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ی اروپا با ی تطبیقی شرکت شخص واحد در حقوق ایران و اتحادیهمطالعه
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 چکیده

شرکت »یا « شرکت شخص واحد»تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان 

های یهشود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصالحیاد می« تک عضوی

الیحه ی  ه است، اما نه دستورالعمل و نهبینی شد، پیش1391بعدی آن و الیحه ی تجارت مصوب 

کنترل  ی مقررات جامعی راجع به نحوه ی تصمیم گیری، مدیریت وتجارت هیچ کدام دربردارنده

شرکت، معامالت شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط 

 شخص واحد نیستند.

دو از  ابطه ی شرکت و شراکت و گسست آنتحقیق تطبیقی بر آن است تا راین مقاله با روش

شرکتی با روش  یکدیگر را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مزایا و معایب ساختار چنین

 ند.تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصالح نواقص الیحه ی تجارت ارائه ک-توصیفی

ان پذیرش شرکت شخص دهد که در نظام حقوقی ایربررسی شرکت شخص واحد نشان می

ه بیانگر واحد پیش از هر چیز، مستلزم تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت به گونه ای است ک

ن گسست مفهوم شرکت از شراکت باشد. عالوه بر این،  تجویز شرکت شخص واحد بدون تعیی

احد و و قوانین جامع و مانع راجع به مدیریت و انعقاد معامالت با شرکت و تصمیم گیری شخص

ای گردد. به همین دلیل برمبنای بررسی ههایی توسط شخص واحد میغیره موجب سوءاستفاده

 انجام شده در این مقاله پیشنهادهایی جهت تکمیل الیحه ی تجارت ارائه می شود.
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  : شراکت؛ شرکت شخص واحد؛ دستورالعمل دوازدهم؛ الیحه ی تجارت.واژگان کلیدی
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 مقدمه

راجع به شرکت با  2009سپتامبر  21مصوب  1رالعمل پارلمان اروپادستو 2مطابق ماده ی 

تواند توسط یک شرکت با مسئولیت محدود می 3عضوی،یا تک 2مسئولیت محدود شخص واحد

یک شخص تشکیل شود و یا ممکن است با یک شخص به عنوان شرکت تک عضوی فعالیت کند 

ص کاهش پیدا کرده و تمام سرمایه بعد از اینکه در طی حیات شرکت، اعضای آن به یک شخ

اولین سوالی که باید بدان پاسخ داده شود این است که  4شرکت به یک شخص منتقل شده باشد.

                                                           
اروپا اعم از شورا  ی اروپا مجموعه قواعدی است که توسط نهادهای اتحادیه ی . منظور از حقوق شرکتهای اتحادیه 1

می شود با این هدف که عملکرد بازار داخلی را تضمین نماید. یا پارلمان راجع به مسائل شرکت های تجاری تصویب 

بلکه  ؛ اروپا به دنبال این نیست که جایگزین حقوق شرکتهای کشورهای عضو شود ی درواقع حقوق شرکتهای اتحادیه

 .(Miao, 2012, p.1)های قوانین ملی استبه دنبال نزدیک کردن راه حل
 شودیاد می« شرکت تک عضوی»ویا « شرکت تک شریک»ن شرکتی با عنوان از چنی ایرانهای حقوقی . در نوشته 2

کدام از این اسامی  اما، هیچ (123، :1384؛ محمودی، 18، : 1، ج1383؛ اسکینی، 145، :1392)تفرشی و امیرتیموری، 

باشد تا ن آن حداقل دو شخص کاشود که تعداد مالدقیق نیستند. چراکه در شرکتی از اصطالح شریک استفاده می

شراکتی وجود داشته باشد. به همین دلیل، شرکت تک شریک اصطالحی حاوی تناقض است. از طرف دیگر، در یک 

ن مشاع شخص شرکت می باشند نه اتر مالک داران یا شرکا آورندگان سرمایه و یا به عبارت دقیق شرکت تجاری سهام

کنیم زیرا چنین شرکتی در رکت شخص واحد استفاده میاعضای شرکت. به همین دلیل، ما در این مقاله از اصطالح ش

 . 1-1باشد.ر.ک.: همین مقاله، شماره مالکیت تنها یک شخص می
3. Directive 2009/102/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September on 

Single Member Private Limited Liability Companies, 2009, p. 20 – 25. 

 & Andenas)است موسسات متوسط و کوچک  ی دستورالعمل دوازدهم بخشی از برنامه کنترل و اداره

Wooldridge, 2009, p.42.) رد و خدمه دا 10که حداکثر بسیار کوچک  ی این موسسات عبارت هستند از موسسه

این  پیش از. کارگر است 250متوسط که دارای حداکثر  ی خدمه دارد و موسسه 50کوچک که حداکثر  ی موسسه

ای با مسئولیت ، شورای اروپا دستورالعمل دورازدهم حقوق شرکتها را که راجع به شرکته1989دستورالعمل، در سال 

اصالح واقع  مورد 2006و  2003، 1994محدود تک عضوی بود به تصویب رسانده بود و بعدها چندین بار در سالهای 

 ه بود.شد
مل دوازدهم در اروپا شرکت شخص واحد تنها در کشورهای آلمان فرانسه بلژیک هلند و دانمارک . پیش از دستورالع 4

(. برای دیدن تفاوت شرکت شخص واحد و نهادهای Andenas & Wooldridge, op.cit., p.42پذیرفته شده بود)

( Sole trader enterprises) انفرادی تاجر ی ( و موسسهSole proprietorship) مشابه همانند مالکیت انفرادی

 .(Miao, op.cit., p.5; Cataldo, 1953, p.474) ر.ک:
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امکان تشکیل شرکت با یک شخص، ناشی از تغییر و تحول در مفهوم شرکت است یا اینکه تجویز 

 ر قاعده ی تعدد شرکا است؟ تشکیل شرکت شخص واحد به عنوان استثنایی ناشی از الزامات بازار ب

اری الزامی در نظام فعلی ایران با وجود اینکه قانونگذار تعدد شرکا را در تشکیل شرکت تج

ت. سوال اجرای کاهش تعداد شرکا از حداقل قانونی سکوت کرده اسدانسته اما، راجع به ضمانت

ک شخص ر شود و به یمطرح این است که اگر تعداد شرکای شرکت موجود، از حداقل قانونی کمت

 تقلیل یابد، آیا شرکت مزبور منحل می شود؟

تشکیل و استمرار حیات شرکت  1391،1الیحه ی تجارت مصوب  488و  479با توجه به مواد 

با یک شخص، تنها در قالب شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی شده است. سوالی که مطرح می 

یل شرکت شخص واحد در قالب شرکت تضامنی و شود این است که از لحاظ تحلیلی امکان تشک

نسبی نیز امکان پذیر است؟ مبنای اختصاص تشکیل چنین شرکتی در قالب شرکت با مسئولیت 

 محدود چیست؟

ه ی تجارت های بعدی آن و نه الیحعالوه بر این مسائل، نه دستورالعمل دوازدهم و اصالحیه

احد، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت شخص و ایران، هیچ کدام مقررات جامع و مانعی راجع به

رکت، شکنترل احتمال سوء استفاده شخص واحد از اختیارات و وظایفش به ضرر اشخاص ثالث و 

 تحدید و کنترل معامالت مدیران پیش بینی نکرده اند.

                                                           
رخ وـنبه مـسه شروز جلسه ان در  رـیاالمی ـسری اساسی جمهون ا( قانو85پنجم)د و صل هشتااطبق رت تجا ی الیحه.  1

روز ی ـعلن ی هـجلسو در ویب ـصالحاتی تصاسالمی با رای اوـس شـوقی مجلـحقو ائی ـقضن یوـکمیس 1390/10/6

پس از ارسال ست. ه ایددفقت گرامول پنج سات به مدآن مایشی ای آزجرامجلس با   1391/1/23رخ وـنبه مـشر اـچه

الیحه به شورای نگهبان، این شورا بدوا و بدون ورود در ماهیت به تصویب این الیحه در کمیسیون ایراد گرفت با این 

واگذاری تصویب قوانین به کمیسیون فقط در موارد ضروری جایز است و  یاساس قانون 85استدالل که به استناد اصل 

با توجه به وجود قانون دائمی ضرورتی وجود ندارد و قانون جدید باید در صحن مجلس تصویب  تجارت قانون در مورد

ک: سایت مذکور و ایرادات موجود ر. ی روند تصویب الیحه ی برای مشاهده .شود، الیحه را به مجلس عودت نمود

 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی:

:Available at .09/04/2017) last visited on 720636http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/( 

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720636
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در این نوشتار، ابتدا به بررسی مفهوم شرکت و شراکت و زمینه ی فکری ظهور شرکت شخص 

های شرکت شخص واحد بحث خواهد شد و در ه می شود. در قسمت بعد از قالبواحد پرداخت

نهایت، نحوه ی تصمیم گیری شخص واحد، وضعیت معامالت میان شرکت و شخص واحد و 

چگونگی جبران سوءاستفاده شخص واحد از شرکت در زیر حجاب شخصیت حقوقی مستقل 

 شرکت مورد بررسی قرار می گیرد . 

 واحد و مبنای فکری ظهور آنمفهوم شرکت شخص  .1

در این قسمت ابتدا به این مسئله پرداخته می شود که اساسا شرکت که جوهره ی آن بر مشارکت 

اشخاص بنا شده است چگونه ممکن است با یک شخص تشکیل شود؟ سپس در قسمت دوم تعریف 

 مختصری از شرکت شخص واحد ارائه و به بررسی ماهیت آن مبادرت می شود.

 لزوم گسست شرکت از مفهوم شراکت. 1-1

شود، همکاری و مشارکت دو یا چند آنچه که در بادی امر از مفهوم شرکت به ذهن متبادر می

باشد. یکی از مزایای فعالیت از طریق شرکت شخص در جهت دستیابی به منافع و تقسیم آن می

صصهای گوناگون برای تجاری بر فعالیت تجار انفرادی، فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخ

( عالوه بر این، با مشاهده تعریف اساتید حقوق 7-1: 1، 1383رسیدن به هدفی واحد است )اسکینی، 

از شرکت تجاری، عنصر مشارکت یکی از عناصر اساسی یک شرکت تجاری و همکاری شرکا 

یم منافع شود چراکه یکی از خصایص شرکت تجاری تقسعاملی ضروری برای ایجاد آن قلمداد می

حسینی ؛ 28: 1، ج1383؛ اسکینی، 44: 1387و زیانهای احتمالی به عنوان هدف آن می باشد )کاتبی، 

 (. 33: 1365، تهرانی

 سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که شرکت تجاری با مفهوم مشارکت جمعی،

چگونه ممکن است با یک شخص تشکیل و اداره شود؟ آیا وجود شرکت شخص واحد امری 

ها است یا مفهوم شرکت در طی زمان تغییر و تحول پیدا کرده است به استثنائی در حقوق شرکت

 ای که امکان تشکیل شرکت توسط یک شخص نیز وجود دارد؟گونه

http://www.noormags.com/view/fa/creator/114014
http://www.noormags.com/view/fa/creator/114014
http://www.noormags.com/view/fa/creator/114014
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را باید در تحول و گسستی جستجو رسد مبانی فکری ظهور شرکت شخص واحد به نظر می

ها، تشکیل شرکت کرد که در مفهوم شرکت پدید آمده است. در آغاز، در تاریخ حقوق شرکت

تنها با یک شخص ممنوع بود و شرکت تجاری جمعی از اشخاص بودند که اتحاد منافع و مشارکت 

ت نیازمند توافقی شد. در این شرایط، تشکیل شرکشرکا جزو مقتضای ذات این نهاد محسوب می

بود که ضرورتا به حضور حداقل دو شخص نیاز داشت و جایگزینی یک شخص به جای آنها 

غیرقابل تصور بود. درواقع، میان مفهوم شرکت و شراکت تمایزی قائل نبودند. به همین دلیل 

تجاری  حقوقدانان به اتفاق بر این نظر بودند که لزوم تعدد شرکا یکی از اصول حاکم بر شرکتهای

است و این شرکت ها از ماهیتی قراردادی برخوردارند ؛ اما به تدریج این ممنوعیت برداشته شد و 

در ابتدا با تجویز ادامه ی حیات شرکت هایی که تعداد اعضا از حداقل قانون کمتر شده بودند راه 

 (.146: 1392را برای پذیرش شرکتهای تک عضوی باز کردند )تفرشی و امیرتیموری، 

های حقوق، تحول در این بخش از حقوق شرکتها نیز تحت تاثیر همانند توسعه ی سایر شاخه

الزامات بازار و اهمیت اقتصادی استمرار حیات شرکتهای تجاری بوده است. در اقتصادهای دولتی 

یا بسته توجیه این تحول، در وجود جوامع ملی شده بود که دولت خواست تا به تنهایی مالکیت 

داری اطمینان ی تجاری را در اختیار داشته باشد. از طرف دیگر، در نظام های سرمایه موسسه

کرد که یک شرکت تجاری، خود به خود منحل نشود وقتی که در زمان فعالیت طلبکاران اقتضا می

 شرکت، تمام سرمایه در دستان یک شخص متمرکز شود. 

شود درواقع سخن صحبت می در هر حال، وقتی از شرکتهای شخص واحد یا تک عضوی

درباره ی شرکتها است نه شراکت ها. این تقسیم بندی یا تفکیک میان شرکت و شراکت، برای 

تواند تنها توجیه این امر که حتی بدون یک قرارداد در مفهوم عادی کلمه نیز یک شخص می

  (Katinka, 2010:2)سهامدار شرکت باشد، باید در نظر گرفته شود 

های حقوقی، مفهوم شرکت از شراکت منفک وقی ایران با توجه به قانون و نظریهدر نظام حق

نشده است. درنتیجه، شرکت تجاری بر مبنای شراکت تحلیل شده است و بر همین مبنا همواره 

(. وقتی 1:28، ج1383؛ اسکینی، 44: 1387کنند)کاتبی، شراکت را جوهره هر شرکتی قلمداد می
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آید سه مفهوم شراکت، شرکت مدنی و شرکت تجاری به ذهن متبادر یسخن از شرکت به میان م

قانون  571شود اما، وجه اشتراک همه این مفاهیم، اشاعه در مالکیت است تا جایی که ماده ی می

مدنی، شرکت را اجتماع حقوق مالکان متعدد در شی واحد تعریف می کند. تعریفی که جوهره ی 

ی بایست تشکیل دهد. به عبارت دیگر، اشاعه در حق مالکیت، اصلی و سنتی تمام شرکتها را م

شاید به همین دلیل باشد که در قانون تجارت تعریفی از شرکت  1مهمترین عنصر هر شرکتی است.

ارائه نشده است تا همچنان شراکت جوهره ی اصلی شرکت تجاری قلمداد شود با این تفاوت که 

 قررات تجاری اداره می شود.شخصیت حقوقی دارد و مطابق و قوانین وم

آنچه  2سبب ایجاد شراکت یا همان اشاعه در حق مالکیت، ممکن است ارادی باشد یا قهری.

که بیش از همه به بحث این نوشتار مرتبط است شرکتی است که ناشی از اسباب اختیاری یعنی 

شاعه قرار داده است. ، عقد را یکی از اسباب ایجاد ا573شرکت عقدی باشد. قانون مدنی در ماده ی 

به عبارت دیگر شرکت عقدی اشاعه در مالکیتی است که به وسیله ی یکی از عقود ناقله مثل بیع 

صلح و هبه ایجاد شده باشد. بنابراین، شرکا توافق می کنند که مالکیت انفرادی خود را به مالکیت 

 اشتراکی تبدیل نمایند.

تواند ناشی ظر مشهور حقوقدانان، شراکت یا اشاعه میفارغ از اختالف نظر موجود و با توجه به ن

از عقدی مستقل با عنوان عقد شرکت باشد و نیازی نیست که مسبوق به اختالط و امتزاج اموال 

 3(.14:1، ج1383؛ اسکینی، 15: 1383شرکا باشد )کاتوزیان، 

در مالکیتی هرچند برخی بر این اعتقادند که تفاوت شرکت مدنی و تجاری مربوط به اشاعه 

( اما، اشاعه در مالکیت 142: 1378، سید احمدی سجادیاست که در شرکت مدنی وجود دارد )

وجه مشترک هر شرکتی است اگرچه در شرکت تجاری شرکا اموال خود را به شرکت انتقال 

                                                           
لت بر دخالت حداقل دو شخص در امری . شرکت مفهومی است حاوی مشارکت یا مشارکه از باب مفاعله که دال 1

 (.89: 1388 )یگانه، دارد
 ق.م. 574-572ر.ک. مواد .  2
 (28: 1356. برای دیدن نظر مخالف ر.ک: )کاشانی،  3
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دهند اما، تردیدی نیست که مالکان مشاع خود شرکت تجاری یا شخص حقوقی می باشند. به می

گر، مفهوم شراکت یا مالکیت مشاع که وجه اشتراک کلیه ی شرکتها است، در شرکت عبارت دی

مدنی متفاوت از شرکت تجاری است. به این معنا که در شرکت مدنی به دلیل فقدان شخصیت 

حقوقی، شراکت در نفس اموال قابل تصور است و مالکیت هر ذره مال و درنتیجه مجموع آن به 

که در شرکت تجاری، دیگر حق عینی و مالکیت بر اموالی ندارند که شرکا تعلق دارد. درحالی 

اند و حق مالکیت آنها به شخص شرکت منتقل می شود و حقوق شرکا آوردهشرکا به شرکت 

منحصر به سود حاصل در زمان بقای شرکت و تملک باقیمانده ی سرمایه پس از انحالل آن است. 

 1378؛ تفرشی، 23: 1386ق خاص نام می برند )کاتوزیان، این حق که حقوقدانان از آن با عنوان ح

( چیزی نیست جز نتایج حاصل از مالکیت شرکا بر شخص حقوقی شرکت. به عبارت دیگر، 108:

مفهوم شراکت در شرکت تجاری به معنای مالکیت شرکا بر شرکت به نحو اشاعه است. به همین 

ستند و در صورت انحالل نه عین اموال  ؛ دلیل، به عنوان مالک شرکت در سود و زیان شریک ه

بلکه نسبتی از ارزش اموال به آنها می رسد. درواقع، عین آورده هر شریک، به همان شریک مسترد 

شود. عالوه بر این، برخالف نمی شود و سرمایه ی شرکت اصوال به نسبت آورده بین شرکا تقسیم می

(، 199: 1353؛ اعظمی زنگنه، 15: 1344؛ صفری، 2:106، ج1388نظر برخی اساتید )ستوده تهرانی، 

باشند چراکه سهم معینی از سود را می برند شرکا به عنوان طلبکار شرکت دارای حق دینی نیز نمی

و هنگام انحالل شرکت نیز اموال باقیمانده بین آنها تشکیل می شود درحالی که طبلکار تنها می 

ان آن بخواهد و هیچ حقی پس از وصول طلبش بر اموال تواند اصل طلب را بدون توجه به سود و زی

(. درنتیجه، هرچند شرکا هیچ حق عینی بر اموال شرکت ندارند 23: 1386شرکت ندارد )کاتوزیان، 

باشند و حق شرکا بر این شخص حقوقی از ؛ اما مالک شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می

به نحو اشاعه است و مفهوم اشاعه و شراکت نوعی خاص از حق عینی اصلی می باشد که بین شرکا 

 در شرکت تجاری به این معناست.

با این مقدمه شرکت تجاری در نظام حقوقی ما باید جوهره ی هر شرکت یعنی شراکت را دارا 

و شراکت، شود خواه این اجتماع شرکت از اجتماع حقوق مالکان ایجاد میباشد. به عبارت دیگر، 
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، )کاتوزیان یک مال باقی بماند اشاعه در یا به طورو  پیدا کندخصیت حقوقی ش ومنجر شود  به اتحاد

تردید، نیازمند وجود حداقل دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است. (. این عنصر بی294: 1384

( در حالی 1:17، ج1383کنند )اسکینی، به همین دلیل شرکت تجاری را یک قرارداد تعریف می

آید )کاویانی، یت حقوقی است که با انعقاد یک قرارداد به وجود میکه شرکت تجاری یک شخص

(. چراکه شراکت نیازمند حداقل دو شخص است و تنها قالبی که می توان شراکت را به 50: 1386

وجود آورد قرارداد می باشد. بنابراین، در حقوق ما شرکت تجاری نوعی شرکت اختیاری یا به 

 باشد.های مفهوم شرکت در حقوق مدنی میاز زیر شاخه عبارت دیگر شرکت عقدی است که

با این توصیف پذیرش شرکت شخص واحد در صورتی امکان پذیر است که مفهوم شرکت 

تجاری از مفهوم سنتی شرکت یعنی شراکت گسسته شود و این گسست زمانی حادث می شود که 

ه مستلزم وجود حداقل دو در قانون تجارت تعریف متفاوتی از شرکت ارائه شود تا شراکت ک

 شخص است از مفهوم شرکت تجاری خارج شود. 

با نگاهی به الیحه ی تجارت مشاهده می شود که برخالف تفسیر فوق تعریفی از شرکت تجاری 

به شیوه ی سابق ارائه نشده است. در حالی که تشکیل و یا استمرار حیات شرکت با مسئولیت محدود 

ت. این فقدان به احتمال قریب به یقین مورد ایراد قرار خواهد گرفت. با یک عضو پیش بینی شده اس

چراکه شرکت در نظام حقوقی ما با مفهوم شراکت عجین است و تا زمانی که از این عنصر جدا 

نشود امکان تشکیل آن با یک شخص امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، امکان تشکیل شرکت 

امکان پذیر است که مفهوم شراکت از شرکت جدا شود و  شخص واحد در نظام حقوقی ما زمانی

تواند میسر شود. به دلیل همین وابستگی شرکت به این امر از طریق تعریفی مناسب و متفاوت می

مفهوم شراکت و مبنای قراردادی شرکت تجاری است که حقوقدانان عموما حداقل تعداد الزم 

ه اند و وجود شرکت شخص واحد را در نظام برای ایجاد و استمرار شرکت را دو شخص دانست

شود تعریفی از شرکت تجاری در الیحه ی تجارت حقوقی ما انکار کرده اند. بنابراین، پیشنهاد می

شرکت تجاری، یک شخصیت حقوقی است که توسط یک یا چند نفر »بدین شرح گنجانده شود:

 «.با توجه به قواعد و مقررات تجاری تشکیل می شود
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 یف و ماهیت شرکت شخص واحدتعر. 1-2

دستورالعمل، شرکت شخص واحد، شرکتی است که یک عضو دارد، خواه  2طبق ماده ی 

یک شخص تشکیل شود و یا در زمان حیاتش به دلیل از بین رفتن تعدد شرکا، کلیه سرمایه  توسط

در ایجاد شود و ی آن به یک شخص انتقال یابد. به عبارت دیگر، با یک شخص تشکیل و اداره می

می تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی. به این و استمرار، به تعدد شرکا نیاز ندارد. شخص واحد، 

 (.Griffin, 2006:78)تواند یک شرکت تجاری باشدمعنا که شخص واحد می

با گسست شرکت تجاری از مفهوم مشارکت و امکان تشکیل شرکت شخص واحد، این سوال 

وقی این نهاد نوظهور چیست؟ پیش از گسست شرکت از شراکت، به شود که ماهیت حقمطرح می

شد که این قرارداد روابط میان موجب نظریه قدیمی، شرکت یک قرارداد میان شرکا محسوب می

کرد اما، به دلیل اینکه شرکت به صرف توافق اشخاص قابل تشکیل نیست و به شرکا را تنظیم می

ان کرده اند که شرکت تجاری تاسیس حقوقی خاصی است رعایت مقررات قانونی نیاز است. عنو

که قانونگذار در اختیار اشخاص قرار داده است چراکه این قالب را نه اراده اشخاص بلکه قانون به 

 ( 20: 1381؛ عرفانی، 104-102:1387،سید احمدی سجادیوجود می آورد )

راکه در تشکیل آن شرکت شخص واحد بی تردید نمی تواند یک قرارداد محسوب شود. چ

یابد. درست است که تنها اراده یک شخص کارگزار است. به همین دلیل، بیشتر به ایقاع شباهت می

تواند قرارداد یا اراده یک شخص در چارچوب مقررات قانونی باشد اما، مبنای تشکیل شرکت می

ر تعریف باال خود شرکت تجاری یک قرارداد یا ایقاع محسوب نمی شود بلکه همان گونه که د

ذکر شد یک شخصیت حقوقی محسوب می شود که مبنای تشکیل آن اراده یک یا چند شخص 

 در چارچوب قانون است.

 قالب شرکت شخص واحد.  2

شرکت شخص واحد یک قالب استثنائی شرکتهای تجاری نیست تا قسیم و همردیف انواع 

محدود و غیره، یکی دیگر از تقسیم شرکتهای تجاری باشد و در کنار شرکت تضامنی، با مسئولیت 



 291                          ...               ی اروپای تطبیقی شرکت شخص واحد در حقوق ایران و اتحادیهمطالعه

 

های ها در باب شرکت تلقی شود. بلکه شرکت شخص واحد یکی از فروع و زیرشاخهبندی

شرکتهای تجاری است که در کنار خصیصه های اساسی انواع شرکتهای اصلی، مشخصه های 

یک  منحصر به فردی دارد. حال این پرسش مطرح می شود که شرکت شخص واحد در قالب کدام

 از شرکتهای تجاری تشکیل می شود یا امکان تشکیل دارد؟

مقدمه آن، شرکت شخص واحد یکی از فروع قالب  5با توجه به عنوان دستورالعمل و بند 

توان بر این نظر دستورالعمل، می 6است اما، با توجه به ماده ی  1شرکت با مسئولیت محدود خاص

د در قالب شرکت با مسئولیت محدود عام را نیز بود که دستورالعمل، تشکیل شرکت شخص واح

. اما در حقیقت، مسئله ی اصلی این است که کشورهای (Bedrac, 2006:46)مجاز دانسته است 

عضو، هریک شرکتهای عام و خاص را به گونه ای متفاوت تعریف می کنند. به همین دلیل است 

در قالب شرکت سهامی عام که که برخی از کشورهای عضو جواز تاسیس شرکت شخص واحد 

را داده اند. برای مثال، در آلمان تاسیس شرکت شخص واحد در قالب شرکت سهامی عام امکان 

نفر است  7در حالی که در فرانسه حداقل تعداد شرکا برای تشکیل شرکت سهامی عام  پذیر است

(Radenkovic Jocić, 2005:216-217; Prokopieva, 2004: 24) 
ص واحد آن، تشکیل شرکت شخ 7مقدمه دستورالعمل و ماده ی  4توجه به بند در هرحال، با 

ر دای محدود است که در قالب شرکتی مجاز است که مسئولیت شرکا در آن شرکت، به آورده

، بسیاری اختیار شرکت قرار می دهند خواه شرکت با مسئولیت محدود خاص باشد یا عام. درواقع

سئولیتی متاجر قلمداد کنند. چراکه تجار در مقابل اشخاص ثالث خواهند خود را از اشخاص نمی

ی شوند. به نامحدود دارند. درنتیجه، فعالیت تجاری را عملی پرخطر می بینند و از آن منصرف م

ه دهند تا از همین دلیل، دستورالعمل، در پی آن است تا کشورهای عضو به هر شکلی، به تجار اجاز

ایند با مسئولیت محدود بتوانند به عملیات تجاری مبادرت نم طریق تشکیل شرکت شخص واحد

 بدون آنکه شخصا مسئول تادیه ی قروض آن باشند.

                                                           
1 . Private Limited Liability Company 
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الیحه ی تجارت، تشکیل و استمرار حیات یک  488و  479عالوه بر این، با توجه به مواد 

سایر شرکت با یک شخص، تنها در قالب شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی شده است. اما، در 

شرکتها، تشکیل شرکت شخص واحد و استمرار حیات آن با یک شخص ممنوع شده است )مواد 

 1الیحه ی تجارت(. 310و  309

مکان ااز لحاظ تحلیلی امکان تشکیل شرکت شخص واحد در قالب شرکت تضامنی و نسبی نیز 

ه امال بپذیر است هرچند در شرکت نسبی به دلیل مالکیت تمام سهم الشرکه به یک شخص ک

رکت نسبی، شرکت تضامنی شباهت پیدا خواهد کرد. به همین دلیل و با توجه به ماهیت و مفهوم ش

نسبی بودن  می توان بر این نظر بود که شرکت نسبی لزوما باید چند شریک داشته باشد تا مفهوم

برای تشکیل ، الیحه تجارت 506مسئولیت مصداق پیدا کند. شاید به همین دلیل باشد که در ماده ی 

ت کاهش الیحه ی تجار 310و  309شرکت نسبی نیاز به حداقل دو شخص است و با توجه به مواد 

 شرکای شرکت از این حداقل قانونی یکی از اسباب انحالل شرکت دانسته شده است. 

در هر حال، تشکیل شرکت شخص واحد در قالب شرکت تضامنی، هرچند مزیت مسولیت 

بین می برد اما، امری بی فایده نیست. چراکه از این طریق می توان برخی  محدود شخص واحد را از

(. از 61: 1384از فعالیت هایی که صرفا در قالب شرکت  قابل انجام است اجرایی شود)محمودی، 

طرف دیگر، در عرصه ی عمل به ویژه بانک ها و موسسات اعتباری در رابطه با شرکت های با 

مالت با آنها ضمانت شخصی مدیر شرکت یا بعضی از شرکا را نیز مطالبه مسئولیت محدود و در معا

                                                           
حداقل  474 ی دهشخص، در ما 7تجارت حداقل تعداد الزم برای تشکیل شرکت سهامی عام  ی الیحه 273. در ماده  1

حداقل تعداد الزم برای تشکیل شرکت  ،532 ی شخص، در ماده 3تعداد الزم برای تشکیل شرکت سهامی خاص 

شخص،  10حداقل تعداد الزم برای تشکیل شرکت تعاونی سهامی خاص  549 ی شخص، در ماده 2مختلط غیرسهامی 

حداقل تعداد الزم  493 ی شخص، در ماده 7یرسهامی حداقل تعداد الزم برای تشکیل شرکت تعاونی غ 562 ی در ماده

شخص  2حداقل تعداد الزم برای تشکیل شرکت نسبی  506 ی شخص و در ماده 2برای تشکیل شرکت تضامنی 

 بینی شده است.پیش
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و به دلیل  1می کنند. چراکه سرمایه ی این شرکتها به دلیل عدم پیش بینی قانون، بسیار کم است

، 1388مسئولیت محدود شرکا ممکن است حقوق اشخاص ثالث تضییع شود )ستوده تهرانی، 

 (.2:304ج

ای شود این است که اگر تعداد شرکای هریک از شرکت هطرح میسوالی که در این بحث م

 موجود، از حداقل قانونی کمتر شود و به یک شخص تقلیل یابد، منحل می شوند؟

در نظام فعلی ایران با وجود اینکه قانونگذار تعدد شرکا را در تشکیل شرکت تجاری الزامی 

از حداقل قانونی سکوت کرده است. بسیاری  دانسته ؛ اما راجع به ضمانت اجرای کاهش تعداد شرکا

از اساتید حقوق، بر این عقیده اند که وجود حداقل قانونی تعداد شرکا هم از عناصر تشکیل دهنده 

؛ تفرشی، 2:257، ج1388شرکت است و هم الزمه ی استمرار شخصیت حقوقی )ستوده تهرانی، 

1378 :61.)2  

ز شرکت با ارت نیز کلیه ی شرکتهای تجاری به غیر الیحه ی تجا 310و  309با توجه به مواد 

ا نیز الزامی مسئولیت محدود، در تشکیل نیاز به حداقل دو یا چند شخص دارند و تعدد شرکا در بق

 است.

 نحوه ی تصمیم گیری در شرکت شخص واحد. 3

در شرکت های تجاری مجمع عمومی از اجتماع شرکا یا سهام داران تشکیل می شود و این 

ن در شرکتهای تجاری همانند فرمانده عمل می کند و ارکان دیگر شرکت بدان وابسته هستند رک

تا جایی که هیچ کدام از تصمیمات مهم در رابطه با حیات شرکت بدون تایید این مجمع اعتبار 

(. شرکت شخص واحد نیز با اینکه از یک شخص تشکیل 2:109، ج1383قانونی ندارد )اسکینی، 

ما ساختار و تکالیف مشابه ای همانند سایر شرکت های تجاری با تعدد شرکا دارد. با می شود  ؛ ا

                                                           
 هر با محدود مسؤولیت با شرکت :481ده ی ما :تجارت نیز حداقلی برای سرمایه تعیین نشده است ه ی. در الیح 1

 .است ثبت قابل سرمایه انمیز
 (. 176: 1381عرفانی،  ؛164: 1392 . برای دیدن نظر مخالف ر.ک: )تفرشی و امیرتیموری، 2
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این تفاوت که شخص واحد مستقال اختیار به کارگیری و اداره ی سرمایه شرکت را بدون رجوع به 

 اشخاص دیگر دارد و می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بکند.

واحد دارای اختیارات مجمع عمومی شرکت تک دستورالعمل، شخص  4طبق بند یک ماده ی 

عضوی است. بنابراین، وی تنها شخصی است که به اعمال این اختیارات و تصمیم گیری می پردازد. 

گیری را به شخصی دیگری وکالت به عبارت دیگر، با اینکه شخص واحد می تواند اختیار تصمیم

د این اختیار را به دیگری منتقل کند. در این ماده، تواندهد تا این اختیارات را اعمال نماید اما، نمی

بینی نشده است و به حقوق کشورهای عضو واگذار شده است. قلمرو صالحیت مجمع عمومی پیش

در هرحال، هرگونه تصمیم گیری همیشه باید توسط شخص واحد به عنوان موسس نه به عنوان 

دستورالعمل، تصمیمات متخذه توسط شخص  4ی مدیر، امضا شود. عالوه بر این، مطابق بند دو ماده 

ای ثبت شود یا به صورت مکتوب اتخاذ گردد. انتشار و عمومیت واحد باید در صورت جلسه

صورت جلسه، از حقوق و منافع اشخاص ثالث تا حدی حمایت می کند. درمقابل، دستورالعمل 

ای که قابل خواندن باشد نوشته گیری کتبی ارائه نکرده است. بنابراین، هرگونهتعریفی از تصمیم

 (.Katinka, op.cit., p.39)اعم از کاغذی، الکترونیکی، رسمی یا غیر رسمی قابل قبول است 

 اختیارات مجامع و وظایف الیحه ی تجارت نیز، شخص واحد کلیه ی 488با توجه به ماده ی 

 تأسیس شخص یک له یوسی به شرکت هرگاه»دارد: ماده مقرر میدارد. این  برعهده را عمومی

 مذکور شخص یابد، تقلیل شخص یک به آن شرکای تعداد هر علت به تشکیل از پس یا شود

 مقررات رعایت صورت، این دارد. در برعهده را عمومی اختیارات مجامع و ی وظایف  کلیه

  .«نیست الزامی عمومی مجامع در گیری و تصمیم تشکیل جلسه دعوت، به مربوط

شاهده می شود الیحه ی تجارت تحت تاثیر این عقیده که شخص واحد مستقال همان گونه که م

اختیار به کارگیری و اداره ی سرمایه شرکت را بدون رجوع به اشخاص دیگر دارد و می تواند 

ای راجع به ثبت تصمیمیات یا تنظیم صورت جلسه هرگونه دخل و تصرفی در آن بکند، هیچ مقرره

های احتمالی شخص واحد باید الی که برای جلوگیری از سوءاستفادهپیش بینی نکرده است. درح
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بینی ثبت تصمیمات این شخص در شرکت به صورتی رسمی، امکان آگاهی اشخاص از طریق پیش

 ثالث فراهم شود تا تصمیمیات شخص واحد سبب تحمیل زیان بر شرکت و طلبکاران نگردد.

 معامالت میان شرکت و شخص واحد. 4

ائلی که در شرکت شخص واحد از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است استقالل یکی از مس

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی از شخص واحد است. همین امر سبب می شود که احتمال 

استفاده شخص واحد از اختیارات و وظایفش به ضرر اشخاص ثالث افزایش یابد. این امر زمانی سوء

واحد خودش مدیریت شرکت را نیز برعهده داشته باشد. در این  تر می شود که شخصبرجسته

صورت، امکان آگاهی از معامالت شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است. چراکه شخص واحد 

در چنین وضعیتی در صورت فقدان نهاد کنترل، ممکن است به ضرر اشخاص ثالث به انعقاد 

ب منفعت نماید. به عبارت دیگر، معامله شخص قراردادهایی با شرکت بپردازد و از این طریق کس

واحد با شرکت به نوعی معامله با خود محسوب می شود و در این گونه معامالت همیشه این خطر 

 وجود دارد که شخص تنها به منافع خود بیاندیشد و به ضرر شرکت عمل کند. 

امالت را الزامی کرده به همین دلیل، دستورالعمل، ثبت در صورت جلسه ویا کتبی بودن این مع

قراردادهای منعقده میان شخص »دارد:دستورالعمل در این  باره مقرر می 5است. بند یک ماده ی 

کند، باید در ضورت جلسه ای ثبت گردد و یا اینکه واحد و شرکتی که به نمایندگی از آن عمل می

ونه قرارداد میان آنها هرچند نوع سند مشخص نشده است ؛ اما هرگ«. به صورت کتبی منعقد شود

باید ثبت شود. بنابراین، هرگونه قرارداد میان شرکت و شخص واحد اعم از اینکه این شخص مدیر 

همان شرکت باشد یا خیر باید به صورت کتبی ثبت شود. چراکه شخص واحد به عنوان مالک 

ت و فرصتهای شرکت اعم از اینکه مدیر شرکت باشد یا خیر ملزم است تا نسبت به دارایی شرک

تجارت و اطالعات محرمانه شرکت وفادار باشد و در فرض نقض این گونه تکالیف در برابر شرکت 

 مسئول زیانهای وارده باشد. 
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پیش نویس اولیه ی دستورالعمل برخالف متن نهایی آن در جهت حمایت از اشخاص ثالث در 

صلی شرکت پیش بینی کرده بود. این رابطه شمارش تک تک هرگونه قرارداد ممکن را در اسناد ا

چراکه شخص واحد معموال مدیریت شرکت را نیز بر عهده دارد و تشخیص اینکه آیا معامالت وی 

به نفع خودش است یا از جانب شرکت، بسیار دشوار است. با این وجود، چنین امری در متن نهایی 

 (.Katinka, op.cit:45-47)پذیرفته نشد 

محدودیت هایی برای معامالت منعقده میان  225ا اینکه در ماده ی در الیحه ی تجارت نیز ب

شرکت و مدیران و شرکتهای مادر و وابسته، پیش بینی شده است اما، شرکت های تک عضو از این 

 صورت های کلیه ی» مقرر می دارد: 489ماده استثنا شده است. با این وجود، قانونگذار در ماده ی 

 مذکور برسد. تأییدیه ی رسمی تأیید حسابدار به ساالنه صورت هب باید عضو تک شرکت مالی

 است. حسابدار ی مدیریت  دوره حکم مفاصاحساب در شرکتها گونه این مدیران یا مدیر برای

 «.دارد نیز را بازرس شرکت های مسؤولیت کلیه ی ماده، این در مذکور

رابطه با شرکتهای شخص واحد این گونه حمایتهای کلی نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را در 

رسد گذارد. به نظر میبه طور کامل حفظ نماید و باب تقلب و کالهبرداری صاحبان آن را باز می

قانونگذار که با پیش بینی شرکت شخص واحد گامی به سوی حقوق شرکتهای جدید برداشته 

آنها لزوم ثبت رسمی است، الزامات وجود سالم چنین شرکتهایی را نیز مقرر نماید که از جمله 

 باشد.معامالت شرکت و شخص واحد اعم از اینکه مدیر باشد یا خیر، می

عالوه براین، تعارض میان منافع شخص واحد و شرکت، احساس امنیت اشخاص ثالث را در 

اندازد و سبب سلب اعتماد آنها می شود. از طرف دیگر، معامله شخص معامله با شرکت به خطر می

ت، همیشه به ضرر شرکت نیست و ممکن است این گونه معامالت برای شرکت مفید واحد با شرک

باشد. درنتیجه، باید مقرراتی مناسب برای کنترل و مقابله با سوءاستفاده های احتمالی شخص واحد 

چه در مقام مدیر و چه در مقام مالک شرکت پیش بینی شود تا ضمن حفظ حقوق شرکت و 

رداد شخص واحد با شرکت نیز اعطا گردد. به همین دلیل، یکی از طلبکاران، حق انعقاد قرا

های مناسب به اندازه ی دارایی اولیه شرکت از تواند گرفتن وثیقه و تضمینراهکارهای اساسی می
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شخص واحد باشد تا در صورت سوءاستفاده وی از اختیاراتش، حقوق طلبکاران زیان دیده شرکت 

 (Rotondi, op.cit:1008).محفوظ بماند

به هرحال، در صورتی که شخص واحد به عنوان یک کارفرمای اقتصادی بدون توجه به 

شخصیت حقوقی شرکت، از شرکت به عنوان نقابی برای مخفی کردن هویت و شخصیت و انگیزه 

و کنار نهادن قاعده  2توان با نفوذ در حجاب شخصیت حقوقی شرکتمی 1های خود استفاده کند

شخص واحد، به مسئولیت شخص واحد متقلب حکم داد. چراکه در این صورت استقالل شرکت از 

شود. این امر که با عنوان نظریه ی استثنای دارایی شخصی شخص واحد با دارایی شرکت مخلوط می

شناخته می شود برای اثبات مسئولیت شخص واحد در زمانی مورد استفاده واقع  3شخصیت ثانوی

قی شرکت در جهت انجام فعالیت هایی که به ضرر شرکت و می شود که وی از شخصیت حقو

 4اشخاص ثالث است، سوءاستفاده نماید.

در صورت اثبات سوءاستفاده شخص واحد شخصیت حقوقی شرکت کنار گذاشته می شود و 

 وی دیگر مسئولیتی محدود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، حجاب شخصیت حقوقی شرکت از

می شود و مشخص می شود که شرکت، شخصیتی ثانوی برای  چهره ی شخص واحد برداشته

 ;Griffin, op.cit., p.23)شخص واحد است و شخصیت اصلی خود شخص واحد است

Presser, 2006:412). 

ای برای مقابله با نه در دستورالعمل و نه در الیحه ی تجارت، هیچ کدام به پیش بینی شیوه

ه به اند. هرچند نقص دستورالعمل با مراجعنمودهسوءاستفاده شخص واحد از شرکت مبادرت ن

 شود. شود اما، خالء این امر در الیحه  ی تجارت احساس میحقوق کشورهای عضو جبران می

                                                           
1. Corporate Veil 
2. Pierce the Corporate Veil 

 ی ر مجلهد 1912نفوذ در حجاب شخصیت حقوقی شرکت ریشه در مقاله ای دارد که موریس ورمر در سال ی  نظریه 

  (Klyachin, Spirina, 2013, p.98) لمبیا با این عنوان منتشر نمودحقوق ک

3. Alter Ego 
 :1390 شخصیت ثانوی در حقوق ایران و انگلیس ر.ک: )شهبازی نیا و همکاران، ی تطبیقی نظریه ی . برای مطالعه 4

9) 
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 گیرینتیجه

های بعدی آن، بررسی شرکت شخص واحد در دستورالعمل دوازدم اتحادیه ی اروپا و اصالحیه

ریشه در انقالبی دارد که در مفهوم شرکت رخ داده نشان می دهد که امکان تشکیل چنین شرکتی 

است و آن را از مفهوم شراکت جدا کرده است. به همین دلیل در نظام حقوقی ایران پذیرش شرکت 

شخص واحد پیش از هر چیز، مستلزم تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت به گونه ای است که 

 بیانگر این گسست باشد. 

در الیحه ی تجارت بدون ارائه تعریفی از شرکت از لحاظ نظری تجویز شرکت شخص واحد  

فاقد توجیه منطقی است. به عبارت دیگر، در الیحه ی تجارت باید تعریفی از شرکت ارائه شود تا 

 مفهوم شرکت شخص واحد را نیز دربر بگیرد.

ریت و وانگهی تجویز شرکت شخص واحد بدون تعیین قوانین جامع و مانع راجع به کنترل مدی

هایی توسط انعقاد معامالت با شرکت و تصمیم گیری شخص واحد وغیره موجب سوءاستفاده

گردد. به همین دلیل برمبنای بررسی های انجام شده در این مقاله پیشنهاد می شود شخص واحد می

 که ماده ی ذیل به الیحه ی تجارت اضافه شود:

دارد و تعهدات شرکت باید  شرکت شخص واحد شخصیت حقوقی مستقل از شخص واحد»

توسط خود شرکت ایفا گردد مگراینکه سوء استفاده شخص واحد از شرکت اثبات شود که در این 

  «.صورت وی در مقابل طلبکاران مسئولیت نامحدود خواهد داشت
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