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Abstract
As a securities market participant, the market maker can play an important
role in controlling the market and its liquidity. The obligations and duties
of this person in order to conduct marketing are basically possible and
imaginable against three categories of persons: against the stock exchange,
against the investor (the party to the marketing financing contract) and
against the shareholders and investors in the shares subject to marketing.
Liability of the market maker to any of the latter requires consideration of
the type of legal relationship between them; Accordingly, if the existence
of a contract between the market operator and any of these persons is
established, the market manager's liability is subject to the terms of the
contractual liability; Otherwise, the claimant must prove the terms and
conditions of non-contractual civil liability in order to be compensated.
Also, in a contractual relationship, the market maker must consider the
positive aspect of the case and hold him liable for damages, given that his
obligations are in the category of liability by or commitment to the result.
Keywords: Market maker, Investor, Stock exchange, Third party,
Shareholder.
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چکیده
بازارگردان ،بهعنوان یکی از فعاالن بازار اوراق بهادار ،میتواند نقش بسزایی در کنترل بازار و
نقدشوندگیِ آن داشته باشد .تعهدات و تکالیف این شخص در راستای انجام بازارگردانی ،اصوالً دربرابر
سه دسته از اشخاصْ ممکن و متصور است :دربرابر بورس ،دربرابر سرمایهگذار (طرفِ قراردادِ تأمینِ
مالیِ بازارگردانی) و دربرابر سهامداران و سرمایهگذاران در سهام موضوع بازارگردانی .احراز مسئولیت
بازارگردان دربرابر هریک از اشخاص اخیرالذکر ،مستلزم بررسی نوع رابطۀ حقوقی میان آنهاست .بر
این اساس ،چنانچه وجود قرارداد میان بازارگردان و هریک از این اشخاص محرز شود ،مسئولیت
بازارگردانْ تابع شرایط مسئولیت قراردادی است .در غیر این صورت ،مدعیِ ورودِ زیان باید شرایط و
ارکان مسئولیت مدنی غیرقراردادی را اثبات کند تا خسارت او جبران شود .همچنین در رابطۀ قراردادیِ
بازارگردان باید با لحاظ اینکه تعهداتش در زمرۀ تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه ،جنبۀ اثباتی
قضیه را بررسی کرد و او را مسئول جبران خسارت قلمداد نمود.
کلمات کلیدی :بازارگردان ،سرمایهگذار ،بورس ،ثالث ،سهامدار.
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مقدمه
بازار سرمایه ،بهعنوان یکی از بازارهای مالی ،محل فعالیت اشخاص مختلفی است که هریک با روش،
هدف و منظور خاصی ،به ایفای نقش در آن میپردازند .این تنوع فعالیتْ حاصل گستردگی ،پیچیدگیها
و نیازمندیهای خاص این بازار است .یکی از مهمترین اشخاصی که در بازار سرمایه نقش مهمی را ایفا
میکند بازارگردان است .مطابق بند  15مادۀ  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران،
بازارگردانْ کارگزار /معاملهگری است که با اخذ مجوز الزم و با تعهد به افزایشِ نقدشوندگی و تنظیم
عرضه و تقاضای اوراق بهادارِ معیّن و تحدید دامنۀ نوسان قیمت آن ،به دادوستد این اوراق میپردازد.
بازارگردان نهادی است که در روان کردنِ بازار ثانویۀ اوراق بهادار نقش دارد و زمانی که بازار اوراق
بهادار با کسادی روبهرو میشود ،این نهاد با خریدوفروش اوراق بهادار ،به روانیِ بازار کمک میکند.
باال بردنِ نقدشوندگی در بازار ،یکی از اصلیترین وظایف بازارگردان است .بهطور شفافتر ،زمانی که
دارندۀ اوراق به نقدینگی نیاز دارد و خواهان فروش اوراق خود در بازار است ،اما بهدلیل رکود در بازار،
خریدار مناسبی نمییابد ،بازارگردان باید این اوراق را خریداری نماید .ازسوی دیگر ،زمانی که افراد برای
خرید اوراق ،بهدنبالِ فروشندۀ مناسب هستند ،اوراقِ در اختیارِ خود را به آنها بفروشد .هدف بازارگردان
این است که همواره سهام را متعادل نگه دارد و از تشکیل صفهای خریدوفروش جلوگیری کند.
بازارگردان ،در راستای انجام فعالیت خود ،اصوالً ممکن است با سه دسته از اشخاص ،رابطۀ حقوقی پیدا
کند :اوالً بازارگردان باید مجوز الزم را درخصوص بازارگردانیِ اوراق بهادارِ معیّن ،از بورسِ مربوط اخذ
کند و به عبارتی ،در بورسی که اوراق بهادارِ موضوع بازارگردانی در آن معامله میشود پذیرش شود .ثانیاً
بازارگردانی که اوراق بهادار یا سرمایۀ موردنیاز برای انجام بازارگردانی را در اختیار ندارد میتواند سرمایۀ
نقد یا غیرنقدِ خود را ازطریق اشخاص دیگر تأمین کند؛ لذا در این راستا باید با انعقاد قراردادی
ی موردنیاز جهت انجام عملیات بازارگردانی را تأمین کند .ثالثاً نحوۀ فعالیت بازارگردان و
مشخص ،دارای ِ
چگونگیِ معامالت و ورود سفارشهای آن نسبتبه دارایی اشخاص دیگر نیز تأثیرگذار است ،بهگونهای
که عدم انجام عملیات بازارگردانی بهنحو صحیح و قانونی ممکن است باعث کاهش یا افزایش قیمت
اوراق بهادار شود و یا در اصل خریدوفروش آن تأثیر بگذارد .بازارگردان ،در هریک از سه فرض مذکور،
تعهدات و تکالیفی خواه قراردادی و خواه غیرقراردادی برعهده دارد که نقض آن میتواند منجر به ورود
خسارت به اشخاص و ایجاد مسئولیت برای بازارگردان شود .لذا شناخت تکالیف و تعهدات بازارگردان
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ف
دربرابر اشخاص مختلف ،بسیار حائز اهمیت است .ازسوی دیگر ،تشخیص منبع تعهد و تکلی ِ
بازارگردان نیز امر مهمی است ،زیرا شرایط و مقرراتِ حاکم بر تعهدات قراردادی کامالً با شرایط و
مقررات حاکم بر تعهدات غیرقراردادی متفاوت است ،که این امر در بحث اثبات مسئولیت و سایر مسائل
مربوط به آن ایفای نقش میکند .لذا در وهلۀ نخست ،شناختِ بازارگردان و شرایط فعالیت آن و
همچنین حدود تکالیف آن مهم است ،زیرا با آگاهی نسبتبه این موارد است که میتوان راجعبه
مسئولیت بازارگردان در قبال اشخاص مختلف و شرایط آن بحث کرد .درخصوص مسئولیت مدنی
بازارگردان ،علیرغم اهمیت بسزای موضوع ،هیچگونه پژوهش خاصی انجام نشدهاست .لذا با توجه به
نیازمندیِ روز به روشن شدن این موضوع ،در این مقاله ،به بررسی و تحلیل ابعاد و شقوق مختلف آن
پرداخته میشود.
 )1شناخت بازارگردان و بازارگردانی
ابتدا الزم است تعریف و کارکرد بازارگردان بررسی شود و سپس به شرایطِ انجام فعالیت بازارگردانی و
در ادامه ،حدود تعهدات و تکالیف بازارگردان پرداخته شود.
 )1-1تعریف و کارکرد بازارگردان

مطابق بند  15مادۀ  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،بازارگردانْ کارگزار /معاملهگری
است که با اخذ مجوز الزم و با تعهد به افزایشِ نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادارِ
معیّن و تحدید دامنۀ نوسان قیمت آن ،به دادوستد این اوراق میپردازد .در توضیحِ این تعریف گفته
شدهاست که کارگزار /معاملهگر می تواند برخالف کارگزار ،اوراق بهادار را به نام و حساب خود نیز
خریداری کند .بنابراین کارگزار /معاملهگری که مجوز بازارگردانی دریافت کردهاست ،براساس تعریف
قانونی مزبور ،بازارگردانِ متعهدی میشود که به هنگام ایجاد صفهای طوالنی خرید یا فروش و عدم
هماهنگی میزان عرضه و تقاضا در بازار ،موضعی معکوس اتخاذ میکند و حسب مورد ،به خرید یا
فروش اوراق بهادار اقدام مینماید تا از نوسان شدید قیمت اوراق بهادار جلوگیری کند (سلطانی و
همکاران .)75 ،1393 ،درواقع بازارگردان با ارائۀ سفارش خرید به هنگام عرضۀ زیاد و یا ارائۀ سفارش
فروش به هنگام تقاضای باال ،نقدشوندگیِ اوراق بهادار را باال میبرد و از کاهش یا افزایش شدید قیمت
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اوراق بهادار پیشگیری میکند (مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق
بهادار.)852 ،1389 ،
در علم مالی نیز از دید فعاالن بازار سرمایه ،بازارگردانی از مفاهیم موردتأیید و در زمرۀ مفیدترین
فعالیتها در جهت کاراییِ بازار و کم کردنِ عدم تعادلهای بازار است ،بدین نحو که بازارگردان با ارائۀ
سفارش خرید در هنگام فشار عرضه و با ارائۀ سفارش فروش در هنگام فشار تقاضا ،نقدشوندگیِ سهام
را باال میبرد و از کاهش یا افزایشِ ناگهانیِ قیمت جلوگیری میکند و ریسک را برای سهامدارانِ خُرد
کاهش میدهد ) .(Shen, 2002, 53بهلحاظِ مالی نیز ،مطابق تحقیقات انجامشده ،مهمترین آثار و
نتایجِ اِعمالِ فرایندِ بازارگردانی افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش نوسانپذیری قیمت آن
است ).(Bollen & Smith & Whaley, 2003, 2035
 )2-1شرایط انجام فعالیت بازارگردانی

بازارگردان برای شروع و انجام عملیات بازارگردانی ،نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصالح است .مطاابق
بند  6مادۀ  7قانون بازار اوراق بهادار ،صدور ،تعلیق و لغاوِ مجاوزِ تأسایسِ کانونهاا و نهادهاای ماالیِ
موضوعِ این قانون ،که در حوزۀ عملِ مستقیمِ شورا نیست ،جزو وظایف و اختیارات هیئتمدیرۀ ساازمان
محسوب میشود .از طرفی مطابق بند  21مادۀ  1همین قانون ،کارگزاران /معاملاهگران جازو نهادهاای
مالیای هستند که مادۀ  4همان قانونْ صدور ،تعلیق و لغو مجوز تأسایس آنهاا را در زمارۀ وظاایف و
اختیارات شورای عالی بورس ذکر نکردهاست .بر این اساس ،از میان نهادهای مالی ،تنها صدور ،تعلیق و
لغوِ مجوزِ فعالیتِ شرکتهای تأمین سرمایه و شرکتهای سپردهگذاریِ مرکزی ،که همزمان از مصادیق
نهادهای مالی محسوب میشوند ،برعهدۀ شوراست (سلطانی .)55 ،1396 ،لذا صدور ،تعلیق و لغوِ مجاوزِ
تأسیسِ بازارگردانی در صالحیت هیئتمدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار است.
بااا وجااود ایاان ،مطااابق مااادۀ  33قااانون بااازار اوراق بهااادار« ،شااروع بااه فعالیاات کااارگزاری،
کارگزاری /معاملهگری و بازارگردانی ،به هر شکل و تحت هر عنوان ،منوط به عضویت در کانون مربوط
و رعایت مقررات این قانون و آئیننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن است» .تبصرۀ همین ماده مقارر
داشتهاست که «تا زمانی که کانونِ کارگزاران /معاملهگران و بازارگردانان تشاکیل نشدهاسات ،وظاایف
مربوط به آن کانون را سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میدهد».
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عالوهبر این ،مطابق مادۀ  3دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران ،شروع فعالیت
بازارگردانی برای هر ورقۀ بهادار ،منوط به صدور مجوز فعالیت بازارگردانی توساط باورس خواهاد باود.
براساس مادۀ  2همان دستورالعمل نیز متقاضیِ دریافتِ مجوزِ بازارگردانی بایاد تقاضاای خاود را بارای
بازارگردانی ورقۀ بهادار ،به بورس ارائه کند .این تقاضا باید براساس فرم پیوست (مندرج در دستورالعمل)
و حاوی تعهدات متقاضی درمورد دامنۀ مظنه باشد .ذکر این نکته الزم است که همین احکام ،به هماین
شکل ،در دستورالعمل فعالیت بازارگردانی ،مبتنی بر حراج در فرابورسِ ایران نیز آمدهاست .همچنین اخذ
مجوز از بورس یا فرابورس به معنای پاذیرش باازارگردان در آن تشاکلِ خودانتظاام و عضاویت در آن
محسااوب میشااود .ایاان اساات کااه مااادۀ  34قااانون بااازار مقاارر ماایدارد« :فعالیاات کااارگزاری و
کارگزاری /معاملهگری و بازارگردانی در هر بورس ،موکول به پذیرش در آن بورس ،طبق دساتورالعملی
است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان میرسد».
بنابراین بازارگردان برای شروع عملیات بازارگردانی باید مجوز تأسیس خود را از سازمان باورس و اوراق
بهادار اخذ کند .عالوهبر این ،شروع به فعالیت کارگزار /معاملهگری منوط به عضویت در کاانونِ مرباوط
است و فعالیت نهاد مالی مذکور در هر بورس ،موکول باه پاذیرش در آن باورس میباشاد (سالطانی و
همکاران.)75 ،1393 ،
 )3-1حدود تعهدات و تکالیف بازارگردان

بازارگردان در انجام عملیات بازارگردانی ،عالوهبر ملزم بودن به اجرای تکالیف مقرر در مقررات مرباوط،
تابع قراردادی است که میان او و بورس یا حسب مورد ،میان او و سرمایهگذار (تأمینکنندۀ دارایی جهت
انجام بازارگردانی) منعقد میشود .وظایف باازارگردان در فصال  3دساتورالعملِ فعالیات باازارگردانی در
بورس اوراق بهادار تهران آمدهاست که در ذیل این تکالیف ذکر میشوند:
 بازارگردان باید فعالیت بازارگردانی ورقۀ بهادار را در کد بازارگردانی انجام دهد. بازارگردان موظف است برای انجام امور بازارگردانیِ هر ورقۀ بهادار ،ایستگاه معامالتی و مسئول انجاممعامالتِ جداگانهای را طبق مقررات اختصاص دهد.
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 بازارگردان همچنین موظف است کلیۀ معامالت ورقۀ بهادار ،دریافتها ،پرداختها ،هزینهها و درآمدهایمرتبط با بازارگردانی را در سرفصل حسابهای جداگانه ثبت و در مقاطع سهماهه به سازمان بورس و
اوراق بهادار و همچنین بورس مربوط گزارش کند.
 بازارگردان موظف است سفارشهای خریدوفروش خود را ،با رعایت شرایط زیر ،وارد سامانۀ معامالتبورس کند:
الف) قیمتهای پیشنهادی در این سفارشها باید در دامنۀ مجازِ نوسان باشند.
ب) تفاوت بین کمترین قیمت خرید (در سفارشهای خرید) و بیشترین قیمت فاروش (در سافارشهای
فروش بازارگردان) ،تا میزان حداقل سفارشِ انباشته ،حداکثر برابر دامنۀ مظنه باشد.
ج) حجم سفارشهای خریدوفروش باید با یکدیگر برابر و هریک معادل یا بیش از حداقل سفارشِ
انباشته باشد.
د) در صورتی که دراثر انجام معامله ،حجم سفارش خرید یا فروشْ کمتر از حداقل سفارشِ انباشته شاود
یا تساویِ میان آنها از بین برود ،بازارگردان موظف است حداکثر ظرف دو دقیقاه ،حجام سافارشهای
مزبور را با یکدیگر برابر و معادل یا بیش از حداقل سفارشِ انباشته کند.
 همچنین مطابق مادۀ  23دستورالعمل فوقالذکر ،در صورتی که یک ورقۀ بهادار بیش از یک بازارگردانداشته باشد ،بازارگردانان آن ورقۀ بهادار نباید در تعیین قیمت سفارشهای خود ،با یکدیگر هماهنگی
کنند.
عالوهبر موارد فوقالذکر ،بازارگردان ملزم به رعایت شروطی است که در حین پذیرش در بورس آنها را
میپذیرد ،که بخش اصلی آن راجعبه تعهدات شرکت درمورد دامنۀ مظنه ،حداقل سفارشِ انباشته،
حداقل معامالت روزانه و دورۀ زمانیِ بازارگردانی است.
همچنین بازارگردان در انجام تعهدات خود ،تابع شرایط قراردادی که با سرمایهگذار (تأمینکنندۀ سرمایه
نقد یا ورقۀ بهادار موضوع بازارگردانی) منعقد میکند نیز میباشاد .در ایان راساتا ،ماادۀ  9دساتورالعمل
فوقالذکر مقرر میدارد« :بازارگردان برای تأمین منابع مالی یا اوراق بهاادارِ موردنیاازِ خاود میتواناد در
قالب قرارداد ،از مشارکت سایرین استفاده کناد .توافاق مزباور میتواناد شاامل حقالزحماۀ مادیریت و
مشارکت در سود و زیان قرارداد باشد .قراردادِ تأمینِ مالیِ فعالیتِ بازارگردانی باید مطابق نمونۀ ارائهشده
در پیوستِ  3این دستورالعمل تنظیم شود ».ازجمله تعهدات قراردادی بازارگردان در قباال سارمایهگذار،
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که در فرم قرارداد تأمین مالی بازارگردانی آمده ،تقدیم تقاضاای دریافاتِ مجاوزِ باازارگردانی (براسااس
مقررات) به مراجع ذیصالح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و همچنین اطاالع دادنِ باهموقعِ اخاذِ
مجوزِ بازارگردانی به سرمایهگذار و شروع عملیات بازارگردانی در مهلت مقرر در قرارداد است .همچناین
دامنۀ مظنه ،حداقل سفارشِ انباشته و حداقل معامالت روزانه نیز بهعنوان تعهادات باازارگردان در ایان
قرارداد تعیین میشوند و بازارگردان ملزم به ایفای آن است.
 )2مسئولیت مدنی بازارگردان
با لحاظ مطالب فوقالذکر و همچنین بررسی مقررات مربوطه معلوم میشود که بازارگردان در قبال ساه
دسته از اشخاص متعهد به انجام تعهدات و تکالیفی است :دربرابر بورسها ،دربرابر طرف قرارداد تاأمین
مالی بازارگردانی و دربرابر سهامداران و سرمایهگذاران در سهام موضوع بازارگردانی .لذا در ادامه ،امکان
مسئول بودنِ آن در مقابلِ این سه دسته از اشخاص ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 )1-2دربرابر بورسها

همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،مطابق ماادۀ  3دساتورالعمل فعالیات باازارگردانی در باورس اوراق
بهادار تهران و مقررۀ مشابه در دستورالعمل فعالیت باازارگردانی مبتنای بار حاراج در فراباورس ایاران،
بازارگردان جهت انجام فعالیت خود نیازمند پذیرش و عضویت در بورس مرباوط اسات .در ایان راساتا،
مطابق مادۀ  2دستورالعملهای اخیرالذکر ،متقاضیِ دریافتِ مجوزِ بازارگردانی باید تقاضای خود را بارای
بازارگردانیِ ورقۀ بهادار ،به بورس /فرابورس ارائه کند .عالوهبر این ،فصل  ،3در هر دو دستورالعمل ،باه
وظایف و اختیارات بازارگردان در قبال بورس /فرابورس پرداختهاست .همچناین ممکان اسات در حاین
پذیرش ،بورس از بازارگردان تعهدات دیگری نیز اخذ کند .حال پرسش این است که چنانچه بازارگردان
به تعهدات خود در مقابل بورسها عمل نکند ،آیا مسئولیت مادنی دارد یاا خیار و چنانچاه پاساخ ایان
پرسش مثبت باشد ،وضعیت این مسئولیت به چه نحو است؟
 )1-1-2بررسی اصل مسئولیت بازارگردان دربرابر بورس

بحث تفصیلی درخصوص ماهیت پذیرش بازارگردان در بورسها و اعطای مجوز بازارگردانی به آن از
حوصلۀ این مقاله خارج است .با وجود این ،بهنظر میرسد این فرایند ،بهلحاظِ ماهیتی ،نوعی قرارداد بین
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بورسها و بازارگردان محسوب میشود که طیِ آن ،بازارگردان ایجاب خود را مطابق مادۀ  2دستورالعمل
فعالیت بازارگردانی ابراز میکند و بورس میتواند قبول خود را طبق مادۀ  5همان دستورالعمل اعالم
دارد .در این قرارداد ،هریک از طرفین تعهداتی را برعهده میگیرد و درمقابل بهدنبالِ کسب منفعت
برای خود نیز هستند .فارغ از نوع رابطۀ حقوقیِ میان اشخاص اخیرالذکر ،برای اثبات مسئولیت مدنی،
خواه قراردادی یا غیرقراردادی ،وجود سه رکن ضروری است .به عبارتی ،مسئولیت مدنی دارای ارکان و
عناصری است که تحقق آنها مسئولیت را بهوجود میآورد .پس ارکان مسئولیت مدنی عبارتاند از
مجموعه عناصری که قانون برای تحقق مسئولیت مدنی الزم شمردهاست (قربانپور.)23 ،1385 ،
ارکان مسئولیت مدنی عبارتاند از :ضرر ،فعل زیانبار ،رابطۀ سببیت (بین عمل زیانبار و ضرر) (باریکلو،
 .)60 ،1396این سه شرط را میتوان شروط ثابت مسئولیت نامید ،زیرا وجود آنها در هر حال ،برای
تحقق مسئولیت ضرورت دارد (قاسمزاده .)72 ،1395 ،حال به بررسی این ارکان در رابطۀ میان
بازارگردان و بورسها میپردازیم.
با قبول رابطۀ حقوقیِ قراردادیِ بین بازارگردان و بورسها ،بازارگردان بهمحضِ عدم انجام تعهداتِ خود،
ناقضِ قرارداد اعطای مجوز بازارگردانی محسوب میشود و با اثبات سایر ارکان میتواند مسئول جبران
خسارت وارده قلمداد شود ،زیرا مسئولیت قراردادی عبارت از وظیفهای است که دراثر تخلف از انجام
تعهد قراردادی و با هدف جبران خسارتِ ناشی از تخلف ،برعهدۀ شخص ثابت میشود (شهیدی،1389 ،
 .)50کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمیکند و باعث ضرر طرف قرارداد خود میشود باید از عهدۀ
خساراتی که وارد میکند برآید .ضمانی که متخلف در این باره پیدا میکند ،بهلحاظِ ریشۀ تعهدِ اصلی،
«مسئولیت قراردادی» نامیده میشود (کاتوزیان .)72 ،1386 ،بر این اساس ،با نقض شرایط مقرر در
قرارداد پذیرش ،بازارگردان مرتکب فعل زیانبار میشود و رکن اول از ارکان مسئولیت مدنی حاصل
میگردد.
حال که ارتکاب فعل زیانبار ازسوی بازارگردان محرز شد ،باید بهساراغِ ارکاان دیگار مسائولیت رفات.
آنگونه که پیشتر اشاره شد ،رکن دیگر مسئولیت مدنی ورود ضرر به متعهدٌله است .حاال سالال ایان
است که آیا با نقض شرایط پذیرش ،بازارگردان زیانی را به بورسها وارد میکناد یاا خیار؟ باا بررسای
تعهداتی که بازارگردان در مقابلِ بورس برعهده میگیرد معلوم میشود که بیشترِ این ماوارد در راساتای
ایجاد نظم در بازار ،ازطریق کاهش نوسان قیمت و کمک به نقدشوندگیِ سهام هساتند ،کاه همگای در
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راستای حفظ و برقراریِ حقوق سهامداران و سرمایهگذاراناند .این مسئله با فلسفۀ وجاودیِ باازارگردان
نیز کامالً منطبق است .لذا اصوالً نقضِ شرایطِ پذیرش توسط بازارگردان ،ضرر مساتقیمی باه بورسهاا
وارد نمیکند .با وجود این ،فرضِ ورودِ ضرر به بورسها نیز امری دور از ذهن نیسات ،زیارا در ماواردی
که نحوۀ سفارشگذاری بازارگردان بهگونهای باشد که با نقض تعهدات قراردادی ،تحقق معامله را برهم
زنَد مانع تحقق نفع برای بورسها میشود ،چراکه اگر بازارگردان عملیات بازارگردانی را بهنحوِ صحیح و
معهود انجام میداد ،بورس از محل انعقاد قرارداد کارمزد دریافت میکارد .بحاث از قابلمطالباه باودنِ
عدمالنفع از حوصلۀ این مقاله خارج است ،لکن بهصورتِ خالصه باید گفت که ضرر مادی باه دو قسام،
یعنی ازبین رفتنِ مال و فوت شدنِ منفعت (عدمالنفع) ،دستهبندی میشود .ازبین رفتنِ مال ممکن است
براثر ازبین رفتن عین ،منفعت و یا حتی ازبین رفتنِ حق باشاد .اگرچاه درخصاوص قابلمطالباه باودنِ
عدمالنفع بین فقها و حقوقدانان اتفاقنظر نیست و قوانین مختلف نیز حکم واحدی را در این باره مقارر
نداشتهاند ،لکن با بررسی اقوال مختلف معلوم میشود که درحال حاضار ،عادمالنفعِ مسالّم قابلمطالباه
است (کاتوزیان 245 ،1382 ،و 254؛ اماامی245 ،1374 ،؛ صافایی211 ،1386 ،؛ عادل 112 ،1385 ،و
113؛ اصغری آقمشهدی .)88 ،1381 ،لذا چنانچاه باا بررسایهای کارشناسای معلاوم شاود کاه چاون
بازارگردان عملیات بازارگردانی خود را مطابق تعهادات خاود دربرابار باورس انجاام ندادهاسات ،برخای
معامالت انجام نشده و از این طریق ،بورس از اخذ کارمزد محروم شدهاست ،از آنجایی کاه باازارگردان
بهسببِ عدم انجام تعهدات ،بورس را از نفع مسلمی محروم کردهاسات (باهطوری کاه اگار باازارگردان
تکالیف قراردادی خود را بهصورت معهود انجام میداد ،بورس به این نفع دست مییافت) ،باازارگردان را
باید مسئول جبران این ضرر و زیان دانست .درواقع شرط مستقیم بودنِ ضارر در ایان عادمالنفع کاامالً
قابلتصور است .ضرر قابلجبران ضرری است که مستقیم باشد ،خواه بهصورت تفویت ماالِ موجاود یاا
ممانعت از حصول نفع ،و ضرر غیرمستقیم (که گاهی به آن خسارت تبعی (باادینی و همکااران،1396 ،
 )103نیز گفته شدهاست) هنگامی اتفاق میافتد که ضررها یکی پس از دیگری و متعاقباً حااد شاوند،
بهطوری که هر ضرر معلولِ ضرر قبلی است و این سلسله ممکن است بارها و بارها اتفاق بیفتد (زماانی
و همکاران ،)537 ،1399 ،مانند حالتی که بورس ادعا کند که در نتیجۀ عدم انجام تعهدات باازارگردان،
منابعِ مالیِ مورد انتظار حاصل نشده و درنتیجه نتوانستهاست تعهدات مالیِ خاود دربرابارِ ساهامداران یاا
کارمندان خودش را بهموقع ایفا کند و مجبور شده به آنان خسارت بدهد .در فرض اخیر ،دیگر نمیتاوان
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زیانِ وارده را مستقیم تلقی کرد ،زیرا ضرر مستقیم ضرری است که میان آن و فعلِ منشاأِ ضاررْ رابطاۀ
علیتِ محسوس وجود دارد (جعفری لنگرودی ،)416 ،1372 ،در حالی که در ضارر غیرمساتقیم ،رابطاۀ
سببیتِ عرفی میان فعل عامال زیاان و خساارتِ وارده وجاود نادارد (کاتوزیاان278 ،1382 ،؛ بهرامای
احمدی221 ،1391،؛ باریکلو .)89 ،1396 ،ذکر این نکته نیاز گفتنای اسات کاه اگرچاه در فارض اول،
بازارگردان بهعلتِ عدم ورود ضرر مسئولیتی ندارد ،لکن بهلحاظِ نقاضِ عهاد ،مشامول مقاررات قاانون
مدنی در این خصوص میشود .درواقع بازارگردان ضمن قرارداد بازارگردانی تعهاداتی را دربرابار باورس
برعهده میگیرد که بهلحاظ ماهیتی ،انجام فعل محسوب میشاوند .لاذا ضامانتاجرای تخلاف از ایان
شروط همان است که درباب تخلاف از شاروط آمدهاسات (ماواد  237تاا  239قاانون مادنی) .در ایان
خصوص ،لغوِ مجوزِ بازارگردانی توسط مرجع رسیدگیکننده به تخلفات (کمیتۀ رسایدگی باه تخلفاات و
هیئتمدیرۀ بورسها) را میتوان همان فسخ قرارداد بازارگردانی قلمداد کرد.
همچنین به این نکته نیز باید اشاره کرد که بورس میتواند با پیشبینیِ وجهِ التزام در قرارداد پذیرش
بازارگردان ،علیرغم عدم حصول شرط ورود ضرر ،وجهی را بهعنوانِ کیفرِ نقضِ عهد ،از بازارگردان
مطالبه کند ،زیرا در وجه التزام ،نیازی به اثبات ورود خسارت نیست و صِرفِ اثبات تخلف از قرارداد
مجوز دریافت آن است (رنجبر .)12 ،1390 ،به عبارت دیگر ،وجه التزام توافقی است که بهموجب آن،
طرفین میزان خساراتی که درصورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود را از پیش
تعیین میکنند (کاتوزیان1390 ،الف)213 ،
 )2-1-2چگونگی مسئولیت بازارگردان دربرابر بورس

در این خصوص ،ابتدائاً باید دید تعهداتی که بازارگردان دربرابر بورس برعهده میگیرد از نوع تعهد به
وسیله است یا تعهد به نتیجه .در تعهد به وسیله ،متعهد در حد امکانات و توان خود ،ملزم به تدارک حق
ذیحق میگردد (قاری )224 ،1380 ،و باید وسایلی کاه متعهدٌله برای حصول نتیجه الزم دارد را
فراهم سازد (جعفری لنگرودی .)4830 ،1381 ،لذا متعهد مکلف به حفاظت است (جعفری لنگرودی،
 )976 ،1386و مقدمات کار معیّن را تهیه میکند و میکوشد تا در انجام کار مراقبت کند (قهرمانی،
 )52 ،1384و متعهدْ ضامنِ وصولِ نتیجه و غرضِ متعهدٌله نیست ،بلکه صرفاً ملتزم میشود تا وسیلۀ
رسیدن به نتیجه را فراهم کند .این در حالی است که در تعهد به نتیجه ،موضوع تعهدِ متعهدْ انجامِ کارِ
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معیّن است (جعفری لنگرودی )3/1386،185،و متعهد به نتیجه باید دقیقاً آنچه که در قرارداد برعهده
گرفتهاست را انجام دهد و در صورتی که نتیجۀ تعیینشده را در اختیار متعهدٌله قرار ندهد ،مسئول تلقی
میشود ،زیرا متعهدْ مکلف به تدارک حق ذیحق است .بر این اساس ،در صورتی که تعهدِ مشخصی
برعهدۀ متعهد قرار گیرد و نتیجۀ آن در گروِ هیچ احتمال دیگری نباشد و متعهد بایستی فقط آن نتیجه
را ارائه کند ،چنین تعهدی تعهاد به نتیجه نامیده میشود .چون تعهدِ متعهد مشخص است ،او راهِ
گریزی جز اجرای تعهد ندارد .در این خصوص ،اثبات بیتقصیری کفایت نمیکند ،بلکه درصورت عدم
اجرای تعهد ،متعهد باید وجود قوۀ قااهره را باه اثباات برساند .کافی نیست که متعهد تالش خود در
انجام تعهد را به اثبات برساند ،بلکه یا باید نتیجه در اختیار متعهدٌله قرار گیرد یا دخالت یک عامل
خارجی را در عدم تحقق نتیجه ثابت کند (تفرشی 13 ،1388 ،و  .)14تعیین وضعیت اخیرالذکر
درخصوص رابطۀ قراردادی بین بازارگردان و بورس ،مستلزم بررسی تعهداتی است که بازارگردان در
هنگام پذیرش برعهده میگیرد .همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،هدف اولیه از استخدام بازارگردان
در نمادهای معامالتی ،افزایش نقدشوندگی و کاهش دامنۀ نوسانپذیریِ قیمت آن است .تعهد
بازارگردان نسبتبه این تکالیف تعهد به وسیله است ،زیرا معلوم نیست که با انجام صحیح عملیات
بازارگردانی ،نتایج مطلوب حاصل میشوند یا خیر ،بلکه اساساً بازارگردان باید تالش خود را در آن راستا
انجام دهد ،فارغ از اینکه نتیجۀ آن چه باشد .چنانکه بعداً خواهد آمد ،بازارگردان نسبتبه نقض این
دسته از تعهدات ،زمانی مسئولیت دارد که بورس تقصیر آن را در این راستا اثبات کند .در چنین وضعیتی
است که بازارگردان مسئول پرداخت خسارت وارده یا وجه التزام تعیینشده به بورس است .از طرفی
رعایت دامنۀ مظنه ،حداقل سفارشِ انباشته و حداقل معامالت روزانه نیز بهعنوان تعهدات بازارگردان در
قرارداد پذیرش تعیین میشوند و بازارگردان ملزم به ایفای آنهاست .تعهدات اخیرِ بازارگردان در زمرۀ
تعهدات به نتیجه است و منوط به هیچ امر محتملی نیست .در اینگونه تعهدات ،بازارگردان درصورت
عدم ایفای تکلیف معهود ،ضامن جبران خسارت وارده یا پرداخت وجه التزام است ،مگر اینکه ثابت کند
حدو خسارتْ ناشی از قوۀ قاهره بودهاست (مواد  227و  229قانون مدنی)؛ مثالً چنانچه بازارگردان
اثبات کند که عدم اجرای تعهدات اخیرالذکر بهدلیل ایراد در سامانۀ معامالتی بودهاست ،دیگر مسئولیتی
نخواهد داشت.
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 )2-2دربرابر سرمایهگذار (تأمینکنندۀ سرمایه در قرارداد تأمین مالی بازارگردانی)

بازارگردانی به دو شیوه قابل انجام است :در شیوۀ اول ،بازارگردان صرفاً واسطۀ معامله است و سهامِ
متعلق به مشتریِ خود را به دیگری میفروشد و در شیوۀ دوم ،بازارگردان ،خود ،مالک اوراق موضوع
بازارگردانی است و مطابق تعهد خویش ،اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار میکند (سلطانی،1396 ،
ال
 .)152در حالت اخیر ،بهعلت عدم وجود قرارداد سرمایهگذاری بین بازارگردان و شخص دیگر ،عم ً
مسئولیت او از این بابت منتفی است و صرفاً در جایی که بازارگردان ،همانند سایر اشخاص ،اقدام به
دستکاری بازار کند ،با احراز ارکان و شرایط مسئولیت مدنی میتوان او را مسئول جبران خسارات وارده
به سهامداران و سرمایهگذاران دانست.
اما درخصوص حالتِ اول باید گفت که مطابق مادۀ  9دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق
بهادار تهران ،بازارگردان برای تأمین منابع مالی یا اوراق بهادار موردنیاز خود میتواند در قالب قرارداد ،از
مشارکت سایرین استفاده کند .با لحاظ رویۀ موجود معلوم میشود که اصوالً سرمایهگذارِ قرارداد
بازارگردانی ،ناشر یا سهامدار عمدۀ آن است .با وجود این و با توجه به اطالق مقررۀ اخیرالذکر ،هیچ
منعی ندارد که اشخاص دیگری غیر از موارد مذکور ،بهعنوان سرمایهگذار با بازارگردان مشارکت کنند.
ذیالً ضمن تحلیل ماهیت حقوقی رابطۀ بازارگردان با سرمایهگذار ،مسئولیت بازارگردان دربرابر هریک از
اشخاص فوقالذکر بررسی میشود.
 )1-2-2ماهیت حقوقی رابطۀ بازارگردان و سرمایهگذار

قبل از ورود به بحث مسئولیت بازارگردان دربرابر سرمایهگذار ،نکتۀ حائز اهمیتْ تشخیص و تعیین
ماهیت حقوقی رابطۀ بازارگردان با سرمایهگذار است ،چراکه این امر حدود و شرایط مسئولیت او را تعیین
میکند .اگرچه رابطۀ حقوقیِ مذکور به عقد مضاربه شباهت دارد ،لکن در تمامی موارد ،عنوان مضاربه بر
قرارداد تأمین مالی بازارگردانی صدق نمیکند ،زیرا وجود برخی تفاوتها سبب میشود که قرارداد
مذکور از شمول مضاربه خارج شود .مضاربه شرکتی است که در آن یکی از شارکا سارمایه میدهد و
دیگری خدمات و کار خویش را به میان میگذارد .این شرکت از شخصیت حقوقی بیبهره اسات و تمام
دادوستدها به نام عامل و بهوسیلۀ وی انجام میشود ،اما نتیجۀ معامله به صاحب سرمایه نیز
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میرسد (مصباحی مقدم و همکاران ،)151 ،1389 ،زیرا اوست که زیانهای ناشی از معامله را متحمل
میشود و تعهدهای مالی و پیمانهای عامل از دارایی او اجرا میگردند (کاتوزیان.)105 ،1372 ،
عالوهبر این ،در مضاربه ،سرمایه وجوهی است که بهوسیلۀ مالک ،برای انجام فعالیتهای تجاری ،در
اختیار مضارب قرار میگیرد .مادۀ  547قانون مدنی مقرر میدارد که سرمایه باید وجه نقد باشد .بنابراین
آنچه غیر از وجه نقد است ،مانند دین و منافع و حتی ماشینآالت و ابزارهای کاار ،در مضااربه نمیتواند
سرمایه قرار گیرد ،زیرا در این صورت ،این پیمانْ تابع مضاربه نخواهاد باود (کاتوزیان114 ،1372 ،؛
شهید ثانی .)459 ،1413 ،آنگونه که پیشتر نیز بیان شد ،در قرارداد تأمین مالیِ بازارگردان،
سرمایهگذار ممکن است سرمایۀ نقدی را تأمین کند یا اینکه اوراق بهادارِ موضوعِ بازارگردانی یا هر
دوی این مورد را برای بازارگردان فراهم نماید .بر این اساس ،در آن قسمت که سرمایهگذار وجه نقد را
تأمین میکند تا بازارگردان به فعالیت بپردازد ،قراردادِ منعقدشده مضاربه است ،زیرا مطابق مادۀ 546
قانون مدنی« ،مضاربه عقدی است که بهموجب آن ،احد متعاملین سرمایه میدهد ،با قید اینکه طرف
دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند» .ازسوی دیگر ،بند  1مادۀ  2قانون تجارت خرید یا
تحصیل هر نوع مال منقول بهقصدِ فروش یا اجاره ،اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد را
در زمرۀ اعمال تجاری میداند .بر این اساس ،برای تجاری بودن ،خرید یا تحصیل مالِ منقول باید
بهقصدِ فروش باشد .بنابراین اگر تحصیل مالِ منقول بهقصدِ فروش نباشد ،تجارتی نخواهد بود (عبادی،
 .)8 ،1350منظور از «تحصیل» تمامیِ طرقِ بهدست آوردنِ مال و تملک آن است .تحصیل اعم از
خرید است ،که ممکن است ازطریق انجام اعمال حقوقی متنوعی صورت پذیرد (اسکینی 64 ،1386 ،و
)68؛ لذا فارغ از ماهیت حقوقی سهام و اینکه این مالْ عین است یا دین ،تحصیلِ آن ،به هر نحو،
بهشرطِ وجودِ قصدِ فروش (= انتقال) ،عمل تجاریِ ذاتی است .این امر کامالً منطبق با فعالیتی است که
بازارگردان در راستای انجام عملیات بازارگردانی انجام میدهد .لذا چنانچه شخصی سرمایۀ نقد بدهد تا
دیگری با آن به نقل و انتقال سهام بپردازد و در سود حاصلشده شریک باشند ،عقدِ واقعشده مضاربه
است.
درمقابل چنانچه سرمایهگذار ،بهعنوانِ مضاربه ،مالی غیر از وجه نقد را در اختیار دیگری بگذارد تا به
فروش برساند و طرفین در سود حاصل شریک باشند ،عقد مضاربه بهوجود نمیآید و آنچه محقق
شدهاست درواقع نوعی وکالت در فروش با شرط مشارکت در سود یا نوعی حقالعملکاری است که
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فروشنده طبق قواعد عمومی ،اجرت کار خود را میگیرد (کاتوزیان 111 ،1376 ،و  .)112بنابراین
چنانچه سرمایهگذار اوراق بهادارِ موضوع بازارگردانی را تأمین کند ،قرارداد او با بازارگردان دیگر مضاربه
نیست .آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که چه ماهیت قراردادِ میان سرمایهگذار و بازارگردان
مضاربه باشد ،چه وکالت در فروش با شرط مشارکت در سود و چه عقدی تابع مادۀ  10قانون مدنی
جوهر امانت در همۀ آنها وجود دارد.
 )2-2-2طرف قرارداد سرمایهگذاری با بازارگردان

همانطور که اشاره شد ،قرارداد تأمین مالیِ بازارگردان در برخی موارد ،میان بازارگردان از یک طرف و
ناشر اوراق بهادار ازسوی دیگر منعقد میشود .ناشر در این فرض ،با تأمین داراییِ الزم برای بازارگردان،
با او در این امر مشارکت میکند .منظور از دارایی در این فرض ،سرمایۀ نقد است ،نه سهام ،زیرا اصوالً
شرکت ها سهام خود را در اختیار ندارند تا بتوانند آن را جهت انجام بازارگردانی در اختیار بازارگردان قرار
دهند .با وجود این ،بند ب مادۀ  28قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر
میدارد« :شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود
در هریک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب
شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد ،میتوانند تا سقف ده درصد ( )%10از سهام خود را خریداری
و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند ».بنابراین هنگامیکه شرکتی اقدام به خرید سهام
خود کند ،سهامی حاصل کردهاست که به آن سهام خزانه میگویند (مشایخ .)107 ،1393 ،بر این
اساس ،برخی ناشران میتوانند تحت شرایط مذکور در مقررۀ اخیرالذکر و همچنین مطابق آییننامۀ
خرید ،نگهداری و عرضۀ سهام خزانه و دستورالعمل اجرایی خرید ،نگهداری و عرضۀ سهام خزانه ،سهام
خود را تحت تملک درآورند .در چنین حالتی ،با توجه به اینکه موارد مصرف سهام خزانه در مقررات به
امر یا امور خاصی محدود نشدهاند ،بهنظر میرسد ناشر با رعایت ضوابط و الزامات مربوطه میتواند از
این محل ،سهام موضوع قرارداد بازارگردانی را تأمین کند .عالوهبر این ،ناشر میتواند طی قراردادی
جداگانه نیز سهام موضوع بازارگردانی را بهموجب قراردادی جداگانه ،از سهامدار عمده یا سایر
سهامداران اخذ کند و آن را در اختیار بازارگردان قرار دهد .با وجود این ،ممکن است گفته شود که الزم
نیست بازارگردان حتماً اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را در کد خود داشته باشد .بر این اساس ،آوردۀ
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ناشر در قراردادِ بازارگردانی میتواند صرفاً سرمایۀ نقد باشد و هیچ الزامی وجود ندارد که اوراق بهادارِ
مذکور را نیز برای بازارگردان تأمین کند ،لکن این امر با لحاظ بند  10مادۀ  1دستورالعمل فعالیت
بازارگردانی ،که مقرر میدارد« :حداقل سفارشِ انباشته ،حداقل تعدادی از ورقۀ بهادار است که
بازارگردان باید همواره در سفارش خریدوفروش خود ،در سامانۀ معامالت بورس نگه دارد» ،در صورتی
امکانپذیر است که بازارگردان از قبل ،اوراق بهادارِ موضوع بازارگردانی را به میزانِ تعیینشده ،در
تصرف خود داشته باشد ،زیرا او همواره باید سهامِ موضوع بازارگردانی را به تعدادی که در مجوز و
همچنین قرارداد بازارگردانی تعیین شدهاست ،بهعنوان حداقل سفارشِ انباشته ،در سفارش خود ،در
سامانۀ معامالت نگه دارد .لذا بازارگردان باید به هر نحو ممکن ،اوراق بهادارِ موضوع بازارگردانی را در
اختیار داشته باشد تا بتواند مطابق مقررات ،عملیات بازارگردانی را انجام دهد.
در برخی موارد نیز بازارگردان با انعقاد قرارداد سرمایهگذاری با سهامدار عمدۀ ناشر یا سایر سهامداران و
یا با مشارکت شخص خارجیِ غیرسهامدار ،شروع به عملیات بازارگردانی نسبتبه سهامِ معیّنی میکند.
درخصوص انعقاد قرارداد با سهامدار باید گفت که این قرارداد هیچ مشکلی ندارد ،زیرا این شخص
میتواند هم سهم موضوع بازارگردانی و هم سرمایۀ الزم را برای بازارگردان فراهم کند ،لکن
درخصوص شخص خارجی ،ممکن است این سلال پیش آید که چگونه این شخص میتواند سهامِ
موردنیاز برای انجام عملیات بازارگردانی را برای بازارگردان فراهم کند؟ آنگونه که پیشتر آمد ،ناشر نیز
در غالب موارد ،سهام خود را در اختیار ندارد و ممکن است به طریقی آن را تحصیل نماید .شخص ثالث
نیز از این امر مستثنا نیست و برای او نیز چنین امکانی وجود دارد که با اجاره ،قرض یا هر عنوان
حقوقی دیگر ،سهامِ موضوعِ بازارگردانی را در اختیار گرفته و برای انجام بازارگردانی ،به بازارگردان
بسپارد .البته این نکته را باید مد نظر قرار داد که چنانچه بازارگردان ،خودش ،اوراق بهادار موضوع
بازارگردانی را در اختیار داشته باشد ،هیچ مشکلی نیست که سرمایهگذار صرفاً سرمایۀ نقد را تأمین کند
و به این صورت ،با بازارگردان مشارکت نماید .همچنین تأمین سرمایۀ نقد و غیرنقد میتواند ازسوی دو
یا چند شخص متفاوت انجام شود.
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 )3-2-2چگونگی مسئولیت بازارگردان دربرابر سرمایهگذار

مسئولیت بازارگردان دربرابر سرمایهگذار ،مسئولیت قراردادی است .مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی
است که بهموجب عقدی از عقود معین یا غیرمعین ،تعهدی را پذیرفته و بهعلت عدم انجام تعهد یا
تأخیر در انجام آن ،خسارتی به متعهدٌله وارد کردهاست .در این صورت ،متعهدْ مکلف است خسارت
وارده را جبران کند .بر این اساس ،مسئولیت قراردادیْ مسئولیتِ متعهد در عقد است که یا تعهد خود را
انجام نمیدهد و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد کردهاست بهپایان نمیرساند .به بیان دیگر ،در
مسئولیت قراردادی ،متعهدْ تعهدِ ناشی از عقد را بهجا نمیآورد ،خواه در انجام ندادنِ تعهد تعمد داشته
باشد و خواه بهواسطۀ مسامحۀ متعهد ،این تعهد انجام نشده باشد (جعفری لنگرودی.)288 ،1372 ،
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،قراردادِ میان بازارگردان و سرمایهگذار ،در هر صورت ،مبنای امانی
دارد .این قرارداد ،همانند سایر قراردادها ،شامل حقوق و تکالیفی برای هریک از طرفین است .امانتْ گاه
باألصاله است ،مانند ودیعه ،و گاه عملْ چیز دیگری است که بهتبعِ آن ،گیرندۀ مالْ مسئولِ حفاظت از
عینِ متعلق به دیگری میشود ،مانند رهن ،اجاره و مضاربه .همین عناوین مذکور متصور بالذات هستند،
نه عنوان امانت ،زیرا وصفِ هر عقد با مالحظۀ اثرِ مستقیم و اصلیِ آن تعیین میشود (گلپایگانی،
 .)5 ،1364درخصوص مسئولیت اشخاصی از این دست ،مادۀ  556قانون مدنی مقرر میدارد« :مضارب
در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود ،مگر درصورت تفریط یا تعدی ».همچنین بهموجب
مادۀ  577همان قانون« :شریکی که در ضمن عقد ،به اداره کردنِ اموالِ مشترکْ مأذون شدهاست
میتواند هر عملی را که الزمۀ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه ،مسئول خسارات حاصله از
اعمال خود نخواهد بود ،مگر درصورت تفریط یا تعدی ».مادۀ  584نیز با این عبارت ،مسئولیت شریک
را بیان میکند« :شریکی که مالالشرکه در یدِ اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن
نمیشود ،مگر درصورت تفریط یا تعدی ».بر این اساس ،مطابق آنچه پیشتر گفته شد ،چون قرارداد
بین بازارگردان و سرمایهگذار از طرفی ماهیتاً مضاربه است ،بازارگردان نسبتبه سرمایۀ نقد ،که جهت
انجام عملیات بازارگردانی به وی سپرده شدهاست ،مطابق مادۀ  556قانون مدنی ،در حکم امین
محسوب میشود .تغییر نوع مسئولیت بازارگردان نسبتبه اوراق بهاداری که برای انجام عملیات
بازارگردانی ،به وی سپرده شدهاند نیز ،فارغ از ماهیت قرارداد ،امری معقول نیست و با قصد طرفین و
صورتِ عرفیِ قرارداد در تعارض است؛ لذا بازارگردان نسبتبه اوراق بهادارِ مذکور نیز در حکم امین
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محسوب میشود .ازاینرو باید از نگهداری یا استفاده از مالِ موردِ امانت ،بر خالفِ متعارف پرهیز کند،
چراکه خروج متصرفِ مأذون از مواردی که ازسوی مالک ،در آنها اذن دارد ،بهخودیخود موجب ضمان
است ،چه مال تلف بشود و چه نشود (ترحینی281 ،1416 ،؛ کاتوزیان1376 ،ب .)93 ،با لحاظ مواد ،553
 663 ،612 ،576،582 ،555و  667قانون مدنی و همچنین مواد  362تا  366قانون تجارت درباب
حقالعملکاری ،باید گفت که هر امینی ،چه امانت اصلی باشد و چه تبعی ،ملزم است در تصرفات خود،
در درجۀ اول ،به توافق خود با صاحب مال و اوامر او رجوع کند .همچنین امین باید حدود متعارف و
ت مالکِ مال را همواره لحاظ نماید.
معمول در نگهداری و تصرفات خود در مال را رعایت کند و مصلح ِ
در غیر این صورت ،امین مرتکب تقصیر شده و ضامن تمامی خسارات وارده است .با لحاظ مطالب
اخیرالذکر ،بازارگردان نیز باید در تصرفات و معامالت خود ،تابع شروط مقرر در قراردادِ خود با
سرمایهگذار باشد و هرآنچه که در آن خصوص ،معمول و متعارف است را بهجا بیاورد و همواره مصلحت
سرمایهگذار را لحاظ کند ،وگرنه با اثبات تقصیر او و احراز سایر ارکان و شرایط مسئولیت مدنی ،او
ضامن جبران تمامی خسارات وارده به سرمایهگذار است .بهعنوان مثال ،بازارگردان در قراردادِ تأمین
مالی ،ملزم به رعایت دامنۀ مظنه ،حداقل سفارشِ انباشته و حداقل معامالت روزانۀ خاصی است .چنانچه
هریک از این موارد توسط بازارگردان رعایت نشود ،طرف قراردادِ او میتواند با احرازِ شرایط و ارکان
مسئولیت قراردادی ،خسارات وارده به خود یا درصورت اشتراط ،وجه التزام مقرر را از او مطالبه کند.
نکتۀ مهم دیگر بررسیِ فروضِ مختلفِ مسئولیتِ بازارگردان دربرابرِ سرمایهگذار است که این امر
مستلزم بررسی تعهداتی است که بازارگردان در قرارداد تأمین مالی برعهده میگیرد .در این راستا،
سودآوریِ قراردادِ بازارگردانی برای سرمایهگذار و حفظ اموال او ،در زمرۀ تعهدات به وسیله است و
بازارگردان بهصِرفِ انجام تعهدات عرفی خود در راستای اهداف مذکور ،به عهد خود وفا کرده و مسئول
جبران خسارات واردۀ ناشی از عدم حصول نتیجۀ مطلوب نیست ،مگر اینکه سرمایهگذار تقصیر او را در
این راستا اثبات کند .لذا سرمایهگذار زمانی میتواند خسارت وارده یا وجه التزام قراردادی (درصورت
اشتراط در قرارداد) را مطالبه نماید که در کنار ارکان مسئولیت ،تقصیر بازارگردان را نیز در انجام این
دست از تکالیف اثبات کند .ازسوی دیگر ،همانگونه که ذکر شد ،ازجمله تعهدات قراردادی بازارگردان
در قبال سرمایهگذار ،که در فرم نمونۀ قرارداد تأمین مالی بازارگردان آمده ،تقدیم تقاضای دریافت مجوز
بازارگردانی براساس مقررات ،به مراجع ذیصالح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و همچنین
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اطالع دادنِ بهموقعِ اخذِ مجوزِ بازارگردانی به سرمایهگذار و شروع عملیات بازارگردانی در مهلت مقرر در
قرارداد است .همچنین رعایت دامنۀ مظنه ،حداقل سفارشِ انباشته و حداقل معامالت روزانه نیز بهعنوان
تعهدات بازارگردان باید در قراردادِ بازارگردانی تعیین شوند و بازارگردان ملزم به ایفای آن است .تعهدات
اخیرِ بازارگردان در زمرۀ تعهدات به نتیجه است و منوط به هیچ امر محتملی نیست .در اینگونه
تعهدات ،بازارگردان درصورت عدم ایفای تکلیف معهود ،ضامن جبران خسارت وارده یا پرداخت وجه
التزام مقرر است ،مگر اینکه ثابت کند حدو خسارت ناشی از قوۀ قاهره بودهاست.
 )4-2-2آثار مسئولیت بازارگردان دربرابر سرمایهگذار

بازارگردان ،همانند تمامی اشخاصی که بهموجب قرارداد ،تعهدی را برعهده میگیرند ،ملزم به اجرای آن
است ،زیرا وجوبِ اجرا همۀ عقود ،اعم از الزم و جایز را دربر میگیرد ،چراکه اصل الزماإلتباع بودنِ
عقود است (طباطبایی یزدی .)4 ،1378 ،تعهدات ناشی از قرارداد یا بهصورت اختیاری توسط متعهد
انجام میشوند و یا متعهدٌله بهعلت نقض عهد توسط متعهد ،او را ملزم به انجام تعهد میکند .مستفاد از
مواد  237و  238قانون مدنی این است که در حقوق ایران ،اولویت با اجرای عین تعهد است ،ولو با الزام
متعهد .اجرای قهریِ عینِ تعهد میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد (جعفری لنگرودی،
 .)151 ،1381به عبارت دیگر ،چنانچه موضوع تعهدْ انجام کار معیّن باشد و متعهد از انجام آن خودداری
کند ،متعهدٌله میتواند مطابق مادۀ  237قانون مدنی ،از دادگاه صالح ،اجبار او به انجام تعهد را بخواهد.
همچنین در فرضی که مباشرتِ متعهد در انجامِ تعهد شرط نباشد ،متعهدٌله میتواند مطابق مادۀ 222
همان قانون ،اجرای آن را خود به عهده گیرد و یا مطابق مادۀ  238قانون مدنی ،آن را بهوسیلۀ دیگری
و با هزینۀ متعهد انجام دهد (بازگیر .)223 ،1379 ،بر این اساس ،سرمایهگذار میتواند درصورت نقض
عهد بازارگردان ،او را ملزم به انجام تعهد قراردادی کند و درصورت امتناع بازارگردان ،چنانچه ممکن
بود ،تعهدات او را شخصاً یا توسط ثالث و با هزینۀ بازارگردان انجام دهد.
اما آنچه در اینجا مد نظر ماست مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد،
عدم انجام یا اجرای ناقص آن است .در حقوق موضوعه ،با توجه به مبحث مساتقلی کاه قانونگاذار در
رابطه با حق مطالبۀ خسارتِ قاراردادی در ماواد  221و  226بهبعادِ قاانون مادنی مقارر داشاته ،دیگار
درخصوصِ امکانِ مطالبۀ خسارتی که در نتیجۀ تخلف از تعهداتِ قراردادی ،باه متعهدٌلاه وارد میشاود،
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تردیدی بهنظر نمیرسد .درخصوص مادۀ  221قانون مدنی هم باید گفت که در هار قاراردادی ،متعهادْ
مسئول خساراتی است که برحسب سیر متعارف امور ،بهطور طبیعی ،از عهدشکنی حاصل میشود و هار
دو طرف انتظار آن را دارند و تنها تصریح مقرر در مادۀ اخیر در جایی موردنیاز خواهد باود کاه خساارت
نامتعارف و خارج از حدودِ قابلپیشبینی در قرارداد باشد (کاتوزیان1390 ،ب .)812 ،درواقع دلیال وضاع
این ماده اختالفنظر علما راجعبه مسئولیت قراردادی در فقه و تردید در لزوم جبران خسارت قاراردادی
در آن است .اگرچه قانون مدنی ایران بهطور صریح دربارۀ امکان جمع میان شیوههای جباران خساارت
قراردادی مقررهای ندارد ،ولی از روح قانون ،این نتیجه بهدست میآید کاه قانونگاذار ،برمبناای قاعادۀ
الضرر ،جمع میان شیوههای جبران خسارت قراردادی ،که با هم سازگاری دارند را بهعنوان یاک اصال
پذیرفته است .البته در تأیید این برداشت میتوان به مواد  228 ،221و  230قانون مدنی استناد کرد کاه
همگی بهصورت ضمنی ،جبران خساارت را در کناار فساخ یاا الازام متعهاد باه انجاام تعهاد پذیرفتاه
اند (پارساپور و همکاران .)15 ،1394 ،با وجود این ،الزام متعهد به اجرای قرارداد ،تنها با مطالبۀ خساارت
ناشی از تأخیر در اجرای تعهد ممکن است ،زیرا الزام متعهد به اجرای قرارداد و دریافات خساارت عادم
انجااام تعهااد بهمنزل اۀ جمااع بااین اصاال و باادل اساات کااه ایاان اماار موجااب دارا شاادنِ ناعادالنااه
میشود (کاتوزیان246 ،1390 ،؛ جعفری لنگرودی.)569 ،1372 ،
مسئولیت بازارگردان در قبال تأخیر در انجام تعهداتِ مندرج در قرارداد بازارگردانی یا عدم انجام تعهدات
مذکور ،مشمول تمامی احکام و شرایط فوقالذکر است .لذا سرمایهگذار میتواند با اثبات رابطۀ قراردادیِ
خود با بازارگردان ،عالوهبر الزام او به انجام تعهد ،خسارات وارده به خود ،که در نتیجۀ تأخیر در انجام
بازارگردانی به او وارد شدهاند ،و همچنین خسارات ناشی از عدم ایفای آن به نحو معهود و متعارف را
مطالبه کند .همچنین سرمایهگذار میتواند درصورت عدم امکان الزام بازارگردان به انجام تعهدات،
قراردادِ خود با او را مطابق مادۀ  239قانون مدنی فسخ کند و خسارتی که در نتیجۀ عدم انجام تعهد به
او وارد شدهاست را از بازارگردان مطالبه نماید .در این خصوص فرقی نمیکند که خسارت مطابق
مادۀ  230قانون مدنی در قرارداد تعیین شده باشد یا خیر .در حالت اخیر ،دادگاه با جلب نظر کارشناس،
میزان خسارت را تعیین میکند.
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 )5-2-2اثبات مسئولیت بازارگردان دربرابر سرمایهگذار

براساس مطالب اخیرالذکر ،هرگاه در نتیجۀ نقض تعهدِ قراردادی ،خسارتی متوجه متعهدٌله شود ،وی
میتواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت را مطالبه کند .البته این امر مستلزم وجود شرایطی است:
الف) انقضای موعد؛ ب) تحقق ضرر؛ ج) عدم وجود علت خارجی (درصورت عدم اجرا)؛ د) لزوم جبران
خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون (پارساپور و همکاران .)9 ،1394 ،بنابراین برای مطالبۀ خسارت
قراردادی ،عالوهبر لزوم وجود رابطۀ قراردادی ،که در مانحنفیه ،میان بازارگردان و سرمایهگذار وجود
دارد ،متعهد باید تعهدات قراردادی خود را بهصورت معهود ،چه بهلحاظ زمانی و چه بهلحاظ کیفیت
انجام ،ایفا نکرده باشد (مادۀ  221و  226قانون مدنی) .آنگونهکه پیشتر گفته شد ،در قرارداد
بازارگردانی ،زمان شروع عملیات بازارگردانی و کیفیت انجام آن تعیین میشود که عدم رعایت آن
موجب ضمان بازارگردان است.
عالوهبر این ،مسلّم است تا زمانی که در نتیجۀ نقض عهد ،خسارتی به متعهدٌله وارد نشده باشد ،او
مستحق گرفتن هیچگونه خسارتی نیست ،زیرا هدف از قواعد مسئولیت مدنی ،جبران ضرر است .به بیان
دیگر ،باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن ،مسئولیت ایجاد شود .پس باید وجود ضرر را رکن اصلی
مسئولیت مدنی شمرد (کاتوزیان ،)243-242 ،1382 ،مگر اینکه بهموجب مادۀ  230قانون مدنی ،در
قرارداد وجه التزام مشخص گردد ،که در این صورت ،بهصِرفِ اثباتِ نقضِ قرارداد توسط بازارگردان،
سرمایهگذار مستحق دریافت خسارت میشود.
درخصوص شرط لزوم جبرانِ خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون ،همانگونه که قبالً گفته شد ،در
حال حاضر و با لحاظ مقررات مربوطه و دکترین حقوقی موجود ،دیگر در امکان مطالبۀ خسارتی که در
نتیجۀ تخلف از تعهدات قراردادی ،به سرمایهگذار وارد میشود ،تردیدی وجود ندارد .با وجود این،
چنانچه در تعهدات به وسیله ،سرمایهگذار نتواند تقصیر بازارگردان را اثبات کند یا در تعهدات به نتیجه،
بازارگردان اثبات نماید که عدم انجام تعهد بهدلیلِ وجودِ قوۀ قاهره بودهاست ،از پرداخت خسارت معاف
میشود (مادۀ  227قانون مدنی).
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 )3-2دربرابر اشخاص ثالث

منظور از اشخاص ثالث کسانی هستند که در دو رابطۀ قراردادیِ مذکور ،هیچ نقش مستقیمی ندارند و
طرفِ هیچیک از آن قراردادها محسوب نمیشوند ،که شامل اشخاص دارندۀ سهام موضوع بازارگردانی
و کسانی که میخواهند در آن سهام ،به سرمایهگذاری بپردازند میشود .نکتۀ مهم در رابطۀ میان
بازارگردان و اشخاص ثالث ،تشخیصِ وجود یا عدم وجود رابطۀ قراردادیِ میان آنهاست ،چراکه این امر
تعیینکنندۀ حدود و شرایط مسئولیت بازارگردان در مقابل آن است .لذا در ادامه ،ابتدا وجود مسئولیت
قراردادی میان اشخاص مذکور پرداخته میشود و سپس مسئولیت بازارگردان بررسی میشود.
 )1-3-2بررسی مسئولیت قراردادی

در وهلۀ اول باید دید که آیا میان بازارگردان و اشخاص ثالث رابطۀ حقوقی قراردادیای وجود دارد یا
خیر؟ در نگاه نخست ممکن است گفته شود تعهدات و شروطی که بازارگردان در قرارداد پذیرش و
هنگام اخذ مجوز بازارگردانی از بورس یا بهموجب قرارداد بازارگردانی با سرمایهگذار ،ملزم به آنها
میشود نوعی تعهد است که مطابق بخش دوم مادۀ  196قانون مدنی ،که مقرر میدارد ...« :ممکن
است در ضمنِ معامله ،که شخص برای خود میکند ،تعهدی هم به نفعِ شخص ثالثی بنماید» ،توسط
بورس یا سرمایهگذار ،به نفعِ ثالث در قرارداد میآید .با اندکی تأمل معلوم میشود که هدف مستقیم و
اولیۀ بورس از تحمیل تکالیف بر بازارگردان ،ایجاد نفع برای سرمایهگذاران ،در سهام موضوع
بازارگردانی نیست ،بلکه بورس درنظر دارد از این طریق ،نظم و حمایت کلی از بازار را حفظ و برقرار
کند .سرمایهگذار نیز هیچگاه در انعقاد قرارداد بازارگردانی ،به نفع اشخاص ثالث توجه نمیکند و صرفاً
نفع و سود خود را مد نظر دارد .این است که در فرمِ قراردادِ بازارگردانی ،نحوۀ مشارکت و تقسیم سود و
زیان باید تعیین شود .این در حالی است که معیارِ شناساییِ حق برای شخص ثالث ،قصد و ارادۀ طرفینِ
قرارداد است و صرف ذینفع بودنِ شخص ثالث از یک رابطۀ حقوقی ،موجبِ حصولِ حقِ الزماإلجرا
برای او نمیشود .به عبارت دیگر ،صرف رسیدنِ سود و نفع از اجرای قرارداد ،این حق را برای ثالث
بهوجود نمیآورَد ،مگر اینکه طرفین قصد ایجاد تعهد به سود وی را کرده باشند (کاتوزیان،1378 ،
 .)650درواقع در تعهد به نفع ثالث باید منظورِ طرفینْ ایجاد یک نفع مستقیم برای ثالثِ تعیینشده یا
قابلتعیین باشد ،که در فرض قرارداد بازارگردانی ،نه بورس و نه سرمایهگذار هیچگاه چنین هدفی را
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برای ثالث دنبال نمیکنند .بنابراین سهامداران و اشخاص سرمایهگذار در سهام ،نسبتبه قرارداد پذیرش
یا تأمین مالی بازارگردان ،بهعنوان ثالثِ موضوع مادۀ  196قانون مدنی محسوب نمیشوند.
با توجه به مطالب فوقالذکر ،بازارگردان هیچگونه رابطۀ قراردادیای با اشخاص ثالث ندارد .بنابراین
هرگاه بازارگردان در انجام عملیات بازارگردانی ،به ایشان زیانی وارد کند ،هرگونه مسئولیتِ او نسبتبه
جبران خسارتِ این اشخاص باید برمبنای مسئولیتِ قهری و خارج از قرارداد تفسیر شود ،چراکه الزامات
خارج از قرارداد هنگامی است که مسئولیت مدنی ،بدون اینکه قراردادی بین اشخاص وجود داشته
باشد ،ایجاد شود و یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا کند و ملزم شود که خساراتی که
وارد کردهاست را جبران نماید (امامی353 ،1374 ،؛ کاتوزیان.)163 ،1380 ،
 )2-3-2بررسی مسئولیت غیرقراردادی

پرسش دیگر این است که مسئولیت غیرقراردادیِ بازارگردان دربرابر سهامداران و سرمایهگذاران در
سهام موضوع بازارگردانی چیست و آیا ترک وظایفی که بهموجب مقررات ،برای او وضع شدهاست
تقصیر محسوب میشود و موجب مسئولیت او است یا خیر؟ در فقه ،ضابطۀ تقصیر ،اعم از تعدی یا
تفریط ،انجام فعل ممنوع یا ترک فعل واجب شمرده شدهاست (نجفی .)128 ،1413،مادۀ  952قانون
مدنی در توضیح تفریط ،که از مصادیق تقصیر است ،آن را ترک عملی دانسته که بهموجب قرارداد یا
عرف ،برای حفظ مالِ غیر الزم است .چنانچه قانون شخصی را به انجام عمل معیّنی مکلف کرده باشد
و مأمور به وظیفۀ قانونی خود عمل نکند ،مقصر است ،زیرا به وظیفهای که برعهده داشته عمل
نکردهاست .منشأِ اینگونه تکالیفْ قانون (به معنای خاص) ،آییننامهها دستورالعملهای معتبر و در
پارهای موارد ،عرف و عادت خاص است .بنابراین برای اینکه ترک فعلْ موجبِ مسئولیتِ شخص شود،
یک الزامِ قبلی ،اعم از اینکه منشأِ آن قرارداد ،قانون یا عرف باشد ،ضروری است (قاسمزاده،1378 ،
 .)44همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد ،مطابق مادۀ  15قانون بازار اوراق بهادار ،بازارگردان متعهد به
افزایشِ نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادارِ معیّن و تحدید دامنۀ نوسان قیمت آن است.
همچنین دستورالعمل فعالیت بازارگردانی نیز متضمن تکالیفی برای بازارگردان است که با توجه به آنچه
آمد ،عدم رعایت هریک از این تکالیف موجب ایجاد مسئولیت است و زیاندیدۀ ناشی از آن میتواند با
اثبات ارکان و شرایط مسئولیت مدنی ،خسارت وارد به خود را از بازارگردان متخلف مطالبه کند .بهعنوان
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مثال ،چنانچه عدم انجام فعالیت بازارگردانیِ ورقۀ بهادار در کد بازارگردانی (مادۀ  6دستورالعمل فعالیت
بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران) یا عدم تخصیص ایستگاه معامالتی و مسئول انجام معامالت
جداگانه برای انجام امور بازارگردانی (مادۀ  7دستورالعمل) یا عدم رعایت ضوابط راجعبه سفارشهای
خریدوفروش (مادۀ  8دستورالعمل) موجب ورود خسارت به سهامدار نماد موضوع بازارگردانی یا سایر
سرمایهگذاران در آن نماد شود ،زیاندیده میتواند با اثبات موضوع ،آن را از بازارگردان مطالبه کند .لذا
چنانچه بازارگردان در انجام تکالیف مقرراتی خود تقصیر کند و نتواند وظایف خود را درخصوص
نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار انجام دهد و برخالف مقررات ،بهگونهای عمل کند
که سهامدار نتواند سهام خ ود را بفروشد یا مجبور شود آن را به کمتر از قیمت بفروشد ،سهامدار میتواند
زیانی که از این طریق به او واردشده را مطالبه نماید .همچنین است سرمایهگذاری که در نتیجۀ عدم
انجام تعهدات مقرراتی بازارگردان ،از خرید سهام موضوعِ بازارگردانی محروم شده یا آن را به قیمتی
بیشتر خریده باشد.
همچنین مطابق مادۀ  23دساتورالعمل باازارگردانی ،در صاورتی کاه یاک ورقاۀ بهاادار بایش از یاک
بازارگردان داشته باشد ،بازارگردانان آن ورقۀ بهادار نباید در تعیین قیمت سفارشهای خود ،باا یکادیگر
هماهنگی کنند .مسلّم است درصاورت نقاض تکلیاف مقرراتایِ اخیرالاذکر ،چنانچاه زیاانی وارد شاود،
بازارگردان مسئول جبران آن خواهد بود.
فرض دیگری که ممکن است بازارگردان در راستای انجام عملیات بازارگردانی ،به سایر سهامداران زیان
وارد کند حالتی است که نحوۀ سفارشگذاری و انجام معامله توسط او ،بهگونهای باشد که موجب
دستکاری بازار شود و در این راستا ،به سایرین ضرر وارد شود .در این حالت ،همانند هر شخص
دیگری که با دستکاری بازار ،به دیگری ضرری وارد یا از این طریق ،نفع نامشروعی را برای خود
حاصل میکند ،مسئولیت خواهد داشت (مبین 119 ،1395 ،و .)130
بحث درخصوص نحوۀ تحققِ دستکاری بازار و اقسام ،مصادیق و جزئیاتِ راجعبه آن ،از موضوع این
مقاله خارج است ،لکن مختصراً باید گفت که در این راستا ،چنانچه بازارگردان با دستکاریِ بازارِ
سهامیای که متعهد به بازارگردانیِ آن شدهاست سبب شود که سهامدار سهام خود را به کمتر از قیمت
حقیقی بازار بفروشد یا اصالً نتواند به قیمت آن روز بفروشد یا سرمایهگذار سهام را به قیمتی بیش از
قیمت حقیقی بازار بخرد و یا اصالً از خرید سهام به قیمت آن روز محروم بماند ،با اثبات ارکان و شرایط
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مسئولیت مدنی ،باید او را مسئول جبران زیان قلمداد کرد ،زیرا در بازار اوراق بهادار نیز در کنار اثبات
زیان ،مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی باید تقصیر و رابطۀ سببیت به اثبات برسد (Leborgne,
).1995, 48
نتیجهگیری
بازارگردان در انجام فعالیت خود ،مکلف به انجام تعهدات مختلفی است که برخی از این تعهدات ریشۀ
قراردادی و برخی دیگر ریشۀ غیرقراردادی دارند .مسئولیت بازارگردان در مقابلِ بورس و همچنین
دربرابر تأمینکنندۀ سرمایۀ الزم جهت بازارگردانی (سرمایهگذار) ،در زمرۀ مسئولیت قراردادی است ،لکن
مسئولیت او دربرابر اشخاص ثالثی که سهامِ موضوع بازارگردانی را در تملک خود دارند و همچنین
کسانی که خواهان تملک آن سهام هستند ،غیرقراردادی محسوب میشود .بررسی و اثبات مسئولیت
قراردادی بازارگردان مستلزم آن است که معلوم شود تعهدات او از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به
نتیجه .تعهدات بازارگردان هر دو قسم از تعهدات را شامل میشود.
از طرفی میان بازارگردان با اشخاصی که سهامِ موضوعِ بازارگردانی را در تملک خود دارند و همچنین
کسانی که خواهان تملک آن سهام هستند نهتنها قرارداد مستقیمی وجود ندارد ،بلکه نوع و مفاد رابطۀ
حقوقیِ میان بازارگردان و بورس و همچنین میان بازارگردان و تأمینکنندۀ سرمایۀ
بازارگردانی (سرمایهگذار) بهگونهای نیست که بتوان از آن ،وجود تعهد برای ثالث را برداشت کرد .لذا
رابطۀ حقوقیِ بازارگردان با این دسته از اشخاص ،غیرقراردادی محسوب شده و اثبات مسئولیت آن در
این خصوص ،تابع تمامیِ شرایط و ضوابطِ مسئولیت مدنیِ خارج از قرارداد است.
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