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  مقدمه
از  شـرکت کـه اسـت آنشـرکت مسـتقل حقوقیشخصیتنظریهنتایجازیکیاساساً

. گیـرد قراردعواطرفوکردهدعوااقامهخودنامبهتواندمیعام برخوردار بوده واهلیت 
خـود بلکهدهندنجامااروظیفهاینشرکتطرفازتوانندنمیشرکتسهامدارانبنابراین
در نتیجه و به عنـوان  ) 34، ص1392پاسبان،(باشدمینفعذيدعواایندرکهاستشرکت

مـواردي در،ایـن وجـود بـا .باشـد نمیجایزشرکتطرفازونامبهشرکادعواي،قاعده
اقامـه ازوباشـند یکسـانی افـراد تشـرک بهزیانعامالنوشرکتنمایندگاناستممکن

نفـع  هاي ذيگروهازحمایتجهتمکانیزمیوجودعدمصورتدرلذا.نمایندامتناعدعوا
بـاال،  فـرض درنفع و دولت ویژه سهامداران اقلیت، اشخاص ثالث ذيو به هامدارانسیعنی 

زیـان اینازیممستقغیرطورهبنیزنفعو دیگر اشخاص ذي سهامدارانوزیان دیدهشرکت
  .دیدخواهندآسیب

سـهامداران بـه واسـت نفـع هاي ذيگروهازحمایتراهکارهايازیکیقمشتدعواي
اقدامخطاکارمدیرانعلیهشرکتازحمایتجهتطییشراتحتتادهدیمرااختیاراین

تواننـد مـی اقلیـت سـهامداران آنوسـیلۀ بهکهاستدعواییمشتقعوايد«واقع در .نمایند
اقامـه متخلـف مـدیران علیـه شـرکت، طـرف ازوشرکتبهواردهخساراتجبرانجهت
نشـأت حقـی ازکهشودمینامیدهمشتقجهتآنازدعوااین». (Dine,1999,p.396)نمایند

  .داردتعلقاقلیت،سهامداراننهوشرکتخودبهکهگیردمی
انجـام عـدم دلیـل ه بـ شـرکت بـه اردهوخسـارات تواندمیدعوامنشأدیگرعبارتهب 

صورتهردرکهباشدآنهاتوسطشرکتاموالتصرفیامتخلفمدیرانتوسطوظایف
بـه نیـز خسـارت و1بـوده شـرکت درمقابلوظایفانجامدرمدیرانتعهداینکهبهتوجهبا

دعوااقامهدرسهامدارانلذاشود،میواردعنوان شخصیتی مستقل از سهامدارانبه شرکت
مسـتقل شخصـیت ازبرخـورداري بـه توجـه بـا بایسـت مـی شرکتونبودهفعنيذمستقیمًا

  . دنمایاقدامخودنمایندگانطریقازحقوقی،
دعـواي درکـه حـالی دربـوده شـرکت بـه متعلقمشتقدعوايسبب،دیگرعبارتبه

دلیـل ینهمـ بـه وبـوده آنهـا حقـوق بـه لطمـه سبب دعـوي  ،سهامداران شخصیومستقیم
قاعـده انگلـیس حقـوق در.باشـند مـی شـرکت براينیزمشتقيدعوااقامهازحاصلهمنافع

                                                                                                                       
1. Compnaies Act 2006, s. 170
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باشـد مـی معـروف 1تـل اهاربسافـ قاعـده بـه شـرکت بـه متعلـق دعـواي اقامـه ممنوعیـت 
(Guilding, 1999, p.343).  

هننمـود وضـع ببردبینازراممنوعیتاینکهايدهقاعانگلستان2006شرکتهايانونق
بـه عبـارت دیگـر، تنهـا در      .باشـد مـی مطـرح استثناعنوانبههمچنانمشتقدعوايواست

ان به سهامداران اجازه اقامه این توصورت فراهم بودن جمیع شرایطی که در قانون آمده می
بنا بر قاعده،  ،دعوا را داد و در مواردي که تردید در تجمیع شرایط و یا امکان اقامه آن باشد

فـزایش ا رامـدیران پیگـرد قابلتخلفاتقانوناینهمچنین .متعلق به شرکت استاین حق 
بررسـی درراايویـژه سـهامداران،اختیارات بـراي مقـدماتی شـرایط تسـهیل ضـمن وداده

  .استگرفتهنظردردادگاهبرايمتقاضیدرخواست
ارانسـهامد توسـط متعـدد دعـاوي طرحازجلوگیريراستايدراکثریتقاعدهگرچه

مسـتقیم غیـر طوربهکهشرکتحقوقحفظامادارد،تأکیدقاعدهآنحفظلزومبراقلیت
کنتـرل کـه متخلـف مـدیران کـه نمایـد میایجاببودخواهدنیزاقلیتسهامدارانسودبه

ایـن حفـظ .نمایندجبرانراشرکتخساراتوشدهتعقیبدارند،دستدرنیزراشرکت
هـر آنطبـق کـه شـده مشـتق دعـواي راهکـار ایجـاد بـه نجـر مهـم کنـار درمصلحتدو

.نمایددعوااقامهمتخلّفمدیرانعلیهشرکتمنافعحفظجهتتواندمیسهامداري

وجـود مشـتق دعوايتعریفمقامدرانگلستان)2006(هاشرکتقانون260ماده1بند
  :داندمیالزمرارکنسه

؛خواهانبودنسهامدارلزوم.1
؛اندنمودهتعهدشرکتمقابلدرکهوظایفیانجامدرمدیرانلفتخ. 2
.شرکتبهمتعلقادعاییخساراتجبران. 3

در سـال   تجـارت قانونازقسمتیاصالحقانونیالیحهتصویبازپسایرانحقوقدر
واردقانونیراهکاريعنواني مشتق به دعواازايچهره، 277و276موادموجببه1347

دعـواي اقامـه شـرایط واحکـام بـه 1384تجارتالیحه374و473مواد.شدیراناحقوق
سـایر بـه اشـاره وانگلسـتان حقـوقی نظامباآنتطبیقیمطالعهامااست،نمودهاشارهمشتق
 .باشدمیمهمبسیارحقوقینهاداینبهقانونگذارالزمتوجهعدمازنشانحقوقی،هاينظام
گسـتره واعمـال شـرایط آن،توجیهومشتقدعوايمفهومبررسی ضمننوشتار ایندرلذا 

                                                                                                                       
1. Foss v. Horbottle, (1843), 2 Hare 461
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وکـرده مطالعـه انگلسـتان )2006(هـا شـرکت قانونتصویبازبعدوقبلرافوقمکانیزم
  .نمودخواهیمبازبینیزمینهایندرراایرانحقوقینظاموضعیت

  انگلیسحقوقدرمشتقدعواي-1
داشتهوجودانگلستان2006هايشرکتقانونتصویبازیشپمشتقدعواياینکهبهتوجهبا

اقلیـت سـهامداران نیازبهپاسخجهتدرانگلستانپویايقضاییرویهوعرفینظامبرآمده ازو
مـذکور قـانون تصـویب ازپـس آندرمطروحـه قضـایاي وهـا ویژگـی ازبسیاريلذاباشد،می

رونـد عرفـی، حقـوق درمشـتق دعـواي اهی کوتاه بهبا نگ دلیلهمینبه.باشدمیمعتبرهمچنان
  .نمودخواهیمبررسیرا)2006(هاشرکتقانوندرآنفعلیجایگاهوفوقمکانیزماصالح

عرفیحقوقدرمشتقدعواي-1-1
ة مـنعکس در پرونـدة فـاس    قاعددعواي مشتق در حقوق عرفی اگرچه با استثناء وارد بر 

دامنه داري را پشت سر گذاشته است که مالحظـۀ آنهـا بـه    هارباتل آغاز شد لکن تحوالت 
  .رسانددرك بیشتر دیدگاه این نظام حقوقی از نهاد مورد بحث مدد می

  
  فاس هارباتلقاعده-1-1-1

توانمی1شدمطرحنامهمینبادعواییدر1843سالدربارنخستینرا که قاعدهمبناي این
مشـاهده تضـامنی هـاي شـرکت زمینـه درنوزدهمنقراوایلدرهادادگاهتصمیماتدرتوانمی

امـوال ازاسـتفاده سـوء دلیـل ه بـ مـدیران ازتنپنجعلیهسهامدارانازتندودعواایندر.نمود
گونـه ایـن دادگـاه .کردنـد دعـوا اقامـه ، شـرکت تاخسـار جبرانبهآنهاالزامجهتوشرکت
در،ثانیـًا .سـهامداران نـه وهگرفتـ صـورت شـرکت بـه خسـارت ایـراد اوًال«کـه گرفتتصمیم

دعـواي اقامـه حـق اکثریـت، سـهامداران توسطعمومیمجمعدرمدیرانتخلفتأییدصورت
شـرکت خـود شـرکت، بـه متعلقدعوايواقعِیمدعی،دیگرعبارتبه. »دگردمیساقطمشتق

,Dignam,2006)شدبامی p.196).طبـق 2.شـود مـی مشاهدهنیزدیگرييودعادراستداللایننظیر
:دباشمیرکندودارايقاعدهاین3،پرونده ادوارددراستینافدادگاهنظر

                                                                                                                       
1. Foss v. Horbottle, (1843), 2 Hare 461
2. Macdougall v.Gardiner, (1875); Burland V. Earle (1902), Ac 83; Mozley v.Alston, (1847), 1ph. 
790; Macaura V. Northern Assurance co Ltd. (1925)
3. Edvard V Halliwell (19500)
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.باشدمیشرکتخودشده،واقعشرکتبهنسبتخطاییکهدعواییدرواقعیمدعی.1
هـیچ شـود، تأییـد سـهامداران سـاده اکثریـت وسیلهبهادعایی،تخلفکهصورتیدر.2

,Ibid )د ندارراشرکتحقوقایفاءهتجدعوااقامهحقسهامداري P. 177).  
  

فاس هارباتلقاعدهبراستثنا-1-1-2
تحـت تواننـد مـی سـهامداران یافـت گسـترش نـوزدهم قـرن دومنیمهدرکهايقاعدهطبق
سهامداران،دیگرعبارتبه.دننمایدعواطرحمتخلفینعلیهشرکتبرايوخودنامبهشرایطی

»1اقلیـت بهنسبتتقلب«استثناءازکهگیرندیدهدنارااکثریتقاعدهتوانندمییزمانتنهااقلیت
صـورتی دراسـتثنایی حقاین.نماینداستفادهبود،گرفتهقرارتأکیدمورد2پرونده ادوارددرکه

مـدیران دسـت درشـرکت کنتـرل گرفته،صورتشرکتبهنسبتتخلفیکهگرددمیمطرح
عمـل وقتـی  «دادگاهاستداللطبق.3نباشدخودازدفاعبهقادرشرکتیجهنتدروبودهمتخلف

دسـت درراشـرکت کنتـرل خطاکـار افـراد وشوداکثریتبهنسبتتقلببهمنجربحثمورد
صـدمه کـه سهامدارانیتوسطدعواطرحجهت)اکثریتقاعده(ث بحموردهقاعدباشندداشته
دادخـواهی دعـوا، اقامـه نداشتن حقصورتدرکهنستآعلّت.شودمیگذاشتهکنارانددیده
دسـت درراشـرکت آراءکنترلخطاکارمدیرانزیرا؛ رسیدنخواهددادگاهبهزمانیهیچآنها

4.»دهندنمیشرکتبهرادعواطرحاجازهوداشته

لـذا سـهامداران، نهوشدهواردشرکتبهنسبتارتکابیخطايعملاینکهبهتوجهبا
نسـبت تقلبوندانستهمسامحهازخالیرااقلیتبهنسبتتقلباصطالححقوقدانانیبرخ

حفـظ جهـت دربایسـت مـی دعوااینکهاستذکربهالزم.دانندمیصحیحراشرکتبه
راسهامداراننیتحسندادگاهکهصورتیدربنابراین.سهامداراننهوبودهشرکتمنافع

ردرادعوابداندشخصیعواملازناشیراآنوندهدتشخیصشرکتمنافعحفظجهت
(Davies, 2004, p.673 ).خواهد کرد 

آغـاز جهـت مـدعی سويازراآناثباتانگلیسقضاییرویهکهعنصريدوازیکی
تقلبمعنايقاطعطوربهانگلیسقضاییرویه.باشدمیمدیران5»تقلب«،ددانمیالزمدعوا

                                                                                                                       
1. Fraud on Minority
2. Edwards V Halliwell (1950)
3. Atwool v Merry weather (1867)
4. Barret v Duckett (1996)
5. Fraud
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صرفآراء،ازبسیاريدر.استنمودهتأکیدآنمعنايگستردگیبراامنساختهمشخصرا
به.شودمیمحسوبتقلبمصداق،فریبکارانهاعمالانجامبدونحتیشرکتاموالتصرف
اینبرقضاییرویهوداشتهتقلبازنشانمدیرانتوسطشرکتاموالتصرف،دیگرعبارت
  .استبودهآنهانیتسوءازناشیامراینکهباشدمیقانونیفرض

مبنـاي خـود خـودي بـه امـر اینخطا،ارتکابدرمدیرانو اهمال  مسامحهصورتدر
مسـامحه مبنايبراقلیتسهامدارانکهايروندهدر پ.شودنمیمحسوبمشتقدعوايطرح

بـا قاضیبودند،نمودهمراجعهدادگاهبهدعوااقامهجهتشرکت،اموالفروشدرمدیران
در1.کـرد ردرادعـوا ، اسـت نشـده انایشـ انتفـاع بهمنجرمدیرانمسامحهکهاستداللاین

منافعی را تحصیل نمـوده بودنـد،   مسامحهنه با سوء نیت بلکه با مدیرانکه2دیگريدعواي
مسـامحه رويازوغیرعمـد یـا عمـد بهمدیرانکهصورتیدر «کهاستداللاینبادادگاه

رادعـوا ،»دارنـد دعـوا اقامـه حـق سـهامداران دهنـد، اختصـاص خـود بهراشرکتمنافع
معمـول معنايباوبودهخاصمعیاريتقلبعنصرتعییندردادگاهمعیاربنابراین.پذیرفت

  .استتريگستردهمعنايدارايوداشتهتفاوتکیفريحقوقدرآن
بسـیار وکنـد اثبـات راآنبایسـت مـی خواهـان چنـین دعـوایی   کـه دیگـري نیـاز پـیش 

در(Dignam, p.175).اسـت خطاکـار مـدیران توسـط شـرکت »کنترل«باشد،میبرانگیزبحث
شـرکت کنترلعدم آنازمهمتروتقلبعنصراثباتعدمبدلیلرادعوادادگاه3پاویلد پرونده
اکثریـت شـرکت مـدیره هیـأت درمـدیران گرچـه  «؛ چـرا کـه  کـرد ردمتخلفمدیرانتوسط
.»ندارنددستدرراآنکنترلونبودهآراءاکثریتدارايعمومیمجمعدرامادارند،

.باشـد مـی 4»قانونیکنترل«کنترل،عنصر ازمرادکهداشتاعالمباالپروندهدردادگاه

داشـته دسـت درراشـرکت سـهام درصـد 51حـداقل مالکیـت شـرکت مدیرانکهزمانی
کوچـک هايشرکتدربیشتریتعوضاینوشودمینامیدهرسمییاقانونیکنترلباشند،
.یافتدستآنبهسهاممالکیتمیزانبررسیباتوانمیوبودهپذیرامکان

امـا نباشـد سهاماکثریتمالکسهامداريهیچکهداردامکانترپیچیدهمورديدراما
عمـومی مجـامع بـر حاصـله نتـایج بـر کـه باشدطوريشرکتدرخطاکارمدیرانجایگاه

                                                                                                                       
1. Daniels v Daniels (1978) ch. P. 46
2. Pavlids& Daniels (1976)ch, p. 565
3. Pavild v Janson (1956) ch. 565, P. 577
4. De jure Control

  .باشد نه کنترل عملیو تعریف شدة ایشان می منظور از کنترل قانونی، کنترل مدیران بر شرکت به اعتبار جایگاه رسمی
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در؛ نباشـد یکجـا صـورت بهسهمتعداداینمالکدیگريسهامدارهیچیابودهثیرگذارتأ
هـاي شـرکت درمعمـوًال مـوقعیتی چنین.باشدمی1عملیاز نوع کنترل  کنترلصورتاین

اعالمضمندادگاه2پرودنشال دعوايدر.استپذیرامکانسهامپراکندگیدلیله ببزرگ
اثبـات لـزوم کـه تیدرصـور «:داشـت مقـرر قاضـی، نظرطبقکنترلعنصرپذیريانعطاف

دادگـاه گیـرد، قـرار تضـییع معـرض درحقـی وگشـته عـدالتی بـی بـه منجـر قانونیکنترل
ازنفـر دودعـوا یـن در ا» .ددهـ قـرار مدنظرراعملیکنترلوبودهپذیرانعطافبایستمی

مجمـع بـه اوتوسـط ادرسـت نگزارشـی ارائهموجباموال ارزیابکردنگمراهبامدیران
راايمتقلبانـه قـرارداد کـه گشتندمتقاعدنیزسهامداراننتیجهدر.شدندسهامدارانعمومی

وعمـومی مجمـع وشـرکت برقانونیکنترل،خطاکارمدیرانوجوداینبا.کنندتصویب
صاف،انوعدالتمبنايبردادگاه. دنداشتنسهام،درصد51مالکیتطریقازمدیرههیأت
.شمردکافیمشتقدعوياقامهجهتراعملیکنترل

طریـق ازخطاکـار فـرد آندرکـه مـواردي کـه داردراعیـب اینقانونیکنترلروش
گیـرد، نمـی بـر درراآوردمیدرخودکنترلتحترامتضررشرکتنفوذ،اعمالیاتقلب

بـه زیـان ورودبـه جـر منوداشـته دستدرعمًالراشرکتکنترلخطاکارمدیراناگرچه
خـط کـه اسـت عیـب ایـن داراينیزعملیکنترل.باشندشدهاقلیتسهامدارانوشرکت

راه،امـر یـن ا .باشـد مـی گسـترده بسیارآنهدامنوندادهارائهکنترلمعنايتعییندرپایانی
اسـتثنایی حـق اعمـال ومـدیران برفشاراعمالجهتاهرمیوکردهفراهمرااستفادهسوء

(Boyle, 2004, p.27).شدخواهدگستردهطوربهمشتقدعواي

خطاکـار مـدیران توسـط شـرکت »کنتـرل «و» بتقلـ «عنصـر دواثبـات لزومصورتهردر
  .نمودمیمحدودراآنوکردهعملمحکمسديعنوانبهمشتق،دعوايآغازجهت
  

مشتقدعوايدربارهپیشنهادياصالحات-1-2
بـه کـه شـد آنبـه منجـر سـهامداران حقـوق ازدفـاع ايسـازوکاره کمبودهـاي وایرادات

ودادهقرارمطالعهموردراتعبیۀ راهکارهایی در این زمینهتاشوددادهاختیار3حقوقیکمیسیون
حقـوقی کمیسیون1997  سالدر.دهدارائهراخودهايپیشنهادآنهابازنگريواصالحجهت

                                                                                                                       
1. De facto Control
2. Prudentioal Assurance v Newman (1980)2 WLR 390
3. Law Commission



1392فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 92

غرامـات «نعنـوا تحـت خـود گـزارش درحقـوقی هـاي نظـام سـایر تطبیقـی مطالعـه ازپـس 
بـه مشـتق دعـواي اقامـه حـق اصالحوشناساییلزومبرمشتق،دعوايبرتمرکزبا1»نسهامدارا

بـه مربـوط سـازوکارهاي کـه داشـت اظهـار حقـوقی کمیسیون.نمودتأکیدقانونیحقیعنوان
.باشدمیرآمدناکا،بودندسترسیغیرقابلدلیلبهحاضرحالدرمشتقدعواي

بـوده مشکلبسیارکنترلوتقلبعناصراثباتوبودهسختگیرانهزمینهایندرمقررات
قـانون ذیـل بایسـت مـی لـذا .باشـد مـی گنـگ بسـیار زمینهایندرساله150قضاییرویهو

رویهضمندر.داداختصاصامراینبهمقرراتیخود،بهمخصوصفصلیدروهاشرکت
انجـام درنگـاري ا سـهل چنـین هـم ونگهداريومراقبتمسئولیتبهربوطممواردحاضر

و»تقلب«عنصردواثباتبهمنوطمشتقدعوايآغازچنینهم.شودنمیشاملراوظایف
کمیسـیون .اسـت مشـکل بسـیار امـري  کـه دباشمیمتخلفمدیرانتوسطشرکتکنترل«

وکانـادا جملـه ازکشـورها دیگـر درزمینهایندرحاصلهايپیشرفتبهتوجهباحقوقی
  2:نمایداعمالقوانیندرذیلشرحبهرااصالحاتیدولتکهنمودپیشنهادنیوزلند،
گـروه یـا فـرد نبایدوگشتهمحدودمدیرانعلیهاقداماتخاذبهبایدمشتقدعواي) الف

  .برگیرددرنیزراکارمندانوکارکنانتوسطوظایفنقضیاوسومی
نقـض مـوارد درتاگیردقرارسهامداراناختیاردربایدمشتقدعواياتخاذمکانا) ب

الزمچنـین هـم وشـود گرفتهکاربهامانتداريونگهداريبامرتبطوظایفوهامسئولیت
دادهتعمـیم نیـز آورندنمیبدستآنازنفعیشخصاًکهمدیرانمباالتیبیمواردبهاست
زیـر ازتقلـب عـدم دلیله بنبایدکارمسامحهمدیرکهاستقدمعتحقوقیکمیسیون.شود

.کندفرارمسئولیتر با

متضـرر شرکتبهاخطارارائهازروز28گذشتازپسبایدمشتقدعوايبهاقدام)ج
بـه بتوانـد تـا بگیرداجازهدادگاهازتاباشدمیملتزمشاکیفردآنازپسوگیردصورت

متضـرر شـرکت بـراي راامکـان اینوظیفهاین.دهدادامهمتخلفمدیرانعلیهخوداقدام
.آوردفراهممناسبیپاسخمشتقدعوايدانستنضروريغیرصورتدرتاآوردمیفراهم

کـه باشـد هـا دادگاهصالحدیدبهمنوطآنلزومومشتقدعوايپیگیرياستزمال) د
رامشـتق دعـواي اقامـه طریـق ایـن ازونمـوده اتخـاذ رامناسـبی تصـمیم مدیریتمقامدر

                                                                                                                       
1. Law commission Report, Shareholder Remedies, 1997,NO 246 

2. Ibid, No 246, 1997, PP. 638- 641
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مـدنظر رااحـوال واوضـاع وشرایطتمامفرآیندایندردادگاهوکندردراآنیاپذیرفته
  .دادخواهدقرار

اسـت، شـده ارائـه مشتقدعواياقامهتسهیلهدفباکهحقوقیکمیسیونهايپیشنهاد
رهامشتقدعوايآغازجهت»لترکن«و» تقلب«نیازهايپیشاثباتبارازرااقلیتسهامداران

جهترااصولیوهبودقطعیتوتعییننوعیمتضمنهاپیشنهاداینچنینهم. کردخواهد
صالحیتبهتوجهبااین پیشنهادها همچنین. دهدمیارائهمشتقدعوايپیگیريمجوزصدور

دعوايازدهاستفاسوءامکانموجود،احوالواوضاعبررسیومجوزصدوردردادگاهعام
.داشتبرمیمیانازشود،میمحسوبآنمحدودیتعواملازیکیکهرا مشتق

بـه انگلسـتان 2006يهـا شرکتقانونبود،دادهپیشنهادحقوقیکمیسیونکههمانطور
یافـت یقانونپوششمشتقدعوايمکانیزمباراولینبرايودادهقانونیهجنبمشتقدعواي

تمـامی هـا شـرکت قـانون اقدام،گونههراتخاذازقبلروز28طاراخلزومازنظرصرفو
  (Shaikh,2008,pp.59-61)پذیرفتزمینهایندرراحقوقیکمیسیونهايپیشنهاددیگر

انگلستان)2006(يهاشرکتقانوندرمشتقدعواي-1-3
جدیـدي فصـل مشـتق دعوايعنوانباانگلستان)2006(يهاشرکتقانونیازدهفصل

این.استمعروفیازدهفصلتشریفاتبهوباشدمیاالجراالزم2007اکتبر1ازکهاست
وولـز انگلـیس، درمشـتق دعـواي مـورد دراولبخشکهشدهتشکیلبخشدوازفصل
ودهـد میتشکیلرامابحثموضوعبودهیکسانیتشریفاتدارايکهاستشمالیایرلند
ازیـک هرو دارداشارهآنتشریفاتواسکاتلنددرمشتقدعوايجریانبهنیزدومبخش

کـه جدیـدي قاعـده یـازدهم فصـل مـواد ازیکهیچ. استشدهتشکیلماده5ازنیزآنها
بـر مبنیراحقوقیکمیسیونپیشنهادامادارد،نمیمقررباشدفاس و هارباتلقاعدةجانشین

یـا امکانکنندهتبیینکهدسترسیابلقوانعطافقابلمدرن،جدید،تشریفاتوجودلزوم
مشـتق دعـواي تعقیب.  (ibid p. 6-16)استپذیرفتهباشدمشتقدعوايتعقیبامکانعدم

امکانپـذیر مـدیران توسـط معقـول کوشـش وسـعی ومهارتمراقبت،وظیفهنقضاثردر
دیگـر ۀتنک.باشدنرسیدهمتخلفمدیربهمنفعتیوظیفهنقضاینازاگرحتیبود،خواهد

پـیش اثبـات بـه ملـزم دیگـر مشـتق، دعـواي آغـاز مرحلـه درمشـتق وايعدمتقاضیاینکه
.نیستشرکتکنترلوتقلبنیازهاي
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دعوايتعقیبمجوزاخذجهتبایستمیمتقاضیکهآنستازحاکیاولبخشمواد
داشتهمقررارايمرحلهدودادرسیآیینامراینبرايقانونگذار.کندرجوعدادگاهبهمشتق
جهتراخودظاهريادعاي،دادخواستموجببهبایستمیمتقاضیاولمرحلهدر.است

نهومتقاضیتقدیمیادلهمبنايبرنیزدادگاهونمایدبیانمشتقدعوايپیگیرياجازهصدور
گیردقرارخواندهعنوانبهبایستمیشرکتفرآیندایندر.نمایدمیبررسیراآنشرکت،

دریافـت رادادگـاه رايازحاصـل منـافع وگشـته ملتـزم دادگـاه اتخـاذي تصـمیم بـه تـا 
بهدادخواستازاينسخهارسالباازراشرکتبایدخواهانچنینهم. (Ibid,p.177)نماید

دعوايبهرسیدگیازقبلودوممرحلهدر.نمایدمطلعخود،تقاضايحاوياخطاریههمراه 
بخشاینمواد.دهدارئهراخوددالیلکهبخواهدشرکتازاستممکندادگاهماهوي،

قرارمدنظربایستمیاجازهصدوردرخواستبررسیدردادگاهکهمعیارهاییتعیینضمن
منجروبودهپذیرامکانمشتقدعوايتعقیبآنوجودصورتدرکهاحوالیواوضاعدهد،

.استدادهگسترشراشدخواهدمجوزصدوربه

ازپـس کهداشتهمقررمشتقدعوايتعقیب  مجوزصدورجهتراشیوهسهقانونگذار
  .پردازیممیآنهاشرحبهمشتقدعوايشمولدایرهبیان

  مشتقدعوايشمولیرهدا 1-3-1
دعـواي شـمول دایـره بیانبهبخشاینمادهمهمترینعنوانبههاشرکتقانون260) 3(ماده

کـه مـدیران احتمـالی یـا بالفعـل فعلتركیافعل«: زدپردامیبدین شرحمدیراناعمالبرمشتق
آننفـع بهوشرکتازطرف» دباشنقض وظایف امانییاوظیفهتركغفلت،مسامحه،ازناشی
مـدیران، کلـی وظـایف تـرك ازناشـی توانـد مـی مشـتق دعـواي همچنین.باشدمیپیگردقابل

ایـن اجـراي دربایسـت مـی مـدیران کـه باشدهاشرکتقانوندهبخشدومقسمتدرمندرج
1»مسـامحه «ةواژقید. دگیرنبکاررامتعارفومعقولکوششوسعیومهارتتوجه،،وظایف

درمـدیران مسـامحه صـورت درکـه باشـد مـی مطلـب اینمویدبخشایندرمطلقصورتبه
دعـوا اقامهحقایجادبهنجرم،باشدنشدهآنهاعایدسوديعملاینازاگرحتیوظایف،نجاما

قابـل راايمسـامحه انگلـیس 2قضاییرویهفوققانونتصویبازپیشکهحالیدرشد،خواهد
                                                                                                                       
1.  Negligence

2. Daniels v Daniels (1918)
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گسـترش درتحـولی امـر ایـن وشـود مـدیران عایـد منفعتیآنموجببهکهدانستمیتعقیب
.شودمیمحسوبمدیرانپیگردقابلاعمال

توسط سهامداران علیه اشـخاص خـارج    واي مشتقیکی از سواالت رایج امکان اقامه دع
علیـه تواندمیدعواسببکهداردمیمقررهاشرکتقانون260) 3(ماده. از شرکت است

حقوقی،کمیسیونپیشنهادپذیرشراستايدر. دباشآنهادوهریاثالثاشخاصیامدیران
نیـز مـوارد آندروبـوده طـرح بـل اقمعـدودي موارددرثالثاشخاصعلیهمشتقدعواي

امانـت درخیانـت مـدیران مثال، چنانچـه عنوانبه .باشدمیالزممدیرانتوسطتعهدنقض
مـدیر علیـه مشـتق دعواياقامهامکانکنندمنتقلثالثیشخصبهراشرکتاموالوکرده

.داردوجوددوهریاوثالثشخصومتخلف
جهـت کـه دهـد مـی رااجـازه ایـن شـرکت سـهامدار بههاشرکتقانون260) 4(ماده
دعـوا اقامـه شـرکت طرفازدادهرويشرکتدراوعضویتازقبلکهخطاییپیگیري

سـهامدار وسـهامدار نـه وبـوده شـرکت بـه متعلـق حقکهآنسترویکردایندلیل. دکن
اینکـه بنـابراین . بپـردازد آناعمالبهلزوم،صورتدروشرکتبهورودازپستواندمی

مشـتق دعـواي اقامـه حـق اعمـال دراهمیتیدرآمدهشرکتعضویتبهزمانیچهخصش
وننمـوده مقررراخاصینصابحدمادهایندیگرطرفاز.).299pettet,2008,p(د ندار
  .داردراحقایناعمالصالحیتدیگرشرایطاحرازصورتدرسهامداریکحتی

  مشتقدعوايريپیگیاجازهجهتدادگاهازدرخواست-1-3-2
بینـی پـیش مشـتق يدعواپیگیريبرايمجوزدرخواستجهتراسه شیوهقانونگذار

تقاضـاي پیگیــري دعــواي  -2اجـازه اقامــه دعـواي مشــتق    -1: کـه عبارتنــد از  اســتکـرده 
دعـواي مشـتق بـه یکـی از طـرق سـابق       -3مطروحه توسط شرکت به عنوان دعـواي مشـتق   

.اي ادامه پیگیري آن را کندمطرح شود و سهامدار دیگري تقاض
مشـتق دعـواي اقامهجهتتواندمیسهامدار، )2006(هاشرکتقانون261مادهمطابق

کـه صـورتی درهـا، شـرکت قانون262مادهمطابقهمچنین.کندتکلیفکسبدادگاهاز
عنـوان بهپیگیريقابلدعواآنسببکهکردهطرحدعواییخطاکارمدیرانعلیهشرکت

اثبـات بـا توانـد مـی سـهامدار ،)باشـد شـرکت بـه متعلقسببیعنی (باشدنیزمشتقايدعو
دعـواي عنـوان بـه رادعـوا آنپیگیريجهتمجوزصدورتقاضايدادگاهازذیلشرایط
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عنـوان بـه دعـوا پیگیـري -2کنـد نمیپیگییريجدیتبارادعواشرکت-11:بنمایدمشتق
رونـد ازسوءاسـتفاده نـوعی شـرکت توسـط دعـوا قامـه ا. 3د میباشـ مناسـبتر مشـتق دعواي

2.گرددمیمحسوبدادرسی

دودادرسـی همـان کـه 3مـوارد پـیش گفتـه   ،درخواسـت دوایـن بهرسیدگیرونددر
برسدنتیجهاینبهدادگاهکهصورتیدراولمرحلهدر. دشخواهداجراباشدمیيامرحله

توانـد مـی وکـرده ردرادعـوا کند،نمیاثباتراسهامدارظاهريادعايتقدیمی،ادلهکه
،مدومرحلهدرودعواردعدمصورتدر.دکنصادردهدمیتشخیصمناسبکهقرارهایی

وکندردرادعواونپذیرفتهراآنیاوپذیرفته راتقاضاتواندمیدالیلاستماعازپسدادگاه
بـه عنـوان مثـال،    4.نمایدصادرشرایطبابمتناسقرارهاییوانداختهتعویقبهرادادرسییا

.تواند قرار اناطه صادر کرده و منتظر تشکیل مجمع عمومی و تصمیمات آن باشدمی
ذیل،موارداثباتبامتقاضیشخصمطابق آنکهاستآندادگاهازمجوزکسبسوممسیر
  :بنمایدخودتوسطرادعواآنپیگیريجهتمجوزصدورتقاضاي
.استشدهاستفادهسوءنوعیبهمنجرپیشیندادرسیدرشدهطیروند)الف

  .شودنمیپیگیريجديصورتبهدعوا) ب
5.باشدمیمفیدترمتقاضیتوسطمشتقدعوايپیگیري)ج

راالـذکر فوق تصمیماتتواندمیدادگاهوبودهايمرحلهدودادرسینیزمسیرایندر
  6.نمایداتخاذمراحلازیکهردر

بینـی پـیش راشـرایطی ومعیارهاقانونگذاردوم،واولمسیرهايبهرسیدگیرونددر
آنمطـابق وکنـد توجهآنهابهمتقاضیدرخواستبررسیدربایستمیدادگاهکهکرده
.گرددکه در ذیل بررسی می نمایدعمل

                                                                                                                       
1. Companies Act 2006, s. 260 (1)-(2)

ــاي     .2 ــوقی در پاراگرافه ــیون حق ــنهاد کمیس ــد پیش ــاده موی ــن م ــی  60. 6ای ــال    60. 9ال ــود در س ــزارش خ در گ
در صـورتی کـه شـرکت دعـوایی را بـه طرفیـت مـدیران        « :باشـد کـه در آن بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده بـود        می 1997

ا جـدیت آن را پیگیـري نکنـد، ایـن حـق بـراي سـهامداران وجـود دارد کـه جهـت پیگیـري            آغاز کـرده باشـد امـا بـ    
  .»دعوا به عنوان دعواي مشتق از دادگاه درخواست مجوز کنند

  .1-3رجوع شود به شماره  .3
4. Companies Act 2006 , s. 260(4)
5. Companies Act 2006, S. 264(2)
6. Companies Act 2006, S. 264(3) (5) 
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مشتقدعوايتعقیبدرخواستردیاقبولمعیارهاي-1-3-3
قـانون 363ةمـاد .گـردد مـی محسوبي مشتق دعوادادرسیهستهوانعنبهمرحلهاین
بایسـت مـی خواهـان درخواسـت بررسـی دردادگـاه کـه نمایـد مـی مقرر) 2006(شرکتها

درکهاستشرایطیاي،مرحلهدومعیارهاياینازاولدسته.قراردهدمدنظررامعیارهایی
در.باشـد مـی دعـواي مشـتق   واسـت درخردبهملزمدادگاهآنهاازیکهروجودصورت
بایستمیدادگاهکهداردوجودارشاديضوابطیموارد،اینازیکهروجودعدمصورت

263ماده2بندمطابق.نداردآنهاازتبعیتدرالزامیاماکردهتوجهآنهابهتصمیماتخاذدر
:کندردرادرخواستبایستمیدادگاهذیلشرایطازیکهروجودصورتدر

کنـد، مـی عمـل 1)شـرکت موفقیـت ترویجوظیفۀ (172مادهبامنطبقکهمدیري)الف
.لذا اقامه دعوا به نفع شرکت نیست. کنداقدامدعواتعقیبجهتنباید

مشـتق دعـواي طـرح سـبب وداردادامـه نیـز اکنـون هـم کـه فعلـی تركیافعل)ب
  .شودتأییدوتنفیذشرکتتوسطشود،میمحسوب

ـا وقـوع ازقبـل وشدهواقعکهباشدفعلیتركیافعلازناشیعواد) ج توسـط وقـوع ازپـس ی
.گرددتأییدشرکت

بایسـت مـی تصـمیم اتخـاذ دردادگـاه کهدهدمیارائهارشاديمعیارهاییمادهاین3بندهمچنین
:دکنلحاظراآنها
.استنیتحسندارايمشتقدعوايمتقاضییا-1

)شرکتموفقیتترویجوظیفۀ(ر خییااستکردهعمل172مادهمطابقمدیرکهنکتهاین- 2
  .شرکتتوسطاست،انجامحالدرهنوزکهفعلیتركیافعلبودنتأییدقابل-3
.استشدهواقعکهفعلیتركیافعلبودنتأییدقابل-4

.دعواپیگیريعدمبرمبنیشرکتتصمیم-5

توسـط فـردي وشخصـی دعـواي عنـوان بـه تکـابی ارخطـاي عمـل تعقیـب امکـان -6
  .استنمودهمشتقدعواياقامهبهاقدامکهسهامداري

:دادقرارمدنظربایستمیرانکاتی،263مادهشروطومعیارهابررسیدر

اوضاعاز، استدرخواستردبهملزمدادگاهآنموجببهکهرامعیارهاییقانونگذار
ایـن .اسـت کـرده جـدا دهـد، قـرار مـدنظر خـود گیريتصمیمدربایستمیکهاحوالیو

                                                                                                                       
1. Duty to promote the success of the company
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کـه باشـد میقاضیاختیاردرنهاییتصمیمونبودهآورالزامدادگاهبراياحوالواوضاع
همچنـین .داردسـهامدار درخواسـت بررسـی دردادگاهگستردةصالحیتازنشانامراین

رادعواطرحمبنايشرکت،توسطعملتأییدقابلیتمانندارشاديمعیارهاياینازبعضی
در ایـن مـورد معتقـد بـه    انگلیسقضاییرویهوبردمیبینازجدیدقانونتصویبازپیش
.باشدمی سهامداردرخواستردبردادگاهالزام

:باشندبه شرح زیر میمعیارهااینمهمترین 
شرکتموفقیتترویجوظیفۀبامدیرعملانطباق) الف
برخـی بیانبه1»شرکتموفقیتترویجوظیفه«کلیعنوانباهاتشرکقانون172ماده
خودوظیفۀایناجرايدرمدیران،کهصورتیدر .دپردازمیزمینهایندرمدیرانوظایف
شـرکت سـود ونفـع بهرادعواطرحبهاقداموکردهاتخاذتخلفپیگیريعدمبرتصمیم
جـایگزین شرطاینرسدمینظربه.کندردرارانسهامدادعوايبایستمیدادگاهندانند،
امـا ).Boyle,op.cit,p.75(استشدهحقوقیکمیسیونگزارشدر» شرکتنفعتم«شرط

منفعـت شـرط کـه صـورتی درحقـوقی کمیسیونگزارشطبقها،شرکتقانونبرخالف
ایـن دراهمیـت حـائز نکتـه .نـدارد درخواسترددرالزامیدادگاهنشود،رعایتشرکت

بهشودمیمحسوبشرکتموفقیتعنوانبهموارديچهاینکهبرتصمیمکهآنستمورد
درمـدیران قضـاوت اگرچـه .هدادگـا نـه وشدهواگذارنیتحسندارايمدیرانقضاوت

مـی تأکیـد 2تجـاري قضـاوت قاعدةاماباشد،مضرشرکتبراياستممکنمواردبرخی
تخصـص وموقعیـت دارايکـه رانیـت حسنبادیرانمقضاوتتواندنمیدادگاهکهکند

ازپـس دادگـاه 3فرانبـار  دعـواي در.بکشـد چـالش بـه هسـتند شرکتادارهجهتبیشتري
بـه صـدمه دعـوا، موفقیـت امکـان جملـه ازبـود مـدیران مدنظرکهمختلفیعواملبررسی
رکتشـ منـافع حفـظ جهـت درمدیراناینکهبیانضمندادرسی،هزینهوشرکتشهرت

). p. 201Pasban, 1997 ,(کردردراسهامداراندرخواستاند،کردهعمل
  خطاعملتأییدامکانیاتأیید) ب

زیـرا ؛ کنـد ردرادعـوا کـه سـازد میملزمرادادگاه،عمومیمجمعتوسطعملتأیید
رویهبرخالفکهآنستبخشایندراساسیتحول.دهدمیدستازراخودمبنايدعوا

                                                                                                                       
1. Duty to promote the success of the company
2. Business Judgement Rule
3. Franbar Holdings Hd v Patelors (2008)
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موجـب شرکت،توسطعملتأییدقابلیتها،شرکتقانونتصویبازپیشانگلیسییقضا
واوضـاع مطـابق توانـد میوباشدمیاختیاردارايخصوصایندردادگاهونشدهدعواسقوط
دادگـاه 261) 4() ج ( و261) 3()ب(مـواد طبـق وجـود ایـن بـا .بگیـرد تصـمیم دیگراحوال

این.اندازدتعویقبهرادعوا،اختالفیعملتأییدوشرکتعمومیعمجمتشکیلجهتتواندمی
بـه رااقلیـت سـهامداران قدرتاداري،اقداماتوشرکتهايهزینهافزایشضمنتواندمیامر

محسـوب دعـوا طرحجهتآورالزاممانعینیز عملیلحاظازودهدافزایشچشمگیريمیزان
  )Pettet, op.cit. p. 241(.شودمی

کـه هسـتند جایگـاهی درخطاکـار مـدیران کـه اسـت مشـکل ایـن دارايفـوق معیـار 
شـود گفتـه اسـت ممکنصورتایندر.کنندتنفیذیاتأییدراخودخطايعملتوانندمی
بـه پاسـخ راسـتاي درهاشرکتقانون239مادة.رودمیبینازفوقموادهدفوفایدهکه
تغییـر یـک بـا راعرفـی حقـوق درمـدیران خطـاي الاعمـ تأییدبرحاکمرویهمشکلاین

خطاکارانـه اعمـال تأییـد بـر مبنـی شـرکت تصـمیم .کندمیتأکیدگذشتهبهنسبتاساسی
ایـن .گیـرد صـورت هسـتند نفـع ذيموضوعدرکهاشخاصیرأيبدونبایستمیمدیران

,Ibid(.باشدمیشرکتواقلیتسهامدارانمنافعحفظجهتدراساسیتغییر p.241-242(
متقاضـی درخواسـت ردیـا قبـول بررسـی دردادگـاه نکته دیگر در این بخـش آنسـت کـه    

نظـام درهـا شـرکت قانونتصویبازپیشفوقعنصر.کندبررسیرااو1نیتحسنبایستمی
عنـوان ایـن بـا رادرخواسـت دادگاه،2بارت دعوايدر،مثالعنوانبه.داشتوجودنیزپیشین

.کردرد،استدخیلآندرشخصیهايانگیزهونبودهشرکتمنافعازحمایتجهتدرکه

برخـی کـه همـانطور امانبودهالزامیکهاستاحوالیواوضاعجزءفوقعاملاگرچه
نیـت سـوء دارايکـه سـهامداري بـه توانـد نمیدادگاهعمًالاندکردهاشارهنیزنویسندگان

نیتحسنمعنايمورددر.)Reisberg,2007,p.171(دهدمجوزدعواپیگیريجهتاست
.داندمیدادگاهاختیاردرراامراینحقوقیکمیسیونونداردوجودمشخصیمعیارنیز

  
  ایرانحقوق  -2

دعواي مشـتق ماننـد بسـیاري دیگـر از مفـاهیم و تأسیسـات حقـوق تجـارت برگرفتـه از          
هـاي ایـن نهـاد در    در ایـن بخـش نشـانه   . باشدهاي حقوقی اروپایی و به ویژه فرانسه مینظام

                                                                                                                       
1. Bona fide
2. Barrett v Duckett and others (1995)
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هاي آن از جمله در پیش نویس الیحۀ تجارت و الیحۀ آئـین  حقوق کشورمان و دگرگونی
  .دادرسی تجاري را در مقایسه با حقوق انگلیس را بررسی خواهیم نمود

  
  پیشینه دعواي مشتق در حقوق ایران -2-1

ق کشور مـا نهـادي نوپـا بـه شـمار      نهاد دعواي مشتق چه اصطالحاً و چه مفهوماً در حقو
آن هم به شکلی ناقص  1347اگر چه مفهوم دعواي مشتق براي نخستین بار در سال . رودمی

به رسمیت شناخته شد، با این حال، اصطالح دعواي مشتق هنوز در حقوق موضوعه پذیرش 
رسـی  بلکه، همانگونه که اشاره خواهـد شـد، در پـیش نـویس الیحـۀ آئـین داد      . نیافته است

که نخسـتین قـانون تجـارت     1303-4تجارتنانوقدر. تجاري مورد اشاره قرارگرفته است
مـدیران علیـه مسئولیتدعوايیاومشتقدعوايمشابهنهاديرود، مدون ایران به شمار می

سلف خود قـانونی   که در مقایسه با 1311قانون تجارت . نداشتوجودسهامیهايشرکت
ازپـس . گردید، نیز موضوع را به سکوت واگذار کرده استب میمفصلتر و کاملتر محسو

276موادبه نحو منعکس در،1347اصالح بخشی از قانون تجارت در سال  الیحهتصویب
الیحه  276به موجب ماده . گردیدایرانحقوقواردنهادآنازايمزبور، چهره قانون277

  :قانونی مزبور
مجموع سهام آنها حداقل یک پـنجم سـهام شـرکت باشـد      سهامدار یا سهامدارانی که« 

توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاي هیأت مدیره و مدیر عامل به نـام و از  می
طرف شرکت و به هزینۀ خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاي هیـأت مـدیره و مـدیر    

در . کت را از آنهـا مطالبـه کننـد   عامل اقامه دعوا نماید و جبران کلیه خسارات وارده به شـر 
صورت محکومیت رئیس یـا هـر یـک از اعضـاي هیـأت مـدیره یـا مـدیر عامـل بـه جبـران            

اي کـه از  خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی، حکم به نفـع شـرکت اجـرا و هزینـه    
همچنـین مـاده   . »گـردد طرف اقامه کننده دعوا پرداخت شده از مبلغ محکوم بـه مسـترد مـی   

دارد که  مقـررات اساسـنامه و تصـمیمات مجـامع عمـومی نبایـد بـه        قانون مقرر میآن  277
نحوي از انحاء، حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئولیت علیـه مـدیران شـرکت    

.»محدود کند
عنـوان تجارتقانونازقسمتیاصالحالیحه276مادهگردد گونه که مالحظه میهمان

شـمول هگستربهتوجهباکهاستبرگزیدهحمایتیراهکاراینرايبرا»مسئولیتدعواي«
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بـه مسـئولیت دعـاوي تقسـیم بـا برخی حقوقدانان.رسدمینظربهانتقادقابلفوقاصطالح
راآنوقتـی ودانسـته غیرمستقیمدعوايرامادهاینموضوعمستقیم،غیرومستقیمدعواي

ازناشـی کـه شـرکت بـه واردهخسـارات اسباب،ازسببیبهمدیرانکهدندانمیاجراقابل
هـاي تفـاوت رغـم علی.)157،ص 2،ج1381اسکینی،(کنند نمطالبهرااستمدیرانتخلف
تعریـف بـا رسـد مفـاد مـواد مزبـور    به نظر میمشتق،دعوايمکانیزمومواداینبینموجود
چـرا کـه    .باشـد مـی ارادرانو عناصـر بنیـادین آ   ارکانکلیهوبودهسازگارمشتقدعواي

،)2006(انگلسـتان يهـا شـرکت قـانون 260مـاده تعریفمطابقهمانگونه که پیشتر دیدیم 
رادعـوا کهخصیشود که عبارتند از سهامدار بودن شتشکیل می رکنسهازمشتقدعواي

و  انـد نمـوده تعهـد شـرکت مقابـل درکـه وظـایفی انجـام درمـدیران تخلف د،کنمیاقامه
  .مدعیسهامدارنهباشدشرکتبهمتعلقحاصله غرامات

 شرکتبرايونامبهسهامدار،طرفازکهاستدعواییمشتقدعواي،دیگرعبارتبه
سازگارنیز276مادهباتعریفاین. گرددمیاقامهمدیرانمدیریتیوظایفنقضدلیله بو

به عبـارت دیگـر،   .دانستاسبمنآنبرايرامشتقدعوايعنوانتوانمینتیجهدروبوده
نفع در آنست که سهامداران خواهان، ذيمشتقدعوايباقانونیالیحه276مادهتشابهوجه

طرح دعوي نبوده بلکه دعوي به نام شرکت طرح شده و جبران خسارات نیز بـراي شـرکت   
ن اقامـه  باال نیز سه شرط یا عنصر دعواي مشتق یعنی سـهامدار بـود   276در مادة . خواهد بود

کنندة دعوي، ورود زیان ناشی از تخلف مدیران و اینکه در صورت موفقیت کلیۀ درآمدهاي 
  .خوردناشی از موفقیت در دعوي به شرکت تعلق داشته باشد، به چشم می

و  276کوشش دیگري که در این رابطه صورت پـذیرفت بازنویسـی مقـررات دو مـادة     
بود که تحـول قابـل ذکـري را پـیش      1384ارت جتحهالی 475و  474وادمکنونی در  277

  .دهدروي قرار نمی
نی جدیـد بـراي نهـاد دعـواي مشـتق را      آخرین تالش در اصالح و وضـع مقـررات قـانو   

از سـوي دولـت   1390که در روزهاي پایانی سال » آئین دادرسی تجاري«الیحه توان در می
الیحه بـا قیـد حدنصـاب الزم     90مادة در . مشاهده نمود ماده 4در به مجلس تقدیم گردید، 

  :براي اقامۀ چنین دعوایی، به تعریف دعواي مشتق به شرح زیر پرداخته است
شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک پـنجم مجمـوع سـهام شـرکت     « 

توانند در صورت تخلف یا تقصیر رییس و اعضاي هیات مدیره و یا مدیر عامـل بـه    باشد می
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ت، علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضـاي هیـات مـدیره و مـدیر عامـل      نام و از طرف شرک
ها مطالبه کنند؛ به این دعوا  اقامه دعوا کنند و جبران کلیه خسارات وارد به شرکت را از آن

  .»دعواي مشتق گویند
باال، در مقررات الیحه آئـین دادرسـی تجـاري انـدکی تفـاوت و       276در مقایسه با مادة 

الیحـۀ اخیـر، سـهامدار اقامـه کننـدة دعـواي        93شود؛ چراکه مطابق مـادة  نوآوري دیده می
باشد؛ درصورتیکه به موجـب بخـش اخیـر مـادة     مشتق از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف می

ــورت       276 ــردد و درص ــت گ ــان پرداخ ــهامداران خواه ــوي س ــد از س ــی بای ــۀ دادرس هزین
رداختـی از سـوي خواهـان، از    هـاي دادرسـی پ  محکومیت مدیران یا مدیران خوانده، هزینـه 

  .گرددمحکوم به کسر و به خواهان مسترد می
  :انعکاس یافته است که به موجب آن 92نوآوري دیگر الیحه در این فصل، در مادة 

که توسط چه تعداد از سهامداران شرکا یا اعضا  امور راجع به دعواي مشتق از حیث این«
  .»مه شود، تابع قانون دولت متبوع شرکت استو با چه شرایطی و علیه چه کسانی باید اقا

قانونی الیحه276ماده.ارتباط داردمشتقدعوايدادرسیهزینهبهدیگرقابل توجه نکتۀ
جبـران قابـل راآنزمـانی تنهـا مـدعی ربفوقدعوايدادرسیهزینهتحمیلضمن،1347

بهفشارافزایشضمنراماین.شودصادرشرکتومدعیسهامدارنفعبهحکمکهداندمی
برخـوردار آنمنفعـت وسـود وشرکتسرمایهازاندکیمالکیتاز کهاقلیتسهامداران

طرحازراسهامدارانانگیزهوآنان دشوار گرددتوسطدعواطرحگرددمیسببباشندمی
چنـین  .آوردپـایین الوکالـه حـق بخصـوص دادرسیگزافهايهزینهتحملخاطرهبدعوا
سـهامداران حقـوق ازدفاعمکانیزمبهسهامداراناعتمادکاهشضمني ممکن استپیامد

تولیدوگذاريسرمایهدرمانعیوشدهمردمخردهايسرمایهجذبکاهشبهمنجراقلیت،
راد باال و به منظور رفع ای .گرددمحسوبسهامیهايشرکتاقتصاديبازدهیوپیشرفتو

تجـاري، خواهـان   تهیـه کننـدگان الیحـۀ آئـین دادرسـی      تق، فراهم نمودن امکان دعواي مش
در «: الیحۀ یادشده 93مطابق مادة . انددعواي مشتق را از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف ساخته

معاف اسـت ولـی چنانچـه حکـم بـه نفـع        دعواي مشتق، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی
.»خواهد شد شرکت صادر گردد، هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول

نماید آن است کـه گـرایش   مطلبی که در پایان این بحث از حقوق ایران شایان ذکر می
ها به پذیرش دعواي مشتق تنهـا در امـور مـدنی و پرهیـز از پـذیرش دعـواي کیفـري        دادگاه
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بـه خسـارات و    1347الیحـه اصـالحی    276بـا ایـن توضـیح کـه مفـاد مـاده       . باشدمشتق می
نیز اقامه دعوي اشاره دارد و همین امر موجب شده تا دعوي را نـه   غرامات حاصل دعوي و

رسد با همان استدالل در حالیکه به نظر می. شکایت کیفري که دعواي حقوقی تفسیر نمایند
شـکایت کیفـري نیـز امکـان طـرح از سـوي        ،که دعواي حقوقی مشـتق قابـل توجیـه اسـت    

 ،بـه تبـع پرونـده کیفـري     جهت که معمـوًال  این امر از این. سهامداران به نام شرکت را دارد
.نمایدقابل پذیرش می ،گرددمطالبه خسارت نیز مطرح می

بـه عبـارت دیگـر آراء    . رویه قضایی ایران در این زمینه از روشنی الزم برخوردار نیست
باشـد بلکـه بـه    صادره به طور خاص در این زمینه یعنی امکان اقامه دعواي مشتق گویـا نمـی  

در پرونـده  . به دعواي سـهامداران شـرکت علیـه مـدیر یـا مـدیران اشـاره دارد       صورت کلی 
پنجـاه و سـه نفـر از     ،مطروحه در شعبه نوزده دادگاه عمومی حقوقی تهران 890940کالسه 

سهامداران اقدام به طرح دعوا علیه مـدیران شـرکت بـه خواسـته ابطـال صورتجلسـه مجمـع        
م و الزام خواندگان به پرداخت خسارت بـه نحـو   عمومی و استرداد وجوه مازاد بر سود سها

در این پرونده هیچ یک از تشریفات دریافـت سـهام ممتـاز و تقسـیم سـود      . تضامنی نمودند
حکم به ابطال صورتجلسه هیات  دادگاه با بررسی شواهد و مدارك نهایتاً. رعایت نشده بود

. زاد بـر سـود سـهام عـادي نمـود     کننده سهام ممتاز به استرداد وجوه مامدیره و الزام دریافت
الیحه اصـالحی و منطبـق بـا     85و  84و  131و  129گرچه دعواي سهامداران منطبق با مواد 

باشد اما خواسته سهامداران که همان محکومیت خوانـدگان بـه جبـران خسـارات     قاعده می
.تبه هر حال هنوز رویه قضایی در این زمینه مبهم اس. باشد قابل توجه استشرکت می

  
  تحول نهاد دعواي مشتق در حقوق ایران در مقایسه با حقوق انگلیس -2-2

سهممیزانهرباوسهامداریکتوسطمشتقدعواياقامهکهانگلیسحقوقبرخالف
اقامـه بـراي سـهام صـاحبان ی ازنصـاب حد،قانونیالیحه276مادهدرباشد،میپذیرامکان
نیز1384تجارتالیحه473مادهدرکهفوقنصابحددلیل.استشده دانستهالزمدعوا

شدهاقامهمدیرانبرفشارهدفباکهدعاويتعددازکهباشدآنتواندمیپیش بینی شده
مزبور،  قانونیالیحه.گرددجلوگیريشودمیشرکتامورروند اداره دراختاللموجبو

ت و همین سـهولت امـر ممکـن    اس ننمودهمقررمشتقدعواياستماعجهتراخاصیروند
وقـت اتـالف وشرکتهايهزینهافزایشودعواطرحبهسهامدارانترغیبموجباست 
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سیسـتم اماننمودهمقررراخاصینصابحداگرچهنیزیسانگلحقوقنظام.گردد مدیران
نبـدو واولیهمراحلهماندرتواندمیدادگاهواستداشتهمقررراايمرحلهدودادرسی

فوقحدنصابفراهم آوردناینوجودبا.کندردرادعوامدیران،وشرکتورودبهنیاز
.باشدمیمشکلامريبزرگهايشرکتدر

مـدیران علیـه تنهـا رامشـتق دعوايطرحایرانقانونگذاربعدي آنکه نکته شایان توجه
با توسل به ایـن  لثثااشخاصوبازرسانکارمندان،کارکنان،ودانستهپذیرامکانشرکت
2006شـرکتهاي قـانون کـه حـالی دردیگـر، عبـارت بـه .باشـند نمـی تعقیـب قابلراهکار

درگیـر شـرایطی تحتمدیرانتخلفات ارتکابیدرنوعیبهکهراثالثاشخاصانگلستان
ا داند،میتعقیبقابل، باشندمی همـان تحـت ثالـث اشـخاص تعقیـب ایـران، حقـوق درامـ

مـدیران توسطثالثتعقیبعدمصورتدروبودهپذیرامکانمدنیئولیتمسعامشرایط
مراجعـه دادگـاه بـه مدیرانتعقیبجهتتوانندمیسهامدارانشرکت،بهخسارتورودو

.نمایند
ایرانـی  قانونگـذار کـه آنستزمینهایندرتمایزات مهم حقوق ایران و انگلیس ازیکی

قـدرت، ازاکثریتسهامداراناستفادهسوءصورتدروتهدانستعقیبقابلرامدیرانتنها
کـه مـدیران لـذا .دهـد نمـی ارائـه اقلیـت سـهامداران ازحمایتیخاصطوربهايمادههیچ

مجمـع طریـق ازتخلـف تأییـد بـا تواننـد مـی باشـند مـی مالـک نیزراسهاماکثریتمعموالً
بـر انگلسـتان حقـوق درکـه حـالی در.با تردید روبرو نمایندرافوقمکانیزمتاثیرعمومی،

ایـن درعمـومی مجمـع دراکثریـت قاعـدة اجـراي ،»اقلیـت بهنسبتتقلب «استثناءمبناي
ازبیشـتر حمایـت منظـور بـه 1384تجـارت یحـه ال. گـردد مـی متوقـف احـوال واوضـاع 

موجببه.استدادهگسترشرادعواي مشتق مشمولاشخاصمصادیق  اقلیت،سهامداران
جبـران وکردهدعوااقامهبازرسانومدیرانعلیهتوانندمیسهامداران،آن الیحه473هماد

  .نمایندمطالبهآنهاازراشرکتبهواردهخساراتکلیه
نکتۀ اساسی که وجه تمایز مقررات حقوق موضوعه انگلستان با حقـوق ایـران بـه شـمار     

هـاي آن کشـور، مـدیر شـامل     رکتقانون ش 260مادة  5)ب(رود آن است که مطابق بند می
مدیر سایه به شخص حقیقی یـا  . گیرددرچارچوب تعریف مدیر شرکت قرار می 1مدیر سایه

باشد ولی بـا اسـتفاده از نفـوذ خـود کـه      گردد که رسماً مدیر شرکت نمیحقوقی اطالق می
                                                                                                                       
1 . Shadow Director
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تعیـین  شود، بر روند اداره و عملیـات شـرکت تـأثیر    بیشتر از روابط مالی با شرکت ناشی می
باشـند کـه ممکـن    ها و مؤسسات مالی اعتباري از جملۀ اشخاصی میبانک. گذاردکننده می

در ارتبـاط بـا   . است به عنوان مدیر سایه طرف دعوي و موضوع حکـم دادگـاه قـرار گیرنـد    
نمـود یافـت و در    1917هـاي  قانون شرکت 3ها این مسئله براي نخستین بار در مادة شرکت

در ایـن ارتبـاط   ). 39، ص1379پاسبان محمدرضا، . (ه رسمیت شناخته شدقوانین بعدي نیز ب
  1.اندهاي انگلیسی قرار گرفتههاي چندي رسیدگی و موضوع رأي دادگاهپرونده

وجه تمایز دیگر دو نظام حقوقی در این رابطه آن است که در حقوق ایـران سـهامداران   
هـاي انگلـیس   الف قـانون شـرکت  تنها مجـاز بـه طـرح دعـواي مشـتق از ابتـدا بـوده و بـرخ        

توانند از دادگاه درخواست کنند تا دعـوایی را کـه شـرکت خـود آغـاز نمـوده، دنبـال        نمی
قانون مزبور چنانچه سهامدار بتواند دادگاه را قـانع   262با این توضیح که مطابق مادة . نمایند

علیه منافع شرکت  استفادهکند که دعوایی را که شرکت علیه مدیران اقامه نموده مورد سوء
شود، خود به نمایندگی از شـرکت و عنـوان دعـواي    قرار گرفته و یا به درستی پیگیري نمی

  .مشتق عهده دار گردد
بایست وجه افتراق دیگري که در رابطه با دعواي مشتق میان حقوق ایران و انگلستان می

رئـیس تقصیروتخلف،1347قانونیالیحه276مادهمطابقمدنظر قرار گیرد آن است که
درمزبـور  قـانونی الیحـه نقـص بـه توجـه بـا .باشـد میپیگیريقابلمدیرههیاتاعضايیا

مـبهم و  آنشـمول دایـره وتخلـف چگـونگی تبیـین عـدم مـدیران، وظـایف دقیقتصریح
قـانون درتقصـیر مفهـوم اینکـه بـه توجـه بااین،وجودبا.رسدمینظربهمتضمن اختالف

مطلـب  .نمـود رجـوع عـام قواعدهمانبهبایستمینیزرابطهایندرلذا2،دهشمعینمدنی
قـانون اینکـه علیـرغم کـه آن اسـت و در مقایسه با حقوق انگلیس رابطهایندرتوجهقابل

تعقیـب قابـل مطلـق طـور بـه وظایفانجامدررامدیرانمسامحه،انگلیس2006يشرکتها
دعـوا اقامـه حـق ایجـاد بـه منجرمدیرانمسامحه،قانونیالیحه276مادهمطابقاما داندیم

.گردندمنتفعامراینازمدیراناگرحتینبوده،

                                                                                                                       
1. A company (no. 005009 of 1987) Ex parte Copp & Another (1988) BCC 424

 952ماده . »تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگري ،تعدي«: قانون مدنی 951ماده .2
. »تفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر الزم است«: قانون مدنی

  .»تقصیر اعم است از تفریط و تعدي«:  قانون مدنی  953مچنین به موجب ماده ه
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  يگیرنتیجه
هـاي میـان   با بررسی دو نظام حقوقی انگلیس و ایران مشخص شد که بـا وجـود تفـاوت   

د هـایی نیـز در ایـن رابطـه وجـو     مقررات ناظر بر دعواي مشتق در دو نظام حقوقی، مشـابهت 
  .دارد

يهـا شـرکت قـانون تصـویب ازپـس مشتقدعوايقواعد حاکم بر  ،در حقوق انگلیس
شـده پرداختـه آناقامـه شـرایط بـه تـري مفصلصورتبهویافتهگسترشانگلستان2006
واقعیمدعی،فاس هارباتلقاعدهاساسبر2006هايشرکتقانونتصویبازپیش.است

وضررجبرانجهتتواندمیشرکتتنهاوبودهکتشرخودمدیرانعلیهشرکتدعواي
رویـه بـر اسـاس   .نمایـد مطالبـه راآنوکـرده دعـوا اقامهمدیرانعلیه،خودبهواردهزیان
دواثبـات با، گیردصورت»اقلیتبهنسبتتقلب«کهاستثناییموارددرسهامداران، سابق
راخطاکـار مـدیران توانسـتند مـی کارخطامدیرانتوسطشرکتکنترلوتقلبنیازپیش

موجبمتقاضینیتحسنشرطجملهازفوقنیازهايپیشاثباتدشواري.نمایندتعقیب
.نمـود محـدود بسـیار انگلـیس حقـوق درراحقآناعمالوگردیدمشتقدعاويکاهش

دعوااقامهجهتبزرگیمانعآنتأییدقابلیتیاوشرکتتوسطتخلفتأییدبراین،عالوه
بـه  . گـردد اقامـه مدیرانعلیهصرفًابایستمیمشتقدعوايدیگرسوياز.شدمیمحسوب

کمیسـیون هايپیشنهاداکثریتپذیرشضمنستانانگل2006يهاشرکتقانونهمین دلیل 
هـا شـرکت قـانون درمشـتق دعـواي هـاي یویژگ.نواقص پیشین را برطرف نمود ،حقوقی

:استذیلشرحبه2006

کنتـرل وتقلـب (نیـاز پـیش اثبـات ازناشـی هـاي دشـواري 2006هـا شـرکت قانون-1
آغـاز مرحلـه دردیگـر عبـارت بـه .اسـت بـرده ازمیـان را)خطاکارمدیرانتوسطشرکت
طـرح بـه اقـدام فـوق مـوارد اثباتلزومبدونوانتمیسابقرویهبرخالفومشتقدعواي

.شدهدخوادعواطرحسهولتموجبرویکرداینوکرددعوا

راايمرحلهدودادرسی،متقاضیتوسطدعواتعقیباجازهصدورجهتقانونگذار-2
:استنمودهمقرر

خـود ظاهريادعايدرخواست،ودادخواستضمنبایستمیمتقاضیاولمرحلهدر
واسـت خدرکـه صـورتی در.نمایـد اثبـات ،باشـد مـی آنضـمیمه کهدالیلیموجببهرا

نیـز شـرکت دالیلبهدادگاهماهوي،دعوايازپیش  ودوممرحلهردونشودردمتقاضی
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مشـتق دعـواي عنـوان بـه سـهامداران توسـط دعـوا پیگیـري جهـت وکـرده رسـیدگی 
.کردخواهدگیريتصمیم

نقضغفلت،مسامحه،سبببهدهدمیاجازهسهامدارانبه2006هاي شرکتقانون-3
ازناشـی تواندمیدعوااینهمچنین.کننددعواحطرمدیرانامانتدرخیانتیاووظایف

بـدین .باشـد مـدیران کلیوظایفانجامدرمعقولتالشومهارتمراقبت،وظایفنقض
.شودمیشاملرامدیراناعمالازتريوسیعطیفترتیب

مسـامحه اینازمدیراناگرچهگشتهدعواطرحسببواندتمینیز»مدیرانمسامحه«-4
.شودمیمحسوبسابقرویهبهنسبتمهمیموضعتغییرنکتهاین.باشنددهنشمنتفع

عبـارت بـه .باشدمدیران» احتمالی«فعلتركیافعلازناشیتواندمیمشتقدعواي-5
توانمی،باشدمدیرانوظایفنقضمبناياحتماالفعلیتركیافعلکهصورتیدر،دیگر

.استبرخآنجبرانبهزیانیوضرریاخطاگونههرازقبلوموقتدستوربهتوسلبا
مشـتق دعـواي ادامـه دریـا ومسـتقًال توانـد یمـ مشـتق دعـواي تعقیـب خواسـت در -6

،مثـال عنـوان بـه .گـردد مطـرح مـدیران علیـه شرکتمسئولیتدعوايیاودیگرمطروحه
یگیـري پراآنجـدي صـورت بـه اماکردهدعوااقامهمدیرانعلیهشرکتکهدرصورتی

.نمایندرادعواپیگیريدرخواستدادگاهازتوانندمیشرایطیدرسهامداراننکند،

تعیـین متقاضـی درخواسـت بررسـی جهـت رامعیـار 2006ي هـا شرکت362ماده-7
درخواسـت ردبهملزمآنهاوجودصورتدردادگاهکهمعیارهاییاولدسته.استنموده

.باشدمیملزمهغیراحوالواوضاعدومدستهوبوده

. شـود میمحسوبمشتقدعوايتعقیبجهتمانعیشرکتتوسطخطاعملتأیید-8
خـود تصـمیم دربایستمیدادگاهکهاستلیااحوواوضاعجزوتنهاخطا» تأییدقابلیت«

.باشدنمیآورالزامدادگاهبرايسابقرویهخالفبرامادهدقرارمدنظر

موارديدرنیزراثالثاشخاصتوانندمیمدیرانعلیهدعواطرحربعالوهسهامداران-9
  .ثالثاشخاصبهشرکتاموالمتقلبانهانتقالدرمدیرانخیانتمانند؛ دهندقرارخطاب
قسـمتی اصالحقانونیالیحه276ماده  درکورذم»مسئولیتدعواي«ایرانحقوقدر

علیـه صـرفًا وسـهامی هـاي شـرکت درها تن وگشتهمحسوبمشتقدعواي،1347قانوناز
راشـرکت سـهام پـنجم یکحداقلکهسهامدارانییاسهامدار.استاعمالقابلمدیران
.نماینددعوااقامهمدیرانعلیهشرکتطرفازونامبهتوانندمی،باشندمالک
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:مقرر داشته ،با هدف برطرف ساختن ایرادات موجود1384تجارتالیحه

ومحـدود مسئولیتبا،تضامنی،سهامیازاعمتجاريهايشرکتکلیهانهامدارس -1
هـاي شـرکت بـه مشـتق دعـواي انحصـار ونماینددعوااقامهمتخلفینعلیهتوانندمیتعاونی
.رفتخواهدبینازسهامی

مـورد دیگـر شـرایط احـراز بانیزرابازرسانمدیران،برعالوهتوانندمیسهامداران-2
  .شودمیشاملرامدیرانتنهاقانونیالیحهکهحالیدر.دهندارقرتعقیب

هـاي  نـوآوري  1390، الیحۀ آئین دادرسـی تجـاري   1384عالوه بر الیحۀ قانون تجارت 
.مفید و راهکارهاي ارزشمندي را که به بخشی از آنها اشاره شد، پیش روي قرار داده است

آنهـا تبـع بـه وحقوقیهاينظامزیادشتاباامنمایدمیمفیدلوایح باال  تغییراتاگرچه
بیشتراصالح،زمینهایندرفراگیرومدرنمفصل،مقرراتتدویندریسانگلحقوقینظام

بیشـتر اعتمـاد وآندیگرزوایايتبیینجهتراعنواناینباخاصیبخشتدوینوقوانین
نظـام اصـالح هـدف رینمهمتـ مشـتق دعواياقامهسهولت.سازدضروري میدارانسرمایه
دروسـهولت یعنـی امـر همیننیزایرانحقوقدر.استبودهزمینهدراینانگلیسحقوقی
.باشدمیالزمامري  آنبودندسترس

به منظور بهره گیري از تجربیات نظام حقوقی انگلستان و رفـع نـواقص موجـود، اعمـال     
که کلیه سهام داران در بازدهی یا عـدم  با توجه به این: گرددمراتب زیر در الیحه پیشنهاد می

مانعی جهـت   1347باشند لذا حدنصاب مقید در الیحه اصالحی نفع میبازدهی شرکت ذي
 ،ضـمن پیشـنهاد حـذف ایـن حدنصـاب     . گـردد اقامه دعوا از سوي سهامداران محسوب می

 ايتوان سیستم دادرسـی دو مرحلـه  جهت جلوگیري از هجوم دعاوي واهی سهامداران، می
به عبارت دیگر دادگاه در ابتدا بدون دعوت از خواندگان، ادعاي خواهان را در . را برگزید

نکته دیگر در رابطـه بـا پرداخـت هزینـه دادرسـی اقامـه دعـوا از سـوي         . ظاهر بررسی نماید
مالکیـت از کـه اقلیـت سـهامداران بـه فشـار افزایشضمنامراین. باشدسهامدار مدعی می

طـرح گـردد مـی سـبب ، باشـند میبرخوردارآنمنفعتوسودوشرکتسرمایهازاندکی
لـزوم تفکیـک   . نمایـد لذا اصالحاتی در این زمینـه الزم مـی  . آنان دشوار گرددتوسطدعوا

حـال بسـیاري از نقـاط ضـعف     با ایـن . گرددوظایف مدیران در فصلی خاص نیز احساس می
  .دیده استبرطرف گر 1484در الیحه تجارت  1347الیحه اصالحی 
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