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تعهدات قراردادی و شیوه های جبران نقض

چکیده

معامالت بازار فیزیکی بورس های کاالیی ایران  -اعم از «بورس کاالی ایران» و «بورس انرژی» که بازار معامالت کاال و اوراق بهادار
مبتنی بر کاال (مشتقات) را تشکیل می دهند -شامل نقد ،نسیه و سلف بوده و از مقررات خاص خود تبعیت می کند .با اینکه هر سه
قسم معاملة ذکر شده از مصادیق بیع بوده و عقد تملیکی محسوب می شوند؛ لیکن جنبۀ تعهدات ناشی از این قراردادها بر تملیکی
بودن آن غلبه دارد .تعهدات ناشی از قرارداد و میزان مسئولیت هر یک از اصیل و کارگزار در این فرایند و نیز ضمانت اجرای نقض
تعهدات با استناد به مقررات حاکم بر معامالت بورسی ،به عنوان شیوه های جبران نقض این تعهدات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته
است .در این گونه معامالت ،با اینکه اصیل بهصورت غیرمستقیم در ارتباط با قرارداد است؛ لیکن در کنار کارگزار خویش همچنان
تعهداتی بر دوش دارد و حتی قادر بر ممانعت از انعقاد قرارداد و عدم تحقق آن است .در معامالت موضوع این مقاله سخنی از الزام
به تحویل مورد معامله – که قاعدة مقبول حقوق موضوعه ایران است -به میان نیامده و فسخ ،انفساخ و جبران خسارات طرف مقابل،
شیوه های جبرانی است که در مقررات بورسی بدان اشاره شده است.

کلیدواژه ها :بازار فیزیکی ،تعهدات ،خسارت ،شیوة جبران ،فسخ ،کارگزار ،نقض.

٭ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی (نویسندۀ مسئول).
٭ دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم.

S.m.shahidi@khu.ac.ir
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مقدمه

قــرارداد فاقــد ضمانــت اجــرا ،چیــزی جــز توصیــه و تعهــد
اخالقــی نیســت؛ امــری کــه بــا ذات قواعــد حقوقــی در تناقض
اســت (کاتوزیــان .)35 :1386 ،در عقــد بیــع ،به صــرف انشــاء
معاملــه ،عوضیــن بــه ملکیــت طرفیــن در آمــده و تعهــدات
فرعــی ناشــی از آن هــم به تبــع اثــر اصلــی قــرارداد ،بــر دوش
آنــان قــرار می گیــرد؛ تعهداتــی همچــون تســلیم مــورد معاملــه
(مــادة  262قانــون مدنــی) .طرفیــن معاملــه در بورس هــای
کاالیــی نیــز به تبــع انعقــاد معاملــه در ایــن بازارهــا ،تعهداتــی
از جملــه صــدور حوالــه خریــد کاال ،تحویــل کاال ،تســویه و ...
را بــر عهــده می گیرنــد .عمــل بــه تعهــدات مزبــور عــاوه بــر
اینکــه از طــرق مختلــف تضمیــن می گــردد ،دارای ضمانــت
اجرایــی نقــض هــم می باشــد کــه به نوعــی می تــوان آن را
در قالــب شــیوه های جبــران خســارات نقــض ،تحلیــل کــرد.
آنچــه در خصــوص قواعــد عمومــی قراردادهــا مبنــی
بــر تعبیــة نظــام اجــرای اجبــاری عقــود معــوض ،از طریــق
حــق حبــس مجراســت (کاتوزیــان ،)724 :1383 ،نســبت بــه
قراردادهــای بورســی منتفــی بــه نظــر می رســد؛ چراکــه شــرایط
و مقتضیــات حــق حبــس در این گونــه معامــات وجــود
نــدارد و در صــورت وجــود هــم بنــا بــر مقــررات حاکــم و
منتســب بــه ارادة متعاملیــن ســاقط اســت؛ زیــرا بــا تعییــن اجــل
بــرای انجــام هــر کــدام از تعهــدات ،حــق حبــس نیــز زایــل
می گــردد (همــان .)728 :در واقــع متعاملیــن قراردادهــای
بورســی بــا قبــول اجــل در انجــام تعهــدات ناشــی از قــرارداد
به طــور ضمنــی ،امــکان گروکشــی در تســلیم تعهــدات متقابــل
را از خویــش ســاقط نموده انــد.
نظــام اجــرای اجبــاری قراردادهــا در قواعــد عمومــی نیــز
در خصــوص معامــات بورس هــای کاالیــی مجــرا نمی باشــد
(همــان)743 :؛ چراکــه این گونــه تدابیــر زمانــی در معاملــه،
جــاری و ســاری اســت کــه بــا تخلــف هــر یــک از متعاملیــن،
اصــل تعهــد باقــی مانــده و امــکان اجــرای عیــن تعهــد موجــود
باشــد در حالــی کــه در معامــات بورســی اوالً نســبت بــه
ثمــن معامــات ،وثایــق الزمــه اخــذ گشــته و در هنــگام امتنــاع
طــرف خریــدار از محــل آن جبــران می شــود و ثانیــ ًا نســبت
بــه تحویــل مبیــع ،صــرف تخلــف فروشــنده از تحویــل پــس
از گذشــت مهلت هــای مقــرر و ثبــوت خســارات تأخیــر،
قــرارداد بــا درخواســت خریــدار فســخ گشــته و مجالــی
بــرای اجــرای عیــن تعهــد باقــی نمی مانــد .چنیــن اوصافــی در
این گونــه معامــات ریشــه در خاصیــت امنیــت و ســرعت آن
داشــته و نظــام معامالتــی بــازار ســرمایه ســعی در عــدم ورود
بــه چنیــن دعــاوی و اختالفــات در حــد امــکان دارد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه در نــوع معامــات بورس هــای کاالیــی به ویــژه
مشــتقات آتــی ،انگیــزة اصلــی متعاملیــن در امــوری غیــر از

تحویــل کاالی پایــه 1نمــود دارد در حالــی کــه در معامــات
فــوروارد 2انگیــزة خریــدار حــول محــور تحویــل گرفتــن کاال
می چرخــد کــه ایــن امــر ریشــه در بورســی یــا خــارج از
بــورس بــودن بــازار ایــن دو نــوع قــرارداد دارد (United
States General Accounting Office Report to
.)Congressional Committees, 1997, p. 19
بــا ایــن بیــان ،ضــرورت بحــث در خصــوص تعهــدات
ناشــی از قراردادهــای بورســی و نیــز ضمانــت اجــرای نقــض
ایــن گونــه تعهــدات بیــش از پیــش نمایــان شــده و اثبــات
فرضیــات فــوق و ارزیابــی پاســخ های فرضــی حائــز اهمیــت
می گــردد.

دامنۀ شمول بحث

بورس هــای کاالیــی در بــازار ســرمایه ایــران  -کــه در آن
کاالهــا یــا اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال (مشــتقات) مــورد داد و
ســتد قــرار می گیــرد -عبارت انــد از «بــورس کاالی ایــران» و
«بــورس انــرژی ایــران» .ایــن دو تشــکل خودانتظــام کــه تقریبـ ًا
از مقــررات مشــابهی تبعیــت می کننــد 3،دارای بازارهایــی
مجــزا جهــت مبادلــة کاال و اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال
هســتند .بــازار معامــات کاال بــه بــازار فیزیکــی یــا نقــدی 4و
بــازار معامــات اوراق بهــادار بــه بــازار مشــتقه 5موســوم اســت.
معاملــه و انجــام امــور تســویه در هــر یــک از بازارهــای ذکــر
شــده ،متفــاوت بــا هــم بــوده و تابــع مقــررات و قواعــد مجــزا
اســت .در بــازار فیزیکــی ،کاال به صــورت نقــد ،نســیه ،ســلف
و در بــازار مشــتقه ،اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال در قالــب آتــی،
اختیــار معاملــه ،ســلف مــوازی اســتاندارد و ســایر مشــتقات
مــورد داد و ســتد قــرار می گیــرد .در ایــن مقالــه ،صرفــ ًا بــه
بیــان قراردادهــای منعقــده در بــازار فیزیکــی و تعهــدات ناشــی
از آن و نیــز مفهــوم نقــض و شــیوه های جبــران در آن پرداختــه
می شــود و از بیــان قواعــد حاکــم بــر بــازار مشــتقه کــه مجالــی
مجــزا می طلبــد ،صــرف نظــر می گــردد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در مــادة « 4دســتورالعمل پذیــرش
کاال و اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال در بــورس انــرژی» مصــوب
1. Underlying Asset
2. Forward Contracts

 .3مقررات اصلی حاکم بر معامله و تسویه در دو بورس کاالیی عبارت اند
از «دســتورالعمل ثبت و ســپرده گذاری کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال،
تســویه و پایاپای معامالت در بورس انرژی»« ،دســتورالعمل پذیرش کاال
و اوراق بهــادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی»« ،دســتورالعمل معامالت
کاال و اوراق بهــادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی»« ،دســتورالعمل ثبت
ســفارش کاال در بورس کاالی ایران»« ،دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق
بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران»« ،دستورالعمل تسویه و پایاپای
معامالت بورس کاالی ایران» و «دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار
مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران».
4. Physical or Spot Market
5. Derivative Market

 .6مطابـق بنـد  8مادة  1دسـتورالعمل پذیـرش کاال و اوراق بهـادار مبتنی
بـر کاال در بـورس انـرژی ،کاالی خـارج از گونـه ( )Off-gradeکاالیـی
اسـت کـه مشـخصات اصلـی آن منطبق بر یکـی از کاالهای پذیرفته شـده
در بـورس می باشـد؛ لیکـن یـک یـا چنـد مشـخصة آن بـا کاالی اصلـی
متفـاوت اسـت به گونـه ای که تفـاوت مزبور موجـب تغییـر در ماهیت ،نوع
یـا کاربـرد آن نمی شـود.
 .7مطابــق بند  14مادة  1دســتورالعمل ذکر شــده ،کاالی تکمحموله ای
کاالیی است که تداوم عرضه ندارد و صرف ًا در بازار فرعی عرضه می شود.
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 1391/7/9هیئــت مدیــرة ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،
بازارهــای بــورس انــرژی منحصــر در دو بــازار ذکــر شــده
نیســت و بــازار فرعــی هم عــرض بــا بازارهــای فیزیکــی
و مشــتقه نیــز بــدان افــزوده شــده اســت .مطابــق ایــن مــاده
«بــورس انــرژی دارای ســه بــازار فیزیکــی ،مشــتقه و فرعــی
می باشــد .بــازار فیزیکــی شــامل ســه تابلــوی بــرق ،نفــت
و گاز و تابلــوی ســایر حامل هــای انــرژی و بــازار مشــتقه
شــامل ســه تابلــوی قــرارداد ســلف مــوازی اســتاندارد ،قــرارداد
آتــی و قــرارداد اختیــار معاملــه می باشــد» .بــه نظــر می رســد
کــه هم عــرض دانســتن بــازار فرعــی بــا ســایر بازارهــای
فوق الذکــر ،فاقــد مبنــای منطقــی و حقوقــی باشــد؛ چراکــه
مطابــق مــادة  25دســتورالعمل پیــش گفتــه ،بــازار فرعــی
6
بــازاری اســت کــه در آن صرفــ ًا کاالهــای خــارج از گونــه
و تــک محمولــه ای 7پذیــرش و مبادلــه می گردنــد .چنیــن
بــازاری ممکــن اســت در قالــب یکــی از انــواع بازارهــای
فیزیکــی یــا مشــتقه فعالیــت نمایــد و قســیم بــودن آن بــا دو
قســم بازارهــای اصلــی بورس هــای کاالیــی چنــدان منطبــق
بــا تقســیم بندی منســجم نیســت .ایــن در حالــی اســت کــه
ایــراد مزبــور در خصــوص بــورس کاالی ایــران وجــود نــدارد؛
چراکــه مــادة « 4دســتورالعمل پذیــرش کاال و اوراق بهــادار
مبتنــی بــر کاال در بــورس کاالی ایــران» مصــوب  1387/2/2در
ایــن زمینــه مقــرر داشــته «بــورس کاالی ایــران دارای دو بــازار
معامــات کاالی فیزیکــی و مشــتقه اســت .بــازار معامــات
کاالی فیزیکــی شــامل چنــد تابلــو از جملــه تابلــوی محصوالت
فلــزی -صنعتــی ،کشــاورزی و پتروشــیمی و بــازار مشــتقه
شــامل چنــد تابلــو از جملــه تابلــوی قــرارداد آتــی می باشــد.
پذیــرش کاال صرفـ ًا در یکــی از تابلوهــای بــازار معامالت کاالی
فیزیکــی و پذیــرش اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال ،صرفــ ًا در
یکــی از تابلوهــای بــازار مشــتقه صــورت می پذیــرد» .بــا ایــن
وجــود مقــررات بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران در اواخــر
ســال  1391بــه تصویــب مقررات گــذار بــازار ســرمایه رســید
و لیکــن اشــاره ای بــه هم عرضــی آن بــا بازارهــای فیزیکــی و
مشــتقه نشــده اســت.
بــا تمامــی تفاصیــل و صــرف نظــر از ایــراد موجــود در
رویکــرد مقررات گــذاری در زمینــة بازارهــای بورس هــای

کاالیــی ،آنچــه در ایــن مقالــه ذکــر آن ضــروری اســت،
تعییــن دامنــة شــمول مباحــث آتــی می باشــد کــه منحصــرا ً
در خصــوص بازارهــای فیزیکــی بورس هــای کاالیــی جــاری
بــوده و منصــرف از بازارهــای مشــتقه ایــن بورس هــا و نیــز
بورس هــای اوراق بهــادار و حتــی بــازار فرعــی بورس هــای
مزبــور اســت؛ چراکــه احــکام و مقــررات حوزه هــای مــورد
اشــاره ،متفــاوت از هــم هســتند بــه نحــوی کــه ایــن امــر ،در
مقــررات حاکــم بــر معاملــه و نیــز تســویه در بــورس کاالی
ایــران مــورد تصریــح قــرار گرفته اســت .مــادة « 9دســتورالعمل
معامــات کاال و اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاال در بــورس کاالی
ایــران» بــا اینکــه در مقــام شــمارش انــواع قراردادهــای قابــل
معاملــه در بــورس کاال می باشــد ،در تبصــرة  2خــود ،اذعــان
می نمایــد کــه «مقــررات معامــات بندهــای  6 ،5 ،4ایــن مــاده
(مشــتقات اعــم از آتــی ،اختیــار خریــد و اختیــار فــروش) در
دســتورالعمل های جداگانــه ای بــه تصویــب هیئــت مدیــرة
ســازمان خواهــد رســید» .دیــدگاه فــوق بــا حکــم مقــرر در
بنــد  3مــادة  14همــان دســتورالعمل نیــز تقویــت می شــود.
بدیــن تقریــر کــه مقررات گــذار پــس از بیــان احــکام و
مقــررات تســویه در خصــوص معامــات نقــد ،نســیه و ســلف
در بــورس کاال (معامــات بــازار فیزیکــی) ،تســویة مشــتقات
را موکــول بــه مقــررهای دیگــر نمــوده اســت کــه پشــتوانه ایــن
امــر در تفــاوت مــورد معاملــه در بازارهــای مختلــف ایــن
بورس هــا و نیــز تبعیــت آنــان از قواعــد خــاص خــود قــرار
دارد .به موجــب بنــد ذکــر شــده «تســویة معامــات اوراق
بهــادار مبتنــی بــر کاال از قبیــل قراردادهــای آتــی و اختیــار
معاملــه (خریــد و فــروش) ،قراردادهــای معاملــه شــده در
رینــگ صادراتــی 8و ســایر قراردادهــا طبــق دســتورالعمل های
مربــوط کــه بــه تصویــب شــورا یــا هیئــت مدیــره ســازمان،
حســب مــورد رســیده اســت ،انجــام خواهــد شــد».

تعهدات ناشی از معامله در بازار فیزیکی بورس
کاال
مــادة  9دســتورالعمل معامــات در بــورس کاالی ایــران
پنــج نــوع قــرارداد را برشــمرده اســت کــه بنــا بــر مطالــب
پیش گفتــه ،صرفـ ًا قراردادهــای نقــد ،نســیه و ســلف از مصادیق
معامــات در بازارهــای فیزیکــی اســت .قراردادهــای مزبــور
کــه از مصادیــق بیــع در حقــوق مدنــی محســوب می شــوند،
دارای اثــر اولیــه انتقــال مالکیــت مــال کلــی فی الذمــه اســت
کــه بــه همــراه خــود آثــاری همچــون تعهــد بــه تحویــل و
تســلیم مبیــع را نیــز در پــی دارد .فــارغ از ادبیــات قابــل انتقــاد

 .8ایـن معامالت تابع «دسـتورالعمل اجرایی رینـگ صادراتی بورس کاالی
ایران» می باشد.
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مقرراتگــذار در تعریــف قراردادهــای بــازار فیزیکــی ،در ایــن
قســمت بــه تعهــدات ناشــی از انعقــاد چنیــن قراردادهایــی در
بــورس اشــاره خواهــد شــد و ســپس بــه بیــان مفهــوم نقــض
ایــن تعهــدات و شــیوه های جبــران در آن پرداختــه می شــود.

تعهدات متعاملین

بــا توجــه بــه عــدم آشــنایی عمــوم ســرمایه گذاران بــه
ســازوکارهای اجرایــی معامــات در بــورس و نیــز بــا عنایت به
اینکــه ،این گونــه معامــات از طریــق ســامانه و ایســتگاه های
معامالتــی 9صــورت می پذیــرد و امــکان اختصــاص ایســتگاه
معامالتــی بــرای هــر شــخصی کــه قصــد معاملــه دارد ،وجــود
نــدارد ،مشــتریان بــازار ســرمایه مســتقیم ًا بــه عقــد قــرارداد
اقــدام نمی کننــد ،بلکــه بهصــورت غیرمســتقیم و از طریــق
کارگــزاران خویــش عمــل می نماینــد .در واقــع یکــی از
عوامــل و دالیــل غیرمســتقیم بــودن معامــات در بورس هــا
اعــم از اوراق بهــادار و کاال ،پیچیدگــی بیشــتر فضــای اقتصــادی
کشــورها در قــرن اخیــر اســت؛ به نحویکــه بــرای اشــخاص
عــادی امــکان ورود بــه چنیــن معامالتــی وجــود نداشــته
و در صــورت ورود هــم بــا اختــال در ایــن فراینــد مواجــه
می گردنــد؛ لــذا ســرمایه گذاران در ایــن نــوع سیســتم های
معامالتــی به صــرف اعطــای نیابــت عــام بــه کارگــزاران (در
قالــب عقــد وکالــت یــا حق العمــل کاری) اکتفــا کــرده و ورود
در ایــن عرصــة پیچیــده را بــر دوش آنــان می نهنــد .بدیــن
ترتیــب ،محوریــت کارگــزاران در معامــات بورســی (اعــم
از بــورس کاال و بــورس اوراق بهــادار) و غیرمســتقیم بــودن
معامــات ،مبتنــی بــر نیــاز و اعتمــاد ســرمایه گذاران بــر
عملکــرد آن هــا اســت.
بنــا بــر نوشــتة برخــی حقوق دانــان «قاعــدة کلــی در
بــورس ایــن اســت کــه خریــد و فــروش اوراق بهــادار بــه
دو دلیــل مســتقیم ًا از ســوی طرفیــن اصلــی معاملــه انجــام
نمی شــود؛ دلیــل اول ،بــه جهــت حرفــه ای بــودن کار و
تشــریفاتی بــودن معامــات و اینکــه ایــن معامــات در تــاالر
بــورس انجــام می شــود و مکانیســم دقیــق و ســریعی دارد
و اشــخاص عــادی از عهــدة آن بــر نمی آینــد ،بلکــه تنهــا
کارگــزاران بــورس می تواننــد در آن شــرایط بــا دقــت و
 .9مطابق بند  15مادة  1دســتورالعمل معامــات در بورس کاال و نیز بند
 26مــادة  1آیین نامه معامالت در شــرکت بورس اوراق بهادار «ســامانه
معامالتی ،سیستم رایانه ای است که دریافت سفارش های خرید و فروش،
تطبیق ســفارش ها و در نهایت انجام معامالت از طریق آن انجام می شود».
همچنین به موجب بند  27این آیین نامه «ایستگاه معامالتی ،پایانه معامالتی
کارگزار است که با سامانه معامالتی بورس در ارتباط می باشد .هر ایستگاه
معامالتی با کدی مشــخص می شود که به آن کد ایستگاه معامالتی گویند.
ایستگاه های معامالتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف می شود».
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ســرعت مناســب معاملــه را انجــام دهنــد .دلیــل دوم آن اســت
کــه در بــورس و بــازار ســرمایه ،اصــوالً هویــت معامله گــران
اصلــی بایــد مخفــی بمانــد و بــه همیــن دلیــل معاملــه از ســوی
کارگــزاران آن هــا انجــام می شــود» (عبدی پــور)202 :1391 ،؛
بنابرایــن طرفیــن یــک قــرارداد بیــع بورســی عبــارت از کارگزار
خریــدار و کارگــزار فروشــنده خواهنــد بــود .بــه همیــن اعتبــار
هــم تعهــدات ناشــی از قــرارداد به طــور مســتقیم و در ابتــدا بــر
عهــدة کارگــزاران و به صــورت غیرمســتقیم و در چارچــوب
مقــررات حق العمــل کاری و توافقــات طرفیــن ،بــر عهــدة
مشــتریان قــرار می گیــرد (تهرانــی64 :1384 ،؛ اســکینی:1385 ،
.)77
با این حال رویکرد نظام های حقوقی نسبت به میزان مسئولیت
نمایندة غیرمستقیم 10و اصیل 11در خصوص معامالت صورت
گرفته برای وی متفاوت است (Lando, O. & Beale, H.,
 2000, p.22محقق داماد و منش زاده278 :1389 ،؛ احمدوند و
همکاران )341 :1385 ،و لیکن در بورس کاالی ایران در برخی
مقررات ،تعهداتی بر عهدة مشتریان گذاشته شده است و حتی در
مواردی ،عملکرد آنان اصل معامله را در معرض تزلزل قرار داده
است که قابل بررسی و تحلیل می باشد .در این قسمت بهتر است
ابتدا به بیان تعهداتی که از بیع بورسی بر عهدة مشتریان اصیل
قرار می گیرد ،پرداخته شود و سپس تعهدات کارگزاران بورسی
مورد اشاره قرار گیرد.

تعهدات مشتریان

همان گونــه کــه گفتــه شــد ،در برخــی از مقــررات حاکــم
بــر معامــات در بــورس کاالی ایــران ،مشــتریان کارگــزاران
نیــز درگیــر قــرارداد اصلــی شــده و دارای حقــوق و تعهداتــی
هســتند .بدیــن لحــاظ ابتــدا بــه بیــان الزامــات حاکــم بــر
مشــتریان اعــم از خریــدار و فروشــنده پرداختیــم و ســپس بــه
تعهــدات کارگــزاران ایــن معامــات اشــاره می نماییــم.

تعهدات خریدار

اولیــن الزامــی کــه بــر عهــدة خریــداران بــورس کاال قــرار
داده شــده اســت ،عبــارت از پرداخــت پیش پرداخــت موضــوع
دســتورالعمل ثبــت ســفارش کاال اســت .به موجــب مــادة  7ایــن
دســتورالعمل ،اخــذ و ثبــت ســفارش خریــد از مشــتری توســط
کارگــزاران منــوط بــه واریــز حداقــل ده درصــد بهــای تقریبــی
معاملــه به عنــوان «پیش پرداخــت خریــد» می باشــد کــه ایــن
مبلــغ حســب شــرایط بــازار قابــل افزایــش تــا صــد درصــد
بهــای تقریبــی معاملــه ،توســط بــورس کاال اســت (تبصــرة
 1مــادة  7دســتورالعمل ثبــت ســفارش) .ایــن وجــوه ،محلــی
10. Indirect Representative
11. Principal

تعهدات فروشنده

قبــل از بیــان تعهــدات فروشــنده بهتــر اســت ابتــدا بــه معرفــی
فروشــنده در بورس هــای کاالیــی پرداختــه شــود؛ چراکــه در
دســتورالعمل های معامــات و تســویه آن هــا ،در مــوارد متعــدد
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بــرای جبــران خســارات ناشــی از تأخیــر در تســویه یــا عــدم
تســویه معامــات در بــورس می باشــد .به موجــب مــادة 17
دســتورالعمل تســویه در بــورس کاال «پرداخــت خســارت های
ذکــر شــده و ســایر هزینه هــای مصــوب در مــواد  15و 16
توســط کارگــزار خریــدار ،از محــل پیش پرداخــت خریــداران
پرداخــت می گــردد »...و «در صــورت عــدم دریافــت
پیش پرداخــت از خریــداران ،کارگــزار خریــدار رأس ـ ًا مکلــف
بــه پرداخــت خســارت ها و ســایر هزینه هــای مصــوب در
مــواد ذکــر شــده می باشــد» (بنــد اخیــر مــادة  17دســتورالعمل
تســویه و پایاپــای در معامــات بــورس کاال).
پرداخــت مابقــی مبلــغ قــرارداد پــس از ثبــت ســفارش
و خریــد بــرای مشــتری ،تعهــد بعــدی وی در قبــال اتــاق
پایاپــای می باشــد .ضمانــت اجرایــی تخلــف مشــتری از ایــن
تکلیــف قابــل تأمــل بــه نظــر می رســد .به موجــب مــادة 9
دســتورالعمل ثبــت ســفارش «چنانچــه خریــدار پــس از اعمــال
ســفارش توســط کارگــزار خریــدار ،از پرداخــت الباقــی وجـــه
موضـــوع ســفارش ،ظــرف مهلــت مقــرر خــودداری نمایــد،
معاملــه مــورد نظــر محقــق نشـــده و کارگــزار خریــدار ،کلیــۀ
کارمزدهــای انجــام معاملــه را از محــل پیش دریافــت مشــتری
یــا اعتبــار اعطایــی بــه وی کســر و فروشــنده بــرای مطالبــة
خســارات وارده بــه خــود ،بــه کانــون کارگــزاران مراجعــه
خواهــد کــرد» .در واقــع ســخن از «عــدم تحقق معاملــه» ،پس از
پایــان جلســة رســمی معامالتــی به صــرف تخلــف مشــتری از
پرداخــت مابقــی مبلــغ قــرارداد ،بــا قطعیــت معامــات بورســی
در تعــارض اســت؛ چراکــه معامــات پــس از تأییــد ناظــر و یــا
مدیــر عامــل بــورس کاال قطعــی شــده و وارد مرحلــة تســویه
می گــردد؛ عــاوه بــر ایــن ،جعــل ضمانــت اجرایــی «عــدم
تحقــق معاملــه» بــا ایــن ایــراد مواجــه اســت کــه علی القاعــده
کارگــزاران بــورس کاال پــس از اجــرای ســفارش ،در راســتای
تســریع و ایجــاد اطمینــان در بــازار ،مســئولیت انجــام معاملــه و
پرداخــت خســارات ناشــی از نقــض آن را بــر عهــده گرفتــه و
خریــدار اصیــل دخالــت مســتقیمی در فراینــد انعقــاد و اجــرای
معاملــه نخواهــد داشــت؛ لیکــن ایــن مــاده نقــش خریــدار
اصیــل و تأثیــر مســتقیم وی در معامــات بــورس کاال را
پررنــگ جلــوه داده و وضعیــت حقوقــی معاملــه را بــه ارادة وی
گــره زده اســت؛ حــال آنکــه فروشــنده هنــگام معاملــه ،توجهــی
بــه خریــدار و میــزان اعتبــار وی نداشــته و کارگــزار خریــدار
را طــرف معاملــه می دانــد؛ امــری کــه در قواعــد مربــوط بــه
حق العمــل کاری نیــز حاکــم اســت.

از «فروشــنده»« ،عرضه کننــده» و «تولیدکننــده» نــام بــرده شــده
اســت و خواننــده را بــا ایــن ابهــام روبــه رو می ســازد کــه آیــا
همــة ایــن اشــخاص ،واحــد هســتند یــا هر یــک بــا کارکردهای
متفــاوت در بــورس و معامــات آن دخیــل می باشــند؟ بــه نظــر
می رســد کــه منظــور از «فروشــنده» و «تولیدکننــده» در ایــن
مقــررات ،واحــد باشــد؛ زیــرا هــر تولیدکننــده ای بــا هــدف
فــروش کاالی خــود وارد بــازار بــورس شــده و بــه دنبــال
خریــدار محصــوالت خویــش می باشــد .عــاوه بــر ایــن در
مقــررات مزبــور ،ایــن دو شــخص در کنــار هــم و هم عــرض
هــم قــرار ندارنــد تــا تصــور تقابــل و یــا تغایــر آن هــا نیــز
صحیــح باشــد .لیکــن در خصــوص اینکــه «تولیدکننــده» غیــر
از «عرضه کننــده» هســت یــا نــه؛ پاســخ مثبــت اســت و لیکــن
مبنــای قانونــی بــرای ایــن تغایــر کــه صراحتــ ًا عرضه کننــده
را در کنــار ســایر فعــاالن بــازار بــورس کاال معرفــی نمایــد،
مشــاهده نمی شــود .بــا ایــن حــال در بنــد  7مــادة 11
دســتورالعمل معامــات کاال ،یکــی از اطالعــات الزم بــرای
انتشــار اطالعیــة عرضــه« ،نــام عرضه کننــده و تولیدکننــده» ذکــر
گردیــده اســت کــه حاکــی از رگه هایــی از چنیــن دیــدگاه یــا
پیش بینــی واضــع مقــررات می باشــد؛ علی رغــم ایــراد اخیــر
در خصــوص بــورس کاال ،بــه تفکیــک بیــن عرضه کننــده و
تولیدکننــده در بنــد  20مــاده  1دســتورالعمل تســویه بــورس
انــرژی تصریــح گشــته اســت .ایــن بنــد در تعریــف عبــارت
«ثبــت کاالی عرضه کننــده» مقــرر داشــته کــه «عبــارت اســت از
ثبــت کاال و عرضه کننــدة آن و همچنیــن در صــورت تفــاوت
عرضه کننــده و تولیدکننــده ،ثبــت اطالعــات تولیدکننــدة کاال».
بدیــن ترتیــب ،عــدم اشــاره بــه تفــاوت ایــن دو در بــورس کاال
را می تــوان حمــل بــر تســامح کــرد کــه در مقــررات مربوطــه
بــدان تصریــح نشــده اســت .در هــر صــورت ،شــایان اذعــان
اســت کــه چنیــن رویــه ای مخصوص ـ ًا بــا حضــور کارگــزاران
مختــص ایــن امــر ،زائــد و قابــل انتقــاد بــه نظــر می رســد؛
چراکــه فروشــنده یــا تولیدکننــده ،می توانــد از همــان مجــرای
کارگــزاران وارد عرصــة معامــات بــورس گشــته و منویــات
خویــش را از طریــق آنــان بــه منصــة ظهــور برســاند .در واقــع
چنیــن وســاطت هایی مــازاد بــر اصــل نیابــت و وســاطت در
بورس هــا ،زائــد و قابــل حــذف اســت.
تعهداتــی را کــه می تــوان بــرای فروشــنده و عرضه کننــده
در دســتورالعمل های مربــوط برشــمرد عبارت انــد از -1
تکمیــل فــرم ســفارش فــروش توســط عرضه کننــده (مــادة 11
دســتورالعمل معامــات)  -2تعهــد بــه عرضــة کاال در بــورس
پــس از انتشــار اطالعیــة عرضــه (مــادة  15دســتورالعمل
معامــات)  -3تعهــد بــه عرضــه بــه قیمــت پایــه توســط
عرضه کننــده (مــادة  24دســتورالعمل معامــات)  -4عرضــة
مجــدد توســط عرضه کننــده در صــورت عــدم تحقــق معاملــه
و وجــود متقاضــی خریــد.
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عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده ،در دســتورالعمل تســویه در
بــورس کاال هــم مــواردی بــه شــرح آتــی جــزو حقــوق و
تعهــدات فروشــنده محســوب می شــود -1 :تأییــد اســناد در
تســویة اعتبــاری (بنــد  2مــادة  -2 )13اعــام و تأییــد اســناد
قابــل قبــول در معامــات نســیه (بنــد  2مــادة  -3 )14دریافــت
خســارت انفســاخ معامــات یــا تأخیــر در تســویه آن (مــواد
 15و  -4 )16تفویــض اختیــار صــدور حوالــة خریــد کاال بــه
کارگــزار (تبصــره  2مــادة  -5 )20دریافــت وجــوه معاملــه بعــد
از صــدور حوالــة خریــد (مــادة  -6 )21پرداخــت خســارت
انفســاخ معاملــه ناشــی از عــدم صــدور حوالــة خریــد (بنــد 1
مــادة  -7 )22تحویــل کاال در محــدودة تلورانــس مجــاز (مــادة
 -8 )23پرداخــت خســارت فســخ و تأخیــر در تحویــل (مــواد
 25و  -9 )26پایبنــدی بــه شــرایط اعالمــی در زمــان معاملــه
(مــادة  -10 )28ارائــة مســتندات مربــوط بــه تحویــل کاال بــه
اتــاق پایاپــای و کارگــزار خــود (مــادة .)29
گفتــه شــد کــه تحویــل کاال در محــدودة تلورانــس مجــاز
تحویــل ،یکــی از تعهــدات فروشــنده میباشــد .مطابــق
مــادة  23دســتورالعمل تســویة بــورس کاال «فروشــنده مکلــف
اســت کاالی معاملــه شــده را در محــدودة تلورانــس تحویــل
مجــاز ،بــه خریــدار تحویــل دهــد» .بــا ایــن وجــود در مــادة
 19همیــن دســتورالعمل مقــرر شــده کــه «تحویــل کاالی
موضــوع قراردادهــای نقــد ،نســیه و ســلف طبــق زمــان تحویــل
اعــام شــده در اطالعیــة عرضــه توســط کارگــزار فروشــنده
انجــام می گیــرد» .همان گونــه کــه مشــهود اســت ،مفــاد ایــن
دو مــاده در خصــوص اینکــه تحویــل کاال بــر عهــدة شــخص
فروشــنده اســت یــا کارگــزار وی ،متعــارض می باشــد.
آنچــه بــا واقــع منطبــق اســت ،اینکــه در عمــل ،تحویــل کاال
توســط فروشــنده صــورت می پذیــرد و لیکــن آنچــه مطابــق
بــا الزامــات عــام بورســی بــوده و منطبــق بــا قواعــد حاکــم
بــر نهــاد «حق العمــل کاری» اســت ،متعهــد بــه تحویــل کاال،
بایســتی کارگــزار باشــد ،هرچنــد کــه امــکان احالــة خریــدار
بــه فروشــنده نیــز بــرای رفــع اشــکال ،خالــی از فایــده نیســت.
بــا ایــن وجــود ،بــا عنایــت بــه موقعیــت ویــژه کارگــزاری در
بــورس کاال آن هــم در خصــوص بــازار فیزیکــی آن کــه بــه
دور از اســتانداردهای الزمــه می باشــد ،متعهــد بــودن شــخص
فروشــنده بــرای تحویــل بــه دور از انتظــار نیســت.
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پــس از بیــان مختصــری از تعهــدات طرفیــن اصلــی
قراردادهــای بورســی ،مناســب اســت بــه تعهــدات کارگــزاران
یــا عامــان فعــال در ایــن حــوزه نیــز اشــاره کنیــم .بــا عنایــت
بــه ایــن امــر کــه ماهیــت فعالیــت کارگــزاران بــورس کاال را بــر
حق العمــل کاری بنــا مینهیــم ،مطابــق عمومــات چنیــن عملــی،
شــخص حق العمــل کار اســت کــه ملــزم بــه ایفــای تعهــدات
در مقابــل طــرف معاملــة خویــش می باشــد؛ امــری کــه در

مقــررات معامالتــی مختلــف بــدان اشــارت شــده اســت؛ از
جملــه اینکــه در مــادة  79دســتورالعمل تســویة بــورس انــرژی
در خصــوص مســئولیت کارگــزاران چنیــن مقــرر شــده اســت
کــه «کارگــزار مســئولیت ایفــای تعهــدات مشــتریان در مقابــل
اتــاق پایاپــای را بــه شــرحی کــه در ایــن دســتورالعمل ذکــر
شــده اســت ،بــر عهــده دارد» .شــایان ذکــر اســت کــه در مــادة
 3:301اصــول حاکــم بــر حقــوق قراردادهــای اروپــا ،ملتزمیــن
قراردادهــای واســطه گری کــه در آن نامــی از اصیــل بــرده
نشــده باشــد ،عبارت انــد از واســط و طــرف معاملــه ،مگــر
اینکــه شــرطی برخــاف آن تصریــح شــده باشــد (Lando,
 .)O. & Beale, H., 2000, pp. 220-221در مــادة  47قانــون
مربــوط بــه بورس هــای کاالیــی ترکیــه 12،نیــز واســطه های
معامالتــی حســب اینکــه بــه نــام خــود و بــه حســاب دیگــری
معاملــه کننــد یــا اینکــه بــه نــام و حســاب دیگــری معاملــه
14
نماینــد بــه دو قســم نمایندگــی بــا حق العمــل 13و کارگــزاری
تقســیم شــده اند کــه در قســم اخیــر ،واســط فقــط نســبت
انجــام معاملــه اقــدام نمــوده و دخالتــی بیــش از آن در معاملــه
نمی نمایــد و تبعــ ًا نیــز تعهــدی بــر عهــده او نخواهــد بــود.
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صــدور حوالــه خریــد کاال ،تعهــدی اســت کــه بــر دوش
کارگــزار فروشــنده در دســتورالعمل تســویه گذاشــته شــده
اســت .مطابــق مــادة  11ایــن دســتورالعمل «پــس از صــدور
اعالمیــة تســویه وجــوه ،کارگــزار فروشــنده ،حوالــة خریــد
کاال را طبــق ضوابــط ایــن دســتورالعمل صــادر می نمایــد».
در راســتای تبییــن و تحلیــل ایــن مقــرره ،الزم اســت بــه
بررســی «اعالمیــة تســویة وجــوه» و «حوالــه خریــد کاال» انــدک
اشــاره ای گــردد.
مطابــق بنــد  4مــادة  1دســتورالعمل تســویه ،اعالمیــة تســویة
وجــوه «ســندی اســت کــه پــس از تســویة معاملــه توســط
اتــاق پایاپــای صــادر و بــه کارگــزار خریــدار و فروشــنده ارائــه
می شــود» .امــور تســویه هــم کــه در ایــن بنــد از مــادة  1بــدان
اشــاره شــده اســت «عبــارت اســت از واریــز وجــه قــرارداد در
تســویة نقــدی ،ارائــة اســناد در تســویه اعتبــاری و معامــات
نســیه طبــق فرمــت شــرکت و همچنیــن واریــز کارمزدهــای
مربــوط ،طبــق مقــررات»؛ بنابرایــن تکلیــف کارگــزار فروشــنده،
مبنــی بــر صــدور حوالــه خریــد کاال زمانــی اســت کــه وجــوه
قــرارداد یــا اســناد مربــوط و نیــز کارمــزد معاملــه توســط
کارگــزار خریــدار واریــز شــده باشــد .در ایــن زمــان اســت کــه
کارگــزار فروشــنده ملــزم بــه صــدور حوالــه خریــد خواهــد
12. The Law of the Union of Chambers and Commodity
Exchanges of Turkey and the Chambers and Commodity
Exchanges
13. Commission Agent
14. Broker

 .15به موجب مادة  22دســتورالعمل تســویه در قراردادهای نقد ،نسیه و
ســلف در صورت عدم صدور حوالة خریــد کاال طی مهلت مقرر در مادة
 20این دســتورالعمل ،قرارداد فسخ می گردد و اصل وجه و خسارت ها و
کارمزدها به شرح زیر پرداخت می شود:
در صورتی که فروشــنده به هر نحو از صدور حوالة خرید کاال توســط
کارگزار فروشــنده طی مهلت مقرر جلوگیری نماید ،وی مکلف است پنج
درصد ارزش معامله را به عنوان خســارت انفساخ به همراه کلیة هزینه های
مصوب ،شــامل دو سرکارمزد بورس ،کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده،
دو ســر کارمزد تسویه و دو سر حق نظارت ســازمان را پرداخت نماید.
در این حالت خســارت و کارمزدهای موضوع ایــن بند از محل وثایق یا

مطابــق ضوابــط عــام حاکــم بــر قراردادهــای خریــد و فــروش،
آنچــه بــر عهــدة طــرف خریــدار اســت ،عبــارت از پرداخــت
ثمــن معاملــه می باشــد کــه در معامــات بورســی در قالــب
تکلیــف بــه «انجــام امــور تســویه» بــروز و ظهــور پیــدا کــرده
اســت .انجــام امــور تســویه بــه مفهــوم واریــز وجــوه نقــد در
تســویة نقــدی و تحویــل اســناد در تســویة اعتبــاری اســت.
مــادة  10دســتورالعمل تســویه در ایــن زمینــه مقــرر داشــته کــه
«در صورتــی کــه امــور تســویۀ هــر معاملــه به طــور کامــل
توســط کارگــزار خریــدار انجــام شــده باشــد ،اتــاق پایاپــای
اقــدام بــه صــدور اعالمیــة تســویه وجــوه آن معاملــه می نماید».
در معامــات بورســی ،پــس از اطمینــان خاطــر از انجــام تعهــد
طــرف خریــدار مبنــی بــر پرداخــت نقــدی یــا غیرنقــدی ثمــن
و حصــول توافــق بیــن طرفیــن معاملــه ،حوالــه خریــد کاال از
طــرف کارگــزار فروشــنده بــه نمایندگــی از فروشــنده صــادر
می شــود .در ایــن سیســتم پرداخــت ،هــم اطمینــان از پرداخــت
ثمــن و هــم اطمینــان از تحویــل کاال بــرای طرفیــن معاملــه
حاصــل می شــود.
کارگــزار خریــدار هــم بــه ماننــد کارگــزار فروشــنده ،متعهــد
بــه پرداخــت خســارات ناشــی از قصــور و تقصیــر در انجــام
تعهــدات خویــش یــا مشــتری خــود اســت .به موجــب مــواد
 15و  16دســتورالعمل تســویه -کــه شــرح آن در محــل خــود
خواهــد آمــد -در صورتــی کــه تأخیــر در انجــام امــور تســویه
تــا  7روز باشــد ،خســارت تأخیــر در تســویه دریافــت می شــود
و پــس از آن معاملــه فســخ می گــردد .در صــورت انفســاخ
هــم کارگــزار خریــدار ملــزم بــه پرداخــت خســارت ناشــی از
انفســاخ معاملــه بــه همــراه ســایر خســارات بــه نفــع فروشــنده
خواهــد بــود.
کارگــزاران خریــد در فراینــد انجــام معاملــه ممکــن اســت
اقــدام بــه خریــد دســته جمعی بــرای مجمــوع ســفارش های
دریافتــی و همگــون مشــتریان نمــوده و پــس از قطعیــت
معاملــه در بــورس ،آن را بیــن مشــتریان خویــش تقســیم
نماینــد .چنیــن عملــی از طریــق ایجــاد کــد معامالتــی
تجمیعــی 16توســط کارگــزار قابــل انجــام اســت بــه نحــوی
مطالبات فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو ،از محل وثایق
کارگزار فروشنده نزد اتاق پایاپای تأمین می گردد.
در صورتــی که عدم صدور حوالة خرید کاال ناشــی از فعل یا ترک فعل
کارگزار فروشــنده باشــد ،وی باید پنج درصــد ارزش معامله را به عنوان
خســارت انفساخ به همراه ســایر هزینه های مصوب شامل دو سر کارمزد
بورس ،کارمزد کارگزار خریدار ،دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت
سازمان را پرداخت نماید .خســارت انفساخ معامله باید حداکثر یک روز
کاری پــس از اعالم اتاق پایاپای و بهصورت یکجــا به نفع خریدار و به
حساب بستانکاران موقت «شرکت» واریز شود.
 .16مطابق بند  28مادة  1دســتورالعمل معامالت بورس کاال و بند  48مادة
 1دستورالعمل معامالت بورس انرژی ،کد تجمیعی «کد معامالتی مجازی
اســت که برای ورود هم زمان سفارشهای خرید یا فروش هم قیمت چند
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بــود.
به موجــب بنــد  13مــادة  1دســتورالعمل تســویة «حوالــة
خریــد کاال ســندی اســت کــه توســط کارگــزار فروشــنده ،طبــق
فرمــت شــرکت ،بــه نــام خریــدار صــادر می شــود و خریــدار
میتوانــد بــا ارائــة آن بــه فروشــنده ،کاالی خریــداری شــده
را تحویــل گیــرد» .در واقــع بــا صــدور حوالــه خریــد کاال،
خریــدار نســبت بــه مــال خریــداری شــده ،محــق گشــته و
مســتحق دریافــت و تحویــل آن مطابــق نمونــة اعــام شــده در
اطالعیــه عرضــه خواهــد شــد.
نکتــه ای کــه قابــل توجــه اســت اینکــه کارگــزار فروشــنده،
اصالت ـ ًا اقــدام بــه صــدور حوالــه خریــد کاال نمی نمایــد ،بلکــه
ملــزم بــه اخــذ اختیــار از جانــب فروشــنده می باشــد؛ در غیــر
ایــن صــورت تصــرف در مــال غیــر نمــوده و بــدان ترتیــب
اثــری داده نخواهــد شــد .بــه همیــن مناســبت هــم در بنــد 3
مــادة  6دســتورالعمل تســویه در بــورس کاال ،یکــی از شــرایط
و الزامــات پیــش از عرضــه توســط عرضه کننــده ،عبــارت
از «گواهــی عرضه کننــده مبنــی بــر تفویــض اختیــار صــدور
حوالــه خریــد کاال توســط کارگــزار فروشــنده ،طبــق فرمــت
اعالمــی شــرکت» اســت.
تحویــل کاالی موضــوع قــرارداد ،تکلیــف دیگــر کارگــزار
فروشــنده در معامــات بــورس کاال اســت .مطابــق مــادة 19
دســتورالعمل تســویة «تحویــل کاالی موضــوع قراردادهــای
نقــد ،نســیه و ســلف طبــق زمــان تحویــل اعــام شــده در
اطالعیــة عرضــه توســط کارگــزار فروشــنده انجــام می گیــرد».
بــا وجــود ایــن ،در مــادة  23همیــن دســتورالعمل ،تکلیــف
بــه تحویــل بــر دوش شــخص فروشــنده نهــاده شــده اســت
نــه کارگــزار .به موجــب ایــن مــاده «فروشــنده مکلــف اســت
کاالی معاملــه شــده را در محــدودة تلورانــس تحویــل مجــاز،
بــه خریــدار تحویــل دهــد».
کارگــزار فروشــنده ،عــاوه بــر تکالیــف ذکــر شــده ،ملــزم
بــه پرداخــت خســارات ناشــی از بدحســابی خویــش یــا
مشــتری خــود نیــز هســت .همان گونــه کــه ذکــر خواهــد
شــد ،در صــورت عــدم صــدور حوالــة خریــد در موعــد مقــرر
توســط کارگــزار فروشــنده ،معاملــه فســخ و خســارات متعیــن
در آن از مشــتری و در صــورت عــدم کفایــت امــوال و مطالبات
15
وی نــزد اتــاق پایاپــای ،از کارگــزار وی اخــذ خواهــد شــد.

تعهدات کارگزار خریدار
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کــه ابتــدا کارگــزار اقــدام بــه خریــد بــا ایــن کــد نمــوده و
17
ســپس کاالهــای خریــداری شــده را بــه مشــتریان تخصیــص
می دهــد .به موجــب مــادة  29دســتورالعمل معامــات بــورس
کاال «کارگــزاران می تواننــد جهــت شــرکت در رقابــت بــرای
خریــد از یــک کــد تجمیعــی اســتفاده نماینــد .کــد تجمیعــی
صرفـ ًا بــر اســاس ســفارش های ثبت شــده مشــتریان در ســامانه
و پــس از کنتــرل مقــررات مربــوط بــه ثبــت ســفارش ،اســتفاده
می شــود» .پــس از اینکــه بــا کــد تجمیعــی اقــدام بــه خریــد
صــورت گرفــت ،کارگــزار خریــدار بــر اســاس سفارشــات
ثبت شــده و رعایــت موازیــن رقابتــی و اصــول منصفانــه،
کاالهــای خریــداری شــده را بــه مشــتریان اختصــاص خواهــد
داد .مطابــق تبصــره مــادة پیش گفتــه «کارگــزاران موظف انــد
پــس از قطعــی شــدن معاملــه و بــر اســاس ســفارش های
ثبت شــده قبــل از معاملــه ،نســبت بــه تخصیــص کاال یــا اوراق
بهــادار مبتنــی بــر کاالی خریــداری شــده بــرای هــر یــک از
مشــتریان ،طبــق دســتورالعمل ثبــت ســفارش کاال در بــورس
کاالی ایــران اقــدام نماینــد» .تعهــدی کــه از ســوی کارگــزار
در مقابــل مشــتریان خویــش مشــهود اســت ،رعایــت اصــول
منصفانــه و حــق تقدم هــای ســفارش دهندگان کاالهــای مزبــور
بــر اســاس مقــررات ثبــت ســفارش اســت .هــر چنــد کــه ابــزار
کنترلــی کافــی نســبت بدیــن امــر از ســوی نهادهــای نظارتــی
در خصــوص معامــات بــورس کاال وجــود نــدارد و لیکــن در
معامــات بــورس انــرژی چنیــن نقیصــه ای بــه نظــر می رســد
کــه جبــران شــده باشــد؛ چراکــه مطابــق مقــررات معامالتــی
ایــن بــازار ،قبــل از شــروع رقابــت بــرای معاملــه ،نــام
خریــداران و نیــز میــزان تخصیصــی کاال توســط کارگــزاران بــه
بــورس انــرژی اعــام می شــود ،بــه نحــوی کــه دیگــر امــکان
تخطــی از آن بــرای کارگــزاران منتفــی و در صــورت تخلــف،
قابــل پیگیــری خواهــد بــود .مطابــق مــادة  63دســتورالعمل
معامــات بــورس انــرژی «در خصــوص معاملــة عرضــة یکجــا،
کارگــزار خریــدار می توانــد از کــد تجمیعــی جهــت شــرکت
در رقابــت بــرای چنــد خریــدار اســتفاده نمایــد؛ لیکــن بایــد
نــام خریــدار و درصــد تخصیــص بــه هــر یــک بــر اســاس
سفارشــات ثبت شــده نــزد کارگــزار مشــخص بــوده و قبــل
از شــروع رقابــت بــه بــورس اعــام شــود .تخصیــص کاال بــه
خریــداران پــس از قطعــی شــدن معاملــه ،بــر اســاس اطالعــات
موضــوع ایــن مــاده انجــام خواهــد شــد».

مشتری توسط کارگزار ،در سامانة معامالت ،تعریف می گردد».
 .17تخصیــص در معامالت بازار بورس کاال ،یک عمل مادی اســت که
کارگــزاران پس از انجام خرید از طریق کــد تجمیعی ،اقدام به اختصاص
ســهم هر یک از مشــتریان خویش بر اســاس اولویت های مقرر در ثبت
سفارش می نمایند.

نقض قرارداد و ضمانت اجرای آن

نقــض قــرارداد در عمومــات حقوقــی بــا ضمانت هایــی
همچــون الــزام و اجبــار مواجــه اســت؛ بدیــن معنــی کــه در
صــورت تخلــف متعهــد از ایفــای تعهــد ،مقــام قضایــی اقــدام
بــه الــزام وی مبنــی بــر اجــرای مفــاد قــرارداد می نمایــد .در
مــورد بحــث کــه قــرارداد بیــع اســت ،در صورتــی کــه مــال
معینــی انتقــال یافتــه باشــد ،مأمــور اجــرا در اجــرای مفــاد
مــادة  42قانــون اجــرای احــکام مدنــی اقــدام بــه اخــذ عیــن
از فروشــنده و تحویــل آن بــه مشــتری می کنــد و لیکــن در
خصــوص بیــع مــال کلــی  -کــه در بــورس کاال هــم چنیــن
اســت -وضعیــت متفــاوت خواهــد بــود؛ چراکــه چهــرة تعهــد
بــر تعییــن مصــداق و تســلیم آن پررنگ تــر از تحویــل مــال
موجــود اســت.
پیــش از ورود بــه بحــث ،ذکــر ایــن نکتــه خالــی از وجــه
نیســت کــه در مقــررات موضوعــه در بــازار ســرمایه ،اعــم از
معامــات یــا تســویة بــورس انــرژی و معامــات یــا تســویة
بــورس کاال ،بدیــن امــر تصریــح شــده اســت کــه در مــوارد
حــدوث فــورس مــاژور ،هیچکــدام از متعهدیــن ،مســئولیتی در
قبــال تخلــف از تعهــد ندارنــد .مطابــق مــادة  35دســتورالعمل
تســویه در بــورس کاال «در صورتــی کــه عــدم ایفــای تعهــدات
هــر یــک از طرفیــن ،ناشــی از حــوادث غیرمترقبــه باشــد،
خریــدار و فروشــنده یــا هــر دوی آن هــا حســب مــورد بــا
حکــم مرجــع ذی صــاح مســئولیتی در خصــوص تأدیــة مبالــغ،
خســارت ها و جریمه هــای موضــوع ایــن دســتورالعمل بــه
عهــده نخواهنــد داشــت» .همیــن مضمــون در مــادة 32
دســتورالعمل معامــات بــورس کاال ،مــادة  100دســتورالعمل
معامــات بــورس انــرژی 18و مــادة  81دســتورالعمل تســویة
بــورس انــرژی هــم تکــرار شــده اســت 19.آنچــه در ایــن
زمینــه قابــل عنایــت بــه نظــر می رســد ،اینکــه در قراردادهــای
بورســی ،نقــش فــورس مــاژور بایســتی در تعلیــق و توقیــف
قــرارداد ،بــروز نمایــد و اصــل تعهــد را زایــل نکنــد .ایــن نکتــه
بــا توجــه بــه عمومــات قراردادهــا قابــل تحصیــل اســت .بدیــن
بیــان کــه در فرضــی کــه تحویــل مــال کلــی در مدتــی مقــدور
نباشــد و یــا مــال کلــی مزبــور ،پــس از تعییــن مصــداق ،جهــت
تحویــل از بیــن بــرود ،اجــرای تعهــد همچنــان ممکــن بــوده و
ســخن از عــدم امــکان اجــرای قــرارداد نابجــا اســت (کاتوزیان،
 .18مطابــق مــادة  32دســتورالعمل معامله در بــورس کاال و مادة 100
دســتورالعمل معاملــه در بورس انرژی «در صورتی کــه به دلیل حوادث
غیرمترقبه تمام یا بخشــی از وظایف یا مسئولیت های اشخاص ذی ربط در
معامله ،طبق این دستورالعمل امکان پذیر نباشد ،با حکم مرجع ذی صالح،
از این بابت مسئولیتی متوجه اشخاص ذکر شده نمی گردد».
 .19مطابــق این ماده «در صورتی که عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین
ناشــی از حوادث غیرمترقبه باشد ،خریدار و فروشــنده یا هر دوی آن ها
حســب مورد با حکم مرجع ذی صالح مسئولیتی در خصوص تأدیة مبالغ،
خســارت ها و جریمه های موضوع این دســتورالعمل بــه عهده نخواهند
داشت».

