ماهیت و کارکرد نمایندگی در قراردادهای
تجاری بین المللی ایران و اروپا
احمد حیدری



حکمت اهلل عسکری



1

چکیده
اصل نمایندللدرنمننسدیتلبینناللللناواننللدن نمللبنمننسدیتللبیننمن انولاسللپنا ناصلل نمن للیرنحلللینن
اوتایعد،نتلیتدن ناقتصیمرناتت.ناقداسیتدنکهنماینددهنا انلناتیسنامجیمنسدمهد،ناعای نماینددگدن
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میمنمانم.ناعای نماینددگدنسلوبنسدگ ممنکهنا الً؛ننکننااطهناللناصل ن نشخصنثیوثننینماینددهن ن
شخصنثیوثنانجیمنشلمنثیملیً؛ننااطهنمن مدنماینددگدن(اللناصل ن نمایندده)نخیتالهننیالدن نمایندلدهنا ن
چ خهنتئلنرنماینددگدنال انن م،نچدیمچهنمننسلانمرنماینددهنمننقبی نشخصنثیوثنسسل ناول ارن
تعهداننق انمامرنایشدنانلنسسئلولتنا ناتیسنتشکل ننکننااطهنحقلقدناللنشخصنثیولثن نانشلیان
سدایشدن نمهننااطهنمن مداشنایناصل .نمنناندجینانلنتلا ن لشنسدآند،نالیناندکلهناقلداسیننمایندلدهنا ن

فصلنامه

نکنتل،نامجیمناختلینانناصل ناتتن نا نتلرنمنگ نسلودننااطهنحقلقدناللناصل ن نشخصنثیولثن

پژوهشهای
روابطبینالملل،

سدایشد،نا نوحیظنحقلقدنچهنسیهلتدنا ارنآانسدتلاانستصلننشد؟نکینک منانللنسیهللتنحقللقدنمنن

دوره نخست ،شماره

چهن سلدههیندناتت؟نمننانلنسقیوهناهن اتطهنسطیوعه،نا نتدن نتحنل نسدیاپن ناتدیمنسلولمن نتدقلقنمنن

بیست و ششم

آمهی،نسیهلتنانلن دندهنحقلقدنسعللنشدهناتتن نهاچدللناهنکینک مهیرنآانمننحقلقنان اا،ناصل ن
ق انمامهیرنتجینرناللاوانندن()PICCن ناصل نحقلقنق انمامهیرنان یندن()PECLن ماختهنشلدهن
اتتنتینا نانلنط نقن ناینسطیوعهنتطبلقدنمظیمهیرنحقلقدنسختنف،نتشیاهینن ناختالفیننسلاضلپنآمهلین
سشخصنگ ممن ناتلاانناهکینهیرنال منا ارنهایهدگدناینانللناتلدیمنالللاواننلدنکلهناصللالًنحلی رن
ضلااطن نقلاعدنحقلقنع فدنای نگیمدناللاوانندنهستدد،نانائهنمام.ن ن
واژگان کلیدی :تجیننناللناوانند،نماینددگدن نکینگبانرناللناوانند،نق انمامهیرناللناوانند ن
ن
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مقدمه ن

اعمال نمایندگی رکن اجرایی رابطه نمایندگی است.از طریق اعمال نمایندگی فعالیتهای
تولیدی ،توزیعی و خدماتی مردم مدیریت میگردد و امورات آنان با سرعت بیشتر و
هزینه کمتری به سرانجام میرسد .استفاده از نماینده ،دارای مزیتهایی است و فقدان
آن ،کارآیی و کارآمدی افراد را محدود به توانایی شخصیاش مینماید ،لیکن استفاده از
دیگری تحت عنوان نماینده توانایی افراد را در انجام اموراتشان چه در عرصه داخلی و
یا بینالمللی افزایش میدهد.
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بههه موجهها دههرارداد نماینههدگی ،اصههیا ،دیگههری را بههه عنههوان نماینههده خههود منصهوب
مههینمایههد ایههن برابههر بهها رابطههه درونههی نماینههدگی
اعطهههای اختیهههار ناشهههی از تنفیههه
)Authority

)Agency

Relationship

 )Externalاسههت.

 ،(Unauthorityاختیهههارات رهههاهری

 (Appearantو یههها انیانهههای تسهههوری اسهههتا ا

)Doctorin

 (Estoppleکهههه در

برخههی از نمههامهههای نقههودی یرفتههه شههده نیههز از ماههانی تحقههق اعمههال نماینههدگی
ماهیت و

اسههت ،لهه ا منحصههر بههه اختیههارات وادعههی

نمایندگی در

اختیههارات در عرصههه دراردادهههای تجههاری بههینالمللههی و دراردادهههای داخلههی بههه

کارکرد

)Authority

 (Actualنمههیباشههد .ایههن

قراردادهای

شیوههای مختلفی اعمال شهوند .علهی ای نهال ،نماینهده نیهز بهر اسهان ایهن ماهانی و

المللی ایران و

به موجا آنها یکسری تکالیف اخالدی و نقودی بهر اصهیا بهار مهیکنهد کهه برابهر بها

تجاری بین
اروپا

رابطههه خههارجی نماینههدگی

Relationship

 )Externalاسههت .در اینجهها اصههیا بایسههتی

تمههام آرههار ناشههی از انتخههاب و انتصههاب نماینههده را در محههدوده اختیههارات اعطههایی
بپه یرد .مشهاهده مهیگههردد کهه بهه موجها دههرارداد نماینهدگی ،نماینهده مکلهف مهی-
گههردد کههه امههورات ناصهها خههود را انجههام دهههد انجههام دادن ایههن امههورات بههه معنهای
اعمال نماینهدگی اسهت لهیکن از لحهاو نقهودی ،کهار در همهینجها بهه ایهان نرسهیده
است و اعمال نمایندگی بهه فراخهور شهیوه اعمهال و ماهانی تحقهق آن ،موجهد روابه
مختلف نقودی است و همچنهین ایهن اخهتال هها آرهار جداگانههای در هی دارنهد کهه
ممکن است در عرصه دراردادهای بینالمللی و داخلی یکسان نااشد.
به موجا اعمال نمایندگی اوالی؛ یک رابطه نقودی بین اصیا و شخص رالث و یا نماینده
و شخص رالث ایجاد می شود رانیای؛ رابطه درونی نمایندگی بین اصیا و نماینده) خاتمه

یابد و نماینده از چرخه تسوری نمایندگی بیرون میرود ،چنانچه در مواردی نماینده در
داال شخص رالث مسوول اجرای تعهدات دراردادی باشد این مسوولیت بر اسان شکا-
گیری یک رابطه نقودی بین شخص رالث و ایشان میباشد و نه رابطه درونیاش با
اصیا .باری به جهت ،با اینکه اددامات نماینده از یک سو ،انجام اختیارات اصیا است و
از سوی دیگر موجد رابطه نقودی بین اصیا و شخص رالث میباشد ،از لحاو نقودی
چه ماهیتی برای آن میتوان متصور شد؟ رویکرد نمام های نقودی مورد مطالعه در این
خصوص چگونه است؟ کارکرد این ماهیت نقودی در چه زمینههایی است؟ در این
مقاله به واسطه مطالعه ،بررسی و تحلیا منابع و اسناد موجود و تددیق در آنها ،ماهیت
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این دیده نقودی معین خواهد شد و همچنین به کارکردهای آن در نقوق ایران ،اصول
دراردادهای تجاری بینالمللی  )PICCو اصول نقوق دراردادهای ارو ایی  )PECLمی-
ردازیم تا از این طریق و با مطالعه تطایقی نمامهای مختلف نقودی ،تشابهات و
اختالفات مواضع آنها مشخص گردد و بتوان راهکارهای الزم برای هماهنگی با این
اسناد بینالمللی که اصوالی ناوی ضواب

و دواعد نقوق عرفی بازرگانی بینالمللی

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،

هستند ،ارائه داد .هرچند که تاکنون به تسوری نمایندگی با چنین رویکردی و تاکید بر این

دوره نخست ،شماره

جزء از آن تسوری رداخته نشده است.

بیست و ششم

الزم به ذکر است که ابتدائ یا برای تحلیا و بررسی ابعاد یک ماهیت نقودی نیاز است که
مفهوم آن را بشناسیم و از طریق شناسایی مفهوم یک دیده نقودی ،ماهیت آنرا تعیین
نماییم تا بتوان به کارکردهای آن دست یافت .با این توصیف ،مشخص است که اعمال
نمایندگی یک امر کامالی اختیاری است که ممکن است صرفای ماانی تحقق آن متفاوت
باشد ماانی تحقق آن میتواند درارداد ،دانون ،عر

و یا راهر باشد لیکن همانطور که

گفته شد ذات اعمال نمایندگی با هر مانایی ،ارادی است .در این مقاله چون دو سند مهم
بینالمللی برای تطایق با نقوق ایران مد نمر میباشد و این اسناد نیز صرفای نارر بر
امورات دراردادی هستند .به موجا بند 3ماده 2-2-1در اصول دراردادهای تجاری بین-
المللی 1و همچنین بند  2ماده  3-101اصول نقوق دراردادهای ارو ایی 1،فق

جناه

1It does not govern an agent's authority conferred by law or the authority of an agent appointed
by a public or judicial authority.
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دراردادی نمایندگی را تحت دلمرو خود آوردهاند له ا بررسی و تحلیا ماانث این مقاله
در مفهوم و ماهیت دراردادی مورد نمر میباشد .میدانیم که ماهیتهای دراردادی بر
اسان اصا ناکمیت اراده استوار هستند ل ا برای تعیین ماهیت یک دیده نقودی
دراردادی محصور در دامنه این اصا خواهیم بود و کارکردهای ماهیتهای نقودی
دراردادی نیز دطعای متارر این داعده میباشند .در ابتدای این مقاله تالش شده است که
مفهوم اعمال نمایندگی را بیان نماییم با توجه به این مفهوم و لحاو اصولی چون اصا
آزادی دراردادی و ناکمیت اراده به دناال تعیین ماهیت نقودی آن میرویم .خوب می-
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دانیم که ماهیتهای نقودی بنابر ذات خود کارکردهایی دارند این کارکردها هستند که
ارزش یک ماهیت را تعیین میکنند این ارزش میتواند هم از نیث نمری و هم
کاربردی برای انسانها مفید و کارساز باشد دطعای اعمال نمایندگی نیز از این مقوله جدا
نخواهد بود .شناخت این کارکردها موضوع بعدی مورد مطالعه در این مقاله میباشد .با
توجه به اینکه مقوله نمایندگی از ر کاربردترین ماانث نقودی در عرصههای ماادالت

ماهیت و

بازرگانی داخلی و بینالمللی است ،فل ا بیتوفیر نخواهد بود که این مهم را همزمان و به

نمایندگی در

صورت تطایقی از نگاه دو سند مهم بینالمللی بررسی نماییم بنابراین اعمال نمایندگی را

قراردادهای

در نمام نقوق داخلی ایران به عنوان یک نمام داخلی نقوق نوشته و دو سند مهم بین-

المللی ایران و

المللی در عرصه تجارت بینالملا یعنی اصول دراردادهای تجاری بینالمللی و اصول

اروپا

نقوق دراردادهای ارو ایی بررسی خواهد شد تا از این طریق چالشهای موجود در آن

کارکرد

تجاری بین

نمامهای نقودی روشن گردد مزیت و برتری هر یک از آنها نسات به دیگری تایین شود
نقاط دوت و ضعف هر یک تعیین شود تا از این طریق بتوان به راهکارهایی جهت
سازگاری و هماهنگسازی نمامهای نقودی جهان دست یافت .یکسانسازی مقررات
نقودی راهی به سوی جهانی شدن میباشد جهانی شدن نیز تسهیا و سرعت در رواب
بینالمللی به ویژه عرصه ماادالت بازرگانی بینالمللی در ی خواهد داشت این داعده از
اهدا

اسناد مهم بینالمللی علیالخصوص دو سند مورد مطالعه میباشد که در مقدمه

آن اسناد به صرانت نیز از چنین اهدافی گفته شده است.

1It does not govern an agent's authority conferred by law or the authority of an agent appointed
by a public or judicial authority.

 )1مفهوم اعمال نمایندگی
واژه "اعمال نمایندگی" بر نسا اینکه از چه منمر و دیدگاهی مورد بحث و تحلیا
درار گیرد ،ممکن است معانی و مفاهیم متعددی یدا کند ،کثرت این

مفاهیم )(Civil law

به دلیا استعمال بیش از ند آن در ماانث مختلف تجاری ،ادتصادی ،فنی و نقودی
است .در این گفتار بدناال مفهوم نقودی اعمال نمایندگی میباشیم.
 )1-1مفهوم لغوی و اصطالحی اعمال نمایندگی

247

اعمال کردن واژهای از باب مصدر مرکا است که در لغت به معنی بکار بستن ،بکار
انداختن ،بکار بردن ،عما کردن میباشد.
در ردیف این واژه در لغتنامه دهخدا ،عاارت اعمال "نفوذ کردن" بکار گرفته شده
است که به معنی ،نفوذ و ددرت را بکار بستن ،از مقام خود در انجام دادن کاری استفاده
کردن ،اعتاار و شخصیت خود را بکار بردن ،میباشد دهخدا 778 :1337 ،و معین،

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،

 .)4813 :1364اما ،در دفاع از آن تعریف باید گفت که صانا تعریف در بیان تعریف

دوره نخست ،شماره

خودش به نمایندگی دراردادی نمر داشته است ،زیرا ایشان س از ارائه تعریف به بیان

بیست و ششم

ادسام نمایندگی رداخته است و متعاداای به صرانت اعالم داشتهاند که این تقسیمبندی به
اعتاار ساا ایجاد نمایندگی یا امری خارج از ماهیت این رابطه نقودی است و هیچ
کمکی به تعیین شرای نمایندگی و چگونگی اجرای اختیار و صالنیت نماینده نمیکند
کاتوزیان.)56 :1383 ،
 )2-1مفهوم حقوقی اعمال نمایندگی
معادل نقودی عاارات بکار بستن و بکار بردن ،اجرا کردن میباشد جعفری
لنگرودی .)9 :1390 ،بنابراین ،اعمال کردن در علم نقوق به معنی بکار بردن و بکار
بستن دانون ،انکام دادگاهها ،مفاد اسناد رسمی و تعهدات دراردادی است ،ل ا اصطالح
"اعمال نمایندگی" در لغت به معنای "اجرای تعهدات دانونی ،دضایی و دراردادی برای
دیگری است" و می توان از لحاو نقودی آن را چنین تعریف کرد؛ رأی ددرت و اختیار
از جانا شخصی ،مطابق با مدلول دانون ،نکم دادگاهها و درارداد خصوصی در جهت
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انجام یک عما نقودی و در نتیجه ایجاد یک تعهد یا یک نق به نام و به نساب
دیگری منسوب عنه).
 )2نهادهای مشابه با اعمال نمایندگی
 )1-2اعمال توزیع
در موافقتنامههای توزیع ) (Sole distributionشخصی به عنوان توزیعکننده معرفی میشود.
این شخص اصطالنای نماینده یا نماینده کا نامیده میشود ،اما در وادع یک نماینده
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خاص موضوع درارداد نمایندگی تلقی نمیگردد .در این موافقتنامهها ،تولیدکننده که
اصوالی یک شرکت خارجی است با یک خریدار عمده داخلی توافق میکنند که اگر
فروشنده دصد فروش تولیدات خاص خود را در منطقه و یا کشور خریدار داشته باشد،
این تولیدات را به خریدار بفروشد و ممکن است خریدار نیز توافق کند که چنانچه
درصدد خرید کاالهایی از نوع تولیدات فروشنده را داشته باشد فق از ایشان خریداری
نماید .در اینجا خریدار که به نوعی توزیع کننده نیز محسوب میگردد به طور مستقا

ماهیت و

عما میکند نه به دستور تولید کننده و سود ناشی از فروش نیز به خریدار اختصاص

نمایندگی در

دارد امیری .)71 :1390 ،در نالیکه ،اعمال نمایندگی اجرای فرامین و دستورات دیگری

کارکرد
قراردادهای
تجاری بین
المللی ایران و
اروپا

است.
 )2-2اعمال حق امتیاز در قراردادهای لیسانس

)(Licensing Contract

دراردادهای لیسانس یا واگ اری امتیاز بهرهبرداری یکی از طرق انتقال نقوق مالکیت
فکری است و از ادسام سرمایهگ اری خارجی موضوع دانون تشویق و نمایت از
سرمایهگ اری خارجی مصوب  1380محسوب میگردد1.در این دراردادها دارنده نقوق
)(Industrial Property Right

در مقابا مالغی معین ) 2(Royaltyبهرهبرداری

از نقوق خویش را که شاما؛ دانش فنی

 ،نق اختراع )،(Patent Right

مالکیت فکری
اسم تجاری

)(Trade Names

)(Specialized Services

)(Know-How

 ،عالئم تجاری

)(Trade Marks

و خدمات تخصصی

است در مدت معین به یک فرد و یا یک شرکت واگ ار میکند.

در اینجا گیرنده امتیاز ،مالک بازار فروش یا ارائهکننده خدمات است و واگ ارکننده امتیاز
 1بند د ماده  1قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب1380/11/19
 2حق االمتیاز

بدون اینکه سود و ضرری متوجه او شود ،نقاالمتیاز دراردادی خود را دریافت میکند،
در نالیکه در اعمال نمایندگی ،سود و زیان ناشی از اددامات نماینده ،مستقیم یا
غیرمستقیم متوجه اعطاءکننده اختیار است .مضافای اینکه در اعمال برخی از دراردادهای
لیسانس ،دولتها در خصوص نحوه تنمیم و میزان امتیازات ،دخالت کرده و مقررات
امری وضع میکنند هداوند ،)47 :1384 ،در نالیکه اعمال نمایندگی ،اجرای نیابت
اعطایی است و یک رابطه خصوصی محض بحساب میآید.
 )2-3اقدامات شرکتهای وابسته

)(Affiliated Company

یکی از روشهای امروزی برای توسعه و گسترش فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی
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تاسیس و راهاندازی شرکتهای وابسته است .ممکن است شرکت مادر بنابر دالئلی مایا
به تاسیس شرکت فرعی نااشد .در چنین مواردی شرکتهای مادر اددام به خرید بخشی
از سهام دیگر شرکتهای موجود یا در نال تاسیس در کشورهای دیگر میکنند که
معموالی ندود ده درصد سهام آن شرکتهاست .این نوع رابطه ،وابستگی به معنای
اخص نام دارد .الاته وابستگی به معنای عام نیز وجود دارد و به مواردی گفته میشود که
یک شرکت به هر دلیلی ،خواه از طریق تملک سهام و خواه دالیا دیگر به شرکت دیگر
وابسته باشد ناتمی و کریمیان42: 1393 ،و .)43در مقررات ایران این وابستگی از
طریق  )20درصد سهام شرکت امکان یر است و این امر از مواد  )88و  )107الیحه
اصالنی دانون تجارت مصوب  1347استنااط میگردد .اما نه در این دانون و نه در سایر
دوانین در خصوص شرکتهای وابسته تعریف ددیق ،جامع و روشنی وجود ندارد .ماده
 )5دانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  1356از عنوان شرکت وابسته
تعریفی ارائه کرده بود که این تعریف در دانون سال  94ن

گردیده است .به موجا

آن مقررات ،شرکت وابسته به شرکتی اطالق میگردد ،که دسمتی از سهام آن متعلق به
شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای وابسته باشد .در تصویا نامه شماره
/24537ت 23708/مورخ  1380/5/20هیات وزیران ،به شرکتی اطالق شده است که
بیش از نجاه درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به دستگاه اجرایی باشد .این تصویانامه
به موجا رای شماره  459مورخ  1382/12/3هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال
شده است .براسان مدل دراردادهای بیع متقابا نفتی سال  ،2008شرکت وابسته ،هر

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
زمستان 11396

شرکت یا شخصیت نقودی است که توس یکی از طرفین درارداد یا شرکتهای تحت
کنترل آنان کنترل شود  1.در این تعریف از معیار کنترل استفاده شده است .معیاری که در
اعمال نمایندگی هم نقش بسزایی دارد .بنمر میرسد تنها تفاوت بین شرکتهای فرعی
و وابسته از نیث رابطه با شرکت مادر ،صرف یا عاما کنترل است .به عاارت دیگر میزان
کنترل و تسل بر شرکتهای فرعی گاهای به صد در صد میرسد و بندرت در نالتهای
ندادلی ده درصدی درار میگیرد ،اما در شرکتهای وابسته میزان کنترل شرکتهای
مادر دارای محدودیتهایی است .از اینرو اددامات شرکتهای وابسته برای شرکت
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مادر به نوعی همان اددامات شرکت مادر تلقی میگردد .ل ا این اددامات از مصادیق
اعمال نمایندگی نیست ،زیرا اساسای رابطه شرکت مادر با وابسته یک رابطه نمایندگی
بحساب نمیآید.
)2-4اقدامات شرکتهای هلدینگ

)(Holding Company

در خیلی از موارد شهرکتههای هلهدینگ بماننهد یهک شهرکت فرعهی مهدیریتی تحهت
ماهیت و

کنترل شرکت مادر است که در عیننهال کهه مالکیهت شهرکتههای فرعهی و تابعهه بها

نمایندگی در

اوست ،بهه نهوعی نقهش واسهطهگهری را بهین شهرکت مهادر و شهرکتههای فرعهی آن

کارکرد
قراردادهای

ایفاء مهیکنهد و بها اعمهال مهدیریت بهر شهرکتههای اخیهر ،خواسهتهههای شهرکت یها

المللی ایران و

شرکتهای مهادر را از طریهق شهرکتههای فرعهی و تابعهه اعمهال مهینمایهد نهاتمی

تجاری بین
اروپا

و کریمیههان .)40 :1393 ،هلههدینگههها بههرای تسهههیا اعمههال مههدیریت بههر شههرکتهههای
فرعی و کاهش هزینهههای جهاری و افهزایش منهافع تاسهیس مهیشهوند .ایهن شهرکت-
ههها ،سههالیانه گههزارش عملکههرد خههود را در اختیههار شههرکت مههادر دههرار مههیدهنههد
ناتمی و کریمیان.)40 :1393 ،
فلسفه تشکیا هلدینگها که در موارد زیادی به عنوان سرمایهگ ار راهر میشوند ،اصوالی
بر ایه دو عاما اساسی استوار است؛ یکی برای ایجاد فضای ردابتی و دیگری به منمور
استفاده بهینه از منابع موجود است.

1Affiliate,means any company or legal entry which,control a party,or is controlled by a party,or is
controoed by a company or legal entity which controls a party.

بر این اسان فلسفه و اهدا

هلدینگها و همچنین عملکرد آنها شایه با نهاد نمایندگی

است و اددامات چنین شرکتهایی از مصادیق اعمال نمایندگی است .درنقوق ایران،
این شرکتها از مقررات منسجمی برخوردار نیست .ل ا فیالحال میتوان عمومای از
نمریات و مطالا این ژوهش در خصوص اددامات و اعمال هلدینگها بهره جست.
 )2-5اقدامات شرکتهای فرعی

)(Subsidiary Company

برخی شرکتهای بزرگ برای یشارد اهدا

و فعالیتهای خود در مکانها و کشورهای

مختلف ،اصوالی شرکت یا شرکتهای فرعی تشکیا میدهند .به منمور اعمال مدیریت و
کنترل بر شرکت فرعی ،شرکت اصلی یا مالک بخش بزرگی یا تمام سهام شرکت فرعی
)(Wholly Owned Subsidiary
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است و یا اینکه دارنده سهام ممتاز دارای نق رای اضافی

است 1.به عنوان نمونه در اساسنامه شرکت مشترک ایرانی-انگلیسی ذکر شده بود که
 80%سهام آن متعلق به شرکت ایرانی و  %20آن متعلق شرکت انگلیسی است ناتمی و
کریمیان .)42 :1393 ،در نقوق ایران در خصوص اصول و ضواب شرکتهای فرعی
مقررات شفا

و منسجمی وجود ندارد ،اما در عما نمونههایی از این شرکت چشم

میآید .اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مقرر داشته است« :شرکت ملی گاز ایران به
صورت شرکت سهامی تشکیا میشود و شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران است».
در دانون راجع با تاسیس شهرکهای صنعتی ایران آمده است« :شرکت شهرکهای
صنعتی ایران میتواند شرکتهای شهرک صنعتی در نقاط مختلف ایران تاسیس نماید که
هریک دارای شخصیت نقودی مستقا باشد».
این متن دانونی بدون اشاره به شرکت فرعی اساسای ماهیت چنین شرکتی را بیان داشته
است.
فعالیت شرکتهای فرعی در عرصه تجارت بینالملا به ویژه در زمینههای معامالت
تجاری بینالمللی و سرمایهگ اری خارجی از نمود و گستردگی بیشتری برخوردار است
آتشی گلستان.)282-280 :1388 ،

 1از این طریق شرکت مادر با ورود به هیات مدیره شرکت فرعی از حق رای بیشتر برای نظارت و کنتزل
شرکت فرعی برخوردار خواهند بود.

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
زمستان 11396

شرکت فرعی هیچگونه مسوولیتی در داال شرکت اصلی ندارد و شرکت اصلی هم
وریفه ای در داال شرکت فرعی ندارد .چنانچه شرکت فرعی با شخص رالث دراردادی
منعقد نماید ،شرکت مادر مسوولیتی در داال شخص رالث ندارد.
در دوانین و مقررات ایران ،اصطالح "شرکت فرعی" برای اولین بار در ماده الحادی به
نمام اجرایی دانون رات شرکتها مصوب  1310/3/2آمده است.به موجا این ماده« :در
مورد شرکتهای فرعی که از طر

یک شرکت تشکیا داده میشوند ،اگر اکثریت سهام

شرکتهای فرعی متعلق به شرکت اصلی باشند ،هر شرکت فرعی از نمر رات در نکم
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شعاه شرکت اصلی خواهد بود .در جای جای دانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
مصوب  1394/5/6از شرکتهای فرعی ذکر شده است،اما به صرانت تعریف نشدهاند.
منتهی در ماده  )5دانون یشین اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب  1356/3/11شرکت
فرعی چنین تعریف شده است« :منمور از شرکت فرعی یاد شده در این اساسنامه شرکتی
است که )1 :همه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد؛  )2همه سهام آن متعلق

ماهیت و

به یک یا چند شرکتی باشد که تمام سهام آن شرکت یا شرکتها متعلق به شرکت ملی

نمایندگی در

نفت ایران باشد .با این تفاسیر ،هنوز نقوق ایران در خصوص شرکتهای فرعی

کارکرد
قراردادهای

مقررات منسجم و ددیقی ندارد.

المللی ایران و

با توجه به مطالا بیان شده ،ساختار شرکتهای فرعی دالا نمایندگی از شرکتهای

اروپا

مادر ندارد ،ل ا نمیتوان اددامات چنین شرکتهایی را در در چاچوب اعمال نمایندگی

تجاری بین

توجیه کرد .الاته در ارتااط با نقش شرکت مادر در کنترل و مدیریت شرکت فرعی از
طریق هیات مدیره آن شرکت ،میتوان رابطه نمایندگی را ناکم دانست .این موضوع در
جای خود بحث شده است.
 -3ماهیت حقوقی اعمال نمایندگی
)3-1موضع حقوق ایران
اعمال نمایندگی رکن عملیاتی درارداد نمایندگی است .به موجا اعمال نمایندگی،
نماینده در چاچوب اختیارات اعطایی ،امورات موضوع آن اختیارات را به سرانجام می-
رساند با این توصیف،اعمال نمایندگی انجام تعهداتی است که بموجا نیابت بر دوش
نماینده درار گرفته است ،الاته این استنااط با دیدگاهی که عقد را به معنای عهد یا عهد

موکد و یا عهد مشدد میداند و عقود اذنی را ماهیت یا عقد نمیداند و اطالق واژه عقد بر
آنها را تسامح میدانند سازگار نیست نائینی33 :1418 ،؛ مکارم شیرازی .)92 :1425 ،در
این دیدگاه عقود اذنی ناوی تعهد و التزام نیست و اذن محض است ،اما بر اسان
دیدگاه دیگر ،نماینده مکلف به انجام اختیارات اعطایی است و خودداری یا تاخیر در
اجرای آنچه وکیا بر عهده دارد تقصیر و ضمانآور است کاتوزیان .)100 :1383 ،ماده
 666دانون مدنی در این خصوص میگوید« :هرگاه از تقصیر وکیا خساراتی به موکا
متوجه شود که عرفای مساا آن محسوب میگردد ،مسوول خواهد بود ،».مضافای اینکه،
ماده  219ق.م 1.که ناوی اصا لزوم دراردادهاست ،مطلق بوده و شاما عقود جائزه نیز
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میگردد جعفری لنگرودی )189 :1382 ،زیرا عقود اذنی تا داا از فسخ و زوال ،یک
ماهیت نقودی است که طرفین ملزم به تعهدات آن میباشند فل ا تعهد اصلی نماینده در
درارداد نمایندگی ،انجام دادن موضوع اذن و یا همان اختیارات اعطایی است.سایر
تعهدات در دلمرو آرار و یا تعهدات تاعی آن تعهد اصلی درار میگیرند .به عنوان مثال
تعهد وکیا به رعایت مصلحت اصیا ماده  667ق.م 2).یا تعهد ایشان به دادن

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،

صورتحساب ماده  668ق.م3).زمانی مطرح میگردد که نماینده نیابت اعطایی جعفری

دوره نخست ،شماره

لنگرودی )355 :1382 ،را انجام دهد .به عاارتی چنین مسوولیتهایی به تاع اعمال

بیست و ششم

نمایندگی ،یعنی همان انجام امورات تفویض شده ،محقق میگردد .له ا جوهره
نمایندگی که اعطای نیابت است جعفری لنگرودی )354 :1382 ،به موجا اددامات
نماینده اجرایی و مورر میگردد .در نتیجه ،اعمال نمایندگی مراد

با انجام دادن یکسری

تعهدات متقاا شده از جانا نماینده میباشد .ماده  657دانون مدنی میگوید؛ «تحقق
وکالت منوط به داول وکیا است ».این ماده به این معنی است که داا از داول نماینده،

 . 1ماده  219قانون مدنی« :عقودی که بر طبق قاانون واقاش شاده باشاد باین مت ااملین و قاام مقااآ آن اا
الزآاالتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».
 . 2ماده  667قانون مدنی« :وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکال را مراعاات نمایاد و از آن
چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرامن و عار و عاادت داخال اختیاار او اسات تجااوز
نكند».
 . 3ماده  668قانون مدنی« :وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چاه را کاه باه جاای
او دریافت کرده است به او رد کند».

زمستان 11396

یک اذن از جانا اصیا صادر شده است این اذن همان نمایندگی است ،به عاارتی دیگر،
نمایندگی اذن محض است و نیاز به هیچگونه عما نقودی اضافهای ندارد جعفری
لنگرودی )354 :1382 ،منتهی داول وکیا به معنی تقاا تعهدات و الزامات ناشی از انجام
دادن موضوعات اذن اصیا است نه اینکه شرطی برای کاما شدن عقد نمایندگی باشد.
نماینده به موجا اعالم رضایت خویش به اذن اصیا ،می یرد که امورات موضوع اذن
را انجام دهد.این اددامات چیزی جز اعمال نمایندگی نمیباشد .س میتوان گفت که
اعمال نمایندگی نوعی وفاء به عهد میباشد .این نمریه همسو با رویکرد گروه اول از
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اندیشمندان و فقهاء فوقاالشاره میباشد.
 )2-3موضع

PICC

بند  1ماده  2-2-2اصول ،تحت عنوان تحقق یافتن اختیارات نماینده و محدوده آن،
مقرر داشته« :اعطای اختیارات از سوی اصیا به نماینده ممکن است به شکا صریح یا
ضمنی محقق شود1».براسان این بند ،اعطای اختیارات ) (grant of authorityبه نماینده از
ماهیت و

سوی اصیا محدود به شکا خاصی نیست و میتواند به صورت صریح یا ضمنی انجام

نمایندگی در

شود .هرچند که متعار ترین شکا اعطایی به صورت صریح ،وکالتنامه است لیکن

کارکرد
قراردادهای

براسان این ماده ،اصیا می تواند به صورت شفاهی یا طی یک نوشته عادی اختیارات

المللی ایران و

الزم را به نماینده تفویض نماید اخالدی و امام .)100 :1393 ،الاته با توجه به اینکه

تجاری بین
اروپا

اصول در اعطای اختیار به نماینده شکا و روش خاصی را تعیین ننموده و همچنین
مصادیقی از نمایندگی دراردادی را استثناء نکرده است ،بنابر اصاله العموم بایستی دایا به
این گردید که اددامات مدیران شرکتهای تجاری نیز تحت شمول این ضواب درار می-
گیرد ،بنابراین در مورد یک شرکت تجاری که با رأی هیأت مدیره ،اختیاراتی به نماینده
اعطاء میشود اخالدی و امام )100 :1393 ،و یا اینکه به موجا اساسنامه اختیاراتی به
مدیران اعطاء میشود می تواند تحت شمول مقررات اصول درار گیرد ،مگر اینکه تابع
مقررات ویژهای باشند که واجد خصیصه امری باشد اخالدی و امام ،)98: 1393 ،ل ا
اصا بر شمولیت ضواب

اصول میباشد .مگر اینکه مدعی بتواند امری بودن و

1Article 2.2.2 (Establishment and scope of the authority of the agent): (1) The principal's grant of
authority to an agent may be express or implied.

 علی ای نال در.محدودیت دواعد خاص مربوط به ارکان شرکت تجاری را اراات نماید
 اصول نیز2-2-5  ماده1  بند،این راستا و در تکمیا ماده فوقاالشاره و مطالا گفته شده
 «در موردی که نمایندهای بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده اختیاراتش:میگوید
رالث تاریری نمیگ ارد

نقودی بین اصیا و طر

 اعمال وی به رواب،اددام میکند

مشاهده میگردد که در این سند بینالمللی نمایندگی همان اعطای اذن است که از آن
 در اصول به مانند، چنین به نمر میرسد.تحت عنوان اعطای اختیار یاد کرده است
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 نمایندگی ایجاد میگردد و اعالم،اعطای اختیار به نماینده

 به صر،نقوق ایران

رضایت نماینده به معنای تقاا انجام امورات موضوع آن اختیارات میباشد اعالم
2-2- 2رضایت نماینده میتواند صریح و یا اینکه ضمنی باشد کما اینکه بر اسان ماده
یرفته شده است در این نالت با فرض

 اعطای اختیار نیز به همین صورت،اصول

 امورات اصیا را به سرانجام برساند اعمال نمایندگی صورت گرفته است،اینکه نماینده
فصلنامه

 به صرانت از تاریر اختیارات گفته است به این معنی که اختیارات2-2-1ماده1 بند

پژوهشهای

اعطایی ودتی مورر وادع میگردند و موجا ایجاد یکسری رواب نقودی خواهد شد که

،روابطبینالملل

 یرش چنین اختیاراتی به معنای اعالم،از جانا نماینده اعمال گردند به عاارت دیگری

 شماره،دوره نخست
بیست و ششم
11396 زمستان

یرش نماینده تعهداتی را متقاا میگردد که عدم

 با این،رضایت به اذن اصیا است

-2-3  مواد.با نقض عهد است و انجام آن وفای به عهد تلقی میگردد

انجام آن مراد

" از انجام نیابت تحت عنوان "اعمال نمایندگی35-2-2  و همچنین ماده22-2-4  و12
1(1) Where an agent acts within the scope of its authority and the third party knew or ought to
have known that the agent was acting as an agent, the acts of the agent shall directly affect the
legal relations between the principal and the third party and no legal relation is created between the
agent and the third party.
(2) However, the acts of the agent shall affect only the relations between the agent and the third
party, where the agent with the consent of the principal undertakes to become the party to the
contract
2(1) Where an agent acts within the scope of its authority and the third party neither knew nor
ought to have known that the agent was acting as an agent, the acts of the agent shall affect only
the relations between the agent and the third party.
(2) However, where such an agent, when contracting with the third party on behalf of a business,
represents itself to be the owner of that business, the third party, upon discovery of the real owner
of the business, may exercise also against the latter the rights it has against the agent.
3 (1) Where an agent acts without authority or exceeds its authority, its acts do not affect the
legal relations between the principal and the third party.
(2) However, where the principal causes the third party reasonably to believe that the agent has
authority to act on behalf of the principal and that the agent is acting within the scope of that
authority, the principal may not invoke against the third party the lack of authority of the agent.

یاد کرده است .با ذکر این نکته که از منمر

PICC

کما اینکه در بند بعدی بیشتر خواهیم

گفت ،اعمال نمایندگی ماهیتای اجرای تعهدات با صاغه تجاری بینالمللی است .له ا در
این خصوص بین نمام داخلی ایران و  PICCبه جز این مورد و یکسری اختالفات جزیی
راهری و لفمی ،اختالفات اساسی و ماهوی به چشم نمیآید.
 )3-3موضع
هد

PECL

اولیه اصول نقوق دراردادهای ارو ا اعمال آن به عنوان دواعد عمومی معامالت در

اتحادیه ارو ا است .اصول ارو ایی نسات به تمام دراردادها دابا اعمال است ،از طر
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دیگر ،محدوده منطقهای اعمال اصول ارو ا محدود به کشورهای عضو اتحادیه بوده و
وشش دهنده تمام دراردادها اعم از داخلی و فراملی) اعضای آن اتحادیه میباشد،
مضافای اصول نقوق دراردادهای ارو ا نسات به معامالت تمامی شهروندان دابا اعمال
است ر.ک :شعاریان .)1389 ،هرچند که در مقدمه سند خلف آن یعنی اصول
دراردادهای تجاری بینالمللی ارهار شده است که این اصول متضمن دواعدی کلی برای

ماهیت و

دراردادهای تجاری بینالمللی هستند ،لیکن هد

نمایندگی در

اعمال آن به عنوان دواعد عمومی معامالت در اتحادیه ارو ا است ،به عاارتی دیگر اصول

کارکرد
قراردادهای
تجاری بین
المللی ایران و
اروپا

اولیه اصول نقوق دراردادهای ارو ایی

دراردادهای تجاری بینالمللی محدود به دراردادهایی است که واجد دو خصیصه
"تجاری" و "بینالمللی" باشند در نالی که اصول ارو ا نسات به تمام انواع دراردادها
دابا اعمال است ،از طر

دیگر ،اصول دراردادهای تجاری بینالمللی نسات به

دراردادهایی اعمال میشود که جناه بینالمللی داشته باشد ،نه داخلی ،در نالی که اصول
نقوق دراردادهای ارو ا وشش دهنده تمام دراردادها اعم از داخلی و فراملی است
شعاریان و ترابی .)30-31 :1389 ،این مطلا به صرانت از مواضع مقررات این دو
سند نتیجهگیری میشود ،ماده  1-7اصول دراردادهای تجاری بینالمللی تحت عنوان
نسن نیت و معامله منصفانه مقرار میدارد:
« )1در تجارت بینالمللی ) ،(International lawهر طر

درارداد باید مطابق با نسن نیت

و معامله منصفانه اددام کند.
 )2طرفین نمیتوانند این تکلیف را مستثنی یا محدود نمایند».

با توجه به ذکر عاارت "تجارت بینالمللی" در صدر بند  1این ماده که از جمله ماانث
مقررات کلی ) (General provisionاست ،این نتیجه بدست میآید که شمول مقررات این
اصول محدود به نوزه تجارت بینالمللی بوده و نااید براسان مفاهیم نقوق داخلی
تحلیا و بررسی شود .در نالی که ماده  1-201اصول دراردادهای ارو ایی تحت عنوان
نسن نیت و معامله منصفانه مقرر میدارد:
 )1هر طر

بایستی مطابق با نسن نیت و معامله منصفانه اددام نماید.

 )2طرفین درارداد نمیتوانند این تکلیف را مستثنی یا محدود نمایند.
مالنمه میگردد که این ماده ذکری از تجارت بینالمللی به میان نیاورده است و در
صدر بند  1صرفای به دید "هر طر
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درارداد "1بسنده کرده است و با توجه به اینکه این

موارد در دسمت "شروط کلی" ) (General Dutiesبیان شده است ،این نتیجه بدست می-
آید که این اصول وشش دهنده تمام دراردادها اعم از داخلی و فراملی است ،به عاارتی
این دراردادها ،میتوانند هم در نوزه نقوق مدنی و هم نوزه نقوق تجارت بینالملا
)(International trade law

این اصول را به عنوان دانون ناکم

)(Application law

بر

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،

دراردادهای خویش انتخاب نمایند.

دوره نخست ،شماره

با بیان این کلیات میتوان گفت ،چون شمولیت و فراگیری این اصول از اصول

بیست و ششم

دراردادهای تجاری بینالمللی از وسعت بیشتری برخوردار میباشد و از طرفی با توجه
به بند یشین ،محرز شد که اختیارات نمایندگان تجاری و مدیران شرکتها نیز در نوزه
PICC

درار میگیرد به طریق اولی در نوزه اصول نقوق دراردادهای ارو ایی نیز درار

خواهند گرفت .با این اوصا  ،فصا سوم این سند در باب اختیارات نمایندگان ،در ماده
 3-101تحت عنوان دلمرو فصا مقرر میدارد:
 )1این فصا بر اختیارات نماینده یا سایر واسطههایی که اصیا خود را در خصوص
دراردادی با شخص رالثی مرتا میسازد ،ناکم است.

1Each party must act in accordance with good faith and fair dealing.

زمستان 11396

 ) 2نسات به اختیاراتی که از سوی دانون به یک نماینده اعطاء شده یا اختیارات نماینده-
ای که از سوی یک مقام عمومی یا دضایی منصوب شده است ،مقررات این فصا ناکم
نمیباشد1.

 )3نسات به رواب داخلی میان نماینده یا واسطه و اصیا ،مقررات این فصا ناکم نمی-
باشد.
مشاهده میگردد PECL ،مشابه با PICCاوالی بر رواب نمایندگی دراردادی اعم از مدنی و
تجاری تاکید دارد زیرا به صرانت بند  2این ماده سایر ادسام نمایندگی که به موجا
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دانون و یا نکم دادگاه میباشد از شمول این سند ارو ایی خارج استثناء شدهاند
موضوعی که اصول دراردادهای تجاری بینالمللی نیز بر آن تاکید کرده است .رانیای ،بند 3
همین ماده ،صرفای رابطه خارجی نمایندگی یعنی آن رابطهای که س از اعمال نمایندگی
بین اصیا و رالث شکا میگیرد مدّ نمر درار داده است .رالثای در باب اعطای اختیار بر
اسان ماده 2 3-201عینا از ماده  2-2-2اصول دراردادهای تجاری بینالمللی یروی

ماهیت و
کارکرد
نمایندگی در

کرده است نتی در بند  2آن ماده3از اجازه نماینده برای انجام هرگونه اددامات ضروری
در راستای دستیابی به اهدا

اصیا از اعطای اختیار گفته است این به معنای این است

قراردادهای

که چنانچه نماینده متقاا شود که امورات موضوع اذن را انجام دهد میتواند هرگونه

المللی ایران و

اددام ضروری مرتا با موضوع اختیارات اعطایی را انجام دهد .ل ا همانطور که در باب

تجاری بین
اروپا

PICC

گفته شد انجام ندادن اختیارات متقاا شده نقض عهد است کما اینکه انجام آن

وفای به عهد تلقی میگردد .در نتیجه باید گفت که ماهیت اعمال نمایندگی در هر سه
1 Article 3:101: Scope of the Chapter:
(1) This chapter governs the authority of an agent or other intermediary to bind its principal in
relation to a contract with a third party.
(2) This chapter does not govern an agent's authority bestowed by law or the authority of an agent
appointed by a public or judicial authority.
(3) This chapter does not govern the internal relationship between the agent or intermediary and its
principal.
2 Article 3:201: Express, Implied and Apparent Authority
(1) The principal's grant of authority to an agent to act in its name may be express or may be
implied from the circumstances.
(2) The agent has authority to perform all acts necessary in the circumstances to achieve the
purposes for which the authority was granted.
(3) A person is to be treated as having granted authority to an apparent agent if the person's
statements or conduct induce the third party reasonably and in good faith to believe that the
apparent agent has been granted authority for the act performed by it.
3 (2) The agent has authority to perform all acts necessary in the circumstances to achieve the
purposes for which the authority was granted.

نطام مورد مطالعه وفای به عهد است جز مواردی که نارر بر اهدا

آن نمامهای نقودی

است و یا مربوط به رواهر ،الفاو و عاارات آنها هست اختال

چشمگیر دیگری بین

آنها وجود ندارد.
 )4کارکرد اعمال نمایندگی
نماینده در چارچوب دستورات اصیا و برای ایشان اددام میکند .او مکلف است طاق
نیازهای اصیا و دستورات خواسته شده ایشان کار کند .بند آخر ماده  667دانون مدنی
میگوید ...« :از آنچه موکا بالصرانه به او اختیار داده یا بر نسا درائن و عر

و

عادت داخا او است تجاوز ننماید ».یا ماده  663ق.م .میگوید« :وکیا نمیتواند عملی
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را که از ندود وکالت او خارج است انجام دهد ».مالنمه میگردد که نماینده مطلقا و
کامالی تابع خواسته اصیا است .نال ممکن است نیاز اصیا یک موضوع مدنی و یا امری
تجاری باشد .نماینده هم اصوالی مجاز به تغییر خواستههای اصیا نیست .ل ا در راستای
رفع نیازهای اصیا ،اددامات نماینده منجر به نتایج تجاری
غیر تجاری

)(Non-Commercial Advantage

)(Commercial Advantage

یا

میگردد .از این نتایج تحت عنوان

کارکردهای مدنی و تجاری اعمال نمایندگی یاد میگردد که ذیالی به آنها می ردازیم.
منتهی داا از آن به تایین رابطه نمایندگی بطور عام می ردازیم ،زیرا کارکردها بر مانای
یک رابطه نمایندگی شکا میگیرند.
 )4-1تبیین کارکرد رابطه

نمایندگی1

از باب تحلیا ادتصادی و بصورت عام ،رابطه نمایندگی محدود به عقد وکالت ،نق-
العما کاری و ...نیست ،بلکه هرگاه شخصی از جانا دیگری متعهد به انجام کاری برای
او شده باشد ،رابطه نمایندگی محقق شده میگردد ) .(Ward Fransworth, 2007ل ا ،در
سادهترین شکا ،نمایندگی به آن رابطهای گفته میشود که که در آن یک طر
اصیا

)(Principal

از اددامات و کارکردهای شخص دیگری تحت عنوان نماینده

به عنوان
)(Agent

سود میبرد .در اینجا هرچقدر نماینده در اعمال نمایندگی ددت ،دلسوزی و مهارت
 . 1در اینجا به دنبال بررسی نظریه نمایندگی بطور خاص ی نی رابطه آمر با نماینده و آثار آن نیستی .
نظریه خاص در برابر نظریه م امله( )bargain theoryقرار دارد .در اینجا بدنبال مبانی اعمال نمایندگی و
اجرای اختیارات اصیل از طریق نماینده هستی .

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
زمستان 11396

بیشتری به کار گیرد ،اصیا منافع بیشتری عاید خواهد شد ) .(Eric, 2000: 25زمانی یک
نماینده سودآوری بیشتری برای اصیا دارد که منطاق با دستورات اصیا گام بردارد .این
دستورات در خیلی از موارد ذاتای تجاری هستند و گاهای کاربرد غیرتجاری دارد.
با وجود شرای ذیا ،عملکرد و اددامات یک نماینده منطاق با دستورات و در چارچوب
اختیارات اعطایی است؛
الف) نماینده در محدودهی موضوع نیابت اددام نماید،
ب) آن عما ،در محدودهی زمانی و مکانی مجاز صورت گیرد،
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ج) اعمال نمایندگی موجا دستیابی اصیا به اهدا

خود شود،

و) چناچه نماینده در راستای اعمال نمایندگی عامدانه از اهرم فشار علیه شخص رالث
استفاده کرده باشد .انتساب به کارگیری چنین اجااری به اصیا امری غیرمنتمره تلقی
نگردد ،اعمال نمایندگی بایستی در محدودهی کاری نماینده باشد ،اعمال نمایندگی
بایستی موجد یک ماهیت مساوی با چیزی که به نماینده اجازه داده شده است ،یا ندادا
ماهیت و

به صورت ضمنی مطابق با موضوع نمایندگی باشد ،الاته دادگاهها و رویه آنان به گونهای

نمایندگی در

است که در ارایه معیارهای تطایق اعمال نمایندگی با اختیارات اعطایی سختگیری نشان

کارکرد
قراردادهای

نمیدهند ،تا نمایندگان با رغات بیشتری کارهای نمایندگی انجام دهند.

المللی ایران و

بهرنال ،امروزه گماردن نماینده جهت انجام دادن امورات تجاری و ادتصادی ،یک هزینه

اروپا

ضروری تلقی میگردد ،اصیا عمالی و به صورت غیرمستقیم به یک فعالیت ادتصادی

تجاری بین

وارد میگردد ،ایشان جهت توسعه فعالیتهای ادتصادیاش و کسا سود مناساتر
نمایندهای را به کار میگیرد ،به امید اینکه به منفعتی برسد .این منفعت همان کارکرد
اعمال نمایندگی است که خواستههای اصیا را تامین میکند.
 )4-2کارکرد مدنی (غیر تجاری)
اعمال نمایندگی به انعقاد درارداد محدود نمیگردد ،بلکه نماینده میتواند از جانا اصیا
انشای ایقاع کند و یا نتی در موادعی اعمال مادی انجام دهد ناجیانی .)24 :1386 ،به
همین دلیا برخی نمایندگی را چنین تعریف کردهاند« :نمایندگی عاارت است از آنکه
شخصی یک عما نقودی و به ویژه انعقاد یک درارداد به نام و به نساب شخص دیگر
انجام دهد بطوریکه آرار آن عما نقودی مستقیمای متوجه اصیا شود» .درودیان:1385 ،

 )107یا برخی دیگر گفتهاند« :نمایندگی رابطهای نقودی است که بهموجا آن شخصی
اختیار مییابد از طر

و به نساب شخص دیگری اعمال نقودی دارای ارر نقودی را

انجام دهد بهگونهای که آرار ناشی از آن اددامات مستقیمای دامنگیر شخص اخیر شود».
دنواتی خلف آبادی )1380 ،در نتیجه به موجا نمایندگی ،یک نماینده اختیار انجام
اعمال نقودی و در مواردی اعمال مادی را به نام و به نساب دیگری شخص اصیا)
دارد .اصوالی آرار این اعمال مستقیمای متوجه خود اصیا میشود و در مواردی نیز با تحقق
شرای

خاصی آرار آن متوجه شخص نماینده میشود .ل ا اصا بر غیرتجاری بودن

اددامات نماینده است مگر اینکه اددامات نماینده و یا شخص نماینده واجد اوصافی
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باشد که صاغه تجاری به خود گیرد و یا اینکه دانون ناکم بر اددامات نماینده یک سند
تجاری باشد به عنوان نمونه چنانچه نماینده در چارچوب اصول درردادهای تجاری بین-
المللی اددام یا اسناد مشابه با آن مثالی کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مصوب  1980وین
کار کند اددامات ایشان نمیتواند غیرتجاری باشد .با ذکر این نکته که یک کارکرد مدنی

فصلنامه

هم میتواند بینالمللی یا فرامرزی باشد بدون اینکه تجاری محسوب گردد به عاارت

پژوهشهای

دیگر تمام اموراتی که واجد یک عنصر خارجی یا بینالمللی هستند نمیتوان الزامای

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره

تجاری نامید.

بیست و ششم

 )3-4کارکرد تجاری
چنانچه اددامات نماینده دارای اوصافی باشد که طاق دانون چنین ادداماتی تجاری باشد
و یا اینکه شخص نماینده بر اسان مقررات ،تاجر باشد کارکرد اعمال نمایندگی ،تجاری
محسوب میگردد .به عنوان مثال ماده  395دانون تجارت از شخصی که رییس
تجارتخانه او را برای انجام امورات مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعا آن نایا خود
درار داد و امضای وی برای تجارتخانه الزامآور است بعنوان دائم مقام تجارتی یاد می-
کند .اددام این شخص تجاری محسوب میگردد چون شخصای تاجر است .در الیحه
جدید ق .ت .با توجه به عدم جامعیت مقررات ق .ت .در کنار دائم مقام تجاری ،نماینده
تجارتی نیز تعریف شده است .به موجا ماده  88الیحه تقدیمی به مجلس شورای
اسالمی « :نماینده تجارتی شخص مستقلی است که بدون درارداد اجاره خدمات ،در برابر
تاجر اعطا کننده نمایندگی ،تعهد میکند که در ازای دریافت اجرت ،نسات به بازار یابی،

زمستان 11396

م اکره مقدماتی یا انعقاد درارداد خرید و فروش یا اجاره کاالها یا خدمات برای مدت
محدود یا نامحدود به نام و به نساب او اددام کند ».این دانون نسات به دانون فعلی
نوآوریهایی دارد .در الیحه جدید دانون تجارت به نمایندگی از جهت تحت امر و
نمارت بودن نماینده توجه شده و دائم مقام تجارتی در وادع مشخص است که تحت
کنترل و نمارت ددیق اصیا بوده و در چارچوب رابطه استخدامی خاصی با اصیا
همکاری میکند اما نماینده تجارتی شخصی مستقا از اصیا تلقی شده که در چارچوب
توافق نمایندگی با اصیا همکاری مینماید .درتعریف م کور تاکید شده که نماینده
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تجارتی اموری را به نام و به نساب اصیا انجام میدهد نعیمی .)338 :1389 ،این نارر
به موردی است که اعمال نمایندگی از موجاات رابطه نقودی بین اصیا و شخص رالث
است بر عکس نقالعما کاری که اددام نقالعما کار از موجاات رابطه نقودی بین
نماینده و شخص رالث است .مضافای اینکه دانون جدید تجارت از موضوعات دابا
تفویض به دائم مقام تجاری نام برده است موضوعاتی مانند بازاریابی ،انجام م اکرات،

ماهیت و

انعقاد درارداد خرید و فروش یا اجاره خدمات ،که از این جهت کاماتر از دانون فعلی

نمایندگی در

است.

کارکرد
قراردادهای

بند  2ماده  1دستورالعما شورای اتحادیه ارو ا نماینده تجاری را چنین تعریف میکند:

المللی ایران و

«نماینده تجاری عاارتست از یک واسطهای مستقا و عمومی که دارای اختیار م اکره

تجاری بین
اروپا

جهت خرید و فروش کاال از جانا شخصی که اصیا نامیده میشود را دارا میباشد ».به
موجا این تعریف نماینده منصوب از جانا اصیا نیست در نالیکه دادر به ایجاد یک
رابطهای نقودی برای اصیا میباشد.
در عرصه تجارت بینالملا تنوع نمایندگان تجاری به مراتا بیشتر از نقوق داخلی
کشورهاست و تردیدی نیست که در عرصه تجارت بینالملا نمایندگی نقش اساسی
داشته باشد به نوعی که میتوان گفت این دسم از فعالیتهای تجاری صرفای از طریق
نمایندگان و واسطهها امکان یر است .به عنوان مثال صادرکنندگان و واردکنندگان از
نمایندگان معمولی استفاده مینمایند .دائم مقامان تجاری ،عامالن تجاری ،نمایندگان
عمومی ،نمایندگان خاص ،نقالعما کاران ،دالالن و کارگزاران ،متصدیان نما و نقا،
بانکها و سایر واسطههای مشابه ،نمایندگان بیمهای از جمله کسانی هستند که تحت

شمول ضواب و مقررات نمایندگی درار میگیرند ) .(Schmitthoff, 1970: 118بعالوه اینکه
برخی از کارها صرفنمر از اینکه انجام دهنده تاجر باشد یا نااشد ذاتای تجاری محسوب
میشوند .مانند معامالت برواتی ،در اینگونه موارد نیز اددامات یک نماینده کارکرد
تجاری دارد .اکثر اسناد بینالمللی از جمله  )PICCاوالی همه نمایندگان تجاری را تحت
دلمرو خود دارند ،رانیای چنانچه فردی اساسای یک نماینده تجاری نااشد ولی عما او
برنسا نوع کار تجاری محسوب گردد باز هم تحت شمول ضواب

اصول درار می-

گیرد .این موضع ددیقای شایه نقوق ایران است .زیرا هر دو نمام نقودی معیار شخصی
)(Subjective Criterion

و نوعی

)(Objective Criterion

را توأمان

یرش درار دادهاند .در ماحث مربوط به منابع ،معیارهای

)(Mixed Criterion

مورد
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یرفته شده در هر یک از

منابع بینالمللی و داخلی مربوط به اعمال نمایندگی مشخص خواهیم کرد.
 )4-4اعمال نمایندگی الکترونیکی
ابتدائای در اینجا الزم است که مفهوم تجارت الکترونیک روشن شود ،زیرا باید بدانیم که
آیا تجارت الکترونیک صرفای نارر بر خرید و فروش کاال و خدمات به صورت
الکترونیکی است؟ یا اینکه دلمرو آن وسیعتر از این بوده و شاما نمایندگیهای تجاری
نیز میگردد .بعالوه اینکه مهم است که بدانیم ،آیا مقررات تجارت الکترونیک فق
اعمال تجاری وشش میدهد و شاما اددامات مدنی نمیشود؟ و اینکه آیا واسطه مدّ
نمر مقررات تجارت الکترونیک فق

اینترنت است و واسطههایی چون تلفن ،رادیو،

تلکس ،فکس و ...مد نمر نیست؟
گرچه تجارت الکترونیک یک مفهوم متداول و با کاربرد فراوان است و هر روز بر دامنه
کاربرد و کارایی آن افزوده میگردد ،اما مفهوم واضح و روشنی ندارد و تاکنون با اینکه
تالشهای زیادی برای ارائه یک مفهوم روش ،کلی و جامع صورت گرفته است ولی
موفق ناوده است .علت این امر نیز وسیع بودن دامنه فعالیتهای الکترونیکی و متحول
بودن آن میباشد ساورایی .)500 :1389 ،در تعریق مضیق ،تجارت الکترونیک عاارت
است از خرید و فروش کاال و خدمات از طریق اینترنت .اتحادیه ارو ا در تعریفی،
تجارت الکترونیک را شاما کلیه ارتااطات و معامالتی میداند که به صورت آنالین
انجام میگیرد .این اتحادیه،

در توصیف تجارت الکترونیک چنین تصریح میدارد:

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
زمستان 11396

"هر نوع کسا و کار تجاری که در آن طرفین با یکدیگر رواب متقابا الکترونیکی دارند تا
رواب نضوری .تجارت الکترونیک متضمن دو نوع فعالیت است :نوع اول مربوط به
سفارش الکترونیکی کاال است که با استفاده از مجاری سنتی مانند خدمات ستی یا یک
های تجاری به صورت نضوری تحویا میگردد و نوع دوم عاارت است از تجارت
الکترونیکی بیواسطه در سطح جهان از جمله سفارش آنالین ،رداخت و تحویا کاالهای
غیردابا لمس و خدمات مانند نرم افزارهای کامپیوتری ،خدمات تفریحی و خدمات اطالع
رسانی آنسیترال نیز در تعریف خود ،دلمرو وسیعتری را
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یرفته است":استفاده از

ابزارهای الکترونیکی ،نوری یا ابزارهای مشابه از جمله ،و نه محدود به آنها ،ماادله
الکترنیکی دادهها ،ست الکترونیکی ،تلگرام ،تلکس یا فاکس" ساورایی.)501 :1389 ،
دانون تجارت الکترونیک ایران تعریفی از تجارت الکترونیک به عما نیاورده است؛ اما ماده
 1این دانون میتواند در تعیین دلمرو دانون یاد شده گرهگشا باشد .ماده  1چنین مقرر می-
دارد« :این دانون مجموعه اصول و دواعدی است که برای ماادله آسان و ایمن اطالعات در

ماهیت و

واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتااطی جدید به کار میرود ».طاق این

نمایندگی در

ماده ،دانون تجارت الکترونیک ایران دلمرو بسیار وسیعی را یرفته است؛ یعنی این دانون

کارکرد
قراردادهای

نه تنها شاما هرگونه ارتااط الکترونیکی اینترنتی میگردد؛ بلکه شاما سایر واسطههای

المللی ایران و

الکترونیکی از جمله تلفن ،اعم از رابت و همراه ،فاکس ،تلویزیون ،سیستمهای کامپیوتری

اروپا

رداخت الکترونیکی و انتقال وجوه ،ماادله الکترنیکی دادهها ،تابلوی اعالنات الکترونیکی،

تجاری بین

دستگاه رمزخوان

)(Barcode Readers

کارتهای اعتااری

)(Credit Cards

صندوق

خود رداز بانکی )) (Automated Teller Machine (ATMو غیره نیز میگردد با مالنمه این
تعاریف و اوصا

این نتیجه بدست میآید ،اوال تجارت الکترونیک تمام اددامات و

ماادالت اعم از خرید و فروش و نمایندگی دربر میگیرد ،رانیای منحصر به اینترنت نمی-
باشد.
در خصوص اینکه شمول مقررات تجارت الکترونیک نسات به معامالت غیرتجاری،
دانون ایران صرانت ندارد .دانون تجارت الکترونیک ایران با به کار بردن عنوان
"تجارت الکترونیک" این مفهوم را تداعی میکند که فق شاما اعمال تجاری موضوع

ماده  13و معامالت تجاری موضوع ماده  22دانون تجارت میگردد .این امر در نالی
است که دلمرو ناکمیت این دانون با توجه به ماده  1و سایر مواد ،صرفای محدود به فعالیت-
های تجاری نمیگردد؛ بلکه این دانون نه فق شاما رواب تجار و اعمال تجاری از هر نوع
بلکه به دالیا زیر شاما رواب غیرتجاری نیز میگردد :ماده  1دانون تجارت الکترونیک
مقرر میدارد که "این دانون مجموعه اصول و دواعدی است که برای ماادله آسان و ایمن
اطالعات در واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتااطی جدید به کار می-
رود" .همانطور که مالنمه میگردد ،مفاد ماده  1این دانون اشارهای به امور تجاری نمی-
کند بلکه با آوردن عاارت "ماادله آسان و ایمن اطالعات" شاما کلیه رواب الکترونیکی
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اشخاص میگردد؛ اعم از این که این رواب تجاری باشند یا نااشند ساورایی )8 :دانون
نمونه آنسیترال در تعریف تجارت الکترونیک به جای استفاده از عاارت "معامالت
تجاری" از عاارت "فعالیت تجاری" استفاده کرده است 3که مفهومی وسیعتر از
فصلنامه

 . 1ماده  3قانون تجارت :م امالت ذیل به اعتبار تاجر بودن مت املین یا یكی از آنها تجارتی محسوب می
شود - 1 :کلیه م امالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها؛  -2کلیه م امالتی که تاجر یا غیرتاجر برای
حوایج تجارتی خود مینماید؛  -3کلیه م امالتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
مینماید؛  -4کلیه م امالت شرکتهای تجارتی؛
 . 2ماده  2قانون تجارت :م امالت تجارتی از قرار ذیل است -1 :خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد
فروش یا اجاره اع از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد -2.تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب
یا هوا به هر نحوی که باشد -3 .هر قس عملیات داللی یا حقال مل کاری (کمیسیون( و یا عاملی و همچنین
تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجاآ ب ضی امور ایجاد میشود از قبیل تس یل م امالت ملكی یا پیدا
کردن خدمه یا ت یه و رسانیدن ملزومات و غیره -4 .تأسیس و به کار انداختن هر قس کارخانه مشروط براین
که برای رفش حوایج شخصی نباشد؛  -5تصدی به عملیات حراجی؛  -6تصدی به هر قس نمایشگاههای
عمومی؛  -7هر قس عملیات صرافی و بانكی؛  -8م امالت برواتی اع از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد؛ -9
عملیات بیمهی بحری و غیربحری؛ -10کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و
م امالت راجش به آنها.
3 Article 1 of UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce under the title of "Sphere of
application" specifies as follows: "This Law applies to any kind of information in the form of a
data message used in the context of commercial activities". The term “commercial” should be
given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial
nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not
limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or
;services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing
;construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking
insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or
"business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road.

پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
زمستان 11396

معامالت تجاری است و کلیه رواب را شاما میگردد .نال با توجه به اینکه تجارت به
فعالیتهای ادتصادی و انتفاعی از دایا خرید و فروش کاال و خدمات ،نمایندگی ،توزیع،
نما و نقا ،بیمه ،امور مالی ،یمانکاری ،ارائه خدمات مشاورهای ،همکاریهای فنی،
سرمایهگ اری ،نق العماکاری و امثال آن اطالق میگردد .در یک نگاه وسیع ،زمانی که
تجارت از طریق ارتااطات الکترونیکی انجام شود تجارت الکترونیکی محقق میشود
شیروی .)399 :1391 ،با این اوصا  ،اعمال نمایندگی الکترونیکی زمانی است که
نماینده امورات اصیا را از طریق واسطههای الکترونیکی انجام دهد .ل ا زمانی که یک
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نماینده از این طریق برای اصیا خرید و فروشی انجام دهد این ماادالت الکترونیکی
محسوب میگردند و مشمول ضواب مقررات تجارت الکترونیک خواهد بود.
نتیجهگیری
اعمال نمایندگی یک ماهیت نقودی است که در گ شته کمتر به آن رداخته شده ،زیرا

ماهیت و

بیشتر آن مطالعات نول تسوری نمایندگی به عنوان یک مجموعه واند بوده است له ا به

نمایندگی در

رکنی چون اعمال نمایندگی به شیوهای که در اینجا مدنمر درار گرفته توجهی نشده

کارکرد
قراردادهای

است .هر چند که بررسی کلیه ابعاد این دیده نقودی در این مقاله نمیگنجد لیکن برای

المللی ایران و

ارائه این موضوع به عنوان یک نمریه نقودی ضرورت داشت که در ابتدا مفهوم ،ماهیت

تجاری بین
اروپا

و کارکردهای آن تعریف ،روش و معلوم گردد با ذکر این نکته که اعمال نمایندگی در
امور دراردادی مد نمر این ژوهش بوده است .در اینجا با توجه به سه نمام نقودی
مختلف به این موضوع رداخته شد و عالوه بر اینکه ماهیت اعمال نمایندگی معلوم
گردید ،کارکردهای آن بیان شد و یافتههای بدست آمده نیز به صورت تطایقی تایین شد
بر اسان این مطالعات میتوان گفت؛ اوالی در هر سه نمام نقودی مورد مطالعه ،اعمال
نمایندگی یک ماهیت نقودی است این ماهیت ،نقش اجرایی و عملیاتی در بطن تسوری
نمایندگی را به عهده دارد له ا به صورت یک ماهیت نقودی مجزا ،در عین نال مرتا
با تسوری نمایندگی دابا ارائه است بعالوه اینکه کارکردها و آرار ناشی از آن به آن تسوری
نیز تسری مییابد به نحوی که میتوان گفت آرار نمایندگی به موجا نقش اجرایی و
عملیاتی نماینده نادث میگردد .رانیای رویکرد نمامهای نقودی مورد مطالعه به این گونه

است که اعمال نمایندگی مراد

با اجرای تعهدات متقاا شده توس یک نماینده می-

باشد که این تعهدات به صر

اعطای اختیار محقق نمیگردد بلکه منوط به اعالم

رضایت صریح یا ضمنی نماینده میباشد هرچند که نمایندگی به محض اعطای اذن
صورت میگیرد لیکن تحقق آن برای نماینده منوط به رضایت ایشان است در این مودع
است که تخلف نماینده نقض عهد محسوب میگردد و اددام او وفاء به عهد میباشد.
رالثای کارکردیهای اعمال نمایندگی در نمامهای مورد مطالعه بر ایه اهدا

نمامهای

نقودی مورد مطالعه متفاوت است به عنوان مثال کارکرد اعمال نمایندگی در اصول
دراردادهای تجاری بینالمللی الزامای تجاری بینالمللی است لیکن در اصول نقوق
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دراردادهای ارو ایی و نقوق ایران میتواند تجاری یا مدنی اعم از ملی و بینالمللی
باشد بعالوه اینکه بر نسا نوع وسایا مورد استفاده برای اعمال نمایندگی میتواند
دارای کارکرد الکترونیکی هم باشد .علی ای نال به نمر میرسد که نقوق داخلی ایران
به جز در موارد جزیی با اصول و مقررات اسناد نقودی مورد مطالعه ،ندادا در این

فصلنامه

موضوع ،تفاوت چشمگیر و چندانی ندارد له ا زمینه مناسا برای هماهنگسازی با
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همت دانونگ ار میطلاد که مقررات مربوطه را دستهبندی و منسجم نماید تا از

بیست و ششم

راکندگی و تشتت آراء و برداشتهای مختلف جلوگیری نماید و همچنین امنیت
نقودی بینالمللی نسات به مقررات داخلی کشور ارتقاء بخشند.
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