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Background and Aim: Based on the jurisprudential and legal scales, 

unauthorized transactions of the securities are greatly distinct from 

the other transactions. No matter under what title the relationship 

between the broker and the customer is analyzed, it is agency in 

essence and the broker should act within the scope of the granted 

authorities otherwise unauthorized transactions of the securities take 

place. 

Materials and Methods: This is a theoretical research using 

descriptive-analytical method. The information has been gathered 

based on a documentary method through library research. 

Ethical considerations: Meanwhile observing the content 

originality, the present study has been adherent to the principles of 

honesty and trustworthiness in all the stages thereof. 

Results: Since not only the narrations and Hadiths but also the 

business expediencies of the transaction constitute the jurisprudential 

source of the unauthorized transaction, the authenticity premise of 

these types of transactions originate from the existing provisions 

considering the difference of the securities’ transactions from the 

other kinds of transactions. 

Conclusion: As for the authenticity of the unauthorized transaction 

of the securities, one general criterion, considered always acceptable, 

cannot be pointed out for the unauthorized transactions rather a 

specific criterion should be taken into account in every case 

according to the provisions that are different from those pertinent to 

the transactions of other properties. 
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 حقوقی معامالت فضولی در بورس اوراق بهادار فقهی و مبانی 
 

 *1منصوره فصیح رامندي

 ، تهران، ایران.ارتباطات استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و و عضو هیأت علمی. 1
 

  چكیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 67-83 صفحات:
 

  سابقه مقاله:

 09/01/1401 تاریخ دریافت:

 04/02/1401تاریخ اصالح: 

 03/03/1401تاریخ پذیرش: 

 02/07/1401تاریخ انتشار: 

 
 

الت فضولی اوراق بهادار ، معاممعیارهای فقهی و حقوقیبراساس  زمینه و هدف:

 هر تحت مشتری با کارگزار معامالت وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطةبا سایر 

 در باید کارگزار و بود خواهد نمایندگی رابطه، آن ذات شود، تحلیل که عنوانی

 وقوع سبب اختیارات حیطة از خروج کند، عمل شده داده اختیارات حیطة

 شد. خواهد بهادار اوراق فضولی معامالت

توصیفی و تحلیلی است و با روش این پژوهش از نوع نظری  ها:مواد و روش

 ای اسنادی صورت پذیرفته است.گردآوری اطالعات آن با شیوة کتابخانه

اصالت حل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت در تمام مرا مالحظات اخالقی:

 شده است.محتوا، صداقت و امانتداری رعایت 

احادیث بلکه از آنجا که منشأ فقهی معاملة فضولی نه تنها روایات و : هایافته

با توجه به تفاوت معامالت اوراق بهادار با  توجه به اقتضائات تجاری معامله است.

معامالت سنتی، مبنای صحت این گونه معامالت منبعث از امارات موجود خواهد 

 بود.

 فضولی، هایمعامله در درخصوص صحت معاملة فضولی اوراق بهادار، :نتیجه

 بلکه باشد. پذیرش قابل  موارد همة در که کرد صادر کلی ضابطة یک تواننمی

به اماراتی که با معامالت سایر اموال متفاوت است، باید  توجه با مورد هر در

 گرفته شود. نظر در موردی ضابطة
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 مقدمه. 1

از  را فضولی عقد دانان،حقوق اغلب و فقها مشهور

 است؛ عقد صحت شرایط تمامی دارای که رو آن

 صحت ایشان نظر به دیگر، طرف دانند. ازمی صحیح

 همین به است؛ تأهلی و نبوده لزومی فضولی بیع

 بنابراین. شودنمی  بار  آن بر عقد  آثار تمامی دلیل

 را فضولی عقد اند،پنداشته برخی که آنگونه نباید

  سومی قسم یا و باطل  و صحیح عقد مابین وضعیتی

 در غیر مال معاملة که چرا بدانیم. حقوقی اعمال از

 تنفیذ یا رد اختیار ایجاد ایران، حقوق و امامیه فقه

 همچون دیگری آثار اثر، این از. است مالک برای

 برخی یا اجازه، در رد اختیار توارث و اصیل پایبندی

 مربوط مواد  تقنین به  توجه با. شودمی ناشی  موارد

 قراردادها، عمومی قواعد  باب در فضولی معامالت به

  معاملة احکام و مبنا به راجع دانانحقوق از بسیاری

 به تعمیم قابل را آن و پرداخته بحث به فضولی

 اذنی و عهدی تملیکی، از اعم عقود انواع تمامی

 معامالت نظر دور داشت که بر دانند. نباید ازمی

که از آن  شود،می بار متعددی فرعی آثار فضولی

این موضوع به مباحث  توان به تسریجمله می

اشاره عامالت در بورس و اوراق بهادار، مرتبط با م

 بازار در که احتمالی هایاستفادهسوء از کرد. یکی

 اوراق فضولی معامالت دهد،می رخ بهادار اوراق

 معامالت که آنجا از. است کارگزاران توسط بهادار

 کارگزاران دخالت با منحصرا   بورس در بهادار  اوراق

 عنوان تحت مشتری با کارگزار رابطة. شودمی انجام

 حیطة در باید کارگزار و بود خواهد نمایندگی

 حیطة از خروج کند، عمل شده داده اختیارات

 بهادار اوراق فضولی معامالت وقوع سبب اختیارات

 گونه هر وجود بدون کارگزار چنانچه. شد خواهد

 حساب در معامله به اقدام فروش یا خرید دستور

 با و شودمی واقع فضولی معاملة بنماید، مشتری

 غاصب، حکم در کارگزار مالک، سوی از قبول عدم

 .گرددمی تلقی

 دخالت با منحصرا  بورس در بهادار اوراق معامالت

  مشتری با کارگزار رابطة. شودمی انجام کارگزاران

 آن ذات شود، تحلیل که حقوقی عنوان هر تحت

 در باید کارگزار و بود خواهد نمایندگی رابطه،

 از خروج کند، عمل شده داده اختیارات حیطة

 اوراق فضولی معامالت وقوع سبب اختیارات حیطة

 بازارهای به مبتلی مسائل از که شد خواهد بهادار

 این بودن فضولی مالک البته و است بهادار اوراق

 رابطة و بورس اقتضائات به توجه با باید نیز معامالت

 به. شود تحلیل مشتریان با کارگزاران پیچیدة

 اوراق فضولی معاملة رد یا بحث اجازه ترتیب همین

 و متداول معامالت از متفاوت است ممکن بهادار

بر  دال تواندمی که اماراتی واقع به باشد؛ سنتی

متداول  معامالت با حدی تا باشد رد یا اجازه

 معاملة طرفین روابط ترمهم موضوع. متفاوت است

 به حداقل که موضوعی. است رد صورت در فضولی

 سیاق و سبک به تواننمی عملی مصالح لحاظ

 و نخستین شاید. نگریست آن به سنتی معامالت

 به مربوط حقوقی مسائل به پاسخ ترینساده

 فضولی معامالت جمله از و بهادار اوراق معامالت

 بازار خاص هایویژگی به توجهیبی یا انکار آنها،

 مطلق و تام مترتب دانستننتیجه  در و بهاداراوراق

 معامالت گونهاین بر متداول معامالت احکام و آثار

 نیازهای پاسخگوی تواندنمی قطعا   که حلیراه. است
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بر مبنای آنچه گفته شد، . باشد سرمایه بازار حقوقی

های کوشد تا با توجه به گسترة فعالیتاین مقاله می

رو به رشد کارگزاران در بورس اوراق بهادار و روند 

و اقبال مردم به انجام معامالت در عرصة بورس و 

ر معاملة فضولی اوراق بهادار، به بررس ماهیت و آثا

با توجه به د. از سوی دیگر بپردازدر اوراق بهادار 

 حاکم درن قسم از معامالت بر مبانی فقهی ابتناء ای

معامالت فضولی در معنای عام آن، ضروری است تا 

ن موضوع مورد واکاوی و مداقه قرار مبانی فقهی ای

خصوص های متعددی درکنون پژوهشگیرد. تا

ماهیت و آثار معامله فضولی انجام شده است. به 

نوان ل، محقق داماد در مقاله خود با ععنوان مثا

، به این «1393معاملة فضولی مسبوق به منع، »

است که عدم رضایت مالک نسبت به  نتیجه رسیده

کند. رد عقد انجام شده را ایفا نمیاصل عقد، نقش 

بررسی فقهی و حقوقی اجازه » نتایج مقالهبراساس 

و لطفی بر ، صحت «1393و رد در معاملة فضولی، 

با وجود اینکه معاملة فضولی اند که این عقیده

شرایط خاص خود را داراست، ولی در مجموع 

ج پژوهش ـذ است. نتایـرنافـح و البته غیـصحی

ة فضولی، توارث اجازه در معامل»با عنواننژادی علی

که فوت اصیل مانع از ، حاکی از آن است «1397

های سازد. یافتهاجازه نیست و عقد را منحل نمی

بررسی آثار معاملة »مقاله خوبیاری و طباطبایی 

، «1398فضولی در فقه امامیه و حقوق انگلستان، 

ند احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مان

انگلستان تنها با شرایط مخصوصی قابل اجرا  حقوق

ماهیت اجازه و است. این مقاله با تمرکز بر واکاوی 

به تبیین این ت فضولی اوراق بهادار، رد در معامال

ار معالة فضولی در موضوع خواهد پرداخت که اعتب

اوراق بهادار براساس چه ساختاری است؟ آیا مبنای 

لة فضولی در معنای عام عامدر م فقهی اجازه و رد

آن، در این قسم از معامالت نیز قابل تسری خواهد 

 بود؟
 

 ها . مواد و روش2

این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی 

ای گردآوری اطالعات آن با شیوة کتابخانهاست و 

 اسنادی صورت پذیرفته است. 
 

 مالحظات اخالقی. 3

حل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت در تمام مرا

شده  محتوا، صداقت و امانتداری رعایت اصالت

 است. 

 

 هایافته. 4

 جذب برای جایگاهی بهادار اوراق از آنجا که بازار

 تـسم هـب آن هدایت و ردـخ هایهـسرمای

 توسعة و رشد هدف با کالن هایگذاریسرمایه

 بازار این در معامالت انجام کشورهاست، اقتصادی

 قواعد تابع کیفی، لحاظ به چه و کمی لحاظ به چه

 سنتی دادوستدهای نظام با که است خود خاص

 .دارد بسیار تفاوت
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 بحث . 5

 حقوق و فقه در فضولی معاملة. وضعیت 1-5

 ایران

عقد کاملی است که غیرمالک بدون  عقد فضولی

 دهدانجام می« ال یحتاج الی اذنهمن »طرف اذن از 

(. واژة 49، 1389، زادهو تقی )موسوی بجنوردی

و به ارکان عقد بوده  ف فوق، معطوفکامل در تعری

نیست که عقد فضولی از هر نظر صحیح به این معنا 

)محقق داماد و همکاران، ا برخی از فقهنافذ است. و 

(، 43، 1391)شهیدی،  دانان( و حقوق329، 1389

نقص عقد، به  علت عدم نفوذ معاملة فضولی را در

اند و برخی دیگر، دلیل فقدان رضایت مالک دانسته

دانند که بالقوه قابل عقد کاملی میفضول را عقد 

استناد به مالک بوده و تنها نقص آن عدم انتساب 

 (. 210، 1373، )نائینی باشدمی

مال غیر، عموم و  نسبت عقد فضولی و معاملة

عقود چرا که موضوع برخی از خصوص مطلق است؛ 

نیست. از سوی نکاح فضولی( مال غیر ) فضولی

دیگر تمام معامالت مال غیر، چنانچه به اذن مالک 

گرفته ر نباشند، ذیل عنوان فضولی قرار گذایا قانون

مال غیر، بدون  تنها حالتی کهو غیرنافذ هستند. 

و  گیرداذن مالک، موضوع معاملة فضول قرار می

ه وکالت است، مورد معروف ب حکم آن صحت

 قانون مدنی(.  680است )مادة  ظاهری

را غیرنافذ دانسته  فضولیمعاملة قانون مدنی ایران، 

ی، معاملة فضولاست. برمبنای نظر فقهای متقدم، 

به سمت غیرنافذ باطل است و تنها فقهای متأخر 

اند. به همین دانستن معامالت فضولی متمایل شده

رسی حکم معامالت فضولی، در حقوق خاطر، در بر

لین به بطالن قائ ایران، شایسته است که نظرات

 قرار گیرد. معامالت فضولی نیز، مورد بررسی 

 

 بطالن معاملة فضولی . 1-1-5

های متقدم شیعه و در صدر ایشان شیخ طوسی، فق

طوسی،  ) دارندن مطلق عقد فضولی اعتقاد به بطال

از فقهای متأخر مانند شیخ  برخی (.76، 1378

بسیار فضولی را یوسف بحرانی نیز بطالن عقد 

این  (. مطابق378، 1405)بحرانی،  اندتقویت نموده

شود و نظریه بر عقد فضولی هیچ اثری بار نمی

منجر به انعقاد عقد  تواندتنفیذ بعدی مالک نمی

این اقدام مالک، به منزلة ایجاب گردد، بلکه 

اصیل باید آن را مورد قبول قرار ت که جدیدی اس

شود. در این فرض، زمان انعقاد  دهد تا عقد منعقد

عقد نیز، زمان قبول توسط اصیل خواهد بود و نه 

این، با پذیرش بطالن زمان تنفیذ مالک. عالوه بر 

عقد فضولی، با فوت مالک پس از تنفیذ اقدام 

شود، بلکه فضول، عقد نه تنها کامل محسوب  می

ت انعقاد نیز نخواهد داشت. مگر آنکه ورثه قابلی

مجددا  ایجاب مشابهی خطاب به اصیل صادر 

 نمایند. 
 

 عدم نفوذ معاملة فضولی . 2-1-5

ی نظریة بطالن عقد فضولی از به رغم برخوردار

طرفدارانی سرشناس در فقه، فقهای متأخر از این 

نظریه انصراف حاصل نموده و به دالیلی که در بحث 

ایران خواهد آمد، ی در حقوق فضول مبنای عقداز 

قائل به صحت عقد فضولی و معلق بودن آن بر 

قانون  (.124، 1415)انصاری،  اندمالک شدهتنفیذ 
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مدنی نیز به پیروی از نظر فقها، قائل به عدم نفوذ 

. از آنجا که احکام عدم نفوذ معالة فضولی شده است

ذکر شده ی معاملة فضولی به تفضیل در قانون مدن

زمان انتقال  درخصوص (،130، 1393)کاتوزیان، 

مالکیت موضوع عقد فضولی، نظریة کشف حکمی 

ابق این نظریه بر عقد فضولی را پذیرفته است. مط

شود، اما منافع مال از زمان اجازة مالک، اثربار می

موضوع عقد، از زمان انعقاد عقد فضولی توسط 

گیرد. در می و اصیل، به متصرف مال تعلق فضول

شت که مطابق نظریة کشف مقابل باید توجه دا

عقد از زمان اجازة مالک بر نقلی دیگر آثار معامله 

 از زمان ردد. به این ترتیب، در بیع فضولیگبار می

شود اجازة مالک، مشتری مالکِ مبیع محسوب می

 انعقاد عقد میان فضول و مشتری.  و نه از زمان
 

  فضولی معاملة در رد و اجازه مبناي. 2-5

در اجازة عقد فضولی از جانب مالک، آنچه اهمیت 

یا مالک و امکان رد  دارد، قابلیت استناد اثر عقد به

، 1388خمینی، موسوی ال) وی استتنفیذ از جانب 

 کمال شرط عنوان به را مالک رضای برخی (.426

 به  همچنین مالک اجازة .اندعقد در نظر گرفته

 مالک تقدیری رضای بر اماره عقد، نفوذ شرط عنوان

 هم اصیل و او رابطة به عقد تبدیل عامل نیز و

 برخی(. 92، 1398کاتوزیان، ) است شده تحلیل

 سبب را مالک تنفیذ و اجازه دانان،حقوق از دیگر

آن  و دانسته فضول و او بین نمایندگی رابطة تحقق

 نمایندگی انواع در ،«بعدی نمایندگی» عنوان به را

 بنابر و (49، 1393)صحت و لطفی،  اندکرده ذکر

 شاید و تریننظران، سادهاز صاحب دیگر برخی نظر

 مالک شود گفته که است این معقول راه تنها

 بتواند تا کندمی اعطاء فضول به را الزم صالحیت

، 1393، امامی) کند اقدام  مالک طرف از نیابت به

 که نظرهاییاختالف و هابحث رغمعلی(. 110

 و فقها میان اجازه تـماهی و مبنا درخصوص

 چندان رد ماهیت و مبنا دارد، وجود دانانحقوق

 قانون 21 مادة طبق بر. است نگرفته قرار بحث مورد

 که لفظ و فعل هر به فضولی، معامله رد مدنی،

. شودمی حاصل نماید، مالک رضای عدم بر داللت

 صورت به است ممکن فضولی معاملة رد بنابراین

 ضمنی. یا باشد، صریح
 

 مختلف در مبناي اجازه  . فروض فقهی1-2-5

جهت دستیابی به ماهیت اجازه در معامالت 

ح در فضولی، ضروری است تا نظریات مختلف مطر

مختلف اجازه به این موضوع که با رویکردهای 

، کمال و رضای تقدیری در معامله عنوان شرط نفوذ

 است، مورد بررسی قرار گیرد.مطرح 

 

 معامله نفوذ شرط عنوان به. اجازه 1-1-2-5

 اجازة و مالک، نقش تنفیذکنندگی دارد رضای

 از مالک رضای ولی است عقد نفوذ شرط مالک

 در ( اجازه98، 1398)کاتوزیان،  نیست عقد ارکان

 مجرد به که بیعی عقد. است بیع امضای حقیقت

 و اصیل بین عقد. است آمده وجود به صیغه انشای

 رضای عدم و ندارد نقصی و شده منعقد فضول

 این در. بود خواهد آن برای مانعی حکم در مالک

 شده، چرا که عقد تفکیک آن آثار و عقد بین نظریه

 عقد آثار تحقق برای فقط رضا شده و محقق قبال 
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 برمبنای عقد که دلیل این به. است ضروری

  کاتوزیان،) است ملکیت در تام سبب( اوفوابالعقود)

1391 ،112.)  

 اگر اینکه از است عبارت نظریه این بر ناظر اشکال

 تام سبب عقد و کندنمی کامل را سبب مالک اجازة

 نیاز مالک دارائی در عقد نفوذ چرا پس است انتقال

 مبنای و دلیل نظر، این در دارد. یعنی او اجازة به

 گذشته تراضی در آن تأثیر پایة و اجازه به عقد نیاز

 اشکال. است نشده مشخص( اصیل و فضول میان)

 جدائی به قائل باید نظریه این موجب به اینکه دیگر

 قـتحق ابتدا از عقد زیرا شد آن آثار و عقد بین

 جریان اجازه صدور زمان از عقد آثار ولی یابدمی

 آن آثار و عقد بین جدائی تصور و کندمی پیدا

 .(28، 1391شهیدی،  ) رسدمی نظر دشوار به
 

  كمال شرط عنوان به . اجازه2-2-5

 رضا و قصد عنصر دو به اراده نظریه، این مطابق

 شرایط و ارکان تمام فضولی عقد و شودمی تفکیک

 رضای جز داراست را نافذ و الزم عقد یک اساسی

 یک شود ملحق عقد به رضایت این هرگاه که مالک

 رضا نظریه این در. آمد خواهد وجود به کامل عقد

 به منسوب باید که داخلی و شخصی است امری

 است امری انشاء قصد مقابل، در اما باشد، مالک

 بلکه. باشد مالک به منسوب که نیست الزم و نوعی

 همراه به را خود حقوقی آثار باشد که هر جانب از

 و فضول میان عقد که هرچند لذا. داشت خواهد

 فضول ناحیة از نیز انشاء قصد و شده واقع اصیل

 قصد به مالک رضای الحاق با اما. است شده صادر

 عنوان به را اصیل و مالک و شده کامل عقد فضول،

 در دیگر عبارتی نماید. بهمی ملتزمعقد،  طرفین

 سابق عقد کنندةتکمیل مالک رضای نظریه، این

 تمام فضولی معاملة(. 175 ،1387، پیکره) است

 غیر رضای استثنای به را فضولی معاملة یک ارکان

 غیر اجازه بعدی انضمام از پس و داراست ،(مالک)

 ارکان و عناصر تمام( معامله مورد مالک مثل)

 پس کرد خواهند قانونی آثار ایجاد و شده تکمیل

 مالک، رضایت اعالم فضول، توسط معامله وقوع از

 نافذ غیرنافذ، عقد و کندمی کامل را عقد شرایط

 از پس که است اجزایی از مرکب عقد زیرا شودمی

 و شودمی کامل و محقق عقد، اجزاهای تمام تحقق

 موجود نیز مالک اجازة که ندهست تام وقتی اجزاء

 که نظریه این در .(110، 1391، )شهیدی باشد

 رضا و قصد عنصر دو به را اراده مشهور، نظر طبق

 ارکان از یکی مالک رضای یعنی است کرده تحلیل

 عقد ارکان تحقق در مالک که نقشی است و عقد

 قصد. بود خواهد او رضای در منحصر فقط دارد،

 عقد تحقق موجب دهد، رخ هرکس جانب از انشاء

 همین به شاید(. 107، 1400صفایی، ) شودمی

 صورت اطالق مقرر به مدنی قانون که است دلیل

 شرط به انشاء قصد به شودمی محقق عقد»  :داشته

 و ،«کند آن بر داللت که چیزی به بودن مقرون

 طرف از باید انشاء قصد است، نکرده صریح  قانون

 نتیجه اطالق همین از بتوان شاید. باشد اصیل

 طرف از چه و اصیل طرف از چه انشاء قصد گرفت

 توانمی شود. پسمی عقد تحقق موجب فضول

 قراردادها، تحلیل نظر از. 1: گرفت نتیجه چنین

 زمانی مقارنت نظر از رضا و قصد بین ایمالزمه

 ایمالزمه قراردادها تحلیل نظر از. 2. ندارد وجود
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 واحد شخص از هاآن صدور نظر از رضا و قصد بین

 اثر و رابطه ایجاد اراده، معنای به قصد. ندارد وجود

 را اهلیت شرایط که کسی هر از تواندمی حقوقی

 بر مبتنی که رضایت و شود صادر باشد داشته

 یا مالک  وسیلة به است قرارداد در اندیشیمصلحت

 شرایط از آنچه شود. اعالم مالک طرف از مأذون

 خواه. است مالک رضای است، معامله صحت

 عقد انعقاد زمان از متأخر یا عقد مقارن رضایت

 (. 177، 1387، پیک)ره باشد

 با مزبور نظریة گفت، باید نظریه این تحلیل در اما

. ایراد است قابل است یافته که شهرتی تمام وجود

 که انسان روانی هایفعالیت مجموعة در کهآن اول

 بر مقدم رضا معموال   شود،می اراده به تعبیر آن از

 در است ممکن چگونه بنابراین. است انشاء قصد

 فضول قصد به مالک خرمؤ رضای فضولی، عقد

)کاتوزیان،  نماید کامل را ناقص عقد و ملحق

 اراده، است که این دیگر (. اشکال103، 1393

 که است انسان روانی هایای از فعالیترشته نتبجة

. نمود تصور مجزا طور به و کنندهارائه از جدای را آن

 اراده نفوذ بنابراین و است اعتباری امری نیز اراده اثر

ن ـدارد. بنابرای گیـبست قانون حکم و اعتبار به

 یابد،می تحقق قصد بار هر که نمود ادعا تواننمی

 عقد آورد ومی بار به حقوقی، آثار قهری صورت به

 اصیل و مالک میان کامل عقد به را فضولی ناقص

 نماید.می تبدیل
 

 

 

 

 بر اياماره عنوان به مالك اجازة. 3-2-5

  تقدیري رضاي

 عقد در اجازه مبنای بیانگر که دیگر اینظریه در

 اجازة که است شده عنوان چنین است، فضولی

 معامله هنگام به او تقدیری رضای از کاشف مالک

 دهدمی نشان مالک اجازة تر،روشن بیان به. است

 چنین وجود از معامله انجام هنگام مالک اگر که

 اجازة. دادمی رضایت آن به داشته، آگاهی ایمعامله

 هنگام در مالک که دهدمی نشان مالک بعدی

 کاشف مالک اجازة و است بوده راضی عقد به معامله

 مبنای. است معامله هنگام به او تقدیری رضای از

 است، عقد نفوذ  باع آنچه که است این نظریه این

 رضای بر ایاماره اجازه و است مالک باطنی رضای

، و لطفی)صحت  است قبول و ایجاب زمان در او

 نیست، اشکال بدون نیز نظریه (. این51، 1393

 که کندمی کشف اجازه نظریه این موجب به زیرا

 داشته رضایت آن به معامله انجام هنگام به مالک

 رضایت آن به باطنا  مالک که دارد احتمال ولی است

 آن بر دلیل مالک  کنونی اجازة پس. باشد نداشته

 آگاهی معامله وقوع به هم ابتدا از اگر نیست که

 نظریه این در بنابراین. دادمی رضای آن به داشت

 اجازه. است مالک باطنی رضای کفایت بر مبتنی که

 رضای) باطنی رضای از همواره کاشف تواندنمی

 .باشد معامله انجام هنگام به( تقدیری
 

 در معاملة فضولی . ماهیت اجازه 4-2-5

ه مالک در معامالت فضولی هم تصرف فضولی اجاز

منزلتی در حکم کند و هم به فضول نافذ میرا 

 دهد که دارای همان التزامات وکیل است.وکیل می
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ای را اجازه کند، ملهبنابراین اگر مالک، چنین  معا

خواهد زمان عقد نیز اثر این امر در گذشته یعنی از 

اما اگر  (.1463، 1384)انصاری و طاهری،  داشت

اقدامات فضول توسط مالک اجازه نشود، تصرفات 

چنین هیچ اثری نخواهد بود.  همشده منشأ انجام 

باطل و فاسد قابل اجازه کردن نیستند تصرفات 

چون که در حکم عدم وقوع معامله هستند. بنابراین 

فقهای امامیه و  معاملة فضولی، طبق قول مشهور

 این عدم مدنی، غیرنافذ است. مبنای حقوقی قانون

تفکیک بین قصد و رضا مالک، نفوذ و تأثیر اجازة 

اجازه  عقد غیرنافذ صرفا  اعالم رضا است نه است و 

در اصطالح  رضا (.298، 1398وزیان، )کات انشاء

حقوقی، همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل 

حقوقی است و قصد ایجاد عمل حقوقی در عالم 

کنند. ذهن است که از آن به قصد انشاء تعبیر می

داشته  ایپس ممکن است کسی قصد انجام معامله

به عنوان مثال هرگاه کسی  لی رضا نداشته باشد.و

در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود 

ضا است و فاقد رمعاله را دارد، اما شود، قصد انشاء 

)صفایی،   غیرنافذ استبه همین جهت معاملة وی 

معاملة فضولی شکل قرارداد  با انعقاد (.177 ،1400

فقدان رضایت شود، هر چند که به علت میایجاد 

مالک، قرارداد کامل نیست و با پیوستن رضایت 

د کامل شده و آثار خود را از روز انعقاد بعدی، قراردا

آورد. با این بیان در حقیقت تفاوتی به بار می معامله

آید و معامله به وجود میبین رضایتی که بعد از 

 موجود بوده نیست رضایتی که در زمان عقد

این توضیح  با (.990، 1394لنگرودی،  )جعفری

شود که اذن ابراز یک جازه با اذن معلوم میا تفاوت

جوع از اذن چیزی، جز است و رحالت واقعی درونی 

اعالم زوال رضا و فقدان آن که یک واقعة حقوقی 

است، نخواهد بود. بنابراین اذن قبل از عقد صادر 

 شود. می

یت اد به ناقلاعتق به عقیدة مرحوم شیخ انصاری

که متضمن تأخیر مالکیت از جازه به دلیل آنا

مطابقت تام با قواعد و عمومات  رضایت است،

اشته و در مرحلة  بعد نظریة کشف پذیرفته شده د

حکمی قرار دارد. چون در این نظر اصل مالکیت، از 

ته شده و تنها احکام قابل اجرا، آن مالک دانس

اما  (.167، 1415 )انصاری، گرددمترتب می

شرط دانستن  پذیرش کشف حقیقی و در عین حال

توان کنار قواعد و خود اجازه، امری است که نمی

ن دو را جمع نمود. به همین دلیل عمومات نهاده و آ

، آن را مورد اشکال قرار عالمة حلی در کتاب  قواعد

ارشاد  داده و مرحوم محقق کرکی نیز در حاشیة

ن بسنده کرده است به نقل آبدون هرگونه اظهارنظر 

پرداخته و جمعی دیگر آشکارا به رد این نظریه و 

،  1393)صحت و  لطفی،  اندناقلیت را انتخاب کرده

54.)  

رات مربوط به قصد از سوی دیگر با توجه به مقر

به بعد(  190)مواد  ایران انشاء و رضا در قانون مدنی

تفکیک این دو عنصر از اگر و نیز فقه امامیه، 

یکدیگر را از حیث ماهیت و آثار قانونی مورد بررسی 

عقد شود که آن چهدهیم به سادگی معلوم می ارقر

د، قصد انشاء است نه رضایت شخصی که سازرا می

رضایتش برای عقد، الزم دانسته شده است. بنابراین 

 و نفوذ معامله است. رضایت مالک شرط اعتبار
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 رد معاملة فضولی  ماهیت. 5-2-5

معاملة فضولی را رد کند. در این مالک ممکن است 

گونه رود و هیچاز بین میصورت عقد برای همیشه 

(. 302 ،1393)امامی،  نخواهد داشتآثار حقوقی 

 گوید:می قانون مدنی در این خصوص 251مادة 

یا شود به هر لفظ حاصل می رد معاملة فضولی»

بدیهی «. به آن نماید عدم رضایکه داللت بر فعلی 

کند که است رد مالک هنگامی عقد را باطل می

جازة او نباشد. در صورتی که فضول مال به امسبوق 

مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال 

بدل نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با 

 ئاتِ مال را از اصیلمال و همچنین کلیة منافع و نما

بگیرد، خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته 

معتقد است که اجازه آن باشد یا خیر. شیخ انصاری 

چون آن را رد نکرده باشد، زمان مؤثر است که قبال  

 ،1377)ابراهیمی،  اجازه بعد از رد موضوعیت ندارد

154.)  

توان در قالب دو فرض میموارد رد معاملة فضولی را 

 زیر دانست:

موارد یقینی رد؛ مواردی که یقیننا  فسخ ( 1

. 2. فسخ قولی. 1 شوند عبارت است ازمیمحسوب 

برد و می اقدامات عملی که زمینة اجازه را از بین

سازد. مثل میتأثیر آن را از هنگام عقد ناممکن 

فروخته شده  جاره دادن منزلی که به بیع فضولیا

که این های منافی با صحت عقد، مثلاقدام. 3ت. اس

ولی فروخته شده است ع فضمالک منزلی را که به بی

 (60 ،1393لطفی،  صحت و )بفروشد به فرد دیگر 

ممکن است  که رد؛ مواردی( موارد احتمالی 2

شوند عبارت است از این که احتماال  رد محسوب 

صورتی  درمثال عرضه کردن کاال برای فروش  برای

 رد. که مالک، علم به وقوع بیع فضولی دا

 

 اوراق بهادار  . ماهیت معامله فضولی3-5

معامالت اوراق بهادار در بورس منحصرا  با دخالت 

شود. رابطة کارگزار با مشتری انجام می کارگزاران

تحت هر عنوان حقوقی که تحلیل شود، اساس آن 

رگزار باید در خواهد بود و کارابطه، نمایندگی 

از  خروجحیطة اختیارات داده شده، عمل کند. 

ت سبب وقوع معامالت فضولی اوراق حیطة اختیارا

به بازارهای مبتلیبهادار خواهد شد که از مسائل 

بهادار است و البته مالک فضولی بودن این  اوراق

معامالت نیز باید با توجه به اقتضائات بورس و روابط 

مشتریان تحلیل شود. بنابراین کارگزاران با پیچیدة 

معاملة فضولی اوراق بهادار ممکن بحث تنفیذ یا رد 

و سنتی باشد؛ به  عامالت متداولاست متفاوت از م

نفیذ یا رد باشد تواند دال بر تواقع اماراتی که می

تفاوت  ممکن است تا حدی با معامالت متداول

(. 64، 1400طاووسی و پروین، ) داشته باشد

ضولی در طرفین معاملة فتر روابط موضوع مهم

به لحاظ  است. موضوعی که حداقلصورت رد 

به  یسنتتوان به روش معامالت مصالح عملی نمی

ترین پاسخ آن توجه داشت. شاید نخستین و ساده

به مسائل حقوقی مرتبط به معامالت اوراق بهادار و 

به  توجهیانکار یا بیاز جمله معامالت فضولی آنها، 

نتیجه  بهادار و در های خاص بازار اوراقویژگی

معامالت متداول ارکردن تام و مطلق آثار و احکام ب

تواند حلی که نمیگونه معامالت است. راهبر این

 سرمایه باشد. پاسخگوی نیازهای حقوقی بازار 
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ی اوراق بهادار، معامالتی است معامالت فضول مراد از

که کارگزار بدون داشتن اختیار قانونی، ورقة بهادار 

بهاداری را برای  فروشد یا ورقةشخصی را می

مالتی در خرد. علت وقوع چنین معاشخصی می

است. در مواردی به  متعددبورس اوراق بهادار 

صورت مستقیم و بدون دستور مشتری به کد او 

دهد، گاه تعداد ورقة بهادار معامله میتخصیص 

شده پیش از دستور مشتری است یا قیمت خرید 

تر از ورقه، کمفروش ورقة بهادار بیشتر یا قیمت 

ه است. مشخص کردقیمتی است که مشتری 

معاملة فضولی پیش از آنکه از طرف غیرتنفیذ یا رد 

قانون  247نافذ است. مادة  شود، یک عقد غیر

معامله به » دارد: مقرر میمدنی در این خصوص 

ان والیت یا وصایت یا وکالت جز به عنو مال غیر

نا  راضی ولو اینکه صاحب مال باطنیست  نافذ

ق بهاداری که بدون اجازه بنابراین مالک اورا«. باشد

ده است یا شخصی که اوراق بهادار به کد شفروخته 

خریداری شده است، این اختیار را دارد  او  معامالتی

)فریدون  که معامالت واقع شده را تنفیذ یا رد کند

معاملة فضولی از جانب  (.180، 1392 ،و امینی

ش کامل بوده الزم است و او را ااصیل که اراده

سازد، به این جهت او باید انتظار بکشد پایبند می

وضعیت  تا این که غیر، معامله را تنفیذ یا رد کند.

م نفوذ معامله تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده عد

است، باقی خواهد بود و تأخیر در اجازه یا رد، آن 

 سازد. نمی را دگرگون
 

 

یا رد در معامالت فضولی اوراق قبول . 1-3-5

 بهادار

ایط قبول معامله از سوی مالک باید با توجه به شر

در نظر گرفته  خاص حاکم بر معامالت در بورس

شود. اصل سرعت در معامالت بورس، روابط 

وجود ای که گاه بین کارگزار و مشتریان او پیچیده

 شود، مالکقیمت که گاه باعث می دارد و نوسانات

قبول معامله را به تأخیر اندازد تا از یا م به رد تصمی

حداکثر استفاده را داشته باشد. نوسانات احتمالی 

ل کافی سبب ـدان دالیـل در کنار فقـن عوامـای

حوال و توجه به امارات، اهمیتی شود تا اوضاع و امی

و فراوان داشته باشد. در تفسیر قراردادهای تجاری 

بورس گفته شده است فروش در  از جمله خرید و

قصد مشترک طرفین، معیار مناسبی برای » که:

عرف و ضرورت ناشی از رفع ابهام از قرارداد نیست، 

نیت در اجرای قرارداد، نقش مهمی داشتن حسن 

 «هایی داردپیماندر تکمیل و اجرای چنین 

مصادیق قبول  بارزترین (.21، 1393)کاتوزیان، 

ملة فضولی معامله که مشتری پس از اطالع از معا

دارد، تکمیل دستور خرید یا آن را معمول می

فروش است. در معامالتی که به صورت تلفنی 

کارگزار بالفاصله پس از شود نیز، دستور آن داد می

شود که برای تری متذکر میانجام معامله به مش

مراجعه کند.  یا فروشخرید تکمیل فرم دستور 

ظ در معامالت متداول آنچنان که لف توان گفتمی

طریقة عادی و شایع رد و قبول است، در معامالت 

فروش طریقة  دستور خرید واوراق بهادار، تکمیل 

امدانه از تکمیل آن، شیوة تنفیذ و استنکاف عشایع 

هیأت است. در اکثر موارد در رویة عملی  متداول رد
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ره با تکیه به عدم وجود دستور داوری در آرای صاد

کتبی خرید یا فروش، معامله را قبول شده فرض 

نمایند. در معامالت فضولی اوراق بهادار نیز نمی

ور کتبی ـود دستـاصل بر این است که عدم وج

ترین اماره برای رد معامله است؛ اما همیشه مهم

موارد متعدد که نیست و در وضع به همین روشنی 

گزار با مشتری معامالت بدون کار مالتیدر رویة معا

رد این رویه زیاد بوده و در اکثر موادستور بسیار 

اعمال شده و اختالفی نیز حادث نگردیده است. 

چنانچه در چنین شرایطی مشتری با قبول بسیاری 

یا بعضی از آنها از معامالت بدون دستور، به یکی 

د وجو عدم توان به این صراحترض باشد،  نمیمعت

دستور یا وکالتنامة کتبی را حمل بر رد معامله نمود 

و در نتیجه در بسیاری از موارد، درخصوص  

که مورد ینکه معاملة فضولی اوراق بهادار شخیص ات

به عنوان اولیه بوده دعوا قرار گرفته است، مسبوق 

کننده، ناگزیر از توسل رسیدگیاست یا نه، مرجع 

استنباط ضیه را ی است تا حکم قبه امارات قضای

است و دهنده امارة قضایی، قاضی کند. مقام تمیز

اوضاع و احوال ویژه هر شرایط به استنباط قاضی از 

ای  شخصی و موضوعی دعوا بستگی دارد و چهره

  (.87، 1393)کاتوزیان،  دارد

مورد  قرائن مختلفی ممکن است در این خصوص

ان مثال، اگر کارگزاری سهام توجه قرار گیرد، به عنو

فضولی را بخرد و شخص بعد از خرید برای پرداخت 

ثمن سهام خریداری شده و کارمزد، اقدام کند و یا 

هی داشته، بعد از اینکه کارگزار نزد کارگزار وجاگر 

خرید مطلع نموده به طریق مقتضی مشتری را از 

 وجه نمایدر یک مدت معقول اقدام به مطالبة د

بر احتساب وجه که اوضاع و احوال، داللت  )بنحوی

ه باشد(، داشت ذکور بابت ثمن اوراق خریداری شدهم

به ممکن است دال بر اجازة معامله باشد. همچنین 

رسد چنانچه شخص پس از خرید فضولی نظر می

های به وجود آمده استفاده کند، از حق تقدم سهام،

رضایت  از خرید  قبلیبر این امر است که ای اماره

قابل تصور های دیگری اماره داشته است. همچنین

تواند دال بر قبول معامله تلقی شود که است که می

توان به دریافت یا حتی مطالبة سود میاز آن جمله 

فضولی، دریافت  شده به صورتسهام خریداری 

، خرید همان سهمگواهینامة سهام، دستور ادامة 

ریداری شده، دستور فروش سهمی که به فضولی خ

توان داشت. حتی میبا تعیین قیمت باالتر و... اشاره 

مالک در گفت، اگر در خرید فضولی پس از خرید، 

سهامش را برای وی های مجامع شرکتی که جلسه

که عموما  ند شرکت نماید و یا اقداماتی را اخریده

دهد، انجام دهد، حکایت از قبول مالک انجام می

قیمت فضولی سهام، وقتی است. در فروش  خرید

ام پس از فروش تنزل داشته باشد، عموما  معامله سه

بینی کارگزار شود اما چنانچه پیشمیتأیید و قبول 

ین صورت احتمال رد شود،  در اخالف واقعیت 

با  معامله بسیار باال خواهد بود. در چنین شرایطی

مشتری  رض بسته شدن نماد مربوطه، وقتیف

)مالک( برای دریافت وجه ناشی از فروش سهام 

کند به معنای قبول معامله نیست، در مراجعه می

معامالت سایر اموال، لزوما  حالی که این امر در 

 شودگرفته می قبول و پذیرش معامله در نظر

  (.50، 1389)فریدون و کاویانی، 
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رسد با توجه به وضعیت مذکور، به نظر می

های ییز رد یا قبول، در معاملهتمدرخصوص 

توان یک ضابطة کلی صادر کرد که در فضولی، نمی

همة موارد قابل تطبیق و پذیرش باشد، بلکه در هر 

توجه به شرایط موجود، یک ضابطة  باید با مورد

را  وردـه آیا این مـموردی در نظر گرفته شود ک

توان معامله، تلقی نمود؟ به عنوان مثال در می

ت فضولی، دریافت ثمن یا مطالبة آن قبول معامال

دانان و در این مورد بین حقوقشود میمعامله تلقی 

های نظری وجود ندارد اما در اکثر پروندهاختالف

طرح شده نزد هیأت داوری با موضوع فروش فضولی 

واسته مبلغ ناشی از فروش سهام ستون خ سهام، در

اقدام در شود، اما این مربوطه درج می و خسارات

اشد؛ با نبتواند حاکی از قبول می چنین مواردی

های مختلف، به علتتوجه به اینکه ممکن است 

قیمت از سی به سهام ممکن نباشد و مطالبة دستر

 این جهت صورت گرفته باشد. 

 

موعد اعالم اجازه یا رد در معامالت . 2-3-5

 فضولی اوراق بهادار 

یکی از موارد موجود در بازار سرمایه که موجد 

شود،  مطالبه در هیأت داوری میهای متعدد پرونده

قیمت و خسارات ناشی از فروش فضولی سهام 

که فضول  شودمیاست، در اکثر موارد مالحظه 

نموده و  سهام غیر )عموما  کارگزار( اقدام به فروش

ی شخص نیز پس از مدتی که بعضا  بسیار طوالن

ه به طرح دعوا علیاست، از این امر مطلع و اقدام 

فضول نموده است. در این موارد کارگزاران معموال  

با ارائة مدارک و مستنداتی، اطالع خواهان از انجام 

م که عدنمایند و ادعا میمعامله فضولی را اثبات 

تراض وی در تاریخ اطالع از وقوع معامله یا مدت اع

معامله بوده و  معنای تأئیدمعقولی پس از آن در 

تواند پس از مدتی غیرمتعارف اقدام به اقامه نمی

دعوا نماید. در این خصوص اگرچه قانون مدنی در 

الزم نیست اجازه با رد »تصریح دارد:  252مادة 

جب تضرر طرف اصیل مور تأخیر باشد و اگ فوری

اما «. تواند معامله را به هم بزندمی باشد، مشارالیه

عامالت بورسی با توجه به حجم باالی معامالت در م

و شرایط  بر روی سهام و گردش متعدد سهام در آن

مالت حاکم است، عموما  از تأخیر که بر معا ایویژه

 اصیل متضرر خواهد شدمالک در اعالم قبول یا رد، 

زیرا وی معامالت  (.78، 1400)طاووسی و پروین، 

دهد. در نجام میبدون دغدغة ابطال معامله اخود را 

کن است متضرر گردد، که مماین مورد شخصی 

ن میان چون اقدام ای کارگزار فضول است که در

توان گفت مالک به است، نمی علیه خود نموده

نظر خود  در اعالم وی بایدضرر  جهت ممانعت از

به نظر تسریع نماید. اگرچه این استدالل صحیح 

پرونده  داوریرسد، اما براساس رأی هیأت می

نیت انجام حسن، اگر کارگزار اقدامی با 86ب/40/9

تعلل نماید، داده باشد و مالک در اعالم نظر خود 

ار زـکارگ نیتحسنوارد ـه مـنسبت بوان ـتنمی

حلی بین این دو در نظر تفاوت ماند و باید راهبی

متعدد عدم گرفت. در آرای هیأت داوری در موارد 

نیت( کارگزار از موجبات کاهش نیت )حسنسوء

ولیت تلقی گردیده  است. این امر اگرچه به مسئ

ر ما جایگاهی ندارد، اما حقوق کشوطور مدون در 

از  از هیأت داوری یکی صادرهعمدتا  در آرای 
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شود که موجبات تقلیل مسئولیت در نظر گرفته می

ع و رسیدگی در این مرج با توجه به تخصصی بودن

و امکان اصالح  ات بازار سرمایهاهمیت حفظ ثب

در بازار گذاری سرمایهد در ها و موانع موجوکاستی

کاویانی، )فریدون و  رسدسرمایه منطقی به نظر می

توان در قرارداداهای می همچنین(. 352، 1389

کارگزار با مشتریان شرط مشابهی را به صورت 

های فضولی درج نمود تا خرید و فروشاجباری 

کارگزاران موجب طرح دعاوی متعدد نشده و 

 به طرفین تحمیل نشود. خسارات سنگینی نیز 

فضول، رسد در مواردی که کارگزار به نظر می

را انجام و در حال فروش سهام ثمن را به معامله 

حساب مشتری واریز نموده است و یا بدون پرداخت 

هام )س برای مشتری سهامی خریده استوجه ثمن، 

خودش معامله نموده است( و مشتری از را برای 

معامله مطلع است، مراجعه مشتری برای جبران 

قبول  قابلسارت پس از گذشت مهلتی که عرفا  خ

قیمت سهام در بازار اوراق نیست و نوسان باالی 

ی برای قبول معامله، تلقی اتواند امارهبهادار می

مشتری د، رسزیرا در این حالت به نظر میگردد. 

معامله را اگرچه در حالتی که به قیمت خوبی 

معامله نشده باشد، به امید بهبود وضعیت و یا 

ه است. البته در رویة کارگزار قبول نمود جبران

شود و تلقی نمیهیأت داوری این اماره قابل قبول 

در معاملة سهام را  حتی اگر فضول، اطالع مالک از

داوری آن را دلیل هیأت داوری اثبات نماید هیأت 

ها سالل تلقی ننموده و حتی پس از گذشت قبو

نیز دعوای مالک علیه کارگزار فضول را با حصول 

 89ه//63)دادنامة شماره  داندوارد می یر شرایطسا

 (30/05/89رأی تاریخ صدور 

یا رد، به نظر بنابراین درخصوص مهلت اعالم قبول 

ا توجه به شرایط خاص بازار اوراق بهادار، د برسمی

با  نوسانات شدید و رواج بسیار معامالت فضولی

ها و به طور خاص نیت در مباحث نمایندگیحسن

دیدگاه سنتی با این توان با یک ها، نمیکارگزاری

امر روبرو شد و باید با توجه به امارات موجود با 

را کشف  گذشت زمان متعارف قبول یا رد معامله

ة مالکان نیز بسته گردد استفادسوءنمود تا راه برای 

که پس از قبول خرید یا فروش فضولی سهام با 

قیمت سهام، اقدام به طرح دعوا  شکاهش یا افزای

)طاووسی و پروین،  جهت جبران خسارات نمایند

1400 ،64.)  
 

  نتیجه. 6

عبارت است از اینکه شخصی بدون معالة فضولی 

ت و یا یکی از عناوین، والیت، وصایت، وکالداشتن 

یا بر ذمة غیر یا بر  قیمومیت، نسبت به مال غیر

ای انجام مالی که متعلق به حق غیر است، معامله

غیرنافذ خواهد بود. ماهیت دهد و این معامله 

لة فضولی، عمل حقوقی است، اما معامحقوقی 

رد معاملة  اجازه یا درخصوص ماهیت حقوقی

یا غیر نسبت به معامله  ه از سوی مالکفضولی ک

ود دارد. با ـر وجـنظگیرد، اختالفصورت می

یت اجازه های به عمل آمده باید گفت که ماهتحلیل

است. بعد از انجام معاملة  یا رد، واقعة حقوقی

ه این اختیار برای مالک وجود دارد تا با اجاز فضولی،

 د.مشخص نمای یا رد معامله، وضعیت معامله را
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معنا که معامالت فضولی اوراق بهادار به این 

متعلق به شخص را  بدون کارگزاری، اوراق بهادار 

داشتن اختیار از جانب او بفروشد یا اوراق بهاداری 

به بازار نماید، از مسائل مبتالرا برای او خریداری 

ای که در این سرمایه است. یکی از مسائل عمده

مبنای اجازه و رد  شود، ماهیت ویخصوص مطرح م

دانان درخصوص این نکته که مالک است. حقوق

اجازه از سوی مالک است، هیچ معاملة فضولی قابل 

تمامی و به طور کلی این قاعده را در یدی ندارند ترد

دهد، حاالتی که فضول معامله را برای غیر انجام می

 در قبول، یا رد مییز  دانند. درخصوصمی نافذ

 صادر کلی ضابطة یک تواننمی ولی،فض هایمعامله

 باشد، پذیرش و تطبیق قابل موارد همة در که کرد

به اماراتی که با  توجه با باید مورد هر در بلکه

ر اموال متفاوت است و با توجه به معامالت سای

 گرفته نظر در موردی  ضابطة یک موجود، شرایط

مالک در شود. اماراتی که در تشخیص اجازه و رد 

رود ممکن معامالت فضولی اوراق بهادار به کار می

ی متفاوت از سایر معامالت باشد. است تا حد

تکمیل سفارش مکتوب خرید یا فروش توسط 

تواند می مشتری، متعاقب خرید یا فروش سهام،

این قسم از معامالت باشد.  ترین دلیل تنفیذقطعی

، دلیل رد در مقابل استنکاف از تکمیل دستور

ه تلقی خواهد شد. با این حال در فرض نبود معامل

دستور، امارات دیگری چون اقدامات مالکانه 

و یا پرداخت سهام خریداری شده  خصوصدر

توان تنفیذ را می احتساب کارمزد از سوی کارگزاری

 معامله در نظر گرفت. 

و  با احراز رد معامله باید نسبت به استرداد مبیع

 در معامالتد. جبران خسارت مالک اقدام شو

روی سهام بورسی با توجه به معامالت مکرر 

قیمت، معامله روی ها، تأثیرات زیادی که هر شرکت

ها و اطالعات دارد، امکان ها، دادهمحاسبة شاخص

ابطال معاملة انجام شده در بورس و استرداد سهام 

فروخته شده با دشورای مواجه خواهد شد  و ممکن 

شخاص ثالث گردد. لذا است سبب ورود ضرر به ا

توان فروش سهام در بورس را در حکم تلف می

ت را ـوضعین ـه ایـرمایرف بازار سـو عست ـدان

و د، با این فرض، فضول مکلف به رد مثل پذیرمی

در صورت عدم امکان، قیمت روزِ پرداخت خواهد 

ضرری به بود و در این میان اگر از نوسان قیمت، 

 مبنای تسبیب جبران شود. وارد شود، باید برمالک 
 

 . سهم نویسندگان7

 ده مسئولنویسنتوسط  هلیف این مقالأنگارش و ت

 ت.صورت گرفته اس

 

 . تضاد منافع8
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