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مقدمه

ماهیت ودرعینحال اعمالحقوقیداشته برتحقق زیادی اثر که اقتصادی نهادهایمهم از
و تجاری فعالیتهای درغالب که نهاد این بازاریابیاست. ندارد، حقوقیمشخصشدهای
کمکیوتبعیبراینهادهایحقوقیواقتصادی کاربرددارد،بیشتردرمقامیکرکن اقتصادی
در بازاریاب، که توضیح این با یابد. مناسبتریصورت نحو به تجارت فرایند تا است اصلی
فعالیت این و دارد فعالیت مصرفکننده و تولیدکننده تجاری نیازهای رفع و بازار توسعه مقام
اشخاص تجاری، درحوزههای واقع در است. اقتصادی و تجاری فعاالن با همکاری بهمنزلۀ
مختلفمبادرتبهفعالیتبازاریابیمیکنندواینمهمبهمنظورتوسعهتجارتوافزودندامنه
اقتصادی فعالیتهای در آنچه میگیرد. قرار تمسک مورد وخدمات تولیدات فروش و خرید
بر مترتب خدمات از استفاده به مبادرت قالب دو در اشخاص که است این است، مبرهن
برعرفورویهتجارتی. بازاریابیمیکنند؛یکیدرقالبقراردادیاستودیگر،قالبیمبتنی
بهرغماینکهایندوروشفینفسهتأثیریدرماهیتعملبازاریابیندارد،اماممکناست
کهدرهرحالدامنهحقوقوتکالیفناشیاز کمشود.چرا برآنهااحکامحقوقیمتفاوتیحا
کهطرفینمقررمیکنند.بنابراین،الزماستباامعاننظر اینعملمبتنیبرتوافقوتعهداتیاست
بهاینتمییز،ماهیتوضوابطمربوطهشناساییشود.درنوشتارحاضردرصددتحلیلماهیت،
کارکردوآثارحقوقینهادبازاریابیبودهوبارویکردیتحلیلیبهاینپرسشپاسخخواهیمداد
کهآیاازحیثهنجاریبایدبازاریابیرابهمثابهیکنهادمستقلمحسوبنمودوبرآناحکام
وآثارمنحصربهفردیمتصوربودیااینکهآنرادرراستاینهادهاییهمچوننمایندگیومصادیق
کرد؟نسبتبازاریابیبانهادهایمالیبازاراوراقبهاداردرچیست؟وجهاین مربوطبهآنتبیین
کهبهفراخورفعالیتهایمختلفاقتصادی،روشهایمختلفیازبازاریابی اهمیتازآنجاست
وجودداردواشخاصدرمقامجذبسرمایهگذارویامشتریحسبموردقالبیرادرنظرمیگیرند
و توافق این موازات به بازاریابمتصورمیشوند.1 و برخود را تکالیفی و آنحقوق بهموجب و

کهبراساسبندبماده1آییننامهاجراییچگونگیصدورو 1.بهعنواننمونه،یکیازاینمواردبازاریابیشبکهایاست
کسبونحوهنظارتبرافرادصنفیدرفضایمجازی)موضوعتبصرهماده87قانوننظامصنفی(مصوب تمدیدپروانه
کهشخصحقوقیبااستفادهازفضایمجازیافرادیرا 1394اینگونهتعریفشده:»یکروشفروشمحصولاست
کسببرایفروشمستقیممحصوالتتولیدخودویادیگرانبهمصرفکنندهبه بهعنوانبازاریاببهدورازمکانثابت
گروهفروشچندسطحی کههربازاریاببامعرفیبازاریابدیگربهعنوانزیرمجموعهخودباایجاد کارمیگیرد؛بهنحوی
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کهمسئولیتهاوتکالیفیرامتوجهبنگاهها همکاری،بازاریابمبادرتبهفعالیتهاییمیکند
وسرمایهگذارانمینماید.بنابراینالزماستدرعینتحلیلابعاداصلیاینمهم،حدودوثغور
بهمنظور بازاریابیمشخصشود. از ناشی فعالیت به مربوط اقتصادی تکالیفحقوقیفعاالن
انجامبهتراینهدف،درعینحالازمقرراتوآرایمراجعصالحیتداربازاراوراقبهادارنیز

بهرهخواهیمبردتامسائلحقوقیراجعبهاینبحثجنبۀعملینیزداشتهباشد.

1. مفهوم و ماهیت

1-1. مفهوم

بازاریابی؛1بهعنوانیکفرایندمدیریتی-اجتماعی،عبارتازهرگونهتبلیغاتواقداماتالزم
بنگاه یا یکشخص محصوالت بودن دسترس در و فروش ترویج و کار و کسب توسعه برای
اقتصادیاست.یعنیبهوسیلهآن،اشخاص،بنگاههاوسازمانهاازطریقتولید،عرضهومبادله
وخدماتبایکدیگر،بهتأمیننیازهاوخواستههایخودودیگرانمیپردازند.2درواقع،با کاال
توجهبهرابطهدوسویهعرضهوتقاضادربازار،بازاریابینگاهمشترکبنگاهومشتریبهتجارت
کسب کههدفآن،شناساییمشتریونیازهایاقتصادیاودرراستایبهرهوریوتوسعه است
معنایهمگراسازیفعالیتهایبنگاهدرمسیر در باید را بازاریابی منظر، این از است.3 کار و
کهمبادرتبهاینعملمینمایدرابازاریابنامید4 عرضهوفروشبیشترخالصهنمودوشخصی
کهبهموازاتعملیاتبازاریابیبرایبنگاه،جذبمشترینمودهوبهنحویارزشمالیشرکت

راارتقامیبخشد.5

ازمسائل برخورداری بهدلیل که بازاریابیاست ازروشهای مورد این واقع گردد«.در فروش افزایش و گسترش موجب
خاص،بیانتفصیلیضوابطاختصاصیآنازحوصلهوهدفمقالهحاضرخارجمیباشد.

1. Marketing

2.روستا،احمدوهمکاران)1391(؛صص7و12؛فروزنده،بهمن)1377(؛صص37و43
3. Walters & Halliday, (1998), p. 189

کسبونحوهنظارتبرافرادصنفیدرفضایمجازی 4.بندجماده1آییننامهاجراییچگونگیصدوروتمدیدپروانه
از کهخارج »هرشخصی داشته: اشعار بازاریاب تعریف در نظامصنفی(مصوب1394 قانون ماده87 تبصره )موضوع
شرکتبازاریابیشبکهایازطریقفروشمستقیممحصوالتبهمصرفکنندهیاباحمایتوآموزشبازاریابانزیرمجموعه
این هرچند کند«. دریافت محصوالت( فروش از )درصدی کمیسیون یا پاداش شرکت، فروش افزایش و گسترش بابت
کهبازاریابارتباطی گرفت تعریفدرراستایروشخاصیازبازاریابیاستامامیتوانازمفادوداللتآنچنیننتیجه

دوسویهباتولیدکنندهیاعرضهکنندهومصرفکنندهداردواینویژگیازخصایصمشترکاقسامبازاریابیاست.
5. Leitoniene, Sapkauskiene & Kloviene, (2013), p. 655 &  662
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مطابقنمودارزیر،عملیاتراجعبهبازاریابیرابایدمبتنیبرروابطداخلی)ارتباطبازاریاب
کهازحیثخارجی)ارتباطشخصبامشتریانوسایر وبنگاهمتبوع(وخارجیمتعددیدانست
کننده)مشتری(است،وازسویدیگر فعاالناقتصادی(،ازسوییناظربرمراودهبنگاهبامصرف
کهدرحوزهمشابهفعالیتدارند)رقبایتجاری(. راجعبهنحوهمواجههباسایرفعاالنیاست
درواقعمجموعاینروابط،فرایندرقابتتجاریرابرقرارنمودهودرعینحالعملیاتبازاریابی
راتوأمانباعرضهوتقاضاپیشمیبرد.برایناساس،فروشوتبلیغات،بخشقابلتوجهیاز
بازاریابیرانشانمیدهدوبرایبررسیابعادآنبایدبهعناصراقتصادیمتعددیهمچوننیاز،

تقاضا،معامله،رقابتوبازارتوجهداشت.1

4 
 

 

 
  ماهیتتحلیل حقوقی  .2,1

دانشگاهی ناظر به رشته مدیریت و موضوعاً متوجه رشته اقتصاد است. از  هايسرفصلبازاریابی؛ از حیث 
براي تبیین مفهوم و ماهیت آن  بر این اساس،. واقع نشده استعلم حقوق  این رو آنچنان که باید، موضوع
 .نمود و از سایر نهادهاي حقوقی نیز بهره برد الزم است به این واقعیت توجه

، مبتنی بر بازاریابی؛ این وجوهکنیم. یکی از در این مقال ماهیت حقوقی بازاریابی را از دو قالب تحلیل می
ها، به عنوان نهاد مالی مستقل است. یعنی به عنوان نمونه، در کنار نهادهاي مالی متفاوتی همچون بانک

هاي کارگزاري و امثال آن، اینکه آیا بتوان بازاریابی را یک گذاري، شرکتهاي سرمایهها و صندوقشرکت
یا یگر، تبیین بازاریابی؛ به عنوان مصداقی از نهاد نمایندگی کنیم. وجه دتلقی کرد را تحلیل می مستقلنهاد 

عنایت  امراست که حسب مورد ماهیت آن را تحلیل خواهیم نمود. لذا در وجه دوم باید به این وساطت 
شده و ابزاري براي پیشبرد شناخته  مالینهادهاي  داشت که بازاریابی به مثابۀ یک فعالیت تبعی ناظر به فعالیت

 شود.میها محسوب اقتصادي آن اهداف

 بازاریابی؛ به عنوان نهاد اصیل و مستقل .1,2,1

یک به عنوان آن معرفی  اریابی از ابعاد اقتصادي، یک وجه از ماهیت بازاریابی،فراخور برخورداري بازبه
 هاي فعال در اقتصادنهادسایر آن است که بتوان بازاریابی را در کنار  این ماهیتاست. مراد از اصیل  هاد مالین

ها و امثال آن بندي، مؤسسات رتبههاي کارگزاريهاي بیمه، شرکتگذاري، شرکتهاي سرمایهمثل صندوق
این رویکرد باید با پذیرش ضوابط و آثار  رسد کهبه نظر می محسوب نمود.مستقل و اقتصادي یک رکن مالی 

مستلزم  ي اصیل و مستقلاعالم یک مقوله به عنوان نهادمالی نیز همراه باشد. چرا که  هايمربوط به نهادخاص 
رسد پذیرش این ، به نظر میبه شرحی که خواهد آمد با این حال،است. اي و حرفه خاص تبعیت از ضوابط

زیرا همان گونه که از عنوان و تعریف بازاریابی پیداست، این مهم در راستاي رونق نهادها وصف دشوار باشد. 
 نفسه اصالت ماهیتی ندارد.ه و فیاقتصادي دیگر بودهاي و بنگاه

مشتري

فعال 
اقتصادي

رقباي 
تجاري

1-2. تحلیل حقوقی ماهیت 

بازاریابی؛ازحیثسرفصلهایدانشگاهیناظربهرشتهمدیریتوموضوعًامتوجهرشتهاقتصاد
کهباید،موضوععلمحقوقواقعنشدهاست.برایناساس،برایتبیین است.ازاینروآنچنان

مفهوموماهیتآنالزماستبهاینواقعیتتوجهنمودوازسایرنهادهایحقوقینیزبهرهبرد.
وجوه، این از یکی میکنیم. تحلیل قالب دو از را بازاریابی حقوقی ماهیت مقاله این در
نهادهای کنار در نمونه، عنوان به یعنی است. مستقل مالی نهاد عنوان به بازاریابی؛ بر مبتنی
کارگزاریو مالیمتفاوتیهمچونبانکها،شرکتهاوصندوقهایسرمایهگذاری،شرکتهای
راتحلیلمیکنیم.وجهدیگر، کرد بازاریابیرایکنهادمستقلتلقی بتوان آیا اینکه امثالآن،
کهحسبموردماهیتآن تبیینبازاریابی؛بهعنوانمصداقیازنهادنمایندگییاوساطتاست
کهبازاریابیبهمثابۀیک راتحلیلخواهیمنمود.لذادروجهدومبایدبهاینامرعنایتداشت

1.روستا،احمدوهمکاران)1391(؛ص7؛فروزنده،بهمن)1377(؛ص37
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فعالیتتبعیناظربهفعالیتنهادهایمالیشناختهشدهوابزاریبرایپیشبرداهدافاقتصادی
آنهامحسوبمیشود.

1-2-1. بازاریابی؛ به عنوان نهاد اصیل و مستقل

به آن معرفی بازاریابی، ماهیت از اقتصادی،یکوجه ابعاد از بازاریابی برخورداری بهفراخور
کنار در را بازاریابی بتوان که است آن ماهیت این از مراد است. اصیل مالی نهاد یک عنوان
شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای مثل اقتصاد در فعال نهادهای سایر
کارگزاری،مؤسساترتبهبندیوامثالآنهایکرکنمالیواقتصادیمستقلمحسوبنمود.
کهاینرویکردبایدباپذیرشضوابطوآثارخاصمربوطبهنهادهایمالینیز بهنظرمیرسد
کهاعلامیکمقولهبهعنواننهادیاصیلومستقلمستلزمتبعیتازضوابط همراهباشد.چرا
کهخواهدآمد،بهنظرمیرسدپذیرشاینوصف خاصوحرفهایاست.بااینحال،بهشرحی
کهازعنوانوتعریفبازاریابیپیداست،اینمهمدرراستایرونق گونه دشوارباشد.زیراهمان

نهادهاوبنگاههایاقتصادیدیگربودهوفینفسهاصالتماهیتیندارد.

1-2-2. بازاریابی؛ به مثابه نمایندگی یا وساطت

کدام،ذکرایننکتهضروریاستدرنقطهمقابل پیشازورودبهبحثازمصادیقوبررسیهر
بازاریابی؛بهعنواننهادیمستقل،ازمنظرحقوقیدوعنواندیگر)یعنینمایندگییاوساطت(
نهادی لکن هستند؛ نمایندگی تام مصداق وکالت چون نهادهایی واقع در است. بررسی قابل
از معامله انجام اختیار اعطای آن جوهره که قراردادی رابطهای بهعنوان مثلحقالعملکاری؛
ازیکمنظرنمایندگیغیرمستقیم نیزهست، اینکهواسطه سویسفارشدهندهاست،درعین
باطرف بهنامخود و افشاءنمیکند1 را هویتاصیل زیراحقالعملکارمعمواًل شناختهمیشود.
کهالزامًاتابعضوابط دیگرقراردادمیبندد.2نهادهاییمثلداللیهمواسطمیانطرفینهستند
از را آنها میشوند، وکالت عقد پیرو قانون طبقحکم مواردی، در چون اما نیستند نمایندگی
منظرنمایندگینیزتحلیلمیکنند.بنابراین،ضمنامعاننظربهاینتفاوت،وجهبیانهمهاین
نهادهادراینمقالذیلعنواننمایندگی؛برهمیناساسوبهتبعیتاینقبیلنهادهاازقواعد

1.اینعنواندرحقوقانگلستانمبتنیبرقاعدهاصیلافشاءنشده)Undisclosedprincipal(است.
2.عبدیپورفرد،ابراهیم)1395(؛ج1،ص84
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بهجزوکالت، کلینمایندگیمبنیبرانجامعملازطرفدیگریخواهدبود1وااّل عمومینظریه
مفاهیمونهادهایمورداشارهتنهاازبرخیجهاتبانمایندگیمشابهتدارندواغلبمتمایلبه

وساطتهستند.

الف( وکالت

میشود.2 منعقد متقابل طرف شخصیت بر تکیه و اعتماد مبنای بر که است عقدی وکالت
بهموجباینعقد،یکیازطرفینطرفدیگررابرایانجامامرینایبخودقرارمیدهد.پس،
ودرحیطه موکلشده برای انجامعملحقوقی واسطه وکیل یعنی نیابتاست. اعطای آن اثر
نمایندگی،آثارحقوقیناشیازعملویمتوجهموکلمیگردد.بازاریابینیزمانندوکالتعقدی
یا کاال کهبهموجبآنصاحب بهدلیلاصالتشخصیتوقائمبهشخصبودن،جایزاست
کهبهجذبمشتریومعرفیمحصوالتیاخدماتپرداخته خدماتبهبازاریابنیابتمیدهد
کارمزددریافتنماید.درقراردادبازاریابینیزهمانندوکالت،بازاریابفقط ودرازایاینعمل
کندوفراترازاختیاراعطاییبه کهبهاواعطاشدهاقدام میتوانددرحدودنیابتوصالحیتی

اواثرحقوقیمتصورنخواهدبود.
کهداللتبرآننماید،4بیاننمودهاند. فقهانیزوکالترا»استنابٌهفیالتصرف«3یاقصدی
امرىداده بایددر کهوکالت برمیآید کردهاند ارائه براىوکالت کهفقیهان تعریفی از درواقع،
کهازنظرحقوقیبراىاصیلآثارىرابهبارآوردهوداخلدرتصرفاتحقوقیباشد.ازاین شود
کهازحیثحقوقییامادیبودن وصراحتًامتعرضماهیتعملی رو،فارغازاینکهفقهااصواًل
بر مادی اعمال مبنایعدمشمول که فرضی در نشدهاند، است، تحقق قابل وکالت بهموجب
این وکالتدانست.درغیر رامیتوانموضوعًاداخلدرعنوان بازاریابی باشیم، قائل را وکالت
خواهد نهاد دو این میان تفاوت موارد از مسأله همین میآید، ادامه در که شرحی به صورت،
کردهاند ذکر را مثالهایی و مصادیق آن برای وکالت، عقد تعریف راستای در فقها البته بود.

،5 ج )1391(؛ محمدجعفر لنگرودی، 259؛جعفری و 197 2،ص ج )1389(؛ همکاران و سیدمصطفی محققداماد، .1
ص432

کاتوزیان،ناصر)1396(؛ج4،ص183 .2
3.محققحلی)1408هق(؛ج2،ص151؛طباطبایییزدی،سیدمحمدکاظم)1414هق(؛ج1،ص119

4.نجفی،محمدحسن)1404هق(؛ج27،ص347



رگانی، شماره 94، بهار 1399 وهشنامه باز پژ 184 

کازآنهامیتوان گذشتهبهعنوانیکحرفه-بااخذمال که-بهرغمعدموجودبازاریابیدر
کرد.ازجمله؛آمدهاست:»والبّدفیه بازاریابیرامصداقیازوکالتبهعنواننمایندگیقلمداد
أو اشتر، أو بع، أو إلیک، فّوضت أو استنبتک، أو وّکلتک، کقوله: القصد داّلعلی إیجاب من
أعتق«.1درواقعچنانچهایننیابتبرایخریدیافروشرابرمصادیقامروزیموضوععملیات
هر در اینکه شد؛خصوصًا خواهد احراز بحث مورد قالب در مهم این دهیم، تطبیق بازاریابی
کهبهویدادهشدهواینعنوانخودازعقوداذنیمحسوب صورتاینامرمبتنیبراذنیاست
کهبراساسآن،شخصیدیگریرابرایتسلطبرآنچهمتعلقبهخودشاست،انتخاب میشود

میکند.2
باوجودشباهتمیانبازاریابیووکالت،3بازاریابیتفاوتهایینیزباوکالتدارد.بهعنوان
اعمالحقوقی و اعتباری امور برای آن نیابتدر ودرعینحال نیابتیاست وکالت مثالعقد
است.4حالآنکهبازاریابیهمانندوکالت،هموارهنیابتینیستوبدوًاانجامیکعملمادیبر
نقشیدرعمل عهدهبازاریابقرارمیگیردوعملحقوقیراشاملنمیشود.زیرابازاریاباصواًل
کهموضوعوکالتانجاممعاملهبهناموبهحسابموکلاست حقوقیندارد.اینبهآنمعناست
لکنعملبازاریابصرفًامقدمهانجاممعاملهاستوچونمعاملهتوسطاصیلمنعقدمیشود،
که شرحی به که است آن دیگر، تفاوت داشت. نخواهد مستقیم انشایی اثر بازاریاب اقدام
خواهدآمد،بازاریابی،امریمقدماتیوتبعیاست؛درحالیکهوکالتاینگونهنیست.همچنین،
دروکالت،قابلیتنیابتشرطاستلکناینشرطدرموردبازاریابیالزامًامتصورنیست.زیرا
برعهده راخوداصیل نهایی و ومقدماتیداردوعملحقوقیاصلی بازاریابنقشیواسطهای
کهاثرعقدوکالتدرحدودوکالتالتزامموکلرابههمراهدارد5لکندر میگیرد.ازهمینروست
بازاریابفاقد  اثرعقدمتوجهاصیلوطرفقراردادخواهدبودواصواًل بازاریابیدرهرصورت
و نداشته انشاء بر مستقیمی تأثیر بازاریاب اراده که شد اشاره زیرا میشود. محسوب مسئولیت
کهبازاریابی؛بهعنوانیکحرفه ارادهاصیلعملحقوقیراموجبمیشود.مورددیگرآناست

1.عالمهحلی)1413هق(؛ج2،ص349؛شهیدثانی)1410هق(؛ج4،ص367
کاشفالغطاء)1359هق(؛ج2،ق2،ص5 .2

3.ازجملهاینشباهتهامیتوانبهاذنی،امانیوجایزبودن،قابلیتجانشینیشخصدیگر،پذیرشاصلتعدددرهر
کرد. دو،ضرورترعایتغبطهومصلحتاصیلولزومپرداختهزینههایمتعلقهاشاره

کاشانی،سیدمحمود)1388(؛ص182 .4
کاتوزیان،ناصر)1396(؛ج4،ص176 .5
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هم میتواند وکالت، اما است معوض همواره اساس همین بر و شده شناخته اقتصادی پیشه و
معوضباشدوهمتبرعی.

کهفارغازاختالف بااینحالوبهرغمتفاوتهایموجودمیانایندونهاد،بهنظرمیرسد
نیز فیه مانحن در دارد،1 وجود مادی امور در وکالت درخصوص حقوقدانان میان که نظری
کمااینکهبرخیاستاداننیزاینجنبه میتوانبازاریابیرادرمواردیتابعاحکاموکالتدانست؛
کهقانونگذاردرمواردیدادننیابتبرایانجاماموریمانندمشاوره راموردتصریحقراردادهاند
داده قرار وکالت احکام تابع را طرف دو خواستهای بیان و قرارداد شرایط درباره کره مذا و
کرهوتبلیغبرایفروشوافزایشسودعاید کهبازاریابیعملیاتیمبتنیبرمشاوره،مذا است.2چرا
کات(درمواردیآن ازآنبرایفروشندهاصلیاست.برهمیناساس)بهدلیلداشتنبرخیاشترا
کهبایدآنرانمایندگیبهمعنای رادرحکموکالتقرارمیدهند.بااینحال،برخالفوکالت
کاماًلعنواننمایندگیرابههمراهندارد. واقعیدانست،بازاریابیعملیناظربهوساطتاستو

ب( عاملی یا نمایندگی تجاری

عامل از عام تعریف گر ا دارد،3 وجود عامل مفهوم خصوص در که نظری اختالف وجود با
)انجامهرامریبهدستوردیگری؛اعمازاینکهمربوطبهامورحقوقیباشدیاتجاری(رامدنظر
از و نمایندگی به اجرت دریافت مقابل در که بدانیم کسی معنای به را عامل یا دهیم،4 قرار
میتواند بازاریاب که کرد ادعا میتوان ازیکجهت میدهد،5 انجام را عملی دیگری طرف
کهبازاریابنقشمستقیمیدرتحققعملحقوقی مصداقیازعاملیمحسوبشوداماازجهتی
کهبرایعاملمتصور ندارد،باعاملمتفاوتخواهدبود.زیراطبقتعریففوق،یکیازاعمالی
دیگر تعریفهای لکنچنانچه است. اعمالحقوقی تحقق و انشائی اراده به مبادرت است،

کاشانی،سیدمحمود)1388(؛صص182و194؛امامی، کاتوزیان،ناصر)1396(؛ج4،ص108؛ 1.دراینخصوص،ر.ک:
وطاهری، وهمکاران)1389(؛ج2،صص258-257 2،ص218؛محققداماد،سیدمصطفی سیدحسن)1374(؛ج

حبیباهلل)1418هق(؛ج4،صص396-395.
کاتوزیان،ناصر)1396(؛ج4،ص110 .2

3.ر.ک:اسکینی،ربیعا)1394(؛ج1،ص88؛عبدیپورفرد،ابراهیم)1395(؛ج1،ص88
گرفتهاست. 4.اینمفهومدرابوابیازقانونمدنیمثلاستیفا،مزارعه،مساقات،مضاربهوجعالهموردتصریحقرار

5.ستودهتهرانی،حسن)1386(،ج1،ص52؛جعفریلنگرودی،محمدجعفر)1385(؛ص443
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بازاریابی با قطعًا میکند،1 معامله دیگری حساب و بهنام که باشد کسی عامل اینکه بر مبنی
کردیمبازاریابصرفًاواسطهمعرفیبرایتحققعملحقوقی کهاشاره متفاوتخواهدبود.چرا
تابعمقررات یا رادرحکم اینحال،چنانچهعاملی با ندارد. انشاء استوخودشنقشیدر
طبعًا و است باقی کان کما شد، اشاره وکیل و بازاریاب میان که مسائلی همان بدانیم، وکالت
حال هر به داشت. نخواهد وجود یکدیگر با دو این ضوابط همسانسازی امکان مواردی در
ازدومعنایعاموخاصاست،2 چونعاملینوعینمایندگیتجاریاست،واینمفهوماعم
چون لکن شود محسوب هم تجاری نمایندگی از مصداقی بازاریابی؛ است ممکن ازجهاتی
کامل توجیه است، تجاری نمایندگی از ناشی حقوقی آثار و ویژگیها کلیه فاقد بازاریابی
را تجارت3 جدید الیحه 55 ماده تعریف مثاًل گر ا زیرا میباشد. تأمل محل قالب این در آن
مبنایپذیرشمفهومیبدانیم،تفاوتهاییازجمله؛عدمموضوعیتانعقادقرارداددربازاریابی
کهدراین توسطبازاریابیاعدمارائهخدماتپسازتحققمعامله،ازجملهتفاوتهاییاست
کراتمقدماتی،دریافت خصوصموجبتأملمیشودلکنویژگیهاییهمچوندخالتدرمذا
اجرت،عدمموضوعیتعنواننمایندگی،مستخدمیااجیرنسبتبهبازاریاب،ازجملهعناوینی
اینموارد،اوصافی بر ازنمایندگیتجاریمعرفیمیکند.عالوه رامصداقی بازاریابی که است
مثلاصلامکانپذیرشعملاشخاصدیگر)ولوفعاالناقتصادیرقیب(،4لزومارائهاطالعات
گزارشفعالیتبهشخصمتبوع،مسئولیتناشیازتلفیانقصحقوقشخصمتبوع، الزمو
هزینههای و اجرت دریافت حق و عرفی یا قراردادی تعهدات ایفای عدم از ناشی مسئولیت

کهبازاریابیرابهعنوانمصداقیازنمایندگیتجاریتقویتمیکند. متعلقهازمسائلیاست

ج( داللی

کهدرمقابلاجرتواسطهانجاممعامالتی کسیاست مطابقماده335قانونتجارت:»دالل
کهمیخواهدمعامالتینمایدطرفمعاملهپیدامیکند.«برایناساس،دالل کسی شدهیابرای
کراتمقدماتیطرفینمعامله،آنهارابهیکدیگر گفتگوهاومذا کهباپادرمیانیدر کسیاست

1.اسکینی،ربیعا)1394(؛ج1،ص89
2.عبدیپورفرد،ابراهیم)1395(؛ج1،صص90-89

کراتمقدماتی،انعقادقراردادویاارائهخدماتپسازاجرای 3.ماده55-»نمایندگیتجارتیعبارتاستازانجاممذا
قراردادبهناموبهحسابدیگریدرمقابلدریافتاجرت،بدوناینکهنماینده،مستخدمیااجیرطرفدیگرباشد«.

4.اینامرممکناستمطابقتوافقطرفینتعدیلیاممنوعشود.
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با میکند سعی و تشریح طرفین برای را معامله وخصوصیات شرایط نموده، معرفی و نزدیک
تطبیقمنافعطرفین،معاملهراجوشدهد.5بنابراین،دالالن،زمینهحصولتراضیوانعقادقرارداد
بیناصیلوشخصثالثرافراهممیکنندولیارادهانشاییآنهادرتحققعملحقوقیباثالث

نقشیایفانمیکند.
کهداللواسطهانجاممعاملهمیان قراردادبازاریابیشباهتزیادیبهداللیدارد؛همانگونه
طرفینمیشوداماخودمعاملهراطرفینانجاممیدهند،6بازاریابنیزباجذبمشتریومعرفی
کهداللیبا آنبهتولیدکنندهیاارائهدهندهخدماتواسطهانجاممعامالتمیگردد.اماتفاوتی
کهدریافتحقالزحمهداللیمنوطبهتحققمعاملهاستحالآنکه بازاریابیداردایناست
تعهد عبارتی به نیست. مواجه شرطی پیش چنین با الزامًا حقالزحمه دریافت برای بازاریاب
انجام به بازاریابمکلف که نتیجه.چرا نه است وسیله به تعهد مشتری، بهجذب بازاریاب
کلیهفعالیتهایالزمبرایجذبمشتریمیشودلکنتعهدینسبتبهانعقادقراردادفیمابین
یاارائهدهندهخدماتندارد.زیرابازاریابی،مجموعهایازفعالیتهای کاال مشتریوتولیدکننده
آن به مربوط ازعملیات تنهابخشی فروش و فروشاست و مشاوره کره، مذا تبلیغات، بر مبتنی
دامنهحکومتقانونتجارتبرآنمسّلم کهاصواًل محسوبمیشود.همچنین،برخالفداللی
است،7عملیاتبازاریابی)فارغازاینکهقانونتجارتایرانازآننامینبرده(محدودبهاعمال
تجاریموضوعقانونتجارتنیستومیتوانداعمازاعمالحقوقی،تجاریواقتصادیباشد.

د( حق العمل کاری

اصیلعمل بهحساب و نامخود به غیرمستقیم، نمایندگی از عنوانمصداقی به حقالعملکار؛
رابطه آن، مطابق که است دوقراردادی حقالعملکاری بر مبتنی رابطه اساس، این بر میکند.
مقابل در اصیل عنوان به حقالعملکار و نمیشود ایجاد ثالث شخص و اصیل بین مستقیم
کهبازاریاباساسًابهناموحساباصیلفعالیت شخصثالثقرارمیگیرد.8ایندرحالیاست

5.عبدیپورفرد،ابراهیم)1395(؛ج1،ص77
کورش)1394(؛ج1،ص127 کاویانی، .6
کورش)1394(؛ج1،ص128 کاویانی، .7

8.محققداماد،سیدمصطفیوهمکاران)1389(؛ج2،ص207
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گرقراردادیمنعقدشودمیاناصیلومشتریاستوبازاریابصرفًایکمعرفوواسطه کردهوا
محسوبودرانعقادقراردادیاخریدوفروشبعدیمداخلهایندارد.همچنین،همانندداللی
بازاریابی عملیات است-1 مسّلم آن بر تجارت قانون دامنهحکومت  اصواًل که - نیز اینجا در
محدودبهاعمالتجاریموضوعقانونتجارتنیستومیتوانداعمازاعمالحقوقی،تجاری

واقتصادیباشد.

هـ( جمع بندی بحث

کدام بر بازاریابی شود مشخص اینکه برای نمایندگی: یا  وساطت  حیث  از  بازاریابی  ماهیت   .1

بازاریابی آیا که بایدروشنشود ابتدا انطباقدارد، ازعناوینموردبحثدرمبحثاخیر یک
ماهیتیواسطهایداردیامبتنیبرنمایندگیاست؟

کهپذیرشعناوینخاصازنمایندگیبرایایننهاد باتوجهبهمباحثمعنون،روشناست
کهبازاریاباثرانشاییبرمعامالتوقراردادهایشخصمتبوعندارد دشواراست.زیرااشارهشد
بااینحال،نظربهمفهومعامحقوقیو کاالهاوخدماتمینماید. وصرفًامبادرتبهمعرفی
ازطرف کهبهموجبآنشخصیاختیارمییابد ازنمایندگی)بهعنوانرابطهایحقوقی فقهی
به دهد، انجام را اثرحقوقی دارای مادی اعمال یا اعمالحقوقی دیگر بهحسابشخصی و
کهآثارناشیازآناعمالمستقیمًادامنگیراصیلشود(،2بازاریابمیتواندنمایندهیک گونهای
فعالاقتصادیوتجاریبرایاعمالحقوقیهمباشد.البتهاینامرمنوطبهتوافقبازاریاببا
از برایدیگری اعمالمادی انجام امادرهرحال، فعالیتمیکند. او برای که شخصیاست

کهموجبمیشودآنراتابعنظریهعمومینمایندگیبدانیم. اوصافاصلیبازاریابیاست
منتفی الزامًاعنوانوساطت نمایندگی، نظریه از بازاریابی تبعیت احراز با آیا بایددید حال

خواهدشد؟
یا بهمنظورخریدمحصوالت میانجیشدن و درعینوساطت بازاریاب که نظرمیرسد به
کهعالوه کره،مشاورهوحتیترغیبمیکند خدماتفعالتجاری،اقداماتدیگریهمچونمذا
برشمولعنوانوساطتبرایایننهادالزاماتوآثارحقوقیدیگریدرپیخواهدداشت.البته

کورش)1394(؛ج1،ص132 کاویانی، .1
2.محققداماد،سیدمصطفیوهمکاران)1389(؛ج2،ص203
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اوصافمازادبروساطتنافیطبعموردبحثنبودهودرهرصورتبایدایننهادرایکواسطه
کرد. اقتصادیوتجاریمحسوب

واسطههایی خصوص در که همانطور بحث: مورد  نهادهای  در  بازاریابی  شمول  یا  استقالل   .2

که نیست اینحکمصادق شدهاند، معرفی وکیل درحکم مقررات بهموجب که داللی؛ مثل
اینضابطه نیز بازاریاب مورد در باشد،1 راداشته نمایندگی کامل اختیار اینحکم اساس بر او
محسوب حقالعملکاری و داللی عاملی، وکالت، قواعد محض تابع را او نباید که مراعاست
کهمیانبازاریابیوهریکازنهادهایمورداشارهمتصوراست، نمود.زیرادرعینشباهتهایی
همماهیتبازاریابیمتفاوتازنهادهایمذکوراستوهمتکالیفومسئولیتهایاوخاصو
کمالمشمولقواعدنهادهایمورداشارهقلمدادنمود. ویژهاست.ازاینرونبایدآنرابهتمامو
خاص، معنای به تجاری نمایندگی و عاملی وکالت، از بازاریابی تفاوت و استقالل بنابراین،
داللیوحقالعملکاریمسّلممینماید.بااینحال،درخصوصنسبتآنبانمایندگیتجاری
کهبهنحویواجدسمتنمایندگیاز کهبتوانبازاریابی- بهمعنایعاماینامکانوجوددارد

کرد. شخصمتبوعخویشاست-رانوعینمایندگیتجاریتلقی

1-3. ویژگی های عمل بازاریابی

کهمیتوان باامعاننظربهمفهوم،ماهیتوروابطتجاریمربوطبهبازاریابی،دوویژگیعمدهای
کردعبارتنداز: ازاینعنواناحراز

کار،اینویژگیرادارد کسبو 1. مقدماتی بودن عمل:بازاریابی؛بهدلیلوابستگیبهعملیات

کهدرمراحلمنتهیبهفروشدرتعاقبباعملیاتهایمرتبط)مثلتولید،رقابتو...(باشدو
فارغازآنهااستقاللچندانینداشتهباشد.بنابراین،بایدآنراعملیاتیتبعیومقدماتیبرای
رقابت،خریدوفروشمحسوبنمود.بهعنواننمونه،چنانچهیکشرکتتجاریبرایرقابت
برآید،میزانتحققاینهدفبستهبه ارائهخدماتخود یا بازاردرصددفروشمحصوالت در
محدودهفعالیتبازاریابآنشرکتبودهوهرچهبازاریابشرکتمحصوالتوخدماتآنرا
درحجمودامنهبیشتریبرایبازارمعرفیوارائهنماید،میزانرقابتوتوسعهعملیاتاقتصادی

آنشرکتنیزافزایشخواهدیافت.

1.اسکینی،ربیعا)1394(؛ج1،ص86
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2. تبعی بودن عمل: درعیناینکهرقابتیکشخصدربازاربامیزانتوفیقبازاریابیآنشخص

یعنی؛ نیزبستگیدارد. بهعملیاتاصلی بازاریابینسبت ماهیت به ارتباط این مرتبطاست،
اقتصادی، فعالیت موضوع اهداف یا و خدمات تولید، عملیات از فارغ و فینفسه بازاریابی
وجاهتمستقلینداردوتاعملیاتاصلیمحققنشودیاتعهدبهتحققآنوجودنداشتهباشد،
نمیتوانبازاریابیرامحققدانستوبرایآناثرحقوقیقائلبود.بهبیاندیگر،تنهادرصورتی
اقتصادی بنگاه یا شخص فعالیتهای سایر که بود قائل موجودیت بازاریابی برای میتوان
گرفتهویاتعهدبهانجامآنمورداعتمادوپذیرشباشد.بهعنوانمثال،چونبازاریابی صورت
را آن باید صورتی در تنها است، فعالیت موضوع وقوع یا خدمات، تحقق تولید، به وابسته
ارائه را خود محصوالت قطعی یا منجز نحو به بتواند اقتصادی فعال که شناخت بهرسمیت
نیز بازاریابی طبعًا بود، خواهد موضوع انتفاء به سالبه مسأله چون صورت این غیر در نماید؛

منتفیبودهونبایدآنراواجداثرحقوقیدانست.

بودن تبعی و مقدماتی و واسطهای ماهیت از تبعیت به عمل: ع  نو بودن  وسیله  به  تعهد   .3

را آن باید و نبوده نتیجه به قاعدتًا کارفرما، قبال در بازاریاب تعهد نوع بازاریابی، عملیات
تعهدبهوسیلهدانست.زیرااواًل؛بازاریابمستقیمًانقشیدرانعقادوتحقققراردادویافروش
ناظر صرفًا او و نیست او متوجه حیث این از مسئولیتی ثانیًا؛ ندارد. خدمات و محصوالت
اراده کمیت حا اصل اجرای نافی اصل این البته داشت. خواهد مسئولیت عناوینخاص به
این وی کارفرمای و بازاریاب برای زیرا نیست. بازاریاب تعهد نوع بر مبنی طرفین توافق و
کهبراساسارادهمشترک،مرزهایاختیاروتعهداتراتغییردادهوحقوق امکانوجوددارد

وتکالیفمشترکراتوسعهدهند.

2. آثار حقوقی مترتب بر بازاریابی

کهمتعاقب اثرحقوقیناشیازرابطهبازاریابیمربوطبهآنقبیلحقوقومسئولیتهاییاست
ماهیتبازاریابیمتوجهطرفینویااشخاصثالثمیگردد.دراینمقال،اینموضوعرادردو

بحثمجزامورداشارهقرارمیدهیم.
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2-1. حقوق ناشی از بازاریابی

کهمتعلقحقبازاریابوبرعهدهفعال مرادازحقوقناشیازبازاریابی،آنقبیلحقوقیاست
متبوعمیباشد. اقتصادی

2-1-1. حق دریافت حق الزحمه و هزینه های متعلقه

کهمتحملمیشود. مبرهنترینحقبازاریاب،دریافتحقالزحمهومطالبههزینههاییاست
است آن توافقات این جمله از میپذیرد. صورت که است توافقی بر مبتنی حق این  اصواًل
از یادرصدی و نموده بیشتریدریافت یاحقوق کارمزد ازایجذبمشتری، در بازاریاب که
معامالتموردتوافقیاسودمتعلقبهآنراعایدشود.عالوهبراین،هزینههایعرفیومسّلمی

کارفرمامحققشدهنیزقابلمطالبهخواهدبود.1 کهدرتوافقفیمابیننیامدهامادرحق

1.دریکیازدعاویراجعبهاینارتباطدربازارسرمایه؛بهشرحدادنامهشماره9611000034مورخ96/03/24هیأتداوری
کارمزدهای محل از وی سهم بابت ازسویخواهان ریال 533,062,710 مبلغ مطالبه »درخصوص آمده: چنین بورس،
92/03/01وتداومهمکاری تاریخ به قراردادنمایندگیمنتهی به بااستناد کارگزاریخواندهدر... دریافتیدرنمایندگی
طرفینپسازاتماممهلتقراردادتاتاریخ92/08/21،علیرغماظهاراتخواندهبهشرحجلسهرسیدگیمورخ96/01/30
ازمحاسبهوپرداخت کی کهحا تاریخ96/02/04،مستنداتپرداختیخواندهدرحقخواهان والیحهوکیلخواندهبه
وجهبهخواهانحداقلبرمبنایقراردادنمایندگیتایکماهپسازاتماممهلتقراردادبودهونیزوجودمکاتباتعدیده
گواهتداومهمکارینامبردگانبراساسمراضاتحاصلهبرمبنایوضعسابقمیباشدازجملهنامهمورخ92/07/23 که
ک.فمبنیبراعالمشرایطجدیدوتشریحجزئیاتآنونیزمکاتبه خواندهخطاببهخواهانباعنوانمدیرشعبه...
شرکت ... ایستگاه معاملهگر عنوان به ع.م آقای خواهان همکاری قطع اعالم و بورس اعضای امور مدیریت با خوانده
معاملهگریخواهان تداوم دهنده نشان و است پروندهضمیمهشده )6( بهشرحصفحه که 92/08/18 تاریخ از ک.ف
و ایراد مورد نیز شده یاد مکاتبات از یک هیچ اصالت و میباشد بورس به فوقالذکر اعالمی تاریخ تا خوانده شرکت با
کهوکیلمحترمخواندهادعانمودهتوافقطرفینبرتداومهمکاریبر خدشهخواندهقرارنگرفتهاستلذابرخالفآنچه
ک بااخذمال ازاینروهیأت برمبنایمراضاتحاصلهمحرزبودهو کارمزدبهروشسابق اساسشرایطوشیوهتسهیم
کارگزاری...براساس کارمزددریافتیدرنمایندگی ازحکممندرجدرماده501قانونمدنی،خواندهرامتعهدبهتسهیم
مفادقراردادنمایندگیتاتاریخ92/07/23میداندلیکننسبتبهباقیماندهمهلتهمکاریتاتاریخ92/08/21بهدلیل
که اعالمشرایطجدیدازسویخواندهوعدمپذیرشآنازسویخواهان،مفادشرایطمندرجدرآنرانسبتبهخواهان
معامالتشعبه گزارش بامالحظه لذا نمودهاستالزماالجرامیداند. اقدام ادامههمکاری به نسبت آن مفاد به باعلم
که کارمزدهاییادشده از گرفتنسهمخواهان کارمزدمتعلقهبهمعامالتوبادرنظر ازتاریخ92/03/01تا92/07/23و
گزارشمعامالتشعبهازتاریخ92/07/24تا طبققراردادفیمابینومراضاتحاصلهمبلغ808,283,870ریالمیباشدو
کارگزاریو کارمزدهایدریافتیبراساسنامهمورخ92/07/23شرکت کارمزدهایمتعلقهونیزسهمخواهاناز 92/08/21و
کهطینامهشماره238- کسرمبالغپرداختشدهبهخواهان شرایطمندرجدرآنمبلغ48,225,281ریالبرآوردشدهوبا
مبلغ باقیماندهطلبخواهان بنابراین است؛ اعالمشده ریال 408,215,696 مبلغ کارگزاری 96/03/03شرکت مورخ 96
کهخواندهرابهپرداختمبلغمرقومدرحقخواهانآقایع.ممحکوممینماید.همچنین 448,293,456ریالمیباشد
پرداخت از ناشی خسارت بابت پرونده در موجود واریزی فیش اساس بر ریال 9,642,075 مبلغ پرداخت به خوانده
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2-1-2. حق در اختیار داشتن لوازم و مقدمات حقوقی و عرفی 

سوی از مقدماتی و لوازم داشتن اختیار در مستلزم بازاریابی عملیات اجرای که مواردی در
نیزهمچونوکالت، اینجا کهدر راملزمبهاجرانماید.چرا او بازاریابحقدارد کارفرماست،
نظر از اینترنتی، بازاریابی در مثال، بهعنوان است. متصور و محقق لوازم و مقدمات به اذن
بتواند تا باشد داشته دسترسی الکترونیک و مجازی ابزارهای به بازاریاب است الزم عرفی
و مقدمات باید مالی نهاد بهادار، اوراق بازار در بازاریابی در یا دهد. انجام را خود وظایف
کاریرابرایویفراهمنمایدوباتوجهبهوجودریسکهایمختلفحسب لوازمحرفهایو

ضرورتنسبتبهدرنظرداشتناینامرنیزمسائلالزمرااعالمنماید.

2-1-3. امکان معامله برای خود

بازاریابامکانمعاملهبرایخودرادارد. برنمایندگیدارد، کهطبعیمبتنی برخالفوکالت
وعدمرعایت اراده لزوموجوددو ازجهت برایخود، وکیلدرمعامله منع و زیرامحدودیت
کند، غبطهومصالحموکلوتعارضمنافعبااوست.لذاوکیلبرایاینکهبتواندباخودمعامله
وکیل به محدود اینضابطه باشد.1 مأذون وی ازجانب و برساند موکل گاهی آ به را آن باید
کهبرخالف گفت نیستودرحقیقت،متعلقنمایندگیقراردادیاست.2درمانحنفیهباید
کهمعاملهوکیلباخودمحدودبهمواردیشود کهحمایتازحقوقموکلایجابمیکند وکالت
بازاریابنقشمستقلی اواًل؛ زیرا منتفیاست. بازاریابی قیددر این  کهمجازمیشود،3اصواًل
در ثانیًا؛ ندارد. متبوع تجاری فعال محصوالت یا خدمات فروش به منتهی نتیجه تحقق در
در کارفرما مستقیم دخالت سبب به و ر این از دارد. غلبه و بوده مسّلم اراده دو وجود اینجا
وجود اقتصادی فلسفه ثالثًا؛ میگردد. مرتفع غالبًا منافع تعارض مسأله اعمالحقوقی، تحقق
بازاریک وتوسعه برایفروشبیشترمحصوالتوخدماتیکشخصاست بازاریابی نهاد
محصول،هدفاصلیبازاریابیاست.درواقع،بازاریابی،نهادیبرایتوسعهدامنهبازاریک

بهدلیلعدم کار بهایدفتر برمطالبهاجاره هزینهدادرسیدرحقخواهانمحکوممیگردد.دیگرخواستهخواهاندائر
بر ازسویخواهاندائر گونهدلیلومستندی اقامههیچ قراردادفیمابینوعدم پیشبینیپرداختچنینهزینههاییدر

تعهدخواندهبهپرداختآنونیزمازادبرمحکوٌمبهحکمبهرددعویصادرمیگردد...«.
کاشانی،سیدمحمود)1388(؛ص225 .1

2.محققداماد،سیدمصطفیوهمکاران)1389(؛ج2،ص275
کاتوزیان،ناصر)1396(؛ج4،ص160 .3
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اینحال،درشرایط با اولویتدارد. برشخصیتخریدار قاعدتًافروش محصولاست.پس
کهمربوطبهاعمالحقوقینیز کارفرما،بازاریابراواجداختیاراتیمطلقمیکند که خاصی
هست،یااوراملزمبهرعایتشرایطیبرایفروشمیکند،اقتضایمحدودیتورعایتغبطه
اقدام از را بازایاب اقتصادیمشخصًا فعال که فرضی در بنابراین، مینماید. الزم او ومصالح
بود. خواهد توجیهپذیر نیز بازاریابی برای خود با معامله محدودیت پذیرش کند، منع خاصی
یعنیدرچنینوضعیتیبایدمحدودیتمزبورراجعبهاوراپذیرفت.زیرادراینصورتتعارض
کلیدر منافعمتصوربودهوبیمخارجشدناوازحدودامانتوجوددارد.بااینحال،قاعده

خصوصبازاریابی،جوازمعاملهبرایخودمیباشد.

2-2. مسئولیت های ناشی از بازاریابی

یا و کارفرما برعهده که است مسئولیتهایی قبیل آن بازاریابی، از ناشی مسئولیتهای از مراد
بازاریابقرارمیگیرد.

کنترل و نظارت از سوی بنگاه  .1-2-2

را بازاریاب کاری اقدامات و حرفهای رفتار بر نظارت و کنترل حق اقتصادی فعال و کارفرما
دارد.بخشیازاینحقناشیازروابططرفینیوقراردادیاستوبخشدیگرمبتنیبراصول
حرفهایوعرفیخواهدبود.بنابراین،بازاریاببایدعالوهبرآنچهطبقتوافقوضوابطمربوطبه
پیشه،خودراملتزمساخته،مقتضیاتعرفیرانیزرعایتنماید.مبرهناستدرصورتعدولیا
کارفرماحقمطالبه،پیگیریوالزامبازاریابراخواهدداشت. تخلف،حسبدامنهتعهدات،
گربازاریاب، کارفرمانیزثابتاست.بنابراین،ا اینحقنسبتبهاقداماتمنتهیبهخسارتبه
کهبهاودادهشدهفراتررودیاازاجرایمفادتعهداتخویشسرباززندیاآنچه ازحدوداذنی

کهازاینطریقواردنمودهاست. گرفتهبهتأخیراندازد،مسئولزیانهاییاست برعهده

2-2-2. اصل مسئولیت بنگاه

قراردادوتحققاعمالحقوقیتوسطاصیل انعقاد بازاریابی در کهاشارهشد،اصواًل همانطور
و بودن نسبی اصل استناد به رو این از ندارد. مستقیمی نقش بازاریاب بدوًا و میشود محقق
برمسئولیتشخصاصلی برروابططرفین)فعالاقتصادیومشتری(،اصل کمیتقرارداد حا
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حقوقی اعمال انجام در بازاریاب گر ا حتی تبعًا ندارد. مسئولیتی بازاریاب قاعدتًا و است
مسئولیتهامتوجهاصیل مأذونهمباشد،مستندبهضوابطواحکامراجعبهوساطت،اصواًل
اوضمانتو یا بوده بازاریاب برشخصیت خواهدبود.لکنچنانچهعملیاتبازاریابیمبتنی
گردد.همچنین،درفرضمأذونیت مسئولیتمربوطراپذیرفتهباشد،بایدبهتعهداتخودملتزم
کرده کهازحدوداختیاراتعدول وداشتنسمت،بازاریابتنهادرصورتیمسئولخواهدبود
باشد.دریکیازدعاویمبتنیبررابطهبازاریابیدربازارسرمایهبهشمارهدادنامه9511000076
از و مالیاتیشده بهخسارت منجر بازاریاب ادعایطرفیندعواعمل مورخ1،95/11/30مطابق
داشته، وجود آن احراز در محدودیتهایی اثباتی و دادرسی قواعد حیث از چون منظر همین
مسئولیتنهاییمتوجهبنگاه)شرکتخواهان(شدهاست.فارغازشرایطایندعوا،موضوعمورد
کارفرما،امکانطرحدعواعلیهبازاریاب کلیاستومتعاقبمسئولیتحقوقی بحثیکاصل

کهموجبوقوعضررشده(وجوددارد. کسی )بهعنوان

2-2-3. التزام به روابط امانی

بازاریابـیمبتنـیبـرقواعـدنمایندگـینیسـت،امـانـوعتعامـالتبازاریـابو بـاوجـوداینکـهاصـواًل
کارفرمـابـرالتـزامقـراردادیوحرفـهایاسـتواراسـت.بنابرایـن،بازاریـابدرحـدودوظایـف،بایـد
کـهممکـناسـتمنجربهخسـارتیـاعدمنفع متعهـدبـهرعایـتروابـطامانـیبـودهوازاقداماتـی
مسـّلمبـرایشـخصمتبـوعشـود،اجتنـابنمایـد.بدیهـیاسـتدراینجـانیـزتعـدیوتفریـطدر
کـردوایـنضمـان،محـدودبـه التـزامبـهروابـطامانـی،یـدبازاریـابرابـهضمانـیتبدیـلخواهـد
گسـترۀتعهدبازاریاببهحفظ کیفریرانیزشـاملمیشـود.2 مسـئولیتحقوقینبودهومسـئولیت

از اما نشده ُبعد این از ماهوی رأی صدور به منتهی رسیدگی مرجع صالحیت بودن استثنایی دلیل به دعوا این البته .1
کاملرأی،ر.ک:جمالی،جعفرومحمدصادقی محتویاتآنمیتواناصلموردبحثرااصطیادنمود.برایمطالعهمتن

)1396(؛صص36-35
2.دریکیازآراءقضاییناظربهاینمهم،مطابقدادنامهشماره01413مورخ90/11/25صادرهازشعبه1176دادگاهعمومی
جزاییتهران:»درخصوصاتهامآقایه.م.فرزندالف،دایربهخیانتدرامانتموضوعشکایتخانمف.ب.بهوکالت
گردیدهمتهم کیدرجلساتدادرسیوبهشرحلوایحتقدیمیمدعی کهوکیلشرکتشا ازسویشرکتق،بدینتوضیح
محض به میبایست که مینموده فعالیت ) )ویزیتور فروش و بازاریابی امور در تهران در ق. شرکت دفتر مدیر عنوان به
براساسمدارکموجود متأسفانه نماید. بهشرکتمسترد راعینًا آن یاچکهایمشتریان ودریافتوجوهنقدی وصول
تکذیب و انکار مورد بهشدت امر این که است داده قرار استعمال مورد نفعخود به و راشخصًاتصاحب زیادی مبالغ
گرفتهواظهارداشتهاند:هیچقراردادمکتوبیمیانبندهوشرکتوجودنداشتهواقداماتاینجانبصرفًاجهت متهمقرار
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کـهبرعهـدهداردنبـودهواوبایـدضوابـطحرفـهایرانیـزرعایـت روابـطامانـیمحـدودبـهوظایفـی
نمایـد.یعنـیالتـزامویصرفـًاقـراردادینبـودهوالزماسـتملتـزمبـهاصـولاخالقـیواقتصـادی
کارفرمـانیسـتودر هـمباشـد.بـهعنـوانمثـال،تعهـداوتنهـامحـدودبـهتوسـعهبـازارفـروشبـرای
کـهمنجـربهسـوءاسـتفادهازجایگاهاومیشـودنیزاجتنـابنماید.مثل عیـنحـالبایـدازاعمالـی
اینکـهدرمقـامانجـاموظایـفخویـشمبـادرتبهایجادرانتاطالعاتیبرایخـودنمایدوازِقَبِل
آنبـرایخـودشدرآمدزایـینمایـد.ایـنعملدرعیناینکهممکناسـتباعثازبینرفتنمنافع

مـادیومعنـویفعـالاقتصـادیشـود،ازمصادیـقرقابـتمشـروعنیـزمیباشـد.

3. بازاریابی در بازار اوراق بهادار

بانهادهای بازاریابی بانسبت باامعاننظربهمباحثواوصافمقرر،دراینمبحثمتناسب
کرد. مالیبازارسرمایه،جایگاهوقابلیتآندربازاراوراقبهاداررابررسیخواهیم

3-1. تمییز بازاریابی از سایر نهادها

اقتضای و بهفراخور که است آن بهادار اوراق بازار در بازاریابی به راجع مهم مسائل از یکی

کههیچگاه بودهچرا تهران امورجاریدفتر گذران بابت از تودیعنگردیده بهشرکت که مبالغی و بوده امورشرکت بهبود
کلیهمخارجازمأخذچکهایشرکتانجاممیپذیرفتهواینجانب وجهیبهعنوانتنخواهبهاینجانبپرداختنشدهو
کهبافروشمحصوالت کارشدهامونمایندهتاماالختیارشرکتهستم درسال1384بهعنوانمدیردفترتهرانمشغولبه
شرکتق.چکهایحاصلازفروشراوصولنمودهوهزینههایجاریدفتررابهانضمامحقوقپرسنلوحقوقخودم
گردد.درسال1388باعزلاینجانبازمسئولیتیادشدهمقداری برداشتنمایمومابقیهمبهشرکتتودیعواسترداد
کهبندهپیشنهاددادمتعطیلیدفترتهرانبهمشتریاناعالمنشودتاظرفیک ازمطالباتشرکتنزدمشتریانباقیماند
کهیدمدیر کهموافقتنگردید؛فلذاباتوجهبهمراتبواین سالدروصولمطالباتشرکتازمشتریانهمکارینمایم
محسوب امانی شده وصول مطالبات و اسناد و اموال به نسبت مذکور شرکت ویزیتور تعبیری به یا تهران دفتر در شرکت
بهشرکت کاالیمتعلق ازفروش ازوجوهحاصل ریال کارشناسانمبلغ3/166/393/61 براساسنظریههیأت و گردیده
ازسوی قانونی باقیماندهومستردنگردیدهومقدار29فقرهچکبهشرحصفحه123پروندهبدونمجوز نزدمتهم در
گردیدهاستودلیلیبرپرداختوجوهآنهاویااستردادالشهچکهاییادشدهبهشرکت متهمویاعواملویوصول
کهدلیلیبرعدممتابعتازنظریات کیفرخواستتقدیمیواین ارائهنگردیدهفلذانظربهانکاروتکذیببالوجهمتهمو
کارشناسانارائهنگردیدهواحرازیدامانیمتهمبهعنوانمدیرفروشیاویزیتوروتحققارکانبزه کارشناسیواحدوهیأت
معنونهوسایرقرائنموجودبزهانتسابیبهمشاٌرالیهازنظرایندادگاهمحرزومسّلمتشخیصومستندًابهمواد674وتبصره
کهولتسنویرا کیفریو ذیلماده18قانونمجازاتاسالمیورعایتبند5ماده22قانونمرقومبهلحاظفقدسوابق
بهپرداختدهمیلیونریالجزاینقدیبدلازحبسدرحقصندوقدولتبااحتسابمابهازاءریالیایامبازداشت

سابقمحکوممینماید...«.
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کمبراینبازار،فعالیتنهادهایمالیمستلزماخذمجوزازسازمانبورسواوراق شکلگراییحا
ازسوی نهادهایمالی( ودرعینحال،فعالیتاشخاصتحتنظارت)ازجمله بوده بهادار
در بازاریابی کارکرد و فعالیت و ر این از واقعمیشود. نظارت مورد و بازاررصدشده مقامات
با بازاریابی ابتدانسبت وخواهدشد.لذادرادامه وبهر بااوصافمنحصربهفردیر اینحوزه
سایرنهادهایمالیرااشارهومتعاقبآننحوۀعملکردنهادموردبحثدرارتباطبانهادهای

تبیینمیکنیم. را مرتبط

3-1-1. نهادهای مالی

مالی نهادهای مالی[ نهادهای ]از »منظور بهادار؛ اوراق بازار قانون 1 ماده 21 بند بهموجب
معاملهگران، / کارگزاران کارگزاران، به میتوان جمله آن از که بهادارند اوراق بازار در فعال
سرمایهگذاری، صندوقهای رتبهبندی، مؤسسات سرمایهگذاری، مشاوران بازارگردانان،
و سرمایه تأمین شرکتهای مالی، اطالعات پردازش شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای
اما نکرده تعریف را مالی نهاد فوق ماده اینکه بهرغم کرد«. اشاره بازنشستگی صندوقهای
اوراق در سرمایهگذاران و بهادار اوراق ناشران بین مالی واسطههای جمله از مالی نهادهای
تسهیل آنها اصلی کارکرد و دارند مالیدخالت ابزارهای معامله و درخلق که هستند بهادار

کاهشهزینههایتأمینمالیاست.1 کارآییو عملیاتاقتصادی،افزایش
درخصوص )90/11/29( بهادار اوراق و بورس سازمان مدیره هیأت مصوبه 7 بند مطابق
4 تبصره اجرای )در مجوز اخذ مستلزم مالی نهادهای به منحصر فعالیت موضوعات فهرست
ماده2دستورالعملشناساییوثبتنهادهایمالیفعالدربازاراوراقبهادارنزدسازمانبورس
بهنهادهایمالیمستلزم ازموضوعاتمنحصر بازارسرمایهیکی بازاریابیدر ) بهادار اوراق و
را بازاریابی چرا که است باقی هنوز مسأله این حال، این با است. شده شناخته مجوز اخذ
مستقل نهاد عنوانیک به است، مالی نهادهای تعریف در مندرج عمومی اوصاف واجد که

گردیدهاست؟ معرفینشدهوازعناوینمنحصربهنهادهایمالیاعالم
نهادهایحرفهای راستایحفظجایگاه در تمایز، و تفکیک این از نظرمیرسدهدف به
برای بازاریابی اختصاص به مبادرت راستا این در مقرره و بوده مالی بازارهای در تخصصی و

گروهنویسندگان)1389(؛ج1،صص12و31 .1
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گسترده نهادهایمالیتحتنظارتنمودهاست.بهبیاندیگر،چونبازاریابیازعناوینعامو
استوصرفًااختصاصبهبازارهایمالیندارد،داخلدرنهادهایمستقلمالیدربازاراوراق
بهادارمسائل اوراق بازار در مقرراتگذاری از اینکههدف به باعنایت لذا بهادارنشدهاست.
به نهادمشترک بازارسرمایهاست،1معرفییک نظام راستایحفظ وتشکلگراییدر حرفهای
بازاریابی باطبعحرفهایسازگاریندارد.درواقع،برخورداری عنواننهادمالیمستقلچندان
ازاوصافیکنهادواسطهایبهمنزلۀضرورتشمولآندرنهادهایمالیموضوعبازاراوراق
بهادارنیست.زیرادرمانحنفیهعالوهبراوصافعمومیوتفاوتناشیازنوعارتباطنهادهای
کاست.پس،الزاماتیازجملهثبتنهادمالینزد مالیوبازاریاب،معیارهایحرفهاینیزمال
(وجرمانگاریعدولازاینضابطه)مطابقبند سازمان)مطابقماده28قانونبازاراوراقبهادار
تأییدصالحیتحرفهای (وضرورت کشور برنامههایتوسعه قانوناحکامدائمی ثماده36
مدیرانتوسطسازمانبورس)مطابقماده29قانونبازاروماده13قانونتوسعهابزارهاونهادهای
کهبازاریابی مالیجدید(ازموارداختصاصیوحرفهاینهادهایمالیدربازاراوراقبهاداراست
منصرفازآنهابودهوصرفًامشمولالزاممربوطبهاخذمجوزونظارتحرفهایمیشود.بنابراین،
بازار ودرعینحالحفظساختارهایحرفهای بازاریابی کارکردهای از راستایبرخورداری در
سرمایه،اینعنوانازموضوعاتمنحصربهنهادهایمالیمستلزماخذمجوزشناختهشدهاست

گردد. تاهمهجوانبرعایت

3-1-2. معامله گر2

بازار مالی نهادهای برای بازاریابی به مبادرت نمیتواند شخصی هر حرفهای حیث از چون
مثل مربوطه مالی نهاد با مجوز، اخذ ضمن است الزم عنوان این اتخاذ برای نماید، سرمایه
کارگزاری کاریبا کهرابطه کارگزاریهمکاریشود.درعمل،اینمهمغالبًاتوسطمعاملهگری

داردصورتمیگیرد.
کهبهعنوانطرفاصلیعملمیکندوبهحساب معاملهگر،شخصیحقیقییاحقوقیاست
نقش بهادار، اوراق فروشنده برابر در دیگر، عبارت به میپردازد.3 بهادار اوراق معامله به خود

گروهنویسندگان)1389(؛ج1،ص31 .1
2. Trader

گروهنویسندگان)1389(؛ج2،ص725 .3
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از باید اساس همین بر و میکند1 ایفا را فروشنده نقش بهادار اوراق خریدار برابر در و خریدار
فروش و خرید بهادار اوراق مشتریان، برای بتواند تا نماید اخذ را الزم مجوز نظارتی نهادهای
دربازاراوراقبهاداربایدعالوهبرنهادهایمالیمعنون،بازاریابرااز نماید.برایناساس،اصواًل
معاملهگرنیزمتفاوتدانست.زیرامطابقضوابطتأسیسوفعالیتدفاترپذیرشوتاالرمعامالت
کهتوسطمقامناظرتعیینمیشود،ازجملهالزاماتحرفهایفعالیت کارگزاریهایعضوبورسها
و بورس سازمان از معاملهگری مجوز دارای معاملهگر یک حداقل از برخورداری کارگزاری، هر
اوراقبهاداربهازایهرایستگاهمعامالتیاست.بنابراین،معاملهگردرراستایوظایفحرفهای
کاال ویااوراقبهادارمبتنیبر کاال مبادرتبهاجرایسفارشهایخریدوفروشاوراقبهادار،
بازاریاب( و )معاملهگر عنوان دو این امکانجمع حال، این با مینماید. معامالتی ایستگاه از
کارفرما)نهادمالی(بارعایتمقرراتبازارسرمایه، کهدراینصورت دریکنفرنیزوجوددارد
را فروش( و موقعیتخرید داشتن اختیار در و اطالعات به )ازجمله؛دسترسی الزم اختیارات
ازایعمل نهادمالی،در با رابطهاستخدامی بهمعاملهگرمیدهد.دراینصورت،ویدرعین

کهتوافقشدهاست. بازاریابینیزمستحقاجرتومزایاییاست

3-2. اثر انتظامی عمل ناشی از بازاریابی در بازار اوراق بهادار

بازار در بازاریابی بهادار، اوراق و بورس سازمان مدیره هیأت مصوبه بهموجب که شد اشاره
سرمایهیکیازموضوعاتمنحصربهنهادهایمالیمستلزماخذمجوزشناختهشدهاست.یعنی
بایدبازاریابیرانهادیوابستهودرراستایفعالیتسایرنهادهایمالیدانست.دراینفرایند،
کارگزاریهادرمقامتوسعهفعالیتحرفهایخویشتحتعناوینمختلفمبادرت نهادهاییمثل
بهجذبمشتریمیکنند.یکیازروشهایمرسومعبارتاستازتلفیقمرواداتمربوطبهامور
شعبه فعالیت تداوم یا شعبه افتتاح برای کارگزاریها برخی روش، این در بازاریابی. با شعب
کهبهنوعیمرتبطبا یاافرادی کهبناستمسئولیتشعبهرابرعهدهبگیرند خود،بااشخاصی
کارگزاری، با برهمکاری کهدرصورتجذبمشتریبیشتر،عالوه توافقمیکنند آنهاهستند
مسائل برای روش،همچنین این گیرد. تعلق نظر مورد بهشخص کارمزد عنوان به نیز درصدی

1.شبانی،محمد)1392(؛ص480
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کهشعبهدرآنجافعالیت دیگریچونپرداختبدهی،هزینهخریدیافروش،اجارهبهایملکی
میکندومواردیازاینقبیلنیزمورداستفادهقرارمیگیرد.

ازجملهچالشهایموردابتالدراینرابطه،مسألهمسئولیتانضباطیوانتظامیناشیاز
باید آیا تخلف، وقوع فرض در که بایدمشخصشود دیگر، عبارت به است. بازاریابی عمل

کارگزاریرامسئولدانستیابازاریابیاهردورا؟
کهاواًل؛بازاریابدرعملیاتحرفهایدخیلبودهو وجهاهمیتوتردیددراینامرآناست
مشتریبراساسرفتاراوبهسرمایهگذاریترغیبشدهباشد.ثانیًا؛بهدلیلساختارمتشکلبازار
اینعمل به مبادرت که وچنانچهشخصی بوده مجوز اخذ مستلزم بازاریابی فعالیت سرمایه،

میکندفاقدمجوزباشد،اقداماواثریمتفاوتخواهدداشت.
ازحیثحقوقی،مسئولیتموضوعاینارتباطوضعیتروشنتریداردوقاعدتًا)درراستای
در که شرحی به است.1 مالی نهادهای برعهده مشتریان( منافع از حمایت و حرفهای ضوابط
بازاریاب،اصواًل و ارتباطوهمکاریشرکت بهدلیلطبعوماهیت آمد، ابتداییمقاله مباحث
بازاریاب بدوًا و مالی(محققمیشود )نهاد اعمالحقوقیتوسطاصیل وتحقق قرارداد انعقاد
کمیتقراردادبرروابططرفین نقشمستقیمیندارد.ازاینروبهاستناداصلنسبیبودنوحا
)فعالاقتصادیومشتری(،اصلبرمسئولیتاصیلاستوقاعدتًابازاریابتعهدیندارد.تبعًا
گربازاریابدرانجاماعمالحقوقیمأذونوواجدسمتهمباشد،مستندبهضوابطواحکام ا
مسئولیتمتوجهاصیلخواهدبود؛مگرآنکهمنشأعملمستوجبضمان،تقصیر نمایندگی،اصواًل
کهدراینفرض،مسئولیتبازاریابقابلتوجیهاست.زیراتقصیرمقولهایشخصیاست؛ باشد
گرفته کهدراثرعملبازاریاببرعهده گفتهشودآمر)کارگزاری(ضامنمسئولیتیاست مگراینکه
است.2بنابراین،چنانچهعملیاتبازاریابیمبتنیبرشخصیتبازاریاببوده)یعنیبهاعتباراو
راپذیرفته ومسئولیتمربوط اوضمانت یا راصورتداده( آن اوشخصًا یاخود و محققشده
گردد.همچنین،درفرضمأذونیتوداشتنسمت،بازاریاب باشد،بایدملتزمبهتعهداتخود
کردهباشد.ازاینرو،متعاقب کهازحدوداختیاراتعدول تنهادرصورتیمسئولخواهدبود
کهبهفراخور کسی کارگزاریحقطرحدعواعلیهبازاریاب)بهعنوان کارگزاری،برای دعواعلیه

1.عبدیپورفرد،ابراهیم)1396(؛ص96
کاتوزیان،ناصر)1394(؛ج2،ص10 2.ر.ک:
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کارفرما کارگرو همکاریموجبوقوعضررشده(وجودخواهدداشت.زیرادراینجامسئولبودن
مسئولیت قانون 12 ماده ک مال )مثل مقررات و قواعد به استناد با لذا ندارد. مالزمهای هم با
و نموده )کارگزاری(رجوع کارفرما به مستقیمًا که دارد امکانوجود این زیاندیده برای مدنی(
کهاحتیاطهایالزمرابهجاآوردهاست.در کند کارفرمانیزبرایمقابلهبااینادعابایداثبات

کهویقانونًاضامنباشد.1 کارگزاربهبازاریابمشروطبرایناست اینصورت،رجوع
کهقدرمتیقن،مسئولیتشخصحقوقی ازحیثانتظامی،اینمسألهچنینقابلطرحاست
کارگزاریمحسوب وواسط متولی بازاریاب، اولیه اواًل؛طبقاصل زیرا )کارگزاری(محرزاست.
فاقداختیاروسمتبرایانجامعملحقوقیاست.یعنی،بهرغماینکهمشتری،از شدهواصواًل
کارگزاریخواهدبود.ثانیًا؛بهشرحی طریقعملبازاریابیجذبمیشوداماارادهنهاییازسوی
کهذیلبحثازمسئولیتانتظامیآمد،مقرراتانضباطیبازارسرمایه،ناظربهفعلیاترکفعـلی
گردد؛یعنی کهمنجربهنقضقوانینومقرراتمربوطبهفعالیتاشخاصتحتنظارت است
کهماده عالوهبرنقضقوانینومقررات،تحتنظارتبودننیزموضوعیتدارد.ازهمینروست
2دستورالعملرسیدگیبهتخلفاتاشخاصموضوعماده35قانونبازاراوراقبهادارجمهوری
ترکفعلاشخاصتحت یا ودیگراشخاصتحتنظارتسازمان،هرگونهفعل ایران اسالمی
قانون بهادار، اوراق بازار قانون قبیل از سرمایه بازار مقررات و قوانین نقض به منجر که نظارت
گردد، یاتشکلهایخودانتظام ابزارهاونهادهایمالیجدید،مصوباتشورا،سازمان، توسعه
برای بازاریاب عمل بازاریابی، ماهیت به توجه با بنابراین، است. نموده محسوب تخلف را
فهرست درخصوص مصوبه 7 بند به نظر امعان با و کارگزاری بودن نظارت تحت کارگزاری،
موضوعات از یکی عمل این مجوز، اخذ مستلزم مالی نهادهای به منحصر فعالیت موضوعات
انتظامی مسئولیت اساس، این بر و شده شناخته مجوز اخذ مستلزم مالی نهادهای به منحصر

کارگزاریروشناست.
کارگزاری،بازاریابهمبایدمتخلفمحسوبو کهآیاعالوهبر امامحلبحثدراینجاست

گردد؟ واجدمسئولیتانتظامی
انضباطی فاقدمسئولیت بازاریاب  اصواًل فوق، در اعالمی بهدالیل توجه با نظرمیرسد به
باشد.زیرااواًل؛اینعنوانیکیازموضوعاتمنحصربهنهادهایمالیمستلزماخذمجوزشناخته

کاتوزیان،ناصر)1394(؛ج2،ص17. .1
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کارگزاریاست،نهادیتبعیوغیرمستقلمحسوبمیشود.لذاباتوجه شدهوچونوابستهبه
بهاینکهقاعدتًاازخوداستقاللیندارد،عملاوبرایشخصمتبوعبهحسابخواهدآمد.ثانیًا؛
اما هست، نیز اختصاصی مقررات و قوانین رعایت مستلزم سرمایه بازار در بازاریابی اینکه ولو
کهازسویمقامات بازاریابدرصورتیبهعنوانشخصمستقِلتحتنظارتشناختهمیشود
مأخوذ مجوز بر مبتنی بازاریابی که صورتی در رو این از باشد. نموده اخذ فعالیت مجوز بازار
پذیرش است، خارج تخصصًا نظارت تحت مستقِل شخص عنوان از اینکه دلیل به نباشد،
کهمسئولیتانتظامیعنوانی مسئولیتانتظامیبرایآندشوارمیباشد.دلیلاینامرنیزآناست
که فرعبرشمولدردامنهضوابطومقرراتحرفهایاست.بااینحالچنانچهبتواناحرازنمود
شخصی-دراثنایعملیاتبازاریابیبراینهادمالی-درعیننقضقوانینومقرراتحرفهای،
بود.شرط نخواهد او انتظامی مسئولیت در تردیدی باشد، نیز نظارت تحت عنوان به متصف
یعنی،عملیاتمستوجب باشد. ومحقق اومحرز به انتسابتخلف که است آن نیز مهم این
در باشد.پسدرچنینحالتیمیتوان یامسئولیتوی برشخصیت مبتنی انضباطی مجازات

کارگزاری،برایبازاریابنیزمسئولیتانتظامیقائلبود. عینمسئولیت
و بورس سازمان مدیره هیأت 89/09/13 مصوب کارگزاران انضباطی دستورالعمل 15 ماده
کارکنان یا مدیران میتواند رسیدگی »مرجع میدارد: مقرر جهات این به ناظر بهادار اوراق
کهعملکردآنهادرارتکابتخلفاتموضوعایندستورالعملمؤثرتشخیصمیدهد، کارگزاریرا
کتبی3. کتبی2.اخطار کند:1.تذکر باتوجهبهنوعتخلف،بهتنبیهاتانضباطیذیلمحکوم
کارگزاریهاتایک کارگزاریمربوطیاسایر محرومیتازانجامبرخیفعالیتهایمشخصدر
کانونهایمربوطیابورسهایا گواهینامههایصادرهتوسطسازمان، سال4.تعلیقمجوزهایا
گواهینامههایصادره یا مجوزها لغو -5 سال مدتیک به کثر بورسحدا از بازارهایخارج
کانونهایمربوطیابورسهایابازارهایخارجازبورس...«.مطابقمقررهمشابه توسطسازمان،
درماده4دستورالعملانضباطینهادهایمالیغیرکارگزارمصوب92/02/28هیأتمدیرهسازمان
رسیدگی مرجع دستورالعمل،1 این 2 مادۀ موضوع تخلفات مورد »در نیز بهادار اوراق و بورس
موضوع تخلفات ارتکاب در را آنها عملکرد که مشمول شخص کارکنان و مدیران میتواند،

کهمنجربهنقضقوانینو کارکناناشخاصمشمول 1.ماده2-»هرگونهفعلیاترکفعلاشخاصمشمولوارکان،مدیرانو
گردد،تخلفمحسوبودرصورتیکهدرسایرمقرراتمجازاتانضباطیآنتعییننشدهباشد،آنگاهمتخلف مقررات

طبقتنبیهاتمقرردرایندستورالعملمحکوممیگردد«.
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مورد چند یا یک به تخلف، درجۀ و نوع به توجه با میدهد، تشخیص مؤثر دستورالعمل این
با کتبی اخطار .2 پرونده در درج بدون کتبی تذکر .1 محکومکند: زیر انضباطی تنبیهات از
درجدرپرونده3.سلبصالحیتبرایتصدیسمتدرشخصمشمولمربوطهتاسهسال4.
کثرتاسهسال5.تعلیق گواهینامۀحرفهایصادرهتوسطسازمانحدا محرومیتازاستفادهاز
مربوط کانونهای سازمان، توسط گواهینامههایصادره یا مجوزها از استفاده از محرومیت یا
گواهینامههایصادره یابورسهایابازارهایخارجازبورستاسهسال6.لغومجوزهایاابطال
برایتصدی بورس7.سلبصالحیت از بازارهایخارج یا بورسها کانونها، توسطسازمان،
سمتدرتمامیابرخیازنهادهایمالی،ناشرانثبتشدهنزدسازمانوتشکلهایخودانتظام
مالی نهاد و ابزارها توسعۀ قانون 14 مادۀ اجرائی آییننامۀ مطابق نقدی تاسهسال8-جریمۀ

جدیدبرایمدیران«.
گیرد، کهمیتواندداخلدرحکماینمقررهقرار کهیکیازاشخاصی دراینجاروشناست
بازار در بازاریابی از ناشی عمل انتظامی اثر درجمع اساس، این بر است. مالی نهاد بازاریاب

اوراقبهاداربایدمیانایندوفرضتمایزقائلشد:
چنانچهبازاریابیمبتنیبرمجوزقبلیباشد،عالوهبرنهادمالی،عملبازاریابنیزمیتواند

موجبمسئولیتانضباطیبرایاوباشد.
کهبازاریابِیمنتهیبهتخلفانتظامیبدونپشتوانه)مجوزحرفهای(باشد،صرفًا درصورتی
نهادمالیمسئولخواهدبود.دراینصورت،عالوهبرمسئولیتناشیازنقضقوانینومقررات،

مسئولیتناشیازفعالیتبدونمجوزنیزبرایآنمتصوراست.

نتیجه گیری و مالحظات

درمقامتحلیلماهیتوجنبههاییازضوابطحقوقیناظربهبازاریابی،برخالفبرخینهادهای
وکالت عقد قواعد تابع قانونی درصورتسکوت که کاری( داللی،حقالعمل )مثل وساطت
و واسطه مفهوم درشمول اینکه عین در - بازاریابی نهاد است، نمایندگی( عنوانمصداق )به
عین در بازاریابی زیرا نمیکند. پیروی اینضابطه از الزامًا میگیرد- قرار نمایندگی کلی نظریه
کهبانهادهایمورداشارهدارد،ازویژگیهاواوصافممیزهاینیزبرخورداراست مشابهتهایی
بازار در بازاریابی جایگاه در وضعیت این میگردد. مقرر ضوابط از آن محض تبعیت مانع که
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عداد در کاربردی و موضوعی تفاوت دلیل به و اساس همین بر و شده متبلور نیز بهادار اوراق
گرفتهاست.ازاینرو،چونبازاریابی نهادهایمرتبطووابستهبهنهادهایمالیبازارسرمایهقرار
از عصارهای را آن نمیتوان است، دیگری اقتصادی نهادهای به وابسته کاماًل و تبعی نهادی
کلمهیاواسطههایموردبحثدانست.فارغازنحوهتوافقومراودات نمایندگیبهمعنایخاص
خاصدراینزمینه،اغلبحقوقازجمله؛حقدریافتحقالزحمهوهزینههایمتعلقه،حق
بهرهمندیازلوازمومقدمات،عدمتعهدبازاریاببهنتیجهوامکانمعاملهبرایخود،وهمچنین
که بنگاهی و اقتصادی فعال مسئولیت اصل وحرفهای، قراردادی مسئولیت تکالیفیهمچون
او کارفرمای و بازاریاب میان رابطه در امانی روابط به التزام میکند، فعالیت او برای بازاریاب
بازار در بازاریابی از ناشی انضباطی و زمینهمسئولیتحرفهای در اما استوارمیباشد. و محقق
بر مبتنی بازاریابی که بود وی انتظامی مسئولیت به قائل میتوان درصورتی تنها بهادار، اوراق
مجوزقبلیازمقاماتبازارباشد.لذاچنانچهبازاریابِیمنتهیبهتخلفانضباطیبدونپشتوانه
مجوزحرفهایباشد،بهداللتاصلوابستگیبازاریابومسئولیتنهادمالی،صرفًانهادمالی

مسئولخواهدبود.
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