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 تجارينمايندگي مفهوم-گفتار اول
 ايران حقوق-الف

 395مـاده. ها سخن گفته شده اسـت در قانون تجارت ايران از نمايندگي تجاري در تجارتخانه

 امور مربوط به تجارتخانه يـا تمامي او را براي انجام، كه رئيس تجارتخانهيقانون تجارت از شخص

و امضاي وي براي تجارتخانه الزام ت، به عنواناسدانسته آور يكي از شعب آن نايب خود قرار داده

و مادة قائم مقام تجارتي ياد مي  يا نيز وكالت ساير كساني 401كند كه در قسمتي از امور تجارتخانه

 قـانونربنـابراين از نظـ. شعبه نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع به وكالت دانـسته اسـت 

 داده شـود،يآن به شخص كه اختيار انجام كليه امور تجارتخانه يا يكي از شعب تجارت در صورتي

بريشود كه مقررات خاص به آن شخص قائم مقام تجارتي اطالق مي بيني شده است آن پيشاي نيز

و يا يكي از شعب به شخـصي داده شـود،  اما در مواردي كه اختيار انجام قسمتي از امور تجارتخانة

.گردد مقررات عمومي وكالت در مورد آن اجراء مي

دراينكته م ظريف كه گـذار قـائم مقـام ايـن اسـت كـه قـانون اسـتر قابل توجه زبو مواد

و ساير نمايندگان تجـارتي را در قالـب فعاليـت در تجارتخانـه يـا يكـي از شـعب آن  تجارتي

كه. ده استكرتعريف  كه نماينـده بطـور مـستقل از نوعي از اين درحالي نمايندگي وجود دارد

و رابطه استخدامي مشخكرتاجر فعاليت  و در چـارچوب توافـق نماينـدگي، ده ص با او نداشته

.دهدفعاليتي تجاري را براي تاجر انجام مي

به مفهوم نماينـدگي تجـاري پرداختـه شـده اسـت بنظـر. در كتب حقوق تجارت نيز كمتر

ص 1366كــاتبي،( برخــي از حقوقــدانان از) تجــارتي( نماينــدگي بازرگــاني«)218، عبــارت اســت

به شخص نماينده تفويض مي ماموريت دائم يا موق  كه از طرف بازرگان شود كـه بـراي ادارهت

.»امور تجارتي به نام بازرگان اقدام نمايد بدون اينكه شخصاً مسووليت يا تعهدي داشته باشد

م و تعريـف جـامعي محـسوبزبتعريف به تعريف قائم مقام تجارتي بيان شده ور با توجه

.شود نمي

ص 1368جعفـري لنگـرودي،( يد حقـوقبه نظر برخـي ديگـر از اسـات نماينـدگي تجـارتي«) 724،

و نيابت در امور تجارتي را گويند، خواه به صورت قائم مقام تجارتي   بـه395مـواد(نمايندگي

به صورت ديگر) بعد قانون تجارت .»)قانون تجارت401ماده(و خواه

مي اين تعريف نيز هر چند جامع هاي نمايندگي را بـه صورتدنكررسد اما محدود تر بنظر

و موارد مذكور در ماده  به نظر نمي401قائم مقام تجارتي .رسد قانون تجارت صحيح

ص 1376ستوده تهراني،(برخي ديگر از نويسندگان حقوقي  مـشخصي نيز بدون آنكه تعريفـ)90،

به قائم مقام نمايندگي تجاري منحصر« آن اظهار داشتند بارهاز نمايندگي تجاري ارائه نمايند در

و ساير نمايندگان تجارتي كه تحت امر يا به وكالت از طرف صاحب تجارتخانه عمـل تجارتي
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و امروزه نمايندگي تجارتي اقسام مختلفي دارد كه برخي از آنها مستقالً عمل نمي،كنند مي شود

و برخي به نام آمر خود مي .»كنند

م به نمايندگي زبومطلب كه كر از اين جهت آنههايي  نماينـده مـستقل از اصـيل بموجـب

.قابل توجه استاشاره شده كند عمل مي

به همين عدم جامعيت مقررات قانون تجـارت، در در اليحه اصالح قانون تجارت با توجه

 اليحه تقـديمي88بموجب ماده. كنار قائم مقام تجارتي، نماينده تجارتي نيز تعريف شده است 

ينده تجارتي شخصي مـستقل اسـت كـه بـدون قـرارداد اجـاره نما«:به مجلس شوراي اسالمي

مي  كه در ازاء دريافت اجـرت، نـسبت خدمات، در برابر تاجر اعطاء كننده نمايندگي، تعهد كند

به بازاريابي، مذاكره مقدماتي يا انعقاد قرارداد خريد، فروش يا اجاره كاالهـا يـا خـدمات بـراي 

و به حس به نام .»اب او اقدام كندمدت محدود يا نامحدود

كه در مبارهنكاتي :ر قابل توجه است اينكهزبو تعريف

و قائم مقام-1 و نظارت بودن نماينده توجه شده در اليحه به نمايندگي از جهت تحت امر

و نظـارت دقيـق اصـيل بـوده  و در چـارچوب تجارتي در واقع شخصي است كه تحت كنترل

 كند اما نماينده تجارتي شخصي مستقل از اصـيل رابطه استخدامي خاص با اصيل همكاري مي

كه در چارچوب توافق نمايندگي با اصيل همكاري مـي در واقـع قـائم مقـام. نمايـد تلقي شده

و مشخص، امـور  و درمقابل اجرت معين تجارتي با توجه به رابطه استخدامي كه با اصيل دارد

مي  به تجارتخانة را براي اصيل انجام قا. دهدمربوط و اسـتخدام در ئم مقام تجارتي قرارداد كار

و در ضمن آن موضوع فعاليت قائم مقام بيان  در،اما نماينده تجارتي مستقل شودمياصل است

مي دهد .چارچوب قرارداد نمايندگي اموري را براي اصيل در مقابل دريافت حق الزحمه انجام

م-2 و به حساب اصـيل انجـامر تاكيد شده نماينده تجارتي اموري را زبودر تعريف به نام

. شود كار نماينده تجارتي در مفهوم دقيق كلمه تلقي نميل العمحق،بنابراين. دهد مي

م-3 ب زبودر تعريف عر نوان موضـوع نماينـدگي تجـاري از بازاريـابي، انجـام مـذاكرات،ه

 كـه بطـور انعقاد قرارداد خريد، فروش يا اجاره خدمات نام برده شده است كـه از ايـن جهـت 

رسـد دامنـه بنظر مـي،اما با وجود اين. تر از موضوع نمايندگي نام برده قابل توجه است روشن

مي  و حداقل  معـامالت تمـاميدبايـ شمول موضوع نمايندگي تجاري را بطور جامع بيان نكرده

م مي2ور در مادهزبتجارتي .كرد قانون تجارت قابل نمايندگي ذكر

 اروپا دستورالعمل شوراي-ب
در1986شوراي وزيران اروپا در سال جهـت قراردادهـاي نماينـدگي بـاره دستورالعملي را

ـ هماهنگ سازي قوانين كشورهاي عضو جامعـه اروپـا  آنه وضـع كـرد كـه ب  تمـامي موجـب



 1389 بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 338

 قوانين داخلي خود را در مـورد نماينـدگي بـا آن 1994 تا سالدباي كشورهاي عضو جامعه مي

ا. منطبق سازند ها بـه كـشورهاي عـضو اجـازه ون بسياري از كنوانسيونچين نكته كه هم با ذكر

كه در برخي از موارد از مقررات دسـتورالعمل پيـروي نكننـد  در. داده شده ايـن دسـتورالعمل

ي اسـت كـه داخـل يكـي از كـشورهاي عـضو جامعـه اروپـا بـه فعاليـتان نماينـدگ خصوص

ورالعمل مزبـور، مقـررات مربـوط بـه هر چند كشورهاي عضو بـا توجـه بـه دسـت،پردازند مي

.اندهكردنمايندگي تجاري خود را بطور كلي اصالح 

اي كـه اعـضاي آن بـدنبال ايجـاد يـك بـازار بجز انگيزه يكسان سازي مقررات در جامعـه

و جامعه  مي مشترك هاي تصويب دستورالعمل اين بوده كـه باشند، يكي ديگر از انگيزه اي واحد

به حقوق رقابـت قـرار قراردادهاي نمايندگي   در كشورهاي اروپايي تحت تاثير مقررات مربوط

و ماهيت آن بطور دقيق، از اين جهت نيز مهم بوده است نمي و تعيين مفهوم براي مثال. گرفتند

كه موجب ايجاد انحصار در تجارت مي  باشـد، قـرارداد شـود ممنـوع مـي با وجود آنكه اعمالي

 نمايندگي انحصاري براي شخص در يـك منطقـه جغرافيـايي تواند موجب ايجاد نمايندگي مي 

و اين امر را از اين جهت قابل پذيرش مي به حساب اصيل فعاليـت شود و دانند كه نماينده بنام

و اين امر با حقوق رقابت تعارضي ندارد مي .)Bogaret and Lohmann, 2000, P.21-22( نمايد

ين كـشورهاي جامعـه اروپـا بخـصوص مقـررات دستورالعمل اساساً با توجه بـه قـوان اين

و فرانسه تدوين   بيـشتر از نماينـدهي حمـايت كه بطور قابل مالحظه شده است كشورهاي آلمان

به اينكه اين دستورالعمل همچون ساير دستورالعمل. آورند بعمل مي هاي جامعـه اروپـا با توجه

و در هـ  بـا تـصويبر يـك از كـشورها بطور مستقيم در كشورهاي عضو قابليت اجرايي ندارد

. قوانين مربوط جنبه اجرايي پيدا كرد

مي1مادة2بند :كند دستورالعمل نماينده تجاري را چنين تعريف
ست از واسطة خويش فرمايي كـه دارايا براي اهداف اين دستورالعمل، نماينده تجاري عبارت

شخص ديگـري كـه از ايـن پـس اختيار مستمري براي مذاكره جهت فروش يا خريد كاال از طرف 

مي اصيل ناميده مي و به نام اصيل و انعقاد چنين معامالتي از طرف .باشد شود يا مذاكره

م مير ويژگيزبوتعريف :كندهاي زير را براي نماينده بيان

به حساب اصيل عمل كند-1 و به نام ؛نماينده تجاري بايد

ي-2 و و انعقاد قراردادها از سـوي اصـيل نماينده تجاري بايد اختيار جهت مذاكره ا مذاكره

؛داشته باشد

؛عمل كردن از سوي اصيل باشد نماينده بايد داراي اختيار مستمري براي-3

مي-4 و كـارگر نماينده در انجام موضوع نمايندگي داراي استقالل و بعنوان مستخدم باشد

؛نمايد اصيل عمل نمي
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ق-5 مـشمول مفهـوم» فـروش كـاالو خريـد«راردادهـاي نمايندگي جهت مذاكره يا انعقاد

و يــا انعقــاد،بنــابراين.شــود نماينــده تجــاري در دســتورالعمل مــي  نماينــدگي جهــت مــذاكره

به ارائه خدمات از قلمرو مشمول دستورالعمل خارج مي . باشد قراردادهاي مربوط

:شوند دستوالعمل، اشخاص زير نماينده تجاري محسوب نمي2 ماده3 بموجب بند

و مديران شركت-1 و انجمنمقامات كه اختيار متعهد گردانيدن آنها را دارندها .هايي

كه بطور قانوني مجاز است شركاي ديگر خويش را متعهد گرداند-2 .شريكي

و مدير تصفيه در ورشكستگي-3 .امين

 حقوق فرانسه-ج
و حق العمل و قانون تجارت فرانسه در ابتدا تنها به داللي عـرف ايـن كاري اشـاره داشـت

راهاي عنوان نمايند هاي حرفه بود كه به تعداد زيادي از واسطه   طـي جنـگ.دكـر اعطـا تجاري

ب اي نماينـدگان هـاي حرفـه بندي از سازمان يك دسته 1940 اوت16 موجب قانونه دوم جهاني

شدر زبومقانون. تجاري ايجاد شد  وز. پس از جنگ نسخ ارتي در نـوامبر بدنبال آن يك دستور

تواند هر چند روشن است يك دستور وزارتي نمي. به اين مقررات خصوصيت امري داد 1946

مي   در اين زمينـهفعررويه تواند نشانگر وجود چنين قواعدي را ايجاد نمايد با وجود اين، آن

به علت 1948 آوريل30شوراي دولتي در تاريخ. باشد دود از حـ خروج اين دستور وزارتي را

اي نمايندگان تجـاري سـعي كردنـد هاي حرفهبعد از بطالن، سازمان. اختيارات باطل اعالم كرد 

دسـتور. بدست آورندرا اختيار عمومي جهت ايجاد وضعيتي كه دستور وزارتي درصدد آن بود 

ايـن.دكـر فـراهمراآنزمينـه، قانون اساسي صادر شـد37 كه براساس ماده1958 دسامبر 23

ا   دستورالعمل جامعـه اروپـا1986گونه كه اشاره شد در سال دامه داشت تا آنكه همان وضعيت

به قانون و كشورهاي عضو جامعه اروپا ملزم در. گذاري در زمينه نمايندگي شـدند تصويب شد

آن قانون 1991 ژوئن25تاريخ به گذار فرانسه با تغييراتي در برخي از مقررات دستورالعمل، را

 ماده يك قانون.)Riper, 1996, P.737(شد1958 كه در واقع آن جايگزين دستور تصويب رساند

نماينـده تجـاري عبارتـست از يـك نماينـده«:دارد در تعريف نماينده تجاري مقـرر مـي زبورم

ب حرفه كه ب عنوان واسطه خويشه اي موجب قرارداد كـار ملـزم باشـد، بطـوره فرما، بدون آنكه

و احت  به مذاكره و بـه نـام مستمر ماالً انعقـاد فـروش، خريـد، اجـاره، تهيـه خـدمات از طـرف

مي  توانـد شـخص يـا او مـي. پـردازد توليدكنندگان، صنعتگران، تجار يا نمايندگان تجاري ديگر

در:در ذيل اين ماده آمده».شركت باشد اعم از اينكه ثبت شده باشد يا نشده باشد   ايـن قـانون

ا نماينده خصوص كه در بخشي آنز اقتصاد فعاليت مي اي كنـد كـه مقـررات خـاص در مـورد

ن اعمال مي .يستشود، جاري
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:در اين تعريف نيز نكات زير قابل توجه است

مي نماينده تجاري واسطه-1 و به حساب اصيل عمل كه به نام و اين ويژگـي اي است كند

حق آن مي را از ؛كند العمل كاري متمايز

ب نماينده تجاري بطور مستق-2 و بدون آنكه موجب قرارداد كار يا اجاره خدمات ملـزمهل

مي  آن. كند باشد، عمل كه مستقل نمي اين ويژگي و وصف حقوق بگيـر را از نمايندگاني باشند

و عدم استقالل فـرض مـي  و يا از نظر قانوني در وضعيت وابستگي شـوندو مستخدم را دارند

داهمچون  كه وصف نماينده قانوني را ميموردي مي را ؛گرداند باشند، متمايز

مي-3 و هميشگي انجام بنـابراين. دهدنماينده تجاري فعاليت واسطه گري را بطور مستمر

ميشخص و يا در يك بـازار(دهديكه اين فعاليت را بطور اتفاقي انجام براي مثال بطور فصلي

.برد، از وضعيت نمايندگي سود نمي)كاره يا نمايشگاهم

و به حساب نمايندگان تجـاري ديگـر عمـل كنـده مي نمايند-4 هبـ،بنـابراين. تواند به نام

؛تواند نمايندگان فرعي را بكار گيرد موجب ماده يك قانون نماينده تجاري مي

مي-5 و يا حقوقي باشد نماينده هـا شـركت صالحيت خصوصدر. تواند شخص حقيقي

كه. فرانسه وجود داشت هاي زيادي در حقوق جهت فعاليت نمايندگي، بحث  قانون راه حلي را

و شكنندهيمبنا .كرد تاييد،موجب دستور وزارتي پيدا كرده بودهبي ضعيف

م-6 و انعقاد خريـد خصوص در زبوردر تعريف  موضوع فعاليت نماينده، عالوه بر مذاكره

و انعقاد اجاره يا تهيه خدمات نيز نامبرده شـده اسـتو ايـن در حـالي. فروش كاال، از مذاكره

كه همان  كه اشاره شد دستورالعمل جامعه اروپا تنها قراردادهاي تهيـه كـاال را شـامل است گونه

 خـصوص نماينـدگاني كـه در خـصوص گونه كه در ذيل ماده يك آمده در البته همان. شود مي

و بنگاه(موضوع فعاليت آنها مقررات خاص وجود دارد و هـاي مـسافرتي براي مثال نمايندگان

م)اي بيمه ميزب، از شمول مقررات قانون .باشند ور خارج

 اوصاف نمايندة تجاري-گفتار دوم
 تاجر بودن-الف

كه آيا نمايندة تجاري، تاجر محسوب مي شود در كشورهاي مختلف اين سؤال مطرح است

يا نه؟ پاسخ به اين سؤال در كشورهاي مختلف، يكسان نيست، برخـي از كـشورها، نماينـدگي 

مي  و برخي ديگر، آن را حرفه تجاري را شغل تجاري  در ادامـه.كننـد اي مدني تلقـي مـي دانند

و آثار آن را بررسي شودميسعي به اين وصف :دنك تا اتّصاف نمايندة تجاري
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 در حقوق ايران اساتيد دربارة تاجر بودن يا نبودن نمايندة تجاري نظـرات- حقوق ايران-1

و متفاوت را ارائه كرده كه اين تفاوتها نيز بنوبة خـود ناشـي از تعريـف نماينـدگي تجـاري اند

و ماهيت اعمال نمايندة تجاري است .تحليل حدود

كه اجنـاس را شخـصاً نماينده،اي از اساتيد معتقدند كه نمايندة تجاري مستقل عده اي است

مي سفارش مي  و و حساب خود آنهـا را مـي دهد و مجدداً به نام و براسـاس ايـن فروشـد خرد

ص 1376سـتوده تهرانـي،(شـود نمايندگي، فقط حق انحصاري فـروش اجنـاس بـه او داده مـي ،97(.

لكـن. شـود تاجر تلقي مـي2 مادة1ترديد نمايندة تجاري به استناد بندبي،براساس اين تحليل

كه اطالق واژة نماينده در مورد اين گونه اشخاص صحيح نيست، زيرا   عنـصر بايد توجه داشت

به حساب ديگري و به نام .است) اصيل(اصلي نمايندگي همانا انجام دادن اعمال حقوقي

به عنوان يكي از مصاديق بارز نماينـدگي در اي از تحليل اما پاره ها دربارة قائم مقام تجارتي

كه ايشان نمايندة تجاري را تاجر تلّقي نمي  كـه زيرا معتقدنـد. كنند تجارت حكايت از اين دارد

و حساب ديگري  به نام مي) صاحب تجارتخانه(قائم مقام تجارتي به عمليات تجاري كند اقدام

مي  ص(شودو نتيجة كار وي نيز متوجه صاحب تجارتخانه ص 1365؛ عرفاني،94منبع قبلي، ، اسكيني،92،

ص1378 ،96(.

: محسوب كرد زيـرا توان، نمايندة تجاري را تاجر لكن بنظر نويسنده در حقوق ايران نيز مي

حق گذار ايران، واسطه اوالً؛ قانون و العمل كار را تاجر شناخته اسـت، هاي تجاري از جمله دلّال

.دكرتوان نمايندة تجاري را نيز تاجر محسوب لذا بر همين مبنا مي

ت نماينـده، اعمـال همان: ثانياً كه در تعريف نمايندگي تجاري بيان شد، موضوع فعاليـ طور

و اينكـه ايـن فعاليـت، شـغل معمـولي نماينـده محـسوب تجار به اسـتمرار و با توجه ي است

مي مي كه در مورد ساير تجار مترتبكرتوان وي را تاجر تلقي شود، و تكاليفي و تمام حقوق د

و .در مورد وي نيز مترتب خواهد بود... است، از جمله نگهداري دفاتر تجاري، ورشكستگي

ك،ثالثاً مي استدالل كه نمايندة تجاري را به دليل اينكه اعمالش را به نيابت انجام دهـد، ساني

مي1دانند مردود است زيرا عبارت مادة تاجر نمي  و در تعريف تاجر  تاجر": گويد اطالق دارد

و سخني از انجـام معاملـه"دهد كسي است كه شغل معمولي خود را معامالت تجاري قرار مي

و،بنـابراين. به به ميان نيـاورده اسـت بأالصاله يا بالنيا  تقييـد ايـن عبـارت محتـاج دليـل اسـت

ت شـبيه نماينـدگي اسـت گذار حق طور كه گفتيم قانون همان كه از لحـاظ ماهيـ العمل كاري را

و حق  و لذا ايـن هـم خـود دليلـي كردالعمل كار را تاجر قلمداد عمل تجاري محسوب ه است

و به حساب ديگري باعث انصراف اطالق اينكه استناد است بر به نام به انجام معامالت تجاري

. شود مزبور نمي
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گذار عمليات عـاملي را هاي فوق را نپذيريم، با توجه به اينكه قانون حتّي اگر استدالل،رابعاً

به تعبير برخي از اساتيد، عاملي با مفهومي كـه از نماينـدگي ذكـر  و تجاري قلمداد نموده است

ص 1378اسكيني،( مترادف است،كرديم به اين شـغل مـي)96، كه پـردازد،، بنابراين، نماينده تجاري

گونـه كـه برخـي از فقيهـان از جملـه مرحـوم شـيخ عـالوه همـانهبـ.شود تاجر محسوب مي 

كه از اسـتقالل هـمدهكردر بحث خيار مجلس استدالل)ره(انصاري اند، وكيل در انعقاد معامله

مي برخوردار  ص 1416شيخ انصاري،(شود، است، در نظر عرف طرف معامله يا عقد محسوب ،217(

و شـغل براين اساس عرف تصديق مي كه نمايندة تجاري طـرف معـامالت تجـاري اسـت كند

مي  را بنـابراين ديـدگاه، مـي.داند معمولي وي را انجام معامالت تجاري تـوان نماينـدة تجـاري

.، تاجر تلقّي كردو در نتيجه1 مشمول مادة

 1958هـايي كـه برفرمـان در حقوق فرانسه، برخي نويسندگان در شرح- حقوق فرانسه-2

به تاجر تلقّي كردن نمايندة تجاري، نظر نگاشته در. مساعد دارنـدياند، نسبت بـا وجـود ايـن،

به مدني بودن آن اعتقاد دارند  به طور مرسوم 5 فرمان17ماده(حقوق فرانسه، بيشتر حقوقدانان

، ويژگـي مـدني بـودن حرفـة1958هـاي مجموعه مقررات قانوني مصوب سال).1946نوامبر

بيني تأسيس دفتر ثبت خاص پيش 1958فرمان. است نمايندگي تجاري را مورد تأكيد قرار داده

و نام وي  كه حكايت از مدني بودن اين حرفه دارد زيرا اگر نماينده، تاجر محسوب كرده است

د ميدر و بـال اثـر بـود فتر ثبت تجاري درج  Encyclopedie(. شد، تأسيس دفتر ثبت مزبور، لغو
Dalloz Commercial, n031-32; Gugart et Lppolito, 1988, P.347(
 اكتبـر28و 1979اكتبـر29هاي همچنين ديوان كشور فرانسه، با صدور دو حكم در تاريخ

و توصيف نمايندگي تجار 1980 ي در قالب وكالت، بر ويژگي مدني اين حرفه صحه، با تحليل

م پس از تاريخ،بنابراين. گذاشته است ور، بحث دربـارة تـاجر بـودن يـا نبـودن نماينـدةزبهاي

و جدلهاي پارلماني نيـز، پـيش از  و در جريان بحث تجاري اهميت خود را از دست داده است

ت1991قانون  .جاري، مردود اعالم شده است، پيشنهاد اعطاي وصف تاجر به نمايندة

و شركتها، نام خود را ثبت كند نماينده تنها مي از لحاظ مالي نيز. تواند در دفتر ثبت تجارتي

و همچنـين قواعـد حـسابداري  به منافع غيرتجاري است نمايندة تجاري مشمول قواعد مربوط

س مدني در مورد وي اجرا مي كه بمراتب از قواعد حسابداري تجاري و آسانتر استهلشود .تر

و-3 بـ مصر حقوق لبنان  قـانون تجـارت لبنـان،278 مادة2موجب بنده در حقوق لبنان،

سـت كـه وي در يـك پـروژة مـستقل كارفرمـااشرط تاجر محسوب شدن نمايندة تجاري اين

مي  و تحقق اين مهم در صورتي فراهم شود كه شخص براساس مفهـوم منـدرج محسوب شود

بـ.، نمايندة تجاري تلقي شود1967 سال34شمارة در قانون  موجـبه توضـيح مطلـب آنكـه

و خـدمات، بـا  كه براي امور بازاريـابي كاالهـا قانون اخيرالذكر نمايندة تجاري، شخصي است

كه در آن شـرط اسـتقالل نيـز موكل رابطة قراردادي دارد، آن  و نيابت هم براساس عقد وكالت
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ك. لحاظ شده است به نمايندگي از تجارتخانه لكن قانون هاي متعـدد سب وصف تاجر را منوط

.هاي متعدد رابطة قراردادي داشته باشد ده است به اين معنا كه نمايندة تجاري بايد با اصيلكر

كه صرفاً با يك اصـيل در قالـب نماينـدگي انحـصاري فعاليـت نماينده خصوص اما در اي

:كند، اختالف نظر وجود دارد مي

ب م راين عقيده برخي كه نمايندة تجاري فقط در صورت وجود شروط  مادة2ور در بندزباند

مي 278 كه گروه ديگر براين عقيده تاجر محسوب اند كه بـراي اكتـساب عنـوان شود، در حالي

.كند تاجر داشتن پروژة مستقل، كفايت مي

ورشكـستگي نماينـدة در روية قضايي لبنان، در يكي از احكام صادر شده، دادگاه حكم بـه

كه اين مطلب داللت بر نظر قطعي دادگاه بر تاجر بودن نماينده دارد .تجاري داده است

كه نمايندة تجاري كـه بـه حرفـه اي در نهايت گروهي از نويسندگان لبناني نيز اعتقاد دارند

و زيرا نمايندگي تجاري يكـي از مـصادي. شود مستقل اشتغال دارد همواره تاجر محسوب مي ق

به طور مستقل موجب كسب عنـوان صور واسطه و در نتيجه انجام اين عمل گري تجاري است

. شود تاجر مي

ب1967مؤيد نظر فوق فرمان قانوني سال كه شـود كـه نـام موجـب آن، فـرض مـيه است

بي  و تكليـف بـه(ترديد چنين تكليفـي نمايندة تجاري در دفتر ثبت تجاري، ثبت گرديده است

و تجار است) دفتر ثبت تجاري ثبت در   ايـن قـانون نـافي، از سوي ديگر.تنها متوجه بازرگانان

م به ثبت در دفتر كه كسب عنوان تاجر را منوط ميزبتفسيري است .نمايد ور

كه در لبنـان تجارتخانـه مؤيد ديگر آنكه قانون مزبور، نمايندة تجاري را مكلّف كرده است

بي).1 مادة3بند( داشته باشد  ترديد تجارتخانه محسوب شـدن يـك مكـان منـوط اسـت بـهو

آن بهره مي. برداري تجاري از به قطع كه فعاليت نمايندة مزبور،به اين ترتيب توان استدالل كرد

به طور مستقل موجب اكتساب عنوان تاجر اسـت  به اين فعاليت و اشتغال دويـدار،(تجاري است

ص 1997 ،121-119(.

و برخـي امـور2ز مـادة در حقوق مـصر نيـ  قـانون سـازماندهي امـور نماينـدگي تجـاري

، ثبـت نـام)1999مـصوب( قـانون تجـارت180و مـاده) 1982مـصوب(گري تجاري واسطه

و واسطه از نماينده را در دفتر ثبت تجاري نمايندگان و يكـي هاي تجـاري مقـرر كـرده اسـت

وكرشرايط ثبت نام را عدم ورشكستگي اعالم  از1982 قانون11همچنين از مادة ده است  كـه

توان تاجر بودن نمايندة تجاري را استنباط توقّف نمايندة تجاري سخن، به ميان آورده است مي

ص2001شورابي،.رك(دكر ،28(.
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 مقايسه
گذاران كـشورهايي شود كه قانون با مطالعة حقوق كشورهاي مختلف، اين نتيجه حاصل مي

در نمايندگي تجاري را به طور مستقل مدنظر قـرار دادهكه مقررات مربوط به  انـد، نقـش آن را

و اقتصادي كشور مهم دانسته . اند انعقاد معامالت تجاري

كه حسب شرايط اقتصادي، سياسـي به عبارتي بنظر نويسنده، كشورهاي مختلف درصددند

كنند، در فرانسه بنظـر ويژه تعريفيو اجتماعي خويش، فعاليت نمايندة تجاري را در چارچوب

و قانون مي انـد كـه نماينـدة تجـاري، در چـارچوب قـانون گذار نخواسته رسد كه روية قضايي

و به اين ترتيب تسهيالتي را براي فعاليت  انـد از جملـه وي در نظر گرفتـه تجارت فعاليت كند

وحسابرسي آسان و مدني و اختيار گزينش دادگاه تجارت ...تر

و اما در كشور و اقتـصاد كـشور و لبنان، بـا عنايـت بـه وضـع جغرافيـايي هايي نظير مصر

و مـشمول همچنين مقررات تجاري مناسب ديده  اند كه نمايندة تجاري را تـاجر قلمـداد كننـد

، بحـث شـده هـاي مطالعـه مقررات قانون تجارت قرار دهند اما در حقوق انگلستان، در كتـاب 

به تاجر بودن يا نبو مي. دن نمايندة تجاري نيافتيم مستقلّ راجع از بنظر رسد كه اين مسأله ناشي

و ساير كشورهاي حقوق نوشته، قانون تجارت را بـا سيستم حقوقي كامن  كه مثل فرانسه الست

به هم پيوسته تنظيم نكرده  و و به طـور مـوردي در مقـررات اين گستردگي اند بلكه حسب نياز

در را در چـارچوبي قـانوني، سـامان داده هاي تجـاري مختلف، اقسامي از فعاليت  و چـون انـد

كه ذيل آن مباحث  حقوق قراردادهاي انگلستان، مقررات خاص راجع به نمايندگان وجود دارد

گيـرد، بـه موضـوع ماننـد حقـوق نمايندگي تجاري يا نمايندة تجاري هم مورد بحث قرار مـي 

.اند فرانسه نپرداخته

 كـه بـا توجـه بـه اينكـه نماينـدگي تجـاري، در قالـب رسـد در حقوق ايران هم بنظر مـي

مي فعاليت و عملياتي شود، قالب قـانون تجـارت بـه مراتـب بـراي تنظـيم هاي تجاري تعريف

. تر است هاي نمايندة تجاري مناسبفعاليت

 استقالل نمايندة تجاري-ب
ما گونه كه مي همان و اوصـافّايهددانيم، در حقوق ايران، در قانون تجارت، خاص به احكـام

به همين رو، كساني هم كه در حقوق داخلي دربـارة وصـف. نمايندة تجاري اختصاص نيافته است 

م استقالل نمايندة تجاري مطالبي را نگاشته  ر در مقررات يا دكترين كـشورهاي زبواند، همان مطالب

مطالعة مفهوم مـورد نظـر در حقـوق به قسمت بيشتر به همين جهت در اين. اند ديگر را بيان داشته

و در پايان مطالبي را دربارة حقوق ايران ارائه خواهيم خارجي مي :كردپردازيم



 345 نمايندگي تجاري

 انگلـستان در 1993مقررات راجـع بـه نماينـدگان تجـاري مـصوبـ حقوق انگلستان-1

نمايندة تجاري عبارتـست از واسـطة خـويش": مقرر داشته است تعريف نمايندة تجاري چنين

كهف ."...رمايي
كه قانونگذار انگلستان، وصف استقالل نمايندة تجاري را بـابه اين ترتيب مشاهده مي شود

به اين عبارت مـي بيان (Self- employed)"فرما خويش"ذكر  تـوان داده است به عبارتي با توجه

و اصـيل هاي استقالل همانا عدم وجود رابطة استخدامي ميان نما دريافت كه يكي از جلوه  ينـده

و اصيل.است تأكيـد چنين برخي نويسندگان انگليسي نيز در تأليفات خود، بر استقالل نماينده

و پرداخـت":اند كرده و ادارة كاالهـا هـا بـه عنـوان يـك بكارگيري شخص ثالث براي مديريت

و مستقل، عنصر كليدي انجام بيعهاي بين واسطه حرفه  و انـدازه اي درا المللي در هـر مقيـاس ي

.)Dalhusein, 2004, P.391("جهان است

مي نمايندگي در حقوق فرانسه حرفهـ حقوق فرانسهـ2 نماينـدة. شـود اي مستقل محسوب

اين وصف نمايندگي تجاري باعـث. تجاري در انجام تعهداتش از يك استقالل برخوردار است 

رابطة تاجر بـا اجـزاء خدمـه يـا. گردد تميز نماينده تجاري از اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر مي 

.)Riper, 1996, n02625(شاگرد تابع قرارداد كار يا اجارة خدمات است 

و سازماندهي تعهداتش در مقابل اصـيل به اداره وصف استقالل نمايندة تجاري بيشتر ناظر

و وي براساس شروط قراردادي عمل مي  كند، منتهي نماينده در انتخاب شيوة اجراي ايـن است

مي تع و تواند امور تجاري را حسب صالحديد خود در راستاي انجام تعهـدات هدات آزاد است

قـانون. خاص به او تحميـل شـده باشـدايهشيو خويش ساماندهي كند، مگر اينكه در قرارداد 

مي 1991  نمايندة تجاري، وكيلي اسـت كـه"دارد در بيان وصف استقالل نمايندة تجاري، مقرر

به عقد اجارة خدمات مقيد باشد ."....به عنوان شغل مستقل، بدون آنكه
 ميـان تجلي يافته بود، به اين ترتيب وجه مميـز 1958اين عبارت پيش از اين هم در فرمان

و مزدبگيراني كه در فرانسه شـود مـشخص از آنهـا يـاد مـي VRP عنـوان تحتنمايندة تجاري

.)Encyclopedie, n020(شود مي

به اين ترتيب استقالل نمايندة تجاري در فرانسه، آثاري چند بدنبال دارد كـه ذيـالً بـه آنهـا

:پردازيم مي

نما نخستين اثر استقالل نماينده، اين-الف كه زمانهمايندة تجاري حق خواهد داشت ست

كه مـوكلش را از ايـن امـر آگـاه كنـد  و حتي نيازي نيست مگراينكـه. نماينده چند تاجر باشد

كه در اين  توانـد صورت بدون رضايت موكل نخست نمي موكلين رقيب تجاري يكديگر باشند

.يان شده استب1991 ژوئن25 قانون3نمايندگي رقيب را بپذيرد اين مطلب در مادة 
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مي.قc 418 مادة2بند مي"دارد، تعهدات سوئيس نيز مقرر توانـد جـز در صـورت عامل

."وجود قرارداد كتبي مخالف براي نيابت دهندگان ديگر نيز كار كند
و-ب  اثر ديگر استقالل نماينده اينست كه امكان استخدام نمايندگان جديد نيز وجود دارد

اينكه اصيل صـريحاً وي را از انجـام چنـين از اصيل الزم نيست، مگرهبراي اين كار اخذ اجاز

.)Dictionnaire permanent, 1988. P.126, n025(كاري منع كرده باشد 

مي-ج كه وي تواند اعمال تجاري را به حساب شخص سومين اثر استقالل نماينده اينست

مي. خود انجام دهد  سا يا اي خود را هـم دنبـال ير فعاليتهاي حرفه تواند در كنار شغل نمايندگي

و پـذيرش. كند لكن بايد توجه داشت كه در صـورت سوءاسـتفاده نماينـده از اسـتقالل خـود

و يا انجام معامالت مشابه موضوع نمايندگي، مرتكـب تقـصير سـنگين  نمايندگي شركت رقيب

و مسؤول جبران زيانهاي اصيل خواهد بود  .)ibid, n 26(شده

بـ لبنان حقوق-3 "،1967 سـال34 فرمـان قـانوني شـمارة3موجب مـادةه در حقوق لبنان،
و ساماندهي فعاليت تجاريش مستقلّ است ."نمايندة تجاري، در پرداختن به اعمال نمايندگي خود

ب كه در حقوق لبنان، داشتن استقالل شرط شمول مقـررات فرمـان قـانونيه الزم ذكر است

به نماينده . استمذكور نسبت

و اصيل براساس اجـارةامنظور از شرط استقالل هم اين ست كه رابطة ميان نمايندة تجاري

.خدمات شكل نگرفته باشد

، مفهوم نمايندة تجـاري بـه ايـن معنـي، بـا مفهـوم نماينـدة)1967(در قانون تجارت لبنان

 يا وكالـت ممكن است براساس عقد اجارة خدمات نامبردهبازاريابي متفاوت است زيرا شخص

به طـور مـستقل كـار مـي نيابتي با اصيل ارتباط داشته باشد در حالي وكه نمايندة تجاري كنـد

.اش براساس رابطة قرارداد كار نيست رابطه

اند كه معني استقالل نمايندة تجاري ايـن نيـست كـه اصـيل در حقوق لبنان نيز متذكر شده

ه نمايندة تجاري همانند هر نمايندة ديگري ملزم هيچ نظارتي بر اعمال نماينده نداشته باشد بلك 

و آموزش و در چارچوب تعهد بـه ارائـه وضـعيت، است به تعليمات هاي اصيل احترام بگذارد

به وي ارائه كند گزارش ش1997دويدار،(هايي را دربارة كار خود .)167و166،

 فرمـان قـانوني3مـادة گـذار افزون برآنچه درباب مفهوم نمايندگي تجاري بيان شد، قـانون

مورد بحث به طور ويژه، نتايجي را بر استقالل نماينـدة تجـاري مترتـب سـاخته اسـت كـه در

و نماينده است پاره به آثار مترتّـب بـر. اي موارد، منعكس كنندة رابطة اصيل به طور مختصر لذا

:پردازيم استقالل نمايندة تجاري مي

به اعما-الف به حساب خود پرداختن نمايندة تجاري ل تجاري
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در نمايندة تجاري مي و اين مسأله تأثيري به حساب خود انجام دهد تواند اعمال تجاري را

.وصف نماينده تجاري بودن وي ندارد

به حساب خود انجام مـي كه نمايندة تجاري دهـد، بـا موضـوع نماينـدگي معموالً كارهايي

ي مبـادرت فـروش لـوازم يـدكي الزم بـراي نمايندة تجـار،به عنوان مثال. تجاري مرتبط است 

و كاالهايي مي ب تجهيزات و فـروشه كند كه موجب قرارداد نمايندگي تجاري ملزم به بازاريابي

مي. آنها شده است  كه انجام زيـرا. دهد ارتباطي با موضوع نمايندگي تجـاري نـدارد گاه اعمالي

كه تنها شغل وي نمايندگي تجاري باشد  د. الزم نيست كه در كنـار لكن ر هر دو حالت، اعمالي

.دهد، مشمول مقررات فرمان مورد بحث نيست نمايندگي انجام مي

 اخذ نمايندگي از ديگران-ب

نماينـدگي مـوكلين"توانـد، نمايندة تجـاري مـي1967 فرمان قانوني سال2موجب بندهب

به موكل خويش رجوع كنـد، البتـ  ه مـشروط بـه اينكـه جديد را بپذيرد، بدون اينكه الزم باشد

."موضوع نمايندگي جديد با نمايندگي نخست در تعارض يا تزاحم نباشد
به مادة فوق معلوم مي شود كه اصل بر جواز برقراري ارتباط نمايندة تجاري با چند با توجه

و براي اينكار اخـذ موافقـت از اصـيل نخـست ضـرورت نـدارد لكـن در  اصيل يا موكّل است

 نمايندگي جديد با نمايندگي نخست يا ايجاد رقابـت، صـحت نماينـدگي صورت تعارض ميان 

به موافقت اصيل اولي است .جديد موكول

كه مقـصود از تـزاحم،ا نكتة قابل توجه در تفسير اين ماده اين كه حقوقدانان معتقدند ست

و آيـد كـه نماينـدگي انحـصاري باشـد اما حالت تعارض زماني پيش مـي. وجود رقابت است 

كه كاالي شخص ديگري را نفروشد .نماينده متعهد شده باشد

به ذكر است اينكه هرگاه در قرارداد نمايندگي شرط شده باشد كـه پـس نكتة ديگر كه الزم

خواهد بود البته مـشروط بـه نافذ نمايندگي، نماينده با اصيل رقابت نكند چنين شرطي پايان از 

به عدم رقابت از و مكان، محدود باشداينكه چارچوب تعهد . حيث زمان

همچنين اگر نماينده با چند اصيل قرارداد نمايندگي داشته باشد، هرگاه مسأله را براي اصيل

و اخفاء مزبور خدعه يا تدليس محسوب شود در ايـن  صـورت اصـيل جديـد جديد بيان نكند

انان لبنـاني البتـه در خـصوص حكـم اخيـر ميـان حقوقـد. حق ابطال قرارداد را خواهد داشـت 

كه در اينجا چون وكيل تكليف داشـته كـه اصـيل از  و برخي معتقدند اختالف نظر وجود دارد

مي  و احوال كه باعث تعديل يا عدول از نمايندگي و اوضاع و ايـن تمام شرايط  شود، مطلع كند

نه ابطال .كار را انجام نداده است بنابراين اصيل حق فسخ خواهد داشت

 ندگي به نمايندگان جديد اعطاي نماي-ج
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را"توانـد نماينـدة تجـاري مـي1967 فرمان قـانوني سـال3 مادة3مطابق بند  نماينـدگاني

به آنها كميسيون يا اجرت دهد و صورت رابطة در اين. برگزيند يا مستخدميني را استخدام كند

به موكل   تجـاري يـا در ايـن صـورت نماينـدگان. ارتباطي نخواهـد داشـت) اصيل(ايشان با او

".مستخدمين ثانوي حسب مورد تابع مقررات فرمان يا قانون كار خواهند بود
كه نمايندة تجـار بـه عنـوان كارفرمـاي مـستقل پـروژه يـا طـرحا اين بند نشانگر اين ست

مي  مي محسوب و از شود و تواند فعاليت خود را بدون دخالت اصيل در ايـن بـاره تنظـيم كنـد

آن نشانه انهاي .تخاب نمايندگان ثانوي استهمانا

كه نماينده تجاري مـي توانـد بـراي انجـام مـورد اين مسأله در راستاي قواعد عمومي است

لكن بـرخالف قواعـد عمـومي، نماينـدگان. جديد انتخاب كندايهوكالت يا نمايندگي، نمايند 

و اين مطلب بدليل وجود نص ماده   اسـت كـه ثانوي در مقابل اصيل مسؤوليت نخواهند داشت

مي: دارد مقرر مي نه اصـيل روابط نمايندگان ثانوي منحصراً نمايندة تجاري برقرار بـديهي. شود

و  كه در اين حالت، نمايندة تجاري در مقابل اصيل مسؤول انجام مـورد نماينـدگي اسـت است

.انتخاب نمايندة جديدي، تأثيري در اين مطلب ندارد

سـت كـه بـدين وسـيلها سوي نمايندة تجاري ايـن اهميت جواز انتخاب نمايندة جديد از

مي چارچوب واسطة  و بازاريـابي گري تجاري گسترش به عبارتي از اين طريق شبكه توزيع يابد

مي  كه ايراد اين راه حل اين. كند گسترش قابل مالحظه پيدا سـت كـها منتهي بايد توجه داشت

به به اين ترتيب هزينة نهايي كاال باال مي و اين . نفع مصرف كننده نيسترود
و استقالل وي از آنجا كه جواز انتخاب نمايندگان جديد از سوي نمايندة تجاري از آثار آزادي

مي در تنظيم فعاليتهايش مي  رسد كه عادالنه است كه خـود وي نيـز آثـار آن را متحمـل باشد، بنظر

ش 1997ر، دويدا( شود از جمله اينكه اجرت يا كميسيون نمايندگان را بپردازد ،187-177(.

 مقايسه
كه بيان شد، مشاهده مي به مطالبي شود كـه مقـصود از اسـتقالل نماينـدة تجـاري، با توجه

و سـاماندهي امـور تجارتخانـة اسـت  و انجام تعهـدات بـه. استقالل وي در ادارة امور تجاري

ن  اما بهرحـال. گيردميعبارتي رابطة نمايندة تجاري در قالب اجارة خدمات يا قرارداد كار شكل

و مجــوز تخلّــف از  و شــروط ضــمن قــرارداد اســتقالل تــاجر نــافي محــدوديتهاي قــراردادي

و آموزشهاي اصيل نيست دستورالعمل از. ها كه عبارتند :آثاري چند براين استقالل مترتّب است

و.1 امكان اخذ نمايندگي از چند تاجر ديگر با رعايت مقررات مربـوط بـه رقابـت

؛لحت اصيلحفظ مص

؛امكان بكارگيري نمايندگان تجاري جديد.2
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به امور مورد نمايندگيامكان پرداختن به فعاليت.3 ؛هاي ديگر در كنار اشتغال

به اين صورت پيش88در ماده نويس اصالح قانون تجارت، مفهوم استقالل نمايندة تجاري

، نمايندة تجاري، شخص مستقلي است كه بدون اجا": بيان شده است "...رة خدمات
به صورت ذيل بيـان89اثر نخست از آثار مترتّب بر استقالل نماينده تجاري در مادة  اليحه

مي": شده است تواند بدون اجازة اعطـا كننـدة نماينـدگي، نماينـدگي اشـخاص نمايندة تجاري

د كـه در تواند بدون موافقت وي نمايندگي شخصي را قبـول كنـ ديگر را نيز قبول كند، اما نمي 

لكن آثـار ديگـر مترتّـب بـر."همان موضوع با اعطا كننده نمايندگي فعلي، رقابت تجاري دارد

و از اين حيـث پـيش  نـويس مزبـور، بـا استقالل نمايندة تجاري، مورد اشاره قرار نگرفته است

.نقص مواجه است

 امين بودن نمايندة تجاريـج
به نمايندة تج كه راجع مييكي از اوصاف مهم شـود، وصـف امانـت اسـت كـه اري مطرح

مييآثار و اينكه آيـا نماينـدة تجـاري،،بنابراين. شود مهم برآن بار  بجاست دربارة مفهوم امين

.شود يا نه، بررسي داشته باشيم امين محسوب مي
و قانون در متون قانوني تعريفي از امانت به چشم نميـ حقوق ايران-1 اي گذار در پـاره خورد

و حقوقدانان در مقام تعريف امانـت. اي از اشخاص را امين معرفي كرده است ارد عده مو لكن فقها

اوا اند امانت عبارت ازجمله گفته. اند برآمده معتبر ست ازآنكه مال با اذن صاحب آن يا كسي كه اذن

ص1355موسوي بجنوردي،(گيرد است مثل وكيل صاحب مال يا اذن شارع در اختيار كسي قرار مي ،4(.

 قانون مدني نيز گويا حكم امانت را در همين قلمرو يعني تصرف در مال ديگري، 631مادة

.بيان داشته است

در با وجود اين، بنظر مي و وصف مزبور خصوصرسد كه امانت صرفاً  اموال مطرح نيست

فق،همين اسـاسبر. كند در رابطه با اعمال نيز مصداق پيدا مي يهـان در بيـان گروهـي ديگـر از

به كار رفته است: اند امانت فرموده :لفظ امانت در دو معني

: امانت در مقابل غصب. الف

نيست ولـي ممكـن اسـت مـورد اطمينـان مورد اعتماد در اين حالت هر چند متصرف مال

پس غاصب محـسوب. ولي چون مال را با رضاي مالك در اختيار گرفته است. مالك هم نباشد 

و مضاربهاجارهلمث. نمي شود .، وكالت

: امانت در مقابل يا خيانت-ب

كه اگر امانت به معني عدم غصب باشدا بندي آن فايدة اين تقسيم  صدق امانت بـراي،ست

و يابـد نفي ضمان كافي است، لذا اگر كسي با اذن مالك بر مال يا منفعتي از اموال مالك تسلّط
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و چه ثقه و تفريطي سرنزند، و فاسـق، ضـامن از او تعدي  مـورد اعتمـاد باشـد، چـه دروغگـو

كه در امانت خيانت كرده اسـت يـا نـه، گفتـه. نيست انـد احتـرام امـوال لكن هرگاه شك شود

و مـورد اطمينـان  به ضمان است، مگر اينكه وي دليلي بياورد مبنـي براينكـه ثقـه مستلزم حكم

و معني ست كه معناي اوا به عبارتي فايدة تفكيك مزبور اين.است ل راجع به مقام ثبوت است

به مقام اثبات .دوم راجع

گذشته از اينها بايد ديد كه آيا در قانون مدني ايران، وكيل يا نماينده تجاري، امين محسوب

و وي را 666شود يا نه؟ حقوقدانان با استناد مادة مي  قانون مدني، يد وكيل را اماني تلقي كـرده

و تفر هصر. اند يط، ضامن دانسته فقط در صورت تعدي قانون مـدني، فقهـاي اماميـ نظر از مواد

ص 1418عالمه حلي،(اند نيز وكيل را امين تلقي كرده   به اين ترتيب هرگاه وكيل در نگهداري.)362،

.يا بكارگيري اموال موكّل تعدي يا تفريط نكند، مسؤول نخواهد بود

كه خسا شود، هرگـاه وصـف رتي از عملكرد وكيل حاصل مي اما بنظر نويسنده، در مواردي

و تفـريط ضـامن) هام يا خيانت در مقابل اتّ(امانت  متيقّن باشد، فقط در صورت اثبـات تعـدي

خواهد بود ولي هرگاه وصف امانت مورد ترديد واقع شده باشد، احترام اموال مستلزم حكم بـه 

و اين وكيل است كه بايد بر امين بودن خود  و ضمان است  دليل بياورد يـا ثابـت كنـد كـه ثقـه

.مورد اطمينان است

دربه بيان ديگر، هرگاه وكيل يا نمايندة تجـاري، وظـايف  قـانون668و 667، مـواد آمـده

و و مرتكـب تعـدي به بارآيد، وصف امانت براي او ثابت است و خسارتي مدني را انجام دهد

و بنابراين ضامن نيست ولي هرگ  و وصـف تفريط نشده است اه وظايف مزبور را انجـام ندهـد

مي  شود كـه رعايـت امانت در وي زائل شود، در صورت بروز خسارت، تنها در صورتي مبري

و تفريط نكرده است كه تعدي و اثبات نمايد .امانت را در آن مورد خاص ثابت كند

كه تاجر نسبت به موضـوعات در حقوق انگلستان گفتهـ حقوق انگلستان-2  داخـل در اند

 در حقـوق انگلـيس، نويـسندگان در (fiduciary).شـود قلمرو نمايندگي خود امين محسوب مـي

كه در آن نوعي اعتماد ميـان گـروه رابطه":اند تعريف رابطة اماني چنين گفته هـايي از اي است

و تعهـدات خـاص بـراي فـرد امـين ايجـاد مـي. مردم وجود دارد  . كنـد اعتماد مزبور تكـاليف

وهنمون و وكيل دعاوي يا رابطـة ميـان نماينـده هايي از اين رابطه عبارتند از رابطة ميان مشتري

.)Pool, 2006, P.526; Elliott and Frances, 2001, P. 132; Bowstead; 1996; P.192( اصيل
:شود به شرح زير است وظايفي كه بموجب وصف امين بودن برعهدة نمايندة تجاري نهاده مي

و كميـسيون پنهـانيمم-الف نماينـده نبايـد هـداياي پنهـاني يـا حـق: نوعيت اخذ رشـوه

به عنوان نماينده دريافت كنـد كميسيوني را از طرف معامله يا مذاكره در ارتباط با فعاليت  هايش

؛و الّا مسؤول خواهد بود
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ودنماينده باي: ممنوعيت كسب منافع پنهان-ب و صادق باشد به اصيل وفادار حق نسبت

؛اي را از رابطة نمايندگي كسب كند گونه امتياز يا منافع محرمانه ندارد هيچ

مي: ممنوعيت معامله با خود-ج شود مثـل مـواردي البته اين ممنوعيت در مواردي برداشته

؛كه كااليي مظنّه بازار دارد

نماينـده داشـتهاي نماينده اگر از دو طرف معامله: ممنوعيت از ايجاد تعارض ميان منافع-د

يكي از طرفين مستلزم ناديده گرفتن منافع ديگـري باشـد، بايـد  و نفع و رعايت مصلحت باشد

و الّا طرف جاهل حق فسخ خواهد داشت  ,Chitty, 2004, P.72( طرفين را از اين مطلب آگاه كند

Treitel, 1999, P.690(.

اند، اين قبيـل موضـوعات، بـا گونه كه برخي از نويسندگان حقوق تجارت بيان داشته همان

مي  و با موضوع صداقت در روابط تجاري مرتبط اسـت اخالق تجاري ارتباط پيدا اشـميتوف،(كند

و.)437ص-1378... به نـام كه الزمة انجام عمل از سوي نماينده و اعتماد به امانت وظايف مربوط

ب در حقوق كامن. حساب اصيل است   برنماينده تحميل شـده (equity)موجب قواعد انصافهال

و لذا نمي و ويژگي آمره دارد  Kellyدر پرونـدة. توان از طريق توافق آنهـا را سـاقط كـرد است

V.cooper و ارزيـابي 1993 در سال كه تعيين ، لرد براون ويلكينسون به طور تلويحي اشاره كرد

ف مربوط به امانت در نمايد زيرا وظاي وظايف اماني نماينده براساس شروط قرارداد ناممكن مي

و به تـدبير طـرفين نمايندگي اساسي تلقي مي شوند اگرچه در نهايت نمايندگي قراردادي است

اي باشد كـه منجـر بـه حـذف هرگونه تخطّي از وظايف نمايندگي بايد بگونه. آن وابسته است 

مي  بـ.شـود طبيعت اماني آن نشود زيرا اگر چنين شود طبيعت رابطة نمايندگي دگرگوني ه الزم

و هـم در نماينـدگان مجـاني ذكر است كه وظايف اماني نماينده هـم در نماينـدگان قـراردادي

و جاري است  و خشن. ساري به دليل طبيعت خاصشان، بسيار خشك وظايف مربوط به امانت

كه عمـل. هستند و اعتقاد داشته كه با حسن نيت عمل كرده بنابراين حتي اگر نماينده ثابت كند

به حصول منافعي براي اصيل مي مزب شود، ممكن است ناقض تعهدات اماني، محسوب ور منجر

بي. شود عالوه برآنچـه بـه. اعتبار شده باشد البته اگر جايگاه وي به عنوان امين نسبت به اصيل

عنوان قواعد عام امانت در نمايندگي مدنظر در حقوق مدني بحـث شـد در نماينـدگي تجـاري 

را، پاره 1993مقررات المللي هم، بين و وظـايفي اي قواعد را دربارة نماينـدگي تجـاري وضـع

نمايندگان تجاري موظفند كه مراقبت از منافع اصـيل را تـضمين. براي آنها در نظر گرفته است 

و وظايف خويش را با وظيفه  و حسن نيت انجام دهند نمايند 2در بنـد).1 بنـد3مادة(شناسي

ميگذ نيز قانون3مادة و ار اضافه و مناسب بـراي مـذاكرات كه نماينده بايد به طور شايسته كند

و از دستورات معقول اصيل پيروي نمايد  هر شـرطي كـه نـاقض ايـن. انعقاد معامله تالش كند

كه مخالف بند  هـاي خـارج از نماينـدگي. است، باطل خواهد بود5 مادة1وظيفه باشد، تاحدي
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هـاي مـشمول آن متفـاوت هـستند زيـرا قواعـدن حيث با نمايندگي قلمرو مقررات مزبور از اي

مي .)Chuah, 2001, P.54-55(دهد كه برخي از اين وظايف محدود شوند انصاف اجازه

به وصفـ حقوق فرانسه-3 در حقوق فرانسه نيز همانند حقوق انگلستان، وظايف مربوط

و نكتة مهم اينكه وظايف مزبور  را ذيل عنـوان امـاني بـودن تـصرّفات امانت، مطرح شده است

مي1992از جمله مادة. اند وكيل مطرح نكرده : دارد قانون مدني فرانسه مقرر

مي" و خطايي است كه در ادارة امور مرتكب بـا وجـود ايـن،."شـود وكيل مسؤول تدليس

به تقصيرات در موردي كه وكالت مجاني  به وكالت بـا مسؤوليت نسبي وي نسبت  است نسبت

.شود اجرت با سختگيري كمتري اعمال مي

كه1993همچنين مادة : قانون مدني تصريح دارد

و بنابر آن هـر چيـزي را كـه" به موكلّ ارائه كند  وكيل ملزم است حساب ادارة خويش را

به بموجب وكالت دريافت داشته است ولو آنچه دريافت داشته به موكل عائد نمي  اطـالع شود،

."وي برساند
كه نماينده بايـد معتقدند همچنين در بحث اجراي نمايندگي يا وكالت، نويسندگان حقوقي

و هوشياري مورد وكالت را انجام دهد و با رعايت احتياط همچنين ايـشان مقـرّر. با بذل تالش

به ايـن توضـيح داشته كـه از نظـر اند كه اجراي مورد نمايندگي بايد بر مبناي درستكاري باشد

مي  و مـصلحت ايشان، انجام حرفة وكالت از سرامانت، ايجاب كند كه وكيل يا نماينده بـه نفـع

كه نماينده از قدرت اعطا شده در جهت حفـظ. موكل خويش عمل كند  در حقيقت در مواردي

و نيابت خارج شده است منافع ديگران با خود عمل مي .كند، از حدود قدرت

به اين معنـي. دهدميازاء معنيهب ويژه در نظام دريافت عوض يا ما قاعدة عمومي فوق، به

مي  كه ازكه اگر نماينده در قراردادي چه به خاطر دريافـت رشـوه يـا مبلغـي بندد شريك شود

و چه سهيم شدن در معاملـه، مـصالح اصـيل بـا مـصالح وي احتمـاالً در تعـارض  طرف مقابل

به اين ترتيب مصلحت اصيل مي و به اين ترتيـب در حقـوق فرانـسه.به خطر خواهد افتاد افتد

اي فرانسه ايـن اصـل را دربـارة بيـع مزايـده.م.ق1596ماده. دريافت مبلغ پنهاني ممنوع است

و به بيع دوستانه ضـمانت.گسترش شـده اسـت ... آورده است، لكن روية قضايي قلمرو آن را

.اجراي عدم موارد فوق، بطالن نسبي قرارداد است

. در حقوق فرانسه هم مانند حقوق انگلستان، معاملة وكيل با خود ممنوع اعالم شـده اسـت

توضـيح مطلـب. همچنين در حقوق فرانسه نمايندة تجاري از رقابت با اصيل منبع شـده اسـت

به طور مـستقيم بـا موكـلّ وارد رقابـت نـشود از  آنكه وكيل متعهد است در چارچوب تجارت

مي جمله نبايد توليداتي  از. كنند، قبول نكند را كه با كاالهاي اصيل رقابت اين رقابت حتّي پس

و غير شرافتمندانه تلقي شده است  ش2004بنابنت،(انقضاي نمايندگي هم نادرست ،652،659(.
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كه در حقوق مدني فرانسه جزء وظايف نماينده محسوب شده) امين(يكي ديگر از مواردي

وا عبارت در1994مـادة. اگذاري وظايف نمايندگي بـه ديگـري اسـت ست از تكليف به عدم ،

مي اين وكيل مسؤول جانشين كردن شخص ديگـري در ادارة امـوال بـه جـاي": دارد باره مقرر

 اختيـار مزبـور بـدون تعيـين شـخص-2؛ اختيار اينكار را نداشته باشد-1خويش است، اگر 

و شخص منتخب وي فاقد اهل .يت يا به طور آشكار معسر باشدخاص به وي اعطا شده باشد

در"توانـد مباشـرت شـخص جانـشين شـده را بخواهـد در تمام اين موارد، موكل مي ا امـ

و بكارگيري نماينـدگان1958 دسامبر23مقررات راجع به نمايندگان تجاري مصوب  ، استخدام

و بي گي تجـاري هـاي خـاص نماينـد ترديد دليل آن ويژگي جديد از سوي نماينده مجاز است

 نيز بر امكان وجود رابطه نمايندگي بين نمايندگان تجاري تـصريح 1991 ژوئن25قانون. است

.ده استكر

 مقايسه
كه وصف امانت نماينـدة تجـاري يـاا هاي انجام شده در اين بحث نشانگر آن بررسي ست

و آثار امين بـودن بـه ذهـن متبـ  شـود، ادر مـي امين بودن وي با آنچه در حقوق مدني از مفهوم

هاي معافيت تر مطلب آنكه در حقوق مدني در امانت بيشتر بر جنبه توضيح دقيق. متفاوت است 

مي  و اعتقاد بر اين امين از مسؤوليت مدني تأكيد و تفريطا شود ست كه امين در صورت تعدي

. مسؤول است

به عنوان معاف كننده، بل كه بـه عنـوان يـك اما در بحث نمايندگي تجاري، وصف امانت نه

ه قـرار گرفتـه اسـت كـه اگـر و وظايف قانوني براي نماينده مورد توجـ وصف موجد تكاليف

و رابطه  اي ايجاد كنـيم، بايـد بگـوييم كـه در قـانون بخواهيم، ميان اين دو نوع نگرش نزديكي

به معافيت وي در صورت عدم تقـصير  و تفـريط(مدني، صرفاً در بيان مسؤوليت وكيل ) تعـدي

و حساس بودن روابط، حـدود به دليل اهميت موضوع تأكيد شده است لكن در حقوق تجارت

و تفريط به عنوان وظايفي بر عهده نماينـده گذاشـته شـده اسـت كـه  و مصاديق تعدي و ثغور

و مـسووليت و گاه ايجاد حق فسخ تخطّي از آنها گاه مسؤوليت مدني در قالب جبران خسارت

م و بعضاً .سؤوليت كيفري را بدنبال خواهد داشتقراردادي
به بيان ديگر، آنچه در حقوق خارجي دربارة وظايف امين گفته شـد، ارائـه تـصويري اسـت از

و رفتارهاي فعاالن تجارت و مورد انتظار از نمايندة تجاري در قالب عرفهاي تجاري .رفتار متعارف

كه عليارت ايننويس اصالح قانون تجا يكي از نكات قابل ايراد در پيش ت ست رغم اهميـ

و نظـرات متعـدد در حقـوق  و وجـود عرفهـا بسيار زياد وصف امانـت در نماينـدگي تجـاري

و  و فرانسه در اين بـاب، مقرراتـي كـه وظـايف امـين بـودن كشورهاي خارجي نظير انگلستان
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و احكام مترتب بر آن را بيان كند، پيش و آثار و ثغور ت ايـندر. بيني نشده اسـت حدود اهميـ 

دو.بـريم اي از استاد اشميتوف به پايـان مـي وصف، اين مقايسه را با نقل جمله  ايـشان رعايـت

به شرح زير است نكته را براي برقراري رابطة نمايندگي موفق الزم مي :داند كه يكي از آنها
و نماينده، تماس شخـصي ايجـاد شـود بايد بين" و. اصيل قبـل از مالقـات شخـصي اصـيل

و بايد وجود معيارهاي اعتماد متقابـلشو مهمي ميان آنها معتقدةگونه موافقتنام نماينده، نبايد هيچ  د

و نماينده ثابت شودهم در سطح باال، در مالقات آن ص1378اشميتوف،( هاي منظم اصيل ،428(".

 نتيجه
م به مباحث  در برابـر توان گفت نماينده تجاري شخصي مستقل است كـه ر، مي زبوبا توجه

كنـد در ازاء دريافـت اجـرت يـا كميـسيون نـسبت بـه تاجر اعطاء كننده نمايندگي، تعهـد مـي

و بـه حـساب  به نام بازاريابي، مذاكره يا انعقاد معامالت تجاري براي مدت محدود يا نامحدود

سـت از تـاجر بـودن، اسـتقالل در اداره امـوراهاي آن عبـارت ترين ويژگي مهم. وي اقدام كند 

مت و امين بودن كه هر يك از اوصاف مي زبوجاري مربوط به موضوع نمايندگي شـودر موجب

و اصيل مترتب شود و آثاري خاص بر رابطه بين نماينده .احكام
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