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  منصور امینی

  مونا عبدي

  چکیده 

شـدن امـور، پدیدآمـدن     با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادالت تجاري، تخصصی

گیري اقتصـاد   گیري اشخاص حقوقی و همچنین شکل رشد، شکل نیازهاي متنوع و رو به

طور مستقیم و بـه مباشـرت، همـۀ اعمـال      جهانی و بسیاري عوامل دیگر، افراد، کمتر به

و ضرورت توجه به نهاد نماینـدگی را قـوت    عوامل، اهمیت دهند. این حقوقی را انجام می

 است.   بخشیده

تـرین و   از جدیدترین، مهـم  میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهري یکی

نظریه نمایندگی و نظریه  -نظریه  هاست که ترکیبی از دو ترین اقسام نمایندگی کاربردي

حـوزة نماینـدگی    است. نماینـدگی ظـاهري، اسـتثنائی بـر ایـن قاعـده عمـومی        - ظاهر

تواند اصیل خود را به قرارداد بـا   شود که نماینده غیرمجاز و فاقد اختیار نمی می محسوب

حقـوق نوشـته و    نظام حقـوقی (  نظریه، در هر دو بودن این رغم استثنائی کند. به ثالث ملزم

  هـاي حقـوقی مخـتلط) و همچنـین در میـان کشـورهاي        ال و حتـی نظـام   حقوق کـامن 

اسـت و مـورد     شـده  مفهـومی شـناخته   – نظر از درجۀ پیشرفت و توسعه صرف –مختلف 

هاي حقوقی قرار گرفته و قلمروهـا و کاربردهـاي جدیـدي دارد کـه      پذیرش بیشتر نظام

البته در نظام حقوقی ایران مورد توجه قانونگذاران، قضـات و نویسـندگان حقـوقی قـرار     

ربردها که در چند سال اخیر مورد اسـتفاده  است. در این نوشتار به معرفی این کا نگرفته

پردازیم و  ال) قرار گرفته است می کامن هاي داراي حقوق عرفی ( کشورها به ویژه در نظام

همچنین از چند مدل قانونگذاري در ارتباط با ورود ایـن نظریـه بـه قـوانین کشـورهاي      

  داراي حقوق نوشته سخن خواهیم گفت.

  گذاري. ال، حقوق نوشته، مدل قانون ظاهر، کامننمایندگی،  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

در حـوزة حقـوق   » اي عمـده و مهـم   مسـئله  «عنـوان   کـه بـه   1نمایندگی ظـاهري 

هاست و عمدتاً در برابر نماینـدگی   یکی از اقسام نمایندگی 2شود نمایندگی از آن یاد می

ت کـه در آن، اصـیل   شود. منظور از آن، نمایندگی یا اختیاري اسـ  واقعی به کار برده می

کند یـا   می  فعل، اعم از عمدي یا غیرعمدي، ظاهري را ایجاد ظاهري با لفظ، فعل یا ترك

رابطـه نماینـدگی میـان     دهد چنین ظاهري ایجاد شود که نوعاً در وجـود یـک   اجازه می

اي واقعـاً وجـود نـدارد. در     که چنـین رابطـه   اصیل و نماینده ظاهري ظهور دارد درحالی

دانـد یـا    یطی با توجه به اینکه اصیل از فقدان رابطه نمایندگی آگاه است و میچنین شرا

دهد رفتار او ممکن اسـت بـر اشـخاص ثالـث اثـر بگـذارد، چنانچـه شـخص          احتمال می

علم به واقع و عدم تقصیر و قصور در تحصـیل علـم، بـه     نیت، یعنی عدم متعارف با حسن

ام کند، اصیل ظاهري مسئول اجراي تعهـداتی  ظاهرِ ایجادشده اعتماد و بر مبناي آن اقد

شد که نمایندة از جانب او پذیرفته است البته تا حدودي که وانمود شده نماینـده   خواهد

                                                             

 يظاهر یندگینما اصطالح برابر در متعدد نیعناو از یحقوق سندگانینو آثار نیهمچن و ها فرهنگ در. 1

 نیا از یبرخ. مترادفند و هستند مفهومکی به ناظر موارد،نیا عمدتاً که است آمده انیم به سخن

 :از اند عبارت اصطالحات

Apparent authority, Apparent agency, Ostensible authority, Ostensible 
agency, Authority by estoppel, Agency by estoppel, Intervening agency, 
Agency by operation of law, Doctrine of holding out. 

. است شده فیتعر اریاخت مفهوم معادل"Authority" واژه و یندگینما مفهوم معادل "Agency"  واژه

 Agency  واژه معتقدند و اند شده کیتفک به قائل مفهوم، دو نیا نیب یحقوق سندگانینو یبرخ

 Authority  واژه و کندیم اشاره ندهینما و لیاص انیم یاصل قرارداد ای یداخل  رابطه به) یندگینما (

 معادل باًیتقر واژه دو نیا معذلک. دهد یم نشان را ثالث شخص و ندهینما انیم یخارج  رابطه) اریاخت (

  . روند یم کار به گریکدی

Edwin. R. Holmes, "Apparent Authority and Undisclosed Principal under 
German Law", California Western International Law Journal, Vol. 4, 1974, p. 
344. 

 اصطالح و رود یم کار به یحقوق اشخاص درباره شتریب "Ostensible Authority" عبارت نیهمچن

" Apparent Authority" ًداشت توجه دیبا هرچند. است جیرا یقیحق اشخاص با ارتباط در عمدتا 

 که هاستشرکت درمورد يظاهر یندگینما گسترده کاربرد لیدل به تنها اما است ترعام دوم، اصطالح

  ن. ك: .شود یم برده کار به ها آن درباره خاص یعنوان

 ،30 یاپیپ دوم، شماره حقوق، و یاسالم معارف مجله ،»وکیل عزل « ،میرشکاري عباس و ن،محس ایزانلو،

 .63.ص ،1388 سال

2. S. J. Stoljar, The Law of Agency, Sweet & Maxwell, 1961, p.20. 
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ظاهري، نماینده اصیل است. نویسندگان در ارتباط با شرایط الزم براي تحقق نمایندگی 

شرط بـراي تحقـق    چهاررسد وقوع  اند که به نظر می  ظاهري، تعابیري مختلف ارائه کرده

    فقدان رابطه نماینـدگی حقیقـی میـان اصـیل و نماینـده ظـاهري        -1آن ضروري باشد: 

آگـاهی اصـیل از اینکـه رابطـه حقیقـی      -3وجود ظاهر متعارف و منسوب به اصـیل   -2

احتمـال را   ندارد و اینکه اصیل بدانـد یـا حـداقل ایـن     نمایندگی میان او و نماینده وجود

اعتماد معقـول و منطقـی    -4ر او ممکن است بر اشخاص ثالث اثر بگذارد. بدهد که رفتا

  نیت به ظاهر و اقدام بر مبناي آن.   شخص ثالث با حسن

ها رایج و  قلمرو اصلی است که برخی از آن همچنین نمایندگی ظاهري داراي چهار

جـاد  منظـور ای  اسـتفاده از نماینـدگی ظـاهري بـه     -1برخی دیگر ناشناخته مانده اسـت:  

اسـتفاده از نماینـدگی ظـاهري     -2نماینـدگی    رابطه  اختیار براي نماینده پس از خاتمه

منظور ایجاد اختیار در جایی که سابقاً اختیار واقعی وجود داشت اما اصیل، محدودیت  به

استفاده از  -3هایی ایجاد کرده است که اشخاص ثالث از آن آگاهی ندارند.  یا محدودیت

استفاده  -4براي ایجاد اختیار در جایی که اختیار سابقی وجود ندارد.  نمایندگی ظاهري

  1منظور گسترش و توسعه اختیارات. از نمایندگی ظاهري به

هاي معرفی شـده اسـت و    رغم اینکه نمایندگی ظاهري، یکی از اقسام نمایندگی به

هري، هر جا بتوان از نمایندگی سخن گفت با تحقـق شـرایط الزم بـراي نماینـدگی ظـا     

نظریه هم سخن گفت اما این نظریه در چند سال اخیـر در شـش کـاربرد     توان از این می

یعنی در ارتباط با اشخاص حقـوقی اعـم از حقـوق عمـومی و خصوصـی، روابـط         -اصلی

گـذاري   هاي بانکی، قراردادهاي سـرمایه  ها، کارت استخدامی جدید، مسئولیت بیمارستان

مورد استفاده قرار گرفته وگسترش یافته است  -سمشترك و همچنین در تحقیقات پلی

که درك کاربردهاي جدید آن در نظام حقوقی ایران، با توجه به فقدان مقـررات صـریح   

ــاره کاربردهــاي آن، نیازمنــد  حــوزه و نبــود بررســی و تحلیــل در ایــن هــاي خــاص درب

ربـاره کلیـه   تـر د  تر و دقیـق  ها امکان آشنایی جامع بررسی هاي تطبیقی است. این بررسی

حوزه را مهیا کرده و زمینه ورود مباحث نوین حقوقی، وضع قوانین جدید یـا   مباحث این

آورد و نهایتـاً بـه    رشد جامعه را فـراهم مـی   اصالح قوانین موجود همگام با نیازهاي رو به

هـاي حقـوقی و همچنـین اسـناد      هماهنگی بیشتر نظـام حقـوقی ایـران بـا سـایر نظـام      

نظر از مواردي چون مفهوم نماینـدگی   نوشتار، صرف شد. در این خواهد المللی منتهی بین

هاي آن، شرایط، قلمرو، مبانی، آثار و ... که دیگر نویسندگان حقوقی به  ظاهري و ویژگی

                                                             

1. L.S. Sealy, and R.J.A. Hooley, Commercial Law, Text, Cases and 
Material,4th edition, Oxford university, 2009, p. 121. 
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نظریـه در میـان کشـورهاي داراي     اند، صرفاً به بررسی کاربردهاي جدید این آن پرداخته

ر میـان برخـی کشـورهاي داراي حقـوق نوشـته و      ال) و جایگاه آن د کامن حقوق عرفی (

  پردازیم. حوزه می مدل قانونگذاري آنان در این

 ال کامن هاي  بررسی نظریه نمایندگی ظاهري در نظام . 1

هاي حقوق  هاست که ابتدا در نظام نمایندگی ظاهري یکی از اقسام نمایندگی

امریکا) مطرح شد و توسعه یافت و ویژه حقوق انگستان و ایاالت متحده  به ( 1ال کامن

سپس در دیگر کشورها پذیرفته شد. بنابراین شایسته است ابتدا به بررسی اجمالی 

  نظریه در نظام حقوقی امریکا و انگستان بپردازیم. کاربردهاي این

 . امریکا1-1

نمایندگی ظـاهري ازجملـه مباحـث مـورد توجـه نویسـندگان حقـوقی و قضـات         

هاي اخیـر اسـت. امریکـا ازجملـه کشـورهایی       ت متحده امریکا در سالها در ایاال دادگاه

است که دکترین نمایندگی ظاهري را صریحاً در نظـام حقـوقی خـود پذیرفتـه اسـت و      

کنـد و   نظریه و همچنین اکثریت موارد کـاربرد آن را اعمـال مـی    تمامی موارد قلمرو این

  خصوص صادر کرده است. آراي بسیاري در این

 1958ایاالت متحده امریکا راجع به نمایندگی در سـال    restatement در دومین

نماینـدگی ظـاهري، توانـایی و اختیـار     «گونه تعریف شـده اسـت:    نمایندگی ظاهري این

وسیله انجام معامالت با اشخاص ثالـث   اصیل) است به تغییر روابط حقوقی شخص دیگر (

شـود و   ابـر اشـخاص ثالـث ناشـی مـی     عنوان نماینده دیگري که از تظاهر اصیل در بر به

  2»مبتنی بر آن است.

هاي اقتصادي بـا پیمانکـاران مسـتقل اسـت یکـی از       ها و بنگاه روابط میان شرکت

موارد کاربرد نظریه نمایندگی ظاهري در ایـاالت متحـده امریکاسـت. در اقتصـاد نـوین      

میـان   شـود. در ایـن   مـی  تـري بـه بازارهـا عرضـه     امروز، هر روزه خدمات بیشتر و متنـوع 

ي ارائـه خـدمات بـا کیفیـت تـر در حـال       هـاي اقتصـادي جدیـد بـرا     ها و بنگـاه  شرکت

ال  جاي استخدام کارگران سنتی هستند. حقـوق کـامن   کارگیري پیمانکاران مستقل به به

                                                             

 چهارم، چاپ کنونی، حقوق نظم در تجارت قانون ،قرائی محسن و حاتمی علی ،محمد دمرچیلی،. 1

  .202. ص ،1384عدالت، میثاق انتشارات

2. Apparent authority is the power to affect the legal relations of another 
person by transactions with third persons, professedly as agent for the other, 
arising from and in accordance with the other's manifestations to such third 
persons. ( Chapter 1, Topic 1, s.8  restatement of the law ( second ) agency, 
1958.)  
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منظور ایجاد حلقه ارتباطی میان افزایش کارایی اقتصـادي   نظریه نمایندگی ظاهري را به

وان بـرد و از مفـاهیمی جدیـد تحـت عنـ      گویی و مسئولیت اجتماعی به کار مـی  و پاسخ

دهـد بـه    ال اجازه مـی  مفهوم به حقوق کامن گوید. این کارمند (کارگر) ظاهري سخن می

ال تـا   جهش و انعطاف حقوق کـامن  تغییرات و واقعیات اقتصادي پاسخ مناسب گوید. این

تـوان در   نـوع رابطـه را مـی    سـه  1آیـد.  واحـوال مـی   اي از اصول مسلم تغییر اوضـاع  اندازه

  خصوص تصور کرد: این

کارمنـد)   عنوان مستخدم ( بهظاهراً کننده خدمت مستقیم،  ساختار اول، ارائهدر  -1

 شرکت یا بنگاه تجاري در حال اقدام است. یک

که هـیچ   پیمانکار مستقلعنوان  کننده خدمت مستقیم، به در ساختار دوم، ارائه -2

 رابطه استخدامی با شرکت یا بنگاه تجاري ندارد، در حال اقدام است.

بـراي   واسط یا میـانجی عنوان  سوم، شرکت یا بنگاه تجاري صرفاً بهدر ساختار   -3

 کند. کننده خدمت مستقیم عمل می ایجاد ارتباط میان مشتري و ارائه

خواسـتن   «سـاختار، شـرکت یـا بنگـاه تجـاري تحـت عنـاوینی چـون          در این سه

شـد امـا    کننده خدمت نخواهد گیرد و مسئول تقصیرات ارائه قرار نمی 2»مسئولیت از آمر

درمورد سـاختار اول، جـایی کـه اشـخاص ثالـث از حقیقـت امـر یعنـی فقـدان رابطـه           

استخدامی میان بنگاه اقتصادي و پیمانکار مسـتقل، ناآگـاه هسـتند، نظریـۀ نماینـدگی      

تواند شرکت یـا بنگـاه اقتصـادي را مسـئول تقصـیرات       عنوان ابزار کارآمد می ظاهري به

ایـاالت متحـده امریکـا در ارتبـاط بـا       restatement در 3.دهـد  پیمانکاران مستقل قـرار 

شـود. در ایـن بخـش     ظاهر مـی  267جنبه از نمایندگی ظاهري در بخش  نمایندگی، این

کند دیگري کارمند، مستخدم یا نماینده دیگر اوست  شخصی که وانمود می«خوانیم:  می

ینـده ظـاهري   نما شود که شخص ثالثی منطقاً بـه مهـارت ایـن    و به این وسیله سبب می

شخص ثالث است که به سبب فقـدان مهـارت    اعتماد کند، مسئول خسارات وارده به این

  4»است، گواینکه خود او این کار را انجام داده است. یا مراقبت نماینده او ایجاد شده

تـرین کاربردهـاي نظریـه نماینـدگی      تـرین و کلیـدي   از مهـم  در همین راستا یکی

مـورد توجـه بسـیاري از نویسـندگان حقـوقی و قضـات        هـاي اخیـر   ظاهري که در سال

                                                             
1  . Daniel Kleinberger, and Peter Knapp, “Apparent Servants and Making 
Appearances Matter: A Critique of Bagot V. Airport & Airline Taxi Cab 
Corporation”, William Mitchell Law Review, Vol. 28, No. 4, 2002, p. 1538. 
2. Respondent Superior 
3  . Ibid, pp. 1530-1531. 
4. Ibid, p. 1533. 
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دانسـتن   ها قرار گرفته و آراي متعددي درخصوص آن صادر شـده اسـت، مسـئول    دادگاه

ها نسبت به تخلفات و تقصیرات پزشکان و پیراپزشکان مستقر در آنهاست که  بیمارستان

شـود در   مـود مـی  کنند امـا وان  با بیمارستان، رابطه استخدامی ندارند و مستقل عمل می

هـا مسـئول تقصـیرات کارمندانشـان ازجملـه       بیمارسـتان  1استخدام بیمارستان هستند.

اسـت کـه آیـا     انـد. سـؤال ایـن    پزشکانی هستند که از سوي بیمارسـتان اسـتخدام شـده   

هـا کـه    ها براي تقصیرات پزشکان و پیراپزشکان مستقل مستقر در بیمارستان بیمارستان

ــد برخــی پزشــکان متخصــص، دندانپزشــکان، دارو   ســازان، در اســتخدام نیســتند، مانن

  ی و ... هم مسئول هستند یا خیر؟  هوش ها، متخصصین بی ها، پاتولوژیست رادیولوژیست

 2شـوند.  متخصصین توسط بیمارستان تعیین و انتخـاب مـی   از دیدگاه بیماران، این

ها مقرر شده است که بیمارستان براي تقصیرات پزشکانش مسـئول   در اکثر آراي دادگاه

عنـوان کارمنـد بیمارسـتان، چیـزي پرداخـت نشـود. نبایـد         ها بـه  است؛ حتی اگر به آن

هـا بـر بیمـاران     هایی به دلیل فقدان رابطه استخدامی میان پزشکان و بیمارسـتان  هزینه

                                                             
1. Drew Britcher, and Abbotts Brown, “Professional Malpractice: The 
Doctrine of Apparent Employment,” New Jersey Law Journal, Vol. CXCV, 
No.3, Index 136, 2009, pp. 1-2. 

 هابیمارستان مسئولیت حوزه در ظاهري نمایندگی دکترین اعمال براي الزم شرط دیدگاه، یک مطابق 2.

 آن اعتماد مورد پزشک و بیمارستان جانب از را خدمات هک رندیبپذ را موضوع  این بیماران که است این

 پزشک، آن و کنند مراجعه بیمارستان به خاص پزشکی دنبال به اگر صورتنیرایغ در. کنند می دریافت

 بیمارستان، و است مسئول شخصاً مربوطه پزشک باشد، نداشته بیمارستان آن با استخدامی رابطه

 Burke Medical قضیه شده صادر نظر این تأیید در که معروفی يآرا ازجمله. ندارد مسئولیتی

group v. Lamb-Rosenfeldt دکتر قضیه این در. است 2012 سال در Burke درمان به اقدام 

 به Burke دکتر اما شدند فعال دوباره یسرطان يها سلول مدتی از پس اما کرد Lamb ریه سرطان

. نکرد توجه....  و خستگی دشوار، بلعیدن متوالی، هايسرفه وزن، کاهش قبیل از سرطان بازگشت عالئم

 و Burke دکتر علیه متوفی دختر. درگذشت سرطان بازگشت تشخیصعدم درنتیجه Lamb نهایتاً

 دانست مسئول را او Burke دکتر تقصیر احراز با بدوي دادگاه. کرد دعوا اقامه St.James بیمارستان

 دانستنمسئول بر مبنی خواهان ادعاي نیز Illinois تجدیدنظر دادگاه. ندانست مسئول را بیمارستان اما

 نظارت تحت قبالً Lamb که دلیل این به نپذیرفت را ظاهري نمایندگی دکترین واسطهبه بیمارستان

 رابطه به گرفت Burke دکتر نظارت تحت درمان به تصمیم که زمانی و است بوده دیگري پزشک

 به خاص پزشک یک دنبال به و نکرده اتکا و توجه St-James بیمارستان با Burke دکتر استخدامی

 . بود کرده مراجعه بیمارستان این

(Robert Kreisman, Hospital not liable on theory of apparent agency, 2012, 
p.1. available at: http://www.chicago medical mal practice attorney-
blog.com/2012/03/Hospital-not-liable-on-theory-of-apparent-agency-
Rosenfeldt-V-Burke-Medical-group.html.) 
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هاي پنهان در قراردادهاي خصوصی میان پزشـکان و    تحمیل شود. بیماران به محدودیت

  1ها ملزم نخواهند شد. بیمارستان

گر نظریه نمایندگی ظاهري در ایـاالت متحـده امریکـا،    ازجمله کاربردهاي رایج دی

هـاي پرداخـت    هاي اعتباري اسـت. یکـی از روش   هاي بانکی بخصوص کارت بحث کارت

گیـرد، اسـتفاده از    مـی  الکترونیک که امروزه در اکثر کشورهاي دنیا مـورد اسـتفاده قـرار   

یعنـی   -گیـر در آن  طـرف در  ها براي هر سـه  هاي بانکی است. استفاده از این کارت کارت

اهمیت و فواید بسیاري دارد و در نهایـت سـرعت،    -صادرکننده، دارنده و پذیرنده کارت

هـاي نـوین    ها را بـراي سیسـتم   جویی در زمان و سهولت در پرداخت دقت، امنیت، صرفه

  آورد. بانکی به ارمغان می

در اختیـار  جایی که شخصی با اراده و اختیار، کارت بانکی خود را بـراي اسـتفاده   

نـوعی او را   دهـد، بـه   همسر، فرزند، پدر یا مـادر، دوسـت و ...)  قـرار مـی     شخصی دیگر (

کننـده،   کند. در چنین شرایطی اگـر اسـتفاده   نماینده خود در استفاده از کارت اعالم می

سوءاسـتفاده از کـارت بـانکی دیگـري)      شده از کارت استفاده کند ( بیش از میزان تعیین

نظر دارند که  اتفاق 2ها وان گفت که بیشتر نویسندگان حقوقی و قضات دادگاهت تقریباً می

نظر از اینکه صاحب کارت، احتمال سوءاستفاده از کارت را به بانک اعالم کـرده یـا    صرف

هـا و مخـارجی اسـت کـه توسـط       خیر، صاحب کـارت، مسـئول پرداخـت کلیـه هزینـه     

شـده، داراي   ده، مـازاد بـر میـزان تعیـین    کننده ایجاد شده و او براي ایـن اسـتفا   استفاده

  اختیارات ظاهري است.

  ادعا مطرح شده است:   دلیل عمده براي این  دو

در ایـاالت متحـده   Trust-In-Lending Act (TILA) 1968 مطـابق قـانون    -1

امریکا، مسئولیت صاحب کارت براي استفاده غیرمجـاز دیگـران از کـارتش، محـدود بـه      

ب کارت، نسبت به بیش از آن، مسئولیتی ندارد. مطـابق همـین   پنجاه دالر است و صاح

گیـرد کـه    وسـیله شخصـی صـورت مـی     اي است که به قانون، استفاده غیرمجاز، استفاده

  ندارد.ظاهري اختیارات صریح یا ضمنی یا 

                                                             

1. Drew Britcher, and Abbotts Brown, “The Doctrine Of Apparent Authority 
In Medical Malpractice Cases,” New Jersey Law Journal, Vol. CXCIV, No. 
4, Index 438, 2008, pp.1-2. 

  : کرد اشاره زیر موارد به  توان می آرا این جمله از2. 

- American Express Travel Related Services Co.Inc v.WEB Inc. (1991) 
- Tower World Airways v. PHH Aviation Systems. (1991) 
- Master Card v.Tower of Newport. (1986) 
- Standard Oil Company v.Steele. (1985) 
- Michigan National Bank v.Olson (1986) 
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انـد کـه بـا     گونـه تصـمیم گرفتـه    ها در ایاالت متحده امریکا ایـن  بسیاري از دادگاه

اعم از صریح یـا ضـمنی) بـه دیگـري بـراي اسـتفاده از کـارت،         عی (اعطاي اختیارات واق

شده را هـم بـه    درحقیقت صاحب کارت، اختیار ظاهري براي استفاده بیش از حد تعیین

شـود و   است و این استفاده اضـافی، اسـتفاده غیرمجـاز تلقـی نمـی      کرده این شخص اعطا

نتیجه صاحب کارت، مسئول گیرد. در نیز قرار نمی TILAموضوع محدودیت پنجاه دالر 

  1هاي انجام شده است.  پرداخت کلیۀ هزینه

ها بر اساس نظریه تقصـیر، بـه وجـود اختیـارات ظـاهري       در بسیاري از پرونده -2

هـا،   کند. طبق نظر برخی دادگاه براي کسی حکم شده که از حدود اختیاراتش تجاوز می

فاده متقلبانه و بـیش از حـد   است است حساب کارت اعتباري که ممکن بررسی صورت عدم

کننـده   شود اختیـارات ظـاهري بـراي اسـتفاده     است که باعث می را آشکار کند، تقصیري

کنند کـه در  مشتري اشاره می  ها به یک وظیفه عالوه در این موارد دادگاه محقق شود. به

U.C.Cقانون  4ماده 
مـاده بـه وظیفـه مشـتري بـراي بررسـی        است. در این  ذکر شده 2 

است.  منظور کشف امضاهاي غیرمجاز و.... اشاره شده ها به حساب معقول و منطقی صورت

کنـد، در جایگـاه و مـوقعیتی     وقتی شخصی حساب مربوط به کارت اعتباري افتتاح مـی 

شـده در   هـاي مـنعکس   گیرد که بدون صـرف وقـت و هزینـه زیـاد، هزینـه      برتر قرار می

هـا را اعـالم کنـد.     صـحت آن  اي را بررسـی  و صـحت یـا عـدم     هـاي دوره   حساب صورت

شود که اعمال نظریـۀ نماینـدگی ظـاهري را در     می وظیفه، تقصیري تلقی رعایت این عدم

 4  کند. مشابه وظیفـه مقـرر در مـاده    می موارد سوءاستفاده از کارت بانکی دیگري توجیه

اعمـال نظریـه    3مقررات بانکی بسیاري از ایاالت امریکا نیز وجود دارد. در U.C.Cقانون 

کـارت    دانستن دارنده اینکه مسئول  واسطه هاي بانکی به ظاهري در بحث کارت نمایندگی

تـرین راه پیشـگیري از    تـرین و آسـان    هزینـه  ،کم دلیل موقعیت برتر نسبت به سایرین  به

  نظریه است. ترین موارد کاربرد این ی از رایجهاي بانکی ویک سوءاستفاده از کارت

ازجمله دیگر کاربردهاي نظریه نمایندگی ظاهري در نظام حقوقی ایـاالت متحـده   

است. در خصـوص اعمـال    4مشترك گذاري امریکا، اعمال آن در بحث قراردادهاي سرمایه

گان گونه قراردادها سـه دیـدگاه عمـده توسـط نویسـند      نظریۀ نمایندگی ظاهري در این

  حقوقی مطرح شده است:  

                                                             

1. Mcbaonline.com/user files/file/Unauthorized use of Credit Card 
Memorandum.Pdf, pp.1-2. 
2. Uniform Commercial Code 
3.Mcbaonline.com/userfiles/file/unauthorized use of credit card 
Memorandum.pdf, pp.4-5. 
4. Joint Venture 
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  گذاري مشترك  عدم اعمال نمایندگی ظاهري در قراردادهاي سرمایه -1

گذاري مشترك، صـرفاً بایـد    طرفداران این دیدگاه معتقدند در قراردادهاي سرمایه

توان از اختیارات ظـاهري   و نمی به اختیارات صریح یا ضمنی شرکا در قرارداد توجه کرد

نظـر، نپـذیرفتن  اعمـال نظریـه      از دیـدگاه طرفـداران ایـن    حـوزه سـخن گفـت.    در این

شود شرکا از خطر مسئولیت قـراردادي   گونه قراردادها سبب می ظاهري در این نمایندگی

هـا ممکـن اسـت ایجـاد شـود، رهـا        غیرمنتظره که توسط سایر شرکا و بدون رضایت آن

  1شوند. 

 ال  اعمال نظریه نمایندگی ظاهري بر اساس قواعد حقوق کامن -2

شرط ضروري است. اول  ال تحقق سه براي تحقق نمایندگی ظاهري در حقوق کامن

کنـد  اختیـاراتی را بـه نماینـده اعطـا       اینکه اصیل باید در برابـر اشـخاص ثالـث تظـاهر    

ن معنـا کـه منطقـاً    بـدی  نیت عمل کنـد.  است. دوم اینکه شخص ثالث باید با حسن کرده

گمان کند نماینده داراي اختیار واقعی براي اقدام از جانـب اصـیل اسـت و سـوم اینکـه      

  .2شخص ثالث باید واقعاً فریب بخورد و به تظاهر اصیل اعتماد کند

 U.P.A 3اعمال نظریه نمایندگی ظاهري براساس قواعد  -3

بـراي هـدف    هر شریک، نماینـده شـرکت   U.P.Aقواعد  9از بخش  1مطابق بند 

شـریک، چنانچـه    است و اقدام یک اي است که براي نیل به آن هدف تشکیل شده تجاري

کرد. درحقیقت  با روش معمول و متعارف براي تجارت انجام شود، شرکت را ملزم خواهد

براي اینکه شخص ثالث، تحـت نظریـه نماینـدگی ظـاهري مـورد       U.P.Aمطابق قواعد 

شده مطابق روش متعـارف   الزم است ثابت کند عمل انجام گیرد صرفاً حمایت قانونی قرار

بر رفتار اصیل یـا اعتقـاد شـخص     U.P.Aو معمول تجارت مورد شراکت است. بنابراین 

  گرفتـه تأکیـد   کند بلکه بر ویژگی قرارداد منعقدشـده یـا اقـدام صـورت     ثالث تأکید نمی

کنند که آیـا قـرارداد یـا    ها باید تجزیه و تحلیل  دادگاه U.P.Aکند. بر اساس اصول  می

اقدام غیرمجاز براي تکمیل پروژه تجاري مشترك ضروري بوده یا خیر. اگر ضروري بوده 

نظـر از هـر نـوع توافـق دربـاره محـدودیت مسـئولیت، مسـئول          باشد، همه شرکا، صرف

  4ها آگاه باشد.  شوند مگر آنکه شخص ثالث از محدودیت می تلقی

                                                             
1. James. F. Brelsford, “Apparent Authority and the Joint Venture: 
Narrowing The Scope Agency Between Business Associates”, University of 
California, Vol .13, 1980, pp. 842-843. 
2. Ibid, pp.846-847. 

٣ .U.P.A  اصطالح مخفف Uniform Partnership Act سال در بار نخستین قانون، این. است 

  .بود 1997 سال در آن اصالحات آخرین که شد اصالح بار چند و تدوین 1914

4. Ibid, pp.849-850. 
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نمایندگی ظاهري ذکر شده اسـت، اعمـال آن در    آخرین کاربردي که براي نظریۀ 

بحث تحقیقات پلیس است؛ زمانی که دو یا چند شخص در یک محل سکونت مشـترك  

کنند یا بر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول، مالکیت، تصرف یـا کنتـرل    با هم زندگی می

امریکا مطرح  ال پردازان نظام حقوقی کامن کاربرد، عمدتاً توسط نظریه مشترك دارند. این

هـاي شـدید اقتصـادي     به بعد، به دالیلی ازجملـه وقـوع بحـران   1980شده است. از سال

به بعد، کاهش میزان زاد و ولد، افزایش میزان بیکاري، افـزایش   2008بخصوص از سال 

هاي درمان و.... بسیاري از فرزندان نزد والدین خـود برگشـتند یـا والـدین همـراه       هزینه

هـا ایجـاد    در خـانواده  1ساختار چند نسـلی  کنند. درحقیقت یک ی میفرزندان خود زندگ

  ها، با این مسئله بسیار مواجه ها، دادگاه  همگام با این تغییر ساختار خانواده 2شده است.

مـال    آپارتمان یـا یـک   اند که آیا زمانی که پلیس در شرایط اضطراري بخواهد از یک بوده

کـه   ص تحقیقات الزم را به عمل بیـاورد، درحـالی  مورد استفاده مشترك دو یا چند شخ

کننـد،   برخی به انجام تحقیقات توسط پلیس راضی هسـتند و برخـی دیگـر امتنـاع مـی     

شده توسط پلیس با رضـایت برخـی از مـالکین یـا متصـرفین صـحیح و        تحقیقات انجام

  قانونی است یا خیر؟ 

بـه تحقیقـات از اتـاق و     دادن در ارتباط با وجود اختیار براي والدین براي رضـایت 

گیرد ایـن   می اموال فرزندان صغیر تردیدي وجود ندارد. چیزي که بیشتر مورد سؤال قرار

توانند به نماینـدگی از فرزنـدان بـالغ خـود کـه بـا آنهـا زنـدگی          است که آیا والدین می

  کنند به تحقیقات پلیس از اتاق و اموال آنان رضایت دهند یا خیر؟   می

ها مطرح شده است. برخـی محـاکم    نظریات مختلف توسط دادگاهخصوص  در این 

آپارتمان، قائل بـه تفکیـک شـد.     هاي عمومی و خصوصی یک معتقدند باید میان قسمت

گیـرد رضـایت والـدین     هایی که مورد استفاده انحصـاري فرزنـد قـرار مـی     درباره قسمت

نـد امـا در   نامعتبر اسـت چـرا کـه فرزنـدان از حـق داشـتن حـریم خصوصـی برخوردار        

هاي مشترك از قبیل آشپزخانه، راهروها و ... این رضایت اعتبار دارد. برخی دیگر  قسمت

از محاکم معتقدند اگر درِ اتاق قفل نباشد، والدین این اختیار را دارند کـه بـه تحقیقـات    

کند. به  شده را بررسی بندي  تواند محتواي وسایل بسته پلیس رضایت دهند اما پلیس نمی

کلی نامعتبر اسـت و النهایـه مطـابق نظـري      ه برخی دیگر از محاکم، این رضایت بهعقید

                                                             

1. Multi generation 
2. Hillary Farber, “A Parent’s Apparent Authority: why Intergenerational Co-
residence Requires a Reassessment of Parental Consent to Search Adult 
Children’s Bedrooms,” Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol. 21, 
2011, p. 57. 
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عـالوه والـدین همیشـه     شـود. بـه   دیگر، اختیار والدین، مقدم بر اختیار فرزندان تلقی می

توان قائل به این شد که حتی  داراي یک اماره کنترل بر فرزندانشان هستند. بنابراین می

گرچـه   1کـرد.  توان اختیـارات ظـاهري تصـور    باشد، می نداشتهاگر اختیارات واقعی وجود 

تـوان آن را   است، می ها مطرح شده پرسش عمدتاً در روابط میان والدین و فرزندان آن این

شـخص   در هر مورد دیگري که مالی میان دو یا چند شخص مشترك است یا دو یا چند

دلیل عمـده   دو 2ح ساخت.داراي حقوق یا تصرف یا کنترل مشترك بر مالی هستند، مطر

براي این ادعا ذکر شده است: اول اینکه زمانی که دو یا چند شخص مالک، متصـرف یـا   

تواند  ها می دارنده مشترك حقی بر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول هستند، هریک از آن

بـه تحقیقـات از آن مـال توسـط پلـیس       3حق خـود   عنوان مالک یا متصرف در حیطه به

  کنندگان است.   د چرا که او نیز یکی از مالکین یا استفادهرضایت ده

پذیرد، خود را در معرض این  دوم اینکه وقتی شخصی شراکت با دیگري را می

دهد که دیگري ممکن است به تحقیق از آن مال رضایت دهد  ریسک (خطر) قرار می

  4پذیرد. بینی این احتمال، شراکت را می پس با آگاهی و پیش

تحقیقـات پلـیس، هنـوز کامـل       اعمال نظریۀ نمایندگی ظاهري در حـوزة اینکه  با

حـل مناسـب، در    راه  عنـوان یـک   رسـد بتـوان آن را بـه    پذیرفته نشده است، به نظر مـی 

شرایطی مطرح ساخت که انجام تحقیقات پلیسی، واجـد اهمیـت و اخـذ مجـوز قـانونی      

  رد  دالیل از بین برود.نیازمند صرف وقت و انجام تشریفات زیاد است که امکان دا

  . انگلیس1-2

نظریه نمایندگی ظاهري ابتدا در رویه قضائی انگلیس مطرح شد و سپس مورد 

استقبال قضات دیگر کشورها قرار گرفت. در نظام حقوقی انگلیس، نمایندگی ظاهري 

                                                             
1. Jason Miller,”When Is a Parent’s Authority Apparent? Reconsidering 
Third Party Consent Searches of an Adult Child’s Private Bedroom and 
Property”, Criminal Justice, Vol. 24, 2010, pp. 34-35. 

 اخذ بدون پلیس مأموران 1961 سال در Chapman v. United states قضیه در عنوان نمونه به. 2

 Chapman نام به شخصی به که شدند اي خانه وارد موجر رضایت به اتکا با تحقیقات براي قانونی مجوز

 به اتکا با پلیس مأموران 1964 سال در Stoner v. California قضیه در یا. بود شده داده اجاره

 طور همین. شدند مسلحانه سرقت به مظنون فرد stoner اتاق وارد مجوز اخذ بدون ،هتل کارمند رضایت

  Fraizer هاي نام به شخص دو میان مشترك چمدان یک، پلیس مأموران Fraizer v. Cupp قضیه در

 .دادند قرار تحقیق و بررسی مورد Rawls رضایت اساس بر را Rawls پسرعمویش و

3. In his own right  
4. Ibid, p.49. 
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ها در آثار نویسندگان حقوقی مورد اشاره  عنوان یکی از اقسام نمایندگی صراحتاً به

و همچنین عمده کاربردهاي آن پذیرفته  2هاي این نظریه و تمامی حوزه 1گرفته قرار

 است. شده

در حقوق انگلیس، نماینـدگی ظـاهري، زادة اجـازه اصـیل اسـت هرچنـد اعطـاي        

میالدي و بعـد از آن، همـواره    1960نظریه در سال  نمایندگی فقط ظاهري باشد. این این

نکته اسـت. نکتـۀ اول    علت ، دو 3.است پذیرفته یا رد شدهدر برخی دعاوي توسط قضات، 

شود و نکته دو ناظر به نحوه اعتمـاد   به شرایط ظاهر و ظهور آن در نمایندگی مربوط می

هـاي مختلـف، وضـعیت     نکتـه در موقعیـت   شخص ثالث به ظاهر است. هریک از ایـن دو 

ماینـدگی ظـاهري   کند که الزم اسـت بـا شـرایط ن    خاص و مباحث متفاوت را مطرح می

  4شود. تطبیق داده

در نظام حقوقی انگلیس، مسئولیت شرکت در مقابـل اشـخاص ثالـث در مـواردي     

ــاي  الیحــه اصــالح قســمتی از مــواد قــانون  135و  118مشــابه مــواد  تجــارت، بــر مبن

هاي تجاري جدید  با توجه به قانون شرکت 5. است ظاهري، صحیح دانسته شده نمایندگی

هـاي   و اصـالحات آن را نسـخ کـرده ، دیگـر محـدودیت      1958نون که قا 2006مصوب 

مدیره بـراي اعطـاي نماینـدگی بـاقی نمانـده و       مربوط به اهلیت شرکت و اختیار هیئت

ظاهري در ارتباط با اقدامات خارج از حـدود اختیـارات مـدیران اعمـال      نظریه نمایندگی

  شود.   می

عتبـار اقـدام شـرکت، نبایـد بـر      ا «این قانون مقرر شده است:  1بند  39در بخش 

اساس ادعاي فقدان اهلیت، مورد تردید واقع شود صرفاً به این دلیـل کـه در اساسـنامه    

  » رابطه وجود ندارد. شرکت، چیزي در این

  برد.   را از بین می 6مقرره به نحوي مؤثر نظریه اقدامات خارج از حدود اختیارات این

در ارتبـاط بـا شـرکت، اختیـار      «اسـت:   هاین قانون نیز ذکر شد 1بند  40در بخش

نظر از هـر نـوع     کند، صرف نیت، شرکت را ملزم می مدیران به نفع اشخاص ثالث با حسن

                                                             
1. William Anson, Principles of The English Law of Contract and of Agency 
In Its Relation to Contract, Oxford, 22nd edition, 1964, p. 525. 
2. Sealy and Hooley, op.cit, p. 121. 
3. Anson. op.cit, p. 434. 

 رساله فرانسه، و انگلیس حقوق در تطبیقی مطالعه با ایران حقوق در ظاهري نمایندگی ،نادر پورارشد،. 4

  .170. ص 1390 سال ،تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،یخصوص حقوق يدکتر

 تهران، اول، چاپ دوم، جلد ،يتجار يهاشرکت حقوق از یلیتحل یمباحث ی،سیمحمدع ،یتفرش. 5

 .120.ص ،1386 سال مدرس، تیترب دانشگاه انتشارات

6. Ultra vires 
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قسـمت   2بنـد   40در بخـش  » محدودیتی که در اساسنامه شـرکت مقـرر شـده باشـد.    

(b)(i)  شخص ثالث ملزم نیست تحقیق کند آیـا محـدودیتی در اختیـار     «آمده است که

دارد یـا    مدیران براي الزام شرکت یا واگذاري اختیار به دیگـران بـراي انجـام آن، وجـود    

شـود کـه شـخص ثالـث بـا       فرض می « (ii)(b)قسمت  2در همین بخش در بند » خیر.

از  (iii)(b)قسـمت   2در بنـد  » د.نیت رفتار کرده است مگر خـالف آن ثابـت شـو    حسن

نباید فرض شود که شخص ثالث با سوءنیت عمـل کـرده،    «همین بخش نیز آمده است: 

دانست معامله خارج از اختیار مدیران، براسـاس اساسـنامه    دلیل که واقعاً می صرفاً به این

  1»شرکت انجام شده است.

انگلـیس، قـانون    یکی دیگر از موارد مشخص نفوذ نماینـدگی ظـاهري در حقـوق   

است. نکته قابل توجه این است که امکان دارد عامل، کـاالي اصـیل    1889عامالن سال 

را خالف دستور او و بدون اختیارات قانونی انتقال دهد و چنین انتقالی نیز معتبـر تلقـی   

اعتبار تلقی کنیم، معامالت تجاري  شود زیرا اگر این معامله را به دلیل فقدان اختیار، بی

نمایندگان، اغلب صـالحیت نیـابتی خـود را     ویژه اینکه این شود به چار تزلزل شدید مید

کنند و شخص ثالث، راهی براي کشف توافق بین اصیل و نماینده ندارد. هـدف   افشا نمی

نیت بـا نماینـده معاملـه     حمایت از اشخاص ثالثی است که با حسن 1889قانون عامالن 

اطـالع   ثالث از فقدان اختیارات نماینده بی است که شخصکنند. البته این در صورتی  می

نیز به همین ترتیـب از نظریـه نماینـدگی ظـاهري      1893قانون بیع کاال مصوب  2باشد.

جـایی کـه کـاال در     «دارد:  می این قانون، چنین مقرر 22ماده  1تأثیر پذیرفته است. بند 

ر داراي مالکیت بالمعارض است است، خریدا بازار عمومی، مطابق عرف بازار فروخته شده

نیت بوده و متوجه نقض یا فقدان صـحت از طـرف    مشروط بر اینکه خریدار داراي حسن

  »فروشنده نشده باشد.

بنابراین اگر کاالیی در بازار عمومی فروخته شود و فروشنده، سمت وکالت نداشته 

ه فضـولی محسـوب   باشـد، آن معاملـ   یا اختیارات الزم براي فروش فالن کـاال را نداشـته  

شود مگر اینکه خریدار، سوءنیت داشته باشـد و از فقـدان سـمت فروشـنده آگـاهی       نمی

  3داشته باشد.

  هاي حقوق نوشته . بررسی نظریۀ نمایندگی ظاهري در نظام2

نظریۀ نمایندگی ظاهري در قوانین، آراي قضائی و نظریات نویسندگان حقوقی 

گرفته است. این میان، گروهی از  ورد توجه قرارکشورهاي داراي نظام حقوق نوشته نیز م

                                                             

1. Sealy and Hooley, op.cit, p. 122.  
 و یعامل ،يکارالعملحق ينهادها با یندگینما نهاد رابطه « ی،تفرش یسیمحمدع و ،لیجل ،یقنوات. 2

  .65. ص ،11،1380 شماره قم، یعال آموزش مجتمع مجله ،»یدالل

 .171.ص ن،یشیپ پورارشد،. 3
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عنوان قاعده عمومی در حوزه نمایندگی صراحتاً  کشورها، نمایندگی ظاهري را به

طور  پذیرفتند. گروهی دیگر از کشورها، مصادیقی از کاربردها و قلمروهاي آن را به

ندگی ظاهري استثنائی پذیرفتند. درنهایت، برخی دیگر از کشورها نیز گرچه از نمای

ها و مفاهیمی مشابه را در نظام  برند، ایده عنوان مفهومی مستقل و جداگانه نام نمی به

هاي  راستا با قواعد مربوط به نمایندگی ظاهري در نظام اند که هم حقوقی خود پذیرفته

ال) است. در میان کشورهاي داراي حقوق نوشته، نخست از نظام  حقوق عرفی (کامن

ژرمنی که داراي قواعد مخصوص  – عنوان یکی از ارکان اصلی نظام رومی هحقوقی آلمان ب

عنوان  کنیم. در ادامه از نظام حقوقی چین به حوزه است، بحث می به خود در این

ها در روابط  یافته اقتصادي که گسترده از انواع مختلف نمایندگی کشور توسعه یک

اي از  عنوان نمونه کشور لیتوانی به کند و نیز تجاري خود به طور گسترده استفاده می

شده در  نیافته اقتصادي که داراي مقرراتی اصالح یافته یا توسعه کشورهاي کمتر توسعه

ظاهري است، خواهیم نوشت و سپس نظام حقوقی روسیه را بررسی  خصوص نمایندگی

ما به دلیل اند ا اي از کشورهایی است که این نظریه را صراحتاً پذیرفته کنیم که نمونه می

همچون تعهد به  -اند از مفاهیمی مشابه  نیاز به قلمروها و کاربردهاي آن، سعی کرده

نظریه در  استفاده کنند. درنهایت به بررسی این -رسانی و منع سوءاستفاده از حق اطالع

  نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

  . آلمان2-1

هاي  ن یکی از اقسام نمایندگیعنوا آلمان کشوري است که نمایندگی ظاهري را به

منبع اصلی حقـوقی، قـانون و عـرف اسـت. حقـوق نماینـدگی        کند. دو قانونی مطرح می

شـود یـا    شود. اختیاراتی که به نماینده داده می آلمان، عمدتاً طبق قانون مدنی اداره می

. شـود  مثابـه امـر قـانونی بـه نماینـده اعطـا مـی        شود یا به صراحتاً توسط اصیل داده می

کردنـد نماینـده    اختیارات قانونی اصوالً براي حمایت از اشخاص ثالثی است که گمان می

داراي اختیار است؛ حتی اگر اختیاري صریح توسط اصیل به نماینده اعطا نشده باشـد و  

کنـد آیـا نماینـده داراي     ها رفتار اصیل، عامل کلیدي است که تعیـین مـی   در تمامی آن

ا خیر و اگر هست، نوع این اختیار چیست. اختیـارات قـانونی در   ) هست ی قانونی اختیار (

اختیـار   -2اختیـار ضـمنی    -1شـود:   دسته عمده تقسـیم مـی   نظام حقوقی آلمان به سه

  اختیار ظاهري -3)  قابل قبول تحمل شده (

دهـد   شود که اصیل، رفتاري نشان مـی  نمایندگی) ضمنی زمانی ایجاد می اختیار (

عنوان اعطاي اختیار به نماینده تفسیر شود. این امـر بـر مبنـاي خواسـت      بهتواند  که می

  اصیل به انجام معامله است.
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قبول، بیـانی سـاکت از قصـد اسـت توسـط       شده یا قابل نمایندگی) تحمل اختیار (

نـدادن کـاري کـه از     شخصی که از رفتار نماینده آگاهی دارد و رضایت خود را بـا انجـام  

  دهد. در نماینده جلوگیري کند، نشان میظهور وجود اختیار 

نمایندگی) ظاهري شکلی دیگر از اختیار اعطاشده توسـط قـانون    درنهایت اختیار (

آورد گرچـه   شود که شخص، ظهور قانونی اختیار را به دست مـی  است و زمانی ایجاد می

امات منظـور الـزام اصـیل بـه اقـد      نوع اختیار بـه  شخص غیرمجاز است. این در واقع او یک

شود ولو اینکه ثابت نشود اصیل، قصد اعطاي اختیار به او را داشته  نماینده خود اعطا می

نیتـی     است. درحقیقت زمانی که رفتار اصیل سبب شود شخص ثالث محتاط و با حسـن 

ها از این طریق، اصیل را از اینکـه انکـار    گمان کند که نماینده داراي اختیار است دادگاه

  کنند. نجام یک اقدام خاص را به نماینده داده است، منع میکند  اختیار ا

کنند کـه ابتـدا بـه دنبـال وجـود نماینـدگی        ها عموماً از الگویی پیروي می دادگاه

هـایی را در هـر    قبول است. اگر چنـین نماینـدگی   شده یا قابل ضمنی و نمایندگی تحمل

تواند  نمایندگی ظاهري می قضیه نیافتند به دنبال پاسخ این پرسش خواهند رفت که آیا

گناه در اعتماد به رفتار نماینده اعمـال شـود یـا     عنوان ابزار حمایت از شخص ثالث بی به

   .1خیر

اقدام یـا رفتـار     ایده 1970در خصوص رفتار اصیل در نظام حقوقی آلمان، از سال 

از ســوي نویســندگان متعــدد مــورد انتقــاد واقــع شــد کــه شــروع آن توســط   2اصــیل

schoordijk امریکایی الهام گرفت. از ایـن   -بود که از نظریه نمایندگی ظاهري انگلیسی

جاي اصل اقدام یا رفتار اصیل، از اصلی دیگر تحت  سال به بعد در نظام حقوقی آلمان به

  یاد شد. 3عنوان اصل ریسک

ها هم به سمت تأکید بیشتر بر کسی پیش رفـت   تدریج روند تصمیمات دادگاه به 

اسـت.   متحمل ریسک شده و عقیده و گمان وجود رابطـه نماینـدگی را ایجـاد کـرده    که 

فعـل اصـیل ظـاهري     فعـل یـا تـرك     مطابق این اصل، الزم نیست ظاهر، حتماً در نتیجه

هاي اصـیل ایجـاد شـده باشـد، بـراي       ریسک  شده باشد بلکه اگر ظاهر در محدوده ایجاد

 .Felix vرابطـه قضـیه    اي شـاخص در ایـن  هـ  انتساب به او کافی است. یکی از پرونـده 

Aruba  است.   1992در سال  

هاي موافق و مخالف مطرح شـده اسـت.    در ارتباط با پذیرش اصل ریسک، دیدگاه

دهد بیشتر بر مسئولیت اصـیل   ها امکان می موافقان معتقدند پذیرش این اصل به دادگاه

                                                             

1. Holmes, op.cit, pp.347-351. 
2. The Principalʼs own doing 
3. The risk principle 



 

 

78 

ي 
ی ظاهر

ظریه نمایندگ
ی ن

طبیق
ی ت

بررس
 

کننـد کـه اعمـال ایـن اصـل،       گونـه اسـتدالل مـی    ید داشته باشند اما مخالفان، ایـن تأک

  1کند. اي بر اصیل ظاهري تحمیل می نشده نشده و کنترل مسئولیت مدیریت

ها در تصمیم به اینکـه اصـیل تحـت نظریـه نماینـدگی ظـاهري،        همچنین دادگاه

اش است یا خیر، خود را صرفاً به موشکافی رفتار اصیل محـدود   مسئول اقدامات نماینده

  ها براي انجام وظیفه کنند. بنابراین دادگاه لث را نیز بررسی میاند و رفتار شخص ثا نکرده

گیري دربـاره اینکـه نماینـدگی ظـاهري قابـل       درترکیب قانون با انصاف، قبل از تصمیم

گیرنـد و اگـر منـافع     اعمال هست یا خیر، منافع اصیل و شخص ثالث را توأم در نظر می

واحـوال هـر قضـیه توجـه      اعو اوضـ  هر دو داراي ارزش و وزن یکسان باشد، بـه شـرایط  

نیت عمـل   تنها باید در دادگاه ثابت کند که با حسن عالوه شخص ثالث نیز نه به کنند. می

  بوده است.  کرده بلکه باید ثابت کند اعتماد او به ظاهر موجود، موجه

هاي منطقی نتواند اقدام غیرمجاز نماینده را  ها و کنترل اگر اصیل با اعمال مراقبت

و از آن جلوگیري کند در برابر شخص ثالث مسئول نیست. همچنین اگر شـخص   کشف

باشـد. اینکـه    تشخیص سوءاستفادة نماینده از اختیارش مرتکب تقصیر شده ثالث در عدم

آیا شخص ثالث در اعتماد به اختیار نماینده مقصر بوده است یا خیـر، بسـتگی بـه نـوع     

  2دارد. واحوال هر قضیه قرارداد و شرایط و اوضاع

گیرد، جلوگیري از وقوع مسـئولیت   نکته دیگري که در حقوق آلمان مورد توجه قرار می

شـود کـه مسـئولیت اصـیل و نماینـدة       مسئولیت در مواردي ایجاد می مضاعف است. این

غیرمجاز به اثبات رسیده است. اگر شخص ثالث، ابتدا دعوایی را علیه نماینـده غیرمجـاز   

ئولیت اصیل نیز تحت عنوان نمایندگی ظاهري به اثبات رسـیده  اقامه کند، حتی اگر مس

داند همچنین است اگر مسئولیت اصیل، تحـت   باشد، دادگاه فقط نماینده را مسئول می

عنوان نمایندگی ظاهري به اثبات رسیده باشد کـه در ایـن صـورت، دادگـاه مسـئولیت      

یري شود. در واقع، شـخص  کند تا از وقوع مسئولیت مضاعف پیشگ نماینده را مستثنا می

ثالث به حمایت بیشتر نیاز ندارد و طرح دعوا علیه اصیل از داراشدن غیرعادالنه ناشی از 

توانـد خسـارات خـود را از نماینـده      کند. اصیل نیز مـی  مسئولیت مضاعف جلوگیري می

  3مطالبه کند.

  . چین2-2

صـورت گرفـت و شـش     1900نویسی در نظام حقوقی چین، سال  نخستین قانون

گیري جمهوري چین وضع شد. اولـین حقـوق قراردادهـاي     قانون در روزهاي اولیه شکل

است کـه    به تصویب رسید که سندي قانونی 1999مارس  15جامع و یکپارچۀ چین در 

                                                             
1. Danny Busch, and Laura Macgregor, ” Apparent Authority in Scots Law, 
Some International Perspective,” Edinburgh Law Review, Vol .11, 2007, 
p.371. 
2. Holmes, op.cit, pp. 355-358. 
3. Ibid, pp.359-360. 
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نقاط برجسته منـابع داخلـی و   هاي تاریخی قبلی منحرف و در آن از  از بسیاري از سنت

ــام  ــارجی و نظ ــی     خ ــین برخ ــون و همچن ــوق آنگلوساکس ــته و حق ــوق نوش ــاي حق ه

  است. المللی استفاده شده هاي بین کنوانسیون

قبل از وضـع مقـررات مربـوط بـه حقـوق جدیـد قراردادهـا، مباحـث مربـوط بـه           

گرفـت. قـانون    مـی  نمایندگی در سایر قوانین و مقررات و به نحو پراکنده مورد اشاره قرار

نیز دربردارنده موادي بسـیار محـدود در ارتبـاط بـا      1981قراردادهاي اقتصادي مصوب 

   اعطاي نمایندگی از طریق عقد وکالت بود.

یعنی زمان انتشار قواعد عمـومی حقـوق   1986) در سال 10و ماده  7ماده  3بند  (

کشـور تأسـیس شـد. فصـل      قواعد نمایندگی براي نخستین بار در این GRCL(1مدنی (

اي از مقررات نمایندگی را درباره مباحثی چون  مجموعه – )GRCL( –قانون  این 2چهارم

بنـدي نماینـدگی    دگی ناشـی از تنفیـذ، طبقـه   نمایندگی از طریق اعطاي وکالت، نماینـ 

ــی     ( ــدگی فرع ــدگی و نماین ــه نماین ــا قضــایی)، خاتم ــانونی ی ــراردادي، ق ــدگی ق نماین

  کرد. می مقرر

ها بیشـتر   هاي درهاي باز در اقتصاد چین، واسطه از زمان ورود اصالحات و سیاست

ادهاي حقـوقی  ) برخی بنیGRCLتر شدند. بنابراین گرچه قواعد حقوق مدنی ( و متنوع

را در ارتباط با نمایندگی در نظام حقوقی چین ایجاد کرد، روشی مناسب و کـافی بـراي   

  المللی نبود. نیازهاي حوزه تجارت، به ویژه معامالت تجاري بین  پوشش

هــا ازجملـه نماینــدگی ناشـی از تنفیــذ،    انــواع نماینـدگی 1999در قـانون جدیـد   

افشانشده و اصیل کمی افشاشده مـورد توجـه    کاري، اصیل العمل نمایندگی ظاهري، حق

  این قانون به بحث نمایندگی ظاهري اختصاص دارد. 50و  49است. مواد  قرار گرفته

عنـوان نماینـده    طرف قرارداد بـراي اقـدام بـه    با عنوان اختیار ظاهري یک 49ماده 

اصیل، بـدون  جایی که یک طرف، قراردادي را به نام  «کند:   نمایندگی ظاهري) بیان می (

کند، طرف مقابـل   اختیار، خارج از حدود اختیار یا پس از انقضاي مدت اختیار منعقد می

شخص داراي اختیار اقـدام از جانـب اصـیل، اسـت، پـس اقـدام        حق دارد گمان کند این

  ».شده باید تحت عنوان نمایندگی، مؤثر واقع شود انجام

شـده توسـط نماینـده قـانونی نیـز      همین قانون با عنوان قـرارداد اجرا  50در ماده 

شخص حقوقی یا یـک   جاي یک قانونی یا شخصی به  در مواردي که نماینده «خوانیم:  می

                                                             
1. General Rules of Civil Law (GRCL) 
2. Civil Legal Acts and Agency 
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شده باید تحـت   کند، اقدام انجام  سازمان، قراردادي را خارج از حدود اختیارش منعقد می

کـه از   عنوان نمایندگی مؤثر باشد مگر آنکه طرف مقابل آگاه باشد یـا بایـد آگـاه باشـد    

  ».حدود اختیارات تجاوز شده است

  1قانون مدنی چین است. 49  قانون مدنی ژاپن نیز مشابه ماده 110  ماده

به قلمرو نماینـدگی ظـاهري دربـاره اشـخاص حقیقـی و       49رسد ماده  به نظر می

حـال   کنـد. بـااین   به قلمرو نمایندگی ظاهري درمورد اشخاص حقوقی اشاره می 50ماده 

اسـت کـه     هـاي حقـوقی   نظـام   در هر دو مورد، نظام حقوقی چین ازجمله توان گفت می

هاي مربوط بـه قلمـرو نماینـدگی ظـاهري را پذیرفتـه اسـت چراکـه وجـه          تمامی حوزه

اصلی نمایندگی ظاهري این است که نماینـده، خـارج از حـدود      مشترك هر چهار حوزه

قـانون مـدنی جدیـد     50و 49  اختیاراتش عمل کند که این مورد اصلی در هـر دو مـاده  

  است.  چین پذیرفته شده

بنیان حقوقی بـراي   یک 1999طور کلی حقوق جدید قراردادهاي چین در سال  به

رسد حقـوق و تعهـدات    گسترش نمایندگی در امور تجاري مقرر کرده است و به نظر می

  کند. تر حمایت میتر و عادالنه تر، متعادل طرفین را منطقی

  . لیتوانی  2-3

یافته نیست، قانون مدنی جدیدي را در  جمهوري لیتوانی نیز گرچه کشوري توسعه

به اجرا درآمـد و   2001ژوئیه  هاي آن در اول رفت که بیشتر قسمتپذی 2000ژوئیه  18

قانون جدید، جزئیات بیشـتري   االجرا شد. این سال بعد الزم هاي آن نیز یک مابقی قسمت

کنـد. در ایـن    نمایندگی نسبت به مقررات قبلی بیان مـی  را در ارتباط با قواعد مربوط به

اسـت کـه در    قانون جدید، مقرراتی هم در ارتباط با نماینـدگی ظـاهري پذیرفتـه شـده    

قـانون،   سـوم ایـن   اسـت. بخـش   2163در ماده  کبکمدنی  مورد، شبیه مقررات قانون این

بخش مواردي وجود دارد که بـه برخـی مـوارد     تحت عنوان نمایندگی آمده است. در این

  اند.  ظاهري اشاره کرده قلمرو نمایندگی

  تأثیر قـراردادي کـه توسـط نماینـده ایجـاد مـی      "با عنوان  2.125ماده  2در بند 

کسـی کـه    «خوانیم:  ماده می شده است. در این نمایندگی ظاهري صراحتاً پذیرفته "شود

شود شخص ثالثی این اعتقاد را پیدا کندکه دیگـري نماینـده اوسـت، در برابـر      باعث می

  » شود. شخص ثالثی که قرارداد را با نماینده مورد قبول او منعقد کرده است، ملزم می

                                                             

1. Yuqing, Zhang, “Agency Under The New Contract Law Of The Peopleʼs 
Republic of China,” Uniform Law Review, Vol. 5, 2000, pp.446-447. 
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 کبـک قانون مدنی  2163و  لوئیزیاناقانون مدنی  3021ماده دقیقا مشابه مواد  این

  است و نمایندگی ظاهري را در نظام حقوقی جمهوري لیتوانی پذیرفته است.

بـه یکـی از مـوارد قلمـرو نماینـدگی       ) نیـز 2.125همین ماده ( 9عالوه در بند  به

بنـد   اشاره دارد. در ایـن  – کند جایی که نماینده از حدود اختیاراتش تجاوز می  –ظاهري 

نماینده از حدود اختیارش متجاوز باشد اما با روشـی کـه شـخص    اگر اقدام  «آمده است: 

داراي اختیـار)  مجـاز (   ثالث بر اساس تصور منطقی گمان ببرد که او قرارداد را با نماینده

آور است مگر در مـواردي کـه طـرف دیگـر      کند، این قرارداد، براي اصیل الزام منعقد می

  1»ماینده، خارج از حدود اختیارش عمل کرده است.دانسته که ن دانسته یا باید می قرارداد می

نیز به یکی دیگر از موارد قلمرو نمایندگی  2.140و  2.139این مورد، مواد  بر عالوه

  اشاره دارند.  – استفاده از نمایندگی ظاهري پس از انحالل رابطه نمایندگی – ظاهري

نماینـدگی در مـوارد    «خوانیم:  با عنوان خاتمه رابطه نمایندگی می 2.139در ماده 

بـا اسـتعفاي    -3با فسخ آن توسط اصـیل   -2با انقضاي مدت آن  -1یابد:  زیر خاتمه می

بـا انحـالل شـخص     -5اعطاکننـده نماینـدگی     بـا انحـالل شـخص حقـوقی     -4نماینده 

ـ     حقوقی بـا فـوت اصـیل یـا اعـالم قضـایی        -6ود. اي که نمایندگی بـه آن اعطـا شـده ب

  اهلیت یا مفقودشدن او. با فوت نماینده یا اعالم قضایی عدم - 7اهلیت یا مفقودشدن او  عدم

تواند علیه اشخاص ثالث متعارف مورد استفاده قـرار   : خاتمه نمایندگی نمی 3بند 

شـند امـا بـه دلیـل     داشـته با  نمایندگی آگـاهی   رابطه  گیرد مگر آنکه آنان باید از خاتمه

  »توجهی آگاه نشده باشند. بی

حقـوق و تعهـدات ناشـی از اقـدامات      «خوانیم:  می 2.140  ماده 2همچنین در بند 

داشته یا باید آگاهی داشـته   نمایندگی آگاهی  نماینده، قبل از زمانی که نماینده از خاتمه

کنـد. ایـن قاعـده در     مـی مقام او را در ارتباط با اشخاص ثالـث ملـزم    باشد، اصیل و قائم

نمایندگی آگاهی داشته یا باید آگاهی داشته باشـند،    مواردي که اشخاص ثالث از خاتمه

  2»قابل اعمال نیست.

بنابراین قانون مـدنی جدیـد جمهـوري لیتـوانی در خصـوص نماینـدگی ظـاهري        

 مقررات بیشتري نسبت به قوانین قبلی دارد و نمایندگی ظاهري و قلمروهاي اصـلی آن 

را صراحتاً پذیرفته است که نشان از نیاز این کشور به برخی موارد قلمروها و کاربردهاي 

  آن دارد و به حمایت از حقوق اشخاص ثالث، توجه بیشتري نشان داده است.

  . روسیه2-4

تـر از حقـوق کشـورهایی     در نظام حقوقی روسیه مفهوم نمایندگی عمومـاً مضـیق  

موجـب قاعـده    ماینـدگی ظـاهري یـا نماینـدگی بـه     چون ایاالت متحـده امریکاسـت و ن  

                                                             
1. Tadas Klimas, New Agency Rules In Lithuania: Translation and 
Commentary, Teises Apzvalga, No.5,  September 2001, pp. 1-4. 
2. Ibid, pp. 11-12. 
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اي وجود ندارند. باوجود این، مقررات خاصی  عنوان دکترین حقوقی جداگانه به "استاپل"

راستا با مقررات مربوط به نمایندگی ظاهري در  شود که هم می در حقوق روسیه مشاهده

  1الست. نظام حقوق کامن

قـوانین بـا تصـویب مجلـس ایجـاد      روسیه کشوري تابع حقوق نوشته است و همه 

مـدنی فـدرال روسـیه درج     ترین قواعد حقوق خصوصی آن نیـز در قـانون   شوند. مهم می

است. با مروري بر این قانون، با چهار فصل در ارتباط با مباحـث نماینـدگی مواجـه     شده

 -ال در نظام حقوقی کـامن  Agencyمعادل واژه  –Awkardبا عنوان  52شویم. فصل  می

 51وکالـت و عنـوان فصـل     49کنـد. عنـوان فصـل     به قراردادهاي نمایندگی اشاره مـی 

به روابط میان اصـیل و نماینـده در    – 51و  49 –کاري است. در فصول مذکور  العمل حق

  است. هایی چون جبران خسارت، ارائه گزارش کار و ... پرداخته شده حوزه

طور عام به مباحث نماینـدگی   تر است که به فصلی مهم 10ارد، فصل مو رغم وجود این به

  پردازد.   می

موجـب قاعـده    در این فصل گرچه صراحتاً از نمایندگی ظاهري یـا نماینـدگی بـه   

شـود، ضـمن برخـی از مـواد      نمی طور جداگانه نامی برده عنوان نهاد حقوقی، به استاپل به

  کرد. گی ظاهري را مشاهدهتوان آثار و نتایج نمایند این قانون می

که اعطاي اختیارات به وکیل یا نماینده همیشه بایـد   در نظام حقوقی روسیه ازآنجا

مانـد. اگـر    کتبی انجام گیرد، جایی براي طرح مبـاحثی چـون نماینـدگی ظـاهري نمـی     

عنـوان   نماینده از حدود اختیاراتش تجاوز کند عمومـاً معاملـه بـراي کسـی کـه او را بـه      

تواند اقدام نماینده را بعداً تنفیذ کنـد.   آور نیست اما اصیل می نتخاب کرده، الزامنماینده ا

البته استثنائاتی نیز وجـود دارد بـه ویـژه در فرضـی کـه اصـیل از اختیـارات اعطاشـده         

کند و نماینده سابق، با شخص ثالث ناآگاه، قراردادي براي اصیل منعقـد کنـد کـه     رجوع

  ه نظریه نمایندگی ظاهري پذیرفته شده است.اي مشاب فرض، نتیجه در این

مدنی روسیه با عنـوان نتـایج و آثـار خاتمـه رابطـه نماینـدگی        قانون 189در ماده 

کند  کند، سپس قرارداد نمایندگی را فسخ می شخصی که اعطاي اختیار می «خوانیم:  می

و همچنین بـه  کند) ملزم است به شخصی که به او اختیار را اعطا کرده  از آن رجوع می (

  »دانستند سابقاً به این نماینده، اختیاري اعطا شده ، اطالع دهد. اشخاص ثالثی که می

خسـاراتی اسـت کـه      چنانچه اصیل به چنین تعهدي عمـل نکنـد، مسـئول کلیـۀ    

  است.  عمل او به اشخاص ثالث وارد شده  عنوان نتیجه به

فاده از حق، در آن منع طور کلی، سوءاست قانون مدنی این کشور که به 10ماده 

نمایندگی ظاهري از آن استفاده  توان در بحث شده یکی از مواد دیگري است که می

                                                             
1. Sergey Budylin, “A Comparative Study in the Law of Ostensible: 
Apparent Agency In The U.S and Russia,” International Trade Law Journal, 
Vol. 16, No. 1, 2007, p. 63. 
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در شرایط سوءاستفاده از حق، دادگاه ممکن است  «در این ماده آمده است:  کرد.

بنابراین گرچه مفاهیمی » کننده را انکار کند. حمایت از حق شخص سوءاستفاده

یندگی ظاهري در نظام حقوقی روسیه وجود ندارد، مفاهیم یا همچون استاپل یا نما

رسانی و منع سوءاستفاده از حق) در قوانین این  مانند تعهد به اطالع هاي مشابه ( ایده

کشور قابل مشاهده است که گاه به نحوي مؤثر نتیجه آن، مشابه نهادهایی چون 

  1نمایندگی ظاهري خواهد شد.

هـایی یافـت کـه     تـوان نمونـه   این کشور نیـز مـی   2قضائیبر قوانین، در آراي  عالوه

  نوعی به نمایندگی ظاهري اشاره دارند.   به

  . ایران2-5

در ارتباط با جایگاه نظریه نمایندگی ظاهري در نظام حقوقی ایران بایـد گفـت بـا    

طور عـام و   توجه به اینکه نظام حقوقی ایران، فاقد مقررات کلی در خصوص نمایندگی به

طور خاص است و صرفاً به برخـی مصـادیق آن پرداختـه اسـت و از      ظاهري به نمایندگی

نظریه، خالف اصولی چون اصـل حاکمیـت اراده و اصـل     طرف دیگر با توجه به اینکه این

والیت بر دیگري است و جنبه استثنائی دارد، نیازمند تصریح قانونگذار در قـوانین و   عدم

پـذیرش   هنوز تردیدهایی درخصوص پذیرش یـا عـدم  مقررات و تفسیري مضیق است و 

نظریه، حـداقل   دارد؛ هرچند برخی معتقدند این این نظریه بین نویسندگان حقوقی وجود

هـاي حقـوقی    طور استثنائی و عمدتاً از طریق اقتباس از سـایر نظـام   در برخی موارد و به

قانونی در قـوانین مختلـف   گروه، موارد بسیاري از مواد  از دیدگاه این 3است. پذیرفته شده

                                                             

1.Ibid, pp. 65-67. 
  :است شده صادر ریز شرح به مسکو یقضائ حوزه در هیروس فدرال وانید در آرا نیا از نمونه کی .2

 هیعل اموال میتقس و مشترك يگذارهیسرما قرارداد کی خاتمه درمورد یخارج شرکت کی اول، پرونده در

 یخارج شرکت. کرد رد را یخارج شرکت نیا يادعا يبدو دادگاه و دعوا اقامه یروس شرکت کی

 يدارا کرده، ارائه شرکت نیا جانب از را دادخواست که یشخص که استدالل نیا با دنظرخواستیتجد

 را استدالل نیا دنظریتجد دادگاه. است شده فسخ دادخواست ارائه از قبل او، نامهوکالت و نبوده اریاخت

 دادخواست داد اجازه یخارج شرکت نیا به و گذاشت کنار یدگیرس بدون را اول دادخواست و رفتیپذ

 مسکو دادگاه. دنظرخواستیتجد میتصم نیا از مسکو یقضائ حوزه در یروس شرکت. کند ارائه مجدد

 که ياندهینما لهیوسبه یخارج شرکت نیا اوالً که استدالل نیا با کرد نقض را قبل مرحله دادگاه میتصم

 اسناد بود، پرداخته را دولت اتیمال ( بود کرده شرکت یدادرس انیجر در مؤثر ينحو به بود، کرده یمعرف

 شخص( دادگاه اطالع به موقعبه را نامهوکالت فسخ اًیثان...)  و بود کرده مطالبه مقابل طرف از را یمختلف

 پس آن، يجابه و نکرده عمل یمدن قانون 189 ماده 1 بند در مقرر فیتکل به نیبنابرا. بود نرسانده) ثالث

  )(Ibid, p. 68 .است نداشته اریاخت ندهینما که کرد اعالم بود، شده صادر او هیعل دادگاه حکم نکهیا از

 ،عبدالمجید مقامی، قائمامیري .202. ص همان، ،قرائی محسن و حاتمی علی ،محمد لی،یدمرچ. 3

 دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده مجله ،»عزل غیرقابل وکالت مسئله و ارادي نمایندگی انقضاي«
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، 105قانون آیین دادرسـی مـدنی، مـواد     37قانون مدنی، ماده  680هست ازجمله ماده 

الیحه اصـالح قـانون تجـارت مصـوب     135و 118قانون تجارت، مواد  399و  397، 396

 1369قانون کار مصوب  3، ماده 1366قانون محاسبات عمومی مصوب  92، ماده 1347

که قابلیـت تحلیـل و تفسـیر بـر      1 1354نون تأمین اجتماعی مصوب قا 2ماده  2و بند 

  اساس نظریه نمایندگی ظاهري را دارند.

بر قوانینی که تاکنون مورد اشـاره نویسـندگان حقـوقی قـرار گرفتـه اسـت،        عالوه

گوناگون که در موضـوعات متفـاوت و    2هاي  توان به مواد دیگري از اساسنامه شرکت می

هاي مختلف به تصویب مجلس شوراي اسالمی یا هیأت وزیران رسـیده اسـت،    طی سال

توان موادي را یافت که به بـارزترین قلمروهـاي نظریـه     ها می اشاره کرد و در تمامی آن

 -دگییعنی ادامه اختیارات مدیر یا مدیران پس از خاتمه رابطه نماین – نمایندگی ظاهري

بر قوانین و مقررات، در قراردادهاي خصوصی منعقـده میـان اشـخاص     اشاره دارند. عالوه

عنـوان   توان مصادیقی از همین قلمروهاي اصلی این نظریـه را مشـاهده کـرد. بـه     نیز می

ــدهاي   ــال، در بن ــپرده     172و 141، 113مث ــاب س ــومی حس ــرایط عم ــررات و ش از مق

                                                                                                                                   
 حقوق در ظاهري نمایندگی نظریه« ،پورارشد نادر و ،عایرب ،ینیاسک  .49. ص ،1351 ،12 شماره تهران،

  .22. ص ،1389 ، 82 شماره د،یمف نامه مجله ،»خارجی حقوق به تطبیقی رویکرد با ایران

 .15-20. صص ن،یشیپ ،پورارشد و ینیاسک. 1

 24/3/1390 مصوب اکو ییاتکا مهیب شرکت) اساسنامه ( قانون 10 ماده 4 بند در نمونه عنوان به.  2

 از بعد نکهیا بر مشروط بود خواهد سال چهار ر،یمد هر خدمت دوره «: میخوان یم یاسالم يشورا مجلس

  .»بماند یباق خود پست در ن،یجانش نییتع زمان تا مدت نیا انقضاء

 آمده رانیوز ئتیه 29/9/1388 مصوب دیجد يشهرها عمران شرکت اساسنامه 18 ماده 2 تبصره در ای

 معتبر و نافذ د،یجد رعاملیمد نییتع تا يو اقدامات عامل، ریمد تیریمد مدت انقضاء صورت در «: است

 .»داشت خواهد یاجرائ قدرت و بوده

 .افتی ریز مواد در توان یم را موارد نیهم مشابه

 .رانیوز ئتیه 8/3/1390 مصوب البرز يامنطقه آب یسهام شرکت اساسنامه 27 ماده -

 .رانیوز ئتیه 4/10/1388 مصوب رانیا اطالعات يفناور شرکت اساسنامه 25 ماده -

 ئتیه 1/7/1386 مصوب یپزشک زاتیتجه و ییدارو یتخصص مادر شرکت اساسنامه 14 ماده -

 .رانیوز

 .رانیوز ئتیه 6/10/1385 مصوب کشور يشهر قطار یتخصص مادر شرکت اساسنامه 25 ماده -

 .رانیوز ئتیه 5/9/1385 مصوب رانیا ياهسته صنعت يپسماندار شرکت اساسنامه 25 ماده -

 يشورا مجلس 4/2/1365 مصوب رانیا یاسالم يجمهور پست شرکت)  اساسنامه ( قانون 13 ماده -

   .یاسالم

 بانک، در شده میتنظ ای یثبت نامه وکالت موجببه که یلیوک اراتیاخت رییتغ ای عزل درمورد: 11 بند. 3

 نام به است دهیگرد مجاز لیوک آن، موجببه و شده یمعرف و نییتع حساب، دارنده طرف از وکالت به

 دیبا حساب دارنده د،ینما استفاده حساب دارنده وجوه از و داده انجام یمعامالت بانک، با حساب دارنده

 یکتب اطالعات که مادام و دهد اطالع مربوط شعبه به) دیرس اخذ با( کتباً را اراتیاخت رییتغ ای عزل
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اسـت   رسد نیز ذکر شـده  به امضاي مشتریان می الحسنه جاري بانک ملی ایران که قرض

رغم عزل یـا تغییـر اختیـارات وکیـل یـا فـوت صـاحب حسـاب یـا سـلب سـمت             که به

امضاکنندگان، تا زمانی که انحالل رابطه، اعم از عزل و سلب سمت یـا فـوت بـه اطـالع     

دارد شود. در آراي قضایی نیز مواردي وجـود   می بانک نرسد، رابطه نمایندگی، باقی فرض

که بتوان بر اساس این نظریه تحلیل کرد هرچند که در آنها صراحتاً نامی از ایـن نظریـه   

نوعی نشان از نیاز نظام حقوقی  شاید بتوان گفت مجموع این موارد، به 3برده نشده است.

ایران به پذیرش صریح این نظریه یا حداقل پذیرش برخی موارد قلمرو و کاربردهـاي آن  

هاي تطبیقی ذکر شد بسیاري از کشورهاي حقوق نوشـته   که در بررسی طور دارد. همان

ها در قـوانین و   جاي تکرار آن نظریه داشتند به واسطه نیازي که به قلمروهاي اصلی این به

نـوع   مقررات متعدد، در قوانین جدید خود صراحتاً موادي از قواعد نماینـدگی را بـه ایـن   

اند. از میان کاربردهاي مختلف که بر این  داده نمایندگی و قلمروهاي اصلی آن اختصاص

مانند کاربرد آن در بحث اشخاص حقـوقی،   –نظریه متصور است و مورد اشاره قرار گرفت

هاي بانکی، قراردادهـاي سـرمایه   ها، کارت روابط استخدامی جدید، مسئولیت بیمارستان

                                                                                                                                   
 ای فسخ نکهیا ولو دانست خواهد معتبر را نامهوکالت بانک است، دهینرس بانک شعبه به حساب دارنده

  .باشد دهیرس ثبت به یرسم اسناد دفاتر در آن طیشرا رییتغ

 د،ینما فوت حساب صاحبان از یکی مشترك، يها حساب درمورد و حساب صاحب چنانچه:  14 بند. 1

 شود، پرداخت مزبور حساب عهده صادره يها چک و باشد دهینرس بانک  شعبه به یکتب اطالع که مادام

 را ییها چک بانک زین حساب  دارنده فوت از اطالع از پس. بود نخواهد بانک متوجه یتیمسئول گونه چیه

  .نمود خواهد پرداخت طیشرا ریسا احراز با باشد فوت خیتار به مقدم آن صدور خیتار که

 اراتیاخت و سمت يبعد سلب ای و دخالت عدم يادعا ،یحقوق اشخاص يجار حساب درمورد:  17 بند. 2

 آنان ای يو عمل به مستند ها آن پرداخت عدم که ییها چک درمورد حساب امضاکنندگان ای امضاکننده از

  ... . ستین مؤثر باشد،

 آن بارز مصداق یعنی يظاهر یندگینما قلمرو موارد از یکی خصوص در صادره تر یمیقد يآرا ازجمله. 3

 اقدام که شده حکم آن در که است 8/9/1309 مورخ -6294 شماره يرأ ،یمدن قانون 680 ماده در

 ،محمد عبده، يبروجرد. گرفت خواهد تعلق موکل به نشده اعالم او به عزل که یمادام معزول، لیوک

 فر،کین از نقل به 195. ص ،1310 اسفند آخر یال 1292 سنه از اول قسمت ،)یحقوق( یقضائ اصول

  .140.ص ،1372 هان،یک دوم، چاپ کشور، یعال وانید آراء در یمدن قانون ي،مهد

 بازگیر،. است شده صادر یمدن قانون 680 ماده اساس بر زین 2/6/1372 – 52/10 شماره ياصرار يرأ

 اول، چاپ ها، آن به راجع احکام و ضمان عقد و وکالت کشور، عالی دیوان آراء آینه در مدنی قانون ،یداهللا

  .200-201. صص ،1379 فردوسی،

 در اساسنامه تیرعاعدم که عنوان نیا با 11/7/1374- 22 شماره به زین يگرید یحقوق ياصرار يرا

 شده صادر ست،ین ثالث اشخاص برابر در معامله نفوذعدم موجب یسهام شرکت رمنقولیغ مال فروش

 عالی دیوان تحقیقات و مطالعات دفتر اول، چاپ کشور، عالی دیوان عمومی هیئت آراء و مذاکرات. است

  .389-402. صص ،1376 کشور،
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رسـد در نظـام    مـی  به نظر - گذاري مشترك و اعمال این نظریه در بحث تحقیقات پلیس

هـا و در   غالبـاً شـرکت   حقوقی ایران، صرفاً کاربرد این نظریه در بحث اشخاص حقـوقی ( 

اي مـوارد در بحـث عـزل وکیـل، مـورد اشـاره        بحث حدود اختیارات مدیران) و در پـاره 

نظـر بـر ایـن     گونه موارد نیـز اتفـاق   است که حتی در این نویسندگان حقوقی قرار گرفته

کننـد.   اي دیگـر تحلیـل مـی    گونـه  موارد را به ارد و برخی نویسندگان، ایننظریه وجود ند

نظریـه، در قـوانین و مقـررات، آراي قضـائی و در آثـار نویسـندگان        دیگر کاربردهاي این

نظریـه،   حوزه اصلی قلمروهاي این حقوقی ایران ذکر نشده است. همچنین در میان چهار

منظـور ایجـاد    تفاده از نماینـدگی ظـاهري بـه   اسـ یعنی  –صرفاً مواردي از دو مورد اول 

سـتفاده از نماینـدگی ظـاهري    نماینـدگی و ا   رابطـه   ه پس از خاتمـه اختیار براي نمایند

منظور ایجاد اختیار در جایی که سابقاً اختیار واقعی وجود داشته اما اصیل، محدودیت  به

، در برخـی مـوارد   نـد آگـاهی ندار   هایی ایجاد کرده که اشخاص ثالث از آن یا محدودیت

استفاده از نمایندگی ظاهري براي ایجاد یعنی  ،شود و دو مورد دیگر این نظریه یافت می

اختیار درجایی که اختیار سابقی وجود ندارد و در نهایت، استفاده از نماینـدگی ظـاهري   

  شده نیست. منظور گسترش و توسعه اختیارات، چندان شناخته به
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  نتیجه

ظــاهري یکـی از جدیــدترین و   دهــد نماینـدگی  مـی  هــاي تطبیقـی نشــان  بررسـی 

هاست با شرایط و آثار و احکام ویـژه  در هـر    شده نمایندگی ترین اقسام شناخته کاربردي

هاي حقـوقی مخـتلط    ال و حقوق نوشته) و حتی نظام حقوق کامن نظام اصلی حقوقی ( دو

اسـت.   اقتصـادي مفهـومی شـناخته شـده    و در میان کشورهاي با درجه متفاوت توسـعه  

هاسـت و هرجـا بتـوان از رابطــه     بااینکـه نماینـدگی ظـاهري یکـی از اقسـام نماینـدگی      

تــوان از  نماینـدگی ســخن گفـت در صــورت وجـود شــرایط الزم بـراي تحقــق آن، مـی     

نظریـه در   واسطه نیازهاي جدید و روزافزون، این نمایندگی ظاهري هم سخن گفت اما به

هایی چـون اشـخاص حقـوقی، روابـط اسـتخدامی،       ت متحده امریکا در حوزهحقوق ایاال

گـذاري مشـترك و در    هـاي بـانکی، قراردادهـاي سـرمایه     ها، کارت مسئولیت بیمارستان

تحقیقات پلیس به کار گرفته شد و توسعه پیدا کرد. پس از آن، بـا توجـه بـه اهمیـت و     

وشته نیز وارد شد، تا حدي که امـروزه  هاي حقوق ن نظریه، در نظام کاربردهاي فراوان این

توان قلمروهـاي اصـلی    در قوانین اکثر قریب به اتفاق کشورهاي داراي حقوق نوشته می

آن یا حداقل مصادیقی از کاربردهاي آن را ولو  استثنائی یافت. این در حـالی اسـت کـه    

آن، تردیـدهایی  نظریه و کاربردهاي  در نظام حقوقی ایران، هنوز در ارتباط با پذیرش این

توان در قوانین و مقـررات نظـام حقـوقی     حال موارد بسیاري را می وجود دارد اما درعین

ایران یافت که قابلیت تحلیل و تفسیر بر مبناي این نظریه را دارند. همان طور که اشاره 

شد، نظام حقـوقی ایـران، بـرخالف دیگـر کشـورها، فاقـد مقـررات کلـی در ارتبـاط بـا           

رسد که بابی تحت عنوان نمایندگی در یکـی   ت. لذا اوالً ضروري به نظر مینمایندگی اس

از قوانین وضع شود که دربردارنده احکام و قواعد کلی و مشترك میان اقسام و مصادیق 

ها باشد و از تکرار برخی قواعد در میان مصادیق جلـوگیري بـه عمـل     مختلف نمایندگی

شده نمایندگی میـان   شناخته رسمیت کی از اقسام بهآید. ثانیاً امروزه نمایندگی ظاهري، ی

توانـد کاربردهـایی فـراوان در     المللی است که می اکثریت کشورها و همچنین اسناد بین

حوزة نمایندگی داشته باشد. لذا پذیرش صریح آن در نظام حقوقی ایرن، همگام با سایر 

شـود مـوادي از    براین توصیه میالمللی، ضرورتی انکارناپذیر است. بنا ها و اسناد بین نظام

قسم از نمایندگی و شـرایط و آثـار و احکـام     قوانین حوزة نمایندگی، صراحتاً به بیان این

طورکه بسیاري از کشورها شـروع بـه اصـالح قـوانین خـود در حـوزه        آن بپردازد؛ همان

ه مقـررات  اي به شرح زیر ب توان پیشنهاد کرد ماده عنوان نمونه می اند. به نمایندگی کرده

  نمایندگی اضافه شود:  
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کنـد، موظـف اسـت کلیـه تغییـرات مربـوط        شخصی که به دیگري نمایندگی اعطا می «

حدود اختیارات نماینده و همچنین انحـالل رابطـه نماینـدگی را بـه شـخص نماینـده و       

اشــخاص ثــالثی کــه از اعطــاي اختیــار بــه نماینــده آگــاهی داشــته انــد، اطــالع دهــد. 

اختیار، خارج از حدود اختیار یـا پـس از انقضـاي     چنانچه نماینده بدون صورت، درغیراین

عهـده   نیـت بـر   مدت اختیارش، تعهداتی را از جانب اصیل در برابر شخص ثالث با حسـن 

گیرد، اصـیل ظـاهري ملـزم بـه آن خواهـد شـد مگـر در مـواردي کـه اشـخاص ثالـث            

یـاراتش تجـاوز کـرده یـا رابطـه      دانستند که نماینده از حدود اخت دانستند یا باید می می

  »  نمایندگی منحل شده است.
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