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چکیده

هدف تحقیق حاضر ،بررسی و تحلیل تبعات و پیامدهای فقدان شخصیت حقروقی در گرروه
منفعت اقتصادی است .توسع اقتصادی کشور در گرو سرمایه گذاری ،استفاده از دانش فنری
و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در نظرام تولیردی و راهیرابی بره بازارهرای جهرانی اسرت.
دستیابی به این مهم ،ازطریق شیوه های حقوقی گوناگون مشارکت در فعالیت های اقتصادی
و تجاری با نقش آفرینی مقنن است .در حقوق ایران ،در ماد  014قانون برنام پنجم توسعه
اقتصادی کشور ،گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان قالب و ظرفیت جدیردی معرفری
شد .این گروه یک تلسیس حقوقی اسرت کره برین اشرخاص حقیقری برمبنرای مسرئولیت
تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود؛ افرادی که به منظور استفاده از راه هرای مناسرب
برای پیشبرد فعالیت های اختصاصی مستقلشان دور هرم جمرع شرده انرد؛ لریکن شخصریت
حقوقی آن از سوی قانون به رسمیت شناخته نشده است .وضعیت گرروه منفعرت اقتصرادی
این پرسش را به میان می آورد که تبعات فقدان شخصیت حقوقی این گروه چگونه اسرت و
جایگاه آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان از آن دارد کره بررای عردم پرذیرش شخصریت
حقوقی در گروه منفعت اقتصادی ،تبعات منفی مختلفی را می توان گفت کره از جملر آنهرا
اشاره به بحث مالکیت بر دستاوردها ،اموال و دارایریهرای مرادی ومعنروی ،تزلرزل در بقرا،
بیاعتمادی اشخاص ثالث و معضالت طرح دعوا له و علیه گروه اقتصادی است.
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مقدمه
اجرای پروژه های مهم توسعهای ،صنعتی و اقتصرادی نیازمنرد همکراری و تعامرل اشرخاص
حقیقی و حقوقی با تخصصهای گوناگون است .ضررورت تجمیرع تخصرصهرا و مهرارتهرای
مختلف و حتی همکاری تلمینکنندگان منابع مالی و ارائهدهندگان خدمات مدیریتی و نظرارتی در
قالب تشکل و گروه واحد ،بیش از پیش بروز میکند.
گروه اقتصادی با منافع مشترک 0برای تحقق این اهداف و پاسخگویی به آن نیازهاست .این
تلسیس حقوقی به عنوان یک ساختار جدید به منظور مشارکت انتفراعی در حقروق ایرران ،بررای
اولین بار به موجب ماد  014قانون برنام پنجم توسع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهروری
اسالمی ایران به سیستم حقوق ایران معرفی شد .در این ماده ،قانون گذار برای گروه اقتصرادی برا
منافع مشترک ،خصوصیات منحصر به فردی را وضع نموده است .از آن جمله ،ثبت در مرجع ثبت
شرکت ها در قالب مشارکت مدنی از جمله مقرراتی است که برای ایجاد و فعالیت های ایرن گرروه
الزامی دانسته شد.

5

قانونگذار در سال  ،0182به پیرروی از کشرورهای اروپرایی در راسرتای کمرک بره فعراالن
اقتصادی تجاری در ماد  014قانون برنامه پنجم توسع جمهوری اسالمی ،گروه منفعت اقتصادی
را به جامع اقتصادی و حقوقی کشور معرفی نمرود؛ امرا تردیرد در شخصریت حقروقی ایرن نهراد
ابهاماتی را به همراه آورد.
در قانون تجارت ،حدود مشخصی برای گروه منفعت اقتصادی ترسیم نشده و در حال حاضر،
تنها منبع قانونی ،برنام پنجم توسعه است که به گونهای اجمالی به موضوع پرداخته اسرت .مراد
 014قانون برنام پنجم توسعه نیز گروه اقتصادی را به عنوان قالرب جدیردی بررای قراردادهرا و
فعالیتهای تجاری و محی کسب و کار کشور معرفی کرده است.
اما رویکرد فقدان شخصیت حقوقی برای گروه اقتصادی ممکن است کلی اعمال ،اختیارات و
تعهدات این گروه را دگرگون سازد .به عنوان مثال ،قانونگذار در ماد  551قانون تجارت مصوب
1. Groupement d'intérêt économique.

 .5رستم زاده ،قاسرم ،بررسی ماده  019قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگای
جمهوری اسالمی ایران مصوب( ،گروه اقتصادی با مناافع مشاترک) ،قضراوت ،0121 ،شرماره ،40
ص.06
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 0100بیان میدارد :هر شرکت ایرانی که فعالً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و یا اشت ال بره
امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در بیاورد و مطابق مقررات
مربو به آن شرکت عمل نماید ،شرکت تضامنی محسوب شده ،احکرام راجرع بره شررکتهرای
تضامنی دربار آن اجرا میگردد .فقدان شخصیت حقروقی در گرروه منفعرت اقتصرادی ،مباحرث
متنوعی را همچون مسئولیت مؤسسان ،قواعد ناظر بر گروه ،تعهدات اعضرا نسربت بره یکردیگر،
تعهدات اعضا نسبت به اشخاص ثالث و انحالل گروه را به همراه دارد .در واقع ،باید بین تعهردات
اعضا نسبت به اشخاص ثالث و تعهدات آنها نسبت به گروه و سایر اعضا تمیز قائرل شرد .رویکررد
فقدان شخصیت حقوقی برای گروه منفعت اقتصادی ،تبعات مختلفی را بره دنبرال دارد کره ایرن
مقاله درصدد بررسی این تبعات است.
 .1چیستی گروه منفعت اقتصادی
گروه اقتصادی با منافع مشترک از جمله نهادهرای ایجراد شرده بره منظرور همکراری میران
اشخاص و بنگاه های مش ول به فعالیت اقتصادی و تجاری اسرت .در فرانسره ایرن نهراد برا نرام
( )Groupement d'intérêt économiqueگروه منفعت اقتصادی شناخته میشرود و اصرطالح
گروه اقتصادی با منافع مشترک در واقع برگردان این واژه در حقوق ایران توس مقنن است؛ البته
معادلهای دیگری را حقوقدانان برای این اصطالح ارائه کردهاند؛ از جملره ،گرروهبنردی عالیرق
اقتصادی و گروه منفعت اقتصادی.

0

در حقوق ایران ،برای اولین بار ،قانونگذار در سال  0182ذیل یرک مراده و چنرد تبصرره در
قانون برنام پنجساله پنجم توسع جمهوری اسالمی ایران ،بره نهراد گرروه اقتصرادی برا منرافع
مشترک پرداخته است.

5

عالوه بر قانون فوق ،در پیشنویس الیح قانون تجرارت کره در سرال  0180بره تصرویب
هیئت دولت رسید و تقدیم مجلس شد ،به طور مفصل تری به قواعد و مقرررات گرروه اقتصرادی
پرداخته شده است.
 .0اشمیتوف ،کالیوام ،حقوق تجارت بین الملل .ترجمه دکترر بهررروز اخالقرری و دیگررران ،تهرران :سرمت،
 ،0148ص.051
 .5حقانی ،سعید ،گروه منفعت اقتصادی .تهران :شهردانش ،0120 ،ص.01
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الزم به ذکر است ،کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورخ  0121/01/6این الیحه را به
طور آزمایشی تصویب کرد ،ولی با استناد به اصل  80قانون اساسی ،مورد ایرراد شرورای نگهبران
واقع شد .در تعریف گروه اقتصادی می توان گفت :گروه اقتصادی با منافع مشترک ،نهاد مسرتقلی
است که از همکاری و مشارکت دو یا چند شخص ،به منظرور تسرهیل و گسرترش فعالیرت هرای
اقتصادی و تجاری اعضا ،از طریق به هم پیوستن منرابع ،فعالیرتهرا و مهرارتهایشران تشرکیل
می شود .در واقع ،گروه اقتصادی این امکان را به اعضا می دهد که در یک نهاد حقوقی مستقل به
همکاری و مشارکت در فعالیت خاصی بپردازند و از این همکاری نتیجه و سود بیشتری عایدشران
شود تا اینکه بخواهند به تنهایی به فعالیت بپردازند.
 .2سیر تاریخی گروه منفعت اقتصادی در ایران
مفهوم حقوقی گروه منفعت اقتصادی از کشور اسکاتلند نشئت گرفته ،از آنجا به نظام حقروقی
انگلستان راه یافته و سپس به آمریکا و مستعمرات آنها و سایر کشورها تسری پیردا کررده اسرت.
بسیاری از کشورها ،به ویژه کشورهای سوسیالیستی (مانند چرین و روسریه) هرم بررخالف تضراد
فلسفی خود با نظام حقوقی و اقتصادی کامن ال ،پا را فراترر نهراده و ایرن تکنیرک حقروقی را در
قالب قوانین خاص پذیرفتهاند .در نظام کامن ال (حقوق آمریکا و انگلریس) مشرارکت انتفراعی در
کنار پارتنرشیپ مطرح بوده و به همین دلیل گاهی در مراجع بینالمللی ،اصول حقوقی حراکم برر
پارتنرشیپ بر مشارکت انتفاعی حکومت میکند .در برخی کشورها ،مانند فرانسره ،قرالبی خراص
تحت عنوان گروههای اقتصادی با منافع مشترک معرفی شده کره برا انردکی ت ییررات در سرطح
اتحادی اروپا و تحت عنوان گروههای عالیق اقتصادی اروپایی مورد استقبال واقع شده است.
با پیروزی انقالب  0104در ایران ،جریان سرمایهگذاری خارجی با وقفهای بزرگ روبررو شرد.
قانون اساسی ایران با دید بیگانههراسانه به سرمایهگذاران خارجی ،اصرولی همچرون اصرل  80را
انشا نمود که به موجب آن« :دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و
کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».
بسیاری از اموال ،مصادره یا ملی اعالم شدند که دیوان داوری ایران و امریکا نشانگر گوشهای
از آنهاست .با این حال ،فضا برای مشارکتهای انتفاعی داخلی فراهم بود .قانون عملیرات برانکی
015
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بدون ربا مصوب  0165و مواد  08تا  55آییننام فصل سوم آن قانون را میتوان مستند اینگونره
قراردادهای مشارکت اقتصادی در نظام حقوقی ایران و انواع آن تلقی نمرود .مراد  08آیریننامر
فوقالذکر تعریف ذیل را از مشارکت مدنی عرضه میدارد« :درآمیختن سهمالشررکه نقردی و یرا
غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد بره نحرو مشراع بره منظرور انتفراع طبرق
قرارداد».
فضای حاکم پس از انقالب  ،0104با بیگانههراسی و عدم استقبال از سرمایهگرذاری خرارجی
شناخته میشود .در این فضا بیتردید مشارکت اقتصادی بینالمللی با رکود همراه بود .با این حال،
با پایان جنگ ایران و عراق و روی کرار آمردن دولرتهرایی برا رویکردهرای لیبررالترر ،جریران
سرمایهگذاری خارجی تسهیل گردید و در نتیجه مشارکت اقتصادی بینالمللی نیز امکان بیشتری
برای فعالیت یافت .تبصر  02قانون برنام اول توسع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهروری
اسالمی ایران که در سال  0168به تصویب مجلس شرورای اسرالمی رسرید ،بره منظرور توسرع
صادرات غیرنفتی و بر آورده شدن سایر اهداف برنامه ،به دولت اجرازه داده اسرت کره نسربت بره
تلسیس سه منطق آزاد تجاری  -صنعتی ،الیحهای تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید .در
تاریخ  4شهریور  ،0145این قانون تحت عنوان قانون چگونگی ادار مناطق آزاد تجاری  -صنعتی
جمهوری اسالمی ایران در  56ماده و چهار تبصره به تصویب مجلس شورای اسالمی رسرید و در
تاریخ  0145/6/50مورد تلیید شورای نگهبان قرار گرفت .تصرویب ایرن قرانون ،در واقرع فصرل
جدیدی را در زمین مشارکت تجارتی بینالمللی در حقوق ایران گشود و امتیازات قابل تروجهی را
به خارجیان یا ایرانیانی که در مناطق آزاد ایران سرمایهگذاری مینمودنرد ،اعطرا کررد و حمایرت
قانونی ویژهای را در نظر گرفت .قانون مذکور یکی از پیشرفتهترین قوانین ایران است کره ممکرن
است در جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار مفید واقع شود .آییننامههای عدیدهای نیز در خصوص
قانون فوقالذکر به تصویب هیئت وزیران و نهادهای قانونی ذیرب رسیده است.

0

قانون بعدی مربو به سال  ،0140در خصوص یکی از زمینههای فعالیت مشارکت انتفراعی
به نام پیمانکاری است .ماد  1قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صرنعتی و
اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصروب  0140مقررر
 .0الویری ،مرتضی ،نقش مناطق آزاد ایران در توسعه صادرات غیرنفتی ،روزنامه سالم ،0146 ،ص.01
011
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میدارد :از تاریخ تصویب ایرن قرانون ،ارجراع کارهرای خردمات مهندسری مشراور و پیمانکراری
ساختمانی ،تلسیساتی ،تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به مؤسسات و شرکتهای داخلی مجاز اسرت و
در صورت عدم امکان ،به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشرارکت از
شرکتهای ایرانی  -خارجی مجاز میباشد و حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانری پنجراه و یرک
درصد خواهد بود .قانون برنام سوم توسع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ایرران
مصوب  0142نیز به بعضی از زمینههای فعالیت مشارکت اقتصادی اشاره نموده که برخری از آنهرا
به این قرار است:
 .0بند (الف) ماد  055قانون فوقاالشعار در خصوص صدور مجوز احداث پاالیشگاه و واحردهای
تولید سایر محصوالت وابسته به صنعت نفت به بخش خصوصی یرا تعراونی یرا برا مشرارکت
خارجی که دارای توان مالی کافی باشد و بند (ب) ماد مذکور نیز صدور مجوز احداث نیروگاه
تولید برق به اشخاص فوقالذکر را اشعار میدارد .مفاد بند (ب) ماد  055قانون برنامر سروم
نیز عیناً در ماد  51قانون برنام چهرارم توسرع اقتصرادی ،اجتمراعی و فرهنگری جمهروری
اسالمی ایران  0181تکرار گردیده است.
 .5بر اساس بند (الف) ماد  050قانون مزبور ،امکان فعالیت بخش خصوصی که میتواند مشمول
قرارداد مشارکت انتفاعی نیز گردد ،در صنعت مخابرات فرراهم و برر اسراس مراد  25اجرازه
تلسیس مؤسسات اعتباری غیربانکی تفویض گردیده است.
 .1مواد  058و  052نیز به زمینههای دیگری اشراره نمروده اسرت .مراده واحرد قرانون تلسریس
مؤسسات بیمهای غیردولتی مصوب  0181نیز تحت شرایطی تلسیس مؤسس بیم غیردولتی
را به اشخاص داخلی تجویز نموده است .قانون تشویق و حمایرت از سررمایهگرذاری خرارجی
مصوب  0181و آییننام اجرایی آن ،مصوب  0180نیز مصوب قابل توجهی است که امکران
فعالیت سرمایهگذاران خارجی در کلیه زمینههای مرتب با مشارکت اقتصادی را فراهم نمروده
است .در واقع ،به موجب مواد یک و سه قانون فوق ،سرمایهگذاری خارجی در ایران از طریرق
یک بنگاه اقتصادی با مالکیت مشترک سرمایهگذاری خارجی و شرکت ایرانری تجرویز شرده
است .ماد  0این قانون ،بهکارگیری سرمای خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یرا موجرود
پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری را تجویز کرده است .ماد  1همان قانون نیرز مقررر مریدارد:
010
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«سرمایهگذاری خارجی که بر اسراس مفراد ایرن قرانون پذیرفتره مریشرود ،از تسرهیالت و
حمایتهای این قانون برخوردارند .این سرمایهگذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف  - ...ب – سرمایهگذاریهای خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روشهرای مشرارکت
مدنی» .دست آخر باید به الیح پیشنهادی قانون تجارت کره در تیرمراه  0180بره تصرویب
هیئت دولت رسیده و تقدیم مجلس گردیده است ،اشاره نمود که تاکنون به تصویب مجلرس
شورای اسالمی نرسیده است .نهاد جدیدی به نام گروه اقتصادی با منافع مشرترک در فصرل
پنجم از باب سوم که اختصاص به قراردادهای تجارتی دارد ،طری مرواد  010ترا  050الیحر
مذکور معرفی و گامی نو در معرفی نهاد جدید و متفاوت از قراردادهای تجاری سنتی برداشته
شده است.
 .3ماهیت حقوقی گروه منفعت اقتصادی
در خصوص ماهیت حقوقی گروه اقتصادی دیدگاه های مختلفی بیان شده است .برخری آن را
صرفاً در قالب قرارداد ،برخی دیگر تنها قالب مناسب را شرکت و برخی نیز دیردگاه هرای دیگرری
بیان کردهاند.
 .3.0در قالب مشارکت قراردادی

یکی از دیدگاه های مهم مطروحه در خصوص ماهیت حقوقی گروه اقتصادی ،فر

مشارکت

مدنی در قالب قرارداد است .گروه اقتصادی به مفهوم مشارکت مدنی عبارت است از« :درآمیختن
سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ،به نحرو مشراع ،بره
منظور انتفاع ،طبق قرارداد (ماده  08آییننام عملیات بانکداری بدون ربا).
گروه اقتصادی با منافع مشترک در ماد  010قانون برنام پنجم توسرعه را مریتروانیم یرک
شرکت مدنی به حساب آوریم؛ البته با رعایت ضواب و شرای آنچه که در ماد  000قانون مدنی
مندرج است و بدون در نظر گرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای این گروه .براساس مراد 080
قانون مدنی و مستفاد از ماد  000این قانون ،چنانچه فعالیت شرکا در مقابل شخص ثالث موجب
خسارت گردد ،شریکی که موجب خسارت گردیده ،مستقالً ضامن پرداخت خسارت است .لکن به
موجب تبصر  0ماد  010قانون پنجم توسعه ،شرکا مسئولیت تضامنی در برابرر اشرخاص ثالرث
010
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دارند؛ مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگر مقرر نموده باشند و همچنین گروه
اقتصادی با منافع مشترک که برای دور محدود تشکیل میشود ،بین طرفین الزم است ،ولری در
عقد شرکت اگر در ضمن عقد الزمی ،مدت معین نشده باشد ،هریک از شرکا هرر وقرت بخواهرد
میتواند رجوع کند (ماد  086قانون مدنی).
در واقع همانطور که مالحظه می شود ،نمی توان گروه اقتصادی برا منرافع مشرترک را یرک
شرکت مدنی تمام عیار در ماد  000قانون مدنی دانست.
مطابق ماد  01قانون مدنی ،قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند،
درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ است .وانگهی باتوجه بره اینکره در تشرکیل گرروه
اقتصادی با منافع مشترک در انتها ادغام وجود دارد؛ یعنی بعد از اینکه موضوع فعالیرت بره پایران
رسید ،این گروه اقتصادی نیز فعالیت خود را به پایان می رساند و همانند شرکتهای تجاری دیگر
به طور پی درپی به فعالیت خود ادامه نخواهرد داد ،لرذا انتقرال تعهردات شررکت بردون رضرایت
متعهدله و هم چنین معاوض سهام سهامداران شرکت ادغامشونده با سهام یرا عرو

دیگرر کره

شرکت ادغامکننده می پردازد ،بدون موافقت کلی سهامداران ،مخالف صرریح قرانون اسرت؛ زیررا
مطابق اصل کلی حقوقی ،قراردادهای خصوصی تلثیری در حقوق اشخاص ثالرث نردارد .از جملره
تعاریفی که برخی از نویسندگان حقوقی در تعریف اصطالح گروه اقتصادی با منافع مشترک بیان
داشتهاند ،گروه اقتصادی عبارت است از« :قراردادی که بین دو یا چند شخص که به طور مشترک
تعهد انجام عمل را به عهده میگیرند».

0

بعضی از نویسندگان حقوقی بر این باورند که منظور مقنن از حکم مراد  010قرانون برنامر
پنجم توسعه ،فراهم کردن بستر قانونی برای ایجاد مشارکتهای قراردادی بوده است؛ زیرا امکان
ایجاد کنسرسیوم 5یا مشارکت از طریق ایجاد شخصریت حقروقی جدیرد تحرت حاکمیرت قرانون
تجارت از قبل فراهم بوده است و اشخاص حقیقی و حقروقی مریتوانسرتهانرد از طریرق یکری از
شرکتهای مذکور در قانون تجارت توان مالی و یا فنی خود را تجمیع کنند.

1

 .0خزاعی ،حسین ،یکی از خالءهای حقوقی الیحه اصالح قانون تجارت  ،0180حقوقی دانشگاه تهران،
 ،0162ص.60
2. Consortium

 .1علوی یزدی ،حمیدرضا ،چالش های حقوقی تشکیل گاروه اقتصاادی باا مناافع مشاترک ،حقروق
خصوصی ،0125 ،ص.62
016
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گروه اقتصادی موضوع ماد  010قانون برنام پنجم توسعه و همچنین در تعریفی که در ماد
 010الیح پیشنهادی قانون تجارت  0180در این زمینه ارائره شرده اسرت ،برا یرک موجودیرت
قانونی ،اما با ماهیتی مشابه با مشارکت مدنی رو به رو هسرتیم .حرال آنکره پرسشری کره مرا در
پیشرو خواهیم داشت ،این است که آیا گروه اقتصادی با منرافع مشرترک را مری تروان در قالرب
شرکت مدنی فر

کرد؟ آیا با توجه به فر

عدم شخصیت حقوقی برای شرکت مدنی ،می توان

این گروه اقتصادی را دارای شخصیت حقوقی دانست؟ و در عین حال ،آن را یک مشارکت مدنی
به حساب آورد؟ در پاسخ به این سؤاالت باید بیان داشت که شاید ما برا کمری مسرامحه بتروانیم
گروه اقتصادی را در معنای عام آن یک مشارکت مدنی به حساب آوریم و تفاوتهایی کره مرا در
مواد  010قانون برنام پنجم توسعه و ماد  010الیح پیشنهادی قانون تجارت  0180در زمینر
چگونگی تشکیل این گروه و ماهیت آن در نظر گرفتهایم ،از سوی قانونگذار و مانند آن به دیرد
اغما

بنگریم ،اما در معنای خاص و برای ارائ یک مفهوم دقیق و منسرجم بررای ایرن گرروه

نمیتوانیم این تعریف را مناسب و یک مشارکت مدنی بدانیم.

 .3.6در قالب مشارکت شرکتی

نویسندگان ایرانی این شرکت را با عنوانهایی نظیرر شررکت پنهرانی و شررکت مخفری یراد
کردهاند 0.به این معنا که شرکت مشارکتی به دو دسته تقسیم شده است:
 .0شرکت مشارکتی پنهان ،شرکتی است که بدون تشریفات ثبت ،تشکیل می شود و تنها یک نفر
با شخص ثالث معامله میکند و شخص ثالث با اعضا آشنا نیست.
 .5شرکت مشارکتی آشکار ،شرکتی است که بدون انجام تشریفات ثبت ،در مقابل اشخاص ثالرث
آگاه از این مشارکت به فعالیت میپردازد.
شرکتی که امروزه در فرانسه با نام شرکت مشارکتی شناخته می شود ،از همان ابتردا در مرواد
 00تا  01قانون تجارت  0810این کشور پیشبینی گردید ،اما به دلیل تفاوتهایی کره برا سرایر
شرکتها داشت ،در یک دستهبندی دیگری با نام انجمن مشارکتی آورده شد.

5

 .0دمرچیلی ،محمد و دیگران ،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی .تهران :کتاب آوا ،0120 ،ص.40
 .5حقانی ،سعید ،گروه منفعت اقتصادی .تهران :شهردانش ،0120 ،ص.000
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در مقایس گروه اقتصادی با این نهاد موجود در قانون ،به طور صریح می تروان ایرن معنرا را
برای گروه اقتصادی با منافع مشترک رد کرد؛ چرا که حتی اگر ما در اینجرا بپرذیریم و همچنرین
قائل به این باشیم که گروه اقتصادی با منافع مشترک بدون ثبت هم قابلیت ادامه به فعالیت خود
را دارد ،این گروه باز هم از نظر تشریفات ،نحو تشکیل ،ادار آن و استناد اعمال گرروه در برابرر
اعضا و اشخاص ثالث متفاوت است .بنابراین ،این اصطالح به هیچ عنوان مناسب تعریف و تبیین
اصطالح گروه اقتصادی با منافع مشترک نیست.
 .3.3در قالب شخصیت حقوقی مستقل

بعضی از نویسندگان حقوقی در زمین تعیین قالب برای گرروه اقتصرادی برا منرافع مشرترک،
قالب قراردادی و برخی قالب شرکتی را در نظر دارند .به عبارت دیگر ،گرروه اقتصرادی برا منرافع
مشترک را نمی توان در کنار نهادهای حقوقی شناخته شده ای همچون مشرارکت مردنی ،شررکت
سهامی ،شرکت تعاونی و مانند آن قرار داد ،بلکه باید توجه نمود ممکن است گرروه اقتصرادی برا
منافع مشترک در قالب هر یک از این نهادها سازماندهی شود یا اساساً به نحروی سرازماندهری
شود که در هیچ قالب حقوقی شناختهشدهای قرار نگیرد و به این ترتیب تنها به عنوان یک رابط
قراردادی بین طرفین ،موجود فر

شود.

0

این در حالی است که پاسخ روشنی در قبال ذکر این مورد که چرا گرروه اقتصرادی بایرد در
مرجع ثبت شرکتها ثبت شود ،ندارند .در ماد  011الیح پیشنهادی  0180نیز برای عردم ثبرت
آن ضمانتاجرایی قائل شده است .به عبارت دیگر ،به نظر میرسد که این پاسخ ،پاسخ منسجم و
باثباتی برای سؤاالت موجود در زمین فر

شخصیت حقوقی مستقل گروه اقتصرادی برا منرافع

مشترک نیست؛ چرا که به نظر می رسد با ثبت در مرجع ثبت شرکتها ،قانونگذار برای آن یرک
شخصیت حقوقی مستقل در نظر گرفته است .در ماد  010قانون برنام پنجم توسعه آمده اسرت:
«تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چنرد شرخص حقیقری و حقروقی بره
منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دور محردود و براسراس قررارداد
کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضواب و شرای مربو به آن
 .0فرهمند نیکو ،محمد ،گروه اقتصادی با مناافع مشاترک .تهرران :بنیراد نظریره پرردازان عردالت،0120 ،
صص.5-0
018
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و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است» .اگرچره عبرارت
شرکت مدنی در قوانین تعریف نشده است ،ولی به عقد شرکت که به تسامح شرکت عقردی و یرا
شرکت مدنی گفته می شود ،حاصل توافق و تراضی دو یا چند نفر است که موجب تحقرق اشراعه
در اعیان آوردهها و سود و زیان حاصله میگردند.
لکن ابهام مهمی که در این ماده وجود دارد ،عبارت ثبت در مرجع ثبت شررکتهاسرت؛ چره
اینکه قالب حقوقی شرکت مدنی در حقوق ایران صرفاً یک قرارداد مشارکتی است که تحقرق آن
مستلزم امتزاج دو یا چند مالکیت با یکدیگر است .بدون اینکه اصرالت مالکیرتهرا از برین بررود،
صرفاً به حالت اجتماع در می آید و ثبت شرکتنامه به موجب بند  5ماد  04قانون ثبرت اسرناد و
امالک ،به معنای صحت و سقم عقد شرکت نیست ،بلکه ثمر آن اثبات وقوع عقد شرکت اسرت
و خصوصیت دیگری ندارد .اما ثبت در مرجع ثبت شرکتها نقطه تولرد یرک شخصریت حقروقی
است .بنابراین چنانچه گروه اقتصادی با منافع مشترک را در قالب یک شخصیت حقوقی مسرتقل
از شرکا فر

کنیم ،پیامد این شخصیت حقوقی بر اساس اصرول کلری حقروق ،دارای حقروق و

تعهدات مستقل ،نام ،عنوان و اقامتگاه مستقل و اموال مخصروص بره خرود اسرت .از طرفری بره
اشخاص اجازه می دهیم یک نهاد حقوقی در قالب شرکت مردنی تلسریس کننرد ،امرا همر آثرار
شرکت مدنی بر آن بار نشود؛ به نحویکه مسئولیت تضرامنی شررکا در مقابرل شرخص ثالرث را
الزامی بدانیم و این خالف صریح قانون مدنی است .براساس قانون مدنی ،هرر شرخص مسرئول
اعمال حقوقی خویش اسرت و درمقابرل ،اشرخاص ثالرث بره تنهرایی ضرامن دیرون و خسرارات
میباشند.

0

با توجه به مباحثی که تاکنون در زمین ماهیت و شخصیت حقوقی مستقل گروه اقتصادی برا
منافع مشترک بیان شده است ،می توان گفت که گروه اقتصادی با منافع مشترک در قالرب یرک
تلسیس حقوقی جدید ایجاد میشود .در واقع ،در خصوص شخصیت حقوقی مستقل ،نه مریتروان
این گروه را یک مشارکت مدنی صرف به حساب آورد و نه شررکت؛ بلکره تلفیقری از ایرن دو برا
شخصیت حقوقی مستقل است؛ از آن نظر که گروه اقتصادی با منرافع مشرترک در مرجرع ثبرت
شرکتها ثبت می گردد ،بایرد آن را دارای یرک شخصریت حقروقی مسرتقل ،یعنری دارای نرام و
 .0فرهمند نیکو ،محمد ،گروه اقتصادی با منافع مشترک ،تهران :بنیاد نظریهپردازان عدالت ،0120 ،ص.1
012

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94

تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی

اقامتگاه مستقل ،تلقی کنیم و از آن نظر که در قالب شرکت مدنی تعریفشده با رعایت ضواب و
شرای آن است ،فاقد حقوق ،تعهدات و اموال مخصوص به خود تلقی نماییم .به طورکلی ،به نظر
می رسد که این نظریه به نحوی قابل هضمتر و مناسبتر برای گروه اقتصرادی اسرت؛ چررا کره
همیشه نویسندگان حقوقی ما سعی بر آن دارند که برا قرراردادن در یرک قالرب حقروقی قردیمی
خألهای موجود در قوانین را از بین ببرند .این در حالی است که ما می تروانیم بررای مشرکالت و
ابهامات موجود در قوانین خود چارهاندیشیهای بهروزتری با توجه به تحوالت اقتصادی-اجتماعی
خود داشته باشیم و قوانین نظام حقوقی خود را منسجمتر و کارآمدتر نماییم.

از بررسی اجمالی مواد  010قانون برنامر پرنجم توسرعه و مرواد  0و  5و  51و  551قرانون
تجارت نیز چنین برمی آید که این ماده با صراحت قانون تجارت و روح حاکم بر آن در موارد ذیل
م ایرت دارد .به عبارت دیگر ،زمانی که ما گروه اقتصادی را در قالب یک شررکت مردنی فرر
نماییم که فعالیت تجاری دارد ،این موضوع به ذهن متبادر می شود که گروه اقتصرادی برا منرافع
مشترک در ذیل شرکتهای مندرج در ماد  551قانون تجارت قرار می گیرند و همران مسرئولیت
تضامنی برای اعضا را می توان در رابطه با گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظر گرفت .زیرا در
واقع ،قانون تجارت ،مشارکت گروهی افراد را بررای امرور تجراری صررفاً در قالرب شررکتهرای
تجاری مندرج در ماد  51این قانون پذیرفته و لذا امکان فعالیت اشخاص حقوقی در امور تجاری
جز در قالب شرکتهای تجاری در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است .درحرالیکره
ماد  010قانون برنام پنجم توسعه ،فعالیت تجاری گروهی افراد به صرورت مشرارکت مردنی را
قبول نموده است .پذیرش این امر با مواد پیشگفته م ایرت دارد؛ زیرا وفق این مواد ،هرکس بره
امور تجاری مندرج در ماد  5قانون تجارت اهتمام ورزد ،تاجر تلقی می گردد .در نتیجره ،فعالیرت
گروهی افراد به امور تجارتی تنها میتواند در قالب یکری از انرواع شررکتهرای مراد  51قرانون
تجارت تحقق یابد .اگرهم اعمال خود را به صورت یکی از انواع شرکتهای مذکور منطبق نکرده
باشند ،برابر با ماد  551قانون تجارت ،در قالب یک شرکت تضامنی تلقی مری گرردد .زیررا وفرق
ماد  551قانون تجارت که مقرر می دارد« :هر شرکت فعال که وجود داشته یا در آینرده تشرکیل
شود و با اشت ال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مرذکور در ایرن قرانون در
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نیاورده و مطابق مقررات آن شرکت عمل ننماید ،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام مربرو
به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا میگردد».
این در حالی است که مشارکت مدنی در امور تجاری در قانون تجارت پذیرفته نشرده اسرت.
تلقی برخی از حقوقدانان از این ماده این است که این ماده به حیات شرکتهرای مردنی خاتمره
داده است و هر گونه شرکتی که بدون رعایت یکی از اشکال مندرج در این قانون ،ولو بره شرکل
شرکت مدنی ،تشکیل شده باشد ،بیتوجه به قصد تشکیلدهندگان ،آن را از جمیع جهات شررکت
تضامنی تلقی میکند و احکام شرکتهای تضامنی مندرج در مواد  006الری  001قرانون تجرارت
رادر مورد آنان مجری می داند .اما نظر دیگر در خصوص ماد مرذکور ایرن اسرت کره از دیردگاه
حمایت از حقوق اشخاص ثالثی که با شرکتهای مدنی طرف معامله قرار میگیرنرد ،وضرع شرده
است و صرفاً مسئولیت شرکای این شرکتها در قبال اشخاص ثالث تضامنی تلقی مریشرود .امرا
سایر احکام شرکتهای تضامنی و مهمتر از همه ،ایجاد شخصریت حقروقی جدیرد بردون اراده و
تراضی شرکا و تشکیلدهندگان شرکت ،مدنظر قانونگذار نبوده است.

0

با این حال ،وضعیت حقوقی در ماد  010قانون برنام پنجم توسعه متفاوت اسرت؛ چره بره
موجب ماد فوق ،از یک سو ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک در ادار ثبت شرکتها الزامری
است و از سویی دیگر ،نوع فعالیت آن را مشارکت مدنی تلقی نموده است.
 .4چالشهای موجود در حوزۀ شخصیت حقوقی گروه منفعت اقتصادی مشترک
براساس کارکرد گروه منفعت اقتصادی مشترک و عدم شناسایی شخصیت حقوقی برای ایرن
گروه ،چندین چالش و نارسایی در این زمینه متبلور میگردد.
 .4.0تأثیر فقدان شخصیت حقوقی گروه و ایجاد تزلزل در بقای آن

شخصیت حقوقی 5برای گروه اقتصادی می تواند دارای آثار مثبت و فراوانی باشد که موجرب
وجه تمایز و استقالل این شخص جدید از شخصیت اشخاصی است که آن را ایجاد کرده اند؛ زیرا

 .0علوی یزدی ،حمیدرضا ،چالش های حقوقی تشکیل گاروه اقتصاادی باا مناافع مشاترک ،حقروق
خصوصی ،0125 ،ص.62
2. Legal personality

000

تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94

در این صورت ،شخص حقوقی جدید دارای نام ،حقروق ،تعهردات ،اقامتگراه و ارکران اداره کننرده
خواهد شد و به نوعی مجزا از مؤسسین خود تلقی میگردد.
از همه مهمتر ،پس از ایجاد و تشکیل ،قوام و بقای آن به وضعیت اشخاص وابسته نیست و
موجودیت آن تابع احکام خاص مانند مقرررات منردرج در اساسرنامه و قرانون تشرکیل دهنرد آن
شخصیت حقوقی است؛ مانند قانونی که نهادهرای عمرومی و دولتری را وفرق مراد  084قرانون
تجارت ،واجد شخصیت حقوقی قلمداد می کند و اساساً ت ییرر در وضرعیت و یرا اهلیرت اشرخاص
مؤسس آنها عموماً مؤثر بر انحالل یا بقایشان نیست.

0

بالعکس ،فقدان شخصیت حقوقی موجب میشود طبق حکم ذیل تبصر  1ماد  010قرانون
برنام پنجم توسعه که مقرر میدارد« :فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا
انحالل یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحالل گرروه مریشرود ،مگرر اینکره در
قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد».
بنابراین ،از حیث قوام و بقای گروه اقتصادی ،فقدان شخصیت حقوقی نه تنها امتیراز نیسرت،
بلکه این ضعف موجب دلسردی شرکا در توسع اقتصرادی و ایجراد سررمایه گرذاری زیربنرایی و
ساختاری خواهد بود .وانگهی اگر گروه اقتصادی واجد شخصیت حقوقی باشرد ،انحرالل آن ترابع
مقررات حاکم ،از جمله قانون تشکیل ،قانون تجارت و یا اساسنام آن ،خواهد بود کره در نتیجره
بقای شرکت از استحکام الزم برخوردار میگردد.
 .4.6معضالت طرح دعوا له و علیه گروه اقتصادی فاقد شخصیت حقوقی

ممکن است اذعان شود که این تلسیس حقوقی نوعی از شررکت اسرت؛ زیررا برخری از آثرار
شخصیت حقوقی را مانند انجام فعالیت اقتصادی در قالب اجتمراع اشرخاص متعردد و ادار آن برا
مدیریت خاص و همچنین داشتن نام معین و شماره ثبت و  ...داراست ،ولی درعرین حرال قرانون
گروه اقتصادی را بدون شخصیت حقوقی دانسته است.
اثر منفی این عدم شخصیت حقوقی در زمانی بروز خواهد نمود که گروه اقتصادی ،خواهان و
خواند دعوا قرار گیرد و اشخاص به عنوان خواهان علیه این قبیل گروه اقتصادی دعوای حقوقی
تحت هر عنوان مطرح نمایند .موضع قانون دراین خصوص شفاف نیست ،ولریکن آیرین دادرسری
دارای اصول و قواعد ویژه ای است و جزء همان مقررات را برنمی تابد .هنگامی که گروه اقتصرادی
 .0حقانی ،سعید ،گروه منفعت اقتصادی .تهران :شهردانش،0120 ،ص.004
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دارای شخصیت حقوقی نباشد ،شخص محسوب نمی شود تا به حکم ماد  46قانون آیین دادرسی
مدنی ،طرف حق و تکلیف واقع شود و بتواند تعهداتی را برعهده گیرد تا علیه آن طرح دعوا نماید
و مورد ابال واقع شود .از سوی دیگر ،هنگامی که قانون ،مسئولیت تضامنی را برای اعضای گروه
یا شرکا قائل شد ،نیز مؤید همین امر است که مسئولیت متوجه شرکاست و نباید گروه اقتصرادی
را خوانده دعوا قرار داد .اما در عین حال ،هنگامیکه گروه اقتصادی به ثبت میرسد و الزاماً نیز در
هنگام ثبت نشانی مشخصی را اعالم می نماید ،ظهور در این دارد که امکان طرح دعوا علیه گروه
اقتصادی وجود دارد .با این وصف ،چون این امر از صراحت قانونی برخروردار نیسرت کره امکران
طرح دعوا علیه گروه اقتصادی میسر است و در عین حال دعوا به موجرب قرانون آیرین دادرسری
مدنی فق علیه اشخاص اعم از حقیقری یرا حقروقی ممکرن اسرت ،قطعراً گرروه حقروقی دارای
شخصیت حقوقی به حکم قانون نیست و یقیناً شخص حقیقی نیرز محسروب نمری شرود .در ایرن
صورت ،نباید طرح دعوا به صرف داشتن شماره ثبت علیه گروه اقتصادی ممکن باشد.

0

اگر گروه منعفت اقتصادی دارای شخصیت حقروقی باشرد و بخواهرد طررح دعروا نمایرد ،در
دادخواست ،نام و اقامتگاه آن به عنوان خواهان نوشرته مری شرود .در ایرن حالرت ،گرروه منفعرت
اقتصادی ،باید توس شخصی که به موجب قانون یا اساسنام مؤسسه و شرکت اجاز اقام دعروا
از سوی گروه را دارد ،صورت پذیرد.
 .4.3مالکیت گروه منفعت اقتصادی فاقد شخصیت حقوقی

اگر گروه منفعت اقتصادی را قائل به شخصیت حقوقی بدانیم ،تملک و مالکیت اموال منقرول
و غیرمنقول خود را در اختیار دارند .لیکن مالکیت امروال گرروه منفعرت اقتصرادی صررفاً از نروع
منقول است ،ولو اینکه اموال غیرمنقول باشند؛ چرا که سررمای شررکت کره در قالرب سرهام یرا
سهمی منعکس است ،تحت عنوان اموال منقول تقویم و محاسبه می شود .ضرمناً گرروه منفعرت
اقتصادی به عنوان جزئی از اشخاص حقوقی ،تشکیلدهند شخصیت حقوقی ،هیچگونه حرق یرا
تملکی بر اموال شرکت ندارند.

5

 .0جعفری هرندی ،مهشید ،بررسی دامپینگ و مقابله حقوقی آن در نظام حقاوقی اساالم و ایاران،
پژوهشهای فقهی ،0120 ،ص.10
 .5صفری ،محمد ،حقوق بازرگانی شرکت ها :قواعاد عماومی ،شخصایت حقاوقی ،شارکت هاای
تضامنی ،سهامی ،با مسئولیت محدود و مختلط .تهران :سهامی انتشار ،0121 ،ص.081
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بر این اساس ،اگر گروه منفعت اقتصادی دارای شخصیت حقوقی نباشرد ،قرادر نخواهرد برود
تملک و تملیکی را انجام دهد؛ زیرا برابر ماد  015پیش نویس الیح تجارت« :اشخاص حقروقی
دارای کلیه حقوق و تکالیفی میباشند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است ،مگرر حقروق و
تکالیفی که تنها انسان ،بنا به طبیعتش میتواند دارای آنها باشد».
برابر این ماده ،گروه منفعت اقتصرادی ،در صرورتی قرادر بره تملیرک و تملرک اسرت کره از
شخصیت حقوقی برخوردار باشد.
 .4.4فقدان شخصیت حقوقی و داراییهای گروه منفعت اقتصادی

دارایی اشخاص حقوقی مربو به اشخاص حقیقی (سهامدار ،مدیر عامرل یرا اعضرای هیئرت
مدیره) نیست و اشخاص حقیقی که شخص حقوقی را به وجود آورده اند ،اجاز دخرل و تصررف در
دارایی های شرکت را ندارند .مضافاً اینکه مسئولیتها و تعهدات شرخص حقروقی نیرز برر عهرد
اشخاص حقیقی نیست ،جز در مروارد شررکتهرای نسربی مسرئولیت شررکا محردود بره میرزان
سهمالشرکه آنهاست.

0

ماد  088قانون تجارت مقرر داشرته است که شخص حقوقی میتواند دارای کلیره حقروق و
تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ،مگر حقوق و تکرالیفی کره بالطبیعره فقر انسران
ممکن است دارای آن باشد».
ماد  082مقرر داشته است که تصمیمات شخص حقوقی به وسیل مقامراتی کره بره موجرب
قانون یا اساسنامه ،صالحیت اتخاذ تصمیم دارند ،گرفته می شود .لذا در بادی امر چنرین بره نظرر
میآید که شخص حقوقی میتواند اموال خویش را با تصمیم مدیران خود مدیریت نماید.

5

بر این اساس ،گروه منفعت اقتصادی زمانی می تواند از دارایری و امروال برخروردار باشرد کره
شخصیت حقوقی بر آن بار نمود .اما با فقدان شخصیت حقوقی ،امکان آن برای این گروه ممکرن
نخواهد بود.

 .0اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارت .تهران :سمت ،0121 ،ص.02
 .5عامری ،پرویز ،مصلحیان ،هاجر ،وقف اموال اشخاص حقوقی به وسایله مادیران ،مطالعرات حقروقی
دانشگاه شیراز ،0125 ،ص.065
000

تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94

نتیجهگیری
گروه اقتصادی در حقوق ایران ،یک تلسیس حقوقی جدیدی است که مقنن به منظرور ایجراد
تسهیل و رونق اقتصادی و تجاری ،آن را در ماد  014قانون برنام پنجسال پنجم توسع کشرور
پیشبینی نموده است .متلسفانه ،مقنن علیرغم تلکید بر ثبت گروه اقتصادی ،برای آن شخصریت
حقوقی قائل نیست .وجود شخصیت حقوقی را نباید مانعی در زمینر رشرد و توسرع اقتصرادی و
تجاری تلقی نمود که در قانون موصوف تلکید برر عردم ضررورت آن گردیرد .فقردان شخصریت
حقوقی برای گروه اقتصادی منشل مشکالت عدیردهای هرم بررای اعضرا یرا شررکا و هرم بررای
اشخاص ثالث طرف معامله با این گروه خواهد شد؛ زیرا هنگامیکه گروه اقتصادی فاقد شخصیت
حقوقی باشد ،فوت و حجر یا ورشگستگی و ...هر یک از اعضرای ایرن گرروه موجرب انحرالل و
خاتمه یافتن فعالیت آن و در نهایت ناامیدی نسبت به سرمایهگذاری انجامشده توس سایر شررکا
میگردد .از سوی دیگر ،اشخاص ثالث طرف قرارداد با گروه اقتصادی نیز به دلیل همرین فقردان
شخصیت حقوقی برای گروه اقتصادی ،از این حیث که گروه نمیتواند واجد اموال و دارایی باشد،
در نتیجه نمیتواند هیچ اعتمادی را همانند معامالت مشابه با شرکتهای تجاری دارای شخصیت
حقوقی جلب نماید .در فر

اخیر ،از یک سو تمام تکی اشخاص ثالرث بره توانمنردی و دارایری

یکایک اشخاصی خواهد بود که همیشه در معر

خطر ورشکستگی یا اعسار قرار خواهند داشت

و این امر نیز دارای اثرات ناگواری است .از سوی دیگر ،چرون رعایرت تشرریفات آیرین دادرسری
مدنی برای طرح دعوا الزامی است ،در این صورت قانون صرفاً اجراز طررح دعروا علیره شرخص
حقیقی و یا حقوقی را منفرداً خواهد داد .حال با ایرادات موجود که گروه اقتصادی دارای شخصیت
حقوقی نیست ،چگونه ممکن است خواند دعوا قرار گیرد .در این صورت ،اشخاص ثالث به عنوان
خواهان ناچار ند علیه یکایک شرکا طرح دعوا نمایند که در این صورت هم موجب اطال دادرسری
به دلیل کثیر بودن شرکا خواهد بود و هم سبب تحمیل هزین دادرسی مضاعف بر خواهان مریشرود و
از همه مهمتر آنکه شناسایی مشخصات فردی هر یک از اعضای گروه برای اقامر دعروا در بردو امرر
بسیار برای خواهان مشکل است .بنابراین ،ضروری اسرت یرا گرروه اقتصرادی بره حکرم مقرنن دارای
شخصیت حقوقی گردند و یا مقنن اجاز طرح دعوا به صرف ثبت شدن گروه اقتصادی را روا سرازد ترا
مشکالت فقدان شخصیت حقوقی گروه اقتصادی تا حدودی از این منظر مرتفع شود.
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