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 چکیده

 که به گردآوری پس انداز و تبدیل آن به سرمایه و ،بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه

شفاف و ، کردی بهینه که متضمن بازاری کاراپردازد منظور بورس کارمی  و ستد اوراق بهادار نیز داد

ن میان آنیازمند واسطه های مالی و متنوعی است. در ، افزون بر موارد متعدد دیگر ،منصفانه است

ار تصمیم خود را نسبت ذمی پردازد پس از اینكه سرمایه گ کارگزار که به خرید و فروش اوراق بهادار

در خرید یک ورقه بهادار خاص, یا مجموعه ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد برای به سرمایه گزاری 

اجرای منظور خود باید به یكی از کارگزاران مراجعه کرده دستور خرید یا فروش خود را به آنان ارائه 

وند و بنابراین در کار خود دهد. کارگزاران طی تشریفات و آزمون های متعدد و خاصی انتخاب می ش

. اما در این بین ممكن است کارگزاران به واسطه سهل مهارت و دانش لازم را دارا هستند ت،حیصلا

. در واقع کارگزار مسئولیت مدنی ضرر انگاری و یا از روی عمد باعث ایجاد ضرر به دیگران شود

جمله ، از رابطۀ سببیت، ورود ضرر، نامشروع بودن فعل زیانـبارایجاد شده را باید برعهده بگیرد. 

تقلب در  و تقصیر در ارائه مشاوره ،تاخیر در انجام معامله مواردی است که کارگزاران با انجام آنها در

 معاملات بورس ملزم به جبران ضررهایی هستند که به واسطه اعمال  آنها ایجاد شده است.

اختلافات » قانون بازار 36بر اساس ماده در مورد مراجع صالح و طرح دعاویی مربوطه نیز باید گفت 

گذاران و ه گذاری، ناشران، سرمای گران، مشاوران سرمایه بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار معامله

سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت  حرفهای  آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت  

 «داوری رسیدگی  میشود.

 کارگزار، بورس، مرجع صالح، طرح دعویمسئولیت مدنی،  کلید واژگان : 
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 مقدمه

مسئولیت مدنی با توجه به ظرفیت و وسعتی که دارد می تواند هر ضرری را جبران کند. از این رو 

رت کرد. بورس اوراق بهادار هرشخصی را می توان در صورت اثبات تقصیر ملزم به جبران خسا

در طی چندین سال گذشته تبدیل به مرکز معاملات و داد و ستد های افراد جامعه  ای است کهپدیده

شده است. حجم مبادلات در بورس آنقدر افزایش یافته است که همگان را به این امر ترغیب می کند 

 تا وارد بازار بورس شوند و امكانات این مراکز استفاده کنند.

ت این موضوع می باشد که تمامی افراد ی که می خواهند نكته ای که در این رابطه حائز اهمیت اس

وارد بازار بورس شوند از اطلاع کافی برخوردار نیستند تا بتوانند به داد و ستد در بورس بپردازند. از 

و ستد  این رو باید افرادی وجود داشته باشند تا به کسانی که به بورس مراجعه می کنند و تقاضای داد

راهنمای آنان باشند. کارگزاران بورس از جمله کسانی هستند که در بورس نقش دارند کمک کرده و 

بسیار مهمی را ایفا می کنند و با توجه به اینكه نقش نیابتی و به نوعی وکیل شخص سرمایه گذار در 

یک مشاوره خوب به سود بورس را دارند، می توانند با توجه به عملكرد خود شخص سرمایه گذار را 

برسانند و برعكس آن هم امكان دارد. در واقع نقش بسیار مهم کارگزار است که می تواند فراوانی 

اینچنین اتفاقاتی رقم بزند. به همین جهت باید شخص کارگزار در صورت تقصیر مسئول دانست. به 

 عبارتی باید با استمداد از نهاد مسئولیت مدنی در پی جبران ضررهای به وجود آمده بود. 

 فعالان اختلافات ساختار حیث از بورس، کارگزاران مدنی مسئولیت که است آن تحقیق این ازهدف 

 به توجه دیگر، با اشخاص قبال کارگزاران بورس، در مدنی مسئولیت به اول وهله در اینرو، بازار از

 ارکان اصلیترین از یكی گفت کارگزاران باید و شده پرداخته بازار در موجود حاکم ضوابط و مقررات

 گیردمی صورت آنها انحصاری توسط صورت به بهادار اوراق معاملات انجام و بوده بهادار اوراق بازار

 عهده بر را و سبدگردانی مشتریان به مشاوره ارائه مانند نیز دیگری وظایف کارگزاران اینكه اضافه به

 قصد که هر کارگزاری قانون اساس بر و بوده اجباری کارگزاران همه برای کانون در عضویت دارند.

 که در صورتی و کند آغاز را خود فعالیت سپس و شود کارگزاران کانون عضو باید ابتدا دارد، فعالیت

اینكه شخص کارگزار در صورت  داشت. نخواهد فعالیت مجوز نباشد کارگزاران کانون عضو کارگزاری

تیب رسیدگی به شكایات وارده بر تقصیر تحت چه شرایط و ضوابطی باید ضرر را جبران کند و تر


