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سازگاری مقررات شرکت سهامی خاص و حرفۀ پزشکی
با بهرهگیری از آوردههای حقوق تطبیقی
سیدعباس سیدی آرانی



چکیده

سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمیتوان تمام مقررات شرکت
سهامی خاص بهعنوان بهترین ابزار سرمایهداری مدرن را برای اجرای حرفۀ پزشکی پذیرفت .در
خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همۀ مراحل وجودی شرکت که عبارت است از
تشکیل ،حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگیهای پزشکی ،اعم از سوداگرانه نبودن ،استقالل و
صالحیت خاص علمی و رهآورد آن ،یعنی اعتماد آگاهانۀ بیمار نگرانیهایی وجود دارد .با وجود این،
خوشبختانه در پرتوی بهرهگیری مناسب از قواعد شرکتهای اشخاص و نیز آوردههای حقوق
تطبیقی ،سازگاری مطلوب ممکن است .اعتماد بیمار ،ارمغان تکلیف پزشک به اجرای انحصاری و
مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت میباشد .استقالل پزشک با اعمال محدودیت
در جذب شریک ،پذیرش قاعدۀ «هر شریک ،یک رأی» و حق کنارهگیری تقویت میشود؛ مدیریت
همۀ شرکا ،ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریتها وضعیت را بهبود میبخشد .تساوی
آورندگان متفاوت ،نفی سوداگری در طبابت را بههمراه دارد .رویکردی که با محدودیت جذب
سرمایههای بیرونی تقویت میگردد .لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت ،که به لطف
صالحیت علمی خاص طبیبان تحقق مییابد ،اقتضا میکند که اسباب بطالن و انحالل کاهش یابد
و اثر قهقرایی بطالن محو شود .با این دگرگونیها ،طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی
خاص» را مییابد و از امتیازات آن ،بهویژه شخصیت حقوقی مستقل بهرهمند میشود.
واژگان کلیدی :استقالل ،اعتماد آگاهانه ،پزشکی ،شرکت سرمایه ،نفی سوداگری
 استادیار گروه حقوق ،دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران

abbas.seyedi@yahoo.com
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مقدمه

حاجت مستمر جامعه به طبابت ،مناسبت بهرهمندی همزمان از تخصص چند پزشک از یکسو
و چالشهای جدی برای پزشکان خواهان تغییر روش اجرا از سوی دیگر ،ضرورت اجرای مشارکتی
حرفۀ پزشکی 1را بیش از پیش نمایان ساخت .ماهیت مدنی این حرفه ،میطلبد در قالبی اجرا شود
که موضوع آن توانایی دربرگرفتن امور غیرتجاری را دارا باشد .در عمل ،شرکت سهامی بهدلیل دارا
بودن چنین ویژگیای متقاضیان را برای تأسیس شرکت پزشکی ترغیب میکند .عمومیت یافتن انجام
طبابت در قالب شرکت سهامی انتخاب چنین موضوعی را اقتضا میکرد .این در حالی است که
شرکت سهامی بهعنوان بهترین ابزار برای سرمایهداری مدرن شناخته میشود (.)Guyon, 1993: 24
حاکم بودن مقررات چنین شرکتی بر روابط پزشکان ،سازگاری میان مقررات شرکت سهامی و
ویژگیهای پزشک را میطلبد تا انتظامات حاکم بر این حرفه رعایت شود .در غیر این صورت،
تعارض میان مقررات و ویژگیها تنها نتیجۀ حاصله خواهد بود.
در فرانسه ،با تصویب قانون شمارۀ  66-879مصوب  ،1966انجام حرفه در قالب «شرکت
مدنی حرفهای» پیشبینی شد .موضوع این شرکت ،اجرای مشترک پزشکی است .بدین صورت که
چند پزشک همکار با اجتماع در شرکتی ،مبادرت به اجرای مشترک حرفۀ پزشکی میورزند .آییننامۀ
اجرایی شمارۀ  77-636آن مرتبط با پزشکی در سال  1977تصویب شد .قانونگذار بهدلیل عدم
اجرای حرفه به سبب ناسازگاری میان انتظامات حاکم بر فعالیت حرفهای و شرکت تجاری،
استثنائاتی نسبت به حقوق عام شرکتهای تجاری پذیرفت .استثنائاتی که موضوع اصلی این مقاله
را تشکیل میدهند.
با تصویب قانون شمارۀ  31-90-1۲۵8دسامبر  1990مسیر اجرای حرفۀ پزشکی در قالب
شرکت سهامی هموار گردید ( .)Seyedi Arani, 2013: 77نقش قانونگذار ایرانی در این موضوع
آنطور که باید ،پررنگ نیست؛ قدرت انحصاری قانونگذار در تحمیل تکالیف ایجاب میکند که او
قواعدی خاص شرکت پزشکی وضع و یا مقررات شرکت سهامی را با آن سازگار کند .نبود مفهوم
شرکت (سیدی آرانی )۵3 :1393 ،و مقررات خاص شرکت مدنی (سیدی آرانی،)8 :1397 ،
وضعیت را بغرنج نموده است؛ زیرا این مقررات ،قواعد عام شرکت حرفهای را تشکیل میدهند.
نمیتوان در این مختصر همۀ این امور را سازماندهی کرد.

 .1برابر مادۀ  1۵قانون تشکیل وزارت بهداشت منظور از کلمۀ پزشکی در این قانون کلیه رشتههای پزشکی از قبیل
پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی و غیره میباشد.
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استقالل ،پزشک را از کارمند متمایز میکند؛ پزشک تحت نظارت ،کنترل و برنامهریزی وزارت
ا
متبوع هست ،1اما به اقتدار کارفرما و یا احکام قدرت عمومی وابستگی ندارد .اینکه اصول طبیب به
دنبال سوداگرایی ،یعنی کسب سود حداکثری نمیباشد ویژگی دیگری است که او را از تاجر متمایز
میکند .2ویژگی صالحیت علمی پزشک که پس از طی دورههای علمی و عملی طولنی بهدست
میآید ،او را از سایر اشخاص جدا میسازد .ارمغان این صالحیت« ،اعتماد آگاهانه» ( Chappuis,
12

 ،)1969:بیمار میباشد که خود دلیل وجودی سایر ویژگیهاست؛ این نوع اعتماد دلیل

قابلارزیابی نبودن خدمت ارائهشده و لزوم استقالل پزشک در اجرای فعالیت است .در ارتباط با یک
شرکت سرمایه بیم نادیده گرفتن این ویژگیها و دگرگونی ماهیتی حرفه میرود؛ با بهرهگیری از
آوردههای حقوق تطبیقی در تالش برای سازگاری مقررات این شرکت با این ویژگیها در تمام مراحل
وجودی آن ،اعم از تشکیل ،حیات و پایان هستیم.
 .1سازگاری شرکت سهامی با ویژگیهای حرفۀ پزشکی در مرحلۀ تشکیل

اعمال خودخواهانۀ مقررات شرکت سهامی بر حرفۀ پزشکی ،ما را به مطلوب نمیرساند؛ برای ورود
به شرکت سهامی محدودیت خاصی وجود ندارد (ستوده .)۲۵ :139۵ ،در حالی که تعدد شرکا،
عضویت اشخاص حقوقی و غیرحرفهای در شرکت پزشکی ،تفاهم آرمانی میان شرکا را از بین میبرد
و به اعتماد بیمار خدشه وارد مینماید .بهعالوه ،اهمیت ویژۀ آوردۀ نقد و غیرنقد در شرکت سهامی،
باعث جذب سرمایههای بیرونی و برهم خوردن تساوی میان آورندگان مال و صنعت میگردد .نمیتوان
صنعت شرکا را برخالف آوردۀ نقدی یا غیرنقدی در تشکیل سرمایۀ شرکت دخیل دانست؛ زیرا صنعت
شریک قابلتوقیف و فروش از طریق مزایده نیست (اسکینی .)۲9 :139۲ ،مطرح شدن ارزش مالی
مشتری و امکان آوردن آن نیز به شرکت ،نگرانیهایی در مورد تقویت سوداگری و خدشه به استقالل
پزشک به وجود میآورد .اهمیت نفی سوداگری به حدی است که حتی سهمخواری پزشک منع شده
است (پارسا و دیگران .)۲3 :1388 ،استقالل طبیب ارزشی کمتر از استقالل قاضی و وکیل ندارد .در
اهمیت استقالل قاضی همین بس که او نمیتواند بدون آن ،اعتماد عمومی را نسبت به تصمیمات خود
جلب نماید (وکیلیان و دیگران .)۲7۲ :1399 ،استقالل اساسیترین امری است که وکیل بدون آن
نمیتواند به ایفای نقش خود بپردازد (ملکی .)6۲ :1348 ،با وجود این ،سازماندهی صحیح همکاران

 .1مادۀ  8قانون تشکیل وزارت بهداشت (مصوب.)1364
 .2اصل بر این است که پزشکی فعالیتی سوداگرانه نیست اما در برخی موارد نظیر اعمال جراحی زیبایی ممکن است
این اصل ،استثنا پذیرد.
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پزشک و کاهش اهمیت سرمایه از این نگرانیها میکاهد.
 .1-1سازماندهی صحیح همکار

نحوۀ سازماندهی ارتباط با همکاران حرفهای باید منجر به تأمین مهمترین رسالت طب یعنی
سالمت و مراقبت از بیمار شود (شجاعی و دیگران .)84 :1391 ،هرچند دانایی و توانایی یک
متخصص مجرب مغتنم است ،اما تخصص صرف بهترین حفاظ برای تأمین منافع بیمار نیست
(لریجانی .)30 :1383 ،بهمنظور برقراری این ارتباط لزم است در شرکت پزشکی ،کیفیت و کمیت
همکار لحاظ شود.
 .1-1-1کیفیت همکار

در شرکت پزشکی ،وضعیت حقوقی شرکای غیرپزشک در هالهای از ابهام قرار دارد .آنها گروه
وابسته نیستند .چون «برخالف کارمند ،شریک به کارفرما وابسته نیست»

( Le Cannu,

 .)P.Dondero, 2012: 63-64پس باید آنها را شرکای سرمایهگذار دانست و محدودیتهایی نظیر
ممنوعیت آوردن صنعت به شرکت برای آنها قائل شد .حتی پیشنهاد میشود شرکای چنین شرکتی
متخصصین یک موضوع باشند تا بتوانند بر «پایۀ تساوی برای رسیدن به هدف مشترک» فعالیت
نمایند .در این شرایط ،جای شگفتی دارد که برای نمونه برابر بند  ۲مادۀ  9آییننامۀ تأسیس درمانگاه
دندانپزشکی ،عضویت حتی یک دندانپزشک کافی است.
اعتماد آگاهانه ،علیرغم امکان قانونی ،1عضویت اشخاص حقوقی را برنمیتابد .بلکه منافع
بیماران و مسئولیت شریک ،عضویت اشخاص حقیقی را میطلبد .در این شرایط شگفتآور است
که برای نمونه مطابق مادۀ  9آییننامۀ تأسیس درمانگاه دندانپزشکی اشخاص حقوقی نیز میتوانند
متقاضی تأسیس آن باشند .درست است که اگر شخصیت حقوقی از شرکتهای مطرح پزشکی و
پیراپزشکی تشکیل شود و شرکای این شرکتها متخصصینی کارآمد باشند ممکن است بهنحوی
اجرای حرفه را بهبود بخشند ،منتهی وضعیتی ایجاد میکند که به ارتباط مستقیم طبیب و بیمار لطمه
وارد میآید .شایسته نیست با ایجاد شرکت در شرکت ،وضعیتی ایجاد کنیم که مانع از شکلگیری
اعتماد آگاهانه بیمار میشود .بلکه هر شریک عالوه بر حفظ استقالل باید مسئولیت کار خود را نیز
بپذیرد (.)Terre, 1967: 27
 .1-1-2کمیت همکار

مقررات شرکت سهامی ،حداقلی برای تعداد شرکا پیشبینی نموده (مادۀ  3لیحۀ قانونی) ،اما

 .1مادۀ  3لیحۀ قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  1347و مادۀ  ۵88قانون تجارت مصوب .1311
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درخصوص حداکثر تعداد شرکا ساکت است .هرچند در یک شرکت پزشکی ،گروهی از متخصصان
نسبت به یک متخصص تنها ،بهتر منافع بیماران را تأمین و خدمت مؤثری را تضمین میکنند اما لزم
است برای تقویت شخصی بودن رابطه محدودیتهایی در تعداد شرکا قائل شد (مادۀ  9قانون 1966و
مادۀ  ۲آییننامۀ  .)1977چراکه ازدیاد شرکا وضعیتی ایجاد میکند که رابطۀ اعتماد و اطمینان به
درستی میان پزشک و بیمار شکل نگیرد.
 .1-2کاهش اهمیت سرمایۀ شرکت
 .1-2-1ضرورت کاهش اهمیت سرمایه

تشکیل شرکت پزشکی با آوردۀ مال و صنعت برخالف درآمد تاجر که از مابهالتفاوت قیمت
تمامشده و قیمت فروش کال به دست میآید ،درآمد پزشک در قبال دانایی و توانایی وی پرداخت
میشود .پس در شرکت پزشکی ،آوردۀ صنعت باید اهمیت ویژهای داشته باشد .البته چنین شرکتی
به صرف آوردۀ صنعت تشکیل نمیشود ،چه مادۀ  ۵لیحۀ قانونی مبلغی را بهعنوان حداقل سرمایه
پیشبینی نموده است .منتهی تشکیل آن با آوردۀ مال و صنعت بالمانع است.
باید اهمیت سرمایه را در شرکت پزشکی کاهش داد؛حتی پیشنهاد میشود پزشکان شریک
ا
منحصرا سرمایۀ شرکت را تأمین نمایند .این وضعیت نتیجۀ ویژگی حرفهای آن است ( Cozian,
 .)2012: 676عدم استقبال از سرمایۀ بیرونی ،استقالل پزشک را در برابر اشخاص خارج از شرکت
حفظ میکند .به همین دلیل در صورت جذب سرمایۀ بیرونی ،ضرورت اعمال محدودیتهایی
خودنمایی میکند .برای نمونه ،لزم است بیش از پنجاه درصد سرمایۀ شرکتی و همچنین حق رأی
در اختیار پزشکان شاغل در شرکت باشد .در نهایت ،افراد ممنوع از طبابت امکان سرمایهگذاری
نداشته باشند تا راه ورود به شرکت پزشکی بر شریکی بسته شود که از طبابت رانده شده است.
 .1-2-2اعطای جایگاه ویژه به آوردۀ صنعت

هر شرکتی میتواند آوردۀ صنعت را بپذیرد ،اما شرکت پزشکی عالوه بر پذیرش باید جایگاهی ویژه
برای آن درنظر گیرد .چه «در نبود آگاهی ،استعداد ،دانایی و شهرت شرکا؛ مشتری ،مکان و تجهیزات
حرفهای هیچ ارزشی ندارند»

(1993: 621

 .)Gouyon,در چنین شرکتی این نوع آورده حضوری

همیشگی دارد ،بهنحوی که «موضوع شرکت پزشکی با فعالیت شرکا اشتباه میشود»

( Bardoul,

 .)1973: 413اختصاص جایگاهی ویژه برای آوردۀ صنعت ،راهکار مناسبی برای حذف موانعی چون
تقویت سوداگری در پزشکی ،بهدلیل استفاده از قالب شرکت تجاری برای اجرای حرفه ،است.
با کنارهگیری از شرکت ،آورندۀ مال نقد و غیرنقد که دارندۀ سهام در سرمایه است ،علیرغم
ممنوعیت بهرهمندی از نتایج فعالیت شرکای فعال ،از لحظۀ پایان فعالیت تا زمان واگذاری سهام ،مبلغ
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قابلتوجهی دریافت میکند .در شرکت پزشکی نیز اعطای انحصاری چنین سهامی به شرکا ،پرداخت
منفعتی را حتی پس از پایان فعالیت به شریک مستعفی اجتنابناپذیر مینماید .در این وضعیت،
راهکار ،بهرهمندی از وجود آوردۀ صنعت است .باید به آورندۀ صنعت ،سهامی ویژه تعلق گیرد که
قابلواگذاری نباشد و در صورت از دست دادن عنوان شریک به هر دلیل ،باطل شود .حتی شرکا بتوانند
در اساسنامه به آورندگان در سرمایه به نسبت اهمیت فعالیت حرفهای عالوه بر سهام معمولی ،این سهام
ویژه را نیز اعطا نمایند .کاهش چشمگیر سهم شریک خارجشده از شرکت ،ثمرۀ این وضعیت است.
به لطف این آیندهنگری ،میتوان عدالت را به انصاف نزدیک کرد .عدم بهرهمندی از منافع فعالیت
شرکایی که در شرکت فعال هستند ،به انصاف نزدیک است و عدالت اقتضا میکند قانون رعایت شود
بنابراین برای لحاظ جانب انصاف مناسب است به آورندۀ صنعت سهامی تعلق گیرد که با خروج او از
شرکت باطل گردد و به این ترتیب از سودی بهرهمند نشود که عدالت دریافت آن را الزامآور میداند.
 .1-2-3تردید نسبت به ارزش مالی مشتری پزشک

منظور از مشتری مدنی ارزشی است که دارندۀ شغل با ماهیت مدنی با یافتن آن کسب میکند.
قائل شدن ارزش مالی برای مشتری جوازی است برای شرکا تا بتوانند آن را بهعنوان یک آوردۀ مالی
به شرکت بیاورند .البته مشتری آوردهای متفاوت از آوردۀ صنعت است و عبارت است از یک کار
گذشته و یک حق مکتسب .تحقق آوردۀ صنعت بهصورت تدریجی ممکن میشود و در زمان
اختصاص آن به شرکت ارزش آن مشخص نیست .چه مدت زمان تحقق صنعت قطعی نمیباشد.
برخی از نویسندگان فرانسوی اعتقاد داشتند که مشتری «مردمی هستند آزاد ،در همهجا،
بهصورتی که نمیتوان برای کسی حق انحصاری قائل شد .بنابراین حرفهای بدون انتظار بهرهبرداری
از مشتری باید به او خدمت کند .واگذاری ،اجاره و آوردن مشتری به شرکت سرابی بیش نیست»
( .)Savatier, 1960: 559منتهی برخی بر این باور بودند که جذب مشتری به صرف زمان و هزینه
نیاز دارد .بنابراین لزم است ارزش مالی آن به رسمیت شناخته شود .دیوان عالی فرانسه در
سال 1۲000ارزش مالی مشتری پزشک را پذیرفت و اصطالح «سرمایۀ آزاد» را به آن اختصاص داد.
برابر این تصمیم« ،هرچند واگذاری مشتری پزشک بهدلیل تشکیل یا واگذاری سرقفلی یک حرفه
غیرقانونی نیست ،اما نباید آزادی انتخاب بیمار تحت هیچ شرایطی از بین برود».
دیوان عدالت اداری ایران ارزش مالی برای مشتری پزشک قائل نیست .برابر رأی شمارۀ ۵76
مورخ« ،1371/7/14اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات علمی و تخصصی پزشکی و
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معالجه بیماران مورد استفاده قرار میگیرند ،محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیشوند تا حق
کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد» .پس مطب قائم به شخص طبیب است و با فوت و کنارهگیری،
مشتری وی نیز از دست میرود .بنابراین پزشک بهدلیل وجود درجۀ بالیی از اعتماد و اطمینان در رابطه
با بیمار ،نمیتواند مشتری خود را به دیگری و ازجمله شرکت بهعنوان آوردۀ مالی واگذار کند.
 .2سازگاری مقررات زمان حیات شرکت سهامی با پزشکی

شاید بتوان همۀ مسائل دوران حیات هر شرکتی را زیر دو عنوان شراکت و مدیریت بررسی کرد؛
قانونگذار برای سازگاری مقررات حیات شرکت سهامی با پزشکی ،باید با وضع مقرراتی شراکت را
تحکیم و مدیریت را دگرگون نماید .در شراکت؛ با تکلیف پزشک به اجرای انحصاری و مؤثر حرفه
در شرکت پزشکی ،مسئولیت نامحدود شریک و شرکت و اعتماد آگاهانۀ بیمار تحقق مییابد.
همچنین تساوی آورندگان مال و صنعت ،محدودیت در جذب سرمایۀ بیرونی و عدم ارزش مالی
مشتری ،نفی سوداگری را در پی دارد .در نهایت محدودیت در جذب شریک ،پذیرش قاعدۀ «هر
شریک ،یک رأی» و حق کنارهگیری ،استقالل را برای شریک به ارمغان میآورد .در مدیریت نیز؛
وضع قواعدی چون انتخاب مدیرحرفهای و مدیریت همۀ شرکا و منع مدیر از دخالت در فعالیت
شرکای دیگر و تقویت اکثریتها در مجامع عمومی استقالل شریک را تضمین میکند.
 .2-1تحکیم شراکت

در شرکت پزشکی ایجاد تغییراتی در ارتباط با شریک و سهمالشرکه میتواند ما را به مطلوب،
یعنی تحکیم شراکت نزدیک سازد؛ از یک طرف باید حقوق شرکای شرکت پزشکی را تقویت نمود
و در مقابل تکالیفی ویژه بر ایشان تحمیل کرد .از طرف دیگر لزم است تقسیم درآمد بهصورت
متفاوتی از شرکت سهامی صورت پذیرد ،در پرداخت درآمد برای مشتری ،ارزش مالی و در واگذاری
سهام به ثالث شرایط سختی در نظر گرفت.
 .2-1-1تغییرات مرتبط با شریک

در شرکت پزشکی ،بهتر است حقوق شرکا تقویت و در مقابل تکالیف سنگینتری بر آنان تحمیل
شود .مانند آنکه شرکای چنین شرکتی موظف به اجرای مؤثر و انحصاری در شرکت باشند .بدین
ا
صورت که ایشان مکلف شوند بهصورت مؤثر در فعالیت موضوع شرکت و منحصرا در یک شرکت
پزشکی به امر طبابت بپردازند .از طرفی برخالف شرکت سهامی که میزان مسئولیت شریک محدود
و به میزان مبلغ اسمی سهام وی است( ،مادۀ  1لیحۀ اصالحی قانون تجارت) ،در شرکت پزشکی
مانند شرکت تضامنی و نسبی مسئولیت نامحدود پزشک مناسبتر است.
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 .2-1-1-1تقویت حقوق شریک

در شرکت پزشکی ،لزم است برای شریک حق بر اطالعات ،حق رأی و حق کنارهگیری از شرکت
را به رسمیت شناخت تا مسئولیت نامحدود ایشان در برابر دیون شرکت توجیهپذیر باشد.
حق بر اطالعات؛ پزشک باید خود را در مقابلحفظ اسرار بیان شده توسط بیمار متعهد بداند
(یزدانیان و دیگران)۲0۲ :139۵ ،؛ در اجرای مشارکتی ،از آنجا که پزشک شریک باید بتواند بدون
نگرانی از افشای اسرار بیمار برای کسب نتایج درمانی بهتر آن را با همکاران شریک خود در میان
بگذارد ،شرکت درآمد ناشی از فعالیت حرفهای شریک را دریافت میکند و شرکای شرکت نسبت به
دیون آن مسئولیت نامحدود دارند ،باید حق اطالع گستردۀ شرکا نسبت به فعالیت یکدیگر را به
رسمیت شناخت.
حق رأی؛ حق رأی سهامداران در شرکت سهامی ،تابع اصل نسبیت میباشد؛ یعنی هر شریکی
که سهام بیشتری دارد حق رأی بیشتری نیز خواهد داشت (تبصرۀ مادۀ  7۵لیحۀ قانونی) .این قاعده
را که در مورد حق رأی سهامداران در مجمع عمومی است میتوان با استفاده از وحدت مالک به حق
رأی آنان در مجامع دیگر نیز تسری داد (اسکینی .)84 :139۲ ،منتهی این اصل برای شرکت پزشکی
مناسب نیست؛ چه فعالیت پزشک شریک ارزشی به مراتب بیشتر از سهام وی در سرمایه دارد (مادۀ
 13قانون  .)1966قاعدۀ «هر شریک :یک رأی» مناسبتر و نتایج بهتری نسبت به قاعدۀ «یک سهم:
یک رأی» دارد .قاعدۀ پیشنهادی تنها با جدایی سرمایۀ شرکتی و حق رأی تحقق مییابد ( Daigre,

 .)1991: 12در مورد تعداد آرا میتوان صرفنظر از نوع آورده یا میزان سهمالشرکه ،تساوی آرای شرکا
را الزامآور کرد (مادۀ 19سابق آییننامۀ  .)1977هرچند این وضعیت ،تصمیمگیری در مجمع عمومی
را دشوار میکند (.)Mourzitch, 1977: 150
حقکنارهگیری؛ از مادۀ  41لیحۀ قانونی ،مجوز اعمال محدودیت در آزادی شرکا در انتقال سهم
برای مجمع عمومی یا مدیران شرکت استنباط میشود .مخالفت شرکت با واگذاری سهام ،شریک را
در سهم خود زندانی میکند و نداشتن حق تقاضای اعالن انحالل شرکت از دادگاه ،بهدلیل حصری
بودن اسباب انحالل در مادۀ  ۲01لیحۀ قانونی (اسکینی ،)67 :139۲ ،وضعیت را تشدید مینماید.
لزم است با وضع مقررهای ،شرکت یکی از شرکا را به خرید سهام شریک خواهان کنارهگیری ،ترغیب
یا اینکه خود سهام را بهمنظور ابطال آن خریداری نماید .وجود چنین مقررهای مانع از ورود شریک
جدید بدون موافقت شرکا میشود .ضمن اینکه بهرسمیت شناختن حق کنارهگیری ،استقالل شریک
را تقویت میکند.
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 .2-1-1-2تحمیل تکالیف ویژه بر شریک

صرف عضویت ،تضمینی برای بقای شریک در شرکت پزشکی نیست؛ شرکای وابسته به
حرفههای آزاد بهعنوان نمایندگان واقعی شرکت متبوع خود ( ،)Mousseron, 1966: 16برای تضمین
اجرای حرفه باید در شرکت بهطور مؤثر و انحصاری فعالیت نمایند (مادۀ  4قانون .)1966
ا
اجرای انحصاری حرفه در شرکت پزشکی؛ برابر این اصل ،شریک موظف است تا منحصرا حرفۀ
پزشکی را در شرکت متبوع خود انجام دهد و خارج از شرکت و در سایر شرکتها ،حق ندارد اجرای
انفرادی یا مشارکتی داشته باشد (مادۀ  4قانون  .)1966در شرکت پزشکی این تکلیف برای تمامی
شرکا الزامی است و حتی برخی آییننامههای کنونی حاکم بر پزشکی ،اجرای انحصاری را 1پیشبینی
نمودهاند .درحالی که در شرکت سهامی تنها آورندگان صنعت مکلف به اجرای انحصاریاند.
ا
اجرای مؤثر حرفه در شرکت پزشکی؛ شرکای شرکت پزشکی نباید صرفا نظارهگر فعالیت دیگران
( ،)Behin, 1970: 543یا به تعبیر فرانسوا تره ،دارندۀ «سهام پوچ» ( ،)Terre, 2013: 25باشند .چه
این رفتار با سازندۀ جوهرۀ حرفۀ آزاد یعنی «رابطۀ بین حرفهای و مشتری» ،سازگاری ندارد
( .)Savatier, 1966: 456ضرورت حضور مؤثر اعضا در مادۀ  13آییننامۀ تأسیس مرکز جراحی
محدود ،نشاندهندۀ توجه واضعان برخی آییننامهها به این مهم است.
با وجود الزام شرکا به فعالیت انحصاری در شرکت و برخورد با پزشکان متخلف از این قاعده،
همچنان مشکالتی در مسیر راه «اجرای مؤثر حرفه» قرار دارد؛ هیچ قانونگذاری نمیتواند مالکی
برای میزان و درجۀ این اصل ارائه کند .بنابراین ،تنها راهحل ،سنجیدن کیفیت فعالیت شریک نسبت
به سایر شرکاست .در این شرایط کاهش فعالیت یک شریک به معنای اخراج او از شرکت نیست.
بهعالوه ،با وجود اینکه پزشک محکوم به انفصال موقت از فعالیت در مدت مجازات منع شده اما او
همچنان عنوان شریک را با تمام حقوق و تکالیف ناشی از آن دارد .میتوان با وضع مقررهای به سایر
شرکا اجازه داد تا او را از شرکت اخراج نمایند .پزشک شریک معلق از انجام وظایف ،همانند همتای
منفصل موقت ،عنوان شریک را حفظ میکند.
در این میان وضعیت پزشک شریک منفصل دائم متفاوت است .او عالوه بر اینکه از انجام حرفه
منع میشود ،عنوان شریک را نیز از لحظه اجراییشدن تصمیم انفصال از دست میدهد نه از زمان
واگذاری سهام؛ چنین شریکی دیگر برای مشارکت در فعالیت حرفهای نقشی ایفا نخواهد کرد .بهویژه
که در صورت پذیرش او بهعنوان شریک در این مدت زمان ،مشکل بتوان وی را از حقوقش نسبت به
 .1مواد  13،14،34،38آییننامۀ تأسیس مرکز جراحی محدود.
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منافع شرکت محروم کرد؛ وضعیتی که خوشایند سایر شرکا نیست (.)Daigre, 2007: 6-12
 .2-1-1-3تحمیل مسئولیت سنگین بر پزشک شریک

مسئولیت محدود شریک در یک شرکت سهامی خاص (مادۀ  1لیحۀ قانونی) ،با شرکتی متشکل
از پزشکان سازگار نیست؛ در شرکت سهامی برای شرکا مسئولیتی بیشتر از مبلغ اسمی سهام آنان
پیشبینی نشده است .این درحالی است که درجۀ بالی اعتماد و اطمینان در شرکت پزشکی میطلبد
تا شریک پزشک عالوه بر حفظ مسئولیت شخصی در برابر دیون شرکت و شرکا مسئولیت نامحدود
داشته باشد .وضعیتی که شرکت نسبی (مادۀ  186قانون تجارت) و شرکت تضامنی (مادۀ  1۲۵قانون
تجارت) ،را در ذهن تداعی میکند.
حفظ مسئولیت شخصی پزشک شریک؛ در مواردی که رابطۀ پزشک با بیمار قراردادی است در
صورت ورود زیان بهدلیل نقض قرارداد ،فرض تقصیر به نفع بیمار وجود دارد (کاتوزیان:1393 ،
 .) 160حال اگر به دیدگاهی بپیوندیم که تفکیک تعهد به وسیله و نتیجه را در باب مسئولیت مدنی
نمیپذیرد (شهیدی ،)1۲0 :139۵ ،هیچگاه اثبات تقصیر پزشک برعهدۀ بیمار نیست .در این شرایط
طبیعی است که طبیب به محدود شدن دایرۀ مسئولیتش در اجرای مشارکتی امید داشته باشد .منتهی
این رویا نباید محقق شود؛ پزشک باید برای تقویت استقالل خود و اعتماد بیمار ،مسئول تمام اعمال
زیانبار خود باشد ( .)Daigre, 1995: 531حتی بیمار از شرکت دریافتکنندۀ مبالغ در قبال خسارات
ناشی از اعمال زیانبار شریک خود ،انتظار مسئولیت تضامنی دارد نه مسئولیت محدود ( Daigre,

 .)2005: 989این نوع مسئولیت با روابط متقابل میان شریک و شرکت توجیهپذیر است؛ تقصیر
شریک باید تقصیر شرکت تلقی شود.
برقراری مسئولیت نامحدود شرکا؛ روشن است که شرکت سهامی از شرکتهای بامسئولیت
محدود است (ستوده تهرانی .)11 :139۵ ،پس جداسازی کامل دارایی شریک از شرکت صورت
میپذیرد .منتهی در ارتباط با حوزهای که با حقوق بیمار پیوند تنگاتنگی دارد و در شرکتی که در آن
درجۀ بالیی از اعتماد و اطمینان بر روابط حاکم است ،باید تغییراتی ایجاد شود .همین رابطه مبتنی
بر اعتماد ،قانونگذار را به پذیرش مسئولیت نامحدود شرکای شرکتهای اشخاص همانند شرکت
تضامنی (مواد  116و  1۲4قانون تجارت) ،نسبت به دیون شرکت وادار نمود.
گسترش دایرۀ مسئولیت نامحدود شرکا؛ برابر مادۀ  118لیحۀ قانونی ،دیون ایجاد شده توسط
مدیر در چهارچوب موضوع شرکت جز دیون شرکت محسوب میشوند .اما خسارتهای متنوع عصر
حاضر سبب شده تا بار دیگر قاعدۀ «من له الغنم فعلیه الغرم» مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد
(غالمی و دیگران .)۲97 :1400 ،برابر قاعدۀ مذکور ،چون شرکت از امتیازات فعالیت شریک
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بهرهمند میگردد خسارات ایجاد شده توسط وی نیز باید جز دیون شرکت تلقی شوند .در این صورت،
شرکا با حفظ حق رجوع به شریک خاطی (سیدی آرانی ،)99 :1396 ،در کنار شرکت مسئولیت
دارند .تصویب چنین مقرراتی امور را تسهیل و جایگزینی را آسان میکند و نتایج خوبی برای بیمار
دارد .بهویژه که طبیب مکلف به ادامۀ درمان تا انتهاست.
 .2-1-2تغییرات مرتبط با سهمالشرکه

لزم است درخصوص سهمالشرکه نیز تدابیری اتخاذ شود تا بتوان در راستای تحکیم شراکت گام
برداشت :تقسیم متفاوت درآمد ،قائل شدن ارزش مالی برای مشتری در پرداخت منافع و واگذاری
ا
سهام چنین شرکتی صرفا به پزشکان معتمد ازجملۀ این تدابیر هستند.
 .2-1-2-1تقسیم متفاوت درآمد

معیار تقسیم منافع میان شرکا مسئلهای نوپدید در اجرای مشارکتی پزشکی است .در اجرای
انفرادی این فعالیت حرفهای است که شرکا را مستحق دریافت درآمد میکند نه سرمایۀ آنان .در هر
صورت ،در اجرای مشارکتی برای ایجاد مساوات میان آورندگان صنعت و سرمایه ،باید اصل بر تقسیم
مساوی منافع میان آورندگان متفاوت باشد .لزمۀ عدم ترجیح آورندۀ سرمایه بر صنعت وضع چنین
مقررهای است« :لزم نیست تقسیم منافع متناسب با آورده در سرمایه باشد .در صورت نبود قید
اساسنامهای ،هر شریک به نسبت برابر در منافع شرکت سهم دارد» ( .)Gouyou, 1993: 254نفی
سوداگری نتیجۀ این وضعیت است که باید از آن استقبال کرد.
 .2-1-2-2در نظر گرفتن ارزش مالی مشتری در پرداخت درآمد

با مشارکتی شدن طبابت ،ارزش مالی مشتری تأیید میشود و حقوق ایران چارهای جز پذیرش آن
نخواهد داشت؛ بیتردید شریکی که از مجموعه کنارهگیری میکند و وراث شریک متوفی ،حق
واگذاری سهمالشرکۀ خود یا مورث را دارند .در واقع ،سهمالشرکه یک مال واقعی است .دیوانعالی
کشور فرانسه در رأی مورخ  3مارس 1993ارزش مالی سهمالشرکه را تأیید میکند و بدین ترتیب
پایهای حقوقی بدان میبخشد« :این ویژگی سهمالشرکه از این واقعیت منتج میشود که حق شریک
به تقسیم منافع و بهرهمندی از صرفهجویی اقتصادی حاصل از بهرهبرداری در شرکت با سهمالشرکه
پیوند خورده است» 1.در نتیجه ،از آنجا که سهمالشرکۀ شرکت پزشکی معرف مشتری نیز است،
ارزش مالی مشتری بهصورت غیرمستقیم تأیید میشود و تردیدها را در خصوص ارزش یاد شده از
بین می برد .پس باید پذیرفت که در اجرای مشارکتی ،ویژگی سوداگرانه نبودن طبابت تا اندازهای
آسیب میبیند.
1. Cass. 1re civ.,3mars1993,n°de pourvoi:91-16157
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در وضعیت تبدیل آورندۀ صنعت به شریک در سرمایه ،رهآورد خوبی انتظار آورندۀ صنعت را
میکشد؛ میتوان موقعیتی ایجاد نمود تا او از افزایش ارزش مشتری حاصل از فعالیت همۀ شرکا،
بهرهمند و به شریک در سرمایه تبدیل شود .بدین صورت که «اگر منابع ایجاد شده بهدلیل عدم تقسیم
منافع و یا ارزشافزودۀ دارایی شرکت ناشی از فعالیت شرکا اجازه دهد ،سرمایۀ شرکت بهصورت متناوب
افزایش مییابد و سهام حاصل از آن به همۀ شرکا ،حتی آورندگان صنعت اختصاص داده میشود» (مادۀ
 38آییننامۀ  .)1977در این صورت افقی روشن پیش روی پزشکانی قرار میگیرد که از لحاظ مادی
امکان دسترسی به شرکت پزشکی را ندارند؛ ایشان نخست با آوردۀ صنعت وارد شرکت شده و سپس به
شرکای در سرمایه تبدیل میشوند ( .)Daigre, 1995: 66عالوه بر این ،در صورتی که شریک آورندۀ
صنعت خواهان کنارهگیری از شرکت باشد ،سهمی از ارزش افزودۀ مشتری به او ،که بهدلیل فعالیت وی
و سایر شرکا ایجاد شده ،تعلق میگیرد 1و ازین حیث وضعیتی یکسان با آورندۀ وجه نقد یا غیرنقد دارد.
 .2-1-2-3سختگیری در واگذاری سهام

لزمۀ عملکرد صحیح شرکت پزشکی وجود تفاهمی آرمانی میان شرکاست .پس این پرسش
مطرح میگردد که نقش پزشکان شریک در جذب شریک همکار جدید چیست؟ در شرکت سرمایه،
بهدلیل اهمیت کمتر شخصیت شرکا ،انتقال سهام آزادانه صورت میپذیرد .در شرکت سهامی خاص،
آزادی انتقال سهم یک اصل پذیرفتهشده است و فقط مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران،
حق دارند این آزادی را محدود نمایند (مفهوم مخالف مادۀ  41لیحۀ قانونی) .منتهی مناسب است
اجماع ،تنها راه واگذاری سهام به اشخاص ثالث باشد .همچنین ،بهدلیل مسئولیت نامحدود شرکا،
دیگر ضرورتی مبنی بر ارائۀ دلیل برای رد شریک جدید از جانب شرکا وجود نداشته باشد .عالوه بر
این ،همین قواعد در صورت فوت شریک نیز حاکم باشد .رابطۀ اعتماد و اطمینان بین شرکا اجازۀ
تحمیل وراث بر شرکای همکار را ندهد .در نهایت ،برای توجه به ویژگی شخصی و خاص فعالیت
اجرا شده در شرکت ،سهام بانام در نظر گرفته شود.
مناسب است دربهای شرکت پزشکی بر پزشکان باز باشد .در غیر این صورت لزم است
واگذاری سهام تنها با موافقت پزشکان فعال در شرکت صورت گیرد .با تصویب مقررات عام و آمرهای
در این خصوص ،دیگر تفاوتی میان واگذاری سهام به سایر شرکا و یا اشخاص ثالث وجود نخواهد
داشت و توافق خالف این مقررات ممکن نخواهد بود .در نهایت ،سهام ممتاز (مادۀ  4۲لیحۀ قانونی)
با ارزش رأی دو برابر که استقالل را تقویت میکند به پزشکان شاغل در شرکت تعلق خواهد گرفت.

1. Cass.1re civ, 6 décembre 2007
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 .2-2دگرگونی در مدیریت

قانونگذار درخصوص مدیریت شرکت سهامی ،ادارۀ شرکت را به هیئت مدیره و رئیس آن بهطور
مشترک واگذار و وظایف و تعهدات این دو نهاد را پیشبینی کرده است .توجه ویژه به حقوق اشخاصی
که با شرکت معامله نمودهاند و باطل ندانستن معامالت مدیران شرکت با اشخاص ثالث بهدلیل
محدودیتهای اساسنامهای (مادۀ  118لیحۀ قانونی) از دیگر تمهیداتی است که قانونگذار در
خصوص مدیریت چنین شرکتی اندیشیده است .منتهی در مورد صحت معامالت مدیرعامل شرکت
سهامی با اشخاص ثالث بهدلیل محدودیتهای اساسنامه تردیدهای جدی وجود دارد .سازگاری
مقررات شرکت سهامی با پزشکی و دگرگونی مدیریت ،مستلزم سازماندهی متفاوت مدیران و کاهش
اختیارات است .قواعدی مانند مدیریت تمام شرکا و انتخاب مدیر حرفهای ،مدیریت شرکت پزشکی
را متفاوت از شرکت سهامی میکند .با وضع قواعدی چون منع مدیر از دخالت در فعالیت حرفهای
و تقویت اکثریت در تصمیمگیریها میتوان از اختیارات مدیران در شرکت پزشکی کاست.
 .2-2-1شیوۀ نوین انتخاب مدیران

تدابیری چون انتخاب مدیر از میان پزشکان و مدیریت تمام شرکا قواعد شرکت سهامی در
موضوع مدیریت را دگرگون خواهد کرد.
 .2-2-1-1انتخاب مدیر حرفهای

در شرکت پزشکی مدیر باید از میان پزشکان انتخاب شود .برابر این قاعده دیگر انتصاب عضو
سابق یا بازنشسته به مدیریت و بهرهمندی از تجربیات اشخاص خارج از مجموعه غیرممکن
میگردد .منتهی این قاعده با منطق محکمی پشتیبانی میشود« :مدیر کمابیش در اسناد حرفهای
شرکت دخالت دارد .پس او باید عضو حرفه باشد» ( .)Maury, 2009: 31برخالف شرکت سهامی
(مادۀ  107لیحۀ قانونی) ،اگر بنا بر جذب سرمایه بیرونی در شرکت پزشکی باشد ،مدیر باید از میان
پزشکانی انتخاب شود که بهصورت انحصاری در شرکت فعالیت میکنند.
 .2-2-1-2مدیریت تمام شرکا

باید قاعدهای وضع کرد که برابر آن« ،تمام شرکا مدیر شرکت باشند ،مگر اینکه اساسنامه
بهصورت دیگری پیشبینی کند» (مادۀ  11قانون  .)1966این مقرره قواعد شرکت سهامی (مواد 17و
 48لیحۀ قانونی) ،که برابر آنها شرکت توسط «یک یا چند شخص» مدیریت میشود را دگرگون
میسازد تا جایگاه تمام شرکا یکسان باشد.
 .2-2-2کاهش اختیارات مدیران

استقالل پزشک تقویت میشود ،اگر مدیر شرکت از دخالت در فعالیت حرفهای شرکا منع شود
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و در موضوع تصمیمات جمعی ،از اکثریت قویتر در تصمیمگیریها حمایت گردد.
 .2-2-2-1منع مدیر از دخالت در فعالیت حرفهای

در راستای عدم وابستگی شریک در انجام حرفه به مدیر ،او باید از دخالت در فعالیت حرفهای
منع شود (مادۀ  11قانون  .)1966این وضعیت نافی مدیریت تمام پزشکان شریک بر شرکت نیست.
بدین ترتیب ،دیگر موضوع اصلی شرکت (مادۀ  118لیحه قانونی) ،در اختیار مدیر شرکت پزشکی
نیست .چنین مقررهای عیب قابلاستناد بودن محدودیتهای اساسنامهای درخصوص اقدامات
مدیرعامل شرکت سهامی در برابر ثالث (پاسبان ،)۲00-۲04 :139۵ ،را برطرف میکند .از آنجا
که کسی که در انجام کاری استقالل دارد ،در قبال انجام ندادن آن مسئول است ،قاعدۀ پیشنهادی
موجه جلوه میکند.
 .2-2-2-2تقویت اکثریت در تصمیمگیریها

برای کاهش اختیارات مدیران در شرکت پزشکی ،قانونگذار باید در موضوع تصمیمات جمعی
از اکثریت قویتر در تصمیمگیریها حمایت کند .در این راستا لزم است قواعدی در موضوع
تصمیمگیری در هیئت مدیره ،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوقالعاده وضع شود .اتخاذ
تصمیم با اکثریت قویتر نشاندهندۀ یکپارچگی در گروه و سبب تقویت استقالل پزشکان شریک
است .روش تضمین استقالل ایشان ،اجماع میباشد.
 .3سازگاری مقررات پایان شرکت سهامی با پزشکی

امکان بهرهمندی از مقررات حاکم بر پایان شرکت سهامی برای شرکت پزشکی به دلیلی چون
فراوانی اسباب بطالن و انحالل و اثر قهقرایی بطالن در مقررات شرکت سهامی ،به حداقل رسیده
است .این مسائل با اعمال یک رژیم استثنایی بر بطالن چنین شرکتی و تغییر اسباب انحالل حل
میگردد .در این صورت شرکت سهامی قالب مناسبی برای طبابت است .بهویژه که امکان بهرهمندی
ا
از امتیازات آن ،مخصوصا دوام شخصیت حقوقی وجود دارد.
 .3-1لزوم سازگاری مقررات مربوط به بطالن

برای سازگاری مقررات مربوط به بطالن ،لزم است اسباب بطالن قرارداد شرکت به حداقل برسد
تا خدمات حیاتی سالمت استمرار یابد و آثار عطف بماسبق شدن بطالن قرارداد نهتنها در رابطۀ
شریک و بیمار ،بلکه در روابط میان شرکا نیز از بین برود تا به قراردادهای درمانی پیش از بطالن
خدشهای وارد نشود.
 .3-1-1کاهش اسباب بطالن قرارداد شرکت

عدم رعایت مقررات قانونی درخصوص تشکیل شرکت ،مجوزی برای شرکاست تا برابر مادۀ
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 ۲70لیحۀ قانونی بطالن را از دادگاه درخواست کنند .شایان ذکر است که این درخواست مانع از
اعالم بطالن شرکت به علتی از علل مربوط به قرارداد نیست .حسب مادۀ مذکور ،عدم رعایت یکی
از مقررات غیراساسی نیز میتواند تقاضای بطالن شرکت را در پی داشته باشد .بهتر است قانونگذار
با توجه به ویژگی حرفهای شرکت پزشکی ،اسباب بطالن را به حداقل برساند.
 .3-1-2محو اثر قهقرایی بطالن قرارداد شرکت

در موضوع شرکت پزشکی عطف بماسبق نشدن ابطال قرارداد دو امتیاز دارد :نخست ،تضمین
امنیت ثالث و جلوگیری از مشکالت عطف بماسبق شدن حتی در روابط شرکا .دوم ،حذف حق
دخالت مراجع قضایی در امور اداری؛ فراموش نکنیم که شرکت پزشکی بر اساس بند ن مادۀ  3قانون
نظام پزشکی ،با ابالغ وزارت بهداشت تأسیس میشود .منتهی مقررات حاکم بر شرکت سهامی این
خواستۀ منطقی را بهطور کامل برآورده نمیکنند .در واقع ،قانونگذار در مادۀ  ۲70لیحۀ قانونی،
وضعیت دوگانهای را پیشبینی کرده است« :هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا
عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود حسب مورد،
بنا به درخواست هر ذینفع ،بطالن شرکت ،عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالم
خواهد شد .لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابلاشخاص
ثالث به این بطالن استناد نمایند».
مسائلی در این خصوص مطرح میشود :نخست اینکه اگر اشخاص ثالث به استناد قسمت اخیر
ا
مادۀ  ۲70لیحۀ قانونی به بطالن استناد کنند ،قاعدتا بطالن آثار عطف بماسبق شوندۀ خود را خواهد
داشت .چه بطالن را مطلق بدانیم چه نسبی (رباطی و دیگران .)1۲3 :1396 ،بنابراین اشخاص ثالثی
که با شرکت معامله کردهاند ،میتوانند از اجرای تعهدات خود با شرکت امتناع نمایند .دوم اینکه،
صاحبان سهام ،مشمول قسمت نخست این مقررهاند و میتوانند در روابط میان خود به بطالن استناد
کنند .1در این صورت نیز باید عطف بماسبق شدن آثار بطالن را پذیرفت.
اهمیت موضوع به این دلیل دو چندان میشود که علیرغم تصور برخی (اسکینی،)69 :139۲ ،
اشخاص ثالث نه فقط در مورد شرکت سهامی بلکه درخصوص هیچیک از شرکتهای تجاری،
نمیتوانند از مادۀ  ۲۲0قانون تجارت در موضوع بطالن بهره ببرند؛ بدین صورت که اگر مقررات مادۀ
 ۲۲0قابلاعمال بود ،میتوانستیم ادعا کنیم اقدامات شرکت قبل از صدور حکم بطالن صحیح

 .1نک :رأی شمارۀ  680مورخ  1373/11/30شعبۀ  ۲1دیوان عالی کشور (دمرچیلی و دیگران :1388 ،شرح ماده
 ۲70لیحه قانونی).
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است؛ با در نظر گرفتن اینکه موضوع این مقرره «شرکت مخفی» میباشد .در حالیکه از شرکت
باطلی که مدتی به فعالیت میپردازد ،با عنوان «شرکت عملی» یاد میشود .این دو مفهوم نباید با
یکدیگر خلط شوند.
بهتر است آثار عطف بماسبق شدن بطالن قرارداد نهتنها در رابطۀ شریک و بیمار ،بلکه در روابط
میان شرکا نیز از بین برود (مادۀ  1844-1۵قانون مدنی فرانسه) .به این معنا که باطلشدن قرارداد
همان آثار انحالل شرکت را داشته باشد تا ابطال شرکت به قراردادهای منعقد شده پیش از قطعی شدن
ابطال ،خدشهای وارد نکند (مادۀ  1844-7-3قانون مدنی فرانسه) .البته بهدلیل سختگیری خاص
قانونگذار ایرانی در رابطه با قصد انشا و رضایت و نیز فلسفۀ وضع مقررات حجر در حقوق ایران که
حمایت از محجور است ،میتوان مقرر داشت که «اگر بطالن بهدلیل نبود اهلیت یا یکی از عیوب
رضایت صورت پذیرفته باشد ،شخص فاقد اهلیت ،نمایندگان قانونی وی یا شریکی که قصد یا
رضایتش بهدلیل اشتباه ،اکراه یا دلیلی دیگر مخدوش است میتواند به بطالن در برابر اشخاص ثالث
استناد کند» .در این صورت ،او آوردۀ خود را دریافت و شرکت را ترک میکند.
 .3-2لزوم سازگاری مقررات مربوط به انحالل

ضرورت سازگاری مقررات انحالل شرکت سهامی با شرکت پزشکی مستلزم به رسمیت شناختن
ویژگیهای طبابت و سپس کاهش اسباب انحالل چنین شرکتی است.
 .3-2-1ضرورت تمایز میان اسباب انحالل شرکت سهامی و شرکت پزشکی

در شرکت سهامی ،هیچیک از موارد انحالل مربوط به شرکا وجود ندارد .از آنجا که وقفه در
طبابت پیامدهای سنگینی به همراه میآورد ،نظر به اعمال تمام موارد انحالل شرکتهای اشخاص
در شرکت پزشکی نداریم ( .)Lamboley, 2010: 191از طرفی موضوع این شرکت ،اجرای حرفه
است و پایانیافتن و تحقق موضوع از اسباب انحالل نیست (سیدی آرانی.)313 :1398 ،
 .3-2-2ضرورت کاهش اسباب انحالل شرکت پزشکی

با بررسی مقررات حاکم بر اجرای انفرادی درمییابیم که تعطیلی مؤسسۀ پزشکی امری است
اجتنابناپذیر1؛ سازگاری حرفۀ پزشکی با حقوق شرکتها و قرار گرفتن زیر چتر دوام شخصیت
حقوقی ضروری است؛ البته قانونگذار با وضع مقرراتی میتواند تغییر در ترکیب شرکت یا ارتکاب
تخلف انتظامی خاصی را سبب تعطیلی موقت یا حتی انحالل بداند .با نبود چنین مقررهای ،امکان

 .1برای نمونه نک :تبصرۀ  4مادۀ  3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ،تبصرۀ  1و  ۲مادۀ  ۵1آییننامۀ تأسیس مرکز
جراحی محدود.
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تعطیلی شرکت با این دلیل وجود ندارد .دخالت قانونگذار در مسئلۀ انفصال و کنارهگیری شریک
در شرکت پزشکی با وضع چنین مقررهای لزم است« :انفصال یا کنارهگیری شرکا ،به استثنای دو نفر
از آنها یا اجتماع سهام در دستان دو شریک سبب انحالل شرکت نیست» (.)Maruy, 2000: 252
چنین مقررهای با مادۀ  3لیحۀ قانونی و مقررات شرکتهای اشخاص مانند مادۀ  136قانونتجارت
مخالف است اما نشان از کاهش اسباب انحالل شرکتی با موضوع حیاتی طبابت دارد.
نتیجه

اعمال خودخواهانۀ مقررات شرکت سهامی بر حرفۀ پزشکی ما را به مطلوب نمیرساند .لزم
است مقررات قالب پیشنهادی با ویژگیهای موضوع فعالیت سازگار باشند .قدرت انحصاری
قانونگذار در ایجاد حق و تکلیف ،دخالت وی را در این عرصه اجتنابناپذیر مینماید .بیتردید،
قانونگذار باید یا مقررات سازگاری با پزشکی وضع و یا حداقل مقررات موجود را با آن سازگار کند.
برای انجام این مهم ،او باید ویژگیهای طبابت اعم از استقالل ،سوداگرانه نبودن و صالحیت خاص
علمی و دلیل وجودی آنها یعنی اعتماد آگاهانه بیمار را در تمام مراحل وجودی شرکت ،از تشکیل
تا پایان شخصیت حقوقی ،نقطۀ پرگار قرار دهد .ویژگیهایی که طبابت را به حرفهای منحصربهفرد
تبدیل می کند .مناسب است در نظام اصالحات ،اقتضائات خاص هر ویژگی برآورده شود تا حرفه
دچار دگرگونی ماهیتی نشود.
تمایز پزشک از کارمند میطلبد تا به اقتضائات استقالل توجه شود :حفظ آن ،تغییر در مقررات
مدیریت و شراکت را ایجاب میکند؛ در مدیریت ،ممنوعیت مدیر از دخالت در اعمال حرفهای و
مدیریت همۀ شرکا استقالل وی را در برابر کارفرمای داخلی تأمین مینماید .تقویت اکثریت در
تصمیمگیریها وضعیت را بهبود میبخشد .در شراکت ،استقالل پزشک در برابر اشخاص خارج از
شرکت با عدم استقبال از سرمایۀ بیرونی حمایت میشود .ایجاد حق کنارهگیری ،برای پزشک این
امکان را فراهم میکند که با وجود همۀ تمهیدات ،اگر استقالل خود را در مخاطره دید ،بتواند
مجموعه را بدون وجود شرطی خاص ترک کند .تمایز پزشک از کارمند میطلبد تا اقتضائات نفی
سوداگری لحاظ شوند :در مرحلۀ تشکیل شرکت میتوان با تقویت جایگاه آوردۀ صنعت و نفی مالیت
آوردۀ مشتری مانع از سوداگری شد .اما نمیتوان ارزش مالی آوردۀ مشتری را نفی نمود ،به این دلیل
ساده که مشتری در شرکتی با موضوع اجرای طبابت از اجزای تشکیلدهندۀ سهمالشرکه (بهعنوان یک
مال واقعی) محسوب میشود .جالب است که همین وضعیت در طول حیات شرکت به نفع آورندۀ
صنعت تمام میشود؛ میتوان با اختصاص سهمی از ارزش افزوده مشتری ،وی را به شریک در
سرمایه تبدیل نمود .صالحیت علمی طبیب او را از سایر اشخاص ،متمایز میکند و لحاظ خدمات
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حیاتی سالمت بهعنوان رهآورد آن اقتضائاتی دارد :در طول حیات ،مناسب است اصل «هر شریک،
یک رأی» جایگزین «هر سهم ،یک رأی» گردد و سهامی به آورندۀ صنعت تعلق گیرد که با خروج
وی از شرکت باطل شود .در مرحلۀ پایان ،لزم است اسباب بطالن و انحالل ،کاهش و آثار عطف
بماسبق شدن بطالن ،نهتنها در روابط میان شریک و ثالث ،بلکه در روابط میان شرکا حذف شود.
هرچند «اعتماد آگاهانه» بیمار دلیل وجودی سایر ویژگیهاست ،منتها نمیتوان اقتضائات آن را
نادیده انگاشت .در این میان ،برخی تغییرات تأثیر مستقیمی بر این اعتماد دارند؛ محدودیت در تعداد
ا
شرکا ،ممنوعیت عضویت اشخاص حقوقی و غیرحرفهای صرفا سرمایهگذار در شکلگیری ،اجرای
انحصاری و مؤثر شرکا در گسترش و مسئولیت نامحدود ایشان در برابر دیون شرکت و مسئولیت
شخصی شریک در قبال رفتار زیانبار در تضمین این اعتماد مؤثر هستند .در این راستا ،پیشنهاد
میشود اجماع تنها راه واگذاری سهام به وارث و ثالث باشد .درست است که این موضوع برای ایجاد
تفاهم میان شرکای شرکت پزشکی مطرح میشود ،منتهی بدون شکلگیری آن ،صحبت از اعتماد
آگاهانۀ بیمار بیمعناست .با این دگرگونیها ،میتوان از شرکت سهامی خاص بهعنوان قالبی مناسب
برای اجرای مشارکتی طبابت استقبال نمود و از امتیازات آن ،بهویژه دوام شخصیت حقوقی ،برای
جاودانه ساختن این اعتماد ارزشمند بهره برد.
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