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چکیده
شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی قابل فسخ تلقی شده و فوت یا حجر هر یک از
شرکای آنها تداوم بقای آنها را منوط به موافقت سایر شرکا و جانشینان شریک متوفی یا محجور
مینماید .در نتیجه این فرض ایجاد میشود که این شرکتها ،بهعنوان یک عقد ،جایز هستند.
ولی دالیل زیادی وجود دارند که این فرض را رد میکنند .با این فرض که این شرکتها مبتنی بر
ً
یک عقد هستند آن عقد اصوال الزم فرض میشود پس شرکا قادر به خروج بهمفهوم خاص از شرکت
نبوده و شرکت قادر به اخراج بهمفهوم خاص آنان نخواهد بود .با اینحال ،امکان فسخ عقد شرکت
(اعم از تضامنی ،نسبی یا مختلط غیرسهامی) همچنین قرارگرفتن آن عقد در معرض انحالل با
فوت یا حجر هر یک از شرکا ،سواالت و ابهامات متعددی را در مورد آثار فسخ آن عقد و آثار فوت
یا حجر یکی از شرکا علیالخصوص بر حقوق طلبکاران مطرح میکند .این تحقیق تحلیلی نشان
میدهد که علیرغم مقررات خاص مورد تحلیل ،این شرکتها همچنان الزم تلقی می شوند .قابل
فسخ بودن آن شرکتها را از الزمبودن خارج نمیکند .همچنین ،فوت یا حجر یکی از شرکا (شرکای
ً
ضامن در شرکتهای مختلط غیرسهامی) گرچه آنها را در معرض انحالل قرار میدهد ولی لزوما
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باعث انحالل آنها نمیشود .با اینحال ،در مواردی در صورت تصمیم به انحالل یا تصمیم به
تداوم بقای شرکت ،طلبکاران ضمانت شریک متوفی برای طلبشان از شرکت را در صورت انحالل
شرکت و عدم کفایت دارایی آن برای پرداخت طلب طلبکاران از دست میدهند.
طبقهبندی K22: JEL
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مقدمه
با این فرض که آنگونه که دیگران 1هم ابراز نمودهاند شرکت تضامنی هم مانند سایر
شرکتها از جمله شرکتهای نسبی و مختلط غیرسهامی مبتنی بر یک عقد است آن عقد
ً
اصوال الزم فرض میشود پس شرکا قادر به خروج بهمفهوم خاص از شرکت نبوده و شرکت
قادر به اخراج بهمفهوم خاص آنان نخواهد بود .با اینحال ،شرکتهای تضامنی ،نسبی و
مختلط غیرسهامی قابل فسخ تلقی شدهاند و فوت یا حجر هر یک از شرکا آنها (شرکا ضامن
در شرکتهای مختلط غیرسهامی) تداوم بقای آن شرکتها را منوط به موافقت سایر شرکا و
جانشینان شریک متوفی یا محجور مینماید .آثار این فسخ قابل مطالعه است .همچنین ،این
ً
سوال مطرح میشود که آیا به این ترتیب ،این شرکتها استثنائا عقدی جایز تلقی نشدهاند؟
در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا (در شرکتهای مختلط غیرسهامی فقط شرکای ضامن
مورد نظر هستند) ا گر سایر شرکا یا جانشین شخص متوفی یا محجور به تداوم بقای شرکت
راضی نباشند لحظه انحالل چه زمانی خواهد بود؟ حقوق طلبکاران چگونه تأمین میشود؟

الزم بودن عقد بنای شرکت
نه تنها رابطه شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی با شرکای آن بلکه رابطه همه
ً
شرکتها با شرکای (اعضای) آنها رابطهای الزم است بهنحویکه اصوال شرکت نمیتواند
ً
شرکای خود را بهمفهوم خاص اخراج کند و شرکای شرکت هم اصوال نمیتوانند بهاین نحو از
شرکت خارج شوند .این نحوه رابطه ،در مورد شرکتهای سهامی عام به قبل از تشکیل شرکت
نیز تسری پیدا کرده است بهنحوی که پذیرهنویسان حتی قبل از تأسیس شرکت وجوه پرداختی
خود از شرکت را مطالبه نموده و آن را ترک نمایند .در موارد استثنایی خروج بهمفهوم عام یا
خاص یا اخراج بهمفهوم عام از شرکت پذیرفته شده است.
خروج بهمفهوم خاص

منظور از خروج بهمفهوم خاص در اینجا عبارت از آن است که شریک آنگونه که در حقوق

 .1ستوده ( 171 ،)1349و صفینیا (.231 ،)1381
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بعضی از کشورها 1نیز معمول است بتواند سهم خود از سرمایه را از شرکت گرفته و شرکت را ترک
کند بهنحویکه بهاین ترتیب سرمایه شرکت کاهش پیدا کند .بنابراین ترک شرکت با انتقال
سهمالشرکه یا سهام به دیگری خروج بهمفهوم خاص حساب نمیشود گرچه میتواند خروج
بهمفهوم عام بهحساب آید .شرکتهای تعاونی تنها شرکتهایی هستند که در آنها خروج
بهمفهوم خاص از شرکت آزاد است ،همین امر سبب میگردد هر آن سرمایه شرکت تقلیل یابد و
چون در آن شرکتها به همین ترتیب ورود به شرکت هم آزاد است آنگونه که دیگران 2هم ابراز
نمودهاند در این شرکتها سرمایه شناور میباشد.
عالوه بر مورد فوق ،در شرکتهای سهامی عام ،قبل از تشکیل شرکت ،موسسانی که آورده
غیرنقدی آوردهاند یا مطالبه سهام ممتازه کردهاند ا گر آورده غیرنقدی آنها به مبلغی که پیشنهاد
کردهاند توسط مجمع عمومی موسس پذیرفته نشود یا امتیاز درخواستی آنها تصویب نشود آنها
میتوانند با استرداد آورده خود شرکت را ترک کنند و بهعبارتی از آن بهمفهوم خاص خارج
شوند .این امر منجر به تقلیل سرمایه جمعآوری شده شرکت میشود و درصورت عدم جایگزینی
آن مبلغ توسط سایرین ،میتواند به جلوگیری از تشکیل شرکت بیانجامد .البته ،همانگونه که
مالحظه میکنند این خروج بهمفهوم خاص ،نه خروج از شرکت تأسیس شده بلکه خروج از
شرکت در شرف تأسیس است.
در سایر شرکتها ،مکانیزم خروج بهمفهوم خاص مالحظه نمیشود .با توجه به استثنایی
بودن امکان اینگونه خروج از شرکت ،در مقام شک اصل بر غیرقابل خروج بودن است.
پس در شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی هم آنگونه که دیگران 3هم ابراز
نمودهاند شرکا حق خروج از شرکت بهنحو گفته شده در این مبحث را نخواهند داشت.
اخراج

برخالف آنچه در بعضی کشورها 4معمول است در هیچیک از این شرکتها راهکاری برای
اخراج بهمفهوم خاص شریک از شرکت نیز مالحظه نمیشود .در شرکت با مسئولیت محدود
1. IBP (2013), 149.

 .2قلیزاده (.448 ،)1393
 .3اسکینی(.167 ،)1375

4. Bagley (2016), 590

یماهسریغ طلتخم و یبسن ،ینماضت یاهتکرش زیاج ای مزال تیهام یقوقح لیلحت

211

در صورتی که بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد هر یک از شرکا میتوانند از دادگاه
درخواست انحالل نمایند ولی بقیه شرکا میتوانند سهم شریک درخواستکننده انحالل را
به او داده و او را از شرکت خارج کنند بهنحویکه جلوی انحالل شرکت گرفته شود .مشابه
این حالت در شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی هم وجود دارد .یعنی در این
شرکتها ،در صورتیکه طلبکار یا طلبکاران یکی از شرکا (شرکای ضامن در شرکتهای مختلط
غیرسهامی) درخواست انحالل شرکت را کرده باشد شرکت یا بعضی از شرکا میتوانند مادام که
حکم نهائی انحالل صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائی مدیون در شرکت از
انحالل آن جلوگیری کنند .بدیهی است شرکت نمیتواند صاحب سهمالشرکه خود شود پس
منظور از تادیه طلب شریک توسط شرکت ،بدهکار شدن شریک مدیون به شرکت یا منتقل
شدن سهمالشرکه شریک مدیون به شرکای باقیمانده به نسبت سهمالشرکه شرکای اخیر خواهد
بود .البته ،در شرکتهای مختلط غیرسهامی ،شریکی که سهمالشرکه مزبور به او منتقل میشود
شریک ضامن تلقی خواهد شد.
ً 1
این نحوه عملکرد خروج بهمفهوم خاص نیست چون علیرغم نظر بعضی لزوما به "حذف
یکی از شرکا" نمیانجامد و آنگونه که دیگران 2هم ابراز نمودهاند با انتقال سهمالشرکه شخص
خارجشونده به دیگری یا دیگران انجام شده و باعث تقلیل سرمایه نمیگردد .البته ،قانون در
این باره صراحت ندارد ولی با توجه به استثنایی بودن امکان خروج بهمفهوم خاص ،آنچه
قانون مقرر کرده است باید با جلوگیری از تقلیل سرمایه و در واقع جلوگیری از ضرر طلبکاران
شرکت و در نتیجه با انتقال سهمالشرکه شریک خارج شونده به دیگری انجام شود .بدیهی
است با پرداخت طلب همه طلبکاران یا جلب رضایت آنان خروج بهمفهوم خاص ایرادی
ً
نخواهد داشت ولی چون شرکت معموال مایل یا قادر به پرداخت طلب همه طلبکاران
ً
ً
مخصوصا طلبکاران دارای طلب موجل نیست و طلبکاران هم معموال به خروج بهمفهوم خاص
شریک رضایت نمیدهند پس این راهکار در عمل قابل استفاده نیست .در بعضی کشورها

 .1پاسبان ( 417 ،)1385و اسکینی (.168 ،)1375
 .2زنگنه ( 83 ،)1353و حسنی (.308 ،)1380
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ً
از جمله در کامنال 1که خروج بهمفهوم خاص 2یا اخراج بهمفهوم خاص 3مجاز است ،اصوال
اینگونه خروج یا اخراج یکی از شرکا چون موجب تقلیل پشتوانه طلب طلبکاران میگردد منجر
به انحالل آن میشود.
مشابه آنچه بهنحو فوق گفته شد ،در شرکتهای تضامنی ،نسبی 4و مختلط غیرسهامی
عالوه بر درخواست طلبکاران شخصی شرکا (از جمله مدیر تصفیه شریک ورشکسته) ،در
باره درخواست انحالل شرکت توسط یکی از شرکا نیز مطرح شده است .این موارد بدون تردید
قابل تسری به سایر شرکتهای غیرسهامی نیز میباشند .اما با توجه به امکان توقیف و فروش
سهام سهامدار بدهکار در شرکتهای سهامی (از جمله شرکتهای تعاونی) چنین امکانی در
آن شرکتها مطرح نمیشود.
در شرکتهای سهامی ،در صورت عدم تادیه بقیه مبلغ تعهدشده توسط سهامداران،
شرکت با رعایت تشریفات معینی با صدور سهام المثنی بهجای سهام سهامداران مستنکف
از انجام تعهد ،آنان را از شرکت خارج و با شخص یا اشخاص جدیدی جایگزین میکند.
ولی همانگونه که مالحظه میشود هیچیک از این موارد اخراج بهمفهوم خاص یعنی با تقلیل
سرمایه شرکت نیست بلکه در همه این موارد خارجکردن شریک با انتقال سرمایه همراه است.

فسخ شرکت
در شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی یکی از موارد انحالل شرکت ،فسخ آن
توسط هر یک از شرکا است .یعنی علیرغم نظر بعضی 5شرکت تضامنی و شرکتهای مشابه با
فسخ منحل میشوند .این امکان سواالتی را در مورد ماهیت آن شرکتها تحت عنوان بسیط یا
مرکب بودن و جایز یا الزم بودن عقد آن شرکتها مطرح میکند .ضمن اینکه چون این شرکتها
با تصمیم همگی شرکای آنها نیز قابل انحالل هستند ،ابهام ایجاد میشود که وقتی شرکت با
تصمیم یکی از شرکا قابل انحالل بوده چه لزومی داشته که انحالل با تصمیم همگی شرکا هم
بهعنوان یکی از موارد انحالل ذکر شود.
1. Bagley (2016), 590.
2. Withdrawal.
3. Expulsion.
4. The proportional partnership.
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شرکت بهعنوان عقدی بسیط

فسخ شرکت تضامنی ،نسبی یا مختلط غیرسهامی توسط یکی از شرکا نه فقط رابطه او با سایر
شرکا بلکه روابط همه شرکا شرکت را از هم میگسلد .به همین دلیل است که فسخ شرکت توسط
یکی از شرکا از موارد انحالل آن تلقی شده است .بنابراین ،از این نظر ،شرکت تضامنی یک
عقد بسیط بوده و یک عقد مرکب نمیباشد .ا گر عقد مزبور مرکب بود ،با فسخ شرکت توسط
یک شریک ،رابطه آن شریک با شرکت گسسته میشد ولی شرکت در میان سایر شرکا همچنان
باقی میماند و بهعبارتی بهنحو پیشگفته امکان خروج بهمفهوم خاص از شرکت برای هر یک
از شرکا از طریق فسخ رابطه خود با شرکت فراهم میآمد.
رد احتمال جایز بودن عقد شرکت

وقتی همه اطراف یک عقد بتوانند آن را بدون هیچ محدودیت زمانی و هر موقع که خواستند
فسخ نمایند و علیرغم نظر بعضی 1حتی مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق فسخ الزم نباشد
بهنظر میرسد چنین عقدی یک عقد جایز خواهد بود نه یک عقد الزم .ولی ا گر عقدی جایز
باشد با فوت یا حجر هر یک از طرفین عقد (شرکا) هم باید منحل شود در حالیکه بهنحویکه
مورد بحث قرار خواهد گرفت با فوت یا حجر یکی از شرکای شرکتهای تضامنی ،نسبی و
ً
مختلط غیرسهامی آن شرکتها فورا منحل نمیشوند.
ً
ا گر عقدی جایز باشد غیرقابل فسخ کردن آن هم ماهیتا آن را از جایز بودن خارج نمیکند
چون ا گر شرط سلب حق فسخ عقد شرکت در عقد خارج الزمی بهصورت شرط نتیجه گنجانیده
ً
شده باشد نهایتا فقط میتواند حق فسخ را از شرکا سلب کند ولی مانع از انحالل عقد شرکت
با فوت یا حجر هر یک از شرکا نخواهد شد و ا گر شرط سلب حق فسخ در خود عقد گنجانیده
شده باشد با فسخ عقد شرط هم از هم میگسلد و نمیتواند مانع از هم گسستن عقد شود.
اما قانونگذار نکتهای را مقرر کرده که نشان میدهد علیرغم قابل فسخ دانستن عقد شرکت
تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی آن را الزم تلقی میکرده است نه جایز .به این صورت که
مطابق قانون هر یک از شرکا در صورتی میتواند عقد شرکت را فسخ کند که در اساسنامه این

 .1حسنی (.304 ،)1380
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ً
حق از او سلب نشده باشد .فرض بر این است که آنگونه که دیگران 1هم تلویحا بیان نمودهاند
اساسنامه از ملحقات شرکتنامه بوده و مفاد آن ارزش مفاد شرکتنامه را دارد .بنابراین سلب حق
فسخ در اساسنامه شرکت در واقع سلب آن حق در خود عقد شرکت (شرکتنامه) است .با این
وجود مطابق قانون ا گر سلب حق فسخ در اساسنامه (در خود عقد شرکت) بهعمل آمده باشد
آن سلب نافذ بوده و با وجود آن دیگر عقد شرکت قابل فسخ نخواهد بود .این نکته بهمعنی آن
است که عقد این شرکتها از ابتدا عقدی الزم بوده است.
بدیهـی اسـت بهاینترتیـب علیرغـم نظـر بعضـی 2تفاوتـی نخواهد داشـت که سـلب حق فسـخ
در شـرکتنامه بهعمـل آمـده باشـد یـا در اساسـنامه .در ایـن بـاره ،علیرغـم نظـر بعضـی 3هـر یـک از
ً
شـرکا آنگونـه کـه دیگـران 4هـم ابـراز نمودهانـد اصـوال دارای حـق فسـخ شـرکت هسـتند مگـر اینکـه
ایـن حـق در اساسـنامه از ایشـان سـلب شـده باشـد .همچنیـن علیرغـم نظـر بعضـی 5فسـخ بـا انشـا
شـریک فسـخکننده محقـق میشـود ولـی سـایر شـرکا میتواننـد بـا اثبـات اینکـه «فسـخ بـه قصـد
ً
اضـرار» بـوده اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهنـد چـون فسـخ اصـوال به قصد اضرار نیسـت مگر
اینکـه بـه قصـد اضـرار بـودن آن ثابـت شـود.
فسخ در مقابل اقاله

با قابل فسخ بودن عقد شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی توسط هر یک از شرکا،
در نظر اول بیهوده مینماید که قانونگذار تصمیم دستهجمعی شرکا به انحالل شرکت را از
موارد انحالل آن بهحساب آورده است .ولی دقت بیشتر نشان میدهد که منظور قانونگذار
از این امر امکان اقاله شرکت است .یعنی عقد شرکت در این شرکتها هم قابل فسخ است
هم قابل اقاله .هم هر یک از شرکا میتواند آن را فسخ کند و هم مجموع شرکا میتوانند آن را
اقاله نمایند .بهاینترتیب شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی عقدی چند جانبه
هستند .البته ،میتوان عقود پایهگذار همه شرکتها را چند جانبه تلقی نمود.
 .1راستین (.61 ،)1351
 .2پاسبان (.418 ،)1385
 .3زنگنه ( 89 ،)1353و فروحی (.365 ،)1372
 .4ستوده (231 ،)1349؛ حسنی ( 304 ،)1380و پاسبان (.418 ،)1385
 .5حسنی (.305 ،)1380
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در واقع ،چون در شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط غیرسهامی هر تصمیم مهمی با اتفاق
آرا گرفته میشود و بهعبارتی آن شرکتها ا گرچه علیرغم نظر بعضی 1مجمع عمومی دارند ولی
آن مجمع علیرغم نظر بعضی 2بیش از یکی نیست و در آن مجمع هم مصوبات فقط با اتفاق
ً
آرا قابل تصویب است پس تصمیم به انحالل شرکت هم قاعدتا باید با تصمیم دستهجمعی
ً
شرکا بهعمل آید .در نتیجه ،انحالل شرکت با اتفاق آرای شرکا آن امری کامال اصولی است .در
همه شرکتها این امر ممکن است .ولی علیرغم آنچه در ابتدا بهنظر میرسد امکان فسخ شرکت
توسط هر یک از شرکا برای اینگونه شرکتها هم میتوان گفت امری استثنایی نبوده بلکه امری
اصولی است .زیرا وقتی در این شرکتها همه تصمیمات مجامع عمومی با اتفاق آراء گرفته
میشود کافی است یکی از شرکا همکاری نکند تا امور شرکت قابل ادامه دادن نباشد .در
واقع ،یک نفر از شرکا میتواند از تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی بهطور کامل
جلوگیری نماید .در نتیجه ،قانونگذار به هر یک از شرکا اجازه فسخ شرکت را داده است تا
از پیدایش و تجمع شرکتهای غیرقابل فعالیت جلوگیری شود .چنین حقی در این شرکتها
در واقع روی دیگر سکه مسئولیت تضامنی هر یک از شرکا هم هست؛ یعنی نمیشود در این
شرکتها با وجود مسئولیت تضامنی اجازه تصمیمگیری با رای ا کثریت شرکا را داد.
البته ،در شرکتهای مختلط غیرسهامی مطابق ظاهر ماده قانونی هم شرکای ضامن و هم
شرکای با مسئولیت محدود حق فسخ شرکت را دارند ولی همه شرکای آن مسئولیت تضامنی
ندارند .در این شرکتها نوعی حا کمیت شرکای ضامن بر شرکت و شرکای با مسئولیت محدود
و بهعبارت دیگر نوعی تبعیت شرکت و شرکای با مسئول محدود از شرکای ضامن وجود دارد
تا جائیکه آنگونه که در کامنال 3نیز معمول است در شرکتهای مختلط غیرسهامی 4مدیریت
شرکت بهطور کامل با شرکای ضامن است و شرکای با مسئولیت محدود هم آنگونه که دیگران

5

هم ابراز نمودهاند مثل شرکای ضامن جز با موافقت همه شرکا حق وا گذاری سهمالشرکه خود
به دیگران را ندارند .این وضعیت سبب گردیده که علیرغم انتقاد بعضی 6حق فسخ شرکت
 .1اسکینی ( 193 ،)1375و صفینیا (.227 ،)1381
 .2فروحی (.364 ،)1372

3. Miller and Jentz (2010), 539.
4. The Limited Partnership.

 .5اسکینی (.185 ،)1375
 .6اسکینی (.196 ،)1375

پژ وهشنامه بازرگانی ،شماره  ،97زمستان 1399

216

ً
استثنائا در شرکتهای مختلط غیرسهامی به شرکای با مسئولیت محدود هم داده شود.
نمیتوان هم گفت که اعمال حق فسخ توسط شرکای با مسئولیت محدود اغلب به قصد
اضرار سایر شرکا خواهد بود چون آن شرکا هم برای خروج از شرکت در صورت عدم توافق سایر
ً
شرکا معموال چارهای جز فسخ شرکت ندارند .گرچه آنها میتوانند بدون موافقت سایر شرکا
سهمالشرکه خود را منتقل کنند ولی آنگونه که در کامنال 1نیز معمول است این انتقال نهایی و
کامل نیست چون منتقلالیه عالوه بر حق دخالت در مدیریت ،حق نظارت خود بر اداره امور
ً
شرکت را هم از دست میدهد .بنابراین معموال کسی حاضر به چنین انتقال گرفتنی نمیشود یا
حاضر به انتقال گرفتن آن سهمالشرکه به قیمت متعارف نمیشود.
شدت حا کمیت و تبعیتی که در فوق گفته شد بهنوعی مال ک اصلی تفکیک شرکتهای
مختلط غیرسهامی از شرکتهای مختلط سهامی است .در شرکتهای مختلط سهامی این
حا کمیت و تبعیت گرچه وجود دارد ولی به آن اندازه شدید نیست بهنحویکه گرچه مدیریت
شرکت مختلط سهامی هم با شرکای ضامن است ولی سهامداران آنگونه که دیگران 2هم ابراز
نمودهاند برای انتقال سهام خود نیازی به موافقت سایر شرکا و سهامداران ندارند .هیچیک
ً
از شرکا حق فسخ شرکت را ندارند و اصوال با فوت یا حجر هر یک از شرکای ضامن ،شرکت
در معرض انحالل قرار نمیگیرد .البته ،در مقررات این شرکتها ،قانونگذار شاید به بهانه
مقرراتزدایی و آسانگیری مرتکب بیتوجهیهای اساسی شده است .خوشبختانه علیرغم نظر
بعضی 3مقررات حاوی این بیتوجهیها قابل تسری به شرکتهای مختلط غیرسهامی نیست.
بهعنوان مثال در مقررات مربوطه آنها باید ذکر میشد که شرکای ضامن بدون موافقت سایر شرکا
و سهامداران حق انتقال سهمالشرکه خود را نخواهند داشت .ضمن اینکه ممکن نیست با فوت
یا حجر شرکای ضامن شرکت ،جانشینان آنها را بدون جلب رضایتشان در شرکت وارد نمود و
آنها را در مدیریت و در سود و زیان شرکت شریک تلقی نمود در نتیجه ،آنگونه که بعضی

4

نیز ابراز نمودهاند چارهای نخواهد بود جز اینکه در اینگونه موارد مقررات مربوطه شرکتهای
تضامنی را در این شرکتها نیز اجرا کنیم .جالب اینکه در این شرکتها ،گرچه هر یک از
1. Boston Institute of Finance (2005), 305.

 .2فروحی (.400 ،)1372
 .3فروحی (.153 ،)1372
 .4فروحی (.402 ،)1372

یماهسریغ طلتخم و یبسن ،ینماضت یاهتکرش زیاج ای مزال تیهام یقوقح لیلحت

217

شرکای ضامن میتواند مانع انحالل توافقی شرکت شود ولی مجموع آنها هم نمیتوانند شرکت
را منحل نمایند.
ممکن است بعضی از بهکاربردن عبارت "مسئولیت تضامنی" در مورد شرکتهای نسبی
در بندهای فوق تعجب کنند ولی واقعیت آن است که شرکا در شرکتهای نسبی هم آنگونه
که قانون تجارت مقرر نموده و علیرغم نظر بعضی 1شریک ضامن هستند ،آنگونه که دیگران

2

هم متذکر شدهاند مسئولیتشان نامحدود است ،نسبت به کلیه بدهکار یهای شرکت مسئولند
و ضمانتشان هم بهصورت ضم ذمه به ذمه و بهعبارتی تضامنی است .در واقع ،مسئولیت
تضامنی دو جور است مطلق و نسبی .بهاینترتیب ایرادی ندارد علیرغم نظر بعضی 3و آنگونه
که بعضی 4ابراز نمودهاند گفته شود شرکت نسبی نوعی شرکت تضامنی است .در شرکتهای
تضامنی ،شرکا برای پرداخت بدهیهای شرکت در صورت انحالل آن مسئولیت تضامنی مطلق
دارند .این وضعیت آنگونه که دیگران 5هم اشاره کردهاند در مورد شرکای ضامن شرکتهای
مختلط غیرسهامی هم وجود دارد در حالیکه در شرکتهای نسبی ،شرکا برای پرداخت
بدهیهای شرکت در صورت انحالل آن مسئولیت تضامنی نسبی دارند .بدیهی است این
نسبت در میان شرکا بهطور مساوی خواهد بود مگر اینکه خالف آن ثابت شود.

فوت یا حجر یکی از شرکا
ً
علیرغم نظر بعضی 6شرکتهای تضامنی ،نسبی و مختلط سهامی نباید اصوال با فوت یکی از
ً
شرکا منحل شوند چون شرکتی الزم هستند .ا گرچه در بعضی از کشورها 7فوت شریک اصوال
منجر به انحالل شرکت تضامنی میشود ولی دقت در مفاد قانون نشان میدهد که از نظر
قانونگذار ایران با فوت یا حجر هر یک از شرکا ،علیرغم نظر بعضی 8شرکت حتی بهطور صوری
 .1اسکینی (.175 ،)1375
 .2زنگنه (.92 ،)1353
 .3پاسبان (.390 ،)1385
 .4فروحی (.379 ،)1372
 .5صفینیا (.246 ،)1381
 .6اسکینی ( 168 ،)1375و پاسبان(.420 ،)1385
 .8خزاعی (.107 ،)1385

7. IBP (2013), 149 & Bagley (2016), 590.
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منحل نمیشود بلکه آنگونه که دیگران 1نیز ابراز نمودهاند در وضعیت مایل به انحالل قرار
میگیرد .بعضی 2با کمی مسامحه شرکت را در این وضعیت "قابل انحالل" تلقی کردهاند .یعنی
ا گر بقیه شرکا به بقای شرکت رای ندهند شرکت منحل میشود همچنین ا گر بقیه شرکا به بقای
شرکت رای بدهند ولی جانشین شریک متوفی یا محجور به بقای شرکت رای ندهد بازهم
علیرغم نظر بعضی 3شرکت منحل میشود .قانونگذار اصرار دارد که تعیین تکلیف شرکت در
ظرف یکماه از فوت یا حجر شریک اتفاق بیافتد ولی مشخص نکرده است که ا گر در ظرف
یکماه مزبور نظر بقیه شرکا یا جانشین شریک محجور مشخص نشد چه باید کرد.
در بعضی کشورهای پیرو کامنال ،4گرچه حجر یکی از شرکا منجر به انحالل خودبخود
شرکت تضامنی 5نمیشود ولی با محجورشدن یکی از شرکا دادگاه میتواند حکم به انحالل
آن بدهد.
مشخصنشدن نظر بقیه شرکا

ممکن است یکماه موصوف بگذرد و بقیه شرکا تصمیم خود در مورد بقاء یا انحالل شرکت را
ً
اتخاذ ننمایند .امکان وقوع چنین حالتی زیاد است چون بقیه شرکا قاعدتا منتظر خواهند شد
تا جانشین شخص متوفی یا محجور مشخص شود تا با توجه به هویت او اقدام به تصمیمگیری
نمایند .از سوی دیگر ،یکماه ا گرچه برای تعیین جانشین شریک محجور میتواند فرصتی
ً
کافی باشد ولی برای تعیین جانشین شریک متوفی (اخذ گواهی حصر وراثت) اصال با توجه
به واقعیات موجود فرصتی کافی نیست .این بهمعنی آن نیست که میتوان درخواست نمود که
قانونگذار این مدت را افزایش دهد زیرا در حالت بیتعادل نگهداشتن شرکت تضامنی برای
مدتی بیش از یکماه هم قابل قبول نیست.
دقت در مفاد ماده مربوطه نشان میدهد که آنگونه که دیگران 6هم نظر دادهاند از نظر
قانونگذار درصورتیکه ظرف یکماه موصوف بقیه شرکا تصمیم (با اعالم نظر یا سکوت) به
 .1حسنی (.321 ،)1380
 .2زنگنه (.90 ،)1353
 .3ستوده(.234 ،)1349

4. Bagley (2016), 590.
5. The General Partnership.

 .6اسکینی (.169 ،)1375
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ً
بقای شرکت نگیرند آن شرکت با انقضای یکماه منحل میشود .گرچه اصوال سکوت به معنی
رضا تلقی نمیشود ولی قانونگذار در این ماده سکوت را بهطور مطلق به معنی رضا تلقی کرده
است در نتیجه نه تنها در مورد جانشین شریک متوفی بلکه در مورد سایر شرکا نیز سکوت به
معنی رضا خواهد بود.

ً
ممکن است در ظرف یکماه گفته شده اتفاق جدیدی بیافتد مثال یکی دیگر از شرکا هم

ورشکسته یا محجور شود ،قانونگذار به این امر اهمیت نداده و وقوع اتفاق جدید را باعث
تمدید یکماه موصوف ندانسته است .در نتیجه ،در چنین حالتی نیز با انقضای یکماه مزبور و
بدون اینکه آن یکماه تمدید شود شرکت منحل میشود.
مشخصنشدن نظر جانشین شریک متوفی یا محجور

قانونگذار گرچه تکلیف سکوت جانشین شریک متوفی یا محجور را مشخص کرده و سکوت
او را حمل بر رضایت نموده ولی تکلیف مشخصنشده بودن جانشین او را تعیین ننموده است.
بنابراین ،با توجه به استنتاجی که در مبحث قبل مطرح شد ،دقت در مفاد مقرره مربوطه نشان
میدهد که با مشخص نشدن جانشین شریک متوفی یا محجور در ظرف یکماه موصوف،
شرکت منحل میشود.
نکتهای که در این مورد وجود دارد آن است که آنگونه که دیگران 1هم ابراز نمودهاند
ً
ً
ورشکستگی هم اصوال از مصادیق حجر است بنابراین آنگونه که بعضی 2نیز تلویحا بیان
ً
نمودهاند قاعدتا وقتی یکی از شرکای ضامن شرکتی ورشکسته میشود آن شرکت باید علیرغم
نظر بعضی ،3در معرض انحالل قرار گرفته و بقای آن بعد از موافقت سایر شرکا منوط به تعیین
مدیر تصفیه و موافقت آن مدیر با بقای شرکت در کمتر از یکماه از ورشکسته شدن شریک
باشد .این نکتهای است که گرچه قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به تاثیر فوت یا حجر
شرکا بر شرکت تضامنی از آن غافل مانده ولی در تدوین مقررات مربوطه شرکتهای مختلط
ً
غیرسهامی به آن گرچه تلویحا توجه نموده است .شاید بههمین دلیل است که آنگونه که در
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بعضی کشورها 1معمول است بعضی 2ابراز نمودهاند "ورشکستگی شریک یکی از موجبات
انحالل شرکت است" .گرچه قانون تجارت مقررهای دارد که بهموجب آن مدیر تصفیه
میتواند انحالل شرکت را تقاضا نماید ولی بهنظر نمیرسد که این امر نافی اعمال مقررات
مربوط به حجر شریک در مورد ورشکستگی هر یک از شرکا باشد .بدیهی است مدیر تصفیه
شریک ورشکسته میتواند به نمایندگی از او حق فسخ شرکت را اعمال نموده و شرکت را فسخ
و منحل کند یا اینکه به نمایندگی از طلبکاران شریک ورشکسته ،خواستار انحالل شرکت
جهت دستیابی آنان به سهم شریک ورشکسته از دارایی شرکت گردد .با اینحال ،علیرغم
نظر بعضی 3این استدالل در مورد حجر یکی از شرکا صادق نیست چون با ورشکستهشدن یک
شریک مدیرتصفیه به نمایندگی از طلبکاران او میتواند درخواست انحالل شرکت را بنماید
ولی با حجر شریک چنین اختیاری ایجاد نمیشود .ضمن اینکه مقرره مربوط به خارجکردن
شرکا (از جمله شریک ورشکسته) از شرکت امری استثنایی را بیان میکند و در مقام شک قابل
تسری به موارد مشابه نمیباشد .بهعبارت بهتر هر ورشکستگیای حجر است ولی هر حجری
ورشکستگی نیست.
میدانیم که ورشکستگی شریک مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد ولی با استداللی
که در فوق بهعمل آمد ورشکستگی شریک میتواند شرکت را در معرض انحالل قرار داده و در
صورت عدم انجام اقدام الزم جهت ابقای آن ،آنگونه که دیگران 4هم ابراز نمودهاند منجر به
انحالل آن شود.
نکته دیگری که در این مورد وجود دارد آن است که ممکن است شخصی که بهعنوان
ً
جانشین شریک محجور مشخص میشود سمت جانشینی خود را از دست بدهد؛ مثال او فوت
کند یا بهدلیل محجورشدن سمت خود را از دست بدهد .در این حالت چه باید کرد؟ آیا به
این ترتیب نیز شرکت در وضعیت عدم تعادل و مایل به انحالل قرار میگیرد؟ در این مورد
بهنظر میرسد قانونگذار اجازه داده که بقیه شرکا نسبت به هویت شخص جانشین حساس
باشند و با توجه به آن حساسیت اتخاذ تصمیم نمایند .وقتی شریک محجور شد ،جایگاه او
1. Bagley (2016), 590.
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از نظر شریک بودن دچار تغییر نشد ولی جایگاه او از نظر دخالت در تصمیمگیری و نحوه
مسئولیتپذیری تغییر کرد .بنابراین ،بهدلیل این تغییرات ،قانونگذار به بقیه شرکا اجازه داد
که در مورد بقاء یا انحالل شرکت تصمیم بگیرند .ا کنون نیز با تغییر جانشین ،تغییر در شخص
تصمیمگیرنده و مسئولیتپذیرنده ایجاد شده است پس بعید بهنظر نمیرسد که در این حالت
نیز معتقد به قرارگرفتن شرکت در حالت عدم تعادل و مایل به انحالل بوده و بقای شرکت را
منوط به تصویب بقیه شرکا و موافقت جانشین جدید دانست.
مشابه آنچه در فوق گفته شد در مورد اعتراض ثالث به حکم حصر وراثت شریک متوفی و
در نتیجه اضافه شدن به تعداد وراث یا اثبات وصیت شده بودن تمام یا قسمتی از سهمالشرکه
شریک مزبور در شرکت نیز اتفاق میافتد .در واقع ،وارث جدید یا موصیله تازه شناخته شده
میخواهد وارد شرکت شده در تصمیمگیریها دخالت نماید ،بنابراین باید یکماه از نو در نظر
ً
گرفته شود که در طی آن شرکای سابق (از جمله ورثه قبال شناخته شده شریک متوفی که با
بقای شرکت موافقت کردهاند) با بقای شرکت با مشخصات جدید موافقت نمایند و وارث
جدید یا موصیله تازه شناخته شده هم با این امر موافقت نماید .بدیهی است ا گر اضافه شدن
وارث جدید یا موصیله مزبور باعث کنار گذاشته شدن تمام یا بعضی از وراث سابق گردد در
این امر موافقت وراث کنارگذاشته شده نیاز نخواهد بود.
توجه داشته باشیم که علیرغم نظری که بعضی 1مطرح نمودهاند سایر شرکا نمیتوانند با
اخراج بهمفهوم عام شریک متوفی شرکت را نگهدارند چون چنین اخراجی امری استثنایی
بوده محدود به موارد معینی است .درست است که در مواردی که قانون اجازه اخراج شریک
را داده در واقع نیازی به جلب رضایت شریک اخراج شونده به انتقال سهمالشرکه او به سایرین
نیست ولی موضوع مورد بحث از آن موارد نمیباشد پس انتقال سهمالشرکه شریک متوفی
ً
بدون جلب موافقت جانشین او ممکن نیست .همانطورکه قبال گفته شد اخراج باید متضمن
انتقال سهمالشرکه باشد و الزمه انتقال سهمالشرکه شریک متوفی مشخص شدن جانشین او و
رضایت آن جانشین به انتقال مزبور است .در این مورد ،ایرادی نخواهد داشت که جانشین
شریک متوفی در مدت یکماه موصوف ،بدون اینکه به بقای شرکت رضایت دهد به انتقال
سهمالشرکه متوفی به دیگری رضایت دهد .البته این انتقال وقتی محقق میشود که سایر شرکا
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هم با آن موافق باشند .ممکن است تعیین جانشین جدید در ظرف یکماه انجام نشود در
اینصورت بهشرح پیشگفته شرکت منحل خواهد شد.
این سوال وجود دارد که آیا قرارگرفتن شرکت در معرض انحالل با فوت یا حجر یکی از شرکا
مقررهای آمره است یا تفسیری؟ بنابراین یکی از نویسندگان 1سوالی را به این صورت مطرح کرده
است که آیا شرکا میتوانند در شرکتنامه قید کنند که هرگاه یکی از آنها فوت کرد سهم او میان
سایر شرکا تقسیم شود؟ بهنظر میرسد چنین امری عالوه بر مشکال تی که از نظر غرری بودن،
تداخل با توارث و اهلیت برای معامله پیدا میکند ممکن است با حقوق طلبکاران آن شریک
منافات داشته باشد؛ مثل اینکه در لحظه فوت بدهکاری او بهقدری باشد که سهمالشرکه او
در واقع به طلبکاران تعلق بگیرد .بنابراین بعید بهنظر میرسد که علیرغم نظر ایشان بتوان به
این سوال پاسخ مثبت داد .در این باره ،علیرغم نظر بعضی 2استفاده از راهکار وصیت هم
کارساز نخواهد بود چون هدف شرکا در اینمورد برخالف آنچه در وصیت اتفاق میافتد انتقال
معوض با پرداخت عوض به ورثه است .پس در عمل علیرغم نظر بعضی 3این قرارگرفتن شرکت
در معرض انحالل آنگونه که دیگران 4هم ابراز نمودهاند آمره خواهد بود.
لحظه انحالل شرکت

با تشریحی که بهعمل آمد مشخص شد که لحظه انحالل شرکت ،بسته به مورد ،لحظه مخالفت
بقیه شرکا با بقای شرکت ،لحظه مخالفت جانشین شریک متوفی یا محجور با بقای شرکت،
یا لحظه انقضای مدت یکماه مزبور با مشخصنشده بودن جانشین شریک متوفی یا محجور
خواهد بود .بنابراین چون بهمحض اعالم مخالفت جانشین شریک متوفی یا محجور با بقای
شرکت ،آن شرکت منحل میشود علیرغم نظر بعضی 5دیگر امکان نخواهد داشت که سایر شرکا
با اخراج شریک محجور یا جانشین شریک متوفی از شرکت ،مانع از انحالل آن بشوند.
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حقوق طلبکاران شرکت
نکتهای که در این باره قانونگذار ذکری از آن بهعمل نیاورده حقوق طلبکاران شرکت است.
ا گر در نتیجه فوت یا حجر یکی از شرکا شرکت منحل شود یا باقی بماند ،بسته به حالتهای
مختلف ،حقوق طلبکاران شرکت نیاز به تحلیل خواهد داشت .اما ،بدیهی است که علیرغم
نظر بعضی 1طلبکاران شرکت نمیتوانند آن را منحل کنند گرچه میتوانند با فراهم آمدن
ّ
شرایط ،ورشکستگی آن را درخواست نمایند .ولی میدانیم که ورشکستگی لزوما به انحالل
نمیانجامد.
در صورت انحالل شرکت

ممکن است علت انحالل شرکت عدم موافقت سایر شرکا با بقای آن باشد .در اینصورت،
ا گر بعد از انحالل شرکت دارایی آن برای پرداخت کلیه مطالبات طلبکاران آن کفایت نکند
طلبکاران حق خواهند داشت بابت قسمت وصولنشده طلبشان به هر یک از سایر شرکا (در
شرکتهای مختلط غیرسهامی سایر شرکای ضامن) مراجعه کنند .فرض کنیم که از تاریخ فوت
شریک متوفی یا حجر شریک محجور ،دو هفته گذشته باشد و بقیه شرکا تصمیم به مخالفت
با بقای شرکت گرفته باشند ،در اینصورت بابت بدهکار یهای ایجادشده در قبل از فوت
متوفی یا حجر محجور ،همه شرکا بدون استثناء مسئول خواهند بود .علیرغم نظر بعضی 2بابت
کل این بدهکار یها ،دارایی شریک محجور یا ماترک شریک متوفی نیز (با توجه به نسبی
یا مطلق بودن مسئولیت شریک) قابل مراجعه خواهد بود؛ چون در مقام شک ،آنگونه که
دیگران 3هم ابراز نمودهاند اصل بر بقای مسئولیت آنها بابت گذشته خواهد بود .ولی در باره
ً
بدهکار یهای شرکت که در فاصله دو هفته فوق اتفاق افتادهاند گرچه سایر شرکا متضامنا
مسئول خواهند بود شریک متوفی یا محجور مسئولیتی نخواهد داشت چون در تصمیمگیری
برای بدهکار یهای اخیر نقشی نداشته است؛ علیرغم نظر بعضی 4اعم از اینکه فوت یا حجر
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او ثبت شده یا نشده باشد .در واقع به این ترتیب برای این دو هفته ،آنگونه که بعضی 1به نقل
از حقوق سایر کشورها مطرح نمودهاند شرکت تضامنی یا نسبی هم بهنوعی دارای شریک با
مسئولیت محدود میشود.
علت این عدم مسئولیت در مورد شریک متوفی آن است که شرکای ضامن هستند که
مسئول بدهکار یهای شرکت هستند و شخص متوفی در زمان پیدایش این بدهکار یها
شریک شرکت نبوده است .در مورد شریک محجور هم گرچه در مدت موصوف او همچنان
شریک شرکت بوده ولی قانون ّ
ولی او را ،بهنحوی که در سطور آتی توضیح داده میشود،
ضامن بدهکار یهای این مدت تلقی نکرده در نتیجه خود او را هم ضامن بدهکار یهای
این مدت تلقی نکرده است .تصمیمی که قانونگذار در مورد مسئول نبودن شریک متوفی یا
محجور بابت بدهیهای اخیر گرفته میتواند قرینهای باشد بر اینکه هر شریکی که شرکت را
ً
ً
قهرا یا اختیارا ترک میکند مسئول دیون شرکت که بعد از خروج او ایجاد شده است نخواهد
بود .در این مورد ،علیرغم نظر بعضی 2استناد به ماده  200ق.ت .تاثیری در اینمورد نخواهد
داشت چون آن ماده وظیفه شرکت را مشخص میکند نه وظیفه شریک خارج شونده از شرکت
ً
را و طبعا ا گر مسئولیتی هم بهدلیل عدم اجرای آن ماده ایجاد شود برای شرکت خواهد بود نه
برای شریک مزبور.
جانشین شریک متوفی یا محجور هم در این باره (در مورد بدهکار یهای اخیر) مسئولیتی
نخواهد داشت چون دقت در مفاد مقرره مربوطه نشان میدهد که تا وقتی با بقای شرکت
موافقت ننموده باشد اصل بر مسئول نبودن چنین جانشینی است .ضمن اینکه طبق همان
مقرره ،موافقت جانشین مزبور با بقای شرکت فرع بر موافقت سایر شرکا با بقای آن است .یعنی
ابتدا باید سایر شرکا با بقای شرکت موافقت کرده باشند تا نوبت به اعالم موافقت او برسد و
با مخالفت سایر شرکا با بقای شرکت نوبت گفته شده پیش نمیآید .با اینحال ،علیرغم نظر
بعضی 3ابتدای مهلت یکماه موصوف طبق تصریح قانون ،لحظه فوت یا حجر شریک خواهد
بود نه لحظه حصول توافق بر بقای شرکت در میان سایر شرکا.
همانگونه که مالحظه میشود ،بهشرح فوق ،طلبکاران امکان مراجعه خود بابت بدهیهای
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اخیر به ترکه شریک متوفی یا دارایی شریک محجور را از دست میدهند و این امر مخالف
منافع آنها است.
ممکن است سایر شرکا با بقای شرکت موافقت نموده باشند ولی شرکت بهدلیل عدم تعیین
جانشین شریک متوفی یا محجور در ظرف یکماه موصوف منحل شده باشد .در اینصورت نیز
چگونگی امکان مراجعه طلبکاران به شرکای شرکت بهشرح فوق خواهد بود .یعنی آنان یکی
از پشتوانههای مطالبات خود برای طلبکار یهای فاصله فوت یا حجر تا انحالل شرکت را از
دست میدهند .همینطور خواهد بود ا گر علت انحالل شرکت مخالفت جانشین شریک متوفی
یا محجور با بقای آن بوده باشد.
در واقع ،وضعیت فوق نشان میدهد که با فوت یا حجر یکی از شرکا ،شرکت در حالت
نیمه تعطیل قرار میگیرد و فعالیتهای آن باید به حداقل الزم کاهش پیدا کند.
نکتهای که در اینمورد وجود دارد ،بدهیهایی است که علت آنها قبل از فوت یا حجر
ً
پدید آمده است .مثال شرکت کارمندانی دارد که آنها را بهصورت الزم برای ده سال استخدام
نموده است ،ا گر شرکت یک ماه بعد از فوت یا حجر یکی از شرکا منحل شود این کارمندان
بابت طلبکاری خود بهعنوان حقوق ماه اخیر ،نه تنها حق مراجعه به سایر شرکا (در شرکتهای
مختلط غیرسهامی به سایر شرکای ضامن) را خواهند داشت بلکه محق خواهند بود که بابت
حقوق آن ماه به ماترک شریک متوفی یا دارایی شریک محجور نیز مراجعه نمایند .این نکته
بهصورت گستردهتری هم قابل طرح است به این صورت که ا گر از قرارداد دهساله فوق فقط
برای مثال سه سال سپری شده باشد آن کارمندان محق خواهند بود که حقوق هفت سال دیگر
خود را نیز مطالبه نمایند و این مطالبه نیز نه تنها از سایر شرکا بلکه از ماترک شریک متوفی یا
ً
دارایی شریک محجور میتواند بهعمل آید .بدیهی است که متقابال منافع کارمندان مزبور
ً
برای هفت سال آینده از داراییهای شرکت محسوب میشود و اصوال قابل انتقال بغیر است.
در صورت بقای شرکت

با فوت یکی از شرکا ممکن است سایر شرکا با بقای شرکت موافقت نموده و جانشین شریک
ً
متوفی هم با بقای آن موافقت نماید .در اینصورت ،ا گر شرکت بعدا منحل شود و دارایی آن
کفاف همه بدهکار یهایش را ندهد طلبکاران حق خواهند داشت بابت باقیمانده طلبشان
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آنگونه که در کامنال 1نیز معمول است به شرکا (در شرکتهای مختلط غیرسهامی به شرکای
ضامن) مراجعه نمایند .در این مورد ،ا گر طلب طلبکاران قبل از فوت شریک متوفی بوجود
آمده باشد آنها مطابق قانون حق خواهند داشت عالوه بر سایر شرکا به ماترک شریک متوفی و
همچنین به جانشینان او بابت کل طلبشان مراجعه نمایند چون همانطور که میدانیم شریک
جدید در مقابل اشخاص ثالث مسئول بدهیهای قبل از ورود خود به شرکت نیز خواهد بود.
با اینحال ،این بدان معنی نیست که شریکی که شرکت را ترک کرده بابت بدهکار یهای
شرکت که در زمان شریک بودن او در آن ایجاد شده مسئولیتی نخواهد داشت .بدیهی است
گرچه شریک جدید در مقابل اشخاص ثالث بابت بدهیهای قبل از ورود او به شرکت مسئول
است ولی این مسئولیت در روابط شرکا وجود ندارد بنابراین آنگونه که در کامنال 2نیز معمول
است آنچه را او از این باب پرداخته باشد بهطور نسبی قابل وصول از سایر شرکا خواهد بود.
همانگونه که مالحظه میشود با الزم فرض شدن عقد این شرکتها و عدم انحالل آنها با
فوت یکی از شرکا ،پشتیبانی دارایی شریک متوفی از طلب طلبکاران شرکت دچار اختالل
میشود .الزمه مراجعه طلبکاران شرکت به شرکا ،از جمله به ماترک شریک متوفی ،انحالل
شرکت و عدم تادیه طلب طلبکاران از دارایی آن است و در این مورد وقتی شرکت منحل
میشود و نمیتواند بدهکاری خود را پرداخت کند و نوبت به مراجعه به شرکا میرسد دارایی
شریک متوفی به احتمال زیاد مدتها قبل تصفیه شده و دریافت عین یا معادل آن از اموال
ورثه یا موصیلهم با مشکالت فراوانی همراه خواهد بود .در موارد استثنا ا گر شریک متوفی
شخص حقیقی و تاجر بوده باشد ماترک او مطابق قانون امور حسبی تصفیه ورشکستگی
میشود و برای چنین طلبکارانی بهعنوان طلبکاران معلق سهمی کنار گذاشته میشود.
با محجورشدن یکی از شرکا (شرکای ضامن در شرکتهای مختلط غیرسهامی) ،ممکن
است سایر شرکا با بقای شرکت موافقت نموده و جانشین شریک محجور هم با آن موافقت
نماید .در اینصورت ،ا گر شرکت بعدها منحل شود و دارایی آن کفایت بدهیهایش را نکند
هم بابت بدهکار یهای ایجادشده در قبل از محجورشدن شریک و هم بابت بدهکار یهای
ایجاد شده در بعد از محجورشدن شریک ،طلبکاران حق خواهند داشت که به همه شرکا از

1. Miller and Jentz (2010), 538.
2. Brittain and Stern (2016), 2-25.
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جمله آنگونه که دیگران 1هم ابراز نمودهاند به شریک محجور مراجعه نمایند .در این موارد،
ً
ولی شریک محجور اصوال هیچ مسئولیتی نخواهد داشت .در مورد بدهیهای شرکت که بعد
از حجر شریک ایجاد شدهاند ،ا گر ولی شریک در تصمیمگیری تخلف کرده باشد در مقابل
شریک محجور به اندازه تخلفی که کرده مسئول خواهد بود پس طلبکاران در مراجعه به
شریک محجور میتوانند از این بابت به بدهکار او یعنی ولی متخلف او نیز مراجعه نمایند.
ً
ً
نکتهای که در اینجا وجود دارد آن است که اساسا بهنظر میرسد اصوال موافقت ولی
شریک محجور با باقیماندن آن شریک در شرکت تضامنی ،نسبی یا مختلط غیرسهامی
(بهعنوان شریک ضامن) و بهعبارتی آنگونه که دیگران 2هم ابراز نمودهاند بقای شرکت،
ً
تصمیم مطابق با مصلحت آن شریک نیست خصوصا ا گر ولی مزبور تخصص و تجربه کافی
در تجارت و علیالخصوص نقشآفرینی بهعنوان شریک شرکت تضامنی ،نسبی یا مختلط
غیرسهامی نداشته باشد .در نتیجه ،چنین تصمیمی میتواند از نظر مسئولیت برای بدهیهای
بعد از محجور شدن شریک موجب ضمیمه شدن ذمه ولی بر ذمه محجور مزبور شود بهنحوی
که در روابط میان خودشان نیز ،محجور بتواند آنچه را پرداخته از ولی خود از باب مسئولیت
مدنی مطالبه نماید.

نتیجهگیری و مالحظات
با توجه به دالیلی که ارائه شد و تحلیلی که بهعمل آمد بدون تردید عقد شرکتهای تضامنی،
نسبی و مختلط غیرسهامی هم عقدی الزم است .اینکه این شرکتها در ظاهر خصوصیاتی
یافتهاند که آنها را شبیه به عقود جایز نموده علت خاصی داشته است .بهنظر میرسد علت این
ً
امر اصوال در نظر گرفته شدن مسئولیت تضامنی برای شرکا (در شرکتهای مختلط غیرسهامی
برای شرکای ضامن) است .در نظر گرفته شدن مسئولیت تضامنی الجرم حق فسخ شرکت را
برای هر یک از شرکا فراهم میاورد چون سهمالشرکه آنها هر قدر هم که کم باشد آنها بابت
کل بدهکاری پرداخت نشده شرکت بعد از انحالل و تصفیه آن بهطور مطلق یا نسبی مسئول
خواهند بود .بنابراین علیرغم آنچه که در ماده  792الیحه پیشنهادی اصالح قانون تجارت
 .1اسکینی (.173 ،)1375
 .2پاسبان (.398 ،)1385
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( )1384که در سال  1391شورای نگهبان با تصویب آزمایشی آن مخالفت کرد ،ذکر شده
تصمیمگیری با ا کثریت هم با مسئولیت تضامنی بدون محدودیت سازگار نیست .ضمن اینکه
مقرره مربوط به در معرض انحالل قرار گرفتن شرکتهای تضامنی ،نسبی یا مختلط سهامی با
فوت یا حجر یکی از شرکا ضامن نیز منبعث از وجود مسئولیت تضامنی و لزوم تصمیمگیری به
اتفاق آراء است وگرنه (ا گرچه به اشتباه) با کنار گذاشتن قاعده تصمیمگیری به اتفاق آراء دیگر
نیازی به آن مقرره نخواهد بود .نباید اینطور ندانسته و بدون توجه به پیوندهای پنهان میان
مواد قانونی ،آن مواد دستکاری شوند.
ً
جالب اینکه در وضعیتی که برای تسهیل تجارت و افزایش انعطافپذیری قوانین معموال
در نقاط دیگر دنیا قالبهای جدیدتری به قالبهای سابق اضافه میکنند الیحه فوقالذکر
در اقدامی شاید باز هم ندانسته شرکتهای نسبی ،مختلط غیرسهامی و مختلط سهامی را
حذف کرده است .گرچه این شرکتها آنگونه که بعضی 1ابراز نمودهاند تابحال کاربرد کمی
در جامعه داشتهاند ولی همانگونه که در متن این تحلیل تحقیقی مالحظه شد علت این امر
بیشتر به قانونگذاری همراه با ابهام در آنان (آنگونه که بعضی 2ابهامات متعددی را در این
باره مطرح نمودهاند ،بیتوجهی حقوقدانان در حل ابهامات موجود در آنان ،و عدم معرفی
این قالبها در سایر قوانین (برخالف آنچه که در مورد شرکتهایی مانند شرکتهای تعاونی
اتفاق افتاده است) برمیگردد .شرکتهای مختلط آنگونه که در کامنال 3نیز مطرح است
شرکتهای پیچیدهتری هستند .شرکتهای تضامنی برای موضوعهای با خطرپذیری باال مورد
استفاده هستند .در باره موضوعات با خطرپذیری کمتر میتوان از شرکتهای نسبی بهره برد.
شرکتهای متضمن مسئولیت محدود (سهامی عام ،سهامی خاص و با مسئولیت محدود) برای
امور سرمایهبر ولی با خطرپذیری پائین کاربرد دارند .ا گر قرار باشد که پروژهای هم خطرپذیری
باالیی داشته و هم سرمایهبر باشد علیرغم نظر بعضی 4چارهای جز استفاده از شرکتهای
مختلط نخواهد بود .بهعبارتی 5شرکتهای مختلط شرکتهای کار و سرمایه میباشند پس
ا گر اصالحات الزم در آنها انجام شود و بهدرستی معرفی شوند میتوانند در برآوردن نیاز کنونی
 .1پاسبان (426 ،)1385
 .2ستوده (.266 ،)1347
 .4صفینیا (.257 ،)1381
 .5ستوده (.202 ،)1349

3. Schneeman 2013, 148.
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جامعه ایران به سرمایهگذاری و اشتغال مفید واقع شوند .در حال حاضر ،جویندگان قالبی برای
همکاری کار و سرمایه غافل از ظرفیتهای شرکتهای مختلط ،آنگونه که دیگران 1هم ابراز
نمودهاند به سراغ عقد مضاربه میروند و چون بهدلیل عدم وجود زیرساخت قانونی الزم در آن
ً
انتظاراتشان برآورده نمیشود معموال از راهروهای دادگستری سر در میآورند.
به این ترتیب ،حتی در وضعیت کنونی جای دو قالب جدید خالی است چون شرکتهای
مختلط غیرسهامی ترکیبی از شرکتهای تضامنی با شرکتهای با مسئولیت محدود هستند
و شرکتهای مختلط سهامی ترکیبی از شرکتهای تضامنی با شرکتهای سهامی خاص
میباشند در حالیکه بدالیلی که گفته شد برای توسعه بیشتر تجارت نیاز به قالبی که ترکیبی از
شرکت نسبی و شرکت با مسئولیت محدود همچنین نیاز به قالبی که ترکیبی از شرکت نسبی با
شرکت سهامی خاص باشد نیز وجود دارد .حتی چه بسا بتوان به این ترتیب به دو قالب جدید
یعنی ترکیب شرکت تضامنی با شرکت سهامی عام و ترکیب شرکت نسبی با شرکت سهامی
عام هم اندیشید .ا گرچه با توجه به همکار یمحور و بهدنبال صرفهجویی بودن تعاونیها و
خطرپذیری ناچیز آنها آنگونه که دیگران هم ابراز نمودهاند 2نیازی به ایجاد چنین ترکیبهایی
با شرکتهای تعاونی وجود نخواهد داشت.
نه در همه کشورها 3بلکه در بعضی از آنها ،4مسئولیت شرکا گرچه تضامنی است ولی بابت
کل بدهکار یهای شرکت نبوده بلکه محدود به مبلغ معینی است و همین امر باعث میشود که
در آنها تصمیمگیری با ا کثریت نیز قابلقبول شود.
از سوی دیگر ،با فوت یا حجر هر یک از شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی ،همچنین
شرکای ضامن در شرکتهای مختلط غیرسهامی ،آنگونه که در کامنال 5نیز معمول است،
ً
قاعدتا زمینه دستاندازی به اموال آنها فراهم میآید که این امر با توجه به مسئولیت تضامنی،
در درجه اول طلبکاران و در درجه دوم سایر شرکای شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد .ضمن
اینکه ،ا گر با توجه به الزم بودن این شرکتها ،با فوت شریک جانشینان او بدون رضایت
خودشان بهعنوان شریک ضامن وارد این شرکتها میشدند نه تنها دارایی شریک متوفی
 .1حسنی (.356 ،)1380
 .2قلیزاده (.441 ،)1393

3. Petrauskas (2005), 57.
4. IBP (2013), 149.
5. Schneeman (2013), 164.
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بلکه مسئولیت شریک متوفی هم (حداقل در مقابل طلبکاران شرکت) به آنان منتقل میشد و
این خالف اصول حقوقی برسمیت شناخته شده بود.
در ضمن ،با توجه به تحلیلی که انجام شد فوت یا حجر شریک میتواند در مورد شرکای
حقوقی اعم از شرکتهای تجاری یا موسسات غیرتجاری هم باشد .آنگونه که دیگران 1هم
ابراز نمودهاند چنین شریکی بهعنوان شرکت میتواند یکی از شرکتهای شخص ،سرمایه یا
مختلط باشد .ا گر شریک شخص حقوقی هم ورشکسته یا منحل شود باز شرکت در معرض
انحالل قرار میگیرد .در این باره ،گرچه مدیرتصفیه یا اداره تصفیه جانشین شریک ورشکسته
آنگونه که در بعضی کشورها 2نیز معمول است میتواند تصمیم به بقای شرکت بگیرد ولی
ً
شریک حقوقی منحله احتماال مجموعهای از جانشینان خواهد داشت که خیلی کم احتمال
دارد در تصمیم به بقای شرکت اتفاق نظر داشته باشند؛ در نتیجه انحالل شریک حقوقی در
ً
اغلب موارد الجرم به انحالل شرکت میانجامد .در بعضی کشورها ،3انحالل شریک اصوال
منجر به انحالل شرکت میشود.
به هر حال ،گرچه شرکای ضامن در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند ولی در
شرکتهای تضامنی و مختلط غیرسهامی در بین خودشان میتوانند بابت آنچه به نسبت
سهمالشرکهشان اضافه به طلبکاران پرداختهاند به سایر شرکا ضامن مراجعه نمایند .به این
ترتیب ،علیرغم نظر بعضی 4الزم بوده که با فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن نظر سایر شرکا
و جانشین شریک متوفی یا محجور خواسته شود .عالوه بر آن بر اساس یافتههای این تحقیق
تحلیلی حتی الزم است که در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا نظر طلبکاران شرکت هم در
مورد انحالل یا بقای آن خواسته شود.
ممکن است علیرغم محجور یا متوفی بودن یکی از شرکا ضامن ،شرکا موضوع را از دادگاه
ً
مخفی نموده ظاهرا مانع از قرارگرفتن شرکت در معرض انحالل شوند .به این ترتیب ،با معلوم
شدن بعدی حجر یا فوت مزبور در واقع منحل شده بودن قبلی شرکت آشکار میگردد .این
امر ،منجر به مسئول نبودن شریک محجور یا متوفی (ماترک متوفی) بابت بدهیهای شرکت از
 .1ستوده .209 ،1349

2. H.P. Kravitt and Brown LLP 2013, 4-23.
3. IBP 2013, 149.

 .4اسکینی .169 ،1375
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لحظه حجر یا فوت میشود و او از آن پس بابت بدهکار یهای شرکت در مقابل طلبکاران آن
یا سایر شرکا مسئولیتی نخواهد داشت گرچه به نسبت آوردهاش در منافع شرکت سهیم خواهد
بود .در اینباره ورشکستگی در حکم حجر است ولی در باره توقف یکی از شرکا نمیتوان
اینگونه استدالل کرد چون توقف یکی از شرکا شرکت را در معرض انحالل قرار نمیدهد و حتی
ا گر توقف به ورشکستگی منجر شود چون معامالت ورشکسته ،اعم از اینکه شخص حقیقی یا
ً
حقوقی باشد ،در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی اصوال صحیح است پس شریک
ً
مزبور بابت معامالت شرکت در فاصله توقف تا ورشکستگی خود نیز اصوال مسئول خواهد بود.
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