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  بررسي نحوه انتقال سهام در شركت هاي تجاري
  )15/09/1396،  تاريخ تصويب   08/08/1396تاريخ دريافت ( 

  مجيد رهايي
  يآمل اهللا تيآ واحد ياسالم آزاد دانشگاه يخصوص حقوق يدكتر يدانشجو

  يعباس فرامرز
  حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغانكارشناس ارشد 

 
  چكيده

، ها نصيب، بهره اي وعده تيرها معناي به و تير جمع را آن اي عده. است يافته متفاوتي معاني لغت در سهام
 شش ى اندازه را سهم همچنين. اند كرده تعريف شانس يا قسمت و نصيب را آن اي عده. اند دانسته ها حظ
 با قمار در كه تيرى؛ اند كرده تعبير نيز ديگر معاني به را سهام. اند دانسته نيز مردم مساحات و معامالت در ذرع
 كننده وصل مستقيم خط، »دايره قوس و وتر ميان كننده وصل مستقيم خط« دائره قوسِ، كنند كشي قرعه آن
 جديد حقوقي ي پديده عنوان به سهام. اند دانسته آسمانى ستاره نام را سهم يا، آن ى دايره مركز و رأس ميان
 و حقوق( غيرمادي اموال و) سهم ي ورقه( مادي اموال از تلفيقي سهم. دارد قرار اموال حقوق زمرهي در

 نزديك مادي اموال به را آن كه ايست گونه به مادي اموال خصايص و اوصاف شدن دارا. است) تعهدات
 در. است محدوديت ايجاد عدم و انتقال آزادي بر اصل عام سهامي هاي شركت سهام انتقال در. است كرده

. دارد امكان آن انتقال در محدوديت ايجاد ولي؛ دارد وجود انتقال آزادي اصل خاص سهامي هاي شركت
 عدم بر اصل، محدود مسئوليت با و شخص هاي شركت خانوادگي ماهيت دليل به سهمالشركه خصوص در

 انتقال اين بر عالوه. تجاري شركت اساسنامه در مقرر شرايط حصول صورت در مگر است انتقال قابليت
 تشريفات رعايت و باشد نمي صحيح انتقال، رعايت عدم صورت در كه دارد ويژهاي تشريفات، بانام سهام
 بينام سهام انتقال ولي. باشد داشته استناد قابليت ثالث اشخاص و شركت برابر در انتقال كه شود مي باعث
  . گيرد مي صورت اقباض و قبض با و تشريفات بدون

 
 
 
 

  خاص سهامي هاي شركت، عام سهامي هاي شركت، سهام انتقال، سهام :واژگان كليدي
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  مقدمه
هاي شركت در كارخانه و جز   تعداد برگه ،ها حظها،  نصيب سهام متداول در فارسي را،» ي نوين نامه واژه«در 

سهام جمع سهم و به معني برگ رسيد مبلغي : سهم را  چنين دانسته، اصطالح »فرهنگ عميد«و 1آن، دانسته
از فروش اوراق بهادار  ها آني  هايي كه سرمايه شود و شركت ي يك كارخانه يا شركت گفته مي از سرمايه
  2 .شود، شركت سهامي گويند تشكيل مي

. باشد ه معناي نصيب و بهره ميسهام در معناي اصطالحي، از معناي ادبي خود چندان فاصله نگرفته و بيشتر ب
توان به مواد قانون مدني اشاره كرد، كه سهم را در اين معنا بكار برده، مثل مواد مربوط  در اثبات اين امر مي

  ......و ) الشركه سهم مثالً(و شركت ) االرث سهم مثالً(به ارث 
ي  اليحه 24ي سهم در ماده .توان در قوانين و دكترين حقوقي جستجو كرد تعريف حقوقي سهم را مي

ي شركت سهامي  سهم قسمتي از سرمايه«: شده فيتعرچنين  1347اصالحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 
ي سهم  ورقه. باشد است كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي

ايراد وارد  .»در شركت سهامي دارد ي تعداد سهامي است كه صاحب آن سند قابل معامله ايست كه نماينده
ي شركت تجاري  سرمايه كه يدرصورتداند،  ي شركت مي بر اين ماده اين است كه سهم را قسمتي از سرمايه
 1345قانون بورس اوراق بهادار مصوب  2ي  ماده .باشد مستقل از آورندگان شركا و مختص شركت مي

  :مقرر داشته بود
ها و  ي صادر شده از طرف شركت هاي سهامي و اوراق قرضه سهام شركتاوراق بهادار عبارت است از «

در اين . »داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال است ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه شهرداري
قانون  1م  2بند  3.تعريف مفهوم حقوقي سهام مشخص نشده و سهام از اقسام اوراق بهادار دانسته شده است

  : در تعريف سهم چنين مقرر نموده بود 16/3/1350هاي تعاوني مصوب  شركتتشكيل 
 4.»شود ي تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي ي يك شركت يا اتحاديه سهم واحدي از سرمايه«

  .اليحه بر اين تعريف نيز وارد است 24ايراد وارد بر تعريف م 
                                                            

  1370. تهران، انتشارات بنياد: 5چاپ . ي نوين نامه واژه. قريب، محمد.2
 1379. تهران، چاپ سپهر: 17چاپ . 2جلد . فرهنگ عميد. عميد، حسن . 2
  :اوراق بهادار را به اين صورت تعريف كرده است 1384قانون بورس اوراق بهادار مصوب  2ي مادهاين قانون نسخ شده و  .3
 ).» ... براي مالك عين و يا منفعت آن باشد وانتقال نقلاوراق بهادار، هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل « 
، چاپ اول، تهران،  انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 1ي تجاري، جلد ها شركت حقوق ازعيسي تفرشي، محمد، مباحثي تحليلي  4

 105، ص1387
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  :اند اسكيني در تعريف سهم بيان داشته
هاي غير سهامي تطبيق  الشركه در شركت مفهوم اول با مفهوم سهم: مفهوم دارد 2سهم در حقوق فرانسه «

، يعني آن حقي كه شريك در شركت دارد و مفهوم دوم ...)تضامني، نسبي، با مسئوليت محدود و(دارد 
. كديگر جدا كرده استمفهوم را از ي 2گذار ما اين  قانون. اي كه حق مزبور در آن نوشته  شده است ورقه

نظر  1 .»شود خوانده مي» ي سهم ورقه«اي كه بيانگر اين حق است  و و ورقه» سهم«حق شريك در شركت 
سهم طلب سهامدار نيست و  كه يدرحالاسكيني اين است كه سهم طلب سهامدار از شركت است، 

شود كه در اين خصوص در مبحث ماهيت  ي كه سهم حق مالي است ولي حق ديني محسوب نميباوجود
ي سهم در تعين ماهيت و  بايد گفت كه ورقه حال نيدرع. شود سهام در فصل سوم توضيحات بيشتر ارائه مي

ي  دهي سهم مشخص آور ورقه. ي سهم تعريف نمود توان سهام را با ورقه تعريف سهام نقشي ندارد و نمي
  ... .ميزان سهام، نوع سهام و ازجملهسهامدار در شركت است و خصوصيات سهام مربوط به سهامدار 

  :داند ي ديگر نيز شبيه به تعريف قبل سهم را حق شريك در شركت مي نويسنده
 ديتائيكي حقوقي كه شريك در شركت دارد و ديگري برگ بهادار كه هم اين حق را : معنا دارد 2سهم «

سهام به « :ي شركت است ي معين در سرمايه به نظر پاسبان سهم، حصه 2 .»ي آن است د و هم نمايندهكن مي
ي  شود، براي مثال حصه ي مشاركت هر شريك در هر نوع مشاركت و دارايي مشترك گفته مي معناي حصه

وراث در ماترك يا دارايي شريك در ملك مشاع و حقوق و تعهدات شركا در شركت همگي تحت عنوان 
باشد، معنايي  مدنظرهاي تجاري  اصطالح سهم در حقوق شركت كه يهنگاميي هستند، لكن شناسا قابلسهم 

ي محسوب هاي غير سهام هاي سهامي از شركت ي شركت كند كه يكي از وجوه مميزه خاص را افاده مي
ي شركت سهامي است كه در  در اين حوزه از حقوق، سهم به معناي بخشي از سرمايه چراكه. گردد مي

سهم در شكل برگ . رود يمهاي غير سهامي به كار  ي شركت بخشي از سرمايه عنوان بهالشركه  مقابل سهم
اي  نويسنده 3.كند معين مي ي مزبور، شمار سهم، ارزش اسمي آن و نيز سهم را يابد كه برگهي سهم تجسم م

  :اند ديگر با همين عقيده سهم را چنين بيان كرده
ي نقد ريغي نقدي يا  ي شركت سهامي است، اين حصه ممكن است آورده سهم معرف قسمتي از سرمايه«

توان سهامدار را مالك مشاع در اجزاي دارايي شركت  سهم مال منقول است كه به اعتبار آن نمي. باشد
ي سهم  ي سهم بوده و ورقه بلكه سهامدار، داراي حقوق يا تعهداتي است كه وابسته به ورقهدانست، 

                                                            
 1387. تهران، انتشارات سمت: 12چاپ . 1جلد ). هاي تجاري شركت(حقوق تجارت . اسكيني، ربيعا .1
 106عيسي تفرشي، پيشين، ص. 2
  268، ص 1391حقوق تجارت، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ، محمدرضاپاسبان، . 3

  مقدمه
هاي شركت در كارخانه و جز   تعداد برگه ،ها حظها،  نصيب سهام متداول در فارسي را،» ي نوين نامه واژه«در 

سهام جمع سهم و به معني برگ رسيد مبلغي : سهم را  چنين دانسته، اصطالح »فرهنگ عميد«و 1آن، دانسته
از فروش اوراق بهادار  ها آني  هايي كه سرمايه شود و شركت ي يك كارخانه يا شركت گفته مي از سرمايه
  2 .شود، شركت سهامي گويند تشكيل مي

. باشد ه معناي نصيب و بهره ميسهام در معناي اصطالحي، از معناي ادبي خود چندان فاصله نگرفته و بيشتر ب
توان به مواد قانون مدني اشاره كرد، كه سهم را در اين معنا بكار برده، مثل مواد مربوط  در اثبات اين امر مي

  ......و ) الشركه سهم مثالً(و شركت ) االرث سهم مثالً(به ارث 
ي  اليحه 24ي سهم در ماده .توان در قوانين و دكترين حقوقي جستجو كرد تعريف حقوقي سهم را مي

ي شركت سهامي  سهم قسمتي از سرمايه«: شده فيتعرچنين  1347اصالحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 
ي سهم  ورقه. باشد است كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي

ايراد وارد  .»در شركت سهامي دارد ي تعداد سهامي است كه صاحب آن سند قابل معامله ايست كه نماينده
ي شركت تجاري  سرمايه كه يدرصورتداند،  ي شركت مي بر اين ماده اين است كه سهم را قسمتي از سرمايه
 1345قانون بورس اوراق بهادار مصوب  2ي  ماده .باشد مستقل از آورندگان شركا و مختص شركت مي

  :مقرر داشته بود
ها و  ي صادر شده از طرف شركت هاي سهامي و اوراق قرضه سهام شركتاوراق بهادار عبارت است از «

در اين . »داري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال است ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه شهرداري
قانون  1م  2بند  3.تعريف مفهوم حقوقي سهام مشخص نشده و سهام از اقسام اوراق بهادار دانسته شده است

  : در تعريف سهم چنين مقرر نموده بود 16/3/1350هاي تعاوني مصوب  شركتتشكيل 
 4.»شود ي تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي ي يك شركت يا اتحاديه سهم واحدي از سرمايه«

  .اليحه بر اين تعريف نيز وارد است 24ايراد وارد بر تعريف م 
                                                            

  1370. تهران، انتشارات بنياد: 5چاپ . ي نوين نامه واژه. قريب، محمد.2
 1379. تهران، چاپ سپهر: 17چاپ . 2جلد . فرهنگ عميد. عميد، حسن . 2
  :اوراق بهادار را به اين صورت تعريف كرده است 1384قانون بورس اوراق بهادار مصوب  2ي مادهاين قانون نسخ شده و  .3
 ).» ... براي مالك عين و يا منفعت آن باشد وانتقال نقلاوراق بهادار، هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل « 
، چاپ اول، تهران،  انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 1ي تجاري، جلد ها شركت حقوق ازعيسي تفرشي، محمد، مباحثي تحليلي  4
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يك شركت ي  سرمايهاي از  قطعه سهم،. ي شركت، معرف اين حقوق و تعهدات است لهيوس به جادشدهيا
  1.»واحد مالكيتي، در يك شركت يا كارخانه است نيتر كوچك ي دهنده يا نماينده هر سهم، نشان. است

  ماهيت معامالت سهام : بخش اول
 گيرد و در عرف بازار، ستد قرار مي و يك مال تجاري مورد داد عنوان بهدر بازار سهم و عرف تجارت، سهم 

، حق سهامدار )سهم معاملهموضوع (گيرد  مال بودن سهم مسلم است و در بازار، آنچه مورد معامله قرار مي
مت خود سهام،  كه در بازار در شركت يا آوردة سهامدار به شركت است و طرفين با توجه به ارزش و قي

  .دهند ستد قرار مي و دارد، سهم را مورد داد كننده نييتعبورس عوامل 
است ولي در خصوص ماهيت انتقال  شده رفتهيپذيك اصل  عنوان بهدر مورد سهام، قابليت انتقال 

انتقال، انتقال تعهد است يا تبديل تعهد يا  كه نيادر اينجا . گيري صريحي بين حقوقدانان وجود ندارد موضع
 .ي قرار گيردموردبررسبايد ... تابع انتقال اموال است و 

  تبديل تعهد: بند اول
ي تغيير  جهيدرنتكه  تعهدي كه نياتبديل تعهد از علل سقوط تعهد به شمار آمده است و عبارت است از 

صورت تعهد اول ساقط و تعهد ديگر جايگزين آن يكي از اركان به تعهدي ديگر تبديل گردد كه در اين 
از شرايط  كه نيادوم . شود با انتقال سهام، تعهدي ساقط و تعهد جديدي ايجاد نمي كه يدرحال2.شود مي

در بررسي ماهيت سهم بيان شد كه سهم تا قبل از  كه يدرحالتبديل تعهد وجود دين و تعهد قبلي است، 
پس . هيت سهم در كل دين نيست كه مشمول تبديل تعهد قرار گيردباشد و ما انحالل شركت، دين نمي

   .انتقال سهم مصداق انتقال تعهد و تبديل تعهد نيست
  انتقال طلب: بند دوم

اگر تعهد را دين بدانيم، . اگر انتقال سهم را انتقال تعهد بدانيم بايد بين انتقال دين و طلب تفكيك قائل شد
   .و حواله است انتقال دين فقط ويژة عقد ضمان

  :تعهد طلب باشد، دو فرض وجود دارد كه يدرصورت
شركت در پايان سال مالي متعهد به پرداخت سود به سهامداران باشد؛ اين سود احتمالي است و امكان  - 1

  شركت سودي نبرده باشد كه سهامداران طلبكار آن سود محسوب شوند، اصالًدارد 

                                                            
 1386. تهران، انتشارات بنياد حقوقي ميزان: 3چاپ . 2جلد . حقوق تجارت. عرفاني، محمود. 1
 255، ص 1389، تهران، انتشارات بنياد حقوقي ميزان،  7، چاپ 2ي مقدماتي حقوق مدني، جلد  صفايي، حسين، دوره. 2
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اين حق زماني براي  كه يدرحالركت و مبلغ اسمي سهام باشد، طلب سهامداران نسبت به دارايي ش - 2
شركت حيات  كه يدرصورتباشد،  شده پرداختشركت منحل شود و ديون آن  كهشود  سهامدار ايجاد مي

داشته باشد و منحل نشده باشد، چنين طلبي وجود ندارد و مقتضي اين طلب ايجاد نشده كه سهامدار نسبت به 
   .باشد طلبكارآن 
پس انتقال . قواعد عمومي قراردادها مورد معامله اگر طلب باشد معلوم و معين نيز نيست برحسب نيچن هم

   .سهم مصداق انتقال طلب نيست
  ماهيت خاص معامالت سهام: بند سوم

شود كه  ، مالحظه مي»عرف بازار سهام«و با بررسي  رود يمعرف از منابع حق به شمار  كه نيابا توجه به 
از . گيرد قرار مي»  يك مال مستقل عنوان به«ديد عرف يك مال مستقل تلقي شده و مورد معامله سهام در 

توان  گيرد تا جايي متعدد و متنوع هست كه نه مي ي نيز كه به سهام تعلق ميرماليغطرفي حقوق مالي و 
ماهيت سهام را داراي طبيعتي  جهيدرنتحق عيني دانست و نه حق ديني و  را آنماهيت سهم و حقوق ناشي از 

ي حقوق و تعهدات مربوط به آن نياز به غالبي خاص  كنند كه براي انتقال سهام با كليه خاص و پيچيده مي
  . شود احساس مي
  . معوض و غير معوض ممكن است صورت گيرد صورت بهانتقال سهام 
كدام داراي احكام و آثار خاص كه هر اند شده فيتعردر قانون مدني ) معوض و غير معوض(عقود معين 
باشد كه اين معامالت سهام ممكن است در قالب  معوض ريغتواند معوض يا  مي سهام قرارداد. خود هستند

، سهام گاهي درهرحال. انجام شود) م.ق 10م(اصل آزادي قراردادها  برحسبعقود معين صورت گيرد يا 
اي از حقوق و تعهدات است كه به آن  مجموعه حال نيدرعشود و  مالي مستقل و منقول معامله مي عنوان به

اي خاص و منحصر به خود  دهد كه انتقال اين ماهيت با تمام حقوق متعلق به آن معامله ماهيتي خاص مي
براي انتقال سهام در قالب .ماهيت معامالت سهام را بايد ماهيتي خاص و پيچيده دانست جهيدرنتخواهد و  مي

تواند قالبي مناسب باشد؛ زيرا عقد صلح در عقود و معامالت، معرف نوعي تساهل  عقد معين، عقد صلح مي
توان اين حقوق را منتقل نمود و چون حقوق و  عقد صلح مي لهيوس بهاست و هرگاه حدود حقي مشتبه باشد، 

 توان اين مشخص نيست يا خاص و پيچيده است مي قاًيدقگاهي ) ماهيت و ميزان(تعهدات ناشي از سهام 
ي  نيز در، دستورالعمل ماده گذار قانونعالوه بر اين .قالب معين را قالبي مناسب براي انتقال سهام دانست

هاي دولتي از  سازي شركت خصوصي) موضوع قراردادهاي فروش سهام، واگذاري، مديريت و اجاره(17

يك شركت ي  سرمايهاي از  قطعه سهم،. ي شركت، معرف اين حقوق و تعهدات است لهيوس به جادشدهيا
  1.»واحد مالكيتي، در يك شركت يا كارخانه است نيتر كوچك ي دهنده يا نماينده هر سهم، نشان. است

  ماهيت معامالت سهام : بخش اول
 گيرد و در عرف بازار، ستد قرار مي و يك مال تجاري مورد داد عنوان بهدر بازار سهم و عرف تجارت، سهم 

، حق سهامدار )سهم معاملهموضوع (گيرد  مال بودن سهم مسلم است و در بازار، آنچه مورد معامله قرار مي
مت خود سهام،  كه در بازار در شركت يا آوردة سهامدار به شركت است و طرفين با توجه به ارزش و قي

  .دهند ستد قرار مي و دارد، سهم را مورد داد كننده نييتعبورس عوامل 
است ولي در خصوص ماهيت انتقال  شده رفتهيپذيك اصل  عنوان بهدر مورد سهام، قابليت انتقال 

انتقال، انتقال تعهد است يا تبديل تعهد يا  كه نيادر اينجا . گيري صريحي بين حقوقدانان وجود ندارد موضع
 .ي قرار گيردموردبررسبايد ... تابع انتقال اموال است و 

  تبديل تعهد: بند اول
ي تغيير  جهيدرنتكه  تعهدي كه نياتبديل تعهد از علل سقوط تعهد به شمار آمده است و عبارت است از 

صورت تعهد اول ساقط و تعهد ديگر جايگزين آن يكي از اركان به تعهدي ديگر تبديل گردد كه در اين 
از شرايط  كه نيادوم . شود با انتقال سهام، تعهدي ساقط و تعهد جديدي ايجاد نمي كه يدرحال2.شود مي

در بررسي ماهيت سهم بيان شد كه سهم تا قبل از  كه يدرحالتبديل تعهد وجود دين و تعهد قبلي است، 
پس . هيت سهم در كل دين نيست كه مشمول تبديل تعهد قرار گيردباشد و ما انحالل شركت، دين نمي

   .انتقال سهم مصداق انتقال تعهد و تبديل تعهد نيست
  انتقال طلب: بند دوم

اگر تعهد را دين بدانيم، . اگر انتقال سهم را انتقال تعهد بدانيم بايد بين انتقال دين و طلب تفكيك قائل شد
   .و حواله است انتقال دين فقط ويژة عقد ضمان

  :تعهد طلب باشد، دو فرض وجود دارد كه يدرصورت
شركت در پايان سال مالي متعهد به پرداخت سود به سهامداران باشد؛ اين سود احتمالي است و امكان  - 1

  شركت سودي نبرده باشد كه سهامداران طلبكار آن سود محسوب شوند، اصالًدارد 

                                                            
 1386. تهران، انتشارات بنياد حقوقي ميزان: 3چاپ . 2جلد . حقوق تجارت. عرفاني، محمود. 1
 255، ص 1389، تهران، انتشارات بنياد حقوقي ميزان،  7، چاپ 2ي مقدماتي حقوق مدني، جلد  صفايي، حسين، دوره. 2
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ي خاصي تحت عنوان قالب حقوق گذار قانونتوان گفت  قرارداد فروش و واگذاري سهام سخن گفته كه مي
  .تواند قالبي جديد براي انتقال سهام باشد را مطرح كرده است كه مي» قرارداد واگذاري سهام«

  رژيم حقوقي انتقال سهام : بخش دوم
ي حقوقي ها قالبتواند در  انتقال سهام مي. هاي سهامي است مهم شركت ديفواسهولت در انتقال سهام، از 

 صورت گيرد ولي مقيد به انجام معامله در قالب عقود معين نيست و... بيع و خاص و معين مثل عقد صلح ، 
  . قانون مدني صورت گيرد 10تواند در قالب حقوقي خاصي نباشد و بر اساس ماده مي

  .قانون مدني و شرايط و تشريفات شكلي انتقال رعايت شود 190در انتقال سهام بايد شرايط مقرر در اصل 
  :گيرد هاي سهامي صورت مي هاي زير در شركت تانتقال سهام به حال

  خارج شدن يك شريك از شركت و واگذاري سهام به اعضاي ديگر؛ - 1
  خارج شدن يك شريك از شركت و واگذاري سهام به شخص جديد در شركت؛ - 2
  خارج شدن يك شريك يا چند شريك و واگذاري سهام به اشخاص جديد و اعضاي قبلي شركت؛ - 3
واگذاري شركت و  درواقعي شركت و واگذاري سهام خود به اشخاص كامالً جديد كه كلية اعضا - 4

   .باشد امتيازات آن مي
 وانتقال نقلسهام به ذكر جزئيات نپرداخته است و فقط در چند ماده به  وانتقال نقلقانون تجارت در خصوص 

زيرا . تواند جزئيات انتقال را تعين كند ي شركت مي پس در چنين مواردي اساسنامه. است كرده اشارهسهام 
ندارد، مگر مواردي كه قانون  ها آنو اين مغايرتي با اعمال حق  دارند راسهامداران حق تعيين شرايط انتقال 

  .سهام را ممنوع كرده باشد وانتقال نقلي طوركل به
  .معوض يا غير معوض باشدتواند  تواند قهري يا قراردادي باشد و اين انتقاالت نيز مي انتقال سهام مي

  انتقال قراردادي سهام : بند اول
تواند، سهم  در انتقال ارادي، دارنده مي. ي آن صورت گيرد ممكن است انتقال سهام به درخواست دارنده

   .خود را تحت عناويني مثل بيع، هبه يا صلح، انتقال دهد
. ارزش اقتصادي باشد، قابليت معامله داردسهام مال است و داراي ارزش تجارتي است و هر مالي كه داراي 

نويسي يا فروش در  توانند سهام خود را براي پذيره هاي سهامي خاص نمي شركت«: ت.ق.ا.ل 21طبق ماده 
ها عرضه نمايند و يا با انتشار آگهي و اطالعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي  بورس اوراق بهادار يا توسط بانك

  .».....درت كنند براي فروش سهام خود مبا
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در . است ريپذ امكانفروش سهام شركت سهامي عام، از طريق بورس اوراق بهادار و يا از طريق مزايده 
هاي  ي از روزنامهكيدري سهام، فروش سهام بايد با ذكر مشخصات سهام مورد مزايده،  صورت مزايده

گردد، آگهي شود و در صورت فروش بايد  هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي كثيراالنتشاري كه آگهي
سابق، از دفتر ثبت اعضاي شركت حذف شود اين انتقال بايد در دفتر ثبت سهام شركت قيد  سهم صاحبنام 

اليه صادر شود و مراتب براي  ي المثني به نام منتقل ي موقت سهام با قيد كلمه شود و اوراق سهام يا گواهينامه
  .اطالع عموم آگهي شود

  )قهري(ي راراديغانتقال  :ومبند د
در اينجا . در آن نقشي نداشته باشد توافق وغيرارادي و قهري نيز منتقل شود  صورت بهسهام، ممكن است 

 .دهيم انواع انتقاالت قهري را مورد بيان قرار مي
كه شركت نيز شخصي را . شود اش منتقل مي وقتي سهامدار شركت سهامي، فوت كند، سهام به مدير تركه«

حق، بر سهام  است را  ذي) داند كه قانون براي امر مديريت الزم مي(نامه يا داليل مديريت  داراي وصيت
اي كه در صورت انحالل  مدير تركه استحقاق دريافت منافع و باز پس گرفتن سرمايه. متوفي خواهد شناخت

مدير . واند ادعايي به شركت بنمايدتا او بت  را دارد ديرس يم،  زنده بود كه يدرصورتشركت به خود متوفي 
تواند آن اندازه  توسط شركت حق تقدم دارد و مي منتشرشدهتركه مانند خود متوفي نسبت به  خريد سهام 

  .را بدهد، او نيز ايجاب خريد كند ها آنتوانست ايجاب خريد  سهامي كه خود متوفي مي
تعهد متوفي،  تواند با پرداخت ر تركه ميباشد، مدي نشده پرداختاگر سهام تعهد شده از سوي متوفي 

البته مديران تركه تا حد دارايي متوفي مسئوليت دارند و بيش از آن . را پرداخت كند نشده پرداختي  سرمايه
 حاًيصراعضاي شركت ثبت نمايد، البته اگر  ثبتتواند نام مدير تركه را در دفتر  شركت مي.مسئوليتي ندارند

. توانند درخواست دريافت سود سهام را از شركت بنمايند مي همچنين مديران تركه . شددرخواست كرده با
ي  نشده پرداختي  پرداخت سرمايه مسئول شخصاًسهامدار ثبت شود، مدير تركه  عنوان بهاگر نام مدير تركه 

شود، اين سهم در  با فوت سهامدار سهم به ورثه منتقل مي.ي شركت خواهد بود سهام در صورت مطالبه
 سهم صاحبي  ورثه. شود ي او منتقل مي به ورثه سهم صاحبشركت يك حق است و حق مربوط با فوت 

  .داراي همان حقوق و تعهداتي است كه شخص متوفي داشت
در مورد سهام بانام، بايد شرايط خاصي . گيرد ، با قبض و اقباض صورت ميوانتقال نقلنام باشد  اگر سهام بي

  1.»در دفتر ثبت سهام شركت، به ثبت برسد سهم صاحب عنوان بهود تا نام ورثه، رعايت ش

                                                            
. دانشكده علوم انساني. ي كارشناسي ارشد نامه انيپا. هاي سهامي حقوق ايران و انگليس رژيم حقوقي سهام در شركت. دمعماري، احم. 1

 1375. دانشگاه خوراسگان

ي خاصي تحت عنوان قالب حقوق گذار قانونتوان گفت  قرارداد فروش و واگذاري سهام سخن گفته كه مي
  .تواند قالبي جديد براي انتقال سهام باشد را مطرح كرده است كه مي» قرارداد واگذاري سهام«

  رژيم حقوقي انتقال سهام : بخش دوم
ي حقوقي ها قالبتواند در  انتقال سهام مي. هاي سهامي است مهم شركت ديفواسهولت در انتقال سهام، از 

 صورت گيرد ولي مقيد به انجام معامله در قالب عقود معين نيست و... بيع و خاص و معين مثل عقد صلح ، 
  . قانون مدني صورت گيرد 10تواند در قالب حقوقي خاصي نباشد و بر اساس ماده مي

  .قانون مدني و شرايط و تشريفات شكلي انتقال رعايت شود 190در انتقال سهام بايد شرايط مقرر در اصل 
  :گيرد هاي سهامي صورت مي هاي زير در شركت تانتقال سهام به حال

  خارج شدن يك شريك از شركت و واگذاري سهام به اعضاي ديگر؛ - 1
  خارج شدن يك شريك از شركت و واگذاري سهام به شخص جديد در شركت؛ - 2
  خارج شدن يك شريك يا چند شريك و واگذاري سهام به اشخاص جديد و اعضاي قبلي شركت؛ - 3
واگذاري شركت و  درواقعي شركت و واگذاري سهام خود به اشخاص كامالً جديد كه كلية اعضا - 4

   .باشد امتيازات آن مي
 وانتقال نقلسهام به ذكر جزئيات نپرداخته است و فقط در چند ماده به  وانتقال نقلقانون تجارت در خصوص 

زيرا . تواند جزئيات انتقال را تعين كند ي شركت مي پس در چنين مواردي اساسنامه. است كرده اشارهسهام 
ندارد، مگر مواردي كه قانون  ها آنو اين مغايرتي با اعمال حق  دارند راسهامداران حق تعيين شرايط انتقال 

  .سهام را ممنوع كرده باشد وانتقال نقلي طوركل به
  .معوض يا غير معوض باشدتواند  تواند قهري يا قراردادي باشد و اين انتقاالت نيز مي انتقال سهام مي

  انتقال قراردادي سهام : بند اول
تواند، سهم  در انتقال ارادي، دارنده مي. ي آن صورت گيرد ممكن است انتقال سهام به درخواست دارنده

   .خود را تحت عناويني مثل بيع، هبه يا صلح، انتقال دهد
. ارزش اقتصادي باشد، قابليت معامله داردسهام مال است و داراي ارزش تجارتي است و هر مالي كه داراي 

نويسي يا فروش در  توانند سهام خود را براي پذيره هاي سهامي خاص نمي شركت«: ت.ق.ا.ل 21طبق ماده 
ها عرضه نمايند و يا با انتشار آگهي و اطالعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي  بورس اوراق بهادار يا توسط بانك

  .».....درت كنند براي فروش سهام خود مبا
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  ي ورشكستگي  جهيدرنتانتقال سهام  :بند سوم
ي امور  ي تصفيه و قانون اداره 1311در خصوص شركت ورشكسته بايد مقررات قانون تجارت مصوب 

. اجرا گردد 1318ي امور ورشكستگي مصوب  ي تصفيه ي قانون اداره نامه و آيين 1318ورشكستگي مصوب 
ي اول حق دخالت در اموال  تاجري سهامدار شركت تجاري باشد و ورشكسته شود، در مرحله كه يدرصورت

ي حت وحق انتقال آن را در قالب هيچ عقدي ندارد  مثالً( باشد ي اين اموال سهام مي ازجملهخود را ندارد كه 
مبني (حجري كه قانون تجارت براي شخص ورشكسته  ليدل به). به طلبكار خود انتقال دهد را آنتواند  نمي

شود  در نظر گرفته براي او مدير تصفيه تعين مي) بر حمايت از طلبكاران و عدم دخالت ورشكسته در اموالش
يده و براي تسويه، اموال شخص ورشكسته به فروش رس. ي ديون ورشكسته است كه از وظايف او تسويه

سهام براي پرداخت به طلبكاران ممكن . ي اين اموال سهام است ازجمله. شود ديون طلبكاران پرداخته مي
سهام به عنوان جزئي  درهرحال. است در بورس به فروش رسيده و يا خارج از بورس به مزايده گذاشته شود

ته در آن نقشي ندارد؛ زيرا اين قصد و رضاي ورشكس. شود به فروش رسيده و منتقل مي ورشكستهاز دارايي 
گاهي ممكن است خود شركت . گيرد مقام قضايي و اجرايي صورت مي حكم بهمواردي است كه  از امر

ي  از طبقه ها آنانتقال شركت در حال تصفيه به مدير يا مديران تصفيه يا به اقارب . سهامي ورشكسته شود
با ورشكستگي . اين مورد باطل است برخالفالي ي چهارم ممنوع است و هر انتق اول و دوم تا درجه

شود و براي شركت  يك شخص حقوقي از او گرفته مي عنوان بهشركت، حق دخالت در اموال، از شركت 
ي اموال، شركت منحل  با تصفيه. گيرد عهده مي بر راي امور شركت  ي تصفيه، اداره مدير تصفيه تعين يا اداره

 ها آني   و به شركا به ميزان آورده داكردهيپقي باشد، صورت طلب با كه يدرصورتي شركا  و آورده
گيرد  از دارايي چيزي باقي نماند، به شركاي شركت سهامي چيزي تعلق نمي كه يدرصورت. شود پرداخت مي

در صورت ناتواني شركت از پرداخت ديونش، مسئوليتي مبني بر پرداخت ديون شركت  حال نيدرعو 
  . ندارند

  ي توقيف يا مصادره جهيدرنتانتقال : بند چهارم
متعهد به پرداخت باقي مبلغ اسمي  جهيدرنتشخص سهامدار ممكن است تمام مبلغ سهام را نپرداخته باشد و 

سهامدار به تعهد خود عمل نكند و شركت طلبش را دريافت نكند، شركت  كه يدرصورت. سهام است
. شود ي سهام گفته مي سلب كند كه به اين عمل توقيف يا مصادرهتواند مالكيت سهام را از سهامدار  مي

مديران قصد مصادره و توقيف  كه يدرصورت. تواند در اساسنامه قيد شود ي سهام مي امكان توقيف يا مصادره
سهام را داشته باشند، ابتدا بايد يك اخطار براي سهامدار مبني بر پرداخت باقي مبلغ اسمي سهام بفرستند و 
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كه سهام اين سهامدار را  دارند حق رهيمد ئتيهسهامدار در مهلت مقرر به تعهدش عمل نكند،  كه يورتدرص
  . توقيف كنند

زماني كه شركت بخواهد طلبش را مطالبه  شده گفتهاست، فقط  نشده ينيب شيپتوقيف يا مصادره در قانون 
هاي مربوط به  كثيراالنتشاري كه آگهيي  بايد مراتب را در روزنامه) ي سهام يعني مبلغ تعهد شده(كند 

گردد، آگهي كند و يك مهلت معقول به سهامدار داده شود تا تعهدش را ايفا كند  شركت در آن منتشر مي
  . و باقي مبلغ سهام را پرداخت كند

با مصادره، سهام ممكن است دوباره به شخص ديگري فروخته شود و يا به همان سهامدار پيشين  فروخته 
  . شود

امكان فسخ تصميم مصادره از سوي مديران وجود دارد و اين امكان فسخ، تا قبل از فروش مجدد وجود 
ي سهمش به شركت  با توقيف سهام، شخص ديگر، سهامدار و عضو شركت نيست و بايد گواهينامه. دارد

ي سهامش، تعهداتي نسبت به شركت داشته باشد،  اين شخص قبل از مصادره كه يدرصورت. واگذار شود
  . مسئول ايفاء اين تعهدات است

اليحه رعايت نشود، شركت حق دارد، اين سهام را از طريق بورس اوراق بهادار و يا  35اگر شرايط ماده 
همچنين توقيف ممكن است توسط طلبكار شخص سهامدار باشد و در صورت . مزايده به فروش برساند

ي طلب،  هيتأدتواند سهام سهامدار را توقيف و در صورت عدم  ء تعهد از سوي سهامدار، طلبكار ميعدم ايفا
سهام را به خود اختصاص داده و سهامدار شركت شود و يا آن را در بورس به فروش برساند و در صورت 

از سوي  توقيف طلب ممكن است.از طريق مزايده به فروش برساند را آنعدم امكان ارائه در بورس 
تواند با حكم مقام قضايي  طلبكار سهامدار شركت مي. اشخاص ثالث، خارج از شركت نيز صورت گيرد

  .در بورس يا خارج از بورس به مزايده گذاشته و استيفاء طلب كنند را آنسهام سهامدار را توقيف و 
  ي واگذاري سهام جهيدرنتانتقال : بند پنجم
تواند سهام خود را به شركت واگذار  سهامدار بخواهد عضويتش در شركت را فسخ كند، مي كه يدرصورت

تواند  امكان واگذاري مي .اين امر يعني واگذاري سهام، در مواردي جايز است كه مصادره جايز است. كند
كه مصادره  است نيا درتفاوت مصادره و واگذاري اختياري از سوي سهامدار، . بيني شود در اساسنامه پيش
شود، ولي واگذاري از سوي سهامدار و با اختيار خود او  گيرد و از سوي شركت انجام مي قهري صورت مي

موارد،  نيرازايغدر مصادره باشد و واگذاري  شده دادهمورد واگذاري بايد از موارد اجازه . گيرد صورت مي
  . ي شركت شود دادگاه دارد، زيرا ممكن است واگذاري منجر به كاهش سرمايه حكم بهنياز 

  ي ورشكستگي  جهيدرنتانتقال سهام  :بند سوم
ي امور  ي تصفيه و قانون اداره 1311در خصوص شركت ورشكسته بايد مقررات قانون تجارت مصوب 

. اجرا گردد 1318ي امور ورشكستگي مصوب  ي تصفيه ي قانون اداره نامه و آيين 1318ورشكستگي مصوب 
ي اول حق دخالت در اموال  تاجري سهامدار شركت تجاري باشد و ورشكسته شود، در مرحله كه يدرصورت

ي حت وحق انتقال آن را در قالب هيچ عقدي ندارد  مثالً( باشد ي اين اموال سهام مي ازجملهخود را ندارد كه 
مبني (حجري كه قانون تجارت براي شخص ورشكسته  ليدل به). به طلبكار خود انتقال دهد را آنتواند  نمي

شود  در نظر گرفته براي او مدير تصفيه تعين مي) بر حمايت از طلبكاران و عدم دخالت ورشكسته در اموالش
يده و براي تسويه، اموال شخص ورشكسته به فروش رس. ي ديون ورشكسته است كه از وظايف او تسويه

سهام براي پرداخت به طلبكاران ممكن . ي اين اموال سهام است ازجمله. شود ديون طلبكاران پرداخته مي
سهام به عنوان جزئي  درهرحال. است در بورس به فروش رسيده و يا خارج از بورس به مزايده گذاشته شود

ته در آن نقشي ندارد؛ زيرا اين قصد و رضاي ورشكس. شود به فروش رسيده و منتقل مي ورشكستهاز دارايي 
گاهي ممكن است خود شركت . گيرد مقام قضايي و اجرايي صورت مي حكم بهمواردي است كه  از امر

ي  از طبقه ها آنانتقال شركت در حال تصفيه به مدير يا مديران تصفيه يا به اقارب . سهامي ورشكسته شود
با ورشكستگي . اين مورد باطل است برخالفالي ي چهارم ممنوع است و هر انتق اول و دوم تا درجه

شود و براي شركت  يك شخص حقوقي از او گرفته مي عنوان بهشركت، حق دخالت در اموال، از شركت 
ي اموال، شركت منحل  با تصفيه. گيرد عهده مي بر راي امور شركت  ي تصفيه، اداره مدير تصفيه تعين يا اداره

 ها آني   و به شركا به ميزان آورده داكردهيپقي باشد، صورت طلب با كه يدرصورتي شركا  و آورده
گيرد  از دارايي چيزي باقي نماند، به شركاي شركت سهامي چيزي تعلق نمي كه يدرصورت. شود پرداخت مي

در صورت ناتواني شركت از پرداخت ديونش، مسئوليتي مبني بر پرداخت ديون شركت  حال نيدرعو 
  . ندارند

  ي توقيف يا مصادره جهيدرنتانتقال : بند چهارم
متعهد به پرداخت باقي مبلغ اسمي  جهيدرنتشخص سهامدار ممكن است تمام مبلغ سهام را نپرداخته باشد و 

سهامدار به تعهد خود عمل نكند و شركت طلبش را دريافت نكند، شركت  كه يدرصورت. سهام است
. شود ي سهام گفته مي سلب كند كه به اين عمل توقيف يا مصادرهتواند مالكيت سهام را از سهامدار  مي

مديران قصد مصادره و توقيف  كه يدرصورت. تواند در اساسنامه قيد شود ي سهام مي امكان توقيف يا مصادره
سهام را داشته باشند، ابتدا بايد يك اخطار براي سهامدار مبني بر پرداخت باقي مبلغ اسمي سهام بفرستند و 
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فرار از تعهدات باشد، حتي اگر مديران نيز اين انتقال را اجازه دهند، اين  قصد بهواگذاري  كه يدرصورت
  . انتقال باطل است

كتب حقوق تجارت هم است و نويسندگان  نشده ينيب شيپ صراحتاًواگذاري سهام در قانون تجارت ايران «
اما بايد اين نكته را پذيرفت كه سهامداران بتوانند، اين موضوع را در . اند به بررسي اين مورد نپرداخته

ي نمايند كه چنانچه سهامداري بخواهد سهام خود را به شركت واگذار نمايد، نيب شيپي شركت  اساسنامه
باشد،  شده ينيب شيپي شركت  ن موردي در اساسنامهچني كه يدرصورتپس . بتواند چنين كاري را انجام دهد

سهامدار، اين حق را خواهد داشت كه هر موقع  چراكهمغايرتي با قوانين و مقررات مربوط به شركت ندارد، 
ي شركت  بخواهد به عضويت خود در شركت خاتمه دهد، مگر در مواردي كه چنين كاري در اساسنامه

 1.»ممنوع شده باشد صراحتاً

  انتقال سهام در بورس اوراق  بهادار :سومبخش 
ها يا  سهام شركت دوفروشيخربورس اوراق بهادار به معناي يك بازار متشكل و رسمي سرمايه كه در آن «

شود و  معتبر خصوصي تحت ضوابط قوانيني و مقررات خاصي انجام مي مؤسساتي دولتي يا  اوراق قرضه
هاي راكد و الزامات  و سرمايه اندازها پسانون از صاحبان ي دوم بورس اوراق بهادار حمايت ق مشخصه

  2.»قانوني براي متقاضيان سرمايه است
بر  رندهيگ انتقالدهنده و  انتقال. انتقال سهام در بورس اوراق بهادار، با انتقال در خارج بورس متفاوت است

ي خويش را مبني بر انتقال  اراده) وكيل عنوان به(دهد  اساس سفارش يا دستوري كه به كارگزار خود مي
هاي سهامي است كه با رعايت مقررات و  سهام مورد معامله در بورس نيز مربوط به شركت. كنند اعالم مي

. كارگزاران نيز مكلف به رعايت مقررات موجود در بورس هستند. اند شده رفتهيپذضوابط خاص در بورس 
  .هاي سهامي عام است نتقال سهام شركتانتقال سهام در بورس فقط مربوط به ا

  سازوكار معامالت سهام در بورس :بند اول
سهام را گرفت بايد به يكي از  دوفروشيخرگذاري در بورس و  گذار تصميم سرمايه زماني كه سرمايه

  .كارگزاران مراجعه و دستور خريد و يا فروش را به او بدهد
و فروشنده در بازار  بين خريدار گري واسطه ها آن نقشو كارگزاران، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند 

عامل ، درواقعباشد و  مييافتن خريدار براي فروشنده و فروشنده براي خريدار  ،ها آني  وظيفه. استبورس 
                                                            

 132-130معماري، احمد، پيشين ، ص . 1
  32ص، 1381گذاري سهام، چاپ اول، تهران، نشر نخستين،  ي قيمت دواني، غالمحسين، بورس، سهام و نحوه. 2
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شوند و در كار خود  كارگزاران طي تشريفات خاصي انتخاب مي  .شوند محسوب ميتطابق عرضه و تقاضا 
   .دباشن مي صالحيت، مهارت و دانش الزم را دارا 

داشتن «، »قابليت انجام سريع سفارش« ازجملهدر انتخاب كارگزار بايد فاكتورهايي را در نظر داشت 
دادوستد سهام با «، »سفارش موقع بهانجام «، »هاي داخلي مناسب داشتن سيستم«، »اطالعات مربوط و كافي

  .»خدمات ارائه نحوه«و » ين قيمتتر مناسب
كارگزاران در انجام معامالت، نمايندة خريدار يا .كارگزار ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد

همة كارگزاران موظف به رعايت قوانين و . فروشنده و داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار هستند
هايي كه توسط  بايد سفارش خريد يا فروش را در فرمگذار  با انتخاب كارگزار، سرمايه.مقررات هستند

گذار بايد مبلغ خريد  در سفارش خريد، سرمايه. ، تنظيم كندقرارگرفتهسازمان بورس در اختيار كارگزاران 
گذار عالوه بر  شركت كارگزاري واريز كند و اگر سفارش، فروش باشد، سرمايه حساب بهرا  موردنظرسهام 

ي فروش تكميل كند و در اختيار كارگزار قرار  نامه وكالتفرم  عنوان بهفرم ديگري سفارش فروش بايد 
  1 .دهد

  نحوة معامالت در بورس الكترونيك : بند دوم
. باشد الكترونيك سهام بسيار حائز اهميت مي دادوستدبا توجه به فعاليت رو به گسترش بورس در كشورمان 

شود كه خريداران و فروشندگان با استفاده از فناوري اطالعات  ميبورس الكترونيك به بازار مجازي اطالق «
در بازارهاي اوراق . كنند مرتبط شده و اوراق بهادار را بين خود مبادله مي باهمو مجاري ارتباط الكترونيك 

بازارهاي اوراق بهادار و  ليوتحل هيتجزمعامالت شامل تمامي مراحل انجام معامله از زمان  چرخهبهادار 
پس «. نهايي معامله و تبادل وجود و اوراق بهادار است هيتسورفتن تصميم به خريد يا فروش اوراق تا گ

  .شود يماصلي پيش معامله، معامله و پس از معامله تقسيم  مرحلهمراحل چرخه به سه 
گذاري،  سرمايهها و اطالعات بازار و ناشران، تحليل اوراق بهادار و تصميم براي  دريافت داده: پيش از معامله

  .اوراق بهادار، مديريت سبد و ثبت و ارسال سفارش به بورس مظنهدريافت 
ها در صف دفتر سفارش مركزي، مطابقت  و ترتيب سفارش دادن قرارها ،  دريافت و كنترل سفارش: معامله

  .هاي بازار ها، اجراي معامله و انتشار داده سفارش

                                                            
  32دواني، غالمحسين، پيشين، ص. 1

فرار از تعهدات باشد، حتي اگر مديران نيز اين انتقال را اجازه دهند، اين  قصد بهواگذاري  كه يدرصورت
  . انتقال باطل است

كتب حقوق تجارت هم است و نويسندگان  نشده ينيب شيپ صراحتاًواگذاري سهام در قانون تجارت ايران «
اما بايد اين نكته را پذيرفت كه سهامداران بتوانند، اين موضوع را در . اند به بررسي اين مورد نپرداخته

ي نمايند كه چنانچه سهامداري بخواهد سهام خود را به شركت واگذار نمايد، نيب شيپي شركت  اساسنامه
باشد،  شده ينيب شيپي شركت  ن موردي در اساسنامهچني كه يدرصورتپس . بتواند چنين كاري را انجام دهد

سهامدار، اين حق را خواهد داشت كه هر موقع  چراكهمغايرتي با قوانين و مقررات مربوط به شركت ندارد، 
ي شركت  بخواهد به عضويت خود در شركت خاتمه دهد، مگر در مواردي كه چنين كاري در اساسنامه

 1.»ممنوع شده باشد صراحتاً

  انتقال سهام در بورس اوراق  بهادار :سومبخش 
ها يا  سهام شركت دوفروشيخربورس اوراق بهادار به معناي يك بازار متشكل و رسمي سرمايه كه در آن «

شود و  معتبر خصوصي تحت ضوابط قوانيني و مقررات خاصي انجام مي مؤسساتي دولتي يا  اوراق قرضه
هاي راكد و الزامات  و سرمايه اندازها پسانون از صاحبان ي دوم بورس اوراق بهادار حمايت ق مشخصه

  2.»قانوني براي متقاضيان سرمايه است
بر  رندهيگ انتقالدهنده و  انتقال. انتقال سهام در بورس اوراق بهادار، با انتقال در خارج بورس متفاوت است

ي خويش را مبني بر انتقال  اراده) وكيل عنوان به(دهد  اساس سفارش يا دستوري كه به كارگزار خود مي
هاي سهامي است كه با رعايت مقررات و  سهام مورد معامله در بورس نيز مربوط به شركت. كنند اعالم مي

. كارگزاران نيز مكلف به رعايت مقررات موجود در بورس هستند. اند شده رفتهيپذضوابط خاص در بورس 
  .هاي سهامي عام است نتقال سهام شركتانتقال سهام در بورس فقط مربوط به ا

  سازوكار معامالت سهام در بورس :بند اول
سهام را گرفت بايد به يكي از  دوفروشيخرگذاري در بورس و  گذار تصميم سرمايه زماني كه سرمايه

  .كارگزاران مراجعه و دستور خريد و يا فروش را به او بدهد
و فروشنده در بازار  بين خريدار گري واسطه ها آن نقشو كارگزاران، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند 

عامل ، درواقعباشد و  مييافتن خريدار براي فروشنده و فروشنده براي خريدار  ،ها آني  وظيفه. استبورس 
                                                            

 132-130معماري، احمد، پيشين ، ص . 1
  32ص، 1381گذاري سهام، چاپ اول، تهران، نشر نخستين،  ي قيمت دواني، غالمحسين، بورس، سهام و نحوه. 2
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نهايي معامالت، مديريت و كنترل خطر  هيتسو، انجام امور پاياپاي و دريافت و تأييد معامالت: پس از معامله
  1 .ي از اوراق بهاداردار امانتگذاري، انجام اقدامات شركتي و نگهداري يا  سپرده

معامالتي دسترسي داشته  سامانهمستقيم به  طور بهتوانند  گذاران مي ايران سرمايه بورس فرادر بورس تهران يا 
دسترسي به خط بازار فرايندي است كه طي آن . شود گفته مي» دسترسي به خط بازار«باشند كه به آن 

توسط مشتري از طريق زيرساخت  ها آنو همچنين عمليات تغيير يا انصراف از  دوفروشيخرهاي  سفارش
  . شود معامالتي ارسال مي سامانهدسترسي به خط بازار جهت اجرا به 

 تيدرنهاها و  ، تطبيق سفارشدوفروشيخرهاي  اي است كه دريافت سفارش معامالتي سيستم رايانه سامانه
زيرساخت دسترسي به خط بازار زيرساختي است كه . گيرد ها از طريق آن صورت مي اجراي سفارش

معامالت بر خط بازار در . شود و استفاده مي افتهياستقرارخط بازار توسط عضو   بهدسترسي  منظور به
كارگزار ناظر خود مستقيم وارد سامانة معامالتي بورس اوراق  تيسا وبتواند با استفاده از  گذار مي سرمايه

در انجام معامالت قبل از دريافت سفارش از سامانة معامالتي . سهام نمايد دوفروشيخربهادار شده و اقدام به 
كارگزار ناظر  عنوان بهاين كنترل در شركت كارگزاري كه . ابتدا بايد سقف اعتبار مشتري كنترل شود

مخصوص واريز  حساب بهخريد را  ازيموردنيعني اگر مشتري وجوه . شود است انجام مي شده انتخابمشتري 
نموده است امكان صدور دستور خريد مطابق با ميزان اعتبار وي وجود دارد در غير اين صورت سامانه از 

  .كند  خودداري ميپذيرش دستور خريد 
  فروش استقراضي سهام : بند سوم

  .كند يمو بعداً اقدام به خريد آن  فروشد يمابتدا اوراق بهادار را  گذار هيسرمادر اين فرايند 
اوراق بهادار از كارگزار و فروش آن در بازار و سپس خريد همان ميزان  گرفتن قرضروش استقراضي با 

گردد، اما پولي قرض گرفته  در اين فرايند وام اخذ مي. شود اوراق بهادار در آينده براي اداي قرض انجام مي
گيرنده بايد با  قرض). اگرچه سهام داراي ارزش پولي است(شود  شود بلكه سهام قرض گرفته مي نمي
اگرچه معادل پولي قرض را در (قرض خود را ادا كند ) نه وجه سهام( شده گرفتهگشت دادن سهام قرض بر

). شود استفاده كند ي سهامي كه خريداري ميجا بهتواند  شود مي تاريخي كه وام بازپرداخت مي
  .كند اي بابت اين قرض پرداخت نمي گيرنده هيچ نوع بهره قرض

                                                            
، 1387، 30ي  ، شماره17ي  ي بورس اقتصادي، دوره ، نشريه»ي معامالت در آن نحوهآشنايي با بورس الكترونيك و «منصور، هومن، . 1

 32-31ص 
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كند در برابر كاهش قيمت اوراق سود  سهام و سپس فروش آن اقدام مي گذاري كه به استقراض سرمايه
  .كند خواهد برد و در برابر افزايش يا ثبات قيمت ضرر مي

  تشريفات اختصاصي انتقال سهام  :بخش چهارم
بوده كه عدم رعايت  گذار قانون موردنظردر انتقال سهام تشريفات خاصي، مستقل از قالب حقوقي انتقال، 

اين تشريفات ممكن است بر اساس نوع . شود مورد منجر به بطالن يا عدم نفوذ انتقال سهام مي رحسبب ها آن
در انتقال سهام در هر قالب حقوقي، اين تشريفات بايد  جهيدرنت. نوع شركت سهامي برحسبسهام باشد و يا 

  .مورد لحاظ طرفين قرار گيرد تا انتقال صحيح صورت گرفته باشد
   ل سهام بانامانتقا: بند اول

قانون تجارت براي انتقال سهام بانام، تشريفاتي در نظر گرفته و عدم رعايت تشريفات، ضمانت اجراي قانوني 
مدني  قانون 1290الي  1287ت و مواد .ي اصالحي ق اليحه 40شرايط شكلي انتقال سهام بانام در مواد . دارد

   .است شده انيب
  .دهيم ي اصالحي را مورد تبيين قرار مي اليحه 40ي  ماده بعدازآن وپردازيم  ابتدا به بيان مواد قانون مدني مي

   :قانون مدني 1290 - 1287مواد 
رسمي در  نيمأموري اسناد و امالك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير  اسنادي كه در اداره:  1287

  باشند رسمي است، شده ميتنظبر طبق مقررات قانوني  ها آنحدود صالحيت 
  مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد،: 1288
  ساير اسناد اسناد عادي است، 1287غير از اسناد مذكور در ماده : 1289
نسبت به اشخاص  ها آنمعتبر است و اعتبار  ها آن مقام قائمي طرفين و وراث و  دربارهاسناد رسمي : 1290
  .تصريح كره باشد قانون كه يدرصورتثالث 

  :باشد بنابراين حصول شرايط ذيل الزامي مي
قانوني  اعتبار زينآن نسبت به شركت و اشخاص ثالث  مندرجات ودفتر ثبت شركت، دفتر رسمي باشد  .1

  دارد،
 ثبت دفتردر  وانتقال نقلي امضا وسهام با اسم شركت، رعايت تشريفات ثبت  وانتقال نقلبراي رسميت  .2

  ،ضروري است ناًها، قانو سهام شركت و دفتر ثبت شركت
سهام بانام شركت وكالتاً يا به نمايندگي صورت گيرد، بايد سند وكالت رسمي يا  وانتقال نقلچنانچه  .3

اگر انتقال وكالتاً (مذكور در دفتر ثبت سهام شركت، منعكس شود،  اسناد ثبتنمايندگي قانوني ارائه و شماره 
نمايد، سند وكالت او را با امضا يكي  تواند از وكيلي كه تقاضاي انتقال سهم را مي صورت گيرد، شركت مي

نهايي معامالت، مديريت و كنترل خطر  هيتسو، انجام امور پاياپاي و دريافت و تأييد معامالت: پس از معامله
  1 .ي از اوراق بهاداردار امانتگذاري، انجام اقدامات شركتي و نگهداري يا  سپرده

معامالتي دسترسي داشته  سامانهمستقيم به  طور بهتوانند  گذاران مي ايران سرمايه بورس فرادر بورس تهران يا 
دسترسي به خط بازار فرايندي است كه طي آن . شود گفته مي» دسترسي به خط بازار«باشند كه به آن 

توسط مشتري از طريق زيرساخت  ها آنو همچنين عمليات تغيير يا انصراف از  دوفروشيخرهاي  سفارش
  . شود معامالتي ارسال مي سامانهدسترسي به خط بازار جهت اجرا به 

 تيدرنهاها و  ، تطبيق سفارشدوفروشيخرهاي  اي است كه دريافت سفارش معامالتي سيستم رايانه سامانه
زيرساخت دسترسي به خط بازار زيرساختي است كه . گيرد ها از طريق آن صورت مي اجراي سفارش

معامالت بر خط بازار در . شود و استفاده مي افتهياستقرارخط بازار توسط عضو   بهدسترسي  منظور به
كارگزار ناظر خود مستقيم وارد سامانة معامالتي بورس اوراق  تيسا وبتواند با استفاده از  گذار مي سرمايه

در انجام معامالت قبل از دريافت سفارش از سامانة معامالتي . سهام نمايد دوفروشيخربهادار شده و اقدام به 
كارگزار ناظر  عنوان بهاين كنترل در شركت كارگزاري كه . ابتدا بايد سقف اعتبار مشتري كنترل شود

مخصوص واريز  حساب بهخريد را  ازيموردنيعني اگر مشتري وجوه . شود است انجام مي شده انتخابمشتري 
نموده است امكان صدور دستور خريد مطابق با ميزان اعتبار وي وجود دارد در غير اين صورت سامانه از 

  .كند  خودداري ميپذيرش دستور خريد 
  فروش استقراضي سهام : بند سوم

  .كند يمو بعداً اقدام به خريد آن  فروشد يمابتدا اوراق بهادار را  گذار هيسرمادر اين فرايند 
اوراق بهادار از كارگزار و فروش آن در بازار و سپس خريد همان ميزان  گرفتن قرضروش استقراضي با 

گردد، اما پولي قرض گرفته  در اين فرايند وام اخذ مي. شود اوراق بهادار در آينده براي اداي قرض انجام مي
گيرنده بايد با  قرض). اگرچه سهام داراي ارزش پولي است(شود  شود بلكه سهام قرض گرفته مي نمي
اگرچه معادل پولي قرض را در (قرض خود را ادا كند ) نه وجه سهام( شده گرفتهگشت دادن سهام قرض بر

). شود استفاده كند ي سهامي كه خريداري ميجا بهتواند  شود مي تاريخي كه وام بازپرداخت مي
  .كند اي بابت اين قرض پرداخت نمي گيرنده هيچ نوع بهره قرض

                                                            
، 1387، 30ي  ، شماره17ي  ي بورس اقتصادي، دوره ، نشريه»ي معامالت در آن نحوهآشنايي با بورس الكترونيك و «منصور، هومن، . 1

 32-31ص 
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صحيح است وگرنه در مقابل  نامه وكالتاز دفاتر ثبت اسناد بخواهد و يا به طريق ديگري يقين پيدا كند كه 
  ،)خواهد بود مسئولحب سند، صا

  سند رسمي است، منزله بهها  شركت ثبت دفتراعتبار مندرجات  .4
شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار  ازنظرانتقال بانام سهام شركت، بدون رعايت شرايط قانوني فوق، . 5

   .است
يا وكيل يا نماينده  دهنده انتقالانتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و «: اليحه 40م 

  .قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا كند
گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام  نشاني كامل انتقال ،است نشده پرداختمامي مبلغ اسمي سهم تدر موردي كه 

هدات ناشي از اجراي تع ازنظرقانوني او رسيده و  ي شركت قيد و به امضاي گيرنده يا وكيل يا نماينده
   .سهم معتبر خواهد بود وانتقال نقل

هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط  .تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثبت رسيده و امضا شود هرگونه
  .»شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ازنظرفوق به عمل آيد 

ي است و براي انتقال سهام ناقل يا نماينده يا وكيل ت، انتقال سهام جزء عقود تشريفات.ق.ا.ل 40ماده  برحسب
قرار گيرد اين است  موردتوجهاي كه بايد بر اساس اين ماده  نكته.او بايد دفتر ثبت سهام شركت را امضا كند

، درهرحال.تواند از ايرادات اين ماده محسوب شود كه در انتقال تنها امضاي ناقل كافي است كه اين مي
قانون تجارت به شكل انتقال اهميت داده و صحت قرارداد را به رعايت شرط شكلي مقيد توان گفت  مي

زمان انتقال سهام بانام  كه يدرصورت.كرده است و صحت و اعتبار انتقال ارتباطي با قالب حقوقي انتقال ندارد
مام مبلغ اسمي ي كند ولي اگر ت باشد، فقط ناقل دفتر ثبت را امضا شده پرداختتمامي مبلغ اسمي سهام 

اليه همراه آدرس او در دفتر ثبت  اليه بايد دفتر را امضا و مشخصات منتقل باشد ناقل و منتقل نشده پرداخت
كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ «: اليحه  34ماده بر اساس . شركت درج شود

آن را به ديگري انتقال دهد بعد از انتقال  ،بلغ اسميتمام م هيتأدقبل از  كه يدرصورتباشد و  اسمي آن مي
 40، قسمت دوم اين ماده با ماده »دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد بود ،سهم

دليل بيان . با انتقال سهام، نام و آدرس سهامدار جديد بايد قيد گردد 40ماده  برحسبهمپوشاني دارد، زيرا 
. شود ماده بر اين اساس است كه سهام با تمام حقوق و تعهدات وابسته به آن منتقل مي اين مسئله در اين دو

انتقال  درواقعشود و  سهامدار جديد با كسب مالكيت نسبت به سهام مسئول تعهدات سهام محسوب مي
اي و ضمانت اجر 40آمره بودن ماده  باوجود«. باشد سهام، انتقال تعهد پرداخت مبلغ اسمي سهام نيز مي

دفتر  ،ها ، در بسياري از شركت)و عدم قابليت استناد سهام وانتقال نقلاعتباري  يعني بي(در آن  شده ينيب شيپ
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 صورتجلسات مجامع  در صورت ثبت آنثبت سهام وجود ندارد و واگذاري سهام با توافق طرفين و 
خواهد به او  بانام، تصديقي كه در دست دارد، به شخصي كه مي سهم صاحب،  در بعضي كشورها .ديرگ مي

 شده دادهو از طرف شركت به او  قبالً شده چاپي ديگري كه  سپارد و در پشت آن يا ورقه انتقال دهد، مي
قانون تجارت قيد كرده است كه  اگرچه. فرستد يمو براي دفتر شركت  سدينو يماست، انتقال را 

يا توسط وكيل، انتقال را در دفتر شركت تصديق و امضا  نمايد، مانعي وجود ندارد  شخصاًبايد،  سهم صاحب
را در  ها آنمثل آن است كه  ناًيعشخص اين اوراق را امضا كرد،  كه يوقتكه به طريق فوق اقدام شود، زيرا 

دليل نيز اين  ممكن است به همين 1.»دفتر امضا كرده باشد، زيرا مقصود از دفتر، اسناد اداري شركت است
 .موضوع از طرف مراجع صالح مورد اعتراض قرار نگرفته باشد

  نام سهام بي انتقال: بند دوم
شد  اسناد در وجه حامل، در معامالت وارد شوند، انتقال اشياء منقول با قبض و اقباض انجام مي كه نياقبل از 

  . گرفت منقول با تشريفات معيني صورت مي غير  و انتقال اموال
باشد،  مي... نام داراي حقوقي است كه شامل وجه نقد و مال منقول و طلب و  ي يك سهم بي امروزه دارنده

  .گرفته است به خودمنقول  ءيشي آن حقوق است و اين سند، خاصيت مالكيت  ي سهم هم نماينده ورقه
ي اشياء منقول و مقررات تابع مقرراتي است كه در قانون مدني برا ناًيعنام،  به اين جهت انتقال سهم بي

.. باشد ، ميمقررشدهبراي اسناد در وجه حامل  334تا  320ي  خاصي كه در باب پنجم قانون تجارت از ماده
اين اسناد چون  .باشد نام نيز مي سهام بي ازجملهاين مقررات چون كلي است، شامل ساير اسناد در وجه حامل 

مگر رود  مالك چنين سندي به شمار مي يا دارنده، تصرفماسناد در وجه حامل است،  در حكمنام و  بي
  .دسبرخالف حكم مزبور به اثبات  كه نيا

هيچ  گيرد و با قبض و اقباض صورت مي ها آنقواعد حاكم بر اسناد در وجه حامل، كه انتقال  برحسب
گيرد و  نيز با قبض و اقباض صورت مي نام يبانتقال سهام  ؛ها ضرورت ندارد تشريفات خاصي براي انتقال آن

  ..تشريفات ديگري ندارد
  :نيز به همين نكته پرداخته است 1347اصالحي قانون تجارت  ي اليحه 39ماده 

مگر خالف آن ثابت ، شود سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي صورت بهنام  سهم بي«
 حكم درنام  موقت سهام بي ي گواهينامه. آيد و اقباض به عمل ميسهام به قبض  گونه نيا وانتقال نقل. گردد
  .»باشد نام مي ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بي ازلحاظنام است و  يسهام ب

                                                            
 98اعظمي زنگنه، عبدالحميد، پيشين، ص  .1

صحيح است وگرنه در مقابل  نامه وكالتاز دفاتر ثبت اسناد بخواهد و يا به طريق ديگري يقين پيدا كند كه 
  ،)خواهد بود مسئولحب سند، صا

  سند رسمي است، منزله بهها  شركت ثبت دفتراعتبار مندرجات  .4
شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار  ازنظرانتقال بانام سهام شركت، بدون رعايت شرايط قانوني فوق، . 5

   .است
يا وكيل يا نماينده  دهنده انتقالانتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و «: اليحه 40م 

  .قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا كند
گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام  نشاني كامل انتقال ،است نشده پرداختمامي مبلغ اسمي سهم تدر موردي كه 

هدات ناشي از اجراي تع ازنظرقانوني او رسيده و  ي شركت قيد و به امضاي گيرنده يا وكيل يا نماينده
   .سهم معتبر خواهد بود وانتقال نقل

هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط  .تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثبت رسيده و امضا شود هرگونه
  .»شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ازنظرفوق به عمل آيد 

ي است و براي انتقال سهام ناقل يا نماينده يا وكيل ت، انتقال سهام جزء عقود تشريفات.ق.ا.ل 40ماده  برحسب
قرار گيرد اين است  موردتوجهاي كه بايد بر اساس اين ماده  نكته.او بايد دفتر ثبت سهام شركت را امضا كند

، درهرحال.تواند از ايرادات اين ماده محسوب شود كه در انتقال تنها امضاي ناقل كافي است كه اين مي
قانون تجارت به شكل انتقال اهميت داده و صحت قرارداد را به رعايت شرط شكلي مقيد توان گفت  مي

زمان انتقال سهام بانام  كه يدرصورت.كرده است و صحت و اعتبار انتقال ارتباطي با قالب حقوقي انتقال ندارد
مام مبلغ اسمي ي كند ولي اگر ت باشد، فقط ناقل دفتر ثبت را امضا شده پرداختتمامي مبلغ اسمي سهام 

اليه همراه آدرس او در دفتر ثبت  اليه بايد دفتر را امضا و مشخصات منتقل باشد ناقل و منتقل نشده پرداخت
كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ «: اليحه  34ماده بر اساس . شركت درج شود

آن را به ديگري انتقال دهد بعد از انتقال  ،بلغ اسميتمام م هيتأدقبل از  كه يدرصورتباشد و  اسمي آن مي
 40، قسمت دوم اين ماده با ماده »دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد بود ،سهم

دليل بيان . با انتقال سهام، نام و آدرس سهامدار جديد بايد قيد گردد 40ماده  برحسبهمپوشاني دارد، زيرا 
. شود ماده بر اين اساس است كه سهام با تمام حقوق و تعهدات وابسته به آن منتقل مي اين مسئله در اين دو

انتقال  درواقعشود و  سهامدار جديد با كسب مالكيت نسبت به سهام مسئول تعهدات سهام محسوب مي
اي و ضمانت اجر 40آمره بودن ماده  باوجود«. باشد سهام، انتقال تعهد پرداخت مبلغ اسمي سهام نيز مي

دفتر  ،ها ، در بسياري از شركت)و عدم قابليت استناد سهام وانتقال نقلاعتباري  يعني بي(در آن  شده ينيب شيپ
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در ماده  .دانسته است نام يبدر حكم سهام  آن راو  ذكرشدهنام نيز  ي موقت سهام بي گواهينامه 39ي  در ماده
صدور ورقه  ،نشده تمام مبلغ اسمي هر سهم پرداخت كه يمادام« :مقررشده است كه 1347اليحه قانوني  30

 .نام ممنوع است نام يا گواهينامه موقت بي سهم بي

وانتقال آن تابع مقررات مربوط به  سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهد شد كه نقل گونه نيكننده اتعهد به 
 شود، از اين ماده دو نتيجه حاصل مي. »وانتقال سهام بانام است نقل

داند به هنگام  در غير اين صورت شركت نمي. شود نشده سهم تضمين مي پرداخت مبلغ پرداخت :الف
 .گونه عمل نمايد و به چه كسي مراجعه كندنشده سهم چ وصول مبلغ پرداخت

تعهد ورقه  ،نويسي اينكه به هنگام پذيره مگرنام نمايد  تواند از ابتدا اقدام به انتشار سهام بي شركت نمي: ب
 .ورقه اقدام به ابتياع نموده باشند گونه نيها نيز با ا قرار داده باشد و آننويس  در اختيار پذيره نام سهام بي

 حال نيباا. تا پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام شركت معلق خواهد ماند نام يدر اين صورت نيز صدور سهم ب
ت سهام و ازلحاظ ماليات بر درآمد، مشمول مقررا نام است نام، در حكم سهام بي گواهينامه موقت سهام بي

   ).1366/ 3/12مستقيم مصوب  يها اتيو تبصره آن از قانون مال 48ماده( باشد يم نام يب

سهم خود را قبل از  كه يباشد و درصورت ابتياع سهم، مسئول پرداخت مبلغ اسمي آن ميتعهد م كه ييازآنجا
 تمام مبلغ اسمي آن به ديگري انتقال دهد، هيتأد

مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد ) يعني خريدار(بعد از انتقال دارنده سهم اليحه  34ماده  برحسب
فروشنده  1347اليحه قانوني  244ماده  2نام بوده باشد بر اساس بند  اگر سهم مورد انتقال بي جهت نيبد .بود
  ؛كيفري است بيتعق قابل

هزار ريال تا پانصد هزار ريال،  از سه ماه تا يك سال، يا به جزاي نقدي از پنجاه يبياشخاص زير به حبس تأد«
 : ...يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد

بفروشد، يا به شده باشد، صادر كند و يا  كه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت را قبل از آن نام يهر كس سهم ب - 2
   .»دمعرض فروش گذار

  هاي سهامي عام و سهامي خاص  انتقال در شركت :بخش پنجم
ها آنچه مالك اعتبار است  شوند و در اين شركت هاي سرمايه محسوب مي هاي سهامي از شركت شركت

 ي شركا به شركت است ولي شخصيت شركا در آن نقشي ندارد و مناط اعتبار محسوب سرمايه و آورده
ي اين امر آزادي در انتقال سهام است و شريك بدون وجود مانع، بخصوص در شركت  نتيجه. شود نمي

   .تواند سهام خود را منتقل و از شركت خارج شود سهامي عام، مي
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كه شخصيت شركا در آن مالك ...  داشتن حالت خانوادگي يا دوستانه و  ليدل بههاي شخص  ولي شركت
و يا حتي  گذار قانونالشركه است مگر در صورت حصول شرايطي كه  است، اصل بر عدم امكان انتقال سهم

  1.ها مشخص كرده است ي اين شركت اساسنامه
انتقال سهام شركت سهامي  حال نيدرعهاي سهامي اصل بر آزادي انتقال سهام است  در شركت نكهيباا

تواند در  نمي رهيمد ئتيهدر شركت سهامي عام مجامع و . هايي مواجه شود تواند با محدوديت خاص مي
انتقال سهام اشخاص سهامدار محدوديت ايجاد كند و موافقت آنان در انتقال سهام الزم نيست و همچنين در 

  . قال سهام مانع و محدوديت مقرر كردتوان در انت ها نيز نمي ي اين شركت اساسنامه
تواند مشروط به موافقت  سهام نمي وانتقال نقلهاي سهامي عام  در شركت«: 1347اليحه قانوني 41ه ماد

  . »مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود
  .  آن وجود ندارد برخالفي امري دارد و امكان توافق  اين ماده جنبه

 است وتعداد سهامداران اين نوع شركت زياد بعالوه .  باشد موارد سكوت قانون مي صالحيت اساسنامه در
  . كند ميچنين شرطي مشكالت فراواني را براي سهامداران ايجاد  اعمال

در اساسنامه انتقال سهام را محدود  توان يماليحه  41مفهوم مخالف ماده  برحسبدر شركت سهامي خاص 
هاي سهامي  كننده انتقال سهام شركت شيوه معمول درج شروط محدود. كرد... به موافقت مجمع عمومي و

هاي سهامي  اين قاعده يعني، امكان ايجاد محدوديت در انتقال سهام شركت. خاص، درج در اساسنامه است
اصل بر آزادي انتقال  درهرحالبيني شود، يعني  سنامه پيشاست در اسا» ممكن«باشد بلكه  خاص، اصل نمي

به اين دليل  درواقعها وجود دارد  امكان ايجاد محدوديت در انتقال سهام اين شركت كه نيادليل . سهام است
باشد و يا حالت دوستانه يا  شده ليتشكها از تعداد كمي شريك  است كه گاهي ممكن است اين شركت

  .اي به ورود اشخاص ناخواسته در شركت نداشته باشند داشته باشد كه شركا عالقه ...اي و  حالت حرفه
باشد، شخص خواهان خروج در  شده ينيب شيپها  شرط موافقت در انتقال سهام اين شركت كه يدرصورت

در اين حالت امكان انحالل شركت . شود صورت عدم كسب موافقت در انتقال، زنداني سهام خود مي
اين مسئله  حل راه .باشد اليحه نمي 201، زيرا اين مورد از موارد انحالل شركت، مقرر در ماده وجود ندارد

را پيدا كنند تا سهم  شركت موردنظريا خود شركا سهم او را بخرند، يا اشخاص تواند اين باشد كه  مي
كند و سرمايه خود را به  ديبازخرسهم شريك خواهان خروج را ، شركت يا شريك خواهان خروج را بخرد

                                                            
 296پاسبان، محمد رضا، پيشين، ص. 1

در ماده  .دانسته است نام يبدر حكم سهام  آن راو  ذكرشدهنام نيز  ي موقت سهام بي گواهينامه 39ي  در ماده
صدور ورقه  ،نشده تمام مبلغ اسمي هر سهم پرداخت كه يمادام« :مقررشده است كه 1347اليحه قانوني  30

 .نام ممنوع است نام يا گواهينامه موقت بي سهم بي

وانتقال آن تابع مقررات مربوط به  سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهد شد كه نقل گونه نيكننده اتعهد به 
 شود، از اين ماده دو نتيجه حاصل مي. »وانتقال سهام بانام است نقل

داند به هنگام  در غير اين صورت شركت نمي. شود نشده سهم تضمين مي پرداخت مبلغ پرداخت :الف
 .گونه عمل نمايد و به چه كسي مراجعه كندنشده سهم چ وصول مبلغ پرداخت

تعهد ورقه  ،نويسي اينكه به هنگام پذيره مگرنام نمايد  تواند از ابتدا اقدام به انتشار سهام بي شركت نمي: ب
 .ورقه اقدام به ابتياع نموده باشند گونه نيها نيز با ا قرار داده باشد و آننويس  در اختيار پذيره نام سهام بي

 حال نيباا. تا پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام شركت معلق خواهد ماند نام يدر اين صورت نيز صدور سهم ب
ت سهام و ازلحاظ ماليات بر درآمد، مشمول مقررا نام است نام، در حكم سهام بي گواهينامه موقت سهام بي

   ).1366/ 3/12مستقيم مصوب  يها اتيو تبصره آن از قانون مال 48ماده( باشد يم نام يب

سهم خود را قبل از  كه يباشد و درصورت ابتياع سهم، مسئول پرداخت مبلغ اسمي آن ميتعهد م كه ييازآنجا
 تمام مبلغ اسمي آن به ديگري انتقال دهد، هيتأد

مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد ) يعني خريدار(بعد از انتقال دارنده سهم اليحه  34ماده  برحسب
فروشنده  1347اليحه قانوني  244ماده  2نام بوده باشد بر اساس بند  اگر سهم مورد انتقال بي جهت نيبد .بود
  ؛كيفري است بيتعق قابل

هزار ريال تا پانصد هزار ريال،  از سه ماه تا يك سال، يا به جزاي نقدي از پنجاه يبياشخاص زير به حبس تأد«
 : ...يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد

بفروشد، يا به شده باشد، صادر كند و يا  كه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت را قبل از آن نام يهر كس سهم ب - 2
   .»دمعرض فروش گذار

  هاي سهامي عام و سهامي خاص  انتقال در شركت :بخش پنجم
ها آنچه مالك اعتبار است  شوند و در اين شركت هاي سرمايه محسوب مي هاي سهامي از شركت شركت

 ي شركا به شركت است ولي شخصيت شركا در آن نقشي ندارد و مناط اعتبار محسوب سرمايه و آورده
ي اين امر آزادي در انتقال سهام است و شريك بدون وجود مانع، بخصوص در شركت  نتيجه. شود نمي

   .تواند سهام خود را منتقل و از شركت خارج شود سهامي عام، مي
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كمتر از حداقل قانوني نبايد باقيمانده شركت  ي ، سرمايهسهام ديبازخراز بعد البته . كاهش دهداو ميزان سهم 
ي شركت كسر و در اختيار او قرار داده  سهام؛ مبلغ سهام شريك خواهان خروج از سرمايه ديبازخر در. باشد
ي خريد سهام  منزله بهتواند سهام شريك را نگه دارد، زيرا  نمي شركت. (شود شود و سهام او باطل مي مي

 ).اليحه اصالحي منع شده است 198توسط خود شركت است كه اين امر در ماده 

  مختلط سهامي شركت درانتقال سهام  :بخش ششم
. شود اين شركت از يك عده شريك سهامي و يك عده شريك ضامن تشكيل مي 162ماده  اساس بر

مطلق و (هستند، مسئوليتشان به ميزان سهم و مسئوليت شركاي ضامن، تضامني  سهم صاحبشركايي كه 
كار يا  صورت به ها آن هيسرماآورند، بلكه  نقدي به شركت نمي هيسرماشركاي ضامن، . است) نامحدود

اين شركت در مقايسه با شركت  1.شود مي          ، تعيين درصد صورت بهنيز  ها آنباشد و سود  صنعت مي
در شركت مختلط غير سهامي سهم شريك با مسئوليت . سهام آزاد است معاملهمختلط غير سهامي در 

است و شخصيت  وانتقال نقلهاي سهامي قابل  و مانند سهام شركت ديآ يدرمسهام  صورت بهمحدود 
  .اهميتي ندارد سهم صاحبشركاي 

و مانند سهام  ديآ يدرمسهام  صورت بهشركا با مسئوليت محدود  الشركه سهمدر شركت مختلط سهامي، 
ها، شخصيت شركاي با مسئوليت  در اين شركت. باشد هاي سهامي، فروش سهام آن، آزاد مي شركت
در اين  .هاي سهامي هستند شود و شركا در حكم صاحبان سهام شركت در نظر گرفته نمي وجه چيه بهمحدود 
 نيتأمي شركت را  سرمايه كه يدرصورتكند و  نيتأمتي ندارد شريك ضامن سرمايه را ها ضرور شركت

او ضامن طبل  درهرحال. ديآ يدرمي او نيز به سهام  است و آورده» سهم«كرد، در حكم شريك صاحب 
تضامني و  درهرحالولي مسئوليت او  ديآ يدرمسهام  صورت بهي او  سرمايه نكهيبااطلبكاران است و 

گيرند  امور شركت را بر عهده مي ادارهشريك يا شركاي ضامن با انجام كار و صنعت خود  .نامحدود است
به نسبت نصف يا ثلث يا ربع  ها آنكنند و معموالً سهم  و در پايان سال قسمتي از منافع شركت را دريافت مي

ئوليت محدود شريك سهامي اشكالي شريك با مس عنوان بهحضور شخص حقوقي  .گردد منافع تأديه مي
  :ضامن دو نظر وجود دارد  عنوان بهندارد، ولي در خصوص حضور شخص حقوقي 

  گذارد، بايد حتماً شخص حقيقي باشد،  شريك ضامن چون كار و صنعت را در شركت مي) الف
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بنابراين تواند، ضمانت كند و تضمين بدهد،  قانون تجارت چون شخص حقوقي مي 588ماده  اساس بر) ب
تنها موضوع . حقوقي اشكالي ندارد ازلحاظشريك ضامن،  عنوان بههاي مختلط  مشاركت آن نيز در شركت

هاي تجاري بايد  شركت هيكلمورد اشكال، مديريت شخص حقوقي بر شركت است، زيرا مديريت عامل 
ي شركت ذكر گردد كه  نامه شركتشخص حقيقي باشد و براي رفع اين اشكال كافي است در اساسنامه يا 

مدير شركت انتخاب كنند و  عنوان به، شخص يا اشخاص ديگري را اردارندياختشريك يا شركاي ضامن 
ي هر دو شريك با مسئوليت محدود  چون در اين شركت سرمايه جتاًينت.شود يماشكال برطرف  بيترت نيا به

باشد، حتي شركاي تضامني نيز نياز به كسب  انتقال اين سهام آزاد مي. ديآ يدرمسهام  صورت بهو تضامني، 
  .موافقت براي انتقال سهام ندارند

  آثار حقوقي انتقال سهام  :بخش هفتم
شود كه عالوه بر طرفين،  بر اساس اصل نسبي بودن قراردادها، با انتقال سهام، آثاري بر طرفين قرارداد بار مي

  .گيرد قرار مي ريتأثبرخالف اصل نسبي بودن قراردادها، اشخاص ثالث يعني شركت را نيز تحت 
  انتقال حقوق و تعهدات ناشي از سهم: بند اول

) قانوني يا قراردادي(مقام  اليه در هر دو حالت، قائم منتقل. شود قهري يا قراردادي منتقل مي صورت بهسهام 
اليه مسئول انجام تعهدات  ممكن است سهام داراي تعهداتي باشد، در اين صورت منتقل. باشد يناقل م

اليه  شود، زيرا با انتقال سهام مالكيت سهام به همراه تمام تعهدات مربوط به آن به تمليك منتقل محسوب مي
اگر مبلغ اليحه  34بر اساس ماده . ي سهام است شده تعهداز تعهدات سهامداران پرداخت مبلغ . ديآ يدرم

سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن  ي دارنده بعد از انتقال سهام، باشد، نشده پرداختاسمي سهم كامالً 
تعهد ديگري كه ممكن است مربوط به .را در پي دارد خريدار،و متعهد شدن  ناقلمعافيت و  خواهد بود

ممكن است شركت سهام جديد صادر كند و خريداراني كه . سهام است رزشا اضافهسهام باشد، پرداخت 
سهامداران فعلي شركت نيستند؛ اين سهام جديد را خريداري كنند، شركت عالوه بر مبلغ اسمي سهام، تعهد 

 كه يدرصورت. سهام است ارزش اضافه عنوان بهكند و آن پرداخت مبلغي  ديگري نيز بر آنان تحميل مي
اند، اين تعهد را ادا نكرده باشند و سهام را به ديگري انتقال  كه سهام جديد را خريداري كردهخريداراني 

تعهدات گاهي .ي خريدار اين سهام است دهند، انجام اين تعهد، يعني پرداخت اضافه ارزش سهام بر عهده
مربوط به شخص بعضي تعهدات  درواقعبه سهامدار؛  مربوطمربوط به سهام و مالكيت سهام است و گاهي 

ايفاء تعهدات، توسط خريدار؛ . شود سهامدار در شركت است و از تبعات سهام و مالكيت آن محسوب نمي
يعني (شركت نيز تنها ايفاء اين نوع تعهدات . تنها مربوط به تعهدات مربوط به سهام است و نه سهامدار سابق

كمتر از حداقل قانوني نبايد باقيمانده شركت  ي ، سرمايهسهام ديبازخراز بعد البته . كاهش دهداو ميزان سهم 
ي شركت كسر و در اختيار او قرار داده  سهام؛ مبلغ سهام شريك خواهان خروج از سرمايه ديبازخر در. باشد
ي خريد سهام  منزله بهتواند سهام شريك را نگه دارد، زيرا  نمي شركت. (شود شود و سهام او باطل مي مي

 ).اليحه اصالحي منع شده است 198توسط خود شركت است كه اين امر در ماده 

  مختلط سهامي شركت درانتقال سهام  :بخش ششم
. شود اين شركت از يك عده شريك سهامي و يك عده شريك ضامن تشكيل مي 162ماده  اساس بر

مطلق و (هستند، مسئوليتشان به ميزان سهم و مسئوليت شركاي ضامن، تضامني  سهم صاحبشركايي كه 
كار يا  صورت به ها آن هيسرماآورند، بلكه  نقدي به شركت نمي هيسرماشركاي ضامن، . است) نامحدود

اين شركت در مقايسه با شركت  1.شود مي          ، تعيين درصد صورت بهنيز  ها آنباشد و سود  صنعت مي
در شركت مختلط غير سهامي سهم شريك با مسئوليت . سهام آزاد است معاملهمختلط غير سهامي در 

است و شخصيت  وانتقال نقلهاي سهامي قابل  و مانند سهام شركت ديآ يدرمسهام  صورت بهمحدود 
  .اهميتي ندارد سهم صاحبشركاي 

و مانند سهام  ديآ يدرمسهام  صورت بهشركا با مسئوليت محدود  الشركه سهمدر شركت مختلط سهامي، 
ها، شخصيت شركاي با مسئوليت  در اين شركت. باشد هاي سهامي، فروش سهام آن، آزاد مي شركت
در اين  .هاي سهامي هستند شود و شركا در حكم صاحبان سهام شركت در نظر گرفته نمي وجه چيه بهمحدود 
 نيتأمي شركت را  سرمايه كه يدرصورتكند و  نيتأمتي ندارد شريك ضامن سرمايه را ها ضرور شركت

او ضامن طبل  درهرحال. ديآ يدرمي او نيز به سهام  است و آورده» سهم«كرد، در حكم شريك صاحب 
تضامني و  درهرحالولي مسئوليت او  ديآ يدرمسهام  صورت بهي او  سرمايه نكهيبااطلبكاران است و 

گيرند  امور شركت را بر عهده مي ادارهشريك يا شركاي ضامن با انجام كار و صنعت خود  .نامحدود است
به نسبت نصف يا ثلث يا ربع  ها آنكنند و معموالً سهم  و در پايان سال قسمتي از منافع شركت را دريافت مي

ئوليت محدود شريك سهامي اشكالي شريك با مس عنوان بهحضور شخص حقوقي  .گردد منافع تأديه مي
  :ضامن دو نظر وجود دارد  عنوان بهندارد، ولي در خصوص حضور شخص حقوقي 

  گذارد، بايد حتماً شخص حقيقي باشد،  شريك ضامن چون كار و صنعت را در شركت مي) الف
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اگر قبل از انتقال، شركت ايفاء تعهدات را از . را بايد از سهامدار جديد بخواهد) تعهدات مربوط به سهام
اليه مسئول انجام تعهدات  سهامدار بخواهد و سهامدار بدون انجام تعهد، آن را به ديگري انتقال دهد، منتقل

كه با درخواست انجام  است نيادليل اين امر . گيرد نيست ولي حقوق و مزاياي مربوط به سهام به او تعلق مي
شود و از  ، منتقل نميمستقرشدهو با انتقال سهام اين تعهد  مستقرشده، تعهد بر متعهد تعهد از سوي شركت

ولي حقوق ناشي از سهام با انتقال مالكيت سهام، از تبعات سهام . شود تعهدات خود سهامدار محسوب مي
موردي كه بايد  .باشد شود و عدم انجام تعهد توسط ناقل، مانع از انتقال حقوق نمي است و منتقل مي

 درواقعقرار گيرد اين است كه انتقال قراردادي سهام بايد به ثبت برسد تا قابليت استناد پيدا كند،  موردتوجه
دانند و  نمي اعتنا قابلانتقال بدون ثبت فقط بين طرفين معتبر است ولي شركت و اشخاص ثالث اين انتقال را 

تواند  انتقال ثبت شود، شركت مي كه يدرصورتواهد، ولي تواند انجام تعهد را از خريدار بخ شركت نمي
عالوه بر موارد انتقال قراردادي سهام كه باعث انتقال تعهدات و ديون ناشي از مالكيت  .انجام تعهد را بخواهد

اليه قهري  شود، در انتقال قهري سهام نيز كليه تعهداتي كه ناشي از خود سهم است، بر عهده منتقل سهم مي
 .شود گيرد و به او منتقل مي يقرار م

اليه  انتقال حقوق ناشي از سهم، در اكثر موارد با مشكل خاصي مواجه نيست و بدون قيد و شرطي به منتقل
برخالف انتقال تعهدات ناشي از سهم كه تنها در حالت پرداخت تمام مبلغ اسمي سهام منتقل (يابد  انتقال مي

  ).شد يم
تواند مربوط به سهام عادي  شود، اين حقوق مي اي آن نيز به سهامدار منتقل ميبا انتقال سهام حقوق و مزاي

  .مند گردد بهره ها آنتواند از  اليه مي ، منتقلدرهرحالباشد يا سهام ممتاز و 
شود و كميت و كيفيت آن  بوده منتقل مي آنچهكامل و هر  طور بهشود  حقوق و مزايا زماني كه منتقل مي

توانند بر انتقال قسمتي از حقوق مربوط به سهام توافق كنند،  اليه مي نيست، البته خود ناقل و منتقل رييتغ قابل
داند و  ي حقوق مي اين توافق فقط بين اين دو طرف معامله معتبر است ولي شركت خريدار را صاحب كليه

  .دهد به توافق اين دو اعتباري نمي
 واگذارشدهممكن است سهام حق تقدمش  مثالًشود،  نتقل ميكيفيت سهام هر چه باشد به همان صورت م

شود، بلكه اين حق براي  باشد، پس در صورت انتقال سهام، اين حق دوباره براي سهامدار جديد لحاظ نمي
اوصاف سهام همان است كه قبل از خريد دارا بوده  جهيدرنت. او وجود ندارد، زيرا سهام واجد اين حق نيست

  .است
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ممكن است در شركت داراي حقوق و مزاياي شخصي باشد كه با انتقال سهامش اين حقوق » اقلن«سهامدار 
شود، زيرا اين حقوق و مزايا مربوط به شخص  خريدار منتقل نمي عنوان بهمربوط به شخص به سهامدار جديد 

  . است و نه سهام او» ناقل«سهامدار 
  ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شركت :بند دوم

اساس اصل نسبي بودن قراردادها، اثر انتقال سهام تنها مربوط به طرفين معامله است ولي در انتقال سهام، اثر بر 
البته انتقال زماني بر شركت نيز  .است مؤثرنيز  شركت براليه سهام،  قرارداد عالوه بر طرفين يعني ناقل و منتقل

اثر انتقال سهام . يط شكلي انتقال، رعايت شده باشدباشد و شرا شده ثبتاست كه انتقال در دفتر شركت  مؤثر
اليه جزء شركاي شركت محسوب و نام او  منتقل كه نيااليه است و  بر شركت، سهامدار شناختن منتقل

همچنين با ثبت انتقال در شركت، خريدار واجد حقوق و تعهدات . شود مالك در دفتر ثبت مي عنوان به
بايد يك مدت  نام ثبتزمان  درهرحالزمان ثبت انتقال در قانون مشخص نشده ولي . شود مربوط به سهم مي

شركت بايد مدارك مربوط به انتقال را . ازحد شيبنه خيلي فوري و نه تأخير  متعارف و معقول باشد و
بررسي كند و براي اين كار نياز به فرصت كافي دارد و بعد از بررسي مدارك، در صورت صحت مدارك 

شركت بايد فرصت كافي براي بررسي مدارك و اطمينان از . كند و قانوني بودن انتقال، انتقال را ثبت مي
  .اقدام به ثبت انتقال نمايد ازآن پسانتقال قانوني داشته باشد و 

  ي سهامدار از سرمايه شركت  انتقال مالكيت حصه :بند سوم
سرمايه شركت متعلق به شخص  درواقعباشد و  شركت صاحب كل سرمايه است كه سهام نمودار آن مي

ي شركت  سرمايه. هاي تجاري، دارايي شركت، از دارايي شركا جدا است ي شركت هيكل در. حقوقي است
ي خود  شخص زماني كه وارد شركت شد و آورده«.شود ، جزء دارايي شركت محسوب مي بعد از پرداخت

 كل بهكند كه نسبت  هر سهم معلوم مي. گيرد م تعلق مياش به او سه را به شركت آورد، در برابر آورده
ي  يعني هر سهم نمودار يك قسمت از كل سرمايه. سرمايه، صاحب آن تا چه حد حقوق و تعهدات دارد

كند و به ميزان سهم خود شريك در تعهدات شركت  از منافع آن استفاده مي سهم صاحبشركت است و 
   1.»است

سرمايه متعلق به  درواقعباشد و  سرمايه است كه سهام نمودار آن ميدرست است كه شركت صاحب كل 
. شخص حقوقي است ولي در صورت انحالل شركت، سهامداران به نسبت سهم خود، در سرمايه سهم دارند
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اگر قبل از انتقال، شركت ايفاء تعهدات را از . را بايد از سهامدار جديد بخواهد) تعهدات مربوط به سهام
اليه مسئول انجام تعهدات  سهامدار بخواهد و سهامدار بدون انجام تعهد، آن را به ديگري انتقال دهد، منتقل

كه با درخواست انجام  است نيادليل اين امر . گيرد نيست ولي حقوق و مزاياي مربوط به سهام به او تعلق مي
شود و از  ، منتقل نميمستقرشدهو با انتقال سهام اين تعهد  مستقرشده، تعهد بر متعهد تعهد از سوي شركت

ولي حقوق ناشي از سهام با انتقال مالكيت سهام، از تبعات سهام . شود تعهدات خود سهامدار محسوب مي
موردي كه بايد  .باشد شود و عدم انجام تعهد توسط ناقل، مانع از انتقال حقوق نمي است و منتقل مي

 درواقعقرار گيرد اين است كه انتقال قراردادي سهام بايد به ثبت برسد تا قابليت استناد پيدا كند،  موردتوجه
دانند و  نمي اعتنا قابلانتقال بدون ثبت فقط بين طرفين معتبر است ولي شركت و اشخاص ثالث اين انتقال را 

تواند  انتقال ثبت شود، شركت مي كه يدرصورتواهد، ولي تواند انجام تعهد را از خريدار بخ شركت نمي
عالوه بر موارد انتقال قراردادي سهام كه باعث انتقال تعهدات و ديون ناشي از مالكيت  .انجام تعهد را بخواهد

اليه قهري  شود، در انتقال قهري سهام نيز كليه تعهداتي كه ناشي از خود سهم است، بر عهده منتقل سهم مي
 .شود گيرد و به او منتقل مي يقرار م

اليه  انتقال حقوق ناشي از سهم، در اكثر موارد با مشكل خاصي مواجه نيست و بدون قيد و شرطي به منتقل
برخالف انتقال تعهدات ناشي از سهم كه تنها در حالت پرداخت تمام مبلغ اسمي سهام منتقل (يابد  انتقال مي

  ).شد يم
تواند مربوط به سهام عادي  شود، اين حقوق مي اي آن نيز به سهامدار منتقل ميبا انتقال سهام حقوق و مزاي

  .مند گردد بهره ها آنتواند از  اليه مي ، منتقلدرهرحالباشد يا سهام ممتاز و 
شود و كميت و كيفيت آن  بوده منتقل مي آنچهكامل و هر  طور بهشود  حقوق و مزايا زماني كه منتقل مي

توانند بر انتقال قسمتي از حقوق مربوط به سهام توافق كنند،  اليه مي نيست، البته خود ناقل و منتقل رييتغ قابل
داند و  ي حقوق مي اين توافق فقط بين اين دو طرف معامله معتبر است ولي شركت خريدار را صاحب كليه

  .دهد به توافق اين دو اعتباري نمي
 واگذارشدهممكن است سهام حق تقدمش  مثالًشود،  نتقل ميكيفيت سهام هر چه باشد به همان صورت م

شود، بلكه اين حق براي  باشد، پس در صورت انتقال سهام، اين حق دوباره براي سهامدار جديد لحاظ نمي
اوصاف سهام همان است كه قبل از خريد دارا بوده  جهيدرنت. او وجود ندارد، زيرا سهام واجد اين حق نيست

  .است
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مگر (ي آن شركت است  يعني زماني كه شركت منحل شد، شخص به ميزان سهمش مالك دارايي باقيمانده
كه در مبحث ماهيت معامالت  طور همانالبته  ).برند ينماعي كه سهمي از اين سرمايه سهامدارانِ سهام انتف

  .اليه، انتقال ميابد با انتقال سهام اين حق احتمالي نيز به منتقل درهرحالسهام آمد اين حق احتمالي است، ولي 
  تكاليف طرفين قرارداد انتقال سهام : بخش هشتم

بتوانند حق مالكيت خود را اعمال كنند،  هركدام كه نيازماني كه قرارداد انتقال بين طرفين منعقد شد، براي 
مالكيت قانوني امكان  باوجودبه اين تكاليف عمل نشود، طرفين  كه يدرصورت. بايد وظايفي را انجام دهند

ام اين وظايف از سوي مراجع اعمال حق مالكيت ندارند و در اين صورت امكان اجبار ايشان به انج
در اين قسمت به بيان وظايف طرفين پرداخته . ي خسارت وجود دارد صالح و همچنين امكان مطالبه ذي
  .شود مي

  تكاليف ناقل:بند اول
اليه منعقد شد، ناقل بايد اوراق مربوط به انتقال سهام را به شخص ارائه دهد  زماني كه معامله بين ناقل و منتقل

ثبت انتقال را در دفتر ثبت سهام را امضا  نيچن هم. كميل انعقاد به دفتر ثبت سهام شركت مراجعه كندو براي ت
اليه منتقل شود تا خريدار بتواند از حقوق و مزاياي  عالوه بر اوراق انتقال، اوراق سهام نيز بايد به منتقل. كند

سهام هست ولي دارا بودن اوراق سهم و البته زماني كه عقد منعقد شد، خريدار مالك . آن استفاده كند
تواند از حقوق و  دهد و شخص مي ، به اين انتقال سنديت مي ي آن به شركت و ثبت انتقال است كه ارائه

ناقل به تكاليف خود عمل نكند و اوراق را تسليم نكند، امكان اجبار  كه يدرصورت. مند گردد مزاياي آن بهره
ثبت انتقال و امضاء  به رادهنده  تواند الزام انتقال اليه مي منتقل. قضايي وجود داردصالح  او از طريق مراجع ذي

دهنده مسئول  اي، انتقال دفاتر شركت از طريق دادگاه نيز بخواهد و در صورت وجود مانع قانوني يا اساسنامه
هم امكان اجبار او به ي سند سهام وجود دارد و  هم امكان اجبار ناقل به ارائه درواقع. جبران خسارت است

خود را انجام ندهد،  تعهداتناقل  كه يدرصورت. حضور در شركت و تسليم اوراق انتقال و ثبت انتقال سهام
البته تعهدات دو طرف قرارداد در مقابل يكديگر .اليه وجود دارد ي خسارت براي منتقل امكان فسخ و مطالبه

ود يعني پرداخت مبلغ سهام، عمل نكند، شخص ناقل حق اليه به تعهد خ منتقل كه يدرصورتقرار دارد و 
اليه، انجام ندهد و اوراق را تسليم نكند و يا دفتر  تواند تعهدات خود را تا ايفاء تعهدات منتقل حبس دارد و مي
داخل بورس يا خارج (نوع سهام چيست و در كجا  كه نياتسليم اوراق سهم بر اساس . ثبت را امضا نكند

اوراق سهام  دهنده انتقالانتقال سهام در بورس صورت پذيرد،  كه يدرصورت .متفاوت است شده ارائه) بورس
كند تا  فروش تسليم كارگزار خود مي نامه وكالتسهام را همراه دستور فروش و  وانتقال نقل  ي يا گواهينامه
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معامله  محض بهگيرد،  مي ي انتقال صورت زماني كه معامله .پس از انجام معامله تسليم كارگزار خريدار شود
ي ناقل است زيرا، نام او  تا زماني كه انتقال ثبت شود ايفاء حقوق و تعهدات بر عهده. شود انتقال ثبت نمي

تواند نوعي وكالت محسوب شود و ناقل  البته اين مورد مي. است شده ثبتسهامدار در شركت  عنوان بههنوز 
  .شود اليه محسوب مي وكيل منتقل
  اليه تكاليف منتقل :بند دوم

تواند قانوني و يا  تعهدات مربوط به اين انتقال مي جهيدرنتاليه است،  انتقال يك توافق بين ناقل و منتقل
باشد طرفين موظف به  جادشدهيااختياري  صورت بهاگر تعهدات  .توافق طرفين به اختيار تعين شود برحسب

اگر انتقال سهام معوض . انتقال سهام ممكن است معوض يا غير معوض باشد. عمل به اين تعهدات هستند
  . باشد اليه پرداخت عوض مي باشد، تعهد منتقل

اليه به تعهد  منتقل كه يدرصورتكه گفته شد تعهدات طرفين قرارداد مقابل يكديگر قرار دارد و  طور همان
تواند از ثبت و امضاي  مي ، براي ناقل حق حبس وجود دارد و  نكند و عوض سهام را نپردازد خود عمل

تواند الزام او  اليه، ناقل، مي در صورت عدم انجام تعهد و پرداخت عوض از سوي منتقل.انتقال خودداري كند
 است نياتعهد ديگر نيز . ثمن قائل بود ريتأختوان براي ناقل، خيار  انجام تعهد از دادگاه بخواهد و يا مي به را

شناسند و  از ثبت انتقال، شركت و اشخاص ثالث، ناقل را سهامدار مي قبل تاكه اگر انتقال معوض باشد، 
ي وجه را مطالبه كند،  باشد و شركت نيز قبل از ثبت انتقال، باقيمانده نشده پرداختمبلغ سهام  كه يدرصورت
  .به شركت پرداخت كند را آنسهام را به ناقل بپردازد تا ناقل اليه بايد قيمت  منتقل

  يريگ جهينت
دهد،  كه به سهم اعتبار مي) در شركت و در مقابل شركت( اي از حقوق و تعهدات با دارا شدن مجموعه

ي سهم موجب گرديده، سهم رماديغي مادي و  تلفيق دو جنبه. ي ساده دانستنيد حقيك  را آن توان ينم
ي حقوقي آن در چارچوب حقوق كالسيك با  ي حقوقي جديد تلقي گردد كه بررسي جنبه پديدهيك 

ي حقوقي سهامدار و شركت است و براي تحليل ماهيت حقوقي  سهم فراتر از رابطه. مشكالتي مواجه است
قابليت سهم در رديف ساير اموال واجد اوصافي مانند . آن بايد از مبناي اصول حقوقي مدرن استفاده كرد

دو  ريتأثتحت . است..... ي بر اساس قانون عرضه و تقاضا در بازار بورس و گذار نرخواگذاري و قابليت 
ي مادي و غيرمادي سهم، انتقال سهم وضعيت خاص خود را دارد و در قراردادهاي انتقال سهام بايد  جنبه

، رعايت شده گرفتهال سهام در نظر عالوه بر شرايط عمومي قراردادها، شرايط اختصاصي نيز كه براي انتق
امكان محدوديت . در خصوص انتقال سهام اصل بر آزادي انتقال است و اين وصف ذاتي سهام است. گردد

مگر (ي آن شركت است  يعني زماني كه شركت منحل شد، شخص به ميزان سهمش مالك دارايي باقيمانده
كه در مبحث ماهيت معامالت  طور همانالبته  ).برند ينماعي كه سهمي از اين سرمايه سهامدارانِ سهام انتف

  .اليه، انتقال ميابد با انتقال سهام اين حق احتمالي نيز به منتقل درهرحالسهام آمد اين حق احتمالي است، ولي 
  تكاليف طرفين قرارداد انتقال سهام : بخش هشتم

بتوانند حق مالكيت خود را اعمال كنند،  هركدام كه نيازماني كه قرارداد انتقال بين طرفين منعقد شد، براي 
مالكيت قانوني امكان  باوجودبه اين تكاليف عمل نشود، طرفين  كه يدرصورت. بايد وظايفي را انجام دهند

ام اين وظايف از سوي مراجع اعمال حق مالكيت ندارند و در اين صورت امكان اجبار ايشان به انج
در اين قسمت به بيان وظايف طرفين پرداخته . ي خسارت وجود دارد صالح و همچنين امكان مطالبه ذي
  .شود مي

  تكاليف ناقل:بند اول
اليه منعقد شد، ناقل بايد اوراق مربوط به انتقال سهام را به شخص ارائه دهد  زماني كه معامله بين ناقل و منتقل

ثبت انتقال را در دفتر ثبت سهام را امضا  نيچن هم. كميل انعقاد به دفتر ثبت سهام شركت مراجعه كندو براي ت
اليه منتقل شود تا خريدار بتواند از حقوق و مزاياي  عالوه بر اوراق انتقال، اوراق سهام نيز بايد به منتقل. كند

سهام هست ولي دارا بودن اوراق سهم و البته زماني كه عقد منعقد شد، خريدار مالك . آن استفاده كند
تواند از حقوق و  دهد و شخص مي ، به اين انتقال سنديت مي ي آن به شركت و ثبت انتقال است كه ارائه

ناقل به تكاليف خود عمل نكند و اوراق را تسليم نكند، امكان اجبار  كه يدرصورت. مند گردد مزاياي آن بهره
ثبت انتقال و امضاء  به رادهنده  تواند الزام انتقال اليه مي منتقل. قضايي وجود داردصالح  او از طريق مراجع ذي

دهنده مسئول  اي، انتقال دفاتر شركت از طريق دادگاه نيز بخواهد و در صورت وجود مانع قانوني يا اساسنامه
هم امكان اجبار او به ي سند سهام وجود دارد و  هم امكان اجبار ناقل به ارائه درواقع. جبران خسارت است

خود را انجام ندهد،  تعهداتناقل  كه يدرصورت. حضور در شركت و تسليم اوراق انتقال و ثبت انتقال سهام
البته تعهدات دو طرف قرارداد در مقابل يكديگر .اليه وجود دارد ي خسارت براي منتقل امكان فسخ و مطالبه

ود يعني پرداخت مبلغ سهام، عمل نكند، شخص ناقل حق اليه به تعهد خ منتقل كه يدرصورتقرار دارد و 
اليه، انجام ندهد و اوراق را تسليم نكند و يا دفتر  تواند تعهدات خود را تا ايفاء تعهدات منتقل حبس دارد و مي
داخل بورس يا خارج (نوع سهام چيست و در كجا  كه نياتسليم اوراق سهم بر اساس . ثبت را امضا نكند

اوراق سهام  دهنده انتقالانتقال سهام در بورس صورت پذيرد،  كه يدرصورت .متفاوت است شده ارائه) بورس
كند تا  فروش تسليم كارگزار خود مي نامه وكالتسهام را همراه دستور فروش و  وانتقال نقل  ي يا گواهينامه
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مطلق محدود شود، مخالف نظم عمومي و  طور بهاين قابليت  كه يدرصورتمطلق نسبت به آن وجود ندارد و 
بوده و در  انتقال قابلالي به دو صورت قهري و ارادي سهم همچون ساير اموال و حقوق م. باشد باطل مي

هاي انتقال سهام متفاوت  مكانيسم. ضروري است) 190م ( انتقال قراردادي رعايت شرايط عمومي انتقال
 برحسبانتقال سهام  نيچن هم؛  تواند در سازمان بورس و يا خارج از آن صورت گيرد است و انتقال سهام مي

حضور طرفين  ازجملهانتقال سهام بانام تابع تشريفات خاصي است . بودن آن نيز متفاوت است نام بانام يا بي
نام بدون تشريفات و با  انتقال سهام بي. معامله در شركت و ثبت و امضاي انتقال در دفتر ثبت شركت

ي نسبي بودن اثر قراردادها، آثار انتقال سهام، شخص ثالث  قاعده برخالف . گيرد واقباض صورت مي قبض
در صورت عدم رعايت شرايط اساسي  .دهد قرار مي ريتأثرا نيز بدون داشتن نقشي در انتقال تحت ) شركت(

است و در صورت عدم رعايت شرايط  نافذ ريغمورد انتقال باطل و يا  برحسبقراردادها در انتقال سهام، 
  .قال بين طرفين صحيح ولي در برابر شركت و اشخاص ثالث قابل استناد نيستشكلي انتقال، انت
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مطلق محدود شود، مخالف نظم عمومي و  طور بهاين قابليت  كه يدرصورتمطلق نسبت به آن وجود ندارد و 
بوده و در  انتقال قابلالي به دو صورت قهري و ارادي سهم همچون ساير اموال و حقوق م. باشد باطل مي

هاي انتقال سهام متفاوت  مكانيسم. ضروري است) 190م ( انتقال قراردادي رعايت شرايط عمومي انتقال
 برحسبانتقال سهام  نيچن هم؛  تواند در سازمان بورس و يا خارج از آن صورت گيرد است و انتقال سهام مي

حضور طرفين  ازجملهانتقال سهام بانام تابع تشريفات خاصي است . بودن آن نيز متفاوت است نام بانام يا بي
نام بدون تشريفات و با  انتقال سهام بي. معامله در شركت و ثبت و امضاي انتقال در دفتر ثبت شركت

ي نسبي بودن اثر قراردادها، آثار انتقال سهام، شخص ثالث  قاعده برخالف . گيرد واقباض صورت مي قبض
در صورت عدم رعايت شرايط اساسي  .دهد قرار مي ريتأثرا نيز بدون داشتن نقشي در انتقال تحت ) شركت(

است و در صورت عدم رعايت شرايط  نافذ ريغمورد انتقال باطل و يا  برحسبقراردادها در انتقال سهام، 
  .قال بين طرفين صحيح ولي در برابر شركت و اشخاص ثالث قابل استناد نيستشكلي انتقال، انت
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