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شرکت تعاونی با شرکت سهامیهاي  و ناهماننديها  همانندي

1مهدي ندافیان

:چکیده

به کار بستن بخش هـایی از آئـین شـرکت    ، از قوانین وابسته به شرکت تعاونیاي  درباره

، همچنین ساختار شرکت تعاونی در بسیاري مـوارد .روا دانسته شده استسهامی درباره آن 

نوشـته پـیش رو بـا انگیـزه شناسـاندن ایـن       .همسانی نزدیک با ساختار شرکت سـهامی دارد 

.یاد شده به نگارش درآمده استهاي  میان شرکتهاي  و نیز ناهماننديها  همانندي

ناهمانندي ساختار، نديهمان، شرکت سهامی، شرکت تعاونی:واژگان کلیدي

مقدمه

، بازرگـانی آورده هـاي   آن را در شمار شرکت 1311از شرکت هایی که قانون تجارت 

قانون بخـش تعـاونی   ، روائی یافته و تازه ترین آنهاي  با بیشترین آئین.شرکت تعاونی است

 1311اگرچه قانون سـال  .خورشیدي است  1370اقتصادي جمهوري اسالمی ایران در سال 

تنها از دو گونه شـرکت تعـاونی یعنـی    ، در جایگاه نخستین آئین پدید آمده درباره این نهاد

اما قانون شرکتهاي تعـاونی  .شرکت تعاونی تولیدي و شرکت تعاونی مصرف نام برده است

 که هنـوز بخشـی از آن همـراه بـا آئـین تـازه بـه کـار بـرده          1350روائی یافته در خرداد ماه 

دیگـري  هـاي   از گونـه ، ن بخش تعاونی اقتصادي جمهوري اسالمی ایـران شود و هم قانومی

تعـاونی  هـاي   ماننـد شـرکت  .تواننـد بنیانگـذاري شـوند    مـی  که در چهارچوب این شـرکت 

.وکیل پایه یک دادگستري.1
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تـوان  مـی  ...تعاونی اعتبـار و  هاي  شرکت، تعاونی مسکنهاي  کشاورزي و روستایی شرکت

هـاي   کـه آنهـا را از دیگـر شـرکت    از ویژگـی هـایی برخوردارنـد    هـا   ایـن شـرکت  .نام برد

.شوندمی اما به هر روي در رده یکی از آنها محسوب.سازدمی بازرگانی جدا

چیستی شرکت تعاونی

نخست چیستی و نهاد ، شیوه درست براي سنجیدن دو چیز این است که پیش از هر کار

، ر بیـرون نیسـت  و چون جستار فرارو ازاین هنجـا .آنها شناسایی و آنگاه با هم سنجیده شود

.گرددمی نوشته به آئینی که بایسته است آغاز، بنابراین در خور حوصله گفتار

ــه نوشــته -پیشــینه تعــاونی:الــف History(اي  برپای of cooperative movement,

Wikipedia, the free encyclopedia,p2(   ــاون ــا تع ــاري ی ــداري همی ــی پدی دیرینگ

)Cooperation( انسـانی بـا انگیـزه بهـره وري دو سـویه      هـاي   گردد که گونهبه زمانی برمی

)mutual benefits(یافتنـد مـی  سـازمان ، در چهـارچوب تعـاونی  هـا   قبیله، آمدندمی فراهم ،

بیگانه دادو ستد بازرگانی هاي  کردند و تنها با قبیلهمی را میان خود تقسیمها  کارها و سرمایه

پیشـه وران و کـارگران صـنایع دسـتی     هـاي   سـازمان 1هم اي  از نگاه نویسنده.دادندمی انجام

دستور حمورابی پادشاه بابل به کشـاورزان آن سـامان در   ، مصر در هزاره سوم پیش از میالد

زمینه آماده سـازي کشـتزارها بـراي کشـت در چهـارچوب تعـاونی و همکـاري نمـودن بـا          

تعـاونی  اي  ایـه گونـه  پیش از مـیالد و نیـز برپ   2050یکدیگر در گردآوري محصول به سال 

پا گـرفتن تعـاونی در جهـان    هاي  از نخستین نشانه، سال پیش از میالد در چین 200اعتبار در 

که از آغاز اجتماعی شدن مردمان پدید آمـده بـود و   ها  کوتاه این که چنین همکاري.است

عـاونی  دوره اول تعـاونی یـا دوره ت  ، در درازاي تاریخ دنباله داشـته اسـت از نگـاه اقتصـادي    

بنیادین که از سـده هجـده مـیالدي یعنـی آغـاز      هاي  و دگرگونی.شودمی اجتماعی شناخته

در زمینــه تعــاونی رخ داد و بــه برپــائی پیروزمندانــه نخســتین نمونــه ، انقــالب صــنعتی اروپــا

دوره دوم ، انگلسـتان انجامیـده  )Rochdale(تعاونی امروزین در شهر روشدایل هاي  شرکت

27مهدي اختر محققی، ص  –جامعه شناسی تعاون  .1
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به هر روي پدید آمدن ایـن رویـداد نـوین    ، 1.تعاون صنعتی یا علمی نام داردتعاونی یا دوره 

و شارل فوریه دکتر ویلیام کینگ، وامدار تالش و پایمردي بزرگ مردانی چون رابرت اون

نیک اندیش و بهسـاز اجتمـاعی بریتانیـایی کـه بـاور       2و در این میان نقش رابرت اون.است

بزهکـاري و بیمـاري باشـد و بشـر بـا      ، از تنگدسـتی  داشت جهان دلخواه آن است که تهـی 

تواند به نیک بختی و پیشرفت دست پیدا کند از دیگـران پـر رنـگ تـر     می زندگی برادروار

competitionرا در برابـر واژه  )تعـاون -همکـاي (co-operationهم او بعد که واژه .است

شـرکت تعـاونی در   دربـاره چگـونگی پدیـد آمـدن نخسـتین       3.به کار گرفت)هم چشمی(

شـهر روشـدایل   هاي  تن از کارگران کارخانه 28میالدي  1843گفتنی است در سال ، جهان

انگلستان از شیوه پرداخت دستمزد خود ناخشنود بودند زیرا به جـاي دسـتمزد بـه آنـان بـن      

خریـد  هـا   وابسته به کارخانههاي  توانستند از فروشگاهمی که با آن تنها.شد می خریدي داده

شوند تا کاالهاي مورد نیـاز  می بر آن، نیز چندان دلخواه نبودندها  نند و کاالهاي فروشگاهک

خود را خودشان تولید کنند تا از این راه هم کاالئی دلپسندتر فراهم شود و هم سود بدست 

و.یک سال بعـد ایـن اندیشـه بجـا آورده شـد     .آمده از فروش آن را میان خود تقسیم کنند

امـروزین بنیـاد   هـاي   مـیالدي نخسـتین نمونـه از شـرکت تعـاونی      1844ر سـال  بدین گونه د

.گردید

تعاونی چنین شناسـانده شـده اسـت انجمنـی خـود گـردان        Wikipediaدر:تعاونی -ب

هـاي   فراهم آمده از کسـانی کـه بـه خواسـت خـود بـراي بـرآورده شـدن نیازهـا و خواسـته          

.شـوند مـی  برپایی شرکتی مشترك هـم پیمـان  اجتماعی و فرهنگی خویش از راه ، اقتصادي

(ib-p1)
4

27همان، ص .1

2 . 1771-1858 Robert Owen

10تعاونی به زبان ساده، حمداله رستمی شهر بابکی، نشر فرهنگ دهخدا، ص  .3

4.( ib-p1)
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شرکتهاي تعاونی و قانون بخش تعاونی اقتصاد ، آنچه در قانون ایران برابر قانون تجارت

خورشیدي  1370و  1350، 1311روایی یافته به ترتیب در سالهاي ، جمهوري اسالمی ایران

زیـرا در قـانون   ، نیسـت براي شناساندن شرکت تعاونی آورده اسـت همسـان و یـک دسـت     

بلکه تنهـا دو گونـه از آن یعنـی شـرکت تعـاونی تولیـد و       ، نه شرکت تعاونی 1311تجارت 

هـاي   قـانون شـرکت   2و در مـاده  .شرکت تعاونی مسکن هر یک جداجدا تعریف شده انـد 

شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه  :شودمی این شرکت چنین نمایانده، تعاونی

مشـترك و بهبـود وضـع اقتصـادي و اجتمـاعی اعضـا از طریـق        هاي  نیازمندي به منظور رفع

خودیاري و کمک متقابل و همکاري آنان موافق اصولی کـه در ایـن قـانون مصـرّح اسـت      

و واپسین قانون روایی یافته یعنـی قـانون بخـش تعـاونی اقتصـاد جمهـوري       .شودمی تشکیل

گانـه   9که در بندهاي اي  به گونه)تعاونیبخش (هاي  اسالمی ایران پس از برشمردن انگیزه

شـرکت هـایی کـه بـا رعایـت       :کندمی به این یادآوري بسنده 2در ماده .آمده است 1ماده 

که بیش از ، انگیزه هایی.شوندمی مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته

دسـتگاه  هاي  در شمار برنامهپدیدآورنده شرکت تعاونی باشد هاي  آنچه در راستاي خواسته

به زبان دیگر با نگاه به بخش بنـدي سـه   .فرمانروایی براي سامان دادن به اقتصاد کشور است

، قـانون اساسـی ایـران    44در اصـل  »نظام اقتصادي جمهـوري اسـالمی ایـران   «هاي  گانه پایه

یـاد شـده روشـن   هـاي   نگـرش بـه قـانون   .شرکتهاي تعاونی جداي از بخش خصوصی است

سازد که هرچند برابر نخستین نوشتار قانون روایی یافته تازه درباره شرکت تعاونی یعنـی  می

 1350وارون قـانون شـرکتهاي تعـاونی    ، قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسـالمی ایـران  

توانست هموند در شرکت تعاونی باشد لیکن در ویرایش انجام شده می تنها شخص حقیقی

»شخصی است حقیقی«در ادامه عبارت »حقوقی غیر دولتی«ن عبارت با افزود 1393به سال 

این ناهمخوانی که به باور یکی از آگاهان حقوق در خور خرده گیري ، آن قانون 8در ماده 

البته باید گفته شود ویرایش نام برده از همـه روي بـا آنچـه در    .از میان برداشته شد1.هم بود

هموندي همـه   1350چرا که در قانون سال .همسان نیستآمده بود  1350قانون سال  2ماده 

92انتشارات روزبهان، ص.فروحیحقوق تجارت، جلد سوم، شرکتهاي تعاونی، حمید .1
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در)شـخص حقـوقی غیردولتـی   (امـا در قـانون تـازه تنهـا همونـدي      ، گونه شخص حقـوقی 

و دانشـنامه پـیش گفتـه بـراي     هـا   قـانون از آنچـه در .شرکتهاي تعاونی روا دانسته شده است

شـرکت  انـدازي   راه شود که انگیـزه می شناساندن شرکت تعاونی آمده است چنین برداشت

سرمایه گذاري و برپایی سازمانی فـراهم آمـده از گروهـی همکـار یـا داراي منـافع       ، تعاونی

گوناگون اجتمـاعی و اقتصـادي   هاي  براي از میان بردن نیازمندي هایشان در زمینه، مشترك

 از راه برچیـدن ، بـا بهـاي ارزانتـر و شـیوه آسـانتر     ...کاالهاي مـورد نیـاز و   ، همچون مسکن

ویژگـی کـه شـرکت    .بی آنکه از این مشارکت سودي بهره آنان گـردد .واسطه گري است

سازد و شاید برجسته تـرین ناهماننـدي میـان    می تعاونی را از دیگر شرکتهاي بازرگانی جدا

.آنها باشد و در جاي خود گسترده تر به آن پرداخته خواهد شد

چیستی شرکت سهامی

شناساندن شرکت تعاونی آورده شـد اینـک جسـتاري بـه     پس از آنچه به کوتاهی براي 

دربـاره پایـه    –تاریخچـه  :الف.آیدمی انگیزه آشنا ساختن با سرشت شرکت سهامی در پی

,نویسنده دانشنامه .گذاري نخستین شرکت سهامی در جهان هم داستانی وجود ندارد The

Free encyclopedia-Joint stock compWikipedia)any, p2( نخستین پیشینه به دست

آمده از شرکت سهامی در جهان را در زمان فرمانروایی دودمانهـاي تانـگ وسـونگ یعنـی     

خاستگاه شـرکت سـهامی در   ، در نوشته اي.داندمی پنجم تا دهم میالدي در چینهاي  سده

(در کشور ایتالیـا پنداشـته شـده اسـت    )قرون وسطی(واپسین سالهاي  .The origin of the

joint stock company, M. Schmitthoff, The university of Toronto law journal.

Vol. 3, No.1 (1939) p74(آغازین شرکت سـهامی در جهـان بـا    ، هماي  از نگاه نویسنده

 میالدي با گرد آمدن چند بازرگان روسـی  1553بود که به سال )Muscovy(نام مسکووي 

توان به این برآینـد رسـید کـه    می یاد شدههاي  ادن دیدگاهاز کنار هم نه1گردیداندازي  راه

شرکتهاي سهامی دیرینگی بیش از دو سـه سـده دارنـد از آن جـا کـه شـرکتهاي بازرگـانی        

در سرچشـمه  اي  پیشـینه .شودمی خوانده»شخصیت حقوقی«با ویژگی که دارند و ، امروزي

1 . www.Adibnia.com
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حقوق ایـران و  ، سهامی در فقه جایگاه حقوقی مدیران شرکتهاي(ندارند )فقه(حقوق ایران 

پـاییز   25.سـال هفـتم ش  .فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسالمی، جواد نیک نژاد-انگلستان

از این روشرکت سهامی نخستین بار برابـر قـانون تجـارت روایـی     )172.پاورقی ص، 1390

یـران راه  به سامانه حقوقی ا، خورشیدي 1304خرداد  12فروردین و  12، 1303دلو  25یافته 

یافت و واپسین قانون روایی یافته درباره آن الیحه قانونی اصالح قسـمتی از قـانون تجـارت    

مـوقتی  «که به باور یکی از استادان حقوق تجارت هنـوز جنبـه   .است 24/12/1347مصوب 

1.»دارد

این شرکت که اگر نـام آشـناترین یـا بـه نوشـته یکـی از        –چیستی شرکت سهامی  -ب

شـرکت بازرگـانی نامیـده شـود     »کامل تـرین «2آوازه در پهنه حقوق تجارت حقوقدانان پر

بـیش از  ، نمـود آورده ، در گـروه شـرکتهاي سـرمایه کـه در آنهـا     .سخنی به گـزاف نیسـت   

آنکـه واگـذاري   هـا   این گونه شـرکت هاي  از ویژگی.شخص سرمایه گذار است جاي دارد

بی هیچ گمان نهاد شـرکت  .یابدمی انتقالسهم به آسانی شدنی است سهم او به بازماندگان 

-چرا که انگیـزه پایـه  .همچون دیگر شرکتهاي بازرگانی با سودآوري سرشته است، سهامی

با آنکه نام شرکت سهامی بـیش از هـر   3.گذاران از بنیاد نهادن آنها سوداگري گروهی است

ي چـه در پهنـه   اقتصـاد هاي  شود و بسیاري از کنشگريمی شرکت دیگري خوانده یا شنیده

 1گیرد اما تعریفی که قانونگذار در مـاده  می در چهارچوب آن انجام، دیوانی یا غیر دیوانی

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت آورده است تنهـا چهـره آشـکار شـرکت یـاد      

کند و تالش بـراي پاسـخگویی   نمینمایاند و کمکی به شناخت چیستی آن می شده را به ما

پرسش که آیا شرکت سهامی جنبه قراردادي دارد یا تاسیسی؟ از سـوي اندیشـمندي    به این

الیحـه اصـالح پـیش     2و حقوقـدانانی نیـز در مـاده    .4باریک بین هم چندان پذیرفتنی نیست

10حقوق تجارت، شرکتهاي تجاري، جلد دوم، دکتر ربیعا اسکینی پاورقی ص  .1

13ص  1375حقوق تجارت جلد دوم دکتر حسن ستوده تهرانی نشر دادگستر  .2

18ص  1375اول، دکتر ربیعا اسکینی، چاپ اول تجارت، شرکتهاي تجاري، ج حقوق.3

13همان جلد دوم، دکتر ربیعا اسکینی، ص .4
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گفته که شرکت سهامی را حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد بازرگانی به شمار 

پایـه  ، ر اندیشیدن است با این همه چون در این جسـتار که در خو1آورده است خرده گرفتند

نمـوده شـده از   هاي  بررسی بر هر آنچه هست استوار است و پرداختن گسترده تر به دیدگاه

سوي آگاهان حقوق بازرگانی درباره چیستی شرکت سـهامی کـه بیشـتر جنبـه نظـري دارد      

ین اندك بسنده و ادامه مطلـب  از این رو به هم.همخوان با انگیزه نگارش این نوشتار نیست

.شودمی پی گرفته

شرکت تعاونی به شرکت سهامیهاي  همانندي

مطـابق اصـول   «سـازمان دادن شـرکت تعـاونی     1311قانون تجارت  194و  192در مواد 

بدین سان نخست در شـانزدهم خـرداد یـک هـزار و     .روا دانسته شده است»شرکت سهامی

ماده و بـه دنبـال آن در بیسـت و     149شرکتهاي تعاونی در سیصد و پنجاه خورشیدي قانون 

چهارم شهریور ماه یـک هـزار و سیصـدو هفتـاد خورشـیدي قـانون بخـش تعـاونی اقتصـاد          

براي نخستین بـار در راه بـه کـار بسـتن     .ماده روایی یافته اند 71جمهوري اسالمی ایران در 

با سنجش این دو .ماده روایی یافت 31هم بی تاریخ در اي  واپسین قانون، آئین نامه 51ماده 

زیـر میـان آنهـا آشـکار     هاي  قانون و الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت همانندي

در هر دو شرکت سهامی و تعاونی مجمع عمومی باالترین نهاد تصمیم گیـري   -1.گردد می

نیامده است امـا   1347این جستار اگرچه به روشنی در مواد الیحه قانونی اصالح سال .است

 83درباره گستره تصمیم گیري مجمع عمـومی عـادي،    86از درون مایه موادي همانند ماده 

مجمع عمومی فوق العاده در زمینه تغییر در مواد اساسـنامه یـا در سـرمایه    »صالحیت«درباره 

 درباره وابسته شدن تقسیم سـود و اندوختـه بـه    90شرکت یا در انحالل زودهنگام آن، ماده 

افزون براین .توان این نکته را دریافت کرد ، می)عادي(روایی یافتن از سوي مجمع عمومی 

بـاالترین مرجـع اتخـاذ تصـمیم و     «قانون بخش تعاونی، آشکارا مجمـع عمـومی    30در ماده 

گفتنی اسـت ایـن همسـانی بـه تعریـف      »نظارت در امور شرکتهاي تعاونی دانسته شده است

98قانون تجارت در نظم کنونی، دکتر محمد دمرچیلی و دیگران، چاپ چهارم، بی تا، ص  .1
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الیحـه   73مـاده  (ها و شمارگان  گونه)قانون بخش تعاونی 30و ماده الیحه قانونی  72ماده (

و انـدازه مـورد نیـاز    )قانون بخش تعـاونی  29قانون شرکتهاي تعاونی و  31اصالحی و مواد 

قانون شرکتهاي تعـاونی   37و  34الیحه قانونی و مواد  87و  84مواد (براي برگزاري قانونی 

نهاد تصمیم گیري دو شـرکت هـم کشـانیده شـده     )نیقانون بخش تعاو 35ماده  1و تبصره 

گرداندن دو شرکت بر دوش نهـادي هماننـد اسـت کـه هیـأت مـدیره نـام دارد و         -2.است

 39الیحه قانونی و مـواد   108ماده (گیرد  گزینش هموندان از سوي مجمع عمومی انجام می

دن مدیر عامل هـم در  گمار)قانون بخش تعاونی 36ماده  1قانون شرکتهاي تعاونی و تبصره 

(شرکت تعاونی همانند شرکت سـهامی پـیش بینـی شـده اسـت      قـانون شـرکتهاي    45مـاده  .

بـه کـار رفتـه در    »می تواند«با این یادآوري که واژه )قانون بخش تعاونی 39تعاونی و ماده 

قانون شرکتهاي تعاونی، رساننده ناگزیر بودن هیأت مدیره در گماشـتن مـدیرعامل    45ماده 

و هم اکنون .قانون بخش تعاونی این آزادي به تکلیف دگرگونی یافت 39اما در ماده .ودنب

الیحــه، گماشــتن مــدیرعامل در هــر دو شــرکت،  124بــر پایــه مــاده یــاد شــده و نیــز مــاده 

قانون شرکتهاي تعـاونی کـه بـا ایـن سـخن آغـاز        46درباره ماده .قانونی است هاي  ازبایسته

افزایـد مسـئولیت    اینده قانونی شـرکت اسـت و آنگـاه در پایـان مـی     هیأت مدیره نم:شود می

بایـد گفـت ایـن مـاده     .هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است

کـه  .دوگانه آگاهان حقوق درزمینه جایگاه قانونی هیـأت مـدیره اسـت   هاي  یادآور دیدگاه

ند وکیل در برابر موکل پاسخگو باشند یا آیا به راستی هیأت مدیره در برابر شرکت باید مان

این نگاه باید در راستاي واپسین دیدگاهی که از سوي دانشمندان حقوق نمایانده شده است 

ــدیران جــزء ســازمان شــخص حقــوقی انگاشــته شــده     ــا م ــده ی ــر آن ســازمان گردانن و براب

ان بـی آنکـه بـه یگـانگی اراده شـخص حقـوقی و تصـمیم گرداننـدگ        .دیگرگون شـود 1اند

رود  این بخش از آنجا آورده شد که گمان مـی .آن بیش از اندازه پافشاري گردد)مدیران(

یاد شده نیامده است با برداشـت از مـاده    46چون در قانون بخش تعاونی، همتائی براي ماده 

.همچنان ارج خود را دارد و به کار بستنی است 46ماده )قانون بخش تعاونی(آن قانون  71

59.ص 1383چاپ ششم انتشارات شرکت سهامی انتشار .قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، دکتر ناصر کاتوزیان.1
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انون شــرکتهاي تعــاونی نیــز کــه نشــان دهنــده دوگــانگی از شــخص حقــوقی بــا قــ 50مــاده 

مدت ماموریت هیـأت  «دهد که پس از پایان  نمایندگی از شخص حقیقی است و دستور می

را»وظـایف محولـه  «بایـد همچنـان    می»هیأت مدیره سابق«تا برگزیده شدن جانشین »مدیره

 136همانند بـا مـاده   .ا بر دوش خواهند داشتر»مسئولیت اداره امور شرکت«انجام دهند و 

قـانون شـرکتهاي تعـاونی نیـز      49ماده .فشارد  الیحه قانونی است که بر همان هنجار پاي می

که گردانندگان شـرکت را از بـراي زیـان برخاسـته از کارکردشـان و پـاس نداشـتن قـانون         

 142ا آنچـه در مـاده   بـراي جبـران آن شـناخته بـ    »مسئولیت مـدنی «پاسخگو دانسته و داراي 

نهـاد دیگـر هماننـد میـان شـرکت تعـاونی و شـرکت         -3.الیحه قانونی آمده، همانند اسـت 

قـانون   42تـا   40قانون شـرکتهاي تعـاونی و مـواد     59تا  54سهامی بازرسی است و در مواد 

 144بخش تعاونی به نکته هایی پرداخته شده که کم و بیش همسان با موارد آمـده در مـواد   

الیحه اصالحی است اگرچه در قانون شرکتهاي تعاونی دستور این بود که بازرس یا  156تا 

هر سال یک بار گزینش شوند امـا  )الیحه قانونی 144ماده (بازرسان همانند شرکت سهامی 

همچنین در ماده .، این زمان را به دو سال افزایش داده است 40قانون بخش تعاونی در ماده 

دهند نباید پول بـا هـر نـام چـه      تعاونی بازرسان براي کاري که انجام می قانون شرکتهاي 57

قانون بخـش تعـاونی بـه     40ماده  2اما در تبصره .حقوق، دستمزد و یا پاداش دریافت دارند

و حتی پاداش پیش بینی »حق الزحمه«الیحه اصالح براي بازرس یا بازرسان  155مانند ماده 

ندي به آنچه بر دوش بازرس یا بازرسان گذارده شده است گفتنی است این همان.شده است

الیحه اصالح در زمینه رسـیدگی بـه    148قانون بخش تعاونی و ماده  40ماده  2بویژه در بند 

عملکـرد و سـود و   هـاي   ها و دفاتر و اسناد صورتهاي مالی چـون ترازنامـه و حسـاب    حساب

کننـد و نمـودن دیـدگاه دربـاره      یزیان که مدیران براي گزارش به مجمع عمومی آمـاده مـ  

الیحـه اصـالح دربـاره دادن حـق      149شرکتهاي تعاونی و مـاده   55ماده  1درستی آنها، بند 

قـانون   58بهره گیري از دیدگاه کارشناس در راستاي انجام کار به بازرس یا بازرسان مـواد  

در ایـن زمینـه    الیحه قانونی اصـالح  151قانون بخش تعاونی و ماده  42شرکتهاي تعاونی و 
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که بازرس یا بازرسان باید هرگونه رویگردانی یا لغـزش مـدیران و مـدیرعامل را بـه مجمـع      

.عمومی گزارش دهند نیز کشانیده شده است

شرکت تعاونی و شرکت سهامیهاي  ناهمانندي

بودن سرشـت  »غیر انتفاعی«آشکارترین ناهمگونی شرکت تعاونی و شرکت سهامی -1

چه اصوالً یک شرکت بازرگانی با انگیزه به دست آوردن سـود بنیـاد   .شرکت تعاونی است

هـاي   توان از واژه بازرگانی در دنبال واژه شـرکت و نیـز آئـین    این نکته را می.شود نهاده می

از این رو آورده شـدن  .بازتاب یافته در قانون تجارت درباره چنین شرکتهایی دریافت کرد 

زیـرا  .اسـت »بیرون از هنجـار «شرکتهاي بازرگانی، گواه راستین نام شرکت تعاونی در رده 

همانگونه که پیشتر گفته شد اندیشه پایه گذاري شرکت تعاونی یعنـی همکـاري و همیـاري    

براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی هموندان، هیچ سازگاري با سودخواهی ندارد و اگـر  

قـانون   10مـاده   1تبصـره  (تعـاونی هـم    وابسته به شـرکت هاي  خرده گرفته شود که در آئین

درباره سـود و بخـش کـردن آن سـخن بـه      )قانون بخش تعاونی 25شرکتهاي تعاونی، ماده 

-1میان آماده است پس غیرانتفاعی بودن شرکت تعاونی منتفی است در پاسـخ بایـد گفـت    

اي  دهتوانـد و نبایـد از درصـد شـناخته شـ      در شرکتهاي تعاونی سود داراي مرز است و نمـی 

بخش کردن مازاد برگشتی فراخـور خریـد همونـدان از شـرکتهاي تعـاونی       -2.بیرون باشد

قانون مالیاتهاي مستقیم اصـل بـر فراگیـري     1است افزون بر آن با نگرش به اینکه برابر ماده 

مالیات بر هر درآمد به دست آمده از سوي هر شخص چه حقیقی یا حقوقی در کشور است 

رکتهاي تعاونی دستور به بخشودگی شرکتهاي تعـاونی نـام بـرده شـده در     قانون ش 111ماده 

قــانون مالیاتهــاي )31/4/94اصــالحیه (133مــاده .آن مــاده از پرداخــت مالیــات داده اســت

تعـاون روسـتایی،   هـاي   درآمـد سـازمان هـایی از جملـه شـرکت     »صـد درصـد  «مستقیم نیـز  

ــدي، دان   ــارگري، کارمن ــیادان، ک ــاورزي، ص ــایري، کش ــوزان و  عش ــش آم ــجویان و دان ش

هـا برابـر بخشـنامه     آنها را بخشوده از پرداخت مالیات شناخته و این بخشـودگی هاي  اتحادیه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور استوار گردیده اسـت   24/6/93-200-93-67شماره 
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آن نـرخ مالیـات موضـوع    %25قانون مالیاتهاي مستقیم  25/3/87الحاقی  6از سوي تبصره 1.

...تعاونی متعارف و هاي  ها و اتحادیه ابرازي شرکت»درآمد مشمول مالیات«ماده را درباره 

کاسته است که جاي پرسش دارد با نگاه به فراگیري یاد شـده، ایـن کـاهش و بخشـش آیـا      

دومـین   -2توانـد داشـته باشـد؟    تعـاونی مـی  هاي  بودن شرکت»غیر انتفاعی«به جز اي  انگیزه

ت تعاونی با شـرکت سـهامی، زیرنگـاه دسـتگاه فرمـانروایی بـودن شـرکت        ناهمانندي شرک

در نخستین قانون فراگیـر روایـی یافتـه دربـاره شـرکت تعـاونی یعنـی قـانون         .تعاونی است 

آن قانون، پذیرنده درخواست ثبت شـرکت   23، با برداشت از ماده 1350شرکتهاي تعاونی 

شانی از پایش دیـوانی بـر اینگونـه شـرکت از     ن.تعاونی، وزارت تعاون و امور روستاها است

آغاز داستان، که در رویدادهاي سراسر زندگی این نهاد، از جمله فراخوان بـراي برگـزاري   

رساندن اعتراض همونـد بیـرون شـده از شـرکت بـه مجمـع       )26ماده  3بند (مجامع عمومی 

پـس از  »یحـق هـر ذ «دسـتگاه رسـیده کننـده بـه درخواسـت      )33ماده  8تبصره بند (عمومی 

ادامـه  ...)و  34مـاده  (برگزار نشدن مجمع عمومی با دومین فراخوان، براي برچیدن شرکت 

یابـد کـه وزارت تعـاون و     دارد و این در آمدن در کار شرکت تعاونی تا جایی گسترش می

تواند به جانشینی مجمع عمـومی فـوق    قانون یاد شده می 120امور روستاها برابر تبصره ماده 

ده، به زندگی شرکت پایان دهد و هیأت تصفیه بگمارد و این رویداد را به آگاهی ثبـت  العا

آن  3و در قانون تـازه روایـی یافتـه بخـش تعـاونی هـم وارون آنچـه در مـاده         .محل برساند

دربـاره  (54مـاده   5بنـد   30مـاده   2و  1، تبصـره  17وانمود گردیده، برابـر درون مایـه مـاده    

بیشتر بر این پایش پاي فشرده شده  69و  68، 65، 63، 57و مواد )برچیدگی شرکت تعاونی

از کشورهاي جهان مانند لهستان بـراي جداسـازي   اي  است و این در حالی است که در پاره

در چهــارچوب برچیــدن همــه »اقــدامات ریشــه اي«دســتگاه فرمــانروایی از جنــبش تعــاونی 

ز دوباره از بن آنها انجـام گرفتـه اسـت و    تعاونی سیاست زده و آغاهاي  ها و شرکت اتحادیه

ها نشان از آن دارد که پشتیبانی دستگاه فرمـانروایی از شـرکتهاي تعـاونی روي هـم      آزموده

1 . www.intamedia.ir
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قانون اساسـی   44، ناگفته نماند همانگونه که پیشتر آمد اصل 1رفته خشنود کننده نبوده است

بخـش دولتـی،    3بـه  »ایـران  نظام اقتصادي جمهوري اسـالمی «هاي  با دسته بندي کردن پایه

در.تعاونی و خصوصی، به راستی شرکتهاي تعاونی را از بخش خصوصی جدا ساخته است

برابر شرکت سهامی از آشناترین و نمایان ترین نمادهاي بخش خصوصی است کـه پـس از   

فرمانروایی، پایشی بر هاي  ها، دستگاه ثبت آن در نهاد ثبت شرکتهاي  به پایان رسیدن آئین

تصـمیم گیرنـده و گرداننـدگی شـرکت تعـاونی از نگـاه       هـاي   اگرچـه رکـن   -3.آن ندارد

شود و روي هم رفته مجمـع عمـومی آن ماننـد     ساختاري همگون با شرکت سهامی دیده می

مجمع عمومی شرکت سهامی باالترین دسـتگاه تصـمیم گیرنـده و هیـأت مـدیره آن ماننـد       

رکـن  »وظـایف اختیـارات  «اما اوالَ بـر  .ست هیأت مدیره شرکت سهامی گرداننده شرکت ا

تصمیم گیرنده شرکت تعاونی افزون برآنچه رکن همتـاي آن درشـرکت سـهامی بـر دوش     

دارد مواردي افزوده شده است همچنین درباره افزایش یـا کـاهش سـرمایه کـه در شـرکت      

(سهامی با مجمع عمومی فـوق العـاده اسـت     در شـرکت تعـاونی  )الیحـه اصـالح   83مـاده  .

قـانون   34مـاده   4بنـد  (تصمیم گیري درباره آن بر دوش مجمع عمومی عـادي نهـاده شـده    

، از سویی گرفتن تصمیم درزمینه برکنـاري یـا پـذیرش کنـاره گیـري هیـأت       )بخش تعاونی

و اما در شـرکت  .قانون بخش تعاونی با مجمع عمومی فوق العاده است 35مدیره برابر ماده 

رچوب آنچـه رکـن گرداننـدگی بایـد انجـام دهـد تنهـا بـا         سهامی براي روشن ساختن چهـا 

جز درباره موضـوعاتی کـه بـه    «:با این درون مایه که)الیحه اصالح 118(آوردن یک ماده 

موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم بـه اقـدام دربـاره آنهـا در صـالحیت خـاص مجـامع        

اي اداره امـور شـرکت   داراي کلیه اختیارات الزم بر)سهامی(عمومی است مدیران شرکت 

قانون بخش تعاونی، هر یک از وظایف اختیـارات   37بسنده شده است اما ماده »...باشند  می

 2اگرچه از کنار هم نهادن بند  -4.بند برشمرده است 10هیأت مدیره شرکت تعاونی را در 

کـه در   آیـد  الیحه اصالح این برآیند به دست مـی  24قانون شرکتهاي تعاونی و ماده  1ماده 

متـرجم اصـغر بیـات، وزارت تعـان، معاونـت      )ILO(سـازمان بـین المللـی کـار     :هـا ماخـذ   پیشرفت و توسعه تعـاونی  .1

70-82ص 1383تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر آموزش تهران 



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1399زمستان–20شماره 

250

بهـاداري بـه نـام سـهم کـه همـه ارزش       هـاي   هر دو شرکت تعاونی و سهامی سرمایه به برگه

شود اما میان برگ سهم شرکت تعاونی و برگ سـهم شـرکت سـهامی     برابر دارند بخش می

ارزش اسمی سهم شـرکت تعـاونی بـا ارزش بـازار آن      -1.توان دید ها را می این ناهمانندي

درحالی که حق راي  -3.سهام شرکت تعاونی همیشه با نام هستند-2.همواره یکسان است

کنـد یعنـی هـر کـس داراي سـهم       سهامداران در شرکت سهامی، از اصل نسبیت پیروي می

درشـرکت تعـاونی ایـن     1.بیشتري از سهام شرکت باشد از حق راي بیشتري برخوردار است

تعاونی هر هاي  قانون شرکت 7ه حقّ پیرو اصل اطالق است و با نگرش به عبارت پایانی ماد

.سهامدار شرکت تعاونی بی نگاه به شمار سهامی که دارد تنها داراي یک حق راي است

واپسین نکته گفتنی آن که هرچند شرکت تعاونی به گونه بازتـاب یافتـه در ایـن نوشـته     

بازرگـانی  اسـت ناهمسـان بـا شـرکتهاي     اي  همانندي هایی با شرکت سهامی دارد اما پدیـده 

.جدا بافته از آنهااي  دیگر و به زبانی تافته
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