
بررسي حقوقي شركت هاي هرمي 
)بازاريابي شبكه اي( 
درعرصه ی ملي و بين المللي
علي ملكي1 
ليدا فالحي2 

چكيده
بازاريابي ش��بكه اي به معناي رش��د و توس��عه ی ش��بكه اي، خري��د از طريق 
عضويابي و دريافت پورس��انت در ازای معرفي اعضای جديد اس��ت كه از اين طريق، 
ش��ركت به س��ود كالن اقتصادي دس��ت مي يابد. درحقوق بين الملل، نص صريحي بر 
اين قبيل ش��ركت ها حاكم نيس��ت. در ايران نيز تا الحاق بن��د »ز« ماده ی يک قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور در تاريخ 1386/10/14 قانون صريحي بر 
فعاليت اين شركت ها حاكم نبود. اين خالء قانوني موجب رشد گسترده ی فعاليت اين 
ش��ركت ها؛ خروج مبالغ هنگفت ارز ازكشور و هجمه ی كثيري ازشكواييه ها به محاكم 

قضايي گرديد. در اين نوشتار به تحليل موضوع پرداخته مي شود.

واژگان کليدی: ش��ركت هاي هرمي، بازاريابي شبكه اي، تجارت الكترونيک، 
آنسيترال،  حقوق بين الملل، سرمايه، اخالل، ارز، دادگاه
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درآمد
به رغم چالش ه��اي امروزين و مورد توجه قرار گرفتن بحث غير قانوني بودن 
فعاليت شركت هاي هرمي )بازاريابی شبكه اي1( اين نوع طرح ها با استقبال كشورهاي 
آمريكا، كانادا، كش��ورهاي جنوب شرق آسيا و امارات مواجه شده است. در عين حال 
از كش��ورهاي فدرال زمزمه ه��اي دعوت به همكاري جهت قانون مندس��ازي بازاريابی 
شبكه ای به گوش مي رسد. درست به همان ترتيب كه در سيستم »فرانشيز« چندين 
دولت به اتخاذ مقررات ويژه براي ش��ركت هاي س��هيم در مشاركت هاي چند جانبه به 

صورت استانداردهاي ماهوي الزم االتباع مي پردازند2.
س��ازمان  ملل متحد در راس��تاي وظايف خود، نقطه ی ات��كا و حمايتي براي 
س��رمايه گذاران فراه��م مي نمايد. از جمله ی اين موسس��ات مال��ي بين المللي، بانک 
جهاني، آژانس چند جانبه ی تضمين سرمايه گذاري و بانک توسعه ی منطقه اي است3.  
از نمون��ه ی مت��ون حمايتی بين المللی نيز می توان كنوانس��يون مل��ل متحد در مورد 
قرارداده��اي راج��ع به بيع بين المللي كاال مصوب 1980 وين و كنوانس��يون راجع به 
محدودي��ت زماني در بي��ع بين المللي كاال مصوب چهاردهم ژوئ��ن 1974 و پروتكل 

الحاقي به آن را برشمرد4.
در اين نوش��تار به بررسی موضع گيری كشورها در مقابل بازاريابی شبكه ای و 

وضعيت اين شركت ها در حقوق ايران می پردازيم.

1- موضع گيري کشورها در قبال بازاريابي شبكه اي در قوانين ملي
 برخي كش��ورها، مقررات خاصي در حمايت از مش��تري دارند. قوانين حامي 

1. NETWORk MARKETING
2. Babener, Jeffrey a, Network Marketing legal issuse, see in: http://www.mlmlegal 
issues.htm
3. UNCITRAL, Legislative Guide on privatery financed infra structure projects 
prepared by united nations on international trade law, Newyork, 2001, united nation 
publication,P.55
4. UNCITRAL, Legal Guide on International counter trade transaction 1993, pre-
pared by united nations on international trade law, Newyork, 2001, united nation 
publication, PP.180-183
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مشتري به طور گسترده اي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است؛ هم در روشي كه 
آن ها س��ازماندهي شده اند و هم در اساس اين قوانين1. در برخي كشورها بيع متقابل، 
موضوع مقررات دولتي اس��ت و برخي مقرره ها ممكن اس��ت آزادي طرفين قرارداد را 
محدود كند2. قوانين اساسي برخي كشورها، مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته 
است،  اما تمام يا برخي تأسيسات معين، جزء ثروت های ملی بوده و اين گونه ممنوعيت 
و محدوديت ه��ا مي توان��د مانع اجراي پروژه ها توس��ط ش��ركت هاي خارجی يا حتی 
خصوصي ش��ود3. واقعيت امر آن اس��ت كه وضعيت بازاريابي هاي شبكه اي، در قوانين 
كش��ورهاي مختلف چندان مشخص نيست. ش��ايد به اين دليل كه همه ی كشورها با 
اين مس��أله مواجه نش��ده اند. اما در برخي كشورها به طور جدي با اين مسأله برخورد 
ش��ده است. كش��ورهايي كه با طرح هاي بازاريابي چند جانبه4 به عنوان يک پديده ی 
فراگير مواجه شده اند، پس از كشف حقايق، به سرعت واكنش نشان داده اند. به عنوان 
نمونه در كش��ور كانادا،  هر يک از ايالت ها و ني��ز دولت مركزي، با اين چالش برخورد 
نم��وده و در نتيج��ه مقرره ه��اي قانونی مركزي و ايالتي، به مثابه و با ش��دت و حدت 
تصميمات اجرايی دادگاه، بر فعاليت هاي چند جانبه بازاريابي و مشاركت شركت ها در 
اقتص��اد ملي حاكميت دارند. قانون مربوط ب��ه رقابت تجاري در كانادا، در ماده ی 55 
به سامان دهي فعاليت هاي چند جانبه ی بازاريابي مي پردازد و بازاريابي شبكه اي را به 
عن��وان »فروش از طريق طرح هاي پيراميد« در بن��د 1 ماده ی 55 تعريف مي نمايد و 
مجازات حبس يا جزاي نقدي يا مجموع اين ها را در صورت نقض مقررات قابل اعمال 
مي داند. ب��ه عالوه قوانين كيفری كانادا، مقرراتي درباره ی ممنوعيت طرح هاي فروش 

پيراميد دارد كه متفاوت و مجزا از تعريف مندرج در قانون رقابت تجاري است5.
در آمريكا هم به همين ترتيب مقررات ممنوع كننده اي بر قضيه حاكم است و 
دادستان هاي اين كشور، به جد با اين مسأله برخورد نموده اند. دليل حساسيت بر اين 

1. UNCITRAL, Legislative Guide, 2001, P.203
2. UNCITRAL Legal Guide, 1993, opcit, P.7
3. UNCITRAL, Legislative Guide, 2001, opcit,PP.24,25
4. M.L.M(MULTI LEVEL MARKETING 
5. Cory lewis, C.A.E., B.A,L.L.B, L.L.M, Canadian multilevel Marketing  law,see 
in:http://www..mlm startup. Com/ a rticles/ Canada. htm
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مس��أله و تنظيم مقرراتي راجع به آن، به سوء اس��تفاده هايی با اين عناوين، در دهه ی 
ش��صت ميالدی برمي گردد. مثاًل در يک مورد شركت گلن ترنر دير1 در جهت تبديل 
ش��دن به يک ش��ركت بزرگ اقتصادي، به كالهبرداري هاي گسترده اي مبادرت نمود 
يا در مورد ديگر كارت اينتر پالنتری2 موجب برانگيختن موج ش��ديدي از احساس��ات 
و انزجار عمومي در بس��ياري از كش��ورها ش��د و قانون گذاران در عكس العمل به اين 
تضرع و تنفر عمومي، با اتخاذ قوانين ممنوع كننده ی سيستم هاي پيراميد و بازاريابي 
ش��بكه اي، به مبارزه با اين ها پرداختند. به عالوه چندين كشور به وضع قوانين خاص 
راجع به بازاريابي ش��بكه اي مبادرت نمودند. نقطه ی تحول اين صنعت ش��ايد به سال 
1979 برگردد كه كميس��يون فدرال تجارت آمريكا3 برنامه ی شركت ای.ام.وی4 را به 
عنوان ي��ک طرح پيراميد غيرقانوني اعالم نكرد. اي��ن تصميم به عنوان مجوزی براي 
س��رمايه گذاراني بود ك��ه تمايل به بيع محصوالت از طريق بازاريابي ش��بكه اي دارند. 
اخيراً در تصميم  ديگر، دادگاه عالي ايووا5 در آمريكا در يک قضيه ی مشابه، از تصميم 
ای.ام.وی به عنوان س��ابقه و رويه اي در رد اس��تدالل دادس��تان ايووا استفاده كرد كه 
اعالم نموده بود: »هر طرح بازاريابي كه منجر به وسوس��ه و اغواي اقتصادي خريداران 
جديد محصول شركت، براي عضويابي و مشاركت در خريد اجباري محصول شود، به 
عنوان يک مسأله ی قانوني تحت حمايت قوانين مربوط به ممنوعيت پيراميد يا قانون 
حمايت از فروش قرار دارد و ممنوع است.« قضيه ی اخير اهميت قابل توجهي در مورد 
شركت هاي بازاريابي چند جانبه در يک كشور دارد؛ زيرا دادستان ايووا تالش نمود تا 
با استفاده از مقرره هاي قانوني در جهت ممنوعيت كليه بازاريابي هاي شبكه اي در ايووا 
اس��تفاده كند. صرف نظر از اين كه فريب اقتصادي براي مطرح نمودن عضويابي جديد، 
مستقيماً مربوط به فروش محصول ويژه شركت باشد يا خير. دادگاه عالي ايووا تفسير 
دادس��تان از قوانين مربوطه را مورد پذيرش قرار نداد و به تش��ريح برنامه ی ش��ركت 

1. Glen Turner's dare
2. koscot inter planetary 
3. FTC
4. AM way  
5. Iowa
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ای.پی.ام.آی1 به ش��رح ذيل پرداخت، ای.پی.ام.آی يک شركت بازارياب چند جانبه ی 
ملي است كه توليدات مختلفي دارد، اما در هر حال نخستين محصول شركت، فروش 
بنزي��ن آزاد و مورد مصرف عموم اس��ت. خريداران به اي��ن طرح به عنوان »نماينده ی 
ف��روش« از طري��ق عرضه ی محصول و با ارائه ی طرح فروش از س��وي ش��ركت اقدام 
نموده و در ازای فروش سی و هشت پوند، طراحان و حاميان فروش هيچ مبلغي را از 
س��ی و هش��ت پوند دريافت نمي كنند. نمايندگان فروش نيز بنزين آزاد را از طراحان 
ش��ركت به نرخ بيس��ت و پنج درصد قيمت پايه اي خري��داري مي كنند و اين حداقل 
قيم��ت در داخل ايالت اس��ت. به عالوه نمايندگان فروش اج��ازه ندارند كه از اعضای 
جدي��د ضمانت به عمل آورند يا به فروش مس��تقيم محصول مبادرت نمايند، مگر آن 
ك��ه عضو جديد به عنوان بازارياب يا مدير فروش عمل نمايد. نماينده فروش براي آن 
كه بازارياب ش��ركت ش��ود، بايد به خريد يا مصرف هفتاد و پنج درصد از حداقل دو 
مورد از اجناس ش��ركت در دو ماه متوالي مبادرت كند. س��ودي كه بازارياب دريافت 
مي كند عبارت اس��ت از س��ود فروش آزاد و فروش به نماينده ی فروش كه مبتني بر 
فروش به نس��ل اول بازارياب هاس��ت و ميزان نفع فروش به نس��ل بعدي بازارياب ها را 
نيز به صورت شبكه اي از طريق فروش زيردستي ها دريافت مي نمايد. بازارياب پس از 
فروش صد و بيس��ت مورد در شش ماه و تنظيم گزارش مربوط به فروش آزاد، تبديل 
به يک مدير فروش مي ش��ود. مدير فروش ها س��ود را بر مبناي خريد پنج نفر نس��ل 
اولش��ان و سود تقسيم شده مبتني بر فروش س��ازمان و درآمد تشكيالت در مقايسه 
با فروش در س��طح ملي دريافت مي كنند.« در هر حال دادس��تان ايووا با طرح دعوي 
در ح��وزه ی قضايي بدوي، حكم ممنوعيت و توقيف اقدامات ای.پی.ام.آی را اخذ نمود 
كه منتهي به تجديدنظرخواهي در ديوان عالي ايووا گرديد. اس��تدالل دادس��تان ايووا 
آن ب��ود كه ش��ركت فوق بند »ب« پاراگراف 2 م��واد 714-716 قوانين ايالت ايووا را 
نقض كرده اس��ت طبق اين مواد هر گونه تجارت يا تبليغ فروش محصوالت به همراه 
بازپرداخت نقدي يا در ازای عوض كه احتماالً منتهي به اخذ مبلغ نامش��روعي كه از 
س��وي خريداران )مؤخر( پرداخت شده باشد، يا اخذ امتياز عرضه ی كاال به فردي كه 

از سوي مشتري معرفي مي شود، گردد، ممنوع است. 

1. APMI
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در ي��ک قضيه ی قديمي تر دادگاه ايووا حكم صادر نموده بود كه طبق قوانين 
موج��ود فروش هاي حمايت��ي1 يا پيراميد به دليل ماهيت خ��اص آن ها ممنوع اند و با 
توج��ه به عدم تعريف مش��خص از سيس��تم پيراميد در قوانين اي��ووا، دادگاه تعريفي 
ك��ه دولت و خواندگان بر آن توافق نمودند را ب��ه كار گرفت2. مبناي توافق بر ارائه ی 
تعريفي از پيراميد بر تعريف كميس��يون فدرال تجارت مبتني است كه غالباً پرداخت 
مبالغ بابت عضويابي را در بر مي گيرد. ش��ركت هايي كه درگير سيستم فروش پيراميد 
هس��تند، داراي تقاضاهاي گس��ترده ی اختراع جهت ارائه به اعض��ای جديد و پاداش 
بازارياب ها به خاطر وارد كردن اعضای جديد به عرصه  كار است كه ورود آن ها ارتباط 
ت��ام با خريد محصول ندارد و ورود آن ها بيش��تر بر عضوياب��ي تأكيد دارد تا بر فروش 
محص��ول به مصرف كنندگان. اين گونه طرح ها اغلب از طريق پرداخت پول از س��وي 
اعض��ای تازه وارد در ازای حق خريد محصول و ح��ق دريافت عوض بابت عضويابي و 
وارد ك��ردن ديگران به ط��رح و پاداش هايي غيرمرتبط با فروش محصول به خريداران 
اس��ت، دادگاه حكم داد كه ای.پی.ام.آی APMI درگير طرح فروش پيراميد نيس��ت؛ 
زيرا هيچ مبلغي در ازای »يافتن عضو جديد« به بازارياب ها يا مديران فروش پرداخت 
نمي ش��ود. در نتيجه به رغم تالش دادس��تان ايووا، دادگاه عالي ايووا اين اس��تدالل را 
كه پيش��نهادهاي وسوس��ه انگيز اقتصادي جهت يافتن عضو جديد از سوي هر شركت 
بازاريات ش��بكه ای ممنوع اس��ت، رد كرد و تصريح نمود كه منش��أ درآمد در شركت 
خوانده، فروش محصوالت به طور آزاد و براي عموم است3. دروازه ی مشروعيت بخشي 
به س��اير ش��ركت هاي قانوني بازاريابی چند جانبه همان تصميم و حكم تأييد فعاليت 
ش��ركت ای.ام.وی در سال 1979 اس��ت. زيرا به خاطر سوء اس��تفاده از اين صنعت، 
شركت هاي فعال در اين زمينه ها به صورت كاماًل دقيق تحت ضوابط و مقررات قانوني 
درآمدند، اما اين قوانين، ش��رط مش��روع و قانوني تلقي نمودن فعاليت اين شركت ها 
را ب��ر فروش بدون غل و غش و آزاد به مص��رف كننده ها مي دانند، نه صرف پرداخت 

1. referral
2. Babener, Jeffrey A,sales Refererral laws: watershed Decision for MLM, see 
ln:http:// MLM legal. Com/mlm 20% corporate 20% essential 20% I.htm1.
3. Ibid
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پورسانت جهت عضويابي1.
جدا از موضع گيري كش��ورها در قبال بازارياب ش��بكه ای، موضع گيري مردم 
و افكار عمومي در كش��ورهاي مختلف نيز قابل توجه اس��ت. اين مسأله برمي گردد به 
اين كه كاالها و خدمات ارائه ش��ده از سوي اين شركت هاي بازارياب، كاالهاي اساسي 
و خدم��ات ضروري زندگي نيس��تند و تع��داد كمي از مردم آرزوي داش��تن اين گونه 
توليدات دكوراس��يوني را دارند. غالب مردم چندان راغب نيستند به كلوب هاي خاص 
بپيوندند، طالهاي كلكس��يوني بخرند يا نوع خاصي از كفش را بپوشند. هيچ كس در 
عالم تجارت، به طور جدي به عضويت در طرح هاي بازاريابی چند جانبه در حالتي كه 
آن ه��ا نيازهاي مردم را در نظر نمي گيرند، مبادرت نمي كند2. برخي كش��ورها قوانين 
خاص وضع مي كنند. برخي ديگر اس��تانداردهاي ماهوي الزم االتباع براي شركت ها در 
نظر مي گيرند. در پاره اي موارد در »سيس��تم فرانش��يز« مقررات متحدالشكل از سوي 

چند كشور اتخاذ مي گردد3.
در برخي كش��ورها، اجازه ی فعاليت به اين ش��ركت ها داده مي ش��ود اما اين 
ش��ركت ها مكلف به پرداخت ماليات اند. در كانادا ش��ايع ترين نرخ ماليات هفت درصد 
مي��زان ماليات ب��ر كاالها و خدمات و هفت درصد ماليات وي��ژه ی ايالتي و يا چهارده 
درص��د مجموع ماليات هماهنگ اس��ت. در عين حال برخ��ي كاالها نظير  دارو و مواد 
غذايي از ماليات معافند. جالب آن كه حضور دولت كانادا به عنوان عضوي از شركت هاي 

بازارياب شبكه ای در پاره اي مواقع مشهود است4.

2. بررسي وضعيت بازاريابي شبكه اي در ايران
چند سالي است كه شركت هاي بازاريابي در ايران به فعاليت مي پردازند. ابتدا 

1. Babener, Jeffrey A, Network Marketing Legal issues, http://www.mlmlegal is-
sues.htm, opcit
2. A.k.a "Networking" companies, what's wrong with multilevel Marketing?, See 
in:http: www.vandruff.coml MLM.html1
3. Babener, Jeffrey A, Network Marketing legal Issuse,opcit
4. Cory lewis, C.A.E., B.A, L.L.B, L.L.M, Canadian multilevel Marketing law, 
opcit
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صحبت هايي از حضور ش��ركتي بنام »پنتاگونو« ش��د كه از ايتاليا وارد ايران شده بود 
و از طريق سيس��تم پيراميد فعاليت مي كرد1 و با توجه به نارضايتي كساني كه به اين 
طرح وارد شده بودند، به سرعت برچيده شد. در سال 1381 شركت »گولدكوئست2«  
با سيستم بازارياب شبكه ای در شيراز شروع به فعاليت و جذب مشتري نمود. متعاقب 
كالهبرداري هاي گس��ترده اي كه صورت پذيرفت، وزارت اطالعات و دادگاه ها به ويژه 
دادگاه هاي اصفهان و ش��يراز وارد عمل شدند و براي مدتي اين شركت با ركود مواجه 
شد. متعاقباً شركت3 با اين ادعا كه »از ايرادات شركت هاي قبلي مبّري است و مطابق 
قواني��ن تج��ارت الكترونيک فعاليت مي نمايد، خود را مطرح س��اخت. اين ش��ركت با 
تأس��يس نمايندگي »ش��ركت هفت الماس پارس )افق( در تهران« و تهيه كاتالوگ و 
جزوات آموزش��ي، مدعي گرديد كه بزرگترين ش��ركت فروشنده ی الماس در جهان از 
طريق يا تجارت الكترونيكي است وچون قوانين راجع به تجارت الكترونيک )در اواخر 
سال 1382( در ايران به تصويب رسيد، لذا فعاليت اين شركت مطابق قانون است. به 
عالوه اين ش��ركت از تأييديه پليس اينترنت4 استفاده مي كند كه بر صحت و سالمت 
معامالت نظارت دارد5.« توانس��ت حدود سه سال به طور گسترده ايران فعاليت نمايد. 
شركت هاي ديگري از قبيل گلدماين6 و كوست اينترنشنال7 و برخي شركت هاي ديگر 
كه از معروفيت و گس��تردگي شركت هاي گلدكوئس��ت برخوردار نيستند، نيز هر يک 
براي مدتي توانستند با داشتن مجوز كار در ايران فعاليت نموده و مبادرت به عضو يابي 

نمايند.
1-2. وضعي�ت حقوقي و قانون�ي حاکم بر بازاريابي هاي ش�بكه اي در 

ايران
تا كنون قانوني كه مجوز ارزيابي فعاليت اين ش��ركت ها را ارائه يا منع نموده 

1. جزوه آموزش Network Marketing شركت My7 diamonds، ص 92
2. gold quest 
3. My7 diamonds
4. veri sign

5. همان، صص 94 و 93
6. gold mine
7. quest international
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باش��د به تصويب نرسيده اس��ت و در حالت نبود قانون منع كننده، اصل اباحه حاكم 
اس��ت. اما از نيمه ی دوم س��ال 1384 و متعاقب تب و تاب شديد رشد فزاينده ی اين 
قبيل طرح ها، مجلس ش��ورای اس��المی به فكر راه  حلي جهت مقابله با گسترش اين 
طرح ها افتاد. قبل از اين تاريخ از گوشه و كنار مواردي از نقد و بررسي، انتقاد و نهايتاً 
تعقيب فعاليت اين ش��ركت ها )تعقيب ش��ركت گلدكوئست از سی و يكم شهريور ماه 
1383 از س��وي دادسراهاي كش��ور( مطرح گرديد و حتي شعبه ی ويژه )شعبه ی دوم 
بازپرس��ي دادس��راي ويژه ی رس��يدگي به جرايم كاركنان دولت( در تهران و كليه ی 
دادسراها و شهرستان ها، مأموريت برخورد با فعاليت هاي بازاريابي را بر عهده گرفتند. 
هم اكنون نيز دادس��رای ويژه ی قاچاق در تهران1 و دادس��راها كليه ی شهرس��تان ها 
ماموريت مقابله با فعاالن اين گونه طرح ها را بر عهده دارند. پس از تعقيب گلدكوئست، 
س��اير ش��ركت هاي صدر الذكر نيز از شش��م تيرماه 1384 با برخورد قضايي و تعقيب 
مواجه ش��دند و به دليل هش��دارهاي قضايي و تحقيقات مراجع انتظامي، بس��ياري از 
جلس��ات معرف��ي و آموزش كار، به توقف و ركود مبتال گردي��د و نفوذ و جايگاه قبلي 

خود را از دست داد. 
قانون مجازات اس��المي به عنوان مهم ترين قانون كيفری كش��ور مي تواند در 
موضوع��ات مربوط ب��ه حقوق جزای عمومی، با توجه به ماهي��ت عمل ارتكابي درباب 
شركت يا معاونت، مباشرت يا تسبيب و قصد متهم يا متهمين و در موضوعات حقوق 
ج��زای اختصاص��ی در موارد كالهبرداري، موضوع م��اده ی 596 و در جرم خيانت در 
امانت مواد 673و674، قابل اعمال باش��د، به ويژه آن كه متضررين و ش��كات،  غالباً از 
كالهبرداري، خيانت در امانت و... ش��كايت مي نمايند. اما قوانين خاص هم وجود دارد 
ك��ه با توجه به وجود اين قوانين خ��اص، عناوين مجرمانه ی مندرج در قانون مجازات 

اسالمي، كمتر موضوعيت پيدا مي كند.
الف( قانون تجارت الكترونيك و مقررات خاص مصوب در ايران

در قانون تجارت الكترونيک به طور تلويحی مقرراتی را در خصوص شركت های 
هرمی بيان داش��ته اس��ت و مي توان از آن استفاده كرد. از جمله بند هاي »ه�« و »و« 
م��اده ی 33 در مورد تكاليف فروش��ندگان كاال و ارائه ی كنن��دگان خدمات از طريق 

1. تعالی حقوق: به پرونده های شركت های هرمی در دادسرای جرايم رايانه ای رسيدگی می شود.
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تج��ارت الكترونيكي، در ارائ��ه ی اطالعات موثر در تصميم گي��ري به مصرف كنندگان 
در زمان مناس��ب پيش از عقد، پيش بيني مدت زمان اعتبار پيشنهاد فروش، ارجاع و 
خدمات پس از فروش، پيش بيني حق فسخ معامله و شرايط آن و لزوم ارسال شرايط 
از س��وي تامين كننده ی كاال براي مصرف كنن��ده در بند هاي »ج« و »د« ماده ی 34، 
مقرر نمودن حق انصراف از معامله ظرف هفت روز كاري بدون تحمل جريمه يا حتي 
ارائ��ه ی دليل براي مصرف كننده در ماده ی 37، تقدم و ارجحيت اين قانون بر س��اير 
قوانين��ي كه حمايت ضعيف تري از مصرف كننده دارن��د، به موجب ماده ی 45 و عدم 
اعتبار ش��روط قراردادي يا شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده در برابر مقررات 
حمايت��ي از مصرف كننده در اين قانون در م��اده ی 46 و حتي جواز اقامه ی دعوي از 
س��وي س��ازمان هاي قانوني و مدني در حمايت از مصرف كننده به موجب ماده ی 48 
قانون تجارت الكترونيک، ازجمله نوآوري ها در قوانين ايران اس��ت و به نظر مي رس��د 
ترجمه و اقتباس از متون بين المللي باش��د، اما در تعيين مجازات ها كه فاقد پيش��ينه 
در اس��ناد بين المللی اس��ت، نقايص فراواني وجود دارد؛ زي��را اوالً، پيش بيني مجازات 
ده ميلي��ون ت��ا پنجاه ميليون ريال براي ناقض و متخلف از ش��رايط مذكور در ماده ی 
69 يا مجازات بيس��ت  ميليون تا يكصد ميليون ري��ال در ماده ی 70 اين قانون، براي 
ارع��اب و مجازات ش��ركت هاي بازارياب فعال در ايران ك��ه به طور غير قانوني و بدون 
رعاي��ت مقررات حماي��ت از مصرف كننده در اي��ن قانون ميليارده��ا دالر ارز از ايران 
خارج مي كنند، بس��يار ناچيز اس��ت و از سوي ديگر حتي اعمال حداقل مجازات براي 
كساني كه مرتكب تخلفات شغلي شده يا بدون سوءنيت از مقررات قانون فوق تخطی 
كرده اند، زمينه س��از مطرود نمودن اين ش��يوه از تجارت و ركود آن در عرصه ی ملي 
و فع��االن آن در س��طح داخل��ي مي گردد و بهتر ب��ود مبالغ دريافتي غي��ر قانوني به 
عنوان مبنايي براي تعيين جريمه يا رد مال در نظر گرفته مي ش��د. ثانياً، نمي توان با 
توجه به عدم تعريف دقيق از سيس��تم هاي بازارياب شبكه ای و بازارياب چندجانبه در 
قوانين اي��ران، در ابهام تصميم گيري نمود. عدم قاطعي��ت مراجع قانون گذاري با اين 
پديده هاي تجاري غير قانوني در س��اير مراجع ذي ربط و دس��ت اندركار مسائل ملي و 
مهم نيز مش��هود است. به نحوي كه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در تصويب  نامه ی  
»مقررات و ضوابط ش��بكه هاي اطالع رس��اني رايانه اي« مورخ 1380/8/15 و در بند 
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»ج« ماده ی 6 آيين نامه ی نحوه ی اخذ مجوز و ضوابط فني تماس بين المللي و بند 5 
آيين نام��ه ی دفاتر خدمات حضوري اينترن��ت، مرجع اينترنتي ذي ربط را مكلف به در 
اختيار گذاش��تن بانک فعاليت هاي اينترنتي كاربران به وزارت پست، تلگراف و تلفن و 
در صورت لزوم وزارت اطالعات نموده است. هم چنين دفاتر خدمات حضوري اينترنت 
را مكلف به ثبت مشخصات هويتي، آدرس، ساعت شروع و خاتمه ی كار كاربر در دفتر 
روزانه و صورت حس��اب كاربر نموده است، اما در زمينه ی فعاليت هاي تجاري و مالي 
غير قانوني و غير مجاز از طريق اينترنت، از قبيل جعل، كالهبرداري هاي الكترونيكي، 
خريد وفروش و تبليغات اينترنتي شركت ها و كساني كه منع قانوني دارند، در بند هاي 
17و18 م��اده ی 7 آيين نام��ه ی اخير الذك��ر، و مجازات توليد و عرضه ی آن از س��وي 
ش��بكه هاي انتقال اطالعات رايانه اي، در تبصره ی 2 ماده ی 8 به تذكر كتبي براي بار 
اول، لغو يک ماهه ی پروانه براي بار دوم، لغو ش��ش ماهه در بار س��وم و منع دريافت 
پروانه ی مجدد در بار چهارم، بسنده نموده است. اين مجازات ها حكايت از عدم اطالع 

يا غافل شدن از اين پديده ی شوم و فراگير را دارد. 
ب( قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي کشور 

برخي از دس��ت اندركاران برخورد با ش��ركت هاي هرمي معتقدند كه با توسل 
ب��ه قانون می توان با فعاليت هاي اين ش��ركت ها مقابله كرد ك��ه از مهم ترين مصاديق 
آن، م��اده ی ي��ک و به ويژه بندهای »الف« و»ز« قانون مج��ازات اخالل گران در نظام 
اقتصادی اس��ت. در بند »الف« »اخالل در نظام پولي يا ارزي كش��ور از طريق قاچاق 
عمده ی ارز يا ضرب سكه، قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده ی 
آن ها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن« جرم شناخته شده است و به موجب ماده ی 
2 همين قانون هريک از اعمال مذكور در بند هاي ماده ی يک چنان چه به قصد ضربه 
زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن 
آن در مقابله با نظام باش��د، چنان چه در حد افساد في االرض باشد، مرتكب به اعدام و 
در غير اين صورت به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود و در هر دو صورت 
دادگاه به عنوان جزاي نقدی به ضبط كليه ی اموالي كه از طريق خالف قانون به دست 
آمده باشد، حكم خواهد داد. دادگاه مي تواند عالوه  بر جريمه ی مالي و حبس، مرتكب 

را به بيست تا هفتاد و چهار ضربه ی شالق در انظار عمومي محكوم نمايد. 
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در بن��د »ز« ماده ی يک، تأس��يس، قبول نمايندگي و عضوگي��ري در بنگاه، 
مؤسس��ه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء، به نحوي كه 
اعضاي جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه ی زنجيره يا 
ش��بكه ی انساني تداوم يابد، جرم شناخته شده و در جلسه ی مورخ چهاردهم دي ماه 
1384 به تصويب مجلس رس��يد و متعاقباً در تاريخ 1384/10/28 شوراي نگهبان آن 
را تاييد كرد. در تبصره ی يک ماده ی 2 اصالحي 1384 در مواردي كه اخالل موضوع 
هر يک از موارد مذكور در بند هاي هفت گانه ماده ی يک حس��ب مورد، عمده يا كالن 
و يا فراوان نباش��د، مرتكب به ش��ش ماه تا سه س��ال حبس و جزاي نقدي معادل دو 
برابر اموالي كه از طرق مذكور به دس��ت آورده، محكوم مي شود. تبصره ی 2 ماده ی 2 
مجازات هايي براي اش��خاص حقيقي يا حقوقي، اعم از دولتي يا خصوصي و موسسات 
عمومي پيش بيني كرده است و حتي خودداري ازجلوگيري از فعاليت هاي فوق ياعدم 
اطالع به مقامات صالح در جلوگيري از اين اقدامات، معاونت در تحقق اين گونه جرايم 
به ش��مار آمده اس��ت و در تبصره هاي بعدي اين ماده، محروميت از خدمات دولتي و 
انفصال ابد هم پيش بيني ش��ده اس��ت. هيچ يک از مجازات هاي ذكر شده حتي اعدام، 
قابل تعليق يا تخفيف نمي باشد. مضافاً آن كه به موجب تبصره ی 6 دادگاه  انقالب پس 

از ارسال پرونده از دادسراهاي عمومي و انقالب، صالح به رسيدگي مي باشد. 
ج( قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداري

در پاره اي از موارد، متضررين از عضويت در شركت هاي هرمي از كالهبرداري 
افراد يا ش��ركت ش��اكي مي ش��وند و مدعي اند كه به دليل فريب خوردن به عضويت 
طرح هاي هرمي در آمده اند. در اين حالت ها مي توان به قانون اخير تمس��ک جس��ت1.  
با توجه به عنوان موضوع ش��كايت و تش��خيص مقام قضاي��ي، در صورتي كه موضوع 
منص��رف از قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي با قانون اخير انطباق داش��ته 

1. در ماده ی يک اين قانون آمده اس��ت: »هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود ش��ركت ها يا تجارت خانه ها 
يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد، يا به امور غير واقع اميدوار نمايد 
يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و 
يا وس��ايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اس��ناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصيل كرده و 
از اين راه مال ديگري را ببرد، كالهبردار محس��وب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت 

سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود. ..«
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باشد، اين قانون قابليت اعمال دارد. 
اولي��ن انتق��اد بر اجراي اي��ن قانون، به عب��ارت »موهوم بودن « ش��ركت ها، 
تجارتخانه ه��ا و ... مربوط اس��ت. منتقدين اين قانون و طرفداران ش��ركت هاي هرمي 
عقيده دارند كه اين شركت ها واقعاً وجود دارند و در نتيجه ی اين قانون قابل اعمال در 
ش��ركت هاي موهوم و پرداخته ی ذهني اس��ت، نه شركت واقعي كه ثبت شده و مجوز 

فعاليت دارد. 
دومين انتقاد به اين برمي گردد كه فعاالن و طراحان اين ش��ركت ها معتقدند 
ف��روض و احتم��االت و تخمين درآمد آن ها بر روي كاغ��ذ صحيح مي نمايد و قصور و 
ع��دم فعاليت عضو نبايد حمل بر ناقص بودن و س��اختگي ب��ودن فعاليت و طرح هاي 

شركت شود 
انتق��اد ديگر به مس��أله ی خروج ارز از كش��ور در قانون مج��ازات اخالل گران 
مربوط مي ش��ود. برخی عقيده دارند كه اين ش��ركت ها ارز خارج نمي كنند، بلكه پول 
قب��ل از خروج از س��وي صراف ها تبديل به دالر مي ش��ود. لذا مع��ادل آن پول تبادل 
مي گ��ردد و ارزي خارج نمي گردد به عالوه در ازای پرداخت وجه، جنس��ي خريداري 
مي ش��ود. از س��وی ديگر قانون خاصي كه فعاليت  اين شركت ها را ممنوع كند، وجود 

ندارد. لذا اصل اباحه و مشروع بودن فعاليت آن ها حاكم است.
در پاس��خ به اين ايرادها بايد گفت تا قبل از اصالح قانون مجازات اخالل گران 
در نظ��ام اقتصادي كش��ور در دي ماه 1384، اصل قانوني ب��ودن جرايم و مجازات ها، 
تبرئ��ه ی فعاالن ش��ركت هاي بازارياب��ي را ايجاب مي نمود. اما به لح��اظ صراحت بند 
»ز« اي��ن قانون ك��ه دقيقاً با در نظر داش��تن نحوه ی فعاليت اين قبيل ش��ركت هاي 
بازارياب تنظيم ش��ده و مضافاً در مجازات س��نگين حبس دو تا پنج سال تجديدنظر 
نموده و حبس از ش��ش ماه تا س��ه س��ال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از 
طريق فعاليت هاي مذكور به دس��ت آمده است را مقرر نموده است، موضوع ابهام زدايي 
گرديده است، ليكن س��هل انگاري مسؤولين ذي ربط )اداره ی ثبت شركت ها به عنوان 
زير مجموعه ی اداره ثبت اسناد و قوه ی قضاييه و كنسول گري هاي ايران در كشورهاي 
مرب��وط، ب��ه عنوان زير مجموع��ه ی وزارت امور خارجه( در اعط��اي ناآگاهانه و بدون 
كارشناس��ي مجوز فعاليت به اين ش��ركت ها، نبايد دستاويزي براي محاكمه ی افرادي 
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كه در يک ش��ركت داراي مجوز قانوني، با ادعاي غير قانوني بودن، فعاليت نموده اند، 
باشد. اما اگر از باب عدالت و تكليف قاضي در رسيدگي و احقاق حق مندرج در قانون 
اساس��ي و قوانين آيين دادرس��ي به حقايق بپردازيم، انتقادات وارده قابل پاسخ گويي 
است؛ زيرا اوالً مفهوم موهوم بودن شركت، دو مطلب را بيان مي كند: 1- شركت وجود 
ندارد. )موهوم بودن شكلي( 2- شركت وجود دارد، ولي مقصود وهدف از تشكيل آن، 
بردن مال غير از اين راه مي باشد. )موهوم بودن ماهيتي1( يعني در ظاهر شركت است، 

اما در عمل فعاليت آن بردن اموال مردم با توسل به وسايل متقلبانه است.
در پاس��خ به انتقاد دوم بايد گفت كه تئوري و احتماالت ش��ركت، وسوسه اي 
بيش نيس��ت و باالخره روزي اين سيس��تم ها اشباع مي شوند و لذا طراحان و معرفان، 
اعض��ای ت��ازه وارد را »ب��ه امور غير واق��ع « امي��دوار مي نمايند ك��ه از مصاديق بارز 
كالهبرداري است و باالخره در مسأله ی خروج ارز، بر كسي پوشيده نيست و آشنايان 
با اين قبيل طرح ها مطلع اند كه خريد محصول شركت از طريق خروج ارز و پول رايج 
ايران، غالباً به كش��ورهاي عربي حوزه ی خليج فارس اس��ت كه در آنجا به دالر تبديل 
مي ش��ود و بضاعت اندك دانش��جو يا كارگر يا سرباز ايراني، مايه ی رفاه بيشتر سرمايه  

داران خارجی مي شود.

 3. ارزيابي و جمع بندي تئوري درآمدزاي ش�رکت هاي هرمي از نگاه 
علم اقتصاد

قبل از هر چيز بايد به مبناي بازارياب ش��بكه ای بپردازيم. مبناي اصلي ايجاد 
و فعاليت شركت هاي بازارياب شبكه اي، جلب سرمايه و منافع بيشتر از طريق تكثير و 
تداوم عضويابي است و مهم ترين هدف غالب شركت هاي فعال در زمينه هاي بازاريابي 
ش��بكه اي، يافت��ن عضو جديد از طريق تبليغ و گس��ترش ش��هرت و در نتيجه جلب 
مش��تري هاي فعال در زمينه ی يافتن اعضای جديد است. به عنوان نمونه شركت گلد 
كوئس��ت مبلغ الزم جهت ورود به اين ش��ركت را حدوداً شش��صد دالر مقرر كرده كه 
هر فرد تازه وارد پس از تكميل نمودن ش��ش نفر به اصطالح زير ش��اخه هايش مبلغي 

1. ر.ك: آزمايش، علي، جزوه حقوق جزاي اختصاصي 2، نيم سال دوم سال تحصيلي 81-1380، تهران، انتشارات 
دانشكده ی حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
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ح��دود صد و پنجاه دالر دريافت مي نمايد. يا ش��ركت هف��ت الماس به همين ترتيب 
مبلغ مقرر، ورودي را براي هر نفر دويس��ت دالر در نظر گرفته اس��ت و اين عضو تازه 
وارد، پس از جمع ش��دن ش��ش نفر در گروه زير دستي اش، صد دالر پورسانت دريافت 
مي كند كه از اين مبلغ، پنجاه دالر نقداً به مشتري پرداخت مي شود و پنجاه دالر ديگر 
به عنوان قس��ط اول الماس نزد شركت باقي مي ماند. در مرحله ی اول، اين شركت در 
ازای دريافت هزار و چهارصد دالر از يک نفر و زير ش��اخه هايش، پنجاه دالر پرداخت 
مي كند و در هر دوره كه شامل پنج مرحله و در هر مرحله ورود شش نفر است، جمعاً 
پانزده مرحله يا سه دوره مي  شود، صد و هشتاد هزار دالر از مشتريان پول مي گيرد و 
بابت عضويابي به كسي كه مجموعاً نود نفر يا صد و هشتاد هزار دالر سرمايه به شركت 
وارد نموده است، هزار و پانصد دالر )هزار و سيصد و پنجاه دالر نقد و صد و پنجاه دالر 
بابت قس��ط الماس( پرداخت مي كند و مدعي است كه با توجه به كسر پنجاه دالر در 
هر دوره بابت قس��ط الماس، به عالوه ی دويست دالر اول، جمعاً سيصد و پنجاه دالر، 
يک قطعه ی الماس كه در بازار قيمت كمتري هم دارد مي فروشد و نيز مدعي است كه 
الماس، دويست دالر كمتر از حالتي كه واسطه در ميان باشد، به دست مشتري فعال 
شركت مي رسد1. نكته ی بعدي، بحث اشباع بازار است. درست است كه اين طرح ها با 
تبليغ و فعاليت گسترده، رشد صعودي و ناگهاني پيدا مي كنند، اما پس از مدتي دچار 
وقفه و ركود مي ش��وند و افرادي كه در قاعده ی هرم هس��تند، به رغم تالش و كوشش 
فراوان، ممكن است حتي موفق به دريافت سرمايه ی پرداختي خود هم نشوند و مبالغ 
زي��ادي را بابت خريد »هيچ« مي دهند. تقريباً تمامي اين ش��ركت ها حاضر به عودت 
مبلغ پرداختي نيس��تند و از س��وي ديگر براي خريد جنس، مبالغ ديگري نيز مطالبه 
مي كنند كه اوالً، با توجه به س��ابقه و تجربه ناخوش��ايند، افراد جرأت ريسک بعدي را 
ندارند؛ ثانياً، به فرض خريد، جنسي را خريداري مي كنند كه در بازار قيمت نازل تري 
دارد. فرضاً شركت گلدكوئست با دريافت مبلغ پانصد و شصت هزار تومان، طال، ساعت 
يا ساير لوازم دكوراسيوني را مي فروشد كه در بازار حدود صد و پنجاه تا دويست هزار 

تومان ارزش دارد. 
عامل بعدي، بحث پيش��نهاد وسوس��ه انگيز و اغواي مشتريان با ارائه ی تئوري 

1. جزوه آموزش Network Marketing شركت My7 diamond، ص 108
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»درآمد راحت« اس��ت. اين شركت ها با تأكيد و برجسته نمودن اين اصطالح، افراد را 
دچار وسوس��ه مي نمايند1. مثاًل ش��ركت مای سون در منابع آموزشي خود در تخمين 
درآم��د ورود افراد تازه وارد، با اين فرض كه ش��خص »الف« تازه وارد هر چند بدبين 
و غيرفعال هم باش��د، باالخره در طول يک ماه مي تواند دو نفر را وارد زير مجموعه ی 
خ��ود كن��د و اين فرض با هين ترتيب كه همين دو نف��ر هم در طول يک ماه، دو نفر 
وارد ش��ركت كنند و اين زنجيره پيش برود، ش��خص »الف« مورد نظر در پايان يک 
س��ال، مبلغ يكصد و سيزده هزار دالر، معادل نود و هشت ميليون تومان، درآمد دارد 
و اگر س��ه ماه جهت معرفي دو نفر از سوي »الف« طول بكشد، وي در پايان سه سال 
همين مبلغ درآمد دارد و حتي اش��اره مي كنند كه كساني بوده اند كه در مدت دو ماه 
س��يصد و چهل ميليون تومان درآمد داش��ته اند2. در جهت توجيه مش��روعيت درآمد 
و فعاليت هايش��ان نيز غالباً همان موارد اصلي داليل رش��د بازارياب ش��بكه ای را ابراز 

مي دارند كه قباًل بدان پرداختيم. 
مبحث بعدي تجزيه و تحليل مكانيس��م مس��تقيم و بدون واسطه ی بازاريابي 
ش��بكه اي اس��ت. يكي از مهم ترين امتيازاتي كه اعضای شركت هاي چند جانبه بر آن 
تأكيد مي كنند، حذف واس��طه ها و ارتباط مس��تقيم با مشتري و تقسيم سود ناشي از 
حذف واس��طه ها بين مشتري و شركت اس��ت، اما حقايق گوياي اين است كه قيمت 
جنس خاص ش��ركت، گران تر از قيمت واقعي آن در بازار اس��ت. مضافاً اين طرح ها به 
طور ذاتي متزلزل هس��تند و ادعاي غلبه بر اش��باع بازار و... واقعي نيس��ت و تنها در 
تئ��وري جالب به نظر مي رس��د؛ زيرا پول و درآمد اين ش��ركت ها، نه از طريق فروش 
توليدات يا خدمات، بلكه از طريق ضرر و زيان به مردمي كه در اين شبكه در رده هاي 
پايي��ن قرار دارند، به دس��ت مي آيد. اين طرح ها براي كس��ب پول به فريب متوس��ل 
مي ش��وند و پس از چندي نيز به افول و نابودي منتهي مي شوند. بسياري از مسؤولين 
اين گونه طرح ها حبس مي ش��وند و آن هايي هم كه در س��ايه ی حمايت وكالي بزرگ 
از آتش تعقيب و گريز مصون مي مانند، به درآمدي كه به عنوان پورسانت در كارشان 
دارند، فخر مي فروش��ند. اما آيا پولي كه از اين طرق به قيمت بيچاره كردن افراد قرار 

1. A.k.a. "Networking" companies, what's wrong with multilevel Marketing, opcit
2. جزوه آموزش Network Marketing شركت My7 diamonds، صص 98 و 97
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گرفته در قاعده ی هرم كسب مي شود، مشروع است1؟
3-1. معيارهاي الزم براي مشروع تلقي کردن بازاريابي  شبكه اي 

غالب نويس��ندگان خارجي دو گونه ش��ركت ها را در مقابل هم قرار مي دهند 
يكي بازاريابی  هاي چند جانبه ای مشروع و ديگري پيراميدهاي نامشروع. يعني شركتي 
كه فعاليت هاي آن در چارچوب بازاريابی چند جانبه ای مش��روع نباشد را يک پيراميد 
نامش��روع لحاظ مي كنند2. براي آن كه بدانيم كدام ش��ركت ها فعاليت هاي مشروع يا 

نامشروع دارند، معيارهايی به شرح زير ارائه شده است:
1- توليد و قيمت: مالك اول آن اس��ت كه آيا محصول شركت داراي كيفيت 
عالي بوده كه براي آن مطالبات فراوان و عمومي در بازار وجود دارد؟ آيا مردم، محصول 
ش��ركت را به قيمت يكس��ان با بازار و منصفانه خريداري مي كنند؟ آيا مردم، محصول 
ش��ركت را به خاطر ارزش ذات��ي آن مي خرند بدون آنك��ه در طرح هاي بازپرداخت و 
عضويت در ش��ركت مش��اركت نمايند؟ با توجه به توضيحات گذش��ته پاس��خ كليه ی 

سؤال های فوق )حداقل در مورد شركت هاي فعال در ايران( منفي است.
2- سرمايه: آيا مي شود در برنامه ی شركت، بدون پرداخت هر گونه سرمايه ای 
غير از قيمت واقعي خريد كاال يا مواد اوليه و اساس��ي در سطح هزينه هاي شركت در 
اين طرح شركت كرد؟ واقعيت آن است كه هدف اوليه ی شركت همين جلب سرمايه 

است.
 3- پورسانت: آيا مي شود بدون پر كردن يک زير مجموعه، نماينده ی فروش 
يا بازارياب شد، يا بدون پيدا كردن عضو جديد ولو كوشش هاي شبانه روزي هم داشته 
باش��يم، به پورسانت برس��يم يا حداقل مزِد صرف وقت و تالش خود را گرفت؟ بديهي 
اس��ت اگر در طرح به خاطر صرف عضويابي پورس��انت پرداخت مي شود، اين طرح با 

معيارها و اصول بيع صحيح و مقتضاي واقعي بيع مغايرت دارد.
4- استفاده از سياست بيع متقابل: آيا شركت هاي بازارياب اين امكان را براي 
مشتري فراهم مي آورند تا كساني كه عضويتشان در طرح را منتفي مي سازند، بتوانند 

1. A.k.a. "Networking" companies, what's worng with multilevel Marketing, opcit
2. Babener, Jeffrey A, is this a pyramid or a legitimate MLM? See-ln: http:// www.
unbsj. Ca/library/subject/edi.htm # enable
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از سياس��ت بيع متقابل اس��تفاده كنند و به فروش مجدد محصول به شركت مبادرت 
كنند؟ با توجه به رويه ی موجود در شركت ها، پاسخ منفي و نيازمند اتخاذ اقداماتي از 

سوي دولت ها در اين خصوص است1.
5- اصول اخالقي و انصاف: ش��ركت هاي بازارياب چند جانبه هدف اصلي شان 
يافتن خريداران هر چه بيش��تر طرح ش��ركت است و اين اش��خاص تازه وارد نيز بايد 
تمام تالش و كوش خود را بر يافتن تا بي نهايت اعضای جديد بنمايند. براي بس��ياري 
از مردم، جذابيت واقعي مش��اركت در بازاريابي چند جانبه در لواي نقشه هاي پيراميد 
نهفته اس��ت و كساني كه راغب به خريد مي ش��وند، از ماهيت نامشروع اين شركت ها 
مطلع نيس��تند؛ زيرا طراحان با ارائه ی توليدات و خدم��ات به اين طرح هاي پيراميد، 
ماهيت شبه حقوقي و موجه مي دهند. در اين طرح ها دوست و خانواده نيز فداي منافع 
بيش��تر و سياست هاي استثماري مي شوند و در نتيجه شركت هاي بازارياب زنجيره اي 

نمي توانند از صافي اصول اخالق و انسانيت سربلند و موفق بيرون بيايند2.
6- فروش آزاد و عمومي: معيار ديگر در جهت ارزيابي مش��روعيت يا نامشروع 
بودن فعاليت يک ش��ركت بازاريابي چند جانبه، آن اس��ت كه بررسي نماييم محصول 
اين شركت براي كليه ی مصرف كنندگان قابل دسترسي و استفاده است يا به عكس، 

هدف عضويابي است و تنها اعضاء مي توانند از محصول و خدمات بهره مند شوند3.
 7- خريد و نياز: يک برنامه ی بازاريابي قانوني و موجه نبايد نيازي به حداقل 
خريد الزم براي ورود يا هر گونه عوام فريبي جهت جذب مش��تري داش��ته باش��د. در 
هر حال پيش بيني فعاليت هاي آتي و كيفيت بهتر كاال، نوعاً جزء اصول ش��ركت هاي 
بازاريابي اس��ت، اما خريد آنچه مورد نياز اس��ت و نه تحميل اجباري محصول از يک 
س��و و احترام به خواست مش��تري و پرهيز از تحميل عضويت شركت به صرف خريد 

محصول از سوي ديگر، از اصول اساسي در تجارت است.
8- اس��تفاده از توليد: توليدات بايد از سوي مصرف كنندگان، قابل استفاده و 
مصرف باشد و نبايد عمرش محدود به انبارها يا دكورها شود. در عرضه ی كاال، ارتباط 

1. Ibid
2. A.k.a. "Networking" companies, what's wrong with multilevel marketing, opcit
3. Babener, Jeffrey A, is this a pyramid or a legitimat MLM? Opcit



شماره 10
تعالي حقوق/ 

علی ملکی/ لیدا فالحی
45

با توليد كننده و عدم تقلب در فروش محصول ضروري است1.
9- آموزش: يک طرح بازاريابي ش��بكه اي مثبت، باي��د ارائه دهنده ی آموزش 
فش��رده در فروش و عضويابي براي بازارياب ها باش��د. بديهي است اين شرط با رعايت 
كليه ش��رايط فوق جهت عضويابي قابل پذيرش است و نبايد سوء تفسير و دستاويزي 
در جهت عضويابي هاي نامش��روع ش��ود، بلكه آموزش بايد به مفهوم ش��يوه ی صحيح 
تعامل و برخورد با مش��تري و آموزش صداقت و پرهيز از تقلب باشد. آموزشي صحيح 
اس��ت كه در جهت افزايش تجربه ها و در نتيجه مس��ؤوليت بازارياب ها باش��د، اما اين 

تازه آغاز راه است2.
 10- انطب��اق با مق��ررات و قواعد حقوقي: اگر تمامي ش��رايط فوق هم جمع 
ش��ود، اما قانون گذار اجازه ی فعاليت به ش��ركت هاي بازارياب ندهد، باز هم نمی توان 
براي فعاليت هاي يک ش��ركت مشروعيت قائل شد؛ زيرا مالك مشروعيت يا نامشروع 
بودن فعاليت هاي ش��ركت هاي بازاريابي تجاري يا هر گونه كس��ب و درآمد، انطباق و 
عدم مغايرت آن طرح ها با موازين قانوني اس��ت و موارد نُه گانه ی فوق، معيارهايي در 
جهت رعايت و عدم مغايرت با عامل اخير است. به رغم موضع گيري هاي بعضاً متفاوت 
كشورها، برخي اصول حقوقي مشترك نيز وجود دارد. آنچه در مقررات و قوانين ايران 
مهم اس��ت، تحصيل مشروع مال ناش��ي از زحمت و تالش، و پرهيز از كالهبرداري و 
فريب اس��ت. عدم اخالل در نظام اقتصادي كشور و پرهيز از روانه كردن سرمايه و ارز 
به خارج از كش��ور، احترام به حقوق مصرف كنن��ده در قانون تجارت الكترونيک جزء 
اصول حياتي فعاليت هاي تجاري به ويژه براي ش��ركت هاي خارجي اس��ت كه با توجه 

به نصوص موجود قانوني برخورد قضايي امري بديهي است.

1. Babener, Jeffrey A, Network Marketing legal issuse, opcit
2. Babener, Jeffrey A, is this a pyramid or a legitimate MLM? Opcit
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نتيجه  
بازاريابي هاي ش��بكه اي، ش��يوه ی كاذب جديد تجارت است كه در چند سال 
گذشته رشد فزاينده اي داشته است. با توجه به تازگي اين پديده، عرف خاص بين المللي 
راجع به آن ش��كل نگرفته است. در قالب معاهدات بين المللي نيز چندين كنوانسيون 
نس��بتاً غير مرتبط مانند كنوانس��يون ملل متحد راجع به بيع بين المللي كاال مصوب 
1980 وين، كنوانس��يون راجع به محدوديت زماني در بيع بين المللي كاال مصوب 14 
ژوئن 1974 و پروتكل الحاقي به آن و برخي متون و پيش نويس هاي تنظيم ش��ده از 
سوي آنسيترال وجود دارد كه در مورد مباحث مختص تجارت الكترونيک و امضاء هاي 
الكترونيک تنظيم گرديده اس��ت. و شايد بتوان از مفاد آن راجع به بازاريابي شبكه اي 
اس��تفاده كرد. اين مفه��وم در حقوق بين الملل متش��كل از دولت ها يا س��ازمان هاي 
بين الملل��ي چن��دان موضوعيت پيدا نمي كند. مگر آن كه تح��ت لواي اصل حمايت از 
اتباع1 يا در مباحث ملي كردن ش��ركت هاي فعال در اين زمينه، با موارد اين چنيني 
مواجه ش��ويم. در سطح ملي نيز بس��ته به سابقه ی فعاليت اين قبيل شركت ها ممكن 
است مقرراتي راجع به آن تنظيم شود يا موضوع به سكوت برگزار شده باشد. به طور 

خالصه می توان فعاليت اين گونه شركت ها را بدين گونه نقد و بررسی كرد:
1-فعاليت اين گونه شركت ها ارتباطی با تجارت الكترونيک و مقررات مشروع 
بين الملل��ی ناظر بر تب��ادالت الكترونيكی ندارد و همچنان كه می توان از يک ش��يء 
برن��ده در جهت آزادی يک موجود بی گناه در بند اس��تفاده ك��رد، می توان از آن به 
عنوان آلت قتاله نيز اس��تفاده نمود و وجهه ی منفی تب��ادالت الكترونيكی را می توان 
اين گونه ش��ركت های هرمی و شبكه ای دانست كه با استفاده از ابزار اينترنت و ارائه ی 
تئوری ه��ای كاذب و فريبن��ده ی اقتصادی و اطمينان از ب��ی ضرر بودن طرح و صرف 
هزينه های مضاعف جهت تعقيب از س��وی متضررين بضاعت اندك جوانان و ارز ملی 

كشور را دستمايه ی رفاه بيشتر خود قرار می دهند.
2-با الحاق بند »ز« به ماده ی يک قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي 
كشور در دي ماه 1384 از سوي مجلس كه تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در 
بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء، به نحوي 
كه اعضای جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگر را جذب نموده و توسعه ی زنجيره يا 

1. Exhaustion of Remedies
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شبكه ی اساسي تداوم يابد، را جرم و مستلزم مجازات دانسته، خالء موجود و بی قانونی 
مرتفع شده و ديگر توسل به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مسموع نيست.

3-اين مقرره بسيار كلي و اضطراری و جهت مقابله با اين بالی همه گير تنظيم 
ش��ده و تفاوتي بين يک ش��خص فعال ميلياردر با يک ش��خص تازه وارد قائل نيست. 
همچنين شروع به جرم، شركت يا معاونت با توجه به دامنه ی فعاليت اعضاء مشخص 
نبوده و همه ی فعاالن، اعم از معرف، پرزنتر، ليدر، دالالن و ش��ركت های ارائه دهنده ی 
محصوالت و اعضای ش��ركت مادر، يكس��ان مجازات می شوند و تدبيری مبنی بر اخذ 
مس��اعدت های بين المللی در دس��تگيری يا اس��ترداد وجوه دريافتی متضررين را در 
برن��دارد و صرفاً به هدف مجازات نگارش يافته اس��ت، اما راه فرار را بر كليه ی فعاالن 

مسدود نموده است.
4- ب��ا توج��ه به فعل مرتكب و متهم به عضوگي��ری در خصوص فعاالن، قبل 
از الح��اق بند »ز« در برخي موارد، می توان ب��ه عنوان كالهبرداري، خيانت در امانت، 
محارب��ه يا لطمه زدن به بنيان هاي اقتصادي كش��ور و نادي��ده گرفتن حقوق مختص 
مصرف كننده، و به استناد قانون مجازات اسالمي، قانون مجازات اخالل گران در نظام 
اقتصادي كش��ور، قانون تش��ديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتش��اء و كالهبرداري و 

قانون تجارت الكترونيک استفاده كرد.
5- بي تفاوتي و عدم قاطعيت در برخورد با اين معضل مي تواند لطمات جبران 
ناپذيري از حيث خروج ارز و پيدايش سيطره ی استعماري شركت هاي بزرگ اقتصادي 
بر اقتصاد ملي داشته باشد و سهل انگاري مسؤولين ذي ربط و زيركي  طراحان اين گونه 
ش��ركت ها، عاملي در جهت نقض اصل هشتاد و يكم قانون اساسي راجع به ممنوعيت 
فعاليت هاي شركت هاي خارجي در كشور گرديده است. به ويژه آن كه اكثر شركت هاي 
بازارياب معيارهاي ده گانه ی حقوقي ذكر شده در جهت مشروعيت فعاليت ها به شرحی 
كه گذشت را در بر ندارند. اگر روزي تنظيم مقررات راجع به فعاليت هاي فضای ماوراء 
جو يا بهره برداري از بس��تر و زير بستر دريا ها يا تجارت از طريق غيرحضوري و فضاي 
س��ايبر عجيب و ت��ازه مي نمود، اما ام��روزه عينيت و موضوعيت يافت��ه و بايد به فكر 
مقرراتي جهت س��امان دهي و كنترل فعاليت اين گونه ش��ركت هاي بازارياب در سطح 

ملي و در سطح وسيع تر از طريق تنظيم مقررات بين المللي باشيم.



10
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

بررسی حقوقی شرکت های هرمی ...
48

فهرست منابع
1- آزمايش، علي، جزوه حقوق جزاي اختصاصي 2، تهران، انتش��ارات دانشكده ی 

حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نيم سال دوم سال تحصيلي 1380-81.
My7 diamond شركت Network Marketing 2- جزوه ی آموزش

3- Babener, Jeffrey a, Network Marketing legal issuse, see in: 
http://www.mlmlegal issues.htm
4- Cory lewis, C.A.E., B.A,L.L.B, L.L.M, Canadian multilevel 
Marketing  law, see in:http://www..mlm startup. Com/ a rticles/ 
Canada. htm
5- Babener, Jeffrey A, sales Refererral laws: watershed Decision 
for MLM, see ln:http:// MLM legal. Com/mlm 20% corporate 20% 
essential 20% I.htm1.
6- Babener, Jeffrey A, is this a pyramid or a legitimate MLM? See-
ln: http:// www.unbsj. Ca/library/subject/edi.htm # enable
7- A.k.a “Networking” companies, what’s wrong with multilevel 
Marketing?, See in:http: www.vandruff.coml MLM.html1
8- Arbitration and alternative dispute resolution, how to settle inter-
national business disputes by international trade center, trade law 
series, Geneva, 2001, Plais des nations. 
9-Contractual joint venture Model agreements by international trade 
center (UNCTAD/WTO) trade law series (Geneva, 2004, its, palais 
des Nations, P.8-28)
10-UNCITRAL, Legislative Guide on privatery financed infra struc-
ture projects prepared by united nations on international trade law, 
Newyork, 2001, united nation publication
11- UNCITRAL, Legal Guide on International counter trade trans-
action 1993, prepared by united nations on international trade law, 



شماره 10
تعالي حقوق/ 

علی ملکی/ لیدا فالحی
49

Newyork, 2001, united nation publication
12- United nation commission on international trade law, year Book, 
vol XXXII, 2001, united  nations, Newyork, 2003


