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 چکیده 

سرمایه  شرکت در  تنوع  دلیل  به  اغلب  و مادر،  کارآمد  و  متخصص  مدیران  از  استفاده  گذاری، 
های تجاری،  نمایند. در گروه شرکتمی  تابعههای  سیس شرکتأ ها، اقدام به تجویی در هزینه صرفه

شرکت است  ممکن  اصل    گاه  به  توسل  با  شرکت»مادر،  حقوقی  شخصیت  پی  ا«ه استقالل  در   ،
خود برآید و در نهایت    ۀسوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبان

ت بر شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت تابعه و شناسایی  یلذا، تبیین مسئول  از مسئولیت فرار نماید.
احتمالی، جهت مقابله با آن واجد اهمیت است. نتایج تحقیق حاکی از آن   های ق سوءاستفادهر  ط  

های تجاری ناعادالنه است، شرکت مادر برای اهدافی از جمله، فرار از دین، فرار مالیاتی و اتخاذ رویه
استفاده نماید.  تواند از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه سوءمی  مانند ایجاد انحصار در رقابت، 

احتمالی شرکت مادر از شرکت تابعه در   ۀاستفادمقررات ویژه مبنی بر سوء  فروض و در خل در این  
ایران، می قاعدحقوق  از جمله  و حقوقی موجود  فقهی  قواعد  به  توجه  با  »توان  لهۀ  فعلیه من  الغنم 

تابعه»،  « غرور»،  «الغرم  یا کنترل شرکت  از مالکیت  ناشی  از  »،  « مسئولیت  ناشی  مسئولیت مدنی 
ثالث، مسئول دانست.  «تسبیب»و  «  عل غیرف به اشخاص  قبال خسارت وارده  در  را  ، شرکت مادر 

سازی اجباری، اصالح قوانین و های احتمالی، تدوین قوانین شفافاستفادهجهت پیشگیری از سوء
 . های تجاری، ضروری استهای نظارتی در گروه شرکتنظام مالیاتی و ایجاد مکانیسم
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 مقدمه
روابط  امروزه  گسترش   در تجاری  های شرکت عنوان تحت  حقوقی اشخاصی  اجتماعی، با 

 خود،  وجودآورندگانبه از مستقل شخصیتی گرفتن  نظر  در با  و اندآمده وجود به مختلف کشورهای

 موجود متغیر و  متعدد نیازهای  از برخی به توانندمی   داد،  خواهندانجام    که هایی فعالیت از استفاده با

تخصصی، شاهد دو گونه شرکت تحت    ـ  های تجاری مادردر گروه شرکت  دهند. پاسخ  جوامع،  در
های زیرمجموعه،  هرم قرار دارد و شرکترأس    باشیم. شرکت مادر درعنوان شرکت مادر و تابعه می

پردازند. هر کدام از این دو نهاد، واجد  نترل شرکت مادر تشکیل شده و به فعالیت می تحت اختیار و ک
می  مستقل  حقوقی  و  شخصیت  اصل  تبعبهباشند   ی تسر از مانع ت، یمسئول بودنیشخص آن، 

 شود.یک از این دو نهاد به دیگری می هر تیمسئول

 ۀ متقلبان افعال مقاصد و علت های تابعه، به شرکت حقوقی مستقل  گاهی، ممکن است، قالب
اشخاص ثالث   به تضرر  منتج  و کار گرفتهنامشروع به سود برای کسب ایوسیله  ۀ مثاببه شرکت مادر،

سوءاستفاده در جهت اهداف و مفاسد اقتصادی شرکت   تابعه، مورد های  شود و به تعبیری، شرکت
 نمود یم جاب ی ، االمللیبین   ۀر صحن د  ویژه به،  یاقتصاد تحوالت گیرند، به همین دلیل،  مادر، قرار

که اغلب   یفرامل یتجارهای تکشر  ویژه به، ی تجارهای تکشر مستقل یحقوق  تیشخص اصل  هک
اداره می گروه شرکت  صورت به تعدهای مادر    چراکهشود.   وارد  آن بر یاستثنائات و گردد  لی شوند، 

تخصصی، های  تکشرۀ  دیچیپ ساختار  در   یهاتکشر  تیفعال مادر    مختلف، یشورهاکتابعه 
، موجب طیف ت یمسئول از فرار   ت، جهتکشر پوشش از سوءاستفاده وها  وسیع آن یمال تعهدات
 یک چنین تعدیلی بود.   ۀها الزمشد و جبران زیانها میاز زیان وسیعی

1« تکشر حجاب خرق» ۀالملل قاعدلذا، در حقوق تجارت بین
اصل  »استثنای وارد بر  عنوانبه 

 سرمایۀ  که درصورتی قاعده،  این موجببهشناسایی گشت.    «ها شخصیت حقوقی مستقل شرکت

 ساختار با شرکت  واقعی که ماهیت و احراز شود طلبکاران کفایت ننماید  دیون ۀتأدی برای شرکت 

فوق،    ۀاستناد قاعدمحکمه، به   مطابقت ندارد، شرکت تأسیس  از تجویز گذارقانون هدف یا  قانونی
 دیون جهت پرداخت   گیرد ومی نادیده را  دارانم سها  محدود  و مسئولیت شرکت  حقوقی شخصیت

سهام  یا  مادر  شرکت  به  رجوعشرکت  اصلی،  جلوگ می   داران  قاعده،  این  از  هدف   از ی رینماید. 

 ها است. تیتعهدات و مسئول از فرار  ی برا  ت کشر پوشش از  استفادهسوء

 
 : شودبیان می زیر هایعبارت  با یسیانگل زبان در حقوقی شخصیت خرق. 1

Piercing of the corporate veil, lifting, penetrating, ignoring, extending, or parting the veil, 

disregarding the corporate entity or personality, looking or peeping behind the company. 
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 یعرف  حقوق نظام از الزامات تأثیربا  و آمریکا متحده  االتی ا مک محا یسو از ابتدا  فوق،  ۀقاعد
 در زین و اروپا ۀیاتحاد یشورهاکبرخی از   مک محا پس از مدتی در و شد مطرح  انصاف،  ویژه به

 نیا ی اصل یمبنا  ت.اس  گرفته قرار  استناد و  بحث  ، موردی دادگستر المللیبین وانیمانند د یمراجع
باشند که  می  انصاف بر  یمبتن خودۀ  نوب به دو  هر  ه ک است  استفادهءو سو تقلب  ممانعت از آموزه، 

 خرق و  است  دارانسهام  تیمسئول ت یمحدود و  یحقوق  تیشخص استقالل  اصل، بر هنوز  البته

 .باشد استثنا می همچنان داران، سهام  به یجهت دسترس تکشر  حجاب 
حجاب   خرق  شرایط و مجاز، حدودهای  مصداق  ۀ ای دربارمقرره   ایران، هنوز  ۀدر حقوق موضوع

شرکت مادر از  ۀاستفادسوء درخصوص نرسیده است، ولیکن،  تصویب شخصیت حقوقی شرکت به
  این  ان معاصر، بردانحقوقهای تابعه،  ابزاری و پوششی شرکت مادر از شرکت  ۀشرکت تابعه و استفاد

 با  از شرکت تابعه به شرکت مادر،   حقوقی و تسری مسئولیت شخصیت حجاب خرق اعتقادند که

  1است. موافق و توجیه استفاده از حق، قابل از جمله تسبیب و منع سوء فقهی و حقوقی اصول 
سوءاستفاده   مورد  ۀ تابعهای شرکت بعضا   که ممکن است،   آنجا الذکر، ازتوجه به مطالب فوق با

اق مفاسد  و  اهداف  قرار در جهت  مادر  از تصادی شرکت  و  به    آنجا  گیرند،  در حقوق موضوعه  که 
مسئولیت  مسئولیت این  حدود  و  شرایط  تابعه،  شرکت  قبال  در  مادر  است،    شرکت  نشده  پرداخته 

به    شرکت مادر از شرکت تابعه در حقوق ایران و توجیه انتساب مسئولیت  ۀسواستفادهای  بررسی گونه
   باشد. قواعد فقهی و حقوقی حایز اهمیت میشرکت مادر با توجه به 

نگارنده در پژوهش حاضر سعی نموده است، به این پرسش پاسخ دهد که شرکت مادر به چه 
به شرکت مادر به   استفاده نماید؟ در این موارد تسری مسئولیتءتواند از شرکت تابعه سو می اشکالی

  های احتمالی وجود دارد؟دهاستفاءچه راهکارهایی جهت مقابله با سو چه نحو است و
ت مادر، تابعه و روابط بین این دو شرکت  کت شریدر این راستا، در بخش نخست به تعریف ماه

سو اشکال  بیان  به  دوم  بخش  در  تبیین   ۀاستفادءو  سپس  و  تابعه  شرکت  از  مادر  شرکت  احتمالی 
فعالیت  مسئولیت قبال  در  مادر  بیشرکت  به  انتها،  در  و  تابعه  شرکت  با  های  مقابله  راهکارهای  ان 

 
 حجاب خرق حقوق ایران در که است اعتقاد این بر حقوقی شخصیت حجاب خرق در عنوان مثال، دکتر فرجی،به.  1

« الضرر»  فقهی ۀقاعد اعمال و با «تقلب منع» همان اق« یح از سوءاستفاده منع» سنتی نظریۀ به استناد با  توانمی را
اصل آزادی  جمله از اصلی هیچ و حق مالکیت جمله از حقی هیچ ایران حقوق  در ایشان نظرنقطه از.  نمود توجیه

 و حق، از سوءاستفاده عدم به هستند محدود اصول حقوقی و حقوق لذا، کلیۀ نیست. نامحدود و مطلق قراردادها
 غلبه حقوقی اصول  و حقوق بر تقلب  و حق از سوءاستفاده منع کند که اصلمی  ایجاب عمومی غیر، نظم به ضرر

 .(87: 1394)جنیدی و زارع،  مستثنی نیست قاعده این از نیز تجاری شرکای شرکت محدود نماید و مسئولیت
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 شرکت مادر از شرکت تابعه، پرداخته شده است.   ۀاستفادسوء

 کلیات. ۱
 1شرکت مادر .۱-۱

دیگر    هایشرکت  شرکت مادر، شرکتی است که از طریق داشتن اکثریت مالکیت سهام، فعالیت
2نگ یهلد ت کشر ه ک مادر  تک شر  (.1۵۲: 139۲کند )صالحی مازندرانی و ذاکری نیا، را کنترل می

 

م  3ی زکمر ستاد طور نیهم و  گروه در یاصل ت کشر عنوانبه ه کاست   یتکشر  شود، ینامیده 

 بودن دارا  با  بازی نموده و یسازمانده و یتی ری مد نظر از را  سرپرست  یک  نقش ، ی تجار ی هاشرکت

)اغلب  تعداد الزم  در ۵0 از شیب سهام  آنهاتیفعال تابعه،های  تکشر درصد(    نترل ک را  های 
خصوصیات شرکت   (.1۲1:  1394مقدم،  )کاویانی و قاسمی  دارد  نقش  ،ها آن  تیر ی مد در و  نماید می 

ها  تکشر نیا در  بودن دارسهام  موجببه تابعه های تکشر یعموم مجمع دررأی  حق مادر، داشتن 
 سهامۀ » قاعد عنوانبه آن از ه کهاست  تکشر آن رانی مد عزل  ا ی  انتخاب و ییتوانا طور،نیهم و

 .(۲33: 139۶شود )جنیدی و دیگران، یم برده نام  رهی مد تئ یه عضو یک  داشتن یعنی «ک بلو

 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب    1  ۀماد  ۲۲در حقوق ایران، بند  
 پذیرسرمایه شرکت در یگذاربا سرمایه که شرکتی»  شرکت مادر یا هلدینگ را تعریف کرده است:

 را  مدیره هیئت شرکت،  عملیات کنترل  یبرا  که کندمی کسبرأی    حق قدرآنانتفاع،   کسب جهت

لذا، از منظر قانون بازار، که از اولین   «باشد. مؤثر مدیره هیئت   یاعضا  در انتخاب یا و کند انتخاب
باشد، مالک تشخیص شرکت مادر و تابعه، تملک آن می  تعریف شرکت مادر  درخصوصمقررات  

شرکت مادر    ۀباشد. نمون   مؤثرمدیره را انتخاب یا در انتخاب آن    هیئتتواند  میزان سهامی است که می
 باشند.  سازی و پتروشیمی میهای خودرودر ایران، شرکت

جدید قانون تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی   ۀالیح  ۲۲۶  ۀالنهایه، در حال حاضر، ماد 
مصوب   اسالمی  شورای  هنوز  1391مجلس  که  است  االجرا الزم ،  تابعه/فرعی،    شرکت  ، نگردیده 

یش از پنجاه درصد شرکت تجارتی که ب»   نماید:می  تعریف  گونهاین  شرکت مادر و شرکت وابسته را 
مستقیم یا غیرمستقیم به شرکت دیگری تعلق دارد، همچنین شرکت تجارتی که به    طوربهآن    ۀسرمای
شده در اساسنامه و یا به هر نحو از قبیل کسب اکثر مدیران، تحت کنترل شرکت دیگر   بینیپیش طرق  

کننده  سرمایه آن به شرکت کنترل شود، اگرچه کمتر از پنجاه درصد  باشد شرکت تابع یا فرعی نامیده می

 
1. Holding Company/Parent Company 

2. Holding Company 
3. Head Quarter 
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تعلق داشته باشد. به شرکتی که از طرق مذکور کنترل شرکت دیگر را در دست دارد، شرکت مادر  
شود. شرکتی که به هر نحو از قبیل داشتن حداقل یک مدیر در شرکت و یا سهامداری عمده  اطالق می

 «شود.می نامیدهتحت نفوذ قابل مالحظه شرکت دیگر باشد، شرکت وابسته 

  توان بیان داشت، مقنن ایرانی، سه مصداق از شرکت مادر ارائه نموده است: می   تدقیق در مواد فوق،   با 
اول،  مادری   مصداق  ،   شرکت  لزوما  که  از    است  را های  شرکت   ۀ درصد سرمای   ۵0بیش  زیرمجموعه 

  دارد.   نیز در دست   رکت تابع را مستقیم یا غیرمستقیم در تملک خود دارد و به همین دلیل کنترل ش   طور به 
در اساسنامه و غیره کنترل شرکت تابعه را    بینیپیشمصداق دوم، شرکت مادری که به هر نحو از قبیل  

مصداق سوم، شرکت مادری که تنها با داشتن سهام عمده یا یک مدیر از اعضای    در اختیار دارد.
 باشد. می مالحظهدر شرکت تابع دارای نفوذ قابل  ت مدیره ئهی

رسد، می   جدید قانون تجارت، به نظر  ۀ بندی کلی و با توجه به مصادیق موجود در الیح در یک جمع 
مادر، برآمده است. نوع اول شرکت مادری است   /   عامدا  درصدد تعریف دو نوع شرکت هلدینگ   مقنن، 

هی  اعضای  اکثریت  داشتن  قبیل  از  مختلف  طرق  به  در  ئ که  مدیره  تابع »ت  را   «شرکت  فوق  شرکت 
تنها، با دارا بودن سهام عمده یا داشتن یک عضو   نماید و نوع دوم شرکت مادری است که می   « کنترل » 

دارد. شاید بتوان نوع اول را در حقوق ایران شرکت   « مالحظهنفوذ قابل »،  «وابسته »ت مدیره در شرکت  ئ هی 
گذاری گفته شده( و نوع دوم را شرکت در حکم هلدینگ نام یش )با توجه به تعاریف از پ   هلدینگ واقعی

مالحظه در شود، از عبارات کنترل در برابر شرکت تابعه و عبارت نفوذ قابل می   مالحظه   چراکه نمود.  
برابر شرکت وابسته استفاده شده است، یعنی در حقوق ایران شرکتی که تحت کنترل شرکت دیگر باشد 

 (.۲0:  1394شود )احمدزاده،  می   شرکت وابسته نامیده  رکت دیگر باشد تابعه و اگر تحت نفوذ ش 
برآییم تعریفی جامع از شرکت هلدینگ واقعی، در حقوق   درصدد با توجه به موارد فوق، چنانچه  

تجاری است و از های شرکت هلدینگ، یکی از اقسام شرکت »نماییم، بدین شرح است که:  ارائه ایران 
های ت مدیره، شرکت ئهای دیگر و با انتخاب اکثریت هی ی از سهام شرکت طریق تحصیل تمام یا بخش 

الیحه روشن   ۲۲۶  ۀکنترل با توجه به صدر ماد   ۀدهد. منظور از واژ می   دیگر را تحت کنترل خود قرار 
ت مدیره تسلط بر امور شرکت تابعه دارد ئانتخاب اکثریت اعضای هی   از طریق   است و شرکت هلدینگ 

 «ت مدیره را تعیین نماید. ئدارای میزانی از سهام باشد که بتواند اکثریت اعضای هی و باید  
 شرکت تابعه . ۱-۲

 انتخاب  اریاخت و  ، اکثریت سهام ی رأ  حق تیثرکا هکشود  می  به شرکتی اطالق تابعه،  تکشر

 راه،  دو  نیا از  یکی  از  استفاده مادر، با  ت کشر   است. گر ید تکیک شر  اریاخت در  آن ران ی مد شتریب

 و دوم،   ت موجودکشر یک  سهام ت یثرک ا  کند، اول، تملکتابعه    تک شر سیتأس به  اقدام است  نک مم
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 آن سهام  ه کلک یتکشر  خود. ی آن برا  سهام از  یبزرگ بخش  اختصاص با  د ی جد ت کایجاد یک شر

 اریاخت در آن سهام هک  در فرضی و شودمی  دهینامل«  امک ۀتابع»  ت کشر  باشد، مادر تک شر به  متعلق

(.  ۲34:  139۶شود )جنیدی و دیگران،  نامیده می   «ک مشتر ۀتابع»  تکشر باشد،  تکشر چند ا ی دو
شود.  نیز یاد  2« وابسته شرکتی »دیگر و  1«فرعی رکت »ش  مفهوم  دو با  است  ممکن تابعه شرکت از

در   اصلی شرکت  گذاریسرمایه تفاوت شرکت تابعه با این دو مفهوم بدین صورت است که درصد
است و شرکت   اصلی  شرکت  اختیار شرکت فرعی در  و یا کنترل  بوده درصد  ۵0از بیش شرکت فرعی

که است  شرکتی  نیز  کنترل  تعیین مادر شرکت توسط آن مدیریت وابسته   لیکن،   و شود، می و 

 (. 1۵7:  [الف]  139۶)رضایی،    سهام است درصد ۵0 از کمتر ها آن  در مادر شرکت گذاریسرمایه

  روند. می  به یک معنا به کار  «وابسته»و    «فرعی»الفاظ   گاهی المللی نیز بین تجاری عرف در
 شرکت اصطالح واقع در باشند، ولیکن، می  مادر شرکت مالکیت از یادرجه  دو بیانگر  هر  چراکه

 است.  فرعی شرکت در مادر  شرکت حداکثری  برابر مالکیت  در مالکیت حداقلی بیانگر وابسته
  اقتصادی نیز ۀ  توسع و همکاری سازمان سوی از مشورتی منتشر شده نظریات رسدمی نظر به

کاربرد   مبنای  بر سود تخصیص بر  مبنی که نمونه ۀمعاهد 9 لیکن، مادۀ دارند و نظر تفکیک،  این بر
 اعم  معنای وابسته، به های  شرکت»  لفظ  است،  واحدها  میان این  «مستقل ندگان کنمعامله صل»ا

است تحت های  شرکت و  فرعیهای  شرکت شامل  شده  گرفته  کار  به  مشترک  )کنترل،   سازمان« 

  (.۲13: 139۶وکیلیان و نوربخش، ؛ ، بند یک۲010اقتصادی سال ۀ توسع و  همکاری
در   الیحآهمچنین،  اصالحات  بهمن    ۀخرین  در  تجارت،  قانون  عنوان  98جدید  با    ۀ الیح»، 

  ۀ ، در ماد«داران خرد حمایت از سهام   منظوربهقانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت    ۀاصالح الیح
 آن را در اختیار دارد   شرکت تابعه، شرکتی تعریف شده است که شرکت اصلی، سهام کنترلی  مکرر،   1

سهام مورد نیاز برای قادر ساختن دارنده، به تعیین اکثریت    و سهام کنترلی، عبارت است از، حداقل
 شرکت تابعه. ۀ  عضای هیئت مدیرا

 شرکت مادر با شرکت تابعه  ۀتبیین رابط .۱-۳
 رابطه نیا مختلف ه ابعاد کوجود دارد    یمتفاوتهای  هینظر  تابعه و مادر  تکشر  نیب  ۀ مورد رابط در

 شود. یم اشاره  ها آن به لیذ داده است، در قرار تأمل مورد  را 
 کنترل و مدیریت   ۀنظری .۱-۳-۱

،   است،  همراه  کسی ر با  تابعه  ی هاتکشر در مادر، یها تکشر یگذارهیسرما ه ک آنجا   از اصوال 

 
1. subsidiary company 

2. Affiliated 
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 نترل ک نیا رد. یگیم صورت  مادر ت کشر تابعه توسط ی هاتکشر ردکعمل و  تیفعال بر یی هانظارت 

 شرکت مادر با گماشتن  و  باشد مادر  ت کشر سهام ۀ ت عمدکیمال  از  ی ناش است  ن ک مم  نظارت و

 نماید. یاعمال م را نظارت  و نترلک  نیا تابعه، ت کشر در بازرسان ا ی ناظران
 یمال تأمینوجود دارد، مانند:   ی مختلف یارهایتابعه، مع بر شرکت  برای اثبات کنترل شرکت مادر

 تکشر به ت فرعیکشر پرداخت روش  ، یگذارهیجهت سرما  یاصل تک شر تابعه توسط تکشر
 و حسابرسان و رانی مد بودن سانیک  ، ی ت اصلکشر در یفرع تک شر یمال محاسبات  ثبت  ، یاصل

 یسو از یفرع تک شر  ۀروزان یهاتیفعال بر مؤثر نترلک ، یاصل تک شر و  یفرع تکشر نیمسئول
واحد منسجم فروش نظام  وجود ، یاصل تکشر بودن    ت، کشر دو نیب  و  بودن    های یی دارا واحد 
 ، نظام یفرع ت کشر  ۀوسیلبه یاصل تکشر یتجار تیفعالانجام    ، یفرع تک شر و یاصل تکشر

 یتجار یبازو عنوانبه یفرع تک شر تیفعال ، یفرع تکو شر  یاصل تکشر در فروش یکپارچه
 ت کشر بین دو نانکارک انتقال  ونقل  ، یاصل تکشر  یتجار نام  از یفرع تک شر ۀاستفاد ، یاصل تکشر

 نترل ک اثبات  ضوابط و ، جملگی، عناصرکمشتر یتجار ری تصو در نهایت وجود  و یفرع و یاصل

 (. 18: 139۲است )محبی و ضیایی،  یفرع تک بر شر یاصل ت کشر
 و یرسم سمت نداشتن  با وجود  مادر،  تکشر الذکر، این احتمال وجود دارد کهدر موارد فوق 

تواند، می  مادر ت کشود. بدین صورت که، شر  یتلق  ی«عمل ری مدن »عنوابه تابعه، ت کشر  در  یقانون 
ۀ  خود را بگمارد و در عمل خود به ادار  ۀنشاند دست رانی مد تابعه،  ت کشر  شتر بریب نترلکاعمال   یبرا 

 (. Hofstetter, 1990: 584)  شرکت بپردازد 
 1نمایندگی  ۀنظری .۲-۳-۱

 مات،یتصم ی اجرا  و  ی ریگمیتصم در نماید و می عمل ندهینما  یک  ۀابمث به تابعه تک گاهی، شر

 گروه،  ی تجارهای  تکشر مادر ی هاتکافتد که شرمی  است. این فرض زمانی اتفاق استقالل فاقد

 یبرخ  بودن آورتیمسئول ای بودن برنهی هز ،یقرارداد ای یقانون  یهاتیهمچون ممنوع یلیدال به
   (.۲3۶: 139۶)جنیدی و دیگران، نند کیم تابعه یها شرکت سی تأس به اقدام ،یتجارهای تیفعال

اگر احراز    مثال،  عنوانبهاحوال خاص پرونده است،  وفوق با دادگاه بسته به اوضاع  ۀ احراز رابط
ثانوی شرکت مادر بوده است،  تابعه صرفا  شخصیت  بدین توضیح که شرکت فعالیت    شود شرکت 

در    ؛ای ندارد است و از خود اراده دهد، بلکه جهت کنترل شرکت دیگری  نمیانجام    تجاری خود را 
 انکام نیاصیل خواهد بود و در فرض جبران خسارت، ا عنوانبهنهایت تعهدات برای شرکت مادر، 

 
1. Agency theory 
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 قلمداد شود.   مسئول  ی و و شود مراجعه  یاصل و متعهد  لیاص به  ندهینما یجا  به  تا است  فراهم 
 1بنگاه اقتصادی منفرد ۀنظری .۳-۳-۱

، در بعضی یحقوق  تیشخص استقالل و زیتما وجود با ، یتجار   گروه  یک عضو یهاتکشر
 هک اندوابسته گری دیک  به یااندازه  به و پردازندیم یتجارت  تیفعال به  ی اگونه هم به  با یهمگ  مواقع، 

 باشند. واحد می ییدارای دارا  و هستند  یشخص واحد ییگو
تواند اماره بر اختالط  می  است، گذاشته  تابعه  بر شرکت  عملی و  قطعی  اثر  مادر، اگر شرکت 

 را تابعه شرکت ۀسرمای تمام  مادر، شرکت کهجایی    مثال،   عنوانبه  .دارایی شرکت مادر و تابعه باشد
 ۀ سرمای واسطه،  شرکت  آن سپس و  ایجاد را  ایواسطه شرکت مادر،  و یا شرکت نمایدمی  تملک

 Van)  باشدمی  تابعه شرکت  بر  مادر  شرکت قطعی اثر مصادیق از  نمایدمی تملک  را شرکت مادر

Der Woud & Jones, 2012: 37.) 
 و عدم استقالل شرکت تابعه،   تابعه  ت ک شر بودن ی واه  ۀ امار عنوان به است   نک مم یی وحدت دارا 

 همچون  گروه  ثالث،  اشخاص  نظر  از ه ک آن لی دل  به  ، یحالت  ن ی شود. در چن  مادر  تک شر ت ی مسئول  سبب

 باشد.می   تسری مادر قابل  تک شر به  تابعههای  ت ک شر ون ید  شود، ی م  انگاشته ی واحد شخص 
 هدف از تأسیس شرکت تابعه. ۲

گذاری، حاکمیت سیاست یکپارچه، استفاده از های مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایه شرکت 
تواند با داشتن ی ها، بدین نحو که شرکت مادر م جویی در هزینه مدیران متخصص و کارآمد، و صرفه 

های افراد متخصص، در چندین شرکت زیرمجموعه، از طریق تسهیم خدمات و به کارگیری مهارت 
 (.۲0:  1391اللهی و دیگران،  )سبحان   نمایندمی   کند، اقدام به تأسیس شرکت تابعه  ی جویهزینه صرفه 
مالیاتی در کشور  ی  هامندی از معافیتهای چندملیتی در بیشتر مواقع نیز، به دلیل بهره شرکت

 . نمایندمی های تجاری عملصورت گروه شرکت میزبان و استفاده از نیروی کار ارزان به

جهت  ها  شود که شرکتمی  نچنان مهم تلقیآبا وجود این، گاهی اوقات، غایت نهایی کسب سود  
متوسل ابزارهای غیرمشروع  به  آن  به  ازدیاد شرکتمی  نیل  قرن  های  شوند.  در  به  تجاری  و  حاضر 

  ۀان کشورهای مختلف در کنار توسعگذارقانونتوسط  ها  رسمیت شناختن شخصیت حقوقی برای آن
( در این  ۵7:  1398اری،  ن)شاملو و دانش  شرکتی شده است  جرایمسبب گسترش  ها  ن آ فعالیت    ۀدامن

تفاده راستا، ممکن است شرکت مادر از شرکت تابعه در جهت مقاصد و منافع نامشروع خود سوءاس
 ۀ شرکت تابعه باشد و یا در زمان ادار  سیسأتواند، در ابتدای تنماید. سوءاستفاده از شرکت تابعه می 

 
1. Single Economic Unit Doctrine 
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ت ابتدای  در  مؤسسانأشرکت.  اگر  تابعه،   از غیر  قصدی تاسیس شرکت  از شرکا،  و سیس شرکت 

 مدهشرکت برآ تشکیل به دالیل دیگر، درصدد  و داشته  شرکت  موضوع  دادنانجام    و سود تقسیم

مسئول پرداخت خسارات    شود و با استناد به عامل تقلب، شرکت مادرباشند بطالن شرکت اعالم می
 (.98و  97: 1394و خسارات ناشی از مسئولیت مدنی است )جنیدی و زارع،  قراردادی

تابعه به هنگام اداربرای سوء آنکه   اول  است،   متصور فرض نیز، دو  تکشر   ۀ استفاده از شرکت 
شود  معرفی و تبلیغ می  واقع برخالفمقابل،   طرف  فریب هدف  لیکن با  واقعی تشکیل و  نحو بهشرکت  

از   اصلی  و هدف انگیزه  اما شده، تشکیل جدی ۀاراد  با و واقعی طوربه شرکت هک نآ  )تدلیس( دوم 
از آن    ۀاستفادو   قانونی تکالیف و تعهدات  از فرار برای آن از استفادهسوء شرکت،  تشکیل ابزاری 

مانع نفوذ حقوقی    «تدلیس»عمومی    ۀاستناد به نظری  توانند باها میدر فرض اول دادگاه  )تقلب(.  است
( و در حقوق کیفری نیز  31:  1390نیا و همکاران،  )شهبازی  چنین اشخاصی شوند  ۀاقدامات متقلبان 

 درخصوص ای  مقرره وجود  به عدم    از مصادیق کالهبرداری قلمداد گردد. در فرض دوم نیز با توجه 
  های تجاری، ناگزیر از مراجعه به عمومات حقوقی و قواعد فقه اسالمی موضوع در حقوق شرکت

 شود.باشیم که در نوشتار حاضر بدان پرداخته میمی 
 شرکت مادر از شرکت تابعه  ۀاشکال سوءاستفاد . ۳

اداره،   حقوقی شخصیت  ۀ استفادسوء زمان  در  تابعه،  یاد    ۀ استفاد  عنوانبهشرکت  آن  از  ابزاری 
 هویت  1کردن  مخفی برای  ابزاری عنوانبه شرکت از شود شود. بدین صورت که، اگر مشخصمی 

استفاده است، سوء شده و مقاصد شرکت مادر استفادهها  ، برای تحقق انگیزه رامو واقعی متصدی
است. می  ابزاری  ۀاستفاد  محقق شده  زمانی محقق  تابعه  تابعه  از شرکت  استقالل شرکت  شود که 

زیان شرکت   گیری در راستای منافع شرکت مادر و بهتوسط شرکت مادر، رعایت نشود. مانند تصمیم
توجهی به ساختارها و ارکان شرکت تابعه  تابعه، فقدان تفکیک سرمایه میان شرکت مادر و تابعه، بی

 (.۶4: [ب] 139۶)رضایی، 

تواند برای اهداف فرار از دین،  ابزاری از شخصیت حقوقی شرکت می  ۀاستفاد  ترینمهمازجمله  
رویه مالیاتی،  رقابت  فرار  در  انحصار  ایجاد  جمله  از  ناعادالنه  تجاری  به  های  ادامه  در  باشد. 

 
 حمایت مانند کالهبرداری، شرکت( بودن )پوشش حقوقی شخصیت امتیازات ابزاری از ۀشایان ذکر است استفاد. 1

محاکم   که است مواردی جمله از اشحقوقی  تعهدات از شرکت و خریداران، فرار طلبکاران مانند ثالث اشخاص از
 اند، نک:المللی محکومیت شرکت مادر پذیرفتهبین

Ziegler Andreas, R., & Qureshi, A. (2011). International economic law. Sweet & Maxwell. 

p: 87. 
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 شود.های تجاری، پرداخته میگروه شرکت ۀگیری هریک در ساختار پیچیدشکل
 فرار از دین .۳-۱

ای که  گونهاستفاده باشد. بهای جهت سوءتواند وسیلههای دو شرکت، میتنیدگی حسابهمدر
دهد اما آن را به حساب  میانجام    آنکه اقدام را برای خویش  رغمعلیهر یک از دو شرکت مزبور،  

منظور نماید. یا شاید معامالتی که نافع به حال شرکت نیست را به حساب شرکت دیگر  دیگری منظور  
نماید تا چنانچه بعدا  مشکلی پیش آید به دلیل استقالل شخصیت حقوقی شرکت و عمدتا  به دلیل  
محدود بودن قالب آن، تنها آن شرکت و در نهایت، تنها اموال آن برای طلبکاران در دسترس باشد.  

لی عمدتا   های مادر و تابعه وجود دارد، وامکان تصور این دو وضعیت نسبت به هر یک از شرکت
ر معامالت مضر  پ  ها، س  استفاده کرده و شرکت تابعه را به تعبیر غربیشرکت مادر از این وضعیت سوء

 دهد. تشخیص این امر مستلزم اظهارنظر کارشناسان خبره است. به حال خویش قرار می
 از فرار  قصد  به  و  خود  واقعی  ۀسرمای  کردن  مخفی  برای  قادر خواهد بود،  مادر،  همچنین، شرکت 

دهد و از دسترس طلبکاران خارج کند  انتقال  تابعه  شرکت  به  قرارداد  قالب  در  را  خود  دین، دارایی 
 گیرد.انجام    غیرصوری  یا صوری  شکل  به  است ممکن متقلبانه انتقال این  (. ۶3:  [ ب ]  139۶)رضایی،  

 در قانونی ندارد.  آثار  هیچ  و باطل بوده  عدم وجود قصد دلیل  به  قرارداد  باشد،  صوری  اگر معامله

 از  مقدار آن  نموده و دعوا  طرح  شرکت تابعه  طرفیت  به توانند می  مادر  شرکت طلبکاران  شرایطی چنین 

 دارایی فوق  پرداخت توان  تابعه،  اگر شرکت و کنند  مطالبه  ، است شده  منتقل صوری طور به  که را  دارایی 
 اگر اما  بخواهند. را  شرکت تابعه انحالل توانندمی  طلبکاران  باشد،  خود نداشته ۀاندوخت  محل از را 

 خدشه  قابل شرایط  حسب بر  است ممکن  نیست، ولی باطل ابتدا  از همان  نباشد،  صوری معامله

1تجارت  قانون  4۲4 ۀ ماد شرایط چنانچه  برای مثال،  باشد.
 .است فسخ قابل  معامله گردد،  محقق 

 تابعه،  شرکت مالی ساختار تجدید  ۀ به بهان  تواندمی   مادر، جهت فرار از دین،  شرکت این،  افزون بر

 مالی خویش، نماید. هایصورت  در ذکر  بدون  شرکت مزبور،  به  خود  داراییۀ  متقلبان  انتقال به اقدام 
 فرار مالیاتی. ۳-۲

به اشاره  کلی  در حالت  مالیاتی  حسابانجام    فرار  مانند  غیرقانونی  ارائاقدامات    ۀ سازی، عدم 

 
»هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی دارد: قانون تجارت بیان می 4۲4 ۀماد. 1

ف خود برای فرار از ادای شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقمقام قانونی آنها ثابتکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم
المعامله بوده است آن معامله  حیندین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت

سال  قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو 
 شود.« ه پذیرفته می از تاریخ وقوع معامله در محکم
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های اقتصادی زیرزمینی، برای فرار از پرداخت مالیات دارد. در این راستا و برای  فعالیتانجام    دفاتر، 
  شود، سودی که به آن مالیات تعلق می   رسیدن به این هدف، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات

د، به  گردنشود و یا اقداماتی که سبب تخفیف مالیاتی می پنهان می   گیرد، میزان یا منبع درآمدهامی 
در تمامی کشورهای    (. تقریبا  Alm & Torgler, 2006: 230شوند )می  باالتر از میزان واقعی اظهار

البته سهم مالیات   گردد.می   تأمینای از منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات  جهان، بخش عمده
 (. 1۲4: 1393)خانی و دیگران،  باشداز کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت می

با فرار مالیاتی شرکت از  های  توان اذعان نمود که گروه شرکتهای مادر میدر ارتباط  مادر که 
 تواند با انتقال سود و زیان به یکدیگر از پرداخت مالیات فرار نمایند.چندین شرکت تشکیل شده، می

، بین قصد واقعی و قصد اظهار شده خود  این اتفاق، زمانی رخ می دهد که طرفین قرارداد، عامدا 
ثمن   عنوانبهدر قرارداد    آنچهوضعیتی که طرفین قرارداد به قیمتی باالتر از    شوند. مانندتفاوت قائل  

 جهت فرار از مالیات به توافق رسند.  اند، کرده ذکر
 1های تجاری ناعادالنه رویه. ۳-۳

 در  نوین مباحث  از یکی عنوانبه ناعادالنه  یتجار ی هارویه ، ی فناور رشد  دلیل به  امروزه، 

 ناعادالنه  ی تجارهای  رویه  ترینمهماز جمله  .  است  گرفته  خود به  واالیی جایگاه  رقابت، حقوق

 سازی اشاره نمود.توان به ایجاد انحصار در رقابت و حسابمی 
تواند از انحصار  کافی رشد نماید می   ۀ اندازدر علم اقتصاد، یک شرکت هلدینگ عمودی اگر، به

نماید. استفاده  بازار  توافق  یکدیگر با  صنعت، خاص ی هاحوزه  در ی تجار ی هاگروه شرکت  2در 
از نگاه معینی حد در را محصوالت قیمت تا کنند می  امر سبب  این    رقابت بین بین رفتن دارند. 

اقتصاد فرض  در  .شودمی  هاقیمت تثبیت ۀپدید بروز موجب  و  یفعاالن   یجا به هاشرکت این 
و انحصار بازار را به دست    داشته نگه مشخصی  سطح  در راها  قیمت تبانی، با  یکدیگر، با  رقابت 

 (.1۵۶: 1393)قپانچی و همکاران،  گیرندمی 
 بازار و یا در خاص  کاالیی تولید انحصار  تحصیل   با هدف  مادر شرکت  در حقوق ایران نیز، اگر 

 
1. Unfair Trade Practices 

به شرکتی گفته می.  2 تابعه شود که دارای شرکت شرکت هلدینگ عمودی  آن های  بین  باشد که   ـ خریدار ۀ  ها رابطای 
هر شرکت،    شود که خروجی )محصوالت(ای تشکیل میکننده وجود داشته باشد. در این نوع هلدینگ، زنجیرهعرضه 

تولید  ۀ  کدام قسمتی از زنجیر  های تابعه هرعبارتی در هلدینگ عمودی شرکت ه اولیه( شرکت دیگر است. ب  ۀ)ماد  ورودی
 Structure of Russian Holding CompaniesThe Management  .Clarke, S. (2004) هستند. نک:
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 موضوع دیگر نماید این شرکتی کنترل  و یا سهام تملک به  مبادرت  مسلط،  اقتصادی وضعیت ایجاد

 هایسیاست اجرای قانون  44ۀ  ماد  موجببه که  شود تلقی  رقابت مخل  اعمال مصادیق از تواندمی 

 حقوقی یا حقیقی شخص هیچ»  ماده این  موجب  است، به شده منع  اساسی  قانون  44ل  اص کلی 

 رقابت در  اخالل موجب که کند تملک ینحوبه را  دیگر  هاییا بنگاه هاشرکت سهام  یا سرمایه نباید

 « گردد. چند بازار و یا یک در
.  نارواست  ی هایسازیا حساب ی حسابدار ها،شرکت ۀناعادالن ی تجار یهارویه از دیگر  یکی

 اضرار به منظوربه یا  ی دیگر یا خودۀ سوءاستفاد منظوربه که  است یآمیزخدعه عمل یسازحساب

مبالغ  یف  یبا تحر آن،  ۀنتیج  در و گیرد انجام    شخصی افشایا حذف  ی مال  یهااز صورت   ا موارد 
  نابود،  شده،  تهیه یحسابدار جهت  که یسند یا حساب ر سوابقییا تغی  یارکتواند شامل دستمی 

ارائ  یدستکار یا،  مخدوش یا  و  مالی  عمد ینادرست    ۀ سند  حذف  ر  یسا  ا یستدها  دادو  وقایع،   یا 
 (.1۵7: 1393)قپانچی و دیگران،  باشد یمالهای  ت در صورت یاطالعات بااهم

 به  اقدام بیشتر  سود کسب مالیات،  از فرار  از جمله متعدد دالیل  به های تجاری،گروه شرکت

این.  نمایندمی  نارواهای  یسازحساب  مالی یهاحساب در یدستکار با  حوزه  متخصصان 

 دهند. می نسبت هاشرکت به  را  یامور کذب و پنهان کرده را  مالی حقایق، ها شرکت

 های شرکت تابعهبه شرکت مادر در قبال فعالیت تبیین تسری مسئولیت. ۴

های شرکت تابعه، الزم به ذکر  پیش از پرداختن به تبیین مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت
 مابین حقوقی شخصیت تعدد یا  و  وحدت به راجع  های مادر، نظراتیگروه شرکت  است که در مورد 

مادر وجود دارد. بررسی    شرکت مطلق  مسئولیتیا عدم  و  مسئولیت نتیجه رد و  ها شرکت گروه  این
 نظریات فوق، حایز اهمیت است. 

نکه  بایست به تقابل دو واقعیت حقوقی و اقتصادی توجه کرد. ای های تجاری، می گروه شرکت   ۀ در زمین 
باشد و در برخی  واقعیت حقوقی هر شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دیگری می   بر اساس 

محدود در برابر شرکت هستند. ولیکن،    داران هم دارای مسئولیت سرمایه، سهام های مانند شرکت   ها آن   از 
اساس  و    بر  اقتصادی  عمل   آنچه واقعیت  که    در  بوده  این  آن هستیم،  شاهد  گروه  شرکت نیز  یک  های 

به   ۀ مجموع   صورت به  نمایند و شرکت مادر کنترل و مدیریت مجموعه را به  می   پیوسته عمل هم واحد و 
 . های تابعه دارد مطلق در برابر اقدامات شرکت   پس بر این اساس شرکت مادر مسئولیت   ؛ دست دارد 

وجود »آید، یکی اصل  اصل به وجود می  الملل دواین دو واقعیت در حقوق تجارت بین  بر اساس
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که به واقعیات اقتصادی    2«وجود واحد»که مبتنی بر واقعیات حقوقی است و دیگری اصل    1«مستقل
تری در حقوق کشورهاست،  های مستحکمدارای پایه  «وجود مستقل»عملکرد گروه توجه دارد. اصل  

ای موارد های حقوقی در پاره نظام   دلیل،   ، زمانی که بحث مسئولیت مطرح باشد، به همینخصوصبه
مدیریت  و با استفاده از سوء  «خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»استثنایی با تمسک به دکترین  

تابعه، مسئولیت مقدم،  )کاویانی و قاسمی  نمایندکننده تحمیل میبر نهاد کنترل   را   و کنترل شرکت 
 قواعد  عنایت به عمومات حقوقی و با  قانونی موجود،   خل به توجه در حقوق ایران، با  (.1394:3۲

مسئولیت ناشی از مالکیت  »  ، «فعلیه الغرم  الغنم  له  ن»م  ، «منع سوءاستفاده از حق» فقهی همچون 
 مسئولیت به مربوط و موادب«  سبی»ت  ، «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر»  ، « یا کنترل شرکت تابعه

در  شرکت  مسئولیت مبنای عنوانبهمدنی،   می  اعمال برابر  مادر  تابعه،  صورت  شرکت  در  توان 
قا  ۀاستفادسوء تابعه،  شرکت  از  مادر  دادگاهئشرکت  باشیم.  مادر  شرکت  مسئولیت  پذیرش  به  ها  ل 
قانون  1 ۀاز حق و الضرر و به استناد ماد استفادهتوانند با استناد به اصول فقهی و حقوقی منع سوء می 

االجرا شدن قانون فوق(، تجارت )در صورت الزم   جدید قانون  ۀالیح  ۲37  ۀمسؤولیت مدنی و ماد
 شرکت مادر را در قبال اقدامات شرکت تابعه مسئول قلمداد نمایند. 

شرکت مادر در قبال    تسری مسئولیت  درخصوص در ادامه به بررسی قواعد فقهی و حقوقی ایران،  
 شود.می های شرکت تابعه پرداختهفعالیت

 غرم من له الغنم فعلیه ال ۀقاعد .۴-۱
فقهی است که خسارت ۀ  قاعد قواعد مسلم  از  الغرم یکی  فعلیه  الغنم  له  دنیا  یهامن    ی متنوع 

 حقوق به توجه  (.۲۲۵:  138۵ان به این قاعده توجه نمایند )کاتوزیان،  دانحقوقمعاصر سبب گردیده  

  نمایند، ضرورتمی معامله مادر شرکت به وابستگی آن اعتبار به تابعه شرکت با که  ثالثی اشخاص
 از تابعه شرکت که آنجا   از  .شودمی  متذکر تابعه اقدامات شرکت قبال در را  مادر مسئولیت شرکت

 در است، برخوردار ثالث  اشخاص به هوارد  خسارات جبرانی  مالی کمتری برا توانایی و  امکانات 

 شرکت  با گروه وارد معامله   کل اعتبار  گرفتن  نظر  در با  ثالث  اشخاص موارد،  از  بسیاری  که در حالی

  ۀ کنندکنترل  عنوانبه مادر سود، شرکت کسب  و عملیات زمان در که گونه   همان لذا، شوند، می تابعه
 نیز ورشکستگی و یا زیان زمان در کند،آن می دهیجهت و  عملیات هدایت  به اقدام  تابعه، شرکت 

 (.1۵7: 139۲نیا،  مازندرانی و ذاکری بپذیرد )صالحی  را  خود اقدامات مسئولیت باید

 
1. entity principle 
2. enterprise principle 



 ۱۴۰۰بهار  / ۱۱۳مارۀ / ش ۸۵ دورۀ /                                                

 

۲۹۸ 

 غرور  .۴-۲
اصطالح غرور در فقه و حقوق، صدور کاری است از جانب فردی که سبب ضرر دیگری شده  

خسارت  این  و  آن    است  دادن  قریب  قصد  است، هرچند  تحمیل شده  فرد  به  فریب خوردن  راه  از 
 (. ۵9: 19۶9)البجنوردی،  شخص مد نظر نباشد

تواند شرکت تابعی باشد که به  می  های تجاری، مصداق بارز این قاعدهگروه شرکت  درخصوص 
و سبب فریب   استفاده نموده  یا عالمت تجاری شرکت مادر در مکاتبات خود  از عنوان  هر طریق 

شود. حتی ممکن است اشخاص ثالث به گمان انعقاد قرارداد با  می اشخاص ثالث در انعقاد قرارداد
 را قبول کنند و وارد مراودات مالی شوند.  یک شرکت قدرتمند تعهداتی

در این    .پذیر خواهد بودغرور امکان ۀدر این فرض حکم به مسئولیت شرکت مادر به استناد قاعد
صورت شرکت مادر که که از نام و اعتبار خود سوءاستفاده نموده است و به نوعی در شرکت تابعه  

اگر چنین قصدی نداشته باشد باشد  درج کرده است و حتی  القایی شده    ،ولی عرفا  موجب چنین 
 (70: 1394)احمدزاده،  فوق با شرکت تابعه مسئولیت تضامنی خواهد داشت ۀمطابق قاعد

در قانون و   «کنندهایجاد ظاهری گمراه»  عنوانبه  شایان ذکر است مبنای فوق در حقوق فرانسه، 
کند،    ۀروی اعتماد  وضعیتی  بر  شخصی  اگر  که  شکل  بدین  است.  شده  ثتبیت  کشور  این  قضایی 

باشد و برای حکم به مسئولیت، اطمینان و اعتماد فرد به  می   وضعیت، موظف به حفظ آن  ۀ ایجادکنند
نیازمند اثبات است، لذا، اگر شخص با این اطمینان معامله نماید که شرکت تابعه    هظاهر ایجاد شد

قر خوددر  مادر  ارداد  شرکت  از  نمیمی  عمل مستقل  فوق،  مبنای  اساس  بر  به نماید،  حکم  توان 
 (.  1۶۶: [الف] 139۶ )رضایی،  مسئولیت شرکت مادر داد

 مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه  .۴-۳

فعل   تواند با عنوان کلی مسئولیت ناشی ازمی مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه،
)مسئولیت نیابتی(، نیز مطرح شود. هرچند ممکن است گفته شود، استقالل شخصیت حقوقی   غیر

تملک    ۀواسطشود، ولیکن، چون شرکت مادر بهمی  شرکت مانع از تسری مسئولیت به شرکت مادر
  اقدامات شرکت تابعه به  ، اکثریت سهام شرکت تابعه، کنترل و مدیریت شرکت تابعه را بر عهده دارد 

 (. ۶۶: [ب] 139۶)رضایی،   آن باشد بارزیانگوی اقدامات وی منسوب است و باید پاسخ
ت  که شرکاست    ینترل کمطابق با پذیرش مبنای فوق، شرط الزم جهت اعمال مسئولیت، حداقل  

زان  یص میتشخ  یهااز مؤلفه   یکیمات منتج به ورود خسارت به اشخاص ثالث، دارد.  یمادر در تصم
ت مادر  ک ه اگر شرکن اعتبار  یت تابعه است، بدکت مادر در شرک زان سهام شریل، منترکن حداقل  یا

ت نقش کمات مربوط به آن شرین روش در اتخاذ تصمیت تابعه بوده و از اکسهام عمده در شر  یدارا 
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ت کن شریتوان ایمات، مین تصمیاز ا  یناش  یای داشته باشد، در صورت ورود خسارت بعدعمده
 انگاشت. را مسئول 

  شود، زیرا،یت حاصل نمک شر  ۀت سهام عمدکیدلیل مالنترل تنها بهکن  یه اکد توجه داشت  یبا
اوقات،   م  موجببهنترل  کبرخی  تحقق  نیز،  از شرییقرارداد  بعضی  در  گروه،    یتجار  یهاتکابد. 

 یسهم  چیت مادر هکشر  ینمایند، ول یم  یداریگر را خری د یک تابعه سهام    ی هاتکه شرکمرسوم است  
ل شود،  ی دار عمده تبده به سهام کست  ین  یااندازه ا سهامش بهیتابعه ندارد    یها تکاز شر  یکچیدر ه

بری ری ، مدی قرارداد  ۀلیوسولیکن، به را  به  یهاتک گیرد و شرعهده می  ت گروه  امال   ک صورت  تابعه، 
در، دست به مداخله و  ه شرکت ماکنمایند. در این هنگام، زمانییت میرانه، مقررات را رعایسختگ

ست  ک ورش  یتجار  یها تیت در اثر فعالکن شریت تابعه زند و اک ت شریری نظارت چشمگیر در مد
خواستار حق    یستگک علت ورش   ه بهکت تابعه را  کان شری  بایست خسارات د  می  شود، شرکت مادر، 

 (.  ۲4۶: 139۶)جنیدی و دیگران،  خود هستند، جبران نمایند
 1قضایی مسئولیت مدیران سایه   ۀقوانین و روی  موجببهدر این خصوص، در حقوق انگلستان،  

 مثال در دعوای  عنوانبهباشند. می مادرهای شرکت  ، پذیرفته شده است که مصداق بارز مدیران سایه 
«CSR  ی  یدعوا در خواهان د، یاقامه گرد   3ز ول  وساوزین در الکامن ییقضا نظام  در هک ، 2«رنپچ هیعل

 و  علت صدمات  به  ی و دهد. قرار  ب یتعق تحت  را مادر تکشر یک  ،یقانون  ق یطر از  شد موفق
بود،  تابعه متحمل   های تکشر از  یکی وب یمعهای  دستگاه با  ارک علت   به  ه کهایی  زیان  از شده 

 نیا به مسئول قلمداد نمود،  صدمات،  نیبرابر ا در را  مادر تکشر کرد. دادگاه، تیاکش مادر تکشر
 یتیری مد تمام اقدامات جهینت  در اند وبوده مادر تکشر نانکارک تابعه، تکشر رانی مد  تمام  هکاستناد  

حیث    نیا از مادر  ت کشر و  گرفته قرار  مادر  ت کهای شرمشی خط  و ها استیجهت س در مادر  ت کشر
برابر املک تیمسئول تابعه    تکشر رانی مد قصور و  یوتاهک از  گرفته  نشئت هک دارد خساراتی   در 

 (.۲03و  ۲0۲: 1393)قنبری جهرمی و باعبان،   باشدی م
این    موجببهجدید تجارت به این موضوع اشاره کرده است،    ۀالیج  ۲37  ۀ در حقوق ایران، ماد

 
ت مدیره کنترل مستمر داشته و برای رهایی از  ئبر اکثر اعضای هیکه  مدیر سایه، در حقوق انگلستان فردی است  .  1

عنوان مدیر شرکت محسوب  کند. در حقوق انگلیس چنین فردی بهمسئولیت، شرکت را از پشت صحنه مدیریت می
شود، در صورتی که از  ، مسئول واقع میشود و ملزم به رعایت وظایف مدیران است و در صورت تخلف از وظایفمی

کردی،   (.113: 139۲مزایای مدیریت برخوردار نیست )عیسایی تفرشی و آ
2. CSR v. Wren. 
3. New South Wales 
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از انحالل معلوم گردد  »  ماده اموال شرکت برای تأدیه  در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس 
  19نفع هریک از مدیران را که مطابق ماده  تواند به تقاضای هر ذیدیون آن کافی نیست، دادگاه می

اند به تأدیه آن قسمت اند یا با اعمال تقلب، مفاصاحساب أخذ نموده این قانون مفاصاحساب نگرفته
محکو است  نشده  ممکن  شرکت  اموال  از  آن  پرداخت  که  دیونی  شود از  ثابت  اینکه  مگر  کند،  م 

و یا تخلف صریح آن مدیر از مفاد قوانین،   جرایمورشکستگی شرکت یا کافی نبودن اموال آن ناشی از  
عادی   ثابت شود مجمع عمومی  در صورتی که  است.  نبوده  اساسنامه شرکت  و    رغمعلیمقررات 

گیری  ه به هنگام تصمیمهای مالی را تصویب کرده است، شخصی کتخلفات مدیر یا مدیران صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم، متعلق به وی بوده یا به هر نحو    طوربهبیش از پنجاه درصد سرمایه شرکت،  

نفع است،  کنترل مجمع را در اختیار داشته است مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص ذی
 « تصمیم مجمع به وی مستند نبوده است. مگر اینکه ثابت کند

مطابق با اصول   .ماده، به مسئولیت مدیر در صورت ورشکستگی شرکت اشاره دارد قسمت اول  
 1347قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب    ۀالیح  143  ۀو قواعد حقوقی است و در ماد

جدید تجارت است. بر طبق این قسمت،   ۀ شود. ولیکن، قسمت دوم ماده، نوآوری الیحنیز دیده می
های مالی را تصویب کرده باشد،  تخلف مدیر یا مدیران، صورت   رغمعلیچنانچه مجمع عمومی  

مستقیم یا غیرمستقیم،    طوربهشرکت،    ۀسرمای  گیری بیش از پنجاه درصدشخصی که به هنگام تصمیم
مسئول جبران خسارت وارد    ، داشته است متعلق به وی بوده یا به هر نحو کنترل مجمع را در اختیار  

تواند شرکت مادر باشد. اگر شرکت مادر  نفع است. مثال بارز این شخص، میشده به اشخاص ذی
بخواهد این اماره را از اثر بیندازد باید ثابت کند تصمیم مجمع به وی مستند نبوده است. در حقیقت،  

نفوذ در   ۀیریت و یا تملک اکثریت سهام را اماردر این ماده، صرف در اختیار داشتن مد  گذارقانون
گیری دانسته و چنین شخصی را بر مبنای مسئولیت ناشی از مالکیت و یا کنترل شرکت تابعه  تصمیم

(. با توجه به لزوم اثبات عدم استناد تصمیم مجمع  14:  139۶)پورزاد،    مسئول به حساب آورده است 
 دامات شرکت مادر و زیان ضروری است.  بین اق  رابطۀ سببیتبه شرکت مادر، وجود 

 )مسئولیت نیابتی(  مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر .۴-۴
مسئولیت »است و    «شخصی بودن مسئولیت» مدنی، اصل بر    در حقوق ایران، در باب مسئولیت

، استثنایی بر اصل فوق است. در حقوق ایران، برخالف سایر کشورها مانند  «مدنی ناشی از فعل غیر
قاعدفرا  که  مواد   درخصوصکلی    ۀنسه،  در  است،  شده  مطرح  غیر  فعل  از  ناشی  مدنی  مسئولیت 

)مسئولیت سرپرست ناشی   7مواد   فعل غیر مطرح شده است.   ای، مسئولیت مدنی ناشی ازپراکنده
قانون مسئولیت مدنی به    )مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر(  1۲و    از عمل مجنون و صغیر(
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 مر اشاره دارد.نوعی به این ا
همچنین مصادیق زیادی از مسئولیت ناشی از عمل غیر در رژیم حقوقی ایران جود دارد مانند، 

قانون دریایی، در مورد مسئولیت وکیل اول ناشی از    13  ۀ ماد  1و بند    11۲  ۀحمل و نقل دریایی ماد 
قانون مدنی و مسئولیت    ۶7۲ ۀعمل وکیل دوم در جایی که مجاز به واگذاری مورد وکالت نیست ماد

ماد جانی  عمل  از  ناشی  نوعی    30۶  ۀعاقله  بر  داللت  فوق،  مواد  تمام  اسالمی،  مجازات  قانون 
 ۀ مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر دارد و این موارد که به مختصر اشاره شد بیانگر گسترش دامن

تخصیص اکثر نموده مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر است که مسئولیت شخصی را دچار نوعی  
 (.۲۵4: 1398نیا و همکاران، )احمدی است

شود در حقوق ایران مسئولیت ناشی از فعل غیر  با تدقیق و بررسی در مواد قانونی، مشخص می
به دلیل نقض وظیف اشیا  از    عنوانبهمراقبت    ۀیا  مانند برخی  ایجاد مسئولیت  یک اصل حقوقی در 

 1کشورهای دیگر پذیرفته شده است. 
توجه به مبنای موجود در هریک از این مصادیق، نظارت و کنترلی است که موجب مسئولیت  

به  می  یاری رساندن  و  مواسات  فعل غیر،  از  ناشی  فقهی مسئولیت  مبانی  از  یکی  شود. همچنین، 
  آنجا   (. لذا، از۲۶0:  1391است )یزدانیان،    دیدهزیاندیگران است و جلوگیری نمودن از تضییح حق  

این کنترل  که شرک و کنترل شرکت مادر است و  نیز تحت نظارت  تابعه  است که شرط    ینحوبهت 
توان شرکت مادر را بر اساس میزان  مادر و تابعه، وجود کنترلی مؤثر است، در نتیجه می   ۀتحقق رابط

مالکیت سهام بر شرکت مادر نسبت به تابعه به    ۀمالکیت سهام شرکت تابعه و کنترلی که به واسط
 مسئول پرداخت خسارات است. ، تأثیرکنترل و  ۀآید به میزان درجمی  وجود
باشد و اگر ت شخصی میی ت ناشی از فعل غیر استثنایی وارد بر اصل مسئولیکه مسئول  اجآن  از 

مبنای فوق، به دلیل تفسیر مضیق اسثثنا، برای پذیرش مسئولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت  
 تسبیب خالی از فایده نخواهد بود. ۀنشود، استناد به قاعد تابعه، مورد پذیرش واقع

 تسبیب . ۴-۵

های حقوقی غربی که در قوانین و مقرراتشان، صراحتا  به مسئولیت مدنی شرکت مادر نظام   برخالف

 
 ۀ دارد، مادهای ناشی از فعل غیر را بیان می فرانسه به صورت کلی مسئولیت   دنیم انون  ق  1384  ۀعنوان مثال، ماده ب.  1

»شخص نه تنها مسئول خسارات ناشی از عمل   دارد:فوق، دربیان مصادیقی از مسئولیت ناشی از فعل غیر مقرر می 
اشیاء تحت   باشد یا مسئول خساراتها میگوی آن خود است بلکه مسئول خسارات ناشی از عمل کسانی که وی پاسخ 

 مراقبت خود نیز هست ...« 
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ای وجود ، در نظام حقوقی ایران در این خصوص مقرره 1در قبال اقدامات شرکت تابعه اشاره شده است
ای است گونه که شرکت تابعه، تحت نظارت و کنترل شرکت مادر قرار دارد و این کنترل به   آنجا   ندارد. از

و ملموس است. شرکت مادر به   مؤثر شرکت مادر و شرکت تابعه، وجود کنترلی    ۀکه شرط تحقق رابط 
رکت تابعه ش   ۀ تواند عنان و ادارمی   شده به شرکت تابعه های دیکته نفوذ خود و راهکارها و سیاست   ۀواسط 

هرگاه، بر اساس تصمیمات شرکت مادر، خساراتی از شرکت تابعه به اشخاص ثالث   را در دست بگیرد و 
 از شرکت مادر قابل مطالبه خواهد بود.  تسبیب،   ۀ وارد شود، خسارات فوق بر مبنای قاعد 

ت ولیکن، چون بر طبق قاعده، اصل بر آن است که در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول اس 
از مباشر باشد. در این مورد نیز برای مسئول شناختن شرکت مادر، باید اقوی بودن   مگر آنکه سبب اقوی  

دست داد و ه ای کلی ب توان قاعده سببیت شرکت مادر اثبات شود. بدیهی است در اثبات این رابطه، نمی 
ترل و نظارت شرکت چنین استنباط نمود که چون شرکت تابعه در هر حال و تحت هر شرایطی تحت کن 

تابعه  یا چند شرکت  که یک  زمانی  بلکه،  است.  وارده  خسارات  تسبیب مسئول  باب  از  است،  مادر 
درخور توجه بوده و در حقیقت، در برابر ایجاد   تعهدات خود را ایفا ننمایند، در حالی که سود کل گروه 

شرکت  از  بعضی  برای  تابعه، شرکت دیون  باشند  های  توانسته  دیگر  و های  رشد  اقتصادی   اعتالی   به 
مصداق که در این فرض   ترین مهم تسبیب مسئول باشد ولی،    ۀ تواند مطابق قاعدبرسند، شرکت مادر می 

 باشد.نیاز به اثبات دارد عدم استقالل شرکت تابعه و مباشرت شرکت مادر در تصمیمات اتخاذی، می 
دخالت   خاطر  به  مادر  شرکت  اگر  حالت،  این  شرکتدر  مدیریت  در  تابعه،  های  غیرمستقیم 

شرکت طلبکاران  به  خسارت  ورود  قاعدمسبب  مطابق  شود،  تابعه  جبران    ۀهای  به  ملزم  تسبیب 
 (.71: 1394خسارت است )احمدزاده، 

   شرکت مادر از شرکت تابعه  ۀراهکارهای مقابله با سوءاستفاد . ۵

های دولتی و  ساسی، بسیاری از شرکتقانون ا  44اجرای قانون اصل    در حال حاضر، در راستای 
سهام آنان به بخش خصوصی    بایدمی  دولتی بوده،   ۀ های خصوصی که دارای سهام مالکانیا شرکت

های مختلف از جمله واگذاری،  واگذار شود. در این حین، واگذاری سهام دولت در قالب و روش 
باشد. لذا مقابله با سوءاستفاده  میانجام    های تجاری در حالتحصیل، ادغام، و تشکیل گروه شرکت

 
 Corporate Law Reforme)    199۲استرالیا در قانون اصالحی شرکت های تجاری مصوب  عنوان مثال،  هب.  1

Act 1992 of Australia. ،مسئولیت شرکت هلدینگ در قبال طلبکاران شرکت تابعه را به رسمیت شناخته است ،)
شرکت تابعه داشته  ی در کنترل  اته نقش و نظارت برجس  )هلدینگ(،  کنندهاگر یک شرکت کنترل   همچنین در آلمان نیز

می تابعه  شرکت  دیان  پرداخت  مسئول  مادر  شرکت  گردد،  ورشکستگی  بعضا   یا  و  زیان  دچار  شرکت  و    باشد باشد 
 (.177: 1389)حسنایی، 
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 باشد. های زیرمجموعه، حایز اهمیت میهای مادر از شرکتشرکت
از سوء از دین جهت خارج کردن سرمایاستفادهجهت جلوگیری  فرار  احتمالی ازجمله،    ۀ های 

های  مکانیسم  بینیپیشهای تجاری ناعادالنه،  شرکت مادر از دسترس طلبکاران، فرار مالیاتی و رویه
شرکت گروه  فعالیت  بر  منظارتی  است.  الزامی  تخصصی  مادر   بر   ینظارت  یها سمیانک های 

شرکت یهاتیفعال تجاریگروه  سازمانمی   های  طریق  از  روش تواند  سایر  و  تخصصی  ها،  های 
های تجاری مانع  در نظارت بر فعالیت گروه شرکت  ند. ولیکن، باید توجه داشت افراطک دا یپ توسعه
 نشود. یاقتصاد رونق  و یگذارهیسرما جذب

های مادر پی برده است و در جدیدترین  به اهمیت موضوع شرکت  گذارقانون در حال حاضر،  
به همراه آخرین    جدید  ۀاقدام، در الیح قانون تجارت مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 

قانون مزبور،  ۲37 ۀ اخته است و در مادبه تعریف شرکت مادر و تابعه پرد  ۲۲۶ ۀ اصالحات، در ماد
گیری دانسته  نفوذ مؤثر در تصمیمۀ  صرف در اختیار داشتن مدیریت و یا تملک اکثریت سهام را امار

فوق،    ۀدر الیح  گذارقانونشمار آورده است. بایسته است  و بر همین اساس، شرکت مادر را مسئول به
های تابعه  های مادر در قبال شرکتشرکت  ن مسئولیتفصل مجزایی را به تعیین حدود، شرایط و میزا 

 . خود اختصاص دهد عۀهای مادر از زیرمجموشرکت ۀدر فرض سوءاستفاد
، فرار مالیاتی عمل  ۲74  ۀ در ماد  1394های مستقیم مصوب  در مجموع، هرچند در قانون مالیات

قانون    ۲7۵  ۀشش تعیین شده است و در ماد  ۀمجرمانه محسوب شده و برای مرتکبین مجازات درج
ممنوعیت   اجرای فرار مالیاتی اشخاص حقوقی نیز برای مدت شش ماه تا دوسال بهمزبور، ضمانت

  ۀ تعیین شده است، تبصراز یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری  
کیفری شخص حقیقی   کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت  دارد، مسئولیتفوق نیز مقرر می   ۀماد

نمی جرم  می  دباشمرتکب  نظر  به  ضمانتولیکن،  فرار  رسد  از  جلوگیری  برای  کافی  فوق،  اجرای 
شرکت تخصصیمالیاتی  مادر  است  نمی  های  بایسته  و  وضوع، م  درخصوص   گذارقانونباشد 

 . های بیشتری نماید، از جمله وضع جزای نقدی سنگینسختگیری 

های اقتصادی گروه که تمامی فعالیت  یطور  بههمچنین، تشکیل بانک اطالعاتی جامع و فراگیر  
های تجاری از طریق مراجعه و ثبت در این مرکز صورت و در اختیار واحدهای مالیاتی سراسر  شرکت

د راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. عالوه بر آن، ایجاد ثبات در  توانکشور قرار گیرد، می
 تواند کمک قابل توجهی به کاهش فرار مالیاتی نماید. قوانین و مقررات می 

متخصص و   رسد گزینش حسابرسانناروا نیز به نظر میهای  سازیجهت جلوگیری از حساب
های  حسابرسی گروه شرکت های تجاری(، برای امور)نه انتخابی توسط خود گروه شرکت  انتصابی
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  شود. برای  برخورد آنان  با  و  کشف  شرکتی  ی ناروا   یهایسازحساب تا   تجاری، موجب خواهد شد
 اجراهای کیفری نیز استفاده نمود. توان از ضمانتصحیح حسابرسان می ۀوظیفانجام 
 نتیجه 

 در جهان امروز است. در حال حاضر، در   مسائل  های مادر، از جمله جدیدترینگروه شرکت

سبب   امر است، همین نشده اشاره  تابعه   و  مادر شرکت بین  ۀرابط به  کشورمان، صراحتا   حقوقی نظام 
 دارد، در برخی موارد  کشور تجارت  و اقتصاد بر  وضعیت این  که کارکردهای مفیدی رغم علی شده تا
 های شرکت  گرفته و سوءاستفاده قرار شرکت مادر، مورد   ۀ های تابعه در راستای نیات متقلبانشرکت

 .برایند حقوق طلبکاران تضییع درصدد تابعه،  های شرکت تشکیل با مادر
جدید قانون تجارت به تعریف شرکت مادر و تابعه پرداخته   ۀ الیح   ۲۲۶  ۀ ، در مادگذارقانون هرچند  

 ۀ ریت و یا تملک اکثریت سهام را امار قانون مزبور، صرف در اختیار داشتن مدی   ۲37  ۀاست و در ماد 
شمار آورده است. ولیکن، با گیری دانسته و بر همین اساس، شرکت مادر را مسئول به نفوذ در تصمیم 

پرداختن به   درخصوص باشد و  االجرا نمی جدید قانون تجارت در حال حاضر الزم   ۀتوجه به اینکه الیح 
نمی  مقررات صریح  ابعاد موضوع کامل  فقدان  با  در حال حاضر،   رو روبه موضوع    درخصوص باشد 

 فعلیه الغنم له ن ۀ »م قاعد  ویژه به  موجود  حقوقی  و  فقهی مبانی  بررسی در  باشیم. در نهایت، بامی 

و   « شی از فعل غیر مسئولیت نا»،  «مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه » ،  «غرور »،  «الغرم 
 حقوقی اصل استقالل شخصیت ۀ قاعد  به  تعرض  عدم  بر  احتیاط، مبنی  رعایت  با  توان می ب« تسبی » 

 دانست.  مسئول  تابعه شرکت قبال  را در مادر  شرکت  شرایطی خاص،  تحقق  با ها، شرکت 
  ۀ قاعدمطلق نیست و با عنایت به  ها  در حقوق غرب نیز، اصل استقالل شخصیت حقو قی شرکت

حقوقی شرکت» حجاب شخصیت  کنار    «خرق  شرکت  حجاب  تقلب،  یا  و  زمان سوءاستفاده  در 
مسئول قلمداد نمودن  که  آنجا شود. ازمی داران اصلی دادهشود و حکم به مسئولیت سهام می گذارده

های  تکشر یحقوق  تیشخص استقالل اصل خالف های شرکت تابعه، شرکت مادر، در برابر فعالیت
 بر یاصل تک شر نترلک اثبات  از  شیب  یزیچ به آن،   توسل در  ، یدگیرس مراجع  لذا  ؛تاس یتجار

 دانسته و اثبات  شرط ر( را ی)تقص سوءاستفاده ای  تقلب وقوع معموال   و شمرندمی  الزم  تابعه را  تکشر

 پذیرند. مدنی می  گذارند و آن را در دعاوی مسئولیتیم یمدع ۀ دیگر بر عهد یادعا هر مانند را  آن
در این خصوص در حقوق کشورمان وجود ندارد و ناگزیر   االجرا الزم که مقررات صریح  آنجا از

های متفاوت از عمومات حقوقی، انتظار با توجه به استنباط  از مراجعه به عمومات حقوقی هستیم و
با اصالح الیح گذارقانونرود  می  با درنظر گرفتن مالک  ۀ،  قانون تجارت،  تقن جهت  مهای  جدید 

گردد  می   نمونه پیشنهاد  عنوانبهآرا در آینده جلوگیری نماید،    شرکت مادر، از تشت  شناسایی مسئولیت
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 قانون تجارت جدید در مواردی که: در تصویب
قید در اساسنامه،    لحاظ بهدرصد سهام شرکت دیگر را مالک باشد یا    ۵0شرکتی بیش از    (الف

 رکت را دارا باشد. های شدر تصمیم گیری رأی  اکثریت حق
رغم عدم اکثریت در دار شرکت دیگر بوده و علی در غیر موارد فوق در جایی که شرکتی سهام   ( ب 

گیری گیری، در عمل، کنترل و نظارت یا نفوذ عملی بر اداره یا تصمیم در تصمیم رأی    تملک سهام و حق 
واحوال موجود در هر موضوع با مالک هایی توان از اوضاع می   در شرکت ثانی داشته باشد )این موارد را 

تصمیم گیری در  ، از جمله عدم رعایت غبطه و مصلحت مالی شرکت ثانی از سوی مدیران آن شرکت 
مالی   ۀوجود رابط  و   شرکت اصلی در مجامع عمومی شرکت ثانی یا توسط مدیرانهای  راستای سیاست 

 ها تشخیص داد.(یر مالک و استخدامی میان مدیران شرکت ثانی با شرکت اصلی و سا 
شرکت مادر و شرکت دوم را شرکت    عنوانبه، شرکت مالک سهام )شرکت اصلی( را  گذارقانون

های شرکت  تابعه شناسایی نماید تا در صورتی که اقدامات شرکت تابعه در راستای منافع و سیاست
نفع شرکت مادر تلقی    اصلی صورت پذیرد و یا اینکه در راستای اقدامات ضدرقابتی و انحصاری به

کیفری و    اعم از مسئولیت  گردد و این امر منجر به ورود خسارت به غیر یا موجب هر نوع مسئولیت
غیره گردد با خرق حجاب شخصیت حقوقی و عدول از اصل استقالل شخصیت حقوقی و اصل 

 . شخصی بودن مسئولیت، شرکت مادر را مسئول و ضامن اقدامات شرکت تابعه در نظر گرفت
خصوصی گسترش  به  توجه  شرکتبا  گروه  تشکیل  گسترش  و  کشور  در  تجاری،  سازی  های 

خود از جمله تدوین    ۀشرکت مادر از زیرمجموع  ۀ استفادراهکارهایی برای جلوگیری از سوء  بینیپیش 
 .  باشدهای نظارتی ضروری میسازی، اصالح قوانین مالیاتی و ایجاد مکانیسمقوانین شفاف
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