اى كسانى كه ایمان آور دهاید!
اموال یكدیگر را به باطل
(و از طرق نامشروع) نخورید
مگراینكهتجارتى
با رضایت شما انجام گیرد.
ترجمه آیه  29سوره نساء
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بازارهای سرمایۀ غالب کشورهای
جهان از مزیت دو سویه بودن بازار
بهره میبرند ،بهطوری که امکان
کسب سود هم در شرایط رشد بازار و
هم در شرایط ریزش بازار وجود دارد.
زمانی که سرمایهگذار اقدام به خرید
ورقۀ بهادار میکند ،خرید وی بدین
معنی است که انتظارات وی از بازار،
رشد قیمت ورقۀ بهادار است .در سوی
مقابل ،زمانی که سرمایهگذار اقدام به
فروش ورقۀ بهاداری میکند ،انتظارات
وی از آیندۀ بازار ،کاهش قیمت ورقۀ
بهادار است .در جاییکه انتظارات
سرمایهگذار رشد یا کاهش قیمت ورقۀ
بهادار در بازار است ،در صورت وجود
نقدینگی کافی یا در اختیار داشتن ورقۀ
بهادار ،سرمایهگذار به ترتیب میتواند
اقدام به خرید یا فروش ورقۀ بهادار
نماید .اما در صورتیکه سرمایهگذار
نقدینگی کافی برای خرید ورقۀ بهادار
در اختیار نداشته باشد یا ترجیح دهد
از منابع خود برای خرید ورقۀ بهادار
استفاده نکند ،یا مالکیت ورقۀ بهادار
را برای فروش آن در اختیار نداشته
باشد یا ترجیح دهد مالکیت ورقۀ
بهادار خود را از دست ندهد ،بازارهای
مالی ،استفاده از ابزارهایی مانند خرید
اعتباری  1یا فروش استقراضی 2را در
کارگزاریها فراهم نمودهاند.
1. Buying on Margin
)2. Short Sell (Sale
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خریـد اعتبـاری و فـروش اسـتقراضی دو روی یـک
سـکهاند که با گشایش حسـاب تضمین 1در کارگزاری
و انعقـاد قـرارداد تضمیـن ،2مشتری/سـرمایهگذار ایـن
فرصـت را مییابـد تـا نسـبت بـه اخـذ تسـهیالت بـه
صـورت نقـدی بـرای خریـد سـهم (خریـد اعتبـاری)
یـا اخـذ تسـهیالت غیرنقد بـه شـکل سـهام و متعاقب ًا
فـروش فوری ورقـۀ بهادار (فـروش اسـتقراضی) اقدام
نماید.
در فرایند فروش استقراضی ،مشتری پس از افتتاح
حساب تضمین و رعایت الزامات مربوط به حداقل وجه
تضمین که در قرارداد تضمین ذکر شده است ،نسبت به
تقاضای دریافت تسهیالت به شکل سهام یا ورقۀ بهادار
اقدام مینماید .در ایجاد رابطۀ کارگزاری با مشتریان
مختلف در افتتاح حساب تضمین و ذیل قرارداد تضمین،
کارگزاری حق استفاده از سهام موجود در حساب تضمین
اشخاص مختلف جهت اعطای تسهیالت به شکل سهام

یا ورقۀ بهادار را اخذ مینماید .با ورود تقاضای فروش
استقراضی از سوی یکی از مشتریانی که دارای حساب
تضمین در کارگزاری است ،کارگزاری سهم مورد نظر
متقاضی را در حسابهای تضمین موجود نزد خود بررسی
نموده یا در صورت عدم وجود سهم در حسابهای نزد
کارگزاری ،از سایر کارگزاریها این بررسی به عمل
میآید .این موضوع اصطالح ًا «سهامیابی »3یا «وام
گرفتن »4نامیده شده است با یافتن سهم ،کارگزار
بیدرنگ اقدام به فروش سهم به نام مالک اصلی سهم
مینماید؛ اما آنچه درون کارگزاری اتفاق میافتد ،اعطای
تسهیالت در قالب قرض به متقاضی فروش استقراضی،
و فروش سهم (یا ورقۀ بهادار) پس از اعطای تسهیالت
است.
حساب تضمین متقاضی نزد کارگزاری به اندازۀ مبلغ
فروش سهم افزایش مییابد و متقاضی به تعداد سهام
فروخته شده ،مدیون کارگزاری است .همچنین حساب
1. Margin Account
2. Margin Agreement
3. The locate
4. The Borrow
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تضمین مالک اصلی سهام فروخته شده نیز به تعداد سهام
قرض گرفته شده ،بستانکار است .کارگزاری میتواند
نسبت به تخصیص سود ناشی از استقراض به عمل آمده،
به مالک اصلی سهام ،اقدام کند .کارگزاری ملزم است تا
مبلغ واریز شده به حساب تضمین متقاضی را به عنوان
وثیقه ،فریز نماید.
براساس قرارداد تضمین ،متقاضی فروش استقراضی
ملزم است در صورت درخواست مالک مبنی بر بازپسدهی
سهام ،با استفاده از مبالغ موجود در حساب تضمین ،فورا ً
نسبت به خرید سهام (یا ورقۀ بهادار) موضوع فروش
استقراضی اقدام نماید .کارگزاری میتواند در صورت عدم
تمکین متقاضی نسبت به خرید سهام و بازپسدهی آن،
رأس ًا به خرید سهام با استفاده از وجوه موجود در حساب
تضمین متقاضی اقدام کند.
با توجه به اینکه سهام فروخته شده اکنون در مالکیت
شخص جدیدی است و نام وی در فهرست سهامداران

شرکت قرار دارد ،سود سود تقسیمی سهم ،به مالک جدید
تخصیص مییابد؛ لذا در قرارداد تضمین به این نکته
اشاره شده است که در صورت فروش استقراضی سهام،
متقاضی فروش اسقراضی ملزم است مبلغی برابر با میزان
سود تقسیمی به مالک اصلی سهم پرداخت نماید .در سوی
مقابل ،بهمنظور حضور مالک اصلی در مجامع ،کارگزاری
باید ترتیبی اتخاذ نماید تا قبل از مجمع ،موقعیت فروش
استقراضی بسته شود؛ اما با توجه به اینکه ممکن است تا
قبل از مجمع ،امکان بازپسدهی سهام وجود نداشته باشد،
این ریسک در قرارداد تضمین ذکر شده و احتمال عدم
وجود سهم نیز به صاحب حساب تضمین یادآوری شده
است.
در شرایط عمومی و بدون درخواست بازپسدهی سهام از
سوی مالک اصلی ،متقاضی فروش استقراضی ،در صورت
کاهش قیمت سهم بعد از مدت مورد انتظار وی ،اقدام به

خرید سهم به قیمت پایینتر نموده و با بازپسدهی سهام،
از ما به تفاوت قیمت فروش (که در حساب تضمین فریز
شده است) با قیمت خرید ،بهرهمند میشود .اما در صورت
افزایش قیمت سهام فروخته شده ،متقاضی با خرید مجدد
سهم ،زیانی معادل ما به تفاوت قیمت خرید با قیمت فروش
متحمل خواهد شد .لذا به منظور اجتناب از زیان متقاضی
و متعاقب ًا زیان مالک اصلی برای در اختیار داشتن مالکیت
مجدد سهام ،کارگزاری موظف است در آستانۀ مشخصی از
کل ارزش وجه نقد یا سایر اوراق بهادار موجود در حساب
تضمین ،به بازخرید سهام اقدام نماید.
موقعیت فروش استقراضی همواره نباید موقعیتی باشد
که در زمان نزولی بودن بازار به کار میرود .در بسیاری از
موارد ،استفاده از موقعیت فروش استقراضی ،بهعنوان روشی
ک یا خنثیسازی پرتفوی سرمایهگذاری
برای پوشش ریس 
نیز مورد استفاده قرار میگیرد .این موضوع همان چیزی
است که اصطالح ًا بدان راهبرد «خرید-فروش  »1اطالق
شده است .لذا زمانی که فروش استقراضی صورت میگیرد،
اساس ًا سرمایهگذار در پی کاهش ریسکی است که در ورقۀ
بهادار دیگری که برای وی جذابیت دارد ،پذیرفته است.
فرآیند فروش استقراضی سه مزیت برای بازار در پی دارد:
 .1این فرآیند نقدشوندگی بازار را افزایش میدهد؛
 .2از طریق باز کردن فضا برای واکنش خرید /فروش،
برای ورقۀ بهادار این امکان را فراهم میسازد تا واکنش
بهتر و جامعتری به اخبار و رویدادها داشته باشد؛
 .3و در نهایت ،به اشخاصی که باور دارند بازار روند
اشتباهی را در پیش گرفته است ،این فرصت را میدهد تا
کسب سود کنند.
در غالب موارد ،فردی که موقعیت فروش میگیرد،
تحلیلی از صنعت یا بخش مربوطه ،شرکت و رقبای
آن نموده و متوجه شده است که این ورقۀ بهادار منبع
تأمین مالی خوبی برای سرمایهگذاری دیگری است .بدین
دلیل ،فردی که فروش استقراضی انجام میدهد ،حاضر
است برای تسهیالت غیرنقدی که دریافت میکند ،بهره
پرداخت کند .ادراک کلی سرمایهگذار این است که هزینۀ
کلی این موقعیت (شامل بهره) ریسک موقعیتهای خرید
یا مالکیتی 2وی را کاهش میدهد .همچنین ،اگر عالوه بر
اینکه ورقۀ بهادار از صنعت یا بخشی که در آن حاضر است
عمل بدتری داشته باشد ،ارزش آن نیز کاهش مییابد و
موقعیت فروش سودده نیز میشود.
1. Long-Short
2. Long Positions
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مدل عملیاتی فروش استقراضی

مراحل متعارف انجام معامالت فروش استقراضی به این ترتیب است:
 .1قرض گرفتن سهام توسط فروشنده استقراضی بهواسطه کارگزار از سهامدار اول (قرضدهنده)؛
 .2فروش سهام قرض گرفته شده در بازار؛
 .3دریافت وجه نقد ناشی از معامله و اضافه کردن ودیعه اضافی و تودیع آن به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار؛
 .4تودیع وثایق به نفع قرضدهنده؛
 .5خرید سهام از بازار حسب فراخوانی و بازگرداندن قرض توسط فروشنده استقراضی؛
 .6آزادسازی وجه تضمین.
 .2استقراض سهام
مالک اولیه سهام
(قرضدهنده)

 .1تودیع سهام نزد کارگزار

کارگزار سهام

 .5تودیع منابع در حساب تضمین

قرضگیرندة سهام

 .7آزادسازی وجه تضمین
 .4منابع نقد حاصل
از فروش سهام

 .3فروشسهام

بازار سهام

نمودار  -1مدل عملیاتی فروش استقراضی

 .6بازخرید
سهام
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انواع فروش استقراضی
به طور کلی در ادبیات متعارف مالی ،از دو نوع فروش استقراضی نام برده شده است که در ادامه به آنها
اشاره میشود.
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الف) فروش استقراضی پوشش داده نشده

1

در این نوع معامله ،متقاضی فروش استقراضی ،بدون مالکیت سهام در قالب قرض ،اقدام به فروش عنوان
سهام نموده و متعهد میشود تا مدت تسویه ،سهم فروخته شده را تهیه نموده و به مالکیت خریدار درآورد.
این اقدام متقاضی فروش استقراضی ریسک باالیی را به همراه داشته و ممکن است نتواند در مهلت مقرر
برای تسلیم سهم به خریدار ،سهم را از بازار خریداری نماید .این اقدام هر چند ریسک باالیی را به همراه
دارد ،ممکن است بازدهی باالیی را نیز برای متقاضی فروش اسقراضی به همراه داشته باشد .در برخی از
بازارهای الکترونیکی اگر فروشنده به تعهد خود عمل نکند ،اوراق بهادار به طور خودکار خریداری و تحویل
میشود .در این بازارها ،تفکیک فروش پوشش داده شده و پوشش داده نشده مشکل است.
در برخی از کشورها این نوع فروش استقراضی منع شده و یا محدود شده است .به عنوان مثال در بحران
مالی  2008آمریکا ،مقام ناظر بازار سرمایه آمریکا این نوع فروش استقراضی را ممنوع کرد .در این نوع
فروش استقراضی عم ً
ال سهمی وام گرفته نمیشود و فروش سهم بدون در اختیار داشتن سهم واقع میشود.
شکل  ،1نحوۀ انجام معامله را نشان داده است:

فاز  - 2تحویل سهام

فاز  - 1فروش استقراضی پوشش داده نشده

بازار ( فروشنده)

بازار ( فروشنده)

قیمت
جاری ارز

خرید سهام

فروشنده استقراضی سهام
به صورت پوشش داد نشده

قیمت جاری
بازار

تحویل سهام

بازار ( خریدار)

فروش سهم

بازار ( خریدار)

شکل  -1فروش استقراضی پوشش داده نشده
1. Naked Short Sell
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در فروش استقراضی پوشش داده شده ،متقاضی فروش استقراضی ،سهمی را به فروش میرساند که
آن را از کارگزاری وام گرفته و فورا ً آن را در بازار به فروش میرساند .تمام آنچه در مقدمه بدان اشاره شد،
همگی از جنس فروش استقراضی پوشش داده شده است .مراحل فروش استقراضی سهم در شکل  2نشان
داده شده است.

قرض دهنده

قرض دهنده

اجرت
استقراض

بازگرداندن سهام
فروشنده استقراضی
قیمت کنونی
بازار

خرید سهام

استقراض سهام

فروشنده استقراضی
فروش سهام

قیمت کنونی
بازار
بازار

بازار

شکل  -2فروش استقراضی پوشش داده شده

در میان آنچه بهعنوان فروش استقراضی پوشش داده شده اظهار شد ،نوعی از فروش استقراضی نیز
وجود دارد که به آن «راهبرد فروش به قصد خنثی سازی موقعیت  »2اطالق شده است .در این راهبرد
اگر سرمایهگذار بر روی سهمی عایدی داشته باشد ،میتواند از فروش استقراضی برای قفل روی عایدی،
استفاده کند .برای مثال ،فرض کنید که سرمایهگذار  100سهم شرکت  XYZرا به قیمت  50دالر خریداری
نموده است .چندین ماه میگذرد و سهم به قیمت  70دالر میرسد .سرمایهگذار تصور میکند که سهم
همچنان در بلند مدت عملکرد مناسبی خواهد داشت اما نگران گزارش سه ماهۀ شرکت به مجمع است که
اثرات منفی در پی داشته باشد (یا هر علت دیگری برای نزول احتمالی قیمت) .بهنظر میرسد که شرکت
برآوردها و پیشبینیهایی که بازار پیش از این دربارۀ عملکرد شرکت داشته است را نتوانسته برآورده نماید
م میگیرد
و لذا سرمایهگذار فکر میکند که قیمت سهم کاهش خواهد یافت .بنابراین ،سرمایهگذار تصمی 
تا  100سهم شرکت  XYZرا به قیمت  70دالر بهصورت استقراضی بفروشد .با این راهبرد ،سرمایهگذار نه
چیزی از افزایش قیمت سهم به دست میآورد و نه با کاهش قیمت چیزی از دست میدهد .موقعیت مالکانه
و فروش استقراضی یکدیگر را خنثی میکنند .این راهبرد ،از جمله راهبردهایی است که جهت پوشش
موقعیت استفاده میشود و از انواع کاربردهای مهم فروش استقراضی محسوب میشود.
1. Covered Short Selling
2. Shorting Against the Box
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فاز  - 2فرایند باز خرید

فاز  - 1فروش استقراضی
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فروش استقراضی سهم
در کشورهای اسالمی

از میان کشورهای اسالمی تنها شورای فقهی کشور مالزی فروش استقراضی را مورد بحث قرار داده
است .فروش استقراضی از باب استحسان و در قالب عقد اجاره تصحیح شده است .در صورت رضایت
مالک ،بعد از فروش مالاالجاره توسط مستأجر ،همچنان قرارداد اجاره پابرجا میماند .علی القاعده در عقد
اجاره بعد از فروش مالاالجاره توسط مستأجر ،قرارداد اجاره خود به خود پایان مییابد؛ اما با این وجود
اعضای شورای مشورتی به این نتیجه رسیدند که در مورد استقراض سهام در قالب عقد اجاره ،مستأجر
با کسب اجازه از مالک میتواند سهام مربوط را در بازار بفروشد و در پایان مدت اجاره مجددا ً آن سهام را
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بخرد و در اختیار موجر قرار دهد؛ و این قید را بر اساس قاعدۀ استحسان و
مصلحت درست دانستهاند.
چنین اجارهای از دید فقه شیعه صحیح نمیباشد و پس از فروش مالاالجاره
توسط مستأجر ،دیگر نمیتوان گفت که این اجاره هنوز پابرجا است .عالوه
بر این ،فقه شیعه قاعده استحسان که اهل تسنن از آن استفاده میکند را به
عنوان یک قاعده در استنباط احکام شرعی قبول ندارد.
در مالزی تنها سهمهایی که توسط بورس مالزی مشخص میگردد ،قابلیت
فروش استقراضی را دارند .لذا انجام عملیات فروش استقراضی بر روی تمامی
سهمهای بازار امکان پذیر نیست .همچنین ،معامالت فروش استقراضی اوراق
بدهی نیز دارای دستورالعمل مجزایی است.
1
بسیاری از کشورهای عربی و اسالمی دارای سیستم مالی دوگانه هستند
که در صورتی که نتوانند ابزارهای جدید را در بازار ابزارهای اسالمی مورد
استفاده قرار دهند ،در بازار مالی متعارف خود استفاده میکنند .کشورهای حوزه
خلیج فارس نیز اکثرا ً در بازار محصوالت متعارف خود ،تصمیم به راهاندازی
فروش استقراضی دارند.
در ایران به دلیل وجود الزامات قانونی مبنی بر منطبق با شرع بودن کلیة
امور سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،استفاده از ابزارهای مغایر با شرع در بازار
سرمایه به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی مجاز نیست .فروش استقراضی
سهام در سازوکار متعارف آن که قرضگیرندة سهام ،آن را از کارگزار استقراض
کرده و در بازار به فروش میرساند و در مرحلة بعدی با فراخوان صاحب سهام
یا اختیار خود ،همان سهام را از بازار خریداری کرده و به کارگزار صاحب
سهام بازمیگرداند با مشکل ربا مواجه است؛ بدین بیان که صاحب سهام به
شرطی سهام خود را در اختیار قرضگیرنده قرار میدهد که متناسب با مدت
زمانی که این سهم در اختیار وی بوده ،کارمزد یا بهرهای را به صاحب سهام
بپردازد یا کارگزار صاحب سهام ،خدماتی را در اختیار وی قرار دهد .بر اساس
تحلیلهای فقهی و حقوقی ،این همان قرض به شرط زیاده است که به لحاظ فقهی ربا و حرام است .از طرف
دیگر ،در صورت انجام اقدامات شرکتی نظیر افزایش سرمایه یا تقسیم سود ،قرضگیرندة سهام موظف به
جبران آن برای صاحب سهام است یعنی در صورت افزایش سرمایه و اضافه شدن تعداد سهام وی باید معادل
ارزش سهام قرضگرفته شده را به صاحب سهام برگرداند و یا در صورت تقسیم سود در دورة استقراض ،معادل
آن را به صاحب سهام برگرداند .این موارد همه مؤید آن است که سهام در دورهای که در اختیار قرضگیرنده
قرار گرفته ،تمامی منافع آن متعلق به وی است و این به لحاظ ماهیت همان عقد قرض است که اگر با شرط
زیاده باشد ،که در مدل متعارف فروش استقراضی چنین است ،در فقه اسالمی ربا است .از این رو ،کمیته فقهی
سازمان بعد از بررسی راهکارهای متعدد از جمله روش ترکیب بیع نقد و سلف ،روش ترکیب مرابحه و وعد و
روش فروش اختیاری سهام ،در نهایت به روشی جایگزین برای بازطراحی کارکردهای فروش استقراضی سهام
رسید بهنحوی که مشکل ربا در آن نباشد .این راهکار جایگزین که مبتنی بر عقد وکالت است ،فروش تعهدی
نام دارد که در ادامه ،تبیین میشود.
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بررسی فقهی فروش تعهدی
فروش تعهدی ،مبتنی بر انعقاد قرارداد وکالت همراه با شروط و تعهداتی در
ضمن آن است که به موجب آن متعهد (وکیل) ،اوراق بهادار مالک را به وکالت از
طرف وی و با شرایط ذیل میفروشد:
 .1متعهد تا سررسید معین ،هر زمان که خود اراده کند یا در دوره تعهد هر زمان که مالک
مطالبه کند ،مثل اوراق بهادار فروش رفته را برای مالک خریداری مینماید.
 .2مالک به نحو الزامآوری ،اجازه خرید اوراق بهادار فروش رفته را به متعهد تا سررسید معین
برای وی میدهد.
 .3تا زمان عودت اوراق بهادار ،مالک در هر حال حق برداشت ثمن حاصل از فروش اوراق بهادار
را ندارد؛ لکن حق سرمایهگذاری مبلغ را با شرایط خاص و به نفع خود خواهد داشت.

ش رفته را تهیه
 .4متعهد با استفاده از ثمن حاصل از فروش اوراق بهادار ،مثل اوراق بهادار فرو 
و به مالک تحویل میدهد و چنانچه ثمن کافی نبود متعهد از اموال خودش جبران میکند و
چنانچه ثمن اضافه بود ،مازاد را به عنوان حقالوکاله تملک مینماید.
 .5متعهد طبق ضوابط بورس ،وجه تضمین اولیه را میپردازد و حسب ضرورت نسبت به افزودن
وجه تضمین اقدام مینماید.
 .6هزینههای مربوط به انجام معامالت بر عهده متعهد خواهد بود.
 .7در صورت تصویب یا توزیع سود برای اوراق بهادار ،متعهد باید معادل رقم آن را به مالک
بپردازد .این رقم از محل وجه تضمین متعهد قابل تأمین و پرداخت است.
کمیته تخصصی فقهی بعد از بررسی ابعاد مختلف موضوع ،چنین جمعبندی کرد:
 .1انعقاد قرارداد فروش تعهدی بر مبنای عقد وکالت با شرایط فوق صحیح است .این عقد وکالت
در صورتی که لزوم آن ضمن عقد الزمی شرط شود ،الزمالوفاء خواهد بود.
 .2دارایی موضوع قرارداد فروش تعهدی عالوه بر سهام ،شامل اسناد خزانه اسالمی ،اوراق
مشارکت ،اوراق اجاره و اوراق مرابحه نیز است.
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تبیین مصوبه کمیته فقهی

عقد وکالت مانند عقدهاي دیگر نیاز به اعالم وی میفروشد .بنابراین در این
عقد وکالت
اراده و رضایت طرفین به انعقاد آن دارد و طرفین
«وكالت» ،در لغت به با هر لفظ و زبانى که مقصود وکالت را برساند ،فرآیند مبتنی بر قرارداد وکالت،
معناى تفويض كردن و میتوانند عقد را جارى سازند .فورش تعهدی نیز متعهد از جانب مالک دارایی
واگذار نمودن است و در مبتنی بر قرارداد وکالت شکل میگیرد و ابتدا بین پایه (سهام و دیگر اوراق) نقش
اصطالح ،عقدى است كه به متعهد و مالک اوراق قرارداد وکالت ایجاب و قبول وکیل را دارد و به وکالت از
میگردد و بعد از انعقاد قراراداد وکالت ،متعهد
موجب آن یكي از طرفين ،اقدام به فروش اوراق مالک بر طبق مفاد قراراداد طرف مالک ،نسبت به فروش
اوراق وی اقدام مینماید .در
وکالت مینماید.
طرف ديگر را براى انجام
این راستا با توجه به قرارداد
امرى نایب خود مینمايد.
وکالت و شروط ضمن آن که
بر اساس اين تعريف ،اثر عقد وكالت اعطاى نيابت
است؛ بدين معنا كه موكل اقدام وكیل را در مورد بین وکیل و مالک شرط شده است ،متعهد در ازای
انجام اعمال حقوقى ،به منزلۀ اقدام خود دانسته و به انجام امور وکالت بر طبق شروط مذکور ،مستحق
او اختيار میدهد كه به نام و حساب مو ّكل تصرفاتى گرفتن کارمزد در قالب حقالوکاله نیز خواهد شد.
را انجام دهد نه آنكه مو ّكل با وكالت براى وکیل
ايجاد سلطه و واليت مستقل بنمايد .بنابراين ،وکیل
نسبت به آثار اعمالى كه انجام میدهد ،در حكم
واسطه بوده و آن چه میکند براى مو ّكل است نه
براى خود.
در فرآیند قراردادی فروش تعهدی ،متعهد
(وکیل) ،اوراق بهادار مالک را به وکالت از طرف

ماهیت عقد وکالت

ماهیت عقد وکالت عبارت است از:
 .1عقد وکالت از جمله عقدهاي جایز است؛
 .2با فوت یا جنون یکى از طرفین ،عقد وکالت
باطل میشود؛
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 .3طرفین میتوانند در ضمن عقد الزم خارجى،
شرط کنند تا زمانى که آن عقد باقى است عقد
وکالت هم باقى باشد و طرفین حق فسخ آن را
نداشته باشند.

سال نهم  /شماره بیست و هفتم  /بهار و تابستان 1399

ارکان قرارداد وکالت

 .2از امور ممنوعه براي مو ّکل یا وکیل نباشد؛
 .3معلوم و معین باشد؛
 .4مملوك در تصرف مو ّکل باشد.
با تأمل بر روی موضوع وکالت در فرآیند فروش
تعهدی روشن میشود که مورد وکالت در این فرآیند
دارای شرایط فوق است.

الف) ایجاب و قبول :عقد وکالت مانند عقدهاي دیگر
نیاز به اعالم اراده و رضایت طرفین به انعقاد آن دارد
اقسام وکالت
و طرفین با هر لفظ و زبانى که مقصود وکالت را
وکالت بر سه نوع است:
برساند ،میتوانند عقد را جارى سازند .فورش تعهدی
 .1وکالت خاص ،در این نوع ،مورد وکالت و
نیز مبتنی بر قرارداد وکالت شکل میگیرد و ابتدا بین محدودة اختیارات وکیل معلوم است؛
متعهد و مالک اوراق قرارداد وکالت ایجاب و قبول
 .2وکالت عام ،اقسامى دارد که گفته خواهد شد؛
میگردد و بعد از انعقاد قراراداد وکالت ،متعهد اقدام
 .3وکالت مطلق ،در این نوع ،مورد وکالت و
به فروش اوراق مالک بر طبق مفاد قراراداد وکالت محدوده اختیارات مطلق است.
مینماید.
وکالت عام سه گونه است:
ب) طرفین عقد :شخصى که
 .1عام از جهت تصرف و
نایب میگیرد ،مو ّکل و نایب را
عقد وکالت مانند عقدهاي دیگر نیاز به خاص از جهت متعلق وکالت؛ به
اعالم اراده و رضایت طرفین به انعقاد آن
ّ
وکیل میگویند .وکیل و موکل دارد و طرفین با هر لفظ و زبانى که مقصود طور مثال ،گفته شود این سرمایه
باید شرایط عمومى قراردادها وکالت را برساند ،میتوانند عقد را جارى معین را هر نوع که صالح
شامل بلوغ ،عقل ،قصد و اختیار سازند .فورش تعهدی نیز مبتنی بر قرارداد میدانی استفاده کن اعم از بیع
را داشته باشند .در فرآیند فروش وکالت شکل میگیرد و ابتدا بین متعهد و
و اجاره و...
تعهدی ،صاحبان اوراق مو ّکل و مالک اوراق قرارداد وکالت ایجاب و قبول
 .2عام از جهت متعلق وکالت
میگردد و بعد از انعقاد قراراداد وکالت،
متعهد ،وکیل آنان است.
متعهد اقدام به فروش اوراق مالک بر طبق و خاص از جهت تصرف؛ به طور
ج) مورد وکالت :آنچه مورد
مفاد قراراداد وکالت مینماید.
مثال ،موکل بگوید هر آن چه از

وکالت واقع میشود باید شرایط ذیل را داشته باشد:
 .1از امورى باشد که نیابتپذیر است؛

اموال من را که صالح میدانی
بفروش.
 .3عام از جهت تصرف و متعلق
وکالت؛ به طور مثال ،موکل به هر
نوع تصرفى در جمیع اموال خود
وکالت دهد.
به نظر میرسد که در فرآیند
فروش تعهدی ،عقد وکالتی که
بین مالک و متعهد منعقد میگردد
از نوع وکالت خاص است که
محدوده مشخصی از فعالیتهای
مالی و حقوقی را ضمن آن شرط مینمایند که
عملیات وکالت در چهارچوب آن انجام شود.
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عقد وكالت عقدى جايز است و طبق نظر فقهاء و به تبع آن حقوقدانان و مادۀ « »679قانون
مدنی ،موكل ميتواند هر زمان بخواهد وكيل را عزل بنمايد مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در
ضمن عقد الزمى شرط شده باشد .توضیح بیشتر اینکه عقد جايز را ميتوان به دو روش غير قابل
انحالل گردانيد و آثار عقد الزم را بر او مترتب ساخت ،و آن در موارد زير است:
الف -وكالت وكيل ضمن عقد الزمى شرط شود
و آن به دپپپپو صورت قابل تحقق است:
 - 1وكالت وكيل به صورت شرط نتيجه ،ضمن عقد
الزم قرار داده شود كه به نفس اشتراط وكالت محقق
گردد؛

در اين صورت عقد وكالت جزء عقد الزم شده و
كسب لزوم از آن مينمايد و مادام كه عقد اصلى
باقى است شرط ضمن آن را نميتوان بر هم زد .از

آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب
میشوند که از عقد اصلی تبعیت میکنند لذا شرط
وکالت در ضمن عقد الزم نیز از عقد اصلی کسب
لزوم میکند و از حیث بقاء الزم میگردد.
چنانكه كسى خانۀ خود را بفروشد و در ضمن
آن وكالت فروشنده را براى سه سال شرط نمايد،
كه محصول باغ مشترى را جمعآورى كرده و آنچه
عايد شود از بابت ثمن برداشت كند و زائد آن را به
خريدار برگرداند .در این فرض چنانچه موكل وكيل

سال نهم  /شماره بیست و هفتم  /بهار و تابستان 1399

الزمالوفاء بودن عقد وکالت
و رشوط ضمن آن
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را از وكالت عزل نمايد آن عزل تأثير نخواهد داشت
و وكالت باقى است زيرا چنين عقد وكالتى از طرف
موكل مانند عقد الزم غير قابل انحالل ميباشد .ولى
وكيل ميتواند از وكالت استعفا دهد ،همچنانى كه
هرگاه شرط وكالت ضمن عقد الزم به نفع موكل
باشد وكيل نميتواند استعفا بدهد ولى موكل ميتواند
از حق خود صرف نظر كرده وكيل را عزل بنمايد ،زيرا
مشروطله هميشه ميتواند حق شرط را ساقط نمايد
 - 2وكالت وكيل به صورت شرط فعل ضمن عقد الزم
اگر چه مشروطعليه به اين امر رضايت ندهد.
قرار داده شود؛
بنابر آنچه گذشت هرگاه شرط وكالت در ضمن عقد
چنانكه كسى خانه خود را براى مدتى به ديگرى
الزم به نفع طرفين باشد يعنى به نفع هر يك از وكيل
اجاره دهد و بر موجر شرط شود كه مستأجر را وكيل
و موكل قرار گيرد ،هيچيك از آنها نميتواند عقد
در فروش آن خانه نمايد .موجر طبق
وكالت را منحل نمايد.
شایان ذکر است که در وكالتى چنانكه كسى خانه خود را براى مدتى به شرط ملزم است مستأجر را وكيل در
كه به صورت شرط نتيجه واقع ديگرى اجاره دهد و بر موجر شرط شود فروش خانه كند .بعضى از فقهاء بر
كه مستأجر را وكيل در فروش آن خانه
ميشود الزم نيست مدت معين نمايد .موجر طبق شرط ملزم است مستأجر این عقیدهاند كه پس از انعقاد عقد
گردد ،بلكه فردی ميتواند ديگرى را وكيل در فروش خانه كند .بعضى از وكالت طبق شرط مزبور ،موجر
را به صورت شرط نتيجه به طور فقهاء بر این عقیدهاند كه پس از انعقاد عقد ميتواند وكيل را عزل نمايد ،زيرا
وكالت طبق شرط مزبور ،موجر ميتواند
مطلق وكيل گرداند ،د ر اين صورت وكيل را عزل نمايد ،زيرا عقد وكالت به عقد وكالت به طور مستقل منعقد
شده است و رابطۀ حقوقى بين عقد
وكالت باقى است تا موضوع آن
طور مستقل منعقد شده است و رابطۀ
منتفى شود و يا به جهتى از جهات حقوقى بين عقد مزبور و عقد الزمى كه مزبور و عقد الزمى كه شرط فعل
عقد اصلى كه شرط ضمن آن شده شرط فعل در آن شده موجود نيست تا آثار در آن شده موجود نيست تا آثار عقد
عقد الزم را بدست آورد.
الزم را بدست آورد .به نظر ميرسد
منحل گردد ،زيرا عدم تعيين مدت
كه مقصود طرفين از شرط وكالت
موجب غرر نميگردد و جهل به

شرط هم نميتواند موجب فساد آن باشد.
در صورتی که چنین تصور شود كه با عدم تعيين
مدت در وكالت ،وكالت جائز مانند عقد الزم غير قابل
انحالل ميگردد و نتيجه اين امر بر خالف مقتضاى
عقد وكالت است ،گفته ميشود كه جواز و لزوم از
مقتضيات اطالق عقد ميباشند و شرط بر خالف آن،
موجب بطالن عقد نميگردد.
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ضمن عقد الزم ،توكيل مستأجر و بقاء وكالت باشد
در ضمن عقد جائزى قرار داده شود ،عقد وكالت را
و اال وكالت را به صورت شرط قرار نميدادند و به
الزم نميگرداند و هر زمان موكل ميتواند پس از بر
عبارت ديگر وكالتى كه ضمن عقد الزم ،انعقاد آن
هم زدن عقد اصلى وكيل را عزل كند و مادام كه عقد
شرط ميشود در حقيقت وكالت بالعزل است اگر چه
اصلى موجود است شرط ضمن آن الزمالوفاء ميباشد.
به اين امر تصريح نشود و مانند وكالتى است كه به
بنابراین منظور كسانى كه ميگويند قرار دادن عقد
صورت شرط نتيجه حاصل شده باشد.
وكالت به صورت شرط ضمن عقد جائز ديگر ،آن را
الزم نميگرداند و هر زمان موكل ميتواند وكيل را
ب -عدم عزل وكيل در ضمن عقد الزمى شرط
عزل نمايد ،همین است كه موكل به وسيلۀ بر هم
شود؛
زدن عقد اصلى ميتواند وكيل را عزل نمايد ،بر خالف
موردى كه شرط عدم عزل ،ضمن عقد الزم قرار گيرد
چنانكه عقد وكالت به طور مستقل واقع شود و
كه موكل نميتواند وكيل را عزل كند ،زيرا نميتواند
سپس موكل عقد الزم ديگرى مانند بيع يا اجاره و
عقد الزم اصلى را بر هم زند .بنابراين صحيح است
امثال آن منعقد نمايد و عدم عزل
چنانكه عقد وكالت به طور مستقل واقع كه گفته شود :لزوم شرط منوط بلزوم
وكيل را ضمن عقد مزبور شرط
شود و سپس موكل عقد الزم ديگرى مانند عقد خواهد بود.
كند ،در اين صورت شرط عدم
بيع يا اجاره و امثال آن منعقد نمايد و عدم نکته دیگر اینکه شرط عدم عزل
عزل ،جزء عقد الزم قرار ميگيرد و
عزل وكيل را ضمن عقد مزبور شرط كند ،وكيل ضمن عقد وكالت چنانكه
الزماالتباع خواهد بود .و در نتيجه ،در اين صورت شرط عدم عزل ،جزء عقد
الزم قرار ميگيرد و الزماالتباع خواهد كسى به ديگرى وكالت دهد و ضمن
عقد وكالت مزبور مانند صورت قبل
بود .و در نتيجه ،عقد وكالت مزبور مانند عقد مزبور شرط عدم عزل وكيل
اثر عقد الزم را پيدا مينمايد .در
صورت قبل اثر عقد الزم را پيدا مينمايد .را بنمايد ،صحيح است ،زيرا شرط
صورتى كه وكالت و يا شرط عدم در صورتى كه وكالت و يا شرط عدم عزل
مدت نداشته باشد مادام كه عقد اصلى مزبور بر خالف متقضاى عقد وكالت
عزل مدت نداشته باشد مادام كه
موجود است وكالت غير قابل عزل خواهد نميباشد ،و اال ضمن عقد ديگر نيز
عقد اصلى موجود است وكالت غير
بود و هرگاه مدت داشته باشد در اثناى صحيح نميبود .بنابراين شرط مزبور
قابل عزل خواهد بود و هرگاه مدت
مدت موكل نميتواند وكيل را عزل بنمايد .الزمالوفا خواهد بود و نتيجۀ آن لزوم
داشته باشد در اثناى مدت موكل
عقد وكالت مزبور ميباشد.
نميتواند وكيل را عزل بنمايد.
البته چنانكه از مادۀ « »552ق .م .در باب مضاربه
منظور مادۀ « »679ق .م .از كلمۀ عدم عزل در
كه ميگويد« :هرگاه در مضاربه براى تجارت مدت
عبارت «مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در
معين شده باشد ،تعيين مدت موجب لزوم عقد
ضمن عقد الزمى شرط شده باشد» عدم تحقق فسخ
نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مضارب نميتواند
است كه به صورت شرط نتيجه قرار داده شود ،و اال
معامله بكند مگر باجازۀ جديد مالك» ،استنباط
هرگاه ضمن عقد الزمى شرط شود كه موكل وكيل
ميشود نظر قانونى مدنى بر آن است كه قرار دادن
را عزل نكند يعنى به صورت شرط فعل باشد ،به عزل
مدت ضمن عقد جائز آن را الزمالوفاء نميگرداند و
از طرف موكل ،وكيل عزل ميشود و در اين صورت
هر زمان طرفين ميتوانند آن را بر هم زنند.
مشروطهله ميتواند از نظر تخلف شرط عقد الزم را
بنابراین در فرآیند قراردادی فروش تعهدی در قالب
فسخ بنمايد .در این فرض ،فرقى نميکند عقد الزمى
عقد وکالت ،میتوان هر یک از روشهای فوق که
كه منعقد شده و ضمن آن عدم عزل وكيل شرط شده
هزینه عملیاتی و اجرایی کمتری دارد را جهت الزم
است طرفش وكيل باشد يا شخص ثالث.
نمودن قرارداد وکالت استفاده نمود.
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