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   دهيچك
 ها دولت و داشته اي مالحظه قابل رشد المللي بين (صكوك) اسالمي بهادار اوراق بازار گذشته، هاي سال در
 اوراق ايـن  انتشـار  طريق از مالي تأمين به و اند شده وارد بازار اين در جهان سطح در گوناگون هاي بنگاه و

 در حـاكم  قـانون  ويژه به و حقوقي چارچوب اسالمي، بهادار اوراق انتشار مهم ابعاد از يكي .اند كرده اقدام
 مشكالت بروز يلدل به كه شود يم آشكار هنگامي يژهو به مسئله اين يتابزارهاست. اهم نوع ينا معامالت

 يـن ا شـود. در  يدعـو  طرح مشكل رفع يبرا قرارداد، يها طرف از يكي توسط تعهدات يفايا عدم از يناش
 و يحقـوق  چـارچوب  اهميـت . شـود  مي يداور آن براساس و رجوع حاكم قانون به اول درجه در صورت
 معـامالت  بـر  حـاكم  قـانون  اگـر  و شـد  خواهـد  يشترب المللي ينب صكوك انتشار هنگام به حاكم، قانون

   داشت. خواهد وجود يدعاو بروز حالت در يژهو به مشكل بروز امكان نشود، انتخاب يدرست به صكوك
 يفي،توص يليتحل روش از يريگ بهره و يا كتابخانه مطالعات از استفاده با تا شود مي تالش مقاله ينا در

 ينا مهم ابعاد از يكي عنوان به المللي ينب بعد در يژهو به صكوك انتشار بر حاكم قوانين و يحقوق چارچوب
 قانون ينهزم در موجود تجارب يبررس با راستا ينا در. شود يبررس ياسالم يمال و اقتصاد ينهزم در ابزارها
 بـه  مربـوط  الزامـات  مختلـف،  يكردهـاي رو يبررسـ  و كشـورها  ديگـر  در صكوك معامالت بر حاكم

  . است شده يينتب يرانا يهسرما بازار در يحقوق بسترسازي
 يبـرا  حـاكم  قانون انتخاب درخصوص موجود رويكردهاي ترين مهم اكنون هم پژوهش يجنتا براساس
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 الزم حقـوقي  چـارچوب  تعيين سازوكار كه گيرد قرار مدنظر يگوناگون مالحظات آن يحقوق چارچوب
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   مقدمه

 و یاقتصـاد اندیشـمندان اسالم، شریعت اصول با متعارف بهادار اوراق از بسیاری مغایرت دلیل به
 طراحـی بـه اقـدام رو یـنانـد. ازا برآمده اوراق گونـه ینا یبـرا یگزینجا ارائه درصدد یاسالم یمال

) یاسـالم بهـادار (اوراق 1صـکوک نام به آنها کاربرد گسترش با که اند کرده اسالمی مالی ابزارهای
 جوامـع یازهـاین بـا متناسـب ی،شـرع مقـررات و ضوابط یترعا با اند توانسته آنان. یافتند شهرت
 ینا یراخ یها سال کنند. در یطراح صکوک نام به اسالمی بهادار اوراق از یگوناگون انواع ی،اسالم
اند.  شـده منتشـر و یطراحـ هـا دولت و ها شـرکت توسـط بارهـا و داشـته یریچشـمگ رشد ابزارها
 به نسبت یخوب اقبال گذشته سال چند در یرمسلمانغ یکشورها یبرخ یحت و یاسالم یکشورها
   .است یافته یشافزا یادن در صکوک انتشار حجم و اند داده نشان صکوک انتشار و یطراح

 منتشـر صـکوک نیـز المللـی بین بازارهـای در داخلی، بازار بر افزون اسالمی کشورهای برخی
 بخـش گرچـه دهنـد، می تشکیل دولتی شبه نهادهای و ها دولت را صکوک ناشران عمده. اند کرده

 انتشـار حجـم بیشـتر. اسـت بـوده برخـوردار صکوک انتشار در ای فزاینده رشد از نیز خصوصی

 است. بـا بوده یسعود یالر و یمالز ینگیتر یژهو به کشورها یداخل پول واحد برحسب صکوک

 اسـت داشـته زیـادی افزایش المللی ینب صکوک انتشار موارد تعداد گذشته یها سال در این وجود
)IIFM, 2018, p. 59 .(  

 عنوان به همواره کشور، از خارج گذاری یهسرما یا و یمال ینتأم یبرا یخارج منابع از استفاده

 از یکیاست.  بوده مطرح یمال ینتأم و گذاری یهسرما یساز متنوع یبرا رو  یشپ های ینهگز از یکی

 وجـود المللـی ینب سطح در آن از استفاده امکان و شده فعال کشور در اکنون هم که هایی یتظرف

 حتماً  که است یمقدمات و بسترها یازمندن امر یناست. ا المللی ینب صورت به صکوک انتشار دارد،

 و یداخلـ ناشـران و گذاران یهسـرما یمنـد بهره ینـهزم آنها کردن فراهم با و شود توجه آنها به یدبا
  . شود یامه یمال یابزارها یلقب ینا از یخارج

 چـارچوب صـکوک، جملـه از و بهـادار اوراق انتشـار بـا رابطه در مهم های زیرساخت از یکی
2حاکم قانون ویژه به و حقوقی

 یاز ابعاد مهم اقتصاد و مال یکیعنوان  نوع ابزارها به یندر معامالت ا 
 یلدل که بـه شود یآشکار م یهنگام یژهو قانون حاکم بر معامالت صکوک به یتاست. اهم یاسالم

 رفـع مشـکل یقـرارداد، بـرا یها ز طرفا یکیتعهدات توسط  یفایاز عدم ا یبروز مشکالت ناش

 یو براسـاس آن داور شـود یصورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع م ینشود. در ا یطرح دعو
                                                           
1. Sukuk     2. Governing law  
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 المللـی ینو قانون حاکم، بـه هنگـام انتشـار صـکوک ب یچارچوب حقوق یت. اهمگیرد یصورت م
انتخـاب نشـود، امکـان بـروز  یدرسـت خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معامالت صـکوک به یشترب

دربـاره  یگونـاگون یکردهایاکنون رو وجود خواهد داشت. هم یدر حالت بروز دعاو یژهو مشکل به
 یکردها،رو یناز ا یکوجود دارد. هر المللی ینانتشار صکوک در سطح ب یانتخاب قانون حاکم برا

حـاکم بـر  یطضـوابط و شـرا یـیناز آنهـا در تع یکلوازم و تبعات خاص خود را دارد و انتخاب هر
  خواهد گذاشت.  یرو مراجعه به دادگاه تأث یهنگام طرح دعو یژهو صکوک به

 یلـیاز روش تحل یـریگ و بهره یا با استفاده از مطالعـات کتابخانـه شود یمقاله تالش م ینا در
 المللـی یندر بعـد ب یژهو و قانون حـاکم بـر انتشـار صـکوک بـه یمسئله چارچوب حقوق یفی،توص

قانون حاکم بر معامالت صـکوک  ینهتجارب موجود در زم یراستا ضمن بررس ینشود. در ا یررسب
رابطـه  یندر ا یرانا یهمختلف، الزامات مربوط به بازار سرما یکردهایرو یکشورها و بررس یگردر د
  خواهد شد.  یینتب

  
  پژوهش ضرورت و تیاهم. ١

 اوراق و بـورس سـازمان )،یالدیمـ ٢٠٠۵( یشمسـ ١٣٨۴ سال در بهادار اوراق قانون یبتصو با
 توسـعه و یطراح ینهزم ی،فقه یتهکم یجادا با و شد یلتشک یهسرما بازار ینظارت نهاد عنوان به بهادار
 بـا ).١٣٨۴ ی،اسالم یکرد (مجلس شورا فراهم را یعتشر با منطبق یننو یمال ینهادها و ابزارها
 نظـارت و معاملـه انتشـار، موضـوع در یمرکـز بانـک های یتمسئول از یبرخ قانون، ینا یبتصو
 ابزارها توسعه قانون یبتصو شد. با واگذار بهادار اوراق و بورس سازمان به یاسالم یمال یابزارها

 ینـهزم و )١٣٨٨ ی،اسـالم یشد (مجلس شورا یلتکم یندفرا ینا ،١٣٨٨ سال در یمال ینهادها و
 یشب یهسرما بازار در مشارکت اوراق معامالت انجام یزن و یرانا یهسرما بازار در صکوک انتشار یبرا
  ). SEO, 2014, p. 66شد ( فراهم یشپ از

 انتشـار تجربـه تـاکنون یـران،ا یهسـرما بـازار در یداخل صکوک متعدد موارد انتشار وجود با

 منتشر یبانک نظام یقطر از یارز صکوک مورد یک ندارد. تنها وجود یرانا در المللی ینب صکوک

 عنـوان اطالق یدشا المللی، ینب صکوک یبرا الزم های یژگیو و یارهامع به توجه با که است شده

 بـا ١٣٨٩ سال در یارز صکوک یننباشد. ا درست چندان یزن اوراق ینا یبرا المللی ینب صکوک

 اوراق قالـب در کشـور، کـل ١٣٨٩ سـال بودجـه قـانون واحده ) ماده٣بند ( جزء (ج) به استناد

 یدانم مانده یباق یفازها یلتکم یراستا در پارس گاز و نفت شرکت یمال ینتأم هدف با مشارکت

 در و مرحله چهار یط ملت، بانک یتعامل با صکوک ینشد. ا منتشر یجنوب پارس مشترک یگاز
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 انتشـار) یـالیر مشارکت اوراق یالر یلیاردم هزار ۴٠ همراه (به یورو یلیاردم ١٫٢ مبلغ به مجموع

 تشـدید دلیل بـه ارزی، مشـارکت اوراق فـروش بـرای گرفتـه صـورت هـای تالش وجود با. یافت

 به باید که گونه آن ها تالش ین، ا١٣٩٠ سال اوایل در ارزی متالطم شرایط بروز و بانکی های تحریم
 سـالیان طـی و نبـود آمیز موفقیـت ١٣٨٩ سال از بعد ارزی مشارکت اوراق فروش و ننشست ثمر

 حـالی در ایـن. اسـت نداشـته المللـی بین صکوک بازار در چندانی حضور ایران، کشور نیز اخیر

 شـد، گفته طورکه همان و است داشته زیادی رشد دنیا سطح در المللی بین صکوک بازار که است

 اند داشـته فعـالی حضـور بـازار ایـن در مـالزی و امـارات همچـون اسـالمی کشـورهای برخـی
  ). ١٧، ص١٣٩۵ ی،(خوانسار

 ها زیرساخت تقویت به تواند می ارزی منابع جذب برای المللی بین صکوک ظرفیت از استفاده
 حضور زمینه و کند کمک نفتی درآمدهای به اتکا کاهش نیز و ایران در عمرانی های طرح اجرای و

 یـک وجـود راسـتا ایـن در. آورد فـراهم را المللـی بین اسـالمی سـرمایه بازارهـای در ایران فعال

 آمیز موفقیت در ای ویژه نقش المللی، بین سطح در اوراق این انتشار برای مناسب قانونی چارچوب

  .داشت خواهد المللی بین عرصه در داخلی ناشران برای کافی اعتبار و وجهه ایجاد و امر این بودن
 تر سـاده آن یاقتصـاد و یقـانون مسـائل کشـور، داخل در یاسالم بهادار اوراق انتشار هنگام

 یحقـوق و یقـانون چـارچوب گیـرد، یم صورت کار ینا المللی ینب یبازارها در یوقت یول است؛
 یمهم نقش اوراق، یبرا مناسب حاکم قانون یک انتخاب و دارد یادیز یاربس یتاهم اوراق انتشار
 و نقـش یبررس رو ینداشت. ازا خواهد یندهآ در آن یاحتمال یدعاو در هم و اوراق انتشار در هم
 یبازارهـا یـتظرف از اسـتفاده جهـت صکوک انتشار در حاکم قانون و یحقوق چارچوب یتاهم
 در موجـود یها چالش رفع و نماید یم یضرور یاسالم یمال یابزارها یقطر از المللی ینب مالی

 یمـال مـراودات یشافـزا و یخـارج گذاری یهسـرما گسـترش در یمهمـ نقش تواند یم ینهزم ینا
  . یدنما یفاا المللی ینب

 

  پژوهش اهداف. ٢

 صکوک انتشار بر حاکم قانون و یحقوق چارچوب به مربوط ابعاد یبررس پژوهش ینا یاصل هدف
 ینـه،زم یـنا در المللـی ینب تجـارب بـه توجه با ینا اساس است. بر یرانا یمال نظام در المللی ینب

 یبررسـ آنهـا انتخـاب یـلدال و المللـی ینب صـکوک بـر حاکم قانون ینهزم در موجود یکردهایرو
 یبـرا آن هـای داللت ینه،زم ینا در شده مطرح یها نمونه و تجارب یبرخ یبررس ضمن و شود یم

  :است ذیل شرح به مقاله این اصلی یها پرسش ینشد. بنابرا خواهد یحتشر یرانا یهسرما بازار
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  یست؟و قانون حاکم بر معامالت صکوک چ یچارچوب حقوق یت. نقش و اهم١
 یاند و ابعاد حقوق قانون حاکم بر معامالت صکوک کدام ینهموجود در زم یکردهایانواع رو .٢

  آنها چگونه است؟
  قانون حاکم بر معامالت صکوک چگونه است؟ ینهدر زم یگرد ی. تجارب کشورها٣
  اند؟ کدام یرانا یه. الزامات مربوط به قانون حاکم بر معامالت صکوک در بازار سرما۴
  

  قیتحق نهیشیپ. ٣

 شـده انجـام یـادیز یهـا پژوهش یـرانا و جهان سطح در یاسالم یمال یابزارها ینهزم در تاکنون
 ابزارها ینا متعارف، یمال نظام مقابل در یاسالم یمال صنعت رشد با یراخ یانسال در یژهو است. به

، »صـکوک یسـتیچ« ینـهزم در ی،موضـوع لحاظ بـه هـا پژوهش این. اند یافته یتاهم یشپ از یشب
و » صـکوک بـودن یشـرع«، »آن یریکارگ بـه ضـرورت و صـکوک یـتاهم«، »صـکوک کـارکرد«
 هـای پژوهش یاست. برخ بوده یخارج و یداخل پژوهشگران توجه مورد» صکوک انواع یطراح«

  .اند پرداخته صکوک گذاری مقررات و حقوقی های جنبه به حوزه این
 در نکـول بـه مربوط دعاوی و حقوقی مسائل تحلیل و بررسی به ای مقاله در )٢٠١٠( صالح

 پشـتوانه از صـکوک ایـن در گذاران سرمایه که است رسیده نتیجه این به و پرداخته نخیل صکوک

  .اند نبوده برخوردار غربی حقوقی نظام چارچوب در خود منافع از حمایت برای الزم حقوقی
 یجـهنت یـنا بـه صـکوک در نکـول از مهـم مورد چهار یلتحل با )٢٠١٣( یرظه و وینبرگن ون

 بـه یهشـب را صـکوک کـه اند بوده یا گونه به یحقوق ضوابط و یطشرا موارد، یشترب در که اند یدهرس

 فصل و حل در یاسالم المللی ینب ینهادها نقش بر ینهمچن است. آنها کرده متعارف قرضه اوراق

  .اند داشته یدتأک صکوک یدعاو
 صکوک یدنامهام مورد ده در حاکم قانون به مربوط ضوابط یبررس با )٢٠١۴a( حسن و ُاسینی

 حـل یبـرا یگزینجـا سـازوکار عنوان بـه یداور سمت به یمپارادا ییرتغ که اند یدهرس یجهنت ینا به

 بـه ارجـاع یـقطر از را صـکوک بـه مربوط یدعاو توان یم و است یریگ شکل حال در اختالفات

  .کرد فصل و حل ینهزم ینا در یاسالم المللی ینب ینهادها
 بـه خود مقاله در است. او پرداخته یحقوق نظر از صکوک یریپذ رقابت یبررس به )٢٠١۵( نظر

 بازار در صکوک عملیات یبرا یکاف اندازه به تواند ینم ی،غرب یحقوق چارچوب که رسیده نتیجه این

  .کند برآورده را اوراق دارندگان حقوق و باشد کافی شریعت با انطباق منظور به اسالمی سرمایه
 اوراق یحقوق آثار و یتماه یت،مشروع ی،فن یاتخصوص )١٣٩١( یلنگرود یداور و قنواتی
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 و یـدجد یعقـد عنوان بـه اجـاره اوراق قرارداد که اند گرفته نتیجه چنین و اند کرده بررسی را اجاره
  .گیرد یم قرار تأیید مورد یمدن قانون ١٠ ماده یلذ و عامه اباحه اصل به استناد با مشروع،

 یاسـالم بهادار اوراق از نوع دو یحقوق یتماه مفهوم، یبررس به )١٣٩٢( یلیاسمع و پاسبان
 و یادشـده ینقـوان بـه توجـه بـا ابزارهـا یـنا تحـول ینهمچن مرابحه) و صکوک و اجاره (صکوک

 لزوم نیز و مالی ابزارهای تنوع اهمیت که اند گرفته نتیجه و اند پرداخته ها دستورالعمل و ها نامه یینآ

 کند می ایجاب بهادار اوراق بازار در قوانین شرعی فقهی پیشینه و مدنی قانون عام مقررات رعایت

 درصدد سوئیس و انگلستان مالزی، نظیر کشورهایی همچون نیز کشورمان سرمایه بازار متولیان که

  .باشند صکوک بهادار اوراق انتشار و طراحی
 اوراق در غیرمسـتقیم و مسـتقیم مالکیـت سـازوکار یبررس با )١٣٩٢( نسب یشوش و باقری

 یپاسـخگو یتمالک انواع یگرد از بهتر بهادار اوراق یرمستقیمغ مالکیت که اند گرفته نتیجه بهادار
  .است یهسرما بازار یازهاین

 را سـاخت سـفارش یـا استصـناع اوراق یحقـوق و یفقه یتماه )١٣٩٣( یواالئ و پارساپور
  .اند کرده یلتحل صکوک انواع از یکی عنوان به

 و یحقـوق چـارچوب ینهزم در تاکنون صکوک، ینهزم در یداخل متعدد های پژوهش وجود با
 در کـاملی پژوهش یرانا یمال نظام در آن یتظرف از استفاده و المللی ینب صکوک بر حاکم قانون

  .است نشده انجام کشور داخل
  

  پژوهش نهیشیپ. ۴

  یالملل نیب صکوک بازار. ١−۴

 یعتشـر اصـول براسـاس یـدبا گذاری یهسرما و یمال ینتأم های یتفعال ی،اسالم یهسرما بازار در
 سـهام،: دارد وجـود اصـلی مـالی ابـزار نوع سه بازار این در ).IOSCO 2004, p. 27شود ( انجام

 میـان در کـه )IFSB-IOSCO-SC 2013, p. 31( صـکوک و اسالمی گذاری سرمایه های صندوق
 یبازارهـا شـدن یجهـان رونـد بـه توجه با و داشته یتوجه قابل رشد یراخ دهه دو در صکوک آنها،
 و یاسـالم یکشـورها از یاریبسـ و اسـت شـده مطـرح المللـی ینب سـطح در یزن ابزار ینا ی،مال
 یطـ ین،بحـر و امـارات ی،مـالز ماننـد کشورهایی. اند کرده آن انتشار به اقدام تاکنون یراسالمیغ

انـد  کرده تجربـه را المللـی ینب سـطح در اوراق گونـه ینا انتشـار از یـادیز مـوارد گذشـته یانسـال
)Khorshid, 2009, p. 238(.  

 در چـک واژه معـرب درواقـع واژه ایـن. است شده گرفتهک]  ک [ص »صک« ریشه از صکوک
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 اسـت آمـده »قبالـه« و »نامـه« ،»برات« ،»چک« معنای به فارسی های نامه واژه در و است فارسی
  اوراق صکوک، گفت توان می ساده تعریف یک در). ١٣۵٩ عمید،؛ ١٣٨٨ معین،؛ ١٣۶٣(دهخدا، 

 مـورد قراردادهای از یکی پایه بر که اند مالی بازارهای در معامله قابل و یکسان مالی ارزش با بهادار
 هـا دارایی از ای مجموعه یا یک مالک مشاع صورت به اوراق دارندگان و اند شده طراحی اسالم تأیید
 یمـال ی). درواقع، صکوک به ابزارهـا۴٣۶، ص١٣٩١ یان،(موسو باشند می آنها از حاصل منافع و

منتشـر  1)ینـی(د غیرفیزیکـی یـا) ینـی(ع یزیکـیف یـیدارا یـکبـر  یکه مبتن شود یگفته م یاسالم
 یتعهـد مـال یـکن از که نشـا یهرگونه سند یفتوص یآن، برا یمیقد ی. صکوک در معناشوند یم

 یامروز یکمفهوم تصک یهشب یشترآن فاصله گرفته و ب یمیقد یاز معنا یبوده، به کار رفته است؛ ول
 ).Yesuf, 2016, p. 423کردن به اوراق بهادار) شده است ( یل(تبد

 برحسـب المللـی ینب یبازارهـا سـطح در کـه یصـکوک از اسـت عبارت المللی ینب صکوک

 سـطح در کـه صـکوک نخسـتین. شـود  یم منتشـر یـورو و دالر هماننـد معتبـر یارز یواحـدها

 ,IIFM( یافـت انتشار ٢٠٠٢ سال یهژوئ در که بود یمالز دولت به مربوط شد، منتشر المللی ینب

2014, p. 116, 2016, p. 161(. 

 مستقل صورت به صکوک ،١٣٨۴ مصوب یرانا یاسالم یجمهور بهادار اوراق بازار قانون در

 قانون ینا در که آورد شمار به بهادار اوراق یقمصاد از یکی را آن توان یم یول است؛ نشده یفتعر

: نویسـد می »بهـادار اوراق« یـفتعر در بهـادار اوراق بـازار قـانون ١ ماده ٢۴ است. بند شده ذکر
 مالک یبرا و انتقال نقل  قابل یمال حقوق متضمن که است یمستند یا ورقه نوع هر بهادار، اوراق«

 خواهـد اعالم و تعیین را معامله قابل بهادار اوراق بورس، عالی یباشد. شورا آن منفعت یا و ینع 

 بـه». اسـت شده گرفته نظر در هم معادل قانون، ینا متن در بهادار اوراق و یمال ابزار مفهوم. کرد

 (بـه یمال های ییدارا یا ابزارها یگرد یا مشارکت اوراق سهام، یمعنا به بهادار اوراق«سخن،  یگرد

 آن، موسـع یمعنا در بهادار اوراق اصطالح رو ینازا». است آن از یناش حقوق هرگونه و پول) جز

 شـود می نیز برات و چک مانند پرداخت دستور و پول بازار یابزارها همچون یمال یابزارها شامل
 »مالی ابزار«اصطالح  دو هر قانون در گرچه آن، یقمض مفهوم در و )١٣٩٣ ی،عدالت ادار یوان(د
 بـوده گسـترده »یمال ابزار«اصطالح  آنکه وجود با و شده دانسته یکدیگر معادل »بهادار اوراق« و

 را قانون ینا در» بهادار اوراق«اصطالح  قلمرو یدبا گیرد، یدربرم یزن را پول بازار یابزارها و است
                                                           

 در نید  شخریدوفرو  تیممنوع ریتأث تحت یکیز یرفیغ ییدارا کی بر یمبتن آن یثانو  معامالت ژهیو  صکوک و به یطراح. ١
 بـر را صـکوک تـوان یم دانند، یم حیصح را نید  شخریدوفرو  عهیش یفقها مشهور نکهیا به توجه با. است سنت  اهل فقه
 ).۵ص، ١٣٩۶(کاوند،  کرد دادوستد و منتشر زین یکیز یرفیغ ییدارا یمبنا
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کـل اسـتان تهـران،  ی(دادگسـتر دانسـت »یهسـرما بـازار در معامله قابل بهادار اوراق«شامل  تنها
  .رود یم شمار به آن یقمصاد جزء یزن صکوک یا یاسالم بهادار اوراق البته ) که١٣٩۴
 اوراق بـرای اسالمی توسعه بانک فقهی جلسه در ٢٠٠٢ سال در بار نخستین برای صکوک واژه
از  یـادیبه بعد، تعـداد ز ٢٠٠٠). از سال ۴٣٧، ص١٣٩١ یان،(موسو شد پیشنهاد اسالمی بهادار
کرده است  یاند و بازار صکوک رشد قابل توجه ها صکوک منتشر کرده ها و شرکت ها، مؤسسه دولت

)Safari et al, 2014, p. 43 .(جهــت از اطمینــان ایجـاد مســتلزم صـکوک بــازار ســریع رشـد 
. بـود بـازار ایـن در شـریعت بـا انطبـاق وملـز همراه به مناسب حقوقی چارچوب و گذاری مقررات
 منتشـر تـدوین رابطـه ایـن در را اسـتانداردهایی و مقـررات المللی، بین های مؤسسه برخی رو ازاین
 ).Saeed and Salah 2012, p. 50; Safari et al. 2014, pp. 43–44( کردند

  
  یالملل نیب صکوک در یحقوق چارچوب و یگذار مقررات. ۵

 ینـدفرا آن، براسـاس کـه شـود انتخـاب 1حـاکم قانون یک است الزم صکوک انتشار برای معموالً 
 بـر حـاکم ییقضـا و یحقـوق دسـتگاه بـه توجـه بـا. یـردگ انجام صکوک یهتسو و انتشار ی،طراح

 در مقـررات یمتنظـ و یقانون سازوکار المللی، ینب یبازارها در موجود ضوابط و مختلف یکشورها
  .شود اجرا الزم های یهرو و ها یتفعال آن براساس تا شود  یم مشخص یزن صکوک

 بین روابط تنظیم منظور به مستحکم حقوقی چارچوب یک وجود به المللی بین صکوک انتشار

 در. دارد نیـاز اوراق انتشـار از پـس و پـیش مراحـل تمـامی در عملیـات اجرای و مختلف ارکان

 سـازوکار و نظـارت ی،حقـوق چـارچوب همچـون یمـوارد المللـی، ینب صکوک یگذار مقررات

  دارد.  یادیز یتاهم یحقوق جنبه از یدعاو فصل و حل
 متعـدد و متنـوع یـزن ها جامعـه حقوقی نظام و ساختار یخی،تار و یستیز یطشرا تنوع یلدل به

 حقـوق نظـام هسـتند: مطرح یحقوق یها نظام ینتر مهم عنوان به یحقوق نظام دو اکنون است. هم

 از دارنـد وجـود یزن یگرید یحقوق یها نظام .)یرمدون(غ 2ال کامن نظام و (مدون) یژرمن−یروم

 یعتشـر ین(قـوان هالخـا عرفـی، یحقوق فقه)، نظام /اسالم یعت(شر یاسالم حقوق نظام جمله

3).یهود
 یاسـالم یهمکـار سـازمان عضـو کشور ۵٧ در استفاده مورد یحقوق نظام ١ جدول در 
 یحقوق نظام یزن کشور ١٣ و هستند مدون یحقوق نظام یدارا کشورها یشتراست. ب شده داده نشان

                                                           
1. Governing law    2. Common law  

 و(تلمـود)  یشـفاه تـورات(تـنخ)،  مکتوب تورات از که ینیقوان شود؛ یم گفته هودی عتیشر  نی. هالخا، به مجموعه قوان٣
 .شود یم یناش انیهود ی رسوم و آداب نیهمچن و حاخامها
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 و دارنـد یبـیترک یحقـوق نظـام سـودان و یسعود عربستان یران،ا کشور سه دارند. تنها یرمدونغ
  .دارد عمده سهم آنها در اسالم یعتشر

  
  یاسالم یهمکار سازمان عضو یکشورها یحقوق : نظام١ جدول

  منطقه
  حقوقینظام

  مجموع  ترکیبی  ال) (کامنغیرمدون )ژرمنیی(روممدون
  ٣  − ١ ١ اقیانوسیهوشرقی آسیای
  ٩  − − ٩ مرکزیآسیای و اروپا
  ٢  − ١ ١ کارائیبحوزهو التین آمریکای
  ١٩  ٢ ٢ ١۵ آفریقاشمال و آسیا غرب

  ۴  − ٣ ١ آسیاجنوب
  ٢٠  ١ ۵ ١۴ سیاهآفریقای

  ۵٧  ٣ ١٣ ۴١ مجموع
 : (World Bank, 2004) منبع

 

 وجـود المللـی، ینب سطح در اوراق انتشار و گذاری یهسرما ینهزم در مسائل ینتر مهم از یکی

 ینقـوان همچـون مختلـف های ینـهزم در گونـاگون یکشـورها در متنـوع یحقـوق یها چارچوب

 جهات از صکوک، انتشار در حاکم قانون انتخاب و است یرهغ و یاتمال ی،ورشکستگ معامالت،

 ,Kothari, 2006بـود ( خواهـد اثرگذار یندهآ در یاحتمال یدعاو یزن و معامالت نحوه بر مختلف

pp. 601-603و نکـول سـازوکار تراسـت، مفهـوم و یـتمالک انتقـال نـوع واسط، یلتشک ). نحوه 
دارد.  تفـاوت یکـدیگر بـا گونـاگون یحقـوق یهـا نظام در که است یموارد جمله از گذاری یقهوث
 انتشـار یبـرا یکمتـر یریپـذ انعطاف انگلسـتان قـانون بـه نسبت یژرمن−یروم قانون یطورکل به

 قـانون از المللـی ینب سـطح در شـده منتشر صکوک یشترب دلیل ینهم به و دارد المللی ینب صکوک

  ). Radzi and Lewis, 2015, p. 301( کنند یم استفاده حاکم قانون عنوان به انگلستان
 یمتنظـ یاسـالم یحقوق قالب یک براساس را خود معامالت قرارداد، یها طرف که یحالت در

 اسـت، حـاکم المللـی ینب سـطح در یژهو به قالب آن یاجرا و یرتفس با رابطه در که ینیقوان کنند،

   همـه تواننـد ینم قـرارداد یهـا طرف درواقـع. گیرنـد یم یـدهناد را ییهـا قالب ینچنـ معمـوالً 
 یـنا کـه یدرحال کننـد؛ وارد قـرارداد در یراحت بـه را غـرر و ربا یتممنوع همچون یشرع ضوابط

 در صـکوک بـر حـاکم قـانون است ممکن ین،دارند. بنابرا یادیز یتاهم یاسالم نگاه از ضوابط

 اگـر ین،باشـند. همچنـ ناسـازگار یعتشر قواعد با که باشد یاصول دربردارنده کشور، یک سطح

 قـانون نظـر از یولـ یست،ن یزجا یعتشر نظر از که کنند توافق شرایطی درباره قرارداد یها طرف
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   دهنـد یم آنهـا بـه را یعتشـر قواعـد نقـض اجـازه یحقوق یها نظام معموالً  شود، یم یتلق مجاز
)Al-Amine, 2012, pp. 280-281.(  

  
   صکوک در یحقوق مسائل تیاهم و نقش. ١−۵

 آن، اجـرای برای مناسب سازوکار و کالن سطح در مطلوب مقرراتی و حقوقی چارچوب یک وجود
 بـه توجـه بـا اسـالمی سـرمایه بـازار مـورد در امر این و است سرمایه بازار توسعه الزامات جمله از

   زمینــه پیش درواقــع. دارد زیــادی اهمیــت اســالمی، عقــود و قراردادهــا در موجــود های پیچیــدگی
 اسـت مناسـب حقـوقی چـارچوب وجـود آن، در مـالی ابزارهـای گسـترش و سـرمایه بازار توسعه

)DIFC, 2009, p. 11; IOSCO, 2004, p. 50; Khan, 2012, p. 197.(  
 عنوان بـه صکوک انتشار و طراحی فرایند در یحقوق چارچوب یچیدگیپ حال ینع در و اهمیت

 و نقـل همچـون یمبـاحث ابزارهـا، گونه ینا در یراز شود؛ یم بیشتر یاسالم یمال یابزارها از یکی
 یـرهغ و هـا دارایی روی دعـاوی واسـط، نهـاد تشـکیل سـپاری، وثیقه یزیکـی،ف های ییدارا انتقال

 Kothari, 2006, p. 572; Oseni and( آورد یمـ یـدپد را یمهم و یدجد یحقوق ابعاد و ها چالش

Hassan, 2014b, pp. 395–396 .(  
 زیرا شود؛ می دوچندان حقوقی چارچوب اهمیت المللی، بین سطح در صکوک انتشار هنگام

 یبازارهـا در گذاران یهسـرما و ناشـران ارتبـاط همچـون یگـرید موارد شده، ذکر مسائل بر افزون
 رعایـت لـزوم کشـورها، مـالی نظـام بـر حـاکم قوانین شدن بازارها، تعارض جهانی المللی، ینب

 یزن آن مانند و اختالفات حل برای دادگاه صالحیت دعاوی، فصل و حل المللی، بین استانداردهای

 صـکوک بـازار بـه ناشـران ورود ین. بنـابراKusuma and Silva, 2014, p. 20)( آیـد یم یشپـ

 سـازوکار گـرفتن نظـر در و دهد یم قرار آنها یرو پیش را یدیجد یحقوق یها چالش المللی بین

 آن انتشـار بـودن آمیز یـتموفق در یمهمـ نقـش المللی ینب صکوک انتشار یبرا اثربخش یحقوق

 حـال در یراسـالمیغ یکشـورها یحت و یاسالم یکشورها از یبرخ دلیل ینهم داشت. به خواهد

 المللـی ینب صکوک بازار در یتفعال گسترش یبرا خود یهسرما بازار ینقوان یروزرسان به و اصالح

  .Al-Amine, 2012, p. 132)هستند (
  

  یالملل نیب صکوک در حاکم قانون. ٢−۵

 شـود می اجرا و تشکیل آن پایه بر قرارداد که است ای قانونی نظام شامل قرارداد، یک بر حاکم قانون
 .Al-Amine, 2012, p( کنـد می تعیـین را آنها اجرای نحوه و قرارداد های طرف تکالیف و حقوق و

291; IFSB-IOSCO-SC, 2013, 22یرا بـرا یقانون مشخصـ تواند یقرارداد م یناز طرف یک). هر 
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. قانون یردآن قانون را بپذ یزقرارداد ن یگرالزم است طرف د یدهد؛ ول یشنهادحاکم شدن بر قرارداد پ
 یکشـور خـارج یـکقـانون  ینکها یاقرارداد باشد  یها مربوط به طرف یقانون داخل تواند یحاکم م

قرارداد شـناخته شـده باشـد  یها طرف ی. در هر صورت بهتر است قانون حاکم برایردمالک قرار گ
)Al-Amine, 2012, p. 279قـرارداد حـاکم  یکزمان بر  طور هم به توانند یدو قانون نم ین). همچن

 یقـانون مشخصـ یرو یـدقـرارداد با ینرم درباره قراردادها، طـرف ١٩٨٠ یونباشند. براساس کنوانس
  ).Al-Amine, 2012, p. 294حاکم شدن بر قرارداد به توافق برسند ( یبرا

 انتشار در حاکم قانون عنوان به استفاده یبرا خوب یقانون چارچوب یک های یژگیو ترین مهم

 منظور بـه المللی ینب سطح در مناسب اعتبار و وجهه از: داشتن اند عبارت بهادار اوراق المللی ینب

 یتجار یقراردادها در حاکم قانون عنوان به آن از استفاده ی،قرارداد و یحقوق یناناطم کردن فراهم
آن.  بـا ارتبـاط در متخصـص یحقـوق مشـاوران و حقوقدانان به آسان یدسترس امکان المللی، ینب

 و فرانسـه قانون انگلستان، قانون (همانند یمل قانون یک قرارداد یها طرف شود یم یهتوص معموالً 
  .)Herbert Smith, 2010, p. 1( کنند انتخاب حاکم قانون عنوان به را) یرهغ

 و اجـرا قابلیـت صـکوک، قـرارداد بـر حـاکم اثـربخش و جامع قانونی چارچوب یک وجود
 در مناسـب سـازوکار بودن فراهم از اطمینان حصول موجب و کند می زیاد را قرارداد آن استحکام

 منتشرشـده، صـکوک برخـی در نکـول از مواردی بروز. شود می قرارداد در اختالف بروز صورت

 تر برجسـته را دعـاوی بـروز هنگـام بـه آن بـودن اثربخش لزوم و صکوک بر حاکم قانون اهمیت

  ). Deloitte, 2015, p. 8( کند می
 یـا یمـدن قـانون اصـول براسـاس معـامالت حوزه در یژهو به ینقوان ی،اسالم یکشورها یشترب در

 صکوک، بازار در فعال یاسالم یکشورها از یاریبس اند. ازآنجاکه شده تدوین) ییقضا یهال (رو کامن

  اسـت  حـاکم کشـورها یـنا در یغربـ یحقـوق نظـام و ندارنـد یکتصـک دربـاره کامل و مجزا ینقوان
)Al-Amine, 2012, p. 249،( یـا انگلسـتان قـانون براساس المللی ینب صکوک معامالت از بسیاری 

 در و آشناسـت المللـی بین گذاران یهسرما یبرا قوانین این یراز شود؛ یم انجام) یویورک(ن آمریکا قانون

 دلیل به حاکم، قانون عنوان به »یعتشر«از  استفاده یگرد یسو از. دارد خوبی پذیرش المللی ینب سطح

 ,Kamali and Abdullah)اسـت ( نشـده متـداول چنـدان آن اجرای درباره نداشتن اطمینان و ها ابهام

2014, p. 98یاصـل یمبنـا عنوان بـه یعتشـر یـز،ن یاسـالم یکشـورها یبرخـ در آنکـه وجـود . با 
 توان یم را آنها های یشهر و دارد فاصله یعتشر با ینقوان یاریبس هم باز است، گرفته قرار یگذار قانون

  ). Al-Amine 2012, pp. 279–280کرد ( یداپ فرانسه یمدن قانون یا انگلستان قانون در
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  صکوک در حاکم قانون انتخاب به مربوط یکردهایرو. ٣−۵

  :دارد وجود صکوک بر حاکم قانون درخصوص رویکرد چند طورکلی به
 

  انگلستان انحصاری قضایی حوزه و انگلستان . قانون١
 عنوان به انگلستان قانون از یاسالم یکشورها از یاریبس ی،جهان سطح در صکوک بازار توسعه از پس

 کردند. درواقع استفاده یدعاو حل مرجع و صالح محاکم عنوان به انگلستان یها دادگاه و حاکم قانون

 ییقضـا سـابقه یـا قضـایی رویه نقش آن، در که است ال کامن یا انگلستان قانون بر یمبتن یکردرو ینا

 بـه صـالح را انگلسـتان ییقضـا حوزه در موجود یها دادگاه ی،دعاو بروز هنگام به یزن و است پررنگ

 جدیدی رویکردهای ولی است، برقرار همچنان روند این هرچند. دانند یم یدعاو حل یبرا یدگیرس

 ینتدو ینهزم در فعال یحقوق یها مؤسسه بیشتر. است گیری شکل حال در صکوک معامالت برای نیز

 و فـارس یجخل یهمکار حوزه یکشورها در که هستند یغرب یا یسیانگل یها اسناد صکوک، مؤسسه
 و کننـد یم مطالبـه نفعـان یذ کـه اسـت یـزیچ ینا دارند. درواقع یندگینما یشرق یایآس یکشورها
 منظور به معتقدند بازار فعاالن یبرخ همچنین. یستن یعتشر اصول با یرمغا فقها یبرخ نظر براساس

 تری یرسـم سـازوکار اسـت الزم صکوک، همانند یادز حجم با های گذاری یهسرما در یناناطم یجادا

 دلیل بـه آنهـا های سـرمایه ندارند تمایل گذاران سرمایه زیرا شود؛ گرفته نظر در یدعاو فصل و حل یبرا

  .بگیرد قرار خطر معرض در قانونی چارچوب بودن ضعیف
 مشخص صکوک، نکول درباره انگلستان محاکم یآرا از یا مجموعه یرو شده انجام یبررس طبق

 را دادگـاه کـرده یسـع یعتشـر به استناد با صکوک در کننده نکول طرف موارد از یاریبس در که شده
 صـکوک به مربوط رویکرد این است. نمونه بوده یعتشر اصول با یرمغا ابتدا از قرارداد که کند متقاعد

1یتالکپ یکالکتر جنرال
 همـه کـه بـود شـده یدق آن یدنامهام در و شد منتشر ٢٠٠٩ سال در که است 

است.  یویورکن یالتا قانون بر یمبتن که ضمانت جز به است انگلستان قانون بر یمبتن یهپا یقراردادها
 انگلسـتان یهـا دادگاه ی،دعـاو بـه یدگیرس صالح مرجع که بودند کرده توافق یزن صکوک ارکان همه

 بـه آن یـهپا یقراردادها که بود ساکس گلدمن یزانگ مناقشه صکوک یکردرو ینا یبرا یگرد باشند. مثال

 یـنا در همچنـین. بود شده تنظیم کیمن یرجزا قانون و یویورکن قانون انگلستان، قانون براساس یبترت

 نـه و فقهـا نظـرات یافـتدر قالـب در تنهـا و بـود شـده مستثنا حاکم قانون عنوان به یعتشر صکوک

 .)Oseni and Hassan, 2014a, pp. 13–14( شد یم رجوع آن به دادگاه در آور الزام صورت به

                                                           
1. GE Capital Sukuk 
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  انگلستان غیرانحصاری قضایی حوزه و انگلستان . قانون٢
 از دارنـد، قـرار گوناگون مناطق در معامله نفعان ذی صکوک، انتشار موارد برخی در آنکه به توجه با

 در حـاکم قـانون عنوان بـه ال کامن یا انگلستان قانون که ترتیب بدین شود؛ می استفاده ترکیبی رویکرد
 و نیسـت منحصـر انگلسـتان محـاکم بـه دعاوی به رسیدگی قضایی حوزه ولی شود؛ می گرفته نظر
. شـوند می شـناخته رسـیدگی به صالح نیز انگلستان از غیر قضایی حوزه در مستقر های دادگاه دیگر

 براسـاس نیـز قراردادهـا برخی و انگلستان قانون براساس صکوک پایه قراردادهای از برخی بنابراین
 قضایی های حوزه دیگر در تواند می قرارداد های طرف از هریک عالوه به. شود می تنظیم دیگر قوانین
 رویکـرد، ایـن رسـد می نظـر بـه. اسـت مـرجح انگلسـتان هـای دادگاه که هرچند کند، دعوا طرح

 داوری احکـام اجـرای و شناسـایی ماننـد دیگـری مسائل است ممکن زیرا دارد؛ بیشتری پیچیدگی
شده اسـت،  یمتنظ یکردرو ینآنها براساس ا های یدنامهکه ام یاز جمله صکوک 1.یابد بروز خارجی
   .یمالز یو صکوک جهان یلقطر، صکوک نخ یاند از: صکوک بانک اسالم عبارت
  

  حاکم قانون عنوان به یعت. شر ٣
 از که نیست انتظار از دور گیرد، دربرمی را مسلمانان زندگی های جنبه همه اسالم شریعت ازآنجاکه
 و انصـاف عدالت، همچون اصولی براساس مالی و تجاری مراودات اجرای و هدایت برای شریعت

 بـازار در آنکه وجود با). leading experts in islamic finance, 2010, p. 147( شود استفاده غیره
 کشـورها برخـی ولـی اسـت، متداول حاکم قانون عنوان به انگلستان قانون از استفاده بیشتر صکوک
 یـن. هرچند اکنند استفاده اختالف حل فرایند در نیز و حاکم قانون عنوان به شریعت از هستند مایل
 رسـد یبه نظـر م یاست و چندان متداول نشده است، ول یدصکوک جد یدنامهام یندر تدو یکردرو

 یمناسـب یکـردرو المللـی، ینب یبازارهـا یمتناسب با فضا یحقوق یسازوکارها یتدر صورت تقو
اسـتفاده شـده اسـت.  یکـردرو یـناز ا یدر عربستان سعود یشترشده، ب یموارد بررس ینباشد. در ب

عربسـتان  یپادشـاه ینقـوان یـزو ن یعتشـر ی،صکوک شـرکت بـرق سـعود یدنامهمثال در ام یبرا
  عنوان قانون حاکم در نظر گرفته شده است.  به یسعود

 محتوای و شرایط بودن مبهم صورت در حاکم قانون عنوان به یعتشر از استفاده است گفتنی

 آن ). نمونـهOseni and Hassan, 2014a, pp. 15–16( آورد پدید مشکالتی است ممکن قرارداد

                                                           
 بـه یطیشـرا لحـاظ بـا داد اجازه دولت به ١٣٨٠ نیفرورد  ٢١ خیتار  مصوبه طبق یاسالم یشورا مجلس است ذکر انی. شا١

 ملحـق یالدیمـ ١٩۵٨ ژوئـن ١٠ خیتـار   به ورکیو ین در شده٣ میتنظ یخارج یداور احکام یاجرا و ییشناسا ونیکنوانس
 ).١٣٨٠ ،یاسالم یشورا(مجلس  شود
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1اینترنشنال. ای. آر شرکت یانم اختالف پرونده به مربوط
 بر یموسو یدمحمدس نام به یشخص و 

 یـنا اسـت. در ٢٠٠٧ سـال در لنـدن شهر در یومبل یوماستاد یکینزد در ینزم یک یتمالک سر

 قرارداد بر حاکم قانون عنوان به یعتش فقه براساس یعتشر قانون که بودند کرده توافق ینطرف قرارداد

 ال، کـامن براسـاس گفت پرونده یقاض شدند، اختالف دچار که یهنگام یول شود؛ گرفته نظر در

 یحقوق نظام توانند ینم ها دادگاه و باشد حاکم قرارداد بر یگرد کشور قانون یا انگلستان قانون یدبا
 اعالم قرارداد بر حاکم قانون عنوان به را انگلستان قانون دادگاه بنابراین. یرندبپذ قرارداد در را یگرید

 اسـت. در آن رفـع یبـرا یمناسـب راهکار یازمندن و دارد وجود یزن صکوک در موارد گونه ینکرد. ا

انـد  کرده اسـتفاده رو یشپـ راهکـار عنوان به انگلستان قانون و یعتشر ییهمگرا از کشورها یبرخ
)Oseni and Hassan, 2014a, pp. 15–17(.  

 یمـال ینـهزم در یگـذار مقـررات یبـرا یخـوب یـتظرف اسالم یعتشر ضوابط و اصول هرچند
 ینتـدو یبـرا آن اصـول و یممفـاه از کامل طور به هم هنوز یول دارند، یدعاو فصل و حل و یاسالم

  .)Aljloud, 2014, p. 4است ( نشده استفاده یکاف حد به یرگ همه و مناسب یاستانداردها و مقررات
  

  اختالف حل برای جایگزین فرایندهای از استفاده. ۴
 اصول تنها نه که است اختالف حل یبرا اثربخش چارچوب یک به یازن ی،اسالم یهسرما بازار در

)؛ Oseni and Hassan, 2014b, p. 405دهـد ( قـرار مدنظر یزن را یعتشر الزامات بلکه ی،حقوق
 حـل یبـرا را یمناسـب یگزینجـا ینـدهایفرا تا اند کرده تالش قانونگذاران و بازار فعاالن رو ینازا

 بـرای جایگزین فرایندهای از کنند. استفاده انتخاب یعتشر اصول به توجه چارچوب در اختالف

2اختالف، حل
 در اختالف حل به مربوط یها توافق بر یادیز یرتأث یتجار و یمدن یقراردادها در 

  است.  داشته صکوک یدنامهام
 بـود. درواقـع نخواهـد داوری ینـدفرا در یعتشـر یریکارگ بـه از مانع مقرراتی چنین پذیرش

 عمـل اوراق دارنـدگان حقـوق از یتحما یبرا یاصالح و یشگیرانهپ راهکار یک عنوان به داوری،

بـود.  خواهـد تـر اثربخش یـرد،گ صورت یاسالم اصول براساس داوری که یهنگام البته. کند یم
 همچـون صـکوک، در اختالفـات حـل یبـرا کمتـر یترسم با و تر دوستانه یندهایفرا از استفاده

3مصالحه و داوری
 یهـا طرف و کنـد می فـراهم را تخصصی داوری های هیئت از استفاده امکان 

                                                           
1. R. E. International    2. Alternative dispute resolution  
3. Conciliation 



 ٣١١          ...در جهان المللی ینقانون حاکم بر انتشار صکوک ب یبررس

 

 بـه مربـوط اخـتالف هرگونـه کـه کننـد یدق اختالف، حل به مربوط توافقنامه در توانند یم قرارداد

 یحقـوق و یمـال ی،فقه کارشناسان از متشکل داوری هیئت یک ایجاد با یمقتض نحو به صکوک
 تـا شود یم موجب مختلف یها حوزه در کارشناسان از متشکل هیئت ینا شد. وجود خواهد رفع

 قـانون یک از یداور یئته باشد الزم اگر یشود. حت انجام یمؤثرتر شکل به اختالف حل یندفرا

 برای مزیت یک داوری هیئت در مختلف های تخصص وجود کند، پیروی اختالف حل در خاص

  .شود می محسوب فرایند اجرای
 مربوط دعاوی به رسیدگی برای را خود مقررات المللی، بین و ای منطقه نهادهای برخی امروزه

 داوری مرکـز. کننـد می اصـالح صـکوک معـامالت زمینه در جمله از و اسالمی مالی صنعت به

 (IICRA) تجاری داوری و مصالحه المللی بین اسالمی مرکز و (KLRCA) کواالالمپور ای منطقه

  .)Oseni and Hassan, 2014a, p. 17( هستند نهادها این از نمونه دو یدوب در واقع
 
  حاکم قانون عنوان به یعتشر و انگلستان قانون انتخاب دالیل

 صـکوک معـامالت در حـاکم قـانون عنوان به انگلستان قانون انتخاب طرفداران مهم یلدال از برخی

 ،Balala, 2011, p. 141)( المللـی ینب سـطح در بـودن شده شناخته و پذیری بینی پیش: از اند عبارت
 بـه دسترسی قابلیت ،Askari et al, 2014, p. 242)( صکوک معامالت بودن تخصصی و پیچیدگی

 یبـرا جـامع یحقـوق چـارچوب کمبـود)، Askari et al, 2014, pp. 242–243( یحقـوق مشاوران
 ,Al-Amine, 2012, pp. 286–288; Oseni and Hassan, 2014a( یاسـالم یکشورها در صکوک

p. 20 .(شـریعت چـارچوب در نظـر اخـتالف وجـود )Al-Amine, 2012, p. 289; Oseni and 

Hassan, 2014a, pp. 20–21،( گذارپسـند سرمایه و مناسـب منـاطق از استفاده لزوم )Al-Amine, 

2012, p. 289; Oseni and Hassan, 2014a, p. 21.( های مؤسسـه از بهتـر اعتبـاری رتبـه دریافـت 
 یشـههم یـدبا کـه معتقدند برخی مقابل، در ).Oseni and Hassan 2014a, p. 21( معروف بندی رتبه
 را معاملـه آن تـوان ینم یگـر،د ینقـوان از اسـتفاده صورت در و یردگ قرار حاکم قانون عنوان به یعتشر
 ,Al-Amine, 2012, p. 290; Oseni and Hassan, 2014a( دانسـت یعتشـر با منطبق طورکامل به

pp. 21–22.( المللـی بین اسـتانداردهای وجـود :از انـد عبارت گـروه ینا مهم یها استدالل از برخی 
 در یشـروپ کشورهای برخی فعالیت ).Oseni and Hassan 2014a, p. 22( شریعت، با منطبق داوری

 المللی بین و ای منطقه داوری مراکز وجود ،(Oseni and Hassan, 2014a, p. 22) اسالمی یمال ینهزم
  ).Oseni and Hassan, 2014a, p. 22( اسالمی مالی زمینه در
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 )،Oseni and Hassan, 2014b, pp. 408–412( خـارجی هـای دادگاه در دعـاوی حل مشکل رفع
  .)Al-Amine, 2012, pp. 295–296( شریعت اصول با غیراسالمی های دادگاه کافی آشنایی عدم

  
   حاکم قانون در یعتشر با انطباق مشکل حل راهکارهای

 گـرفتن نظر در صکوک، بر حاکم قوانین در شریعت با انطباق برای استفاده مورد راهکارهای از یکی
 است جایی تا داخلی قوانین حتی یا انگلستان قانون همچون حاکم قوانین بودن نافذ بر مبنی موادی

 ،»نباشـد شریعت اصول با مغایر که زمانی تا« همچون عباراتی بنابراین .باشد شریعت با منطبق که
 تـوان می را آن ماننـد و »کند نقض را شریعت اصول آنکه بدون« ،»شریعت اصول رعایت به منوط«
 بـه باشـد، اثرگذار حد چه تا دادگاه در عبارات این عمل در اینکه البته. کرد ذکر صکوک امیدنامه در

  .دارد بستگی مختلف عوامل
 قانون به مستقیم ارجاع از نظر صرف که کنند توافق قرارداد یها طرف که است آن یگرد راهکار

 شود می مطرح چنین عبارت کلی قالب درواقع. باشد شریعت اصول با مطابق باید قرارداد حاکم،

 بـر حاکم قانون)، است شریعت اصول همان (که خاص ضوابط و شرایط رعایت به مشروط« :که

  .»بود خواهد )یگرد قانون یا( انگلستان قانون قرارداد،
 غیراسـالمی، قضـایی حـوزه یـک در صـکوک مورد در دعوا طرح های پیچیدگی کاهش برای

 حـاکم یـدبا قـرارداد در کنند که یینتع یعتشر از را یمشخص اصول توانند یم قرارداد های طرف

  .)Al-Amine, 2012, pp. 285–286( یرهغ و غرر ربا، یتممنوع مانند باشد؛
) یت(حکم داوری یسازوکارها توسعه یی،قضا حوزه و حاکم قانون مشکل حل یبرا یگرد راهکار

 بدون اختالف حل های یوهش از یکی ی،است. داور یاسالم یمال در اختالف حل روش یک عنوان به

 »حکـم یـا داور«عنوان  بـه یافراد یا فرد به پذیرند یم ینطرف آن در که است دادگاه از خارج و محاکمه
 یحقوق یستمس بر یمبتن یها دادگاه یژهو دادگاه، به یبرا شوند. درواقع آنها قضاوت یمتسل و کنند مراجعه

 گرچـه اسـت، دشـوار یشـرع ضوابط و اصول درباره فقها ینب یادینبن یها اختالف وفصل حل ی،غرب

 اصـول بـر یمبتن معامله یک در قرارداد یها اند. طرف کرده عادت کارشناسان یانم مناقشه به ها دادگاه

 آن یاجرا و یعتشر با انطباق مسئله با رابطه در یژهو به و دعوا وفصل حل یبرا یسازوکار یدبا یعت،شر

 در داور عنوان بـه معتبـر مؤسسه یک یا قرارداد یها طرف یسو از منتخب یفقه کارشناس یک توسط

 و یرگ وقـت های رویـه از اجتناب و یدعاو فصل و حل یلتسه موجب تواند یم راهکار این. یرندبگ نظر
 .)Al-Amine, 2012, pp. 306–307شود ( محاکم به مراجعه بر ینههز

 برخوردار قرارداد در بیشتری پذیری انعطاف از داوری، از استفاده با توانند یم قرارداد های طرف



 ٣١٣          ...در جهان المللی ینقانون حاکم بر انتشار صکوک ب یبررس

 

 اصـول بـا آنکـه بـدون کنند وارد قرارداد در یتوافق صورت به را خود مدنظر های مالحظه و باشند

 یبـرا یعتشر اصول با ناآشنا یها دادگاه به مراجعه احتمال داوری یجهنت باشد. در یرمغا یعتشر
 سـطح در یژهو بـه و ندارنـد یمشخصـ قالب یتجار دعاوی. رساند یم حداقل به را اختالف حل

 حـل یداور یـقطر از را خود ینب اختالفات دهند یم یحترج اغلب قرارداد یها طرف المللی، ینب

 بـه نسبت داوری معموالً  یاآس است. در صادق یزن کشور یک داخل یدعاو در یحت امر این. کنند

 گرفتـه نظر در حل راه ینآخر عنوان به دادگاه به مراجعه و دارد یحترج دعوا فصل و حل اشکال یرسا

 .)Al-Amine, 2012, p. 307( دارد وجود یهرو ینا یشوب کم یزن جهان مناطق دیگر در. شود یم

 از کشـور، یـک در دعـاوی فصل و حل برای منصفانه و مستقل اثربخش، سازوکار یک وجود

 کشور آن گذاری سرمایه فضای ارزیابی منظور به گذاران سرمایه توسط که است مهمی عوامل جمله

 آید می شمار به خارجی گذار سرمایه های دارایی امنیت تضمین منزله به و گیرد می قرار توجه مورد

)Al-Amine, 2012, p. 308(. یبـرا داوری سـازوکار از اسـتفاده یحتـرج یبـرا یـلدال برخـی 
  :است یلذ شرح به یدعاو فصل و حل

هماننـد  یچیدهپ یها پرونده در یژهو به یقانون اقدام و دعوا طرح: دعوا طرح بودن بر زمان) الف
شود.  صادر دادگاه یینها حکم تا کشد یم طول ها مدت گاه یراز است؛ بر زمان یندفرا یکصکوک، 

 تکلیـف تعیـین بـرای مـدتی چنـین نیسـتند مایـل بـازار فعاالن یگرد و گذاران یهسرما از یاریبس

  کنند؛ صبر اختالفات
 اختالفات دهند می ترجیح گذاران سرمایه: دیگر کشورهای حقوقی نظام با ناکافی آشنایی )ب

 دربـاره کافی دانش معموالً  زیرا کنند؛ حذف را میزبان کشورهای در گذاری سرمایه از ناشی بالقوه

 منصـفانه صـورت به خود اختالف حل به نسبت توانند نمی و ندارند دیگر کشورهای حقوقی نظام

  باشند؛ داشته اطمینان
 برگزاری و دعوا طرح آنکه به توجه با: دعاوی عمومی بازتاب دلیل به اعتبار کاهش احتمال )پ

 یلدل فعـاالن بـازار، بـه یگـرد و ناشـران گذاران، سرمایه از بسیاری یابد، می عمومی بازتاب دادگاه

 دهنـد می تـرجیح و نیسـتند خـود دعاوی عمومی انتشار به مایل خود، شهرت و اعتبار از نگرانی

  بماند؛ باقی محرمانه اطالعات
 طرفـی بی بـه نسـبت گذاران سـرمایه از بسـیاری: دادگـاه طرفـی بی دربـاره اطمینـان عدم )ت

  نیستند؛ مطمئن میزبان کشورهای برخی داخلی های دادگاه
 شناخته دعوا فصل و حل در منعطف حل راه یک عنوان به داوری: داوری در پذیری انعطاف) ث

 یا افراد توانند یم کنند. آنها یینتع خود را فصل و حل یوهش توانند یم قرارداد یها طرف یراز شود؛ یم



 ١٣٩٨بهار و تابستان /  ٣١/ ش١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ٣١۴

 

 یبرا الزم تخصص و تجربه از ی،محرمانگ حفظ ضمن که کنند انتخاب داور عنوان به را یینهادها
 .)Al-Amine, 2012, pp. 307–308( برخوردارند یچیدهپ یدعاو حل

 حجـرات) موضـوع سـوره ١٠ یـهآ و نسـاء سـوره ٣۵ آیه (مانند آیات برخی در نیز کریم قرآن

 یـک انتخـاب از یمتعدد واردم یتب اهل سیره در یناست. همچن داده قرار ییدتأ مورد را داوری

 است ی). گفتنAl-Amine, 2012, p. 308است ( شده مطرح یدعاو فصل و حل منظور به حکم نفر

 یبرا قرارداد اصل از مستقل یزن و آور الزام یتیماه است الزم قرارداد، در داوری بودن نافذ منظور به
  .نشود مخدوش داوری اعتبار قرارداد، بطالن صورت در تا شود گرفته نظر در آن

 استفاده صکوک یدعاو فصل و حل در مؤثر سازوکار یک عنوان به داوری از توان می مجموع در

 یدعاو فصل و حل شدن یطوالن از آن یاجرا یبرا یقدق و شفاف سازوکار یهتعب صورت در و کرد
 و اصول ظرفیت با توجه با شد گفته طورکه همان البتهکرد.  یریجلوگ یچیدهپ یها پرونده در یژهو به

 بـا مسـتقل حقـوقی چارچوب یک شکل به قوانین و مقررات مجموعه تدوین اسالمی، های آموزه

 صکوک دعاوی فصل و حل برای مؤثرتری راهکار بلندمدت در تواند می اسالمی تعالیم از استفاده

  .باشد المللی بین سطح در آن بهتر پذیرش نیز و
  

  رانیا یمال نظام در یالملل نیب صکوک انتشار یحقوق یها داللت و یریگ جهینت. ۶

 نهادهـای و ابزارهـا توسعه قانون، ١٣٨۴ مصوب بهادار اوراق بازار قانون، ١٣١١ مصوب تجارت قانون
 تولیـد موانع رفع قانون، ١٣٨٩ مصوب توسعه پنجم برنامه قانون ٩٩ ماده، ١٣٨٨ مصوب جدید مالی
 از ١٣٩۶ مصـوب توسـعه ششـم برنامـه قانون و ١٣٩۴ مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت
  .آیند می شمار به ایران مالی بازار در صکوک انتشار زمینه در حاکم مهم اصلی قوانین
 یـا یدولتـ و یعمـوم امـوال بـه راجع یدعاو صلح« :است آمده یاساس قانون ١٣٩ اصل در

 مجلـس اطـالع به یدبا و است یرانوز یئته یبتصو به موکول مورد، هر در یداور به آن ارجاع

 مجلـس یبتصو به یدبا ی،خارج مهم موارد در و باشد یخارج دعوا طرف که یموارد برسد. در

 و یعمـوم امـوال بـه راجع یدعاو صلح اصل، این. »کند یم یینتع قانون را مهم برسد. موارد یزن
 هیئـت تصـویب به منوط باشد، خارجی دعوا طرف که یموارد در را یداور به آن ارجاع و یدولت

 بـا خـارجی گذاران سـرمایه کـه شـود می ناشـی آنجا از اصل این ایراد. داند می مجلس و وزیران

 المللی بین تجاری داوری همچون نهادهایی ازآنجاکه و ندارند خوبی میانه ملی قوانین و ها دادگاه

 پردازنـد، می اختالفـات فصل و حل به بیشتر عمل سرعت و کمتر هزینه و وقت صرف با اکنون هم

 اصـل این رسد می نظر به رو ازاین. دهند می نشان بیشتری رغبت نهادها گونه این به گذاران سرمایه
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 المللـی بین سـطح در اوراق انتشـار جمله از و المللی بین قراردادهای انعقاد زمینه در بزرگی مانع

 مشـکل یـنا رفـع منظور ). بـه١۶٨−١۶٩، ص١٣٩۴چکـاب و همکـاران،  یضـیف ی(نبـ باشـد

است.  ١٣٧۶ سال در المللی ینب یتجار یداور قانون یبتصو آن نمونه که شده انجام ییها تالش
 یـدوفروشخر از اعـم المللـی ینب یتجـار روابط در اختالفات یداور قانون، ینا ٢ ماده براساس

 گذاری، یهسـرما ی،ا مشـاوره خـدمات ی،مـال امـور یمـه،ب نقـل، و حمـل خـدمات، و کاالهـا

 مقـررات مطابق مشابه های یتفعال و یمانکاریپ ی،کار العمل  حق یندگی،نما ی،فن های یهمکار

 آمـده حاکم قانون درخصوص قانون ینا ٢٧ ماده در همچنین. یرفتپذ خواهد صورت قانون ینا

 یمتصم اتخاذ اند، یدهبرگز اختالف یتماه مورد در ینطرف که یحقوق قواعد برحسب داور«است: 

 یـرد،گ صـورت کـه نحـو هـر به مشخص،  کشور یک یحقوق یستمس یا قانون یینکرد. تع خواهد

 حکم ینا مشمول تعارض حل شد. قواعد خواهد یتلق کشور آن یماهو ینقوان به ارجاع عنوان به

 قـانون یـینتع عـدم صـورت درباشـند.  کرده توافق یگرید نحو به ینطرف ینکها مگر  بود، نخواهد

 موجب به که کرد خواهد رسیدگی اختالف یتماه به یقانون براساس داور  ین،طرف سوی از حاکم

 گـامی قـانون یـن). ا١٣٧۶ ی،اسالم ی(مجلس شورا» دهد یصتشخ مناسب تعارض حل قواعد

 اختالفـات فصـل و حل یبـرا مناسـب یحلـ راه و کشـور در یداور کردن ینهنهاد جهت در مثبت

 دیگـر نبـود یلدل بـه یول است؛ المللی ینب صکوک انتشار به مربوط یدعاو جمله از و المللی ینب

 یب،تصـو هنگـام در یـهپا قـانون در موجـود نکـات یبرخـ حـذف یزن و آن یبرا یلیتکم یطشرا

 یداور یآرا یاجـرا و ییشناسـا ینـهزم در یژهو بـه یـادیز مشـکالت و شـود واقع مؤثر نتوانست
  ).١٧١، ص١٣٩۴چکاب و همکاران،  یضیف یآورد (نب وجود به یخارج
 قراردادهـا در داوری مـاده درج که شود می استنباط اساسی قانون ١٣٩ اصل سیاق به توجه با

 خارجی دعوا طرف که مواردی در داوری، به ارجاع که دارد صراحت اصل این زیرا است؛ ممنوع

 از مصـوبه گـرفتن نیامده، پیش دعوایی که زمانی تا بنابراین. برسد مجلس تصویب به باید باشد،

 و اخـتالف بـروز صـورت در امـا نـدارد؛ موضوعیت قرارداد، در داوری ماده درج درباره مجلس
   اسـت تردیـد غیرقابـل وزیـران هیئـت بـر افزون مجلس تصویب لزوم داوری، به مراجعه ضرورت

  ).١٧٠، ص١٣٩۴چکاب و همکاران،  یضیف ی(نب
 در بهادار اوراق عمومی عرضه ایران، اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون ٢٠ ماده طبق

 و است قانون این مقررات رعایت با] بهادار اوراق و [بورس سازمان نزد آن ثبت به منوط اولیه بازار
 اسـالمی، شـورای(مجلـس  است ممنوع قانون این مفاد رعایت بدون بهادار اوراق عمومی عرضه
 در کـه ایـران بـانکی نظـام ارزی و ریالی اجاره صکوک انتشار دستورالعمل در همچنین). ١٣٨۴
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 ایـن مفاد بر حاکم قانون که شده تصریح رسیده اعتبار و پول شورای تصویب به ١٣٩٠ ماه اسفند

 صـورت در و بـوده ایـران اسالمی جمهوری کشور قانون آن به مربوط قراردادهای و دستورالعمل

(بانـک  باشند می رسیدگی به صالح ایران اسالمی جمهوری های دادگاه صرفاً  اختالف هرگونه بروز
  ). ١٣٩٠ یران،ا یاسالم یجمهور یمرکز

 اختالفـات ،١٣٨۴ مصوب یرانا یاسالم یجمهور بهادار اوراق بازار قانون ٣۶ ماده براساس

 و گذاران یهسرما ناشران، گذاری، یهسرما مشاوران گران، معامله /کارگزار بازارگردانان، کارگزاران، ینب
 توسط 1ها کانون در سازش عدم صورت در آنها، یا حرفه یتفعال از یناش ربط یذ اشخاص دیگر

 عضـو سـه از متشـکل یداور یئته قانون، ینا ٣٧ ماده براساس. شود یم یدگیرس یداور یئته

 نظران صاحب ینب از عضو دو و تجربه با قضات ینب از ییهقضا قوه یسرئ توسط عضو یک که است

 یعـال یشـورا[ ییـدتأ بهادار] و اوراق و سازمان [بورس یشنهادپ به یمال و یاقتصاد های ینهزم در
 ییهقضا قوه یندهنما با یزن یئته ینا ریاست. کنند می یدگیرس اختالفات بهادار] به اوراق و بورس

 اسـالمی، شـورای(مجلس  االجراست الزم و قطعی داوری هیئت یسو از صادره یبود. آرا خواهد
  .است شده گرفته نظر در داوری مشابه یسازوکار یزن قانون ینا در ینبنابرا .)١٣٨۴
 بحـث در ١٣٨٠ مصـوب خـارجی گذاری سـرمایه حمایـت و تشـویق قانون ششم فصل در

 درخصوص خارجی گذاران سرمایه و دولت بین اختالفات در« :است آمده اختالفات، فصل و حل

 هـای دادگاه در نگـردد فصـل و حل مـذاکره طریق از چنانچه قانون این موضوع های گذاری سرمایه

 دولت با گذاری سرمایه دوجانبه موافقتنامه قانون در آنکه مگر گیرد، می قرار رسیدگی مورد داخلی

 »باشـد شـده توافـق اختالفـات فصـل و حل از دیگـری شیوه مورد  در خارجی، گذار سرمایه متبوع
  ).١٣٨٠ نظام، مصلحت تشخیص(مجمع 

 شـامل یران،ا یمال بازار در منتشره صکوک بر حاکم قانون گفت توان می مجموع در بنابراین،

 یهـا دادگاه اول درجه در یزن یدعاو به یدگیرس مرجع و یرانا یاسالم یجمهور ینقوان مجموعه
از جملـه  المللـی، ینب سـطح در بهـادار اوراق انتشـار درخصـوص یـنا وجـود بـا. باشد یم یرانا

 صـورت به کشـور یـک قانون به کردن بسنده ازآنجاکهاست.  نشده یا اشاره طورخاص صکوک، به

 در مهـم یخألهـا از یکـی رو ینازا و کند یجادا گذاران یهسرما در یکاف یناناطم تواند ینم منفرد،

 بـودن مسکوت کم دست یا نکردنتوجه  بهادار، اوراق انتشار به مربوط مقررات و ینقوان مجموعه

                                                           
 مشـابه، مجامع گرید  و گذاران هیکارگزاران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرما یها قانون بازار اوراق بهادار، کانون ١. طبق ماده ١

 اشـتغال بهادار اوراق بازار در تیفعال به قانون نیا طبق که یاشخاص نیب روابط میتنظ منظور به که است یخودانتظام یها تشکل
 ).١٣٨۴ ،یاسالم یشورا(مجلس  رسند یم ثبت به یرانتفاعیغ و یرتجاریغ ،یردولتیغ مؤسسه صورت به و دارند
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 صـکوک بـازار در یرانا یاسالم یجمهور تر فعال حضور منظور به است است، الزم رابطه ینا در

 صـالح محاکم اوراق، انتشار بر حاکم قانون همچون یجهات از و شوند بروز مقررات المللی، ینب

 درباره گفته پیش مطالب به توجه شود. با یجادا آنها در الزم یتظرف آن مانند و یدعاو به یدگیرس

 رویکردهـای انتخـاب اول وهلـه در رسـد می نظـر بـه حـاکم، قانون درباره گوناگون رویکردهای

 ایرانی ناشران توسط المللی بین صکوک انتشار برای داوری رویکرد همانند اختالف حل جایگزین

  .باشد تر مناسب
 صـکوک انتشـار بـر حـاکم قـانون و حقـوقی چـارچوب بـه مربـوط مشـکالت رفع منظور به

  :است شده ارائه ذیل شرح به پیشنهادها برخی المللی بین
 طورخاص به کشور، سرمایه و پول بازار در بهادار اوراق انتشار به مربوط قوانین در است مناسب −

 قوانین در الزم مواد و شود پرداخته صکوک انتشار بر حاکم قانون و حقوقی چارچوب تعیین سازوکار به

  شود؛ گنجانده ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون همچون باالدستی
 و المللی بین صکوک انتشار زمینه در معارض مقررات و قوانین دقیق شناسایی با است الزم −
 کشور مالی نظام در اوراق گونه این ظرفیت از استفاده برای تری مناسب زمینه آنها، اصالح یا حذف

  شود؛ فراهم
 سـازمان و یمرکز کشور (بانک یهسرما و پول بازار در گذار مقررات ینهادها است مناسب −

 سـازمان همچـون ییها دسـتگاه بـا یـزن و بـا هـم متقابـل یهمکـار بهـادار) بـا اوراق و بـورس

 یحقوق یبسترساز یبرا یمشترک یتهکم یران،ا یفن و یاقتصاد یها کمک و یخارج گذاری یهسرما
 های زیرسـاخت تقویـت فراینـد تـا دهنـد یلتشک کشور یمال نظام در المللی ینب صکوک انتشار

  گیرد؛ انجام بیشتری هماهنگی و سرعت با حقوقی
 انعقاد یقطر از بهادار، اوراق و بورس سازمان همچون ربط یذ یها دستگاه شود یم یشنهادپ −

 نیـز و المللـی بین صـکوک انتشار زمینه در پیشرو کشورهای با مشترک قراردادهای و ها نامه تفاهم

 سـازمان و اسـالمی مـالی خـدمات هیئـت همچـون زمینـه این در فعال المللی بین های مؤسسه

 چارچوب زمینه در مشترک تجارب انتقال ضمن اسالمی، مالی مؤسسات حسابرسی و حسابداری

 های زیرسـاخت سـطح ارتقای و استانداردسازی زمینه صکوک، انتشار بر حاکم قوانین و حقوقی

  .کنند فراهم را المللی بین صکوک انتشار برای حقوقی و قانونی
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 ،»بهـادار اوراق یرمستقیمغ و یممستق یتمالک«)، ١٣٩٢( نسب یشوش یسهنف و محمود ی،باقر .١
  .٩۶−٨١، ص٢ش ،۴ دوره ،یقیتطب حقوق مطالعات

 و یـالیر اجـاره صـکوک انتشـار دستورالعمل )،١٣٩٠( یرانا یاسالم یجمهور یمرکز بانک .٢
 یجمهـور یمرکـز تهـران: بانـک ،١٣٩٠ اسـفند شـانزدهم مصوب یبانک یستمس در یارز

  .یرانا یاسالم
 ،»استصـناع صـکوک یحقوق و یفقه یلتحل«)، ١٣٩٣( یواالئ محمد و محمدباقر پارساپور، .٣

  .٣۴۴−٣٢٧، ص٣ش ،۴۴ دوره ،حقوق
 یابزارهـا یحقـوق و یفقهـ یتماه یبررس«)، ١٣٩٢( یلیاسمع ینحس و محمدرضا پاسبان، .۴

  .٢٢−١، ص۶ش ،۴ دوره ،یاسالم حقوق و فقه ،»اجاره و مرابحه صکوک یمال
 نظـام یبرا یشروپ الزامات و یجهان تجربه المللی؛ ینب صکوک«)، ١٣٩۵رسول ( خوانساری، .۵

 آمـوزش یعـال مؤسسـهتهـران:  ،یاسالم یبانکدار یشهما ینهفتم و یستب ،»یرانا یبانک

  .یرانا یبانکدار
 مـاه بهمـن ١٣ مـورخ ٩۴٠٩٩٧٠٢٢٧٢٠١٠۵٩ شـماره دادنامه تهران، استان کل دادگستری .۶

  .١٣٩۴ ی،بهشت یدشه ییقضا مجتمع یحقوق یعموم دادگاه ١٢ ، تهران: شعبه١٣٩۴
 یواند یعموم یئتتهران: ه ،١٣٩٣ اسفند ١٨ مورخ ١٩۶٩ شماره دادنامه ی،ادار عدالت دیوان .٧

  .١٣٩٣ ی،ادار عدالت
اوراق (صـکوک)  یحقـوق یـتماه یـلتحل«)، ١٣٩١( یلنگرود یداور یهمرض و یلجل قنواتی، .٨

  .١٧٩−١۵١، ص٢٠ش ،۴۴س اصول، و فقه یهنشر ،»اجـاره
 تهـران: مرکـز ،یآتـ انـدازچشم و یفعل یتصکوک: وضع بر یمرور )،١٣٩۶( یمجتب کاوند، .٩

  تهران. بهادار اوراق و بورس سازمان یاسالم یمال مطالعات و توسعه پژوهش،
 و ییشناسا یونکنوانس به یرانا یاسالم یجمهور دولت الحاق قانون ی،اسالم یشورا مجلس .١٠

: یالدیمـ ١٩۵٨ ژوئـن ١٠ یختـار بـه یویـورکن در شده میتنظ یخارج یداور احکام یاجرا
  .١٣٨٠ ی،اسالم یشورا مجلس یها پژوهش تهران: مرکز ،١٣٨٠ ینفرورد ٢١ مصوب

 تهـران: مرکـز یـران،ا یاسـالم یجمهـور بهـادار اوراق بـازار قانون ی،اسالم یشورا مجلس .١١

  .١٣٨۴ ی،اسالم یشورا مجلس یها پژوهش
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 یاجـرا یلتسـه منظور بـه یمـال ینهادهـا و ابزارهـا توسـعه قـانون ی،اسالم یشورا مجلس .١٢
تهـران:  ،١٣٨٨ مـاه آذر ٢۵ مصـوب :یاساسـ قانون چهارم و چهل اصل یکل های یاستس

  .١٣٨٨ ی،اسالم یشورا مجلس یها پژوهش مرکز
تهران:  ،١٣٧۶ یورشهر ٢۶ مصوب المللی؛ ینب یتجار یداور قانون ی،اسالم یشورا مجلس .١٣
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