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 چکیده

کندد، نییهده هنگامی که شخصی به عنوان نماینده، فرضاً یک قرارداد برای اصیل خود منعقدد می
ثرات میفاوتی دارد؛ بددی  ات که برحسب شیوه کارش گیری یک رابطه حقوقی اسعمل او شکل

قی بدر ترتیب که اثر کار نماینده، ایهاد یک رابطه حقوقی است و اثرات خدود اید  رابطده حقدو
ها ناظر به میعهدی  رابطه حقوقی است. میعهددی  حسب شیوه کار نماینده میفاوت است. تفاوت

اصدیل  مایندگی و همچنی  وجود نماینده وبر اساس اطالع و عدم اطالع شخص ثالث از رابطه ن
های حقدوقی یکسدان نیسدت و ممکد  اسدت هدا و سیسدی کنند. ای  وضدعیت در ناامفرق می

های حقدوقی ماخیالفاتی داشیه باشند. البیه ای  اخیالفات در برخی موارد به لسان حقوقی آن ناا
ها و رداشدت، لدیک  احیمداب بچندانی در ماهیت امر نداشیه باشدد یرکه ممک  است تأث گرددیم

المللدی؛ بی  . در ای  مقاله تالش شده است تا ای  مسأله در دو سند مهد رودیتفاسیر مخیلف م
سدازی حقدوق آورد بدرر  موسسده یکنواختالمللدی کده دسدتاصوب قراردادهای تهاری بی 

ک و خصوصی است و اصوب حقوق قراردادهای اروپایی بررسدی و تللیدل شدود. نقدات اشدیرا
شدود تدا فعداعن عرصده المللدی تردریم میافیراق، بهمراه مرایا و معایب رویکرد آن اسدناد بی 

 دی بده نلدواقیصادی جهت انیخاب هریک از آن اسناد، بعنوان قانون حاک  و یا اسیاندارد قراردا
 .تری اقدام کنندآگاهانه
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بدی   ، قواعدددگی غیرمسدیقی ، نمایندگی مسدیقی ، نمایندعالن نردهی انمایندگ :واژگان کلیدی
 المللی

 مقدمه 

امروزه، نقش و آثار حقوق ملدود بده قلمدرو جارافیدایی معیندی و یدا مکدان مرخصدی 

باشد. تلوب در روابط بی  کرورها به شرحی که در باع گفیه شد موجب شده اسدت نمی

ی شددن المللدی و جهدانکه قواعد و مقررات حقوقی، مرزها را کنار برنند و به سوی بی 

 گام بردارند.

هدا در قواعدد و مقدررات حقدوقی مدانعی کده در اید  میدان هسدت، تندوع و تفاوت

ها و ها، آیی ها، دی باشد. مقرراتی که عموماً نرأت گرفیه از فرهنگکرورهای جهان می

 مذاهب است.

گرفت که ها به ندرت ارتبات حقوقی شکل میالبیه در گذشیه بی  کرورها و اتباع آن

شدد. ه  عموماً از طریق قواعد تعارض قوانی  و شرت قدانون حداک  حدل و فصدل میآن

اهر ظدبنابرای  در ابیدا برای پدید آوردن وحدت در مقررات حقوقی کرورهای جهان به 

شد؛ لیک ، امدروزه روابدط حقدوقی کردورهای مخیلدف گسدیرش و نیازی احساس نمی

بددیل تدرت به وضعیت فراگیر و عمومی توسعه زیادی یافیه است و از حالت اسیثناء و ن

 شده است.

المللدی و جهدانی یدا توجهی به ای  مقوله، یعنی هماهنگی با قواعدد و مقدررات بی بی

ها به دنباب داشیه باشدد؛ بده های بررگی برای کرورها و اتباع آنتواند زیانها میجهل به آن

تواندد بده پیردرفت و توسدعه یالمللی معالوه، هماهنگی و شناخت ضوابط و مقررات بی 

 یک کرور کمک شایانی کند.

المللی میعدددی بدا حضدور های بی ای  شرایط و اوضاع و احواب باعث شد که سازمان

کرورهای مخیلف ترکیل شدود و تمدام کوشدش و هددد خدود را بدر ایهداد وحددت و 

، میمرکدر سازی قواعد و مقررات کرورها در حدی که امکان آن وجود داشیه باشددیکسان

تدری  آن نهادهدا ، یکدی از مه 1سدازی حقدوق خصوصدییکسان المللدیی موسسده بکنند. 

آوردهای اصدلی آن از دسدت( UPICCالمللدی )اصوب قراردادهای تهاری بی باشد که می

                                                           
1. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).  
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فصل دوم ای  اصوب دارای دو قسدمت اسدت، در بخدش اوب، مقدررات تردکیل  باشد.می

ضدوابط  ربوت به اخییارات نماینددگان ککدر شدده اسدت.قرارداد و در بخش دوم مقررات م

 ادامه دارد. 2-2-10آغاز و تا پایان ماده  2-2-1مربوت به اخییارات نمایندگان از ماده 

شدود کده اصدوب قراردادهدای تهداری های داخلی کرورها مالحاه میبر خالد ناام

یاد نکرده است. بنادر « التوک»یا « نمایندگی»المللی در باب ضوابط نمایندگی از عنوان بی 

به جلب رضایت کردورهای بیردیری جهدت عضدویت و  یافی رسد که به خاطر دست می

 1، ضوابط مربوت به نمایندگی را با تمرکر بر بعد خدارجی نماینددگی تنادی ییرانتدام عضو

یاد کرده است. در اید  خصدو ، موضدن سدند اصدوب  2«اخییارات نمایندگان»و از عبارت 

المللی اسدت. منیهدی ه  مرابه با اصوب قراردادهای تهاری بی  3دادهای اروپاییحقوق قرار

ای  وحدت در خط مری آن اسناد خیلی تداوم زیادی ندارد و تعارضات میعددی بده وید ه 

هایی کده یدک نمایندده در شود. شیوهدر باب شیوه کار نماینده و آثار میرتب بر آن دیده می

کند و یا اصطالحاً یک رابطه حقوقی به وجود داد منعقد میچارچوب آن برای اصیلش قرار

های افراء شده، افرداء نردده و همچندی  باشد؛ نمایندگیآورد، عموماً به چهار دسیه میمی

های مسیقی  و غیرمسیقی  است، هرچند که فروض نادر دیگری ه  ممک  اسدت نمایندگی

باشد کده یندگی همی  اقسام یاد شده میهای نماوجود داشیه باشد، ولی پرکاربردتری  شیوه

ها اثرات کار نماینده میفداوت خواهدد بدود؛ بددی  ترتیدب کده اثدر کدار برحسب ای  شیوه

نماینده، ایهاد یک رابطه حقوقی است و اثرات خود ای  رابطه حقوقی بر حسب شیوه کدار 

دی  بدر اسداس ها ناظر به میعهدی  رابطه حقوقی است. میعهدنماینده میفاوت است. تفاوت

اطالع و عدم اطالع شخص ثالث از رابطه نمایندگی و همچنی  وجود نماینده و اصیل فرق 

. اصوعً یک طرد آن رابطه حقوقی اصیل و طرد دیگر شخص ثالث اسدت، لدیک  کنندیم

های دیگر، ممک  است میعهدی  آن رابطده حقدوقی، های یاد شده و برخی حالتبنابر شیوه

                                                           
مهمدوع اید  ماهیدت حقدوقی از دو رابطده  . ماهیت حقوقی نمایندگی دارای سداخیار پیچیدده ای اسدت.1

ی است که مربوت بده ارتبدات حقدوقی بدی  اصدیل و حقوقی ساخیه شده است؛ یکی رابطه داخلی نمایندگ

شود. دیگری رابطه خارجی نمایندگی است که مربوت به رابطده نیابت نامیده می اصطالحاًنماینده است که 

 و یا همان کار نماینده در موضن نمایندگی است. حقوقی ناشی از اعماب نمایندگی

2. Authority of Agents. 

3. Principles of European Contract Law- PECL. 
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ده و از طرد دیگر شخص ثالث باشد و یا ممکد  اسدت کده نمایندده و از یک طرد نماین

اصیل، مریرکا از یک طدرد و شدخص ثالدث از طدرد دیگدر، میعهدد و مسدئوب اجدرای 

های حقدوقی یکسدان نیسدت و ها و سیسدی ها در ناامحالت ی تعهدات قراردادی باشند. ا

برخی موارد به لسان حقدوقی آن ممک  است اخیالفاتی داشیه باشند. البیه ای  اخیالفات در 

چنددانی در ماهیدت امدر نداشدیه باشدد،  یرهای حقوقی برمی گردد که ممک  است تأثناام

. از اینرو بررسی اید  موضدوع و روشد  رودیها و تفاسیر مخیلف ملیک  احیماب برداشت

ساخی  موضن اسناد و مقررات مورد اسینا، به اشخا  مرتبط کمک شدایانی خواهدد کدرد. 

المللی؛ اصدوب قراردادهدای در ای  مقاله تالش شده است تا ای  مسأله در دو سند مه  بی 

المللی که دسیآورد برر  موسسه یکنواخت سازی حقدوق خصوصدی اسدت و تهاری بی 

اصوب حقوق قراردادهای اروپایی بررسی و تللیل شدود. نقدات اشدیراک و افیدراق، بهمدراه 

شود تا فعاعن عرصه اقیصادی جهدت المللی ترریم میبی  مرایا و معایب رویکرد آن اسناد

انیخاب هریک از آن اسناد، بعنوان قانون حاک  و یا اسیاندارد قراردادی به نلو آگاهانه تری 

 اقدام نمایند.

 

 اصیل و شخص ثالث .1

ز بدود و ا اصل ای  است که چنانچه کسی قراردادی منعقد نماید، آن قرارداد برای او خواهد

باشدد؛ ولدی، فی خود او در مقابل طرد دیگدر مسدئوب اجدرای تعهددات قدراردادی میطر

الدث بر شخص ثچنانچه منعقد کننده، نماینده باشد، آن قرارداد برای او نخواهد بود و در برا

 یدا وکیدل اجرای تعهدات قراردادی بر عهده ندارد. لذا هنگامی که قراردادی توسط نمایندده

ل و یدا موکدل اسدت. ی  است که سود و ضرر آن قرارداد برای اصدیشود، قاعده امنعقد می

 ای  وضعیت در دو حالت جاری است؛

 الف( هنگامی که نماینده در قالب یک نمایندگی افراء شده اقدام نماید.

 ب( هنگامی که نماینده در قالب نمایندگی مسیقی  اقدام نماید.

 

 نمایندگی افشاء شده .1-1



255 

 

 

 

 

آثار اعمال 

نمایندگ  در 

ای اصول قرارداده

الملل  تجاری ب  

و اصول 

قراردادهای 

 اروپای 

 

کند، چنانچه طرد ثالث مطلن بدوده برای اصیل قراردادی منعقد می هنگامی که یک نماینده

بوده است که طرد او در قرارداد یدک نمایندده اسدت و قدرارداد بدرای یا بایسیی مطلن می

شود. خواه از هویت اصیل آگاه باشد یا نباشد، قاعدده اید  اسدت شخص دیگری منعقد می

ات قراردادی باشد. لیک  ای  مسأله در که اصیل در مقابل شخص ثالث مسئوب اجرای تعهد

المللی مطلق نیست و حالیی وجود دارد که با اینکه نمایندگی اصوب قراردادهای تهاری بی 

المللدی در افراء شده است ولی اصیل در مقابل شخص ثالث مسئولییی ندارد. ای  سدند بی 

است. حالدت نخسدت آن های آن اشاره کرده ، به نمایندگی افراء شده و حالت2-2-3ماده 

 2-2-3در بند یک آن ماده و حالت دوم آن در بند دومش ککر شده اسدت. بندد یدک مداده 

کندد و طدرد ای در ملدوده اخییداراتش عمدل میتصریم دارد به اینکه هنگامی که نماینده

یدک مربور به عنوان نماینده  یندهکه نما بودهیثالث از ای  امر اطالع داشیه یا بایسیی مطلن م

ای در قالب نمایندگی افراء شده عمل کرده اسدت. لدذا نمایندده 1کرده است،اصیل اقدام می

کند و طرد ثالدث از اید  امدر اطدالع داشدیه یدا که در ملدوده اخییارات اعطایی اقدام می

شود تا که اصیل در مقابل شدخص ثالدث میعهدد بده موجب می 2است بودهیبایسیی مطلن م

 ادی گردد.اجرای تعهدات قرارد

ای  است که هویت نماینده در زمان اعماب نماینددگی  یارمع UPICC بر اساس ضوابط

نیازی نیست که نماینده بده ندام اصدیل برای شخص ثالث واضم باشد. در ای  گونه موارد، 

اقدام کند، کافی است که نماینده در حدود اخییاراتش عمل کند و شدخص ثالدث ازهویدت 

بایسدت مطلدن ای  که براساس شدرایط، اوضداع و احدواب و قدرای  می نماینده آگاه باشد یا

فروش یک شرکت که فرضاً سدازنده  ینده. به عنوان مثاب، زمانی که فردی به عنوان نماباشد

کند، قبدوب پیردنهاد رایانه است، سفارش یک مریری را برای خرید تعدادی رایانه قبوب می

باشد. در ای  گونه مدوارد مایندگی افرا شده میخریدار و فروش کاع به وی در قالب یک ن

                                                           
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. 

بایسیی مطلن باشد، یعندی اید  کده یممطلن باشد، یعنی ای  که به اطالع و آگاهی وی رسیده باشد؛ ولی،  2.

شخص در اید  گونده مدوارد  شود وای است که هر فرد میعارفی مطلن میشرایط، اوضاع و احواب به گونه

 باشد.طبق ظاهر ملکوم به آگاهی می
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کند. شایان ککر است کده برای شخص ثالث کامالً آشکار است که با یک نماینده معامله می

در برخی موارد به نفن نماینده است که به صراحت اعالم کند به نمایندگی از دیگری اقددام 

 (.103 :1393اخالقی و امام، ند )ککر ک« از جانب دیگری»کند و در زمان امضاء عبارت می

کند که طرد قرارداد بدا حالت دوم هنگامی است که نماینده با رضایت اصیل قبوب می 

داندد در ای  مورد در حالی که ثالث از بدودن نمایندده آگداهی دارد و می 1«ثالث واقن شود...

لدی، بددلیل اینکده کند و نمایندگی افراء شدده اسدت؛ وکه با یک نماینده قرارداد منعقد می

شود، دیگر اصیل مسئوب اجرای تعهددات نماینده با رضایت اصیل در مقابل ثالث میعهد می

قراردادی نیست. ای  موضوع در بلث مربوت به رابطه حقوقی بی  نماینده و شخص ثالدث 

 شود.بیریر بررسی می

نگدامی کده اصوب حقوق قراردادهای اروپایی یک قاعده کلی دارد با ای  ملیدوا کده ه 

کند، هرچند که به دسیور او و از جانب او باشد یا اگدر بده ندام نماینده بنام اصیل اقدام نمی

داند و دلیلی هد  بدرای آگداهی وی وجدود اصیل هست، شخص ثالث ای  موضوع را نمی

امدا هرگداه  2ندارد، خود نماینده در مقابل ثالث مسدئوب اجدرای تعهددات قدراردادی اسدت.

یه شود، یا مرتکب عدم اجرای تعهدات اساسی در مقابدل ثالدث گدردد، یدا نماینده ورشکس

عهد ایهاد خواهد کرد. در اید   3هرگاه پیش از زمان اجرا معلوم گردد که یک نقض اساسی

گونه موارد به درخواست ثالث، نماینده باید نام و نرانی اصیل را به وی اعالم کند. پد  از 

                                                           
1. (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. Article 3.301: Intermediaries not acting in the name of a Principal 

(1) Where an intermediary acts: 

(a) on instructions and on behalf, but not in the name, of a principal, or 

(b) on instructions from a principal but the third party does not know and has no reason 

to know this, the intermediary and the third party are bound to each other. 

(2) The principal and the third party are bound to each other only under the conditions 

set out in Articles 3:302 to 3:304. 

 یدقدق یتصادق است که: الف( رعا یزمان یتعهدات قرارداد ینقض اساسیی، . از نار اصوب حقوق اروپا3

از آنچده اسدیلقاق  یمیناسدب یدرانتعهد اساس قرارداد به شماره رود ب( عدم اجرا، طرد میضدرر را بده م

نکدرده و  یندیب یشرا پد یههنی ی ا یگرطرد د ینکهانیاار آن را به موجب قرارداد داشیه، ملروم کند. مگر ا

بدر اعیقداد  یلدیبوده و طرد میضرر دل یکند. ج( عدم اجرا عمد ینیب یشتوانسیه پنمی یربه طور میعارد ن

 (PECL, Art. 8-10). یداکیفاء نمود، ارایه نما یندهتعهد در آ یتوان به اجرانمی ینکهبر ا یمبن یشخو
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تواندد علیده نمایندده با توجه به هر دفداعی کده اصدیل میتواند حقوق خود را آن، ثالث می

همی  حق هد  بدرای اصدیل بده  3-303ای  سند در ماده  1داشیه باشد، از اصیل مطالبه کند.

داند کده چنانچده نمایندده ورشکسدت شدود، یدا رسمیت شناخیه است و اصیل را ملق می

ا معلدوم گدردد کده یدک مرتکب عدم اجرای اساسی وی گردد، یا هرگاه پیش از زمان اجدر

 عدم اجرای اساسی وجود خواهد داشت؛

 الف( با درخواست اصیل، واسطه باید نام و نرانی ثالث را به اصیل اعالم کند.

تواند حقوقی را که در مقابل ثالث دارد، با توجه ب( اصیل پ  از دریافت اطالعات می

 2ید از ثالث مطالبه کند.تواند علیه نماینده مطرح نمابه هر دفاعی که شخص اصیل می

اصوب حقوق قراردادهای اروپدایی در مدوردی کده کدار  3-303و  3-302بر وفق مواد 

شدود، نایدر نماینده اصوعً باعث ایهداد رابطده حقدوقی بدی  شدخص ثالدث و نمایندده می

های غیرمسیقی  و افراء نرده، یک رابطه حقوقی ضدمنی بدی  اصدیل و شدخص نمایندگی

توانند بدا اسدیناد بده آن رابطده، بدر حسدب مدورد، که تلت آن شرایط میثالث وجود دارد 

حقوق خود را به طرفیت دیگری مطالبه کنند. به ای  ترتیب که اگر عدم اجرای تعهدات یدا 

بینی نقض اساسی تعهدات توسط نماینده، به ضرر اصیل باشد، نایر آنچه کده در مداده پیش

بینی نقص اساسی نایر آنچده ی تعهدات یا پیشککر شده است و چنانچه عدم اجرا 302-3

                                                           
1. Article 3:303: Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to Third 

Party 

If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance 

towards the third party, or if prior to the time for performance it is clear that there will 

be a fundamental non-performance: 

(a) on the third party's demand, the intermediary shall communicate the name and 

address of the principal to the third party; and 

(b) the third party may exercise against the principal the rights which the third party has 

against the intermediary, subject to any defences which the intermediary may set up 

against the third party and those which the principal may set up against the 

intermediary. 

2. Article 3:302: Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to 

Principal 

If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance 

towards the principal, or if prior to the time for performance it is clear that there will be 

a fundamental non-performance: 

(a) on the principal's demand, the intermediary shall communicate the name and 

address of the third party to the principal; and 

(b) the principal may exercise against the third party the rights acquired on the 

principal's behalf by the intermediary, subject to any defences which the third party 

may set up against the intermediary. 
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اصوب حقوق قراردادهای اروپایی مقرر شده است، حقوق شخص ثالث  3-303که در ماده 

در معرض از بی  رفی  باشد، حق رجوع به یکدیگر دارند و در فرضدی کده عددم اجدرا یدا 

بدرداری ل بهرهبینی نقض اساسی تعهدات علیه هر دو وجود داشیه باشد، ای  مدواد قابدپیش

 .(Lando & H.Beale, 2000: 223)خواهد بود 

البیه در ای  مواد شرایطی ککر شده اسدت کده در صدورت تلقدق آن شدرایط، احیمداب 

ندده ترکیل رابطه حقوقی گفیده شدده وجدود دارد. اید  شدرایط اید  اسدت کده اوعً؛ ً نمای

اصدیل  ور کامل در مقابلورشکست شده باشد، یعنی ای  که قادر نباشد تعهدات خود را بط

ید  اشد یدا ابمرتکب نقض تعهدات اساسی قرارداد شده  یندهیا ثالث انهام دهد یا ثانیاً؛ نما

 ت اساسی را نقض خواهد کرد.بینی شود که وی تعهداکه پیش

برای ای  که اصیل و ثالث بیوانند بر وفدق اید  مدواد حقدوق خدویش را مطالبده کنندد، 

کندد و نیدازی بده اثبدات اید  شدرایط در ملداک  ه کفایت میصرد ایهاد شرایط گفیه شد

شدود، . سؤالی که در اینهدا مطدرح می(Lando & H.Beale, 2000: 223)قضایی نیست 

ای  است که اگر نماینده به وظایف خویش مبنی بر اعالم و افرای نام اصیل یا ثالدث اقددام 

شاید بلدث مسدئولیت مددنی بده نکند، چه راهکار و ضمانت اجرایی وجود دارد؟ در ابیدا 

ای کده ورشکسدت که  آید و بیوان از نماینده مطالبه خسارت کرد؛ اما، باید گفت نمایندده

تواندد جبدران خسدارت کندد؟ بندابرای ، شده و توان اجرای تعهدات را نددارد، چگونده می

 ,Lando & H.Beale)بهیری  راه حل، الرام وی به افراء از طریق مرجدن قضدایی اسدت 

2000: 223). 

کار بدی  گونه است که اصیل و شخص ثالثی که قصد اعماب حقوق خدود را بده  یوهش

بایسددت اصددوب حقددوق قراردادهددای اروپددایی دارنددد می 2 3-303و  1 3-302موجدب مددواد 

                                                           
1. Article 3:302: Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to 

Principal 

If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance 

towards the principal, or if prior to the time for performance it is clear that there will be 

a fundamental non-performance: 

(a)on the principal's demand, the intermediary shall communicate the name and address 

of the third party to the principal; and 

(b)the principal may exercise against the third party the rights acquired on the 

principal's behalf by the intermediary, subject to any defences which the third party 

may set up against the intermediary. 

2. Article 3:303: Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to Third 

Party 

https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#toc_59
https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#toc_59
https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#toc_59
https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#toc_60
https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#toc_60
https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/#toc_60
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تواند به ای میعزم برای مخاطب ارساب کنند. چنی  اخطاریه یهاخطار 1-303براساس ماده 

دیگر، میناسب با اوضاع و احدواب صدادر و  یاه کیبی خواه به نلوهای خواهر شکل و شیوه

ای زمانی از للاظ مقدررات اصدوب قراردادهدای اروپدایی مدؤثر چنی  اخطاریه 1ارساب شود.

باشد که به مخاطب، یا به ملل تهداری یدا بده نردانی پسدیی او تلویدل داده شدود، یدا می

قابدل  2به اقامیگاه معمولی او تلویل گردد. چنانچه ملل تهاری یا نرانی پسیی نداشیه باشد

های ککر شده در باع برای اعیبار ابدال  کدافی ککر است که صرد تلویل اخطاریه به ملل

 & Lando)است و نیازی به اطالع و آگاهی مخاطب از مفداد و ملیدوای اخطدار نیسدت 

H.Beale, 2000: 129) . 

 

 نمایندگی مستقیم .1-2

ست که نماینده به نام خود و به حساب اصیل اقدام کند. بدی  اید  ندوع نمایندگی مسیقی  آن ا

از نمایندگی و نمایندگی افراء شده شباهت زیادی وجود دارد، لدیک ، نبایدد اید  دو را یکدی 

پنداشت. فرض کنید در هنگام انعقاد قدرارداد هویدت نمایندده و اصدیل بدرای شدخص ثالدث 

اقددام بده انعقداد عقدد نمایدد، در اید  حالدت، روش  باشد، ولی نماینده به حساب خدودش 

نمایندگی از نوع افراء شده است و قاعدتااصیل باید میعهد به اجرای عقد باشد؛ ولی، نمایندده 

 اجرای عهود را فقط از او مطالبه کند. تواندیمسئوب است و شخص ثالث م

گی مسدیقی  بندی بی  نمایندبه طور خاصی تمایر و تقسی  UNIDROITتدوی  کنندگان 

  ای  تمایر در قالب نمایندگی افراء شده و نماینددگی افرداء اند. تعییو غیرمسیقی  را رد کرده

نرده، صرفاً از باب افراء و عدم افراء نمایندگی و به تبن آن اثرگذاری اعمداب نماینددگی بدر 

ید  باشدد. بدر اایهاد رابطه حقوقی بی  اصیل و شخص ثالث یا نمایندده و شدخص ثالدث می

                                                                                                                               
If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance 

towards the third party, or if prior to the time for performance it is clear that there will 

be a fundamental non-performance: 

(a)on the third party's demand, the intermediary shall communicate the name and 

address of the principal to the third party; and 

(b)the third party may exercise against the principal the rights which the third party has 

against the intermediary, subject to any defences which the intermediary may set up 

against the third party and those which the principal may set up against the 

intermediary. 

1. PECL, Art. 10-303(1). 

2. PECL, Art. 10-303(2) 
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که بر طبدق یدک کسدب و کدار تهداری  کند؟ یا ای اساس که آیا نماینده برای اصیل اقدام می

نمایدد، کند؟ حاب، ای  معیارکه نماینده به نام اصیل یا به نام خودش اقددام میبرای او اقدام می

معیار و مالک بسیار دشواری است که به سخیی قابلیت اثبات را دارد. اصل بر اید  اسدت کده 

ئولیت میوجه اصیل باشد، مگر اینکه نمایندگی به صورت افراء نرده باشد، ای  معیار یدک مس

 شاخص قابل درک، قابل اعماب و اثبات برای امور تهاری فراه  خواهد آورد.

بده  -2-2-4و  2-2-3المللدی در دو مداده با وجود ای  که اصوب قراردادهای تهاری بی 

نرده اشاره کرده است؛ لیک ، در رابطه با نمایندگی مسدیقی  های افراء شده و افراء نمایندگی

یعندی اصدوب  UPICCو غیرمسیقی  یادی نکرده است. ای  در حالی است که سند مردابه بدا 

های مسیقی  یا غیرمسیقی  یاد کدرده اسدت حقوق قراردادهای اروپایی به صراحت از نمایندگی

نردده ککدری بده میدان نیداورده اسدت. بنادر های افراء شده و افراء و بالعک  به نمایندگی

های افرداء شدده و افرداء نردده، از حقوق قراردادهای اروپایی به جای نمایندگیرسد که می

های مسیقی  و غیرمسیقی  اسیفاده کرده است. اما به فرض اینکده اید  نادر صدلیم نمایندگی

ل اسدت و اساسداً هدا مردکپنداشیه شود، در ادامده گفیده خواهدد شدد کده یکدی دانسدی  آن

 هایی دارند.تفاوت

هرگداه نمایندده در ملددوده »اصدوب حقدوق قراردادهدای اروپدایی؛  3-202بر وفق ماده 

اخییارات خود اقدام کند، اقدام وی اصیل و شخص ثالدث را بده صدورت مسدیقی  در مقابدل 

 کندد و نمایندده در چندی  حدالیی در برابدر شدخص ثالدث تعهددییکدیگر میعهد و ملرم می

 مرروت به ای  که؛ 1،«ندارد

الف( نماینده صراحیاً به نام و حساب اصیل اقدام کند یا ای  که براساس اوضاع و احدواب 

 به صورت ضمنی آن گونه باشد.

ب( هرگاه اظهارات و اقدامات اصیل، موجب شود که شخص ثالثی به صورت معقدوب و 

اهری اخییدار داده شدده اسدت، در اید  ظ یندهبا حس  نیت چنی  اعیقادی پیدا نماید که به نما

 3«شوددارای اخییار ملسوب می2ظاهری  یندهحالت نیر شخص مورد نار به عنوان نما

                                                           
1. Article 3:202: Agent acting in Exercise of its Authority 

Where an agent is acting within its authority as defined by article 3.201, its acts bind 

the principal and the third party directly to each other. The agent itself is not bound to 

the third party. 

2. Apperant agent.  

3. Article 3:201: Express, Implied and Apparent Authority 
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کند یا اید  کده براسداس نماینده صراحیاً یا ضمناً به نام اصیل اقدام می بر اساس ای  ماده،

علدوم و مردخص ه منمایند نماید، خواه هویت اصیل در زمان اقداماخییارات ظاهری عمل می

 1باشد و یا اینکه بعداً هویت او آشکار گردد.

بط اخیالفی که در رابطه با نمایندگی افرداء شدده و نماینددگی مسدیقی  بدر اسداس ضدوا

UPICC  وPECL به موجب سند  وجود دارد ای  است کهPICC  هنگامی نمایندگی افرداء

؛ در شدده باشددآشدکار  شخص ثالثشده است که هویت نماینده در زمان اقدام نماینده برای 

کده  حالی که، به موجب اصوب حقوق قراردادهای اروپایی، هنگامی نماینددگی مسدیقی  اسدت

بدر میعهددی   UPICCهویت اصیل برای شخص ثالث آشکار باشد. نقش معیدار هویدت در 

د. ی نددارنقر PECLرابطه حقوقی ناشی از اعماب نمایندگی اثرگذار است؛ ولی، ای  معیار در 

ا اید  یدمه  اقدام نماینده بنام و به حساب اصیل است و ممک  است اصیل معرفی شده باشد 

یگدری دکه نرده باشد. اهمیت ای  مسأله در زمان بروز دعوی بی  طرفی  بدیش از هدر زمدان 

شود، به وی ه در زمانی که اخیالد بر سر ای  باشدد کده نماینددگی افرداء شدده یدا آشکار می

عیدار مه اثبدات ده و یا اینکه مسیقی  یا غیرمسقی  بوده است. عزم به ککر است کافراء نرده بو

ی بده هویت نماینده از عینیت بیریری برخوردار است و اثبات هویت اصیل معضدالت فراواند

 دنباب خواهد داشت که بررسی آن از حوصله ای  مقاب خارج است.

 

 نماینده و شخص ثالث .2

ه عقد به نمایندگی منعقدد شدود، اصدیل در مقابدل شدخص ثالدث فوقا گفیه شد که هنگامی ک

مسئوب اجرای تعهدات قراردادی خواهد بود. اما مواردی وجدود دارد کده عقدد بده نماینددگی 

واقن شده است ولی ای  خود نماینده است که در مقابل شخص ثالث مسئوب اجرای تعهددات 

مایندگی افراء نرده و غیر مسدیقی  اقددام قراردادی است. اصوعً هنگامی که نماینده در قالب ن

                                                                                                                               
(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'sstatements 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. 

1. PECL, Art. 3-102(1). 
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شود. اید  وضدعیت در اسدناد مدورد مطالعده کند خود او در مقابل شخص ثالث میعهد میمی

 .شوندییکسان نبوده که در ادامه بررسی م

 

 نمایندگی افشاء نشده .2-1

هنگامی که شخص ثالث در زمان اعمداب نماینددگی از اینکده طدرد او یدک نمایندده اسدت، 

توانسیه بداند که طرد او در قرارداد یک نمایندده اسدت و اهی نداشیه باشد و همچنی  نمیآگ

 2-2-4باشدد. مداده کند، نماینددگی از ندوع افرداء نردده میبرای شخص دیگری معامله می

المللی در مقام بیان نمایندگی افراء نرده تصریم کرده است کده اصوب قراردادهای تهاری بی 

کندد و طدرد ثالدث از اید  امدر مطلدن ای در ملدوده اخییاراتش اقدام میندههنگامی که نمای

کدرده یک اصیل اقدام می یندهمربور به عنوان نما یندهکه نما بودهیبایست مطلن منیست یا نمی

المللی به ای  حالت از نماینددگی افرداء نمایندگی از نوع افراء نرده است. ای  سند بی  1است

که هنگامی که نمایندده در زمدان  داردیبیان م 22-2-4ماده  2است و در بند  نرده بسنده نکرده

انعقاد قرارداد، خودش را مالک یک کسب و کدار تهداری معرفدی کندد؛ ولدی، در واقدن فدرد 

دیگری مالک حقیقی آن حرفه تهاری باشد. ای  حالت نیر از مصادیق نمایندگی افرداء نردده 

به شرکت تازه تردکیل  هایشییزنده است پ  از انیقاب داراکه سا« الف»است. به عنوان مثاب 

کده « ب»کند بدون اینکه ای  مطلب را برای به انعقاد قرارداد به نام خودش اقدام می« ج»شده 

از وجود شدرکت « ب»عرضه کننده است افرا کند که مدیر عامل شرکت است. پ  از آگاهی 

(. طبدق ضدوابط 107)اخالقی و همکاران: ایران حق تعقیب آن شرکت را خواهد داشت « ج»

شدود های فوق اقدام کند اقددامش موجدب میاصوب چانچه نماینده در قالب هریک از حالت

 3که او شخصاً در مقابل ثالث میعهد باشد.

                                                           
1. (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. (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. Article 2.2.4 (Agency undisclosed) 

(1) Where an agent acts whithin 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. 
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شود ای  است کده المللی دیده میای مهمی که در باب اصوب قراردادهای تهاری بی نکیه

در نماینددگی افرداء نردده در مقابدل  ه است کده یدک نماینددههرچند که ای  سند بیان داشی

شخص ثالث مسئوب اجرای تعهدات قراردادی است؛ ولی حالیی ککر کرده است کده نمایندده 

در نمایندگی افراء شده ه  در مقابل شخص ثالث مسدئولیت دارد، جدایی کده قاعددتاً اصدیل 

 میعهد باشد. بایدیم

است که یدک اصدیل بندا بده دعیلدی تمایدل دارد کده ای  حالت بیریر مربوت به زمانی 

ناشناس باقی بماند. البیه عک  آن نیر قابل تصور است؛ یعندی، در برخدی مدوارد شدخص 

(، بده 104همدان: کندد )کند که صرفاً با شدخص نمایندده قدرارداد منعقدد میثالث اعالم می

نماینده باشد. به عندوان عبارت دیگر، ثالث مایل است تا اجرای تعهدات قراردادی بر عهده 

نمایدد، مقدرر اعالم می« ج»سفارش خرید کاعیی را از طریق ب به آقای « الف»مثاب، آقای 

، اعدالم شناسدیسفارش دهنده را نم« ج»است که ثم  کاع به صورت نسیه پرداخت شود، 

قدرار « ج»پذیرد که طرد قدرارداد بدا نیر می« ب»کند، کند که فقط با آقای ب معامله میمی

کندد و طدرد ای در ملدوده اخییداراتش عمدل میهنگامی که نمایندهگیرد. با ای  اوصاد 

مربور به عنوان نماینده از جاندب یدک  یندهثالث از ای  امر اطالع داشیه یا باید مطلن، که نما

کرده است، آثار اعماب نماینده به طور مسیقی  بر روابط حقوقی بی  اصدیل و اصیل اقدام می

گذارد و هرگونه اعالم قصد و اراده از جانب نمایندده بده طدرد ثالدث و رد ثالث اثر میط

میقابالً از جانب شخص ثالث به نماینده بدر روابدط حقدوقی بدی  اصدیل و شدخص ثالدث 

اثرگذار بوده و مانند ای  است که خود اصیل اعالم قصد کرده و میقابالً اعالم قصدد و اراده 

  ) .2006:32Bennett, Howard(.داشیه است را از شخص ثالث دریافت

کده اید  ضدابطه تهدویری  ای  است UPICC 2-2-3ماده  2نکیه مه  در رابطه با بند 

باشدد و آگداه تواند در حالیی که ثالدث از هویدت او آگداه میاست برای ای  که نماینده می

است آشکار هد   اش را مخفی نگه دارد. البیه ممک است که او نماینده است، هویت اصیل

کندد، کند؛ ولی، رضایت دهد که خود طرد قرارداد با ثالث باشد. در ای  حالت فرقدی نمی

نمایدد یدا اینکده سدمت خدویش را پنهدان دارد. نماینده اعالم کند که به نمایندگی اقدام می

                                                                                                                               
(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. 
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ممک  است که اصیل قصد داشیه باشد پنهان بماند یا اینکه اصیل فردی ناشدناس یدا دارای 

خواهد بده اهدداد بار مناسب نیست و از ای  رو به واسطه اعیبار و شخصیت نماینده میاعی

خود از معامله مورد نار دست یابد یا بدرعک  ممکد  اسدت اید  درخواسدت از جاندب 

نمایدد و در شخص ثالث مطرح شده باشد که صرفاً با شدخص نمایندده قدرارداد منعقدد می

که نماینده شخصاً مسئوب انهدام تعهددات قدرارداد  باشدصورتی حاضر به انهام معامله می

تواند پ  از انعکاس درخواست شخص ثالث به اصدیل، در باشد. در ای  حالت نماینده می

تواند بده ندام صورتی که اصیل مایل باشد، رضایت خویش را به نماینده، مبنی بر ای  که می

تواند طرد قرارداد با ه، وی میخودش قرارداد منعقد کند اعالم کند. پ  از رضایت نمایند

شخص ثالث باشد. البیه باید توجه داشت، در ای  گونه موارد، بعد از ترکیل رابطه حقوقی 

بی  نماینده و شخص ثالث و اجدرای تعهددات آن رابطده توسدط میعهددی ، نمایندده کلیده 

حقوقی کده بده موجدب آن قدرارداد بده دسدت آورده، وفدق تعهددات موجدود در قدرارداد 

کندد. در مایندگی، نایر تعهد به دادن صورتلساب و تسویه با اصدیل، بده وی واگدذار مین

مدابی  خدود تعهدات ناشی از رابطه داخلدی فی یههای نماینده را بر پامقابل اصیل نیر هرینه

 پرداخت خواهد کرد.

از تواند تکالیف ناشی رسد ای  است که آیا نماینده میسؤالی که در ای  جا به که  می

 یدهقرارداد را به دیگری از جمله اصیل منیقل کند؟ در پاسخ باید گفت زمانی که یک فرد کل

کند، از مصادیق انیقاب قدرارداد حقوق و تکالیف ناشی از یک قرارداد را به دیگری منیقل می

باشدد )شدعاریان، باشد و یکی از ارکان صلت انیقاب قرارداد، رضایت دای  )طلبکار( میمی

(، علت ای  امر ای  است که دای  در مطالبه حقدوق، بددون رضدایت و اخییدار، 147: 1388

مواجه با بدهکار )مدیون( ثالثی نرود. همی  ضابطه از شرایط صلت عقودی است کده بده 

 2، و حقدوق ایدران1، انگلدی 2، امریکدا1گیرد. در حقوق مصرموجب آن انیقاب دی  صورت می

                                                           
و  207، مهلدد اوب،   7جلدد یط، در کیاب الوسد ی. در حقوق مصر به نقل از عبدالرزاق احمد السنهور1

انیقداب  ید ا یرا داشیه باشد زمان یگریبه د یمانقصد انیقاب پ یمانکارپ یکهمقرر شده، در صورت  ی، چن208

 درست است که کارفرما آن را اجازه دهد.

همدان طلبکدار  یاطرد قرارداد  یترضا یانیقاب قرارداد وجود ندارد به عبارت یبرا یمنع یکا. در حقوق امر2

 یکداتهدارت امر یکنواخدتمقررات  2-210د که به موجب ماده هرچنیست، شرت صلت انیقاب قرارداد ن

. انیقداب دهندده یدردصدورت گ یکه انیقداب قدرارداد یموضوع مورد حک  قرار گرفیه است اما به فرض ی ا
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وجود دارد. از ای  رو، واگذاری تکدالیف ناشدی از قدرارداد  فراوانی از ای  قاعده یهانمونه

 باشد.منوت به رضایت شخص ثالث می

 

 نمایندگی غیرمستقیم .2-2

نمایندگی غیرمسیقی  آن است که نماینده به نام خود؛ ولی، به حساب اصیل بدا ثالدث یدک 

برخدی هد  بده های حقوقی در ای  رابطه ساکت هسدیند. کند. برخی ناامقرارداد منعقد می

هدا و اند. برخدی از ناامفرض ای  که، در ای  رابطه مقرراتی داشیه باشند آنرا تعریف نکرده

بدا اند. به عنوان مثاب المللی ای  قس  را با حالت نمایندگی افراء نرده برابر دانسیهاسناد بی 

به وضوح از طرق افراء شدده  2-2-4و  2-2-3در دو ماده  UPICCوجود اینکه مقررات 

و افراء نرده نمایندگی گفیه است؛ ولی، در رابطه با نمایندگی مسیقی  و غیرمسدیقی  نصدی 

بده  (PECL)ندارد. در حالی که سند مرابه با آن یعنی اصوب حقوق قراردادهدای اروپدایی 

شدده  صراحت از طرق مسیقی  یا غیرمسیقی  نمایندگی گفیه است و برعک  از طرق افراء

                                                                                                                               
قدانون  2-210مداده  یدکباشدد بندد قدرارداد می یتعهدات در مقابدل طدرد اصدل یهمچنان مسئوب اجرا

 (یکاتهارت )امر یکنواخت

قدرارداد نددارد، امدا همانندد مقدررات  یطدرد اصدل یتبه رضا یازیانیقاب قرارداد ن، وق انگلسیان. در حق1

 یقدرارداد مسدئوب اجدرا یانیقاب دهنده پ  از انیقاب قرارداد همچنان در مقابل طرد اصدلیکا، امر یتهار

 باشد.می یتعهدات قرارداد

و « .یدهملیداب و قبدوب ملداب عل یبدا رضدا شدود مگدرحوالده ملقدق نمی»: یرانا یقانون مدن 725. ماده 2

 یگدریبدا د یدا یردبگ یرزراعت اج یتواند براعامل می»دارد: مقرر می یرانا یقانون مدن 541مواد  ی همچن

قدانون  545مداده « مرارع عزم اسدت. یرضا یگریبه د ی زم ی تسل یاانیقاب معامله  یبرا یشود. ول یکشر

تواند بدون اجازه مالک معاملده عامل نمی ینکهخواهد بود، مگر ا ی.. مدعمقررات راجعه به مرارعه..»: یمدن

تواند نسدبت بده همدان مضارب نمی»: یقانون مدن 554ماده « کند. یکشر یگریبا د یاواگذار  یگریرا به د

ن قدانو 54مدواد  ی مگر با اجازه مالک و همچنید، واگذار نما یرآن را به غ یامضاربه کند  یگریبا د یهسرما

 19، مداده 1333قدانون نفدت سداب  18، بند ب ماده 1350مصوب  یگر یمهو ب یرانا یمرکر یمهب ی تأس

انیقداب قدرارداد در حقدوق  ی و انگلد یکاخالد حقوق امر ییهه. در ن1356قانون روابط موجر و مسیأجر 

موضن  ی حاب ا حک  عدم نفوک را دارد، در هر ی. به عبارتیستن یمطرد قرارداد صل یتبدون رضا یرانا

 یتبدودن مسدئول یحک  مرابه دارندد و آن هد ، بداق یکوجود دارد و  یحقوق یهاناام یدر تمام یقانون

 باشد.قرارداد می یانیقاب دهنده در مقابل طرد اصل
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به ظاهر اصدوب حقدوق قراردادهدای اروپدایی از و افراء نرده ککری به میان نیاورده است. 

و نماینددگی  1طرق افراء شده و افراء نردده نماینددگی تلدت عندوان نماینددگی مسدیقی 

 یاد کرده است. 2غیرمسیقی 

عمدل نمایندده موجدب که هنگامی کده  داردیاصوب حقوق قراردادهای اروپایی مقرر م

سئولیت خودش در مقابل ثالث شود، نمایندگی غیر مسیقی  است. ای  کده آیدا نمایندده بدا م

اصیل مریرکا مسئوب اجرای تعهدات در مقابل شخص ثالث هسیند و یا اینکه فقط شدخص 

باشد؟ یدا اید  کده نمایندده و اصدیل، هدر دو مسدئوب نماینده منفرداً و به تنهایی مسئوب می

باشد که به هرکدام که خواست رجوع نمایدد؟ یدا اینکده ار میباشند و شخص ثالث مخیمی

اخییاری نبوده؛ بلکه، ایران در وهله اوب باید به اصیل رجوع نماید و در صورتی که اجرای 

هدای تعهدات از ای  طریق معذور باشد، پ  از آن بیواند به نمایندده رجدوع نمایدد؟ بلث

های عزم انهدام خواهدد د مطالعده بررسدیزیادی است که در ادامه به فراخدور اسدناد مدور

 گرفت.

اصوب حقوق قراردادهدای اروپدایی، نماینددگی غیرمسدیقی  دو  33-102ماده  2طبق بند 

حالت دارد. در هر دو حالت هرچند که نماینده از جانب اصدیل و بندا بده درخواسدت وی 

کند نه ش اقدام میکه نماینده از جانب خود پنداردیکند؛ اما، شخص ثالث چنی  ماقدام می

ای  که از جانب دیگری باشد، مگر ای  که در حالدت نماینددگی غیرمسدیقی  حیدی وجدود 

اخییارات ظاهری نیر میصور نباشد که در ای  صورت عنوان نمایندگی غیرمسیقی  به عندوان 

 5تنرب پیدا خواهد کرد.4گر گر یا مداخلهواسطه

کندد، ه نماینده از جانب اصدیل اقددام میاولی  حالت نمایندگی غیرمسیقی  ای  است ک

کندد. اید  مدورد مطدابق بدا تعریدف منیهی بنام او نبوده و نماینده به نام خدودش اقددام می

                                                           
1. Express agency. 

2. Implied agency. 

3. (2) Where an intermediary acts on instructions and on behalf of, but not in the name 

of, a principal, or where the third party neither knows nor has reason to know that the 

intermediary acts as an agent, the rules on indirect representation apply (Section 3). 

4. Intermediary.  

ناآگداه  یییوضدع ی است شدخص ثالدث کدامالً از چندممک   یصورت ی شد که در چن یراد. ممک  است ا5

 یشخص ی چن یدنحالت نام ی وارد معامله شده است. در ا "واسطه گر"به عنوان  یباشد که با شخص

 دارد. یمواسطه گر ترج یا یانهینسبت به م (counterparty) یکشر یاتلت عنوان همکار 
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است. مانند موردی که اصیل فدردی را بده عندوان واسدطه خدودش تعیدی  1العمل کاری حق

ا نمایندده از جدنماید که واسطه به ندام خدود و بده حسداب اصدیل اقددام نمایدد. در ای می

اخییارات واقعی جهت انعقاد یک قرارداد خصوصی بی  اصیل و شدخص ثالدث برخدوردار 

باشد. حالت دوم جایی مصداق دارد که شخص ثالث مطلن و آگاه نیست و دلیلدی هد  نمی

 کند.بر آگاهی و اطالع او وجود ندارد که طرد او به عنوان یک نماینده اقدام می

الث از ای  وضعیت، نوعی است، یعنی اید  کده اگدر یدک فدرد معیار آگاهی و اطالع ث

توانسیه که بداند. هرچند که شدرایط داند و نه میمیعارد نیر در وضعیت ایران باشد نه می

، (Bennet, Howard., p.5)نیسدت  تدأثیریو اوضاع و احوالی که اصیل به آن تکیه کرده ب

ی  اعیقدادی پیددا نمایدد کده فدرد مرروت به اینکه موجب یقی  شخص ثالث گدردد و چند

 گر نماینده است.مداخله

آید، اید  اسدت کده آیدا نمایندده در خصدو  سؤالی که در ای  خصو  به که  می

رسد که پاسدخ باشد، شخصاً مسئوب است؟ چنی  به نار میاعمالی که مرتبط به خودش می

اقددام نمایندده گویی به ای  سؤاب تا حدی بسیگی به درک و فه  شخص ثالث نسدبت بده 

 داشیه باشد و به شرایط و اوضاع و احواب هر قضیه بسیگی دارد.

های واقعدی حالت دوم نمایندگی غیرمسیقی  به مناور تلت پوشش قرار دادن موقعیت

است که در حوزه سیسی  حقوقی کام  لو تلت عنوان اصیل افرداء نردده از آن ندام بدرده 

قوق کام  لو با معیارهای اصوب حقوق قراردادهدای بندی در حشود. ای  ترسی  و تقسی می

ه  خوانی و سازگاری نددارد. بددلیل اید  کده معیارهدای  UNIDROITاروپایی و اصوب 

بندی ای  نوع از نمایندگی در حقدوق کدام  لدو از شدفافیت عزم برخدوردار نیسدت تقسی 

(Chitty on contract,. NO: 31-059) رسدد نادر می. با بررسی صورت گرفیه چنی  به

های ارایه شده در حقوق کام  لو بیریر در جاهایی کاربرد داشدیه و قابدل اسدیناد که تئوری

دهد که از جانب او اقداماتی را انهدام باشد که اصیل به نماینده ای  اخییار و اجازه را میمی

دهد؛ هرچند که، هویت و وجود اصیل از نار شخص ثالث پنهان مانده باشدد. بدا پدذیرش 

توانددد باشددد العمددل کدداری چیددری غیددر از نمایندددگی افردداء نرددده نمیایدد  دیدددگاه، حق

(Bowstead & Reynolds, 2006). 

                                                           
1. Commission agency. 
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اگر ای  ناریه پذیرفیه شود فرضیه اثبات شدده سدابق، مبندی بدر اید  کده نماینددگی 

العمدل کداری اسدت، منیفدی خواهدد شدد؛ زیدرا، اید  دو قسد  از غیرمسیقی  همان حق

الً با یکدیگره  پوشانی دارند. البیه دکیری  کام  لو به صورت یک تئدوری نمایندگی کام

باقی مانده و ای  دو دسیه از نمایندگی غیرمسیقی  به صورت یکسان قلمداد شده اسدت؛ 

در حالی که هیچ ایرادی بر اعماب نمایندگی در حدالیی کده اصدیل ناشدناس ماندده باشدد 

ی از مدوارد ضدوابط نماینددگی غیرمسدیقی  وجود ندارد؛ زیرا، در ای  خصو  در خیلد

داندد کده گردد. ای  مورد مانند خیلی از مدواردی اسدت کده شدخص ثالدث میاعماب می

نماید ولو ای  که شخص ثالث از حدود واسطه به عنوان نماینده از جانب اصیل اقدام می

ه ممکد  هرچندد کد، و اخییارات اعطایی اصیل به نماینده آگاهی و اطالعی نداشیه باشد

امدا بده  1است ای  حالت به موجب دکیری  حقوق کدام  لدو مردموب نماینددگی نباشدد.

 از میفداوت عندوانی تلت – UNIDROITموجب اصوب حقوق قراردادهای اروپایی و 

 .باشدمی نمایندگان اخییارات باب مقررات مرموب -اروپایی اصوب

ب اروپایی زمانی اقدامات اصوشود که یادآور می UPICCای  سند با  یسهدر باب مقا

کندد. داند که نماینده به ندام اصدیل اقددام نمینماینده را از قس  نمایندگی غیرمسیقی  می

داند و دلیلدی کند و همچنی  زمانی که شخص ثالث نمیهرچند که از جانب او اقدام می

 2نمایدد؛یگر به عندوان نمایندده اقددام مبر دانسی  و آگاهی او ه  وجود ندارد که مداخله

داندد کده زمانی اعماب نمایندگی را از قس  نمایندگی افراء نردده می UNIDROITاما، 

طرد ثالث از هویت نماینده آگاه نیست و دلیلی بر آگاهی او نیر وجود ندارد و همچنی  

نمایدد و ثالدث زمانی که مداخله گر به عنوان مالک یک کسب و کدار تهداری اقددام می

کندد، نماید و با حس  نیت قراردادی را منعقد میاطمینان حاصل می براساس ظاهر به او

در اید   3تواند حقوق خودش را از او مطالبه نمایدد.پ  از کرف هویت مالک واقعی می

باشدد و برحسدب مورد نیر مانند حالت قبل، معیارهای تمییر اقسام نمایندگی میفاوت می

 ت.هویت اصیل و هویت نماینده اس یهمورد بر پا

 

                                                           
1. Armstrong V. stockes, 1872.  

2. PECl, Art. 3-102(2). 

3. PICC, Art. 2.2.3(2). 
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 گیرینتیجه

هداری با بررسی، مطالعه و تطبیق مقررات اخییارات نماینددگان در اصدوب قراردادهدای ت

المللددی و اصددوب حقددوق قراردادهددای اروپددایی و همچنددی  ناریددات نویسددندگان و بی 

های دعاوی مربوطه، مرخص شدد کده عالرغد  اینکده منبدن اید  دو سدند مهد  پرونده

گفت که اصوب حقوق قراردادهدای اروپدایی از  توانیحیی مباشد و المللی واحد میبی 

المللدی الهدام گرفیده اسدت؛ ولدی در بسدیاری از مدوارد اصوب قراردادهدای تهداری بی 

فعداعن  اخیالفاتی دارند که نادیده گرفی  آن اخیالفات توسط تهدار، بازرگاندان و سدایر

اشدد. در دنباب داشدیه بخسارات سنگینی برای آنان ب تواندیبخش خصوصی اقیصادی، م

المللی در خصو  آثار عمل نمایندده، رابطه با نکات اخیالد و اشیراک ای  دو سند بی 

 قابل ککر است که:

از  اعمداب نماینددگی کدامالً میفداوت هاییوهاوعً؛ موضن آن اسدناد در خصدو  شد

و افرداء  های افراء شدهالمللی از نمایندگیهمدیگر است. اصوب قراردادهای تهاری بی 

های مسدیقی  و نرده یاد کرده است و اصوب حقدوق قراردادهدای اروپدایی از نماینددگی

ها را به جای دیگری بده هریک از ای  شیوه توانیغیرمسیقی  نام برده است. هرچند که م

چنانکده آثار مخیلفدی بددنباب خواهدد داشدت. هم کار برد؛ ولی عمالً اخیالفاتی دارند که

 اند.یاد کرده هایوهی حقوقی دنیا از مهموع آن شهابرخی از ناام

 کند، میعهدی  رابطه حقوقی ناشدی ازای که یک نماینده اقدام می؛ برحسب شیوهیاًثان

  اصوعً میعهددی  رابطده افراء شده و مسیقی هاییندگیکند. در نماعمل نماینده فرق می

رد کده در نایی ه  وجود داهرچند که موارد اسیث باشندیحقوقی، اصیل و شخص ثالث م

ر یک نمایندگی افراء شده، میعهدی  رابطه حقوقی، نماینده و شخص ثالدث اسدت و بدا

 مسئولیت اجرای تعهدات قراردادی در مقابل شخص ثالث به دوش نماینده است.

ای در قالب نمایندگی افراء نرده و غیرمسیقی  اقدام کند، اصوعً ثالثاً؛ چنانچه نماینده

. در اید  باشدندیرابطه حقوقی ناشی از اقدام نماینده، نماینده و شخص ثالث م میعهدی 

شدود و مسدئولیت اجدرای تعهددات گونه موارد، خود نماینده به عنوان اصیل فدرض می

قراردادی در برابر شخص ثالث بعهده دارد. نکیه قابدل ککدر اید  اسدت کده در صدورت 

ها، کده در اید  قسد  از نماینددگی تلقق برخی شرایط، شخص ثالث اید  حدق را دارد
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اجرای تعهدات قراردادی را از اصیل مطالبه کند که البیه ای  موضوع در مقدررات اصدوب 

 ای نکرده است.حقوق قراردادهای اروپایی ککر شده است و سند دیگر به آن اشاره
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