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 یبهشت یدحقوق دانشگاه شه ۀدانشکد یکارشناس ارشد حقوق خصوص
 (71/7/1314:پذیرش تاریخ -72/17/1313 :دریافت تاریخ) 

 چکیده
ال و  کرام   یکه در هرر دو نارام حقروق    هاست یندگینما یو کاربرد یداز اقسام جد یکی یظاهر یندگینما

و  یاقتصراد  ۀو توسرع  یشررفت پ ۀصرر  نارر از درجر    -جهان یکشورها یشترب ی حقوق نوشته و در قوان
آن در  کاربردهایروز بر  به به آن اشاره شده است و روز المللی ی از اسناد ب یدر برخ ی و همچن –یاجتماع
 هرا،  یمارسرتان ب یتمسروول  ید،جد یروابط استخدام ی،همچون اشخاص حقوق یندگیمختلف نما یها حوزه
حاضر تالش کرده  یقنگارنده در تحق .شود یمشترک افزوده م گذاری یهسرما یقراردادها ی،بانک یها کارت
بپردازد و  یو اقتصاد یاز دو بعد حقوق یهنار ی ا یبه بررس یلیتحل -یفیکه با استفاده از روش توص است

مختلرف اشراره کنرد کره خرود       یکشرورها  ی در قروان  یره نار یر  ا یقیتطب ۀبه مطالع یزن یدر بعد حقوق
کره   دهرد  ینشران مر   یرق تحق یر  ا های یافتهحوزه است.  ی در ا یگذار متفاوت قانون یالگوها ةدهند ارائه
کارآمرد   یندگی،نما ةدر حوز یو اقتصاد یمتعدد حقوق یایو مزا یینهاد با توجه به کارا ی ا یحصر یرشپذ

 بر جامعه خواهد داشت. یادیز یآن آثار اقتصاد یرفت خواهد بود و نپذ

 کلیدی واژگان
  .یندگیظاهر، نما ی،حقوق یها در ناام یقیتطب یبررس ینه،اصل حداقل هز ینه،کننده با حداقل هز اجتناب

 مقدمه

شود که روابط حقوقی از اهم  ای از ارتباطات افراد در دنیای اعتبارات ایجاد می بخش عمده
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هرای    . سیسرتم کنرد   هرا ایفرا مری    ای  امور است و نمایندگی نقش بسزایی را در ای  حروزه 
ی رویکردهرای جدیرد   ولر  ،اند های دور با نهاد نمایندگی آشنا بوده  حقوقی جهان از گذشته

ای که امروزه تعداد معرامالت و قراردادهرایی    گونه به ؛ناشی از نیاز روزافزون آنان بوده است
شود، شاید کمتر از معرامالت و قراردادهرایی نباشرد کره افرراد       که به نمایندگی منعقد می

ها  ندر میلیو دلیلبه همی   .(1، ص1322سازند )ابراهیمی ترکمان،  برای خود منعقد می
شود، وکالت و نمایندگی نقرش اولری    کوچک و بزرگ که در سطح جهان منعقد می ۀمعامل

هررای تولیرردی کاالهررای خررود را از طریررق      شرررکتبیشررتر و اساسرری را دارد. تقریبررا   
ها به نمایندگی از مشرتریان خرود اقردام بره      رسانند. بانک فروش می های خود به نمایندگی

هرای   نماینرد. شررکت   ز جمله خرید و فروش سرهام و ارز مری  انجام عملیات متعدد بانکی ا
 گری های تجراری هم   کاران و شرکت العمل ، حقها نقل، متصدیان انبارها، دالل و  بیمه، حمل

ای دیگرر   ای از جهان به نقطه در یک هماهنگی حقوقی و عملی کاالهای تجاری را از نقطه
بردون تردیرد وکالرت و     ،شرود  مری  آنچه موجب ای  هماهنگی و سررعت   .کنند منتقل می

تروان   کاربردهرای نماینردگی را مری    تری  مهم( 1، ص1322نمایندگی است )باقری مقدم، 
 :کردای  گونه مطرح 

 یبرقرار یبرا را ییها تیمحدود خاص یمکان و یزمان بعد در افراد یکیزیف حضور 

 .کند یم جادیا یاجتماع و یاقتصاد ارتباطات

 یبنابرا ،است یاقتصاد و یتجار یها حوزه در شده رفتهیپذ و مسلم اصل کی سرعت  
 موجب یاقتصاد روابط در سرعت از ای  طریق که باشد داشته وجود یامکان دیبا

 دهد یم را اریاخت  یا اشخاص به یندگینما نهاد. شود جامعه در ثروت عیسر گردش
 یها  مکان در یمتعدد افراد با لحاه کی در دهد که یندگینما شخص چند به که

 . کنند برقرار یحقوق ۀرابط مختلف

 به ملزم قرارداد ای قانون یمبنا بر یشخص چنانچه ها، انسان انیم یحقوق روابط در 
  یا رفع یبرا د،ینما خودداری آن انجام از اما باشد، شده یگرید یبرا یعمل انجام
 از تا دهد می را ممتنع جانب از تعهد مورد عمل انجام اریاخت حاکم به شارع معضل،

 الحاکم» ةقاعد یریگ شکل موجب امر  یا که بپردازد خصومت فصل به رهگذر  یا
 . دیگرد «الممتنع یول

 و صغارامور  بتواند که است یصالح شخص وجود ها، انسان یزندگ گذران ۀالزم 
 . کند اداره آنان جانب از یندگینما به را  یمحجور
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 اسرت،  یاعتبرار  یوجرود  یدارا فقرط  که یحقوق تیشخص آمدن وجود به ،ای بر  افزون
 در هرم  و وجود ۀمرحل در هم شخص  یا چراکه سازد؛ می مطرح یندگینما در را یمباحث
 ینردگ ینما ،یریر تعب بره . بپردازنرد  آن امرور  ةادار به که است یاشخاصنیازمند  بقا، ۀمرحل
 . است یحقوق اشخاص یاقتصاد یزندگ ۀالزم

 یبرا لیوک تخصص و مهارت از استفاده. دارد دربر زین یگرید دیفوا یندگینما وجود 
 حس  زین و شخص یها ثروت از استفاده و ییدارا ةادار آن، از دفاع ای یدعو ۀاقام

 ،1326 ،یانیحاج) است یندگینما نهاد از استفاده گرید یایمزا از ،ندهینما شهرت
 (. 76-72ص

ای  ، نماینردگی ظراهری از جایگراه ویر ه     اقسام و مصادیق مختلرف نماینردگی  در میان 
هرای   ای که در حوزه جدید بودن و کاربردهای گسترده ۀواسط . ای  ناریه بهاستبرخوردار 

هرای   نارام  بیشتردر  ،با توجه به فواید و کاربردهای اقتصادی نیزو  دمختلف نمایندگی دار
هرای بسریاری در   حالی است که در ناام حقوقی ما خألاست. ای  در پذیرفته شدهحقوقی 

از باب حقروقی بره ایر  مسروله      شود. در تحقیقات داخلی نیز صرفا  ای  حوزه مشاهده می
های حقوقی آن نیرز   است. در بررسی نادیده ماندهو کاربردهای اقتصادی آن  شده پرداخته

است. آنچه که ای   شدهه ننحو کاملی اشار های حقوقی کشورهای مختلف به موضع ناامبه 
ترر   ترر و کامرل   هرای دقیرق   بررسی ۀارائ ،دکن  ر تحقیقات مربوط متمایز میدیگنوشتار را از 

های اقتصادی و تقویت مبانی حقوقی برا توجره بره مالحارات      تطبیقی و همچنی  تحلیل
تراریخی و   ۀمرروری اجمرالی برر پیشرین     ،اقتصادی است. در همی  راستا در بخش نخست

هرای   مفهوم ای  ناریه خواهیم داشرت. سرپس شررایط الزم تحقرق آن را در میران نارام      
تطبیقری قلمررو و جایگراه ایر       ۀد و درنهایت به مطالعکرحقوقی مختلف بررسی خواهیم 

 پردازیم. های حقوقی می ناریه در ناام
معرو  حداقل در بخش دوم نیز به تحلیل ای  ناریه از بعد اقتصادی و بر اساس اصل 

اقتصرادی   ةپردازیم و به کارایی و فایرد  مسوولیت می ةهای آن در حوز هزینه و زیرمجموعه
های حقوقی، چه در سطح اقتصاد خرد و چه در سرطح اقتصراد    پذیرش ای  ناریه در ناام

 د. کراشاره خواهیم  ،کالن

 ظاهری نمایندگی نظریۀ حقوقی بررسی

 ریهنظ مفهوم و تاریخی پیشینۀ .1
حقروق نماینردگی    ۀال در زمین قرون وسطا، کام   تاریخی، در پایان دوران ۀاز لحاظ پیشین
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د، کرر  توانست در قراردادهایی که نماینده منعقرد مری   که اصیل می بود  هبه موقعیتی رسید
بره او   . ای  درصورتی بود که اصیل، عمل نماینرده را تنفیرذ نمروده یرا قربال      باشدمسوول 

)نعیمری،   ودیرا نماینرده دارای اختیرار ظراهری بر      ادد میاختیار صریحی بر انعقاد قرارداد 
 (.11، ص1326

هرا و   هرای مختلرف و رشرد شررکت      در جنبره تجاری زندگی  ۀاز قرن هجدهم با توسع
دوم  ۀ. در نیمر یافرت مؤسسات تجاری، حقوق نمایندگی از جهت اهمیت و قلمررو توسرعه   

کراربرد   ؛ از جملره، های جدیدی مطررح شرد   اول قرن نوزدهم اندیشه ۀقرن هجدهم و نیم
 ة، اختیرار گسرترد  ( Undisclosed Principal) حقروق اصریل افشانشرده    (،Estoppelاستاپل )

های تجاری  ال. ای  توسعه خود مبتنی بر ضرورت عامالن و دیگر نمایندگان مشابه در کام 
، 1326)نعیمری،   سرازد  مری اینردگی را مطررح   ترری از نم  ترر و پیچیرده   مفهوم دقیق ،بوده
 .(17ص

کره یکری از    پدید آمدنمایندگی  ةجدیدتری در حوز های دیدگاهرفته  از ای  زمان رفته
عنروان یکری از مصرادیق     وکالت ظاهری نیز )به ۀنمایندگی ظاهری بود. ناری ۀها، ناری آن

ال مطررح شرد )دمرچیلری و همکراران،      در حقروق کرام    نخسرت های ظاهری(  نمایندگی
 برارة . دریافرت ر کشورهای حقوق نوشرته تسرری   دیگ( و سپس به حقوق 727، ص1324

های حقوقی قابل مشاهده اسرت کره در    متعددی در فرهنگ های ریفمفهوم ای  ناریه، تع
ترری  ایر     هریک به عناصر متفاوتی از ای  ناریه اشاره شده اسرت. چنرد نمونره از مهرم    

 ند از:ا عبارت ها ریفتع
 « نمایندگی ظاهری یک مفهوم حقوقی است که به موجب آن )در قراردادهای

نمایندگی( اصیل مسوول اقدامات نماینده است. اگر با فعل یا ترک فعلش ای  عقیده 
و احساس را در شخص ثالثی ایجاد نماید که اقدامات یا سخنان نماینده برای اصیل 

  .(.www.business dictionary.com/definition/apparent- authority.html)« است

  :نمایندگی ظاهری یک مفهوم حقوقی است که به »در تعریف دیگری نیز آمده است
تواند  موجب آن، نماینده باوجود آنکه اختیار واقعی برای انجام امری را ندارد، می

        اصیل را ملزم نماید. اگر اصیل به نماینده دالیل کافی برای اعطای اختیار ارائه 
           عقول و متعارفی بپذیرد که نماینده دارای اختیار نحوی که هر فرد م نماید، به
            ملزم کردن اصیل است و اصیل هیچ اقدامی در جهت ازبی  بردن ای  وضعیت  جهت

« انجام ندهد، ممک  است اصیل به موجب اقدامات نماینده ملزم شود....

http://www.business/
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(www.answers.com/topic/apparent-agency-authority.)در تعریف دیگری  هایت.درن

 خوانیم: می

 «انگاری  واسطۀ قصور و سهل نمایندگی ظاهری، اختیاری است که اصیل عامدا  یا به
، دارای اختیار است اگرچه ای   دهد که شخص ثالثی گمان نماید که نماینده اجازه می

 -www.dictionary.findlaw.com/definition/ apparent)« اختیار واقعا  اعطا نشده باشد...

authority.html.).  

 هینظر تحقق طیشرا یقیتطب یبررس. 2
نویسندگان  از سویشرایط الزم برای تحقق نمایندگی ظاهری تعابیر مختلفی  خصوصدر 

)اسکینی و پرور   ( و712، ص1326( و حاجیانی، 727، ص 1324همکاران ،  )دمرچیلی و
رسد از مجموع تعاریف ارائره   نار می شده است که به مطرح( ای  حوزه 4، ص1321ارشد، 

نماینردگی   ۀرابطر  نبرود  الرف( شده، حداقل وقوع سه شرط برای تحقق آن ضروری باشرد:  
 ج( ؛ی متعار  و منسوب به اصریل وجود ظاهر ب( ؛ظاهری ةحقیقی میان اصیل و نمایند

حقروق   نیت به ظاهر و اقدام بر مبنای آن. در اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث باحس 
نمونره   رایبر  ؛بینی شرده اسرت   کشورهای مختلف نیز شرایط متفاوتی در ای  زمینه پیش

اول اینکره   :ال تحقق سه شرط ضروری است برای تحقق نمایندگی ظاهری در حقوق کام 
یل باید در برابر اشخاص ثالث تااهر نماید کره اختیراراتی را بره نماینرده اعطرا نمروده       اص

ی  معنرا کره منطقرا  گمران     ه اب ،نیت عمل کند دوم اینکه شخص ثالث باید با حس  ؛است
و سروم اینکره    ؛باشرد  دارای اختیار واقعی برای اقدام از جانب اصیل مری  ه،نماید که نمایند

 ) pp. 387-486 ,1980 فریب بخورد و به تااهر اصیل اعتماد نمایرد   شخص ثالث باید واقعا 

Brelsford,.) 
اقردام یرا رفترار     ةایرد از  در ناام حقوقی آلمان نویسرندگان متعرددی   م1122از سال 

اسرکورجیک   از طرر  کره شرروع آن    کردنرد انتقراد  (  ( The Principal's own doingاصریل 
schoordijk)) امریکرایی الهرام گرفتره     -نمایندگی ظاهری انگلیسی ۀکسی که از ناری ؛بود

ی  سال در ناام حقوقی آلمان به جرای اصرل اقردام یرا رفترار اصریل، از اصرل        همبود. از 
تردری  رونرد تصرمیمات     یراد شرد. بره   ( The risk principleعنوان اصل ریسرک ) با دیگری 
 ۀگمان وجود رابطر ها هم به سمت تأکید بیشتر بر کسی که متحمل ریسک شده و  دادگاه

الزم نیسرت ظراهر حتمرا  در     ،نمایندگی را ایجاد کرده است، پیش رفت. مطابق ای  اصرل 
  ةفعل یا ترک فعل اصیل ظاهری ایجراد شرده باشرد، بلکره اگرر ظراهر در محردود        ۀنتیج

http://www.dictionary.findlaw.com/definition/
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پرذیرش   خصروص های اصیل ایجاد شده باشد، برای انتساب به او کرافی اسرت. در    ریسک
موافق و مخالفی مطرح شده است. موافقان معتقدند کره پرذیرش    های اصل ریسک دیدگاه
دهد که بیشتر برر مسروولیت اصریل تأکیرد داشرته       ها ای  امکان را می ای  اصل به دادگاه

مسرروولیت  ،نرد کرره اعمررال ایر  اصررل  کن  امررا مخالفران ایرر  گونرره اسرتدالل مرری   ،باشرند 
 Busch and)نمایرد   یای را برر اصریل ظراهری تحمیرل مر      نشرده  نشرده و کنتررل   مدیریت

Macgregor, 2007, p. 371.) 
حرکرت از   (Reynoldsرینولردز ) نشده اسرت.   فتهدر حقوق انگلستان اصل ریسک پذیر

رفتار یا اقدام اصیل به سمت تجزیه و تحلیل عینی قرارداد را شناسایی نمود. هم قضرات و  
موضروعی کره از   »انرد کره    هم نویسندگان حقوقی در انگلستان ای  مطلب را بیران نمروده  

شود، ای  است که انتاارات معقول و منطقری   کار گرفته می طریق حقوق قراردادهای ما به
ای  روش کامال  متفاوت از اصل ریسک  .«نیت باید مورد حمایت واقع شود اشخاص باحس 

چه ایر    ؛شود نیت حمایت می است. در ای  روش از انتاارات معقول اشخاص ثالث باحس 
  .(Ibid, p. 370انتاارات از رفتار اصیل ناشی شده باشد چه از عوامل دیگر )

رفترار اصریل    خصروص در حقوق اسکاتلند نیز مانند حقوق انگلستان اصل ریسرک در  
عالوه سکوت )تررک فعرل(    شود. به پذیرفته نشده است و همچنان بر رفتار اصیل تأکید می

نمایند. البته برخی از نویسندگان حقوقی در حقوق اسرکاتلند   را از مصادیق رفتار تلقی می
 ،معتقدند که برای اینکه رفتراری ظراهر تلقری شرود     (Blackie) بلکیو  (Reid) ریداز قبیل 

)صاحب حق( باید به روش متعارض و  اصیل ظاهری نخست، :باید چهار شرط را دارا باشد
به ای  معنرا کره بررخال  واقرع وانمرود نمایرد کره دیگرری          ،نماید برخال  حقیقت رفتار

اصیل ظراهری( آگراه باشرد از    در زمان اعمال آن رفتار، صاحب حق ) دوم، ؛اوست  نماینده
بره ایر     ،صاحب حق به دنبال اعمال حقیقت باشدسوم،  ؛اختیار است بدوناینکه نماینده 
 نبرود ادعرای   برایاجازه دادن به اصیل  چهارم کند؛اختیار نماینده استناد  نبودمعنا که به 

 Ibid, p. 367) . اختیار نماینده، مستلزم ورود خسارت به شخص ثالث باشد )
هرای متفراوتی مرنعکس شرده اسرت. در       المللی هم اقدام اصیل بره روش  در اسناد بی 

 Art 14(2): Convention on agency in theالمللری کراال )   کنوانسیون نمایندگی در بیع بی 

international sale of goods (UAC) :1983. (unidroit)) اصرول قراردادهرای    و همچنی  در
 Art 2.2.5(2): The Principles of Intarnational Commercial Contracts))المللی  تجاری بی 

(PICC): 2004.     اشاره شده است که رفتار اصیل باید سبب اعتقاد شرخص ثالرث شرود. در
 Art 3:201 (3) The Principles of European Contract)  اصول حقوق قراردادهای اروپرایی ) 
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law (PECL)(2002).  اعتقراد شرخص ثالرث   در رفتار یا گفتار اصیل باید است که آمده نیز 

 .  کندایجاد 

  هینظر گاهیو جا قلمرو یقیتطب یبررس. 3
شناسرایی   رااصرلی   ةقلمرو نمایندگی ظاهری چهار حروز  خصوصنویسندگان حقوقی در  

هرا    دهد که در برخی از کشورها تمامی ایر  حروزه   های تطبیقی نشان می . بررسیاند کرده
 هرا  آنشرده و در برخری دیگرر تنهرا بعضری از      فته قلمرو نمایندگی ظاهری پذیرعنوان  به

 .  اند  شناسایی شده
اسرتفاده از   .1توانرد در چهرار حروزه اتفراق بیفترد:       طور کلی نمایندگی ظاهری می به

اسرتفاده از   .7 ؛نماینردگی   ۀرابطر  ۀایجراد اختیرار پرس از خاتمر     راینمایندگی ظاهری بر 
ایجاد اختیار در جایی که سابقا  اختیار واقعی وجود داشرته اسرت،    راینمایندگی ظاهری ب

هرا   ده اسرت کره اشرخاص ثالرث از آن    کرر هایی را ایجاد  اما اصیل محدودیت یا محدودیت
استفاده از نمایندگی ظاهری بررای ایجراد اختیرار درجرایی کره اختیرار        .3 ؛آگاهی ندارند

 ۀگسررترش و توسررع  رایهری برراسررتفاده از نماینرردگی ظررا  .4 ؛سررابقی وجررود نرردارد 
 . ((Sealy and Hooly, 2009, p. 121اختیارات

ترری    د، رایر  شقلمرو نمایندگی ظاهری مطرح  خصوصای که در  در میان چهار حوزه
توان در جایی یافت که نماینرده سرابقا  دارای اختیرار واقعری بروده       ها را می و بارزتری  آن

سرفه )در   موکرل، اسرتعفای وکیرل، فروت، جنرون و      برکناریاما به دالیلی از قبیل  ،است
که مؤثر است(، انجام موضوع وکالت و ممتنع یا منتفری شردن موضروع وکالرت،      شرایطی

نمایندگی، اختیار واقعی نماینرده    ۀرابط ۀشود. با انحالل و خاتم نمایندگی منحل می ۀرابط
ده از ایر  انحرالل   اشخاص ثالث و حتری خرود نماینر    گاهیرود. اما ممک  است  ازبی  می

المللری و هرم در    هایی است که هم در اسناد بی  حوزه  از جمله ،آگاهی نداشته باشند. ای 
 توان آن را یافت.   های حقوقی می ناام بیشتر

در قوانی  برخی از کشورها، نماینردگی ظراهری را صررفا  در ایر  شرکل قابرل تحقرق        
وکالررت  ۀکرل علررت انحرالل رابطرر  مو برکنرراریالبتره آن هررم در صرورتی کرره    ؛داننررد مری 

ر دیگر امرا برخری دیگرر از کشرورها      .(714-719، ص1323)نمایندگی( باشد )مهاجریان، 
اند. انگلریس از   های مربوط به نمایندگی ظاهری را هم در ناام حقوقی خود پذیرفته  حوزه
اصرلی نماینردگی ظراهری را     ةکشورهایی است که در قوانی  خود هرر چهرار حروز     جمله
ای  درحالی اسرت کره برر طبرق     ؛ ( Sealy  L.s , and Hooley, Op.cit, p 121است )  فتهپذیر
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  ةمگر درجرایی کره اصریل و نماینرد     ؛شود حقوق کشور هند، نمایندگی ظاهری اعمال نمی
نرد. بنرابرای  در نارام    کنن خود اثبرات  میانمایندگی سابق را   ۀظاهری بتوانند وجود رابط
قلمرو نمایندگی ظراهری پذیرفتره    های مصداقاول از  ضوعو موحقوقی کشور هند، صرفا  د

  .( Ghoenka , 2010, p. 3شده است )
عنوان نماینردگی ظراهری    باناام حقوقی روسیه، اگرچه مفهوم جداگانه و مستقلی  در

قرانون مردنی    121 ةتوان یافرت. در مراد   وجود ندارد، اما نتای  و پیامدهای ای  نهاد را می
شخصری کره   »اسرت:   آمرده نمایندگی، ای  گونه  ۀرابط  ۀعنوان نتای  و آثار خاتم باروسیه 

 ،کنرد(  کند )از آن رجروع مری   نماید، سپس قرارداد نمایندگی را فسخ می اعطای اختیار می
ملزم است به شخصی که به او اختیار را اعطا کرده است و همچنی  به اشخاص ثالثی کره  

 .«نده، اختیاری اعطا شده است، اطالع دهددانستند سابقا  به ای  نمای می
عنروان   خساراتی است کره بره   ۀمسوول کلی ،دکنچنانچه اصیل به چنی  تعهدی عمل ن

p. 66 ( Budylin ,2007 ,عمل او به اشخاص ثالث وارد شده است )   ۀنتیج
 . 

به م، 1111در ناام حقوقی چی ، در مقررات مربوط به حقوق جدید قراردادها مصوب 
قانون  41 ةد. در مادکن  خوریم که به بحث قلمرو نمایندگی ظاهری اشاره می اده برمیدو م

جایی که یک طرر ، قرراردادی را بره نرام اصریل،      »مدنی چی  ای  گونه ذکر شده است: 
نمایرد،   بدون اختیار، خارج از حدود اختیار یا پرس از انقضرای مردت اختیرار منعقرد مری      

ه ایر  شرخص دارای اختیرار اقردام از جانرب اصریل،       کر  چنانچه طر  مقابل گمان نماید
همری    92 ةدر ماد .«شده باید تحت عنوان نمایندگی مؤثر واقع شود باشد، اقدام انجام می

قانونی یا شخصی بجای یک شخص حقروقی   ةدر مواردی که نمایند»خوانیم:  قانون نیز می
شده بایرد   نماید، اقدام انجام یا یک سازمان، قراردادی را خارج از حدود اختیارش منعقد می

بایسرت آگراه    تحت عنوان نمایندگی مؤثر باشد مگر آن که طر  مقابل آگاه باشرد یرا مری   
  ةاپ  نیز مشابه مادقانون مدنی ژ 112 ةماد .«باشد که از حدود اختیارات تجاوز شده است

  .(Yuqing , 2000, pp. 446-447)باشد  قانون مدنی چی  می 41
 ةاشخاص حقیقی و مراد  را دربارة قلمرو نمایندگی ظاهری ،41 ةرسد که ماد نار می به
تروان   ای ، می . باوجودکند می  مطرحاشخاص حقوقی را دربارة  قلمرو نمایندگی ظاهری 92

اسرت کره تمرامی     یهرای  نارام   ناام حقوقی چی  از جملره ده، نمونۀ یادشگفت در هر دو 
چراکره وجره مشرترک هرر      ؛های مربوط به قلمرو نمایندگی ظاهری را پذیرفته است حوزه
اختیاراتش عمرل   ۀاصلی نمایندگی ظاهری ای  است که نماینده خارج از حیط ةحوز چهار

 د چی  پذیرفته شده است.قانون مدنی جدی 92و 41 ةدر هر دو ماد ضوعنماید، که ای  مو
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عمرومی برر ایر  برود کره برا        ةقاعد م،1211از سال  پیشدرناام حقوقی اسکاتلند تا 

کلی از  نمایندگی به دالیلی همچون فوت هریک از طرفی ، اختیار نماینده به ۀانحالل رابط
ای  وضعیت ادامه داشت تا اینکره   .و بحثی از نمایندگی ظاهری مطرح نبود فتر میان می
  ةبرر ایر  قاعرد    ،«Pollok v. Paterson»عنوان  باارزشمند  ةدر یک پروند م1211در سال 
اول اینکره وکیرل    :نفرره دو اسرتثنا مهرم وارد شرد     9یک هیورت قضرات    از سویعمومی 

، و باشرد  )نماینده( مستحق تکمیل و اجرای جزئی معامالت صر  نار از مرگ اصریل مری  
نیت نیز اجرازه داده شرد بره تکمیرل اقردامات وکیرل        وم اینکه به موکل )اصیل( باحس د

اعرم از   ،درجایی که او از مرگ وکیل )نماینرده( آگراهی نداشرته اسرت     ؛)نماینده( بپردازد
اینکه ای  اقدامات در زمان فوت وکیل شروع شده باشد یرا پرس از آن. اگرچره قضرات در     

اهلیت روانی و یا فروت   نداشت همچون  ضوعاتیبر مو افزون دند کهکرای  پرونده پیشنهاد 
امرا   ،تواند پس از ورشکستگی اصریل هرم ادامره یابرد     هریک از طرفی ، اختیار نماینده می

اخیر با قانون ورشکستگی جدید در حقوق اسکاتلند لغرو شرده اسرت     ضوعاحتماال  ای  مو
((Busch and Macgregor, 2007, p. 364) . 

پرذیرفت کره    7222جوالی  12وانی نیز قانون مدنی جدیدی را در تاریخ جمهوری لیت
االجرا شرد. ایر  قرانون از نارر مقرررات مربروط بره         الزم 7221ای  قانون در اول جوالی 

 م1113لوئیزیانرا در سرال     گذاری قانون ةقو ه از سوینمایندگی شبیه مقررات پذیرفته شد
نمایرد   حقوق اشخاص ثالث تأکید بیشتری می . ای  قانون جدید بر اهمیت حمایت ازاست

د. در بحرث قلمررو   کنر   صراحت و با تفصیل بیشتر بیان مری  و بحث نمایندگی ظاهری را به
در  کره  ،72179 ةنخسرت مراد   ؛شویم می روبرونمایندگی ظاهری در ای  قانون با سه ماده 

اما با روشری کره    ،اگر اقدام نماینده از حدود اختیارش تجاوز نماید»خوانیم:  می آن 1بند 
مجراز    شخص ثالث بر اساس یک تصور منطقی گمان نماید که او قرارداد را با یک نماینده

د، مگرر در مرواردی کره    کنر   نماید، ای  قرارداد اصیل را ملزم می )دارای اختیار( منعقد می
دانسته که نماینده خارج از حدود اختیارش عمرل   دانسته یا باید می طر  دیگر قرارداد می

 (.Klimas, 2001, p. 4)« کرده است
 ۀرابطر  ۀبره خاتمر  ای  ماده  یکیافت. در بند  72131 ةتوان در ماد مصداق دیگر را می

قلمرو نمایندگی ظاهری پرداخته  های صداقبه یکی دیگر از م 3و در بند  ،نمایندگی اشاره
با انقضرای مردت    -1یابد:  نمایندگی در موارد زیر خاتمه می». مطابق ای  ماده تشده اس
ای  با انحالل شخصریت حقروقی   -4با استعفای نماینده  -3با فسخ آن توسط اصیل  -7آن 

ای که نمایندگی به آن اعطا  با انحالل شخصیت حقوقی -9که نمایندگی را اعطا کرده بود 
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برا فروت    -2عالم قضایی عدم اهلیت او یرا مفقرود شردن او    با فوت اصیل یا ا -6شده بود 
 .«نماینده یا اعالم قضایی عدم اهلیت او یا مفقود شدن

توانرد علیره اشرخاص ثالرث متعرار  و معقرول مرورد         نمایندگی نمری  ۀخاتم: »3بند  
 نمایندگی آگاهی داشته باشرند  ۀرابط  ۀباید از خاتم ها می ن استفاده قرار گیرد مگر آن که آ

 .«اما به دلیل عدم توجه آگاه نشده باشند
حقوق و تعهدات ایجادشرده ناشری از   »خوانیم:  می 7در بند  72142 ةهمچنی  در ماد

بایسرت   نمایندگی آگاهی داشته یا مری   ۀاقدامات نماینده قبل از زمانی که نماینده از خاتم
نمایرد. ایر     ثالث ملزم میمقام او را در ارتباط با اشخاص  آگاهی داشته باشد، اصیل و قائم

نمایندگی آگاهی داشته یا باید آگاهی داشرته    ۀقاعده در مواردی که اشخاص ثالث از خاتم
بنابرای  مطابق قرانون مردنی لیتروانی     .( Ibid, pp. 11-12« ) باشند، قابل اعمال نخواهد بود

نمایندگی و  ۀرابط ۀقلمرو نمایندگی ظاهری مخصوصا  در بحث خاتم های زمینهنیز بیشتر 
 پذیرفته شده است.  تحاصر بههمچنی  تجاوز از حدود اختیارات، 

 یظاهر یندگینما یۀنظر یاقتصاد یبررس

 اقتصاد و حقوق تاریخی پیشینۀ. 1
 نارام  ۀواسرط  به فعاالن اقتصادی و دولت نمیا و دولت اجزای درون اقتصادی روابط تنایم

 گیرد.   صورت می مقررات و قوانی  قالب در و حقوقی
 پیامردهای  .و غیرره  سیاسری، فرهنگری   هرای  حروزه  در قروانی   بیشرتر T دیگر از سوی

 برا  قروانی   کند می اقتضا بهینه گذاری بنابرای  قانون .دارند غیرمستقیم و مستقیم اقتصادی

  .گردند تصویب و تدوی  ها آن پیامدهای اقتصادی از آگاهی
( (Ronald Coase کروز  معررو   ۀمقال به اقتصاد و حقوق به مربوط مطالعات آغازی  ۀنقط

برازمی  (The Problem of Social Cost« )اجتماعی ۀهزین ۀمسول»عنوان  م با1162 سال در
پروزنر   ریچرارد  قاضری  از سوی حقوق و اقتصاد مباحث گسترش در ثرؤم گام دومی  . گردد
(Rechard Posnerو ) حقروق  اقتصرادی  تحلیرل »معرو   کتاب انتشار از پس» (Economic 

Analysis of Lawپدیرد  م 1112 و 1122 هرای  دهره  طری  .برداشته شرد  م1123 سال ( در
 موجب اقتصادی های گذاری و سیاست حقوقی تصمیمات های حوزه در واقعی نیازهای آمدن

حقوق و اقتصاد در بسریاری   ۀباشد و رشت داشته چشمگیری حوزه رشد ای  ادبیات که شد
 سیس شود.أمعتبر جهان تهای  از دانشگاه
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 ثرؤمر  عوامل اقتصرادی ( گذاری فارغ از مالحاات اقتصادی در جهان امروز، دیگر قانون

 شرود. ایر    رسمیت شناخته نمری  به) قانون از حاصل اقتصادی پیامدهای و قانون کارایی در

 قرانون  بهینگری  معیرار  را اقتصادی کارایی می أت برخی رویکردها که است حدی تا گرایش

 لروازم  بره  توجره  برا  نیرز  اقتصرادی  های از سیاست اند و از سوی دیگر بسیاری معرفی کرده

  (7-3، ص1322د )قاسمی، شو  تصویب می نیاز مورد حقوقی

 هزینه حداقل اصل اساس بر ظاهری نمایندگی نظریۀ تحلیل. 2
آثرار   ةهرای مختلرف دربردارنرد    گونه که مطرح گردید، وضع بیشتر قوانی  در حروزه  همان

 کرارایی  در ثرؤمر  بررسی عوامرل اقتصرادی  مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی است. بنابرای  

 آن ضروری است. از حاصل اقتصادی پیامدهای و قانون
هررای اقتصررادی بررا تکیرره بررر عنصررر کررارایی اقتصررادی   هررا و بررسرری تحلیررل ةعمررد

Economic) Efficiencyها و کمبودهرا  محدودیتگیرد. کارایی یعنی با توجه به  ( صورت می، 
 . دست آید بهنحوی از امکانات موجود استفاده شود که باالتری  میزان مطلوبیت  به

سازی و اصل حداکثری در قواعد حقوقی است. به عبرارت   ادبیات اقتصادی بیانگر بهینه
شرود کره مجمروع منرافع آن      ای کارآمد تلقری مری   حقوقی ةبه لحاظ اقتصادی قاعد ،بهتر

   .(13-14، ص1321های آن باشد )حبیبی،  مجموع هزینه بیشتر از
بحرث حرداقل    ،نماینردگی ظراهری   ۀناریر  ةتری  تحلیل اقتصادی مطرح در حوز مهم
 از سروی اخیرر، عمردتا     ۀمبنرایی کره در چنرد دهر     .اسرت  ( ( The Least – Costهزینره  
اری از شرده و در آثرار بسری   وارد خصروص حقروق نماینردگی     هحقروق و بر   بهدانان  اقتصاد

. ای  مبنا بره تجزیره و تحلیرل قواعرد مسروولیت و      استنویسندگان حقوقی قابل مشاهده 
پرردازد. در دنیرای امرروز، اقتصراد دارای      تعیی  شخص مسوول از دیردگاه اقتصرادی مری   

هاست. ای  اثرگذاری به حدی است که نقرش غیرقابرل انکرار     حوزه همۀوی ه در  یجایگاه
 گذاری است. ها، قانون  از جمله ای  حوزه ؛توان نادیده گرفت یاقتصاد را در حقوق نیز نم

های  بر اینکه از نشانه افزون ،وضع قوانی  و مقررات عادالنه، کارآمد، مطلوب و اقتصادی
هرای   شرود، موجرب بهبرود و گسرترش فعالیرت       مری  شمردهیک کشور  ۀپیشرفت و توسع

 د.گرد  تجاری و اقتصادی هم می
با ایر    ؛اقتصادی مورد توجه در ای  خصوص، بحث حداقل هزینه استاز جمله اصول 

ای باشند که حداقل هزینه را بره   گونه شوند باید به تعبیر که قوانی  و مقرراتی که وضع می
نیست. اصل  امسوولیت نیز از ای  امر مستثن ة. حوزکنندلحاظ اقتصادی به جامعه تحمیل 
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The Least - Cost - Avoiderکننده با حداقل هزینه ) اجتناب
هرای اصرل    ( یکی از زیرشاخه 

را شرود. ایر  اصرل     حداقل هزینه است که در مباحث مربروط بره مسروولیت مطررح مری     
تحلیرل حقروقی و   »در کتراب   (Guido Calabresiگیردو کاالبرسری )  نخستی  برار قاضری   

 Guido, The Cost of Accidents: A Legal and Economic 1970) «حوادث ۀاقتصادی هزین

Analysis, کرمطرح  م1122( در سال( دWells Orrick, 2013, pp. 821-822).   برای توضریح
 ای  اصل الزم است مفروضاتی را بیان نماییم از جمله:

 است هایی  هزینه دربردارندة اصوال  قرارداد یک انعقاد و افراد میان توافق حصول. 
  در، دیرده  خسرارت  و زننرده  خسرارت  یرا  قررارداد  یرک  طررفی   که است ای  بر فرض 

 رسراندن  حداقل به ها آن هد  و هستند معقولی شخصی نفع دنبال به خود تصمیمات
 .(Rossato 1994, p. 1 ) است انتاار مورد مطلوبیت ساخت  حداکثر و خسارت

 هزینره  حرداقل  برا  کننرده اجتنراب  اصرل  توضریح  بره ، هرا  فررض  ایر   گرفت  درنار با
 .پردازیم می

شود که خسارات وارده حذ  خواهد شد اگر هریرک از   در مواردی اعمال میای  اصل 
دیده اقدام به پیشگیری از وقوع آن بنماینرد. در چنری  شررایطی     زننده یا خسارت خسارت

پرذیر اسرت، مسروولیت برر کسری       که برای هردو طر ، پیشگیری از وقوع خسارت امکران 
او متضم  کمتری  هزینه باشد. مهرم  شود که پیشگیری از وقوع خسارت برای  تحمیل می

مثرال اگرر    رایدیده و یا حتی شخص ثالثی باشد. ب زننده، زیان نیست که ای  شخص زیان
 بیسرت دیده برا پرداخرت    دالر بتواند جلوی وقوع خسارتی را بگیرد و زیان دهزننده با  زیان

نرده برا حرداقل    کن دالر بتواند از وقوع همان خسارت جلوگیری نماید، مطابق اصل اجتناب
از وقروع   دتوانر  کمتری می ۀچراکه او با پرداخت هزین؛ زننده باید مسوول باشد هزینه، زیان

  .(Shavell, 2004, p. 198) کندای  خسارت جلوگیری 
کننده با حداقل هزینه را در بحث نماینردگی ظراهری    نویسندگان، اعمال اصل اجتناب

( را از سرمت نماینردگی   Aخرود )  ة)اصریل ظراهری( نماینرد    Pدهند.  با مثالی توضیح می
هرای   قررارداد  Pبه نمایندگی از  Aدهد. کمی بعد  کند، اما به دیگران اطالع نمی می برکنار
از ای  امر آگاهی داشرت کره    xنماید.  منعقد می zو  x ،yفروش کاال را با اشخاص  ۀجداگان

A ةنمایند P قرارداد منعقده برا   خصوصدر اه نبود. برکناری او آگاما از  ،بوده استy   ،نیرز
A  سند کتبی اعطای نمایندگی را که به امضایP    رسریده برود، برهy   و خرود را   دادنشران

وجرود   Aاعطرای اختیرار بره     ۀ، بدون اینکه سابقzشخص  بارة.اما درکردمعرفی  P ةنمایند
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هستم و از ای  طریق اقردام   P ةگوید که م  نمایند می zطور شفاهی به  او به داشته باشد،

 ،شرود  مطررح مری   پرسش که در اینجرا نماید.  می Pبه نمایندگی از  zبه انعقاد قراردادی با 
 دارند یا خیر؟ P قرارداد معتبری علیه  zو  x، yای  است که آیا 

امرا   ،معتبرر هسرتند   yو  xبرا   شده ردادهای منعقدااز دیدگاه نویسندگان ای  حوزه، قر
، بررسری و کنتررل اختیرار    yو xبرا   شده چراکه در قرارداد منعقد ؛گونه نیست ی ا zقرارداد 
یا تغییر حدود اختیرارات   او برکناریاما  ،عنوان نماینده معرفی شده ای که سابقا  به نماینده

ای که دارای سند کتبی اعطای اختیار اسرت، بررای    یا نماینده ،او به اطالع دیگران نرسیده
اشخاصری   نماینده را به برکناری( Pتر است از اینکه اصیل ظاهری ) نهاشخاص ثالث پرهزی
اند، اطالع دهد و یا سند اعطای نماینردگی را از   داشته آگاهینمایندگی  ۀکه از وجود رابط

مسوول دانست  اصیل ظاهری و تحمیرل  زمینه سابق پس بگیرد. بنابرای ، در ای   ةنمایند
گونره   ایر   zقررارداد   خصروص کمتری در پی خواهد داشت. امرا در   ۀمسوولیت بر او هزین

کرار   هست یا خیرر بره  P  ةنمایند Aدقت و توجه کافی را برای تشخیص اینکه آیا  zنیست. 
 ۀاز حیط ضوعبر اینکه ای  مو افزونبسنده کرده است.  Aنبرده و صرفا  به اظهارات شفاهی 
نمایندگی کاذب یا مفروض )تاراهر بره    صادیقو از م 1بحث نمایندگی ظاهری خارج است

Supposed agency or falsus Procurator) نمایندگی (
 ۀباشد، به لحاظ اقتصرادی هزینر   ( می 

آگراه  ای که اصیل ظراهری بررای    هزینه ،د. به عبارت دیگرکن  بیشتری بر اصیل تحمیل می
ای  سیار بیشتر از هزینهب ،باید بپردازد Aمشتریان بالقوه خود از نماینده نبودن  همۀ کردن

توانست با یک جستجوی ساده از اصیل، از حقیقت امر  ( میzخواهد بود که شخص ثالث )
 .(Rasmuse, 2004, pp. 116-117آگاهی یابد )

دیرده   زننده )اصیل ظاهری( و زیان در بحث نمایندگی ظاهری نیز ما با دو شخص زیان
ده نموو بر اساس آن اقدام  کردهشده اعتماد  ایجاد ِ  ظاهر  نیت که به )شخص ثالث باحس 

 ۀهستیم. مطابق یک تحلیل اقتصرادی، از میران سره طرر  درگیرر در ناریر       روبرواست( 
نمایندگی ظاهری، مسروول دانسرت  اصریل ظراهری بررای مراقبرت و پیشرگیری از ورود        

بره   خواهد داشت. بنابرای  اگر اصریل ظراهری   خسارت به دیگران، کمتری  هزینه را دربر
نیت( عمل ننماید، مسوول جبرران   حس  رسانی به اشخاص ثالث با خود )اطالع ۀای  وظیف

                                                           
. برای تحقق نمایندگی ظاهری، از جمله شرایط اصلی و ضروری، وجود ظراهری متعرار  و منسروب بره     1

به نماینده نماید؛ به عبارت دیگرر نقرش محروری و اصرلی را در     اصیل است که داللت بر اعطای اختیار 
ایجاد ظاهر، اصیل برعهده دارد، درحالی که در نمایندگی کاذب یا مفروض، اصیل در ایجاد ظراهر هریچ   

 کند.   نقشی ندارد و ای  نماینده است که تااهر به نمایندگی می
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جبرران   ةترری  شریو   آید و کامل خساراتی خواهد بود که از ای  رهگذر به دیگران وارد می
پایبنردی بره تعهرداتی اسرت کره نماینرده از جانرب او در برابرر          خصوصخسارت در ای  

 ست.اشخاص ثالث برعهده گرفته ا
قراردادهای نمایندگی از جمله قراردادهایی هستند که با توجره بره اهمیرت و کراربرد     

خصروص   هرا بره   ای که در دنیای تجاری اقتصادی امروز دارند، در بسیاری از حوزه گسترده
ند. اگر بنا باشد که در تمرامی ایر  قراردادهرا، اشرخاص     شو  های تجاری، استفاده می حوزه

کشرف حقیقرت باشرند، ایر  امرر مسرتلزم        اعتماد نکنند و به دنبالثالث به ظاهر موجود 
بسیار خواهد بود که برا اصرل سررعت در تجرارت هرم مغرایرت دارد.        ۀصر  وقت و هزین

جو نیز بتوانند به اطالعات صحیحی از حردود   و عالوه معلوم نیست که با تحقیق و جست به
تواند بدون صر  وقت و هزینه  ل میاختیارات نماینده پی ببرند. ای  درحالی است که اصی

د. لرذا معقرول و   کنر ده آگاه نطور دقیق اشخاص ثالث را از حدود اختیارات نمای بسیار و به
 منطقی است که او را مسوول بدانیم.

 خرد سطح در ظاهری نمایندگی ۀنظری پذیرش اقتصادی مزایای. 3
معتقدنرد کره مفهروم    ، Becker) )بکرر   مخصوصا  ،دانان و اقتصاددانان مکتب شیکاگو حقوق

هرای فرردی و    تنها رفتارهای اقتصادی، بلکه تمام رفتارهرا و فعالیرت   نه« انسان اقتصادی»
 کند. در ای  زمینه را توجیه می شده اتخاذ های تصمیم

ها بزرگ باشند یا کوچک، معمرولی باشرند یرا غیرمعمرول،      مهم نیست که ای  تصمیم
اطفی و احساسی باشند. همچنی  مهم نیسرت کره گیرنرده    یا حتی عو ارادی یا غیرارادی 

بازرگان باشد یا یرک   ،ای  تصمیمات فقیر باشد یا غنی، زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان
گونه که برای کاال یا خدمات مادی، بازار، قیمت، عرضه و تقاضا وجرود   شخص عادی. همان

وجرود  « برازار و قیمرت فرضری   »نروع   ها و رفتارهای غیربازاری هم یک برای فعالیت ،دارد
حرداکثر رسراندن رفترار، قروانی       دارد. در ای  راستا فروضی همچون انتخاب عقالیری، بره  

طور کلی قواعد مربوط به برازار در اقتصراد خررد،     به مربوط به عرضه و تقاضا، تعادل بازار و
د. یکری از  شرو  یهای انسران اسرتفاده مر    برای تجزیه و تحلیل بسیاری از رفتارها و فعالیت

اصول اساسی اقتصاد خرد ای  است کره در صرورت کراهش قیمرت، تقاضرا افرزایش پیردا        
خواه ای  افزایش مربروط بره    ؛شود کند و برعکس افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا می می

قیمت یک کاالی مادی در بازار یا افزایش مدت زمان انتاار در مطرب پزشرک باشرد کره     
باعث کاهش تقاضا بررای خردمات    شده، شمردهخدمات پزشکان  ةشد جزئی از قیمت تمام

   .(Becker, 1998, pp. 6-10 د )گرد آنان می
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قواعد نماینردگی کشرورها موجرب کراهش      ةنمایندگی ظاهری در حوز ۀپذیرش ناری

شود و برا   ها، افزایش کارایی اقتصادی و رفاه اجتماعی برای اصیل و شخص ثالث می هزینه
نماینردگی در   ةافرزایش تقاضرا بررای اسرتفاده از نهراد پراسرتفاد       ۀزمینر ها،  کاهش هزینه

تری  مزایای پذیرش ای  ناریه برای اصیل  . مهمیدآ معامالت تجاری و اقتصادی فراهم می
 ند از:ا و شخص ثالث به تفکیک عبارت

 طور که مطرح گردید حصول توافق میان افراد و انعقاد یک قرارداد اصروال    اصیل. همان
هایی است. بنابرای  انحالل رابطۀ نمایندگی و تعیی  نماینردة دیگرر     بردارندة هزینهدر

های مجدد برای  برای انجام معامالت و اقدامات نمایندة جدید، مستلزم پرداخت هزینه
جرایی کره    باشد. از طر  دیگر در صورت نپذیرفت  ای  ناریه، از آن اصیل ظاهری می

ملرزم بره جبرران خسرارات وارده بره شرخص ثالرث        ظاهر منسوب به اصیل اسرت، او  
(  کننده به ظاهر( و نماینده )در صورت ناآگاه برودن از نبرود رابطرۀ نماینردگی     )اعتماد

های دادرسی را نیرز بایرد افرزود کره درمجمروع بررای        ها پرداخت هزینه است. به ای 
 ها را در پی خواهد داشت. اصیل، افزایش هزینه

   ناریه برای شخص ثالث نیز دارای کارایی بسیاری است. با شخص ثالث. پذیرفت  ای
شود و نتیجۀ اعتمرادی را   پذیرفت  آن انتاارات شخص ثالث از قرارداد نیز حاصل می

که به ظاهر داشته است، خواهد دید. از طر  دیگر، اگر ای  ناریه را نپذیریم، شخص 
که اقامۀ دعوا نمایرد. طررح   ثالث برای جبران خسارات وارد به خود، ناگزیر خواهد بود 

دعوا صر  نار از اتال  وقت و مغایرتی که با اصل سرعت در تجرارت دارد، پرداخرت   
نحرو قابرل تروجهی     ها به های دادرسی را دربر خواهد داشت. پرداخت ای  هزینه هزینه

دیرده )شرخص ثالرث( اسرت، کراهش       جبران خسارت کاملی را که مورد انتارار زیران  
ای کره نارام جبرران خسرارت ناکارآمرد باشرد و        های حقوقی در نااموی ه  دهد؛ به می
دیده جبران نشود. تأخیر در اجرای آرای  طور مطلوب و کامل خسارات وارده به زیان به

وی ه اگر از زمان طرح دعروا ترا    محاکم نیز اثر جبران خسارت را کاهش خواهد داد؛ به
ه در ای  صورت جبران خسارت شده محاسبه نگردد، ک زمان پرداخت، سود مدت فوت

 نحو مطلوب و مورد انتاار انجام نشده است. به

 کالن سطح در ظاهری نمایندگی نظریۀ پذیرش اقتصادی مزایای. 4
بره   ،می  نمودهأگیری ای  نهاد، منافع جامعه را ت کار اقتصاد کالن نیز پذیرش و به ةدر حوز

گردش سریع کاال و خردمات و ثرروت    تقویت بازار و تسهیل و تسریع در انجام معامالت و
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. از طر  دیگر پذیرش آن موجب افزایش امنیت روانی طرفی  و انجامیددر جامعه خواهد 
مردت، مسرتلزم امنیرت معرامالت و      شود. ثبات اقتصادی طروالنی  می اعتماد آنان به ظاهر

هاسرت، در ایر  صرورت اسرت کره اشرخاص بره انعقراد          گی آنپرهیز از انحالل و گسسرت 
برازار از رکرود خرارج     ،مردت اعتمراد کررده    وی ه قراردادهای طوالنی قراردادهای تجاری به

بلکره در زمران اجررای     شود، میها محدود ن خواهد شد. امنیت معامالت به زمان انعقاد آن
و رسریدن بره عروض مرورد      قرارداد تا تحقق نتیجه نیز طررفی  بایرد از احسراس امنیرت    

ها و خسرارات وارده بره    کاهش هزینه هبرای ، پذیرش آن ب افزوننارشان برخوردار باشند. 
درنهایت به افزایش تقاضرا در اسرتفاده از نهادهرای واسرط در معرامالت      و  ،طرفی  قرارداد

 .انجامیدکارایی اقتصادی خواهد و جامعه 

 جهینت
نمایندگی و یکی از اقسام آن است و در برابرر   ةحوزنمایندگی ظاهری یک مفهوم حقوقی 

گونه نمایندگی یرا اختیراری اسرت کره در آن      گیرد و آن نمایندگی )اختیار( واقعی قرار می
ظراهری را   ،اعم از عمدی یا غیرعمردی  ،اصیل ظاهری با اقوال یا افعال یا ترک افعال خود

 ۀوجرود یرک رابطر    از ینروع  بره که ایجاد نماید یا اجازه دهد که چنی  ظاهری ایجاد شود 
ای  درحالی کره چنری  رابطره    نشان دارد؛ظاهری   ةن اصیل ظاهری و نمایندمیانمایندگی 

 –نیرت  حسر   وجود ندارد. در چنی  شرایطی چنانچه شخص متعرار  و معقرولی برا   واقعا  
ده ش ایجاد به ظاهرِ –تقصیر و قصور در تحصیل علم نبودو  یتواقع آگاهی نداشت  ازیعنی 

اعتماد نماید و بر مبنای آن اقردام کنرد، اصریل ظراهری قانونرا  مسروول اجررای تعهردات         
اسرت. بررای    اصریل   ةکه او نماینرد  ودظاهری خواهد بود تا حدودی که وانمود ش ةنمایند

 ،های حقوقی مختلف شرایط متفاوتی مطرح شرده اسرت   تحقق ای  نوع نمایندگی در ناام
 ۀفقردان رابطر  اول، رسرد:   نارر مری   تحقق آن ضرروری بره   اما حداقل وقوع سه شرط برای

وجود ظاهری متعار  و منسوب به دوم،  ؛ظاهری ةنمایندگی حقیقی میان اصیل و نمایند
نیت به ظاهر و اقدام برر مبنرای    اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث باحس ؛ سوم، اصیل

که ای  نوع نماینردگی در  دهد  های تطبیقی نشان می بررسی ،آن. از حیث قلمرو و جایگاه
صرراحت   بره کشورهای دنیا  بیشترال و حقوق نوشته و در قوانی   هر دو ناام حقوقی کام 

 گردد. نمایندگی افزوده می ةروز بر کاربردها و قلمروهای آن در حوز به روز ،دهشمطرح 
صرراحت ایر  ناریره در قواعرد نماینردگی       بهدر ناام حقوقی ما که ای  درحالی است 

مرواد قرانونی را برر    عضری  انرد ب  دهکراگرچه برخی از نویسندگان تالش  ؛ح نشده استمطر
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های حقوقی، وجود کارایی اقتصرادی ایر     بر تحلیل افزوناساس ای  ناریه تحلیل نمایند. 

خرود مزیرت دیگرری بررای      ،چه در سطح اقتصاد خرد و چه در سطح اقتصاد کرالن  ،نهاد
تری  تحلیل اقتصادی مطرح در خصوص  است. مهمهای حقوقی  پذیرش صریح آن در ناام

آن در بحررث مسرروولیت، یعنرری اصررل   ۀایرر  ناریرره، اصررل حررداقل هزینرره و زیرشرراخ  
اصریل،  ) ن سره طرر  درگیرر در ایر  ناریره     میرا کننده با حداقل هزینه است. از  اجتناب

 ةمسوول دانست  اصریل و پایبنردی او بره تعهرداتی کره نماینرد       (،نماینده و شخص ثالث
هری از جانب او پذیرفته است، کمتری  هزینه و خسارات را هم برای طرفی  قررارداد و  ظا

 هم برای جامعه خواهد داشت.  
به افزایش تقاضا برای اسرتفاده از نهراد نماینردگی در     ،ها و خسارات کاهش ای  هزینه

و بره تسرهیل و تسرریع انجرام معرامالت،       انجامیرد معامالت تجراری و اقتصرادی خواهرد    
مدت و خرروج اقتصراد از رکرود کمرک شرایانی       گذاری و انعقاد قراردادهای طوالنی ایهسرم

. برا درنارر   کررد نیرز بررآورده خواهرد    را خواهد نمود و انتاارات متوقع طرفی  از قرارداد 
 :شود پیشنهاد می ،گرفت  مجموع مزایای حقوقی و اقتصادی ای  ناریه

 های خاصی در ای  حوزه، الزم  تحلیل با توجه به نبود مقررات صریح و انجام نشدن
وی ه کاربردهای جدید آن در  های تطبیقی پیرامون ای  ناریه و به است بررسی

تر و  ها امکان آشنایی دقیق های مختلف نمایندگی افزایش یابد. ای  بررسی حوزه
 آورد. تری را در خصوص مباحث جدید حقوقی فراهم می جامع

 شود  د در پذیرش ناریۀ نمایندگی ظاهری، پیشنهاد میبا توجه به وجود مزایای متعد
های  وی ه در حوزه ها به که یکی از اقسام جدید و کاربردی نمایندگی -که ای  ناریه
صراحت در ناام حقوقی ما  و آثار و احکام خاص مربوط به آن، به -باشد تجاری می

 ها مطرح شود. همانند دیگر ناام
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