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Abstract

The practice of purchasing shares by the same company is forbidden
according to Article 198 of the amended Commercial Code. Pursuant
to Article 28 (par. B) of the Act on Removing Barriers to Competitive
Production and Improving Financial System of the State passed in April
21st, 2015, the generality of the above-mentioned prohibition was
repealed and hence this practice has been legalized under the name of
“Treasury Shares” for the companies listed on the Stock Exchange or
OTC markets if they comply with certain conditions. Although the
legislature has accepted treasury shares (without giving any definition
of that), this legal concept is subject to numerous legal and regulatory
challenges. The controversial issue is the analysis of the shares’ nature
and the correlation between the shares and the company; since in
treasury stocks, it is the company which acts as the contractual party
with the shareholder. It seems that only by regarding the share as a
tangible asset could we justify treasury shares, and other perspectives
have failed to do so. In this paper, various points of view have been
examined in regard to shares’ nature by an analytical-descriptive
method and its impact on the treasury shares’ analysis has been
observed, and on that basis, we have enumerated the treasury shares’
features.
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چکيده

مطابق ماده  831اليحه اصالحی قانون تجارت ،خريد سهم توسط همان شرکت ممنوع
است .بهموجب بند (ب) ماده « 01قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقاي نظام مالی
کشور مصوب  »8931/20/28عموم اين ممنوعیت ،مورد تخصیص واقع شده و در مورد
شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس و بازارهاي خارج از بورس ،با رعايت شرايطی تحت
عنوان «سهام خزانه» پذيرفته شده است .اگرچه قانونگذار« ،سهام خزانه» را (بدون ذکر
تعريفی از آن) پذيرفته ،اما اين پديده با چالشهاي اساسی حقوقی و قانونی مواجه است.
مسأله اصلی بحث ،در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زيرا در «سهام
خزانه» ،شرکت ،طرف معامله با سهامدار قرار میگیرد .بهنظر میرسد فقط با عین دانستن
سهم میتوان سهام خزانه را توجیه نمود و ساير ديدگاهها از توجیه آن ناتوانند .در اين
مقاله با روش تحلیلی توصیفی ديدگاههاي مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده
و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را مالحظه کرده و براساس آن ويژگیهاي سهام خزانه
را برشمردهايم.
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مقدمه

يکی از مباحثی که سالها ذهن اقتصاددانان و حقوقدانان را بهخود مشغول کرده بود،
بحث خريد سهام شرکت توسط خود شرکت و ناشر آن بود لیکن بهدلیل تصريح ماده
 831اليحه اصالح قانون تجارت مصوب  8911که مقرر میداشت« :خريد سهم شرکت
توسط هـمان شـرکت مـمنوع اسـت» .آنچنان بحثی راجع به آن مطرح نمیشد.
حقوق دانان فلسفه ممنوعیت خريد سهام شرکت توسط صادرکننده آن را جلوگیري از
استفاده از اطالعات محرمانه شرکت بهنفع خود میدانستند و بعضی نیز علت ممنوعیت
آن را ورود ضرر به ساير سهامداران و نیز حقوق ثالث طرف قرارداد با شرکت دانسته و
آن را برخالف اصل تساوي حقوق سهامداران تلقی میکنند (باريکلو ،8910 ،ص)90 .؛
حالآنکه شرکتها با توجه به ممنوعیت خريد سهام توسط خود ،غالباً با جمعکردن و
خريدن سهام توسط شرکتهاي زيرمجموعه اين اهداف را دور میزدند .از طرفی امروزه
خريد سهم توسط شرکت صادرکننده میتواند منافع اقتصادي زيادي براي شرکتها داشته
باشد (ساجدي ،8911 ،ص ،)19 .بنابراين تجديدنظر در مقرره ماده  831اليحه اصالحی
قانون تجارت امري ضروري بهنظر میرسید .ازاينرو قانونگذار ايران دربند (ب) ماده
الحاقی  01اليحه رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقاء نظام مالی ،خريد سهام شرکتهاي
پذيرفتهشده در بورس و بازارهاي خارج از بورس توسط خود شرکت را با شرايطی مجاز
اعالم کرد .دراينبین اگرچه توجیه اقتصادي خريد سهام توسط شرکت صادرکننده امري
واضح و روشن است ،اما ازنظر حقوقی کامالً مبهم بوده و با چالش جدي روبروست.
ابهام تحلیل حقوقی آن به عدمتبیین ماهیت سهام و رابطه سهم با شرکت بازمیگردد.
چنانچه سهم را سند طلب از شرکت بدانیم ،آيا اين طلب مسلم است يا احتمالی؟ در اين
صورت سهام خزانه چگونه توجیه خواهد شد؟ اگر سهم را مجموعهاي از حقوق و به
تعبیري حقی خاص و ويژه در نظر بگیريم آيا اين حق خاص ،بهکل مجموعه حقوق
بهصورت مجموعی اطالق میشود؟ و نمیتوان بعضی از اين حقوق را از بعضی ديگر
تفکیک نموده و جدا کرد؟ براي مثال درفروش سهم آيا میتوان بهصورت شرط ضمن
عقد سود سهم را براي يکی از طرفین و حقرأي را براي طرف ديگر در نظر گرفت؟ با
اين نظريه ،سهام خزانه را چگونه تحلیل کنیم؟ هرگاه سهم را سند مالکیت مشاع بر اموال
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شرکت بدانیم که نتیجه آن عدم پذيرش شخصیت حقوقی شرکت است ،آيا سهام خزانه
وجهی دارد؟ توجیه سهام خزانه براساس فرضیه عین دانستن سهم چگونه است؟ هرگاه
سهم بهعنوان يک عین درنظر گرفته شود آيا منافعی از آن متصور است؟ در صورت وجود
منافع ،اين منافع چه خواهد بود؟ بدينمنظور در اين مقاله پس از تعريف اصطالحات
مرتبط از قبیل خريد و بازخريد سهام ،صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري و کاهش
سرمايه به نظرات مطروحه راجع به ماهیت سهام پرداخته و اثر تحلیل سهم در قبول يا
رد سهام خزانه را بررسی نموده و درنهايت ويژگیهاي سهام خزانه را براساس تحلیلهاي
ارائهشده بیان خواهیم کرد.
 .5مفهومشناسي

بعضی اصطالحات ازنظر معنا به «سهام خزانه» نزديک هستند و گاهی بهدلیل قرابت
معنايی و عدمتبیین ،باهم خلط میشوند؛ بنابراين ضروري است که تفاوت و ارتباط
اصطالحاتی نظیر کاهش سرمايه ،صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري و بازخريد
سهام را با «سهام خزانه» بدانیم.
 .5-5کاهش سرمایه

کاهش سرمايه به دو روش در اليحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت پیشبینیشده
است :اجباري و اختیاري .در ماده  818اليحه اصالحی قانون تجارت به کاهش سرمايه
اجباري اشارهشده است .براساس اين ماده هرگاه براثر زيانهاي وارده ،حداقل نصف
سرمايه شرکت از میان برود ،میبايست بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام
تشکیلشده تا در خصوص انحالل يا بقاي شرکت تصمیمگیري شود و چنانچه رأي بر
بقاي شرکت داده شد بايد در هما ن جلسه ،سرمايه شرکت به مبلغ سرمايه موجود تقلیل
يابد؛ اما در ماده  813اليحه اصالحی قانون تجارت کاهش اختیاري سرمايه پیشبینیشده
است و مجمع عمومی فوقالعاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیأت مديره ،سرمايه شرکت
را بهطور اختیاري کاهش دهد.
روشهاي کاهش سرمايه متنوع است ازجمله اين روشها میتوان بهموارد ذيل اشاره
کرد (کاويانی ،8911 ،ص:)022 .
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 .8کاهش سرمايه بدون تغییر تعداد شرکاء و نسبت سهم هر يک.
 .0کاهش سرمايه بدون تغییر تعداد شرکاء اما با تغییر نسبت سهام هر يک.
 .9کاهش سرمايه توأم با حذف بعضی از شرکاء.
 .1خريد سهام سهامدار توسط خود شرکت؛ در اين روش بهظاهر صرفاً سهام
به ديگري منتقلشده است.
همانگونه که مالحظه میشود يکی از اهداف خريد سهام توسط شرکت صادرکننده،
کاهش سرمايه است ،اما بايد توجه داشت که در اين نوع از کاهش سرمايه ،سهم پس از
خريد توسط شرکت ،الزاماً باطل میشود و نمیتوان بدون ابطال سهم ،سرمايه را
کاهش داد.
 .2-5صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری

صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک يکی از انواع نهادهاي مالی است که در برخی از
قوانین تعريفشده است .براساس بند  02ماده  8قانون بازار اوراق بهادار ،صندوق
سرمايهگذاري ،نهادي مالی است که فعالیت اصلی آن سرمايهگذاري در اوراق بهادار
میباشد و مالکان آن ،به نسبت سرمايهگذاري خود ،در سود و زيان صندوق شريک
هستند .همچنین دربند (هـ) ماده  8قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جديد در تعريف
اين صندوق آمده است ...« :نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی
سرمايهگذاري را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمايهگذاري میکند» .مطابق بند (الف)
همین ماده ،گواهی سرمايهگذاري ،اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق
سرمايهگذاري منتشر و درازاي سرمايهگذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات
صندوق و سرمايهگذار و مبلغ سرمايهگذاري به آنها ارائه میشود .بهتعاريف ذکر شده،
انتقاداتی وارد است که از محل بحث خارج است لیکن درمجموع میتوان نظر برخی
نويسندگان را در اين زمینه صحیحتر دانست .ايشان چنین بیان میکنند که صندوق
سرمايهگذاري مشترک نهادي مالی است که بهواسطه انتشار واحدهاي سرمايهگذاري،
وجوهی را از عموم مردم تحصیلکرده و آنها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار و با
توجه به هدف صندوق بهطور حرفهاي سرمايهگذاري میکنند (سعیدي و ديگران،8913 ،
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صص .)818-812 .واحد سرمايهگذاري ،کوچکترين جزء سرمايه صندوق و معادل يک
سهم در يک شرکت سهامی است .يکی از ويژگیهاي صندوق سرمايهگذاري متغیّر بودن
سرمايه آن است .صندوقها برخالف شرکتهاي قانون تجارت ،سرمايه ثابت نداشته و
با صدور يا ابطال واحد سرمايهگذاري ،سرمايه آن افزايش يا کاهش میيابد .قیمت صدور
يا ابطال واحدهاي سرمايهگذاري برمبناي خالص ارزش روز دارايیهاي صندوق 8در پايان

هرروز کاري تعیین میشود .بنابراين واحدهاي سرمايهگذاري ازاينجهت با سهام شرکت-
هاي سهامی تفاوت دارند زيرا قیمت سهم براساس عرضه و تقاضا بازار تعیین میشود؛
درحالیکه عرضه و تقاضا در تعیین قیمت صدور يا ابطال واحدهاي سرمايهگذاري تأثیري
ندارد .از ديگر تفاوتهاي واحد سرمايهگذاري با سهم ،غیرقابلانتقال بودن آن است .در
ظهر گواهی سرمايهگذاري عادي بهصراحت قیدشده که اين واحدها بانام و غیرقابلانتقال
بوده و قبل از انحالل صندوق ،صرفاً قابلابطال است 0.اين در حالی است که براساس
ماده  18اليحه اصالحی قانون تجارت «در شرکتهاي سهامی عام نقلوانتقال سهام
نمیتواند مشروط بهموافقت مديران شرکت يا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود».
 .9-5بازخرید سهام

برخی در تعريف بازخريد سهام اينگونه بیان داشتهاند« :بازخريد سهام به موقعیتی اطالق
میشود که در آن سهام شرکت توسط سهامداران همان شرکت و بهمنظور نگهداري براي
فروش مجدد و يا ابطال خريداري میشود» (نظامدوست ،8930 ،ص .)10 .روشن است
که اين تعريف نمیتواند صحیح باشد ،چراکه آنچه مقصود از بازخريد سهام است ،ناظر
بهخريد سهام توسط شرکت بهعنوان يک شخص حقوقی است و نه توسط سهامداران
شرکت؛ چه اينکه خريد سهام توسط سهامداران يک شرکت ،امري عادي بوده و نیاز به
جعل عنوان و بررسی ندارد .عدهاي ديگر خريد سهام شرکت ،توسط خود شرکت را
بازخريد سهام دانستهاند (دهقانی ،8911 ،ص1 .؛ مشايخ و نصیري ،8939 ،ص)821 .؛
برخی ديگر از نويسندگان با نگاهی دقیقتر و با تفکیک خريد سهام توسط شرکت از
بازخريد آن بیان کردهاند« :مراد از بازخريد ،آن است که شرکت صادرکننده سهم ،جهت
خريد آن از سهامدار قراردادي منعقد مینمايد که درنتیجه آن ،شـرکت ،سهامدار خـود
میگردد» (باريکلو ،8910 ،ص )01 .و در بیان تفاوت آن با خريد سهام توسط شرکت
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میگويد« :قرارداد خريد سهم عبارت از قـراردادي اسـت که شرکت صادرکننده اقدام به
خريد سـهم خـود از خـود نمايد ،مانند شرکتهاي دولتی که اغلب افزايش سـهام
درنتیجه افزايش سرمايه را خود خريداري مینمايند؛ ولی قرارداد بازخريد عبارت از
قراردادي است که شرکت بـعد از فـروش سهام خود به ديگري ،اقدام بـه خـريد دوباره
آن مـینمايد» (باريکلو ،8910 ،ص)01 .؛ بنابراين میتوان گفت بازخريد سهام بهحالتی
اطالق میشود که سهام يک شرکت پس از فروش به سهامداران ،توسط همان شرکت
خريداري گردد .بازخريد سهام میتواند با اهداف مختلفی صورت گیرد .اهدافی نظیر
ارائه چشماندازي مثبت از آينده سهم ،کاهش مبلغ جريان نقد آزاد ،رساندن قیمت سهم
به ارزش واقعی آن ،حفظ کنترل شرکتی ،اصالح ساختار سرمايه شرکت ،جايگزينی براي
پرداخت سود نقدي و...؛ براين اساس اصطالح «بازخريد سهام» اعم است از خريد سهم
بهمنظور ابطال آن و درنتیجه کاهش سرمايه و خريد سهم و بهمنظور نگهداري آن براي
فروش در آينده.
 .4-5سهام خزانه

از «سهام خزانه» تعاريف مختلفی شده است .برخی گفتهاند «هنگامیکه شرکتی اقدام به
خريد سهام خود نمايد سهام خزانه گويند» (مشايخ و نصیري ،8939 ،ص .)821 .برخی
ديگر نیز گفتهاند «سهام خزانه عبارت است از سهام يک شرکت سهامی که قبالً توسط
شرکت صادر و توسط همان شرکت مجدداً تحصیل شده و مجدداً به فروش نرسیده يا
هنوز رسماً باطل نشده است» (اسکندري ،8939 ،ص813 .؛ ساجدي ،8911 ،ص.)19 .
براساس دو تعريف فوق ،سهام خزانه ،سهام بازخريداري شدهاي است که باطل نشده و
نگهداري شده ،خواه قصد نگهداري بهمنظور بازفروش مجدد آن باشد خواه ابطال در
آينده .بعضی گفتهاند سهام خزانه داراي سه معنا است -8 :هرگونه سهام بازخريداري
شده توسط ناشر چه ابطالشده باشد و چه نشده باشد -0 .سهام بازخريداري شده توسط
ناشر درصورتیکه ابطال نشده باشد -9 .سهام بازخريداري شده توسط ناشر بهمنظور
فروش در آينده .اما بهنظر میرسد با توجه به مفاهیمی که پیشتر بیان شد میتوان گفت
دو معناي اول نمیتواند تبیینکننده سهام خزانه باشد و بهنظر میرسد اين دو معنا ،تعريف
«بازخريد سهام» باشد .رابطه «بازخريد سهام» و «سهام خزانه» منطقاً عموم خصوص مطلق
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بوده و «بازخريد سهام» اعم است از «سهام خزانه» .بنابراين بهترين تعريف براي سهام
خزانه عبارتنداز «سهام بازخريداري شده از سوي شرکت و نگهداري آن بهمنظور فروش
در آينده».
 .2ماهيت حقوقي سهام خزانه

«سهام خزانه» از انواع سهام بوده و جنس آن سهم است ،بنابراين براي بررسی حقوقی و
تشريح سهام خزانه ،راهی بهجز تبیین ماهیت سهم و سپس تحلیل «سهام خزانه» براساس
ماهیت بیانشده نداريم .بهتعبیر ديگر در اين مبحث بنا داريم نظرات مختلف درخصوص
ماهیت سهم را بیان کرده و در انتهاي هر نظر «سهام خزانه» را براساس نظر گفتهشده نقد
و بررسی کنیم.
 .5-2سهم بهعنوان دین و سند طلب از شرکت

عدهاي از حقوقدانان ،سهم را طلب سهامدار از شرکت میدانند (اسکینی،8911 ،
ص)880 .؛ اين نظر بهمعناي سند دين دانستن سهم است و عدهاي سهم را حق دينی
میشمارند (شعاريانستاري ،و تفرشی ،8918 ،ص .)11 .اگر سهم را طلب از شرکت
بدانیم پرسش اولیه اين است که آيا اين طلب ،طلب احتمالی است يا طلب مسلم؟ هرگاه
طلب ،احتمالی باشد فروش سهام بهدلیل نامعیّن بودن موضوع معامله باطل است ،زيرا
اين طلب احتمالی ممکن است وجود داشته باشد يا موجود نباشد و از طرفی در فقه و
حقوق مسلم است که در معامالت معوض ،يکی از شروط صحت معامله معلوم و معیّن
بودن عوضین است (خويی8180 ،ق ،ص900 .؛ کاتوزيان ،8918 ،ص .)818 .قانون مدنی
هم در ماده  832بههمین مطلب اشارهکرده و يکی از شرايط صحت معامله را معلوم و
معیّن بودن موضوع معامله دانسته است .اگر گفته شود طلب مزبور مسلم است ،سؤال
اين ا ست که سررسید اين طلب چه زمانی است؟ و میزان اين طلب چقدر است؟ از اين
سؤاالت مشخص میشود که سهام را نمیتوان دين و طلب دانست زيرا طلب میبايست
مسلم بوده و احتمالی نباشد و از طرفی سهام بهدلیل نامعیّن بودن زمان و مبلغ زمان
تسويه ،طلب مسلم نیست .با ت وجه به اينکه براساس اين تحلیل ،سهامدار دائن و طلبکار
بوده و شرکت ،مديون و بدهکار خواهد بود .در اينصورت خريد سهام توسط شرکت
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به هرمنظوري که صورت گیرد ،باعث اجتماع دائن و مديون در يک شخص (شرکت)
شده و لذا مديون (شرکت) مالک مافی الذمه خود میگردد و بنابر ماده  922قانون مدنی
ذمهوي بري شده و دِين ساقط میشود .اگر سهم نماينده آن دين باشد ،سقوط دين به
معناي از بین رفتن سهم است و لذا چیزي وجود ندارد تا بتوان آن را خزانه نمود و براي
فروش در آينده نگهداري کرد .يکی از حقوقدانان علیرغم اشاره به مالکیت فیالذمه و
درنتیجه ابطال سهام خريداريشده توسط ناشر ،در فرض دين دانستن سهم ،و با اذعان
به معقول نبودن چنین تحلیلی ازنظر حقوقی در مورد سهام خزانه ،اين نوع بازخريد را
داراي فوايدي دانسته و با اشاره به آثار اقتصادي سهام خزانه آن را معقول دانسته است
(باريکلو8910 ،الف ،ص)83 .؛ اما چالش اصلی در سهام خزانه توجیه حقوقی آن است،
درحالیکه هیچکس در توجیه اقتصادي آن ترديد ندارد .ضمن اينکه مالکیت مافیالذمه از
اسباب قهري سقوط تعهدات است و بهمحض يکی شدن دائن و مديون ،دين خودبهخود
و بهصورت قهري ساقط میشود و باقیماندن دين پسازآن معقول نیست.
بنابراين بهنظر میرسد براساس دين دانستن سهام ،باقی ماندن سهم پس از خريد آن
توسط شرکت صادرکننده تحتعنوان سهام خزانه قابلپذيرش نیست.
 .2-2نظریه دوگانه بودن ماهيت سهام

برخی از حقوقدانان هنگامیکه از ماهیت سهام سخن میگويند ،با دوگانه دانستن ماهیت
سهم معتقدند حقوق ناشی از سهم بايد در دو مرحله طبقهبندي گردد :الف) در مقابل
ناشر و ب) در مقابل خريدار سهام (غمامی ،و ابراهیمی ،8938 ،ص.)803 .
در رابطه ناشر ،تابع تعهدات بوده و حق دينی است و در رابطه ثالث ،بهعنوان يک
حقعینی تلقی میگردد (ستودهتهرانی ،8911 ،ص )18 .براساس ايننظر ،سهم منبعث از
قرارداد بین شرکاست و در ابتدا يک حق ناشی از قرارداد و تعهد تلقی شده و پس از
ظهور اين حق در ورقه بهادار (سهم) تبديل به يک دارايی عینی میشود .اين ديدگاه
صرف نظر از اينکه براي شیء واحد ،دو ماهیت در نظر گرفته و ازاينجهت داراي اشکال
است ،دو موضوع تعیین ماهیت سهم و رابطه سهامدار با شرکت را خلط نموده است.
موضوع ماهیت سهام بحثی مجزا نسبت به رابطه سهامدار با شرکت است و مقايسه سهم
با حق ناشی از آن خلط مبحث است ،زيرا سخن گفتن از حق نـاشی از سـهم در مرحله
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بـعد از سهامدار شدن است و پس از بحث از ماهیت سهام است .بهنظر میرسد در
شناخت ماهیت سهم بايد خود ايـن مال را صرفنظر از حقوق ناشی از آن موردبررسی
قرار داد .بههرحال براساس اين نظريه سهم در مقابل شرکت صادرکننده يک حق دينی و
در قبال اشخاص ثالث ،حق عینی است ،لذا در اين فرض نیز سهام خزانه قابلپذيرش
نیست چه اينکه همانگونه که بیان شد سهام خزانه عبارتنداز «سهام بازخريداري شده از
سوي شرکت و نگهداري آن بهمنظور فروش در آينده ».بنابراين در خصوص سهام خزانه
بايد به ماهیت سهم در رابطه با شرکت توجه نمود که قائلین به ماهیت دوگانه آن را يک
حقدينی میدانند؛ لذا همان اشکالی که در تحلیل سهام خزانه براساس دين بودن مطرح
شد در اينجا نیز رخ مینمايد .بهعبارتديگر دائن و مديون در سهام خزانه يکی شده و
مالکیت مافیالذمه ايجادشده و قاعدتاً سهم بايد ابطال گردد و امکانی براي نگهداري
بهمنظور فروش در آينده وجود ندارد.
 .9-2سهم بهعنوان حق خاص

بعضی از حقوقدانان ماهیت سهم را نه منطبق بر حقعینی و نه از مصاديق حق دينی
میدانند .ايشان معتقدند حقی کـه شـرکاء در شرکتهاي تجاري دارند ،حقی است که
طبیعت خاص دارد که با حق عینی و دينی و مفهوم سنتی آن سازگاري ندارد ،زيرا شرکاء
حق عینی براموال شرکت ندارند ،چون اموال به شرکت که داراي شخصیت مستقلی است
تعلق دارد پس حق مذکور حق عینی نیست و از طرف ديـگر آنـان طـلبکار شرکت نیز
محسوب نمیشوند ،چون طـلبکار میتواند بـدونتـوجه بهمیزان سرمايه و دارايی
شرکت ،اصل طلب و سود آن را از مديون تقاضا نمايد .درحالیکه سهامدار براساس
فعالیت شرکت ،سهم معینی از سود را میبرد و بنابراين ،حق شرکاء در شرکت ،در زمره
هیچکدام از حق عینی و دينی سنتی قرار نمیگیرد (کاتوزيان ،8939 ،ص .)08 .قائلین به
اين نظريه ،سهم را «حقی خاص» میدانند که بیانگر حقوق سهامدار است (عبديپور،
 ،8938ص891 .؛ عیسیتفرشی ،8911 ،ص821 .؛ کاتوزيان ،8939 ،ص )19 .مطابق اين
نظريه ازآنجاکه اجتماع مالکان ازنظر حقوقی شخصیت پیداکرده و درنتیجه رابطه ايشان
با آورده قطع میشود ،سهامداران حق مالکیت نسبت به سرمايه و اموال شرکت را
ازدستداده و حق عینی شرکاء بر سرمايه تبديل به «حقی خاص» میشود (عیسیتفرشی،
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 ،8911ص .)821 .عدهاي اين «حق خاص» را محدود به دريافت سود سالیانه شرکت
کردهاند (کاتوزيان ،8939 ،ص )19 .و بعضی اين «حق خاص» را مجموعهاي از حقوق
دانسته و آن را به دودسته کلی حقوق مالی و غیرمالی تقسیم کردهاند (عیسیتفرشی،

 ،8911صص.)888–821 .

اين نظريه ابهاماتی دارد که تاکنون به آن پاسخ داده نشده است ،ازجمله اينکه آيا
سهم ماهیتاً بهکل مجموعه حقوق بهصورت مجموعی اطالق میشود؟ و نمیتوان بعضی
از اين حقوق را از بعضی ديگر تفکیک نموده و جدا کرد؟ براي مثال درفروش سهم آيا
میتوان بهصورت شرط ضمن عقد سود سهم را براي يکی از طرفین و حقرأي را براي
طرف ديگر درنظر گرفت؟ صرفنظر از اين ابهامات ،اين ديدگاه ،صرفاً بهرابطه سهامدار
با شرکت پرداخته و نسبت به ماهیت و چیستی خود سهم سکوت کرده است و البته
رابطه سهامدار با شرکت را از سنخ حق تلقی نموده است ،درحالیکه همچنان ماهیت
سهم در هالهاي از ابهام نامشخص است .درواقع سؤال اين نیست که حقوق ناشی از سهم
چیست تا پاسخ داده شود مجموعهاي از حقوق مالی و غیرمالی است ،بلکه سؤال يکقدم
قبل از آن است ،سهم چیست؟ اما بههرحال چنانچه ماهیت سهم را يک حق (حق خاص)
بدانیم ،سهام خزانه توجیهپذير نخواهد بود؛ چه اينکه در فرضی که يک «حق» وجود دارد
دو طرف ديگر نیز ناگزير متصور است ،طرف «من له الحق» و طرف «من علیه الحق».
هرگاه سهم همان «حق» باشد ،سهامدار «من له الحق» بوده و شرکت «من علیه الحق»
خواهد بود .بنابراين با خريد سهم توسط شرکت صادرکننده« ،من له الحق» و «من علیه
الحق» در يک شخص جمع شده و نتیجتاً مانند مالکیت مافیالذمه« ،حق» ساقط خواهد
شد و لذا ديگر حق يا سهم وجود نخواهد داشت تا خزانه شده و براي فروش در آينده
نگهداري شود.
 .4-2سهم بهعنوان سند مالکيت مشاع بر اموال شرکت

عدهاي از حقوقدانان سهم را سند شراکت در اموال و دارايیهاي شرکت میدانند .ايشان
مـعتقدند سهم دو معنا دارد :يکی حقوقی کـه شريک در شرکت دارد و ازاينجهت
سـهامدار ،شريک دارايی شرکت است و ديگري ،بـرگ بـهاداري است که نهتنها حق
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شراکت را تأيید میکند ،بلکه نماينده و بیانگر حق مذکور است (ستودهتهرانی،8911 ،
ص .)821 .الزم به ذکر است نظر غالب فقها در مورد سهام شرکتها نیز مبتنیبر عدمتمايز
بین شرکت تجاري و شرکت مدنی است و بر اين اساس ايشان سهم را جزئی از اموال و
دارايی شرکت میدانند (سیستانی ،8918 ،ص131 .؛ فیاض ،بیتا ،صص.)831-811 .
همانگونه که مشخص است اين نظريه مبتنیبر عدمپذيرش شخصیت حقوقی است .دلیل
عدمپذيرش شخصیت حقوقی در نظر فقها اين است که صرفاً کسی میتواند داراي
شخصیت باشد که طرف حق و تکلیف قرار گیرد و ازآنجاکه شرکت به مفهوم حقوقی
آنيک مفهوم اعتباري است ،نمیتواند داراي شخصیت بوده و بالطبع آثار شخصیت بر او
بار نمیشود .هرچند اين استدالل را میتوان مورد مناقشه قرار داد ،اما پذيرفتن اين نظريه
از حقوقدانان بسیار دشوار است .چراکه مطابق ماده  019قانون تجارت کـلیه شـرکتهاي
تجاري ذکر شده در قانون تجارت ،از شخصیت حقوقی برخوردار هستند؛ دارايی شرکت
فقط در مالکیت شرکت است و شرکت در دارايی خود ،با سهامداران شريک نیست و
سهامداران ،هـیچ تسلطی بر دارايی شرکت نـدارند و ايـن مطلب ،صرفاً در شرکتهاي
مدنی صادق است که بهدلیل فقدان شخصیت حقوقی ،هريک از شريکان در دارايی شرکت
شريک میباشند؛ البته مالکیت آنها نیز بهصـورت مـشاعی خواهد بود.
عدهاي ديگر از حقوقدانان نیز با پیشفرض تعلق اموال شرکت به سهامداران ،اموال
را به دو بخش اصالی و آلی تقسیم کردهاند (جعفريلنگرودي ،8911 ،ص .)13 .منظور
از مال اصالی ،مالی است که فینفسه مالیت دارد مانند البسه ،خانه و ...و در مقابل مال
آلی عبارتنداز چیزي که حاکی از مال است مانند اسکناس که خودش ذاتاً مالیت ندارد،
بلکه بهپشتوانه زر و سیم معتبر است .ايشان سهام را مال آلی دانسته و ذاتاً براي آن مالیت
قائل نمیباشند (جعفريلنگرودي ،8911 ،ص .)10 .فارغ از اشکالی که در مقسم
تقسیمبندي وجود دارد که براساس آن مال آلی از اقسام اموال است و بايد مالیت داشته
باشد ،پذيرش ايننظر مستلزم عدمقبول شخصیت حقوقی شرکت است که مطابق مطالب
پیشگفته برخالف نص قانون تجارت است .براساس اين نظريه نیز سهام خزانه
قابلپذيرش نیست ،زيرا بنابر تعريف گفتهشده محور و رکن اصلی در سهام خزانه،
بازخريد سهم توسط شرکت است و وقتی براي شرکت شخصیتی قائل نباشیم چگونه
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می توان آن را طرف معامله بازخريد قرار داد ،زيرا اين شخص است که داراي حق و
تکلیف بوده و می تواند با اشخاص ديگر دادوستد داشته و طرف معامله واقع شود (صفائی،
و قاسمزاده ،8913 ،ص .)810 .پس هنگامیکه شرکت قابلیت و اهلیت معامله با ديگران
را ندارد ،سهام خزانه موضوعاً منتفی بوده و توجیهی ندارد.
الزم به ذکر است برخی از نويسندگان پس از تحلیل سهام خزانه براساس ديدگاههاي
مختلف ،سهام خزانه را صرفاً در صورتی قابلپذيرش میدانند که سهم را حصه مشاع
سهامداران در اموال و دارائیهاي شرکت بدانیم .ايشان در توجیه نظر خود بیان کردهاند:
«نمايندگان شخص حقوقی ،يا همان مديران شرکت ،سهام يا همان حصه مشاع برخی از
شرکا در دارايی و اموال را خريداري مینمايند و به تملک خود شخص حقوقی
درمیآورند  .در اين صورت شرکت داراي شخصیت حقوقی محدود ،مالک حصه مشاع
بخشی از دارايی شرکت میگردد که بعداً میتواند اين حق مالکانه خود را به سايرين
منتقل کند؛ همانند يک شرکت مدنی که برخی از شرکاء حصه مشاع سايرين را میخرند
و از تعداد شرکاء بدون تغییر در اصل سرمايه کاسته میشود( ».شهیدي ،و جعفري
خسروآبادي ،8930 ،ص .)893 .بهنظر میرسد استدالل بیانشده در درون خود داراي
يک تناقض است ،زيرا از طرفی براي شرکت شخصیت حقوقی قائل نبوده و از طرف
ديگر سهام خزانه را در تملک شرکت ،میداند؛ ناگفته پیداست شرکتی که فاقد شخصیت
حقوقی است نمیتواند مالک گردد ،زيرا صالحیت و اهلیت تملک را ندارد.
 .1-2سهم بهعنوان عين اعتباری (نظریه برگزیده)

بهنظر میرسد ،میتوان شرکت را بهعنوان يک موجود درنظر گرفت که از طرفی مالک
اموال شرکت بوده و از طرف ديگر بهعنوان يک مال اعتباري ،مملوک سهامداران باشد.
در اين فرضیه ،سهام ،اعیانی هستند که تشکیلدهنده موجود اعتباري بهنام شرکت
میباشند .بهعبارتی اجزاء تشکیلدهنده شرکت عبارتنداز سهام.
جهت اثبات اين فرضیه با مشکل اساسی «عدم قابلیت ملکیت شرکت و سهم بهدلیل
معدوم بودن آن» مواجه هستیم .بهعبارتی براي اثبات فرضیه پیشگفته بايد معدوم بودن
سهم و شرکت را رد کرده و موجود بودن چنین عینی را ثابت نمايیم .بهنظر ما با استفاده
از نظرات فقهاي امامیه که مبناي قانون مدنی بوده میتوان اين موضوع را به اثبات رساند.
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در باب عقد بیع ،فقهاي عظام به لزوم عین بودن مبیع تأکیددارند (انصاري،8911 ،
ص13 .؛ نجفی ،8911 ،ص)021 .؛ لیکن عین را در مقابل منفعت و حق بهکاربردهاند
(موسويخمینی ،8182 ،ص81 .؛ خوانساري8120 ،؛ طباطبائیيزدي ،8911 ،ص )09 .و
در تعريف عین بیان داشتهاند «عین چیزي است که اگر در عالم خارج موجود شود،
جسمی است که مشتمل بر ابعاد ثالثه يعنی طول و عرض و ارتفاع باشد( ».حسینی
روحانی ،8181 ،ص3 .؛ خويی ،8180 ،ص .)980 .از اين تعريف مشخص میشود که
جسم خارجی بودن و مادي و فیزيکی بودن شیء ،مالک «عین» بودن نیست و میتوان
مواردي را يافت که در خارج وجود ندارند ،اما به آنها عین اطالق میشود .بههمین دلیل
است که فقهاي امامیه مصاديق عین را برشمرده و آن را منحصر به شیء خارجی نمیدانند.
ايشان معتقدند عین در مقابل منفعت و حق ،مشتمل است بر عین شخصی (خارجی)،
کلی مشاع ،کلی در معیّن ،کلی در ذمه و دين (خوانساري ،8120 ،ص13 .؛ طباطبائیيزدي،
 ،8911ص)81 .؛ درحالیکه میدانیم «کلی» يک مفهوم بوده و وجود خارجی ندارد .يکی
ديگر از فقها با صراحت بیشتري موجود اعتباري را پذيرفته و بیان میدارد« :مالکیت
عرض خارجی نیست ،بلکه از اعتبارات عقالئی است ،فلذا مانعی از اعتبار کردن آن در
يک موضوع اعتباري ديگر وجود ندارد .دين و يا مال کلی در ذمه ،معدوم مطلق نیست،
بلکه موجود به وجود اعتباري است و اين موجود اعتباري گاهی در ذمه و گاهی در
خارج از ذمه ،اعتبار میشود و با اين وصف ،عقال آن را مملوک و قابل تملک میدانند».
(موسويخمینی ،8182 ،ص.)81 .
مالحظه میگردد که در عبارات فقها موجوداتی را میتوان اثبات کرد که بهصورت
اعتباري وجود داشته و میتوانند مورد تملک واقع شوند .ازآنجاکه سهم ،مالک مالیت که
همان رغبت عقال به آن است را دارد میتواند بهعنوان يک مال محسوب شده و از طرفی
با توجه به اثبات وجود عین اعتباري ،بهعنوان «عین اعتباري» تلقی شده و مورد تملک
واقع شوند.
چنانچه سهم را با توضیحی که بیان شد عین بدانیم و شرکت را نیز بهعنوان يک مال
اعتباري درنظر بگیريم ،بهنظر میرسد میتوان سهام خزانه را توجیه نمود .پیش از بیان
تفصیل مطلب بايد در ابتدا به مطلبی اشاره نمود و آن اينکه میبايست بین مفهوم مال و
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ملک تفکیک قائل شد .رابطه اين دو مفهوم منطقاً عموم خصوص منوجه است ،يعنی در
غالب موارد هر ملکی مال بوده و هر مالی ملک است ولی در بعضی موارد ممکن است
شیئی مال باشد؛ درحالیکه ملک کسی نباشد و بالعکس چیزي ملک باشد ولی مالیت
نداشته باشد (جعفريلنگرودي ،8911 ،ص)91 .؛ براي مثال ماهی در دريا که هنوز صید
نشده مالی است که مالک ندارد يا میوه گنديده میوهفروش مالیت ندارد ولی ملک اوست.
حال چنانچه سهم را عینی اعتباري و جزئی از شرکت دانستیم ،بايد ديد که با توجه
به تعريف بیانشده از سهام خزانه 9،چگونه میتوان ازنظر حقوقی آن را تحلیل نمود.
بهنظر میرسد هرگاه سهامدار باعرضه سهام خود به شرکت ،آن را از ملکیت خود خارج
میکند و شرکت با پرداخت ارزش بازاري سهم از سهامدار سلب مالکیت میکند ،رابطه
مالکیت با سهم از بین رفته و بعد از سهامدار به ديگري و ازجمله به شرکت صادرکننده
منتقل نمیشود ،بلکه در خزانه شرکت براي فروش درآينده و بدون مالک نگهداري
می شود بدون اينکه مالیت سهم از بین رود به تعبیر ديگر در اين حالت سهم مالی بدون
مالک است.
ممکن است اين سؤال مطرح شود که آيا مالی را که به تملک درآمده میتوان از
ملکیت خارج نمود؟ بهگونهاي که فاقد مالک باشد؟ به نظر میرسد پاسخ مثبت است؛
شاهد مثال آن ،اعراض مالک از مال خود است که مالک بااراده خود ملک خود را بدون
مالک رها سازد ،اما در موضوع ما مسأله قدري متفاوت است زيرا قابل قیاس با اعراض
نیست چه اينکه در اعراض ،مالک پس از يأس از به دست آوردن مال ،آن را رها میسازد
ولی در سهام خزانه ،سهامدار باعرضه سهم به شرکت صادرکننده و دريافت مبلغی معادل
ارزش بازاري آن از مالکیت سهم صرفنظر میکند؛ پس بايد پرسید آيا میتوان موردي
را تصور کرد که مالک با دريافت وجهی معادل ارزش مال ،از مالکیت چشمپوشی کرده
و در مقابل ،پرداختکننده وجه مالک نشود؟ در اين مورد نیز ظاهراً پاسخ مثبت است
براي نمونه سلب مالکیت خصوصی درراه منافع عمومی میتواند يکی از مصاديق
موردبحث باشد رايجترين شیوه سلب مالکیت خصوصی درراه منافع عمومی ،خريد
اراضی و امالک موردنیاز دولت است که بهطور مثال در اليحه قانونی نحوه خريد اراضی
و امالک مورداحتیاج دولت و شهرداريها مصوب  ،8901/23/29اليحه قانونی نحوه
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خريد و تملک اراضی و امالک براي اجراي برنامههاي عمومی ،عمرانی و نظامی دولت
مصوب  8901/88/01و قانون زمین شهري مصوب  8911به آن اشارهشده است (شريعتی،
 ،8911ص .)12 .در اين موارد پس از پرداخت وجه ،هیچ شخصی مالک نمیشود و مال
در زمره اموالی که مالک خاص ندارد درمیآيد .بنابراين بهنظر میرسد در مورد سهام
خزانه نیز اين موضوع مصداق دارد.
 .9حقوق مترتب بر سهام خزانه

«سهام خزانه» يکی از انواع سهام است .همانگونه که در کتابهاي حقوق تجارت
بیانشده ،سهام شرکتها داراي ويژگیهايی است .از اين ويژگیها به حقوق دارندگان
سهام تعبیر میشود که به دودسته حقوق مالی و غیرمالی تقسیم میگردند .مصداق بارز
حقوق مالی دارنده سهم ،حق دريافت سود و حقتقدم شرکت در افزايش سرمايه است
و ازجمله حقوق غیرمالی آن ،حقرأي در مجامع عمومی و حق اطالع از فعالیتهاي
شرکت است .در کشورهايی که «سهام خزانه» را پذيرفتهاند ،هیچيک از حقوق مالی و
غیرمالی را براي آن در نظر نگرفتهاند و «سهام خزانه» را فاقد حقرأي ،سود و حقتقدم
دانستهاند (نوروش ،و شیرزادي ،8938 ،ص.)01 .
در حقوق ايران همانگونه که بیان شد تنها مصوبه قانونی در مورد «سهام خزانه» بند
(ب) ماده  01قانون رفع موانع تولید است ،که تنها به يک ويژگی «سهام خزانه» اشارهکرده
است و آن عدمتعلق حقرأي به سهام خزانه است ولی در مورد تعلق سود يا حقتقدم
سکوت کرده است .اما در ماده  0آيیننامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه به ديگر
ويژگیهاي آن اشارهشده است .در اين ماده عالوهبر تأکید مجدد نسبت به عدمحقرأي
براي ناشر و عدممحاسبه اين نوع سهام در حدنصابهاي مربوط به رسمیت و رأيگیري،
به عدمحقتقدم ناشر در مورد سهام جديد نیز اشارهشده است .همچنین مقرر داشته است
که ناشر در زمان انحالل ،مستحق دريافت هیچگونه دارايی درخصوص سهام خزانه
نمیباشد  .در مورد سود سالیانه شرکت نیز سهام خزانه را مستحق تعلق سود سالیانه
ندانسته است.
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زمانیکه سهام توسط شرکت صادرکننده بهمنظور فروش در آينده بازخريد میشود،
وضعیت حقوق ناشی از آن با ابهام مواجه میشود .بدينمنظور الزم است اوالً حقوق
مترتب بر سهام مختصراً شناسايی شده و دوماً وضعیت آن در خصوص سهام خزانه
روشن گردد.
حقوق دارندگان سهام را میتوان منافع سهم نامید .حقوقدانان اين حقوق را به دو
بخش حقوق مالی و حقوق غیرمالی تقسیم میکنند (اسکینی ،8911 ،ص .)39 .حقوق
مالی سهامدار بهطورکلی عبارتنداز -8 :بهرهمندي از سود سالیانه -0 ،حقتقدم در خريد
سهام جديد و حقوق غیرمالی عبارتنداز الف) حق اطالع از وضعیت شرکت ،ب) حق
عضويت در شرکت ،ج) حق رأي ،د) حق انتقال سهم.
حال مسأله اين است که وقتی سهم بازخريد شده و خزانه میشود ،حقوق ناشی از
آن يا به تعبیر ديگر منافع آن تا زمانی که مجدداً به شخص ديگري منتقل نشده به چه
کسی تعلق میيابد .براي پاسخ به اين سؤال میبايست به ماهیت سهم توجه نمود .بنابر
مباحث مطروحه ،هیچکدام از نظرات بیانشده در مورد ماهیت سهام نمیتواند سهام خزانه
را توجیه نمايد و لذا پاسخ به اين سؤال موضوعاً منتفی است و تنها نظريهاي که قابلیت
توجیه سهام خزانه را دارد ،تحلیل سهم بهعنوان عین اعتباري است.
در صورت قبول سهم بهعنوان عین اعتباري ،ازآنجايیکه سهم جزء اعیانی است که
با استفاده از آن اصل آن باقی میماند ،قاعدتاً مانند ديگر اعیان براي آن منافعی متصور
است؛ اما به نظر میرسد اين منافع را نمیتوان همان حقوق ناشی از سهم دانست ،زيرا
حقوق موردنظر را بايد تفکیک نمود .بعضی بهواسطه رابطه سهامدار با شرکت بهوجود
آمده و ناظر بهرابطه سهامدار با شرکت است و در مقابل بعضی از اين حقوق ،با لذات
زائیده سهم بوده و فارغ از روابط سهم با سهامدار يا سهامدار با شرکت است .براي
تشخیص اين دو نوع منفعت کافی است به سهم بهعنوان يک «عین» نگريست .حقوق
غیرمالی شامل :حق اطالع از وضعیت شرکت ،حق عضويت در شرکت ،حق رأي و حق
انتقال سهم ،ارتباطی با ذات سهم ندارد بلکه بهواسطه مالکیت سهم براي سهامدار ايجاد
میشود و چنانچه سهامداري نباشد ،حقوق غیرمالی نیز وجود نخواهد داشت؛ به تعبیر
ديگر اين حقوق نیاز به «ذوالحق» دارند و بدون او فرض ندارند .درحالیکه حقوق مالی
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سهم ،وابسته به سهامدار نبوده و از ذات سهم ناشی میشود به عبارتی چه سهامداري
براي سهم باشد و چه نباشد ،سود سالیانه به هر نوع سهم عادي تعلق میگیرد و نمیتوان
درخصوص سود بین سهامی که مالک دارد و سهامی که مالک ندارد تفکیک نمود .اما در
خصوص حق تقدم ناشی از افزايش سرمايه ،حکم متفاوت است که تفصیل آن بیان
خواهد شد.
 .5-9تعلق سود به سهام خزانه

سود ناشی از فعالیت اقتصادي هر شخص از آن خود اوست .اشخاص حقوقی نیز نبايد
از اين قاعده مستنثناً باشند و لذا با فرض وجود شخص حقوقی ،سود شرکت از آن
شرکت است و نه شرکاء آن .براساس ماده  01اليحه اصالحی قانون تجارت سهم مشخص
میزان منافع صاحب آن در شرکت سهامی است و بر طبق ماده  32آن «تقسیم سود و
اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومی عادي جايز خواهد بود»...
و با توجه به مطالب پیشگفته و مطابق مواد مذکور ،سود به «سهم» تعلقگرفته و جزء
منافع آن شمرده میشود .در اين صورت به سهام خزانه نیز مانند سهام عادي ،سود تعلق
خواهد گرفت .در اين خصوص الزم است به قوانین و مقررات ناظر بر سهام خزانه توجه
نمود .بند «ب» ماده  01قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقاي نظام مالی کشور
مصوب  8931/20/28خريد بخشی از سهام شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس و بازارهاي
خارج از بورس را توسط آن شرکتها مجاز شمرده و در انتهاي آن فقط به يک ويژگی
سهام خزانه اشارهکرده و بیان داشته است ...« :مادامیکه اين سهام در اختیار شرکت است
فاقد حق رأي است ».و در خصوص ديگر ويژگیها ازجمله سود سالیانه ،سکوت کرده
است .اما در «آئیننامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه (مصوب شوراي عالی بورس
و اوراق بهادار مورخ  »)8931/21/80در ماده  0به اين موضوع اشارهشده و آمده است:
« ...به سهام خزانه در موقع تقسیم سود ،سودي تعلق نمیگیرد».
به نظر میرسد براساس تحلیل حقوقی بیانشده و با توجه به اينکه قانونگذار در
مقام بیان بوده و فقط به يکی از ويژگیها يعنی عدموجود حقرأي براي سهام خزانه اشاره
نموده است ،میتوان گفت قانونگذار قائل به تعلق سود به سهام خزانه بوده است .اما
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بايد توجه داشت که تخصیص سود به سهام خزانه و پرداخت آن به اين دلیل که سود
حاصله ،متعلق به مالک آن يعنی خود شرکت خواهد بود و مجدداً بايد جزء درآمدهاي
شرکت ثبت شود اساساً کار عبث و بیحاصلی بوده و چنین وضعیتی يعنی تعلق سود به
سهام خزانه باعث پیچیده شدن دفاتر و صورتهاي مالی شرکت و افزايش هزينه
حسابداري خواهد بود که امر معقولی نیست .شايد به اين دلیل باشد که در آئیننامه
مذکور بهصراحت ،تعلق سود به سهام خزانه را منتفی دانسته است.
 .2-9عدمتعلق حقتقدم ناشي از افزایش سرمایه به سهام خزانه

افزايش سرمايه براساس قانون تجارت به روشهاي مختلفی ممکن است .يکی از اين
روشها افزايش سرمايه از محل آورده نقدي است و چنانچه شرکت وضع مالی خوبی
داشته باشد و دارائیاش بیش از سرمايه اسمی باشد ،سهامداران جديد از ذخاير و اضافه
قیمت دارائی شرکت استفاده میکنند و لذا در اساسنامه اغلب شرکتها اين موضوع
پیشبینیشده و براي سهامداران قبل از افزايش سرمايه حقتقدم در خريد سهام جديد در
نظر گرفتهاند (ستودهتهرانی ،8911 ،ص .)021 .مطابق مواد  811و  811اليحه اصالحی
قانون تجارت ،اين حقتقدم میتواند بهموجب تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده از کل
سهامداران يا بخشی از ايشان سلب گردد .با توجه به فرضیه بیانشده و عین دانستن سهم
بهنظر میرسد ،حقتقدم موردبحث صرفاً در مورد رابطه سهامداران با شرکت و براي
جبران ضرر ناشی از اضافه شدن سهامداران جديد بوده و به ماهیت سهم ارتباطی ندارد.
بامطالعه مقررات سهام خزانه متوجه خواهیم شد که اصوالً بحث راجع به تعلق حقتقدم
به سهام خزانه موضوعاً منتفی است ،زيرا ماده « 1دستورالعمل اجرايی خريد ،نگهداري و
عرضه سهام خزانه مصوب  8931/21/29هیأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار»
مقرر داشته است« :ناشر از زمان تصويب قطعی افزايش سرمايه تا پايان مهلت پذيرهنويسی
نمیتواند هیچگونه سهام خزانهاي نزد خود نگهداري نمايد»؛ بنابراين با منتفی شدن
همزمانی افزايش سرمايه و خزانه کردن سهام ،بحث از حقتقدم براي سهام خزانه
بیمعناست بهبیانديگر حق تقدم زمانی وجود دارد که افزايش سرمايه در مرحله اجرائی
باشد و هرگا ه در زمان تحقق افزايش سرمايه نتوان سهام را خزانه نمود ،پس صحبت
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کردن از حقتقدم سهام خزانه وجهی ندارد بهعبارتی چنانچه سهام خزانه در شرکت
موجود باشد نمیتوان سرمايه شرکت را افزايش داد .در اين زمینه تبصره  0ماده فوقالذکر
آمده است« :ناشر موظف است قبل از تصويب قطعی افزايش سرمايه ،با أخذ مجوز برنامه
فروش سهام خزانه از سازمان ،نسبت به فروش سهام خزانه موجود نزد خود اقدام نمايد».
مطابق اين مقرره ،بعد از فروش سهام خزانه میتوان نسبت به افزايش سرمايه تصمیم
گرفت .الزم به ذکر است ماده « 0آئیننامه خريد ،نگهداري و عرضه سهام خزانه مصوب
 8931/21/80شوراي عالی بورس و اوراق بهادار» نیز بیان داشته است« :ناشر نسبت به
سهام خرانه خود ،حقتقدم در خريد سهام جديد را ندارد .»...
جمعبندی و نتيجهگيری

براساس نظر برخی از حقوق دانان ،سهم ،سند طلب از شرکت بوده و حقدينی تلقی
می شود .در اين فرضیه ،شرکت ،مديون و سهامدار ،دائن و سهم نیز دين است .بنابراين
خريد سهم توسط شرکت ،اجتماع دائن و مديون را پديدآورده و الجرم دين را بهصورت
قهري ساقط میکند .بنابراين فرض میبايست سهم بهمحض خريد توسط شرکت
باطلشده و از بین برود ،درحالیکه میدانیم در سهام خزانه ،سهم نهتنها باطل نمیشود؛
بلکه بهمنظور فروش در آينده نگهداري میشود .اين اشکال در فرضی که سهم را داراي
ماهیت دوگانه بدانیم نیز وجود دارد .همانگونه که گفتیم عدهاي از حقوقدانان سهم را
در مقابل ناشر ،حقدينی دانسته و در مقابل ثالث ،سهم را حقعینی میدانند .ازآنجايیکه
در سهام خزانه ،سهم ،توسط شرکت خريداري میشود پس مطابق فرض بايد آن را
حقدينی دانست و بالطبع اشکال پیشگفته وجود خواهد داشت .عدهاي ديگر از
حقوقدانان ،سهم را نه حقعینی و نه حقدينی بلکه يک حق خاص دانستهاند .اين نظريه
نیز قادر به توجیه سهام خزانه نخواهد بود ،زيرا اشکال نظرات بیانشده به آن وارد است؛
بهبیانديگر با اجتماع «من له الحق» و «من علیه الحق» در يک شخص ،حق (که همان
سهم است) ساقط میشود .اگر مطابق نظريهاي ديگر ،شرکت را فاقد شخصیت حقوقی
دانسته و سهم را سند مالکیت مشاع بر اموال شرکت بدانیم ،سهام خزانه موضوعاً منتفی
خواهد بود ،زيرا در سهام خزانه فرض بر اين است که شرکت طرف قرارداد واقعشده و
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سهم را از سهامدار خريداري میکند ،لذا در فرض عدم قبول شخصیت حقوقی ،شرکت
نمیتواند طرف معامله واقع شود .اما تنها درصورتیکه سهم را جزء اعیان بدانیم ،میتوان
سهام خزانه را ازنظر حقوقی توجیه نمود .توضیح مطلب پیشتر بیان شد اما اجماالً میتوان
گفت سهم عینی است اعتباري که مجموعه آن ،شرکت را تشکیل میدهد .با خريد سهم
توسط شرکت ،سهام بدون مالک شده ولی ماهیت خود را که يک عین اعتباري است از
دست نمیدهد .اين عین در خزانه شرکت باقی میماند تا در فرصتی ديگر بهفروش رسد
و با توجه به مقررات موجود ،در طول زمانیکه سهم در خزانه شرکت باقی میماند ديگر
منافع سابق را ندارد و بهمحض فروش به سهامدار جديد غیر از خود شرکت منافع سهم
از تاريخ انتقال مجدداً برقرار میگردد.
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