BẢO VỆ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN
TRONG DOANH NGHIỆP
1. Bảo vệ cổ đông thiểu số là bảo đảm quyền tối thiểu
Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng như năm 2005 không có quy định nào
liên quan đến cổ đông nhỏ hay cổ đông lớn, ngoại trừ một lần nhắc đến cụm từ
“cổ đông lớn”, nhưng không giải thích1. Còn theo quy định của Luật chứng
khoán và Luật các tổ chức tín dụng, thì cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp
hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phần, cổ phiếu có quyền biểu quyết của công
ty2. Luật doanh nghiệp chỉ quy định quyền đối với nhóm cổ đông hoặc nhóm cổ
đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (giống như Luật các tổ
chức tín dụng năm 1997)3.
Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng không quy định về cổ đông thiểu số và
cổ đông đa số, nhưng có thể coi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần
không đạt tỷ lệ biểu quyết cần thiết để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ
đông là cổ đông thiểu số. Như vậy, cổ đông nhỏ và nhiều cổ đông lớn, thậm chí
sở hữu tới 49% số cổ phần vẫn có thể thuộc vào nhóm cổ đông thiểu số, tuỳ
thuộc vào việc quy định của Điều lệ về tỷ lệ biểu quyết tối thiểu là cao hay thấp.
Quy định tỷ lệ dự họp và biểu quyết tốỉ thiểu phải đạt 65% và 75% đối
với Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và Đại hội đồng
cổ đông theo Luật doanh nghiệp năm 2005 là một trong các cơ chế hữu hiệu để
bảo vệ cổ đông thiểu số. Tuy nhiên, mặt trái của nó là gây ra nhiều trở ngại cho
cơ chế vận hành của công ty và trái với nguyên tắc cơ bản về biểu quyết của các
công ty khi chỉ cần biểu quyết quá bán.
Vì vậy, bảo vệ cổ đông thiểu số, quan trọng nhất là bảo đảm cho họ không
mất đi quyền của cổ đông, chứ không thể đòi hỏi quyền cao hơn so với số vốn
mà họ sở hữu. Do đó, ngoài các quyền chung như đối với mọi cổ đông khác như
2 Khoản 2 Điều 151 về “Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị”, Luật
doanh nghiệp năm 2014.
2 Khoản 9 Điểu 6 về “Giải thích từ ngữ”, Luật chứng khoán năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2010);
khoản 26 Điểu 4 về “Giải thích từ ngữ”, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm
2017).
3 Khoản 6 Điều 20 về “Giải thích từ ngữ”, Luật các tổ chức tín dụng năm 1997.
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tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nhận cổ tức, tự
do chuyển nhượng cổ phần4,... thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 1%
hoặc từ 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc nhóm cổ đông thiểu số sở
hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được pháp luật trao thêm cho một
số quyền.
Cổ đông dù chỉ sở hữu một cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng cũng có
đầy đủ quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tại tất cả các cuộc họp và cuộc
lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông5. Đây là những quyền của cổ đông nhỏ hoàn
toàn ngang bằng với cổ đông lớn mà không bị hạn chế bởi bất kỳ quy định nào.
Tuy nhiên, quyền dự họp và phát biểu chỉ là hình thức còn kết quả cuối
cùng luôn được khẳng định bằng lá phiếu biểu quyết, là thực quyền, thì quyền
của cổ đông nhỏ gần như không có ý nghĩa. Điều này cũng hoàn toàn đúng với
triết lý cơ bản nhất là, bảo vệ cổ đông nhỏ là không để mất đi quyền mà họ đáng
được hưởng, chứ không phải là tăng thêm quyền trong mối tương quan với cổ
đông lớn.
2. Cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên mới được quyền khởi kiện
Khởi kiện ra Toà án là một trong những quyền quan trọng nhất của cổ
đông. Tuy nhiên, quyền khởi kiện không dành cho cổ đông quá nhỏ. Luật doanh
nghiệp năm 2014 quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ
phần phổ thông liên tục trong thời hạn 6 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh
công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị,
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu những người này vi phạm nghĩa vụ người
quản lý; không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực
hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;
thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều
lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; sử dụng thông tin, bí
quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích
của tổ chức, cá nhân khác; sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công

4 Khoản 1 Điều 114 về “Quyền của cổ đông phổ thông”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
5 Điểm a khoản 1 Điều 114 về “Quyền của cổ đông phổ thông”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác6.
Đây là một quy định mới được đưa vào Luật doanh nghiệp năm 2014, tuy
nhiên trưôc đây cũng đã được quy định trong Nghị định số 102/2010/NĐ-CP7.
Khác với quy định về tỷ lệ và thời hạn sở hữu tối thiểu trong các trường
hợp khác, Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định cứng về quyền khởi kiện của
cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 1% số cổ phần, mà không giao
quyền quy định khác đi cho Điều lệ công ty. Điều này có nghĩa là, Công ty
không thể quy định hạn chế quyền khởi kiện của cổ đông sở hữu từ 1% số cổ
phần bằng cách đặt ra tỷ lệ sở hữu cao hơn; đồng thời cũng không thể quy định
quyền khởi kiện cho cổ đông sở hữu tỷ lệ thấp hơn 1% hoặc thời hạn sở hữu
dưới 6 tháng.
3. Cổ đông, thành viên sở hữu từ 10% vốn trở lên có thêm quyền
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông thiểu số sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ
thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn
quy định tại Điều lệ công ty, đã được Luật doanh nghiệp quy định một số cơ chế
để thực hiện quyền của mình. Đó là quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát; xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng
quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thông kế toán
Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông trong trường hợp luật quy định; yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng
vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét
thấy cần thiết8.
Như vậy, nếu cổ đông sở hữu trên 10%, thậm chí trên 90% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết nhưng chưa đủ thời hạn 6 tháng liên tục thì cũng
không có các quyền như đối với cổ đông lớn nói trên. Mặt tốt của việc đòi hỏi
về thời hạn 6 tháng sở hữu này là nhằm mục đích ổn định, hạn chế cổ đông nhỏ,
6

Khoản 1 Điều 161 về “Quyền khởi kiện đối vối thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám
đốc”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
7

Khoản 1 Điều 25 về “Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám
đốc)”, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01-10-2010 của Chính phủ “Hướng dẫn chi tiết thi hành
một số điều của Luật doanh nghiệp”.
8 Khoản 2 Điều 114 về “Quyền của cổ đông phổ thông”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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cổ đông mới mua cổ phần dễ dàng can thiệp, gây ảnh hưởng tới hoạt động của
công ty. Tuy nhiên, mặt khác thì nó lại trỏ nên rất bất hợp lý đốỉivới việc mua
bán, sáp nhập để thay đổi công ty. Nếu cứ theo đúng quy định này thì cổ đông
hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chi phối, thậm chí đã sở hữu 99% tổng số
cổ phần sau khi đã thực hiện việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp vẫn phải chờ
đợi ít nhất nửa năm sau mới có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông hay đề cử ứng viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và hệ quả tiếp theo là cả Giám đốc. Vì vậy, trên thực tế, nhà đầu tư muốn thâu
tóm công ty thường có thỏa thuận trước khi nhận chuyển nhượng cổ phần về
việc Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và thay thế các
chức danh quản lý.
Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng đã thay đổi một chữ “trên” trong Luật
doanh nghiệp năm 2005 thành chữ “từ” trong quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ
đông sở hữu “từ 10%” tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất
6 tháng9. Quy định này đã tạo ra sự mâu thuẫn với quy định “trên 10%” của Luật
các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 10 .
Như vậy, tất cả các Điều lệ công ty viết theo Luật doanh nghiệp năm 1999
và năm 2005 là “trên 10%” sẽ vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp năm
2014, vì trong trường hợp này, Điều lệ chỉ có thể quy định dưới 10% hoặc từ
10%, chứ không được phép quy định trên 10%.
Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng quy định tương tự, thành viên hoặc
nhóm thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên sở hữu từ 10% số vốn
điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có
thêm các quyền: Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những
vấn đề thuộc thẩm quyền; kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các
giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm; kiểm tra, xem xét, tra cứu và
sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành
viên và các hồ sơ khác của công ty...11 12.
9 Khoản 2 Điều 79 về “Quyền của cổ đông phổ thông'’, Luật doanh nghiệp năm 2005.
10 Điểm c khoản 1 Điều 59 về “Đại hội đồng cổ đông”, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi,
bổ sung năm 2017).
11 Khoản 8 Điều 50 về “Quyền của thành viên”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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Quy định tỷ lệ sở hữu “từ 10%” là một điểm thay đổi lớn so vối quy định
“trên 25%” của Luật doanh nghiệp năm 2005. Trường hợp công ty có một thành
viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có
quyền trên, trừ trường hợp Điều lệ quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn 10%, ví dụ
quy định thành viên hoặc nhóm thành viên phải sở hữu từ 5% vốn điều lệ.
4. Bước lùi trong bảo vệ cổ đông thiểu số
Hệ thống pháp luật doanh nghiệp từ trước đến nay đều đi theo hướng bảo
vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ và cổ đông thiểu số, được coi như thuộc về nhóm
yếu thế. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp năm 2014 đã có những quy định bất lợi
cho cổ đông thiểu số so với Luật doanh nghiệp năm 2005.
Việc giảm tỷ lệ dự họp và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông là việc
làm hoàn toàn cần thiết và hợp lý để sửa sai luật cũ, tạo thuận lợi cho việc ra
quyết định của công ty. Tuy nhiên, điều này cũng lại làm tăng nguy cơ vô hiệu
hóa vai trò của nhóm cổ đông thiểu số.
Cụ thể, Luật doanh nghiệp năm 2014 đã giảm tỷ lệ tối thiểu dự họp Hội
đồng thành viên từ 75% xuống 65% đốì với công ty TNHH hai thành viên trở
lên; giảm tỷ lệ tối thiểu dự họp Đại hội đồng cổ đông từ 65% xuống 51%; giảm
tỷ lệ tối thiểu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông từ 75% xuống 65% (đối với
vấn đề quan trọng) và từ 65% xuống 51% (đối với vấn đề thông thường).
Như vậy, nếu trước kia, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 25%
luôn có quyền phủ quyết việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và những vấn đề quan
trọng và nhóm cổ đông sở hữu trên 35% luôn có vai trò phủ quyết mọi quyết
định của công ty, thì nay phải là nhóm cổ đông sở hữu tương ứng trên 35% và
trên 49% thì mới có những quyền tương tự. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu
35%, thậm chí là 49% trở xuống đành phải phục tùng nhóm cổ đông sở hữu
65% và 51%.
Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng bỏ quy định về nhiệm kỳ Hội đồng
quản trị được chốt cứng trong Luật doanh nghiệp năm 2005 là 5 năm, mà chỉ có
nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời cũng bỏ việc bắt buộc
phải bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức dồn
12 Khoản 1 Điều 41 về “Quyền của thành viên”, Luật doanh nghiệp năm 2005.
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phiếu.
Nếu trước kia, bầu tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cho mỗi nhiệm
kỳ mới, thì nhóm cổ đông thiểu số có khả năng bầu được từ một đến nhiều
người của mình vào Hội đồng quản trị. Theo quy định hiện nay, dù bầu lại tất cả
các thành viên Hội đồng quản trị nhưng theo phương thức bầu cử bình thường,
thì nhóm cổ đông thiểu số sẽ không còn cơ hội để bầu đại diện của mình vào
Hội đồng quản trị. Bầu cử theo cách thức truyền thống, thì số người trúng cử
hoàn toàn phụ thuộc vào số phiếu bầu của một nhóm sở hữu đa số cổ phần có
quyền biểu quyết, không phụ thuộc vào số lượng thành viên được bầu nhiều hay
ít. Còn bầu cử theo phương thức dồn phiếu, thì số người trúng cử phụ thuộc vào
số phiếu bầu của nhiều nhóm sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết và phụ
thuộc nhiều vào số lượng thành viên được bầu là nhiều hay ít. Số lượng thành
viên được bầu càng nhiều, thì nhóm cổ đông thiểu số càng bầu được số lượng
thành viên sát với tỷ lệ sồ hữu cổ phần của mình. Ví dụ đối với nhóm cổ đông sở
hữu 49% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: Nếu chỉ bầu thêm một
thành viên Hội đồng quản trị, thì sẽ luôn luôn do nhóm cổ đông sở hữu 51%
quyết định. Nhưng nếu bầu 2-3 thành viên Hội đồng quản trị, thì nhóm 49% sẽ
có khả năng bầu được một người, chiếm 33 - 50%. Nếu bầu 8 thành viên Hội
đồng quản trị, thì nhóm 49% sẽ có khả năng bầu được 4 người, chiếm 50%.
Tương tự, đối với nhóm cổ đông sở hữu 30% số cổ phần có quyền biểu quyết
của công ty: Nếu chỉ bầu 1-2 thành viên Hội đồng quản trị, thì nhóm cổ đông sở
hữu 30% sẽ không đủ điền kiện để bầu được bất cứ thành viên nào, tức chỉ
chiếm 0%. Nhưng nếu bầu 7 thành viên Hội đồng quản trị, thì nhóm cổ đông sở
hữu 30% có đủ điều kiện để bầu được 2 người, chiếm gần 30%. Nếu bầu 9 thành
viên Hội đồng quản trị, thì nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu 10% cũng có thể bầu
chọn được 1 thành viên.
Nếu không bầu tất cả các thành viên Hội đồng quản trị một lúc theo
nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, mà cứ bầu 1-2 thành viên Hội đồng quản trị
thay đổi theo nhiệm kỳ của từng thành viên, thì nhóm cổ đông sở hữu 30%,
thậm chí là 49% vốn cổ phần có quyền biểu quyết có thể không bao giờ bầu
được thành viên Hội đồng quản trị của nhóm mình.
Như vậy, nếu như trước đây, nhóm cổ đông sở hữu 10 - 20% cổ phần là
đã có nhiều khả năng bầu được người dại diện của mình làm thành viên Hội
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đồng quản trị, thì đến nay, thậm chí nhóm cổ đông sở hữu 49% cũng không có
đại diện nào trong Hội đồng quản trị, dù cho thực hiện theo cách thức bầu thông
thường hay phương thức bầu dồn phiếu. Đây lẽ “tổn thất” lớn nhất đối với nhóm
cổ đông thiểu số.
Ngoài ra, một số quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 vẫn chưa tạo
thuận lợi cho cổ đông và thành viên công ty thực hiện quyền khởi kiện người
quản lý trong Trường hợp cần thiết, như: Hạn chế quyền tiếp cận thông tin
doanh nghiệp, hạn chế quyền khởi kiện, phải tự chịu chi phí khởi kiện trong
trường hợp khởi kiện nhân danh công ty, v.v….
5. Quyền khởi kiện người quản lý
Về cơ bản, thành viên hoặc nhóm thành viên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông
đa số hay thiểu số cũng đều nảy sinh các vấn đề tương tự trong việc trạnh chấp
trong nội bộ công ty. Chính vì vậy, cả Luật doanh nghiệp năm 2005 và luật năm
2014 đều quý định, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ là một trong những
vấn đề quan trọng bắt buộc phải có trong Điều lệ của công ty. Tuy nhiên; từ
“tranh chấp” chỉ xuất hiện rất ít trong Luật doanh nghiệp. Chẳng hạn, quy định
cổ đông phải “chịu trách nhiệm vì những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ
phiếu mới13 trong trưdng hợp đề nghị công ty cấp lại cổ phiếu mới, nếu bị mất,
bị hủy hoại hoặc hư hỏng khác14.
Khi xảy ra tranh chấp nội bộ hay với bên ngoài thì đều có 4 phương thức
giải quyết là thương lượng, hoà giải, trọng tại và Toà án.
Thương lượng là tự các bên giải quyết theo và hoàn toàn dựa trên sự thỏa
thuận. Hoà giải là sử dụng , một bên trung gian thứ ba đứng ra dàn xếp. Hòa giảị
tranh chấp liên quạn đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp được quy định
tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Luật thương mại năm 2005; luật Trọng tài
thương mại năm 2010; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.
Trọng tài là cơ chế giải quyết bằng Trọng tài thương mại theo quy định
của Luật Trong tài thương mại năm 2010 (ví dụ như Trung tâm Trọng tài Quốc
tế Việt Nam - VIAC). Phán quyết của Trọng tài thương mại có giá trị bắt buộc
năm 2014.
14 Điểm b khoẳn 3 ĐỈều 120 về “Cổ phiếu”, Luật doanh nghiệp
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thi hành như đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật của Toà án.
Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh
quyền lực nhà nước, được tiến hành theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ.
Bản án hay quyết định của Tòa án về vụ tranh chấp nếu không có sự tự nguyện
tuân thủ sẽ được bảo đảm thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước.
Về nguyên tắc, thành viên công ty hoặc cổ đông dù lớn hay nhỏ, với tư
cách là chủ sở hữu công ty, thì đều có quyền kiến nghị, yêu cầu đối với công ty.
Và khi xảy ra mâu thuẫn, xung đột quyền lợi, thì giải pháp cuối cùng là có
quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với
người quản lý công ty15. Luật doanh nghiệp nặm 2014 có nhiều quy định về việc
xử lý vấn đề tranh chấp nội bộ công ty, trong đó có việc khởi kiện đối với người
quản lý công ty.
Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp năm 2014 chỉ quy định hai trường hợp
thành viên công ty hoặc cổ đông có quyền khởi kiện người quản lý công ty.
Trường hợp thứ nhất, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được
quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với
Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện
theo pháp luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý16.
Như vậy, cứ thành viên công ty là có quyền khởi kiện không phụ thuộc vào tỷ lệ
vốn và thời hạn sở hữu.
Trường hợp thứ hai, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần
phổ thông liên tục trong thời hạn 6 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công
ty khỡỉ kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đổng quản trị, Giám đốc
hoặc Tống giám đốc17.
Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thì thành viên công
ty hoặc cổ đông có quyền khởi kiện ra Toà án yêu cầu giải quyết các tranh chấp

15 Điều 161 về “Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đổng quản trị, Giám đốc, Tống giám đốc”,
Luật doanh nghiệp năm 2014.
16 Khoản 1 Điều 72 về “Khỏi kiện người quản lý", Luật doanh nghiệp năm 2014.
17 Khoản 1 Điều 161 về “Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đổng quản trị, giám đốc, Tổng giám
đốc”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
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giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người
quản lý trong công ty TNHH hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc,
Tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau
liên quan đến việc thành lập, hoạt động, gỉải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,
bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty18.
Ngoài ra, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít
nhất 1 năm mới có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị
quyết do Hội đồng quận trị thông qua trái với. quỵ định của pháp luật hoặc Điều
lệ công ty gây thiệt hại cho công ty.19.
6. Quyền yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết
Luật doanh, nghiệp năm 2014 có những quy định khác nhau về quyền của
thành viên công ty hoặc cổ đông yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành
viên hoặc Đại hội đồng cổ đông, mà thực chất là quyền khởi kiện công ty. Đó là
quy định thành viên, nhóm thành viên công ty TNHH hai thành viên s. hữu từ
10% số vốn địều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy
định có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong
thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ
tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc
không phù hợp, với quỵ định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công
ty20.
Bên cạnh đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần
phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ
hơn quy định tại Điều lệ công ty mới có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài
xem xét, hủy bỏ nghị quyết họặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội
đồng cổ động trong trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng
cổ đông, nếu trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng
18 Khoản 4 Điều 30 về “Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết
của Toà án”, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
19 Khoản 4 Điều 108 về “Hội đồng quản trị”, Luật doanh nghiệp năm 2005; khoản 4 Điều 149 về
“Hội đồng qụản trị”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
20 Điểm d khoản 8 Điều 50 về “Quyền của thành viên,” Luật doanh nghiệp năm 2014.
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cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014
và Điều lệ công ty; và nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công
ty21.
Luật doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ quy định về quyền yêu cầu hủy bỏ
quyết định của Đại hội đồng cổ đông của thành viên Hội đồng quản trị, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp
năm 200522.
Như vậy, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần
phổ thông không có quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông,
hếu Điều lệ công ty không quy định. Thậm chí, dù cổ đông hoặc nhóm cổ đông
sở hữu 90% tổng sô' cổ phần phổ thông, nhưng chưa đủ thời hạn 6 tháng thì
cũng không có quyền này. Luật cũng không quy định cho Điều lệ rút ngắn thời
hạn sỗ hữu này.
Cũng theo các quy định trên, thành viên công ty TNHH thì chỉ được “yêu
cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên”, còn cổ đông công ty cổ
phần thì lại được thêm quyền yêu cầu cả Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông và không chỉ “huỷ bỏ nghị quyết” mà còn “một phần nội dung
nghị quyết”.
Như vậy, có thể thấy rằng bảo vệ quyền lợi của cổ đông là một yêu cầu tất
yếu của các chế định pháp luật. Các cổ đông, đặc biệt là cổ đông yếu thế luôn là
các đối tượng cần được bảo vệ lợi ích chính đáng. Các quy định của Luật doanh
nghiệp 2014 tuy đã có những quy định bảo vệ quyền lợi của cổ đông yếu thế tuy
nhiên những quy định này trên thực tế lại không được như mong muốn đặc biệt
trong việc thể hiện quyền của nhóm cổ đông, thành viên thiểu số thông qua bỏ
phiếu đối với những quyết định của Hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên
trong doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

21 Điều 147 vể “Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”, Luật doanh nghiệp năm 2014.
22 Điều 107 về “Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông”, Luật doanh nghiệp năm 2005.
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