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 در 20/3/87 – 1286/131 ثبت شماره به خوانده كارگزاري شركت عليه درخواستي( ق –گردش كار: آقاي )م 

 داشتند تلفني تماس اينجانب با كه همكاران طريق از( ق – م) اينجانب»: نمايدمي ادعا و نموده مطرح داوري هيئت

 ،(ق –سهام آنها بدون اجازه توسط كارگزاري )ت( به فروش رفته است مانند آقايان )ش(، )ش  كه داشتندمي اظهار و

 ماجرا اين از پس[ شدم آگاه سهام فروش موضوع از] شد خواهد ذكر آنها اسامي نياز صورت در كه غيره و( ج – الف)

دم كه مشخص شد سهام من نمو مراجعه بورس به سپس و رفتم آزمايش سهام مسئول( الف) آقاي پيش اينجانب

باشد مستند اي كه در بورس موجود ميبدون سند و بدون اجازه از اينجانب به فروش رفته كه مراتب طي شكوائيه

ماه انتظار از طريق بورس به هيئت حل اختالف مراجعه نمودم كه برخالف انتظار با دو يا سه مورد  9است كه پس از 

دارم خورد. در ضمن خدمتتان اعالم ميه موارد به نفع كارگزاري )ت( رقم ميپيشنهاد )...( مواجه شديم كه هم

)دويست و هفتاد و هشت هزار( تومان، داراي چهار  000/278اينجانب بازنشسته با پنجاه سال سن با حقوق ماهيانه 

جانب كل مبلغ ساله خدمت من همين سهام است كه به فروش رفته است و اين 30باشم و تنها اندوخته فرزند مي

)چهل و دو  42هاي كشور در اين مدت فروش را طبق پرينت بورس، به اضافه ضرر و زيان و سود آن طبق عرف بانك

ماه( خواستارم. لذا از آن مقام محترم عاجزانه تقاضا دارم كه اقدامات الزم را مبذول فرمايند تا حق و حقوق زن و 

ظارت بر كارگزارن سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شكايت سرپرست مديريت ن« فرزندان من ضايع نشود.

نامبرده فوق قبل از طرح در كميته سازش و هيئت داوري، بررسي نموده و نتيجه را به كانون كارگزاران به شرح آتي 

رائه و اعالم ا مديريت اين به ايشكوائيه 30/5/86 تاريخ در( ق –رساند آقاي )م به استحضار مي»اعالم نموده است: 

سهم از سهام شركت  000/75در پي مراجعه به شركت صنعتي آزمايش متوجه شده تعداد  27/5/86نمود در تاريخ 

صنعتي آزمايش متعلق به وي توسط شركت كارگزاري )ت( به فروش رسيده است. شكايت شاكي از طريق سيستم 

اعالم نمود كه  204/526طي نامه شماره  21/9/86خ اتوماسيون اداري به كارگزار منعكس گرديد. كارگزار در تاري

 با حضوري جلسات طي و نموده وي به متعلق سهام فروش به مبادرت شاكي طرف از نمايندگي به( ر –آقاي )م 

 سهم 000/75 خريد به نسبت آزمايش، شركت سهام نماد بازگشايي محض به كه نموده تعهد( ر – م) آقاي كارگزار،

 نامه طي كارگزار پاسخ. نمايد اقدام( ق –ايش و همچنين پرداخت سود سهام آن به نام آقاي )م آزم شركت سهام از

 تاريخ در 25638/121 شماره نامه طي شاكي. گرديد ارسال شاكي براي 25/9/86 مورخ 24443/121 شماره

شاره به شخص ثالث اقدام به ا با و وي دستور بدون كارگزار داشته اظهار و نموده اعتراض كارگزار پاسخ به 10/10/86

 رسد:فروش سهام وي نموده است. در خصوص شكوائيه فوق موارد بااهميت زير به استحضار آن هيئت محترم مي

ريال از حساب شاكي به  954/458/326طي صورتحساب ارسالي از طرف كارگزار طي چهار مرحله جمعا مبلغ  -1

 مبلغ( ر –باشد، منتقل شده است و نيز از حساب آقاي )م زاري ميكارگ شركت مشتريان از كه( ر –حساب آقاي )م 

 از حاصل ريال 570/570/76 مبلغ نيز 22/7/83 تاريخ در. است شده منتقل شاكي حساب به ريال 950/970/12

 ريال 750/570/76 مبلغ 22/7/83 تاريخ در ضمنا. است گرديده منتقل( ر – ع) حساب به پيام شركت سهام فروش

به شاكي پرداخت شده كه شاكي نسبت به تاييد يا رد آن ادعايي ننموده است. كارگزار  948755شماره  چك طي



برخالف مقررات بورس اقدام به فروش سهام متعلق به شاكي و پرداخت وجوه حاصل از آن به غير نموده است. 

 ديريت ارائه ننموده است.كارگزار دستور فروش و فرم تسويه بدهي بابت معامالت انجام شده را به اين م

 .است بوده شاكي و كارگزار بين واسطه شخص عنوان به پيام صنعتي شركت در شاكي همكار( ر –آقاي )م  -2

 مزبور كارگزاري شركت توسط نيز شاكي به متعلق يزد جوشكاب و فروموليبدن توليد و پيام صنعتي شركت سهام -3

 ي ننموده است.اعتراض آن به نسبت شاكي كه رسيده فروش به

سهم از سهام صنعتي آزمايش نموده و از  000/50مبادرت به خريد تعداد  8/9/83تا  30/8/83كارگزار از تاريخ  -4

سهم از سهام صنعتي آزمايش را به فروش رسانده است. كارگزار  000/75تعداد  29/9/83تا تاريخ  15/9/83تاريخ 

ي نموده است به فروش رسانده است و وجوه حاصل از فروش را به سهم بيشتر از آنچه كه خريدار 000/25تعداد 

 در كه 8645629 شماره به شركت سهام سپرده گواهينامه ارائه به توجه با. است نموده منتقل( ر –حساب آقاي )م 

جام ان معامالت به مربوط و شده ارائه مديريت اين به شاكي توسط و رسيده بورس سازمان تاييد به 11/9/83 تاريخ

رسد شاكي تا زمان تنظيم شكايت تصميم به فروش سهام باشد، به نظر ميمي 8/9/83شده سهام شاكي تا تاريخ 

 خود نداشته است.

 ريال متوقف شده و سود نقدي نيز نداشته است. 598در قيمت  5/4/85سهام شركت آزمايش از تاريخ  -5

ه گرفته و بدون داشتن وكالتنامه محضري از اشخاص به عنوان اي خود را ناديدتواند مسئوليت حرفهكارگزار نمي -6

واسطه بين شركت و مشتريان خويش دستور خريد و يا فروش گرفته و بدان عمل نمايد. شركت كارگزاري مسئول 

 «.باشد...جبران خسارت وارده به شاكيان از اين قبيل مي

مبني بر  1/3/1387مورخه  14صورتجلسه شماره با طرح موضوع در كميته سازش نتيجه جلسه و تصميم به شرح 

 و است، داده( ر –اي را كه به آقاي )م به شاكي اعالم شد كه در صورت تنفيذ معامله، بايد اجازه»اين است كه: 

 در اينكه يا نمايد مطالبه را خود سهام تواندمي كندنمي تنفيذ را معامله چنانچه اگر. كند مشخص را آن محدوده

پذيرند. مقرر شد هاي پيشنهادي را نمياند قيمت سهام را مطالبه نمايد. شاكي روشه از فروش مطلع شدهك تاريخي

 «در خصوص تقاضاي ايشان بررسي و گزارش الزم تهيه شود تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.

يل موضوع و تالش پس از بحث و بررسي و تحل»دارد: كميته سازش مطالبي را به ضميمه اعالم و در آخر تصريح مي

در جهت جبران خسارت وارده بر خواهان و توجها به نقش ميانجيگري اعضاي كميته بين اطراف دعوا و مستندا به 

قانون بازار اوراق بهادار و با عنايت به عدم پذيرش پيشنهادهاي كميته، ضمن اعالم عدم امكان حصول  36ماده 

گواهي عدم سازش نموده و خواهان را جهت طرح دعواي خود به سازش اختالف بين طرفين دعوا اقدام به صدور 

 «نمايد.هيئت داوري ارشاد مي

هيئت داوري با برگزاري جلسه رسيدگي، مشروح اظهارات طرفين دعوي را استماع و نكات الزم را مورد پرسش قرار 

ئت داوري در ايجاد توافق شوند و نظر به اينكه مساعي اعضاي هيدهد. طرفين در خاتمه توصيه به سازش ميمي

شود، موضوع خسارت ناشي از فروش و عدم تاديه وجه را ميان اصحاب اختالف طي دو جلسه داوري موثر واقع نمي

به كارشناس ارجاع و پس از وصول نظريه كارشناسي و اعالم آن به طرفين و عدم تعرض به آن در مهلت تعييني، 

 گردد.شور به شرح آتي اتخاذ راي ميختم دادرسي را اعالم و پس از بررسي و 



 

 راي هيئت داوري

ادعاي خواهان مبني بر مطالبه مبلغ مربوط به اصل خواسته كه در گزارش كارشناس رسمي دادگستري 

ريال تعيين گرديده است با توجه به اينكه شركت كارگزاري خوانده، عدم وجود مجوز فروش و نيز  490/738/140

ما معامالت اين افراد را بدون »وجه حاصل از فروش را به اين شرح قبول نموده كه: عدم وجود مجوز پرداخت 

 براي را سهام عين بوديم حاضر ما. داشتيم( ر –موردي به آقاي )م داديم. ما اعتماد بيوكالتنامه رسمي انجام مي

تاهي كرديم، به خاطر عدم كو ما حقوقي نظر از.... كنيم دعوي طرح( ر – م) آقاي عليه و كنيم خريداري ايشان

شناسيم البته پيگيري اين مساله را در مراجع قضائي براي خود دريافت مدارك، از نظر اخالقي خود را ضامن نمي

دانيم. و دفاع موثري كه برائت ذمه آن شركت و اشتغال ذمه ثالث و يا شخص خواهان را اثبات نمايد اقامه محفوظ مي

به اينكه عمل خواهان در مطالبه وجه حكايت از تنفيذ معامله دارد و بايد در اين فرض  نكرده است و اظهار كارگزاري

 به بورسي معامالت در معامله تنفيذ زيرا است وجاهت از خالي فيهمانحن در كند رجوع( ر –به گيرنده وجه )م 

سرپرست مديريت نظارت بر  گزارش 6 بند به توجها نيز و باشدنمي معامله از حاصل وجه پرداخت در تنفيذ معناي

اي خود را ناديده گرفته و بدون داشتن وكالتنامه تواند مسئوليت حرفهكارگزار نمي»كارگزاران مشعر بر اينكه: 

محضري از اشخاص به عنوان واسطه بين شركت و مشتريان خويش دستور خريد و يا فروش گرفته و بدان عمل 

 33و  25لذا وفق مادتين « باشد.ت وارده به شاكيان از اين قبيل مينمايد. شركت كارگزاري مسئول جبران خسار

مجري در زمان وقوع فروش، كارگزاري )ت( را به پرداخت مبلغ  1353آيين نامه معامالت در بورس مصوب 

 نسبت و نمايدمي محكوم( ق –ريال بابت اصل خواسته )با توجه به نظر كارشناسي( در حق آقاي )م  490/738/140

نمايد. در خصوص ادعاي ديگر خواهان مبني مازاد خواسته به لحاظ عدم احراز وجود دين قرار رد صادر و اعالم مي به

بر مطالبه خسارات حاصله، توجها به محكوميت خوانده به تاديه اصل خواسته و نظريه كارشناسي در تعيين ميزان 

ت وجه حاصل از فروش به خواهان، وي را از باب تسبيب، خسارت و نظر به احراز تمكن خوانده و امتناع وي از پرداخ

هاي عمومي و انقالب در امور مدني بر قانون آيين دادرسي دادگاه 522ضامن خسارات تشخيص و در اجراي ماده 

(، به پرداخت مبلغ CPIمبناي شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهرداري ايران )

 نمايد.خواهان محكوم ميريال در حل  521/276/101

الزحمه ريال و حق 567/808/4خوانده عالوه بر محكوميت هاي صدرالذكر ملزم به تاديه هزينه دادرسي به مبلغ 

قانون بازار اوراق  37ماده  5باشد. اين راي به موجب تبصره ريال در حق خواهان مي 000/000/2كارشناسي به مبلغ 

 باشد.قطعي و از طريق دواير اجراي ثبت اسناد و امالك قابل اجرا مي، 1384بهادار مصوب اول آذر ماه 


