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چکیده :حقتقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهامداران قبلی است که
واجد ماهیت حقوقی خاص است .منبع حقتقدم در حقوق ایران ،قانون و در حقوق امریکا ،اساسنامه
است .در حقوق این دو کشور حق تقدم ،حق مالی قابل نقل وانتقال است .انتقال این حق در بورس یا
خارج از آن صورت میگیرد و تابع محدودیتهای سهامداران در انتقال سهم خود است .حقتقدم
مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب
دادگاه به فروش میرسد .در حقوق ایران حق تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای
سابق است و مطابق اساسنامه نمی توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حقتقدم تنها در اختیار
و صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده میباشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل
پیش بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس
شود .اما در حقوق امریکا ،حقتقدم یک قاعده تکمیلی است و سهامداران درصورتی حقتقدم خواهند
داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد .چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهامداران در نظر گرفته
نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حقتقدم نخواهند داشت مگر اینکه
اساسنامه اصالح شود.
کلیدواژهها :حق تقدم ،مالیت ،توقیف ،انتقال ،سلب ،موقتی.
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کشورها داراست .در همین راستاست که اکنون در زمینههای اقتصاد ،از مباحث مختلفی از قبیل
خصوصیسازی و کاهش حجم تصدیگری دولت و واگذار کردن فعالیتهای بازرگانی و
اقتصادی و دیگر امور به بخش خصوصی باهدف تقویت بازار رقابتی و شکوفایی اقتصاد سخن
رانده میشود .یکی از شرکتهای تجاری که در این زمینه نقش مهمی ایفا میکند ،شرکتهای
سهامی هستند که نقش بسزایی در جذب سرمایههای کوچک و بهکارگیری آنها در فعالیتهای
اقتصادی کالن دارند.
قدرت اقتصادی و نفوذ مالی شرکت سهامی بستگی به میزان سرمایة آن دارد .هراندازه که
میزان سرمایه بیش تر باشد ،اعتماد اشخاص طرف معامله با شرکت از استحکام و اعتبار بیشتری
برخوردار خواهد بود .سهامداران این شرکتها عالوه بر حق دریافت سود سهام و حق رأی دادن،
حق دیگری به نام حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت را دارند .هدف از اعطای این حق
در ابتدا حفظ درصد مالکیت سهامداران در شرکت و کنترل سهامداران موجود بر ادارة شرکت و
همچنین حفظ حقوق آنان در مقابل مدیران و کاهش بهای اسمی در نتیجه انتشار سهام جدید
است .حقتقدم به سهامداران اقلیت اجازه میدهد تا از سهام سرمایهگذاری خود محافظت کنند و
مانع سهامداران کنترلی در به دست آوردن سهام اضافی از بنگاه با قیمت پایین میشود
(.)Kraakman & Armour, 2017 :182

این حق ،همة سهامداران شرکت را مجاز مینماید تا نسبت به مالکیت در سهام و پذیرهنویسی
آن اقدام کنند .سهام منتشره قبل از عرضه برای عموم مردم به سهامداران شرکت عرضه میشود تا
در صورت تمایل از حق اولویت خود استفاده کنند .بنابراین ،حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید
شرکت ،همان حق اولویت 1یا به تعبیر برخی از نویسندگان «حق خریدن قبل از دیگران» است
(.)Frey, 1928, Vol. 38: 563

امروزه حقتقدم موردتوجه اغلب قانونگذاران قرار گرفته و صورت قانونی پیدا کرده است،
به طوری که در قوانین بیشتر کشورها ،ازجمله امریکا ،صریحاً پیشبینی شده است .تفاوتهای
عمدهای در نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای سهامی ،شیوة افزایش سرمایة شرکتهای سهامی و
حقتقدم ناشی از افزایش سرمایه در دو نظام حقوقی ایران و امریکا وجود دارد .برخالف حقوق
ایران ،نظام حقوقی امریکا ،در زمینة تشکیل و ادارة شرکتها ،قانون واحد ندارد و هر ایالتی به
صورت مستقل به تنظیم امور شرکتهای خود میپردازد .در این میان ،قانون نمونة شرکتهای
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نحوة تعیین سرمایة شرکت و افزایش آن پرداخته است .طبق این ماده ،صالحیت تصمیمگیری در
خصوص افزایش سرمایه اصوالً بر عهده هیأت مدیره است؛ مگر اینکه در اساسنامة شرکت
برخالف این امر توافق شود.

4

درحالیکه در حقوق ایران ،صالحیت تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه منحصراً
برعهدة مجمع عمومی فوقالعاده است (مادة  89الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت).
منابع تأمین مالی سهام جدید ،طبق این ماده ،میتوانند اموال منقول و غیرمنقول و سودی که به
شرکت میرسد ،پول نقد ،اسناد عندالمطالبه ،اوراق بهادار ،سهام و قرارداد ارائة خدمات به
شرکت ،در حال حاضر و یا در آینده باشد 2.در حالی در حقوق ایران ،افزایش سرمایة شرکتهای
سهامی عام ،به دو روش عمدة افزایش مبلغ اسمی سهام و صدور سهام جدید صورت میپذیرد
(مادة  121الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت).
منابع تأمین سرمایه سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه نیز عبارتند از :پرداخت مبلغ اسمی سهم



مادة خاصی را به بحث افزایش سرمایه اختصاص نداده است و تنها در مادة  6 ,51به تعریف و

مدرپذیرهنویسیسهامجدیدشرکتهایسهامیدرحقوقایرانوامریکا 

حقتقد

تجاری 5امریکا و قانون متحدالشکل تجاری 9،نیز برای سایر ایاالت الزامآور نیستند .قانون نمونه،

به نقد ،تبدیل مطالبات نقدی حاصلشده اشخاص از شرکت به سهام جدید ،انتقال سود تقسیم
نشده یا اندوخته و عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایة شرکت و تبدیل اوراق
قرضه به سهام (مادة  128الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت) که در حال حاضر به دلیل
ربوی شناخته شدن این اوراق ،اوراق مشارکت جایگزین آن شده است.
در حقوق ایران ،فقط شرکتهای سهامی خاص اجازه دارند که مبلغ اسمی سهام جدید را به
صورت غیر نقد تأمین کنند (تبصرة  1مادة  182الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت).
درحالیکه نظام حقوقی امریکا از این جهت تفاوتی میان انواع شرکتهای سهامی نگذاشته است و
حتیاالمکان تأمین سرمایة سهام جدید از طریق قرارداد ارائة خدمت به شرکت در آینده نیز ممکن
است (بند ب مادة  6 ,51قانون نمونة شرکتهای تجاری امریکا).
با توجه به اهمیت موضوع و با عنایت به محجور ماندن مباحث علمی و نظری حقتقدم ،بر آن
شدیم تا خصوص ماهیت حقوقی و خصوصیات این حق در شرکتهای سهامی را با کمک گرفتن
از نظام حقوقی امریکا مورد بحث و تحلیل قرار دهیم.
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پذیرهنویسی سهامجدیدشرکتدرحقوقایران

.8شناختحقتقدمدر
وامریکا 
تشکیل شرکتهای سهامی باعث به وجود آمدن مفاهیمی مانند سهام و حقتقدم در پذیرهنویسی
سهام جدید شرکت شده است که دارای پیچیدگیهای خاص هستند .بررسی مالیت ،قابلیت انتقال،
توقیف و سلب حقتقدم ،متفرع بر داشتن شناختی از چندوچون این حق است و اینکه حقتقدم
دارای چه مفهوم و معنایی است؟ ماهیت حقوقی آن چیست؟ منبع این حق در نظام حقوقی ایران و
امریکا چیست؟ آیا قانون ،عرف ،بنای عقال ،اساسنامه ،تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده است ،یا
ترکیبی از آنهاست؟ یا اینکه آیا اساساً جزء اموال قرار میگیرد یا خیر؟ از طرفی ،در تقسیمبندی
اموال منقول و غیرمنقول جزء کدام است؟ اصوالً در صورت توقیف آن ،آیا طلبکار یا محکومٌ له
میتواند طلب خود را از محل آن بدون رعایت تشریفات مزایده ،وصول کند؟
بدون داشتن شناختی از این حق ،بررسی خصوصیات و ویژگیهای آن ممکن نیست .بر همین
اساس در این قسمت ،به سه مبحث پرداختهایم :در مبحثهای اول و دوم مفهوم و ماهیت حقتقدم
را بررسی میکنیم و در مبحث سوم به بررسی منبع این حق در نظام حقوقی ایران و امریکا
میپردازیم.

حقتقدم 
.8-8مفهوم 
ریشه لغوی حق به معنای ثبوت است (دهخدا .)3145 :1919 ،حق ،برای ذوالحق ثابت است 6و
منظور از آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام دهد یا آن را ترک
نماید (امامی :1914 ،ج .)2 :4آنچه در این مبحث از آن سخن به میان میآید همان معنای منطقی
مفهوم 1حقتقدم است؛ یعنی کلیّة صفات و مشخصات مادی و غیرمادیای که در معنی حقتقدم
وجود داشته و به آنها موصوف و منتسب میباشد .حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت،
دارای دو مفهوم است:
 -1مفهوم شکلی حقتقدم که سند قابل معاملهای است که حکایت از حق سهامدار نسبت به
آن میباشد و به نام گواهینامة حقتقدم در مواد  111و  111الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون
تجارت ،از آن نام برده شده است .بند «ج» مادة یک دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایة
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شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،گواهینامة حقتقدم را چنین تعریف

محسوب میشود که حاکی از مال بوده ،ولی اصالتاً مال محسوب نمیگردد .با توجه به اهمیت
گواهینامة حقتقدم ،نمیتوان بهطورکلی مفهوم شکلی آن را نادیده گرفت .به خصوص که برابر
مادة  28دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران:
دارندة گواهی حقتقدم خرید سهام که مایل به فروش حقتقدم خود است ،در دورة
پذیرهنویسی به شرکتهای کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل
گواهی حقتقدم خرید سهام به کارگزاری اقدام مینماید .فرمهای خرید و فروش به همراه
وکالتنامه تنظیم میگردد و به کارگزار تحویل میشود .خرید سهام جدید فقط با ارائه
گواهینامه حق خرید سهام و ارائة آن به مسئوالن بانکی که باید تأدیه مبلغ سهام جدید در آنها
به عمل آید ،امکانپذیر است.

هم چنین یکی از راههای مطمئن جهت توقیف حقتقدم ،اخذ گواهینامه از سهامدار و سپردن
آن به حافظ است.



سهامدار درصورتیکه وجود داشته باشد قید شده است» .طبق این برداشت ،این گواهینامه «سندی»

مدرپذیرهنویسیسهامجدیدشرکتهایسهامیدرحقوقایرانوامریکا 

حقتقد

میکند« :گواهینامهای است که در آن میزان حقتقدم در خرید سهم ،وجوه قابل واریز و مطالبات

 -5مفهوم ماهوی حقتقدم،که همان حق اولویت سهامداران قبلی در پذیرهنویسی سهام جدید
است که به صورت مال ملموس و عینی وجود خارجی ندارد .مفهوم ماهوی حقتقدم را میتوان به
جنبة غیرمادی این حق تعبیر نمود .چراکه آنچه از نظر اقتصادی ارزش دارد و به این حق مالیت
بخشیده است ،همین جنبه و مفهوم است .در انتقال و توقیف نیز آنچه در حقیقت انتقال مییابد و یا
توقیف میگردد ،همین جنبة غیرمادی است .مادة  166الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون
تجارت 8این حق را که ازجمله حقوق مالی وابسته به سهم میباشد ،به رسمیت شناخته است .این
حق دارای خصوصیات و ویژگیهایی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .بنابراین حقتقدم
امتیاز و اختیاری است که قانونگذار برای سهامداران مقرر نموده است.
شایستة ذکر است که سه نوع حقتقدم وجود دارد:
 -1حقتقدم برای خرید سهام عادی جدید (اضافی) :رایجترین شکل حقتقدم از نوع حق
خرید سهام عادی جدید است .از دیدگاه بالک اینگونه سهام عادی که به نسبت مالکیت برای
سهامداران فروخته میشود معادل با سهم جایزه است.
 -5حقتقدم برای خرید اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام :حقتقدم برای خرید اوراق قرضه و
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هر نوع اوراق بهادار به غیر از سهام عادی قابلتبدیل به سهام عادی نوعی دیگر از حق تقدم است
که شرکتها میتوانند منتشر کنند.
 -9حقتقدم برای خرید سایر اوراق بهادار یا داراییها :این حقتقدمها برای خرید اوراق قرضة
سهام ممتاز ،سهام شرکتهای فرعی و غیره با تقسیم سود یا توزیع سرمایه در مقایسه با حقتقدم
برای خرید سهام عادی ارتباط نزدیکی دارد .اعالمیة حقتقدم نیز اطالعیهای است که برای
سهامداران فعلی یک واحد اقتصادی فرستاده میشود و طی آن اختیار خرید از سهام جدیداالنتشار
را متذکر میگردند .گیرندة این اطالعیه چنانچه خود مایل به خرد سهام جدید نباشد ،این اطالعیه
را به دیگران واگذار میکند (اهللیاری.)3-11 :1913 ،

حقتقدم 
.8-2ماهیتحقوقی 
تعیین ماهیت حقوقی حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت از حیث اینکه در دستهبندی
اصطالحات حقوقی جزء کدام دسته قرار میگیرد و آیا در زمرة حقوق مالی یا غیرمالی است و در
صورت قرار گرفتن در دستة حقوق مالی ،ماهیت حقوقی دینی یا عینی دارد ،یا اینکه واجد ماهیت
حقوقی خاص میباشد ،حائز اهمیت است.
حقوق مالی در یک تقسیمبندی سنتی به حق عینی و حق دینی تقسیم میگردد« :حق عینی،
حقی است که شخص بهطور مستقیم و بیواسطه نسبت به چیزی پیدا میکند و میتواند از آن
استفاده کند» (کاتوزیان .)16 :1914 ،از طرفی «حق دینی ،حقی است که شخص نسبت به دیگری
پیدا میکند و به موجب آن میتواند انجام دادن کاری را از او بخواهد .صاحب این حق را طلبکار
و کسی را که ملزم است ،مدیون یا بدهکار گویند» (کاتوزیان« .)18 :1914 ،موضوع حق عینی ،یک
شئ مادی است و باید در خارج معین باشد ولی حق دینی ممکن است ناظر بر انجام دادن کار یا
برخورداری از آن نیز باشد و اختصاص به اشیاء ندارد» (امامی ،1914 ،ج.)2 :4

با توجه به تعریف و ویژگیهای حقوق عینی و دینی و مقایسة آن دو حق با حقتقدم در
پذیرهنویسی سهام جدید شرکت به نظر ماهیت حقتقدم با هیچکدام از حقوق عینی و دینی منطبق
نیست ،زیرا حقتقدم به صورت وجه نقد نبوده ،لذا یک حق مالی ویژه محسوب میشود که قابل
نقل و انتقال میباشد و در ازای آن وجه نقد قرار میگیرد .لذا مسلماً مانند منافع متعلق به سهام ،حق
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دینی تلقی نمیشود ،چون حق دینی از ناحیة مدیون قابل سلب نیست ،درحالیکه حقتقدم ممکن

موضوع حق عینی یک شئ مادی است و باید در خارج معین باشد ،حقتقدم در زمرة حقوق عینی
نیز قرار نمیگیرد ،چراکه این یک حق مالی ویژه بوده و در خارج معین نمیباشد .از طرفی ،حق
عینی نیز قابل سلب نبوده و اگر نسبت به مالی حق عینی برای شخصی ایجاد گردید قابل سلب
کردن نیست ،درحالیکه حقتقدم توسط مجمع عمومی فوقالعاده قابل سلب است .لذا به نظر
حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت مانند خود سهم ،حق خاصی است که به سهامداران
قبلی شرکت تعلق میگیرد .نظریة مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی ادارة کل حقوقی قوة
قضاییه به شمارة « 31/11/12 -1/31/9111حقتقدم شرکا در خرید سهام جدید ،حق ویژهای
است که به موجب قانون ایجاد شده است و در قالب حق دینی یا عینی قرار نمیگیرد» مؤید این
برداشت است.

.8-9منبعحقتقدم 



طلبکار به معنای خاص کلمه نیست و فیالواقع شریک شرکت است .همچنین با توجه به اینکه

مدرپذیرهنویسیسهامجدیدشرکتهایسهامیدرحقوقایرانوامریکا 

حقتقد

است توسط مجمع عمومی فوقالعاده سلب شود .البته خصوص منافع متعلق به سهام نیز سهامدار

منبع حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت در کشورهای مختلف متفاوت است .قانون،
عرف ،اساسنامه و تصمیم مجمع عمومی منبع حق مزبور است .اولین کشوری که حقتقدم را
پیشبینی نمود ،کشور آلمان بود و سپس در قوانین سایر کشورها وارد شد .در برخی کشورها مانند
هلند تصمیم مجمع عمومی ،منبع اصلی حق مزبور است .به این ترتیب که مجمع عمومی ضمن
اجازة افزایش سرمایه ،تعیین تکلیف میکند (اعظمی .)134 :1929،در نظام حقوقی امریکا،
سهامداران در صورتی حقتقدم خواهند داشت که در اساسنامه این حق برای آنها لحاظ شده باشد؛
و چنانچه دراساسنامة شرکت چنین حقی برای سهامداران در نظر گرفته نشده باشد ،آنها به موقع
افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حقتقدم نخواهند داشت ،مگر اینکه اساسنامة شرکت اصالح
شود .بند الف مادة  6 ,91قانون نمونة شرکتهای تجاری امریکا ،در این خصوص مقرر میدارد:
«سهامداران شرکت برای کسب سهام صادر نشده شرکت حق تقدم ندارند ،مگر در حیطة اساسنامة
شرکت» .بنابراین سهامداران اصوالً حقتقدم ندارند ،مگر اینکه مؤسسان هنگام تأسیس شرکت
برخالف این ماده تراضی کرده و حقتقدم را در اساسنامه با شرایط دلخواه خود بگنجانند .لذا منبع
حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت در نظام حقوقی امریکا ،اساسنامه است.
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بند ب مادة  6 ,91قانون نمونه در بیان عباراتی که حاکی از درج حقتقدم در اساسنامة شرکت
است ،مقرر میدارد« :عبارت درجشده در اساسنامة شرکت عبارت است از :شرکت تصمیم گرفته
حقتقدم داشته باشد یا هر عبارت یا نقلقول مشابهی که به معنی اعمال قاعده حقتقدم باشد».
درواقع قانون نمونه در جهت تسهیل تدوین اساسنامه برای مؤسسان شرکت ،عباراتی را که حاکی
از درج حقتقدم در اساسنامه است ،ذکر میکند .این در حالی است که این عبارات موضوعیت
ندارند و حصری نیستند ،بلکه هر عبارت مشابهی که بهطور صریح حاکی از قصد مؤسسان شرکت
برای درج حقتقدم در اساسنامه باشد ،معتبر است.
حقتقدم در خرید سهام در نظام حقوقی امریکا یک قاعدة تکمیلی است و شرکت درزمینة
تعیین شرایط آن اختیارات وسیعی دارد و سهامداران میتوانند برخالف ارادة قانونگذار در
اساسنامه ،حقتقدم را سلب کنند .به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران منبع این حق ،قانون باشد
چراکه اوالً ،مقنن صراحتاً در مادة  166الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،حقتقدم را
به عنوان یکی از حقوق مالی وابسته به سهام به رسمیت شناخته است و اگر مقنن چنین تصریحی
نداشت نمیتوانستیم چنین حقی را برای سهامدار قائل باشیم .سلب این حق به وسیلة مجمع عمومی
فوقالعاده نیز به لحاظ تجویز قانونگذار است و اگر مقنن سلب آن را تجویز نمیکرد ،مجمع
عمومی فوقالعاده چنین اختیاری نداشت.
ثانیاً« ،حقتقدم سهامداران قدیم در پذیرهنویسی سهام جدید که در مادة  166الیحة قانونی
اصالح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است جنبة آمره دارد و نمیتوان در اساسنامه خالف آن
را پیشبینی کرد» (اسکینی« .)522 :1982 ،اصل حقتقدم سهامداران جدید به موجب اساسنامه قابل
اسقاط نیست» (صقری .)623 :1939 ،بنابراین حقتقدم ،قاعدة امری در جهت حفظ حقوق
سهامداران قدیم است .بدین معنا که مؤسسان شرکت نمیتوانند موقع تدوین اساسنامه شرکت
چنین حقی را از سهامداران سلب کنند.

حقتقدمدرحقوقایرانوامریکا 
.2خصوصیات 
حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت اوصاف سهامی را دارد که از آن ناشی شده است و
انتقال حقتقدم تابع محدودیتهای صاحبان سهام در انتقال سهم خود میباشد .هرگاه انتقال سهم
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موکول به موافقت مجمع عمومی یا مدیران شرکت باشد ،انتقال حقتقدم نیز موکول به موافقت

بودن ماهیت خاص ،دارای خصوصیات متعددی است که بر بعضی از این خصایص از نظر حقوقی،
آثار مهمی مترتب است که بررسی آنها ضروری است .لذا در این نوشتار از شش خصوصیت
حقتقدم صحبت به میان میآید .بنابراین ،مالی بودن ،انتقالپذیر بودن ،قابلیت توقیف ،قابل سلب
بودن ،امری بودن و ضرورت وجود گواهی حقتقدم ،از ویژگیهای بارز حقتقدم میباشد که آنها
را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

.2-8مالیبودنحقتقدم 
در یک تقسیمبندی کلی حق را به مالی و غیرمالی تقسیم میکنند :حق غیرمالی امتیازی است که
هدف از آن رفع نیازهای عاطفی و اخالقی انسان است (کاتوزیان .)19 :1914 ،موضوع این حق
روابط غیرمالی اشخاص است و ارزش دادوستد نداشته و قابل ارزیابی با پول نیست (جعفری

لنگرودی ،)111 :1981 ،مانند حق بنوت و حق زوجیت .حق مالی ،امتیازی است که نظام حقوقی هر



در نظام حقوقی ایران و امریکا حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت با توجه به دارا

مدرپذیرهنویسیسهامجدیدشرکتهایسهامیدرحقوقایرانوامریکا 

حقتقد

همان مرجع خواهد بود (اسکینی ،1982 ،ج.)511 :5

کشور به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاصی به آنها میدهد (کاتوزیان .)12 :1914 ،این حقوق به
اموال و منافع تعلق میگیرد و محل آنها مال یا منفعت است؛ مثل حق فروشنده در ثمن ،و حق
مشتری در مبیع .این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول هستند (جعفری لنگرودی:1981،
.)111

حقوق مالی دو ویژگی اساسی دارند :نخست اینکه قابلمبادله و انتقال به غیراست ،و دوم اینکه
قابلیت تقویم به پول و ارزشگذاری دارد .قابلیت مبادله حقوق مالی با پول سبب میشود که حق
مالی اصوالً قابلانتقال بوده و طلبکاران بتوانند با توقیف و فروش حق بدهکار به طلب خود برسند.
حقتقدم به عنوان یک حق مالی هر دو ویژگی را داراست .به این صورت که هم قابل نقل و انتقال
است و هم قابل تقویم و ارزشگذاری .ازاینرو بهعنوان یکی از مصادیق حق مالی به شمار
میآید ،چون قابلمبادله با پول در بازار سرمایه بوده و بر اساس آن ارزیابی میگردد .لذا ،حقتقدم
در پذیرهنویسی سهام شرکت یک حق مالی معینی با ویژگیهای خاص و قابل تملک میباشد که
به موجب گواهینامه حقتقدم به نسبت مالکیت سهام تعیین و معامله میشود .بنابراین مالی تلقی
شدن حقتقدم در خرید سهام جدید در نتیجة قابلیت واگذاری آن به عنوان حق مالی است (پاسبان،
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 .)514 :1934حقتقدم با وجود وابستگی که به سهام دارد و یکی از حقوق وابسته به آن است،
فی نفسه ارزشمند و دارای منفعت عقالیی است و به عنوان یک مکانیسم کنترلی و ضدتقلیلی عمل
میکند و مانع رقیق شدن درصد مالکیت متناسب سهامداران میشود .از طرفی موجب درآمدزایی
برای سهامداران و ایجاد پویایی و گردش مالی در بازار سرمایه میگردد .فواید و کاربردهای
یادشده موجب میشود که حقتقدم به عنوان حق مالی و منفعت منفصل ناشی از سهام شناخته
شود.

حقتقدم 
.2-2قابلنقلوانتقالبودن 
اصل قابلیت نقل و انتقال حقتقدم در مادة  166الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت آمده
است .لذا انتقال حقتقدم وقتی صورت میپذیرد که صاحبان حق مزبور برای پذیرهنویسی جدید،
سرمایة کافی ندارند یا اصوالً به خرید سهام جدید تمایلی نشان نمیدهند (افتخاری.)168: 1984،

قانونگذار در خصوص نحوة انتقال این حق مطلبی بیان نکرده است ،لذا الزم نیست انتقال آن در
قالب یکی از عقود معین مانند صلح باشد .بنابراین ممکن است در قالب قرارداد موضوع مادة 11
قانون مدنی صورت پذیرد .انتقال حقتقدم ممکن است در بورس( 3اسکینی ،1982 ،ج )511 :5یا
خارج از آن صورت گیرد .در صورتی که انتقال در بورس انجام گیرد ،روش انتقال حقتقدم
سهامداران مانند روش انتقال سهام است و از این جهت شکل خاصی برای انتقال آن در نظر گرفته
نشده است.
بنابراین در این مورد نیز فرمهای خرید و فروش به همراه وکالتنامه تنظیم میگردد و به
کارگزار تحویل میشود .خرید سهام جدید فقط با ارائة گواهینامة حق خرید سهام و ارائة آن به
مسئولین بانکی که باید تأدیه مبلغ سهام جدید در آنها به عمل آید ،امکانپذیر میباشد .لذا برای
تعیین اینگونه سهامداران و ارائه گواهینامة خرید سهام جدید به آنها در اطالعیة پذیرهنویسی باید به
اینگونه سهامداران اطالع داده شود که ظرف مدت حداقل  51روز به شرکت مراجعه و گواهینامة
خرید سهام جدید را از مسئولین شرکت دریافت دارند (فروحی .)151: 1915 ،برای صاحبان سهام
با نام ،گواهینامة خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد (حسنی .)189: 1918 ،نکتة قابلتوجه
در واگذاری حقتقدم این است که در این مورد بورس اوراق بهادار مبادرت به صدور گواهی نقل
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و انتقال و سپرده سهام نمینماید ،بلکه شرکت خود نسبت به صدور ورقة سهام جدید به نام خریدار

فرا بورس انجام گیرد (صفینیا.)145 :1981 ،

صدور سهام جدید ممکن است چند ماه طول بکشد ،زیرا بدواً شرکت میبایست افزایش
سرمایه داده و آن را ثبت کند و سپس مبادرت به صدور اوراق سهام جدید نماید.
شیوة معمول این است که بعد از صدور سهام جدید در مورد انتقال حقتقدم ،خریدار خود باید
به شرکت مراجعه و سهام را دریافت دارد .شایان ذکر است برابر مادة  41الیحة قانونی اصالح
قسمتی از قانون تجارت ،مادام که انتقال با شرایط آن در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت نرسیده
باشد ،انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست ،لذا معامله بر روی گواهی نقل و انتقال و
سپردة سهام قبل از نقل و انتقال قانونی آن عمالً غیرممکن است .بنابراین معموالً سهامداران قبل از
ثبت آن در دفتر سهام ،مبادرت به انتقال مجدد آن نمینمایند .هرچند اگر معاملهای نیز صورت
یافته باشد ،بین طرفین معتبر است .در این وضعیت و مثالً موقعی که گواهی مزبور پنج مرتبه بدون
ثبت انتقال ،موضوع معامله قرار میگیرد ،ادارة پایاپای وجوه و سهام ،کلیة سوابق را از کارگزاران



اوراق بهادار برخوردار است .بنابراین معاملة حقتقدم سهام چنین شرکتهایی نیز باید در بازار پایة

مدرپذیرهنویسیسهامجدیدشرکتهایسهامیدرحقوقایرانوامریکا 

حقتقد

اقدام میکند .انتقال حقتقدم در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس از ویژگیهای

مربوطه در هر مورد تحویل گرفته و نسبت به تهاتر معامالت واسطه اقدام مینماید .بنابراین معامله
واقع بین خریدار دوم ،سوم و چهارم تهاتر میشود و تنها فروشنده اولی سهم ،تعهد تسلیم گواهی و
حق دریافت وجه آن را خواهد داشت و آخرین خریدار نیز متعهد به پرداخت ثمن معامله میباشد
(صادقی.)159 :1911،

بدیهی است اشخاص واسطه به همان مقدار که سهم خریدهاند به همان مقدار هم فروختهاند
ولی لزوماً جهت خرید و فروش آنها یکسان نیست ،لذا درست است که گواهی نقل و انتقال و
سپرده سهم را رد و بدل نمیکند ولی وجوه پرداختی و دریافتی آنها مشمول مابهالتفاوت است که
بنا به مورد باید دریافت یا پرداخت کنند .در مورد مالیات انتقال سهام و حقتقدم سهام در بورس
اوراق بهادار ،دولت معموالً با اعمال معافیتهایی درصدد جلب مردم به سمت بورس اوراق بهادار
میباشد .اعمال این معافیتها صرفاً در مورد خریدار و فروشنده سهام نبوده بلکه شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس نیز از معافیتهای مالیاتی در این خصوص برخوردار میباشند (زرنگ،
 .)151 :1911انتقال حقتقدم تابع محدودیتهای صاحبان سهم در انتقال سهم خود است (عرفانی،

 ،1911ج .)112 :5بنابراین در شرکتهای سهامی عام ،انتقال سهم نمیتواند مقید یا مشروط باشد و
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بهطور مطلق آزاد است .لذا حقتقدم نیز مانند سهم ،علیاالطالق قابل نقل و انتقال میباشد ،اما در
مورد شرکتهای سهامی خاص ،نقل و انتقال سهم ممکن است مشروط به موافقت مدیران یا
مجامع عمومیباشد .درنتیجه نقل و انتقال حقتقدم نیز تابع قیودی است که برای انتقال سهم مقرر
گردیده است (صفی نیا )145 :1981،و اگر چنین نباشد فلسفه وجودی شرایط و محدودیتهای نقل
و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص در زمان افزایش سرمایه شرکت خودبهخود منتفی
میگردد.
فایدة دیگر قابلیت انتقال حق تقدم این است که به شرکایی که توان مالی جهت پذیرهنویسی و
خرید سهام جدید ندارند و یا تعداد الزم سهم برای پذیرهنویسی سهام جدید شرکت ندارند ،امکان
میدهد حقتقدم خود را به دیگری واگذار کنند و از این طریق کسب درآمد کنند و قسمتی از
تقلیل درصد مالکیت سهام ناشی از افزایش سرمایه را جبران نمایند ،و یا تعداد الزم حقتقدم برای
پذیرهنویسی سهام جدید ابتیاع کنند (اعظمی .)131 :1929،برابر قانون نمونة شرکتهای تجاری
امریکا ،قابلیت معامله و درآمدزایی حقتقدم برای سهامداران از ویژگیهای آن است.
الزم است ذکر شود با توجه به آمره بودن قواعد مربوط به حقتقدم نمیتوان سهامداران را
وادار کرد قبل از موعد  61روز ،از حقتقدم خود اعراض کنند یا آن را به دیگری منتقل کنند
(اسکینی)521 :1982 ،؛ اما با توجه به تکمیلی بودن قواعد مربوط به حقتقدم در نظام حقوقی امریکا،
برابر بخش دوم از بند ب ماده  6 ,91قانون نمونه شرکتهای تجاری امریکا «سهامداران ممکن
است از حق خود صرفنظر کنند .اسقاط حقی که به صورت کتبی مستند شده باشد غیرقابلانکار
است حتی درصورتیکه عوضی در قبال اسقاط حق خود اخذ نکرده باشد» .با توجه به مادة فوق،
سهامداران میتوانند قبل از گذشتن موعد مقرر برای اعمال حقتقدم از حق خود صرفنظر کرده و
آن را ساقط کنند.
شایسته است متذکر گردیم در خصوص نحوة محاسبة بهای حق تقدم قانونگذار ساکت است
اما برخی از حقوقدانان عقیده دارند میزان حق تقدم از طریق مقایسة مبلغ سرمایه و سهام اولیه با
مبلغ افزایش سرمایه و سهام جدید و باالخره تعداد سهام هر سهامدار محاسبه میشود .مثالً اگر
شرکتی دارای  51/111/111ریال سرمایه شامل  51/111سهم  1/111ریالی باشد و بخواهد مبلغ
 11/111/111ریال از طریق انتشار  11/111سهم جدید  1/111ریالی افزایش سرمایه بدهد ،میزان
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حقتقدم هر سهامدار در پذیرهنویسی عبارت است از یک سهم جدید در قبال دو سهم قدیم .به

صورت بهای حقتقدم برابر نصف اضافه ارزش سهام است (اسکینی.)511 :1982 ،

شایانذکر است تفاوت بین ارزش واقعی سهم و ارزش رسمی سهم ،اضافه ارزش سهام نامیده
میشود (اسکینی ،)511 :1982 ،اما برخی دیگر بر این عقیدهاند که بهای حقتقدم تابع قانون عرضه و
تقاضاست و این خود تابع عواملی از قبیل قیمت سهام منتشره جدید و ارزش سهم بهطورکلی پس
از عملی شدن افزایش سرمایه است و هرقدر بین قیمت تجاری سهم و ارزش انتشار سهام جدید
اختالف وجود داشته باشد به همان نسبت نیز بر ارزش حق تقدم اضافه میگردد (اعظمی:1929،

 .)131از میان این دو عقیده به نظر میرسد که نظر اول نزدیکتر به صواب بوده و در راستای حفظ



رسمی  1/111ریال بدون پرداخت مبلغ اضافه (اضافه ارزش سهم) پذیرهنویسی نماید که در این
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عبارتی سهامدار قدیم درازای دارا بودن دو سهم که سابقاً داشته ،میتواند یک سهم جدید با قیمت

حقوق سهامداران قدیمی است چون در محاسبة آن ،ارزش واقعی سهم مدنظر قرار میگیرد.
الزم است متذکر گردیم در نظام حقوق ایران ،نوع سهام منتشره جدید و همچنین نوع سهام
سابق در استفاده از حقتقدم صاحبان سهام بیتأثیر است .صاحبان سهام عادی و ممتاز در استفاده از
حق مذکور ،از حقوق مساوی و برابر برخوردارند .همچنین نوع سهام جدید در استفاده از حق
مذکور دخالت ندارد و درنتیجه سهام جدید خواه عادی باشد یا ممتاز ،شرکای سابق اعم از
صاحبان سهام عادی و ممتاز برای دیدن نظر موافق ،حقتقدم دارند (ر.ک .اعظمی.)515 :1929،

قابلتوقیفبودنحقتقدم 

.2-9
حقتقدم در زمرة حقوق مالی وابسته به سهام بوده و قابل نقل و انتقال است بهگونهای که ما به
عوض مالی دارد و سهامدار میتواند آن را به غیر منتقل کند ،ولی اعمال این حق موکول به مهلت
زمانی خواهد بود .ازاینرو سهامدار در این مهلت که کمتر از شصت روز نخواهد بود ،باید نسبت
به اعمال آن اقدام کند .مقنّن در خصوص توقیف این حق مالی راه سکوت را در پیش گرفته و
دکترین و رویة قضایی نیز این خأل را جبران ننمودهاند .لذا با این وجود میخواهیم ببینیم که آیا در
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نظام حقوقی ایران و امریکا ،حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت قابلیت توقیف دارد؟ و
اینکه نحوة توقیف آن چگونه است؟
حقوق مالی که قابل نقل و انتقال ارادی باشند در قبال طلب طلبکار اجرایی قابل توقیف
میباشند و حقتقدم نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ زیرا در زمرة حقوق مالی قابل نقل و انتقال قرار
گرفته و شرایط مال قابل توقیف را داراست .مادة  81قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤیّد این نظر
است .هرچند مادة مزبور به صراحت قابلیت توقیف حقتقدم را بیان ننموده است ،اما کلیة اموال
متعلق به محکومٌعلیه نزد ثالث را قابل توقیف دانسته که حقتقدم یکی از مصادیق آن است (اسدی
آقبالغی.)31 :1981،

در خصوص نحوة توقیف این حق به نظر میرسد مقررات حاکم بر نحوة توقیف اموال منقول
نزد ثالث بر آن جاری خواهد بود .چه آنکه این حق مانند اموال منقول مادی نبوده که نزد مدیون
باقی باشد ،بلکه یک مال اعتباری است که سهامدار باید برای اعمال آن بهناچار از طریق شرکت
اقدام کند .بنابراین در صورتی که محکومٌ له تقاضای توقیف حقتقدم را نمود ،واحد اجرای
احکام مدنی مطابق مادة  81قانون اجرای احکام مدنی اخطاری در خصوص توقیف حق مزبور به
همراه یک برگ اجرائیه به شرکت ارسال میدارد و از شرکت میخواهد در قبال محکومٌ به و
هزینههای اجرایی ،حق تقدم را توقیف و مراتب را به واحد اجرا اعالم کند .شرکت نیز پس از
وصول اخطاریه ،مطابق دستور مدیر اجرا حق مزبور را توقیف و مراتب را به واحد اجرا اعالم
میکند .شایانذکر است که آییننامة اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به
شکایت از عملیات اجرایی مصوب  1981/6/11رئیس قوه قضائیه با اصالحات بعدی ،چگونگی
توقیف حقتقدم را بیان نکرده است و نظری از دکترین نیز در این رابطه وجود ندارد .اما باید گفت
شیوة توقیف حق تقدم همانند توقیف اموال منقول نزد ثالث (شرکت) خواهد بود .بدین ترتیب
توقیفنامه به درخواست طلبکار اجرایی تهیه و پس از امضای مسئول دایرة اجرا ،جهت ابالغ به
مأمور اجرا تسلیم میشود و وی پس از مراجعه به مرکز اصلی شرکت یک برگ توقیفنامه را به
رؤیت مدیرعامل خواهد رساند و یک برگ را نیز به مدیون ابالغ میکند .مدیرعامل به میزان
بدهی و هزینههای اجرایی که اعالمشده حقتقدم را توقیف و به دایرة اجرا اعالم خواهد نمود
(اسدی آقبالغی.)38 :1981،
11

مطابق برنامه متحدالشکل تجاری امریکا ( ،)U.C.C.اسناد تجاری قابل توثیق هستند .مقصود
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ظهرنویسی ،انتقال مییابد 18.این قسم از اموال موضوع وثیقه ،اموال سرمایهای و اعتبارات اسنادی
را در برنمیگیرد.
به موجب بخش  3سابق قانون متحدالشکل تجاری امریکا ،تکمیل و استقرار 13حق وثیقه در
اسناد یادشده ،صرفاً به شیوة تصرف آنها صورت میگرفت؛ 51ازآنجاکه اعمال این حکم در
مواردی که موضوع وثیقه ،مشتمل بر مجموعهای از اسناد است ،منجر به بروز برخی مشکالت
عملی میگردید ،قانونگذار در مقام اصالح این حکم برآمده و در سال  ،1338تکمیل و استقرار
حق وثیقه در اسناد را به شیوة ثبت این حق به رسمیت شناخت (.)Sepinuck, 2008: 955

51

باوجوداین ،براین قسمت از بخش  3اصالحی چنین خدشه شده است که استقرار این حق به شیوة
ثبت آن ،مانع از تقدم خریداران و متصرفان آنها نیست؛ زیرا به موجب قانون یادشده ،اشخاصی که
اسناد مزبور را خریداری کرده ،عوض را پرداخته و با حسن نیت آنها را در تصرف خود دارند ،بر
دارندگان حق وثیقهای که حق خود را به شیوهای غیر از تصرف این اسناد ،مستقر نمودهاند ،تقدم



اوراق قرضه 11می باشند .این اوراق ،مبین تعهدی پولی بوده و به صرف تسلیم و بدون نیاز به
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از اسناد تجاری :چک 11،سفته 15،برات 19،گواهی سپرده 14و وثایق سرمایهای 12یعنی سهام 16و

55

دارند ،مگر آنکه از وجود حق مستقر سابق آگاه باشند (.)www. jackscamp.com

برابر  U.C.C. 9-203شرایط الزم برای صحت قرارداد توثیقی و یا به عبارت دیگر شرایط
الزم برای تشکیل حق وثیقه بستانکار در اموال موضوع وثیقه مقررشده است که در صورت رعایت
این شرایط از جانب طرفین معامله وثیقهای ،مال موضوع وثیقه ،متعلق حق بستانکار قرار میگیرد.
 -1توافق برای انعقاد معامله؛
 -5کتبی بودن بخشهای خاصی از مفاد قرارداد و امضای آن از طرف مدیون و یا تصرف مال
موضوع وثیقه از سوی دارندة حق وثیقه؛
 -9وجود حق مدیون در مال موضوع وثیقه؛
 -4اعطای ارزش 59از طرف بستانکار به مدیون در قبال تحصیل حق وثیقه در مال مدیون.
نویسندگان  U.C.C.تحقق حق وثیقه بستانکار در این مرحله را Attachment of
 Security Interestنامیدهاند که میتوان آن را مسامحتاً به تعلق حق وثیقة بستانکار بر مال
موضوع وثیقه تعبیر کرد .حقی که در این مرحله یعنی بعد از رعایت شرایط مذکور در بخش
 U.C.C. 9-203برای بستانکار حاصل میشود از دید مقررات  U.C.C.حقی ناقص است؛
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بدین معنی که این حق صرفاً در مقابل مدیون و برخی از اشخاص ثالث که مال موضوع وثیقه بعد
از تعلق حق بستانکار به آن ،متعلق حق آنها نیز واقع شده است ،قابل استناد میباشد.
برای روشن شدن موضوع مثالی میآوریم .فرض کنیم (ب) با انعقاد یک معامله وثیقهای با
(الف) حق وثیقهای نسبت به اتومبیل (الف) تحصیل میکند .وی بعد از انعقاد معامله با رعایت
شرایط مندرج در بخش  3-519مقررات راجع به تکمیل حق وثیقه را اجرا نمیکنند .از نظر
مقررات  U.C.C.حق وثیقه او در این مرحله ناقص است .حال اگر (الف) مجدداً با انعقاد معاملة
دیگری با (ج) همان اتومبیل را نزد وی به وثیقه بگذارد و برخالف (ب)( ،ج) تمام مقررات راجع
به تکمیل حق وثیقه را رعایت کرده و حق خود را کامل نماید ،در صورت قصور مدیون از
پرداخت دین( ،ج) برای استیفا طلب خود از محل مال موضوع وثیقه بر (ب) مقدم خواهد بود .این
بدان معنی نیست که (ب) هیچ حقی در مال موضوع وثیقه ندارد ،بلکه حق وی ناقص است و اگر
در فرض موردبحث ،مال مزبور متعلق حق اشخاصی که مقررات  U.C.C.حقوق آنها را مقدم بر
حق دارندة وثیقه ناقص قرار داده است ،واقع نشود ،او میتواند حق خود را همانند یک حق کامل
شده به اجرا بگذارد .بر مبنای مقررات  U.C.C.یک شخص با انعقاد معامله وثیقهای با مدیون
دوگونه حق وثیقه میتواند تحصیل کند :در وهلة اول ،بعد از انعقاد معامله در چهارچوب شرایط
مقرر برای آن ،حق او ناقص خواهد بود ،بدان معنی که در باال اشاره شد .حال اگر وی خواهان
حمایت بیشتری در قبال ادعاهای اشخاص ثالث باشد ،باید قواعد دیگری مانند ثبت را که بسته به
نوع مال دارد نیز غیر از شرایط الزم برای صحت معامله وثیقهای رعایت کند که در صورت
رعایت و اجرای این مقررات حق ناقص وی تبدیل به حقی کامل میگردد.
شایانذکر است در نظام حقوقی ایران هرچند صرف توقیف ،موجب خروج مال از مایملک
مدیون نخواهد شد ،لیکن دایرة استیالی مدیون بر اموال خود را تحت نظام خاصی قرار میدهد و
مدیون نخواهد توانست در مال ،تصرفاتی که مضر به حقوق طلبکار اجرایی باشد ،بنماید .بارزترین
این محدودیتها ،ممنوعیت در نقل و انتقال است؛ زیرا نقل و انتقال قطعاً مضر به حقوق طلبکار
اجرایی بوده و با این کار طلبکار نخواهد توانست از محل مال توقیفشده به طلب خود برسد .لذا
مقنن برای حمایت از طلبکار ،چنین انتقالی را غیر نافذ دانسته است ،خواه توقیف در دایرة اجرای
دادگستری یا ثبت اسناد و امالک بهعملآمده باشد؛ اما در نظام حقوقی معامالت وثیقهای

 844

 U.C.C.برخالف حقوق ایران هیچ حکمی درزمینة محدود کردن دامنة تصرفات مالک مقرر

نویسندگان آن بوده ،نتایج تصرفات مالک و تعیین وضعیت حقوقی حق بستانکار بعد از انجام این
تصرفات از جانب مالک است .البته این بدان معنی نیست که در این نظام ،مالک از انجام هر
تصرفی حتی اگر به زیان دارندة حق وثیقه نیز باشد ،آزاد است ،بلکه عدم ذکر محدودیت مزبور
بدین جهت است که قواعد عام خارج از مقررات  U.C.C.مالک را از انجام این تصرفات منع
میکند 54،کمااینکه در حقوق ایران نیز قواعد عمومی ،اشخاص را از اضرار به یکدیگر منع
میکنند.
ویژگیهای نظامی را که نویسندگان  U.C.C.برای حمایت از حق وثیقه بستانکار در قبال
تصرفات مالک در مال موضوع وثیقه برگزیدهاند ،میتوان برشمرد:
1ـ تعلق حق بستانکار بر مال موضوع وثیقه ،مالک را از انجام تصرفات در این اموال در راستای
فعالیت های تولیدی خود برای تولید محصول جدید یا الحاق یا ترکیب آنها با کاالی دیگر،
محروم نمیکند ،و صرف توثیق ،مانع انتقال حق مدیون به دیگری از طریق قرارداد فروش یا



پیامدهای تصرفات مالک پرداختهاند .بهبیاندیگر ،آنچه در مقررات  U.C.C.مورد توجه
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نشده است .نویسندگان  U.C.C.در بخشهای  3-914و  3-912این مقررات ،صرفاً به تبیین

معاوضه نیست ،هرچند منافعی کمتر را به وجود میآورد.
5ـ هرچند انتقالپذیری حقوق مدیون در مال موضوع وثیقه 52،قاعدهای است که در قانون
متحدالشکل تجاری امریکا به رسمیت شناخته شده است ،بهگونهای که توافق خالف آن نیز از
سوی طرفین قرارداد فاقد اثر است 56،اما در هر حال حق دارندة وثیقه را در مال مزبور زایل
نمیکند ،بلکه خریدار ،مال را با تعلق حق بستانکار به آن ،تملک میکند .تداوم حق دارندة وثیقه
در مال موضوع وثیقه در صورتی است که وی رضایت به انتقال حق مدیون نداشته باشد در غیر
این صورت خریدار مال موضوع وثیقه را به صورت طلق تملک خواهد کرد 51.بنابراین انتقال
اموال مزبور بدون رضایت دارندة حق وثیقه ،موجب میشود که به رغم انتقال حقوق مدیون در آن
اموال به خریدار ،حق دارندة وثیقه در مال موضوع وثیقه و نیز عواید ناشی از آن 58همچنان به قوت
خود باقی باشد 53.طبق مفاد قسمت پایانی بخش ( U.C.C. 3-916)5عالوه بر تداوم حق وثیقه و
حق تقدم بستانکار در مال مورد وثیقه بعد از انتقال توسط مدیون ،دارندة وثیقه ،تضمینی اضافهای
نیز تحصیل میکند که عبارت از تحقق حق وثیقه وی در عوض قابل تعیینی است که مدیون در
قبال انتقال حق خود تحصیل کرده است .هدف از ایجاد وثیقه زاید برای بستانکار این است که در
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صورت تلف یا ناقص شدن مال مورد وثیقه در دست منتقلٌ الیه ،طلب طلبکار بدون وثیقه باقی
نماند و حقوق دارندة وثیقه حفظ گردد و این درواقع ایجاد وثیقه برای او در عوض دریافتی مدیون
میباشد .در هر صورت چه دارندة حق وثیقه رضایت به انتقال حق مدیون داشته باشد و خواه
نداشته باشد نسبت به عوضی که مدیون در قبال حق خود دریافت کرده است حق وثیقه خواهد
داشت .به عبارت دیگر ،عوض مال موضوع معامله ،رهینه و وثیقه قرار میگیرد.
بنابراین در نظام حقوقی امریکا ،اصل بر بقای حق دارندة وثیقه ،در عوض ناشی از انتقال
موضوع وثیقه است؛ مگر آنکه عوض و عواید ناشی از این انتقال ،قابلتعیین و یا شناسایی نباشد.
پذیرش اصل انتقالپذیری حقوق مدیون در مال موضوع وثیقه بدون نیاز به رضایت دارندة وثیقه
مقتضی آن است که از حقوق اشخاص ثالث که بدون آگاهی از وجود حق وثیقه بر مال مزبور،
اقدام به خرید آن نمودهاند ،حمایت شود؛ 91همچنان که از دارندة حق وثیقه از طریق حکم به
تداوم حق وی در مال مزبور پس از انتقال آن و نیز تحقق حق وثیقه برای او در عوض دریافت
شده ،حمایت میشود .مقررات  U.C.C.برخالف حقوق ایران در این مورد نیز مالحظات
اقتصادی را مدنظر قرار داده و با تدوین مقرراتی منسجم ،امکان تعارض میان اصل انتقالپذیری
حقوق مدیون و حق وثیقه بستانکار و حقوق اشخاص ثالث را از بین برده است .ازاینرو
باوجوداینکه در هر دو نظام این قاعده پذیرفته شده است که تصرفات مدیون نباید به زیان دارندة
وثیقه و ثالث باشد ،ولی در حقوق ایران به جهت وجود خأل قانونی دربارة تبیین وضعیت بستانکار
بعد از انجام تصرفات حقوقی از سوی راهن در مال موضوع معامله ،دامنة تصرفات مجاز وی بسیار
محدود تراز مقررات  U.C.C.میباشد.

.2-4موقتیبودنحقتقدم 
حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت حقی موقتی 91و مقید به زمان است .به عبارت دیگر،
جزء آن نوع حقوق مالی است که اگر سهامدار در مدت تعیینشده آن را اعمال یا منتقل نکند،
پس از انقضای مدت ،مالیت خود را از دست داده و ارزش اقتصادی نخواهد داشت؛ زیرا هدف از
وضع چنین حقی رعایت عدالت بین سهامداران قبلی و جدید شرکت است و از طرفی این حق
هنگامی متصور است که شرکت قصدترمیم سرمایة خود را داشته باشد .لذا اگر سهامداران قبلی
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تمایلی جهت ترمیم سرمایه از خود نشان ندهند سرمایة موردنظر باید توسط سهامداران جدید تأمین

فراهم گردد .بنابراین اعمال این حق باید مقید به زمان باشد تا چنانچه در مهلت معینه سهامداران
قبلی حق خود را اعمال نکردند ،شرکت بتواند توسط سهامداران جدید سرمایه خود را ترمیم کند.
برابر مادة  166الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ...« :مهلتی که طی آن سهامداران
میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از  61روز نخواهد بود .این مهلت از روزی که
برای پذیرهنویسی تعیین میگردد شروع میشود ».مجمع عمومی یا هیأت مدیره مجاز است مدتی
بیش از  61روز را برای اعراض یا انتقال حقتقدم تعیین کند .هرچند در عمل کمتر دیده شده است
که شرکتی برای اعمال حق اعراض مدتی بیشتر از مهلت قانونی مقرر کند (اسکینی.)52:1982 ،

در نظام حقوقی امریکا نیز حقتقدم جزء حقوق موقت و مدتدار سهامداران محسوب میشود.
بدین صورت که طبق قسمت اول بند ب ماده  6 ،91قانون نمونة شرکتهای تجاری« :سهامداران
شرکت تحت شرایط و ضوابط یکسان تجویزشده توسط هیأت مدیره ،در یک فرصت معقول و
منصفانه جهت اعمال حقتقدم که از طرف هیأت مدیره مشخص میشود ،حق تقدم دارند تا مقدار



نداشته باشند ،شرکت به هدف خود نائل نمیگردد و چهبسا موجبات اضرار و حتی انحالل شرکت
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گردد و در صورتیکه اعمال حق مزبور نامحدود باشد و سهامداران قبلی قصد انتقال حق خود را

متناسب از سهام صادرنشده شرکت را که هیأت مدیره قصد صدور آن را دارد کسب کنند ».این
قانون مدت مشخصی جهت اعمال حق تقدم مقرر نکرده است و تعیین این مدت را بر عهده هیأت
مدیره گذاشته است؛ و این رکن شرکت میتواند بنا به مصالح شرکت و سهامداران مدت زمانی را
تعیین کند .البته مدت تعیینشده باید معقول و منصفانه باشد تا سهامداران بتوانند اقدام به اعمال حق
خود بنمایند.
حال مسئلهای که مطرح میگردد این است که آیا میتوان بر پایة این خصوصیات حقتقدم را
در زمرة مال ضایعشدنی یا مالی که ادامة توقیف آن موجبات کسر فاحش قیمت است ،دانست و
آن را پس از ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات بازداشت و مزایده ،به فروش
رساند و طلب طلبکار اجرایی را وصول نمود؟ در پاسخ باید گفت چون پس از انقضای مهلت،
حقتقدم فاقد ارزش و مالیت خواهد شد و از طرفی مهلت مقید و محدود بوده و ممکن است انجام
تشریفات توقیف و مزایده به طول بینجامد و چهبسا قبل از انقضای مهلت امکان مزایده فراهم
نگردد ،به نظر میرسد بتوان این حق را در حکم مالی دانست که ادامة توقیف و انجام تشریفات
بازد اشت و مزایده نه تنها باعث کسر فاحش قیمت بلکه موجب از بین رفتن ارزش آن میشود.
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بنابراین این حق مشمول مادة  66قانون اجرای احکام مدنی بوده و باید بدون تشریفات توقیف
و مزایده ،با تصویب دادگاه فوراً به فروش برسد تا از محل فروش آن هم طلب طلبکار اجرایی
وصول گردد و هم خریدار فرصت کافی برای اعمال این حق را داشته باشد (اسدی آقبالغی:1981 ،
.)154

الزم است ذکر گردد که توقیف حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت مستلزم توقیف
سهام نیست و سهامدار میتواند هر نوع تصرفاتی در سهام خود بنماید ،لیکن انتقال سهام مستلزم
انتقال حقوق وابسته به آن نیز میباشد .این انتقال خللی به حقوق طلبکار اجرایی وارد نخواهد آورد
اما سهامدار باید هنگام انتقال سهام ،خریدار را از بازداشت بودن حق تقدم مطلع کند وگرنه خریدار
در صورت عدم اطالع ،خواهد توانست معامله را فسخ کند .این برداشت از مالک مادة  29قانون
مدنی قابل استنباط است که مقرر میدارد« :انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطالن حق
انتفاع نمیشود ولی اگر منتقلٌ الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ،اختیار فسخ
معامله را خواهد داشت».

.2-1قابلسلببودنحقتقدم 
حمایت از شرکای سابق و حفظ حقوق آنان ،علت ایجاد حقتقدم به نفع کلیة سهامداران در
پذیرهنویسی سهام جدید شرکت است .حقوق سهامداران قبلی به مناسبت ورود سهامداران جدید
از چند جهت ممکن است در معرض تضییع و تهدید قرار گیرد (اعظمی .)115-119 :1929،اول
آنکه ،قدرت آرایی که قبل از ازدیاد سرمایه به صاحبان سهام تعلق داشت ،تقلیل پیدا میکند .در
این صورت رفع آن مقدور نخواهد بود ،زیرا مطابق قانون ،ایجاد سهم فاقد حق رأی جایز نیست.
درحالیکه رأی یکی از مهمترین حقوق وابسته به سهم است.
دوم اینکه ،ورود شرکای جدید موجب تقلیل حصة شرکای سابق در ذخایر شرکت میشود و
درنتیجه از ارزش حقیقی سهام آنان کاسته میگردد .کاهش درصدی حقوق سهامداران با صرف
صدور سهام جدید رخ میدهد و بر درصد مالکیت داراییهای سهامداران سابق اثر میگذارد .در
این میان بیش از همه حق رأی و حق دریافت سود سهامداران سابق و حق دریافت باقیماندة اموال
شرکت بهموقع انحالل شرکت تحت تأثیر قرار میگیرد ،زیرا شرکای جدید نیز با ورود در شرکت
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استفاده کنند و به همین جهت برای حفظ و حراست حقوق خود و تأمین وضع سابق ،عالقهمند
هستند درصد حصة آنان در سرمایة شرکت حفظ شود .مثالً به موجب مادة  516الیحة قانونی
اصالح قسمتی از قانون تجارت «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یکپنجم
مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأتمدیره و یا
مدیرعامل بنام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه آنان اقامة دعوا نموده و جبران کلیة
خسارات وارده به شرکت را مطالبه کنند».
حال اگر با ازدیاد سرمایة شرکت و صدور سهام جدید ،اشخاص جدیدی وارد شرکت شوند
درصد سابق که به شرکای قبلی تعلق داشت تقلیل پیدا میکند و به حقوق آنان لطمه وارد میشود،
زیرا برای اقامة دعوای مسئولیت ،مالکیت یکپنجم سهام کافی است و هرقدر بر سرمایه و تعداد
سهام اض افه شود به همان نسبت درصد الزم برای اقامة دعوا از طرف شرکای سابق تقلیل پیدا
میکند .لذا برای جلوگیری از تقلیل حقوق و حمایت از سهامداران قبلی در مقابل خسارات و



سوم آنکه ،صاحبان سهام اگر مالک درصد معینی از سهام باشند ،میتوانند از بعضی حقوق
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میشوند .درحالیکه در تشکیل و ایجاد منافع مالی مذکور دخالتی نداشتهاند.

ضرری که از ورود شرکای جدید متحمل میشوند ،تنها وسیلة کافی و مطمئن ،شناسایی حقتقدم
در پذیرهنویسی سهام جدید برای شرکای سابق است .عرضة حقتقدم مزایایی را برای سهامداران
فعلی به دنبال دارد ،ازجمله اینکه حقتقدم ،خاصیت ضدتقلیلی داشته و باعث حفظ تناسب حقوق
سهامداران فعلی و کنترل آنان بر روی شرکت میشود .چراکه با ورود سرمایهگذاران جدید قدرت
رأیگیری در میان صاحبان سهام جدید و قدیم توزیع میشود .فلذا ،قدرت سهامداران فعلی برای
انتخاب ارکان مختلف شرکت کاهش یافته و نمیتوانند آنچنان که مایل هستند اهداف مختلف
خود را به پیش ببرند .اگر مدیران موقعیت خود را نزد سهامداران فعلی مستحکم ببینند ،عرضة سهام
به صورت حقتقدم را ترجیح میدهند؛ اما اگر این موقعیت را سست ببینند با انتشار سهام جدید و
فروش آن به سایر سرمایهگذاران ،میزان کنترل سهامداران فعلی را کمرنگ میکنند تا توان
برکناری مدیریت فعلی را از دست بدهند .البته ازآنجاییکه در نظام حقوقی ایران تصمیمگیری در
خصوص افزایش سرمایه بر عهدة مجمع عمومی فوقالعاده است این مسئله صادق نیست؛ اما در
نظام حقوقی امریکا برابر بند (الف) مادة  956 ,51قانون نمونه شرکتهای تجاری ،مدیران قدرت
تصمیمگیری در مورد افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید را دارند؛ درصورتیکه موقعیت
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خود را در میان سهامداران مستحکم ببینند ،به عرضة سهام با حقتقدم اقدام میکنند .درغیراین
صورت سهام جدید را بدون اعمال چنین حقی صادر میکنند تا با ورود سرمایهگذاران جدید
امکان برکناری خود را کاهش دهند.
شایستة ذکر است انتشار سهام جدید به بهای کمتر ،قیمت بازار سهام را کاهش میدهد .وقتی
سهامداران حق تقدم خود را اعمال نکنند و آن را انتقال دهند ،این کاهش به زیان آنها خواهد بود؛
اما اگر سهام داران از حق خرید خود استفاده کنند زیانی از این بابت به آنها تحمیل نمیشود .به
همین علت این حق در کلیة کشورها برای شرکای سابق شناخته شده است.
برای مثال ،در نظام حقوقی لبنان (دویدار183 :1332 ،؛ الحمصی )151 :5119 ،واردن (العکیلی،

 ،5115ج  )528 :4سهامداران قبلی در خرید سهام جدید حق اولویت و تقدم دارند .دخالت
سهامداران جدید در شرکت به ضرر سهامداران قدیمی است ،زیرا در صورت افزایش سهام میزان
سودی که به سهام سهامداران قدیمی تعلق میگیرد کاهش مییابد و از جهت دیگر ممکن است
دخالت سهامداران جدید ،اکثریت در مجامع عمومی را دستخوش تغییر نماید .به همین دلیل قانون
برای سهام داران قدیمی در خرید سهام به نسبت سهامشان حق اولویت مقرر نموده است .بنابراین
سلب این حق موقعی جایز است که علل و جهاتی آن را اقتضا کند .مثالً ،اگر یکی از طلبکاران
مهم شرکت قبول کند که طلبش به سهام تبدیل شود یا گروه بانفوذی بپذیرد که به شرکت وارد
شود (اسکینی )515 :1982 ،یا سهام جدید شرکت به شخصی که دارای تخصص و تجربة کافی بوده
و از شریک شدن وی استفاده زیادی عاید شرکت شود یا اگر سرمایهگذاران بزرگ و عمده برای
خرید سهام به قیمتی بیش از قیمت پذیرهنویسی مایل باشند عرضة حقتقدم چنین فرصتی را از
دست شرکت خارج میکند ،زیرا سهام جدید بایستی با قیمت پذیرهنویسی به سهامداران معینی
عرضه شود .این جهات باید از جهات حادث و غیرقابلپیشبینی از قبل باشد؛ لذا این حق را طبق
مندرجات اساسنامه نمیتوان از صاحبان سهام سلب کرد و یا به نفع بعضی از آنان ایجاد کرد
(اعظمی .)114 :1929،سلب حقتقدم در پذیرهنویسی باید دربارة تمام صاحبان سهام یکسان و بدون
تبعیض باشد .چنانچه حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید از بعضی سهامداران به نفع بعض دیگر
سلب شود ،سهام دارانی که سهام جدید به آنها اختصاص داده شده است در اخذ رأی مربوط به
سلب حقتقدم سایر صاحبان سهام حق شرکت ندارند (ستوده تهرانی ،1918 ،ج .)595 :5بنابراین
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مطابق مواد  166به بعد الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،نظر مقنن بر این است که

میباشد که علت سلب این حق باید مستدل و موجه باشد و در گزارش هیأتمدیره و بازرسان
شرکت ،علل و جهات اتخاذ این تصمیم منعکس شود (فروحی .)151 :1915 ،قانون در مورد
محتوای توجیه هیأت مدیره ساکت است ،اما برخی از نویسندگان معتقدند که «این توجیه باید در
رابطه با عملیات مالی شرکت باشد .مثالً طلبکاران حائز اهمیت شرکت میخواهند به عوض
مطالبات خود از سهام جدید شرکت ،پذیرهنویسی نمایند ولی تمایل ندارند اضافه ارزش سهام
جدید را به شرکت پرداخت کنند» (عرفانی ،1911،ج ،)191 :5اما با توجه به اینکه در نظام حقوقی
امریکا ،حقتقدم در خرید سهام یک قاعدة تکمیلی است ،امکان سلب آن در اساسنامه یا توسط
مدیران وجود دارد.
شایانذکر است مطابق مادة  569الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،دادن اطالعات
نادرست به مجمع عمومی از جانب هیأتمدیره برای سلب حقتقدم صاحبان سهام ،متضمن
مسئولیت کیفری آنان نیز خواهد بود ،اما در خصوص مسئولیت مدنی هیأتمدیره قانونگذار



را از این حق محروم کرد ،بلکه سلب حقتقدم تنها در اختیار و صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده

مدرپذیرهنویسیسهامجدیدشرکتهایسهامیدرحقوقایرانوامریکا 

حقتقد

حقتقدم از قواعد آمره و حقوق غیرقابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمیتوان آنان

ساکت است.
حال مسئلهای که مطرح میگردد این است که آیا در این صورت مدیران ،در قبال سهامداران
قبلی که حق تقدم آنان سلب شده مسئولیت مدنی دارند؟ به نظر میرسد هرچند که مقنن مسئولیت
مدنی مدیران را بیان نکرده ،اما با عنایت به اینکه مدیران بایست مطابق مواد  161و  569الیحة
قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،اطالعات درست در توجیه سلب حقتقدم به مجمع عمومی
فوقالعاده بدهند وفیالواقع متعهد به دادن اطالعات صحیح هستند .در صورت تخلف ،تعهد قانونی
خود را نقض نمودهاند ،لذا مطابق مادة  519الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت و مواد
 551و  551قانون مدنی ملزم به جبران خسارت وارده به سهامداران قبلی هستند.
سؤال دیگری که به ذهن متبادر میگردد این است که آیا سهامداران قبلی میتوانند از دادگاه
صالح ،بطالن مصوبة مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص سلب حقتقدم را بخواهند؟ مادة 511
الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مقرر نموده «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل
شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد
رعایت نشود بر حسب مورد بنا بر درخواست هر ذینفع بطالن ...تصمیمات مذکور به حکم دادگاه
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اعالن خواهد شد لیکن  ...صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن
استناد نمایند» .با توجه به اینکه سلب حقتقدم در فرض سؤال برخالف قانون و حق قانونی
سهامداران قبلی میباشد ،لذا مطابق مادة مزبور سهامداران قبلی میتوانند از دادگاه صالح بطالن
مصوبة مجمع عمومی فوقالعاده را بخواهند؛ اما اگر عملیات پذیرهنویسی سهام جدید تمام شده و
اشخاص جدید سهام را پذیرهنویسی نموده باشند ،با توجه به اینکه اشخاص ثالث اصوالً از
تصمیمات شرکت بیاطالع هستند ،این بطالن تأثیری در پذیرهنویسی آنان نداشته و سهامدار جدید
شرکت محسوب میشوند و همانطور که بیان شد سهامداران قبلی حق مراجعه به مدیران جهت
دریافت خسارت را خواهند داشت.
قانونگذار ایران مطابق تبصرة مادة  161الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،اجازه
سلب حقتقدم سهامداران به نفع اشخاص غیرمعین را نداده است ،خواه شرکت در بورس حضور
داشته باشد خواه نداشته باشد .مدت سلب حقتقدم صاحبان سهام به مدتی بستگی دارد که مجمع
عمومی برای افزایش سرمایه شرکت معین کرده است .به موجب مادة  164الیحة قانونی اصالح
قسمتی از قانون تجارت ،مدت مزبور نباید از پنج سال از تاریخ تصمیم مجمع عمومی تجاوز کند.
به همین دلیل سلب حقتقدم تا مدت مزبور مجاز است ،ولی هرگاه این مدت منقضی شود هم
افزایش سرمایه باید دوباره در مجمع عمومی تصویب شود و هم سلب حقتقدم صاحبان سهم
(اسکینی .)519-514 :1982 ،شایانذکر است سهامداران نسبت به شرکت سهامی تعهداتی دارند که
میباید مطابق مواد  92الی  98الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،انجام دهند .اگر در
مهلتی که برای تأدیه مبلغ اسمی سهام معین گردیده ،تعهد را انجام دهند ،صاحب سهم ،وظیفه و
تکلیف دیگری ندارد و از کلیة حقوق وابسته به سهم بهرهمند میشود ،اما اگر موعد منقضی
گردید و صاحب سهم به تعهد خود عمل نکرد ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و پس
از اخطار از طرف شرکت و گذشتن یکماه از تاریخ اخطار اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر
تماماً تأدیه نشود ،شرکت میتواند با رعایت تشریفات مقرر اینگونه سهام را در بورس یا در مزایده
به معرض فروش بگذارد .پس از انتشار آگهی فروش هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین
شده است ،کلیة بدهیهای مربوط به سهم را پرداخت کند ،شرکت از فروش سهم خودداری
میکند.
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صاحب سهمی که در مهلت مقرر بقیة مبلغ اسمی سهام را پرداخت نکند ،حق حضور و رأی

به حدّی کم شود که احتمال خروج از مالیت برود .بنابراین با توجه به مادة  66قانون اجرای احکام
مدنی و مواد  92تا  98الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،شرکت بدون رعایت
تشریفات مزایده میتواند حق تقدم را از طریق بورس یا مزایده واگذار و بقیه مبلغ اسمی سهام را از
محل انتقال این حق برداشت کند.
سؤال دیگری که در این زمینه میتوان مطرح نمود آن است که اگر شخصی با استفاده از
حقتقدم احد از شرکا در افزایش سرمایة شرکت سهامی ،مشارکت نمود و سهام جدید به نام او
ثبت شد ،آیا مالک سهام جدید میشود؟ یا به تعبیر دیگر« ،چنانچه در مورد تعدادی از سهام و در
زمان تصرف مالکانه به صورت ظاهری (الف) افزایش سرمایه صورت گیرد و (الف) نسبت به
پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید اقدام نموده و مالک شود ،سپس در دعوایی (ب) ثابت کند که
سهام اولیه آقای (الف) متعلق به وی بوده است و سهام مذکور به وی بازگشت نماید حال در مورد
سهام جدید مالک آنچه کسی است؟ آیا به صرف استفاده از حق اولویت مذکور توسط (الف) و



سهام معلق خواهد ماند و ممکن است تعلیق حقتقدم موجب گردد که مهلت استفاده از حق مزبور

مدرپذیرهنویسیسهامجدیدشرکتهایسهامیدرحقوقایرانوامریکا 

حقتقد

در مجامع عمومی را از دست میدهد .همچنین حق دریافت سهام جدید شرکت نسبت به اینگونه

تضییع حق (ب) از این لحاظ( ،ب) مالک سهام مذکور میشود؛ و یا اینکه (ب) میتواند خسارت
خود را بگیرد؟» کمیسیون آیین دادرسی مدنی ادارة کل حقوقی قوة قضاییه در نظریة مشورتی به
شمارة  31/11/12 -1/31/9111به این سؤال چنین پاسخ داده است:
در فرض سؤال که «الف» به لحاظ تصرف مالکانه تعدادی سهام در زمان افزایش سرمایه
شرکت با پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید ،آن را خریداری نموده و متعاقباً با طرح دعوای
«ب» با حکم دادگاه معلوم میشود که سهام اولیه متعلق به وی (ب) بوده است و مسترد
میشود ،به نظر میرسد چون واگذاری سهام جدید به اعتبار حقتقدم دارندة سهام اولیه بوده و
این سهام از حیث مالکیت تابع سهام اولیه است و در این خصوص اشتباه شده است ،با عنایت
به مواد  911و  919قانون مدنی ،طرح دعوای استرداد سهام جدید و صدور حکم برابر آن
بالاشکال است.

.2-6ضرورتوجودگواهیحقتقدم
در مادة  111الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،در مورد آگهی افزایش سرمایه در
شرکتهای سهامی عام به گواهینامه حقتقدم خرید سهام اشاره شده و ویژگیهای آن در مادة
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 111الیحة قانونی یادشده آمده است .با توجه به اینکه از چنین گواهینامهای ،نامی در مادة 163
الیحة قانونی مذکور برای شرکتهای سهامی خاص نیامده است ،این سؤال مطرح میشود که آیا
در شرکت مزبور صدور گواهینامههای حقتقدم ضروری است؟
در این خصوص برخی از حقوقدانان معتقدند :استفاده از تشریفات مذکور به جهت عدم ذکر
قانونگذار ضروری نمیباشد (ستوده تهرانی ،1918،ج .)592 :5با این حال ،به چند دلیل به نظر
میرسد در شرکتهای سهامی خاص نیز همانند شرکت سهامی عام ،صدور گواهینامههای
حقتقدم ضروری باشد :نخست آنکه ،گواهی موردبحث با فرض وجود حقتقدم سهامداران به
خرید سهام جدید ،موضوعیت مییابد و شاید تنها مدرک آن به شمار رود .بنابراین اگرچه در مادة
 163الیحة قانونی مذکور راجع به شرکت سهامی خاص ،نامی از گواهینامه مزبور به میان نیامده
است ،اما صدور آن ضرورت دارد .به همین جهت در هر حال بر وجود حقتقدم برای سهامداران
شرکت سهامی خاص باید سندی تعریف شود (پاسبان .)518 :1934 ،دوم اینکه ،وقتی قانونگذار در
مادة  111الیحة قانونی مذکور برای پذیرهنویسی شرکت سهامی عام که سهامداران آن گاهی به
چند هزار عضو هم میرسند ،گواهی حقتقدم را الزم دانسته است ،بهطریقاولی در شرکت سهامی
خاص که سهام داران آن محدود هستند ،نیز چنین امری را باید الزم دانست .سوم آنکه ،مادة 166
الیحة قانونی یادشده به قابلیت نقل و انتقال حقتقدم سهام اشاره مینماید ،اما ساز و کار انتقال این
حق را مشخص نمیکند؛ ازاینرو ،با استقرا از مواد  111و  111الیحة قانونی یادشده و مواد  28تا
 61دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ( 1983که در
فصل دوازدهم آن ،شرط انتقال حقتقدم ،داشتن گواهی حقتقدم دانسته شده است) میتوان به
ضرورت لزوم گواهی حقتقدم جهت پذیرهنویسی سهام جدید پی برد.

نتیجهگیری 

حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهامداران قبلی در پذیرهنویسی
سهام جدید است که بر اثر افزایش سرمایة شرکت به وجود میآید .ازآنجاکه سهامداران یک
شرکت خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شرکت هستند ،انتظار دارند در هنگام افزایش
سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شرکت ،نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند .به
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همین دلیل ،ابتدا شرکت به سهامداران قبلی خود سهام جدید را برای پذیرهنویسی عرضه میکند.

میکنند .مطابق الیحة قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،حقتقدم برای صاحبان سهام قدیمی
پیشبینیشده و صاحبان سهام به نسبت سهامی که مالکند حقتقدم دارند و این حق قابل نقل و
انتقال میباشد .مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حقتقدم مذکور را استفاده کنند کمتر از 61
روز نخواهد بود .این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعیین میگردد ،شروع میشود .وجود
چنین حقی به سهامداران شرکت این امکان را میدهد که درصد مالکیت خود را در مقایسه با
وضعیت قبل از افزایش سرمایه ثابت نگهدارند .در نظام حقوقی امریکا نیز حقتقدم جزء حقوق
موقت و مدتدار سهامداران محسوب میشود .تعیین این مدت بر عهده هیأت مدیره است؛ و این
رکن شرکت میتواند بنا به مصالح شرکت و سهامداران مدت زمانی را تعیین کند .البته مدت
تعیینشده باید معقول و منصفانه باشد تا سهامداران بتوانند اقدام به اعمال حق خود بنمایند.
منبع حق تقدم در نظام حقوقی ایران ،قانون بوده و نیز در زمرة حقوق مالی به شمار میرود و
حقتقدم قابل نقل و انتقال میباشد که تابع محدودیتهای سهامداران در انتقال سهم خود است.



جدید شرکت ،با مبلغ واقعی سهام متفاوت است ،سهامداران معموالً از این حقتقدم استفاده

مدرپذیرهنویسیسهامجدیدشرکتهایسهامیدرحقوقایرانوامریکا 

حقتقد

آنها نیز در استفاده و یا صرفنظر کردن از این حق ،مختارند؛ اما ازآنجاکه مبلغ پذیرهنویسی سهام

بنابراین در شرکتهای سهامی عام ،انتقال سهام نمیتواند مقید یا مشروط باشد .حقتقدم مشابه
اموال منقول نزد ثالث توقیف میگردد .منبع حقتقدم در پذیرهنویسی سهام جدید شرکت در نظام
حقوقی امریکا ،اساسنامه است ،و قابلیت معامله و توثیق و درآمدزایی حقتقدم برای سهامداران از
ویژگیهای آن است .همچنین ،در نظام حقوقی ایران حقتقدم از قواعد آمره و حقوق غیرقابل
الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمیتوان آنان را از این حق محروم کرد ،بلکه سلب
حقتقدم تنها در اختیار و صالحیت مجمع عمومی فوقالعاده میباشد که میبایست مستدل و موجه
و از موارد حادث و غیرقابلپیشبینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت
علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود .چنانچه سلب حقتقدم ناشی از اطالعات نادرست
مدیران به مجمع عمومی فوقالعاده باشد عالوه بر مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی جبران خسارت
وارده به سهامداران قبلی را نیز در پی خواهد داشت .در نظام حقوقی امریکا ،حقتقدم در خرید
سهام یک قاعدة تکمیلی است و امکان سلب آن در اساسنامه یا توسط مدیران وجود دارد.
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پینوشتها 
.1

حق اولویت ،یک نوع حق عینی است که از جهت سبقت شخص نسبت به آن عین که در معرض
حیازت جمعیتی معین قرارگرفته است ،پیدا میشود؛ مانند حق اولویت ناشی از تحجیر در اراضی
موات (جعفری لنگرودی.)518 :1981 ،

2. Model Business Corporation Act
3. Uniform Commercial Code
4. 6.21: “Issuance of Shares: (a) The powers granted in this section to the
board of dirctors may be reserved to the shareholders by the articles of
”incorporation.
5. 6.21: “(b) The board of directors may authorize shares to be issued for
consideration consisting of any tangible or intangible property or
benefit to the corporation, including cash, promissory notes, services
performed, contracts for services to be performed, or other securities
”of the corporation.
« .6الحق وقوع الشیء فی موضعه الذی هو له».
.1

«مفهوم» در لغت به معنای «دانستهشده ،به دل دریافتهشده و شناختهشده» آمده است ،اما از نظر
اصطالح منطقیان عبارت است از «مجموعة صفات مشترکی که معنی کلی از آنها مستفاد میگردد؛
مانند جسم نامی ،حساس و ناطق که رویهمرفته مفهوم انسان را دربرمی گیرند»(دهخدا1919 ،
 .)11135:این کلمه در علم اصول فقه به دو معنای (عبارت گوینده و هر معنایی که متفرع بر
منطوق باشد) آمده است و منطوق نیز عبارت است از معنایی که بیتالش ذهن و در نخستین
برخورد ذهن به عبارت دانسته میشود (جعفری لنگرودی.)9426: 1981 ،

.8

مادة  166الیحة قانونی مقرر میدارد« :در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی
که مالکند حقتقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است .مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند
حقتقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود .این مهلت از روزی که برای
پذیرهنویسی تعیین میگردد ،شروعمیشود».

.3

همانند بورس پاریس که روش فروش حقتقدم سهامداران مانند فروش سهام است؛ یا خارج از آن.
در صورت اخیر ،پذیرهنویسی خریدار حقتقدم ممکن نیست ،مگر با ارائة دلیل انتقال حقتقدم؛
یعنی قراردادی که به موجب آن سهامدار دارای حق ،آن را به پذیرهنویس انتقال داده است
(اسکینی ،1982 ،ج .)511 :5در حقوق ما نیز فصل دوازدهم دستورالعمل اجرایی نحوة انجام
معامالت در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  1983شرایط و نحوة انتقال حقتقدم در بورس را
مورد بررسی قرار داده است.
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Check
Note
Draft
Certificate of Deposit
Investmente Securities; Article 8 Of Uniform Commercial Code,
)(U.C.C.
16. Stocks
17. Bonds
)18. 9-102-(a)(47
 .13تکمیل و تثبیت (استقرار) توثیق عبارت است از روشی که حق وثیقهگیر و مرتهن را در مقابل
شخص ثالثی که ادعایی در مورد مال موضوع وثیقه دارد ،محافظت و تأمین میکند .ضمانت
اجرایی که نویسندگان  U.C.C.برای عدم رعایت مقررات مربوط به تکمیل و استقرار حق وثیقه
برگزیدهاند ،عدم قابلیت استناد این حق در قبال اشخاصی است که بعد از تعلق حق بستانکار با
وثیقه به مال مورد وثیقه ،حقی را در آن مال تحصیل کردهاند .درواقع ،حق دارندة وثیقه
(بستانکار) ،ناقص و فرع بر حق آنها قرار میگیرد .بدین معنی که فرضاً در صورت انتقال مال
موضوع وثیقه از طرف مدیون ،خریدار ثالث مال مزبور آن را به دلیل ناقص بودن حق بستانکار به



11.
12.
13.
14.
15.

مدرپذیرهنویسیسهامجدیدشرکتهایسهامیدرحقوقایرانوامریکا 

حقتقد

 .11الزامات راجع به اسناد بهادار در بخش ( 9-114)1قانون متحدالشکل تجاری امریکا آمده است.

صورت طلق تملک خواهد کرد .بنابراین اگر حق بستانکار در مال موضوع وثیقه ،تکمیل نگردد،
وثیقهگیر و مرتهن ممکن است حقوق خود در ارتباط با چنین داراییهایی در برابر اشخاص ثالثی
که ادعای مشابه دارند ،مانند سایر تأمینکنندگان اعتبار (مرتهنین) و یا مدیر تصفیه ورشکسته از
دست بدهد .اتخاذ چنین ضمانت اجرایی درواقع عادالنهترین راهحل را فراروی جامعه میگذارد.
تکمیل توثیق عموماً با ثبت اظهارنامه سرمایهگذاری  U.C.C.در دفتر محلی یا ایالتی مناسب
انجام میگیرد.
20.
21.
22.
23.
24.

9-304(1);9-305
)9-312(a
)9-330(d
Value
Commission Regulation (EC) No. 772/2004 on the Application of
article 81(3) of the Treaty to Categories of Technology Transfer
Agreements; Available at: (http:www //europa. eu/ eurlex/pri/en/oj/dat/2004/c_101/c_ 10120040427en00020042. pdf,Art. 1
(b)).
25. Alienability of Debtor’s Rights
)26. 401- 9 (b
 .51شایستة ذکر است انتقال این اموال با رضایت دارندة حق وثیقه سبب میشود که حق شخص مزبور،
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در موضوع وثیقه خاتمه یافته و این حق ،صرفاً در عواید قابلشناسایی ناشی از چنین انتقالی ،اعم از
نقدی و غیرنقدی ،باقی باشد.
2(a)(315-9f); 203- 92.
 .58در بخش  3قانون متحدالشکل تجاری امریکا ،اصطالح عواید ( )Proceedsشامل هر آن چیزی
دانسته شده است که درنتیجة بیع ،معاوضه یا دیگر انتقالهای موضوع وثیقه حاصل میشود.
همچنین حق بیمهای که درنتیجه تلف و یا ورود عیب بر موضوع وثیقه ،قابل پرداخت است ،در
این تعریف جای میگیرد؛ مگر مبالغی که به موجب قرارداد بیمه ،باید به شخصی غیر از دارنده
حق وثیقه ،پرداخت شود .این قسم از اموال غیرمادی موضوع بخش  3مزبور ،مشتمل بر عواید
نقدی مانند پول ،چک ،حسابهای سپرده و نیز عواید غیرنقدی است .همچنین به موجب قانون
مزبور هرگاه به موجب قرارداد وثیقه ،عواید موضوع وثیقه نیز مشمول قرارداد مزبور باشد ،زمان
ثبت و تکمیل حق وثیقه در موضوع وثیقه اصلی ،زمان تکمیل این حق در عواید آن نیز میباشد.
29. 9-315(a)(1).
30. 320-9 U.C.C.
« .91حق موقت حقی است که دارای مدت باشد ،مانند حق مستأجر نسبت به منافع عین مستاجره که تا
زمان انقضا مدت اجاره است» (امامی)1 :1914 ،؛ و «حق موقت حقی است که وجود آن پس از
مدتی از بین میرود» (کاتوزیان.)511 :1914،
32. 6.21: “ (a) The powers granted in this section to the board of directors
”may be reserved to the shareholders by the articles of incorporation.
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