بخش اول
بررسي ماهوي اسناد تجارتي

مفهوم سند تجارتي ،اوصاف و اصول حاكم بر آن
 سند تجارتي در هيچ قانوني مورد تعريف قرار نگرفته است و به ناچار حقوقدانان اقدام به تعريف سنند تجنارتي منينماينند .طبن تعرينف حقوقندانان
سند تجارتي دربرگيرنده طلبي به نفع دارنده سند و مسئوليت پرداخت صادر كنننده و سناير مسنئولي ن ماننند ههرننويس و ضنامن ايشنان بنا انرايط
مقرر در قانون است.
 هر سند تجارتي قابليت ها و اوصافي دارد كه از برخي اصول خاص و مشترک تبعيت مينمايد.
 مهمترين قابليت سند تجارتي قابليت نقل و انتقال آن به صورت قهري و ارادي است.

گفتار اول :اوصاف اسناد تجارتي
الف ) وصف تجريدي:
 اصوالً سند تجارتي زماني صادر ميگردد كه قرادادي وجود دااته بااد .به اي ن قرارداد تعهد پايه گفته مياود .اما نکتنه قابنل تن كر اينن كنه پنس از
صدور سند تجارتي ماهيت تعهد پاي ه جدا از تعهد صادر كننده مورد بررسي قرار ميگيرد .يعني خود سند تجنارتي حناكي از تعهندي اسنت كنه بنراي
صادر كننده با صدور سند به وجود آمده است .دارنده سند تجارتي كه تعهد پايه دارد يا بال فصل است يا مع الفصنل .چنانچنه تعهند پاينه از بنين رفنت
صادر كننده مي تواند در برابر دارنده بال فصل به انحالل تعهد پايه استناد نماي د اما اي ن انحالل اصوال قابل استناد در برابر دارنده مع الفصل نيست.
 توضيح اي ن امر پر فاي ده است كه با صدور سند تجارتي تعهد پايه از بين نميرود و سند تجارتي صرفا وسنيله پرداخنت و جنايگزي ن پنول اسنت و اينن
پرواضح است كه نحوه پرداخت در كليه معامالت مالي طريقيت دااته و موضوعيت ندارند.
ب ) وصف تنجيزي:
 بدي ن معنا كه دستور پرداخت كه طي سند تجارتي به عمل ميآي د مقي د به هيچ ارطي نيسنت و كنامال منجنز اسنت .اي جناد تعهند در سنند تجنارتي
منوط به وقع امري نميبااد ( .ماده  3ق.ص.چ)
 در اين خصوص قانون صدور چك مقرّر ميدارد « :صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلن من كور در باننك محنال علينه وجنه نقند
دااته بااد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده ،به صورتي از بانك خارج نمايند ينا دسنتور عندم پرداخنت وجنه چنك
را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك بنه عللني از قبينل عندم متابقنت ام ضنا ينا قلنم خنوردگي در منتن چنك ،ينا اخنتالف در
مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد .هرگاه در منتن چنك انرطي بنراي پرداخنت دكنر انده بااند ،باننك بنه آن انرط
ترتيب اثر نخواهد داد».
ج ) وصف شکلي:
 قانون گ ار تجارت ما مقنن فرماليست است و اکل از نظر مقنن در قانو ن تجارت از اهميت بسيار بنااليي برخنوردار اسنت .اين ن موضنو هنم در بحن
اركت ها و هم در بح اسناد به خوبي قابل رويت است .براي صدور سند تجارتي و ترتب آثار قانوني انرايتي انکلي از سنوي مقننن در نظنر گرفتنه
اده كه ضمانت اجراي عدم رعايت اين ارايط اکلي موجب خروج سند تجارتي از اعداد اسنناد تجنارتي اسنت و صنرفا بنه عننوان ينك سنند عنادي
طلب قابل استناد است و از مزايايي كه قانون تجارت براي اسناد تجارتي در نظر گرفته است بهره مند نخواهد اد.

گفتار دوم :اصول حاکم بر اسناد تجارتي

 .1اصل مسولي ت تضامني صادر کننده  ،ظهر نويس و ضامن.
 طب ماده  294ق.ت :مسئوليت كليه مسئولي ن سند تجارتي از نو تضامني يا عرضي است.
 ماده  294ق.ت .مقرّر ميدارد« :براتدهنده ،كسي كه برات را قبول كرده و ههنرننويس هنا در مقابنل دارننده بنرات مسنئوليت تضنامني دارنند .دارننده
برات درصورت عدم تأديه و اعتراض ميتواند به هر كدام از آن ها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آن ها مجتمعناً رجنو نمايند .همنين حن
را هريك از ههرنويس ها نسبت به براتدهنده و ههرنويس هاي ماقبل خود دارد .اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسنئولين موجنب اسنقاط حن
رجو به ساير مسئوليت برات نيست .اقامهكننده دعوي ملزم نيست ترتيب ههرنويسي را از حي تاريخ رعايت كنند .ضنامني كنه ضنمانت بنراتدهننده
يا محال عليه يا ههرنويسي را كرده ،فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است».
 در حقوق موضوعه ايران درج عبارت عدم مسئوليت متالقا تأثيري در مسئوليت متعهد اصلي سند تجارتي نندارد و در برابنر دارننده مسنئول اسنت .در
مورد ساير مسئولي ن مانند ههرنويسان سند موضو اختلالفي است و منتقيتر عدم پ يرش است(.اسکيني ،حقوق تجنارت(بنرات ،سنفته ،چنك) ،ص
 .101نتيجه اينکه در فرضي كه متعهد اصلي سند اقدام به درج عبارت عدم مسئوليت مينماي د خالف مقتضاي دات عمنل حقنوقي اسنت امنا از آنجنا
كه اي ن عمل مستقل از فرايند صدور و قبولي و ساير فرايندهاي سند است تأثيري در اصل سند ندااته و فقط ارط عدم مسنئوليت نسنبت بنه سنند
باطل است و طب اصل استقالل امضا ها كماكان هر مسئول نسبت به امضاي خويش متعهد و مسئول است.
 .2اصل استقالل امضاها:
 در حقوق مدني هنگامي كه با تعدد عقد در موضوعي واحد مواجه مياويم عقد موخر زماني صحي ح است كه عقد مقدم آن صحيح بوده بااند اگرننه
عقد موخر نيز صحيح نميبااد و به طور كلي براي احراز صحت با عدم صحت عقد مجمو عقود و امضنا هنا بررسني منيگردنند امنا در بحن اسنناد
تجارتي خالف اي ن اصل را ااهد هستيم .صرف نظر از امضاي مقدم در سند امضاي موخر مستقل از امضا مقدم مورد بررسني قنرار منيگينرد و بنراي
صاحب آن اي جاد مسئوليت ميكند .صحت هر امضا منوط به صحت امضاهاي ديگر نيست و هر امضا به طور مستقل مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .3اصل غير قابل استناد بودن ايرادات:
 طب اين اصل هنگامي كه سندي تجارتي صادر و به گردش در ميآي د منثال آقناي النف چکني را در وجنه آقناي ب صنادر منيكنند .آقناي ب نينز بنا
ههرنويسي چك را به آقاي ج منتقل ميكند و رابته قراردادي آقاي الف و ب به هم ميخورد آقاي النف نمنيتوانند در برابنر آقناي ج بنه اين ن انحنالل
استناد نموده و از پرداخت وجه چك امتنا نمايد.
 ايراداتي که در مقابل ثالث قابل طرح هستند:
o

o

o

o

ايراد در مقابل دارنده فاقد حسن نيت :بدي ن معنا كه بتوان ثابت نمود اخص ثال با علم به عدم ااتغال دمه متعهد اقدام به قبول سند
تجارتي نموده است و انتقال از دارنده به ثال به قصد نامششرو و يا اي اي صادر كننده يا ضامن وي صورت گرفته است.
ايراد جعل :چنانچه بتوان ثابت نمود كه امضاي صادر كننده در سند تجارتي مجعول است و منتسب به اخص صادر كننده يا نماينده وي
نيست ميتوان در برابر ثال به اين ايراد استناد نمود.
ايراد حجر:با اثبات حجر صادر كننده در زمان صدور سند تجارتي تعهد صادر كننده در برابر ثال از بين ميرود ولو اينکه دارنده با حسن
نيت بااد.
ايراد اکلي :سندي كه ارايط اکلي در آن رعايت نشده بااد اصال تعهد تجاري به بار نميآورد چه در مقابل دارنده و چه در برابر ثال
اعم از با حسن نيت و يا بدون حسن نيت.

نظرات ارائه شده در خصوص ماهيت اسناد تجارتي

گفتار نخست :نظرات کالسيك

1

الف) نظريه انتقال حق يا انتقال طلب:
 طب اين نظري ه صادر كننده طلب خود از براتگير را به دارنده برات منتقل ميكند.

2

 اين نظريه جامع نيست و ههور در حد ماهيت حقوقي برات ندارد ،زيرا؛
o

براي تحق انتقال طلب تواف اراده انتقال دهنده و انتقال گيرنده كا في است و رضايت مديون ارط نيست ،كما اينكه در عقد ضمان
اينگونه است؛ درحالي كه زماني مسئول پرداخت وجه برات است كه آن را قبول نموده بااد و پرواضح است كه عدم قبولي توسط براتگير
تعهدي هم براي وي به بار نخواهد آورد.
در انتقال طلب ،انتقال دهنده ضامن عدم پرداخت توسط متعهد نيست و به ديگر سخن ،مسئوليتي هم به ايفاي تعهد در برابر انتقال
گيرنده ندارد و صرفاً از جهت صحت دين مورد انتقال در برابر انتقال گيرنده مسئول بوده و ضامن است ،درحاليكه در برات ،براتکش در
صورت عدم قبول يا نکول براتگير ضامنت قبول و پرداخت است و در صورت عدم قبولي توسط براتگير در برابر دارنده مسئول ميبااد.

o

در انتقال طلب ،دين با تمام متعلقات و لوازم خود منتقل مي گردد ،فل ا هرگونه ماوقعي در حالت قبل از انتقال طلب در انتقال طلب نيز
مؤثر است ،در حالي كه در اسناد تجارتي طب اصل عدم توجه ايرادات كه بح آن قبالً گ ات ،ايرادات مربوط به روابط ماقبل ،در مقابل
دارنده فعلي قابل طرح نيست.
در انتقال طلب ،مسئوليت تضامني وجود ندارد ،هرچند به كرات انتقال صورت بپ ير د و فقط مديون اصلي مسئول پرداخت دين است،
درحاليكه در برات ،تمام مسئولين اعم از ههرنويس و انتقال دهنده ها و ضامنين ايشان مسئوليت تضامني دارند( .ر.ک به قسمت اول ماده
 294ق.ت).

o

o

ب) نظري ه حواله بودن برات:
 برخي برات را نوعي حواله ميدانند .برات حواله نيست هر چند تشابهاتي به حواله نيز دارد.
 برات از چهار جهت ابيه حواله است:
o

o

o
o

در حواله و برات سه اخص دخالت دارند:
 در حواله .1 :محيل :حواله دهنده .2 ،محتال :حواله گيرنده .3 ،محال عليه :اخصي كه مسئول پرداخت حواله است.
 در برات :براتکش ،دارنده برات يا گيرنده برات و نهايتاً براتگير.
در برات و حواله ،پرداخت كننده كه غير از صادر كننده است الزاما مديون صادر كننده نيست .درخصوص برات ااهد هستيم كه تجار
اقدام به صدور برات سازاي مينمايند.
3
در برات و حواله ترامي وجود دارد .ترامي در اصتالح حقوقي به معناي تسلسل ايادي است.
در حواله و برات نکول ممکن است واقع اود .هيچ الزامي براي قبول چنين تعهداتي وجود ندارد.

 عمده تفاوت هاي برات با حواله:
 .1مباحثي تحليلي از حقوق تجارت ،دكتر ابراهيم عبدي پور فرد ،ص )32
 . 2ستوده تهراني ،حقوق تجارت ،ج  ،3ص 21؛ اهيدي ،سقوط تعهدات ،ص 151
 .3كاتوزيان ،عقود معين  ،9وثيقه هاي دين ،ص 922

o

برات حاوي وصف تجريدي است ،در حاالي كه حواله حاوي وصف تجريدي نيست  ،زيرا اصالً حواله سند تجارتي نيست كه اصول حاكم بر
اسنادا تجارتي بر آن نيز حاكم بااند و قبالً گ ات كه وصف تجريدي از اوصاف اسناد تجارتي است.

o

حواله تحت ارايتي قابل فسخ است ،در حالي كه برات قابل فسخ نيست .حواله يك عقد است و طب اصالهاللزوم اصل بر الزم بودن اين
عقد است ،فل ا با وجود خيار مي توان حواله را فسخ نمود ،درحالي كه برات اصالً عقد نيست كه بتوان راجع به قابليت فسخ آن نيز صحبتي
به ميان آورد.
با تحق حواله محيل بريال مه مياود ،در حالي كه در برات با قبول براتگير صادر كننده كماكان مسئول باقي خواهد ماند.
در برات مسئوليت تضامني وجود دارد ،در حالي كه در حواله چنين مسئوليتي وجود ندارد.
حواله يك عقد رضايي و بينياز از تشريفات است ،در حالي كه برات سند تشريفاتي است( .ر .ک .به ماده  222ق .ت).

o
o
o

ج) نظريه وکالت:
 طب اين نظريه ،صادركننده به براتگير وكالت ميدهد تا دي ن او را به دارنده پرداخت كند .بدواً اين نظنر صنحيح بنه نظنر منيرسند ،زينرا ايفناي دينن
امري حقوقي و وكالت بردار است .اين نظريه قابل نقد است ،زيرا:
o

o

اوالً تعهد وكيل به نام موكل است ،درحالي كه براتگير به نام و براي خود عمل مينمايد نه ديگري .ثالثاً اين نظريه قابل نقد است زيرا اوال
تعهد وكيل به نام موكل است در حالي كه براتگير به نام و براي خود عمل مينماي د نه ديگري.
ثانياً وكالت عقد جايز ادني است كه با فوت ،جنون يا سفه طرفي ن منفسخ مياود ،در حالي كه در برات چنين امري وجود ندارد.

د) نظريه تبديل تعهد:
 طب اين نظري ه با صدور و قبول برات ،طلبکار براتگير تغيير ميكند.

نقد و بررسي نظريه تبديل تعهد
 نظريه مزبور با ايرادها و ااکال هاي اساسي ديل مواجه است:
o

o

در تبديل تعهد ،تواف طرفين و قصد و رضاي آن ها بر اين امر الزم است و بايد احراز اود؛ درحاليكه چنين توافقي در برات مبني بر
اين كه طرفين خواسته بااند تعهد نااي از سند تجاري جايگزين تعهد اصلي اود ،محل ترديد است و چنين توافقي معموالً وجود ندارد.
قا عده در اسناد تجاري اين است كه تعهد منشأ تا وقتي سند تجاري پرداخت نشده ،باقي مي ماند .به سخن ديگر ،قبل از صدور سند
تجاري معموالً تعهدي وجود دااته كه منشأ صدور سند تجاري بوده است .حال كه سند تجاري صادر و به طلبکار تسليم اده است ،اك

o

ميكنيم كه تعهد منشأ باقي است يا نه؟ در اين مورد به اصل استصحاب رجو ميكنيم .اصل هم بقاي رابته حقوقي ساب است.
اگر بگوييم در برات تبديل تعهد به اعتبار متعهدٌله صورت گرفته است ،اين قضيه به نحو كامل اتفاق نميافتد و هنوز رابته بين براتدهنده
و براتگير و بعضي آثار آن باقي است .اگر هم تبديل تعهد به اعتبار متعهد بااد ،باز اين امر به نحو كامل اتفاق نميافتد؛ چراكه

o

براتدهنده هنوز مسئول است و تا زمان وصول برات ،مسئوليت براتدهنده به قوت خود باقي است.
طب قاعده ياداده در ماده  243ق .م ،در تبديل تعهد ،تضمين هاي تعهد ساب  ،به تعهد الح تعل نخواهد گرفت ،مگر اينكه طرفين
معامله آن را صراحتاً ارط كرده بااند.

نظريه نمايندگي ناقص
 .1بيان نظريه:
 در حقوق فرانسه يك تأسيس حقوقي به نام  delegationوجود دارد كه در فارسي به نيابت يا نمايندگي ترجمنه انده اسنت كنه نماينندگي اصنتالحاً
عملي حقوقي است كه به موجب آن ،اخصي به ديگري دستور ميدهد تعهدي را به نفع ثال ايجاد كند ،يا انجام دهد .اين عمنل حقنوقي سنه طنرف
دارد :آمر (منوبٌعنهن)  ،مأمور (نايب) و دينفع (منوبٌلهن) و به سخن ديگر :اصيل ،نماينده و ثال .
 .2نقد و بررسي نظريه و ايرادهاي آن:
 نمايندگي ) ،(delegationسه طرف دارد و رضايت هر سه طرف هم در ايجاد اين رابته انرط اسنت .اگنر ناينب راضني نبااند ،نماينندگي هرچنند بنه
نحو ناقص ،محق نمي اود و براي تحق آن قصد و رضاي نايب الزم است؛ اما در برات اگرچه سه طرف پنيشبينني انده اسنت ،بنا تنظنيم و امضناي
برات از سوي براتدهنده و تسليم آن به دارنده ،برات محق مياود؛ صرف نظر از اينكه براتگير برات را قبول كند يا نکول.
 اين نظريه به مسأله اصلي ما پاسخ نميدهد .سوال اصلي ما در بح ماهيت حقوقي برات و به طور كلي سند تجناري اينن اسنت كنه دلينل مسنئوليت
تضامني صادركننده و ههرنويس ها در برابر دارندگان بعدي چيست؟ چرا با وجود ايفا يا سقوط تعهد منشنأ بناز امضنا كنندگان سنند در مقابنل دارننده
مسئول اند؟ چرا ايرادهاي مربوط به روابط پيشين در برابر دارنده با حسن نيست سند تجاري قابل استناد نيست؟

ال داانته اسنت .امنا در
( delegation imparfaite نمايندگي ناقص) ،تعهد جديدي براي دستوردهنده ايجاد نمي انود و همنان تعهندي را دارد كنه قنب ً
اسناد تجاري فرض بر اين است كه براي صادركننده سند تجاري در برابر دارندگان بعدي آن مسئوليتي ايجاد منيانود كنه مسنتقل از رابتنه حقنوقي
منشأ صدور سند تجاري است و براساس آن براي سند تجاري وصف تجريدي قائل هستيم؛ درحاليكه نهاد نيابتِ در تعهد ،اين خصوصيت را ندارد.

گفتار دوم :نظريات جديد
تئوري يا نظريه ظاهر
 .1بيان نظريه
 متاب اين نظريه ،مبناي تعهد و مسئوليت امضا كنندگان سند تجاري ،اعتمادِ دارندگان به هاهرِ سند تجاري اسنت .در بنرات ن بنه عننوان ينك سنند
تجاري ن از يكطرف  ،هدف از صدور و تسليم آن به دارنده ،ايفاي تعهد ،از پيش موجود است .بننابراين ،تعهند براتني ريشنه در تعهند اصنلي دارد و بنه
اصتالح ،تعهد قبلي منشأ و علت تعهد براتي است .از طرف ديگر ،ااخاص ثال بايد بتوانند بنه صنرف صندور و گنردش بنرات ،يعنني وجنود هناهري
ورقه برات ،اعتماد كنند.
 .2نقد نظريه
 ايراد مهم نيز به آن وارد مي اود كنه نقنش اراده امضنا كنندگان و مسنئوالن سنند تجناري را نادينده منيگينرد؛ درحناليكنه منا منيخنواهيم تعهند
امضا كنندگان را در يك قالب حقوقي و به صورت يك تعهد ارادي توجه كنيم.

نظريه تعهد يكطرفه
 .1مفهوم تعهد يكطرفه و بيان نظريه:
 متاب نظريه تعهد يك طرفه ،تعهد صادركننده و هريك از امضا كنندگان سند تجاري از اراده يكجانبه آن هنا نشنأت منيگينرد كنه بنا امضناي سنند
تجاري ،خود را در برابر دارنده و هركسي كه بعد از آن مالك و دارنده ورقه تجاري اود ،متعهد ميكنند .گويي هنگامي كنه سنند را امضنا منيكننند،
با اين امضا تعهد خود را هم انشا ميكنند (با امضا ورقه متعهد مياود كه در مقابل دارند ،وجه سند تجناري را بپنردازم) .درواقنع ،امضنا هرينك از
امضا كنندگان سند تجاري ،يك ايقا است و اثر حقوقي آن هم ايجاد تعهد حقوقي يكجانبه است و عقد نيست تنا الزم بااند كنه در پني اناسنايي
نو عقد و ماهيت حقوقي آن باايم .به سخن ديگر ،صرفنظر از تعهد پايه ن كه منشنأ صنادر سنند اسنت ن صنرف امضناي امضنا كننده سنند تجناري
ايجاد تعهد مي كند و موضو تعهد هم پرداخت وجه به هركسي است كه دارنده ورقه بااد.
 .2نقد و بررسي نظريه:
 اشکال اول :تعهد ،يك رابته حقوقي (اعتباري) دوطرفه است كه در يكسوي آن ،متعهد و در سوي ديگنر ،متعهدٌلنه قنرار دارد .پنس تعهند ضنرورتاً
دوطرف دارد و يك اخص نمي تواند تعهدي له يا عليه خود ايجاد كند؛ زيرا يك امر اعتبناري دوطرفنه ممکنن نيسنت بنا اراده يکني از طنرفين ايجناد
اود.
o

پاسخ :ا ين ايراد كه نااي از خلط بين مفهوم عقد و تعهد است چندان منتقي نيست.

 اشکال دوم :تعهد براي متعهد ،دَين و تکليف است؛ ولي براي متعهدٌله ح و طلب است .اگر متعهند بتوانند بنا اراده ينكجانبنه خنود تعهندي ايجناد
كند ،بدين معناست كه بدون رضايت طرف مقابل در دارايي او تصرف ن موده است ن چون چينزي را بنه دارايني او افنزوده اسنت ن و كسني حن نندارد،
هرچند به نحو مثبت ،در اموال و حقوق ديگران تصرف كند؛ چراكه اصل ،بر ندااتن واليت ،وكالت و اختيار تصرف در اموال و حقوق ديگران است.
o

پاسخ :اوالً اين قاعده كليت ندارد؛ ثانياً براي اينكه همين مقدار نيز در حقوق ديگران تصرف نشود و تا همين اندازه هم واليتي ايجاد
نگردد ،دينفع مي تواند خقي را كه به نفع او ايجاد اده است ،رد كند.

 اشکال سوم :تعهد يكجانبه طبيعتاً الزامآور نيست.
o

پاسخ :اوالً توانايي به وجود آوردن چيزي ،با توانايي از بين بردن آن مالزمه ندارد ؛ ثانياً ،تعهد پس از به وجود آمدن به امري تبديل مياود
كه طبيعتي دوگانه دارد.

 اشکال چهارم :ااکال چهارم اين است كه اگر اراده افراد بتواند به صورت يكجانبه تعهدي را ايجاد كنند ،آينا قنانون نينز ،چننين اجنازهاي بنه آن هنا
داده است و اثر حقوقي مورد نظر اراده را تنفي ميكند؟
o

پاسخ :در برخي نظام هاي حقوقي ،مانند فرانسه و ايران ،تعهد يكجانبه الزامآور اناخته نشده است؛ بنابراين ،نظريه تعهد يكجانبه در
مورد اسناد تجاري راهگشا نيست و نمي توان در تحليل ماهيت حقوقي سند تجاري بدان تمسك جست.

نظريه تعهد به نفع ثالث
 .1بيان نظريه:
 براساس اين نظريه ،تعهد براتي از اراده يكجانبه متعهد سند تجاري نااي نمياود و اراده يكجانبه امضا كننده تا زمنانيكنه بنا تملنك سنند تجناري
از سوي طرف مقابل برخورد نکند ،تعهد ايجاد نميكند.
 درواقع ،در اسناد تجاري نيز دو اراده مؤثرند :يکي اراده امضا كننده كه سند را بنه عننوان صنادركننده امضنا و بنه دارننده تسنليم منيكنند ،و ديگنري
اراده طرف مقابل كه سند تجاري را قبض و تملك ميكند.
 .2نقد و بررسي نظريه:
 اين نظريه با اين ااکال روبه رو است كه اگر تعهد امضا كننده سند تجاري ،يك تعهد ارادي و مبتني بر قرارداد است ،بايد تمنام عينب هناي مربنوط بنه
آن ،در برابر دارندگان بعدي سند تجاري قابل استناد بااد؛ درحنالي كنه در اسنناد تجناري ،ايرادهناي مربنوط بنه روابنط پيشنين در مقابنل دارنندگان
بعدي قابل طرح نيستند.

نظريات مبتني بر طبيعت دوگانه سند تجاري
 برخي صاحبنظران حقنوقي نينز طبيعنت دوگاننهاي را بنراي سنند تجناري قائنل انده و در بينان نقنش قنانون و اراده در ايجناد مسنئوليت تضنامني
امضا كنندگان آن تعابير متفاوتي ارائه نمودهاند كه ديالً به بيان آن ها ميپردازيم:
 .1سند تجاري ،يك قرارداد تشريفاتي و تأسيس حقوقي خاص است:
 مرحوم دكتر اهيدي در كتاب «سقوط تعهدات» ،ديدگاه خود را در ايننبناره در دو قسنمت دكنر كنرده اسنت .ايشنان در بينان ماهينت و آثنار تسنليم
چك و برات ميگويد« :تسليم چك ،بهخوديخود ايفاي تعهد نميبااد و نيز با تسليم ،تبديل تعهد ،تحق نمييابد؛ بننابراين مناداميكنه وجنه سنند
وصول نشده ،تعهد صادركننده با تمام تضمينات باقي خواهد بود .اين مزيت در حقوق فرانسه مورد قبول رويه قضايي و دكترين ميبااد».
 وي در جاي ديگري در بيان تشخيص حقيقت و آثار تسليم برات آورده است « :ماهيت اين تأسيس با هيچينك از تأسيسنات يادانده منتبن نيسنت و
بايد گفت تسليم و قبض برات ،ايجاب و قبول قرارداد تشري فاتي حقوق تجارت اسنت كنه بنا اقبناض بنرت بنرات حناوي مشخصنات و انرايط قنانوني،
به وسيله متعهد و قبض آن به وسيله متعهدٌله و به منظور فراهم ساختن وسيله ايفاي تعهند ،تشنکيل انده و موجنب پيندايش حقنوق و تعهنداتي در
روابط طرفين و نيز در روابط متعهدٌله و محا لٌعليه ميگردد .پس تعهدات حاصل از برات را نميتوان مستقل از روابط قبلي بنراتدهننده بنا ههرننويس
و دارنده برات و تعهد پيشين موجود بين ايشان دانست».
 بدين ترتيب ،از ديدگاه اين محق  ،صدور و تسليم برات ،پرداخت و ايفاي تعهد يا تبديل تعهد نيسنت ،ورقنه تجناري وسنيله پرداخنت اسنت و تعهند
براتي با تعهد اصلي كامالً مرتبط است.
 .2مبناي قانوني مسئوليت امضاءکنندگان سند تجاري:
 استاد كاتوزيان در كتاب «ايقا » خود ،در تحليل ماهيت تعهد نااي از سند تجناري آوردهانند« :بنهنظنر منيرسند كنه اسنتقالل طلنبدارنندگان سنند
تجاري ،مستند به مزاياي عملي آن است كه به حکم قان ون مقرر اده است و آن را نبايد صرفاً به اراده امضنا كنندگان نسنبت داد؛ يعنني تعهندي كنه
هر امضا كننده در برابر طرف قرارداد خود مي كند ،نااي از اراده اوست كه در اثر انتقال طلب ،به ديگران منتقل منيانود .ولني چهنره اسنتقاللي اينن
طلب ،نوعي مسئوليت قانوني است كه براي تضمين اعتبار سند تجاري مقرر اده است .رويه قضايي نيز در حقنوق منا متماينل بنه همنين نظنر اسنت؛
زيرا در توجيه احکام گفته مي اود كنه تعهند مسنئوالن سنند تجناري ،نااني از مناده  294ق .ت ،اسنت و هنيچ سنخني از تعبينر اراده امضنا كننده
نيست».
 .3سند تجاري ،يك وضعيت قانوني است:

 ريپر ،حقوق دان صاحب نام فرانسوي معتقد است ههرنويسي برات ،انتقال سند است ،نه انتقال ح  ،و به همين جهت دارنده بنرات ،حقني را بنه دسنت
مي آورد كه سند به او اعتا مني كنند و وين ه دارننده اسنت؛ بننابراين ،بنا تشنريفات و وصنف تجناري سنند ارتبناط دارد .اراده ههرننويس ،تنهنا او را در
موقعيت قانوني وي ه قرار ميدهد و ضميمه مسئوالن پرداخت سند تجاري ميكند و چهره سازنده ندارد.
 به سخن ديگر ،حقوق و تعهدات دارنده ،نااي از سندي است كنه واجند انرايط قنانوني بااند ،اراده ههرننويس و امضنا كننده سنند تجناري ،او را در
موقعيت وي هاي قرار ميدهد كه به موجب آن ،يكسري تکاليف قانوني پيدا ميكند و او را ضميمه مسئوالن پرداخنت سنند منيكنند ،امنا اينن اراده،
سازنده نيست.
 در توضيح نظريه استاد ريپر بايد افزد كه در حقوق قراردادها اين بحن مبننايي وجنود دارد كنه آثنار قنرارداد ينا حقنوق و تکناليف نااني از آن از اراده
متعاقدان نشأت مي گيرد ،يا قانون اين آثار را بر قرارداد مترتب ميكند .ديدگاه غالب اين است كه آثار عقند ،نااني از اراده طنرفين اسنت؛ يعنني اراده،
سازنده است و تعهدات قراردادي خودخواسته هستند .به سخن ديگر ،اراده متعامالن اراده خالفه اسنت و قنانون در اينن مينان نقنش ضنمانت اجرايني
دارد؛ يعني آنچه را كه طرفين ايجاد كردهاند ،تنفي نموده و ضمانت اجرا مي بخشند؛ امنا در برخني تأسيسنات حقنوقي ،نقنش اراده ايننگوننه نيسنت.
حتي اگر اسم آن تأسيس را قرارداد بگ اريم ،درواقع ،يك وضعيت حقوقي است .از اينرو ،برخي انديشمندان در قرارداد بودن نکناح ترديند منيكننند؛
زيرا در بسياري سيستم ها آثار نکاح تحت اراده طرفين نيست و نميتوانند در آثار آن دخل و تصرف كنند .نکاح ينك وضنعيت حقنوقي اسنت كنه نقنش
اراده طرفين اساساً چنين است كه خود را در اين موقعيت قرار بدهند يا از قرار گرفتن در اين موقعيت بپرهيزند.
 ريپر معتقد است سند تجاري براي هركدام از امضا كنندگان يك وضعيت قنانوني اسنت .اينن افنراد منيتواننند امضنا نکننند؛ امنا اگنر خنود را در آن
وضعيت قرار دادند ،خواهناخواه يك سلسله آثار بر عمل آن ها مترتب مي اود و هريك از امضا كنندگان در مقابل دارننده ،مسنئوليت و التنزام بنه تأدينه
خواهند داات .علت اين كه قانون چنين اثري را بر سند مترتب كرده ،نيازهاي تجاري و مصالح عملني و تنأمين اعتبنار سنند تجناري بنه عننوان ينك
سيستم پرداخت است.

گفتار سوم :نظريات فقهي در مورد اسناد تجاري
 برخي فقيهان اماميه ،همانند سيديزدي ،در تحليل ماهيت برات و آثارش ،آن را ننوعي حوالنه تلقني نمنودهانند .فقهناي معاصنر نينز در بررسني اسنناد
تجاري به عنوان يك امر مستحدث و نوپيدا به تبيين ماهيت اين اوراق و نقش آن ها در معامالت و ايفاي دينن اهتمنام ورزيندهانند كنه بنه بينان اينن
ديدگاه ها ميپردازيم.
الف) عدم استقالل و فقدان اعتبار ذاتي سند تجاري:
 اكثر قريب به اتفاق فقهاي معاصر ايعه معتقدند سفته و ديگر اوراق تجاري ،فينفسه ماليت ندارند و برخالف پنول و اسنکناس ينا برخني اوراق بهنادار
دولتي ،ماليت اعتباري هم ندارند؛ زيرا براي خود اين اوراق « ،ماليت» اعتبار نشده و اين اوراق صرفاً سند و دليل اثبنات طلنب بنه مبلغني اسنت كنه در
سند درج اده و حاكي از دين صادركننده به دارنده

آن است1 .

ب) ماهيت و مبناي التزام امضاءکنندگان سند تجاري:
 برخي فقيهان معاصر درباره مبناي التزام و مسئوليت امضا كنندگان اسناد تجاري چنين بيان دااتهانند« :از آنجنا كنه متعنارف باننك هنا و ماننند آن،
رجو به بايع  2سفت ه و رجو به هركسي كه امضاي او بر رو يا ههر سفته ينا بنرات قنرار دارد و دارننده منيتوانند در صنورت پرداخنت نشندن سنفته از
سوي صادركننده ،براساس قوانين جاري عرفي به هريك از امضا كنندگان مراجعه كند و اين امر معهود در نزد همنه آن هاسنت ،امضناي سنند تجناري
به منزله التزام ضمني هريك از آن ها است به قبول مسئوليت پرداخت در سررسنيد و هنگنام متالبنه سنند ،و اينن نينز انرطي اسنت در ضنمن قنرار
طرفين و الزمالمراعات است.

 .1امام خميني ،تحريرالوسيله ،ج  ،2ص 552؛ خويي ،منهاجالصالحين ،ج  ،1ص 914؛ زين الدين ،كلمه التقوي ،ج  ،9ص 502؛ سيستاني ،منهناج الصنالحين ،ج  ،1ص 994؛
وحيد خراساني ،توضيح المسائل ،ص 457؛ فياض ،احکام البنوک و االسهم و السندات و االسواق الماليه ،ص .53
 . 2منظور از بايع سفته ،صادركننده يا ههرنويس آن است.

تحليل نهايي ماهيت سند تجاري و مكانيسم عمل آن
به عنوان يك سيستم پرداخت

گفتار اول :تحليل نهايي ماهيت حقوقي سند تجاري و تبيين مسئوليت ناشي از آن
الف ) تحليل نهايي ماهيت سند تجاري:
 با در نظر گرفتن نظريات ارائه اده درباره اسناد تجاري ،به وي ه ديگاه فقهي و با توجه بنه مقنررات موضنوعه و كناركرد واقعني اوراق تجناري ،در تبينين
ماهيت حقوقي آن ها بهطور كلي ميتوان گفت:
o

اسناد تجاري به معناي خاص (اعم از برات ،چك و سفته)  ،برخالف اوراق اسکناس و پول رايج ،مال محسوب نمياوند و احکام مال بر
آن ها مترتب نميگردد.

o

سند تجاري صرفاً مدرک و سند اثباكننده دَين و تعهد منشأ صدور خود نيست ،اگرچه وجود آن در دست دارنده ،دليل ااتغال دمه
صادركننده يا قبولكننده به ميزان وجه سند است.

ب ) بررسي و تجزيه و تحليل مسئوليت امضاءکنندگان سند تجاري و تبيين ماهيت آن:

 .1بيان و موضع قانونگذار:

 براساس ماده  294ق .ت ، .همه امضا كنندگان برات (اعم از براتدهنده ،براتگير ،ههرنويس ها ،ضامن ها و قبولكننده ثال ) در برابر دارنده برات مسئوليت
تضامني دارند .اگرچه توجيه اين مسئوليت درخصوص هر كدام از عناوين ياداده متفاوت است ،ولي در اين نکته مشترک هستند كه در صورت عدم پردات
برات در سررسيد ،دارنده برات مي توان عليه آنان منفرداً و مجتمعاً اقامه دعوا نمايد و وجه برات و خسارت وارد اده را از اموال آنان وصول نمايد.

 .2تمايز دَين و التزام به تأديه و نقش آن در تبيين ماهيت تعهد ايراني:
 .1- 2مطالعه تطبيقي دَين و تعهد در حقوق اسالمي و حقوق نوشته:
 .1- 1- 2دَين و تعهد در حقوق نوشته:
 در حقوق نواته ،عقد ،منبع تعهد است و تواف اراده ها و تعهد ،دو عنصر مؤلفه عقد به امار ميآيند “Obligation” .كه در مننابع حقنوقي فارسني
1

2

به «تعهد» و در منابع عربي به «التزام» و « موجب» ترجمه اده ،تأسيس حقوقي است كه از واژه التيني  obligationمشت اده اسنت .حقنوقداننان
9
3
رومي ن ژرمني آن را به رابته حقوقي ميان متهد و متعهدٌله تعريف ميكنند كه يكطنرف را قنادر منيسنازد از ديگنري چينزي بخواهند .از ديندگاه
كالسيك« ،رابته» جوهره و ماهيت اصلي تعهد است .رابته قانوني  5دستكنم بنين دو انخص بنا ينك نينروي النزامآور كنه اجنراي اجبناري تعهند را
2

ممکن مي سازد .در ماده  1:102مقررات  DCFRيا « قانون نمونه حقوق خصوصي اتحادينه اروپنايي» ،تعهند ايننگوننه تعرينف انده اسنت« :تعهند،
تکليف به اجراي ي است كه يك طرف يك رابته قانوني ،يعني متعهد ،در برابر طرف ديگر ،يعني متعهدٌله ،بر عهده دارد».

1. Fauvarque-Cosson & Mazeaud, European Contract Law, p. 27.
2. Nicholas, Barry, The French Law of Contract, p. 151; Planiol, M. & Ripert, G., T reatise on The Civil Law, vol. 2. P. 661; A tiyah, P., Law of
Contract, p. 40.
3. legal tie
4. Malaurie, Philippe, Bidem, p. 1.
5. legal tie
6. Chestin, J. & Billiau, M. & Loiseau, G., Le regim des creances et des dettes, p. 3.

 با وجود اين ،اگرچه تعهد براي متعهد يك وهيفه و تکليف ايجاد مي كند ،اما اينن دو متنرادف نيسنتند؛ زينرا تعهند در مفهنوم دقين و كامنل خنود
1

همراه با يك ح يا ادعا براي متعدٌل ه است كه موضو اصلي تعهد  2تلقي مياود و آن انجام  3چينزي اسنت كنه منيتوانند از سنوي متعهدٌلنه متالبنه
اود .از اينرو گفته مي اود :تعهد ،ماهيتي است كه دو چهره (ح و تکليف) دارد.
 .2- 1- 2دَين ،التزام و تعهد در حقوق اسالمي:
 در حقوق اسالمي« ،دَين» مال كلي اعتباري موجود در دمه مديون است و «دمه» هرف اعتباري است كنه عققنال بنه عننوان منوطن امنوال كلني كنه
9

وجود خارجي ندارند ،فرض ميكنند .اين اموال همانند رمز براي اموال خارجي اند و هنگام اداي دين بر مصداق خارجي خود تتبين داده منيانوند.
به سخن ديگر ،آنچه در دمه قرار ميگيرد ماهيت كل ي است كه خود وجود خارجي ندارد؛ اما مصادي و افراد آن در خارج موجودند.

5

2

 .3- 1- 2مقايسه و تطبيق موضوع در دو نظام حقوقي:
 چنان كه ديديم ،وجه تمايز بارز دو نظام حقوقي اين است كه تأسيس دَين به مفهنوم منال كلني در دمنه و ننو مالکينت اعتبناري در اينن منورد بنراي
طلبکار از وي گي هاي خاص نظام حقوقي اسالمي است .در حقوق نواته ،دَين به عنوان عنصر اصلي تعهد تعريف منيانود و تکلينف انخص بنه دادن
مال يا انجام كاري است و با مفهوم دَين در حقوق اسالمي كامالً متفاوت است.
 در حقوق نواته ،يا رومي ن ژرمني ،تأسيسي به نام دمه وجود ندارد .اما تأسي س ديگنري بنه ننام دارايني وجنود دارد و هرفني اسنت كنه تمنام امنوال
اخص اعم از اموال موجود در خارج و كلي ،اموال مثبت و منفي اعم از حقوق مالي ،متالبات ،ديون و تعهدات او در ان قنرار منيگينرد .در اينن نظنام
حقوقي نيز هر اخصي فقط واجد يك دارايي است (اصل وحدت دارايي) .تفاوت آ ن با دمه در حقوق اسنالمي اينن اسنت كنه در دمنه فقنط دينون و
تعهدات اخص قرار مي گيرد و اما در دارايي ،همه اموال ،اعم از دارايي مثبت و دارايي منفي قرار ميگيرد .دمه فقط هنرف امنوال كلني اسنت ،امنا در
هرف دارايي اموال و ااياي خارجي نيز قرار ميگيرد.
 .2- 2تبيين ماهيت تعهد براتي:
 با توجه به متالب ياداده ،هر سند تجاري اصوالً دربردارنده دو نو تعهد است:
o
o

دَين و تعهد منشأ صدور سند كه سند تجاري به عنوان سازوكاري براي ايفاي آن طراحي اده است.
«التزام به تأديه» سند تجاري كه براي همه امضا كنندگان ورقه تجاري به وجود ميآيد و به مسئوليت تضامني امضا كنندگان در برابر
دارنده سند تجاري منجر مياود.

گفتار دوم :مکانيسم عمل سند تجاري در پرداخت و ايفاي دَين و تعهد منشأ
الف ) مکانيسم عمل سفته:
 درخصوص سفته كه گفته مي اود تعهد صادركننده به پرداخت مبل معيني است ،بايد گفت :سفته به هنگام صندور و تسنليم آن بنه بسنتانکار اصنو ًال
وسيله پرداخت دين موجود به دارنده است و دليلي بر اين كه سبب ايجاد دين جديد به مفهوم مال كلي در دمه مديون بااند ،وجنود نندارد ،و عبنارت
« متعهد مي اوم» در متن سفته مي تواند به عنوان اقرار بر ااتغال دمه متعهد به همان دين موجود و التنزام بنه تأدينه آن بنه هنر فنردي كنه دارننده
ورقه بااد ،تفسير اود .اگرچه به واسته امتيازها و تسهيالتي كه قانون براي وصول سند تجاري در نظر گرفتنه اسنت ،صندور سنفته و تسنليم آن بنه
بستانکار موجب تسديد و تقويت دين و تعهد پايه مياود و سازوكاري براي پرداخت آسانتر آن به نفع دارنده فراهم منيكنند .البتنه اينن وسنيله گناه
منافعي براي صادركننده دارد؛ از جمله صدور سفته (يا سفته ها) موجب تعجيل در پرداخت دين يا تقسيط آن مياود.
o

o

با گردش سند و انتقال آن به اخص ثال  ،چند اثر حقوقي تحق مي يابد :نخست ،دارنده اوليه سفته طلب خود را بدين وسيله به اخص
بعدي منتقل مي كند كه البته اين امر در نتيجه تواف او با انتقال گيرنده و مبتني بر يك معامله است.
دوم ،اگر اين انتقال با ههرنويسي سفته صورت گرفته بااد ،در فرضي كه سفته حامل نبوده ،انتقالدهنده كه به واستهي امضاي ههر
سفته ،عنوان ههرنويس را براي خود محق ساخته ،متاب قانون در قبال پرداخت وجه سفته مسئوليت مييابد.
1. duty
2. subject matter
3. performance

 .4شهيد ثاني ،مسالك االفهام ،ج  ،31ص 31؛ حائري ،فقه العقود ،ج  ،3ص . 44
 .4حائري ،همان ،ص 45؛ نائيني ،مني ۀ الطالب ،ج  ،3ص .592
 .6شهيد ثاني ،مسالك االفهام ،ج  ،31ص . 31

o

سوم ،با گردش سند تجاري التزام صادركننده به تأديه وجه سفته هم كه به صورت يك مسئوليت نوعي در قانون تجارت پيشبيني اده ،از
دين و تعهد پايهاي كه منشأ صدور سند تجاري بوده ،جدا مياود و ايرادها و دفاعياتي كه صادركننده و مديون اصلي سفته در برابر طرف

مستقيم معامله خود ،يعني دارنده قبلي سند داات ،در برابر دارنده فعلي سند تجاري قابل استناد و قابل طرح نخواهد بود.
 كوتاه سخن اينکه ،وصف تجرديدي سند تجاري به معناي جدايي التزام و تعهد امضا كنندگان سند تجاري از معنامالت منشنأ صندور ينا ههرنويسني
سند تجاري است .درواقع ،پشتوانه مالي سند و منشأ ماليت آن ،همان دين صادركننده است كه به صورت طلب هرينك از دارنندگان سنند تجناري بنه
نفر بعدي منتقل اده است و آخرين دارنده سند ،هم مالك فعلي آن طلب است و هم اخصي است كه كليه امضا كنندگان سنند تجناري بنه نفنع او
ملتزم به تأديه وجه سفته اده اند و قانون با مقرر دااتن مسئوليت تضامني در ماده  294ق .ت ،اين التنزام امضنا كنندگان را از ايرادهناي مربنوط بنه
دَين و تعهد اصلي مصون دانسته است.
ب ) مکانيسم عمل برات و چك:
 .1برات و چك قبول شده:
 اين اسناد اگرچه به لحا ظ تشريفاتي بودن و برخورداري از امتيازها و ضمانت اجراهاي قانوني برات و چك ،به عننوان اسنناد تجناري ،تفناوت هناي قابنل
توجهي با حواله دارند؛ اما اين تفاوت ها هرچه بااند ،نمي تواننند همسناني اثنر اصنلي اينن دو را نفني كننند .براتني كنه صنادركننده محنل آن را ننزد
ال انبيه حوالنه اسنت و هماننند حوالنه
برات گير تأمين نموده و براتگير آن را امضا مي كند و تأديه وجه آن را به عهده مي گيرد ،اثنر اصنلي آن كنام ً
موجب انتقال دَين و طلب مياود؛ بدينصورت كه دَين موجود برات دهننده بنه طلبکنارش بنا صندور بنرات و قبنولي آن از سنوي بنراتگينر بنه دمنه
برات گير (محا لٌعليهن) منتقل مياود (ماده  429ق .م) .به سخن ديگر ،طلب براتدهننده از بنراتگينر بنه دارننده بنرات منتقنل منيگنردد ،در عنوض
طلبي كه دارنده برات از براتدهنده است.
 .2برات يا چك قبول نشده:
 در مورد براتي كه فاقد محل بوده و مورد قبول محا لٌعليه نيز واقع نمياود و همچنين چکي كه بدون محل و موجودي كنافي در حسناب جناري ،ينا
بدون تأمين اعتبار ،صادر مي اود ،اگرچه ممکن است تا تاريخ پرداخت وجه آن تأمين گردد ،اثنر اصنلي آن هنا بنر فضنل كنه سنند تجناري محسنوب
اوند ،همانند سفته خواهد بود كه پيشتر به تفصيل توضيح داديم.
 بدين ترتيب ،وجه مشترک تحليل هاي جداگانه ياداده آن است كه در همه اسناد تجاري بايد ميان دَين پاينه كنه منشنأ صندور سنند تجناري بنوده و
مالکيت آن به صورت انتقال طلب به دارندگان بعدي سند منتقل مي انود و مسنئوليت امضنا كنندگان سنند ن كنه ننوعي التنزام بنه تأدينه اسنت ن و
مستقل از دَين و تعهد پايه است ،تمايز قائل اد.

بخش دوم
حقوق بورس

كليات

گفتار اول :مفاهيم ،ساختار و تشکيالت بورس
الف .بورس
 بورس بازار متشکل و سازمان يافته است كه در آن به طور منظم و مستمر كاال يا كاالهاي معيني با روش مشخص معامله مياوند.
 از تعريف فوق نکات ديل قابل استنباط است.
 oبورس بازاري متشکل وسازمان يافته است.
o

آنچه در بورس مورد معامله قرار ميگيردكاال يا اوراق مبتني بر كاال است نه خدمات.

o

معامالت در بورس به طور منظم و مستمر صورت ميپ يرند.
روش معامله در بورس مشخص و معين است.

o

1

 در كشور ما متولي و باني بازار بورس اركت سهامي بورس كاال (سهامي عام) ميبااد .در بورس معنامالت توسنط كنارگزاران طنرفي ن معنامالت انجنام
ميپ يرد و بر حسب مورد اي ن معامالت آني يا آتي( )futureميبااند.
 فرا بورس كه در سال  1374و بر مبناي ماده  27قانون بازار اوراق بهادار و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهنادار تشنکيل گردين ده اسنت از اينن جهنت
كه محل داد و ستد اوراق بهادار است و سازمان يافته و خود انتظام ميبااد از معدودي امتيازات بورس برخوردار ميبااد.
 به نظر صاحب اثر سيستم اقتصادي يك كشور به دو بخش واقعي و مالي تقسيم مياود.
 بخش واقعي را بازارهاي كاال و خدمات تشکيل ميدهد فراهم كننده تولي د نا خالص داخلي است.
 بخش مالي مجراي وجوه ،اعتبارات و سرمايه و به توضيح بهتر بازاري است كه در آن ها دارايي هاي مالي مبادله مياوند ( .همان منبع ،صفحه )40
 همه بازار هاي مالي يك وي گي دارند و آن گردآوري و برقراري ارتباط بين سرمايه داران و سرمايه پ يران و پس انداز كننندگان اسنت و بندي ن ترتينب
كارايي آن در تخصيص بهينه منابع مالي نمود مييابد.
 بازارهاي مالي از جهت سر رسي د تعهدات مالي به بازار پول و بازار سرمايه تقسيم مياوند.
 بازار پول:
 oم حل داد و ستد و ديگر دارايي هاي مالي جا نشي ن پول است كه سر رسي د كمتر از يك سال دارند.
o
o

مانند بورس يك بازار سازمان يافته محسوب نمياود چون محل خاصي ندارد.
بانك ها ،مؤسسات مالي و اعتباري و هر بنگاه اقتصادي ديگري كه داد و ستد ابزارهاي مالي پول در آن انجام مياود تشکيل دهنده بازار
پول است.

 بازار سرمايه:
 oا وراق بهادار و ابزارهاي مالي با سررسيد بيشتر از يك سال يا بدون سر رسي د در آن مبادله مياود.
o
o
o

بازار سرمايه نسبت به بازار پول ميتواند گسنردهتر و از تنو ابزاري بيشتري برخوردار بااد.
بازار سرمايه انتقال دهنده سرماايه سرمايه داران به بنگاه هاي ا قتصادي ااست كه نيازمند سرمايه هستند.
بازار سرمايه محل داد و ستد ابزار هاي مالي است.

 ابزارهاي مالي به دو دسته تقسيم ميشوند:
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 oابزارهاي مالي دراز مدت مانند اوراق سهام ،اوراق قرضه ،اوراق مشاركت و صکوک.
 oابزارهاي وي ه مديريت ختر يا اوراق مشت مانند اوراق قراردادهاي آتي و اختيار معامله.
 بازار اوراق بهادار دستهبندي هاي متفاوتي دارند.
1
 بهطوركلي هر نو ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و ينا منفعنت آن بنه ورق بهنادار اطنالق منيگنردد .از
جهت مرحله و زمان عرضه اوراق بهادار اي ن بازار تقسيم مياود به بازار اوليه و بازار ثانويه.
 oبازار اوليه بازاري ااست كه اولي ن عرضه و پ يرهنويسي در آن انجام مياود .عرضه اوليه سهام اركت هاي سهامي اصوال در بازار اوليه ااست
زيرا ممکن است در بازار ثانويه اركتي با انتشار سهام جدي د در بازار ثانويه اقدام به افزايش سرمايه كند.
 oبازار ثانويه بازاري است كه اوراق بهادار پس از عرضه اوليه در آن داد و ستد مياود.
 بازار مشتقه بازاري است كه در آن اوراق قراردادهاي آتي و اختيار معامله داد و ستد مياود.

ب .ساختار و تشکيالت بورس
 oنخست ،اوراي عالي بورس :اورا باالترين ركن بازار اوراق بهادار است كه وهيفه آن تصويب سياست هاي كالن بازار اوراق بهادار است.
 اورا متشکل از يازده عضو است .اش نفر از مقامات مسئول ،يك نفر نمايننده كنانون كنارگزاران ،سنه نفنر خبنره منالي بخنش خصوصني بنا مشنورت
تشکل هاي حرفهاي بازار اوراق بهادار و يك نفر خبره از بخش خصوصي براي هر بورس كااليي .رياست اورا با وزير امور اقتصاد و دارايي است.
 oدوم ،سازمان بورس و اوراق بهادار :اي ن سازمان موسسه عمومي غير دولتي است كه داراي اخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل
كارمزدهاي دريافتي و سهمي از ح پ يرش اركت ها در بورس ها و ديگر درآ مدها اداره مياود.
 مديريت اي ن سازمان با هيأت مديرهاي مركب از پتج عضو است كه به پيشنهاد رئيس اوراي عالي بنورس و تصنويب انورا انتخناب انده و حکنم اينن
هيأت توسط رئيس اوراصادر ميگردد .رئيس هيأت مديره از ميان اعضاي هينأت منديره بنه پيشننهاد ايشنان و تصنويب انورا بنراي مندت سني مناه
انتخاب مياود.
 بهطورکلي بازار بورس در ايران به سه قسم منقسم است:
o

بورس اوراق بهادار تهران

 oبورس كاال
 oفرا بورس
 بورس اوراق بهادار تهران يك اركت سهامي عام انتفاعي است .هيأت مديره اي ن اركت مركب از هفت عضو است.
 مهم ترين وطايف بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از :تشکيل ،سازمان دهي و اداره بورس اوراق بهنادار ،پن يرش اوراق بهنادار ،وضنع و اجنراي ضنوابط
حرفهاي و انضباطي براي اعضا ،نظارت بر حسنن انجنام معنامالت اوراق بهنادار پ يرفتنه انده ،تهينه و جمنع آوري و پنردازش اطالعنات و نظنارت بنر
فعاليت نااران اوراق بهادار پ يرفته اده.
 هر بازار اوراق بهاداري از مجموعه واسته ها و نهادهاي مالي تشکيل ميگردد كه وهيفه آن ها در واقع ارائه خدمات خاص در همنان بنازار اسنت .ماننند
نهاد كارگزاران و نهاد تسويه.
 نهاد تسوي ه در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالممي ايران بر عهده اركت سپردهگ اري مركنزي اوراق بهنادار و تسنويه وجنوه اسنت .اينن انركت
سهامي عام است و وهي فه آن امور مربوط به ثبت ،نگهداري ،انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسويه وجوه است.

گفتار دوم :ويژگيهاي بازار بورس و فوايد آن
 بورس اوراق بهادار بازاري متشکل و سازمان يافته ،و خود انتظام است كه از اصول خاص پيروي ميكند.
 متشکل و سازمان يافته است چون در قالب اركت سهامي عام است و اركان آن مانند هر اركت سهامي عام ديگر است.
 خود انتظام است چون كه براي حسن انجام وهايفي كه به موجب اي ن قانون بنر عهنده دارد و همچننين بنراي تنظنيم فعالينت هناي حرفنهاي خنود و
انتظا م بخشي دن به روابط بي ن اعضا مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه ااي و انضباطي را كه الزم ميداند وضع و اجرا كند.
 اصولي كه بورس از آن ها پيروي ميكند عبارتند از:
الف) اصل شفافي ت:
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 افافيت را ميتوان به درجه اي از اطالعات درباره تجارت و مبادالت اوراق بهادار (انا مل انفافيت قبنل و بعند از معنامالت) تعرينف نمنود كنه در ينك
مبناي زماني واقعي در دسترس عموم ميبااد.
 جوهرة بازار اوراق بهادار اين اسنت كنه تأسيسنلت زيربننايي قابنل اعتمنادي فنراهم كنند كنه انتقنال ايمنن مالکينت اوراق بهنادار در قيمنت انفاف را
امکانپ ير سازد.
 افافيت بازار اوراق بهادار نه فقط در زمينة اطالعات مربوط به نااران اوراق بهادار و وضعيت مالي و حقوقي آن ها و همه عناصنر تعينينكننندة قيمنت
و ارزش اوراق بهادار ،بلکه دربارة قوانين و مقنررات حناكم بنر بنورس و معنامالت آن هنا و نينز مقنررات سناختاري ،سياسنت هنا ،تصنميمات و ثبنات ينا
بيثباتي آن هاست ،اگرچه جامعيت و قابليت دسترسي اطالعات و نظام مند بودن و تقارن آن ها ركن محوري افافيت بازار سرمايه است.
 درجهاي از اطالعات درباره تجارتو مبادالت اوراق بهادار است كه در يك مبناي زماني واقعي در دسترس عموم ميبااد.
ب) اصل لزوم ارائه و انتشار اطالعات:
 اين اصل نتي جه اصل افافيت است كه طي آن اوالاطالعات صحيح و درست منتشر اوند ثانيا اي ن اطالعات قابل اعتماد و اطمينان بااند.
 اطالعات بورس در سه مرحله جريان مييابد:
 oافشا و ارائه آن به مراجع ديربط
o
o

انتشار اطالعات در بازار و ستح عمومي
تجزيه و تحليل و ارزيابي اطالعات از سوي مراجع ديصالح قانوني مانند سازمان بورس و اوراق بهادار

 عمده جريان و انتشار اطالعات مربوطه به عهده خود بورس است .اي ن اطالعات حس بورد ممکن اسنت روزاننه ،هفتگني و ماهاننه منتشنر انوند .اينن
اطالعات باي د طوري منتشر اوند كه عموم افراد به طور عادالنه ،منصفانه و همزمنان دسترسني داانته باانند .عندم انتشنار اطالعنات ،انتشنار نناقص
اطالعات ،انتشار خالف واقع يا انتشار اطالعاتي كه متاب مقررات بورس مجازات به انتشنار آن نيسنت تخلنف محسنوب انده و هينأت منديره بنورس
سازمان بورس به اي ن تخلف رسيدگي مينمايد.
 فاكتورهاي اساسي در افشاي اطالعات بورس عبارتند از:
o
o
o
o

سرعت در ارائه و افشاي اطالعات و به موقع بودن آن.
درستي اطالعات و قابل ااتکا بودن بودن آن ها.
افاف بودن و قابليت استنباط.
عموميت انتشار اطالعات و عدم تبعيض در بي ن مخاطبان.

 اين امر الزمة تحق اصل افافيت در بورس است و از لوازم كارآمدي اوراق بهادار و حمايت از دارنندگان پنساننداز و سنرمايهگن اران در اينن بنازار بنه
امار ميرود.
 بخضش عمدة تکليف ارائه و انتشار بر عهدة خود بورس است .در همين راسنتا ،در اجنراي مناده  31قنانون ،دسنتورالعمل انتشنار اطالعنات معنامالت از
سوي بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ  1377 /9 /2به تصويب هيئت مديره رسيده است و بنه موجنب آن ،بنورس موهنف اسنت بنه انتشنار اطالعنات
معامالتي ،اعم از اطالعاتي را كه بايد به تفکيك ورقة بهادار و ناار اعالم اود ،اامل فهرسنت ،ننام و نمناد اوراق ،آخنرين وضنعيت نمناد ،قيمنت هناي
آغازين ،كمترين ،بيشترين ،ميانگين ،حجم و ارز ش معامالت ،تغييرات قيمت و تعداد خريداران و فرواندگان به تفکيك حقيقني و حقنوقي ،حجنم و
ارزش معامالت تفکيك و نيز اطالعات تجميعي كل بورس ،بازارها و صنايع ،اامل ااخص ها طبن مقنررات مربنوط و اطالعنات مربنوط بنه تنأثير هنر
نماد بر ااخص كل ،حجم ،ارزش و تعداد دفعات معامالت ،اوراق پ يرفته اده و اوراق بهادار معامله اده به تفکيك نو اوراق و . ...
 بر اساس ماده  9دستورالعمل ،اطالعات بر حسب مورد بايد روزانه ،هفتگي و ماهاننه منتشنر انوند .در مناده  ،2بنر لنزوم امکنان دسترسني هنمزمنان،
منصفانه و عادالنة عموم افراد به اطالعات معامالت تأكيد اد ه و انتشار اطالعنات در سنايت اينترنتني رسنمي بنورس را الزامني دانسنته اسنت .متناب
ماده  ، 11تأخير در انتشار ،عدم انتشار اطالعات ،انتشار اطالعات ناقص ،خالف واقع يا انتشار اطالعاتي كه متناب مقنررات بنورس مجناز بنه انتشنار آن
نيست ،تخلف محسوب مياود و هيئت مديره سازمان در مورد آن ها رسيدگي خواهد كرد.
 در افشاي اطالعات در بورس ،بايد به چند قاعده مهم توجه كرد:
 اول  ،سرعت در ارائه و افشاي اطالعات و به موقع بودن.
 براساس ماده  5دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات ،اين امر مهم بايد به موقع و در اسر وقنت انجنام گينرد و اطالعنات داراي تنأثير منفني بايند بنه
همان سرعت و دقتي كه اطالعات داراي تأثير مثبت منتشر ميانود ،افشنا گنردد .براسناس مناده  13دسنتورالعمل ،ناانر موهنف بنه افشناي فنوري
اطالعات مهم است و اگرچه به موجب ماده  15دستورالعمل در برخي موارد مي توان اطالعات مهم را بنا تنأخير افشنا نمنود ،براسناس مناده  12همنان

دستورالعمل ،چنانچه تأخير در افشاي اطالعات موضو ماده  15منجر به اااعة اطالعات مزبنور ينا داد و سنتد متکني بنه اطالعنات نهناني ينا فعالينت
نامتعارف بازار اودف ناار مکلف به افشاي فوري آن اطالعات است.
 دوم  ،درستي اطالعات و قابل اتکا بودن آن ها.
 ضمانت اجراي اين قاعده در ماده  93قنانون بنازار اوراق بهنادار بينان گردينده اسنت كنه بنه موجنب آن ،ناانر ،انركت تن مين سنرمايه ،حسنابرس و
ارزايابان و مشاوران حقوقي (درواقع ،همه عواملي كه در تهيه و ارائة اطالعات مباارت يا معاونت دااتهاند) ،مسنئول جبنران خسنارت وارد انده بنه
سرمايه گ اراني هست ند كه بر اثر قصور ،تقصير ،تخلف ،يا به دليل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اولينه كنه نااني از فعنل ينا تنرک آن هنا
بااد ،متضرر گرديدهاند.
 سوم  ،افاف بودن و قابليت استنباط ،از ديگنر ضنوابط حناكم بنر اطالعنات افشنا انده در بنورس اوراق بهنادار اسنت .براسناس قسنمت اخينر مناده 5
دستورالعمل ،اطالعات مهم بايد صريح ،دقي و تا حد امکان به صورت كمّي ارائه اوند.
 چهارم ،عموميت انتشار اطالعات و عدم تبعيض در بين مخاطبان.
 براساس ماده  2دستورالعمل ،ارائه اطالعات به تحليلگران ،روزنامهنگاران ،سهامداران ،و ديگنر افنراد نبايند بنه صنورت فنردي ،ينا انتخنابي بااند ،مگنر
اين كه اطالعات مزبور پيش تر با رعايت مفاد اين دستورالعمل افشا انده بااند .گفتنني اسنت همنانگوننه كنه در بنند  9مناده  1دسنتورالعمل آمنده،
مفهوم افشا خود دربردارندة انتشار عمومي اطالعات است.
ج) اصل حمايت از حقوق و منافع سرمايهگذاران:
 در واقع ،اصل حمايت از سرمايه گ اران در بازار اوراق بهادار قابل مبادله ،همانند ديگر اصنول بنينادي اينن بنازار ،از حقنوق ملني ينا بنينالمللني نشنئت
نگرفته است؛ بلکه منشأ و علل موجّه آن ،ههور مشکالت و بحران هاي بازار مالي ،به وي ه بحران هاي بزرت بازارهناي اوراق بهنادار در سنال هناي 1424
و  1474م ،و بحران فراگير چند سال اخير بوده است كه به تندريج وضنع قنوانين خناص و اتخناد سنازوكارهايي را در پني داانته اسنت ،تنا بنهطنور
مستقيم يا غير مستقيم از منافع سرمايهگ اران در بازار سرمايه حفاهت و حمايت كند.
 از لحاظ مفهومي ،هدف حمايت از سرمايهگ اران بورسي در روابط آن ها با بازار و تمام اقشار آن ،به وين ه خندماتدهنندگان بنازار ،جلنوگيري از اعمنال
غير قانوني عليه يك يا چند سرمايهگ ار است .هدف عمومي ديگر ،فراهم نمودن چنارچوبي اسنت كنه الهنامبخنش اعتمناد عمنومي بنه عملکنرد اينن
بازارها و ج ب پسانداز و نقدينگي مازاد دارندگان آن ها بااد و انتقال منابع را از آن پساندازكنندگان به سوي پنروژه هنايي كنه در جسنتجوي تن مين
مالي اند ،تسهيل سازد .البته بايد خاطر نشان ساخت كه هيچ مقداري از حمايت قانوني از سنزمايهگن اران نمنيتوانند ريسنك داتني سنرمايهگن اري در
اوراق بهادار را برطرف نمايد؛ چرا كه پرتحرک بودن بازارهايي كه متاب ارايط قانوني فعاليت ميكننند نينز بنهطنور عنادي بنه ريسنك هنايي در بنازار
منجر مي اود ،اگرچه اين ريسك ها ميتوانند با استفاده از استرات ي هاي مناسنب و مقتضني از ناحينه سنرمايهگن اران برخنوردار از مشناوران مجنرب
كاهش يابند .دالئل بسياري براي توجيه اصل حمايت از سرمايهگ اران در بازار اوراق بهنادار وجنود دارد كنه در خنالل بحن بنه آن هنا ااناره كنرديم و
اكنون بهطور مشخص آن ها را برمياماريم:
 .1 oضرورت فراهم نمودن حمايت قانوني از حقوق و منافع اقشار مختلفي كه در بازارهاي اوراق درگيرند و هميشه امکان سازش و تصالح
o

o
o

بين آن ها وجود ندارد.
 .2دليل يا ادلة ديگر ،مباني توجيهكنندة حمايت از حقوق مصرفكننده است .سرمايهگ اران غير حرفهاي بورس نيز به عنوان اربابرجو و
مشتريان خدمات مالي ،الزم است از سوي نهادهاي تقنيني و اجرايي و نظارتي مورد حمايت قرار گيرند .ايجاد اطمينان خاطر در مشتريان
و سرمايهگ اران بورس ،مبني بر اين كه در اين بازار امنيت ،سودمندي و نقداوندگي فراهم است ،از اهداف كليدي قانونگ اران است.
 .3سرانجام ،ستحي از عدالت و برابري كه به نحو كفايت امنيت حقوقي و مالي مبادالت را تضمين كند ،بايد در اين بازار حاصل اود.
 .9معموالً ستح آگاهي و اطالعات سرمايهگ اران عادي دربارة بازار بهطور چشمگيري پايينتر از بسياري از ااخاص حرفهاي است كه با
آن ها وارد معامله مياوند.

د) اصل کارآيي بازار اوراق بهادار
 كارآيي يا كارآمدي ،مفهومي اقتصادي است كه با ساختارها ،تأسنيس هنا و قواعند حقنوقي ،تعامنل و تنأثير متقابنل دارد .كنارآيي براينند سنه مفهنوم
هزينه ها ،منافع و ريسك است .از اينرو ،براساس مقررات اروپايي ناهر به بازارهاي منالي ،تنوازن هزيننه هنا و مننافع بنراي مشناركتكننندگان در اينن
بازارها بر يك مبناي درازمدت كه اامل تجارت هاي كوچك و متوسط و سرمايهگ اران خرد نيز مياود ،در هر نو اقدام اجرايي ضرورت دارد.
 كارآيي اقتصادي ،به حداكثر رساندن مابهالتفاوت بين منافع و عايدات اقتصادي و هزينه ها يا زيان هاست.
 اصل كارآيي بازار اوراق بهادار بدين معناست كه سناختارها ،قواعند عملکنردي ،جامعينت و انفافيت ا طالعناتي و درجنه رقابنت در اينن بنازار بايند بنه
گونهاي بااد كهکارآيي آن را محق سازد.

 بازار اوراق بهادار ممکن است در دستيابي به كارآيي و نتايج متلوب ناكام بااند .نناتواني بنازار ،نوعن ًا بنه عننوان دور اندن از نتيجنة كارآمند ينك بنازار
كامالً رقابتي توصيف مياود .چهار نو عمدة ناتواني بازار كه در تحليل اقتصادي قواعد حقوقي مورد توجنه و اسنتفاده قنرار منيگيرنند ،عبنارتانند از:
انحصارگري ،داراادن برخيس ااخاص به هزينة ديگران بدون پرداخت عوض يا غرامت ،فراواني و عموميت كاال ،و اطالعات ناقص و معيوب.
هـ) اصل اعتماد و حفظ اعتبار و سالمت بازار:
 اعتماد زماني تحق مييابد كه سرمايهگ اران اين بازار را امکن امني براي سپردن پس اندازهايشان تلقي كننند و آن را بنازاري بداننند كنه پاسنخگوي
خواسته ها و متالباتشان است .الزمة اين امر مهم آن است كه ساختار خودانتظنام بنورس و قواعند عملکنردي آن در راسنتاي حفن اعتبنار و سنالمت
بازار بااد .افزون بر آن ،اطال رساني و آموزش فعاالن و مشتريان بورس و نيز پاسخگو بودن بورس به انکايات مشنتريان ،مني تواننند بسنيار سنودمند
بااند.
o
o
o
o

بدين ترتيب« ،افافيت اطالعات»
وجود « قواعد اجرايي و عملکردي روان و كامالً قابل درک» ،فاكتورهاي اصلي ايجاد اعتماد و حف اعتبار و سالمت بازار اوراق بهادارند.
قابل اعتماد بودن و كيفيت سيستم هاي انساني و فني است كه به متالبات و نيازهاي سرمايهگ اران پاسخگو بااد.
وجود سازوكارهاي قانوني كامالً روان و قابل انعتاف براي حل اختالف و تعارضات اجتنابناپ يري است كه بين سرمايهگ اران و مشتريان
و عرضهكنندگان و نااران اوراق بهادار به وجود ميآيد.

و) اصل پيشگيري و جلوگيري از تقلب و سوءاستفاده:
 همان گونه كه گفته اد ،اساس بازار اوراق بهادار بر پايه اعتماد مشتريان آن است .در كنار افافيت اطالعناتي و فاكتورهناي ديگنر كنه موجنب افنزايش
اعتماد مشتريان و اعتبار اين بازار است ،كنترل و نظارت مستمر بر سناختارها و مبنادالت و وضنع مقنررات تنظنيمكننندة معنامالت بنه نحنوي كنه راه
هرگونه تقلب در مبادالت اوراق بهادار و سو استفاده را مسدود كند .از ضروريات بازار اوراق بهادار است.
 برخورد و مبارزه با جرائم بورس ي و هرگونه تقلب پس از وقو  ،نمي تواند در بازة زماني كوتاه اعتبنار مخندوش انده اينن بنازار را تنرميم كنند .بننابراين،
اصل پيشگيري و جلو گرفتن از هرگونه تقلب و سو اسنتفاده ،هنادي قنانون گن اران در وضنع قنوانين و مقنررات بورسني اسنت و رويکنرد ممنانعتي و
پيشگيرانه وي گي بارز قوانين و مقررات بازارهاي اوراق بهادار است.
 معامالت افراد داخلي اركت و دارندگان اطالعات نهاني ،دستکاري قيمت ها ،تقلب در تحقيقات و مشناورة سنرمايهگن اري ،كالهبنرداري از وابسنتگان
گروه ها ،تقلب و دخل و تصرف در حساب ها و صورت هاي مالي اركت ها ،تقلب در اولنين عرضنة عمنوم ي سنهام انركت بنا ارائنه اطالعنات نناقص ينا
خالف واقع ،استفادة ناروا از وجوه سرمايه گ اران و تقلب در فروش و عرضة اوراق بهادار معاف از ثبت ،از مصداق هناي راينج تقلنب در بنازار اوراق بهنادار
است كه قانونگ اران را به چارهانديشي هاي پيشگيرانه وادااته است.
ز) اصل رقابت:
 رقابتي بودن بورس ،نه فقط به معناي منع هرگونه انحصار و سو اسنتفاده از موقعينت غالنب در اينن بنازار ،بلکنه بنه معنناي تعينين قيمنت سنرمايه و
ابزارهاي مالي در فضاي رقابتي و آزاد است.
 رقابتي بودن معامالت و فروش اوراق بهادار به باالترين پيشنهاد ،كه به عنوان يك اصل و قاعده در ماده  3آينيننامنه نينز بنر آن تأكيند انده ،منانع از
آن نيست كه مديريت بورس از هرگونه تقلب در رقابنت سناختگي جلنوگيري نمايند .براسناس مناده  2آينيننامنه ،هيئنت منديرة بنورس منيتوانند در
مواردي كه نوسان غير عادي در قيمت پيشنهادي يا معامالتي اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده كند ،از انجام معامله جلوگيري نمايد.
ح) اصل عدم تبعيض و لزوم دسترسي عادالنه به بازار سرمايه:
 عادالنه بدون بازار يکي از وي گي هاي بازار سرمايه است و ارتباط تنگاتنگي با اصل حمايت از سرمايهگ اران به منظنور ممانعنت از مبنادالت ناصنحيح و
مناسبات نادرست دارد .ساختارهاي بازار سرمايه نبايد موجب حمايت ناعادالنه از برخني كناربران بنازار در برابنر ديگنران بااند .مقنررات اينن بنازار بايند
زمينه هرگونه تقلب و سو استفاده را از بين برده و ضمانت اجراهايي براي آن و ديگر رويه هاي مبادالتي غير منصفانه در نظر گيرد.
ط) اصل مخفي ماندن هوي ت طرفين اصلي معامله:
 متاب يك قاعدة عمومي در بورس هاي اوراق بهادار و حتني بنورس هناي كناال ،خريند و فنروش و داد و سنتدها مينان كنارگزاران و ديگنر نماينندگان
بورسي واقع مي اود و اصوالً هويت هريك از طرفين اصلي معامله براي طرف مقابنل ناپيندا و مخفني مني مانند .در ب.رس ،فروانندگا ن و دارنندگان
اوراق بهادار براي فروش اوراق بهادار خود بايد به كارگزاران بورس مراجعه و درخواسنت فنروش اوراق بهنادار خنود را بنماينند و خريندارن و متقاضنيان
اوراق بهادار نيز بدين منظور بايد به يك كارگزار از كارگزاران بورس سفارش بدهند.

ي ) اصل نظارت:
 بازار اوراق بهادار به عنوان بازار سرمايه ،يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي هر جامعه است و به دلينل اهمينت و حساسنيت آن و تنأثيرش بنر ديگنر
بخش هاي اقتصادي كشور ،به نظارت جامع ،دقي و مسنتمر نيناز دارد .همنان گوننه كنه در بخنش سناختارهاي بنورس بينان اند ،اينن نظنارت را هنم
نهادهاي حاكميتي و عم ومي ،مانند اوراي عالي بورس و سازمان بنورس و اوراق بهنادار و هنم خنود بنورس و بنازار اوراق بهنادار ،بنه عننوان ينك بنازار
سازمانيافتة متشکّل خودانتظام ،اعمال ميكنند.

گفتار سوم :قواعد مربوط به اطالعات نهاني و ضمانت اجراي آنها
الف) تجزيه و تحليل مفاهيم اطالعات نهاني و دارندة آن
 .1مفهوم اطالعات نهاني
 هرگونه اطالعاغت افشانشدة براي عموم است كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم به اوراق بهادار ،معامالت يا ناانر آن مربنوط منيانوند و در صنورت
انتشار ،بر قيمت ،يا تصميم سرمايهگ اران معاملة اوراق بهادار مربوط ،ت ثير ميگ ارند.
 اطالعات نهاني دستكم چهار وي گي بارز دارند.
o

ويژگي اول اطالعات نهاني ،آن است كه طبيعت مشخص و دقي دااته بااند.

o

ويژگي دوم اطالعات نهاني ،افشا نشدن آن ها براي عموم است.
ويژگي سوم اطالعات نهاني ،دامنة اطالعات است .متاب بند  32ماده  1قانون بازار اوراق بهادار ايران ،اطالعات نهاني بهطور مستقيم يا

o

o

غير مستقيم به اوراق بهادار ،معامالت يا نااران مربوط مياود.
ويژگي چهارم اطالعات نهاني ،آن است كه انتشار اطالعات بر قيمت اوراق بهادار مربوطه تأثيرگ ار بااد.

 .2مفهوم دارندة اطالعات نهاني
 مفهوم دارنده اطالعات نهاني از مفهوم و تعريف اطالعات نهناني اسنتخراج منيانود "Insider" .ينا دارننده ،اخصني اسنت كنه اطالعنات نهناني را در
اختيار دارد و به معناي مالك اطالعات نيست .يکي از تفاوت هاي عمدة سيستم هناي اروپنايي در اجنراي دسنتورالعمل ،بنه تعرينفدارننده و انمول آن
مربوط مي اود .در حالي كه در مقرر ات برخي كشورهاي عضو اتحاديه ،مانند هلند و اسپانيا در ابتندا ،هنر كسني كنه متصنرف اطالعنات نهناني بااند،
دارنده محسوب مياد.
 دستورالعمل اروپايي ،دارندگان اطالعات نهاني در ماده  2به چهار دسته تقسيم ادهاند:
o

دسته اول ،كساني هستند كه به واستة عضويت آن ها در مجموعة اداري ،مديريتي و نظارتي ناار ،از آن اطالعات باخبر ادهاند؛

o

دسته دوم  ،افرادي هستند كه به واستة در اختيار دااتن سرماية ناار و سهامدار عمده بودن ،از اطالعات اركت متلع ادهاند؛

o

دسته سوم  ،كساني هستند كه به واستة موقعيت كاري يا حرفهاي خود به اين اطالعات دسترسي پيدا نمودهاند ،صرف نظر از اينکه در

o

استخدام ناار بااند يا نه؛
دسته چهارم  ،ااخاصي هستند كه با ارتکاب اقدامات مجرمانه به اطالعات دسترسي يافتهاند .ماده  9دستورالعمل اروپايي تکاليف ياداده
در موارد  2و  3را عالوه بر ااخاص م كور در ماده  ، 2نسبت به هر كسي كه متصرف ا طالعات نهاني است ،قابل اعمال ميداند .در صورتي
كه آن اخص ميداند يا بايد بداند كه اين اطالعات نهاني است.

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ،در بند  1ماده  92به ااخاصي اااره مي كند كه اطالعنات نهناني مربنوط بنه اوراق بهنادار موضنو اينن
قانون حسب وهيفه در اختيار آن ها قرار گرفته است .در بند  ، 2مسئوليت را متوجه هر اخصي ميداند كه با اسنتفاده از اطالعنات نهناني بنه معنامالت
اوراق بهادار مبادرت ميكند .ااخاص ياداده در بند يك ،درواقع همان دارندگان اولينة اطالعنات نهناني هسنتند كنه در تبصنره ينك همنان مناده بنه
تفصيل معرفي ادهاند .ولي عموميت عبارت « هر اخصي» در بند  ، 2اامل همه متصرفان اطالعات نهاني ،از جمله دارندگان ثانويه نيز مياود.
ب) تکاليف اشخاص در مورد اطالعات نهاني
 .1تکاليف ناشران
 براساس بند  1ماده  2دستورالعمل اروپايي ،ناارانِ ابزارهاي مالي ،به افشاي اطالعات مربوط ب ه اوراق بهادار خنود و انتشنار عمنومي اطالعنات در اسنر
وقت هستند .براساس بند  2هر نااري مي تواند با مسئوليت خود در افشاي عمومي اطالعات نهاني تأخير نمايد؛ بنه گوننهاي كنه بنه مننافع مشنرو و
قانوني او لتمه وارد نشود ،مشروط بر اينكه چنين ترک فعلي براي عمنوم منردم گمنراه كنننده نبااند و ناانر بتوانند متمنئن بنودن آن اطالعنات را
تضمين كند.
 در حقوق ايران ،دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات اركت هاي ثبتاده نزد سازمان ،نااران اوراق بهادار عرضنهانده در بنورس را مکلنف سناخته تنا
اطالعات الزم را به طور مستمر به سازمان گزارش كنند و همزمان به ايوه هايي كه سنازمان تعينين منيكنند ،بنراي اطنال عمنوم منتشنر سنازند .در
فصل سوم اين دستورالعمل ،اطالعات الزماالفشا به تفصيل بيان گرديده و در مناده  ، 13ناانران را موهنف بنه افشناي فنوري اطالعنات مهنم نمنوده و
عمدة مصادي اطالعات مهم را برامرده است .براساس ماده  15اين دستورالعمل اجرايي ،ناار مي توانند در منوارد دينل اطالعنات مهنم را بنا النزام بنه
عدم افشا ،با تأخير و پس از رفع محدوديت هاي ديل افشا نمايد:
 oالف) افشاي فوري موجب زيان يا عدمالنفع بااهميت براي ناار اود؛
 oب) ناار در حال انجام م اكره بااد و هنوز بر سر اصول آن تواف حاصل نشده بااد؛
 oج) افشاي فوري ،مزاياي چشمگيري براي اركت رقيب فراهم كند؛
 oد) موضو مورد افشا ،پيوسته در حال تغيير بااد.
 ماده  14نيز به منظور جلوگيري از انتشار اطالعات افشانشده ،نااران را ملزم به رعايت موارد ديل دانسته است:
o

o

دسترسي به اطالعات مزبور محدود به مديران و كاركنان دي صالح ناار بااد و اين اطالعات صرفاً دربارة وهايف و مسئوليت ااخاص در
اختيار آن ها قرار گيرد؛
ب) در صورتي كه الزم بااد اطالعات مزبور در اختيار كاركنان ،وكال ،حسابداران ،حسابرسان ،مشاوران مالي ناار يا ديگر ااخاص
دي صالح قرار گيرد ،نهاني بودن اين ا طالعات و ممنوعيت استفادة اخصي از آن در داد و ستد متکي به اطالعات نهاني به آن ها ت كر داده
اود.

 .2تکاليفدارتدگان اطالعان نهاني
 براساس ماده  2دستورالعمل اجرايي نحوة گزارش دهي دارندگان اطالعات نهاني ،ناانر مکلنف اسنت فهرسنت دارنندگان اطالعنات نهناني انركت را بنه
ساز مان و بورس اوراق بهادار تهران اعالم كند .عالوه بر ناار ،همه دارندگان اولية اطالعات نهاني يادانده در تبصنره  1مناده  92قنانون كنه در مناده 2
دستورالعمل اخير نيز بيان ادهاند ،متاب تبصره ماده  2دستورالعمل مکلف به گزارشدهي هسنتند و موهنفانند متناب منواد  3تنا  4دسنتورالعمل،
اطالعات الزم ،از جمله اطالعات معامالت و فعاليت هاي خود را به سازمان و بورس گزارش كنند .مهم تنر از آن ،دارنندگان اطالعنات مکلنف هسنتند در
حف اين اطالعات كواا بااند و از هرگونه سو استفاده از آن ها اجتناب ورزند.
ج) ممنوعيتهاي دارندگان اطالعات نهاني
 در موارد  2و  3دستورالعمل اروپايي ،سه دسته ممنوعيت براي دارندگان اوليه و ثانويه اطالعات نهاني پيشبيني اده است:
o
o
o

 .1استفادهاز اين اطالعات با تحصيل يا انتقال اوراق بهادار ،يا تالش براي تحصيل يا انتقال آن ها به نفع خود يا اخص ثال ؛
 .2افشاي اطالعات نهاني براي هر اخص ديگري به جز در مواردي كه اين افشا در روند طبيعي اجراي وهيفة كاري يا حرفهاش بااد؛
 .3توصيه يا ترغيب ااخاص ديگر به تحصيل يا انتقال ابزار مالي كه آن اطالعات مربوط به آن هاست.

 در ماده  92قانون بازار اوراق بهادار ايران ،دارندگان اوراق بهادار از اقدامات ديل ممنو ادهاند:
o

o
o

 .1اطالعات نهاني را كه حسب وهيفه در اختيار وي قرار گرفته ،به نحوي از انحا به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع ااخاصي كه از طرف
آن ها به هر عنوان نمايندگي دااته بااد ،قبل از انتشار عمومي ،مورد استفاده قرار دهد؛
 .2موجبات افشا و انتشار اطالعات نهاني را در غير موارد مقرر فراهم سازد؛
 .3با استفاده از اطالعات نهاني به معامالت اوراق بهادار مبادرت نمايد.

 .1معامالت مبتني بر اطالعات نهاني
 نکته نخست :ممنوعيت معامالت دارندگان اطالعات نهاني اامل همه انوا اوراق بهادار قابل انتقال ،از جمله اوراق مشتقه است.
 نکته دوم :معاملة مبتني بر اطالعات نهاني زماني اتفاق مي افتد كه اخصي اطالعات مؤثر بنر قيمنت را در منورد انركتي در اختينار دارد و سنهام ينا
ديگر اوراق بهادار آن اركت را ميخرد يا مي فرواد و بدين ترتيب ارايط بهتري را در قرارداد فروش نسبت بنه وضنعيت عنادي (وضنعيتي كنه طنرف
مقابل هم از آن اطالعات آگاه است) به دست ميآورد .بنابراين ،دارندة اطالعات نهاني ميتواند از اين طري  ،منافع فنوقالعنادهاي را بنه دسنت آورد ،ينا
از ضرري اجتناب ورزد ،بر حسب اين كه اطالعات مزبور در صورت انتشار عمومي ،ارزش اوراق بهادار اركت متبو را افزايش يا كاهش دهد.
 نکته سوم :در مورد ارايط اعمال قاعدة ممنوعيت معامالت مبتني بنر اطالعنات نهناني نينز سيسنتم هناي حقنوقي اخنتالف روينه دارنند .در حقنوق
كشورهاي اروپايي ،درباره اعمال ارط ياداده در ماده  9دسنتورالعمل اروپنايي مبنني بنر ايننكنه متصنرف و دارنندة اطالعنات نهناني بدانند و هنگنام
معامله به عنوان دارندة نهاني عمل كند ،كشورهاي عضو روية اجرايي متفاوتي را پيگيري مي كننند و در منورد دو انرط آگناهي و رابتنة سنببيت نينز
رويکرد متفاوتي دارند.
o

در حقوق مضوعة ايران ،قانونگ ار ممنوعيت هاي دارندگان اطالعات نهاني را به نحو كلي در ماده  92قانون بازار اوراق بهادار بيان كرده است و
در خود قانون و در مقررات ديگر بيان تفصيلي و توضيحي در اينباره وجود ندارد .همچنين در استناد به هاهر ماده  92قانون ،به وي ه بند 2
اين ماده ،مي توان گفت ممنوعيت و قابل مجازات بودن معاملة دارندة اطالعات نهاني در صورتي است ك ه دارنده از اين اطالعاتاستفاده آگاهانه
كند به تعبير قانون گ ار ،با استفاده از اطالعات نهاني به معامالت اوراق بهادار مبادرت نمايد .بنابراين ،رويکردحقوق موضوعة ايران همانند
حقوق آلمان است و براي اعمال مجازات الزم است كه دارندة اطالعات نهاني بر مبناي آن اطالعات و به اتکاي آن ها ،معامله كرده بااد ،اگرچه
نسبت به دارندگان اولية اطالعات اطالعات نهاني بر حسب اواهد و قرائن و موقعيت اغلي و رابتة آن ها با اركت ،اين امر مفروض است.

 نکته چهارم :قاعدة ممنوعيت معامالت دارندگاناطالعات نهاني همانند هنر قاعندة كلني اسنتثناهايي دارد .از ايننرو ،در بنند  3مناده  2دسنتورالعمل
اروپايي آمده است :اين قاعده نسبت به مبادالتي كه در ايفناي تعهّند الزم االجنرا مبنني بنر تحصنيل ينا انتقنال اوراق بهنادار انجنام منيگنردد ،اعمنال
نمي اود؛ در صورتي كه آن تعهّد نااي از توافقي بااد كه قبل از به دسنت آوردن اطالعنات نهناني منعقند انده بااند .اسنتثناي ديگنر كنه در برخني
سيستم هاي حقوقي ،مانند حقوق انگليس پيش بيني اده ،اين است كه تصميم به معامله يا تنالش بنراي معاملنه پنيش از بنه دسنت آوردن اطالعنات
نهاني صورت گرفته بااد.
 نکته پنجم :در مورد ضمانت اجراهاي قانوني نقض ممنوعيت معامالت است .در بسياري از سيستم هاي حقنوقي بنراي دارنندگاني كنه بنا سو اسنتفاده
از اطالعات نهاني مبادرت به خريد يا فروش اوراق بهادار ميكنند ،مسئوليت كيفري پيشبيني اده است .نقض رابتنة امناني ،نقنض اعتمناد ،اضنرار بنه
سرمايه گ اران ،اخالل در نظام اقتصادي با تضعيف اعتماد عمومي نسبت به بازار سرمايه و تصرف غير قنانوني  -بنر مبنناي ايننكنه اطالعنات نهناني در
زمرة اسرار تجاري و دارايي هاي غير مادي اركت است  -از مهمترين مباني جرم انگاري معامالت مبتني بر اطالعات نهاني محسوب مياود.
 .2استفاده غير مجاز از اطالعات نهاني و افشاي غير قانوني آنها
 به موجب بند  1ماده  92قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ،هر اخصي كه اطالعات نهاني مربوط بنه اوراق بهنادار موضنو اينن قنانون را
كه حسب وهيفه در اختيار وي قرار گرفته ،به نحوي از انحا به ضرر ديگران يا به نفع ااخاصي كنه از طنرف آن هنا بنه هنر عننوان نماينندگي داانته
بااد ،قبل از انتشار عمومي مورد استفاده قرار دهد ،يا موجبات افشار و انتشار آن ها را در غينر منوارد مقنرر فنراهم نمايند ،بنه مجنازات مقنرر در صندر
ماده (يعني حبس يا جزاي نقدي يا هردو) محکوم مياود.
 در حقوق اروپايي ،ماده  3دستورالعمل مارال كر ،دو نو ممنوعيت ديگنر بنراي دارنندگان اطالعنات نهناني مقنرر داانته اسنت :اول ،افشناي اطالعنات
نهاني براي هر اخص ديگري ،مگر آن كه چنين افشايي در روند عادي اجراي وهنايف اسنتخدامي و انغلي ينا حرفنهاي او انجنام گرفتنه بااند؛ دوم،
توصيه يا ترغيب ااخاص ديگر به تحصيل يا انتقال ابزارهاي مالي بر مبناي اطالعاتي كه ترغيبكننده ارائه ميدهد.
 در هر حال ،مي توان گفت در هر دو نظام حقوقي تخلف افشاي بدون مجوز اطالعات نهاني به صرف افشاي اطالعنات محرماننه از سنوي دارننده آن هنا
محق مييابد ،اعم از اينكه دريافتكننده اطالعات از آن اطالعات به منظور انجام معامله ا وراق بهادار موردنظر بهرهبرداري كرده يا نکرده بااد.
 .3قاعده منع هر گونه تقلب در بازار اوراق بهادار
 در همه نظام هاي حقوقي ،هر گونه تقلب و رفتارهاي گمراه كننده در بازار اوراق بهادار ممنو اده است؛ زيرا هنر گوننه اقندامات متقلباننه و فريبکاراننه
سالمت اين بازاررا مخدوش نموده و اعتماد سرمايهگ اران را تضعيف ميكند .براساس بند  2ماده يك دستورالعمل اروپنايي ،اقندامات و رفتارهناي دينل
تقلب محسوب اده و از نظر قانون ممنو گرديده است:

o

مبادله ها يا سفارش هاي به معامله كه دردارندة پيام هاي نادرست يا گمراهكننده نسبت به عرضه يا تقاضاي مربوط به ابزارهاي مالي يا قيمت
آن هاست.

o

مبادله هايي كه به وسيله اخص يا ااخاصي كه با هم همکاري و همدستي دارند ،موجب حف قيمت يك يا چند ابزار مالي در ستح غير
طبيعي يا ساختگي ميگردد .مگر اينكه اخصي كه مبادالت را انجام داده يا سفارش ها را صادر نموده ،ثابت كند كه دالئل او براي انجام
چنين كاري مشرو بوده و اينكه چنين مبادله ها يا سفارش هايي با رويه هاي پ يرفتهاده بازار بورس متابقت ميكند.
مبادله ها يا سفارش هايي كه در آن وسائل جعلي و ساختگي يا هر اکل ديگري از فريب و اغوا ،به كار گرفته اود.
اااعه اطالعات از طري رسانه ها از جمله اينترنت ،يا هريك از وسائل ديگر كه پيام هاي نادرست و گمراهكنندهاي را نسبت به ابزارهاي مالي
ارائه دهد .همانند اااعه اايعات و اخبار نادرست و گمراهكننده در صورتي كه اخص اااعهدهنده ميداند ،يا بايد بداند كه اين اطالعات
نادرست يا گمراهكننده است .در رابته با روزنامهنگاراني كه در صالحيت حرفهاي خود عمل ميكند ،چنين پخش اطالعاتي با لحاظ نمودن

o
o

قواعد حاكم بر حرفه آن ها ارزيابي مي اود ،مگر اين كه آن ااخاص به طرق مستقيم يا غير مستقيم امتيازها يا منافعي از پخش اطالعات مورد
بح به دست آورده بااند.
 در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ،ممنوعيت تقلب و رفتارهاي گمنراهكنننده و فريبکاراننه در بنند  3مناده  92بنه صنورت ينك قاعنده
كلي بيان اده و براساس آن هر اخصي كه اقدامات وي به طور معمول منجر به ايجاد هناهري گمنراهكنننده ازرونند معنامالت اوراق بهنادار ينا ايجناد
قيمت هاي كادب و يا اغواي ااخاص به انجام معامالت اوراق بهادر اود ،به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال ،ينا بنه جنزاي نقندي معنادل
دو تا پنج برابر سود بهدستآمده ،يا زيان متحملاده ،يا هر دو مجازات محکوم خواهد اد.

ماهيت حقوقي اوراق بهادار و عقود تابعه

ماهيت حقوقي اوراق بهادار
الف .سهم:
 در عالم حقوق اركت بر دو نو است ،اركت مدني و اركت تجارتي .اركت مدني در ماده  541ق .م تعرينف انده اسنت .اينن مناده مقنرر منيدارد:
اركت عبارت است از اجتما حقوق مالکين متعدد در اي واحد به نحو اااعه.
 در اركت مدني اركا در تمام اجزا با يکديگر اريك هستند و وح ايشان بر اموال مورد اركت ح عيني است فلن ا تصنرف در منال مشنا مننوط
به ادن تمام اركاست زيرا اركت مدني اخصيت حقوقي مستقل ندارد.
 اركت تجارتي در هيچ قانوني تعريف نشده است .با توجه به هدف قانونگ ار از تأسيس حقوقي اركت تجارتي ميتنوان انركت تجنارتي را اجتمنا و
انب اات سرمايه اركا براي امر تجارت تعريف نمود به نحوي كه كه در اثر انباات سرمايه مالکينت سنرمايه از انركا فنك انده و بنه انخص جديندي
به نام اركت منتقل مياود .فل ا اركت تجارتي اخصيت حقوقي مستقل دارد در نتيجه در اين اركت منديريت از مالکينت جداسنت و انركا تنهنا
ميتوانند مدير اركت بااند و مالك جديد اموال و سرمايه اركت است.
 سهم در ماده  29ل.ق.ا.ق.ق.ت تعريف اده است .طب اين تعريف سهم قسنمتي از سنرمايه انركت سنهامي اسنت كنه مشنخص مينزان مشناركت و
تعهدات و منافع صاحب آن در اركت سهامي ميبااد..
 طبن تعرينف قنانون تعريننف سنهم تناب دو تفسنير دارد .يکنني اينکنه سنرمايه اوليننه انركت اسنت كنه در اثرانبااننت سنرمايه توسنط موسسننين و
پ يرهنويسان  -اگر اركت سهامي عام بااد  -پديد آمده و به قتعات مساوي تقسيم اده فل ا بيانگر مبلغي اسنت كنه بنه عننوان مبلن اسنمي سنهم
معروف است و ديگري اينکه سهم مشخص كننده ميزان مشاركت ،تعهدات و منافع سهامدار در اركت است.
 سهم يك مال منقول است كه از تبديل ح عيني سهامداران به ح خاصي پديد آمده است.
 در تببين رابته مالکانه بين سهامدار و اركت برخي معتقدند سهامدار مالك اركت است اما مالك دارايي و اموال اركت نيستند.
 برخي معتقدند سهامداران مالك انركت نيسنتند .واژه سنهم حناكي از ينك نامگن اري غلنط اسنت .زينرا مالکينت امنوال انركت منفنك از مالکينت
اركاست و ايشان با اركت سهيم نيستند .بلکه اركا صرفا حقوق مشخصي از جمله ح برخورداري از سنود سناليانه و تملنك امنوال انركت پنس از
انحالل و تصفيه دارند.
 آنچه مسلم است اينکه سهم هم در حقوق و هم در عمل و در ديد عرف به عنوان ينك عنصنر داراي ارزش اقتصنادي داد و سنتد منيانود ،بنه وثيقنه
گ ااته مياود و به ارث ميرسد.
 بر اساس برخي از نويسندگان كامن ال ،سهم بيانگر ح و امتياز دارنده اسنت كنه اگرچنه پاينه و مبنناي قنراردادي دارد ،ولني بنر اينن واقعينت تأكيند
مي كند كه سهامدارحقي در اركت دارد يعني پايگاه و محل استقرار ح او ،اركت است.
 مستنداً به ماده  24ق .ا .ا .م سهم يك مال منقول و قابل توقيف است .ماليت و قابليت نقداوندگي سهم در انركت دلينل بنارزي بنر واقعينت جندايي
دارايي اركت از حقوق و امتيازات سهام دار است.
 در ف رضي كه سهم ح امتياز مالي محسوب اود بيع آن بر اساس ديدگاه اكثريت فقها مشکل و بر اساس ديدگاه اقليت جايز است.
 طبق استفتاي به عمل آمده از حضرت آيتاله خامنهاي:
o

اگر ارزش مالي سهام اركت به اعتبار خود سهام و بر اثر اعتاي اعتبار به آن ها از سوي كسي كه اين كار به وسيله او صحيح است ،بااد.
يعني خود سهام في نفسه به عنوان يك مال اعتباري ارزشگ اري اده بااد و اين ارزش را اخص اعتبار كنندهاي كه اين صالحيت را
داست ،به آن داده بااد در صورت تحق و صحت چنين فرضي ،خود سهام مال محسوب اده و خريد و فروش آن ااکال ندارد.

o

o

اگر ا رزش مالي سهام به اعتبار قيمت خود اركت بااد ،در اين صورت با توجه به اينکه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است ،در اين صورت
با توجه به اينکه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است ،خريد و فروش آن ااکال ندارد.
ارزش مالي سهام به اعتبار قيمت سرمايه و دارايي اركت بااد ،پس با توجه به اينکه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است ،خريد و فروش
سهام ااکال ندارد.

ب .ابزارهاي تأمين مالي (صکوك):
 صکوک يا ابزارهاي تأمين مالي
 صکوک جمع صك معرب واژه چك است .در اصتالح عرف و بازار صکوک به اوراق بدهي معروفند.
 اقسام صکوک در حال حاضر عبارتند از :صکوک اجاره ،صکوک سلم ،صکوک استصنا  ،صکوک مرابحه ،صنکوک مشناركت ،صنکوک مضناربه ،صنکوک
مزارعه ،صکوک مساقات ،صکوک مقارضه ،صکوک ح االمتياز و صکوک نماينده سرمايهگ اري.

 .1اوراق مشارکت
 بر اساس ماده  2ق .ن .ا .ا .م اوراق مشاركت اوراق بهادار با نام يا بي نامي هستند كه به موجب قنانون بنه قيمنت اسنمي مشنخص بنراي مندت معنين
منتشر مياوند .سرمايهگ اراني كه اوراق مشاركت را خريداري ميكنند ،دارندگان اوراق مشاركت ناميده مياوند.
 اوراق مشاركت جز ابزارهاي مالي تأمين سرمايه و نقدينگي براي فعاليت اركت ها و بنگاه هاي اقتصادي بنه انمار منيرونن د و از اينن جهنت ،بنا اوراق
سهام كاركرد مشترک دارند ،ولي تفاوت اساسي اين دو آن است كه وجوه حاصل اده از عرضه اوليه و پن يرهنويسني سنهام ،سنرمايه انركت سنهامي
در ارف تأسيس را تشکيل مي دهد و دارندگان سهام اعضا اركت محسوب و از حقوق سهامدار ،همانند ح حضور در مجنامع عمنو مي و حن راي و
مشاركت در تصميم هاي كالن اركت برخوردارند ،اما وجوه حاصل اده از عرضه اوليه و واگ اري اوراق مشاركت صنرف سنرمايهگن اري در ينك طنرح
سودآور توليدي ،ساختماني و خدماتي مي اود و در واقع منابع مالي جهت اجنراي ينك ينا چنند پنروژه در دسنت اقندام انركت را تنأمين منيكنند.
ازاينرو عنوان اوراق مشاركت بر آن ها نهاده اده است.
 از لحاظ حسابداري وجوه حاصل اده از واگ اري اوراق مشاركت جز ديون و تعهدات اركت محسنوب منيانود و بنر اينن اسناس اوراق مشناركت را
بايد در امار اوراق بدهي طبقه بندي نمود.
 ارايط انتشار اوراق مشاركت عبارتند از:
 oناار اوراق مشاركت اركت سهامي عام ،خاص يا اركت تعاوني توليد بااد.
o

تعيين موضو مشاركت كه عبارت است از مشاركت طرح عمراني ،توليدي يا خدماتي كه توجيه اقتصادي دااته بااد و سود آوري آن
قابل پيش بيني بااد.

o

عرضه اوراق مشاركت با عامليت يکي از بانك ها .بر اساس ماده  1آيين نامه اجراييبانك عامل بانکي است كه از طرف ناار نسبت به عرضه
اوراق براي فروش ،پرداخت سود علي الحساب و قتعي ،بازپرداخت اصل مبل اوراق مشاركت در سر رسيد مربوط يا بازخريد آن قبل از

o

سررسيد و پرداخت ماليات موضو ماده  4قانون و انجام ديگر امور مربوط ،طب قرارداد عامليت ،مبادرت مي ورزد.
اخ مجوز انتشار اوراق مشاركت :انتشار اوراق مشاركت از سوي دولت بر اساس قانون بودجه ساالنه و تصويب هيأت وزيران صورت
ميگيرد.

 اوراق مشاركت از جهت تعيين وضعيت معافيت از ثبت يا عدم معافيت اوراق در دسنت انتشنار بنر دو دسنته انند؛ دسنته اول اوراق مشناركت معناف از
ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار .اين اوراق اامل اوراق مشاركت دولت ،بانك مركزي و اهرداري هنا و نينز اوراق مشناركت منتشنر انده از سنوي
بانك ها و موسسه هاي مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي است .دسته دوم اامل اوراق مشناركت ديگنر از جملنه اوراق مشناركت موسسنه هناي
عمومي و اركت هاي غير دولتي است.
 مراحل الزم براي انتشار و عرضه اوراق بهادار:
 oار ائه درخواست و مدارک و مستندات الزم به سازمان.
 oبررسي اطالعات و مستندات موسسه يا اركت متقاضي و صدور مجوز انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت براي ناار.
o

ارائ ه




o

مدارک و اطالعات الزم به سازمان اامل:
يك نسخه از عقود تنظيم اده با هر يك از اركان انتشار اوراق مشاركت؛يعني عامل ،ضامن امين و حسابرس.
طرح اعالميه فروش اوراق مشاركت.
تأييديه بانك در خصوص اختصاص حساب بانکي براي جمع آوري وجوه نااي از فروش اوراق مشاركت.

 نمونهاي از اوراق مشاركت در دست انتشار.
پس از تأييد مستندات ارائه اده از سوي سازمان ،ناار مي تواند اقدام به انتشار و فروش اوراق مشاركت نمايد.

o

o

پس از فروش اوراق مشاركت در مهلن مقرر ،ناار بايدهرف پانزده روز تأييديه بانك را در خصوص موجودي حساب فروش اوراق بهادار و
گزارش خود در خصوص اقدامات انجام اده جهت انتشار و فروش اوراق با تأييد امين ،به سازمان ارائه كند.
بعد از صدور تأييديه تکميل فرآيند عرضه عمومي از سوي سازمان ،ناار مي تواند نسبت به برداات وجوه حاصل اده از فروش اوراق
مشاركت و مصرف آن با رعايت ضوابط آن اقدام كند.

 دارندگان اوراق مشاركت با اركت ناار اريك هستند.
 هر ورقه مشاركت ،نشان دهنده ميزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است.
 دارندگان اوراق مشاركت به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در نتيجه مالي حاصل از اجراي طرح هاي مربوط سهيم خواهند بود.
 با فروش اوراق مشاركت رابته وكيل و موكل بين ناار و خريداران اوراق محق مياود.
 ناارين اوراق مشاركت مکلف اند بازپرداخت اصل و سود متعل در سررسيدهاي مقرر در اوراق مشاركت را تعهند و تضنمين كننند و اينن مهنم تنرين
حقوق دارندگان اوراق مشاركت است .در صورت عدم ايفاي تعهدات ناار بانك عامنل مکلنف اسنت از محنل تضنمين راسنا اقندام نمنوده و سنود علني
الحساب را به دارندگان اوراق تسليم نمايد.
 ورقه مشاركت در درجه اول دليل بر مشاركت دارنده به ميزان مبل اسنمي ورقنه در طنرح ينا پنروژه اقتصنادي موضنو مشناركت اسنت و اگنر نظرينه
مالکيت مشا دارندگان اوراق مشاركت در اصل ط رح مزبور را بپ يريم ،در واقع ،دليل مالکيت دارنده بنر قسنمتي از سنرمايه و بينانگر حن عينني او در
طرح موضو مشاركت است .از اين رو ورقه مشاركت مال نيست و تنها حاكي از مال است.
 خود ورقه مشاركت به لحاظ دااتن حقوق و امتيازات متعلقه ،مال اعتباري محسوب مياود و ماليت دارد و دارنده ميتواند بنا انتقنال عنين ورقنه در
برابر عوض آن را بفرواد .بر اين نو داد و ستد عنوان بيع صدق ميكند.
 .2اوراق مشارکت رهني
 اوراق مشاركت رهني الگو گرفته از اوراق بها داربا پشتوانه رهن M BSو اوراق بهادار با پشتوانه دارايي  ABSدر سيسنتم هناي منالي خنارجي ،بنه وين ه
بازارهاي مالي آمريکا هستند .اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني بر مبناي متالبنات باننك هنا و موسسنه هناي منالي و اعتبناري منتشنر منيانوند،
متالباتي كه امکان وصول آن ها با رهن و وثيقه تضمين اده است .اوراق بهادار به پشتوانه هر نو دارايي هاي مالي صادر و منتشر مياوند.
 اوراق مشاركت رهني نوعي اوراق مشاركت است كه به منظور مشاركت ااخاص در خريد تسهيالت رهني ،از سوي ناانر اينن اوراق منتشنر منيانود.
پس بر خالف اوراق مشاركت عادي دارندگان اوراق مشاركت رهني براي اجنراي ينك طنرح و پنروژه توليندي ينا عمرانني سنرمايهگن اري و مشناركت
نميكند ،بلکه موضو مشاركت آن ها خريد تسهيالت رهني از يك بانك يا موسسه مالي و اعتباري است.
 اوراق مشاركت رهني از دو جهت اهميت دارند .يکي اينکنه موجنب فنروش متالبنات وثيقنه دار باننك هنا و جن ب نقندينگي و اعتناي تسنهيالت بنه
متقاضيان تسهيالت در مسکن مياوند و از طرفي نيز نااران اين اوراق مي توانند نقدينگي بال استفاده پس انداز كننندگان را ينه سنوي فعالينت هناي
توليدي و خدماتي سوق دهند.
 فرايند اوراق مشاركت بدين نحو است كه ناار با اتکاي تواف مقدماتي بنا بناني ،ابتندا بنا انتشنار و عرضنه اينن اوراق بنه جمنع آوري وجنوه از پن يره
نويسان اين اوراق اقدام نموده و سپس از طرف انان اقدام به خريد دين از بانك ميكند .پس از خريد و واگ اري اين اوراق به متقاضنيان رابتنه وكينل
و موكل بين ناار و دريافت كنندگان اوراق محق مياود.
 ارايط انتشار اوراق مشاركت رهني
o

واقعي بودن دين يا ديون موضو مشاركت.
مشاركت خود ناار در خريد دين از بانك داين.
تحق اراكت مدني ميان خريداران اوراق مشاركت رهني با مزج وجوه حاصل اده از فروش اوراق و اعتاي وكالت به ناار براي خريد
دين يا مديون موضو مشاركت.

o

خريد نقدي ديون از بانك داين به منظور اجتناب از معامله بيع دين به دين.

o
o

 پوا ش ريسك اين اوراق و اطمينان از وصول ديون از طري انتقنال اسنناد و وثناي رهنني از سنوي باننك فرواننده دينون بنه انركت ناانر اوراق و
همچنين ،تعهد و ضمانت بانك فروانده ديون به صورت ارط ضمن قرارداد مبني بر اينکه چنانچنه بنه هردليلني بندهکاري بندهي خنود را نپنردازد،
بانك بدهي مزبور را خواهد پرداخت .اوراق مشاركت رهني ،نوعي اوراق مشاركت است كه به منظور مشناركت اانخاص در خرين د تسنهيالت رهنني ،از
سوي ناار اي ن اوراق منتشر مياود .پس بر خالف اوراق مشاركت عادي  ،دارندگان اوراق مشاركت رهني براي اجنراي ينك طنرح و پنروژه توليندي ينا
عمراني سرمايهگ اري و مشاركت نميكند ،بلکه موضو مشاركت آن ها خري د تسهيالت رهني از يك بانك يا موسسه مالي و اعتباري است.
 حجم عمده تسهيالت بانك ها در قالب قراردادهاي مشاركت ،مضاربه ،جعاله ،فروش اقساطي و ،...به مشتريان اعتا مياود.

 تسهي الت ساخت مسکن معموال در قالب قراردادهاي مشاركت مدني و فروش اقساطي اعتا مي انود كنه بنه موجنب آن باننك بنا اعتناي مبلغني ،در
ساخت واحد يا مجتمع مسکوني اريك مياود و در پايان مدت قرارداد مشاركت سهم الشركه خود را به صورت فروش اقسناطي بنه مشنتري واگن ار
ميكند و اقساط اين تسهيالت ،در واقع ،اقساط ثمن است.
 در تسهيالت خري د مسکن عموما بانك با پرداخت مبلغي تمام يا بخشي از واحد مسکوني مورد نظر مشتري را از مالنك فعلني خرينداري كنرده و پنس
از تملك سهم خريداري اده را در قالب فروش اقساطي به مشتري واگ ار ميكند.
 اوراق مشاركت رهني از دو جهت اهميت دارند .يکي اينکه سناز و كنار مفيندي بنراي فنروش متالبنات وثيقنه دار باننك هنا در بنازار سنرمايه و جن ب
نقدينگي از اين بازار براي تأمي ن منابع مورد نياز بانك ها براي اعتاي تسهيالت به وين ه در بخنش مسنکن هسنتند .دوم اينکنه ناانران اوراق بهنادار بنا
انتشار و عرضه چنين اوراقي ،بخشي از سرمايه ها و پنس انندازهاي اانخاص عالقنه منند بنه سنرمايهگن اري در بنورس را جن ب نمنوده و حجمني از
نقدينگي استفاده نشده جامعه را به سوي فعاليت هاي توليدي و خدماتي سوق ميدهند.
 فرايند اوراق مشاركت رهني اي ن گونه است كه ناار به اتکاي تواف مقدماتي با باني ،ابتدا با انتشار و عرضه اين ن اوراق بنه جمنع آوري وجنوه از پن يره
نويسان اي ن اوراق اقدام نموده و سپس از طرف انان اقدام به خريد دي ن از بانك ميكند .با واگ اري اي ن اوراق به متقاضيان رابتنه نماينندگي و وكالنت
بي ن ناار و دريافت كنندگان اوراق محق مياود .وجوه پرداختي دارنده به ناار اوراق مورد امانت محسوب مياود.
 بيع دي ن از گ اته محل اختالف علما و فقها بوده است .در فقه اماميه اكثر فقها در اصل جواز بيع دي ن اتفاق نظر دارنند امنا توجيهنات ايشنان متفناوت
است.
 ايراداتي كه در خصوص اصل جواز بيع دي ن و امکان آن ممکن است مترح اود ،اي ن است كه دي ن تا وقتي كه موعند وصنول آن فنرا نرسني ده و قنبض
نشود به دليل عدم تعي ن و عدم تشخص در ملکيت بايع قرار نگرفته و قابل تمليك نيست .به ديگر سخن ،دي ن قبنل از تعني ن و قنبض ،وجنود خنارجي
ندارد و معدوم است ،در حالي كه ملك ،از اعراض است و وجود آن متوقف بر محل وجود است و عالوه بر آن ،انرط قندرت بنر تسنليم نينز در چننين
بيعي مفقود است.
 از ديدگاه بيشتر فقها ،ملکيت از امور اعتباري است و متوقف بر وجود موضو خنارجي نيسنت و صنرف اين ن كنه متعلن ملکينت قابلينت آن را داانته
بااد كه از نظر عقال ،اعتبار ملکيت به آن تعل بگيرد ،كافي است .بيع دينن حتني اينن امتيناز را نسنبت بنه بينع عنين كلني دارد كنه قبنل از بينع ،در
هرف مناسب خود ،يعني دمه ثابت است و وجود دارد در حالي كه در بيع كلي ،مبيع كلي به نفس بيع در دمه ثابت منيانود .بنه هنر حنال مالکينت از
امور اعتباري است و نياز به معروض خارجي ندارد و همانگونه كه خود رابته ملکيت اعتباري است طرفي ن آن هم ممکن است اعتباري بااند.

فروض مختلف اصل جواز بيع دين
فرض اول ،دين حال يا حال شده:
 اكثر فقها بيع دي ن حال اده به غير مديون را نيز جايز ميدانند زيرا مقتضي صحت چنين بيعي وجود دارد و منعي بر ان نيست.
 برخي از فقها ماننده ادريس حلي در صحت بيع دي ن حال اده به غير ترديد دارند .ايشان بيع دين را با بينع سنلم مقايسنه نمنوده و اعتقناد دارنند بينع
دين به غير مديون با توجه به عدم تعي ن و تشخص مبيع مسلما بيع عي ن مشاهده اده يا بيع عي ن موصوف اده نيست .نظنر ايشنان بنر عندم تتناب
بيع دي ن حال به غير با بيع سلم ميبااد .ايشان معتقدند بيع دين به خود مديون اختصاص دارد نه غير مديون و مسنتند ايشنان قنول خنود فقهاسنت
كه معتقدند دي ن و طلب قبل از تعين و قبض نميتواند به عنوان سرماي ه موضو عقد مضاربه قرار گيرد.
 برخي فقها مانند اهي د ثاني در رد نظر ادريس حلي اعتقاد دارند بيع دين اگرچه بيع سنلم نيسنت امنا منيتوانند يکني از مصنادي بينع كلني در دمنه
بااد و به عنوان عي ن موصوفه فروخته اود و مال كلي در دمه تفاوتي نداردكه در دمه بايع بااد يا در دمنه ديگنري كنه حسنب فنرض در بينع دينن،
دمه مديون است .به نظر آقاي دكتر عبدي پور با توجه به معلوم بودن ميزان دي ن و واقعي بودن آن و بيان ا وصاف آن ،ادعناي غنرري بنودن بينع دينن
به غير مديون ،مردود است .خواه غرر به معناي جهل بااد ،يا ختر منازعه و اختالف ،هيچ كئنام در چننين بيعني راه نندارد .بننابراي ن از لحناظ فقهني
در صحت بيع دي ن حال اده به ثمن حال ،به خود مديون ،يا اخص ثال نبايد ترديد كرد .مستند برخي فقها در اين ن خصنوص مفهنوم رواينت نبنوي
است كه ااعار ميدارد بيع دين به دين مورد نهي است و مفهوم ان اي ن است بيع دي ن بنه ثمنن نقند ،خنواه بنه منديون و خنواه بنه غينر جنايز اسنت.
حضرت آيت اله خويي معتقدند كه فروش دي ن به خود مديون صحيح است و مالکيت انسان بر دمنه خنود ،امنري داتني و تکنويني اسنت و نينازي بنه
ثبوت اعتباري ندارد .بديهي است كه ثبوت اعتباري در جايي صحيح است كه ثبوت تکويني حقيقني وجنود نداانته بااند وگرننه اعتبنار امنري لغنو و
بيهوده و تحصيل حاصل است.

فرض دوم ،دين موجل:

 دليل گرايش برخي فقها به جايز نبودن فروش دي ن موجل ،اجما يا نظريه مشهور بر جايز نبنودن فنروش متنا خرينداري انده بنه بينع سنلم قبنل از
حلول اجل است كه بر اساس آن ،اخص كه كااليي را به نحو سلم خريده نمني توانند قبنل از حلنول اجنل ،آن را بنه خنود بنايع ،ينا بنه انخص ثالن
بفرواد و فروش آن صرفا بعد از حلول اجل جايز است.
فرض سوم ،موجل بودن ثمن:
 از ديدگاه بسياري از فقها فروش دي ن در مقابل ثمن كلي حال نيز جايز و صحيح است و عنوان دي ن بر ثمنن كلني حنال كنه بنه موجنب عقند در دمنه
خريدار قرار ميگيرد و مصداق آن بايد در فوريت عرفي تأديه گردد ،صندق نمنيكنند .زينرادر اين ن منوارد مقصنود طنرفين از چنني ن ثمنني تنأخير و
تدجيل نيست ،بلکه مراد عين كلي است كه بر افراد متعددي صدق ميكند .صاحب جواهر الکنالم اعتقناد بنر صنحت چننين بيعني دارد .ابنن ادرينس
حلي چنين بيعي را(بيع دي ن به ثمن نسيه و موجل)مشمول نهي نبوي و باطل ميداند.
 عالوه بر اروطي كه فوقا بيان اد فقها ارط ديگري را نيز الزم ميدانند .اي ن ارط سنالمت معاملنه و اجتنناب از ربنوي اندن آن اسنت .بينع ربنوي
زماني مصداق مييابد كه عوضي ن هم جنس بااند يا با كيل و وزن فروخته نشوند كه در اي ن صورت زياده و حرام است.
 اوراي پول و اعتبار تنزيل اسناد اوراق تجارتي از سوي بانك ها در قالب دي ن را مجاز امرده و اراي ط آن را بيان نموده است.
 شراي ط انتشار اوراق مشارکت رهني
o

واقعي بودن دين يا دي ن موضو مشاركت.
مشاركت خود ناار در خريد دي ن از بانك داين.
تحق اراكت مدني ميان خري داران اوراق مشاركت رهتي با مزج و وجوه حاصل اده از فروش اوراق و اعتاي وكالت به ناار براي خريد
دين يا مديون موضو مشاركت.

o

خري د نقدي ديون از بانك داي ن به منظور اجتناب از معامله بيع دين به دين.
پواش ريسك اي ن اوراق و اطمينان از وصول دين از طري انتقال اسناد و وثاي رهني از سوي بانك فروانده ديون به اركت ناار اوراق
و همچني ن ،تعهد و ضمانت بانك فروانده ديون به صورت ارط ضمن قرارداد مبني بر اينکه چنانچه به هر دليلي بدهکاري بدهي خود را

o
o

o

نپردازد ،بانك بدهي مزبور را خواهد پرداخت.
 فرايند عملي انتشار و عرضه اوراق مشاركت رهني مانند بقيه اوراق مشاركت است.
 عناصر تأثيرگذار در انتشار و عرضه اوراق:
 oسازماني بورس و اوراق بهادار
o

نهاد سياستگ ار
نهاد نظارتي

o

باني :بانك يا موسسه مالي و اعتباري است كه متالبات نااي از تسهيالت رهني خود را به ناار مي فرواد.

o

واسط يا ناار :اخص حقوقي است كه با كسب مجوز از سازمان بورس اوراق مشاركت رهني را به نام خود منتشر ميكند.
امين :بانك يا موسسه مالي و اعتباري موسسه بيمه يا اركت تأمين سرمايه مورد تأيي د بورس است كه از طرف ناار انتخاب مياود تا در
راستاي حف منافع دارندگان اوراق مشاركت به ترتيب مقرر در آيي ن نامه ،وهايف محول اده را انجام دهد .امي ن و ضامن ميتوانند داراي
اخصيت واحد بااند.

o

عامل :بانك يا موسسه مالي و اعتباري است كه از طرف ناار تعيين مياود تا بر اساس قرارداد عامليت نسبت به عرضه اوليه اوراق،
دريافت اصل و فر تسهيالت رهني از گيرندگان تسهيالت ،پرداخت سود علي الحساب و قتعي اوراق ،بازپرداخت اصل مبل اوراق
مشاركت در سررسي د ،كسر و پرداخت ماليات هاي مربوط و ديگر امور اجرايي مرتبط با انتشار ،اقدام كند.
ضامن :اخص حقوقي است كه بازپرداخت سود علي الحساب و اصل مبل اوراق مشاركت يا بخشي از اي ن وجوه و خري د اوراق مشاركت

o

o

o

منتشر اده را كه در عرضه عمومي به فروش رسي ده است ،تضمين ميكند .ضامن با پيشنهاد ناار و تأييد امين تعيين مياود.
o

حسابرس :موسسه حسابرسي كه درباره مصرف وجوه ،نگهداري حساب ها و ميزان وصول تسهيالت رهني رسيدگي و اههار نظر ميكند و
گزارش هاي مربوط را هر اش ماه يك بار به سازمان بورسف امي ن و ضامن ارائه ميدهد.

 اوراق مشت مانند اوراق اختيار معامله و اوراق قراردادهاي آتي در ادبيات بورسي ،ابزارهاي مالي وي ه مديريت ختر نامينده منيانوند و كناركرد اولينه
و اصلي آن ها مقابله با ريسك و مخاطرات سرمايهگ اري ،به وي ه ريسك نااي از نوس ن هاي قيمت است .وصف مشنت بنراي اين ن اوراق بنه دلينل آن
است كه ارزش آن ها بر اساس ارزش اوراق يا دارايي هاي ديگر تعيين مياود و در واقنع ،مشنت و بنر گرفتنه از دارايني هناي ديگنر اسنت .مثنل اوراق
قرارداد اختيار معامله كاالي خاص ،يا اوراق قرارداد اختيار معامله سهام اركت خاص.

 آتي ها يا فيوچرز ،دارايي هاي يکسان و تعريف ادهاي مانند كاال ها ،سهام يا ارزهناي خنارجي هسنتند كنه بنه منظنور تحوينل در آيننده خرينداري ينا
فروخته مياوند.
 قرارداد آتي ،تواف خريد يا فروش يك دارايي معين به قيمت معي ن و قابنل تحوينل در آيننده اسنت .اين ن قراردادهنا معمنوال در بنورس كناال ينا اوراق
بهادار مورد استفاده قرار ميگيرند.
 اباهت ها و تفاوت هاي اوراق اختيار معامله و اوراق اتي
 هر دوي اي ن اوراق از ابزارهاي مالي داراي ارزش اقتصادي و قابل معامله در بورس هسنتند و هنر دو از اوراق مشنت محسنوب منيانوندو از ابزارهناي
مديريت ريسك به امار ميآيند.
 قرارداد آتي براي طرفين ايجاد الزام ميكند .اما قرارداد اختيار معامله ،قراردادي است كه به موجب آن اختيار خريد ينا فنروش اوراق بهنادار ينا كنااليي
معين به قيمت مشخص را براي يك طرف قرارداد يعني گيرنده اختيار و تعهد به فنروش آن اوراق معاملنه ينا كناال و تحوينل آن را بنراي طنرف ديگنر
قرارداد يعني دهنده اختيار ايجاد ميكند و قرارداد اصلي فروش يا خري د متعاقب آن ،در صورت اعمنال اختينار از سنوي دارننده ورقنه محقن خواهند
اد.
 هر دو ميتوانند ابزاري براي اجتناب از ريسك و ختر نوسان قيمت در آينده بااند ولني در اوراق آتني ،در واقنع زمنان خرينداري منيانود و در اوراق
اختيار معامله ،اختيار و قدرت انتخاب به دست ميآيد.
 دااتن اختيار ،در اوراق بهادار ديگنري بنه جنز اوراق اختينار معاملنه ،وجنود دارد .در منورد سنهام در فنرض افنزايش سنرمايه از سنوي انركت ناانر،
دارندگان فعلي اوراق سهام خود تقدم در خرين د و پن يرهنويسني اوراق سنهام جدي داالنتشنار انركت را دارنند .در اوراق قرضنه و اوراق مشناركت هنم
ممکن است به عنوان يك امتياز ،قابليت و اختيار تبديل يا تعويض آن ها به سهام پيش بيني اده بااند .امنا در اوراق اختينار معاملنه ،خنود اختينار ينا
ح خريد يا فروش ،موضو قراردادي به نام قرارداد اختيار معامله قرار ميگيرد و با تحق اي ن قرارداد در قالب مبادله اوراق يناد انده ،واگن ار كنننده
اوراق تعهد به فروش يا خريد دارايي معيني را عهده دار مياود و تحصيل كننده اوراق ،ح خريد ينا فنروش دارايني مزبنور را بنا قيمنت مشنخص در
تاريخ معي ن را به دست ميآورد.
 تعريف ابزار مالي قراردادهاي آتي در قالب مبادله تعهد با تعهد بر اساس مصوبه شوراي عالي بـورس :فرواننده بنر اسناس قنرارداد آتني
متعهد مياود در سر رسي د معي ن مقدار معيني از كاالي مشخص را به قيمتي كه االن تعينين منيكننند بفرواند و در مقابنل طنرف ديگنر قنرارداد،
متعهد مياود آن كاال را با ان مشخصات خريداري كند.
 طب قاعده معمالت آتي ،هر يك از طرفي ن قرارداد مبلغي معادل  5تنا  10درصند ارزش معاملنه را بنه عننوان تضنمين اجنراي تعهند خنود پرداخنت
ميكنند كنه از طرين كنارگزار آن هنا ننزد باننك ينا انركت سنپردهگن اري مركنزي اوراق بهنادار و تسنويه تودينع منيانود كنه بنه زبنان انگليسني
مارجين) - (marginارط تضمين  -ناميده مياود.
 در دستور العملهاي معامالت قرارداد اتي سهام و قراردادهاي آتي کاال درو نوع تسويه پيش بيني شده است:
 oتسويه فيزيکي كه مقصود اجراي قرارداد است.
 oتسويه نقدي كه در فرض عدم اجراي قرارداد است و آن در صورتي است كه دست كم يکي از طرفين مايل به اجراي معامله نبااد.
 متاب مصوبه اوراي عالي بورس در بند  91ماده يك دستور العمل نيز عينا بيان اده ،كارگزار ينا اتناق پاياپناي از جاننب طنرفي ن قنرارداد آتني وكالنت
دارد متناسب با تغييرات ،بخشي از وجه تضمين هر يك از طرفي ن را به عنوان اباحنه تصنرف در اختينار ديگنري قراردهند و وي حن اسنتفاده از آن را
خواهد داات تا در دوره تحويل با هم تسويه كنند.
 متعهد فروش و متعهد خريد ميتوانند در مقابل مبلغي معي ن ،تعهد خود را به اخص ثال واگ ار كنند كه جايگزي ن آنان در انجام تعهد خواهد بود.
 اوراق اختيار معامله مبتني بر عقد اختيار معامله هستند .صحت و بتالن اي ن قرار داد محل اختالف علماي اهل تسنن و اهنل تشنيع اسنت .بنر اسناس
مباني فقهي و حقوقي موجود ،نظري ه اعتبار و صحت عقد اختيار معامله ،ترجيح دارد.
 در رابطه با قرارداد اختيار معامله سه فرض عنوان شده است.
o

تشابه اختيار معامله با ح سرقفلي

o

بيع بودن اختيار معامله

 oع قد مستقل بودن اختيار معامله؛ اي ن فرض ارجح است.
 در عمل و متاب ترتيباتي كه در دستور العمل معامالت قرارداد اختيار معاملنه سنهام در بنورس اوراق بهنادار تهنران ،پنيش بينني انده اسنت ،اعمنال
اختيار معامله توسط هر يك از دارندگان موقعيت باز خريد ينا موقعينت بنازفروش مننوط بنه وجنود پيشننهاد و موقعينت متقابنل در سيسنتم تسنويه
معامالت بورس است اگرنه متاب بند يك ماده  93اي ن دستورالعمل ،قرارداد هاي اختياري معامله تخصيص يافتنهاي كنه قابنل اعمنال نبنوده و تسنويه
فيزيکي آن ها امکان پ ير نيست ،از محل تضمي ن مربوط تسويه نقدي مياوند.
 فعالي تهاي بورسي:

o

کارگزاري بورس :اخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن ها معامله ميكند.

o

کارگزار  -معامله گر :اخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن ها يا به نام خود و به حساب خود معامله
ميكند .اي ن گروه در واقع هم كارگزار هستند و هم معاملهگر.

o

بازگردان :كارگزار معاملهگري است كه با اخ مجوز الزم ،با تعهد به افزايش نقد اوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و
تحدي د دامنه نوسان قيمت آن به داد و ستد آن اوراق ميپردازد.

o

مشاور سرمايهگذاري :اخص حقوقي است كه در قالب قرارداد مشخص درباره خري د و فروش اوراق بهادار به سرمايهگ ار مشاوره ميدهد.

o

سبد گردان :اخص حقوقي است كه در قالب قرارداد مشخص و به منظور كسب انتفا به خري د و فروش اوراق بهادار براي سرمايهگ اري
ميپردازد.

o

شرکت تأمين سرمايه :اي ن نو اركت ها به عنوان واسته ميان ناار اوراق بهادار و عامه سرمايهگ اران فعاليت ميكنند و ميتوانند
فعاليت كارگ اري ،معاملهگري ،بازگرداني ،مشاوره ،سبدگرداني ،پ يرهنويسي ،تعهد پ يرهنويسي و فعاليت هاي مشابه را با اخ مجوز از
سازمان انجام دهد .اركت تأمين سرمايه بيشتر با اركت هاي ناار اوراق بهادار قرارداد ميبندند و اوراق بهادار آن ها را تحت عناوين
مختلف به فروش رساني ده و سرمايه و منابع مالي مورد نياز آن ها را فراهم ميكند.

o

صندوق بازنشستگي :نوعي صندوق سرمايهگ اري است كه با استفاده از طرح هاي پس انداز و سرمايهگ اري مزاياي تکميلي را براي
دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم ميكند.

o

صندوق سرمايهگذاري :نهادي مالي است كه فعاليت اصلي آن ،سرمايهگ اري در اوراق بهادار ايت و مالکان آن نسبت به سرمايهگ اري
خود در سود و زيان صندوق اريك هستند.

 قراردادهاي بورسي:
o

قرارداد کارگزاري :مشتريان با كارگزاران قرارداد ميبندند و به كارگزار سفارش ميكنند كه براي آن ها اوراق بهاداري را خريداري كند يا
بفرواد و به آن ،كارگزاري در فروش يا خريد ميگويند.

o

قرارداد بازگرداني :قراردادي است كه نااران اركت ها يا دارندگان عمده سهام و اوراق بهادار ،با بازگردآن ها منعقد ميكنند .از جمله
تعهداتي كه بازگردان به عهده ميگيرد افزايش نقد اوندگي است .به موجب اي ن تعهد اگرچه اوراق بهادار معموال كاالهايي با درجه نقد
اوندگي بااليي هستند ولي گاه پيش ميآي د كه اوراق در بورس با اقبال رو به رو نمياوند و قدرت نقد اوندگي آن ها كاهش مييابد .اگر
تدابيري انديشي ده اود كه آن اوراق بهادار بيشتر داد و ستد اوند قدرت نقد اوندگي آن ها نيز افزايش مييابد.

o

قرارداد مشاوره سرمايهگذاري :طب اي ن قرارداد مشتري بورسي به مشاور بورس در ازاي ارائه مشاوره ح الزحمه پرداخت ميكند.

o

قرارداد سبد گرداني :نتي جه آن سرمايهگ اري دارندگان سرماي ه و پس انداز در بازار سرماي ه است و سبدگردان و سرمايهگ ار طرفين
قرارداد را تشکيل ميدهند .اي ن قرارداد به لحاظ حقوقي ابيه قرارداد مضاربه است.

o

قرارداد فروش يا خري د اوراق بهادار :اي ن قرارداد بيشتري ن حجم معامالت مربوط به بورس را به خود اختصاص ميدهد .داد و ستد
اوراق بهادار در بازار ثانويه در زمره عقود تشريفاتي هستند زيرا از اصول و تشريفات خاصي پيروي ميكنند.

تعهدات و مسئوليتهاي کارگزاران بورس
 مسئوليت تسويه بهاي اوراق بهادار خريداري اده در روز تسويه با كارگزار خري دار خواهد بود.
 روز تسويه براي معامالت سهام سه روز پس از انجام معامله و براي معامالت اوراق مشاركت يك روز پس از انجنام معاملنه اسنت .هنر كنارگزار موهنف
است حساب با حسابهاي بانکي تسويه را طب ارايتي كه اركت سپردهگ اري مشخص ميكند ،افتتاح نمايد.
 وجوه مربوط به سهام معامله اده در بورس همراه با وكالتنامه فروش سهام و اصنل سنهام باين د حنداكثر  42سناعت از تناريخ معاملنه بني ن كنارگزاران
خري دار و فروانده رد و بدل گردد .كارگزار فروانده مکلف است تشري فات مربنوط بنه انتقنال سنهام معاملنه انده را هنرف  42سناعت (سنه جلسنه
معامالتي) از تاري خ معامله ،انجام داده و سهام را تحويل خريدار نمايد.
 مسئولي تهاي کارگزاران و کارگزار  -معاملهگران عبارتند از:
o

مسئوليت قراردادي

o

مسئوليت مدني و كيفري
مسئوليت انتظامي

o

بخش سوم
ح كسب يا پيشه يا تجارت

تعاريف
 سرقفلي :عبارت است از وجهي كه مالك در ابتداي اجاره و جدا از مال االجاره از مستأجر مني گينرد تنا محنل خنالي را بنه او اجناره دهند 1 .و ينا سنر
قفلي حقي است متعل به ملك كه مالك مي تواند در عوض مالي آن را به ديگري واگ ار كند،بنه طنوري كنه آن انخص ديگنر بتوانند ملنك را بنراي
2
خود اجاره كند يا ح مزبور را در قبال گرفتن مالي به ديگري واگ ار كند كه ديگري اجاره كند.
 ح كسب و پيشه:حقي است كه براي كاربر تجارتي به مرور زمان نسبت به ملك ايجاد مياود .ح كسنب و پيشنه الزامنا بنراي مسنتأجر بنه وجنود
نمي آيد بلکه ممکن است براي خود مالك هم كه كاربر ملك است ايجاد اود .به عنوان مثال در جايي كه دولنت بنراي اجنراي ينك طنرح نظنامي ينا
عمومي ملك اخصي را تملك نمايد مکلف است كه ح كسب و پيشه را به چنين مالکي پرداخت نمايد.
 اصوال ح يا ديني است يا ديني اما برخي حقوق وجود دارند كه نه عيني هستند و نه ديني و ماهيت وين ه خنود را دارنند .از جملنه اينن حقنوق حن
تأليف ،ح اخترا يا ساير حقوقي كه حوزه ب ح مالکيت معنوي و فکري را اامل ميانوند منيبااند .حن كسنب و پيشنه و حن سنرقفلي نينز از
جمله اين حقوق است .اين حقوق عيني نيستند زيرا در تعريف ح عيني قرار نمني گيرنند .دينني هنم نيسنتند زينرا حن انخص بنر انخص ديگنر
نيستند .برخي به ااتباه تصور مينمايند كه اين از جمله حقوق ح عيني تبعي است .استدالل اين گنروه اينن اسنت كنه چنون بنه تبنع حن عينني
نسبت به ملك اين حقوق ايجاد ميگردند ح عيني تبعي ميبااند .اين استدالل صحيح نيست زيرا ح عينني تبعني زمناني ايجناد منيگنردد كنه
اخص بر اخص ديگري ح دارد و به واسته اين دين تبعا نسبت ح عيني مديون ،ح پيدا ميكند .به عنوان مثال حقني كنه منرتهن نسنبت بنه
مال مرهونه در برابر دين راهن به خود پيدا ميكند.
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تحليل ماهيت سرقفلي

ماهيت سرقفلي
 در خصوص ماهيت سرقفلي نظرات متفاوت و مختلفي ارائه اده است كه به ارح ديل ميبااند:
الف) سرقفلي بخشي از اجاره بها است:
 اين نظر مردود است زيرا د ر چنين فرضي در پايان مدت اجاره مستأجر مکلف به تخليه ملك است و نمي تواند از حن حنبس خنويش اسنتفاده نمايند
تا مبل سرقفلي را از موجر پس بگيرد .در عقد اجاره اجاره بها به تمليك موجر در آمده و نسبت به آن موجر ح مالکاننه پيندا منيكنند در حنالي كنه
در موردمبل سرقفلي چني ن امري موضوعيت ندااته و موجر مستندا به تبصره  2ماده  2ق .ر .م .و .م سال  1342مکلنف اسنت مبلن سنرقفلي را بنه
قيمت روز به مستأجر عودت دهد.
ب) سرقفلي مالي است که در برابر نفس اقدام مالك به انعقاد عقد اجاره پرداخت ميشود:
 اين نظر مردوداست .بر اساس اين نظريه سرقفل ي مبلغي است كه مستأجر به موجر ميپردازد تا موجر از مينان متقاضنيان ااجناره او را تنرجيح دهند و
با او قرارداد ببندد .اين نظريه صحيح نيست و با مفهوم عرفي سرقفلي هيچ تتنابقي نندارد .وانگهني طبن اصنل حاكمينت اراده منوجر هنيچ تکليفني
ندارد كه با پرداخت مبلغي به وي با اخص مستأجر اقدام به انعقاد قرارداد نمايد .اگر قائل به اينن نظرينه باانيم حاكمينت اراده را الجنرم بايند نادينده
گرفت.
ج) سرقفلي وجهي است که مستأجر به مالك قرض ميدهد:
 اين نظر مردود است زيرا ،عقد قرض يك عقد تمليکي است در حالي كه مبل سر قفلي به تمليك مالك در نمني آيند و مسنتندا بنه تبصنره  2مناده 2
قانون روابط موجر و مستأجر سال  1342موجر مکلف است مبل سرقفلي را به قيمت روز به مسنتأجر پرداخنت نمايند .اگنر مبلن سنرقفلي را قنرض
بدانيم ،موجر مکلف است صرفاً همان مبل را به مستأجر عودت دهد و اين امر اجتهاد در برابر نص مستنداً به مقرره فوقال كر است.
د) سرقفلي مبلغي است که مستأجر ثاني به مستأجر اول مي پردازد تا مزاحم و مانع تصرف اودر عين مستأجره نشود:
 اين نظر مردود است ،زيرا تمامي اقوق سر قفلي را دربرنميگيرد و ايراد مهمتر اين است كه چنين تحليلي بر خنالف مفهنوم راينج سنرقفلي در عنرف
كنوني جامع ه است و با قصد مشترک طرفين متابقت ندارد ،وانگهي ،مقنن در ق .م و همچنين ق .آ .د .م براي مزاحمي كه مخنل تصنرفات مسنتأجر
است راهكار قائل ميبااد.
هـ) سرقفلي ،عوض حق سرقفلي است:
 اين نظر كه متاب با مفهوم عرفي سرقفلي است بيان ميدارد كه؛ مبل مزبور عوضي است كه مسنتأجر بنه مالنك پرداخنت منيكنند و مالنك نينز در
1
مقابل حقي را به مستأجر واگ ار ميكند كه ح سرقفلي ناميده مياود .ح سرقفلي مستقل از ح مالکيت عين است .اين مبل در واقنع بنه اينن
جهت به موجر پرداخت مي اود كه مستأجر بتواند از ح كاربري تجاري عين ملك استفاده نمايد .مبل سرقفلي جداي از مبل اجاره بها ميبااد.
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وجوه اشتراك و افتراق حق سرقفلي با حق كسب يا پيشه
يا تجارت

گفتار اول :وجوه اشتراك
الف) ماليت داشتن هر دو حق مزبور.
 هم ح كسب و پيشه و هم ح سرقفلي در ميان افراد جامعه داد و ستد مياوند و به عبارت اخري قابلينت تقنويم بنه پنول را دارنند .كمنا ايننكنه
انتقال سرقفلي در بازار امري مرسوم است همچنين ح كسب و پيشه در عرف يازار و جامعه قابليت تقويم به پول را داراست.
ب) قابلي ت انتقال قهري
 با فوت صاحب ح كسب و پيشه و ح سرقفلي ،كليه اموال متوفي به ورثه وي منتقل ميگردد و حقوق موصوف نيز از اينن قاعنده مسنتثني نيسنت
و به ورثه متوفي منتقل ميگردند .چه اينكه به توضيح ا فوق اين حقوق مال محسوب مياوند.
ج) قابلي ت انتقال ارادي
 از آنجايي كه اين حقوق مال محسوب مي اوند و ممنوعيتي بر معامله اين حقوق وجود ندارد نتيجه ميگيريم كه مانند هر منا ديگنري اينن حقنوق
مالي قابليت داد و ستد دارند.
د) قابلي ت توقيف و انتقال اجرايي
 در اي ن خصوص سه نظر ارائه اده است:
o

ندااتن قابليت توقيف :عمده دليل ايشان در اي ن استدالل تشکيك در ماليت اي ن حقوق است .اين دي دگاه مقبول نيست زيرا عرف جامعه
اي ن حقوق را مال اعتبار نموده و براي آن ها ارزش قائل هستند.

o

قابليت توقيف و ندااتن قابليت مزاي ده :مستند اين دي دگاه ماده  22اصالحي آيي ن نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا است كه مقرر
1

o

ميدارد :بازداات حقوق مديون نسبت به سرقفلي يا منافع جايز است ،ولي مزاي ده آن به لحاظ رعايت منافع ااخاص ثال جايز نيست.
قابليت توقيف و قابليت مزايده :اين دي دگاه مقبول دكتري ن و عرف حاكم بر رويه است.

هـ) حق استدامه تصرفات
 پس از پايان مدت اجاره مستأجر مي تواند مادامي كه مبل ح كسب و پيشه و يا مبل سرقفلي را از موجر دريافت ننموده اسنت بنه تصنرفات خنويش
ادامه دهد كه در اين صورت تصرفات وي مشروعيت دااته و مشمول قواعد عام تصرف عدواني نخواهد اد و مستأجر مکلنف اسنت اجنرتالمثنل بنه
موجر پرداخت نمايد.
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سؤاالت آزمون فراگير ارديبهشت 49
.1

فردي با پخش شايعات خالف واقع ،تالش مي کند تا قيمت اوراق سهام شرکت موردنظر او کاهش يابد و سپس اقـدام بـه خريـد اوراق
سهام شرکت مزبور ميکند  .عمل وي چه نوع تخلفي محسوب ميشود؟

 )1معامالت مبتني بر اطالعات نهاني
 )3افشاي غيرقانوني اطالعات نهاني
.2

 )2استفاده غيرمجاز از اطالعات نهاني
 )9تقلب يا اغوا در بازار سرمايه

درج عبارت « غيرقابل انتقال» در سند تجاري ،چه تأثيري در قابليت انتقال سند تجاري دارد؟

 )1تأثيري ندارد و سند تجاري داتاً قابل انتقال است.
 )2سند تجاري بهعنوان «سند تجاري» قابل انتقال نيست ،اما به عنوان انتقال طلب ساده منتقل مياود.
 )3اساساً چنين ارطي باطل است.
 )9سند تجاري به هيچ عنوان قابل انتقال نيست.
.3

براساس نظريه اي که برات را نوعي ت بديل تعهد مي داند ،از ديد دارنده برات چه نوع تبديل تعهدي صورت ميگيرد؟

 )1تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد
 )3تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهدله
.4

 )2تبديل تعهد به لحاظ تغيير سبب تعهد
 )9تبديل تعهد به لحاظ تغيير موضع تعهد

استدالل زير با کدام ايراد روبهرو است؟
« اراده طرفين از صدور و دريافت سند تجاري ،تبديل تعهد سابق به تعهد جديد والحق است ».

 )1برخالف واقعيت مسئله است.
 )3دليل عين مدعاست.
.5

« اصل بر عدم تبديل تعهد است» ،به کدام معني است؟

 )1تبديل ت عهد ،نيازمند تواف و قصد انشاي طرفين است.
 )3اصل بر بقاي تعهد است.
.6

 )2با قصد طرفين منافات دارد.
 )9فاقد مستند قانوني است.

 )2در صورت ترديد در وقو تبديل تعهد ،اصل بر عدم آن است .
 )9اصل بر عدم امکان تبديل تعهد است.

کدام مورد ،براساس نظريه نمايندگي ناقض (  ،)delegation imparfaiteصحيح است؟

 )1در نمايندگي ناقص  ،عالوه بر نايب و نماينده ،تعهد جديدي براي دستوردهنده (اصيل) ايجاد مياود.
 )2نمايندگي يا نيابت ،عمل حقوقي سه طرفه است .پس برات صرفاً با رضايت براتدهنده ،دارنده برات و براتگير تحق مييابد.
 )3در نمايندگي ناقص ،براي نماينده يا نايب تعهد ايجاد مياود.
 )9با صدور برات توسط براتدهنده و تسليم آن به دارنده برات ،نمايندگي ناقص تحق مييابد.
.7

کدام مورد از ارکان تئوري اعتماد محسوب نميشود؟

 )1مبناي تعهد ،نه اراده متعهد ،بلکه اعتماد مشرو طرف مقابل است.
 )2انجام عمل از سوي اعتمادكننده بر مبناي اعتماد
 )3فعل ايجادكننده اعتماد
 )9تحق اعتماد معقول در اعتمادكننده
.8

تسويه نقدي قرارداد آتي سهام يا قراردادهاي آتي کاال ،به کدام معني است؟

 )1پرداخت مبلغي به عنوان جبران خسارت اجرا نشدن قرارداد
 )2واگ اري معامله به ديگري و دريافت نقدي ارزش آن
 )3پرداخت نقدي قيمت اوراق آتي
 )9پرداخت نقدي قيمت سهام يا كاالي مورد معامله
.9

براساس ديدگاهي که در شرکت هاي سهامي ،سهم بيان گر يك رابطه مالکانه است؛ تحليل حقوقي رابطه سهام دار با شرکت چيست؟

 )1سهامدار ،مالك اوراق سهامي است كه از سوي اركت صادر و منتشر مياود.
 )2سهامدار ،م الك ح يا امتياز خاصي است كه دربردارنده امتيازهاي گوناگون ،از جمله ح برخورداري از سود ساالنه سهام است .
 )3مالکيت مشا بر اموال و دارايي اركت به قدرالسهم اوست.
 )9نوعي مالکيت است كه موضو آن ،خود اركت و بنگاه است و نه اموال و دارايي آن
. 11

کدام مورد ،در خصوص «دين» و « التزام» صحيح نيست؟

 )1گاه عنصر مسئوليت زايل مياود و تنها عنصر مديونيت متعهد باقي مي ماند.
 )2وجود مسئوليت بدون وجود «يك دين» ،متصور و امکانپ ير است.
 )3دين در حقوق اسالمي ،مال كلي در دمه مديون است.
 )9گاه ممکن است اخصي مديون بااد ،اما التزام به تأديه ندااته بااد.
. 11

بازار سرمايه ،دقيقاً چه نوع بازاري است؟

 )1بازاري كه در آن ،وجوه ،اعتبارات و سرمايه جريان مييابد.
 )2بازاري كه در آن ،دارايي هاي مالي مبادله مياوند.
 )3بازاري است كه در آن ،اوراق و ابزارهاي مالي مبادله مياوند.
 )9بازاري براي دادو ستد پول و ديگر دارايي هاي مالي جانشين پول است.
.12

کدام مورد ،از ديدگاهي که تعهد ناشي از سند تجاري را نوعي تعهد به نفع ثالث مي داند ،صحيح نيست؟

 )1ثال  ،هر كسي است كه دارنده ورقه تجاري مياود.
 )2تعهد صادركننده در برابر اولين دارنده ،تعهد به نفع ثال

در ضمن قرارداد است.

 )3تعهد براتي ،از اراده متعهد سند تجاري نااي مياود.
 )9سند تجاري ،يك قرارداد تشريفاتي است.
.13

کدام مورد ،در مقايسه بين «حق کسب يا پيشه يا تجارت» و «حق سرقفلي» ،صحيح است؟

 )1اولي قابل زوال نيست اما دومي ،قابل زوال است.
 )2هر دو از لحاظ مبنا و منشأ ايجاد ح يکسانند.
 )3اولي قابل توقيف نيست اما دومي ،قابل توقيف است.
 )9اولي قابل اسقاط نيست اما دومي ،قابل اسقاط است.
.14

تحليل حقوقي ماهيت «سرقفلي» چيست؟

 )1مالي است كه در برابر نفس اقدام مالك به انعقاد عقد اجاره پرداخت مياود.
 )2مبلغي است كه مستأجر ثاني به مستأجر اول ميپردازد تا مزاحم و مانع تصرف او در عين مستأجره نشود.
 )3عوض ح سرقفلي است.
 )9ح اولويت در تمديد اجاره يا ح استدامه تصرفات در عين مستأجره است.
.15

کدام مورد ،درخصوص اسناد تجاري ،صحيح است؟

 )1سند تجاري ،سبب ايجاد دين جديد نيست.
 )2با صدور سند تجاري و تسليم آن به بدهکار ،پرداخت محق مياود.
 )3با صدور سند تجاري ،تعهد مستقل ديگري عالوه بر تعهد منشأ براي صادركننده ايجاد مياود.
 )9مسئوليت تضامني امضاكنندگان ،صرفاً مبتني بر قانون و براي اعتباربخشي به اسناد تجاري است.
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گزينه «»3
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گزينه «»1
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گزينه « »4

.15

گزينه «»1

.1

اثبات اين واقعيت که معامله منشأ صدور چك باطل بوده است ،چه تأثيري در مسئوليت صادرکننده دارد؟

سؤاالت آزمون فراگير اسفند 49
 )1از استثنائات اصل عدم توجه ايرادات و حتي در صورت گردش سند هم موجب سلب مسئوليت صادركننده است.
 ) 2در صورت گردش سند تجاري ،رافع مسئوليت صادركننده در برابر دارنده چك نيست.
 )3در برابر دارنده با حسننيتي كه سند تجاري ،رافع مسئوليت صادركننده در برابر دارنده چك نيست.
 ) 9صرفاً در فرضي كه بتالن معامله به علت جعل يا فقدان اهليت بوده ،قابل استناد است.
.2

در مقايسه ميان حق کسب يا پيشه يا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال  56و حق سرقفلي موضـوع قـانون سـال ،76
کدام مورد صحيح نيست؟

 )1اولي در زمره مالکيت هاي معنوي است و دومي يك ح تبعي غير منقول.
 )2اول ي اصوالً نياز به عوض ندارد ،اما دومي معموالً معوض است.
 ) 3اولي فابل اسقاط نيست ،اما دومي قابل اسقاط يا اعراض است.
 ) 9اولي قابل توقيف نيست ،اما دومي قابل توقيف است.
.3

دارنده با حسننيت سند تجاري ،چه کسي است؟

 ) 1هر اخصي كه سند تجاري در وجه او صادر اده و در معامله منشأ صدور سند ،حسننيت دااته است.
 )2هر دارنده اي كه سند تجاري را از طري معمله صحيح و به طري مشرو تحصيل كرده بااد.
 ) 3اخصي كه سند تجاري در وجه او انتقال يافته و از عيب سند آگاه نبااد.
 )9هر دارندهاي كه در ازاي سند تجاري ،عوضي پرداخته بااد.
.4

به لحاظ حقوقي ،شرط عدم مسئوليت توسط ظهرنويس چك با سفته ،چه وضعيتي دارد؟

 )1اصوالً باطل و بالاثر است.
 )2خالف مقتضاي دات سند تجاري است.
 ) 3خالف مقتضاي دات عمل حقوقي ههرنويسي است.
 ) 9در صورت تکميلي بودن قاعده مسئوليت تضامني امضاكنندگان سند تجاري ،معتبر است.
.5

ملکي در سال  1375با سند رسمي اجاره داده شده و در سند اجاره تصريح مي شود که مستأجر وجهي به عنوان سرقفلي و يـا ماننـد
آن به موجر پرداخت نکرده است  .در صورت تمديد مکرر قرارداد تا سال  ،91مستأجر چه حقي دارد؟

 )1تمديد يا تجديد قرارداد اجاره
 ) 2صرفاً مالکيت منفعت در مدت قرارداد
 )3ح سرقفلي موضو قانون روابط موجر و مستأجر سال 42
 ) 9ح كسب با پيشه تجارت موضو قانون روابط موجر و مستأجر سال 52
.6

ماهيت حقوقي ضمانت ذر اسناد تجاري چيست؟

 )1ضمان تضامني طولي
 ) 3التزام به تأديه ادن ورقه تجاري

 )2ضمان تضامني عرضي
 ) 9ضم دمه ضامن به دمه مضمونعنه

.7

در صورتي که براتگير ،برات فاقد محل را قبول و پرداخت نمايد ،به لحاظ آثار ،با کداميك از اعمال حقوقي زير ،شباهت بيشتري دارد؟

 )1ضمان تبرعي
.8

 )2پرداخت دين توسط ثال

 )3ضمانت تضامني

 )9حواله بر بري

مدير يك شرکت با مسئوليت محدود که مطابق اساسنامه به تنهايي حق امضاء و صدور اوراق تجاري نداشته ،منفرد اً اقـدام بـه صـدور
چکي برعهده حساب جاري شرکت کرده است  .شرکت در برابر دارنده چك چه مسئوليتي دارد؟

 )1با اثبات فقدان اختيار مدير ،اركت صاحب حساب ،مسئوليتي در برابر دارنده چك ندارد.
 )2متاب قانون ،اركت صاحب حساب همراه با صادركننده چك ،در برابر دارنده متضامناً مسئول هستند.
 )3صرفاً در صورت عدم گردش چك ،دفا اركت پ يرفته مياود و مسئوليتي ندارد.
 )9اگر چك گردش دااته است ،صرفاً در صورتي كه دارنده چك از حدود اختيارات مدير آگاه بوده بااد ،ايراد و دفا اركت پ يرفته مياود.
.9

يکي از تعاريف  Good Willدر کامنال عبارت است از « :عوض معين و قابل حمايت که بابت داشـتن مشـترياني کـه از يـك تجـارت
پابرجا و يا عملکرد مطلوب حاصل شده ،داده ميشود» .مفهوم مزبور با کدام حق زير ،قرابت بيشتري دارد؟

 )1ح كسب با پيشه يا تجارت موضو قانون روابط موجر و مستأجر سال 52
 ) 2ح سرقفلي موضو قانون روابط موجر و مستأجر سال 52
 )3ح سرقفلي موضو قانون روابط موجر و مستأجر سال 42
 )9ح تاجر بر اسم تجاري
11

کدام مورد ،بر اساس «نظريه يا تئوري ظاهر»  ،در خصوص اسناد تجاري ،صحيح است؟

 ) 1تعهد براتي ،اماره و هاهر بر تعهد اصلي است.
 ) 2وجود هاهري ورقه تجاري ،دليل بر وجود تعهد اصلي است.
 )3مبناي تعهد امضاكنندگان سند تجاري ،اعتماد دارندگان به هاهر سند است.
« )9اراده متعهد» سند تجاري كه اعتماد دارنده را برانگيخته است ،مبناي تعهد براتي است.
. 11

.12

کدام مورد ،از تفاوت هاي « انتقال سند تجاري» و « انتقال ساده طلب» محسوب نميشود؟

 )1مسئوليت انقالدهنده در برابر انتقال گيرنده

 ) 2عدم لزوم جلب موافقت مديون

 )3قابل استناد نبودن ايرادات قرارداد پايه

 ) 9انتقال يا عدم انتقال وثاي يا تضمينات تعهد پايه

اثر حقوقي قرارداد «نمايندگي ناقص» (  )delegation imparfaiteچيست؟

 )1ايجاد تعهد براي اصيل يا منوبعنه
 ) 3تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد
.13

 )2ايجاد تعهد براي نماينده و اصل هر دو
 )9ايجاد تعهد براي نماينده يا نايب

بر اساس ديدگاهي که معتقد است « سهم ،بيانگر يك رابطه مالکانه است»  ،مالکيت سهامدار شرکت تجاري ،به کدام معناست؟

 )1اركت به عنوان يك مفهوم دهني و اعتباري ،موضو مالکيت قرار ميگيرد.
 ) 2به نسبت سهام خود ،در اموال و دارايي اركت ،مالکيت مشا دارد.
 ) 3به نسبت سهم خود ،مالك سود ساليانه اركت است.
 ) 9در اموال غيرمادي اركت ،ح عيني دارد.
.14

.15

او ويژگي هاي سلبي صکوك يا ابزارهاي مالي اسالمي آن است که کالي به کالي نباشد .شرط يادشده به کدام معناست؟

 )1مستلزم معامله صوري نبااد.

 ) 2مستلزم معامله دين به دين نبااد.

 )3مستلزم معامله نسيهاي نبااد.

 )9مستلزم معامله ربوي نبااد.

«تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين» ،اصوالً در زمره تعهدات کداميك از فعاالن بورس است؟

 )1كارگزار بورس
.16

 )2بازارگردان

 )3سبدگردان

کدام مورد ،از مزاياي بورس اوراق بهادار محسوب نميشود؟

 )1ايجاد رقابت ميان بنگاه ها به منظور حمايت از حقوق مصرفكنندگان
 )2ايجاد بستر سالم براي سرمايهگ اري صاحبان پسانداز

 )9مشاور سرمايهگ اري در بورس

 )3ت مين مالي براي اركت هاي تجاري
 )9نقل وانتقال كم هزينه اوراق بهادار
.17

.18

صدور و لغو مجوز تأسيس نهادهاي مالي (همانند شرکت هاي کارگزاري) در بورس اوراق بهادار ،به عهده کدام مرجع است؟

 )1اوراي عالي بورس

 )2كانون كارگزاران بورس

 )3هيئت مديره بورس اوراق بهادار تهران

 )9هيئت مديره ساز مان بورس اوراق بهادار

براي مقابله با ريسك نوسان قيمت در بازار سرمايه ،از کدام ابزار استفاده ميشود؟

 )1اوراق مشت
 )3اوراق مشاركت
.19

 )2اوراق بهادار
 )9اوراق مشاركت رهني

کدام مورد ،در خصوص «سفته» به عنوان يك سند تجاري ،صحيح است؟

 )1در صورت اثبات جعلي بودن امضاي صادركننده ،سند تجاري از اعتبار ساقط مياود.
 ) 2با صدور سند تجاري ،اصوالً تعهد پايه به تعهد نااي از سند تجاري تبديل مياود.
 ) 3صادركننده سفته ،مديون و ساير امضاكنندگان ،التزام به تأديه دارند.
 ) 9حاكي از ااتغال دمه امضاكنندگان در برابر دارنده سفته است.
.21

کدام مورد ،درخصوص ارتباط ميان تعهد پايه (منشأ صدور سند) و تهد ناشي از سند تجاري ،صحيح است؟

 )1با مفقود ادن سند تجاري ،تعهد براتي امضاكنندگان ساقط مياود ،اما تعهد پايه به قوت خود باقي است.
 ) 2در صورت بتالن تعهد پايه ،تعهد صادركننده در برابر دارنده بالفصل سند تجاري ساقط مياود.
 ) 3ايفاي تعهد براتي ،مالزمه با سقوط تعهد پايه و منشأ صدور سند ندارد.
 ) 9با سقوط تعهد پايه ،تعهد براتي نيز ساقط مياود.
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کدام مورد در تحل يل وجه سرقفلي ،با ماهيت و آثار قانوني آن مطابقت دارد؟

سؤاالت آزمون فراگير دي 42
 ) 1مالي است كه در برابر نفس اقدام مالك به انعقاد عقد اجاره پرداخت مياود.

 )2بخشي از اجارهبهاست.
 ) 3وجهي است كه مستأجر به مالك قرض ميدهد.
 ) 9وجهي است كه به عنوان عوض واگ اري ح سرقفلي پرداخت مياود.
.2

کدام مورد درخصوص سند تجاري ،صحيح نيست؟

 ) 1التزام و مسئوليت امضا كنندگان ،ابزاري قانوني براي تأمين كاركرد آن به عنوان وسيله پرداخت است.
 )2سبب ايجاد دين جديدي نيست.
 )3صرفاً مدرک و سند اثباتكننده دين يا تعهد منشأ صدور خود است.
 )9در كاركرد اصلي خود ،يك سيستم پرداخت در مبادالت تجاري است.
.3

کدام ايراد زير ،بر نظريه «تعهد يكطرفه بودن تعهد ناشي از سند تجاري» وارد است؟

 )1تعهد يكطرفه در بسياري از نظام هاي حقوق الزماالجرا نيست.
 ) 2اگر تعهد با اراده يك اخص ايجاد اود ،همان ارادهاي كه تعهد را ايجا كرده ،ميتواند آفريده خود را از بين ببرد.
 )3متعهد رابتهاي دو طرفه است و يك اراده نميتواند تعهدي عليه خود ايجاد كند.
 ) 9ايجاد تعهد به نفع ديگري ،تصرف در دارايي اوست و مجاز نيست.
.4

کدام مورد ،مبتني بر نظريه «تعهد به نفع ثالث» است؟

 )1اگر تعهد امضا كننده سند تجار ي ،يك تعهد آزادي و مبتني بر قرارداد اسنت ،بايند تمنام عينوب مربنوط بنه قنرارداد پاينه در برابنر دارنندگان
بعدي قابل استناد بااد.
 )2تعهد براتي ،از اراده يكجانبه متعهد سند تجاري نااي نمياود.
 ) 3سند تجاري ،مخلوق تواف دارنده و انتقال گيرنده سند تجاري است.
 )9تعهد صا دركننده در برابر اولين دارنده ،تعهده به نفع ثال در ضمن قرارداد سند تجاري است.
.5

کدام ايراد زير ،بر نظريه نمايندگي ناقص بودن برات وارد است؟

 ) 1در نمايندگي ناقص ،تعهد جديدي براي دستوردهنده ايجاد نمياود.
 )2دستور پرداخت بودن برات
 )3خارج ادن اصيل از مسئوليت
 ) 9تعهدات وكيل يا نماينده ،براي اصيل ايجاد مياود نه خود نماينده.
.6

در صورت ترديد در اينکه مقصود طرفين در صدور و اخذ سند تجاري ،تبديل تعهد بوده است ،کدام اصل زير جاري نيست؟

 )1عدم حدوث حادث
.7

 )2عدم تبديل تعهد

 )3برائت

 )9استصحاب تعهد پايه

کدام مورد درخصوص « انتقال طلب يا حق» صحيح است؟

 )1انتقالدهنده مسئوليتي درخصوص وجود طلب ندارد.
 )2مديون مي تواند ايرادها و دفاعياتي را كه در برابر انتقالدهنده قابل طرح بوده ،در مقابل انتقالگيرنده مترح كند.
 )3تواف ميان ميدون و انتقالدهنده طلب ،كفايت ميكند.
 )9تمامي انتقالدهندگان مسئوليت تضامني دارند.
.8

.9

در صورتي که يکي از امضاءکنندگان سند تجاري ثابت کند امضاي منتسب به او جعلي است ،مسئوليت ساير امضاءکنندگان مبتني بر کدام قاعده است؟

 )1اصل بقاي رابته حقوقي اصلي

 )2وصف تجرديدي سند تجاري

 )3اصل عدم توجه ايرادات در برابر دارنده سند تجاري

 )9اصل استقالل امضاها

کدام مورد درخصوص شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاري ،صحيح است؟

 )1براساس كنوانسيون  1430ژنو ،ارط عدم مسئوليت براتدهنده در پرداخت برات ،معتبر است.
 ) 2ارط عدم مسئوليت ضامن ،منتقاً صحيح است.
 )3براساس قانون تجارت ايران ،ارط عدم مسئوليت توسط ههرنويس معتبر است.
 ) 9ارط عدم مسئوليت تعهد اصلي سند تجاري ،خالف مقتضاي دات عمل حقوقي اوست.

 .11مبنا و سبب ايجاد حق کسب يا پيشه يا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال  1356چيست؟

 )1ج ب مشتريان دائم و قانون
 )3قرارداد اجاره و قانون
.11

 )2پرداخت سرقفلي و قرارداد اجاره
 )9ج ب مشتريان دائم و قرارداد اجاره

درخصوص ماليات اوراق بهادار ،کدام مورد صحيح است؟

 )1توسط سازمان بورس براي آن ها اعتبار مياود.
 ) 2در رويکرد حقوقي ،به اعتبار حقوقي است كه ورقه بيانگر آن است.
 )3در رويکرد اقتصادي ،به اعتبار حقوقي است كه ورقه بيانگر آن است.
 )9در رويکرد اقتصادي ،خود ورقه فينفسه ارزش اقتصادي ندارد.
.12

.13

مطابق مقررات ،مسئوليت تسويه بهاي اوراق بهادار خريداري شده در روز تسويه ،بر عهده کيست؟

 )1كارگزار فروانده

 )2خريدار اوراق بهادار

 )3كارگزار خريدار

 )9اركت سپردهگ اري و تسويه وجوه

کدام مورد درخصوص وجه تضمين يا مارجين ،صحيح است؟

 ) 1درصورت افزايش قيمت قرارداد آتي متناسب با تغييرات ،بخشي از حساب مارجين متعهد خريد به حساب متعهد فروش منتقل مياود.
 )2كسي كه از بازار خارج مياود ،مارجين نهايي خود را از كارگزار ميگيرد.
 ) 3كسي كه جايگزين فرد خارج اده مياود ،معادل مارجين نهايي را ميپردازد و طرف جديد قرارداد مياود.
 ) 9درصورت كاهش قيمت قرارداد آتي متناسب با تغييرات ،بخشي از حساب مارجين متعهد فروش به حساب متعهد خريد منتقل مياود.
.14

کدام مورد در توصيف حقوقي قرارداد آتي ،مناسبتر است؟

 ) 1عقد تعاهدي متضمن تعهد به فروش در مقابل تعهد به خريد است.
 )2نوعي بيع سلف است.
 )3قرارداد خريد تعهد فروش است.
 )9قولنامه خريد و فروش مدتدار است.
.15

موضوع اوراق مشارکت رهني چيست؟

 )1اجراي يك طرح و پروژه توليدي يا عمراني
 )2سرمايه گ اري در اجراي پروژه توليدي يا عمراني كه خود پروژه در رهن و وثيقه قرار ميگيرد.
 ) 3خريد تسهيالت رهني از يك بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري
 )9سرمايهگ اري در اجراي پروژه توليدي يا عمراني
.16

چکي به مبلغ يك صد ميليون ريال توسط مديرعامل شرکت ،بر عهده حساب جاري شرکت نزد بانك و در وجه « الـف» صـادر شـده و
سپس به «ب» منتقل ميشود .در صورتي که دارنده چك ،ظرف مهلت هاي مقرر در قانون تجارت ،وجه چـك را از بانـك محـالعليـه
مطالبه نکرده و پس از آن ،چك به علت فقدان موجودي برگشت خورده باشد ،حق اقامه دعوي عل يه چه اشخاصي را دارد؟

 )1مدير اركت ،خود اركت و «الف» به عنوان ههرنويس
 )2فقط مدير صادركننده چك
 )3فقط اركت صاحب حساب
 )9مدير اركت و خود اركت
.17

اطالعات مهم مربوط به ناشر اوراق پذيرفته شده در بورس ،کدام است؟

 ) 1اطالعاتي كه ناار اوراق بهادار ميتواند منتشر نکند.
 ) 2اطالعاتي درباره رويدادها و تصميم هاي مربوط به ناار است كه بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايهگ اران تأثير بااهميت دااته بااد.
 ) 3صرفاً اطالعات مربوط به خريد و فروش دارايي هاي بااهميت ناار
 ) 9اطالعاتي كه ناار اوراق بهادار بايد هرف سه ماه منتشر كند.

.18

جامعيت و قابليت دسترسي اطالعات در بازار سرمايه و نظاممند بودن و تقارن آن ها ،مبتني بر کدام اصل از اصـول حـاکم بـر بـورس
اوراق بهادار است؟

 )1كارايي بازار اوراق بهادار
 ) 3لزوم دسترسي عادالنه به بازار سرمايه
.19

به لحاظ مفهومي ،نسبت منطقي ميان دين و التزام در حقوق اسالمي کدام است؟

 )1تباين
.21

 )2حمايت از حقوق سرمايهگ اران
 )9افافيت

 )2عموم و خصوص متل

 )9تساوي

 )3عموم و خصوص من وجه

براساس کداميك از تحليل هاي ارائه شده در خصوص ماهيت اوراق سهام ،بيع اين اوراق در حقوق موضوعه ايران مورد ترديد است؟

 ) 1ورقه سهم بيانگر سهم مشاعي از دارايي اركت است.
 ) 2ورقه سهم بيانگر سهم مشاعي از بنگاه تجاري به عنوان اخص حقوقي است.
 ) 3سهم بيانگر ح با امتياز خاصي براي سهامدار اركت تجاري است.
 )9ورقه سهم خودش فينفسه ارزش و مالکيت اعتباري دارد.
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