فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،94بهار 177-204 ،1399

سنجۀ حقوقی بازاریابی و کاربست آن در بازار اوراق بهادار
*1

ابراهیم عبدیپور
محمد صادقی

** 2

دریافت97/4/2 :

پذیرش97/12/11 :

بازاریابی  /نهادهای مالی  /مسئولیت حرفهای  /نمایندگی  /نهاد اصیل  /نهاد تبعی  /بازار
اوراق بهادار

چکیده
ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکلگیری ضوابطی خاص ناظر به
ً
هر مسألهای میشود .طبعا برخی از این احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی
بهفراخور ویژگیهای غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است .از همین رو شناخت ضوابط برخی
نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمیتوان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی
باقی نماند .یکی از نهادهای منحصربهفرد ،بازاریابی است .در واقع به سبب تشابه نسبی
بازاریابی با نهادهایی از جمله وکالت ،عاملی ،داللی و حقالعملکاری ،این تردید ایجاد
میشود که آن را مصداق یکی از نهادهای مورد اشاره بدانیم .در عین حال ،تفاوتهایی که
میان عمل بازاریابی و هر یک از نهادهای فوق وجود دارد ،این رویکرد را تقویت میکند که
بتوان بازاریابی را به مثابه نهاد مستقلی در عرض نهادهای حقوقی و اقتصادی مشابه قلمداد
ً
و بر آن احکام کامال اختصاصی جاری نمود .نوشتار حاضر با امعان نظر به کارکرد خاص
بازاریابی ،این نهاد را از منظر حقوقی بررسی نموده و با تحلیل ابعادی از آن ،رویکرد استقالل
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بازاریابی (به عنوان نهادی اصیل) را رد و آن را به عنوان نهادی تبعی واجد کارکردهایی مکمل
میداند که متناسب با جایگاه وابسته به غیر ،باید با ضوابط اختصاصی همراه باشد .این
ضوابط در بازار اوراق بهادار  -که بستر فعالیت نهادهای مالی است -نیز اهمیت ویژهای یافته
و به دلیل اصالت نقش نهادهای مالی بازار سرمایه ،بازاریابی به خدمت این نهادها درآمده و
از نظر حقوقی تابعی از آنها میباشد.
طبقهبندیM30 , K22, G20 :JEL
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مقدمه
از نهادهای مهم اقتصادی که اثر زیادی بر تحقق اعمال حقوقی داشته و در عین حال ماهیت
حقوقی مشخص شدهای ندارد ،بازاریابی است .این نهاد که در غالب فعالیتهای تجاری و
اقتصادی کاربرد دارد ،بیشتر در مقام یک رکن کمکی و تبعی برای نهادهای حقوقی و اقتصادی
اصلی است تا فرایند تجارت به نحو مناسبتری صورت یابد .با این توضیح که بازاریاب ،در
مقام توسعه بازار و رفع نیازهای تجاری تولیدکننده و مصرفکننده فعالیت دارد و این فعالیت
بهمنزلۀ همکاری با فعاالن تجاری و اقتصادی است .در واقع در حوزههای تجاری ،اشخاص
مختلف مبادرت به فعالیت بازاریابی میکنند و این مهم به منظور توسعه تجارت و افزودن دامنه
خرید و فروش تولیدات و خدمات مورد تمسک قرار میگیرد .آنچه در فعالیتهای اقتصادی
مبرهن است ،این است که اشخاص در دو قالب مبادرت به استفاده از خدمات مترتب بر
بازاریابی میکنند؛ یکی در قالب قراردادی است و دیگر ،قالبی مبتنی بر عرف و رویه تجارتی.
بهرغم اینکه این دو روش فینفسه تأثیری در ماهیت عمل بازاریابی ندارد ،اما ممکن است
بر آنها احکام حقوقی متفاوتی حا کم شود .چرا که در هر حال دامنه حقوق و تکالیف ناشی از
این عمل مبتنی بر توافق و تعهداتی است که طرفین مقرر میکنند .بنابراین ،الزم است با امعان نظر
به این تمییز ،ماهیت و ضوابط مربوطه شناسایی شود .در نوشتار حاضر درصدد تحلیل ماهیت،
کارکرد و آثار حقوقی نهاد بازاریابی بوده و با رویکردی تحلیلی به این پرسش پاسخ خواهیم داد
که آیا از حیث هنجاری باید بازاریابی را به مثابه یک نهاد مستقل محسوب نمود و بر آن احکام
و آثار منحصربهفردی متصور بود یا اینکه آن را در راستای نهادهایی همچون نمایندگی و مصادیق
مربوط به آن تبیین کرد؟ نسبت بازاریابی با نهادهای مالی بازار اوراق بهادار در چیست؟ وجه این
اهمیت از آنجاست که به فراخور فعالیتهای مختلف اقتصادی ،روشهای مختلفی از بازاریابی
وجود دارد و اشخاص در مقام جذب سرمایهگذار و یا مشتری حسب مورد قالبی را در نظر میگیرند
و بهموجب آن حقوق و تکالیفی را بر خود و بازاریاب متصور میشوند 1.به موازات این توافق و
 .1به عنوان نمونه ،یکی از این موارد بازاریابی شبکهای است که بر اساس بند ب ماده  1آییننامه اجرایی چگونگی صدور و
تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی (موضوع تبصره ماده  87قانون نظام صنفی) مصوب
 1394اینگونه تعریف شده« :یک روش فروش محصول است که شخص حقوقی با استفاده از فضای مجازی افرادی را
به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصوالت تولید خود و یا دیگران به مصرفکننده به
کار میگیرد؛ به نحوی که هر بازاریاب با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه خود با ایجاد گروه فروش چند سطحی
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همکاری ،بازاریاب مبادرت به فعالیتهایی میکند که مسئولیتها و تکالیفی را متوجه بنگاهها
و سرمایهگذاران مینماید .بنابراین الزم است در عین تحلیل ابعاد اصلی این مهم ،حدود و ثغور
تکالیف حقوقی فعاالن اقتصادی مربوط به فعالیت ناشی از بازاریابی مشخص شود .به منظور
انجام بهتر این هدف ،در عین حال از مقررات و آرای مراجع صالحیتدار بازار اوراق بهادار نیز
بهره خواهیم برد تا مسائل حقوقی راجع به این بحث جنبۀ عملی نیز داشته باشد.

 .1مفهوم و ماهیت
 .1-1مفهوم
بازاریابی؛ 1به عنوان یک فرایند مدیریتی -اجتماعی ،عبارت از هرگونه تبلیغات و اقدامات الزم
برای توسعه کسب و کار و ترویج فروش و در دسترس بودن محصوالت یک شخص یا بنگاه
اقتصادی است .یعنی بهوسیله آن ،اشخاص ،بنگاهها و سازمانها از طریق تولید ،عرضه و مبادله
کاال و خدمات با یکدیگر ،به تأمین نیازها و خواستههای خود و دیگران میپردازند 2.در واقع ،با
توجه به رابطه دوسویه عرضه و تقاضا در بازار ،بازاریابی نگاه مشترک بنگاه و مشتری به تجارت
است که هدف آن ،شناسایی مشتری و نیازهای اقتصادی او در راستای بهرهوری و توسعه کسب
و کار است 3.از این منظر ،بازاریابی را باید در معنای همگراسازی فعالیتهای بنگاه در مسیر
عرضه و فروشبیشتر خالصه نمود و شخصی که مبادرت به این عمل مینماید را بازاریاب نامید

4

که به موازات عملیات بازاریابی برای بنگاه ،جذب مشتری نموده و به نحوی ارزش مالی شرکت
را ارتقا میبخشد.

5

موجب گسترش و افزایش فروش گردد» .در واقع این مورد از روشهای بازاریابی است که به دلیل برخورداری از مسائل
خاص ،بیان تفصیلی ضوابط اختصاصی آن از حوصله و هدف مقاله حاضر خارج میباشد.

1. Marketing

 .2روستا ،احمد و همکاران ()1391؛ صص  7و 12؛ فروزنده ،بهمن ()1377؛ صص  37و 43

3. Walters & Halliday, (1998), p. 189

 .4بند ج ماده  1آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی
(موضوع تبصره ماده  87قانون نظام صنفی) مصوب  1394در تعریف بازاریاب اشعار داشته« :هر شخصی که خارج از
شرکت بازاریابی شبکهای از طریق فروش مستقیم محصوالت به مصرفکننده یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیرمجموعه
بابت گسترش و افزایش فروش شرکت ،پاداش یا کمیسیون (درصدی از فروش محصوالت) دریافت کند» .هرچند این
تعریف در راستای روش خاصی از بازاریابی است اما میتوان از مفاد و داللت آن چنین نتیجه گرفت که بازاریاب ارتباطی
دوسویه با تولیدکننده یا عرضهکننده و مصرفکننده دارد و این ویژگی از خصایص مشترک اقسام بازاریابی است.

5. Leitoniene, Sapkauskiene & Kloviene, (2013), p. 655 & 662
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مطابق نمودار زیر ،عملیات راجع به بازاریابی را باید مبتنی بر روابط داخلی (ارتباط بازاریاب
و بنگاه متبوع) و خارجی متعددی دانست که از حیث خارجی (ارتباط شخص با مشتریان و سایر
فعاالن اقتصادی) ،از سویی ناظر بر مراوده بنگاه با مصرف کننده (مشتری) است ،و از سوی دیگر
راجع به نحوه مواجهه با سایر فعاالنی است که در حوزه مشابه فعالیت دارند (رقبای تجاری).
در واقع مجموع این روابط ،فرایند رقابت تجاری را برقرار نموده و در عین حال عملیات بازاریابی
را توأمان با عرضه و تقاضا پیش میبرد .بر این اساس ،فروش و تبلیغات ،بخش قابل توجهی از
بازاریابی را نشان میدهد و برای بررسی ابعاد آن باید به عناصر اقتصادی متعددی همچون نیاز،
تقاضا ،معامله ،رقابت و بازار توجه داشت.

1

ﻣﺸﺘﺮي

ﻓﻌﺎل

اﻗﺘﺼﺎدي

رﻗﺒﺎي

ﺗﺠﺎري

 .2,1ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ

 .2-1تحلیل حقوقی ماهیت

ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .از
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ؛ از ﺣﯿﺚ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ً

بازاریابی؛ از حیث سرفصلهای دانشگاهی ناظر به رشته مدیریت و موضوعا متوجه رشته اقتصاد

اﯾﻦ رو آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن

است .از این رو آنچنان که باید ،موضوع علم حقوق واقع نشده است .بر این اساس ،برای تبیین

ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

مفهوم و ماهیت آن الزم است به این واقعیت توجه نمود و از سایر نهادهای حقوقی نیز بهره برد.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را از دو ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﺟﻮه ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ؛

وجوه،
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽاز این
کنیم .یکی
قالب تحلیل
بازاریابی را از
ﻣﺴﺘﻘﻞماهیت
ﻣﺎﻟﯽ مقاله
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎددر این
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ،
ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﻬﺎدﻫﺎيمیﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دودر ﮐﻨﺎر
حقوقیﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
نمونه ،در
یعنی به
مستقل است.
نهاد مالی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪعنوان
بازاریابی؛ به
مبتنی بر
نهادهای ﯾﮏ
ﺑﺘﻮانکنارﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را
عنواناﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ
اﻣﺜﺎل آن،
ﮐﺎرﮔﺰاري و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
ﮔﺬاري،
ﺻﻨﺪوقﻫﺎي
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و

کارگزاری و
گذاری ،شرکت
ﺗﺒﯿﯿﻦقهای
ﯾﮕﺮ،صندو
وﺟﻪتدها و
ﮐﻨﯿﻢ .شرک
کها،
همچون
متفاوتی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ
هایﻧﻬﺎد
ﻣﺼﺪاﻗﯽ از
سرمایﺑﻪه ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ؛
ﺗﺤﻠﯿﻞبانﻣﯽ
ﮐﺮد را
مالیﺗﻠﻘﯽ
ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ

دیگر،
تحلیل م
ﺗﺤﻠﯿﻞنهاد
بازاریابی رارا یک
آن ،اینکه
وﺳﺎﻃﺖ امثال
ﻋﻨﺎﯾﺖ
وجه اﻣﺮ
کنیم.ﺑﻪ اﯾﻦ
دومیﺑﺎﯾﺪ
تلقیﻟﺬاکرددررا وﺟﻪ
مستقلﻧﻤﻮد.
ﺧﻮاﻫﯿﻢ
بتوانﻣﺎﻫﯿﺖ آن
ﺣﺴﺐآیاﻣﻮرد
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاي آن
ماهیت
حسبو مورد
ﻣﺎﻟﯽاست که
وساطت
نمایندگی یا
مصداقی
عنوان
بازاریابی؛
داﺷﺖ ﮐﻪتبیین
ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﺑﺰاري
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﻬﺎدﻫﺎي
نهادﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺒﻌﯽازﻧﺎﻇﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
به ﯾﮏ
ﻣﺜﺎﺑﮥ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﺷﻮد.وجه دوم باید به این امر عنایت داشت که بازاریابی به مثابۀ یک
لذا در
خواهیم
اﻫﺪاف را
نمود .ﻣﯽ
ﻣﺤﺴﻮب
تحلیلآنﻫﺎ
اﻗﺘﺼﺎدي
 .1,2,1ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد اﺻﯿﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻞ
 .1روستا ،احمد و همکاران ()1391؛ ص 7؛ فروزنده ،بهمن ()1377؛ ص 37

ﺑﻪﻓﺮاﺧﻮر ﺑﺮﺧﻮرداري ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي ،ﯾﮏ وﺟﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ اﺻﯿﻞ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ،ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ

182

پژ وهشنامه باز رگانی ،شماره  ،94بهار 1399

فعالیت تبعی ناظر به فعالیت نهادهای مالی شناخته شده و ابزاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی
آنها محسوب میشود.
 .1-2-1بازاریابی؛ به عنوان نهاد اصیل و مستقل
بهفراخور برخورداری بازاریابی از ابعاد اقتصادی ،یک وجه از ماهیت بازاریابی ،معرفی آن به
عنوان یک نهاد مالی اصیل است .مراد از این ماهیت آن است که بتوان بازاریابی را در کنار
سایر نهادهای فعال در اقتصاد مثل صندوقهای سرمایهگذاری ،شرکتهای بیمه ،شرکتهای
کارگزاری ،مؤسسات رتبهبندی و امثال آنها یک رکن مالی و اقتصادی مستقل محسوب نمود.
به نظر میرسد که این رویکرد باید با پذیرش ضوابط و آثار خاص مربوط به نهادهای مالی نیز
همراه باشد .چرا که اعلام یک مقوله به عنوان نهادی اصیل و مستقل مستلزم تبعیت از ضوابط
خاص و حرفهای است .با این حال ،به شرحی که خواهد آمد ،به نظر میرسد پذیرش این وصف
دشوار باشد .زیرا همان گونه که از عنوان و تعریف بازاریابی پیداست ،این مهم در راستای رونق
نهادها و بنگاههای اقتصادی دیگر بوده و فینفسه اصالت ماهیتی ندارد.
 .2-2-1بازاریابی؛ به مثابه نمایندگی یا وساطت
پیش از ورود به بحث از مصادیق و بررسی هر کدام ،ذکر این نکته ضروری است در نقطه مقابل
بازاریابی؛ به عنوان نهادی مستقل ،از منظر حقوقی دو عنوان دیگر (یعنی نمایندگی یا وساطت)
قابل بررسی است .در واقع نهادهایی چون وکالت مصداق تام نمایندگی هستند؛ لکن نهادی
مثل حقالعملکاری؛ بهعنوان رابطهای قراردادی که جوهره آن اعطای اختیار انجام معامله از
سوی سفارش دهنده است ،در عین اینکه واسطه نیز هست ،از یک منظر نمایندگی غیرمستقیم
ً
شناخته میشود .زیرا حقالعملکار معموال هویت اصیل را افشاء نمیکند 1و بهنام خود با طرف
ً
دیگر قرارداد میبندد 2.نهادهایی مثل داللی هم واسط میان طرفین هستند که الزاما تابع ضوابط
نمایندگی نیستند اما چون در مواردی ،طبق حکم قانون پیرو عقد وکالت میشوند ،آنها را از
منظر نمایندگی نیز تحلیل میکنند .بنابراین ،ضمن امعان نظر به این تفاوت ،وجه بیان همه این
نهادها در این مقال ذیل عنوان نمایندگی؛ بر همین اساس و به تبعیت این قبیل نهادها از قواعد
 .1این عنوان در حقوق انگلستان مبتنی بر قاعده اصیل افشاء نشده ( )Undisclosed principalاست.
 .2عبدیپورفرد ،ابراهیم ()1395؛ ج  ،1ص 84
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ّ
عمومی نظریه کلی نمایندگی مبنی بر انجام عمل از طرف دیگری خواهد بود 1و ال بهجز وکالت،
مفاهیم و نهادهای مورد اشاره تنها از برخی جهات با نمایندگی مشابهت دارند و اغلب متمایل به
وساطت هستند.
الف) وکالت
وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف متقابل منعقد میشود.

2

بهموجب این عقد ،یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار میدهد .پس،
اثر آن اعطای نیابت است .یعنی وکیل واسطه انجام عمل حقوقی برای موکل شده و در حیطه
نمایندگی ،آثار حقوقی ناشی از عمل وی متوجه موکل میگردد .بازاریابی نیز مانند وکالت عقدی
به دلیل اصالت شخصیت و قائم به شخص بودن ،جایز است که بهموجب آن صاحب کاال یا
خدمات به بازاریاب نیابت میدهد که به جذب مشتری و معرفی محصوالت یا خدمات پرداخته
و در ازای این عمل کارمزد دریافت نماید .در قرارداد بازاریابی نیز همانند وکالت ،بازاریاب فقط
میتواند در حدود نیابت و صالحیتی که به او اعطا شده اقدام کند و فراتر از اختیار اعطایی به
او اثر حقوقی متصور نخواهد بود.
ٌ
«استنابه فی التصرف» 3یا قصدی که داللت بر آن نماید 4،بیان نمودهاند.
فقها نیز وکالت را
در واقع ،از تعریفى  که فقیهان براى وکالت ارائه کردهاند برمىآید که وکالت باید در امرى داده
شود که از نظر حقوقى براى اصیل آثارى را به بار آورده و داخل در تصرفات حقوقی باشد .از این
ً
ً
رو ،فارغ از اینکه فقها اصوال و صراحتا متعرض ماهیت عملی که از حیث حقوقی یا مادی بودن
بهموجب وکالت قابل تحقق است ،نشدهاند ،در فرضی که مبنای عدم شمول اعمال مادی بر
ً
وکالت را قائل باشیم ،بازاریابی را میتوان موضوعا داخل در عنوان وکالت دانست .در غیر این
صورت ،به شرحی که در ادامه میآید ،همین مسأله از موارد تفاوت میان این دو نهاد خواهد
بود .البته فقها در راستای تعریف عقد وکالت ،برای آن مصادیق و مثالهایی را ذکر کردهاند

 .1محققداماد ،سیدمصطفی و همکاران ()1389؛ ج  ،2ص  197و 259؛ جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ()1391؛ ج ،5
ص 432
 .2کاتوزیان ،ناصر ()1396؛ ج  ،4ص 183
 .3محقق حلی ( 1408ه ق)؛ ج  ،2ص 151؛ طباطبایی یزدی ،سیدمحمدکاظم ( 1414ه ق)؛ ج  ،1ص 119
 .4نجفی ،محمدحسن ( 1404ه ق)؛ ج  ،27ص 347
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که  -بهرغم عدم وجود بازاریابی در گذشته به عنوان یک حرفه -با اخذ مال ک از آنها میتوان
ّ
بازاریابی را مصداقی از وکالت به عنوان نمایندگی قلمداد کرد .از جمله؛ آمده است« :و البد فیه
ّ
ّ
من إیجاب دال على القصد کقوله :وکلتک ،أو استنبتک ،أو ّفوضت إلیک ،أو بع ،أو اشتر ،أو
أعتق» 1.در واقع چنانچه این نیابت برای خرید یا فروش را بر مصادیق امروزی موضوع عملیات
ً
بازاریابی تطبیق دهیم ،این مهم در قالب مورد بحث احراز خواهد شد؛ خصوصا اینکه در هر
صورت این امر مبتنی بر اذنی است که به وی داده شده و این عنوان خود از عقود اذنی محسوب
میشود که بر اساس آن ،شخصی دیگری را برای تسلط بر آنچه متعلق به خودش است ،انتخاب
میکند.

2

با وجود شباهت میان بازاریابی و وکالت 3،بازاریابی تفاوتهایی نیز با وکالت دارد .به عنوان
مثال عقد وکالت نیابتی است و در عین حال نیابت در آن برای امور اعتباری و اعمال حقوقی
ً
است 4.حال آنکه بازاریابی همانند وکالت ،همواره نیابتی نیست و بدوا انجام یک عمل مادی بر
ً
عهده بازاریاب قرار میگیرد و عمل حقوقی را شامل نمیشود .زیرا بازاریاب اصوال نقشی در عمل
حقوقی ندارد .این به آن معناست که موضوع وکالت انجام معامله بهنام و به حساب موکل است
ً
لکن عمل بازاریاب صرفا مقدمه انجام معامله است و چون معامله توسط اصیل منعقد میشود،
اقدام بازاریاب اثر انشایی مستقیم نخواهد داشت .تفاوت دیگر ،آن است که به شرحی که
خواهد آمد ،بازاریابی ،امری مقدماتی و تبعی است؛ در حالیکه وکالت اینگونه نیست .همچنین،
ً
در وکالت ،قابلیت نیابت شرط است لکن این شرط در مورد بازاریابی الزاما متصور نیست .زیرا
بازاریاب نقشی واسطهای و مقدماتی دارد و عمل حقوقی اصلی و نهایی را خود اصیل برعهده
میگیرد .از همین روست که اثر عقد وکالت در حدود وکالت التزام موکل را بههمراه دارد 5لکن در
ً
بازاریابی در هر صورت اثر عقد متوجه اصیل و طرف قرارداد خواهد بود و اصوال بازاریاب فاقد
مسئولیت محسوب میشود .زیرا اشاره شد که اراده بازاریاب تأثیر مستقیمی بر انشاء نداشته و
اراده اصیل عمل حقوقی را موجب میشود .مورد دیگر آن است که بازاریابی؛ بهعنوان یک حرفه
 .1عالمه حلی ( 1413ه ق)؛ ج  ،2ص 349؛ شهید ثانی ( 1410ه ق)؛ ج  ،4ص 367
 .2کاشف الغطاء ( 1359ه ق)؛ ج  ،2ق  ،2ص 5
 .3از جمله این شباهتها میتوان به اذنی ،امانی و جایز بودن ،قابلیت جانشینی شخص دیگر ،پذیرش اصل تعدد در هر
دو ،ضرورت رعایت غبطه و مصلحت اصیل و لزوم پرداخت هزینههای متعلقه اشاره کرد.
 .4کاشانی ،سیدمحمود ()1388؛ ص 182
 .5کاتوزیان ،ناصر ()1396؛ ج  ،4ص 176
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و پیشه اقتصادی شناخته شده و بر همین اساس همواره معوض است اما وکالت ،میتواند هم
معوض باشد و هم تبرعی.
با این حال و بهرغم تفاوتهای موجود میان این دو نهاد ،به نظر میرسد که فارغ از اختالف
نظری که میان حقوقدانان در خصوص وکالت در امور مادی وجود دارد 1،در مانحن فیه نیز
میتوان بازاریابی را در مواردی تابع احکام وکالت دانست؛ کما اینکه برخی استادان نیز این جنبه
را مورد تصریح قرار دادهاند که قانونگذار در مواردی دادن نیابت برای انجام اموری مانند مشاوره
و مذا کره درباره شرایط قرارداد و بیان خواستهای دو طرف را تابع احکام وکالت قرار داده
است 2.چرا که بازاریابی عملیاتی مبتنی بر مشاوره ،مذا کره و تبلیغ برای فروش و افزایش سود عاید
از آن برای فروشنده اصلی است .بر همین اساس (به دلیل داشتن برخی اشترا کات) در مواردی آن
را در حکم وکالت قرار میدهند .با این حال ،برخالف وکالت که باید آن را نمایندگی به معنای
ً
واقعی دانست ،بازاریابی عملی ناظر به وساطت است و کامال عنوان نمایندگی را به همراه ندارد.
ب) عاملی یا نمایندگی تجاری
با وجود اختالف نظری که در خصوص مفهوم عامل وجود دارد 3،ا گر تعریف عام از عامل
(انجام هر امری به دستور دیگری؛ اعم از اینکه مربوط به امور حقوقی باشد یا تجاری) را مدنظر
قرار دهیم 4،یا عامل را به معنای کسی بدانیم که در مقابل دریافت اجرت به نمایندگی و از
طرف دیگری عملی را انجام میدهد 5،از یک جهت میتوان ادعا کرد که بازاریاب میتواند
مصداقی از عاملی محسوب شود اما از جهتی که بازاریاب نقش مستقیمی در تحقق عمل حقوقی
ندارد ،با عامل متفاوت خواهد بود .زیرا طبق تعریف فوق ،یکی از اعمالی که برای عامل متصور
است ،مبادرت به اراده انشائی و تحقق اعمال حقوقی است .لکن چنانچه تعریفهای دیگر

 .1در این خصوص ،ر.ک :کاتوزیان ،ناصر ()1396؛ ج  ،4ص 108؛ کاشانی ،سیدمحمود ()1388؛ صص  182و 194؛ امامی،
سیدحسن ()1374؛ ج  ،2ص 218؛ محققداماد ،سیدمصطفی و همکاران ()1389؛ ج  ،2صص  258-257و طاهری،
حبیباهلل ( 1418ه ق)؛ ج  ،4صص .396-395
 .2کاتوزیان ،ناصر ()1396؛ ج  ،4ص 110
 .3ر.ک :اسکینی ،ربیعا ()1394؛ ج  ،1ص 88؛ عبدیپورفرد ،ابراهیم ()1395؛ ج  ،1ص 88
 .4این مفهوم در ابوابی از قانون مدنی مثل استیفا ،مزارعه ،مساقات ،مضاربه و جعاله مورد تصریح قرار گرفته است.
 .5ستوده تهرانی ،حسن ( ،)1386ج  ،1ص 52؛ جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ()1385؛ ص 443
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ً
مبنی بر اینکه عامل کسی باشد که بهنام و حساب دیگری معامله میکند 1،قطعا با بازاریابی
ً
متفاوت خواهد بود .چرا که اشاره کردیم بازاریاب صرفا واسطه معرفی برای تحقق عمل حقوقی
است و خودش نقشی در انشاء ندارد .با این حال ،چنانچه عاملی را در حکم یا تابع مقررات
ً
وکالت بدانیم ،همان مسائلی که میان بازاریاب و وکیل اشاره شد ،کما کان باقی است و طبعا
در مواردی امکان همسانسازی ضوابط این دو با یکدیگر وجود نخواهد داشت .به هر حال
چون عاملی نوعی نمایندگی تجاری است ،و این مفهوم اعم از دو معنای عام و خاص است،

2

از جهاتی ممکن است بازاریابی؛ مصداقی از نمایندگی تجاری هم محسوب شود لکن چون
بازاریابی فاقد کلیه ویژگیها و آثار حقوقی ناشی از نمایندگی تجاری است ،توجیه کامل
ً
آن در این قالب محل تأمل میباشد .زیرا ا گر مثال تعریف ماده  55الیحه جدید تجارت 3را
مبنای پذیرش مفهومی بدانیم ،تفاوتهایی از جمله؛ عدم موضوعیت انعقاد قرارداد در بازاریابی
توسط بازاریاب یا عدم ارائه خدمات پس از تحقق معامله ،از جمله تفاوتهایی است که در این
خصوص موجب تأمل میشود لکن ویژگیهایی همچون دخالت در مذا کرات مقدماتی ،دریافت
اجرت ،عدم موضوعیت عنوان نمایندگی ،مستخدم یا اجیر نسبت به بازاریاب ،از جمله عناوینی
است که بازاریابی را مصداقی از نمایندگی تجاری معرفی میکند .عالوه بر این موارد ،اوصافی
مثل اصل امکان پذیرش عمل اشخاص دیگر (ولو فعاالن اقتصادی رقیب) 4،لزوم ارائه اطالعات
الزم و گزارش فعالیت به شخص متبوع ،مسئولیت ناشی از تلف یا نقص حقوق شخص متبوع،
مسئولیت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی یا عرفی و حق دریافت اجرت و هزینههای
متعلقه از مسائلی است که بازاریابی را بهعنوان مصداقی از نمایندگی تجاری تقویت میکند.
ج) داللی
مطابق ماده  335قانون تجارت« :دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی
شده یا برای کسی که میخواهد معامال تی نماید طرف معامله پیدا میکند ».بر این اساس ،دالل
کسی است که با پادرمیانی در گفتگوها و مذا کرات مقدماتی طرفین معامله ،آنها را به یکدیگر
 .1اسکینی ،ربیعا ()1394؛ ج  ،1ص 89
 .2عبدیپورفرد ،ابراهیم ()1395؛ ج  ،1صص 90-89
 .3ماده « -۵۵نمایندگی تجارتی عبارت است از انجام مذا کرات مقدماتی ،انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات پس از اجرای
قرارداد بهنام و بهحساب دیگری در مقابل دریافت اجرت ،بدون اینکه نماینده ،مستخدم یا اجیر طرف دیگر باشد».
 .4این امر ممکن است مطابق توافق طرفین تعدیل یا ممنوع شود.
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نزدیک و معرفی نموده ،شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح و سعی میکند با
تطبیق منافع طرفین ،معامله را جوش دهد 5.بنابراین ،دالالن ،زمینه حصول تراضی و انعقاد قرارداد
بین اصیل و شخص ثالث را فراهم میکنند ولی اراده انشایی آنها در تحقق عمل حقوقی با ثالث
نقشی ایفا نمیکند.
قرارداد بازاریابی شباهت زیادی به داللی دارد؛ همانگونه که دالل واسطه انجام معامله میان
طرفین میشود اما خود معامله را طرفین انجام میدهند 6،بازاریاب نیز با جذب مشتری و معرفی
آن به تولیدکننده یا ارائهدهنده خدمات واسطه انجام معامالت میگردد .اما تفاوتی که داللی با
بازاریابی دارد این است که دریافت حقالزحمه داللی منوط به تحقق معامله است حال آنکه
ً
بازاریاب برای دریافت حقالزحمه الزاما با چنین پیش شرطی مواجه نیست .به عبارتی تعهد
بازاریاب به جذب مشتری ،تعهد به وسیله است نه نتیجه .چرا که بازاریاب مکلف به انجام
کلیه فعالیتهای الزم برای جذب مشتری میشود لکن تعهدی نسبت به انعقاد قرارداد فیمابین
مشتری و تولیدکننده کاال یا ارائهدهنده خدمات ندارد .زیرا بازاریابی ،مجموعهای از فعالیتهای
مبتنی بر تبلیغات ،مذا کره ،مشاوره و فروش است و فروش تنها بخشی از عملیات مربوط به آن
ً
ّ
محسوب میشود .همچنین ،برخالف داللی که اصوال دامنه حکومت قانون تجارت بر آن مسلم
است 7،عملیات بازاریابی (فارغ از اینکه قانون تجارت ایران از آن نامی نبرده) محدود به اعمال
تجاری موضوع قانون تجارت نیست و میتواند اعم از اعمال حقوقی ،تجاری و اقتصادی باشد.
د) حقالعملکاری
حقالعملکار؛ به عنوان مصداقی از نمایندگی غیرمستقیم ،به نام خود و به حساب اصیل عمل
میکند .بر این اساس ،رابطه مبتنی بر حقالعملکاری دوقراردادی است که مطابق آن ،رابطه
مستقیم بین اصیل و شخص ثالث ایجاد نمیشود و حقالعملکار به عنوان اصیل در مقابل
ً
شخص ثالث قرار میگیرد 8.این در حالی است که بازاریاب اساسا به نام و حساب اصیل فعالیت
 .5عبدیپورفرد ،ابراهیم ()1395؛ ج  ،1ص 77
 .6کاویانی ،کورش ()1394؛ ج  ،1ص 127
 .7کاویانی ،کورش ()1394؛ ج  ،1ص 128
 .8محققداماد ،سیدمصطفی و همکاران ()1389؛ ج  ،2ص 207
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ً
کرده و ا گر قراردادی منعقد شود میان اصیل و مشتری است و بازاریاب صرفا یک معرف و واسطه
محسوب و در انعقاد قرارداد یا خرید و فروش بعدی مداخلهای ندارد .همچنین ،همانند داللی
ً
ّ
در اینجا نیز  -که اصوال دامنه حکومت قانون تجارت بر آن مسلم است 1-عملیات بازاریابی
محدود به اعمال تجاری موضوع قانون تجارت نیست و میتواند اعم از اعمال حقوقی ،تجاری
و اقتصادی باشد.
هـ) جمعبندی بحث
 .1ماهیت بازاریابی از حیث وساطت یا نمایندگی :برای اینکه مشخص شود بازاریابی بر کدام
یک از عناوین مورد بحث در مبحث اخیر انطباق دارد ،ابتدا باید روشن شود که آیا بازاریابی
ماهیتی واسطهای دارد یا مبتنی بر نمایندگی است؟
با توجه به مباحث معنون ،روشن است که پذیرش عناوین خاص از نمایندگی برای این نهاد
دشوار است .زیرا اشاره شد که بازاریاب اثر انشایی بر معامالت و قراردادهای شخص متبوع ندارد
ً
و صرفا مبادرت به معرفی کاالها و خدمات مینماید .با این حال ،نظر به مفهوم عام حقوقی و
فقهی از نمایندگی (بهعنوان رابطهای حقوقی که بهموجب آن شخصی اختیار مییابد از طرف
و به حساب شخصی دیگر اعمال حقوقی یا اعمال مادی دارای اثر حقوقی را انجام دهد ،به
ً
گونهای که آثار ناشی از آن اعمال مستقیما دامنگیر اصیل شود) 2،بازاریاب میتواند نماینده یک
فعال اقتصادی و تجاری برای اعمال حقوقی هم باشد .البته این امر منوط به توافق بازاریاب با
شخصی است که برای او فعالیت میکند .اما در هر حال ،انجام اعمال مادی برای دیگری از
اوصاف اصلی بازاریابی است که موجب میشود آن را تابع نظریه عمومی نمایندگی بدانیم.
ً
حال باید دید آیا با احراز تبعیت بازاریابی از نظریه نمایندگی ،الزاما عنوان وساطت منتفی
خواهد شد؟
به نظر میرسد که بازاریاب در عین وساطت و میانجی شدن بهمنظور خرید محصوالت یا
خدمات فعال تجاری ،اقدامات دیگری همچون مذا کره ،مشاوره و حتی ترغیب میکند که عالوه
بر شمول عنوان وساطت برای این نهاد الزامات و آثار حقوقی دیگری در پی خواهد داشت .البته
 .1کاویانی ،کورش ()1394؛ ج  ،1ص 132
 .2محققداماد ،سیدمصطفی و همکاران ()1389؛ ج  ،2ص 203
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اوصاف مازاد بر وساطت نافی طبع مورد بحث نبوده و در هر صورت باید این نهاد را یک واسطه
اقتصادی و تجاری محسوب کرد.
 .2استقالل یا شمول بازاریابی در نهادهای مورد بحث :همانطور که در خصوص واسطههایی
مثل داللی؛ که بهموجب مقررات در حکم وکیل معرفی شدهاند ،این حکم صادق نیست که
او بر اساس این حکم اختیار کامل نمایندگی را داشته باشد 1،در مورد بازاریاب نیز این ضابطه
مراعاست که نباید او را تابع محض قواعد وکالت ،عاملی ،داللی و حقالعملکاری محسوب
نمود .زیرا در عین شباهتهایی که میان بازاریابی و هر یک از نهادهای مورد اشاره متصور است،
هم ماهیت بازاریابی متفاوت از نهادهای مذکور است و هم تکالیف و مسئولیتهای او خاص و
ویژه است .از این رو نباید آن را به تمام و کمال مشمول قواعد نهادهای مورد اشاره قلمداد نمود.
بنابراین ،استقالل و تفاوت بازاریابی از وکالت ،عاملی و نمایندگی تجاری به معنای خاص،
ّ
داللی و حقالعملکاری مسلم مینماید .با این حال ،در خصوص نسبت آن با نمایندگی تجاری
به معنای عام این امکان وجود دارد که بتوان بازاریابی  -که به نحوی واجد سمت نمایندگی از
شخص متبوع خویش است -را نوعی نمایندگی تجاری تلقی کرد.
 .3-1ویژگیهای عمل بازاریابی
با امعان نظر به مفهوم ،ماهیت و روابط تجاری مربوط به بازاریابی ،دو ویژگی عمدهای که میتوان
از این عنوان احراز کرد عبارتند از:
 .1مقدماتی بودن عمل :بازاریابی؛ به دلیل وابستگی به عملیات کسب و کار ،این ویژگی را دارد
که در مراحل منتهی به فروش در تعاقب با عملیاتهای مرتبط (مثل تولید ،رقابت و )...باشد و
فارغ از آنها استقالل چندانی نداشته باشد .بنابراین ،باید آن را عملیاتی تبعی و مقدماتی برای
رقابت ،خرید و فروش محسوب نمود .به عنوان نمونه ،چنانچه یک شرکت تجاری برای رقابت
در بازار درصدد فروش محصوالت یا ارائه خدمات خود برآید ،میزان تحقق این هدف بسته به
محدوده فعالیت بازاریاب آن شرکت بوده و هر چه بازاریاب شرکت محصوالت و خدمات آن را
در حجم و دامنه بیشتری برای بازار معرفی و ارائه نماید ،میزان رقابت و توسعه عملیات اقتصادی
آن شرکت نیز افزایش خواهد یافت.
 .1اسکینی ،ربیعا ()1394؛ ج  ،1ص 86
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 .2تبعی بودن عمل :در عین اینکه رقابت یک شخص در بازار با میزان توفیق بازاریابی آن شخص
مرتبط است ،این ارتباط به ماهیت بازاریابی نسبت به عملیات اصلی نیز بستگی دارد .یعنی؛
بازاریابی فینفسه و فارغ از عملیات تولید ،خدمات و یا اهداف موضوع فعالیت اقتصادی،
وجاهت مستقلی ندارد و تا عملیات اصلی محقق نشود یا تعهد به تحقق آن وجود نداشته باشد،
نمیتوان بازاریابی را محقق دانست و برای آن اثر حقوقی قائل بود .به بیان دیگر ،تنها در صورتی
میتوان برای بازاریابی موجودیت قائل بود که سایر فعالیتهای شخص یا بنگاه اقتصادی
صورت گرفته و یا تعهد به انجام آن مورد اعتماد و پذیرش باشد .بهعنوان مثال ،چون بازاریابی
وابسته به تولید ،تحقق خدمات ،یا وقوع موضوع فعالیت است ،تنها در صورتی باید آن را
بهرسمیت شناخت که فعال اقتصادی بتواند به نحو منجز یا قطعی محصوالت خود را ارائه
ً
نماید؛ در غیر این صورت چون مسأله سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود ،طبعا بازاریابی نیز
منتفی بوده و نباید آن را واجد اثر حقوقی دانست.
 .3تعهد به وسیله بودن نوع عمل :به تبعیت از ماهیت واسطهای و مقدماتی و تبعی بودن
ً
عملیات بازاریابی ،نوع تعهد بازاریاب در قبال کارفرما ،قاعدتا به نتیجه نبوده و باید آن را
ً
ً
تعهد به وسیله دانست .زیرا اوال ؛ بازاریاب مستقیما نقشی در انعقاد و تحقق قرارداد و یا فروش
ً
ً
محصوالت و خدمات ندارد .ثانیا؛ مسئولیتی از این حیث متوجه او نیست و او صرفا ناظر
به عناوین خاص مسئولیت خواهد داشت .البته این اصل نافی اجرای اصل حا کمیت اراده
و توافق طرفین مبنی بر نوع تعهد بازاریاب نیست .زیرا برای بازاریاب و کارفرمای وی این
امکان وجود دارد که بر اساس اراده مشترک ،مرزهای اختیار و تعهدات را تغییر داده و حقوق
و تکالیف مشترک را توسعه دهند.

 .2آثار حقوقی مترتب بر بازاریابی
اثر حقوقی ناشی از رابطه بازاریابی مربوط به آن قبیل حقوق و مسئولیتهایی است که متعاقب
ماهیت بازاریابی متوجه طرفین و یا اشخاص ثالث میگردد .در این مقال ،این موضوع را در دو
بحث مجزا مورد اشاره قرار میدهیم.
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 .1-2حقوق ناشی از بازاریابی
مراد از حقوق ناشی از بازاریابی ،آن قبیل حقوقی است که متعلق حق بازاریاب و برعهده فعال
اقتصادی متبوع میباشد.
 .1-1-2حق دریافت حقالزحمه و هزینههای متعلقه
مبرهنترین حق بازاریاب ،دریافت حقالزحمه و مطالبه هزینههایی است که متحمل میشود.
ً
اصوال این حق مبتنی بر توافقی است که صورت میپذیرد .از جمله این توافقات آن است
که بازاریاب در ازای جذب مشتری ،کارمزد یا حقوق بیشتری دریافت نموده و یا درصدی از
ّ
معامالت مورد توافق یا سود متعلق به آن را عاید شود .عالوه بر این ،هزینههای عرفی و مسلمی
که در توافق فیمابین نیامده اما در حق کارفرما محقق شده نیز قابل مطالبه خواهد بود.

1

 .1در یکی از دعاوی راجع به این ارتباط در بازار سرمایه؛ به شرح دادنامه شماره  9611000034مورخ  96/03/24هیأت داوری
بورس ،چنین آمده« :در خصوص مطالبه مبلغ  533,062,710ریال از سوی خواهان بابت سهم وی از محل کارمزدهای
دریافتی در نمایندگی کارگزاری خوانده در  ...با استناد به قرارداد نمایندگی منتهی به تاریخ  92/03/01و تداوم همکاری
طرفین پس از اتمام مهلت قرارداد تا تاریخ  ،92/08/21علیرغم اظهارات خوانده به شرح جلسه رسیدگی مورخ 96/01/30
و الیحه وکیل خوانده به تاریخ  ،96/02/04مستندات پرداختی خوانده در حق خواهان که حا کی از محاسبه و پرداخت
وجه به خواهان حداقل بر مبنای قرارداد نمایندگی تا یک ماه پس از اتمام مهلت قرارداد بوده و نیز وجود مکاتبات عدیده
که گواه تداوم همکاری نامبردگان بر اساس مراضات حاصله بر مبنای وضع سابق میباشد از جمله نامه مورخ 92/07/23
خوانده خطاب به خواهان با عنوان مدیر شعبه  ...ک.ف مبنی بر اعالم شرایط جدید و تشریح جزئیات آن و نیز مکاتبه
خوانده با مدیریت امور اعضای بورس و اعالم قطع همکاری خواهان آقای ع.م به عنوان معاملهگر ایستگاه  ...شرکت
ک.ف از تاریخ  92/08/18که به شرح صفحه ( )6پرونده ضمیمه شده است و نشان دهنده تداوم معاملهگری خواهان
با شرکت خوانده تا تاریخ اعالمی فوقالذکر به بورس میباشد و اصالت هیچ یک از مکاتبات یاد شده نیز مورد ایراد و
خدشه خوانده قرار نگرفته است لذا برخالف آنچه که وکیل محترم خوانده ادعا نموده توافق طرفین بر تداوم همکاری بر
اساس شرایط و شیوه تسهیم کارمزد به روش سابق بر مبنای مراضات حاصله محرز بوده و از این رو هیأت با اخذ مال ک
از حکم مندرج در ماده  501قانون مدنی ،خوانده را متعهد به تسهیم کارمزد دریافتی در نمایندگی کارگزاری  ...بر اساس
مفاد قرارداد نمایندگی تا تاریخ  92/07/23میداند لیکن نسبت به باقیمانده مهلت همکاری تا تاریخ  92/08/21به دلیل
اعالم شرایط جدید از سوی خوانده و عدم پذیرش آن از سوی خواهان ،مفاد شرایط مندرج در آن را نسبت به خواهان که
با علم به مفاد آن نسبت به ادامه همکاری اقدام نموده است الزماالجرا میداند .لذا با مالحظه گزارش معامالت شعبه
از تاریخ  92/03/01تا  92/07/23و کارمزد متعلقه به معامالت و با در نظر گرفتن سهم خواهان از کارمزدهای یاد شده که
طبق قرارداد فیمابین و مراضات حاصله مبلغ  808,283,870ریال میباشد و گزارش معامالت شعبه از تاریخ  92/07/24تا
 92/08/21و کارمزدهای متعلقه و نیز سهم خواهان از کارمزدهای دریافتی بر اساس نامه مورخ  92/07/23شرکت کارگزاری و
شرایط مندرج در آن مبلغ  48,225,281ریال برآورد شده و با کسر مبالغ پرداخت شده به خواهان که طی نامه شماره -238
 96مورخ  96/03/03شرکت کارگزاری مبلغ  408,215,696ریال اعالم شده است؛ بنابراین باقیمانده طلب خواهان مبلغ
 448,293,456ریال میباشد که خوانده را به پرداخت مبلغ مرقوم در حق خواهان آقای ع.م محکوم مینماید .همچنین
خوانده به پرداخت مبلغ  9,642,075ریال بر اساس فیش واریزی موجود در پرونده بابت خسارت ناشی از پرداخت
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 .2-1-2حق در اختیار داشتن لوازم و مقدمات حقوقی و عرفی
در مواردی که اجرای عملیات بازاریابی مستلزم در اختیار داشتن لوازم و مقدماتی از سوی
کارفرماست ،بازاریاب حق دارد او را ملزم به اجرا نماید .چرا که در اینجا نیز همچون وکالت،
اذن به مقدمات و لوازم محقق و متصور است .بهعنوان مثال ،در بازاریابی اینترنتی ،از نظر
عرفی الزم است بازاریاب به ابزارهای مجازی و الکترونیک دسترسی داشته باشد تا بتواند
وظایف خود را انجام دهد .یا در بازاریابی در بازار اوراق بهادار ،نهاد مالی باید مقدمات و
لوازم حرفهای و کاری را برای وی فراهم نماید و با توجه به وجود ریسکهای مختلف حسب
ضرورت نسبت به در نظر داشتن این امر نیز مسائل الزم را اعالم نماید.
 .3-1-2امکان معامله برای خود
برخالف وکالت که طبعی مبتنی بر نمایندگی دارد ،بازاریاب امکان معامله برای خود را دارد.
زیرا محدودیت و منع وکیل در معامله برای خود ،از جهت لزوم وجود دو اراده و عدم رعایت
غبطه و مصالح موکل و تعارض منافع با اوست .لذا وکیل برای اینکه بتواند با خود معامله کند،
باید آن را به آ گاهی موکل برساند و از جانب وی مأذون باشد 1.این ضابطه محدود به وکیل
نیست و در حقیقت ،متعلق نمایندگی قراردادی است 2.در مانحن فیه باید گفت که برخالف
وکالت که حمایت از حقوق موکل ایجاب میکند که معامله وکیل با خود محدود به مواردی شود
ً
ً
که مجاز میشود 3،اصوال این قید در بازاریابی منتفی است .زیرا اوال ؛ بازاریاب نقش مستقلی
ً
در تحقق نتیجه منتهی به فروش خدمات یا محصوالت فعال تجاری متبوع ندارد .ثانیا؛ در
ّ
اینجا وجود دو اراده مسلم بوده و غلبه دارد .از این رو به سبب دخالت مستقیم کارفرما در
ً
ً
تحقق اعمال حقوقی ،مسأله تعارض منافع غالبا مرتفع میگردد .ثالثا؛ فلسفه اقتصادی وجود
نهاد بازاریابی برای فروش بیشتر محصوالت و خدمات یک شخص است و توسعه بازار یک
محصول ،هدف اصلی بازاریابی است .در واقع ،بازاریابی ،نهادی برای توسعه دامنه بازار یک
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم میگردد .دیگر خواسته خواهان دائر بر مطالبه اجاره بهای دفتر کار به دلیل عدم
پیشبینی پرداخت چنین هزینههایی در قرارداد فیمابین و عدم اقامه هیچ گونه دلیل و مستندی از سوی خواهان دائر بر
ٌ
محکومبه حکم به رد دعوی صادر میگردد .»...
تعهد خوانده به پرداخت آن و نیز مازاد بر
 .1کاشانی ،سیدمحمود ()1388؛ ص 225
 .2محققداماد ،سیدمصطفی و همکاران ()1389؛ ج  ،2ص 275
 .3کاتوزیان ،ناصر ()1396؛ ج  ،4ص 160
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ً
محصول است .پس قاعدتا فروش بر شخصیت خریدار اولویت دارد .با این حال ،در شرایط
خاصی که کارفرما ،بازاریاب را واجد اختیاراتی مطلق میکند که مربوط به اعمال حقوقی نیز
هست ،یا او را ملزم به رعایت شرایطی برای فروش میکند ،اقتضای محدودیت و رعایت غبطه
ً
و مصالح او الزم مینماید .بنابراین ،در فرضی که فعال اقتصادی مشخصا بازایاب را از اقدام
خاصی منع کند ،پذیرش محدودیت معامله با خود برای بازاریابی نیز توجیهپذیر خواهد بود.
یعنی در چنین وضعیتی باید محدودیت مزبور راجع به او را پذیرفت .زیرا در این صورت تعارض
منافع متصور بوده و بیم خارج شدن او از حدود امانت وجود دارد .با این حال ،قاعده کلی در
خصوص بازاریابی ،جواز معامله برای خود میباشد.
 .2-2مسئولیتهای ناشی از بازاریابی
مراد از مسئولیتهای ناشی از بازاریابی ،آن قبیل مسئولیتهایی است که برعهده کارفرما و یا
بازاریاب قرار میگیرد.
 .1-2-2کنترل و نظارت از سوی بنگاه
کارفرما و فعال اقتصادی حق کنترل و نظارت بر رفتار حرفهای و اقدامات کاری بازاریاب را
دارد .بخشی از این حق ناشی از روابط طرفینی و قراردادی است و بخش دیگر مبتنی بر اصول
حرفهای و عرفی خواهد بود .بنابراین ،بازاریاب باید عالوه بر آنچه طبق توافق و ضوابط مربوط به
پیشه ،خود را ملتزم ساخته ،مقتضیات عرفی را نیز رعایت نماید .مبرهن است در صورت عدول یا
تخلف ،حسب دامنه تعهدات ،کارفرما حق مطالبه ،پیگیری و الزام بازاریاب را خواهد داشت.
این حق نسبت به اقدامات منتهی به خسارت به کارفرما نیز ثابت است .بنابراین ،ا گر بازاریاب،
از حدود اذنی که به او داده شده فراتر رود یا از اجرای مفاد تعهدات خویش سر باز زند یا آنچه
برعهده گرفته به تأخیر اندازد ،مسئول زیانهایی است که از این طریق وارد نموده است.
 .2-2-2اصل مسئولیت بنگاه
ً
همانطور که اشاره شد ،اصوال در بازاریابی انعقاد قرارداد و تحقق اعمال حقوقی توسط اصیل
ً
محقق میشود و بدوا بازاریاب نقش مستقیمی ندارد .از این رو به استناد اصل نسبی بودن و
حا کمیت قرارداد بر روابط طرفین (فعال اقتصادی و مشتری) ،اصل بر مسئولیت شخص اصلی
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ً
ً
است و قاعدتا بازاریاب مسئولیتی ندارد .تبعا حتی ا گر بازاریاب در انجام اعمال حقوقی
ً
مأذون هم باشد ،مستند به ضوابط و احکام راجع به وساطت ،اصوال مسئولیتها متوجه اصیل
خواهد بود .لکن چنانچه عملیات بازاریابی مبتنی بر شخصیت بازاریاب بوده یا او ضمانت و
مسئولیت مربوط را پذیرفته باشد ،باید به تعهدات خود ملتزم گردد .همچنین ،در فرض مأذونیت
و داشتن سمت ،بازاریاب تنها در صورتی مسئول خواهد بود که از حدود اختیارات عدول کرده
باشد .در یکی از دعاوی مبتنی بر رابطه بازاریابی در بازار سرمایه به شماره دادنامه 9511000076
مورخ  1،95/11/30مطابق ادعای طرفین دعوا عمل بازاریاب منجر به خسارت مالیاتی شده و از
همین منظر چون از حیث قواعد دادرسی و اثباتی محدودیتهایی در احراز آن وجود داشته،
مسئولیت نهایی متوجه بنگاه (شرکت خواهان) شده است .فارغ از شرایط این دعوا ،موضوع مورد
بحث یک اصل کلی است و متعاقب مسئولیت حقوقی کارفرما ،امکان طرح دعوا علیه بازاریاب
(بهعنوان کسی که موجب وقوع ضرر شده) وجود دارد.
 .3-2-2التزام به روابط امانی
ً
بـا وجـود اینکـه اصـوال بازاریابـی مبتنـی بـر قواعـد نمایندگـی نیسـت ،امـا نـوع تعاملات بازار یـاب و
کارفرمـا بـر التـزام قـراردادی و حرفـهای اسـتوار اسـت .بنابرایـن ،بازاریـاب در حـدود وظایـف ،بایـد
متعهـد بـه رعایـت روابـط امانـی بـوده و از اقداماتـی کـه ممکـن اسـت منجر به خسـارت یـا عدم نفع
ّ
مسـلم بـرای شـخص متبـوع شـود ،اجتنـاب نمایـد .بدیهـی اسـت در اینجـا نیـز تعـدی و تفر یـط در
التـزام بـه روابـط امانـی ،یـد بازاریـاب را بـه ضمانـی تبدیـل خواهـد کـرد و ایـن ضمـان ،محـدود بـه
مسـئولیت حقوقی نبوده و مسـئولیت کیفری را نیز شـامل میشـود 2.گسـترۀ تعهد بازاریاب به حفظ
 .1البته این دعوا به دلیل استثنایی بودن صالحیت مرجع رسیدگی منتهی به صدور رأی ماهوی از این ُبعد نشده اما از
محتویات آن میتوان اصل مورد بحث را اصطیاد نمود .برای مطالعه متن کامل رأی ،ر.ک :جمالی ،جعفر و محمد صادقی
()1396؛ صص 36-35
 .2در یکی از آراء قضایی ناظر به این مهم ،مطابق دادنامه شماره  01413مورخ  90/11/25صادره از شعبه  1176دادگاه عمومی
جزایی تهران« :در خصوص اتهام آقای ه.م .فرزند الف ،دایر به خیانت در امانت موضوع شکایت خانم ف.ب .به وکالت
از سوی شرکت ق ،بدین توضیح که وکیل شرکت شا کی در جلسات دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی مدعی گردیده متهم
به عنوان مدیر دفتر شرکت ق .در تهران در امور بازاریابی و فروش (ویزیتور ) فعالیت مینموده که میبایست به محض
ً
وصول و دریافت وجوه نقدی یا چکهای مشتریان آن را عینا به شرکت مسترد نماید .متأسفانه بر اساس مدارک موجود
ً
مبالغ زیادی را شخصا تصاحب و به نفع خود مورد استعمال قرار داده است که این امر به شدت مورد انکار و تکذیب
ً
متهم قرار گرفته و اظهار داشتهاند :هیچ قرارداد مکتوبی میان بنده و شرکت وجود نداشته و اقدامات اینجانب صرفا جهت
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روابـط امانـی محـدود بـه وظایفـی کـه برعهـده دارد نبـوده و او بایـد ضوابـط حرفـهای را نیـز رعایـت
ً
نمایـد .یعنـی التـزام وی صرفـا قـراردادی نبـوده و الزم اسـت ملتـزم بـه اصـول اخال قـی و اقتصـادی
هـم باشـد .بـه عنـوان مثـال ،تعهـد او تنهـا محـدود بـه توسـعه بـازار فـروش بـرای کارفرمـا نیسـت و در
عیـن حـال بایـد از اعمالـی کـه منجـر به سـوء اسـتفاده از جایگاه او میشـود نیز اجتنـاب نماید .مثل
اینکـه در مقـام انجـام وظایـف خویـش مبـادرت به ایجاد رانت اطالعاتی برای خـود نماید و از ِق َب ِل
آن بـرای خـودش درآمدزایـی نمایـد .ایـن عمل در عین اینکه ممکن اسـت باعث از بین رفتن منافع
مـادی و معنـوی فعـال اقتصـادی شـود ،از مصادیـق رقابـت مشـروع نیـز میباشـد.

 .3بازاریابی در بازار اوراق بهادار
با امعان نظر به مباحث و اوصاف مقرر ،در این مبحث متناسب با نسبت بازاریابی با نهادهای
مالی بازار سرمایه ،جایگاه و قابلیت آن در بازار اوراق بهادار را بررسی خواهیم کرد.
 .1-3تمییز بازاریابی از سایر نهادها
یکی از مسائل مهم راجع به بازاریابی در بازار اوراق بهادار آن است که بهفراخور و اقتضای
بهبود امور شرکت بوده و مبالغی که به شرکت تودیع نگردیده از بابت گذران امور جاری دفتر تهران بوده چرا که هیچگاه
وجهی به عنوان تنخواه به اینجانب پرداخت نشده و کلیه مخارج از مأخذ چکهای شرکت انجام میپذیرفته و اینجانب
در سال  1384به عنوان مدیر دفتر تهران مشغول به کار شدهام و نماینده تاماالختیار شرکت هستم که با فروش محصوالت
شرکت ق .چکهای حاصل از فروش را وصول نموده و هزینههای جاری دفتر را به انضمام حقوق پرسنل و حقوق خودم
برداشت نمایم و مابقی هم به شرکت تودیع و استرداد گردد .در سال  1388با عزل اینجانب از مسئولیت یاد شده مقداری
از مطالبات شرکت نزد مشتریان باقی ماند که بنده پیشنهاد دادم تعطیلی دفتر تهران به مشتریان اعالم نشود تا ظرف یک
سال در وصول مطالبات شرکت از مشتریان همکاری نمایم که موافقت نگردید؛ فلذا با توجه به مراتب و این که ید مدیر
شرکت در دفتر تهران یا به تعبیری ویزیتور شرکت مذکور نسبت به اموال و اسناد و مطالبات وصول شده امانی محسوب
گردیده و بر اساس نظریه هیأت کارشناسان مبلغ  3/166/393/61ریال از وجوه حاصل از فروش کاالی متعلق به شرکت
در نزد متهم باقی مانده و مسترد نگردیده و مقدار  29فقره چک به شرح صفحه  123پرونده بدون مجوز قانونی از سوی
متهم و یا عوامل وی وصول گردیده است و دلیلی بر پرداخت وجوه آنها و یا استرداد الشه چکهای یاد شده به شرکت
ارائه نگردیده فلذا نظر به انکار و تکذیب بالوجه متهم و کیفرخواست تقدیمی و این که دلیلی بر عدم متابعت از نظریات
کارشناسی واحد و هیأت کارشناسان ارائه نگردیده و احراز ید امانی متهم به عنوان مدیر فروش یا ویزیتور و تحقق ارکان بزه
ً
ّ
معنونه و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به ٌ
مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد  674و تبصره
ذیل ماده  18قانون مجازات اسالمی و رعایت بند  5ماده  22قانون مرقوم به لحاظ فقد سوابق کیفری و کهولت سن وی را
به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت با احتساب مابه ازاء ریالی ایام بازداشت
سابق محکوم مینماید.» ...
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شکلگرایی حا کم بر این بازار ،فعالیت نهادهای مالی مستلزم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق
بهادار بوده و در عین حال ،فعالیت اشخاص تحت نظارت (از جمله نهادهای مالی) از سوی
مقامات بازار رصد شده و مورد نظارت واقع میشود .از این رو فعالیت و کارکرد بازاریابی در
این حوزه با اوصاف منحصربهفردی روبهرو خواهد شد .لذا در ادامه ابتدا نسبت بازاریابی با
سایر نهادهای مالی را اشاره و متعاقب آن نحوۀ عملکرد نهاد مورد بحث در ارتباط با نهادهای
مرتبط را تبیین میکنیم.
 .1-1-3نهادهای مالی
بهموجب بند  21ماده  1قانون بازار اوراق بهادار؛ «منظور [از نهادهای مالی] نهادهای مالی
فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران ،کارگزاران  /معاملهگران،
بازارگردانان ،مشاوران سرمایهگذاری ،مؤسسات رتبهبندی ،صندوقهای سرمایهگذاری،
شرکتهای سرمایهگذاری ،شرکتهای پردازش اطالعات مالی ،شرکتهای تأمین سرمایه و
صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد» .بهرغم اینکه ماده فوق نهاد مالی را تعریف نکرده اما
نهادهای مالی از جمله واسطههای مالی بین ناشران اوراق بهادار و سرمایهگذاران در اوراق
بهادار هستند که در خلق و معامله ابزارهای مالی دخالت دارند و کارکرد اصلی آنها تسهیل
عملیات اقتصادی ،افزایش کارآیی و کاهش هزینههای تأمین مالی است.

1

مطابق بند  7مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ( )90/11/29در خصوص
فهرست موضوعات فعالیت منحصر به نهادهای مالی مستلزم اخذ مجوز (در اجرای تبصره 4
ماده  2دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس
و اوراق بهادار ) بازاریابی در بازار سرمایه یکی از موضوعات منحصر به نهادهای مالی مستلزم
اخذ مجوز شناخته شده است .با این حال ،این مسأله هنوز باقی است که چرا بازاریابی را
که واجد اوصاف عمومی مندرج در تعریف نهادهای مالی است ،به عنوان یک نهاد مستقل
معرفی نشده و از عناوین منحصر به نهادهای مالی اعالم گردیده است؟
به نظر میرسد هدف از این تفکیک و تمایز ،در راستای حفظ جایگاه نهادهای حرفهای
و تخصصی در بازارهای مالی بوده و مقرره در این راستا مبادرت به اختصاص بازاریابی برای
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نهادهای مالی تحت نظارت نموده است .به بیان دیگر ،چون بازاریابی از عناوین عام و گسترده
ً
است و صرفا اختصاص به بازارهای مالی ندارد ،داخل در نهادهای مستقل مالی در بازار اوراق
بهادار نشده است .لذا با عنایت به اینکه هدف از مقرراتگذاری در بازار اوراق بهادار مسائل
حرفهای و تشکلگرایی در راستای حفظ نظام بازار سرمایه است 1،معرفی یک نهاد مشترک به
عنوان نهاد مالی مستقل چندان با طبع حرفهای سازگاری ندارد .در واقع ،برخورداری بازاریابی
از اوصاف یک نهاد واسطهای به منزلۀ ضرورت شمول آن در نهادهای مالی موضوع بازار اوراق
بهادار نیست .زیرا در مانحن فیه عالوه بر اوصاف عمومی و تفاوت ناشی از نوع ارتباط نهادهای
مالی و بازاریاب ،معیارهای حرفهای نیز مال ک است .پس ،الزاماتی از جمله ثبت نهاد مالی نزد
سازمان (مطابق ماده  28قانون بازار اوراق بهادار ) و جرمانگاری عدول از این ضابطه (مطابق بند
ث ماده  36قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ) و ضرورت تأیید صالحیت حرفهای
مدیران توسط سازمان بورس (مطابق ماده  29قانون بازار و ماده  13قانون توسعه ابزارها و نهادهای
مالی جدید) از موارد اختصاصی و حرفهای نهادهای مالی در بازار اوراق بهادار است که بازاریابی
ً
منصرف از آنها بوده و صرفا مشمول الزام مربوط به اخذ مجوز و نظارت حرفهای میشود .بنابراین،
در راستای برخورداری از کارکردهای بازاریابی و در عین حال حفظ ساختارهای حرفهای بازار
سرمایه ،این عنوان از موضوعات منحصر به نهادهای مالی مستلزم اخذ مجوز شناخته شده است
تا همه جوانب رعایت گردد.
 .2-1-3معاملهگر

2

چون از حیث حرفهای هر شخصی نمیتواند مبادرت به بازاریابی برای نهادهای مالی بازار
سرمایه نماید ،برای اتخاذ این عنوان الزم است ضمن اخذ مجوز ،با نهاد مالی مربوطه مثل
ً
کارگزاری همکاری شود .در عمل ،این مهم غالبا توسط معاملهگری که رابطه کاری با کارگزاری
دارد صورت میگیرد.
معاملهگر ،شخصی حقیقی یا حقوقی است که بهعنوان طرف اصلی عمل میکند و به حساب
خود به معامله اوراق بهادار میپردازد 3.به عبارت دیگر ،در برابر فروشنده اوراق بهادار ،نقش
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خریدار و در برابر خریدار اوراق بهادار نقش فروشنده را ایفا میکند 1و بر همین اساس باید از
نهادهای نظارتی مجوز الزم را اخذ نماید تا بتواند برای مشتریان ،اوراق بهادار خرید و فروش
ً
نماید .بر این اساس ،اصوال در بازار اوراق بهادار باید عالوه بر نهادهای مالی معنون ،بازاریاب را از
معاملهگر نیز متفاوت دانست .زیرا مطابق ضوابط تأسیس و فعالیت دفاتر پذیرش و تاالر معامالت
کارگزار یهای عضو بورسها که توسط مقام ناظر تعیین میشود ،از جمله الزامات حرفهای فعالیت
هر کارگزاری ،برخورداری از حداقل یک معاملهگر دارای مجوز معاملهگری از سازمان بورس و
اوراق بهادار به ازای هر ایستگاه معامال تی است .بنابراین ،معاملهگر در راستای وظایف حرفهای
مبادرت به اجرای سفارشهای خرید و فروش اوراق بهادار ،کاال و یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال
از ایستگاه معامال تی مینماید .با این حال ،امکان جمع این دو عنوان (معاملهگر و بازاریاب)
در یک نفر نیز وجود دارد که در این صورت کارفرما (نهاد مالی) با رعایت مقررات بازار سرمایه،
اختیارات الزم (از جمله؛ دسترسی به اطالعات و در اختیار داشتن موقعیت خرید و فروش) را
به معاملهگر میدهد .در این صورت ،وی در عین رابطه استخدامی با نهاد مالی ،در ازای عمل
بازاریابی نیز مستحق اجرت و مزایایی است که توافق شده است.
 .2-3اثر انتظامی عمل ناشی از بازاریابی در بازار اوراق بهادار
اشاره شد که بهموجب مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ،بازاریابی در بازار
سرمایه یکی از موضوعات منحصر به نهادهای مالی مستلزم اخذ مجوز شناخته شده است .یعنی
باید بازاریابی را نهادی وابسته و در راستای فعالیت سایر نهادهای مالی دانست .در این فرایند،
نهادهایی مثل کارگزار یها در مقام توسعه فعالیت حرفهای خویش تحت عناوین مختلف مبادرت
به جذب مشتری میکنند .یکی از روشهای مرسوم عبارت است از تلفیق مروادات مربوط به امور
شعب با بازاریابی .در این روش ،برخی کارگزار یها برای افتتاح شعبه یا تداوم فعالیت شعبه
خود ،با اشخاصی که بناست مسئولیت شعبه را برعهده بگیرند یا افرادی که به نوعی مرتبط با
آنها هستند توافق میکنند که در صورت جذب مشتری بیشتر ،عالوه بر همکاری با کارگزاری،
درصدی نیز به عنوان کارمزد به شخص مورد نظر تعلق گیرد .این روش ،همچنین برای مسائل
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دیگری چون پرداخت بدهی ،هزینه خرید یا فروش ،اجاره بهای ملکی که شعبه در آنجا فعالیت
میکند و مواردی از این قبیل نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
از جمله چالشهای مورد ابتال در این رابطه ،مسأله مسئولیت انضباطی و انتظامی ناشی از
عمل بازاریابی است .به عبارت دیگر ،باید مشخص شود که در فرض وقوع تخلف ،آیا باید
کارگزاری را مسئول دانست یا بازاریاب یا هر دو را؟
ً
وجه اهمیت و تردید در این امر آن است که اوال ؛ بازاریاب در عملیات حرفهای دخیل بوده و
ً
مشتری بر اساس رفتار او به سرمایهگذاری ترغیب شده باشد .ثانیا؛ به دلیل ساختار متشکل بازار
سرمایه ،فعالیت بازاریابی مستلزم اخذ مجوز بوده و چنانچه شخصی که مبادرت به این عمل
میکند فاقد مجوز باشد ،اقدام او اثری متفاوت خواهد داشت.
ً
از حیث حقوقی ،مسئولیت موضوع این ارتباط وضعیت روشنتری دارد و قاعدتا (در راستای
ضوابط حرفهای و حمایت از منافع مشتریان) برعهده نهادهای مالی است 1.به شرحی که در
ً
مباحث ابتدایی مقاله آمد ،به دلیل طبع و ماهیت ارتباط و همکاری شرکت و بازاریاب ،اصوال
ً
انعقاد قرارداد و تحقق اعمال حقوقی توسط اصیل (نهاد مالی) محقق میشود و بدوا بازاریاب
نقش مستقیمی ندارد .از این رو به استناد اصل نسبی بودن و حا کمیت قرارداد بر روابط طرفین
ً
ً
(فعال اقتصادی و مشتری) ،اصل بر مسئولیت اصیل است و قاعدتا بازاریاب تعهدی ندارد .تبعا
ا گر بازاریاب در انجام اعمال حقوقی مأذون و واجد سمت هم باشد ،مستند به ضوابط و احکام
ً
نمایندگی ،اصوال مسئولیت متوجه اصیل خواهد بود؛ مگر آنکه منشأ عمل مستوجب ضمان ،تقصیر
باشد که در این فرض ،مسئولیت بازاریاب قابل توجیه است .زیرا تقصیر مقولهای شخصی است؛
مگر اینکه گفته شود آمر (کارگزاری) ضامن مسئولیتی است که در اثر عمل بازاریاب بر عهده گرفته
است 2.بنابراین ،چنانچه عملیات بازاریابی مبتنی بر شخصیت بازاریاب بوده (یعنی به اعتبار او
ً
محقق شده و یا خود او شخصا آن را صورت داده) یا او ضمانت و مسئولیت مربوط را پذیرفته
باشد ،باید ملتزم به تعهدات خود گردد .همچنین ،در فرض مأذونیت و داشتن سمت ،بازاریاب
تنها در صورتی مسئول خواهد بود که از حدود اختیارات عدول کرده باشد .از این رو ،متعاقب
دعوا علیه کارگزاری ،برای کارگزاری حق طرح دعوا علیه بازاریاب (بهعنوان کسی که به فراخور
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همکاری موجب وقوع ضرر شده) وجود خواهد داشت .زیرا در اینجا مسئول بودن کارگر و کارفرما
با هم مالزمهای ندارد .لذا با استناد به قواعد و مقررات (مثل مال ک ماده  12قانون مسئولیت
ً
مدنی) برای زیاندیده این امکان وجود دارد که مستقیما به کارفرما (کارگزاری) رجوع نموده و
کارفرما نیز برای مقابله با این ادعا باید اثبات کند که احتیاطهای الزم را بهجا آورده است .در
ً
1
این صورت ،رجوع کارگزار به بازاریاب مشروط بر این است که وی قانونا ضامن باشد.
از حیث انتظامی ،این مسأله چنین قابل طرح است که قدر متیقن ،مسئولیت شخص حقوقی
ً
(کارگزاری) محرز است .زیرا اوال ؛ طبق اصل اولیه بازاریاب ،متولی و واسط کارگزاری محسوب
ً
شده و اصوال فاقد اختیار و سمت برای انجام عمل حقوقی است .یعنی ،بهرغم اینکه مشتری ،از
ً
طریق عمل بازاریابی جذب میشود اما اراده نهایی از سوی کارگزاری خواهد بود .ثانیا؛ به شرحی
که ذیل بحث از مسئولیت انتظامی آمد ،مقررات انضباطی بازار سرمایه ،ناظر به فعل یا ترک فعـلی
است که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد؛ یعنی
عالوه بر نقض قوانین و مقررات ،تحت نظارت بودن نیز موضوعیت دارد .از همین روست که ماده
 2دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده  35قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان ،هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت
نظارت که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار ،قانون
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ،مصوبات شورا ،سازمان ،یا تشکلهای خودانتظام گردد،
را تخلف محسوب نموده است .بنابراین ،با توجه به ماهیت بازاریابی ،عمل بازاریاب برای
کارگزاری ،تحت نظارت بودن کارگزاری و با امعان نظر به بند  7مصوبه در خصوص فهرست
موضوعات فعالیت منحصر به نهادهای مالی مستلزم اخذ مجوز ،این عمل یکی از موضوعات
منحصر به نهادهای مالی مستلزم اخذ مجوز شناخته شده و بر این اساس ،مسئولیت انتظامی
کارگزاری روشن است.
اما محل بحث در اینجاست که آیا عالوه بر کارگزاری ،بازاریاب هم باید متخلف محسوب و
واجد مسئولیت انتظامی گردد؟
ً
به نظر میرسد با توجه به دالیل اعالمی در فوق ،اصوال بازاریاب فاقد مسئولیت انضباطی
ً
باشد .زیرا اوال ؛ این عنوان یکی از موضوعات منحصر به نهادهای مالی مستلزم اخذ مجوز شناخته
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شده و چون وابسته به کارگزاری است ،نهادی تبعی و غیرمستقل محسوب میشود .لذا با توجه
ً
ً
به اینکه قاعدتا از خود استقاللی ندارد ،عمل او برای شخص متبوع بهحساب خواهد آمد .ثانیا؛
ولو اینکه بازاریابی در بازار سرمایه مستلزم رعایت قوانین و مقررات اختصاصی نیز هست ،اما
مستقل تحت نظارت شناخته میشود که از سوی مقامات
بازاریاب در صورتی بهعنوان شخص
ِ
بازار مجوز فعالیت اخذ نموده باشد .از این رو در صورتی که بازاریابی مبتنی بر مجوز مأخوذ
ً
مستقل تحت نظارت تخصصا خارج است ،پذیرش
نباشد ،به دلیل اینکه از عنوان شخص
ِ
مسئولیت انتظامی برای آن دشوار میباشد .دلیل این امر نیز آن است که مسئولیت انتظامی عنوانی

فرع بر شمول در دامنه ضوابط و مقررات حرفهای است .با این حال چنانچه بتوان احراز نمود که
شخصی -در اثنای عملیات بازاریابی برای نهاد مالی -در عین نقض قوانین و مقررات حرفهای،
متصف به عنوان تحت نظارت نیز باشد ،تردیدی در مسئولیت انتظامی او نخواهد بود .شرط
این مهم نیز آن است که انتساب تخلف به او محرز و محقق باشد .یعنی ،عملیات مستوجب
مجازات انضباطی مبتنی بر شخصیت یا مسئولیت وی باشد .پس در چنین حالتی میتوان در
عین مسئولیت کارگزاری ،برای بازاریاب نیز مسئولیت انتظامی قائل بود.
ماده  15دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب  89/09/13هیأت مدیره سازمان بورس و
اوراق بهادار ناظر به این جهات مقرر میدارد« :مرجع رسیدگی میتواند مدیران یا کارکنان
کارگزاری را که عملکرد آنها در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل مؤثر تشخیص میدهد،
با توجه به نوع تخلف ،به تنبیهات انضباطی ذیل محکوم کند .1 :تذکر کتبی  .2اخطار کتبی .3
محرومیت از انجام برخی فعالیتهای مشخص در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزار یها تا یک
سال  .4تعلیق مجوزها یا گواهینامههای صادره توسط سازمان ،کانونهای مربوط یا بورسها یا
بازارهای خارج از بورس حدا کثر به مدت یک سال  -5لغو مجوزها یا گواهینامههای صادره
توسط سازمان ،کانونهای مربوط یا بورسها یا بازارهای خارج از بورس  .»...مطابق مقرره مشابه
در ماده  4دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیرکارگزار مصوب  92/02/28هیأت مدیره سازمان
بورس و اوراق بهادار نیز «در مورد تخلفات موضوع مادۀ  2این دستورالعمل 1،مرجع رسیدگی
میتواند ،مدیران و کارکنان شخص مشمول که عملکرد آنها را در ارتکاب تخلفات موضوع
 .1ماده « -2هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص مشمول و ارکان ،مدیران و کارکنان اشخاص مشمول که منجر به نقض قوانین و
مقررات گردد ،تخلف محسوب و در صورتی که در سایر مقررات مجازات انضباطی آن تعیین نشده باشد ،آنگاه متخلف
طبق تنبیهات مقرر در این دستورالعمل محکوم میگردد».
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این دستورالعمل مؤثر تشخیص میدهد ،با توجه به نوع و درجۀ تخلف ،به یک یا چند مورد
از تنبیهات انضباطی زیر محکوم کند .1 :تذکر کتبی بدون درج در پرونده  .2اخطار کتبی با
درج در پرونده  .3سلب صالحیت برای تصدی سمت در شخص مشمول مربوطه تا سه سال .4
محرومیت از استفاده از گواهینامۀ حرفهای صادره توسط سازمان حدا کثر تا سه سال  .5تعلیق
یا محرومیت از استفاده از مجوزها یا گواهینامههای صادره توسط سازمان ،کانونهای مربوط
یا بورسها یا بازارهای خارج از بورس تا سه سال  .6لغو مجوزها یا ابطال گواهینامههای صادره
توسط سازمان ،کانونها ،بورسها یا بازارهای خارج از بورس  .7سلب صالحیت برای تصدی
سمت در تمام یا برخی از نهادهای مالی ،ناشران ثبت شده نزد سازمان و تشکلهای خودانتظام
تا سه سال  -8جریمۀ نقدی مطابق آییننامۀ اجرائی مادۀ  14قانون توسعۀ ابزارها و نهاد مالی
جدید برای مدیران».
در اینجا روشن است که یکی از اشخاصی که میتواند داخل در حکم این مقرره قرار گیرد،
بازاریاب نهاد مالی است .بر این اساس ،در جمع اثر انتظامی عمل ناشی از بازاریابی در بازار
اوراق بهادار باید میان این دو فرض تمایز قائل شد:
چنانچه بازاریابی مبتنی بر مجوز قبلی باشد ،عالوه بر نهاد مالی ،عمل بازاریاب نیز میتواند
موجب مسئولیت انضباطی برای او باشد.

ً
بازاریابی منتهی به تخلف انتظامی بدون پشتوانه (مجوز حرفهای) باشد ،صرفا
در صورتی که
ِ

نهاد مالی مسئول خواهد بود .در این صورت ،عالوه بر مسئولیت ناشی از نقض قوانین و مقررات،
مسئولیت ناشی از فعالیت بدون مجوز نیز برای آن متصور است.

نتیجهگیری و مالحظات
در مقام تحلیل ماهیت و جنبههایی از ضوابط حقوقی ناظر به بازاریابی ،برخالف برخی نهادهای
وساطت (مثل داللی ،حقالعمل کاری) که در صورت سکوت قانونی تابع قواعد عقد وکالت
(به عنوان مصداق نمایندگی) است ،نهاد بازاریابی  -در عین اینکه در شمول مفهوم واسطه و
ً
نظریه کلی نمایندگی قرار میگیرد -الزاما از این ضابطه پیروی نمیکند .زیرا بازاریابی در عین
مشابهتهایی که با نهادهای مورد اشاره دارد ،از ویژگیها و اوصاف ممیزهای نیز برخوردار است
که مانع تبعیت محض آن از ضوابط مقرر میگردد .این وضعیت در جایگاه بازاریابی در بازار
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اوراق بهادار نیز متبلور شده و بر همین اساس و به دلیل تفاوت موضوعی و کاربردی در عداد
نهادهای مرتبط و وابسته به نهادهای مالی بازار سرمایه قرار گرفته است .از این رو ،چون بازاریابی
ً
نهادی تبعی و کامال وابسته به نهادهای اقتصادی دیگری است ،نمیتوان آن را عصارهای از
نمایندگی به معنای خاص کلمه یا واسطههای مورد بحث دانست .فارغ از نحوه توافق و مراودات
خاص در این زمینه ،اغلب حقوق از جمله؛ حق دریافت حقالزحمه و هزینههای متعلقه ،حق
بهرهمندی از لوازم و مقدمات ،عدم تعهد بازاریاب به نتیجه و امکان معامله برای خود ،و همچنین
تکالیفی همچون مسئولیت قراردادی و حرفهای ،اصل مسئولیت فعال اقتصادی و بنگاهی که
بازاریاب برای او فعالیت میکند ،التزام به روابط امانی در رابطه میان بازاریاب و کارفرمای او
محقق و استوار میباشد .اما در زمینه مسئولیت حرفهای و انضباطی ناشی از بازاریابی در بازار
اوراق بهادار ،تنها در صورتی میتوان قائل به مسئولیت انتظامی وی بود که بازاریابی مبتنی بر
بازاریابی منتهی به تخلف انضباطی بدون پشتوانه
مجوز قبلی از مقامات بازار باشد .لذا چنانچه
ِ
ً
مجوز حرفهای باشد ،به داللت اصل وابستگی بازاریاب و مسئولیت نهاد مالی ،صرفا نهاد مالی
مسئول خواهد بود.
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