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 چکیده

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، براي تعیین حدود اختیارات مدیران شـرکتهاي تجـاري از اهمیـت    
را نـه تنهـا بـر     اي این امر عالوه بر جنبه نظري، از نقطه نظر عملی هـم آثـار گسـترده   . بسیاري برخوردار است

جایگاه حقـوقی مـدیران   . گذارد داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جاي می شرکت و سهام
بر طبق یک نظر مدیران شـرکت تجـاري، وکیـل    . همواره مورد اختالف حقوقدانان بوده است در شرکت سهامی

برخـی دیگـر از حقوقـدانان    . باشـند  شرکت میآن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن 
اي از حقوقدانان مدیران را به عنـوان رکنـی از ارکـان     و باالخره عده. اند مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده

، 17در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی، مـواد  . اند شرکت محسوب کرده
قانون تجارت، جایگاه حقوقی مدیران  588، ماده1347ونی اصالح قسمتی از قانون تجارت الیحه قان 135، 118

 .گردد اثبات می  به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی

ي قضـایی   و رویـه  هـا  در ضمن بحث و به صورت گذرا، به تحوالت حقوق انگلستان در پرتو قانون شرکت
 .نگاهی خواهیم داشت

 

 .حقوقی، مدیران، شرکت، رکن بودن جایگاه :يکلیدواژگان 

 

 مقدمه

عام در اقتصاد کشور و زندگی مـردم انکارناپـذیر    خصوصا سهامی هاي سهامی امروزه اهمیت و نقش شرکت
است، زیرا این شرکتها با جمع آوري سرمایه اندك مردم، از یک سو موجب افزایش سرمایه و سرانجام منجر به 

ند و از سوي دیگر استفاده بهینه شرکت از سرمایه ناچیز و راکد و تشـویق  شو تولید و رشد اقتصادي کشور می
.                                                                          گردند آنان به پس انداز بیشتر جهت مشارکت در رشد اقتصاد ملی را سبب می

                                                             
 .دانشگاه عالمه طباطباییحقوق تجارت دانشیار  *

 .ایران ي حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،ادانشجوي دکتر **



ي  ي امور آنها به وسـیله  اقد اراده هستند ناگزیر ادارههاي تجاري یک نهاد ساختگی و ف از آنجایی که شرکت
اي میان مـدیر   با قبول مدیریت و تصدي آن سمت رابطه. شوند نامیده می 1گیرد که مدیر افراد انسانی صورت می

پرسش قابل طـرح ایـن اسـت کـه جایگـاه      . شود که ماهیت حقوقی آن محل مناقشه است و شرکت ایجاد می
. مدیر در شرکت تا حـدي دشـوار اسـت   ) جایگاه حقوقی(ت چیست؟ تعریف موقعیت حقوقی مدیران در شرک

ها در آن توسعه یافته اسـت   براي درك موقعیت مدیران الزم است تا واقعیات فعلی و تاریخی که حقوق شرکت
ي حقوقی است که معـرف حـدود اختیـارات و     جایگاه حقوقی مدیران آن قالب، ماهیت و رابطه. ارزیابی شود

تواند اشکال متفاوتی از قبیل نمایندگی، وکالت و یـا دیگـر    این چنین قالب حقوقی می. باشد ایف ایشان میوظ
در خصوص موقعیت و جایگاه اشخاصـی کـه امـر    . هاي به رسمیت شناخته شده حقوقی را به خود گیرد قالب

اران دیدگاه اول با استناد بـه  طرف د. دهند چهار دیدگاه مطرح است ها را انجام می تصمیم گیري و اداره شرکت
طـرف داران  . ، معتقدند که مدیران شـرکت تجـاري، وکیـل آن شـرکت هسـتند     1311قانون تجارت  51ي  ماده

ي وکالت مدیران مطرح گردیده و با استناد به برخـی مـواد قـانونی و     دیدگاه دوم نیز با توجه به ایراداتی که به نظریه
طرفداران دیـدگاه سـوم بـا قیـاس     . باشند کت سهامی، نمایندگان آن شرکت میاصول حقوقی معتقدند که مدیران شر

و بـاالخره  . باشـند  ي کارگر و کارفرما، معتقدند که مدیران مسـتخدم شـرکت مـی    ي مدیران و شرکت با رابطه رابطه
، 1347مصـوب   ي قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت طرف داران دیدگاه چهارم با استناد به برخی از مواد الیحه

  .شوند معتقدند که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب می

 . در این مقاله، هر چهار دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته و نظر برگزیده تبیین گردیده است

ولـی از   باشد می) هیات مدیره(الزم به ذکر است که موضوع پژوهش حاضر بررسی جایگاه حقوقی مدیران 
آنجا که مدیرعامل از مفهوم مدیران خارج بوده و نقش و  جایگـاه آن هـم متفـاوت از جایگـاه هیـات مـدیره       

 .  طلبد باشد، بررسی جایگاه حقوقی مدیرعامل و نقش آن تحقیقی مستقل را می می

 

 مفهوم مدیران -1

دادن، گرداندن، چرخاندن، به گـردش  باشد و اداره در لغت به معناي دور  مدیر اسم فاعل از مصدر اداره می
مدیر نیز به معناي گرداننده و اداره کننده آمـده  . 2در آوردن، روبراه کردن، گرداندن کار و کارگردانی آمده است

. کنـد  شود که در راس یک موسسه کار مـی  اي گفته می مدیر در اصطالح حقوق اداري به مامور عالیرتبه. 3است
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شود که گردش کارهـاي جـاري شـرکت یـا      قوق تجارت به شخصی اطالق میدر حالی که در اصطالحات ح
 . 4باشد بنگاه به دست او می

ي قانونی اصـالح   را براي اولین بار در الیحه) هیات مدیره(ي شرکت توسط  ي اداره اگرچه قانون گذار واژه
جـزا از مـدیر شـرکت    به کار برده است، اما در آن به طـور صـریح و م   1347قسمتی از قانون تجارت مصوب 

تـوان اسـتنباط    ي قانونی یاد شـده، مـی   تعریفی به عمل نیاورده است، ولی آن را از روح مقررات الیحه سهامی 
رسد با پرهیز از تعریف موضوع با چنین اهمیتی بتوان مشکالت مربـوط بـه آن را    با وجود این، به نظر نمی. کرد

مدیران اشخاصـی هسـتند کـه بـه     : شاید بتوان گفت  سهامی در هر حال در مقام تعریف مدیر شرکت. حل کرد
 . شوند ي شرکت تعیین می ي زمانی معینی جهت اداره وسیله سهام داران یا شرکا براي دوره

یـا   ي مدیر یا مدیران منتخب مجامع عمومی  هاي تجاري را بر عهده ي امور شرکت قانون تجارت ایران، اداره
ي مـدیر واحـد    ي امور شرکت به وسیله اداره هاي غیر سهامی  در شرکت. است شرکا، بر حسب مورد قرار داده

ي اصالحی قانون تجـارت، اداره   الیحه 107ي  مطابق ماده در حالی که در شرکتهاي سهامی . پذیرفته شده است
 .ي مدیران پیش بینی شده است جمعی شرکت به وسیله

و   هـاي سـهامی   معنی مدیر در قانون نـاظر بـه شـرکت    در ارتباط با تعریف مدیران، تفاوت چشمگیري میان
هـر کجـا از مـدیران     1347ي اصالحی قانون تجـارت   در الیحه. درك عرف و حتی جامعه حقوقی وجود دارد

در این تعریف مـدیر عامـل بـه صـراحت در کنـار عبـارت       . برده شده، منظور اعضاي هیات مدیره است  نامی
این در حالی است که در نگـاه بسـیاري، مـدیر    . از مفهوم مدیران خارج گردداي آورده شده تا  مدیران به گونه

بـا کـاربرد عبـارت     1347ي اصالحی قانون تجارت  الیحه. گردد محسوب می عامل مدیر واقعی شرکت سهامی
معادل هیات مدیره و اشاره به مدیر عامل در کنـار مـدیران، جایگـاه مـدیر عامـل را       مدیران به عنوان مفهومی 

ي  الیحـه  108ي  قانون گذار در مـاده . حدود به معناي لغوي واژه یعنی مدیر کارگزار هیات مدیره نموده استم
 112و 109شوند و نیز مواد  انتخاب می... به این که مدیران شرکت توسط مجمع  1347اصالحی قانون تجارت 

ممکـن اسـت   . مدیره به کار برده اسـت اي براي توصیف هیات  عبارت مدیران را بدون نیاز به هیچ قرینه 114و 
گفته شود که ذکر عنوان مدیران براي هیات مدیره در مواد قانونی مورد اشاره، به دلیل آن که مقررات مزبور در 

در پاسخ به این استدالل باید گفـت کـه در مقـررات    . بخش ناظر به هیات مدیره قرار داشته، امري طبیعی است
اشارات روشنی به رد استدالل اخیر و تایید این نگـرش   1347حی قانون تجارت ي اصال دیگر مندرج در الیحه

بـراي نمونـه،   . ي قانونی، مدیر عامل مصداق مدیران مورد نظر قانون گذار نیستند، وجـود دارد  که در این الیحه
ـ  مدیران و مدیر عامل نمی: مقرر داشته 1347ي اصالحی قانون تجارت  الیحه 133ي  ماده امالتی نظیـر  توانند مع

ي  بـا ذکـر ایـن کـه کلیـه      1347ي اصالحی قانون تجارت  الیحه 135ي  یا ماده. انجام دهند.. .معامالت شرکت
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و  142اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نیز در مـواد  
 .5خورد ن این دو مفهوم به چشم میقانون یاد شده با عباراتی مشابه، تفکیک آشکاري میا 143

 

 نظریه وکالت -2

بدین لحاظ گرایش . ترین شیوه براي توجیه نفوذ تصرفات بیگانه در امور دیگران، نظریه وکالت است قدیمی
ترین نظر حقـوقی   بنابراین نخستین و مهم. اذهان به سوي این نظریه جهت تحلیل نقش مدیران امري بدیع نیست

در قالب وکالـت از شـرکا، وکالـت از     هاي سهامی این وکالت در شرکت. الت مدیران استدر این موضوع، وک
 .شود شرکت مطرح می

 

 وکالت مدیران از ناحیه سهام داران -1-2

هاي تضـامنی و نسـبی و    که در حال حاضر در خصوص شرکت 1311قانون تجارت  51ي  حسب مفاد ماده
مختلط داراي اعتبار است، مسوولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسوولیتی اسـت کـه وکیـل در مقابـل     

 . موکل دارد

ل بـودن مـدیران در مقابـل    بر اساس این نظریه، برخی از نویسندگان حقوق با توجه به ظاهر مـاده و مسـئو  
 . 6اند شرکا همانند وکیل، مدیران را وکیل شرکا فرض نموده

رسد متمایز بودن شخصـیت حقـوقی    ترین ایرادي که به نظر می عمده) 1: لیکن این نظر داراي ایراداتی است
کاي به عبارت دیگر شرکت خود داراي شخصیت حقوقی است که از شر. 7شرکت و شرکا آن از یکدیگر است

فلذا چنان چه مدیران وکیل شرکا باشند اقدامات ایشان باید شرکا را متعهد نماید در حـالی  . باشد جدا می خود
ــراي شــرکا ایجــاد نمــی  ــین تعهــدي ب ــراي شــرکت ایجــاد مــی  کــه چن  . شــود گــردد و مســتقیما تعهــد ب

) 3. اي شرکا متصور نیستلیکن چنین حقی بر. 8موکل اختیار عزل وکیل را بدون هیچ گونه محدودیتی دارد) 2
ویژگی عقود جایز این است که با حدوث یکی از اسباب حجر یا فوت منفسـخ  . 9عقود جایز است ووکالت جز
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 .قانون تجارت 583ماده  -2
 .قانون مدنی 679ماده  -3
 .251ص  ،1416 ،موسسه بعثه قم ،چاپ دوم ،مختصر نافع ،محقق حلی -4



لیکن فوت یا حجر هیچ یک از شرکا تاثیري در منعزل شدن هیچ یـک از مـدیران از سـمت خـود     . 10شوند می
. ن است که خود موکل بتوانـد آن را انجـام دهـد   قانون مدنی در مواردي ممک 622وکالت وفق ماده ) 4. ندارد

 . 11تواند به نام شرکت اقدام به انجام موضوع شرکت نماید لیکن هیچ یک از شرکا نمی

انـد پرونـده    در حقوق انگلیس هم اگر چه در برخی از موارد مدیران به عنوان نمایندگان اعضا توصیف شده
Alen V Hyatt ١٩١۴  و Briess V Wolly   ١٩۵۴12 (       ،ولی به طور کلی گفتـه شـده اسـت کـه مـدیران شـرکت

ي منصـوب   همچنین گفته شده است که مدیران نماینـده . 13ي امور شرکت نیستند نمایندگان سهام داران در اداره
مـدیران ملـزم بـه    . باشند باشند و ملزم به خدمت کردن به سهام داران به عنوان اصیل شان نمی سهام داران نمی
همچنین همـان  . 14باشند کنند، نمی هاي حتی همه اعضاي شرکت که منفردا اقدام می دستورالعملپیروي کردن از 

مدیران شـرکت زمـانی   «: نقل کرده است Gramophone & Typewriter Ltdدر پرونده 15طور که قاضی بوچلی 
ه کارمند سـهام  حتی مدیري ک. کنند کنند، به عنوان نمایندگان اعضاي شرکت عمل نمی که به نام مدیر عمل می

دار است و توسط سهام دار به پست مدیریتی خود منصوب شده است به عنـوان نماینـده بـراي آن سـهام دار     
 Kuwait Asia Bank EC V Nationalپرونـده  . »کنـد  کند، فعالیت نمـی  زمانی که به عنوان مدیر شرکت عمل می

Mutual Life Nominees Ltd ١٩٩١16.  انگلیسی گفته انـد کـه مـدیران نماینـده مجمـع      البته برخی از نویسندگان
 . 17هستند عمومی

 
 وکالت مدیران از ناحیه شرکت -2-2

به عنوان مثال دکتـر مرتضـی نصـیري    . دانند اي دیگر از حقوقدانان مدیران را وکیل شرکت می در مقابل عده
ي قانونی اصـالح قسـمتی از    که با تدوین و اجراي الیحه 1311قانون تجارت  51طبق ماده .. .:بر این نظر است

ولـی طبـق قـانون    . شـد  قانون تجارت نسخ ضمنی گردیده است، هیات مدیره وکیل سهام داران محسوب مـی 
اي بـین   ي وکیل و موکل بین هیات مدیره و سهام داران تصریح نشده است و قانونا چنـین رابطـه   جدید، رابطه

شـود نـه    وزه هیات مدیره وکیل شرکت محسـوب مـی  هیات مدیره و شرکت وجود دارد و به عبارت دیگر، امر
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فرانسـه   1867مانند قانون  1311قانون تجارت «: به نظر یکی دیگر از اساتید حقوق تجارت. 18وکیل سهام داران
ي صاحبان سهام دانسته که مانند وکیل وظایف مربوطه را  مدیران شرکت را نماینده هاي سهامی  راجع به شرکت

مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسـئولیتی  : کند قانون تجارت تصریح می 51ي  ماده. دهند انجام می
این نظریه که مدیران شرکت سـهامی، وکیـل و نماینـده صـاحبان سـهام      . است که وکیل در مقابل موکل دارد

سـت و بـا   داراي اصول و قواعد مخصوصی ا زیرا شرکت سهامی. باشند، امروزه دیگر طرفداران زیادي ندارد می
باشد که  پذیرش شخصیت حقوقی براي شرکت، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و داراي وظایفی می

 .19»به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسئولیت آنها در برابر شرکت است نه در مقابل شرکا

ي  و قبـل از الیحـه   1311گردد زنده یاد دکتر ستوده تهرانی که بر اسـاس قـانون    گونه که مالحظه می همان
مـورد بحـث را حتـی در     51ي  ي وکالت منعکس در مـاده  اند، نظریه به تحلیل موضوع پرداخته 1347اصالحی 

 . دانستند هاي تجاري مناسب  نمی گذشته براي شرکت

 :باشد بر دیدگاه جایگاه مدیران به عنوان وکیل ایراداتی به شرح زیر  وارد می

چنـین بـر    21قـانون مـذکور   135و  ماده 134720اصالحی قسمتی از قانون تجارت الیحه  118ي  از ماده) 1
ي  آید که مدیران غیر از موارد صالحیت خاص مجامع و آن چه خارج از موضوع شرکت است داراي کلیـه  می

شوند؛ زیرا چنـان   این امر حاکی از آن است که مدیران شرکت وکیل آن محسوب نمی. اختیارات قانونی هستند
ي اختیارات اعطایی امکان اقدام دارنـد نـه فراتـر از     فقط در محدوده .دیران وکیل شرکت محسوب گردندچه م

 . آن

هـر چنـد   . ي اموال غیر از تصرف در آنهاست و اداره. گردد وکالت مطلق محدود به اداره کردن اموال می) 2
ي یکسـانی   نان وحدت نظر و عقیـده در تعیین مصادیق اقداماتی که مربوط به اداره یا تصرف است بین حقوقدا

ي اقـدامات اداره کـردن بـه شـمار      و به عنوان مثال اقدام به اجاره دادن از دیدگاه برخی در زمره. وجود ندارد
لـیکن بـه طـور قطـع     . باشـد  ي امور مربوط به تصرف می در حالی که از دیدگاه برخی دیگر در زمره. 22آید می

صوصا در صورتی که داخل در موضوع شـرکت باشـد، از امـور تصـرف     اقداماتی از قبیل خرید و فروش، مخ
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 .151ص  ،1375حقوق تجارت، ج دوم، چ اول، نشر دادگستر،  ،ستوده تهرانی، حسن -1
آنها در صالحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت  ي ي موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره جز درباره -2

محـدود  . یمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشـد مشروط بر آنکه تصم باشند، امور شرکت می ي ي اختیارات الزم براي اداره داراي کلیه
مقابـل   کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بـوده و در 

 .اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است
توان به عذر عـدم اجـراي تشـریفات     نمی مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است وي اعمال و اقدامات مدیران و  کلیه -3

 .مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست

 .67ص  ،1388ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج دوم، چ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار،  ،کاتوزیان -1



بنابراین با چشم پوشی از این ایراد اساسی که اصوال چه کسی این وکالت را به مدیران اعطـا  . شود محسوب می
. 23تواند هیچ اختیاري را به نماینده، کارمند یا امین خود اعطـا کنـد   نمی) اصیل(نمایند، زیرا شخص حقوقی  می
فرض اینکه مدیران وکیل مطلق شرکت بدون ذکر صریح موارد اختیار باشـند، اقـدامات تصـرفی ایشـان از     در 

بایست باطل یا حداقل غیر نافـذ محسـوب گـردد، در حـالی کـه       قبیل انجام موضوعات شرکت از هر نوع می
شـرکت را در   ي اقدامات مـدیران،  همچنان که دیدیم با رعایت حدود صالحیت مجامع و موضوع شرکت کلیه

بنابراین اگر بگوییم که شرکت ... «: به اعتقاد یکی از استادان حقوق تجارت. نماید قبال اشخاص ثالث متعهد می
تجاري مدیران را به صورت مطلق وکیل خود کرده است، در این صورت، مدیران فقط حق انجـام امـور اداري   

حال آن که مقصود از تاسیس شرکت تجـاري، انجـام    .و از انجام سایر تصرفات ممنوع هستند. شرکت را دارند
ي اصـالحی قسـمتی از قـانون      الیحه 118ي  به موجب ماده. باشد می) خرید و فروش(امور تجاري و معامالت 

 . 24»ي امور و انجام امور اداري شرکت است بیش از اداره تجارت نیز حدود اختیارات مدیران شرکت سهامی 

دانیم وکالت مقید به زمان، با انقضـاي مـدت    همچنان که می. ه انقضاي زمان استسومین ایراد، مربوط ب) 3
بایسـت خـود بـه خـود از      شان مـی  و اگر مدیران وکیل شرکت باشند با انقضاي مدت مدیریت. رود از بین می

ي اصالحی قسـمتی از قـانون    الیحه 136ي  در حالی که وفق حکم ماده. عزل گردند) مدیریت شرکت(وکالت 
در صورت انقضاي مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسـئول  : جارتت

رسـد، در   و این امر نه تنها حق آنهاست بلکه از محتواي ماده به نظر می... ي آن خواهند بود امور شرکت و اداره
تمـاع سـایر ارکـان موجـب     این خصوص حتی تکلیف متوجه مدیران بوده و قصور در ایـن خصـوص بـا اج   

 .مسوولیت مدیران خواهد بود

جوهر کالم این اسـت  . ي وکالت مدیران از ناحیه شرکت وارد است و اما چهارمین ایراد به اساس رابطه) 4
ي تعیین وکیل و توکیل بـه امـري بـه وي، وجـود      ؟ الزمه!کند که چه کسی مدیران را به عنوان وکیل تعیین می

در حالی که این امر در خصوص شرکت تجـاري بـدون در نظـر    . سالم و کامل قانونی ي شخصی است با اراده
شـرکت  (به عبارت بهتر، این مدیران هستند که مظهر و نماد اراده شخص حقـوقی  . گرفتن مدیران محقق نیست

ز بایسـت غیـر ا   در حالی که خود مدیران، در این فرض از ناحیه مرجعی که خود قطعـا مـی  . باشند می) تجاري
تر، بدون مدیران، شخص حقوقی موجـود نیسـت کـه     خودشان باشد، به عنوان وکیل تعیین گردند، به بیان ساده

 توان تصور نمود؟ اي داشته باشد و در این صورت چه وکالتی و به چه نحوي می اراده

معـامالت  موضوع وکالت به اعتقاد حقوقدانان فقط انجام اعمال حقوقی است زیرا مفهوم نماینـدگی در  ) 5
ي  از موضوع وکالت که در مـاده .. .بنابراین اعمال مادي از قبیل احداث بنا و. یابد خواه عقد یا ایقاع پیدایش می

از همین رو قرارداد وکالت از قرارداد اجاره کـار  . باشد قانون مدنی انجام امري دانسته شده است بیرون می 656
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در حالی کـه بسـیاري از   . 25اره در این موارد اعمال مادي استشود زیرا موضوع قرارداد اج یا خدمات جدا می
در نتیجه اعمـال مـادي کـه متضـمن     . دهند از ماهیت مادي برخورداراند اعمالی که مدیران در شرکت انجام می

 .باشد انجام عمل حقوقی نیست در قالب اعمال وکیل قابل توصیف نمی

 

 ي نمایندگی قانونی ـ نظریه3

مدیران، چه وکالتشان از سوي شرکا و چه از سوي شرکت باشد با ایرادهاي فراوانی روبـرو  ي وکالت  نظریه
ي مدیران با شرکت طرح شد که بر اساس آن مدیران نماینده  ي دیگري جهت تعیین رابطه بنابراین نظریه. گردید

 . 26گردند شرکت تجاري محسوب می

شود که اصیل مباشرتا قادر به اجـراي حقـوق و    میشایان ذکر است که نمایندگی قانونی در مواردي مطرح 
در این موارد افراد واجد شرایط، با تشریفات قانونی به عنوان نماینده قانونی اصـیل تعیـین   . تکالیف خود نباشد

به طوري که نیازي نیست که حدود اختیـارات آنـان   . گردند و حق هر گونه تصرف در اموال اصیل را دارند می
ي نمایندگی قانونی هیات مدیره شـرکت تجـاري اختیـاراتی را کـه      بدین ترتیب، طبق نظریه. ددقیقا تعیین گرد

دهنـد و بـراي شـرکت تجـاري حقـوق و       ي شرکت به آنان اعطا کرده اسـت را انجـام مـی    قوانین و اساسنامه
ي وکالـت مطـرح    ي نظریـه  هایی را که دربـاره  ي مزبور، بعضی از اشکال نظریه. کنند هایی را ایجاد می مسئولیت

ندارد که اصـیل    لزومی) مثل ولی قهري(ي قانونی  زیرا براي مثال، در مورد نماینده. برد شده است را از بین می
 . 27ي سالم و اختیار انجام وکالت باشد و نیابت از این اراده سرچشمه بگیرد داراي اراده

ي شـرکت   مدیر شرکت به نوعی نماینـده ي قضایی،  در هر حال با توجه به این که براساس مقررات و رویه
ي  رویـه . 28هاي تجاري در اسناد تجارتی صادره توسط مدیر شرکت، اصیل هستند لذا شرکت. شود محسوب می

صـادره از   6/58/ 11مـورخ   409دادنامـه شـماره   . (29ي شرکت تلقی کرده است قضایی هم مدیران را نماینده
 ) دادگاه شهرستان تهران 27شعبه 

همچنین گفته شده اسـت شـرکت   . 30اند نگلیس هم مدیران را به عنوان نماینده شرکت تلقی کردهدر حقوق ا
از جمله این نمایندگان، مدیران هستند که نقش آنها خیلی مهـم و  . تواند عمل کند فقط از طریق نمایندگانش می
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جـود آمـده   یکی از نویسندگان در این خصوص گفته است که شرکت شخص مصـنوعی بـه و  . 31نمایان است
. و باید از طریق مدیرانش که نماینـده او هسـتند، عمـل کنـد    . باشد و موجودیت فیزیکی ندارد توسط قانون می

رابطه بین شرکت و مدیرانش رابطه اصیل و نماینده اش است و بدین گونه، اصـول کلـی حـاکم بـر اصـیل و      
ه شده است که مـدیران شـرکت،  نماینـده    همچنین گفت. 32کند نماینده رابطه بین شرکت و مدیرانش را اداره می
مدیران در برابر قانون نماینـدگان شـرکتی هسـتند    . کنند، هستند شرکت در معامالتی که به نام شرکت منعقد می

اصول کلی حقوق نمایندگی  بـر   ١٨٧٢33 Great Eastern Rlwy Co V Turnerکنند، پرونده  که براي آن عمل می
ایجاد شده بـود در ایـن     ١٨۶۶ Ferguson V Wilsonاین وضعیت در پرونده . شود شرکت و مدیرانش اعمال می

توانـد شخصـا عمـل     خود شرکت نمـی . مدیران نمایندگان صرف شرکت هستند«: گفت 34پرونده قاضی کایرنز
ي عادي اصیل و نماینـده   در ارتباط با مدیران، صرفا قضیهتواند از طریق مدیران عمل کند و قضیه  کند، فقط می

شـوند، اگـر در    ها محسـوب مـی   چون مدیران شرکت، نماینده شرکت: برخی از نویسندگان نوشته اند. 35»است
در این صورت اگر به نـام و بـه   . حدود اختیار و در چهارچوب موضوع مبادرت به صدور اسناد تجارتی نمایند

 . 36شخاص حقیقی اقدام نمایند، مسئول نیستندحساب شرکت مانند ا

در حقوق اروپایی نیز مفهوم نمایندگی قانونی را به صراحت در خصـوص مـدیري کـه بـه عنـوان ارکـان       
 . 37کند، به کار رفته است شخص حقوقی عمل می

ه شرح ذیـل  ي نمایندگی قانونی نیز با اشکاالتی ب علی الهذا با عنایت به اصول و قواعد مسلم حقوقی، نظریه
 :باشد مواجه می

گیرد؛ در حـالی   تعیین نماینده در نمایندگی قانونی به حکم قانون یا دستور مقامات صالح قضایی صورت می) 1
کند و قانون یا مقام قضایی، آن نقشی را کـه   مدیران را انتخاب می) شرکت تجاري(که در این مورد، اصیل 

 . 38کند جا ایفا نمی ي قانونی دارد در این در انتخاب نماینده

وفق قواعد و مسلمات حقوق مسوولیت مدنی، نماینده قانونی، چنان چه خارج از حدود اختیارات خـویش  ) 2
نماید، و از این حیث موجب ورود ضرري به غیر شـود، خـود در ایـن بـاره مسـئول اسـت و هـیچ         اقدامی

بـه شـرط رعایـت    (شان با اشخاص ثالث لیکن اقدامات مدیران و معامالت ای. مسئولیتی متوجه اصیل نیست
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36- Reynolds , F.M.B., op .cit , P. ۵٩٠. 
37- Hein Kotz & Alex Flesser, European Contract Law. Vol ١ by Kotz. P . ٢٢١. 

مجلـه دانشـکده علـوم اداري و     ،ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکتهاي سهامی با شرکت ،محمد ،عیسایی تفرشی ،فخرالدین ،اصغري آقمشهدي -5
 .43ص  ،1385 ،2شماره  ،اقتصاد دانشگاه اصفهان



موجب تعهد شرکت گشته، هر گونه توافق خـالف ایـن   ) و موضوع شرکت  حدود صالحیت مجامع عمومی
 . 39امر نیز در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست

نـدارد  بنابراین اصیل در عزل وي نیز اختیـاري  . گردد ي قانونی خارج از اختیار اصیل نصب می چون نماینده) 3
لیکن مدیران شـرکت تجـاري   . و چنان چه شرایط قانونی نمایندگی را از دست نداده باشد، قابل عزل نیست

در حقوق انگلیس هم ایرادهاي ذیل به توصیف مدیران به عنـوان نماینـدگی وارد شـده    . 40قابل عزل هستند
 :است

 40ي  به موجب ماده. 41تفویض کند تواند به نماینده شخص حقوقی به عنوان اصیل هیچ اختیاري را نمی -1
باشـند، در   ي شرکت از اختیارات نامحدودي برخوردار می مدیران شرکت در اداره 2006قانون شرکتها مصوب 

و . حالی که نماینده از اختیارات محدود برخوردار بوده و فقط در حدود اختیارات تفویضی حـق مداخلـه دارد  
 .باشد تر از اختیارات نمایندگان می در واقع اختیارات مدیران بسیار وسیع

ها و اساسـنامه شـرکت    شوند برخی از اختیارات را از قانون شرکت به محض این که مدیران انتخاب می -2
تواند مستقال بدون مداخله از طرف یا مشاوره با سهام داران توسط مـدیران   چنین اختیاراتی می. کنند دریافت می
رت نمایندگی، عملکرد نماینـده همیشـه توسـط اصـیل مـورد نظـارت قـرار        با وجود این در صو. اعمال شود

 .گیرد می

این توصیف براي شرکت که به عنوان یک موجـود  . توصیف مدیر به عنوان نماینده شرکت فریبنده است -3
کنـد،   تواند فکر کند، تصمیم بگیرد یا عمل کند، اما به وسیله مـدیرانش عمـل مـی    خودش نمی) انتزاعی(مجرد 

در آن مفهوم مدیران مطمئنا نمایندگان شرکتند، اما در مجموع و در کل مطلقـا نماینـده   . رسد سودمند به نظر می
 . 42اي نیست که مدیران همیشه نمایندگان شرکت در مفهوم قانونی آن باشند پرونده. شرکت نیستند

و بـه  . ارات نماینده عادي استدر حقوق انگلیس هم گفته شده که اختیارات مدیران بسیار بیشتر از اختی -4
چنـین  . کننـد  محض این که مدیران انتخاب شوند، برخی اختیارات را از اساسنامه و قانون شرکتها دریافت مـی 

بـا ایـن   . تواند مستقال بدون مداخله از طرف یا مشاوره با سهام داران توسط مدیران اعمـال شـود   اختیاراتی می
 .43شود رل و راهنمایی میوجود، نماینده همیشه توسط اصیل کنت
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از این رو مدیران به معناي واقعی نماینـده  . شوند شوند بلکه منصوب می به عالوه نمایندگان انتخاب نمی -5
 . 44نیستند

 

 ٤٥ي مستخدم بودن مدیران نظریه -4

ي کـارگر و   ي مذکور، مـدیران شـرکت کـارگر و مسـتخدم آن شـرکت هسـتند و رابطـه        به موجب نظریه
با پذیرش این نظریه، مسئولیت شرکت در قبال اعمال زیان بـار مـدیران بـر    . ین آنها حکم فرماستکارفرمایی ب

زیرا در روابط بین کـارگر و کارفرمـا، کارفرمـا مسـئول     . ، قابل توجیه است47و46اساس تئوري مسوولیت نیابتی
داري براي این نظریـه   د طرفان همان گونه که برخی از نویسندگان نوشته. باشد اعمال زیان بار کارگران خود می

، و صرفا به عنوان یک احتمال از سوي برخی از استادان مطرح گردیـده  48در حقوق کشورمان یافت نشده است
حقوقـدانان   شود، و تقریبا تمـامی   براي این نظر در نظام حقوقی انگلیس هم طرف دار جدي یافت نمی. 49است

، همچنین گفته شده است که 50به خود مستخدم شرکت نیستندانگلیسی معتقدند که مدیران شرکت به طور خود 
برخـی از حقـوق دانـان    . 51مدیران مستخدم شرکت نیستند تا از دستورات سهام داران به عنوان فرد تبعیت کنند

تواننـد حـق الزحمـه خـود را بـه       از این رو نمی. اند که مدیران، کارمندان یا مستخدمان شرکت نیستند نظر داده
اما جایی که هر مـدیري، بـه عـالوه مـدیر بـودن،      . ار ممتاز در صورت انحالل شرکت مطالبه کنندعنوان طلبک

بـه ایـن   . به عنوان مستخدم با او رفتار خواهد شـد ... همچنین در خدمت یا استخدام شرکت است مثل منشی و
عـالوه حقـوقش بـه     هاي قابل قبول براي او به عنوان مستخدم بـه  عنوان او مستحق حق الزحمه و دیگر پاداش

ولی بعضا برخـی از  . 52اي را دارد مدیرعامل چنین نقش دو گانه. خواهد بود... عنوان مدیر براي حق الجلسات و
علـی  (و این که یـک مـدیر   . 53ي مستخدم حقوق بگیر شرکت است اند شغل مدیر به مثابه حقوق دانان نظر داده

بنـابراین اینکـه یـک    . قرارداد خدمات مستقل داشته باشدتواند با شرکت یک  می) الخصوص یک مدیر موظف
 .54ي موضوعی است نه حکمی باشد یا نه، یک مساله مدیر در شرکت مستخدم می
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 :توان وارد ساخت بر این نظریه نیز ایراداتی به شرح ذیل می

باشـد؛ در   ي بین کارگر و کارفرما، کارگر ملزم به رعایت دسـتورات و تعلیمـات کارفرمـا مـی     در رابطه -1
ي امـور شـرکت از    حالی که در رابطه میان مدیران و شرکت آنها ملزم به تبعیـت از شـرکت نبـوده و در اداره   

باشد  طبق مقررات قانونی مطالبات کارگر از کارفرما جز مطالبات ممتاز می -2. باشند آزادي کامل برخوردار می
عقد کـار از عقـود الزم اسـت ولـی هیـات       -3. 55شدبا ولی مطالبات مدیران از شرکت جز مطالبات ممتاز نمی

ي کارگر و کارفرمایی مشمول قانون کـار باشـد،    ي مدیران با شرکت رابطه اگر رابطه -4. مدیره قابل عزل است
در این صورت مدیر در صورت عزل غیر موجه خود حق تقاضاي بازگشت به کار را خواهد داشت، در حـالی  

در خصوص قابـل عـزل   ) 107ماده ( 1347ي اصالحی قانون تجارت  آمره الیحهکه پذیرش این نظر با مقررات 
 .باشد عادي در تعارض می  بودن مدیران از سوي مجمع عمومی

 

 ي رکن بودن مدیران نظریه -5

قانون تجارت، بایسـتی تـا آن جـا کـه      588ي واقعی بودن شخصیت حقوقی و مستنبط از ماده  مطابق نظریه
در همین راستا، الزم است که براي شـرکت  . 56حقوقی را همانند شخص حقیقی فرض کردامکان دارد شخص 

هـا هماننـد    اندام و ارکانی را متصور شد تا به وسیله آنها فعالیت کرده و به حیات خود ادامه دهـد، ایـن انـدام   
ـ    و افرادي که در این ارکان فعالیت دارند هنگـامی  57اند اعضا و جوارح شخص حقیقی رکت کـار  کـه بـراي ش

به موجـب ایـن نظـر کـه بـه      . شود کنند جزیی از پیکره آنند و فعل سرزده از آنها فعل شرکت محسوب می می
شخص حقـوقی نیـز ماننـد انسـانها     . 58باشند ها می ي رکنیت یا ارگانیک معروف است  و مبتکر آن آلمانی نظریه

. شـود  گیرنده آن شخص به دیگران وارد میهاي تصمیم  ي تشکیالت و اندام هایی است که به وسیله مسئول زیان
) جـداي از شـخص حقـوقی    به عنوان شخصیت و مقامی (اجراي این نظر منطقی و عادالنه با نمایندگی مدیران 

. تقصیر شخص حقـوقی اسـت  )سازمان تصمیم گیرنده(باید پذیرفت که تقصیر مدیران . رسد سازگار به نظر نمی
گفته  شوند به همان اعتبار و معنی است که در حقوق عمومی ی نامیده میي شخص حقوق اگر مدیران گاه نماینده

است و مجلس اندام  ي عمومی  شود اعضاي مجلس نمایندگان مردم هستند در حالی که اراده آنها مظهر اراده می

                                                             
55- Morse, Geoffrey, op.cit, p.٣٩٣. 

 ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه تهـران    ،هاي سهامی عام شناخت دارندگان اطالعات نهانی شرکت ،محمد ،نوروزي ،لعیا ،جنیدي -2
 .57ص  ،1389 ،101شماره 

 .99-100صص  ،1373 ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات نیل ،شخصیت حقوقی ،محمدجواد ،صفار -3

ص  ،1387 ،متچاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سـازمان سـ   ،حقوق مدنی، اشخاص و محجورین ،زاده، سید مرتضی صفایی، سید حسین، قاسم -1
186. 



ي شـخص حقـوقی و سـازمان مـدیریت آن      در نتیجه بین اراده. گیري در ساختمان حقوقی دولت است تصمیم
 .59کنند وجود دارد و مدیران تنها به نام شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام میوحدت 

 دالیل پذیرش رکن بودن مدیران

ي مقامـاتی کـه بـه     تصمیمات شخص حقوقی بـه وسـیله  : دارد قانون تجارت که مقرر می 589ي  حکم ماده
هـاي   ي رکن بودن مدیران شـرکت  نظریهشود؛  موجب قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می

. کند، زیرا در این ماده به جاي نماینده یا نمایندگان از اصطالح مقامات استفاده شـده اسـت   تجاري را تایید می
 .60روشن است که مقامات الزاما به معناي نمایندگان شخص حقوقی نیست

ي اصـالحی   الیحـه  17ي  ه موجـب مـاده  کند این است که ب ي رکن بودن را تایید می دلیل دیگري که نظریه
پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبـول   ، شرکت سهامی 1347قانون تجارت 

باشند و  می گردد و لذا مدیران به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده شرکت سهامی سمت توسط آنان تشکیل می
زیرا، وکیل یا نماینده قانونی بدون وجود اصیل متصـور  . ونی شرکت دانستتوان آنها را وکیل یا نماینده قان نمی

 . 61باشد نیست و به بیان دیگر وجود اصیل مقدم بر وجود وکیل یا نماینده قانونی وي می

 1347ي اصالحی قانون تجارت  الیحه 118ي  دلیل بعدي، قایل شدن اختیارات وسیعی براي مدیران در ماده
ي وحدت یـا رکـن    ن محدودیت وارد بر اختیارات آنان در مقابل اشخاص ثالث، جز با نظریهو بی اعتبار دانست

زیرا در این نظریه، از دید اشخاص ثالث، مدیران جزیی از شـرکتند و اقـدام آنهـا بـه      ؛بودن توجیه پذیر نیست
 . 62ي اقدام شرکت است منزله

اعمـال و اقـدامات مـدیران و    : ی بر ایـن کـه  ي اصالحی قانون تجارت مبن الیحه 135ي  حکم مقرر در ماده
توان به عذر عدم اجراي تشـریفات مربـوط    مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی

هـاي وکالـت و نماینـدگی قـانونی      به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست، نیز با نظریه
زیـرا در صـورتی کـه تشـریفات قـانونی      . پذیر است ي وحدت یا رکن بودن توجیه هسازگاري ندارد و با نظری

مربوط به انتخاب وکیل یا نماینده مراعات نشده باشد، وکالت و نمایندگی بی اعتبار بوده، اقدام وکیل مـوثر در  
شـخاص  مقام نخواهد بود؛ در حالی که در نظریه رکن بودن، وقتی سازمان مدیریت شرکت بـدون توجـه بـه ا   

اشـکاالت و  . تشکیل دهنده آن شکل گرفت و شرکت تشکیل یافت، اقدامات شرکت موثر و نافذ خواهـد بـود  
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اختالالت موجود در یکی از ارکان مربوط به خود شرکت است و تاثیري در روابط با اشخاص ثالـث نخواهـد   
 . 63داشت

 :حقوقدانان قرار گرفته استهاي گوناگون مورد پذیرش  ي رکنیت مدیران با برداشت نظریه

از دید یکی از حقوق دانان رکن بودن مدیران به معناي اسـتقالل مـدیریت از دیگـر ارکـان و عـدم امکـان       
هماننـد   بر اساس این نظریه، مدیران شـرکت سـهامی   . 64رود دخالت سایر ارکان در وظایف ایشان به شمار می

آیند، گویی که رکن اداره داراي موجودیتی هماننـد خـود    ي واحد به شمار می عضوي مستقل و هویتی با اراده
 . باشد شرکت می

برخی دیگر از حقوق دانان معتقداند که وحدت مدیران با شرکت به این معنـا نیسـت کـه وجـود شخصـی      
رسد این نظریـه   به نظر می. مدیران نادیده گرفته شود و هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه شخص مدیر نباشد

 .65ي مدیران با شرکت ي مدیران با اشخاص ثالث و دیگري رابطه یکی رابطه: دو جنبه استداراي 

ي وحدت یا رکن بودن بیانگر آن اسـت کـه مـدیر بـه      ي مدیران با اشخاص ثالث، نظریه در خصوص رابطه
ـ      لحاظ اینکه رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده وده، ي شرکت است، داراي اختیـار کامـل بـراي اداره شـرکت ب

شود و بنابراین اصوال هیچ گونه محدودیتی متوجه اختیارات مـدیر نیسـت و    اقدام او اقدام شرکت محسوب می
 . 66عمل مدیر نسبت به شرکت در هر حال نافذ خواهد بود

البتـه در  . دارد) اصیل(اي در مقابل منوب عنه  ي امانی است که هر نماینده ي مدیر با شرکت یک رابطه رابطه
ي امـانی   هاي بیشتري نسبت بـه یـک رابطـه    رسد که وظایف، تکالیف و مسئولیت ي امانی، به نظر می طهاین راب

ي امانی ویـژه اسـت کـه آثـار آن بـه       این یک رابطه. ساده مانند وکیل و موکل یا قیم و مولی علیه وجود دارد
ن گفته انـد، در واقـع دو عنـوان    به عبارت دیگر همان گونه که برخی از استادا. 67شود ي قانون تعیین می وسیله

به اعتبار شـرکت در سـازمان   : گیرد گوناگون در مدیران وجود دارد که هر کدام به اعتباري مورد توجه قرار می
شوند، لیکن به اعتبـار شخصـی    ي آن تلقی می ي شخص حقوقی و جز پیکره ي اراده مدیریت، مدیران بیان کننده

به اعتبار نخسـت هرچـه   . گیرند هایی براي شرکت می ندگی و والیت، تصمیمهایی هستند که در مقام نمای انسان
دهنـد ممکـن    کنند در واقع منسوب به شخص حقوقی است؛ ولی به اعتبار شخصی در اعمالی که انجام مـی  می

 . 68است مسئولیت متوجه آنان شود

                                                             
 . همان -1

 .91-93صص  پیشین،تجاري،  هاي تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت ییعیسا -2

 .9پیشین؛ ص  ،اسکینی و شریفی -3

 . همان -4

 .77، ص 1370 ،دانشگاه تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،نمایندگی تجاري ،محمود ،باقري ،7ص  ،همان -1

 . 67ص  ،پیشین ،کاتوزیان -2



در مقایسـه بـا دیگـر    ضـمن آن کـه    هاي سـهامی  رسد، نظریه رکنیت مدیران شرکت در حالی که به نظر می
 118ي  نظریات از جمله وکالت، قراردادي بودن جایگاه مدیران و یـا نماینـدگی، بـا خواسـت مقـنن در مـاده      

پـذیرش  . 69سازگاري بیشتري دارد، بایستی با رویکرد قانون گذار و بـه دور از افـراط تحلیـل و تطبیـق گـردد     
افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکـن اداره بـا    مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت، نبایستی آن چنان

خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قـانون گـذار از هـر    
باشـد،   برابر بـا شـخص حقـوقی نمـی    ) بازرسان(بنابراین، همان گونه که رکن نظارت . یک از آن ارکان هستند

ي اعمال مدیران را عینا برآمده از خواست واقعی آن شـخص   قیقا معادل شرکت و همهتوان رکن اداره را د نمی
به معنـاي آن اسـت کـه جایگـاه ایشـان و تعریـف        هاي سهامی با این توصیف، رکنیت مدیران شرکت. دانست

مع و ي مقررات آمره قانونی پیش بینی گردیده، به نحوي که هر گونـه تـوافقی میـان مجـا     اختیاراتشان به وسیله
اي به شمار آید، در برابر اشخاص  مدیران و یا بندي در اساسنامه که بر مقررات آمره مزبور محدودیت یا خدشه

 . 70ثالث هیچ گونه ارزشی ندارد

بوده و حق الزحمـه و مـدت    برآیند این تحلیل عبارت از آن است که اگر چه مدیران منتخب مجمع عمومی
ي  گردد، لیکن در انجام ماموریت خود و اقداماتی کـه در اداره  ه تعیین میها از سوي مرجع یاد شد ماموریت آن

رسانند، داراي دست باز بوده و مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع  ي شرکت به انجام می عام و یا امور روزانه
. نی نـدارد که ناقض اختیارات عام و نسبتا نامحدود ایشان باشد، در رابطه با اشخاص ثالـث ارزش قـانو   عمومی

در نتیجه و بر پایه نظریه رکن بودن مدیران شرکت سهامی، مدیران در عین حال که جزیـی از اجـزاي الزم در   
آیند، از جهت اختیارات و ارزش حقوقی اعمال چنین اختیـاراتی از   ها به حساب می ساختار این دسته از شرکت

چـون و چـراي شـخص     رکت نماینـده اراده بـی  استقالل کامل برخوردار بوده و در برابر اشخاص خارج از ش
گردند، البته مشروط بر آن که اعمال و تصمیماتشان در حـدود موضـوع شـرکت بـوده و      حقوقی محسوب می
 . 71هاي خاص مجامع نیز به شمار نیاید دخالت در صالحیت

هـا،   بـا شـرکت  ي مـدیران   هاي نمایندگی یا امانت نسبت به رابطـه  در نظام حقوقی انگلیس هم اعمال نظریه
تواند هیچ اختیاري را به نماینده، کارمنـد یـا    نمی) اصیل(زیرا شخص حقوقی . شد همواره با تردید نگریسته می

اگرچه ممکن اسـت  : مقرر شده است Imperiel v Hampsonبدین لحاظ بود ه که در دعوي . امین خود اعطا کند
ها براي  ه شوند، اما این بدین معنا نیست که این واژهمدیران شرکت بر حسب مورد نماینده یا امین شرکت نامید

بلکـه ایـن امـر    . هاي این اشخاص به صورت کامل و انحصاري به کار رفته اسـت  تعیین اختیارات و مسوولیت

                                                             
دانشـگاه   ،مجله تحقیقات حقوقی دانشـکده حقـوق   ،تجاري هاي تجاري و حدود اختیارات مدیران شرکت هاي اهلیت شرکت ،محمدرضا ،پاسبان -3

 .145ص  ،1389 ،51شماره  ،شهید بهشتی

 .همان -1

 .همان -2



نشان دهنده آنست که از یک منظر خاص و به منظور خاصی، مدیر در حکم نماینـده اسـت و از منظـر خـاص     
 .72گیرد سی قرار میدیگر مانند امین مورد برر

ي رکنیت براي توجیه جـرایم ارتکـابی و مسـئولیت مـدنی شـرکت از       در نظام حقوقی انگلستان ابتدا نظریه
یکی از حقوق دانان در این خصـوص گفتـه اسـت بـه خـاطر نقـش       . ي قضایی پذیرفته شده است سوي رویه

در ) از دو(به معنی دیگري  alterکلمه  شود، شرکت گفته می 73مدیریتی مدیران، گاهی اوقات به آنها خود دیگر
یـک مـورد در جـایی اسـت کـه      . ي قضایی وجود دارد هاي متنوعی از این در رویه مانیفست. باشد این جا می

ها متمایل اند کـه قصـد مـدیران و مـدیرعامل را بـه       دادگاه. ها به دنبال و جستجوي قصد شرکت هستند دادگاه
هایی وجود دارد که مـدیران بـراي برخـی اهـداف      و مشابه آن، وضعیت .عنوان قصد شرکت مدنظر قرار دهند
 Stanfield V National Wesminster Bank این موضوع در پرونـده . گیرند واقعا به عنوان شرکت مدنظر قرار می

جایی که حکم داده شد که شخص مناسب براي پاسخ به تحقیقات و بازجویی از . توضیح داده شده است ١٩٨٣
گیـرد   تحقیقاتی که از شرکت صـورت مـی  : باشد ارشد شرکت می) مدیر(دیر یا سایر کارمندان مشابه شرکت م

البته به خاطر خصایص خاص شرکت که یک شخص مصنوعی است توسط خود شـرکت بـه عنـوان خوانـده     
باشـند   ي برخی از اشخاصی که داراي موقعیت در رابطه با شرکت مـی  شود، اما به وسیله دعوي پاسخ داده نمی

 . 74گیرد مدیر تصفیه انجام می) اینجا(کند از قبیل مدیر یا  گویی به تحقیق و بازجویی می که آنها را قادر به پاسخ

کند که به موجب آن موضوعاتی که جزیـی   ها مسایلی را ایجاد می دکترین شخصیت حقوقی مستقل شرکت
( از قبیل تعیـین و تشـخیص عنصـر روانـی     شود  هستند و در مورد اشخاص حقیقی اعمال می از قواعد عمومی

در ایـن اوضـاع و احـوال،    . اشخاص به منظور تحمیل مسئولیت، به اشخاص حقوقی هـم  تسـري دارد  ) قصد 
 ها توجه مقتضی دارند که، ذهن و قصد کارمند ارشد شرکت به عنـوان قصـد خـود شـرکت محسـوب      دادگاه

 Bolton Engineerhng V Grahamاین ایده به نحو مطلوبی به وسیله قاضی لـرد دنینـگ در پرونـده    . 75شود می

ترسیم شد، جایی که موجر پیشنهاد اعطاي اجاره جدید را بر این مبنا که قصد اشغال زمـین بـراي انجـام     ١٩۵٧
رد یا تصمیم جمعـی دیگـري   اي وجود ندا هیات مدیره ي رسمی در این جا جلسه. امور تجاري اش را دارد، داد

اما اسـتدالل شـده بـود کـه در صـالحیت مـدیریتی،       . که بشود گفت نشان گر قصد شرکت است وجود ندارد
توانـد از قصـد کارمنـدان و     دادگاه استیناف راي داد که قصد شرکت مـی . مدیران به سادگی آن قصد را دارند

 :است قاضی لرد دنینیگ گفته. نمایندگانش مشتق و استنباط شود

هـایی را   شرکت داراي مغز و مرکز عصبی است که چیـز . هاي زیادي شبیه انسان است یک شرکت به شیوه«
هایی است که به عنوان ابزاري است که  شرکت همچنین داراي دست. کند دهد را کنترل می که شرکت انجام می
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مردم در شرکت صرفا مستخدم یـا   برخی از. کنند مطابق با تعلیمات و دستورات مرکز عصبی فعالیت و عمل می
توانیم بگوییم آنهـا قصـد و    اند که چیزي بیش از دست براي آن جهت انجام کارها نیستند و نمی نماینده شرکت

دیگران مدیران هستند و اداره کننـدگان کـه قصـد و اراده شـرکت را فـراهم      . دهند ذهن شرکت را تشکیل می
قصد این مدیران قصـد شـرکت اسـت و بـه     . کنند دهد را کنترل می کنند و کارهایی را که شرکت انجام می می

 .  76»کنند موجب قانون تعیین می

هاي تجارتی براسـاس آنچـه    شرکت: در خصوص اسناد تجاري صادره از سوي شرکت هم گفته شده است
بـه  صـدور سـند تجـاري منتسـب     . که در مورد اشخاص حقیقی بیان شد، اصیل در مورد اسناد تجارتی هستند

شخص حقوقی است، این انتساب بر مبناي رکن  بودن مدیران شرکت که یکی از ارکان شرکت اسـت توجیـه   
شرکت در این موارد گویا مثل این است که خودش اقدام کرده و اقـدام شـخص مـدیر همـان اقـدام      . شود می

  .77شرکت است

شـرکت  «: گفته است Lennard s Carrying Co Ltd V Asiatic petroleum Co Ltdدر پرونده 78هالدن  قاضی 
به معناي دقیق کلمه فقط مخلوق ذهن حقوقی و قدرت تخیل است که فاقد بدن بـراي لگـد زدن و روح بـراي    

آید که باید شخص انسانی وجود داشته باشد که در واقـع بـه نـام شـرکت      از این امر بر می. نفرین شدن است
 . 79»همه اهداف عملی اعمال خود شرکت باشند عمل کرده باشد و اعمالش از این رو باید براي

. ي رکن بودن مـدیران پذیرفتـه شـده اسـت     رسد نظریه انگلستان هم به نظر می 2006هاي  در قانون شرکت
قانون یاد شده، اعتبار یک عمل انجام شده توسط یک شرکت، نباید به موجـب هـیچ    40ي  مطابق بند یک ماده

قـانون   40ي  وجه به بنـد یـک مـاده   بنابراین با ت. بندي در اساسنامه، بر مبناي عدم اهلیت مورد تردید قرار گیرد
بـدین  . گیـرد  مذکور، موضوعات مندرج در اساسنامه شرکت دیگر مبناي اهلیت یا عدم اهلیت شرکت قرار نمی

لحاظ معامالت خارج از آن موضوعات از نظر وجود اهلیت الزم جهت انعقاد آنهـا، در برابـر اشـخاص ثالـث     
قانون مـذکور و در جهـت حمایـت از اشـخاص ثالـث،       40ي  ماده 2همچنین به موجب بند. معتبر خواهد بود

گیرند، ملزم نیستند که در خصوص حـدود اختیـارات    هاي تجاري قرار می اشخاصی که طرف معامله با شرکت
هاي وارده بر آن به موجب اساسنامه یا شرکت نامه یا سایر مصـوبات و توافقـات تحقیـق     مدیران و محدودیت

هاي اختیـارات مـدیران شـرکت ناشـی از اساسـنامه، شـامل        ي مذکور،محدودیت ادهم 3به موجب بند . نمایند
بنـابراین مقرراتـی کـه در شـرکت نامـه یـا       . گردد و هر گونه توافق سهام داران نیز می مصوبات مجامع عمومی

اعتبـار   اساسنامه شرکت، اختیارات مدیران را محدود نموده باشد، در مقابل اشخاص ثالث بـا حسـن نیـت بـی    
اگرچـه  . توانند اقدامات مدیران را اقدام خود شـرکت تلقـی نماینـد    بدین لحاظ اشخاص ثالث می. خواهد بود
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نبرده است، ولی اعطاي اختیارات گسترده به مـدیران،   از مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نامی 40ي  ماده
 .شوند میبیان گر این موضوع است که مدیران شرکت رکنی از ارکان شرکت تلقی 

 
 نتیجه 

هـاي وکالـت،    هـا اعمـال نظریـه    رسد، از برخی از جنبه با بررسی و تحلیل  نظریات مطرح شده  به نظر می
ها نسبت به رابطـه حقـوقی مـدیران بـا      اما امروزه اعمال این دیدگاه. باشد نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می

زیـرا مسـتلزم اختیـارات    . باشـد  مل محل تردید جدي میي کا شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه
بـه ایـن منظـور    . باشـد  باشد که با اقتضائات امور تجاري در دنیاي امروز در تعارض مـی  محدود براي آنها می

ي رکنیت یا ارگانیـک   ي جدیدي ارایه گردید که اولین بار از سوي حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه نظریه
و به موجب این نظریـه مـدیران و شـرکت    . باشد مطرح گردید ات کامل براي مدیران شرکت میکه مفید اختیار

شوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمـال و   یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب می
ـ   . شود تصمیمات شرکت محسوب می رکت ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنـی از ارکـان ش

پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شـرکت  . بایستی با روي کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد
نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شـمار رود، بلکـه   

بـه عبـارت   . ر از هر یک از آن ارکـان هسـتند  رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذا
ي شـخص   ي آنهـا و اراده  دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بـوده و بـین اراده  

حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقـوقی نماینـدگی اسـت و    
اگرچه قانون گذار ایران هـیچ  . کنند نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا می که این نمایندگی را مجامع عمومی

جا صریحا از مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت یاد نکرده است ولی با استنباط از برخی از مـواد قـانونی   
رسـد   ه نظر میها ب قانون ثبت شرکت 7ي  ي اصالحی قانون تجارت و ماده الیحه135و  118و 17از جمله مواد 

ي  ي مذکور ابتدا ساخته و پرداختـه  در نظام حقوقی انگلستان هم نظریه. باشند مدیران رکنی از ارکان شرکت می
قـانون   40ي  ي قضایی براي توجیه مسئولیت مدنی و کیفري شخص حقوقی بود و بعدها به موجـب مـاده   رویه

 . پذیرفته شده است 2006ها  شرکت



 فهرست منابع
 

 نابع فارسیالف ـ م

 .1377اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهاي تجاري، ج دوم، انتشارات سازمان سمت، تهران، چ اول، زمستان  -1

با توجه به مبانی رابطه مدیران بـا   هاي سهامی هاشم، سید الهام الدین، تحلیل اختیارات مدیران شرکت اسکینی، ربیعا، شریفی آل -2
 .  1379، 4مدرس، شماره  تربیت ران و انگلیس، مجله مدرس، دانشگاههاي حقوقی ای شرکت در نظام

با شرکت، مجله دانشکده  اصغري آقمشهدي، فخر الدین، عیسایی تفرشی، محمد، ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکتهاي سهامی -3
 .1385، 2علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 

 .1370پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، باقري، محمود، نمایندگی تجاري،  -4

 .1385هاي تجاري، انتشارات سمت، تهران، چ اول،  پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکت -5

هاي تجاري، مجله تحقیقات حقوقی دانشـکده   هاي تجاري و حدود اختیارات مدیران شرکت پاسبان، محمد رضا، اهلیت شرکت -6
 .1389، 51شماره  حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،

 .1383 دانش، گنج تهران، انتشارات چهاردهم، چاپ حقوق، ترمینولوژي محمد جعفر، لنگرودي، جعفري -7

عام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی  هاي سهامی  جنیدي، لعیا، نوروزي، محمد، شناخت دارندگان اطالعات نهانی شرکت -8
 .1389، 101دانشگاه تهران، شماره 

 .1387حسنی، حسن، حقوق تجارت، نشر میزان، تهران، چ ششم، بهار  -9

 .1376حسینی نژاد، حسنقلی، عقد وکالت، نشر حقوقدان، تهران، چ اول،  -10

 .1375ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج دوم، چ اول، نشر دادگستر،  -11
 .1373اول، صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، انتشارات نیل، تهران، چاپ  -12
انتشارات سـازمان   تهران، چاپ چهاردهم،، محجورین و اشخاص حقوق مدنی، ،مرتضی سید زاده، قاسم حسین، سید صفایی، -13

 .1387سمت، 

 .1343صقري، منصور، حقوق تجارت، نشر علمی،  -14
 .1373حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش، تهران، چ دهم،  عبادي، محمد علی، -15
 .1363حسن، فرهنگ فارسی عمید، دوره دو جلدي، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر، عمید،  -16
 .1378هاي تجاري، ج اول، چ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس،  عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت -17
 .1386وم، چ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، هاي تجاري، ج د عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت -18
 .1386ي اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت، رساله دکتري، دانشگاه شهید بهشتی،  غالمی، جهان بخش، نظریه -19

 .1372هاي سرمایه اي، جلد اول، چاپ اول، انتشارات روزبهان، تهران،  فروحی، حمید، حقوق تجارت، شرکت -20

 .1389بی، حسین قلی، حقوق تجارت، چ پنجم، انتشارات گنج دانش، کات -21



 .1388انتشار،  قراردادها، ج دوم، چ اول، انتشارات شرکت سهامی   کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی -22
 . 1365، 2کاشانی، سید محمود، شرکت مدنی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره  -23
 .1388نشر میزان، تهران، چ اول، تابستان  محمود، حقوق مدنی، قراردادهاي ویژه، کاشانی، سید -24
 .1376مجموعه سوم، نشر حقوقدان، تهران، چ اول، پاییز هاي حقوقی،  کامیار، محمد رضا، گزیده آراي دادگاه -25
 .1354، 133مهاجریان، عباس، مدیران در شرکتهاي سهامی، مجله کانون وکال، ش  -26
 .1370نصیري، مرتضی، حقوق چند ملیتی، تهران، چ اول، نشر دانش امروز،  -27
 .1383چاپ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر،  یران،ا قحقو نظام در المللی بین تجارت حقوق مرتضی، نصیري، -28

 
 ب ـ منابع عربی

داماد، چاپ اول، مرکز نشر علوم اسـالمی،   طباطبایی یزدي، سید محمد کاظم، سئوال و جواب، به اهتمام سید مصطفی محقق -29
1376. 

 . 1416محقق حلی، مختصر نافع، چاپ دوم، موسسه بعثه قم،  -30

 .1390، چاپ دوم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، 2موسوي خمینی، امام، تحریر الوسیله، ج  -31

 .1394، دار الکتب اسالمیه، 27جلد  جلدي،43نجفی، سید محمد حسن، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم،   -32

 
 ج ـ منابع انگلیسی

٣٣- Ashok k. Bagrial, Company Law, ٩ Ed, ١٩٩۵. 

٣۴- A.Martin, Elizabeth, " Dictionary of Law", ۴Th Ed , London, Oxford University Press, ١٩٩٧ 

٣۵- Alan Dignam, John Lowry, Company Law, ١Ed, London, Oxford Press, ٢٠٠۶ University 

٣۶- Andrew Borrowdale, Duties and Responsibilities of Directors and Company Secretaries in New 
Zealand ٢ Ed, CCH NEW ZEALAND LIMITED,٢٠٠٣. 

٣٧- Ann Ridley , Company Law , ٢ Ed, London, Oxford University Press,٢٠٠٧. 

٣٨- Ben Pettet , Company Law , ١ Ed , Longman , ٢٠٠١. 

٣٩- Davies, paual L, Gowers Principles of Modern Company law,۶th ed., London, Sweet and 
Maxwell,١٩٩٧. 

۴٠- Farrar , John H. The Personal Liability of Directors For Corporate Torts, Bond University, ١٩٩٧-  
http: //epublications. Bond. Edu.au /bir/vol٩ / iss١/۶. 

۴١- Fridman, G.H.L, "The Law of Agency" ۶Th Ed, London, Butterworths, ١٩٩٠. 

۴٢- Francis Rose, Company Law in a Nutshell, ۶ Ed, London, Sweet & Maxwell, ٢٠٠۴. 

۴٣- Hodder, Arnold, Company Law, First Edition, Publication Data, ٢٠٠٨. 

۴۴- Mayson, Stephen and other, Company Law, Eleventh Edition, London, Blackston press, ١٩٩۴. 

۴۵- Morse, Geoffrey, Charlesworth and Morse Company Law, Fifteenth Edition, London, Sweet and 
Maxwell, ١٩٩۶. 

۴۶- Mayson, Stephen W. et al, Company Law,١١th ed.,London, Blackstone, ١٩٩٩. 

۴٧-  Reynolds, F.M.B, "Bowstead and Reynolds Agency" , Sixteenth Ed, Sweet & Maxwell, ١٩٩۶. 



۴٨- R. C. Chawla , Company Law and Auditing, ٢ Ed, ٢٠٠٠. 

۴٩-.Sealy, L.S, Cases and Material in Company Law, Eighth Edition, New York, Oxford University Press, 
٢٠٠٨. 

 


