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چکیده
حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی ،حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد
شناسایی واقع شده است .سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه
نظامات حقوقی ایران ،آمریکا و فقه امامیه چه میباشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیرهنویسی
سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران
عنوان شده است؛ مسئلهای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است .عالوه بر این ،قواعد فقهی ازجمله
قاعدهی ال ضرر و قاعدهی سبق را نیز میتوان مبنایی برای حق تقدم دانست .در حقوق ایران ،قانون منبع
اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی ،قانون و اساسنامه شرکت است
که واجد دو رویکرد کلی میباشند .دستهای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران
قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران میباشند مگر اینکه اساسنامه این حق را
انکار کرده باشد؛ درحالی که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی
برخالف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد.
کلیدواژهها :حق تقدم ،افزایش سرمایه ،منبع حق تقدم ،مبانی فقهی و حقوقی حق تقدم ،مطالعه تطبیقی
حق تقدم.
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 .1مقدمه
با مالکیت سهام در شرکتهای سهامی ،سهامداران از حقوق مختلفی برخوردار میشوند.
یکی از این حقوق حق تقدم در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه است که برای
اولین بار با تصویب الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  9332وارد حقوق
موضوعه ایران شد و مواد  911به بعد ل.ا.ق.ت به شناسایی و تبیین حق تقدم اختصاص
یافت و پیش از آن در قانون تجارت  9399و  9303مورد شناسایی قرار نگرفته بود (تفرشی،
9321ش ،ص .)93درحالیکه در حقوق آمریکا حق تقدم قدمتی دویستساله دارد و برای
اولین بار در سال  9802در پرونده گری علیه بانک پرت لند ()1Gray v. Portland Bank

مورد شناسایی قرار گرفت ( .)Ventoruzzo, 2013, p.520علیرغم شناسایی قانونی این
حق در حقوق ایران ،برخی از احکام این حق ازجمله ماهیت حق تقدم ،مبنای اختیار
مجمع عمومی فوقالعاده در سلب حق تقدم ،امکان اسقاط ارادی حق تقدم در دوره
پذیره نویسی ،ارتباط ارزش حق تقدم با عدم ثبت احتمالی افزایش سرمایه و حقوق
خریداران و دارندگان حق تقدم در این رابطه و ماهیت حق تقدم استفاده نشده ...در هالهای
از ابهام قرار دارد .با توجه به اینکه پیش از درک اینکه چرا حقی به وجود آمده و در جهت
ایفای چه نقشی بوده است؛ شناخت ماهیت ،اهمیت ،مزایا و معایب و حتی اوصاف و
احکام آن حق ،دشوار است (حکمت نیا9382 ،ش ،ص)13؛ الزم است به شناخت مبانی
و منابع حق تقدم در خرید سهام جدید پرداخت تا رهنمودی باشد در جهت حل برخی
موضوعات حقوقی مرتبط با این حق .عالوه بر این ،حتی اگر دالیل قانعکننده برای ایجاد
حقی باشد و بتوان چرایی آن را توجیه کرد تا زمانی که منبعی معتبر و ذیصالح به آن
مشروعیت نبخشیده است ،آن حق وارد حیطه علم حقوق نمیشود (خوئینی9313 ،ش،
ص .)11فلذا ،الزم است منابع حق تقدم نیز مورد بررسی قرار گیرد .بهطور کلی حقوقدانان

 .1برای مطالعه این پرونده مراجعه کنید بهhttps://casetext.com/case/gray-v-portland-bank :
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ایرانی 1در آثار حقوقی خود بحث از حق تقدم را در خالل افزایش سرمایه مطرح کرده و به
بررسی برخی از احکام آن پرداختهاند ولی برخی از مسائل حقوقی حاکم بر این حق
ازجمله مبنا و منبع ایجاد آن مورد بررسی قرار نگرفته است .حال آنکه در حقوق آمریکا با
توجه به قدمت دیرینه این حق همچنان که عنوان خواهد شد مبانی شناسایی این حق
موردبررسی تفصیلی قرار گرفته؛ مبانی که در فقه و حقوق اسالمی نیز میتوان موارد مشابهی
برای آن یافت.
واژه مبنا در لغت به معنای ابتدا ،اول ،پایه ،شالوده ،بنیان و اساس به کار میرود
(دهخدا9322 ،ش ،ج ،93ص )70991و در اصطالح علم حقوق« ،منظور از مبنای
حقوق ،بنیادی است که قاعده حقوقی بر آن استوار است و با تأکید بر آن معتبر ،حقانی و
الزامآور میشود» (دانشپژوه9381 ،ش ،ص )91بهعبارتدیگر مبنا ،منبع پنهانی و
نیرومندی است که پایه همه قواعد حقوقی است (کاتوزیان9322 ،ش ،ج ،9ص )9حال
آنکه در منبع حقوق از اموری بحث میشود که از طریق آنها ،مقررات اجتماعی کشف و
در اختیار جامعه یا مجری قانون گذاشته میشود (خوئینی9313 ،ش ،ص .)10با این
وجود ،گاه حقوقدانان بین این دو مفهوم خلط کرده و آن دو را یکی میدانند .شاید بتوان
دلیل این مسئله را چنین عنوان کرد که واژه منبع و مبنا در فلسفه حقوق ،به معنای بنیان،
ریشه و سرچشمه به کار میروند؛ بهواقع ارتباط تنگاتنگی بین این دو مفهوم وجود دارد
بهنحوی که اگر هدف از بحث مربوط به منابع حقوق یافتن سرچشمه پنهانی و واقعی و
نیروی کارگزار در آن باشد؛ با آنچه درباره مبنای حقوق گفتهشده مخلوط و گاه یکسان
میشود ولی اگر مقصود تمیز سرچشمه ظاهری قواعد باشد؛ نتیجه بحث در خصوص مبنا و
چرایی پذیرفته میشود و محقق در جستوجوی مقام یا قدرتی است که صالحیت اعالم
قواعد مطلوب او را دارد؛ بحث اصلی در منابع حقوق نیز جستوجوی منابع ظاهری قواعد
 .1برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به اسکینی1939،ش ،ج ،1صص155-153؛ عرفانی1913 ،ش ،ج ،1صص-63
69؛ صقری1939 ،ش ،صص.651-661
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است (کاتوزیان9322 ،ش ،ج ،9ص .)3البته یکی از نویسندگان با اشاره کوتاه به این امر در
خصوص حق تقدم این دو مفهوم را یکی دانستهاند (اعظمی9313 ،ش ،ص.)913
به دلیل پیشرو بودن آمریکا در بازار سرمایه ،اکثر مشکالتی که کشورها در تنظیم
بازارهای مالی خود با آن مواجه میشوند مسائلی بوده است که شاید کموبیش یك دهه پیش
از آن فراروی دستاندرکاران تقنین و اداره بازار مالی آمریکا قرار داشته است و به آن
اندیشیدهاند و لذا مطالعه حقوق آمریکا میتواند برای همه حقوقدانان این رشته مفید باشد.
قوانین حاکم بر شرکتهای سهامی در آمریکا شامل قوانین ایالتی ،قانون عرفی و قانون
موضوعه و قانون فدرال هست؛ با این حال برخالف بسیاری از کشورها ،ایاالتمتحده
آمریکا درزمینه تشکیل و ادارات شرکتها قانون ملی واحد و یکپارچهای ندارد .به عبارتی
قانون شرکتهای تجاری آمریکا وجود ندارد و ممکن است حقوق شرکتها در این کشور از
ایالتی به ایالت دیگر متفاوت باشد ( .)Pfeiffer & Timmerbeil, 2008, p.598به
همین جهت در سال  ،9131بخش حقوق شرکتهای تجاری در کانون وکالی آمریکا بعد
از مطالعات دقیق و بررسی نظامهای مختلف حقوقی با قصد متحدالشکل کردن قوانین
ایاالتمتحده پیشنویس قانونی را تنظیم نمود که به نام قانون نمونه شرکتهای تجاری
نامگذاری گردید ( .)M.Siems, 2008, p.33علیرغم اینکه قانون نمونهی شرکتهای
تجاری آمریکا برای سایر ایاالت الزامآور نیست؛ بلکه راهنمایی است در جهت
یکسانسازی حقوق تجارت این کشور است بسیاری از ایاالت قانون شرکتهای تجاری
خود را با پیروی از این قانون به تصویب رساندهاند ( .)kerbib, 2017, p.7فلذا با روش
توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و پایگاههای اینترنتی به ترتیب در
محدوده قانون نمونه شرکتهای تجاری ،رویه قضایی و دکترین آمریکا به مطالعه تطبیقی
مبانی نظری حق تقدم در حقوق آمریکا و تطبیق این مبانی با حقوق ایران پرداخته و مبانی
احتمالی این حق در فقه امامیه مورد بررسی قرار میگیرد و درنهایت منابع این حق در حقوق
دو کشور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج و پیشنهادهای حاصله ارائه میگردد.
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 .2مبانی نظری و فقهی ایجاد حق تقدم
برخالف حقوق آمریکا ،علیرغم شناسایی قانونی حق تقدم در حقوق ایران مبانی ایجاد این
حق مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بااینحال در قوانین موضوعه و فقه امامیه قواعد مشابه
متعددی وجود دارد که مستلزم بررسی مبانی نظری و مبانی احتمالی این حق در قواعد فقهی
حقوقی است.
 .1 .2مبانی نظری ایجاد حق تقدم
مهمترین مبنایی که حقوقدانان آمریکا برای حق تقدم بیان کردهاند ،پیشگیری از تقلیل
حقوق مختلف سهامداران در نتیجه افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است؛
بدینصورت که در بیان چرایی ایجاد حق تقدم ،حمایت از حقوق مختلف سهامداران
موجود شرکت را اصلیترین مبنا دانستهاند و هدف اساسی حق تقدم را حفظ و حمایت
سهامداران شرکت از انتقال ثروت و فرسایش قدرت کنترل دانستهاند؛ به این صورت که
اساس و بنیان حق تقدم ابزاری است در جهت ایمنسازی سه حق اصلی سهامداران یعنی
حق رأی ،حق سود ،حق دریافت دارایی در زمان انحالل شرکت ( Gevurtz, 2000,
 .)p.135; Grant, 2005, p.3در بیان اینکه چرا باید از حقوق سهامداران موجود شرکت
در خالل افزایش سرمایه حفاظت کرد دالیل متعددی عنوان شده است ازجمله اینکه
سهامداران برای اولین بار با توافق به نسبت قراردادی سهام خود بهکل سهام ،وارد شرکت
میشوند و با افزایش سرمایه این نسبت قراردادی برهم میخورد و حق تقدم تا حدودی
قدرت کنترل بر ساختار مالی شرکت را به سهامداران اعطا میکند؛ چراکه فروش سهام
ممکن است درصد مالکیت سهامداران در شرکت را کاهش دهد (Myners, 2004, p.5
.)Ganor, 2011, p.709
عالوه بر این حق تقدم ابزار متناسبی در جهت حفظ حقوق سهامداران اقلیت است.

ً
اصوال سهامداران شرکت به دودسته سهامداران اقلیت و سهامداران عمده تقسیم میشوند؛
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زمانی که شرکت بهکل سهامداران موجود خود اجازه خرید سهام جدید ناشی از افزایش
سرمایه را میدهد مانع از این میشود که سهامداران اقلیت سهام سرمایهای متناسب خود را
ً
از دست بدهند و سهامداران عمده که غالبا کنترل شرکت را بهدست دارند سهام اضافی
شرکت را به قیمت پایین به دست آورند ،درواقع در صورت عدم وجود حق تقدم ممکن
است اداره کنندگان داخلی شرکت با ارائه سهام به زیر قیمت بازار به اشخاصی که با آنها
ارتباط دارند یا حتی به خودشان مانع از خرید سهام جدید توسط سهامداران اقلیت شوند
(.)Kraakman et al, 2009, p.195; Djankov et al, 2008, p.454
ً
تقلیل و یا رقیق شدن درصد مالکیت سهامداران در نتیجه صدور سهام جدید اساسا به
معنی کاهش چیزی است که در این مورد میتواند کاهش درصدی یا کاهش اقتصادی یا هر
دو باشد و حق تقدم ابزار متناسبی در جهت پیشگیری از کاهش درصدی است ( Arega,
 .)2015, p.14کاهش درصدی با صرف صدور سهام جدید رخ میدهد و بر درصد
مالکیت داراییهای سرمایهگذار اثر میگذارد .در این میان حقوقی که به نسبت درصد
مالکیت سهامداران تخصیص مییابند ازجمله رأی ،حق دریافت سود ،حق دریافت
باقیمانده اموال شرکت پس از تسویه بیش از دیگر حقوق تحت تأثیر قرار میدهد .این نوع
کاهش ،ارزش اقتصادی دارایی سهامداران را تغییر نمیدهد ( Woronof, Rosen, 2005,
.)p.134
در رویه قضایی آمریکا بنا به رأی صادره در پرونده یکی از سهامداران علیه شرکت

امانی قارهای ( )1Stokes v. Continental Trust Coدر سال  1391دادگاه بهصراحت
کاهش حقوق سهامدار را مستند شناسایی حق تقدم دانست در واقع به لحاظ پیشینه تاریخی
حقوقدانان این پرونده را جز اولین پروندههای مطروحه جهت شناسایی حق تقدم دانستهاند
) .(P.Paddila, 1977, p.247در این پرونده 111 ،حق رأی سهام از مجموع سهام دارای
حق رأی به ارزش کلی  599999دالر ،متشکل از  5999سهم به ارزش اسمی هر سهم
 .1برای مطالعه این پرونده مراجعه کنید بهhttps://casetext.com/case/stokes-v-continental-trust-co :
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 199دالر متعلق به خواهان (سهامدار) بود .از آنجا که همهی سهام قدیمی ،سهام دارای
حق رأی بودند ،سهامدار میتوانست  1411درصد از کل آرا را اعمال کند .افزایش متعاقب
سرمایهی سهام به  1 999،999دالر و صدور و فروش  5999سهام جدید (همه دارای حق
رأی) به بلیر ( ،)Blaireیک شرکت خارجی ،میتوانست قدرت رأیدهی سهامدار را به
 1411درصد یعنی نیمی از قدرت رأیدهی او کاهش دهد .در این پرونده درست قبل از
افزایش سرمایه ،شرکت مازادی به مبلغ  149114159431دالر داشت .کل سود قابلتوزیع
قبل از افزایش سرمایه به هر یک از سهامداران به مبلغ  1 .31،159،911دالر و یا به عبارتی
 193463دالر در هر سهم ،بهعنوان سود سهام بود .پس از افزایش سرمایه ،میزان سود هر
سهم به نصف کاهش یافت .فلذا در این پرونده دادگاه بهمنظور جلوگیری از تقلیل حق رأی
سهامدار ،حق تقدم او را مورد شناسایی قرارداد.
یکی از مهمترین حقوق سهامداران که در پرتو این حق ،صاحبان سهام اقدام به تعیین
سرنوشت جمعی شرکت مینمایند حق رأی است .سهامداران ،مدیریت و کنترل خود را در
شرکت از طریق حق رأی اعمال میکنند .از دیدگاه حقوق مالکیت ،کنترل و ادارهی مایملک
ّ
از حقوق مسلم ناشی از مالکیت است ) .(Velasco, 2010, p.951قاعده نسبیت حق
رأی سهام داران در حقوق آمریکا امری مسلم و شناخته شده است طبق بند اول از ماده

 111قانون جامع شرکت های دالویر 1و قسمت اول ماده  1411قانون نمونه شرکت های
تجاری آمریکا 1هر سهم علی االصول یک حق رأی دارد مگر این که در اساسنامه

1. Delaware general corporation Act: artical 212 sub (a) Unless otherwise
provided in the certificate of incorporation and subject to § 213 of this title,
each stockholder shall be entitled to 1 vote for each share of capital stock
held by such stockholder.
)2. American revised model business corporation Act: article sub 7.21 (a
Except as provided in subsections (b) and (d) or unless the articles of
incorporation provide otherwise, each outstanding share, regardless of class
’or series, is entitled to one vote on each matter voted on at a shareholders
meeting. Only shares are entitled to vote.
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شرکت به غیر این صورت مقرر گردد .نسبیت حق رأی سهام داران در حقوق ایران در
تبصره ماده  21ل.ا.ق.ت در خصوص مجمع عمومی مؤسس آمده است که می توان
با استفاده از اصل وحدت مالک در مورد حق رأی در مجامع دیگر نیز آن را صادق
دانست (اسکینی9313 ،ش ،ج ،7ص .) 11با افزایش سرمایه از طریق صدور سهام
جدید در صورتی که تعداد سهام سهام دار سابق ثابت بمان د درصد مشارکت وی در
شرکت از طریق حق رأی کمتر می شود .فلذا هرکسی در شرکت ،سهام بیشتری داشته
باشد از حق رأی بیشتری برخوردار است؛ هرچند این قاعده استثنائاتی نیز دارد ازجمله حق
رأی مربوط به سهام ممتاز ولی قاعده کلی این است که هرکسی در شرکت تعداد سهام
بیشتری دارد حق رأی بیشتری نیز دارد (دمیرچیلی9312 ،ش ،ص .)731عالوه بر این در
حقوق ایران اعمال برخی از اختیارات در شرکت منوط به داشتن درصد معینی از سهام
شرکت است .بهعنوان مثال طبق ماده  11ل.ا.ق.ت سهامدارانی که حداقل یکپنجم سهام
شرکت متعلق به آنها است میتوانند مجمع عمومی عادی را برای تشکیل جلسه دعوت
کنند و از این طریق به اهداف خود در شرکت جامعه عمل بپوشانند و یا طبق ماده 721
ل.ا.ق.ت طرح دعوا از طرف سهامدار یا سهامداران منوط به داشتن یکپنجم مجموع سهام
شرکت است.
سهامداران با اهداف مختلف وارد شرکت میشوند و سرمایهی یکنهاد مستقل به نام
شرکت تجاری را تأمین میکنند .یکی از مهمترین اهداف آنها ،کسب سود حاصل از سهیم
شدن در شرکت است .این حق مالی در مواد مختلفی از ل.ا.ق.ت پیشبینی شده است.
ماده  731ل.ا.ق.ت سود قابلتقسیم بین سهامداران را مشخص میکند که عبارت است از
سود خالص سال مالی قبل منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوختههای قانونی و
سایر اندوختههای اختیاری بهعالوه سود قابلتقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده  732الیحه فوقالذکر ،سود خالص را به این صورت تعریف کرده است؛ سود خالص
شرکت در هرسال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه
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هزینهها و استهالکت و ذخیرهها .طبق ماده  738کسر یکبیستم از سود خالص ساالنه
بهعنوان اندوخته قانونی اجباری است .قانون گذار ایرانی در خصوص مبنای تخصیص
سود میان سهام داران ساکت است؛ بااین حال مبنای تعیین میزان سود سهام میزان
ارزش اسمی سهام دانسته شده است (اسکینی9313 ،ش ،ج ،7ص )13از آنجایی
در حقوق ایران ارزش اسمی سهام باید طبق ماده  37ل.ا.ق.ت یکسان باشد فلذا
دریافت سود بیشتر به داشتن سهام بیشتر بستگی دارد و در صورت عدم وجود حق

تقدم مورد تقلیل قرار خواهد گرفت .د ر حقوق آمریکا نیز طبق ماده  11473قانون
نمونه سود سهام به نسبت سهام تخصیص می یابد مگر اینکه اساسنامه به نحو دیگر
مقرر کند.
هرگاه که شرکت منحل شود ،پس از آنکه بدهیهای شرکت پرداخته شد ،سرمایه و
اموال باقیمانده ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی یا سایر روش ها به
سهام داران پرداخته شود ( .)Schneeman, 2010, p.586درواقع تا زمانی که شرکت
پابرجاست سهامداران نسبت به داراییهای شخصیت حقوقی مستقل شرکت ،هیچ حقی جز
آنچه ناشی از سهام آنها در شرکت است ندارند؛ و با انحالل شرکت و متالشی شدن
شخصیت حقوقی ،آنچه باقی میماند به تبعیت از مالکیت سهام ،متعلق حق سهامداران
قرار میگیرد .به هنگام انحالل شرکت ،به هر دلیلی پس از پرداخت دیون ،سهامداران نسبت
به سهم خود از دارایی شرکت به نسبت سهام خود سهم خواهند برد؛ مگر اینکه ،برخی از
سهامداران بهموجب سهام ممتاز خود سهم بیشتری از دارایی شرکت ببرند این حق یکی از
حقوق مالی مهم سهامداران محسوب میشود (عرفانی1913 ،ش ،ج ،1ص .)111طبق
ماده  111ل.ا.ق.ت دارایی شرکت بعد از انحالل به ترتیب اساسنامه و درصورتی که
1. American revised model Business Corporation: article Act 6.23 (a) unless
the articles of incorporation provide otherwise, shares may be issued pro rata
and without consideration to the corporation’s shareholders or to the
shareholders of one or more...
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اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم می شود .در حقوق

آمریکا نیز طبق ماده  111495قانون نمونه باقی مانده اموال بین سهام داران به نسبت
منافعی که دارند بین آن ها تقسیم می شود .با توجه به این که تقسیم اموال باقی مانده
شرکت موقع انحالل به نسبت سهام صورت می گیرد کاهش درصدی درنتیجه افزایش
سرمایه از طریق صدور سهام جدید در ا ین خصوص نیز اتفاق می افتد.
در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت در شرکتی که تمام سهام صادرشده متعلق به
فقط یک طبقه سهام است ،حفاظت از گستره و قدرت نسبی حق سهامدار برای رأی دادن،
دریافت سود سهام و مشارکت در داراییهای شرکت پس از انحالل و بهطور کلی هر حقی
که به نسبت درصد مالکیت سهام به سهامداران تعلق میگیرد بستگی به حفظ درصد
متناسب منافع سهامداران بهعنوان مثال :نسبت بین تعداد سهام متعلق به او به تعداد کل
سهام صادرشده دارد .ازاینرو ،اگر سرمایهی یک شرکت افزایش یافته است و سهام جدیدی
صادرشده ،دارندهی سهام اصلی به نسبت تعداد سهام اصلی که دارد ،مستحق پذیرهنویسی
سهام جدید و در اولویت نسبت به غیر سهامداران هست .ارائه سهام جدید به سرمایهگذاران
خارج از شرکت یا سهامداران دیگر بدون ایجاد فرصت اخذ سهام متناسب به سهامداران
شرکت موجب تقلیل منافع او ،نفوذ در شرکت و کاهش ارزش نسبی داراییهای سهامداران،
بدون رضایت خواهد شد.
 .2 .2مبانی فقهی حق تقدم
عالوه بر مبنای حقوقی حق تقدم ،در منابع فقه امامیه نیز با توجه به گستردگی و غنی بودن

1. 14.05(a) A corporation that has dissolved continues its corporate existence
but the dissolved corporation may not carry on any business except that
appropriate to wind up and liquidate its business and affairs, including:4
making distributions of its remaining assets among its shareholders
;according to their interests
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آن میتوان مبانی برای ایجاد این حق یافت .حق تقدم در حقوق اسالمی تحت عنوان قاعده
سبق مطرحشده و یکی از قواعد مسلم فقهی به شمار میرود و میتواند مبنایی برای حق
تقدم در خرید سهام جدید باشد .عالوه بر این قاعده فقهی ال ضرر نیز بر دفع ضرر از
سهامداران شرکت از طریق پیشبینی حق تقدم در خرید سهام داللت میکند .فلذا به
بررسی قاعده ال ضرر و قاعده سبق بهعنوان مبانی فقهی حق تقدم پرداخته خواهد شد.
 .1 .2 .2قاعده ال ضرر
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات ،معامالت و غیره به
آن استناد می شود ،قاعده ال ضرر است و مستند بسیاری از مسائل فقهی همین قاعده
میباشد .در خصوص معنای لغوی ضرر دیدگاههای مختلفی عنوانشده؛ برخی ضرر را در
برابر نفع گرفتهاند (جوهری9393 ،ق ،ص ،)291برخی دیگر گفتهاند ضرر نقص و کم
کردن حق دیگری است (ابن اثیر9399 ،ق ،ص )3و عدهای ضرر را سوء حال دانستهاند که
در نفس است به علت کمی دانش و فضل یا در بدن است به لحاظ نقض یا کمبود عضوی و
یا ناشی از کمی مال و جاه است (ابن رجب9393 ،ق ،ص )788بهطوریکه مالحظه
میشود ،همهی اینها توضیحاتی درزمینهی معنای عرفی ضرر است و فقها هم به تعریف
لغتدانان از ضرر اکتفا کردهاند (محمدی9313 ،ش ،ص .)931در صورتیکه ضرر را
نقص و کم کردن حق دیگری بدانیم کاهش حقوق مختلف سهامداران در صورت عدم
وجود حق تقدم یا بهطور کلی کاهش نسبت سهام آنها بهکل سهام شرکت و کاهش قدرت
کنترلی آنان بر امور شرکت ،همانگونه که در مبانی نظری حق تقدم عنوان شد ،نوعی ضرر
خواهد بود در نتیجه حق تقدم در جهت دفع ضرر سهامداران از طرف قانونگذار مقررشده
است تا از تقلیل حقوق مختلف سهامداران جلوگیری کند.
اشکالی که در خصوص قاعده ال ضرر بهعنوان مبنای حق تقدم احتمال طرح آن وجود
دارد این است که عدهای از فقها عقیده دارند قاعدهی ال ضرر اثبات حکم نمیکند ،چون
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نقش ال ضرر این است که حکمی را برمیدارد نه اینکه حکمی را ثابت کند .پس باید
همواره حکم ثابتی به نحو عموم وجود داشته باشد و بعضی مصادیق آن ضرری باشد تا
بهموجب قاعده ی ال ضرر شمول عام مزبور نسبت به آن مورد مرتفع گردد (خوانساری،
9398ق ،ج ،3ص.)779
در رد این نظریه گفته شده «چنانچه جعل حکم از ناحیه شارع موجب ضرر بر بندگان
شود ،ورود ضرر و زیان منتسب به شارع نخواهد بود تا ال ضرر آن را مرتفع سازد .چراکه
محیط تشریع و قانونگذاری محیط حکومت شرع مقدس است و همانطور که جعل قانون
ممکن است برای فرد و یا جامعه زیانبار باشد ،چهبسا سکوت و عدم جعل نیز موجب زیان
گردد و باالخره حکومتی که نظام جامعه و ملتی را به دست دارد ،هرگونه سوء جریان در
روابط حقوقی و اجتماعی ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب
و یا ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیشبینیهای الزم باشد» (محقق داماد،
9389ش ،ص .)912عالوه بر این آنچه در جمله ال ضرر نفی و یا نهی شده است مطلق
ضرر است و قیدی مبنی بر اینکه منشأ آن وجود حکم یا عدم حکم است در احادیث وجود
ندارد؛ و در شریعت اسالم هیچ قضیهای خالی از حکم شرع نیست (ره پیک9328 ،ش،

ص .)30برخی از فقها و حقوقدانان نیز 1در عمل از قاعده ال ضرر برای اثبات حکم
استفاده نمودهاند .فلذا بارد اشکال مطروحه در باب اثبات حکم توسط قاعدهی ال ضرر
ً
میتوان گفت؛ آن دسته از اختیارات شرکت که موجب اضرار سهامداران ،خصوصا
سهامداران اقلیت میگردد قانونا منفی بوده و عمل مضرت آمیز نفیشده و مشمول عموم
قاعده ال ضرر است (کنعانی9323 ،ش ،ص .)19در نتیجه قاعده ال ضرر ابتدائا ضرر
رساندن به سهامداران از طریق افزایش سرمایه را نفی میکند و در مرحله بعد ،جعل حکم
 .1برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به :طباطبایی1191 ،ق ،ج ،1صص516-515؛ فیض کاشانی1191 ،ق ،ج،9
ص19؛ شهید ثانی ،بیتا ،ج ،9صص169-153؛ مراغی1111 ،ق ،ج ،1صص911-919؛ مکارم شیرازی،
1919ش ،ج ،1ص15؛ کاتوزیان1961 ،ش ،ص.19
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کرده و قاعدهی حق تقدم را بهعنوان ابزاری در جهت پیشگیری و جبران زیان سهامداران
وضع میکند؛ بنابراین ،قاعدهی ال ضرر یکی از مهمترین مبانی حق تقدم سهامداران است.
 .2 .2 .2قاعده حق اولویت مبنایی برای ایجاد حق تقدم
در حقوق اسالمی حق تقدم تحت عنوان قاعده سبق بهعنوان یکی از قواعد مسلم فقهی،
مطرحشده که نه امر اخالقی محض است و نه یک حکم تکلیفی صرف ،بلکه رعایت حق
تقدم در حقوق اسالمی هم امری تکلیفی است و هم دارای آثار وضعی است؛ که در
صورت تجاوز به آن ذیحق میتواند علیه متجاوز مبادرت به اقدامات قانونی کند و در
صورت وجود ضرروزیان مطالبه خسارت نماید .مفاد اجمالی این قاعده عبارت است از
اینکه هرکس نسبت به مباحات اولیه یا مکانهای مشترک نظیر راهها ،مساجد و موقوفات
عامه و امثال آن سبقت گیرد ،مادام که اعراض نکرده حق اولویت دارد و کسی نمیتواند
مزاحم او گردد (محقق داماد9380 ،ش ،ص .)11این قاعده منشأ حقوق متعددی ازجمله
حق اولویت زارع در اراضی خراجیه که قابل بیع است ،حق اولویت رعیتی که حق آب و گل
نیز به آن گفته میشود و خود مبنا و منشأ سرقفلی در محل کسب است و حق اولویت ناشی
نشر کتاب که مؤلف نسبت به چاپهای بعدی اولویت را به ناشر قبلی میدهد
از قر ِ
ارداد ِ
شده است (جعفری لنگرودی9328 ،ش ،ص.)9119

به نظر میرسد ،حق تقدم در خرید سهام جدیدالصدور نیز تحت تقسیمبندی انواع
حق اولویت قرار میگیرد چراکه در یک تعریف عام از حق تقدم گفتهشده «حق تقدم عبارت
است از حقی که صاحب آن نسبت به چیزی بر سایرین امتیاز و رجحان دارد» (احمدی
واستانی9311 ،ش ،ص .)2همچنان که از عنوان این حق طبق ماده  911ل.ا.ق.ت پیدا
است ،سهامداران تقدم در خرید سهام جدید شرکت و یا به تعبیری ،اولویت در خرید سهام
جدید شرکت نسبت به سرمایهگذاران جدید دارند و اولویت نیز حقی است که بر امور
مختلف مالی و غیرمالی دارای جنبه حقوقی تعلق میگیرد؛ مانند حق سرقفلی ،حق رهن و
ِ
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یا در امور غیرمالی مانند حق تقدم نسبت به اسم خانوادگی موضوع ماده  118قانون مدنی؛
دلیل تعلق این اولویت میتواند امور مختلف ازجمله اعطای امتیاز قانونی یا قراردادی،
عرف ،تالش و مجاهدت صاحب حق باشد (احمدی واستانی9311 ،ش ،ص .)90با توجه
به مدلول قاعدهی اولویت با خرید سهام شرکت جدیدالتأسیس برای سهامداران کنونی حق
اولویتی نسبت به خرید سهام جدید و در مقابل دیگر سرمایهگذاران خارج از شرکت به
وجود آمده است و دیگر سرمایهگذاران و شرکت نمیتوانند مانع از اعمال حق اولویت
سهامداران کنونی شرکت ،در جهت کسب مالکیت سهام جدیدالصدور شوند .سهامداران
ً
شرکت ابتدا با به خطر انداختن سرمایه خود ،وارد شرکت جدیدالتأسیس شدهاند و موجبات
رونق و پیشرفت شرکت را با حضور خود درگذر زمان ایجاد نمودهاند .فلذا ،بسیار منطقی و
عقالیی است که نسبت به مالکیت سهام جدید شرکتی که برای رونق آن تالش کردهاند ،حق
اولویت داشته باشند و اگر شرکت بدون توجه به زحمات و تالشهای سهامداران کنونی خود
در پی وارد نمودن سرمایهگذاران جدید به شرکت باشد ،موجبات نارضایتی سهامداران خود
را فراهم میکند و در درازمدت امکان اینکه سهامداران از شرکت خارج شوند وجود دارد و
چون این حق برای صاحبان سهام اهمیت بهسزایی داشته موردتوجه قانونگذاران قرار گرفته و
صورت قانونی پیدا کرده (اعظمی9320 ،ش ،ص.)931
 .3منبع حق تقدم
در هر کشور ،حقوق ،ناشی از مقام یا قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن
را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده میشود؛ بنابراین مقصود از منابع حقوق،
صورتهای ایجاد قواعد حقوق است .منابع علم حقوق بهصورت کلی و بر اساس سیر
منطقی میزان ارزش آنها به چهار گروه تقسیم میشوند :قانون ،عرف ،رویه قضایی و
اندیشههای حقوق؛ البته ،میزان ارزش این منابع بر اساس نظامهای حقوقی متفاوت است،
به این صورت که در نظام حقوقی نوشته ،قانون باالترین درجه اهمیت را به خود اختصاص
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میدهد .درحالیکه در نظام حقوقی کامنال ،رویه قضایی بهعنوان منبع اصلی حقوق
پذیرفته شده است؛ بااینحال ،در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنال مانند آمریکا نیز شمار
قوانین وضعشده در هر زمینه چندان فراوان است که دادگاهها بهطور معمول از قانون برای
فصل خصومت استفاده میکنند و اهمیت سنتی کامنال رو به سستی و زوال است
(کاتوزیان9322 ،ش ،ج ،9ص.)13

ً
منبع حق تقدم در حقوق ایران ،قانون میباشد چراکه مقنن صراحتا در ماده 166
ّ
قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت حق تقدم را بهعنوان یکی از حقوق مالی
الیحهی
ِ
وابسته به سهام به رسمیت شناخته است و اگر مقنن چنین تصریحی نداشت ،نمیتوانستیم
چنین حقی را برای سهامداران قائل باشیم حتی اگر دالیل قانعکنندهای این حق را توجیه
میکرد (انصاری1936 ،ش ،ص .)69قانونگذار مواد  166الی  111را به این مسئله
اختصاص داده است .با این وجود برخی از مسائل حقوقی مربوط به این حق ازجمله
ماهیت حق تقدم ،مبنای اختیار مجمع عمومی فوقالعاده در سلب حق تقدم ،امکان اسقاط
ارادی حق تقدم در دوره پذیرهنویسی و ماهیت حق تقدم استفاده نشده ...در بوتهای از ابهام
قرار دارد و امید آن می رود که با توجه به بررسی مبانی و منابع حق تقدم این مسائل نیز به قلم
حقوقدانان مورد حلوفصل قرار گیرد .با توسعه و پیشرفت بازار سرمایه بنا به تصمیم شورای
بورس در تاریخ  9321/99/03امکان دادوستد گواهینامه حق تقدم خرید سهام در دوره
پذیره نویسی در بازار سرمایه میسر گشت و حق تقدم وارد بازار سرمایه شد؛ با امکان معامله
حق تقدم در بازار سرمایه دستورالعملهای اجرایی متعددی 1در خصوص حق تقدم به

 .1دستورالعمل اجرایی دادوستد حق تقدم مصوب  1911/96/11و دستورالعمل اجرایی نحوهی انجام معامالت در
بورس اوراق بهادار تهران مصوب  1913/3/19هیئت مدیر سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل مراحل زمانی
افزایش سرمایه مصوب  35/91/11هیأت مدیر سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایی نحوهی انجام
معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرا بورس ایران مصوب 1931 /11/11
هیئت مدیر سازمان بورس و اوراق بهادار.
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تصویب رسیده است .یکی از موضوعات مطرح در خصوص منابع حق تقدم همین
دستورالعملهای مرتبط با حق تقدم است که آیا در شمار منابع حق تقدم قرار میگیرند؟
جواب چنین مسئلهای را میتوان در ویژگی خود انتظام بودن بازار سرمایه و تحت نظارت
بودن آن جستوجو کرد.
بند دو ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب  9383در تعریف بورس اوراق بهادار
آن را بازاری متشکل و خود انتظام می داند که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله
گران طبق مقررات این قانون مورد دادوستد قرار میگیرد .بند  1ماده مذکور تشکل خود
انتظام را تشکلی میداند که «برای حسن انجام وظایفی که بهموجب این قانون بر عهده دارد
و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفهای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا،
مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی را که الزم میداند ،با رعایت این
قانون ،وضع و اجرا کند ».درواقع خود انتظامی شیوه کارآمد اعمال کنترل است که از طریق
تفویض طیفی از اختیارات در جریان مقررات گذاری صورت میگیرد و قلمرو اصلی آنهم
در هرجایی است که اعمال کنترل از درونبر منافع گروهی خاص در سطح کالن جامعه،
مطلوبتر باشد (انصاری ،تفرشی ،حسینی9319 ،ش ،ص .)998این شیوه از قانونگذاری
بخش مهمی از ساختار مقرراتی بازارهای بورس در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و
همچنین توسعهیافته را در برمیگیرد و اغلب بهعنوان یک استراتژی بزرگتر برای افزایش
کارآمدی مقررات گذاری اوراق بهادار و تمامیت بازار ،در اقتصادهای نوظهور توصیه
میشود ( .)carson, 2011, p.2در رابطه با دستورالعملهای نهادهای خود انتظام ،قانون
بازار اوراق بهادار مصوب  9383دربند  1ماده  ،9برای تشکلهای خود انتظام اختیار تنظیم
مقررات را در نظر گرفته است که میتوان آن را به عبارتی تفویض اختیار بخش عمومی به
بخش خصوصی دانست؛ البته تمامی دستورالعملهای تشکلهای خود انتظام که میتوان
آنها را از مصادیق ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی دانست باید مطابق با قانون
بورس و اوراق بهادار و همچنین کلیه قوانین موضوعه باشند (انصاری ،تفرشی ،حسینی،
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9319ش ،ص)978؛ بنابراین دستورالعملهای موجود در بازار سرمایه نیز در حیطه منابع
قانونی در جهت نحوه معامله حق تقدم در بازار سرمایه قرار میگیرند.
وضعیت در حقوق آمریکا ،قدری متفاوت است همچنان که در مقدمه عنوان شد؛ حق
تقدم در حقوق این کشور ابتدائا محصول رویه قضایی است و در وهلهی اول ،دادگاهها
اقدام به شناسایی و اعطای حق تقدم به سهامداران موجود شرکت ،برحسب ادعای آنها
میکردند ( .)Arega, 2015, p.28این در حالی است که در حقوق کشور ما ،این حق
ابتدابهساکن از طریق حقوق موضوعه و بنا به الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت
 ،1911وارد حقوق شده است .هرچند با گذر زمان و در پی تغییر سیستم کامنال و با
افزایش میزان قوانین مدون این حق در متون قانونی آمریکا ازجمله قانون نمونه شرکتهای
تجاری آمریکا مصوب  1316مورد توجه و شناسایی قرار گرفت (.)ABA, 2008, p.198
تفاوت دیگر در زمینهی منبع حق تقدم در حقوق دو کشور ،تأثیر اساسنامه شرکتها بهعنوان
منبع حق تقدم در حقوق دو کشور است .بدین بیان که علیرغم شناسایی این حق در متن
قانون نمونه شرکتهای تجاری آمریکا ،امکان تراضی و سلب حق تقدم سهامداران برخالف
این قانون وجود دارد و به نحوی در درجه دوم اساسنامهی شرکت ،بهعنوان قانون داخلی
شرکت ،منبع حق تقدم در حقوق آمریکا محسوب میشود .در واقع به دلیل انتقادات،
محدودیتها و مشکالت عملی ناشی از وجود حق تقدم ،ازجمله محدودیت جهت
دسترسی به منابع مالی جدید در بازار سرمایه ،طوالنی شدن روند افزایش سرمایه به دلیل
مدتزمان الزم جهت اعمال حق تقدم و پیچیدگی تخصیص حق تقدم به سهامداران
درنتیجه به وجود آمدن انواع مختلفی از سهام منجمله سهام ممتاز ،سهام خزانه ،رویه
قضایی و قوانین آمریکا به شناسایی حق تقدم بهعنوان قاعده تکمیلی و نه امری روی آوردند
و سعی کردند تا از طریق مکانیسمهای قانونی دیگر ازجمله وظایف امانتی مدیران ،حق
تائید به حمایت از سهامداران بپردازند ( .)Arega, 2015, p.20در حال حاضر قوانین
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ایاالت مختلف آمریکا به تبعیت از ماده  1430قانون نمونه 1به دو دسته تقسیم میشوند.
دسته اول حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند مگر اینکه در اساسنامه پیشبینیشده
باشد و دسته دوم حق تقدم برای سهامداران قائل هستند مگر اینکه اساسنامه این حق را
انکار کرده باشد ( .)ABA, 2008, p.199این در حالی است که مواد قانونی مرتبط با حق
تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخالف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد
(صقری9313 ،ش ،ص .)112فلذا ،حقوق دو کشور در زمینهی منبع حق تقدم تفاوت
قابلتوجهی دارند.
همچنان که عنوان شد یکی از مسائل مورد نیاز جهت بررسی در حقوق ایران ماهیت
حق تقدم در خرید سهام جدید است .حقوق مالی در یک تقسیمبندی سنتی به حقوق مالی
عینی و حقوق مالی دینی تقسیم میشوند .در خصوص ماهیت حقوق سهامداران بهصورت
سنتی حقوق مالی به عینی و دینی ،نظرات متفاوتی
عام در شرکت ،بر اساس تقسیمبندی ِ

ابراز شده است .برخی حقوق سهامداران را عینی دانستند (ستوده تهرانی9321 ،ش ،ج،7
ص )902حال آنکه عدهای دیگر بر دینی بودن این حقوق استدالل کردهاند (عرفانی،
9381ش ،ج ،7ص71؛ اسکینی9317 ،ش ،ص .)978در این میان گروهی نیز به دلیل
ویژگیهای خاص حقوق سهامداران در شرکت و به دلیل عدم امکان تطبیق این نوع از حقوق
مالی با حقوق دینی و عینی بر خاص بودن ماهیت حقوق سهامداران نظر دادهاند (کاتوزیان،
9310ش ،ص.)79
حق تقدم در خرید سهام جدید در حقوق ایران با هیچیک از دو مفهوم حقوق دینی و
حقوق عینی تطبیق نمیکند چراکه حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری (ذمه
دیگری) پیدا میکند (صفایی9313 ،ش ،ج ،9ص )937و بهموجب آن میتواند فعل یا ترک
فعلی را از او بخواهد« .صاحب این حق را دائن یا طلب کار و کسی را که ملزم است مدیون
1. § 6.30. Shareholders’ Preemptive Rights (a) The shareholders of a
corporation do not have a preemptive right to acquire the corporation’s
unissued shares except to the extent the articles of incorporation so provide.
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یا بدهکار می نامند .اصل حق نیز به اعتبار صاحب آن طلب و به لحاظ مدیون تعهد یا دین
نام دارد» (کاتوزیان9310 ،ش ،ص .)91اشکال مهمی که در خصوص دینی بودن حق تقدم
سهامداران در خرید سهام مطرح میشود این است که مجمع عمومی فوقالعاده شرکت
میتواند این حق را طبق ماده  912ل.ا.ق.ت را سلب کند این درحالیکه است که در حقوق
دینی مدیون بهصورت یکجانبه توان سلب دین خود را ندارد چراکه اگر حق تقدم را دینی بر
عهده شرکت بدانیم که باید موجبات ادای دین خود را فراهم سازد؛ ارکان تصمیمگیرنده
شرکت ازجمله مجمع عمومی فوقالعاده نباید این امکان را داشته باشد که دین شرکت را
سلب کند .حق عینی نیز حقی است که شخص ،بهطور مستقیم و بیواسطه ،نسبت به
چیزی (عین معین خارجی ،اشیاء معین مادی) پیدا میکند (امامی9329 ،ش ،ج ،3ص)93
و میتواند از آن به طور مستقیم استفاده کند و الزم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص
دیگر مطالبه کند .فلذا در حق عینی تنها دو عنصر شخص صاحب حق و چیزی که موضوع
حق قرار میگیرد وجود دارد (کاتوزیان9310 ،ش ،ص .)93اشکال مطروحه در خصوص
عینی بودن حق تقدم نیز این است که حق عینی حق مطلق و در برابر همه قابل استناد است
و اگر برای کسی نسبت به مالی حق عینی ایجاد شد قابل سلب کردن نیست (امامی،
9320ش ،ج ،9ص .)37این در حالی است که حق تقدم طبق ماده  912ل.ا.ق.ت قابل
سلب توسط مجمع عمومی فوقالعاده است .اشکاالت مطروحه در خصوص تحلیل
ماهیت حق تقدم در حقوق آمریکا وجود ندارد و در ادبیات نوین حقوق مالی این حق،
حقی قراردادی ناشی از اساسنامه شرکت تلقی شده است چراکه همچنان که عنوان شد
اساسنامه شرکت بهعنوان قرارداد اولیه تأسیس شرکت در شناسایی یا عدم شناسایی این حق
نقش محوری ایفا میکند و درصورتیکه اساسنامه شرکت چنین حقی را برای سهامداران
لحاظ کند از طرف ارکان ادارهکننده شرکت قابل سلب نخواهد بود مگر اینکه اساسنامه
شرکت اصالح شود (.)Andrey, 2014, p.87
فلذا با توجه به ویژگیهای خاص حق تقدم ازجمله قابل سلب بودن آن در حقوق ایران
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نمیتوان ماهیت حق تقدم را بر اساس تقسیمبندی حقوق مالی به حقوق عینی و دینی
تحلیل کرد .فلذا برخی حق تقدم در خرید سهام را حقی با ماهیت خاص دانستهاند (خانی،
9317ش ،ص31؛ انصاری9311 ،ش ،ص .)21حال آنکه مسئله اصلی به خود این
ً
تقسیمبندی برمیگردد چراکه تحلیل مفاهیم حقوقی بر اساس یک تقسیمبندی کامال
وارداتی نهتنها صحیح نیست بلکه منجر به برهم ریختن سایر مفاهیم نیز میگردد (جعفری
خسروآبادی و شهیدی9313 ،ش ،ص .)39نظام حقوقی اموال و مالکیت ایران برگرفته از
حقوقی مالی بهحق عینی یا دینی تقسیمی عاریتی
فقه امامیه است .در واقع تقسیم روابط
ِ

است که نمیتوان احکام و مفاهیم فقهی و حقوقی ما را بهراحتی در قالب آن جای داد و
توجیه کرد .این دو نوع حق ،برفرض که در حقوق رومی ژرمنی جامع تمام روابط حقوقی
باشند ،نمیتواند تمام روابط حقوقی و اعتباری در فقه را در برگیرد؛ مانند حقوقی که
موضوعشان عمل حقوقی است ،ازجمله حق شفعه ،خیار فسخ و شرط ،نه در تقسیم عین و
دین میگنجند و نه با حق عینی و دینی سازگاری کامل دارند .حتی در حقوق رومی ژرمنی
نیز این تقسیمبندی مورد انکار قرار گرفته و مبنای این تقسیم را موهوم دانستهاند و ماهیت
همه حقوق مالی را یکی دانستهاند (نعمتاللهی9381 ،ش ،ص.)999
تقسیم مباحث حقوق خصوصی در کشورهای تابع نظام نوشته ،بر پایه موضوع روابط
حقوقی صورت میگیرد .حقوق مالی به دو بخش عمده حقوق اموال و حقوق تعهدات
تقسیم میشود که اولی حول محور حق عینی و دومی پیرامون حق دینی یا تعهد میچرخد؛
اما تقسیم مباحث در فقه با توجه به اسباب ایجاد روابط اعتباری و حقوقی یعنی اسباب
قهری ضمان ،عقود و ایقاعات صورت میگیرد و موضوعات این روابط ازجمله عین و دین،
نقشی تبعی و فرعی در این زمینه ایفا میکنند .عین و دین در فقه موضوع رابطه حقوقی
هستند نه خود رابطه ،درحالیکه حق عینی و حق دینی در حقوق رومی ژرمنی خود رابطه
حقوقی مربوط به اعمال حقوقی
حقوقی هستند (السنهوری9188 ،م ،ج ،1ص .)19مباحث
ِ
با سه عنصر مهم در ارتباطاند :عمل حقوقی ،رابطه حقوقی و موضوع رابطه حقوقی .در
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حقوقی مالی عبارتاند از :حق عینی و حق دینی که موضوع
حقوق رومی ژرمنی روابط
ِ

اولی ،عین خارجی و موضوع دومی ،رابطهای اعتباري بین دائن و مدیون است؛ اما ازلحاظ
فقهی ،روابط حقوقی عبارتاند از ملک و حق ،ازلحاظ فقهی ،آنچه قابلیت مقایسه با حق
عینی را دارد ،ملک است و آنچه قابلیت مقایسه با حق دینی را دارد ،حق است (نعمت
اللهی9381 ،ش ،ص .)997فلذا مناسب است در جهت بومیسازی مفاهیم حقوقی ،با
توجه به شناسایی مبانی و منابع فقهی و حقوق این حق ،ماهیت حق تقدم بر اساس مفاهیم
فقهی حقوقی حق و ملک تحلیل شود.
 .4نتیجه
حق تقدم سهامداران ،حق مالی ناشی از مالکیت سهام در شرکت است که با افزایش سرمایه
از طریق صدور سهام جدید به سهامداران تعلق میگیرد .این حق در ایران بنا به الیحهی
اصالح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب  1911و در حقوق آمریکا بنا به قانون نمونهی
شرکتهای تجاری ،مورد شناسایی قانونی قرار گرفت .در سیستم حقوقی آمریکا مبنای
ایجاد حق تقدم سهامداران ،پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است.
درواقع اگر شرکت از طریق صدور سهام جدید اقدام به افزایش سرمایه کند و حق تقدم
سهامداران موجود خود در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را مورد شناسایی قرار
ندهد ،حقوق مختلف سهامداران در شرکت کاهش مییابد .ازجمله مهمترین این حقوق،
حق رأی سهامداران ،حق دریافت سود سهامداران و حق دریافت باقیماندهی اموال شرکت
بهموقع انحالل آن است .به این صورت که درصد مالکیت سهام سهامداران با صدور سهام
جدید در شرکت و بهتبع آن حقوق مذکور کاهش مییابند .چراکه سهامداران ،بهتناسب
درصد مالکیت سهام از حقوق مختلف برخوردار میشوند و حق تقدم سهامداران ابزاری
است در جهت پیشگیری از تقلیل درصدی حقوق سهامداران .فلذا ،حقوقدانان چرایی
ایجاد حق تقدم را حفظ حقوق سهامداران عنوان کردهاند .عالوه بر مبنای حقوقی ایجاد حق
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تقدم ،در منابع فقهی نیز قواعد و حقوقی وجود دارد که میتواند مبنای ایجاد حق تقدم
باشد .قاعدهی ال ضرر یکی از مهمترین این قواعد است .از آنجایی که تقلیل و کاهش
نوعی ضرر است ،قاعدهی ال ضرر ابتدائا ضرر رساندن به سهامداران از طریق افزایش
سرمایه را نفی میکند و در مرحله بعد جعل حکم کرده و قاعدهی حق تقدم را بهعنوان
ابزاری در جهت پیشگیری و جبران زیان سهامداران وضع میکند .قاعده سبق ،دومین مبنای
مهم فقهی حق تقدم است .در واقع حق تقدم در خرید سهام جدیدالصدور ،یکی از انواع
حق اولویت است .همچنان که از عنوان این حق پیدا است ،سهامداران تقدم در خرید سهام
جدید شرکت و یا به تعبیری اولویت در خرید سهام جدید شرکت نسبت به سرمایهگذاران
ً
جدید دارند .منبع حق تقدم در حقوق ایران ،قانون موضوعه است .مقنن صراحتا در ماده
ّ
 166الیحهی قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت ،حق تقدم را بهعنوان یکی از حقوق
مالی وابسته به سهام به رسمیت شناخته است با توسعه و پیشرفت بازار سرمایه بنا به تصمیم
شورای بورس سازمان اوراق بهادار تهران مورخه  1913/11/99امکان دادوستد گواهینامه
حق تقدم خرید سهام در دوره پذیرهنویسی در بازار سرمایه میسر گشت و حق تقدم وارد
بازار سرمایه شد؛ با امکان معامله حق تقدم در بازار سرمایه دستورالعملهای اجرایی
متعددی در خصوص حق تقدم به تصویب رسیده است .این دستورالعملهای اجرایی نیز با
توجه به خود انتظام بودن بازار سرمایه در شمار منابع حقوقی حق تقدم قرار میگیرند .ولی
در حقوق آمریکا اولین منبع حقوقی این حق ،رویه قضایی آمریکا بود و بعد از اینکه رویه
قضایی این حق را شناسایی کرد ،قانون نمونهی شرکتهای تجاری آمریکا اقدام به تبیین
قواعد این حق نمود و درنهایت با توجه به تکمیلی بودن قاعده حق تقدم در حقوق آمریکا و
امکان سلب آن در اساسنامهی شرکت ،به نحوی و در درجه دوم اساسنامهی شرکت بهعنوان
قانون داخلی شرکت منبع حق تقدم در حقوق آمریکا محسوب میشود؛ این در حالی است
که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخالف آن در
اساسنامهی شرکت وجود ندارد .فلذا ،حقوق دو کشور درزمینهی منبع حق تقدم ،تفاوت
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قابلتوجهی دارند .در حقوق ایران برخالف حقوق آمریکا ماهیت حق تقدم به دلیل قابل
سلب بودن آن در شمار هیچکدام یک از حقوق عینی و دینی قرار نمیگیرد؛ مسئلهای که به
اساس چنین تقسیمبندی برمیگردد چراکه نظام حقوقی اموال و مالکیت ایران برگرفته از فقه
حقوقی مالی بهحق عینی یا دینی تقسیمی عاریتی است
امامیه است .در واقع تقسیم روابط
ِ

که نمیتوان احکام و مفاهیم فقهی و حقوقی ما را بهراحتی در قالب آن جای داد و توجیه
کرد .این دو نوع حق ،برفرض که در حقوق رومی ژرمنی جامع تمام روابط حقوقی باشند،

نمیتواند تمام روابط حقوقی و اعتباری در فقه را در برگیرد؛ مانند حقوقی که موضوعشان
عمل حقوقی است ،از جمله حق شفعه ،خیار فسخ و شرط که نه در تقسیم عین و دین
میگنجند و نه با حق عینی و دینی سازگاری کامل دارند .در حقوق اسالمی آنچه در مقابل
حق عینی و حق دینی قرار میگیرد حق و ملک است فلذا با توجه به تبیین و منابع فقهی و
حقوقی حق تقدم پیشنهاد میشود در جهت بومیسازی مفاهیم حقوقی ماهیت این حق در
قالب حق و ملک مورد بررسی پژوهشگران حقوق قرار گیرد.
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