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 مقدمه. 1

افزون گسترش روز ؛آنچه امروز با آن روبرو هستیم

المللی است. از تجارت در عرصه داخلی و بین

های اقتصادی در ناپذیر فعالیتاجتناب ملزومات

عصر حاضر، انجام مبادالت در فواصل مكانی قابل 

در  خصصیـردن از دانش تـتوجه و نیز بهره ب

های متنوع بازرگانی است. از این رو اشخاص زمینه

جهت رفع حوائج تجاری خود و جلوگیری از ایراد 

جویی در خسارات مالی و نیز به منظور صرفه

ی خویش، به دنبال بكارگیری های تمام شدههزینه

نمایندگان باشند. این قسم از نمایندگان تجاری می

بال مذاکره و در راستای وظایف خود عمدتا به دن

االصول باشند و علیانعقاد قرارداد برای اصیل می

باعث امر گردند. این شخصا طرف قرارداد واقع نمی

و نیز رویه های حقوقی گردیده است که در سیستم

تجاری توجه چندانی به تعهدات شخصی نماینده 

در یده و تجاری در مقابل شخص ثالث مبذول نگرد

پیشینه تحقیق وجود فیمابین خصوص رابطه 

نداشته باشد. در این مقاله تعهدات نماینده تجاری 

دو سیستم در مقابل اشخاص ثالث در فقه امامیه و 

ای از سیستم حقوق به عنوان نماینده) حقوقی ایران

ی نمایندهبارزترین به عنوان )و انگلیس  (،نوشته

مورد بررسی قرار گرفته  (سیستم حقوق عرفی

 است.
 

 ات اخالقی. مالحظ2

تالش گردیده است در مقاله پیش رو اصول اخالقی 

 و علمی تحقیق بطور کامل رعایت گردد.

 

 ها. مواد و روش3

و  بوده یلیتحل یفیتوصبر اساس روش مقاله این 

و  یااز روش کتابخانه ی اطالعاتگردآور یبرا

 استفاده شده است. یبردارشیف

 

 ها. یافته4

فقه و قوانین، تعهدات  رغم اینكه تاکنون درعلی

نماینده تجاری در برابر ثالث مورد بررسی و توجه 

توان چهارچوبی از وظایف را قرار نگرفته است، می

بایست از برای وی ترسیم نمود. وظایفی که می

 سوی نماینده رعایت گردد.
 

 . بحث۵

با -در بستر وکالت تجاری در فقه عموما نماینده 

 -(115، 1410)مروارید، تعبیر استنابه در تصرف 

تا  قابل بررسی است. اگرچه در قانون تجارت

حدودی به مصادیق نمایندگی تجاری پرداخته شده 

است، ولی تعریفی فراگیر از این اصطالح حقوقی 

برای سرو  گذارتنها تالش قانون گردد.یافت نمی

سامان دادن به بالتكلیفی حاصل شده، الیحه 

میسیون قضایی و مصوب ک 06/10/1396تجارت 

باشد که طی آن مبحث حقوقی مجلس می

ای به عنوان نمایندگی تجاری اختصاص جداگانه

یافته است. در عین حال در دکترین حقوقی نیز 

برخی، نماینده  نظرات متفاوتی ارائه گردیده است.

تجارتی را شامل قائم مقام تجارتی و سایر 

تجارتخانه )جعفری نمایندگان تجارتی صاحب 

نیز دامنه  ( عنوان؛ و برخی724، 1368لنگرودی، 

 (.336، 1389دانند )نعیمی، مصادیق را فراتر می



 167 / نیازی و همكاران                                                            وظایف نماینده تجاری نسبت به شخص ثالث در فقه ...

 
 

 در حقوق انگلیس نیز تعاریف از نمایندگی تجاری

متعدد بوده وحتی برخی نویسندگان ارائه تعریف 

دانند )رایدر و گریفیت، واحد را تقریبا ناممكن می

از ثالث نیز شخصی است که  . منظور(61، 2012

در راستای وظایف نمایندگی، طرف نماینده تجاری 

گیرد و با او )طرف مذاکره واقع شده و یا( می قرار

 نماید. در حقوق انگلیس نیزمیقرارداد منعقد 

ه ـلث شخصی تعریف شده است کشخص ثا

ی تجاری به روابط قانونی با ی نمایندهبواسطه

شود )موندای، وارد میاصیل و به طرفیت وی 

2016 ،26). 

گردد اما آنچه در این مبحث بطور خاص مطرح می

وجود تعهد  پاسخ به این سوال اساسی است که آیا

برای نماینده تجاری در مقابل شخص ثالث قابل 

تصور است؟ در صورت وجود، این تعهدات شامل 

نظران به این گردد؟ غالبا صاحبچه مواردی می

اند و در خصوص مسئولیت نمودهموضوع ورود ن

)ونه تعهدات( وکیل در برابر ثالث، این نظر ابراز 

ولیت ـمسئدم وجود ـع گردیده است که اصل بر

این نظر  . مبنای(20، 1397)یزدانیان،  باشدمی

عمدتا بر این پایه استوار است که وکیل صرفا مامور 

به مذاکره و انعقاد قرارداد بوده و شخصا یكی از 

های گردد. حتی در نظامطرفین عقد محسوب نمی

پیشرفته همچون انگلیس نیز این اصل بر حقوقی 

سیدل، ) همین مبنا مورد پذیرش قرار گرفته است

نگاهی رسد با نظر میحال به  (. با این513، 2014

بعنوان نهادی شبه -جامع به روابط نماینده تجاری 

و شخص ثالث، این اصل قابل بازنگری  -التیوک

باشد. اگر اخالق، انصاف و اقتضائات تجاری پا در 

نماینده ی هاتوان تعهدات و مسئولیتمی میان نهند

ای کلی نسبت به شخص ثالث را در شمایل قاعده

ای که بر مبنای آن نماینده قاعدهترسیم کرد. 

تجاری در برابر شخص ثالث در راستای یک اصل 

کلی، و نه در قالب یک استثنا؛ ملزم به رعایت 

ای و اخالقی گردد. در یک اصولی حقوقی، حرفه

توان تعهدات نماینده تجاری بندی کلی میتقسیم

را به دو بخش تعهدات قراردادی و تعهدات 

که عموما  ک کرد. تعهداتیغیرقراردادی تفكی

بواسطه توافقات فیمابین نماینده تجاری و ثالث 

گردد در دسته اول قرار برای نماینده ایجاد می

جاری را نیز ـدات نماینده تـتعه رـگرفته؛ و سای

غیرقراردادی جای داد. ی تعهدات توان در زمرهمی

قراردادی نماینده تجاری در برابر تعهدات غیر

توان از دو منظر بررسی نمود. نیز می شخص ثالث را

سو تعهدات عامی که برای کلیه نمایندگان از یک

االتباع است؛ و از سویی دیگر تعهداتی تجاری الزم

که هر یک از مصادیق نمایندگان تجاری در برابر 

 ثالث بطور اختصاصی و جداگانه با آن روبرو هستند.
 

 قراردادي عام نمایندگانغیر تعهدات .۵-1

 تجاري نسبت به شخص ثالث

توان اشاره از مهمترین این وظایف به موارد ذیل می

 نمود:
 

 تعهد به رعایت حسن نیت. ۵-1-1

در فقه رعایت اصل حسن نیت توسط نماینده 

بیشتر در رابطه با موکل مورد توجه بوده است. با 

فقدان حسن نیت نتیجه این حال باید پذیرفت که 
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در اعمال او، در بسیاری مواقع متوجه اصیل و ثالث 

مان بوده و احكام فقهی نیز بر همین اساس وضع توأ

گردیده است. چنانكه در زمانی که وکیل از محدوده 

فه خود )حائری نیابت اعطایی، به عنوان وظی

طباطبائی یزدی، ؛ 81 و 80، 1418طباطبائی، 

وی د معامالت (، خارج گرد129و  126 ،1414

بایست کلیه غیرنافذ بوده و در صورت بطالن می

خسارات وارده به ثالث را جبران نماید. همچنین در 

فقه در فرضی که وکیل مالی را به ثمن متعارفی با 

درج شرط حق فسخ بیع نماید؛ و سپس شخصی 

دیگر پیشنهاد خرید به قیمت باالتری را به وکیل 

مچون نظران هنماید؛ این نظر برخی از صاحب

حلی ابراز شده است که وکیل بواسطه اصل عالمه 

حسن نیت در برابر خریدار اولیه، نباید معامله را 

(. اگر در 42، 1392زاده، تقی)نقیبی و فسخ نماید 

حقوق تجارت حسن نیت را صداقت واقعی و رعایت 

)امینی  منصفانه استانداردهای تجاری متعارف رفتار

، و طرفین معامله را تلقی (31، 1390ابراهیمی، و 

چه در زمان مذاکرات و چه انعقاد قرارداد، موظف 

القاعده اری از آن بدانیم، این الزام علیبه پاسد

گرفتن نماینده تجاری در جایگاه  بواسطه قرار

جاری خواهد بود. رفتار و اصیل؛ نسبت به وی نیز 

؛ 3 ،1995تورنو، ) گفتار صادقانه قبل از قرارداد

زمان  ( و در175، 1392زاده، عباسن و کاتوزیا

ای در مراودات تجاری انتظار انعقاد آن از هر نماینده

رود. در حقوق تجاری ایران این اصل بیشتر در می

ها انعكاس های مدیران شرکتوظایف و مسئولیت

الزام نماینده تجاری بر رعایت اخالق و یافته است. 

)و شبه جرم( عدم انجام اعمال واجد وصف مجرمانه 

 نیز بر مبنای همین اصل قابل توجیه است.

 

 تعهد به رعایت محرمانگی .۵-1-2

رعایت محرمانگی )تعهد به رازداری(، چه در فقه و 

در روابط نماینده تجاری و عموما چه در حقوق، 

توان قلمرو آن را به شود؛ اما میاصیل مطرح می

گسترش ی نماینده تجاری و شخص ثالث نیز رابطه

نماید که این داد. حساسیت روابط تجاری اقتضا می

سوی نماینده تجاری نیز نسبت به شخص  مهم از

مورد توجه قرار گیرد. حفظ اسرار در مرحله ثالث 

زاده، عباسقراردادی )کاتوزیان و مذاکرات پیش 

( و نیز صیانت از اسرار قراردادی از یک 175، 1392

شخص ثالث از  اسرار تجاری و عدم افشای سو،

شوند. سوی دیگر؛ از وظایف نماینده تلقی می

 محرمانگی توان از طریق قرارداداگرچه هر دو را می

توان این حقوق را برای حراست نمود، ولی می

شخص ثالث حتی در فرض عدم وجود قرارداد نیز 

 متصور شد. 
 

 تعهد به رعایت امانت .۵-1-3

ران و انگلیس به اگرچه نه در فقه و نه در قوانین ای

مابین نماینده تجاری و شخص ثالث رابطه امانی فی

رسد نماینده تجاری پرداخته نشده است؛ بنظر می

ملزم است نسبت به اسناد و اموالی که شخص ثالث 

در حین مذاکرات و یا انعقاد قرارداد به طور موقت 

دهد، خود را در جایگاه در اختیار وی قرار می

بر همین مبنا وی در صورت  شخصی امین بیابد.
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تقصیر در حفظ اسناد و أموال و ورود خسارت 

 مسئول خواهد بود.

 

 تعهد به داشتن اختیارات. ۵-1-4

از اصول حاکم بر فقه و حقوق قابل  این قاعده کلی

اختیارات، د ـاست که یک نماینده فاقبرداشت 

مابین اصیل آوری را فیتواند روابط قانونی الزامنمی

)صادقی مقدم و  ایجاد نمایدثالث و شخص 

. در (10، 2021گوردن، ؛ 25، 1390زاده، شكوهی

به  راستای این قاعده، نماینده یک تعهد ضمنی

دهد که واجد اختیارات از سوی شخص ثالث می

اختیارات اصیل است. شخص ثالثی که از فقدان 

آن ی تكیه بر بواسطه اطالع بوده ونماینده بی

گردد، از چتر حمایتی قانون خساراتی را متحمل می

قانونی اقامه دعوا  گردد. او یک حقبرخوردار می

ای کنندهای که خود را بصورت گمراهعلیه نماینده

اساس یک مبنای  دارای اختیارات معرفی نموده، بر

عهد وجود اختیارات، کسب کرده حقوقی نقض ت

نماینده بطور این حق حتی در فرضی که است. 

ای معتقد به داشتن اختیارات بوده و بر صادقانه

اساس اشتباه خود عمل نموده است نیز برای 

، مک گرگور)لث متضرر پابرجاست شخص ثا

(. در فقه و قوانین ایران در صورتی که 399، 2013

فاقد اختیارات، با شخص ثالث  نماینده تجاری

قالب عقد  قرارداد منعقد نماید، چنین قراردادی در

فضولی قرار گرفته، اگر توسط اصیل تنفیذ نگردد، 

محكوم به بطالن شده؛ نماینده تجاری ملزم به 

جبران خسارات وارده به ثالث است. مبنای عدم 

نفوذ معامله فضولی در حقوق ایران جایگاه عوضین 

چهارچوب حقوقی عقد و سببیت آن در انعقاد در 

، 1390زاده، یشكوه )صادقی مقدم وباشد عقد می

25.) 
 

 تعهد به مراقبت .۵-1-۵

بایست بموجب این تعهد منافع طرف مقابل می

توسط اصیل و متعاقبا نماینده تجاری محترم 

شده و تالش گردد تا از ورود ضرر به وی شمرده 

اجتناب گردد. یكی از مصادیق این تعهد در فقه 

وساطت حضری )تلقی رکبان( عنوان شده است 

(، که بر اساس آن 78، 1390خزائی، )باریكلو و 

خارج از شهر  سكنه شهرها به پیشواز غیربومیان در

رفته و کاالی آنان را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی 

بر نظر مشهور بناای که نمودند. رویهمیخریداری 

فقها مكروه بوده و حتی برخی آن را حرام اعالم 

انگلیس  در حقوق(. 461، 1367)نجفی، اند کرده

األصول مراقبت پیش از قرارداد علیتعهد به 

(، اما پس از 119، 2002كر، ی)گیلپذیرفته نشده 

انعقاد قرارداد بعنوان یک اصل کلی مورد پذیرش 

 .(68، 2007پاول، جاکسون و قرار گرفته است )
 

قراردادي خاص نماینده . تعهدات غیر۵-2

 تجاري نسبت به شخص ثالث

العمل نسبت به قائم مقام تجاری، حق این تعهدات

ها و نمایندگان کار، عامل، دالل، مدیران شرکت

 گیرد.تجاری مستقل ذیال مورد بررسی قرار می
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تعهد قائم مقام تجاري نسبت به  .۵-2-1

 شخص ثالث

اصطالح قائم مقام تجاری، پیشینه فقهی ندارد؛ 

نیابت هرچند از لحاظ مبنا همچون وکالت در فقه از 

ریشه گرفته و احكام آن نیز در موارد متعددی با 

احكام وکالت بعنوان یكی از نهادهای برجسته فقهی 

در حقوق مدنی نیز قائم مقام  باشد.در یک راستا می

کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده 

خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال 

تمام یا بخشی از دارایی یكی از دو طرف به او، 

مند از دار و بهرهطرف قرارداد و عهدهجانشین 

 .(279، 1383)کاتوزیان، اجرای آن شده است 

ر قانون تجارت از تعریف حقوق مدنی مقام دقائم 

مستقلی غیر نماینده تجاری نسبتافاصله گرفته و 

شود که می محسوب( 23، 1388)میرهاشمی، 

نائب صاحب تجارتخانه در کلیه أمور مربوط به 

-و امضای وی برای تجارتخانه الزامتجارتخانه بوده 

. از آنجا که .ت(ق 395)ماده گردد آور تلقی می

قلمداد نمودن قائم مقام تجاری بعنوان مبنای 

نماینده تجاری، نیابتی است که از سوی صاحب 

 رسدتجارتخانه به وی اعطا گردیده است، بنظر می

مابین نهادهای هایی فیوجود تفاوترغم علی

، 1383نیا، )رسائی وکالت و قائم مقام تجارتی

بایست عقد وکالت می مربوط به مقررات ؛(248

 ( نسبت38، 1391محرری، )جاللی و األصول علی 

این  همسو بابه وی جاری گردد. قانون تجارت نیز؛ 

نظر وکالت سایر کسانی که در قسمتی از أمور 

خانه سمت نمایندگی خانه یا شعبه تجارتتجارت

 داند.دارند را تابع قواعد عمومی راجع به وکالت می

است  ی وکیل دانستن قائم مقام تجاری ایننتیجه

همچنان که در فقه نیز مورد تصریح عقد،  که آثار

(؛ 60، 1380تفرشی، )قنواتی و قرار گرفته است 

شود و تعهدات گیر اصیل میمستقیما دامن

وارده  استثنایقراردادی متوجه اصیل خواهد بود.  

الذکر فرضی است که قائم مقام به قاعده فوق

در  اید.مستقیما تعهداتی را نسبت به خود قبول نم

حقوق انگلیس نیز اگر نماینده خود را شخصا در 

بایست تعهدات خود را قرارداد مسئول نماید، می

انجام دهد. برای مثال در حالتی که نماینده شخصا 

نماید قانونا تضمین بازپرداخت بدهی اصیل را می

گردد. البته تلقی قصد نماینده در مسئول تلقی می

اد به سختی از امضای مسئول نمودن خود در قرارد

او در قرارداد قابل برداشت است. زیرا بطور کلی 

تواند در کند مییک قرارداد را امضا میشخصی که 

صورت اثبات نمایندگی از مسئولیت رهایی یابد 

 .(513، 2014)سیدل، 

 

العمل كار نسبت به شخص تعهد حق  .۵-2-2

 ثالث

حساب  در فقه در صورتی که نماینده بنام خود و به

بایست عمل اصیل قراردادی منعقد نماید، می

ستای قواعد نمایندگی به طور کلی نماینده را در را

(. در نتیجه 325، 1303تحلیل کرد )میرزای قمی، 

قرارداد بین  قرارداد بین نماینده و ثالث را در واقع

اصیل و ثالث تلقی نمود؛ و از این رو تعهدات 

اصیل دانست. در عین  قراردادی را نیز اصوال متوجه

حال در صورت جهل ثالث از وجود نمایندگی و 

ه ثالث ـر این اعتقادند کـنیابت برخی از  فقها ب
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اند به هر یک از اصیل و نماینده مراجعه نماید تومی

، 1269سبزواری، ؛ 599، 1412)مقدس اردبیلی، 

 گذار(. قانون60 ،1380تفرشی، قنواتی و ؛ 131

العمل ایران برای روشن نمودن وضعیت حقوقی حق

األصول تابع مقررات عقد وکالت کاری، آن را علی

قرارداده است. این در حالی است که عقد وکالت 

رای تحلیل ماهیت ـرف مناسبی بـواند ظـتنمی

دگی ایجاب ـل کاری باشد. شأن نماینـالعمحق

 کند که به محض انعقاد عقد، شخصیت نمایندهمی

بعنوان یک واسطه زایل شود و حقوق و الزامات 

القاعده مستقیما متوجه اصیل ناشی از عقد علی

العمل کاری، شخصا در گردد. در حالی که در حق

برابر ثالث طرف قرارداد واقع و پذیرای تعهدات و 

گردد. تحمیل مسئولیت و تعهدات ها میمسئولیت

ایندگی العمل کار در فرضی که نمقراردادی بر حق

منعكس در ماده  قاعدهاو آشكار نگردد؛ همسو با 

قانون مدنی و در فرضی که نمایندگی او حین  196

عقد یا پس از آن آشكار گردد مخالف مدلول این 

العمل توان حقرو می رسد. از اینماده به نظر می

 کاری را نهادی تلقی نمود که از اصول حاکم بر

سیستم انگلیس  نمایندگی فاصله گرفته است. در

العمل کار عموما در فرضی بكار برده اصطالح حق

شود که بموجب آن اصیل متعهد به پرداخت می

گردد و ازای انجام خدمتی به نماینده می مبلغ در

العمل کار زمانی استحقاق کمیسیون را پیدا حق

کند که خدمت صورت گرفته است. پرونده می

از  1941در سال مطروحه  علیه کوپر لوکسور

کاری در حقوق  العملهای پذیرش حقنمونه

انگلیس است که در آن آمر متعهد گردیده بود که 

وسط ـدر ازای یافتن خریدار برای امالک خود ت

کار، کمیسیون پرداخت نماید. با توجه  العملحق

 العملقرارداد فروش از طریقی غیر از حقبه اینكه 

کار  العملحقمجلس اعیان برای کار منعقد گردید، 

حق دریافت مبلغی قائل نگردید. مصداق بارز چنین 

ای در حقوق این کشور نماینده آژانس نماینده

باشد و این در حالی است که در حقوق امالک می

 گیرد.ی دالالن قرار میایران مشاور امالک در دسته

به  انجام معامله توسط نماینده تجاری بنام خود و

حساب اصیل در حقوق انگلیس در حالتی که به 

 نگردد، به نظریه اصیل افشا نشدهنمایندگی اشاره 

در نظام  .(513، 2014معروف است )سیدل، 

نماینده  ال بر طبق این نظریه، اگرچه ظاهراکامن

قرارداد را بنام خود منعقد نموده است ولی از آنجا 

، عمل که قاعده اصلی این است که عمل نماینده

ده و اصیل مسئول و متعهد تلقی اصیل تلقی ش

گردد. به عبارت دیگر با انعقاد قرارداد توسط می

نماینده، یک رابطه قراردادی مستقیم بین اصیل و 

گیرد؛ هرچند این نظر ابراز شخص ثالث شكل می

شده است که شخص ثالث حق مراجعه به نماینده 

اهد را نیز جهت مطالبه تعهدات قراردادی خو

تواند یا به نماینده، داشت. در واقع شخص ثالث می

به جهت تعهدی که با انعقاد قرارداد برعهده گرفته 

 نهایی؛ و یا به اصیل، به این جهت که طرف است

)راندال،  قرارداد شخص اصیل است؛ مراجعه نماید

2020 ،277). 
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 تعهد عامل نسبت به شخص ثالث .۵-2-3

رداخته شد؛ ـکه قبال بدان پ در فقه، همانطور

ی قراردادی ی نمایندگی برقراری رابطهنتیجه

)آل کاشف  اصیل و شخص ثالث استمستقیم بین 

حتی در فرضی که نماینده به  ؛(16، 1361الغطاء، 

سمت خود اشاره ننماید. در حقوق تجاری، عاملیت 

گذار صرفا به یكی از مفاهیم مبهمی است که قانون

آن اشاره کرده و هیچگونه تعریفی از آن ارائه 

است. برخی از نویسندگان معتقدند که ننموده 

ر عمل ـه دستور آمـالعمل کار بعامل مانند حق

دهد کند و با نام خود معامالت را انجام میمی

نیز ابراز شده  (. این نظر48، 1375، تهرانی )ستوده

که به صورت مستقل و  ای استاست که او نماینده

ای خرید، فروش، اجاره و انجام خدماتی را به حرفه

ساس نظر دهد. بر انام و به حساب موکل انجام می

تعهدی را در اخیر عامل بدون اینكه مسئولیت یا 

ی بین تاجر و مقابل ثالث پذیرا باشد، واسطه

باشد تولیدکننده و صنعتگر با مشتریان می

از آنجا که قانون تجارت  (.48، 1380)آخوندی، 

فرانسه داشته و  ایران، ریشه در قانون تجارت

بموجب قانون اخیرالذکر، عاملیت قراردادی است 

دهد که که بر اساس آن اصیل به نماینده نیابت می

مستقال به نام و به حساب اصیل، دست به انجام 

عملیات تجاری بزند؛ نظری که عامل را نماینده 

کند از پشتوانه استنادی ی میتجاری مستقل تلق

محكمی برخوردار است. با پذیرش هر یک از نظرات 

با در نظر گرفتن اینكه عاملیت  مطرح شده و

بموجب قانون تجارت از اعمال تجاری محسوب 

توان آن را یكی از مصادیق نمایندگی گردد؛ میمی

تجاری در حقوق ایران بر شمرد. در عین حال با 

رای این نوع از نمایندگی در حقوق عنایت به اینكه ب

ای وضع نگردیده است، اگر ایران احكام جداگانه

العمل کار تعریف نماییم، او در برابر عامل را حق

ثالث اصیل تلقی و بعنوان اصیل ملزم به انجام 

تعهدات قراردادی خود خواهد بود و اگر برای او 

قائل  های مذکورتعریف و جایگاهی متفاوت از قالب

بایست برای تعیین احكام عاملیت به شویم می

قواعد کلی وکالت در حقوق مدنی رجوع نمود. 

این رویكرد بدین معنا است که او در صورت اتخاذ 

تقصیر و عدم تنفیذ الحق در برابر ثالث مسئولیت 

در حقوق انگلیس، عاملیت بعنوان یكی از دارد. 

واقع شده نمایندگی تجاری مورد پذیرش مصادیق 

در حقوق این (. 453، 1378 است )اشمیتوف،

 کشور معادل مفهوم عاملیت، در قوانین اصطالح

فاکتور و مرکانتایل ایجنت به معنی نماینده تجاری 

مورد استفاده قرار گرفته است. مطابق قانون عامالن 

، نماینده تجاری شخصی است که در 1889مصوب 

 اش، دارای اختیاراتی برایروال عرفی تجارتی

فروش کاال، واگذاری امانی کاالها برای فروش، 

خرید کاال و تهیه وجوه از طریق به وثیقه گذاشتن 

کاالهاست. مصداق نماینده تجاری به این معنا، 

بیع، )یا اش عامل است که جریان معمولی تجاری

قرارداد دیگر(؛ در مورد کاالهایی است که توسط 

یا در ( 376، 2008)مرت،  اصیل به او سپرده شده

. (39 ،1996)بوستید،  درآمده استاو  کنترل

تواند کاال را در زمان و قیمتی که عامل می معموال

داند به فروش رساند مگر اینكه به نفع اصیل می

هایی از سوی اصیل برای او وضع گردیده محدودیت
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که در پرونده اسمارت علیه ساندرز  همچنان باشد؛

قاضی جی کلتمن ، این نظر توسط 1846در سال 

تواند بر خالف دستورات ابراز گردید که نماینده نمی

عامل عموما  های اصیل عمل نماید.و محدودیت

همانطور که قاضی ابوت در پرونده بارینگ علیه 

بر آن صحه گذاشت؛ معامالت  1818کوری در سال 

و این موضوع تا  نمایدرا به نام خود منعقد می

عاملیت در حقوق حدودی سبب نزدیكی مفهوم 

العمل کاری در حقوق ایران انگلیس با مفهوم حق

بویژه اینكه عامالن عموما نمایندگی  شده است.

ثالث نیز از وجود  وکنند خود را آشكار نمی

گردد، و به همین دلیل قانون نمایندگی مطلع نمی

، به دنبال حمایت از اشخاص ثالثی 1889عامالن 

کنند. در عین حال است که با حسن نیت عمل می

در نظر گرفتن این امر که حقوق انگلیس بیشتر با 

توان به نظریه اصیل افشا نشده گرایش دارد، می

عاملی را نیز از مصادیق نمایندگی تجاری تلقی 

قراردادی مستقیمی نیز بین اصیل ی نموده و رابطه

  (.67 ،1380تفرشی،  )قنواتی وو ثالث برقرار کرد 
 

 دالل نسبت به شخص ثالثتعهد . ۵-2-4

 گریداللی )سمساری(، بعنوان واسطهدر فقه 

عالمه ؛ 1022، 1333مشروع و جایز )عالمه حلی، 

( در خرید و فروش ذیل مبحث 268، 1420حلی، 

عد و قوا تجارت مورد توجه بوده و دارای احكام

 -335ماده  در-خاص خود است. قانون تجارت نیز 

رویكردی مشابه نسبت به وی در پیش گرفته است. 

او صرفا وظیفه وساطت جهت مذاکره و انعقاد 

عهده داشته و در هیچ صورتی به عنوان  معامله را بر

گیرد. از منظر قانونی نماینده، طرف معامله قرار نمی

رابطه مستقیم قراردادی بین اصیل و شخص ثالث 

توجه اصیل شود و کلیه تعهدات نیز مایجاد می

توان این رو در فقه و حقوق ایران نمی خواهد بود. از

دالل را بعنوان یک نماینده تجاری تلقی نمود. در 

حقوق انگلیس نگاه کامال متفاوتی به مفهوم داللی 

هرچند تعداد  وجود دارد. در حقوق این کشور

اندکی از حقوقدانان وظیفه دالل را صرفا مذاکره 

اند، اما به طور کلی بر دانسته برای انعقاد قرارداد

نظران و رویه اساس نظر قریب به اتفاق صاحب

کسی است که وظیفه او مذاکره و قضایی؛ دالل 

انعقاد قرارداد خرید و فروش کاال و مال التجاره 

تواند به او نمی هرچند(. 31، 1996، بوستید)است 

بایست بنام اصیل الزاما می اسم خود قرارداد ببندد و

مبادرت به انعقاد قرارداد نماید. دالل، بر خالف 

گیرد و این عامل، کاالیی برای فروش در اختیار نمی

امر یكی از وجوه تمایز اصلی این دو مفهوم در 

حقوق انگلیس است؛ این وجه تمایز توسط قاضی 

هالروید، در پرونده بارینگ علیه کری در سال 

من و کاال یان گردیده است. عموما دریافت ثب 1818

در محدوده اختیارات و وظایف دالل نیست. با ، نیز

دالل صرفا واسطه انعقاد قرارداد این توضیحات 

نبوده و ممكن است در راستای انجام وظایف طرف 

، هرچند او (7، 1989)چیتی،  معامله واقع شود

بنام اصیل انجام  مات خود راملزم است کلیه اقدا

توان از نمایندگان تجاری از این رو دالل را می دهد.

همترین وظایف دالل در سیستم از م .برشمرد

ال، اعمال صداقت، انصاف، افشای کامل و کامن

ها و پیشنهاد خرید در مراقبت مناسب از سپرده
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حین انجام وظایف نمایندگی در برابر شخص ثالث 

هایی مانند مسئولیت ناشی از مسئولیت بوده و

ث در نتیجه نقض این تدلیس، در برابر شخص ثال

 وظایف است.
 

ها نسبت به تعهد مدیران شركت. ۵-2-۵

 شخص ثالث

شخصیت حقوقی برای در فقه االصول هرچند علی

قابل تصور نیست؛ با این حال در  شرکت مدنی

صورتی که شرکت مدنی عقدی بوده و اشتغال به 

 220امور تجارتی نماید، با در نظر گرفتن ماده 

باشند که شرکا دارای تعهداتی میقانون تجارت، 

های تضامنی در برابر ثالث برای شرکای شرکت

در عین حال قانون تجارت در  مقرر گردیده است.

های تجاری شخصیت خود برای شرکت 583ماده 

نمایندگی مدیران  حقوقی مستقلی قائل گردیده و

های تجاری نتیجه مستقیم پذیرش در شرکت

ها است. نوعی حقوقی برای شرکتشخصیت 

 (90 ،1377)احمدی سجادی، نمایندگی تجاری 

مستقیم که بموجب آن مدیران شرکت به نام و به 

حساب شرکت )اصیل( دست به انعقاد قرارداد زده 

گیرند. ذیال تعهداتی را برای شرکت بر عهده میو 

رار ـورد بررسی قـها مرکتـران شـتعهدات مدی

 گیرد.می
 

 هاي سهامیشركت تعهد مدیران. ۵-2-۵-1

ها برابر ثالث در در خصوص تعهدات مدیران شرکت

های سهامی؛ بموجب الیحه اصالح قسمتی شرکت

از قانون تجارت این تعهد برای مدیر در مقابل ثالث 

وجود دارد که صادقانه و با حسن نیت عمل نموده 

و نقض این تعهدات، مسئولیت ایشان را در پی دارد. 

نماید که از موضوع متعهد میاز یک طرف او را 

شرکت تجاوز ننموده؛ و از طرف دیگر در صورتی 

اختیارات او محدود شده باشد، ر دلیل ـکه به ه

ها از انجام تعهدات تواند با تمسک به محدودیتنمی

(. 118)ماده  خود در برابر ثالث سر باز بزند

همچنین مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل 

ت به تخلف از مقررات قانونی یا اشخاص ثالث نسب

مجمع عمومی بر  اساسنامه شرکت و یا مصوبات

باشند. در حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می

صورت ورشكستگی یا انحالل شرکت و عدم توانایی 

شرکت در پرداخت دیون نیز ممكن است هر یک 

از مدیران و یا مدیر عاملی که ورشكستگی شرکت 

دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول  یا کافی نبودن

او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن  تخلفات

قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت 

ممكن نیست محكوم گردند. همچنانكه در صورت 

صدور حكم قطعی بر بطالن شرکت یا بطالن 

کسانی که مسئول  ،عملیات یا تصمیمات شرکت

خساراتی خواهند  متضامناً مسئولبطالن هستند 

بود که از آن بطالن به اشخاص ثالث متوجه شده 

ی نقض تعهد نتیجه است. عالوه بر موارد مذکور

دعوت مجامع و یا تسلیم اسناد به مرجع ثبت 

ها در زمان تطبیق شرکت با قانون یا تبدیل شرکت

 .مدیران در برابر ثالث خواهد آن، مسئولیت
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تعهد مدیران شركت با مسئولیت . ۵-2-۵-2

 محدود

در خصوص شرکت با مسئولیت محدود قانون 

تجارت با رویكردی متفاوت از الیحه اصالحی، 

های مدیران را در برابر ثالث تعهدات و مسئولیت

(. بر این اساس تعهدات 105نماید )ماده تعیین می

مدیر حول محور اختیاراتی است که در اساسنامه 

یح گردیده است. در صورت عدم برای وی تصر

تحدید مصرح اختیارات در اساسنامه، او متعهد 

است در حدود موضوع شرکت فعالیت نماید. 

عدم همچنین اگر حكم بطالن شرکت به استناد 

دیه سرمایه نقدی، تقویم و تسلیم سرمایه أت

صادر شود،  غیرنقدی و تصریح آن در شرکت نامه

آنها است و  شرکایی که بطالن مستند به عمل

حدوث سبب  هیأت نظار و مدیرهایی که در حین

بطالن یا بالفاصله پس از آن سر کار بوده و انجام 

اند در مقابل اشخاص ثالث نسبت به وظیفه نكرده

طالن متضامناً مسئول بخسارات ناشیه از این 

 خواهند بود.
 

 تعهد مدیران شركت تعاونی . ۵-2-۵-3

تعاونی، هیات مدیره نماینده های در مورد شرکت

قانونی شرکت بوده و مسئولیت ایشان در مقابل 

شرکت، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. 

بنابراین در صورت تقصیر و عدم تنفیذ، مسئول 

خسارات وارده به ثالث از باب مسئولیت مدنی است. 

ه همچنین در اسناد تعهدآور امضای مدیرعامل ب

كی از اعضای هیات مدیره همراه امضای حداقل ی

نماید. لذا در برای شرکت مسئولیت ایجاد می

صورت امضای تک مدیرعامل یا اعضای هیات 

 مدیره، ایشان خارج از اختیارات عمل نموده و در

ضرر به ثالث شخصا از باب مسئولیت صورت ایراد 

، و همكاران )جرفیمدنی متعهد خواهند بود 

1399 ،58.) 
 

  هامدیران سایر شركتتعهد . ۵-2-۵-4

ها نیز اگرچه عموما قانون در مورد سایر شرکت

توان گفت با عنایت به اینكه تصریحی ندارد؛ اما می

ها عموما مدیران بعنوان وکیل در این شرکت

در صورت عدم شوند، مدیر مقصر شرکت تلقی می

شخصا پاسخگوی خسارات وارده به شخص تنفیذ، 

آنچه معروض گردید؛ در  مضاف بر ثالث خواهد بود.

صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف 

شرکت صادر شده باشد، مدیر و شرکت متضامنا 

مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حكم 

ر دو صادر ـر أساس تضامن علیه هضرر و زیان ب

بطور جداگانه در  شود. بر این مبنا مدیر شرکت،می

قانون صدور  19)ماده  باشدبرابر ثالث مسئول می

(. در حقوق انگلیس در ابتدا 1355چک مصوب 

ها بر این بود که در صورت تجاوز مدیر تمایل دادگاه

(؛ و یا تجاوز از 200، 1398غریبه، )از موضوع 

وایرس،  حدود اختیارات بر أساس قاعده اولترا

تواند ثالث می برابر ثالث مسئول نبوده وشرکت در 

تجاوز یا نقض اختیارات به  با تمسک به دلیل

(. به مرور 83، 2014، مدیران مراجعه نماید )سیلی

زمان رویه قضایی بجای حمایت از شرکت، به اصل 

شخص ثالث  مدیریت داخلی و رویكرد حمایت از

گذار انگلیس گرایش پیدا کرد. با وجود اینكه قانون
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رکن بودن  2006ها مصوب سال در قانون شرکت

د تصریح قرار نداده است، ولی با در مدیران را مور

نظر گرفتن اختیارات گسترده برای مدیران، ایشان 

را رکنی از ارکان شرکت تلقی نموده و در نتیجه 

اگر مدیران بنام و حساب شرکت تعهدی ببار آورند، 

مسئولیت به طور کلی متوجه شرکت خواهد بود؛ 

چه در فرضی که مدیر خارج از حیطه اختیارات 

رده باشد و چه در فرضی که حتی خارج از عمل ک

 موضوع شرکت اقدام نموده باشد.
 

 گیري. نتیجه۶

در فقه، قوانین ایران و سیستم حقوقی انگلیس به 

از  نماینده در برابر ثالث وظایفی طور کلی برای

جمله تعهد به رعایت حسن نیت، مراقبت، امانت و 

 گیرد.شكل میمحرمانگی 

األصول در قالب وکیل فقه علینماینده تجاری در 

قرار گرفته و بر أساس قواعد وکالت در صورت 

باشند. تقصیر و عدم تنفیذ در برابر ثالث مسئول می

توان قائم مقام تجاری، عامل، در قوانین ایران می

العمل کار را مصادیق ها و حقمدیران شرکت

نمایندگی تجاری قلمداد و برای ایشان وظایفی برابر 

ترسیم نمود. در حقوق انگلیس نیز مصادیق  ثالث

نماینده تجاری دارای وظایفی نسبت به ثالث 

العمل کار در حقوق ایران هستند. در خصوص حق

شود، با توجه به اینكه قرارداد بنام او منعقد می

شخصا در برابر ثالث متعهد و مسئول تعهدات 

قراردادی خواهد بود. دالل در فقه و سیستم حقوقی 

ران در قالب نماینده تجاری قرار نگرفته ولی در ای

سیستم حقوقی انگلیس بعنوان نماینده تعهداتی در 

برابر ثالث برای وی وجود دارد. عالوه بر این مدیران 

ها در موارد متعددی بموجب قانون در برابر شرکت

باشند. همچنین اشخاص ثالث متعهد و پاسخگو می

توافق شكل  شرکت مدنی )فقهی( اگر بر اساس

گرفته و به امور تجارتی اشتغال ورزد، تعهدات 

های تضامنی نسبت به ثالث؛ نسبت شرکای شرکت

به ایشان جریان خواهد یافت. در این میان در فقه 

و قوانین ایران، سوءنیت و علم و جهل نماینده؛ در 

ده ـه نماینـه ثالث بـراجعـان حق معیین میزـت

سوءنیت و علم و جهل  بایست مدنظر قرار گیرد.می

ثالث )قاعده اقدام( نیز در میزان حق مراجعه وی 

الذکر دخیل خواهد به نماینده در تمامی موارد فوق

بود. در فرضی که نماینده، در برابر ثالث به جایگاه 

خود اشاره ننماید و به ظاهر راسا نسبت به انعقاد 

قرارداد اقدام نماید؛ این نظر در فقه و سیستم 

یس ابراز شده است که شخص ثالث ی انگلحقوق

تواند به اصیل و نماینده برای انجام تعهدات می

قراردادی مراجعه نماید. با توجه به جمیع موارد 

رسد وجود تعهدات برای مطرح شده به نظر می

بایست به عنوان نماینده تجاری در مقابل ثالث می

مابین مورد یک اصل کلی حاکم بر روابط فی

 و توجه واقع گردد.پذیرش 
 

 . سهم نویسندگان7

تمام مسئولیت تدوین و نگارش مقاله بر عهده 

 نویسندگان مقاله است.
 

 . تضاد منافع8

  تضاد منافع وجود ندارد.
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 منابع

آخوندی، رضا، نمایندگی تجاری مستقل در  -

حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، 

دانشگاه امام  نامه دوره کارشناسی ارشد،پایان

 .1380صادق، 

آل کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریرالمجله،  -

 .1361تهران، مكتب النجاح، 

ماهیت حقوقی »احمدی سجادی، سیدعلی،  -

، «نمایندگی تجاری و مصادیق آن در حقوق ایران

 .1377مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره اول، 

الملل، اشمیتوف، کالیو ام، حقوق تجارت بین -

خالقی و همكاران، تهران، سمت، ترجمه بهروز ا

1378. 

حسن نیت در »امینی، منصور، ابراهیمی، یحیی،  -

قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در 

 مجله حقوق تطبیقی، دوره، «النظام حقوقی کامن

 .1390دوم، شماره دوم، 

اصل حسن »، یسبدعل ،یخزائ رضا،یعل كلو،یبار -

ی پیش قراردادی؛ با نیت و پیامدهای آن در دوره

، «ی تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسهمطالعه

شماره هفتاد و ششم،  ،یدادگستر یمجله حقوق

1390. 

ماء، عیسائی تفرشی، محمـد، رفی، أسـج -

مسئولیت مدیران شرکت ، نیا، مرتضیشهبازی

تجاری ناشی از امضای سند تجاری شرکت با توجه 

انگلیس  مبانی رابطه مدیران با شرکت در حقوقبه 

های حقوق تطبیقی، ، فصلنامه پژوهش«و ایران

 .1399شماره سوم، 

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی  -

انتشارات گنج دانش، تهران، حقوق، چاپ چهارم، 

1368. 

بیین ت»، محرری، عاطفه، جاللی، سید محسن -

نشریه فقه و تاریخ ، «قانون تجارت 400فقهی ماده 

 .1391شماره سی و سوم، تمدن، 

حائری طباطبایی، سید علی بن محمد، ریاض  -

چاپ اول، قم، موسسه آل  جلد دهم،المسائل، 

 .1418البیت علیه السالم، 

نیا، ناصر، کلیات حقوق بازرگانی، چاپ رسائی -

 .1383ششم، انتشارات دریچه، 

االحكام، چاپ سنگی، سبزواری، محمدباقر، کفایه  -

 .1269اصفهان، 

 جلد چهارم،ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت،  -

 .1375دادگستر،  چاپ دوم، نشر

 زاده، رضا،شكوهیصادقی مقدم، محمدحسن،  -

حكم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق »

مجله حقوق  ،«انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران

 .1390شماره بیست و یكم، تطبیقی، 

طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تكملة العروة  -

 .1414چاپ اول، قم، داوری،  جلد اول،الوثقی، 

قم،  جلد دوم،االحكام،  عالمه حلی، تحریر -

 .1420موسسه امام صادق علیه السالم، 
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تبریز، جلد دوم، عالمه حلی، منتهی المطلب،  -

 .1333ناشر حاج احمد )طبع قدیم(، 

گستره حمایت از »یی، علی، غریبه، علی، رضا -

اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معامالت خارج از 

فصلنامه پژوهش حقوق ، «موضوع شرکت

 شماره بیست و هشتم، خصوصی، سال هشتم،

1398. 

رابطه »قنواتی، جلیل، تفرشی، محمد عیسی،  -

العمل کاری، عاملی نهاد نمایندگی با نهادهای حق

عالی قم، شماره  ، مجله مجتمع آموزش«و داللی

 .1380یازدهم، 

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد  -

 .1383سوم، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، 

حسن »زاده، محمد هادی، عباسکاتوزیان، ناصر،  -

، فصلنامه حقوق، مجله «نیت در حقوق ایران

 دوره چهل و سوم،دانشكده حقوق و علوم سیاسی، 

1392. 

 ید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، جلدمروار -

بیروت، موسسه فقه و شیعه، شانزدهم، چاپ اول، 

1410. 
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