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چکیده
محدودیت مسئولیت سهامداران شرکتهای تجاری به سرمایه تعهد شدده توسد ایشدان،
بددهعنددوان یددی مقیددت ددایویی بددرای سددهامداران در ددایون اک ریدت ریدببددهاتفدداق کشددورها
پددیشبینددیشددده ،امددا تئددوری محدددودیت مسددئولیت همدنددان موردبحددس و بررسددی توس د
صاحبیظران حقو ی و ا تصادی است .روش تحقیق به کار گرفتدهشدده در اید مقالده ،روش
تحقیق کتابخایهای است .رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راهحلهدای
ممک فارغ از وضعیت حقو ی موجود برای یافت کارآمدتری راهحدل اسدت .یتدای حاصدله
عبارتند از :محدودیت مسئولیت سدهامداران بده سدرمایه ایشدان ،ازیظدر ا تصدادی و کارآمددی
بهخصوص در بافت گروه شرکتها که بازیگران اصلی دییای ا تصاد امروز هستند ابل توجیه
ییست .هقینههای بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشدتر
از منافع مورد ادعای آن است .لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکتها کده تئدوری کدام
مبنی بر یادیده گرفت شخصیت حقو ی مستقل شرکت و دریتیجه مسدئول دایسدت سدهامداران
برای بدهیهای شرکت است ،میتواید مضرات یاکارآمدی و کژ منشدی یاشدی از محددودیت
مسئولیت را خن ی کند.
تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکاییقیم حقو ی که به یتیجه مشابهی منجر شود جدق در
وایی خاص بایکی و مالیاتی در یظام حقو ی ایران وجود یدارد .لذا دایونگدذاری در اید
زمینه توصیه میشود.
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مقدمه
محدودیت مسئولیت سدهامداران بده سدرمایه ،سدالهاسدت کده بدهعندوان تئدوری پذیرفتده بدرای
شرکتهای تجداری در اغلدب کشدورهای دییدا روا دارد تدا حددی کده شدرکتهدای تجداری در
وا عیت ا تصادی دییدای امدروز بدا محددود بدودن مسدئولیت سدهامداران بده سدرمایه ایشدان ،شدناخته
می شوید؛ امدا تئدوری محددودیت مسدئولیت همدندان موردبحدس و بررسدی توسد صداحبیظدران
حقو ی و ا تصادی است.
همانطور که در ایون تجارت ایران ییق پیشبینیشده مسئولیت محدود سدهامداران بده معندی
محدود بودن مسئولیت سهامداران یا شرکا در بال دیون شرکت به مبلغ اسمی سرمایه آنهاسدت.
در ایون تجارت ایران و یحه اصالحیه آن ،برای سهامداران و شرکای شدرکتهدای سدهامی بدا
مسئولیت محدود و همدنی بخشی از سهامداران شرکتهدای مخدتل  ،محددودیت مسدئولیت بده
میقان سرمایه پیشبینیشده است 8.البته در وایی اک ر کشورهای دیگر ییق چه تدابع یظدام حقدو ی
سویل و چه کام

چنی شرکتهایی پیشبیندیشددهایدد .محددودیت مسدئولیت سدهامداران بده

سرمایه ایشان بدی معناست ،چنایده شدرکت در اثدر فعالیدتهدای خدود بدهموجدب درارداد و یدا
القامات خار از رارداد بیش از سرمایه و داراییهای خود مدیون و ورشکسته شود ،سدهامداران
مسئولیتی در بال مازاد بدهی در مقابل بستایکاران یدارید و بستایکاران هستند که باید ضرر یهدایی
را تحمل کنند و بهاصطالح ا تصاددایان ریسی عدمکفایدت دارایدی در برابدر دیدون و تعهددات،
بروییسازی شده و یا به اثرات جایبی 7تبدیلشده است و به اشخاص خار از شدرکت و منتفعدان
از فعالیت ا تصادی آن منتقلشده است .به دلیل همی اثرات جایبی بحس بر سر مطلوبیت یدا عددم
مطلوبیت محدودیت مسئولیت سهامداران برای جامعه ،میان محققان وجود دارد.
تئوری خرق حجاب که یی تئوری در حقوق کدام

اسدت ،بده معندی کندار زدن حجداب

محافظ سهامداران شرکت و مسئول دایست سهامداران در مقابدل بددهیهدای شدرکت ورشکسدته
است .ای اعده برای مسئول شناخت اشخاصدی کده از شخصدیت مسدتقل شدرکت و محددودیت
 .8ماده  8یحه ایویی اصالح سمتی از ایون تجارت و ماده  36ایون تجارت.
7. Externalization, Externality.
اثرات جایبی و تی وجود خواهند داشت که یی بنگاه یا فرد میتواید فعالیتی را ایجام دهد که به طور مستقیم بر دیگدران (بنگداه
یا فرددیگر) اثر (م بت یا منفی) بگذارد ،لیک به ازاء آن پولی پرداخت یا دریافت یمیکند .به ای معنی که فرد یدا بنگداه ایجداد
کننده اثر جایبی هقینهها یا منافع یاشی از ای عمل را متحمل یخواهد شد.
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مسئولیت سهامداران سوءاستفاده کردهاید ایجادشده است .ای تئوری میتوایدد یاکارآمددیهدای
اعده اولیه محدودیت مسئولیت را جبران یماید.
در ای مقاله پس از درآمدی کوتاه از پیشینه تحقیق و شرح مختصر روششناسدی ،در سدمت
اول به د یل ذکرشده برای کارآمددی محددودیت مسدئولیت و یقدد آنهدا و در سدمت دوم بده
بر رسی اثرات جدایبی محددودیت مسدئولیت در دو بخدش اثدرات جدایبی بدر بسدتایکاران ارادی و
غیرارادی خواهیم پرداخت و در ایتها بهعنوان است نایی بر اعده اولیه محدودیت مسدئولیت ،بدرای
خن ی کردن معایب و جبران یاکارآمدیهدای احتمدالی محددودیت مسدئولیت ،مفهدوم و شدرای
تئوری خرق حجاب شدرکت هدا را بررسدی یمدوده و دریهایدت کارآمددی اید تئدوری در خن دی
یمودن اثرات جایبی مسئولیت محدود را بررسی میکنیم.
 -1مباني نظری و مروری بر مطالعات گذشته
ای مقاله بهصورت غیردستورگرا به تحلیل ا تصدادی محددودیت مسدئولیت و خدرق حجداب
میپردازد .وضعیت موجود حقو ی تنها جهت آشنایی با مفاهیم تعریفشدده و وضدعیت مطلدوب
جهت پیشنهاد ایونگذاری فارغ از وضعیت کنویی وایی تحلیل میشود .در ادامده بدهتفصدیل بده
بررسی مطالعات پیشی و ییق روش پژوهش میپردازیم.
 1-1مطالعات پیشین

مقالههای چاپشده درزمینه خرق حجاب شرکتها عبارتند از :مقالهای با عنوان اعمال اعدده
خرق حجاب شخصیت حقو ی بر مدیران 8و عبور از شخصیت حقو ی شدرکت در فدرت تقلدب
شریی در حقوق ایران ایگلیس 7هر دو مقاله به وضعیت موجدود دوایی و مقایسده تطبیقدی آنهدا
میپردازید درصورتیکه ای مقالده بده صدورت غیدر دسدتورگرا بده تحلیدل ا تصدادی محددودیت
مسئولیت و خرق حجاب میپردازد .مقاله دیگری ییق با «عنوان صالحیت فرا سرزمینی در حقدوق

 .8جنیدی ،لعیا.زارع ،ملیحه " اعمال اعدۀ خرق حجاب شخصیت حقو ی بر مدیران؛ تحلیدل مسدئولیت مددیران شدرکتهدای
سرمایه در بال دیون پرداخت یشدۀ شرکت"  ،مطالعات حقوق تطبیقی ،شماره )8936( )8(4ص .804-16
 .7شهبازی ییا  ،مرتضی ،عیسائی تفرشی ،محمد،کاویایی ،کوروش ،فرجی ،اسماعیل "عبدور از شخصدیت حقدو ی شدرکت در
فرت تقلب شریی در حقوق ایران و ایگلیس" مجله حقو ی دادگستری ،شماره  )8930( ،26ص .93-3
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بی الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقو ی شرکت» 8به چداپ رسدیده کده از منظدر حقدوق
بی الملل به موضوع پرداخته است .درحالیکه ای مقالده از منظدر حقدوق خصوصدی و تجدارت و
تحلیل ا تصادی حقوق موضوع موردیظر را بررسی میکند .در منابع خارجی مهمتری اثر در اید
زمینه مقاله محدودیت مسئولیت و شرکت ایستر بوک 7اسدت کده مدورد اسدتناد تحقیقدات بعددی
رارگرفته است .در ای مقالده ادعاشدده محددودیت مسدئولیت ازیظدر ا تصدادی کارآمدد بدوده و
هقینههای اجتماعی ایدک آن با خدرق حجداب شدرکتهدا ابدلرفدع اسدت .در پدژوهش حاضدر
یظرات طرحشده در مقاله ایستر بوک و مقا ت بعدی که بده شدرح و بسد آن پرداختدهایدد یقدد
میشود و یتای متفاوتی حاصل میشود.
 -2-1روش پژوهش

از کارآمدددی ا تصددادی در ای د مقالدده بددهعنددوان معیدداری بددرای سددنجش مطلوبیددت اعددده
محدودیت مسئولیت و خرق حجاب شرکتهدا اسدتفادهشدده اسدت .در تحلیدلهدای ا تصدادی
حقوق از معیار کارآمدی  Kaldor-Hicksاستفاده میشود .ای روش کارآمدی ا تصدادی را بده
حداک ر سازی ثروت تعبیر میکنند .حداک ر سازی ثدروت زمدایی حاصدل مدیشدود کده مندافع
حاصل از وضعیت موردمطالعه بهصورت کلی بیشتر از هقینههای آن باشد بهیحویکده کسدایی
که از ای سیستم سود بردهاید بتوایند خسدارات زیدان دیددگان را جبدران یمایندد .هرچندد یدی
شخص به ضرر فرد دیگر منافع بیشتری ببرد و ای ضرر را ییق جبدران یکندد ،فقد کدافی اسدت
منافع کلی بیشتر باشد.

9

برای سنجش کارآمدی ا تصادی 6بر اسدا

معیدار  Kaldor-Hicksعناصدر ذیدل موردبررسدی

رار میگیرد :الف .تسهیم ریسی به ای معنی که ریسی اصو ً باید بر عهده شخصی باشدد کده
از فعالیت ا تصادی موردمطالعه سود میبرد یا درت تحمدل آن را دارد ،ب .کداهش هقیندههدای
 .8محبی ،محس  ،و ضیایی ،یاسر" ،صالحیت فرا سرزمینی در حقدوق بدی الملدل در پرتدو خدرق حجداب شخصدیت حقدو ی
شرکت" مجله حقو ی بی الملل ،شماره  ،(8936) ،62ص .90-2
”7. Easterbrook, Frank. H., Fischel, Daniel. R. “Limited Liability and the corporation
University of Chicago Law Review, Vol: 52 (1985) Pp 89-117.
9. Coleman, Jules, L. “Efficiency, Utility, and Wealth Maximization” Yale University
Faculty Scholarship Series )1980) p 30.
6. Efficiency.
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یظارت و رارداد است .هقینههای ایعقاد رارداد و یظارت در یییهداد کارآمدد یبایدد بدا باشدد.
پ .ریسیپذیری مطلوب به ای معنی که تسهیم ریسی و هقینهها یباید به یحوی باشد کده جلدو
ریسیپذیری و فعالیتهای جدید موردییاز جامعه را بگیرد و یه در حالتی باشد که بول ریسدی
با برای جامعه ایجاد خطر کند 8.لذا درصورتیکه یییهاد حقدو ی ،ریسدی ایجادشدده در اثدر
فعالیتهای اشخاص را بر عهده شخص ایشان رار دهد و یه ثالس ،هقیندههدای درارداد و یظدارت
را کاهش دهد و ییق مایع فعالیتهای مفید به دلیل ریسی با یگردد ،ای یهاد کارآمدد محسدوب
میشود.
با توجه به اینکه گروه شرکتها ،7مهمتری فعا ن ا تصدادی دییدای امدروز هسدتند ،در کلیده
مباحس ،بهصورت خاص ،کارآمدی مسئولیت محدود و خرق حجاب در مورد گروه شدرکتهدا
ییق بررسیشده است.
 -2کارآمدی محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب
حال با توجه به عوامل پیشگفته ،کارآمدی محدودیت مسئولیت سدهامداران و سدسس خدرق
حجاب در ادامه مورد تحلیل رار میگیرد.
 -2-1تحلیل اقتصادی مزایا و معایب محدودیت مسئولیت سهامداران

در ادامه با برشمردن مقایای ادعاشده برای کارآمدی ا تصادی مسدئولیت محددود سدهامداران
به تحلیل و یقد ای مقایا و ذکر معایب آنها میپردازیم.
 -2-1-1کارآمدی اقتصادی (یا مزایای) محدودیت مسئولیت سهامداران و نقد آن
مواردی که ادعا میشود باعس کارآمدی محدودیت مسئولیت سهامداران هستند عبارتند از:

”8. Freedman, Judith. “Limited Liability: Large Company Theory and Small Firms
Modern Law Review, Vol: 63 No: 3(2000) P 31.
.7گروه شرکتها ( :)Company Groupشرکتهای وابسته یا تابعه عبارت از شرکتهایی هستند که بهصدورت مسدتقیم از
طریق مالکیت سهام و یا بهصورت غیرمستقیم از طریق سهام ممتازه یا سایر طرق پیشبینیشده در اساسنامه یا با کسدب اک ریدت
اعضای هیات مدیره در کنترل شرکت مادر باشند .به مجموعه شرکتهای مادر و وابسته یا تابعه گروه شرکتها گفته میشدود.
مسئله مسئولیت در گروه شرکتها ممک است در رابطهی شرکت مادر و وابسته یا دو شرکت وابسته به یی شرکت مدادر کده
هویت جداگایه آنها برای ثالس محرز یبوده است ،مطرح گردد.
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الف -تجمیع سرمایه و تشویق سرمایهگذاری

در استد ل به یفع محدودیت مسئولیت سهامداران ،گفتدهشدده اسدت :محددودیت مسدئولیت
موجب جمع شدن سرمایه و بول ریسی سرمایهگذاری توس سرمایهگذارایی که صدد اداره و
مدددیریت شددرکت را یداریددد مددیشددود زیددرا در صددورت یبددود محدددودیت مسددئولیت ،اشددخاص
بهخصوص ثروتمندان ،حاضر به بول ریسدی سدرمایهگدذاری یمدیشدوید بده اید دلیدل کده در
صورت وجود مسدئولیت تضدامن ی ،شدریکی کده ثدروت بیشدتری دارد ،در بدال پرداخدت دیدون
شرکت متحمل ضرر بیشتری خواهد شد.

8

در مقابل ای ادعا ،چنی استد ل شده ،ای یظریه وی اما یاکافی است زیدرا مسدئولیت یسدبی
ییق میتواید همی اثر را به دیبال داشته باشد؛ بهخصوص زمایی که تعداد سهامداران زیاد باشد کده
در ای صورت مسئولیت هر یی از آنها معادل با درصد یاچیقی از مسئولیت شدرکت مدیشدود.
بهعالوه تجمیع سرمایه و تشویق به سرمایهگذاری با محدود کدردن مسدئولیت سدهامداران تنهدا در
مورد سهامداران جقء و متعدد شرکت های سدهامی عدام بدقرا صدادق اسدت و در مدورد گدروه
شرکتها یگرایی در مورد در معرت ریسی رار گرفت سدرمایهگدذارایی کده در اداره شدرکت
یقش یدارید ،وجود یدارد.

7

ب -لزوم محدودیت مسئولیت برای بازار سهام

به یفع کارآمدی ا تصادی محدودیت مسئولیت استد ل میشود و درصدورتیکده مسدئولیت
سهامداران مشخص یباشد ارزش سدهام ییدق بدرای هدر سدهامدار ،بده یسدبت دارایدی شخصدی او و
مقداری از ثروت وی کده در معدرت خطدر درار مدیگیدرد ،متییدر اسدت 9.اید اسدتد ل ییدق بدا
مشکالت جدی مواجه است زیرا تاریخ بازار سرمایه را یادیده میگیرد .بیش از یی درن بدل از
ایجاد محدودیت مسئولیت در ایگلستان در سال  8166بازار توسعهیافتهای برای سهام شرکتهدای
دارای مسئولیت تضامنی وجود داشته است.
8. Manne, Henry. “Our Two Corporation Systems: Law and Economics”, Virginia Law
Review, Vol: 53, No: 2, (1967) P 260.
7. Blumberg, Phillip, The multinational challenge to corporation law: the search for a new
corporate personality (Oxford :Oxford University Press 1993) .P 125.
9. Halpern, Paul, Trebilcock, Michael ., Turnbull, Stuart. “An Economic Analysis of
Limited Liability in Corporation Law” The University of Toronto Law Journal, Vol: 30
No.: 2 (1980) P122.

محدودیت مسئولیت سهامداران و خرف حجاب شرکتها

43

در پایان رن هفدهم بازارهای سرمایه برای سهام شدرکتهدای ایگلیسدی هدم در لنددن و هدم
شهرهای کوچی وجود داشته است و اید بدازار در حددی توسدعهیافتده بدود کده در سدال 8432
مجلس تشخیص میدهد تصویب وایی برای تنظیم بازار سرمایه و د

ن سدهام ضدروری اسدت.

ایگلستان در ای مورد است ناء یبوده و در هلند و بلژیی ییق بدازار سدهام توسدعهیافتده وجدود داشدته
است ،لذا مسئولیت تضامنی به صورتی که در بحس تئوری مطدرح مدیشدود مدایعی بدرای توسدعه
بازار سهام یبوده است.

8

ج -کاهش هزینههای نظارت و امکان تفکیک مدیریت از مالکیت

مقیت دیگری که ادعاشده محدودیت مسدئولیت را کارآمدد مدییمایدد ،کداهش هقیندههدای
یظارت به دلیل محدود بودن مسئولیت است که بهیوبه خود امکان تفکیی سرمایهگدذاری و اداره
شرکت را فراهم میکند.
بر اسا

اید اسدتد ل ،سدرمایه بدا و فعالیدت تجداری و تولیدد تخصصدی تنهدا بدا تفکیدی

مسئولیتها و تعهدات و تخصیص آنها به اشخاص متخصص ممک است .کارکندان بدیسدرمایه
و سرمایهداران فا د تخصص در کنار هم میتوایندد فعالیدتهدای تجداری و تولیددی تخصصدی و
ییازمند سرمایه با را ایجام دهندد .البتده تقسدیم عملکدرد بدی هقینده ییسدت .جداسدازی سدرمایه از
مدیریت به ای معنی است که سرمایهگذاران باید برای حفدظ سدرمایه خدود مکداییقمهدایی بدرای
یظارت بر مدیران و کارکنان و تضمی عملکردشان پیشبینی کنند .مدیران ییق چون سرمایهگدذار
ییستند و سود سرمایهگذاری را به دست یمیآورید ،ایگیقه کافی برای کارآمددی کامدل یداریدد؛
بنابرای هرچند جداسازی سدرمایه و مددیریت بده ایجدام فعالیدتهدای تولیددی و تجداری ییازمندد
سرمایه و تخصص با کمی مدیکندد ،امدا هقیندههدای یظدارت را ییدق بدا مدیبدرد .محددودیت
مسئولیت هقینه ای جداسازی و تخصدص گرایدی را کداهش مدیدهدد .بدا محددودیت مسدئولیت
سرمایهگذاران خطر از دست دادن سرمایه خود به دلیدل تصدمیمات مددیران را مدیپذیریدد؛ زیدرا
میقان ای ریسی مشخص و محدود به سرمایه ایشان است.

7

8. Pistor, Katherina. Y., et al, “The Evolution of Corporate Law: A Cross-Country
Comparison” University of Pennsylvania, Journal of International Economic Law,
Vol.:23 No: 4. (2003) P 800.
7. Jensen, Michael. C., Meckling, William. H. “Theory of the Firm: Managerial Behavior,
Agency Costs and Ownership Structure” Journal of Financial Economics, Vol.: 3 No.: 4
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ای بحس موجه و صحیح است اما محددودیت مسدئولیت و یدا تضدامنی بدودن آن ،بدر گدروه
شرکتها تأثیری یخواهد داشدت ،زیدرا در گدروه شدرکتهدا ،شدرکت مدادر بدههرحدال بدر همده
تصمیمگیریها یظارت میکند و کلیه فعالیتهای شعبه را تحت یظر دارد و تیییر اعده مسدئولیت
در مورد آنها تیییری ایجاد یمیکند.

8

د -کاهش هزینههای نظارت بر شرکا

از دیدگاه طرفداران کارآمددی محددودیت مسدئولیت ،محددود بدودن مسدئولیت هقیندههدای
یظارت بر دیگر سهامداران را کاهش میدهدد بدا اید توضدیح کده در صدورت وجدود مسدئولیت
تضامنی هرچقدر سهامداران دیگدر ثدروت بیشدتری داشدته باشدند ،احتمدال اینکده یدی سدهامدار
مجبور به پرداخت بیشتر برای تصفیه دیدون شدود ،کمتدر اسدت بدر اسدا

اید ر یدم سدهامداران

میبایست دیگر سهامداران را تحت یظر بگیرید تا اطمینان حاصدل کنندد کده ایشدان دارایدیهدای
خود را به دیگران منتقل یکنند در مقابل محدود بودن مسئولیت هویت و دارایی دیگر سدهامداران
را بیاهمیت میسازد و هقینههای مذکور را از بی میبرد .اما در رد ای استد ل بایدد گفدت کده
ای مشکل مربوط به مسئولیت تضامنی است ،زمایی که هدر یدی از شدرکا موبدف بده پرداخدت
تمامی دیون شرکت شود و بخواهد به یسبت سدهم بده سدایر شدرکا مراجعده یمایدد امدا در سیسدتم
مسئولیت یسبی چنی مشکلی وجود یدارد .بهعالوه در مورد گروه شرکتها ،شدرکت مدادر تنهدا
سهامدار خواهد بود و ای مسئله حتی در صورت وجدود مسدئولیت تضدامنی هدم در مدورد گدروه
شرکتها موضوعیت یدارد.

7

ه -تنوع سبد سرمایهگذاری و درنتیجه ریسکپذیری بیشتر

مقیت دیگر مورد ادعا برای محدودیت مسئولیت ای است کده محددودیت مسدئولیت باعدس
تنوع سرمایهگذاری به یحو کارآمدتر میشود .سرمایهگذاران میتوایند با داشت یی سدبد متندوع
از سهام ریسی را به حدا ل برسایند .لذا شرکتها میتوایند با هقینه کمتری سدرمایه جمدع کنندد

(1976) P 310.
8. Blumberg, Phillip, ibid. Page130.
7. Lorie, James. H., Hamilton, Mary. The Stock Market: Theories and Evidence,
(Pennsylvania: R. D. Irwin. 1973). P 45.
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چون سرمایهگذاران مجبور به بول ریسی با یی ییسدتند 8.دریتیجده گفتده مدیشدود محددودیت
مسئولیت باعس تصمیمگیری بهتر در مورد سرمایهگذاری میشدود .هنگدامیکده سدرمایهگدذاران
سبدی از سهام متنوع دارید ،مدیران میتوایندد در هدر پدرو های کده سدودآور بده یظدر مدیرسدد،
سرمایه گذاری کنند بددون اینکده یگدران از بدی بدردن کلیده دارایدی سدرمایهگدذاران باشدند .لدذا
میتوایند در پرو ههای پر ریسیتر مایند تولیدد محصدول جدیدد ییدق سدرمایهگدذاری کنندد .هدر
سرمایهگذار با داشدت سدهم در شدرکتهدای دیگدر اید ریسدی را مدیپدذیرد؛ امدا در صدورت
مسئولیت یامحدود مدیران موبف بده اجتنداب از بدول پدرو ههدای پدر ریسدی هسدتند .دریتیجده
پرو ههای پر ریسی هرگق اجرایی یمی شوید که به ضدرر جامعده اسدت؛ بندابرای بدر اسدا
استد ل هم کارآفرینان و هم اجتماع از محدود بودن مسئولیت سهامداران سود میبرید.

اید

7

در ایتقاد به ای مقیت ییق میتوان استد ل کرد که مقایای سدرمایهگدذاری و ریسدیپدذیری
بیشتر ،باید در مقایسه با هقینههای اثرات جایبی محدودیت مسئولیت ،سنجیده شدوید .محددودیت
مسئولیت با رار دادن اشخاص در محی مصنوعی کسب وکار کده در آن ،بدول ایجدام فعالیدت-
های بیشازحد خطریاک برای شخص عوا بی یدارد ،باعس بدیمسدئولیتی مدیشدود .درحدالیکده
منظور از وضع واعد مسئولیت مدیی و مسئولیت تولیدکنندگان کدا  ،تشدویق تولیدکننددگان بده
کاهش ریسی و یا اجتناب از فعالیتهای پر ریسی است امدا محددودیت مسدئولیت سدهامداران
شرکتها ،شرکت را به ریسیپذیری بیشتر و ایتقال اثدرات جدایبی آن بده افدراد جامعده ،تشدویق
مییماید .همدنی باید دید چه حدی از ریسیپذیری مطلوب و موردییاز جامعه است.

9

و -جلوگیری از هزینههای گزاف وصول مطالبات از شرکا

مقیت دیگر عنوان شده برای محددودیت مسدئولیت دروا دع ایدرادی اسدت کده بده مسدئولیت
یامحدددود و تضددامنی وارد مددیکننددد و عبددارت اسددت از هقینددههددای گددقاو وصددول طلددب بددرای
بستایکاران در صورت وجود مسئولیت تضامنی ،با ای استد ل که درصورتیکه شرکا مسدئولیت
8. Manne, H. ibid Page 267.
7. Easterbook, Frank ,& Daniel Fischel The Economic Structure of Corporate Law .
(Massachusetts: Harvard University Press. 1999) P 23.
9. Flaningan, Richard. M. “The Economic Structure of the Firm” Osgoode Hall Law
Journal, Vol: 33 (1995) P 110.
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تضامنی داشته باشند سیستم ضایی با ایبوهی از پرویدههای بستایکاران علیه شدرکای متعددد دارای
مسئولیت تضامنی و دعاوی مابی آنها مواجه میشود؛ اما تاریخ ای ادعا را تایید یمیکندد .اک در
ایا ت آمریکا تا سال  8190مسئولیت یامحدود را پذیرفته بودیدد .همدندی در ایگلسدتان تدا سدال
 8160مسئولیت یامحدود بود و با مشکالت ضایی عمدهای مواجه یبوده اسدت .بدهعدالوه توسدعه
سیستم ضایی و آسانتر شدن اجرای آراء ضایی و ییق امکان طرح دعاوی گروهدی ،هقیندههدا و
دشواریهای طرح دعوا علیه سهامداران را کاهش داده است.

8

بهعالوه مسئله هقینههای وصول طلب در موارد مربوط به مسدئولیت بدی شدرکتهدای عضدو
گروه شرکتها بیاهمیت است .در گدروه شدرکت هدا سدهامدار عمدده شدرکت مدادر و یدا چندد
شرکت عضو گروه هستند که بهراحتی می توایندد طدرو دعدوا درار گیریدد و دشدواری و هقینده
یامعقولی برای طرح دعوی علیه ایشان وجود یدارد.

7

ز -اجتناب از هزینههای قراردادی تغییر قاعده مسئولیت

دلیل یهایی ارائده شدده بده یفدع کارآمددی محددودیت مسدئولیت عبدارت اسدت از اجتنداب از
هقینددههددای ددراردادی بددرای تیییددر اعددده مسددئولیت و محدددود کددردن مسددئولیت سددهامداران،
درصورتیکه اعده پیشفرت مسئولیت ،محدود بودن مسئولیت باشد ،سهامداران بددون ییداز بده
مذاکره برای ایعقاد درارداد مصدون از مسدئولیت خواهندد بدود؛ امدا درصدورتیکده اعدده اصدلی
مسئولیت ،مسئولیت یامحدود باشد ،طرفیندی کده مایدل بده اجتنداب از مسدئولیت یامحددود هسدتند
مجبور به در شرط های مناسب برای عدم مسدئولیت یدا عددم امکدان رجدوع بده سدهامداران ،در
راردادهای شرکت هستند که هقینهبر است؛ اما پاسخی که بده اید کارآمددی مدورد ادعدا بدرای
مسئولیت محدود وجود دارد ای است که ایعقاد چنی راردادهدایی در بسدیاری از موا دع چنددان
مشکلساز ییست .در مورد معامالتی که راردادهای استایدارد برای آنهدا وجدود دارد ،هقیندهای
برای در ای شروط و مذاکره آنها وجود یدارد.
در ایگلسدتان و اسددکاتلند بددل از تصددویب ددایون مسددئولیت محدددود ،شددرکتهددای بیمدده کدده
بهصدورت شدرکتهدای سدهامی بدا مسدئولیت تضدامنی فعالیدت داشدتند ،در بیمدهیامدههدای خدود
8. Hansmann, Henry. & Kraakman, Rainier. “Toward Unlimited Share-holder Liability
for Corporate Torts” Yale Law Journal, Vol.:100 No:7 (1991) P 1894.
7. Blumberg, Phillip, ibid, Page 135.
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محدودیت مسئولیت به اموال خود شرکت را شرط میکردید .اما زمایی کده راردادهدا اسدتایدارد
یباشند ،محدود یمدودن مسدئولیت بدا درارداد هقیندههدای زیدادی را تحمیدل مدیکندد و در مدورد
بسددتایکاران غیددرارادی کدده بدده دلیددل القامددات خددار از ددرارداد ،بسددتایکار شددرکت و دریهایددت
سهامداران میشوید ییق امکان شرط عدم مسئولیت راردادی وجود یدارد.

8

اما از سوی دیگر ،محدودیت مسئولیت را ییق میتوان با رارداد به مسئولیت یامحددود تبددیل
کرد و در بسیاری از موا ع در راردادها مسئولیت یامحدود مطلوب است؛ بنابرای همدنان بحدس
هقینههای راردادی باوجود

اعده عام محدودیت مسدئولیت یدا مسدئولیت تضدامنی وجدود دارد.7

باوجود اعده عام محددودیت مسدئولیت ،بدرای مسدئولیت سدهامداران بدهخصدوص بدرای گدروه
شرکتها ییاز به رارداد وجود دارد .در بسیاری از موا ع از تضامینی مایند تضدمی شدرکت مدادر
برای فعالیت شرکتهای وابسدته اسدتفاده مدیشدود .لدذا مدیتدوان گفدت ،مسدئولیت محددود ییدق
هقینههای راردادی برای موا عی که مسئولیت سهامدار مطلوب است که شامل گروه شدرکتهدا
میشود را با میبرد .اما در رابطه با سهامداران عام شرکت مادر ،استد ل اولیه به یفدع مسدئولیت
محدود ،همدنان موجه است.
 2-1-2معایب یا اثرات جانبي محدودیت مسئولیت سهامداران
بر اسا موارد ذکرشدده بدا  ،کارآمددی ا تصدادی محددودیت مسدئولیت بدا ایتقدادات مهمدی

روبهرو است .ایجاد اثرات جایبی از مهم تدری معایدب محددودیت مسدئولیت اسدت .بده دلیدل اینکده
محدودیت مسئولیت ،ریسی افقایش بدهی به یسبت دارایی را افقایش میدهدد ،سدهامداران بددون
بول هقینههای فعالیت ا تصادی خود برای اشخاص ثالس از کلیده مقایدای محددود بدودن مسدئولیت
سهامداران بهدره مدیبریدد .سدمتی از اید هقیندههدا بدر دوش بسدتایکاران درار مدیگیدرد .منتقددان
محدودیت مسئولیت بر روی همی خطر اخال دی (کدژ منشدی) ،9بده معندی ایگیدقه ایجادشدده بدرای
سهامداران در ایتقال هقینه فعالیتهای پر ریسی به بستایکاران ،تأکید میکنند .در ادامده بده بررسدی
اثرات جایبی ایجادشده توس محددودیت مسدئولیت سدهامداران در دو بخدش تدأثیر بدر بسدتایکاران
.8همان.ص .894
7. Meiners, Roger. E., Mofsky, J. S., Tollinson R.D. “Piercing the Veil of Limited
Liability” Delaware Journal of Company Law, Vol: 4 (1979) P: 540.
9. Moral hazard
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غیرارادی به معنی اشخاصی که بدون سابقه راردادی با شرکت در اثر حوادث یاشی از فعالیدتهدای
شرکت آسیبدیده و مستحق جبران خسارات هستند و بستایکاران ارادی یا راردادی میپردازیم.
الف -تأثیر محدودیت مسئولیت بر بستانکاران غیرارادی

بحس اثرات جایبی محدودیت مسئولیت ،بهخصدوص در رابطده بدا بسدتایکاران غیدرارادی کده
دریتیجه فعالیتهدای شدرکت خسدارت مدی بینندد صدادق اسدت لدذا مسدئولیت محددود در مدورد
بستایکاران غیرارادی و رباییان شبه جرم یا القامات خار از رارداد یاکارآمد اسدت .در صدورت
بروز خسارت یاشی از فعالیتهای شرکت به اشخاص ثالس و عدم تکافوی امدوال شدرکت بدرای
پرداخت آن ،ریسی به رباییان منتقل میشود درحالیکه ای ریسی باید توس سدهامداران کده
از کسبوکار سود میبرید و یا مشتریان آنها تحمل میشد و یه شخص ثال ی که هیچ منفعتدی از
فعالیت صورت گرفته یبرده است .ای ایتقال ریسی یادرست ،بدرخالو فلسدفه دوایی مسدئولیت
مدیی که هدو آنها کم کردن ایگیدقه فعالیدت در زمیندههدای پرخطدر اسدت مدیباشدد .بده اید
صورت که محدودیت مسئولیت فعالیت درزمینههای پرخطر را تشویق میکند.
در صورت بول محدودیت مسئولیت بدون شیوه جبرایی برای جلوگیری از سوء استفادههدای
احتمالی گروه شرکتها برای ایجام فعالیتهای پر ریسدی ،شدرکتهدای جدیدد تشدکیل داده و
فعالیتهای دارای ریسی زیاد را در ای شرکتها متمرکق میکنند که برخالو اهدداو دایویی
حقوق شرکتها و حقوق مسئولیت مدیی است.

8

ب -محدودیت مسئولیت و تأثیر بر بستانکاران قراردادی

طرفددداران کارآمدددی مسددئولیت محدددود ادعددا مددیکننددد کدده در مددورد بسددتایکاران ارادی یددا
راردادی ،هیچ بروییسازی صدورت یمدیگیدرد زیدرا در درارداد ،طدرفی مدیتوایندد بدا در در
رارداد اعده مسئولیت را تیییر دهند.

7

بستایکاران ارادی یدا دراردادی شدامل :کارمنددان ،مصدروکننددگان ،بسدتایکاران تجداری و
وامدهندگان میشود مبنای استد ل طرفدداران کارآمددی محددودیت مسدئولیت اید اسدت کده
8. Blumberg, Phillip, ibid, Page: 140.
7. Coase, Roland. “The Problem of Social Cost” Journal of Law & Economics, Vol: 3
No: 1, (1960) P 20.
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آیده بستایکاران ارادی به دست میآورید ،یتیجه ریسکی است که پذیرفتهایدد .طدرو درارداد بدا
شرکت ،از بل هقینه ریسیهای معلوم را با بول یرخ بهره یا یرخ رارداد ،پذیرفتده اسدت و اید
در حالی است که بستایکاران میتوایستند سدرمایه یدا خددمات خدود را در فعالیدت کدمخطرتدری
بهکارگیرید .آنها در مقابل دریافت سود بیشتر ریسی عدم ایفاء تعهدات را پذیرفتدهایدد بندابرای
بروییسازی و تحمل اثرات جایبی منفعت دیگران ،در مورد آنها رخ یدداده اسدت 8.همدندی در
دفاع از محدودیت مسئولیت در بال بستایکاران راردادی گفتدهشدده ،مددیران و سدهامداران ییدق
ایگیقه دارید تدا ریسدی فعالیدت خدود را بدرای کداهش یدرخ بهدره و سدایر مطالبدات طدروهدای
راردادی و با رفت اعتبار خود ،کاهش دهند.

7

مطالب ذکرشده فوق تا جایی صحیح هستند کده تدوان مدذاکراتی طدرفی در درارداد در حددی
باشد که بتوایند آزادایه تصمیمگیدری یمایندد در چندی شدرایطی ،ایتخداب آزادایده آنهدا بدر اسدا
ریسی و سود مدورد ایتظدار بدوده امدا در حقدوق راردادهدای مددرن پذیرفتدهشدده اسدت کده همده
راردادها با اراده و درت مذاکراتی برابر منعقد یمیشوید .لدذا بایدد مدابی اید یدوع از راردادهدا و
راردادهای ارادی ییق تفکیی ائل شد .در راردادهایی مایند درارداد کدار ،راردادهدای مصدرفی و
کسبوکارهای کوچدی ،ددرت معدامالتی طدرفی برابدر ییسدت .از سدوی دیگدر حتدی در مدورد
طددروهددای ددراردادی دارای دددرت معددامالتی بددا  ،تیییددر اعددده مسددئولیت هقیندده بیشددتری دارد.
هنگامیکه اعده اصلی ،محدودیت مسئولیت سهامداران اسدت ،اصدل بدودن محددودیت مسدئولیت
به یفع منتفع از مسئولیت محدود خواهد بود ،زیرا با توجه به اصل تعصب به یفدع وضدعیت موجدود،

9

تیییر اعده ایویی محدودیت مسئولیت با رارداد دارای یمت خواهد بود .برای م دال ممکد اسدت
وامدهندگان خواستار تیییر اعده مسئولیت و یا ارائه تضمی شخصی از سوی سهامداران بدرای بهدره
پایی تر باشند ،در ای صورت مقیتی که سهامداران از ارائه ای تضدمی و بدول مسدئولیت یامحددود
به دست میآورید بیشتر از زمایی است که اعده پیشفرت ،مسدئولیت یامحددود بدود 6.بندابرای در
8. Posner, Richard Allen. “The Rights of Creditors of Affiliated Corporations” University
of Chicago Law Review, Vol.: 43. (1976) P 506.
7. Smith, Clifford. Warner, Jerold. B. “On Financial Contracting: An Analysis of Bond
Covenants” Journal of Financial Economics, Vol.: 7 No.:2. (1979) P 121.
 “default-rule bias” .9اعده رفتارشناسی ا تصادی به ای معنی که تیییر اعده پیش فرت مستلقم پرداخت هقینه است.
6. Cheng, Thomas. K. “An Economic Analysis of Limited Shareholder Liability in
Contractual Claims” Berkeley Business Law Journal, Vol:112 (2014) P 30.
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مددورد بسددتایکاران ارادی ییددق اعددده محدددودیت مسددئولیت بدده یفددع سددهامداران اسددت و سددهامداران
میتوایند از ای اعده بهصورت فرصتطلبایه به ضرر هقینههای اجتماعی ،استفاده کنند.
از مباحس با میتوان یتیجه گرفت محدودیت مسدئولیت سدهامداران بدیش از آیکده راهحلدی
کارآمد باشد ،سوبسیدی به یفع کسبوکار شرکتها برای تشدویق رشدد ا تصدادی اسدت 8.زیدرا
باوجود مشکالت یاشی از کژ منشی و ریسدیپدذیری بدا  ،محددودیت مسدئولیت بدرای تشدویق
سرمایهگذاری زم است و ادعا میشود مقایدای اید سدرمایهگدذاری بدیش از مضدرات و اثدرات
جایبی آن است و حذو محدودیت مسئولیت چارهساز ییست.

7

از سوی دیگر بهجای حذو محدودیت مسئولیت سهامداران و تیییر اعده مسئولیت میتدوان
از اعده ثایویه و است نایی خدرق حجداب شدرکتهدا اسدتفاده یمدود کده در ادامده بده اید مبحدس
میپردازیم.
 -2-2مفهوم و تحلیل اقتصادی خرق حجاب شرکتها

خرق حجاب 9شرکتها یی دکتری سنتی کام
تعریف سنتی ای دکتری در کام

است که ریشه در اعدده ایصداو دارد.

عبارت است از مسئول دایست سهامدار بده پرداخدت دیدون

شرکت زمایی که تشکیل شرکت صوری یدا بده صدد تقلدب و هنگدامیکده کنتدرل سدهامدار بدر
شرکت در حدی بوده است که شرکت را به «خودِ دیگر» سهامدار 6یا ابقاری در دسدت سدهامدار
تبدیل کرده باشد .مجرای اصدلی خدرق حجداب در رابطده شدرکت مدادر و شدرکت وابسدته و یدا
شرکتهایی است که سهامداران محدود آنها بهعندوان مددیر هدم عمدل مدیکنندد 6.اعمدال اید
تئوری در امریکا و ایگلستان روا دارد البته در ایگلستان بهصورت محدودتر است .دوایی مشدابه
با ای تئوری در حقوق کشورهای سویل هم دیده میشود.

4

8. Millon, David. “Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility, and the Limits
of Limited Liability” Washington & Lee Legal Studies Paper Vol.:08 (2006) P 133.
7. Shavell, Steven. “Liability for Harm versus Regulation of Safety” Journal of Legal
Studies, Vol.: 13. (1984) P 360.
9. Veil Piercing
6. Alter ego
6. Thompson, R. B. “Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study” Cornell Law
Review, Vol.: 76. (1991) P 1058.
4. Glynn, T. P. “Beyond 'Limiting' Shareholder Liability: Vicarious Tort Liability for
Corporate Officers” Vanderbilt Law Review, Vol: 57 No:2(2004) P 331.
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خرق حجاب شرکتها در زمان حیات شدرکتهدا یدا پدس از ایحدالل و ورشکسدتگی آنهدا
ابل طرح است .کنار گذاشت شخصیت حقو ی مستقل شدرکت از سدهامداران و مددیران امکدان
دارد به د یل مختلفدی ایجدام شدود ازجملده :اعمدال دوایی تابعیدت ،حمایدت از سدرمایهگدذاری
خارجی ،استفاده از موافقتیامههای داوری و البته مهمتدر از همده خدرق حجداب شدرکت جهدت
یادیده گرفت مسئولیت محدود سهامداران در برابر بستایکاران که تنهدا مدورد آخدر موردبحدس و
موضوع ای مقاله است.
 -2-1تبیین مفهوم و کاربرد در حقوق کامن ال

هنگامیکه داراییهای شرکت برای پرداخت دیون کافی ییست ،بستایکاران شرکت به دیبدال
راهحلهای حقو ی برای مسدئول شدناخت اشدخاص دخیدل در شدرکت ورشکسدته خواهندد بدود.
مهمتری ای تئوریها ،تئوری خرق حجاب شرکتها است 8.خرق حجاب یی دکتدری کدام
است و دادگاهها در اعمال آن آزادی عمل داریدد .از آرا دادگداههدای ایگلسدتان 7و امریکدا دو
معیار ذیل برای اعمال اعده خرق حجداب شدرکتهدا ابدلاسدتخرا اسدت :اول معیارهدایی کده
یشان دهنده مندافع مشدترک سدهامدار و شدرکت هسدتند کده در صدورت اثبدات آنهدا دادگداههدا
بهاصطالح شرکت را «خودِ دیگر» خوایده مییامندد -8 :کنتدرل خوایدده بدر شدرکت -7 9کمبدود
سرمایه  -9عدم رعایت مسائل شکلی شرکت  -6اختالط اموال خوایده بدا امدوال شدرکت 6دوم و
در کنار معیار با  ،معیار رفتار غیرمنصفایه یا تقلب کده مدیتوایدد در حدد دور زدن دایون و یدا بده
جدیت کالهبرداری باشد.
در مورد گروه شرکتها ،دادگاهها معیارهای دیگری را ییق مایند اینکه آیا شرکتهای گدروه
مدیران مشترک و یا فعالیت مشترک دارید را بررسی میکنند.

6

 .8همان ص 998
”7. Ottolengh, S. “From Peeping Behind the Corporate Veil, to Ignoring It Completely
The Modem Law Review, Vol.: 3 No.: 3 (1990) P: 3357.
9. Farrington, J. F. “Piercing The Connecticut Corporate Veil” Bridgeport Law Review,
Vol: 109 No: 5(1983) P 120.
6. Cox, James. D ,& Thomas.L Hazen Cox and Hazen's Treatise on the Law of
Corporations, 3rd (New York: West Academic, 2011) p 126.
)6. Kinney Shoe Corporation v. Polan. (1991
)Sea-Land Services, Inc. v. Pepper Source .(1993
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الف -معیارهای نشاندهنده منافع مشترک

همان طور که گفته شد چهدار معیدار بدرای تشدخیص مندافع مشدترک شدرکت و سدهامداران آن
موردبررسددی ددرار مددیگیددرد .ذیدالً بددهتفصددیل اید معیارهددا بددا اسددتفاده از آراء پرویدددههددای پیشددرو
میپردازیم.
 -1کنترل
جهت تعیی کنترل خوایده دعوای خرق حجاب بر شرکت ،میقان مالکیت معیار تعیدی کنندده

ییست و کنترل وا عی در تصمیمگیریها بررسی میشود چه مالکیدت زیدر  60درصدد و چده 800
درصد باشد .البته کنترل و تسل خوایده بر شرکت بهتنهایی بدرای خدرق حجداب شدرکت کدافی
ییست و ای امر حتی در مورد شرکتهای دارای یی سهامدار ییق صادق است .عالوه بدر کنتدرل
برای یادیده گرفت شخصیت حقو ی شرکت ،ییاز به همراهی عناصر دیگری مایند کمبود سدرمایه
یا اختالط اموال ییق ،وجود دارد.

8

 -2کمبود سرمایه
تصمیمگیری در مورد میقان سرمایه کافی برای شرکتها ،آسان و دارای اسدتایدارد مشدخص

ییست .فرمول راهگشا ای است که سهامداران باید مبلیی را در شرکت سرمایهگذاری کنندد کده
شرکت شایس بقا داشته باشد .در ای رابطه بقرگی شرکت و مسئولیتهدای احتمدالی آن در یظدر
گرفته میشود.

7

 -3عدم رعایت مسائل شکلي
درصورتیکه شرکت و سهامداران یا شرکتهای وابسته در یی گروه از شدرکتهدا مسدتقل

از یکدیگر عمل ینمایند و طروهای معامله را به ای اشتباه بیایدازید کده در حدال معاملده بدا یدی
شرکت هستند ،ای مورد ییق از مصادیق خرق حجاب شرکتها خواهد بود.

9

8. McKinney v. Gannett Co., Inc. 660 F. Supp. 984 (D.N.M. 1981) (U.S. District Court
for the District of New Mexico, August 25, 1981).
7. Tanzi v. Fiberglass Swimming Pools, Inc. 414 A.2d 484 (1980) (Supreme Court of
Rhode Island., May 9, 1980).
9. Morgan Bros., Inc. v. Haskell Corp. 6575-1 (December 10, 1979).

محدودیت مسئولیت سهامداران و خرف حجاب شرکتها

23

 -4اختالط اموال
بهطورکلی ییبار ایتقال اموال بی مدالکی و شدرکت دلیلدی بدرای خدرق حجداب محسدوب

یمیشود هرچند عوت پایی باشد و یا اصالً عوضی پرداخدت یشدود .آیدده بدرای خدرق حجداب
شرکت زم است ،اختالط حسابها و دفداتر اسدت بدهیحدویکده تصدور یکدی بدودن شدرکت و
سهامدار یا شرکتهای متعلق به یی سهامدار را ایجداد یمایدد .درصدورتیکده امدوال شدرکت بده
یحوی معرفی و مورداستفاده رار گیرد که مال شرکت تلقی شود ،در پروسده ورشکسدتگی جدقء
اموال شرکت محسوب خواهد شد .از سوی دیگر اموال شدرکت کده بددون عدوت بده سدهامدار
منتقل شده باشند ییق در صورت ورشکستگی به دلیدل ایتقدال متقلبایده یدا معاملده صدوری در زمدره
اموال شرکت محسوب خواهند شد.

8

ب -رفتار غیرمنصفانه

دومی وجه آزمون خرق حجاب اثبات تقلب ،سوءاسدتفاده و یدا حتدی یادیدده گدرفت دوایی
زم است .لقوم وجود ای معیار در پرویدههدای یاشدی از درارداد یمایدانتدر از پرویدده ادعاهدای
یاشی از القامات خار از رارداد است.
رفتار یادرست یا غیرمنصفایه همیشه بهعنوان یی معیار تعیی کننده در یظر گرفته میشدود؛ امدا
در پرویدههایی که شرکت وابسته ساختگی است و دارایی ،کارمند و وجود غیدر کاغدذی یددارد،
بسیاری از دادگاهها بدون توجه به ییاز به وجود تقلب یا رفتار غیرمنصفایه دکتدری خدرق حجداب
را اعمال کردهاید .همدنی حدا ل در حوزه القامات خار از رارداد ،تعدادی از دادگاهها خدرق
حجاب شرکت را با استناد به کنترل بیشازحد شرکت مادر ،بازهم بدون وجود رفتار یادرست یدا
غیرمنصفایه ،پذیرفتهاید .از سوی دیگر در موا عی که امور شکلی شدرکت رعایدت شدده و امدوال
شرکت ییق جداگایه یگهداری شده باشد ،بازهم ممک است تنها با اعمال معیار رفتار غیرمنصدفایه
خرق حجاب صورت گیدرد و آن زمدایی اسدت کده از شدکل شدرکت بدرای رسدیدن بده اهدداو
غیرمنصفایه استفادهشده باشد.
8. Amsted Industries, Inc. v. Pollak Industries, Inc;. 382 N.E.2d 393 (Illinois Appellate
Court First District (3rd Division), October 4, 1978).

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال هفتم ،شماره بیستوهفتم ،تابستان 8931

10

بهصورت خالصه در یی پرویده خرق حجاب ابتدا باید دید مسائل شدکلی شدرکت تدا چده
حد رعایت شده و آیا شخصیت حقو ی مستقل آن حفظشده است یدا یدهد درصدورتیکده مدوارد
فوق یقض شده باشد ،دادگاهها یتیجه خواهند گرفت که دخالت در امور شدرکت تدا حددی بدوده
است که گویا سهامدار و شرکت یی یهاد حقدو ی هسدتند ،سدسس بده شدرکت کنتدرل شدویده یدا
زیرمجموعه یکی از موارد استعاره یسبت داده میشود مایند معاون ،یماینده ،خود دیگر و با اثبدات
حدی از رفتار غیرمنصفایه و یا ضرر به بستایکاران ،شرکت مادر یا سهامدار کنتدرلکنندده مسدئول
شناخته میشود.

8

 -2-2کارآمدی اقتصادی خرق حجاب شرکتها

با توجه به آیده در مبحس اول گفته شد ،توجیه ا تصدادی بسدیار کمدی بدرای در یظدر گدرفت
محدودیت مسئولیت برای گدروه شدرکتهدا و شدرکتهدای دارای سدهامداران ایددک (سدهامی
خاص و مسئولیت محدود) وجود دارد .تنها توجیه ،سیاست ایونگذار یا همان سوبسید اعطاشدده
به شرکتها برای گسترش کارآفرینی و کسبوکدار بده هقینده جامعده اسدت .بدا توجده بده اینکده
مجرای اصلی اعده خرق حجاب شرکتها شرکتهای دارای سهامداران محدود (بدا مسدئولیت
محدود و سهامی خاص) و به یفع بستایکاران تجاری با درت معامالتی کم و خسارت دیددگان از
فعالیتهای شرکت (بستایکاران غیرارادی) که یمیتوایند در مورد شرای

راردادی برای کداهش

ریسی مذاکره یمایند ،میباشد .اعمال دکتری خرق حجداب میدقان ایتقدال ریسدی بده ثالدس را
کاهش میدهد.
همدنی اعده خرق حجاب شرکتها بیشتری کاربرد را در گروه شرکتها دارد 7.بدا توجده
به اینکه چنایده گفته شد ،مشکل کژ منشی در وضعیت شرکت مادر و وابسته شدیدتر است زیدرا
شرکت وابسته ایگیقهای برای بقا و ییق حفظ منابع ایسایی یدارد و میتواید منابع را به شرکت مدادر
منتقل یماید .لذا درصورتیکه اعده عام محدودیت مسئولیت پذیرفته شود ،شرکتهای بدقرا،
شرکتهای کوچکی را با حدا ل سرمایه برای ایجام فعالیتهدای پدر ریسدی تشدکیل مدیدهندد؛
8. Blumberg, Philip I .The Law of Corporate Groups: Problems of Parent and Subsidiary
Corporations Under Statutory Law of General Application (New York: Little Brown,
1989), p 120.
7. ibid page 83.
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درصورتیکه همهچیق درست پیش برود ،شرکت مدادر همده مندافع را بده دسدت مدیآورد و اگدر
پرو ه شکست بخورد ،شرکت وابسته اعالم ورشکستگی یموده و شرکت مادر ،شدرکت دیگدری
با همان منابع ایسایی برای ایجام همان فعالیت تشکیل میدهد .اید عددم تدوازن مندافع و هقیندههدا
درصورتیکه محدودیت مسئولیت مطلق باشد باعس ایجاد ایگیقه برای ایجام فعالیتهدای پرخطدر
برای جامعه میشود؛ بنابرای خرق حجاب شدرکتهدا در مدورد گدروه شدرکتهدا دارای توجیده
کارآمدی ا تصادی بیشتری ییق میباشد.
اما بحس حاضر به ای معنی ییست که شرکت مادر بایدد همیشده مسدئول بددهیهدای شدرکت
وابسته خود باشد .چون در غیراینصورت شرکتهای غیر وابسته مقیت ر ابتی بده دسدت خواهندد
آورد .محل اعمال ای دکتری تنها جایی است که شدرکتهدا بدا تشدکیل شدرکت جدیدد بددون
رعایت استقالل آن ،بدون تأمی سرمایه کافی و با سوءاستفاده از دایون ایجداد ریسدی اجتمداعی
کردهاید.

8

با توجه به آیده ذکر شد اصو ً اعمال خرق حجاب شدرکتهدا در پرویددههدایی بدا موضدوع
القامات خار از رارداد ییق دارای توجیه کارآمدی ا تصادی است؛ زیدرا بدر اسدا

ا تصداد کدژ

منشی ،هنگامیکه شرکتها موبف به جبران ریسی تحمیلشده به اشخاص ثالس باشدند ،کمتدر
مایل به پرو ههایی هستند که هقینه اجتماعی آنها از منافع آنها بیشتر است.
اما در مورد بستایکاران راردادی گفتهشدده ازآیجداییکده مسدئولیت محددود اعددهای بدرای
تعیی پیشفرت مسئولیت به یفع سهامداران است (در مواردی که مذاکره وا عی و با درت برابدر
صورت میگیرد) بستایکاران راردادی از بل هقینه ریسیپذیری خود را در راردادهدای خدود
پیشبینی کردهاید .باای حال ،در رابطه با بستایکاران دراردادی ییدق فدرت پدیشبیندی ریسدی در
مورد بدهکاری که مرتکب کالهبرداری و تقلب شده باشد از بی مدیرود .بدرای درویدی سدازی

7

ریسی ،بستایکاران باید ادر باشدند ،ریسدی را بدهدرسدتی ارزیدابی کنندد و هقینده و ریسدی را
بهدرستی تسهیم یمایند .خرق حجاب شرکت در موارد کالهبرداری و تقلدب اید مشدکل را حدل
میکند .کالهبرداری یا تقلب شامل مدواردی مدیشدود کده شدرکت در ارائده یدوع فعالیدت خدود،
”8. Easterbook, Frank. H., & Fischel, Daniel. R. “Limited Liability and the corporation
ibid, Page 103.
بازگردایدن اثرات جایبی به ایجاد کننده آن 7. Internalizing
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وضعیت مالی و یا توایایی ایجام تعهدات خود تقلدب مدیکندد .در همده اید مدوارد هقینده ایتقدال
ریسی توس شرکت پرداختیشده است و شرکت ایگیدقه ایجدام فعالیدتهدای پرخطدر را دارد؛
بنابرای با اعمال معیار رفتار غیرمنصفایه بهعندوان پدیششدرط خدرق حجداب شدرکت ،چنایدده در
اعمال ای دکتری در آمریکا کاربرد دارد ،خرق حجاب شرکت ازیظر ا تصادی در مدورد رابطده
راردا دی با فدرت تقلدب سدهامدار ییدق ،کارآمدد اسدت و بدرهم زیندده تسدهیم ریسدی و هقینده
بهصورت مطلوب ییست.
معیار دیگر دادگاهها برای تصمیمگیری در مورد خرق حجاب ،میقان سرمایه شرکت بدوده و
دلیل ای امر ییق مشدخص اسدت .هرچده سدرمایه یدی شدرکت کمتدر باشدد ،ایگیدقه بدرای ایجدام
فعالیتهای پرخطر بیشتر است.
میقان سرمایه شرکت در مورد بستایکاران غیرارادی مهمتر است؛ اما کمبود سدرمایه در مدورد
بستایکاران ارادی ییق ابلتوجه است .بسیاری از راردادهای اعتباری کوچیتر از آن هستند کده
ارزش هقینه برای بازرسی کامل وضعیت شرکت را داشته باشند .اجازه خرق حجاب در صدورت
کمبود سرمایه به شرکتها ایگیقه میدهد از ابتدا میقان سرمایه خود را بهدرستی اعالم یمایندد .در
ای حالت شرکت برای ایتقال ریسی هقینده مناسدب را پرداخدت کدرده و ایگیدقه کمتدری بدرای
ایجام فعالیتهای با ریسی با تر از توان خود دارد.

8

دریهایت با در یظر گرفت منطق ا تصادی محدودیت مسئولیت و خرق حجاب ،کارآمددتری
شیوه اعمال خرق حجاب با توجه به اینکه مسئولیت محدود مقیتی ایویی برای سهامداران اسدت،
ای مقیت تنها به سهامدارایی که کسبوکار خود را مسئو یه اداره کدردهایدد محددود شدود و بدا
اعمال خرق حجاب سوءاستفاده از محدودیت مسدئولیت سدهامداران بدا رفتارهدای فرصدتطلبایده
جلوگیری میشود .اداره مسئو یه کسب کار به صور ذیل تعریفشده است:
در مورد راردادها ،غیرمسئو یه اداره کردن کسبوکار به معنی ایتقال ریسکی به بسدتایکاری
است که وی آن را بول یکرده بود ،به ای معنی که در زمان بول تعهد سهامداران کنتدرلکنندده
میدایستند که با شرای فعلی بازپرداخت ممک ییست و یا در مورد تعهددات بلدی فعالیدتهدایی
ایجام دهند که ریسی عدم ایفا تعهدات را افقایش دهد.
8. Macey, J., & Mitts, J. “ Finding Order in the Morass: The Three Real Justifications for
Piercing the Corporate Veil “ Cornell Law Review, Vol.: 100 No.:1(2014) P 130.
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در مورد القامات خار از رارداد ییق غیرمسئو یه اداره کردن شرکت به ای معنی اسدت کده
شرکت بهصورت سهل ایگارایه یا با سرمایه ایدک ،دیگران را بدون تأمی منابع جبدران خسدارت،
در معرت ریسیهای ابل پیشبینی رار دهد.8
 -3خرق حجاب شرکتها در حقوق ایران
در حقوق ایران ،معادل دکتری کام یی خرق حجاب شدرکتهدا بدهصدورت عدام وجدود
یدارد اما در مواردی بر اسدا

دایون ،ممکد اسدت مددیران یدا سدهامداران شدرکتهدای دارای

محدودیت مسئولیت ،شخص ًا مسئول جبران خسدارات لمدداد گردیدد و یدا مسدئولیت تضدامنی بدا
شرکت داشته باشند.
مسئولیت مدیران یکی از مهمتری موارد ذکرشده فوق است .با توجه به اینکده در بسدیاری
از موا ع مدیران ،سهامداران عمده ییق هستند ،مسدئول دایسدت مددیران مدیتوایدد بده مسدئولیت
سهامداران منجر شود .از سوی دیگر یحه جدیدد دایون تجدارت حداوی واعددی اسدت کده
خرق حجاب شرکتها را تجویق میکند .همدنی طرح مبحدس خدرق حجداب شدرکتهدا در
حقوق ایران با استفاده از وحدت مالک وایی دیگر و منابع فقهی ییدق مدورد پیشدنهاد و بحدس
وا ع شده است که جا دارد به ای موارد ییق بسردازیم .بهعالوه خرق حجاب شرکتها در برخی
از وایی بهصورت خاص مورد حکم ایونگذار رارگرفته که ذیالً به بررسی کلیه ای مدوارد
میپردازیم.
 - 3-1مسئولیت مدیران بهصورت عام
در ماده  869یحه ایویی اصالح ایون تجارت مصوب سال  8962مسئولیت مدیران در بدال
دیون شرکت در صورت ورشکستگی و یا کمبود سرمایه پیشبیندیشدده اسدت .مطدابق بدا مدواد

7

 867و  724ای ایون ،اشخاص ثالس و داریدگان حدا ل ییپنجم سهام شرکت به یام و حسداب
شرکت ،میتوایند خسارات وارده یاشی از تخلفات مدیران را مطالبه یمایندد .یحده جدیدد دایون
تجددارت مصددوب  8937مجلددس شددورای اسددالمی ،ییددق همددی مقددررات را در مددواد  662و 661
پیشبینی کرده است« :درصورتیکه ورشکستگی یا کمبود سرمایه یاشی از تخلدف مددیر باشدد و
8. Millon, David, ibid, P 125.
 . 7یحه اصالح ایون تجارت مصوب .8962/87/76
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یا دریتیجه رعایت یشدن مقررات اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی ،خسارتی بده شدرکت ،یدا
هر ذییفعی وارد شود ،مدیران مسئول جبران خسارات وارده هستند مشدروط بده اینکده خسدارات
ابل جبران از سرمایه شرکت یباشد».

8

در دعوی علیه مدیران همایند هر دعوای مسئولیت مدیی اثبات ایجداد ضدرر ،فعدل زیدانبدار و
رابطه سببیت ضروری است 7.همدنی مدیران در حقوق تجارت ایران امی محسوب مدیشدوید و
تنها در صورت تعدی و تفری و یا تخلف مسئول جبران خسدارت هسدتند و وبیفده م بتدی (بدرای
م ال در رعایت استایداردهای حرفهای) برای ایشان تعریفیشده است 9،لذا مسئولیت مددیران بدر
اسا

ایون تجارت از واعد عمومی مسئولیت مدیی فراتر یمیرود.
عالوه بر مسئولیت مدیران مطابق با ایون تجارت ،در یحده جدیدد دایون تجدارت ،در مداده

 662مشابه با تئوری مددیران سدایه در حقدوق ایگلسدتان و ییدق مددیران وا عدی در حقدوق فرایسده،
پیشبینیشده که ا دامی م بت در جهت مسئول دایست سهامداران کنترلکننده است .مددیر سدایه
ال کنتدرل شدرکت را در دسدت گرفتده باشدد و درصدورتیکده
یا وا عی هر شخصی است که عمد ً
ورشکستگی یا عدمکفایت داراییها منتسب به فعل او باشد ،شخصاً مسئول پرداخدت بددهیهدای
شرکت شناخته خواهد شد؛ اما تا زمان زما جرا شدن مقررات ای

یحه کده تداکنون متأسدفایه

مسکوت و مهجور مایده است باید دید آیا مطابق با وایی عام مسئولیت میتوان سدهامدارایی کده
بهصورت عملی کنترل شرکت را در دست دارید را مسئول شناختد
واعد عام مسئولیت ییازمند اثبات وجود ضرر ،ارتکاب فعل زیدانبدار و رابطده سدببیت اسدت.
برفرت اینکه تصمیم مدیر سایه ضرری برای شرکت و یا ثالس ایجاد کرده باشد ،دو شرط ضدرر
و فعل زیانبار محقق است؛ اما با توجه به اینکه اعضدای هیئدتمددیره تصدمیم مقبدور را تصدویب
کردهاید با تعدد اسباب مواجه هستیم.
در صورت تعدد سبب آراء متفاوتی وجود دارد که ای آرا عبارتند از :برابری اسدباب ،سدبب
یقدیی و مستقیم ،سبب مقدم در تأثیر .کاربرد هر یی از اید یظریدات بده یتدای متفداوتی منجدر
 .8یحه تجارت ،مرکق پرو هش های مجلس.
.7جنیدی ،لعیا و زارع ،ملیحه ،پیشی ص .30
.9عیسائی تفرشی ،محمد ،و رمضایی آکردی ،حبیب ،فرجی ،اسماعیل مفهوم و مسؤولیت مدیر سایه در حقوق شرکت هدای
تجاری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایگلیس و ایران) ،پژوهشهای حقوق تطبیقی شماره  .)8937(،82ص .870

محدودیت مسئولیت سهامداران و خرف حجاب شرکتها

16

میشود؛ اما آیا تصمیم سهامدار یا مددیر سدایه شدرای سدبب را داردد بدا توجده بده اینکده وجدود
تصمیم مدیر سایه بهتنهایی و بدون تأیید اعضای هیئتمدیره ابلیت اجرایی شددن را یددارد و ییدق
ای نکه ای تأثیر در حد اجبار ییسدت ،عمدل مددیر سدایه بددون وجدود دایون خداص مایندد دوایی
شددرکتهددای تجدداری ایگلسددتان 8و مدداده  662یحدده جدیددد ددایون تجددارت ،ازیظددر ددوایی عددام
مسئولیت ،فا د شرای

زم برای ایجاد مسئولیت است.7

 -3-2قوانین و مقررات خاص مستلزم خرق حجاب

برخی از وایی و بخشنامهها در حقدوق ایدران مسدتلقم خدرق حجداب شدرکتهدا هسدتند کده
یشاندهنده موردتوجه رار گرفت اید دکتدری توسد مراجدع مختلدف دایونگدذاری و اعدده
سازی در ایران است .ذیالً به دو مورد از مهمتری ای وایی و بخشنامهها اشاره خواهیم کرد.
الف -مسئولیت مدیران در برابر بدهيهای مالیاتي

مقوله دیگر ابدل بحدس مسدئولیت مددیران و یدا سدهامداران در مقابدل دولدت اسدت .آخدری
اصالحات ایون مالیاتهای مسدتقیم ،مددیران را چده در شدرکتهدای دارای شخصدیت حقدو ی
مستقل و چه شرکتهای منحله متضامناً بدا شدرکت مسدئول پرداخدت مالیداتهدای وصدول یشدده
میداید .9ای مسئولیت تضامنی بوده و مددیر مدی توایدد بده شدرکت مراجعده یمایدد امدا در فدرت
ورشکستگی شرکت ،رجوع به مدیون اصلی منتفی است.
بهای ترتیب برخالو وایی عام در مورد اشخاص ثالس کده خدرق حجداب شدرکتهدا را در
زمان حیات آنها و مسئولیت مددیران را یمدیپدذیرد و پدس از ایحدالل شدرکت و عددم تکدافوی
بدهی ییق شخص ثالس متضرر موبف به اثبدات رابطده سدببیت بدی فعدل مددیر و زیدان اسدت ،در
وایی مالیاتی مدیران شرکتهای تجاری چه در زمان حیدات شدرکت و چده پدس از ایحدالل آن
مسئول پرداخت بدهیهای مالیاتی شرکت هستند که هدم شدامل خدرق حجداب از یدوع در زمدان
حیات شرکت که بیشتر در رویه ضدایی ایگلسدتان دیدده مدیشدود و هدم خدرق حجداب پدس از
8. Companies Act 2006.
. 7عیسائی تفرشی ,محمد و رمضایی آکردی ،پیشی ص .890
 .9ایون اصالح ایون مالیات های مستقیم 8936ماده .83
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ایحالل شرکت مشابه خرق حجاب در رویه ضایی ایا تمتحده امریکا خواهد بود.
ب -آییننامه موسوم به ذینفع واحد

شورای پول و اعتبار در اجرای بند  6ماده  96دایون پدولی و بدایکی کشدور و مداده  66همدان
ایون و ییق بر اسا

ردیف  8از بندد د مداده  32دایون بریامده پدن سداله پدنجم توسدعه جمهدوری

اسالمی ایران آیی یامه تسهیالت و تعهدات کالن را تصویب یموده است .بهموجب ای آیدی یامده
درصورتیکه شخص حقو ی دریافتکننده اعتبار دچار مشدکالت مدالی شدده و یتوایدد تعهددات
خود را بهمو ع به شبکه بایکی بسردازد و تسهیالت آن معوق شود ،از طریق سامایه بایدی مرکدقی
بالفاصله سدایر شدرکتهدا و اشدخاص حقیقدی وابسدته و مشدمول ذییفدع واحدد ییدق در دریافدت
تسهیالت دچار مشکل خواهند شد .اشخاص مشمول ذینفع واحد شامل تمامی اشخاص حقیقدی و
حقو ی دارای رابطه مالکیتی با حدا ل  %70مالکیت میشود 8.همدنی مددیران مشدترک ییدق جدق
ذینفعان واحد محسوب میشوید .بهای ترتیب حدا ل در برابر باییها شرکتهای وابسته و عضدو
گروه شرکتها یمیتوایند بیشتر از سقف تسهیالت مشخصشدهای اسدتفاده یمایندد؛ و مهدمتدر از
آن در رابطه با خرق حجداب شدرکتهدا ،بددهی هدای بدایکی اشخاصدی کده ذینفدع واحدد تلقدی
میشوید مایع از اعطای تسهیالت بایکی به سایر اشخاص وابسته میگردد.
 -3-3خرق حجاب شرکتها با وحدت مالک

مورد دیگر ابل بررسی در ای رابطه امکان اسدتفاده از دوایی دیگدر یدامرتب بدا بحدس فعلدی
است و واعدی را مطرح میسازید که ابل تسری به بحس خرق حجاب شرکتها ییدق مدیباشدد
مایند وایی و اصول ایون اساسی و منابع فقهی مستلقم منع سوءاستفاده از حدق ،اضدرار بده غیدر و
ییق عدالت و ایصاو.
اهم ای وایی عبارتند از:
ماده  781ایون مدیی در رابطه با معامله به صد فرار از دی
با توجه به اینکه ازیظر تحلیلی ،شرکت ییق راردادی است مابی سهامداران ،اید درارداد هدم
میتواید به صد فرار از دی منعقدشده باشد و چنی معاملهای بهشرط صوری بودن باطل است .بدا
 .8آیی یامه تسهیالت و تعهدات کالن.
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ابطال شرکت ،شرکا شخصاً مسئول کلیه دیون شرکت خواهند بود.8
مواد دیگری که برای استناد به منع سدوءاسدتفاده از حدق مدورد اسدتفاده درار مدیگیریدد و بدا
وحدت مالک از آنها تالش شده تا خرق حجداب شدرکتهدا را توجیده یمدود عبارتندد از :مداده
 897ایون مدیی که مربوط است به سوءاستفاده از حق در مدورد ملدی ،مدواد  366و  366دایون
مدیی در مورد طالق در مرت منتهی به موت و همدنی ماده  46در رابطه با و ف وا عشده برای
ضرر به دیان.

7

اما به یظر یگاریدگان ای مواد ایویی است نائاتی هستند که باید در محدوده خود تفسدیر شدوید
و تاب تفسیر موسع تا حد بی اثر کردن ا ددامات شدرکت و مددیران و حتدی ایحدالل شدرکتی کده
مطابق با ایون تشکیل و اداره شده است را یدارید.
یمی توان اسدتد ل بدول یظریده خدرق حجداب در حقدوق ایدران بدا اسدتناد بده روح دوایی را
پذیرفت و استناد به عدالت و تفسیر بیشازحد وایی  ،فراتر از برفیت آنها ،خالو یظام حقدو ی
یوشته و مبتنی بر ایون ایران است؛ بنابرای به یظر یگاریدگان جق آیده در ایون تجارت و دوایی
خاص دیگر پیشبینی شدده اسدت راهدی بدرای کندار زدن شخصدیت حقدو ی مسدتقل شدرکت در
حقوق فعلی ایران وجود یدارد.
نتیجهگیری
با توجه به مباحس مطروحه محدودیت مسئولیت بیشتر از آیکده ازیظدر ا تصدادی ابدل توجیده
باشد ،سوبسیدی است که بهموجب ایون به کسبوکدار بدرای رشدد دادهشدده اسدت و از جهدت
ایجاد ایگیقه برای رشد و کارآفرینی محدودیت مسدئولیت کارآمدد اسدت امدا در اید رابطده ییدق
صاحبیظران معتقدید در کنار معیار کارآمدی ا تصادی معیارهای دیگری ییق باید موردیظر رار
گیرید که عبارتند از :معیار منصفایه بودن و مسئولیت فردی ،لذا محدودیت مسئولیت بایدد حددی
داشته باشد که ای حد در جلوگیری از سوءاستفاده از ایون و رفتارهدای فرصدت طلبایده تعریدف
میشود .خرق حجاب شرکتها تئوری برای اعمال حد محدودیت مسئولیت است.
بر اسا

تئوری خرق حجاب شرکتها در ایگلستان و آمریکا دادگداههدا در صدورت کنتدرل

 .8شهبازی ییا  ،مرتضی ،عیسائی تفرشی ،محمد ،کاویایی ،کوروش و فرجی ,اسماعیل ،پیشی  ،ص .76
 .7همان ص .90
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کامل شرکت توس سهامدار ،کمبود سدرمایه ،عددم رعایدت مسدائل شدکلی شدرکت و اخدتالط
اموال در کنار تقلب یدا رفتدار غیرمنصدفایه بده بسدتایکاران اجدازه مدیدهندد بدا کندار زدن حجداب
شرکت ،سهامداران را ملقم بده پرداخدت دیدون شدرکت ورشکسدته کنندد .اید دکتدری کمدی
میکند تا منافع محدودیت مسئولیت با هقینههای آن به توازن برسد.
خرق حجاب شرکتها در مورد شرکتهای کوچیتر و سهامداران حقو ی بهخصدوص در
فرت گروه شرکتها و مسئولیت شرکت مدادر ،همدندی در القامدات خدار از درارداد ،ازیظدر
ا تصادی کارآمد بوده و کاستیهای یاکارآمدی محدودیت مسئولیت را جبران میکند.
در حقوق ایران هرچند به موجب وایی خداص در برابدر یظدام بدایکی و ییدق جهدت پرداخدت
مالیات حجاب شرکت بهراحتی کنار گذاشته میشود ،خرق حجاب شرکتهدا بدرای عمدوم تنهدا
در برابر مدیران و یه سهامداران آنهم با استفاده از واعد عام مسئولیت ممکد اسدت .اسدتفاده از
وایی و واعد عام مایند سوءاستفاده از حدق ییدق بدرای خدرق حجداب شدرکتهدا کدافی ییسدت؛
بنابرای با توجه به یاکارآمدیها و سوءاستفادههای ممک از محدودیت مسئولیت ،دایونگدذاری
مناسب جهت وارد کردن تئوری خرق حجاب شرکتها در یظام حقو ی ایران و اعمال آن بدرای
توازن مقیتها و معایب محدودیت مسئولیت در ایران توصیه میشود.
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