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 رانیدر فرابورس ا یفکر ییبر دارا یمعامالت اوراق بهادار مبتن یحقوق لیتحل

 1دکتر شهرزاد حدادی

 19/07/1400/ تاریخ پذیرش  10/07/1400* تاریخ دریافت  

 دهیچک

 یفکرر  یها  ییبر دارا یاوراق بهادار مبتن ران،یاز انواع اوراق بهادار قابل معامله در بازار بورس ا یکی

 شده که تمامرا   دهیشیاوراق اند نیمعامله ا یبرا وهی. چهار ششود یستد م و فرابورس داداست که در 

 هیر کل نیجانشر  هیال  منتقل یاستوار گشته است. به موجب قرارداد واگذار یقرارداد واگذار یبر مبنا

ر در حدود قانون متمکن از انحاء تصررفات د  جهینت در شود؛ یم یفکر ییحقوق و تعهدات مالک دارا

 تره یدانان و کمحقوقر  یسبب شده است ترا بر ر   یاثر قرارداد واگذار نی. اگردد یم ییقسم دارا نیا

صلح، معاوضه  ع،یموجود مانند ب یسازمان بورس و اوراق بهادار تهران آن را مصداق عقود سنت یفقه

 کیر از  یفکرر  یها  یی اص بازار دارا یها  یژگیو لیقرارداد به دل نیا که یحال اجاره بدانند؛ در ای

دسرته از عقرود    نیر مصرداق ا  توانرد  ینم گریاز طرف د هیطرف و ضوابط موجودِ حاکم در بازار سرما

برا   رسد ینظر م  به نیبنابرا. دارد یقابل توجه یها  تفاوت یو ماهو یشکل ثیباشد؛ بلکه با آنها از ح

به فرد در حروزه   ص و منحصر ا یعقد ،یقرارداد واگذار یفکر یها  ییتوجه به اقتضائات بازار دارا

 آن بار نمود. موجود را بر یاحکام عقود سنت توان یاست که نم یفکر یها  ییدارا

 .معامله ،یقرارداد واگذار ،فرابورس ،اوراق بهادار، یفکر ییدارا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

عالمرت   ت،یر را ی تراع، کپآنها را حق ا نیتر  مهم توان یدارند؛ اما م یانواع متنوع یفکر یها  ییدارا

کمرک   یفکر یها  ییاز دارا تیاز ابعاد حما یکی( Field, 2006, 4دانست. ) یو اسرار تجار یتجار

قانونگرذار   تالزم اسر  نیاز آنهرا اسرت. بنرابرا    یآوردن امکان استفاده بازار  و فراهم یساز  یبه تجار

 یهرا   برازار  نیر از ا یکر ی( 76، 1382 ،یرزگرود و  ی. )سالمدیامر را فراهم نما نیا یقانون یها  نهیزم

نقل  نهیدر زم زیکشورها ن گریبلکه در د رانیبورس هستند که نه تنها در ا یظهور بازارها مدرن و نو

 .ندینما یم تیمختلف فعال یها  وهیبه ش یفکر یها  ییو انتقال دارا

کره در   یبر اساس بستر حقوق نقاط جهان هم رواج دارد و هر کدام گریدر د یفکر یها  ییبازار دارا 

بازارهرا   نیاز ا یکیعنوان مثال،   هستند. به یفرد  به   منحصر یها  یژگیو یدارا کنند یم تیآن فعال

1 شرد  سیسأت کایمتحده آمر االتیاست و در ا یفکر یها  ییانتظام دارا که در واقع بازار  ود
IPXI 

امرا در   رد؛یر گ یمورد انتقال قرار م «یبردار  بهرهحق » 2کایآمر یفکر یها  یینام دارد. در بورس دارا

معاملره   زیر متصل به سهام ن یفکر یها  ییدارا ،یفکر ییعالوه بر انتقال مستقل دارا رانیفرابورس ا

 یگرواه » کرا یآمر بازارقابل معامله در  هی( محصول اول12، 1393 ،همکارانو  نتی. )قدس طشود یم

است که بر اسراس ارزش آن   یفکر ییمانند سهام، معرف دارا یگواه نیاست. ا  بوده 3«سانسیحق ل

تنهرا   هرا   یگرواه  نیکدام از ا هر جهینت . درشود یدر بورس، معامله م رشیو پس از پذ یگذار متیق

 دیر شررکت تول  کیر  اگرر کار بروند. به عنوان مثرال  ه محصول ب کی دیدر تول بار  کی یبرا توانند یم

ا تراع  رینظ یفکر ییدارا کی سانسیحق ل یموضوع گواه یورافن باشد  داشته لی ودرو تما کننده

 یداریر نسبت بره  ر  ستیبا یم رد،یکار گه  ود ب داتیدستگاه از تول 10000را در  یطرح صنعت ای

 یدیر تول یاحردها در و یفنراور  نیر اگر بخواهد از ا بیترت  نیاقدام کند. بد سانسیل یگواه 10000

دوسرت،    کنرد. )نظرام   یداریر  ر دیر جد یهرا   یگرواه  ازیداد مورد نبه تع دیاستفاده کند با یشتریب

1393 ،8  ) 

                                                           
1
 Intellectual Property Exchange International. 

2
آن اقامه گشته بود، بسرته شرد.    هیکه عل یمتعدد یبه علت دعاو 2015در ماه مارس  کایآمر یفکر یها ییبورس دارا 

 نیشرود. بنرابرا   یدگیرسر  یفکر یها ییصاحبان دارا شماریب یتا به ادعاها دیبورس ممنوع گرد نیا تیفعال خیتار نیاز ا

 یعملر  وهیمطالعره شر   یبررا  یشرتر یشد ترا منرابع ب   سببامر  نیاز دسترس عموم  ارج گشت و هم زیآن ن تیوب سا

 بورس در دست نباشد. نیکارکرد ا
3
 Unit License Right (ULR). 
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به منظرور   1قانون برنامه پنجم توسعه 17ماده « د»بند  یدر راستا دهیبورس ا رانیا ینظام حقوق در

 دهیر  ود را آغاز نمود. برورس ا  تیفعال انیبن  دانش یها  از شرکت تیو حما یتوسعه و انتشار فناور

بورس  نی. اآورد یفراهم م یفکر ییو  دمات را با مالکان دارا یاط بخش صنعت، کشاورزارتب نهیزم

( 11 ،1393 ،همکراران و  نرت ینرام گرفرت. )قردس ط    «یفکرر  یری برازار دارا » ود  یدر روند تکامل

 نیر . ادیبه ثبت رس 1393 رداد ماه سال  11 خیدر تار یفکر یها  ییمعامله در حوزه دارا نینخست

 همرورد معاملر   یصرورت بلروک  ه ا تراع ب کی ودرو انجام شد و در آن  یساز  وزه قطعهمعامله در ح

 یها  ییمعامالت دارا یروش برا 4حال حاضر  در( 11، 1393و همکاران،  نتی)قدس طقرار گرفت. 

 وجود دارد: رانیدر بازار فرابورس ا یفکر

 یو ب میعرضه مستق -ب ؛یفکر ییبر دارا ی اص مبتن یسهام یها  عرضه اوراق بهادار شرکت -الف

برر   یاوراق بهرادار مبتنر   «یبردار  حق بهره»عرضه  -پ ؛یفکر ییبر دارا یاوراق بهادار مبتن واسطه 

 یفکرر  یری بر دارا یاوراق بهادار مبتن «یبردار  حق بهره»عرضه  -ت ن؛یمدت مع یبرا یفکر ییدارا

 (49، 1393 ان،یفی. )شرنیمقدار مع یبرا

در فرابرورس،   یفکر یها  ییمعامالت دارا یشده برا  بسته کاره ب یحقوق یها  روش مالحظه انواع با

که کاربرد هر  از آنجا ست؟یگرفته چ  معامالت صورت یحقوق تیکه ماه گردد یپرسش مطرح م نیا

چنرد   . هرر ابدی یم تیپرسش اهم نی اص  ود را دارد، پاسخ به ا طیکدام از انواع عقود، آثار و شرا

هرا    پاسرخ  نیر اسرت؛ امرا ا    پرسرش پاسرخ داده   نیر ا اوراق بهرادار، بره   سازمان برورس  یهفق تهیکم

 نیر پاسرخ بره ا   یبرا یرو  نی. از اباشد ینم شده ادیمعامالت  تیو ماه یحقوق تیکننده وضع روشن

 رانیر در فرابرورس ا  یفکر یها  ییمعامله انواع دارا یعمل هیرو یها، الزم است ابتدا به بررس  پرسش

کره   مورد استفاده مطالعه گرردد. عرالوه برر آن از آنجرا     یچارچوب حقوق قیطر نینمود تا از ا اشاره

کننرد، الزم   یموجرود بررسر   یمعامالت را در بستر عقود سنت نیدارند تا ا لیتما یسنت یها  دگاهید

 یرفکر  یهرا   ییبر دارا یمعامالت اوراق بهادار مبتن وهیاز ش یتر  قیدق یو فقه یحقوق لیاست تحل

 راص   یسرهام  یهرا  شررکت   قیر از طر یفکرر  یها  ییبر دارا یمعامله اوراق بهادار مبتن شود. رائها

( و 2) یفکرر  یری بر دارا یواسطه اوراق بهادار مبتن  یو ب می(؛ عرضه مستق1) یفکر ییبر دارا یمبتن

( صرورت  3)  بره صرورت محردود    یفکرر  یری برر دارا  یاوراق بهادار مبتنر  «یبردار حق بهره »عرضه 

 .گردد یم لیتحل و یمرتبط با آن بررس یعمل حقوق تیروش معامله و ماه بیکه به ترت ردیگ یم

                                                           
1
 یاز شررکت هرا   تیر و حما یدولت مجاز است به منظور توسرعه و انتشرار فنراور   »قانون برنامه پنجم توسعه:  17ماده  

بره منظرور    یو برازار فنراور   دهیر و توسرعه برورس ا   جراد یاز ا یمال تیحما -دبند را انجام دهد:  ریمات زاقدا انیدانش بن

 «.و  دمات یصنعت، کشاورز یابخش ه ازیبه ن ییدر جهت پاسخگو یعلم یها تیاستفاده از ظرف
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 یفکر ییبر دارا یخاص مبتن یسهام یها  عرضه اوراق بهادار شرکت -1

 یهرا   شررکت  لیتشرک  قیر اوراق بهرادار از طر عرضره   ،یفکرر  یها  ییمعامله دارا یها  از روش یکی

و عملکررد   ییکرارآ  شیافرزا  یاز منابع قابل توجه بررا  یکی 1یفکر یها  هی اص است. سرما یسهام

حاضر در بازار برورس   یها  شرکت یعمل آمده در گزارش ماله ب یها  یها است که در بررس  شرکت

اسرت کره اگرر عرالوه برر        شده   داده بورس تهران نشان نیو همچن یهند، مالز نهمچو ییکشورها

امرر نقرش قابرل     نیر باشرد، ا  یفکرر  یهرا   ییها دارا  شرکت هیاز سرما یبخش یکیزیف یها  هیسرما

 ( Hasan Nezhad Neisi & Mazraeh, 2013, 118ها دارد. )  در عملکرد آن شرکت یتوجه

از  یکر یهرا    تدر کرارکرد شررک   یفکرر  یها  ییدارا ریثأت ییموضوع و شناسا نیا تیتوجه به اهم با

 ییبر دارا ی اص مبتن یسهام یها  عرضه اوراق بهادار شرکت ،یفکر یها  ییمعامله دارا یها  روش

مطرابق اساسرنامه    دیر جد یشرکت سرهام  کیمنظور ابتدا  نیا یاست. برا رانیدر فرابورس ا یفکر

 یهرا   زاج آوردهبا امت یفکر ییصاحبان دارا ایصاحب  بیترت نی. بدگردد یم لینمونه فرابورس تشک

. نرد ینما یمر  سیسر أت یفکر ییبر دارا یمعامله اوراق بهادار مبتن یرا برا ی اص ی ود شرکت سهام

مانند حق ا تراع،  یفکر یها  ییاز اقسام دارا یکی تواند یم یفکر ییاست آورده صاحب دارا یهیبد

م  رود در مرجرع ثبرت    بره نرا   باشد که قربال   یا تراع یو نرم افزارها ،یعالمت تجار ،یصنعت طرح

بر امروال   یمیمستق تیشرکا مالک گریشرکت، د لیاست. با تشک دهیبه ثبت رسان ؛یفکر یها  ییدارا

 رهباشد که در گذشته در ادا یبه عنوان مثال حق ا تراع ،یفکر ییآن ندارند. اگر آورده صاحب دارا

 تیبره شخصر   یری دارا نیا تی اص مالک یشرکت سهام لیثبت به نام  ود ثبت کرده است، با تشک

 .ردیگ یانجام م یبه چه صورت تیانتقال مالک نیکه ا دید دی. حال باشود یمنتقل م دیجد یحقوق

، 1386مصروب   یتجرار  مئر و عال یصرنعت  یهرا   قانون ثبت ا تراع، طرح 5ماده « د»موجب بند  به

آورده شررکا   یسهام شرکت لیکه با تشک شده قابل انتقال است. از آنجا  از ا تراع ثبت یحقوق ناش

 ریر غ یری دارا تیانتقال مالک یها  نهیالزم است تا زم رد،یگ یقرار م دیجد یشخص حقوق تیدر مالک

 . ردیقرار گ یشرکت مورد بررس به ینقد

 یتنها قرارداد واگذار گردند، یحقوق مرتبط با آنها منتقل م ای یفکر یها  ییکه دارا یعقود انیم از

 هیر ال  و منتقرل  شرود  یمنتقل م یگریاز مالک آن به د «یفکر ییدارا تیالکم»است که با انعقاد آن 

 Institute of. )شرود  یدر آن مر  یو حقوق یو متمکن از انحاء تصرفات ماد گردد یمالک م نیجانش

                                                           
1
 Intellectual Capital. (IC). 
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Company Securities of India, 2014, 218یهرا   آورده چند در ظاهر صرفا  هر بیترت  نی( بد 

بره عنروان مالرک     توانرد  یمر  یشخص حقروق  یتنها زمان شود؛ یممزوج مشرکت  لیتشک یشرکا برا

شرده   ینر یب  شیاز طررق پر   یکر یصورت ه به او ب یفکر ییدر آن انجام دهد که انتقال دارا یتصرفات

 یها  در دفتر انه یسند رسم میتنظ قیاز طر در ابتداالزم است  لیدل نیباشد. به هم گرفتهصورت 

« الرف »چنرد طبرق بنرد     منتقل شود. هر یاع مزبور به شرکت سهامحق ا تر تیمالک یاسناد رسم

 نیر به مخترع تعلق دارد؛ اما با انتقرال کامرل ا   همان قانون، حقوق ا تراع ثبت شده منحصرا  5ماده 

نظام  تیحقوق محسوب و تحت حما نیمالک ا شده سیسأ اص ت یحقوق به شرکت، شرکت سهام

 .  ردیگ یقرار م یفکر تیحقوق مالک

 ،یفکر ییبر دارا ی اص مبتن یشرکت سهام یبرا رانیاساسنامه نمونه فرابورس ا 2موجب ماده  به

شررکت   نیر ا یاصرل  تیر  واهد برود. موضروع فعال   یو فرع یاصل تیدو حوزه فعال یشرکت دارا نیا

حق ا ترراع،   لیاز قب یفکر یها  ییاقسام دارا یساز یدر انواع اموال منقول و تجار یگذار هیسرما

شررکت   نیاست. عالوه بر ا یا  انهیرا یو نرم افزارها یو هنر یآثار ادب ،یعالمت تجار ،یصنعت حطر

 د،یسا ت،  ر د،یاستفاده، تول ،یبردار  که عبارت از بهره باشد یم زین یفرع تیموضوعات فعال یدارا

باشرد.   یو محصوالت مرتبط با موضوع شرکت مر  هیواردات و صادرات مواد اول ره،یفروش، عرضه، ذ 

حقروق   ،یو عالئرم تجرار   یصرنعت  یهرا   قانون ثبت ا تراع، طرح 15اول و دوم ماده  یها طبق بند

فرروش، فرروش و    یشرامل سرا ت، صرادرات و واردات، عرضره بررا      تیا تراع ثبت شده مورد حما

اسرتفاده از فررآورده ذکرر     ایر فروش، فروش  یبه قصد عرضه برا رهیذ  نیاستفاده از فرآورده همچن

در برازار   یشررکت سرهام   تیموضوع فعال یفکر ییدارا دهیبورس ا لیبا تشک بیترت نی. بدستا شده

عرضره،   تره یبازار پس از موافقرت کم  نیدر ا تواند یو شرکت م گردد یفرابورس قابل معامله م 1سوم

 مالاعر  یسهام  ود را مورد معامله قرار دهد. پس از انجام معامله فرابورس مراتب را به مراجرع قرانون  

. به عنوان مثال از دانرش  کند یم تیمحصول فعال یساز  یتجار یحالت شرکت برا نی. در ادینما یم

 زیر بره شررکت ن   یفکرر  یری دهنرده دارا   انتقرال  نهیزم نی. در ادینما یکاال استفاده م دیدر تول یفکر

از  یناشر  یشرکت با آن رقابت نکند و تمرام حقروق آتر    تیموضوع فعال نهیتا در زم گردد یمتعهد م

ترا   دیر منتقل نما شده سیسأشرکت ت نیبه ا زیمرتبط را ن یفکر یها  ییدارا یلیمستقل و تکم  ثبت

                                                           
1
 نیدر فرابورس را ندارنرد. برد   رشیاست که امکان عرضه و پذ یمعامالت عمده اوراق بهادار یبرا یمنیبازار سوم محل ا 

در برازار سروم    سرتند ی اص که با نام بوده و قابل نقل و انتقال در بورس اوراق بهرادار ن  یسهام یها سهام شرکت بیترت

در  یادار فاتیشرر نبوده و با انجرام ت  رشیپذ ندیمستلزم گذراندن فرآ ازارب نی. معامله در اباشند یفرابورس قابل معامله م

 است. ریپذ فرابورس امکان
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صورت ه ب یحقوق تیشخص نی( و ا127، 1392 ،ی)محسن ؛بابت متوجه شرکت نشود نیاز ا یسکیر

   2.دینما تیبتواند فعال یفکر ییدارا نیشیمالک پ ایبه مخترع  ازیو بدون ن 1بیرق  یب

نقل و انتقرال   نهیدر زم یدستورالعمل بیاز تصو شیپ زیسازمان بورس و اوراق بهادار ن یفقه تهیکم

هرا اعرالم نمرود کره       نروع شررکت   نیا تیدر صوص فعال ،یفکر یها  ییبر دارا یاوراق بهادار مبتن

 اساسر  برر  نیمقردار معر   ایمدت  یبرا ایبردار به صورت دائم    با بهره یفکر ییمشارکت مالک دارا»

شرده و جرزو مرال     یگذار  متیق کیبه عنوان آورده شر یفکر ییبوده و دارا حیقرارداد شرکت صح

 ازیمورد ن هیسرما یکه به اندازه کاف یفکر ییمالک دارا جهینت در 3.«شود یمشاع شرکت محسوب م

 یها  وردهآ یریکارگه شرکت و ب لیندارد با تشک اری ود را در ا ت یفکر ییدارا یساز  یتجار یبرا

را به دست  واهد آورد. عالوه بر  یفکر ییاز دارا یبردار  بهره یالزم برا یامکانات ماد گرید یشرکا

و  شرود  یاز حالت رکرود  رارج مر    یفکر ییشرکت، دارا نینقل و انتقال سهام ا تیبا وجود قابل نیا

 .ردیگ یعلق مچه باشد به تمام شرکاء سهامدار ت هر یفکر ییاز دارا یبردار  حاصل بهره

بره   یسند رسم میبا تنظ یفکر ییدارا تیها، مالک  عمل هنگام ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت در

اساسنامه نمونره،   3 که به موجب ماده . حال از آنجاگردد یمنتقل م یحقوق تینام شرکت به شخص

 یذارقررارداد واگر   شرده،   لی راص تشرک   یبا شررکت سرهام   توان یمحدود است، نم مدت شرکت نا

بره   یفکر ییمالک دارا لیمدت و عدم تما نیپس از  اتمه ا راینمود؛ ز میتنظ دتم ثیاز ح یبخش

 سکیر شیامر سبب افزا نی. ادهد ی ود را از دست م تیفعال یشرکت موضوع اصل آن، عمال  دیتمد

 حراکم  یها  استیشرکت و س سیسأت قیاز طر دهیا یساز  یو با هدف تجار شود یشرکت م تیفعال

کره   از آنجرا  نینردارد. همچنر   یطور  اص همخوانه و فرابورس ب یطور کله بر بورس اوراق بهادار ب

                                                           
1
 Unfair) منصرفانه  ریر است و تحت عنروان رقابرت غ   یفکر تیمالک یاز اقسام حقوق ا الق یکیتعهد به عدم رقابت  

Competetionیکاالهرا  ایر تالش کند تا با عرضه فررآورده هرا    دینبا یشخص چیه قیطر نیشود که از ا ی( شنا ته م 

بسرته   ایر  راص کراال    یهرا  یژگیو گرید ایاندازه  ه،جعل نام، نشان ای دیتقل لهیوسه ب یگرید یکاال ی ود در بازار به جا

 (54، 1384 ا،ی. )حکمت ندیرقابت نما یفکر ییبا مالک دارا یبند
2
 اص ناظر بر عدم رقابت با آن از قسم تعهد به ترک فعل است کره   یبه شرکت سهام یفکر ییدارا ییتعهد مالک ابتدا 

 نیر را کره از ا  یبه ترک رقابرت،  سرارات   یجهت الزام و یحقوق یضمن اقامه دعوا تواند یصورت نقض آن، شرکت مدر 

 Lossحجم فرروش )  این  سارات از دست دادن بازار یمطالبه کند. قسمت قابل توجه ا یمتحمل شده است از و قیطر

of Volumeیابیر و ارز سره یل و بعد از نقرض تعهرد را مقا  درآمد شرکت قب زانیم توان یمحاسبه آن م ی( است که برا 

 نمود.
3
در:      یسرررررررازمان برررررررورس و اوراق بهرررررررادار قابرررررررل دسترسررررررر   01/10/1392 برررررررر مرررررررور   

http://rdis.ir/NewsDetail.asp?NewsID=161 
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. باشرد  یمطلوب نمر  زین ییایمحدود از لحاظ مکان جغراف یشرکت مطلق است، واگذار تیحوزه فعال

 یفرعر و لزوم انتقال حقوق  شود یا ذ م یفکر ییکه از مالک دارا یبا توجه به تعهدات گرید  از طرف

 یجزئر  یقرارداد واگذار قیاز طر یفکر ییانتقال دارا توان یبه شرکت، نم یاز جانب و یفکر ییدارا

متعهرد   یفکرر  یری مالک دارا که ی هنگام رایز رفت؛یپذ رانیحقوق را در فرابورس ا قیمصاد ثیاز ح

متعهرد   یاولر  قیر طر  به د،یبه شرکت منتقل نما زیرا ن یفکر ییمرتبط با دارا یحقوق فرع گردد یم

 یواگرذار  رسرد  ینظر م  به جهینت . دردیبه شرکت واگذار نما زیمربوطه را ن یصلاست تا تمام حقوق ا

 است. یمطلق و کل

      یفکر ییبر دارا یواسطه اوراق بهادار مبتن یو ب میعرضه مستق -2

ز ثبرت  ا یحقروق ناشر   هیر کل یشرگ یو هم یو انتقال قطع یدر واست واگذار یروش متقاض نیدر ا

و معاملره اوراق   یگرذار   دسرتورالعمل سرپرده  »راستا مقرررات   نی. در اکند یرا طرح م یفکر ییدارا

بر  یمعامالت مبتن ییدستورالعمل اجرا»و مقررات  «رانیدر فرابورس ا یفکر ییبر دارا یبهادار مبتن

 یفکرر  یری مالرک دارا  منظور ابتدا نیا ی. براگردد یحاکم م «رانیاوراق بهادار در فرابورس ا مذاکره

در فرابرورس   یفکرر  یری بر دارا یو معامله اوراق بهادار مبتن یگذار دستورالعمل سپرده 1طبق ماده 

و انتقال  قلو به موجب آن در واستِ ممنوع و متوقف نمودن ن دینما یرا امضا م یا  نامه تعهد رانیا

فررم در واسرت قابرل معاملره      لیر مپس از آن برا تک  1.دارد یمذکور را به مرجع ثبت اعالم م ییدارا

انتقال آن در  ارج از فرابورس را از  ود  اریگونه ا ت هر ،یفکر ییبر دارا ینمودن اوراق بهادار مبتن

را مرورد   یفکرر  یری دارا تیر اصرالت سرند مبثبرت مالک    متعاقبا  زی. فرابورس ندینما یسلب و ساقط م

توسرط مالرک آن نقرل و     یفکرر  ییدارا که نیا یاستعالم برا نیو همزمان با ا دهد  یقرار م یبررس

نموده بود بره مرجرع ثبرت     لی( تکمیفکر ییکننده )مالک دارا  که عرضه یا  نامه تعهد ابد،یانتقال ن

نقرل و انتقرال نخواهرد     تیر قابل یفکرر  یری تا زمان اعالم فرابورس دارا بیترت نی. بددینما یارسال م

 داشت. 

                                                           
1
ا نام ........ ....... مالک ا تراع ب نجانبیا : »دینما یو امضاء م لیاست تکم یتعهد آت یکه حاو یفرم یفکر ییمالک دارا 

برازار   قیر عرضره ا ترراع  رود از طر    یاست، متقاضر  دهیبه ثبت رس یصنعت تیکه به شماره ثبت ....... در اداره کل مالک

انتشار طررح کسرب و کرار     یاقرارنامه ضمن تقاضا نیا لیذ یبا امضا لهیوس نی. بدباشم یم رانیفرابورس ا یفکر ییدارا

و شررط  رود را جهرت انتشرار      دیر ق یبر  تیموافقت و رضا ران،یفرابورس ا یرسم تیسا قیاز طر ...شده توسط .... هیته

سروء   ایر گونره اسرتفاده    در  صوص هر یتیمسئول گونه چیه رانیاست فرابورس ا یهی. بدمنمای یاطالعات مزبور اعالم م

نتشرار طررح مزبرور    حق هر گونره اعترران نسربت بره ا     لهیوس نیاستفاده اشخاص ثالث از اطالعات منتشره نداشته و بد

 .«منمای یرا از  ود سلب و اسقاط م رانیتوسط فرابورس ا
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. ردیر گ یتوسط کارگزاران و بره روش مرذاکره صرورت مر     یفکر ییبر دارا یاوراق بهادار مبتن معامله

 یمتقاض ران،یبر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ا یمعامالت مبتن ییدستورالعمل اجرا 1طبق ماده 

و در مهلرت   لیر حضور در مذاکره، فرم در واست شرکت در مذاکره را تکم یبرا دیکننده( با )عرضه

. پس از  اتمه مهلت ارائره تقاضرا،   ردیگ یمذاکره صورت م طیاساس شرا . مذاکره بردیمقرر ارائه نما

رقابرت   یمذاکره منطبق باشند توسط کارگزار عرضه کننده به فرابورس برا طیکه با شرا ییها تقاضا

و  یقطعر  قرال انت شود، یبسته م کاره روش ب نیمعامله طبق ا یکه برا یجیرا وهی. ششوند یم یمعرف

 است.  یصلح حقوق مال ای عیب قیاز طر یفکر ییدارا یشگیهم

 ایر  عیب قیرا از طر یفکر ییدارا یشگیو هم یسازمان بورس و اوراق بهادار انتقال قطع یفقه تهیکم

 یری معاملره دارا  نیپس از ارائره گرزارش از اولر    تهیکم نیا تا یاما نها 1داند؛ یم حیصح یصلح حق مال

کره   نیر ا کمرا  ... »داشرت:   انیر ب گونره  نیاوراق ا لیقب نینسبت به معامله ا 2ده،یدر بورس ا یفکر

واگرذار   یصرورت قطعر  ه مصرالحه آن را بر   ایدر قالب قرارداد معاوضه  تواند یم یفکر ییصاحب دارا

 ایر عرضه  یِمتقاض زین یفکر یها  ییبر دارا یاوراق بهادار مبتن یگذار  دستورالعمل سپرده 3«.دینما

 یواگرذار  یهرا  گفته شده اسرت کره قررارداد    نی. همچنکند ی طاب م« فروشنده»کننده را   عرضه

 یعمرل حقروق   ای( حال آWIPO, 2004, 92هستند. ) دیقرارداد  ر کیاز  یبخش و نه لزوما  عموما 

 است؟  یصلح حق مال ای عیگردد واقعا ب یمنتقل م یفکر ییکه به موجب آن دارا

 758مراده   نی. همچنر دانرد  یم« معلومدر مقابل عون  نیع کیتمل »را  عیب یقانون مدن 338 ماده

که ممکن اسرت در   از آنجا بیترت  نیدانسته است. بد زیرا جا« صلح در مقام معامالت » یقانون مدن

 ار یگرر یحرق بره د   تیر با انعقاد عقد صلح اثر انتقال مالک توان یشود م جادیا دیحق ترد عیب تیقابل

وجرود   نیر . برا ا گرردد  یبر آن بار نم عیقد بو احکام  اص ع طیشرا که یحال نیع نمود؛ در لیتحص

هسرتند   ی اص یها قرارداد ،یفکر یها  ییحوزه دارا یها است که قرارداد نیا باشد یآنچه مسلم م

 تیر ماه اسرت   سرته یفررن شا  نی. حال با استندیمعامله آنها مناسب ن یموجود برا یکه عقود سنت

 د.  گرد لیتحل دهیمورد استفاده در بورس ا یها ادقرارد

                                                           
1
    در: یسرررررررازمان برررررررورس و اوراق بهرررررررادار قابرررررررل دسترسررررررر   01/10/1392 برررررررر مرررررررور   

http://rdis.ir/NewsDetail.asp?NewsID=161   
2
 نیمدت معر  یبرا یفکر تیمالک از یمجوز بهره بردار یواگذار ،یدفاتر اسناد رسم یگزارش آمده است که بر  نیدر ا 

جلسره    داننرد. ر.ک. صرورت   یمر  یقانون مدن 10ماده  قیکنند و از مصاد یثبت م یرا با عنوان قرارداد مجوز بهره بردار

 .4/4/1393مور   91سال هشتم، جلسه شماره  ،یفقه یتخصص تهیکم
3
 .4/4/1393مور   91سال هشتم، جلسه شماره  ،یفقه یتخصص تهیصورت جلسه کم 
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 بداننرد؛ )جعفرر   انیرا مصداق حق بر اع یفکر یها  ییتا حقوق دارا کوشند یدانان ماز حقوق یگروه

 ینیحقوق ع قیاز مصاد کیحقوق با کدام  نیکه ا کنند یمشخص نم گاه  چی( اما ه95، 1389زاده، 

 را یذاراگرر قررارداد واگر    فیتوصر  نیر است. برا ا  قیقابل تطب یبه بعد قانون مدن 29مذکور در ماده 

 لزومرا   ستیبا یم عیمب یقانون مدن 338که طبق ماده  میشو یمواجه م رادیا نیبا ا میبدان عیب تا یماه

وجرود در   نیر . با استیموجود ن ینیع اساسا  یفکر یها ییدر حوزه دارا که یحال باشد؛ در «نیع »

 گفت: توان یم رادیا نیپاسخ به ا

مرردم   انیرا که م یجیرا وهی. بدان معنا که شارع مقدس شهستند ییغالب عقود در اسالم امضا اوال 

که فقها و به دنبال آنان قانونگذار  یعیب فیمحتمل است تعر نینموده است. بنابرا دییأوجود داشته ت

 ریسا عیکه ب ستین آنمانع از  فیتعر نیا بیترت  نیاند، ناظر به مورد غالب باشد. بد ارائه داده عیاز ب

حرق   عیاز ب ییها  نمونه یدر کتب فقه که نیا . کمامینکن یتلق حیرا صح یقوق مالاموال از جمله ح

حرق سرا تن    » عیکه ب  شده   نسبت داده یمورد توجه فقها قرار گرفته است. به عنوان مثال به شافع

 گرر ید یکر یکه مصداق  «صاصحق ا ت » عیب نیعالوه بر ا 1است. رفتهیرا پذ «گرید یفوق بنا ییبنا

و  189، 1409 ،یو منتظرر  411، 1388 ،یشرده اسرت. )حلر    رفتره یاست از منظر فقها پذ از حقوق

را  «تیر اولو  حق » ای« تصرف  حق »حقوق مانند  قیمصاد زین یگرید ی( فقها143، 1428 ،یبحران

و  188، 1424 ،یانجیر م یو احمرد  233، 1415 ،یاند. )نراقر  قابل نقل و انتقال دانسته عیب قیاز طر

کره   یاز فقها با توجره بره ارزش مسرتقل    گرید یبر  نی( همچن260، 1423وهشگران، از پژ یجمع

حق  »و « حق شرب »، «حق مرور » عیب کنند یم دایپ نیمانند زم ی ارج انیاز حقوق از اع یبر 

 ،یرانر و لنک 181، 1359 ،ی. )نجفر داننرد  یم حیصح نیزم عیاز ب تیرا به تبع« حق آب »و  «لیمس

 نیر ا عیر نظر ب کیمورد بحث قرار گرفته است و طبق  زین «ریحق تحج » عیب تی( قابل359، 1425

  بروده  یمعدود موارد یکه ذکر شد همگ یقی( تمام مصاد218، 1429 ،یاست. )لنکران زیجا زیحق ن

مسائل  هک شود یامر مانع از آن نم نیداشتند و ا وعیش ی اص یاند که هر کدام از آنها در دوره زمان

 یهرا   یری موضروعات حروزه دارا   هیامام یفقها که نیا کما .میشمول حکم  ارج بدان مستحدثه را از

زاده،  انرد. )جعفرر   بره شرمار آورده  « مسائل مستحدثه »را از زمره  آورندگان دیاز پد تیو حما یفکر

و  ستا ییمتعارف و عقال یحق امر عیطورکه از منظر فقها امروزه ب همان بیترت نی( بد67، 1385

 یرا استفاده از قالرب حقروق   «یحق سرقفل »حقوق مانند  یقها راه مناسب انتقال بر ف یبر  یحت

قررارداد   تروان  یمر  نی( بنرابرا 15، 1425 ،یرازیو مکرارم شر   32، 1421 ،ینر یانرد، ) م  دانسته عیب

                                                           
1
، 1414)حلری،  «. قال بعض الشافعیّة: بیع سطح البیت أو علوّه للبناء بثمنٍ معلوم هو بعینه بیع حقّ البناء على ملکه »  

81) 
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 یقیادگفرت مصر   دیاستدالل با نیپاسخ به ا اوصاف در نیهمه ا دانست. با عیعقد ب یرا نوع یواگذار

 ینیاز جمله حقوق ع یاند همگ  قرار گرفته یتوسط فقها مورد بحث و بررس« حق عیب »ب که در قال

 است.  ینیع ریمصداق حق غ یفکر یها ییاست که دارا یحال در نیهستند؛ ا

 نیمعتقدند منظرور از عر   یموجود است، بر  «نیع »مفهوم  رامونیکه پ یاتیتمام نظر با وجود ا یثان

 ،یمینظر قانونگذار نبوده است. )کر قابل اشاره بودن مال مد ایو  ی ارج نیاست. بنابرا« اصل مال »

1387 ،318) 

 یمیقد فیدر تعار شهیر هیو ملموس و قابل اشاره حس یماد یئیبه عنوان ش نیاز ع یتلق نیهمچن

 یترجمه وارد نظرام حقروق   قیمقتبس از حقوق روم دارد که سپس وارد حقوق فرانسه شده و از طر

متناسرب برا اوضراع و احروال همران       در روزگار گذشته کامال  نیبرداشت از ع نیته است. اگش رانیا

 یمراد  ریر اموال، همگان اموال غ رهی( اما امروزه با گسترش دا14، 1387 ،یدیبوده است؛ )سع اراعص

 ی( و گراه 146، 1391 ،و ا وان هرزاوه  ی)سلطان دهند یقرار م یرا در کنار اموال ماد ملموس  ریو غ

و حاضررند   شروند  یقائرل مر   یشرتر یها ارزش ب   ود مانند سهام شرکت یماد ریل غاموا یاوقات برا

 یری  صوص معرامالت دارا  در زیمعاصر ن یاز فقها یبر  نیبپردازند. همچن یشتریب یآنها بها یبرا

بیع زمانى به معناى نقل اعیان یا تبادل مال برا مرال    ةکلم » که دارند یم انیب گونه نیا یفکر یها 

هاى معنوى سربب شرده کره فهمرى       پدید آمدن شرایط جدید و پیدایش حقوق و مالکیتبود؛ ولى 

 »، یا فروش «حقّ سرقفلى »حقوق نیز صادق باشد؛ مانند بیع  ةبر معاوض هجدید از بیع پیدا شود ک

 نی( بنرابرا 280، 1427 ،یرازی)مکرارم شر  «. و ماننرد آن « حقّ ترألیف  »، «حقّ ا تراع »، «حقّ نشر

دارد کره امروال    یبلکه مفهروم موسرع   ست؛ین یمحسوس و  ارج ،یماد ءیآن ش نیع رگیامروزه د

امرا   سرت؛ ین نیمعر  نیعر  قیچند حق از مصراد  هر بیترت نی. بدردیگ یبر م را در یماد ریو غ یماد

منرع معاملره آنهرا     یحرق بره معنرا    قیمصاد گری. عدم ذکر داند رفتهیاز آن را پذ یقیمصاد عیفقها ب

 یاگر در آن دوره زمران  جهینت نداشته است. در یچندان وعیحقوق در زمانه آنان ش ریبلکه سا ست؛ین

 گریکه از د یفکر یها  ییدارا عیب زیبوده است امروزه ن ریپذ مکانحق ا تصاص ا ای تیحق اولو عیب

گفرت   دیر اسرتدالل با  نیر است. در پاسخ به ا ریپذ امکان زیهستند ن ملموس ریو غ یماد ریاموال غ

است که متعلق حرق   یحال در نیباشد. ا یانتزاع -یاعتبار ایو  یمتعلق  ارج یت حق داراالزم اس

 تفاوت دارد.   یو اعتبار یاست که با مال  ارج  القانه یها  دهیدانش، اطالعات و ا یفکر

 یقرارداد واگذار تیبودن ماه عیب کننده هیارائه شده را توج یپاسخ ها بتوان مسامحتا  دیشا نیبنابرا

 ا یر و ثان سرت ین ی رارج  نیع یمتعلق حق فکر نکته مهم توجه نمود که اوال  نیبه ا دیانست؛ اما باد

 نی. برد سرت ا یگرر یاز آنهرا برر د   یکی یدو عقد، حمل آثار حقوق نیا نیب یهمان  نیاثر ا نیتر  مهم
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 اراتیر همچرون    عیدانسته شود مجموعه آثار عقد ب عیب ،یقرارداد واگذار که نیبه محض ا بیترت 

 ،یفضرول  عیر قواعرد ب  نی. همچنر شود یمجلس بر آن بار م اری  ایثمن  ری أت اریمانند   عی اصه ب

قرارداد  کهاست  یحال در نی. اگردد یم یجار زین یضمان درک ثمن و امثال آنها در قرارداد واگذار

 ییهرا   تاسر ی اص و س یها  یژگیبا و یاست که بازار یفکر یها  ییعقد  اص حوزه دارا یواگذار

 عیر اوصراف ب  نیر آن را برطررف نمرود. برا ا    یهرا  ازیموجود ن یبا قواعد سنت توان یکالن دارد که نم

 .رسد یچندان مناسب به نظر نم یقرارداد واگذار تیدانستن ماه

را مصرداق معاوضره دانسرته     یسازمان بورس و اوراق بهادار، قررارداد واگرذار   یفقه تهیکم نیهمچن

 معنا  نی. بدگردند یمعامله و مبادله م نیاست که در آن عوض یعام هر عقد یاست. معاوضه در معنا

 یمنفعرت در مقابرل هرم معاملره گردنرد نروع       ایاعم از وجه نقد، کاال  ینیکه در آن عوض یهر عقد

معاوضره   زیر ن یعرام قررارداد واگرذار    یمعنا نی( در ا249، 1387 ،یاست. )طوس« معاوضه محض»

از  ریر تعب نیر اوصراف ا  نیر . برا ا کنند یمنتقل م گریکدیدو عون را به  نیطرف رایز شود یمحسوب م

 .  کند ینم انینقل و انتقال را ب نیاحکام و آثار ا یقرارداد واگذار

است کره بره موجرب آن دو طررف دو عرون را برا هرم مبادلره          یعقد« ا ص یدر معنا معاوضه »

دو عقرد متفراوت    نیر در ا نید متعرامل قصر  که نیاست. اول ا زیدر دو چ عیو تفاوت آن با ب کنند یم

 ایدر معاوضه معوَن کاال  که یحال معون وجه نقد است؛ در ایثمن  عیدر عقد ب که نیاست و دوم ا

 :که رایمعاوضه باشد؛ ز تواند ینم یاوصاف قرارداد واگذار نیجنس است. با ا

همچرون   یمقرراتر  و نظامرات  راص  رود اسرت و     فاتیترابع تشرر   رانیر معامله در فرابورس ا اوال  

 یری دسرتورالعمل اجرا »و  «یفکرر  یهرا   یری برر دارا  یاوراق بهادار مبتن یگذار دستورالعمل سپرده»

برر آن حکمفرماسرت. روش معاملره در     «رانیر بر مذاکره اوراق بهادار در فرابرورس ا  یمعامالت مبتن

بر اساس  دی ر یِتقاضکننده و م وجود کارگزاران عرضه نیبر مذاکره است با ا یمبتن رانیا سفرابور

به موضروع   شده ادیاز مقررات  کدام  چی. در هکنند یعمل م رانیموجود در فرابورس ا یکارها و ساز

 است.   اشاره نشده یفکر یها  ییمعاوضه دارا

عرضره برا    یبلکه متقاضر  ست؛یبا کاال ن یفکر ییمعاوضه دارا رانیدر فرابورس ا نیقصد متعامل ا یثان

معامله در فرابورس و با علم به مقررات حاکم بر آن به دنبال آن است تا در مقابل  کار و ساز نشیگز

 یزنر   چانره رو بر اسراس روش مرذاکره، امکران     نیدارد. از ا افتیدر یوجه نقد متناسب یفکر ییدارا

کراال   یفکرر  یری بخواهنرد در مقابرل دارا   نیاگر طررف  یحت نی. همچندیآ یوجود مه ب نیطرف انیم

معرامالت   یاپرا یو پا هیحراکم برر تسرو    یبرا مقرررات امرر    رتیعلت مغاه توافق ب نید، اپردا ته شو
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 قرانون  232مراده   3با بند  رتیو به علت مغا ستین یتوافق قانون نیا رایز شود؛ یم یتلق کنی لم کان

 نیموجود در قروان  یمقررات قانون رایاست؛ ز مبطل ریمشروع بوده و باطل و غ مصداق شرط نا یمدن

عردم   ایر که در فرن عردم مخالفرت    شوند یمحسوب م یشرط ضمن قیمصاد یهمگ ها  نامه نییآ ای

. )محقرق  گرردد  یمر  لیآنان تحم یبر روابط قرارداد ن،ی الف آن توسط طرف یضمن ای حیتوافق صر

و مقررات  اص اسرت   طیکه معامله در فرابورس تابع شرا از آنجا گری( از طرف د285، 1393 اد،دام

 یآن وجرود دارد، متضرمن قواعرد امرر     رامونیپ نیطرف یکه امکان توافق  صوص یاردو جز در مو

 تواننرد  ینمر  نیلرذا طررف   د؛ینما یاقتضا م نیمعامالت بورس و اوراق بهادار چن یاست و نظم اقتصاد

 یاسرت، باطرل تلقر    مشرروع  ریر توافرق غ  نیکه ا از آنجا زی الف آن توافق کنند و در فرن توافق ن

است و مقررات موجود در دستورالعمل   از ابتدا در قرارداد درج نشده یشرط ییگو نیرا. بنابگردد یم

 هیسرند تسرو   لزومرا   یفکرر  یری در مقابل انتقال دارا بیترت  نی. بدماند یم یمعارن باق صورت باله ب

 .شود یم رفتهیپذ یاپای ارج از پا هیتسو ای ینقد

مصرداق مصرالحه دانسرته    را  یقررارداد واگرذار   نیسازمان بورس و اوراق بهادار همچن یفقه تهیکم

هر زمران   توان ینم وجود  نیعقود را دارد. با ا ریانعقاد در مقام سا تیاست که قابل یصلح عقداست. 

 شد به سراغ عقد صلح رفت.  جادیا یابهام یقرارداد ریکه در تفس

بره دنبرال صرلح     یفکرر  یری کننده دارا  عرضه ایاست. حال آ نیقصد متعاقد یسازنده هر عقد عنصر

نکته اشاره کرد که جوهره عقد صلح تسالم و سرازش   نیبه ا دی ود بوده است؟ ابتدا با یفکر ییدارا

اسرت کره افرراد بره موجرب آن       یعقد صلح نهاد حقروق  قتیحق ( در377، 1388 ان،یاست. )کاتوز

 نیجره بره قصرد متعاقرد    تو با نی. بنابراکنند ی ود را حل و فصل م ندهیآ یاحتمال ای یمنازعات فعل

 اند. و قبول آن را اراده نکرده جابیا یرا به قصد آنان نسبت داد که انشا یعقد توان ینم

که در طول  ستندین ییمحصور در همان عقود چندگانه آشنا نیگفت عقود مع توان یاوصاف م نیا با

برروز   یگرر ید دیر و اقتضرائات روز عقرود جد   ازهرا یاند؛ بلکره حسرب ن   شنا ته شده یمتماد انیسال

 تروان  یدسته از عقود را مر  نیاند. نمونه ا شده یی لق و شناسا یازیرفع ن یکدام برا که هر ابندی یم

 قانون برازار اوراق بهرادار قررارداد    1ماده  11مشاهده نمود. به عنوان مثال طبق بند  هیدر بازار سرما

 یبه قرارداد آتر  توان یاز جمله آنها موارد عرصه معامالت بورس و اوراق بهادار شدند که  ینینو یها

دسرته   نیر آمد تا ا وجوده ب یا  گسترده یفقه اتیچند ادب معامله اشاره نمود. هر اریقرارداد ا ت ایو 

 یبر ر  یحت ایکند و  یجعاله معرف ایسلف، استصناع  عیموجود مانند ب یاز عقود را همان عقود فقه

 برودن،   یضررر  ایر  یغرر بودن،  یهمچون ربو یانتقادات دسته از عقود داشتند و با نینظر به حذف ا
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 یتجرار  یهرا  ازیر ن یاقتضرا  هرا کر  دیر داشتند عقود جد یآن سع 1عربون و امثال عیآنها به ب هیتشب

حداقل آنها را همان عقود سابق موجرود بداننرد؛ امرا     ایبرانند، حذف کنند و  هیموجود بودند به حاش

 یمتعردد سرازمان برورس و اوراق بهرادار و شرورا      یها  تورالعملبر اساس دس دیعقود جد نیا تا ینها

 .  اندندم یو سا تار منحصر به فرد  ود باق طیبورس همچنان با شرا یعال

 کیر و  یقالرب حقروق   کیر  «یواگذار »هم کاربرد دارد.  یفکر یها  ییدر بازار دارا یاستدالل نیچن

عقرود   ریست. ممکن است گفته شود که سرا ا یفکر یها  ییدارا تی اص انتقال مالک دیقرارداد جد

بره عقرد قررارداد     یازیر ن جره ینت باشرند؛ در   قرارداد داشته نیبا ا یعملکرد مشابه توانند یم یکیتمل

. دیر آ یوجرود مر  ه ب ی اص ازیرفع ن یگفت هر قرارداد برا دیحال با نیبا ا شود یاحساس نم یدیدج

 .  طلبد یم  اص  ود را یها ابزار زین یفکر یها ییحوزه دارا

 یقرانون مردن   10موضروع مراده    یقررارداد  صوصر   کیر  تا یرا ماه یواگذار توان ینم گریطرف د از

هسرتند   یانعقراد هرر قررارداد    یها که مبان قرارداد یصورت جز قواعد عموم نیدر ا که رایدانست؛ ز

نسربت   شود تا یامر سبب م نیو هم میندار اریعقد در ا ت نیآثار ا ریدر صوص سا یحکم مشخص

  نی. برد میبا  الء مواجه باش دهد یر  م یفکر یها  ییدر بازار دارا یانعقاد قرارداد واگذار بابه آنچه 

 یهرا   اسرت یامرر  رالف س   نیکه ا میا  آن رها سا ته یآثار اساس نییمهم را بدون تع یعقد بیترت

 یهرا   یری دارا یاد واگذارقرارد رسد ینظر م  به بیترت  نیاست. بد یفکر یها  ییاز دارا تیکالن حما

 نیو قصرد متعاقرد   شرود  یکار بسته مه ب یفکر یها  ییاست که در حوزه دارا نیعقد مع کی یفکر

 یبرر قانونگرذار اسرت کره عررف عملر       ترا  یاست. نها یگریو نه عقد د یقرارداد واگذار کیانعقاد  زین

 .دینما نیا آن را تدوکند و قانون متناسب ب ییبازار را شناسا نیگران ا  معامله انیموجود م

 

 

 

                                                           
1
آن، مجلره مطالعرات    یفقهر  یو چرالش هرا   یمحمد، قرارداد آتر  دیس ،ینی: حسر.ک نهیزم نیدر ا شتریمطالعه ب یبرا 

 یمرال  یابزارهرا  یفقهر  یبررسر  د،یر مج ،ییرضا نیو همچن 108 ، ص1388مستان و ز زییشماره سه، پا ،یاقتصاد اسالم

 ریعصمت پاشا، فلسرفه و سر   داهلل،یعب نیو همچن 42و  41ص ص ،1382 زییدوره سوم، پا ،یمشتقه، مجله اقتصاد اسالم

 ،1382، بهرار  مشماره نهر  ،یمجله اقتصاد اسالم ،علی ،یصالح آبادترجمه  ،یفقه دگاهیمشتقه و د یمال یابزارها یتکامل

دوره سروم،   ،یاقتصراد  یمشرتقه، مجلره جسرتارها    یابزارهرا  یفقه یبررس ،یغالمعل ا،ین یمعصوم نیو همچن 138ص 

 .176، ص 1385و زمستان  زیی، پامشماره شش
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 صورت محدوده ب یفکر ییبر دارا یاوراق بهادار مبتن یبردار  عرضه حق بهره -3

صورت محدود ه اما ب قیبه دو طر یفکر ییبر دارا یاوراق بهادار مبتن یبردار  روش حق بهره نیدر ا

بره طررف مقابرل منتقرل      «نیمدت زمان مع » یبرا یبردار  . در روش اول حق بهرهشود یمنتقل م

 .  شود یمنتقل م یبه متقاض «نیمقدار مع » یبرا یبردار  و در روش دوم حق بهره شود یم

 یهرا  قررارداد  -یشرنهاد یپقرانون نمونره    10در مراده   ست؟یها چ قرارداد نیا یحقوق تیماه حال

 رنرده یگ سرانس یکه ل یفکر یها  ییدارا یانحصار سانسیل یها آمده است که قرارداد یفکر تیمالک

باشد، مقررات  سهیقابل مقا یبا قرارداد واگذار که یحد تا سازد یم حق  یذ ایرا مالک حق  یانحصار

شود   ( ممکن است گفتهBrennan et al, 3. )شود یحکمفرما م یسانسیل نیبر چن یواگذار ردادقرا

. در پاسرخ  ابدی ینفس اوراق بهادار انتقال م بلکه صرفا  شود؛ یمنتقل نم یفکر ییها دارا  روش نیدر ا

است کره   یا  هر نوع ورقه »قانون بازار اوراق بهادار، اوراق بهادار  1ماده  24گفت به موجب بند  دیبا

اوراق  نیر ا جره ینت در«. منفعت آن باشد ایو  نیمالک ع یل براقابل نقل و انتقا یمتضمن حقوق مال

 یهرا   یری واقرع دارا  بر وردار اسرت. در  یفکر ییاز دارا یاز آن دارد که دارنده از حقوق ناش تیحکا

نفس آنها ارزش داشته باشد؛ بلکه آنچره ارزش   داشتن اریکه در ا ت ستندین یاموال محسوس یفکر

 نیا یمبرز  ارج زیاز حقوق است که تنها به دارنده آن تعلق دارد و اوراق بهادار ن یا  دارد مجموعه

 آن بهرره  یاز حقوق مال دهند یاوراق اجازه م نیو به مالک ا ابندی یحقوق هستند که نقل و انتقال م

مرانع از آن   شرود  یمنتقرل مر   هرادار اوراق ب صررفا   رانیدر فرابورس ا که نیا جهینت . دردینما یبردار 

 مند گردد.    داشته است بهره یفکر ییکه مالک دارا یاز حقوق هیال  که منتقل ستین

 رالف   است؛ اما بر ینظر گرفته شده است قرارداد واگذار قسم انتقال در نیا یکه برا یحقوق قالب

 یدر روش سروم واگرذار   ،گرردد  یمنتقرل مر   تیر اسرت و مالک  1مطلق یروش دوم که در آن واگذار

بره اعتبرار مکران     -2به اعتبار زمان   -1به سه اعتبار قابل تصور است:  یئجز یاست. واگذار 2یئجز

و  یصرنعت  یها  قانون ثبت ا تراعات، طرح ییاجرا نامه  نییآ 51حق ها. ماده  قیبه اعتبار مصاد -3

 یشنا ته است. واگرذار  تیبه رسم )به اعتبار مکان( را یو جزئ یکل یانواع واگذار زین یعالئم تجار

تناسرب دارد و آن   یبنرد   میتقس نیشق با ا کیتنها در  ردیگ یصورت م رانیفرابورس ا قیکه از طر

  کننرده، حرق بهرره     است که به موجب آن عرضره  نیزمان مع یبرا یبردار  حق بهره یحالت واگذار

 .     ندک یمنتقل م یبه متقاض نیمدت زمان مع ی ود را برا یفکر ییاز دارا یبردار

                                                           
1
 Total Assignment. 

2
 Partial Assignment. 
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است که به موجرب آن     کار گرفتهه را ب یبخش یها  یاز واگذار یگرینوع د رانیفرابورس ا نیهمچن

 نیر . در اشرود  یمنتقرل مر   هیال  به منتقل نیمع راژیت ایمقدار  یبرا یفکر ییاز دارا یبردار  حق بهره

 نی. چنر کنداستفاده  یفکر یی ود از دارا داتیاز تول ینیتنها در مقدار مع تواند یم هیال  قسم منتقل

 ی. واگرذار گشرت  یمنتقل م سانسیقرارداد ل قیاز طر کایآمر یفکر ییدارا یالملل  نیدر بازار ب یحق

و تنهرا   شرود  یشرونده منتقرل نمر     بره واگرذار   یفکر ییاصل دارا تیکه مالک ثیح نیاز ا زین یئجز

، 1384 ،همکراران و  فریدارد )شر  ییهرا   تیمحدود هیال  و منتقل ابدی یانتقال م یاز آن به و یحقوق

بره همران تعرداد     توانرد  یشونده تنهرا مر    قسم واگذار نیمشابهت دارد. در ا سانسی( با قرارداد ل105

 کند.  یبردار  بهره یفکر ییمجاز شده است، از دارا قیطر نیکه معامله کرده و از ا یاوراق بهادار

برر   یعاملره اوراق بهرادار مبتنر   قسرم از م  نیسازمان بورس و اوراق بهادار در  صوص ا یفقه تهیکم

 یفکرر  یری که در بازار دارا یبردار  مجوز بهره یقرارداد واگذار تیماه : »دارد یم انیب یفکر ییدارا

 نیعر م ی ود را در مقابل مبلغ یبردار  مجوز بهره ،یفکر ییمطرح است و به موجب آن صاحب دارا

 توانرد  یمر  یاز منظر فقه کند، یواگذار م یگریبه د ن،یمع راژیت دیتول یبرا ای نیمدت زمان مع یبرا

   1«.ندارد یمصالحه باشد و اشکال ایقرارداد معاوضه 

. امرا در  شوند یهم معاوضه محسوب م یبخش یها  ینظر باشد واگذار عام مد یمعاوضه در معنا اگر

. سرت یا رص ن  یعقرد معاوضره در معنرا    ،یقررارداد واگرذار   نیشر یپ یها  بنا به استدالل زین نجایا

 نیر ا .منعقد شده اسرت  یئصورت جزه ب یروش قرارداد واگذار نیاضافه نمود که در ا دیبا نینهمچ

 کره  یحرال  اسرت؛ در  یو به اعتبار مقدار و مردت مروقت   ستین یشگیو هم یدو جهت قطع زانتقال ا

 یبلکره کرارکرد   رفتره؛  یکرار نمر  ه بر  یدر مقام انتقاالت موقت گاه  چیه یمعاوضه از منظر سابقه فقه

 یو منفعت مال مورد معاوضه قرار م نیمالک ع شهیهم یبرا هیال  داشته است و منتقل عیهمچون ب

 سرا ته  یانسان را برآورده م ییابتدا یازهایعقد معاوضه و مبادله کاال به کاال ن انیب  نیاست. بد شده 

 نی. همچنر ستین یفکر یها  ییدارا یانتقال جزئ یبرا یمناسب یمعاوضه قالب حقوق نیاست. بنابرا

 یواگرذار  یبرا یمناسب یعقد صلح قالب حقوق شد،  انیمطلق ب یکه در واگذار ییها  نا به استداللب

عقرد اجراره    ترا  یماه یبخشر  یهرا   یواگذار ای. حال پرسش قابل طرح آن است که آباشد ینم یئجز

 هستند؟

 حرق بهرره   یواگرذار  »ه کر  دارد یم انی صوص ب نیسازمان بورس و اوراق بهادار در ا یفقه تهیکم

اسرت و قررار    دیر به عنوان قرارداد اجاره محل ترد نیمقدار مع ایمدت  یبرا یفکر ییاز دارا یبردار 

                                                           
1
 .04/04/1393مور   91سال هشتم، جلسه شماره  ،یفقه یتخصص تهیکمصورت جلسه  
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است کره بره موجرب آن     یاجاره عقد » یقانون مدن 466طبق ماده   1«.شد از مراجع استفتاء شود

اجراره  مورد  » یقانون مدن 467طبق ماده  نی. همچن«شود یجره مأمست نیمالک منافع ع ،جرأمست

و آن  میبردان  زهرا یچ یرا در معنا اءیاگر اش بیترت  نیبد«. انسان باشد ای وانیح ای اءیممکن است اش

 ااز آنج نیآن است. بنابرا قیاز مصاد یکی یفکر ییدارا م،یمحدود نکن یو  ارج یماد قیرا به مصاد

 یا  بلکه مجموعره  شود؛ یاوراق در عالم  ارج منتقل نم نیموضوع ا ییبا انتقال اوراق بهادار، دارا که

 یری واسطه آنهرا دارا ه که ب گردد یآن منتقل م تیو قابل حما یارزش اقتصاد یدارا یاز حقوق قانون

و مقردار   تکره بره اعتبرار مرد     زیر را ن یبخش یواگذار توان یلذا م کند؛ یم دایپ ینمود  ارج یفکر

در صروص اجراره    یفقهر  تره یکم دیترد لیاز دال یکی دیشا عقد اجاره دانست. ینوع شود یمنعقد م

جر در مردت اجراره   أاسرت و مسرت   یکر یتمل یباشد که اجاره عقد نیا یبخش یبودن قرارداد واگذار

شرود   ینم نییبه اعتبار مقدار که در آن مدت تع یبخش یدر واگذار نی. همچنشود یمالک منفعت م

 گفت: توان یاستدالل م نیبحث ندارد. در پاسخ به ا تیاجاره قابل

منتهرا   مانرد  یمر  ینسبت به آن همچنان باق یفکر ییعلقه مالکانه مالک دارا یبخش یدر واگذار اوال 

اذن در  ایاز اباحه انتفاع  شیب یزیانتقال حق چ نیو ا ردیگ یاز آن حقوق انتقال صورت م ییدر جز

 نراقص  کیر تمل نیر چنرد ا  است هر یکیعقد تمل کی تا یماه یقرارداد واگذار رایانتفاع صرف است؛ ز

منفعرت آن را منتقرل    صررفا   نیمالرک عر   زیر محدود شده است. در عقد اجراره ن  یاست و به اعتبار

  یبرردار   که مجوز انرواع بهرره   یقرار دارد. اگر حقوق یو ملکیمال در ما نیهمچنان ع یول کند؛ یم

 رداددر آن صرورت انتقرال آنهرا در قالرب قررا      میاست را منفعت آن بدان یفکر ییاز دارا یقانون یها

منفعت  ایاگر منفعت  انه، سکونت  بیترت  نی. بدکند یم دایبه عقد اجاره شباهت پ یبخش یواگذار

 سرت؟ یچ یفکرر  یری کره منفعرت دارا   دیپرسر  دیباشد با یو منفعت انسان، کار و دیپول، قدرت  ر

 تیر و تحرت حما  یانحصرار  یهرا   یبرردار   مانند حق ا تراع انواع بهرره  یفکر ییمنفعت مسلم دارا

 ایر زمران، مکران    ثیر از ح یئر صرورت جز ه بر  هرا   یبردار  بهره نیدارنده آن است. حال اگر ا یونقان

همچنان علقره مالکانره    یفکر ییمالک دارا که یحال نیمنتقل شود در ع یگریها به د  حق قیمصاد

 عقد اجاره دانست.   یقرارداد مزبور را نوع توان ی ود را حفظ کرده است، م

 یممکن است گفته شود در عقد اجاره الزم است تا مدت مشخص شرود؛ امرا در قسرم واگرذار     ا یثان

کره   یقانون مدن 468طبق ماده  جهینت در کنند؛ ینم نییرا تع یمدت نیبه اعتبار تعداد، طرف یبخش

از درجره   یعقرد  نیچن« باشد و اال اجاره باطل است نیمع دیمدت با ایدر اجاره اش » دارد یمقرر م

                                                           
1
در:      یسرررررررازمان برررررررورس و اوراق بهرررررررادار قابرررررررل دسترسررررررر   01/10/1392 برررررررر مرررررررور   

http://rdis.ir/NewsDetail.asp?NewsID=161    
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ضرابطه   نییتع قیطر نیتر  عیمدت شا نییگفت تع توان یم رادیا نیساقط است. در پاسخ به ا اعتبار

بابرت   نیر طرف گردد و از ا بر نیبوده است که جهل طرف نیمقدار قابل استفاده است و حکمت آن ا

مردت اجراره از    : »دارد یم انیقانونگذار ب یقانون مدن 469جهت در ماده  نیدچار غرر نشوند. به هم

مدت ذکر نشرده باشرد از    یمقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدا نیطرف نیکه ب شود یشروع م یروز

مردت   نیری تع یقررائن موجرود بررا    قنیقانونگذار از قدر متر  زین نجایدر ا«. وقت عقد محسوب است

 لهیوسر   نیو بد داند ید عقد مانعقا خیمهلت را تار یابتدا نیو در فرن سکوت طرف دینما یاستفاده م

اگر بتوان مقدار قابل استفاده را  بیترت  نینشود. بد یاست تا به غرر منته نیصدد رفع جهل طرف در

مرتفرع   نیکره جهرل طررف    یمانند تعداد دفعات قابل استفاده مضبوط نمود به نحو یگرید قیاز طر

 ست؛ین مشخصچند مدت  هر رایز م؛ینوجود ندارد تا قرارداد مزبور را باطل بدا یهیتوج گریگردد، د

ورقره اوراق   500اگرر تنهرا    بیترت  نیمحدود است. بد یبردار  که بهره دانند یاما هر دو طرف عقد م

 رود   داتیر از همران تعرداد در تول   صرفا  تواند یم هیال  منتقل شده باشد، منتقل یبهادار حق ا تراع

محقرق   سرانس یل ادقررارد  قیر از طر کایآمر یفکر یها  ییدر بورس دارا یهدف نی. چندیاستفاده نما

آن چنردان برا    ریانتقال و تفس نیا ستین یکیعقد تمل تا یماه سانسیکه قرارداد ل و از آنجا گشت یم

 .شود یمشکل مواجه نم

بره   میتروان  ینمر  میبمران  یبرده شده توسط قانونگذار براق  کاره اگر همچنان به ظاهر الفاظ ب نیبنابرا

 یاوصاف قرارداد واگرذار  نی. با امیده یحل و فصل هستند پاسخ مناسب ازمندیکه ن یدیمسائل جد

 دانست. کیبه عقد اجاره نزد ینوع  به توان یم زیبه اعتبار مقدار قابل استفاده را ن یبخش

قواعرد   ازمنرد یبازار  اص است و ن کی یفکر یها  ییبازار دارا که نیاوصاف با توجه به ا نیهمه ا با

 نیمعرامالت اسرتخراج گردنرد. در همر     نیر ا یبر آن است که قواعد بازار لیتما باشد ی ود م یبوم

  نی. برد رسرد  یبه نظرر نمر   یموجود راهکار چندان مناسب نیها به عقود مع قرارداد نیا هیراستا تشب

از  یکره دارد، نروع   یرا در اقسرام متنروع   یقرارداد واگذار یهاتیبا ارائه توج توان یچند م هر بیترت

عقرود   یاز عدم تناسرب قواعرد حقروق    یناش یموجود دانست اما همچنان مشکالت عمل نیعقود مع

 برجاست. پا یفکر یها  ییبازار دارا ییموجود با عقود مبنا
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 یریگ جهینت

از  یکر ی یرو نیر دارد. از ا یآنهرا بسرتگ   یساز  یتجار تیبه قابل یفکر یها  ییدارا یارزش اقتصاد

  یری بتوانند، دارا نیاست که به موجب آن مخترع یطیردن شراآو  حوزه فراهم نیاهداف قانونگذاران ا

در  دهیر راسرتا برورس ا   نی. در همندینما یاقتصاد یها  تیفعال یقی ود را وارد بازار حق یفکر یها

 یری برر دارا  یقانون برنامه پنجم توسعه، معامله اوراق بهادار مبتن 17ماده  یدر راستا رانیفرابورس ا

 رهیمرد  تأیر برورس و ه  یعال یآن توسط شورا یقانون یکارها و را به راه اندا ت و ساز یفکر یها 

 شد. دهیشیسازمان بورس و اوراق بهادار اند

اسرت کره    یبازار، قرارداد واگذار نیمورد استفاده در ا یموجود قالب حقوق یحقوق ینهادها انیم از

 یوجرود چهرار روش بررا    نیر . با اگردد یواگذار م هیال  به منتقل یفکر ییدارا تیبه موجب آن مالک

هرا    روش نیااز  یکی. در رود یکار مه ب رانیدر فرابورس ا یفکر ییبر دارا یانتقال اوراق بهادار مبتن

شرکت واگذار  نیبه ا یفکر ییدارا تیو سپس مالک شود یم سیسأ اص ت یشرکت سهام کیابتدا 

 هیر ال  مطلق بره منتقرل   یقرارداد واگذار قیاز طر یفکر ییکامل دارا تی. در روش دوم مالکگردد یم

 یئر و جز یصورت بخشر ه ب یفکر ییبر دارا ی. در نوع سوم و چهارم اوراق بهادار مبتنشود یواگذار م

 .گردد یاعطا م هیال  مقدار و تعداد به منتقل ثیاز ح

ق سازمان برورس و اورا  یفقه تهیدانان و کمحقوق یبر  هیگرفته از ناح  صورت یها  تالش  الف بر

 نیر بره ا  دیر موجرود، با  یعقرود سرنت   قیاز طر یفکر یها  ییدارا تیانتقال مالک هیبهادار جهت توج

 راامروز  یاقتصاد یازهاین توانند یما نم یموجود در نظام حقوق نیاذعان داشت که عقود مع تیواقع

 راص   یازهرا یو ن یآن است که قواعد حقروق  ازمندین یفکر یها  ییبازار دارا میبرآورده سازند. تنظ

صرلح،   ع،یموجود مانند ب یمعامالت به عقود سنت نیا هیتشب صورت نیا ریشود. در غ دهیبازار د نیا

امرا   رد؛یر گ یانجام م یعلت وجود تشابه در احکام قانونه موارد ب یچند در بر  اجاره هر ایمعاوضه و 

را  یقانون یها  الء تواند یاست نم یفکر یها  ییحوزه دارا اتینظر گرفتن واقع که بدون در از آنجا

بره فررد    برازار منحصرر   نیر آن عقود با اقتضائات ا یشاهد عدم تناسب احکام قانون جهینت کند؛ در  پر

 .  میهست
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Legal Analysis of Security Based Intellectual Property Transactions 

at Iran's Farabourse 

D.r Shahrzad Haddadi
1 

 

Abstract 

One of the exchangeable securities at Iran's Fara bourse is Intellectual Property 

based securities. There are four different ways to exchange these Intellectual 

Property based securities which are all based on the familiar Contract that is 

called Assignment Contract. According to this kind of contract " Assignment", 

the assignee (who receives the Intellectual Property)  will enjoy all rights and 

obligations of the assigner (who delivers Intellectual Property ) ; therefore the 

assignee may employ and enjoy all required facilities in this regard, which are 

provided for the owner of the intellectual Property. This Assignment Contract 

causes legal specialists and Practitioners and Feqhi Committee members of 

Stock Exchange Organization to compare this practice with Civil Law existing 

contracts like Selling Contract, Solh Contract, Exchanging Contract or Leasing 

Contract. Whereas this Contract can not be the same as any of the 

aforementioned contracts (Selling Contract, Solh Contract, Exchanging 

Contract and Leasing Contract) and has various differences which are it's own 

qualifications. So it seems that Assignment Contract is an especial and unique 

Contract with different specifications which make it a new Contract. 

keywords: Intellectual Property, Securities, Farabourse, Assignment Contract, 

Transactions. 
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