحليلهاي باال ،پذيرش تشکيل شرکت با عضو واحد و اداره آن در حقوق تجارت ايران از زمينه ها و
مباني آسان و سهلي برخوردار است .کشورهاي توسعه يافته ،مدّتهاست که تشکيل چنين شرکتهايي را بر مبناي
ماهيت شخصيت حقوقي پذيرفتهاند و قدرتهاي نوظهور اقتصادي نظير هند و چين نيز در پي اصالح قانون هاي

تجارتي خود ،براي به رسميت شناختن چنين شرکتهايي هستند .البته قانونگذار ايراني نيز در صورت تصويب اليحه
اصالح قانون تجارت گام بلندي در پذيرش اين گونه شرکتها در قالب شرکتهاي با مسئووليت محدود خواهد
برداشت.
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 2داليل موافقان و مخالفان شرکت با عضو واحد
بيشتر کشورهاي دنيا سعي کردهاند  ،قانون ها و مقررات تجارتي خود را محدود به دو نوع نهاد مشارکت
تجارتي 5و شرکت تجارتي 73نمايند و از حضور شرکتهاي مختلف با مقررات کهنه و دست و پاگير در قانون هاي
خود جلوگيري کنند .قانونگذار ايران نيز از سالها پيش در اين امر مستثنا نبوده است .ميل به حذف قواعد سنّتي
شرکتها ،يک تمايل عمومي است و کسي نميتواند در دنياي رو به پيشرفت تجارت بر آن خط بطالن بکشد .امّا
نميتوان انکار کرد که هنوز در دنياي پيشرفته کنوني يک بيم و هراس عمومي در مورد شرکتهاي تجارتي وجود
دارد که اين مساله برميگردد به همان نگاه و مشکالت سنتي که افراد در زمينه حقوق مدني و تعهدات مالي داشته-
اند.
وقتي که شرکتهاي تجارتي واجد مسؤوليت نامحدودند ،چون مطابق با قواعد سنتي بوده اند و طلبکاران مي
توانند،عالوه بر اموال شرکت به اموال و داراييهاي شخصي شريکان رجوع کنند ،هيچ گونه بيم و هراسي وجود
ندارد،
به طور مثال ،در شرکتهاي اشخاص بستانکاران با مشکلي مواجه نيستند .ولي زماني که بستانکارها با
شرکتهاي سرمايه و مسؤوليت محدود روبرو ميشوند ،ترس از عدم وصول ديون خود به لحاظ تفکيک و تجزيه
دارايي شريکان ،از دارايي و سرمايه شرکت ظاهر ميشود.

 -1ماده  738پيشنويس اليحه اصالح قانون تجارت بيان ميدارد« :شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که به وسيله
يک يا چند شخص تشکيل گرديده و هريک از شرکا نسبت به بدهيها و تعهدات شرکت تا ميزان سرمايهاي که در
شرکت گذاردهاند مسئوليت خواهند داشت».

-Campership
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-Corporation
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پس آنچه اهميت دارد ،مساله مسؤوليت يا محدوديت مسؤوليت در شرکتهاي تجارتي است .موضوع پر
اهميت مسؤوليت ،1همچون ستاره درخشاني بر آسمان انواع شرکتها ميتابد .درواقع موسس يا موسسان ،هر شرکت
را بر اساس نوع مسؤوليت تشکيل و ثبت مي کنند و تمام اشخاص عضو و غير عضو نيز اولين توجه شان به نوع
مسؤوليت شرکت است تا ديگر مقررات آن ،زيرا به طور کل و تنها درجه وسعت يا عدم وسعت مسؤوليت در
شرکتها مبين واقعيت و ماهيت آنهاست .مشکلي که امروزه در کشورها در زمينه حقوق تجارت و به خصوص حقوق
شرکتها مطرح است ،همان مشکلي است که بيشتر کشورهاي صنعتي ،قرنها پيش و بعضي از کشورهاي آسيايي،
آفريقايي و آمريکاي التين در حال حاضر با آن روبرو هستند،يعني سو استفاده از قانون شرکتها و کالهبرداري با
تاسيس يک شرکت با مسؤوليت محدود (مهاجريان ،پيشين ،ص .)58
بيترديد پرکاربردترين شرکتها ،شرکتهايي هستند که در آنها مسؤوليت شريکان محدود است .در حقوق
تجارتي ايران ،شرکتهاي سهامي و با مسؤوليت محدود بيشترين توجه افراد را براي تشکيل و ثبت به خود جلب
ميکنند .چون در آنها مسؤوليت شخص (عضو) محدود به سهام و سرمايه است و اگر قادر به پرداخت ديون خود
نباشد ،اعضاي آن ،مجبور به پرداخت ديون شرکت از دارايي خود نيستند.
از نگاه يک بستانکار شرکتهايي که واجد مسؤوليت محدودند ،بسيار پر خطرند ،چرا که فرد در قالب آنها
ميتواند معامالت و قراردادهاي بسيار منعقد کند و اموال انبوه را ببرد ،در حالي که مسوليت آن محدود به سرمايه يا
سهامي است که در شرکت دارد .ولي از ديدگاه يک اقتصاددان يا تاجر ،مسؤوليت محدود سرمايهگذاري در جامعه
را تشويق ميکند و شهامت و خطرپذيري را نهادينه ميسازد .در واقع راههاي تازه افزايش داد و ستد را ميگشايد.
و عالوه بر داشتن نفع شخصي مشوق تجارت و سرمايهگذاري است که براي سالمت اقتصاد جامعه يک
ضرورت محسوب ميشود.
برمبناي همين ديدگاهها تشکيل شرکت با عضو واحد مخالفان و موافقاني دارد که علّتهاي مختلفي براي
ديدگاهاي خود ميآورند .امّا عمده دليل اين دو گروه همين مساله (مسؤوليت) است .آنچه که اهميت دارد اين
است که اختالف بر سر شناسايي اين شرکتها ،بيشتر از آنکه به ماهيت حقوقي آن مربوط شود به آثار و نتايج حقوقي
و اقتصادي آن بر ميگردد .بنابر اين تالش ميشود ،در دو مبحث ذيل ،داليل مخالفان و موافقان بررسي و پاسخ
مناسب براي آنها ارايه شود.
- Responsibility
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 2-1مخالفان و داليل آنها
همان طور که در باال آمد ايجاد و اقدام به تقلّب در زمينه حقوق شرکتها ،مشکل عمده اشخاص در ارتباط
با معامالت و قراردادهايي است که با شرکتها دارند .مهمترين داليل مخالفان با تشکيل شرکت با عضو واحد ،همين
امر است که با تشکيل چنين شرکتهايي شخص ميتواند اموال و دارايي خود را تجزيه و خطرهاي ناشي از
مسؤوليت ،عدم مهارت در تجارت و کوتاهي در آن را به ديگر اشخاص جامعه تحميل کند.
به طور قطع ،در چنين اوضاعي بر خالف هدف اصلي ايجاد شرکتهاي با مسؤوليت محدودکه تشويق
سرمايهگذاري است ،اشخاص به شرکتهاي با عضو واحد بدبين شده اند و اعتماد آنها سلب ميشود و در نتيجه
موجبات رکود اقتصادي فراهم ميشود .مخالفان اين شرکتها ،تشکيل آنها را ،موجب باال رفتن ضريب خطرپذيري
فعاليتهاي اقتصادي و تقلب نسبت به قانون ميدانند .اگر قرار باشد ،هر شخص حقيقي بتواند اموال و دارايي خود را
تجزيه و تفکيک کند و مسؤوليت آن در مقابل ديگران نامحدود نباشد ،ديگر فردي با وي معامله نميکند .امّا
وحدت دارايي و مسؤوليت نامحدود موجب تمايل عمومي به انجام معامالت با ديگران ميشود ،چرا که تجار ،خطر
فعاليتهاي خود را از محل دارايي خود جبران ميکنند .تصور کنيم که تمام افراد جامعه ،درصدد تشکيل چنين
شرکتهايي برآيند ،ديگر هيچ کس نسبت به ديون خود با تمام دارايي و اموال خود ،مسؤوليت ندارد .به همين دليل
مخالفان معتقدند به رسميت شناختن اين شرکتها منطبق با منافع اقتصادي و تجارتي نيست .امّا موافقان با اين شرکت
داليل ديگري ارايه ميکنند که در پاسخ به اشکال هاي مخالفان واقع گرايانهتر به نظر ميرسد.

 2-2موافقان و داليل آنها
شرکت با عضو واحد بارزترين نمونه مسؤوليت محدود مي تواند باشد .در اين شرکت مسؤوليت محدود به
حداقل ممکن ميرسد .موافقان اين مسأله را نقص يا عيبي براي شرکت با عضو واحد نميدانند .آنها نيمه ديگر ليوان
را نيز در نظر ميگيرند .اگر تاجر يقين داشتهباشد که با ورود وي در شرکت با شخص واحد در بدترين حالت فقط
آنچه که در شرکت سرمايهگذاري کرده و اختصاص به امر شرکت و تجارت داده است ،به خطر ميافتد و نه ساير
داراييهاي او ،در سرمايهگذاري بيمي به خود راه نميدهد و هيچگونه توسّلي به راههاي غير قانوني براي نجات از
مسؤوليت در مقابل طلبکاران نمينمايد .سرمايه اندک او منتج به سرمايهي بزرگ و امور تجارتي مهمتر و در نتيجه

پاسخگويي بهتر به طرفهاي قرارداد ميگردد .ضمن آنکه با تشکيل اين شرکت ميتواند امور را به شکل قانوني به
مدير و متخصص بسپارد و ريسک ضرردهي را به حداقل برساند .در واقع تاجري که سرمايه هاي ديگرش را در
امنيت ببيند ،جرأت سرمايهگذاري بيشتري پيدا ميکند.
از طرفي اقدام به کالهبرداري و تقلب نسبت به قانون مساله اي نيست که خاص شرکت با عضو واحد يا
ديگر شرکتهاي با مسؤوليت محدود باشد .وانگهي در صورت احراز کالهبرداري و تقلب ،ديگر مسؤوليت محدود
مطرح نيست و کليه اقدامات فرد يا شخص واحد که مبادرت به تشکيل شرکت کرده است ،باطل و مسؤوليت،
متوجه تمام اموال او ميشود .همچنين قانونگذاري که تشکيل شرکت با عضو واحد را به رسميت ميشناسد ،مي-
تواند مقررات جزايي الزم براي ضمانت اجراي آن وضع کند .همان طورکه قانون تجارت ايران در اليحه قانوني
سال  1357از ماده  253تا  258مقررات جزايي شديدي براي جلوگيري از کالهبرداري و تقلّب در شرکتهاي سهامي
که به نوعي با مسؤوليت محدود محسوب ميشوند ،وضع کرده و در ماده  273همان قانون ،مسؤوليت شرکت و
شخصي که اقدام او موجب بطالن شرکت يا مصوبات آن شده است را مسؤوليت تضامني دانسته است .پس در مورد
شرکتهاي با عضو واحد بسيار راحتتر ،ميتوان چنين ضمانت اجراهايي را در نظر گرفت و اعمال کرد .کما اينکه
در ماده  755پيش نويس اليحه اصالح قانون تجارت مجازات حبس و محروميت شديدي براي موسسان و مديران
متقلب در شرکت تک نفره پيشبيني کرده است.
ضمن آنکه مسؤوليت محدود خاص شرکت با عضو واحد نيست و پرطرفدارترين شرکتها ،شرکتهايي
هستند که مسؤوليت در آنها محدود است و يکي از راههاي جلوگيري از سواستفاده در طرز تفکر مسؤوليت
محدود ،ثبت شرکت و اعالن آن است .به نحوي که اشخاص جامعه از وجود شرکتي با عضو واحد که مسؤوليت
محدود دارد به راحتي مطلع ميشوند و در انعقاد معامالت خود ،رعايت نکات الزم را براي جلوگيري از تقلب و
کالهبرداري

مي کنند و اين موضوع نه تنها باعث رکود اقتصادي نميشود ،بلکه شفافسازي اقتصادي را که

خود يکي از مباني رشد اقتصادي است ،به دنبال دارد .مواد  715 ،713 ،712 ،758 ،751 ،757 ،753 ،752و 711
پيشنويس اليحه اصالح قانون تجارت دربر دارنده راهکارهاي موثر جهت شفاف سازي امور شرکتهاي با عضو
واحد است که به حال اشخاص ثالث بسيار مفيد واقع ميشود.
گذشته از اين ،شرکت با عضو واحد ،مانع تشکيل شرکتهاي صوريي ميشود که در واقع يک عضو دارد،
امّا با معرفي چند عضو ثبت ميشود .اين اقدام صوري عالوه بر اينکه موجب بروز اختالفات حقوقي فراواني ميشود،

شفافسازي اقتصادي را به حداقل ممکن ميرساند .امّا در شرکت با عضو واحد ،سرمايهدار از شخصيت حقوقي
خود براي محدود سازي خطرهايي که متوجه سرمايه خود ميشود ،به طور شفاف استفاده ميکند و همگان را مطلع
مي سازد که براي کار تجاري ،نيازي به شريک ندارد و مسؤوليت آن نيز در حد سرمايه يا سهام شرکت است .براي
همين ،کشورهاي اروپايي براي جلوگيري از عدم شفافيت در امر تجارت قايل به تشکيل اين گونه شرکتها شده اند.
از ديرباز در کشورهاي اروپايي براي تشکيل شرکت با شخص واحد شرايطي وجود داشته است .در کشورهاي
انگلستان و اياالتمتحدهآمريکا 8و در فرانسه 12اجازه تاسيس شرکت به شخص واحد دادهشده است .درحاليکه در
ايران براي رسيدن به هدف ،از حيله به قانون استفاده شده است ،به اين ترتيب که پدر خانواده به نام خود و همسر و
فرزند صغير شرکتي صوري تاسيس و سپس با شخص حقوقي جديد ،خود به تنهايي شرکت مورد نظر را تاسيس و
تشکيل ميدهد (خزاعي ،پيشين،ص .)111 -115
ازطرفديگر ،انديشه تشکيل شرکت با عضو واحد مصاديق زيادي در حقوق تجارت ما دارد و مسبوق به
سوابق قانوني متعددي است .طرفداران شرکت با عضو واحد ،مصاديق متعددي از شرکتهاي تجارتي و شخصيتهاي
حقوقي با عضو واحد را به عنوان نمونه در حقوق ايران معرفي مي کنند ،که در مورد شعب شرکتهاي سهامي يا
وقف پيشتر توضيح داده شد .امّا نمونه هاي قانوني ديگري نيز معرفي مي کنند که به قرار ذيل ميباشند:
الف – شرکت هاي دولتي
طبق ماده  5قانون محاسبات عمومي کشور مصوّب  « 1355/5/1شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي
است که با اجازه قانون ايجاد ميشود و يا به حکم قانون و يا دادگاه صالح ،مليشده و يا مصادره شده و بهعنوان
شرکت دولتي شناختهشدهباشد و بيشاز  12درصد سرمايه آن متعلّق به دولت باشد .هر شرکت تجاريي که از طريق
سرمايه گذاري شرکتهاي دولتي ايجادشود .مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلّق به شرکتهاي دولتي است،
شرکت دولتي تلقيميشود ».شرکتهاي دولتي نظير :بانکهاي دولتي ،شرکت ملي نفت و شرکت بيمه ايران
ب -هبه يا صلح غیر معوّض شرکت هاي دولتي به مؤسسات عمومي غیردولتي :
در بند ز ماده  18قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوّب  1317/3/21مجمع تشخيص
-One

Man Corporation
10
- Socite Unipersonnelle
9

مصلحت نظام پيشبيني شده که «دولت ميتواند نسبت به هبه و يا صلح غير معوّض شرکتهاي دولتي که غير قابل
عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي غير دولتي مشروط بر اينکه شرکت مورد واگذاري در چهارچوب
وظايف مؤسسه مذکور باشد ،تصميم گيري نمايد»...
مالحظه ميشود کهدر هر دو مورد فوق دولت و موسسات عموميغيردولتي ميتوانند به تنهايي شرکتي را
تشکيل يا اداره کنند .بنابراين اين موارد از مصاديق بارز شرکت با عضو واحد محسوب ميشوند.

ج -تجارتخانه:
در قانون تجارت از مواد  381تا  521نهادي به رسميت شناختهشده به نام «تجارتخانه» .سياق وضع مواد
قانوني مذکور داللت بر شناسايي شخصيت حقوقي براي اين نهاد تجارتي مي کنند ،چراکه در ماده  381از الزامآور
بودن امضا قائم مقام براي تجارت خانه صحبت ميکند .در ماده  387به عدمالزام تجارتخانه و در ماده  521به
وکالت در امور تجارت خانه يا شعبه تجارت خانه اشاره ميکنند .با توجه به ماده  111قانون تجارت که عنوانداشته
«شخص حقوقي ميتواند داراي کليه حقوق و تکاليف شود »...و نظربه مکلّف و ملزم بودن تجارت خانه و اينکه
امور تجارت خانه بهصورت اعتباري اداره ميشود ،تجارتخانه واجد شخصيت حقوقي است .با اين وجود تجارت
خانه ميتواند متعلّق به يک شخصيت باشد ،اعم از اينکه آن شخصيت يک شخص حقوقي باشد يا يک شخص
حقيقي.
 3شیوه هاي تحقق شرکت با عضو واحد
 3-1تأسیس شرکت با عضو واحد:
عناصر و عوامل سنتي تشکيل يک شرکت تجارتي در دکترين حقوق تجارت عبارتند از :
 -1همکاري دو يا چند نفر ( قرارداد شرکت )
 -2آوردن حصه (نقد ،اموال ،فعاليت و صنعت)
 -3مبادرت به عمليات و فعاليت اقتصادي و بازرگاني
 -5تقسيم سود و زيان و قصد انتفاع

شرکت با عضو واحد ،به جز در عنصر اول در سه عنصر ديگر با ديگر شرکتهاي تجارتي شباهت دارد و
وجود هر کدام از اين عناصر براي تشکيل آن الزامي و ضروري است .امّا در مورد عنصر اوّل ،همانطور که پيشتر
آمد ،در قانون مدني ايران ،شرکت شامل اجتماع حقوق مالکان است و در قانون تجارت در تمام شرکتها به همکاري
و مشارکت بيش از يک نفر تصريح شده است .پيشتر بيان شد که تشکيل شرکت با عضو واحد فرع بر وجود قرارداد
نيست و با توجه به ماهيت شخصيت حقوقي امکان پذير است و حتّا اگر قايل به ضرورت اجتماع حقوق مالکان
باشيم ،ميتوان با پذيرش شخصيت حقوقي براي شخص حقيقي اين اجتماع را تصور کرد ،چراکه اجتماع اعم از اين
است که مالکيتهاي جز با از دست دادن اصالت خود به اتحاد انجامد و وجود يگانه و جداگانه و مستقل بيابد يعني
شخصيت حقوقي پيداکند يا به طور اشاعه در يک مال باقيبماند (صفار ،پيشين ،ص .)173
در واقع يک شخصيت حقوقي که به اعتبار قانون يا شرع ايجادشده با شخص حقيقي ،قرارداد اعتباري
منعقد ميکنند و امکان تشکيل شرکت با عضو واحد ايجادميشود .همچنان که شرکتهاي دولتي با يک عضو امکان
تشکيل شدن را دارند ،يا شرکتها و سازمانهاي بزرگ براي توسعه امور مبادرت به تاسيس شرکتهاي فرعي مي
کنند ،مانند سازمان برنامه که براي تسهيل کار مبادرت به تاسيس شرکت هاي مختلف نموده بود( .ستوده تهراني،
پيشين،ص )111
در مورد تشکيل شرکتهاي تجاري غير دولتي ،با قاطعيت مي توان گفت که حقوق تجارت ايران تشکيل
شرکت تجارت با عضو واحد را به رسميت نشناخته و حداقل عضو براي تشکيل يک شرکت تجارتي مطابق قانون
تجارت دو نفر است .با وجود اين ،مساله اين است که آيا امکان دارد ،يکي از شرکتهاي تجارتي مذکور در قانون
تجارت با يک عضو واحد ادامه حيات دهد؟
 3-2تبديل شرکت هاي تجارتي به (شرکت با عضو واحد)
تبديل شرکتهاي تجارتي به شرکت با عضو واحد به دو صورت امکان دارد :
الف _اختياري

ب _ قهري

الف – تبديل اختیاري :

امکان کاهش اعضاي شرکتهاي تجارتي به يک عضو به شکل اختياري ،يا از طريق انتقال سهم و سرمايه
صورت ميگيرد يا از طريق استعفاي اعضا که جهت سهولت تحليل مطالب در مورد هر يک از شرکتهاي تجارتي
موضوع بررسي ميشود:
-1

شرکتهاي تعاوني :

در مورد شرکتهاي تعاوني ،قانونگذار در بند 2ماده  15قانون بخش تعاوني مصوّب  ، 1372به صراحت
کاهش تعداد اعضا را از نصاب مقرر موجب انحالل دانسته است ،امّا مشروط بر آن که حداکثر ظرف مدّت سه ماه
تعداد اعضا به نصاب قانوني نرسد ،بنابراين در باره شرکتهاي تعاوني ادامه حيات شرکت با يک عضو به ميزان سه ماه
پيش بيني شده است و از طرف ديگر  ،بيان قانونگذار داللت بر اين دارد که انحالل شرکت به دليل کاهش عضو
نياز به وضع قانون دارد و اين حکم در مورد ديگر شرکتها نيز جاري است.
-1

شرکتهاي سهامي:

مطابق ماده  3اليحه قانوني سال  ،1357در شرکت سهامي تعداد شرکا نبايد از سه نفر کمتر باشد .امّا در مواد
 38تا  51به امکان انتقال سهام به ويژه سهام بينام به خصوص در شرکت هاي سهامي عام اشاره شده است ،به فرض
اگر تمام سهام يک شرکت سهامي ،به موجب تبصرۀ  1ماده  25اليحه يادشده در باال ،بينام و متعلّق به سه نفر باشد
و هر سه تصميم به انتقال سهام خود به يک شخص کنند ،اعم از اينکه آن شخص خارج از شرکت باشد يا جزو آن
سه نفر ،تکليف شرکت سهامي چيست؟ آيا منحل خواهدشد يا شرکت به حيات خود ادامه خواهدداد؟ مطابق مواد
 188و  221اليحه قانوني مذکور اين فرض جزو هيچکدام از موارد انحالل شرکت يا مواردي که هر ذينفعي مي
تواند انحالل شرکت را بخواهد ،نيست و به راحتي نميتوان پذيرفت که يک شخصيت حقوقي که حيات او ابدي
است با انتقال سهام از بين برود ،مگر آن که قانونگذاري که به شخصيت حقوقي اعتبار داده است ،در چنين وضعي،
اعتبارآن را سلب کند که در باره شرکتهاي سهامي قانونگذار چنين مساله يي را پيشبيني نکردهاست.لزوم بقاي
شرکت تجارتي  ،شخصيت حقوقي است و تا زمانيکه پابرجاست ،شرکت تجارتي به حيات خود ادامه ميدهد و
پايان شخصيت حقوقي نياز به حکم قانون دارد .به نظر ميرسد ،آنچه که در ماده  3قانون آوردهشده ،ناظر به زمان
تشکيل شرکت است و شامل تک عضوي شدن شرکت ،پساز تشکيل نميشود .اينکه بگوييم دراينصورت
مقررات مربوط به نصاب تشکيل جلسات ،مصوّبات مجامع عمومي و هيأت مدير داللت بر ضرورت چند عضوي

بودن شرکت سهامي در تمام مراحل آن ميکند ،با واقعيت منطبق نيست ،چون حتّا در فرض چند عضوي بودن
شرکت سهامي ،يک عضو ميتواند به دليلداشتن بيشترين سهام تنها عضو موثر و تصميمگيرنده اصلي شرکت باشد
و در عمل ،شرکت را به يکشرکت تکعضوي تبديل کند .عدمپيشبيني تکعضوي شدن يک شخصيتحقوقي
در قانون ،دليل بر تجويز انحالل آن نميتواند باشد ،چون پس از تاسيس و ثبت ديگر مبناي وجودي يک شرکت
قرارداد نيست ،بلکه شخصيت حقوقي آن است.
البته ادارۀ کل حقوقي و تدوين قانون هاي( قوۀ قضاييه) در نظريه مشورتي شماره( )1373/5/3-7/2372
معتقداست که خريد صددرصد سهام شرکت سهامي عام يا خاص توسط شخص حقيقي يا حقوقي واحد ،موجب
خروج شرکت خريداريشده از دايره شمول و حکومت مقرّرات حاکم بر شرکتهاي سهامي ميشود .امّا اداره کل
مذکور استدالل نکرده است که نخست برچه اساسي شرکت از شمول مقررّات حاکم بر شرکتهاي سهامي خارج
ميشود .دوم اينکه در صورت خروج چه مقرراتي بر آن حاکم مي شود .به هر حال مطابق مدلول و مفهوم اين
نظريه ،قدر متيقن ادامه حيات شرکت با يک عضو است(ستوده تهراني ،پيشين،ص .)111
 -3شرکتهاي با مسؤوليت محدود:
مطابق ماده  85قانون تجارت حداقل عضو جهت تشکيل شرکت با مسؤوليت محدود دو نفر است .حال اگر
وفق ماده  122قانون تجارت ،دو نفر مذکور سهام خود را به يک شخص واحد انتقال دهند يا يکي( سهم الشرکه)
ديگري را بخرد ،وضعيت شرکت با مسؤوليت محدود چه مي شود؟ موارد انحالل شرکت در ماده  115ذکر شده و
ازآنجاييکه قانونگذار در مقام بيان بودهاست ،اگر (تک عضوي شدن) شرکت با مسؤوليت محدود که فقط با وجود
دونفر قابل تشکيل است ،موجب انحالل شرکت ميشد ،آنرا جزو موجبات انحالل ،قيد ميکرد .امّا ذکري از آن به
ميان نياوردهاست و دليلي نيز وجودندارد که شخصيت حقوقي شرکت با تک عضوي شدن آن زايلشود و حيات آن
به پايانبرسد ،بنابراين درباره اين نوع شرکت نيز اداره شرکت و ادامه حيات آن با يکعضو قابلتصوراست و
مقررات صريحي در مورد انحالل شرکت يا تغيير ماهيت آن به شرکت ديگر وجودندارد.
 -5شرکت تضامني :

حداقل عضو براي تشکيل شرکت تضامني دو نفر است ،امّا اگر به موجب ماده  123قانون تجارت با
رضايت تمام شرکا سهم آنها به يک شخص واحد  -خارج يا داخل شرکت -منتقل شود آيا موجب انحالل شرکت
است؟ در مورد اين شرکت نيز قانونگذار موارد انحالل را در ماده  135بيان نموده ،امّا ذکري از تک عضوي شدن
شرکت نکرده است.
در شرکت تضامني مسؤوليت تضامني است ،به فرض تک عضوي شدن شرکت در صورت ادامه فعاليت،
تمام مسؤوليت بر عهده عضو واحد و شرکت به طور تضامني است .بنابراين ،به نظر نميرسد که ادامه حيات آن با
وجود يک عضو به مانع قانوني برخوردکند.
 -1شرکت نسبي :
مقررات شرکت نسبي همچون شرکت تضامني است به جز اين که ميزان مسؤوليت متفاوت است .هر چند
تشکيل شرکت با عضو واحد به صورت تضامني و نسبي امري بي فايده مي باشد ،امّا ادامه حيات آنها پس از
تشکيل( بادو نفر عضو يا بيشتر) در وضعيتي که شرکت تک عضوي مي شود ،به نظر امکانپذير ميآيد و خروج
اختياري اعضا جزو موارد قانوني انحالل نيست.
 - 5ديگر شرکتها :
ماهيت شرکتهاي مختلط سهامي و غيرسهامي نيازمند وجود شرکاي متعدد است .بنابراين اگر عضوي از
شرکت خارج شود و شرکت به حالت با عضو واحد در آيد ماهيت خود را از دست ميدهد .در شرکت مختلط
غيرسهامي به موجب ماده  151قانون تجارت ،در عمل اداره شرکت با يک شريک ،صورت ميگيرد .به هرحال در
اين شرکتها ،انتقال سهام به يک نفر ،موجب تغيير ماهيت شرکت مي شود ،امّا پذيرش انحالل شرکت بر خالف
نظريه شخصيت حقوقي است.
ب -تبديل قهري :
از نظر برخي از بين رفتن شرکا به طريقي که کليه سرمايه شرکت متعلّق به يک نفر شود ،از موارد انحالل
قهري شرکت تجاري است .به نظر ميرسد ،هر چند که انحالل ممکن است قهري يا اختياري باشد ،امّا موارد انحالل
قهري يا اختياري آن بايد در قانون پيشبيني شده باشد و فوت تمام اعضا و باقيماندن يک عضو يا تعلّق تمام سرمايه

به يک عضو در اثر عامل قهري ارث ،بدون حکم قانون ،نميتواند موجب انحالل محسوب شود .در مورد شرکتهاي
سهامي ،در مواد  188و  221که در مقام بيان موارد انحالل شرکت است ،هيچگونه اشارهاي به فوت اعضا و باقي
ماندن يک عضو نشده است .درحاليکه در مورد شرکتهاي با مسؤوليت محدود ،تضامني ،مختلط غير سهامي،
مختلط سهامي و نسبي فوت عضو به عنوان يکي از موارد انحالل مقرّر شده است،ولي مشروط به پيشبيني در
اساسنامه يا موقوف به رضايت ديگر شريکان و قائم مقام متوفي شدهاست ،بنابراين در ديگر شرکتها نيز بهطور مطلق
فوت ،موجب انحالل نميشود و ممکناست باعث تک عضوي شدن شرکت در ادامه حيات آن شود.
در مورد شرکتهاي تعاوني ،همان طور که پيشتر بيان شد ،صراحت بند  2ماده  15قانون بخش تعاوني
مصوب  1372که عنوان ميدارد «:کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتي که حداکثر ظرف مدّت سه ماه
تعداد اعضاء به نصاب مقرّر نرسيده باشد »...که داللت بر اين دارد که در شرکتهاي تعاوني کاهش چه در اثر عوامل
قهري مانند فوت و چه در اثر عوامل اختياري ،موجب انحالل است و ادامه حيات با يک عضو به مدّت بيش از سه
ماه امکانپذير نيست .امّا براساس مفهوم اين ماده ،در مدّت سه ماه ،امکان ادامه حيات با يک عضو وجود دارد.
بدين ترتيب به نظر ميرسد ،تبديل شرکتهاي تجارتي به شرکت با عضو واحد در طول عمر آنها امکانپذير
است .به نحوي که چنانچه شرکت هاي تجارتي در طول عمر خود به حالت تک عضوي درآيند ،نميتوان آنها را به
جز در موارد قانوني منحل شده ،دانست ،بلکه قدر متيقن اين است که به موجب ماده  222قانون تجارت ،ماهيت آنها
را يک شرکت تضامني و مسؤوليت را متوجه شرکت و شريک واحد ،بدانيم .در هر حال آنچه بيشتر مدنظر قرار
دارد ،تشکيل شرکت با عضو واحد است که در کشورهاي مختلف به ويژه کشورهاي اروپايي به رسميت شناخته
شده است.
 4مطالعه تطبیقي شرکتهاي با عضو واحد
بسياري از کشورها در راستاي شفافسازي امور تجاري اشخاصحقيقي و جلوگيري از تشکيل شرکتهاي
تجارتي صوري ،در مقام بخشيدن شخصيت حقوقي به اشخاص حقيقي و قايل شدن اعتبارحقوقي براي آنها برآمده-
اند .پيشرو کشورهاي دنيا در اين زمينه ،کشورهاي اتحاديه اروپا هستند .در بين کشورهاي آسيايي ،کشور پاکستان با

اصالح قانون ها و مقررات خود شرکتهاي با عضو واحد را به رسميت شناخته و دو کشورچين و هند نيز ،درصدد
اصالح قانون ها و مقررات خود براي به رسميت شناختن شرکتهاي با عضوواحد هستند.
 4-1اتحاديه اروپا
در دسامبر 1818شوراياروپا )EC( 11که بعدها به اتحاديهاروپا )EU( 12تغييرنام يافت .دستورکاري را با
عنوان (دستورکار دوازدهم حقوق شرکتها)که ازجمله دستورکارهاي نسلسوّم آن (اتحاديه) محسوب ميشود،
تصويب کرد .هدفاول اين دستورکار ،بهدستآوردن سطح بااليي از هماهنگي و تضمين آزادي تاسيس شرکتها
بود .وظيفه و هدفاصلي دستورکار ايجاد يک ابزار قانوني براي محدوديت مسووليت در کشورهاي عضو با تاسيس
شرکتهاي با عضو واحد است .ازطرفي چون برخي از کشورهاي عضو () EUپيشترشرکتهاي با عضو واحد را به
رسميت شناختهبودند و برخي هنوز قايل به ضرورت مشارکت بيش از يک نفر براي تاسيس شرکت بودند،
دستورکار ،درصدد برآمد تا اختالفات ميان قانون هاي کشورهاي عضو را رفع و فوايد شرکتهاي با عضوواحد را
پررنگتر کند.
براي اين کار ،بين کشورهاي عضو ،معاهدهاي با عنوان معاهده رم 13انعقاد يافت که در صدد هماهنگي
قانونهاي ملّي کشورهاي عضو در زمينه تاسيس و اداره شرکتها برآمدهاست .براساس اين معاهده ،کشورهاي عضو
مکلفند از ابزارهاي مشخص و الزمي براي کاهش اختالفات ،براي حمايت از سهامداران ،بستانکاران و اشخاص
ثالث استفاده کنند .از جمله اين ابزارها شناسايي راهکارهاي قانوني براي تاسيس شرکت با عضو واحد و مسووليت
آن در مقابل اشخاص ثالث است.دستورکار دوازدهم به عنوان يک ابزار قانوني که مسووليت موسسان مفرد را در
تمام کشورهاي عضو (اتحاديه اروپا) به طور يکسان ،مجاز ميکند ،رهنمودي مشخص براي باال بردن هماهنگي بين
کشورهاي عضو است .قبل از اين دستورکار ،بيشتر کشورهاي عضو (اتحاديه اروپا) بر عنصر همکاري بيش از يک
نفر براي تشکيل شرکت پافشاري ميکردند ،که مبناي حقوقي آنها مفهوم قراردادي شرکت بود .امّا براساس
دستورکار باال ،دولتها بايد شرايط يکساني براي يک شرکت تک نفره در تمام کشورهاي () EUفراهم کنند.در
-European
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بسياري از کشورهاي عضو ،راهحلهاي ملّي متفاوتي از دستورکار مذکور براي تاسيس شرکت تک نفره وجود
داشت ،به نحوي که مدّت زمان طوالني براي عمومي سازي امکان تاسيس شرکت تک نفره صرف شد.کشور آلمان
در سال  1818قانون شرکتهاي با مسؤوليت محدود را اصالح کرد و در آن شرکت تک نفره را به رسميت شناخت.
فرانسه در سال  ،1811بلژيک در سال  1817و دانمارک در سال  1873اين نوع شرکت را به رسميت شناختند .در
سال ( 1885اتحاديه اروپا) آييننامه اجراي دستورکار دوازدهم را تصويب کرد که بر اساس آن با شرايط و
اصالحاتي ،مقررات شرکتهاي با مسؤوليت محدود و تضامني در مورد شرکتهاي تک نفره نيز اعمال مي شود.
براساس گزارش کميسيون شرکتهاي تجارتي (اتحاديه اروپا)  82/5درصد تمام تشکيالت اقتصادي اين
اتحاديه به صورت (ريز موسسه) 15اند که اعضاي آن کمتر از ده نفرند و بيشتر از شرکتهاي بزرگ تجارتي در امور
اقتصادي فعاليت دارند و شرکتهاي تک عضوي نيز به طور معمول متعلّق به همين تشکيالت کوچک هستند .اين
موسسات در (اتحاديه اروپا) ،دو سوم گردش مالي تمام شرکتها را در اختيار دارند.
هرچند که يک شرکت تک نفره در همه اقتصادهاي بازاري مورد نياز است ،ولي اتحاديه اروپا به موسسان
مفرد ،اجازه نميدهد که از اين شرکتها به عنوان سالحي براي کالهبرداري استفاده کنند .در واقع اين موضوع را
يک سپر ميداند نه يک شمشير! اين بدان معناست که مجزاسازي اموال شخصي موسس از اموال شرکت ،بايد
موجب حمايت از بستانکاران شود.
براساس گزارش کميسيون مذکور ،شرکتهاي تک نفره بهترين چارچوب براي گسترش تجارت در
بازارهاي داخلي هستند .ولي براي جلوگيري از خطرهاي آن ،در کشورهاي عضو راهکارهاي مختلف در پيشگرفته
شده است .در کشور آلمان ،سهامدار بايد تمام سرمايه را بپردازد ،يا اينکه سرمايه مورد نياز شرکت را بپردازد و براي
بقيه آن ضمانت بدهد.
در آلمان هيچ حدي براي شخص حقيقي موسس يک شرکت تک نفره وجود ندارد که نتواند شرکت تک
نفره ديگري ايجاد کند .در ايتاليا و بلژيک يک شخص حقيقي که مبادرت به تاسيس شرکت تک نفره کرده است،
در قبال بدهيهاي شرکت ،مسؤوليت نامحدود دارد ،به همين دليل شخص حقيقي نميتواند عضو مفرد بيش از يک
- enterprise

-micro
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شرکت تک عضوي باشد .در فرانسه ،نخست چنين محدوديتي وجود داشت امّا با اصالح قانون ،امروزه يک شخص
حقيقي مي تواند عضو چندين شرکت با مسؤوليت محدود باشد .از سوي ديگر شرکت با مسؤوليت محدود
نمي تواند شرکتي با مسؤوليت محدود ديگر را که توسط يک فرد تاسيس شده است ،به عنوان تنها شريک خود
انتخاب کند .اين گام قانونگذار فرانسوي ،امري نوين در اصالحات قانوني و ايجاد وضعيت مناسب براي تضمين
مسؤوليت شرکتهاي با عضو واحد در مقابل بستانکاران است.
در آلمان براي شرکتهاي تک عضوي و شرکتهاي تک عضويي که به تاسيس چند شرکت ديگر تک
عضوي اقدام کرده اند ،سه سطح مسؤوليت در نظرگرفته شده است:
-1

جبران خسارت وارد شده توسط شرکت

-2

مسؤوليت براساس سو مديريت

-3

مسؤوليت شرکت مادر در قبال خسارتهاي وارد شده توسط شرکت تک عضوي فرعي.

در فرانسه شرکت مادر که به تاسيس گروهي از شرکتهاي تک عضوي اقدام کرده است ،ميتواند محکوم
به مسؤوليت عملي مدير شود.
 4-2تئوري شکافتن نقاب شرکتي در (اتحاديه اروپا)
بسياري از اشخاص با ايجاد شرکت تجارتي درصدد پنهان کاري و مخفي سازي سرمايههاي خود برمي-
آيند .از جمله نتايج ناگوار شرکتهاي تک نفره نيز همين موضوع ميتواند باشد که باعث ارايه تئوري شکافتن نقاب
شرکتي در کشورهاي عضو (اتحاديه اروپا) شده است .اين تئوري ،وقتي مطرح ميشود که موردي از سو استفاده از
قانونهاي ،درباره تاسيس شرکتهاي تک نفره ديده شود .به نحوي که اين سؤال مطرح ميشود که در چنين اوضاعي
آيا عضو شرکت نيز در مقابل بستانکاران مسؤوليت دارد يا خير؟ و آيا به جز عضو ،مدير و اعضاي هيأت مديره نيز
مسؤوليتي دارند يا خير؟
در قانون شرکتهاي با مسؤوليت محدود آلمان پيشبيني شده است که قبل از ثبت تجاري شرکت ،آن
شرکت فاقد اقامتگاه محسوب ميشود و عضو واحد به طور مشخص مسؤول فعاليتهاي شرکت است .در واقع

شرکت با مسؤوليت محدود تکنفره وقتي ايجاد ميشود که ثبت شده باشد و تا قبل از ثبت ،عضو به همراه مديران
داراي مسؤوليت دسته جمعي و جداگانه (تضامني) در مقابل طلبکاران است.طبق قانون فرانسه ،در مورد شرکتهاي
تجاري مديران و شريکان نخستين که مسؤول انحالل يا بطالن شرکت هستند ،به اتفاق و جداگانه (تضامني) در برابر
اشخاص ثالث مسؤوليت دارند.
برابر بند  51قانون شرکتهاي با مسؤوليت محدود کشور آلمان براي مقابله با نقاب شرکتي يک شرکت تک
عضو ملزم است تا بي درنگ بعد از آنکه موضوعي تصويب شد ،صورتجلسه آن را ثبت دفتري و امضا کند.
بنابراين در صورت عدم ثبت صورتجلسهها ،تک عضو يا شرکت نمي تواند از مصوّبات آن صورتجلسه سود ببرد.
طبق بند  52-1از قانون شرکتهاي تجارتي فرانسه ،جايي که شرکت با مسؤوليت محدود ،يک سهامدار
دارد ،تصميمات آن بايد توسط او گرفته شود و تمام آنها بايد در دفتر ثبت و نگهداري شود و هر حرکتي که توسط
تک عضو ،برخالف اين مقررات شکلي صورت گيرد ،ميتواند مبناي دادخواست بطالن هر ذينفعي بشود.
مطابق بند  1دستورکار دوازدهم ،قراردادهايي که بين تک عضو و شرکت او منعقد ميشود ،بايد صورت
جلسه و ثبت شود .براساس قانون آلمان ،انعقاد قرارداد عضو واحد با شرکت خود به رسميت شناخته شدهاست .در
ماده  11قانون شرکتهاي تجارتي فرانسه ،قرارداد مذکور به شرط ثبت و ضبط در دفتر ثبتي امکانپذير است .بدين
ترتيب راهکارهاي مناسب براي شکافتن نقاب شرکتي ،پيشبيني شده است.
 4-3شرکتهاي با عضو واحد در حقوق پاکستان
براساس قانون شرکتهاي تجارتي پاکستان مصوّب  1815و با استنباط از بند ( )bقسمت  52از قانون
کميسيون ارز و اوراق بهادار پاکستان مصوّب  ،1887کميسيون مذکور با موافقت دولت پاکستان شرکتهاي با
عضوواحد را طي مصوّبي به رسميت شناختهاست .طبق اين مصوّبه ،شرکت تکعضوي به دو شکل قابل تشکيل-
است :
-1

تأسيس شرکت تک عضوي

-2

تبديل شرکتها به شرکت تک عضوي

در اين مصوّب ،شرکت تکعضوي يک عضو ،يک مدير مفرد و يک کانديداي جايگزين مدير بايد
داشتهباشد .کانديداي جايگزين مدير ،فردي است که توسط عضو واحد انتخاب ميشود ،تا به عنوان جانشين مدير
در صورت نبود دسترسي به مدير عمل کند .مطابق قانون مذکور شرکت تک عضوي يعني شرکت خصوصي که
تنها يک عضو دارد.
يک شرکت تکعضوي در پاکستان ميتواند ،هنگام انتقال سهام يا تقسيم سهام يا مرگ تکعضو ،به
شرکت خصوصي ديگري تغيير شکل يابد .البته هنگام تغيير ماهيت شرکت در حالت انتقال سهام يا تقسيمات سهام
بايد موضوع ،به تصويب شرکت برسد و اساسنامه شرکت ،ظرف مدت سي روز از تاريخ انتقال يا تقسيم سهام
اصالح شود .و در صورت مرگ تک عضو ،شرکت ميتواند منحل شود يا به شرکت خصوصي ديگري تبديل شود.
طبق بند ( )bماده  1قانون گفته شده در باال ،تصميمات تک عضو يا مدير مفرد شرکت ،بايد در صورتجلسه تنظيم و
در دفتر صورتجلسه ها ثبت و ضبط شود.
شرکت تک عضو ،مطابق ماده ، 5بايد ظرف مدت پانزده روز از تاسيس ،يک منشي منصوب کند .منشي
مکلّف است ،بهطور دقيق و صحيح خالصه روند جلسات عمومي را به همراه نام کساني که در جلسه شرکت،
حضور داشتهاند  ،تنظيم و در دفتر صورتجلسه ها وارد کند ،طبق ماده  7تک عضو بايد دو نفر را نامزد مديريت کند
که يکي از آنها بايد مدير باشد ،تا در صورت در دسترس نبودن کانديداي مديريت ،به اين عنوان عمل کند.
در پاکستان تبديل شرکت تک عضوي بدون تصويب کميسيون ارز و اوراق بهادار امکان پذير نيست (بند
يک ماده .)8

نتیجه:
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