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  چكيده
بررسـي ايـن   . از جمله مباحث مهم در زمينة حقوق مالي، مسايل مربوط بـه نهادهـاي مـالي اسـت    

در حقوق اسـالمي   -...ربوي، غرري، ضرري و  -مسايل به دليل نهي شارع از انواع خاصي از معامالت
و از جمله مباحث مهم در حقوق مالية اسالمي، ارزيابي و بررسي مشـروعيت  . داراي اهميتي ويژه است

  . ماهيت محصوالت مالي جديد است
بـه   -تحليل ماهيت حقوقي ايـن اوراق  . اجاره است) صكوك(يكي از ابزارهاي مالي جديد، اوراق 

ي حقـوقي ايـران فاقـد سـابقه     ها يبررساز آن جهت داراي اهميت است كه در  -عنوان قراردادي بديع 
در حد الزم مـورد بررسـي قـرار    ... رداد و بوده و مشروعيت، ماهيت، اوصاف و آثار آن براي طرفين قرا

در اين مقاله، خصوصيات فني، مشروعيت، ماهيت و آثار حقوقي اين اوراق مورد بررسـي  . نگرفته است
  . رديگ يمو تجزيه و تحليل قرار 

با وجود تشابه احكام اين اوراق با عقد اجاره و امكان تطبيق آن با عقد صلح، ضمن تبيين برخي از 
و بـا پـذيرش    -از جمله تمايز در ارادة متعاقدين و برخي احكـام  -اق اين اوراق با عقد اجارهوجوه افتر

قانون مدني، در نهايت قرارداد اوراق اجاره به عنـوان عقـدي جديـد و     10تفاوت بين عقد صلح و ماده 
و آثار حقوقي آن قانون مدني مورد تاييد قرار گرفته  10مشروع، با استناد به اصل اباحة عامه و ذيل ماده 

  . تجزيه و تحليل گرديده است
  

  .قانون مدني 10اوراق اجاره، صكوك، عقد صلح، عقد اجاره، اصالة االباحه، ماده : ها واژهكليد 
  

                                                 
  .15/6/1390: يينها بيتصو خيتار؛ 2/5/1389:وصول خيتار.  *
 .نويسنده مسئول.  1
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  مقدمه

هـا و برقـراري عـدالت بـدانيم،     اگر برخي از كاركردهاي حقوق را تنظيم روابط بين انسـان 
عـدالت در مسـائل و امـور اقتصـادي نيـز از جملـه       سامان دهي ارتباطات اقتصادي و برقراري 

اي با علوم اقتصادي، مشمول اين حوزة علمي موضوعاتي خواهند بود كه در فرآيندي بين رشته
  . اي برخوردار خواهد بودبراين اساس، تعامل حقوق و اقتصاد از اهميت ويژه. گيرد قرار مي

ـ    ايـن  . ه نهادهـاي مـالي اسـت   يكي از مباحث اقتصادي در علم حقوق، مباحـث مربـوط ب
در حقوق  -...ربوي، غرري، ضرري و  -موضوع به دليل نهي شارع از انواع خاصي از معامالت

اين در حالي است كه توسعة روزافزون سـاختارهاي  . اسالمي داراي اهميت قابل توجهي است
مي را نيـز بـي   اقتصادي و اقتضائات آن در پيشرفت شتابندة نهادهاي مالي، بازارهاي مالي اسـال 

نصيب نگذارده و با رونق شديد صنعت ماليه و بانكداري اسـالمي در سـه دهـة اخيـر، ارتبـاط      
ساختاري، سازماني و نهادي جوامع و كشورهاي اسالمي با دنياي اقتصادي غـرب روز بـه روز   

هـاي مـالي اقتصـاد مـدرن و چگـونگي و امكـان بهـره        بدين لحاظ نوآوري. توسعه يافته است
ها در نظام مالي اسالمي، همواره در پيش روي انديشمندان مسلمان بوده و مـورد   از آن برداري

بدين جهت هـم اكنـون مبحـث بررسـي و ارزيـابي فقهـي و       . بحث و بررسي قرار گرفته است
حقوقي نهادها و ساختارهاي مالي، از موضـوعات بـديع در حـوزة ارتبـاط دو علـم حقـوق و       

  . درو اقتصاد اسالمي به شمار مي
از جمله مباحث مهم در حقوق ماليـة اسـالمي، ارزيـابي و بررسـي مشـروعيت و ماهيـت       

اين محصوالت كه با هدف كاهش ريسك، افزايش سـودآوري و  . محصوالت مالي جديد است
يكي . شوند، از ابعاد حقوقي مختلف قابل بحث هستند افزايش سرعت نقدشوندگي طراحي مي

صول دانش مهندسي اسالمي و با الهام گيري از فرآيند تبديل بـه  از اين ابزارها كه به عنوان مح
هاي گذشته معرفي شده و گسـترش  در نظام مالي غرب، در سال 1هااوراق بهادار نمودن دارايي

فراواني در كشورهاي اسالمي و حتي غير اسالمي يافته است، اوراق صـكوك يـا اوراق بهـادار    
  .اسالمي نام دارد

تـا كنـون   . آيد، تحليل مشروعيت و ماهيت حقوقي ايـن اوراق اسـت  مي آنچه در اين مقاله
در . نوع از اوراق بهادار اسالمي با مشخصات كمابيش متفاوت معرفـي شـده اسـت    14بيش از 

  . شود اين مقاله تنها به تحليل حقوقي اوراق اجاره پرداخته مي
                                                 

1. Securitization 
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آن جهت داراي اهميـت   از -به عنوان قراردادي بديع  -تحليل ماهيت حقوقي اوراق اجاره
هاي حقوقي ايران بوده، موضـوعاتي از قبيـل مشـروعيت،    است كه فاقد سابقة قبلي در بررسي

در حـد الزم مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه      ... ماهيت، اوصاف و آثار آن براي طرفين قرارداد و 
اين حـال در  با . اين در حالي است كه به ابعاد فني و اقتصادي آن نيز پرداخته شده است. است

  1.هاي شرعي اين اوراق مورد مطالعه قرار گرفته است برخي مطالعات فقهي، برخي جنبه
در اين مقاله به منظور رعايت اختصار از ذكر تعريف، ضرورت انتشار، تاريخچـه، انـواع و   

خـودداري نمـوده از ميـان انـواع     ) صـكوك (خصوصيات فني و اقتصادي اوراق بهادار اسالمي 
ر اسالمي معرفي و منتشر شده، تنها به بررسي ابعاد و الزامات حقوقي اوراق اجـاره  اوراق بهادا

  .پردازيم مي
  
  اوراق اجاره و فرآيند انتشار آن.  الف

در تعريف حقوقي، اوراق اجاره اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه بـه موجـب   
شود و هر ورقة آن نشان دهندة مالكيت مشاع دارندة  دستورالعمل انتشار اوراق اجاره منتشر مي

  ) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 1ماده . (آن در دارايي مبناي انتشار اوراق اجاره است
دانيم نامگذاري اين اوراق به اوراق اجاره بر اساس عقد اصلي اسـت كـه    گونه كه ميهمان

دهـد و   تشكيل دهندة بخش اصلي و عمدة اين قرارداد بوده، پاية قرارداد اوراق را تشـكيل مـي  
با اين وجـود، اوراق اجـاره   . شود يكي از عقود اسالمي است كه از ميان عقود معين انتخاب مي

شـود   است؛ بدين معنا كه از تركيب چند عقد مختلف، قراردادي حاصل مـي  نوعي عقد مختلط
لذا براي بررسي ابعاد حقوقي اين قرارداد، الزم است . كه داراي آثار و احكام عقد مستقل است

                                                 
اي به بررسي فقهي اوراق اجاره پرداخته و در ارتباط با مشـروعيت ايـن اوراق، شـبهاتي از جملـه تجمـع      در مقاله) ق.ه 1428(احمد مبلغي . 1

. را مورد بررسي فقهي قرار داده اسـت ... منافع در حين عقد اجاره و عقود اجاره و وكالت، اجاره مشاع، ورود عقد بيع به عين مستأجره، انعدام 
نظري در خصوص اوراق بهادار اسالمي انجام داده و در آن، به برخي اختالفات شـيعه و   -نيز مطالعاتي فقهي) 1386(احمدي حاجي ده آبادي 

يع صرف يا فروش دين؛ تضمين سـود آتـي؛ وجـود غـرر، ربـا،      از جمله فروش اوراق در بازار ثانويه تحت عنوان عقود ب -سني در اين ارتباط
، پيراســــته و عبــــدالملكي )1386(فطــــرس، ســــروش، موســــويان . پرداختــــه اســــت -...ســــفهي و صــــوري بــــودن معاملــــه و 

)Pirasteh&Abdolmaleki,2007 (مـورد مطالعـه قـرار     -به صورت عمومي يا در كاربرد خاص -هاي فقهي اين اوراق رانيز برخي جنبه
بـه  ) 1386(در بررسي هاي حقوقي حميد طالب زاده در پايان نامه كارشناسي ارشد خود به راهنمايي دكتر عبدي پور در دانشگاه قـم  . داده اند

ي معرفي اين نهاد پرداخته است كه با توجه به مصوب نبودن هيچگونه قانون و دستورالعمل مرتبط با اوراق اجاره در آن زمان، به بررسـي مبـان  
  . اندقي آن در سيستم قوانين مدون جمهوري اسالمي ايران نپرداختهحقو
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گذاران  سرمايه
خريداران (

 )صكوك

SPV  
  )ناشر(

فروش ) ٢
 صکوک

پرداخت ) ٣
 وجه

فروش ) ١
 دارايي

 اجاره دارايي)٥

 
Originactor  

   )باني(
سود و زيان 

  اي  سرمايه

پرداخت ) ٣
 وجه

 اجاره بها) ٦ اجاره بها) ٦

 وکالت) ۴

ابتدا اجزاي آن مشخص شود و سپس در قالب يك عقد مستقل مـورد تجزيـه و تحليـل واقـع     
  . شود

ختلفي براي انتشار اوراق اجاره وجود دارد كه هر يك داراي هاي م الزم به ذكر است روش
به منظور بررسي حقوقي اين اوراق، در اين مطالعـه حـالتي را تصـور    . هايي خاص استفرآيند

باشد و عقـودي كـه در تشـكيل ايـن قـرارداد دخيـل        كنيم كه باني خود مالك دارايي نيز مي مي
  .دهيم ر ميهستند را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرا

  .اجزاي اوراق اجاره در نمودار ذيل نشان داده شده است
  
  

  
  
  
  
  
  

  فرآيند انتشار اوراق اجاره - 1نمودار 
  

طور كه در نمودار فوق قابل مشاهده است براي انتشار اوراق اجاره دو عقد بيع، يـك  همان
  .گيرد عقد وكالت و يك عقد اجاره صورت مي

) پس از طي شرايط شـكلي ( -شخص حقوقي كه نيازمند نقدينگي است –ابتدا باني  -
  .كند اقدام به فروش دارايي به واسط مي

هـا   واسط اوراق اجاره را منتشر كرده و در قبال پرداخت آن به سرمايه گـذاران، از آن  -
  .كند مبالغي دريافت مي

ستند، دارايي را در اين مرحله، واسط به وكالت از دارندگان اوراق كه مالك دارايي ه -
  .پردازد دهد و اجاره بها را به سرمايه گذاران مي به باني اجاره مي

  :دهند عبارتند از بدين لحاظ عقودي كه قرارداد اوراق اجاره را تشكيل مي
  فروش دارايي توسط باني به ناشر؛: عقد بيع -الف
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  فروش اوراق اجاره توسط ناشر به سرمايه گذاران؛: عقد بيع -ب
  از جانب سرمايه گذاران به ناشر؛: وكالت عقد -ج
  )Obaidullah, p.163 .(اجارة دارايي به باني توسط ناشر: عقد اجاره -د
  

  :شناخت قرارداد اوراق اجاره.  ب
قرارداد اوراق اجاره قراردادي است كه بـه موجـب آن دارنـدگان بـا خريـد اوراق اجـاره،       

بـه موجـب   . دارنـد  مواعد معين مبلغي دريافت ميكنند و در  ايجاب عام فروش آن را قبول مي
مواد قانون مدني و نظرات حقوقدانان، عقود و معامالت به اقسام گوناگوني تقسيم بنـدي شـده   

مورد تقسيم بندي موثر در اين عقـود، مـالك عمـل و بررسـي در ايـن نوشـتار قـرار         5اند كه 
  .اند گرفته
پـردازيم و سـپس قـرارداد اوراق اجـاره در      ميابتدا به معرفي هر يك از اين مباني تقسيم  

  .شود ها تحليل مي قالب آن
  لزوم قرارداد اوراق اجاره -1

قـانون   148؛ و مـاده  17شهيدي،(عقد از نظر دوام به دو نوع الزم و جايز تقسيم شده است
 ). مدني

اجـاره   داليلي كه براي الزم بودن قرارداد اوراق اجاره بر اساس دسـتورالعمل انتشـار اوراق  
  :توان برشمرد عبارتند از مي

دستورالعمل فـوق   16ماده . هاي قرارداد اوراق اجاره است مدت معين يكي از ويژگي. اول
از عمـر اقتصـادي    مدت زمـان باقيمانـده  تواند بيش از  سررسيد اوراق اجاره نمي: دارد مقرر مي

اشاره شده كه دليـل   سررسيد نهايينيز به پرداخت مبالغ اجاره بها تا  19در ماده . »دارايي باشد
دستورالعمل انتشار اوراق اجـاره هـم بـه     14در ماده . ديگري بر معين بودن مدت قرارداد است

الزم است . و تسوية نهايي اوراق اجاره اشاره شده است تا سررسيدغير قابل عزل بودن وكالت 
ايي بسـته بـه مـورد متفـاوت     كه عمر اقتصادي داريادآور شويم مدت قرارداد اجاره به سبب آن

اگـر قـرارداد   . است، در دستورالعمل ذكر نشده و به متن قرارداد اوراق اجاره واگذار شده است
 .شد هر زماني آن را فسخ كرد اوراق اجاره جايز بود، نيازي به تعيين مدت نداشت و مي

امكان انحـالل  در دستورالعمل مربوط به انتشار اوراق اجاره هيچ گونه مقرراتي جهت . دوم
دستورالعمل انتشار  15رابطة حقوقي ناشر و دارندگان اوراق اجاره وجود ندارد و حتي در ماده 
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توانند تقاضاي تقسيم دارايي مبنـاي انتشـار    دارندگان اوراق اجاره نمي«: اوراق اجاره آمده است
وراق اجـاره در طـول   اين ماده اشاره به عدم امكـان انحـالل قـرارداد ا   » .اوراق اجاره را بنمايند

مدت تعيين شده در قرارداد دارد؛ زيرا در پايان مدت قرارداد، دارايي طبق مقـررات از مالكيـت   
اگـر ايـن مـاده در    . شود دارندگان اوراق خارج شده، به خريدار يا باني، حسب مورد منتقل مي

اين امر دليل ديگري . ارتباط با زمان پايان قرارداد تحليل شود، حاوي معناي مفيدي نخواهد بود
  .بر لزوم قرارداد اوراق اجاره است

 14توان لزوم قرارداد اوراق اجاره را از آن برداشـت نمـود، مـاده     مادة ديگري كه مي. سوم
تمليك اوراق اجاره به منزلة قبول وكالت ناشـر بـوده و   «: دستورالعمل انتشار اوراق اجاره است

.  »وراق اجـاره، غيـر قابـل عـزل، نافـذ و معتبـر اسـت       وكالت ناشر تا سررسيد و تسوية نهايي ا
در اين ماده، ناظر به خريد اوراق اجاره از جانب سرمايه گـذاران  » تمليك اوراق اجاره«عبارت 

بـا قبـول،   . باشـد  است كه به منزلة قبول براي ايجاب عامِ صادر شده در زمان انتشار اوراق مـي 
تنهـا در صـورتي كـه ايـن     . شود وراق اجاره منعقد ميها صورت پذيرفته و قرارداد اتوافق اراده

توانيم وكالت ناشر را كه عقدي جايز است، ضمن آن بـرده و نيـروي    قرارداد را الزم بدانيم مي
چه اگر قرارداد اوراق اجاره جايز باشد، حتي شـرط الزم بـودن   . 1الزام آوري به آن اعطا نماييم

جواز و لزوم حكم قانونگذار است و توافق بـر  . هدد وكالت در ضمن آن، اثر لزوم به شرط نمي
دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، تاييـد   14رسد مادة  بنابراين به نظر مي. خالف آن امكان ندارد

   .ديگري بر لزوم قرارداد اوراق اجاره است
  معوض بودن قرارداد اوراق اجاره  -2

  . شود عوض يا مجاني تقسيم ميعقد از جهت مورد معامله به عقد معوض و عقد غير م
بر اين مبنا قرارداد اوراق اجاره عقدي معوض است؛ زيرا خريدار اوراق، مبلـغ اسـمي هـر    

پردازد و در مقابل، مالك سهم مشاعي از داراييِ مبناي انتشار اوراق و اجـاره بهـاي    ورقه را مي
  . شود حاصل از اجاره دادنِ همين سهم مشاع دارايي مي

  تمليكي بودن قرارداد اوراق اجاره  -3
  ك سهم مشاعِـــتملي. شوند يــعقود به اعتبار اثر آن به دو دستة عهدي و تمليكي تقسيم م

  ي ــدارايي و منافع و اجاره بهاي آن، در مقابل پرداخت مبلغ اسمي اوراق اجاره، نشان از تمليك

                                                 
كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد الزمي شـرط  موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اين: قانون مدني 679ماده . 1

  .شده باشد
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  .بودن قرارداد اوراق اجاره دارد
  قرارداد اوراق اجاره تشريفاتي بودن  -4

 .شـود  عقد از نظر شيوة تشكيل آن به دو دستة عقد رضايي و عقد تشـريفاتي تقسـيم مـي   

شود؛ زيرا انعقـاد آن منـوط بـه پـر      قرارداد اوراق اجاره برخالف  اصل رضايي بودن منعقد مي
و  ها، موسسات مالي اعتبـاري بانك(كردن فرم خريد اوراق اجاره است كه توسط عامل فروش 

چنان كه در شرايط اختصاصي اوراق اجاره آمده اين اوراق بايد به صورت بـا  . شود ارائه مي...) 
. توان تشريفات اين قـرارداد را از شـروط صـحت آن ندانسـت     نام صادر شوند؛ از اين رو نمي

  .بنابراين قرارداد اوراق اجاره عقدي تشريفاتي است
  معين بودن قرارداد اوراق اجاره  -5

قـرارداد اوراق اجـاره بـر    . شوند به طور كلي به دو دستة معين و غير معين تقسيم مي عقود
قانون مدني عقدي نامعين و  با توجه به تحليل آن بر اساس   10اساس تحليل آن بر مبناي ماده 

كـه نـام و   ) 89مصـوب  (عقد صلح يا اجاره و با عنايت به دسـتورالعمل انتشـار اوراق اجـاره    
  .قرارداد اوراق اجاره را مقرر كرده است، عقدي معين است شرايط و احكام

  مقايسة عقد بيع و قرارداد اوراق اجاره. ج
قـرارداد  . كه گذشت، قرارداد اوراق اجاره عقدي الزم، معوض، تمليكي و معين اسـت چنان

  . هايي استبيع نيز داراي چنين ويژگي
با وجود اين، قرارداد اوراق اجاره عقدي تشريفاتي اسـت و بـا توجـه بـه ايـن ويژگـي از       

گيرد؛ زيـرا هرچنـد برخـي از مصـاديق عقـد بيـع تشـريفاتي اسـت، امـا           قرارداد بيع فاصله مي
  . شود تشريفاتي بودن ويژگي اين عقد تلقي نمي

-مقتضـاي ذات آن  هاي تشخيص عقود از يكـديگر شـناخت   به عالوه، يكي ديگر از مالك

توان عقود را از يكديگر بازشـناخت و از اخـتالط    با شناخت مقتضاي ذات هر عقد مي. هاست
مقتضاي ذات عقد بيع تمليـك عـين اسـت، در    . عقود و سردرگمي حاصل از آن دوري جست

حالي كه مقتضاي ذات قرارداد اوراق اجاره، تمليك منافع حصـة مشـاع دارايـيِ مبنـاي انتشـار      
تـوان   بنابراين، مقتضاي ذات اين دو عقد نيز با يكديگر انطباق نداشته و نمي. اجاره استاوراق 

  .قرارداد اوراق اجاره را در قالب عقد بيع توجيه نمود
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  مقايسة عقد وكالت و قرارداد اوراق اجاره . د

بـا توجـه بـه اينكـه     . عقد وكالت عقدي جايز، غير معوض، عهدي، رضايي و معـين اسـت  
اوراق اجاره الزم، معوض، تمليكي، تشـريفاتي و معـين اسـت، ايـن دو قـرارداد داراي      قرارداد 

  .وجوه افتراق از جهات مزبورند
همچنين، مقتضاي ذات وكالت تفويض اختيار و نمايندگي و اعطـاي نيابـت جهـت انجـام     

به همين دليل تمام آثـار اعمـال وكيـل متوجـه موكـل      . امور مربوط به موكل توسط وكيل است
در حالي كه مقتضـاي ذات قـرارداد   . ست و وكيل در سود و زيان اعمال خويش دخيل نيستا

چنان كه مالحظه . اوراق اجاره، تمليك منافع حصة مشاع داراييِ مبناي انتشار اوراق اجاره باشد
توان قرارداد اوراق اجاره  شود مقتضاي ذات اين دو عقد نيز با يكديگر انطباق نداشته و نمي مي
  .ر قالب عقد وكالت توجيه نمودرا د

دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بحث تضمين مبالغ اجاره بها و  1به عالوه در بند واو ماده 
حسب مورد بهاي خريد دارايي مورد اجاره مطرح شده است و اين مطلب نشان از ماهيتي غير 

بحث تضمين در مـورد   از وكالت براي اوراق مشاركت دارد؛ زيرا در هيچ يك از متون حقوقي
در واقع تعهد وكيل تعهد به وسيله است كه با تضمين سـازگار  . عقد وكالت مطرح نشده است

  .نيست
  

  مقايسة عقد اجاره و قرارداد اوراق اجاره. هـ 
در حالي كه قـرارداد اوراق  . عقد اجاره عقدي الزم، معوض، تمليكي، رضايي و معين است

  .ي، تشريفاتي و معين استاجاره عقدي الزم، معوض، تمليك
به سبب تفاوتي كه در خصوص رضايي و تشريفاتي بودن، ميان عقد اجاره و قرارداد اوراق 

با وجود ايـن، مقتضـاي ذات هـر دو    . گيرند اجاره وجود دارد، اين دو قرارداد از هم فاصله مي
در . بر يكديگرندعقد تمليك منافع مورد اجاره است و از اين جهت دو عقد مزبور قابل انطباق 

  .مبحث بعدي اين موضع با دقت بيشتري تحليل خواهد شد
  

  تحليل مشروعيت و جواز انتشار اوراق اجاره. و
  

 پس از مقايسة قرارداد اوراق اجاره با عقودي مانند بيع، وكالت و اجاره شايسـته اسـت كـه   
  يـــقانون مدن 10ماده  ح و ـــمشروعيت و جواز انتشار اوراق اجاره در قالب عقد اجاره، صل
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  .تحليل و بررسي شود 

  
  تحليل مشروعيت اوراق اجاره در قالب عقد اجاره  -1

رويكـرد اول، لحـاظ ايـن    . در تحليل مشروعيت اين اوراق، سه رويكرد قابل طـرح اسـت  
در اين رويكرد، عقد اجـاره بـه عنـوان مبنـاي ايـن      . قرارداد به عنوان عقد اجاره مشروط است

شود و ساير آثار و نتايج، در چارچوب شروط ضمن اين عقـد لحـاظ    ر نظر گرفته ميقرارداد د
  .شوند مي

در رويكرد دوم، قرارداد اوراق اجاره به عنوان عقدي جديد، در چارچوب عقد صلح مورد 
 -...باني، ناشر، خريدار اوراق و  -در اين رويكرد، اطراف قرارداد. گيرد تجزيه و تحليل قرار مي

شوند كه قبالً سابقه نداشته اسـت،   اي با فرآيندها، ماهيت، اوصاف و آثار خاص مياملهوارد مع
اما به لحاظ تطابق با عمومات عقد صلح و عدم تعارض بـا خطـوط محـدود كننـدة آن، داراي     

در رويكرد سوم، با بررسي اين قرارداد براساس قاعدة اباحه عامه و ذيل ماده . مشروعيت است
در . گيـرد  مشروعيت اوراق اجاره به عنوان عقدي جديد مورد تاييـد قـرار مـي    قانون مدني، 10

  . پردازيم ادامه، به بحث و بررسي هريك از سه رويكرد مذكور مي
كـه مـوجر   (افتد اين است كه سرمايه گذاران  آنچه در جريان قرارداد اوراق اجاره اتفاق مي

دهند  در ازاي هر سهم، به ناشر وكالت مي با خريد اوراق اجاره و پرداخت مبالغي) خواهند بود
آن را طي عقـدي بـه اجـارة مسـتأجر     ) خريد از باني يا هر شخص ديگري(ضمن تهية دارايي 

ناشر پس از دريافت اجـاره بهـا   . درآورد) مندي از منفعت اين ملك استباني كه مايل به بهره(
) موجرهـا (از سرمايه گـذاران   از مستأجر، آن را با كسر حق الوكالة خود به نسبت سهم هريك

فعالً و به موجب دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصـوب  (اجارة عين مذكور، . نمايد تقسيم مي
تواند با شرط تمليك آن بـه مسـتأجر طـي مـدت زمـان       مي) كه در حال حاضر حاكم است 89

  .ينمشخص باشد و يا با شرط اختيار فروش دارايي به باني در سررسيد با قيمت مع
، )به عنـوان مـوجر  (سرمايه گذاران . اول: در اين عمليات، سه طرف حضور خواهند داشت

  . مستأجر. و سوم) به عنوان واسطه و وكيل(ناشر . دوم
گيرد كه بين  اي صورت ميلذا در اين رويكرد، قرارداد اوراق اجاره، حول محور عقد اجاره

د، با اين توضيح كه ناشـر بـه عنـوان وكيـل     گرد و مستأجر منعقد مي) موجرها(سرمايه گذاران 
  . نمايد موجرها، اقدام به انجام سرمايه گذاري و عقد قرارداد اجاره مي
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بـه شـرح    -در تحليل مشروعيت اين اوراق، با رويكرد فوق الذكر، برخـي ايـرادات فقهـي   

  .پردازيم ها مي قابل طرح هستند كه به بررسي آن -ذيل
  :اجاره با ساير عقودمجاز بودن تركيب .  اول

پرسشي كه . در رويكرد فوق، عقد اجاره با عقودي از جمله وكالت و بيع تركيب شده است
  . شود، جواز شرعي اين نوع از تركيب است مطرح مي

برخي از فقيهان از جملـه  . تركيب عقود مذكور فاقد مانع شرعي است: در پاسخ بايد گفت
اين بدان جهت است كه در . 1دانند را مطلقاً جائز ميشهيد اول و صاحب جواهر، تركيب عقود 

. كننـد  تركيب عقود در صورت مذكور، هريك از عقود، ماهيت و حكم شرعي خود را حفظ مي
فيعطي كـل  . ان ذلك في قوة عقدين] در تركيب دو عقد: [لنا«: گويد شهيد اول در اين رابطه مي

  .)130شهيد اول،(» منها حكمه الشرعي
  بودن اجارة مشاعمجاز . دوم 

شود، عيني اسـت كـه تحـت ملكيـت      در اوراق اجاره به صورت فوق، آنچه اجاره داده مي
شود  لذا به لحاظ فقهي، اين پرسش مطرح مي. قرار دارد) خريداران اوراق اجاره(مشاع موجرها 

  تواند مشاع باشد؟ كه عين مستأجره، مي
فقيهـاني نظيـر شـيخ طوسـي در كتـاب      . در فقه اماميه، اجارة مشاع مجاز دانسته شده است

، صـــاحب جـــواهر )17/271مرواريـــد،(، شـــيخ صـــدوق در المقنـــع )282و214(الخـــالف
و صـاحب مفتــاح الكرامــه  ) 2/599طباطبــايي يــزدي، : ك.ر(، صــاحب عـروه  )9/653نجفـي، (
تـوان بـه نظـر     از ميان فقهاي معاصر نيز مي. اندبه اين مطلب تصريح نموده)24حسيني عاملي،(

   2اشاره نمود) ره(رت امام خميني حض
فقهاي اماميه به اجماع، تفاوتي بين اجاره دادن مال به شريك يا غيـر آن قائـل نيسـتند؛ بـه     

شـهيد  : ك.ر. (داننـد  خالف فقهاي عامه كه اجـارة مـال مشـاع را بـه غيـر شـريك جـايز نمـي        
  ).5/176ثاني،
  عدم وجود عين در زمان عقد اجاره. سوم  

                                                 
، او ...، او في المكايسه و المسـامحه،  ...مختلفين، حكماً، اما في اللزوم و الجواز، يجوز الجمع بين عقدين «: شهيد اول در اين رابطه مي گويد .1

يمكن اجتماع البيـع و النكـاح و   «: صاحب جواهر نيز مي گويد). 130شهيد اول،( »، او في الغرر و عدمه...في التشديد و امتناع الخيار و جوازه، 
  ) .31/22نجفي، ( »غيرهما من العقود في عقد واحد

، ص 1379خمينـي،  (» سواء كان للموجر الجزء المشاع من عين فĤجره، أو كان مالكاً للكـل و آجـر جـزءاً مشـاعاً منـه     : تجوز اجارة المشاع« .2
551.(  
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در فرضي كه باني مالك عين مستأجره نباشد و بـراي تـأمين منـابع مـالي اقـدام بـه انعقـاد        

شـود كـه    قرارداد اوراق اجاره و انتشار اين اوراق كرده باشد، قرارداد اجاره در زماني منعقد مي
توانـد بـه دو    اشكال فقهي عدم وجود عين در زمان عقد اجاره، مي. عين مستأجره وجود ندارد

عدم وجود منفعتي كه با عقـد اجـاره   ) عدم قدرت بر تسليم عين و ثانياً) اوالً: طرح شوددليل م
  . تمليك شده است

، به اعتقاد بسياري از فقيهـان، آنچـه الزم   )عدم قدرت تسليم عين(در خصوص مسئلة اول 
؛ محقـق  57/55حسـيني شـيرازي،  (است، قـدرت تسـليم عـين در زمـان شـروع اجـاره اسـت        

بايست در زمان عقد محقق باشد، شأنيت تسـليم   و آنچه مي)138سيني عاملي،؛ ح7/134كركي،
استدالل ايـن دسـته   . كه در اوراق اجاره لحاظ شده است) 1حسيني عاملي، پيشين:  ك.ر(است 

: كـه عبارتسـت از ايـن   -كننـد  كه مخالفان مطرح مي –از فقيهان در پاسخ به غرر ناشي از جهل 
يعني ميزاني از غرر را به اقتضاي طوالني بودن و . »ال يتحمله البيع االجارة تتحمل من الغرر ما«

و در مجموع . دانند مدت دار بودن عقد اجاره كه مستلزم تغيير شرايط است، در اجاره موجه مي
دهند  دانند و به ساير عقود سرايت نمي را مختص عقد بيع مي» نهي النبي عن بيع الغرر«حديث 

  ). 8/ 12طباطبايي حكيم، (
نيز با توجه به اعتباري بـودن تمليـك، نيـازي بـه     ) عدم وجود منفعت(در مورد مسئلة دوم 

وجود خـارجي عـين در زمـان عقـد نيسـت؛ بلكـه وجـود تقـديري و اعتبـاري آن كافيسـت           
كه امكان اتصال آب چنان كه گفته شده است اجارة زمين براي زراعت در صورتي 2)67مبلغي،(

ن با نزوالت آسماني به سبب عـدم كفايـت نـزوالت مقـدور نباشـد،      به آن نباشد و كشت كرد
تواند تأييدي بر امكان حصول منفعت باشد؛ چرا كه نـزوالت آسـماني    صحيح نيست و اين مي

اند بلكه عادتـاً در طـول مـدت اجـاره نـازل      در زمان انعقاد اجاره وجود خارجي و عيني نيافته
  ). 57/68حسيني شيرازي،(كنند  شوند و زمين را قابل زراعت مي مي

محقـق  (نيز امكان وجود منفعت را براي عـين مسـتأجره كـافي دانسـته اسـت       3محقق ثاني
اي  باشد كه امكان اند بايد به گونهبرخي ديگر از فقيهان در خصوص عين گفته). 7/132كركي،

                                                 
  ».بدون شك مقدور التسليم بودن عين مستاجره به طور كلي الزم است و در ظاهر اختالفي در آن نيست و عقل و نقل به آن داللت دارند«  .1
بلكه مالـك غيـر را   . اجاره، بيع منافع نيست«از نظر ايشان، . در كتاب البيع است) ره(الزم به ذكر است اين مطلب مخالف نظر حضرت امام  .2

اجـاره تمليـك   . اما بيع منافع، مثل بيع كلي است كه مصداقش را بعـداً مـي يـابي   . مصداق معلوم است. م خودش قرار مي دهد در منافعدر مقا
  . 12ق، ص 1421خميني،» مصداق است نه تمليك منافع

  .شيخ علي بن حسين كركي  .3
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نـدارد   استيفاي منفعت مقصوده از آن باشد؛ زيرا ملكيت به منفعتي كه قابليـت تحقـق خـارجي   

پس تحقق خارجي منفعت را الزم ندانسته، بلكه قابليت تحقـق  ) 48بروجردي،. (گيرد تعلق نمي
  .اندخارجي آنرا كافي ارزيابي كرده

  تعلق اجاره به موصوف في الذمه.  چهارم 
تر نيز گفته شد، در فرآيند عملياتي اوراق اجاره، عقـد اجـاره در زمـاني    گونه كه پيشهمان
اما ايـن  . شود كه عين مستأجره وجود خارجي ندارد و تنها صفات آن تشريح مي شود منعقد مي

در ايـن  . كند؛ چرا كه دليلي براي منع آن وجود نـدارد  مسئله، به لحاظ فقهي مشكلي ايجاد نمي
و محقق ثاني  1دانند اجاره را يا اجارة معين و يا اجارة كلي في الذمه مي) ره(رابطه شيخ طوسي 

كنند كه اجاره يا اجارة عين است يـا كلـي فـي الذمـه      بودن منفعت تصريح مي در بحث معلوم
صاحب مفتاح الكرامه ابتدا اجارة عقار را به صورت في الذمـه صـحيح   ). 7/156محقق كركي،(

دانند و سپس بحثي در خصوص موجب غرر شدن جهالت مطرح كرده و از سـاير فقيهـان    نمي
شود وصف رافع جهالت كافي است؛ زيرا  مالك رفـع   د مياما در نهايت معتق. كند نقل قول مي

نيز ) ره(حضرت امام ). 44حسيني عاملي، (شود  غرر است و با وصف رافع جهالت برطرف مي
. 2 )544، تحريـر خمينـي،  (فرماينـد   در خصوصيات عين مستأجره به كلي بـودن آن اشـاره مـي   

  .كنند عتبر و صحيح تلقي ميبنابراين، فقيهان اماميه اجارة موصوف في الذمه را م
  عدم اتصال مدت اجاره به زمان عقد.  پنجم 

عدم اتصال  -در رويكرد محوريت عقد اجاره -يكي از ايرادات احتمالي فرآيند اوراق اجاره
در اين رابطه، قـول مشـهور فقهـاي اماميـه، عـدم      . مدت اجاره به زمان انعقاد عقد اجاره است

يهان براي انعقاد عقد اجاره الزم دانسته شده، معلوم بودن زمان آنچه به تصريح فق .اشكال است
عدم ذكر مدت را موجب بطـالن اجـاره    النهايهچنان كه شيخ طوسي در كتاب . و ذكر آن است

و هيچ گونه تصريحي دال بر لزوم اتصال مدت اجـاره بـه زمـان    ) 17/282مرواريد، (اند دانسته
خمينـي،  ( 3نيـز در ميـان متـون فقهـي موجـود اسـت      عقد نشده است؛ بلكه تصريح خالف آن 

ابن ادريس در السرائر، اجاره را به اعتبار زمان به سـه نـوعِ مؤجـل، معجـل و     ). 546 /1،تحرير
. مطلق تقسيم نموده و در نوع مؤجل تسليم اجرت را در زمان معـين شـده الزم دانسـته اسـت    

                                                 
  )209، ص 1424شيخ طوسي، (» االجاره ال تخلوا من احد االمرين، اما ان تكون معينه او في الذمه«  .1
و منها المعلوميه، فإن كانت عينا خارجية، فإما بالمشاهده و إما بذكر االوصاف التـي تختلـف بهـا    : ... و اما العين المستاجره؛ فيعتبر فيها امور« .2

  »الرغبات في اجارتها و كذا لو كانت غائبه او كانت كليه
  »فلو آجر داره في شهر مستقبل معين صح؛ سواء كانت مستاجرة في سابقه أم الال يشترط اتصال مدة اجاره بالعقد، « .3
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و اطالق عقد اجاره، حكـم بـه   » ا بالعقوداوفو«برخي نيز با استناد به عموم ). 17/334مرواريد، (

عدم اشكال كرده و در پاسخ به اشكال مخالفان در خصوص عدم قدرت بر تسليم، تسليم را در 
انـد و  شود؛ الزم دانسـته  زمان استحقاق، يعني زماني كه به موجب عقد، مستأجر مالك منافع مي

  ). 12/68طباطبايي حكيم،(نه قبل از آن 
تواند با عقد اجاره تطبيق يابـد و مشـروعيت پيـدا     فوق، اوراق اجاره مي با توجه به مباحث

گيرد كه تطابق كافي با عقـد   اما با نگاهي ديگر، اوراق اجاره براساس قراردادي صورت مي. كند
گيـرد كـه مسـتلزم مـاهيتي      اجاره ندارد و در فرآيند آن، توافقاتي بين اطراف معامله صورت مي

در . اداد اجاره عقدي بسيط بوده و مقتضاي ذات آن تمليك منافع استدر واقع قر. جديد است
حالي كه قرارداد اوراق اجاره عقدي مركب است كه از تركيب عقد بيع، وكالت و اجاره شـكل  
گرفته است كه با توجه به اينكه شارع و قانونگذار نام معيني بـراي آن مشـخص نكـرده اسـت     

كه در عقدي مانند مضـاربه  توضيح مطلب اين. توجيه نمود توان آن را در قالب عقود نامعين مي
. كه  مركب از امانت، وكالت و شركت است مقتضاي ذات عقد مشاركت در سود و زيان است

بـراي  ) امانت، وكالت و شـركت (شارع و قانونگذار به جاي انتخاب يكي از عقود تركيب يافته 
نموده و ماهيت مستقلي را بـه نـام مضـاربه     ماهيت جديد، نام ديگري به نام مضاربه را انتخاب

. همين تحليل، در مورد قرارداد اوراق اجاره قابـل توجـه اسـت   . مورد شناسايي قرار داده است
هيچ ضرورتي ندارد  نام يكـي  . قرارداد اوراق اجاره، عقدي مركب از بيع، وكالت و اجاره است

قود را به عنوان شرط ضمن آن توجيه از عقود سه گانه را براي ماهيت جديد برگزيد و ساير ع
توان عقد مركب مزبور را نوعي عقد جديد مشـمول ادلـة عـام اوفـوا بـالعقود و       نمود؛ بلكه مي
هـا بـين عقـد اجـاره و قـرارداد اوراق      به همين دليل با توجه به برخي تفاوت. مانند آن دانست

و مانند آن، اعتقـاد بـه مـاهيتي    اجاره، از جمله تشريفاتي يا رضايي بودن، مركب يا بسيط بودن 
  .قانون مدني يا عقد صلح قابل توجيه خواهد بود 10مستقل و مشمول ماده 

  
  تحليل مشروعيت اوراق اجاره در قالب عقد صلح  -2

با فرض عدم تطابق اوراق اجاره با عقد اجاره و اسـتدالل بـر جديـد بـودن ايـن قـرارداد،       
  . بررسي قرار داد توان آن را در چارچوب عقد صلح مورد مي

  و 5/259ي، ـــشهيد ثان( 1ازع استــع تنـدر تعريف فقهي، صلح عقدي مشروع، براي قط
                                                 

  »هو عقد شرع لقطع التجاذب« . 1
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و انعقاد آن مجاز است مگر در شرايطي كه موجب حرام شـدن حاللـي و يـا    ) 21/83بحراني، 

؛ عالمه  535 /1،تحرير؛ خميني،  10 /5بجنوردي، ؛  85/ 21بحراني،(حالل شدن حرامي گردد 
و با علم و يا بدون علم طرفين به آنچه مـورد  ) 74؛ روحاني، 258، 1425؛ طوسي،  2/17حلي،

صلح تسالم اسـت جهـت تمليـك    . باشد و از هر دو جانب، الزم است منازعه است صحيح مي
). 3/392خوانساري، (عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و غير آن، با عوض و يا بدون عوض 

صلح ممكن است يا در مورد رفـع تنـازع   «: گويد در باب صلح مي 752ن مدني نيز در ماده قانو
از ديـدگاه  » .موجود و  يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مـورد معاملـه و غيـر آن واقـع شـود     

كه حقوقدانان صلح عبارت است از توافق براي ايجاد يا انتفاء يك يا چند اثر حقوقي بدون اين
  ) 1/135، حقوق مدنيجعفري لنگرودي، . (حكام خاصة عقود معينه داشته باشدبستگي به ا

هاي فوق، عقد صلح مفيد رفـع تنـازع اسـت، از نظـر     ها و توصيفهرچند براساس تعريف
فقهاي شيعه سبق نزاع و خصومت، شرط الزم براي مشـروعيت و جـواز آن نيسـت و در ايـن     

» ن المسلمين اال صلحا احل حراما و حـرّم حـالال  الصلح جائز بي«رابطه، به عموم حديث نبوي 
 /1،تحريـر ؛ خميني،  10/ 5؛ بجنوردي،  21/85؛ بحراني، 3/392خوانساري، (استناد شده است 

به عالوه، عبارت قاطع نزاع و كشمكش به ). 74؛ روحاني،258؛ طوسي، 2/17؛ عالمه حلي،535
بجنوردي، (ع عقد صلح است نه علت آن اعتقاد بسياري از فقيهان تنها بيان كنندة حكمت تشري

توان عقد صلح را منحصر در مواردي دانست كـه   و بر اين اساس نمي) 21/85و بحراني،  5/11
سابقة اختالف و خصومت در آن موجود است؛ بلكه عقدي مسـتقل اسـت كـه در كنـار سـاير      

  . عقود معتبر است
، قسـم دوم آن را  )ابتـدايي (دوي برخي حقوقدانان نيز با تقسيم صلح به دو قسم دعوي و ب

باشد و در رديـف بيـع، هبـه و اجـاره، يكـي از       اند كه مبتني بر تسالم ميمعاملة مستقلي دانسته
  ). 1/320امامي، (عقود معين است 

ميان فقيهان اماميه بر سر مستقل يا فرعِ ساير عقود بودنِ عقد صلح، در جايي كه ايـن عقـد   
  . تالف نظر استنتيجة ساير عقود را دارد، اخ

شيخ طوسي در كتاب مبسوط صلح را بسته به نتيجه، فرع عقود بيع، اجاره، هبـه، عاريـه و   
در حالي كه  بسياري از فقيهان نتيجـة يكسـان داشـتن را موجـب     ) 258طوسي، (دانند  ابراء مي

داننـد   دانند و عالوه بر آن ادلة صلح را دال بر استقالل ايـن عقـد مـي    فرع بودن عقد صلح نمي
  . ) 74؛ روحاني، 516/ 1،تحرير؛ خميني،  21/86بحراني،(



            165                                    اجاره) صكوك(تحليل ماهيت حقوقي اوراق                         1391تابستان 
تواند نقش هريك از معامالت اعم از معـوض   نيز، صلح مي 1قانون مدني 758براساس ماده 

و غير معوض و معامالت ناقل عين يا منفعت را ايفاء كند، ولي شرايط و احكام مخصـوص آن  
لذا عقد صلح عقدي مستقل است كـه آثـار و احكـام    ). 131شهيدي،(معامله را نخواهد داشت 

  . خاص خود را دارد
بقه و وضوحي است كه فقيهان انعقاد قراردادهايي كـه در  اين مطلب در فقه داراي چنان سا

-فقه فاقد سابقه بوده و در اصطالح از زمرة عقود معين نيستند از طريق عقد صلح مجاز شمرده
اند؛ نظير قرارداد بيمه كه گرچه فاقد سابقة عقود معين در متون فقهي است، در تحليـل فقهـاي   

طريق عقد صلح نيز قابل توجيه و صـحيح دانسـته   معاصر، عالوه بر عمومات صحت عقود، از 
  ). 548 /2؛ خميني، 72روحاني،(شده است 
گيـرد و   رسد وضعيت در اوراق اجاره اين گونه است كـه  تـوافقي صـورت مـي     مي به نظر

براساس آن، ناشر با انتشار و فروش اوراقي به سرمايه گذاران، ضمن تهيـه منـابع مـالي جهـت     
رسـاند و منـابع    و پس از اجراي آن، منافع حاصله را بـه فـروش مـي   انجام يك طرح اقتصادي 
در بين  -پس از برخي كسورات كه قبال مورد توافق قرار گرفته است -حاصل از اين فروش را 

  : بدين ترتيب. نمايد دارندگان اوراق مذكور تقسيم مي
بـا  ... ات و در فرآيند عملياتي مربوط به ايـن اوراق، تمـامي معـامالت، تعهـدات، معاوضـ     

گيرد و بدون رضايت، اين اقدامات حقوقي بي اعتبار خواهد  رضايت طرفين معامله صورت مي
در  -...ناشر، باني، سـرمايه گـذار و    -در اين اوراق، تمامي تعهدات و حقوق افراد در گير .بود

ه دقـت و  گيرد، ب شوند و موضوع آنچه مورد توافق قرار مي قالب قراردادهايي مكتوب مبادله مي
با اين توصيف هيچ مانعي بـراي توجيـه قـرارداد اوراق اجـاره در     .  شود با جزئيات تشريح مي

ماند و در واقع قرارداد اوراق اجاره توافقي است كه مشمول ادله عام  قالب عقد صلح باقي نمي
يني را در توان نتيجة هر عقد مع در واقع همان گونه كه مي. گيرد و نيز دليل الصلح جائز قرار مي

توان نتيجة چند عقد معين و مركب را با انعقـاد عقـد صـلح     قالب عقد صلح محقق ساخت مي
بـا ايـن توجيـه    . كننـد  ادلة اعتبار عقد صلح چنين تحليلي را توجيه مـي . واحدي به دست آورد

 هر چنـد بـه  . ماند قانون مدني نيز باقي نمي 10نيازي به تحليل عقد اوراق اجاره در قالب ماده 

                                                 
صلح در مقام معامالت هر چند نتيجه معامله اي را كه به حاي آن واقع شده است مي دهد، ليكن شرايط و احكام خاصـه آن  : م.ق 758ماده  .1

ورد صلح، عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكـام خاصـه   بنابراين اگر م. معامله را ندارد
  .بيع در آن مجري باشد
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اعتقاد برخي حقوقدانان عقد صلح محمل مناسبي براي تحليـل ماهيـت حقـوقي چنـين عقـود      

  )1373،2/304كاتوزيان، : ك.ر. (شود نامعيني ارزيابي نمي
  

قانون  10تحليل مشروعيت اوراق اجاره، در تطبيق با اصل اباحة عامه و ماده   -3
   مدني

قانون مـدني   10و ماده ) اكميت ارادهح(مشروعيت اوراق اجاره را با تمسك به اصل اباحه 
  .  توان تبيين نمود نيز مي

. اختالف نظر بر سر توقيفي بودن يا نبودن عقود، بحثي تاريخي در ميان فقهاي شيعه اسـت 
اند كه حكـم بـه مشـروعيت يـك قـرارداد نيازمنـد       فقيهان همواره در پي پاسخ اين سئوال بوده

قراردادهـاي عقاليـي بـه طـور مطلـق مشـروع و       وجود نص خاص و تصريح شارع اسـت يـا   
ها در متون فقهي ذكر شـده اسـت تـوقيفي و     معتبرند؟ به عبارت ديگر آيا عقود معين كه نام آن

  توان ساير توافقات عرفي را نيز در زمرة عقود و معتبر تلقي نمود؟ منحصرند يا مي
ـ عدة كثيري از فقيهان نظر توقيفي بودن عقود را اختيـار كـرده   د و قائـل بـه معتبـر بـودن     ان

انـد  اند و به لزوم وجود اذن شارع در عقود استناد كردهقراردادها فقط در قالب عقود معين شده
؛ ميـرزاي   386؛ حسـيني عـاملي،   5/71شـهيد ثـاني،   ( 1كه در عقود غيـر معـين وجـود نـدارد    

رسـميت  ايشـان آزادي اراده را بـه طـور مسـتقل و بـدون وجـود اذن شـارع بـه         ). 2/41قمي،
  .شناختند نمي

نگريسـتند، فقهـاي    اگرچه فقهاي متقدم اصل آزادي اراده به اين معنا را  به ديده ترديد مـي 
. به عقيدة ايشان، عنـاوين عقـود تـوقيفي نيسـت    . اندمعاصر به آن متمايل شده و آن را پذيرفته

د چون شارع مقـدس در معـامالت طريقـة خاصـي را اختـراع نكـرده و نقـش شـارع در مـور         
به بيان ديگـر  . يعني معامالت رايج بين مردم را امضا نموده است. معامالت، نقش امضايي است

شرع مقدس در زمينة معامالت حقيقت جديدي نياورده، جز امضاي آنچه نـزد عـرف و عقـال    «
تمام آنچه كه نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد را » اوفوا بالعقود«باشد و با جملة  متداول مي

                                                 
صاحب جواهر در . »ان عقود المعاوضات موقوفة علي اذن شارع و هي منتفية هنا«: در اين متون، در خصوص بطالن عقد مغارسه آمده است .1

اوفـوا  «: انـد و ميرزاي قمي نوشـته ) 9/93نجفي، (» كانت المغارسة باطلة عندنا، الن االصل الفساد«: اندالفساد استناد كرده اين خصوص به اصالة
و آنچـه بـه فهـم حقيـر رسـيده در      . و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هرچه هر كس خواهد اختراع كند» بالعقود

وجوب و لزوم است، بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره، وگرنه } مقتضي{اگر . بالعقود و امثال آن، وجوب وفا به مقتضي استمعني مثل اوفوا 
  )2/41ميرزاي قمي، (» كه واجب باشد وفا به هر عقدي، اال  ما اخرجه الدليلشركت و مضاربه، نه آن} مثل{بر سبيل جواز 
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  ).13شريعتي،(» رد امضا قرارداده و بر آن صحه گذارده استمو

    :قانون مدني 10ماده   - 2-3 
هاي افراد در حقوق عقود معين در هيچ سيستم حقوقي براي رفع نيازمندي گفته شده است

خصوصي كافي نيست و ناگزير بايد به طور عام براي هر تراضي، اعتبار قائل شد، مگر آنكه آن 
قـانون   10اين انديشه در ماده . تراضي مغاير با قواعد آمره و نظم عمومي و اخالق حسنه  باشد

ه بـه موجـب ايـن مـاد    ). 1/144، حقـوق مـدني  جعفـري لنگـرودي،   (مدني ما منعكس اسـت  
اند در صورتي كه مخالف صريح قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده«

هاي جديـد جامعـه   در واقع اين ماده قانوني، راه را براي رفع نيازمندي. »قانون نباشد نافذ است
  .   گذارد باز مي

  ؟ يابد اما با وجود عقد صلح در قانون مدني، اين ماده قانوني چه جايگاهي مي
برخي حقوقدانان معتقدند با وجود عقد صلح و پذيرفته شدن آن در قانون مدني نيازي بـه  

كند؛ زيرا هرچه الزم است در قالب عقد  نبوده و عقد صلح ما را از اين ماده بي نياز مي 10ماده 
صلح قابل تحقق است و نيازي به تعريف يك مادة جداگانه به منظور سامان دادن به عقود غيـر  

 754-752با وسـعت مـدلول مـواد    «: در اين خصوص در تعبيري گفته شده است. ين نيستمع
قـانون   10ماند تـا مشـمول مـاده     قانون مدني، تراضي كه عنوان صلح را نداشته باشد باقي نمي

  ). 1/140، حقوق مدنيجعفري لنگرودي، (» مدني باشد
اي اما مخالفان اين نظر معتقدند كه نبايد چنين پنداشت كه در وضع كنوني نيز هـيچ فايـده   

در كنار عقد صلح وجود ندارد و اين دو نهاد حقوقي تكـرار يـك قاعـده اسـت؛      10براي ماده 
زيرا عقد صلح عنواني است كه بايد به طور صريح يا ضمني از سوي طرفين قـرارداد انتخـاب   

خود قالبي است كه از سوي قانونگذار براي تجلي حاكميت اراده تاسيس شـده  صلح نيز . شود
حكايت از لزوم قرارداد خصوصي، قطع نظر از هرگونه لبـاس   10است؛ در حالي كه مفاد ماده 

).  305و  2/304، قواعد عمومي قراردادهـا كاتوزيان، (تر دارد اي گستردهو قالب ويژه و با دامنه
كنـد و بـه    را در عقود معين نيز اعـالم مـي  » اباحه«قانون مدني، اصل  10اده ها گذشته، ماز اين

هايي را كه مخالفت صريح با قواعـد امـري نـدارد نافـذ     توان همة شرايط و توافق استناد آن مي
دانست؛ ولي استناد به اباحة ناشي از صلح، محدود به موردي است كه عنوان معامله نيز صـلح  

كند و نقشي ماننـد   نيز تأمين مي» عقد صلح«مدني حاكميت اراده را درون قانون  10ماده . باشد
بـه  ). 2/304، قواعد عمومي قراردادهـا كاتوزيان، (در فقه دارد » المؤمنون عند شروطهم«حديث 
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كند و عقد صلح نيز باعث بي نيازي از  عقد صلح را بيهوده نمي. م.ق 10عبارت ديگر مفاد ماده 

، حكايـت از  10مـاده  ). 32، قانون مدني در نظم حقوقيكاتوزيان، . (شود ينم 10استناد به ماده 
بـه عنـوان مثـال، اگـر     . لزوم قراردادهاي خصوصي، بدون توجه به هرگونه قالب ويژه اي دارد

تـوان   طرفين قرارداد پس از وقوع عقد، مدت انجام تعهد را كاهش دهند يا بر آن بيافزايند نمـي 
سازگار است  10است، در حالي كه توجيه چنين توافقي با ماده  گفت عقد صلح محقق گرديده

  ).  117حائري، (
رسد هر چند توجيه اول مطابق با قواعد حقوقي و مباني فقهي است، اما با فرض  به نظر مي

و تفاوت ماهوي و عملكردي ماده  -بر مبناي اصل اباحه -پذيرش اصل آزادي و حاكميت اراده
ارگرفتن عنوان اوراق اجاره ذيل اين ماده قانوني و بررسي مشـروعيت  م با عقد صلح، قر.ق 10

متمايز از تطبيق آن با ساير عقود، از جمله عقود اجـاره و   -و وضعيت حقوقي آن در اين حوزه
  .  هر چند پذيرش اين سخن نيازمند تأمل است .يابد موضوعيت مي -صلح

الزم است توجه شود كه اين ماده، الزاماتي به منظور تطبيق اوراق اجاره با اين مادة قانوني، 
عـدم مخالفـت   ) تراضي، ب) الف: را براي قراردادهاي جديد در نظر گرفته است كه عبارتند از

عدم مخالفت تراضي ) عدم مخالفت تراضي با متن صريح قانون و د) تراضي با قواعد امري، ج
  . با نظم عمومي و اخالق حسنه
در اوراق اجاره، مشهود است كـه الزامـات فـوق در مـورد ايـن      با در نظر گرفتن فرآيندها 

گونه كه توضيح داده شـد، تمـامي معـامالت و    در ارتباط با تراضي، همان. قرارداد جاري است
شود و اين قرارداد، با هيچ يك از قواعد امري، متن  مبادالت، با رضايت مصرح طرفين انجام مي
به عالوه در پيش نويسي كـه بـراي   . نه منافات نداردصريح قانون، نظم عمومي و يا اخالق حس

بـين طـرفين منعقـد    . م.ق 10اين قرارداد در چارچوب مـاده  : اين قرارداد تهيه شده آمده است
گردد كه مفاد آن تابع مواد اين قرارداد بوده و از شمول قوانين مربـوط بـه روابـط مـوجر و      مي

قـانون مـدني،    10آزادي و حاكميت اراده و مـاده  لذا با استناد به اصل  .باشد مستأجر خارج مي
  . انتشار و فروش اوراق اجاره مشروع و مجاز خواهد بود

طـرفين  . گيـرد  اي غير از صلح بر يك حق تعلق ميدر واقع ارادة طرفين قرارداد، بر معاهده
تـأمين مـالي و    -قرارداد با تعريف ساز و كاري معين، به دنبال بر طرف نمـودن نيـازي خـاص   

هستند و با قرارداد اوراق اجاره، قالبي جديد بـراي رفـع نيازمنـدي مـورد نظـر       -كسب درآمد
  -همانند تمامي فرآيندهاي اقتصادي مشروع -هرچند در اين ساز و كار نيز. نمايند تعريف مي
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  تسالم و تراضي وجود دارد، اما قصد طرفين قرارداد، چيزي به جز انعقاد عقد صلح است؛ اراده

  .يابد م توجيه مي.ق 10به خوبي در قالب ماده اي كه  
با توجه به استدالالت مطرح شده در خصوص جديد بودن قرارداد اوراق اجـاره و توجيـه   

هاي اين قرارداد با قراردادهاي كمابيش مشابه نمايان قانون مدني، تفاوت 10آن به موجب ماده 
 -...بيع، اجاره، وكالت و  -رارداد معيناين قرارداد كه حسب نوع آن، داراي آثار تعدادي ق. شد

هاي اقتصادي و يا تكميل و توسـعة  است، ماهيتاً به منظور تأمين منابع مالي جهت انجام فعاليت
گيرد و توافقاتي كه در خالل عمليات انتشار و فـروش ايـن    هاي سرمايه گذاري انجام ميطرح

گيـري  شـود، همگـي بـا جهـت     مـي  گيرد و حقوق و تعهداتي كه از آن ناشي اوراق صورت مي
  .پذيرد توسعه فرآيندهاي تجهيز و تخصيص منابع مالي صورت مي

   
  شرايط صحت عقد. ز

شرايط عمومي كه در هر عقد صرف نظر : براي درستي قرارداد دو دسته شرايط وجود دارد
عقـود  از نوع آن بايد موجود باشد و اال عقد معتبر نخواهـد بـود و شـرايط اختصاصـي كـه در      

  ).28شهيدي، (مختلف متفاوت است
  شرايط عمومي -1

باشـد و   قـانون مـدني مـي    190  شرايط عمومي اين قرارداد، مانند سـاير عقـود، تـابع مـاده    
قصد طرفين و رضايت آنها، اهليت طرفين معامله، موضوع معين كه مورد معاملـه  : عبارتست از

تـوان در   توجه به اين شـرايط را مـي  . رهباشد، و مشروعيت جهت معامله در قرارداد اوراق اجا
  .دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مالحظه نمود 11و  7، 1،2مواد 
  شرايط اختصاصي -2

قبل از هر چيز الزم است بدانيم اوراق اجاره در  بسـياري خصوصـيات شـبيه سـاير اوراق     
قـدان پيشـينة   با توجـه بـه ايـن مطلـب و ف    . بهادار، نظير اوراق قرضه و اوراق مشاركت هستند

هاي حقوقي، الزم است از قاعدة وحدت مالك استفاده نمـوده و   بررسي اوراق اجاره در نوشته
  .شرايط اختصاصي اين اوراق را استخراج و بررسي نمود

  بهادار بودن اوراق اجاره   -2- 1
  :دستورالعمل انتشار اوراق اجاره به بهادار بودن اين اوراق تصريح شده است 1در ماده 
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  رـقابل نقل و انتقالي است كه به موجب اين دستورالعمل منتش  1اوراق بهاداراوراق اجاره  

  . شود مي 
  معناي اوراق بهادار -1-2 -1

اوراق بهادار هر نوع ورقـه  « 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر  1ماده  24برابر بند 
 عين و يا منفعت آن باشد ل براي مالك انتقا و  نقل يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل

معاملـه را تعيـين و اعـالم خواهـد      اوراق بهادار قابل 2 »ي عالي بورس و اوراق بهادارشورا«و 
اند كه نماينـدة مشـاركت در موسسـه يـا     برخي حقوقدانان اوراق بهادار را اوراقي دانسته» .كرد

اوراق كه اغلـب در بـورس نيـز معاملـه     اين . باشند قرضه طويل المدتي بوده و قابل معامله مي
  )3/207، 1382ستوده تهراني، .( شوند نيز ناميده مي) Tites de Bourse(شوند اوراق بورسي  مي

  مصاديق اوراق بهادار -2 -1 -2
اند و يا در تعاريف برخي قوانين مرتبط با اوراق بهادار، در مقام احصاء اوراق بهادار برآمده

بر اين اساس برخي مصاديق اوراق بهـادار  . انداوراق موضوع خود ياد كردهخود از بهادار بودن 
  :عبارتند از

 52قـانون انتشـار اسـناد خزانـه و اوراق قرضـه و مـاده        2بـه موجـب مـاده    (اوراق قرضه
نحـوه انتشـار اوراق مشـاركت و آيـين نامـه      . ق 1به موجب ماده (، اوراق مشاركت.)ت.ق.ا.ل

قانون تأسيس  1ماده  2بند (، سهام)انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه قانون  2اجرايي آن، ماده 
از مـاده  . در مقام احصا اوراق بهادار به سهام نيز اشـاره دارد  1345بورس اوراق بهادار مصوب 

، گـواهي  )توان بهادار بودن سهام را اسـتنباط كـرد   و برخي مواد بعد از آن نيز مي. ت.ق.ا.ل 24
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مـالي جديـد در راسـتاي     1ند الف ماده طبق ب(سرمايه گذاري 

برابر بند الـف  (، اوراق اجاره )تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
  ).دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 1ماده 
  آثار بهادار بودن -2  -3-1
 . اوراق بهادار قابل نقل و انتقال هستند -اول .1

دسـتورالعمل انتشـار    1قانون تأسيس بورس اوراق بهـادار، در مـاده    1ماده  2عالوه بر بند 
اين بدين معناسـت  . اوراق اجاره، قابليت نقل و انتقال اين اوراق مورد تصريح قرار گرفته است

                                                 
1. Valuers mobiliers 

  .هاي كالن آن بازار را برعهده دارد باالترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست »شورا« همين قانون، 3براساس ماده  .1
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كه اوراق بهادار پس از صدور تنها براي طرفين داراي اعتبار و ارزش نيستند؛ بلكـه بـه خـودي    

به عالوه نشان دهندة اين . باشند و امكان نقل و انتقال آن به ثالث وجود دارد اراي بها ميخود د
مطلب است كه شخصيت طرفين علت عمده در صدور اوراق بهـادار نيسـت كـه قابـل نقـل و      

  .انتقال به سايرين نباشد
 ورقة سـهم : اليحة اصالح قانون تجارت نيز در خصوص ورقة سهم آمده است 24در ماده 

  . است كه نمايندة تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد اي سند قابل معامله
 .اوراق بهادار داراي نرخ هستند -دوم .2

بـه   -» قابل معامله بودن« -قانون تأسيس بورس اوراق بهادار  1ماده  2آنچه از عبارت بند 
نرخ است و نقل و انتقال و معامله الزمة هر نقل و انتقالي وجود . آيد، نرخ داشتن است ذهن مي

 .بدون نرخ معنا ندارد
ت از ميزان مشاركت و تعهدات كه نشان از تعهـدات مـالي صـاحب سـهام     .ق.ا.ل 24ماده 

كند و در كنار اين موضوع در ذيل ماده از قابليت معاملي سهام سخن به ميان آورده  دارد ياد مي
در مـواد  . ابليت نقل و انتقال اوراق بهادار استاست كه مؤيد هر دو ويژگي نرخ دار بودن  و ق

و مواد بعدي به طور ضمني يا با صراحت نرخ دار بودن اوراق سهام بيان شده و  32و  29-30
 )55مؤمن،. (به مسئلة سهولت در نقل و انتقال سهام اشاره شده است 41و  40، 39در مواد 

  مدت دار بودن اوراق اجاره -2-2
 دار بودنتعريف مدت   -1-2-2

بـه نظـر   . در كتب حقوق تجارت تعريفي از مدت دار بودن اوراق بهادار ارائه نشده  اسـت 
باشـند و   رسد منظور از مدت، زماني است كـه اوراق بهـادار در طـول آن داراي اعتبـار مـي      مي

  .هاي مندرج در قرارداد بايد صورت پذيردهمچنين مواعدي كه در آن برخي پرداخت
و در ارتبـاط بـا اوراق   . ت.ق 58و  52بودن اوراق قرضـه در مـواد    در خصوص مدت دار

  .مطالبي ذكر شده است. م.ا.ن.ق 2مشاركت در ماده 
هـا در حقيقـت اجـاره    ها ندارد؛ چرا كه پرداخـت مدت دار بودن اوراق تاثيري در پرداخت
 -عقـد اجـاره   در حقيقت تعيين مدت در. پردازد بهايي هستند كه باني در قبال اجارة دارايي مي
ترين دليل براي لزوم نقش اساسي دارد و اصلي -كه عقد اصلي تشكيل دهندة اين قرارداد است

  .ذكر آن است
  :در دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در سه مبحث سخن از مدت زمان به ميان آمده است
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اجـاره، در   دستورالعمل انتشـار اوراق  1در بند ط ماده ): عمر اقتصادي(مدت قرارداد  -اول

رود يـك دارايـي از لحـاظ     است كه انتظـار مـي   مدت زماني: تعريف عمر اقتصادي آمده است
اقتصادي توسط يك يا چند كاربر قابل استفاده باشد يا تعداد توليد يـا واحـدهاي مشـابهي كـه     

  .رود در فرآيند استفاده از دارايي توسط يك يا چند استفاده كننده كسب شود انتظار مي
عمـر  تكميـل شـده و مسـئوليت تعيـين ارزش دارايـي و       11مـاده   3طلب در تبصرة اين م
به كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري واگـذار شـده    اقتصادي

  .است
توانـد   اوراق اجاره نمي سررسيد«همين دستورالعمل مقرر شده است  16پس از آن در ماده 

الزم به ذكر است اين ماده به طـور  . »از عمر اقتصادي دارايي باشدباقيمانده  مدت زمانبيش از 
  .ضمني بر شرط معلوم بودن مدت اجاره كه از شرايط عقد اجاره است، داللت دارد

دسـتورالعمل انتشـار اوراق اجـاره     2قسـمت الـف مـاده     2برابر بنـد  : مدت شركت -دوم
همچنين . »لي اخير بايد مثبت باشدما دو سالمجموع جريان نقدي حاصل از عمليات باني در «

هاي مالي حسابرسي شدة دو سال مالي اخير باني از موارد مذكور در بيانية ثبـت اوراق  صورت
اين مطلب نشـان دهنـدة ايـن    ). دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 20ماده  2بند (باشند  اجاره مي

  .است كه حداقل دو سال بايد از زمان تأسيس شركت گذشته باشد
مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق اجاره، با تقاضاي باني بايد در : مواعد پرداخت -سوم

و تبصـرة   19مـاده  ). دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 18ماده ( اعالميه پذيره نويسي ذكر گردد 
  ). آن نيز به مواعد پرداخت اجاره بها تا سررسيد نهايي اشاره دارند

  ق اجارهتضميني بودن اورا -3-2
  تعريف ضمانت -3-2 -1

شـود ماننـد ضـمانت نامـة بـانكي،       در معني تعهد استعمال مـي : انددر معناي ضمانت گفته
جعفـري  ). (عقـد ضـمان  (= ضمانت نامة محضري، ضمانت تني يعني كفالت، ضمانت بـدهي  

همچنـين برخـي حقوقـدانان در بحـث بـرات      ) 9045ش/3، مبسوط در ترمينولوژيلنگرودي، 
كه يك يا چنـد نفـر از   ضمانت عبارتست از تعهد شخص ثالثي به اين«: اندضمانت گفتهدربارة 

در سررسيد، وجه برات را پرداخت خواهنـد  ) برات دهنده، براتگير، ظهرنويس(مسئوالن برات 
شـود و بـه شخصـي كـه ضـامن از او       ناميـده مـي  » ضامن«كند  كسي كه چنين تعهدي مي. كرد

پيرامون تضـمين اوراق قرضـه در    )108اسكيني،  .(گويند مي» نهمضمونٌ ع«ضمانت كرده است 
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م سخن به ميان .ا.ن.ق 3ت و در خصوص تضمين اوراق مشاركت در ماده .ق 115و  114مواد 

  .آمده است
  ضامن و شرايط وي در قرارداد اوراق اجاره -3-2 -2

اسـت   در خصـوص ضـامن آمـده    1در دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بنـد واو مـاده   
شخص حقوقي است كه پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مـورد بهـاي خريـد دارايـي مـورد      «

    .»نمايد اجاره توسط باني به نهاد واسط را تضمين مي
ضـمانت پرداخـت مبـالغ اجـاره بهـا      : تعهدات ضامن بر اساس اين ماده عبارتسـت از   .3

مورد اجاره توسط باني به نهاد توسط باني به نهاد واسط و ضمانت پرداخت بهاي خريد دارايي 
 .واسط

در نظر گرفتن اين دو تعهد براي ضامن به سبب آن است كه انواع قراردادهاي اجارة مـورد  
اجاره بـه  «اند منحصر به دو مورد قبول در انتشار اوراق اجاره كه ضمن اين قانون پذيرفته شده

باشـد   مـي » دارايي در سررسيد اجاره با قيمـت معـين   1اجاره با اختيار فروش«و » شرط تمليك
  ). دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 13ماده (

دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، باني موظف به معرفي ضامن اسـت و ايـن    5بموجب ماده
  . معرفي الزامي است

آن توسـط  همين ماده آمده است كه ضامن بايد مستقل از باني بوده و استقالل  1در تبصرة 
  . حسابرس باني تاييد گردد

صـالح بـراي نظـارت بـر بـاني در ايـن       علت انتخاب حسابرس باني به عنـوان مرجـع ذي  
همـين   6خصوص و تشخيص و اعالم استقالل ضامن از باني اين است كـه بـه موجـب مـادة     

دستورالعمل حسابرس باني در زمـان ارائـة طـرح تـأمين مـالي از طريـق انتشـار اوراق اجـاره         
وآخرين سال مالي ماقبل آن، بايد از ميان مؤسسات حسابرسي معتمـد سـازمان انتخـاب شـده     

اين مطلب بدين معناست كه حسابرس باني مورد اعتماد سازمان بـورس و اوراق بهـادار   . باشد
كشور است و چون از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد سـازمان انتخـاب شـده ماننـد نماينـدة      

  .لذا احتمال تباني وي با باني بسيار كم است. كند به حسابرسي عمل ميسازمان در امور مربوط 
دسـتورالعمل انتشـار اوراق اجـاره ضـامن را شـخص حقـوقي        1قسمت اول بند واو ماده 

تواند از ميان اشخاص حقـوقي دسـت بـه انتخـاب ضـامن       بنابراين باني تنها مي. كند معرفي مي
                                                 

  .Optionقرارداد  .1
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  . بزند

  شتن ضامن در قرارداد اوراق اجاره اكتفا نكرده استقانونگذار فقط به شخصيت حقوقي دا
  اً ازــدستورالعمل انتشار اوراق اجاره، مقرر داشته است كه ضامن بايد صرف 5و به موجب ماده 

  :ميان نهادهاي زير تعيين شود 
 هابانك )1
 مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛ )2
 هابيمه )3
 تأمين سرمايههاي شركت )4
 هاي سرمايه گذاريشركت )5
 .نهادهاي عمومي مورد تأييد سازمان )6
  :استثنائات لزوم معرفي كردن ضامن -3-3-2 .4

  : باني در صورت حصول اين شرايط از معرفي ضامن معاف است
مجـاز   1بنـدي  در صورتي كه قبل از دريافت مجوز انتشار  و به شرط فعاليت مؤسسات رتبه

دسـتورالعمل انتشـار    23و مـاده ي   5مـاده   2تبصرة (اقدام به دريافت رتبة اعتباري كرده باشد 
 ؛ )اوراق اجاره

دسـتورالعمل   23تبصرة مـاده  (در صورتي كه اوراق اجاره به حكم قانون صادر شده باشند 
 ؛)انتشار اوراق اجاره

 2مـذكور در بنـد ب مـاده    (در صورتي كه اوراق اجاره توسط نهادهاي عمومي يـا دولتـي   
  ).دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 23تبصرة ماده (منتشر شده باشند ) همين دستورالعمل

 بانام بودن اوراق اجاره  -4-2
در تعريف حقوقدانان سهم با نام سهمي است كه به شخص معين تعلق دارد و نام او روي 

بنابراين ممكن است در روي ورقه سهم نام . ورقة سهم يا در دفتر سهام شركت ثبت شده است
سـتوده تهرانـي،   . (كه فقط به ذكر كلمة سهم بـا نـام اكتفـا شـود    شخص معيني ذكر شود يا اين

گـردد و بـدون هـيچ     سهم بي نام هم سهمي است كه روي آن نام صاحب آن ذكر نمـي  .)2/65
از سهام بانـام و بـي   . ت.ق.ا.ل 50تا  43در مواد   )67همان، .( گونه تشريفاتي قابل انتقال است

                                                 
سسات معتبر ارزيابي كننده بـا هـدف تعيـين ميـزان     ؤم ةمنظور از رتبه بندي اعتباري چيست؟رتبه بندي اعتباري مقوله اي است كه به وسيل. 1

به عبارت ديگر، اين رتبه بندي به منظور اطمينان سرمايه گذاران بـه مشـاركت در سـرمايه    . شود مند ارائه ميبراي سرمايه گذاران عالقهريسك 
  .پذيرد ها صورت ميها و اوراق بهادار صادره توسط شركتگذاري در بانك
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آيين نامة قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت به اوراق مشاركت بانام و بي  1ماده  2نام و در بند 

 .نام اشاره شده است
در حالي كه در مورد .) ت.ق 24ماده . (شود ورقة بي نام به صرف قبض و اقباض منتقل مي

رايط شكلي انتقال يعني ثبـت در دفتـر ثبـت اوراق    ورقة با نام عالوه بر توافق طرفين بايستي ش
  .)ت.ق.ا.ل 29ماده . (نيز صورت گيرد

رسد محدوديت نقل و انتقـال آن   ايراد و محدوديتي كه در خصوص ورقة با نام به ذهن مي
كـه اوراق بـي   در حالي. باشد به واسطة وجود تشريفات، يعني لزوم ثبت در دفتر ثبت اوراق مي

ت اصول حاكم بر حقوق تجارت يعني اصل سرعت و اصل گردش ثـروت و  نام بيشتر در  جه
  . منطبق با آنند

از ) سـرقت، مفقـودي و غيـره   (از سوي ديگر اگر سند يا ورقة بهادار بـي نـام بـه طريقـي     
دسترس دارندة آن خارج شود، امكان سوء استفاده از آن براي كسي كه آن را تحصيل نامشروع 

  )5، 1380مؤمن،. (كرده، فراهم است
. دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، اوراق اجاره اوراق با نام اسـت  1به موجب بند الف ماده 

. در اين دستورالعمل هيچ مطلب ديگري در خصوص آثار بانام بودن اين اوراق ذكر نشده است
  .رسد بايد در اين زمينه، اين اوراق را مشمول مقررات قانون تجارت دانست لذا به نظر مي

  
  جمع بندي و نتيجه گيري

اي در آنچه گذشت پس از معرفي خصوصيات فني، مالي و اقتصادي اوراق اجاره، به شـبهه 
زاي توسعة بخش اسمي در اقتصاد و نقـش اوراق بهـادار اسـالمي در    در ارتباط با اثرات بحران

. گرفت در ادامه، مشروعيت اين اوراق مورد تجزيه و تحليل قرار. اين خصوص پاسخ داده شد
به منظور نشان دادن مشروعيت انتشار و مبادلة اين اوراق، به تطبيق آن با عقود اجاره و صلح و 

قانون مدني پرداختـه شـد و گفتـه     10بررسي آن براساس اصل آزادي و حاكميت اراده و ماده 
شد قرار گرفتن اين قرارداد ذيل هركدام از سه عنوان مـذكور، موجـب مشـروعيت آن خواهـد     

در اين بررسي، ضمن تبيين برخي وجوه افتراق اين قرارداد با عقد اجاره اين نتيجه حاصل . بود
بايست ذيل عنوان عقد صلح و يا  شد كه اوراق اجاره به عنوان قراردادي غيرمعين و جديد، مي

در ادامه، با وجود عدم بـروز تفـاوت آشـكار در تحليـل     . مورد تحليل قرار گيرد. م.ق 10ماده 
) م، با اسـتدالل بـر الـف   .ق 10حقوقي اين اوراق، به لحاظ تطبيق با عقد صلح يا ماده وضعيت 
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احتمال اشتراط نزاع و خصومت بر عقد و احتمال اشتراط حق بر عقد در خصوص عقد صلح، 

عدم تطبيق امكان جـايز بـودن   ) الزامات محدودكنندة عقد صلح به عنوان عقدي معين و ج) ب
تر بودن مجال تعريـف و تغييـر شـرايط، اوصـاف و آثـار      موسع(د صلح اين قرارداد با لزوم عق
سـپس  . ، انطباق اوراق اجاره با ايـن مـاده قـانوني تبيـين گرديـد     )م.ق 10قراردادها تحت ماده 

  . شرايط عمومي و اختصاصي اين اوراق به اختصار مورد بررسي قرار گرفت
ليه به ماهيت و وضعيت حقوقي ابزار بايد توجه داشت كه آنچه در اين مقاله آمد، نگاهي او

رشد شتابان ابزارهاي مـالي اسـالمي و   )اما با توجه به اوالً. مالي جديدي به نام اوراق اجاره بود
به خصوص انواع اوراق بهادار اسالمي، در بازارهـاي مـالي كشـورهاي اسـالمي و حتـي غيـر       

اهميـت  ) نهـاد جديـد و ثانيـاً   اسالمي و اقبال شديد جوامع و سرمايه گذاران اسالمي بـه ايـن   
سـاير انـواع اوراق بهـادار    (تشريح ابعاد فقهي و حقوقي اين ابزار و ساير ابزارهاي مالي مشـابه  

به خصوص در تطبيق با فقه شيعه و در چارچوب حقوق  كشورهايي همچون ايران،  -)اسالمي
دارتـري  تر و دامنـه يقهاي عم ها و تحليلالزم است بررسي -كه در سرآغاز اين مسير قرار دارد

هـايي از  هاي مطرح شده در اين مجال كوتـاه، بحـث   علي رغم بحث. در اين حوزه انجام شود
توانـد همچنـان محـل     جمله امكان تطبيق اين اوراق با عقد اجاره همراه  با شرايط ضمني، مـي 

  . بحث و اظهار نظر باشد
  

  منابع 
  نشـريه ، »)صـكوك (نظري اوراق بهـادار اسـالمي    -بررسي فقهي«، ...سيد روح ا آبادي،   احمدي حاجي
  .1386، تهران،12، شماره راهبرد ياس

 .1373، نشر ميزان، تهران،)برات، سفته، چك(اسناد تجاري اسكيني، ربيعا، 

 . 1379، كتابفروشي اسالميه تهران، حقوق مدنيامامي، سيد حسن، 

 .1377، مكتبه بصيرتي، قم،القواعد الفقهيهبجنوردي، ميرزا حسن، 

قـم، موسسـه النشـر االسـالمي،      ،الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة ،بحراني، يوسف بن احمـد 
 .ق1405

-؛ ريشـه 2008، طرح پژوهشي باعنوان بحران مالي سال پديدارشناسي بحران ماليبرامكي، حجت اهللا، 

ها، پيامدها و راهكارها، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و دانشـگاه امـام صـادق    
 . 276 -259،  صص 1388عليه السالم، تهران،



            177                                    اجاره) صكوك(تحليل ماهيت حقوقي اوراق                         1391تابستان 
  .ق1400، دارالعلم، قم،)سيد ابوالقاسم خويي( مستند العروه الوثقيبروجردي، شيخ مرتضي، 

  .1349انتشارات حقوقي ابن سينا، تهران،حقوق مدني، جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 
 .1378، چاپ اول، گنج دانش، تهران،مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ـــــــ

، چاپ اول، موسسـه كيهـان،   »اصل آزادي قراردادها«قانون مدني  10تحليلي از ماده حائري، مسعود، 
 .1370تهران،

، الطبعه الثانيـه، دارالعلـوم،   الفقه االسالميموسوعه استدالليه في  -الفقهحسيني شيرازي، سيد محمد،  
 .ق1409لبنان،

 .ق1418، دارالتراث، بيروت،مفتاح الكرامهحسيني عاملي، سيد محمد جواد، 

، طبعـه االولـي، موسسـه    كتاب البيع رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، ،روح اهللا ،خميني
  .ق1421تهران،، )ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني 

  .ق1417، موسسه نشر اسالمي، قم،2، ج تحرير الوسيله ، ـــــــ
 .1379، تهران، )ره(، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني 1، جتحرير الوسيله ، ـــــــ

طبعـه الثانيـه، موسسـه  اسـماعيليان     ، جامع المدارك في شرح المختصر النافعخوانساري، سيد احمد، 
  . ق1405،قم

، پژوهشكده تحقيقـات  و تاثير آن بر اقتصاد ايران 2008و علل بحران مالي  ماهيتدرخشان، مسعود، 
 .1387استراتژيك، تهران،

  .ق1393، بيروت، )س(، دارالزهراالمسائل المستحدثهروحاني، سيد محمد صادق، 
  .1382، نشر دادگستر، تهران،3ج ،حقوق تجارتستوده تهراني، حسن، 

  .1386، چاپ هشتم، نشر دادگستر، تهران،2، جتجارتحقوق ،  ـــــــ
 

طـرح پژوهشـي بـاعنوان     ،2008 سال در مالي بحران مهار براي آمريكا دولت اقدامات، سعيدي، علي
ها، پيامدها و راهكارها، معاونت امور اقتصـادي وزارت امـور اقتصـادي و    ؛ ريشه2008بحران مالي سال 

 .257 -239، صص 1388السالم، تهران،دارايي و دانشگاه امام صادق عليه 

، سـال ششـم،   44، شـماره  ماهنامـه قضـاوت  ، »بيع زماني يا مالكيت زمان بندي شـده «شريعتي، سعيد، 
  .1386فروردين و ارديبهشت 

، القسم الثاني، مكتبه المفيد، القواعد و الفوائد في الفقه و االصول و العربيه  شهيد اول، محمد بن مكي،
 . تاقم، بي



 89 شمارة                  صول                           فقه و ا -مطالعات اسالمي                                                     178
، موسسه المعـارف االسـالميه،   مسالك االفهام في شرح شرايع االسالم شهيد ثاني، زين الدين بن علي،

 .ق1414قم،

 .1389، چاپ چهاردهم، انتشارات مجد، تهران،تعهدات -3حقوق مدني شهيدي، مهدي، 

 ، چ چهـارم، نشـر ميـزان،   )قواعد عمومي قراردادهـا (دوره مقدماتي حقوق مدنيصفايي، سيد حسين، 
 .1385تهران،

  .ق1392، دار احياء التراث العربي، بيروت،مستمسك العروه الوثقيطباطبايي حكيم، سيد محسن، 
 . 1358، مكتبه العلميه االسالميه، طهران،العروه الوثقيطباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، 

  .ق1425، دارالمعارف االسالميه، قم، الخالفطوسي، محمد بن الحسن، 
  .   ق1424، موسسه النشر االسالمي قم، المبسوط،  ـــــــ

 .، چاپ سنگي، بي جا، بي تامختلف الشيعة في احكام الشريعة عالمه حلي،

، چـاپ هشـتم،   )1ج -عقـود معـين  ( عقود تمليكي -معامالت معوض: حقوق مدنيكاتوزيان، ناصر، 
  .1381شركت انتشار، تهران،

  .1373، چاپ سوم، گنج دانش، تهران،قراردادهاقواعد عمومي : حقوق مدني،  ـــــــ
  .1387، نشر ميزان، تهران،در نظم حقوقي كنوني مدنيقانون  ، ـــــــ

محمـد حسـين   : ، استاد راهنمـا اوراق مشاركت، ماهيت حقوقي و بررسي تطبيقيمؤمن، محمد حسين 
كارشناسـي ارشـد حقـوق     دكتر الماسي، پايان نامه جهـت اخـذ درجـه   : قائم مقام فراهاني، استاد مشاور

  .1380خصوصي، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،
 . 76-51ق، صص 1428، 45، العدد )ع(فقه اهل البيت، »نظرة فقهية الي صكوك االجارة« مبلغي، احمد،

، موسسـه آل البيـت الحيـاء التـراث،     جامع المقاصد في شرح القواعـد محقق كركي، علي بن حسين،  
 .ق1410،قم

 .ق1410الدار االسالميه، بيروت، –دار التراث  ،سلسلة الينابيع الفقهيةمرواريد، علي اصغر، 

  .1371، موسسه كيهان، قم، جامع الشتات، ميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمدحسن
، موسســه المرتضــي العالميــه، جــواهر الكــالم فــي شــرح شــرائع االســالمنجفــي، محمــد حســن، 

  .ق1412بيروت،
  

Mishkin,  Frederic S., "Anatomy of A Financial Crisis" Nber Working Papers Series, No. 

3934. National Bereu Of Economic Research, December, 1991. 



            179                                    اجاره) صكوك(تحليل ماهيت حقوقي اوراق                         1391تابستان 
Obaidullah, Mohammad , Islamic Financial Services, Jeddah, Saudi Arabia، King Abdul aziz 

University, 2005. 

Pirasteh, Hossein & Abdolmaleki, Hojjatullah, "Developing Awqaf Properties and Islamic 

Financial Engineering: A Conceptual and Empirical Analysis", Singapore, The proceedings 

of International Waqf Conference, 2007.   

Pirasteh, Hossein & Abdolmaleki, Hojjatullah, "Developing Awqaf Properties and Islamic 

Financial Engineering: A Conceptual and Empirical Analysis", Singapore, The proceedings 

of International Waqf Conference, 2007.   

 


