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 1آثار و یمبان شرکت، یحقوق تیشخص حجاب خرق
 2زاده مانیسل رایسم

 :دهیچک

 یگوناگون يچالشها شرکا، از يتجار شرکت یحقوق تیشخص ياعتبار ییجدا رشیپذ از بعد
 کیتفک در ابهام آنها، نیتر مهم از یکی. گرفت قرار دانانحقوق يفرارو خصوص نیا در

 یحقوق شخص که یهنگام. است نیشیپ کیتفک تبع به سهامدار ای کیشر از شرکت تیمسؤول
 را شرکت یاصل اراده که دارند وجود ییشرکا ای سهامداران آن يورا و شودیم یتخلف مرتکب

 مختلف یمبان به اتکا با قضات شوند،یم محسوب آن کننده کنترل رواقع در و کنندیم تیهدا
 یواقع لیاص متوجه را تیمسؤول و زنندیم شرکت یحقوق تیشخص حجاب خرق به دست

 تیتبع یخاص يفکر یمبان از دارد، ییاستثنا حالت که شرکت یحقوق تیشخص از عبور. کنندیم
 نیا از نمونه کی یبررس و نقد به حاضر مقاله. است گسترش حال در دادگاهها آراء در وکند می

 .است پرداختهآراء 

 .تیمسؤول حق، از استفاده سوء ،یحقوق تیشخص حجاب، خرق شرکت، ل،یاص: هادواژهیکل
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 12/12/1392 -01717 :دادنامه شماره
 یدادرس خسارات احتساب با وجه مطالبه: خواسته
 یقیحق شخص: خواهان
 تهران استان نظر دیتجد دادگاه: یدگیرس مرجع

 :دادنامه متن

 :يبدو دادگاه يرا
 به. ط.ع و. ق.ق انیآقا وکالت با. الف يبند بسته عیصنا شرکت يدعوا خصوص در[

 مبلغ مطالبه خواسته به. ت شرکت -2. د.م يآقا يبعد وکالت با. ت.ح يآقا -1 تیطرف
 تیشخص اگرچه دادگاه، اعتقاد به یدادرس خسارات احتساب با الیر 232/676/376/2
 نیهم لحاظ به و است مستقل آن رانیمد و اعضاء یقیحق تیشخص از شرکت یحقوق

 خصوص در جزء و شود فیتکل و حق يدارا تواندیم شرکت ،یحقوق تیشخص استقالل
 حق طلبکاران شرکتها، ریسا در هستند شرکت تعهدات ضامن شخصاً شرکا که ییشرکتها
 يهایبده با رابطه در تیمسؤول و گوپاسخ شخصاً شرکت و ندارند را شرکا به مراجعه

 سلسله کی شرکت هرگاه لکن باشدیم قرارداد طرف اشخاص با آن معامالت از یناش
 به دهد انجام يگرید وکالت به ای گرید شخص کنترل تحت را یحقوق اقدامات و امور
 آن مؤثر کنترل و سلطه تحت متعهد اراده یحقوق رابطه جادیا مرحله در که ياگونه

 شخص( یواقع لیاص به منتسب توانیم را جادشدهیا تعهد باشد) ثالث( یخارج شخص
) شرکت( یحقوق شخص که یحقوق اعمال و اقدامات هرگاه یعبارت به دانست) ثالث

 در که شودیم گرفته جهینت است کننده کنترل اراده از یناش دهدیم انجام يگرید نظر ریز
 تیشخص استقالل قاعده ستیبایم و است کننده کنترل یواقع لیاص ای قرارداد طرف واقع
 هینظر نیا و کرد لیتحم یواقع لیاص بر را تیمسؤول و گرفت دهیناد را شرکت یحقوق
 یداخل حقوق در یقیتطب حقوق و المللنیب حقوق در آن انکار رقابلیغ گاهیجا بر عالوه
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 از سوءاستفاده از يریجلوگ و قانون به نسبت تقلب قاعده براساس زین ما یفقه یمبان و
 پرونده در مضبوط یکارشناس گزارش حسب هیف مانحن در است اجرا و استنباط قابل حق
 از شیب و.) ت يآقا( اول فیرد خوانده با سال 17 از شیب خواهان يابراز مستندات و

 و گرفته انجام معامالت هیکل و است داشته يتجار ارتباط دوم فیرد خوانده با سال 14
 خوانده. (ت يآقا شخص یندگینما قیطر از شرکت دو نیماب یف منعقده يقراردادها

 يپا به خوانده شرکت ورود واقع در و است گرفته صورت شانیا امضاء با و) اول فیرد
 صورت يو یقبل يتجار رابطه واسطه به و هیمشاٌرال قیطر از خواهان با يتجار معامالت

 عهده به را یاصل کننده اداره و تیریمد نقش اول فیرد خوانده جهیدرنت است رفتهیپذ
 لهیوس به را خود تجارت اول فیرد خوانده که بوده يالهیوس شرکت نیا و است داشته
 نیبنابرا است نموده صادر ینیتضم چک آن معامالت قبال در یحت و دادهیم انجام آن

 اصل به استناد و باشدیم شرکت ونید پرداخت مسؤول یواقع لیاص عنوان به هیمشارٌال
 تیمسؤول رفع و ذمه برائت يبرا یمستمسک تواندینم شرکت یحقوق تیشخص استقالل

 يماهو و یشکل اتیدفاع ردّ ضمن دادگاه فوق مراتب به بنا باشد اول فیرد خوانده از
 یاساس قانون 40 اصل به مستنداً  و دانسته ثابت و وارد را مطروحه يدعوا خوانده لیوک
 یمدن یدادرس نییآ قانون 522-519-198 مواد و تجارت قانون 314و313و310مواد و

 اصل بابت الیر 232/676/376/2 مبلغ پرداخت به خواندگان یتضامن تیمحکوم بر حکم
 بر لیوک الوکاله حق پرداخت و یدادرس نهیهز بابت الیر 524/533/47 مبلغ و خواسته

 به نسبت و دیسررس خیتار از چک مبلغ به نسبت( هیتأد ریتأخ خسارت و تعرفه طبق
 يرأ کندمی اعالم و صادر خواهان حق در) دادخواست میتقد خیتار از خواسته یمابق

 قابل ابالغ از پس روز 20 ظرف و یابیغ) شرکت( دوم فیرد خوانده به نسبت صادره
 پس روز 20 ظرف و يحضور اول فیرد خوانده به نسبت و شعبه نیهم در یواخواه

 ]».است تهران استان دنظریتجد دادگاه در یدنظرخواهیتجد قابل ابالغ از
 دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ احمدي
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 :دنظریتجد دادگاه يرا

 شماره دادنامه به نسبت. ت.ح يازآقا وکالت به. د.م يآقا یدنظرخواهیتجد خصوص در[
 صدور بر مشتمل تهران یعموم دادگاه 35 شعبه از صادره 18/8/92 مورخ 92000965

 مبلغ پرداخت به) دنظرخواهیتجد( خواندگان یتضامن تیمحکوم بر حکم
 524/533/47/ مبلغ و خواسته اصل عنوان به کارتن دیخر بابت الیر 232/676/376/2
 هیتأد ریتأخ خسارت و تعرفه طبق لیوک الوکاله حق پرداخت و یدادرس نهیهز بابت الیر
 میتقد خیتار از خواسته یمابق به نسبت و دیسررس خیتار از چک مبلغ به نسبت(

 صادره يرأ و ستین موجه و وارد درمجموع باشدیم دنظرخواهیتجد حق در) دادخواست
 اتیمحتو به تیعنا با موصوف دادنامه و بوده یقانون منقصت و رادیا از یخال و حیصح

 اصدار یدادرس قواعد و مقررات و اصول تیرعا با و نیطرف يابراز مستندات و پرونده
 یتضامن تیمسؤول و تیونیمد احراز بر یمبن يبدو دادگاه استنباط و استدالل بر و دهیگرد
 صیتشخ رموجهیغ را یدنظرخواهیتجد نیبنابرا باشدینم وارد ياخدشه دنظرخواهیتجد
 در یدادرس نییآ قانون از 358 ماده به استناد با را عنه معترضٌ دادنامه اعتراض ردّ با و

 ].است یقطع يرأ نیا دینمایم دیتائ یمدن امور

 مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 صادقی ـ توکلی
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 مقدمه
 صورت يتجار يشرکتها قیطر از یخارج و یداخل يهاتجارت اتفاق به بیقر اکثر امروزه

 یحقوق نظام اعتبار و جعل جز يزیچ خود يخود به زین شده ادی يشرکتها. ردیگیم
 ياعتبار مخلوقات نیا يبرا که هستند مالکان و کنندگان اداره نیا واقع در و ستین
 اعتبار که یهنگام از. کنندیآنها م ياستهایس ياجرا به مبادرت و کرده يگذار استیس

 تیرسم به یحقوق يهانظام در مختلف، یمبان اساس بر اعضا، از مستقل یحقوق تیشخص
 ,Kraakman, , Armour, John, Davies, Enriques, Hansmann( شد شناخته

Hertig, , Hopt, , Kanda, , Pargendler, Ringe, , Rock, , 2017:15(، همواره 
 نیا يایمزا از سواستفاده چالش، نینخست. آورد ارمغان به خود با زین را یمختلف يچالشها
 تیشخص استقالل شناختن تیرسم به تبع به یفراوان ازاتیامت رایز. بود مستقل اعتبار
 چالش. نمودیم چندان دو را سواستفاده میب در که شد ییشناسا شرکتها يبرا یحقوق

 تیفعال واقع در که بود یکنندگان اداره و کنندگان کنترل نقش به یحقوق یبخش اثر گر،ید
 یمناسب بستر شرکت یحقوق تیشخص پوشش. ساختیم پنهان را آنان يتجار يشرکتها

 چالش، نیا تبع به. بود سوال مورد همواره که بود افراد نیا مهم نقش نمودن یمخف يبرا
 تیفعال یحقوق تیشخص پرده پشت واقع در که یکنندگان کنترل تیمسؤول حدود

 . بود ابهام موضوع و پرسش مورد زین کردند،یم
 هم بر به دنیازی دست با ران،یا تبع به و ایدن در ییقضا هیرو زمان گذشت با و جیتدر به

 دهیناد خاص، یفروض در را یحقوق تیشخص مستقل اعتبار و تقدس موجود، نظم زدن
 بار یحقوق آثار يتجار يشرکتها رانیمد و سهامداران نقش به ن،یشیپ رسم به و انگاشته
 رفتهیپذ کامال اصل، کی عنوان به یحقوق تیشخص استقالل که يعصر در یعنی. کردند
 یاصل کارکرد از آن رانیمد و مالکان انحراف اثبات صورت در توانیم است، شده
 همانند میمسق طور به و گرفت دهیناد را یحقوق تیشخص استقالل آثار ،یحقوق تیشخص

 توجه ينمودها نیتر مهم جمله از. کرد رجوع آن مالکان و رانیمد به یمدن شرکت کی
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 که است يبار انیز اعمال يبرا آنان شناختن مسؤول پرده، پشت رانیمد و مالکان به آثار
 تیشخص استقالل اصل نقض بر عالوه که يادهیپد. است داده انجام راآنها  شرکت ظاهرا
 زین سهامدار تیمسؤول تیمحدود اصل بر یمهم ياستثنا ک،یشر از شرکت یحقوق

 در که است رانیا حقوق در شده ادی تحول از ينمود بحث مورد ي. رأشودیم محسوب
 و کم اریبسآراء  حوزه نیا در کهجا آن از. پرداخت میخواه آن نقد و یبررس به ادامه
 و قیتحق باب گشودن يرأ نقد نیا از نگارنده زهیانگ ست،ین یغن چندان زین قاتیتحق

 یحقوق تیشخص حجاب خرق یبوم یمبان انیب يبرا یباب فتح و حوزه نیا در پژوهش
 .است شرکت

 استان دنظریتجد دادگاه يرأ فیتوص: کمی بخش
 به را کمی بخش است، استان نظر دیتجد دادگاه يرأ نقد حاضر، نوشتار هدف که ازآنجا
 دیتجد دادگاه يرأ کهجا آن از. میدهیم اختصاص استان نظر دیتجد داگاه يرأ فیتوص
 خواهد زین يبدو دادنامه متوجه ،يرا یبررس و نقد لذا است، يبدو يرأ ابرام واقع در نظر
 .بود

 :يرأ گردش

 یطوالن و دوام با بایتقر که داشته يتجار مراودات ت شرکت با الف يبند بسته شرکت
 پول یمبلغ مطالبه يبرا یاختالف ،يتجار مرودات سلسله نیا از یکی در. است بوده مدت
 چک. است بوده چک کی آن منشأ کهکند می بروز شرکت دو نیا نیب کاال دیخر يبرا
 شخصاً  آن صدور در ت.ح يآقا یعنی سهامدار و است شده صادر شرکت حساب از

 يهردو قراردادن طرف ضمن خواهان لیوک اختالف، بروز زمان. است نداشته ینقش
 مسؤول عنوان به خوانده دو هر کردن محکوم خواهان خوانده، عنوان به سهامدار و شرکت
 تیشخص حجاب خرق خواهان، گر،ید عبارت به. است چک وجه پرداخت یتضامن
 .است کرده تقاضا دادگاه از را شرکت یحقوق
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 :نیطرف مدافعات و ادله

 شرکت یحقوق تیشخص حجاب خرق يبرا خواهان لیوک که یلیدال نیتر مهم از یکی 
 به نسبت سهامدار کنترل و سلطه است، دادهارائه  سهامدار تیمسؤول اثبات تبع به و

 صدور با شانیا توسط شرکت ونید نیتضم و شرکت با معامله به دعوت. است شرکت
 است شرکت امور به نسبت سهامدار اراده موثر غلبه و کنترل از یینمودها ینیتضم چک
 استدالالت، نیاارائه  با خواهان لیوک. است گرفته قرار استناد مورد خواهان توسط که

 يبرا ینقاب و ماسک هیشب که را شرکت یحقوق تیشخص که است کرده قانع را دادگاه
 پرداخت مسؤول شرکت، بر عالوه را سهامدار و زده کنار است، بوده سهامدار اراده اعمال

 باشد دادگاه میتصم در موثر که یدفاع شانیا يوکال و خواندگان. بداند شرکت ونید
 اند.ندادهارائه 

 :يرأ استدالل و استناد

 کرده استدالل گونه نیا شرکت یحقوق تیشخص حجاب خرق يبرا يرأ نیا در دادگاه 
 است مستقل آن رانیمد و اعضاء یقیحق تیشخص از شرکت یحقوق تیشخص که است

 و شود فیتکل و حق يدارا تواندیم شرکت یحقوق تیشخص استقالل نیهم لحاظ به و
 ریسا در هستند شرکت تعهدات ضامن شخصاً  شرکا که ییشرکتها خصوص در جز

 و ستین گوپاسخ شخصاً شرکت و ندارند را شرکا به مراجعه حق طلبکاران شرکتها،
 با. است قرارداد طرف اشخاص با آن معامالت از یناش يهایبده با رابطه در تیمسؤول
 و امور سلسله کی شرکت هرگاه که است کرده استدالل گونه نیا دادگاه نیا وجود

 ياگونه به دهد انجام يگرید وکالت به ای گرید شخص کنترل تحت را یحقوق اقدامات
 شخص آن مؤثر کنترل و سلطه تحت متعهد اراده یحقوق رابطه جادیا مرحله در که

) ثالث شخص( یواقع لیاص به منتسب توانیم را جادشدهیا تعهد باشد،) ثالث( یخارج
 شخص که یحقوق اعمال و اقدامات هرگاه که است کرده انیب نیچن هم دادگاه. دانست
 جهینت باشد، کننده کنترل ازاراده از یناش دهد،یم انجام يگرید نظر ریز) شرکت(یحقوق
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 قاعده دیبا و است کننده کنترل یواقع لیاص ای قرارداد طرف واقع در که شودیم گرفته
 لیتحم یواقع لیاص بر را تیمسؤول و گرفت دهیناد را شرکت یحقوق تیشخص استقالل

 .کرد
 نیا دادگاه. است یقیتطب حقوق و یبوم حقوق از یبیترک ،يرا نیا در دادگاه استنادات
 تقلب قاعده از ينمود را آن و است دانسته انکار قابل ریغ یداخل حقوق در را قاعده
 قاعده نیا ثبوت به نیچن هم دادگاه. است دانسته حق از سواستفاده منع و قانون به نسبت

 .است کرده اشاره زین یالمللنیب حقوق در
 تجارت قانون 314و313و310مواد و یاساس قانون 40 اصل شامل دادگاه، یقانون استنادات

 . است یمدن یدادرس نییآ قانون 522-519-198 مواد و

 استان دنظریتجد دادگاه يرأ لیتحل: دوم بخش
 نیبنابرا .است يبدو دادگاه دادنامه دییتا و ابرام واقع در استان نظر دیتجد دادگاه دادنامه
 يبدو دادگاه يرأ یبررس و نقد واقع، در استان نظر دیتجد دادگاه يرأ یبررس و نقد

 .شودیم محسوب
 1یموضوع لیمسا انیم یمنطق ارتباط جادیا ثیح از يبدو دادگاه دادنامه ،یکل نظر نقطه از
 یخوب به يرأ نیا. است برخوردار یکاف انسجام از و دارد یمناسب تیوضع 2یحکم و

. است داده پوشش را نیطرف مدافعات و ادله و ساخته منعکس را دعوا یموضوع قیحقا
 و مستند اصل اما کرد وارد یینقدها توانیم دادگاه، استنادات و استدالالت به گرچه
 آراء در که یاساس قانون به استناد. است مشهود يرأ نیا در ییقضا آراء در یسینومستدل
 یاساس قانون 40 اصل به اتکا. دارد وجود يرأ نیا در شود،یم دهید ندرت به دادگاهها

. شودیم دهید يرأ نیا در است، رانیا یحقوق نظام در نیقوان از ياریبس يربنایز خود، که

                                                           
1. Matter of fact 
2. Matter of law 
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 رینظ المللنیب حقوق از خاص بخش آن به اشاره بدون المللنیب حقوق به استناد گرچه
 دادنامه نیا در یقیتطب حقوق به استناد اما است رادیا محل عرف، ای یکل اصل ای معاهده

 امکان زین استناد نیا شدن تر قیدق و بهتر يبرا هرچند. شودیم محسوب نینو يامر
 آن در شرکت یحقوق تیشخص حجاب خرق که ياژهیو یمل یحقوق نظام به اشاره
 تیشخص حجاب خرق ياستثنا انگلستان، یحقوق نظام در. دارد وجود است، شده نهینهاد
 توسط سپس و شد يگذار هیپا 1سالمون هیعل سالمون يدعوا در ابتدا شرکت، یحقوق
 نقش يدعاو ریسا به نسبت 2پیک شرکت هیعل آدامز يدعوا. افتی توسعه يدعاو ریسا
 يدادگاهها. کرد فایا شرکت یحقوق تیشخص حجاب خرق ياستثنا تیتثب در را يتر مهم
 ,Shittu, Bello( کردندیم استناد حجاب خرق يبرا یمختلف یمبان به کشور نیا

2014:125Ogwezzy,(، در هرچند.3ستین مختصر مقاله نیا در آنها لیتفص مجال که 
 تیشخص استقالل بر چنان هم و شدیم صادر زین استثنا نیا خالف آراء ،یزمان بازه همان
 خرق رشیپذ متحده االتیا یحقوق نظام در.4شدیم دیتاک شرکت، و کیشر یحقوق

 وارشد هم نیقوان در ییقضا هیرو بر عالوه و بود مواجه يکمتر يهایدشوار با حجاب
 يدعوا. بود گامشیپ االتیا ریسا به نسبت استثنا نیا رشیپذ يبرا تگزاس التیا. شد

 تیشخص حجاب خرق متضمن يدعوا نینخست عنوان به 5برنسکام هیعل يکاستلبر
 ریسا بایتقر دعوا نیا از بعد. شد يریگ میتصم و طرح التیا نیا در شرکت یحقوق

 االتیا نیب تفاوت چهآن اما کردند اقدام خصوص نیا در ییقضا هیرو دیتول به زین االتیا
 ). ,2002Clark ,323(بود حجاب خق يمبنا به باور در زیتما شد،یم موجب را مختلف

 .پرداخت میخواه يرأ نیا تر یجزئ یبررس و لیتحل به بخش نیا ادامه در
                                                           

1. Salmon v. Salmon Co. Ltd (1897) 
2. Adams v. Cape industries (1990) 

. براي مطالعه بیشتر ر.ك به : سلیمان زاده، سمیرا، گروه شرکتهاي تجاري، دادگاه صالح و قانون حاکم، چاپ اول، 3
 109-101، صص1400تهران، شرکت سهامی انتشار، 

4. Gramaphone & Typewriter Co Ltd v. Stanley (1908), MacDonald, Dickens & 
Malin v.Costello(2011), Woolfson v. Strathclyde v. regional council (1979) 
5. Castleberry v. Branscum (1986) 
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 قانون 583 ماده در که را کیشر از شرکت یحقوق تیشخص استقالل اصل حاضر، دادنامه
 موثر کنترل اثبات از بعد اما. است شناخته تیرسم به ،1است شده مقرر 1311 تجارت
 خرق به و است گرفته دهیناد دهیناد را اصل نیا ،يتجار شرکت يایمزا از استفاده وسوء
 در ییهادادنامه نیچن فقدان به توجه با. است داده يرأ شرکت یحقوق تیشخص حجاب
 نیا ما، کشور در يتجار يشرکتها حقوق بودن کیکالس به نظر و ران،یا یحقوق نظام
 يرأ نیا منظر، نیا از. شودیم محسوب شکنانه سنت دیشا و نوآورانه يرأ کی ،يرأ
 .است مشابه يعاو در ییقضا هیرو استقرار يبرا یباب فتح
 متضمن که است یاساس قانون 40 اصل به استناد يرأ نیا در گرید توجه جالب نکته
 نیا يمحتوا. شودیم محسوب یاساس قاعده کی و است حق از سوءاستفاده منع قاعده
 در آن به استناد يجا که است گسترده يحد به آن شمول دامنه و مهم يحد به اصل
 در یاساس قانون 40 اصل از استفاده. است یخال يتجار يدعاو ژهیبو يدعاو از ياریبس

 تیشخص يایمزا از کنندگان استفاده سوء به اجرا ضمانت توجه يبرا شرکتها مبحث
 یاصالح حهیال و تجارت قانون در که يامساله. است دیمف و يکاربرد اریبس یحقوق
 در موجود يفریک و یمدن ياجراها ضمانت. است نشده يااشاره آن به زین تجارت قانون

 ارکان توسط اراتیاخت از سواستفاده متوجه عمدتا تجارت، قانون از یقسمت اصالح حهیال
 خاص طور به یحقوق تیشخص از استفاده سوء و است شرکت اتیح دوران در شرکت

 نوع از شتریب اجراها ضمانت نیچن هم. 2است نگرفته قرار توجه مورد س،یتاس مرحله در
 .باشد حجاب خرق وهیش به کهآنیب است، یمدن و يفریک تیمسؤول
 تیتابع احراز هنگام ژهیبو و المللنیب درحقوق شرکت، یحقوق تیشخص حجاب خرق
 هنگام در ژهیبو معاهدات از یبرخ و یالمللنیب يدادگاهها آراء. است بوده بحث محل

                                                           
 .کلیه شرکتهاي تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند - 583ماده . 1
ست که قائم به شخص فرد متخلف است که باعث متضمن مسؤولیت مدنی ا 273و  270. به عنوان مثال، ماده 2

متضمن مسؤولیت کیفري براي افرادي است که در دوران حیات  269تا  243بطالن شرکت شده است و مواد 
 اند.شرکت مرتکب جرم شده



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /326 

 

 به یکل طور به محترم دادرس که بود ستهیشا نیبنابرا.است قتیحق نیا يایگو تخاصم،
 حقوق به استناد تا کند اشاره یالمللنیب يدادگاها آراء زین و یمعاهدات المللنیب حقوق

 .1ردیگ صورت تر واضح و تر قیدق طور به المللنیب
 ژهیبو و یعرف حقوق يهانظام در م،یبنگر موضوع به زین یقیتطب حقوق منظر از چهچنان 

 از يابزار استفاده نیدکتر يمبنا بر ژهیبو شرکت یحقوق تیشخص حجاب خرق کایامر
 يکشورها در که است یحال در نیا. است رشد حال در ییقضا هیرو و نیقوان در2 شرکت
 ).Demeyere,2015:397(است مواجه يشتریب يدشوار با استثنا نیا رشیپذ ياقاره
 ،یقیکه شخص حق ییدادگاه در در دعوا که است نیا ،يرأ نیا در گرید توجه قابل نکته

 کیشرکت، شر یحقوق تیشرکت بوده است ضمن خرق حجاب شخص کیکنترل کننده 
مسؤول پرداخت خواهان شرکت دانسته است  یکنترل کننده و شرکت را به صوت تضامن

 5314و 0313،4331 مواد به دادگاه استناد. است شده دییتا نظر دیتجد مرحله در يرأ نیو ا
شرکت به عنوان صادر  تیونیمد انگریب مواد صرفاً نیا رایدارد ز تأمل يجا تجارت قانون
 انیبه جز صادر کننده را ب يگریشخص د تیمبلغ چک است و مسؤول يبرا چککننده 
.در است آمده شود،یم نقد و شده صادر چک آن در که يندیفرآ 310 ماده درکند. نمی
 در. است گرفته قرار حیتصر مورد چک عیسر يکارساز و یشوندگ نقد قدرت 313 ماده
 به برات احکام از ياعمده بخش و است شده انیب چک يتجار ریغ وصف 314 ماده

                                                           
 Hookham, Ltd. v. Solar و رأي 1919معاهده صلح ورساي مصوب  296ماده  1. به عنوان مثال بند 1

Zahlerwerke, G.m.b.H  صادر شد. 1992که در سال 
2. instrumentality 

کالً یا بعضاً علیه دارد اي است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالچک نوشته - 310ماده . 3
 .نمایدمسترد یا به دیگري واگذار می

 وجه چک باید به محض ارائه کارسازي شود. - 313. ماده 4
که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات ر چک ولو اینصدو - 314. ماده 5

ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل این قانون از ضمانت صادرکننده و 
 .چک نیز خواهد بود
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 . است شده داده يتسر چک
توسط  یمدن یدادرس نییآقانون 1198دادنامه، استناد به ماده  نیدر ا گریقابل تأمل د نکته
تعدد  ایو وحدت  تیمسؤول مسالهدعوا محل چالش است،  نیچه در ااست. آن یقاض

 198 ماده نیابه  استناداصل استصحاب است.  انگریبدر واقع  198مسؤوالن است. ماده 
است اما نسبت به  حینسبت به صادر کننده چک صح ،کندمی نید يبقا بر داللت که

نبوده است و بعد از  يبر عهده و ینیاز ابتدا د رایز رسدیبه نظر نم حیکننده صح کنترل
 تیشخص حجاب خرق گر،ید عبارت بهقرار گرفته است.  يبر عهده و نیخرق حجاب، د

 نید يبقا و شود شمرده مسؤول ون،یمد ریغ فرد که است شده موجب شرکت یحقوق
 .شود استصحاب که ستین ینیقی يو به نسبت
 به نسبت تقلب منع قاعده به حجاب خرق جواز يبرا شده، ادی يرأ در نیا بر عالوه
بون، دو قاعده مجزا  یبوم ریکه عالوه بر غ است شده استناد حق از سوءاستفاده و قانون

 .شودیو منفک محسوب م
) یقانون ریبه اهداف غ لین يبرا یقانون لیقاعده تقلب نسبت به قانون (استفاده از وسا

از آن تحت  زیاما در فقه ن ،دارد 2یغرب شهیر هرچند) 130: 1390 ،یو قاسم یی(طباطبا
 نیا به یبوم حقوق يمبنا بر توانستیم محترم یقاضو  شودیم ادی یشرع لیعنوان ح

 .کند توجه نکته
 است قانون به نسبت انحراف مقام در شخص قانون به نسبت تقلب در که رسدیم نظر به
 حق اعمال به بلکه ستین قانون به نسبت انحراف مقام در فرد حق از سواستفاده در اما

اعمال حق به  نی) اما ا314: 1378 ان،ی(کاتوز ورزدیم مبادرت یقانون صورت به خود

                                                           
اصل بر بقاي آن است مگر این که خالف آن ثابت شد،ینی برعهده کسی ثابت که حق یا دِدرصورتی – 198ماده . 1

 .شود
 Rechtswidrige Umgehung و در آلمان تحت عنوان fraude à la loi . در فرانسه این قاعده تحت عنوان2

eines Gesetzes. شود. در کشورهاي حقوق عرفی از آن تحت عنوان از آن یاد می�������شود.از آن یاد می  
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. رسدینم نظر به حیصح همزمان ردو به طو نی. لذا استناد به ارساندیم بیآس يگرید
 سازگار آن بودن ییاستثنا طبع با استثنا، کی استقرار يبرا استناد مورد یمبان تعدد نیچن هم
 .ستین

 میده قیتطب شرکت یحقوق تیشخص حجاب خرق بر را قاعده دو نیا میبخواه اگر
 خرق که رسدیم نظر به باشد، شده لیتشک قانون طبق و حیصح شرکت اگر گفت توانیم

. باشد حق از سواستفاده منع قاعده از یمصداق تواندیم شرکت یحقوق تیشخص حجاب
 به کهنیا از شیب حجاب خرق يبرا زین یغرب یحقوق يهانظام از ياریبس که طور همان
 نیاد. انکرده استناد حق از استفاده سو به کنند، استناد قانون به نسبت تقلب منع قاعده
 یبوم تیقابل ییقضا هیرو توسط الضرر، قاعده و یاساس قانون 40 اصل وجود با قاعده
 .دارد را مشابه موارد در يساز

نشات  3آلمان 2یقانون مدن 226دارد و از ماده  1یآلمان شهیقاعده منع سواستفاده از حق ر
 انگریقاعده ب نی. اشودیبه آن استناد م اریبس زین 4در حقوق فرانسه نیچنگرفته است. هم

 دیشااست.  یدر مقام اعمال حق به صورت مشروع و قانون گرانیمنع اضرار به حقوق د
سواستفاده  یقاعده الضرر را مصداق قاعده غرب ،یرانیا سندگانیاز نو یبتوان همانند برخ

 رایز کرد استناد آنو در آراء دادگاهها به  ،)114-110: 1390 ،ی(فرج دانستاز حق 
 ،يزیمهر یوبیاست. (ا یقاعده مجوز استفاده از آن در همه ابواب حقوق نیا تیجامع

1379:78.( 

                                                           
1. Schikaneverbot ‘ban on vexatiousness 
2. BGB: Bürgerliches Gesetzbuch 
3. Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, 
einem anderen Schaden zuzufügen 

 از است.ترجمه این ماده از این قرار است: اگر هدف اعمال حق اضرار به دیگران باشد، اعمال حق غیر مج
4. Abus de droit 
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استناد  1یقانون مدن 196به ماده  ر،یاخ قاعده دواستناد به  يبه جا ندگانیاز نوس یبرخ 
 تیمسؤول لیتحم يماده فقط برا نیا رسدینظر م به). 260: 1364 ،يریاند (نصکرده

 تیمسؤول يو استناد به آن برا ردیمورد استناد قرار گ تواندیمبر کنترل کننده  يقرارداد
طرف  صیتشخ ياز ساز وکارها یکی 196ماده  گریدشوار است. به عبارت د يقهر

شرکت، عمدتا در  یحقوق تیاست که خرق حجاب شخص یدر حال نیقرارداد است. ا
جا که خرق . از آندهدیرخ م يقهر دهید انیاز ز تیو در مقام حما يرقراردادیروابط غ

اعمال آن به موارد  يبرا دیاست با ییاستثنا قیطر کیشرکت  یحقوق تیحجاب شخص
 ریشخص اخ ،يو قرارداد يقهر دهید انیاز ز تیضرورت اکتفا نمود و در مقام حما

خرق حجاب  يکه استثنا معتقدند سندگان،یاز نو یبرخاست.  يشتریب تیمحتاج حما
شرکت  ونیدوجود دارد و آن، امکان مطالبه  رانیشرکت در حقوق ا یحقوق تیشخص

 نیا). 1391:11 ،یاست (محب شرکت آن ياز شرکا یتوسط طلبکاران شرکت تضامن
 لیاز آثار مهم خرق حجاب تبد یکیاوال  رایز رسد،ینم نظر به رشیقابل پذ دهیعق

خالف قاعده محسوب  ينامحدود است که امر تیمحدود سهامدار به مسؤول تیمسؤول
 ينامحدود قاعده است و به حد تیمسؤول یکه در شرکت تضامن یدر حال شود؛یم

استدالل  نیا دیی. در تادهدیم لیذات شرکت را تشک يکه مقتضا شودیمحسوب م یاساس
 تحت در که است یشرکت یتضامن شرکت «:است توجه جالب تجارت قانون 116 ماده
 لیتشک یتضامن تیمسؤول با نفر چند ای دو نیب یتجارت امور يبرا یمخصوص اسم
 مسؤول شرکا از کی هر نباشد یکاف قروض تمام هیتأد يبرا شرکت ییدارا اگر. شودیم

 داده بیترت نیا برخالف شرکا نیب که يقرار هر .است شرکت قروض تمام پرداخت
 به رجوع گرید عبارت به. »بود خواهد کنیلمکان ثالث اشخاص مقابل در باشد شده
 .قاعده خالف يامر نه و است قاعده یتضامن شرکت در کیشر

                                                           
که در موقع عقد خالف آن را کند، آن معامله براي خود آن شخص محسوب است، مگر این. کسی که معامله می1

کند، تعهدي ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص براي خود میتصریح کند یا بعد خالف آن ثابت شود مع
 هم به نفع شخص ثالثی بپذیرند.
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 خرق اما ،1باشد افتهی خاتمه شرکت اتیح که است یزمان به دیمق رجوع نیا نیچن هم
 شرکت که دهدیم را کیشر به رجوع امکان یزمان در شرکت یحقوق تیشخص حجاب
 .پابرجاست هنوز
قانون  یاصالح حهیال 143و  142) مواد 1394:93 زارع،و  يدیجن( محققان از یبرخ

اند و معتقدند که خرق دانسته شرکت یحقوق تیشخص جابتجارت را مصداق خرق ح
. به است شده واقع رشیپذ مورد یسهام يخصوص شرکتها در رانیحقوق ا درحجاب 

عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت  ریو مد رانیمد -142موجب ماده 
بر حسب  یمصوبات مجمع عموم ایاساسنامه شرکت و  ای یبه تخلف از مقررات قانون

جبران  يرا برا کیهر  تیو دادگاه حدود مسؤول اندمشترکاً مسؤول ایمورد منفرداً 
 .کردخواهد  نییخسارت تع

شرکت باشد،  یحقوق تیاز خرق حجاب شخص یماده مصداق نیکه ا رسدیبه نظر نم 
متوجه شرکت باشد اما به  یاصل تیاست که مسؤول یتیوضع يخرق حجاب به معنا رایز
تخلف از  لیکه به دل رسدیماده به نظر م نیدادگاه سهامدار را مسؤول بداند. در ا ،یلیدال

به  ریاساسا شخص مد ،یو اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عموم یمقررات قانون
متوجه شرکت  یتیمسؤول چیو از ابتدا ه 2مسؤول است یمدن تیواسطه قواعد عام مسؤول

به عنوان سهامدار  ریبر ذمه مد تیمسؤول نینبوده است که بعدا به واسطه خرق حجاب، ا
                                                           

مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از  - 124. ماده 1
وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع توانند برايانحالل طلبکاران شرکت می

شرکت از میزان سهم او در شرکت روضکه میزان قتواند به استناد اینکنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی
کند از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسؤولیت هر یک از آنها در تأدیه تجاوز می
شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب قروض

 .دیگري اتخاذ نشده باشد
ه محترم این مقاله در قسمت نتیجه بیان کرده است که مبناي مسؤولیت مدیر در این ماده تقصیر است، اگر . نگارند2

جا اي دارد؟آیا قواعد عام مسؤولیت مدنی در اینجا چه فایدهتقصیر است، پس قایل شدن به خرق حجاب در این
 کارایی نداشته است که الزم باشد به حرق حجاب متوسل شویم؟
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و  ستیلزوما سهامدار شرکت ن ر،یبر خالف مد زیعامل ن ریمد ن،ی. عالوه بر اردیقرار گ
 .ردیشرکت قرار گ یحقوق تیموضوع قاعده خرق حجاب شخص تواندیمنظر نم نیاز ا

 ییپس از انحالل معلوم شود که دارا ایکه شرکت ورشکسته شود  یدر صورت -143ماده 
 نفعيهر ذ يبه تقاضا تواندیم تداریدادگاه صالح ستین یآن کاف ونید هیتأد يشرکت برا

شرکت  یینبودن دارا یکاف ایشرکت  یعامل را که ورشکستگ ریمد ایو  رانیاز مد کیهر 
آن قسمت از  هیمتضامناً به تأد ایاو بوده است منفرداً از انحا معلول تخلفات  يبه نحو

 .محکوم کند ستیشرکت ممکن ن ییکه پرداخت آن از دارا یونید
 یحقوق تیاز خرق حجاب شخص یبتوان مصداق يابا اندك مسامحه دیماده را شا نیا 

ثالث وارد شده است  ياز سو نفعيبه شخص ذ يشرکت دانست، از آن جهت که ضرر
 نیاست، هم چن يکه ضرر معلول تخلفات و داندیم يریرا متوجه مد تیاما قانون مسؤول

با  اما. است کرده یتلق نامحدودفرض  نیعامل را در ا ریو مد ریمحدود مد تیمسؤول
از خرق حجاب دانست،  یمصداق توانینم زیرا نماده  نیکه ا شودیدقت مشخص م یاندک
 تیبر اصل استقالل شخص ییهمان طور که بارها گفته شد، خرق حجاب استثنا رایز

. است تیشخص وجود ت،یشخصاست و مقدمه واجب استقالل  کیشرکت از شر یحقوق
 کرده انحالل و یورشکستگ به دیمق را رانیمد و ریمد تیمسؤول صراحت به ماده نیا

 انحالل قیمصاد از یورشکستگ قانون، همان 199 ماده موجب به که است یهیبد و است
 یحقوق تیشخص یوقت نیبنابرا. 1است یحقوق تیشخص انیپا زمان اصوالً زین انحالل و

 .شودیم موضوع يانتفا به سالبه آن خرق باشد، نداشته تیموجود
 270قرار گرفته است، ماده  ران،یا یکه مستند خرق حجاب در نظام حقوق يگریماده د

 ای یسهام شرکت لیتشک مورد در یقانون مقررات هرگاهماده  نیا طبقهمان قانون است. 
 نشود تیرعا شودیم اتخاذ شرکت ارکان از کی هر توسط که یماتیتصم ای آن اتیعمل

                                                           
تا خاتمه تصفیه، شخصیت حقوقی  1347الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  208وجب ماده . به م1

 شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند.
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 مذکور ماتیتصم ای اتیعمل ای شرکت بطالن نفعيذ هر درخواست به بنا مورد حسب بر
 سهام صاحبان و بازرسان و رانیمد و مؤسسه کنیل شد خواهد اعالم دادگاه حکم به

  .کنند استناد بطالن نیا به ثالث اشخاص مقابل در توانندینم شرکت
بطالن شرکت به واسطه عدم  يو تقاضا یحقوق تیگرفتن شخص دهیماده فقط ناد نیا 

گذار به مقصود نگارنده عدم توجه قانون دیاست و شا داشته انیمقررات را ب تیرعا
شده  سیتاس یو ساختگ یمقررات و به صورت تصنع تیاست که بدون رعا یشرکت

مهم خرق  اریاز ابعاد بس یکیبه عنوان  تیراجع به مسؤول یماده سخن نیاست. در ا
 يدرا بر عهده افرا بطالناز  یناش تیمسؤول 273است. البته ماده  امدهین انیحجاب، به م

ماده را در کنار ماده  نیاگر ا یقرار داده است که بطالن مستند به عمل آنهاست اما حت
خرق  يدو ماده متضمن استثنا نیکه ا میشو نیبه ا لیقا میتوانیباز هم نم میقرار ده 270

به خرق  یبعد از بطالن ارتباط تیاوال مسؤول رایباشد. ز رانیا يحجاب در حقوق شرکتها
 يزیچ انگریبماده  نیا ایگفته شد) و ثان 143چه که در شرح ماده آن ریحجاب ندارد (نظ

 142چه در شرح ماده آن ری(نظ ستینقائم به شخص مرتکب  یمدن تیمسؤول از شیب
 .1گفته شد)

 ییقضا هیرو ریمنابع حقوق نظ ریبه سا دیخرق حجاب با یمبان افتنی يبرا کهنیا جهینت 
 آورد. يرو یحقوق يهاو آموزه

 تیو محکوم يرأ جهیمحل نقد و چالش باشد، نت تواندیکه م يرأ نیدر ا گرید نکته
 يبرا سهامدار تیمسؤول استقرار گرچهسهامدار و شرکت در برابر طلبکار است.  یتضامن

 نظر به حیصح کامال شرکت، یحقوق تیشخص حجاب خرق واسطه به شرکت ونید

                                                           
تواند مصداق خرق حجاب باشد، در این ماده آمده است: قانون مالیاتهاي مستقیم می 98اي ماده . به عقیده عده1
مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در شرکتهاي منحله «

حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به و همچنین مالیاتهایی که اشخاص
 »داشتدوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند
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 محسوب ییاستثنا يامر حال هر در ران،یا حقوق در یتضامن تیمسؤول اما رسدیم
 که رفتیم انتظار رونیا از. است لیدل محتاج ،يتجار ضمانت فرض در جز و شودیم

 میتقس نحوه رایز کردیارائه م یاستدالل زین يرأ از قسمت نیا يبرا محترم یقاض
 .است توجه قابل و مهم یموضوع حجاب، خرق از بعد تیمسؤول
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 نتیجه:
 مرهون افت،ی ظهور یمدن يشرکتها و مشاعات تحول از بعد که مدرن يشرکتها حقوق

 تیمسؤول تیمحدود و شرکت از کیشر یحقوق تیشخص استقالل نیادیبن اصل دو
 مدرن حقوق ستبر يهاشهیر اصل، دو نیا شک. بیاست شرکت ونید برابر در سهامدار
 دو نیا از برخاسته آثار.شوند انگاشته محترم و مصون دیبا که هستند يتجار يشرکتها
 ون،ییاصول اصطالح به ای اصل نیا مکرر نقض که است عیوس و گسترده يحد به اصل
 خدشه کالن سطح در ژهیبو را يتجار مراودات بر حاکم نظم اصل، دو نیا اکثر صیتخص
 را ياقتصا یعموم نظم تواندیم هیسرما يبازارها مثلها عرصه ياریبس در وکند می دار
 حقوق قواعد تیمصون ریناپذ انکار ضرورت اصل، دو نیا تیمصون رو، نیا از. زند هم بر

 نیهم در تاکنون زین جهان و رانیا ییقضا يهاهیرو و نیقوان و است يتجار يشرکتها
 همواره اصل، دو نیا یاثربخش حفظ و تیمصون يراستا در کن،یل اند.برداشته گام ریمس
 و رانیمد توسط اصل و نیا از ياسواستفاده زمان هر آنها، آثار به يبند يپا ضمن دیبا

 فراهم زین را اصل دو نیا ياستثنا ورود مجال رد،یگ صورت يتجار يشرکتها مالکان
 گونه همان. شود هموار ییقضا هیرو توسط تواندیم قانون، از شیب که يبستر ساخت،

 ارائه یموضوع قیحقا یبررس با توانندیم قضات شد، پرداخته نمونه کی یبررس به که
 پس و احراز را آن يایمزا و یحقوق تیشخص از استفاده سوء دعوا، نیطرف توسط شده
. کنند صادر کنندگان سواستفاده تیمسؤول و یحقوق تیشخص گرفتن دهیناد به يرأ آن از
 با نوشته حقوق يکشورها در و ادیز سرعت با یعرف حقوق يکشورها در تحول نیا

 در. است متفاوت یحقوق نظام دو هر در آن یمبان و است وقوع حال در يکمتر سرعت
 يرأ در زین آن از یبخش که-یبوم حقوق یمبان به استناد با توانیم رانیا یحقوق نظام
 و شرکت از کیشر یحقوق تیشخص استقالل اصل ياستثنا -بود موجود بحث مورد

 سپس و ییقضا هیرو توسط ابتدا را شرکت ونید برابر در سهامدار تیمسؤول تیمحدود
 قیمصاد تیمحدود يراستا در دیبا يساز استوار نیا عتایطب و ساخت استوار نیقوان در
 .باشد استثنائات یمبان شتریب هرچه نییتع و قییتض و
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Piercing the Corporate Veil, Foundations and Effects 
Samira Soleymanzadeh1 

Abstract: 
Following adoption of the notion that a company possesses a separate 
legal personality from those of its shareholders, jurists had to face 
numerous challenges in this regard. One of the most important of these 
challenges is ambiguity concerning separation of the responsibility of 
the company from that of the partner or shareholder in accordance with 
the abovementioned distinction. When a legal entity commits a 
misconduct and behind it there are shareholders or partners who direct 
the main intention of the company and are actually considered its 
controllers, relying on various foundations judges attempt to pierce the 
veil of the legal personality of the company, and place the responsibility 
upon an alter ego.Lifting the legal personality of the company, which is 
exceptional, follows certain intellectual foundations and is witnessed 
more frequently in judgments rendered by courts. This article reviews 
and criticizes a sample of these judgments. 

KeyWords: principal, company, piercing the veil, legal personality, abuse 
of right, responsibility. 
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