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 چکیده
هدا  سدمامی و کاذداص اصدمیم یدر کید  م ندا  ر        شدرثد پذیرش قاعدهه کثرریدد  ر   

ها  سیاسی ریشه  کر ، کما پایهکر مانهن کی  قاعهه یه جمد مزکیایی کسد ثه کید   کنهیشه
قاعهه کز حیث احلیل کقتصا    کر . کز  یهگاه احلیل گدرکن کقتصدا   قاعدهه مبلدو ،     

 ر خصوص مفموم ثارکیی  شو  ثه یتوکنه ثارکیی رک محقق گر کنه.ک  گفته مییه قاعهه
وجو  کمروزه معندا  اابدک ثدارکیی،    نظر کسد، یاکی میان احلیل گرکن کقتصا   کختالف

گدر   ثده کید     یررسی قاعهه کثررید یه کید  نتیهده رهنمدون مدی     کفزکیش ثروت کسد و
ثنه. نکته  یگدر  ثده یایده مدهنظر قدرکر      اوکنه ثارکیی رک  ر کی  مفموم محقق قاعهه می
هدا  سدمامی ملدتلزم ان کسدد ثده      ی  کسد ثه کعمال قاعهه کثررید  ر شرثدگیر  ک

قوکعه  جمد کیها  اعا ل میدان مندافس سدمامهکرکن کثرریدد و کقلیدد وددس گدر  ،  ر        
ساالر   ر یک نظام سیاسی ملدتلزم حمایدد   گونه ثه کمروزه کعمال مر محقیقد همان

یایده، کعمدال   رکسدی معندا نمدی   کز حقوق کقلید کسد و یهون وجو  چندی  حمدایتی  موث  
ها  سمامی نیز ملدتلزم ان کسدد ثده میدان مندافس سدمامهکرکن       قاعهه کثررید  ر شرثد

شدهه کسدد،   کقلید و کثررید اعا ل کیها  گر  . کزجمله قوکعه  ثه  ر کی  رکستا وددس 
 قاعهه ازک   سمامهکر  ر کنتقال سمم خو  و خروج کز شرثد کسد.

 
 .مبلویید، می، قاعهه کثررید، ثارکیی، اعا لشرثد سما کلیدی:واژگان
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 مقدمه
پدر کزکن علدم سیاسدد اوجیده و ا یدی  گر یدهه و یده بحدا          وسیله نظریهیه« قاعهه کثررید»

گدذکرکن  ر مدوکر    کنه، مور اوجه قرکرگرفته و قانونمزکیایی ثه کنهیشمنهکن یرک  ان قائل شهه

هدا  سدمامی نیدز    کنه.  ر حقوق شدرثد ثر ه مذتلفی کاذاص اصمیم رک یه رأ  کثررید وکگذکر

گیر  کی  قاعهه مور پذیرش قرکرگرفته، کگرچده م ندا  پدذیرش کید  قاعدهه  ر      جمد اصمیم

ها  سیاسی ریشه  کر  کما پایهکر مانهن ان یه جمد مزیتی کسد ثه کی  قاعدهه کز حیدث   کنهیشه

 احلیل کقتصا    کر .

هددا، یایدده کزجملدده قوکعدده حدداثم یددر شددرثدکز  یددهگاه احلیددل کقتصددا   قوکعدده حقددوقی، 

ینایرکی  یایه یه یررسدی کید  ممدم پر کختده      8منتمی گر  .« ثارکیی»ک  یاشه ثه یه احقق گونهیه

 شو  ثه ایا قاعهه کثررید یه احقق ثارکیی منتمی خوکهه شه؟

کقلیدد  افلد کز حقوق سمامهکرکن گیر ، ن ایه یهعنوکن قاعهه اصمیمپذیرش قاعهه کثررید یه

ک  مبلو  سذ  گفدد ثده   عنوکن قاعههاوکن کز قاعهه کثررید یهیینهامه، ینایرکی   ر صورای می

یرک  کیها  اعا ل میان منافس سمامهکرکن کقلید و کثرریدد نیدز قوکعده  وددس گدر  .  ر حقیقدد       

ه وسیله کثررید ملدتلزم اوجد  گیر  یهساالر، پذیرش اصمیمها  مر مگونه ثه  ر حکومدهمان

ها نیز پذیرش قاعهه کثرریدد ملدتلزم اوجده یده حقدوق       ر حقوق شرثد 8یه حقوق کقلید کسد،

 کقلید و ودس قوکعه  کسد ثه میان منافس سمامهکرکن کثررید و کقلید اعا ل کیها  ثنه.

هدا  سدمامی یررسدی     ر کینها قاعهه کثررید کز حیث احقق ثارکیی و احقق ههف شرثد

اوکنده میدان مندافس سدمامهکرکن کقلیدد و      شو  ادا قوکعده  ثده مدی    یکزان االش مشو  و پسمی

 ثنه، یررسی گر  .کثررید اعا ل کیها  می

 

 هاکارایی و هدف حقوق شرکت -1
ک  کسدد ثده ثدارکیی رک    کز  یهگاه احلیل کقتصا   حقوق قاعهه حقدوقی مبلدو ، قاعدهه   

                                                                                                   
8.Kuhn, Petr, »Introduction to the Economic Analysis of Corporate Law«, Common 

Law Review, Vol.8, Issue.9, (2008), p.3. 
8.Singh Dari, Sukhvinder, »Majority Rule and Minority Protection under Companies 

Act 1956 with especial reference to Foss v. Harbottle«, International Journal of 
Reaserch, Vol.1, Issue 9, )2014(, pp.1405-1406. 
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حال ثده  ف یرامهه و  رعی قوکعه حقوقی کز عر محقق ثنه. کز طرف  یگر یایه  ر نظر  کشد

یندایرکی    یاشنه  رصه  احقق خوکسد و کرک ه احدا  جامعده نیدز هلدتنه     یه  ن ال کیها  نظم می

قاعهه کثررید  ر صورای مبلو  کسد ثه یه احقق ثدارکیی منتمدی گر یدهه و احقدق هدهف      

یدر هدر    ثه همان کفزکیش ثروت کسد، المیل ثنه.  ر ک کمه ادثثیر قاعدهه کثرریدد    ها رکشرثد

 شو .یک کز کی   و مودوع یررسی می

 
 قاعده اکثریت و تحقق کارایی -1-1

هدا سده   گیر   ر شرثد هه یرک  اصمیمها نشان میگیر   ر شرثدیررسی نحوه اصمیم

گیدر  یدر م ندا     گیر  کز رهگذر کافداق ارک،،  ( اصدمیم  کبف( اصمیم 8شهه کسد:شیوه کرکئه

چنانکده مالحظده    8ک .گیر  یر م نا  قاعهه کثرریدد سدرمایه  قاعهه کثررید عه   پ( اصمیم

اغییریافتده کسدد.   « قاعهه کثررید»یه « قاعهه کافاق ارک،»ها کز گیر   ر شرثدگر   اصمیممی

ادهری  ثندار   یده « قاعدهه کافداق ارک،  »سداز  ثده چدرک    اغییر مدذثور کید  پرسدش رک مبدر  مدی     

منظدور پاسدگ گفدت  یده کید       ر یدهه کسدد؟ یده   جدایگزی  ان گ « قاعهه کثررید»شهه و گذکشته

 گیر   ر احقق ثارکیی یررسی خوکهه شه:پرسش، اثثیر هر یک کز کی  سه شیوه اصمیم

هدا  مدهنی    ر کیتدهک یده شدرثد اهدار  هماننده مشدارثد       «:قاعدده اتاداق ارا  » -نخست

شه و شرثد شذصدید حقدوقی ملدتقل کز کعضدا  ان نهکشدد، شدرثد محصدول        نگریلته می

، هرگونده اغییدر  ر   گونه ثه ینا یر کصول حاثم یر حقوق قرکر ک هدا  ک  میان شرثا یو  و همانقرکر

عندوکن یدک قدرکر ک ، یدهون     اغییر  ر شرثد نیز یه 9قرکر ک  نیازمنه اوکفق امامی طرفی  ان کسد،
                                                                                                   
8.Hager, Mark M., »Bodies Politic: The Progressive History of Organizational ‘Real 

Entity’ Theory«, University of Pittsburgh Law Review, Vol.50, (1989), pp.633-634; 
King, Brett w., »The Use of Super majority Voting Rules In Corporate America: 
Majority Rules, Corporate Legitimacy, and Minority Share Holders Protection«, 
Delaware Journal of Corporate Law, Vol.21, (1996), p.898; Rahmani, Ataollah, 
Majority rule and minority shareholder protection in joint stock companies in England 
and Iran, PhD thesis, FACULTY OF LAW, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, 
University of Glasgow, (Mar 2007), p.32. 

اوکن  ر نظر گرفد ثه ع دارت کز الفیدق کثرریدد عده   و     کاذاص اصمیم  ر شرثد اهار  حابد چمارمی نیز می یرک  .8
گیدر   ر شدرثد یدا ملدتوبید     قانون اهارت، یرک  اصدمیم  888و  818ک  کسد.  ر حقوق اهارت کیرکن ط ق موک  سرمایه

ها  سدمامی کختصداص   حهو ، کی  ارایک مقررشهه کسد. کزانهاثه کی  مقابه یه یررسی ثارکیی قاعهه کثررید  ر شرثدم
 نظر شهه کسد.گیر  صرف کر ، کز یررسی کی  شیوه اصمیم

9.King, Brett W., Op Cit, p.905. 
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ثدر  پیونده مابکیدد     بیل  یگر  ثه کی  قاعهه رک اوجیده مدی   8رداید امامی شرثا ممک  ن و .

مامهکرکن یا اور ه کیشان یه شرثد یو ،  روکقس  ر کید  زمدان سدمامهکرکن و نده شدرثد مابدک       س

کبقاعهه اوکنایی  خل و اصرف  ر مدال خدو  و   سرمایه یه شمار امهه و کزانهاثه هر شذصی علی

منس  یگرکن کز اصرف رک  کر ، رداید امامی سمامهکرکن یرک  کاذاص اصمیم الزم یدو . یدر م ندا     

گیدر  ایدر کز قاعدهه کافداق ارک، یده معندا  اقلدک        هگاه جایگزی  ثر ن هر قاعهه اصدمیم کی   ی

 8یاشه.نل د یه  یگر کعضا، کعضایی ثه یا اصویک طر  پیشنما شهه مذابف  کرنه، می

کی  قاعهه کز  یهگاه احلیل کقتصا   نیز قایل اوجیده کسدد، زیدرک یدر م ندا   یدهگاه سدنتی        

ثنه، چرکثه کید   گیر  نتای  ثارامه رک اضمی  میها  رأ ر شیوهقاعهه مذثور ییشتر کز  یگ

اوکنه یه احقق ثارکیی پاراویی منتمی شو . ثدارکیی پداراویی یده کید  معندا کسدد ثده        قاعهه می

ک  یاشه ثده وددعید همده کشذاصدی ثده کز      گونهاذصیص مهه  منایس یا اصمیم کاذاصشهه یه

ثدم وددعید یکدی کز کیشدان یم و یافتده      یدا  سدد   پذیرنده یمتدر شدو    اصمیم مذثور اثثیر مدی 

یهیمی کسد  رجدایی ثده ردداید امدامی      9ثه  ر ودعید  یگرکن اغییر   ک ه نشو . رحابی

گر   ثه یا یه یم و  ودعید سمامهکرکن یرک  کخذ اصمیم الزم یاشه صرفاً اصمیماای کاذاص می

یعضدی کز کیشدان کسدد یده ددرر       ثه صرفاً یده سدو   امامی سمامهکرکن منتمی گر   یا  رصورای

 هندهگان رک  گیر  منافس امدامی رأ  ثه کی  شیوه رأ  یگر سمامهکرکن ن اشه، ینایرکی   رحابی

گیر  ممک  کسد یه کاذاص اصمیماای منتمدی گدر   ثده    ها  اصمیمسایر شیوه 4ثنه،اثمی  می

هایی ثه صرفاً یه سدو   یه زیان یرخی کز سمامهکرکن کسد. قاعهه مزیور کز اصویک شهن پیشنما 

شدو  ثده یدرک     یرخی کز سمامهکرکن کسد جلوگیر  ثر ه و یه اصویک پیشنما هایی منتمی می

                                                                                                   
8.Hager, Mark M., Op Cit, p.633. 

8. Ibid, p.906. 

9. Cooter, Robert, Ulen, Thomas, Law and Economics, (New YorkAddison-Weslay 

pub, 2012), p.14; Zerbe Jr., Richard O., Economic Efficiency in Law and Economics, 
(Massachusetts, Edward Elgar, 2001), p.3; Veljanovski, Cento, Economic Principles of 
Law, (New York,Cambridge University Press, 2007), P.32 
4. Buchanan, James M., Tullock, Gordon, »The Calculus of Consent: Logical 

Foundations of Constitutional Democracy«,(1999), P.57, Available at: 
http://files.libertyfund.org/files/1063/Buchanan_0102-03_EBk_v6.0.pdf, Last visited: 
16/06/2017. 
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ممک  کسد اصدمیماای کاذداص   « قاعهه کثررید»ثه ط ق  رحابی 8همگان منفعد یه همره  کر ،

هکرکن عدالوه گروهدی کز سدمام   شو  ثه یه سو  یرخی کز سمامهکرکن و یه زیان سایری  کسدد. یده  

ثننده، یدا کاذداص    حدال ثده مندافس خدو  رک  ن دال مدی      اوکننه یا یکهیگر متحده شدهه و  رعدی    می

قاعدهه  »یندایرکی    8اصمیماای ثه یه زیان سایر سمامهکرکن کسد، منافس کیشان رک یه خبدر کنهکزنده.  

ا منهر یه کنتقال منایس کز یرخی سمامهکرکن یده  یگدر سدمامهکرکن شدهه و یاعدث شدو  اد       « کثررید

گروهی کز کیشان یه درر سایری   کرک گر نه، کی  کمر یه کنحرکف کز ودعید یمینه پداراو منتمدی   

 9گر  .ثارکیی پاراو محقق می« کافاق ارک قاعهه»ثه یا کعمال خوکهه شه،  رحابی

همه یایه پذیرفد منوط شهن هرگونه کقهکم یا عملی یه رداید امامی شدرثا نامناسدک   یاکی 
دیح کید  مبلدک یایده یده کید  ممدم اوجده  کشدد کز  یدهگاه احلیدل کقتصدا              کسد، یرک  او

شدونه ثده ان   کشذاص زمانی حادر یه کنهام یک عمل حقوقی یا کاذاص اصدمیم  ر کمدر  مدی   
یندایرکی  هدر شذصدی  ر کنعقدا  یدک       4عمل یا اصمیم یرک  کیشان منفعد یه همرکه  کشته یاشه.

و زیانی رک ثه کز ان عمدل حقدوقی یدا اصدمیم عایده کو       عمل حقوقی یا کاذاص اصمیم کیتهکً سو 

ثه سو  ان عمل یا اصمیم یدیش کز زیدان ان یاشده، عمدل     ثنه و  رصورایشو  یررسی میمی
گیر   ر شرثد نیز ادایس همدی  قاعدهه    ثنه. اصمیممذثور رک منعقه ثر ه یا کاذاص اصمیم می

أ  کیشان وکگذکرشهه کسد، کی  ممم رک کسد،  رنتیهه هر یک کز سمامهکرکن  ر کمور  ثه یه ر
ثنه ثه اصویک ان کمر چه سو  و زیانی یرک  کو یه همرکه  کر  و یر کی  م نا اصدمیم  یررسی می
اوکنه قاعهه مناس ی یرک  کاذاص اصدمیم یاشده،   نمی« قاعهه کافاق ارک،»ینایرکی   گیر  خو  رک می

ز کشدذاص یدو ه و یده زیدان یرخدی  یگدر       زیرک  ر اابک موکر  کنهام یک عمل یه سو  یرخی ک
یینه کز  ک ن رأ  مر دد یده   کسد.  رنتیهه سمامهکر  ثه اصویک یک عمل رک یه زیان خو  می

ثنه. نتیهه کی  کمر ان کسد ثه کاذاص اصمیم  ر یلیار  کز موکر  ایرممک  شدهه  ان کمتناع می
ر شهن کوداع شرثد گر  . کیدرک   اوکنه مانس پیشرفد یا یمتک  میو  رنتیهه کعمال چنی  قاعهه

                                                                                                   
8. Mueller, Dennis, Public Choice lll, (Cambridge, Cambridge University Press, 2010), 

p.139. 
8. Ibid, p.140. 

9. Dougherty, Keith, Pitt, Brian, Moeller, Justin and Ragan, Robi, »An Experimental 

Study of the Efficiency of Unanimity Rule and Majority Rule«, (2009), p.8, Available 
at:http://www.citeseerx.ist.psu.edu>viewdoc>download, Last Visited: 22/07/2017. 
4. Chheffins, Brian, Company Law: Theory Structure and Operation, (New York, 

Oxford University Press, 2000), p.4. 
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طلدک  ممم  یگر کینکه کمکان  کر  یکی کز شرثا کز کی  قاعهه سو،کستفا ه ثنه، شریک فرصد
اوکنه کز ودعیتی ثه  ر ان کنهام کقهکم یا عملدی یدهون ردداید کو ممکد  نیلدد، کسدتفا ه       می

یندایرکی    8ثنده.  ثر ه و کعالم رداید خو  رک یه کختصاص نفس یا سو  ییشتر  یده خدو  مندوط   
گیدر  یلدیار   ثه کاذاص اصمیم  ر شرثد یه اوکفق همده شدرثا مندوط یاشده اصدمیم      رصورای

عالوه ثارکیی پاراو یدا کنتقدا کت فرکوکندی موکجده     یه 8 شوکر و  ر موکر   ایرممک  خوکهه یو .
شدو ، کمدروز معیدار    گر یهه و جمد اشذیص احقق ثارکیی کز معیارها   یگدر  کسدتفا ه مدی   

   9ابک ثارکیی، مفموم یه حهکثرر رسانهن ثروت کسد،ا
گیدر   شدوکر شدهه و  ر یلدیار  کز مدوکر  کخدذ       اصدمیم « قاعهه کافداق ارک، »یر م نا  

مانه بذک  یگدر  اصمیم ممک  نیلد،  رنتیهه شرثد فل  شهه و کز فعابید کقتصا   یازمی

ف  یهگاه سدنتی ثده کز   ینایرکی  یرخال اوکنه یه کفزکیش ثروت ثل جامعه ثمک ثنه نمی
ثر ،  یهگاه حادر کی  قاعهه رک ثارامه یه قاعهه مذثور یه جمد احقق ثارکیی  فاع می

 اور .شمار نمی
شدهه کسدد، یده ان    ها  مهنی بزوم کافداق ارک،  ر ک کره شدرثد پذیرفتده   کگر  ر مشارثد

ن کصن  یگدرکن  ر  اوکنه یهویک کز شرثا نمیجمد کسد ثه یر ط ق قوکعه حاثم یر کشاعه هیچ

هدا ثده جدهکیی    قانون مهنی(، کمدا  ر حقدوق شدرثد    128و  128مال مشاع اصرف ثنه )موک  
شهه کسد نیاز  یه کعمدال قوکعده  سدد و پداگیر کشداعه  ر      شذصید شرثد کز شرثا پذیرفته

کنده بدزوم کافداق ارک،    عالوه چنانکه کساایه حقوق مهنی کظمار  کشتهک کره کمور شرثد نیلد. یه
 ر ک کره شرثد و نپذیرفت  قاعهه کثررید، یاعث شهه کسد اا کموکل مشاع رو یه خرکیی رفتده و  

 4ک کره ان مذتل شو .

                                                                                                   
8. Romano, Roberta, »Answering the wrong question: The Tenuous Case for 

Mandatory Corporate Laws«, Columbia Law Review, No.7, Vol.89, (1989), pp.1599-
1601; Bebchuk, Lucian Arye., »Limiting contractual Freedom in Corporate Law: The 
Desirable Constraints on Charter Amendments«, Harvard Law Review, Vol.102, 
(1989), p.1830; Buchanan, James and Tullock, Gordon, Op Cit, p.55.  
8. Sobolewski, Przemysław, »Caring for the Small The Protection of Minority Shareholders 

under Polish and English Law«, Available at: http://www.commonlawreview.cz/ caring-
for-the-small-the-protection-of-minority-shareholders-under-polish-and-english-law, Last 
Visited: 2015/15/12. 
9. Posner, Richard A., »Utilitarianism, Economics, and Legal Theory«, Jounal of Legal 

Study, Vol.8, No.1, (1979), p.103. 
 .41-48، صص (8921ثتایذانه گن   کنش،  )امرکن، صلح،-ها، ناصر، حقوق مهنی، مشارثدیان. ثااوز4
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اهری  کی   یهگاه ثه شرثد صرفاً یر م نا  قدرکر ک    یه «:قاعده اکثریت عددی» -دوم
نهکشدته و  گرفته و  رنتیهده وجدو   ملدتقل کز سدمامهکرکن     کنه شکلثه سمامهکرکن منعقه ثر ه

اوکننه هرگونه اصرفی  ر کموکل خو   کشته یاشدنه،  سمامهکرکن مابک سرمایه یو ه و  رنتیهه می
طدرف و  یدا پدذیرش شذصدید حقدوقی ملدتقل یدرک  شدرثد کزیدک         8یه فرکموشی سپر ه شه.

و کیدرک کت وکر    ار شهن کحلاس نیاز یه اغییر کز طرف  یگرها و عمومیار شهن شرثدیزرگ
جدایگزی   « قاعهه کثررید»ها  سمامی منظور کاذاص اصمیم  ر شرثدیه« کافاق ارک، قاعهه»یر 

ها یه کی  نحدو یدو  ثده     ر کیتهک کعمال کی  قاعهه  ر حقوق شرثد 8گر یه.« قاعهه کافاق ارک،»
کش یدک رأ   کشدد. کختصداص  ک ن یدک     نظر کز میدزکن اور ه هر یک کز سمامهکرکن صرف

جدا   عنوکن یکی کز کعضا  شرثد یه کشت  شذص سمامهکر یههف نگهرأ  یه هر سمامهکر یاه

عندوکن یدک شذصدید    مابک یذشی کز سرمایه شرثد یدو ه کسدد.  ر کید  زمدان شدرثد یده      
عنوکن یکی حال سمامهکرکن یهشهه و  رعی ک  ملتقل کز سمامهکرکن پذیرفتهحقوقی  کرک  کرک ه

نظر کز میزکن رو صرفشهه و کزکی ر نظر گرفتهکز کعضا  شرثد و نه مابک یذشی کز سرمایه  
 9اور ه،  کرک  حق رأ  یرکیر یو نه.

هدا   کگرچه قاعهه کثررید عده   کیدرک کت قاعدهه کافداق ارک، رک ندهکر ، کمدروزه شدرثد       

شدونه.  ک  ک کره مدی سمامی نه یر م نا  قاعهه کثررید عه   ثه یر م نا  قاعهه کثررید سرمایه

کنده ثده سدمامهکرکن شدرثد سدمامی، یده میدزکن         ر اوجیده کید  کمدر گفتده     یرخی کز حقوقهکنان

شان )سمامشان(  ر شرثد متحمل درر یا سو  خوکهنه گر یه  ینایرکی  هدر چده میدزکن    اور ه

ک  ثه یک سمامهکر یه شرثد اور ه کسد ییشتر یاشه، یده همدان نلد د خلدارکای ثده      سرمایه

ینایرکی  منبقدی کسدد     ، کفزکیش خوکهه یافد ها  شرثد متحمل گر ممک  کسد کز فعابید

ادر   ر کاذداص اصدمیمات و    شدونه نقدش پررند    سمامهکرکنی ثه ییشتری  درر رک متحمل مدی 

یده عقیدهه یعضدی  یگدر کز حقوقدهکنان، کعمدال قاعدهه         4مشی شدرثد  کشدته یاشدنه.   اعیی  خط

                                                                                                   
8. King, Brett W., Op Cit, p.909. 

8. Rahmani, Ataollah, Op Cit, p.32. 

9. Ratner, David L., »The Government of Business Corporation: Critical Reflections on 

the Rule of One Share, One Vote«, Cornell Law Review, Vol.56, No.1, (1970), pp.3. 
4. Sobolewski, Przemysław, Op. Cit., Available at: http://www.commonlawreview.cz/ 

caring-for-the-small-the-protection-of-minority-shareholders-under-polish-and-english-law, 
Last Visited: 2015/15/12. 
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ور یدر م ندا    ها  سدمامی کز علدوم سیاسدی و نحدوه ک کره یدک ثشد      کثررید  ر حقوق شرثد

ها  شدرثد یدا یدک نظدام سیاسدی موجدک       وجو  افاوتشهه کسد، یاکی ساالر  کقت اسمر م

ها یا نحوه کعمال ان  ر ک کره یک ثشور متفاوت یاشه. یک شو  اا کعمال قاعهه  ر شرثدمی

و نده قدرکر ک  خصوصدی، ینانمدا ه      ساالر یر م نا  شناسایی عمومی و مشدروعید حکومد مر م

نمایده و صدرفاً یده  ن دال     کالک انچه رک ثه کز  یهگاه عمومی خو  کسدد رک  ن دال مدی   شهه و 

حهکثرر ساز  سو  نذوکهه یو . هر شذصدی ثده  ر قلمدرو سدرزمینی ان  وبدد کقامدد  کر        

کمدا شدرثد    یهون انکه  کشت  صفد خاصی شرط یاشه، کز کعضا  ان  وبد محلو  کسد 

خصوصی م تنی یو ه و ههف ان یده  سدد اور ن سدو      عنوکن یک کیزکر اهارت یر قرکر ک یه

هدا صدرفاً سدمامهکرکن عضدو شدرثد       ر شدرثد  8یرک  طرفی  قرکر ک ، کعضا  شرثد، کسد.

ثننهگان، مدهیرکن و  ها  صینفس کز ق یل ثارفرمایان، مشتریان، اثمی محلو  شهه و سایر گروه

یه  ن دال حدهکثرر سداز  سدو      ها صرفاً عالوه شرثدشونه. یهایره عضو شرثد محلو  نمی

یاشدنه. کید     ک ه کسدد، مدی   ثه سرمایه الزم رک یرک  فعابید  ر کختیارشان قرکر سمامهکرکن خو 

شدو ،  سداالر کجدرک مدی   هدا  مدر م  ک  ثده  ر حکومدد  افاوت کعمدال  موثرکسدی رک یده شدیوه    

ال قاعهه کثررید  ر ینایرکی  یایه نحوه کعم ساز  ایرممک ، یهون اثثیر و فاقه ثارکیی الزم می

یده همدی     8سداالر متفداوت یاشده،   ها  سیاسی مر مها کز نحوه کعمال ان  ر نظامحقوق شرثد

 شو .ها  سمامی کثررید یر م نا  سرمایه اعیی  میجمد  ر شرثد

میال    ر کنگللدتان یدا کعبدا  حدق رأ       82 ر قرن  «:ایقاعده اکثریت سرمایه» -سوم

کنه، رویکر  جهیه  کاذاص گر یه، یه ه سرمایه ییشتر  یه شرثد اور هییشتر یه سمامهکرکنی ث

کی  نحو ثه کاذاص اصمیم یه رأ  کثررید وکگذکرشهه و کثررید نه یر م نا  اعدهک  سدمامهکرکن   

ک  جانشدی  قاعدهه   گدر  ، یندایرکی  قاعدهه کثرریدد سدرمایه     یلکه ط ق سرمایه کیشان اعیدی  مدی  

 کثررید عه   شه.

                                                                                                   
8. Stout, Lynn A., »Bad and Not-So-Bad Argument for Shareholder Primacy«, 

Southern California Law Review, Vol.75, (2002), p.1189; Roe, Mark j., »The 
Shareholder Waelth Maximization Norm and Industrial Organization«, Harvard Law 
School, Vol.149, (2001), p.3; Jensen, Michael C. and Meckling, William H., »Theory 
of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure«, Journal of 
Financial Economics, Vol, 3, (1976), p.305. 
8. Rahmani, Ataollah,Op Cit, pp.34-35. 
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ک  یه احقدق  ایه یه یررسی کی  مودوع پر کخته شو  ثه ایا قاعهه کثررید سرمایه ر کینها ی

یایی یه ثارکیی نااوکن کسد. ق ل کز پر کخت  یه کید   شو  یا کی  قاعهه کز  سدثارکیی منتمی می

همده  یداکی   8نظر کسد،ممم صثر کی  مودوع الزم کسد ثه  ر خصوص مفموم ثارکیی کختالف

شدهه و اابدک ثدارکیی حدهکثرر سداخت       گرکن کمروزه مفمدوم پذیرفتده  احلیل یه عقیهه یرخی کز

ثروت کجتماعی کسد و قاعهه حقوقی زمانی ثارامه کسد ثه ثروت کجتمداعی رک یده حدهکثرر    

ک  یاشده ثده ییشدتری     گونهشو  ثه اذصیص منایس یهیرسانه،  رنتیهه ثارکیی زمانی محقق می

کی  ههف منایس یایه  ر کختیار کشذاصی قرکر گیر  ثده  یرک  محقق شهن  8کرزش یه  سد ایه،

 9یاشنه.ییشتری  کرزش رک یرک  ان قائل می

هدا  عنوکن مفموم ثارکیی  ر نظر گرفته شو ،  ر حقوق شدرثد ثه کی   یهگاه یه رصورای

نیز منایس یایه  ر کختیار کشذاصی قرکر گیرنه ثه ییشتری  کرزش رک یرک  ان قائل هلتنه و احقق 

ادوکن گفدد مندایس شدرثد یایده  ر       رنتیهده مدی   ارکیی منوط یه حهکثرر ساز  ثروت کسدد. ث

هددا سددپر ه شددو ، زیددرک کختیدار سددمامهکرکن عمددهه قددرکر گیدر  و سددکان هددهکید شددرثد یده ان   

کنده یدرک  مندایس شدرثد ییشدتری       سمامهکرکن مذثور ثه عمهه سرمایه شرثد رک ادثمی  ثدر ه  

ثننه اصمیماای کاذاص ثننه ثه یه سو  شرثد یاشه، زیدرک  ر  کرزش رک قائل هلتنه و االش می

 شددو  و ط یعددی کسدددشددرثد هددر شذصددی یدده نلدد د اور ه خددو  متحمددل سددو  و زیددان مددی

کز کی  رهگذر سو   زیرک سمامهکرکن عمهه اصمیماای یگیرنه ثه ثروت شرثد رک کفزکیش  هه،

یایه یه کی  ممم اوجده  کشدد ثده کز      ر اوجیه کی   یهگاه 4یایه.و ثروت کیشان نیز کفزکیش می

هدا یده حدهکثرر یرسده،     گیرنده ثده مندافس ان   ک  اصمیم میگونه یهگاه کقتصا  کنان کشذاص یه

ک  کستفا ه شو  ثه ییشدتری  منفعدد   گونهثننه اا کز منایس محهو  یهرو کشذاص االش میکزکی 

                                                                                                   
خصوص مفموم ثارکیی ینگریه یه:  ک گر، یهکبه، مرور  یدر احدوالت مقوبده ثدارکیی  ر ک ییدات       یرک  مالحظه یحث افصیلی  ر .8

 .819-848(، صص 8921، )پاییز و زملتان 89، شماره 3نامه حقوق و سیاسد،  وره ها و ثاریر ها(،  و فصلکقتصا   )نظریه
8. Posner, Richard A., Economics Analysis of Law, )U.S.ALittle, Brown and Company, 

1992), p.9. 
9. Altman, Andrew,, Arguing about Law (an Introduction to Philosophy of Law), 

(U.S.A Wadworth pub. Company, 1996), p.155. 
4. Schwartz, Alan and Scott, Robert E., »Contract Theory and the Limits of Contract 

Law«, Yale Law Journal, Vol.113, (2003), pp.550-551. 
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ثننه ثه منایس گیر  میک  اصمیمونهگکبقاعهه کعضا یهها نیز علی ر شرثد 8رک یه همرکه اور .

ک  کستفا ه شو  ثده ییشدتری  منفعدد رک یدرک  کیشدان یده کرمغدان        مابی محهو  شرثد  ر زمینه

گیدر   کنه یده گونده اصدمیم   ینایرکی  سمامهکرکنی ثه عمهه سرمایه شرثد رک اثمی  ثر ه اور  

هدا  شرثد کفزکیش یایه ادا ان ارایک ثروت کی ثننه ثه ییشتری  سو  عایه شرثد شو  و یهمی

 نیز ثروت خو  رک کفزکیش  هنه.

انما یه احقق ثارکیی  ر مفموم حهکثرر ساخت  ثروت منتمی خوکهه شده،  قاعهه کثررید نه 

گدر  .  ر کید  مفمدوم    عمال کی  قاعهه محقق میک هیکس، نیز یا-یلکه ثارکیی یه مفموم ثلهور

شدو  کگدر رفداه    منتمدی مدی  « ثدارکیی »قدق  یده اح «  »یده وددعید   « کبدف »حرثد کز وددعید  

یرنه یه حه  یاشه ثه یتوکننه زیدانی رک ثده سدایری   ر    کشذاصی ثه کز ودعید جهیه سو  می

ک  یاشه ثه وددعید  گونهشونه، ج رکن ثننه. ج رکن خلارت یایه یهودعید جهیه متحمل می

ر کینهدا یایده اوجده  کشدد     ک  ثه   یهه یه همان صورت ق ل کز ورو  زیان یازگر  . نکتهزیان

هیکس الزم نیلد ثه  ر عمدل منتفعدان کز اذصدیص مندایس،      -کی  کسد ثه ینا یر معیار ثابهور

قدهر  یاشده ثده    هدا شدهه یده    یهگان رک ج رکن ثننه، یلکه کگر منفعتی ثه نصدیک ان زیانِ زیان

کشدته یاشده،    یهگان رک ج رکن ثننه و یازهم ودعید جهیه یرک  کیشان منفعدد   خلارت زیان

 8 ر کی  مفموم ثافی کسد.« ثارکیی»یرک  احقق 

-ک  یه احقق ثدارکیی  ر مفمدوم ثابدهور   یه نظر یرخی کز حقوقهکنان قاعهه کثررید سرمایه

شو ، زیرک چنانکه  ر یاال گفته شه هر شذصی، کزجملده سدمامهکرکن کثرریدد    هیکس منتمی می

ثنه ثه منایس کو یه حهکثرر یرسده، یندایرکی    یک  کاذاص اصمیم مگونهها  سمامی، یه ر شرثد

ثده  شدونه و  رصدورای  ک  کسد ثه کیشان کز ان منتفدس مدی  گونهاصمیمات سمامهکرکن عمهه یه

کی  اصمیمات یه زیان کقلید یاشه کزانهاثه سمامهکرکن کثررید ثه مابک عمهه سمام شدرثد  

اورنه کمکان ج درکن زیدان وکر ه   میهلتنه  ر مقایله یا سمامهکرکن کقلید سو  ییشتر  یه  سد 

عدالوه  یه سمامهکرکن کقلید وجو   کر ، کگرچه  ر عابم وکقدس ج درکن زیدان صدورت نگیدر . یده      
                                                                                                   
8. veljanovski, Cento, Op. Cit., p.20. 

8. Altman, Andrew, Op Cit, p.155. 
 کر  کی  کسد ثه  ر معیار پداراو، منتفعدان بزومداً یایده یده      « ثارکیی پاراویی»یا « هیکلی-ثارکیی ثابهور»افاوت مممی ثه 

هدیکس کید    -ثه  ر معیار ثابدهور پر کختنه  رحابیکنه، می یههنایس زیانج رکن خلارت کشذاصی ثه کز اذصیص مهه  م
 .(Cooter, Robert, Ulen, Thomas, Op Cit, p.42صورت فردی کسد )ج رکن زیان یه
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سمامهکرکن کقلید نیز کز کینکه سکان ههکید شرثد یه سدمامهکرکن عمدهه سدپر ه شدو  کسدتق ال      

شدو  یدیش کز   ان مدی پذیرنه، زیرک  رمهموع سو   ثه عایده کیشد  ثننه و خبرکت ان رک میمی

 روکقس اصمیمات کثررید هموکره یه زیان کقلید نیلدد و  ر   8رسه.ها میزیانی کسد ثه یه ان

 گیرنه یه سو  کقلید کسد.یرخی کز موکر  اصمیماای ثه کثررید می

کعمدال   هرگونه کحلاس ناردایتی یعه  کز جانک سمامهکرکن کقلید نیز یه  سد ثشدیهن کز  

ها  سمامی منتمی نذوکهه شه، زیرک کگرچه ممک  کسدد یعضدی کز   شرثد  ر« قاعهه کثررید»

سمامهکرکن کز اصمیمی ثه کاذاصشهه یا کقهکمی ثه کنهام گر یهه نارکدی یاشنه، کما  کرکیی ثل 

وسدیله کید    عالوه یده شو  ثه ییشتری  کرزش رک یرک  ان قائل هلتنه. یهیه سمامهکرکنی منتقل می

چنی  یایده  ر نظدر   صورت یمینه کستفا ه ثر ، همکز سرمایه شرثد یه اوکن  رمهموعقاعهه می

شونه ییش کزانچه سمامهکرکن متضدرر کز  سدد    کشد کشذاصی ثه کز قاعهه کثررید منتفس می

 8یرنه. هنه، سو  میمی

امهه و کشذاصدی رک ثده   نائل« ثارکیی»اوکن یه احقق می« قاعهه کثررید»ینایرکی  یا پذیرش 

زیرک یا سپر ن سکان  9ها  سمامی اشویق ثر ،گذکر   ر شرثدمایه یو ه یه سرمایه کرک  سر

کنده، کیشدان یده پدذیرش     ههکید شرثد یه کشذاصی ثه ییشتری  سرمایه شرثد رک اثمی  ثدر ه 

 4گر نه.گذکر  اشویق میریلک سرمایه

کزجملده نیداز   ها، ماننه  یگر کشدذاص حقدوقی،  ر رکسدتا  رفدس نیازهدا  کفدرک  جامعده،        شرثد

یندایرکی  یدرخالف انچده کز     کنده  اهمیس سرمایه و مشارثد جمد ثلک سو  ییشتر، کیهدا  گر یدهه  

ها یدا مندافس یدر شدرثد ممکد  نیلدد.  رنتیهده        ایه، احمیل هزینهیرمی«  مکرکسی شرثتی»مفموم 

هدا  نده گر  ، ممم کسد ثه اوجه شو  هزیاوکن گفد شرثد متحمل هزینه یا سو  میکزانهاثه نمی

                                                                                                   
8. Rahmani, Ataollah, Op.Cit., p.31. 

8. Ibid, pp.31-32. 

9. Azu, U.E., »Examination of Recent Trends in Corporate Governance as it Affects the 

Majority Rule and the Minority Protection «, International Journal of Advanced Legal 
Studies and Governance, Vol. 1, No.1, (April 2010), p.80. 
4. Black, Bernard S., »Is the Corporate Law Trivial? A Political and Economical 

Analysis«, North-Western University Law Review, Vol.48, No.2, (1990), p.552; 
MacNeil, Iain, »Company Law Rules: An Assessment from the Perspective of 
Incomplete Contract Theory«, Journal of Corporate Law Studies, Vol. I, Part. I, (2001), 
p.117; Jensen, Michael C. And Meckling, William H., Op. Cit., p.2; Black, Bernard S., 
Op Cit, p.552; Bebchuk, Lucian Arye., Op Cit, p.1830. 
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ثدارگرکن، مشدتریان، طل کدارکن،     -نوعی یا شرثد  ر کرا اط هلدتنه یا منافس صرفاً یر کشذاصی ثه یه

ها و منافس یدر سدمامهکرکن   احمیل شهن هزینه 8شو .احمیل می -ثننهگان موک  کوبیهسمامهکرکن، اثمی 

نه، کز طدرف  یگدر   گر   ثه کیشان یایده  ر ک کره شدرثد نقدش  کشدته یاشد     یه کی  نتیهه رهنمون می

کزانهاثه هر چه میزکن اور ه شذصی  ر شرثد ییشتر یاشه، کز اصدمیمات کاذداص  ادثثیر ییشدتر      

گدر  ، منبقدی ان   اور یاشه، ییشتری  هزینه رک متحمدل مدی  ثه ان اصمیم زیانپذیرفته و  رصورای

وکگذکر شدو ،  کنه کسد ثه ک کره شرثد یه کشذاصی ثه قلمد عمهه سرمایه شرثد رک اثمی  ثر ه

رو گذکر   ر شرثد نذوکهنه  کشدد. کزکید    کرکن امایلی یه سرمایهزیرک  ر ایر کی  صورت سرمایه

گرکن عملکر  مؤثر شرثد منوط یر کی  کسد ثده کرک ه کثرریدد یدر کقلیدد     یه عقیهه یرخی کز احلیل

 8حاثم یو ه و اصمیمات یر ط ق خوکسد کثررید کاذاص گر  .

ادوکن کز کنتذدا    کی  کسد ثه یا کستفا ه کز کی  قاعهه مدی « عهه کثرریدقا»مزید ممم  یگر 

زیددرک  9 کر ، کطمینددان  کشددد،ثدده جمددد کفددزکیش ثددروت گددام یرمددی  ک  خددو مددهیرههیتددد

گدر   و کید  سدمامهکرکن کشذاصدی رک     وسدیله سدمامهکرکن کثرریدد کنتذدا  مدی     مهیره یده هیتد

م یر کشدته و یده  ن دال احقدق کهدهکف ان و      ثننه ثه  ر رکسدتا  مندافس شدرثد گدا    کنتذا  می

منظور جلک نظر کثررید سدمامهکرکن، امدام   مهیره یهینایرکی  کعضا  هیتد کفزکیش ثروت یاشه 

 4االش خو  رک جمد کفزکیش ثروت شرثد کنهام خوکهنه  ک .
 

 قاعده اکثریت و به حداکثر رساندن ثروت -2-1

هدا  گر  ، شرثدیه ههف خاصی منعقه میمنظور رسیهن طور ثه هر عمل حقوقی یههمان

گدذکر یایده هدهفی رک ثده     شدونه، قدانون  منظور نیل یه ههف یا کههکف خاصی اثسدیس مدی  نیز یه

                                                                                                   
8. Jensen, Michael C, Meckling, William H., Op Cit, p.2.  

8. Hicks, Andrew & Goo, S.H., Cases & Materials on Company Law, (New York, 

Black Stone Press Limited, 1999), pp.401-402. 
9. Harris, »Milton, Corporate Governance Voting Rights and Majority Rules«, Journal 

of Financial Economics, Vol.20, (1988), p.205. 
رثد، یه  ن دال  شرثد و االش جمد کفزکیش ثروت ش یمشعوض پیرو  کز خطیه مهیرهیتدکسد  ر موکر   ه یمی. یه4

 Weisst, Elhott J., Economic Analysis, Corporateیاشدنه ) ثلک ثروت یرک  خو  و یه هزینه شرثد می

Law, and the ALI Corporate Governance, Cornel Law Review, Vol.70, Issue.1, 1984, 
p.4)ثارامده رک اضدمی     ک مدهیره یتدد وکنه اشکیل هااوکن کی  کمر رک نا یهه گرفد ثه قاعهه کثررید مینمی وجو ی . یاک
 ثنه.
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کنه محترم یه شمار اور  و قوکعه  وددس ثنده    هنهگان شرثد یه  ن ال احقق ان یو هاشکیل

حقدوقی یرامدهه کز   اا نیل یه ان ههف ممک  گدر  .  ر حقیقدد  ر هدر نظدام حقدوقی قوکعده       

هدا کز  خوکسد جامعه یو ه و یه  ن ال احقق ان کسدد.  رنتیهده کگرچده هدهف حقدوق شدرثد      

کنکار کسد ثه قوکعده حقدوقی   ها متمایز کسد، کما کی  ممم ایرقایلیحث رکجس یه ههف شرثد

 ها رک یراور ه ساز .ک  یاشه ثه ههف شرثدگونهها یایه یهناظر یر شرثد

ادری  قوکعده حقدوق    عندوکن یکدی کز ممدم   ررسی شو  ایدا قاعدهه کثرریدد یده    ینایرکی  یایه ی

ک  کیفا، ثنده؟ یدرک  پاسدگ  ک ن یده     ها نقش سازنههاوکنه  ر احقق ههف شرثدها میشرثد

 صورت کجمابی یررسی گر  .ها یهکی  پرسش کیتهکً یایه ههف شرثد

هدار  چده هدهفی رک  ن دال     ها  ایلیار  کز کنهیشمنهکن  ر پاسگ یه کی  پرسش ثه شرثد

مدهیرکن   8ها یه حهکثرر رسدانهن ثدروت خدو  کسدد.    کنه ثه ههف شرثدثننه، کظمار  کشتهمی

 کرنه نیز یه  ن ال ان هلتنه ثده سدو  صداح ان    عنوکن نماینهه ک کره ان رک یر عمههشرثد ثه یه

ان شدرثد یدو ه   یه عقیهه یرخی، مهیر کجرکیی شرثد، ملتذهم مابک 8سرمایه رک کفزکیش  هنه.

یاشه، ملتوبید کو کی  کسد ثه شرثد رک مبدایق  و  ر یرکیر ثارفرما  خو  ملتقیماً ملتول می

 9ثه عموماً ثلک ثروت ییشتر کسد، ک کره ثنه. هایا خوکسد و کرک ه ان

ها صرفاً کفزکیش سو  سمامهکرکن ن اشه، ار یه  نیلد ثه نیل یده  کگر ههف حقوق شرثد

ک  گونده ها یایده یده  اری  کههکف ان کسد، ینایرکی  قوکعه حاثم یر شرثدمکی  ممم یکی کز مم

اوکنده  یاشه ثه یه نیل یه ههف مذثور منتمی شو . قاعهه کثررید کزجمله قوکعه  کسد ثه می

ک  مبلدو  یده   ینایرکی  قاعهه مذثور کز کید  حیدث نیدز قاعدهه     احقق کی  ههف رک المیل ثنه 

 ایه.شمار می

هدا   ها  قاعهه کثرریدد  ر مقایلده یدا  یگدر شدیوه     ه گر یه کزجمله یرار چنانکه مالحظ

ک  ثه  ر مهیرهک  ثارامه کسد، هیتدمهیرهگیر  و کاذاص اصمیم، اضمی  اشکیل هیتدرأ 

                                                                                                   
8. Kuhn, Petr, Op Cit, p.8. 

8. Gordon, Jeffrey N., »The Rise of Independent Directors in the United States: 1950-

2005: of Shareholder Value and Stock Market Prices«, Stanford Law Review, Vol.59, 
(2007), p.1465.   
9. Friedman, Milton, »The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits«, The 

New York Times Magazine, (1970), p.1, Available at: http://umich.edu/~thecore/doc/ 
Friedman.pdf.  Last Visited: 19/08/2017. 
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رکستا  کههکف شرثد گام یر کشته و ثروت ینگاه رک کفزکیش  هه. یهیمی کسدد کگدر مدهیرکنی    

 کرنه کز کنهام کی  وظیفه نااوکن یاشنه، کثررید یا عدزل کیشدان   ثه ک کره کمور شرثد رک یر عمهه

 ثننه ثه  ر احقق کی  ههف اوکنا یاشنه.مهیرکنی رک کنتذا  می

 

 ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت -2
سپر ن سکان ههکید شرثد یه سمامهکرکن کثررید ممکد  کسدد یده کیهدا  اعدارض میدان       

هدا یایده   کثررید و کقلید منتمی گر  ، ینایرکی  قوکعه حاثم یر حقوق شرثد منافس سمامهکرکن

یه نحو  یاشه ثه اعاردات میان سمامهکرکن رک ثاهش  ک ه و یی  حقوق کیشدان ادا حده کمکدان     

نویدده خددو  جلددک اوکندده یددهاعددا ل کیهددا  ثندده، یرقددرکر  اعددا ل میددان حقددوق سددمامهکرکن مددی 

اوکنه یه یر هدم خدور ن اعدا ل    ی  کزانهاثه قاعهه کثررید میینایرک گذکر  منتمی شو  سرمایه

میان منافس سمامهکرکن منتمی گر  ، زیدرک کگدر هدیچ محدهو یتی  ر خصدوص قدهرت کثرریدد        

اوکنه کز قهرت یرادر خدو  سو،کسدتفا ه ثدر ه و اصدمیماای یده       وجو  نهکشته یاشه، کثررید می

کج دار سدمامهکرکن یده کفدزکیش اور ه خدو       ن یهاوکزیان کقلید کاذاص ثنه، کزجمله کی  موکر  می

ینایرکی  یایه  ر پی یافت  قوکعه  یو  ثه یتوکنده میدان مندافس کید   و گدروه اعدا ل        کشاره ثر  

 کیها  ثنه.

 
 تعارض میان منافع سهامداران -1-2

ایه ثه عالوه یر نیل یده ثدارکیی،   ک  مبلو  یه شمار می ر صورای قاعهه« قاعهه کثررید»

احقق اعا ل نیز منتمی گر  .  ر حقیقد چنانچه گفتده شده کعمدال مبلدو  قاعدهه کثرریدد       یه 

ملتلزم کی  کسد ثه قوکعه  جمد حماید کز حقوق کقلید و کیها  اعا ل میان منافس متعدارض  

گیدر  یده کثرریدد  ر    سمامهکرکن ودس گر  ، زیرک کمروزه  موثرکسی و سپر ن قهرت اصمیم

 8یایه.لید معنا میپراو حماید کز حقوق کق

سمامهکرکن شرثد  ر االش جمد کفدزکیش ثدروت شدرثد و  رنتیهده منتفدس شدهن کز ان       

ههف مشترثی  کرنه، کما هر یک کز کیشان منافس مذصوص یه خو  رک نیز  کر  ثده  ر مدوکر     

                                                                                                   
8. Singh Dari, Sukhvinder, Op. Cit., pp.1405-1406. 



899 
 

 

 ... های سهامیکارایی قاعده اکثریت در شرکت
 

گدذکر  کندهثی   یا منافس سایر سمامهکرکن  ر اعدارض قدرکر  کر . کصدوالً کشذاصدی ثده سدرمایه      

نه ییش کز  کرنهگان سرمایه ییشتر یه خبر ثر ن امایدل  کرنده، زیدرک  کرندهگان سدرمایه      کثر ه

شدونه و کید    کنهک یا خبر ثر ن یه نل د  کرنهگان سرمایه ییشتر ددرر ثمتدر  متحمدل مدی    

جا اعارض میان منافس سمامهکرکن  ر همی  8ثنه.درر کنهک کیشان رک یه خبر ثر ن ارایک می

امهکرکن کقلید یه کاذاص اصمیمات و کنهام معامالای امایل  کرنه ثه سدو   خور : سمیه چشم می

حال پرخبر کسد،  ر مقایل سمامهکرکن کثرریدد یده اصدمیمات و    سرشار   ر یر کر  و  رعی 

 اورنه ثه کحتمال درر  ر ان کنهک یاشه.معامالای رو  می

کینکه قاعهه حقوقی مبلو   یا اوجه یه اعارض منافس سمامهکرکن کقلید و کثررید و یا بحا 

گر   ثه ایا ها   رگیر، اعا ل کیها  ثنه، کی  پرسش مبر  مییایه یی  منافس متعارض گروه

 اوکنه اعا ل رک کیها  ثنه؟قاعهه کثررید می

گیدر  رکجدس یده کمدور شدرثد، اصدویک و کصدال         یر م نا  قاعهه کثررید ثنترل، اصمیم

وسدیله  رکن یو ه و کقلید یده ا عیدد کز اصدمیماای ثده یده     کساسنامه ط ق خوکسد کثررید سمامهک

ادوکن گفدد ثفده ادرکزو یده نفدس گدروه        ینایرکی  مدی  یاشنه گر  ، مکلف میکثررید کاذاص می

شدو .  ثه خوکسدد و کرک ه کید  گدروه یدر کقلیدد احمیدل مدی       نحو ثنه یهکثررید سنگینی می

سو،کسدتفا ه کز کید  قدهرت و احمیدل     گیر  سمامهکرکن کثررید یه کیشان کجدازه  قهرت اصمیم

 هه.  رنتیهه قاعدهه کثرریدد میدان سدمامهکرکن اعدا ل      ها  ناروک  خو  یه کقلید رک میخوکسته

شو . یا اوجه یه کی  ممدم و کیهدا    ک  مبلو  محلو  نمیثنه و کز کی  حیث قاعههکیها  نمی

ا حداثم گدر   ثده مدانس     هد وسیله کی  قاعدهه، یایده قوکعده   ر حقدوق شدرثد     نشهن اعا ل یه

هدا  نداروک  خدو  یدر     سو،کستفا ه سمامهکرکن کثررید کز قهرت یرادر خدو  و احمیدل خوکسدته    

سمامهکرکن کقلید گر  . حماید کز سمامهکرکن کقلید و ممار قهرت کثررید یه کی  جمد کسدد  

رید شهه خارج نگر  ،  روکقس سو،کستفا ه کثرثه شرثد کز ههفی ثه یرک  نیل یه ان اشکیل

انما یه زیان سمامهکرکن کقلید کسد، یلکه شرثد رک نیز  ر معدرض  کز قهرت خو   ر موکر   نه

گر کنه. کعمال کی  قاعدهه یدهون هرگونده    خبر قرکر  ک ه و ان رک کز ملیر کصلی خو  خارج می

 کر ثدر ه و یدرخالف مفمدوم عدهکبد     محهو ید کنتظارکت معقول سمامهکرکن کقلیدد رک خهشده  

                                                                                                   
 (،8939ها  حقوقی شمر  کنش، ها(، )امرکن، مؤسله مبابعات و پژوهشطوسی، ع اس، احلیل کقتصا   حقوق شرثد . 8

 .812ص 
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   8اوکنه یه شرثد خلارت احمیل ثنه.ییو ه و م

ک  یاشه گونهطورثلی مبلو  کسد کما کعمال ان یایه یهینایرکی  کگرچه قاعهه کثررید یه
رو  ر حقدوق  ثه یه سو،کسدتفا ه کثرریدد و زیدان رسدانهن یده کقلیدد منتمدی نگدر  ، کزکید          

س کید  قوکعده   شهه کسد. ودها  سمامی قوکعه  یرک  حماید کز حقوق کقلید ودسشرثد
منظور کیها  و یرقرکر  اعا ل میان مندافس متعدارض سدمامهکرکن کقلیدد و کثرریدد      حمایتی یه

 کسد.
وسیله کثررید و احمیل زیان یه کقلید یده  انما کز حیث سو،کستفا ه کز ان یهقاعهه کثررید نه

ظدر اصدمیماای   شو ، یلکه کز منیر هم خور ن اعا ل میان سمامهکرکن کقلید و کثررید منتمی می

اوکنه کاذاص نمایه نیز ممک  کسد یه یر هم خور ن اعا ل منهدر گدر  . کگرچده    ثه کثررید می
وسدیله  شدهه کمدا کعت دار امدامی اصدمیماای ثده یده       ک کره شرثد یر م نا  کرک ه کثررید پذیرفتده 

یدا  شو  محل ار یه کسد، ینایرکی  یایه یه یررسی کی  مودوع پر کخدد ثده ا  کثررید کاذاص می
 گیر   کر ؟کثررید  ر امامی موکر  قهرت اصمیم

رک وفددق ارای ددات   8اوکنندده مددوک  کساسددنامه  ر حقددوق کنگلددیس سددمامهکرکن شددرثد مددی   
ادوکن سدلک ثدر ،    شهه  ر قانون اغییر  هنه. قهرت اغییر کساسدنامه رک کز شدرثد نمدی   یینیپیش
ک  گونده نه ثده اغییدر کساسدنامه یده    ک  گنهامقرره 9نامهاوکن  ر کساسنامه یا شرثدچنی  نمیهم

ک  ثده یایده  ر اغییدر کساسدنامه یده ان      نکته 4شهه  ر قانون یاشه.یینیایر کز احقق کثررید پیش
نامده سدازگار یاشده و    اوجه  کشد کی  کسد ثده مفدا  کساسدنامه پدس کز اغییدر یایده یدا شدرثد        

نامده یدر کساسدنامه    ا  شدرثد نامه اعارددی یاشده، مفد   ثه یی  موک  کساسنامه یا شرثد رصورای
نامده  ر اعدارض کسدد،     یگر موک   کز کساسنامه ثه یدا شدرثد  ع ارتیرار  خوکهه  کشد، یه

 1معت ر نذوکهه یو .

                                                                                                   
8. He, Weiguo, »Improving the Protection of Minority Shareholders in Chinese Company 

Law«, pp.1-2, Available at: https://www.researchgate.net/publication/ 41519922_ 
Improving_the_protection_of_minority_shareholders_in_Chinese_company_law, Last 
Visited: 04/08/2017. 
8. Articles of Association.  

9.Memorandum of Association.  

4. Pennington, Robert R., Company Law, Butterworth, 6th, 1990, p.75. 

1. Ashbury v. Watson (1885) 30 ChD 376.  



891 
 

 

 ... های سهامیکارایی قاعده اکثریت در شرکت
 

اغییدر نیلدد: ان قلدمد     ر گذشته یرخی یر کی  عقیهه یو نه ثه امامی موک  کساسنامه قایل

 هنهه ینیان ییر یو ه و قلمتی ثه شکلاغکز کساسنامه ثه یه نحوه ک کره شرثد مریوط کسد قایل

اقلدیم مدوک  کساسدنامه یده  ویذشدی       8اغییدر نیلدد.  شرثد کسد، ماننه حقوق سمامهکرکن، قایل

هدا   قدانون شدرثد   8پدذیرش نیلدد.  کساس یدو ه و قایدل  اغییر ییقایل اغییر وینیا   یا ایر قایل

 رنتیهده   9ینه  یایه ثنار گذکشته شو ،نیز چنی  امایز  رک نپذیرفته و ینایرکی  کی  اقلیم 8321

امددامی مددوک  کساسددنامه کزجملدده مددوک   ثدده ندداظر یدده کعبددا  حقددوق خاصددی یددرک  یرخددی کز  

 4یاشه.اغییر میسمامهکرکن، کزجمله حق رأ ، کسد قایل

اوکنه ط ق اشریفاای ثه  ر قانون معی  گر یهه مدوک  کساسدنامه رک اغییدر    کگرچه کثررید می

ابد  علیده شدرثد گلده     »مکان یه رعاید منافس شرثد منوط کسدد.  ر  عدوک     هه، کما کی  ک

کظمدار  کشدته کسدد ثده قدهرت سدمامهکرکن  ر اغییدر         1«بیندهبی »قاددی   1«ریفس وسد افریقدا 

ینایرکی  انما شرطی ثده  ر   کساسنامه شرثد یایه یا حل  نید و  ر رکستا  منافس شرثد یاشه 

 افس شرثد کسد.کصال  کساسنامه یایه رعاید شو ، من

کافداق ارک، و جلدک موکفقدد    ثم  ر یک مور  کاذاص اصمیم منوط یه ر حقوق کیرکن  سد

ثه کفزکیش سدرمایه کز طریدق یداال     رصورای 8941الیحه  813امام سمامهکرکن کسد. وفق ما ه 

یر ن م لغ کسمی سمام یرک  سمامهکرکن کیها  اعمه نمایه، ممک  نذوکهه یدو  مگدر انکده امدام     

 مامهکرکن یا ان موکفقد ثننه.س

 ر خصوص قهرت کثررید  ر اغییدر مفدا  کساسدنامه  ر مهمدس عمدومی       8941کگرچه الیحه 

مؤسس ساثد کسد، کزنظر منبقی ن ایه یه مهمس عمومی مؤسس کختیار اغییر موک  کساسدنامه  ک ه  

ذیرفته و متعمه یده  شو ، زیرک پذیره نویلان یا اوجه یه مفا  طر  کساسنامه عضوید  ر شرثد رک پ

ادری  اغییدر  ر کساسدنامه یده زوکل اعمده      کنه، ینایرکی  ثوچدک اثمی  یذشی کز سرمایه شرثد شهه

حال  ر صدورت موکفقدد امدامی مؤسلدی  و پدذیره نویلدان اغییدر مفدا          کنهامه،  رعی کیشان می

                                                                                                   
8. Hutton v. Scarborough Cliff Hotel Co Ltd B (1865) 2 Drew & Sm 521.  

8. Andrew V. Gas Meter Co (1897) 1 Ch 361.  

9. Pennington, Robert R., Op Cit, p.75.  

4. Ibid, p.75.  

1. Allen v. Gold Reefs of West Africa Ltd (1900) 1 Ch CH 656. 

1. Lindley.  
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رسده ط دق   یه نظر می 8کساسنامه یهون کیرک  کسد، کما اغییر کساسنامه یا هر کثرریتی ایرممک  کسد،

مهمس عمومی مؤسس یا رعاید حهنصا  اشکیل و کخذ رأ  ثده  ر   8941الیحه  14ما ه  8ینه 

اوکنه کساسنامه رک کصدال  ثنده. کجدرک  قاعدهه کثرریدد ق دل کز ث دد        مقررشهه کسد، می 11ما ه 

ندی  شرثد  ر مهمس عمومی مؤسس یایه یه موکر  کحرکز رعایدد شدرکیط قدانونی و قدرکر ک   یع    

نویلی امامی سرمایه شرثد و اث یه م ابغ الزم و پذیرش مزکیا  خاص یرخدی کشدذاص و   پذیره

یینی کرثان ان و مشذصاً اعیدی  کوبدی    چنی  اهکرک قانونی کجرک  قرکر ک  شرثد کز رکه پیشهم

مهیرکن و یازرسان و کخذ ق وبی سمد کز طرف کیشان و  رنماید رسیهگی یه گزکرش مؤسلدان و  

 8ها محهو  شو .قرکر ک ها و کقهکمات ق لی ان پذیرش

ثده شدرثد یدرک  مدهت محدهو        اغییر مودوع شرثد و امهیه مدهت ان،  رصدورای  

( و مدهت شدرثد   2ما ه  8شهه یاشه، کز مودوعات ممم کسد، کزانهاثه مودوع )ینه اشکیل

اغییدر  ر مدوک     الیحده مدذثور هرگونده    29(  ر کساسنامه قیه گر یهه و ط ق ما ه 2ما ه  9)ینه 

کبعا ه کسد و اصمیمات مهمدس مدذثور یده کثرریدد     کساسنامه  ر صالحید مهمس عمومی فوق

 9گیر .گر  ، یایه گفد کاذاص اصمیم  ر کی  موکر  یا رأ  کثررید صورت میارک، کاذاص می

ینایرکی  ط ق قدانون اهدارت کرک ه کثرریدد  ر اغییدر مفدا  کساسدنامه، جدز  رجدایی ثده یدرک            

امهکرکن کیها  اعمه ثنه معت در کسدد. مشدمور حقوقدهکنان کرک ه کثرریدد  ر اغییدر مفدا  طدر          سم

اوکنده هدر اصدمیمی کاذداص ثدر ه و هدر       جز کی   و مور  کثررید میکنه. یهکساسنامه رک نیز نپذیرفته

رعاید گدر  .   8941شهه  ر الیحه یینینوع اغییر  ر کساسنامه  هه مشروط یر انکه ارای ات پیش

گیر  یده کثرریدد  ر رکسدتا  پیشد ر  مقاصده شدرثد و کمکدان        کزانهاثه کعبا  قهرت اصمیم

ها  اهار  و کقتصا   کسد، یمتر ان کسد ثه  ر حقوق کیرکن نیز ماننده حقدوق کنگلدیس    فعابید

 ارایک ثه اصمیمات کاذداص  کی کعت ار اصمیم کثررید یه بزوم منتفس شهن شرثد منوط یاشه، یه

وسیله کثررید  ر صورای معت ر القی شو  ثه  ر رکستا  منتفس شهن شدرثد یاشده و  رجدایی    یه
                                                                                                   

، افرشدی، محمده عیلدی،    11ص  (،8939 ،ها  اهارای، )امدرکن، ینیدا  حقدوقی میدزکن    حقوق شرثد، ثورش، یانی. ثاو8
، 44-41، صدص  (8921 ،کنتشارکت  کنشدگاه ارییدد مدهرس   ))امرکن، ها  اهار ، ج  وم، م احری احلیلی کز حقوق شرثد

 .41ص  (،8921ها  اهار ، جهوم، )امرکن، سمد، هارت، شرثدحقوق اکسکینی، رییعا، 
الزم یده صثدر کسدد یده عقیدهه       ،428-429، صدص  (8939ها، ج، )امرکن، شرثد سمامی کنتشار، شرثد. صقر ، محمه، 8

هدا  سدمامی عدام و    عرفدانی، محمدو ، شدرثد   »اوکنه مفا  کساسنامه رک اغییر  هه یرخی کز کساایه مهمس عمومی مؤسس می
 .«19، ص (8918کنتشارکت فاطمی، )امرکن، خاص، 

 .121-122، صص  ، محمه، پیشی . صقر9



891 
 

 

 ... های سهامیکارایی قاعده اکثریت در شرکت
 

قصده ورو  زیدان یده سدمامهکرکن کقلیدد یدا ا عدی  یدی          ثه کاذاص اصمیم یدا سدو،نید یدو ه و یده    

اوکنه قدهرت کثرریدد   ک  مییینی چنی  قاعههسمامهکرکن کسد، اصمیمات یاطل القی گر  . پیش

ثنه و کیشان رک یه کعمال قهرت  ر رکستا  منافس شدرثد ملدزم گر کنده. الزم یده صثدر      رک محهو  

 82/81/8924شدهه  ر یدورس مصدو     هدا  پذیرفتده  نامه کنض اطی شرثدایی  8کسد ط ق ما ه 

شورک  یورس یر کساس موک  قانون اهارت و  یگر مقررکت مرا ط ثلیه اصدمیمات کاذاصشدهه  ر   

کبعا ه صداح ان سدمام، یایده  ر جمدد حفد       طور فوقکبعا ه و عا   یهمهامس عمومی عا  ، فوق

طور یکلدان یاشده. کگرچده کید  مقدرره گدامی مر دد  ر        منافس و رعاید حقوق امام سمامهکرکن یه

رکستا  حف  حقوق کقلید و کبزکم کثررید یه  ر نظدر گدرفت  مندافس شدرثد  ر کخدذ اصدمیمات       

اوکنه یدرک  کشدذاص کیهدا  حدق یدا      نامه نمیایی  لد، زیرککسد، کما یرک  نیل یه مقصو  ثافی نی

کبذثر یرک  کبزکم کثررید یه رعاید منافس شرثد یه مدوک  قدانون   اکلیف ثنه. کگرچه  ر ما ه فوق

یک کز موک  کی  قدانون یده بدزوم رعایدد مندافس      اهارت املک شهه کما حقیقد ان کسد ثه هیچ

ییندی  کدر ه و ددماند کجرکیدی نیدز یدرک  ان پدیش      شرثد و سمامهکرکن  ر کخذ اصمیم اصریح ن

کبددذثر دددماند کجرکیددی یددرک  رعایددد نکددر ن منددافس شددرثد و  نکددر ه کسددد.  ر مقددرره فددوق

نامه اوکن کیهدا  حدق   نشهه و علد کی  کمر رک یایه  ر کی  نکته  کنلد ثه ایی یینیسمامهکرکن پیش

 8یا اکلیف رک نهکر .

 
 ان منافع سهامداران اقلیت و اکثریتقواعد ایجادکننده تعادل می -2-2

منظور کیها  اعا ل میان منافس متعدارض سدمامهکرکن کقلیدد و کثرریدد یایده قوکعده وددس        یه

گیر  مور   و سمام وکنتقال سمام، حق اصمیمگر  . یه عقیهه یرخی کز حقوقهکنان قایلید نقل

ثنده.  ر ک کمده   عا ل کیها  میکزجمله قوکعه ثارامه  کسد ثه میان منافس سمامهکرکن ا 8ممتاز،

 هر یک کز کی  موکر  یررسی خوکهه شه:

کبقاعهه هر یک کز سمامهکرکن ها  سمامی علی ر شرثد اصل قابلیت انتقال سهام: -الف

اوکنه سمام خو  رک یه هر شذصی، کعم کز انکه سمامهکر شرثد یاشه یدا خیدر، منتقدل ثنده.     می

ر کقلید ن و ه و هدر یدک کز سدمامهکرکن کز کید  حدق      کگرچه حق کنتقال سمام مذصوص سمامهک
                                                                                                   

 .یه یعه 822، ص (8919امرکن، سمد، )ط اط ایی مؤامنی، منوچمر، حقوق ک کر ،  نامه نگاه ثنیه یه:  مالحظه مفموم ایی . یرک8
 .811-812، صص پیشی  ، ع اس، ی. طوس8
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 ثنه، ار یه روک نیلدد  یرخور کر کسد، کما  ر کینکه کی  قاعهه کز سمامهکرکن کقلید حماید می

طدرف  ر کقلیدد قدرکر  کشدته و  ر اصدمیماای ثده       زیرک یاوجو کی  قاعهه سمامهکر  ثه کزیک

ز نحوه مهیرید و ک کره شرثد نارکددی  ثنه و کز طرف  یگر کگیر  نقشی کیفا نمیشرثد می

 اسانی منتقل ثر ه و کز شرثد خارج شو .اوکنه سمام خو  رک یهکسد، می

هدا  سدمامی   یر حق کنتقال سمام اثثیه  کر . ط ق کی  ما ه  ر شرثد 8941الیحه  48ما ه 

نوعیدد  اوکن کنتقال سمام رک یه اصمیم مهامس عمومی یا مهیرکن شرثد منوط ثدر . مم عام نمی

گونده  ها  سدمامی عدام یده کید  جمدد کسدد ثده کصدوالً سدمام کید            رج کی  شرط  ر شرثد

شهه و مشروط ساخت  کنتقال سدمام یدا فللدفه کیهدا  یدازکر یدورس و       ها  ر یورس عردهشرثد

اوکن قایلید ها  سمامی خاص میکما  ر شرثد 8کمکان عرده سمام  ر کی  یازکر اعارض  کر .

حال ثده  یرخی کز کساایه  رعی  8یه موکفقد مهیرکن یا مهامس عمومی منوط ثر ،کنتقال سمام رک 

ثننده ثده مندوط ثدر ن کنتقدال سدمام یده         کننه یه کی  ممدم کشداره مدی   شرط مذثور رک معت ر می

شو ، جمد ثه یه زنهکنی و قفل شهن سرمایه سمامهکر منتمی میموکفقد مهیرکن یا مهامس کزان

ییندی ثنده ثده  ر    گدذکر یایده شدرکیبی رک پدیش    ثنده قدانون  ان کدافه میپذیرش نیلد. کیشقایل

صورت عهم موکفقد مهیرکن یا مهامس عمومی یا کنتقال سمام یا خو  سدمامهکرکن سدمم شدریک    

خوکهان خروج رک خریهکر  ثننه یا کشذاص مور نظر شرثد رک پیدهک ثننده ادا سدمم شدریک      

و  ادا  کرندهگان کثرریدد سدمام،  سدد      شد چنی  شدرطی سد ک مدی    9خوکهان خروج رک یذرنه.

ارایک کقلید سدمام  کی صرف مذابفد یا خروج انان کز شرثد یلته اا یهسمامهکرکن کقلید رک یه

 4خو  رک یه یمایی کنهک یه کثررید وکگذکر ثنه.

هدا  سدمامی خداص ن ایده نافدذ  کنلدد، زیدرک سدمامهکر  ثده یدا           کی  شرط رک  ر شدرثد 

یاشه، ایر کز خروج کز شرثد رکهی ندهکر .   کشته و  ر کقلید می اصمیمات کاذاصشهه مذابفد

حال کگر کنتقال سمام منوط یه موکفقد مهیرکن یدا مهدامس عمدومی یاشده، چندی  سدمامهکر   ر       

گر  ، چرکثه کز طرفی کمکان کج ار مرکجدس مدذثور یده موکفقدد یدا خدروج       شرثد زنهکنی می

منظور رهایی خو  کنحالل شدرثد  اوکنه یهنمی سمامهکر وجو  نهکر  و کز طرف  یگر سمامهکر
                                                                                                   

 .838( ص 8923ها  اهار ، )امرکن، سمد، ثد. پاس ان، محمهردا،  حقوق شر8
 .841 ص، پیشی ثاویانی، ثورش، ، 838، ص . همان8
 .11-11ص ص رییعا،  پیشی ، ،ینی. کسک9
 .913، ص پیشی  ، محمه،  . صقر4
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شدو . پدذیرش بدزوم    رک اقادا ثنه، ینایرکی  سمامهکر نارکدی مه ور یده ماندهن  ر شدرثد مدی    

گذکر   ر شرثد شو ، زیرک زمانی ثه اوکنه مانس کز سرمایهجلک موکفقد مهیرکن یا مهامس می

مرکجس خاصی کسد و  رنتیهه ممک  گذکر ی ینه خروج سمامهکر منوط یه جلک موکفقد سرمایه

گدذکر   ر  شدهه و کو  ر شدرثد زندهکنی شدو ، کز سدرمایه     کسد سرمایه سمامهکر نارکدی قفدل 

کنه،  ر وددعید حقدوقی   همه چنانکه یرخی کز کساایه کظمار  کشتهثنه. یاکی شرثد کجتنا  می

ی خداص نافدذ   ها  سمامکی  شرط  ر خصوص شرثد 8941الیحه  48ثنونی و یا بحا  ما ه 

 8منظور رفس کیرک کت فوق کصال  قانون الزم کسد.کسد و  رنتیهه یه

شهه یو  و کصل قایلید کنتقال سمام پذیرفته 8321ها   ر حقوق کنگلیس ط ق قانون شرثد

یددا اصددویک قددانون  8اوکنلددد سددمام خددو  رک یدده ایددر منتقددل ثندده.هددر یددک کز سددمامهکرکن مددی

قدانون مدذثور یدر     144ما ه  9شهه کسد،کنتقال سمام پذیرفته نیز کصل قایلید 8111ها  شرثد

ها  سدمامی خداص،   وجو   ر شرثدکصل قایلید کنتقال سمام شرثد اثثیه ثر ه کسد. یاکی 

یاشدنه، ممکد    هایی ثه کعضا  ان کز یک خدانوک ه مدی  ها  ثوچک یا شرثدویژه شرثدیه

شهه یاشه. یدرک  مردال ممکد     فتههایی  ر نظر گرکسد  ر خصوص وکگذکر  سمام محهو ید

کسد وفق کساسنامه شرثد، سمامهکر ملزم یاشه ثه کیتهک یه  یگدر سدمامهکرکن شدرثد پیشدنما      

 ر  1کسددد. 1ثننددهه مفمددوم حددق شددفعهکیدد  شددرط اددهکعی 4فددروش سددمام خددو  رک کرکئدده  هدده.

کن ادو شدهه یاشده، نمدی   ثه امامی م لغ کسمی سدمم پر کخدد  ها  سمامی عام  رصورایشرثد

 1کنتقال سمام رک محهو  نمو .

محهو ید  یگر  ثه ممک  کسد یرک  کنتقال سمام  ر نظدر گرفتده شدو ، بدزوم موکفقدد      
                                                                                                   

 .838پاس ان، محمهردا، پیشی ، ص  .8
8. Goulding, Simon, Company Law, (London, Cavendish Publishing Limited, 1999), p.220. 
9. Smith, Kenneth and Keenan, Denis, Company Law, (London, Pearson Education 

Limited,  2009), p.31. 
4. Ibid, p.205. 
1. Pre-emption. 

 ر مابکید مشاعی  و نفر یاشه و یکی  یمیاقلقایل یرمنقولگر   ثه مال ا ر حقوق کیرکن حق شفعه  ر صورای کیها  می
قانون مهنی(  ینایرکی  حق خریده سدمام شدریک رک     212قصه ییس یه شذص ثابری وکگذکر ثنه )ما ه شرثا حصه خو  رک یه کز

 شو .کنه،  ر حقوق کیرکن  ر مفموم حق شفعه گنهانهه نمیثه حقوقهکنان کنگلیس یا حق شفعه قیاس ثر ه

1. Goulfing, Simon, Op Cit, p.220. 

1. Smith, Kenneth and Keenan, Denis, Op Cit, p.205. 
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مهیرکن شرثد یا کنتقال سمام کسد.  ر حقوق کنگلیس ورو  عضو جهیه منوط یه ث د کسدم  ر  

م جلدوگیر   شدهه یاشده ادا کز کنتقدال سدما     شرثد کسد، کمکان  کر  کی  کختیار یه مدهیرکن  ک ه 

ثه قلدمتی کز م لدغ سدمام    اوکننه کز کنتقال سمام  رصورایثننه. ینا یر مقررکت حاثم مهیرکن می

نشهه یاشه، جلوگیر  ثننه، ممانعد مهیرکن یه کی   بیل کسدد ثده کز  یدهگاه کیشدان     پر کخد

ثندده. مددهیرکن کنتقددال گیرنددهه  ر اینددهه یدده اعمددهکای ثدده  ر یرکیددر شددرثد  کر  عمددل نمددی   

اوکنندده کز کنتقددال ان ممانعددد یدده شددهه یاشدده، نمددیثدده م لددغ سددمام ثددامالً پر کخدددصددورای ر

 8اورنه.عمل

کگرچه مهیرکن شرثد یایه  ر کعمال کی  کختیار یا حل  نید عمل ثر ه و منافس شرثد رک 

 ثه کساسنامه کختیار ثامل یه کیشان  ک ه یاشه، کی  شرط مؤثر یو ه ر نظر یگیرنه، کما  رصورای

و کنتقال سمام ثاماًل یر م ندا  کختیدار مدهیرکن خوکهده یدو .  ر صدورت  کشدت  کختیدار ثامدل،          

کسدمید علیده   »یذشدنه.  ر  عدوک    ها کی  شرط رک معت ر القی ثدر ه و یده ان کعت دار مدی     ک گاه

 ک گاه شرطی رک ثه یه مهیرکن  ر پذیرش کنتقال سمام شدرثد کختیدار ثامدل    « شرثد فاوسد

 8ت ر القی ثر . ک ه کسد، مع

شهه کسد، کز قوکعه حقدوقی  کصل قایلید کنتقال سمام ثه  ر حقوق کیرکن و کنگلیس پذیرفته

ایه، زیرک کی  قاعهه  رصه  کیها  اعا ل میان سمامهکرکن کقلید و کثرریدد  ثارامه یه شمار می

ذداص   کسد،  ر حقیقد ینا یر قاعهه مزیدور سدمامهکر  ثده  ر کقلیدد یدو ه و یدا اصدمیمات کا       

اوکنه یا کستفا ه کز کی  حق سمام خدو   وسیله کثررید و روش ک کره شرثد مذابف کسد، مییه

رک یه شذص  یگر  کنتقال  ک ه و یا خروج کز شرثد خو  رک کز قیه اعمهکای ثده عضدوید  ر   

 شرثد یرک  کو کیها  ثر ه کسد رها ساز .

می مندوط یده اشدکیل    هدا  سدما  گیدر   ر شدرثد  اصمیم گیری موردی:حق تصمیم -ب

شدو   ر صدورای معت در کسدد ثده      مهامس عمومی کسدد. اصدمیماای ثده  ر مهدامس کخدذ مدی      

حهنصا  قانونی اشکیل جلله و حهنصا  قانونی کعت دار ارک، رعایدد شدهه یاشده.  ر حقدوق      

کیرکن کگر  ر شرثتی مهامس عمومی اشکیل جلله نههه و کمور شرثد معبدل یمانده، مدابکی     

اوکننده مهمدس عمدومی رک    مدی  8941الیحده   31شرثد یا رعاید مقررکت ما ه پنهم سمام یک
                                                                                                   
8. Ibid. 
8. Goulfing, Simon, Op Cit, p.220. 
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اوکنه کز سمامهکرکن کقلیدد حمایدد   گیر  ثننه. کی  مقرره اا حهو   میاشکیل  ک ه و اصمیم

ثننده،  ثنه، زیرک  رجایی ثه سمامهکرکن کثررید کز اشکیل جلله مهامس عمومی خو  کر  می

نظدر  کستنا  یه کی  ما ه جلله مهامس رک اشکیل  ک ه و پس کز ا ا لاوکننه یا سمامهکرکن کقلید می

 8گیر  ثننه. ر خصوص  ستور جلله اصمیم

ادوکن  گیدر  مدور   رک نمدی   حدق اصدمیم   8کنده یرخالف انچه یرخی کز کساایه کظمار  کشدته 

کرکن ک   ر جمد کیها  اعا ل یی  سمامهکرکن کثررید و کقلید یه شمار اور ، زیرک سدمامه قاعهه

اوکننه یا حضور  ر جلله مذثور و  ک ن رأ  منفی یده پیشدنما  کقلیدد، کز اصدویک     کثررید می

 شهه کسد، جلوگیر  ثننه.ک  ثه مهمس یرک  یررسی ان اشکیلمقرره

ممک  کسد سمامهکر  ثه سرمایه عمهه رک جمد اشکیل شرثد اعمده   سهام ممتاز: -پ

 رصده کز سدرمایه    43شرثتی ثده یکدی کز سدمامهکرکن    نمایه،  ر کقلید یاشه. یرک  مرال  ر می

نماینده، کگرچده   سدمامهکر  یگدر اعمده مدی     1مانهه رک  رصه یاقی 18ثنه و شرثد رک اثمی  می

سمامهکر مذثور عمدهه سدرمایه رک ادثمی  ثدر ه کسدد کمدا  ر کقلیدد قدرکر  کر .  ر کینهدا کید            

گذکر  خو  رک یه کختصداص  ه سرمایهاوکنمنظور کیفا  نقش  ر مهیرید شرثد میسمامهکر یه

 ک ن سمام ممتاز منوط ثنه. سمام ممتاز سدمامی کسدد ثده یده  کرندهه خدو  کمتیدازکت خاصدی         

ارایک کگرچده سدمامهکر مدذثور  ر کقلیدد کسدد، کمدا  ر       کی  هه. یهکزجمله حق رأ  ییشتر می

شدو . هرچنده   مدی گذکر  اشدویق  مهیرید شرثد نقش کساسی کیفا ثر ه و  رنتیهه یه سرمایه

اوکنده کز حقدوق کقلیدد سدمامهکرکن     سمام ممتاز یه کقلید کختصاص ندهکر ، کمدا  ر مدوکر   مدی    

 حماید ثنه.

 43اوکنده مابدک یدیش کز    گدذکر خدارجی نمدی   ویژه  ر ثشورهایی ثه سرمایهسمام ممتاز یه

 گدذکر خدارجی ممکد     رصه سرمایه یاشه،  ر جذ  سرمایه مفیه کسدد.  ر حقیقدد سدرمایه   

یینده و کز زیدان  یدهن یده جمدد      گذکر  کجتنا  ثنه زیرک خو  رک  ر کقلید مدی کسد کز سرمایه

گدذکر ،   کر  یده سدرمایه  اصمیمات کقتصا   نا رسد ییم  کر ، یرک  جلک نظر چنی  سدرمایه 

ارایک کگرچده سدمامهکر خدارجی  ر کقلیدد     کی زیرک یه اوکن یه کو سمام ممتاز کختصاص  ک  می

یا اوجه یه سمام ممتاز  ثه  کر   ر مهیرید و ک کره شرثد نقش پررنگی کیفا ثر ه کسد، کما 
                                                                                                   

 .811-811، ع اس، پیشی ، صص ی. طوس8
 .811همان، ص  .8
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 48و مدا ه   84مدا ه   8شو .  ر حقوق کیرکن وفق ا صدره  گذکر  اشویق میو  رنتیهه یه سرمایه

 شهه کسد.الیحه سمام ممتاز پذیرفته
 

 گیرینتیجه
کبوصدف پایدهکر   وجدو ثدر ، مدس   ها  سیاسی جلدر  پا  قاعهه کثررید رک یایه  ر کنهیشه

مانهن و گلترش کعمال کی  قاعهه یه جمد مزکیایی کسد ثه کز  یهگاه احلیدل کقتصدا    کر .   

 کنه ثه یه احقق ثارکیی منتمدی شدو .   احلیل کقتصا   قاعهه حقوقی رک  ر صورای مبلو  می

رک محقدق ثدر ه و   اوکنه ثارکیی یه معنا  کفزکیش ثدروت  چنانکه مالحظه شه قاعهه کثررید می

ها  سمامی ارایک ثنه. نکته حدائز کهمیدد  یگدر  ر    گذکر   ر شرثدکشذاص رک یه سرمایه

اوکنه ههف کز اثسیس شرثد رک محقق ثنه، کگدر ثلدک   کی  زمینه کی  کسد ثه کی  قاعهه می

عندوکن  ثدم یایده یده   اری  ههف اثسیس شرثد یه شمار نیایه،  سدد سو  و اوبیه ثروت رک ممم

اری  کههکف اثسیس شرثد بحا  شو ، چنانکه مالحظه شه کی  قاعدهه یده احقدق    کز مممیکی 

 ثنه.ها  سمامی ارایک میگذکر   ر شرثدکی  ههف منتمی شهه و کشذاص رک یه سرمایه

شو ،  ر موکر   حال ثه یه احقق ثارکیی و کفزکیش ثروت منتمی میقاعهه کثررید  رعی 

کنهامده،  ر حقیقدد ممکد  کسدد     سمامهکرکن کقلید و کثررید مییه یر هم خور ن اعا ل میان 

عالوه سمامهکرکن کقلید ثنه یه درر سمامهکرکن کقلید یاشه، یهاصمیماای ثه کثررید کاذاص می

نل د یه سمامهکرکن کثررید امایل ییشتر  یه کنهام معامالت پرخبر  کرنه، کی  کمر یده اعدارض   

شو . یرک  سمامهکرکن کقلید و یر هم خور ن اعا ل منتمی می میان منافس سمامهکرکن و ناردایتی

کیها  اعا ل و جلوگیر  کز وقوع اعارض یایه قوکعه  ودس گر  ، کزجملده کید  قوکعده کبدزکم     

کعت ار  اصمیماای کسدد ثده یدرخالف    کثررید یه کخذ اصمیم  ر رکستا  منفعد شرثد و یی

 8941یک کز مدوک  الیحده   کی  شرط  ر هیچمنافس شرثد کاذاصشهه کسد. چنانکه مالحظه شه 

نشهه و یه همی  جمد اصمیمات کثررید حتی کگر یرخالف منافس شدرثد یاشده نیدز    یینیپیش

شو  قانون کصال  گر یهه و کثررید  ر مقام کاذاص اصمیم یده  رو پیشنما  میمعت ر کسد، کزکی 

شدرثد یاطدل یاشده. ازک      رعاید منافس شرثد ملزم شهه و کاذاص اصمیمات یرخالف منافس 

سمامهکر  ر کنتقال سمام خو  و خروج کز شرثد و نیز سدمام ممتداز کزجملده قوکعده ثارامده       

 اوکنه میان منافس سمامهکرکن اعا ل کیها  ثنه.کسد ثه می
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