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بررسی تطبیقی موارد انحالل شرکتهای سهامی در قانون ایران و آمریکا
2
رضا آقاعباسی ،1محمد سعیدی کیا



 -1دکترا فقه و حقوق خصوصی ،دانشگاه خوارزمی ،مدرس حقوق دانشگاه ولیعصر (عج) ،رفسنجان ،ایران
 -2دانشجو دکترا فقه و حقوق خصوصی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

چکیده
به لحاظ اینكه سراشیبی انحالل شرکتهاي سهامی در کمین این نوع از شرکتها نشسته است در این
مقاله درصدد این هستیم که به بررسی تطبیقی انحالل شرکتها در قانون ایران و آمریكا بپردازیم ،تا بدین
طریق تفاوتها را بررسی کنیم و از نتایج این تفاوتها به یافتن یك ارزیابی کلی از این موضوع درحقوق
ایران بپردازیم و به ایدههاي مثبتی در جهت پیشبرد اهداف آن برسیم .بسیاري از موارد انحالل در حقوق
آمریكا شباهت زیادي به موارد انحالل درحقوق ایران دارد اما وجود شرایط تسهیل براي انحالل شرکتهاي
سهامی در قانون آمریكا نسبت به قانون ایران باعث برتري و رجحان این قانون نسبت به قانون قدیمی ایران
شده است که نشاندهنده تحول عظیم در مقررات مربوط به شرکتهاي سهامی این کشور میباشد .بنابراین
الزم است با شناختن محدودیت در موارد انحالل شرکتهاي سهامی در قانون ایران گام مؤثري در پیشبرد
شرکتهاي سهامی در قانون تجارت ایران برداشته شود.
واژگان کلیدی :شرکت سهامی ،انحالل شرکت ،قانون شرکت عمومی دالوار ،قانون نمونه شرکتهاي
تجاري ایاالت آمریكا ،بررسی تطبیقی.

 نویسنده مسئولRza7444@gmail.com
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مقدمه
قانون تجارت سال  1311برگردانی از قانون تجارت کشورهاي فرانسه و بلژیك بوده که بالطبع حاصل
تجربیات حقوقی و تجاري کشور ما نبوده و بدون توجه به نیاز هاي واقعی جامعه تجاري ما وضع گردیده
است .قانونگذار در سال  1347درصدد اصالح قسمتی از قانون مذکور برآمد و با استفاده از تجربیات حاصله
از عملكرد شرکتهاي سهامی و با توجه به مقتضیات حقوقی و اقتصادي و نیز پیشرفتهاي که این شرکتها
در دنیاي تجارت داشتهاند ،دیدگاههاي خود را درباره قانون تجارت مصوب  1311به کنار نهاده و دیدگاههاي
نوینی ارائه نمود که قانون اصالحی شرکتهاي سهامی عام و خاص مصوب  24اسفند  1347خط مشی
قضایی ما در خصوص این شرکتها را تعیین نمود .اما یكی از پدیدههایی که کمتر در شرکتهاي سهامی
مورد توجه قرار گرفته است ،مسأله پایان زندگی اینگونه شرکتها است .در قانون ایران قریب  300ماده
قانون تجارت به کم و کیف اینگونه شرکتها پرداخته است .قانون حاکم بر انحالل شرکتها در آمریكا که
هم اکنون آن را اجرا مینمایند نیز قوانینی از جمله قانون نمونه شرکتهاي تجاري ایالتی ( (MBCAکه
 24ایاالت آن را پذیرفتهاند و قانون شرکتهاي عمومی دالوار ( )DGCLاست .به لحاظ این که سراشیبی
انحالل شرکتهاي سهامی در کمین این نوع از شرکتها نشسته است به بررسی تطبیقی انحالل
شرکتهاي سهامی در قانون ایران و آمریكا پرداختیم تا از نتایج این تفاوتها به یافتن یك ارزیابی کلی از
این موضوع در حقوق ایران بپردازیم و به ایدههاي مثبتی در جهت پیشبرد اهداف آن برسیم .اهمیت گزینش
بحث انحالل شرکتهاي سهامی در قانون ایران و آمریكا صرفنظر از بررسی تطبیقی دو نظام بیشتر از منظر
مواجهه با مزایا و قابلیتهاي دو سیستم است .با توجه به اینكه بررسی تطبیقی و موردي دو مفهوم در
وضعیتی که سنخیت و تشابه موردي داشته باشند ،براي خوانندگان مفهوم جذابتري دارد لیكن با توجه به
مسائلی که در انحالل شرکتهاي سهامی در حقوق ایران و آمریكا به نحوي است که قابلیت طرح آن به
دلیل برخی تفاوتهاي تقنینی مشكل میباشد فلذا مباحث انحالل اختیاري و قضایی شرکتهاي سهامی در
قانون ایران و آمریكا را مطرح و سپس به مقایسه تطبیقی پرداختهایم .بنابراین مقالهاي که توسط بنده در
خصوص بررسی تطبیقی انحالل شرکت هاي سهامی در ایران و آمریكا ارائه خواهد شد سعی بر آن است تا با
قابل استفاده بودن توسط اساتید و دانشجویان حقوق و قضات و وکالء قدم مثبتی در این زمینه برداشته
باشیم و یك ایده کلی در این زمینه ارائه نماییم .پژوهش حاضر در صدد یافتن به این سوال است که وجوه
اشتراک و افتراق و نقاط قوت و ضعف موارد انحالل شرکتهاي سهامی در قانون ایران و آمریكا چیست؟
ب راي اثبات فرضیه سعی بر آن است که به این سواالت پاسخ دهیم :آیا رسیدگی به موضوع انحالل قضایی
شرکت هاي سهامی نیاز به مدعی خصوصی دارد و مقصود از ذینفع در انحالل شرکت چه کسانی هستند؟
وجوه افتراق و اشترک موارد انحالل بین دو قانون چیست؟ و چه تمهیداتی براي جلوگیري از انحالل شرکت
سهامی پیشبینی شده است؟
 -1انحالل اختیاری و اجباری شرکتهای سهامی در قانون ایران و آمریکا
یكی از پدیدههایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،مسئله پایان زندگی شرکتهاي تجاري است
در بخش نهم الیحه قانونی  1347قواعد ویژه اي در مورد انحالل شرکت سهامی در قوانین ایران وضع شده
است که نسبت به مقررات قانون تجارت  1311راجع به انحالل شرکتهاي تجاري دقیقتر و مفصلتر است.
(اسكینی )214 :1384،بخش نهم الیحه فوق الذکر ،موارد انحالل و تصفیه شرکت سهامی را ضمن مواد 199
و  201ذکر کرده است .با توجه به این دو ماده معلوم میشود که انحالل این شرکت یا به صورت قهري
(اجباري) است یا به تشخیص مجمع عمومی (اختیاري) و بر مبناي تصمیم همین مجمع و یا بر مبناي حكم
دادگاه صورت میگیرد :در حقوق ایران اصطالح انحالل شرکت ،به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم
می گیرد که فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه ،یعنی اجراي تعهدات ناتمام و پرداخت بدهیها و در
نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا ،محدود نماید .مطابق با قانون فدرال نیز انحالل به
فرایندي اطالق میشودکه ،اموال معین بدهكار توسط مدیرانحالل براي فروش به امانت گرفته میشود،
عایدات به بستانكاران فرد بدهكار مطابق با دعاوي آنان توزیع میشود .انحالل اختیاري بر خالف انحالل
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اجباري به ابتكار شرکت انجام میشود و دادگاه در پروسه ایجاد این نوع انحالل نقشی ندارند اما در این بین
باید بدانیم انحالل به طور کلی به دو شكل اجباري و اختیاري تقسیم میشود بنابراین در این بخش برآن
شدیم که بررسی پایان زندگی یكی از انواع شرکتها یعنی شرکت سهامی در موارد انحالل اختیاري و
اجباري بپردازیم.
1 -1موارد انحالل اختیاری و اجباری در قانون ایران
یكی از موارد انحالل اجباري این است که موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد،
پایان حیات یك شرکت در صورتی که موضوع آن انجام شده یا غیر ممكن گردیده باشد  ،از جهات انحالل
شرکت به شمار میرود .چنانچه موضوع فعالیت شرکت مورد خاص بوده و محقق گردیده باشد .در حقیقت
غیرممكن گردیدن انجام موضوع شرکت را باید ناشی از مانعی دانست که از مصادیق قوه قاهره یا در حكم آن
است .مورد دیگري که باعث انحالل قهري شرکتهاي سهامی میشود ورشكستگی است که داراي رژیم
حقوقی ویژه خود بوده .شایان توجه آنكه الیحه اصالحی قانون تجارت  1347در مقرره این مهم را به روشنی
آورده است .بر پایه ماده  : 200انحالل شرکت در صورت ورشكستگی تابع مقررات مربوط به ورشكستگی
است .به هر حال ،ورشكستگی به عنوان یكی از شیوههاي انحالل و از نوع قهري ،در بحث حقوق ورشكستگی
بررسی میگردد .اما انحالل با تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده از موارد انحالل شرکت به صورت داوطلبانه،
بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشكستگی ،طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به
حیات شرکت سهامی به شمار میآید( .ستوده تهرانی و صفري )185 ،1390،تنها مرجع داراي صالحیت در
این رابطه ،مجمع عمومی فوق العاده است .بند  4ماده  199مزبور مشخصاً این کارکرد خاص مجمع را مد
نظر قرارمیدهد .در حالی که در وضعیت دوم ،مجمع تصمیم به انحالل شرکت اتخاذ نمیکند ،بلكه اثر
انحالل را که به حكم قانون ایجاد شده اعالم میدارد .بهترین نمونههاي از این دست که در باال بررسی شده
در بند یك (انجام یا غیر ممكن شدن موضوع شرکت) و بند دوم (پایان مدت شرکت) ماده  199منعكس
است .چرا که به حكم بند  4ماده  201الیحه اصالحی قانون تجارت  ،1347دادگاه در صورتی که مجمع
عمومی فوق العاده جهت اعالم انحالل شرکت تشكیل نشود و یا رأي به انحالل شرکت ندهد ،حكم به انحالل
آن خواهد داد .اگرچه ماده  201الیحه اصالحی قانون تجارت  ،1347تحت عنوان انحالل به حكم دادگاه،
چهار بند را به عنوان مصادیق عنوان مذکور آورده است .انحالل به حكم دادگاه را بدون تردید نمیتوان
همانند انحالل به حكم مجمع عمومی فوق العاده در زمره موارد انحالل اختیاري قرار داد .در عین حال ،با
توجه به این حقیقت که شرکت میتواند با رفع نارساییهایی که موجب در خواست انحالل آن از سوي
اشخاص ذینفع از دادگاه میگردد ،از صدور حكم انحالل شرکت جلوگیري به عمل آورد ،این دسته موارد
انحالل را نمیتوان یكسره قهري (اجباري) دانست( .عرفانی )130-132 ،1384،در نتیجه ،انحالل به حكم
دادگاه ،وضعیتی بینابین انحالل قهر ي و انحالل اختیاري به شمار میرود( .کاتبی )94 ،1385 ،موارد انحالل
از این دست خود به چندین مورد به شرح زیر قابل تقسیمبندي است ،که عمدتاً در ماده  201مذکور آمده
است( .عرفانی ) 148 ،1384،حالت دیگري که وجود دارد از میان رفتن سرمایه شرکت در بررسی کاهش
اجباري سرمایه است مالحظه گردید که چنانچه نیمی از سرمایه شرکت به دلیل زیانهاي وارده از میان
برود ،به حكم ماده  141الیحه اصالحی قانون تجارت  ،1347باید سرمایه شرکت به میزان موجود کاهش
یافته یا شرکت منحل گردد .در صورتی که مجمع دعوت نگردد یا دعوت شود ولی مطابق مقررات قانونی
منعقد نگردد ،هر ذینفع میتواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد .عالوه بر مورد باال اگر سرمایه شرکت
سهامی پس از تأسیس از حداقل میزان مقرر قانونی مذکور در ماده  5الیحه اصالحی قانون تجارت 1347
کمتر شود  ،شرکت باید ظرف یك سال به نوع دیگري تبدیل گشته یا سرمایه تا میزان قانونی افزایش یابد،
در غیر این صورت هر ذینفع میتواند انحالل شرکت را از دادگاه تقاضا نماید .به موجب بخش آخر ماده  5در
صورت بر طرف شدن علت انحالل ،یا افزایش سرمایه به میزان مقرر ،دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد نمود.
با مالحظه موارد انحالل شرکت سهامی مشخص میشود که در هیچ موردي انحالل شرکت مربوط به شخص
شرکا نمیباشد .زیرا در این شرکت شخصیت شرکا دخالت ندارد( .پاسبان )140 ،1390،نتایج انحالل
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شرکت ،تصفیه و تقسیم اموال آن است .تصفیه و تقسیم اموال شرکت در زمانی که شرکت به حكم دادگاه
باطل اعالم میشود نیز انجام میگیرد( .ماده  247الیحه قانونی )1347
 2-1موارد انحالل اختیاری و اجباری در قانون آمریکا
بر خالف انحالل قضایی (اجباري) که با احراز موارد آن دادگاه حكم انحالل را صادر میکند ،انحالل
اختیاري به ابتكار شرکت انجام میشود .قانون شرکتهاي عمومی دالوار
) ( DGCLعلل انحالل اختیاري شرکت را به شرح ذیل آورده است -1:وقتی که مدت زمان شرکت
برطبق اساسنامه منقضی شده و یا اینكه حادثهاي به وقوع بپیوندد که اساسنامه شرکت بروز آن حادثه را
سبب انحالل شرکت دانسته و شرکت در مواهب نامه مجمع عمومی خود مواهب نامهاي دال بر انحالل
اختیاري شرکت به تصویب برساند -2.به محض وقوع اگر مجمع عمومی شرکت توافقنامه اجرایی در
خصوص انحالل اختیاري شرکت به تصویب برساند -3 .اگر مجمع عمومی تواف نامه فوق العادهاي صادر کند
که به دلیل تعهدات خود نمیتواند به ادامه فعالیت خویش بپردازد و مصلحت در انحالل شرکت است .ماده
 124قانون شرکتهاي عمومی دالوار ) ( DGCLحاوي این نكته است که شرکت در اساسنامه خود
شروطی را سبب انحالل شرکت دانستهاند که با تحقق آن شرط ،مدیران شرکت موظف به دعوت مجمع
عمومی شرکت جهت انحالل اختیاري شرکت به نحو مقرر در مفاد اساسنامه به لحاظ وقوع امر مشروط
هستند لیكن غالباً انحالل اختیاري شرکت با اراده بعدي شرکت است .در حقوق آمریكا شرکا با درج شرطی
در اساسنامه میتوانند مدت زمان حیات حقوقی شرکت را محدود به زمان نمایند تا پس از انجام مهلت مقرر
شرکت نتواند به ادامه فعالیت بپردازد ودر نتیجه شرکت منحل میگردد .شرکت میتواند در صورت تمایل
به ادامه فعالیت ،اساسنامه شرکت را از لحاظ تقید به زمان امتداد و یا اینكه شرط مهلت را از اساسنامه
شرکت حذف نمایند .انحالل شرکت ممكن است در اساسنامه به عنوان یك رخداد متحمل الوقوع پیشبینی
شود که با وقوع آن شرکت منحل میگردد ،اصوالً درج چنین شرطی در اساسنامه شرکت آنچنان براي شرکا
واجد اهمیت است که وقوع چنین شرطی از موجبات انحالل شرکت میدانند که این امور میتواند مرتبط به
سلسله عوامل و وضعیت درونی یا بیرونی شرکت یا شرکا باشد .شرکاء در حین تنظیم اساسنامه شرکت ،اراده
خود را مبنی بر انحالل شرکت در صورت وقوع شرط منحل کننده شرکت سهامی بیان میدارند .اصل آزادي
اراده در تعیین شرط متحمل الوقوع در اساسنامه میتواند مؤثرترین نقش را ایفا
کند(Wardford,1999:114) .
گاهی انحالل شرکت سهامی به غیر از مقررات شرکت ممكن است ایجاد شود که این نوع انحالل حكایت
از تصمیم و اراده مجمع عمومی شرکت در انحالل شرکت با تصویب مصوبه ویژه و فوقالعاده دارد؛ بدون
اینكه اساسنامه شرکت متضمن شرطی براي انحالل شرکت باشد و این نوع انحالل در واقع بیانگر خواست
مجمع عمومی شرکت انحالل شرکت بوده و در قالب مصوبههاي ویژه و فوقالعاده به منصه ظهور میرسد.
انحالل اختیاري در حقوق آمریكا که در اختیار مجمع عمومی شرکت یا بستانكاران قرار دارد و تصمیمات آن
به صورت مصوباتی ظاهر میشود که مظهر اراده شرکت تلقی میشود .جالب توجه است که در چنین
مواردي مصوبه عادي براي انحالل شرکت کافی شمرده میشود و این بدان علت است که تعیین مدت یا
پیشبینی شرط از مقررات اساسنامه بوده و از پیش به وسیله مصوبه ویژه مجمع عمومی شرکت به تصویب
میرسد و نیاز دوباره به تصویب مصوبه ویژه یا فوقالعاده احساس نمیشود .از طرف دیگر ،محض انقضاي
مدت یا وقوع شرط براي انحالل شرکت کافی نیست بلكه انحالل شرکت به دلیل انقضاي مدت یا وقوع شرط
هیچ اثري در تعیین نوع انحالل ندارد؛ بلكه نوع انحالل اختیاري بر اساس تنظیم و تصمیم سهامداران یا
بستانكاران شرکت توسط مدیران است .طبق قانون فلوریدا و قانون دالوار ( ( DGCLمجمع عمومی
سهامداران میتوانند بدون هیچگونه ادلهاي مبادرت به انحالل اختیاري شرکت به نحو اختیاري با صدور
مجوز ویژه در این خصوص بنماید و این شیوه انحالل (انحالل اختیاري توسط مجمع عمومی سهامداران
شرکت با مصوبه ویژه) در انحالل اختیاري توسط اعضاء غالباً مشاهده میشود .چرا که اعضا (سهامداران) با
توجه وضعیت شرکت و میزان دیون و اموال شرکت قادر به پرداخت دیون خود هستند مبادرت به این شیوه
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انحالل مینمایند .به هر حال در هر دو نوع مصوبه اخیر ( فوق العاده ،ویژه) جهت تصویب انحالل شرکت
حضور اکثریت سه چهارم آراء سهامداران که حق حضور در مجمع عمومی فوق العاده را دارند الزم و ضروري
است .شایان ذکر است که به طور کلی در حقوق شرکتها در ایاالت آمریكا دو نوع مجمع عمومی پیشبینی
شده است که عبارت ازمجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده است ،که هر دو مجمع توانایی
صدور حكم انحالل اختیاري را دارند .تصمیمات مجمع عمومی سالیانه نسبت به مسائل عادي با اکثریت
ساده به تصویب میرسد و مصوبات آن مجمع مصوبه عادي است .بنابراین انحالل شرکت درصورت انقضاي
مدت یا وقوع شرط مندرج در اساسنامه با تصریح در اخطاریه دعوت با مصوبه عادي مجمع عمومی سالیانه
به تصویب میرسد (Wardford,1999:136-137) .همچنین مجمع عمومی فوق العاده میتواند با
اکثریت ساده مصوبه عادي به تصویب برساند ودر صورتی که مدتی براي شرکت تعیین یا شرطی براي
انحالل آن پیشبینی شده باشد ،با انقضاي مدت یا وقوع شرط باتصویب یك مصوبه عادي شرکت را وارد
انحالل نماید(spadaccini,2007:140-141).
در تمام ایاالت آمریكا انحالل اختیاري به دو دسته تقسیم میشود که وجه تمایز این دو نوع توجه به
صدور و تنظیم برگههاي موسوم به برگههاي مالئت است .انحالل اختیاري اعضا و انحالل اختیاري توسط
طلبكاران دو نوع منحصرانحالل اختیاري به شمار میرود .انحالل اختیاري اعضاء به موردي اطالق میشود
که مدیران شرکت با مالحظه وضعیت شرکت مبادرت به تنظیم برگههاي که موسوم به برگه مالئت شرکت
جهت پرداخت دیون خود مینماید .بدیهی است که تنظیم چنین برگهاي حكایت از توان شرکت در پرداخت
دیون خود به طلبكاران دارد .معیار تفكیك وتشخیص این نوع انحالل از نوع دیگر انحالل توسط طلبكاران)
صرفاً تنظیم و برگه مالئت است و نفس مالئت و یا عدم مالئت شرکت بدون در نظر داشتن اعالمیه مالئت
وجه تمایزاین دو نوع انحالل نمیباشد .اصوالً اگر دارایی شرکت به میزان بیش از دیون و تعهدات شرکت
باشد ،سهامداران با انتصاب یك نفر به عنوان مدیر انحالل مبادرت به انحالل اختیاري شرکت مینمایند .هر
مازادي پس از کسر دیون و تعهدات شرکت به سهامداران باز میگردد ،چرا که بدواً مطالبات طلبكاران
پرداخت میگردد و آنچه باقی میماند متعلق به سهامداران است .این نوع انحالل مستلزم تحقق واقعی
پرداخت دیون است (Wardford,1999: 83&84) .اما انحالل اختیاري طلبكاران در تمامی ایالتها زمانی
است که برگه قانونی دال بر توانایی شرکت توسط مدیران تنظیم و صادر نمیشود .وجه تمایز این نوع انحالل
با انحالل اختیاري توسط اعضاء از حیث عدم تنظیم برگه مالئت توسط مدیران است .قانونگذار آمریكایی در
حقوق شرکتها مصوب  1986و در قانون شرکتهاي تجاري مدل ( ) MBCAو قانون شرکتهاي عمومی
دالوار ) ( DGCLکه از مهمترین قوانین تجاري ایالتهاي آمریكا است ،به احصاء مواردي که منجر به
انحالل قضایی (اجباري) شرکتها در حقوق آمریكا میشود پرداخته است .وقوع هریك از این موارد سبب
میشود ذینفع با اتكاء و استناد به وقوع این موارد ،انحالل قضایی )اجباري) شرکت را از دادگاه بخواهد. .
دادخواست انحالل توسط خواهان انحالل قضایی(اجباري) تقدیم دادگاه شده و دادگاه با انطباق بر موارد
انحالل قضایی (اجباري) شرکت را وارد مرحله انحالل مینماید و انحالل شرکت را بدواً به مدیر انحالل موقت
که اصوالً امین رسمی است میسپارد .تاریخ تقدیم دادخواست انحالل قضایی (اجباري) تاریخ آغاز انحالل
محسوب م شود .با شروع امر انحالل آثاري نظیر توقف اختیارات مدیران شرکت قبل از انحالل و عدم امكان
توقیف اموال شرکت و نیز اخراج کارمندان به وقوع میپیوندد.
در انحالل قضایی اولین مدیران تصفیه قضایی به عنوان مدیر تصفیه موقت توسط دادگاه منصوب
میشود و ممنوعیت بسیاري درباره نقل و انتقال دارایی شرکت و سهام آن و اقدامات حقوقی علیه اموال و
دارایی شرکت برقرار گردیده است .و تحقیقات مفصلی توسط نماینده دادگاه صورت میگیرد .در انحالل
قضایی (اجباري) تحقیق و بررسی پیرامون عوامل و موجباتی که شرکت را مجبور به انحالل مینماید در
بیشتر ایالتها ،توسط امین رسمی که نماینده وزارت دادگاه است صورت گرفته و بازرسی عمومی و
خصوصی از مسئولین شرکت و اشخاص که در تأسیس و تشكیل و مدیریت شرکت نقش داشته یا معامالتی
با شرکت داشتهاند از ویژگیهاي انحالل قضایی (اجباري) در حقوق آمریكا است .پس ازتعیین مدیر انحال ،
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روند انحالل قضایی (اجباري) نظیر انحالل اختیاري است؛ چرا که در هر دو روش هدف واحدي از جمله
وصول و نقد کردن دارایی شرکت و پرداخت دیون و ایفاي تعهدات و تقسیم مازادبین سهامداران شرکت
انجام میپذیرد .در حقوق آمریكا مطابق با قانون  ) MBCA) DGCLبعد از انحالل شرکت مدیر انحالل
پس از اینكه امورمربوط به انحالل را خاتمه داد آخرین مجمع طلبكاران را دعوت و گزارش نهایی خود از
عملیات انحالل را تقدیم مینماید و در صورت عدم تشكیل این مجمع ،مدیر انحالل گزارش خود را به
متصدي ثبت شرکتها جهت آگهی در مجله رسمی تقدیم میکند و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها حذف
میگردد .با توجه به مفاد ماده  ) MBCA( 218دادگاه در صورت حصول برخی شرایط مبادرت به انحالل
مینماید قانون شرکتهاي تجاري مدل به دالیلی که باعث انحالل قضایی (اجباري) میشود پرداخته است:
 -1شرکت با صدور موافقتنامه اجرایی تصمیم به انحالل شرکت به موجب حكم دادگاه بگیرد -2.شرکت
ثبت شود اما تصدیق نامهایی(تأیید نامه) براي شروع فعالیت شرکت صادر نشده و بیش از یكسال از زمان
ثبت شرکت گذشته باشد -3 .مطابق با قانون ) ( DGCLوقتی که شرکت ظرف یكسال از تاریخ تشكیل
مبادرت به شروع فعالی تجاري ننماید و یا اینكه فعالیت تجاري خود را مدت یكسال به تعلیق درآورد -4.
تعداد اعضاي شرکت کمتر از دو نفر شود -5.شرکت ناتوان از پرداخت دیون خود باشد -6.دادگاه بر این
اعتقاد باشد که مصلحت و حفظ حقوق سهامداران ایجاب میکند که شرکت منحل
شود) (Spadaccini,2007:136مواردي که عنوان شد دالیلی است که تقدیم دادخواست انحالل شرکت را
توسط اشخاص ذینفع توجیه مینماید .انحالل اختیاري ازآن جهت که با اراده شرکا و بدون هرگونه قانون
شرکت وارد مرحله انحالل میشود و نیز از این جهت که دارا ي تشریفات کوتاهتر و کم هزینهتر از انحالل
(قضایی) اجباري است ،داراي امتیازات ویژه است .در خصوص این پرسش که به چه دلیل شرکت با صدور
ویژه از دادگاه براي انحالل قضایی (اجباري) خود درخواست مینماید؟ به نظر میرسد علت این امر بازگردد
به اینكه در انحالل قضایی (اجباري) نقش دادگاه نمایانتر و بازرسیها بیشتري انجام میشود ،مضافاً اینكه با
صدور موافقتنامه اجرایی برخالف انحالل اختیاري که صدور مصوبه ویژه توسط مدیران شرکت با مالحظه
وضعیت شرکت و اعتقاد به توانایی پرداخت دیون در قالب تنظیم اعالمیه مالئت صورت می پذیرد ،این نوع
مصوبه و درخواست انحالل قضایی (اجباري) در زمانی به وقوع میپیوندد که شرکت متوقف بوده و دارایی آن
جوابگوي دیون و تعهدات آن نمیباشد).(Benvas,2006:138
 -2وجوه اشتراک و افتراق موارد انحالل شرکتهای سهامی در قانون ایران و آمریکا
در این مبحث مسایلی که گسست و تفریق موارد انحالل شرکتهاي سهامی در قانون ایران و آمریكا را
نشان میدهد ،مورد واکاوي و مداقه قرار گرفته است.
 1-2اشتراک موارد انحالل شرکتهای سهامی در قانون ایران و آمریکا
موارد انحالل قضایی (اجباري) در حقوق آمریكا شباهت زیادي به موارد انحالل قانونی (اجباري) در
حقوق ایران دارد .مدت یكسال عنوان شده در قانون شرکتهاي تجاري آمریكا مدل ( ) MBCAمهلت
متعارف و معمولی است که شرکت از زمان تشكیل بایستی مبادرت به فعالیت تجاري نماید و درصورتی که
ظرف یكسال از زمان تشكیل شرکت مبادرت به عمل تجاري ننماید مؤید این امر است که شرکت قصد
انجام عمل را ندارد چرا که تمام تالشهایی که در راه تأسیس و تشكیل شرکت به هر دلیلی اعم از دالیل
درونی و بیرونی و یا قهري ،متوقف و یا معلق شود و امكان دوباره براي ادامه فعالیت شرکت از بین رود،
شرکت به موجودي بالموضوع مبدل میشود که وجود آن براي جامعه قابل پذیرش نیست .توقف فعالیت
شرکت یا به صورت دائمی است یا به صورت موقت که اگر ایجاد وقفه براي فعالیت شرکت به صورت موقت
باشد چنانچه این وقفه کمتر از یك سال به طول انجامد نمیتوان شرکت را منحل کرد و لیكن اگر این وقفه
بیش از یكسال به طول انجامد میتوان از دادگاه درخواست انحالل قضایی شرکت را نمود .مدت یكسال،
مدت متعادل و معقولی است که شرکت به از سر گیري فعالیت تجاري مینماید و در غیر این صورت هر
ذینفع میتواند در خواست انحالل قضایی شرکت را بخواهد .توقف دائمی و یا تعلیق فعالیت تجاري شرکت
اصوالً بیانگر فقدان جهت استمرار فعالیت تجاري شرکت است .در حقوق ایالت آمریكا شرکت عمومی دالوار
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) )DGCLالزاماً نیاز نیست که عدم قصد فعالیت شرکت پس از یك سال نمایان شود و چه بسا ممكن است
قبل از یكسال آثار عدم توان فعالیت و یا تعلیق شرکت نمایان شود؛ به نحوي که مشخص شود که شرکت
قادر نیست تا یكسال به فعالیت خود ادامه دهد که در این صورت میتوان بر علیه شرکت طرح دعوا انحالل
قضایی (اجباري) را نمود مثالً شرکتی که در زمینه واردات خودرو از کشور کانادا تشكیل یافته با ممنوعیت
قانونی جهت واردات به مدت سه سال مواجه شود؛ از این رو میتوان حتی قبل از موعود تعلیق یا توقیف
فعالیت یكساله شرکت از دادگاه درخواست انحالل قضایی (اجباري) شرکت را نمود.
)(Spadaccini,2007:136
مبناي پذیرش چنین درخواستی و پذیرش آن از طرف دادگاه مصلحت و حفظ حقوق سهامداران است.
مجوعه عواملی که میتواند سبب تعطیلی یا تعلیق فعالیت شرکت شود و این استمرار بیش از یكسال به
طول انجامد را میتوان به عواملی درونی شرکت نظیر تقلیل سرمایه شرکت براي انجام فعالیت و اختالف
بین سهامداران و یا عوامل بیرونی نظیر شرایط نامساعد اقتصادي حاکم بر جامعه و یا عوامل قهري نظیر
وقوع زلزله و عدم اجراي هرگونه فعالیت ساختمانی با توجه به زلزلهخیز بودن خاک و در نهایت عوامل غیر
مادي نظیر موانع قانونی ادامه فعالیت شرکت از جانب دولت اشاره کرد .پس حالت تعلیق فعالیت شرکت
ممكن است خارج از اقتدار شرکت و به دالیل عدیدهاي باشد ،یعنی شرکت در وضعیتی قرار بگیرد که امكان
اجراي موضوع شرکت متعذر و متعسر باشد .نظیر چنین بحثی را مقنن ایرانی در بند 1و  2ماده 201
ل.ا.ق.ت مطرح نموده است که در صورتی که شرکت تا یكسال پس از ثبت رسیدن هیچگونه اقدامی جهت
انجام موضوع آن صورت ندهد و یا اینكه فعالیت شرکت در مدت بیش از یك سال متوقف بماند هر ذینفع
حق درخواست انحالل شرکت سهامی را دارد.
در حقوق ایالت آمریكا شرکتهاي عام بایستی داراي حداقل سرمایه مجاز باشند در حالی که این شرط
در شرکتهاي خاص پیشبینی نشده است .شرکتهاي عام بایستی حداقل داراي  50000دالر سرمایه
باشند و یك چهارم آن ( (12500دالر نیز نقداً پرداخت شود (ماده  217قانون شرکتها) فقط شرکتهاي
عام میتوانند سرمایه خود را از طریق پذیرهنویسی سهام تأمین کنند .درماده  5قانون اصالح قسمتی از
قانون تجارت ایران نیز حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام باید پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی
خاص باید یك میلیون ریال باشد در صورتی که سرمایه شرکت از این مقدار کمتر شود باید ظرف یكسال
نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید و گرنه هر ذینفع میتواند انحالل آن را از
دادگاه صالحیتدار درخواست کند( .اسكینی )234 :1384،گاهی شرکت به دلیل تعهدات و دیون خود ناتوان
از اجراي تعهدات است که در صورت عارض شدن حالت توقف بر شرکت ،هر ذینفع میتواند انحالل قضایی
شرکت را درخواست کند .حال در این خصوص که میزان دیون و تعهدات شرکت بایستی به چه میزان باشد
و یا اینكه مقصود از ناتوانی از پرداخت دین چه ناتوانی را شامل میشود و آیا ناتوانی صرفاً مشمول دین بوده
و اینكه تعهدات و اجرائیههاي علیه شرکت را نیز مشمول میشود ،ماده  164قانون شرکتهاي تجاري
آمریكا مدل ) (MBCAاشعار داشته است که یك شرکت در صورتی میتوان ناتوان از پرداخت دین باشد
که  -1 :هرگاه یك طلبكار مبلغی بیش از  750دالر از یك شرکت طلبكار باشد و ارسال اظهار نامهاي به
اقامتگاه قانونی شرکت این مبلغ را مطالبه کند ولی شرکت ظرف مدت  3هفته از تاریخ وصول اظهارنامه
(ابالغیه) دائر بر مطالبه ،از پرداخت این مبلغ قصور نماید و یا تضمینی نداده و یا به نحوي رضایت طلبكاررا
از طریق سازش کسب ننماید -2.وقتی اجرائیه و هرگونه حكم و یا قراري از طرف دادگاه به نفع محكوم له
برعلیه شرکت بدون حصول رضایت جزئی و کلی محكوم له اعاده گردد -3 .اگر این امر براي دادگاه احراز
شود که شرکت در صورت الزم التأدیه شدن دیونش از پرداخت آن ناتوان است وقتی که شرکت علیرغم
اصرار بر اجراي تعهدات و تأدیه دیونش ناتوان از پرداخت باشد دادگاه ممكن است به این نتیجه برسد که
شرکت عاجز از پرداخت دیونش است ،عمالً اگرمیزان مطالبات کمتر از  75دالر باشد ،با در نظر گرفتن
شرایط و اوضاع و احوال وقتی حكم به انحالل قضایی شرکت توسط دادگاه صادر میشود که شرکت متوقف
از پرداخت دین تشخیص داده شود و گاهی در رویه دادگاههاي ایالت آمریكا شرکت به دلیل عدم پرداخت
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35دالر نیز عاجز از پرداخت دین شناخته شده است ). (Spadaccini,2007:138-140در قانون ایران به
عجز از پرداخت دیون اشارهاي نشده است اما میتوان گفت که بند 3ماده  199قانون اصالح قسمتی از قانون
تجارت که به ورشستگی اشاره کرده است و ورشكستگی را از موارد انحالل شرکت سهامی دانسته است تا
حدودي به این قاعده و امر مهم (عجز از پرداخت دیون) توجه داشته داشته است با این حال قانون ما انحالل
شرکت در صورت ورشكستگی را تابع مقررات مربوط به ورشكستگی میداند .اگر چه هر دو سیستم حقوقی
انحالل و تصفیه شرکت واژگانی است که حكایت از پایان زندگی شرکت دارد ،باید اشاره کرد که در حقوق
ایران ابتدا شرکت منحل میگردد و سپس امر تصفیه آن صورت میپذیرد (کاتبی )103 :1385،در آمریكا یا
ضمن انحالل وارد مرحله تصفیه میشود یا بعد از انحالل مانند حقوق ایران به تصفیه شرکت میپردازد.
شخصیت حقوقی شرکت با انجام تشریفات سادهاي که همانا حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکتهاست،
انجام میشود .شرکت در حال تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ میکند و تا پایان تصفیه باقی میماند.
طبق مفاد ماده 206الیحه قانونی  ،1347نام شرکت در طول امر تصفیه ذکر میشود و همه جا عبارت در
حال تصفیه ذکر میشود .در قانون آمریكا نیز با شروع روند انحالل هرگونه انتقال سهام بدون تصویب مدیر
انحالل و همچنین هرگونه تغییرسمت اعضاء شرکت باطل است.
با این حال انتقال اوراق قرضه مانعی ندارد چرا که تغییر شخص طلبكار با انتقال اوراق قرضه تفاوتی در
ثبوت دیون شرکت نمیدهد و صرفاً شخص طلبكار تغییر یافته و تغییر دارندگان اوراق قرضه به واسطه
انتقال اوراق قرضه نمیتواند بار مالی براي شرکت داشته باشد .پس از انتقال اوراق قرضه میتواند بدون
موافقت مدیر انحالل انجام شود .مطابق ماده  (DGCL) 141از زمان انتصاب مدیر انحالل ،اختیارات
مدیران شرکت متوقف و امر انحالل به مدیر انحالل واگذار شده مگر اینكه مدیر انحالل و یا مجمع عمومی
شرکت در انحالل اختیاري اعضاء به ادامه فعالیت مدیران شرکت دهند و در انحالل اختیاري طلبكاران،
کمیته انحالل به این امر رضایت دهد و اگر چنین کمیتهاي تشكیل نشده بود طلبكاران به ادامه مدیران
شرکت رضایت دهند(Wardford,1999:176-178) .
 2-2وجوه افتراق موارد انحالل شرکتهای سهامی در قانون ایران و آمریکا
در تمام ایاالت آمریكا انحالل اختیاري به دو دسته تقسیم میشود انحالل اختیاري توسط طلبكاران و
انحالل اختیاري توسط اعضاء ،انحالل اختیاري اعضاء به طور کامل توسط سهامداران اداره میشود و مدیر
انحالل نیز به طور انحصاري توسط آن تعیین میگردد ،در این مورد هیچگونه مجمعی از طلبكاران دعوت
نشده و کمیته انحالل نیز ایجاد نمیگردد .خروج سهامداران بزرگ شرکت و بی فایده بودن فعالیت شرکت
به نحو ي که فقط نامی از شرکت در کاغذ پا بر جاستمی تواند مبادرت به این نوع انحالل را توجیه
کند.معیار اصلی شناسایی این نوع انحالل از انحالل اختیاري توسط طلبكاران  ،صرفاًصدور برگه مالئت
توسط مدیران شرکت است  ،ولو اینكه شرکت توانایی پرداخت دیون را نداشته باشد ،در این چنین موردي
شرکت (مدیران) بایستی نسبت به تشكیل مجمع طلبكاران در ظرف مدت  30روز بعد از تصویب مصوبه
انحالل اختیاري شرکت با ارسال اخطاریه تشكیل جلسه از طریق پست براي طلبكاران تا  7روز قبل از
تشكیل جلسه اقدام نماید .اعالمیه مجمع طلبكاران بایستی در مجله رسمی و در روزنامه محلی منتشر گردد
و آن اعالمیه حاوي نام و آدرس کارشناس امر اعسار (شاغلین و افراد واجد شرایط امر توقف) است .مدیران
شرکت قبل از تشكیل مجمع طلبكاران اطالعات الزم را در اختیار طلبكاران شرکت قرار میدهند و مكانی
که نزدیك شرکت باشد را براي تشكیل جلسه اعالم و دو روز قبل از برگزاري مجمع طلبكاران فهرست
اسامی طلبكاران و آدرس آنان به همراه سایر اطالعات را بدون هیچگونه هزینهاي در اختیار طلبكاران قرار
میگیرد .مدیریت بر روند انحالل عهده اعضاء و طلبكاران خواهد بود لیكن در کلیه موارد طلبكاران داراي
نهایت نظارت و کنترل هستند .طبق ماده  ) DGCL( 145مدیران شرکت همچنین موظفند یك نفر را به
عنوان رئیس مجمع طلبكاران انتخاب نموده و شخص منتخب آنان باید در زمان و مكان مقرر حضور یافته و
ریاست مجمع را به عهده بگیرد .مدیر انحالل پس از اعتقاد به اینكه شرکت قادر به پرداخت دیون خود
نمیباشد بایستی ظرف مدت  28روز از تاریخ شكلگیري این اعتقاد ،نسبت به فراخوانی مجمع طلبكاران
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اقدام نماید و گزارش کاملی از امور شرکت را قبل از تشكیل این مجمع تهیه و به مجمع طلبكاران تقدیم
دارد با این توضیح انحالل اختیاري اعضاء تبدیل انحالل اختیاري طلبكاران خواهد شد و طلبكاران در
مجمعی که به موجب ماده ، 95برگزار میگردد اتخاذ تصمیم نمایند .در صورتی که تصمیم راجع به انحالل
اختیاري شرکت در قانون ایران توسط مجمع عمومی فوقالعاده شرکاء صورت میپذیرد و اسامی مدیر یا
مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده  207الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت باید ظرف  5روز از
طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکتها اعالم گردد تا پس از ثبت جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی
و روزنامه کثیراالنتشاري که اطالعیهها و آگهی مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی شود .بنابراین
انحالل اختیاري در ایران تنها توسط مجمع عمومی فوقالعاده صورت می پذیرد در حالی که در قانون آمریكا
انحالل اختیاري توسط مجامع عمومی توسط مجمع عمومی فوق العاده و سالیانه صورت میگیرد .با این
توضیح که ماده  199قانون اصالح قانون تجارت در باب انحالل شرکت سهامی نیز چنین حقی را به مجمع
عمومی فوقالعاده داده است ،با ذکر این نكته که آنچه در انحالل شرکت سهامی به نحو اختیاري از لحاظ
قانونگذار ایران مهم است تشكل مجمع فوقالعاده و رأي به انحالل شرکت سهامی است حال آنكه در مقررات
حقوق آمریكا ،مطابق با قانون شرکتهاي تجاري مدل ) (MBCAانحالل اختیاري شرکت سهامی در
صالحیت مجمع عمومی سهامداران شرکت است که میتواند تصمیم به انحالل شرکت را هم در جلسه
عمومی (سالیانه) و نیز در مجمع عمومی فوقالعاده مطرح نماید ،با این توضیح که نوع مصوبه صادره مبنی بر
انحالل اختیاري شرکت بایستی مطابق با بند (ب) و (ج) ماده  84باشد و نوع مصوبه صادره از این حیث
داراي اهمیت است در حالیكه در حقوق ایران تشكیل نوع مجمع واجد اهمیت است .در قانون ایران انحالل
اختیاري توسط مجمع عمومی فوقالعاده با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه ایجاد میشود اما در قانون
(فلوریدا) آمریكا با حداقل  50درصد سهام شرکت انحالل اختیاري صورت میگیرد به این معنا که اگر یك
نفر پنجاه درصد سهام شرکت را دارا باشد میتواند تقاضاي انحالل شرکت را بكند .در ایران در صورتی که
سمت تمام یا بعضی از کارکنان هیأت مدیره بالتصدي باشد ذینفع میتواند تقاضاي انحالل شرکت را از
دادگاه بخواهد و به هیچ وجه انحالل توسط مدیران صورت نمیگیرد اما در قانون آمریكا در موارد بسیار
محدودي در صورت عدم انتخاب اعضاء یا عدم ثبت مدیران در اساسنامه انحالل توسط اکثریت مدیریت
انجام میشود .انحالل شرکت به دلیل انقضاء مدت در قانون آمریكا از موجبات اختیاري بوده حال آن که
انقضاء مدت شرکت در حقوق ایران از موجبات قانونی (اجباري) انحالل شرکتهاي سهامی است.
انحالل شرکت در قانون آمریكا ممكن است در اساسنامه به عنوان یك رخداد متحمل الوقوع پیشبینی
شود که با وقوع آن شرکت منحل میگردد .اصوالًدرج چنین شرطی در اساسنامه شرکت آنچنان براي شرکا
واجد اهمیت است که وقوع چنین شرطی ازموجبات انحالل شرکت میدانند که این امور میتواند مرتبط به
سلسله عوامل و وضعیت درونی یا بیرونی شرکت یا شرکاء باشد (Spadaccini,2007:112-113).اما آیا
در قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت ایران نیز به همین صورت عمل میشود به عبارت دیگر آیا میتوان
در اساسنامه قید کرد که در صورت ورشكستگی یا اعسار یا ممنوع المعامله شدن یا فوت یكی از شرکا
شرکت منحل شود؟ قانون تجارت ایران این نكته را پیشبینی نكرده است اما قانونگذار چنین مواردي را از
مواردي نمیداند که بتوان شرکت را به سبب آنها منحل کرد .موارد انحالل شرکت جنبه حصري و امري
دارد .بنابراین طرفین نمیتوانند در اساسنامه چنین توافقاتی را مطرح کنند اما نظیر چنین مادهاي (شرط
انحالل شرکت در اثر حادثه) را میتوان در ماده  141و  181قانون تجارت ایران در باب اثر گذاري فوت
شریك در شرکت با مسئولیت محدود و فوت و حجر یكی از از شرکاي ضامن در شرکت مختلط سهامی
دید .مطابق بند  2ماده  124قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت ایران شرکتهاي سهامی عام باید حداقل
 5نفر عضو داشته باشند و شرکتهاي سهامی خاص باید  3نفر عضو داشته باشند و کمتر از این مقدار باعث
انحالل شرکت میشود ،اما در شرکتهاي تجاري آمریكا انحالل شرکت در صورتی است که تعداد
سهامداران به کمتر از دو نفر تقلیل یابد .براي انحالل (قضایی) اجباري شرکت ،افراد ذینفع باید در صدد
طرح دعوا به طرفیت شرکت به خواسته صدور حكم بر انحالل شرکت برآیند و دادخواست انحالل اجباري به

 / 366فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،دوره  ،11ویژهنامه پیشگیری از جرم و حقوق ،زمستان 1396

دادگاه تقدیم گردد .گرچه انحالل قضایی توسط دادگاه صورت میپذیرد لیكن دادگاه نمیتواند به ابتكار خود
و رأساً به این امر مبادرت ورزد و بایستی دادخواست انحالل توسط افراد ذینفع به دادگاه ارائه شود .این افراد
در ماده  149قانون شرکتهاي تجاري مدل ) (MBCAو تحت اشخاصی که میتوانند دادخواست انحالل
قضایی را ارائه دهند مشخص شده است .این اشخاص عبارتند از -1 :شرکت یا مدیران شرکت  -2طلبكاران
 -3سهامداران  -4امین رسمی  -5دادستان کل (Benvas,2006:170-171).اما در قانون ایران به موجب
ماده  201هر ذینفع می تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد اما متأسفانه در قانون ما مشخص نشده است
که منظور از هر ذینفع چه کسانی میباشند ،بنابراین باید گفت درخواست انحالل شرکت محدود به اشخاص
معینی نمیشود ،بلكه هر شخصی که بتواند در دعواي انحالل ذینفع تلقی گردد می تواند براي انحالل
شرکت به دادگاه رجوع نماید مانند شخصی که که دین شرکت را تضمین نموده است و یا اینكه براتی را
شرکت صادر نموده است ظهرنویسی کرده باشد ،زیرا در چنین مواردي ادامه فعالیت شرکت در صورتی که
زیان آور باشد موجب افزایش مسئولیت اشخاص مزبور میباشد .بنابراین تمام افرادي که سمتی در دعواي
انحالل داشته باشند و منافع مشروعی را تعقیب و دالیلی را که قانون بیان کرده است اثبات نمایند میتوانند
حكم انحالل شرکت را به دست آورند .همان طور که قبالً ذکر گردید در موارد بسیاري مشكالت بین
سهامداران جز با از بین رفتن وانحالل شرکت حل و فصل نمیشود ،بنابراین قانونگذار آمریكایی شرکتهاي
عمومی دالوار ) (DGCLیكی از دالیل انحالل شرکت را مصلحت و حفظ حقوق قرار داده است و اجازه
میدهد که دادگاه به استناد و مصلحت و حفظ حقوق حكم انحالل شرکت را صادر نماید .گاهی حقوق
سهامداران اقلیت مورد خدشه سهامداران اکثریت قرار میگیرد؛ اما انحالل شرکت به دلیل مصلحت و حفظ
حقوق محدود به موارد مزبور نیست و دادگاه در شرایطی حكم انحالل را میدهد که در برخی موارد متضمن
فشار یا محرومیت سهامداران اقلیت نمیباشد ،بلكه مصالح دیگري از جمله منافع اجتماعی را در نظر
میگیرد .شایان ذکراست که صدور حكم انحالل به دلیل مصلحت و حفظ حقوق سهامداران محدود به
مواردي نمیباشد که دادگاهها براساس آن رأي دادهاند بلكه متقاضی میتواند به هرگونه شرایطی مصلحت و
حفظ حقوق سهامداران استناد جوید .بنابر آنچه که گذشت مصلحت و حفظ حقوق سهامداران که مستند
انحالل شرکتهاي تضامنی و نسبی در حقوق آمریكا قرار می گیرد را می توان با دالیل موجه در انحالل
شرکتها ي تضامنی و نسبی در حقوق ایران مقایسه کرد .مصلحت و حفظ حقوق در حقوق ایاالت آمریكا
مفهومی است که دلیل عام براي انحالل انواع شرکتها ست لیكن دالیل موجه در حقوق ایران دلیل خاص
براي انحالل (قضایی) اجباري شرکتهایی است که داراي شریك ضامن است ( .بند ج ماده  136قانون
تجارت) .در صورتی که در قانون ایران همانطور که ذکر شد موارد انحالل شرکت سهامی امري و حصري
هستند و سهامدار تنها در صورتی می تواند تقاضاي انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد که یكی از موارد بند
1و2و 3در ماده  201صورت گرفته باشد ،و همچنین شرکت سهامی یك شرکت سرمایهاي است و انحالل
شرکت به دلیل و حمایت از شخصیت شرکاء و سهامداران نیست که این مورد یكی از ضعفهاي قانون
تجارت ما است) .ستوده تهرانی و صفري)196 :1390،
در قانون ایران به موجب ماده  202قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت در مورد بندهاي 1و  2و 3ماده
 201دادگاه حداکثر  6ماه به شرکتهاي سهامی فرصت میدهد تا در جهت رفع موجبات انحالل اقدام
کنند در حالی که در قانون آمریكا تنها  7روز کاري شرکت سهامی فرصت دارد براي رفع موارد انحالل
شرکت اقدام کنند .ادغام و تجزیه شرکتها ،دو مكانیسم مهم در عرصه اقتصاد جهانی به شمار میروند در
حقوق آمریكا شرکت میتواند ازطریق انتقال اموال خود به شرکت منتقل الیه در انحالل اختیاري و یا ادغام
دو یا چند شرکت در همدیگراز خطر انحالل جلوگیري کند ) (Wardford,1999: 53-55در حالی که
بحث ادغام و تجزیه شرکت سهامی در قانون ایران مورد عنایت و توجه قرار نگرفته است و باعث انحالل
اختیاري شرکت میشود.
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نتیجهگیری
امروزه ،جوامع مختلف خصوصاً کشورهاي در حال توسعه به منظور ارتقاء سطح علمی خود،ب یش از
پیش نیاز به دستیابی به دانش و تجربه کشورهاي دیگر دارند ،بدون شك ،مطالعه تطبیقی نیز از جمله
عوامل توسعه علوم هر کشور خواهد بود .قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت در سال  1347در زمینه
شرکت هاي سهامی گام مؤثري ایجاد کرد اما با این حال هنوز این قانون داراي نواقص و اشكاالتی مخصوصاً
در زمینه انحالل شرکت میباشد بنابراین پیشنهاد میشود موارد انحالل در شرکت سهامی که در ماده 199
قانون قسمتی از اصالح قانون تجارت آمده تنها به مواردي که در قانون آورده شده است اکتفاء نشود و موارد
انحالل حصري نباشد و به صورت تمثیلی بیان شود و شروط انحالل شرکت سهامی به موارد دیگر من جمله
تقاضاي انحالل شرکت از دادگاه به درخواست یكی از سهامداران در صورتی که محكمه آن دالیل را موجه
دانسته تعمیم داده شود و همان طور که در ماده  10قانون مدنی نیز آمده است طرفین در انعقاد قرارداد
خصوصی تازمانی که مخالف قانون نباشد آزاد هستند که این ماده نیز به صراحت اشاره به آزادي اراده افراد
دارد .فرض دیگر در انحالل شرکت سهامی در قانون ایران این بود که سرمایه شرکت از حداقل میزان قانونی
کمتر شود اما در نتیجه این انحالل طلبكاران این شرکتها بیشترین ضرر را متحمل میشوند از طرفی هدف
قانونگذار مبنی بر اینكه افراد براي فعالیتهاي کوچك به این نوع شرکتها روي نیاورند ،تأمین نمیشود.
بنابراین اصالح میزان حداقل سرمایه و درصدي نقدي واریز شده ضروري به نظر میرسد .زیرا هدف قانونگذار
درسال  1347این بوده که شرکت در بدو تأسیس از نقدینگی مناسبی براي جلب اعتماد مردم برخوردار
باشد .در حالی که این مبلغ امروزه براي هدف مذکور بسیار ناچیز است و این مقدار جوابگوي طلبكاران بعد
از انحالل شرکت نیست بنا براین حداقل سرمایه باید خیلی بیشتر از این مبلغ فعلی باشد تا باب سوءاستفاده
براي کالهبرداران که اغلب با تشكیل شرکت با حداقل سرمایه و با استفاده از عنوان آن به انحاء و عناوین
مختلف مبادرت به تحصیل مال به طرق نامشروع میکنند و در آخر نیز با کمتر از همین مقدار حكم انحالل
آنها صادر میشود همیشه باز میباشد و در آخر اینكه در اغلب کشورهاي دنیا ادغام و تجزیه شرکتها
وسیلهاي الزم و مناسب براي اجراي بعضی از سیاستهاي اقتصادي است؛ در حالی که در الیحه قانونی
 1347به این ابزارهاي حقوقی توجه چندانی نشده است .در اکثر کشورها از جمله آمریكا دهههاي چندي
است که نهادهایی مانند ادغام دو یا چند شرکت در همدیگر و به همین نحوتجزیه در اقتصاد شرکت داري به
عنوان راه برون شو مفیدي براي جلوگیري از ورشكستگی شرکتها و انحالل آنها و در نتیجه پرهیز از
هزینههاي ناظر به این امر به شمار میرود ،در نظام حقوقی ما به دلیل عدم پذیرش چنین راهكارهایی،
صاحبان سرمایه جهت تحقق ادغام با شرکت دیگري ناچار از ورود به تشریفات طوالنی و پر هزینه انحالل
شرکت میباشند در نتیجه ادغام و تجزیه هم از علل انحالل اختیاري در ایران است .بنابراین با تأمل و
نگرش در مطالعه تطبیقی همچنین ضرورت بازنگري و اصالح در موارد انحالل شرکتهاي سهامی پیشنهاد
می شود قانونگذار ما نیز در الیحه جدید قانون تجارت که در سال  1382تدوین گشت اما هنوز به تصویب
نرسیده است  ،در این زمینه احكامی که بیان شد در قوانین ما نیز جاري سازد و براین اساس قوانین مورد
نیاز را وضع کند .مسلماً اگر صرف این زمان طوالنی براي رسیدن به قانونی جامع و خالی از اشكال باشد آن
را به فال نیك می گیریم.
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