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 چکیده

، اشخاص مستتقیما  قتادر بته ملاملته در  ن     ی از این است که در بازار سرمایهاصل وساطت و نمایندگی حاک
وارد ملتامت  گردنتدد در نتین حتال در     « کتارگزاران »هتایی بته نتام     نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه

حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع  ن حقوق و تلهدا  این نهاد واسط، چندان روشن نیست و 
دانستته و برختی    « داللتی »حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبلیت ننموده اند؛ برخی ماهیت نمل کتارگزاری را  

د را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهتادار و بتورس   قانون مدنی این نها 10بر مبنای ماده 
حقوقی  ن بایسته و  -دانند لذا تبیین ماهیت فقهیاند و برخی نیز  ن را وکالت میکاال، قائل به تفکیک شده

 شایسته استد
تحلیلی  -در این تحقیق بر اساس مطالله کتابخانه ای به جمع  وری داده ها پرداخته شده و با روش توصیفی 

هتای  ، ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع  ن در حقوق استمی، به طتر،، نقتد و بررستی دیتدگاه    
 مختلف پرداخته شده استد 

باشند، نظریته  ل ثالث مسئول اجرای تلهدا  قرارداد میدر این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقاب

________________________________________________________________ 

 Shahidi351@yahoo.com: نویسنده مسئول -1

2-  
DOI: 10.22067/le.v24i12.54532 

http://dx.doi.org/10.22067/le.v24i12.54532


 پژوهشی( -)نلمی دهمزدواشماره  ،دانشنامه حقوق اقتصادی                                                             24

تر است و از حیث تحلیل فقهی، نمل کارگزاری تحتت  کاری در کلیه ملامت  بورسی قابل قبولاللملحق
گیرد و در صورتی که در ملامت  ستمت ختود را  شتکار نستازد، ثالتث در      قرار می« نمایندگی»ننوان نام 

 ر استدمراجله به او و اصیل مختا
 

 کارگزار، نمایندگی، وکالت، حق اللمل کاری، داللی، وساطت: هاکلیدواژه

 G14-18, M41, K22طبقه بندی موضونی:

 

 مقدمه

گذاران با ساز و کارهتای اجرائتی ملتامت  کتاال و اوراق      با توجه به ندم  شنایی نموم سرمایه

 1های ملتامتتی  از طریق سامانه و ایستگاه گونه ملامت  بهادار در بورس و نیز با ننایت به اینکه این
پذیرد و امکان اختصاص ایستگاه ملتامتتی بترای هتر شخصتی کته قصتد ملاملته دارد،         صور  می

باشدد یکی از نوامتل و دالیتل    وجود ندارد، اصل وساطت و نمایندگی در این خصوص راهگشا می
کاال، پیچیدگی بیشتر فضای اقتصتادی   ها انم از اوراق بهادار و غیرمستقیم بودن ملامت  در بورس

کشورها در قرن اخیر است؛ به نحوی که برای اشخاص نادی امکان ورود به چنین ملامتتی وجود 

گتذاران در ایتن    گردندد لذا سترمایه  نداشته و در صور  ورود هم با اختتل در این فرایند مواجه می
به کتارگزاران )در قالتع نقتد وکالتت یتا       های ملامتتی به صرف انطای نمایندگی نام نوع سیستم

نهندد بتدین ترتیتع،    کاری( اکتفاء کرده و ورود در این نرصه پیچیده را بر دوش  نان می اللمل حق
محوریت کارگزاران در ملامت  بورسی )انم از بورس کتاال و اوراق بهتادار( و غیرمستتقیم بتودن     

 هاستد  بر نملکرد  نگذاران  ملامت ، مبتنی بر نیاز و انتماد سرمایه

قانده کلی در بورس این است که خرید و فتروش اوراق بهتادار   »دانان  بنا بر نوشته برخی حقوق
ای بتودن   شود؛ دلیل اول، به جهت حرفته  به دو دلیل مستقیما  از سوی طرفین اصلی ملامله انجام نمی

________________________________________________________________ 

ای استت کته دریافتت     ستامانه ملتامتتی، سیستتم رایانته    »نامته ملتامت  در شترکت بتورس اوراق بهتادار        یتین  26مطابق بند  -1

ایتن   27بته موجتع بنتد    «د شتود  طریتق  ن انجتام متی   ها و در نهایت انجام ملامت  از  های خرید و فروش، تطبیق سفارش سفارش

باشدد هر ایستگاه ملتامتتی   ایستگاه ملامتتی، پایانه ملامتتی کارگزار است که با سامانه ملامتتی بورس در ارتباط می»نامه   یین
دهای جداگانته تلریتف   های ملامتتی هر کارگزار با کت  شود که به  ن کد ایستگاه ملامتتی گویندد ایستگاه با کدی مشخص می

 «دشود می
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شتود و مکانیستم    انجتام متی   کار و تشریفاتی بودن ملامت ، و اینکه این ملامت  در تتاالر بتورس  
 ینتد، بلکته تنهتا کتارگزاران بتورس       دقیق و ستریلی دارد و اشتخاص نتادی از نهتده  ن بتر نمتی      

توانند در  ن شرایط با دقت و سرنت مناسع ملامله را انجام دهنتدد دلیتل دوم  ن استت کته در      می
و به همتین دلیتل ملاملته از    گران اصلی باید مخفی بماند  بورس و بازار سرمایه، اصوال  هویت ملامله

(د شایستته ککتر استت کته در     Abdipur fard,2015: p 202«)شود ها انجام می سوی کارگزاران  ن

که یکی از بازارهای بورسی این کشور بوده و توسط بخش خصوصتی اداره   1سیستم تجاری روسیه
گران فراهم  مده است تا بتا اختیتار ختود یکتی از دو      شود، این امکان برای فلاالن بازار و ملامله می

گر در بتدو   گزینه امکان رویت یا ندم  ن توسط سایر فلاالن را انتخاب نمایند؛ بدین نحو که ملامله
نماید که  یا امکان شناسایی و رویت وی برای تمامی فلاالن بازار فراهم  ید یا بته   ب میورود انتخا
نام وارد ملامت  شودد این سیستم برای اشخاص این مزیتت را دارد کته بتا افترادی کته       صور  بی

 :Tehran Stock Exchange.2010ها را ندارند، تقابل پیدا نخواهند کترد)  تمایل به ملامله با  ن

p7)د 

لذا از حیث تحلیل اقتصادی اگر چه دخالت کارگزاران و واسطه گران در بردارنتده هزینته متی    
باشد و کارگزاری حق الزحمه فلالیت خود را از طرفین و اخذ می کند و در نگاه اول هزینه ملاملته  

ودن گتی بتازار سترمایه و حرفته ای بتودن کتار و تشتریفاتی بت        دهد اما به دلیل پیچیدهرا افزایش می
نملیا  بورسی، دخالت کارگزان ، ریسک و هزینه ملامت  را کاهش می دهد و بتر کتارایی ایتن    
بازار می افزایدددر واقع اگر چه با دخالت کارگزاران هزینه انلقتاد ملاملته افتزایش پیتدا متی کنتد ،       

د و لیکن با انلقاد صحیح و حرفه ای نملیا  توستط  نتان، هزینته اجترای قترارداد کتاهش متی یابت        
نتیجتا  به سود  وری بیشتر طرفین قرارداد منجر خواهتد شتد و بتدون تردیتد دخالتت کتارگزاران از       

 حیث  اقتصادی مطلوب و کار مد استد
با این وجود از حیث تحلیل حقوقی ، نتیجه گیری در خصتوص کار متدی ایتن نهتاد منتوط بته       

 –تبیین تحلیل ماهیتت فقهتی    تشخیص حقوق و تلهدا  کارگزان است که این امر جز با شناخت و

حقوقی  ن میسور نخواهد بودد در واقع ماهیت نمتل و قراردادکتارگزاری تلیتین کننتده  ثتار  ن )      

________________________________________________________________ 
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حقوق و تلهدا  طرفین( خواهد بتود کته در ایتن خصتوص ، نظتام تقنینتی ایتران روشتن نیستت و          
  حقوقدانان دیدگاه واحدی ندارندد

اینکته: ماهیتت فقهتی و حقتوقی  نمتل کتارگزاری        لذا مهمترین سوال تحقیق نبتار  استت از  
 چیست و قرارداد کارگزاری تابع کدام یک از نقود ملین یا نا ملین است؟

 10دانستته و برختی  بتر مبنتای متاده      « داللی»برخی ماهیت نمل کارگزاری را در این خصوص 

ار و بتورس کتاال،   قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کتارگزان بتورس اوراق بهتاد   
فرضیه نگارندگان نبار  است از  د لیکنداننداند و برخی نیز  ن را وکالت میقائل به تفکیک شده

اینکه نمل کارگزاری از حیث تحلیل فقهی نونی نقد وکالت و از حیث تحلیلی حقتوقی هتم تتابع    
 قرارداد حق اللمل کاریمی باشدد

ر هیچ محققتی پوشتیده نیستت کته در ایتن تحقیتق،       بحقوقی  ن  -تبیین ماهیت فقهیاز این رو  

به بیان مفهوم و مبانی انواع نمایندگی و کارگزاری و سپس ،  نگارندگان پس از ککر پیشینه تحقیق 
و در نهایت  ثار جاری بر این اصتل در ملتامت  بورستی     می پردازندبه بررسی ماهیت حقوقی  ن 

 گردددمی تبیین 
 

 پیشینه تحقیق-1

در خصوص پیشینه تحقیتق  با توجه به اینکه تحقیق پیش رو صرفا  ملطوف به حقوق ایران است، 

 پژوهش های کیل اشاره کرد:حاضر می توان به 
در تحقیقتتی بتتا ننتتوان رکیتتم حتتاکم بتتر ملتتامت  ستتهام در بتتورس اوراق بهتتادار         یاستتینی

(Yasini,2011     به صور  کلی و در قالع اصتول حتاکم بتر ملتامت  ستها )   م ، نمتل کتارگزاران

بورس اوراق بهادار را نونی حق اللمل کاری دانسته ، لیکن به تحلیل ماهوی  ن و بررستی دیتدگاه   
سائرین نپرداخته و حقوق و تلهدا  کارگزاران تبیین نگردیده است د به نتوه تحقیق ایشتان صترفا    

ول موضتوع تحقیتق ایشتان    در خصوص بازار اوراق بهادار می باشد و سایر بازار های سترمایه مشتم  
 نبوده استد

 Skini etاسکینی و دل افروز در پژوهشی با ننوان ساختار و ماهیت حقوقی حق اللمل کتاری ) 

al, 2011       به بیان ماهیت حق اللمل کتاری پرداختته و یکتی از مصتادیق  ن را کتارگزاری بتورس )
ماهیت کتارگزاری؛ از ایتن رو بته    دانشته اندد در واقع تحقیق ایشان ماهیت حق اللمل کاری بوده نه 



 27      «حقوقی عمل کارگزاری در معامالت بورسی -ماهیت فقهی»

 تبیین و تحلیل دقیق ماهیت کارگزاری پرداخته نشده استد
نتایج تحقیق بهروزی با ننوان ماهیت حقوقی کارگزاران بورس اوراق بهادار و مستئولیت ناشتی   

( نیز بدین قرار است که ایشان بدون توجه به مبانی فقهی و حقوقی حاکم بتر  Behruzi,2013از  ن)
ایران، ساده ترین راه را جهت تحلیل انتخاب کرده و ماهیت نمل کارگزاران را تابع ماده ده حقوق 

 قانون مدنی دانسته که این تحقیق به شد  مورد انتقاد نگارندگان استد

 

 مفهوم و مبانی نمایندگی در معامالت بورسی -2

بتورس اوراق بهتادار،   اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه انتم از  
فرابورس، بورس انرکی، بورس کاال و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستتقیما  قتادر   

وارد ملتامت   « کتارگزاران »هتایی بته نتام     به ملامله در  ن نیستند و به ناچار بایستی از بتاب واستطه  
اردادهتا بتاالخص  زادی   (؛ امری که با قوانتد نمتومی قر  Writers Group.2011 : p 710گردند)

اصل مخفی مانتدن  »قراردادها و حاکمیت اراده در تلارض استد چنین اصلی به تلبیر برخی مؤلفین 
باشد که بنتا بتر نتدم موضتونیت شخصتیت طترفین در        می« ها هویت طرفین اصلی ملامله در بورس

ونته ملتامت    قراردادهای بورسی و حکومت قانده ملاوضا  )تبادل و تقابتل نوضتین( در ایتن گ   

 (دAbdipurfard,2015:p107قابل توجیه است) 
هر چند که در قانون بازار اوراق بهادار بالصراحه بر این اصل و ضرور   ن اشاره نشده است و 

« دستوراللمل ملامت  کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کتاال در بتورس کتاالی ایتران    » 7لیکن در ماده 
بتورس،   ملامت  کتاال و اوراق بهتادار مبتنتی بتر کتاال در     »بدان تصریح شده استد مطابق این ماده 

«د شتود  صرفا  از طریق سامانه ملامتتی بورس و توسط کارگزاران پذیرفته شده در بورس انجتام متی  

دستوراللمل اجرائی ملامت  اوراق بهادار در بورس نیز در ایتن خصتوص مقترر داشتته کته       7ماده 
 «دش ود  یمعامالت اوراق بهادار از طریق سامانه معامالت و توسط کارگزاران عضو بورس انجام م  »

بایست توستط کتارگزارن انجتام    بنابراین بر مبنای این  دو مقرره، انجام ملامت  در بازار بورس می
اصتل وستاطت و   »شود و انجام ملامله مستقیم امکان پذیر نیستت کته ایتن امتر چیتزی جتز پتذیرش       

 در بازار اوراق بهادار ایران را در پی نداردد« نمایندگی
 1345قانون منسوخه تأسیس بتورس اوراق بهتادار مصتوب     1ماده  3سازد که بند  خاطرنشان می

کارگزاران بورس اشخاصی هستتند کته شتآل  نهتا داد و     »بدین امر صراحت داشتد مطابق این بند 
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همچنتین  «د گیرد انجام می منحصرا  توسط این اشخاصملامت  در بورس  ستد اوراق بهادار است و
بورس اوراق بهتادار بتازار خاصتی استت     »ماده مزبور در تلریف بورس اشاره شده بود که  1در بند 

 «دگیرد طبق مقررا  این قانون انجام می کارگزاران بورس توسطکه در  ن داد و ستد اوراق بهادار 
 

 ماهیت حقوقی فعالیت کارگزاری -3

کنتد و تردیتدی در خصتوص     د را به حساب مشتری منلقد میکارگزار شخصی است که قراردا
نمایندگی قراردادی وی نسبت به مشتری وجود ندارد و چنین اقدامی از طریق اخذ سفارش انتم از  

قتانون بتازار در تلریتف کتارگزار بیتان       1متاده   13گیردد بنتد   خرید و فروش از مشتری صور  می
« کنتد  ر را برای دیگران و به حساب  نها ملامله میشخص حقوقی است که اوراق بهادا»داشته است 

کند که  یا کارگزار، ملامت  را به نام دیگران و به حساب  نها انجتام   اما این تلریف مشخص نمی
شود یا اینکه ملامت  را به اسم ختود   دهد که در این صور  وکیل طرفین قرارداد محسوب می می

کتار خواهتد بتود،     اللمل در این صور  مشمول ننوان حقدهد که  ولی به حساب دیگران انجام می
کار کسی است که به اسم ختود ولتی بته حستاب      اللمل حق»قانون تجار :  357چرا که مطابق ماده 

 «دکند اللملی دریافت می دیگری ) مر( ملامتتی کرده و در مقابل، حق

ل بتتودن چنتتین تلبیتتر برختتی متتؤلفین بازارهتتای متتالی در خصتتوص نملکتترد کتتارگزاران، وکیتت
نامتن یا کارگزاران از جمله نهادهای مالی هستند کته  »کندد بدین شر، که  اشخاصی را تقویت می

 کننتدد  گذاران اقدام می غالبا  در بازار ثانویه به خرید و فروش اوراق بهادار بر حسع تقاضای سرمایه
در قبتال  ن کتارمزد دریافتت    کارگزاران خرید و فروش را به حساب و به نام مشتریان انجام داده و 

 (دAbasi et al, 2011 : p67« )کنند می

گذار ایتران ناشتی از اقتبتاس تلریتف کتارگزار از       رسد نقص یا اجمال در تلبیر قانون به نظر می 
قستمت التف    4ایاال  متحده  مریکا باشتدد مطتابق بنتد     1934قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 

 1شخصی است که اقدام بته ملتامت  اوراق بهتادار بته حستاب دیگتران      این قانون، کارگزار  4ماده 
(د در نظام مالی ایران در نمل، کارگزاران گاه به استم  Louis Loss et al,2011 :p1138نماید ) می

دهنتد و بلتد اوراق بهتادار ملاملته شتده را بته مشتتریان ختود تخصتیص           خود ملامت  را انجام متی 
________________________________________________________________ 

1- For the account of others 
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دهنتدد در قراردادهتای  تتی،     اسم مشتریان ختود ملتامت  را انجتام متی     و گاه مستقیما  به 1دهند می
هتای   دهدد با این حال در برخی از بورس کارگزار نقش واسطه بین اتاق تسویه و مشتری را انجام می

شود مستقل از قتراردادی استت    دنیا حتی قراردادی که بین اتاق با انضای  ن )کارگزاران( بسته می
شودد بدین توضیح که ملامله در صحن بورس بین دو نضو اتتاق   مشتری بسته میکه بین  ن نضو با 

شودد پس از  گفته می 3«قرارداد صحن»یا  2«قرارداد بورس»شود که به این قرارداد اصطتحا   بسته می

گیترد و   یتک از ایتن دو نضتو قترار متی      ثبت ایتن قترارداد توستط اتتاق، اتتاق طترف قترارداد هتر        
شتودد در رابطته بتین مشتتری بتا  ن نضتو        تشتکیل متی   4«نضو -قرارداد اتاق»وان قراردادهایی با نن

شتودد کتارگزاران بترای     تشکیل متی  5«کارگزار -قرارداد مشتری»)کارگزار( هم قراردادی با ننوان 
خواهنتد کته ودیلته بپتردازد و در مقابتل  نهتا هتم ودیلته نتزد اتتاق            انجام ملامت  از مشتتری متی  

منظور کردن سود و زیان حاصل از نملیا  تلدیل وجوه یا اخطار بته مشتتری   گذارندد همچنین  می

(د در واقع یک Derakhshan,2004: p612 ید ) برای تکمیل وجه ودیله توسط کارگزار بلمل می
زنجیره از اشخاص درگیر با یک قرارداد در بازار  تی وجود داردد این زنجیره از یک سو از متلهتد  

حلقه بلد کارگزار او، بلد اتاق تسویه، بلد کارگزار متلهتد بته فتروش و در     شود به خرید شروع می
 نهایت متلهد به فروشد

با این حال در بورس کاالی ایران این زنجیره کامل نیست، برای مثتال مبتالو ودیلته مستتقیما  بته      
لو ستود و  گیرد یا مبتا  شود و کنترل  ن حساب در اختیار اتاق پایاپای قرار می یک حساب واریز می

شتودد تفتاو     زیان حاصل از نملیا  تلدیل وجوه مستقیما  توسط اتاق به حساب طرفین منظور متی 

ای با مشتری ندارد و با کارگزار  این روش با  نچه در فوق بیان شد این است که در  نجا اتاق رابطه
کنتدد   نمتل متی  طرف حساب است اما در بورس ایران کارگزار به ننوان نماینده قراردادی مشتتری  

________________________________________________________________ 

شایان ککر است که بنا بر مشکت  ناشی از تخصیص در ملامت  گروهی، این گونه ملامت  از بورس اوراق بهادار حتذف   -1
 شده استد

2- Floor Contract 
3- Exchange Contract 
4- Principal- to- Principal Contract 
5- Back – to-Back Contract ترجمه متی کننتد نظیتر     "ملامت  اتکایی"در حوزه های دیگر حقوق این ملامت  را به 

هایی با ملنای رایج  ن داردد های اتکایی، با این حال این ترکیع در بورس تفاو  های اتکایی یا بیمه وام  
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رابطه کارگزار با مشتری تابع قرارداد بین  نها است کته قتراردادی مستتقل نستبت بته قترارداد  تتی        
دهد تلیتین   شودد همچنین میزان اختیارا  کارگزار را نوع سفارشی که مشتری به او می محسوب می

 کندد می
باشتد کته    بتت متی   نچه در خصوص این اصل مبهم باقی مانده است، ماهیت ایتن وستاطت و نیا  

باشتد و   ننته متی   رسدد نماینده بودن کارگزاران طرفین ملامله، مفروغ محل بحث و مناقشه به نظر می

لیکن مستقیم یتا غیرمستتقیم بتودن  ن در قتوانین و مقتررا  و بتالتبع در تألیفتا  حقتوقی صتراحتا           
زمینته ختواهیم    هتای مختلتف در ایتن   مشخص نگردیده است که در ادامه به نقد و بررستی دیتدگاه  

 پرداختد
 

 . نظریه دالل بودن کارگزارن3-1

موضتتوع قتتانون تجتتار  هستتتند « داللتتی»برختتی قائتتل بتتر انطبتتاق فلالیتتت کتتارگزاری بتتا نهتتاد 

(Sotoudeh Tehrani,2005: p45/Fereidun,2010:p25  و ماهیت فلالیت کارگزاری را در ایتن )
اشد؛ چرا کته دالل در انلقتاد ملاملته فاقتد هتر      باند که این دیدگاه فاقد وجاهت میحد کاهش داده

؛ در حتالی کته کتارگزاران بورستی ختود مباشتر در       1باشد گونه نقشی جز داللت متلاملین به هم می

انجام ملامت  محسوب گشته و اراده انشائی منتسع به ایشتان استت و لتو اینکته بترای دیگتران بته        
 پردازندد  چنین اقدامی می

کتاری و   اللمتل  لفین امکان تحلیل فلالیت کارگزاری را هم در قالع حتق در این راستا برخی مو
( و لیکن چنین تلقتی از  Sotoudeh Tehrani,2005: p45اند ) هم در قالع داللی قابل توجیه دانسته

رسد به ویژه اینکه نویسنده مزبور در  ثار خود اکنان به  کارگزاری برای نگارنده نامفهوم به نظر می

نمایتد   بودن دالل و کفایت ملرفتی طترفین ملاملته بته همتدیگر توستط دالل نیتز متی        طرف ملامله ن
(Sotoudeh Tehrani,2005: p55؛ اموری که در خصوص کارگزاران بورسی منتفی استد) 

لذا این نظریه به هیچ وجه قابل قبول نیست و هیچ گونه انطباقی با ماهیت فلالیت کارگزاری کته  

________________________________________________________________ 

اجر  واسطه انجام ملامتتی شده یا برای کستی کته میخواهتد     دالل کسی است که در مقابل»قانون تجار   335مطابق ماده  -1

 «دملامتتی نماید طرف ملامله پیدا می کندد اصوال قرارداد داللی تابع مقررا  راجع به وکالت است
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 قیم دارد و انلقاد قرارداد به او منتسع است، نداردددر انشاء ملامله دخالت مست
قانون تجار  قراداد داللی را تابع نقتد   335الزم به ککر است اگر چه قانون گذار در کیل ماده 

نتونی وکالتت قتانون متدنی     « داللتی » وکالت دانسته و این شبه ایجاد شده است که ماهیت حقوقی 
یث مقررا  قانون مدنی تطابق کامل بتا نقتد وکالتت نتدارد      است ، لیکن به نظر قرارداد داللی از ح

وکالت نقتدی استت کته بته موجتع  ن یکتی از طترفین        »قانون مدنی  566چرا که به موجع ماده 

و بر این اساس وکالت در انمال حقتوقی یتا   «  خود قرار دهد امری  نائعطرف دیگر را برای انجام 
و مبیع( امکتان پتذیر استت و امتوری متادی همچتون        انمال مادی نیابت پذیر ) قبض و اقباض ثمن

باشند، در قالع نقد وکالتت  پیداکردن مشتری و ددکه نیازمند نیابت و وکالت از جانع دیگری نمی
« ) در حکتتتم وکالتتتت دانستتتته»گیرنتتتد، از ایتتتن رو برختتتی از حقوقتتتدانان داللتتتی را قتتترار نمتتتی

Katuzian,1992: no67   متر در رابطته بتا نگهتداری امتوال را تتابع        ( و یا صرفا  رابطته امتانی او بتا 

(د به بیان دیگر از این حیتث کته   Abdipurfard, 2016: p 77اندد  )مقررا  وکالت محسوب نموده
ممکن است در رابطه با قرارداد داللی اموالی در اختیار دالل قرار گیرد تا جهت مذاکرا  مقدماتی 

 رداد داللی همانند وکالت یک رابطه امانی استد  به مشتریان نرضه کند، نسبت به این امور، قرا
در هر حال نظر به اینکه جوهره فلالیت کارگزاری نیابت در انشاء ملامله بترای دیگتری استت و    

 قرار داد بوسیله او منلقد می شود، نهاد داللی سنخیتی با این فلالیت نداردد
 

 .نظریه عقد نامعین بودن قرارداد کارگزاری3-2

از توجیته و تتتش در    غبه این نتیجه رسیده کته فتار  در تحلیل ماهیت حقوقی کارگزاری برخی 
جهت قراردادن کارگزاری بورس اوراق بهادار در تلریف یکی از نقود ملین قتانون متدنی ، نمتل    

 کارگزاری و قرارداد منلقده بین کارگزار و مشتری ، یک قرارداد مستقل است و مبنای  ن بتا متاده  
 (Behruzi, 2013) د قانون مدنی قابل توجیه است 10ی 

ایشان در تحلیل ماهیت حقوقی کارگزاری به جای بهترین تحلیل و تطبیق این نهتاد بتا نهادهتا و    
نقود ملین قانون مدنی ، ساده ترین راه حل را انتخاب نموده انتد چترا کته تحلیتل ایتن قترارداد بتر        

ایتن تاستیس حقتوقی از احکتام نقتود ملینتی همچتون        قانون مدنی منجر بته خترو     10مبنای ماده 
وکالت یا حق اللمل کاری می گردد و نه تنها روابط اطرف این قرارداد روشن و تبیین نمتی گتردد   
 بلکه بر ابهاما   ن نیز افزوده می شود و  ثار و احکام قرارداد کارگزاری همچنان مبهم می ماندد
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در متوارد   یک اظهار تامل بر انگیز بیان داشته انتد کته   البته این نویسنده برای رفع این مشکل در
نقص ، ابهام و سکو  قوانین و مقررا  تخصصی سازمان بتورس نتاظر بتر کتارگزاران ، میتتوان از      

   !مقررا  قانون مدنی و قانون تجار  در مورد وکالت و سایر نمایندگیها مدد و یاری جست
قانون متدنی تنهتا در متواردی     10ثه بر مبنای ماده الزم به ککر است تبیین نهادها و نقود مستحد

قال توجیه است که نهاد مزبور با هتیچ یتک از نقتود ملتین و تاسیستهای حقتوقی ستابق ، مطتابقتی         

نداشته باشد و تاسیس کامت  نوپیدا محسوب شود و این در حالی استت کته قترارداد کتارگزاری در     
هادهای وکالت قانون مدنی یا حق اللمل کاری قانون هر حال یکی از اقسام نمایندگی و با یکی از ن

 تجار  قابل تطبیق استد
 

 . نظریه حق العمل کار بودن کارگزاران3-3

کار بتودن کتارگزاران بتورس) بته صتور  مطلتق(        اللمل بسیاری از مؤلفین و حقوقدانان بر حق

 Sotude Tehrani ,2005: p66/Kaviani ,2008 :p 258/Skini etانتد )   اکنتان و تصتریح داشتته   

al,2011: p 176/ Jafari Langroudi,2003:442 ؛ چراکه وی در مقام انجام ملامت  نام خود)
(د بنا بته  Robert W. Hamilton, 2000: 405نماید) را بیان و لیکن به حساب مشتری خود اقدام می

یتتان کتتاری و نماینتتدگی غیرمستتتقیم م اللمتتل کتتارگزاری یتتک نتتوع حتتق»تصتتریح برختتی متتؤلفین 
دهنتده بته کتارگزار در انجتام ملاملته       دهنده و کارگزار است و بر اساس این رابطه، سفارش سفارش

دهدد البته رابطه کارگزار و مشتری، صرف وکالت یا نمایندگی و  درخواستی خود، اکن و اختیار می
ی را یک نقد اکنی محض نیست، بلکه یک قرارداد نهدی است که برای طرفین تلهدا  و التزامتات 

 (دAbdipur fard, 2016:202«)کند ایجاد می

نیتز استتناد نمتود چترا      1345در تائید این دیدگاه می توان به قانون تأسیس بورس اوراق بهتادار  
حکایت از تمایل خود به نماینتدگی غیرمستتقیم   « کاری اللمل حق»که با استفاده از تلابیری همچون 

کتارگزاران  »این قتانون مقترر شتده بتود کته       25در ماده کاری داردد  اللمل کارگزاران در قالع حق
نامه مربتوط دریافتت    طبق  یین اللملی حق گیرد برای ملامتتی که به وسیله  نان در بورس انجام می

 «د  نامه مزبور تخلف کنند  یین نباید از مقررا  خواهند داشت و به هیچ وجه 
حتق اللمتل   »لزوما  به ملنای ماهیت « اللمل حق»با این وجود به نظر می رسد استفاده از اصطت، 

ل کاری را می بایست در حدود و میزان تلهدا  او ماهیت حق اللمنهاد کارگزاری نیست و« کاری
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 در قبال شخص ثالث جستجو نمود که در ادامه به تحلیل  ن خواهیم پرداختد
 

 .نظریه تفکیک بین کارگزارن بورس اوراق بهادار و بورس کاال3-4

رغتم   برخی بین کارگزاران بورس اوراق بهادار و بورس کتاال ، قائتل بته تفکیتک شتده و نلتی       

کاری کارگزاران بورس اوراق بهادار، قول بته وکالتت ایشتان در بتورس      اللمل اکنان به ماهیت حق
کاال را تقویت کرده و بنا بر ایجاد برخی تلهدا  بر دوش مشتریان کارگزاری، فلالیت کتارگزاران  

( لتیکن همانگونته   Sohani et al, 2014: p 57انتد )  نونی وکالت به همراه برخی تلهدا  دانستهرا 
که خواهد  مد اوال  فلالیت کارگزاری نقدی ملوض بوده و حتی برختی قائتل بتر اجتاره اشتخاص      

اند در حالی که کا  نقد وکالت دارای وصف مجانی استت و ثانیتا  ضتمانت اجترای      بودن  ن شده

کتاری و   اللمتل  باشد در حالی کته در حتق   دود اکن توسط وکیل، ندم نفوک ملامت  میتلدی از ح
ای بتر انتبتار ملاملته وارد     کارگزاری، متخلف صرفا  محکوم به جبران خسارا  وارده بوده و خدشه

 (د Skini et al ,2011 : p 192گردد ) نمی
 

 . تحلیل نگارندگان3-5

رگزارن بورس اوراق بهادار اگر چه در قتوانین و دستتور   در رابطه با ماهیت حق اللمل کاری کا

اللمل های مربوطه تصریحی وجود نتدارد، در نتین حتال اختتتف چنتدانی وجتود نتدارد و اغلتع         
پژوهشگران به حق اللمل کار بودن کارگزارن بورس اوراق بهادار ، اکنان دارندد در این خصتوص  

مربتوط بته تلهتدا  کتارگزان بتورس اوراق بهتادار       برای رفع تردید می توان به دستور اللمل های 

دستور اللمتل ثبتت، ستپرده گذاری،تستویه و پایاپتای       17اشاره نمودد به ننوان مثال به موجع ماده 
مستئولیت تستویه بهتای اوراق خریتداری شتده در روز تستویه، بتا کتارگزار         »  13/5/1385مصوب 

للمل ملامت   تی سهام در بازار بورس اوراق دستور ا 28یا به موجع ماده « خریدار خواهد بوددددد
کارگزار مسئولیت ایفای تلهدا  مشتریان در مقابتل اتتاق پایاپتای را دددبتر نهتده      » بهادار تهران نیز 

بر مبنای این دو مقرره و با توجه به مسئولیت اجرای تلهدا  ناشی از قترارداد کته بتر نهتده     « د دارد

 ر ماهیت حق اللمل کاری  نان باقی نمی ماند د کارگزاران قرار گرفته ، تردیدی د
در رابطه با ماهیت قرارداد کارگزاری ) قرارداد مابین  مر و کارگزار( و حق اللمتل کتار بتودن    

کارگزاران بورس کاال نیز مناسع است ابتداء سیری در مقررا  حاکم بر ملتامت  بتورس کتاال و    
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 ردازیمدنبارا   ن داشته و سپس به تحلیل حقوقی  ن بپ

شتخص  »قانون بتازار اوراق بهتادار مقترر شتده استت، کتارگزار        1ماده  13همانگونه که در بند 

 1؛ در متاده  «کنتد  حقوقی استت کته اوراق بهتادار را بترای دیگتران و بته حستاب  نهتا ملاملته متی          
دستوراللمل ملامت  کاال نیز مضمون همین نبار  در تلریف کارگزاران بورس کاال تکرار شتده  

کارگزار شخص حقتوقی استت کته پتس از اختذ      »این دستوراللمل،  1ماده  26ستد به موجع بند ا

مجوزهای الزم و پذیرش در بورس طبتق مقتررا ، کتاال یتا اوراق بهتادار مبتنتی بتر کتاال را بترای          
در هتر دو  « بته حستاب  نهتا   »و « بترای دیگتران  »دو قیتد  «د نمایتد  دیگران و به حساب  نها ملامله می

رسد که در تلیین ماهیت فلالیت کارگزاران دخیل باشدد با ایتن حتال    کر شده و به نظر میتلریف ک
« به حستاب  نهتا  »به همان مفهوم « برای دیگران»رسد هر دو قید دارای یک مفهوم بوده و  به نظر می

باشد و در صورتی که واضع مقتررا  در پتی بیتان تلریتف دقیتق از کتارگزاری و تلبیتر  ن بته          می

کترد؛   استفاده می« به حساب دیگری»و « به نام خود»کاری بود، بهتر این بود که از دو قید  لملال حق
( ؛ امری که در قانون تجتار  و  Abdipurfard, 2015 : p 202چراکه نمت  به همین صور  است)

 د1کار ککر گردیده است اللمل در تلریف حق
گی مستتقیم از غیرمستتقیم نیتز تلقتی     لیکن به زنم نگارندگان متک نمل در تشخیص نماینتد  

 Mohaghegh damad et al, 2010 : pگردد، میزان تلهدا  کارگزار در این ملامت  استت)  می

(د در واقع در صورتی که شخص کارگزار، مسئول ایفتای تلهتدا  ناشتی از قراردادهتا باشتد،      278
ان از نبتارا  نتامی همچتون    تتو  کار بر وی فاقد ایراد است در غیر این صور  می اللمل اطتق حق

های مربوطته در ایتن    نماینده، نامل و وکیل در خصوص وی استفاده کرد که رجوع به دستوراللمل
 خصوص راهگشا خواهد بودد

های مربوط به ملامت ، به خصتوص دستتوراللمل تستویه و پایاپتای      سیاق نبارا  دستوراللمل
ن در هر صور  موظف به ایفای تلهدا  ناشی کند که کارگزارا ملامت  این فرضیه را تقویت می

از ملامله هستند، حتی اگر مشتریان به تلهدا  خود نسبت بته تستویه ملاملته در مهلتت مقترر نمتل       

________________________________________________________________ 

کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ) متر( ملتامتتی کترده و     اللمل حق»قانون تجار   357به موجع ماده  -1

 «ددارد اللملی دریافت می مقابل حقدر 
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بته هتر   »ددد دستوراللمل تسویه و پایاپای ملامت   متده استت    12ننمایندد برای مثال در تبصره ماده 
متاده   1یا بند «د باشند مقرر در این دستوراللمل می های ترتیع کارگزاران موظف به تسویه در مهلت

در این روش وجه قترارداد  »الذکر تسویه نقدی را اینگونه تلریف نموده است:  دستوراللمل فوق 13
 «دگردد ظرف مهلت تسویه به صور  نقدی توسط کارگزار خریدار به حساب نملیاتی واریز می

مبنی بر نفی چنین مدنایی وجود دارد کته تردیتد    با این وجود شواهد و اماراتی هم در مقررا 

کاری کارگزاران به وجود  ورده استد از جمله اینکته، هویتت طترفین اصتلی ملاملته       اللمل در حق
ماند و طرفین نهایتتا  نتارف بته هتم خواهنتد شتد و نیتز مستئولیت اجترای نهتایی            همیشه مخفی نمی

 نها و در واقع در ملامت  بتورس کتاال  نکته     قراردادها بر نهده طرفین اصلی است نه کارگزاران
هتای ناشتی    باشند نه کارگزاران  نها و اینکه مسئولیت متلهد به ایفای تلهدا  است طرفین اصیل می

باشتد و نته    از ندم اجرای قراردادها و پرداخت خسارا  حاصل از  ن بتر نهتده طترفین اصتیل متی     

 کارگزاراند

کتار دانستتن کتارگزاران ملتامت       اللمتل  اب استت، حتق   نچه به نظر نگارندگان اقرب به صتو 

کاالیی بورس کاال به مانند بورس اوراق بهادار است؛ چراکه مخفی ماندن هویت طرفین ملاملته بته   
صور  مداوم نبوده و این وصف ناظر بر هنگام انلقاد ملامله در تاالر ملامتتی است و اال خار  از 

باشندد نتوه بر اینهتا در هتر نماینتدگی غیرمستتقیمی متلهتد       می ن، طرفین به راحتی قابل شناسایی 
اصلی همان  مر استد در واقع با انلقاد قرارداد نمایندگی غیرمستقیم بین اصتیل و نماینتده، شتخص    

شود تا اقدام به ملامله نموده و  ثار حقوقی ناشی از  ن را برای اصیل جاری نمایتد و   اخیر متلهد می

ر مقابل نماینده خویش متلهد به پرداخت اجر  و نیز انجام تلهتدا  ناشتی از   در مقابل هم اصیل د
شتتود هتتر چنتتد کتته در مقابتتل ثالتتث، نماینتتده همچنتتان مستتئول و پاستتخگو      قتترارداد مزبتتور متتی 

(د در فرضتی کته   Mohaghegh damad et al, 2010 : p 278/Abdipurfard, 2008: p 84باشتد) 
لامله نموده و بته نتام و حستاب اصتیل حقتوق و تلهتداتی را در       نماینده به صور  مستقیم اقدام به م
شود، تردیدی در ندم مستئولیت نماینتده وجتود نداشتته و کلیته       چارچوب اختیار خویش متقبل می

( و لتیکن در خصتوص   David Kelly,2002: p 283شتود)  حقوق و تلهتدا  بترای اصتیل بتار متی     
مستتئولیت اصتتیل در نماینتتدگی غیرمستتتقیم و یتتا نماینتتدگی افشاءنشتتده، نظامتتا  حقتتوقی دارای    

اند که روابط قراردادی  های حقوقی اروپایی پذیرفته رویکردهای مختلفی هستند و لیکن تمامی نظام
ت توافتق  متر و   شود، هرچند که این امر نافی صتح  صرفا  بین شخص ثالث و خود نماینده ایجاد می
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نماینده یا توافق  مر و ثالث در خصوص مسئولیت و تضمین اجترای مفتاد قترارداد توستط نماینتده      
تتتوان گفتتت  نچتته متتتک وکیتتل یتتا دالل یتتا   (د در واقتتع متتیOle Lando, ,2000:p205نیستتت)

کته  باشتد و این  کار بودن نماینده است نبتار  از میتزان تلهتدا  وی در قبتال ملاملته متی       اللمل حق
 Study Group on aنماینتده بته نتام چته کستی اقتدام نمایتد تتأثیری در ماهیتت فلتل او نتدارد)           

European Civil Code,2014: 455   هر چند که در قوانین و مقررا  ایران و حتی در نوشتتجا )

 گرددد دیگری ملامله کردن تأکید می« به نام»حقوقی بر 
کار بودن فلالیت کارگزاری در بتورس را   اللمل حق الزم به ککر است برخی تنها دلیل رد نظریه

( در حالی Yasini ,2011: p108اند ) بودن ملامت  کارگزاری انتم داشته« به نام و برای دیگری»
توسط ایشتان،  « به نام و حساب دیگری»و « به نام و برای دیگری»که نتوه بر ایراد خلط دو نبار  

 کاری نیست، بلکه میزان تلهدا  متک استد اللمل حقچنین الفاظی ، متک تشخیص فلالیت 

 

 حقوقیِ حقوق و تعهداتِ قراردادی اصیل، کارگزار و ثالث -. تحلیل فقهی 4

به انتقاد فقهیان ، قراردادی که نماینده به نام خود و به حساب اصیل و از طرف وی منلقتد متی   
ر حقوق استم در تبیین نماینتدگی کته   کند از مصادیق نمایندگی به طور کلی استد به بیان دیگر د

وکالت یکی از اقسام  ن است بر دو ننصر قصد نمایندگی و اختیار نماینده تاکید متی کننتد بتدون    
 :Mohaghegh Damad et al, 1999اینکه بر  شکار شتدن رابطته بتین اصتیل و نماینتده بتورزدد)       

ردازند که  یا در صور  نا گاهی ( همچنین فقیهان در بحث وکالت به بررسی این مسئله می پ206

شخص ثالث از رابطه نیابتی ، شخص ثالتث حتق مراجلته بته کتدام یتک از وکیتل و موکتل دارد؟         
فقها، بر این انتقادند که در صتور  جهتل شتخص ثالتث از وجتود رابطته نیتابتی، وی حتق         مشهور 

( در واقتع  Shahid Sani, 1992: vol 5 , p 302مطالبته از هتر یتک از وکیتل و موکتل را دارد)      
نماینده به صرف اثبا  نمایندگی نمی تواند از بار تلهدا  قرارداد منلقده، شانه خالی کند و اصتیل  

هم که طرف اصلی قرارداد محسوب می شود و با انلقتاد قترارداد توستط نماینتده رابطته قتراردادی       
و اجتاره و حقتوق   مستقیم بین ثالث و اصیل شکل می گیرد و اثر اصتلی نقتد مثتل تملیتک در بیتع      

ناشی از نقد همچون حق حبس به اصیل و ثالث مرتبط می شود و طرفین به یکتدیگر حتق مراجلته    

 دارندد
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در نظام حقوقی انگلیس برختف نظام حقوقی  لمتان و استترالیا    1مطابق نظریه اصیل افشاء نشده
در مقابل هم متلهد بوده در صورتی که نماینده به نام اصیل ملامله نماید ثالث طرف ملامله و اصیل 

و هر یک قادر بر اقامه دنوی نلیه یکدیگر هستند و در صورتی که نماینده به نام ختویش اقتدام بته    
د در نظام حقوقی ایتران هتم برختی    2ملامله نماید ایشان در مقابل هم تلهد و حق اقامه دنوی ندارند
کتار روبترو    اللمتل  لتث را تنهتا بتا حتق    ملتقد به تلهد و مسئولیت نماینده در مقابل ثالتث هستتند و ثا  

 :Katuzian, 1998نمایند) دانند و حتی تصریح بر ندم مسئولیت و تلهد اصیل در برابر ثالث می می

p79/Skini et al, 2011: p 180      ؛ چراکه اگر اصیل قصد متلهد ستاختن ختویش داشتت بته نهتاد )

 (د Skini et al, 2011: p 180 وردد ) کاری و نمایندگی غیرمستقیم روی نمی اللمل حق
الذکر موید دیگر اینکه در ملامت  کاالیی بورس کتاال هتر چنتد     نتوه بر موارد و شواهد فوق

گیرد )برختف بورس اوراق بهتادار کته تحویتل اوراق     تحویل کاال توسط کارگزاران صور  نمی

گتردد   توستط او نمتی  هم بر نهده  نان است( و لیکن تخلف مشتری منجر به الزام وی برای تحویل 
دستتوراللمل تستویه و پایاپتای     22باشتد )متاده    دهد انفساخ و انحتل قرارداد متی  بلکه  نچه رخ می

کار در مقابل طترف قترارداد مبتنتی     اللمل ملامت  کاال(د در واقع تلهد کارگزار به ننوان یک حق
ل قترارداد کتارگزار بتا    بر انجام تلهد توسط  مر است و تخلف وی از ایفای تلهتد منجتر بته انحتت    

شود نه اینکه  مر )مشتری متخلف( ملتزم و مجبتور بته ایفتای تلهتد؛ انتم از        طرف قرارداد خود می
پرداخت وجه )در صورتی که خریدار باشد( یا تحویل کاال )در صورتی که فروشنده باشد( گترددد  

بتورس کتاال ادنتای     3این امر به نحوی است که حتی در ملامت  انجام یافتته در رینتص صتادراتی   

شدن ملامله پس از ندم ایفای تلهد توستط هتر یتک از طترفین قترارداد شتده استتد        « یکن لم کأن»
چنانچته  »، «دستتوراللمل اجرایتی رینتص صتادراتی بتورس کتاالی ایتران       » 10متاده   3مطابق تبصره 

یش انتبتار  روز تقویمی پس از پایان مهلت گشا 10خریدار نتواند از طریق کارگزار خود طی مد  
نامه بانکی نسبت به تسویه تلهدا  موضتوع ایتن متاده اقتدام نمایتد، ملاملته        اسنادی یا ارائه ضمانت

________________________________________________________________ 

1- Undisclosed principal 
2- Ibid, p 457 

جلسته ملتامتتی بتورس    »دستوراللمل اجرایی رینص صادراتی بورس کاالی ایران، رینص صتادراتی   1ماده  12به موجع بند  -3

 «دالمللی است باشد که مقصد  نها صرفا  بازار هدف بین برای ملامله کاالهایی می
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مورد نظر کأن لم یکن تلقی گردیده و کارگزار خریدار مکلف استت کلیته کارمزدهتای متللقته و     
پرداختت   درصد ارزش کاال به قیمت ملامله را به ننوان خسار  از طریق بتورس بته فروشتنده    5/2

 «دنماید

الذکر، در ملامت  بورسی ایجاب اصلی بر نهتده کتارگزاران ملاملته بته      مضاف بر شواهد فوق
کاران مشتریان خویش بوده و مشتتریان حتتی دختالتی در انلقتاد قترارداد ندارنتد و        اللمل ننوان حق

و نه مشتریان ایشتاند  باشند  کاران می اللمل بازیگران اصلی ملامت  بورسی، کارگزاران به مانند حق
تتوان دریافتت کته اطتنیته نرضته       از تلریف قرارداد در دستوراللمل ملامت  بورس کاال نیتز متی  

کننتده  ن بتوده و فاقتد ماهیتت      صرفا  انتشار  گهی در خصوص اطتنا  مربوط بته کتاال و نرضته   
ث انتستاب  ایجاب توسط فروشنده است و صرف انتستاب انتشتار اطتنیته نرضته بته فروشتنده بانت       

گیترد   گردد؛ چراکه ملامله بورسی توسط کارگزار صور  متی  ایجاب ملامت  بورسی به وی نمی

توافقی مبتنتی  »این دستوراللمل، قرارداد نبار  است از  1ماده  21و نه مشتری کارگزارد مطابق بند 
فروشتنده کته از    بر خرید و فروش مقدار ملینی کاال یا اوراق بهادار مبتنی بتر کتاال میتان خریتدار و    

بنابراین  نچه بنای قترارداد و انلقتاد   «د شود طریق کارگزاران فروشنده و خریدار در بورس انجام می
ای است پس از ثبت سفارش و انتشار اطتنیه نرضه وددد که توسط کارگزاران  گردد، مرحله  ن می

مشتتریان کتارگزاری انتم از    و تنها اقدام قابل انتستاب بته    شود سامانه ملامتتی بورس محقق میدر 
دستتوراللمل ملتامت  در    1متاده   16باشدد مطتابق بنتد    می« سفارش»فروشنده یا خریدار نبار  از 

درخواست خرید یا فروش کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاالست کته توستط   »بورس کاال، سفارش 

ست که اقدام به انجام ملامله و متلاقع این درخواست، کارگزار ا« شود مشتری به کارگزار ارایه می
 نمایدد در سامانه ملامتتی می

شود و بتا نادیتده گترفتن     با این وجود برخی به گمان اینکه ملامله توسط مشتریان بازار انجام می
 1متاده   24اند و در تلریف  ن بته بنتد    نقش کارگزاران در این فرایند، سفارش را ایجاب تلقی نموه

کته   ( در حالیEsfandiarifar, 2014: p 111اند ) رس انرکی متوسل شدهدستوراللمل  ملامت  بو

های غیرمستقیم، دو قرارداد مجزا از هم بین مشتتری   در فلالیت کارگزاری به مانند تمامی نمایندگی
گتردد کته ستخن از     و کارگزار و نیز بین کارگزار و طرف مقابتل در سیستتم ملتامتتی منلقتد متی     

کند و نه در قرارداد اول کته بته نتونی نماینتدگی      قرارداد دوم محمل پیدا میایجاب بیع به واقع در 
سفارش، درخواست خرید یا فتروش کتاال یتا اوراق بهتادار     »گرددد مطابق بند مذکور،  محسوب می
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چنین ایرادی در خصتوص قبتول در   «د شود مبتنی بر کاالست که توسط مشتری به کارگزار ارایه می
 باشدد ارد میقراردادهای بورسی هم و

متللق به کتارگزاران نیتز حتاکی از ایتن      1های ملامتتی انحصار انجام ملامت  از طریق ایستگاه
کننتده شتناخته و حقتوق و تلهتدا  ناشتی از       است که سیستم ملتامتتی صترفا  کتارگزار را ملاملته    

دانتد   دهد، متی  ملامت  را متوجه کارگزاری که ایستگاه خود را در اختیار مشتریان خویش قرار می

داند بته نحتوی کته     و رابطه بین مشتری و کارگزار را در ملامت  و تلهدا  ناشی از  ن دخیل نمی
حتی در ملامت  برخط نیز که مشتری خود با سیستم ملامتتی در ارتباط است، این کارگزار است 

هتای ناشتی    و مستئولیت  که ایستگاه ملامتتی خویش را در اختیار مشتری قرار داده و بالتبع تلهدا 
 شودد از این اقدام را متحمل می

کتار دارد از   اللمتل  هایی با حتق  صرف نظر از مباحث فوق، فلالیت کارگزار در نین حال تفاو 

و مجوزهای تأسیس و فلالیت را به ننوان نهاد مالی  2جمله اینکه کارگزار باید شخص حقوقی باشد
وی بته صتور  مستتمر تحتت نظتار  ستازمان بتورس و        ربط دریافت کند و فلالیتت   از مراجع کی

باشدد نتوه بر این کارگزاران بته لحتاا اینکته حرفته      اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررا  مربوطه 
 نها انحصاری است موظف به قبول سفارشا  مشتریان هستند، در حتالی کته چنتین تکلیفتی بترای      

هتای اخیرالتذکر تتأثیری در ماهیتت فلالیتت       کتار وجتود نتداردد بتا ایتن وجتود، تفتاو         اللمتل  حق
تتوان   کارگزاری نداشته و صرفا  اوصافی است فرنی برای  ن در بتازار سترمایه و نهایتت اینکته متی     

نموده و  ن را به ننتوان یکتی از قراردادهتای ملتین     « کارگزاری»ادنای استقتل نهاد حقوقی به نام 

 شناختددر بازار سرمایه با احکام، شرایط و  ثار خود 
 

 

________________________________________________________________ 

ایستگاه ملامتتی، پایانة ملامتتی کارگزار است که بتا ستامانة   »نامه ملامت  در بورس اوراق بهادار   یین 1ماده  27مطابق بند  -1

گوینتدد   "کد ایستگاه ملتامتتی "شود که به  ن  با کدی مشخص می "ایستگاه ملامتتی"باشدد هر  ملامتتی بورس در ارتباط می

 «دشود کارگزار با کدهای جداگانه تلریف می های ملامتتی هر ایستگاه

، اشخاص حقیقی هم مجاز به تصدی فلالیت کارگزاری بودند و لتیکن  1345مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب  -2

 به صور  ضمنی فلالیت کارگزاری را منحصر در اشخاص حقوقی کرده استد 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب 
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 نتیجه گیری:

متورد  « حقتوقی نمتل کتارگزاری و  ثتار  ن      -ماهیتت فقهتی  » از  نچه در این تحقیق با ننتوان 

 بررسی قرار گرفت، نتایج کیل قابل ککر است:
قرار متی گیترد و افشتاء    « نمایندگی» از حیث تحلیل فقهی، نمل کارگزاری مشمول ننوان کلی

تاثیری در شتکل گیتری رابطته حقتوقی مستتقیم اصتیل بتا        نشدن سمت او در رابطه با شخص ثالث، 
ثالث نمی شود و در هر حتال اصتیل مستئول تلهتدا  ناشتی از نقتد نیتز متی باشتد، در نتین حتال            
کارگزاری که به نام خود قرارداد منلقد نموده نیز در مقابتل ثالتث مستئول تلهتدا  ناشتی از نقتد       

 له داردداست و ثالث به هر دو ) اصیل و کارگزار( حق مراج

هیچ گونه وجاهتی ندارد و کتارگزار دالل  « داللی»تحلیل ماهیت نمل کارگزرای بر مبنای نهاد 

 شود، چرا که مستقیما  در انلقاد قرارداد دخیل استدمحسوب نمی

قانون مدنی نیز ستاده تترین )و نته دقیتق تترین      10تحلیل ماهیت نمل کارگزاری، بر مبنای ماده 
 تحلیل راهگشای تبیین حقوق و تلهدا  کارگزاران نخواهد بودد(تحلیل می باشد و این 

از حیث تحلیل حقوقی به زنتم نگارنتدگان متتک نمتل در تشتخیص نماینتدگی مستتقیم از          
گردد، میزان تلهدا  کارگزار در این ملامت  استتد در واقتع در صتورتی     غیرمستقیم نیز تلقی می

کتار بتر وی    اللمتل  از قراردادها باشد، اطتق حتق  که شخص کارگزار، مسئول ایفای تلهدا  ناشی
توان از نبتارا  نتامی همچتون نماینتده، نامتل و وکیتل در        فاقد ایراد است در غیر این صور  می

دستتور اللمتل    28از جملته متاده    های مربوطته  خصوص وی استفاده کرد که رجوع به دستوراللمل

در این خصتوص راهگشتا خواهتد بتود و نشتان      ملامت  قرارداد تی سهام در بورس اوراق بهادار، 
 دهنده این است که کارگزار در مقابل ثالث مسئول ایفای تلهدا  می باشدد
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