
 غالب
صل

 )ف
ب

غال
ب(

غال
ن 

نتو
وه

یِ پ
هش

ژو
ـ پ

ی 
لم

 ع
مة

نا
 

ة 
سل

سل
ی. 

رات
نش

مِ 
 نُه

ال
س

ت
یس

ب
و

ار 
 به

ل.
 او

رة
ما

 ش
م.

شت
ه

13
99

 
 
 
 

 

 کار در نظم حقوقی افغانستانتعهدات آمر در برابر کمیشن

 

 1دکتر اسداهلل رادمند نگارنده:

 چکیده

 ةلاکاار   آمار موا که بر طبق آن میان کمیشن ،یکی از اعمال تجارتی است ،کاریکمیشن
کاه باه  ی  را ییهکار متعهد است تا معاملکمیشن ،این قرارداد برمبنایگردد. کمیشن منعود می

اما در موابل آمر که دستور انجام معامله را صادر کارده اسات، ؛ اکمال برساند به است شدهسپرده
ر  هین قرارداد با ساه طارر ر باچن. که بایستی انجام دهد ،یک سلسله تعهداتی را بر عهده دارد

کاار منعواد کمیشان میاان آمار   کمیشان ةکار   شخص ثالث. نفس موا لاآمر، کمیشن ؛است
  باشد.کار میشدن کمیشنمحسوبموجب تاجر ،دادن این عملقرار که پیشة ،گرددمی

ار کر کمیشنسازی تعهدات آمر در برابساختن   برجستهر شن ،هدر نگارنده از این موضوع
دادهاا مومی قرارسایر قواعد ع  لی از ؛استصریح گنجانده نشده طوربهکه در قرارداد  ،استبوده

 ة  سابک ارا ا شدهدهیسازمان ییکتابخانهگیری از منابع گردد. این پژ هش با بهرهحاصل می
  .استتحلیلی  -مطالب، به صورت توصیفی 

ن اضار از ایاتحویق ح .شودکار انجام میکمیشن ة سیلدر کشور ما، بسیاری از معامالت به
چاون  ؛اساتهکاار پرداختنظر اهمیت دارد که به کشف   شناسایی تعهدات آمر در برابر کمیشن

کاار نز طریق کمیشا ،بنابراین ؛دهدر  با مشتری انجام نمیشان را ر به معامالتآمر بسیاری از 
 ساختن تعهدات  ی است. آن ر شن ةشود که الزمانجام می
ایان رض فاکار چه تعهاداتی دارد  این است که آمر در برابر کمیشنتحویق اساسی  سؤال

ومی شاکل مبناای قواعاد عما خارج از قارارداد طارفین   بار ،است که بسیاری از تعهدات آمر
 گیرد. می

ولب صاورت تد که بد ن ندهرا پرداخت اجرتی تشکیل میها   نتایج مهم این تحویق یافته
 ست کاه بارایاگرفته از نتایج دیگری ها   مخارج صورتطور پرداخت هزینههمین گرفته باشد؛

 کار انجام یافته است. کمیشن ة سیلرسیدن عود بهبه اکمال

 ارج.جرت   مخآمر، اُ کار، آمر، قرارداد کمیشن، تعهداتِکمیشنی: گان کلیدهواژ

                                                                              
 yahoo.com22radmand@  حووق   علوم سیاسی پوهنتون غالبِ هرات یځپوهن. عضو هیئت علمی 1

mailto:radmand22@yahoo.com
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 مقدمه
 داشتنِقرارد ردست   طررازیکگان به مشتریان هی تولیدکنندرستولید   عدم دست ةرشد فزایند

با همه  نتوانند شخصه به گانهکنندتوزیعگان   هسبب شده است تا تولیدکنند ،مشتریان از جانب دیگر
اللی، دن فر ش، گی، مأموراهجز انجام آن از طریق نمایند ییسبب چارهبدین ؛ر  شوندهخریداران ر ب

خاود  نام بهگی خود یا هگان مذکور، به فراخور موضوع نمایندهکاری   امثال آن نیست. نمایندکمیشن
 وند.شجر محسوب میکنند   به سبب انجام این کار تادیگری عمل می نام بهکارگزار    عنوانبه  یا 

باال اخاذ قی   در دیگار حساببهخود    نام بهکاران اشخاصی هستند که در این میان، کمیشن
قارارداد  سهیل انجامکاری دارای فایده ت. کمیشندارندعهدهانجام معامالتی را بر  اجرت معین،  ظیفة

ه رکان ی ما به ساکارباشد. در کمیشنبرای صاحبان کاال یا خریداران کاال می   یافتن طرر معامله
 کاار،میشاندهاد. کر  هستیم، آمر کسی است که برای انجام معامله به دیگاری مأموریات مایهر ب

  اکار باا نشود   ثالث شخصی است که کمیششخصی است که برای دیگری با ثالث  ارد معامله می
 دهد.انجام می آمر منا بهمعامله را 
 لای در  ؛اسات جزء اعمال تجارتی در نظر گرفته 19 ةکاری را در مادکمیشنتجارت،  ةناماصول

د ارت موجاوتج ةناماگر احکامی در اصول :خصوص حووق   تعهدات ناشی از آن آ رده شده است که
 گی خواهد شد.هرسید ،نباشد، در آن صورت مطابق احکام  کالت

ه کا ،گیاردییک سلسله تعهدات شکل م ،کارانعواد قرارداد کمیشن، میان آمر   کمیشن محضبه
وقی جرت یاا حوااست   آمر متعهد به پرداخت اُ شدهپذیرفتهکار متعهد به اکمال عمل در آن کمیشن

ا   همام هزینهکار متعهد است تجرت کمیشنکند. ضمن پرداخت اُپرداخت می کاراست که به کمیشن
 کهتیدرصاور ؛ایدپرداخت نم ،شودکار در راستای انجام معامله انجام میکمیشن ة سیلبهمخارجی که 

ر بار کااکمیشان ها   مخارج ناشی از قرارداد کمیشن از سوی آمر پرداخت نشود، در آن صورتهزینه
 تواند که از حق حبس استفاده نماید.می ،بودن معاملهاساس معا ضی

در ویوای کاار هایت تحدر خصوص تعهدات آمر در برابر کمیشندهد که موضوع نشان می ةپیشین
 ،شناسایمفهاومهاای حواوق تجاارت در ارتباا  باه کتااب  لای در ؛صاورت نگرفتاه اساتکشور 

 است.  نده بحث شدهککار به صورت پراحووق آمر در برابر کمیشنکار   های کمیشن لیتؤمس
تحات عناوان  ،گااه شاهید بهشاتیدر موطاع ماساتری در دانش ییهناماپایاان، ایران حووق در

العمل نوشته شده است که ایشان ابتدا به ماهیت حق، مصطفی کرد زنگنهتوسط  ،«العمل کاریحق»
کاری پرداخته کاه العملکاری   تمییز آن از سایر نهادهای حووقی مشابه پرداخته   سپس به آثار حق

العمل کاار   آمار باه بحاث   بررسای عمل کار   ر ابط طرر قرارداد یا حقالدر آن ر ابط آمر   حق
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های به صورت کلی به موضوع پرداخته   ثانیاً تمام داده نامه ا الًگرفته شده است. ایشان در این پایان
تعهدات آمر در برابر اما نگارنده صرفاً به  ؛آن بر اساس حووق ایران صورت گرفته است ةشدآ ریجمع

   از منظر حووق افغانستان به بحث   بررسی گرفته است.  کارکمیشن
طرح  ارد  ضمندکار چه تعهداتی آمر در برابر کمیشن :اصلی این است که ةلأمس ،در این تحویق
ضاابطة  آیاا  گارددگونه تعیین میهکار چجرت کمیشناُ یی چون:فرعیهای پرسشپرسش اساسی، 

ار ککمیشن در تعیین آن دخیل است یا تنها مربو  به توافق طرفین است  هرگاه در خصوص یخاص
المثال جرت  اگر اُ  ردکگونه باید تعیین هکار را چالمثل کمیشنجرتالمثل  جود نداشته باشد، اُجرتاُ

 ةالثاه اقاماه شاخص ثلیعتواند التفا ت میشده در قرارداد باشد، آیا برای مابهجرت تعیینتر از اُا  کم
 مد نظر بوده است. دعوا نماید  
ات ساختن حووق   تعهدشود، ر شنکار انجام میکمیشن ة سیلکه بسیاری اعمال آن به ییجامعه

سابت ز چه حووقی نکار نیز بداند که اها کاهش یافته   کمیشنشود که میزان اختالرها سبب میآن
ا ر شن رعهدات آمر دارد که بتواند هم ت ضر رتبررسی این موضوع از این نظر به آمر برخوردار است. 

ر دبناای آن ناشی از آن که در نظم حووقی کشاور ماا  جاود دارد کشاف   بار م سازد   هم الزامات
 ها به کار گرفته شود. نهادهای عدلی   قضایی جهت حل اختالر

  

 کارکمیشن مفهومِ

؛ شاودماینمحسوب های پسندیده کمیشن از شغل کار   عملِکمیشن ،رفی   اجتماعیعُ ازلحاظ
 ستِنخ ةدر فور کاری یکی از انواع معامالت تجارتی است کهحووقی چنین نیست. کمیشن نظر ازاما 
تجاارت:  ةناماصاول 782 ةبرمبناای مااداسات.  قرارگرفتهتجارت مورد شناسایی  ةناماصول 19 ةماد
ه بجرت یک اُ حساب صاحب معامله )آمر( در موابلنام خود   بهه را بشخصی که معامالت تجارتی »
 کاریشانمکاه در باین صااحب معاملاه   ک یی  موا له (کاریشن)کم کندیکسب معتاده اجرا م یثح

 .«شودیکمیشن( نامیده م ة)موا ل گرددیمنعود م
شاود، آمار باه یمکار انجاام یشانکمآمار    در این نوع قرارداد، بر اساس تاوافوی کاه میاان

فرانساه    . در حووقدهد تا از طرر ا ، معامله یا معامالتی را برایش انجام دهدیمکار اختیار یشنکم
گی هاینادن باه نمآکاه از  ،گی دانساتههحووق مشترک ار پایی این نوع معامله را ماهیتاً نوعی نمایند

 (.85: 1396 ؛پور فرد)عبدی غیرمستویم تعبیر کرده است
کناد: یمکار را به ایان نحاو تعریاف یشنکم، 94 ةدر حووق فرانسه، قانون تجارت فرانسه در ماد

حساب یک آمار عمال کار کسی است که به اسم خود یا تحت اسم یک شرکت تجاری، بهیشنکم»
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 ةدربردارنادکار کرده است، قرارداد کمیشان تجارت از کمیشن ةنامکه اصولبر طبق تعریفی .«کندیم
 حسااببهموابل( است. آمر در قرارداد کمیشن، شخصی است که  کار   طررِسه طرر )آمر، کمیشن

: 1375 ؛ساتوده تهارانگاردد )گردد   سود یا ضرر معامله نصیب  ی می ی قرارداد انجام   اجرا می
گار در ماورد تواناد باشاد   ا(. آمر در قرارداد کمیشن هر شخصی اعم از حویوی یاا حواوقی مای62

کاری در قالب یک شرکت تجاری قانون مجمل   نارسا اسات، در ماورد شدن فعالیت کمیشنتشکیل
آمر قرارداد کمیشن  عنوانبهتوانند آمر چنین اشکالی  جود ندارد   اشخاص خواه حویوی   حووقی می

 را منعود کنند.
مار یاا آشود که از طارر دهد   به کسی گفته میتشکیل می کاریشنکمطرر دیگر کمیشن را 

: 1399 ؛رادمنادحساب آمار منعواد کناد )نام خودش   به مأموریت یافته عودی را به ،صاحب معامله
185.) 

ر کااکمیشان کسی که معاملاه را باانامند   به طرر دیگر از قرارداد کمیشن را شخص ثالث می
 شود.گیرد گفته میکند   طرر معامله قرار میمنعود می

 

 کارکمیشنحقوق 

. بارعکس آمار نیاز در قباال 2دارد یهای لیتؤ  مس کار در برابر آمر یک سلسله تعهداتکمیشن
آمار در  کار در برابر آمار یاا تکاالیفوق کمیشنحو بهکار یک سلسله تعهداتی دارد که از آن کمیشن

 هااآن تارینمهمتعهادات مختلفای دارد کاه  کارکمیشانآمر در قباال شود. کار یاد میقبال کمیشن
چناین انجاام مأموریات هام ؛گیاردجرت است که با توجاه باه شارایطی باه ا  تعلاق مایپرداخت اُ
باه  هاابه پرداخت این هزیناه موظفباشد که آمر هایی میکاری معموالً نیازمند صرر هزینهکمیشن
پرداختاه  هااآناز یاک طور آمر تعهدات دیگری نیز دارد که در زیر به هارهمین باشد؛کار میکمیشن

 شود.می
 

 جرتپرداخت اُ

کار در صورت جرت  ی است. کمیشنپرداخت اُکار ترین تعهدات آمر در برابر کمیشنیکی از مهم
 یی را هکاار، معاملایعنی هرگاه کمیشن؛ گرددجرت میمستحق اُ ،ت خود   اجرای معاملهیانجام مأمور

جارت اُ ةرسااند، در ایان صاورت مساتحق مطالباببا شخص ثالث به انجاام باشد    عهده گرفتهبه 

                                                                              
 کار به بعد.های کمیشن لیتؤ(، انتشارات  اژه، کابل، تعهدات   مس1399) .تجارتتر ر. ک: رادمند، اسداهلل، حووق . برای معلومات بیش2
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دالیلای منجار باه نتیجاه  بربنا  لی شده؛ پیش برده بهکار کمیشن ة سیلبه لی اگر معامله  ؛گرددمی
کاار کمیشانچاون  نیاز نگردد یا عواملی در آن دخیل گردد که معامله انجام نشود، در ایان صاورت

کاه  ،شودشناخته می یمستحق اجرترساندن قرارداد انجام داده است، انجاممبنی بررا  های خودتالش
ست: بینی کرده اآن را چنین پیش 805 ةگذار در مادکه قانونچنان ؛آن آمر باشد نرسیدنِعلت به  قوع

کاه از طارر  ییهدر معاملا ،جارت را دارداُ ةباحاق مطال ،متعهاده ةبعد از اکمال معامل کار،یشنکم»
طلاب  نیاز حاق رساد،ی لی در اثر عوامل مربو  به شخص آمر به نتیجاه نم ؛اداره شده کاریشنکم
 توانادیم کاریشانکم ،مانادیعلال دیگاری عوایم م ةدرنتیجبرای معامالتی که  .جرت را دارا استاُ

 .«رر محلی تواضای جبران نمایدنظر به عُ ،زحمتی که متحمل شده ةاندازبه
 یصاخا ةا ضابطیگردد  آیا تعرفه گونه تعیین میهکار چجرت کمیشناُ :این است که سؤال اکنون

 باشد یا تنها منو  به توافق طرفین است در تعیین آن دخیل می
 
 جرتتعیین اُ ةمیزان و نحو (الف

حووق در  خورد.به چشم نمی ییمورره ،تجارت ةنامتعیین آن در اصول ةجرت   نحومیزان اُ ةدربار
ر طارفین اما اگ؛ تاختیار طرفین معامله اس به جرت در نخست،تعیین اُ ،نظیر فرانسه ،کشورهای دیگر

محال  ررخیص، عُکند. در این تشجرت را تعیین میدر این مورد سکوت کرده باشند، قاضی پر نده اُ
 تواند قرینه   معیاری برای قاضی باشد.اجرای قرارداد می

ار کاکمیشان آمار   ةهرگاه در خصوص حووق    جایب متوابلا» :آ رده که گذار افغانستانقانون
 ةنامااصاول 784 ة)ماد «گردددر آن صورت احکام مربو  به  کالت تطبیق می ،حکمی موجود نباشد

د ن باجرت یا تواند با اُعمل  کیل می :جرت چنین آ رده است کهقانون مدنی در خصوص اُ تجارت(.
 ؛شاودنداشته میجرت پدر آن صورت  کیل مستحق اُ ،جرت باشدعمل  کالت با اُاما اگر ؛ جرت باشداُ

باشد    عیین نشدهتجرتی هرگاه از سوی طرفین اُ اما ؛بینی نکرده استجرت را پیشتعیین اُ ة لی نحو
ه جرت باودق اُنماید، در آن صورت مستحعمل می یاجراجرت که  ی با اُ برآیداز عمل  کیل چنین 

ه د تبارع داشاتشود کاه  ی قصاشود. در غیر آن چنین پنداشته میالمثل در نظر گرفته میکه اجرت
بینای نین پایشچ آن راقانون مدنی  1570 ةدر ماد ،گذار کشور مار ی است که قانوناز همین؛ است

 اگار ؛گارددیم معینه جرتاُ مستحق عمل اجرای به  کیل ،باشد جرتاُ به  کالت هرگاه»کرده است: 
 مساتحق ،ایادنممی  ظیفه یاجرا جرتاُ به که باشد اشخاصی ازجمله  کیل ،باشد نشده شر  اجوره
 .«شودمی شناخته متبرع غیر آن در   مثل اجرت
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هرگاه » :د کهتوان اجرا کرقانون مدنی را می 1570 ةکار نیز همین مادجرت کمیشندر خصوص اُ
ظار نکار در شنالمثل برای کمیدر آن صورت اجرتاجرتی از سوی طرفین در نظر گرفته نشده باشد، 

یرا ز ؛ت نزدیک باشد  عدال باانصار ،تواندنمیالمثل رسد که تعیین اجرتمی به نظر. «شودگرفته می
ورت ، در آن صاباشاد است، عمال مشاابه نباوده شدهانجامممکن است در موردی که عمل کمیشن 

ه در زمیناه پرساش دیگاری کا  کار را تعیین کردکمیشنتوان حق المثل میاجرت  سیلةگونه بههچ
 شود جرت شناخته میکار مستحق اُدر چه شرایطی کمیشن :شود این است کهمطرح می
 

 جرتاُ تحققشرایط  (ب

عمال  اسات، انجاام شادهگرفتهجارت در نظار ترین شرطی که برای تحوق اُمطابق قانون، مهم
کاه  ،شاودیکار مستحق اجرت شناخته ماقانون، هنگامی کمیشناساس کار است. برکمیشن ة سیلبه

لل ع ةدرنتیجکه  آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری «عدم اجرای»  یا  «اجراشده»معامله 
رر کاه عُا خواهاد باود اجرتی کار برای اقدامات خود فوط مستحقنشده، کمیشن پذیرانجامدیگری 

 شود.المثل تعیین میتکند یا بر اساس اجرمحل معین می
 ةلابعد از اکمال معام کار،یشنکم»تجارت در مورد چنین تصریح کرده است:  ةناماصول 805 ةماد
ثر عوامال لی در ا  ؛اداره شده کاریشنکه از طرر کم ییدر معامله ،اجرت را دارد ةبحق مطال ،متعهده

 ةرنتیجدتی که برای معامال .دارا است جرت راطلب اُنیز حق رسد،یمربو  به شخص آمر به نتیجه نم
حلی رر مه عُبنظر  ،زحمتی که متحمل شده ةانداز به تواندیم کاریشنکم ،ماندیعلل دیگری عویم م
 .«تواضای جبران نماید

. تعهد 2 ؛ سیلههب. تعهد 1شوند: توسیم می د دستهنتیجه به  آ ردنِبه دست  ِتعهدات از حیث نیل
 لاوبمطه نتیجة ب را ة رسیدنگیرد که  سیلمی بر عهدهمدیون  یاین توسیم، گاه برمبنایبه نتیجه. 
. اربردکاباه د را های خوصالحیت ةدر این راه کوشش کند، جانب احتیا  نگاه دارد   هم ؛فراهم آ رد

ثابت شود  کههمیناین بنابر؛ خود رفتار کند ةدر این فرض، ا  باید مانند انسانی متعارر در شرایط  یژ
 ةه باه نتیجاشاود، هرچناد کادارد بری مای بر عهده چهآن از سایل متعارر پرداخته است،  ةبه تهی

 (.152: 1390 ؛مطلوب نرسد )کاتوزیان
این است که تعهدات اصلی عواد در  ،مخفی مانده یا در آن غفلت شده هادانچه از دید حووقآن

به  متعهدهای مختلفی مطرح است که: یا مورد فرضکند  در صورت اجرا نشدن چه  ضعیتی پیدا می
کناد: یاا د  حالت بار ز مای ،به تعهد خود عمل کرد متعهداگر  ؛کندکند   یا نمیتعهد خود عمل می

تواناد ا  را متعهد لَه نمیمطلوب حاصل نشد،  ؛ اگر نتیجةشودشود   یا نمیمطلوب حاصل می ةنتیج
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که توصیری نکرده است، یا این بیندراینکار چون کمیشن نرسیدن به هدر نهایی قرار دهد؛  لِؤمس
ست یا نیست. اگر ادهد. در این حالت نیز یا امکان الزام ا  به انجام کار تعهد خود را انجام نمیکمیشن

گیرد از متعهد می آن را دهد   هزینةکه متعهد لَه خود تعهد را انجام میشود   یا اینباشد، ا  ملزم می
چناین  789 ةله را در ماادأگذار قسمت اخیار ایان مسادهد. قانونشخص ثالث انجام می ة سیلبهیا 

کسی دیگر ممکن نباشد  ةاگر محوق باشد که اجرای موضوع کمیشن به ذریع»بینی کرده است: پیش
خاود  ةتواند از موا لانمی کارکمیشن ،  یا توسط شخص دیگر برای آمر مشکالت   خساره تولید کند

که امکان اجرای تعهد دیگر باقی نیست. در این صورت عود منفسخ   متعهاد لَاه یا این «رجوع نماید
 ةاست که به علت قو درجاییتواند برای خسارت عدم تعهد به متعهد رجوع کند. حالت سوم بحث می

نخست  جایبهشود   عوضین باید می شود. در این حالت نیز عود منفسخقاهره انجام تعهد میسر نمی
گاردد. در بحاث از . در فرضی که تعهد باه نتیجاه باشاد نیاز ایان فار ض مطارح مایبازگرددخود 

کاار در صاورتی به دیگر سخن کمیشن کار، تعهد به نتیجه است؛کاری، موضوع تعهد کمیشنکمیشن
 شده باشد   یا عدم اجرا مستند به آمر باشد. «اجرا»گردد که معامله مستحق کمیشن )اجرت( می

 :اسات کاه آمدهمزبور  ةکه در ماد ،شودتجارت نیز فهمیده می ةناماصول 786 ةاین مفهوم از ماد
صراحتاً یا ضمناً بپذیرد که عمال ماذکور را انجاام  شدهسپردهکار عملی را که به  ی هرگاه کمیشن»

دیگاری نداشاته  هعاذر موجا کهدرصورتی   اکمال نماید؛ اجرا آن رادهد، در آن صورت مکلف است 
 .3«شودباشد   آن عمل اجرا   انجام نشود مکلف به جبران خسارت به آمر پنداشته می

 است؛ گرفتهنام «همتعهد اکمال معاملة» گذار کشور ما، از کلمةاین است که قانون توجهقابل ةنکت
در حواوق فرانساه  کهلیدرحا ؛انعواد، انجام نیز شده باشد بر عال هباید  معنا است که قرارداداین بدین

خته جرت شنااُ انعواد معامله هم مستحق دریافت صرربهکار قضایی، کمیشن یبر اساس برخی از آرا
 صوص تعهدی کهکشور فرانسه در خبه که نظم حووقی ما نسبت  آیدبرمیشود. از این ماده چنین می

ر کشور گذاقانون شود کههم از این ماده چنین برداشت می یاز سوی است؛ ترکار دارد، منطویکمیشن
ملیاات ه مجموع عکمتعهد این است  منظور از اکمال معاملةچون  ؛ما تعهد به نتیجه را پذیرفته است

 انجام گردد.
ا انجاام شاود، یاکاار یاا انجاام مایکمیشن ة سیلبهانجام عمل  ،های فوقتوجه به فرضپس با

لاة معام ولای. ض مختلف تفکیک کارد: باه حصار عباید بین فر ،اما اگر معامله اجرا نشود؛ شودنمی
 تواند باشد:تر نمیبیش زیر علت چندناشی از  ه،نشداجرا

                                                                              
کاری که اجرا   اکمال نماید کمیشن ،کار مکلف است اموری را که صراحتًا   یا ضمناً قبول کرده استکمیشن»تجارت:  نامةاصول 786 . مادة3

 .«کند مجبور است خسارات آمر را جبران کندامور محوله را اجرا   انجام نمی (790   789مواد ) ةن استناد به اسباب قانونیه مندرجبد 
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تحق کار مسشنعدم اجرای معامله ناشی از علتی است که منتسب به آمر است که در این صورت، کمی. 1
 ةمتعهده حق مطالع ةملبعد از اکمال معا کارکمیشن»آ رده که:  805ة تجارت در ماد ةناماصولباشد. اجرت می

مار باه باه شاخص آ  لی در اثر عوامل مربو  ؛اداره شده کارکمیشنکه از طرر  ییهدر معامل ،اجرت را دارد
 ؛«باشداجرت را دارا می طلبحقرسد نیز نتیجه نمی

خص ثالاث شاعوامل دیگری است که ممکن است این عوامل به نشدن معامله، ناشی از علل   انجام. 2
رر محلای ه عُابازحمتی که کشیده، نظر  ةاندازبهکار کمیشن 805 ةبر اساس قسمت اخیر مادمنسوب باشد. 

واند به تکار میناین است که آیا کمیش ،گرددجا مطرح میشود. پرسشی که در اینجرت شناخته میمستحق اُ
داد باشاد، در قارار شدهتعیینجرت تر از اُالمثل ا  کماجرای معامله رجوع کرده   اگر اجرتثالث به سبب عدم 

 رد:کجا باید بین د  فرض تفکیک التفا ت علیه ثالث دعوای اقامه نماید  در اینبرای مابه

رای باار تنهاا کرسد کمیشنمی به نظرنخست: اگر عدم اکمال قرارداد مستند به فعل ثالث باشد، 
  باه نظار بایاد باشاد تواند به  ی رجوع کند. منتها باید دید که عنوان دعوای ا  چاهالتفا ت میابهم

 لیت ؤ، مساکاارکار است، عنوان دعوای کمیشاناش کمیشنرسد اگر ثالث بداند که طرر معاملهمی
د، باه قارارداجارای بینی کناد از عادم اکه پیش ،امکان برای ثالث  جود دارد که چرا ؛قراردادی باشد

دعاوای  ةقامااتواناد کاار مایاطالع باشاد، کمیشاناما اگر از سمت  ی بی؛ زندکار ضرر میکمیشن
الوقاوع ا  مشر ع   قطعای حق بهبا توصیر ثالث، ضرری  چون ؛ لیت مدنی به معنای خاص کندؤمس

 است؛  اردشده
ار کدعوای کمیشن ثالث نباشد، باشد   مستند به کاهلی قاهره ةقود م: اگر اجرای معامله به سبب 

 ثالث مرتکب توصیری نشده است. یرا؛ زمسموع نیست
نهاا کاار تیشانقاهره باشد، کم ةاین است که هرگاه عدم اجرای قرارداد مستند به قو ،فرض سوم .1

صاوص قارار خگذار در هرچند قانون دامات خود است که انجام داده است؛المثل اقمستحق اجرت
 ساکت است.کار   آمر کمیشن

 

 شدهانجاممخارج  پرداخت
 ؛شاودریح مایکار تصآمر   کمیشن ة سیلبه شدهانجامهای کاری گاهی هزینهقرارداد کمیشندر 

اطر خاد. به همین نباید انجام شو یهایهزینهکار انجام شود   چه از سوی کمیشن یهایکه چه هزینه
را  یهااییناهکار مخاارج   هزممکن است کمیشنکار کمیشن ة سیلبهاکمال تعهد  منظوربهاست که 

ه بارای کاکاار، مخاارجی را هام جارت کمیشاناالصول آمر عال ه بار پرداخات اُمتوبل گردد. علی
مر   م مأموریت آبرای انجا شدهانجاممخارج  که چرا ؛است، پرداخت کند شدهانجامدادن معامله ترتیب

 ا  صورت گرفته است. حساببه
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کی   هی پیشاهااتواناد پاولکاار مایکمیشن» :آ رده که 806 ةموضوع را در ماد گذار اینقانون
ها   نهتواند هزییمکار دهد که کمیشناین ماده نشان می. «مطالبه کند  ظیفهانجاممصارر را قبل از 

اسات  اده اینمورد این مبل ذکر در اق ةاما نکت؛ مخارج اضافی را بعد از انجام معامله نیز دریافت نماید
ر غیار دشاود، ده میباید مستند به اسناد باشد که به آمر تسلیم دا شدهانجامهای مصارر   هزینهکه 

 ،کارکمیشن»: استمزبور در مورد چنین تصریح کرده  ةنخواهد بود. ماد شدهانجامآن مستحق مخارج 
ی مطالباه کاارکمیشان ةپولی آن قبل از اکمال  ظیفکی   مصارر را با تکتههای پیشتواند پولمی
جازء  گادام در مصرر نولیاه   ،در این صورت مجبور است حسابی مستند به اسناد به آمر بدهد ،کند

 .«تواندده نمین( در آن شامل شان )مأموراجرت مستخدم لی اُ ؛داد استقابل قلم کارکمیشنمصارر 
هاا   مخاارج که در آن از هزینه ،شودنیز استفاده می 4تجارت ةناماصول 809 ةاین موضوع از ماد

جارت   کار عملی را انجام دهد که مستحق اُبر اساس این ماده هرگاه کمیشن است؛ گرفتهنامعادی 
 را پرداخت نماید. های مربو مصارر عادی است، آمر باید هزینه

وری پول ف ازمندکار نیکمیشن ة سیلبهاست که انجام آن  ییگونهبه بعضی از قراردادهای کمیشن
فی ه مبلغ کاککار پرداخت شود. در این صورت آمر مکلف است که باید از سوی کمیشن ،است ی  آن

د، در آن گیارنکاار قارار اما اگر مبلغ کافی   الزم در اختیار کمیشن؛ کار قرار دهدرا در اختیار کمیشن
 لی  ؛جام دهدامله را انکار اجازه دهد تا  ی از پول شخصی خود معصورت مکلف است که به کمیشن

رارداد قاکاار کار در خصوص پرداخت پول از طرر آمار باه کمیشانمیان آمر   کمیشن کهدرصورتی
ه باکمیشن را  ةتواند موا لکار میصورت کمیشنبینی نکرده باشد، در آنمسکوت باشد   چیزی پیش

د. فساخ نمایا کمیشان را ةموا لاتواند کاه تأدیه   پرداخت مشخص شود   می تعویق اندازد تا نحوة
اجرای مواررات  کهدرصورتی»چنین حکم کرده است:  790 ةتجارت این موضوع را در ماد ةنامصولا

ه بیان نموده باشد ک کهنایکافی نفرستاده باشد   یا  ةاندازبه ابسته به پول بوده   آمر  ،کمیشن ةموا ل
تصریح  کارکمیشنآن از طرر آمر  ةگی تأدیهونگه لی چ ؛داده شود کارکمیشنپول موتضی از طرر 

یاق را باه تعو کمیشن رجاوع   یاا اجارای موا لاه ةتواند همیشه از موا لمی کارکمیشن ،نشده باشد
 .«اندازد

 

 کارکمیشنو عدم استحقاق  مخارج (ج
کردن مخارجی برای آن، مستحق اساترداد   اکمال معامله، در صورت هزینه صرربهکار، کمیشن

جرت   شرایط تحواق آن جادا باید موضوع مخارج را از نفس اُ ،بنابراین؛ باشدمی هاآنگرفتن پسباز
                                                                              

 باشد.مستحق اخذ کمیشن   مصارر عادی می کارکمیشن ،شود اجرا( 807) ةبه ترتیب ماد کاریکمیشن ةمعامل کهدرصورتی. 4
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کار تولبای صاورت داده باشاد، اگر کمیشن :کهآید این است در این موام پیش می هنمود. پرسشی ک
اماا آیاا ایان حکام، شاامل مخاارج نیاز  از اجرت محر م اسات؛ 5تجارت ةناماصول 799 ةطبق ماد

گرفتن یاک معاملاه هزیناه شاده شدن   سارمخارج برای انجامممکن است گفته شود که باشد  می
کار محسوب تواند معامله را برای خود کمیشنمی ،کارکمیشن آمر در صورت تولبِ کهجاییازآناست، 
معوول  که چراآمر قرار نخواهد گرفت؛  حساببهگرفته نیز ارج صورتمعامله را قبول نکند، مخیا  کند؛

اما مخارج صورت گرفته برای آن معامله، برای این شاخص در  ؛برای شخصی نباشد یینیست معامله
کاه  یضمانت اجرای که چرا ست؛رسد که باید از تعلیل دست شُه نظر میب، حالبااین ؛نظر گرفته شود

گاذار در راساتای قانون ،باه دیگار ساخن یک ضمانت اجرای جزایی اسات؛ ،در این ماده آمده است
-جارت کمیشان،  ی را از اساتحواق اُامانت در خیانتاز اعمال مجازات  کار، جداکردن کمیشنمتنبه

ار از مخاارج حکمای صاادر نکارده کا لی نسبت به محر میت کمیشن ؛کاری نیز محر م کرده است
 ،امانات در خیانتاز اعمال مجازات  کار، جداکردن کمیشندر راستای متنبهگذار قانون ،بنابرایناست؛ 

جارت محر میات اُ باه لی نسبت  ؛ی نیز محر م کرده استکارکمیشندر حق ا ،  ی را از استحواق 
گذار، صریحاً که قانونجایی در توان گفتپس می ؛حکمی صادر نکرده است ها،  هزینه کار از مخارج

در بحث ماا  پس حوی مدعی داد؛باید حکم به بی، نکرده است، با توجه به اصل برا ت حکمی را بیان
داده هاای انجاامعدم  جود حکم مخالف، مستحق هزیناه ة اسطبهدر صورت تولب،  کار، حتاکمیشن

کار در صورت تولب، مسلماً ناظر بر بعد از توان گفت که محر میت کمیشنمی ،اینعال ه بر؛ باشدمی
اماا مخاارج ؛ گارددمحواق مای ،باه آمار حساابصورت انعواد معامله است   در زمان دادنِ انجام  
، مسالماً قبال از انجاام معاملاه صاورت هااآن، اما قسامتی از هاآنم تمامی یگرفته، اگر نگویصورت

شاود، ایجاد مای هاآنبودن در این موام که شک برای ما در باقیآید، حال آمر می ةگیرد   به ذممی
 آمر داد. ةین در ذمباید حکم به پایداری این دَ ،(321: 1390 ؛)محمدی مطابق اصل استصحاب

 

 حق حبس
. حابس   مشاتوات آن در معناای انددانساتهمتضاد باا تخلیاه  آن راکه  ،حبس عربی است ة اژ
کردن پوشانیدن   متوقفچنین در معانی هم ؛(19تا: بی ؛نمودن است )ابن منظورکردن   ضبطامساک

انایی هار یاک از بارت از تواما در اصطالح حووقی، ع؛ (428 تابی ؛نیز استعمال شده است )خلیل الجز

                                                                              
حساب داده    ةحویوت  رق برخالرکه به آمر خود  کاریکمیشن دهد باید با مندرجات دفاتر مطابوت داشته باشد.می کارکمیشنحساباتی را که . 5

نماید حق دهد   مصارر غیر   یا مخارج اضافه از مودار حویوی را قید مییا در این  رقه نرخ اشیا   شرایط موا الت منعوده را با سوءنیت تغییر می
 د.شو ل میؤشخصاً مس اجراشدهمطالبه اجرت ا  ساقط   از نتایج معامالت 
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طرر  کهمادامی .است کردن از انجام التزامات ناشی از عودن عود معا ضی نسبت به خودداریمتعاقدا
 (.245-244: 1395 ؛)محوق داماد رزد موابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع می

ه از آن با حووقی   قاوانین افغانساتان هایکتابکه در  ،یکی از مفاهیم حووقی است ،حق حبس
سااختن اشایاء   خارج از تسلیم، امتناع از اجرای تعهد، امتناع از ایفاء  ظاایف، جلاوگیری از خودداری

 استعمال گردیده است. ،عدم حق تواضای تسلیم تعبیر شده
ن تعریاف حاق تبعای در نظار گرفتاه   چنای ازجملاهحق حبس را  ،2368 ةگذار ما در مادقانون

. «ددگارتضمین دین بر ماال مرتاب مای منظوربهاست که  ییحق حبس مال، حق تبعی»نماید: می
قراردادها  ةنای عادالن با اجرکه اهدار متعامالبل ؛نیست هاآنتر از انعواد اهمیت اجرای قراردادها کم

از  طرریاکتنااع که منجر باه ام ،کندشود. گاهی در جریان قراردادها اختالفاتی بر ز میحاصل می
گار را هدار طرر دیا اگریابد؛ ناقص انجام می طوربهگردد   یا اجرای تعهد تسلیم یا اجرای تعهد می

توان یمکند ید میاتی که تهدحلی را برای جلوگیری از خسار کند در چنین  ضعیتی چه راهتأمین نمی
پاگیر قضاایی  ات دستباشد   بد ن تشریف تهدیدشوندهآن در اختیار  حلی که اعمال فرا راه نهاد. راه

 (.12: 1373 ؛بتواند به آن متوسل شود حق حبس است )اسپرهم
بار اعتکه در عالم عوود معا ضی است که طرفین چنین عودی تنها برای این ةازجملکمیشن   ِعود

ض آ ردن  اقعای عاوبه دستکه خواستار بل کنند؛صاحب چیزی شوند اقدام به عود یک قرارداد نمی
طلب کاار  ووقی از  یر عالم حکند که تنها دکار نیز اقدام به فعالیت برای آمر نمیباشند. کمیشنمی

 (.80: 1390 ؛ن)کاتوزیاآ رد استفاده  اقعی ببرد می به دستخواهد از اجرتی که که میبل گردد؛
ا کارد یا توان از حق حابس اساتفادهکاری میآیا در خصوص کمیشن :این است که سؤالاکنون 
 .اندکردهکلی سه نظر مطرح  صورتبهدر خصوص حق حبس  هادانخیر  حووق

 اندپنداشتهوی حمطلق، اقتضای کلیه عوود معوضی را ایجاد چنین  طوربهها داناز حووق ییدسته
مستور  ن قراردادآبودن عود، خواه قرارداد تجاری باشد   خواه نباشد، این حق را در معوض صرربه  
 (.221: 1386 ؛لنگر دی جعفریدانند )می

ند کاه دانتور میتنها در مواضعی مس آن رادانند   این حق را خالر اصل می اساساًگر هی دیگر 
 (.165: 1386 ؛باشد )شهیدی کردهاشارهبه آن  گذار صریحاًقانون

جا که پیوند نکنند   آاجرای حق تفکیک می ةبین حق حبس    ثیو ،هاداندیگر از حووق ییعده
 ةثیوا  آن رارت نامند   در غیر این صاوحق حبس می آن را ،توابل بین عوضین باشد ةارادی   رابط

 ؛کاتوزیاان)داند می الر قاعده   استثنادانند   مورد نخست را مطابق قاعده   مورد د م را خطلب می
1390 :86.) 
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بودن حق حابس در مطلاق عواود معا ضای اسات. گردد، اصلچه از عبارات فوها استنبا  میآن
را در این خصوص  ییکار مسکوت گذاشته   مادهگذار کشور این موضوع را در خصوص کمیشنقانون
 ازجمله کهجایینازآاما ؛ کار بر مال مورد معامله نمایدحق کمیشن داشتن برتوان یافت که داللت نمی

کاار در توان حق حبس را برای کمیشانعوود معا ضی است   در این خصوص منعی  جود ندارد، می
بودن ل باه جاارییرسد نظری که قا، به نظر میشدهاشارهبندی بین نظرات در موام جمعنظر گرفت. 

که معتود است حق حابس  کسآن که چرا ؛باشد ترصحیححق حبس در مطلق عوود معا ضی است، 
چرا این  ؛(81: 1390 ؛)کاتوزیان بودن عوضین استبستهطرفین از متوابل   هم ةاراد مبتنی برناشی   

 اشاخاص ةتار از عواد اجاارکاری که مصداق مبرهن عود معا ضای اسات   کمقاعده را در کمیشن
 اساتثناکه حق حابس را  هادانحووقاز  آن دستهکند  بودن عوضین است، اعمال نمیمتوابل ازلحاظ

کاه آیاا طارفین عواد  ،توانستند جواب ایان پرساش را بدهنادننیز  ،(165: 1386 ؛)شهیدی دانندمی
انتوال اعتبااری باشند   تنها به دنبال نمی هاآنبه  شدهمنتولمعا ضی، عرفاً، به دنبال کاال یا خدمات 

دیگار شااهد هایت  ،به ایان نظار باشایم لیقااگر  اشند  مسلماً پاسخ منفی است   حتابیک مال می
تواند نمی کسهیت که چرا ؛توانیم باشیم  تجارت نمی  کارکسبدر عرر   باالتر از آن در  ییمعامله

بنابراین باید پذیرفت که حق حبس ؛ برسد نظر موردقراردادی  عوضبهتضمینی داشته باشد که نهایتاً 
 58نخسات اصال  بناد درجاا اهمیات دارد کاه یک قاعده در عوود معا ضی است. ایان حاق تاا آن

های حووقی مختلف   گوناگون اسات که برآمد سیستم 1980مصوب  ،المللی کاالکنوانسیون بیع بین
 .6نیز تبلور یافت است

کار قبال کمیشن .(69ق:  1311 ؛دانند )رشتیمیفوها این حق را در مطلق عوود معا ضی جاری 
تعهاد که معاملاه انجاام شاد در آن صاورت  لی هنگامی ؛از انجام معامله حق دریافت اجرت را ندارد

شاود. بار ایان شاناخته مای شدهانجامهای جرت   هزینهکار نیز به پایان رسیده   مستحق اُکمیشن
سخن، اگر تعهد آمر دایار بار پرداخات اجارت، دیگربه ؛باشد عده   حال اساس، تعهد آمر نیز باید بی

موید به زمان خاصی   یا  قوع شرایط خاصی )مثالً آمر پرداخات اجارت را موکاول کناد باه بعاد از 
 باه  جاودکاار کار( باشد، دیگر این حق برای کمیشنتوسط کمیشن شدهخریداریفر ختن کاالهای 

پرداخت مؤجل باشد   انجام مأموریات نیاز در  مبنی برچنین در فرضی که تعهد آمر هم ؛نخواهد آمد
بودن حق حبس،  جود حق حابس قاعدهبهن یالهمان زمان سررسید، محوق گردد، با توجه به نظر قا

                                                                              
را رد زمانی بپردازد که فر شنده، کاال یا  زمان معین تأیید نماید، مکلف است آنکه خریدار ملزم نباشد که ثمن را در یک: درصورتی580. ماده 6

ریدار خرا به  اسناد آنال یا تواند کایشنده مدهد. فر کننده  اگذاری مبیع را بر اساس قرارداد یا این کنوانسیون در اختیار  ی قرار میل اسناد کنتر
 منو  به تأدیه ثمن نماید.
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 مانعشر  این است که  ،برای انجام اعمال حق حبس اما(؛ 175: 1386 ؛د ر از ذهن نیست )شهیدی
کاار موجاود مثالً اگر خیانات کمیشان موجود نباشد؛ جرتاُ ةکار برای مطالبراه کمیشن قانونی بر سر

 ةا  حوای در مطالبا اساسااًدر این فرض  که چرا ؛حبس استناد کند حق بهتواند باشد،  ی دیگر نمی
-گردد این است که در زمان اعمال حق حابس، هزیناهجا مطرح میعوض ندارد. پرسشی که در این

کاه توجه به ایانبا :توان گفت کهکیست  در پاسخ به این پرسش می ةداری کاالها بر عهدهای نگه
-پرداخت هزینه  لؤباشند   هر مالکی نیز مسکار، ملک آمر میتوسط کمیشن شدهخریداریکاالهای 

کار به استناد یک حق قانونی صورت گرفته چنین حبس مال توسط کمیشنهمهای اموال خود است. 
هاای کاالهاای پرداخت هزینه ةباشد از حکم ا لیشود که آمر مالک میاین اختیار قانونی سبب می  

 ؛شهیدیآمر است ) ةداری به عهدهای نگهرسد در این فرض، هزینهلذا به نظر می ؛خود، خارج نگردد
1386 :172). 

ام که بارای انجا یهایجرت   هزینهاُ ازجملهخود  تتمام مطالبادر قبال تواند کار میکمیشن پس
ایاان بس زماانی پاما حق ح؛ که تحت ید خود دارد، استفاده نماید یحبس اموالاز معامله کرده است، 

در مورد زماان  2375 ةهای ناشی از آن پرداخت گردد. قانون مدنی در مادجرت   هزینهکه اُ ،یابدمی
 طاابقم آن، قیمات یاا حبس مورد پرداخت با حبس حق»انتهای حق حبس چنین مورر کرده است: 

 .«شودمی منتهی قانون احکام
 یا خیر  تواند با خودش معامله کندکار میشود که آیا کمیشنمطرح می سؤالاکنون این 

 

 حق انجام معامله با خود
بااری عادد اعتتندارد    ضر رتنیست که برای تحوق عود   توافق د  اراده، تعدد  اقعی  یتردید

یت دارد ینده صاالحگی مطلق، نماهاما این تردید  جود دارد که آیا در نمایند؛ طرفین عود کافی است
واوق حه با خاود، شود که در معاملناشی می جاازاینکه خودش طرر معامله قرار گیرد  تردید مذکور 

   ن دهاد، مناافعمنافع خود را بر آن رجحار د که نماینده، است   احتمال می خطر دراصیل همیشه 
د باه ثمان الیی دارحووق اصیل را در تعارض با منفعت خود نادیده بگیرد   یا کاالیی را که قیمت باا

را در  هااآنکناد   نخطا    سوسه را برای افراد فراهم  ةکند زمینناچیز بخرد. نظام حووقی تالش می
شکل مچار فراد دُاکند تا ر ابط همین دلیل مورراتی  ضع میبه  قرار ندهد؛ اندیشیکجمعرض تولب   

 .(275: 1389 ؛)قنواتی   دیگران نشود
در  .گی را به خود بفر شد یا برای خود بخاردهتواند موضوع نماینددر این مورد که آیا نماینده می

مطلق، این اختیاار را  طوربهرسد که نظری که اما به نظر می؛ باشدموجود می نظراختالرفوه امامیه 
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پذیرند که گی خود میهگهی، معموالً افراد شخصی را به نمایند ان باشدتر صحیح ،دهدبه نماینده می
کاه مگر این ؛تواند طرر معامله قرار گیردمطلق خود می طوربهنماینده  ،بنابراین؛ دنباش اطمینان قابل

مورراتای دیاده  ،تجاارت ةنامااصاولدر نداشته باشد.  ییقانون چنین اجازه موجب بهدر قرارداد   یا 
کاه موضاوع مگار این ؛داندکار میگرفتن کمیشنشود که اصل را بر عدم امکان طرر معامله قرارمی

 807 ةکار به نحوی باشد که مظناه   قیمات مشاخص باازاری داشاته باشاد. ماادمأموریت کمیشن
ی که بیع   شرای ا راق بهاادار   یاا کارکمیشن» حکم کرده است: تجارت در مورد چنین ةناماصول
آن امر آمر موجاود  برخالر کهدرحالی ؛دارای نرخ معین در بورس   یا بازار را متعهد شده باشد ةامتع

فر شد باه حیاث را که می ئ  ش خرد به صفت بایع از مال خود اعطاتواند چیزی را که میمی ،نباشد
مجبور است که نظر به نرخ معینه بورس   یا  کارکمیشندر این صورت  ،مشتری برای خود اخذ نماید

تاریخ اجرای معاملاه  ی به این صورت به آمرکارکمیشن ةتاریخ اطالع ایفای  ظیف ،بازار حساب بدهد
 .«دشومحسوب می

د، ینای دارناکار تنها در موضوعاتی که قیمت   بهاای مشاخص   معتوجه به این ماده، کمیشنبا
 آمر دستور مخالفی نداشته باشد. کهدرصورتی همآن ،تواند با خود معامله کندمی

الر باین گردد این است که در صورت بار ز اخاتپرسش بسیار مهمی که در این موام مطرح می
دعی   چاه کار   آمر در داشتن قیمت بازاری یک کاال   نداشتن چنین  صفی، چه کسای ماکمیشن
ر ی دارد  دچه کسی باید اثبات کند کاه کااال، قیمات باازار ،یگر سخناست  به د مدعی علیهکسی 
ایان  قدامی کاه درانیافتیم   حداکثر  ،ها کسی که بر این موضوع پرداخته باشددانهای حووقنوشته

یت شریح  ضعبحث صورت گرفته است، به ترتیب آ ردن موررات قانون تجارت در این باب   بد ن ت
کاری نحث از کمیشکه انجام معامله با خود در بتوجه به اینگفته شود که باباشد. ممکن است آن می

ک ایاد  جاود یاکار اسات کاه بباشد، این کمیشنخالر اصل است   انجام معامله با خود استثنا می
ت کاه کاار اساشنرا برای کاال اثبات کند   در این دعوی، آمر، مدعی است   این کمی بازاریقیمت 

؛ رار گیردتحت تعویب ق درامانتخیانتکار ضامن کاال   یا حتی به جرم بیا رد   اال کمیشنباید دلیل 
ن نحو تعریاف ووقی بدیحاما با توجه به موررات کنونی باید این توهم را از ذهن زد د. بازار در معنای 

 «ردگیامحل تجمع کاال   اموری که ماورد معاملاه باین اشاخاص مختلاف قارار مای»گشته است: 
  را د  فرق بین ایان  اندکردهچنین بازار را به بازار آزاد   رسمی توسیم هم ؛(102: 1386 ؛)لنگر دی

 .(1102: همان)اند بیان داشته «الفساد   غیر کاالی بورسیاشیاء سریع»انجام معامله در مورد 
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 غالب

یمات قالیی یک کاکنیم   هر کاالیی که فاقد قیمت بازاری باشد پیدا نمی ،در  ضعیت کنونی ما
اشاد، کار بمیشنتحت ید ک موردنظررسد که در موقعیت فعلی اگر کاالی به نظر می پس ؛بازاری دارد

 باشد. اشکالبیانجام معامله با خود از سوی  ی، 
 

 گیرینتیجه
 ل یا آمر باهبر اساس آن اصیکه  ،است کاری از معامالت تجاریتجارت، کمیشن ةنامطبق اصول

ا دهاد تاه مایاجااز ،شاودکمیشن شناخته مای ةنام موا له در قالب قرارداد کمیشن که ب کارکمیشن
یان ا برمبنااید. جرت معین انجام دهادر موابل دریافت اُ آمرحساب  به   خودش نام بهرا  ییهمعامل

 هد.دنجام میا ،شودکه طرر معامله نامیده می ،را با شخص ثالث ییهکار معاملقرارداد، کمیشن
خات کاه پردا شود تا طبق قارارداد باه تعهادشبا اکمال انجام عمل   اجرای آن، آمر متعهد می

چه آمر ا مطابق آنرشود که قرارداد جرت میکار زمانی مستحق اُالبته کمیشن ؛یدعمل نما جرت استاُ
 شد. جود نداشته با هامناً در آن تولب   تخلف از حسابدستور داده منعود کرده   ض

 ج ناشای ازهاا   مخاارمتعهد به پرداخت هزیناهجرت است، که آمر متعهد به پرداخت اُاینضمن 
ورت گرفتاه صاتولاب   تخلاف  دهدمیکه به آمر  یهایکه در حساب لو این ،انجام معامله نیز است

 باشد.
د در هرچنا :آماد ایان اسات کاه به دسات مختلفِیکی از نتایجی دیگری که از بررسی مطالب 

 که قرارداد کمیشان ییجا لی از آن نشده است؛ گرفتهناماز حق حبس  صراحت بهتجارت  ةناماصول
ویش از هاای خاینهجرت   هزتواند در ازای دریافت اُکار میکمیشن ،بنابراین ؛از عوود معا ضی است

 که در آن تولب صورت گرفته باشد.مگر این ؛حق حبس استفاده نماید
 موضاوع را تجاارت ایان ةناماد. اصاولباشامای شانجام معامله با خوداین بحث  از نتایج دیگرِ

یمات قین شر  که تواند با خودش معامله را انجام دهد، به اکار میکه کمیشن ،بینی کرده استپیش
هد که هرگاه دجرت نشان میبودن اُهای دیگر این مواله را معلومیافتهآن در بازار معلوم   معین باشد. 

ای د  طرر مشاخص نشاده باشاد، در آن صاورت طباق احکاام قاانون  کالات، بار ةیل سبهجرت اُ
 شود.المثل در نظر گرفته میجرتکار اُکمیشن
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