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 مقدمه
و بويژه در دنياي تجارت، با توجه به گستردگي زمينه از در حقوق امروز هاي فعاليـت چـه

و چه از جهت نوع تخصص   داردت بـسيار ها، مفهوم نمايندگي اهمي جهت محدوده جغرافيايي

بهمين دليل اين ماهيت حقوقي از جهـات مختلـف. باشدو گره گشاي بسياري از مشكالت مي

و از لحاظ بين المللي موضوع وضع كنوانسيون  و تحليل قرار گرفته و تجزيه هاي مورد بررسي

1978مختلف مانند كنوانسيون الهه در خصوص قانون حاكم بر نمايندگي 
(The Hague Convention on the law Applicable  to Agency) 

ــاال ــي كـ ــين المللـ ــع بـ ــدگي در بيـ ــصوص نماينـ ــو در خـ ــسيون ژنـ 1983و كنوانـ
(Convention on Agency in the International  sale of Goods)      

و نيز مقررات متحدالشكل الزام آور مانند دسـتورالعمل شـوراي وزيـران جامعـه اروپـا در

 (Council Directiverelating to self-employed 1986خصوص نمايندگان تجاري خـويش فرمـا

(commercial Agents, the council of the European communities 
 The principles of European(و نيز مقررات غير الزام آور اصول حقوق قرار دادهاي اروپايي

contract law(قرار گرفته است .

به پيروي از فقه اماميه به،متاسفانه در حقوق ايران  يك مفهوم كلـي صـادق مثابه نمايندگي

و اقسام مختلف آن مورد تمايز قرار نگرفته است بر مصاديق متعدد مورد توجه قرار نگرف بـا. ته

توجه به اينكه نمايندگي قراردادي در يك تقسيم بندي كلي از جهت نقـش نماينـده در تحمـل 

و غيرمستقيم تقسيم مـي  به دو دسته مستقيم در آثار ناشي از انجام موضوع نمايندگي شـود كـه

به نمايندگي مستقيم  در)توكال(حقوق ايران عمدتاً به جـز و نمايندگي غيرمستقيم توجه شده

مورد غفلت قرار گرفته لهـذا در ايـن مقالـه، نماينـدگي) كاري بحث حق العمل(قانون تجارت 

و با بررسي تطبيقي با حقوق اروپايي با اتكـا بـه كنوانـسيون  هـاي غير مستقيم در حقوق ايران

به نمايندگي كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا عض  و نيز مقـررات الـزام آور مربوط و آن هستند

كه از منابع حقوق اروپايي محسوب مـي و مصوب اتحاديه اروپا در خصوص نمايندگي شـوند،

و آثـار مـورد  نيز مقررات غيرالزام آور اصول حقـوق قراردادهـاي اروپـايي، از جهـت ماهيـت

. بررسي قرار خواهد گرفت

 ماهيت نمايندگي غيرمستقيم-مبحث اول
به كـار رفتـه نماي و وكالت مجلس به معني نماينده بودن، وكالت، كارگزاري ندگي در لغت

ص 1364معين،(است  اسـت كـه واژه » Representation«يا » Agency«و مترادف انگليسي آن) 4813،

»Agency « از ريـشه التـين»Agere « و»Ago « مـشتق شـده اسـت)Gill, Gregory, 1976,p.1.(در 

ـ اصطالح حقوقي چه نمايندگي در حقوق ايـران ب و مقـررات موضـوعهه اگر موجـب قـوانين
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دردهكرتعريف نشده ليكن حقوقدانان تعاريف مختلف از نمايندگي ارائه اند كه با بررسي آنهـا

مي تعريف جامعي از  بـ توان نمايندگي را رابطه نمايندگي آنه اي حقـوقي دانـست كـه موجـب

مي) نماينده(شخصي  اعمال حقوقي يـا مـادي داراي اثـر) اصيل(به حساب ديگري يابد اختيار

به گونه  كه آثار ناشي از آن اعمال متوجه اصيل گردد حقوقي را انجام دهد ايـن تعريـف بـا. اي

و بنـد3:1011 ماده1توجه به بند   كنوانـسيون1مـاده1 اصـول حقـوق قراردادهـاي اروپـايي

. اه حقوق اروپايي نيز پذيرفته شده است از ديدگ2نمايندگي در بيع بين المللي كاال

و قـانوني نمايندگي در يك تقسيم بندي كلي از جهت منبع ايجاد، بـه دو دسـته قـراردادي

مي  از تقسيم و اصـيل اسـت كه منبع آن اراده طرفين يعنـي نماينـده و نمايندگي قراردادي شود

 مهـم از جهـت نقـش ليكن در يك تقسيم بندي. جهات مختلف داراي تقسيمات مختلف است 

و غيرمـستقيم نماينده در تحمل آثار اعمال حقوقي انجام شده به نمايندگي، به دو دسته مستقيم

مي  و حـساب اصـيل. شود منقسم چنانكه در نمايندگي مستقيم نماينده عمل حقوقي را بـه نـام

و آثار آن مستقيماً متوجه اصـيل مـي  مـستقيم، كـه در نماينـدگي غير شـود در حـالي انجام داده

و تعهدات ناشي از آن متوجـه  و به حساب اصيل انجام داده به نام خود نماينده عمل حقوقي را

.شود خود نماينده مي

 ماهيت نمايندگي غير مستقيم در حقوق ايران-گفتار اول
و برگرفته از آن مي را در فقه اماميه كه قانون مدني ايران مقتبس باشد نمايندگي غيرمستقيم

و.دكـر جـستجو) بيع حاضـر للبـادي(وان در مصداقت مي در بيـع حاضـر للبـادي، بازرگانـان

و كاروان)ها واسطه(سمساران  به سراغ دستفروشان و باديـه نـشينان عـازم شهر هاي روسـتاها

مي  كه محصوالت توليدي خود را به شهر و با توجه به عدم آشنايي آنهـامي،آوردند شهر رفتند

و با نرخ رايج، بر  كه شما به بازار محـل به اين بهانه و و ضوابط محاسباتي خود  اساس معيارها

و ما مي و ميزان درخواست مردم آگاهي نداريد توانيم كـاال شـما را بـه نرخ كاالي مورد فروش

و بر اسـاس اختيـاري كـه صـاحبان كـاال  و كاالهاي آنها را گرفته نرخ بيشتر بفروشيم، اجناس

ميدر) باديه نشينان( را فروش كاالها به آنها دادند به حساب آنها ليكن به نام خود، اين كاالهـا

به صاحبان كاال تحويل مـي  و بعد از كسر كارمزد، حاصل را محقـق(دادنـدبه مردم شهر فروخته

.)71-72، صص 1362داماد، 

دن كـر اين فصل بر اختيار يك نماينده يا واسطه ديگـر جهـت ملـزم«: اصول حقوق قرار دادهاي اروپايي 3:101 ماده1بند.1

.»صيل در ارتباط با قرار داد منعقده با شخص ثالث حاكم استا

شـود كـه يـك شـخص، ايـن كنوانـسيون در جـايي اعمـال مـي«: كنوانسيون نمايندگي در بيع بين المللي كاال1 ماده1 بند.2

ب نماينده،داراي اختياراست يا وانمود مي  يـع كـاال را بـا يـك كند كه اختيار دارد كه به حساب شخص ديگـر، اصـيل، قـرار داد

.»شخص ثالث منعقد كند
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اول. نظر از حليت يا حرمت اين معامله، بيع حاضر للبادي داراي دو ركن مهم است صرف

مي  به نام خود نماينده انجام و ديگري اينكه معامله به حـساب صـاحب اينكه اين معامالت شد

به او بـود كـه پـس از كـسر اجـرت كاال يعني باديه نشين انجام مي  و حاصل فروش متعلق شد

مي) واسطه(سمسار  لهذا عنصر اعطاي اختيار از جانب صاحب كاال بـه. گرديدبه وي پرداخت

ب  به حساب اصيل كه جوهر نمايندگي است، در ايـن معاملـه نماينده و انجام معامله راي فروش

نيز در متون فقهي در تعريف بيع حاضر للبـادي بيـانگر) سمسار(بكار بردن واژه. موجود است 

. همين واقعيت است

و نمايندگي غيرمـستقيم بـه عنـوان در حقوق مدني ايران گرچه اصوالً نمايندگي بطور كلي

قسم از نمايندگي تعريف نشده ليكن در تحليل ماهيت نمايندگي غيـر مـستقيم دو نظريـه يك 

اي دانسته شـده بر اساس يك نظر نمايندگي غير مستقيم نوعي نمايندگي دو مرحله. وجود دارد 

به حـساب اصـيل منعقـد مـي  و و رابطـه كه در مرحله اول، عمل حقوقي به نام نماينده گـردد

و طرف ديگر قرار داد بوجود نمي حقوقي مستقيم بين  و اين نماينده است كـه طـرف اصيل آيد

و در مرحله دوم بـا توجـه قرار دادو مسوول انجام تعهدات در قبال شخص ثالث قرار مي  گيرد

و نماينده غير مستقيم موجود است، اصـيل متعهـد بـه  به رابطه حقوقي نمايندگي كه بين اصيل

دا  و نماينده نيز متقابالً متعهد مـي شـودد نماينده با ثالث مي اجراي تعهدات ناشي از قرار گردد

به اصيل منتقل كند  لهذا بر اسـاس ايـن تحليـل نماينـدگي غيـر.كه حقوق ناشي از قرار داد را

مي  كه بموجب آن اصيل حق پيدا كند به طـرف قـرار مستقيم بر اساس انتقال طلب توجيه شده

ص1379كاتوزيان،(داد رجوع كند  و بـا واسـطه بـودن.)56-57ص، ايـن نظريـه گرچـه غيـر مـستقيم

و تعهد نماينده در برابر شخص ثالث را به خوبي تحليل مي  از نمايندگي غيرمستقيم كنـد لـيكن

به اصيل بر اساس انتقال طلـب بـا ماهيـت اعطـاي  جهت تحليل انتقال حقوق ناشي از قرار داد

و نمايندگي بودن نمايندگي غير مست  قيم منافات دارد چرا كه در نمايندگي، تعلق حقـوق اختيار

و از مختصات ذاتـي آن  و طبيعت نمايندگي به اصيل ناشي از ماهيت ناشي از اجراي نمايندگي

و معلول مكانيسم حقوقي ديگري مانند انتقال طلب نمي  كه پذيرش انتقال طلب است باشد چرا

و مستلزم قبول تعلق اوليه حقوق ناشي از معامله انج  به نماينـده و شخص ثالث ام شده نماينده

و نيـز مفـاد مـاده  به سابقه فقهي موضوع كه اين مطلب با توجه به اصيل است سپس انتقال آن

و 365 كه از مصاديق بارز نمايندگي غير مـستقيم اسـت  قانون تجارت در مورد حق العملكاري

ا ز خريـد بـه قيمـت كمتـر يـا بر اساس آن حق العملكار حق استفاده از تفاوت قيمت حاصـل

به قيمت باالتر از نرخ تعيين شده توسط آمر به رد آن بطـور) اصيل(فروش و مكلف را نداشته

. باشد كامل به آمر است، مردود مي
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و نماينـده غيـر در تحليل ديگري از ماهيت نمايندگي غير مستقيم، رابطه حقوقي بين اصيل

ك  گردد معامله مورد نظـره بموجب آن، نماينده ملتزم مي مستقيم، عبارت از توافقي دانسته شده

و در مقابـل نيـز اصـيل متعهـد  به اصيل منتقـل كنـد و حقوق ناشي از آنرا اصيل را انجام داده

ساختمان حقـوقي چنـين. گردد تعهدات ناشي از قرار داد مذكور را در قبال ثالث انجام دهد مي

و رضاي طرفين است رابطه كه هموارهو از قصد مشترك آنان چنين برمي اي مبتني بر قصد آيد

ضـمن. انتقال حقوق مكتسبه از سوي نماينده غيرمستقيم، در مقابل انجام تعهدات اصيل اسـت 

و طبيعت آن موجد دو التزام است  به ابراء ذمه. اينكه اين رابطه معاوضي است يكي تعهد اصيل

مك  به انتقال حقوق و ديگري تعهد نماينده رضايي(تسبه ناشي از قرار داد با ثالث به اصيل نماينده

.)107-109، صص 1380شرف، 

چـرا كـه بـه. نمايندگي غير مستقيم منافي اسـت» نمايندگي بودن«اين تحليل نيز با ماهيت

د  ر برابـر يكـديگر دانـسته موجب اين تحليل، نمايندگي غيرمستقيم عبارت از دو تعهد متقابـل

و بنابراين و وجود سمت براي انجام معامله بـه حـساب ديگـري كـه بحث اعطاي شده  اختيار

و يـك و ذات نمايندگي است در اينجا وجود ندارد بلكـه صـرفاً يـك رابطـه تعاهـدي جوهره

و انتقال تعهد وجود دارد  همچنين اين تحليل با سابقه فقهي قـضيه دربيـع حاضـر. انتقال طلب

و ابتناي بيع حاضر للبادي آنچنان  و انجـام معاملـه بـه حـسابكه ذكر شد للبادي بر نمايندگي

و عبارات  منافـات» سمسار بودن حاضر براي باديـه نـشين«و نيز» توكل حاضر للبادي«ديگري

ي قانون تجارت به جـز مـواردي كـه در قـانون تجـارت حكمـ 358به عالوه مطابق ماده. دارد

كه مصداق بارز نمايندگي غيـر مـ ستقيم اسـت تـابع احكـام خاص مقرر شده، حق العملكاري

و وكالـت در نماينـدگي  كه اين امر حاكي از وجه اشتراك حق العملكـاري وكالت دانسته شده

در. بودن هر دو است  لهذا چنانچـه نماينـدگي غيرمـستقيم عبـارت از دو تعهـد متقابـل باشـد،

ن  به اصيل وجود دارد لهـذا اينصورت امكان استناد عمل انجام شده از سوي نماينده غير مستقيم

و خود وي مالك حقوق  عمل حقوقي انجام شده توسط نماينده در مقابل ثالث اصالتاً محسوب

مي  كه اين امر دقيقاً بر خالف حكم ماده ناشي از معامله م365شود به شرح ورزب قانون تجارت

. است

و با در نظر گرفتن مقررات بدين ترتيب نـاظر بـر با توجه به ايرادات وارد بر نظريات فوق

ب حق العمل  كه توسط قانونه كاري گذار مورد توجـه عنوان تنها مصداق نمايندگي غيرمستقيم

و اصـول حـاكم بـر نماينـدگي مـي  و با عنايت به ماهيـت نماينـدگي تـوانو تقنين قرار گرفته

كه نمايندگي غيرمستقيم نـوعي نماينـدگي اسـتكرگونه تحليل نمايندگي غير مستقيم را اين  د

د ميكه به نماينده اعطاي اختيار به حساب اصيل يك عمـلر آن اصيل به نام خود ولي نمايد تا

و نتيجه چنين اعطاي اختياري، ايجاد يك تعهـد مـي  آن حقوقي را انجام دهد  تعهـد،باشـد كـه
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و جبـران تعهـدات حاصـله از ايـن عمـل حقـوقي بـراي به پرداخت مخارج انجام شده اصيل

البته با توجه به اينكه نماينده از ابتدا اختيار انجـام معاملـه. ثالث است نماينده در مقابل شخص 

 تعهدات ناشي از قرار داد منعقده نماينده بـا بنابراين.به نماينده نداده بود) اصيل(را به نام خود 

كه بعداً براي جبـران آن حـق رجـوع بـه اصـيل دارد ثالث متوجه خود نماينده مي بـدين. شود

كـاري بخـوبي تبيـين قانون تجارت در مورد حق العمل 368و 365،367 مواد ترتيب احكام 

به اصيل ناشي از طبيعت انجـام معاملـه مي و تعلق حقوق ناشي از قرار داد نماينده با ثالث شود

. به حساب اصيل خواهد بود

از بايد توجه داشت، تعهد  نماينـده در مقابـل شـخص ثالـث بـه اجـراي تعهـدات حاصـل

به نمايندگي از و به حساب ديگري كه او واقع نموده، ناشي از طبيعت نمايندگي غير معامله اي

ب  به نماينده در انجام معامله و نحوه اعطاي اختيار اصيل و قـصد آن مستقيم ه نام خـود نماينـده

و ثالـث بطـو دو مبني بر و طرف نبودن اصيل به خود نماينده ر توجه تعهدات ناشي از قرار داد

و ابراي ذمه نماينـده. مستقيم با يكديگر است به جبران اين تعهدات كه تقابل آن با تعهد اصيل

اي در مقابل ثالث توسط اصيل سبب شـده برخـي حقوقـدانان بـه اشـتباه ايـن رابطـه را رابطـه

و قائل به نمايندگي نبودن آن شـوند لـيكن بـا تحليلـي كـه از نماينـدگي غيـر. تعاهدي دانسته

مي مستقيم در ارائه شد اين شبهه برطرف شود ضمن اينكه در فقه اماميه نيز تعهد شخص وكيل

كه نمايندگي خود را مخفي  و ثمن نيز كلي است در مقابل فروشـنده بـه گونـهكرمواردي اي ده

به نمايندهكه فروشنده مي ص. هــ 1413جبعـي عـاملي،(رجوع كنـد) وكيل(تواند جهت اخذ ثمن ق،

ص]تابي[،؛ سبزواري 302 تا[؛ طباطبايي يزدي، 131، ص]بي ص. هــ 1412؛ مقـدس اردبيلـي،29، بـا ماهيـت) 599ق،

. نمايندگي وكالت منافاتي ندارد

در حقوق اروپايي-گفتار دوم  ماهيت نمايندگي غير مستقيم
به اينكه كنوانسيون هاي بين المللي پذيرفته شده توسط كشورهاي عـضو اتحاديـه با توجه

و نيز دستورالعملار  معاهده اتحاديه اروپا249هاي مصوب اتحاديه با توجه به ماده وپا

(Treaty on European Union 1993) مي . شوند جزو منابع حقوق اروپا محسوب
(Cavendish law cards, 2002, pp.1,21,22;Dears and Hargreaves, 2001, pp. 44-48) 

در انسيونتوان با توجه به كنو لهذا مي هاي الهه در خصوص قانون حاكم بر نمايندگي كـه

و 1978سال  و پرتغال اعضاي اروپايي آن هستند و كشورهاي هلند، فرانسه به تصويب رسيده

در نيز كنوانسيون ژنو در خصوص نمايندگي در  بـه تـصويب1983بيع بـين المللـي كـاال كـه

و هلند اعـضاي و كشورهاي فرانسه، ايتاليا و نيـز بـا توجـه بـه اروپـايي آن مـي رسيده باشـند

دستورالعمل شوراي وزيران جامعه اروپا در خصوص نمايندگان تجاري خويش فرمـا مـصوب 

و نيز با توجه بـه تمامي براي1990كه تا پايان 1986  كشورهاي عضو اتحاديه الزم االجرا شده
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كه در عين غير الزام آور بودن تواند مبنايي بـراي حقـوق، مي اصول حقوق قراردادهاي اروپايي

مي  شود ديدگاه حقـوق اروپـا را نـسبت بـه متحدالشكل قراردادهاي اروپايي در آينده محسوب

.دكرماهيت نمايندگي غير مستقيم تحليل 

1از ديدگاه كنوانسيون الهه در خصوص قانون حاكم بر نمايندگي بويژه با توجـه بـه مـاده

و آن كنوانسيون دو عنوان نمايندگا و نمايندگي غيرمـستقيم بـا يكـديگر منطبـق بـوده ن مخفي

و بـه نحـوه به نام نماينده يا اصيل تقـسيم شـده اسـت اصوالً نمايندگي بر حسب انجام معامله

به نماينده در خصوص تقسيم بندي نمايندگي غير مستقيم اشاره نشده است  گـر. اعطاي اختيار

ون به شمول اين كنوانسيون بر موارد نمايندگي از كشورهاي عضو اين كنوانسي چه بخش عمده 

.)verhagen, 1998, page 376(اند غير مستقيم پاسخ مثبت داده

كنوانسيون ژنو در خصوص نمايندگي در بيع بـين المللـي كـاال اگـر چـه صـرفاً نـاظر بـه

به نمايندگي غيـر مـست  قيم نمايندگي در بيع بين المللي كاال است ليكن در حوزه قلمروي خود

ب   كنوانسيون، در مواردي كه شـخص13 ماده1از بند)a(موجب قسمته اشاره نموده چنانكه

نه بايستي مي و نه بداند او ثالث طرف قرار داد با نماينده كه طرف قرار دادي ) نماينـده(دانسته

و متعهد مـيكربه عنوان نمايندگي معامله . شـود ده در اينجا شخص نماينده در برابر ثالث ملتزم

ب و به اثـر نماينـدگي غيرمـستقيم كـه همـانه بدين ترتيب در اين كنوانسيون موجب اين ماده،

و التزام نماينده در مقابل ثالث است توجه شده لـيكن از جهـت ماهيـت، نحـوه تعريـف  تعهد

ب  كه رغـم داشـتن اختيـار موجب آن نماينده عليه كنوانسيون هم شامل نمايندگي مخفي است

و حساب اصيل، عنوان نمايندگي خود را مخفي انجام معام  به نام و به نام خـود معاملـهكرله ده

كه نماينـده مي و هم شامل نمايندگي غيرمستقيم به معني اخص كلمه كه شامل حالتي است كند

و بـر  و حساب اصيل بوده به نام همـين اسـاس از ابتدا توسط اصيل داراي اختيار انجام معامله

ن نيز عمل نموده،  بكركه البته اين كنوانسيون تفكيكي بين اين دو حالت و موجـب قـسمته ده

)b(و احوال حاكم بر قـضيه مـثالً«: كنوانسيون نيز مقرر شده13 ماده1 از بند چنانچه از اوضاع

كه نماينده شخصاً ملتزم بـه انجـام طريق ارجاع به يك قرار داد حق العمل از كاري معلوم شود

في الواقع اين بنـد از مـاده» شود اين حالت نيز نماينده در برابر ثالث متعهد مي قرارداد است در 

 كنوانسيون نيز در واقع بطور غيرمستقيم نـاظر بـه نماينـدگي غيرمـستقيم بـه معنـي خـاص 13

چه عنوان نمايندگي نماينده براي ثالث مـشخص اسـت مي باشد چرا كه با توجه به اين بند اگر

و احو  به قرار داد حق العمل ليكن از اوضاع مي ال مانند اشاره شود كـه نماينـده كاري مشخص

به اجراي قرار داد است  چه صراحتاً اشاره. شخصاً ملتزم به در اين حالت گر اي به انجام معامله

مي نام خود نماينده نشده ليكن اشاره به قرار داد حق العمل  اي بر اين موضوع تواند قرينه كاري

به نمايندگي غير مـستقيم آشـكار13 ماده1 از بند)b(ي قسمت عبارتهب. باشد  كنوانسيون، ناظر
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كه در آن نمايندگي نماينده، براي ثالث آشكار است ليكن معاملـه بـه نـام نماينـده انجـام است

به اجراي قرار داد در برابر ثالث است مي و خود او ملتزم . شود

در خصوص نمايندگان تجاري خويش فرما كه در دستورالعمل شوراي وزيران جامعه اروپا

 مقررات الزم را جهت اجراي1990 آن، كشورهاي عضو بايستي تا اول ژانويه22بموجب ماده 

چه در بند به اجرا گذارند، گر  صرفاً نمايندگان تجاري خويش فرمـا1 ماده2اين دستور العمل

هبـ. شـود نـدگي غيـر مـستقيم مـي ده اما بخشي از اين تعريف، شامل عنـوان نمايكررا تعريف

موجب اين بند، نمايندگان تجاري خويش فرما، نماينـدگان مـستقلي هـستند كـه داراي اختيـار

مي  و به نام خود و فروش كاال به حساب شخص ديگر و خريد باشـند كـه ايـن مستمر مذاكره

و تعريف منطبق با نمايندگي غيرمستقيم است گرچه حوزه آن محـدود بـه نماينـدگي تجـ  اري

و فروش كاال شده است  بدين ترتيب در اين دستورالعمل بـه نماينـدگي غيرمـستقيم بـه. خريد

و از ابتدا داراي  به حساب اصيل معامله نموده و به نام خود معني خاص يعني به نماينده اي كه

. اين اختيار بوده اشاره شده است

كه مقـررات غيـر الـزا م آوري در خـصوص حقـوق در اصول حقوق قرار دادهاي اروپايي

و توسـط كميـسيون لنـدو متحدالشكل قراردادها در اروپـا مـي  كـه)Lando commission(باشـد

و نيز برخي اعضاي مجـالس قـانون و وكالي با تجربه گـذاري كـشورها متشكل از حقوقدانان

مي  ب اروپايي يا اعضاي قوه قضائيه اين كشورها  3:201 موجب مادهه باشد، تهيه شده، نمايندگي

و بموجـب بنـد و غيرمستقيم تقسيم شـده به دو دسته مستقيم و نيـز 3:102 مـاده2اين اصول

و بـه 3:301 ماده1 جزء)b(و)a(بندهاي كه نماينـده بـه نـام خـود  اعم از حالتي دانسته شده

و بر اساس دستورات اصيل اقدام رغـم وجـود اختيـار بـراي ده يا حـالتي كـه علـيكرحساب

و حساب اصيل، نماينده وجود نمايندگي خود را مخفـي نماينده  به نام ده كـر جهت انجام عمل

نه وسيلهو شخص ثالث نه مي  و او داند اي براي اطالع از اين موضوع دارد كه طرف قرار دادي

مي) نماينده(  جـزء)b(موجب قـسمت اخيـر بنـدهب). نمايندگي مخفي(كند به نمايندگي معامله

و اصـيل در برابـر يكـديگرا 3:301ماده)1( ين اصول، در دو حالت فوق الذكر، تنهـا نماينـده

مي  بدين ترتيب از ديدگاه اصـول حقـوق قـرار دادهـاي اروپـايي، نماينـدگي غيـر. شوند ملتزم

به دو بخش تقسيم مي : شود مستقيم

كه نماينده با وجـود اختيـار-1  نمايندگي غيرمستقيم به معني خاص كه شامل حالتي است

و بـه حـساب اصـيل ايـن چنـين اقـدام به نام خود از جانب اصيل مبني بر انجام عمل حقوقي

. كند مي

ب نمايندگي-2 به رغم موجب آن نماينده عليه مخفي كه  داشتن اختيار انجام عمل حقوقي

و به نام خود عمل حقوقي را انجـام و حساب اصيل، سمت نمايندگي خود را مخفي نموده نام
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و مي مي دهند نه نه وسيله شخص ثالث نيز و كه طـرف داند اي براي اطالع از اين موضوع دارد

.)Lando, Beale, 2000, pp.200-221(ده استكراو به عنوان نمايندگي عمل 

مي لهذا همان كه مالحظه و هم كنوانسيون گونه شود، هم اصول حقوق قراردادهاي اروپايي

المللي كاال از معيار شكلي انجام عمـل بـه نـام نماينـده، ژنو در خصوص نمايندگي در بيع بين 

نماينـدگي غيـر(كه در قسم اول اند در حاليدهكربراي تشخيص نمايندگي غيرمستقيم استفاده 

به نماينده داده شده بـود) مستقيم معني خاص  اختيار انجام معامله بعنوان نمايندگي غيرمستقيم

مخ(كه در قسم دوم در حالي  . نمايندگي غيرمـستقيم بـدون اختيـار بـوده اسـت،)فينمايندگي

به نماينـده بنابراين از آنجا كه در حقوق اروپا، نمايندگي بر مبناي اعطاي اختيار از سوي اصيل

به جاي اصيل استوار است، قلمداد نمودن نمايندگي مخفي بعنوان يك  و جانشيني اراده نماينده

فقدان اختيار نماينده در انجام معامله به نام خود، مـورد شق از نمايندگي غيرمستقيم با توجه به

و برخي آن  اند كه وقتي اصيل اختيار انجام معاملـه بـهدهكرگونه توجيه را اين انتقاد قرار گرفته

و به حساب خود را نيـز  و حساب خود را داده، في الواقع اختيار انجام معامله به نام نماينده نام

م  و اختيار انجام عامله بعنوان نمايندگي مستقيم، شامل اختيار انجام معامله بعنوان نمايندگي داده

مي  و معتقدنـد نماينـدگي مخفـي،. شود غير مستقيم نيز البته برخي ديگر اين توجيه را نپذيرفته

لهذا پذيرش اين حالـت بعنـوان نماينـدگي غيـر. نوعي نمايندگي غير مستقيم فاقد اختيار است 

ا  و لهذا در موارد نمايندگي مخفـي بايـستي رابطـه قـرار دادي بـين مستقيم مبتني بر شتباه است

و شخص ثالث ايجاد شود  (Bush , 2005, pp.230-231). اصيل
كه نماينـده بـا به معني خاص بدين ترتيب در حقوق اروپايي در وضعيت نمايندگي غيرمستقيم

به حساب  و به نام خود ميداشتن اختيار از اصيل جهت انجام عمل كند، اصيل، اين چنين اقدام

به حساب اصيل واقع  و اعطاي اختيار، عمل حقوقي را ده لـيكن بـاكربر مبناي رابطه نمايندگي

و خـود او  و ثالث ايجاد شده به نام خود، رابطه قراردادي، مستقيماً بين او توجه به انجام معامله

به مطالبه  و محق به انجام تعهدات در برابر ثالث ميمتعهد و متعهد اسـت. باشد تعهدات از وي

به اصيل منتقل كند و ثالث جـز تحـت شـرايط خـاص حـق. حقوق ناشي از قرار داد را اصيل

حالت ماهيت نمايندگي غيرمستقيم بر مبناي نماينـدگي رجوع به يكديگر را ندارند لهذا در اين 

دا  و سپس انتقال حقوق ناشي از قرار و نماينده د به اصـيل از طـرف نماينـده ابتدايي بين اصيل

و اصيل متعهد بـه اجـراي. شود توجيه مي يعني نماينده ابتدا بر مبناي رابطه نمايندگي بين خود

و در ايـن معاملـه انجـام شـده بـا  به حساب اصيل شده و به نام خود و انجام معامله نمايندگي

اوو ثالث ايجاد مي توجه به انجام معامله به نام خود، رابطه حقوقي مستقيماً بين او  و خود شود

و وصول حقوق ناشي از قرار داد است كـه بـا توجـه بـه انجـام  به اجراي تعهدات صرفاً ملزم

مي  به اصيل به انتقال اين حقوق به حساب اصيل، متعهد و به نمايندگي و با توجـه معامله باشد
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توسط خود در برابر ثالث را به انجام معامله به حساب اصيل، اختيار مطالبه تعهدات متقبل شده

مي) اصيل(از او . كند پيدا

به انجام معامله به نام خـود، در حالت نمايندگي مخفي نيز، علي رغم فقدان اختيار نماينده

به حمايت از حقوق ثالث طرف قرارداد با وي كه از وجود نمايندگي بـي اطـالع  ليكن با توجه

و خـود وي طـرف قـرار است، وجود اختيار انجام موضوع نمايندگي  به نام نماينده فرض شده

به اجراي تعهدات ناشي از قرار داد محسوب شـده  و در مقابل وي متعهد داد با ثالث محسوب

1.گر چه اين نمايندگي فرضي حتي بر مبناي نمايندگي ظاهري نيز قابل توجيه نيست. است

 آثار نمايندگي غير مستقيم-مبحث دوم
و ثالث واجد آثار مختلـف اسـت كـه در نمايندگي غيرمستق يم در رابطه بين اصيل، نماينده

و در برخي موارد متفاوت است و حقوق اروپايي اين آثار در برخي موارد مشابه . حقوق ايران

 حقوق ايران-گفتار اول
و نماينده-الف  آثار نمايندگي غير مستقيم در رابطه بين اصيل

و تعهـداتي پيـدا با تحقق نمايندگي غيرمستقيم و نماينده در برابـر يكـديگر حقـوق  اصيل

چنانكه نماينده بموجب نمايندگي غيرمستقيم، متعهـد بـه اجـراي موضـوع نماينـدگي. كنند مي

به نام خود انجام دهد مي و متعهد است اين موضوع را البته بايد توجـه داشـت كـه اجـرا. شود

ده، از تعهدات نماينده نبوده چنانكـه معنـاي شدن تعهدات شخص ثالث طرف قرار داد با نماين 

و همان  به حساب اصيل نيز همين است كه سود ناشي از معاملـه متعلـق بـه انجام معامله گونه

و لهـذا در  اصيل است، خطر عدم اجراي تعهدات از سوي ثالث نيز متوجه خـود اصـيل اسـت

كه قانون تجارت در مورد حق العمل367ماده  كـار در مقابـل حق العمـل«: كاري تصريح شده

و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيـست   البتـه در صـورت.»...آمر مسوول پرداخت وجوه

تخلف نماينده از دستورات اصيل يا ضمانت وي از شخص ثالـث، نماينـده در ايـن خـصوص

در خصوص انجام معامله نماينده با خودش، مشهور فقها جـز در صـورت. مسوول خواهد بود 

ص]تـا بـي[طوسـي،(انـدن صريح اصيل انجام معامله نماينده با خود را مجاز ندانـسته اذ ؛ حلـي، 146،

 كنوانـسيون ژنـو در خـصوص14 مـاده2 چرا كه در نمايندگي ظاهري براي فرض وجود رابطه نمايندگي با توجه به بنـد.1

و نيز بند –اول: اصول حقوق قرار دادهاي اروپايي وجود سه عنصر الزم است 3:201 ماده3نمايندگي در بيع بين المللي كاال
و با تجاوز از حدود اختيارات عملي انجام دهد به–اينكه نماينده بدون داشتن اختيار و  دوم اينكه شخص ثالث با حسن نيت

و گفتار اصيل به نحوي باشد كه شخص ثالـث بـا اعتمـاد بـر آن، و سوم اينكه رفتار تصور وجود نمايندگي با وي معامله كند

ك  و سوم به چشم نمـي نمايندگي نماينده را استنباط كند خـورد چـرا كـه اصـالً،ه در نمايندگي مخفي هيچ يك از عناصر دوم

و در واقع نمايندگي مخفي حالت عكس نمايندگي ظاهري است وجود نمايندگي مخفي مي . ماند
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ص 1373 ص 1408؛ كركي، 221، ص 1413؛ جبعي عاملي، 491، و نيـز)570-571، صص 1326حسيني عاملي،؛342،

به ماده رويكرد به ويژه با توجه ع.ق1072قانون مدني به دم امكان انجام معامله نماينـدهم ناظر

بـ در نمايندگي غيرمستقيم، در مبحث حـق العمـل.با خود در نمايندگي مستقيم است  ه كـاري

كه اوليت.ق 373موجب ماده  با وجود دو شرط، اجازه انجام معامله نماينده با خود داده شده

و ديگـري و بورسي براي كاالي مورد معامله و قيمت بازاري  عـدم وجـود دسـتور وجود مظنه

و حتي در ماده) اصيل(مخالف از سوي آمر گـذار از ايـن هـم قانون تجارت، قانون375است

ب  و در صورت وجود شرايط فوق كـار انجـام موجب اين ماده، چنانچه حق العمـلهفراتر رفته

به آمر اطالع دهد، خود وي طرف معامله محسوب خواهـد  معامله را بدون تعيين طرف معامله

مي. شد آن البته در نمايندگي غيرمستقيم، معامله نماينده با خود وضعيتي را بوجود آورد كـه در

مي  به اعتبار نماينده بودن در برابر خودش بعنوان طرف معامله بدهكار و بـالعكس نماينده شود

مي  به اعتبار نماينده طلبكار ت به اعتبار طرف معامله بودن در برابر خودش وجه بـه گردد ليكن با

و هزينه  و نيـز مطالبـه اجـراي امكان مطالبه مخارج تعهـدات اجراي تعهدات ناشي از قرار داد

به وي رجوع كند ناشي از قرار داد از اصيل، مي . تواند

م373هذا وجود ماده علي و مبنـايي كـه مـاده ر بـه زبـو قانون تجارت در حق العملكـاري

و نيز قاعده كلي مندرج در ماد و با توجه به اينكه در نمايندگي 375ه دست داده  قانون تجارت

و بدست آوردن حقوق ناشي غير مستقيم علي االصول اصيل به نتيجه حاصل از معامله نماينده

مي  تـوان قائـل بـه از آن، بدون ايجاد تعهد مستقيم براي وي در مقابل شخص ثالث توجه دارد،

373 با خود با اجتماع دو شرط منـدرج در مـاده پذيرش امكان انجام معامله نماينده غيرمستقيم 

و. قانون تجـارت گرديـد همچنـين نماينـده بايـستي در اجـراي نماينـدگي، حـدود اختيـارات

و آنچـه در نتيجـهكرمصلحت اصيل را مراعات  به اصيل بدهد و حساب دوران نمايندگي را ده

به وي تسليم كند  كه با توجه بـه ماهيـت نماينـدگي غيـر. اجراي نمايندگي از ثالث گرفته چرا

و ثالث متعلق به اصيل است كه در يد نماينـده امانـت  مستقيم، حقوق ناشي از قرار داد نماينده

و وي بايستي آن  و مفاد ماده را به اصيل است  قـانون تجـارت نيـز مفيـد ايـن365تسليم كند

و تعهد نماينـده بـه اجـراي. مطلب است ليكن تعلق حقوق ناشي از قرار داد به اصيل از يكسو

 حـق حـبس بـراي نماينـده تعهدات ناشي از قـرار داد بـا ثالـث از سـوي ديگـر سـبب ايجـاد 

كه غيرمستقيم در مقابل اصيل مي كار قانون تجارت براي حق العمل371 اين حق در ماده گردد

و بموجب آن به حق العمل  به اصـيل تـا پيش بيني شده كار در تسليم حقوق ناشي از قرار داد

و اجـرت، حـق حـبس داده كـه ايـن حكـم بـا توجـه بـه ماهيـت نماينـدگي دريافت هزينه   ها

بر غيرمستقيم مختص حق العمل و تمـامي مـصاديق نماينـدگي غيرمـستقيم حـاكم كاري نبوده

. است
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كه البته پرداخت ايـن در مقابل اصيل نيز موظف به پرداخت اجرت توافقي با نماينده است

و در مورد حق العمل  به نماينـده، منـوط اجرت تابع توافق طرفين است كاري پرداخت اجرت

شخص ثالث با استناد عدم اجرا به اجراي معامله موضوع نمايندگي يعني انجام تعهدات توسط 

و عدم اجراي آن، حـق العمـل  و در صورت انعقاد معامله كـار فقـط مـستحق به فعل آمر شده

ت369ماده(باشد اجرت المثل اقدامات انجام شده مي .)ق

از همچنين اصيل بايستي هزينه و زمينـه برائـت ذمـه وي به نماينـده را پرداختـه هاي وارده

ب  كه  قانون تجـارت368مفاد ماده. موجب معامله با ثالث برعهده گرفته فراهم كندهتعهداتي را

كه بر اثر اقـدامات اصـيل. كاري نيز مفيد اين معناست در مورد حق العمل همچنين در صورتي

به جبران ايـن  خساراتي متوجه نماينده شود وي بر اساس مقررات عام مسووليت مدني مكلف

. خسارت خواهد بود

و ثالثآث-ب  ار نمايندگي غير مستقيم در روابط بين نماينده
و قـرار و انجام معامله به نام نماينده، رابطه حقوقي با توجه به ماهيت نمايندگي غيرمستقيم

و نماينده شخصاً در برابر ثالـث متعهـد  و ثالث متوجه آن دو بوده دادي ناشي از معامله نماينده

د  مي به اجراي تعهدات ناشي از قرار و مطالبـه اد و شخص ثالث بر اين مبنـا حـق رجـوع باشد

ص 1382كاتوزيان،(تعهدات ناشي از قرار داد را از اصيل ندارد  ص 1379؛ كاتوزيان، 196، ،79(.

و نماينده به در مقابل ثالث نيز متعهد است تعهدات قراردادي را در برابر نماينده انجام دهد

. كندميرا مطالبه نمايندگي از اصيل آن

و-پ  ثالث آثار نمايندگي غير مستقيم در روابط بين اصيل
كه ثالـث تعهـدات قـراردادي به تعلق حقوق ناشي از قرارداد به اصيل در صورتي با توجه

به عدم تعهد نماينده در مقابل اصيل در خـصوص  خود را در قبال نماينده انجام ندهد با توجه

مي اصي اجرا شدن تعهدات شخص ثالث،  و اثبـات وجـودل تواند با مراجعه بـه شـخص ثالـث

و. از وي مطالبه كندرا قرارداداز رابطه نمايندگي حقوق ناشي  البته ايـن نظـر مبتنـي بـر تعلـق

به مـاده  و مستند . قـانون تجـارت اسـت 365مالكيت مستقيم اصيل بر حقوق ناشي از قرار داد

كه نمايندگي غيرمستقيم را  بر اساس مكانيسم انتقال طلب از نماينـده بـه ليكن بر اساس نظري

د يا بر اساس نظريه تعاهدي بودن نمايندگي غيرمستقيم با توجـه بـه اينكـهكر اصيل توجيه مي

به نام خـود و معامله را و نه به نام او به حساب اصيل را دارد نماينده صرفاً اختيار انجام معامله

ا  و ثالـث امكـان منعقد نموده لهذا خود نماينده مسوول جراي تعهدات ناشي از قـرار داد اسـت

و اختيـار متعهـد سـاختن اصـيل را نداشـته  به اصيل را ندارد چرا كه اصالً نماينده توان رجوع
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ص 1379كاتوزيان،(است و نحـوه اعطـاي اختيـار)79،  ضمن اينكه ماهيت نمايندگي غيـر مـستقيم

ب كه به نماينده ت مستقيماً درگيـر اجـراي تعهـدات ناشـي از موجب آن اصيل مايل نيسه اصيل

و در واقع وي صرفاً به نتيجه معامله يعني بدست آوردن حقـوق ناشـي از قرارداد با ثالث شود

. كند قرارداد نظر دارد، نيز ديدگاه مذكور را تاييد مي

از در خصوص مسووليت اصيل در و زيان وارده بـه شـخص ثالـث كـه ناشـي مورد ضرر

نده يا در اجراي موضوع نمايندگي بوده نيز اصيل طبق قواعـد عمـومي مـسووليت اقدامات نماي 

و همچنـين چنانچـه  به وي مسوول خواهـد بـود و زيان و در صورت انتساب اين ضرر مدني

و نماينده در چهارچوب قانون كار نيز باشد طبق ماده   قانون مسووليت مـدني،12روابط اصيل

خ . واهد داشتاصيل از اين بابت نيز مسوليت

 حقوق اروپايي-گفتار دوم
و نماينده-الف  آثار نمايندگي غير مستقيم در روابط بين اصيل

در حقوق اروپايي، كنوانسيون الهه در خصوص قانون حاكم بر نمايندگي، اجراي موضـوع

ب  و آثار عدم اجرا را و شرايط اجراي آن  تابع قانون ملـي كـشورهاي8موجب مادهه نمايندگي

در5متبوع طرفين كه بموجب ماده و به عنوان قانون حاكم بر قـرار داد انتخـاب شـده دانـسته

كنوانسيون ژنو در خصوص نمايندگي در بيع بين المللي كاال، ماده خاصي بر تعهد نماينـده بـه

ن  بكراجراي موضوع نمايندگي تأكيد و حتي  كنوانـسيون، روابـط بـين1 ماده3موجب بنده ده

 ايـن13و12لـيكن در مـواد. باشـدو اصيل تحت شمول مقررات اين كنوانسيون نمي نماينده

و در مـاده به رعايت حدود نمايندگي توسط نماينده  بـه ضـمانت اجـراي عـدم14كنوانسيون

به تعهد نماينـده بـه اجـراي كه بطور ضمني رعايت حدود نمايندگي توسط نماينده اشاره شده

. موضوع نمايندگي داللت دارد

و همچنين نماينده در اجـراي موضـوع نماينـدگي، موظـف بـه رعايـت حـدود نماينـدگي

كه در صورت تخطي از آن مسوول خواهد بـود  بـ. اختيارات تفويضي است موجـبه چنانكـه

چهدر كنوانسيون،14ماده  و ملتزم نخواهد شد، گر مقابل اعمال فضولي نماينده، اصيل مسوول

به نمايندگ  و در نماينـدگي غيرمـستقيم در هـر صـورت نماينـده اين ماده ناظر ي مستقيم است

شخصاً در برابر ثالث ملتزم است ليكن در نمايندگي غيرمـستقيم معنـاي عـدم التـزام اصـيل در

خصوص اعمال فضولي نماينده، عدم امكان رجـوع بعـدي نماينـده بـه اصـيل جهـت مطالبـه 

مي هزينه و دستمزد . باشد ها

به موجب بند در اصول حقوق قرار چه  ايـن اصـول 3:101 مـاده3 دادهاي اروپايي نيز گر

و نماينده نيست لـيكن در مـاده  بـه اثـر عـدم رعايـت حـدود 3:204ناظر به روابط بين اصيل
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كه مقرراتي مشابه مـاده  كنوانـسيون ژنـو در خـصوص14نمايندگي توسط نماينده اشاره شده

و نماينـده، لـزوم. نمايندگي در بيع بين المللي كاال دارد نكته مهم ديگـر در رابطـه بـين اصـيل

 اصـول حقـوق قراردادهـاي 3:205رعايت مصلحت اصيل توسط نماينـده اسـت كـه در مـاده 

و بـ (conflict of Interests)اروپايي تحت عنوان تعارض منافع موجـبه مورد توجه قرار گرفتـه

در دچارآن در مواردي كه نماينده در قرار داد منعقده با ثالث  تعـارض منـافع بـا اصـيل شـود،

توانسته آگـاه نباشـد، اصـيل بـر اسـاسكه شخص ثالث از اين مطلب آگاه بوده يا نمي صورتي

و ثالـث را پيـدا مـي حق ابطال قرارداد 4:116 تا 4:112مواد  دو. كنـد منعقده بين نماينده و در

سـت كـهاي در صـورتي مورد نيز وجود تعارض با منافع اصيل مفروض دانسته شـده كـه يكـ

و ديگـري در كـر نماينده اصيل بعنوان نماينده شخص ثالث طرف قرار داد نيـز عمـل  ده باشـد

كه بر خالف حقوق ايران، در اصول حقـوق قراردادهـاي  موارد معامله نماينده با خودش است

ا. اروپايي، معامله نماينده با خود از موارد ابطال قرار داد توسط اصيل است  صول حقوق لهذا در

قراردادهاي اروپايي ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت اصيل توسط نماينده، ابطال قـرار داد 

كه مشابه رد معامله فضولي در حقوق ايران است . توسط اصيل است

ب  دسـتورالعمل شـوراي وزيـران جامعـه3 ماده1موجب بنده لزوم رعايت مصلحت اصيل

. فرما نيز مورد تاكيد قرار گرفته استاروپا در خصوص نمايندگان تجاري خويش

م3مـاده2 بند)b(همچنين با توجه به جزء نماينـده«:دهكـرر كـه مقـرر زبـو دسـتورالعمل

به اصيل اطالع دهد تمامبايستي  بايستي حساب دوران» اطالعات ضروري كه در اختيار دارد را

به اصيل بد  و ضروري همچنـين نماينـده بايـستي.هدنمايندگي خود را به عنوان اطالعات مهم

كه از اجراي قرار داد منعقده با ثالث بدست مي  به اصيل منتقـل حقوق ناشي از قرار داد را آورد

كه اين تعهد نماينده از جزء  در13ماده)2( بند)a(كند بيـع بـين المللـي كنوانسيون نمايندگي

و نيز مفاد ماده  يي كه ناظر به امكـان طـرح دعـواي اصول حقوق قرار دادهاي اروپا 3:302كاال

مستقيم اصيل عليه ثالث جهت مطالبه حقوق ناشي از قرار داد در صورت قصور يا عدم توانايي 

نماينده در اجراي تعهدات نسبت به اصيل، كه همان انتقال حقوق ناشي از قرار داد با ثالـث بـه 

مي  في الواقع اصيل است، بطور ضمني استنباط و اين تعهد به حـساب گردد نتيجه انجام معامله

. اصيل است

به پرداخت دستمزد نماينده است لـيكن دسـتورالعمل شـوراي. در مقابل، اصيل نيز مكلف

وزيران جامعه اروپا در خـصوص نماينـدگان تجـاري خـويش فرمـا در ايـن خـصوص داراي 

را6چنانكه ماده. مقرراتي است  در غياب توافق اين دستور العمل، نماينده تجاري خويش فرما

در تعيين اجرت قرار دادي، مستحق دريافت اجـرت متعـارف بـراي نماينـدگان مـشابه وي در 

و در غيـاب چنـين اجـرت متعـارفي،  خصوص همان نوع معامله انجام شده توسط اين نماينده
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 جوانب معامله انجام شده توسـط نماينـده تماميبرگيرنده وي را مستحق اجرت معقولي كه در

د . قانون مدني ايران در باب وكالت است676انسته است كه حكمي مشابه ماده باشد،

 بـه نماينـده،) اجـرت(اخـت كميـسيون اين دستورالعمل نيز، شـرط پرد10موجب مادههب

ب شده اجراي معامله دانسته  اين دستورالعمل مقرر شـده كـه چنانچـه ثابـت11موجب مادههو

و ثالث اجرا نم شود قرار ويداد اصيل ينـده عدم اجراي آن منتسب بـه اصـيل نباشـد، نما شود

ب،بنابراين.مستحق اجرت نخواهد بود  موجـب ايـن دسـتورالعمل در خـصوصه حكم مندرج

پرداخت اجرت نماينده، مشابه حكم قانون تجارت ايـران در مـورد پرداخـت اجـرت بـه حـق 

ب العمل كه در هر دو، پرداخت اجرت به نماينده مشروط ه اجراي معامله يـا انتـساب كار است

به اصيل شده است . عدم اجرا

ليكن در خصوص جبران خـسارات وارده بـه نماينـده در اجـراي قـرار داد نماينـدگي، در

مي  و زيان كه نماينده در جريان اجراي موضوع نمايندگي متحمل ضرر شـود، خصوص موردي

و مدارك الزم را در خصوص دستورالعمل، اصيل موظف است اطالعات4 ماده2بموجب بند 

و همچنين اطالعات الزم براي اجراي قرار كاالهاي موضوع نمايندگي در اختيار نماينده گذارد

ب  و كه اصـيل پـيش بينـي مـيه داد نمايندگي را به اطالع وي برساند كنـد كـه ويژه در مواردي

مي  دا ارزش معامالت تجاري از آنچه بطور معمول نماينده شته باشد كمتـر اسـت، تواند انتظار

بديهي است خودداري اصيل از انجـام ايـن. بايستي ظرف مهلت متعارفي به نماينده اطالع دهد 

تعهدات در قبال نماينده چنانچه منجر به ورود ضرر به نماينده شود موجـب مـسووليت اصـيل 

. به جبران اين خسارات خواهد بود

ن-ب و ثالث آثار نمايندگي غير مستقيم در روابط بين  ماينده
به قسمت اخير جزء  اصـول حقـوق قـرار 3:301 ماده1 بند)b(در حقوق اروپايي با توجه

و نيز بند  كنوانسيون ژنو در خصوص نمايندگي در بيع بـين المللـي13 ماده1دادهاي اروپايي

و ثالث برقرار و آنها كاال با تحقق نمايندگي غيرمستقيم، رابطه حقوقي مستقيماً بين نماينده شده

 اصـول حقـوق قـرار 3:303مـاده مفـاد.)Bush, 2005,p. 213(شـوند در برابر يكديگر ملتزم مي

در صورت ورشكستگي يا نقض عمده تعهدات از جانـب«: دادهاي اروپايي نيز كه مقرر نموده

. مويد تعهد نماينده در برابر ثالث است»...نماينده در مقابل ثالث 

د نماينده به اجراي تعهدات ناشي از قرار داد در برابر ثالث، نماينـده همچنين در مقابل تعه

به مطالبه تعهدات قرار دادي از ثالث جهت انتقـال بعـدي آنهـا بـه اصـيل و بلكه موظف محق

 كنوانسيون نمايندگي در بيع بين المللي كـاال چنـين13 ماده2 از بند)a(چنانكه در جزء. است

كه«: مقرر شده به دليل قصور شخص ثالث در اجراي تعهـدات يـا بـه در صورتي نماينده خواه
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13 مـاده3همچنـين در بنـد»...تواند تعهداتش را در برابر اصيل انجام دهد هر دليل ديگر نمي

به عدم امكان ايفاي تعهدات ثالث در برابر نماينده پس از ارسال اخطاريه طـرح دعـواي زبوم ر

كه شـخص ثالـث درصورتي«: مقرر شده13 ماده5و در بند مستقيم از سوي اصيل اشاره شده

كـه تمـامي ايـن مـواد گويـاي»...از انجام تعهدات قرار دادي خود در مقابل نماينده امتناع كند

به مطالبه تعهدات قرار دادي از شخص ثالث  . باشدمي)به حساب اصيل(تعهد نماينده

ا-پ و ثالث آثار نمايندگي غير مستقيم در روابط بين  صيل
در حقوق اروپايي همانگونه كه گفته شد، با انجام عمل بـه نـام نماينـده، رابطـه قـراردادي

و ثالث ايجاد مي  نه ثالث نمي مستقيماً بين نماينده و نه اصيل و علي االصول توانند اجـراي شود

وق قـرار اصـول حقـ 3:301 مـاده1 بند (b)جزء(تعهدات قراردادي را از يكديگر مطالبه كنند 

و بند در ارتبـاط بـا). كنوانسيون نمايندگي در بيع بين المللـي كـاال13 ماده1دادهاي اروپايي

يا  عدم امكان مطالبه خسارات ناشي از عدم ايفاي تعهدات ثالث در برابر نماينـده توسـط امكان

مي  چه اصيل اجـراي تواند تحت شرايط خاص براي اصيل نيز حقوقدانان اروپايي معتقدند اگر

و  كه نماينده از جانب او در مقابل ثالث پيدا كرده عليه ثالث اقامه دعواي مـستقيم كنـد حقوقي

و ثالـث  ليكن اين بدان معنا نيست كه اصيل، طـرف قـرار دادي قـرارداد منعقـده بـين نماينـده

مي  كه نماينده در مقابل ثالـث بـه حـساب محسوب و حق اقامه دعوا براي اجراي حقوقي شود

 ,Bush, 2005(شود ده، شامل حق مطالبه خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد نميكرل تحصيل اصي

pp.214 – 215(.و اصـيل بـه  ليكن بايد توجه داشت كه قاعده كلـي عـدم امكـان رجـوع ثالـث

ب و اصـول حقـوق قراردادهـايه يكديگر موجب كنوانسيون نمايندگي در بيع بين المللـي كـاال

و آن هم مورد طرح دعواي مستقيم اروپايي داراي استثن اصـيل عليـه» Actio directa«ايي است

و طرح دعواي متقابل  . ثالث عليه اصيل است» Actio contraria«ثالث

در« كنوانـسيون نماينـدگي در بيـع بـين المللـي كـاال13 مـاده2 از بند)a(موجب جزءهب

كه نماينده خواه به دليل عدم انجام تعهد از و خواه بـه هـر دليـل ديگـر از مواردي سوي ثالث

به اصيل امتناع  ده يا قـادر بـه انجـام ايـن تعهـدات نباشـد اصـيلكرانجام تعهدات خود نسبت

ده، مشروط به هـر گونـهكرتواند حقوقي را كه نماينده به حساب او در مقابل ثالث تحصيل مي

مي  كه ثالث ك دفاعي به اجرا گذاردتوانسته در مقابل نماينده بدانها استناد لهذا بر اساس ايـن» ند

و بـه اصـيل  به هر علت نتواند تعهدات قرار دادي را از ثالث مطالبـه كه نماينده بند در صورتي

مي  و اين حقوق را از ثالث مطالبه كند منتقل كند، اصيل تواند مستقيماً عليه ثالث اقامه دعوا كند
(Bonell, 1989, p. 735; Evans, 1984, p.123).
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ب  ايـن مـاده چنـين)b(و بنـد 3:302موجب مادهه در اصول حقوق قراردادهاي اروپايي نيز

چنانچه نماينده ورشكسته شود يا در مقابل اصيل مرتكـب نقـض عمـده تعهـدات«: مقرر شده

كه نقض عمده تعهـدات بوقـوع خواهـد پيوسـت  :گردد يا اگر قبل از زمان اجرا مشخص شود

...)b(-م ده، كـر تحـصيل) به حساب اصيل(تواند حقوقي را كه نماينده از جانب اصيلي اصيل

مي  كه شخص ثالث در مشروط به هر گونه دفاعي تواند در مقابـل نماينـده بـدان اسـتناد كنـد،

به اجرا گذارد  مي» مقابل ثالث ب سازد در صورتي لهذا اين ماده اصيل را قادر علـتهكه نماينده،

ده تعهدات نتواند حقوق ناشي از قرار داد با ثالث را بـه اصـيل منتقـل ورشكستگي يا نقض عم 

و اين حقوق را از وي مطالبه كند  به ثالث رجوع البته نقض عمده تعهدات. كند، اصيل مستقيماً

 اصول حقوق قراردادهـاي اروپـايي تعريـف شـده كـه 8:103 ماده)c( تا)a(موجب بندهايهب

تع-1: شامل سه مورد است و جوهره قـرار داد اسـت نقض هد در جايي كه اجراي تعهد، ذات

 در جايي كه نقض تعهد، طرف قرارداد را از آنچه وي توقع داشت در نتيجه اجراي قرار داد-2

به اجراي قرار داد از دسـت بدهـد و لهذا وي هر گونه تمايل خود را بدست آورد محروم كند

ا-3 چه اين تعهدات كم  – Lando, Beale, 2000, pp.364(هميت باشند نقض عمدي تعهدات گر

368(.

و طرح دعواي متقابل نيز جزء 2 بنـد)b(همچنين در خصوص امكان رجوع ثالث به اصيل

در جايي كه نماينده از اجـراي«:دهكر كنوانسيون نمايندگي دربيع بين المللي كاال مقرر13ماده

بهكردتعهدات در مقابل ثالث امتناع  ميه يا قادر توانـد اجراي اين تعهدات نباشد، شخص ثالث

كه اصـيل مـي  به هر گونه دفاعي كه در مقابل نماينده دارد، مشروط توانـد در مقابـل حقوقي را

تواند در مقابل ثالـث داشـته باشـد در مقابـل اصـيل بـه اجـرا نماينده داشته باشد يا نماينده مي 

 دعواي متقابل عليه اصيل در مواردي است كـه لهذا اين ماده نشانگر حق ثالث در طرح.»گذارد

 ,Bonell,1984,p.126;Evans.( دهد نماينده تعهدات قرار دادي خود را در مقابل ثالث انجام نمي
1984,p.125(.

ب : چنـين مقـرر شـده اسـت 3:103موجب مادهه در اصول حقوق قراردادهاي اروپايي نيز

 شخص ثالث مرتكب نقض عمده تعهـد شـود يـا چنانچه نماينده ورشكست شود يا در مقابل«

كه نقض عمده تعهد بوقـوع خوهـد پيوسـت  شـخص-)b(...قبل از اجراي تعهد مشخص شود

به اجرا گذارد ثالث مي .»تواند حقوقي را كه در مقابل نماينده دارد عليه اصيل

بـ شـود اين حق ثالث در طرح دعوا عليه اصيل دعواي متقابل ناميده مـي وجـبمهو لهـذا

اصول حقوق قراردادهاي اروپايي، صرف نقض عمده تعهد توسط نماينده آنگونـه كـه تعريـف 

و الزم نيست قبالً ثالث عليه شد براي اجراي حق طرح دعوي متقابل عليه اصيل كفايت مي  كند

اوكرنماينده طرح دعوا  و حكم قضايي عليه البتـه.)(Londo,Beal, 2000, p.223.تحصيل كنـد ده

ت  و چه جهت بايد چه جهت امكان طرح دعواي مستقيم توسط اصيل عليه ثالث كه وجه داشت
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 كنوانـسيون نماينـدگي در بيـع13مـاده)3(طرح دعواي متقابل ثالث عليه اصيل، مطـابق بنـد

و نيز ماده  اصول حقوق قراردادهاي اروپايي بايستي اصيل يـا ثالـث كـه 3:304بين المللي كاال

اي مبني بر قصد اعمـال ايـنح دعوا عليه يكديگر را دارند، قبل از طرح دعوا اخطاريه قصد طر

و از زمـان دريافـت ايـن اخطاريـه  و ثالث يا اصيل حسب مورد ارسال كننـد حق را به نماينده

در توسط اصيل يا ثالث وي ديگر نمي  و تواند تعهدات قراردادي را در مقابل نماينده انجام دهد

و همچنـان ملـزم بـه انجـام،صورت انجام  در دعواي مستقيم يا متقابل بري الذمه نخواهد شد

. مجدد اين تعهدات در مقابل اصيل يا ثالث خواهد بود

كه حق اصيل در طرح دعواي مستقيم عليه ثالث مـشروط بـها همچنين نكته ديگر اين ست

شا  كه اين دفاع كه او در برابر نماينده دارد . باشـد مل ادعاي تهاتر نيـز مـي هر گونه دفاعي است

كه طرح دعواي اصيل عليه ثالث نبايد وضعيت قراردادي ثالث را از جهت امكان استناد بـه چرا

مي گيرد(دفاعيات عليه نماينده  تـر نامناسـب) از وضعيتي كه از سوي نماينده طرف دعوا قرار

ب. نمايد ه هر گونه دفـاعي اسـت همچنين حق طرح دعواي متقابل ثالث عليه اصيل نيز مشروط

كه اين دفاعيات شـامل تهـاتر نيـز كه اصيل در برابر نماينده يا خود نماينده در برابر ثالث دارد

همچنين بايد توجه داشت كه حق طرح دعوي مستقيم اصيل عليه.)(Bush, 2005, p.221باشد مي

به حساب او در مقابل ثالث تحصيل  و لهـذا شـامل كـر ثالث، شامل حقوقي است كه نماينده ده

 شـود شـخص ثالـث نمـي كميسيون استحقاقي نماينده ياخسارات ناشي از عـدم انجـام تعهـد 
.(Evans,1984,pp.123-125) به بند  كنوانـسيون نماينـدگي در بيـع13 مـاده6همچنين با توجه

كه چنانچه شـخص ثالـث از و احوال چنين برآيد  هويـت بين المللي كاال نيز هر گاه از اوضاع

توانـد حـق شد، در اين صورت نيز اصـيل نمـي بود، حاضر به انعقاد قرارداد نمي اصيل آگاه مي

ضـمن اينكـه چنانچـه در قـرار داد منعقـده.طرح دعواي مستقيم عليه ثالث را به اجـرا گـذارد 

به طور  صريح يا ضمني حق طرح دعوي مستقيم اصيل عليه ثالث يا حق طـرح نماينده با ثالث،

توانند عليـه يكـديگر اقامـه متقابل ثالث عليه اصيل اسقاط شده باشد اصيل يا ثالث نمي دعواي

 (Bonell,1984,pp.737-739;Evans,1984,p.131). دعوا نمايند

 نتيجه
موجـب آن شـخصه نمايندگي غيرمستقيم در حقوق ايران، نوعي نماينـدگي اسـت كـه بـ

به حساب اصيل عمـل حقـوقي را نماينده بر اساس اختيار اعطايي از سوي اصيل  و به نام خود

مي  و. دهد انجام به نماينـده در اين نوع نمايندگي با توجه به نحوه اعطاي اختيار از سوي اصيل

و  و ثالـث ايجـاد شـده انجام عمل حقوقي به نام خود نماينده، رابطـه قـراردادي بـين نماينـده

به اجراي تعهدات در برابر ثالث است  است حقوق ناشي از قـرارداد بـاو متعهد نماينده متعهد



و حقوق اروپايي و آثار نمايندگي غير مستقيم در حقوق ايران  295 ماهيت

به اصيل تسليم كند چرا كه حقوق ناشـي از معاملـه مـستقيماً و ثالث را به حساب اصيل مطالبه

و مصاديق نماينـدگي غيرمـستقيم در حقـوق ايـران، حـق العمـل. متعلق به اصيل است  كـاري

و در فقـه اماميـه نيـز بيـع حاضـ  ر للبـادي از مـصاديق نمايندگان تجاري خويش فرمـا هـستند

هاي نمايندگي غيرمستقيم در حقوق ايران امكـان انجـام از ويژگي. نمايندگي غير مستقيم است

و بازاري مـشخص بـراي  و قيمت بورسي معامله نماينده با خود با وجود دو شرط وجود مظنه

و نيز وجـود حـق حـبس  و نيز عدم وجود دستور مخالف از سوي اصيل  كاالي موضوع معامله

مي براي نماينده در رد حقوق ناشي از معامله به اصيل تا دريافت هزينه . باشد ها واجرت خود

به نام نماينـده و انجام معامله و ثالث به ايجاد رابطه قراردادي بين نماينده همچنين با توجه

به نام اصيل،  وو عدم وجود اختيار براي او جهت انجام معامله به اصيل جود امكان رجوع ثالث

و تعلق حقوق ناشي از آن بـه وي، در حالي. ندارد كه با توجه به انجام معامله به حساب اصيل

به ثالث رجوع كند اصيل مي . تواند با اثبات رابطه نمايندگي

 يك حالت ايـن. در حقوق اروپايي، نمايندگي غيرمستقيم در دو حالت شناسايي شده است

به نماينده اختياري دهدا كه اصيل و به حساب اصيل عمل حقـوقي ست به نام خود  كه نماينده

و نماينده نيز مطابق اختيار اعطايي عمل مي به انجام عمل را انجام دهد كه اينحالت با توجه كند

و از سوي ديگر با توجـه  في الواقع بر اساس جانشيني اراده نماينده از اصيل و به حساب اصيل

ا  و ثالث بر اساس انتقال طلب از نماينده به اصيل تحليل به عدم ايجاد رابطه قراردادي بين صيل

و حـساب. شود مي در حالت دوم، نماينده علي رغم داشتن اختيار جهت انجـام عمـل بـه نـام

به نام خود ولي به قصد انجام عمـل بـه حـساب كردرا مخفي اصيل، سمت نمايندگي خود  و ه

و شخص ثالث نيز از وجود نما اصيل معامله مي بي اطالع است كند )نماينـدگي مخفـي(يندگي

كه اينحالت درحقوق ايران از مصاديق نمايندگي مستقيم است در حاليكـه در حقـوق اروپـايي

هاي نمايندگي غيرمستقيم در حقـوق از ويژگي.بعنوان نمايندگي غير مستقيم شناخته شده است 

و  و تعهد و نماينده . تزام آنها در برابر يكديگر اسـتال اروپايي ايجاد رابطه قرار دادي بين ثالث

و نماينـده حـق در خصوص مطالبه هزينه و اجرت براي نماينده حق حـبس شـناخته نـشده ها

و در صورت ارتكاب معامله با خود، اصـيل مـي  توانـد بـر مبنـاي انجام معامله با خود را ندارد

و در حقوق اروپايي تحـت شـرا. تعارض منافع، معامله نماينده را ابطال كند  يط خـاص، اصـيل

و متقابل را عليه يكديگر جهت مطالبه حقوق قـرار دادي دارنـد  ثالث حق طرح دعواي مستقيم

به دفاعياتي است كه ثالث در برابر نماينده يـا اصـيل در برابـر نماينـده يـا  كه اين حق مشروط

و شامل تهاتر نيز مي . باشد نماينده در برابر ثالث دارد
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