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چکیده

سیستم ثبت شرکتها در کاملترین شکلِ خود دارای دو کارکرد «اداری» و «قراردادی» با صرر
حداقل «هزینۀ اطالعاتی» است .لیکن تحلیل مبرا ی تراریخی ،حقروقی و اقتصرادی سیسرتمهرای
یادشده در د یا شان میدهد که ایرن کارکردهرا برهصرورت تردریجی و مبتنری برر یرک «فراینرد
تکاملی» در طی عبور از سه مرحلۀ «سیستم ثبتی مبتنی بر اطالعرات هرویتی و ایجراد شخصریت
حقوقی»« ،توسعۀ قلمرو اطالعات ذخیرهشده از اطالعات هویتی به اطالعات اقتصادی» و «کراه
هزینۀ اطالعاتی» توسرعه یافتره اسرت .در سیسرتم ثبرت شررکتهرای ایرران یرز هما نرد دیگرر
سیستمهای ثبتی این رو د از آغاز عصر قا ونگذاری تا به امروز سپری شده ،لیکن عرد توهره بره
هریک از این تحوالت در ظا ثبت شرکتهای ایران به تبدیل هاد ثبت شرکتهرای تجرارتی بره
یک هاد صرفاً تشریفاتی و بدون منطق منجر شده است که هتنها اطالعات دقیقری بره ذی فعران
میدهد ،بلکه تضمینی سبت به صحت اطالعات ثبتشده هم ارائه میکند .این مقاله برا گراهی
تطبیقی به ا واع « ظا های ثبت شرکتهای تجارتی از منظرر دسترسری بره اطالعرات» در حروزۀ
اروپای قارهای و حقوق کامنال و تحلیل مبا ی حقوقی تحول سیستم ثبت شرکتها به این تیجره
رسیده که سیستم ثبت شرکتهای ایران از منظر قا و ی هما ند دیگر سیستمهای ثبت شرکتهرا
در پی صرفههویی در هزینۀ دسترسی به اطالعات ثبتشده است و میتوان با حل موا ر اهرایری،
این سیستم را همپای دیگر سیستمهای مدرن احیا کرد.
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سیستم مراقبتی.
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مقدمه
مطالعات تاریخی در حوزۀ ثبت شرکتهای تجاری شراندهنردۀ آن اسرت کره مفهرو «ثبرت»
بهعنوان ها شینِ )« (alternative systemسیستم اعطاکننردۀ امتیراز تشرکیل شررکت از سروی
دولت» (chartered company) 1در حوزۀ شرکتهای تجاری به صورت تدریجی ظهرور کررده و
در طی بی از یم قرن مبتنی برر فراینرد آزمرون و خطرا تکامرل یافتره اسرت« .مفهرو ثبرت
شرکتها» در کاملترین رویکرد خود ) (mature formابعاد دوگا های دارد که از یک سو چهررۀ
حقوق اداری و از سوی دیگر چهررۀ حقروق قرراردادی دارد ) (Harris, 2004, p. 274-275؛ بره
عبارت دیگر ،مره ثبت شرکتها هفقط تصدی امر ثبت شررکتهرا برهعنروان مرحلرۀ هرایی
تأسیس آنها را– که میتروان آن را کرارکرد اداری امیرد -برعهرده دارد (پاسربان ،1914 ،ص
 ،)10بلکه کارکردی فراتر از آن یعنی ثبت اطالعاتی ما ند برخی تصرمیمات شررکا و شررکت و
گزارشهای سالیا ه و تراز امههای مالی سالیا ه را -مبتنری برر کرارکرد قرراردادی و در راسرتای
تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی معامالت -یرز عهردهدار اسرت .برهواسرطۀ تمرایز قر ثبرت
شرکتها در هریک از این دو بُعد ،سیستمهای ثبت شرکتها در حوزۀ «دسترسی به اطالعرات»
دارای کارکردهای متفاوتی هستند .در بُعد اداری هد از ارائۀ مجموعۀ اسناد متنوع و متفراوت
به مره ثبت شرکتها ،اطمینان از حصول توافقی معتبر برای ایجاد شخصیت حقوقی شررکت
تجارتی و رعایت کلیۀ تشریفات تا مرحلۀ ثبت شرکت است (کاویرا ی ،1911 ،ص  .)101لریکن
در بُعد قراردادی ،هد ایجاد «تقارن اطالعاتی» میان طرفین یک رابطرۀ حقروقی اسرت .بررای
دستیابی به این هد  ،شرکت باید در برابر امتیاز «برخرورداری از شخصریت حقروقی مسرتقل»
بهایی پرداخت کند که این بها ،تعهد شرکت به «افشای عمومی» اطالعات مربرو بره اعمرال و
اقدامات ) (Public Disclosureاست .ازآ جا که « هاد ثبت» اولین و بهترین سرویس اطالعراتی
شمرده میشود ،این افشا با ارائۀ اطالعات به هاد ثبت شرکتها و امکان دسترسی ذی فعان بره
آنها از طریق هاد یادشرده صرورت مریپرذیرد ) .(Sealy & Worthington, 2013, p. 715امرا
حصول این ق دووههی « هاد ثبت شرکتها» در پی گذر از مراتبی صورت گرفته است .سیر
تاریخی سیستمهای دسترسی به اطالعات در حوزۀ ثبت شرکتهای تجاری مایا گر این موضوع
است که اصوال سه مرحلۀ کلی برای رسیدن به سیستمهای مدرن امروزی طی شده که این سه
 .1در این سیستم ،شرکتها با عنوان منشور ویژهای که بهوسیلۀ اختیارات قا و ی دولت بهتصویب میرسید ،تشکیل
میشد د) .(The Editors of Encyclopedia Britanica,1998, p. 1-3در اصل  29متمم قا ون اساسی مشروطه
که هرگو ه امتیاز تشکیل کمپا ی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و به هر عنوان را منو به تصویب دولت و
مجلس شورا ی ملی -و ه بر مبنای آزادی قراردادی -میدا د یز رگههایی از این سیستم دیده میشود.
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مرحله مبنای تقسیمبندی سیستمهای ثبرت شررکتهرا بره سره گرروه از منظرر دسترسری بره
اطالعات میباشد و بهعنوان وهه تمایز میان اقسا سیستمهای یادشده قابل طرح است:
الف) مرحلۀ فراهم مودن «اطالعات مره یا بنیادین» با هد شناسایی چارچوب حرداقلی
در خصوص ایجاد شخصیت حقوقی شرکت و اهلیت آن که بره شناسرایی «سیسرتمهرای اداری
ثبت» منجر میشود). (McQueen, 2009, p. 46
ب) مرحلۀ افزای کمیت اطالعات و گسترش قلمرو «اطالعات ثبتشده به اطالعات مالی و
اقتصادی» با هد ایجاد تقارن اطالعاتی میان متعاقدین کره «سیسرتمهرای مراقبتری» امیرده
میشو د).(First Council Directive, 1968, p. 42
ج( مرحلۀ کاه هزینۀ اطالعاتی با هد کارایی بیشتر دولت و افزای ظارت بر اطالعرات
که «سیستمهای صرفههو» را تشکیل میدهند ).(Directive 2009/101/EC, 2009, p. 14
بااینحال بیتوههی به مبنرای «حرق دسترسری بره اطالعرات» و «تحرول آن در هریرک از
مراحل یادشده» در سیستم ثبت شررکتهرا سربب شرده اسرت در ظرا حقروقی ایرران درک
صحیحی از علل مداخلۀ ظا ثبت شرکتها در هریک از حوزههای اطالعاتی وهود داشته باشد
و درعمل سبب وضعیتی سست در ظا ثبت شرکتهای تجاری ایران از منظرر ارائرۀ اطالعرات
شده است که هتنها موهب میشود سیستم ثبت شرکتها در مرحلۀ ا عقاد قراردادهای تجراری
توا د در «کاه هزینه» و «ایجاد تقارن اطالعاتی» مؤثر باشد ،بلکره از تضرمین تشرکیل یرک
شرکت تجاری یز اتوان است (حسنزاده ،1911 ،ص 60؛ کاویا ی ،1911 ،ص 102؛ طباطبائی
حصاری ،1916 ،ص 11؛ وحیدی ،1911 ،ص 16-11؛ ستوده تهرا ی ،1912 ،ص .)429
مطالعات شان میدهد ،ظا های مدرن حقروق شررکتهرا از منظرر حاکمیرت شررکتی در
د یای امروز به دو حوزۀ « ظا هرای حقروقی کرامنال» و « ظرا هرای اروپرای قرارهای» تقسریم
میشو د (یحییپور ،1910 ،ص  .)2-9این پژوه با رویکردی تطبیقی به دو ظا یادشرده بره
شناسایی سیستماتیک تحول ا واع « ظا های ثبت شرکتها از منظر دسترسی به اطالعرات» در
این دو حوزه پرداخته اسرت؛ لرذا مبنرای مطالعرۀ تطبیقری «بررسری تطبیقری تشرابه و تمرایز
سیستمهای اطالعاتی ثبت شرکتهرا» در دو حروزۀ پری گفتره اسرت و هرد ا جرا مطالعرۀ
تطبیقی با کشور مشخصی یست .لکن ازآ جا که حقوق آلمان و ا گلستان برهعنروان ماینردگان
دو خا وادۀ حقوقی اروپای قارهای و حقوق کامنال در حوزۀ سیستمهای ثبت شرکتهای مردرن
هستند ،برای بیان مو های از این دو حوزه ،به تحول ا واع سیستمهای ثبت شرکتهرا از منظرر
ارائۀ اطالعات در این دو کشور اشاره خواهد شد.
بنابراین پژوه حاضر با رویکرد تطبیقی میان «ا واع ظا های ثبت شرکتها از منظر ارائرۀ
اطالعات» در د یا ( ه کشوری خاص) و بر مبنای مطالعات تاریخی تحول این ظرا هرا و تحرول
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مفهو ثبت در حوزۀ شرکتهای تجاری در ظا های یادشرده و برا تأکیرد برر سره وهره تمرایز
پی گفته ،به شناسایی مفهو و مبا ی اقسا سیستمهای دسترسی به اطالعرات در ظرا ثبرت
شرکتهای تجاری پرداخته ،بهد بال پاسخ به این مسئله است که ظا ثبت شرکتهای ایران از
لحاظ مفهومی در قلمرو کدا یرک از سیسرتمهرای اطالعراتی ثبرت شررکتهرای تجراری قررار
میگیرد؟ تا بتوا د با توهه به وع ظا ثبت شرکتهای ایران و با تمرکز بر کارکرد اطالعرسرا ی
مورد ا تظار از سیستم یادشده ،واقص سیستم فعلی ثبت شرکتهای ایران را شناسرایی کررده،
راهحلهای اصالحی را پیشنهاد دهد.

 .1اقساااس سیسااتمهااای دسترس ای بااه اطالعااات در ن اااسهااای ثباات
شرکتهای تجاری
مطابق تقسیمبندی پی گفته سیستمهای دسترسی به اطالعات ثبت شرکتهرا در سره دسرتۀ
سیستمهای اداری ،مراقبتی و صرفههو قابل تقسریمبنردی اسرت .در ادامره بره شناسرایی ایرن
سیستمها و مبا ی آنها میپردازیم.

 .1 .1سیستمهای اداری (سیستمهای مبتنی بر ثبت اطالعات مرجع یا بنیادین)
سیستم اداری بهعنوان اولین سیستم ثبتی در حروزۀ شررکتهرای تجرارتی در عصرر «لیبرالیسرم
اقتصادی» پایهگذاری شد .در این سیستم که مفهرو « هراد ثبرت شررکت» بررای اولرین برار بره
ظا های حقوقی راه یافت ،عمو مرد میتوا ستند به اطالعاتی که در مورد شرکتهرای تجرارتی
در آ جا بهثبت رسیده است مراهعه کنند ) .(Harris, 2004, p. 283لیکن « وع» اطالعات ارائهشده
به هاد ثبت در این سیستم ،اطالعاتی است کره در شناسرایی هویرت شررکت در هنگرا تشرکیل
شرکت تجاری مؤثر است که از آنها با عنوان «اطالعات مره یرا بنیرادین» ) (refrence dataیراد
میشرود .ایرن اطالعرات کره «اطالعرات هرویتی و اهلیتری شخصریت حقروقی شررکت» را دربرر
میگیرد ) ،(Powell,et al, 2011, p. 2اطالعاتی یست کره « یراز اقتصرادی» سرها داران اقلیرت و
سرمایهگذاران را پاسخ دهد ،بلکه صرفاً در راسرتای شناسرایی یرک چرارچوب حقروقی حرداقلی از
شرکت تجارتی و اهلیت آن بود ) ،(Maltby, 1998, p. 12زیرا لزو «رعایت محرما گی و احترا بره
حریم خصوصی» ،از ارائۀ اطالعات بیشتر بهویرژه اطالعرات مرالی و اقتصرادی مربرو بره شررکت
) (Economic and Financial dataهلوگیری میکرد؛ درحقیقت «افشای عمومی اطالعات» ،وعی
«بازهویی» محسوب میشد که ممکن بود مذاکرات مهم اقتصادی را علنی کند و این امر که وعی
تفتی در امور اقتصادی بود ،هرگز از ها ب کنترلکنندگان شرکت تحمل میشد ).(Ibid, p. 23
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 .1 .1 .1مبانی تاریخی تشکیل سیستم اداری ثبت
مبنای اولیه در تشکیل سیستم ثبت شرکتها ،الغای «سیستم تشکیل شرکت از طریق اعطرای
امتیاز از سوی دولت و با تصویب قوۀ حاکمه» و ایجاد یرک سیسرتم هرایگزین دولرت برود ،امرا
درعمل گسترۀ محدودی از این هد پوش داده شد .به دلیرل اهمیرت مسرئولیت محردود در
سرمایهگذاریها و احتمال سوءاستفاده از این قالب« ،سیستم ثبت شرکتها» با شناسایی «اصل
آزادی تشکیل شرکتهای سهامی» شروع به کار کرد و سپس در اصالحات بعردی ،ثبرت ا رواع
شرکتهای تجاری را بهطور تدریجی افزای داد ).(McQueen, 2009, p. 252
در بریتا یا حقروق شررکتهرا در اوایرل سرلطنت ملکره ویکتوریرا دچرار تغییررات فراوا ری
شد ) (Maltby, 1998, p. 11خستین بار کمیتۀ گلداستون (Gladstone Committee) 1در سال
 1140با بررسی دالیل شکست اقتصادی و وضعیت ابسامان شرکتهای تجارتی ،راهحل « هاد
ثبت» را برای رفر ایررادات حروزۀ حقروق شررکتهرا پیشرنهاد داد .اظهرارات اعضرای کمیتره
دربردار دۀ این کته بود که وهود یک «سیستم ثبتی» کره شررکتهرا را بره ارائرۀ اطالعرات از
طریق هاد ثبت و افشای عمومی آن مکلف کند ،موهب کاه کالهبرداری و تقلرب مریشرود؛
بنابراین تأسیس « هاد ثبت شرکتها» اصلیترین اصالح پیشنهادی از سوی کمیترۀ گلداسرتون
بود و لزو «افشای عمومی اطالعات» تنها مبنای الز و ضرروری بررای تأسریس هراد یادشرده
بهحساب میآمد ) .(Op.Cit: 45این اصالحات در قا ون  1144ا گلسرتان مرورد پرذیرش قررار
گرفت .قا ون یادشده اعال کرد که تشکیل شرکت سهامی «از سوی عمرو مررد » و «صررفاً از
طریق ثبت» ممکن است .هاد متولی ثبت شرکتها یز در راسرتای تحقرق اهردا ایرن قرا ون
ایجاد شد .همچنین یک سیستم دقیق یز برای ارائۀ اطالعات مالی ما ند گرزارشهرای سرالیا ۀ
مالی بهمنظور ظارت پسینی بر شرکتها ایجاد شد )(Harris, 2004, p. 283؛ لیکن اغلب اهدا
این قا ون در خصوص ارائۀ «اطالعات مالی -اقتصادی» عملی شد و همین امر به عقرب شرینی
قا ونگذار منجر شد؛ بهگو های کره لرزو افشرای بخشری از اطالعرات بره هادهرای دولتری در
اصالحات  1141و لزو افشای عمومی حجرم وسری دیگرری از اطالعرات از قبیرل اطالعرات
حسابداری و حسابرسی در اصالحات  1116کنار گذاشته شد ) .(Op.Cit: 46این رویه تا اواخر
قرن وزدهم ادامه یافرت ترا اینکره کمیترۀ دیروی (Davey Committee) 2بررای اصرالح قرا ون
 .1کمیتهای به رهبری ویلیا گلداستون بود که پس از رسوایی شرکتهای امتیازی دولتی ،در ههت بررسی حوۀ
تشکیل شرکتها-خصوصاً شرکتهای سهامی– در سال  1140ایجاد شد و از مهمترین اقدامات آن
هایگزینی هاد ثبت بههای مجوز سلطنتی در تأسیس شرکت بود ).(McQueen, 2009, p. 45
 .2کمیتۀ دیوی از  1111تا اواخر دهۀ اول قرن بیستم وظیفرۀ بررسری و تنظریم روابرط شررکتهرای تجرارتی را
برعهده داشت ).(Ibid, p. 252
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شرکتها تشکیل شد .این کمیته اگرچه در ابتردا برا هرد «اصرل افشرای عمرومی اطالعرات»
تشکیل شد و با ارائۀ پی ویس قوا ین مصوب  1100و  1101شرکتها را به ارائرۀ تراز امرۀ
سالیا ه و ارائۀ اطالعات مالی با کیفیت باال ملز کرد ،لیکن تحت ترأثیر گررش رایرج «سیاسرت
اقتصاد آزاد» ) (Laissez fairو «اصل عرد مداخلرۀ دولرت» )(Principle of non-intervention
سیاستهای کمیتۀ یادشده با شکست مواهه شد و این قوا ین که استثناهایی را بهعنوان «موا
افشا» مطرح میکرد بهگو های تفسیر شد که گویی در این قوا ین ،اصل برر عرد افشرا اسرت و
قوا ین پی گفته حداقل استثناهای ارائهشده در مورد افشا را شامل میشود؛ لرذا معافیرتهرای
بسیاری در راستای عد افشا وهود خواهد داشت ) .(Ibid, p. 269بنرابراین آ چره کره از سروی
شرکت افشای عمومی میشد ،همان «اطالعات مرهر یرا بنیرادین» راظر برر هویرت و اهلیرت
شخص حقوقی بود که به اچار میبایست در اختیار ثبت شرکتها قرار میگرفت.
در آلمان یز در راستای «سیاست اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم اقتصادی» قا ون بازرگا ی 1110
) (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch or ADHGBهواز تأسیس شرکت بهموهب
ثبت را اعطا کرد و حق دسترسی به اطالعات ثبتشده را برای عمو مرد بهرسمیت شرناخت1؛
لیکن برخال ا گلستان از همان ابتدا سیستم ثبت شرکتها در چارچوب ثبت اطالعات مرهر
پیاده سازی شد و دولت برای آ که بتوا د از یک سو بر فعالیت شرکتهای تجارتی ظارت داشرته
باشد و درعینحال از مناف شرکتهای تجارتی که با افشای گستردۀ اطالعات بهخطر مریافتراد
محافظت کند ،سیستم بازرسی داخلی شرکتهای تجارتی) (Aufsichtsratرا به تبعیت از حقوق
شرکتهای فرا سه پذیرفت )(Muchlinski, 2013, p. 349؛ بااینحال موهی از کالهبرداریها که
اشی از موهودیت شرکتهای موهو و هعلری برود ،آلمرانهرا را در سرال  1119برا شکسرت
اقتصادی مواهه ساخت و زمینه را برای ا تقادات فراوان سبت به قا ون یادشده فراهم آورد .پیتر
موچلینسکی ) (Peter Muchlinskiیکی از عوامل ضعف قا ون  1110را اکارآمدی ظرا ثبرت
اطالعات هویتی میدا د .این سیستم که به عقیدۀ موچلینسکی شبیه یک تشریفات فرمالیتره و
بیهد بود ،از ارائۀ دیدگاه صحیحی سبت به شرکتهای تجارتی اتوان بود .این موضوع سبب
شد قا ونگذار در سال  1114در راستای تقویت و تثبیت سیستم ثبت هویت شرکتها به ایجاد
یکسری تحروالت در سیسرتم ثبرت شررکتهرا مبرادرت ورزد .2ایرن تحروالت در هایرت سربب
شکلگیری و ثبات سیستمهای اداری ثبت شرکتها شد.
1. artikel12: Bei jedem Handelsgerichte ist ein Handelsregister zu führen, in welches die in diesem Gesetzbuche
angeordneten Eintragungen aufzunehmen sind. Das Handelsregister ist öffentlich. Die Einsicht desselben ist
während der gewöhnlichen Dienststunden einem Jeden gestattet. Auch kann von den Eintragungen gegen
Erlegung der Kosten eine Abschrift gefordert werden, die auf Verlangen zu beglaubigen ist.

 .2از هملۀ این تحوالت میتوان به لزو ثبت شرکتهای زیرمجموعه بهعنوان بخشی از اطالعات مره مرتبط با
شرکتهای مادر اشاره کرد ).(Muchlinski, 2013, p. 351-361
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چنین تغییراتی در ظا های ثبت شررکت در کشرورهای حقروق کرامنال و حقروق اروپرای
قارهای که بهعنوان مو های از هریک از این ظا ها به ترتیب به ا گلستان و آلمران اشراره شرد،
در هایت سبب شکلگیری و ثبات «سیستمهای اداری ثبت شرکتها» در د یا گردید .بر همرین
اساس میتوان سیستم اداری را وعی از سیسرتمهرا اطرالق کررد کره برا هرد کراه قر
مداخلهگر دولت در اقتصاد و تبدیل دولت به اظر صر و بر مبنای تئوری «اقتصاد آزاد» شرکل
گرفته و ویژگی اصلی آن ثبت «اطالعات مره و بنیادین» شرکتهای تجرارتی اسرت و سربت
به ثبت «اطالعات مالی -اقتصادی» شرکت به دلیل تعرار برا لیبرالیسرم اقتصرادی و رعایرت
حریم خصوصی شرکت تجارتی اقدامی میکند و همین امر پاشنۀ آشریل سیسرتم یادشرده در
برقراری «تقارن اطالعاتی» متعاقدین است.

 .2 .1 .1مبانی حقوقی و اقتصادی سیستم اداری ثبت
محدود شدن ظا ثبت شرکتها در این برهۀ تراریخی بره «ثبرت اطالعرات مرهر و بنیرادین
هویت و اهلیت شرکت» و «شکست در پایهگذاری ظا ثبت اطالعات مالی -اقتصرادی» دالیرل
متعددی دارد که عبارتا د از:
الف) لزوس عملکرد پلهای (مرحلهبندی) و تکاملی ن اس ثبتی در تأمین «حق دسترسی به اطالعات»
عد پی بینی «لزو تکامل تدریجی» ) (Gradualسیستم ثبتی ،یکی از دالیل شکست در ثبت
«اطالعات مالی -اقتصادی» بود .ا تظارات قا و ی سخت و پیچیده از سیستم ثبت گلداستون که
اولین سیستم ثبت شرکتها بدون هیچگو ه تجربۀ قبلی بود ،منجر به آن شد که حتی سیسرتم
ثبتی ا تظارات اولیۀ قا ونگذار را یز توا د برآورده سرازد؛ برهگو رهای کره رابررت لرو (Robert
) ،Loweاز اعضای حزب لیبرال بریتا یا ،در سخنرا ی خود در قد قا ون گلداستون عنروان کررد
که ثبت شرکتها حتی مریتوا رد از برهروزرسرا ی اطالعرات مرهر اطمینران حاصرل کنرد
).(McQueen, 2009, p. 51در آلمان یز این بیتجربگی در خصوص ظارت دولتی کره یازمنرد
ثبت اطالعات مالی و اقتصادی بود ،موهب شکست آلمان در بحر ظرارت برر شررکتهرا شرد
)(Op.Cit: 350؛ بهگو های که یکی از دالیل سقو اقتصادی سال  1121این کشور آن بود که
شرکتهای آلما ی راههایی برای پنهران کرردن دارایری واقعری شررکت از افرراد خرارجِ شررکت
داشتند ).(Ibid, p. 364
کمیتۀ دیوی در ا گلستان به « لزو حرکت تدریجی و تکاملی دسترسی بره اطالعرات» پری
برد و در پلۀ اول سعی در تثبیت سیستم دسترسی به اطالعات صرفاً بر مبنای «اطالعات مره
و بنیادین» شرکت مود؛ بهگو های که در قد یکی از ظریاتی که در اواخر قرن وزدهم میالدی
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به کاه کالهبرداری در صورت قر فعرالترر ثبرت شررکتهرا و لرزو ثبرت هرر دو دسرتۀ
«اطالعات مالی -اقتصادی» و «اطالعات بنیادین» معتقد بود ،عنوان کرد« :هرگو ره تحقیرق در
مورد وضعیت شرکتها مأموران آموزشدیدۀ بسیاری برای ا جا کامل و مؤثر را خواسرتار اسرت
که زمانبر بوده ،هزینۀ زیادی میطلبد .درحالی که بهتر است بر هم آوری «اطالعات مره یرا
بنیادین» به حو «کامل» تمرکز گردد بههای آ که تحقیقات اقص و غیرمؤثری در حوزۀ هر دو
دسته اطالعات صورت گیرد» ) .(McQueen, 2009, p. 254درحقیقت کمیتۀ دیروی در مرحلرۀ
اول تشکیل سیستم ثبتی بر مبنای «اطالعات مره یا بنیادین» را کافی دا ست و معتقرد برود
سیستم یادشده ابتدا در حوزۀ اطالعات مره و بنیادین و مبتنری برر روش آزمرون و خطرا کره
امکان شناسایی ایرادها و رف آن را فراهم میسازد ،باید تثبیت شرود و سرپس در مرحلرۀ دو ،
گسترش قلمرو اطالعاتی به«اطالعات مالی -اقتصادی» باید مورد توهه قرار گیرد.
ب) مقررات پیچیدۀ ثبت تأسیس شرکت و تغییرات پس از آن
حجم وسی اطالعات اعم از اطالعات مره و مالی مورد یاز به افشای عمرومی منجرر شرد کره
کمتر کسی زیر بار تأسیس شرکت برود؛ بر همین اساس حد فاصل  1144تا اولرین اصرالحیۀ
مربو به کاه اطالعات ثبتی در سال  1116تنها پنج شرکت سهامی در ا گلسرتان تشرکیل
شد ).(Ibid, p. 49
ج) شرایط مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی
این شرایط در شکست لزو ثبت «اطالعات مالی -اقتصادی» بیترأثیر برود .طرر داران آزادی
اقتصاد معتقد بود د که اساساً به دلیل منفعتطلبری حرداکثری طررفین قررارداد ،همرواره یرک
«دست امرئی» ) (Invisible Handقادر به هدایت «مناف اقتصادی» طررفین قررارداد اسرت و
بنابراین یازی به مداخلۀ هاد ثبت شرکتها در تعامالت اقتصادی یسرت .رابررت لرو ( Robert
 )loweاگرچه به آزادسازی اقتصاد اشاره میکند ،معتقد است آزادسرازی اقتصراد بره معنرای آن
یست که دولت خود را بهطور کامل از اقتصاد بیررون بکشرد ،بلکره تاهرایی کره ممکرن اسرت
بایستی بازار را در رسریدن بره تعرادل ،آزاد گذاشرت ) .(Maltby, 1998, p. 12وی در خصروص
ق ثبت شرکتها در این خصوص بر این باور است« :قا ون باید اساساً هیچ معیرار ظرارتی را
شامل شود به همین دلیل ثبت اساساً قشی در حوزۀ ظارت ایفا خواهد کرد ،بلکه باید صرفاً به
پذیرش درخواست ثبت و دریافت هزینۀ مربوطه و در آخر بهروزرسا ی اطالعات مبرادرت کنرد؛
زیرا فلسفۀ آزادسازی آن است که هنگامی که مرد خود قادر به محافظت هستند ،قا ون قشری
ایفا کند؛ لذا ق ثبت صرفاً یک ق اداری ) (Ministerialاست» .همچنرین تفکرر حراکم در
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عصر لیبرالیسم با این عقیده که دولت مناف افراد را بهتر از خودشان مریدا رد مخرالف اسرت و
معتقد است استقالل ارادۀ فردی تنها در صورتی تحقق مییابرد کره برهطرور کامرل آزادی اراده
وهود داشته باشد .در چنین تفکری تنها چیزی کره مریتوا رد محدودکننردۀ آزادی اراده تلقری
شود ،هنبههایی از آزادی اراده است که میتوا د بره محردودیت ارادۀ دیگرری منجرر شرود .برر
همین اساس یکی از اصول تعاملی که لیبرالیسم به آن معتقد است قواعد مربرو بره تعریرف و
رعایت حریم شخصی در مقابل دخالت دیگرران اسرت (براقری ،1911 ،ص  .)41یرک اسرتدالل
برای عد ارائۀ اطالعرات در سیسرتم ثبرت شررکتهرای ا گلسرتان یرز «محرمرا گی و حرریم
خصوصی» بود .البته باید توهه داشت کره منظرور حامیران ایرن اسرتدالل برههریچوهره تصرور
محرما گی و حریم خصوصی برای شررکت تجراری برود ،بلکره بره دلیرل عرد تفکیرک میران
«مالکیت» و «کنترل» شرکت در این دوره ،الزا به افشای «اطالعات مرالی -اقتصرادی» روعی
قض حریم خصوصی کنترلکنندگان و مالکان محسوب مریشرد ) .(Op.Cit: 26در آلمران یرز
چون سیاست اقتصادی مبتنی بر هذب سرمایه گذار برود و بیشرتر سررمایه گرذاری هرا از سروی
با کها صورت میگرفت که سها عمده در شرکت تجاری داشتند ،بهگو های که به سرها داران
کنترلی شرکت تبدیل شده بود د ،اعتقاد به رعایت حریم شخصی این سها داران تقویت شد ،به
صورتی که حتی ا تخاب هیئت اظر که قادر به دسترسی به اطالعات مالی و اقتصرادی شررکت
تجارتی و بررسی آنها بود د ،در اختیار همرین سرها داران عمرده قررار گرفرت (Muchlinski,
) 2013, p. 353و این موضوع در بسیاری از موارد ،درعمل به وحردت میران «هیئرت مردیره» و
«هیئت اظر بر عملکرد آنها» منجر میشد ).(Kuntz, 2017, p. 3
البته اتخاذ «سیستم اداری ثبت» به معنای عد یاز به ارائۀ «اطالعرات مرالی -اقتصرادی»
یست ،بلکه به این معنا بود که با آ که این یاز همچنان وهود دارد ،اما یراز یادشرده از طریرق
مداخالت دولت و بهطور مشخص هاد متولی ثبت شرکتها برطر میشرود ،بلکره چرارچوب
بازار این یاز را برطر میکند .به عبارت دیگر ،پی فر بازار آن است که بازار همۀ اطالعرات
الز را به طرفین معامله میدهد و شرکتکنندگان در صحنۀ برازار برر مبنرای اطالعرات کرافی
دست به ا تخاب میز ند (باقری ،1911 ،ص  .)16زیرساخت حقوقیای کره تعرامالت اقتصرادی
مبتنی بر آن بهخصوص در حوزۀ دسترسی به اطالعات را تسهیل میکنرد «حقروق خصوصری»
است .ق حقوق خصوصی در لیبرالیسم آن است که یکسری سرازوکارهای قاعردهمنرد ارائره
کند که از طریق آن افراد بتوا ند روابط و اعمال خود را شکل دهند؛ این سازوکارها ،همان قالب
قرارداد و تعهدات متعاقدین است که در صورت لزو از طریق دادگاه به اهررا گرذارده مریشرود
(همان ،ص  .)41بر این اساس ،قالب قرارداد میتوا د تعهداتی را برای طرفین در راسرتای لرزو
افشای اطالعات درست و عد افشای اطالعات غلط بههمراه داشته باشد که در صورت تخلرف از
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آن «دکترین تخلف اشری از قرض تعهرد» ) (Cupla in contrahendoدارای ضرما ت اهراهرای
متعددی مثل هواز عد ا جا تعهد متقابل ،مسئولیت مد ی اشی از قض تعهد ،و هرواز فسرخ
بوده و در مواردی حتی ممکن است ابطال قرارداد را حکم کند (کوتر و یولن ،1912 ،ص .)216
د) تفاوت در نوع و مبنای پذیرش فرمالیسم میان «اطالعات مرجع» و «اطالعات مالی -اقتصادی»
اما پرس قابل طرح آن است که اگر «لیبرالیسم اقتصادی» برا «فرمالیسرم ثبتری» در تعرار
است ،چگو ه هجمههای وارده در دوران سلطنت لیبرالیسرم صررفاً بره ثبرت «اطالعرات مرالی-
اقتصادی» شرکت وارد شده و به چه دلیل تئوری لیبرالیسم با بح فرمالیسم ثبتری در مرحلرۀ
ثبت تشکیل شرکت و اهلیت آن و به عبارت دیگر ،دسترسی به «اطالعرات مرهر و بنیرادین»
شرکت تجاری دچار تعار شده است؟
به هرأت میتوان گفت یکی از موارد رادری کره اساسراً لیبرالیسرم اقتصرادی خرود حرامی
«فرمالیسم» و «سیستم اداری دسترسی به اطالعات» بهشمار مریآیرد ،بحر تأسریس شررکت
تجاری است .این حمایت مبتنی بر یکی از مبا ی مهم ا سانشناسا ۀ اصل حاکمیت اراده یعنری
«اصالت فرد» یا «فردگرایی» اسرت .فردگرایری مکتبری اسرت معتقرد برر اینکره ا سران خرالق
وضعیتهای حقوقی و غایت ظا هرای حقروقی برهشرمار مریرود (قاسرمی ،1911 ،ص )111؛
بنابراین خالقیت از آنِ ارادۀ ا سان است .روی دیگر این گزاره ،حق اختصراص ایرن فعالیرت بره
ا سان است؛ لذا وهود یک شخصیت صاحبِ ارادۀ فعال در کنار ا سان اساسراً اسرتثنایی شرمرده
میشود .بر همین پایه ،ظریهای که در این دوران پیرامون شخصریت حقروقی شرکل مریگیررد
« ظریۀ فرضی بودن شخصیت حقوقی» ) (Fiction Theoryاست .بر طبق این ظریره ،اشرخاص
حقیقی تنها دار دۀ واقعی حق و تکلیف محسوب میشو د ،زیررا حرق و تکلیرف فررع برر وهرود
است؛ لذا شخصیت حقوقی یک وهود فرضی و خیالی است که تنها قا ونگذار مریتوا رد بره آن
حیات بخشد (صفار ،1910 ،ص  )192-199و الزمۀ این فر و خیال ،اعتبرار «حرق اطرالع از
ایجاد آن» است .مبنای این وع فرمالیسم در «اطالعات بنیادین و مرهر » ارائرهشرده بره ثبرت
شرکتها که در ظر استادان به «فرمالیسم حمایتی» (همان ،ص  )294مشهور بوده و ایجاد آن
در راستای حمایت از اشخاص است با مبنای فرمالیسم «اطالعات مالی و اقتصادی» ارائهشده به
ثبت شرکتها -که میتوان آن را «فرمالیسم ظارتی و ارشادی» در ههت رف کاستیهای اصل
آزادی قراردادی و فراهم مودن زمینۀ اهرای سیاستهای ارشرادی دولرت در اقتصراد و فرراهم
کردن زمینۀ ظارت دولت بر اقتصاد است ،امید (همان ،ص  -)241متفراوت اسرت؛ بره همرین
دلیل لیبرالیسم و آزادی قراردادی هتنها با این موضوع به مقابلره مریپرردازد ،بلکره در ههرت
حمایت از این وع سیستم برمیآید.
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 .2 .1سیستمهای مراقبتی (سیستم مبتنی بر افزایش حجم اطالعات)
همواره هردو قشر ذی فعان داخلری (سرها داران خررد و کارکنران شررکت) و ذی فعران خرارهیِ
(طلبکاران و افراد خواهان تعامل حقوقی و اقتصادی با شررکت کره بره اختصرار «اشرخاص ثالر »
امیده میشو د) شرکت در مقابل کنترلکنندگان آن (مدیران) از ظر «تقارن اطالعات» در موض
بسیار ضعیفی قرار داشتند ) .(Maltby,1998, p. 11هاد ثبت با هد حمایت از منراف «اشرخاص
ثال » در ههت افشا و ارائۀ قلمرو بیشتری از اطالعات و مخالفت با این امر کره «اطالعرات مرالی-
اقتصادی» شرکتها در قلمرو حریم خصوصی قرار میگیر د ،ایجاد شد .لیکن این حمایت از مناف
اشخاص ثال صرفاً از طریق صر الزا بره ارائرۀ «اطالعرات مرالی -اقتصرادی» صرورت گرفرت و
اقدامی برای بهبود کیفیت این اطالعات و یا ظارت بر صحت آنها ا جا شد؛ زیرا:
اوالً در این وع ،مداخلۀ دولت که بر مبنای فرمالیسم ظرارتی (ارشرادی) یرا کنترلری بروده
(همان ،ص  ،)241دولت ق محدودکنندۀ آزادی اراده را در ههت رف ارسایی برازار برعهرده
داشته است؛ بنابراین کارکرد بازار همواره در هایگاه اصلی خود قرار دارد و اقدا دولت بررخال
وع فرمالیسم «اطالعات بنیادین» کره اقردامی مبتنری برر اصرالت ) (orginalو ذات فرمالیسرم
محسوب میشود ،یرک اقردا «هرایگزین قالرب حقروق خصوصری» (Alternative of Market
) Mechanismبهواسطۀ شکست بازار و برهعنروان اسرتثنا برر «اصرل عرد مداخلره» محسروب
میشود؛ لذا دولت در حدود اختیار تفویضی و در خدمت بازار اقدا میکند.
ثا یاً کیفیتسنجیِ «اطالعات مالی -اقتصادی» آنچنان پروسۀ هزینرهبرری برود کره دولرت
میتوا ست از پس آن برآید .برای مو ه ا تقاداتی که به سیستم ثبت شرکتهای گلداستون در
خصوص تکلیف افشای این اطالعات مطرح میشد مبتنی بر آن بود کره ارائرۀ اطالعرات مرالی و
اقتصادی بی از آ که موهب خیر در ههرت حمایرت از منراف سرها داران و طلبکراران باشرد
اسباب گمراهی آنها را به دلیل عد اطمینان گزارشهای مرالی و ایجراد حرس امنیرت کراذب
حقوقی در اطمینان پذیری آنها فراهم می آورد ،زیرا دولت هیچگاه بودهۀ الز را برای سرنج
کیفیت این اطالعات در اختیار دارد ).(Op.Cit: 25
بنابراین سیستمهای مراقبتی به سیستمهایی اطالق میشود که بر توسرعۀ قلمررو اطالعرات
ثبتشده متمرکز است؛ بهگو های که عرالوه برر «اطالعرات مرهر یرا بنیرادین» ،ثبرت و ارائرۀ
«اطالعات مالی -اقتصادی» را هم به اشخاص ثال الزامی میدا د.

 .1 .2 .1مبنای تاریخی تشکیل سیستم مراقبتی
برای آشنایی با مبنای تاریخی سیستم مراقبتی ،الز است سیستم یادشده در دو قالب «سیستم
بسته» و «سیستم باز یا گسترده» مورد بررسی قرار گیرد.
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الف) سیستم بسته (مبتنی بر تئوری سازمان شرکتها)
در حد فاصل  1190تا  1160تأکید بیشتر بر روی سیستم داخلی دسترسی به اطالعات در ظرا
ثبت شرکتها قرار دارد ،زیرا ساختار حقوقی در خصوص «امکان دسترسی به اطالعات» مبتنی برر
«تئروری سرازما ی» ) (Enterpriseشرررکت تجراری اسررت .تئروری یادشرده بررر مبنرای تفکیرک و
هداسازی میان «مالکیت» و «کنترل» استوار است ) (Raiser, 1988, p. 114؛ بنابراین از این پس،
اطالعات شرکتهای تجاری حریم خصوصی کنترلکنندگان (مدیران) محسوب مریشرود کره برا
ما قا و ی عد ارائه مواهه شود .بر مبنای همرین دیردگاه ،از سرال  1121قرا ون شررکتهرای
ا گلستان برای «افشا و ارائۀ بیشتر اطالعات» به «ارکان داخلی شررکت» ما نرد سرها داران اقردا
مود .در قا ون  1141یز دسترسی به حجم وسیعی از اطالعات مرالی و اقتصرادی کره در دفراتر
داخلی شرکت قرار داشت برای ارکان درون شرکت مجاز و رایگران شرد .در آلمران یرز بره دلیرل
سقو اقتصادی در سال  ، 1191اصالحات فوری در حوزۀ حقوق شررکتهرا اعمرال گردیرد کره
بخشی از این اصالحات بهواسطۀ حساسیت موضروع و یراز فروری تحرت قالرب حکرم حکرومتی
) (Notverordnung-NotVOدر ههت تضمین شفافیت بیشتر و شیوههای حسابرسری و اطالعرات
ارائهشده در بازپرداخت سالیا ه ،تراز امه و حساب سود و زیان به پیروی از قا ون  1121ا گلسرتان
اهرایی شد) . (Muchlinski, 2013, p. 365در دوران ازیهرا یرز ایرن اصرالحات پیگیرری شرد و
دسترسی به دفاتر شرکت حق اساسی سها داران شناخته و مقرر شد روابط و سلسلهمراترب درون
شرکت به صورت سالیا ه به سها داران گزارش داده شود).(Kessler, 1938, p. 656-657
ممکن است این پرس در ذهن مخاطب ایجاد شود که سیستم مراقبتی بسرته صررفاً حرق
دسترسی به اطالعات دفاتر داخلی شرکتها را به رسمیت می شناسد و می توان آن را برهعنروان
تحولی در ظا ثبت شرکتها قلمداد کررد؛ لریکن بررخال ایرن تبرادر ذهنری ایرن موضروع را
می توان یک تحول عظیم در سیستم ثبت شرکتها دا ست که به تبدیل ظا ثبت شرکتها بره
موس ترین حالت خود منجر میشود .سیستم بسرته را مریتروان پلری در ههرت ارتبرا میران
«سیستم اداری» و «سیستم های پسابسته» دا سرت کره برا عردول از اسرتنبا شرمول حرریم
خصوصی سبت به اطالعات مالی و اقتصادی شرکتهای تجارتی پایهگذار ورود آنهرا بره دفترر
ثبت شرکتها با ثبت آنها در دفاتر داخلی شرکتها میگردد .بر همین اسراس ،دفراتر داخلری
شرکتهای تجارتی در سیستم بسته را میتوان هزئی از ظا ثبت شرکتها دا ست.
به ظر میرسد استنبا یادشده در ورود دفاتر داخلی شرکتهای تجارتی به حیطۀ ظا ثبت
شرکتها مورد تأیید قا ونگذاران بریتا یا و آلمان هم واق شرده اسرت .بررای مثرال در بریتا یرا
گهداری دفاتر داخلی شرکتی که اقامتگاه ثبتشدهاش در حوزۀ ثبتی ا گلستان بود ،در اسکاتلند
و برعکس ممنوع گردید .همچنین به این دلیل که هاد ثبت شرکتها اطالعات تکراری را که در
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دفاتر داخلی شرکتها بهثبت رسیده است ثبت میکند ،دفاتر ثبت شرکتها بایسرتی در محرل
اقامت ثبتشدۀ شرکت گهداری میشد د تا اشخاصی که خواهان دسترسی به اطالعات هستند
در صورت مراهعه به دفاتر ثبت شرکتها و عد ارضای یازهای اطالعاتی برا مشراهدۀ اقامتگراه
شرکت بتوا ند به آ جا رهوع کرده ،اطالعات هدید کسب کنند .همچنین در آلمان عصر ازی با
وهود تأکید بر ظارت شدید بر شرکتهای تجارتی تنها منب اطالعاتی در ههت اعمال اینگو ه
ظارتها مبتنی بر «اصل تالش برای شخصیسازی شررکتهرای تجرارتی» (The attempts to
)personalize the corporationاطالعات ثبتشده در دفاتر داخلی شرکتها بود ).(Ibid, p. 657
ب) سیستم باز (مبتنی بر تئوری مسئولیت اجتماعی شرکتها)
از سال 1160همگا با توسعۀ «دولرت رفراه» اقتصراد یرز متحرول شرد و اقتصراد مبتنری برر
مصر گرایی شکل گرفت که الزمۀ آن وض قواعدی در ههت ایمنی ارکران بررونشررکتی برود
(راسخ و حسینی کرابری ،1914 ،ص )21-21؛ درحرالی کره ترا چنردی قبرل مسرئولیت مهرم
کنترلکنندگان شرکتها ،ارتبا با ارکان درونشرکتی از طریق ارائۀ اطالعات مالی و اقتصرادی
برود .در سرال  1160کیرت دیرویس ) (Kate Davisلرزو ارتبرا برا د یرای خرارج و ارکران
برررونشرررکتی را بررر مبنررای «تئرروری مسررئولیت اهتمرراعی شرررکتهررا» (Corporate Social
) Responsibility-CSRمطرح کررد ) .(Carrol, 1991, p. 39مبنرای شناسرایی یرک مسرئولیت
فراشرکتی بر این اساس بود که گروههایی که مستقیم یا غیرمستقیم بر شرکت تأثیر میگذار رد
یا از آنها تأثیر میپذیر د باید مورد توهه قرار گیر د ،چون بقای شرکت منو به توهه به ایرن
گروههاست؛ درغیر اینصورت بقای شرکت به مخاطره میافتد (عیسرایی تفرشری و یحیریپرور،
 ،1912ص  .)140در راستای توسعۀ «دسترسی بره اطالعرات» از سروی ارکران بررونشررکتی،
پارلمان اروپا در تاریخ  1مارس  1161با توهه به درگیری فراملی شرکتهای کشورهای عضرو و
در راسررتای «حمایررت از منرراف اشررخاص ثالرر » مصرروبۀ «افشررای اطالعررات برره ارکرران
برونشرکتی» )) (First Council Directive of 9 March 1968 (68/151/EECرا مرورد تصرویب
قرار داد .بر مبنای مصوبۀ یادشده در هریک از کشورهای عضو باید این اطمینان حاصل شود که
اسناد و مدارکی ظیر تراز امۀ سالیا ۀ شرکت ،اساسنامه ،هرگو ه قل و ا تقال در هیئت مدیره و
غیره از طریق ثبت در هاد متولی ثبت شرکتها افشا شده اسرت .افرزون برر آن ،بایسرتی فایرل
بایگا ی در ثبت شرکتها به صورت عمومی باز باشد که بتوان اسناد و مردارک موضروع افشرا را
بهراحتی بازرسی کرد و در صورت یاز از آنها کپی گرفت .اگرچره ایرن مصروبه برهطرور کامرل
اهرایی شد و با اصالحیههایی مواهه شد ،اما دلیل اهمیرت آن را مریتروان در شناسرایی یرک
«حق مستقل دسترسی به اطالعات شرکتهای تجاری از سوی اشخاص ثالر بررونشررکتی»-
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بدون سخن از ارکان درونشرکتی -یافت؛ درحالی که تا پی
ارکان درون شرکتی بوده است.

از این اولویت دسترسی همواره با

 .2 .2 .1مبنای حقوقی و اقتصادی تشکیل سیستم مراقبتی
بررسیهای تاریخی شان میدهد ،سقو بازار در سال  1190به تجدید ظر در «مبرا ی اولیرۀ
بازار» و «ابزار حمایتی حقوق خصوصی» در مرورد آن منجرر شرد .امرروزه یرک اصرل مسرلم و
ثابتشده آن است که تعامل آزاد عوامل بازار همیشه تیجۀ مطلوب را در تخصریص کارآمرد یرا
عادال ۀ مناب بهبار میآورد (باقری ،1911 ،ص )42؛ یکی از زمینههرای خراص ارسرایی برازار
)« (Market Failureدسترسی ابرابر و اقص به اطالعرات» ) (Information Asymmetryاسرت.
وهود اطالعات کافی تأثیر بسزایی در تخصیص بهینۀ مناب ایفا میکند ،لیکن تجربیات کشورها
شان داد که ابزارهای حقوق قراردادها که مورد استفادۀ بازار آزاد قرار گرفت ،در این حوزه اتوان
بود؛ زیرا حقوق قراردادها در وهلۀ اول ،رسالت یرو بخشیدن به قرارداد -فارغ از برابری یرا عرد
برابری طرفین در عالم واقعیت -را داراست (همان ،ص )41؛ درحالی که ابزارهای دیگری غیر از
ابزارهای حقوق خصوصی برای ارائۀ اطالعات به طر ضعیفتر اطالعاتی مثل سررمایهگرذاران و
سها داران خرد در هریان یک معامله الز است .همچنین در وهلرۀ دو هنگرا برروز اخرتال ،
وظیفۀ دادگاه است که با دستیابی به تفسیر حقوقی مد ظر طرفین که پی تر در هنگرا ا عقراد
قرارداد در ظر داشتند ،به حل اختال بپردازد (همان)؛ بنابراین پی یاز ورود به بحر حقروق
قراردادها در حوزۀ عد تقارن اطالعات ،وقوع اختال است و ه پیشگیری از اختال  .پر واضر
است که این سرشت گذشته گرِ محضِ حقوق خصوصی ،بدون رویکرد آیندهمحور تأمین امنیرت
اطالعاتی در هنگا ا عقاد قرارداد « ،ارسایی اطالعاتی» را در پی خواهد داشت .با توهه به ضعف
مبا ی و ابزارهای حقوق خصوصی در ارائۀ اطالعات ،تغییرر وضرعیت دولرت در حروزۀ اقتصراد از
«تماشاگر صر و تأمینکنندۀ آزادی و امنیت ا جا اعمال حقروقی» بره «ارشرادگر مسرتقیم و
آمرا ه و دستوری» الزامی شد (قاسمی ،1911 ،ص  .)241دولت باید به راهکاری بیندیشد که با
کمترین هزینه بتوا د بیشترین بازدهی را در خصوص حمایت از مناف قشر ضعیفتر اطالعاتی و
هلوگیری از عد تقارن اطالعات بهعمل آورد .استفاده از الزا شرکتها بر ایفرای تعهرد افشرای
اطالعات مربو به محصوالت ،اقدامات و شیوۀ عملکردشان در کنار سایر ضما ت اهراها روشری
مناسب برای تأمین این هد است (همان ،ص  .)61کارآمدی این روش در ههت ارائۀ اطالعات
بسیار محسوس است ،زیرا ا تخاب قالب «قاعدۀ آمرره» ) –(Mandatory rulesبرههرای «قاعردۀ
تخییری»  - (Non- Mandatory ruleمنجر به ممنوعیت «توافق» برخال «افشرا» مریشرود و
میتوا د قص بازار را در حوزۀ عد تقارن اطالعات هبران کند.

تحول سیستمهای حقوقی ثبت شرکتهای تجاری...

121

 .3 .1سیستمهای صرفهجو (سیستم مبتنی بر کاهش هزینۀ اطالعات با اساتفاده از
فناوری اطالعات)
یکی از مشکالتی که ظا ثبتی با گسترش قلمرو و حجم اطالعاتی برا آن مواهره شرد ،موضروع
«هزینۀ اطالعاتی» بود .تشری پروسۀ ثبت از همر آوری اطالعرات ترا بازیرابی آنهرا حراکی از
«هزینهبر بودن» و اکارآمدی سیستم دسترسی به اطالعات چه در بُعد کمی و چه کیفی اسرت؛
لزو ارائۀ حضوری اطالعات) (Register in Personبه هاد ثبت شرکتهرا و هادهرای هداگا رۀ
دیگر که در بُعد صحتسنجی اطالعات صرفاً بررای افرزای کرارایی سرازمان خرود -و ره ارائرۀ
اطالعات به اشخاص ثال  -فعالیت میکرد د .افزون بر طروال ی شردن پروسرۀ ارائرۀ اطالعرات و
افزای کار و ضعف در پردازش به دلیل تکیه بر ورود دستی اطالعرات ،هزینرۀ مرالی سرنگینی
برای کنترلکنندگان شرکت تجاری در پی داشت ) .(Chan & Milne, 2013, p. 3از طر دیگر
در بازیابی اطالعات عالوه بر یاز به مراهعۀ حضوری به ثبت شرکتها و محرل گهرداری دفراتر
داخلی شرکت که مستلز هزینۀ مالی بود ،همواره حجم گستردهای از صرحتسرنجی اطالعرات
هاد ثبت شرکتها بر دوش قشر ضعیفتر اطالعاتی قرار داشت و اطالعرات از ظرر کیفیرت بره
دلیل ضعف ظارتی مطلوبیت چندا ی داشت .تیجۀ این هزینهبرر برودن بره تأسریس سیسرتم
هدیدی به ا سیستم صرفههو در راستای کراه هزینرههرای اداری -قرراردادی ظرا ثبرت
شرکتهای تجارتی منجر شد.

 .1 .3 .1مبنای تاریخی تشکیل سیستم صرفهجو
مطالعات تاریخی شان میدهد که تحرول « روع ظرا سیاسری» حراکم برر هوامر اروپرایی و
در تیجه «تغییر در هایگاه و ق دولت در اقتصاد» سبب تحول سیستمهای ثبت شررکتهرا و
در تیجه ایجاد سیستم صرفههو شده اسرت .بره عبرارت دیگرر ،بعرد از دورهای در تراریخ اروپرا
( ) 1140-1190که لیبرالیسم و ظا سرمایهداری بر اروپا حاکم بروده و طبیعرت آن برا ارائرۀ
اطالعات بیشتر اسازگار و سبب ایجاد ظا اداری ثبت شرکتها شد و بعد از سپری شدن عصر
«دولت رفاه» که لزو مداخلۀ دولت به دلیل شکستهای پیاپی ظا لیبرالیسم برای حمایرت از
اقشار ضعیفتر از ظر درآمدی همچون کارگران و سها داران اقلیت را ایجاب میکرد و منجر به
آن شد که ظا ثبت شرکتها بر توسعۀ قلمرو اطالعاتی شرکتهرای تجرارتی تأکیرد کنرد ،در
عصر «رگوالسیون» بح «مداخالت کارآمد» دولت و «کراه هزینره» مطررح شرد .بنرابراین
سیستمی با عنوان «سیستم صرفههو» در این دوران ظهور کررد ترا بتوا رد هزینرۀ قرراردادی و
هزینۀ اداری هم آوری و دسترسی به اطالعات را کاه دهد .ادیده گررفتن سیسرتم یادشرده
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بهمثابۀ ادیده گرفتن تفاوت «دولت رفاه» و «دولت خودا تظا » است .بره بیران دیگرر ،افرزای
هزینههای دولتی در اثر رشد و گسترش حکومرت در عصرر دولرت رفراه بره هرایگزینی تئروری
«دولت خودا تظرا » ) (Regulatory Stateمنجرر شرد .برر اسراس ایرن تئروری ،برازار برهمثابرۀ
تکیهگاهی امن بررای مبرادالت اقتصرادی اسرت .در چنرین شررایطی مهرمتررین هرد دولرت
خودا تظا و رگوالسیون ،حفظ اعتماد عمومی بازار برود (راسرخ و حسرینی کرابری ،1914 ،ص
)21؛ یک خطر میتوا ست این اعتماد عمومی را تهدید کند و آن وهود سیستمی موازی با ثبت
بود .استفاده از «سیستم واحد» مزایای متعرددی دارد ازهملره هلروگیری از تکررار در ضربط و
حفظ دادههای شرکتهای تجارتی ،مدیریت ریسک پیشررفته ،سیسرتم مرالی امرن و مطمرئن،
کاه هزینهها در حل مشکالت شرکتهرا و حتری احتمراالً کراه موا ر ورود -کره موهرب
گسترش رقابت و باع کاه تفاوتها در میان بازارهای مالی متعدد میگردد -وهود سیسرتم
واحد ،هزینههای قابلتوههی را کاه میدهد که هرم بره فر سررمایهگرذاران ،سرها داران و
شرکت تجارتی و هم به ف هادهای ظارتی اسرت؛ لریکن ایرن منراف اهتمراعی تنهرا زمرا ی
میتوا د تحقق یابد که شرکتهای تجارتی ،سیستمهای زیرمجموعۀ حاکمیت و اشرخاص ثالر
بهعنوان سه بازیگر اصلی در حوزۀ حق دسترسی به اطالعات شرکت تجارتی پایبند به «سیستم
واحد» در خصوص ثبت اطالعات باشند). (Op.Cit: 3
به این دالیل در هایت وهود سیستم واحد برای ثبت و ضربط اطالعرات مبتنری برر توسرعۀ
فناوری اطالعات ) (Information Technology or ITپذیرفته شد.
2
در وهلررۀ اول سیسررتم ثبررت شرررکتهررا در آلمرران 1و ا گلسررتان «روش خود گررار» (Self
) Registrationمبتنی بر ثبت الکترو یک اطالعات را در کنار روش ثبت حضوری یا ارسال مردارک برا
پست ،هم در ثبت «اطالعات مره » و هم در ثبت «اطالعات مالی -اقتصادی» بهرسمیت شناخت.
در وهلۀ دو در ههت بازیابی اطالعات ،پارلمان اروپا در مصروبهای در  16سرپتامبر -2001
به پیروی از مصوبۀ یادشده در سال  - 1161اصل «بایگا ی الکترو یرک» ) (Electronic filedرا
در کنار «بایگا ی کاغذی») (Paper filedبهرسمیت شناخت و کشورها را به ایجاد ایرن بایگرا ی
در کنار بایگا ی کاغذی مکلف مود تا اسناد بهراحتی قابل دسترسی باشرند .بره پیرروی از ایرن
مصوبه در ا گلستان« ،خا ۀ شرکتها» یک فایل برای هر شرکت گهداری کررده ،تمرا اسرناد و
مدارک مربو به آن را به همان صورت که در طول سالها ارائه شرده در آن فایرل ثبرت کررده
است .این فایلها به صورت عمومی در قالب الکترو یک یا میکروفی قابل دسترسری بروده و از
ژا ویۀ  2001همۀ اطالعات به صورت الکترو یکی به ادارۀ ثبت شرکتها (خا ۀ شرکتها) ارسال
1. https://www.handelsregister.de
2. http://www.companieshouse.gov.uk/about/pdf/gbf1.pdf
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شده است ) .(Sealy & Worthington, 2013, p. 717همچنرین ظرا یادشرده در مردرنتررین
رویکرد در حوزۀ دسترسی به اطالعات از  90ژوئن  2016به شرکتهای خصوصری ایرن حرق را
داده است که بههای الزامات قا و ی در گهداری دفاتر داخلی ثبت ،آنها را به خا رۀ شررکتهرا
ارائه دهند تا در آ جا گهداری شو د و در صرورت ا تخراب ،ایرن اطالعرات برهعنروان بخشری از
اطالعات عمومی تلقی شده ،در دسترس عمو قرار خواهد گرفت.1
در آلمان یز بر مبنای پورتال ثبت عمومی ایاالت فدرال آلمان ،امکان ورود به ثبت شرکتهای
هریک از ایاالت آلمان از طریق رایا ه فراهم شد .هد از این اقدا ارائۀ هزئیات ضرروری در مرورد
وضعیت حقوقی شرکتها در ههت بهبود امنیت معامالت بوده است و این تضمین داده میشود که
اطالعات بهطور پیوسته بهروزرسا ی خواهد شد .همچنین در ههت سهولت دسترسی ،دفترر ثبرت
شرکتها بر مبنای شرکتهای زیرمجموعه به دو بخ تقسیم میشود؛ شرکتهای بخ «الرف»
که با پیشو د  ،HRAو شرکتهای بخ «ب» کره برا پیشرو د  HRBثبرت مریشرو د .همچنرین
میتوان بدون شمارۀ ثبت شرکت ،اطالعرات شررکتهرا را هسرتجو کررد (Information on the
.)Common Register Portal of the States in Germany, 2010, p. 1-3
بر اساس این سیستم یکپارچه ،هرگو ه اطالعات مورد یاز هادهای دیگرر یرز برا اتصرال بره
سیستم یکپارچۀ ثبت شرکتها امکانپذیر است .برای مثال در ا گلسرتان  14روز پرس از ثبرت
شرکت با ارائۀ خودکار اطالعات ثبتشده به ادارۀ مالیات ،کد مالیاتی بره صرورت خودکرار بررای
شرکت ارسال میشود .2همچنین در آلمان یز پس از تأییرد دادگراه محلری مبنری برر تکمیرل
اطالعات و صحت آنها ،گواهی امۀ ثبت شرکت صادر میشود و از طریق هاد ثبرت شررکتهرا
اطالعات به اتاق صنای و مقامات مالیاتی ارائه میگردد.9
با توهه به این توسعه ،دغدغۀ اصلی برای هادهای ظارتی بر بهبرود کیفیرت اطالعرات مرالی-
اقتصادی و تالش در ههت اطمینان سبی سبت به این اطالعات متمرکز گردید؛ در همین راسرتا
در ا گلستان بهمرور از دولت مارگارت تاچر در سال  1111اقدامات ظارتی در ا گلستان گسترش
یافت؛ تاهایی که هماکنون اهازۀ تحقیق در امور شرکت از سوی شرعب تحقیرق وزارت تجرارت در
راستای فراهم آوردن قدرت گسترده برای هم آوری شواهد و ا تقال به مقامات ظرارتی و قضرایی
را فراهم آورده است ) .(Ibid, p. 730همچنین در آلمان یز در دهۀ 1110به بعد مقررات مربرو
به اثربخشی بد ۀ ظارتی شرکت مثل قا ون کنترل و شفافیت در بخر شررکت (Kontrolle und
) Transparenz im Unternehmensbereichحتی پی از ورود قا ون به بح حاکمیرت شررکتی
در ههت بهبود کیفیت اطالعات بهتصویب رسید ).(Nietch, 2005, p. 369
1. https://www.gov.uk/government/publications/company-registers/company-registers
2. https://www.gov.uk/limited-company-formation/set-up-your-company-for-corporation-tax
3. https://www.handelsregister.de
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 .2 .3 .1مبنای حقوقی -اقتصادی تشکیل سیستم صرفهجو
اگرچه میتوان مواردی همچون هلوگیری از سوءاسرتفاده از قردرت و شخصریت حقروقی شررکت
تجارتی و کنترل ریسک را دالیلی بر افزای « ظارت دولت» در حوزۀ اطالعرات مرالی و اقتصرادی
بیان کرد ،اما ا دیشمندان دلیل اصلی آن را «بازسازی یا حفظ اعتماد و اطمینان» در بازار میدا ند
) .(Colombo, 2010, p. 578در خصوص این ظارت اطمینانآور دو کته شایان توهه است:
اوالً در این سناریوی ظارتی هیچ قشی بررای ثبرت شررکتهرا وشرته شرده اسرت ،زیررا
درحقیقت أخذ اطالعات از سوی ثبت شرکتها صرفاً بررای ایفرای «تعهرد بره افشرای عمرومی
اطالعات» و در ههت «سهولت دسترسی اشرخاص ثالر » بره اطالعرات شررکتهرا و «کراه
هزینهها» صورت میپذیرد ) (Sealy&Worthington, 2013, p. 717؛ بنابراین همکاری و ارتبا
متقابل هاد ثبت با دیگر « هادهای ظارتی» است که سبب بهبود کیفیت اطالعات میشود.
ثا یاً هادهای ظارتی درگیر در حروزۀ بهبرود کیفیرت ،اطالعرات قطعری مطلرق سربت بره
«اطالعات مالی-اقتصادی» ارائه میدهند و صحت مطلق این اطالعرات را تضرمین مریکننرد؛
لیکن «عد قطعیت مطلق» به معنای بیاعتباری اطالعات مالی و اقتصادی ارائرهشرده بره ثبرت
شرکتها یست .درحقیقت ظا حاکم بر شرکتهای تجاری و برازار سررمایه در حروزۀ افشرای
اطالعات مالی و اقتصادی را میتوان یک ظا پلیسمآبا ه دا ست که مادامی کره تخلرف محررز
شده است اقدامی میکند (فرها یان ،1914 ،ص  .)122بنابراین بهموهب ارائرۀ یرک سیسرتم
ظارت پیشگیرا ه فر بر صحت ا جا تعهدات مربو به افشای صحی اطالعراتی اسرت؛ مگرر
آ کرره خ رال آن ثابررت شررود« .اصررل کارآمرردی» ) (Efficiency principleبررهعنرروان مبنررای
مداخلهگری دولت ) (State Interferenceیز ا تظار ارائۀ یک قطعیت مطلق سبت بره اطالعرات
مالی و اقتصادی و تضمین صحت آنها را از دولت دارد؛ چراکه از دید کارآمدی ،مداخلۀ دولرت
بایستی «صرفۀ اقتصادی» داشته باشد .همانطور که «دخالت دولت» برههرای «سرازوکارهرای
حقوق خصوصی» در بازار و معامالت خصوصی بر مبنای دارا بودن صرفۀ اقتصادی قابرل توهیره
بوده (باقری ،1911 ،ص  ،)60اما به عقیدۀ ظریهپردازان ،این دخالت برای ارائۀ تئوری قطعیرت
و صحت غیرقابل ا کار و مبتنی بر تئوری اعتماد عمومی 1سبت به اطالعات مرالی و اقتصرادی،
فاقد توهیه اقتصادی است؛ زیرا تأثیر مخربی بر «اعتماد قراردادی» برهرای مریگرذارد .اعتمراد
همواره یک رکن بسیار مهم در مبادالت محسوب میشود و اهمیت آن به این دلیرل اسرت کره

 .1بر مبنای این تئوری که بر مبنای حمایت از اشخاص ثال ایجاد شده ،فر می شود که همۀ اطالعات راهر بره
وضعیت حقوقی موضوع ثبت که در دفاتر ثبتی درج شده است صحی و منطبرق برا واقعیرت حقروقی اسرت و
خال این فر قابل اثبات یست (طباطبائی حصاری ،1919 ،ص .)414
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هزینۀ معامالتی در غیاب آن افزای مییابد ،زیرا طرفین مجبور میشو د درسرتی یرا ادرسرتی
همۀ اطالعات ارائهشده را خود بررسی کننرد ) .(Colombo, 2010, p. 579اعتمراد پدیردهای دو
قطبی است که در یک سوی آن اعتماد عاطفی ) (Affective Trustمبتنی بر هلب احساسرات و
در قطب دیگر اعتماد شناختی ) (Cognitive Trustمبتنری برر تحلیرل سرود و زیران قررار دارد
) .(Ibid, p. 580پرس آن است که تا چه حد افزای رگوالسیون و بیرن ظرارتی مریتوا رد
اعتماد و اطمینان را گسترش دهد؟ در پاسخ به پرس یادشرده بایرد بره ترأثیر رگوالسریون در
هریک از دو قطب اشاره کرد .در قطب شناختی طبیعتاً شاخصهایی که در بح ظارت عنروان
میشود به ریسک کمتر و هزینۀ پایینتر میا جامرد )(Ibid, p. 581؛ لرذا توسرعۀ یرک قطعیرت
غیرقابل تغییر مبتنی بر تئوری اعتماد عمرومی همرواره ریسرک معرامالتی را در بُعرد شرناختی
بهواسطۀ قطعیت غیرقابل ا کرار اطالعرات کراه مریدهرد .لریکن اعتمراد عراطفی برا تقویرت
رگوالسیون ازبین میرود؛ زیرا تصویب روشهای قا و ی یک ما روا ی برای تعامل طرفین است
که باع افزای ریسک و یاز به قوا ین بیشتر میشود ) .(Ibid, p. 582درحقیقت هرچه ظارت
در حوزۀ اطالعات مالی و اقتصادی بر مبنای تئوری اعتماد عمومی توسعه یابد ،بیاعتمرادی بره
دلیل حساسیت بی از حد هاد ظارتی گسترش پیدا میکند ،زیرا زیربنای توسرعۀ ظرارت برر
اطالعات مالی و اقتصادی شرکتهای تجاری را بیاعتمادی تشکیل میدهد؛ لذا ظرارت بیشرتر
به معنای بیاعتمادی بیشتر است .به همین دلیل هرچند اصل غیرقابل قض صحت «اطالعرات
بنیادین یا مره » که وههۀ حقوقی دار د بر مبنای تئوری اعتماد عمومی از سوی سیستمهرای
ثبتی پذیرفته شده است ،لکن پذیرش این اصل را در حوزۀ «اطالعات مالی -اقتصادی» شررکت
میتوان ما عی در ههت افزای سرمایهگذاری دا ست.
امروزه اگرچه کیفیت اطالعات مالی و اقتصادی با توسعۀ ظارت از سوی دولت بهبود یافتره
است ،اما همچنان امکان تغییر اطالعات ثبرتشرده در مرهر ثبرت شررکتهرا در اثرر ظرارت
اشخاص بیرون از شرکت وهود دارد؛ به همین دلیل همواره سیستمهرای ظرارت از بیررون برر
اطالعات مالی شرکتها در کنار ظارت ذی فعان و بهمنظور حمایت از قشرر ضرعیف اطالعراتی
مورد توهه است .در ا گلستان بهموهب بخ چهاردهم قا ون  1111که در بخ سری و دو
قا ون  2006یز ابقا شده است .در مواردی که دادگاه حکم میکند ،وزیر تجارت مکلرف اسرت
یک بازرس را برای ظارت بر شرکت منصوب کنرد .افرزون برر آن برا تقاضرای سرها داران و در
صورت صالحدید یز بازرس ظارتی منصوب میشود (پاسربان ،1914 ،ص  .)16در آلمران یرز
بهموهب مادۀ  142قا ون شرکتهای سهامی ،مجم عمرومی حرق ا تخراب ممیرز و حسرابرس
خاص برای ظارت بر اقدامات صورتگرفته و قراردادهای منعقدشده را دارد .همچنین اگرر ایرن
پیشنهاد در مجم رأی یاورد در مرواردی کره از اعمرال و اقردامات ر داده بری از پرنجسرال
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گذشته باشد ،دادگاه میتوا د در صورت تقاضای سها داران اقلیت و ارائرۀ ادلره پیرامرون عرد
صداقت در عملکرد و یا قض مقررات ،یک حسابرس را منصوب کند.
این وع ظارتهرا از روع « ظرارت بیرو ری» ) (outsider inspectionبروده ،حراکی از عرد
هریان تئوری اعتماد عمومی و قابلتغییر بودن اطالعات مرالی و اقتصرادی ارائرهشرده بره ثبرت
شرکتها از سوی شرکت تجاری است؛ بنرابراین بررخال ظرر برخری حقروقدا ران (وحیردی،
 ،1911ص  ،)21ظارت در بُعد اطالعات مالی و اقتصادی از سوی هاد مترولی ثبرت شررکتهرا
تحت عناوینی همچون « ظارت پسینی» یا «پساتشکیل» هتنها در ایران که در هیچ ظا ثبتی
در حوزۀ شرکتهای تجارتی وهود دارد؛ بلکره اگرر مطلروبیتی در کیفیرت اطالعرات مشراهده
میشود بهواسطۀ ق دیگر هادهای ظارتی در بهبود کیفیت اطالعات در کنرار ا تخراب قالرب
پیشگیرا ه است که اساساً ما عد ایفای تعهد به افشای صحی اطالعات میشود

 .2جایگاه سیستمهای دسترسی به اطالعات در ن اس ثبات شارکتهاای
تجاری ایران
 .1 .2سیستم اداری
تا پی از تصویب اولین قا ون تجارت ایران در سال 1904ش ،سیستم امتیازی شررکتهرا 1در
ایران حاکم بود ،لیکن در قا ون یادشده «اصل آزادی ایجاد شرکت تجاری» برر اسراس مقرررات
قا و ی -و ه هواز دولت و مجلس -از سوی عمو و از طریق « هاد ثبت» پذیرفته شرد .2اثبرات
تعهد و تأدیۀ وهه سرمایه از طر شرکا یز از طریق اعال و ثبت وقوع آن به دایرۀ ثبت اسرناد
مرکز اصلی شرکت به همراه اسامی شرکا و تحویل سخهای از اساسنامه و شرکتنامه ممکن برود
و هرگو ه تغییری در اطالعات بنیادین یز باید ثبت میشد .9بررسی این قا ون شران مریدهرد
سیستم ثبتی حاکم بر این قا ون از لحاظ حق دسترسی بره اطالعرات تراب « ظرا اداری ثبرت
شرکتها» است ،زیرا:
اوالً سیستم ثبت اطالعات در هاد متولی ثبت شرکتها بهموهب این قا ون ،سیسرتمی متمرکرز
بر «اطالعات بنیادین و مره » است و به همین دلیل اساساً بره سرراغ اطالعرات مرالی و اقتصرادی-
ما ند اطالعات مالی ،گزارشهای سالیا ه ،تراز امۀ سالیا ه ،و دارایی -کره مرورد یراز سررمایهگرذار در
 .1اصل  29ق.ا .مشروطه« :بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپا ی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و به
هر عنوان از طر دولت داده خواهد شد».
 .2مادۀ 119
 .9مواد  11 ،91و 111
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ههت سرمایهگذاری است میرود و لزو ثبت را صرفاً در خصوص «اطالعات مره » مثرل تغییررات
اساسنامه ،تمدید مدت شرکت ،ا حالل شرکت قبل از موعد و موارد مشابه هاری میسازد.
ثا یاً در این قا ون حق دسترسی به «دفتر ثبت شررکتهرا» صررفاً سربت بره شررکتهرای
سهامی و مختلط برای «عمو » شناسایی شده است 1و البته قلمرو این حق بهموهرب مرادۀ 26
ظامنامۀ اهرای قا ون ثبت شرکتها 1910ش که مراهعه به دفاتر ثبت شرکتها را برای عمو
آزاد میدا د به تمامی شرکتها گسترش یافت .در خصوص «دفراتر داخلری شررکت» یرز حرق
دسترسی حتی برای مفتشان و اظران شرکت به صورت استثنایی و صررفاً در مروارد مصررح در
قا ون امکانپذیر است.2

 .2 .2سیستم مراقبتی
بررسی تحوالت قا ون گذاری در حوزۀ ثبت شرکتهای ایران شان می دهرد کره قرا ون گرذار در
مقررات تجاری کم کم به سمت پذیرش سیستم مراقبتی پی رفته و در این مسیر یرز ابتردا از
«سیستم بسته» شروع کرده و سپس به «سیستم باز» روی آورده است .در ادامره بره هریرک از
این دو قسم اشاره میشود:

 .1 .2 .2سیستم مراقبتی بسته
«مفهو سازما ی شرکت» مخصوصاً در حوزۀ شرکت سهامی که مبنای فکری «سیستم بسته» اسرت،
در قا ون تجارت 1911ش سبت به قا ون 1904ش برا یرک مقایسرۀ سرطحی کرامالً مایران اسرت.
رکنبندی سازمان شرکت با شرح وظایف آنها -هرچند به صورت مختصر -در قیراس برا کلریگرویی
قا ون 1904ش شاندهندۀ اهمیت تنظیم روابط میان «ارکان شرکت» در ظر قا ونگذار است.
با وهود این تحول ،به ظر می رسد مهمترین وهه تمایز قا ون 1911ش در قیراس برا قرا ون
1904ش بها دادن به حق دسترسی یکی از اقشار ضعیف اطالعاتی به ا «شرکای غیرکنترلی»
سبت به «اطالعات مالی -اقتصادی» شرکت است .این امر در مادۀ  141قا ون یادشده که حرق
ظارت بر امور شرکت و تهیۀ خالصهای از «وضعیت مالی شررکت» را بررای هریرک از شررکای
شرکت با مسئولیت محدود در «شرکت مختلط غیرسهامی» شناسایی موده ،توافق خال آن را
بیاعتبار میدا د ،9کامالً مشهود است.
 .1مادۀ 121
 .2مواد  42و 41
 .9مادۀ  :141هر شریک با مسئولیت محدود حق ظارت در امرور شررکت داشرته و مریتوا رد از روی دفراتر اسرناد
شرکت برای اطالع شخص خود راه به وضعیت مالی شرکت صورت خالصه ترتیرب دهرد .هرر قرراردادی کره
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در تفسیر مادۀ یادشده که «حق دسترسی به اطالعات مالی و اقتصرادی» بررای شررکای برا
مسئولیت محدود را شناسایی کرده ،دکترین حقوقی (ستوده تهرا ی ،1912 ،ص 941؛ پاسربان،
 ،1919ص  )946ظارت بر اطالعات مالی و اقتصادی شرکت مخرتلط غیرسرهامی یرا از طریرق
«هیئت ظارت» یا از طریق «شرکا» را پذیرفته است و هم این دو را امکانپذیر میدا رد؛ امرا
در رد این ظر میتوان به دو استدالل اشاره کرد:
اوالً مطابق قا ون تجارت در شرکتهای تضامنی ،سبی و مسئولیت محدود کمتر از دوازده فر
یز وهود هیئت ظارت الزامی یست و لیکن در هیچیرک از ایرن قالربهرا قرا ونگرذار بره «حرق
دسترسی به اطالعات» دار دۀ سهمالشرکه اشاره کرده است؛ درحالی که به ظر میرسرد بره دلیرل
هایگاه مقد این قالبها سبت به شرکت مختلط غیرسهامی اره آن بود که قا ونگذار مفاد مادۀ
 114را در ذیل یکی از سه قالب پی گفته میآورد و در سایر موارد به مادۀ یادشده احاله میداد.
ثا یاً آ چه که از ظاهر این ظر برمیآید آن است که در صورت ا تخاب اظر یا راظران ،ایرن
حق دیگر قابلیت اعمال خواهد داشت1؛ درحالی که آ چه قا ونگذار در ا تهای ماده به آن اشاره
دارد حقیقتاً وعی اقرار به عد کرارایی قالرب حقروق خصوصری بره ههرت ایجراد عرد تقرارن
اطالعاتی است و به همین دلیل هیچگو ه توافقی مبنی بر اسقا یا محدودیت حق پری گفتره
قابل پذیرش یست .قرار دادن مادۀ یادشده در کنرار مرواد  141و  141قرا ون تجرارت– کره از
ا تقال سهمالشرکۀ شریک مسئولیت محدود سخن مریگویرد -مرا را بره ایرن تفسریر رهنمرون
میسازد که اساساً ایرن حرق بره تبعیرت از شرراکت در شررکت ایجراد شرده و تنهرا برا ا تقرال
سهمالشرکه قابل ا تقال است .بنابراین اگرچه یکی از اهدا قا ونگذار از اعتبار حرق دسترسری
به دفاتر داخلی ظارت بر صرحتسرنجی اطالعرات شررکت اسرت ،امرا هرنس ظرارت هریرک
بهگو های است که میتوان یکی را هایگزین دیگری دا ست ،زیرا ق بازرس یک قر فعرال
در شرکت است که محدودکننده و کنترلگر فعالیت رکن مدیریتی محسوب میشرود؛ درحرالی
که حق دسترسی به اطالعات مشرو بر این است که اطالعخواهی محدودکنندۀ اقدامات مردیر
یا ادارۀ عادی شرکت باشد (اسکینی« 1914 ،الف» ،ص .)114
بین شرکاء برخال این ترتیب داده شود از درهۀ اعتبار ساقط است.
 .1حسن ستوده تهرا ی در هلد دو حقوق تجارت از اصلی با عنوان «اصل محدودیت اختیارات سها داران در قالب
تصمیمات در مجم عمومی» ا میبرد (ستوده تهرا ی ،1912،ص  .)121اقتضای این اصل استثنایی بودن
اختیارات سها داران فراتر از مجم عمومی است .بر همین اساس هنگامی که وی از اختیار ظارت بر اعمال
شرکت از سوی سها داران در شرکت مختلط غیرسهامی در چارچوب مادۀ 141سخن میگوید ،از عد
ممنوعیت در ا تخاب هیئت ظار ا میبرد (همان ،ص  .)941به ظر میرسد این اقدا ایشان که عیناً از سوی
محمدرضا پاسبان یز تکرار شده است (پاسبان ،1919 ،ص  )491بیارتبا به اعتقاد به اصل یادشده یست و
استدالل پی گفته در متن را به ذهن متبادر میکند.
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اما پرس آن است که آیا این قاعده صرفاً مخصروص شررکت مخرتلط سرهامی و شررکای برا
مسئولیت محدود است یا بهعنوان یک قاعدۀ عمومی در حقوق شرکتها محسوب میشود؟ به باور
گار ده ،قا ونگذار در اعتبار حق دسترسی به اطالعات بررای شررکای مسرئولیت محردود شررکت
مختلط غیرسهامی دارای یک هد ازپی تعیینشده در ههت توسعۀ این حق سربت بره دیگرر
قالبهای شرکت تجاری بوده است؛ درحقیقت این شرکا بهواسرطۀ مسرئولیت محردود بره آورده و
رابطۀ کوتاهمدتی که اصوالً با شرکت تجارتی برقرار میکنند بهعنوان شررکای حرداقل وابسرته بره
شرکت محسوب میشو د و بر همین اساس در قیاس با شرکای ضامن در بسیاری از امرور شررکت
مختلط اساساً حق مداخله دار د1؛ بنابراین اگر شرکای ضامن را بهعنوان مدیران شررکت مخرتلط
غیرسهامی تصور کنیم ،لزو وهود حق دسترسی به اطالعات را میتوان بر مبنرای کراه هزینرۀ
مایندگی ) (Agency costدر مدل تعرار منراف مردیران -سرها داران(Conflict of interest 2
) between Shareholders and Managersدا ست .لذا تصور این حق در کلیۀ شرکتهای تجرارتی
همانطور که در ظر برخی حقوقدا ان ظهور کرده است میتوا د غیرمعمول باشد.9

 .2 .2 .2سیستم مراقبتی باز
قا ون شرکتهای سهامی مصوب سال  1941را مریتروان یکری از رویکردهرای قرا ونگرذار در
خصوص سیستم اطالعرسرا ی در ثبرت شررکتهرا دا سرت .رویکررد ایرن قرا ون یرک رویکررد
«فراسازما ی» سبت به شرکت است .آ چه که میتوا د اثبراتکننردۀ ایرن ادعرا باشرد ،اسرتفادۀ
متعدد قا ونگرذار از لغرت «ذی فر » 4در ایرن قرا ون اسرت .در قیراس برا تئروری سرازما ی و
سرررها دارمحرررور ) (Shareholder or Stockholder Theoryشررررکت کررره یررک تئررروری
 .1مادۀ  141قا ون تجارت :شریک با مسئولیت محدود ه بهعنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و ه ادارۀ
امور شرکت از وظایف او است.
 .2مسئلۀ هزینۀ مایندگی زما ی ر میدهد که یک گروه هما ند دار دگان سها  -که اصیل ) (Principalامیده
میشو د -اختیاراتی را به گروه دیگر هما ند مدیران -که وکیل ) (Agentامیده میشو د -تفویض میکنند؛
ولی ازآ جا که مناف این دو گروه الزاماً همسو یستند ،وکال سعی دار د که بر مبنای بهترین مناف خود-و ه
اصیل -عمل کنند .برای حل مشکل و سازگاری و همسویی مناف آن دو قا ونگذار عمل میکند .این مسئله در
ادبیات اقتصادی به مسئلۀ اصیل -وکیل و یا هزینۀ مایندگی مشهور است (طوسی ،1919 ،ص .)261-261
 .9محمدرضا پاسبان در کتاب حقوق شرکتهای تجاری این حق را برای شرکای ضامن شرکت مختلط یز در ظر
گرفته است (پاسبان ،1919 ،ص  )491و ربیعا اسکینی حق اطالع را در مورد شرکت تضامنی یز هاری
میدا د (اسکینی« 1914 ،الف» ،ص .)111
 .4برای مو ه میتوان به مواد شمارۀ  119 ،111 ،99 ،1و  121قا ون شرکتهای سهامی اشاره کرد که قا ونگرذار
بهصراحت لفظ ذی ف را بهکار برده است.
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درونگرا ) (Insider theoryمحسوب میشود ،ایدئولوژی ذی ف محوری
محدودۀ وسی تری را پوش میدهد ) (Outsider Theoryبهگو های که در مضیقتررین تفسریر
خود یز برخی ارکان برونشرکتی ما ند طلبکاران را دربر میگیررد (طوسری ،1919 ،ص -902
 .)211به تبعیت از این تفسیر «حجم اطالعات» ارائهشده به هاد «ثبرت شررکتهرا» در ههرت
اطالع اقشار برونشرکتی یز افزای مییابد .بر همین اساس در اغلب موارد همواره یک سرخه
از اطالعات درونشرکتی به هاد ثبت شرکتها در ههت اطالع عمو ارسال میشود .برر اسراس
توسعۀ ق «ثبت شرکتها» به یک « هاد اطالعرسان» آ چه مهم هلوه میکند تمرایزی اسرت
که «قا ونگذار» باید میان ق ثبت شرکتها بهعنوان «یک هاد تأسیسگر در أخرذ اطالعرات
بنیادین و مره » و ق این هاد بهعنوان «یک هراد اطرالعرسران در أخرذ اطالعرات مرالی-
اقتصادی» قائل شود.
این تمایز میان « ق اثرگذار حقوقی هراد ثبرت در بحر اطالعرات مرهر یرا بنیرادین»
شرکت با « ق صرفاً اطالعرسان در ههت سهولت در دسترسی به اطالعات مرالی -اقتصرادی»
را میتوان هم از ص قا ون و هم در ظریات مفسران قا ون تجارت یافت.
در مادۀ  1آئین امۀ ثبت شرکتها مصروب 1940ش -کره در مرادۀ  1آئرین امرۀ اصرالحی
1916ش یز تکرار شده است -قا ونگذار ثبت شرکتها را تنهرا در ثبرت شررکتنامه برهعنروان
مصداق اهلی اطالعات بنیادین ،قائممقا دفاتر اسناد رسمی میدا رد و ایرن برهواسرطۀ کراه
مخارج شرکت تجاری در شر تأسیس و به ههت سهولت کار تعبیه شده است (ستوده تهرا ی،
 ،1912ص )411-411؛ درحالی که مفهو مخالف مرادۀ یادشرده حراکی از عرد وهرود قر
اصالتسنجی ثبرت شررکتهرا در اطالعرات مرالی -اقتصرادی اسرت .همرین تئروری در قرا ون
شرکتهای سهامی 1941ش مورد پذیرش قرار گرفتره اسرت .قرا ونگرذار در مرادۀ  10قرا ون
شرکتهای سهامی در خصوص هواز پذیره ویسری در مرورد شررکتهرای سرهامی عرا عنروان
میکند« :مره ثبت شرکتها پس از مطالعۀ اظهار امه و ضمائم آن و تطبیق مندرهات آنها با
قا ون اهازۀ ا تشار اعالمیۀ پذیره ویسی را صادر خواهد مود» .برخال ظر عردهای از اسرتادان
که ق ثبت را در مورد این ماده ق مبتنی بر اصالتسنجی اسناد اولیه میدا ند (اسرکینی،
« 1914ب» ،ص  ،)91به ظر میرسد اشارۀ قا ونگذار به دو بح ماهوی و شکلی یعنی مطالعۀ
اسناد و مطابقت با قا ون ،شاندهندۀ لزو طی تشریفاتی اسرت کره همرواره سرردفتران اسرناد
رسمی در تنظیم سند بهعمل میآور د .پیرو این مباح  ،حقوقدا ان ظریات متعددی در حوزۀ
ق ثبت شرکتها در تأسیس شرکت تجاری ارائه مود د که در دو قالب کلی دکترین تشکیل
عملی و دکترین اعطای شخصیت حقوقی بهموهب ثبرت تقسریمبنردی مریشرو د (طباطبرائی
حصاری و زما ی ،1911 ،ص  .)221-212فارغ از ورود به تشری هریک از ظریات پری گفتره،
)(Stakeholder Theory
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حتی اگر بپذیریم ثبت اساساً در ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری ق دارد میتوان این
موضوع را ا کار کرد که شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل و بعد از ثبت بسیار متفاوت اسرت.
این استدالل مورد قبول پیروان تشکیل عملی یز قرار گرفته است ،بهگو های که در تشری مادۀ
 22قا ون شرکتهای سهامی 1941ش -که استفاده از وهوه شرکتِ در شر تأسیس را منرو
به ثبت میدا د -وضعیت شرکتِ در شر تأسریس را برهمثابرۀ هنینری دا سرتها رد کره بررای
موصیله و وارث واق شدن اهلیت تمت دارد ،اما به شر آ که ز ده متولد شود؛ به همین دلیل
قا ونگذار استفاده از وهوه را منو به ثبت دا سته است (صفار ،1910 ،ص .)116
اما در بُعد «اطالعات مالی -اقتصادی» ،قا ونگذار بیآ که بره تکلیفری اشراره کنرد از صرر
اعال به مره ثبت شرکتها و درج در روز امره رسرمی سرخن مریگویرد 1و در صرورت ارائرۀ
اطالعات ادرست ارائهدهندگان را مسئول میدا د .2به تبعیت از ایرن موضروع اساسراً در حروزۀ
«اطالعات مالی -اقتصادی» به دلیل عد اثرگذاری حقوقی آن سبت به «اطالعات بنیرادین یرا
مره » ،تفسریر چنردا ی هرز مسرئولیتهرای پیرامرون ادرسرت برودن اطالعرات در ظریرات
حقوقدا ان مطرح شده است .این موضوع شان میدهد قا ونگذار اساساً دو هد متمایز از هم
را بر اساس « وع» اطالعات ارائهشده به هاد ثبت شرکتها مد ظرر داشرته اسرت و بره همرین
دلیل با دو وع ادبیات متفاوت در حروزۀ «اطالعرات مرهر یرا بنیرادین» و «اطالعرات مرالی–
اقتصادی» با مخاطب سخن گفته است .بنابراین ،قا ونگذار قا ون شرکتهای سرهامی 1941ش
در کنار توسعۀ ق ثبت شرکتها همواره به تفکیک میان ق ثبت در «اطالعرات مرهر یرا
بنیادین»و «اطالعات مالی -اقتصادی» یز ظر داشته است.

 .3 .2سیستم صرفهجو
همانطور که پی تر عنوان شد ،شا ۀ تحقق یک سیستم صرفههو ،کاه هزینههرای اداری و
قراردادی ،چه در بُعد کمی و چه در بُعد کیفی از طریق ایجاد یک سیستم واحد اطالعاتی میران
بازیگران حوزۀ دسترسی به اطالعات شرکت تجارتی است .در حال حاضر ،ظا ثبت شرکتهای
تجارتی ایران از منظر قا و ی یک ظا صرفههو است ،لیکن پیادهسازی این ظا برا مروا عی در
اهرا روبرو شده است .بر همین اساس ،در آغاز به ادلۀ قا و ی اثبات سیستم صررفههرو در ظرا
 .1مادۀ  106در خصوص تصمیمات مجام عمومی و مادۀ  121در خصوص ثبت ا و مشخصات و حدود اختیار
مدیرعامل از اعالمی بودن این اطالعات در هاد ثبت شرکتها سخن میگوید.
 .2مادۀ  :249اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به هزای قدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار
ریال یا به هردو مجازات محکو خواهند شد -9... :هرکس از اعال مطالبی که طبق مقررات این قا ون باید به
مره ثبت شرکتها اعال کند بعضاً یا کالً خودداری ماید و یا مطالب خال واق به مره مزبور اعال دارد.
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ثبت شرکتهای تجارتی پرداخته میشود و در وهلۀ بعد بره موا ر تحقرق ایرن سیسرتم اشراره
خواهد شد.

 .1 .3 .2ادلۀ اثبات تحقق قانونی سیستم صرفهجو در ن اس ثبت شرکتهای تجارتی ایران
رویۀ معمول در ظا های ثبت شرکتها در پیادهسازی یرک سیسرتم برهصررفه در هزینرههرای
قراردادی و ظارتی ،آغاز کاه هزینههای قراردادی است؛ زیرا اولویتبخشی به کراه هزینرۀ
ظارتی به دلسردی و تضعیف کل پروژه منجر میشود ) .(Chan & Milne, 2013, p. 4در ایران
یز هما ند سایر سیستمهای دسترسی به اطالعات ،در راستای پیاده سازی سیستم صرفه هرو در
وهلۀ اول قا ونگذار با تصویب قا ون مدیریت خدمات کشوری در سال 1916ش 1اولویت خود را
کاه هزینههای خصوصی سبت به «تأسیس شرکتهای تجارتی» و «دسترسی به اطالعرات»
اعال کرد .در راستای اصل کلی «کاه هزینۀ خصوصی» ،قا ون گذار خست در ههت کراه
هزینۀ قراردادی اشخاص ثال خواهان تعامل با شرکت در «قا ون بر امۀ پنجسالۀ پرنجم توسرعۀ
همهوری اسالمی ایران مصوب 1911ش» 2پایگاه شناسۀ اشخاص حقوقی با قابلیت هسرتجوی
همگا ی را پایهگذاری مود و سپس در «دستورالعمل چگرو گی ثبرت الکترو یکری شررکتهرا و
مؤسسات غیرتجاری ابالغی سال 1919ش» در ههت کاه هزینرۀ تأسریس شررکتهرا روش
ثبت الکترو یک شرکت موسو به «روش خود گار» را معتبر شناخت.9
در وهلۀ دو در راستای کاه هزینۀ سازمانهای ظارتی سبت به هم آوری اطالعرات کره برر
اساس پذیرش سیستم واحد ثبت اطالعرات شررکتهرای تجرارتی صرورت مریپرذیرد )،(Ibid, p. 3
قا ونگذار در سال 1910ش به موهب قا ون ارتقای سالمت ظا اداری ،سازمان ثبت و بهطور خراص
 .1مادۀ  91قا ون مدیریت خدمات کشوری 1916ش :دستگاههای اهرائی موظفند با هد بهبود کیفیرت و کمیرت
خدمات به مرد و با رعایت دستورالعملهای ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب ا جرا دهنرد -1 :اطرالعرسرا ی
الکترو یکی در خصوص شیوۀ ارائۀ خدمات همراه با زمان بندی ا جا آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه مایرد؛
 -2ارائۀ فرمهای مورد یاز ههت ا جا خدمات از طریق ابزار و رسرا ههرای الکترو یکری؛  -9ارائرۀ خردمات بره
شهرو دان به صورت الکترو یکی و حذ لزو مراهعۀ حضوری مرد به دستگاه اهرائی برای دریافت خدمت.
 .2مادۀ  :46بهمنظور بسط خدمات دولت الکترو یک ،صنعت فناوری اطالعات ،سواد اطالعراتی و افرزای بهررهوری
در حوزههای اقتصادی ،اهتماعی و فرهنگی اقدامات زیر ا جا میشود...:و ر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مکلف است9... :ر سبت به تکمیل پایگاه دادۀ اطالعات شرکتها و مؤسسرات ثبرت شرده و برر اسراس الگرو و
استا داردهای اعال شده توسط معاو ت با ذکر مشخصات سهامداران ،اعضاء هیأت مدیره و شمارۀ کد ملی آ ها و
یز شناسۀ یکتا و با قابلیت هستوهو و دسترسی همگا ی تا پایان سال اول بر امه اقدا ماید.
 .9مادۀ  :1کلیۀ تقاضاهای مربو به ثبت تأسیس و تغییررات شررکتهرا و مؤسسرات غیرتجراری از طریرق درگراه
الکترو یکی سازمان به آدرس  www.ssaa.irپذیرفته میشود.
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هاد ثبت شرکتها را به عنوان هاد واحد در همر آوری اطالعرات مربرو بره شررکتهرای تجرارتی
به رسمیت شناخت و به تدریج با الزا هادهای ظارتی به برقراری ارتباطات اطالعاتی با هراد یادشرده،
آن را به صورت «قاعدۀ عمومی» در قوا ین مربو به سازمانهای حاکمیتی معتبر شناخت.1

 .2 .3 .2موانع اجرایی در جهت حصول سیستم صرفهجاو در ن ااس ثبات شارکتهاای
تجارتی ایران
آ چه که امروزه ماهیت سیستم ثبت شرکتها در ایران را تشکیل میدهد بهظاهر یرک سیسرتم
صرفههو در حوزۀ دسترسی به اطالعات است ،لریکن ایرن سیسرتم بره دالیرل زیرر همرواره برا
سیستمهای روز دسترسی به اطالعات ثبت شرکتها فاصلۀ زیادی دارد:
اوالً رویۀ ثبت شرکتها در طی سالیان بهگو های پی رفته است که تفسیر حقوقدا ران از
تکالیف هاد ثبت شرکتها تا حد یک رویۀ شکلی پایین آمده است .مطرابق ایرن دیردگاه ،روش
ثبت شرکتهای تجاری با روش ثبت اسناد رسمی کرامالً متفراوت اسرت (کاویرا ی ،1911 ،ص
 ،)102زیرا ادارات ثبت صرفاً مدارک و مستندات الز برای ثبت ا واع شرکت را دریافرت و پرس
از بررسی شکلی و سطحی و مطابقت برا قرا ون در هایرت سربت بره ثبرت ان اقردا مریکننرد
(حسنزاده ،1911 ،ص 11؛ ستوده تهرا ی ،1912 ،ص  .)411لرذا حقروقدا ران معتقد رد هراد
ثبت شرکتها در ایران تاب هنبۀ اعالمی بوده ،بهموهب آن حتری ثبرت شررکت بره ایرن معنرا
یست که شرکت واقعا وهود داشته باشد ،بلکه صرفاً یک امارۀ قابل رد است مبنی برر صرحت و
درستی اقدامات ا جا شده که میتوان خال آن را ثابت کرد و اگر موهب ابطالی وهرود داشرته
باشد ،دادستان یا هر ذی فعری مریتوا رد تقاضرای ابطرال شررکت را از دادگراه خواسرتار شرود
(وحیدی ،1911 ،ص  .)11این تفسیر در حالی در ظا ثبت شرکتهای ایران شکل گرفته کره
حتی در سیستمهای اداری دسترسی به اطالعات قطعیرت مسرلم و غیرقابرل ا کراری در مرورد
اطالعات مره یا بنیادین ثبتشدۀ شرکتهای تجاری وهود داشته است.
ثا یاً رویۀ ثبت شرکتها در حوزۀ ارائۀ اطالعات یز در طول سالیان متمادی به سمتی پی
رفته که با تفسیر از لفظ ذی ف یادشده در مادۀ  26ظامنامۀ اهرای قا ون ثبت شرکتها باع
شده است تشخیص ذی ف بهسادگی صورت پذیرد و اغلب از ارائۀ دفراتر و پرو ردههرای ثبرت
 .1در سال 1910ش قا ون ارتقای سالمت ظا اداری به تصویب مجم تشخیص رسید که بر اسراس مرادۀ  12آن،
سازمان ثبت متولی ایجاد پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی گردید .به پیروی از این قاعردۀ عمرومی ،در مرادۀ10
قا ون بر امۀ پنجم توسعه ،ایجاد سیستم یکپارچۀ تبادل اطالعات میان با ک مرکزی و سازمان ثبت بره اعتبرار
قا ونگذار رسید و در سال 1914ش یز ایجاد این سیستم یکپارچه میان سازمان امور مالیاتی و سرازمان ثبرت
در ههت فراهم آوردن امکان دسترسی برخط سبت به اطالعات شرکتهای تجارتی بهرسمیت شناخته شد.
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شرکتها به اشخاص مختلف و دادن رو وشت به آنها خودداری موده ،از متقاضی دلیل ذی ف
بودن را بخواهد (ستوده تهرا ری ،1912 ،ص 414-411؛ طباطبرائی حصراری ،1916 ،ص )16؛
لیکن به چند دلیل میتوان این رویه را خال مقصود قا ونگذار دا ست.
دلیل خست ،تفسیری است که بر مبنای قا ون تجارت 1904ش میتوان ارائره داد کره برر
اساس آن حق دسترسی اطالعات شرکتهای تجاری سهامی و مختلط را برای هرکس میتروان
بهرسمیت شناخت .1بر همین اساس به ظر میرسرد هرد قرا ونگرذار در مرادۀ  26ظامنامرۀ
توسعۀ منطوق قا ون یادشده به کلیۀ شرکتهای تجرارتی بروده اسرت و بنرابراین اعطرای حرق
دسترسی به اطالعات برای عمو به طریق اولویت بایستی بهموهب ظامنامۀ پری گفتره مرورد
پذیرش قرار گرفته باشد.
دلیل دو  ،بر اساس گرشی است که سبت به قوا ینِ پس از این ظامنامره ارائره مریشرود.
بهموهب فراز سو از بند «و» مادۀ  46قا ون بر امۀ پنجم سازمان ثبت و بهطرور مشرخص هراد
ثبت شرکتها مکلف به ایجاد پایگاه اطالعاتی برا قابلیرت دسترسری همگرا ی در ههرت بهبرود
کمیت و کیفیت خدمت و کاه هزینههای اشخاص گردیده است2؛ بنابراین فر قرا ونگرذار
در مبنای پیشین -یعنی سیستم مراقبتی -هزینهبر بودن مراهعات حضوری و خدمات فیزیکری
است و این همان حق دسترسی به اطالعات ثبت شرکتها برای عمو  ،اما به صرورت هزینرهبرر
است و سیستم یادشده در راستای کاه این هزینهها راها ردازی شرده اسرت .اگرر امرروز ایرن
قابلیت هرچند به صورت ا دک بهوسیلۀ ساما ۀ شناسۀ ملی در خصروص أخرذ اطالعرات دربرارۀ
شرکتها وهود دارد ،به طریق اولویت بایستی امکان أخذ این اطالعات با مراهعات حضوری یرز
فراهم باشد.
با توهه به ادلۀ یادشده و ابتدای مادۀ  26ظامنامه که مراهعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از
داخلی یا خارهی را برای عمو مرد آزاد میدا د ،به ظر میرسد لغت ذی ف وصرف توضریحی
برای عمو مرد محسوب شده که در علم اصول اساساً مفهرو مخرالف ردارد؛ بنرابراین هرد
قا ونگذار در کاربرد لفظ ذی ف  ،ارائۀ دلیلی در ههت توهیه اعتبار حق دسترسی به اطالعرات
است؛ لذا غیر ذی ف اساساً فاقد مصداق است.
دلیل سو  ،آ چه که در ساما ۀ شناسۀ ملی بهعنوان اطالعات قابل دسترسی شناسایی شرده
 .1مادۀ  :121در شرکتهای مختلط و شرکتهای سهامی هر کس میتوا د به اسنادی که به دایرۀ ثبت اسناد و دفتر
محکمۀ صلحیه و محکمۀ تجارت سپرده شده است مراهعه موده و با تأدیۀ مخارج سواد مصدق یا خالصۀ مصدقی
از اسناد مذکوره دریافت ماید بهعالوه هر کس میتوا د از مرکز شرکت سواد مصدقی از اساسنامۀ شرکت خریداری
ماید در هر حال اسنادی که سپرده شده است باید علناً در ادارات شرکت برای اطالع عامه صب شود.
 .2بند  9مادۀ  91قا ون مدیریت خدمات کشوری
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است فقط کلیات مربو به شرکتهای ثبتشده را به هستجوگر میدهرد و اطالعرات مورد یراز
برای اشخاصی که قصد ا جا معامله با شرکت مورد ظر را دار د -که حجم وسریعی از اطالعرات
مالی و اقتصادی و برخی اطالعات بنیادین ما ند اساسنامۀ شرکت است -قابل دسترسری و أخرذ
کپی یست (طباطبائی حصاری ،1916 ،ص  .)16این درحالیست که در سیسرتم دسترسری بره
اطالعات ثبت شرکتهای ا گلستان 1و آلمان 2عالوه بر هامعیت بسیار بیشتر اطالعات ارائهشده-
مثل اطالعات مربو به حسابها و ارکان شرکتها -امکان أخذ سرخۀ الکترو یرک بسریاری از
مدارک شرکت یز وهود دارد .این ضعف اطالعاتی در مواردی به بیاعتباری هاد ثبت شرکتها
و ایجاد هاد هایگزین در أخذ اطالعات مورد یاز در ا جا معامالت ا جامیده است؛ بهگو های کره
حداقل در حوزۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بازار بورس اوراق بهادار ،ساما ۀ هام اشران بورس
اوراق بهادار 9اگرچه در راستای مرادۀ  2قرا ون برازار اوراق بهرادار و ایجراد یرک فضرای شرفا
معامالتی و افشای اطالعات بااهمیت شرکتها راها دازی شده است ،اما افزون بر اطالعات متعدد
که اساساً در هاد ثبت شرکتها به ثبت میرسد ،حجم وسیعی از اطالعاتی را که از سوی هراد
ثبت شرکتها باید تحت پوش قرار گیرد یز پوش میدهد.
دلیل چهار  ،اگرچه یکی از اهدا اعمال تکالیف از سوی قا ونگذار در ههت حصرول یرک
سیستم صرفههوی دسترسی به اطالعرات شررکتهرا ،گسرترش رگوالسریون و بهبرود ظرارت
هادهای متعدد در ههت بهبود کیفیت اطالعات ارائهشرده بره اشرخاص ثالر و اعتمرادپرذیری
اطالعات ارائهشده است ،اما همواره این ارتبا با هادهرای ظرارتی مختلرف در سرط ضرعیفی
برقرار گردیده است .برای مثال ارتبا با سازمان امور مالیراتی کشرور صررفاً در خصروص رصرد
بدهکاران مالی و شناسایی بدهکاران مالیاتی صورت پذیرفته و همچنان استفاده از ظرفیتهرای
بیشتر ارتبا الکترو یکی در خصوص پلمب دفاتر تجارتی و تشکیل پرو دۀ شرکتها -که قر
بسیار مهمی در بهبود ظارت بر اطالعات و کیفیرت براالتر اطالعرات دارد -برقررار شرده اسرت
(حسنزاده ،1911 ،ص  .)919همچنین بسترهای الز برای ارتبا با با رک مرکرزی در ههرت
کنترل اطالعات اشخاص حقوقی همچنان معرفی شده است (همان ،ص.)911

نتیجه
بر اساس مبا ی تاریخی ،حقوقی و اقتصادی ،لزو «حرکت تکاملی» بهمنظور دستیابی به ظامی
هام در حوزۀ ثبت شرکتها عنصری ضروری تلقی میشود .در سیستم ثبت شرکتهای ایرران
1. https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
2. https://www.handelsregister.de
3. www.codal.ir
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یز هما ند دیگر سیستمهای ثبتی این رویکرد از آغاز عصر قا ونگذاری تا به امروز سپری شرده
است؛ بهطوری که این سیستم همواره با کمی تأخیر و پابهپای دیگر سیستمهای ثبتی سعی در
تحول و بهروزرسا ی خود داشته است؛ بهگو های که بررسی مقررات حروزۀ ثبرت شررکتهرا در
ایران در قسمت ا تهایی این پژوه شان داد «از حی قا و ی» ظا ثبت شررکتهرای ایرران
همپای سیستم هها ی متحول شده و تحلیل مقررات شان میدهد روع ظرا ثبرت شررکت از
لحاظ دستیابی به اطالعات منطبق با « ظا صررفههرو» اسرت .لریکن عرد همکراری فعرال برا
بازیگران حوزۀ دسترسی به اطالعات به دلیل «اشکاالت اهراییِ» گریبانگیر این سیستم ،منجرر
به آن شده است که هاد ثبت شرکتها «در عمل» و برخال ظرفیتهای موهود در قا ون ،یک
هاد تشریفاتی و بدون منطق و محتوا محسوب شود کره رهتنهرا هریچگو ره اطالعراتی را ارائره
میدهد ،بلکه در هیچ سطحی هم هیچ وع تضمینی سبت به صحت اطالعات ثبتشرده ارائره
میکند .با توهه به اینکه از منظر قا ونگذار سیستم ثبت شرکتهای ایران در حوزۀ دسترسری
به اطالعات را میتوان یک سیستم صرفههو بهحساب آورد ،برای رف اشکاالت یادشرده بره ظرر
میرسد اقدامات زیر الزامی است:
 تصویب مقررۀ قا و ی با محوریت تثبیت هایگاه ثبت شرکتها بهعنوان مهمترین هاد در
حوزۀ دسترسی به اطالعات شرکتهای تجارتی و تفکیک ق هاد یادشرده برا عنروان
« هاد مؤسس در ثبت اطالعات مره » و « هاد اطرالعرسران در ثبرت اطالعرات مرالی-
اقتصادی».
 ابالغ بخشنامه یا دستورالعمل به واحدهای ثبت شرکتها سبت به تشری وظرایف ایرن
هاد بهعنوان یک هاد صرفاً اداری که تنها ارائهدهندۀ خردمت در همر آوری و بازیرابی
اطالعات قابل شناسایی است و ه هادی شبه قضایی که در پی اثبات ذی فعی خواهران
دسترسی به اطالعات است.
 تصویب آئین امههای اهرایی سبت به چگو گی همکاری ثبت شرکتها با هادهای اظر
در ههت بهبود کیفیت اطالعات مالی و اقتصرادی ،کراه هزینرۀ هادهرای ظرارتی و
توسعۀ خدمات ارائهشده از سوی هاد ثبت شرکتها.
 توسعۀ اطالعات ارائهشده از سوی پایگاه شناسرۀ اشرخاص حقروقی برا شناسرایی قر
اطالعات–مخصوصاً اطالعرات مرالی و اقتصرادی -بررای سرهولت در مبرادالت و توسرعۀ
اطالعات ارائهشده بر مبنای یازهای مبادالتی.
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