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چکیده

امروزه شرکتهای سهامی و مقررات مربوط به آنها بخش مهمی از ق وانین تج اری کو ورها را
توکیل میدهند .این قلمرو از حقوق شرکتها حوزهای پویا و درحالِ تحول اس ت ک ه ازلمل ه
آنها می توان به تحوالت مربوط به مسئولیت سهامداران کنترلکننده در ش رکته ای س هامی
اشاره کرد .در این خصوص چند چالش اساسی ولود دارد :نخست آنکه چگونه با ولود م دیران
در شرکتهای سهامی ،مسئولیتی برای سهامداران در خص وص ادارۀ ش رکت م یت وان درنر ر
گرفت و نیز آنکه این مسئولیت بر چه مبنایی استوار بوده و قلمرو آن ت ا چ ه می زان اس ت .در
مقالۀ پیشِ رو ،به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس و تطبیق آن با حقوق ای ران پرداخت ه و
نوان دادهایم که مسئولیت سهامداران کنترلکننده مبتنی بر نر ام راهب ری ش رکتی و نرری ۀ
منع سوءاستفاده از حق بوده است .بر این اساس ،آنها مکلفاند تا در ادارۀ شرکت با حسننی ت
رفتار کرده ،به منافع کل شرکت توله کنند و اطالعات الزم را در اختیار سهامداران اقلیت ق رار
دهند .درغیر این صورت و در صورت ولود قدرتِ کنترلِ تصمیمات شرکت و اعم ال ناهمس وی
این قدرت با منافع شرکت ،مسئولیتی موابهِ مسئولیت مدیران بر آنها بار خواهد شد.

واژگان کلیدی

تعهد به حسننیت ،تعهد به مراقبت ،سهامداران کنترلکننده ،نرام راهبری شرکتی.

* نویسندۀ مسئول

Email: ahmadusefzadeh@yahoo.com
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مقدمه
حقوق تجارت پویاست و این ویژگی ناشی از گسترش شیوههای نوین روابط تجاری است .حقوق
شرکت ها نیز از این قاعده مس تننا نیس ت و روی ۀ عمل ی ش رکته ا ،م دیران ،س هامداران و...
ایجادکنندۀ قواعدی بوده که امروزه به شکل قوانین و مقررات لل وهگ ر ش دهان د .یک ی از ای ن
قواعد ،مسئولیت سهامداران کنترلکنندۀ ش رکت در براب ر س ایر س هامداران اقلی ت ،ش رکت و
اشخاص ثالث است که ادبیات حقوقی گستردهای در باب آن شکل گرفته است .امروزه مو خ
شده است که با ولود تدابیر مولود در خصوص انتخاب مدیران که ت الش دارن د ب ه نح وی از
حقوق سهامداران اقلیت حمایت کنند ،پیچیدگی رفتارهای سهامداران کنترلکنن ده ب ه نح وی
است که این تدابیر را بیاثر کرده است .برای من ال در م ادۀ  11الیح ۀ اص الق ق انون تج ارت
مصوب 0931ش ،در خصوص شرکتهای سهامی آمده است:
« ...در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأیدهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب ش وند
ضرب می شود و حق رأی هر رأیدهنده برابر با حاص لض رب م ذکور خواه د ب ود .رأیدهن ده
می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را ب ین چن د نف ری ک ه مای ل باش د تقس یم کن د.
اساسنامهی شرکت نمیتواند خالف این ترتیب را مقرر دارد».
برابر این ماده ،قانونگذار این اختیار را به سهامداران داده است تا آرای خ ود را می ان م دیران
پخش کنند و یا تنها به یکی از آنها رأی دهند .اما از منرر نوش تار حاض ر ،منط ق ای ن م اده ب ه
موضوع حمایت از حقوق سهامداران اقلیت باز میگردد ،درواقع اگر قانونگذار برای انتخاب مدیران
از اکنریت مطلق یا نسبی استفاده مینمود ،کلی ۀ م دیران از س وی س هامداران اکنری ت انتخ اب
میشدند و عمالً سهامداران اقلیت امکان اعمال حق انتخاب خ ود را ازدس ت م یدادن د (عرف انی،
 ،0931ص  .) 003برای من ال ،اگ ر انتخ اب م دیران ب ا اکنری ت مطل ق آرا ص ورت بگی رد و ه ر
سهامداری یک رأی داشته باشد ،بدیهی است که سهامداران اکنریت میتوانند با توافق با یکدیگر و
تجمیع آرای خود ،مدیرانی موافق با نرریات خود برگزینن د و س هامداران اقلی ت در ه یح ح التی
نمیتوانند شخصی را برخالف نرر سهامداران اکنریت وارد هیئ ت م دیره کنن د .در اکنری ته ای
نسبی نیز با وضعیت موابهی روبرو خواهیم شد .این درحالی است که با استفاده از راهکار انتخ ابی
در الیحۀ اصالق قانون تجارت ،سهامداران اقلیت میتوانند با تجمیع آرای خود ،حداقل ی ک م دیر
را انتخاب کنند که حافظ منافع آنها در هیئت مدیره باشد .درواقع با بررس ی تم امی ف ر ه ای
ممکن ،اقلیتی که حداقل  81درصد سهام شرکت را داشته باشد ،در صورت تجمی ع آرای خ ود در
یکی از گزینههای مدیریت ،میتواند وی را وارد هیئت مدیره کند( 0موکی ،0931 ،ص .)081
 .0طبق شیوۀ انتخابی در الیحۀ اصالق ،اگر شرکت  01سهامدار با میزان سهام یکسان داشته باشد و بنابه انتخاب
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با ولود این ،سهامداران اکنریت میتوانند با دعوت مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده ،با
رعایت نصاب مجمع یادشده (نصف بهعالوۀ یکِ حاضرین) م دیر انتخ ابی اقلی ت س هامداران را
عزل و به این وسیله حقوق اقلیت را تضییع کنند (همان).
در نمونۀ دیگر در مادۀ  083الیحۀ قانونی اصالق قسمتی از قانون تجارت ،چارچوب خاص ی
برای معامالت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی ک ه
اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنه ا باش د درنر ر
گرفته شده است .0با وضع مقررۀ پیشگفته ،حوزۀ کنترل ق انونگ ذار ب ر ط رف معامل ه ش دن
مدیران و مدیرعامل شرکتهای سهامی با شرکت نسبت به قانون تجارت 8گسترش یافته است و
بسیاری از قراردادهایی را که شرکت مادر با شرکتهای وابسته منعقد میکند ،درب ر م یگی رد.
حال فرضی را درنرر بگیرید که شرکت های ط رف معامل ه در تمل ک م دیران نب وده ،بلک ه در
تملک سهام داران اکنریتی است که ایوان می توانند از طریق اعمال فو ار ب ر م دیران انتخ ابی
خود اقدام به معامله با شرکت کنند .در چنین وضعیتی با اینک ه درعم ل ه ر دو ط رف معامل ه
سهامداران کنترلکننده اند و موکالت ناشی از آن موابهِ معامالت ممنوع ۀ م دیران اس ت ،ام ا
مقررات قانون تجارت ،الیحۀ قانونی اصالق ق انون تج ارت و پ یشن ویس الیح ۀ اص الق ق انون
تجارت توان للوگیری از تضییع حقوق سهامداران اقلیت را ندارد.
مواردی از این دست بسیار است و به همین دلیل امروزه در حقوق خارلی طیف متنوعی از
تکالیف بر سهامداران کنترلکننده بار میش ود و در برخ ی م وارد مس ئولیته ای م دیران ب ر
سهامداران کنترلکننده بار میشود .بهواقع در مواردی که س هامداران کنت رلکنن ده از ق درت

سه مدیر باشد ،هر سهامدار  3رأی خواهد داشت .با این حساب ،اگر نرر سهامداران اقلیت (در اینجا  9نفر از
 01نفر) بر انتخاب شخ «الف» باشد ،وی حداقل  81رأی بهدست میآورد .در مقابل ،اگر سهامداران
اکنریت (در اینجا  1نفر از  01نفر) بخواهند تنها اشخاص موردنرر خود را برگزینند و از ورود اشخاص
موردنرر سهامداران اقلیت به هیئت مدیره للوگیری نمایند ،باید مجموع  11رأی خود را میان سه کاندیدای
مدیریت تقسیم نمایند (تا از این طریق ،مدیر منتخب اقلیت امکان راهیابی به هیئت مدیره را نداشته باشد)،
در این فر هریک از سه مدیر کمتر از  81رأی خواهند داشت و روشن است که گزینۀ انتخابی مدیریت
موردنرر سهامداران اقلیت قطعاً به هیئت مدیره راه خواهد یافت.
 .0ممنوعیت معاملۀ مدیران شرکت با شرکت در مادۀ  313و بعد از ماده در الیحۀ اصالق قانون تجارت 0913ش
آمده است.
 .8در قانون تجارت ،رژیم حقوقی طرف معامله شدن مدیران شرکت با شرکت در مادۀ  39اینچنین آمده است:
«مدیرهای شرکت نمیتوانند بدون الازه ی مجمع عمومی در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام
میشود به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم شوند و در صورت الازه باید صورت مخصوص آن را همهساله به
مجمع عمومی بدهند».
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کنترل خود استفاده نموده ،ارادۀ خود را به شرکت تحمیل میکنند ،با ولود ش رایطی ،تک الیف
مدیران شرکت بر ایوان بار می شود .این تکالیف مبتنی بر مبانی متعددی ازلمله توله به نقش
سهام داران در راهبری شرکت ،توانایی ایوان در کنترل حقوق و داراییه ای س هامداران اقلی ت
و ...است .بر این اساس در پژوهش پیشِ رو ،پس از بررس ی مفه وم س هامدار کنت رلکنن ده در
شرکت های تجاری ،به بررسی تکالیف این سهامداران و مسئولیته ای ق انونی ایو ان در براب ر
شرکت و سهامداران اقلیت و مبانی این تکالیف پرداخته ،درنهایت شرایط تحقق این مسئولیت و
معیارهای بهکارگرفته از سوی دادگاه ها برای احراز آن را بررسی خواهیم کرد .این تحقیق با این
فرضیه آغاز میشود که ب رخالف تص ور رای س ،س هامداران دارای نق ش مه م و تیثیرگ ذاری در
مدیریت شرکت هستند ،بهنحوی که اصوالً برخی اقدامات شرکت را باید مستند به آنها دانست.

تعریف سهامداران کنترلکننده
بهطور کلی ،سهامداران کنترلکننده به سهامدارانی اطالق میشود که میتوانند اقدامات مدیران
شرکت را کنترل کنند .ولود کنترل تنها به معنای داشتن اکنریت و یا تم ام س هام ش رکت در
اختیار چنین سهامدارانی نیست ،بلکه تسلط بر سیاستها و اعمال تجارتی شرکت نیز م یتوان د
کنترل تلقی شود (مقصودپور و دیگران ،0933 ،ص  .)3بهطور معمول س هامدار کنت رلکنن ده،
سهامدار یا سهامدارانِ دارای حداقل نصف بهعالوۀ یک سهم یا بیوتر تعریف شده اس ت .ا اهراً
این نحوۀ تعریف سهامداران کنترلکننده مرتبط با تعریف سهام داران اکنریت ب وده و در آن ب ه
عامل قدرت کنترل توله نوده است .برای منال ،شرکتی را تصور کنید که در آن دارن دگان 93
درصد سهام شرکت ،دارای  33درصد حق رأی آن نیز باشند .این وضعیت به دالیل مختلفی رخ
میدهد که ازلمله میتوان به محروم بودن برخی سهام داران از حق رأی (برای من ال در م ورد
مادۀ  33الیحۀ قانونی اصالق قانون تجارت) ،ولود سهام ممتاز ،به ح د نص اب نرس یدن برخ ی
سهام داران برای داشتن حق رأی ،و ...اش اره ک رد (عرف انی ،0911 ،ص  .)90در ای ن وض عیت،
سهام داران یادشده با اینکه اکنریت مطلق سهام را در اختیار ندارند ،اما با داشتن دو س وم ح ق
رأی و با کسب حد نصاب توکیل للسه و رأی گیری در همۀ مج امع عم ومی ،عم الً در اغل ب
موارد نرر خود را به کرسی خواهند نواند.
نگارنده معتقد است که قدرت کنترل مفهومی نسبی اس ت و در تعی ین آن بای د ب ه دو نکت ه
توله کرد؛ نکتۀ نخست شیوۀ توزیع سهام میان سهامداران است .برای منال ،در شرکتی که هریک
از سهامداران شرکت دارای یک درصد سهاماند و در مقابل ،ائتالفی از ایوان  93درصد س هام را در
اختیار دارد ،وضعیت متفاوت است با ش رکتی ک ه در آن ،در مقاب ل دارن دگان  93درص د س هام،
ائتالفی از سهامداران قرار دارد که دارای  33درصد سهاماند .نکتۀ دوم می زان ح قِ رأی دارن دگان
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سهام یادشده است ،زیرا ممکن است یک ائتالف از سهامداران دارای  91درصد سهام و  11درص د
حق رأی ،و در مقابل ،دارندگان مابقی  11درصد سهم ،دارای  91درصد حق رأی باشند.
بررسی رویۀ دادگاههای انگل یس نو ان دهن دۀ ص حت ای ن دی دگاه اس ت .از نر ر ایو ان،
سهامدارانی که کمتر از  31درصد سهام شرکت را دارند ،درصورتی که به شکلی کنت رل اعم ال
شرکت را در دست داشته باشند ،ازلمله از طریق روابط خود با مدیران و یا تهدید ب ه اق دامات
تالفیلویانه در معامالت دیگر ،سهامدار کنترلکنندهاند ( .)Berchem et.al, 2012, p. 2-3نمونۀ
تهدید به اقدام تالفیلویانه را میتوان در دعوای «کان علیه شرکت سیستمهای ارتباطی لینح»
در سال 0333م 0مواهده کرد؛ چراکه آلکاتل ( )Alcatelبا آنکه دارای اکنریت آرا نب ود ،ام ا ب ا
مالکیت  39درصد سهام شرکت لینح ( )Lynchتوانایی ب االیی ب رای ت یثیرگ ذاری ب ر م دیریت
شرکت داشت .در ادامه ،هیئت مدیرۀ شرکت لینح ،تصمیم به خرید ی ک ش رکت ب ه ن ام تلک و
( )Telcoگرفت ،آلکاتل با این تصمیم مخالفت کرد و پیونهاد داد تا بهلای تلکو ،شرکت س لویو
( )Celwaveرا خریداری کنند .برای حل اختالف ،هیئت مدیرۀ لینح کمیت ۀ مس تقلی تو کیل
داد و این کمیته پیونهاد کرد که شرکت سلویو خریداری نوود .پیونهاد آلکاتل این بود که 03
درصد از سهام لینح را به قیمت  03دالر به ازای هر س هم خری داری نمای د (ت ا از ای ن طری ق
اکنریت سهام این شرکت را بهدست آورد) ،ولی کمیته این قیمت را پایین توخی داد و قیمت
 01دالر را پیونهاد کرد .آلکاتل اعالم کرد درنهایت 03.31بابت هر سهم خواه د پرداخ ت و در
صورت عدم پذیرش این پیونهاد ،رفتار دوستانه ای با شرکت لینح نخواهد داش ت .ای ن مس ئله
مولب شد تا کمیته پیو نهاد یادش ده را بی ذیرد ( .)Casenote, 2016, p. 106در ادام ه ،ب اقی
سهامداران لینح با نمایندگی کان ،دعوایی را اقامه و بیان کردند:
«آلکاتل تعهد خود به حسن نیت و حفظ منافع شرکت را رعایت نکرده است ،چراکه آلکات ل
بهعنوان سهام دار لینح باید در راستای منافع شرکت لینح گام بردارد و نه منافع شخص ی خ ود.
آلکاتل در پاسخ بیان داشت که این شرکت به دلیل نداشتن اکنریت مطلق س هام لی نح ،اص والً
چنین تعهدی ندارد .دادگاه این استدالل را نیذیرفت و بیان داشت که آلکاتل بهعنوان س هامدار
کنترلکننده ،بایستی وایفۀ وفاداری و معاملۀ باحسننی ت را رعای ت نمای د» ( .)Ibidدرنهای ت
دادگاه تجدیدنرر به این نتیجه رسید:
 آلکاتل بهعنوان سهامدار کنترلکننده مواف ب ه رعای ت حس ننی ت و حف ظ من افع
شرکت است.
 در خصوص معاملۀ باحسن نیت ،آلکاتل با موافقت در خصوص ایج اد کمیت ۀ مس تقل
 .0در این خصوص ر.ک .به رأی صادره در دعوای:
).1110, 1113-15 and 1121-22 (Del. 1994

Systems, Inc., 638 A.2d Kahn v. Lynch Communication
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برای تصمیم گیری در خصوص ادغام ،الزامات مربوط به معاملۀ منص فانه را رعای ت
کرده است.
 با توله به اینکه کمیتۀ مستقل قدرت چانهزنی با آلکاتل را داشته ،قیم ت نه ایی ک ه
کمیته و آلکاتل در مورد آن به توافق رسیده اند ،الزامات مربوط به منص فانه ب ودن
قیمت را رعایت کرده است (.)Ibid
از بررسی پروندۀ یادشده موخ میشود که سایر سهامداران میتوانستند در رأیگی ری و
با کسب اکنریت باالی  31درصد و بدون رأی آلکاتل ،در خصوص موضوع تصمیمگیری نماین د.
اما باید این را درنرر داشت که در بررسی تصمیمات شرکتها ،تنها نبایس تی ب ه می زان س هام
باالی  31درصد توله داشت .درواقع همانطور که مو خ اس ت ،درص ورتی ک ه س هامداران
آلکاتل در عمل رفتار خصمانه ای با شرکت لینح داشتند ،شرکت به دلیل درگیر شدن در مسائل
داخلی س هام داران ،توان ایی خ ود در رقاب ت ب ا س ایر رقب ا را ازدس ت داده اس ت و ب رای ه ر
تصمیمگیری ،با مخالفت شرکای آلکاتل روبرو میشد ( .)Ramseyer, 2012, p. 130درعینحال،
همان طور که در بررسی پرونده موخ شد ،آلکاتل با ولود تهدید به تالفی در اقدامات بع دی،
از قدرت خود سوءاستفاده نک رد و هم ان ط ور ک ه در رأی دادگ اه بی ان ش د ،الزام ات معامل ۀ
باحسن نیت و قیمت منصفانه در این مورد برآورده شد .لذا ب ا اینک ه تنه ا  39درص د س هام در
اختیار آلکاتل بود ،دادگاه آلکاتل را سهامدار کنترلکنن ده دانس ت و از س وی دیگ ر ،ب ه دلی ل
معاملۀ باحسننیت ،اقدامات آلکاتل را تییید کرد (.)Ibid
با بررسی این دو معیار ،ولود قدرت کنترل در ش رکت قاب ل اح راز اس ت ،ام ا ب رای تحمی ل
مسئولیتهای قانونی به سهامداران کنترلکننده ،صرف ولود قدرت کنترل بهتنهایی کافی نیس ت
و پس از آن باید دید که از این قدرت کنترل چگونه استفاده شده است .بررس ی ص ورتگرفت ه در
ادامۀ مقاله نوان خواهد داد که مسئولیتهای قانونی بر سهامداران کنترلکنندهای اعم ال خواه د
شد که از اختیار خود در موارد ممنوعه استفاده کرده باشند .بنابر توضیحات پیشگفته ،در تعری ف
سهامداران کنترلکننده میتوان گفت« :سهامدارانی که با توله به شیوۀ توزیع سهام و میزان ح ق
رأی ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،قدرت تیثیرگذاری بر مدیریت ش رکت ی ا سیاس ته ای آن را
داشته باشند ،درعمل از قدرت خود در لهت کنترل شرکت اس تفاده م یکنن د» .ای ن تعری ف در
راستای دیدگاه حقوقدانانی است که معتقدند« :ق درت کنت رل در ه ر وض عیتی ک ه س هامداران
قدرت تیثیرگذاری بر حق وق دیگ ران را داش ته باش ند ول ود دارد» ( .)Cohen, 1983, p. 393ب ر
مبنای این دیدگاه ،نوع استفاده از قدرت کنت رل درص ورتی ک ه همس و ب ا من افع ش رکت باش د،
مسئولیتی را برای سهامداران کنترلکننده ایجاد نمیکند و در صورت عدم رعای ت برخ ی ش رایط
که در قسمت دوم به بررسی آن میپردازیم ،دارای مسئولیت شناخته میشوند.
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تعهدات سهامداران کنتررلکننرده در قبرال سرهامداران اقلیرت در حقروق
کامنال
قدرت کنترل سهامداران کنترلکننده میتواند مولب ایجاد ضرر ب رای س هامداران اقلی ت ش ود؛
همین مسئله سبب شد تا در حقوق کامنال ،تکالیفی بر سهامداران کنترلکننده بار شود که ه دف
از آنها ،حفظ حقوق سهامداران اقلیت است .در ادامه به بررسی این تعهدات خواهیم پرداخت.

 .1تعهدات سهامداران کنترلکننده در معامله با خود
مدیران شرکت های تجاری از انج ام برخ ی مع امالت ب ا خ ود ممن وعان د .در م واردی هم ین
ممنوعیتها برای س هامداران کنت رل کنن ده نی ز مق رر ش ده ک ه ه دف از آن ،حف ظ حق وق
س هامداران اقلی ت اس ت ( .)Norwood & Beveridge, 1992, p. 680ب رای من ال ،در دع وای
«شرکت نفت سینکلر علیه لوین» در سال 0310م 0سهامداران اقلیت اقدام به اقامۀ دع وا علی ه
سهام داران کنترل کننده کرده ،مدعی شدند :نخست ،ایوان وایفۀ وفاداری به ش رکت را نق
کردهاند ،زیرا به دلیل نیازشان به وله نقد ،اقدام به پرداخت س ود ب یش از ح د ب ه س هامداران
نموده اند .دیگر آنکه با سازماندهی مجدد شرکتهای تابعه بهنحوی که مناسبتر به حال کس ب
و کار تجاری ایوان باشد ،مولب شدند فرصتها ازدست برود .سوم ،سبب ال رای ی ک ق رارداد
یکطرفه با شرکتی وابسته به سهامداران کنترلکننده شدهاند .دادگاه سهامداران کنت رلکنن ده
را از دو مورد اول تبرئه کرد ،زیرا در آنها معاملهای با خود انجام نوده بود ،ام ا در م ورد س وم،
آنها را مسئول خسارات وارده شناخت.
بهمنرور تحقق عنوان معامله با خود ،احراز دو مورد زیر ضروری است:
 سهامدار کنترلکننده در دو طرف معامله حضور داشته و شرایط خود را تحمیل کرده
باشد.
 سهامدار کنترل کننده منافعی در انعقاد معامله داشته باشد که سهامداران اقلیت فاق د
آن هستند.8
لذا در صورتیکه منافع سهامداران اقلیت نیز همراستا با من افع س هامدار کنت رلکنن ده در
انعقاد معاملۀ یادشده باشد ،چنین معاملهای ممنوع نیست (.)Ibid
 . 0در این خصوص ر.ک .به رأی صادره در دعوای:
.8

280 A.2d 717, 723 Sinclair Oil Corporation v. Levien,

(Del. 1971).
در این خصوص ر.ک .به رأی صادره در دعوایSinclair Oil, 280 A.2d at 720-22; Gilbert v. El Paso Co., :
1050 (Del. Ch. 1984), aff’d, 575 A.2d 1131 (Del. 1990). 490 A.2d
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 .2تعهد به حسننیت
در فرهنگ حقوقی بلک ( )Black’s law Dictionaryحسننیت حالتی درونی مبتنی ب ر قص د و
باور صادقانهای اس ت ک ه دارای دو لنب ۀ ایج ابی (منب ت) و س لبی (منف ی) اس ت (امین ی و
ابراهیمی ،0931 ،ص  .)83بهعبارت روشنتر ،گاهی حسننیت بر این اساس تعریف میشود ک ه
موتمل بر چه چیزهایی است و چه مواردی «حسننیت» تلقی میشود و گاهی ب ر ای ن اس اس
که چه مواردی حسننیت تلقی نمیشود و به تعبیر دیگر «سوءنیت» محسوب میگردد .از لنبۀ
ایجابی ،به معنای قصد و باور درست و پسندیده و از لنب ۀ س لبی (منف ی) مف اهیمی از قبی ل
خودداری از حیله ،اغفال و کتمان واقع ،خودداری از تحصیل هرگونه سود گ زاف ،ب یش از ح د
متعارف و نامعقول از دیگری و ...را دربر میگیرد (.)Garner, 2004, p. 693
به مولب تعهد به داشتن حسن نیت ،مدیران نبای د ب ه نح و آگاهان ه واایفو ان را نادی ده
بگیرند یا به صورت عمدی از قانون تخطی کنند و یا در لهت منافع ش رکت عامدان ه بیو ترین
تالش خود را انجام ندهند .این تعهد م دیران در حق وق انگل یس مبتن ی ب ر م ادۀ  018ق انون
شرکتهای 8113م است که اینچنین آمده است« :مدیران شرکت باید به نحوی اق دام نماین د
که مبتنی بر حسننیت بوده ،افزایشدهندۀ شانس موفقیت شرکت ،و در راستای من افع تم امی
اعضای شرکت باشد» .0سهامداران کنترلکننده نیز در مقام اعمال قدرت کنترل خود موافان د
بیوترین تالش خود را برای تیمین منافع شرکت انجام دهند .این یک قاعدۀ کلی است ک ه ه ر
شخصی که قدرت کنترل دارایی اشخاص دیگر را دارد ،وایفۀ رعایت حسننیت را نی ز برعه ده
میگی رد (  .) Davis, 1985, p. 43; Sealy, 1963, p. 29; Shepherd, 1981, p. 147س هامداران
کنترلکننده از این قدرت برخوردارند و میتوانند با اتخاذ تصمیماتی ،بر منافع سایر س هامداران
شرکت تیثیر بگذارند .در حقوق انگل یس ،ح ق رأی س هامداران ل زء ام وال ایو ان ب وده ،ل ذا
میتوانند از آن به هر نحو استفاده کنند (شعاریان ستاری و تفرشی ،0910 ،ص  .8)93با ول ود
این ،اختیار ایوان محدود به مقررات اساسنامۀ شرکت و محدودیتهای رویۀ قضایی در خصوص
لزوم رعایت حسننیت و عدم تقلب نسبت به سهامداران اقلیت است.9
اصل حسننیت به نحو صریح در قانون مدنی و قانون تجارت ایران منصوص نوده است .البته

شدهalt Disney Co. Derivative Litig., 731 :

 .0در حقوق امریکا در رأی والت دیزنی به این وایفۀ مدیران اشاره
 A.2d 342 (Del.Ch. 1998), p. 755و در حقوق انگلیس در مادۀ  018قانون شرکتهای 8113.
 .8در این خصوص ر.ک .به رأی صادره در دعوایPender v. Lushington, 6 Ch. D. 70, 75 (M.R. 1877). :
 .9این مسئله در رویۀ قضایی انگلیس بارها مورد اشاره قرار گرفته است ،ازلمله:

Allen v. Gold Reefs of W. Africa, Ltd., [1900] 1 Ch. 656 (C.A.); Rights &Issues Inv. Trust Ltd. v. Stylo
Shoes Ltd., [1965] Ch. 250, 256.
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در برخی قوانین خاص همچون قانون بیمه ،قانون ثبت و ق انون تج ارت الکترونی ک ای ن اص ل
به صراحت مورد توله قرار گرفته است و در قانون مدنی و تجارت نیز بارقههایی از آن در رل وع
خریدار لاهل به بایع فضولی ،اصل عدم استماع ایرادات در مقاب ل دارن دۀ باحس ننی ت اس ناد
تجاری و  ...دیده میشود (طالب احمدی ،0933 ،ص  .)033-033بر این مبنا نمیتوان دی دگاه
برخی حقوقدانان (موسوی بجنوردی ،0913 ،ص  )33مبنی بر عدم پذیرش اصل حسننی ت را
پذیرفت .بر این اساس باید گفت که حقوق ما با حسننیت بهطور کلی بیگان ه نیس ت (لعف ری
لنگرودی ،0913 ،ج  ،0ص  ،)813درعین حال باید پذیرفت که تمامی آثار این اصل موابه آنچه
در حقوق خارلی دیده میشود ،در حقوق ما قابل پذیرش نیست .بر هم ین اس اس ،نم یت وان
چنین تکلیفی را بهطور کامل متولۀ سهامداران کنترلکننده دانست .البته نگارنده معتقد اس ت
بر طبق مبانی حقوق ایران نیز سهامداران و ازلمله سهامداران کنترلکننده موافاند تا ق درت
خود را در راستای اهداف شرکت و تیمین منافع آن ب هک ار برن د و ع دم رعای ت ای ن اص ل در
تعار با اهداف اصلی توکیل شرکت یعنی کسب سود است؛ چراک ه ه دف اص لی از تو کیل
شرکت های تجاری ،کسب سود برای تمام اعضای آن و نه فق ط کس ب س ود ب رای س هامداران
کنترلکننده است .لذا درصورتی که اقدامات سهامداران کنترلکننده در تع ار ب ا ای ن ه دف
اصلی شرکت قرار گیرد ،باید آنها را مسئول دانست .البته همانطور که گفته شد در این زمینه
با نبود مقررات قانونی روبرو هستیم.

 .3تعهد به ارائۀ اطالعات در مقابل سهامداران اقلیت
سهامداران کنترلکننده موافاند در خصوص معامالتی که من افع س هامداران اقلی ت را تح ت
تیثیر قرار میدهد ،واقعیتهای اساسی 0مولود را به اطالع ایوان برس انند .بای د تول ه داش ت،
این تعهد تنها در فرضی بر سهامداران کنترلکننده بار میشود که اطالع ات یادش ده ب ه دلی ل
دخالت ایوان در مدیریت شرکت و قدرت کنترل آنها بهدست آمده باشد .درواقع در مورد سایر
اطالعاتی که به روشهای دیگر بهدست میآیند تفاوتی میان سهامداران اقلیت و اکنریت نیست
(.)Zhao, 2011, p. 87
منرور از واقعیتهای اساسی نیز واقعیتهایی است که عدم آگاهی از آنه ا ب ه تص میماتی
متفاوت منجر میشود ( .)Ibidاین تعهد سهامداران کنترلکننده مبتنی ب ر رعای ت حس ننی ت
است .برای منال ،در حقوق انگلیس و در دع وای «لی نح علی ه ش رکت ویک ر ان رژی» در س ال
 .0واقعیتهای اساسی ( ،)material factواقعیت هایی هستند که در تصمیم هر فرد معقولی مؤثر بوده ،آگاهی از
آن مولب تصمیمگیری متفاوتی میشود.
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0331م ،سهامدار کنترل کننده تخمین خود از قیمت واقع ی ام وال را آش کار نک رده ،در ادام ه
پیونهاد مناقصه با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی اموال را میدهد .0همچنین در دعوای «ش ل
پترولیوم علیه اسمیت» که طی آن یک اشتباه رایانه ای به کاهش نقدینگی شرکت منج ر ش ده
بود ،عدم اطالع رسانی در خصوص وقوع آن ،نق تعهد به افوای اطالعات درنرر گرفته شد .8به
این ترتیب ،نق تعهد به افوای اطالعات ،هم ترک فعلهای عمدی و هم بیمباالتیهایی را که
به تحریف واقعیت منجر میشوند ،دربر میگیرد ( .)Berchem op.cit, p. 4در این خص وص نی ز
متیسفانه تعهد به ارائۀ اطالعات به صورت کل ی در حق وق م ا تص ریح نو ده اس ت .در ق وانین
مرتبط با شرکتهای تجاری ،در چند مورد به لزوم اطالعرسانی به سهامداران اشاره شده اس ت؛
ازلمله در مواد  083الیحۀ اصالق قانون تجارت در خصوص معاملۀ مدیران با خ ود ،م ادۀ 033
دربارۀ افزایش س رمایه ،م ادۀ  033در خص وص ک اهش به ای اس می س هام ش رکت و . ...ام ا
صریحترین ماده در این باره مادۀ  031الیحۀ قانونی اصالق قانون تجارت است که مقرر میدارد:
«بازرس یا بازرسان عالوه بر واایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر ش ده اس ت
مکلف اند درباره ی صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره ی عملکرد و حساب سود
و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره ی
صحت مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاش ته ان د ااه ار نر ر کنن د.
بازرسان بای د اطمین ان حاص ل نماین د ک ه حق وق ص احبان س هام در ح دودی ک ه ق انون و
اساسنامهی شرکت تعیین کرده است بهطور یکسان رعایت شده باش د و درص ورتیک ه م دیران
اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرس ان مکل ف ان د ک ه مجم ع
عمومی را از آن آگاه سازند».
بر این اساس باید گفت که در حقوق ایران ،مدیران شرکتهای سهامی در تم امی م واردی
که بهمولب قانون مکلف به اطالعرسانی به مجامع عمومی و صاحبان س هامان د و همچن ین در
مورد کلیۀ اطالعاتی که به انحای مختلف و بهصورت داوطلبانه در اختی ار س هامداران و مج امع
عمومی قرار میدهند ،دارای مسئولیتاند .عالوه بر این ،مادۀ  881الیحۀ ق انونی اص الق ق انون
تجارت نیز مقرر داشته است« :صاحبان سهام حق دارند مانند زم ان قب ل از انح الل ش رکت از
عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطالع کنند» .به ای ن ترتی ب بای د گف ت در ص ورت
پذیرش تئوری مسئولیت سهامداران کنت رلکنن ده در قب ال س هامداران اقلی ت ،مو ابه تعه د
مدیران در اطالعرسانی به سهامداران ،بر سهامداران کنترلکننده نیز تعه دی ب ار خواه د ش د.
باید توله داشت که درعمل ،این سهامداران کنترلکننده هستند ک ه م ی توانن د ارادۀ خ ود را
.278 (Del. 1977) Lynch v. Vickers Energy Corp., 383 A.2d

 .0در این خصوص ر.ک .به رأی صادره در دعوای:
 .8در این خصوص ر.ک .به رأی صادره در دعوای.Shell Petroleum v. Smith, 606 A.2d 112 (Del. 1992) :
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لایگزین ارادۀ مدیران نمایند و لذا نمی توان تکلیف موابهی را بر سهام داران اقلیت بار نم ود .از
سوی دیگر ،مسئلۀ مورد بحث در اینجا نق وایفۀ قانونی به ارائۀ اطالعات است و اگر در ای ن
میان سوءاستفاده ای نیز شده باشد ،این حوزه را میتوان موترک بین نق تعهد به حسننی ت
و تعهد ب ه ارائۀ اطالعات دانست؛ چراکه در این فر  ،عدم ارائۀ اطالعات همراه با سوءنیت ب وده
است .اما باید توله داشت که نق تعهد به ارائۀ اطالعات ،مقید به وقوع خسارت نیست.0

 .4تعهد به مراقبت ()Duty of Care
یکی از چالشهایی که شرکتهای تجاری با آن روب رو هس تند ،تع ار من افع می ان م دیران،
سهامداران و شرکت است .مدیران موافاند در اقدامات خود منافع شرکت را درنرر بگیرند و نه
منافع شخصی خود را (تعار منافع مدیر و شرکت) و همچنین ،منافع سهامداران در کلیت آن
و نه منافع برخی از سهامداران که آنها را انتخاب ک ردهان د (تع ار من افع م دیر و برخ ی از
سهامداران) ( .)Coates, 1999, p. 1318در مورد تعار میان سهامداران نیز درس ت اس ت ک ه
ایوان در ایجاد شرکت قصد موترکی داشتهاند و آن کسب سود است ،اما فر هایی ولود دارد
که در آن ،تالش شخصی برخی سهام داران در کسب سود ب ه ورود ض رر ب ه س ایر س هامداران
منجر می شود و این تعار زمانی دارای اهمی ت اس ت ک ه ق درت س هامداران متف اوت باش د
( .)Fang, 1998, p. 212درعمل درصورتی که تعار منافع میان دو س هامدار ب ا تع داد س هام
مساوی رخ دهد ،نتیجه ای که به آن خواهند رسید عادالنه خواه د ب ود .8در مقاب ل ،در ص ورت
تفاوت در تعداد سهام ،ممکن است با دو فر روبرو شویم:
 یک طرف (سهام داران) دارای اکنریت مطلق یا دارای میزان سهامی است ک ه ب ه وی
قدرت کنترل تصمیم مدیران را میدهد.
 .0بند یک مادۀ  89دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس مصوب  08بهمن  0911هیئت مدیرۀ
سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تخلفاتی که مولب تذکر کتبی به ناشر ومدیران ارشد آن میشود،
مقررداشته است:
 .0تی خیر در افوای اطالعات موضوع دستورالعمل افوا و سایر مقررات  .....و در بندیک مادۀ  83دستورالعمل
مجازات تیخیر در افوای اطالعات مربوط به برنامههای آتی مدیریت و پیشبینی عملکرد ساالنه و غیره را
مولب تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد با درج در پرونده دانسته است و مواد بعدی  83و  81و  81و 83
دستورالعمل انضباطی ناشران ضمن تعیین سایر موارد تخلف ناشران و موارد مهمتر عدم افوای اطالعات
ناشران تنبیهات شدیدتر همچون اعالم عمومی و تذکر کتبی به سهامدار یا سهامداران عمدۀ ناشر و مدیران
ارشد آنها با درج در پرونده تعیین نموده است.
 .8ممکن است سهام داران به هر نحوی با یکدیگر در خصوص تقسیم منافع به توافق برسند و به دلیل برابری
قدرت چانهزنی ،راهحلی که به آن خواهند رسید ،کارآمدترین راهحل برای تقسیم منافع میان آنها خواهد بود.
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 یکی از سهام داران دارای تعداد سهام بیوتری است ،اما تع داد س هام وی ب ه میزان ی
نیست که کنترل مدیران یا شرکت را در دست داشته باشد (.)Ibid
آنچه موخ است ،در فر دوم که هیحیک از سهامداران امتیازی اضافی بر ط رف دیگ ر
ندارند (چراکه هریک تنها حقوق قانونی خود بهعنوان سهامدار را اعمال میکنند) و تنها تف اوت
در میزان سهام آنها است ،بار نمودن تکلیف اضافی بر سهامداران همچون تعهد به مراقب ت و ...
یا اصوالً مداخله در روابط آن ها امری منطقی نیست .اما در فر اول ،با تول ه ب ه ت یثیری ک ه
قدرت سهام داران دارای اکنریت و یا سهامداران کنترلکننده بر مدیران خواهن د داش ت ،قطع اً
تعار منافع میان این سهامداران و سایر سهامداران ،به حفظ منافع همۀ آنها منج ر نخواه د
شد و الزم است تا سهامداران کنترلکننده به مراقبت از منافع سایر سهامداران نیز مکلف باشند
(.)Zhao, op.cit, p. 88
منرور از تعهد به مراقبت ،تعهد مدیران شرکته ای تج اری ب ه اتخ اذ تص میمات تج اری
آگاهانه و سنجیده است .چنین تعهدی بر سهامداران کنترلکننده در وضعیتی که ایو ان اق دام
به اتخاذ تصمیمات تجاری برای شرکت می کنند نیز ول ود دارد .من ال معم ول ای ن وض عیت،
توانایی شرکت مادر در کنترل تصمیمات شرکت فرعی است .درواقع در اغل ب م وارد ،ب ا ول ود
تفکیک صوری شخصیت حقوقی شرکت مادر و شرکت فرعی ،درعمل شرکت مادر دارای س هام
کنترلکننده در شرکت فرعی است . 0هم ین ق درت کنت رل عام ل اص لی در دکت رین گ ذر از
شخصیت حقوقی است که بر اساس آن ،سهامداران کنترلکنن ده (در اینج ا ش رکت م ادر) در
قبال تصمیم ها و اقداماتوان در شرکت فرعی ،در مقابل اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت (سایر
سهامداران شرکت فرعی) مسئولاند (.)Ibid
گذر از شخصیت حقوقی به معنای نادیده گرفتن لدایی شخصیت حقوقی شرکا و ش رکت و
مسئول شناختن شرکا در قبال ب دهیه ای ش رکت اس ت (رض ائی ،0933 ،ص 033؛ لنی دی
 ،0933ص  .)13برای منال ،نق یا گذر از شخصیت حقوقی در خصوص ش رکته ای م ادر و
فرعی ،به معنای نادیدهگرفتن لدایی شخصیت حقوقی شرکت مادر و فرعی ب همنر ور مس ئول
شناختن شرکت مادر است ( .)Buchheit & Thompson, 2007, p. 1201در چنین مواردی ،ب ه
دلیل اینکه هدف ش رکت م ادر ک ه س هامدار عم دۀ ش رکت فرع ی ( affiliate or subsidiary
 )companyاست ،سوءاستفاده از شرکت فرعی بهمنرور شانهخالی ک ردن از پرداخ ت مطالب ات
اشخاص ثالث است ،دادگاه ها تمایز بین شخصیت دو شرکت را نادی ده گرفت ه ،ش رکت م ادر را
بهعنوان سهامدار اصلی (و دارای سوءنیت) مسئول بدهیهای شرکت بهشمار م یآورن د .ب دیهی

 .0در این خصوص ر.ک .به رأی صادره در دعوای:
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است که در صورت نبود قدرت کنترل از سوی شرکت اصلی ب ر ش رکت فرع ی ،رابط ۀ ش رکت
مادر -فرعی شکل نخواهد گرفت و به دلیل نبود قدرت کنترل اعمال دکترین گذر میسر نخواهد
بود (مقصودپور ،0933 ،ص  .)1درواقع آنچه از اصطالق شرکت مادر -شرکت فرع ی م ورد نر ر
است ،وضعیتی است که در آن یک شرکت به دلیل داشتن سهام عم دۀ ش رکت دیگ ر ،ق درت
کنترل و تیثیرگذاری بر آن را دارد و درغیر این صورت عنوان شرکت مادر -فرعی بر رابط ۀ ای ن
دو شرکت صادق نیست (همان).
باید توله داشت ،اعمال تئوری گذر از شخصیت حقوقی در مواردی ص ورت م یگی رد ک ه
شخصیت حقوقی مجزای دو شرکت در عمل نق شده باشد .درمقابل ،همانطور که در دع وای
«کان علیه لینح» دیده شد ،در مواردی که شخصیت حق وقی مج زای دو ش رکت نق نو ده
است (و لذا اعمال دکترین گذر میسر نخواهد بود) ،ب ه ص رف ول ود ق درت کنت رل ،تعه د ب ه
مراقبت از منافع سایر سهامداران ایجاد خواهد شد (مقص ودپور ،0933 ،ص  .)033درع ینح ال
باید توله داشت که در اعمال دکترین گذر ،کلیۀ سهام داران شرکت مادر در قب ال ب دهیه ای
شرکت فرعی مسئول خواهند بود ،چراکه ق درت کنت رل را ش رکت م ادر در کلی ت آن اعم ال
نموده است .در مقابل ،در اعمال مسئولیت بر مبنای نرریۀ سهامداران کنترلکننده ،س هامداران
اقلیت مسئولیتی نخواهند داشت (همان).
درنتیجه موخ است که زمینه های اعمال این دو دکترین و مصادیق آن در بسیاری موارد
شخص یت حق وقی مج زای دو
متفاوت بوده ،گاهی که سوء استفاده از قدرت کنت رل ب ه نق
شرکت منجر شود ،هر دو قابل اعمال خواهند بود.

مبانی شناسایی تکالیف برای سهامداران کنترلکننده در حقوق ایران
 .1توجه به نظام راهبری شرکت
«راهبری شرکت ،نرامی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند .تمرکز اصلی در ای ن راه
بر ایفای وایفه ی مدیران ارشد سازمانی در رعایت اص ول ش فافیت ،درس تکاری و پاس خگویی
است» (بدری ،0911 ،ص  )3و یا «مجموعۀ روابطی اس ت ک ه می ان م دیریت ،هیئ تم دیره،
سهامداران و دیگ ر اش خاص ذی نف ع ی ک ش رکت ول ود دارد .همچن ین حاکمی ت ش رکتی،
تعیین کننده ی ساختاری است که توسط آن ،اهداف ش رکت ت دوین و اب زار دس تیابی ب ه ای ن
اهداف و نرارت بر عملکرد موخ می شود .حاکمیت شرکتی خوب ،باید مووقهای مناسبی را
برای هیئتمدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها ب ه پیگی ری اه دافی بیردازن د ک ه در راس تای
منافع شرکت و سهامداران بوده و نرارت مؤثری را ممکن می س ازد .از ای ن رهگ ذر ش رکت ه ا
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می توانند از منابع به شیوه های کاراتر استفاده کنند» (همان) .از دی د راهب ری ش رکتی ،اص والً
سهام داران در مدیریت شرکت رابطۀ نزدیکی با مدیران آن دارن د .از ای ن دی دگاه ش رکته ای
تجاری در دو دستۀ عمده قرار میگیرند:
الف) نرامهای توازن درونی ( .)Insider dominatedدر نرام توازن درونی ،کنترل شرکتهای
سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران عمده است ( Baysinger and Hoskisson,
 .)1990, p. 79در حقوق ایران میتوان این نوع شرکتها را شرکته ایی دانس ت ک ه از س وی
مدیران مواف اداره میشوند .بدیهی است که به دلیل سهامدار بودن م دیران ،در ای ن سیس تم
رابطۀ نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترلکننده (که مدیر شرکت نیز هس تند) ول ود دارد.
این نرام در کوورهایی نریر آلمان و ژاپن از مقبولیت بیوتری برخوردار است .بهطور کلی ،رابطۀ
تنگاتنگ مالکان و مدیران در این نرام ،تا آنجا ک ه مرب وط ب ه ک اهش هزین هه ای نماین دگی
( )Agency costمیشود ،امر منبتی است ( .)Cronqvist, 2003, p. 709برای تبیین بهتر موضوع
باید توله داشت که هزینههای نمایندگی ،شامل چند نوع هزینه میشود:
 .0هزینههایی که مالکان برای اعم ال نر ارت ب ر عملک رد ،فعالی ته ا و اق دامات م دیران
متحمل میشوند تا اطمینان پیدا کنند مدیران در راستای ح داکنر رس اندن من افع آنه ا ک ار
میکنند.
 .8هزینههایی که سهامداران برای کم کردن تضاد منافع نمایندگان (مدیران) با س هامداران
میپردازند؛ چراکه ممکن است مدیران بهلای اقدام برای ح داکنر س اختن من افع س هامداران،
اقداماتی را در راستای منافع شخصی خود انجام دهند ک ه آن را مو کل ی ا مس ئلۀ نماین دگی
مینامند (.)Agency Problem
 .9هزینۀ ناشی از تعار بین مدیران و ذینفعان اس ت ک ه ذینفع ان ش امل س هامداران،
کارکنان ،موتریان ،تیمینکنندگان مواد اولی ه ،برخ ی س ازمانه ای دولت ی ،و اعتباردهن دگان
میشوند (.)Ibid, p. 704
طرفداران نرام توازن درونی معتقدند که اگ ر م دیران از ب ین س هامداران انتخ اب ش وند،
منافع مالکان (سهام داران) و مدیران که آنها نیز سهامدار هستند ،در ی ک راس تا ق رار خواه د
گرفت که این مسئله هزینههای ناشی از تعار من افع می ان ایو ان و نر ارت س هامداران ب ر
مدیران را کاهش میدهد .اما این مسئله آثار نامطلوبی نیز بهب ار م یآورد ،زی را ه یح تض مینی
نیست که اگر مدیر از سهامداران باشد ،الزاماً منافع او و سایر سهامداران در یک راستا قرار گیرد.
درواقع ،بررسی های مولود بر همین دو دسته م دیران موا ف و غیرموا ف در ت یمین حق وق
سهامداران تیکید دارد (ایزدینیا و رسائیان ،0913 ،ص .)18
ب) نرامهای توازن بیرونی ( .)Outsider dominatedدر این نرام ،شرکتهای سهامی عام از
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سوی مدیرانی که از بیرون از شرکت انتخاب شدهاند ،کنترل میشوند و سهام شرکت متعلق ب ه
گروه زیادی از سهامداران حقیق ی و حق وقی اس ت ( .)Graham & Yawson, 2008, p. 111در
این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی ولود دارد و س هام دارانْ مالک ان ش رکت و
مدیرانْ کنترلکنندگان آن هس تند .ای ن ش رکته ا در امریک ا و انگس تان پرتعدادن د .در ای ن
سیستم ،سهام داران تنها با اعمال حق رأی خود می توانند مؤثر واقع شوند .مسئلۀ نماین دگی در
این سیستمها بهخوبی موهود است.
از بررسی نرام های توازن بیرونی و درونی موخ میشود که در برخی موارد ،با اشخاص ی
تحت عنوان سهامدار -مدیر روبرو هستیم که این افراد به دلیل حضورشان در مدیریت ش رکت،
با واایفی چون تعهد به حسن نیت ،ارائۀ اطالعات و  ...مواله هستند؛ این درحالی است ک ه ب ر
سایر سهام داران چنین تعهدی بار نمیشود .در مقابل ،برخی س هامداران ک ه در هیئ ت م دیره
حضور ندارند ،به دلیل قدرت کنترلی که ناشی از حق رأی آنها اس ت ،امک ان تیثیرگ ذاری ب ر
تصمیمات مدیران را دارند و از این رهگذر ،بایستی در این موارد بر طبق حس ننی ت ،وف اداری،
مراقبت و  ...اقدام نمایند .لذا درصورتی که سهامداران کنترلکنن ده از ق درت کنت رل خ ود در
راستای اهداف شرکت استفاده کنند ،حقوق قانونی خود را اعمال کردهاند و اگ ر از ای ن رهگ ذر
زیانی به ایوان و سایر سهامداران وارد آید ،مسئولیت متولۀ ایوان نخواهد ب ود .ام ا درص ورتی
که اعمال کنترل در راستای منافع لمعی سهامداران کنترلکننده و نه منافع شرکت باشد ،الزم
است تا در قبال اقداماتوان مسئول شناخته شوند.

 .2نظریۀ سوءاستفاده از حق
مهمترین مبنایی که میتوان برای تحمیل تکالیف قانونی بر سهامداران کنترلکنن ده در حق وق
ایران یافت ،نرریۀ سوءاستفاده از حق است .قاعدۀ «منع سوءاستفاده از ح ق» ک ه از دیرب از در
حقوق اسالم مطرق بوده و مبانی متعددی در آیات و روای ات دارد ،پ یش از نرری هه ای م دون
حقوقی ،با توله به م بانی گ وناگونی همچون اصل منع اض رار و اص ل حسننیت حدود الرای
حقوق و تعهدات را بهطور شفاف بیان نموده است (سراج0313 ،ق ،ص .)03
محل لریان این قاعده درلایی است که در هدف الرای حقوق اخالل ایجاد میشود .برخی
از حقوقدانان معتقدند که بین حق ناموروع و حق موروع مرزی ولود ندارد ،لذا سوءاستفاده از
حق درواقع همان حقّ ناموروع است و نباید بهلز عدم موروعیت حق ،چی ز دیگ ری را تص ور
کرد (السنهوری ،بیتا ،ص )191؛ درحالی که میتوان گفت در ای ن م ورد نف سِ ح ق ،مو روع
است ،اما لهت استفاده از آن و چگونگی استعمال آن ،خارج از اغرا ِ مو روعِ حق وقی اس ت.
مهمترین مصداق این قاعده ،حالتی است که هدف اصلی صاحب حق ،اس تفاده از آن ب ه ه دف
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اضرار غیر است ( .) Walker, 1980, p. 7البته ممکن است در این حالت ،اغرا فرعی موروعی
نیز ولود داشته باشد ،ولی هدف مسلط و عمده ،ضرر زدن به دیگری است؛ ب رای من ال ،کس ی
در زمین خود چاهی را حفر کند تا آب زیرزمینی همسایهاش را استخراج کند ( )Ibidیا دیواری
را در زمین خود بنا کند که هدف اصلی آن ایجاد مانع برای همسایه در اس تفاده از ن ور ی ا ه وا
باشد (فرج0311 ،م ،ص  .)910اصل  31ق انون اساس ی لمه وری اس المی نی ز در بی ان ای ن
مصداق چنین بیان میدارد« :هیحکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار غیر یا تجاوز
به منافع عمومی قرار دهد».
مصداق دیگر این قاعده در لایی مطرق میشود که استفاده از حق با مصالح التماعی موردنرر
آن حقْ مغایر باشد .این رفتار درواقع نوعی تقصیر و خطا تلقی ش ده اس ت ک ه م یتوان د مبن ای
مسئولیت قرار گیرد .به همین دلیل ،دادگاههای فرانسه این قاعده را در سه حالت زیر قابل لری ان
میدانند؛ اگرچه با توله به شرایط و اوضاع احوال ،در هر مورد به یک یا چند حالت استناد کردهاند:
 شخ در الرای حقْ مرتکب تقصیر میشود.
 شخ قصد اضرار یا تدلیس نسبت به شخ دیگر داشته باشد.
 شخ حقی را علیه هدف التماعی آن بهکار برد (.)Bell, 1998, p. 364
مادۀ  098قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از مبانی فقه ی ،غیرمتع ارف و خ ارج از نی از ب ودن
استفاده از حق را نوعی انحراف از حدود عرف تلقی کرده ،آن را منوی مسئولیت دانسته است .ع ین
عبارت این قانون چنین است« :کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه
شود مگر تصرفی که بهقدر متعارف و برای رفع حالت یا دفع ضرر از خود باشد» .هم انط ور ک ه
مواهده میشود ،طبق قاعدۀ الضرر الزم نیست قصد دارنده حق یا تقصیر او احراز شود ،بلکه صرف
استفادۀ غیرمتعارف که مولب ضرر دیگری است ،مولب سلب حق وی در آن محدوده خواهد شد.
از حیث حقوق تطبیقی باید گفت که طبق برخی از نررهای حقوقی ،سوءاس تفاده از ح ق درواق ع
روی دیگر قاعدۀ حسننیت است ( .)Ibid, p. 314به همین دلیل ،دادگاههای فرانسه در مورد ح ق
انحالل قرارداد به لهت عدم الرا ،به اصل الرای باحسننیت قرارداد استناد میکنند؛ درحالی ک ه
قبالً بیوتر به سوءاستفاده از حق استناد میشد (.)Ibid, p. 336
بر این اساس ،موخ است که سوءاستفاده از قدرت کنت رل در ش رکته ای تج اری نی ز
می تواند مصداق قاعدۀ سوءاستفاده از حق تلقی شود ،چراکه در این م ورد نی ز ص احب ح ق ب ا
اینکه مواف بوده حق خود را در چارچوب منافع ک ل ش رکت اعم ال کن د ،ب ا سوءاس تفاده از
قدرت کنترل خود مولب تضرر سهامداران اقلیت شده است .درواقع ،سهامداران کنت رلکنن ده
ممکن است اعضای خانوادۀ مؤسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بان که ای
اعتباردهنده ،شرکتهای دیگر یا دولت باشند .به نرامهای درونسازمانی به دلیل روابط نزدی ک

مطالعۀ تطبیقی تکالیف سهامداران کنترلکننده...

433

رایس میان شرکتها و سهامداران عمدۀ آنها ،نرامهای رابطهای نیز گفته م یش ود .ب هواس طۀ
سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) ،در بسیاری از کوورها (ب رای من ال ب ه دلی ل
مالکیت خ انوادهه ای مؤس س) از ق درت سوءاس تفاده م یش ود .در چن ین ش رایطی معم والً
سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه ش وند ،ش فافیت کم ی ول ود دارد و وق وع
سوءاستفاده محتمل بهنرر می رس د .مع امالت م الی نی ز م بهم و غیرش فاف اس ت و اف زایش
سوءاستفاده از منابع مالی ،نمونههایی از سوء لریانها در این نرامها شمرده میشود (رس ائیان
و کاشانیپور ،0911 ،ص .)11

شرایط مسئولیت سهامداران کنترلکننده
 .1وجود کنترل بر شرکت
ولود کنترل تنها به معنای داشتن اکنریت و یا تمام سهام شرکت در دست برخ ی س هامداران
نیست ،بلکه تسلط بر سیاستها و اعمال تجارتی نیز میتواند کنترل تلقی شود .کنترل بای د ب ه
صورتی انجام شود که در خصوص معامالت و دادوس تدهای ش رکت ،اراده ی ا ول ودی مس تقل
نداشته باشد .درعینحال این کنترل باید از سوی خواندگان برای ارتک اب کالهب رداری ،اعم ال
خالف و یا تخلف نسبت به مقررات اساسنامه و سایر قوانین موضوعه اعمال شده ،یا با سوءنیت و
بهصورت غیرمنصفانه به نق حقوق قانونی خواهانها (طلبکاران) منجر شده باشد .این کنترل و
نق تعهدات باید مستقیماً مولب صدمه یا خسارت ناعادالنه به خواهان شده باشد ( Berchem
 .0)op.cit, p. 4بنابراین ،نمایندگی موتمل بر سه عنصر اس ت .0 :ش رکت بای د فاق د اس تقالل
اقتصادی از کنترلکنندگان آن باشد؛  .8ولود رفتار یا هدف نادرست در اعمال ای ن کنت رل؛ .9
احراز اینکه دو مورد پیشگفته مستقیماً باعث بروز خسارت به خواهان شده است (.)Ibid
فردریک پاول (اولین کسی است که دکت رین «گ ذر از شخص یت حق وقی» را توس عه داد)
یازده معیار را برای توخی کنترل سهامدار بر شرکت و شش وضعیت را برای توخی اهداف
نادرست آنها در اعمال این کنترل پیونهاد کرده است؛ این موارد عبارتاند از .0 :شرکت م ادر
مالکِ تمام یا بیوترین میزان سهام شرکت فرعی باشد؛  .8شرکت مادر و شرکت فرعی م دیران
یا بازرسان موترک داشته باشند؛  .9شرکت مادر ب رای ش رکت فرع ی س رمایه تهی ه کن د؛ .3
شرکت مادر متعهد به پرداخت تمامی سهام شرکت فرعی شده باشد ،ب هص ورتیک ه در ص ورت
انجام نودن تعهد شرکت مادر ،شرکت فرعی تو کیل نخواه د ش د؛  .3ش رکت فرع ی ب هط ور
 .0در حقوق ایران نیز ولود زیان ،فعل زیانبار و رابطۀ سببت میان فعل زیانبار و زیان وارده برای احراز مسئولیت
قهری ضروری است ،ر.ک .کاتوزیان ،0913 ،ص .333
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فاحش فاقد سرمایۀ کافی برای ادامۀ فعالیت باشد؛  .3شرکت مادر دستمزدها و سایر هزینهه ا و
یا ضررهای شرکت فرعی را بیردازد؛  .1شرکت فرعی ب هل ز تج ارت ب ا ش رکت م ادر فعالی ت
دیگری نداشته باشد و یا سرمایهای بهلز آنچه شرکت مادر به آن داده است ،نداش ته باش د؛ .1
در صورتجلسههای شرکت مادر و یا در ااهارات بازرسان ،شرکت فرعی بهعنوان یک قس مت ی ا
بخوی از شرکت مادر درنرر گرفته شده یا تجارت و مسئولیتهای مالی شرکت فرعی به مالکان
شرکت مادر ارلاع داده شده باشد؛  .3شرکت مادر اموال شرکت فرعی را ب همناب ۀ ام وال خ ود
مورد استفاده قرار دهد؛  .01مدیران یا هیئت رئیسه شرکت فرعی در توخی مسائل م وردنرر
خود استقالل نداشته ،دستورات در این زمینه را از شرکت مادر دریافت میکردهاند؛  .00شرایط
شکلی ق انونی ش رکت فرع ی رعای ت نو ده باش د ( .)Powell, 1931, p. 32همچن ین ،م وارد
پیونهادی برای احراز اهداف نادرست از اعمال کنترل عبارتاند از .0 :اعمال متقلبانه؛  .8تخل ف
نسبت به اساسنامه؛  .9تدلیس؛  .3خ الیک ردن ام وال ش رکت؛  .3ش به ل رایم و س ایر م وارد
(.)Chen, 2010, p. 62
در حقوق ایران نیز در م واردی ک ه ی ک ش رکت اق دام ب ه ایج اد ش رکت فرع ی نمای د و
سهامداران آن دارای اکنریت سهام شرکت فرعی باشند و یا در مواردی که نفسِ توکیل شرکت
از سوی سهامداران کنترل کننده فرار از مسئولیت باشد ،میتوان آنها را مسئول دانست؛ به این
ترتیب «در خصوص موضوع سوءاستفاده از شکل شرکت تجارى ،ای ن ف ر ه ا متص ور اس ت:
نخست آنکه شرکت به نحو کامالً صورى و بدون ولود قصدى واقعى براى این امر ش کل گرفت ه
باشد؛ فر دوم آن است که شرکت به نحو واقعى و با ارادۀ لدى توکیل شده باش د .در ف ر
اخیر نیز دو فر دیگر متصور است :اول آنکه با هدف فریب طرف مقابل ،شرکت برخالف واق ع
توصیف مى شود (تدلیس)0؛ دیگر آنکه شرکت به طور واقعى و با ارادۀ ل دى تو کیل ش ده ،ام ا
انگیزۀ اصلى از توکیل شرکت ،سوءاستفاده از آن براى فرار از تعه دات و تک الیف ق انونى اس ت
(تقلب) .براى ابطال شرکتهایى که به نحو صورى شکل مىگیرد ،نیازى به نه اد وی ژۀ «تقل ب»
نیست ،زیرا در نرام حقوقى ایران عقد تابع قصد واقعى و درونى است .در خصوص گروه نخس ت
از فر دوم نیز براى بى اثر کردن سوءاستفاده هاى اشخاص موکل چندانى ول ود ن دارد ،زی را
محاکم مى توانند با تمسک به نرریۀ عمومى »تدلیس» ،م انع نف وذ حق وقى اق دامات متقلبان ۀ
چنین اشخاصى شوند» (شهباز ینیا و دیگران ،0931 ،ص  .)83اما در خصوص گروه سوم ،یعنى
توکیل شرکت به نحو صحیح و واقعى ،اما با انگیزۀ فرار از الزامات و تکالیف قانونى (تقلب) ،بای د
خاطرنوان نمود که اصوالً تقلب نسبت به قانون از مصادیق بارز نرریۀ سوءاستفاده از حق است.

 .0مادۀ  933قانون مدنى« :تدلیس عبارت است از عملیاتى که مولب فریب طرف دیگر معامله شود».
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همان گونه که در تعریف تقلب ن سبت به قانون آورده شد ،شخ از یک حق و یا وسیلۀ صحیح
قانونى براى فرار از یک تعهد و تکلیف قانونى استفاده مى نماید؛ این هم ان سوءاس تفاده از ح ق
است (همان ،ص .)81

 .2اعمال قدرت کنترل ناهمسو با منافع
عالوه بر ولود قدرت کنترل سهام داران بر شرکت ،الزم است تا این قدرت به نحوی ناهمس و ب ا
منافع شرکت اعمال گردد تا مولب مسئولیت آنان شود .درواقع ،س هامداران کنت رلکنن ده ت ا
زمانی که در راستای اساسنامه و اهداف توکیل شرکت و به منرور تیمین منافع ش رکت ق درت
خود را بهکار میگیرند ،از این حیث مسئولیتی متول ۀ ایو ان نیس ت ( Dammann, 2015, p.
 .)499در آرای دادگاههای امر یکا بارها ب ه ای ن مس ئله اش اره ش ده اس ت؛ ازلمل ه در دع وای
«سینراما علیه تکنیکوالر» ،0دعوای «پفر علیه ردستون» 8و دعوای «ش ندلر علی ه دی ال ل ی
مرشنت بانکینگ» 9که در هر سه مورد ،دادگاهها به دلیل بیتولهی سهامداران کنترلکننده ب ه
منافع سهامداران اقلیت و مستند ب ه وایف ۀ ایو ان ب ه مراقب ت از من افع س هامداران اقلی ت،
معامالت صورتگرفته را ابطال کردند.

معیارهای بررسی تصمیمات سهامداران کنترلکننده
 .1قاعدۀ بررسی تجاری ()Business Judgment Rule
قاعدۀ بررسی تجاری ،قاعدهای است در حقوق ک امنال ک ه بی ان م یدارد« :دادگ اه در بررس ی
اقدامات مدیران بایستی اقدامات آنها را با رویهه ای تج اری مول ود مقایس ه کن د» ( Allen,
 .)2008, p. 11لذا درصورتی که اقدامات مدیران مولب زیان سهامداران شده باش د ،درص ورتی
که اقدامات یادشده مطابق با فراین د تج اری معم ول در آن زم ان اتخ اذ ش ده باش د ،م دیران
مسئولیتی برای لبران خسارات نخواهند داشت ( .)Ibidاین قاعده در حقوق ک امنال ب همنر ور
بررسی تصمیمات مدیران در وضعیتی بهکار می رود که معاملۀ م دیران ب ا خ ود نب وده ،ادع ای

 .0در این خصوص ر.ک .رأی صادره در

دعوایCiv. A. No. 8358, 1991 WL 111134 Cinerama v. Technicolor, :

(Del. Ch. June 24, 1991.

 .8در این خصوص ر.ک .رأی صادره در دعوای:
.9

Pfeffer v. Redstone, Civ. A. No. 2317-VCL, 2008 WL

308450 (Del. Ch. Feb. 1, 2008).
در این خصوص ر.ک .به رأی صادره در دعوایShandler v. DLJ Merchant Banking, Civ. A. No. 4797- :
VCS, 2010 WL 2929654 (Del. Ch. July 26, 2010).
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شکات نیز سوءنیت مدیران نیست  .0در این وضعیت بار اثب ات تقص یر م دیران برعه دۀ م دعی
است .علت وضع فر قانونی به نف ع م دیران نی ز ای ن اس ت ک ه دادگ اه مجب ور ب ه ب ازبینی
تصمیمات تجاری مدیران نوود ،8زیرا مدیران هنگام تصمیمگیری ،عالوه بر وضعیت شرکت ،ب ه
وضعیت بازار و متغیرهای فراوان دیگری توله میکنند که بازبینی آنه ا ب رای دادگ اهه ا ک ار
آسانی نیست ( .)Bainbridge, 2003, p. 3حال درصورتی که برای بررسی تصمیمات سهامداران
کنترل کننده و اعمال یا عدم اعمال مسئولیت بر ایوان از قاعدۀ بررسی تجاری اس تفاده کن یم،
این معیار با اینکه به حل و فصل اختالفات کمک شایانی میکند ،برابر رویۀ قضایی انگلستان در
دو مورد پاسخگو نیست :نخست ،وضعیتی که سهامداران کنترلکننده شرایط معامل ۀ م وردنرر
خود را تحمیل نکردهاند؛ دوم ،در وضعیتی که سهامداران کنترلکننده به معامله ب ا خ ود اق دام
نمودهاند .9لذا در حقوق انگلستان تنها در خارج از دو وضعیت پیشگفته است که قاعدۀ بررس ی
تجاری کاربرد دارد و به همین دلیل حقوقدانان و رویۀ قضایی تالش کردهاند تا در این م وارد از
معیار دیگری (معیار حداکنر حسننیت) بهره لویند.

 .2معیار حداکثر حسننیت
حداکنر حسن نیت به این معناست که طرفین قرارداد باید در ارائۀ اطالعات و ااهارات و ال رای
قرارداد ،حسننیت کامل داشته ،صِرف رعایت امانت و صداقت برای اح راز ح داکنر حس ننی ت
کافی نیست (کوشا ،0913 ،ص  .)33این مسئله در قانون بیمۀ ایران مص وب 0903ش در م واد
 09 ،08 ،00و  01مورد توله قرار گرفته است .در موضوع بحث ما ،درصورتی که موضوع ادعای
خواهان ،نق وایفۀ مدیران به رعایت حسننیت باشد ،قاع دۀ بررس ی تج اری کن ار گذاش ته
میشود .3در این وضعیت بار اثبات دعوا دگرگون شده ،این مدیران یا سهامداران کنترلکنندهاند
کنترلکننده اند که باید ولود حداکنر حسننیت در قرارداد را ثابت کنند .البت ه درص ورتی ک ه
آنها پیش از انجام معامله تیییدیۀ مدیران و سهامداران اقلی ت را أخ ذ ک رده باش ند ،همچن ان
فر قانونی بر ولود حسننیت در معامالت ایوان بوده ،مدعیِ خالف حسننیت ب ودن معامل ه
باید ادعای خود را اثبات کند.
 .0در این خصوص ر.ک .رأی صادره در دعوایSmith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, 873 (Del. 1985), at 869-72. :
 . 8در این خصوص ر.ک .رأی صادره در دعوایAronson v. Lewis, 473 A.2d 805 (Del. 1984); Unocal Corp. :
Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946, 954 (Del. 1985). V.
 . 9در این خصوص ر.ک .رأی صادره در دعوایGetty Oil Co. v. Skelly Oil Co., 267 A.2d 883, 887. (Del. :
1970); Sinclair Oil, 280 A.2d at 721-22.
 .3در این خصوص ر.ک .رأی صادره در دعوایCede & Co. v. Technicolor, Inc. Annotate this Case. 634 A.2d :
345 (1993), at 361.
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علت لزوم رعایت حسننیت کامل نیز به این مسئله ب از م یگ ردد ک ه از ی ک س و ،ق درت
کنترل در شرکتهای تجاری به طور معمول در راستای منافع دارندگان قدرت کنت رل اس تفاده
می شود ،لذا الزم است تا شفافیت بیوتری ایجاد شود؛ از سوی دیگر ،هدف دیگر اعمال ح داکنر
حسننیت ،بازدارندگی سهامداران کنترلکننده از اعمال نامناسب حق وق ق انونی ایو ان اس ت.
درواقع سهامداران کنترلکننده در زمان اعمال قدرت کنترل خود ،از این مس ئله آگ اه خواهن د
بود که کمترین انحرافی از منافع شرکت و یا نادیده گرفتن منافع سهامداران اقلیت در تعار با
اصل حداکنر حسننیت و مولب مسئولیت ایوان خواهد بود.

نتیجه
امروزه درنتیجۀ توسعۀ شرکتهای تجاری و اشکال پیچیدۀ فعالیت شرکتها در قالبهایی مانند
شرکت فرعی -شرکت مادر ،سرمایهگذاری های موترک سهامی و ق راردادی و ،...در بس یاری از
موارد شاهد بروز تعار منافع میان گروه های صاحبان سهام هستیم .بررسی ص ورتگرفت ه در
این مقاله نوان داد که امروزه مسئولیت سهامداران کنترلکنن دۀ ش رکت در قب ال س هامداران
اقلیت ،موابه مسئولیتهای م دیران ش رکته ای تج اری در مقاب ل س هامداران ب وده ،آنه ا
مکلفاند تا شرکت را با حسننیت و در راستای تیمین اهداف آن و به بهترین شکل ممک ن اداره
کنند و همچنین در مورد اقداماتی که ممکن است در تعار با حقوق س هامداران اقلی ت ق رار
گیرد ،به آنان اطالعرسانی نمایند .درعینحال نتیج ۀ بررس ی ص ورتگرفت ه نو ان داد ک ه در
حقوق ایران چنین تئوریای به رسمیت شناخته نوده و اعمال آن نیازمند قانونگ ذاری در ای ن
زمینه است .درعین حال با توله به اینکه سهامداران کنترلکننده م یتوانن د از ق درت کنت رل
خود سوءاستفاده نموده ،به این شکل اقدامات مدیران را به نحوی لهتده ی نماین د ک ه تنه ا
منافع ایوان را تیمین کند ،الزم است تا با توله ب ه نر ام رهب ری ش رکت و نق ش س هامداران
کنترل کننده در آن و توله به قاعدۀ منع سوءاستفاده از حق ،مقررات ی در ای ن خص وص وض ع
شود .این مقررات باید اقدامات سهامداران کنترلکننده را که همسو با منافع شرکت نیست و ی ا
در خصوص آن اطالعرسانی صورت نگرفته و یا مبتنی بر حسننیت نبوده اس ت ،تح ت پوش ش
قرار داده ،امکان لبران خسارات ناشی از آن به سهامداران اقلیت را ممکن سازد .در این راس تا،
تصمیمات و موارد اعمال قدرت کنترل از سوی سهامداران کنترلکننده بای د ب ر اس اس معی ار
بررسی تجاری بودن تصمیم و رعایت یا ع دم رعای ت من افع ش رکت در آن و همچن ین معی ار
حداکنر حسن نیت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تطابق نداشتن تصمیمات با این معیاره ا،
مسئولیت مدیران بر سهامداران کنترلکننده اعمال خواهد شد.
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