بررسي راي پرونده كالسه 9/40ب86/
گردشكار :بر اساس مستندات موجود در پرونده ،خواهان در پي عدم حصول سازش مستندا به صورتجلسه كميته
حل اختالف  86/9/20و  ،86/11/9طي درخواست شماره  86/11/15 – 131/1150خطاب به هيئت داوري اعالم
مينمايد كه كارگزاري خوانده در دي ماه  30/000 ،84سهم پتروشيمي شيراز [متعلق به] خواهان را بدون مجوز به
فروش رسانده ،مضافا اينكه وجهي نيز از بابت اين فروش به حساب وي واريز نكرده است و پس از شكايت به
كارگزاري خوانده ،هيچ اقدامي از سوي خوانده صورت نگرفته و خواهان اضافه مينمايد كه در تاريخ  86/9/20كميته
حل اختالف تشكيل و كارگزاري خوانده مسئوليت خود را محدود به  10/000سهم پتروشيمي شيراز نموده و
مسئوليت  20/000سهم ديگر را متوجه كارگزاري (ر) دانسته است .خواهان اقدام هيئت داوري در جهت احقاق
حقوق خود و دريافت خسارت و سود متعلقه با توجه به گذشت دو سال از موضوع را خواستار شده است.
خوانده طي اليحه  86/12/7 – 131/1200در دفاع از خود مضمونا اعالم مينمايد كه خريد  20/000سهم
پتروشيمي شيراز در تاريخ  84/10/3به نام خواهان در شعبه شيراز كارگزاري خوانده و به درخواست نماينده
كارگزاري (ر) در شيراز آقاي (م – خ) در مدت تعليق كارگزاري (ر) صورت گرفته است و از آنجايي كه از بابت اين
خريد ،وجهي از طرف آقاي (م) و يا (م – خ) پرداخت نشده بود و حساب خواهان بدهكار مانده بود آقاي (م – خ)
يك هفته بعد در تاريخ  84/10/11درخواست فروش  30/000سهم پتروشيمي شيراز به نام آقاي (م) را از مسئول
شعبه شيراز كارگزاري خوانده نموده است و قسمتي از وجه حاصل از فروش صرف تسويه  20/000سهم خريداري
شده ،گرديده و مابقي بنا به درخواست آنان (م – خ) نماينده (ر) به حساب آقاي (ع) حواله گرديده است .خوانده
استدالل ميكند از آنجايي كه وي آقاي (م) و (ع) را نميشناسد و با ايشان مراودهاي نداشته و خريد و فروش سهم
پتروشيمي شيراز را به درخواست آقاي (م – خ) انجام داده بنابراين مسئوليت به عهده آقاي (م – خ) ميباشد و فقط
مسئوليت فروش تعداد  10/000سهم بيش از سهامي كه قبال خريداري شده به عهده كارگزاري خوانده است.
هيئت داوري پس از مشاهده اظهارات طرفين ،پس از انجام شور جلسه رسيدگي به پرونده را در تاريخ 87/2/4
تشكيل داد كه در اين جلسه مدير عامل كارگزاري خوانده در بخشي از دفاعيات خود اعالم نمود «از آنجايي كه بين
كارگزاران رسمي اعتبار و اعتماد وجود دارد در مدت  10روز كه كارگزاري (ر) تعليق داشت به نماينده ما در شيراز
كارها را ارجاع مي دادند و كار آقاي (م) را هم به ما ارجاع دادند ،ما نه با آقاي (ع) و نه با آقاي (م) تماسي نداشتيم.
بعدا فهميديم آقاي (م) با آقاي (ع) در بروجرد ،روابط خريد سهام داشته و كارگزاري (ر) كارهايشان را انجام ميداده
است آقاي (ع) با آقاي م در ارتباط بودند و در محل براي مشتريان محل اقدام مينمودهاند 20/000 ،سهم بنا به
درخواست آقاي «م» به نام آقاي «م» خريداري شده و وجهي هم به ما پرداخت نميشود .حساب به نام ايشان در نزد
كارگزاري ما از  84/10/3تا  84/10/11خالي و بدهكار ميماند .پس از پيگيري نماينده ما در شيراز به ما اعالم شد
چون نميشود تسويه نماييم اين  30/000سهم را كه به نام آقاي «م» است بفروشيد  20/000سهم بابت بدهي
سهام تسويه ميشود و حدود  1/200/000سهم مانده بستانكاري حساب ميشود كه مربوط به  10/000سهم اضافه
است .آن مبلغ را هم آقاي «م» دستور داد كه به آقاي «ع» در بروجرد حواله كنيد و مدعي هم بودند كه رسما هم
نماينده كارگزاري نيستند .در سال ( 84حدود  )84/11/3به حساب سيباي آقاي (ع) حواله ميشود».

خواهان در پاسخ سوال هيئت داوري در خصوص مستند پرداخت وجه سهام خريداري شده توسط خوانده اعالم نمود
كه« :ما عمده خريد و فروش داشتيم و مابهالتفاوت آنها را سهام گرفتهايم .عمده خريد پتروشيمي شيراز از طريق
فروش سهام تكنوتار بوده كه مدارك نيز در سازمان بورس موجود است».
خوانده در پاسخ به سوال هيئت در خصوص مستند قانوني فروش سهام كه پول آن پرداخت نشده اظهار ميدارد كه:
«اتفاق مي افتد و در مواردي اگر اپراتور رقمي را يا كدي را اشتباه بزند فروش انجام ميافتد و در خريد نيز فرد با ما
تماس نداشته تقاضا نداديم وجهي پرداخت به ما نشده و وي صاحب سهم شده و ما مجاز هستيم اشتباه معامالتي را
جبران كنيم و همان سهام را بفروشيم .با اين توضيح كه در اين مورد ،اتفاق و اشتباهي هم رخ نداده درخواست خريد
از ما شد و بعد درخواست فروش .مانده حساب هم عينا به آقاي (ع) داده شده است».
هيئت داوري پس از بررسي سوابق و استماع اظهارات طرفين و احراز صالحيت خود در دعوي مطروحه مستندا به
ماده  36قانون بازار اوراق بهادار آذر  1384مشاوره نموده و مبادرت به صدور راي مينمايد:
راي هيئت داوري
دعوي خواهان در خصوص مطالبه بهاي تعداد  30/000سهم از شركت كارگزاري «ت» به مديريت عاملي آقاي «ح»
با عنايت به اينكه:
 -1وفق اظهارات خوانده ،فروش سهام شركت پتروشيمي شيراز به تعداد  30/000سهم متعلق به آقاي (م) به
درخواست شفاهي كارگزاري (ر) سهام انجام گرديده و مجوزي از آقاي (م) دريافت نشده است.
 -2طبق ماده  3آييننامه معامالت در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار كه حاكم بر معامله بوده است «...
كارگزاران پيشنهاد خريد و فروش خود را با توجه به سفارشهاي خريداران و فروشندگان ،تعداد اوراق بهادار و قيمت
آنها را در سامانه معامالتي وارد خواهند نمود» و در مانحن فيه به اذعان خوانده در خصوص سهام مورد اختالف
چنين سفارشي وجود نداشته است.
 -3اطالعيه مدير بازرسي سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار در تاريخ  84/10/22به شماره  10/104621كه ناظر
به مسئوليت كارگزاران در عمليات خريد و فروش بوده است حاكي است كه « ...مسئوليت خريد سهام براي مشتريان
قبل از دريافت وجوه يا فروش سهام وكالتي بدون كامل بودن مدارك حقوقي و تاييد شده به عهده كارگزاران محترم
ميباشد.».
 -4عرف استنادي خوانده دعوي آقاي «ح» مبني بر اينكه به لحاظ عدم پرداخت وجه ناشي از خريد مجاز به فروش
بدون كسب اجازه از صاحب سهام بوده است موافق حقوق قانوني سرمايهگذاران از جهت رعايت مقررات فوقاالشعار
نميباشد.
 -5ضرورت دارد از اعتماد سرمايهگذاران به عمليات بازار بورس و اوراق بهادار حمايت شده و رعايت مقررات قانوني
حاكم بر بازار توسط كارگزاران تضمين گردد،
وارد تشخيص و خوانده به موجب ماده  35آييننامه معامالت در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار حاكم بر
معامله (مصوب  1383/12/17شوراي بورس) و ماده  304قانون مدني به پرداخت بهاي  30/000سهم شركت

پتروشيمي شيراز معادل قيمت يوماالدا محكوم ميگردد .اين راي به موجب تبصره  5ماده  37قانون بازار اوراق بهادار
مصوب آذرماه  1384قطعي و الزماالجراست و اجراي آن به عهده ادارهها و دواير اجراي ثبت اسناد و امالك ميباشد.
دعوي خواهان نسبت به خسارات وارده به لحاظ عدم تكميل سابقه و نياز به كارشناسي مفتوح و متعاقبا مورد حكم
واقع خواهد شد.

