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چکیده
اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری ،دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضرروری مری-
کند .تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیشبینی شده است .اداره شرکت مستلزم تعیین حردود
اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود .جدیردترین وظیهر ای کر بررای مردیر
شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پریشبینری شرده« ،ارتقرای موفقیرت شررکت» اسرت کر ابتکرار
قانونگذار انگلیس است .رویکردهای «تقردم سرهامداران» و «ذینهعران» در حاکمیرت شررکتی محرر
است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کنرد .در
این راستا محور را در جلب منافع سرهامداران قررارداده و رعایرت مهلهر هرایی را نیرز در راسرتای
تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است .در حقوق ایران چنرین وظیهر ای سرابق نردارد و بر
دلیل فقدان ضمانت اجرا نمیتوان آن را بر مدیر تحمیل کرد .وظیه امرانی نیرز صررفار بررای مردیر
تعهد منهی ایجاد میکند ،در حالی ک وظیه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.
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واژگان کلیدی :ارتقای موفقیت شرکت ،نظری تقدم سهامداران ،نظری ذینهعان ،معیرار شخصری،
افزایش ارزش سهام سهامداران

 .1مقدمه
شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی است؛ بدین مههوم ک میتواند برخروردار از حرق
و ملزم ب تکلیف شود ،همانگون ک هر شخص حقیقی از این ویژگی برخروردار اسرت.
اما چنانک حقوقردانان پذیرفتر انرد ،شررکت مراهیتی اعتبراری دارد .بردینسران آشرکار
میشود ک این شخص قادر ب مباشرت در انجام اعمال مادی و حقوقی نیست .بنابراین
نهادهایی در انجام امور پیشگهت برای آن پیشبینی شده ک از جمل آنها ،نهاد مردیریت
است .ماده  589قانون تجرارت  1311مقررر مریدارد« :تصرمیمات شرخص حقروقی بر
وسیل مقاماتی ک ب موجب قانون یا اساسنام صالحیت اتخراذ تصرمید دارنرد ،گرفتر
میشود» .بنابراین ،تصمیدگیری شخص یا اشخاص حقیقی ب عنوان مقرام یرا مقرامهرای
مدیریت و رهبری (تصمید گیرندگان و هدایتکنندگان) ب جای شخص حقوقی و هردایت
فعالیت آن ضروری است [ ،1ص .]55مدیریت از ارکان مهد شرکتهای تجاری است ترا
جایی ک شاید بتوان آن را قوه مجری شرکت تجاری نامید .اداره امور شرکت برر عهرده
این رکن قرار گرفت است و متعاقب برعهده گرفتن این وظیه توسط مردیران ،وظرایف و
اختیارات و همچنین مزایایی ب موجب قانون برای آنان تعریف شده اسرت کر از لروازم
اعمال مدیریت هستند .اگرچ مدیران با برعهده گرفتن این وظیه از مزایرایی برخروردار
میشوند ،لکن در معرض مسهولیت قرار میگیرند؛ بدین توضیح ک ممکرن اسرت اعمرال
اختیارات و انجام وظایف منجر ب ورود ضررر بر شررکت شرود کر در ایرن صرورت،
مدیران مسهول جبران خسارت شناخت میشوند.
یکی از وظایهی کر قرانون شررکتهرای انگلریس مصروب 2006در مراده  172بررای
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مدیران شرکت پیشبینی کرده ،وظیه «ارتقای موفقیت شررکت» 1اسرت .بر موجرب ایرن
مقرره ،مدیر شرکت باید با حسننیت ب روشی شرکت را اداره کند کر ارتقرای موفقیرت
شرکت را در راستای منافع اعضای آن در نظر گرفت باشد .بنابراین مردیر بایرد قیرود و
شرایحی را در نظر بگیرد .چنانچ مدیر این وظیه را نادیرده بگیررد ،ممکرن اسرت مرورد
تعقیب و رسیدگی قانونی قرار بگیرد و در نهایت ب موجب آرای محراکد مسرهول ورود
خسارات ب شرکت و اعضای آن شناخت شود.
در حقوق ایران نیز برای مدیر با توج ب جایگاه وی -فارغ از نظرهای مختلف ارائر
شده از جانب حقوقدانان در توجی رابح اش با شرکت -مسهولیتها و وظایهی در قبرال
شرکت و اعضای آن پیشبینی شده است؛ لکن وظیه ارتقای موفقیرت شررکت سرابق ای
در حقوق ایران ندارد .با توج ب این مسأل و جدید بودن آن در حقوق انگلریس ،مههروم
وظیه پیشگهت و شرایط آن در حقوق انگلیس و سپس جایگاه آن در حقوق ایرران را در
این پژوهش ،مورد بررسی قرار خواهید داد.

 .2رویکردهای مطرح شده در حاکمیت شرکتی
در طول مبارزات انتخاباتی  ،1997یکی از تعهدات ترونی بلرر 2تقویرت رقابرت اقتصرادی
بریتانیا با کمک قوانین مالی جدید و اصال حاکمیت شرکتی بود .در همین راستا پرس از
تشکیل دولت بلر ،در سال  1998گروه بازنگری قانون شرکتها شروع بر کرار کررد [،2
ص .]18کمیت بازنگری قانون شرکتها بر این اندیش بوده اسرت کر چگونر مریتروان
قانون شرکتها را ب عنوان یک چارچوب نمون  ،کارآمد و مقرون ب صرف طراحی کررد
تا از این طریق بتوان تجارت بریتانیرا را در قررن بیسرت و یرک رقرابتی نگر داشرت [،3
ص.]51
عدم توفیق شرکت هرا در پیشربرد مناسرب اهرداف اقتصرادی ،باعره ارائر نظرهرای
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1. promote the success of the company
2. Tony Blair
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مختلف و گمان زنری هرایی درخصروص علرت آن از سروی صراحبنظران گردیرد .برخری
استخدام افراد ناکارآمد و غیرشایست  ،برخی ناتوانی و غهلت در مردیریت برین ضررر و
زیان شرکتها و باالخره عدهای تمرکز بر منافع کوتاهمدت از جانب مدیران شرکتها را
علت آن دانستند [ ،4ص .]1وضع پیشگهت منتهی ب این شرد کر در تنظرید قرانون جدیرد
شرکتهای انگلیس ( ،)2006قانونگذار ب دنبال رویکردی برای رفع مشکل شرکتهرا در
پیشبرد اهداف آن برآید.
راجع ب هدف حقوق شرکتها چند رویکرد محر شده است .رویکرد اول ایرن اسرت
ک هدف شرکتها باید افزایش منافع سرهامداران شررکت باشرد .رویکررد دوم رویکررد
«کثرتگرا» 1است .در این رویکرد تمرکز صرفار بر حداکثر کردن ارزش سهام نیست ،بلک
اهرداف دیگررر نیررز بایرد لحررا شررود [ ،5ص .]64رویکررد سرروم «افررزایش ارزش سررهام
سهامدار» 2است .این رویکرد با شناسایی طیف وسیعی از منافع ب عنوان تابعِ هدف کلیِ
تحصیل ارزش سهام ،تبیین شده است؛ یعنی منافع دیگر از فرروع حرداکثر کرردن ارزش
سهام است .در این راستا باید از تمرکز برر منرافع کوتراهمردت اجتنراب و در عروض برر
روابحی ک منافع بلندمدت را برآورده میسازد ،تأکید شود [ ،5ص.]64
نظرهای سنتی در راستای رویکردهای پیشگهت و در حاکمیت شررکتی محرر شرده
است ک نظری های «تهوق سهامداران» 3و «ذینهعان شرکت»4را شامل مریشرود .نظریر
تهرروق سررهامداران ،اصررل را بررر جلررب منررافع سررهامداران قرررار داده اسررت [ ،6ص.]42
طرفداران نظری تهوق سهامداران بر این عقیدهاند ک وظیه اصلی مدیران شرکت تمرکز
بر حداکثر کردن منافع سهامداران است و این رویکرد باعره مریشرود کر سرهامداران
رغبت بیشتری در پیگیری تحقق هدف پیشگهت داشت باشند .در نتیج با افزایش منرافع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. pluralist
)2. enlightened shareholder value (ESV
3. the shareholder primacy theory
4. stakeholder theory
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سهامداران ،منافع شرکت نیز افزایش مییابد و برا بهبرود شررایط مرالی شررکت ،منرافع
سایر ذینهعان نیز افزایش مییابد ک از جمل آنها ،افرزایش دسرتمزد کارمنردان شررکت
است [ ،7ص .]19در مقابل ،مخالهان این نظریر را برا چنرد چرالش مواجر سراختند .اول
اینک حداکثر شدن منافع سهامداران لزومار ب معنای حداکثر شدن منافع سایر ذینهعران
نیست و دیگر اینک تمرکز بر منافع سهامداران اخالقی نیست .همچنین ایرن رویکررد در
خحرپذیری باال محقق میشود .ب عنوان مثال مسهولیت محدود سهامداران ممکرن اسرت
منجر ب سرمای گذاری بیش از حرد در صرنایع پرخحرر و غیرمعمرول شرود [ ،7ص-19
.]20
ط رفداران نظری ذینهعان بر ایرن براور هسرتند کر بایرد منرافع گرروههرای متعرددی
برآورده شود .منظور از ذینهع در این نظری  ،هر گروه یا شخصی است ک ممکرن اسرت
بر تحقق اهداف شرکت ترأییر بگرذارد یرا از آن ترأییر بپرذیرد [ ،8ص .]4ذینهعران شرامل
سهامدار ،تولید کننده ،مشتری ،کارمند و اجتماع میشود [ ،9ص .]56ایراد عمدهای ک بر
نظری حمایت از ذینهعان شرکت وارد شده ،این است ک مردیران هرر تصرمیمی را بردین
استدالل ک درصدد تحقق اهرداف گروهری اتخراذ کرردهانرد ،مریتواننرد توجیر کننرد [،7
ص.]23
کمیت بازنگری قانون شرکتها بیان داشت ک بر این دیدگاه است کر امرور شررکت
باید با توج ب اهداف بلندمدت باشد و مبتنی بر رفتاری باشد ک رفاه گروههرای متعردد
جامع را افزایش دهد؛ اما بر این اندیش بودنرد کر قرانون بایرد تعهردات روشرنی را برر
مدیران تحمیل کند ک تمرکز مدیران را در تصمیدگیری در پری داشرت باشرد و مردیریت
رقابتی را نیز تأمین کند و همچنین باعه انحرراف مردیران از جایگراه تصرمیدگیرنردگان
تجاری ب داوران اقتصرادی ،سیاسری و اخالقری نشرود [ ،10ص .]361در همرین راسرتا
قانون شرکتهای تجاری  2006مدل «افزایش ارزش سرهام سرهامدار» را در مراده 172
آن قانون پذیرفت است؛ اما با توج ب ایرن مسرأل کر در مراده فروقالرذکر مهلهر هرای
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مختلف 1نیز باید در تحقق این رویکرد مدنظر قرار گیرد ،بنرابراین حرداکثر کرردن ارزش
سهام ب عنوان هدف مقدم پذیرفت شده است .از این رو ،میتوان گهت کر ایرن رویکررد
درصدد برقراری تعادل در هدف شرکت است .با توج ب مقدمر بیران شرده بایرد بیران
داشت ک قانونگذار بریتانیا در قانون شرکتهرای  2006برا پریشبینری «وظیهر ارتقرای
موفقیت شرکت» برای مردیران 2 ،افرزایش ارزش سرهام سرهامداران را بر عنروان هردف
اصلی پذیرفت است .در اهمیت وظیه پیشگهت در قانون شرکتهرا ،یکری از نویسرندگان
آن را قلب رویکرد «افزایش ارزش سهام سهامداران» معرفی کرده است [ ،11ص.]85
قبل از قانون  2006وظیه مدیران مبنی بر «اقدام با حسننیرت بررای کسرب بهتررین
منهعت برای شرکت ب عنوان یک کل» 3بود .این وظیه در پرونرده شررکت برا مسرهولیت
محدود اسمیس و فاست  4بیان شده است .در این رأی قاضی بیان داشت :کرامنال مردیر
را ب اقدام با حسننیت در آنچ از نظر آنان بهترین منهعت شرکت است ،الرزام مریکنرد،
ن راهی ک دادگاه تشخیص میدهد [ ،10ص.]363

 .3مفهوم ،شرایط و مؤلفههای وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت»
در حقوق انگلیس
 .1-3مفهوم
فرض اولی ای ک از عبارت ارتقای موفقیت شرکت بر ذهرن متبرادر مریشرود ،افرزایش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در بند  3-3ب این مهله ها پرداخت شده است.
 .2این وظیه برای مدیر سای ) (shadow directorنیز الزامی است .مدیر سای ب موجب بند  1ماده  251قانون
شرکتهای  2006انگلیس شخصی است ک مدیران شرکت ب اقدام بر مبنای دستورها ویا دستورالعملهای وی
عادت کردهاند .الزم ب ذکر است ک مدیر سای ب عنوان مدیر شرکت انتخاب نمیشود ،اما قانون مسهولیت مدیر
را بر وی بار کرده است [برای اطالعات بیشتر رجوع کنید ب .]12 :
3. act in good faith in the best interests of the company as a whole
)4. Re Smith & Fawcett Ltd [1942] Ch. 304 (Court of Appeal
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سوددهی و منهعت رسانی شرکت ب اعضرا اسرت .بر عبرارت دیگرر بررای یرک شررکت
تجاری موفقیت بر طرور معمرول در افرزایش اعتبرار و سروددهی در بلندمردت خالصر
میشود .اما باید در نظر داشت ک برای مشخص کردن اینکر موفقیرت در هرر شررکت
چیست ،باید ب اسناد اساسی 1آن مراجع کرد .از ایرن رو دسرتیابی بر اهردافی کر در
زمان تأسیس شرکت اعضای آن در نظر گرفت اند ،میتوانرد موفقیرت تلقری شرود .بررای
مثال در شرکتهای با منافع عمومی ر اجتماعی و خیری ها ،موفقیت نیل ب اهداف تعیرین
شده برای آن است .شرکتها همیش نمیتوانند ب فکر دستیابی ب سود باشرند و آن را
موفقیت پندارند [ ،13ص .]396بنا بر محالب پیشگهت  ،موفقیت ،دستیابی ب اهردافی اسرت
ک شرکت برای خود تعیین کرده ک میتواند شامل امور مالی نیز باشد.
بند  2ماده  172قانون  2006ب شرکتهایی میپردازد ک هردف آنهرا ترأمین منرافع
اعضای شرکت نیست ،بلک موضوع آن شرکتهایی است ک اهداف دگرخواهان دارند.
شرکتهای عامالمنهع و خیری از مصادیق بند فوقالذکرند .البت شرکتهای دیگری کر
اهداف دگرخواهان داشت باشند نیز مشمول بنرد  2مراده  172قررار مریگیرنرد .ارتقرای
موفقیت شرکت ب عنوان وظیه مدیر در این نوع از شرکتهرا در صرورتی مصرداق پیردا
میکند ک موفقیت شرکت در راستای هدف شرکت مبنی برر منهعرت غیرر حاصرل شرود
[ ،14ص .]105ب بیان دیگر ،وظیه مورد بحه در این شرکتها زمانی محقرق مریشرود
ک منهعت اشخاص مورد حمایت شرکت ،حداکثر شود.
در جا یی ک منافع متعرددی بررای شررکت متصرور اسرت ،چگرونگی تهسریر ارتقرای
موفقیت شرکت محر میشود .برای مثال ممکن است مدیران تحقق موفقیرت شررکت را
در سرمای گذاری دراز مدت بدانند؛ در حالی ک برخی از سهامداران تحصریل منرافع در
کوتاه مدت را ترجیح دهند .اگر مدیران منافع گروه اخیر را بر سرایر سرهامداران تررجیح
دهند ،نقض وظیه توسط مدیران ب وقوع میپیوندد .در این حالت ،مدیر باید با توج بر
ماده  172ب منافع شرکت ب عنوان یک موجود اعتباری توج کند؛ زیرا قانون مردیران را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. constitution
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ملزم ب تحقق منافع سهامداران ب عنوان یک مجموع کرده اسرت [ ،15ص .]17بر بیران
دیگر میتوان گهت تحقق منافع شرکت ،ب مههوم تحقق منافع سهامداران ،بر عنروان یرک
مجموع است.
یکی از انتقاداتی ک بر مقرره جدید قانون شرکتهای انگلیس وارد است ،مبهد برودن
واژه «موفقیت» است .ممکن است دادگاهی عملی را موفقیت بدانرد و دادگراه دیگرر همران
عمل را اقدامی اشتباه .اما تهسیر ارائ شده از واژه «موفقیت» برای شررکتهرای تجراری
در متون دولتی« ،افزایش ارزش سرهام شررکت در درازمردت» اسرت [ .]16البتر تهسریر
اخیر نیز مصون از انتقاد نیست؛ زیرا «ارزش» مههومی نسبی است و دیگر اینک میرزان
«افزایش» نیز مبهد است و تاب تهسیرهای گوناگون دارد.

 .2-3شرایط
در صدر ماده  172قانون شرکتهای  ،2006داشتن «حسرننیرت» و «در نظرر گررفتن منرافع
اعضا (ب عنوان یک مجموع )» برا عنروان شررایط اولیر اتخراذ تصرمید از جانرب مردیران در
راستای ارتقای موفقیت شرکت ذکر شده ک در ادام ب بررسی این شرایط میپردازید.
 .1-2-3حسننیت
مههوم «حسننیت» ب تعبیر یکی از نویسندگان ،قلب وظیه ارتقای موفقیت شرکت اسرت
[ ،11ص .]93تصمید درباره اینک چ چیرز موجرب ارتقرای موفقیرت شررکت مریشرود
منوط ب تشخیص حسننیت مدیر است .با اینک حسننیرت تعریرف نشرده ،امرا بردیهی
است ک انگیزه و قصد مدیر برای ارزیابی انجام وظیه باید مورد توج قرار گیرد .البتر
در مواردی ک وی ب صورت غیرقانونی عمل کررده اسرت ،بایرد سرو نیت را در اعمرال
مدیر مهروض دانست.
مدیر باید پیشبینی کند ک چ چیز ارتقای موفقیت شرکت را در پری خواهرد داشرت.
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تشخیص این امر شخصی است و برای ارزیابی آن باید معیار شخصی 1در نظرر گرفتر
شود ،ن اینک وضعیت را با جایگزینی مدیری محتاط و منحقی مورد قضاوت و داوری
قرار دهید ،13[2ص .]395ب بیان دیگر معیار نوعی در اینجا قابل استناد نیست.
ممکن است یابت شود ک مردیر در اخرذ تصرمید و تشرخیص اشرتباه کررده اسرت و
تصمیمش تبدیل ب فاجع ای برای شررکت شرود یرا ارتقرای موفقیرت شررکت را در پری
نداشت باشد .در این صورت یکی از حقوقدانان بر این باور است کر دادگراه نمریتوانرد
پیشبینی کند ک تصرمیمات و تشرخیص هرای مردیر از لحرا تجراری درسرت بروده یرا
خیر؛زیرا قضرات مردیران تجراری نیسرتند [ ،13ص .]396در ایرن نظرر معیرار شخصری
پذیرفت شده و در مذاکرات پیرامون تصویب ماده نیز تأیید گشت اسرت [ ،4ص .]15الزم
ب ذکر است ک این تهسیر با متن مراده  172نیرز انحبراق دارد؛ زیررا در مرتن مراده 172
آمده است :در راهی ک مدیر در نظر میگیرد ،باید حسرننیرت را رعایرت کنرد .بنرابراین،
راهی ک برای پیشبرد اهداف شرکت لحا میشود ،انتخاب شخصی مدیر – با توج ب
ویژگیهای فردی وی -است ،ن قاضی ویا انسان معقول و متعارف.
قبل از تصویب مقرره مذکور ،در مواردی کر یرک مردیر عملری از روی حسرننیرت
انجام میداد ک ب نهع شرکت نبود ،اما وی عقیده داشت ک بر نهرع آن اسرت ،حتری در
فرضی ک تصمیمی غیرمعقول بود ،دادگاهها وی را مسرهول نمریدانسرتند .برا تصرویب
ماده  172اظهارنظری ارائ نشده ک قانون شرکتهای  2006دیردگاه متهراوتی از آنچر
قبالر توسط دادگاهها اتخاذ شده بود را برگزیده باشد .اگر اقدام مدیر با حسرننیرت تلقری
شود ،اما متعارف نباشد ،شخصی ک مدعی نقض وظیه از جانب مدیر است بایرد یابرت
کند ک مدیر وظیه مقرر در ماده  174یعنی «وظیه اعمرال مهرارت ،مراقبرت و کوشرش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. subjective test
 .2ب موجب ماده  417قانون شرکتهای  2006مدیر باید گزارش خود را از وضعیت تجاری شرکت ب اعضای
شرکت ارائ کند تا آنها ب کمک آن بتوانند انجام وظیه مذکور در ماده  172را توسط مدیر ارزیابی کنند.
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متعارف» 1را نقض کرده است [ ،4ص .]16ب بیان دیگر ،متعارف نبودن امری لزومرار بر
معنای توأم بودن آن با سو نیت نیست.
قاضی وارن در دعوای شرکت با مسهولیت محدود سرمای گذار کابدن علی شررکت
با مسهولیت محدود آر .دبلیو .ام 2 .گهت« :پذیرفت شده» ک اگر یابت شود اختیار اعمرال
شده نمیتواند توسط هیچ مدیری ب عنوان اقدام نرافع بررای شررکت تلقری شرود ،نقرض
وظیه ب وقوع پیوست است [ ،11ص .]99در ایرن رأی از معیرار نروعی 3اسرتهاده شرده
است .انتقاد وارد بر رأی فوق این است ک برخالف بیران قاضری وارن در آرای مختلرف
و همچنرین تهسرریر پذیرفتر شررده در مترون دولترری و نیرز نظررر کمیتر بررازنگری قررانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. duty to exercise reasonable care, skill and diligence
ماده  174قانون شرکتهای  2006در مورد وظیه اعمال مهارت ،مراقبت و کوشش متعارف توسط مدیر است .در
مقررات عمومی توانایی و مهارت حرف ای خاصی برای مدیران الزامی نشده است .در واقع سهامداران آزادند هر
کسی را ک مایل باشند ب سمت مدیریت شرکت انتخاب کنند [ ،17ص.]292قاعده اصلی در این خصوص این است ک
مدیر یک متخصص نیست و تنها الزم است ک مهارتی را ک واقعار دارد ،اعمال کند .این قاعده را قاضی رومر
( )Romerدر دعوای  Recity Equitable Fire and Insurance Co Ltd 1925اعالم داشت .قاضی بیان داشت:
حدود مهارتی ک یک مدیر باید داشت باشد محابق یک ضابح شخصی تعیین میگردد؛ ب این معنا ک ب لحا سمت
مدیریت از مدیر انتظار نمیرود هم مهارتهای خاص را داشت باشد ،بلک فعالیت و اقدامات مدیر بر مبنای←
→مهارتهایی ک او عمالر داشت است ،مورد قضاوت قرار میگیرد [ ،18ص .]50حسابداری ک مدیر شرکت معدن
است ملزم نیست مهارت مهندس معدن را داشت باشد ،اما باید مهارت حسابدار را یابت کند [ ،19ص .] 316قاضی
رومر در مورد وظیه مراقبت بیان میدارد :یک مدیر ملزم نیست ب نحو دائمی و متوالی ب امور شرکت توج داشت
باشد و ب آن بپردازد .وظایف او یک ماهیت ناپیوست دارد ک در زمان جلسات هیأت مدیره یا جلسات هریک از
کمیت های هیأت مدیره باید اعمال گردد .معذلک اوملزم نیست ک در تمام جلسات هیأت مدیره شرکت کند ،بلک او باید
در هر زمانی ک عرفار و با توج ب اوضاع و احوال قادر ب شرکت است ،در جلسات شرکت کند[ ،20ص .]197معیار
سنجش این وظیه یک معیار نوعی است؛ زیرا این وظیه بر مبنای انتظاری ک از یک فرد عادی در چنان موقعیتی می-
رود ،سنجیده میشود و از هر فرد عادی انتظار میرود در توسع امور خویش کوشا باشد [ ،21ص.]642مدیران
میتوانند ب نظر متخصصان خارج از شرکت تکی کرده ،محابق نظر کارشناسی آنان عمل کنند ،این امر تخحی از
وظیه مراقبت ب وسیل مدیر نیست .در واقع چ بسا عدم تحصیل نظر کارشناسی در اوضاع و احوال مقتضی
کوتاهی تلقی شود [ ،18ص.]52
]2. Cobden Investment Ltd v. RMW Langport Ltd [2008
3. objective test
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شرکتها ،معیار شخصی پذیرفت شده است ک در مباحه قبلی بدانها اشاره شد.
یکی از مباحثی ک درخصوص وظیه مرورد بحره محرر شرده ،ایرن اسرت کر آیرا
حسننیت وظیه مستقلی از وظیه وفاداری ب شرکت است؟ رعایت حسننیت بخشی از
وظیه وفاداری است؛ ب گون ای ک می تروان گهرت ایرن الرزام برا وظیهر وفراداری گرره
خورده است .بنابراین در وظیه ارتقای موفقیت شررکت (از مصرادیق وظیهر وفراداری)
مدیران باید با حسننیت اقدام کنند [ ،11ص.]98
گهتنی است عدم رعایت حسننیت ،حتی اگر منتهی ب ارتقای موفقیت شررکت شرود،
نقض وظیه محسوب میگردد [ ،11ص.]93
 .2-2-3افزایش منافع اعضا (بهعنوان یک مجموعه)
درخصوص عبارت «منافع اعضا» اظهارنظرهرای مختلهری شرده اسرت .برخری آن را بر
معنای منافع سهامداران دانست اند؛ یعنی سهامداران ب صورت کلی همانند یک گروه ،نر
منافع یک سهامدار خاص یرا طبقر ای خراص از سرهامداران .بنرابراین مردیر نبایرد برین
سهامداران تبعیض قائل شود .بدین توضیح ک نباید با اقلیرت مخالهرت کررده ،در تضراد
منافع آنان و در راستای منافع اکثریت سهامداران عمرل کنرد ،بلکر بایرد در تصرمیماتش
نهع مجموع سهامداران را لحا کند [ ،13ص.]397
در مقابل ،برخی قائل ب این شدهاند ک مدیر در ارتقای موفقیرت شررکت بایرد منرافع
شرکت را مدنظر قرار دهد .اما سرانجام دادگاهها ب این سو متمایل شدهانرد کر منظرورِ
ماده منافع سهامداران حال حاضر و آینده شررکت اسرت [ ،4ص .]17بر عبرارت دیگرر،
منظور همان سهامداران شرکت است؛ منتهی دایره شمول آن ،سهامداران آینرده شررکت
را نیز در بر میگیرد .برخی نیز همین نظر را اینگون بیان کرردهانرد کر منرافع شررکت
شامل منافع سهامداران حال و آینده شرکت است و وقتی شرکت ورشکست میشود یرا
رسیدگی ب ورشکستگی آن در جریان است ،شامل منافع طلبکاران آن نیز میگردد [،22
ص .]272ب نظر میرسد طلبکاران را نمیتوان داخل در مههوم «اعضا» دانست .در تأیید
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این ادعا میتوان ب بند  3ماده  172اشاره کرد ک ب منافع طلبکراران بر طرور جداگانر
پرداخت است.

 .3-3مؤلفهها
در ماده  172قانون شرکتهای 2006مقرر شده کر مردیر شررکت بایرد برا حسرننیرت،
شرکت را اداره و ارتقای موفقیت آن را در جهت منافع اعضای خود (بر طرور کلری) مرد
نظر قرار دهد .در این راه مدیر باید مهله های زیر را در نظر داشت باشد:
 -1آیار احتمالی هر تصمید در درازمدت؛
 -2منافع کارمندان شرکت؛
 -3لزوم تقویت روابط تجاری شرکت با تولیدکنندگان ،مشتریان و دیگر اشخاص؛
 -4ایر عملیات شرکت بر اجتماع و محیط؛
 -5شرایط محلوب شرکت جهت حهظ اعتبارش با رعایت استانداردهای باالی رفترار
تجاری؛
 -6عمل از روی انصاف بین اعضای شرکت .البت فراتر از این الزامات ،باید الزام بر
تحقق «اهدافی غیر از منافع شرکت و رعایت حقوق طلبکاران» را نیز افزود.
ماده فوق وظیه مدیر برای ارتقای موفقیرت شررکت را بر فراترر از صررف رعایرت
حسننیت منوط کرده و موارد پیشگهت را ب عنوان مهله های الزامی جهت اتخاذ تصرمید
از سرروی مرردیر پرریشبینرری کرررده اسررت [ ،23ص .]332-331برردینسرران ،اگررر مرردیر در
تصمیمات خویش ،حسننیت داشت باشد ،اما الزامرات قرانونی را لحرا نکنرد ،از وظیهر
خود تخحی کرده است.
درخصوص مهله های یادشده این مسأل محر میشود ک آیا شرکتها موظف بر
وضع تشریهات خاصی جهت اتخاذ تصمیمات توسط مدیران بررای در نظرر گررفتن هرر
کدام از مهله های مصر در ماده  172هستند یا خیرر؟ آنچر مشرخص اسرت در مراده
 172وضع چنین تشریهاتی الزم دانست نشده است .بنابراین حقوقردانان برر ایرن عقیرده
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هستند ک وضع ماده  172بدین معنا نیست ک اگر مدیران نتوانند اعمال الزامات قرانونی
را یابت کنند ،نقض وظیه و تعهد کردهاند و دادگاه نباید مدیران را الزام ب تهی گرزارش
یا شرحی درخصوص در نظر گرفتن هر کدام از مهله هرای پیشرگهت کنرد؛ چررا کر در
شرکتها سرعت در اخذ تصمیمات ضروری و اساسری اسرت .در عمرل نیرز تشرریهاتی
برای اخرذ تصرمیمات قائرل نمری شروند .امرا هرچنرد مردیران الزامری بر تنظرید و تهیر
صورتجلس از جلسات هیأت مدیره درخصوص هرکردام از مهلهر هرا ندارنرد ،امرا بایرد
صورتجلس ای مختصرر از جلسر هیرأت مردیره بررای اخرذ تصرمید تهیر کننرد؛ بردین
صورت ک در صورتجلس بیاید ک هیأت مدیره برای ارتقای موفقیت شرکت ،ماده 172
قانون را در نظر گرفت است [ ،13ص.]399
مسأل دیگر اینک الزامات قانونی وضع شده در ماده  172حصری و جرامع نیسرتد.
مدیران موظهند امور دیگری را ک بر وظیه ارتقای موفقیرت شررکت ایرر مریگرذارد ،در
نظر بگیرند .این مهله ها بنا بر موقعیتی ک شررکت در آن قررار دارد افرزایش مرییابنرد.
همچنین این مهله ها باید در تمام شرکتها در نظر گرفتر شروند و تهراوتی از ایرن نظرر
بین شرکتهای عام وخاص 1وجود ندارد .همچنین باید توج داشت ک این مهله هرا برر
یکدیگر برتری ندارند [ ،13ص.]403
 .1-3-3آثار احتمالی هر تصمیم در بلندمدت
قبل از تصویب این مقرره ،بر مردیران اجرازه داده شرده برود کر در اتخراذ تصرمیمات
عواقب بلندمدت و کوتاهمدت را در نظرر بگیرنرد .امرا مراده  172اکنرون مقررر کررده کر
عواقب بلندمدت باید در نظر گرفت شرود .در قسرمتی از گرزارش هیرأت دولرت در سرال
 2005بیان شده بود ک مدیران باید عواقب احتمالی در بلندمدت و نیز در کوتراهمردت را
در نظر بگیرند ک در تصویب نهایی ماده شرط کوتاهمدت حذف شد .این امر باعره شرد
ک برخی قائل ب این بشوند ک عواقب بلندمدت مهدتر هستند [ ،24ص .]25اما در مقابرل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گهت شده ک مدیران با تخمین تمام عروارض و عواقرب مررتبط برا تصرمیمی کر اتخراذ
میکنند ،موظهند موفقیت شرکت را برای سهامداران تحصیل کنند .این مسأل در گرو در
نظر گرفتن عواقب بلندمدت و کوتراهمردت اسرت و حرذف عبرارت «عواقرب کوتراهمردت»
درماده تنها ب قصد تأکید در رابحر برا عواقرب بلندمردت بروده اسرت؛ چررا کر قبرل از
تصویب این ماده بسیاری از مردیران عواقرب بلندمردت را در اتخراذ تصرمیمات در نظرر
نمیگرفتند .ب بیان دیگر ،ذکر عواقب بلندمدت در ماده بردین معنرا نیسرت کر حتری اگرر
مدیران اعتقاد داشت باشند ک منافع کوتاهمردت ،سرحح موفقیرت شررکت را در راسرتای
منافع اعضایش افزایش میدهد ،نمیتوانند آیار و منرافع کوتراهمردت تصرمید را در نظرر
بگیرند [ ،4ص .]25همچنین نیاز نیست ک مدیران نسبت ب اینک چر چیرزی از تصرمید
در بلندمدت منتج میشود ،یقین داشت باشند [ ،13ص.]403
 .2-3-3منافع کارمندان شرکت
ماده172قانون شرکتهای  ،2006جایگزین مراده  309قرانون شررکتهرای  1985شرده
است .براساس ماده  309این دیدگاه وجود داشت ک وظیه مدیران ب عمرل در راسرتای
منافع شرکت ،شامل منافع سهامداران است و شامل کارمندان نمیشود .برا وضرع مراده
 172ب این بحهها خاتم داده شد و مدیر باید در تصمیماتش منافع کارمندان شرکت را
در عرض دیگر افراد نظیر مشرتریان و اعضرای شررکت در نظرر بگیررد .براسراس ایرن
وظیه جهت رعایت منافع کارمندان شرکت ،مدیر باید مشاغل را حهظ کنرد ،مشرروط برر
اینک منافع شرکت نیز ب روشی معقول حهظ شود؛ یعنری حهرظ شرکل کارمنردان نبایرد
شرکت را ب ضرر بکشاند و آن را در معرض انحالل قرار دهد [ ،23ص.]341
در مواردی ک ب کارمندان از طرف شرکت ،هدی یا کمک مالی داده میشود ،دادگاههرا
دیدگاه های متهراوتی دارنرد .در برخری مروارد پرداخرت وجر بر کارمنردان را از اقردامات
هردراسررتا بامنررافع شرررکت دانسررت انررد و در برخرری مرروارد خیررر .برررای مثررال در پرونررده
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هامپسون علی شررکت پراسرز پتنرت کنردل 1مردیران شررکت بر خراطر خروب کرارکردن
کارمندان و کارگران مبلکی معادل یک ههت حقوق را ب عنوان پراداش بررای آنران در نظرر
گرفتند و اکثر سهامداران پرداخت وج را تأیید کردند .دادگاه اعتراض مخالهان را مبنی برر
اینک پرداخت وج ب صورت غیرقانونی صرورت گرفتر اسرت و مردیران اختیرار چنرین
کاری را نداشت اند ،نپذیرفت و آن را ب عنوان عاملی جهت تالش و تقالی بیشتر کارمنردان
در آینده دانست ک منجر ب افزایش منافع شرکت میشود و افرزود کر مردیران اختیرارات
گستردهای در اداره شرکت دارند و میتوانند چنین کاری را انجام دهند [ ،13ص.]404
 .3-3-3لزوم تقویت روابطط تجطاری شطرکت بطا تولیدکننطدگان ،متطتریان و دیگطر
اشخاص
این بند جامع و حصری نیست و عبارت «دیگر اشخاص» اشراره دارد بر ایرنکر حهرظ
رابح و تقویت آن با افراد دیگری نظیر طلبکراران و بردهکاران نیرز امکران دارد بر نهرع
شرکت و در نتیج موجب ارتقای موفقیرت شررکت در آینرده باشرد .براسراس ایرن بنرد
مرردیران نبایررد تصررمیماتی اتخرراذ کننررد یررا برر نحرروی عمررل کننررد کرر موجررب فریررب
مصرفکنندگان یا دیگر اشخاص مرتبط برا فعالیرت شررکت شروند [ ،13ص]409؛ زیررا
موفقیت شرکت در گرو رابح تجاری مناسب با سایر فعراالن تجراری اسرت و هرآنچر
قلمرو این رابح افزایش یابد ،موفقیت شرکت نیز ارتقا مییابد .ب نظر میرسد در حالتی
ک تقویت روابط تجاری شرکت با هریک از این گروههرا در تعرارض برا تقویرت روابرط
تجاری با گروه دیگر قرار گیرد ،مدیر شررکت در تصرمیدسرازی بایرد منرافع شررکت را
معیار قرار دهد.
 .4-3-3اثر عملیات شرکت بر اجتماع و محیط
براساس این بند مدیران شرکت باید در نظر بگیرند کر عملیرات و فعالیرتهرای شررکت
نباید ب محیط ضرر برساند .برای مثال ،نباید اتمسهر را آلوده کنرد یرا سرموم مهلرک را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وارد محیط زیست کند و همچنین مقررات حهظ سرالمت و ایمنری را بایرد رعایرت کننرد.
همچنین ایر تصمیمات و عملیات شرکت بر اجتماع باید در نظر گرفت شرود؛ بررای مثرال
تصمید درخصوص تعحیل شدن شعب ای از شرکت در منحق ای ک اهالی از حیه شرکل
و کار وابست ب فعالیت تجاری شرکت هستند [ ،13ص.]410
پیشبینی موارد فوق ب عنوان معیارهای موفقیت شرکت قابل انتقاد است .برای مثرال
آلوده نکردن محیط زیست از موارد موفقیت شرکت نیست؛ زیرا موفقیت شرکت را بایرد
در راستای موضوع آن تهسیر کرد ک اصوالر فعالیتهای تجاری است؛ اگرچ پیشبینری
چنین الزامی برای شرکتها در قوانین مربوط قابل ستایش است .همچنین تعحیل نشدن
شرکت در منحق ای ب دلیل حمایت شکلی از افراد آن منحق نیز بردین دلیرل کر رسرالت
اولی شرکت ایجاد اشتکال نیست قابل انتقاد است .ممکن است تعحیرل شردن شرعب ای -
علیرغد نیاز مردم منحق  -با توج ب فقدان صررف اقتصرادی و انتقرال آن بر منحقر ای
دیگر در راستای ارتقرای موفقیرت شررکت صرورت گیررد .در بیران سراده ،رعایرت ایرن
مهله ها تمرکز در تصمیدسازی را برای مدیران از بین میبرد.
 .5-3-3حفظ اعتبار شرکت در شرایط مطلوب با رعایت استانداردهای بطایی رفتطار
تجاری
مهله رعایت استانداردهای باالی رفتار تجاری برای ارتقای اخرالق تجراری پریشبینری
شده است؛ یعنی مدیران نباید برای تحصیل منافع ،دست ب هر رفتراری بزننرد .بنرابراین
در صورتی ک مدیر در تصمیمات و اقردامات خرویش ابتردا بر اسرتانداردهای رفتراری
توج کند و این مسأل منجر ب عدم تحصیل منهعت شود ،نبایرد مردیر را نراقض وظیهر
ارتقای موفقیت شرکت دانست [ ،15ص .]15با توج ب مقدم بیان شده ،مریتروان گهرت
بند پیشگهت درخصوص اصول تجاری -روش ،عملکرد و ارزشهای شرکت -است .این
اصول ممکن است ب صورت اعالمی (سند) چشدانداز و مرأموریتی 1یرا قروانین وضرع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. vision statements and mission statements
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شوند [ ،13ص .]413الزم ب ذکر است ،همانگون ک از عنروان الرزام فروق برر مریآیرد،
رعایت استانداردهای باالی رفتار تجاری منجر ب حهظ اعتبار شرکت خواهد شد.
 .6-3-3عمل به انصاف در بین اعضای شرکت
مدیران نباید ب نهع گروهی از اعضای شرکت و ب ضرر عدهای دیگر فعالیت کنند .آنان
باید درخصوص تصمیماتی ک برر تمرام اعضرای شررکت تأییرگرذار اسرت ،قضراوت و
داوری بیطرفان داشت باشند .عبارت عمل از روی انصراف مریتوانرد شرامل مرواردی
همچون اجازه دادن ب گروههای مختلف جهت بیران اظهاراتشران ،همهکرری و مشرورت
کردن قبل از اخذ تصمید هد باشد [ ،13ص.]416
 .7-3-3اهداف غیر از منافع شرکت و رعایت حقوق طلبکاران
بند دوم ماده  172مقررمیکند ک چنانچ اهداف مشرخص شرده بررای شررکت ،غیرر از
منهعت اعضایش باشد ،وظیه ارتقای موفقیرت شررکت معحروف بر تحقرق ایرن اهرداف
میگردد .این بند تأکید میکند ک هدف اصلی شرکت نباید تنها ب حداکثر رساندن نهرع و
سود باشد .مدیران باید دیگرر اهرداف اجتمراعی نظیرر فعالیرتهرای نروعدوسرتان را برا
حسننیت در نظر بگیرند [ ،14ص.]105
بنررد سرروم مرراده  172نیررز اشرراره دارد کرر هنگررام قرررار گرررفتن شرررکت در مرررز
ورشکستگی ،وظیه مدیران مبنی بر ارتقای موفقیرت شررکت ،بر تعهرد در نظرر گررفتن
1

منافع طلبکاران تکییر میکند .این مسأل در روی قضایی نیرز سرابق دارد .در دعروایی

ک در زمین حقوق ورشکستگی و حقوق شرکتها مرورد بررسری قررار گرفرت ،قاضری
اعالمی (سند) چشد انداز بیانگر آرمانی است ک شرکت ب سوی آن در حال حرکت و در پی دستیابی ب آن است.
اعالمی های مأموریتی بیانگر فعالیتهای شرکت و چگونگی انجام آنها در کوتاهمدت است .این آرمانها و اهداف
تا زمانی ک تکییر نکردهاند ،الزامآور بوده ،شرکت ملزم ب آنها است.

1 . Colin Gwyer & Associates Ltd v London Wharf (Limehouse) Ltd [2003] BCC
885; Eaton Bray Ltd and another v Palmer and others (2002).
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لزلی کزماین 1بیان داشت :زمانی ک ورشکستگی قریبالوقوع است ،مدیران وظیه دارند
ک منافع بستانکاران را لحا کنند .بنابراین دادگاه تصمید مدیران را راجع ب تعهدی کر
شرکت لندن وارف ب خواندگان داشت باطل اعالم کرد؛ زیرا تصمید مدیران در راسرتای
منافع شرکت اتخاذ شده بود [.]25

 .4بررسی وظیفه ارتقای موفقیت شرکت در حقوق ایران
در حقوق ایران وظیه مدیر مبنی بر ارتقای موفقیت شرکت تحت عنوان قرانونی خاصری
پیشبینی نشده است .بنابراین این مسأل را میتوان ذیل قواعرد عمرومی مرورد بررسری
قرار داد.
یکی از نظریاتی ک راجع ب ماهیت حقوقی رابح مدیر با شررکت -مسرتنبط از مراده
 51قانون تجارت -محر شده ،وکالت است .بر مبنای این نظری رابح مردیر برا شررکت
رابح ای مبتنی بر قرارداد است .یکی از نویسرندگان حقروق تجرارت در تأییرد قرراردادی
بودن رابح مدیر با شرکت ب چگونگی انتخاب مدیر یا مردیران ،تعیرین دسرتمزد ،تعیرین
حدود اختیارات و وظایف آنان و در نهایت قبولی مدیران اشاره میکنرد [ ،26ص .2]260
در فرض پذیرش نظری وکالت ،آشکار است ک وظیه امانی مدیر نیز باید مورد پرذیرش
واقع شود؛ زیرا وکیل امین محسوب میشود و باید امانت را رعایت کند.
ب موجب نظری رکن بودن« ،بین اراده شخص حقروقی و سرازمان مردیریت آن ،وحردت
وجود دارد» [ ،27ص .]52راجع ب مسهولیت مدیر در این نظری آوردهاند« :شرخص حقروقی
نیز مانند انسانها مسهول زیانهایی اسرت کر بر وسریل تشرکیالت و انردامهرای تصرمید-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Leslie Kosmin
 .2در مقابل برخی از حقوقدانان [ ،27ص ]127-125با اشاره ب برخی دالیل این نظری را رد میکنند .از جمل این دالیل
میتوان ب تعدد اراده در این نظری اشاره کرد؛ بدین توضیح ک در وکالت فرض بر این است ک دو اراده کارگزار است:
اراده موکل و وکیل ،در حالی ک در اشخاص حقوقی تنها یک اراده وجود دارد و آن اراده شخص حقوقی است .همچنین
ب موجب ماده  662ق.م« :.وکالت باید در امری داده شود ک خود موکل بتواند آن را ب جا آورد ،»...در صورتی ک در
شرکت تجاری ،شرکت خود قادر ب اداره شرکت نیست و تنها مدیر اقدام ب اداره شرکت میکند.
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گیرندهاش ب دیگران وارد میشود .اجرای این نظرر منحقری و عادالنر برا نماینردگی مردیران
(ب عنوان شخصیت و مقامی جدای از شخص حقوقی) سازگار ب نظر نمیرسد .باید پرذیرفت
ک تقصیر مدیران (سازمان تصمیدگیرنده) تقصیر شخص حقوقی است  . . .سازمان تصمید-
گیرنده یا مدیر جز ساختمان و سازمان شخص حقوقی است .اندام یا عضوی اسرت کر بر
وسیل آن اراده شخص حقوقی اعالم میشود و فعالیتها شکل مریگیررد .اگرر مردیران گراه
نماینده شخص حقوقی نامیده میشوند ب همان اعتبار و معنا است ک در حقوق عمومی گهت
میشود «اعضای مجلس نماینده مردم هستند»؛ در حالی ک اراده آنران مظهرر اراده عمرومی
است و مجلس اندام تصمیدگیری در ساختمان حقوقی دولت است» [ ،28ص .]68-67یکری از
آیاری ک برای نظری رکن بودن بر شمرده شده ،این است ک رابح مدیران با شرکت تجاری
بر مبنای قانون است ،ن قرارداد .در توجی این نظر آوردهاند :مادام ک مدیران سمت خرود را
نپذیرفت اند شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی نمیشود تا بتوان آن را طرف قرارداد تلقی
کرد .پذیرش نظر رکن بودن با امانی بودن ید مدیر منافاتی نردارد؛ زیررا منشرأ امانرت صررفار
قرارداد نیست ،بلک ب موجب حکد قانون نیز ممکن است شخصی بر عنروان امرین محسروب
شود .در همین راستا میتوان ب نظر یکی از نویسندگان اشاره کرد ک در شرر مراده  51ق.
ت .آورده است« :مهاد ماده  51ق .ت .ک اعالم میکنرد« :مسرهولیت مردیر شررکت در مقابرل
شرکا همان مسهولیتی است ک وکیل در مقابل موکل دارد» اشاره بدین نکت اسرت کر برا او
بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حکد وکیل است و از آن نباید نتیج گرفت کر
مدیر شرکت وکیل شرکا است ،ب ویژه ک آیار اعمال مردیر بر طرور مسرتقید عایرد شرخص
حقوقی میشود ،ن آنان» [ ،28ص .]66بنابراین نتیج ای ک حاصل میشود این اسرت کر برا
وجود پذیرش نظری رکنیت نیز میتوان بر این عقیده بود ک مدیر شرکت امین شرکت است و
باید در اداره امور شرکت امانت را رعایت کند.
هدف مسهولیت امانی حهظ منافع شرکت در مقابل منافع مردیران اسرت [ ،29ص.]64
با این بیان باید گهت این مسهولیت درصدد است تا مانع سو اسرتهاده مردیران از سرمت
خود در شرکت شود و تکلیف شاقی بر گردن مدیران قرار نمیدهد؛ در حالی کر وظیهر
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ارتقای موفقیت شرکت الزاماتی فراتر از رعایرت امانرت ،بررای مردیر ایجراد مریکنرد کر
رعایت نکردن آن برای مدیر مسهولیت ب برار مریآورد .در بیرانی دیگرر ،وظیهر امرانی
برای مدیر تعهد منهی ایجاد میکند ،لکن وظیهر ارتقرای موفقیرت شررکت ،تعهردی مثبرت
است .البت منظور از تعهد مثبت ،تعهدی در راسرتای بهبرود وضرعیت موجرود اسرت .در
واقع امین از مال مورد امانرت حهاظرت مریکنرد ترا تلرف یرا نراقص نشرود [ ،30ص.]47
بنابراین امین در راستای «تعهد حهاظرت» ،1ملرزم بر «رعایرت مصرلحت» اسرت و بررای
رعایت مصلحت ممکن است اقدام مثبت انجام دهد .اما در اینجا اقدام مثبرت در راسرتای
بهبود وضعیت موجود نیست ،بلک برای حهظ وضعیت موجود است.
ممکن است ادعا شود ک وظیه ارتقای موفقیت شرکت بررای مردیران بردیهی بر نظرر
میرسد ،حتی اگر قانون بدان تصریحی نکررده باشرد؛ زیررا هرر شررکتی اهردافی دارد کر
تحقق آن توسط مدیران امکانپذیر است .اما متعاقب این ادعا ،ضرمانت اجررای نقرض ایرن
وظیه 2محر میشود .در این راستا میتوان ب بند  4مراده  258ل .ا .ق .ت 3 .اشراره کررد.
یکی از نویسندگان راجع ب ضمانت اجرای فوقالذکر میگویرد« :بنرد مزبرور بررای تحمیرل
وظیه حسننیت در اداره امور شرکت و عمل در جهت بهترین منافع شررکت کهایرت نمری-
نماید؛ زیرا ممکن است مدیری اقدامی را با سو نیت و برخالف منافع شرکت و بررای جلرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  612ق.م « :.امین باید مال ودیع را ب طوری ک مالک مقرر نموده حهظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده
باشد ،آن را ب طوری ک نسبت ب آن مال ،متعارف است حهظ کند واال ضامن است».
 .2در صورتی ک نقض وظیه ارتقای موفقیت شرکت واقع شود ،ب موجب بند  2ماده  178قانون شرکتهای
 ،2006همانند وظایف امانی میتوان مدیر را ب انجام آن وظیه الزام کرد .همچنین ضمانت اجراهای مدنی آتی
برای نقض وظایف عمومی محر شده است:الف) خسارت قابل پرداخت ب شرکت در صورتی ک ضرری ب آن
وارد شده باشد؛ ب) استرداداموال شرکت؛ ج) بازپرداخت منافعی ک توسط مدیر ب وجود آمده است؛ و د) فسخ
قرارداد ،در صورتی ک مدیر منهعت کسب شده را افشا نکرده باشد [ ،19ص .]318البت ضمانت اجرای نقض
وظیه ارتقای موفقیت شرکت معموالر جبران خسارت است.
 « .3رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ک با سو نیت از اختیارات خود برخالف منافع شرکت برای
مقاصد شخصی یا ب خاطر شرکت یا مهسسمهسس دیگری ک خود ب طور مستقید یا غیرمستقید درآن ذینهع
میباشند استهاده کنند».
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منافع شخصی انجام ندهد ،اما اقدام او در جهت اهرداف فرعری بروده یرا در جهرت بهتررین
منافع شرکت نبوده و در انجام آن نیز سو نیت نداشت باشد» [ ،31ص .]110برا توجر بر
مقدم بیان شده میتوان گهت ایری بر الزام یا تعهد فاقد ضمانت اجرا مترتب نیست.
با توج ب وضعیت قانونی موجود ،بررای پیشررفت شررکت بر نحروی کر در حقروق
انگلیس محر است ،در حقوق ایران میتوان برنام ای برای پیشرفت شرکت در اساسرنام
پیشبینی کرد ک در صورت عدم رعایت آن توسط مدیر ،برای وی ایجاد مسهولیت شرود.
البت در این حالت نیز تعهد مدیر اصوالر تعهد ب وسیل است و در صورتی ک مردیر ترالش
خود را در تحقق برنام پیشرفت ب کار بست باشد ،مسهول نیست.

 .5نتیجهگیری
تکی قانون شرکتهای تجاری بر وظیه امانی باعه ایستایی شررکت خواهرد شرد؛ زیررا
وظیه امانی تعهد مثبتی برای مدیران ایجاد نمیکند و تنها مانع سو اسرتهاده مردیران از
سمت مدیریت میشود .رویکردی ک قرانون تجرارت  1311و الیحر قرانونی قسرمتی از
قانون تجارت ایران مبتنی بر آن است ،منجر ب حرکت رو ب جلوی شررکت در راسرتای
اهداف آن نخواهد شد .در این راستا باید تدبیری اندیشریده شرود ترا تحقرق اهردافی کر
شرکت بدان منظور تأسیس شده است ،میسر شود .سرابقار در حقروق انگلریس وظیهر ای
برای مدیر تحت عنوان اقدام برای کسب بهترین منهعت برای شرکت پیشبینی شرده برود
ک در تحوالت صورت گرفت در قالب قانون شرکتهای  2006تحت عنوان وظیه مردیر
برای ارتقای موفقیت شرکت با تکییراتی پریشبینری شرده اسرت .در ایرن وظیهر رعایرت
مهله هایی بر مدیران تحمیل شده است ک ب نظر میرسرد قانونگرذار برا پریشبینری آن
مهله ها درصدد برقرراری تعرادل برین رویکررد «کثرتگرایری» و «حرداکثر کرردن ارزش
سهامداران» بوده است؛ زیرا این مهله ها توج مدیر را ب اهداف دیگرری غیرر از منرافع
سهامداران جلب می کند ،گرچر وظیهر اصرلی مردیر را جلرب منرافع سرهامداران شرکل
میدهد.
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در وظیه گسترش موفقیت شرکت ،مدیران ملزم ب اقدام بر مبنرای منرافع بلنردمردت
شرکت هستند .این الزام باعه پیشرفت اقتصادی جامعر مریشرود .اصروالر چرون مردت
مدیریت مدیران کوتاه است ،آنان ب اقدام بر مبنای منافع کوتاهمردت – بر منظرور جلرب
رضایت سهامداران برای انتخاب شدن مجدد -رغبت بیشتری از خود نشران مریدهنرد؛
در حالی ک توج ب منافع بلندمدت ،ن تنها در نهایت ب نهع سهامداران خواهد بود ،بلک
میتواند از مهله های پیشرفت اقتصادی جامع نیز باشد .الزم ب ذکر است ک توج بر
منافع بلند مدت ب معنای رها کردن منافع کوتاهمدت نیست؛ لکن تقدم برا در نظرر گررفتن
منافع بلندمدت است.
معیار رعایت حسننیت در این وظیه  ،در حقوق انگلیس اختالفی اسرت .برخری آن را
شخصی و برخی دیگر نوعی میدانند؛ لکن تهسیر قرویترر و منحبرق برر قرانون ،معیرار
شخصی است.
انتقاداتی بر وظیه پیشگهت وارد است؛ از جمل اینک واژه «موفقیت» ،مههومی مربهد
است و تاب تهاسیر مختلهی را دارد .همچنین قانونگذار مهله هرایی را در تصرمیدسرازی
الزامی دانست است ک ب نظر میرسد جمع کردن بین آنها کار دشواری است و امکران
تعارض این مهله ها کد نیست .همچنین پیشبینی این مهله ها منجر ب عدم تمرکز مدیر
در تصمیدگیری خواهد شد؛ در صورتی ک رویکررد حرداکثر کرردن ارزش سرهامداران،
تمرکز مدیر در تصمیدسازی را ب همراه داشت.
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