
 

 
 
 

 هاي تجاري مسئوليت او با مدير قانوني در شركت يمفهوم مدير عملي و مقايسه
  )تطبيقي بين حقوق ايران و فرانسه يمطالعه(

  
  1پيمان حسيني

  09/04/1395: تاريخ پذيرش      13/3/1394:تاريخ دريافت
  

  چكيده
تنها نمايندگي  مدير شركت نه. مديريت يكي از اركان مهم يك شركت تجارتي است

در پيشبرد اهداف  كننده نييشخصيت حقوقي شركت تجاري را به عهده دارد بلكه عنصري تع
با توجه به حساسيت جايگاه مدير و وسعت . داران است سهام يها هيشركت و حفظ سرما

اند با  گذاران هم در كشور فرانسه و هم در ايران سعي نموده قانوناختياراتش در شركت تجاري، 
داران و  هاي قانوني اين اختيارات را محدود كنند تا از تضييع سرمايه، حقوق سهام توسل به اهرم

مسئوليت مدني و كيفري مديران در قوانين  ياشخاص ثالث جلوگيري نمايند البته محدوده
ها، در  هايش مشخص است، ولي در برخي شركت ن با تمام كاستيتجارت فرانسه و قوانين ايرا

غياب مدير قانوني، اشخاصي از بين شركا و يا شخص ثالث بدون انجام تشريفات قانوني، 
اين اشخاص در قانون فرانسه با عنوان مدير عملي . گيرند مسئوليت هدايت شركت را به عهده مي

ها مشخص شده است اگرچه در برخي موارد به  نشناسايي و ميزان مسئوليت مدني و كيفري آ
شود، مدير عملي بر اساس  هاي مدير قانوني شامل حال مدير عملي نمي كه مسئوليت رسد ينظر م

چنين هنوز در قانون تجارت ايران . مراتب بيشتري به عهده دارد قواعد عمومي، مسئوليت به
داران را  تضييع حقوق سهام ي تنها زمينه نه نهادي مورد شناسايي قرار نگرفته كه اين خأل قانوني،

  .شود ها مي آورد بلكه موجب طرح دعاوي متعدد در دادگاه فراهم مي
  مدير عملي، مدير قانوني، شركت تجاري، مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري :كليدي واژگان

  
  
  

                                                            
  peimanhosseini@gmail.com         ) نويسنده مسئول(پيمان حسيني دكتراي زبان و ادبيات تطبيقي فرانسه از دانشگاه ليموژ فرانسه 1



  1395بهار و تابستان  /اولي  شماره /دومسال  /حقوق تطبيقيدوفصلنامه ........................................140

 

  مقدمه
قانون تجارت است كه ترين قوانين پس از قانون مدني،  ترين و مهم توجه شك يكي از قابل بي

هاي اين قانون و  ترين بخش هاي تجاري از مهم ت گفت مواد قانوني مربوط به شركتاجر توان به مي
. صورت قانونمند براي انجام فعاليت اقتصادي است هاي افراد به راهكاري مؤثر براي تجميع سرمايه

شود و بتواند با فرض يك شخصيت حقوقي براي يك شركت براي اينكه داراي حق و تكليف 
گذار براي تسهيل و مطابقت موجوديت يك  ديگران به دادوستد بپردازد، از ديگر راهكارهاي قانون

انكاري دارد،  بين مسئله ديگري كه اهميت غيرقابل شركت با قوانين است؛ و درنهايت دراين
ان را ندارد ي معامله كردن با ديگريخود توانا ينمايندگي اين شخصيت حقوقي است كه به خود

  .شعور هدايت شود چون موجودي فرضي است كه بايد توسط موجودي ذي
عنوان رأس هرم با موافقت  وجود يك نمودار تشكيالتي در يك شركت و انتخاب يك نفر به

شركا كه بتواند در چارچوب قوانين موضوعه و توافقات شركا سكان هدايت شركت را به دست 
ثالث شده، گزارش سود و زيان هرساله شركت را به شركا ابالغ  گيرد و وارد معامله با اشخاص

كننده موجوديت يك شركت است كه بدون آن استمرار حيات  كند، يكي از اركان اساسي تضمين
  .يك شركت درخطر قرار خواهد گرفت

كند و نظر به اينكه او تمام سرمايه  نظر به نقش مهمي كه مدير در پيشبرد يك شركت بازي مي
در  ازاين رورا در اختيار گرفته و سرنوشت شركت رابطه مستقيم با تصميمات او دارد،  شركت

هاي براي مدير آن  قوانين تجاري هر كشوري با توجه به نوع آن شركت، قوانين و محدوديت
شده تا او به نحوي عمل نكند كه موجبات ضرر و زيان شركت و يا شخص ثالث را  شركت وضع
ين ترتيب قوانين تجارت ايران و فرانسه نيز هر يك قوانين مخصوصي براي به هم. فراهم نمايد

در اين مقاله قصد . ها دارند محدود كردن اختيارات مديران و مشخص كردن ميزان مسئوليت آن
گذاري در ايران و فرانسه را در مورد مسئوليت مدير يا مديران  هاي قانون ها و شباهت داريم تفاوت

كه  1هاي نهادي به نام مدير عملي ورد بررسي قرار داده و از اين راه مسئوليتهاي تجاري م شركت
 ي هاي در رويه شده را معرفي و چگونگي و ميزان مسئوليت در قانون فرانسه به رسميت شناخته

قضائي و دكترين اين كشور را مورد بررسي قرار دهيم تا دريابيم آيا ميزان مسئوليت مدير عملي و 
ها  يكسان است و چنانچه تفاوتي در اين مورد وجود دارد در جه شرايطي اين تفاوت مدير قانوني

  تواند در ميزان مسئوليت مدير عملي تغيير ايجاد كند؟ مي

                                                            
1 Dirigeant de fait 
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 تعريف شركت تجاري و مفهوم مدير آن

و  )15. ص, 1387, ياسكين( .شود در قانون تجارت ايران تعريفي از شركت تجاري ديده نمي
توان در مورد شركت در قوانين ايران يافت، تعريفي است كه در مورد عقد  تنها تعريفي كه مي

ولي با توجه به هدف تشكيل شركت تجاري كه . ايران آمده است 1قانون مدني 571شركت در ماده 
گيرد  صرفاً سود بردن و تقسيم آن ميان شركاست كه در اين صورت اهداف غيرانتفاعي را در برنمي

شركا را از بين برده و مالكيت  ه يو همچنين وجود شخصيت حقوقي كه مالكيت به نحو اشاع
خوبي دريافت كه تعريف  توان به داند، مي ت حقوقي مياموال شركت را صرفاً متعلق به شخصي

  . تواند يكسان باشد شركت مدني و شركت تجاري نمي
موجب آن دو  معتقد است كه شركت تجاري، قراردادي است كه به يكي از حقوق دانان برجسته

، ايجاد شد ها تشكيل مي هاي آن مستقلي را كه از جمع آورده يكنند سرمايه يا چند نفر توافق مي
گردد، اختصاص دهند و در منافع و  اي كه براي انجام مقصود خاصي تشكيل مي كنند و به موسسه

   )21. ص, 1387, اسكيني( .سرمايه سهيم شوند يريكارگ هاي احتمالي حاصل از به زيان
شركت متشكل از : مدني فرانسه شركت به اين صورت تعريف شده است قانون 1832ماده در 

كنند به منظور تقسيم سود يا بهره بردن  دو يا چند شخص است كه بر اساس يك قرارداد توافق مي
. شود، اموال يا صنعتشان را به يك موسسه مشترك اختصاص دهند كه از آن منتج مي يانداز از پس

 2.شركا است يبه عهده] يزن[ها  زيان تيمسئول(...) 0

با توجه به وجود شخصيت حقوقي براي شركت كه يك فرض قانوني است، هر شركت نياز به 
تواند شخص حقيقي يا  يك مدير دارد تا اراده شخص حقوقي را به اجرا درآورد كه مدير خود مي

نماينده درهرصورت مدير شركت چه در قانون تجارت ايران و چه در فرانسه، . حقوقي باشد
شود و اختيارات وسيعي در اختيار دارد  شخصيت حقوقي براي انجام تمام اعمالش محسوب مي

ولي قدرت اجرائي و مسئوليتش محدود به چارچوب ذكرشده در اساسنامه و همچنين قوانين 
ازاين رو مقايسه ميزان مسئوليت مديران شركت و ضمانت اجراهاي  .موضوعه در اين مورد است

  .تواند بسيار راهگشا باشددر قوانين دو كشور ايران و فرانسه، مي مطرح شده
  

  
                                                            

  .شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه 1
2 L'article 1832 du Code civil : la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un 
contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de 
profiter de l'économie qui pourra en résulter. (…)Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. 
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 مسئوليت مدير شركت تجاري

با توجه جايگاه مهم مدير در يك شركت تجاري، قانونگذار چه در ايران و چه در فرانسه، 
بررسي . اندبيني نموده ضمانت اجراهاي مختلفي براي خارج نشدن او از حدود مسئوليت خود پيش

مسئوليت مدني و كيفري مدير در يك شركت تجاري در قوانين ايران و فرانسه، تشابهات و 
هاي مديران شركت مشخص، و امتيازات و كاستي هاي تمايزات اين دو قانون را در مورد مسئوليت

 .هر يك از اين دو قانون نسبت به يكديگر را نمايان مينمايد

 مسئوليت مدني .1.1

توان در دودسته كلي  حقوق مدني مي ياري را در حيطهمسئوليت مدير يك شركت تج
مسئوليت قراردادي يك مدير از . قرارداد يبررس قراردادي و غير قراردادي يا مسئوليت مدني مورد

دار و  شود كه بر اين اساس او در برابر سهام عنوان مدير يك شركت ناشي مي مسئوليت او به
يا غير قراردادي مدير زماني مورد بررسي قرار اشخاص ثالث مسئول است و مسئوليت مدني 

شده، چه به دليل مشكالت قانوني شركت باطل اعالم  گيرد كه شركت از حالت عادي خود خارج مي
اين دو حالت زماني موردنظر است كه مدير . شود و چه شركت در وضعيت تصفيه قرارگرفته باشد

شده باشد و نام او در  انوني انتخابصورت ق ها به شركت بر اساس رأي شركا و از طرف آن
توان در نظر گرفت زماني است كه مدير شركت  ولي حالت ديگري كه مي. اساسنامه ذكرشده باشد

 در جايگاه خود نباشد و يكي از سهام) به دليل استعفا يا فوت يا هر دليل ديگر(به نحوي از انحاء 
دار، جايگاه مديريت  تخابات از طرف سهامداران يا شخص ثالث بدون طي روند قانوني و انجام ان

اين نهاد در قانون فرانسه مدير عملي . را به خود اختصاص دهد و اداره شركت را به عهده گيرد
  است و هم 1توان مسئوليت او را هم در زماني كه شركت در حالت عادي شود كه مي ناميده مي

  .ي قرار دادقرار دارد مورد بررس 2زماني كه شركت در وضعيت تصفيه
شود، ابتدا مسئوليت  هايي كه بر مدير عملي بار مي در ادامه براي روشن نمودن مسئوليت

هاي  نماييم تا پس از آشنايي با مسئوليت طور اجمالي بررسي مي قراردادي و مدني مدير قانوني را به
هاي مدير عملي، تشخيص دهيم چه  آن با مسئوليت يمدير قانوني در قانون تجارت و مقايسه

                                                            
La société in bonis 1  به شركتي اطالق ميشود كه همچنان از تمام حقوق خود به عنوان يك شركت بهره مند

 (Braudo & Baumann, 2016)است

La procédure collective 2  در مقابل وضعيت قبلي قرار دارد و آن زماني است كه شركت تحت تصفيه قانوني قرار
  )Braudo & Baumann, 2016. (گرفته است و از حق در اختيار داشتن اموالي كه در گرو طلب غرماست، محروم است
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مدير  يهايي بر اساس قواعد عمومي بر عهده هايي بر اساس قانون تجارت و چه مسئوليت مسئوليت
  شود عملي گذاشته مي

  مسئوليت قراردادي مدير شركت در قانون تجارت ايران و فرانسه .1.1.1
شده در  بر اساس قوانين وضعزماني كه شركت در وضعيت عادي قرار دارد و مدير شركت 
توان مسئوليت قراردادي او را  مورد آن شركت و در حدود اساسنامه در حال اداره شركت است مي

  .مورد بررسي قرار دارد
هاي مسئوليت محدود در قانون فرانسه زماني كه در وضعيت عادي  مسئوليت مديران شركت

مديران، منفردا يا متضامنا، : صورت است قانون تجارت فرانسه بدين L223-221است طبق ماده 
اجرا در  حسب مورد، در برابر شركت و شخص ثالث، چه در مورد نقض قوانين و مقررات قابل

هاي مسئوليت محدود، چه در مورد تعدي از اساسنامه و چه در مورد ارتكاب تقصير در  شركت
  .اداره شركت، مسئول هستند

گذار سعي نموده مسئوليت مديران را از  آيد، قانون محتواي آن برميطور كه از  در اين ماده، همان
سه بعد اساسي متذكر شود كه اين ابعاد شامل مسئوليت مدير در قبال سرپيچي از قوانين موضوعه 

هاي مسئوليت محدود، تعدي از حدود وظايفش از اساسنامه و همچنين سوء  در مورد شركت
كافي فراگير و دورانديشانه به  ي گذار در اين مورد به اندازه انونبيني ق مديريت مدير هستند كه پيش

  .رسد نظر مي
كه بايد به مسئوليت مديران اين نوع شركت در زمان عادي  چنان ولي قانون تجارت ايران آن

اي به مسئوليت مدير اين نوع شركت در  و برخالف قانون تجارت فرانسه هيچ اشارهاست نپرداخته 
نمايد و در ماده  قوانين مربوط به اين شركت و يا اساسنامه و يا حتي تقصير او نميمورد تخلف از 

صرفاً سعي  )109. ص, 1394, زاهدي( 2قانون تجارت در مورد شركت با مسئوليت محدود 105
مديران شركت كليه اختيارات : اختيارات مدير را مشخص نمايد  يصورت كلي محدوده نموده تا به

الزمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب 
مقررشده باشد هر قراردادي راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن 
                                                            
1 Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les 
tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à 

responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 
مديران شركت كليه اختيارات الزمه رابراي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در  - 105ماده  2

اساسنامه غير اين ترتيب مقررشده باشد هر قراردادي راجع به محدودكردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به 
  ثالث باطل وكان لم يكن استآن نشده در مقابل اشخاص 
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شود، اين ماده به  اده مستفاد ميچنانكه از م. كان لم يكن است نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و
وب اساسنامه است و نه فراتر چحدود اختيارات مدير پرداخته كه بيان كننده آزادي عمل او در چار

طور مثال شركا سعي نمايند خارج از اساسنامه با ايجاد تعهد براي مدير  از آن و اينكه چنانچه به
اجراست و اثرات  بين طرفين اين تعهدنامه قابلاختيارات او را محدود نمايند، اين محدوديت صرفاً 

  .يابد آن به شخص ثالث تسري نمي
 هاي سهامي در قانون فرانسه مسئوليت مديران صرفاً به زمان مديريت همچنين در مورد شركت

شود و چنانچه عملكرد مديران باعث خسارت به شركت شده  شان در وضعيت عادي محدود نمي
 L225-249چنانچه ماده . ها هستند چنان مسئول جبران اين خسارتباشد حتي پس از بطالن هم

هاست  كه بطالن شركت منتسب به آن ينيمؤسس«: دارد قانون تجارت فرانسه در اين مورد اشعار مي
توان متضامناً مسئول خساراتي  ها اين بطالن اتفاق افتاده را مي و مديراني كه در زمان مديريت آن

همين مسئوليت . و اشخاص ثالث به خاطر بطالن شركت وارد شده استدار  دانست كه به سهام
ها يا امتيازاتشان سنجيده و تأييد نگرديده است، در نظر  داراني كه آورده تواند عليه سهام تضامني مي
  1».گرفته شود

ايران مشابه همين ماده است با اين تفاوت كه در  2اصالحي قانون تجارت ي اليحه 143ماده 
اين ماده به مسئوليت مديران در زمان بطالن شركت اشاره نشده بلكه مسئوليت مديران را در زمان 

ها باشد، مورد بررسي قرار  انحالل يا ورشكستگي شركت چنانچه اين وضعيت معلول تخلف آن
ايران نيز صرفاً به مسئوليت مديران در  3ارتاصالحي قانون تج ياليحه 142ماده . داده است

  .صورت تخلف از مقررات قانوني و اساسنامه شركت پرداخته است

                                                            
1 Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où 
elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les 
actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société. La même responsabilité solidaire peut être 
prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés 

دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست درصورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحالل معلوم شود كه  2
دادگاه صالحيتدار مي تواند تقاضاي هرذينفع هريك از مديران ويا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن 
دارائي شركت بنحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت ازديوني كه پرداخت 

  .دارائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد آن از
مديران ومديرعامل شركت درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانوني با اساسنامه شركت ويا  3

ودادگاه حدود مسئوليت هريك را براي  مسئول مي باشند مشتركا يا منفردا مصوبات مجمع عمومي برحسب مورد
  .ودجبران خسارت تعيين خواهد نم
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شود در قانون تجارت ايران برخالف فرانسه، صرفاً سعي شده به مسائل  چنانچه مشاهده مي
ها  و موارد استثنائي كه با برخورد با آن يبسيار متداول و كلي بسنده شود و از ورود به مسائل جزئ

شود  به علت فقدان مواد قانوني مدون، هم خواهان و هم دستگاه قضاوت دچار مشكل مي
هاي قانوني  گذاري در مورد مسئوليت حال باوجود چنين نواقصي در قانون. خودداري نموده است

مراتب بيشتري  و بروز بهيك مدير، اين مشكالت در مورد مسئوليت مدني مدير شركت ظهور 
نياز به  جهيابد كه درنتي هاي مدير افزايش مي تنها گستره مسئوليت دارند، زيرا در چنين مواردي نه

توجه و مواد قانوني بيشتري دارد بلكه در زمان فقدان مواد قانوني در مورد مسئوليت مديران بايد 
كه  چنان ون تجارت ايران توانسته است آنولي آيا قان. ها رجوع نمود بتوان براي حل دعاوي به آن

  بايد قوانين منظم و مدوني در اين مورد ارائه نمايد؟
  مدير شركت) مسئوليت مدني(مسئوليت غير قراردادي  1.1.2

شود كه او نه به  مسئوليت غير قراردادي يا مسئوليت مدني مدير شركت زماني در نظر گرفته مي
با شركت، بلكه به دليل تقصيري كه مرتكب شده و زياني كه به ديگري  اش يدليل رابطه قرارداد
عمد به  مسئول است و به هر صورت بايد زياني را كه به تقصير، تسبيب يا به ،وارده نموده است

  .جبران نمايد، شركت و يا شخص ثالث وارد نموده است
مواد قانوني زيادي پيدا  نتوا يدر مورد مسئوليت مدني مدير شركت در قانون تجارت ايران نم

براي بررسي مسئوليت غير قراردادي مدير شركت سهامي، يكي از انديشمندان طور مثال  به. كرد
نمايد كه طبق آن مديران بر اساس قواعد عمومي  منسوخ اكتفا مي 1قانون تجارت 61صرفاً به ماده 

ند و يا از تقسيم چنين منافعي زماني كه منافع موهومي را تقسيم نموده با مسئول هستند و آن هم
  )185. ص, 1375, ستوده تهراني(. جلوگيري نكرده باشند

مسئوليت مدني مدير شركت با مسئوليت محدود در قانون ايران زماني مورد بررسي قرار 
و  96قوانين آمره مواد قانون تجارت، بطالن شركت به خاطر تخلف از  101گيرد كه طبق ماده  مي
مدير در صورتي مسئول است كه حين «قانون تجارت انجام شده باشد؛ كه در اين صورت  97

ازآن، سر كار بوده باشد و الزم نيست كه عمل خود مدير باعث  حدوث سبب بطالن يا بالفاصله پس
، نسبت به گريد ارتعب بطالن شده باشد و شرط مسئوليت مدير اين است كه انجام وظيفه نكرده و به

                                                            
مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري  1

باشند مخصوصاً در موقعي كه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از  موافق قواعد عمومي مسئول مي شركت مرتكب شوند
  .تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند
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رفع سبب بطالن اقدام نكرده باشد، قانون تجارت، عمل منفي مدير را در برابر سبب بطالن، خطا و 
  )270. ص, 1387, اسكيني( ».موجب مسئوليت او تلقي كرده است

مسئوليت مديران را معين و وضوح  هاي تضامني كمبود قوانيني كه به ولي در مورد شركت
مشخص كند و در صورت تخلف از اين تعهدات به ضمانت اجراهاي كافي متوسل شود تا حق 

هاي تضامني ماده  چنانچه در مورد شركت. شركا و شخص ثالث پايمال نشود كامالً مشهود است
تجارت كه منسوخ قانون  251قانون تجارت مسئوليت مدير اين نوع شركت را مطابق با ماده 1211

داند كه  در ماده اخير مسئوليت مدير شركت در مقابل شركا را همان مسئوليتي مي .داند شده است مي
به  حاًيصريكي از انديشمندان  ضمن اينكهدر مقابل موكل دارد خود جاي بحث دارد  وكيل

   )190. ص, 1387, اسكيني( .تناقضات موجود در اين ماده اشاره نموده است
در انجام وظايف خود است و مديران  3در قانون فرانسه مدير متعهد به درستكاري و صداقت

و اين تكليفي است كه توسط  (De Cordt, 2009, p. 42)بايد در جهت منافع شركت گام بردارند 
و در پرونده مورد اشاره هرگونه  4.مديران گذاشته شده است ي قضائي فرانسه به عهده ي رويه

منظور سود  دار نباشد و به دار كه در جهت مصلحت سهام مورد سهامفريبكاري مدير شركت در 
شخصي مدير انجام گيرد را خالف اصول درستكاري و صداقت دانسته و مدير شركت را در اين 

  .داند مورد مسئول مي
هايي كه متوجه مدير شركت است خود قابل توجه  نظر ديوان تميز فرانسه در مورد مسئوليت

محض اينكه افعال  يك شركت با مسئوليت محدود كه شخصاً تاجر نباشد بهاينكه مدير : است
قانوني آن است، داشته باشد  نماينده يذكرشده عليه او، ارتباط مستقيمي با اداره شركت كه او 

به همين دليل است كه در برابر دادگاه . تواند او را از محاكمه در دادگاه تجارت معاف نمايد نمي
ريتي و همچنين اعمالي كه بنا به شبه جرم رقابت ناسالم در حين انجام وظايفش تجارت اعمال مدي

قدر به شخص او منتسب است كه به  حق، همان شركت انجام داده است، به ي عنوان نماينده به
  5.و سمت او ها تيصالح

در اين رأي ديوان تميز فرانسه آنچه بيش از همه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين 
قدر در جايگاه مديريت و نماينده شخص حقوقي مسئول  دادگاه مدير را در مورد اعمالش همان

                                                            
  . مقرر شده 51يت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده حدود مسئول 1
  .در مقابل موكل دارد وكيلمسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه  2

3 L’obligation de loyauté 
4 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 00-15.618, Publié au bulletin. 
5 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1967, 64-14.121, Publié au bulletin 
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حتي در مورد ارتكاب شبه جرمي مانند رقابت ازاين رو . عنوان يك شخص حقيقي داند كه به مي
 يعنوان نماينده كه عملي است كامالً مربوط به رويه تجاري يك شركت، باز هم مدير هم به ناسالم

عنوان يك شخص حقيقي در برابر دادگاه تجارت مسئول است حتي اگر خود تاجر  شركت و هم به
  .نباشد

هاي مدني و قراردادي مدير قانوني حدود وظايف و مسئوليت شخصي كه در  بررسي مسئوليت
دهد،  گيرد را براي ما مشخصي و نمايي كلي از آن به ما ارائه مي مدير شركت قرار ميجايگاه 
هاي مدير عملي كه با مدير قانوني مشترك  كالم برخي مسئوليت يبراي جلوگيري از اطاله درنتيجه

  .پردازيم است را در همان مبحث به آن مي
  مسئوليت كيفري .1.2

ر نظر گرفته شده در مورد مديران را در مورد شود مسئوليت كيفري د در اين مبحث سعي مي
  .ها بررسي شود هاي با مسئوليت محدود با توجه به رواج بيشتر آن هاي سهامي و شركت شركت
 يهاي سهامي با توجه به اليحه توان گفت كه مواد قانوني مربوط به شركت ت مياجر به

روزتر از مواد قانوني تجارت  شمسي، بسيار به 1347اصالحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 
 برداري از قانون تجارت فرانسه، جواب گذار در زمان خود سعي نموده با گرته است و قانون 1311

ها، در مورد  درواقع، برخالف ديگر شركت. گوي بسياري از نيازهاي اين نوع شركت باشد
 243شده است كه شامل مواد   هامي، يك بخش كامل به قوانين جزائي اختصاص دادههاي س شركت

ترين ماده اين اليحه در  مهم. شود يم 1347اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  ياليحه 269تا 
است كه ضمانت اجراي يك تا سه سال حبس براي آن در نظر  258مورد مسئوليت مديران ماده 

قانون فرانسه  L242-6همان ماده  ناًيع 258توان گفت كه ماده  مسامحه ميا كمي ب. شده است  گرفته
حتي بندهاي اين ماده با بندهاي ماده مذكور مطابقت دارد كه در ادامه به آن خواهيم  واست 

به تقسيم سود بين شركا بر  1بند است كه بند  4شامل  1347اليحه مصوب  258ماده . پرداخت
اين ماده ارائه ترازنامه  2پردازد و بند  ر و منافع موهوم توسط مدير شركت مياساس ترازنامه مزو

 3دهد و همچنين در بند  براي پنهان كردن وضعيت واقعي شركت را موردبحث قرار مي يرواقعيغ
ها و اموال شركت در جهت منافع شخصي  از دارائي رهيمد ئتيسوءاستفاده مديرعامل و اعضاي ه

استفاده با سوءنيت مديرعامل و  4در آن ذينفع باشند، ذكر شده و در بند  خود و يا شركتي كه
  .مديره از اختيارات خود برخالف منافع شركت صحبت شده است تااعضاي هي

اين ماده ايجاد اختالل در . است 260يكي ديگر از مواد مهمي كه در اين اليحه آمده است، ماده 
ا مديران را هدف قرار داده است و ضمانت اجراي سه مدير يتوسط انجام وظايف بازرسان شركت 
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نموده  ينيب شيهزار ريال و يا هر دو را پ 200تا  20ماه تا دو سال حبس تأديبي يا جزاي نقدي از 
  .است

هاي سهامي ضمانت اجراهاي  گرچه در قانون تجارت ايران سعي شده باوجود اهميت شركت
هاي محدود با توجه به  هاي با مسئوليت در مورد شركتمناسبي براي تخلف مديران در نظر بگيرد، 

اند، عليرغم اينكه اين نوع  روز نشده گاه به شمسي است و هيچ 1311اينكه اين قوانين مربوط به سال 
هاي بسيار پرطرفدار و رايج است، ضمانت اجراهاي مناسبي براي تخلفات  شركت، يكي از شركت

  .نشده استمديران اين نوع شركت در نظر گرفته 
توان در قانون تجارت ايران در مورد مسئوليت كيفري مديران شركت با  كه مي يا تنها ماده

قانون تجارت است كه صرفاً داراي سه بند است؛ و ضمانت  115مسئوليت محدود يافت، ماده 
 1بند  .داند بردار مي اجراي آن اين است كه اين قانون كساني كه مرتكب چنين اعمالي شوند را كاله

آن اساساً در مورد اداره شركت نيست بلكه ناظر به موارد الزامي زمان تأسيس شركت است و در 
است كه در زمان ثبت شركت با وجود عدم تأديه سرمايه شركت، اعم از  يمورد مديران و مؤسسان
اين ماده  2د بن. كنند ها را از طرف شركا اظهار مي طور كامل، پرداخت تمام آن نقدي و غير نقدي، به
  .شركت و تقويم سهم الشركه غير نقدي به بيش از قيمت واقعي آن است سينيز ناظر به زمان تأس

توان تنها بندي دانست كه وظايف مديريتي كه مورد نظر اين مبحث است،  اين ماده را مي 3بند 
كه بدون ارائه  در اين بند صرفاً مديري. هم بسيار مبهم و كلي است مورد توجه قرار داده كه آن

بردار  صورت دارائي و يا با ارائه صورت دارائي مزور، سود و منافعي را بين شركا تقسيم كند را كاله
  .داند مي

گونه ضمانت اجرائي در مورد عدم  متأسفانه در قانون تجارت ايران در مورد اين شركت هيچ
ع شخصي توسط مدير شركت و يا هاي شركت در جهت مناف ارائه ترازنامه و يا استفاده از دارائي

اي نشده است كه خود عامل  انجام كاري كه خالف منافع شركت است از سوي مدير شركت اشاره
شود و راه سوءاستفاده مديران از سمت و  به وجود آمدن دعاوي متعدد بين شركا و شركت مي

يابيم كه چنين ضمانت ي ولي با رجوع به قانون تجارت فرانسه درم. گذارد جايگاه خود را باز مي
  .پردازيم شده است كه در ادامه به آن مي ينيب شيگونه تخلفات پ اجراهايي براي اين

ها  ها و حتي خود شركت در قانون تجارت فرانسه نيز عناوين مختلف كيفري براي مدير شركت
 ولي در اين مبحث قصد داريم با گذر از. به عنوان شخصيت حقوقي در نظر گرفته شده است

عمدي يا (ها و يا مسئوليت ناشي از اعمال شخصي مديران  مباحثي مانند مسئوليت كيفري شركت
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كه در شركت به عنوان يك مدير .به مسئوليت كيفري مديران ناشي از وظايفي بپردازيم) يرعمديغ
  ها اشاره شده است،  بر عهده دارند و در قانون تجارت فرانسه به آن

 5مورد شركت با مسئوليت محدود، بخشي از قوانين كه شامل  در قانون تجارت فرانسه در
ماده آن  4است كه » هاي با مسئوليت محدود تخلفات مربوط به شركت«شود در خصوص  مي 1ماده

آن مربوط به مسئوليت كيفري مدير عملي شركت  2شامل مسئوليت كيفري مدير قانوني و يك ماده
ران در مورد تخلف از محدوديت صدور اوراق بهادار مربوط به مسئوليت مدي L241-2ماده . است

يورويي براي آن در نظر گرفته شده  9000ماهه و جريمه  براي اين شركت است و حبس شش
تر يعني  مراتب قوي بند است، داراي ضمانت اجرايي به 5كه شامل  L241-3همچنين ماده . است

ردي مانند ارزيابي باالتر از قيمت است كه شامل موا ييوروي 375000ساله و جريمه  حبس پنج
و  2بين شركا در بند  يرواقعياين ماده، تقسيم سود غ 1واقعي آورده به نحو كالهبردارانه در بند 

هاي شركت براي پنهان كردن وضعيت واقعي  بيالن ساالنه غير مرتبط با فعاليت ي همچنين ارائه
ت با سوءنيت براي اهداف شخصي يا به نفع منابع مالي و اعتبار شرك يريكارگ ، به3شركت دربند 

كه مربوط به بكار گيري قدرت مدير  5بند  تاًيو نها 4شركت ديگر بر ضد منافع شركت در بند 
شركت يا سهامش در جهتي خالف منافع شركت و براي منافع شخصي خودش و يا شركت ديگر 

  .شود مي
 L241-5 و L241-4ازجمله مواد قانوني مهم ديگري كه در اين قسمت به آن اشاره شده، مواد 

ماده . است كه ضمانت اجراي مسئوليت مدير در مورد مسائل مالي شركت در قبال شركاست
L241-4 هاي ساالنه و گزارش  در مورد تخلف مديري است كه براي هر فعاليتش، ترازنامه، حساب

نيز كه  L241-5يورويي است؛ و در ماده  9000دهد و ضمانت اجراي آن، يك جريمه  كار ارائه نمي
ضمانت اجرائي همانند ماده قبل دارد، همين جريمه براي مديراني كه در مجمع عمومي، 

دهند، در نظر  را براي هر يك از عملكردهايشان ارائه نمي شان يهاي ساالنه و گزارش كار حساب
  .گرفته شده است

هايي براي مديري كه عملكرد  هاي سهامي نيز مجازات نون تجارت فرانسه در مورد شركتدر قا
البته اين قوانين ذيل مواد قانوني . دهد در نظر گرفته شده است نادرستي از خود نشان مي

دارد كه  كند و اشعار مي به همين نكته اشاره مي L244-1آمده كه در ماده  3نام يهاي سهامي ب شركت

                                                            
1 Article L241-2, Article L241-3. Article L241-4, Article L241-5. 
2 Article L241-9. 
3 Les sociétés anonymes 
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اجرا در مورد مديران  قابل نام يهاي سهامي ب در مورد مجازات مديران شركت شده ينيب شيپ قوانين
  1.هاي سهامي نيز هست شركت

-L242در ماده . آمده است L242-8و  L242-6هاي مربوط به مديريت شركت در مواد  مجازات

گرفته شده است يورو مجازات نقدي براي مدير يا مديراني در نظر  375000، پنج سال حبس و 6
داران تقسيم  آن ناظر به مديري است كه منافع موهومي را با نيت كالهبردارانه بين سهام 1كه بند 

هاي با مسئوليت محدود و  قانون تجارت ايران در مورد شركت 115كند كه اين بند شبيه بند ج ماده 
  .ن تجارت فرانسه استهاي با مسئوليت محدود قانو در مورد شركت L241-3ماده  2همچنين بند 

بيالن نادرست توسط مدير براي پنهان نمودن وضعيت  ي ، در مورد ارائهL242-6ماده  2بند 
هاي با مسئوليت محدود  در مورد شركت L241-3ماده  3مالي واقعي شركت است كه شبيه بند 

ها و  دارائي ، در مورد سوءاستفاده ازL242-6ماده  4و  3همچنين بند . قانون تجارت فرانسه است
كه با منافع شركت در تضاد است و يا استفاده از منابع مالي شركت  ييها اعتبار شركت براي استفاده

هاي با مسئوليت  در مورد شركت L241-3ماده  5و  4براي اهداف شخصي است كه شبيه بند 
راي هر يورويي براي مديري كه ب 9000محدود قانون تجارت فرانسه است؛ و در پايان جريمه 

هاي ساليانه و گزارش عملكرد ارائه ندهد؛ و  دهد ترازنامه و حساب عملياتي كه در شركت انجام مي
هاي با مسئوليت محدود است و تخلف  در مورد شركت L241-4نيز، مشابه ماده  L242-8نهايتاً ماده 

ارش كار ارائه هاي ساالنه و گز كه براي هر فعاليتش، ترازنامه، حساب رديگ يمديري را در برم
  .يورويي است 9000دهد و ضمانت اجراي آن، يك جريمه  نمي

 L242 هاي شركت كه در ماده قابل ذكر است، ديوان تميز فرانسه، در مورد سوءاستفاده از دارائي

در مورد مديران شركت جرم انگاري شده است، محكوميت مديراني كه از ارتكاب چنين عملي  6-
، مورد »ترك فعل عمدي«اند را با در نظر گرفتن وجود  جلوگيري نكردهتوسط مديران ديگر نيز 

  (Daoud & Pugliese, 2013, p. 66). تأييد قرار داده است
 يتا اينجا مسئوليت مديران قانوني در قانون فرانسه و ايران مورد بررسي قرار گرفت ولي سؤال 

اند  نشده مديره انتخاب تاداران و يا هي شود اين است كه مديراني كه توسط سهام كه اينجا مطرح مي
رسمي به عنوان مدير شركت مطرح  ي ها نه در اساسنامه شركت و نه در آخرين روزنامه و نام آن

 شان چقدر است؟ اند، ميزان مسئوليت نشده ولي عمالً سكان هدايت شركت را به دست گرفته
  شود؟ بررسي مسئوليت اين اشخاص بر اساس كدام قانون انجام مي

                                                            
1 Article L. 244-1 : Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des 
sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. 
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شود با بررسي مفهوم مدير عملي و  براي دستيابي به جواب اين سوا الت، در ادامه سعي مي
  .ميابي در اين مورد دست يا كننده حدود مسئوليت او ازنظر كيفري و مدني، به پاسخ قانع

  
  مفهوم مدير عملي و حدود مسئوليت او

  فهوم و مصداق مدير عمليم .1.3
    فرانسوي تعريف مخصوص به خود را از مدير عملي در قانون  پردازان هيهر يك از نظر

يكي از انديشمندان تعريف از مدير عملي متعلق به  نيتر شايد كوتاه. فرانسه ارائه نموده است
صورت مستقل فعل  باشد كه معتقد است مدير عملي كسي است كه با اختيار كامل و به فرانسوي

آيد كه هر  از اين تعريف چنين برمي. دهد انجام مي) شركت(مثبتي در جهت اداره كردن و هدايت 
. تواند مدير عملي دانست شخصي فعل و نه ترك فعلي جهت اداره شركت انجام دهد را مي

(Rives-Lange, 1975, p. 41)  
    ولي يكي ديگر از اين انديشمندان معتقد است كه گاهي اوقات، اشخاص، مؤسسات يا 

  مديره، منتصب  تاعنوان مدير و عضو هي صورت رسمي، به كه حداقل نه به يمقامات، درحال
 .كنند از اعضاي اداره كننده سلب شده است را غصب مي اند، اختيارات مديريت كه قانوناً نشده

(Jehasse, 2007, p. 54) توان  نظر او چنانچه اين فرد مرتكب جرمي شود مي كه در اين صورت از
براي اينكه كسي مدير يا مدير : عنوان مدير تحت تعقيب قرار داد زيرا ايشان معتقد است او را به

صورت مستقل فعل مثبتي در  عملي محسوب شود، كافي است كه فرد متهم، با اختيار كامل و به
  (Jehasse, 2007, p. 54). انجام دهد) موسسه(داره يا هدايت جهت ا

از مدير عملي باشيم بايد به تعريف ديوان تميز فرانسه در  يتر چنانچه به دنبال تعريف جامع
مدير عملي شامل اشخاص حقيقي و حقوقي  دارد كه اين مرجع اظهار مي. مورد اين نهاد رجوع شود

هاي يك  دار انجام فعاليت شود كه بدون داشتن سمت نمايندگي شركت، به صورت فضولي عهده مي
صورت مستقل يك فعاليت مثبت در جهت اداره شركت و يا  ت شده و با اختيارات كامل و بهشرك

  1.يك فعاليت مثبت مديريتي در شركت انجام دهد
شود و در اين  كه شخص حقوقي از داشتن مدير قانوني محروم مي افتد يموارد متعددي اتفاق م

صورت عموماً شخصي كه بيشتر از همه منافعش درخطر است و يا سهم بيشتري در شركت دارد، 
توانند  اين اشخاص، حسب مورد، مي. گيرد شركت را به عهده مي يبا توجه به قدرتي كه دارد اداره

دارند و عنوان مديران شركت را ندارند يا ديگر اعضاي  باشند كه اكثريت سهام را ييشركا

                                                            
1 Cass. com. 3 mars 2003, RJDA 2003, n° 724, legifance.gouv.fr. 
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يا طلب كاران شركت باشند كه به خاطر  1مؤسسات و يا برخي اشخاص ثالث مانند يك مدير سايه
-Staechele(. گيرند نگراني از برگشت طلبشان به صورت فضولي اداره شركت را در دست مي

Stefanova & Schmit, 2015, p. 208(  
گيرد چه  صورت فضولي اداره يك شركت را به عهده مي ولي درزماني كه شخصي به

تواند با توجه به اينكه رسماً مدير شركت نيست از اين  شود؟ و آيا او مي هايي بر او بار مي مسئوليت
  كند؟هاي شانه خالي  مسئوليت

  مسئوليت مدني مدير عملي .1.4
قانون مدني  1383و  1382مسئوليت مدني مدير عملي در قانون فرانسه بر اساس مواد قانوني 

وجود دارد؛  2قانون مسئوليت مدني ايران 1فرانسه است كه شباهت بسياري بين اين دو ماده و ماده 
ملي كه از جانب كسي سر بزند و هر ع: دارد قانون مدني فرانسه چنين اشعار مي 31382زيرا ماده

موجب خسارت به ديگري شود، شخص مقصر ملزم به جبران آن است؛ و همچنين ماده 
 يوسيلهه تنها ب هر كس مسئول خسارتي است كه موجب آن شده، نه: دارد اشعار مي 41383قانوني
است كه مسئوليت آنچه مبرهن است اين . اش ياطياحت يو يا ب يمباالت يبلكه به خاطر ب ؛فعل او

مدني مدير عملي با توجه به مواد قانوني مذكور مبتني بر تقصير بوده و براي اثبات آن بايد تقصير او 
هايي كه هنگام عادي بودن وضعيت شركت طبق قانون تجارت متوجه  ولي آيا مسئوليت. ثابت شود

  شود؟ شود متوجه مدير عملي هم مي مدير قانوني شركت مي
، مسئوليت مدير عملي را مورد بررسي قرارداده است و اين سؤال انديشمندان فرانسوييكي از 
دارد  كند كه اصوالً چه نوع مسئوليتي متوجه مديران عملي است؟ و در جواب اظهار مي را مطرح مي

قانون  1382ماده ) مشخصاً(كه البته اين اشخاص تحت قوانين كيفري و تحت قوانين عمومي مدني 
براي . بيني كرده است ها در برخي موارد، مسئوليت آنان را پيش همچنين قوانين شركت. تندمدني هس

                                                            
ي از مسئوليت، شركت را از پشت صحنه مديريت ميكند و در صورتي به مدير سايه شخصي است كه براي رهائ 1

رمضاني  &عيسائي تفرشي ( .عنوان مدير سايه شناسائي ميشود كه بر اكثر اعضاي هيئت مديره كنترل مستمر داشته باشد
  )113. ص, 1392, آكردي

احتياطي به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت  در نتيجه بيهر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا  2
اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا  كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه تجارتي يا به هر حق ديگر

  .باشد مي معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود
3 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé 
à le réparer. 
4 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence 
ou par son imprudence. 
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مثال در مورد عملكرد آنان زماني كه ديون شركت منتسب به آنان است و يا به دليل نقصان يا اشتباه 
برعكس، قوانين مربوط به مسئوليت مختص مديران و اعضاي . در مورد اطالعات در اسناد شركت

  .شود ها نمي مديره قانوني، شامل حال آن يئته
 توانند براي معافيت از مسئوليت مديره قانوني نمي تامديران و اعضاي هي: ديافزا ياو در ادامه م

ها  عكس در برابر چنين شرايطي، آنبر. مدير عملي مخفي شوند يرقانونيغ يها شان پشت دخالت
ن رفتاري را بنمايند و در عنداالقتضا از سمت خود بايد تمام اقدامات الزم براي مقابله با چني

  (Jehasse, 2007, p. 55) . نمايند يريگ كناره
بايد در نظر داشت، تقصير مدير عملي طبق قواعد عمومي، از تقصيري كه مسئوليت مدني مدير 

هاي  قانون تجارت فرانسه درمورد شركت L. 225-251و  L. 223-22قانوني را با استناد به مواد 
تقصير مدير بر اساس قواعد عمومي . داند، مجزا است مسئوليت محدود و شركت سهامي مسئول مي

جنبه عمومي دارد زيرا نتيجه تخلف از تكليف عمومي ضرر نرساندن به ديگري است و بر اساس 
 Nze Ndong dit(.شده است يگذار هيهرگونه عمل مجرمانه كه منتسب به مدير عملي باشد پا

Mbele, 2008, p. 257(  
قانون تجارت فرانسه در مورد شركت با مسئوليت محدود  L223-221درواقع، طبق ماده 

، حسب مورد، در برابر شركت و شخص ثالث، چه در مورد نقض قوانين يا متضامناً مديران، منفرداً«
هاي مسئوليت محدود، چه در مورد تعدي از اساسنامه و چه در مورد  اجرا در شركت و مقررات قابل

شود اين است  مطرح مي نجايولي سؤالي كه در ا» .ول هستندارتكاب تقصير در اداره شركت، مسئ
اجرا در مورد مديران  شده در مورد مسئوليت مديران شركت در زمان عادي قابل كه آيا قوانين وضع

  عملي نيز هست يا خير؟
بايد در نظر داشت كه . براي جواب به اين سؤال بايد به آراي ديوان تميز فرانسه مراجعه نمود

صورت اختصاصي قواعدي در مورد مسئوليت مدني مدير عملي در  تجارت فرانسه به در قانون
آراي ديوان تميز اين كشور در  حال نياست باا نشده ينيب شيزماني كه شركت در زمان عادي است پ

اين نظر است كه قوانين  ديمؤ 1995مارس  21و همچنين  1981اكتبر  6دو حكم جداگانه در 
دني مديران قانوني قابل تسري به مدير عملي نيست و مسئوليت مدير عملي مربوط به مسئوليت م

                                                            
1 Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les 
tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à 

responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 
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 .Nze Ndong dit Mbele, 2008, p(. شود صرفاً بر اساس قواعد عمومي قانون مدني سنجيده مي

259(  
حكم دادگاه  مربوط به 1981اكتبر  6 در تاريخديوان تميز توسط  صادرشده يتوضيح اينكه رأ

در مورد مدير عملي شركت با مسئوليت محدودي  1977مي  26روآن فرانسه در تاريخ  دنظريتجد
ژوئيه  24قانون  52بر اساس ماده  نظرديتجددادگاه . اند است كه شركا او را طرف دعوا قرار داده

اين نوع شركت، مدير عملي را به خاطر خطاي مديريتي قانوني در مورد مسئوليت مديران  1966
اجرا نبودن اين  از اين رأي، ديوان تميز با ادعاي قابل يخواه ولي پس از فرجام. نمايد محكوم مي

را درست  دنظريدهد و نظر دادگاه تجد خواه مي قانون در مورد مدير عملي، حق را به فرجام
  .داند ينم

در ديوان تميز كه طي آن شركاي يك شركت با  1995مارس  21در مورد مطروحه در تاريخ 
ها به دليل خطاي مديريتي  مسئوليت محدود، مدير عملي شركت را به خاطر خسارات وارده به آن

 52انس فرانسه، با استناد به اينكه ماده اكس آن پروو دنظرياند، دادگاه تجد طرف دعوي قرار داده
، تفاوتي بين مدير قانوني و مدير عملي شركت با مسئوليت محدود قائل 1966ژوئيه  24قانون 

كه به آن  1981اكتبر  6شده در  ولي ديوان تميز مانند مورد مطرح رديپذ ينشده، اين درخواست را م
دارد كه متن موردنظر صرفاً در مورد افعال  را شكسته و اظهار مي دنظرياشاره شد، رأي دادگاه تجد

  .ارتكابي مدير قانوني جاري است
از سوي ديگر، وجود يك شريك در ايجاد خسارت تأثيري در معافيت مدير عملي يا محدود 

به همين دليل . كاهد يصورت كامل نم نمودن مسئوليت او ندارد و از تعهد او به جبران خسارت به
تواند براي كاهش محكوميتش به  صورت عملي يك شركت را اداره نموده است نمي خصي كه بهش

اما اين مسئله با (...) معاونت يك مدير قانوني يا شخص ديگر در ايجاد خسارت متوسل شود 
اين نوع جبران خسارت بين عامالن . درخواست او از شركايش براي جبران خسارت، تضادي ندارد

 ,Nze Ndong dit Mbele (. رت كامالً توسط قواعد عمومي پذيرفته شده استمشترك يك خسا

2008, p. 263(  
عنوان يك موضوع  ه بررسي مسئوليت مدير عملي بهشود اين است ك سؤالي كه اينجا مطرح مي

هايي كه جايگاه او در شركت بر عهده او  قوانين عمومي مدني و بدون در نظر گرفتن مسئوليت
  شود؟ شود، يك امتياز براي مدير عملي است يا اينكه موجب افزايش مسئوليت او مي گذاشته مي

در نظر عنوان مخصص آن  قانون تجارت را به عنوان يك قانون مادر و چنانچه قانون مدني را به
   كه قائل نشدن جايگاه يك مدير قانوني براي مدير عملي، گرچه او را از ميابي ي، درمبگيريم
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نمايد، قضاوت در مورد او را به قانون مدني  ها معاف مي قانون تجارت از برخي مسئوليت يدريچه
و  ابدي يكه در اين صورت ميزان مسئوليت او از هر نظر افزايش م سپارد ياست، م تر عيكه بسيار وس

  .نه كاهش
  مسئوليت كيفري مدير عملي شركت در زمان عادي .1.5

هاي با  هاي تجاري ضمانت اجراهايي را براي شركت در مورد شركت 1966ژوئيه  24قانون 
شخصي است كه هر «اعمال به  گيرد كه قابل هاي سهامي در نظر مي مسئوليت محدود و شركت

 يجا هاي تحت پوشش بپردازد يا به شخص ديگر، عمالً به اداره شركت ي واسطه يا به ماًيمستق
هاي  هاي شركت اين مواضع تمام اشخاصي كه فعاليت 1».ها را اداره كند آن شان يقانون ي نماينده

درواقع . كند كنند، منكوب مي ذكرشده را بدون داشتن سمت و صالحيت مدير قانوني، هدايت مي
شده كه موجوديت يك شركت تأسيسي است و نه  گذار بر اين اساس بنا اين مواضع قانون

نوني جانشين خواست و اراده اوليه قراردادي؛ زيرا بر اساس نگرش تأسيسي خواست و مواضع قا
اين قانون بيانگر اوصاف مدير عملي در فرضي . شود شركا در تشكيل، عملكرد و انحالل شركت مي

است كه شركت در حالت عادي باشد و در مورد اشخاصي است كه بدون داشتن قدرت قانوني به 
  .اند اداره يك شركت پرداخته

-L. 241فرانسه در مورد شركت با مسئوليت محدود در ماده  گذار طور كه اشاره شد، قانون همان

صراحت ذكر نموده است كه قوانيني كه در مورد تخلفات مدير قانوني شركت وضع شده است  به 9
در  شده نييهاي تع در اين ماده به مواد مربوط به مجازات. بر مدير عملي شركت نيز حاكم است

ترتيبات : دارد صراحت اشعار مي و به 2شده  دود اشارهمورد تخلفات مدير شركت با مسئوليت مح
شخص  يواسطه يا به ماًيدر مورد كليه اشخاصي كه مستق L. 241-6تا  L.241-2شده در مواد  اشاره

شركت با مسئوليت محدود را به  ي، ادارهعمالًاو،  يجا ديگر، تحت پوشش مدير قانوني آن و يا به
گذار با آوردن كلمه  شود قانون طور كه مشاهده مي اين ماده همان در 3.دارند، قابل اجراست  عهده

و اشاره به شرايط دارا بودن مسئوليت مديريت در مورد كساني كه جايگزين مدير قانوني » عمالً«
هاي جزائي كه در مورد  پردازند، همان مسئوليت شوند و يا تحت پوشش او به اداره شركت مي مي

                                                            
1 Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 478. 

در همين مقاله اشاره » مسئوليت قراردادي مدير شركت در قانون تجارت ايران و فرانسه«به اين مواد قانوني در قسمت  2
  .شده است

3 Article L241-9 : Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, 
directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée 
sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. 
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گذار بيانگر اين  قانون دگاهياين د. راي مدير عملي نيز در نظر گرفته استمدير قانوني قائل شده، ب
گيرد و به اداره شركت  مطلب است كه مدير عملي وقتي در جايگاه يك مدير قانوني قرار مي

هاي قائل شده در  از قوانين حاكم بر شركت و محدوديت اش يپردازد، قاعدتاً نبايد ناآگاه مي
اساسنامه شركت براي مديران، او را از مسئوليتي كه به عهده دارد، مبرا كند؛ زيرا مدير عملي با 

شود بايد مصلحت شركا و  نماينده شركت محسوب مي ينوع توجه به اينكه مدير شركت به
فعلي شركت بايد از قوانين  ي كننده عنوان اداره بهاشخاص ثالث را مدنظر داشته باشد و همچنين 

  .موضوعه در مورد حدود وظايفش اطاعت كند
  العاده مسئوليت مدير عملي در زمان فوق .1.6

در مورد رسيدگي قضائي تصفيه و نقد  1967ژوئيه  13قانون  يلهيوس گذار فرانسوي به قانون
هاي بيشتري براي  مسئوليت 1گيها، ورشكستي شخصي و تخلف در زمان ورشكست كردن دارائي

كه در زمان رسيدگي به ورشكستگي در  ييها تياين قانون همان محدود. شود مدير عملي قائل مي
در اين قانون، در چهار ماده . نمايد شود را براي مدير عملي اعمال مي مورد مدير قانوني قائل مي

مدير عملي در كنار نام مدير قانوني بدون نام بردن از نوع شركت، از ) 101و  99، 75، 21مواد (
اصطالح مدير عملي فقط در مورد  1966ژوئيه  24در قانون  كه ينمايد درصورت استفاده مي

  .كاررفته بود هاي سهامي به هاي با مسئوليت محدود و شركت شركت
  مسئوليت مدير عملي در امور مالي شركت .1.7

امور مالي شركت در قانون  يمينهقدرت مدير در ز ي محدوده ي كننده منفعت جمعي مشخص
عمل ناهنجار «عنوان  درواقع كاري كه برخالف منفعت جمعي باشد به. تجارت فرانسه است

عموماً عملي «برخي از انديشمندان معتقدند كه عمل ناهنجار مديريتي . شود شناخته مي 2»مديريتي
يا بدون آنكه اين عمل ازنظر  گذارد و شركت يا موسسه مي ياست كه زيان يا مخارجي را به عهده

 ,Delcourt(» .تجاري قابل توجيه باشد، شركت را از درآمدي محروم سازد يبردار منفعت بهره

2008, p. 61( گذار در تعيين مصداق دقيق  گرچه برخي ديگر معتقدند كه عدم شفافيت قانون
 )Collet, 2003, p. 536(. شود تجاري، خود منشأ برخي مشكالت قضائي مي يبردار منفعت بهره

نفعت اقتصادي و مالي شركت موردنظر سنجيده خصوصيت ناهنجار بودن مديريت با توجه به م
و منحصراً به نفع شخص ثالثي عمل نمايد و شركت  شيوب هرگاه مدير شركت كم ازاين رو. شود مي

با در نظر گرفتن مخارجي كه متحمل شده از اين كار چيزي جز منافع موهوم نصيبش نشود، 
                                                            
1 Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et 
les banqueroutes. 
2 L'acte anormal de gestion 
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 .Nze Ndong dit Mbele, 2008, p(.توان گفت كه عمل ناهنجار مديريتي صورت گرفته است مي

ولي ازنظر كيفري، ديوان تميز فرانسه، تخلفات مدير شركت را زماني عمل ناهنجار مديريتي  )66
مدير  كه يهنگامپس . داند كه باعث خطر مجازات كيفري قطعي براي شركت موردنظر شود مي

به دنبال منافع شركت باشد، دادگاه جرم  يرقانونيقانوني يا مدير عملي از طريق ابزارهاي غ
  . داند از دارايي شركت را محقق مي سوءاستفاده

  1عمليعنوان مدير  ئوليت شخص حقوقي بهمس. 1.8
ولي . دانيم كه مدير عملي مسئول جبران خسارتي است كه به تقصير موجب آن شده استمي
چه كسي بايد  تاًيمدير عملي يك شخص حقوقي باشد، ممكن است در مورد اينكه نها كه يهنگام

بر . خسارتي كه به شخص ثالث وارد شده را بايد جبران كند، شك و ترديدهايي وجود داشته باشد
اساس اصول مربوط به نمايندگي شخص حقوقي، جبران خساراتي ناشي از قصور افرادي كه 

شخص حقوقي  يكنند به عهده صورت قانوني مسئوليت نمايندگي شخصيت حقوقي را ايفا مي به
ت، مگر اينكه شخص خطاكار مرتكب تقصيري شده باشد كه خارج از محدوده وظايف و اس

  .عنوان مدير شركت باشد عملكردش به
هاي  مسئوليت ي بايد در نظر داشت كه در حقوق مثبت، مدير عملي كه محدوديتش در زمينه

شود،  مالياتي و كيفري را مراعات ننمايد، همان مسئوليتي كه مدير قانوني بر عهده دارد بر او بار مي
چه شركت در وضعيت عادي باشد و چه نباشد؛ اما درواقع، زماني كه شركت دچار مشكل شده 

هاي مدني، كيفري و  شود و همان مسئوليت عنوان مدير قانوني در نظر گرفته مي است، مدير عملي به
شود، زيرا او همان قدرتي را اعمال  مدير قانوني طبق همان قواعد بر او بار مي يمالياتي كه به عهده

  .گيرد نموده كه مدير قانوني در اداره شركت به كار مي
 يتواند به عهده كه مطرح است اين است كه آيا مسئوليت كيفري شخص حقوقي را مي يسؤال

مدير عملي كه صرفاً عامل اجراي مادي تخلف است، گذاشت؟ دكترين فرانسه بر اين عقيده است 
گذار  تواند مورد قصد و نيت قانون ن قانوني هرگز نميبه عامال) اين مسئوليت(كه محدود شدن 

عكس، تشبيه كامل مديران عملي به مديران قانوني، از شخص حقوقي، بيشتر قرباني بر. باشد
بسياري از مشاوران حقوقي يك  جهيدرنت (Merle & Vitu, 2001, p. 605). تا يك مجرم دساز يم

ها در جريان اين  چنانچه همه افراد در تمام رده) صورت كه بدين(كنند  حل بينا بيني پيشنهاد مي راه
به نظر  حال نيباا. موضوع باشند، مدير عملي مسئوليت شخص حقوقي را به عهده خواهد گرفت

                                                            
1 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 avril 1992, 90-85.125, Publié au bulletin. 
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 ,Geeroms(. قضائي فرانسه تمايل به تشبيه كامل مدير قانوني و مدير عملي دارد يكه رويه رسد يم

1996, p. 551(  
  

 يريگ جهينت

ها هستند كه با  يد مديران قرار دارد و آنهاي يك شركت در  با توجه به اينكه تمام دارائي
كه هدف غائي يك شركت تجاري برسانند و يا با اشتباهات  يتوانند شركت را به سودده درايت مي

گذار در كشورهاي  نابودي يك شركت را فراهم كنند، قانون ي و يا سوءاستفاده از سمتشان زمينه
كت ميزان مسئوليت هر مدير را مشخص و فرانسه و ايران سعي نموده با توجه ساختار هر شر

بررسي ميزان مسئوليت . ضمانت اجراهايي براي جلوگيري از تعدي و تفريط مديران در نظر بگيرد
اين مقاله بوده،  ليوتحل هيهاي تجاري ايران و فرانسه، در مواردي كه مورد تجز مديران در شركت

ها داراي  د مسئوليت مديران شركتبيانگر اين موضوع است كه قانون تجارت ايران در مور
  .زيادي نسبت به قانون تجارت فرانسه است يها يكاست

رفع شود ولي  ها يسعي شده كه برخي از كاست 1347قانون تجارت مصوب  يگرچه در اليحه
هاي سهامي با توجه به اهميتشان رخ داده است كه نزديكي  اين اتفاق گويا صرفاً در زمينه شركت

برداري  شده در قانون فرانسه بيانگر گرته در اين قانون با قوانين وضع شده بيتصوبرخي قوانين 
برخي از اين قوانين از قانون فرانسه است با اين تفاوت كه در قانون فرانسه برخي از اين قوانين 

هاي  تنها در مورد شركت زند نه مخصوصاً زماني كه اين قوانين به دوام و قوام شركت ضربه مي
  .هاي مسئوليت محدود نيز وضع نموده است بلكه حتي در مورد شركت سهامي
هايي كه بر  شك سمت مديريت يكي از اركان مهم هر شركت است كه با توجه به مسئوليت بي

تواند خالي بماند ولي ممكن است يك شركت به هر دليل مدير خود را از دست  عهده دارد نمي
داران در مورد انتخاب مدير جديد و يا عدم  يره و يا سهاممد تانظر بين اعضاي هي بدهد و اختالف

كار شركت را در وضعيت خطرناكي بين ادامه زندگي و يا نابودي  نيها براي ا امكان و يا آمادگي آن
اعم از اينكه  نديب يدر اين زمان عموماً شخصي كه بيش از همه منافع خود را در خطر م. قرار دهد

شخصي كه . مديريت را به عهده گيرد ي كند وظيفه خص ثالث سعي مييكي از شركا باشد و يا ش
دهد مدير  طور مستمر به اين كار ادامه مي كند و به اين پست را اشغال مي اًعمالً و نه رسماً و قانون

  .عملي نام دارد
هاي مدني او  مدير عملي گرچه در جايگاه مديريت قرار دارد ولي گويا قانون فرانسه مسئوليت

نمايد بلكه چنانچه خسارتي به شركت وارد نمايد بر اساس  مطابق قانون تجارت بررسي نميرا 
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البته بررسي مسئوليت مدير عملي طبق . شود قواعد عمومي و قانوني مدني مسئوليت او بررسي مي
شود كه او نه  كاسته شود بلكه باعث مي يعمل ريشود كه از مسئوليت مد قانون مدني باعث نمي

تكاليف و ضمانت اجراهاي  ين يك مدير شركت بلكه مانند يك شخص معمولي، كليهعنوا به
او  يبر عهده يتر نيشود مسئوليت سنگ كار باعث مي نياو گذاشته شود كه ا يقانوني بر عهده

  .باشد
در مورد مسئوليت كيفري مدير عملي، قانون فرانسه رويه كامالً متفاوت از مسئوليت مدني مدير 

، قانون برد يدرزماني كه يك شركت در وضعيت عادي به سر م. در پيش گرفته استعملي را 
صورت  هاي با مسئوليت محدود و سهامي كه به فرانسه ضمانت اجراهايي را براي مديران شركت

العاده، زماني  پردازند در نظر گرفته است و همچنين در زمان فوق رسمي و قانوني به اداره شركت مي
هاي يك مدير قانوني  ال تصفيه يا ورشكستگي است، قانون فرانسه تمامي مسئوليتكه شركت در ح

  .دهد را به مدير عملي تسري مي
هايي است كه در مورد مديران عملي و  هاي مالي مديران يكي ديگر از مسئوليت مسئوليت

اي كيفري قانوني مشابه است؛ و در قانون فرانسه زماني تقصير مديران در اين زمينه ضمانت اجر
دارد كه اين عمل يك عمل ناهنجار مديريتي محسوب شود كه شامل كليه اعمالي است كه به 

  .شركت زيان وارد كند و يا بدون توجيه اقتصادي شركت را از درآمدي محروم نمايد
عنوان مدير  بايد توجه داشت در جايي كه يك شخص حقوقي در حال اداره يك شركت به

 ياست نماينده مأموريتاينكه شخص حقيقي كه در حال انجام اين  عملي است، با توجه به
شخص حقوقي است مگر اينكه  يشود، مسئوليت اعمال او به عهده شخص حقوقي محسوب مي

شده است تعدي و  او گذاشته يمدير عملي نماينده شخص حقوقي از حدود مسئوليتي كه به عهده
  .تفريط نموده باشد

در حال حاضر، نبود قانون مدون و ضمانت اجراي الزم در مورد  هدر نهايت، نظر به اينك
متعدد  يها هاي مديران عملي در قانون ايران وجود ندارد و اين نقصان باعث طرح پرونده مسئوليت
شناسايي و  ايران، اول اين نهاد در قانون يشود در وهله شود، پيشنهاد مي كشور مي يها در دادگاه

كه به به تعيين مدير قانوني، زماني هاي تجاري  ناسب جهت الزام شركتسپس ضمانت اجراهاي م
  .شودبيني  پيش ،اند هر دليلي مدير قانوني خود را دست داده
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