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Abstract
Non-commercial institutions have independent legal personality, like commercial
institutions, so they can enter into a contract, owe someone or put debt on another
obligation. Because legal personality of non-commercial institutions is independent
of their managers, always the institutions become liable or creditor, not their
managers or members; this is while in domestic law there is no rule regarding
management of non-commercial institutions and about the liability of their
administrators and members. On the other hand, the silence of law doesn't deny the
limited liability of administrators and members of non-commercial institutions ,
because limited liability protection umbrella is raised over administrators of noncommercial institutions through acceptance of independent legal personality;
therefore in this article we will review the responsibility of administrators of this
type of institutions, regarding the rule of “pierce the corporate veil”. Initially the
theory of “limited liability” will be analysed. In the following we will reveal the
differences and common aspects of commercial and non-commercial institutions
after description of legal personality of Non-commercial institutions. Finally we will
present the appropriate approach to the administrators of non-commercial
institutions to be responsible for their actions by appealing to “pierce the corporate
veil” doctrine.
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چکیده

مؤسسۀ غیرتجاری همانند شرکت تجاری دارای شخصییت حقیو ی مسیتقس اسیتا لیسا مؤسسی
میتوانند ا دام ب انعقاد رارداد نماید ،ب کسی مدیون شود و یا دینی را بر ذمۀ دیگری یرار دهید
با عنایت ب مستقس بودن شخصیت حقو ی مؤسسات غیرتجاری از ادارهکنندگان آنها ،مؤسس  -نی
مدیران و اعضای تشکیسدهندۀ آن -در تمام حاالت متعهد یا طلبکار میشود ایی درحیالی اسیت
ک در حقوق داخلی هیچگونی یانونی در خصیوح نحیوۀ ادارۀ مؤسسیۀ غیرتجیاری و مسی ولیت
مدیران و اعضای آن وجود ندارد از طرفی ،سکوت یانون را نمیتیوان بی معنیی نفیی مسی ولیت
محدود اعضا و مدیران مؤسسۀ غیرتجاری لمداد نمودا چراکی چتیر حمیایتی مسی ولیت محیدود
ب واسطۀ پسیرش شخصیت حقو ی مستقس بر سر میدیران مؤسسیات غیرتجیاری برافراشیت شیده
است لسا در ای مقال ب بررسی مس ولیت مدیران و ادارهکنندگان ای گون از مؤسسات بیا توسیس
ب اعدۀ «خرق حجاب شخصیت حقو ی» خواهیم پرداخت ب همیی جهیت ابتیدا بی بررسیی و
تحلیس نظریۀ «مس ولیت محدود» میپردازیم و در ادام بیا تشیریش شخصییت حقیو ی مؤسسیات
غیرتجاری ،وج اشتراک و افتراق آن را با شرکتهای تجیاری آشیکار مییکنیم و درنهاییت سیعی
خواهیم کرد با توسس ب واعد «خرق حجیاب شخصییت حقیو ی» راهکارهیای مناسیبی را بیرای
مس ول دانست مدیران و ادارهکنندگان ای نوع از مؤسسات نسبت ب اعمال ایشان ارائ نماییم

واژگان کلیدی

خرق حجاب ،شخصیت حقو ی ،شکاف در پوسیت  ،مسی ولیت میدیران ،مؤسسیات غیرتجیاری،
مؤسسات غیرتجاری ،مؤسسۀ حقو ی
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مقدمه
در جغرافیای عالم حقوق آنچ اصالتاً طرف حق و تکلیف رار میگیرد ،انسان اسیت و اصیط
شخصیت حقو ی پس از علمی شدن مباحث حقو ی ابداعی بیش در عصر جدید نیست ( نبری
جهرمی و باغبان )200 :1393 ،شخصیت حقو یِ مؤسسات غیرتجاری نییز سیاخت و پرداختیۀ
یک فرض انونی است ( )Fiction legalو ای طور ب نظر میرسد ک هیچگون رابطۀ بنیادینی بیا
جهان مادی ندارد و بر پایۀ نظرییۀ «مسی ولیت محیدود» ( )Limited liability companiesبنیا
شده است ب همی دلیس اسیت کی عیدهای گمیان کردهانید حقوقدانیان عصیر حا یر ماننید
جادوگرانی هستند ک شخصیتی -غیروا عی و غیرملموس -را چنان وا عیی جلیوه میدهنید تیا
هم فراموش کنند ای ها فقط در تخیس میا جیای دارنید (هیراری)56 :1396 ،ا 1لیسا مؤسسیات
غیرتجاری از اجتماع اشخاح متعددی ب وجود میآیند و میتوان ارادۀ مؤسسان و ادارهکنندگان
آن را ب شخص حقو ی نسبت داد (نظریۀ مشورتی ادارۀ حقو ی یوۀ ضیائی  ،شیمارۀ ،7/8358
مورخ  2)1377/11/6هرچند اعمال مؤسسات غیرتجاری تجلیی ارادۀ میدیران تصیمیمگیرندۀ آن
است ،اما در عالم حقوق با توج ب بول استق ل شخصیت حقو ی ،ای حقیقت کی مؤسسیات
غیرتجاری ارادۀ خاصی از خود ندارند مورد بیول حقوقدانیان نیسیت (سیوادکوهیفیر و بیگیی
حبیبآبادی )570 :1394 ،و از نظر ایشیان «اشیخاح حقیو ی ،وا عییات اجتمیاعی موجیودی
هستند ک انونگسار ناگزیر از بول آن شده و آن را شناسایی کرده است» (نخعیپور و سعیدی،
 )70 :1398ازنظر تاریخی نیز اختراع شخصیت حقو ی در راستای صینعتی شیدن و گسیترش
مشاغس حرفی ای بیا دو هیدفِ جلیب سیرمای گساری ،و حفی داراییی شخصیی شیرکا در برابیر
مخاطرات تجاری بوده است استق ل شخصیت حقو ی ب حدی بدیهی است ک بیشتر کشورها
با نظام حقو ی رومی -ژرمنی و کام ال ،مس ولیت محدود اشخاح حقیقیِ تشکیسدهندۀ شخص
حقو ی را ب عنوان یک اصس مورد شناسایی رار دادهاند و تنها تحت شرایط استثنایی ای اعده
کنار میرود ( نبری جهرمی و باغبان)180 :1393 ،ا لسا یکی از مشخص هیای اصیلی شخصییت
حقو ی در تمامی نظامهای حقو ی ،مسی ولیت محیدود سیهامداران اسیت ،بی ایی معنیی کی
 1یکی از تاریخدانان معاصر ،خلق شخصیت حقو ی را ای گون تشبی کرده اسیت« :تقریبیاً بی همیان شیکلی کی
کاهنان و جادوگرها در طول تاریخ ،خدایان و شیاطی را خلق کردهاندا و ب همان صورتی ک هیزاران کشییش
فرانسوی همچنان پیکر مسیش را هر یکشنب در کلیسای محس خلق میکنند ،انونگسار فرانس نیز مقرر کیرده
است :اگر یک وکیس معتبر همۀ آیی ها و مناسک ضایی را ب درستی بی جا آورد و همیۀ وردهیا و سیوگندهای
الزم را روی تک کاغسی آرمدار درج کند و امضای مبارک خود را هم پای ایی سیند بگیسارد ،آنو یت «اجیی
مجی الترجی»ا یک مؤسسۀ جدید ثبت و دارای شخصیت حقو ی میشود» (هراری)58 :1396 ،
 « 2اعمال تصدی هر شخصیت حقو ی را یک یا چند نفر اشخاح حقیقی ب عهده دارند و ب هر صورت مسی ولی
هست ک اعمال مدیریت مربوط ب یک اداره را ب عهده دارد »
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طلبکاران شخص حقو ی حق طر هیچ ادعایی را علی مدیران و سهامداران ندارند ای مو یوع
در مورد اعضایی ک در مدیریت یا کنترل شرکت دخالتی ندارند ،تقریباً مطلق و بدون ید اسیت،
اما در خصوح مدیران با تعدیسهایی روبرو است (همان)196 :
با توج ب گسترش شاخ های مختلف مشاغلی ک ذاتاً تجاری نیستند ،و کیاربرد روزافیزون
مؤسسات غیرتجاری در بهرهمندی افراد حرف ای از مزایای آن و با توجی بی سیکوت یانون در
خصوح نحوۀ اداره و مس ولیت مدیران ای گون از مؤسسات ،تبیی راهکاری منطقیی و یانونی
برای تشخیص حدود مس ولیت مدیرانِ مؤسسیات غیرتجیاری ،امیری یروری و اجتنابناپیسیر
است باید دید مس ولیت اعضای ای گونی مؤسسیات محیدود بی آوردۀ ایشیان اسیت ییا اینکی
مس ولیتی نامحدود دارند؟ آیا مس ولیت سهامداران تضامنی اسیت ییا نسیبی؟ و آییا توافقهیای
میان سهامداران در برابر اشخاح ثالث معتبر است یا ن ؟ و حدود اختیارات مدیران تا چ میزان
است و میتوان ب موجب اساسنام و یا توافق بی سهامداران ،اختیارات مدیران را محیدود کیرد
یا ن ؟ البت ما صد نداریم در ای مقال ب تمام ایی پرسیشها پاسیخ دهییم ،لییک برخیی از
نظامهای حقو ی ای مشک ت را از طریق نپسیرفت دیدگاه دوئالیستی حس کردهاند نظام آلمان
بی مؤسسات راردادی و وا عیی تمیایز ائیس شیده و در مؤسسیات یراردادی کی کنتیرل آن
ب موجب توافق مؤسسان مورد شناسایی رار گرفت است ،سهامداران همیش در بال بدهیهای
مؤسسۀ خود مس ولاند ،اما در مؤسسات وا عی یا غیر یراردادی ،میدیران تنهیا زمیانی مسی ول
شناخت میشوند ک بدهیهای مؤسسی بی طور میؤثری ناشیی از اعمیال کنتیرل ایشیان باشید
) .(Koch & Stadtmann, 2016, p. 60در حقوق ایران چنیی تفکیکیی در خصیوح مؤسسیات
غیرتجاری وجود ندارد و تنها سختگیریهایی نسبت ب ثبت برخی از مؤسسات اعمال میشودا
برای مثال ،جهت ثبت مؤسسات غیرانتفاعی دریافت مجوز از شهربانی روری اع م شده اسیت1
( نبری جهرمی و باغبان)193 :1393 ،
لسا اصس مس ولیت محدود ای امکان را برای مؤسسات غیرتجیاری فیراهم آورده اسیت تیا از
تخصص تعداد زیادی از افراد ک از نحوۀ ادارۀ مؤسس اط عات تفصیلی ندارنید ،اسیتفاده نمایید
اعضای مؤسسات نیز با ای اطمینان ک کلیۀ ریسکهای ناشی از فعالیت آنها محدود بی آوردۀ
ایشان بوده ،مس ولیتی بیش از آن بر ایشان تحمیس نخواهد شد ،ا دام ب سرمای گساری کردهاند
(نخعیپور و سعیدی )83 :1398 ،امیا اصیس مسی ولیت محیدود در میورد شیرکتهای تجیاری
نمیتواند ب طور مطلق پوششی بیرای فیرار از انجیام تعهیدات و مسی ولیتهای اشیخاح باشیدا
ب عبارت دیگر ،ای اصس در خصوح اعمال مدیرانی ک در اداره کردن شخصیت حقو ی دخییس
هستند با استثناهایی روبرو است (بناء نیاسری )265 :1386 ،یکی از اسیتثناهای وارد بیر اصیس
 1بند «ه» مادۀ  6آیی نامۀ اص حی ثبت تشکی ت و مؤسسات غیرتجاری
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مس ولیت محدود ،نظریۀ «خرق حجاب شخصیت حقیو ی» و ییا «نفیوذ در پوشیش شخصییت
حقو ی» است از طرفی در گسترۀ اعمال ای اعده اخت فاتی وجود داردا برای مثال ،در حقوق
ایران و امریکا مدیران سهامدار تنها مصادیق مشمول خرق حجیاب شخصییت حقیو ی هسیتندا
لیک در کشور فرانس هر شخصی ک مدیریت مؤسس را ب طور عملی1و انونی برعهیده داشیت
باشد ،مشمول اعدۀ خرق حجاب شخصیت حقو ی است (جنیدی و زارع )92 :1394 ،ب همی
جهت ابتدا ب بررسی و تحلیس نظریۀ «مسی ولیت محیدود» میپیردازیم و در ادامی بیا تشیریش
شخصیت حقو ی مؤسسات غیرتجاری ،وج اشتراک و افتراق آن را با شرکتهای تجاری آشکار
میکنیم و در نهایت سعی خواهیم کرد با توسس ب واعید «خیرق حجیاب شخصییت حقیو ی»
راهکارهای مناسب را برای مس ول دانست مدیران و ادارهکنندگان ای نوع از مؤسسات نسیبت
ب اعمال ایشان ارائ نماییم

 .1مسئولیت محدود
« شخصیت حقو ی شامس گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منیاف عمیومی اسیت کی یوانی
متداول ،آن را در حکم شخص طبیعی و مو وع حقیوق و تکیالیف یرار داده باشید» (جعفیری
لنگرودی )133 :1362 ،اما باید توج داشت ک شخصیت حقیو یِ حقیوق خصوصیی در طیول
تاریخ تحوالت زیادی را تجرب کرده است تا ب ثبات و استقرار امروز دست یابد در ابتدا اعمیال
تجاری از سوی مؤسسیاتی کی ب وسییلۀ مالیک آن اداره میشید ،انجیام میپیسیرفت و صیاحب
تجارتخان شخصاً مس ول تمام دیون مؤسسۀ شناخت میشد و «شخصییت حقیو ی» مسیتقس از
مؤسس یا مالک سرمای شناسایی نشده بود «در رم دیم شخصیت حقو ی مورد شناسایی وا
گردید ولی رومیها آن را منحصر ب اجتماعاتی میدانستند ک بیا نظیم عمیومی ارتبیاط دارد»
(صفری )11 :1344 ،در دورۀ جدید اکثر کشورهای غربی اصس اسیتق ل شخصییت حقیو ی را
شناسایی کردند و دیون و مس ولیتهای شخص حقو ی را جیدا از دییون سیهامداران میدانید
) .(Philip, 1993, p. 300همچنی انونگساران در حقوق مو وع برای شخصیت حقو ی حیق
و تکلیف ائس شدهاند و اغلب او را واجد مس ولیت کیفری نیز میدانند 2مانت اجراهایی ماننیدِ
 1مدیران عملی ،مدیرانی هستند ک در مؤسس سهامدار نیستند و یا اینک از نظیر یانونی میدیر شیخص حقیو ی
محسوب نمیشوند ،اما ازنظر عملی فعالیت ایشان رابطۀ مستقیمی با اعمال زیانبار شخص حقو ی داردا ماننید
حسابداران ،وک یا مدیران داخلی مؤسس ()Viandier & Cozian, 1992: 124
 2مادۀ  143انون مجازات اس می مصوب « :1392در مسیؤولیت کیفیری اصیس بیر مسیؤولیت شیخص حقیقیی اسیت و
شخص حقو ی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است ک نمایندۀ انونی شخص حقو ی ب نام یا در راسیتای منیاف
آن مرتکب جرمی شود مسؤولیت کیفری اشخاح حقو ی مان مسؤولیت اشخاح حقیقی مرتکب جرم نیست»

مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدیران مؤسسۀ غیرتجاری...

443

حکم ورشکستگی ،انح ل ،تو یف اموال و ممنوعیت از انجام برخی از فعالیتها ،کیفرهایی است
ک انونگسار برای تنبی شخصیت حقو ی درنظر گرفت اسیت (جعفیری هرنیدی:1384 ،
ب همی دلیس حقوقدانان آلمانی بر ای عقیدهاند ک «شخصیت حقو ی ییک وا عییت معنیوی
(ن مادی) است ک دارای رو و فکر اجتماعی خاصی است و ای متمایز از رو و فکر هیر ییک
از اعضاء هست» (همان)12 :1344 ،
در نهایت پس از ای سیر تاریخی ،همانگون ک پیشتیر نییز گفتی شید ،در عصیر حا یر
شخصیت حقو ی را همراه با «مس ولیت محیدود» میشناسیند و بی عبارتی مسی ولیت محیدود
سهامداران را از عوارض ذاتی شخصیت حقو ی میدانند شایان ذکر است کی از نظیر تیاریخی
نظریۀ «مس ولیت محدود» ،بعد از ابداع «شخصیت حقو ی» مطر شده اسیت و از ایی جهیت
ابتدا مس ولیت محدود برای حف مناف اشخاح حقیقی (انسانها) ب کار برده میشید ،امیا بی
مرور زمان همی محدودیت برای اشخاح حقو ی (شرکتهای تجاری) ک ب عنوان سهامدار در
مؤسسۀ دیگری وارد میشدند نیز مورد استفاده رار گرفت لسا از نظر تاریخی بیول مسی ولیت
محدود سهامداران صرفاً ب دالیس سیاسی و در جهت جسب سرمای گسار مورد توج رارگرفتی و
ب تدریج گسترش پیدا کرده است ( نبری جهرمی و باغبان)67 :1393 ،

)55ا1

 .2حقوق حاکم بر مؤسسۀ غیرتجاری
انونگسار در باب پانزدهمِ انون تجارت ،واعد مشترک اشخاح حقو ی را فارغ از نوع آن بییان
نموده و در بحث شرکتهای تجاری حسب مورد واعد و وانینی ب فراخور نیوع شیرکت بیرای
مدیران و سهامداران ابداع کرده است لیک مؤسسات غیرتجاری در ای خصوح مهجور هستند
و ب جز یک ماده در باب زمان ایجاد شخصیت حقو ی2و یک آیی نامۀ نا ص در خصیوح نحیوۀ
 1مادۀ  20انون مجازات اس می مصوب « :1392درصورتیک شخص حقو ی بر اسیاس میادۀ ( )143ایی یانون
مس ول شناخت شود ،با توج ب شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن ب یک تا دو مورد از موارد زیر محکیوم
میشود ،ای امر مان از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف -انح ل شخص حقو ی
ب -مصادرۀ کس اموال
پ -ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ب طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت -ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمای ب طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث -ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج -جزای نقدی
چ -انتشار حکم محکومیت ب وسیلۀ رسان ها»
 2مادۀ  584انون تجارت« :تشکی ت و مؤسساتی ک برای مقاصد غیر تجارتی تأسیسشده یا بشوند از تاریخ ثبت
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ثبت ای گون از مؤسسات1و تعدادی وانی خاح ،چیز دیگری در مورد آن تصویب نشده اسیت
البت مصادیق خأل انونی مشاب در حقوق خارجی ب شر زیر دیده میشود
در حقوق کام ال پس از گسشت چهارصد سال ممنوعیت تشکیس مؤسسات غیرتجیاری ،در
سال  1960انونگساران ایالتی امریکا ،شروع ب تصویب وانی مؤسسات حرفی ای کردنید و بی
مشاغس غیرتجاری مانند وک  ،پزشکان و حسابداران مجوز تشکیس مؤسسۀ داده شد .(Johnson,
) Limited Liability for Lawyers: General Partners Need not Apply, 1995, p. 92در
ایالتهای کانادا حدود بیست سال پس از امریکا اجازۀ تشکیس مؤسسۀ غیرتجاری حرف ای را بی
افرادی همچون وک و پزشکان دادند و مقررات خاصی جدای از مقررات حیاکم بیر شیرکتهای
تجاری را بر مؤسسات حاکم کردند همچنی دادگاه عالی کانادا در رأی «کیویی علیی کمبیس»2
مس ولیت محدود حاکم بر شرکتهای تجاری نسبت ب مدیران مؤسسات غیرتجاری حرفی ای را
نپسیرفت ) (Fraser, 1927, p. 940و اسپانیا در سال  2007انون مؤسسات حرف ای را ب تصویب
رساند و ب وک و پزشکان اجازۀ تشکیس مؤسسات غیرتجاری داده شد ) .(Fasciani, 2007برخی
کشورها مانند استرالیا ،دانمارک و فرانس  ،برخ ف امریکیا و کانیادا ،الیب جدییدی بیرای ارائیۀ
خدمات مؤسسات غیرتجاری پیشبینی نکردهانید و یم پیسیرش فعالییت حرفی ای در الیب
شرکت ،صرفاً ب و مقررات خاح برای آن ا دام نمودهاند (سوادکوهیفر و بیگی حبیبآبیادی،
)580 :1394
در هر حال ،مؤسسات غیرتجاری همانند شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقو ی مستقس
هستند ،لسا مؤسسات میتوانند ا دام ب انعقاد رارداد نمایندا ب کسی مدیون شوند و یا دینی را
بر ذمۀ دیگری رار دهند و با عنایت ب وصف مستقس بودن شخصیت مؤسسیات غیرتجیاری ،در
تمام ای احوال ،مؤسس متعهد ییا طلبکیار میشیود ،نی میدیران و اعضیای تشیکیسدهندۀ آن
همانگون ک گفت شد در حقوق ایران هیچگون الب و انونی در خصوح نحوۀ ادارۀ مؤسسات
غیرتجاری و مس ولیت مدیران و اعضای آن وجود ندارد ،در نتیج و با توج ب اصولی ک گفتی
شد ،نمیتوان ای سکوت را ب عنوان امارهای بر مس ولیت مطلق اعضای چنی مؤسساتی حمیس
نمود برعکس ،مس ولیت محدود سهامداران از عوارض متأخر وجود شخصییت حقیو ی اسیت و
طبق نظریات جدید مس ولیت مطلق و تضامنی نیاز ب تصریش انونی دارد 3لسا مس لۀ اصیلی ایی
در دفتر ثبت مخصوصی ک وزارت عدلی معی خواهد کرد شخصیت حقو ی پیدا میکنند»
 1آیی نامۀ اص حی ثبت تشکی ت و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337
2. The Queen v. Campbell, Supreme Court of Canada

 3برای مثال ،در تبصرۀ  2مادۀ  199انون مالیاتهای مستقیم برای مدیران شیخص حقیو ی مسی ولیت تضیامنی
درنظر گرفت شده است« :هرگاه مکلف ب کسر مالیات شخص حقو ی غیردولتی باشد مدیر یا میدیران مربیوط
نیز ع وه بر مس ولیت تضامنی نسبت ب پرداخت مالیات و جرائم متعلق ب حبس تأدیبی از س ماه تا دو سیال
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است ک با توج ب سکوت انونگسار ،اصس عدم مس ولیت مدیران در برابر بدهیهای مؤسسیات
غیرتجاری حاکم است ای نظر تا سال  1140می دی در حقوق فرانس نیز نسبت بی مسی ولیت
مدیران پسیرفت شده بود ) .(Cozian & Viandier, 1992, p. 120اما هماکنون روییۀ ضیایی در
پی شکاف پوستۀ شخصیت حقو ی و مس ول دانست ادارهکنندگان آن دست بی ا یداماتی زده
است ک در ادام ب آن خواهیم پرداخت
مادۀ  3آیی نامۀ اص حی ثبت مؤسسات غیرتجیاری مصیوب  1337مقیرر میکنید« :ثبیت
تشکی ت و مؤسسات مزبور در تهران در ادارۀ ثبیت شیرکتها و در شهرسیتانها در ادارۀ ثبیت
مرکز اصلی آن ب عمس خواهد آمد»ا لسا در خصوح مرج ثبیت بیی مؤسسیات غیرتجیاری و
شرکتهای تجاری تفاوتی وجود ندارد همچنی مؤسسات غیرتجاری ملزم ب داشت اساسنام ،
مجم عمومی و هی ت مدیره هستند (مادۀ  6آ ا ث م غ ) و ب موجب مادۀ  9آیی نامی  ،هرگونی
ت غییری در اساسنام و یا صاحبان حق امضا باید ظرف یک ماه بی ادارۀ ثبیت شیرکتها اطی ع
داده شود ،درغیر ای صورت تغییرات در برابر اشخاح ثالث معتبر نیسیت همچنیی مؤسسیات
غیرتجاری باید هرسال حسابهای سود و زییان خیویش را در دفیاتر روزنامی و کیس کی طبیق
مقررات پلمپ شدهاند وارد کرده ،در زمان مقرر ب ادارۀ داراییی تحوییس دهنید نکتیۀگفتنی در
خصوح مؤسسات غیرانتفاعی اینست ک بس از ثبت ای سیم مؤسسیات ،نیازمنید مجوزهیای
مربوط از ارگانهای ص حیتدار استا برای مثال ثبت مؤسسات آموزشی نیازمند أخس مجوز از
وزارتخان های فرهنگ و ارشاد ،آموزشوپرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اسیت نکتیۀ
حائز اهمیت دیگر ،شیوۀ انتخاب نام برای ای مؤسسات است ب نحوی ک نیام مؤسسی نبایید از
عناوی تشکی ت دولتی یا کشوری انتخیاب شیود در همیی خصیوح ،تبصیرۀ میادۀ  1مقیرر
مینماید« :تشکی ت و مؤسسات مزبور میتوانند عناوینی از بیس انجم  ،کانون یا بنگاه و امثال
آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی ک اختصاح ب تشکی ت دولتی و کشیوری دارد از طیرف
مؤسسات مزبور ممک نخواهد بود» حال با توج ب مراتب پیشگفتی  ،تفیاوت بیی مؤسسیات
غیرتجاری با شرکتهای تجاری را ک میتواند نسبت ب مس ولیت میدیران میؤثر باشید ،از هیم
تفکیک میکنیم

 .3تفاوت مؤسسه غیرتجاری با شرکتهای تجاری
غیرتجاری بودن مو وع فعالیت اولی تفاوتی ک میتواند نسبت ب میزان و مبنیای مسی ولیت
اعضای مؤسسات غیرتجاری با مس ولیت سهامداران و ادارهکنندگان شیرکتهای تجیاری تمیایز
محکوم خواهند شد ای حکم شامس مدیر یا مدیران اشخاح حقو ی ک برای پرداخیت مالیاتهیای میسکور در
فوق ب سازمان امور مالیاتی کشور تأمی سپردهاند نخواهد بود»
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ایجاد نماید ،غیرتجاری بودن مو وع فعالیت ای مؤسسات است طبق مادۀ  584انون تجارت،
«مؤسسات غیرتجاری مؤسس هایی هستند ک جهت مقاصد غیرتجاری مثس امور علمی ادبی ییا
امور خیری و امثال آن تشکیس میشوند و تشکیسدهندگان آنها ممک است صد انتفاع داشت
و یا نداشت باشند» همچنی بی موجب میادۀ  1آیی نامیۀ  ،1337معییار «غیرتجیاری» بیودن
مؤسسات« ،غیرتجاری بودن مو وع فعالیت» آنها استا لسا داشت صد کسب سود و منفعت و
یا عدم آن تأثیری در غیرتجاری تلقی شدن مؤسسی نیدارد و ایی مسی ل تفیاوت مهیم مییان
شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری است( 1دمرچیلی و دیگران )934 :1393 ،غیرتجیاری
بودن مو وع فعالیت مؤسسات غیرتجاری تفاوتهای زیادی را در بازشناسی مسی ولیت اعضیای
آن در برابر اشخاح ثالث ایجاد میکندا چراک جنب های غیرتجیاری و صینفی حیاکم بیر ایی
مؤسسات بر روابط مالی آن با اشخاح ثالث برتری دارد برای مثال ،دادگیاه اسیتیناف نیوییورک
در خصوح مس ولیت شخص حقیقی در مؤسسات غیرتجاری با مو یوع امیور حقیو ی چنیی
اع م نظر کرده است« :رابطۀ وکیس و موکس ،یک رابطۀ میان کارفرما و خدمتگزار یا مستخدم در
معنای محدود و واالی آن است ای رابط متضم باالتری اعتماد و اطمینان است و نمیتوانید
بدون ر ایت واگسار شود چنی رابط ای نمیتواند بی وکیلی ک از سوی مؤسس استخدام شده
تا امور حقو ی را برای مشتری مؤسس انجام دهد و موکس وجود داشت باشید ،زییرا وکییس تیاب
دستورات مؤسس است و ن تاب دستورات موکس » 2ای نوع نگاه در حقوق داخلی ما نیز وجیود
داردا برای مثال ،مس ولیت بیمارستانها و مراکز درمانی هیچگاه راف مس ولیت پزشک نیست و
در مؤسسات حقو ی نیز مس ولیت انتظامی متوجۀ وکییس عضیو مؤسسی بیوده ،وجیود یرارداد
مستقس بی موکس و مؤسسۀ حقو ی ،راف مس ولیت وکیس نیست البت نباید فراموش کیرد کی
در تمام فروض یادشده ،عضیو مؤسسی ب واسیطۀ مسی ولیت ناشیی از حرفی در برابیر ا یدامات
صورآمیز خویش مس ول است ،ن تحت عنوان وکیس لیک بول ای نوع مس ولیت در خصوح
اعضای شرکتهای تجاری با محدودیتهایی مواج است ک با توج ب غیرتجاری بودن مو وع
مؤسسات موردبحث ،ای محدودیتها در مورد مؤسسات غیرتجاری وجود ندارد
از طرفی وانی و رویۀ ضایی کشورهای مختلف در خصوح ورود زیان ب شخص ثالیث در
 1طبق مادۀ  2آیی نامۀ اص حی ثبت تشکی ت و مؤسسات غیرتجاری مصوب  1337در تعریف مؤسسی میتیوان
گفت ک ب جز انواع شرکت ،برخی شرکتها وجود دارند ک هیدف از بنییان آنهیا ،کارهیای غیرتجیاری مثیس
فعالیت ادبی ،علمی ،خیری و خدماتی است ک ب آنها مؤسس گفت میشیود مؤسسیات غیرتجیاری دو نیوع
هستند :مؤسس های غیرانتفاعی مثس انجم های ادبی ،علمی ،اس می ک هدف از تأسیس آنها جلب منیاف و
تقسیم سود بی اعضای خود نیست و مؤسساتی ک مقصود از تشکیس آن ممک اسیت جلیب منیاف میادی و
تقسیم مناف مزبور بی اعضا خود یا غیر باشدا مانند کانونهای فنی و حقو ی و
2. Matter of Cooperative Law Co, The Court of Appeals of New york,1910.
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اثر ا دامات مؤسسات حرف ای مو واحدی ندارند و در یک دست بندی کلی آنها را میتوان در
دو الب ،نامحدود بودن مس ولیت اعضای مؤسسی  ،و محیدودیت مسی ولیت آنیان تقسییم کیرد
(سوادکوهیفر و بیگی حبیبآبیادی )580 :1394 ،بیدیهی اسیت اتخیاذ مقیررات نامحیدود در
مس ولیت اعضا ،آنست ک عضو نسبت ب اعمال صورآمیز و ا دامات خسیارتبار حرفی ای دیگیر
اعضا نیز مس ول بوده ،از ای جهت مشاب شرکت تضامنی استا در گسشیت  ،برخیی ایالتهیای
امریکا مانند آریزونا ،اورگان در ای دست رار داشتند و در حال حا ر ،تنها تعیداد کمیی از آنهیا
مانند وایومینگ و ویسکانسی در ای رده جای میگیرنید ) .(Martinez, 2013, p. 735امیا در
حقوق داخلی ،رویۀ خاصی در ای خصوح وجود نیدارد و تفکییک محیدود ییا نامحیدود بیودن
مس ولیت سهامداران و یا ارکان مؤسس میتواند بست ب نوع حرف ای ک شخص حقو ی ب آن
اشتغال دارد متفاوت باشد هرچند ک اغلب مؤسسات غیرتجاری با مو یوعات تخصصیی ماننید
وکالت و پزشکی فعالیت میکنند ،لیک ای تفاوت را نمیتوان بی عنوان وجی تمیایز مؤسسیات
غیرتجاری تلقی کرد ،چراک برخی دیگر از مشاغس و مو وعات غیرتجیاری در الیب مؤسسیات
غیرتجاری فعالیت دارند و نوع حرفۀ ایشان ا تضای چنی سختگیریهایی را نمیکنید لیسا در
حقوق ایران رویۀ واحدی در برخورد با مسی ولیت میدیران و سیهامداران مؤسسیات غیرتجیاری
وجود ندارد و در ای خصوح نیازمند تصیویب یانون بیا تفکییک بیی فعالیتهیای انتفیاعی و
غیرانتفاعی ای گون از مؤسسات هستیم شایان ذکر است چنی تفکیکی در تبصرۀ  1مادۀ 105
انون مالیاتهای مستقیم نیز مورد توج رار گرفتی اسیت 1در وا ی  ،فعالیتهیای غیرانتفیاعی
مؤسسات معاف از مالیات هستند ،اما فعالیتهای انتفاعی آنها هماننید دیگیر اشیخاح حقیو ی
محاسب خواهد شد لسا میتوان با توسیس بی ایی معییار بیی مسی ولیت ناشیی از افعیال ایی
مؤسسات در راستای اهداف غیرانتفاعی و انتفیاعی تفیاوت ائیس شید و در میورد اخییر هماننید
شرکتهای تجیاری نسیبت بی ادارهکننیدگان و سیرمای گساران ای گونی از مؤسسیات یوانی
سختگیران ای را اعمال نمود
امکان ثبت مؤسسی تکعضیوی دومیی تفیاوت مییان شیرکتهای تجیاری بیا مؤسسیات
غیرتجاری در خصوح محدودیت در تعداد حدا س اعضیای تشیکیسدهندۀ آن اسیت در یوانی
داخلی برای تشکیس شرکتهای تجاری حدا لی برای اعضای مؤسس تعییی شیده اسیت ،زییرا
الزمۀ کار مشارکت ،برخورداری از کار گروهی است و ای در حالی است ک در خصیوح تعیداد
اعضای مؤسسات غیرتجاری حدا لی تعیی نشیده اسیت همچنیی در حقیوق امریکیا تشیکیس

« 1در مورد اشخاح حقو ی ایرانی غیرتجاری ک ب منظور تقسیم سود تأسییس نشیدهاند ،در صیورتی کی دارای
فعالیت انتفاعی باشند ،از مأخس کس درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها ،مالییات بی نیرخ مقیرر در ایی
ماده وصول میشود»
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مؤسسات غیرتجاری تکعضوی پیشبینی نشده بود و مشاغس غیرتجاری تحت الب مؤسسیات
سهامی حرف ای ک آن را «شرکت سهامی حرف ای» ( )Professional Corporationنیز مینامند
فعالیت میکردند (رمضانی وامآبادی و شفیعی سردشت )105 :1391 ،ای و عیت تا پیش از
اوایس دهۀ نود می دی بر حقوق امریکا حاکم بود و از آن تاریخ ب بعد تقریبیاً در تمیام ایالتهیا
ب جز ایالت کالیفرنیا اجازۀ ثبت مؤسسات تکعضوی در الب مؤسسات با مس ولیت محدود داده
شد ) (Arnold, 1961, p. 96در عی حال ،مؤسسات غیرتجاری وسیل ای هستند کی بی افیراد
اجازه میدهند در انجام فعالیتی ک ب طور انفرادی ادر بی انجیام آن نیسیتند بیاهم مشیارکت
کنند در حقوق داخلی ما هیچ رورتی وجود ندارد ک مؤسسیۀ غیرتجیاری ب وسییلۀ اشیخاح
متعددی تشکیس گرددا ب عبارت بهتر ،ممک است مؤسسۀ غیرتجاری تنها از سوی یک شیخص
تأسیس و اداره شود (ابطال موادی از آیی نامۀ اص حی ثبت تشکی ت و مؤسسیات غیرتجیاری
مصوب  1337وزارت دادگستری 1)1384 ،در ای فرض ،هیچ شکی در وجود شخصیت حقیو ی
 1شاکی ب شر دادخواست تقدیمی اع م داشت است :در مادۀ  ،1بند «ب» مادۀ  ،50بند «د» میادۀ  6و میادۀ 9
آیی نامۀ مورد شکایت ،کلمۀ «مؤسسی » و «تشکیسدهندگان» ب صورت جم و ب گونی ای بی کار رفتی اسیت
ک موهم ای معنی است ک ای گون مؤسسات ک غیرتجاری و ب صورت غیرشرکت میباشند حتماً بایید دارای
حدا س دو مؤسس یا عضو یا شریک باشند و تشکیس مؤسسات مو وع ای آیی نام با ییک نفیر مؤسیس جیایز
نیست و با همی برداشت ،ادارات ثبت از ثبت مؤسساتی ک دارای یک مؤسس یا عضو ییا شیخص مییباشیند،
خودداری میکنندا لسا ازآنجایی ک نیاز ب تعدد مؤسس در ای گونی مؤسسیات ب تصیریش انونگیسار وابسیت
است ،کاربرد کلمات «مؤسسی » و «تشکیسدهندگان» ب صورت صیغۀ جم در میادۀ  1و واژۀ «اشیخاح» در
بندها و مواد یادشده ،خ ف انون و خروج از حوزۀ آیی نام نویسی و باعث تضییی حقیوق افیرادی اسیت کی
ب صورت انفرادی صد تشکیس مؤسسۀ غیرتجاری را دارند ،حکم ب ابطال موارد یادشده را درخواست میکننید
مستشار ادارۀ کیس حقیو ی و تیدوی یوانی یوۀ ضیائی در پاسیخ بی شیکایت یادشیده طیی نامیۀ شیمارۀ
 7/8900/1931مورخ  26آذر  1381م ایراد عدم توج دعوی ب یوۀ ضیائی اعی م داشیت انید ،واژههیای
مؤسسی و تشکیسدهندگان ،هیچگاه موهم ای معنی نیست ک حتماً بایستی افراد مؤسس بییش از ییک نفیر
باشند ،بلک شامس یک نفر هم میشود هی ت عمومی دیوان عیدالت اداری در تیاریخ فیوق بیا حضیور رؤسیای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیس و پس از بحث و بررسی و انجام مشیاوره بیا اکثرییت
آرا ب شر آتی مبادرت ب صدور رأی مینماید رأی هی ت عمومی ع وه بیر اینکی در الیحیۀ جوابییۀ شیمارۀ
 7/8900/1931مورخ  26آذر 1381تصریش شده است ک «کلمات مؤسسی و تشکیسدهندگان هیچگاه موهم
ای معنی نیست ک حتماً بایستی افراد مؤسس بیش از یک نفر باشد ،بلک شامس یک نفر هم میگردد» اساسیاً
استفاده از واژههای مؤسس ،تشکیسدهندگان ،کسانی و اشخاح ب صورت جم ب عنوان عوامیس تأسییسکنندۀ
تشکی ت و مؤسسات غیرتجارتی یادشده در آیی نامۀ مورد اعتراض و صاحبان امضا از باب همیاهنگی آنیان بیا
مؤسسات و تشکی ت غیرتجارتی است ک ب صورت جم انشا شده است و مفید رورت تعدد افیراد در ایجیاد
یک مؤسسۀ واحد نیستا بنابرای مقررات آیی نامۀ پیشگفت از جهتی ک میورد اعتیراض یرار گرفتی اسیت
مغایرتی با انون ندارد «]طبق روییۀ عملیی ،ادارۀ ثبیت شیرکتها و مؤسسیات غیرتجیاری از ثبیت مؤسسیات
تکعضوی غیر از مؤسسات حقو ی مو وع مادۀ  187انون برنامۀ سوم توسع ممانعت ب عمس میآورند[»
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مستقس از تشکیسدهندۀ آن وجود نداردا لسا نظریۀ مسی ولیت محیدود همچنیان در میورد ایی
مؤسسات جاری است (نیازی و دیگران )14 :1394 ،ای برداشت اگرچ از نظیر منطقیی ابیس
بول است ،اما از نظر مبنایی نیاز ب بررسیی بیشیتری دارد لیسا بایید دیید کی چگونی وجیود
مؤسسات تکعضوی با وصف استق ل شخصیت حقو ی و مس ولیت محیدودِ تنهیا سیهامدار آن
ابس توجی است
میتوان گفت طبق نظریۀ «دارایی اختصاصی» ،دارایی هر شخصی ب دو بخش ابس تقسییم
اسییتا بخییش اول« ،دارایییی حرف ی ای» و بخییش دوم« ،دارایییی شخصییی» لییسا در مؤسسییات
تکعضوی ،شخص حقیقی بخشی از دارایی خویش را برای فعالیت حرف ای اختصاح میدهد و
سمت دیگر را با عنوان «دارایی شخصی» ب دور از مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت حرفی ای
محفوظ میدارد سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در پسیرش نظریۀ خویش ک شباهت زیادی
ب نظریۀ «دارایی اختصاصی» دارد بیان داشت است« :ای دست از امور ،در شمار امور اعتبیاری
عق یی ب شمار می رود و وجودی جز اعتبار و جعس ندارد و آنچ برابر آن است ،همان رار عقی
هست و ملکیت یکی از مصادیق روش آن است» (مرتضوی )7 :1393 ،لسا دارایی ب عنوان یک
امر اعتباری می تواند ب دو یا چند بخش تقسیم شودا در خصوح ترکۀ متوفی ،بیس از تقسییم
نیز نظریۀ تفکیک دارایی شخص واحد مطر شده و مورد بیول یرار گرفتی اسیت (کاتوزییان،
دورۀ مقدماتی حقوق مدنی :ارث)145 :1389 ،
زمان ایجاد شخصیت حقو ی تفاوت ظاهری دیگری ک میتوان میان مؤسسات غیرتجیاری بیا
شرکتهای تجاری مورد بررسی رار گیرد ،زمان ایجاد شخصیت حقو ی در ایی مؤسسیات اسیت
برابر مادۀ  584انون تجارت مؤسسات غیرتجاری از تاریخ ثبت در دفتر مخصیوح در داییرۀ ثبیت
شرکتها شخصیت حقو ی پیدا میکنند و ای درحالی است کی سیکوت انونگیسار در خصیوح
زمان تزریق شخصیت حقو ی ب شرکتهای تجاری موجب اخت فنظرهایی شده اسیت (پاسیبان،
 )16 :1397عدهای بر ای باورند ک شرکتهای تجاری از زمان تشکیس دارای شخصییت حقیو ی
میشوند1و گروهی دیگر زمان ثبت را مناسب و عیت یادشیده میداننید(2شیاملی )50 :1384 ،در
سمتی از انون تجارت مصوب اسفند « :1347مجم عمومی مؤسس با رعاییت مقیررات ایی
 1مادۀ  17انون اص
انون تشکیس میشود و پس از رسیدگی و احراز پسیرهنویسی کلیۀ سهام شرکت و تأدیۀ مبالغ الزم و شیور دربیارۀ
اساسنامۀ شرکت و تصویب آن ،اولی مدیران و بازرس یا بازرسان شیرکت را انتخیاب میکنید میدیران و بازرسیان
شرکت باید کتباً بول سمت نمایند ،بول سمت ب خودی خود دلیس بر ای است کی میدیر و بیازرس بیا علیم بی
تکالیف و مس ولیتهای سمت خود عهدهدار آن گردیدهاند و از ای تاریخ شرکت تشکیسشده محسوب میشود».
 2انون راج ب ثبت شرکتها :مادۀ دومی کلیۀ شرکتهای ایرانیی میسکور در یانون تجیارت (سهامی ی یمانتی
مختلطی تعاونی) ک در تاریخ اجرای ای انون موجود و مطابق مقررات انون تجارت راج بی ثبیت و تطبییق
تشکی ت خود با انون مزبور عمسنکردهاند باید مهر تا آخر شهریور میاه  1310تشیکی ت خیود را بیا مقیررات
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حقوق فرانس ب شرکتهای تجاری مانند مؤسسات غیرتجیاری پیس از ثبیت ،شخصییت حقیو ی
تعلق میگیرد (طبق مادۀ  1842انون مدنی و مادۀ  5انون  24ژوئی  ،)1966اما ای تفیاوت نییز
نمیتواند راهگشای تعیی میزان مس ولیت اعضا و مدیران مؤسسات باشد
یانون تجیارت مصیوب  ،1347میدیران شیرکتهای
مس ولیت مدیران انونگسار در اصی
تجاری را تحت شرایطی مس ول پرداخیت دییون شیرکت نمیوده اسیت طبیق میواد  142و 143
ق ل ا ق ت ،درصورتی ک ورشکستگی یا عدم کفایت سرمایۀ شرکت ناشی از تخلف مدیران نسیبت
ب انجام وظایفی باشد ک طبق انون یا اساسنام و مصوبات مجم عمیومی برعهیدۀ ایشیان بیوده
است ،آنها مس ول پرداخت خسارات وارده خواهند بود همچنیی در فر یی کی تخلیف میدیر ییا
مدیران ب ورود خسارت ب شرکت یا اشخاح ثالث منجر گیردد ،آنیان بی جبیران خسیارت وارده
مکلفاندا ب شرطی ک خسارت از سیرمایۀ شیرکت ابیس جبیران نباشید در شیرکتهای سیهامی
اختیارات مدیران بر مبنای انون تعیی میشود و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسینام ییا
ب موجب تصمیمات مجام عمومی ،در هر صورت ،فقط از لحاظ روابیط مییان میدیران و صیاحبان
سهام معتبر است و در مقابس اشخاح ثالث باطس و کانلمیک است در شرکت با مس ولیت محدود،
هرگاه ب محدودیت اختیارات مدیران در اساسنام تصریش شود ،در مقابسِ اشخاح ،ثالث نیز معتبیر
است .بر اسیاس میادۀ  108یانون تجیارت و میادۀ  115الیحیۀ اصی حی (حسینی،)284 :1387 ،
همانگون ک پیشتر نیز گفت شد ،انون در خصیوح مسی ولیت میدیران مؤسسیات غیرتجیاری
ساکت است و دادگاهها نیز رویۀ روشنی در ای خصوح از خود نشان ندادهاند

 .4خرق حجاب شخصیت حقوقی
تا اینجا مشخص شد کی مؤسسیات غیرتجیاری هماننید شیرکتهای تجیاری دارای شخصییت
حقو ی مستقس هستند و علیرغم اینک ممک است یک مؤسسۀ غیرتجاری فعیالیتی بی مراتب
پرسودتر و درعی حال پیچیدهتر نسبت ب یک شرکت تجاری داشت باشد ،انون و رویۀ ضیایی
در خصوح نحوۀ اداره کردن و حدود مس ولیت ای مؤسسات سکوت کرده است با مقایسۀ بی
احکام کلی و تشابهات میان شرکتهای تجاری با مؤسسات غیرتجاری نیز نمیتوان انون حاکم
انون تجارت تطبیق نموده ،مطابق انون یادشده تقا ای ثبیت کننید ،واال بی تقا یای میدعیالعموم بیدایت
محلی ک ثبت باید در آنجا ب عمس آید محکمۀ مدیران آنها را ب صد تیا هیزار تومیان جیزای نقیدی محکیوم
خواهد کرد و در صورت تقا ای مدعیالعموم ،حکم انح ل شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد درصورتی کی
مدت فوق برای تطبیق تشکی ت با انون تجارت و تقا ای ثبت کافی نباشد ،رئیس محکمۀ ابتدایی محیس بی
تقا ای شرکت تا س ماه مهلت ا افی خواهد داد
مادۀ  195انون تجارت« :ثبت کلیۀ شرکتهای مسکور در ای انون الزامی و تاب جمی مقیررات یانون ثبیت
شرکتها است».
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بر ای گون مؤسسات را تعیی کردا چراک شرکتهای تجاری نیز از ییک یانون واحید تبعییت
نمیکنند و هریک از شرکتها بست ب نوع آن ،محکیوم بی اجیرای یانونی خاصیی هسیتند 1از
طرفی ،دست بندی شرکتها ب «شیرکتهای اشیخاح» و «شیرکتهای سیرمای » نییز در ایی
خصوح راهگشا نیسیتا چراکی بی همیان نسیبت کی مؤسسیات غیرتجیاری بی شیرکتهای
سرمای ای شباهت دارند ،در برخی موارد نیز ب دلیس ماهیت فعالیت مؤسس و استفاده از اعتبار
تخصصی برخی از سهامداران (مانند اعتبیار وکی ی عضیو در مؤسسیات حقیو ی و داوری) ایی
شبه ب وجود میآید ک با یک شرکت تضامنی و یا مختلط روبرو هستیم
بررسی وانی کشورهایی همچون امریکا ،انگلیس و فرانس نیز راهکیار مشخصیی بیرای میا
ارائ نکرده است هریک از نظامهای حقو ی بست ب حساسییت مو یوع ،یوانی خاصیی را بیر
ای گون از مؤسسات تحمیس کردهاند برخی از کشورها مس ولیت محدود سیهامدار و میدیران را
ب طور مطلق پسیرفت اند و برخی دیگر با مؤسسات حرف ای مانند یک شیرکت سیهامی برخیورد
کردهاندا بعضی هم واعد مس ولیت مطلق و تضامنی را جاری دانست اند از نظر نگارنیدگان ایی
مقال  ،در حقوق داخلی با توج ب عمومات حاکم بیر شخصییت حقیو ی (بیاب پیانزدهم یانون
تجارت) ،اعدۀ مس ولیت محدود ب طور کامس نسبت ب مؤسسات غیرتجاری ب عنوان یک اصیس
پسیرفت شده است ،اما پسیرش ایی اصیس بی معنیی پیسیرش مطلیق عیدم مسی ولیت میدیران
مؤسسات غیرتجاری نیست لسا اعدۀ خرق حجاب شخصیت حقو ی میتواند بی عنوان یکیی از
استثناهای اصس «مس ولیت محدود» اعضای ای مؤسسات مورد توج رار گیرد

 .5لزوم توسل به قاعده
ممک است اشخاصی با تأسیس مؤسسات غیرتجیاری و در لیوای شخصییت حقیو ی ناشیی از آن
ب دنبال تقلب نسبت ب انون باشند برای مثال ،افرادی ک تخصیص الزم و کیافی در أخیس پروانیۀ
وکالت دادگستری ندارند ،با تأسیس مؤسسۀ حقو ی عم ً ا دام ب فعالیت وکیالتی مینماینید و ییا
افراد حرف ای ک با تأسیس مؤسسۀ غیرتجاری ،حقالزحمۀ خویش را در الیب ثمی یراردادی از
مشتری دریافت میکنند و در مقابس با انعقاد راردادی پرمخاطره با توسیس بی شیخص حقیو ی و
عدم انجام تعهدات راردادی از سوی اصیس ،مشتری را با مؤسس ای ورشکست روبرو کرده ،خود را
از بار مس ولیت رها میکنند در انون ایران برای ای گون از ا دامات راهکار مشخصیی پیشبینیی
 1ب موجب مادۀ  20انون تجارت شرکتهای تجاری بر هفت سماند :دو شرکت تعاونی سهامی عیام و تعیاونی فراگییر
ملی ب موجب انون اجرای سیاستهای کلی نظام معرفی شده است و طبیق بنید «الیف» میادۀ  21یانون احکیام
دائمی توسعۀ برنام های کشور ،نهادها و مؤسسات میالی زییر نظیر بانیک مرکیزی و همچنیی تعاونیهیای اعتبیار
ب موجب دستورالعمس تأسیس ،فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار در سال  1383تصویب شده است
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نشده است ،اما میتوان با بهرهگیری از اعدۀ معروف «خرق حجاب شخصیت حقو ی» میان نفیوذ
چنی ا داماتی شد و با کنار گساشت مس ولیت محیدود سیهامداران ،میدیران متقلیب را مسی ول
و عیت پیشآمیده دانسیت 1حقوقدانیان معاصیر بیرای نفیوذ در شخصییت حقیو ی ،راهکارهیای
مختلفی را پیشنهاد دادهاندا ازجمل نظرییات مطر شیده عبارتانید از :نظرییۀ «تقلیب نسیبت بی
انون» ،نظریۀ «سوءاستفاده از حق» ،نظریۀ «اصیس وا عی» ،نظریۀ «ال یرر» ،نظرییۀ «اعتمیاد بی
ظاهر» و اعدۀ «دارا شدن ب جهت» و در حقوق امریکا نییز خیرق حجیاب شخصییت حقیو ی ،در
الب دکتری حقو ی شناخت میشود در حقوق ای کشور دکتری معادل اعدۀ حقو ی و الزامآور
است و دادگاهها ملزم ب اعمال و رعایت آن هستند (جنیدی و زارع.)88 :1394 ،

 .6محدودیتهای اعمال قاعده
در نظامهای مختلف حقو ی ب ندرت پوشش شخصیت حقو ی را نادیده میگیرند و چهرۀ وا عیی
ادارهکنندگان آن را آشکار میسازند ،زیرا مناف اجتماعی ناشی از شناخت مس ولیت محدود ،آن
را بر مضرات ترجیش میدهند همانگون ک گفت شد ،هدف از تأسیس نظریۀ مس ولیت محدود
ای است ک خطرهای ا تصادی برای سهامداران ب منظور تشویق ب ریسیک بیشیتر در سیرمای
گساری کاهش یابد و ب دنبال ای سیاست ،دادگاهها خرق حجاب شخصیت حقو ی را ب سیهولت
نپسیرفت اند ،چراک اشخاح حقیقی با ایجاد شخصیت حقو ی صید محیدود کیردن مسی ولیت
خویش را دارند ( نبری جهرمیی و باغبیان )99 :1393 ،همچنیی بیا نگیاهی بی روییۀ داوری
بی الملل ی از منظر دیوان داوری ،خواهیم دید ک خیرق پوشیش شخصییت حقیو ی در حقیوق
بی المللی یک مس لۀ اسیتثنایی اسیت و تنهیا در شیرایط خیاح بی منظور حماییت از حقیوق
سهامداران ابساعمال است (انصافی آذر )191 :1397 ،ای مو وع در ضیۀ «بارسلونا ترکش »
نزد دیوان بی المللی دادگستری مطر شد مو وع ای پرونده ب اجمال ای بود ک یک شرکت
برق کانادایی ک در اسپانیا فعالیت میکیرد ،طبیق ادعیایی کی مطیر شید ،بیر اثیر میداخ ت
غیر انونی دولت میزبان دچار رر مالی شده و درنهایت اع م ورشکستگی کیرده بیود اکثرییت
سهامداران ای شرکت بلژیکی بودند دولت بلژیک با توسس ب راهکار حمایت دیپلماتیک ،ا یدام
ب طر دعوایی علی دولت اسپانیا در دیوان بی المللی دادگستری نمود دیوان با ای اسیتدالل
ک شرکت زیاندیده کانادایی است ،ن بلژیکی ،دعوی دولت خواهان را مسموع ندانست از دیید
دیوان مراج بی المللی نباید ا دام ب خرق پوستۀ انونی شیرکتها نماینید ایی رأی در سیال
 1970صادر شد ،اما دیوان در پروندۀ مشاب دیگیری یعنیی در پرونیدۀ «جمهیوری گینی علیی

 1ای مس ولیت میتواند شامس مس ولیت راردادی ،الزامات خارج از رارداد ،مس ولیت کیفری و انتظامی باشد
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جمهوری کنگو در ضیۀ « »Dialloمجدداً ای اصس را تأییید و ابیرام کیردا 1لیسا اصیسا اسیتق ل
شخصیت حقو ی بوده ،مس ولیت اعضیا و میدیران اسیتثنا اسیت (صیفار )437 :1373 ،و بیرای
اعمال اعدۀ خرق حجاب شخصیت حقو ی باید طبق واعد و وابط خاصیی عمیس نمیود و بی
صرف ورود زیان ب طلبکاران ،نمیتوان اصس «مس ولیت محدود» سهامداران را نادیده گرفیت و
شخصیت حقو ی را یکباره ب کناری وانهاد ای اعده ب ای معنی اسیت کی در صیورت عیدم
کفایت دارایی مؤسس  ،دادگاه میتواند با نادیده گرفت شخصیت حقو ی ک مانند حجابی میان
شخصیت حقیقی اعضای مؤسس و شخصیت حقو ی آن حایس ایجیاد کیرده اسیت ،میدیران ییا
سهامداران را محکوم ب پرداخت دیون نماید هرچند ک برای دستیابی ب ایی مهیم مقیدماتی
الزم است و اصوالً ب اثبات تقصیر اعضا یا مدیران مؤسس نیاز است ،اما نبایید آن را بیا دعیوای
مس ولیت مدنی مدیران شخصیت حقو ی خلط نمود دو ویژگیی عمیده کی ایی تأسییس را از
موارد مشاب متمایز میکند ای است ک اوالً در استناد ب ایی اعیده لزومیی بی صیدور حکیم
ورشکستگی شرکت وجود ندارد و دوم اینک برای مس ول شناخت مدیران و یا اعضای مؤسسی
نیاز ب طر دعوای جداگان ای نبوده ،دادگاه رأساً حکم ب پرداخت دیون از اموال میدیران و ییا
اعضای شخصیت حقو ی صادر مینماید لسا «ای نظری دو اصس استق ل شخصییت حقیو ی و
مس ولیت محدود را نقض میکند» (جنیدی و زارع)86 :1394 ،

 .7بررسی رویۀ قضایی
در حقوق داخلی رویۀ واحدی در ای مورد وجود ندارد ،لیک ب نظر میرسید امیروزه دادگاههیا
ب سوی اعدۀ خرق حجاب شخصیت حقو ی حرکت میکنند و از سختگیریهای سیابق خیود
دست برداشت  ،در جهت تعدیس ای مان بر سر راه طر دعوا علی شرکتها گام برمیدارند لیسا
در حقوق ایران خرق حجاب شخصیت حقو ی را میتوان با استناد بی نظرییۀ سینتی «ال یرر»
توجی کرد برخی بر ای باورند ک در حقوق ایران اصس منی سوءاسیتفاده از حیق میتوانید بیر
حقوق و اصول حقو ی غلب نماید 2لسا مس ولیت محدود شرکای شرکت تجاری نیز از ای اعیده
مستثنا نیست و حقوق شرکای شرکتهای تجاری ب موجب اصس من سوءاستفاده از حق محدود
 1برای مشاهدۀ معیارهای مختلف شناسایی سیرمای گسار حقیقیی و حقیو ی و تیأثیر آن در نظرییۀ خیرق پوسیتۀ
شرکت ،ر ک کتاب سرمای گسار در رویۀ داوری بی المللی ،تألیف بهنام انصافی آذر
 « 2اگر تاجری در ر ابت با همکاران خود ب راههای نامشروع توسس جوید آن تاجر صرفاً ب صد ا رار غیر کار
نمیکند ،بلک نف خود را درنظر میگیرد اصس ر ابت هم در نظام ا تصادی جامع مشروع تلقی میشود تنها
وسایس نامشروعی ک تاجر مسکور در راه وصول خود ب کار گرفت است عمس او را مشمول عنوان سوءاستفاده
میکند» (موحد)19 :1397 ،
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میشود طلبکاران بدون نیاز ب صدور حکم ورشکستگی یا انح ل شخص حقیو ی میتواننید بیا
فرض وجود اسبابی ک شر آن را خواهیم گفت ،با استناد بی اعیدۀ خیرق حجیاب شخصییت
حقو ی خواستار مراجعۀ مستقیم ب دارایی سهامداران و مدیران شرکت شوند

 .8تأثیر اوضاع و احوال
مهمتری نکت در خصوح اعدۀ خرق حجاب شخصیت حقو ی ای است ک اعمال ای نظریی
ب میزان زیادی وابست ب «او اع و احوال» و همچنی «رفتیار متعیارف» میدیران اسیت ایی
خصوصیات اعدۀ خرق حجاب شخصیت حقو ی را ب واعد حیاکم بیر «شیب جیرم» ( )Tortو
«مس ولیت مدنی» ( )Civil Liabilityنزدیکتر میکنید ایی نیوع تفکیر میتوانید تیا حیدودی
راهگشای ما در تبیی نظریۀ بومی نسبت بی ایی اعیده باشیدا چراکی نظرییۀ خیرق حجیاب
شخصیت حقو ی در حقوق انگلیس ک خاستگاه ای نظری اسیت ،برگرفتی از اعیدۀ انصیاف و
عدالت در حقوق کام ال است آنچ حقوقدانان انگلیسی را ب نفوذ در شخصییت حقیو ی وادار
کرده ،بر راری عدالت در الب ا داماتی همچون «درونی کردن هزینی ها» ( Internalization of
 )Social Costsیا «تحمیس هزین های اجتماعی فرد ب خود فرد» است (شیهبازینیا و دیگیران،
 )12 :1390ک با مبانی حقوق داخلی ما هماهنگی زیادی ندارد

 .9اعمال قاعده در خصوص مؤسسات غیرتجاری
همانگون ک گفت شد ،اصوالً سهامداران شخص حقیو ی مسی ولیتی در بیال ا یدامات دیگیر
اعضای شخص حقو ی ندارند ک از آن ب «مس ولیت محدود» تعبیر میشود 1ایی سیختگیری
در خصوح شرکتهای تجاری تا حدودی نسبت ب مؤسسات غیرتجیاری نییز اعمیال میشیود
مخصوصاً در مورد مدیرانی ک مبادرت بی فعالییت بی نماینیدگی از مؤسسی میکننید ،بیشیتر
نظامهای حقو ی اتفاق نظر دارند ک فرد یادشده نمیتوانید بابیت اَعمیال صیورآمیز خیویش از
پوشش شخص حقو ی برای محدودیت مس ولیت خود در بال شخص ثالث بهره ببرد در نتیج
درصورتی ک فردی ب مؤسسۀ غیرتجاری مراجعی و انجیام خیدمتی را درخواسیت کنید و نییز
مؤسس انجام آن خدمت را ب مدیر خود واگسار نماید و در اثر تقصیرِ مدیر خسارتی بی مشیتری
وارد شود ،مؤسسۀ حقو ی مس ولیت جبران خسارت را خواهید داشیت امیا در حقیوق فرانسی ،
هریک از اعضای سهامدار در مؤسسۀ غیرتجاری را شخصاً و بیدون محیدودیت در بیال دییون و
تعهداتی ک ب طور مستقیم ناشی از اعمال ایشان باشد ،مس ول میشناسند .(Clark, 1996, p.
 1ر ک شمارۀ  4همی مقال
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) 120انون  16نوامبر  1140برای اولی بار مس ولیت مدیران شرکت سهامی عام در برابر دییون
شرکت را تحت شرایطی پیشبینی کرد پس از آن ،انون اول آگوست  1183ای مس ولیت را ب
مدیران مؤسسات غیرتجاری نیز تسری داد ) (Jeantin, 2003, p. 50و بر طبق یانون  28ژانویی
 1158فرانس  ،درحالی ک شخصیت حقو ی هنوز منحس نشده و ب فعالیت خود مشغول اسیت،
مس ولیت مدیران انونی و عملی بر طبق واعد مس ولیت مدنی و خرق حجاب شخصیت حقو ی
نسبت ب مدیران ابساعمال است (جنیدی و زارع)95 :1394 ،

 .10اعمال قاعده در ضمان قهری
اسباب خرق ممک است در مرحلۀ تشکیس مؤسس یا در مرحلۀ اداره آن تحقق یابد و درصیورتی
ک اسباب خرق در مرحلۀ تشیکیس مؤسسی تحقیق یافتی باشید ،مؤسسیان و میدیران مؤسیس
میتوانند طرف دعوا رار گیرند (جنیدی و زارع )97 :1394 ،در حقوق داخلی و بیا عناییت بی
مادۀ  9آیی نامۀ ثبت مؤسسات غیرتجیاری 1،اساسینامۀ مؤسسیات غیرتجیاری یانون حیاکم بیر
مؤسس است و ب نظر میرسد ای توافقات در برابر ثالث نیز معتبر و ابس استناد باشد

 .11مسئولیت خاص مدیران
گفت شده است ک در بیشتر مصادیق خرق حجاب شخصیت حقیو ی ،تقصییر بی عنوان مبنیای
اصلی مس ولیت مدیران مورد استناد اسیت ،ولیی در برخیی مصیادیق خیرق حجیاب شخصییت
حقو ی ،مس ولیت محضا جایگزی مس ولیت مبتنی بر تقصیر میشود (جنییدی و زارع:1394 ،
 )97بر اساس دیدگاه عدهای دیگر تنها زمانی میتوان مسی ولیت شیخص حقیو ی را بیر دوش
مدیران آن رار داد ک ایشان مرتکب تقلب شده باشیند (شیهبازینیا و دیگیران )35 :1390 ،و
ای در حالی است ک تقلب ممک است از سوی مؤسسیان و در مرحلیۀ ثبیت شیخص حقیو ی
محقق شود و گاهی مدیران در ادارۀ شخص حقو ی از اعمال متقلبان بهره میبرند اگر توسس ب
تقلب پس از ثبت شخصیت حقو ی و در زمان اداره کردن شخص حقیو ی باشید ،اعیدۀ کلیی
مس ولیت مبتنی بر تقصیر کفایت میکند و مدیران مؤثر در ا یدامات متقلبانی ییا میدیرانی کی
مؤسس را از تقلب من نکردهاند ،مس ولاند )(Cheng, 2011, p. 80ا فارغ از اینک آیا اعمال ای
واعد نسبت ب مدیران مؤسسات غیرتجاری ابیس تسیری هسیت ییا نی ؟ بیرخ ف نظیر دیگیر

 1مادۀ « :9مؤسسات و تشکی ت مسکور باید کلیۀ تغییراتی ک در مواد اساسنام و یا اشخاصی ک حق امضا دارنید
و یا ا امتگاه انونی آنها پیدا میشود ظرف یک ماه ب ادارۀ ثبیت شیرکتها اطی ع دهنید و میادام کی اطی ع
ندادهاند استناد ب آن تغییرات در مقابس اشخاح ثالث معتبر نخواهد بود»
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حقوقدانان  1،تبیی مس ولیت خاح مندرج در انون تجارت با نظرییۀ خیرق حجیاب شخصییت
حقو ی ک مد نظر ماست ،هیچ تناسبی ندارد در وا  ،ع وه بیر تفاوتهیای شیکلی در امکیان
محکومیت مدیران برابر مواد پیشگفت  ،جنس مس ولیت نیز با جنس مس ولیت در خرق حجاب
شخصیت حقو ی کام ً متفاوت است در مس ولیتهای خاح انونی ،مدیران ب واسیطۀ اعمیال
خویش مس ول شناخت میشوند و محکومل میتوانید شیرکت ،سیهامداران و ییا شیخص ثالیث
باشد ،اما در خرق حجاب شخصیت حقو ی ،ما ب دلیس مقاصید نامتعیارف و اسیتفادۀ ابیزاری از
مؤسس ب طور کلی شخصیت حقو ی را نادیده میگیریم و اصیس را ب پرداخت خسارت محکوم
میکنیم ) .(Barber, 1980: 380لسا ب نظر میرسد ک اعدۀ خرق حجیاب شخصییت حقیو ی
چیز جدیدی نیست و ماهیتاً با واعد عام مس ولیت مدنی مطابقت داردا اما آن چیزی کی ایی
اعده را نسبت ب شکس کلی مس ولیت مدنی متفاوت کرده ،در شکس رسیدگی و اختیار دادگیاه
جهت محکومیت مدیران همزمان در رسیدگی ب دعوا علی شرکت اسیت در وا ی  ،طبیق ایی
اعده  ،مس ولیت مدیران احتیاج ب سبب جدیدی ندارد و نیازی ب طر دعوای جدییدی علیی
مدیران ،آن هم پس از صدور حکم علی شرکت و عدم امکان اجرای آن نیست ،بلکی دادگیاه در
رسیدگی اصلی پس از احراز شرایط خاصی ،میدیران را بی ایفیای تعهید ییا پرداخیت خسیارت
محکوم مینماید

نتیجه
با توج ب گسترش شاخ های مختلف مشاغس غیرتجاری ،و کاربرد روزافزون مؤسسات حرف ای در
بهرهمندی افراد متخصص از مزایای آن و با توج بی سیکوت انونگیسار در خصیوح نحیوۀ ادارۀ
ای گون مؤسسات و مس ولیت میدیران و اعضیای آن ،تبییی راهکیاری منطقیی و یانونی جهیت
تشخیص حدود مس ولیت اعضیای مؤسسیات غیرتجیاری ،امیری یروری و اجتنابناپیسیر اسیت
مؤسسات غیرتجاری همانند شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقو ی مستقس هستند و با توجی
ب سکوت انونا ابهاماتی در خصوح حدود مس ولیت اعضیا و میدیران ای گونی مؤسسیات وجیود
دارد انونگسار در باب پانزدهم انون تجارت ،واعد مشترک اشخاح حقیو ی را فیارغ از نیوع آن،
مورد شناسایی رار داده و در بحث شرکتهای تجاری حسب مورد واعد و وانینی ب فراخور نیوع
شرکت برای مدیران و سهامداران ابداع کرده است لیک مؤسسیات غیرتجیاری در ایی خصیوح
مهجورند و ب جز یک ماده در ای انون و یک آیی نامۀ غیرجام در خصوح نحوۀ ثبت و تعیدادی
انون خاح ،مقررۀ دیگری در مورد ای مؤسسات تصیویب نشیده اسیت از طرفیی ،مقایسیۀ بیی
 1فرجی ،اسماعیس ( ،)1390نفوذ در پوشش شخصیت حقیو ی شیرکت تجیاریا دانشیگاه تربییت میدرس ،رسیالۀ
دکتری رشتۀ حقوق خصوصی
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احکام کلی و تشابهات میان شرکتهای تجاری با مؤسسات غیرتجاری نیز راهگشا نبوده ،نمیتوانید
انون حاکم بر ای گون مؤسسات را با توسس ب وانی حاکم بر شرکتهای تجیاری تعییی نمیودا
چراک شرکتهای تجاری از یک انون واحد تبعیت نمیکنند و هریک از شرکتها بسیت بی نیوع
آن محکوم ب اجرای یانون خاصیی هسیتند از طرفیی ،دسیت بندی شیرکتها بی «شیرکتهای
اشخاح» و «شرکتهای سرمای » نیز در ای خصوح راهگشا نبوده ،ب همان نسبت ک مؤسسات
غیرتجاری ب شرکتهای سرمای ای شباهت دارند ،در برخی موارد نییز بی دلییس ماهییت فعالییت
مؤسس و استفاده از اعتبار تخصصی برخی از سهامداران (مانند اعتبار وکی ی عضیو در مؤسسیات
حقو ی و داوری) شباهت ای مؤسسات ب شرکتهای اشخاح را چند برابر میکنید ایی نقیص و
کمبود انونی مختص حقوق داخلی نبیوده ،در حقیوق خیارجی نییز مؤسسیات غیرتجیاری میورد
کملطفی انونگساران رارگرفت اند از سویی ،بررسیی یوانی اخییر کشیورهایی همچیون امریکیا،
انگلیس و فرانس نیز راهکار مشخصی ب ما ارائ نکیرده اسیت و بی طور کلیی هرییک از نظامهیای
حقو ی بست ب حساسیت مو وع ،وانی خاصی را بر ای گون از مؤسسیات تحمییس کردهانید در
برخی از کشورها مس ولیت محدود سهامدار و مدیران ب طور مطلق پسیرفت شدهاند و برخی دیگیر
با مؤسسات حرف ای مانند یک شرکت سهامی برخورد میکنندا گاهی نیز واعد مسی ولیت مطلیق
و تضامنی را بر ای مؤسسات روا داشت اند ازنظر نگارندگان ،در حقوق داخلی با توج بی عمومیات
حاکم بر شخصیت حقو ی (باب پانزدهم انون تجیارت) ،اعیدۀ مسی ولیت محیدود بی طور کامیس
نسبت ب مؤسسات غیرتجاری ب عنوان یک اصس پسیرفت شده استا اما پسیرش ای اصس ب معنی
عدم مس ولیت مدیران و اعضای مؤسسات غیرتجاری ب طور مطلق نیست از منظر نویسندگان ای
مقال  ،شخصیت حقو ی ماهیتی غیروا عیی و غیرملمیوس دارنید کی انونگیسار آن را ب رسیمیت
شناخت استا لسا جعس شخصیت حقو ی در جهت حفی منیاف اشیخاح حقیقیی کی وا عییات
تشکیسدهندۀ شخص حقو ی هستند و شده استا بنابرای میتوان استفاده از پوشش شیخص
حقو ی را تحت عنوان یک حق برای اشخاح حقیقی مورد شناسایی یرار داد لیسا هیر زمیان کی
شخص حقیقی از ای حق سوءاستفاده نماید و یا از آن ب رر غیر استفاده کند ،میتیوان آن را از
مصادیق تقلب و «سوءاستفاده از حق» دانست همچنی ممکی اسیت رفتیار میدیران از اسیتفادۀ
ابزاری از شخصیت حقو ی مؤسس حکایت کندا مانند اینک میدیران از مؤسسی بی عنوان اخفیای
هویت وا عی خود استفاده کنند از طرفی ،اگر شخصییت حقیو ی را ب ماننید شیی ی اعتبیاری ،در
مالکیت سهامداران آن بدانیم -ک ب راستی نیز ای گون است -باید گفت کی عقی یام میال را
کسی میدانند ک مناف  ،مال اوست و چون مناف از آنِ مالک است ،پس مان نیز برعهدۀ مالیک
است همچنی در مؤسسات حرف ای ب دلیس وجود رابطۀ مستقیم بی تخصص شخص حقیقی با
خدمات ارائ شده از سوی مؤسس  ،فرد متخصص بی عنوان اصییس وا عیی و مسی ول وا عیی انجیام
تعهدات راردادی و خسارات ناشی از تخلفات شناخت میشود وجی مشیترک یوانی کشیورهای
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مختلف ای است ک سهامدارانی ک در مدیریت مؤسس دخالتی ندارند ،هیچگاه در بیال دییون و
تعهییدات مربییوط بی ا ییدامات شییخص حقییو ی نیییز مسی ولیتی ندارنییدا لییسا مییدیران بی عنوان
کنترلکنندگان شخص حقو ی ،اصیس وا عی تلقی میشوند و میتوان نتیج گرفت ک چیون ارادۀ
عامس تحت کنترل آمر است ،دیون و تعهدات نییز برعهیدۀ ارادهکننیده اسیت لیسا شیرط تحمییس
مس ولیت ب مدیران برابر اعدۀ پیشگفت  ،احراز ای مو وع است ک اعمال صورتگرفت از سوی
مؤسس  ،با ارادۀ مستقیم مدیر یا مدیران صورت گرفت باشد و ب صرف اینک مدیران بر نحیوۀ کیار
مؤسس نظارت دارند ،نمیتوان ایشان را مس ول لمداد کرد ،بلکی بایید ارادۀ خیود را بی مؤسسی
منتقس کرده باشند تا ب عنوان اصیس وا عی مورد شناسایی یرار گیرنید لیسا پیشینهاد میشیود در
حقوق داخلی م تفکیک میان فعالیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی مؤسس و نیز تأکیید بیر اینکی
کلیۀ مؤسسات غیرتجاری دارای شخصیت حقو ی مستقس از اعضای خود هستند ،یوانینی تیدوی
گردد ک طبق آن درصورتی ک هریک از اعضای مؤسس ییا هیر شیخص دیگیری بی عنوان میدیر
عملی ییا هیر عنیوان دیگیری ،اداره ییا کنتیرل مؤسسیۀ غیرتجیاری را برعهیده داشیت باشید و از
فعالیتهای انتفاعی مؤسس مستقیماً بهرهمند گردد یا مؤسس صرفاً بی عنوان ابیزاری در راسیتای
مناف آن شخص مورد استفاده رار گییرد و ییا شخصییت حقیو ی را پوششیی بیرای فعالیتهیای
شخصی خود رار دهد ب نحوی ک اعمال انتفاعی مؤسس صرفاً برای آن شخص باشد ،شیخص ییا
اشخاح یادشده مس ول دیون و تعهدات مؤسس رار میگیرند
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