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واکاوی و آسیبشناسی صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان با تأکید بر ابعاد حقوقی
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مسکن ،یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی

 44قانون اساسی یعنی گرایش بـه خصوصیسـازی قـرار

کشورهاست اما مسکن ،صرفاً یک شاخص نیست بلکه

میباشد .صـندوق سـرمایهگذاری زمـین و سـاختمان ،از

ابزار و وسیلهای برای سنجش و آزمایش شکوفایی است.

جمله نهادهای مالی هستند که بر اساس بند «ه» ماده 1

از منظر اقتصادی ،مسکن ،پیشران مهم توسعه است؛ به

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مـالی جدیـد بـا مجـوز از

نحوی که در کشوری مانند ایاالت متحده آمریکا حدود

سازمان بورس در قالب یک شخصـیت حقـوقی تأسـیس

 20درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور مستقیم و

شد .این صندوق ،وجوه سرمایهگذاران را جمـعآوری و در

غیرمستقیم به بخش مسکن مربوط است .در بسیاری از

سـبد متنــوعی از اوراق بهـادار ،ســرمایهگذاری میکنـد

کشورها سهم بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی بین

) .(ICI, 2006هدف از ایجاد ایـن صـندوق ،جمـعآوری

 20تا  50درصد است .در کشور ما نیز طبق آمارها

وجــوه از ســرمایهگذاران و اختصــاص آن بــه ســاخت

امالک و مستغالت حدود  25درصد از تولید ناخالص

پروژههای سـاختمانی و فـروش واحـدهای سـاختمانی و

داخلی کشور را تشکیل میدهند .بر مبنای گزارشهای

فروش واحدهای ساختمانی و تقسیم عواید ناشـی از ایـن

بانک مرکزی مسکن در سال  1396حدود  33درصد

فعالیت است و با فراهم آوردن امکان مشارکت عمـومی از

هزینه خانوار را شامل میشده است .همچنین در سال

طریق جذب سرمایههای خرد در این حـوزه باعـث رونـق

 1396بخش ساختمان و مسکن ،سهمی معادل 8/4

دیگر صنایع مرتبط با مسکن میشود .این صندوق ،یکـی

درصد از کل تسهیالت پرداختی بانکها و مؤسسات

از راهکارهـــای جدیـ ـد در راســـتای تســـهیل اجـــرای

اعتباری را به خود اختصاص داده است .بخش مسکن

سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی به شمار میآیـد

همچنین حدود  15درصد از اشتغال کشور را به خود

که از رهگذر ورود و مدیریت روشهای مدرن تأمین مالی

اختصاص می دهد (بانک مرکزی جمهور ی اسالمی

در این صنعت ،با استفاده از شیوههایی نظیر عرضه اولیـه

ایران.)1396 ،

سهام و انتشار اوراق مشـارکت ،بسـتر الزم جهـت جـذب

سازنده مسکن ،نه تنها یک دارایی اقتصادی؛ یعنـی

سرمایههای داخلـی و خـارجی در ایـن بخـش را فـراهم

واحــد مســکونی را تولیــد میکنــد بلکــه تمــام انــواع

میآورد و ازاینرو مقررات صندوق در  1388/11/29بـه

فعالیتهای ثانوی را ایجاد میکند؛ بخشی از نیروی کـار،

تصــویب ســازمان بــورس رس ـیده اســت .شــواهد نشــان

در این بخش شـاغل میشـوند و از ایـن فعالیـت ،کسـب

میدهنــد کـــه صــندوقهای ســـرمایهگذاری زمـــین و

درآمد میکنند .از سوی دیگر با توجه به اینکه این بخش

ساختمان بهعنوان نخستین ابزار ارائه شـده توسـط بـازار

با بیش از  300صـنعت رابطـه پسـینی و پیشـینی دارد،

سرمایه با هـدف جلـب مشـارکت سـرمایهگذاران خـرد و

خرید و فروش نهادههـای مـورد نیـاز مسـکن ،صـنعت و

کمک به تـأمین مـالی پروژههـای سـاختمانی بـزرب ،بـا

تجارت را رونق میدهد .از طرفی ،بحران مسکن تـا پـن

وجود تالشهای فراوان مسئوالن ،تاکنون توفیق چنـدانی

سال بـاقی میمانـد و تـا  8درصـد افـت تولیـد ناخـالص

نداشته است و متأسفانه متولیان پروژههای سـاختمانی و

داخلی را در پی خواهد داشت.

نیز سرمایهگذاران خرد ،استقبال چندانی از آن نکردهاند

اتخاذ سیاستهای راهبردی در حوزه مسـکن ،نیـاز

که این امر نیازمند آسیبشناسی و تجزیهوتحلیل مسـئله

مبرم بیشتر شهرها در کشورهای رو به توسعه است .یکی

در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی و حقوقی است .فرض

از سیاستهایی که برای توسعه مسکن و رونق این بخش

بنیادین این مقاله این است که عدماقبال عمومی نسـبت

مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت ،ایجـاد صـندوق زمـین و

به این صندوق ،به دلیل وجود برخی کاستیهای حقـوقی
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در ساختار آن؛ نظیر وضعیت مـبهم مقـررات صـندوق در

پاکســتانی و توانــایی قابــلتوجــه ایــن صــندوقهــا در

هنگام ورشکستگی از نوع به تقلب و آثار مترتـب آن ،بـر

تنوعبخشی است.

وضعیت اشـخاص ثالـث ،بـازمیگـردد .بنـابراین بـا ایـن

ب) پژوهشهای داخلی

دیدگاه ،واکاوی و کنکاش در علل حقوقی عدمتوفیق ایـن

رحمــانی و همکــاران ( )1395بــه بررســی تــأثیر

صندوق ،در محوریت این مقاله قرار دارد.

عوامل مختلف و ویژگیهای صـندوقهای سـرمایهگذاری

 -2پیشینه تحقیق

گردش ،تعداد صندوقهای تحت مدیریت مدیر صندوق و

الف) پژوهشهای خارجی

نوع مؤسس صندوق ،بر عملکرد آنها پرداخـت .بـه ایـن

در مطالعهای عملکرد صندوقهـای سـرمایهگـذاری

منظور ،از اطالعات هفتگی  43صندوق سرمایهگذاری در

در کشور هند طـی دوره زمـانی  2006-2012بررسـی

سهام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،طی بازه

شــد .نتــای نشــان دادنــد عملکــرد گذشــته صــندوق

زمانی ابتدای تیرماه سال  1390لغایـت  31شـهریورماه

سرمایهگذاری ،تأثیر مثبتی بر کارایی عملکرد آن داشـته

ســال  1392اســتفاده شــده اســت .یافتــههای پــژوهش،

و سن و نسبت داراییهای صندوق بر کارایی عملکـرد آن

حاکی از تأثیرگـذاری دو متغیـر عملکـرد گذشـته و نـوع

تأثیر منفی داشته است ).(Goel, 2013

مؤسس صندوق بر عملکرد جاری آن است.

بردین 1و همکـاران ( )2014بـا اسـتفاده از ارزش

رحمــانی و حکمــت ( )1393بــا بررســی نمونــهای

خالص دارایی ،بـه بررسـی عملکـرد و پایـداری عملکـرد

متشکل از  31صندوق سرمایهگذاری در سهام فعال طـی

 300صندوق سرمایهگذاری در سهام بسته انگلستان طی

دوره زمانی  1390/03/31تا  ،1392/03/31به ارزیابی

دوره زمانی  1990-2013پرداختند .یافتههـای تحقیـق

ثبات عملکرد پرداختند .با استفاده از رویکرد آلفا و بـا در

نشان دادند  16درصـد از صـندوقهـا ،بـازدهی مثبـت و

نظر گرفتن این فرض کـه بـازده غیرعـادی هـر صـندوق

حدود  3درصد نیز بازدهی منفی داشتهاند .صندوقهـای

ناشی از دو عامل گزینش سـهام و زمـانسـنجی مناسـب

بسته و صندوقهای پوشش ریسک برخالف صندوقهـای

بــازار مــیباشــد ،نتــای حــاکی از وجــود ثبــات عملکــرد

مشترک باز ،میتوانند پرتفوهـای نـاهمگون را نگهـداری

صندوقهای سرمایهگذاری میباشد.

کنند .آلفای مثبتی بـرای صـندوقهـای بسـته مشـاهده

جعفــری ندوشــن ( )1394بــه بررســی کــارکرد و

گردید؛ ازاینرو ،صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بسته

ساختار حقوقی صندوق سـرمایهگـذاری پرداخـت .نتـای

میتوانند جایگزین جذابتری برای سرمایهگذاران باشند.

نشــان دادنــد فــارا از کارکردهــای مــالی و اقتصــادی

رزاک 2و همکاران ( )2012به بررسی عملکـرد نهـه

صندوقهای سرمایهگذاری کـه مبنـای اصـلی تأسـیس و

صندوق سرمایهگـذاری اسـالمی در پاکسـتان طـی دوره

تـوســعه آنهــا بــه شــمار مــیرود از منظــور حقــوقی نیــز

زمــانی  2009-2010پرداختنــد .در ایــن تحقیــق از

راهاندازی این نهادهای مـالی دارای کارکردهـای حقـوقی

معیارهای مختلفی؛ نظیر نسـبت شـار  ،نسـبت ترینتـر،

است .از حیث سـاختاری ماننـد شـرکتهـای تجـاری از

آلفای جنسـن و نسـبت اطالعـات 3اسـتفاده شـد .نتـای

شاکله سهگانه تصمیمگیـری ،اجرایـی و نظـارتی پیـروی

نشاندهنده رشد سریع صنعت سـرمایهگـذاری مشـترک

میکنند .همچنـین یافتـههـا نشـان دادنـد بـا توجـه بـه
مجموعه قـوانین ،اساسـنامه نمونـه و بررسـی سـاختار و

1- Bredin
2- Razzaq
3- Sharp Ratio, Trenyor Ratio, Jensen’s Alpha and
Information Ratio

ارکان صندوقها و شـیوه اداره آن و بـا توجـه بـه دالیـل
متعددی حقوقی ،این صندوقها مـیتواننـد در چـارچوب
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شامل :عملکرد گذشته ،انـدازه ،نسـبت هزینـهها ،نسـبت
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خاصی که بیشترین قرابت را با شرکتهای تجاری از نوع

اکنـون عمیــقترین بازارهــای سـرمایه جهــان در اختیــار

سهامی عام برقرار میکند جانمـایی حقـوقی گردنـد و در

غربیان میباشد و اهمیت این بازار آن قدر زیاد است کـه

قالب شرکتهای سهامی با قابلیت سرمایه متغیر ،زمینـه

به عنوان شریانهای اصلی اقتصاد نامیده میشود.

تعیین ساختار حقوقی متناسب بـا مقتضـیات ایـن نهـاد

تأمین مالی

مالی را فراهم آورند.

فرایند تأمین مالی ،یکـی از مباحـث مهـم اقتصـاد

صندوقهای سرمایهگذاری سهام با توجه به بازده تعـدیل

در پروژه ،اصوالً به صورت بنیادین نیازمند بـازار سـرمایه

شده بر اساس ریسک آنها پرداختند .در این راسـتا بـا در

میباشد و انجام سرمایهگذاری در شرکت برای سودآوری

نظـر گـرفتن فاصــله زمـانی ســال ( 1387آغـاز فعالیــت

بیشتر به شرکتهای ارائهدهنده خـدمات ،تحـت عنـوان

صندوقها) تا پایان سه ماه اول سال  1389با اسـتفاده از

شرکتهای تـأمین سـرمایه نیازمنـد اسـت کـه سـازمان

نرم افزار  ،Eviews 6به بررسی نتای بـهدسـت آمـده در

بورس ،متولی آن میباشد و این نهاد ،روند توسعه کمی و

مورد نسبتهای محاسبه شده برای صندوقهای مختلـف

کیفی خود را با سرعت قابلمالحظهای آغاز کـرده اسـت

و بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگـذاری در مقایسـه

(سلماننژاد و همکاران )1396 ،و با توسعه بازار سرمایه،

با عملکرد بازار پرداخته شد .بر اسـاس نتـای بـه دسـت

تأمین مالی مسکن از سوی منابع متنوعتری پیگیری شد

آمده با استفاده از تجزیهوتحلیل  ،ANOVAبـین بـازده

تا با استفاده از تخصص و مهارت علمی و حرفهای بتـوان

تعدیل شده بر اساس ریسک صـندوقهـا بـا بـازده بـازار

آن را تسهیل بخشید .این روند که پیرو اصالحات اساسی

تفاوت معنـاداری وجـود نـدارد .همچنـین بـین عملکـرد

انجام شده در قوانین ،ساختار ،نهادها و بازارهـای تـأمین

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با توجه به معیارهای

مالی مسکن حاصل شد منجر به گسترش فضای رقـابتی

شار  ،ترینر و سورتینو تفاوت معنـیداری وجـود نـدارد،

گردیده و بازار سرمایه در جهت تأمین منـابع مـالی و در

اما معیار بازده تفاضلی جنسن ،وجود تفاوت معنیدار بین

راستای تقویت جایگاه رقـابتی و حمایـت از تولیـد ملـی

عملکرد صندوقهای سرمایهگـذاری مختلـف را در سـال

برجستهتر شد (ستایش و همکاران)1394 ،؛ بـه طـوری

 1387و در دوره دوساله  1387-88رد نکرد.

که جذب سرمایهگذار اعم از خارجی یـا داخلـی و ایجـاد
انگیزه جهت ترغیب آنها ،برای تأمین سرمایه در ساخت و

 -3مبانی نظری

راهاندازی زیرساختهای کشـور موجبـات اشـتغالزایی و

بازار سرمایه و ضرورت ایجاد آن

جذب سرمایهگذاران خـرد گردیـد (جلیلـی و همکـاران،

بازار سرمایه دارای ساختار بسـیار دقیـق ،سیسـتم

 .)1389بدین ترتیب نقش و کارکرد بازار سرمایه در این

پیشــرفته و قــوانین شــفاف اســت و ایــن امکــان بــرای

سیر ،تعیینکننده و حائزاهمیت جلوه میکند؛ زیـرا ایـن

سرمایهگذار به وجود آمده که بـا کنترلهـایی کـه در آن

نهاد مالی ،تأثیرگذار و واسط تسـهیل تـأمین سـرمایه در

صورت میگیرد از آن به عنوان یک شاخص سالمت مالی

راستای بهرهبرداری از پتانسیل خصوصیسـازی میباشـد

یــاد کنــد .ایــن بــازار ،پــول را از مــردم دریافــت و بــه

که نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور میتواند ایفا کنـد

سازمانهایی که برای سودآوری به آن نیاز دارنـد انتقـال

و به عنوان راهکاری برای کاهش فشار مـالی دولـت و بـه

میدهد؛ بدین طریق باعث یک عملکرد خوب در اقتصـاد

منظور باال بردن کارایی شرکتها و توانمندسـازی بخـش

مدرن شده که ایجاد اشتغال نماید .در واقع ،بازار سـرمایه

خصوصـــی از آن میتـــوان اســـــتفاده کـــرد (آذر و

به صورت گستردهای ،بـا اقتصـاد پیونـد خـورده اسـت و

همکــاران.)1390 ،
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سعیدی و مقدسیان ( )1389بـه ارزیـابی عملکـرد

مالی است (اسماعیلزاده و امیری )1394 ،و تسـهیل آن

واکاوی و آسیبشناسی صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان  /...عباس طوسی ،منوره محترم امیدی ـــــــــــــــــــــ
133
صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان
قانون بازار اوراق بهادار تحت عنوان دستورالعمل تأسیس

ایران ،مانند دیگر کشورها ،نیـاز بـه بومیسـازی در

صندوق ،تدوین و در تـاریخ  1388/01/29بـه تصـویب

صنعت ساختوساز دارد .اقتصاد مدرن ،نیازمند ابزارهـا و

هیئت مدیره سازمان بـورس رسـید و در اجـرای مـاده 2

نهادهای جدیدی است که خالء آن ،باعث کمتحرکـی در

قانون توسعه ابزارها و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق

اقتصاد میگردد؛ لذا بومیسازی ،امری ضروری میباشد و

بهادار ،نهادهای مالی جدید را اصالح کردند.

پیوند دانش رسمی بدانیم به توانمندی و مشارکت مـردم

امیدنامــه و اساســنامه اســت کــه اساســنامه آن ،شــامل

در این زمینه ،منجر میشود (زاهدی مازندرانی.)1393 ،

مــواردی چــون تصــرین عنــوان ،مــدت فعالیــت ،ارکــان

خصوصــیات ذاتــی مســکن ،باعــث ایجــاد محــدودیت در

صندوق ،شیوه تصمیمگیری ،صاحبان امضای مجاز ،نحوه

تبدیل یک مفهوم خاص به عام گردیده که با ارائه راهکار

تصفیه و  ...میباشد 2که براساس تبصره  1ماده  7ضوابط

و مکانیسم مناسب میتـوان تـأثیر آن را تـا حـد زیـادی

تأسیس صندوق ،کلیه ارکان صندوق بایـد قبـول سـمت

کمرنــن نمــود و ب ـه یــک دیــدگاه عــام رســید و امکــان

کنند و طی آن ،وظـایف و مسـئولیتهای خـود را طبـق

برندسازی در این صنعت فراهم شـود .ایـن امـر ،نیازمنـد

اساسنامه صندوق و مقررات موضوعه بپذیرند و نیز طبـق

بسترسازی مناسب جهت تأمین سرمایه و توجه دولت به

ماده  4دستورالعمل ،صالحیت حرفهای و تخصصی ارکان

سمت وسوی صندوق به منظور تحقق سیاستهای کلـی

صندوق باید به تأیید سازمان بـورس برسـد .حسـابرس و

نظام در حوزه مسکن است .داشتن امنیت حقوقی در امر

ارکان نظارتکننده صندوق نباید عضو هیئـت مـدیره یـا

ســرمایهگذاری میتوانــد باعــث گســترش قابلیتهــای

باالترین مدیر یا ارکان اجرایی باشند و نبایـد بـه صـورت

اقتصادی و ایجاد فرصتهای تجاری جدید شـود کـه بـه

مستقیم یا غیرمستقیم ،بیش از  10درصد از سهام ارکان

غنای مـالی بـرای سـرمایهگذار ،سـرمایه و آحـاد جامعـه

اجرایــی را در تملــک داشــته یــا بــه طــور مســتقیم یــا

دست یابیم .برای شفاف شدن موضوع در این خصوص در

غیرمســتقیم تحــت کنتــرل ارکــان اجرایــی باشــند.3

دو آیتم جداگانه شامل موضوع صـندوق سـرمایهگذاری و

پیچیدگیهای خاص اقتصاد ،مسکن را کاالیی سـرمایهای

بــه ســاختار صــندوق ســرمایهگذاری زمــین و ســاختمان

به شمار آورده که نقدشوندگی در آن مهم است؛ زیـرا در

پرداخته میشود.

زمان رکود به سرعت سرمایهها از این بازار خارج گردیده

الف) موضوع صندوقهای سرمایهگذاری زم ین و

و به سوی بازارهای همعرض مسکن (بانک ،بـورس ،ارز و

ساختمان

جمــعآوری وجــوه از متقاضــیان ســرمایهگذاری،
ساخت ،فـروش و تقسـیم عوایـد ،ناشـی از فعالیـت بـین
سرمایهگذاران ،مقـرر مـاده  4اساسـنامه نمونـه ،موضـوع
فعالیت صندوق است 1و در راستای اجرای بند  2مـاده 7

 -1مــاده  :4موضــوع فعالیــت صــندوق ،جمــعآوری وجــوه از متقاضــیان
سرمایهگذاری در صندوق و ساخت پــروژه ســاختمانی منــدرج در امیدنامـه
صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ســاختمانی پــروژه
یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیــت بــین ســرمایهگذاران
صندوق است .مشخصات ،مراحل و زمانبندی و هزینههای اجرای پــروژه در
امیدنامــه و پیوســت آن منـــدرج اســت (اساســـنامه تأســیس صـــندوق

ســـــرمایهگذاری زمـــــین و ســـــاختمان 1388/01/29 ،و اصـــــالحیه
.)1390/02/18
2ـ ماده  ... :7پیشبینی موارد زیر در اساسنامه صندوق ضــروری اســت-1 :
نام صندوق که بایــد عبــارت «صــندوق زمــین و ســاختمان» در ابتــدای آن
تصرین شده باشد -2 .ذکر مدت فعالیت صندوق  -3ارکــان صــندوق ،شــیوه
انتخــاب و حــدود وظــایف و مســئولیتهای آنهــا در مقابــل صــندوق و
ســرمایهگذاران  -4حقــوق و تعهــدات ســرمایهگذاران صــندوق  -5شــیوه
تصمیمگیری در صندوق  -6صاحبان امضای مجاز از طرف صندوق یا نحــوه
انتخاب آنها  -7نحوه تصفیه صندوق در صورت انحالل یا خاتمه فعالیــت آن
-8نحوه انتشار اطالعیهها و آگهیهــای صــندوق  -9نحــوه تهیـهگزارشها و
صورتهای مالی صندوق و نحوه رسیدگی به آنها ( ...ضوابط تأسیس صندوق
سرمایهگذاری زمین و ساختمان.)1388 ،
(- 3ماده  4دستورالعمل تأسیس صندوق سرمایهگذاری زمین و ســاختمان،
)1388
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اگر بومیسازی را اسـتفاده آگاهانـه از الگوهـا ،بـا همـان

صــندوق ســرمایهگذاری زمـین و ســاختمان دارای

 134ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقتصاد و مدیریت شهری /شماره سیویکم ،تابستان 1399

دولــت در اعمــال برنامــهریزی در جهــت تــأمین مســکن

بـورس نــزد مرجــع ثبــت شــرکتها بــه عنــوان مؤسســه

گروههای کمدرآمد و نیازمند اسـت ،مـرور بـازار مسـکن

غیرتجاری به ثبت برسد .صندوق پروژهمحور است؛ یعنی

مبین ایـن اسـت کـه بـرخالف کشـورهای توسـعهیافته،

در تأمین مـالی پـروژهای بـر عملکـرد خـود پـروژه ،اتکـا

فعالیت در این حوزه بیش از آنکـه مبتنـی بـر رفـع نیـاز

میکند که با جمعآوری سرمایه خرد در حوزه پروژههـای

اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشـار کمدرآمـد باشـد ،بـه

عمرانی پرداخته و میتواند انقالب بزرگی در تأمین منابع

تجارت و سوداگری تبدیل شده و در واقـع حجـم عظـیم

مالی پروژههای عمرانی باشد (میرزایی .)1395 ،صندوق،

گردش مالی و میـزان سـرمایهگذاری در ایـن بخـش ،در

تابع امیدنامه و اساسنامه خود میباشـد .مقـرر مـاده 22

راستای افزایش سود و منفعت سرمایهگذاری بوده است و

اساسنامه ،نمونه صندوق ،ارکـان زیـر را دارد -1 :مجمـع

تأمین سرپناه برای اقشار مختلف بهویژه افـراد کمدرآمـد

صندوق  -2مدیر صندوق  -3مدیر ساخت  -4مدیر ناظر

نیازمند ،از اهداف اصلی بـه شـمار نمیآیـد (مظاهریـان،

 -5متــولی  -6متعهــد پذیرهنویســی  -7بــازارگردان -8

 )1393و بــدین معنــا هــدف از ســرمایهگــذاری ،کســب

حســابرس  -9هیئــت مــدیره و در آخــرین اصــالحیه،

بازدهی باالتر ،جلوگیری از کاهش ارزش پـول و افـزایش

مسئولیت و جریمه تأخیر پروژه ،از مدیر سـاخت ،سـاقط

ارزش حقیقی داراییهاست (سـوری و قاسـمی.)1393 ،

گردید.

صندوق ،یکی از روشهای مناسـب و سـازمانیافته بـرای
سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی به شمار میآیـد و

مزای ای ص ندوقهای س رمایهگذاری زم ین و
ساختمان

موظف است منابع حاصل از انتشار گواهی سـرمایهگذاری

صندوق در زمانهای رکـود ،مزایـایی بـرای کشـور

و وجوه را در موضوع فعالیت مصوب خود سـرمایهگذاری

دارد و باعث میشود که سرمایهگذاران و دولت بـا رغبـت

کند (باباجـانی و همکـاران .)1394 ،ایـن نهـاد مـالی بـا

به این صندوق توجه کنند؛ لذا در ذیل ،مزایـای صـندوق

کمک بـه افـزایش ظرفیـت تولیـد ،ضـمن فـراهم آوردن

برای سرمایهگذاران ،سرمایه و برای افراد جامعـه بررسـی

امکان مشارکت عمومی با سرمایه خرد ،توان پاسـخگویی

میشود.

به تقاضاهای ایجاد شده را نیز دارد و براسـاس تبصـره 4

الف) مزایای صندوق برای سرمایهگذاران

ذیل ماده  17قانون توسعه ،صندوق ،مجـاز بـه هی گونـه

از مزایای صندوق برای سـرمایهگذاران ،بهرهمنـدی

فعالیـت اقتصــادی خــارج از مجوزهـای صــادره نیســت و

از سود ناشی از سـاخت و فـروش واحـدهای سـاختمانی

بازاری برای سرمایهگذاران ریسکگریز ،محسوب میشود.

پروژه صندوق و حفظ قدرت خرید سـرمایهگذار در برابـر

ب) ساختار صندوقهای س رمایهگذاری زم ین و

افزایش قیمـت زمـین و سـاختمان اسـت ،ضـمن اینکـه

ساختمان

میتواند واحدهای سرمایهگذاری خود را در هـر زمـان از

مقرر ماده  26دستورالعمل تأسـیس صـندوق ،ایـن

طریق فروش به بـازارگردان یـا اشـخاص دیگـر بفروشـد.

نهاد مالی دارای سـاختار حقـوقی اسـت و حـداکثر بایـد

همچنین اگر پروژههایی که به اتمـام رسـیده بـه فـروش
نرسند بازارگردان ،ضامن تسویه حساب در ظـرف مهلـت
کوتاهی میباشد .وی موظف به خرید ساختمان و تسـویه

1ـ تبصره  4ماده  :7صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت
اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد (قانون
توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید.)1388/9/25 ،
 -2صندوق باید پس از دریافت آن ،ظرف سه ماه نزد مرجع ثبت شــرکتها

آن را به عنوان یک نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و

به ثبت برسد و پس از ارائه مدارک مربوط به ثبت خــود را بــه ســازمان داده

مجوز فعالیت آن را صادر مینماید (ماده  6دستورالعمل تأسیس).

بــا دارنــدگان واحــدهای ســرمایهای صــندوق اســت.
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سـرمایهگذاری ،همیشــه بـا ریســک همـراه اســت لــیکن

اقبال نهادهای متولی صندوقهای سرمایهگذاری صـنعت

سازوکاری طراحی شده که اداره این صندوق ،داللـت بـر

ســاخت و ســاز قــرار گیــرد .گــردآوری دادههــا بــه روش

افزایش نقـش ارکـان نظـارتی و متعاقبـاً کـاهش ریسـک

اســـنادی و مطالعـــات کتابخانـــهای میباشـــد .از نظـــر

سرمایهگذاری داشته باشـد .همچنـین صـالحیت ارکـان

تجزیهوتحلیل دادهها نیز استنباط عقالیی مـورد اسـتفاده

صندوق توسط سازمان بورس کنترل میشود؛ لذا امکـان

بوده است.

فراهم میگردد و افراد با سـرمایههای خـرد میتواننـد در

 -5یافتههای تحقیق

این صندوقها سرمایهگذاری کنند و از رونق بازار مسـکن

تحلیل حقوقی فعالیت صندوق با شرکت مدنی

منتفع گردند.

در ابتدا ،این سؤال مطرح میشود که آیـا صـندوق

ب) مزایای تشكیل صندوق برای سرمایه

میتواند شرکت مدنی باشد؟ به موجب ماده  571قـانون

در این روش ،به جای اسـتقراض و پرداخـت سـود،

مدنی ،1شرکت عبارت اسـت از :اجتمـاع حقـوق مـالکین
عـام2

و

اقدام به انتشار واحدهای سرمایهگذاری صندوق میشـود

متعدد در شی واحد به نحو اشـاعه در دو معنـای

و قدرت تأمین سـرمایه مـورد نیـاز بـرای سـاخت پـروژه

خاص.3

فراهم میگردد .اطمینان از وجود سرمایه کافی برای آغاز

میشود مقصـود ،نـوع خـاص اسـت کـه بیـانگر هرگونـه

و انجام پروژه ،مهمترین مزیتـی اسـت کـه از ایـن شـیوه

مالکیت مشاعی بر هر مالی است تا سود و زیـان ناشـی از

تأمین مالی برای سازنده یا مالک زمین حاصل میشود.

اداره اموال مشاع ،به شرکا برسد .در این شرکتها ،تعیین

معموالً هرگاه در حقوق مدنی ،از شرکت صـحبت

مزایای صندوق ،بـه انـدازهای اسـت کـه در بسـته

اقامتگاه ،تابعیت و شخصیت حقوقی ،از موضوعات اصـلی

سیاســتهای اقتصــادی؛ اعــم از کیفیــت ساختوســاز،

است و شرکا میتوانند قرارداد تنظـیم کننـد کـه در آن،

بهکارگیری تکنولوژیهای جدید ،ظرفیتهـای مهندسـی

طرز اداره اموال شرکت بیـان شـده باشـد ولـی صـندوق

موجــود ،محــول شــدن امــور ســاختوســاز پروژههــا بــه

مالکیت به نحوه مشاع را ندارد و اشاعه در مالکیت نـدارد

دارنــدگان صــالحیت حرفــهای ،وجــود نظــارت مســتمر

و همه آوردهها در حکم اموال صندوق محسوب میشـود،

واحــدهای ســاخته شــده بــه واســطه برخــوردار بــودن از

تصرفات مادی منوط به موافقـت شـرکا نیسـت و بایـد از

استانداردهای مربوطه لحـا شـده اسـت و دولـت بـرای

طریق پذیرهنویسی صورت گیرد؛ لذا پر واضـن اسـت کـه

خروج غیرتورمی از رکود ،از آن به عنوان یکی از ابزارهای

حقوق مالکین در شرکت مدنی به نحوی اشـاء اسـت؛ در

مؤثر در تأمین مالی بخـش سـاختمان نـام بـرده و دیگـر

حالی که در صندوق ،این موضوع سالبه است و جایگاهی

مزایای آن ،ایجاد اشتغال و کمک به رونـق دیگـر صـنایع

ندارد و بـه هـی طریقـی ،ایـن صـندوق ،شـرکت مـدنی

مرتبط با ساختمان اسـت .ایـن مزیتهـا دارای تـأثیرات

نیست؛ زیرا صرفاً با داشـتن وجـه تشـابه همچـون کلمـه

مثبت بیشتری در سطن کالن جامعه هستند.

مشارکت ،نمیتوان آن دو را یکی دانست.
تحلیل حقوقی فعالیت صندوق با شرکت تجاری

 -4روش تحقیق
این مقاله ،با رویکـرد توصـیفی -تحلیلـی سـعی در
پردازش و تحلیل علل عـدمتوفیق صـندوقهای زمـین و

 -1شرکت عبارت است از :اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به
نحو اشاعه.
 -2عقدی است که در آن ،طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به

ساختمان از منظر حقوقی دارد .مقالـه بـه لحـا هـدف،

سودی خاص ،جمع میکنند.

جزو تحقیقات کاربردی است که نتای آن میتواند مـورد

 -3یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد
میشود.
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از آثار حقوقی در شرکتهای تجاری ،برخورداری از

صندوق ،این است که سه ویژگـی بـارز دارد کـه عبـارت

حــق و تکلیــف اســت .مقــرر مــاده  588قــانون تجــارت،

است از :تنوع ،سـادگی و مـدیریت حرفـهای .در واقـع در

شخص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی میشود کـه

عرصه بینالمللی ،از جایگـاه ویـژهای نـزد سـرمایهگذاران

قانون برای این افراد قائل است .اقامتگاه او مرکز عملیـات

خرد برخوردار است (جعفری ندوشن .)1394 ،امـا ایـن

اوست .در قانون تجارت ،اقامتگاه برای تابعیت مهم اسـت

توجیه ،به دو دلیل ،خالی از ایراد نیست:

شرکت گذاشتهاند از آن شرکت محسوب میشـود و ایـن

عام دارای پیچیدگیهایی باشند.

شرکتها دارای طبقـات هسـتند .1شـرکتهای موضـوعاً

 -2قوانین سایر کشورها را به کشور دیگر نمیتوان

تجاری و شکالً تجاری (این شرکتها به صرف تشکیل ،بر

تسری داد؛ چون در ایران این شرکتها بـر خـالف سـایر

اســاس ضــوابط و مقــررات قــانونی و صــرف نظــر از نــوع

شرکتها دارای ویژگیهایی هستند که عبارتند از:

فعالیت آنها تجاری میباشند؛ مثل شرکتهای سـهامی و

الف) تنـوع دارنـد؛ زیـرا طبـق قـانون ،محـدودیت

شرکتهای موضوعات جـاری ،شـرکتهایی هسـتند کـه

موضوع ندارنـد و میتـوان بـرای هـر موضـوعی ،شـرکت

شرط تجاری بودن ،عالوه بر تشکیل بـر اسـاس مقـررات

تشکیل داد.

قانونی انجام عملیات تجاری میباشد) بر اساس ضـوابط و

ب) ساده هستند؛ زیرا قانونمنـد میباشـند و آثـار

مقررات قانونی و صرفنظر از نوع فعالیت آنها تجـاری بـه

حقوقی دارند .همچنین در این شـرکتها تعهـد اقـالً 20

شمار میآیند حتی اگر نوع معامالت آنها تجـاری نباشـد

درصد سرمایه نقد و پرداخـت الاقـل  35درصـد غیرنقـد

مثل شرکتهای سـهامی؛ از جملـه شـرکتهای سـهامی

است و طبق مـواد  12تـا  15قـانون تجـارت ،از طریـق

عام ،عظیمترین و کاملترین نوع از شرکتهاست و اغلـب

پذیرهنویسی ،جذب سرمایه میکنند و بیشتر از حد مجاز

به دلیل انجام امور معامالت مهـم تشـکیل میشـوند؛ در

نیز نمیتوان در این شرکتها پذیرهنویسـی کـرد و دارای

نتیجه ،قواعـد تجـاری ،در آن ،اعمـال میگـردد (سـتوده

مجامع عمومی صاحبان سهام هستند.

تهرانی .)1390 ،حال سـؤالی مطـرح میشـود :بـا اینکـه

ج) مدیریت حرفـهای دارنـد؛ زیـرا مقـرر مـاده 17

شرکت سهامی ،شباهت زیادی به صندوق دارد چرا بـرای

الیحه قانون تجارت دارای مجامع هستند و اولین مدیران

این کار انتخاب نشدند؟ در پاسخ باید گفت :صـندوق ،بـه

را مجمـع عمـومی مؤسـس انتخـاب میکننـد و انتخـاب

دلیل متغیر بودن سـرمایه و قابـل بازخریـد بـودن واحـد

بعــدی مــدیران توس ـط مجمــع عمــومی عــادی صــورت

ســرمایهگذاری و  ...در ســاختار آن ،مثــل صــندوقهای

میگیرد و هیئت مدیره از داخل یا خارج با میزان سرمایه

ســرمایهگذاری مشــترک عمــل میکنــد .از نقــاط قــوت

مشخص ،مدیرعامل را تعیین میکند تا در صـورت ورود،

 -1شرکتهای سرمایه و شخص :شرکتهایی هستند که مسئولیت شرکا و
شرکت ،محدود به سرمایهگذاری در آن میباشد.
•شرکتهای شرکا مثل شرکتهای تعاونی
•شرکتهای قانونی و عملی :آنهایی هستندکه مطابق قانون تجارت تشــکیل
شــده و در قالــب یکـی از شــرکتهای منــدرج در مــاده  20قــانون تجــارت
میگنجد .از طرفی هم شرکت عملی شرکتهــایی هســتند بــدون آنکــه بــه
شکل یکی از شرکتهای موضوع قــانون تجــارت و مطــابق مقــررات قــانونی
تشکیل شده باشد و مبادرت به انجام فعالیت تجاری مینمایند .قانون ایـران
اینها را به رسمیت نمیشناسد اما برای حفظ منــافع اشخاصـی کــه بــا ایـن
شرکتها وارد معامله میشوند مقرر ماده 220قانون تجارت اعمال میشــود؛
یعنی شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند.

ضــرر بــرای جبــران خســارت بتوانــد از ســهام مــدیریتی
بهرهبرداری گردد و در مجموع بر اساس سیستم مدیریت
تعیین شده در شـرکتهای سـهامی مقـرر الیحـه قـانون
تجــارت ،مــدیریت حرفــهای دارنــد (جعفــری سرشــت،
 .)1386پس برای ادامه پاسخ به سـؤال مطروحـه ،بایـد
وارد ماهیت صندوق و شرکتهای سهامی عام شـد .ورود
و خروج سرمایه ،صرفاً در قالب افزایش یا کاهش سـرمایه
که از صالحیتهای مجمع عمومی فوقالعـاده اسـت و بـا
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در صورتی که شخص سرمایهگذار قصد خروج از شـرکت

ســهامی و صــندوق نیـز از ب ـین رفتــه و زمینــه حقــوقی

را داشته باشد باید سهام خود را به شخص دیگری منتقل

تأسیس شرکتهای سهامی با سرمایه متغیر نیز تسـهیل

کند و چنانچه شخصی بخواهد سهم خـود را در شـرکت

شده است (جعفری ندوشـن .)1394 ،بـه عبـارتی ،ایـن

افــزایش دهــد ،بایــد ســهام مــورد نظــر خــود را از ســایر

موضوع باعـث ایجـاد مزیتهـای نقدشـوندگی و کـاهش

سهامداران خریداری کند .اسـتناد بـه قـانون افـزایش یـا

تشــریفات قــانونی در عملکــرد صــندوق بــه شــرح ذیــل

کاهش سرمایه ،از صالحیتهای مجمع عمومی فوقالعاده

میگردد:

است اما به استناد ماده  161الیحـه قـانونی  1347ایـن

اوالً :وقتی که سـقف سـرمایه ،متغیـر اسـت دامنـه

مجمع میتواند ضمن تصویب افزایش سـرمایه تـا سـقف

نقدشوندگی واحـدهای سـرمایهگذاری در زمـان رکـود و

معینـی ،ترتیـب انجــام آن طـی مراحــل مختلفـی را بــه

مشکالت اقتصادی ،مطلـوب و بـاال اسـت؛ در حـالی کـه

مدیران واگذار کند .در حقوق تجارت ایران نیـز براسـاس

ســـرمایهگذاری مســـتقیم در بخـــش مســـکن ،قـــدرت

بند ب ماده  26الحاقی رفع موانـع تولیـد در 93/10/22

نقدشوندگی پایینی دارد .ثانیـاً :در سـقف متغیـر ،عرضـه

از تصویب مجلس شورای اسالمی میتوانند تا  10درصـد

واحد سرمایهگذاری بعد از سقف مقرر امیدنامه ،نیازی به

خود را خریداری و تحت عنوان سـهام خزانـه در شـرکت

صرف وقت برای انجام تشریفات مقرر قـانون تجـارت کـه

نگهداری کنند ولی در صندوق ،برای سهامی کـه منتشـر

برای شرکتها در نظرگرفته شـده را نـدارد .ثالثـاً :وجـود

میکند محدودیت ندارد و اگر تقاضا به اندازه کـافی زیـاد

ضامن در ساختار این صندوق ،ایجاد فضای امنی را بـرای

باشد ،صندوق بدون توجه بـه تعـداد سـرمایهگذاران ،بـه

سرمایهگذارهای داخلی و خارجی ایجاد میکند؛ در حالی

انتشار و توزیع سهام خود ادامه میدهد و سـهامی را کـه

که تضامین اخذ شده از شرکتهای سهامی عام ،بسـتگی

ســرمایهگذاران مایــل بــه فــروش آن هســتند خریــداری

به سرمایه ثابت دارد (جعفری سرشت.)1386 ،

میکند .ورود و خروج سرمایه و سرمایهگذار در صـندوق،

ایــن نهــاد ،بــرخالف شــرکت ،مجموعــه دارایــی و

یک عمل مجاز و تعریف شده است و نیاز به نقل و انتقال

تشکیالت اداری مخصوص ندارد و به دلیل متغیـر بـودن

واحدهای سرمایهگذاری در دفتر نزد متعهـد پـذیرهنویس

سرمایه در آن ،رعایت قواعد ،نـاظر بـر افـزایش و کـاهش

میباشد؛ به این معنـا کـه هـر سـرمایهگذار میتوانـد در

سرمایه دشوار خواهد بود (سلطانی.)1396 ،

چارچوب اساسنامه در هر زمانی ،به صندوق وارد یا خارج

تحلیل حقوقی تاجر در صندوق

شود؛ تحدید سرمایه وجود ندارد .این صندوق فعالً دارای

صندوق ،به عنوان مؤسسه غیرتجاری ثبـت شـده و

ضامن است تا مؤسسات رتبهبندی اعتبار در کشور شروع

در آییننامه ثبت شرکت مصوب  1337آمـده اسـت کـه

به فعالیت کنند و این موضوع ،نقش بسـیار مهمـی را در

مقصود از تشکیالت و مؤسسـات غیرتجـاری مـاده 584

بقا و عملکرد صـندوق ایفـا میکنـد (سـلطانی.)1396 ،

قانون تجارت ،کلیه تشکیالت و مؤسساتی است که بـرای

تفاوت شرکت سهامی عـام بـا صـندوق ،در متغیـر بـودن

مقاصد غیرتجاری؛ از قبیل امور علمی ،ادبی ،امور خیریـه

سرمایه است .البته پیش از تصـویب ایـن مـاده ،عملیـات

و امثــــال آن تشــــکیل میشــــود؛ اعــــم از اینکــــه

خرید و فروش یا ابطال سهام شرکت توسط خودشان بـه

تشکیلدهندگان آن ،قصد انتفاع داشته یا نداشته باشـند

استناد ماده  198الیحه اصـالحی  ،1347مجـاز نبـود و

و خدمات حرفهای و کسب منافع مـادی توسـط یـک یـا

همین ماده مانع اصلی متغیر شناختن سرمایه شـرکتها

چند نفر ایجاد میشود و به عنوان مؤسسه غیرتجاری بـه

محسوب میشد .بنابراین میتوان گفـت بـا تصـویب ایـن

ثبت میرسد .حال این سؤال پیش میآید که آیا مؤسسه
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طی تشریفات مندرج در قانون تجارت صورت میپـذیرد،

ابزار جدید عمـالً ایـن نقطـه افتـراق جـدی شـرکتهای
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بر اساس قـانون تجـارت ،تـاجر کسـی اسـت کـه شـغل

تجاری به شمار میآیند .در این مـاده ،بـه نحـوی حـوزه

معمولی خـود را معـامالت تجـارتی قـرار داده( 1مـاده 1

فعالیت شرکتهای موضوع  20قانون تجارت را به بخـش

قانون تجارت) و به زعم حقوقدانان ،به منظور تشـخیص

اموال غیرمنقول تسری داده است .در واقع بر اساس ماده

اینکه چه موقع شخص انجـام اعمـال تجـاری مـذکور را

 5قانون تملک آپارتمانها ،شـرکتهای تجـاری موضـوع

شغل معمولی خود قرار داده و در نتیجه تـاجر محسـوب

ماده  20قانون تجاری میتوانند بـا قصـد تجـارت خانـه،

میشود ،دو مالک ارائه شده است؛ عدهای بر ایـن باورنـد

آپارتمان و محل کسب به منظور اجاره یـا فـروش انجـام

باید در انجام این عملیات قصد منفعـت داشـته باشـد تـا

دهند و این مسئله میتواند مؤید ادعـای حقوقدانـان در

عنوان تاجر به وی اطالق شود و عـدهای دیگـر معتقدنـد

خصوص تاجر بودن به ماده  2قانون تجارت باشد کـه بـه

برای اینکه تجارت شغل معمولی فرد قرار گیرد تاجر باید

اســتثنای مــاده  5قــانون تملــک آپارتمانهــا ،انــواع

قصد خود را صراحتاً به وسـیله ثبـت تجـارتی ،نگهـداری

شرکتهای موضوع ماده  20قانون تجارت کـه بـه قصـد

دفاتر و  ...اعالم کرده باشد (سـتوده تهرانـی .)1391 ،در

انجام سـایر معـامالت بازرگـانی غیرمربـوط بـه کارهـای

عین حـال بـرای تشـکیل شـرکتهایی کـه موضـوع آن،

ساختمانی ممنوعند؛ زیرا به تصرین ماده  4قانون تجارت،

عملیات غیرمنقول نظیـر احـداپ پروژههـای سـاختمانی

اموال غیرمنقول جزو امور تجاری به شمار نمیآیند.

است شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باشد که بتواند

شــرکتهای ســـهامی ،تحـــت هـــر شـــرایطی ،از

رأساً و مستقالً معـامالت را انجـام دهـد؛ زیـرا بـر اسـاس

شرکتهای بازرگانی و تجاری به شـمار میآینـد و کلیـه

توسعه تمدن و کار به جهت انجام امـور تجـاری نیازمنـد

اعمال آن ،تجاری به شمار میآیند؛ برای نمونـه ،شـرکت

تهیــه قــرارداد هســتیم؛ لــذا مقــرر گردیــده معــامالت

سهامی کـه بـه قصـد کشـاورزی ایجـاد شـده اسـت ،در

غیرتجاری شـرکتهای سـهامی ،در صـورتی کـه معاملـه

صورتی که به ساخت ساختمان و  ...اقـدام کنـد ،فعـل و

اموال غیرمنقول بنمایند .بـر اسـاس مـاده  4ایـن قـانون

عمل انجام داده ،مطابق قانون ،تجاری محسوب نمیشود.

معامالت غیرمنقـول بـه هـی عنـوان ،تجـاری محسـوب

صندوق ،بر اساس قـانون بـورس نیـز میتوانـد اقـدام بـه

نمیگردد 2اما بـه زعـم بسـیاری از حقوقدانـان ،مـاده 5

پذیرهنویســی و فــروش ســهام کنــد .تنهــا بــه دلیــل

تملک آپارتمانها 3یکی دیگر از موارد تجاری ذاتی را بـه

زیرمجموعه بـودن ،در قـانون بـورس ،تجـاری بـه شـمار

ماده  2قانون تجـارت 4اضـافه کـرده اسـت .شـرکتهای

میآیــد و کلیــه اعمــال اجرایــی آنهــا تجــاری محســوب
میشود؛ در حالی که شمولیت مـاده  2قـانون تجـارت را

1ـ ماده  :1تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قــرار
بدهد (ماده  1قانون تجارت ،مصوب .)1311/2/13
2ـ ماده  :4معامالت غیرمنقول به هی وجه تجارتی محسوب نمیشود (ماده
 1قانون تجارت ،مصوب .)1311/2/13
3ـ ماده  :5انواع شرکتهای موضوع ماده  20قــانون تجــارت کــه بــه قصــد
تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یــا پیشــه
یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معامالت بازرگانی غیرمربوط
به کارهای ساختمانی ممنوعند (ماده  5قــانون تملــک آپارتمانهــا مصــوب
.)1343/12/13
4ـ ماده  :2معامالت تجارتی بدین صورت است -1 :خرید یا تحصیل هر نوع
مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکــه تصــرفاتی در آن شــده یــا
نشده باشد -2 .تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یــا آب یــا هــوا بــه هــر
نحوی که باشد -3 .هر قسم عملیات داللی یا حقالعملکاری (کمیسیون) یا
عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که بــرای انجــام بعضــی امــور

ندارند که بتوانند از مزایای ورشکستگی بهرهمند شوند.
با توجه به اینکه این صندوق در اساسنامه ،بـه نـام
مؤسسه غیرتجاری در ثبـت شـرکتها و سـازمان بـورس
ایجاد میشود؛ از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و
رسانیدن ملزومات و غیره -4 .تأسیس و به کار انداختن هــر قســم کارخانــه
مشروط بر اینکه برای رفع حوائ شخصــی نباشــد -5 .تصــدی بــه عملیــات
حراجی  -6تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی  -7هــر قســم عملیــات
صرافی و بانکی  -8معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
 -9عملیات بیمه بحــری و غیربحــری  -10کشتیســازی و خریــد و فــروش
کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معــامالت راجعــه بــه آنهــا (مــاده 2
قانون تجارت ،مصوب .)1311/2/13
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غیرتجاری میتوانند اقدام به انجام کارهای تجاری نماید؟

تجاری اگـر مـوارد مـاده  5را لحـا کننـد ،از معـامالت

واکاوی و آسیبشناسی صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان  /...عباس طوسی ،منوره محترم امیدی ـــــــــــــــــــــ
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ثبت شده اسـت ،در ادامـه ،قالـب حقـوقی آن ،تحلیـل و
بررسی میشود.
مؤسســات غیرتجــاری ،بــه امــور غیرتجــاری و

صندوق باید پاسخگوی چالشهـای حقـوقی خـود

غیربازرگانی میپردازند و هدف اعضا از عضویت و فعالیت

باشد تا از این طریق موجبات جـذابیت آن فـراهم شـود.

در آن ،ممکن است انتفـاعی یـا بـه صـورت غیرانتفـاعی

برای توشیع دقیق ،مطالب مرتبط به این صندوق ،کارکرد

باشد .تشکیالت مزبور طبق مـاده  584قـانون تجـارت از

آن در سه بند مجـزا واکـاوی و مداقـه میشـود :موضـوع

تاریخ ثبت ،شخصیت حقوقی پیـدا میکننـد و میتواننـد

ورشکستگی ،بررسی حقوق اشخاص ثالث در صندوقهای

عناوینی از قبیل انجمن ،بنگاه و امثال آن را اتخاذ کننـد.

زمین و ساختمان و سایر موضوعات حقوقی.

حداقل شرکا در مؤسسات فوق نباید از دو نفر کمتر باشد

ورشكستگی

با قید سرمایه به هر میـزان مجـاز اسـت .انتخـاب قالـب

بحث ورشکستگی ،همواره ،موضـوع حـائز اهمیتـی

حقوقی مؤسسه غیرتجاری بـرای صـندوق را قـانونگـذار

بوده است؛ به طـوری کـه در گذشـته ،پرداخـت نکـردن

تعیین کرده است و انتظارات از آن هـم ،بـر ایـن اسـاس

دیون ،جـرم محسـوب میشـد و بـا شـدیدترین وجـه بـا

است .مقرر قانون بورس ،فعالیت صـندوق ،عمـل تجـاری

مدیون متوقـف ،برخـورد میگردیـد؛ بـه نحـوی کـه بـه

است ،خرید و فروش اوراق بهـادار میکنـد و قانونگـذار،

مصادره امـوال او و حتـی بـه فـروش رسـاندن خـود او و

مقرر ماده  2قانون تجارت ،خرید یا تحصیل هر نوع مـال

خانوادهاش به عنوان برده منجر میشد (الماسی و شمس،

منقول به قصد فروش را معامله تجاری میداند و از آنجـا

 .)1396مالک سنجش در ورشکستگی ،تاجر بودن است

که سهام یا سایر اوراق بهادار جزو اموال منقـول موضـوع

و مقرر ماده  415قانون اعالن یا درخواست ورشکسـتگی

این بند هستند (سـتوده تهرانـی )1391 ،و خریـد اوراق

به عهده خود شرکت یا بستانکاران اسـت و مطـابق مـاده

بهادار ،یک عمل ذاتاً تجاری است و مؤسسـه غیرتجـاری

 557قانون

نمیتواند آن را انجام دهد؛ لذا الزم است به منظور تحقق

است که از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شـده و عمـالً

اهداف مدنظر تأسیس ،صندوق ،در قالبی مختص به خود

نمیتواند تعهدات خود را پاسخگو باشد .بـر ایـن اسـاس،

تجارت،1

ورشکستگی2

ورشکسته؛ تاجر یا شـرکتی تجـاری

و تاریخ شروع سلب مداخله (سـتوده

تعریف گردد .در این حالت ،صندوق ،بدون اینکه در قالب

اعمال

شــرکت یــا مؤسســه غیرتجــاری تأســیس شــود دارای

تهرانــی )1391 ،همــانطور کــه در مــاده  418قــانون

شخصـــیت حقـــوقی اســـت و نهـــاد مـــالی خـــاص و

تجارت آمده ،تـاجر ورشکسـته از تـاریخ صـدور حکـم از

منحصربهفردی تلقی میشود؛ بدین ترتیب ،صندوق یـک

مداخله در تمام اموال خود حتی آنچـه ممکـن اسـت در

قــرارداد اســت و بــا تصــرین قــانون میتــوان بــرای آن

مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است؛ پس نیـازی

موجودیتی مستقل قائل شد (سلطانی)1396 ،؛ زیرا مقرر
بند ج ماده  4قانون توسعه ابزارها ،ماهیـت کـاری آن بـر

1ـ ماده  :557کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده
باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطالن است.
طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل
شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد (قانون تجارت،
.)1311
 - 2عبارتند از1 :ـ منع تاجر در اموال خود 2ـ تصفیه امور ورشکسته توسط

مسئولیت سرمایهگذاران محدود به مبلـ سـرمایهگذاری

اداره تصفیه امور ورشکستگی 3ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران و

پایه برونسپاری است و قانونگذار تصرین کرده است که
اختیارات ارکان صندوق ،به جز رکن ادارهکننده بر عهـده
اشــخاص حقــوقی اســت و مقــرر مــاده  3همــین قــانون
آنها میباشد.

آنانی که با وی مشارکت دارند  -4ســلب اعتبــار از تــاجر واعــاده اعتبــار -5
مجازات ورشکسته در صورتیکه حکم ورشکستگی از نوع تقصیر و تقلب باشد.
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کارکردشناسی صندوق
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طلبکاران نیست (کاویانی .)1392 ،حدود منـع مداخلـه،

اوراق بهادار تبعیت میکند و اصوالً در مقـررات مربوطـه،

شامل تمـام امـوال ورشکسـته مـیباشـد البتـه اگـر وی

مطلبی تحت عنوان ورشکستگی لحا نشـده اسـت 2و از

متصدی اداره اموال دیگری از طریق قیمومـت یـا والیـت

ایــن رو دفــاع از اشــخاص ثالــث بــه خصــوص در هنگــام

باشد یا اماناتی که نزد وی است شامل دارایی او نیست ،با

ورشکســتگی بــه تقلــب در صــندوق بــه ســختی صــورت

این حال برخی از اموال و حقوق او مشمول قاعده مذکور

میگیرد .به دلیل لحـا نشـدن چنـین قـانونی ،منفعـت

نمیشوند .غیر از مستثنیات دین ،اصل منع مداخله تاجر

جامعه و اقتصاد کشور محاسبه نمیشود و در بلندمـدت،

در امــوال و حقــوق مــالی خــود پــس از صــدور حکــم

این اقتصاد کشور خواهد بود که از توقف فعالیت صندوق

ورشکستگی ،استثناهای دیگری نیز دارد.1

متضرر میگردد .در پاسخ به سؤال مطروحه آیا در قوانین

در قانون تجـارت مصـوب  1313تنهـا یـک آیـین

مربوط به صـندوق مقرراتـی تحـت عنـوان ورشکسـتگی

برای ورشکستگی در نظـر گرفتـه کـه قـرارداد ارفـاقی را

مشــاهده میگــردد؟ ایــن صــندوق مــدعی اســت کــه در

منوط به ورشکستگی میکند و در واقع هدف قانونگـذار

کشورهای منتخب (انگلیس و امریکا زیرا اولین صندوقها

از وضع آن ،اعطای فرصـت دوبـاره بـه ورشکسـته اسـت

در این کشورها شکل گرفتند) ورشکستگی وجود ندارنـد

(نوری یوشانلویی و خسـروانی )1394 ،و ادامـه فعالیـت

و با بررسیهای انجام شده مشـخص شـد کـه ایـن امـر،

ورشکسته ،منوط به سودآور بودن نیست و صرف زیانبار

واقعیت دارد لکن در ساختار عملیاتی متداول صندوق در

نبودن آن کفایت میکند (کاویانی)1392 ،؛ لـذا قـرارداد
ارفــاقی ،بــرای حفــظ اعتبــار تــاجر اســت (عالءالــدینی و
آذربایجانی )1394 ،و کالً قوانین ورشکستگی برای حفظ
حقوق طلبکاران است .تمهید ماده  419قانون تجارت به
منظور حمایت از طلبکـاران میباشـد؛ زیـرا اگـر تـاجری
(حقیقی /حقوقی) فعل تجاری وی با ورشکستگی مواجـه
گردد ،این توقف منجر به ایجاد ضـرر بـه چرخـه اقتصـاد
کشــور شــده و آن را بــا نقــص مواجــه کــرده؛ ازایــنرو
قانونگذار به منظور جلـوگیری از خسـارتی بزربتـر بـه
عرصه اقتصاد کشور سختگیرانه عمل کرده است .وجـود
قانون ورشکستگی ،ضمن اینکه شرایط خـروج تـاجر را از
چرخه اقتصـاد بـدون دغدغـه فـراهم مینمایـد ،منفعـت
جامعه را نیز لحا میکند.

 - 1الف) اموال و اشیایی که به موجــب قــانون مخصــوص توقیــف تمــام یــا
قسمتی از آنها ممنوع است مثل حقوق کارمندان دولــت و کــارگران وغیــره.
ب)حقوقی که جنبه شخصی دارند تا حدی که اعمال آنهــا بــه قصــد اضــرار
طلبکاران نباشد از آن جمله است ،طرح دعوی حقوقی به تبعیــت از دعــوی
جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم بــه جبــران ضــرر و
زیان معنوی به نفع او شود.

2ـ در تصفیه و انحالل پایان دوره فعالیــت صــندوقهــا در مــواد  60تــا 62
اساسنامه نمونه صندوق آمده است که پس از اتمام موضوع فعالیت صــندوق
اعم از ساخت پــروژه ســاختمانی و فــروش آن و انتقــال اســناد مالکیــت بــه
خریداران یا در صورتی که ادامه فعالیت صندوق امکانپذیر نباشد یــا اینکــه
مجوز توسط سازمان لغو شود یا در صورتی که دادگاه حکم بر خاتمه فعالیت
یا انحالل نماید یا اینکه به تقاضــای هــر یــک از ســرمایهگــذاران یــا ارکــان
صندوق و تأیید سازمان در صورتی که هریک از ارکان به وظایف خود عمــل
نکند و شخص جایگزین انتخاب نشده باشد ،مدیر تصفیه ،حدود اختیارات و
حقالزحمه وی و مراحل تصفیه صندوق را تعیین میکنــد در صــورت عــدم
تعیین این موارد ،تصفیه صندوق بر اساس ماده  62بر عهده مــدیر صــندوق
میشود .در زمان تصفیه پس از صدور حکم ورشکستگی به عمل مــیآیــد و
تصفیه امور ورشکسته عبــارت اســت از :جمــعآوری و تعیــین میــزان امــوال
ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن آن در بین طلبکاران اســت
و تصفیه طلبکاران در سیســتم حقــوقی مــا بــا اســتفاده از دو قــانون انجــام
میپذیرد (قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصــوب ســال
 .)1318حال اگر ورشکستگی از نوع تصفیه و تقلــب باشــد ،چـهطــور مــدیر
صندوقی که ورشکسته شده است ،خودش به عنــوان مــدیر تصــفیه انتخــاب
میگردد و از طرفی هم این صندوقها هرچند تاجر هستند امــا زیرمجموعــه
قانون بورس و اوراق بهادار میباشند و نمیتوانند قرارداد ارفاقی اخذ نمایند؛
زیرا مشمول ماده  2قانون تجارت نیستند ،علیاالصول کلیه معــامالت تــاجر
بعد از تاریخ صدور حکم باید ابطال اعالم شود .با توجه به مــاده  557قــانون
تجارت بطالن مطلق معامالت تاجر در دوران توقف اعالم میدارد و استدالل
مینماید اوالً این ماده آمره است و تــاکنون هــم کســی در خصــوص بطــالن
خیری که در این امر مطرح ننموده و ثانیاً رویه قضایی بر همین مسیر است.
حال اگر صندوق این ادعا را نماید که ورشکستگی اصالً ندارد و جزء ساختار
حقوقیاش نمیباشد ،این سؤال مطرح میشود که جایگاه همین بیمـههــای
پوششی صندوقها کجاست؟ از آنجا که مؤسسات بیمه مــیتواننــد از محــل
قسمتی از ذخایر فنی در این امر ،یاری کنند.
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به انتظار تا زمـان ابـالا حکـم ورشکسـتگی تـاجر بـرای

اما صندوق ،مقرر بند  5مـاده  1از قـانون بـورس و

واکاوی و آسیبشناسی صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان  /...عباس طوسی ،منوره محترم امیدی ـــــــــــــــــــــ
141

ملزم به محافظت و نگهداری اوراق بهادار خـود از طریـق

برای حل مسائلی همچون تاجر شـناخته شـدن صـندوق

یک مؤسسه که معموالً یک بانک و شـرکت بیمـه معتبـر

ورشکستگی ،نگاهی به قـوانین کشـور فرانسـه بینـدازیم.

است میباشد که یک مؤسسه مستقل محسوب میشود و

دادگاههای فرانسه به منظور رسیدگی به دعـاوی تجـاری

به منظور جبران کاستی ناشی از نبود قانون ورشکسـتگی

بر اساس قالـب و هـدف اقـدام میکننـد؛ یعنـی قـوانین

از وجود وی بهرهمند میگردد .نقش ضامن و وظایف مهم

رسیدگی در این خصوص ،تجاری میشوند کـه مشـمول

وی 1در صندوق از لحا قواعد مربوط به ضمانت با قانون

قوانین ورشکستگی گردند .اصوالً همانطور که گفته شد،

مدنی و تجارت نیسـت .در ایـران ،در صـندوق ،ضـامن را

مدل کاربردی حقوق فرانسه را به منظور رهـایی از بحـث

مجمع ،انتخاب میکند و پس از تأیید سـازمان بـورس از

تاجر بودن و به تبع ورشکستگی ،در این صـندوقها بایـد

طریق امیدنامه صندوق به عموم مردم معرفـی میشـود و

به کار گرفت؛ زیرا  ،حقوق تجـارت در ایـن کشـور بـرای

منظور از ضامن در سـاختار ایـن صـندوق؛ یعنـی فـراهم

تقسیمبندی شرکتها هم به عمل و هم بـه ماهیـت آنهـا

کردن نقدینگی در شرایطی است که صندوق برای انجـام

توجه میکند .در این نظام حقوقی ،تجاری یا غیرتجـاری

پرداختهـــا طبـــق اساســـنامه یـــا ابطـــال واحـــدهای

بودن شرکت یا شراکت ،به دو اعتبار مشخص میگردد:

سرمایهگذاری متقاضیان ،وجه نقد کافی نداشته باشـد یـا

الف) شرکتها و مؤسسات به شـکل قالـب :شـامل

برای اصل سرمایه ،حداقل سـود بـرای دوره مشـخص یـا

مؤسسه شرکت تضـامنی و شـرکت مخـتلط غیرسـهامی

سود دورهای در نظر گرفته شود .در اینجا همـانطور کـه

میباشد .شرکت با مسـئولیت محـدود ،شـرکت سـهامی،

مشــهود اســت وجــود ضــامن بــه مفهــوم خریــد واحــد

شــرکت مخــتلط ســهامی ،شــرکت ســاده شــده ســهامی

سرمایهگذاری نه ضمانت بازدهی یا اصلی سـرمایه اسـت

(شرکت نسبی) است؛ چنانچـه ایـن شـرکتهـا تشـکیل

(معاونت نظارت سازمان بورس .)1392 ،ورشکستگی بـه

گردند صرف نظر از هدفش ،تجاری محسوب میشود.

تقلب و به تقصیر ،از عناوین مجرمانه جـرم اسـت کـه در

ب) شــرکتها و مؤسســات بــر اســاس هــدف کــه

مواد  541و  542و  549قـانون تجـارت آمـده اسـت و

تجاری هستند که منطبق بر ماده یک قانون تجارت عمل

قانونگذار برای آن ،تمهیداتی سنجیده است ،حال اگر در

میکنند و همچنین به موجب ماده  1967قانون فرانسـه

صندوق ،ورشکستگی بـه تقلـب صـورت بگیـرد؛ تکلیـف

خرید زمـین بـه قصـد فـروش ،تجـاری اسـت (پاسـبان،

 -1نگهداری کلیه اوراق بهادار و وجوه نقد صــندوق در محلـی مطمــئن بــه
منظور جلوگیری از سرقت کالهبرداری ،تقلب و جعل.
•نظارت مؤثر بر عملیات صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین،
آییننامهها و دستورالعملهای ناظر بر صندوقها و مفاد امیدنامه
•تســویه معــامالت ســبد (دریافــت وجــوه نقــد و اوراق بهــادار ،جمــعآوری
کوپنهای سود اوراق بهادار ،پرداخت بابت بازخرید واحدهای سرمایهگــذاری
و سایر پرداختها
•کنترل ثبتهای مالی و نگهداری اطالعات مربــوط بــه کلیـه دریافــتهــا و
پرداختها ،معامالت دارندگان واحدها و مانده حسابها و حصــول اطمینــان

 .)1398البته این طور به نظر میرسد که با بـهکارگیری
روش رسیدگی در دادگاههـای فرانسـه ،مشـکل حقـوقی
تاجر بودن و ورشکستگی در صندوق رفع میشود.
وض عیت اش ثال ال ن در ص ندوق زم ین و
ساختمان

بعضی از حقوقدانان در تعریف ثالـث چنـین بیـان
کردهاند که ثالث عبارت است از :الـف) کسـی کـه طـرف

از پرداخت کلیه هزینههای صندوق نظارت مستمر بر محاسبه خــالص ارزش

عقد نیست و قائممقام هی یـک از متعاقـدین نمیباشـد.

اطالعات و محاسبات

ب) کسی که طرف عقد نیست هرچند قائممقـام یکـی از

روز داراییها و اوراق بهادار صــندوق و حصــول اطمینــان از صــحت و دقــت
•تهی ـه گــزارش نظــارتی و ارائــه گــزارش مــالی تهی ـه شــده توســط مــدیر
سرمایهگذاری و اظهارنظرهای حسابرس /بازرس به دارندگان واحــدها ،نهــاد
ناظر و انتشار عمومی آن . ...

طرفین باشد .ج) بیگانه نسـبت بـه امـری کـه دو طـرف
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کشورهای منتخب میبینیم که در قوانین صندوق ،ضامن

حقوق کلیه سـهامداران و اشـخاص ثالـث چـه میشـود؟
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دارند ،ثالث نسبت به متداعیین دعوا (جعفری لنگـرودی،

نظیر قانون تجارت ،امکانی برای آنها در نظر گرفته نشـده

.)1396

و همین نقص ،موجبات تضییع حقـوق ایـن دسـته را در

منظور از توافق ،ایجـاد تعهـد اسـت (کاتوزیـان.)1394 ،

وضعیت اشخاص ثالث در صندوق و حقوق سهامداران در

طبق ماده  231قانون تجارت کسانی که در انشـای عقـد

مــواقعی نظیــر ورشکســتگی بــه تقلــب ،از مهمتــرین

دخالت داشتهاند و طرف قرارداد محسوب میشوند ،جـزو

آسیبهای صندوق به شمار میآید .صندوق به دلیل نبود

اشـخاص ثالــث نیســتند .اعـم از اینکــه دخالــت در عقــد

شرایط مذکور در ساختار حقوقی آن و برمبنای اساسنامه

مستقیم یـا غیرمسـتقیم باشـد؛ بنـابراین اگـر کسـی بـه

نمونه ،این گونه عمل میکند در مـورد سـهامداران تنهـا

نمایندگی از دیگری قراردادی ببندد ،قانون آنها را شخص

میتواند از طریق یکی از ارکـان صـندوق؛ یعنـی متـولی

ثالث نمیداند (صـفایی .)1382 ،در حقـوق انگلـیس در

صندوق (مواد  34و  35اساسنامه نمونه) 1اقدام کند .این

رابطــه بــا اختیــارات مــدیران بــا اشــخاص ثالــث ،نظریــه
نمایندگی یعنی همان نظریه وکالت در حقوق ایران است
و نظریه دوم ،نظریه اختیارات کامـل اسـت .مطـابق ایـن
تئوری ،مدیران ،مستقل از شرکت نیستند بلکه رکنـی از
شــرکت هســتند و هــر عملــی را کــه مــدیران در حــدود
موضوع شرکت با اشخاص ثالث انجام دهنـد عمـل خـود
شرکت تلقی میشود (ستوده تهرانی .)1390 ،ماده 118
الیحــه قــانونی محــدود کــردن اختیــارات مــدیران در
اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی از لحـا
روابط بین مـدیران و صـاحبان سـهام معتبـر اسـت و در
مقابل اشخاص ثالث ،باطل و کان لم یکن است (جعفـری
لنگرودی)1396 ،؛ بنابراین در تحقـق مسـئولیت روابـط
مدیران و اشخاص ثالث رابطه سببیت بین فعل زیانبار و
ضرر ضرورت دارد (کاویانی)1392 ،؛ از این رو معـامالت
تجاری بر اساس اصول حیـاتی و مفیـد اعتبـار و سـرعت
استوار گردیدهاند و قانونگذار ،تمـام تـوان خـود را بـرای
تقویت هرچه بیشتر این اصول به کار گرفته است امـا در
صندوق طبق ماده  11ضوابط تأسیس مسـئولیت ایفـای
تعهدات در مقابل اشخاص ثالث یا جبران خسـارات وارده
به آنها ،به عهده ارکان یا مدیران مربوطـه خواهـد بـود و
جبران خسارات نمایندگان هر یک از ارکـان یـا مـدیران
صندوق ،متضامناً با رکن یا مدیر مربوط مسئولیت دارنـد.
اما در مورد حقوق اشـخاص ثالـث ،چیـز بیشـتری ارائـه
نشده است و عمالً برای پیگیری حقـوق اشـخاص ثالـث؛

1ـ ماده  :34متولی صندوق ،یک شخص حقوقی مورد تأیید سازمان است
که در این اساسنامه متولی نامیده میشود .متولی با تصویب مجمع صندوق
و تأیید سازمان قابلتغییر است .ماده  :35عالوه بر آنچه در سایر مواد
اساسنامه ذکر شده ،وظایف و مسئولیتهای متولی به قرار زیر است-1 :
تعیین و معرفی یک نفر از کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نمایندهی
تاماالختیار و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق
 -2بررسی و تأیید تقاضای مدیر صندوق برای افتتاح حساب یا حسابهای
بانکی صندوق  -3بررسی و تأیید دستورات پرداخت مدیر صندوق از محل
داراییهای صندوق ،مطابق مفاد اساسنامه  -4تأیید صاحبان امضای مجاز
صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هریک از آنها به پیشنهاد مدیر
صندوق  -5نظارت مستمر بر عملکرد دیگر ارکان به منظور حصول اطمینان
از رعایت مقررات ،مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و قراردادهای مربوطه
 -6نظارت بر اجرای صحین فرایند مزایده در موقع فروش یا پیشفروش
واحدهای ساختمانی پروژه  -7نظارت بر اجرای صحین فرایند مناقصه در
صورت اجرا -8بررسی و حصول اطمینان از ارائه به موقع گزارشها و نظرات
حسابرس  -9نظارت و حصول اطمینان از تهیه و انتشار به موقع اطالعات
صندوق توسط دیگر ارکان  -10بررسی و تأیید صلن در دعاویله یا علیه
صندوق توسط مدیر صندوق در صورتی که مطابق صرفه و صالح
سرمایهگذاران باشد -11 .تعیین شیوه نگهداری اوراق بهادار صندوق و
نظارت بر انجام آن  -12طرح موارد تخلف دیگر ارکان صندوق از مقررات،
مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان مراجع ذیصالح و پیگیری موضوع تا
حصول نتیجه نهایی  -13طرح موارد تخلف دیگر ارکان صندوق نزد مراجع
ذیصالح در صورتی که تخلف یاد شده جرم محسوب شود یا منجر به
خسارت به صندوق شده باشد و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی.
تبصره  :1در اجرای بندهای  12و  13این ماده ،متولی طبق این اساسنامه
وکیل سرمایهگذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب میشود و میتواند از
جانب سرمایهگذاران با دارا بودن کلیه اختیارات الزم( از جمله اختیارات
مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری )اقامه هرگونه دعوای
کیفری و حقوقی در هر یک از دادگاهها ،دادسراها ،مراجع قضایی اختصاصی
یا عمومی و مراجع اداری و غیرقضایی نماید یا به مقامات انتظامی مراجعه
کند .تبصره  :2در صورتیکه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا
قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند و از این بابت خسارتی به
صندوق وارد شود ،مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود .حدود
مسئولیت متولی در این گونه موارد را مرجع صالن به رسیدگی تعیین می
کند .تبصره  :3متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود میتواند هرگونه
اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از ارکان دیگر صندوق مطالبه کند
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عقد بر اثر توافق دو یا چند اراده به وجود میآیـد و

راستای پیگیری و مطالبه ایجاد کرده است .عدمشـفافیت

واکاوی و آسیبشناسی صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان  /...عباس طوسی ،منوره محترم امیدی ـــــــــــــــــــــ
143
سایر موارد حقوقی
در حالی است کـه روش فـوق بـر اسـاس قـانون توسـعه

ابزارها و نهادهای مالی جدیـد تنهـا از طریـق اساسـنامه

عدمشفافیت در اساسنامه صندوق ،مهمتـرین مـانع

نمونه صورت میپذیرد و این امر نیـز خـود بیـانگر نقـص

پــیشروی ایــن صــندوق اســت و ایــن امــر ،نیازمنــد

موجود قوانین فعلی است و در مورد حقوق سرمایهگذاران

شفافسازی در موضوعات مختلف حقوقی ذیل میباشد:

نمونه ،مرجع اصلی پیگیری حقوق و جبـران خسـارت از

حقوقی صندوقها در قوانین موضوعه به ویژه قانون مـادر

سرمایهگذاران ،متولی صندوق اسـت و پیگیـری تخلفـات

(تجارت) ،بستر نامناسب و آشفتگی را در شکلگیری این

ارکان صندوق در قسمتهای مختلف از طریق این رکـن

نهاد پدیـد آورده اسـت (مـدورا)1393 ،؛ زیـرا بـه دلیـل

نظارتی به عمل میآید .لذا این سؤال مطرح میگردد اگر

نبـودن تعریـف جـامع و مـانع ایـن نهـاد مـالی و تبیــین

این رکن از صندوق خود دچـار سـوءمدیریت شـود ،چـه

صندوق ،عدماقبال همگانی را به همراه داشت و به منظور

مرجعی خسـارات وارد شـده را رصـد و پیگیـری خواهـد

بسترسازی و رسیدن به اهداف عالی ،الزم است.

139

 -صندوق برای رفع کاستیها و رفـع خـالء حقـوقی،

چنین اشعار میدارد اگر متولی در اجرای وظـایف خـود،

مانند تغییرات قیمت مصالن ساختمان در زمانهـای حسـاس

اهمال یا قصور داشته باشد یـا از اجـرای آنهـا خـودداری

که قیمتها به صورت لحظهای است و باعـث میشـود سـهام

کنــد و از ایــن بابــت خســارتی بــه صــندوق وارد گــردد،

صــندوق متـأثر از جــو بــازار گــردد الزم اســت در اساســنامه

مسئول جبران خسارات است و حدود مسـئولیت متـولی

صندوق ،اقدامات و تدابیری صورت پذیرد.

کرد؟ هرچند در پاسخ ایـن سـؤال ،تبصـره  2مـاده

در ایـن گونـه مــوارد را مرجـع صــالن رسـیدگی ،تعیــین

 -با توجه به اینکه نهاد وقف در کشورهای غربـی ،بـه

میکند بر این اساس ،پیگیری خسارات در شرایط فعلـی،

مثابــه نهــاد مــالی قدرتمنــد در تجهیـز ســرمایه بــرای حــل

تنها از طریق قـانون بـازار اوراق بهـادار و هیئـت داوری،

مشکالت اجتمـاعی ،جایگـاه مطلـوبی دارد (عبـده تبریـزی و

امکانپذیر است .در گواه این مدعا میتـوان بـه بنـدهای

رادپور )1390 ،و صندوق کـه صـندوق سـاخت میباشـد و از

مواد  60و  61اساسنامه اشاره کرد.2

سوی دیگر زمینهای وقفی زیادی در کشـور وجـود دارد کـه
دارای مرغوبیت مناسبی هستند ،الزم است اساسنامه صـندوق

یا از دفتر کار یا شعب آنها یا پروژه بازرسی نماید .ارکان صندوق ملزم
هستند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند (اساسنامه نمونه
صندوقهای سرمایهگذار زمین.)1388 ،
1ـ تبصره  2ماده  :34در صورتیکه متولی در اجرای وظایف خــود اهمــال
ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خــودداری کنــد و از ایــن بابــت
خسارتی به صندوق وارد شود ،مسئول جبران خســارات وارده خواهــد بــود.
حدود مسئولیت متولی در این گونه موارد را مرجع صالن به رسیدگی تعیین
میکند .تبصره  :3متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود میتواند هرگونه
اطالعات و مدارک را در رابطه با صندوق از ارکان دیگر صندوق مطالبه کند
یا از دفتر کار یا شعب آنها یا پروژه بازرسی نماید .ارکان صندوق ملزماند در
ایــن رابطــه همکــاری کامــل بــا متــولی داشــته باشــند (اساســنامه نمونــه
صندوقهای سرمایهگذار زمین.)1388 ،
2ـ بند ه ماده  :60به تقاضای هر یک از سرمایهگذاران یا ارکــان صــندوق و
تأیید سازمان در صورتی که هریک از ارکان به وظــایف خــود عمــل نکنــد و
شخص جایگزین انتخــاب نشــده باشــد .مــاده  :61در صــورتی کــه فعالیــت
صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای ب تا ه ماده  60پایان پذیرد ،مرجــع
ذیصالحی که رأی به انحــالل مــیدهــد ،مــدیر تصــفیه ،حــدود اختیــارات و
حــقالزحمــه وی و مراحــل تصــفیه صــندوق را تعیــین میکنــد؛ در صــورت
عدمتعیین این موارد ،تصفیه صندوق براساس ماده  62و به مسئولیت مــدیر

سرمایهگذاری زمین و ساختمان بـه گونـهای اصـالح شـود تـا
عملکرد این صندوق در موقوفات ،منعطف باشد.
 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
همکاری تنگاتنن میان نهاد دولت و بخش صـنعت
ساختوساز ،با برخورداری از فناوریهـای نـوین و ایجـاد
اشتغال برای درصد زیادی از نیروی کار ،از مشخصـههای
مهم اقتصاد میباشد و الزم است تمهیداتی بـرای جـذب
سرمایهگذار و اقبال همگی در این راستا اندیشیده شـود؛
صندوق صورت میگیرد .تبصره :درخصوص بند الف ماده  ،60مدیر صــندوق
مراحل تصفیه را طبق ماده  ،62انجام مــیدهــد (اساســنامه نمونــه تأســیس
صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان.)1388 ،
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چنین آمده که براساس قوانین و ضوابط فعلی ،اساسـنامه

 -ارائه نشدن تعریـف صـرین و شـفاف از جایگـاه
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لذا برای تبیین دقیق موضوع این طور بـه نظـر میرسـد

پاسبان ،محمدرضا .)1398( .حقوق شرکتهای تجاری .چا
پانزدهم ،تهران :سمت.

که:
الف) ضروری است که بدواً مجلس شورای اسالمی،
صندوق را در چارچوب قوانین و مقررات با توجه به شکل
و ماهیت آنها به گونهای ساده و شفاف بازتعریف کند.
دارد؛ لذا با در نظر گرفتن تمهیدات حقـوقی در صـندوق

چا سیم ،تهران :گن دانش.
جعفــری ندوشــن ،علــیاکبــر .)1394( .بررســی و کــارکرد و

ساختار حقوقی صندوق سرمایهگــذاری .نشــریه بــورس
اوراق بهادار.89-59 ،)29(8 ،
جلیلی ،محمــد؛ فــالح ،شــمس؛ میــرفی  ،زیــنالــدین ســید

میتوان در همه جای ایران برندسازی کرده؛ در واقع باید

مصــطفی؛ محمــدیهــا ،ســعید .)1389( .رتبــهبنــدی

صنعت ساختوسـاز ،قابلیـت جزءشـدن ،جابـهجا شـدن،
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