
 

Journal iranian political sociology 
Vol. 5, No. 3 , Khordad 2022 

https://dx.doi.org/ 10.30510/PSI.2022.332307.3225 

 
Government civil liability in the stock market 

 
 
Moin Sabahi Ghraghani1 
Zohreh Hassanzadeh Yazdi2 
 

Received Date: 3 Mar 2022 
Reception Date: 26 Apr 2022 
 

 
 

Abstract 
 
This study examines the issue of "government civil liability in the stock 

market with an emphasis on the private rights of individuals." The civil 
liability of the government in the stock market is one of the current and 
practical issues in the field of capital, and many people in the society have 
been harmed daily due to the wrong measures of the government in the 
stock market. The study of government civil liability in the legal system of 
the Islamic Republic of Iran shows that, in many cases, it faces legal 
problems or gaps. Dispersal of laws, case study of government civil 
liability, inconsistency in the principles of liability, some based on fault 
theory and others based on risk theory, as well as lack of precise 
enforcement solutions and lack of uniformity of procedure are the most 
important weaknesses and legal gaps. To the system of civil liability of the 
government. It seems that legal gaps to the damage caused to individuals by 
society as a result of incorrect policies applied in the stock market in most 
cases remain irreparable, which requires legal solutions. 

 
Keywords: stock market, government civil liability, private law, 

compensation 
                                                                 
1 . Assistant Professor, Department Of Public Law, Islamic Azad University, Shahid Haj 
Ghasem Soleimani Branch, (Kerman), Kerman, Iran. (Corresponding Author) 
Moiensabahi@Yahoo.Com 
2 . M.Sc. Student Of Private Law, Islamic Azad University, Shahid Haj Ghasem Soleimani 
Branch (Kerman), Kerman, Iran 
 



 
 

570

ماهنامه علمي
) 

مقاله علمي
 -

پژوهشي
(

 جامعه
 

شناسي ايران، سال پنجم، شماره
 سوم،

   
خرداد 
 

1401
 

  569-588 صص 1401 ، خرداد3شناسي سياسي ايران، سال پنجم، شماره   جامعه) پژوهشي-مقاله علمي(ماهنامه علمي 
 

https://dx.doi.org/ 10.30510/PSI.2022.332307.3225 

  
  مسئوليت مدني دولت در بازار بورس

  
 12/12/1400: تاريخ دريافت         1معين صباحي گراغاني

  6/12/1401: تاريخ پذيرش          2 زاده يزدي زهره حسن

  
  چكيده

 حقوق بر ديتأك با بورس بازار در دولتي مدن تيمسئول «موضوعي بررس به پژوهش نيا در
 روز مسائل ازي ك يبورس بازار در دولتي مدن تيمسئول. است شده پرداخته» افرادي خصوص

 نادرست داتيتمه اثر در جامعه افراد ازي اريبس روزانه و باشدي م هيسرما طهيح دري كاربرد و
 در دولتي مدن تيمسئول مطالعه. است شده وارد آنها بهيي ها خسارت بورس بازار در دولت
 ا يبااشكال مواجه موارد ازي اريبس در كه، است آن نيمب رانياي اسالمي جمهوري حقوق نظام
 در انسجام عدم دولت،ي مدن تيمسئول بهي مورد نگاه ن،يقواني پراكندگ. استي قانون خالء
 استوار خطر هينظري مبنا بر گريدي برخ و ريتقص هينظري مبنا بري برخ كه ت،يمسئولي مبان
 ضعفها نيمهمتر از هيرو وحدت عدم و قيدقيي اجراي كارها راه فقدان نيهمچن و تاس شده
ي ها خالء رسدي م نظر به. باشدي م دولتي مدن تيمسئول نظام به راجعي قانوني خالءها و

 در شده اعمال نادرستي هااستيس اثر در جامعه افراد كهيي ها خسارات به نسبتي قانون

                                                                 
 رانيا كرمان، ،)كرمان( ،يمانيسل قاسم حاج ديشه واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه ،يعموم حقوق گروه ارياستاد. 1
 Moiensabahi@Yahoo.Com )مسئول سندهينو(

 قاسم حاج ديشه واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه ،يخصوص حقوق رشته ارشدي كارشناسي دانشجو. 2
 .رانيا كرمان، ،)كرمان(يمانيسل
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ي راهكارها ازمندين كه مانندي مي باق جبراني ب موارد شتريب در شوندي م مواجه بورس بازار
  . باشدي مي قانون

  
   خسارت جبران ،يخصوص حقوق دولت،ي مدن تيمسئول بورس، بازار: يديكل واژگان
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 و بيان مسئله مقدمه

حدود مسئوليت مدني دولت به طور مطلق پذيرفته نشده، بلكه اين مسئوليت در مورد 
گري دولت است كه در آن نشاني از قدرت سياسي  كه ناشي از اعمال تصديخساراتي است 
كه در اين پژوهش با موضوع بورس كه در  .... شود؛ مانند خريد و فروش و دولت ديده نمي

كه داراي شخصيت حقوقي و مسئول حفظ دارائي و منافع و اموال  آن دولت را به عنوان اين
در مورد اعمال تصدي گري، دولت مسئول . يمعمومي است، مورد بررسي قرار مي ده

خساراتي است كه به افراد وارد مي نمايد و در اين قبيل اعمال، دليلي بر سلب مسئوليت دولت 
باشد و نظريه مسئوليت مطلق دولت  اگرچه نظريه ذكر شده امروزه قابل انتقاد مي. وجود ندارد

ليت بيشتري دارد؛ ولي، در مورد اعمال گذار تصريح كرده است، مقبو جز مواردي كه قانون به
  . باشد حاكميتي، دولت مسئول خسارات وارده نمي

باتوجه به اين مسأله نشان از اين امر دارد كه حقوق خصوصي افراد مورد تضييع واقع شده 
كه . بخصوص در شركت بورس كه عموماً در بسياري از مواقع باعث تضرر به مردم شده است

توجه به نظريه عدم مسئوليت دولت، دولت در اين زمينه پاسخگوي ضرر در بيشتر مواقع با
  .حقوق مردم نمي باشد

الضرر، اتالف، كه مهمترين مباني مسئوليت مدني دولت از نظر فقهاي اسالمي  از آنجايي
و بطور كلي آنچه از مباني مسئوليت در حقوق . تسبيب، ضمان يد و ضمان غرور مي باشد

همينكه زيان وارد . ود آنست كه، هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماندش اسالم استنباط مي
شده ناروا و قابل انتساب به فعل زيانبار شخصي باشد، از نظر فقه اسالمي، آن شخص مسئول 

كند كه عامل زيان،  باتوجه به اين نظريه فرقي نمي. باشد جبران خسارت وارده به زيان ديده مي
قوقي؛ دولتي باشد يا غيردولتي، موضوع خسارت از اموال باشد يا از شخص حقيقي باشد يا ح
همينكه از نظر عرف بتوان اضرار ناروايي را به كسي نسبت داد، او . ابدان؛ عين باشد يا منفعت

  . ضامن جبران خسارت است
هايي كه به عنوان مبناي  اما در باتوجه به عرف رايج و نظريه هاي پذيرفته شده، تئوري

اگر . تمركز يافته است» خطر«و » تقصير«ليت مدني مطرح شده اند، حول دو نظريه اصلي مسئو
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براي دولتها نيز همانند ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي، مسئوليتي فرض شود، با 
  . همين مباني قابل توجيه و اثبات است

نون مجازات، قانون منابع مسئوليت مدني در قانون موضوعه كشور ما در قانون اساسي، قا
رسد درنتيجه تصميم اما به نظر مي. مسئوليت مدني، قانون كار و غيره پيش بيني شده است

گيري هاي نهاد دولت در مورد سازمان بورس اوراق بهادار در نتيجه افزايش و قيمت سهام 
شود و دولت تابحال پاسخگوي اين بورس ضررهاي زيادي به حقوق خصوصي افراد وارد مي

مر نبوده و افراد خود به تنهايي مسئول سود و زيان خود درنتيجه اقدامات انجام شده دولت و ا
از اينرو در اين پژوهش برآن هستيم به مباني مسئوليت مدني دولت . سازمانهاي دولتي هستند

- در خصوص ضرر و زيان هاي وارده از طريق سازمان بورس به حقوق خصوصي افراد مي

  .باشيم
  

   معامالت در بورس بازاري مدن تيمسوول حققت قيمصاد
با توجه به آنچه كه گفته شد، جبران ضرر شخص زيانديده، اصلي ترين هدف مسووليت 

به همين جهت . مدني است و براي تحقق اين امر مي بايست شرايطي وجود داشته باشد
اركان مسووليت انديشمندان حقوقي سه عامل فعل زيانبار، ورود خسارت و رابطه سببت را از 

چنانچه كاركنان شركت هاي بازار بورس، ضوابط مربوط به شركت را . مدني اعالم نموده اند
رعايت ننمايند و از اين بابت، خسارتي به سهام داران وارد شود، با در نظر گرفتن اركان 
. مسووليت مدني، و ايجاد قاعده تسبيب، يا قاعده الضرر، مسوول جبران خسارت خواهند بود

حال قصد داريم با بر شمردن مصاديق ايجاد مسووليت مدني بازار بورس و علت عمده ي آن، 
  . جهت جلوگيري از ورود ضرر، اشاره نماييميبه راهكارهاي مناسب

  
  معامالت در اشتباه

 به نام فرم يفرايند خريد هر سهام پس از انتخاب و مراجعه به فعال با تكميل فرم مخصوص
فعال ممكن است، هنگام انجام معامله . ش خريد اوراق بهادار آغاز مي گردددرخواست يا سفار
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به علت تشابه كد و يا نام، سهامي را اشتباهاً براي شخصي خريداري و يا از كد وي به فروش 
اشتباه در معامالت، در بيشتر مواقع سهوي مي باشد، ليكن ممكن است در برخي از . برساند

 بروز، فساد مالي شود كه در صورت اخير و اثبات وجود اركان كارگزاريها، منشا عمده ي
  .مسووليت مدني شركت فعال ملزم به جبران خسارت مي شود

  :براي جلوگيري از بروز اشتباه در معامالت دو راهكار و پيشنهاد ارائه مي شود
م در ارائه در خواست صريح و واضح به كار گزار، موجب جلوگيري از اشتباه، در انجا: الف

همچنين الزم . خواست هاي خريد و فروشها و همچنين عدم به تعويق افتادن آنها مي شود
است پس از انجام هر معامله با بررسي دقيق آن، به اشتباهات احتمالي از قبيل عدم درج 
صحيح مشخصات سهامدار با شركت مورد خريداري و همچنين تعداد سهام خريداري شده و 

.  خريد و كارمزد پي برد و در صورت لزوم نسبت به رفع آن اقدام نمودمبالغ پرداختي بابت
بنابراين، . زيرا هيچ كس بهتر از صاحب سرمايه حفاظت از سرمايه اش را انجام نمي دهد

همچنين الزم است، پس . ي كار مي باشدكنترل و اشراف كامل بر روي تمامي معامالت الزمه
  . توسط كار گزار را پيگيري نموداز ارائه هر درخواست انجام معامله

در صورت استقرار سيستم جديد انجام معامالت، در صورتي كه فعال اطالعات مربوط : ب
به مشتري خود را، قبل از ساعت انجام معامالت و به دور از هيجانات ناشي از بازار، وارد 

ستي وارد شود، سيستم نمايد و انجام معامله فقط در صورتي ميسر گردد كه اطالعات به در
  )323: 1389قربانيان، . (اشتباه مذكور كمتر اتفاق خواهد افتاد

در مقام ) ن(به وكالت از طرف خانم ) ع(خانم : در يكي از آراي هيات داوري آمده است
برامده كه با توجه به محتويات ) ت( سهم سيمان به طرفيت شركت كارگزاري 200مطالبه 

 و با توجه به دو فقره گزارشهاي بازرسي سازمان بورس كه پرونده نظر به درخواست خواهان
فراموش كرده ) ال(بالصراحه اعالم دانسته اند كارگزار در هنگام تسويه حساب با خانم 

بدهكاري وي را به حساب مشار اليها منظور دارد و اضافه كند با توجه به تاريخ خروج شاكي 
ي را از اشتباه خود اگاه نمايد و با عنايت به از كشور، كارگزار هشت روز وقت داشته كه شاك

كه تلويحا اقرار به اشتباه كار گزاري كرده اند و اينكه ) ت(اظهارات نماينده شركت كارگزاري 
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دفاع شركت كارگزاري مبني بر واريز بعدي وجه حاصل از فروش به حساب ايشان جهت 
م خود محرز بوده و با توجه به جبران اشتباه موجه نيست، لذا دعوي خواهان در مطالبه سه

طول مدت جريان رسيدگي، هيات در زمان صدور رأي، خواهان را با توجه به افزايش سرمايه 
 سهم سيمان سپاهان كه اكنون 200در سه مرحله مستحق دريافت خسارت ناشي از بيع فضولي 

از تاريخ مطالبه تا  سهم افزايش پيدا كرده، دانسته و با توجه به ميانگين قيمت سهام 1600به 
صدور راي و افزايش سرمايه هاي صورت گرفته و سودهاي نقدي متعلقه و كسر مبلغ اسمي 

 15239000را محكوم به پرداخت مبلغ ) ب(سه مرحله افزايش سرمايه، شركت كارگزاري 
 ريال بابت هزينه داوري در حق خواهان نموده 950000ريال جهت اصل خواسته و مبلغ 

 سهم سيمان سپاهان را به 200 ريال مربوط به خريد 1904875خواهان بايد مبلغ ضمنا . است
 37 ذيل ماده 5مسترد دارد، راي صادره برابر تبصره ) ب(قيمت ميانگين به شركت كارگزاري 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران قطعي بوده و دايره اجراي ثبت اسناد و امالك 
  .ه اجراي آن استشهر تهران مكلف ب

  
  )يفضول (دستور بدون معامالت انجام

انجام معامالت توسط كاركنان بازار بورس، بدون دستور خريد و فروش متقاضي، در بيشتر 
ي بروز اين ازاين جهت گفته مي شود علت عمده. موارد موجب بروز اختالف مي شود

لي و انجام دستورات باطل يا مشكالت، انجام معامالت به صورت تلفني، انجام معامالت فضو
چنانچه موضوع توافقنامه امضا شده، توافق كاركنان بورس و مشتري براي . منقضي شده است

خريد يا فروش اوراق بهادار براي مشتري طبق سفارشاتي كه شخص مشتري به صورت 
از  ساعت پس 48الكترونيكي براي شركت بورس ارسال مي نمايد باشد، اصوالً كاركنان بورس 

و كلمه عبور را براي ) يوزر(امضاي توافقنامه بين خود و مشتري، مكلف است نام كاربري
مسووليت حفظ و مراقبت از موارد . ورود به سايت اينترنتي بورس، در اختيار مشتري قرار دهد

در صورتي افشا نام كاربري و كلمه عبور، مشتري بايد . مذكور نيز بر عهده مشتري مي باشد
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 كتباً به كارگزار اطالع دهد، تا زماني كه اين امر توسط مشتري اعالم نشده، بورس مراتب را
  .بابت دستوراتي كه با نام كاربر و كلمه عبور مشتري دريافت مي كند، هيچ مسووليتي ندارد

در مواردي نيز، كه اجراي سفارشهاي خريد يا فروش مشتري براي شركت بورس غير 
بورس مي بايد حداكثر ظرف يك روز كاري، مراتب عدم امكان ممكن باشد، كاركنان بازار 

سفارش و علت آن را به مشتري اعالم نمايد، شايان ذكر است درخواست خريد يا فروش 
توسط مشتري در سايت بازار بورس و همچنين ارسال پيام وصول اين اطالعات به منزله 

يت قراردادي براي شركت پذيرش درخواست از طرف بازار بورس نبوده و تعهد و مسوول
  )318: 1389قربانيان، . (بورس به وجود نخواهد آورد

 روز كاري اعتبار 5نكته حائز اهميت ديگر اينكه سفارشهاي ارسالي توسط مشتري عموماً 
دارد و در صورت سپري شدن مهلت ياد شده، سفارش باطل مي شود، تغيير و اصالح سفارش 

 توسط وي ممكن است، در صورت دريافت دستور ابطال مشتري از طريق ابطال سفارش قبلي
مشتري طي ساعات انجام معامله، شركت بورس ملزم به انجام معامله، ملزم به اعمال دستور 

  .مشتري حداكثر دو روز بعد است
ورود يا ثبت سفارش در سامانه ي معامالت از طريق شناسه كاربري بازار بورس يا معامله 

 رعايت الزامات مربوط به سفارشهاي الكترونيكي و ارائه خدمات گر ديگر و همچنين عدم
  .مربوط به آن از مصاديق بروز مسووليت مدني براي كاركنان خواهد بود

در خصوص معامالت فضولي در صورتي كه مالك سهام، معامله را تنفيذ نمايد، مستحق 
ك منسوب كردن نقش اجازه مال. دريافت وجه حاصل از فروش شده و مالك آن مي گردد

  )128: 1387كاتوزيان، . (معامله به خود از راه پذيرفتن آثار آن است
مالك با پذيرفتن همه آثار ملكيت براي خود و اعطاي صالحيت به فضول براي نفوذ كاري 
كه انجام داده است، انتقال از زمان عقد را اراده مي كند و در اينجا نظريه كشف حكومت مي 

  .لي، كاشف از صحت عقد از زمان وقوع استكند يعني اجازه فع
 قانون مدني وجود 260بايستي توجه داشت، در اين صورت فرضي مشابه با فرض ماده 

بدون اجازه مي باشد كه چنانچه ) تحويل مبلغ حاصل از فروش سهام(دارد و آن قبض عوض 
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يت به مراتب فوق با عنا. حكم ماده تصريح دارد اين امر اجازه مجزا و مستقلي نيازمند است
الذكر، چنانچه خواهان معامله و پرداخت صورت گرفته را اذن دهد و تنفيذ نمايد، ديگر حق 
مطالبه وجه از كارگزاري را نداشته و بايستي به كسي كه وجه به او پرداخت شده است مراجعه 

  .نمايد
سوول جبران در صورتي كه معامله فضولي از طرف مالك سهام تنفيذ نگردد، بازار بورس م

  . البته اصلي ترين اثر عدم نفوذ، بطالن معامله مي باشد. خسارات وارده به طرفين مي باشد
در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر «:  قانون مدني261مطابق ماده 

گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده 
ضامن است اگر چه منافع را استيفا نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت 

  . »تصرف مشتري حادث شده باشد
هر گاه مالك «:  قانون مدني كشورمان در اين زمينه چنين بيان داشته263همينطور ماده 

كه براي ثمن و معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد 
كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را 

  . »خواهد داشت
پس در صورتي كه مالك معامله را رد نمايد به طريق اولي پرداخت وجه نيز مردود مي 

 شده بايد به چرا كه با رد معامله، خواهان، مالك وجه آن نمي گردد و عينا سهام فروخته. شود
  .وي مسترد شود

در اين حالت شركت بورس موظف به خريد مجدد سهام براي خواهان است و در صورت 
آخرين قيمت سهام زماني كه نماد (عدم امكان خريد مجدد، بايستي عالوه بر قيمت كنوني 

ز جهت ، اختالف قيمت آنها با باال بردن قيمت سهام ا) قانون مدني312گشوده بوده است، ماده 
بنابراين، هرگاه شركت بورس شرايط معين پيشين را . قاعده تسبيب به خواهان پرداخت نمايد

از جانب دستوردهنده را رعايت نكرده باشد و يا دستوري كه براي انجام معامله صادر كرده 
اشد، ا نوع معامله را اطالع نداده بياست را به تأخير بياندازد و به دستور دهنده، تاريخ معامله 

  .گردندبه جبران خسارت محكوم مي
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 مشاوره ارائه در ريتقص
كاركنان وظيفه . كي از فعاليت هاي بازار بورس ارائه مشاوره به سرمايه گذاران مي باشدي

دارد در انجام مشاوره منفعت و سود سرمايه گذاران را در نظر گرفته و واقعيت موجود را به 
ركنان بورس در انجام اين كار تعدي و تفريط نمايد مسوول در صورتي كه كا. آنها اعالم نمايد

به عنوان مثال در پرونده رسوايي شركت . جبران خسارات وارده به سرمايه گذاران خواهد بود
كارگزاريها در تحقيقات و گزارشات و مشاوره هاي خود سهام شركت انرون ) Enron(انرون 

اين در صورتي است كه تحليلگران همين . ودندرا به موكالن و مشتري هاي خود توصيه كرده ب
شركت ها در تحليل هاي داخلي خود، به خطرات ادامه سرمايه گذاري در سهام آن شركت به 

 به 2007 تا 2002 سال مابين سالهاي 5دادگاه كيفري طي . صورت كامل اشاره كرده بودند
هايي  گي كرد و مجازاتبسياري از اتهامات در مورد اشخاص متعددي در اين پرونده رسيد

از .  سال حبس را براي آنان مقرر نمود24هاي چند ماهه تا مجازات بيش از  از حبس متشكل
ترين اين متهمان ده موسسه از مشهورترين مؤسسات سرمايه گذاري اياالت متحده بودند  اصلي

ريشان  ميالدي به علت فعاليت ناشايست واحدهاي تحقيقات و سرمايه گذا2003كه در سال 
در كتمان نظرات كارشناسي خود به پرداخت مبلغ هنگفتي در حدود يك ميليارد و چهارصد 

  )276: 1389اشتياق، . (ميليون دالر محكوم شدند
البته بايد توجه داشت كه منظور از تقصير در اين بحث، تقصير حرفه اي و شغلي مي باشد، 

 همانند يك كارگزار حرفه اي به سرمايه يعني اصوالً از كاركنان بازار بورس انتظار مي رود
گذاران مشاوره ارائه نمايند، در غير اين صورت حتي اگر سوء نيتي نيز نداشته باشد مسوول 

  .جبران خسارات وارده به طرف مقابل خواد بود
  

  وجوه هيتسو مجوز بدون انتقال و نقل و ريتاخ با وجوه پرداخت
جوهي را كه از مشتريان خود براي انجام كاركنان بازار بورس موظف هستند كليه و

معامالت دريافت ميكنند را در انتهاي هر روز كاري در حساب جاري به خصوصي كه نزد 
، به نام خود باز خواهند نمود، منظور نمايد، "حساب جاري بورس"يكي از بانك ها با عنوان 
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در برگه هاي خاصي . دتوضيحاً آنكه حساب مذكور بايد جاري بوده و سود به آن تعلق نگير
اد شده براي فروش يا خريد يكه سازمان براي ثبت وجه تهيه مي كند، بايد ذكر شود كه وجوه 
با ذكر نام و مشخصات كامل (چه تعداد سهم يا اوراق مشاركت متعلق به فروشنده يا خريدار 

نواني و به هيچ كاركنان بازار بورس اوراق بهادار تحت هيچ ع). فروشنده و يا خريدار مي باشد
وجه اجازه ندارد وجوه مشتري را براي مدتي خارج از زمان معين در دستورالعمل نزد خويش 

همچنين هرگز نميبايست از محل وجوه مشتريان براي ساير اشخاص و يا . نگهداري كنند
از طرفي از آنجا كه، پرداخت وجوه حاصل از فروش . 1كارگزاري خود معامله اي انجام دهند

م، بيشتر از چهار روز، پس از فروش، طول مي كشد و يا مبلغ حاصل از فروش سهام، با سها
استفاده از فرم تسويه وجوه جعلي، به حساب شخص ديگري، منظور مي گردد، هرگونه 
پرداخت وجوه يا تاخير نقل و انتقال بدون داشتن مجوز تسويه وجوه و همچنين، به تأخير 

 قرارداد بدون عذر موجه، عليرغم پرداخت وجه قرارداد توسط انداختن انجام امور تسويه ي
مشتري يا عدم رعايت اولويت مشتري در تسويه ي قراردادها باعث مسووليت مدني، براي 

  ).43: 1392شيري،. (برخي از كاركنان مي شود
ي اين نوع مسووليت اين است كه، برخي از كاركنان پس از فروش سهام، علت عمده
نمايند و يا به علت ضعف در سيستم  را از معامله انجام شده، آگاه نميمشتريان خود

  .شودحسابداري، ثبت معامالت به موقع در دفاتر انجام نمي
اقدامات پيشگيرانه اين است كه، كارگزار زماني، سهام مشتري را به فروش مي رسانند، در 

له، جهت تعيين تكليف صورتي كه مشتري، به مدت بيش از چهار روز پس از انجام معام
مراجعه ننمود، به نحو مقتضي وي را از انجام معامله آگاه نمايند و در پايان هر ماه مانده 
  .حساب مشترياني را كه داراي مانده بستانكار مي باشند به طريق مقتضي به ايشان اعالم نمايند

ايد، در بر اساس سفارشهايي كه مشتري به صورت الكترونيكي براي ب ارسال مي نم
صورت انجام معامله، كاركنان بازار بورس حداقل در پايان هر هفته، بايد گزارشي از صورت 

                                                                 
 .بهادار اوراق و بورس زمانسا فعاالن بر نظارت تيريمد 12/3/86 مورخ 121 /8956 شماره بخشنامه. 1
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وضعيت معامالت مشتري، شامل معامالت انجام شده، وجوه دريافتي و پرداختي و نيز 
  .هاي اجرا نشده خريد و فروش را به صورت الكترونيكي براي مشتريان ارسال نمايدسفارش

 ساعت 24اران بورس بايد صورت وضعيت حساب مشتري حداكثر ظرف همچنين كارگز
  .بعد از پايان روزي كه معامله براي مشتري انجام مي شود، در اختيار وي قرار دهد

ذكر اين موضوع ضروري است كه عدم رعايت الزامات مربوط به دريافت و پرداخت وجوه 
  :مشتريان نظير

در بازار بورس داخلي همچنين استفاده نكردن از افتتاح نكردن حساب جاري معامالتي ) 1
  آن

واريز نكردن وجوه دريافتي مشتريان به حساب جاري معامالتي بازار بورس تا پايان ) 2
  همان روز كاري

ا واريز وجوه مشتريان به ساير حساب هاي جاري معامالتي بازار بورس كه نام يانتقال ) 3
  مشتري نيست

وه ناشي از فروش اوراق بهادار يا كاال به ذينفع بر خالف عدم پرداخت يا تاخير وج) 4
درخواست وي عالوه بر ايجاد مسووليت مدني بازار بورس، باعث بروز تخلف و مسئوليت 

  .انتظامي نيز خواهد شد
  

  نشده سهمي هاتقدم حق
، در خريد سهام 1374 اليحه اصالحي قانون تجارت ايران مصوب سال 16بر اساس ماده 

احبان سهام شركت به نسبت ميزان سهامي كه مالكيت آن را در اختيار دارند، داراي جديد، ص
مهلتي كه طي آن سهامدارن مي توانند . حق تقدم هستند و اين حق نيز، قابل نقل و انتقال است

حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود و اين مهلت از روزي كه براي 
شود، اگرچه در اين ماده به حداقل مهلت اعمال حق  گردد، شروع مييين مينويسي تع پذيره

رسد كه اصوالً اين حق محدود به مدت معيني مي باشد تقدم اشاره شده است، ليكن به نظر مي
  )32: 1382تفرشي، . (و از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه اين حق موقت است و نه دائمي
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 اسمي حق تقدم سهام خريداري شده براي مشتري را از در صورتي كه شركت بورس مبلغ
حساب مشتري كسر، اما به حساب شركت بورس واريز ننمايد و يا ديرتر از مدت قانوني به 
حساب شركت واريز كند و يا با روش مناسب به شركت اطالع ندهد، در نتيجه حق تقدم 

ي بروز اين علت عمده. مشتري زايل شود، شركت بورس مسوول جبران خسارات وارده است
نوع مسووليت، عدم واريز به موقع و يا عدم اطالع به موقع يا نامناسب توسط كارگزار، به 

  )321: 1389قربانيان، . (شركت مي باشد
 1/8/84 مورخه 110/86658البته براي جلوگيري از وقوع چنين مسووليتي، مطابق بخشنامه 

لذا . ود را، شخصاً به حساب شركت، واريز نمايدسهام دار مكلف است مبلغ اسمي حق تقدم خ
با رعايت اين بخشنامه مزبور، تنها اختالف ممكن است در سبدهاي اختصاصي و يا سبد 
مشترك سرمايه گذاري ايجاد گردد و كاركنان بايد، موضوع مذكور را، به اطالع خريداران حق 

ي حق تقدم را دريافت نمايد، به بديهي است، در صورتي كه كارگزار مبلغ اسم. تقدم برسانند
رسم امانت مكلف است آن را به حساب شركت پذيرفته شده در بورس و اطالع رساني به 

  )322: 1389قربانيان، . (شركت مذكور اقدام نمايد
  

 معامله انجام در ريتأخ
 قيمت هر سهم در بازار بورس اوراق بهادار تهران، متغير بوده و هر حادثه اعم از اقتصادي

مي تواند سببي براي نوسان قيمت اوراق بهادار گردد، بنابراين انجام به موقع ... ايو سياسي 
در صورتي كه كاركنان در اجراي دستورات . معامله توسط بازار بورس اهميت زيادي دارد

مشتريان يعني انجام معامله تأخير نمايند مسوول جبران خسارات وارده به مشريان زيان ديده 
البته سؤالي كه در اين مورد مطرح مي شود اين است كه آيا در حقوق ايران، از دست . باشدمي

دادن فرصت موجب ضمان است يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه در اين زمينه 
ترديدهاي جدي وجود دارد كه در فصل آينده به مسأله جبران خسارت در اين رابطه به 

  .صورت مفصل بحث خواهيم كرد
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همچنين شايان ذكر است هرگاه مشخص شود رعايت اولويت يا انصاف در اجراي سفارش 
خريد يا فروش هر يك از مشتريان يا تخصيص اوراق بهادار در عرضه هاي اوليه نيز صورت 
نگرفته، اين مورد از جمله تخلفاتي است كه براي كارگزار مسووليت انتظامي و اخطار كتبي و 

  )322: 1389قربانيان، . ( را در پي خواهد داشتدرج آن در پرونده وي
  

  هاواكنش روند و بهادار اوراق در تقلبي ريگ شكل
. از مهمترين عناصر دوام و بقاي بازارهاي در هركجا رعايت مالي انصاف و اعتماد هستند

در صورتي كه سرمايه گذاران هرگونه سرمايه گذاري در اين اوراق را داراي ريسك باال ببينند 
تنظيم مقررات بازار، مبارزه با ) 1sec(از اين جهت در . از ورود به آن اجتناب خواهند كرد

هرنوع رفتاري كه نادرست و غير منصفانه باشد و به اعتماد عمومي سرمايه گذاران لطمه وارد 
سازد را مورد بحث قرار مي دهد و همچنين برخي از فعاليتها را رصد مي كند تا تقلبي صورت 

  . و يا درصد تقلب در بازار كمتر شودنگيرد
منظور  از جرايم و همچنين اعمال تقلب در بازار اوراق بهادار رفتار مجرمانه يا جنايي در 
خريد و  فروش سهام شركتهاي مختلف سهامي عام يا خاص و همچنين ساير ابزارهاي مالي 

با وجود آنكه تقلب . شدنظير اوراق مختلف قرضه و مشاركت يا اوراق معامالت كاالها مي با
هاي در بازار اوراق بهادار به شكل عرفي به عنوان يك بزه به شمار مي رود، ولي واكنش

گوناگون كيفري در برخورد با اين تقلب ها، انتخاب نخست مقنن نيستند بلكه در بسياري از 
 به عنوان راه موارد متوقف نمودن عمليات متقلبانه و جبران كردن منصفانه آثار ناشي از تقلب

ها كه وصف كيفري حتي در آن نوع از پرونده.  شايسته و  مناسب برگزيده شده استيحل
دارند باز هم وجوه مدني جرم و جبران نمودن خسارت وارده مرتبط با تقلب بايد در دادگاه 

ها در همان مرحله كميسيون  باقي مي مانند و به به صورت دادگاه بيشتر تقلب. بررسي گردد
                                                                 

 كه بود معامالت و بهادار اوراق ونيسيكم نام، بهي ونيسيكم ليتشك 1934 مصوب قانوني دستاوردها ازي كي. 1
 با متناسب راي انظباط مقررات جمله از الزم مقررات تواندي م و دارد آن معامالت و بازار بري نظارت نقش

 .كند اعمال و وضع بازار توسعه
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نيز اين اختيار را دارند كه ) sec(عالوه بر محاكم مدني حتي در مواردي . كيفري نرسيده است
براي جبران نمودن خسارت قرباني نسبت به تحميل تضمين مدني حكم صادر 

  ).45: 1392شيري،.(نمايند
هاي شايع اين تقلب كه موجب تحقق مسووليت مدني  در اين بخش تعدادي از گونه

  :داريم گردد بيان ميشركت بورس مي 
  

  :دستكاري قيمت سهام
معموالً اين تقلب به شكل عمليات سازماندهي شده و با تركيبي از چند نوع عمل متقلبانه 

اين شكل از تقلب به شيوه هاي . ارتكاب يافته و توسط بخشي از افراد فرماندهي مي گردد
 دنبال اين هدف مي باشند كه گوناگون و ابزارهاي متفاوت قابل ارتكاب بوده  كه جملگي به

يا سهام خودشان را به قيمت باال . هاي خود خود بيايند فرصت درخوري را براي انجام معامله
و كاذب به فروش رسانند يا سهام مورد نظرشان را به قيمتي نازل و اندك برسانند تا قادر باشند 

ه هاي اين شكل تقلب آن است نقاط مشترك بين كليه شيو. به ارزانترين قيمت خريداري نمايند
كه قيمت سهم يا سهام مورد معامله، قيمت ناشي از برآيند آزاد حقيقي عوامل مؤثر در قيمت 
نمي باشد و قيمت دستكاري شده فرصت كسب منفعت براي مرتكبان اين شكل از جرايم را 

  . فراهم مي كند
  

 :معامالت گردشي

 شركتهاي بورس، معامالت گوناگوني را معامالت گردشي به اين معني است كه شركت يا
براي موكل خود منعقد نموده بي آنكه هدف اصلي از اين نوع از معامالت، تحصيل منفعت 
براي شخص مو كل باشد بلكه منظور اصلي او كسب دستمزد بيشتر از طريق اين شكل از 

  )277: 1389اشتياقي، . (معامالت است
فعال زيانبار و آسيب زننده اي است كه باعث ورود انجام دادن معامالت گردشي، فعل يا ا

خسارت به شخص موكل شده  زيرا انجام اين شكل از معامالت باعث  افزايش هزينه كارمزد 



 
 

584

ماهنامه علمي
) 

مقاله علمي
 -

پژوهشي
(

 جامعه
 

شناسي ايران، سال پنجم، شماره
 سوم،

   
خرداد 
 

1401
 

افتن يبه دليل ورود خسارت به صاحب حساب مي شود و به دليل فروش سهام قبل از خاتمه 
ام يا ماليات به رقم بيشتر مي سال مالي، موكل را مجبور به پرداخت نمودن ماليات زودهنگ

  )277: 1389اشتياقي، . (نمايد
  

  :استفاده ناروا از وجوه سرمايه گذاران
از اين جرم با همان عنوان اختالس ياد  شده و منظور مقنن امريكايي از اختالس آن است 
. كه از وجوه نقد شركت و همچنين از وجوه سرمايه گذاران استفاده غير مجاز و نامطلوب شود

يكي از گونه هاي شايع اين بزه آن است كه صادر كننده اوراق بهادار، شركت بورس يا مشاور 
سرمايه گذاري، از وجوه مشتريان و موكالنش كه براي سرمايه گذاري در اختيار دارد، استفاده 

همچنين چنانچه . ديگري جز  آنچه سرمايه گذار از آنان درخواست نموده به عمل آورند
وجوه موكل سرمايه گذار را با سوء نيت در حسابها جابه جا نمايند يا بر اساس وجوه كاركنان، 

آنها نسبت به اصدار چك و يا اخذ نمودن اعتبار براي مقاصد جز مقاصد مطلوب مبادرت كنند 
و يا اطالعات و مدارك خالف واقع را از نحوه استفاده نمودن از وجوه موكل به آنها ارائه 

  .ل اين جرم قرار خواهند گرفتنمايند تحت شمو
  

  فروش يا عرضه عمومي ثبت نشده
چنانچه صادركننده اوراق بهادار يا كارمندان با استناد به مواردي كه معاف از ثبت پيشين 
هستند مبادرت به عرضه نمودن عمومي پيشنهادات خود براي سرمايه گذاري نمايند، در حالي 

ول بايد مي دانستند كه معافيت در آن موارد غير قابل كه در شرايطي بوده اند كه به طور معم
  .استناد است، اين عمل متقلبانه به شمار مي رود

چنانچه اصداركننده اوراق بهادار يا كار گزارشرايط ثبتي را رعايت ننموده باشد و برخالف 
گذار قانون ادعا كند كه آن مورد خاص نيازي به ثبت كردن ندارد، آن شخص در مقابل سرمايه 

بالقوه مسئوليت داشته و عمل او تا همين اندازه به جرم اقدامات متقلبانه براي ناديده انگاشتن 
براي مثال اگر اوراق قرضه را به عرضه عمومي . عنصر افشا كامل اطالعات محسوب مي گردد
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ه داليلي گذارد، بي آنكه قبالً آن را ثبت كرده و مجوز الزم دريافت كرده باشد و ادعا نمايد كه ب
همچنين است . اين گونه از موارد نياز به ثبت ندارد، عمل او در شمول اين بزه قرار مي گيرد

چنانچه بابت افزايش دادن سرمايه با صدور سهام جديد براي شركت از سرمايه گذار دعوت 
ري  سرمايه گذاعالوه بر اينها افرادي كه مبادرت به تبليغ نمودن يا عرضه كردن فرصت. نمايد

به عموم  مردم مي كنند بايد از شرايط و صالحيت در خور برخوردار و فعاليت آنان ثبت 
از اين روي چنانچه افرادي بي آنكه اين . گرديده باشد و پروانه انجام كار را اخذ كردن باشند

مراحل را پشت سر گذرانده باشند با ادعاي اينكه عمل آنها در شمول الزامات قانوني قرار 
ه، اقدامات اين اشخاص متقلبانه به شمار رفته و واكنشهاي مختلفي از منظر حقوقي به نداشت

  )94 : 1385شاهسواري،.(دنبال خواهد داشت
  

  انجام معامله با استفاده از اطالعات نهاني
صرف افشا اطالعات نهاني همانطور كه بيان گرديد نمي تواند براي تحقق مسووليت كافي 

ي اطالعات بايد معامله نيز با استفاده از اطالعات نهاني صورت بگيرد و باشد و عالوه بر افشا
بدون انجام معامله بر مبناي اطالعات نهاني، تصور وارد نمودن خسارت به صرف افشا 

  .اطالعات دشوار مي باشد
به . تعاريف مختلفي در رابطه با انجام معامله با استفاده از اطالعات نهاني ارائه شده است

برخي از حقوقدانان در دانش حقوق اوراق بهادار، معامله نمودن اوراق بهادار با توسل به باور 
اطالعات نهاني، عبارت مي باشد از معامله سهام شركت با توسل از اطالعات محرمانه  كه 

  . شخص از راه رابطه اماني خود با شركت تحصيل كرده است
اطالعات نهاني، براي اولين بار با تصويب قانون  ايران، معامله با استفاده از يدر نظام حقوق

بنابراين بيشتر . بازار اوراق بهادار، وارد حقوق موضوعه شده و صريحا بزه قلمداد شد
حقوقدانان نيز تعاريفي از آن ارائه ننموده اند، با اين وجود بعضي از حقوقدانان با توجه به بند 

كرشده، معامله با استفاده از اطالعات پنهاني را اين  قانون ذ46 ماده 1 تبصره 2 و بند 1 ماده 32
معامله اي مي باشد كه اشخاصي كه قانون دارنده اطالعات نهاني «گونه تعريف نموده اند 
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محسوب مي گردند با توسل به اطالعات افشا نشده كه به شكل مسقيم يا غير مستقيم به اوراق 
 گردد و در صورت انتشار بر قيمت با تصميم و اسناد بهادار، معامالت يا ناشر آن مربوط مي

سرمايه گذار براي معامله نمودن اوراق بهادار مزبور تاثير گذاشته، نسبت به اوراق بهادار منعقد 
  )7: 1387نصيري و همكاران، . (»مي نمايند
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  نتيجه گيري 
 اثبات و بودي خاصي هاي بررس و قيتحق مستلزم خسارت وقوع احراز گذشته در اگر 
ي خاص قرائن و اماره اكنون بود اجتناب رقابليغي مدن تيمسئول مسأله طرحي برا انيز ورود
 به تا استي كاف كند، ازيني ب آن اثبات از راي قربان تا استي كاف خسارت وقوع احرازي برا
 هيناح از ايآ كه موضوع نياي بررس. باشد آمده وارد لطمه نياديبن اي ياساس حقوق ازي كي

 گريد عبارت به نداردي ريتأث گريد نه، ا ياست شده وارد همي خسارت حقوق نيا نقض
 كه دارد قرار نياديبن وي اساس حقوق درزمرة حق نيا چون حق نقض از است عبارت خسارت

ي م آشكار نقض صورت در و است شده داده قرار دولت عهده بر آنها از تيحما و انتيص
  .بدهد را آن تاوان ديبا و نموده قصور خود فيوظا انجام در دولت كه شود
 خسارات جبران در رانيا حقوق در باشدي م مطالبه قابل خسارات از نوع كدام نكهيا در 
 پول به آن ميتقو از ريغيي راههاي معنو خسارات جبراني برا اما ندارد وجودي ديتردي مال
 ميتقو حاًيصر ذارقانونگ است تر ستهيشا و رسدي م نظر به انتقاد قابل كه شده رفتهيپذ

  .كندي نيب شيپ را پول بهي معنو خسارت
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