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نظریات
انگاریدین

مالکیت سهامداران بر شرکت به  •
عنوان مال اعتباری 

انگاریعین

حق انگاری•



عین انگاری
میبدلمعینیدارایییکبهبهادارورقهدرآنحقوقانعکاسبا،ایجادازپس،شدهتلقیتعهدوقراردادازناشیحقیکابتداسهم•

.شود
.تعهدنهاستعینانتقالآنانتقال؛استیمادومحسوسیمال،سهم•
استالزمبدهکاررضایتکهدینانتقالبرخالف،ندارددیگریاذنبهنیازعینانتقال•
استشدهعینیمالبهمبدلوشدهمنعکسسنددرحقوقکهکندمیتقویترااحتمالاینسندمعاملهقابلیت:سهامرهنوبیعقابلیت•

نقد و ارزیابی  •
سهمورقهنهگفتهسخنسهمفروشوخریدازقانونیمواد•
.باشدمیعینچون،استصحیحآنبیعباشد،بیعموضوعمی توانچوناستعین.استدورمستلزم•
..وحقوقمنفعت،دین،بیع.نیستعینمستلزمبیعجواز•
کنندنمیاثباتراآنانتقالوسهممالیتازبیشچیزیقوانین•
استمالیحقوقمتضمنبلکهنشدهمحسوبمالیحقیامالنفسه،فی،ورقه:بهاداراوراقبازارقانون۱ماده۲۴بند•
آنازاوراقهکاستواقعیاتیمی شودمنتقلآنچه.استورقهذاتیارزشفقداننگربیا«معرف»«نماینده»«سند»تعابیرازاستفاده•

.می کندحکایت

•



:سهموسهمورقهمیانتفکیک•
ارزشسهمورقهآنکهحال.استاسکناسومهسانگارییکسان،مهسدانستنینعالزمه•

معنایبهسهمورقهتلفاما،داراییتلفبااستمساویاسکناستلف.ندارداعتباریومالی

رابطهمچنانه،ورقهتلفبااستمالکیتاثباتدلیلسهمورقه.نیستداراییازبخشیتلف

.باقیستسهامداری
ششمبرنامهق68م:بهاداراوراقازکاغذزدایی•



(التزام)انگاریدین
.استشرکتازسهامدارطلب،سهم.استدینمقولهازسهم•
.بدهکارشرکتواستشرکتطلبکارگذارسرمایه:شودمیبرقراردینوالتزامرابطهحقوقیشخصوسهامدارمیان•
.شودمیمطالبهنیزشرکتسرمایهازقسمتیمنافعمطالبهبرعالوهانحاللصورتدر•
.داردوجودحوالهوبیعطریقازدینیحقیادینانتقالامکان•

نقد و ارزیابی•
:داردحالتدواستشرکتازسهامدارطلب،سهماینکهپذیرشفرضبر•
نشودشناساییسودیاستممکن:اشکال:استمالیسالپایاندرسودپرداختبهشرکتتعهدبهناظرطلب•
رکتشفعالیتزماننهشودمیایجادانحاللازپسحقاین:استسهماسمیمبلغوشرکتداراییبهسهامدارانحقبهناظرطلب•
داشتخواهندرجوعحقسهاماسمیمبلغاندازهبهورشکستگیزماندر•
اصلمینتضوسودآوریحالیکهدر.زیانیاببردسودخواه،دهدمیقرضشرکتبهرامبالغسهامدارکهاستآنمعنایبهانگاریدین•

.استربویقرضیچنینبهالتزامونیستشرکتضماندرسرمایه



حق انگاری
(حقوقوقروضنقود،منفعت،عین،).استمالمصادیقازیکیحق•
نامندمیشرکتیحقیاالشرکهحقراآنوشدهشناختهحقمصادیقازیکی.داردحقیماهیتسهم•
:باشدموثرتواندمیسهامیشرکتگیریشکلمراحلبهتوجه•
گواهیدریافت،تاسیسشرفدرشرکتحساببهواریز،درصد۳۵پرداخت.درصد۲۰تعهد،موسسانمیانقراردادانعقاد•

...وامهاساسنتصویب،موسسعمومیمجمعدعوت،وجوهآوریجمع،فرایندتکمیل،نویسیپذیرهاعالمیهانتشار،بانکی
.شودمیدادهاختصاصسهم،آوردهقبالدر•
استآورده مجموعدرشریکمشاعحصه:حقوقیشخصیتازقبلآوردهماهیت•
ازمدارسهابرخورداریوهاه آوردبانویسانپذیرهوموسسانمیانمالکیترابطهقطع:حقوقیشخصیتازپس...............•

.سهمیاشرکهالحق
.شودمیتبیینحقدرتصرفیاانتقالقالبدربعدیتصرفهرگونه•

نقد و ارزیابی•
.نیستعینحق،..استعینتملیکبیعرهن؛یاوقفبیع،مثل.نیستمشخصحقاینبرمختلفعقوداجرای•
.نیستحقصرفاً.داردپیدرنیزتعهداتیسهم،•
.استحواضحقوقیشخصیتازپسسهمازبرخورداریوگرنه.استالشرکهحقاینماهیتشناختمساله.نکردهحلرامساله•



مالکیت سهامداران بر شرکت به  عنوان مال اعتباری

.رددامبنای این نظریه در رد تقسیم بندی حقوق مالی به حق عینی و حق دینی است که ریشه در حقوق رومی ژرمنی •
.سهمجزئیمشاعازشرکتبهعنوانیکمالاعتباریاست.بهنحومشاعاست(بهعنوانموجودیاعتباری)مالکیتسهامداربرشرکتسهم•
.یعنی هم مالک است و هم مملوک. شرکت در عین حال که مالک اموال و دارایی های خود است، مملوک سهامداران خویش نیز می باشد•
لی فی عین، چیزی است که اگر در خارج وجود یافت، جسمی می باشد دارای طول و عرض و ارتفاع و شامل عین معین و عین کلی در معین و عین ک•

.است( مفهومی اعتباری)الذمه 
است که با تعیین مصداق شبیه عین کلی.میکندسهم هم به عنوان مالی است اعتباری که صرفا پس از انحالل شخصیت حقوقی شرکت، تعین و عینیت پیدا •

.خارجی عینیت پیدا می کند
.ارزش واقعی سهم، رابطه مستقیمی با میزان دارایی و ترازنامه شرکت دارد•
.پشتوانه دارایی ندارد، ارزش قائل نیستندهیچ عقال، برای سهمی که •
رکت، متعلق حق اگرچه به دلیل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت، متعلق حق آنها، اموال و دارایی شرکت نیست، اما غیرمستقیم، این اموال و دارایی ش•

.آنهاست و مصداق خارجی وجود اعتباری شرکت، اموال و دارایی آن است
.غیرمادی همچون شرکتهای تجاری به عنوان یک مفهوم اعتباری صحیح می باشدءاشیاپذیرش اعیان و •
.و امکان برقراری رابطه اعتباری مالکیت اعیان غیرمادی و اعتباری( معین، کلی در معین، فی الذمه)توسعه مفهوم عین•
عقالءسرقفلی، بنای عرف و : صحت بیع حقوق مالی•
.بیع غیر اعیان هم عرفا بیع است•
تملکیک عین به عوض معلوم: مدنیقانون ۳۳8پیشنهاد اصالح م •



نتیجه گیری
.نظریهاخیرموجهتربهنظرمیرسد•

قانون)سهام«توثیق»یا(1بازارم.ق)«خریدوفروش»بههرحال،رویکردقانونگذاردرقوانینمختلفنیزدرتصریحبه•

است،وآنراازمصادیقمالمنقولوغیرمنقول(م.ق402م)عینبرسهامآثارحکمی،حاکیازاعطای(15-24بند91بودجه
.تفکیککردهودرزمرهسایرداراییهابهشمارآوردهاست

وصافقانونیحاکما»بدینتوضیحکهتتبعموضوعبانگرش.لذاالزماستروشتحقیقدرماهیتسهامتغییرپیداکند•
.درجهتشناساییماهیتآن،نیزالزماستموردمداقهقرارگیرد«برسهام

والسالمعلیکمورحمهاهللوبرکاته•


