
 

 

 بورس اوراق بهاداردر  یکیالکترون گذارییهسرما

 انگلستان و ایران حقوق در یقیمطالعه تطب

 2زادهتقی براهیما ،9زادهتقی ابراهیم ،4کریمی عباس ،9امیر لایزال

 79/78/7344پذیرش مقاله:  78/78/7344دریافت مقاله: 

 چکیده

 شده یبررس انگلستان و ایران حقوق در بورس های الکترونیکمعامله حقوقی ماهیت ،پژوهش این در

 عمومی قواعد شمول در و شتهدا را معاملات صحت شرایط ،بودنخاص وجود با بورس معاملات .است

از این  واست  شناخته رسمیت به را بورس فرایند بودنبرخط ،انگلستان یلاکامن .دندار جای قراردادها

 بورس حقوق تفاوت نیترمهم ،تولید یریگگروگان با مبارزه قانون .ت داردمشابه کشورمان حقوق بانظر 

 و داشته یپایین بازدهی ،بورسی هایفعالیت رب انگلستان دولت نظارت .است انگلستان و ایران

 قواعد با انگلستان بورس در سهام برخی بودنممتاز .شودیم توصیه ،ما کشور مانند هدفمند یهایبررس

 یهایکارگزار و سبدگردانان مورد در کشورمان حقوقی خلأ .ندارد سازگاری ما کشور حقوق در عدالت

 ،زمینه این در قانون تصویب ،انگلستان حقوقی نظام در اینکه به توجه با و است شده احساس نماینده

نیاز است که در تصویب  .شودیم توصیه ،مشابه قانون وضع نیز ما کشور در ،است داده مطلوبی ۀنتیج

 با مبارزه تیدرنها و بورس قانون مواد برخی قانونی ابهام در کشورمان گذارقانون صراحتقانونی جدید، 

 .شود اجرایی ،بورس در یانحصار فساد

 مقررات و قواعد ،بهادار اوراق یکیالکترون گذاریسرمایه ،بهادار اوراق ،بورس :کلیدی واژگان

 .یسانگل و یرانا بورس بازار ،بهادار اوراق های الکترونیکیمعامله
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 مقدمه .1

 مشاغل .شوندیم بندییمتقس خدماتی و اییهسرما نوع دو به کلی بندییمتقس در ،وکارهاسبک

 از دسته این .است اندک شانازنی مورد ۀسرمای یا ندارند نیاز سرمایه به ،آرایشگری همچون خدماتی

 مورد توجه ،مالی هایییسکر نداشتن علت به و رسیده مطلوب ۀنتیج به افراد توانایی با تنها مشاغل

 با متناسب ودارند  نیاز سرمایه به وکارکسب برای ،مشاغلاز  دیگر دسته .دندار قرار افراد از بسیاری

 تنهانه ،مختلف علل به است ممکن و دارد وجود ریسک وکارهاکسب این در .رسندیم سود به آن

 برای سرمایه مالی منابع تأمین .رود بین از یئجز یا کلی صورت به سرمایه بلکه نشود حاصل سودی

 و استقراض همچون دیگری یهاروش به لذا و نبوده راحتی کار همواره ،مشاغل این صاحبان

 .شوندیم متوسل تسهیلات

 ییهاضمانت سپردن شرط به ،بپردازد اییهسرما اقتصادی فعالیت به واندبت که ارگانی و نهاد هر

 مردم طریق از سرمایه یآورجمع به بهادار اوراق بورس سازمان در تواندیم ،مالی یسازشفاف برای

 دارد وجود اقدام این در که پذیرییسکر به توجه با .کند سهیم زیان و سود در راآنان  و پردازد اقدام

 پذیرفته شده دانحقوق و فقها دیدگاه از اقدام این ،کشور سازندگی و تولید راه در هایهسرما صرف و

 .رودبه شمار می صنعت این پیشرو و گرددبازمی پیش هاقرن به انگلستان در بورس ۀسابق .است

 .کردندیم اقدام معاملاتانجام  به نسبت باید بورس محل در فیزیکی حضور با گذارانیهسرما ترپیش

در عمل بسیار آسان شده  کهشود می انجام الکترونیکی و اینترنتی صورت به بورس معاملات امروزه

 در .دانست بورس معاملات در حضور برای روشی را های الکترونیکیمعامله توانیم روازاین ؛است

 این واست  کرده رشد شدتبه بورس معاملات در الکترونیکی ابزارهای کاربرد ،اخیر دهه دو یکی

 .دارد بیشتری ۀسابق غربی کشورهای در مهم

 که است الکترونیک تجارت نام به وسیعی بحث ۀزیرمجموع خود الکترونیکی بورس هاییتفعال

به  را معاملات در یکالکترون ابزار از استفاده و کرد مصوب قانون آن برای 1112 سال در کشورمان

 سال در که بورس اجرایی نامهآیین ،آن پیرو .شناخت میترس بهبودن ارکان تجارت، صحیح شرط

 اجرایی دستورالعمل» نام با و کشید دوش به را های برخطمعامله نام ،رسید تصویب به 1113

قانون  انگلستانسو ازآن .شد افزوده حقوقی منابع به ،«بورس در بهادار اوراق های برخطمعامله
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 معاهده چند و 1311 مصوب 1انسیترال قواعد قبول اما ،ندارد کیهای الکترونیمعامله ۀدربارمستقلی 

 ؛شناسندب رسمیت به را الکترونیک تجارت است تا کرده ملزم را عضو کشورهای ،مرتبط المللیینب

 و ایران حقوق بین چندانی تفاوت ،بورس های الکترونیکیمعامله حقوقی ماهیت در روازاین

 زمینه این در متفاوتی هاییهرو ،کشور دو اجرایی قوهرسد می نظر به اما ،شودینم مشاهده انگلستان

 به پژوهش این .نیازمند تحقیق بیشتر است ،بورس موفقیت علل بررسی هدف با کهباشند  داشته

 .پردازدمی انگلستان و در بورس های الکترونیکیمعامله قوانین تطبیقی ۀمطالع

 الکترونیک تجارت حقوقی ماهیت .3

باید  رضایت اعلام ،هاهمعامل نوع این در .است قرارداد صحت شرایط ینترمهم از یکی رضایت عنصر

 رضایت معنای به اقتصادی هاییتفعال در بورس کارگزار حضور اعلام .شود ابراز ممکن نحو هر به

 از را خود رضایت کارگزاری ،بهادار اوراق بورس سازمان به تعهدات سپردن با و بوده آن انجام در

 مطالعه را قرارداد الکترونیکی فرم ،نامثبت حین در مشتریان .است کرده اعلام مشتریان نمایندگی

 ازو  رضایت اعلام معنای به ،توافق الکترونیکی اعلام .گزینندبرمی را «هستم موافق» گزینه و کنندمی

 الکترونیکی صورت هب کاملاً  ،بهادار اوراق یدوفروشخر یهادرخواست است. قرارداد صحت شرایط

 یهادرخواست اطلاعاتی بانک ،یامپداده .هستند مشتری مشروع ۀخواست معنای به وشوند می اعلام

 یکی عنوانبه «رضا» عنصر در واقع .دارد را مشتری طرف از درخواست اثبات قابلیت و است صادره

 صورت به ،استره شده اشا بدان نیز انون مدنیق 132 ماده در که قرارداد در مندرج شروط از

 درخواست معادل مشروعیتی ،لکترونیکانون تجارت اق مفاد به توجه با و شده اعلام الکترونیکی

 (.41 :1133 ،صادقلو) دارد سنتی رسمی

 ،سجام سامانه توسط حاضر حال در که است معامله یک صحت شرط دومین ،اهلیت داشتن

 کارگزاری به ورود از پیشی شده است، اندازراهرس سازمان بو توسطکه  سامانه این .شودیم انجام

 و نیستند سجام ۀسامان در نشدهنامثبت مشتری پذیرش به مجاز هایکارگزار .سنجدمی را افراد اهلیت

 ضمن ،یامپداده (.سجام سایت) شودیم مشخص الکترونیکی صورت به افراد اهلیت ،شکل همین به

 هویت ،افزارنرم در ویدئو متن خواندن ،الکترونیکی نسخه درتازگی به و شدهاسکن اوراق بررسی

                                                      
1. Uncitral 
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 .گیرد قرار مورد پذیرش تواندیم الکترونیکقانون تجارت  به توجه با کهکنند را اثبات می افراد

 الکترونیکی یهاعرضه در شرایط این .است قرارداد صحت شرایط از دیگر یکی معامله جهت

 و دولت هماهنگی با بورس سازمان .شودیم اجرایی هاآن ناظران و بورس سازمان توسط

 توجه با ،سهم هر با مرتبط بهادار اوراق ۀمعامل .کندیم عرضه را هاشرکت سهام ،معتمد رسانحساب

 ،پذیریسکر شراکت ترمهم همه از و شدهاعمال نظارتِ  ،بورس سازمان سمت از هاآن ۀعرض به

 (بورس با کارگزار سپس و کارگزار و مشتری بین) ظرموردن ۀمعامل دو و است مشروعیت دارای

 صورت به بهادار اوراق عرضه اینکه به توجه با اکنون .هستند قبولقابل و بوده مشروع جهتی دارای

 به نسبت توانیم الکترونیکقانون تجارت  و قانون تجارت موجب به ،شودمی انجام الکترونیکی

 (.51 :1133 ،علیزاده)یافت  اطمینان آن صحت

 بودنالکترونیکی وضعیت بررسی همچنین و بورس ماهیت به توجه با اینکه نهایی نتیجه

 و دانست صادق هاهمعامل نوع این بر را الکترونیک تجارت با مرتبط حقوقی منابع توانیم ها،معامله

 .جست بهره هاآن از لزوم موقع در

 3164 مصوب انایر اسلامی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون .3-3

به  ب.ق اختصاری نماد با پژوهش ینا در و شودمی نامیده بورس حقوق اختصاربه که قانون این

 اثبات ۀادل به توجه با .شودیم محسوب بورس حقوقی منبع ینترمهم حاضر حال در ،رودکار می

 داشته کاربرد ،اداربه های اوراقمعامله کنونی نوع مورد در قانون این ،های الکترونیکمعامله صحت

 .دارد نظارت آن بر و

 است بورسی هاییتفعال بر ناظر بهادار اوراق و بورس عالی شورای ،قانون این 1 ماده موجب به

 شده گفته سخن بارهیندرا ،قانون این 5 ماده درشوراست.  هاییتفعال مجری بورس سازمان خودِ  و

 که انتظامخود و متشکل بازاری» :است آمده بازاربها بورس تعریف در ،قانون همین یکم ماده در و

 قرار دادوستد مورد ،قانون مقررات بر اساس گرانمعامله یا کارگزاران توسط آن در بهادار اوراق

 عام سهامی شرکت قالب در (شودمی نامیده بورس از این پس که) بهادار اوراق بورس .گیردمی

 «.شودمی اداره و تأسیس

 نام ذکر با تعریف همین ،است الکترونیک صورت به بهادار اوراق ارائه که کنونی وضعیت در
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 .شود تعیین بورس بازار تعریف برای تواندیم ،آن برای الکترونیکی اعمال

 :بدین قرارند شورا اعضای ،قانون سوم ماده موجب به

 ؛دارایی و اقتصادی امور وزیر 

 ؛بازرگانی وزیر 

 ؛ایران اسلامی ریجمهو مرکزی بانک کل رییس 

 ؛تعاون اتاق و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رؤسای 

 ؛کرد خواهد یفهوظانجام نیز سازمان سخنگوی و شورا دبیر عنوانبه که سازمان رییس 

 ؛وی معاون یا کشور کل دادستان 

 ؛هاکانون طرف از نماینده نفر یک 

 اوراق بازار ایحرفه یهالتشکّ مشورت با صیخصو بخش از منحصراً مالی خبره نفر سه 

 ؛وزیرانیئته تصویب و دارایی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد به بهادار

 وزیرانیئته تصویب و ربطذی وزیر پیشنهاد به خصوصی بخش از منحصراً  خبره نفر یک 

 .کالایی بورس هر برای

 الکترونیکی سفارش اجرایی دستورالعمل .1-3

 یختهوگرجسته قوانین آن از پیش ،1114 سال در بورس قانون تصویب باوجود ،اینکه توجهقابل ۀنکت

 همان باوجود روازاین ؛شد اقدام قوانین تجمیع به نسبت 1114 سال در و بود فراوان بارهیندرا

 ربهادا اوراق الکترونیکی یهاسفارش اجرایی دستورالعمل» عنوان با قانونی ،1111 سال در ،قوانین

 هدف با است آمده قانون این ۀمقدم در .رسید تصویب به «تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 مصوب تهران بهادار اوراق بورس در معاملات نامهآیین و انون تجارت الکترونیکق ششم ماده اجرای

 نوشته یک جودو هرگاه» :داردیم بیاناین قانون  ششم ماده .شودیم مصوب دستورالعمل این ،1155

 اموال مالکیت اسناد (الف :زیر موارد در مگر است نوشته حکم در «یامپداده» ،باشد لازم قانون نظر از

 عبارات یا و هشدار ،اخطار ،اعلام (ج؛ نهایی کنندگانمصرف به ییدارو مواد فروش (ب؛ غیرمنقول

 به خاصی هایروش یریکارگبه از یا کندمی صادر کالا ۀاستفاد برای خاصی دستور که مشابهی

 «.شودمی منع فعل ترک یا فعل صورت
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 هایسفارش دریافت ،بر این اساس .شد ابلاغ اجرا برای و تصویب بند چند در قانون بورس

پذیرفته  بهادار اوراق بورس در که بهاداری اوراق سایر و هاشرکت سهام الکترونیکی یدوفروشخر

 و امضابرای  و یهته بورس سازمان سوی از آن متن که است یاهنامتوافق امضای به منوط ،اندشده

 و مشتری هاییتمسئول و وظایف ،اختیارات حدود .شودیم ابلاغ ،مشتری و کارگزارمیان  مبادله

 مفاد و بورس هایهمعامل نامهیینآ اساس بر ،الکترونیکی فروش یا خرید سفارش اجرای در کارگزار

 (.55 :1111 ،آهنی) بود اهدخو مذکور نامهتوافقهمین 

 و کندمی اقدام بهادار اوراق خریدوفروش به الکترونیکی سفارش با کارگزاری است آمده ادامه در

 و کرده احراز را مشتری هویت ،نامهتوافق امضای جریان در و معامله انجام از پیش است مکلف

 ،درهرحال .کند دریافت را ریمشت یاشناسنامه اطلاعات یا وی یهویت مدارک از معتبری تصویر

 کارگزار ۀعهد بر شدهاعلام مشخصات با متقاضی شخص مطابقت و مشتری هویت احراز مسئولیت

 تأکیدبر این موضوع  ،شد مصوب بعد سال درکه  بورس قانون ،هویت تشخیص مورد در است.

 شروط از یکی که است گرانمعامله اهلیت ،مورد این در گذارقانون تأکید از هدف .کرد زیادی

 نام مشتری هویت احراز از پس باید کارگزار است آمده قانون همین ۀادام در است. معاملات صحت

 به یفردمنحصربه 1عبور رمز و کند منظور خود اطلاعاتی ۀسامان در ،کاربران از یکی عنوانبه را او

 هر در اولیه عبور مزر سایت طراحی درتا ترتیبی دهد  است موظف کارگزار .دهد تخصیص مشتری

 مشتریان با قرارداد وضعیتدربارۀ  ،کم حجم باوجود قانون این .باشد ییرتغقابل مشتری توسط زمان

 (.41 :1137 ،پورداراب) است کرده بحثبا جزئیات 

 و تهران بهادار اوراق بورس در بهادار اوراق های برخطمعامله ییاجرا دستورالعمل .1-3

 ایران فرابورس

 ،بورس در الکترونیکی های برخطمعامله با مرتبط قوانین ینترجامع از یکی ،1113 سال در امسرانج

 بهادار اوراق و بورس سازمان مدیرهیئته بیتصو به پیوست یک و تبصره 3 و ماده 13 بر مشتمل

 دسترسی زیرساخت» :قانون این سوم ماده موجب به .است قانونی اعتبار دارای اکنونهم و دیرس

 و محرمانه اطلاعات حفظ ،امنیت مانند مواردینظر  از قبلاً باید عضو ۀمورداستفاد بازار رخطب

                                                      
1. Password 



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 001

 

 بر مستمر نظارت و کنترل برای را مناسبی امکانات وباشد  رسیده سازمان تأیید به فنی هایقابلیت

 و قانونی ایهیتمسئول یهکل» :داردبیان می ششم ماده«. دهد قرار سازمان اختیار در فوق شرایط حفظ

 شدهانجام هایهمعامل و بازار برخط دسترسی خدمات از استفاده قبال در وی کاربران و عضو مقرراتی

 «.است عضو ۀعهد بر ،طریق این از

 :از است عبارت قانون این دهم ماده موجب به ،است سازمان اختیار در که عمل این هاییتمحدود

 ؛سفارش نوع در محدودیت 

 ؛فعالیت زمان در محدودیت 

 ؛فرابورس و بورس بازارهای یا خاص بازار ،صنعت ،معاملاتی نماد روی بر فعالیت محدودیت 

 ؛خاص یهاعرضه در معامله انجام محدودیت 

 ؛سفارش حجم در محدودیت 

 ؛سفارش قیمت در محدودیت 

 ؛مشتریان یا خاص مشتری برای معاملاتی محدودیت 

 ؛عضو هر یانمشتر تعداد در محدودیت 

 ؛مشتریان معاملات حجم در محدودیت 

 ؛بازار مظنه دامنه با سفارش قیمت تفاوت درصد محدودیت 

 ؛معامله آخرین یمتق با سفارش قیمت تفاوت درصد محدودیت 

 پایین حجم با ییهاسفارش برای قبل معامله به نسبت قیمت تفاوت محدودیت. 

 که باشد ایگونه به باید بازار برخط دسترسی زیرساخت: »است شده یانب یازدهم مادهمۀ ادا در

 تنظیمقابل پارامتری صورت به و شود فراهم سازمان توسط شدهوضع هایمحدودیت اعمال امکان

 بازار برخط دسترسی زیرساخت در برخط و ایلحظه صورت به باید شدهوضع هایمحدودیت .باشد

 «.شود سانیراطلاع مقتضی نحو به زمانهم و اعمال

 مشتریان معاملهبرای  بازار برخط دسترسی زیرساخت از استفاده» :است آمده هفدهم ماده ۀادام در

 و هاالزام است. فرابورس یا بورس از لازم مجوزهای اخذ به منوط عضو شعب و نمایندگان توسط

 یااست  شده یانب مقررات سایر در که پذیرش دفتر و نمایندگی ،شعبه نگهداری و ایجاد یطشرا

 .«الاجراستلازم همچنان ،شودمی
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 انگلستان بورس در های الکترونیکیمعامله .1

 :هستند دسته سه بورس زمینه درانگلستان  حقوقی منابع ،کلیطوربه

 بهادار های اوراقمعامله با رابطه در کشور این حقوقی منبع ینترمهم بورس دستورات. 1

 و یآورجمع را بورس با مرتبط مختلف اعصار در دولتی فرامین یتمام کتاب این .شوندمی محسوب

 بالایی اختیارات از کشور این دولت اینکه توجهقابل ۀنکت .استتبدیل کرده  حقوقی یمنبعآن را به 

 به بسته .دارد اختیار در را مسلح نیروهای فرماندهی حتی و است برخوردار اجرایی یگذارقانون در

 صورت به مجلس تصویب با یا ،مجلس تصویب بدون گاه اجرایی قوانین ،رکشو این دولتی عرف

 ؛است شده یآورجمع بورس دستورات عنوانبا  دولتی هایتصمیم روازاین ؛دنآییدرم قانون

 کرده یادداشت رویه وحدت در را هاآن ،آرا صدور از پس است و دولت ازمستقل  هقضایی قوه. 2

 احکام و شده یینتع اینجا در کشور این لایکامن در واقع .است یگذارقانون حکم در خود که

 هستند؛ قانون مبنای ،صادره

 داخلی ۀنوشت قوانین حکم در ،است شده قحلم آن به انگلستان که ییهاکنوانسیون یتدرنها. 1

 ند.معتبر کشور این

 یمتنظ و تهیه ،کشور این بورس حقوقی ماهیت ،منبع سه هر از شدهانجام مطالعات یبندجمع با

 .است شده

 پلیس نظارتی اختیارات .3-1

 و دولت اختیار در ،شودمی محسوب آن از یئجز نیز پلیس که مسلح نیروهای کل فرماندهی اختیار

 سال در ،انگلستان بورس هایهمعامل دنیای به الکترونیک فناوری ورود از پس .دارد قرار مجریه قوه

 های اوراقمعامله بر نظارت کامل اختیارات کشور این پلیس که کرد مصوب کشور این دولت ،1312

 در وکند  ارسال شاهی دادگاه سپس و دولت به را مرتبط یهاگزارش تواندیم و داشته را بهادار

 این .شودمی اقدام نامتهم بازداشت و تعقیب به نسبت ،دادگاه سایؤر ییقضا دستور صدور صورت

 و تمام بازرسی دررا  پلیس اختیار نیز اکنونهم و شد تأیید وامع مجلس در 1311 سال در قانون

 بورس از تحقیق و بازرسی در واقع .کندمی تعیین بهادار های اوراقمعامله الکترونیکی فرایند کمال

 به ،خاص شخص مجازات و تعقیب تنها ،ندارد نیاز مجوز به کشور این پلیس برای ،الکترونیک



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 001

 

 از اییهیشکوا ،2222 سال در .است شده نهاده شاهی دادگاه اختیار در هک دارد نیاز ییقضا مجوز

 وی بورسی هاییتفعال بودکرده  ادعا یو .شد داده بخش ییقضا مرجع به شارکان لیلی خانم سوی

 کمک به مشکوک هاییتفعال» و کرده رجوع دادگاه به پلیس ۀنمایند .است شده مسدود پلیس توسط

 گفت و ندانست وارد را پلیس اقدام این ییقضا مرجع .کرد عنوان اقدام ینا علت را «یسمترور به

دریافت  مجوز شاهی دادگاه از باید حساب یمسدودساز برای و داشته نظارت حق تنها پلیس

 شود آزادسازی ،شارکان خانم بورس الکترونیکی هاییتفعال وقت اسرع در رو باید؛ ازاینکردیم

 (.21 :2211 ،همکاران و 1بل)

 شخصی هاییتفعال در حتی نظارتی بالای اختیارات که شودمی دریافت حقوقی مثال این از

 شاهی دادگاه ازباید  ،عملی اقدام برایولی  است، شده مقرر کشور این پلیس برای ،بورس کاربران

 برای منیتیا نیروهای و بوده پلیس دست در تنها ،اختیار این اینکه توجهقابل ۀنکت .کننددریافت  مجوز

 مطابق .کنند دریافت مجوز شاهی دادگاه از یا و کرده همکاری پلیس با باید یا اطلاعاتاین  دریافت

 همکاری دولتی امنیتی نهادهای با مذکور اطلاعات زمینه در تواندیم پلیس ،کشور این عرفی حقوق

 حضور خصوصی بخش ،آن ۀزیرمجموع در که دارد دولتی امنیت سازمان یک تنها انگلستان .کند

 با تنها و نیست امنیتی خصوصی بخش به اطلاعات سپردن به مجاز کشور این پلیس .دارد یفعال

 (.75 :2211 ،همکاران و 2لستر) دارد همکاری مرکزی اطلاعات سازمان

 بورس الکترونیکی هاییتفعالبر  نظارت دررا  کشور پلیس ۀوظیف یخوببه حقوقی مثال این

 آثار توانیم روازاین ؛نداشت وجود قانون این ،بورس شدنالکترونیکی از شپی .دهدمی نشان

 .است شده داده قرار پلیس اختیار در آن از پس کهدانست  بهتر نظارت را بورس شدنالکترونیکی

 .کندمی اقدام حکم صدور به نسبت ،لزوم صورت در و داشته نظارت مستندات بر نیز شاهی دادگاه

 مانندِ  کهدارد  قرار صلح دادگاه ،دادخواهی بخش ردترینخُ در ،انگلستان حقوقی ظامن در است گفتنی

 پس از آن و دارد قرار آن از بالاتر شاهی دادگاه سپس .کندمی عمل کشورمان اختلاف حل شورای

 به ،بودنسنگین میزان برحسب ارتکابی یهاجرم .اعیان مجلس دادگاه یتدرنها و تجدیدنظر دادگاه

 مرتبط مسائل است. ترپایین دادگاه یدنظرخواهیتجد مرجع دادگاه هر و شده ارجاع هادادگاه زا یکی

                                                      
1. Bell 

2. Lester 
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 این به نیز موجود احکام و شده یبررس یدنظرتجد و شاهی دادگاه در عموماً ،بورس تخلفات با

 نانکارک هایتخلف به که دارد وجود نظامی دادسرای مانند نیز نظامی بخش .هستند مرتبط هادادگاه

 بخشی در تنها و ندارد وجود مسلح نیروهای ییقضا سازمان ،ایران مانند البته .کندمی رسیدگی پلیس

 .شودمی انجام متخلف نظامیان محاکمه ،عمومی هایدادگاه از

 تولید گیریگروگان .1-1

 که داد رائها مجلس به «تولید یریگگروگان با مبارزه» نام با اییحهلا انگلستان دولت ،1372 سال در

 مامیت» :است آمده قانون ۀمقدم در .رسید نهایی تصویب به سال همان پایان دردر نهایت 

 اما ،باشد هابخش ۀهم در تولید تسهیل و رونق راه در باید کشور کلانخرد و  هاییاستس

 دیگر یسوی از و کرده سوءاستفاده ،دارند کشور برای که منافعی ۀواسط به ندارند حق تولیدکنندگان

 یریگگروگان مصداق تشخیص صورت در: »است آمده ادامه در .«اندازند خطر به را کشور منافع

 از یکی اینکه به توجه با«. دارد را واحد تملک حق اعیان مجلس حکم به کشور این دولت ،تولید

 مورد در ونقان این ست،هاکارخانه با مرتبط بهادار اوراق سهام خرید ،تولید یریگگروگان یهاراه

 در و رساند تصویب به را قانونی چنین که بود کشوری نخستین انگلستان .است صادق نیز بورس

 درگیر ،تولید در ضعف ۀواسط به ،دارند قرار سوم جهان در بیشتر که زیادی کشورهای حاضر حال

 به .باشد پدیده این اب مبارزه در آنان راهنمای تواندیم قانون این بررسی که اندشده نیز تولید مافیای

 :(124 :2213 ،1پترسمن) شود توجه بارهیندرا حقوقی مثال چندبیان 

 شرکت چند ثبت با ،لیدز در سازییکشت یهاشرکت ینتربزرگ از یکی صاحبان 1313 سال در

 انگلستان فولاد ۀتولیدکنند ینتربزرگ سهام کل درصد 52 معادل بهادار اوراق خرید به اقدام ،صوری

 ،هاشرکت آن ۀمدیریئته در حضور با نامتخلف .شدند آن ۀواردکنند ینتربزرگ همچنین و دندکر

 افزایش برابر سه به را خارج به خود صادرات و کرده محدود سازییکشت به را فولاد عرضه و تولید

 یهاشرکت دیگر زیان موجب که داشت افزایش درصد 52 از بیش 1332 سال در فولاد قیمت .دادند

 مطابق .شد مشخص انحصار مسئله ،کشور این ییقضا مقامات هاییگیریپ از پس .بود شده تولیدی

 بیشتر توزیع با که داشته را خصوصی شرکت مسئولان از درخواست حق تنها دولت ،کشور این قانون

                                                      
1. Petersmann 
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 ،سازییکشت شرکت پاسخ اما ،آوردمی فراهم هابخش دیگر در تولید رونق برای را زمینه ،فولاد

 به فولاد واردات با نیز اقتصاددانان .بود لیدز شهر در نفری 4222 بیکاری و واحد تعطیلی به تهدید

 هاییبررس از پسدر نهایت اینکه  .شدمی پوند ارزش کاهش موجب که ندبود مخالف علت این

 و نظارتی اممق بالاترین عنوانبه اعیان مجلس ،تولید یریگگروگان با مبارزه قانون حکم به ،فراوان

 ،قضایی مجوز با .دادبه دولت  را آهن ۀواردکنند شرکت و فولاد کارخانه تملک اختیار ،کشور ییقضا

 آرامش صورتینبد و داد انتقال دولت نام به را بورس از شدهیداریخر بهادار اوراقانگلستان  پلیس

 (.115 :2211 ،2کورتز و 1چو) بازگشت فولاد بازار بهدوباره 

 اوراق خرید شدنالکترونیکی فرایند اینکهنخست  :است توجهقابل نکته چند حقوقی مثال این از

 نام ییرتغ به نسبت آسانیبه ،قضایی حکم به که داد احکام اجرای نامأمور به را امکان این ،بهادار

 واسطه به مالکیت و بوده مشخص اینجا در الکترونیکی بهادار اوراق اعتبار اینکه دوم .کنند اقدام سهام

 و امنیتی مقامات هایگزارش گرفتنِ قرار ملاک اینکه سوم .است شده شناخته رسمیت به کاملاً آن

 عملی ،نوشته قانون اساس بر تولید گیریگروگان اثبات یعتاًطب .بود مشخص پرونده این در پلیس

 ،عرفی حقوق حکم به و تشریح تولید یریگگروگان مراحل ،پلیس گزارش به .است دشوار و سخت

 و بوده گیرانگروگان برای اییمهجر ،تولیدی واحد اجباری تملک .گرفت قرار قاضی تأیید مورد

 بخش به آن فروش به نسبت مدتی از پس دولت چراکه ،کندمی فراهم را دولت مالی منابع همچنین

 به نباید کانم این و بوده صادق بورس برای حقوقی منبع این هرحالبه .کرد خواهد اقدام خصوصی

 .شود مبدل واحدها در انحصار و تولید یریگگروگان برای محلی

 آن ۀعرض و بورس اقسام .1-1

 تصویب به نیاز بدون) اجرایی صورت به کشور این دولت در 1311 سال در که قانونی موجب به

 :پردازدیم فعالیت به قسمت سه در بورس ،رسید تصویب به (انگذارقانون

 بورس (A) بهادار اوراق صورت به خود سهام تمام ارائه با ییهاشرکت آن موجب به هک 

 اهلیت .است اعیان دادگاه تأیید ،بورس این در حضور مجوز دریافت .دارند فعالیت الکترونیکی

 هاییتشخص معمولاً .شودمی تعیین فرد هر برای خرید سقف و شده لحاظآن  در نیز هاشخصیت
                                                      
1. Cho 

2. Kurtz 
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 در ،دارند خود ۀسرمای باقصد داشتن شرکتی را  که کسانی و دارند فعالیت بورس نوع این در حقوقی

 و خارجیان معمولاً و شده لحاظ افراد اهلیت ،بورس این در تنها .کنندمی خرید به اقدام محل این

 نوع این در حضور ازنیز  مادر صنایع .ندارند را بورس این به ورد حق ،سیاسی یشینهسوءپ با افراد

 شده محسوب مادر صنایع از ،نفت و فولاد ،صنعت و کشت صنایع ،کشور این در .اندشده منع بورس

 قانون این البته .اندگرفته اعیان مجلس از را بورس نوع این در حضور مجوز آنان از کمی درصد و

 صنایع نام ذکر به تنهادر این نوع بورس،  .شودمی مشخص حقوقی عرف به توجه با و نبوده مطلق

 به نسبت ،هاشرکت وضعیت بررسی از پس اعیان مجلس انگذارقانون البته کهاست  شده اشاره رماد

 (.212 :2217 ،1چوی) کنندمی اقدام مرتبط مجوز صدور

 بورس در (B) بهادار اوراق صورت به سهام کل درصد 52 فروش حداکثر مجوز با هاشرکت، 

 خارجی و شهروند شخص هر و نشده بررسی ریدارانخ اهلیت معمولاً .کنندمی آغاز را خود فعالیت

 گزارش از پس ها،معامله حین در که دارد وجود ییهاگزارش البته .دارد را بورس این در حضور حق

 در حضور امکان ازآنجاکه .اندشده منع هاهمعامل این در حضور از افراد برخی ،پلیس توسط اتتخلف

 اوراق خرید واسطه به که هاآن شرکتی هاییتفعال معمولاً ،ددار وجود افراد این برای مدیرهیئته

 اوراق تملک به نسبت دادگاه ،لزوم صورت در گیرد ومیقرار  رصد تحت ،شودمی انجام بهادار

 قانون که است انحصار ،حوزه این تخلفات در موردنظر مسئله عمده .دهدیم حکم بهادار

 (.15 :2211 ،3مرزوکی و 2نول) است صادق بارهیندرا تولید یریگگروگان

 محرز کشور از خارج به دارو رویهیب صادرات در ییدارو شرکت یک تخلف 2227 سال در

 کشورهای به ،بود داده تعهد هاآن تأمین به که را کشور نیاز مورد داروهای شرکت این .شد

 ،اعیان مجلس گاهداد حکم به .شد مواجه مشکل با دارو تأمین در کشور و کرد صادر خاورمیانه

 بهادار اوراق صورت به را خود سهام ،دارانسهام از یکی .آمدند محاکمه میز به مدیرهیئته اعضای

 غیر دیگر یهاروش به را خود سهم ،سهامداران یگرد و بود خریده درصد 22 سقف تا یکالکترون

 خارج در سهام نام الانتق ،بورس بندیتقسیم قانون تصویب از پیش) بودند کرده تملک ،بورس از

                                                      
1. Choi 

2. Newell 

3. Marzuki 
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 از آن بهادار اوراق خرید ،سهام تملک راه تنها ،قانون تصویب از پس اما ،بود پذیرامکان بورس از

 به ،بود خریده را خود سهم B بورس از که مالکی تنها ،اعیان مجلس حکم به (.است بورس

 به ،کیفری محاکمه دباوجو دارانسهام دیگر .شد ضبط دولت نفع به شسهام و محکوم مال مصادره

 ،بورس این از شدهیداریخر سهام دریافت توانیم حقوقی مثال این از .نشدند محکوم مال ۀمصادر

 دولت تملک به سهم آن ،مدیرهیئته تخلف صورت در است و کرده ایجاد تعهد آن مالک برای

 و 1وستبروک) رندبب رهبه قانونییب با مقابلهبرای  خود قدرت ازباید  سهامداران روازاین ؛درآید

 (.21-37 :2213 ،همکاران

 بورس ،بورس گروه سومین (C) .کل درصد ده از کمتر ،بورس این در منتشرشده اوراق است 

 دولتی تملک از گزارشی .کندنمی ایجاد را مدیرهیئته در حضور حق سهام این خرید و بوده سهام

 تشکیل سوم گروه بورس را لندن بورس درصد هفتاد از بیش اکنونهم .ندارد وجود مورد این در

 به شرکت مورد در گیرییمتصم حق اما ،شودمی وارد بازار این به یزودرشتر هاییهسرما و دهدمی

 و هاشرکت و نشده تعیین بورس در کنندگانشرکت برای خاصی اهلیت .شودنمی داده اوراق ۀدارند

 (.45 :2211 ،2کورام) هستند بازار اینبه  دورو به قادر سهولت به ،دارانیهسرما همچنین

 ممتاز سهام .4-1

 ۀدارند به که است انتقالقابل مالکیت گواهی نوعی ،ممتاز سهام .است سهام انواع از یکی 3ممتاز سهام

 سود پرداخت که است معنی بدین ممتاز ۀواژ .دهدمی شرکت هایدارایی از ثابت و محدود حقی ،آن

 اگر حتی ؛شود پرداخت کاملبه طور  باید و داشته اولویت ،عادی سهام سود به نسبت ،سهام این

 از ،مجامع در رأی حقمانندِ  حقوق برخی است ممکن سویی از .شود ورشکسته دلیل هر به شرکت

 (.12 :1132 ،ربهف) شود سلب ممتاز سهام دارندگان

 اموال تفکیک قصد و شد ورشکست ،لیورپول در سنگزغال فرآوری شرکت یک ،حقوقی یمثال در

 الکترونیکی بهادار اوراق ،تجدیدنظر دادگاه به دارانسهام شکایت موجب به .داشت را طلبکاران بین

 ،اموال تقسیم از پیش ،یدنظردتج دادگاه دستور به .بود شده یدق آن در ممتاز نام کهشد  ارائه شدهیداریخر

                                                      
1. Westbrock 

2. Koram 

3. Preferred Stock 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%85
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 حق به دیگر طلبکاران ،ماندهیباق محل از و شده پرداخت هاآن به ،موجود سود با سهامداران سهام حق

 بهادار اوراق مالکان ولی ،رسیده خود طلب درصد 52 بههریک  طلبکاراندرنهایت  .رسندیم خویش

 (.111 :2211 ،2میمکر و 1کاظمی) رسیدند خود سهم یتمام بههریک  ،ممتاز

 در و شده محسوب طلب بر حقی ،ممتاز حق کهاست  شده برداشت یخوببه حقوقی مثال این از

 در کهاست  ممتاز حق کارگران حقوق ،کارخانه یک دربرای مثال،  .دارد وجود حقوقی دیگر امور

 نام به بورس در هک بوده سهامی خریداران برای ممتاز حق .است شده اشاره آن به انگلستان یلاکامن

 کلیه و نداشته آن روند بر یتأثیر فرایند بودنالکترونیکی .اندکرده خریداری ،بهادار ممتاز اوراق

 قائل آن برای ممتاز حق توانینم ،هاشرکت ۀادار در سهام نام انتقال در .است مدنظر قانونی مراحل

 سهام از نیز ممتاز سهام قیمت .شودمی ایجاد حق این ،بهادار اوراق اولیه عرضه موجب به تنها .شد

 .است بیشتر عادی

 .است فراوان بحث ،اندشده شناخته ممتاز سهم گانددهنارائه عنوانبه تبدیلی صنایع اینکه در

 ،هاراهکار این از یکیشده است.  فروشیخام ازمانع  ،کالاها به افزودهارزش افزایش با هدف دولت

 کمتر دولتی هاییتحما دلیل به معمولاً  هاشرکت این .است ولیدیت یهاشرکت برای ممتاز سهام

 دلیل به مادر صنایع .شودمی لحاظ هاآن برای ممتاز حق ،هایهسرما افزایش برای اما ،شده ورشکست

 به کشور این دولتولی  ،دارند قرار ارزان سهام شمول در معمولاً ،محصولات بودنارزان به نیاز

 (.172 :2211 ،3مانسینی) است داده اییژهو اهمیت آوریفر و تبدیلی صنایع

 ممتاز حق با بهادار اوراق و نداشته وجود منعی نیز سهام ارائه بودنالکترونیکی وضعیت مورد در

 به نشدارائه واقع در .دندار فروش و ارائه قابلیت ،سنتی صورت به چه و الکترونیکی صورت به چه

 (.172 :2211 ،5پارک و 4میر) ندارد آن آثار و حقوقی ماهیت بر یتأثیر ،الکترونیکی صورت

 قراردادها تجزیه .1-1

                                                      
1. Kazemi 

2. Mokarrami 
3. Mancini 

4. Meyer 

5. Park 
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 که معناست بدین خلاصه صورت به ،است اسلامی حقوق و فقه در یمهم بحث که قراردادها ۀتجزی

 کل باید ،یارخ صورت در ،باشد شده پرداخت هم با همگی بهای و شده معامله کالا چندین اگر

 وجود قراردادها ۀتجزی حق واقع در .ندارد وجود یئجز فسخ امکان و گیردقرار  ارخی تحت قرارداد

 دو شامل ما کشور در بورس قرارداد ،شد بیان که طورهمان .نیست یهتجزقابل فسخ حق اما ،دارد

 کارگزار بین دوم قرارداد و ،مشتری و کارگزار بین نخست قرارداد :(75 1113 ،یوسفی) است قرارداد

 عمل فسخ حق تجزیه عدم قانون از پیروی به انگلستان .شودمی پرهیز مکررات تکرار از که سبور و

 ابطال موجب کارگزاری انحلال که معنا بدین ؛خواندیم قرارداد یک را بورس معامله کل و کرده

 تانانگلس یلاکامن از مورد این .است فسخقابل که بوده جریان در یواحد قرارداد و شده قراردادها

 دیگر در فسخ حق ،حقوقی مسئله این ۀریش .ندارد وجود بورس دستورات کتاب در و گرفته نشئت

 .است شده داده تعمیم نیز الکترونیک بورس حتی و بورس دنیای به که بوده عادی یقراردادها

 (.75 :2211 ،1کهن) ندارد آن اثر و ماهیت بر یتأثیر ینترکوچک نیز بورس شدنالکترونیکی

 سهام تمامی و شد منحل تخلف دلیل به لندن بورس هاییکارگزار از یکی ،2221 سال در

 این دادگاه که ندکرد اعتراض شاهی دادگاه به مشتریان برخی .رفت فروش به خودخودبه ،مشتریان

 یهادادگاه سوم مقام عنوانبه تجدیدنظر دادگاه در تجدیدنظرخواهی یتنها در کرد. رد را دادخواهی

 بین جانبهسه قرارداد است آمده صادره یرأ در .کرد یخواهفرجام یرأ این به و شد انجام کشور این

 معامله ،بورس هایهمعامل از رکن یک انحلال با و شده انجام بورس و کارگزار ،گذاریهسرما

 و رفته فروش به قهری صورت به فرصت اولین دررو است؛ ازاین نبوده واگذاری یا یهتجزقابل

 یرأ این تفسیر در .است شده داده پایان معامله به واقع در .رسیدند خود پول به گذارانیهرماس

 با که شده گرفته نظر در واحد و جانبهسه صورت به بورس قرارداد که است آمده چنین حقوقی

 (.254 :2211 ،همکاران و 2کرانسون) یابدیم پایان معامله ،عضو یک انحلال

 بهادار اوراق ۀکنندعرضه شرکت انحلال با کهاست  شده مشخص چنین ،متعدد یهامثال در

 بهادار اوراق شدنالکترونیکی .است رسیده فروش به قهری صورت به اوراق و یافته یانپانیز  معامله

 به نسبت ربطیذ مقامات ،قضایی مقامات حکم به و داشته فراهم احکام اجرای برایرا  زمینه نیز

                                                      
1. Cohen 

2. Cranston 
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 (.15 :2222 ،1گائو)کرد  خواهند واریز گذاریهسرما حساب به را آن پول و کرده اقدام اوراق فروش

 دولتی یهاشرکت سهام ارائه لزوم .9-1

 سهام نگهداری حق دولت ،مهم دولتی شرکت سه جزبه ،1335 سال در دولت هیئت تصمیم در

 آن حقوقی یهامثال که دولت نفع به شدهتملک سهام حتی .ندارد را سال پنج از بیش مدت به دولتی

 با .دنرسب فروش به بهادار اوراق صورت به ،مالکیت از پس سالپنج  تا حداکثر باید ،شد بیان تریشپ

 تصمیم به بسته ،دارد خصوصی مدیریت با هدف را هاشرکت فروش قصد دولت اینکه به توجه

 نگاه خود برای را آن سهام درصد 42 حداکثر ،شرکت آن مناسب بازدهی صورت در ،دولت هیئت

 دولتی هاییتحما با عموماً ،دارد قرار آن رأس در فولاد صنایع که مادر تولیدی یهاشرکت .داردیم

 هاشرکت این .هستند کشور تولید موتور سوختو  انددهش تأسیس ،کلان سود از رنظصرف با و

 طرح در دولت رسند.می وشفر به واقعیت از کمتر یمتق با ،گذارانیهسرما ترغیب با هدف معمولاً 

 هاشرکت این ثابت ۀسرمای به دولت یارانه در واقع .است بخشیده حقوقی مبنای اقدام این به خود

 قانونی ،آن بر دولت ابتدایی یتمالک به توجه با .ندنک تأمین را صنعتی خام مواد دنبتواناست تا  بوده

 عنوان هیچ تحت شرکت ثابت سرمایه کاهش همچنین و هاشرکت این کاربری تغییر که شده وضع

 این .گیردیم صورت هدف همین با نیز مدیرههیئت در دولت کرسی حفظ و نیست قبولقابل

 و سیدی) شود تعیین باید ،خرید حین در افراد اهلیت و شده عرضه ،اول بورس در عموماً هاشرکت

 (.11 :1117 ،باقری

 ثبت خود نام به تجاری دیگر شرکت سه ،زیفولادسا بزرگ یهاشرکت از یکی 2227 سال در

 و بورس سازمان آنلاین حسابرسی مبنای بر .انتقال داد هاآن به را خود هاییهسرما یآرامبه و کرد

 پرونده و برد پی قضیه اصل به لندن پلیس ،B و A بورس در بهادار اوراق عرضه ارتباط همچنین

 ضبط دولت نام به هاشرکت سهام ،تجدیدنظر دادگاه حکم به .شد ارسال تجدیدنظر دادگاه به قضایی

 افراد به وکرد  عرضه A بورس در دوباره را شدهیبازساز شرکت ،سال سه از پس یزن دولت .شد

 ممنوع A بورس در دوباره حضور از ،شرکت پیشین سهامداران تمامی .فروخت صلاحیت دارای

                                                      
1. Gao 
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 (.451 :2212 ،همکاران و 1برلی) شدند

 از ،امورات بودنمحرمانه دلیل به .است برانگیزینتحس ،دقیق هاییحسابرس برپلیس  نظارت

 برپلیس  که است آن گواه حقوقی یهامثال اما ؛نیست دسترس در اطلاعی ،پلیس اداره وضعیت

 به را هابورس جایگاه همچنین و هاآن ارتباط و داشته کامل دقت هاشرکت این هاییحسابرس

 انگلستان بورس بودنواقعی به اعتماد روازاین ؛یابدیم را آن اختلاف هرگونه و سنجیده دقیق صورت

بیش  و یافته حضور آن در ،بورس در حضور تسهیل به توجه با خارجی گذارانیهسرما و شده یتتقو

برلی و ) است یرتقدقابل بارهیندرا کشور این پلیس زحمات .اندکرده کمک آن ۀتوسع به از پیش

 (.451: 2212همکاران، 

 موضوع بتواند که یافته اختیاراتی ،قانون این موجب به نیز انگلستان سازییخصوص سازمان

 .کند مندبهره آن مفید آثار از را جامعه و پیگیری را دولتی یهاشرکت شدنخصوصی

 سبدگردانی .2-1

 شده روروبه جدی یلضمع با کشور این ،انگلستان به مهاجران ۀفزایند رشد با میلادی 2222 سال در

 مسلط الکترونیکی امورات به و ندنداشت گذاریسرمایه برایرا  لازم سواد تازه مهاجراناغلب  .بود

 اما ،نداشتند را وضعیت این از سوءاستفاده امکان ،دولتی یهانظارت تحت سبدگردانانهرچند  .نبودند

 بارۀدر یمتعدد یهاگزارش حالیندرع .شریک نبودند زیان در و بود بهادار اوراق سود در شانحقوق

 جذب انگلستان دولت هاییاستس در .داشت وجودبه روش سنتی  سبدگردانان ۀسوءاستفاد

 ردخُ دارانیهسرما را مهاجران ۀعمد که بود حالی در این و بود شدهبینییشپ خارجی گذارانیهسرما

 ،قانون این موجب به .کرد مصوب را بورس جدید قانون ،اییحهلا در دولت روازاین ؛دادندیم تشکیل

 .شد اعلام ممنوع سنتی روش به سبدگردانی پسینازا و شده الکترونیکی سبدگردانی هاییتفعال تمام

 را سودجویان برخی ۀسوءاستفاد راه و بخشید اییژهو اعتبار بورس یکیالکترون فعالیت به اولاً  اقدام این

 خود ۀشدیداریخر اوراق محل از زیان این و بوده شریک وارده نزیا در انسبدگردان اینکه دوم .بست

 محدودیت دلیل به سبدگردانان تعداد اقدام این با .شد محدود نیز هاآن سبدگردانی سهم و شده تأمین

 ،انگلستان بورس به یجادشدها اعتماد بادیگر ازسوی .شد فزاینده اشتغال موجب و داشت رشد ،فعالیت

                                                      
1. Brealey 
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 (.75 :2217 ،1مونوز)شد  سرازیر کشور این به ریبیشت هاییهسرما

 یکالکترون هاییتفعال به بخشیرسمیت در انگلستان حقوقی عمل ینترمهم توانیم را قانون این

 با و بوده یرادا از خالی عمل این شدنیکیالکترون ،کشور این یلاکامن موجب به البته .دانست بورس

 خود به بیشتری حقوقی رسمیت قانون این باهای برخط یتفعال .بود پذیرفته شده اثر و ماهیت حفظ

 درصد ،سهام سود رشد با تا ندکرد بیشتری دلسوزی به موظف را خود سبدگردانان .ندگرفت

 .بود معادل سهام داشتن ،سبدگردانی شرط حالیندرع .شوند صاحب خود برایرا  تریافزون

 ۀسابق خود کار در که یاحرفه افراد و شده حذف بازار از اییرحرفهغ سبدگردانان صورتینبد

 بورس بازار بیشتر رشد ،اقدام این مثبت اثر .شدند عمل این به مجاز ،داشتند بورسی هاییتموفق

 (.75: 2217مونوز، ) بود انگلستان

 و نشده گزارش مورد این در خاصی حقوقی اختلاف ،هایتفعال این شدنِ انجام آنلاین به توجه با

 هاییتفعال بر پلیس دقیق نظارت .یستن موجود رویه وحدت بررسی با هدف حقوقی هپروند

 .است کرده مسدود را بارهیندرا فساد و رانت هرگونهراه  ،شدهانجام

 الکترونیک تجارت .6-1

 قانون و ندارد الکترونیک تجارت مورد در قانونی مستقل صورت به انگلستان ،شد بیان که طورهمان

 این یلاکامن .دانست الکترونیک بورس فعالیت با مرتبط حقوقی منبع تنها توانمی را نسبدگردانا

نوع  بارا  الکترونیکی نوع ماهیت و شناخته رسمیت به را هاهمعامل نوع این کامل صورت به کشور

 شدنالکترونیکی به الزام ،بورس هایهمعامل با مرتبط دولتی فرمان چند در .داندیم یکسان سنتی

 معاملات کامل اعتبار به نیز حقوقی یهامثال بررسی در .کردیم اشاره هاآن از برخی به که شد مطرح

 چنین ،عرفی و نوشته حقوقی منبع هیچ تاکنون و پرداخته شده است الکترونیک صورت به بورس

 کشور این ،انگلستان حقوق بودنعرفی باوجود .است نشمرده نامشروع را بهادار اوراق خرید از نوعی

 قوانین مانند آن مفاد کهاست  شده ملحق الکترونیک تجارت با مرتبط جهانی هایهمعاهد برخی به

 حقوقی ماهیت تشابه که دارد عضویت هاکنوانسیون این بیشترِ در نیز ما کشور .است معتبر داخلی

 انگلستان که شودمی رهاشا ییهاکنوانسیون برخی به. در ادامه شودمی شامل را های الکترونیکمعامله

                                                      
1. Muñoz 
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 .است آن داخلی قوانین مانند شانمفاد و شده ملحق آن به

 آنسیترال .3-6-1

 آنسیترال اعضای 1371 سال در .اندیرفتهپذ را آنسیترال قواعد دو هر انگلستان و ایران ،حاضر حال در

 عمومی جمعم توسط آنسیترال اعضای .اندیافته ارتقا عضو 12 به 2224 سال در و عضو 11 به

 اعضای از یکی عنوانبه 2222 سال تا نیز ایران .شوندمی انتخاب سالشش  برای ملل سازمان

 .است شده انتخاب آنسیترال

 با ارزشهم یامپداده وشده  حذف نوشته مفهوم از بودنکتبی شرط آنسیترال الکترونیکی امضایبا 

 شده مقرر آنسیترال الکترونیکی تجارت ونهنم قانون 1 ماده نخست بند در .گرفته است قرار نوشته

 خواهد محقق یامپداده وسیله به شرط این ،بداند لازم را اطلاعات بودنتوبکم قانون هرگاه» :است

 که جایی» :داردمی اعلام نوشته با یامپداده برابری اصل بیان در قانوناین  1 ماده همچنین «....شد

 ،شودیم مرتفع یامپداده توسط ضرورت این ،باشند مکتوب صورت به اطلاعات کندیم ملزم قانون

 استفادهقابل بعدی مراجعه برای و بوده یدسترسقابل پیام داده در موجود اطلاعات اینکه به مشروط

 اساسی اصل این به ،کندیم القا یامپداده از که طییبس تعریف به توجه با و ماده این استناد به «.باشد

 استفاده با که یامپداده و کاغذی اسنادمیان  تبعیضی نباید ،یامپداده با برخورد مقام در کهاست  هرسید

 ،الکترونیکی دولت توسعه منظور به راستا همین در .شد قائل ،شودیم تولید الکترونیکی ابزارهای از

 شکاه و الکترونیکی اسناد به بخشیدناصالت و الکترونیکی خدمات عرضه و الکترونیکی تجارت

 سند حکم در الکترونیکی سند» :داردمی مقرر کشور توسعه مپنج برنامه 1 ماده ب بند ،کاغذی اسناد

 مفهوم ،تعریف این با «.باشد محرز آن تمامیت و صدور اصالت آنکه بر مشروط ؛است کاغذی

 فضای در نوشته اعتبار همان از یامپداده واست  شده شناخته رسمیت به مجازی فضای در بودنکتبی

 .استشده  برخوردار یرمجازیغ

 ای اعتبار حقوقی اثر» :داردیم مقرر یامپداده شناختنرسمیتبه بیان در آنسیترال انونق 5 ماده

این  .«گیرند قرار انکار مورد ،هستند یامپداده صورت به اینکه صرف به نباید اطلاعات اجرایی یتقابل

 یعنی ،شود واقع تبعیض مورد نباید هایامپداده ،آن ساسا بر که کندیم تشریح را یاساس یاصل ماده

 قانونی هایتمامی الزام ماده این .شد قائل تفاوتی رسیدگینظر  از کاغذی ادناس و یامپداده میاننباید 
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 اعتبار ،تأثیر» اینکه یانب با ماده این دیگر عبارت به .شودیم شامل را اصل ۀنسخ ای نوشته یک ۀدربار

 سعی ،«است یامپداده یک شکل به کهباشد  دلیل بدین صرفاً نباید اطلاعات قانونیـ  اجرایی یتقابل ای

قرار  مورد پذیرش کاغذی سند تاکنون کهدارد  مواردی در یامپداده حقوقی شناختنرسمیتبه بیان در

 .شدیم گرفته

 نظام در یامپداده پذیرش و مقبولیت بیان در آنسیترال الکترونیکی تجارت نمونه قانون 3 ماده

 حقوقی قواعد از یکیچهنباید  ،دعوا اثبات ادله نظام در» :داردیم بیان دعوا اثبات ادله حقوقی

 یک اینکه صرف به (الف :دنکن انکار را یامپداده پذیرش قابلیت و مقبولیت ،یجادشدها دلیل عنوانبه

 که باشد دلیلی بهترین اگر ؛نیست یاصل نسخه قالب در یامپداده که دلیل این به (ب ؛است پیام

 .«کندیم اقامه زمینه این در را آن شخص

 برای الکترونیکی تجارت مورد در احکاماین  پذیرش ،نهاد این در انگلستان عضویت به توجه با

 وجود بهادار اوراق بورس الکترونیکی خرید مورد در قواعد این تعمیم قابلیت و بوده اجباری کشور

 خودداری مورد این در نوشته قانون تدوین از ،کشور این حقوق بودنعرفی به توجه با تهالب که دارد

 ،بورس امورات در آن شناختنرسمیتبه ،انسیترال به کشور این تعهدات به توجه باولی  ،است شده

 .ی استضرور کشور برای

 3960 مصوب کالا بیع یالمللنیب کنوانسیون .1-6-1

 قرار مختلف کشورهای در آنان تجارت محل که طرفین میان کالا بیع ردادهایقرا بر کنوانسیون این

 کهیدرصورت یا باشند متعاهد کشورهای ءجز مزبور کشورهای ؛ البته چنانچهشودیم اعمال ،دارد

 این .شود متعاهد کشورهای از یکی یحقوق اعمال به منجر ،خصوصی المللینب حقوق قواعد

 قرارداد از مزبور واقعیت کهیمادام ،دارد قرار مختلف کشورهای در ینطرف تجارت محل که واقعیت

 آن از پیش یزمان هر یا قرارداد انعقاد زمان در هاآن توسط شدهارائه اطلاعات یا آنان معاملات از یا

 تجاری یا مدنی خصوصیت نیز و قرارداد طرفین تابعیت .گیرد قرار مورد توجه نباید ،نباشد معلوم

 (.12 :1135 ،هاشمی) گرفت نخواهد قرار مدنظر کنوانسیون این قلمرو تعیین در ،قرارداد اب طرفین

 تولید ای ساخته باید که کالایی تأمین بر ناظر قراردادهای کهاست  شده یانب یدیگر بخش در

 ساخت برای لازم مواد اساسی قسمت تأمین کالا ۀدهندسفارش اینکه مگر ؛شود تلقی بیع باید ،دنشو
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 تعهدات عمده قسمت آن در که قراردادهایی بر حاضر کنوانسیون .گیرد عهده رب را کالا تولید ای

 مفاد در .شودنمی اعمال ،است خدمات سایر ای کار نیروی تأمین شامل ،کندیم تهیه را کالا که طرفی

 ازی نشده ول الکترونیکی قراردادهای مشروعیت مورد در بحثی رسمی صورت به ،کنوانسیون این

 مرتبط دعاوی در و عرفی حقوق در بارها ،اساس این بر .استشده  برده نام متعارف قراردادهای واژه

 مطابق گرفت نتیجه توانیم بر این اساس .است شده اشاره کالا بیع با مرتبط مفاد به ،الکترونیک بیع با

 در مسئله این .است یکسان آن سنتی نوع با الکترونیک قراردادهای آثار و ماهیت ،کنوانسیون این مفاد

 این در المللینب بیع عمومات اینکه به توجه با .است شده مشاهده بارها ،کنوانسیون به هااستناد عرف

 استناد آن عمومی مفاد به ،الکترونیک بیع با مرتبط موارد در توانیم ،است شده مشاهده کنوانسیون

 (.45 :1112 ،پورچنگیز و نژادییملا)کرد 

 دو هر برایآن  قواعد ازپیروی  و داشته عضویت کنوانسیون این در دو هر انگلستان و نایرا

 .دارد ضرورت کشور

 خصوصی حقوق وحدت برای یالمللنیب همؤسس .1-6-1

 با هدف که است دیگری المللیبین سازمان ،خصوصی حقوق وحدت برای المللیینب مؤسسه

 این هستند. همؤسس این عضو دو هر انگلستان و ایران .کندیم فعالیت فرامرزی تجاری قواعد کردنهماهنگ

 بر تحقیق و مطالعه سال بیست از پس را تجاری قراردادهای اصولتأسیس شد،  1331 سالکه در  سازمان

 تجاری قراردادهای اطراف .کندیم ارائه مختلف حقوقی هاییستمس قراردادهای حقوق قواعد مبنای

 و ملی محاکم در را آن ترتیببدین و برگزینند خود قرارداد بر حاکم قانون عنوانبه ار مجموعه این توانندیم

 الکترونیکی تجارت به یااشاره «تجاری قراردادهای صولا» اگرچه .کنند الاجرالازم المللیینب هاییداور

 در .شود شامل نیز را الکترونیکی قراردادهای تواندیم آن تفسیر که است فراگیر چنان اصول اینولی  ،ندارد

 رشد به ،اندبرده میان از را المللیینب قراردادهای اجرای و ریتفس در موجود هایابهام اصول این که حدی آن

 (.41 :1114 ،نژادمصلی) رسانندیم یاری نیز الکترونیکی تجارت

 اروپا اتحادیه .4-6-1

 .است کردهوضع  الکترونیکی جارتت در زمینه یمتعدد یهادستورالعمل تاکنون اروپا اتحادیه

 تضمین را امر این ،است الکترونیکی تجارت یگذارقانون یمشخط بیانگر که 1337 دستورالعمل
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 در تضمیناین  .داشت نخواهد وجود الکترونیکی تجارت برای مانعی داخلی بازار در که کندیم

 دستورالعمل به توانیم جمله از ؛یردگیم قرار تأکید مورد نیز اروپا اتحادیه بعدی یهادستورالعمل

 انعقاد یتصلاح با مرتبط مسائل ینترمهم یگوپاسخ خواهدیم کهاشاره کرد  الکترونیکی تجارت

 جایگزینعنوان به را آن که الکترونیکی یامضا دستورالعملیا  و ،باشد هاواسطه ولیتئمس و قراردادها

 تجارت برای قواعد وضع ینهزم در اروپا دیهاتحا اقدامات دیگر از .پذیردیم دستی یامضا

 ،الکترونیکی طریق از یافتهانعقاد قراردادهای در که است دور راه فروش دستورالعمل ،الکترونیکی

 کشورهای از اروپا اتحادیه یهادستورالعمل .آوردیم عمل به مشتری از را یتوجهقابل هاییتحما

 ،اروپا اتحادیه از انگلستان خروج وجود با .کنند هماهنگ اتحادیه با را خود قوانین خواهدیم عضو

 این در عضویت هاسال واسطه به چراکه ،دندار جای کشور عرفی حقوق در هم هنوز قواعداین 

 دارای کشور این عرفی حقوق نظام دررو ازاین و شده صادر هاآن ۀواسط به زیادی احکام ،اتحادیه

 (.51 :2172 ،همکاران و 1کورپلا) است اعتبار

 گذارانهیسرما اهلیت .9-1

 یشخص هر عادی صورت به .است نکرده یینتع گذارانیهسرما برای سنی شرط انگلستان حقوق

 که بهادار اوراق خرید هاییتفعال بر کشور این پلیس دقیق نظارت اما ،شود وارد بورس به تواندیم

 .است کرده فراهم را افراد اهلیت سلب انامک ،است یرپذامکان آن شدنالکترونیکی ۀسای در البته

 هاییگیریپ با .شد سالهسه پسری مشکوک معاملات متوجه ،لیورپول پلیس ،2212 سال در

 کرده خریداری هایییهسرما ،کودکچهار  پاسپورت از استفاده با فردی شد متوجه پلیس یکیالکترون

 موقت توقیف از پس ،شاهی دادگاه حکم به .نشود وی ثروت متوجهقانون  و فرار کند مالیات از تا

 فرار هدف باکرد  اعتراف در نهایت و گرفت قرار ییبازجو تحت و بازداشت متهم ،بهادار اوراق

 را وی علت ینا به پلیس کهاست  کردهینم فکر و کرده کودک چند نام از استفاده به اقدام ،مالیاتی

 مجاز ،مالیات کسر از پس و ،منتقل فرد همین نام به اموال ،شاهی دادگاه رییس حکم به .کند تعقیب

 (.41 :2211 ،همکاران و 2کلارکسون) شد فعالیت ۀادام به

 اهلیت با مرتبط مشخص قانون تدوین عدم که شودمی مشخص یخوببه ،حقوقی مثال این از

                                                      
1. Korpela 

2. Clarkson 
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 ؛کندیم پیگیری را مشکوک معاملات پلیس و نیست معامله در مطلق آزادی بر دلیل ،گذارانیهسرما

 .شود همراه ییقضا برخورد با تواندیم ،افراد نام از سوءاستفاده هرگونه روازاین

 پرونده ،پلیس پیگیری با .ه بودشد مسن فرد چند مالی گردش متوجه پلیس نیز 2214 سال در

 متوجه ،مسن فرد چند همان بازداشت با و گرفت تعقیب مجوز شاهی دادگاه از ،ییشوپول به محتمل

 ،سادگی اساس بر و نداشته اطلاعی قضیه اصل از مسن افراد .شد هاآن بانکی یهاحساب شدنهاجار

 سرنخ ،پلیس پیگیری با .کردندمی دریافت مبلغی ماهیانه ،نفر چند به خود خالی حساب سپردن ضمن

 (.75 :2211 ،1بسمانیه)شد  دستگیر ییشوپول باند ۀسردست درنهایت و شد گرفته دست به ماجرا

 حتی ،اهلیت وضعیت یبررس عدم از جدا شودمی مشخص یخوببه نیز حقوقی مثال این از

 تمامی بر دقیق نظارت .شود رهگیری پلیس توسطتواند یم ،نامشروع مقاصد با یااجاره یهاحساب

 بودنسنتی صورت در یعتاًطب .است یشستاقابل و بوده یزدنمثال ،کشور این برخط هاییتفعال

 .دادینم را دقیقی هاییبررس چنین ۀاجاز انگلستان پلیس ظرفیت ،یبورس هایهمعامل

 دارای ،بود شده بورس وارد جامعه در اخلالگری یشینهسوءپ باکه  فردی دیگر حقوقی مثال در

 فرد این شد مشخص پلیس بررسی با .گرفت رقرا لندن پلیس شک مورد و بود بالایی حساب گردش

 بازداشت اول ردیف متهم ،شاهی دادگاه مجوز بادر نهایت  و قرار گرفته شوافراد پول استخدام در

 (.75: 2211بسمانیه، ) شد

 چنین اما ،نیست دست در اطلاعاتی انگلستان پلیس داخلی ماهیت از ،شد بیان که طورهمان

 موجب ،قضایی پیگرد ۀسابق هرچند .نگردیم بیشتری دقت با یشینهسوءپ یدارا افراد به که آیدیبرم

 ماجرای سرنخ توانیم ،هایتفعال بر نظارت شدنریز با اما ،شودنمی بورس در حضور ممنوعیت

 .ی را یافتدیگر

 انگلستان و ایران حقوق در بورس معاملات ماهیت تطبیق .1

 دیدگاه از مورد این نیز تریشپ .شد بررسی انگلستان حقوق دیدگاه از بورس های الکترونیکمعامله

 در .شد مشخص ،بورس حقوقی یهانظام ازهریک  ضعف و قوت نقاطو  یبررس یرانا حقوق

 بهادار اوراق های الکترونیکیمعامله حقوقی ماهیت تطبیق به نسبتباید  پژوهش هدف پایه بر ،اینجا

                                                      
1. Basimanyane 
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 .شود بحث حقوقی نظام دو در

 هاهمعامل شدنالکترونیکی .3-1

 .است بورس در بهادار اوراق های الکترونیکیمعامله سازوکار بررسیحاضر  پژوهش اصلی هدف

 .است معتبر سنتی هایهمعامل مانندِ بورس های برخطمعامله داد نشان ،کشورمان حقوقی منابع بررسی

 به توجه با و نداشته مستقلی منبع ،بهادار اوراق فروش شدنبرخط مورد در انگلستان داخلی حقوق

 شناخته رسمیت به را معاملات فرایند شدنالکترونیکی ،مهم کنوانسیون چند در کشور این عضویت

 و بورسی تخلفات پیرامون شدهانجام هایهمحاکم مورد در کشور این لایکامن بررسی .است

 سازوکار بر حاکم قانون اصل اهمیت از نشان ،بورس معاملات با مرتبط حقوقی دعاوی همچنین

 به .شود رعایت باید که است بهادار اوراق روشف بر حاکم حقوقی عرف این در واقع .دارد بورس

 آن حقوقی بررسی رویه در نه وتغییر کرده  فعالیت ماهیت نه ،سازوکار این شدنالکترونیکی صرف

 تجارت با مرتبط یهاکنوانسیون در انگلستان عضویت واسطه به مورد این .است بوده مؤثر

 شدنالکترونیکی واسطه به را عمل خود هیتما که است کشور این یلاکامن همچنین و الکترونیک

 .است دانسته تغییریب آن

 ،آن در الکترونیک رسمیت مبنای اما ،فرماستحکم کامل صورت به وضعیت این نیز ما کشور در

 صراحتبه کهاست  داخلی قوانین سپس و فقهی منابع ،شدهپذیرفته المللیینب یهاکنوانسیون بر علاوه

 بر کشورمان ییقضا نظام در واقع .اندکرده تشریح حقوقی دیدگاه از را ترونیکیالک تجارت سازوکار

 ،لاکامن و عرفی حقوق مبنای بر انگلستان نظام و ؛فقهی منابع از تأثرم ،مکتوب و نوشته حقوق مبنای

 توسط نیز الکترونیک تجارت یهاکنوانسیون بیشترِ .اندشناخته رسمیت به را هاهمعامل شدنالکترونیکی

 کشور داخلی قانون عنوانبه ینکها یتدرنها و اندشده شناخته رسمیت به انگلستان و ایران کشور دو هر

 شده شناخته رسمیت به هاهمعامل فرایند شدنالکترونیکی ،داخلی نظام در ،آن موجب به و بوده معتبر

 متفاوت روزمره هایهمعامل لفمخت انواع با را بورس بهادار های اوراقمعامله اندانحقوق برخی .است

 ،شبهه این به پاسخ در .دانندینم صادق مورد این در را هاهمعامل شدنالکترونیکی ،مبنا همین بر و دانسته

 به کهاست  شده یبررس مشروع نامعین قراردادهای عقد در آزادی همچنین و هاهمعامل صحت شرایط

 عنوان از هاهمعامل نوع این خروج موجب یعاد هایهلمعام با بورس هایهمعامل یهاتفاوت ،آن موجب
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 .است صادق آن بر بیع حقوقی و فقهی احکام و نشده قرارداد

 و ایران حقوق در مهمی مشترک ۀنکت ،بورس امورات شدنالکترونیکی حقوقی ماهیت بررسی

 شدنکترونیکیال اصل کشور دو هر .یافتزمینه  این در تفاوتی توانینم تقریباً واست  انگلستان

 با بورس بهادار های اوراقمعامله حقوقی اثر و ماهیتاند. شناخته رسمیت به را بورس هایهمعامل

 .شد مشاهده نیز حقوقی یهامثال ذکر با مسئله این .است تأثیریب آن شدنالکترونیکی

 ،بورس شدنالکترونیکی حقوقی موانع رفع با .است اجرایی امور در سهولت ،مهم این قوت ۀنقط

 به را مدیریت در سهولت و قرار گرفته عمل ابزار تغییر از تأثرم ،زمینه این در اجرایی مسئله هرگونه

 بورس هاییتفعال بر انگلستان پلیس دائمی نظارت ،شد بیان که طورهمان .کندمی هدیه مجریه قوه

 هایلیونم شاید و هزاران روزانه نیز ما کشور در .است ممکن آن شدنالکترونیکی واسطه به تنها

 حجم اندازه هر .است فرایند شدنالکترونیکی ۀواسط به نیز مهم این که شودمی انجام بورسی معامله

 قوت نقاط به اینجا در .دارد مهمی تأثیر کشور اقتصاد بر ،شود بیشتر بهادار های اوراقمعامله

 نشدالکترونیکی مزایای از انگلستان و انایر کشور دو هر .شد اشاره بورس معاملات شدنالکترونیکی

 شدنالکترونیکی ،منطق پایه بر کهاست  بوده یگذارقانون نظام ۀواسط بهاین  و اندبرده بهره ،بورس

 .است شناخته رسمیت به را هاهمعامل

 شدنبرخط اجرایی قانون در .است متخلف افراد نفوذ امکان ها،معامله شدنالکترونیکی ضعفنقطه

 هرگاه کهاست  شده بیان صراحتبه و بینییشپ ضعفنقطه این با مقابله راهکار ،کشورمان در رسبو

 تعلیق حالت رفع مشکل به زمان تا هاهمعامل نوع این ،آمد پدید مشکلی های برخطمعامله روند در

 مورد نای در انگلستان .کنند اقدم مشکل رفع به نسبت وقت اسرع در اندموظف مسئولان و درآمده

 تعلیق اختیار دولتدر صورت بروز مشکل فنی، به دستور مقامات مافوق،  اما ،ندارد خاصی قانون

 .است مشهود کشور دو بورس حقوق تشابه هم باز ینجاا در .دارد را بورس معاملات موقت

 شدنالکترونیکی مورد در انگلستان با کشورمان حقوقی نظام گرفت نتیجه توانیم یتدرنها

 به نسبت ،یکسان دیدگاه با و نداشته یگذارقانون در تفاوتی هیچ ،بورس بهادار های اوراقلهمعام

 دو در حقوقی استناد مبنای تنها .داشت خواهد نیز یکسانی حقوقی آثار و کرده اقدام آن ماهیت تبیین

 این ۀکنندیینتع ،لاکامن مبنای انگلستان در و نوشته حقوق و فقه مبنای ،ایران در دارد. تفاوت کشور

 .برندمی را لازم ۀبهر بورس شدنیکیالکترون مزایای از که هاستسال کشور دو هر و است مورد
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 هاهمعامل بر نظارت .1-1

های معامله بر دائمی نظارت حق پلیس ،انگلستان دولت دستور یهپا بر ،شد بیان که طورهمان

 را مسلح نیروهای کل فرماندهی دولت که ستا آن مبنای بر دائمی حق این .رددا را الکترونیک

 انگذارقانون ،لاکامن مبنای بر .دارند حضور دولت در وزارتخانه یک مانندِ نظامیان و است دارعهده

 کشور در .ه استشد تعیین عرفی قانون صورت به روازاین و نکرده مخالفتی دستور این با کشور این

 را لازم دستورات مورد ینا در تواندینم دولت و قلاب هستندان رهبر فرمان تحت مسلح نیروهای ،ما

 مرجع رضایت با تنها ،مرتبط اطلاعات کلیه به دسترسی ،نوشته حقوق مبنای بر .کند صادر پلیس به

 بررسی به مجاز ،قضایی مراجع مجوز بدون پلیس نیز حاضر حال در است. یرپذامکان ییقضا

با  جز که است معاملات آنلاین ناظر ،بورس سازمان خود تنها .تنیس بهادار اوراق های برخطمعامله

 .دهد قرار دیگری حقوقی و حقیقی شخص اختیار در را لازم اطلاعات تواندنمی قضایی حکم

 ،آن بر دائمی نظارت و است حفاظت دارای افراد شخصی حریم ،اندانحقوق اکثریت ۀعقید به

 فنی هاییرساختز بودنمناسب صورت در حالنیدرع .رودبه شمار می شهروندی حقوق نقض

 هزینه و وقت در ییجوصرفه همچنین .ندارد وجود دائمی نظارت به نیازی عادی حالت در ،کشور

 ورود قضیه به ضرورتدارد و باید بنا به  ضرورت کشور کنونی شرایط به توجه با ،انتظامی نیروی

 ورود تشخیص با .دانست کشورمان حقوقی نظام توجهم را قوت نقطه توانیم مورد این در .کنند پیدا

مشابه  کهکند می معلق را الکترونیکی هاییتفعال سرعتبه بورس سازمان ،برخط سیستم به غیرمجاز

 موفق صورت به بیشتر ما کشور در ،بورس با مرتبط یهاجرم کشف .است انگلستان پلیسعملکردِ 

 نیامتخلف دستگیری به اغلب ،مشکوک هایهمعامل رییگیپ از پس که معنا بدین .است شده انجام

 امکانات از روازاین ؛است بازگشته هاهمعامل دنیای به آرامش ها،آن حذف با کهاست  شده منتهی

 .است شده حداکثری ۀاستفاد ،نظارتی

 هایمثال در که طورهماناندکی دارد.  موفقیت مشکوک هایهمعامل بررسی در انگلستان پلیس

 منتهی هاآن اتهام رفع به یتدرنها ،نامتهم مورد در کافی مدارکنیاوردنِ دستبه ،شد اشاره حقوقی

 قضیه به اقتصادی و مدیریتی دیدگاه از اگر .است پلیس انرژی رفتهدر معنای به این و شده

 رکزیم بانک مثلاً  .باشد مرتبط مشکوک موارد به تنها باید آنلاین معاملات بر نظارت ،شود نگریسته

 برای ،لزوم صورت در و کندمی بررسی هستند ییشوپول به مشکوک کهرا  نامعقولی یهاتراکنش
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 موقتی یمسدودساز به مرکزی بانک اختیارات .کندمی دریافت ییقضا مجوز ،نامتخلف با برخورد

 اما ،دارد را آن موقت مسدودسازی اختیار ،بالا یهاتراکنش به ظن صورت در و بوده محدود حساب

 مفاسد با مبارزه پلیس همکاری همچنین و تحقیقات ثمررسیدنبه صورت در و ییقضا مجوز از پس

 .است یرپذامکان نامتخلف با برخورد هرگونه ،اقتصادی

 به بنا که مواردی تنها وشود انجام می رویه همین با بورس متخلفان با برخوردنیز  ما کشور در

 و اقتصادی مفاسد با مبارزه پلیس همکاری با ،شوندیم اختهشن مشکوک ،بورس سازمان معیارهای

 ،عمل این رسدیم نظر به .پذیردصورت می کشور کل یا استان ،شهرستان دادستانی مجوز همچنین

 در افراد حقوق همچنین .است معقول اجرایی دیدگاه از و کرده بهینه را نظارت ۀهزین و وقت

 با اما ،رسید خواهد حداقل به انتظامی عملیات ناموفق اردمو و شودمی حفظ اطلاعات بودنشخصی

 به ،پلیس ۀسرمای و هزینه و وقت رفتهدر ضمن ،است گرفته یشپ در انگلستان پلیس که اییهرو

 یهامثال بررسی در .یابدمی افزایش ،پلیس ناموفق هاییاتعمل و شده تجاوز افراد خصوصی حریم

 از 2211 و 2212 ،2221 ،1333 یهاسال در بارچندین پلیس که ماند ناگفته مطلب این ،حقوقی

 :2211 ،همکاران و بل) گرفت رسمی اخطار ،ناموفق انتظامی عملیات بابت کشور این عیانا مجلس

 باید ،نشود مشخص آن حقوقی چهارچوب و محدود پلیس اختیارات تا ،اندانحقوق ۀعقید به (.12

 .باشیمآن  ناموفق هاییاتعمل شاهد هم باز

برخی  باوجودیران است ـ ادر  یقوت نقطه ،بورس هایهمعامل بر نظارت وضعیت اینکه نهایی ۀنتیج

 .است متصور آن برای مشکلاتی وشود می محسوب ضعفنقطه انگلستان پلیس در و ـ مشکلات

 سهام فروش رویه .1-1

 انتشار طریق از تنها تشرک یک سهامفروش  ،در انگلستان بورس بندیتقسیم قانون تصویب از پس

 .شد داده توضیحدر انگلستان  گانهسه یهابورس مورد در .است یرپذامکان بورس در و بهادار اوراق

 منتظر A بورس سالن در خریدار ،بورس از خارج در فروشنده و خریدار بین توافق صورت در

 .دارد وجود ریسک مورد این در هم باز کند. البته خریداری سرعتاست تا آن را به سهام ۀاولی عرضه

 وجود هاشرکت ثبت اداره در و خاص سهامی قالب در شرکت سهام فروش امکان ما کشور در

 صورت حسابدار توسط قیمت تعیین .دارد یقانون وجاهت نیز بهادار اوراق صورت به واگذاری .دارد
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 در بورس سازمان که ایران در غیرقانونی هاییواگذار .است بیشتر مورد این در فساد امکان و گرفته

 گذارقانون و دارد ایران در مدیریت رویه این ناکارآمدی از نشان ،است داشته نقش آنان از برخی

 یافتن موجب نیز یگذارقانون یهاتلاش .ببندد مورد این دررا  فساد یهاروزنهاست  نتوانستهتاکنون 

 تعیین .است شده تعبیر (پاهشت) 1اختاپوس منا با آن از که شده نامفسد برای دیگری هایراهکار

 بهادار اوراق بورس در انحصار و پردهپشت هایهمعامل ،هاشرکت برای غیرواقعی هاییمتق

 در واقع .است آورده وجود به را ایران در تولید مافیای و داده هم دستبهدست همگی ،هاشرکت

 برخی برای را فسادامکان  (،سنتی یا ترونیکیالک) بهادار اوراق طریق از هاشرکت سهام واگذاری

 .است ساخته مهیا نامفسد

 ارزش .دهند انجام گانهسه یهابورس در را سهام هایهمعاملهستند  ملزم هاشرکت ،انگلستان در

 توجه با البته .ندارد وجود واگذاری امکان آن از یرغ و شده یینتع آن واقعی بازدهی اساس بر شرکت

 تصاحب برای طمع و رخ داده است کمتر دولتی سهام واگذاری ،کشور این در دولت بودنکوچک به

 حتی ،شد بیان که طورهمان .است رسیده کمترین میزان به ،قیمت حداقل به هاشرکت این

 پس سالپنج  حداکثر ،خصوصی مدیریت با هدف را خود سهام بیشتر اندموظف دولتی یهاشرکت

 و نداشته را قانون از سوءاستفاده امکان سودجویان که است چنینینا .کنند واگذار ،تصاحب از

در نهایت  وشود انجام می واقعی یمتق با غیردولتی و دولتی هایشرکت سهام بهادار اوراق روشف

 .است اندک بسیار واقعی مقدار با شدهیداریخر قیمت اختلاف

 گرفته را مشابه هاییخواررانت یوجل ،هاشرکت هایهمعامل اطلاعات یسازشفاف ،دیگرازسوی

 این در فساد منافذ ینتربزرگ عمل در ،تولید یریگگروگان با مبارزه قانون تصویب باانگلستان  .است

 خالی جای ،انگلستان در تولید یریگگروگان با مرتبط حقوقی یهامثال بررسی با .است بسته را مسیر

 دوران از پسویژه به داخلی تولیدات رشد به کشور ازنی به توجه با .شودمی احساس ایران در آن

 سوءاستفاده از مانع نتوانسته اما ،است بوده تولید به تشویق یراستا در قوانین ۀهم ،تحریم

 داشته گسترش ،آن با مبارزه حقوقی خلأ دلیل به عمل در تولید بر حاکم فساد .شود تولیدکنندگان

 .است بوده همراه مختلف یهازدن دور با ،آن با مقابله یئجز قوانین واست 

 نوع ویژهبه تولیدکنندگان با مدارا نیازمند شدتبه ،حاضر حال در کشورمان اقتصادی وضعیت

                                                      
1. Octopoda 
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 ،انگلستان اقتصاد .هستند اجرایی قوانین برخی در تعدیل به مجبور کار ۀادار مسئولان واست  آن کلان

 تولیدکنندگان مقابل در ایستادگی توان ،تدول مالی بنیه همچنین و حجم و وسعت به توجه با

 .است گرفته را تولیدکنندگان ۀسوءاستفادجلوی  قانون تصویب با جهت همین به و دارد را متخلف

به حساب  ضعف ما کشور حقوق در اما ،شودمی محسوب قوت نقطه انگلستان حقوق در مورد این

 یقانون تدوین به نیاز ،متخلفان توسط قانون زدندور و انگذارقانون یهاتلاش به توجه با .آیدمی

 .شودمی احساسزمینه  این در جامع

 سبدگردانی .4-1

 به .کرد زیان در شراکت به ملزم را سبدگردانان ،جهان بورس تاریخ در بارنخستین برای انگلستان

 کشری زیان و سود در باید سبدگردانان ،دارد قانونی وجاهت که دولت اجرایی دستور موجب

 بستن و بیشتر سود برای سبدگردانان بیشتر تلاش ،قانون این وضع از اصلی هدف شکیب .باشند

 در قانون این ما کشور در .است اوراق منتشرکنندگان و سبدگردانان بین رابطه در فساد و رانت

 ممنوع سبدگردان برای سقفی چنین تعیین ،بورس قانون موجب به و ندارد رسمیت حاضر حال

 در سبدگردان .کند اجرایی را طرحی چنین ،اجرایی قوانین موجب به تواندینم نیز دولت و است

 ،اندانحقوق از یاعده ،مسئله این توجیه در .ندارد سهمی زیان در اما ،است شریک حاصله سود

 احتمال آن هایتوصیهبا  ،مشاور یکبسته به میزان تجربۀ  .دانندیم اقتصادی مشاور را سبدگردانان

 وکارکسب دیدگاه از .نیست طرح موفقیت عدم متوجه خاصی مسئولیت و یابدمی افزایش موفقیت

 وکارکسب به شهاییتموفق با کارآزموده سبدگردان است، اقتصادی دیدگاه ۀزیرمجموع خود که

 سبدگردان یک اعتبار در واقع .زندیم زیان آن به ،پیاپی یهاشکست صورت در و داده رونق خود

 صورت به زیان در شدنسهیم مسئولیت روازاین ؛شودمی سنجیده وی اقتصادی هاییتموفق با

 در سبدگردان دانستنمسئول ،غربی اندانحقوق عقیده به هرچند .نیست مرتبط وی به مستقیم

 سبدگردانی در انحصار موجب عمل این اما ،کندمی افزون را موفقیت برای وی تلاش ،شکست

 مافیای تشکیل با مدتی از پس وشوند وارد می صحنه این به کمتر نوپا افراد کهیطوربه شود؛می

این امر  یهانشانهنخستین  اکنونهمکنند. می خالی شانه غرامت پرداخت مسئولیت از ،سبدگردانی

 .شودمی مشاهده لندن لیورپول بورس در
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 ،شراکت در سبدگردان ندانستمسئول ،شود نگریسته قضیه به اسلامی حقوق دیدگاه از اگر

 دلیل به هرچند .گرفت خواهد قرار فقها برخی انتقاد مورددارد و  ربا و قمار باهایی شباهت

 عقد بودنصحیح به توجه با .ندارد وجود مورد ینا در فقهی اظهارنظر هنوز ،موضوع جدیدبودن

 بیمه اکنونهم .کرد جبران را گذاریسرمایه از ناشی هاییانز توانیم عقد این واسطه به تنها ،بیمه

 چنین یاندازراه با بتوان اگر .است مورد بحث موضوع به حاضر سازوکار ینترنزدیک ،بانکی سپرده

 .است ایراد از خالی نظر به ،کرد اقدام گذاریسرمایه دهیزیان ریسک حذف به نسبت ،سازوکاری

 نامهآیین و 1114 مصوب بورس نقانو واست  نشده مصوب مورد این در قانونی هنوز هرحالبه

 حقوقی وضعیترسد می نظر به .اندکرده مشخص را سبدگردانی تعریف ،1113 مصوب آن اجرایی

 اما ،دارد مطابقت شرعی و فقهی معیارهای با و شودمی محسوب قوت نقطه ،ما کشور در حاضر

 تواندیم اییمهب زیرساخت نبود به توجه با ،است شده اجرا قانونی صورت به انگلستان در که وضعی

 از مورد این روازاین ؛دهد افزایش را قانونی فرار راهکار ،عمل در و کند ایجاد ییهارانت آینده در

 .شودمی محسوب انگلستان حقوقی سیستم ضعف نقاط

 ممتاز سهام .1-1

 لاکامن حقوق به آن ۀریش واست  شده مشاهده بورس از خارج امور در سهم بودنممتاز مسئله

 سهم بودنممتاز اما ،دارند نظراتفاق بدهکاری بودنممتاز بر ما کشور اندانحقوق .گرددبازمی

 سهم بودنممتاز تعیین در انگلستان دولت اقدام .است نگرفته قرار مورد بحث تاکنون شدهیداریخر

 .شودمی محسوب لاییکامن عرف و دارد کهن هایگذارییهسرما در ریشه ،بهادار اوراق برخی

 تاکنون و انددانسته جایز را آن ،اقتصاد و دولت برای اقدام این منافع به توجه با کشور این اندانحقوق

 آن خطرپذیری کاهش معنای به سهم بودنممتاز ،اسلامی فقه یدگاهد از .استنشده  آن با یمخالفت

 اظهارنظر مورد تاکنون مسئله این البته .بردیم سؤال زیر را سرمایه و کار مشارکت اساس که است

 حاضر حال در اما ،است شده مورد بحث این در ،ربا با مرتبط عمومی ادله به توجه با و نگرفته قرار

 اوراق توزیع در که ممتاز عناوین .ندارد قانونی وجاهت ،خاص یاعده برای سهم یک شدنممتاز

 به اوراق انتشار محل و است هاحساب دیگر نسبت به بیشتر سود معنای به ،شودمی مشاهده بانکی

 تفاوت ،انگلستان و ایران در بهادار اوراق شدنممتاز ماهیت .است متفاوت کاملاً دیگر اوراق نسبت

 ،انگلستان دولت رویه .شودمی ممتاز آن از بخشی ،سهام انتشار مشترک محل از ،انگلستان در و دارد
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 ما کشور در .دهدیم سوق ممتازیرغ سهام سمت به را آن واست  کرده تأثرم را پذیرییسکر توزیع

 قوت نقطه مورد این .دارد اوراق دیگر از مستقلی ریسک خود که است ممتاز ،اوراق انتشار محل

 .آیدبه شمار می در انگلستان تبعیض و ضعف نوعی و ،در ایران حقوقی

 گیرینتیجه

به  ذیل هاییافته ،پژوهش هایهفرضی و هاشپرس دائمی نظارت با ،شدهمطرح مباحث بهتوجه  با

 اند:دست آمده

 بیع از را آن ،بورس هایمعامله خاص هاییژگیو دلیل به که حقوقی و فقهی بههشُ به توجه با. 1

 هاهمعامل صحت شرایط ۀهم ،بورس هایهمعامل داد نشان هایبررس ،کندمی جدا عادی هایهمعامل و

 عنوانبه یجهنت در واست  کامل مشروعیت دارای ،قراردادها آزادی اصل به بنا واست  کرده رعایت را

 ؛شودیم قراردادها حقوق قواعد مشمول ،معامله نوع یک

 و کارگزار و مشتری بین) معامله دو شامل بورس بهادار های اوراقمعامله ،ما کشور حقوق در. 2

 که شودیم تلقی یواحد ۀمعامل ،نانگلستا حقوق در و است (بورس سازمان و کارگزار بین سپس

 ؛است شده رعایت کشور دو حقوق در قراردادها فسخ حق پذیریناتجزیه قواعد

به  معامله شدنالکترونیکی ،است بازتاب یافته کشورمان قانون در که فقهی قواعد موجب به. 1

 دارای ،بورس یکیهای الکترونمعامله روازاین ؛است صحیح ،آن اثر و ماهیت بر نداشتنتأثیر شرط

 وضعیت تغییر بر معامله شدنالکترونیکی .دارند و داشته سنتی هایهمعامل که است اعتباری همان

 ؛است نبوده مؤثر آن حقوقی

 هرگز معامله بودنالکترونیکی ،ما کشور در بورس با مرتبط یهاپرونده ییقضا رویه بررسی در. 4

 ؛دباش مؤثر آن حقوقی ماهیت بر است نتوانسته

 و ییلاکامن عرف ،دولتی مصوبات صرفاً و ردندا بورس مورد در مستقلی قانون انگلستان. 5

 ؛شوندمی محسوب کشور این بورس حقوقی منابع ،المللیبین یهاکنوانسیون

 ،لاییکامن عرف در واست  شناخته رسمیت به را بورس شدنالکترونیکی وضعیت انگلستان. 1

 مورد این در وندارد  وجود آن سنتی نوع با الکترونیک بورس قیحقو وضعیت در تفاوتی هیچ

 کند؛تفاوتی نمی ما کشور حقوق با ،خاص

 کشور این ضعفنقطه ،بورسی هاییتفعال ۀهم بر انگلستان پلیس محدودیت بدون نظارت. 7
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 ،ما کشور در هدفمند نظارت و داشته نییایپ بازدهی ،زیاد انرژی صرف ضمن کهشود می محسوب

 ؛شودیم محسوب قوت نقطه

 تحمیل کشور این انتظامی سیستم به زیادی ۀهزین ،مشتریان اهلیت بر انگلستان پلیس دائمی نظارت. 1

 ؛است داده انجام بورس به ورود بدو در را عمل این ،اسلامی فقه مبنای بر ما کشور و است کرده

 راه یترموفق شکل به انگلستان ،یدتول یریگگروگان با مبارزه قانون و سهام فروش رویه در. 3

 ؛شودمی ارزیابی ضعیف ما کشور در مورد این واست  بسته را بورس از سوءاستفاده

 بار ،مزایابرخی  رغمبه ،انگلستان حقوقی نظام در کارگزاران و سبدگردانان دهیسامان. 12

 را بهتری وضعیت ارگذقانون ،ما کشور حقوق دررا به همراه داشته است، ولی  سنگینی حقوقی

 ؛است کرده مصوب

 ،کشورمان نفتی درآمدهای قطع به توجه با و بوده یرانهگسخت بسیار انگلستان در هایاتمال. 11

 ؛شود در نظر گرفته انگلستان دولت مانند جدی اقدامات ،مالیات دریافت زمینه در است نیاز

 حقوق اصل با مخالف ،است شده یینتع هادارب اوراق برخی برای انگلستان حقوق در که ممتاز سهام. 12

 .آیدبه شمار می عدالت و قوت نقطه نوعی ،ایران بورس در آن تخصیص عدم واست  کشورمان در افراد
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