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  مقدمه. 1 
 ندارند كه به  تمايلمعموالً، ها شركت يا ساير مديران رعامليمد تجربه نشان داده است كه 

كاب خطا و عدم رعايت نمايندگي از شركت، عليه مديران سابق يا كنوني آن كه در اثر ارت
. كنند، اقدام به طرح دعواي مسئوليت مدني اند كردهمقررات، به منافع شركت زيان وارد 

دعوا از سوي شركا اقامة بنابراين، قانونگذاران در كشورهاي مختلف، با اتخاذ تمهيدي، امكان 
 استقالل براساسدر واقع، . اند فتهريپذيا سهامداران به نام شركت و عليه مديران را نيز 

و است شخصيت حقوقي از شخصيت اعضاي آن، شركت، از اهليت قانوني برخوردار 
يا كند ، به نام خود، طرح دعوا ) مديران( از طريق نمايندگان قانوني خود تواند يم االصول يعل

 اموال شركت  به در مواردي كه مديران،حال نيا با.  دعوا قرار بگيرد طرفشخصاًاينكه 
 و ضمن تخلف از مقررات مربوط، عامل ورود ضرر و زيان به شركت كنند مي يانداز دست

صيانت از حقوق و  و سهامداران، طريقي خاص براي شركا دعوا از سوي ة، امكان اقامشوند يم
  .رود يم شمار بهاموال شركت 

در اين مورد، قوانين كشورهاي مختلف، راهكارهايي را براي حمايت از حقوق شركت و 
به  1دعوايي خاص به نام دعواي مشتقاقامة ال، حق  كامندر . اند كرده ينيب شيپسهامداران 

دعوا از سوي شركا و اقامة در حقوق فرانسه، قانونگذار، امكان . شده استسهامداران داده 
، به اين 1966 پذيرفته و در قانون تجارت مصوب صراحت بهسهامداران شركت عليه مديران را 

 قانون 276مادة در صراحت  بهدر حقوق ايران نيز مقنن، .  اشاره كرده استحق شركاي شركت
دعوا از سوي سهامداران شركت عليه مديران متخلف را در اقامة ، امكان 1347ت مصوب تجار

 هبا توجه ب.  آن نهاده باشدآنكه نام خاصي بر  بي است، مدني، پذيرفتهمسئوليتقالب دعواي 
تجارت فرانسه از قانون  ،1347 اصالحي قانون تجارت ايران، مصوب ةمواد اليحبيشتر اينكه 

  مذكور نيز به حقوق فرانسهة مادةپيشين ،)179: 1387اسكيني،( اقتباس شده است 1966مصوب 
، از لحاظ مبنا و سابقه در اين زمينه، ميان نظام حقوقي فرانسه سان نيبدو ال، نه كامن، گردد يبرم

  .و ايران، قرابت وجود دارد
 ون قانون مدني همچ بهايان ذكر است كه در نظام حقوقي فرانسه، در ضوابط مربوطش

ا از سوي شركا يا سهامداران شركت، در مواردي كه تخلفات اقامة دعو ةقانون تجارت، اجاز
در  كه  يدرحال ، ورود ضرر به شركت شده باشد، به رسميت شناخته شده استسببمديران، 

، نخستين بار، ضمن شناسايي دقيق اين حق و 2006 مصوب ها شركتحقوق انگليس، قانون 
 براساسكه تبيين كرد  يكي از حقوق سهامداران اقليت، شرايطي را عنوان بهچگونگي اعمال آن 

با توجه به اينكه اصطالح دعواي . )87: 1392پاسبان،( كرد اقدام به طرح دعواي مشتق توان يمآن 

                                                            
1. Derivation Action 
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 276مادة  در ژهيو به از جمله و ، در حقوق ايراناالجرا الزممشتق، در متون قانوني مصوب و 
 مورد كار برده نشده است و در حقوق فرانسه كه در اين زمينه بهاصالحي قانون تجارت اليحة 

واژة  قرار دادنن ما بوده نيز چنين اصطالحي وجود ندارد، ما نيز از مبنا توجه و اقتباس مقن
در اين نوشتار، . 1ميكن يمال است پرهيز  كامندعواي مشتق كه برگردان اصطالح معمول در 

حسب بر، تبيين و ليتفص بهاين دعوا، در حقوق فرانسه و ايران، اقامة مفهوم، ماهيت و شرايط 
  .شود يممورد نقد 

  
   به نام شركتمسئوليتمفهوم دعواي  .2

: شود يم به دو دسته تقسيم ها شركت در مسئوليت كلي، دعواي طور بهدر حقوق فرانسه، 
 وارد ساختن دعواي شخصي، دعوايي است كه منشأ آن، .3دعواي شركت و 2دعواي شخصي

 ؛استضرر و زيان توسط يك يا چند مدير به سهامداران، طلبكاران شركت يا اشخاص ثالث 
 اعالم  كردن وضعيت مالي واقعي شركت ويبا مخف مديراني كه ة مثال، رفتار متقلبانعنوان به

 سان نيبد و كرده خود در شركت ترغيب ةيسرما  نادرست، سهامداران را به افزايشةترازنام
 تواند يمدر اين مورد، هر سهامدار شخصاً . اند آوردهرا فراهم  زيان به آنها موجبات ورود

  عليه مدير يا مديران خاطي كندمسئوليت دعواي ةدريافت خسارات خود، اقدام به اقامبراي 
)Juglart et Ippolito, 1980:480(.  

 مستقيم به خواهان وارد طور بهدعواي شخصي، اثبات آن است كه زيان، اقامة شرط اصلي 
. ، اين زيان، جدا از ضرري است كه ممكن است به شركت وارد شودگريد  عبارت به. شده است

، ارتكاب تقصير و عمل زيانبار توسط يك يا  آنأدعواي شركت، دعوايي است كه مبنا و منش
 هرچند ، نه سهامدارانشود يم متحمل زيان ماًيمستقچند تن از مديران است و خود شركت، 

 مثال، دريافت اعتبار و تسهيالت عنوان به. ننديب يم از آن محل زيان ميرمستقيغ طور بهآنها نيز 
به  ممكن استي سنگين براي شركتي كه قادر به بازپرداخت اصل و متفرعات آن نيست، مال

 يعني دعوايي كه اين دعوا. بينجامدورود زيان مالي شديد به شركت و حتي ورشكستگي آن 
 شخص حقوقي است، ممكن است با توجه به تخلف مديران از مقررات نفع اصلي آن ذي
يا با استناد به هر گونه خطاي زيانبار در  شركت ةنام اساس يا تخلف از يا نامه نييآوني يا قان

  .روند مديريت شركت اقامه شود

                                                            
  . استAction sociale ut Singuliاصطالح التين در   ودر حقوق فرانسه معادل دعواي مشتق، دعواي شركت .1

2. action individuell (article L-225-252 du code de commerce) 
3. action sociale ut singuli exercee au nome et pour le compte de la sociéte (article L.225-252 
du code de commerce) 
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 ييها انيزگاهي شركت متحمل . ، به دو نحو قابل طرح استها شركتدعواي مربوط به 
 مديران كنوني هستند كه طبعاًدر اين صورت، .  مديران سابق است كه ناشي از خطاهايشود يم

 عليه آنها مسئوليتدعواي اقامة  در محاكم، اقدام به توانند يمبه نمايندگي از شخص حقوقي 
است، دعوا كه از سوي نمايندگان قانوني شركت و البته در شرايطي معين قابل اقامه  اين. كنند
 اما در مواردي، مديران فعلي شركت، بر اثر تخلف از ؛نام دارد 1ي كالسيك شركتادعو

. شوند يم زيان به شركت ضرر وورود سبب يا به هر دليل ديگر، مقررات قانوني يا اساسنامه 
 نمايندگان شخص حقوقي، عنوان به كه اگر مديران، شود يم مطرح پرسشاول، اين ة لوهدر 

 عليه مديران شركت براي توانند يماقدام به طرح دعوا عليه همكاران خود نكنند، آيا سهامداران 
و ضرر و زيان وارد بر شخص حقوقي را كرده جبران خسارات وارد به شركت طرح دعوا 

ه بايد بگوييم چون ضرري شخصي و مستقيم، به شركا و يا سهامداران وارد مطالبه كنند يا اينك
 دعواي مشتق در (Cozian, 2007 :280)دعوا عليه مديران را ندارند؟ اقامة نشده است، آنها، حق 

 در واقع . استمسئلهال يا همان دعواي سهامداران به نام و از طرف شركت، پاسخ همين  كامن
شرحي كه  به قواعد كلي و البته برخالف يا سهامداران، شركار اين دعوا، يك يا چند نفر از د

نام و از طرف شركت، اقدام  به خواهان، عنوان به مجوز خاص قانونگذار، براساسخواهد آمد، 
  .كنند يم عليه مديران متخلف مسئوليتبه طرح دعواي 

  
   ميرمستقيغ مستقيم يا ةديد انيز شركت؛ .3

 نمونه، رايب. مديريت آن باشدداده در  رويشركت ممكن است قرباني مستقيم خطاهاي 
يا  شركت يها هيسرما از دست رفتن سببمديران، ممكن است  و اقدامات نادرست ها انتخاب

تجاري ديوان شعبة  2002 مي 28 مورخ يرأ مثال، رايب. شودتحقق سود قطعي آن مانع 
 با توجه به اينكه دادگاه تجديدنظر با ذكر داليل موجه، اين مطلب را«: توجه استشايان  فرانسه

مشتريان شركت، اعتبار خود را از دست داده  روشن ساخته است كه مدير شركت، در نگاه
هاي ها و آوردهگرديده و فهرست دارايي است، زيرا عدم صداقت در رفتار تجاري وي مسجل

شركت را تنظيم ننموده است و نسبت به انجام عمليات تحويل كاال اقدام نكرده و قراردادهاي 
داده و با  هزار فرانكي به خود اختصاص 31كارمندان را با كارمزد خالص  ركت ووام ميان ش

 فرانكي روبرو گردانده است و خطاي ارتكابي 898828چنين اقداماتي، شركت را با ضرر مالي 
 نابودي شركت سبب وي، زيان هنگفتي را متوجه شركت كرده و عمالًفريبكارانة و مديريت 

مدير شركت، كامالً صحيح و مطابق  تصميم دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت است، شده

                                                            
1. Action ut universi 
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تدبير و حتي تباني مديران، بانك، وامي  سوء يا اينكه در اثر ؛1»باشد ميموازين قانوني 
همچنين امكان دارد كه  2.كندبه وي اعطا  بازپرداخت يك شركت يها تيظرف با رمتناسبيغ
مثل اينكه شود، دليل عملكرد نادرست مديران، شركت، ملزم به جبران خسارت شخص ثالث  به

  نشدناجرادر اثر تقصير و تصميم ناصواب مدير خود، به پرداخت ضرر و زيان ناشي از 
ي اخراجي محكوم شده و  يا اينكه به پرداخت خسارت به كارگر؛3قرارداد منعقده محكوم شود

 مقرر قانوني يها مهيجر، موظف به پرداخت  مالياتيهايتر در تنظيم دفيمباالت يبدليل  يا به
 چراكه بنا به ، عليه مديران اقدام كندتواند ينم عمالً موارد، شركت گونه نيا در طبعاً .شود

ر مواردي كه خود مديران، عامل ورود زيان به شركت باشند، به نمايندگي از شركت، فرض، د
  .كنند ينم  ديگرمديراناقدام به طرح دعوا عليه خود يا 

 به شركت يمخسارت مستق عامل بروز توانند يم يز شركت نبازرسان يران،بر مد عالوه
 موجب از دست رفتن فرصت كشف تواند يم بازرسان حساب ي خطاها، مثالعنوان به .شوند
 اكتبر 19مورخ  يرأحسب . د شوآن  به ضررسبب ورود عمالًو از شركت مالي استفادة  سوء

 هاي حساب تأييدمباالتي به  بيبازرس حساب، عجوالنه و با «:  كشوريوان ديتجار ةشعب 1999
 يان مشترهاي  حسابيت وضعيساز يعاد از اسناد يي حجم باالچراكه ،شركت پرداخته است
 ي بررس.نمود يم را بخود جلب ي توجه ويد باي،عادير غيت وضعينوجود داشته است و ا

موجب توانست  ميياري،  و هوشي هوشمنداندكي  با حرفه،ين اي و برابر با استانداردهايجد
 به  وارديانكه انتساب ضرر و ز  داديرأ كشور، يواند رو ازاين. 4»دگردي قانونيركشف موارد غ

ي  خطااحراز يري بازرسان و به تعبي موارد از سوينشركت به از دست دادن فرصت كشف ا
  . موجه است آنهايا حرفه
  
 

                                                            
1. Cass.com.28 mai 2002, n 98-20333. cite par: Ibid 

ه طبق حكم صادره، با عنايت  به اين مطلب ك«:  تجاري ديوان كشور فرانسهة شعب2011 فوريه 18 مورخ يرأحسب . 2
ي با مسائل مالي يآن نيز هيچ آشناسسين ؤماي نداشته است و  نمايان است كه در زمان اخذ وام، شركت، هيج تجربهوضوح به

داده نه ئارادهند  يا مشورتي براي شناختن مخاطراتي كه بخشي از عمليات مالي را تشكيل مينداشتند و بانك نيز هيچ توصيه
هاي شركت، با ريسك و نوسان متغير به اندازه آنچه كه در تحليل مالي قابل مشاهده بوده است، است، حال آنكه ميزان فعاليت

جذاب و اغوا كننده نبوده است، لذا دادگاه چنين استدالل كرده است كه شركت، بي آنكه از عواقب عمل خويش آگاه  باشد، 
. شده وجود نداشته استمان اخذ وام، هيچ تناسبي ميان فعاليت شركت و ميزان وام اخذدست به استقراض زده است و در ز

بانك نيز بدون آنكه شركت را از پذيرش اين ريسك برحذر دارد، ريسك مالي بيهوده و مفرطي را بر اين شركت وارد ساخته 
اشد، در نهايت حكم صادر از سوي دادگاه بلذا شعبه ديوان كه متعهد به ورود به جزئيات استدالل هاي طرفين نمي. است

 .608:  نقل از همان منبع. ».نمايدتجديدنظر را تاييد مي

3. Cass.3e civ, 2 juill, 1974, n 73-11364, Bull.civ.1974. cite par:  Cozian,2007,p. 280  
4. Cass. com. 19 oct.1999, n 97- 13446. Bull.civ.1999. cite par: Ibid 
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   به نام شركتمسئوليت مبنا و ماهيت حقوقي دعواي .4
 مديران به نام شركت يا همان دعواي مشتق مسئوليتدعواي مة اقاكه گفتيم، امكان  گونه همان
حتي برخي از . (Cozian, 2007: 167) شود يم شركت از منافعال، موجب حمايت كامندر 

 كه شمار صاحبان اين حق، از سهامداران و شركا، اند كردهواري حقوقدانان فرانسوي اظهار اميد
 بدقضايي بسط ياروية  اعمال آن نيز توسط قانون و يها حوزهو از سوي ديگر، رود فراتر 

(Ripert et al.,2011:139).   
نام شركت و به  به و سهامداران اشرك دعوا از طرف ينااقامة در مورد بنيان و اساس جواز 

 اين امر را توجيه توان يمچگونه .  اختالف نظر وجود داردنظران صاحبطرفيت مديران، بين 
ا كند؟ از اقامة دعولو سهامدار شركت، بتواند عليه مديران  قانوني وةكرد كه شخصي جز نمايند
دار شركت، از آن جهت صاحب اين حق است كه خود يكي از نگاه برخي، عضو و سهام

 جمعي شركت يعني يريگ ميتصموي عضو ارگان . شود يمطرفين قرارداد شركت محسوب 
 مدير، از كه ازآنجا و است مديران شركت ةكنند منصوبمجمع عمومي است و اين مجمع، 

به مجمع گزارش فعاليتش را  و بايد شود يمنصب ) موكالن(ان شركت سوي شركا و سهامدار
در واقع، اين قدرت . ستبدهد، هر عضو، اختيار الزم براي اقدام قانوني عليه مدير را داراآنها 

رو  ازاين. دشو يم نمايان وضوح بهو اختيار براي اعضاي شركت، از مجراي امكان عزل مدير، 
دعوا از اقامة  و كردهقانوني را فراهم نمايندة  يجا بهمبناي قرار گرفتن  ،1نضو شركت بودع

  .(Pagnucco,2009 :247) دكن يمموجه  را در محاكمسوي عضو شركت 
 دعوا اقامة و سهامداران شركت براي  به نقد و بررسي ماهيت حق شركا،وينكلدر مقابل، 

از نظر او، دعواي شركت، در اختيار سهامدار شركت، يعني . پردازد يماز طرف شركت  به نام و
چنين نظارتي جدي با فعاليت مدير بپردازد يا از مقابلة  آزادانه به تواند يمفردي است كه 

يا ساير  گزارشي در اين خصوص به شركت ةارائآنكه موظف به  بدونكند، نظر  صرف
نمايندة يا جايگزين  البدل يعلنمايندة  اگر عضو شركت را كه  يدرحال. سهامداران شركت باشد

 دعوا اقامةاز نظر وي، حق . است گزارش به شركت ةارائموظف به قانوني شركت بدانيم، وي 
 قانون 1166مادة . است 2ي غيرمستقيما دعواقامةاز سوي سهامداران يا شركا، اختياري شبيه به 

 تمامي حقوق و توانند يمطلبكاران « :كند يم را چنين تعريف ميرمستقيغمدني فرانسه، دعواي 
. »باشندشخص بدهكار مرتبط  به منحصراًارشان را به اجرا گذارند مگر آنهايي كه دعاوي بدهك

با «: چنين مقرر كرده است1987مارس  29 مورخ يرأ دادگاه تجديد نظر ورساي، در رو نيازا
مداران، حق طرح دعواي به سها ،1966 تجارت مصوب قانون 252-225مادة توجه به اينكه 

                                                            
1  . Associe 
2. Action Oblique 
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گردد كه انصراف عضو شركت از دادرسي و دهد، چنين استنباط ميحقوقي به نام شركت را مي
پيگيري دعوا، مانع از طرح و تعقيب دعوا، توسط ساير سهامداران حاضر در شركت 

 1.»شود نمي

وي در . شود يمنشين او  بلكه جا،شركت نيستنمايندة  سهامدار شركت، وينكل، از نظر 
 شركت و يجا به كه هرچند ، منافع شركتالزاماً نه دنك يمچارچوب حفظ منافع خود عمل 

 طلبكار از شركت، عليه بدهكار شركت، يعني عنوان بهوي . كندنام شركت اقدام به طرح دعوا  به
 دعوا از اقامة كه كند يمالبته او اذعان . كند يم دعوا اقامةو عامل بروز خسارات شركت نمايندة 

 از سوي طلبكاران، تفاوت هم ميرمستقيغ دعواي اقامةطرف سهامداران عليه مديران متخلف، با 
ست اثبات كند كه طلبي قطعي،  نيموظف،  طلبكار آنبرخالف چراكه سهامدار شركت، ،دارد

پس بايد پذيرفت كه عمل سهامدار يا . نقد و قابل مطالبه از بدهكار خود يعني شركت دارد
نمايندة  كه به جانشيني از شود يم دعوا محسوب اقامة، نوعي حق خاص براي نفسه يفشريك، 

  .(Vinckel,2011 :28) رديپذ يمقانوني شركت صورت 
 دعواي اقامة ذكر است كه مسلم، حال و قابل مطالبه بودن طلب، يكي از شرايط شايان

ين طبيعي، از نظر يا مانند د بوده مؤجل يا باشدفيه  متنازعبنابراين طلبي كه .  استميرمستقيغ
: 1393كيا،( مبناي طرح دعوي غيرمستقيم قرار گيرد تواند ينمقانوني قابليت مطالبه نداشته باشد، 

 حسب كه  فرانسهكشوراول مدني ديوان شعبة  1983 ژانويه م مورخ چهاريرأ همچنان كه )23
ي ادادگاه تجديد نظر، وجود يك طلب نقد يا مبلغي معين را كه شرط الزم براي طرح دعو«: آن
 دعوا از اقامة در كه  يدرحال.  همين نكته استدييتأ در 2» است احراز نكرده استميرمستقيغ

  .نيستنياز به اثبات اين موارد سوي سهامدار يا شريك عليه مديران شركت، 
 سوي  با الهام از حقوق فرانسه، امكان طرح چنين دعوايي از نيزبرخي از حقوقدانان ايراني
: 1387اسكيني، ( اند دهينامي غيرمستقيم اهيأت مديره را دعواعضاي سهامداران عليه مديرعامل يا 

يا مديرعامل به هر  كه مديران كند يمبراساس اين نظر، دعواي مزبور، وقتي مورد پيدا . )174
اما برخي ديگر  ،)همان( كنند ينمالبه ف مديران را مط بر شركت به دليل تخلدليل، خسارت وارد

از اين منظر، . دانند يم قانون تجارت را دعواي مشتق 277 و276از حقوقدانان، مفاد مواد 
 حكم مواد مزبور رسد يمنظر  بهرغم تفاوت موجود بين اين موارد و ساختار دعواي مشتق،  علي

، چراكه مطابق ستاركان و عناصر بنيادي آن را داراكلية ده و با تعريف دعواي مشتق سازگار بو
 كه شود يم، دعواي مشتق، از سه ركن تشكيل 2006 انگليس مصوب يها شركتتعريف قانون 

ي ، تخلف مديران در انجام وظايفكند يم از سهامدار بودن شخصي كه دعوا را اقامه اند عبارت

                                                            
1. CA Versailles. 29 mars 1987: JCP1987, II,19202. Cite par: Grosbois, 2012: 607 
2. Cass. 1e civ. 4 janv. 1983, n 81-15865. Bull.civ.1983. cite par: Ibid 
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 نه سهامدار است، متعلق به شركت  و اينكه غرامات حاصلاند هكردكه در مقابل شركت تعهد 
 قانون تجارت ايران نيز مراعا 276مادة يعني همان شرايطي كه در  ،)101: 1393 پاسبان،(مدعي 
  .)همان( است
  

   به نام شركتمسئوليت جواز قانوني دعواي .5
   فرانسهموضوعة در حقوق  .5 . 1
 1843-5مادة  در صراحت به دعوا از سوي شركا و سهامداران شركت عليه مديران آن، اقامة

، به قانون مدني، الحاق 1988 ژانويه 5 مورخ 88 - 15 شمارة قانون موجب بهكه (قانون مدني 
مجاز  1966قانون تجارت مصوب  225- 252 مادة و 223-22مادة همچنين ) شده است

عالوه بر دعواي جبران خسارتي « :دارد يماشعار   قانون مدني1843- 5 مادة. شناخته شده است
 اقامه مسئوليت عليه مديران، دعواي توانند يم تحمل شده است، يك يا چند شريك شخصاًكه 
ند؛ در صورت محكوميت،  براي تعقيب جبران خسارت وارد به شركت، مجازها خواهان .كنند

 دعواي اقامةهر شرطي در اساسنامه كه اثر آن، منوط كردن . شود يم هيتأدخسارات به شركت 
 دعوا باشد، كان لم يكن اقامةبني بر انصراف از مجمع بوده يا ماجازة شركت به نظر مقدماتي يا 

 عليه مديران در مسئوليتدعواي ] حق طرح [تواند ينمهيچ تصميم مجمع شركا، . دشو يمتلقي 
  .»اثر خطاي ارتكابي در اجراي نمايندگي آنها را اسقاط كند

مديران، منفرداً « : شده استينيب شيپون تجارت  قان223 - 22مادة مشابه حكم مذكور، در 
 جبران خسارات و مسئوليا در برابر اشخاص ثالث،  مورد، در برابر شركت برحسبو متضامناً، 

 امور يا ارتكاب تقصير در اساسنامهيا تخلف از مقررات  ها نامه نييآيا نقض مقررات دولتي 
 دعوي شخصي عليه مديران براي جبران خسارات اقامةعالوه بر موارد . هستندمديريتي خود 

 اقامة نسبت به يا مشتركاً منفرداً توانند يم به خود شخص، در ساير موارد، اعضاي شركت وارد
ر شرط در اساسنامه كه متضمن ه. دعوا عليه مديران و به نمايندگي از شركت اقدام نمايند

 دعوا به كسب نظر مقدماتي و يا كسب اجازه و درخواست از اقامةمحدود و مشروط كردن 
 دعوي منصرف نمايد اقامةنحوي باشد كه پيشاپيش، اعضاي شركت را از  بهمجامع باشد و يا 
 منفرداً و توانند يمسهامداران  ...« 252-225 مادةهمچنين حسب . »گردد يمكان لم يكن تلقي 

 باشد، نسبت به طرح دعوا عليه 225 -120 مادةيا از طريق انجمني كه حائز شرايط مقرر در 
  .» شركت اقدام نمايندرعامليمدمديران و يا 

 از طرف مسئوليت اين دعواي اقامة، فرانسه كه گفته شد، در حقوق گونه همان و سان نيبد 
و البته نيازي به كسب ست شركا و سهامداران عليه مديران، نوعي حق قانوني خاص براي آنها

  .  دعوي وجود ندارداقامةاجازه و نظر مقدماتي از مجامع براي 
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  ايران موضوعة در حقوق . 2. 5
پس از آن قانونگذار .  به تصويب رسيد1304 و 1303 هاي قانون تجارت ايران در سالنخستين 
در . قانون پيشين را نسخ كردطور صريح  بهقانون تجارت ديگري تصويب و  ،1311در سال 

با .  نهاد يا مقرراتي در خصوص موضوع اين تحقيق وجود نداشتصراحت بهقوانين مزبور، 
برخي از حقوقدانان اعتقاد دارند كه طرح چنين دعوايي از سوي سهامداران، وجود اين، 

وكالت مديران از نظرية  براساس چراكه ، بوده استريپذ امكان هم 1311براساس قانون تجارت 
يز وكيل هر شريكي نسبت به سهم او نجانب شركا، چون مديران، وكيل تمام شركا هستند، 

 نسبت به سهم خودش، خسارت توانست يمپس هر شريكي در چنين مواردي . خواهند بود
ولي چون دعوا متعلق به كند، و او را محكوم ، تقاضا مسئول را از مدير متخلف و شدهوارد

 اعظمي زنگنه،؛ 272: 1386سجادي، (»  بايد به صندوق شركت پرداخته شودبه محكومشركت است، 

1353 :165(.  
، دعواي مذكور، بدون ذكر نامي 1347اصالحي قانون تجارت در سال  ةاليحبا تصويب 

 اين قانون قرار 277 و 276مشخص، وارد نظام حقوقي ايران شد و ضوابط آن، موضوع مواد 
 پنجم كيم آنها، حداقل شخص يا اشخاصي كه مجموع سها«:  آمده است276مادة در . گرفت

 مديره أتيهف يا تقصير رئيس و اعضاي  در صورت تخلتوانند يممجموع سهام شركت باشد، 
و يا مديرعامل، به نام و از طرف شركت و به هزينه خود، عليه رئيس يا تمام يا بعضي از 

بران كليه خسارت وارده به شركت را از  دعوا نمايند و جاقامةاعضاء هيأت مديره و مديرعامل 
  .آنها مطالبه كنند

در صورت محكوميت رئيس يا هريك از اعضاء هيأت مديره يا مديرعامل به جبران 
 كه از طرف يا نهيهزخسارت شركت و پرداخت هزينه دادرسي، حكم به نفع شركت اجرا و 

در صورت . ، به وي مسترد خواهد شدبه محكوماقامه كننده دعوا پرداخت شده از مبلغ 
 همچنين .» آنان استبر عهده و خسارات ها نهيهزمحكوميت اقامه كنندگان دعوا، پرداخت كليه 

مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي، نبايد به «:  قانون مقرر شده است277مادة در 
 عليه مديران شركت مسئوليت دعواي اقامة مورد نحوي از انحاء، حق صاحبان سهام را در

 اقامةبر مقررات ماهوي و شكلي تفصيلي فوق، جواز كلي  عالوهبايد افزود كه . »محدود نمايد
: حسب اين ماده.  شده استينيب شيپ قانون تجارت 142مادة دعوا عليه مديران شركت، در 

عامل شركت، در مقابل شركت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف از مقررات ديرمديران و م«
باشند و دادگاه حدود  مي مسئول  يا مشتركاًحسب مورد منفرداًقانوني و اساسنامه شركت، بر

  .» هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد كردمسئوليت
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 لوايح اصالحي قانون تجارت و آيين سينو شيپذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه در 
، به اين مهم اند نكرده كامل طي طور بهدادرسي تجاري نيز كه هنوز روال تصويبي خود را 

دعواي مشتق، «: دارد يم آيين دادرسي تجاري مقرر ة اليح88مادة از سويي . پرداخته شده است
نام و از طرف شركت، مطابق  كه توسط سهامداران يا شركا يا اعضا، به شود يمبه دعوايي گفته 

از سوي ديگر، مقررات ماهوي و شكلي . »شود يم تجاري اقامه يها شركتمقررات حاكم بر 
عليه  مدني از سوي سهامداران و شركا، به نام شركت و مسئوليتاي اقامة دعومربوط به 

 236 و 235مواد مديراني كه از ارتكاب تقصير آنها، شركت متضرر شده است نيز در 
 با مفاد ييها تفاوتاين ضوابط كه . اصالحي قانون تجارت تبيين شده استاليحة  سينو شيپ

  .شدخواهد سي برر قانون تجارت دارد در فقرات بعد، 277و 276مواد 
  

   به نام شركتمسئوليتاي اقامة دعوشرايط  . 1. 6
  .شود يمدر اين بند شرايط حاكم بر طرح دعواي سهامداران و شركا بررسي 

  
  ا عليه مدير يا مديران شركتاقامة دعولزوم  .6. 1
قانون تجارت فرانسه،  225- 252و  223- 22 ون مدني و مواد قان1843- 5  موادموجب به 

ا كنند و اين اقامة دعو مديران متخلف  عليهتوانند يمسهامداران، فقط به نام و حساب شركت 
كردن ل قضايي فرانسه از تبديروية .  يك استثناي قانوني مطرح استعنوان بهدعوا، همچنان 

، تمايل دارد كه شرايط حال نيدرع و ورزد يم كلي ممانعت يا قاعدهجواز اقامه عليه مديران به 
 2011 فوريه م مورخ ششيرأ موجب به.  شود دقيق در قوانين مربوط مقررطور بهطرح آن، 

 توسط سهامدار شركت عليه مسئوليتبودن دعوي قابل طرح « :تجاري ديوان كشورشعبة 
شده  تفكيكشخص ثالث طرف قرارداد با شركت، نيازمند اثبات ضرر و زيان شخصي، مجزا و 

در حقوق فرانسه، رو  ازاين 1.»شده است باشد كه شركت از وقوع آن متضرراز ضرر و زياني مي
 و سهامداران به نام و حساب شركاا از سوي اقامة دعواجازة قضايي، روية متون قانوني و 

 و شركا ممكن است كه يدرحال. دهند ينمكاركنان و طلبكاران را  شركت عليه بازرسان حساب،
 .اشندسهامداران، نفعي عقاليي و موجه در طرح دعوا به نام شركت عليه اين اشخاص داشته ب

 شود، مياز اين جهت نيز دعواي سهامداران به نام شركت، از دعوي غيرمستقيم تفكيك البته 
 ست،مديون يعني شركت را دارامتقلبانة  در دعواي اخير، طلبكار، حق ابطال معامالت چراكه
مجوزي را براي ابطال تصميمات مديران يا  گونه چيه طرح دعواي نخست، كه  يدرحال

   (Terre et al., 2009: 395) .كند ينم اعطا شركت  به سهامداراناند كردهقراردادهايي كه منعقد 

                                                            
1  . Cass.com. 6 fevr.2011, n 09-17034. Bull.civ.2011. cite par: Grosbois, 2012, p608 
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 ذكر است كه در حقوق كشورهاي ديگر نظير انگليس و آمريكا، دعواي مذكور، شايان
بر آنها، بازرسان حساب و كاركنان را نيز  عالوه قابل طرح نيست و ها شركت عليه مديران صرفاً

 توانند يمدر واقع در حقوق آمريكا، سهامداران يا شركاي شركت .  طرف دعوا قرار دادتوان يم
خواه كنند، ا اقامة دعوعليه هر شخصي كه زياني به شركت وارد كرده است، از طرف شركت، 

يا اشخاص خارج از دعوا، اشخاص درون شركت مانند مديران و كاركنان شركت خواندة 
 عليه مدير يا هر شخص ديگر تواند يمدر حقوق انگلستان نيز دعواي مشتق . دشركت باش

  .)280: 1386 سجادي،( عامل زيان به شركت و يا عليه همه آنها  اقامه شود
خواندة ، 1347 قانون تجارت ة اليح276مادة قوق فرانسه، مطابق در حقوق ايران، همانند ح

البته بايد . هستند اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل شركت سهامي مشخصاًچنين دعوايي، 
 عالوه بر توانند يمتجارت، سهامداران جديد قانون اليحة  سينو شيپ 235مادة افزود كه حسب 

به ، اند كردهيا اشخاص ثالثي هم كه به شركت ضرر وارد مديران شركت، عليه بازرسان شركت 
  . اقامه كنندمسئوليتنام شركت، دعواي  

  
  ا از سوي سهامداران و شركااقامة دعولزوم  . 2. 6

. وق فرانسه، اقامه اين دعوا، فقط از طرف سهامداران و شركاي شركت ممكن استدر حق
اين دعوا، يكي از حقوق خاص اعضاي . نيستند اين دعوااقامة اشخاص ثالث، مجاز به رو  ازاين

قي را براي ساير  چنين حتوان ينممجوز قانوني، نبود  و در صورت شود يمشركت محسوب 
همچنان كه  .)Terre, 2009:156( به رسميت شناختدارند ارتباط نحوي با شركت  بهاشخاص كه 

 كه قانون ي در مواردجز«:  كشوريوان دياول مدن ةشعب 1980 يه ژانو30 مورخ يرأحسب 
 قادر به ي شخص حقوقيندگان موارد، تنها نمايرت، در سا نموده اسينيب شيپ استثناء عنوان به

سبب  ينوع بهاقدامات مديران،  اگر رو ازاين ؛1»باشند مي در محاكم به نام شركت ياقامة دعو
  فردي كه منافعي در شركت دارد، ضامن بدهي مثالعنوان به شود،ضرر و زيان اشخاص ثالث 

عليه مديران  تواند ينمشركت شده يا اوراق بهادار خود را براي شركت به وثيقه گذاشته باشد، 
و چنين حقي در قانون براي وي در نيست  چراكه از اعضاي شركت ،ا كنداقامة دعومتخلف 

براي نمونه، . ي اقدام كننداي شخصاقامة دعواين افراد بايد از طريق . نظر گرفته نشده است
با «: تس، متضمن اين معناديوان كشور فرانسهدوم مدني شعبة  1987 نوامبر 12 مورخ يرأ

صورت انفرادي و يا  عنايت به اين مطلب كه سهامداران شركت، تنها افرادي هستند كه يا به
ه مديران بوده و با عنايت به اين مطلب كه در ي شركت علياقامة دعو صورت جمعي قادر به به

                                                            
1. Cass.1e civ.30 janv. 1980. N 078-14571. Cite par: Ibid 
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ا اقامة دعوا از طرف آقاي خواهان، وي ديگر سهامدار شركت نبوده و قادر به اقامة دعوتاريخ 
   1.»شود ميبه نام شركت براي جبران خسارت وارده نيست، لذا راي دادگاه تجديدنظر ابرام 

حداكثر . ورزد يماين دعوا امتناع اقامة افراد صاحب حق دامنة  بسط قضايي فرانسه ازروية 
ا به نام اقامة دعواين امر پذيرفته شده است كه شركا و سهامداران يك شركت مادر، بتوانند به 

كيفري ديوان شعبة  2000 دسامبر 13 مورخ يرأ. آن بپردازند اقماري يها شعبهاين شركت و 
نظر به حكم دادگاه مبني بر پرداخت مبلغ يك ميليارد «: كند يم دييتأ، اين نكته را  فرانسهكشور

ا عليه مديران شركت توسط يكي از سهامداران اقامة دعوفرانك غرامت به شركت كه از طريق 
 مطالبةتنها قادر به  نهني بر اينكه شركت نظر مب شركت محقق گرديده است، حكم دادگاه تجديد

تواند  بلكه مي،باشد مديران از اموال شركت ميةاستفاددليل سوء بهزيان وارده به اموال خود 
استفاده يك شركت اقماري از اموال شركت اصلي را نيز مطالبه نمايد  سوءخسارت ناشي از 

  .2»شود ميييد أت
، از ميرمستقيغ طور به شركت، اشخاص ثالث نيز ولو بر خودمكن است عالوه در عمل م

 مثال ممكن است عنوان به. داده در مديريت و كنترل شركت، متحمل زيان شوند رويمشكالت 
 طلبكاران،  ويردگ عملكرد سوء مديران، شركت در معرض بحران و ورشكستگي قراردليل  به
، همه نيابا . شوندجهت از بين رفتن فرصت و امكان دريافت طلب خود از شركت، متضرر  به

 با استناد به قواعد حقوق عام، توانند يم ولي ،طلبكاران، حق طرح دعوا به نام شركت را ندارند
 وجود يك طلب قطعي، نقد و قابل وكرده ي غيرمستقيم امبادرت به طرح دعو) حقوق مدني(

ممكن است زماني موفق به  البته در اين صورت هم. كنندمطالبه را در دعواي مطروح اثبات 
  (Mazeaud,1998 :3518). كه بسيار دير شده باشدشونداثبات طلب 

ط براي سهامداران اين دعوا، فقاقامة  قانون تجارت، حق 276 مادةدر حقوق ايران، حسب 
 شده و ساير اشخاص اعم از اشخاص داخل يا خارج از شركت، ينيب شيپ سهامي يها شركت
اصالحي قانون تجارت نيز كه در مورد اين دعوا، اليحة  سينو شيپ 235 مادة. اندبهره يباز آن 

، در خصوص تعيين اشخاص مجاز به طرح اين دعوا، حاوي حكم  استييها ينوآورحاوي 
  .جديدي نيست

 
  لزوم يا عدم لزوم سهامي بودن شركت و رعايت نصاب معين .3. 6

 از نظر صرف، ها شركتهمة  قانون مدني، اعضاي 1385 - 5 مادةدر حقوق فرانسه، به استناد 
ا عليه مديران را دارند بدون آنكه نياز به رعايت حد نصاب خاصي هم اقامة دعونوع آنها، حق 
در واقع، هر عضو شركت با هر تعداد سهام يا هر .  در اين زمينه باشدها خواهاناز حيث تعداد 

                                                            
1. Cass.2ed. 12 nov. 1987. n 85-11008. Gaz.pan.1988.p31. cite par: Ibid  
2  . Cass.crim,13 dec. 2000, n99-82875, Bull.joly Societes.2000. cite par: Op.cit.p 609 
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 با دقت در عبارات كه  يدرحال. ا به نام شركت كنداقامة دعو اقدام به تواند يمميزان سرمايه، 
 سهامي مقرر شده و اشعار يها شركت كه در بحث از 1347 قانون تجارت ةاليح 276 مادة

، »....پنجم سهام شركت باشد يكشخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل «: دارد يم
 سهام آن در طرح چنين دعوايي، لزوم سهامي بودن شركت و اقدام نصاب معيني از دارندگان

 قانون تجارت، به غير 20 مادة ديگر موضوع يها شركتدر واقع در . شود يم مشاهده وضوح به
 طور به و از طرفي شود ينمشركت، به سهام تقسيم سرماية از شركت سهامي و مختلط سهامي، 

 مادة ذكر است كه در شايان. كار رفته است ه سهامداران بيجا بهعضا معمول، عبارت شركا يا ا
 يها شركتبر صاحبان سهام در  عالوه كلي، يا قاعده اليحه قانون تجارت، در سينو شيپ 235

  .ندن دعوا برخوردار اية تجاري نيز از حق اقاميها شركتسهامي، شركا و اعضاي ساير 
  
  ااقامة دعولزوم سهامدار يا شريك بودن شخص در زمان  . 4. 6

ا به نام شركت در حقوق فرانسه، لزوم سهامدار بودن اقامة دعواز جمله شروط ديگر براي 
 ثابت كند كه دينما يمعوا  دةاقامالزم نيست شخصي كه  .است دعواقامهخواهان در زمان 

ف يا تقصير زماني حادث شده كه وي سهامدار بوده است، بلكه صرف سهامدار بودن در لتخ
دوم مدني ديوان شعبة  1987 نوامبر 12 مورخ يرأ همچنان كه. كند يما كفايت اقامة دعوزمان 

 براي حمايت بيشتر از شركت رسد يمنظر  به ايران هم در حقوق. بر اين نكته اشاره داردكشور 
 مديران ةاستفاد سوءجلوگيري از براي  و نيز شود يمكه سرانجام به حمايت از سهامداران منتهي 

ا در ام. ، همين شرط مراعا است1347قانون تجارت اليحة  276 مادة اطالق و با توجه به
خواهان دعواي مشتق، بايد در زمان وقوع فعل يا ترك فعل زيانبار، سهامدار  ،حقوق آمريكا
 چنانچه بعد از وقوع تخلف، سهام به شخص ديگري منتقل شود، رو ازاين ؛شركت باشد

نتقال به سبب  مگر اينكه ا،تخلف سابق، دعواي مشتق اقامه كند نسبت به تواند ينماليه  منتقل
 يعني ،شود ينمدر حقوق انگليس، چنين محدوديتي ديده . قهري مثل ارث صورت گرفته باشد

 نسبت به تخلفات قبلي مديران و تواند يم است، سهامدار جديد كه سهم به وي منتقل شده
از اياالت آمريكا بر  قضايي در برخي ةرويالبته . كندساير اشخاص خاطي، دعواي مشتق طرح 

لزوم تداوم مالكيت از تاريخ وقوع خطا تا زمان صدور حكم مستقر است و انتقال سهام در 
 از سوي شده طرحزماني بين تاريخ وقوع خطا تا صدور حكم را موجب زوال دعواي فاصلة 

  .)283: 1386سجادي، ( كنند يمناقل قلمداد 
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   به نام شركت در حقوق فرانسهمسئوليتاز دعواي محدود استقبال  .7
اين دعوا در اقامة ،  در حقوق آمريكاژهيو بهال و  كامناز دعواي مشتق در نظام  رغم استقبال علي

چنين اقامة اجازة  صراحت به كه 1966حقوق فرانسه، حتي پس از تصويب قانون تجارت 
دليل معدود بودن موارد طرح نخستين . دعوايي را اعطا كرده، با اقبال چنداني مواجه نشده است

 را ها نهيهز اين چراكه دانست،مخارج دادرسي بايد  و سهامداران را شركااين دعوا از سوي 
حال آنكه هيچ نفع مستقيمي .  پيشاپيش پرداخت كنندكنند يما اقامة دعو يا افرادي كه بايد فرد

 وارد به شركت در اثر تخلف و يها خسارتدر اين پيگيري براي آنان وجود ندارد و حتي 
 براينبنا. تقصير مديران، اگر به اثبات هم برسد، وصول و به حساب شركت واريز خواهد شد

طرح و پيگيري  از يناش ينةهز ، به حكم قانون مجاز شناخته شوند كه شركتاناگر سهامدار
 ي از سويشتريبا استقبال بآن، اقامة  طبعاً، كنندمتوجه شركت از همان ابتدا  را اين دعوا

  . )Grosbois, 2012: 610( شدخواهد مواجه دارندگان سهام شركت 
 و سهامداران به طرفيت مديران، موجب بروز نوعي شركابر اين، طرح دعوا از سوي  عالوه

 به ممكن است كه شود يمعدم تعادل و مشكالت دروني ميان نيروها و عوامل اجرايي شركت 
 را لهسا سهدر نهايت، وجود يك مهلت قانوني . كاركرد و فعاليت جاري شركت آسيب وارد كند

 چراكه ؛ و سهامداران شركت دانستشركاا از طرف اقامة دعوبايد دليلي ديگر براي محدوديت 
اي از سوي سهامداران و شركا، از طرف شركت عليه مديران، بايد ظرف مدت اقامة دعوحق 

پنهان ماندن اسباب و عوامل سه سال از تاريخ وقوع فعل يا ترك فعل زيانبار و در صورت 
زيان، از زمان آشكار شدن آن، اعمال شود و در صورت اقدام خارج از اين مواعد مقرر، دعواي 

  .(Philippe, 2003-2004:17-18)  مسموع نيستشده اقامه مسئوليت
اران از طرف شركت عليه طرح دعواي سهامدقضايي ايران، آمار دقيقي از سوابق روية در 

 مايل به طرح اين دعوا، در اينكه سهامدارانِدادرسي، با هزينة از منظر . مديران در دست نيست
قانون تجارت اليحة  276 مادة موجب بهشركت هستند،  واقع در پي اعمال و احقاق حقوق

 در صورت ورود صرفاً تقبل و پرداخت كنند و شخصاًدادرسي متعلقه را هزينة ، بايد 1347
دادرسي و ساير هزينة ، معادل به محكومدعوا و محكوميت مدير يا مديران خاطي و وصول 

 پرداخت خواهد شد و ها خواهان كسر شده و به خواهان يا به محكوممخارج مربوط، از مبلغ 
مده، عمآل به يها نهيهزحقي، معادل   مرقوم، در صورت صدور حكم به بيمادةحسب بند اخير 

 ريتأثناگفته پيداست كه اين موضع قانونگذار، .  نخواهد شدهيتأداز حساب شركت به آنها 
نامطلوبي از حيث تشويق سهامداران به اعمال حقوق شركت و حمايت از منافع مالي آن 

آيين دادرسي تجاري، اليحة  سينو شيپ 91 مادة ذكر است كه حسب شايان. هد داشتخوا
 سينو شيپ 235 مادة اما در ؛دادرسي دعواي مشتق، معاف شده استهزينة خواهان از پرداخت 
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 از حيث هزينه و 1347قانون تجارت  اليحة 276 مادةقانون تجارت، حكم مذكور در اليحة 
هاي لوايح اصالحي مذكور، از  نويس  احكام پيشسان نيبد تكرار شده و ناًيعا، اقامة دعومخارج 

 .رسند يمنظر  بهاين جهت، متعارض 

   
 نتيجه  .8

 بابت زياني كه توانند يمبر اينكه  عالوه سهامي، يها شركتدر حقوق فرانسه و ايران، اعضاي 
 مسئوليت قواعد عمومي براساس، اند شدهتخلفات مديران متحمل  در اثر تقصير و شخصاً

 نصوص براساسمدني، عليه آنها دعوا اقامه كرده و خسارات خود را طلب كنند، همچنين 
قانون  252-225 و 222 - 22  و مواد، فرانسهقانون مدني 1843 - 5 ةماد(قانوني مربوط 

 به نام و توانند يم) 1347صوب م اليحه تجارت ايران 277 و 276فرانسه و مواد  1966 تجارت
شركت، عليه مدير يا مديراني كه ارتكاب تقصير و تخلف از سوي آنها، ) به حساب (از طرف

  و جبران خسارتمسئوليتسبب ورود مستقيم ضرر به خود شركت شده است نيز دعواي 
 شناخته ”دعواي مشتق“ شده و با عنوان ينيب شيپال نيز  كامنطرح كنند؛ دعوايي كه در 

 اختالف رالذكرياخاي اقامة دعودر حقوق فرانسه، در خصوص مبناي حقوقي جواز . شود يم
 سهامداران و شركا، عضو و طرف قرارداد شركت كه ازآنجابرخي معتقدند . نظر وجود دارد

 يجا به توانند يم، كنند يمهستند و در قالب مجامع عمومي، خود اقدام به نصب و عزل مديران 
دعواي “ به ينوع بهگروهي ديگر، اين دعوا را . ا كننداقامة دعومنصوبين خود اقدام به 

 از طريق آن، تمامي حقوق و تواند يم يعني دعوايي كه هر طلبكار ؛اند كرده تشبيه ”ميرمستقيغ
از اين منظر، شركا و . جز حقوق و دعاوي شخصي وي را اعمال كند) شركت (دعاوي بدهكار

شركت نمايندة  بلكه به جانشيني از ،سهامداران در مقام طرح دعوا، نه به نمايندگي از شركت
 واقع نظران صاحب برخي از دييتأ؛ نظري كه در حقوق ايران نيز مورد كنند يماقدام ) مديران(

كلية  قوانين مذكور، يك يا چند نفر از شركا و اعضاي براساسدر حقوق فرانسه، . شده است
الشركه يا سهام آنها، از حق  سهمسهامي بدون توجه به ميزان  اعم از سهامي و غيرها شركت

قانون تجارت، از اليحة  276 مادةب  اما در حقوق ايران، حس؛نداي فوق برخورداراقامة دعو
 تجاري يها شركت سهامي قابل اعمال است نه ساير يها شركتسويي اين حق، فقط در 

 و از سويي ديگر، فقط شخص يا اشخاصي كه 1347قانون تجارت اليحة  20 مادةمذكور در 
 از سان نيبد. ا هستنداقامة دعوام شركت باشد مجاز به  سهپنجم كيمجموع سهام آنها حداقل 

 اين دعوا و ة حقوق فرانسه، محدوديتي جدي براي اقامبرخالفاين حيث، در حقوق ايران، 
 235 مادةالبته در . حمايت از حقوق شركت از سوي سهامداران فاقد نصاب فوق وجود دارد

تصويب و اجرا نرسيده است، اين حق، مرحلة قانون تجارت كه هنوز به اليحة  سينو شيپ
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 يها شركت سهامي، براي شركا و اعضاي ساير يها شركتعالوه بر صاحبان سهام در 
اقامة در حقوق فرانسه و انگليس، خواهان بايد در زمان .  شده استينيب شيپسهامي هم غير
لو اينكه تخلف زيانبار مدير، در زماني كه خواهان، ا، سهامدار يا شريك شركت باشد ودعو

نظري كه در حقوق ايران هم با توجه به اطالق ؛ سهامدار شركت نبوده است روي داده باشد
 در حقوق آمريكا، خواهان  اما؛رسد يمنظر  به فتنيپذير، 1347قانون تجارت اليحة  276 مادة

دعواي مشتق بايد همان شخصي باشد كه در زمان وقوع فعل زيانبار مديران، سهامدار شركت 
 اگر پس از تخلف، سهام خود را انتقال بدهد، حق طرح دعوا ساقط رو ازاين. بوده باشد

 قابل طرح ها شركتران  به طرفيت مديصرفاًدر حقوق فرانسه و ايران، دعواي فوق، . شود يم
حتي و ، بازرسان و كارمندان آن بر مديران شركت عالوه اما در حقوق انگليس و آمريكا، ،است

 از سوي شركا و ممكن است، اند كردهاشخاص ثالث هم بابت زياني كه به شركت وارد 
 235 مادة حكم رسد يمنظر  به. دعوا قرار گيرندسهامداران و به نام و از طرف شركت طرف 

در . ال الهام گرفته باشد كامن، از زمينه استقانون تجارت هم كه در اين اليحة  سينو شيپ
دادرسي دعواي مذكور كه در جهت حمايت از حقوق شركت و هزينة حقوق فرانسه، پرداخت 

كه دعوا به نتيجه برسد، معادل  صورتيخواهان است و تنها درعهدة  بر شود يمآن طرح به نام 
 و در غير اين صورت، مخارج شود يم هيتأد، به خواهان به محكومشده، از محل  تقبل يها نهيهز

از طرح اين دعوا نشدن استقبال  اصلي وصول خواهد ماند و همين نكته از عواملخواهان، بال
 اليحه قانون تجارت، همين حكم 276 مادةدر حقوق ايران، حسب صريح . در فرانسه است

قانون تجارت نيز تغييري از اين حيث مشهود اليحة  سينو شيپ 235 مادةجاري است و در 
شرحي كه بررسي  به، 1347قانون تجارت اليحة  276 مادة يها تيمحدوددر مجموع، . نيست

قانون تجارت كه تا اليحة  سينو شيپ 235مادة  مذكور در يها ينوآورشد، قابل انتقاد بوده و 
 سينو شيپ اگرچه ،استتوجه و تقدير شايان ،  پرداختهها تيمحدودحد زيادي به رفع آن 

  .رسد يمنظر  به نيز از جهاتي قابل نقد يادشده
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