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ممنوعیت عضویت در ھیأت مدیره شرکتھای دولتی و نھادھای عمومی 

با اشتغال در دستگاھھای اجرائی در قوانین بودجه » زمان ھم«غیردولتی 

الیحه قانونی اصالح ۲۴۱ماده ۲ناظر بر تبصره ۱۴۰۱الی ۱۳۹۸ھای سال

قسمتی از قانون تجارت

پژوهشی)-علمیمقاله:نوع(
علی اصغر قلمقاش1

چکیده 
مقامات زمان؛ عضویت هم1401الی 1398هاي ماده واحده قوانین بودجه سال2به موجب تبصره 

دستگاههاي ) و معاونان و مدیران8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب71موضوع ماده 
قانون محاسبات عمومی کشور و 5قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده 5اجرائی موضوع ماده 

هاي همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهاي مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت
اعم از زیر ،هااجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و سازمان

الیحه 241مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع گردیده است. قبل از آن مطابق ماده 
)؛ امکان عضویت مدیران و کارکنان 20/2/1395قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت (اصالحی 

ر دولتی وجود شرکت وابسته به نهادهاي عمومی غی» یک«شرکت دولتی یا »یک«دستگاه اجرایی در 
شده و در حال حاضر » ممنوعیت مطلق«تبدیل به » محدودیت قانونی«این 1398داشت ولی از سال 

هاي دولتی (اعم از در هیأت مدیره شرکتزمانکارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت هم
ترین مزایاي این هاي اجرایی ندارند. از مهمموظف و غیر موظف) را موقع اشتغال به کار در دستگاه

                                                
هاي اجرایی وکیل پایه یک دادگستري، کارشناس پژوهشی نهاد ریاست جمهوري(امور هماهنگی و رفع اختالفات دستگاه. 1

معاونت حقوقی رئیس جمهور)
Email: ghalamghaash@gmail.com
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ایجاد اشتغال،،هاشفافیت بیشتر در عملکرد شرکت،نظام اداريبهبود رفع تعارض منافع،قانون،
رفع محدودیت براي عضویت اشخاص شایسته در ایجاد فضاي رقابتی و جلوگیري از اعمال نفوذ ناروا،

شوند سنواتی قوانین موقت محسوب میبا این حال با توجه به اینکه قوانین بودجه باشد. هیأت مدیره می
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 241ضروري است که ماده و اعتبار آنها یکساله است،

مجدداً اصالح گردد و تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به 
هاي آتی به تکرار این حکم قانونی در قوانین بودجه سالعنوان یک قانون دائمی گنجانده شود تا نیازي

و بینی پیشبراي این حکم قانونی تري هاي اجرایی محکمنباشد. همچنین ضروري است که ضمانت
اعمال گردد. 

هاي شرکتکارکنان دولت،زمان،منع عضویت همقوانین بودجه سنواتی،قانون تجارت،ها: کلیدواژه
دولتی 
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مقدمه:
هاي اجرایی در هیأت مدیره شرکتهاي مدیران و کارکنان دستگاهزماناشتغال و عضویت هم

دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی یا وابسته به آنها در قوانین و مقررات بسیاري از کشورها 
شده بینی پیشممنوع اعالم گردیده و ضمانت اجراهاي اداري و کیفري محکمی نیز براي آن 

گذاران بوده و اولین بار در ضوع حائز اهمیت در ایران نیز همواره مورد توجه قانوناست. این مو
توانند نمیوزرا موظفاً«) مقرر شد که 14/7/1285متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 68اصل 

سپس در قانون راجع به منع مداخله وزرا و ». خدمت دیگري غیر از شغل خودشان در عهده گیرند
هاي محدودیت2/10/1337مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري مصوب نمایندگان 

با تصویب 1358دیگري در این زمینه وضع گردید. پس از پیروزي انقالب اسالمی و در سال 
ها بیشتر شد و در همین راستا مجلس شوراي اسالمی نیز قانون اساسی این محدودیت149اصل 

سپس در سال به تصویب رساند.ت تصدي بیش از یک شغل راقانون ممنوعی1373در سال 
) باز 20/2/1395(مصوب الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت241ماده با اصالح1395

به موجب 1401تا 1398هاي بیشتري در این زمینه وضع گردید و نهایتاً از سال هم محدودیت
یل به ممنوعیت مطلق شد. مطالعه و تطبیق قوانین ها تبدقوانین بودجه سنواتی این محدودیت

گذاري در ایران مذکور به روشنی بیانگر تکوین و تکامل قانون در گذر زمان و بلوغ و رشد قانون
و تبدیل تر گذاري؛ دایره این حکم قانونی تنگ و تنگدر شش مرحله قانونباشد. به عبارتی،می

این روزنه نیز مسدود گردید. روشن است انین بودجه سنواتی،اي شد و نهایتاً با تصویب قوبه روزنه
)؛ کسی1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت(مصوب 126که مطابق ماده 

سمت مدیر عاملی داشته باشد ولی مدیرعامل یک شرکت تواند در بیش از یک شرکت،نمی
زماناي خصوصی دیگر به صورت همهتواند با رعایت سایر شرایط قانونی در شرکتخصوصی می

الیحه 126و مفهوم مخالف ماده 133و 129عضو هیأت مدیره باشد. همچنین با توجه به مواد 
یک شخص حقیقی یا حقوقی در هیأت زمانقانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت عضویت هم

جود نداشته باشد) مدیره دو یا چند شرکت خصوصی (چنانچه منع رقابت و تعارض منافع و... و
زمانتوانند به صورت هماشخاصی که مستخدم دولت نیستند میبالمانع است. عالوه بر آن،
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هاي هاي خصوصی و عضو غیرموظف هیأت مدیره شرکتعضو موظف و غیرموظف شرکت
دولتی باشند(البته چنانچه اساسنامه قانونی شرکت دولتی منعی در این رابطه نداشته باشد). موضوع 

هاي خصوصی و اشخاصی که از باشد و اساساً در این مقاله به شرکتاز این لحاظ نسبتاً روشن می
بلکه آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد کارکنان دولت نیستند پرداخته نخواهد شد،

در هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی موقع زمانگرفت عضویت هم
این بینی پیشباشد. در مقاله پیش رو به اهداف و دالیل اشتغال در دستگاههاي اجرائی می

ها براي کارکنان دولت و نهادهاي عمومی و مسایل و مشکالت ناشی از تصویب و محدودیت
یحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت و قوانین ال241اجراي قوانین مذکور از جمله ماده 

بودجه سنواتی پرداخته خواهد شد و معایب و محاسن این حکم قانونی مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. همچنین این موضوع بررسی خواهد شد که آیا این قوانین مانع از سوء استفاده برخی از 

وق عمومی خواهد شد یا خیر؟ و آیا با تکرار این کارکنان دولت و حفظ بیت المال و صیانت از حق
)؛ این قانون دائمی 1401الی 1398(چهار سال پیاپی از حکم قانونی در قوانین بودجه سنواتی

آیا لزومی به باشد و بر فرض موقت بودن این حکم قانونی،چنان موقت میشده است یا هم
ز قانون تجارت وجود دارد یا خیر؟ چه الیحه قانونی اصالح قسمتی ا241اصالح مجدد ماده 

هاي خصوصی و دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی وجود تفاوتی در این خصوص بین شرکت
تصمیم صحیح و موجهی گذار،هاي دولتی از سوي قانوندارد و آیا توسعه این ممنوعیت به شرکت

یا خیر و چه تفاوتی بین شوداست یا خیر؟ آیا عضویت در هیأت مدیره شرکتها شغل محسوب می
اعضاي موظف و غیر موظف وجود دارد؟ دایره شمول این حکم قانونی و استثنائات آن چیست؟ آیا 

هاي تمامی کارکنان دولت مشمول این حکم قانونی هستند یا صرفا کارکنان شاغل در پست
رایی قوانین مذکور هاي اجسازمانی؟ عالوه بر آن به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا ضمانت

وجود دارد؟ همچنین این موضوع بررسی تري کافی است یا نیاز به تصویب ضمانت اجرایی محکم
هاي اجرایی مقرر در قوانین فوق الذکر جنبه کیفري دارد یا مدنی یا خواهد شد که آیا ضمانت

ي مختلف و هااداري؟ همچنین وضعیت تصمیمات و اقدامات مدیران شرکت و اعتبار آن در فرض
آثار حقوقی آن نسبت به اشخاص ثالث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز راهکارهایی 

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت و دائمی شدن 241ماده 2به منظور اصالح تبصره 
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یأت مبنی بر ممنوعیت مطلق عضویت در ه1401الی 1398حکم مقرر در قوانین بودجه سنواتی 
با اشتغال در دستگاههاي اجرائی » زمانهم«نهادهاي عمومی غیردولتی مدیره شرکتهاي دولتی و 

شدن ضمانت اجرایی این قوانین ارائه خواهد گردید.تر و محکم
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت241در ارتباط با اصالح ماده شایان ذکر است،

ولی هیچگاه 1التی از سوي پژوهشگران حقوقی نوشته شده است) سابقاً مقا20/2/1395(مصوب 
مورد بررسی قرار نگرفته 1401الی 1398این موضوع با توجه به رویکرد قوانین بودجه سنواتی 

باشد. مقاله پیش رو نوآورانه میاست و از این حیث،

تکوین و تکامل قانون-1
شمسی) مقرر شد که 14/7/1285(مصوب قانون اساسی مشروطه68اولین بار در متمم اصل 

در واقع این حکم ». توانند خدمت دیگري غیر از شغل خودشان در عهده گیرندنمیوزرا موظفاً«
شد و به موجب قوانینی که تر قانونی در ابتدا شامل وزیران گردید و بعدها دایره شمول آن گسترده

قانون 68بر گرفت. یکی از نکات مهم اصل گردند؛ تمامی کارکنان دولت را در در ادامه ذکر می
است که در » موظفاً«باشد؛ استفاده از واژه اساسی مشروطه که با موضوع این مقاله نیز مرتبط می

دومین قانونی که در این باشد.ادامه توضیح داده خواهد شد منظور از موظف و غیرموظف چه می
را و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت ارتباط وضع گردید قانون راجع به منع مداخله وز

باشد که به رغم سپري شدن بیش از شصت و سه سال می2/10/1337دولتی و کشوري مصوب 
ترین قوانین در این زمینه چنان در کشور حاکم است و یکی از مهمهماز تاریخ تصویب آن،

کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک «ماده واحده قانون یاد شده،4باشد. مطابق بند می
یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن 

مشمول قانون مذکور » ها باشدهاي وابسته به آنها و یا دستگاهمتعلق به دولت و یا شهرداري
ک از کارکنان یاد شده حق عضویت در هیأت هیچ یهمان قانون،7گردند و به موجب بند می

                                                
الیحه 241تحلیل حقوقی قانون اصالح ماده «)؛ 1395. به عنوان نمونه رجوع کنید به؛ کریمی، زهره، و امیر محمدي، (1

.119، ص 135و 134، ماهنامه بورس، شماره »قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت
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ها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک شرکت«مدیره 
نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به 

ظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه ن
الیحه قانونی اصالح قسمتی از 1347را ندارند. سپس در سال » موسسات مذکور با آنها باشد

و 124رغم اینکه مواد قانون تجارت به تصویب کمیسیون خاص مشترك مجلسین رسید و علی
مدیره ایجاد نمود ولی هایی در انتخاب مدیر عامل و رئیس هیأت آن قانون محدودیت126

هاي با اشتغال در دستگاهزمانهاي دولتی همکارکنان دولت از عضویت در هیأت مدیره شرکت
) قانون اساسی 1358اجرایی منع نگردیدند. یک سال پس از پیروزي انقالب اسالمی(در سال 

کارمندان «آن قانون مقرر گردید؛149جمهوري اسالمی ایران به تصویب رسید و به موجب اصل 
توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی نمیدولت

که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است ... و نیز ریاست و 
هاي به جز شرکتهاي خصوصی،مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت

گردد در قانون اساسی (مصوب خاطر نشان می». اونی ادارات و موسسات براي آنان ممنوع استتع
هاي خصوصی ) کارمندان دولت صرفاً از عضویت در هیأت مدیره شرکت1368با اصالحات 1358

قانون 1373هاي دولتی و عمومی تعمیم نیافت. در سال منع گردیدند و این محدودیت به شرکت
ماده 3ي بیش از یک شغل به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و در تبصره ممنوعیت تصد

هاي هیأتمجامع عمومی،شرکت و عضویت در شوراهاي عالی،«واحده آن قانون مقرر گردید؛ 
هاي دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به مدیره و شوراهاي موسسات و شرکت

گیرد هاي پست و یا شغل سازمانی صورت میبا وظایف و مسئولیتموجب قانون و یا در ارتباط 
گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد نمیشغل دیگر محسوب

هاي الزم به ذکر است اجمال و ابهام این قانون؛ موجب سوء استفاده». فوق ممنوع خواهد بود
در هیأت مدیره چندین زمانشد دولتی با عضویت هماي گردید و برخی از مدیران ارگسترده

شرکت دولتی و عمومی موفق به دریافت مبالغ کالنی با عناوین مختلف از جمله حق جلسه،
وا 1395وام و غیره گردیدند. این موضوع نمایندگان مجلس شوراي اسالمی را در سال پاداش،

محدودیت بیشتري در تی از قانون تجارت،الیحه قانونی اصالح قسم241داشت تا با اصالح ماده 
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عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و عمومی ایجاد نمایند و به موجب
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 241ماده واحده قانون اصالح ماده بخشی از
زمانی از شخص حقوقی همتواند اصالتاً یا به نمایندگنمیهیچ فردي«)؛ 20/2/1395(اصالحی 

در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات 
عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود و متخلف عالوه بر 

بر » شود.میاسترداد وجه دریافتی به شرکت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم 
شرکت دولتی عضو هیأت 20این بنیان مدیران دولتی که برخی از آنها تا آن زمان در بیش از 

شرکت » یک«از این امتیاز محروم گردیدند و فقط مجاز شدند که در هیأت مدیره مدیره بودند،
دولتی و شرکت» یک«دولتی یا عمومی حضور داشته باشند. در واقع این امتیاز و رانت دولتی به 

عمومی تقلیل یافت.

فلسفه وضع این قانون-2
و شفافیت بیشتر در عملکرد 1رفع تعارض منافعترین محاسن و مزایاي این قانون،از جمله مهم

باشد. همچنین هاي وابسته به نهادهاي عمومی غیر دولتی میهاي دولتی و شرکتشرکت
(تعداد اندکی) از مدیران دولتی و مقابله با رانت و جلوگیري از سوء استفاده و انحصارطلبی برخی

تحصیل غیر قانونی منافع از سوي برخی از اشخاص مرتبط از دیگر اهداف وضع این حکم قانونی 
هاي شغلی بین توزیع فرصتایجاد اشتغال و حفظ حقوق سهامداران خرد و است. عالوه بر آن،

یت براي عضویت اشخاص شایسته در هیأت رفع محدودو تمام افراد جامعه و کاهش بیکاري
باشد. ضمن اینکه این موضوع موجب هاي دولتی از دیگر دالیل وضع این قانون میمدیره شرکت

ها به سایر اعضاي هیأت مدیره و ایجاد فضاي رقابتی براي عضویت بهبود وضعیت پرداخت
این قانون در راستاي ها خواهد شد. مضافاً اینکه وضعاشخاص مختلف در هیأت مدیره شرکت

                                                
کیوجود داشته باشند که از یاشخاصایکه شخص شود، یاطالق میتیحالت و وضع. تعارض منافع یا تزاحم منافع به 1

مجزا و در تقابل یگروهاییمنافع شخصيو از آن طرف خود دارارندیگیمحتاج به اعتماد قرار متیطرف در مقام و موقع
مورد نظر قرار دارند.تیو تعارض با مسؤول



141

نوع
مم

یت
ضو

ع
یت

ر ه
د

أت
ی

مد
یره

کتها
شر

...ي
عل

ی
ش

مقا
ر قل

صغ
ا

) 11/10/1373(مصوب و قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل1قانون اساسی141اصل 
) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون 241طرح اصالح ماده (الزم به توضیح است؛ باشد.می

ی از قانون الیحه قانونی اصالح قسمت) 241طرح الحاق دو تبصره به ماده («تجارت ابتدا با عنوان 
ت أهاي مقرر براي میزان پاداش اعضاي هیبا هدف کاهش نصاب)» 1347تجارت (مصوب 

هاي سهامی توسط تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی تهیه و با قید ي شرکتمدیره
ي توجیهی این طرح آمده تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شد. در مقدمهانجامیک فوریت براي 

ها قرار هاي کالن مدیران در دستور کار رسانههاست که هر از گاهی بحث پاداشتمد«: بود
زند. ریزد و نهایتاً ضربه به وجاهت نظام و ارکان کشور میگیرد و افکار عمومی را به هم میمی

ي چند میلیارد ریالی هاي ساالنهواقعیت این است که در کشور جمهوري اسالمی ایران پاداش
داشته وجود اي که در آن شرکت سهامی است و تحقیق و تفحص از هر مجموعهمرسوم شده 

وجود مناسبینشان خواهد داد که وضعیتباشد و آن شرکت طبق قانون تجارت اداره شود،
مصوب مجلس 1311و 1304هاي این قانون در سال؛اشکال در قانون تجارت است....ندارند

آید که ) مطالبی می241) و (134مواد (در،1347شده است و بعد از اصالحات مختلف در سال 
هاي کند. واقعیت این است که شرکتهاي غیرمتعارفی باز میراه را براي پرداخت چنین پاداش

المال و عمدتاً از ي بیتبا بودجهاساسی،) قانون44واگذار شده بر اساس اصل چهل و چهارم (
اند و مدیران اند و بعد واگذار شدهاند و به بلوغ رسیدهجیب مردم و پول نفت ایجاد و توسعه یافته

ها هر نوع مدیري اند. این نوع شرکتفعلی هیچ نقشی در سرمایه و رشد و تکامل آنها نداشته
هر کسی مدیر یا وو عمدتاً انحصاري هستند ... رندگردش مالی حجیم و عظیمی داداشته باشند،

گردش مالی چند ده هزار هاي وابسته به آنها باشد،ها یا شرکتي این شرکتعضو هیئت مدیره
باشد و اگر باشد در یابد و نقش مدیر در همان سال خیلی اثرگذار نمیمیلیاردي ساالنه تحقق می

                                                
توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و کارمندان دولت نمیرییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و . 1

داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و 
یأت نمایندگی مجلس شوراي اسالمی و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در ه

مدیره انواع مختلف شرکتهاي خصوصی، جز شرکتهاي تعاونی ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشی 
.ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی استدر دانشگاه
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پنج درصد ،1347) قانون تجارت مصوب سال 241() و 134حد بسیار ناچیز است. طبق مواد (
ها چند صد این مبلغ براي این نوع شرکت.توان به اعضاي هیئت مدیره داد%) سود سهام را می5(

بسیار زیادي رقمي آن را بین اعضاي هیئت مدیره تقسیم کنند،لذا اگر همهشود،میلیارد ریال می
.»خواهد شد

بدیهی است که به طریق اولی این توجیهات نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در مقدمه طرح 
الی 1398هاي (الیحه اصالحی قانون تجارت قابل تسرّي به قوانین بودجه سال241اصالح ماده 

باشد و همین موضوع موجب گردید که قوانین بودجه سنواتی این امتیاز را به طور ) نیز می1401
سدود نماید و در حال حاضر منع مطلق در این زمینه وجود دارد. در واقع هدف اصلی وضع کامل م

) عدم امکان دریافت هر گونه وجهی 1401الی 1398ممنوعیت مطلق در قوانین بودجه سنواتی(
باشد. با توجه به تحت عناوین حق جلسه و پاداش پایان سال و امثال آن براي کارکنان دولت می

ها جلوگیري از دریافت حقوق و مزایاي مضاعف از ترین دلیل وضع این محدودیتاینکه مهم
الزم است توضیحاتی در این باشد،هاي دولتی و عمومی میسوي اعضاي هیأت مدیره شرکت

خصوص نیز ارائه گردد. الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت که به امور شرکتهاي 
مقرراتی در باب 241و 134در مواد می خاص پرداخته است،سهامی اعم از سهامی عام و سها

این الیحه قانونی مقرر می دارد: 134ها به مدیران شرکتها وضع نموده است. ماده پرداختی
مجمع عمومی عادي صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاي غیرموظف هیأت «

به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در مدیره در جلسات هیأت مزبور پرداخت مبلغی را
جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو 
هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در 

کند که نسبت معینی از سود اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب
خالص سالیانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاي هیأت مدیره تخصیص داده شود. اعضاي 
غیرموظف هیأت مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت 

از شرکت وجهی مدیریت خود به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه،
ماده فوق دو نوع پرداختی براي اعضاي هیأت مدیره شرکتهاي سهامی در نظر ». دریافت کنند

گرفته است: نخست؛ آنچه تحت عنوان حق جلسه موسوم است و به موجب آن براساس مصوبه 
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مبلغ مقطوعی به در عوض حضور این اشخاص در جلسات هیأت مدیره،مجمع عمومی شرکت،
ردد. پرداختی دوم؛ پاداش اعضاي هیأت مدیره که عبارت است از درصد معینی آنان پرداخت می گ

از سود خالص سالیانه شرکت که در صورت پیش بینی شدن موضوع در اساسنامه و با تصویب 
اصالح 20/2/1395الیحه قانونی که در تاریخ 241مجمع عمومی صورت خواهد پذیرفت. ماده 

) نسبت 134با رعایت شرایط مقرر در ماده («اشعار می دارد: هاي بیشترشده با ایجاد محدودیت
معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته 

هاي سهامی ) و در شرکت٪3هاي سهامی عام از سه درصد (شود؛ به هیچ وجه نباید در شرکت
تجاوز صاحبان سهام قابل پرداخت است،) سودي که در همان سال به٪6خاص از شش درصد (

تواند براي هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وي و کند. در هر حال این پاداش نمی
براي هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات 

سپس،.»و بالاثر استباطلاساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد،
مشمول مقررات این ماده در خصوص هاي دولتی،شرکت«) همان قانون مقرر داشته؛ 1تبصره (

) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 78پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (
می دارد: قانون مدیریت خدمات کشوري مقرر78ماده در همین رابطه،.»باشندمی8/7/1386
در دستگاههاي مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به «

استثناي پرداختهاي قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می 
ر ي رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاي خدماتی نظیهاگردد و همچنین برنامه کمک

با اجراي این مهدکودك و یا سایر موارد پرداخت می گردد،سلف سرویس،سرویس رفت وآمد،
241شرکتهاي دولتی اساساً مشمول پاداش مقرر در ماده بر این بنیان،». قانون لغو می گردد

ماده 2الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت نخواهند بود ولی با توجه به اینکه تبصره 
) امکان عضویت مدیران و 1395الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت (اصالحی 241

ها فراهم نموده بود و نظر به گردش مالی کارکنان دولت را در هیأت مدیره یکی از این شرکت
یی که در سالهاي اخیر در راستاي هاها و همچنین شرکتبسیار زیاد برخی از آن شرکت

اند و با توجه به اینکه برخی از ون اساسی به بخش خصوصی واگذار شدهقان44هاي اصل سیاست
سوابق تعلق به دولت و ایجاد برندهاي این شرکتها با استفاده از امتیازاتی از قبیل انحصار،
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اند و احتمال اقتصادي معتبر در زمان تصدي دولت در عمل کماکان از امتیازات دولتی سود جسته
ت عناوین دیگر (مثل حق جلسه و وام) به اعضاي هیأت مدیره چنین پرداخت مبالغ کالن تح

ساز تحصیل غیرموجه منافع توسط برخی اشخاص بود،شرکتهایی وجود داشت و این امر زمینه
کارکنان دولت زماننهایتاً نمایندگان مجلس مجاب گردیدند که بدون قید و شرط از عضویت هم

هایی جلوگیري نمایند.در چنین شرکت
عضویت مدیران و کارکنان کل کشور،1401الی 1398هاي نهایتاً با تصویب قوانین بودجه سال

دولت و نهادهاي عمومی غیر دولتی به صورت کامل و مطلق در هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و 
و دیوان ممنوع گردیدبا اشتغال در دستگاههاي اجرائیزماننهادهاي عمومی غیردولتی هم

سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت نظارت بر اجراي این قانون عهده دار گردیدند. محاسبات و
مقامات زمانعضویت هم«کل کشور؛ 1398قانون بودجه سال 2تبصره » ط«بند 9مطابق جزء 

و معاونان و مدیران 1)8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب71موضوع ماده 
قانون محاسبات 5و ماده 2قانون مدیریت خدمات کشوري5دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 

و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهاي مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت 3عمومی کشور
هاي اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی عاملی و سایر مسئولیت

». یرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع استاعم از زیر مجموعه خود و ز،هاغیردولتی و سازمان
کل 1399ماده واحده قانون بودجه سال 2تبصره »هـ«بند 2متعاقباً همین حکم قانونی در جزء 

1400ماده واحده قانون بودجه سال 2تبصره »ي«بند 13) و جزء 28/12/1398کشور (مصوب 

                                                
نمایندگان ،وزرا، شوراي نگهبانيمعاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شوراي اسالمی و اعضا، رؤساي سه قوه. 1

استانداران و سفرا معاونین وزرا، مجلس شوراي اسالمی و معاونین رئیس جمهور
هایی که و کلیه دستگاهتیهاي دولها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتکلیه وزارتخانه. 2

نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی 
.شوندهاي دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه

منظور موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به. 3
بانهادهاوموسساتقبیلاینفهرسته:تبصرد.نشودارد، تشکیل شده و یا میانجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی 

رسید.خواهداسالمیشورايبه تصویب مجلسوپیشنهاددولتطرفازمربوطمقرراتوقوانینبهتوجه
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احده قانون بودجه سال ماده و2تبصره » هـ«بند 5) و جزء 27/12/1399کل کشور (مصوب 
) تکرار گردید.25/12/1400کل کشور (مصوب 1401

هایی براي تصدي در برخی از قوانین و مقررات دیگر نیز ممنوعیت و محدودیتشایان ذکر است،
هاي عمومی غیردولتی هاي خصوصی و دولتی و وابسته به نهادعضویت در هیأت مدیره شرکت
تصریح دارد که قانون مالیاتهاي مستقیم 186ماده 3ه تبصروضع گردیده است؛ از جمله 

ها و سیس شرکتأموسسات و یا تها وامکان عضویت در هیأت مدیره شرکتبدهکاران مالیاتی،
قانون 26ماده » ر«رابر بند همچنین بموسسات را پیش از اخذ مفاصا حساب مالیاتی ندارند. 

تواند به ممنوعیت از مدیرعاملی یا ممنوعیت از میکم صادره از سوي دادگاه ؛ حمجازات اسالمی
15عالوه بر آن مطابق ماده .منجر گرددهاي بخش خصوصی،عضویت در هیأت مدیره شرکت

اشتغال به تجارت و مدیریت شرکتهاي قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
منافی شغل سردفتري و دفتریاري بخش خصوصی براي سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران،

آیین نامه اجرایی الیحه قانونی 43ماده 8و بند 81و 80. این ممنوعیت در مواد شودشناخته می
3) نیز ذکرگردیده است. همچنین طبق بند 6/4/1400(مصوب استقالل کانون وکالي دادگستري

تاسیس شرکت و )؛ 29/2/1390ي(مصوب قانون ارتقاي سالمت نظام ادار5قسمت الف ماده 
ت مدیره هرگونه شرکت و موسسه براي افرادي که مشمول قانون مزبور شوند أعضویت در هی

به امکان 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 69ماده عالوه بر آن،.باشدممنوع می
خاص محرومیت از تاسیس شرکت یا محرومیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اش

حقوقی به عنوان مجازات تکمیلی براي مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
هاي شرکتشرکتیحاکمیتستورالعملد4ماده 6تبصره . همچنین طبق اشاره نموده است

هیچ یک از ،)27/4/1397پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب 
هاي پذیرفته شده در بورس یا فرابورس نباید اصالتاً یا به نمایندگی از هیأت مدیره شرکتاعضاي

شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب 3در بیش از زمانشخص حقوقی هم
)؛ 1347الیحه قانونی اصالح موادي از قانون تجارت (مصوب 111مطابق ماده شوند. مضافاً،

ورشکسته و افرادي که محکومیت قطعی کیفري به برخی جرایم دارند از محجورین و اشخاص 
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اند که بررسی این موارد از حوصله این مقاله خارج ها منع گردیدهعضویت در هیأت مدیره شرکت
باشد.می

وضعیت تصمیمات مدیران مشمول این قانون و اعتبار آن-3
آمره از قوانینها در هیات مدیره شرکتزمانهمعضویت قانونی منعبه اینکه حکم توجهبا 
شرایط ،الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت111ماده کارکنان دولت طبقباشد؛می

هاي دولتی و عمومی را ندارند و بر این در هیأت مدیره شرکتزمانقانونی براي عضویت هم
در این خصوص د.نعزل شوو یادهنداستعفا شانباید خودیا موصوف اعضاء هیأت مدیرهبنیان
قانون تجارت مقرر داشته است؛ در صورت سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران،112ماده 

چنانچه تعداد اعضاي هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود؛ اعضاي علی البدل به 
جاي آن را خواهد گرفت و در ترتیب مقرر در اساسنامه و اال به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی 

صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاي علی البدل کافی براي تصدي 
مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمع عمومی عادي هاي خالی در هیأت مدیره نباشد،محل

ن به مقنّان،در رابطه با عزل مدیرشرکت را جهت تکمیل اعضاي هیأت مدیره دعوت نمایند. 
در ماده با توجه به اینکهاما ،چه کسی استکه عزل مدیر در صالحیت ننموده صراحت معین 

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت انتخاب آنها در صالحیت مجمع عمومی عادي 108
صره اینکه تبمضافاً.به لحاظ منطقی همین مجمع صالحیت عزل آنها را دارداست؛قرار گرفته

ي قانونی عضویت اشخاص در هیات هاهمین قانون در مقام بیان ممنوعیت127و ماده 111ماده 
مدیرانی که برخالف مفاد این ماده انتخاب شده یا پس از انتخاب ؛می داردمقررها مدیره شرکت

دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذي نفع حکم عزل آنها را صادر خواهد مشمول این ماده شده اند،
صدور درخواست امکان در نتیجه با وحدت مالك از این ماده می توان استنباط کرد که نمود.

.)121: 1395(کریمی، ول قانون مذکور از طریق مراجع قضایی وجود دارد. حکم عزل مدیران مشم

هاي دولتی متعاقباً سمتی پیدا کنند که با ت مدیره شرکتهمچنین در صورتی که اعضاي هیأ
یا باید از سمت خود عزل شوند یا خود استعفا هایی در تضاد باشد،عضویت آنها در چنین شرکت
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رسد بتوان مدیر را به صرف اینکه کارمند دولت شده خود به خود معزول تلقی نمیدهند و به نظر
)213: 1400(اسکینی،.کرد

کارکنان دولت اساساً اهلیت عضویت هیأت به موجب حکم مقرر در قوانین بودجه سنواتی،هر چند
هاي اجرایی ندارند و فاقد با اشتغال در دستگاهزمانهاي دولتی و عمومی را هممدیره شرکت

باشند؛ اما این احتمال قابل تحقق است که قابلیت دارا شدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن می
باز هم اقدام به استعفا از عضویت در هیأت رغم منع قانونی مذکور،کارکنان دولت علیبرخی از

هاي دولتی و عمومی ننمایند و از سوي مجمع عمومی عادي شرکت نیز عزل نشوند مدیره شرکت
و یا با پنهان نمودن این موضوع (کتمان مستخدم دولت بودن) مجدداً از سوي مجمع عمومی به 

صمیمات و اقدامات آنها چه آثاري عنوان عضو هیأت مدیره شرکت انتخاب شوند؛ در این صورت ت
دانان اختالف نظر وجود دارد و برخی چنین در پی خواهد داشت؟ در این خصوص بین حقوق

135همین حکم را می توان از ماده داند و برخی دیگر معتقدند تصمیمات و اقداماتی را باطل می
تمامی اعمال و اقداماتآن و مطابق استنباط کردالیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 

رعایت قانوندر مقابل اشخاص ثالث نافذ بوده و عذر عدم (از جمله اعضاي هیأت مدیره)مدیران
نیست. سوالی که باید پذیرفته نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت ،آنهاانتخابدر ارتباط با

الیحه 273و 181،270مطرح کرد و به آن پاسخ داد این است که چرا علی رغم آن که مواد 
را به صورت مطلق استفاده کرده » اشخاص ثالث«قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت عبارت 

ما آن را به شخص ثالث با حسن نیت محدود و مقید کردیم؟ دلیل این گفته آن است که در است،
اختیارات گذار حمایت از شخص ثالثی است که از محدود بودن چنین معامالتی؛ هدف قانون

اما در مورد اشخاصی که از این موضوع ). 228: 1400(اسکینی؛ اطالع بوده اندبیمدیران و مدیرعامل
دلیلی بر حمایت آنها وجود ندارد و قاعده اولیه که عبارت از فضولی بودن معامالت مطلع هستند،

قانون مدنی) 1074و 667،1073(مواد شوددر مورد آنها اجرا میخارج از حدود اختیارات است،
اند و به اصطالح با حسن نیت خوانده اطالعبیولی در مورد اشخاص ثالثی که از این موضوع

قاعده اولیه کنار رفته و قاعده ثانویه اعتبار تصمیمات و معامالت خارج از حدود اختیاراتشوند،می
126ماده مطابق همچنین )69: 1395(صادقی نشاط،نشیند.الیحه قانونی) به جاي آن می118(ماده 

مرتبطی در خصوص این موضوع وجود دارد و حکم ،الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت
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د هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیر عامل بیش از یک شرکت باشهر چند آن به موجب
تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خالف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل ولیکن

عامل شامل حال او ري سمت مدیهالیتئوو مسباشد صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر می
شاید این ایراد مطرح شود که ماده مذکور فقط در ارتباط با مدیرعامل در این رابطه خواهد شد. 

بدون که هدف از وضع این ماده پذیرفتاما باید این نکته را ر اعضاي هیات مدیره،نه سایواست
همین ي احتمالی است که دقیقاًهاافزایش بهره وري مدیر عامل و جلوگیري از مفسدهتردید

در زمان تصویب الیحه ضمن اینکهمدنظر قرار گرفته است؛ مورد بحث،قانوناهداف در وضع 
ت مدیره پیش بینی نشده بود و أاز قانون تجارت چنین هدفی براي هییقانونی اصالح قسمت

ت أهی«قانون وجود داشت،اینکشور در زمان تصویبامروزبسا اگر نیازها و شرایط اقتصادي چه
)120: 1395(کریمی،.می شدو مشمول قانون هم ذیل این ماده ذکر» مدیره

اعتبار تصمیمات و براي تعیین مدیران در شرکت،بیین جایگاه حقوقی الزم به توضیح است که ت
مدیران شرکتهاي تجاري از اهمیت بسیاري برخوردار است. این امر عالوه بر جنبه اقدامات
اي را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص از نقطه نظر عملی هم آثار گستردهنظري،

؛جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامیهمواره گذارد. ثالث طرف معامله با شرکت به جاي می
در خصوص موقعیت و جایگاه اشخاصی که امر ودانان بوده استمورد اختالف حقوق

است. طرفداران دیدگاه شدهدهند چهار دیدگاه مطرحها را انجام میگیري و اداره شرکتتصمیم
وکیل آن مدیران شرکت تجاري،معتقدند که،1311قانون تجارت 51ي اول با استناد به ماده

ي وکالت مدیران مطرح شرکت هستند. طرفداران دیدگاه دوم نیز با توجه به ایراداتی که به نظریه
؛معتقدند که مدیران شرکت سهامی،گردیده و با استناد به برخی مواد قانونی و اصول حقوقی

ي مدیران و شرکت با ابطهباشند. طرفداران دیدگاه سوم با قیاس رنمایندگان آن شرکت می
باشند و باالخره طرفداران معتقدند که مدیران مستخدم شرکت میي کارگر و کارفرما،رابطه

ي قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب دیدگاه چهارم با استناد به برخی از مواد الیحه
به موجب این نظر ند.شومعتقدند که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب می،1347

هایی است که مسئول زیان؛معروف است شخص حقوقی نیز مانند انسانهاتي رکنیکه به نظریه
ي شود. حکم مادههاي تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد میي تشکیالت و اندامبه وسیله



149

نوع
مم

یت
ضو

ع
یت

ر ه
د

أت
ی

مد
یره

کتها
شر

...ي
عل

ی
ش

مقا
ر قل

صغ
ا

که به موجب ي مقاماتیتصمیمات شخص حقوقی به وسیله؛داردقانون تجارت که مقرر می589
ي رکن بودن مدیران شود؛ نظریهقانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می

زیرا در این ماده به جاي نماینده یا نمایندگان از اصطالح کند،هاي تجاري را تایید میشرکت
وقی به معناي نمایندگان شخص حقمقامات استفاده شده است. روشن است که مقامات الزاماً

17ي کند این است که به موجب مادهي رکن بودن را تایید میدلیل دیگري که نظریهند. نیست
پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص شرکت سهامی ،1347ي اصالحی قانون تجارت الیحه

گردد و لذا مدیران به عنوان یکی از و پس از تعیین مدیران و قبول سمت توسط آنان تشکیل می
توان آنها را وکیل یا نماینده قانونی شرکت باشند و نمیمیتشکیل دهنده شرکت سهامیارکان

وکیل یا نماینده قانونی بدون وجود اصیل متصور نیست و به بیان دیگر وجود اصیل دانست. زیرا،
135ي حکم مقرر در مادهضمن اینکه،.باشدمقدم بر وجود وکیل یا نماینده قانونی وي می

ي اصالحی قانون تجارت مبنی بر این که اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در الیحه
انتخاب آنها،رعایت قانون در توان به عذر عدم مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی

هاي وکالت و نمایندگی قانونی سازگاري ندارد با نظریه؛اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست
پذیر است زیرا در صورتی که تشریفات قانونی مربوط به ي وحدت یا رکن بودن توجیهبا نظریهو 

اقدام وکیل موثر است واعتبار بیوکالت و نمایندگیانتخاب وکیل یا نماینده مراعات نشده باشد،
ه وقتی سازمان مدیریت شرکت بدون توجدر مقام نخواهد بود؛ در حالی که در نظریه رکن بودن،

اقدامات شرکت موثر و نافذ به اشخاص تشکیل دهنده آن شکل گرفت و شرکت تشکیل یافت،
اشکاالت و اختالالت موجود در یکی از ارکان مربوط به خود شرکت است و لذا خواهد بود. 

وحدت مدیران با شرکت به رکن بودن و البته.تاثیري در روابط با اشخاص ثالث نخواهد داشت
که وجود شخصی مدیران نادیده گرفته شود و هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی این معنا نیست 

ي مدیران رسد این نظریه داراي دو جنبه است: یکی رابطهبه نظر می.متوجه شخص مدیر نباشد
ي مدیران با اشخاص در خصوص رابطه. ي مدیران با شرکتبا اشخاص ثالث و دیگري رابطه

ن بیانگر آن است که مدیر به لحاظ اینکه رکن تصمیم گیرنده و ي وحدت یا رکن بودنظریهثالث،
اقدام او اقدام شرکت داراي اختیار کامل براي اداره شرکت بوده،ي شرکت است،اداره کننده
شود و بنابراین اصوال هیچ گونه محدودیتی متوجه اختیارات مدیر نیست و عمل مدیر محسوب می
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ي امانی است ي مدیر با شرکت یک رابطهرابطهاما خواهد بودنسبت به شرکت در هر حال نافذ 
هاي نظریه رکنیت مدیران شرکتلذا،اي در مقابل منوب عنه (اصیل) دارد. که هر نماینده

قراردادي بودن جایگاه مدیران و ضمن آن که در مقایسه با دیگر نظریات از جمله وکالت،سهامی
بایستی با رویکرد وسازگاري بیشتري دارد118ي هبا خواست مقنن در مادیا نمایندگی،

پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان و درگذار و به دور از افراط تحلیل و تطبیق گرددقانون
نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص شرکت،

گذار از هر یک کان شرکت مقید به توصیف قانونبلکه رکن همانند دیگر ارحقوقی به شمار رود،
)13: 1390(پاسبان،.از آن ارکان هستند

(در رغم حکم قانونی مذکوربرخی از کارکنان دولت علیچنانچه است که این برآیند این تحلیل 
هاي دولتی و در هیأت مدیره شرکتزمانقوانین بودجه سنواتی) مبنی بر منع عضویت هم

هاي دولتی و عمومی ننمایند و هم اقدام به استعفاء از عضویت در هیأت مدیره شرکتباز عمومی،
از سوي مجمع عمومی عادي شرکت نیز عزل نشوند و یا با کتمان مستخدم دولت بودن مجدداً از 
سوي مجمع عمومی به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت انتخاب شوند؛ تمامی اعمال و اقدامات

هاي رعایت حکم مقرر در قوانین بودجه سالاص ثالث نافذ بوده و عذر عدم در مقابل اشخها آن
باشد.نمیپذیرفتهنسبت به اشخاص ثالث ؛1401تا 1398

اداري و مدنی)هاي اجرایی این حکم قانونی(کیفري،ضمانت-4

ضمانت اجراي کیفري: -4-1
اجراي مدنی و اداري در هاي ضعف ضمانتیکی از علل استفاده از ضمانت اجراي کیفري،

چون ضمانت اجراي مدنی هاي تجاري است،هاي سهامی و به طور کلی شرکتخصوص شرکت
در حقوق ایران استفاده از ضمانت و اداري از توان بازدارندگی مناسبی برخوردار نیستند. از این رو،

در این )364: 1400(مقدم،. اجرایی کیفري براي تکمیل ضمانت اجراي مدنی و اداري الزم است
ضمانت اصالحی قانون تجارت با جرم انگاري صریح و تعیین جزاي نقدي،241خصوص ماده 

اجراي محکمی براي اجراي صحیح و کامل قانون در نظر گرفته است اما در مورد انطباق قسمت 
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ي هاو قوانین بودجه سال1398ماده واحده قانون بودجه سال 2تبصره » ط«بند 9اخیر جزء 
بایست با ملحوظ کردن اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی به موضوع رسد میبه نظر میبعدي،

پرداخته شود و هر چند دریافت حقوق از سوي مستنکف به نحوي تحصیل مال از طریق نامشروع 
شود و عمل شخص پرداخت کننده حقوق نیز به نحوي قابل انطباق با بخش اخیر محسوب می

با این همه به نظر باشد،(تضییع اموال و وجوه دولتی) می1مجازات اسالمیقانون598ماده 
قصد جرم انگاري این موضوع را در قوانین بودجه سنواتی داشت؛ گذار،رسد چنانچه قانونمی

نمود. اصالحی قانون تجارت صراحتاً ضمانت اجراي کیفري آن را تعیین می241همانند ماده 
ر مضیق قوانین جزائی؛ دریافت وجوه به عنوان حقوق و مزایاي عضویت بنابراین طبق اصل تفسی

بدیهی است که یکی از قواعد باشد.در هیأت مدیره شرکتهاي دولتی فاقد وصف مجرمانه می
اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به منظور حمایت از حقوق مسلم در حقوق جزا،

ه منجر به تفسیر قانون به نفع متهم است و یکی از متهمان وضع شده و نتیجه اجراي این قاعد
تا دادرسان با ) 115: 1372(صانعی،.تفسیر مضیق از قانون استتفسیر قانون به نفع متهم،این موارد،

گذار جرم نتوانند عملی را که قانونتفسیر موسع از قانون نسبت به انتساب اتهام جرم به متهم،
تفسیر به «ریشه در اصل » تفسیر مضیق«جرم محسوب کنند. بنابراین اصل انگاري ننموده است،

دارد و قاعده » قانونی بودن جرم و مجازات«دارد و اصل اخیر نیز ریشه در قاعده » نفع متهم
دارد و اصل برائت هم مبتنی بر قاعده » برائت«قانونی بودن جرم و مجازات نیز ریشه در اصل 

هاي در نتیجه؛ حکم مقرر در قوانین بودجه سال) 151: 1384(اردبیلی،است.» قبح عقاب بال بیان«
باشد.فاقد ضمانت اجراي کیفري می1401تا 1398

ضمانت اجراي اداري: -4-2
وجوه اشتراکی از حیث وزن و اهمیت رغم اختالف بین تفسیر در حقوق عمومی و کیفري،علی

به همراه اینکه تفسیر مضیق در حقوق عمومی،بین دو حوزه مبحوث عنه وجود دارد؛ از جمله 
هاي بنیادین بشر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و... در تحدید حقوق و آزادياصل برائت،

                                                
آن را به مصرفی همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا . «...1

»برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
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از جمله انطباق اقدامات اداري با گیرد و مباحث اداري،مورد حمایت ویژه در حقوق اساسی قرار می
(رحیمی و دیگران،. باشدتفسیر مضیق مواجه با منع نمیبه کارگیري هاي اداري،مرّ قانون و رسیدگی

2تبصره » ط«بند 9اما به این نکته باید توجه داشت که به موجب قسمت اخیر جزء )5: 1399
هاي بعد صراحتاً مقرر شده است؛ و قوانین بودجه سال1398ماده واحده قانون بودجه سال 

سئولیت بررسی و نظارت بر اجراي این حکم و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور م«
و با عنایت به مفاد حکم قانونی مذکور روشن است که » هاي مربوطه را بر عهده دارندپیگیري

تخلف در هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی،زماناستمرار عضویت هم
قانون تشکیل سازمان 4ماده » د«بایست طبق بند اداري محسوب شده و چنین تخلفی می

هاي رسیدگی به تخلفات اداري مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمن اینکه بازرسی کل کشور در هیأت
دیوان محاسبات کشور نیز مسئولیت نظارت بر حسن اجراي قانون را برعهده دارد و در صورت 

ه یکی از متخلف بقانون محاسبات کشور،23طبق تبصره یک ماده احراز وقوع تخلف،
8ماده 2به طور کلی طبق بند 1مجازاتهاي اداري مندرج در قانون یاد شده محکوم خواهد گردید.

) هر گونه نقض قوانین و مقررات (از جمله 7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداري (مصوب 
گردد و مطابق قوانین بودجه سنواتی) از سوي مستخدمین دولت تخلف اداري محسوب می

همان قانون؛ پرداخت و دریافت هر گونه وجهی در این خصوص نیز 8ماده 17و 10هاي بند
گردد. شایان ذکر است تشخیص نوع و میزان تخلف است و مشمول تنبیهات اداري می

باشد و به موجب ماده هاي رسیدگی کننده به تخلفات اداري میهاي اداري بر عهده هیأتمجازات
هایی از قبیل اخطار کتبی بدون درج در پرونده ات اداري؛ مجازاتقانون رسیدگی به تخلف9

استخدامی تا اخراج از دستگاه دولتی و انفصال دائم از خدمات دولتی براي شخص متخلف در نظر 
شود. بدیهی است که تعدد و تکرار تخلف ونحوه ارتکاب آن و میزان وجوهی که از این گرفته می

20ماده یزان تنبیهات اداري موثر خواهد بود. در این خصوص،طریق کسب گردیده در نوع و م
) مقرر داشته است؛ 27/7/1373(مصوب آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري

                                                
انفصال -کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یکسال ج-توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ب-الف. «1

».انفصال دائمی از خدمات دولتی-ج از محل خدمت هاخرا-موقت از یک ماه تا یکسال د
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هاي بر عهده هیأتتشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون،«
هیأت پس از اتمام رسیدگی و «ین نامه؛ همان آی21و مطابق ماده » رسیدگی کننده است

توجه کامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله میزان مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و
آثار سوء اجتماعی و معنوي) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی،از مادي واعمزیان وارد شده (

اتخاذ تصمیم واقدام به صدور رأي ،ن سوء نیتکارمند و وجود یا فقداه موقعیت و سابقاداري،
مشموالن قانون «قانون رسیدگی به تخلفات اداري؛ 18الزم به ذکر است؛ مطابق ماده ». کندمی

هاي اعضاي هیأتقضات،استخدامی نیروهاي مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهاي انتظامی،
قانون کار از شمول این قانون خارج و تابع ها و موسسات آموزش عالی و مشموالن علمی دانشگاه

1325و 1324این موضوع در آراي وحدت رویه شماره ». مقررات مربوط به خود خواهند بود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري نیز مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده است؛ 12/5/1400مورخ 

گی کننده به تخلفات اداري نیست و هاي رسیدتخلفات مشمولین قانون کار قابل طرح در هیأت«
مورد رسیدگی قرار گیرد 1369قانون کار مصوب 27باید از طریق ساز و کار قانونی مقرر در ماده 

هاي مذکور به تخلفات اداري افرادي که با قراردادهاي موضوع رسیدگی هیأتو بر این اساس،
ارند؛ خالف قانون و خارج از حدود هاي اداري یا مدیریتی اشتغال به کار دقانون کار در سمت

به این نکته نیز باید توجه داشت که چنانچه متخلف از اعضاي هیأت علمی دانشگاه ». اختیار است
ها و موسسات باشد؛ به تخلفات وي نیز بر اساس مقررات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

هد شد و تخلف موصوف ) رسیدگی خوا22/12/1364آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (مصوب 
گردد و با توجه به نحوه ارتکاب جرم و تعدد و تکرار آن قانون می7ماده 7و 5مشمول بندهاي 

ها آن قانون براي اعضاء هیأت علمی دانشگاه8هاي انتظامی در چارچوب ماده مجازاتآن و ...،
تعیین خواهد گردید.

ضمانت اجراي مدنی:-4-3
توان به صراحت مسئولیت مدنی مدیران دولتی را استخراج نمود،نمیانگرچه از مفاد حقوق ایر

قانون 12و 1،11قانون اساسی و مواد 173و 171لیکن با اندك تأمل و تدقیق در اصل 
این مسئولیت قابل استنباط و فهم است و قانون مجازات اسالمی،58مسئولیت مدنی و ماده 

به خوبی قابل » قضات«و » کارفرمایان«،»ورین دولتیمأم«،»کارمند«مفهوم کلماتی مثل؛ 
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قواعد مهمی مثل از منظر فقهی نیز،).54: 1389(ابرهیمی،باشدع مورد بحث میتسرّي به موضو
و ... قابل تطبیق با موضوع مطروحه » تسبیب«،»غرور«،»ضمان«،»الضرر«،»اتالف«

هاي دولتی که برخالف ندارد که مدیران شرکتو تردیدي وجود ) 69: 1397(میرخلیلی،. باشندمی
اقدام به پرداخت و دریافت هر گونه وجهی به 1401الی 1398هاي مفاد قوانین بودجه سال

مشمولین قانون یاد شده بنمایند در قبال شرکت و سهامداران آن مسئولیت مدنی دارند و 
بران تمامی خسارات و ضرر و نسبت به جبایست عالوه بر اعاده وجوه دریافتی به شرکت،می
هاي وارده اقدام نمایند.زیان

هاي دولتی و خصوصیسهامداري کارکنان دولت در شرکت-5
توانند در هر شرکت خصوصی داراي سهام باشند و حتی قریب به تمام سهام کارکنان دولت می

و بنابراین هیچ ممنوعیتی از باب تشکیل . شرکت متعلق به یک یا چند نفر از کارکنان دولت باشد
تواند به فعالیتـهاي تجاري موصوف میهاي شرکت در این زمینه وجود ندارد و شرکتتأسیس 

هاي از کارکنان دولت در شرکتهاي سهامی عام نظیر شرکتسیاريکه بچنانهم،خود بپردازد
بامتشکلهخاصسهامیايهشرکتیاوهاي خصوصی بیمهبانکهاي خصوصی،صنعتی،تولیدي،
تمام اما در صورتی که .وجود نداردممنوعیتیباباینازوبودهسهامداراياقوامودوستان

تشکیل چنین شرکتی هاي قانونی،عنایت به ممنوعیتباسهام متعلق به کارکنان دولت باشد
وسیله شرکت سهامی به مقرر داشته؛ قانون تجارت » 107«زیرا ماده صحیح نیست،

تمامچنانچهشد. بنابراینخواهدادارهشوندمیانتخابسهامصاحبانبینازکهاي مدیرههیأت
هیأتعضوسمتبهآنهاازباشند؛ ضروري است که برخیدولتشرکت از کارکنانسهامداران

تشکیلدرلذانیست.چنین اقدامی میسرقانونیهايممنوعیتبراساسکهشوندانتخابمدیره
توانند کارمند دولت باشند هرچند شرکت نمیسهامدارانتمامیکلی طوربهسهامیهاي شرکت

ها البته در خصوص سایر انواع شرکت.هاي دولتی نباشدمتشکله در صدد انجام معامله با دستگاه
توانند خارج از سرمایه گذاران باشند احکام قانونیبه علت اینکه در برخی از آنها مدیران می

سهامی هاي شرکتسرمایهتوانند درصد باالیی از کارکنان دولت می. بر این بنیان،متفاوت است
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تواند مبادرت به انجام معامالت تجاري با اشخاص مختلف را در اختیار داشته و این شرکت نیز می
ظر چنانچه شرکت مذکور در نوهاي دولتی ممنوع است نماید لیکن از انجام معامله با دستگاه

تواند نمیهاي دولتی نیز معامله نماید حداکثر سهام هریک از کارکنان دولتداشته باشد با دستگاه
سهام را داشته باشند مگر اینکه تعداد %20باشد و یا در مجموع چند نفر بیش از %5بیش از 

نجام براي ادیگري نیز هاي ها و محدودیتالبته ممنوعیت.نفر باشد150سهامداران بیش از 
از میزان سهام کارکنان دولت وجود دارد نظرهاي دولتی صرفگونه شرکتها با دستگاهمعامله این

قانون راجع به منع مداخله که رعایت مفاد آنها مطابقبازرسی و .. نظارت،اداره،مانند مدیریت،
ضروري 2/10/1337وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري مصوب 

باشد.می

دایره شمول و عدم شمول این حکم قانونی-6

با توجه به اینکه در قوانین بودجه سنواتی تمامی کارکنان دولت که شاغل در کلیه پستهاي 
اند؛ در ابتدا ضروري است این مدیریتی و کارشناسی هستند مشمول این حکم قانونی گردیده

موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چه اشخاصی مشمول این حکم قانونی هستند و آیا واژه 
است یا داراي مفهوم یکسانی هستند و در » کارمندان دولت«مفهومی اعم از » کارکنان دولت«

گیرد. ادامه استثنائات این حکم قانونی مورد بررسی قرار می

دایره شمول قانون-1-6
کارمند دستگاه اجرایی فردي است که براساس «قانون مدیریت خدمات کشوري ) 7(طبق ماده

حکم و یا قرارداد مقام صالحیتدار در یک دستگاه اجرایی به به موجبضوابط و مقررات مربوط،
قانون مذکور براي 5ماده عنوان عامی است که درنیزدستگاه اجرایی». شودخدمت پذیرفته می

هاي دولتی شرکتموسسات یا نـهادهاي عمومی غـیردولتی،موسسات دولتی،ها،کلیه وزارتـخانه
. به کار رفته استون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام استهایی که شمول قانو کلیه دستگاه
شـرکت دولتی بنگاه اقتصادي است که بـه موجب قانـون براي همان قانون،4مطابق ماده 

بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق شده وهاي دولت ایجادانـجام قسمتی از تصدي
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موسسات دولتی و ها،گذاري وزارتخانهریق سرمایهباشد. هر شرکت تجاري که از طبه دولت 
مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا هاي دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده،شرکت

شوند ومحسوب میالذکر باشد شرکت دولتیمشترکاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوق
شرکت دولتی تلقی نیزاند ملی و یا مصادره شدههایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح،شرکت

گردند.می
کارکنان دولت «است؛ عبارت این حکم قانونی گردیدهموجب ابهام در گستره شمول آنچه که

براي رفع این ابهام در ابتدا توضیحاتی کهباشد می»شاغل در کلیه پستهاي مدیریتی و کارشناسی
7اند. ماده را معادل پیشه و کار تلقی کردهشغلاز لحاظ لغوي گردد.راجع به واژه شاغل ارائه می

شغل عبارت از مجموع وظایف و «کند: ) شغل را چنین تعریف می1345قانون استخدام کشوري (
مستمر و مشخص است که از طرف سازمان امور اداري و استخدامی کشور هاي مرتبط،مسئولیت

ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي 2طبق تبصره همچنین». شودبه عنوان واحد شناخته می
منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ) «1373مصوب بیش از یک شغل (

از لحاظ مقررات اداري ». شودکه به طور تمام وقت انجام میثابت سازمانی یا شغل و یا پستی
قانون استخدام کشوري در تعریف 8شود که ماده شغل با اختصاص پست سازمانی شناسایی می

ها و موسسات دولتی به وزارتخانهها،پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان«گوید: آن می
طور مستمر براي یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینکه داراي 

) به جاي 1386مصوب کشوري (قانون مدیریت خدمات 6ماده ».متصدي یا بدون متصدي باشد
پست سازمانی عبارت است از «؛شغل به تعریف پست سازمانی پرداخته است که طبق آن

هاي مشخص هاي اجرایی براي انجام وظایف و مسئولیتجایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه
صرفاًثابتهايپست. شودمیگرفتهنظردرکارمندیکتصديبرايوبینی(ثابت و موقت) پیش

ماده ازهمومادهاینازهم. »شدخواهدایجاددارند،استمرارجنبهکهحاکمیتی،مشاغلبراي
تصدي بیش از یک پست سازمانـی براي کلیه کارمنـدان «دارد: مـیمقررقانون مذکور که 94

ر حقوق شود که داستنباط میچنینو هم از قانون استخدام کشوري» باشد...دولت ممنوع می
به شغل و پست سازمانی معناي کامالً مرتبط به هم دارند،اداري و قوانین و مقررات استخدامی،

قانون ممنوعیت 2از تبصره شود.اي که براي هر شغل یک پست سازمانی در نظر گرفته میگونه
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اختصاص پست سازمانی و تمام وقت بودن ژگی استمرار،سه وینیز تصدي بیش از یک شغل
اما قانون مدیریت خدمات کشوري با تقسیم پست سازمانی به .آیدبراي تعریف شغل به دست می

قابل که جنبه استمرار دارند،هاي ثابت سازمانی را فقط براي امور حاکمیتی،پستثابت و موقت،
(امور به امور غیر حاکمیتی هاي موقت که از جنبه استمرار برخوردار نیستند،داند و پستایجاد می

بنابراین از داده است.امور زیربنایی و امور اقتصادي) اختصاص اجتماعی و فرهنگی و خدماتی،
هاي شغل است و نه تمام شود که نه استمرار از ویژگیقانون مدیریت خدمات کشوري استنباط می

براي بلکه شغل با داشتن پست ثابت یا موقت سازمانی در ساختار یک دستگاه اجراییوقت بودن،
توان نتیجه گرفت که با این توضیحات میشود. هاي مشخص تعریف میانجام وظایف و مسئولیت

بلکه صرفاً کارکنانی مشمول این گردد،نمیحکم قانونی مذکور شامل حال تمامی کارکنان دولت
حکم هستند که داراي پست سازمانی باشند. 

ها در ایران هیات مدیره را مکلف به حضور تعملی اداره شرکرویهقانون تجارت و ضمن اینکه،
شوند به دو میتقسیمها داند. بر همین اساس معموالً هیات مدیره شرکتنمیمستمر در شرکت

اي هیچ مالك و ضابطهدر واقع .غیرموظفعضوموظف و عضودسته از مدیران که عبارتند از: 
مدیره شرکت از اعضاي غیرموظف آن در قانون تجارت ایران براي تفکیک اعضاي موظف هیات 

که مجمع مقرر شدهالیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 134تنها در ماده ووجود ندارد
تواند براي اعضاي غیرموظف هیات مدیره بابت شرکت در جلسات عمومی عادي شرکت می

و هیات مدیره عضو اینکه کدام عضبر این اساس،.تصویب نمایدجلسهحق هیات مدیره شرکت،
چه آنهاشود و تمایز وظایف غیرموظف تلقی میباشد و کدام عضو هیات مدیره،موظف می

اساسنامه و ضروري است که بهو در این مورد مشخص نگردیدهدر قانون تجارت ایران باشد می
ساتید ها و حسب نظر ابنا به رویه عملی در شرکتمراجعه شود. ها مصوبات مجامع عمومی شرکت

عضو موظف :از عضو موظف هیات مدیره ارائه نمودراتعریفتوان این حقوق تجارت ایران می
داراي سمت فردي است که عالوه بر عضویت قانونی در هیات مدیره یک شرکت،هیات مدیره،

باشداجرایی و شغل مشخص و مستمري در همان شرکتی که عضو هیات مدیره آن است می
با در مواردي که قرارداد کاري عضو موظف هیأت مدیره شایان ذکر است،).188: 1400(اسکینی، 
اي وارد نخواهد شد و بالعکس ت مدیره خدشهأبه عضویت او در هییا خاتمه یابد،لغو گرددشرکت 
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این امر نیز صادق است بدین معنی که اگر مدیر مذکور به نحوي از انحا از هیأت مدیره کنار 
تواند ت مدیره نخواهد بود و این پایان حیات شغلی او نیست بلکه میأعضو هیصرفاً؛گذاشته شود

توان گفت عضو موظف هیات مدیره اساساً در قبال می.به شغلی که در شرکت دارد ادامه دهد
پیشبرد امور و اهداف و رعایت اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی شرکت به دلیل حضور مستمر 

و پاسخگویی بیشتري قرار تر هاي سنگیندر معرض مسئولیت،ات اجرایی بیشترو آگاهی و اختیار
به جز رابطه مدیریت عمومی شرکت،است که عضويعضو غیرموظف هیات مدیره،. اما دارد

سمت اجرایی و شغل مشخص و مستمري در همان ارتباط کاري دیگري با شرکت ندارد و فاقد
ت مدیره أاء موظف عالوه بر مسئولیتهاي عضویت در هیعضاباشد. به عبارت دیگر،میشرکت

باشند ولی عضو شرکت) میمدیریت اجرایی درسمتداراي حضور فیزیکی (همانند تصدي 
تنها در ساعات تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارد و 

سازیها و تصمیم تصمیمو فقط در کنندبه عنوان مشاور مدیران ارشد عمل میگاهاًو یابدمی
(غیر حضور مدیران غیرموظفبا این حال از دیدگاه تئوري نمایندگی،دارند،گیریها شرکت 

ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادي مستقل،اجرایی) مستقل در ترکیب هیأت مدیره شرکت
(شعري و . کندشایانی میبه کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک 

)94: 1387دیگران،

الیحه قانونی اصالح 241ماده 2حکم قانونی مقرر در تبصره هاي موصوف،از تفاوتنظرصرف
هیچ تفاوتی 1401الی 1398) و قوانین بودجه سنواتی 1347(مصوب قسمتی از قانون تجارت

این ممنوعیت اطالق دارد. بر این بین اعضاء موظف و غیر موظف هیأت مدیره قائل نشده و 
عضو هیأت مدیره با اشتغال در دستگاههاي اجرائی،» زمان هم«توانند نمیکارکنان دولتبنیان،

شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی باشند و تفاوتی از این لحاظ بین عضو موظف و 
غیر موظف وجود ندارد.

موارد عدم شمول قانون-2-6
قانون اساسی و سایر قوانین 141در خصوص موارد عدم شمول این حکم قانونی؛ با بررسی اصل 

وجود دارد:فقط دو استثناء در این مورد توان نتیجه گرفت که عادي می
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هاي تعاونی ادارات و موسسات شرکتیمدیره یا مدیرعاملعضویت در هیأت-6-2-1
دولتی

ي کارکنان دولت و لزوم تأمین نیازهاي متعارف آنها و نقش با توجه به محدودیت توان اقتصاد
هاي تعاونی مسکن و مصرف یا اعتبار عضویت و اداره شرکتتأسیس،؛تعاون جمعی در این امر

و سود هستندها فاقد جنبه تجاري این شرکتوشودنان دولت امري معمول تلقی میبین کارک
هاي تعاونی ادارات یک مجموعه شرکت. ضمن اینکه شودآنها بین اعضا تقسیم میكاند

تماماً از آورده کارکنان دولت به عنوان یک شخص حقیقی ها که سرمایه آنهستند غیردولتی 
اعمال نفوذ و... در مورد اعضاي تفاده از اموال و وجوهات دولتی،سوءاساحتماللذا،شودمیتأمین

میزان عالوه بر آن میزان مشارکت در سرمایه شرکت،)157: 1390(فخر: آنها اصوالً منتفی است.
سويز ا)184: 1391(پورسید و دیگران،. تابع شخص استکند بلکه حق رأي،نمیحق رأي را تعیین

هاي دولتی خارج از هاي کارکنان اداري و سازمانمدیره تعاونیدیگر انتخاب اعضاي هیأت
مدیره به همین دلیل عضویت در هیأتممکن نیست،کارکنان و شاغلین همان اداره یا سازمان 

.باشداستثناء میاین حکم قانونیتعاونی ادارات و موسسات از شمول 

هاي دانش بنیانشرکت-6-2-2

پذیري به هاي تازه تأسیس و فناوري محور یکی از منابع اصلی خلق ثروت و رقابتامروزه شرکت
اي مورد توجه سیاست گذاران و دولت مردان در نقاط آیند و از این رو به طور گستردهحساب می

ها که اند. در ایران نیز چند سالی است که توجه و اقبال به این قبیل شرکتمختلف دنیا قرار گرفته
اند و هاي دانش بنیان نامید زیاد شده و تحت حمایت قانون قرار گرفتهها را شرکتتوان آنمی

. )9: 1395(قاضی نوري و دیگران،شود ها انجام میهاي مالی و غیرمالی گوناگونی از این شرکتحمایت
از شمول این حکم هاي دانش بنیان نیز شود شرکتبنا به دالیلی که در ادامه توضیح داده می

هاي دولتی یا عمومی ضرورت ارتباط بین مراکز علمی و سایر دستگاهباشند و قانونی مستثنی می
ها و موسسات تحقیقاتی به عرصه عمل و اجرا و هاي علمی از دانشگاهبراي انتقال متقابل یافته
رسد اعضاي کند و به نظر میمیتوجیهرااستثناییچنینصنعتیوتولیديتجارب مراکز اجرایی،

به صورت ها و موسسات تحقیقاتیهاي آموزشی در دانشگاهسمتدارندگان دیگر هیأت علمی و 
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معاونت حقوقی هاي دانش بنیان باشند. در این ارتباط توانند عضو هیأت مدیره شرکتمیزمانهم
تبصره یک ماده طبق«ست؛ تحقیقات و فناوري در پاسخ به استعالمی اعالم داشته اوزارت علوم،

مصوب (سازي نوآوریها و اختراعاتبنیان و تجاريقانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشیک
تبصره هـذیل بند 2جزء مقرر در حکم و باشندغیر دولتی می؛شرکتهاي دانش بنیان)1389

مقامات و مدیران دستگاههاي زمانناظر به ممنوعیت عضویت هم1399قانون بودجه سال 2
ومی اجرائی در هیات مدیره و مدیریت عاملی و مدیریت اجرائی شرکتهاي دولتی و نهادهاي عم

. لذا موضوع عضویت اعضاي هیات علمی دانشگاهها در هیات مدیره استغیردولتی و سازمانها 
شرکتهاي دانش بنیان به جهت اینکه این شرکتها فاقد ماهیت دولتی و عمومی غیر دولتی هستند،

7) تبصره 1موضوعاً از شمول حکم جزء مزبور خارج و تابع مقررات قانونی مربوطه از جمله بند (
».اشدبمیتوسعههاي برنامهدائمیاحکامقانونیکماده 

به «ر؛ هاي توسعه کشوقانون احکام دائمی برنامهیک ماده 7تبصره شایان ذکر است مطابق 
دولت موظف است آموزي،مهارتمنظور گسترش و ارتقاي کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و 

ت امناي أتوانند با موافقت هیعضاي هیأت علمی میا-1: نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند
بنیان خصوصی دانش) %100هاي صددرصد (همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکت

براي انعقاد هااین مؤسسات و شرکت.ها مشارکت کننداقدام و یا در این مؤسسات و شرکت
مشمول قانون منع مداخله قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیر مستقیم با دستگاههاي اجرائی،

....»کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات بعدي آن نیستند

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 22همچنین مطابق ماده 
هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و اعضاي«)؛ 1393(مصوب

هاي آموزشی و پژوهشی با اطالع مدیریت دانشگاه براي داشتن سهام یا پژوهشی شاغل در سمت
مشمول قانون راجع به منع هاي دانش بنیان،سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت

1337ندان در معامالت دولتی و کشوري مصوب مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارم
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و «همان قانون؛ 43و طبق ماده » نیستند

هاي دانش بنیان که حداکثر چهل و نه درصد غیر دولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت
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دیگر واحدهاي دولتی و مابقی سهام موسسات پژوهشی و سهام آن متعلق به دانشگاهها،) 49%(
متعلق به اعضاي هیات علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است نتایج 

ایجاد شرکت و .سازي نمایندتحقیقات اعضاي هیات علمی و دانشجویان خود را تجاري
این .درصدهاي سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیات امناي موسسه مربوطه خواهد رسید

ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت شرکت
.»نیستند1337دولتی و کشوري مصوب 

اداري،هايسمتو شاملباشدمیآموزشیهايسمتبهناظرفقطاستثناءاینکهنماندناگفته
به این نکته نیز باید توجه شود. ضمناً،نمیتحقیقاتیموسساتوهادانشگاهدرمدیریتیواجرایی

هاي غیردولتی (از جمله دانشگاه هاي دولتی و دانشگاهداشت که بین اعضاي هیأت علمی دانشگاه
هاي دولتی به طور کامل از هایی وجود دارد و اعضاي هیأت علمی دانشگاهآزاد اسالمی) تفاوت

هاي دانش بنیان بلکه صرفاً از عضویت در شرکتشمول این حکم قانونی مستثنی نیستند،
هاي غیردولتی به طور کامل از شمول این حکم باشند اما اعضاي هیأت علمی دانشگاهمستثنی می

هاي غیردولتی،زمان با عضویت در هیأت علمی دانشگاهتوانند همقانونی مستثنی هستند و می
پرداخت حقوق اعضاي هیات این دلیل که بههاي دولتی نیز باشند،عضو هیأت مدیره شرکت

پرداخت حقوق اعضاي هیات علمی در انواع است اما علمی در دانشگاه دولتی بر عهده دولت 
باشد و اساساً اعضاي هیأت علمی هاي غیردولتی برعهده مجموعه مربوطه میدانشگاه
مشمول این حکم شوند و به طور کلینمیهاي غیر دولتی از کارکنان دولت محسوبدانشگاه

قانونی نیستند.

هايسالبودجهقوانیندرقانونیحکماینبودنموقتیادائمی-7
1401تا1398
و به همین دلیل تا زمانی که قانون دائمی است محدود به زمان معین نیست که اعتبار آنقانونی 
اما قانون موقت پس از مدت االجراستچنان معتبر و الزمگذار نسخ نشده همتوسط قانونقانونی 

(میرزایی،.گذار وجود نداردشود و نیازي به نسخ آن از سوي قانوناعتبار میبیمعینی خود به خود
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تمامی قوانین آزمایشی مصوب هستند وهاي قوانین موقت در حقوق ما فراوان نمونه) 145: 1393
ساله و قوانین برنامه توسعه که یکقوانین بودجه هاي داخلی مجلس شوراي اسالمی،کمیسیون

این نوع قوانین به منظور رفع نیازهاي .اندشوند از این قبیلبراي مدت پنج سال تصویب می
گذاران لغو خود و بدون تضییع وقت قانونبهشوند و با رفع نیاز مرتبط خودموقتی وضع می

یابد لیکن قانون موقت با ادامه میاالجرا شدن قانون ناسخ شوند. قانون منسوخ تا زمان الزممی
چند هنوز قانونی در موضوع آن تصویب نشده باشد یا در شود هراعتبار میانقضاي مدت آن بی

توان زمان اجراي آن فرا نرسیده باشد. بنابراین با اتمام مدت قانون موقت نمی،صورت تصویب
اب کرد مگر اینکه مدت اعتبار آن از االجرا شدن قانون جدید استصحاعتبار آن را تا زمان الزم

اگر تمدید با تأخیر انجام شود جاي خالی زمان تأخیر به گذار تمدید شود. به عالوه،سوي قانون
شود به همین جهت به ناچار قانون راجع به تمدید باید اثر خود را نسبت به هیچ وجه پر نمی

قانون موقت اعالم کند؛ امري که با اصل گذشته بازگرداند و تأثیر خود را از زمان انقضاي مدت 
به منظور احتراز از همین پیامد نامطلوب است که . عطف بما سبق نشدن قوانین در تعارض است

کند.قانون جدید را تصویب میکند و در زمان اعتبار قانون موقت،گذار پیشدستی میقانون
اگرچه قوانین بودجه به حسب و هستند هاي مشهور قانون موقت قوانین بودجه ساالنه نمونه

گذار در عمل بسیار دیده شده است که قانونشوند،موضوع خود فقط براي یک سال وضع می
گنجاند. حال در مواردي که به موقت نبودن چنین برخی مقررات دایمی را نیز در قانون بودجه می
به ظاهر غیر موقت است و در اي که آید که آیا قاعدهقواعدي تصریح نشود این تردید به وجود می

به عبارت قاعده اي دائمی است یا موقت؟کنار دیگر مقررات موقت قانون بودجه قرار گرفته،
دیگر آیا مفاد و مضمون یک قاعده می تواند آن را از میان دیگر قواعد قانون بودجه که همگی 

د در حکم قانونی مقرر در قوانین این تردیممتاز و دوام اعتبار آن را سبب شود؟اعتبار موقت دارند،
هاي دولتی و عمومی نیز کارکنان دولت در شرکتزمانبودجه سنواتی راجع به منع عضویت هم
دانان معتقد باشند که حکم قانونی مذکور به دلیل تکرار وجود دارد و ممکن است برخی از حقوق

(چهارسال پیاپی) دائمی گردیده و به صورت تلویحی و 1401تا 1398هاي در قوانین بودجه سال
قسمتی از قانون تجارت را اصالح نموده است. الیحه قانونی اصالح 241ماده 2ضمنی؛ تبصره 

راه حل را باید در تفسیر اراده رسد که اما این برداشت از قانون صحیح نیست و به نظر می
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خودشان اعتقاد پیدا کرد. بدیهی است که چنانچه نمایندگان مجلس،گذار و مفاد حکم قانون قانون
هاي دولتی و عمومی هیأت مدیره شرکتدرزمانبه دائمی شدن حکم قانونی منع عضویت هم

اي تمدید پارهکردند و به دیگر سخن،داشتند از تکرار آن در چهار سال پیاپی خودداري می
مقررات و مواد قوانین برنامه پس از انقضاي مدت قوانین مزبور نشان از موقت بودن آنها دارد 

طبیعت برنامه و بودجه بود. ضمن اینکه،نقانون و مقرره دایمی یا تکرار وگرنه ضرورتی به تمدید 
چنانچه و و اصل ساالنه بودن آن قرینه محکمی بر موقت بودن تمامی مقررات آن است

اي اگر مفاد قاعدهبرعکس،واي موقت استاي مرتبط با دخل و خرج یک ساله باشد قاعدهتبصره
این قاعده در انست.ر موقت دچنان است که نمی تواند موقت تلقی شود باید قاعده مذکور را غی

-646رویه قضایی ما نیز تایید شده است چنانکه در بخشی از رأي وحدت رویه شماره 
سالهیکاعتبارداراياالصولعلیبودجهقوانین…«آمده است: دیوان عالی کشور 30/9/1378
».داردگذارقانونمجددتصویببهنیازسالیکمدتشدنسپريازبعدآنهااجرايوباشندمی
مگر اینکه به دلیل اندموقتاالصولعلینیزبرنامهقوانیندرمندرجمقرراتتمامیرو،ایناز

اي معین به وجود برخی اقتضائات خاص به دایمی بودن حکم خاصی تصریح شود یا اینکه ماده
ز قانون موقت،اي اچنانچه در مادهمقتضاي موضوع آن حاوي حکمی دایمی باشد. از این رو،

این حکم را باید حکمی جدید به قوانین و مقررات قبلی که دایمی هستند الحاق و اضافه شود،
گذاران براي رفع هر گونه شبهه و شائبه به این اصل تصریح قانونگاهی نیز.دایمی محسوب کرد

انون تا پایان این ق«؛ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است235کنند چنان که در ماده می
189مقرر در مادهمثال دیگر در این خصوص حکم». هجري شمسی معتبر است1394سال 

و بنا بر طبیعت موضوع خود بود کهایجاد شوراهاي حل اختالفتوسعه مبنی برقانون برنامه سوم 
گذار را قانون،ها در این بارهاختالف نظرگردید ولی محسوب میدایمیحکمیتأسیس یک نهاد،

.به تصویب قانون مستقل در مورد شوراي حل اختالف وادار کرد

ضروري است که گذار و ابهامات موجود،در موضوع مطروحه نیز با توجه به عدم تصریح قانون
) مجدداً 20/2/1395(مصوب الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت241ماده 2تبصره 

241ماده 2عیناً جایگزین تبصره 1401الی 1398ن بودجه سالهاي اصالح شود و مفاد قوانی
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت گردد.
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گیري:نتیجه
ممنوعیت مطلق براي کارکنان دولت در 1401تا 1398هاي به موجب قوانین بودجه سال

با اشتغال در » زمان هم«عضویت هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی 
محاسن بسیاري از جمله رفع تعارض دستگاههاي اجرائی وضع گردیده است. این حکم قانونی 

داشته و بیانگر تکوین و ها و ایجاد نظام اداري سالم منافع و شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت
هیچ تفاوتی بین اعضاي موظف و غیر قانون یاد شده باشد.گذاري در کشور میتکامل قانون

آمره بودن این به با توجه موظف هیأت مدیره قائل نشده است و ممنوعیت مذکور اطالق داشته و 
سوي مجمع دهند یا ازاستعفا شانموصوف خودضروري است که اعضاي هیأت مدیرهقانون؛

محاکم عمومی گردند و چنانچه به هر دلیلی این اقدامات انجام نشود،عزل عمومی شرکت 
نمود ولی عزل آنها را صادر خواهد به حکم یذي نفعشخص به تقاضاي هر دادگستري 

اند در مقابل صاحبان سهام و انتخاب شدهقانونکه بر خالف انی تصمیمات و اقدامات مدیر
باشد و عذر عدم رعایت تشریفات قانونی از سوي مدیران معتبر میحسن نیت با اشخاص ثالث 

یکی از موارد عدم شمول این حکم قانونی؛ عضویت در هیأت مدیره مذکور پذیرفته نیست.
هاي تعاونی ادارات دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی است و استثناء دیگر نیز مربوط به شرکت
ها و موسسات آموزش عالی اشد که اعضاي هیأت علمی دانشگاهبهاي دانش بنیان میشرکت

ها در هیأت مدیره این گونه شرکتزمانهاي آموزشی) امکان عضویت هم(شاغلین در سمت
حکم مقرر در با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی،شایان ذکر است،بنیان) را دارند.(دانش

باشد و دریافت وجوه به عنوان حقوق و مزایاي مجرمانه میقوانین بودجه سنواتی فاقد وصف 
هاي اجرایی،با اشتغال در دستگاهزمانهاي دولتی و عمومی همعضویت در هیأت مدیره شرکت

صرفاً کارکنان شاغل تخلف اداري محسوب و مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت. ضمن اینکه،
ین حکم قانونی قرار دارند و سایر کارکنان هاي سازمانی دولتی در گستره شمول ادر پست
نظر به هاي اجرایی(فاقد پست سازمانی موقت یا دائم) مشمول این حکم قانونی نیستند. دستگاه

ضروري شوند و اعتبار آنها یکساله است،اینکه قوانین بودجه سنواتی قوانین موقت محسوب می
ی از قانون تجارت مجدداً اصالح گردد و الیحه قانونی اصالح قسمت241ماده 2است که تبصره 
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تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به عنوان یک 
هاي آتی نداشته قانون دائمی گنجانده شود تا نیازي به تکرار این حکم در قوانین بودجه سال

براي تري و اداري محکممدنیباشد. همچنین ضروري است که ضمانت اجراهاي کیفري،
هاي نظارتی از جمله دیوان و اعمال گردد و قوه مجریه و دستگاهبینی پیشگونه قوانین این

محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز طی مکاتباتی اهمیت اجراي قانون فوق را به 
کامل این قوانین نسبت به اجراي صحیح و تري دستگاههاي اجرائی اعالم نمایند و نظارت دقیق

داشته باشند.
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Prohibition of Membership in the Board of Directors of State-owned 
Companies and Non-governmental Public Institutions 

"Simultaneously" with Employment in Executive Bodies, in the Budget 
Laws of 1398-1401, Referring to Note 2 of Article 241 of the Legal Bill 

Amending a Part of the Commercial Act
Ali Asqar Qalamqas1

Abstract:
According to Note 2 of the Single Article of the Budget Laws for the years 2019 to 
2022, concurrent involvement of government officials mentioned in Article 71 of the 
State Service Management Act (approved on September 30, 2007) administrators, 
deputy administrators and managers of government organizations mentioned in Article 
5 of the State Service Management Act, Article 5 of the Public Accounts of the 
Country Act, as well as all those working in all managerial and expert positions, are 
prohibited from taking position of managing director and other executive posts, 
membership on the board of directors of state-owned companies and non-governmental 
public institutions and organizations, including their own subsidiaries and subdivisions 
of other institutions. Prior to the passage of this law, according to Article 241 of the 
Legal Bill to Amend a Part of the Commercial Act (amended on May 9, 2016), it was 
possible for managers and employees of the governmental organization to be members 
of "a" state-owned company or "a" company affiliated with non-governmental public 
institutions. However, since 2018 this "legal restriction" has become an "absolute 
prohibition" and current governmental employees are under no circumstances allowed 
to simultaneously join the board of directors of state-owned companies (both executive 
and non-executive) while working in governmental organizations. One of the most 
important advantages of this Act is to eliminate conflict of interest, improve the 
administrative system, create more transparency in the performance of companies, 
create employment, prevent undue influence, create a competitive environment, and 
remove restrictions on the membership of competent people on the board of directors. 
However, considering that annual budget laws are temporary laws, valid for one year, it 
is necessary that Article 241 of the Legal Bill to Amend a Part of the Commercial Act 
be amended again and the changes contained in the annual budget laws (in the last four 
years) in the Commercial Act should be included as a permanent law so that there is no 
need to repeat this legal provision in future years' budget laws. It is also necessary to 
foresee and implement stronger measures to insure enforcement of this legal ruling.

KeyWords: Commercial Act, annual budget laws, prohibition of concurrent 
membership, governmental employees, state-owned companies.
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