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 چکیده

  خود  تجارتخانه  امور  اداره برای  فوق،  در مذکور  دالیل همان بنابر  تجار، که هستند  اشخاصی  تجارتی، مقامان  قائم

  ه ب  اقدام  آیند،  برنمی  آنها،  اداره  عهده  از  تنهایی  به  خود  و  هد ش  واقع  مختلف  جاهای در که  تجارتخانه  شعبات  یا  و

  به   بررسی حصول  این پژوهش با هدف.نمایند  می  خود  تجارتی  امور  کلیه  انجام  یبرا  اختیار  تفویض  و  آنها  نصب

تجاری و با روش توصیفی تحلیلی   های  نمایندگی انواع باب در تجاری قواعد موجود وضعیت بهبود حداقل و رفع

   و به چنین نتایجی دست یافته شد:  بررسی این موضوع پرداخته شد  به

د و کلیه سود و زیان حاصله از اعمال تجاری و انعقاد  عمال حقوقی ابتکار عمل ندار ائم مقام تجارتی در انجام اق

محسوب   دارد و نه تاجر استقاللتجارت نه شود، بنابراین وی در امر  قراردادها، به صاحب تجارتخانه منصرف می

ست و قانون تجارت و  ئم مقام تجاری، ذاتاً تجاری نی توان گفت که فعالیت و عملکرد قا  ه طور کلی میمیشود. ب

جدید نیز نمایندگی وی را جزء اعمال تجاری قرار نداده است بلکه اعمال او را به تبع تاجربودن صاحب    الیحه

مید تجاری  وتجارتخانه،  تجارتی  مایه  همین جهت،  به  مقام  اند؛  قائم  عملیات  به  نمی سرقفلی  تعلق  تجاری    ی 

مول قوانین خاص صحبت به میان  ایندگی در امور تجارتی مش الیحه قانون تجارت از نم  ۸۸ده  تبصره ما   .گیرد

با شاخه ای    نین نصه ای مستلزم شناسایی این دسته از نمایندگان و تدوین قوانینی است کهچ ، ذکرآورده است

که در نظام حقوقی   در حالی است که دقیقا مشخص نیست متناسب باشد، این کنند کامالفعالیت می  که در آن

 که در حقوق انگلستان هم به چنین شکل است.   شمول قوانین خاص هستندانی مچه کس  ایران

 . حقوق انگلستانایران،    حقوق  ،تجاری  مقام  قائم  نهاد  ،تعهدات  ،حقوق  :یدیکل واژگان 

 
 ئول مس نویسنده *



 

 

 

 
  ( عبداللهی محمد)  حقوق و تعهدات قائم مقام تجاری در قوانین ایران و انگلستان                      87

 

 و بیان مساله مقدمه

  تمام نام تجارتخانه می تواند    ا شعبه آن است و بهتجارتخانه و یتار در اداره  تجارتی مخمقام  قائم  

خرید و فروش و امضاء اوراق بهادار و تعهد آور را انجام دهد و احتیاجی به   جملهامور تجارتی از  

مسلم   ولی  داشت.  نخواهد  تاجر  به  بود، مراجعه  نمای  خواهد  عمل  اذن  میزان  بر  اضافه  یا  اگر  و  د 

عمل  ل خواهد بود. تاجر به اطمینان  ئیس تجارتخانه مسئوود در مقابل رفریط و تعدی شمرتکب ت

ه خود را به دست او و شناسایی شخص قائم مقام، او را به این سمت برقرار و زمام امور تجارتخان

کسی دیگر را  سپرده بنابر این مباشرت شخص او الزم است و قائم مقام نمی تواند بدون اجازه تاجر 

امور تج  در نایب  کلیه  یا حجر رئیس تجارتخانقرار دهد. همچنان کارتخانه  با فوت  مقام  ه  قائم  ه، 

، قائم مقام تجارتی منعزل  تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحالل شرکت

 قانون تجارت  ۳۹۵است. زیرا دیگر شخصی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند. در ماده  

ا  ذکر شده »سمت استفاده می شود که  ست کتب داده شده و  مزبور ممکن  امر  این  تاجر می  از 

شخصی   که  بوده  این  مقنن  نظر  گویا  و  بدهد  هم  را  مزبور  سمت  عمال  در  تواند  ها  سال  که 

تبی تجارتخانه از طرف تاجر به امور تجارتی اشتغال داشته، شاید احتیاجی به داشتن اختیارات ک

ثبت  به  م مقام تجارتی که وکالت او  قیمت مقرر گردیده: عزل قائ  ۳۹۹ه  د. ولی در مادنداشته باش

دادگستری   وزارت  مقررات  مطابق  باید  اعالن شده  و  در  رسیده  واال  اعالن شود  و  رسیده  ثبت  به 

نبوده و کالت باقی   او مطلع  از عزل  ثالثی که  ده  و همچنین در ما  گرددمی    تلقی مقابل اشخاص 

د  چند نفر مجتمع داده شود با قی مکن است به: »قائم مقام تجارتی مهمان قانون تصریح شده ۳۹۷

  بدیهی  و  ترین  ضروری  از  یکی  دیرباز،  ازد.تجارتخانه ملزم نخواهد ش  به این که تا تمام امضاء نکنند

 بر  بیشتر  د، افرا  گذشته،  در  .است  بوده  تجارت  و  ستد   و  داد  به  نیاز   بشری،  جوامع  نیازهای  ترین

  روی   در  رو  معامله  طرفین  و   کردند  می   لهمعام  او   با  داشتند،  مقابل  طرف  از  که  شناختی  اساس

 راستای   در   اشخاص،   تجارتی   فعالیتهای   زمان،   گذشت   با   تدریج  به   ولی .  گرفتند  می   قرار  یکدیگر 

.  یدگرد  بسیاری  تحوالت  دستخوش  آمده،   وجود  به  های  تکنولوژی  و  تجاری  و  صنعتی  پیشرفتهای

  اشخاص  دیگر   تجارتی،   معامالت  انجام  در   رقابت  و  سرعت  لزوم  و  معجوا  گسترش  با   که  طوری  به

  که   بود  اینجا   در  و   نمایند   معامله  وی  با   مقابل،   طرف  شناخت  به  توجه  با  و   تنهایی   به  نبودند  دراق

  با   ،تجاری  های  واسطه  انواع  و  گردید  حس  تجارت،  بازار  در  واسطه  عنوان  به  اشخاصی  وجود  لزوم

 ، ایران  تجارت  قانون  در  که  ها  طهواس  این  از  یکی.  شدند  پدیدار  لف،مخت  کارکردهای  و  عناوین

  تجارتی،   مقامان  قائم .باشد  می   تجارتی   مقام   قائم  نموده،   بینی   پیش   مقرراتی  آن  برای  قانونگذار

  یا  و  دوخ  تجارتخانه  امور  اداره  برای  فوق،   در  مذکور  دالیل  همان  بنابر  تجار،  که  هستند  اشخاصی

  آیند،  برنمی آنها،  اداره عهده از  تنهایی  هب  خود و شده  واقع مختلف جاهای در  که تجارتخانه شعبات

  در فقط  قانونگذار،.نمایند  می خود تجارتی  امور کلیه  انجام برای اختیار تفویض و  آنها  نصب به  اقدام

  ای  اشاره  آن،   با  مرتبط  اتموضوع   بیشتر  به  و  است  پرداخته  تجارتی،   مقام   قائم   نهاد   به  ماده،   چند

  قلمداد  تجارتی   نماینده  نوع  یک  را  وی  تجارت،  قانون  از  نهم   باب  عنوان  در  آنکه  با  حتی  و  دهمونن

  از  دسته  کدام  جزء  تجارتی،  مقام  قائم  اینکه  و   آن  انواع  و  تجارتی  نماینده   از  تعریفی  هیچ  ولی   کرده،
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  تجارتی   نندگانمای  به  مربوط  مقررات  داریم،  سعی  حاضر،  تحقیق  در  لذا،.  است  نکرده  ارائه  آنهاست،

 دستورالعمل   همچنین  و  انگلستان  ورشک  در  خاص  طور  به  و   ال  کامن  وق حق  در  شده  بینی  پیش

  در   عضو  کشورهای  مقررات  سازی  یکسان  جهت  در  که  خصوص  این  در  ۱۹۸۶  مصوب  اروپا  اتحادیه

 تصویب  به   مشابه  شرایط  با  کترمش  بازار  یک  در   رقابت  به  رسیدن  برای  تجارتی،   نمایندگان  مورد

  مقام   قائم  با  و  نموده  یرسبر  را  باشد  نمی  اروپا  اتحادیه  عضو  که   سوئیس  قانون  و  است  رسیده

 .نماییم تطبیق ایران حقوق در شده بینی پیش  تجارتی

  به   دیگری  وسیله  به   دارند  را  آن  انجام  صالحیت  خود  که   را  پذیری  نیابت   اعمال  توانند  می   اشخاص

 چه  مدنی  قانون  در  چه  لمشاغ   و  امور  برخی  اداره  در  دیگری  از  بکارگیری  رو  این  از.  رنددرآو  اجرا

  را   تفویض  این  از  یکی  نیز  تجارت  قانون  ۳۹۵  ماده.  است  ناپذیر  اجتناب  اصلی  تجارت  نقانو  در

  قائم   به  را  آن  از  برخی  یا  امور  کلیه  تاجر  که  چرا.  است  زده  رقم  دیگری  به  دادن  نیابت  یا  اختیار

  که   نهم   باب   در  تجارتی   اممق  قائم  به  مربوط  مواد  حضور  و   یدنما   می   واگذار  خود  تجارتی   اممق

 . ادعاست همین  مؤید  و بیانگر خود  است تجاری نمایندگان به مربوط

  تجارتی   مقام  قائم  شخصیت  تبیین  به  نسبت  تا  هستیم  آن  بر  تحقیق  این  تدوین  مراحل  تمامی  طی

  ماهیت  از  یا   و  مقام  قائم   صرف   یا  شود  می   محسوب  نماینده   وی  کهاین  و   انگلستان  و  ایران  حقوق   در

 سؤال  اول  فرض  بر  که  است  برخوردار  موجود  حقوقی  نهادهای  یرسا  با   مقایسه  در  متفاوتی   حقوقی

  حقوق در را تجارتی  مقامی  قائم   مصادیق آن بر  افزون قانونی،  یا  قراردادی است امری وی  نمایندگی

 .داد خواهیم قرار فی مک بررسی و بحث مورد تجارت

 

 حقیق نظری تمبانی 

 ی مفهوم قائم مقام تجار

در متون حقوقی  (۷۸۱:  ۱۳۹۱)معین،  ی »جانشین« و »نائب« است،  قائم مقام که در لغت به معنا

)مولودی،    آنها نوعی جانشین دیده می شود.کار رفته که در همه    در معانی اصطالحی متعددی به

۱۳۸۳ :220) 

به نین مختلف  نده در قواشده، اما به صورت پراکین تعریف ندر هیچ یک از قوانکلمه »قائم مقام«  

تکلیف رد حیوان ضاله  ق.م در مورد ۱۷۱ق.م در مورد وقف، ماده   ۵۶اده جمله م  است؛ از کار رفته

در   2۳۱در مورد اصل لزوم معامله بین متعاملین و قائم مقام، ماده   2۱۹قائم مقام، ماده   به مالک یا

قائم مقام آن  درباره متعاملین  ملهاثر معا   مورد امادر مو   ۶0۹، ماده  و  قائم    نت گذاری مالکرد  یا 

در مورد مبنای مسئولیت    ۷۴۵مقام، ماده    لزوم رد عین به مودع و قائم   در مورد  ۶2۴اده  قام او، م م

او، ماده    فراری دهنده مکفول در قبال مکفول قائم مقام  مقام مورث  ۸۹0به  قائم  ، مواد  در مورد 

قائم مقا  دگان و نبیرگانث نوارد اردر مو  ۹۱2و    ۹۱۱ قائم مقا  ۹2۵می، ماده  به  م اوالد  در مورد 

  ۱2۹۱و    ۱2۹0خودش و قائم مقام او، مواد    رار بهمورد نسبی بودن اعتبار اق  در  ۱2۷۸ه  اخوه، ماد

در مورد تاثیر    ۱۳۳2آنان و مواد    و عادی درباره طرفین و قائم مقامدر مورد اعتبار اسناد رسمی  

قانون کار    ۱۴۵مانند ماده    نینین در دیگر قوافته است و همچنبه اشخاص به کار رسوگند نسبت  



 

 

 

 
  ( عبداللهی محمد)  حقوق و تعهدات قائم مقام تجاری در قوانین ایران و انگلستان                      89

 

اعسار مصوب    ۳۶و   ماده    ۱۳۱۳قانون  دارندگان ق   ۶و  مسئولیت  اجباری  بیمه  نقلیه   انون  وسیله 

قانون    ۳۹۵ه  ماد انون تجارت به کار رفته  می باشد و اما آنچه در ق  ۱۳۴۷موتوری زمینی مصوب  

پیش بینی    ۹  الی  ۳یحه جدید نیز از ماده  ال  در  مورد نهاد قائم مقام است کهر  د  ۴0۱تجارت الى  

  گردید، است.همان طوری که بیان    ت در مورد قائم مقامی مدیر تصفیهق.  ۴۱۸شده است و ماده  

در نظام    اممق   قائم مقام به معنای جانشین، نایب می باشد ممکن است سؤال شود که جایگاه قائم

ما در چه م توجهحقوقی  با  است.  اصطالحی  با  دارب  واردی  مقام  قائم  از  تعاریفی که  امور   در  یمه 

آن  آثار  و  است  مواردی  چه  شامل  نیز  تجارت  قانون  در  و  مواردی  چه  شامل  مقام  قائم  مدنی، 

ه مسلم  چیست؟ که قبل از ورود به بحث الزم است تعاریف آن از نظر حقوقدانان کنکاش شود آنچ

قائ  کلی  تعریف  در  »کاست  است:  چنین  توان گفت  می  مقام  را م  تکلیفی  یا  حقی  که  است  سی 

  عهده دار می شود و این تکلیف یا به سبب عقد است یا ایقاع یا واقعه حقوقی.«   آن شخص  سطتو

 (2: ۵، ج۱۳۹۵لنگرودی،  جعفری)

عام در مورد  امور مدنی  در  مقام  قائم  اصطالح  ما  نظام حقوقی  در    در  و  است  بیان شده  و خاص 

به  وق حق تجاری  مقام  قائم  نیز  ا  تجارت  شده  ذکر  خاص  نهاد  یک  برخی تسعنوان  چند  هر   ،

تجاری را در قالب وکالت و برخی نیز در قالب نمایندگی می دانند اما وجه   حقوقدانان قائم مقام 

 تمایز بین آنها وجود دارد.

که    قرار می دهد به طوری  م آنها را نیز تحت تاثیر خودآثار عقود نه تنها متعاقدین بلکه قائم مقا

»عقودی که  ق.م می گوید:    2۱۹ه که ماده  نی ذکر شدقانون مد  2۳۱و    2۱۹در مواد    وعاین موض

  ق.م   2۳۱باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع است.« و ماده    بر طبق قانون واقع شده

 «ست.قائم مقام قانونی آنها موثر اط درباره طرفین متعاملین و قف  نیز بیان داشته »معامالت و عقود

د آنچه  کلی،  طور  مفبه  خصوص  قائم  ر  کشورهاهوم  حقوق  در  به    مقام  ناظر  شده  مطالعه  مورد 

تعهدات ناشی از    ارادی، تبعی و یا قهری شخص ثالث به جای طرف قرارداد در حقوق و  جانشین

باشد قائم    قرارداد می  )به معنی جانکه همان معنی  دمقامی  ع شین(  به ذهن می  قد  ر  متبادر  را 

 ( ۱۷: ۱۳۹2یان، عار)ش سازد.

 

 تجارتیئم مقام قا

  که  باشد،   می   تجارتی«  نمایندگان  سایر  و  تجارتی   مقام   »قائم   ایران،  تجارت  قانون  از  نهم   باب  عنوان

اتی را پیش بینی  این قانون، به این موضوع پرداخته و برای آن احکام و مقرر  ۴0۱الی    ۳۹۵  مواد

رتی« می باشد، که  رت نیز، »تاجر و قائم مقام تجاعنوان باب اول از الیحه جدید تجا  نموده است.

ق.ت در    ۳۹۵در ماده    م مقام تجارتی اختصاص یافته است.این الیحه، به موضوع قائ  ۹الی    ۳مواد  

رئیس تجارتخانه او    هکسی است ک  مقام تجارتی چنین آمده است: »قائم مقام تجارتی   تعریف قائم 

و امضای او    د قرار داده خانه یا یکی از شعب آن نایب خوتجارت  انجام کلیه امور مربوط به   را برای

الیحه جدید    ۳ماده    برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عمال

ر است که تاج  مقام تجارتی شخصینیز در تعریف قائم مقام تجارتی چنین بیان داشته است: »قائم  
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الزام آوراجاو برای تو امضای    نایب خود قرار می دهدای انجام امور تجارتی  او را بر قائم    ر  است. 

مطابق مواد مزبور، قائم مقام تجارتی شخصی است که   تجارتی وکیل تاجر محسوب می شود.  مقام

رتی به  هوم قائم مقام تجاید. این مففعالیت نما  از طرف تاجر منصوب شده تا به نام و حساب وی،

بدین    .هایی هم وجود دارددو تفاوت    ن اما باید توجه داشت که بین ای  مفهوم نماینده نزدیک است،

  ترتیب به لحاظ مفهومی، تفاوتی بین قانون تجارت و الیحه جدید وجود ندارد و نگاه الیحه جدید 

یحه جدید، در  که از منظر قانون تجارت و الاز این منظر نوآورانه محسوب نمی شود. به گونه ای  

عملیات تجارتی انجام دهد بلکه    خصأ نتواندممکن است تاجر ش ه امور تجارتی  موارد و در کلی   همه

دیگری را به عنوان قائم مقام یا نماینده از طرف خود تعیین نماید تا تمام یا قسمتی از امور   فرد

را او  این عمل نوعی  بازرگانی  نمایندگ   انجام دهد.  اختیار و  از    ی میتفویض  باشد که در بسیاری 

حقوقدانان حقوق تجارت، نمایندگان تجارتی   که یکی از  الزم به ذکر است  ٫ال می گردد،  موارد اعم

است. نمایندگان تجارتی غیر مستقل و نمایندگان تجارتی مستقل و در    را به دو نوع تقسیم نموده

نمایندگان تجارتی بیان داشته است؛ »نمای  غیر مستقل  تعریف  ندگان تجارتی غیر مستقل چنین 

د و کلیه امور را به نام و به حساب آمر  عمل می کننتجارتخانه    تند که به نام صاحبنی هسکسا

 ( ۹۱: ۱۳۹2تهرانی،  ستوده) خود انجام می دهند«. 

برای او    وی معتقد است که برای رسمیت یافتن قائم مقام تجارتی بهتر است و کالتنامه مخصوصی

اختیار  تنظیم تعیین  شود و  او  زیرا در صورت  ات  اگردد.  اقدامات  وکالتنامه، کلیه  یافته  نجام  عدم 

تاجر، است.برا  توسط  آور  الزام  تجارتخانه  که    ی صاحب  این  علت  به  یا  اصیل  بدان جهت که  لذا 

ین که از توانایی و  مختلفی داشته و یا ا  شخصا کلیه امور تجارتخانه را نمی تواند انجام دهد یا شعب

خانه را به شخصی  تجارتامور    عیین و تمام یا قسمتی ازی را استفاده نماید قائم مقامی تتبحر شخص

اعطاء تا وی تحت امر او مبادرت به عملیات تجارتی نماید و این شخص چون به نام و به حساب  

 ( ۹2: ۱۳۹2تهرانی،  ستوده) اصیل انجام می دهد، وی شخصأ تاجر محسوب نمی شود.

 

 ندگی تجارتیجارتی و نمایقائم مقام ت ارتباط

اصطال حقوق در  اح  عمل  انجام  نمایندگی  ج،  شخص  ز  نمایندگی  در  بنابراین  است.  دیگری  انب 

اثر حقوقی، را انجام می دهد و آثار آن    دیگری اقدام حقوقی یا عمل مادی دارای  از طرف اصیل 

قائم    جدید،   الیحه  ۳ق.ت و ماده    ۳۹۵ماده  متعهد و ذیحق می سازد. مطابق    عمل، اصیل را در 

نیز   تجارتی  آث  شخصیمقام  و  دهد  می  انجام  متاقدامی  را  دیگری  اقدام،  آن  می  ار  ذیحق  و  عهد 

 (۵۶:  ۱۳۸0تفرشی،  قنواتی و  ) سازد.

به طور کلی، در قانون تجارت و الیحه جدید از سمت قائم مقام در تجارتخانه ها سخن گفته شده  

تمامی امور مربوط    انجام   ئیس تجارتخانه، او را برایقانون تجارت از شخصی که ر  ۳۹۵ماده    است.

یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای وی برای تجارتخانه الزام آور دانسته   هبه تجارتخان

قائم عنوان  به  ماده    است،  و  کند  می  یاد  تجارتی  از   ۳مقام  مشابه  عبارتی  با  هم  جدید  الیحه 

انجامک  شخصی برای  را  او  تاجر،  داده    ه  قرار  نایب خود  تجارتی  الزام امور  تاجر  برای  او  امضای  و 



 

 

 

 
  ( عبداللهی محمد)  حقوق و تعهدات قائم مقام تجاری در قوانین ایران و انگلستان                      91

 

یاددا قائم مقام تجارتی  به عنوان  ماده    نسته است،  نیز وکالت سایر کسانی که در    ۴0۱می کند. 

تابع دارند  نمایندگی  شعبه  یا  تجارتخانه  امور  از  دانسته  قسمتی  وکالت  به  راجع  عمومی    مقررات 

ز شعب کلیه امور تجارتخانه یا یکی ا  انجام  تجارت در صورتی که اختیار  ست. بنابراین از نظر قانونا

می شود که مقررات خاصی نیز    ه آن شخص قائم مقام تجارتی اطالق آن به شخصی داده شود، ب

کی  ی  امور تجارتخانه و یا  برای آن پیش بینی شده است اما در مواردی که اختیار انجام قسمتی از

  می گردد.در الیحه جدید  ن اجراءمورد آد، مقررات عمومی وکالت در  از شعب به شخصی داده شو

نماینده تجارتی    جامعیت مقررات قانون تجارت، در کنار قائم مقام تجارتی،با توجه به همین عدم  

رات اکانجام مذ  الیحه: انمایندگی تجارتی عبارت است از  ۵۵نیز تعریف شده است. به موجب ماده  

در مقابل    ریقرارداد به نام و به حساب دیگ  اجرای  اد و با ارائه خدمات پس ازمقدماتی، انعقاد قرارد

 دریافت اجرت، بدون اینکه نماینده، مستخدم با اجیر طرف دیگر باشد«.

شخصی   تجاری،  مقام  قائم  خالف  بر  تجاری  نماینده  گفت  توان  می  مزبور،  مباحث  به  توجه  با 

است ن  درکه    مستقل  کننده  اعطاء  تاجر  ابرابر  در  کند  می  تعهد  درمایندگی،  با  زاء  اجرت  یافت 

زاریابی، مذاکره با انعقاد معامالت تجاری برای مدت محدود با نامحدود به نام  اب  کمیسون نسبت به

کند. مهم ترین ویژگی های آن عبارت است از تاجر بودن، استقالل در اداره    و به حساب وی اقدام 

بور موجب می شود  هریک از اوصاف مزو امین بودن که  موضوع نمایندگی    مربوط به   ریامور تجا

 ( ۸۸: ۱۳۷۸سجادی،  )احمدیرابطه بین نماینده و اصیل مترتب شود.  خاص بر احکام و آثاری

 

 شرایط قائم مقام تجارتی

  جود داردتجارتی ودر تفسیر قائم مقام تجارتی می توان گفت که پنج شرط برای وجود قائم مقام  

 دازیم. شرح آن می پر که به
 

 جود تاجر یا تجارت خانهو

ی نقش اساسی دارد وجود تجار یا  به وجود آمدن قائم مقام تجارتیکی از شرایط و ارکانی که در  

خانه می باشد چرا که طبیعتا تجار یا تجارت خانه ای که داد و ستد می کند طبیعت و  ذ  تجارت

ت تجارت مشغول باشد که وی اصیل که به انجام و فعالیمی طلبد  شخصی را    اقتضاء تجارت، وجود

رات خود  اراده  تا  بشود  رابطه دار  بیان  لقی  وقوع  برای  اصیل  وجود  کند  ایجاد  حقوقی  رابطه  و  د 

حقوق و تعهداتی به وجود بیاید پس سبب ایجاد قائم مقامی    مذکور ضروری است. تا از این رابطه

اعط است،  اصیل  ارااء صالحیاراده  به  تجاری    دهت  مقام  دخالقائم  اختیار  اصیل موجد  امور  در  ت 

قائم م اختیارات  ازاست. در حقیقت  ناشی  عمومی،    قام  قاعده  بنابه  است پس  اصیل  توانایی های 

خانه تجارت  موضوع  انجام  به  قادر  قانون  باید  اصیل  توانایی    خود  باید  اصیل  بنابراین  باشد  بوده 

اعطاء   برای  انتخاباختیار کقانونی  ن  ه  تجاری  باشد.  یز نوعیقائم مقامی  تا    اعطا است وی داشته 

مستقیم قرارداد یا عمل    تجار یا تجارت خانه قلمداد نمود تا وی بتوانند  جانشیناینکه قائم مقام را  

  مستقیم غیر    حقوقی را انشاء کند بنابراین اگر چنین توانایی نداشته باشد طبیعتا نمی تواند به طور
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  به  حقیقت انعقاد قرارداد  د و انشاء عقد توسط قائم مقام درام اقدامی انجام ده ه قائم مقو به واسط

  یل است، بنابراین وجود تجار که همان اصیل است از اولین ارکان بحث قائم مقام تجاری ه اصوسیل

 محسوب می شود.

 

 وجود قائم مقام 

 عی در حقوق ولش بدون هیچ مانمی شود که اعما  زمانی عنوان قائم مقام تجاری به شخصی اطالق 

این صورت اطالق عنوان قائم مقامی   در غیراثیر گذار و نافذ باشد، و بطور کلی امور دیگری ت دارایی

در    در خصوص واسطه  همان  نایب  نیست.  دارد،  مقامی  قائم  موضوع  با  کامل  ارتباط  که  امور  آن 

ارا  تصرف یا انشاء عمل ری .حق یا اختیاوضوعی تعلق گیردده نماینده بر محقوقی است پس باید 

او بوده و داراییور دیگری دارد مقید به وجود شخ که قائم مقام برای تصرف در ام او تعلق   صیت 

  نمی گیرد. در هر صورت سلطه یا اختیار قائم مقام با شخصیت او پیوند خورده است نه با دارایی او 

ا به  است  بالفعل  مقامی  قائم  مصدابنابراین  که  معنی  تا  ین  مقام  قائم  راق  عملی  برای    شخصی 

انجام ر  دیگری  یا خود  انجندهد  نا در معرض  بر وی صدق  ام آن عمل قرار  قائم مقام  عنوان  دهد 

وجودشخصی الزم است تا وی را نایب خود قرار داده و به جای اصیل نسبت به امور  نمی کند. پس  

 ۷2۸: ۱۳۹۳ رین،سای و دمیرچیلی  ) کرد. تجارت خانه منصوب

 

 یران و انگلستان قوق ادر ح  آثار قائم مقام تجارتی

  قائم   از  رابطه  که  آثاری  و  پیرامون  در  اینک  شد  بیان  تجارتی  مقام  قائم  ماهیت  بحث  از  که  مباحثی

میان آید بحث را شروع می کنیم این رابطه از منشاء حقوق و تعهداتی برای تجار و قائم  به    مقامی 

مباحثی    ۴0۱الی    ۳۹۵ارت از مواد  قانون تجمی باشد هر چند در    معامله با قائم مقام  مقام و طرف

در مورد قائم مقام بحث    ۹الی    ۳شنهادی که از مواد  ر الیحه پیآمده حتی د   دک به میان بسیار ان

چرا که با تصویب قانون در موضوعی که هم عقد است و هم نهاد،    شده عاری از اشکال نمی باشد.

ام  ثار قائم مق همراه خواهد داشت و آگوناگون و مختلفی به    سیرهایتصویب چند ماده مختصر تفبا  

ایجاد آن بنابر سبب  و    مختلف است.  تجارتی،  اختیارات و تحدید آن، وظایف  اراده تجار حدود و 

ین  تجار و قائم مقام و با ایجاد روابط حقوقی ب  صالحیت و غیره را تعیین می کند، از معیار روابط

اختیارات  اصیل در صورت تخلف از حدود    رابردر بناشی می شود. قائم مقام  آنان حقوق و تعهداتی  

که رابطه حقوقی ایجاد شده است    و این مسئولیت در قبال شخص ثالثرد  تفویضی مسئولیت دا 

  نمی تواند عملی را که از  ق.م مقرر می دارد او کیل  ۶۶۳نیز وجود دارد همچنان که تصریح ماده  

ائم مقام تجارتی در محدوده ای که نیابت در آن حدود وکالت او خارج است انجام دهد. بنابراین، ق 

دارد. لذا چنان چه خارج از اختیارات اعطایی اقدامی    ب می کند، صالحیت فعالیت راموضوع ایجا

یا تجار  توسط  باید  و  است  نافذ  غیر  گیرد  اقد  صورت  که  چرا  شود،  تنفیذ  خانه  تجارت  ام رئیس 

نافذ غیر  موجب  اصیل،  متعارف  مصلحت  حدود  از  که    خارج  باشد  می  وی  حقوقی  اعمال  بودن 

ق.م نیز عمل وکیل، خارج از   ۶۷۴مستلزم تنفیذ آن توسط اصیل خواهد به طوری که تصریح ماده  
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وکیل به شخص ثالث در    حدود وکالت مورد اعطایی است، و یا در صورت تفویض وکالت اعطایی 

صورت ورود ضرر در    ق.م هر یک از وکیل و شخص ثالث در  ۶۷۳یح، طبق ماده  صورت عدم تصر

نمی توان کسی    برابر موکل، مسئولیت مطلق دارد. هم چنان که قائم مقام تجارتی بدون اذن تجار

  ۷ماده    ق.ت و   ۳۹۸را که در کلیه کارهای تجارتخانه نایب برای خود قرار دهد، که تصریح ماده  

مین موضوع را بیان می کند.قائم مقام مکلف است رعایت غبطه و مصلحت الیحه جدید تجارت ه

چنان هم  بپرهیزد  ضرر  ورود  از  و  دهد،  انجام  را  باید    تجارتخانه  موکل  اموال  اداره  در  وکیل  که 

تجار با رئیس تجارت خانه    تعدی و تفریط نکند. و حساب زمان تصدی مدیریت و قائم مقامی به

 ق.م بیان نموده است. ۶۶۸و این تکلیف نیز در ماده مفاصا حساب ارائه نماید 

  همچنین قائم مقام متعهد به حفاظت و نگهداری اموال تجارتخانه با تجار را دارد و از امر قانونی در

خصوص پیشبرد موضوع فعالیت تجار یا تجارتخانه اطاعت و هر گونه تجاوز از حدود و اختیارات به 

می باشد و نیز در دوران قائم مقامی باید اسرار تجارتخانه را حفظ    تخلف از انجام وظیفه وی  منزله

اسرار خودداری نماید.یکی از اسباب شایع ایجاد روابط حقوقی، قرار داد است. تجار می    و از افشای

است   مایل  که  هر شخصی  به  را  تجارتخانه  به  مربوط  تجاری  امور  اداره  و  قرارداد  انعقاد  با  تواند 

ق.ت در قسمت اخیر   ۳۹۵کتبی باشد یا عمال که در ماده    ین واگذاری ممکن استواگذار نماید. ا

حاجیانی،  )  در هیچ کدام از مواد ذکر نشده است.  ماده بیان داشته است و در الیحه نیز این قسمت

اراده   (۳0۹:  ۱۳۹2 تجار  باشد،  این واگذاری ممکن است به صورت کتبی  بیان شد،  همچنان که 

بیان می کند و این همان موضوع اذن صریح تجار به قائم مقام تجاری جهت   حصریخود را به طور  

نایب قرار به تجارت و  مقام    فعالیت  قائم  برای سمت  تعیین مدت  باشد. در صورت  دادن وی می 

تعیین مدت قرار دادن شرط در ضمن عقد جایز است و    تجارتی موجب لزوم آن نمی شود، بلکه

یعنی این که تجار صریحا به اداره امور تجارتخانه نمی    منی باشد ت ض واگذاری ممکن است به صور

بر می گزیند به هر حال قائم مقامی تجارتی    دهد بلکه با رفتارهایی کسی را به سمت قائم مقامی 

 آثار و احکامی دارد که به شرح آن می پردازیم. 

 

 تعهدات قائم مقام تجارتی در برابر تجارتخانه 

قائم مقام مقام  تجار  تاجر و  قائم  آنجایی که بین  از  دارند.  برابر هم دیگر حقوق و تعهداتی  در  تی 

تاجر رابطه قراردادی حاکم است این امکان وجود دارد که اختیارات وی صریح یا ضمنی    تجارتی و

آنجایی که قواعد تجارت بیشتر بر مبنای عرف است حتی در صورت عدم ذکر در قرارداد   باشد. و از

قواعد عرف حاکم است. بنابراین عمده ترین تعهد قائم مقام تجارتی نیز در برابر  نون،  قا  و سکوت

تجار یا رئیس تجارتخانه فعالیت وی در قالب موضوع فعالیت تجار است و در غیر این صورت قائم  

از حدود اختیارات خود اقدام نموده به طوری که نباید اقدامی می کرد که در    مقام تجارتی خارج
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قائم مقام    2ق.م   ۶۶۳اده  ورت مآن ص نموده است. در مورد  بیان  را  از حدود وکالت  تصرف خارج 

 تجارتی صدق خواهد نمود. 

از   از روابط قائم مقام تجارتی به وجود می آید می تواند ناشی  حقوق و تکالیفی که برای طرفین 

رات اعطایی به قائم مقام  قراردادی و اختیابا قرار داد و با عرف، لذا از این جهت توافقات  قانون باشد 

ای که بر روابط فیمابین و ثالث حاکم است و نقش مهمی در حقوق و تکالیف    -مهم ترین قاعده  

این روابط قراردادی زمانی حاکم است که بر خالف قانون و نظم عمومی و    یکدیگری ایفا می نماید.

ی توانند بر خالف آن اراده خود  بوده، و طرفین نمبرخی از قوانین آمره    اخالق حسنه نباشد چرا که

 را بیان نماید. 

ماده   مطابق  است  ذکر  قالبی    ۱0شایان  هر  در  دیگری  شخص  هر  با  تواند  می  شخص  هر  ق.م. 

منعقد انعقاد    قرارداد  از  بعد  اصل،  این  مطابق  است.  معروف  قراردادها  آزادی  اصل  به  که  نماید، 

و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرار داد و    محترم شناخته شودباید    ی متعاقدین  قرارداد، اراده

نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند، یا به آن معنی دیگری    تعهدات طرفین را تغییر دهند. قاضی

از دخالت در این    که مقصود طرفین نبوده بدهد. به طور کلی  باید حتی االمکان  مقامات عمومی 

ردادی، افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان جب اصل آزادی قراامور خودداری نمایند.به مو

نمایند و مکلف نیستند از قالب های خاص استفاده نمایند. ممکن است   گونه که میخواهند تنظیم

یک از عقود معین پیش بینی شده نباشد. بعد از انعقاد قرارداد،    افراد قراردادی ببندند که جزو هیچ

شود و قانون گذار نیز باید حتی االمکان از دخالت در    رم شمردهقرارداد باید محتارادهی طرفین  

قرارداد می توانند با توافق یکدیگر آثار قرارداد   قراردادهای خصوصی خودداری نماید. فقط طرفین

منعقد شده را تغییر دهند یا آن را اقاله نمایند.مطابق اصل مزبور، قرارداد جز در موارد استثنایی 

اند.    ی نیست. امروزه، برخالف گذشته،تابع تشریفات خاص از قید تشریفات رهایی یافته  قراردادها 

است قراردادی  آزادی  اصل  از  ای  چهره  قراردادها  بودن  استثنایی    رضایی  آن  بودن  تشریفاتی  و 

قرارداد تفسیر  اقتضا می کند که در  قراردادی  آزادی  اصل  متعاقدین    محسوب می شود.  آنچه  به 

غیر از چیزی   ه اند توجه شود. در صورتی که معلوم گردد که مقصود طرفینیح یا ضمنا خواستصر

مالک    است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می کند، اراده ی واقعی آنان باید در نظر گرفته شود و 

و   جراتفسیر قرارداد باشد خالصه آنکه اصل آزادی قراردادی ایجاب می نماید که در مراحل انعقاد، ا

قرار نظر گرفته شود.تفسیر  مد  متعاقدین  اراده ی  اصل  (۴۸:  2، ج۱۳۹۳صفایی،    )   داد  گمان  بی 

اصل به    آزادی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارای فواید بی شماری است. با این وجود، اگر این

آورد.    بارصورت مطلق پذیرفته شود و از هر گونه قید و بندی آزاد باشد، می تواند نتایج مخربی به  

از  غیر  یکی  قراردادهای  رواج  خطر  بگیرد،  را  جامعه  یک  دامن  تواند  می  که  مخرب،  نتایج   این 

 اخالقی، ضد امنیتی و ناعادالنه است.

مقداری  را  قراردادی  آزادی  اصل  قلمرو  بنابراین  است،  بوده  خطر  این  متوجه  ایران  گذار  قانون 

ماده   است. چنان که در  نفو  ۱0محدود کرده  قراردادهای خصوق.م.  این کرده ذ  بر  منوط  را  صی 

 
 ۔«دهد نجاما است خارج او  کالت و حدود از که را  عملی تواند نمی وکیل: »قیم ۶۶۳ ماده  -- 2
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ق.م. قراردادهای مخالف اخالق حسنه و نظم    ۹۷۵صریح قانون نباشد و در مواد    است که مخالف

به هر حال، اهم تعهد قائم مقام، موضوع فعالیت وی در موضوع   دانسته است.  عمومی را فاقد اعتبار

قامی را انجام دهد. تاثیر در اختیارات اعطایی موضوع قائم م  تجارتخانه است که وی باید در حدود

مسئولیت ناشی از  ۳ق.م  ۶۶۶مقام است و تصریح ماده  اجرا یا عدم اجرا موجب مسئولیت برای قائم 

 تقصیر را بیان نموده است.

موضوع قائم مقام تجارتی، بستگی به نوع موضوع فعالیت تجار یا تجارتخانه است همان طوری که  

الیحه جدید بیان شده است. به عنوان مثال اگر فعالیت    2و  ۱ق.ت و  ۳و    2تجاری در مواد    مالاع 

تصدی حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، قائم مقام نیز باید در همان موضوع   تجار به

د.  را بچرخاند، نه این که بیاید در موضوع دیگر مثال تصدی به عملیات حراجی کن  امور تجارتخانه

نماینده و  نایب  وی  باشد.  در    زیرا  می  تجارتخانه  فعالیت  موضوع  قالب  در  تجارتخانه  امور  کلیه 

نمی تواند از حدود و مقررات و صالحیت خود خارج شود،    مطلب دیگر این که قائم مقام تجارتی

  موجب عدم نفوذ اعمال حقوقی بوده بستگی به تنفیذ آن  چرا که اعمال حقوقی خارج از صالحیت،

شود، قائم مقام تجارتی مسئول جبران آن است   ر خسارتی وارد دارد که در صورت عدم تنفیذ اگ 

ق.م بیان داشته است.   ۶۶۶که در ماده    همان طور که وکیل مسئول ناشی از تقصیر خود می باشد 

 (۹۹: ۱۳۹2)حاجیانی،  و این قاعده عام است و در تمامی مصادیق نمایندگی وجود دارد.

د موارد  ع از  تجارتی  مقام  قائم  تعهدات  کارهای  یگر  کلیه  برای  کسی  گرفتن  نایب  یا  تفویض  دم 

ق.ت بیان داشته است: » قائم    ۳۹۸که خودش قائم مقام می باشد به طوری که ماده    تجارتخانه

رئیس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه خود قرار   مقام تجارتی بدون اذن

وکیل به شخص ثالث است همچنان که وکیل    ق.م حق توکیل  ۶۷۳ق آن در ماده  دهد.« که مصدا

این که ندارد مگر  را  به غیر  توکیل  این    حق  وکالت تصریح شود، در غیر  به غیر در  حق تو کیل 

صورت ورود خسارت در برابر موکل مسئول جبران آن   صورت هر یک از وکیل و شخص ثالث در

و آگاهی و عدم آگاهی تاثیری در مذکور مسئولیت مطلق را به همراه دارد  می باشند. تصریح ماده  

به تجارتی  مقام  قائم  موضوع بحث  ندارد. در  و    امر قضیه  تبحر  از  تجارتی  مقام  قائم  خصوص که 

وی موجب انتخاب قائم مقام تجارتی   توانایی خاصی برخوردار است، شاید این توانایی و تبحر خاص 

گ نایب  و  است  مقاموی شده  قائم  توسط  دیگری  رئیس    تجارتی  رفتن شخص  با  تجار  اذن  بدون 

 تجارتخانه موجب مسئولیت مطلق برای وی می باشد. 

 

 نتیجه گیری
 قانون تجارت ایران ، تنها در باب نهم قانون تجارت ، بدون تعریف این قبیل نمایندگان و اختصاص 

  اقدام  ۱۳۸۴به همین دلیل مقنن در سال    موادی به آنها، به نمایندگان تجارتی اشاره نموده است.

تدوین  بین    به  متون  به  نظر  امعان  با  کشورها  سایر  قوانین  با  همگام  تجارت  قانون  اصالح  الیحه 

 
  مسئول   گردد،  می  محسوب  آن  مسبب   وکیل   عرفا  که  شود  متوجه  موکل  به  خسارتی  وکیل  تقصیر   از  گاه  هر: »م.ق  ۶۶۶  ماده   - ۳

 بود خواهد
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قوانین و  تدوین الیحه   المللی  است در  نمود. الزم  فرانسه  تجارت  قانون  اروپایی خاصه  کشورهای 

ی در پیشگامان قانونگذار  ین زمینه به عنوانمزبور ضمن استفاده از تجربه کشورهای اروپایی در ا

ارتباط قراراین  توجه  مورد  نیز  ایران  حقوقی  نظام  اقتضائات  و  نیازهای ضروریات  طور   ،  به  گیرد. 

خاتمه   ، تعیین میزان باالی خسارت برای نماینده تجارتی بعد ازمثال در متن توضیح داده شد که

، قانونگذار  شکالتی گردیده، در این راستا ضروری است  قرارداد نمایندگی در فرانسه موجب بروز م

،  توجه به چنین مشکالتی راهکارهایی جدی بیندیشد تا با حفظ حقوق طرفین قرارداد نمایندگی  با

 پیشرفت اقتصادی کشور نیز فراهم گردد.  موجبات

  اصیالن آنها جهت   ، نمایندگان تجارتی و، اقتصادداناندر این ارتباط الزم است از نظرات حقوقدانان

الیح اجرایی  مشکالت  مندی  تشخیص  بهره  موارد  آن  حل  برای  هایی  خل  راه  ارائه  و  اصالحی  ه 

به  آید.   الزم،  حقوقی    پژوهش  در    عمل  ماهیت  تبیین  ضمن  که  است  شده  این  بر  سعی  مزبور 

و  حقوق  تجارتی  ب  نمایندگی  چه  که  چرا  دهیم،  قرار  بررسی  مورد  را  تجارتی  نماینده  سا تکالیف 

ایندگان موصوف، اقداماتی را انجام داده که مسئولیت  آگاهی نم  مشاهده شده است با توجه به عدم

 است.  های سنگینی را برای آنان به دنبال داشته

تکالیف   و  نمایندگان، خصوصا حقوق  این قسم  زمینه  تجارت در  قانون  اصالحی  تصویب الیحه  تا 

موجآنها تجارتی  عرف  به  توسل  جز  ای  چاره  عق،  بر  حاکم  اصول  و  قوانین  و  زمینه  این  در  د  ود 

داشت  وکالت بین نخواهیم  متون  و  اروپایی  کشورهای  قوانین  به  استناد  رسد،  می  نظر  به  ،.لیکن 

و به تبع آن الیحه اصالحی قانون تجارت فاقد هر گونه ایرادی باشد، چرا که    المللی در این زمینه

از مواد  همانگونه که مالحظه شد،  جارت، مندرج در این قوانین و الیحه اصالحی قانون ت  بسیاری 

از ماهیت امین و وکیل بودن نماینده تجارتی است و برخی به مانند جبران خسارت از  برخاسته 

 حقوقی است. نماینده در صورت خاتمه قرارداد از اصول مسلم

ندارد و کلیه سود و زیان  با توجه به این که قائم مقام تجارتی در انجام اعمال حقوقی ابتکار عمل  

شود، بنابراین وی در    و انعقاد قراردادها، به صاحب تجارتخانه منصرف میحاصله از اعمال تجاری  

دارد و نه تاجر محسوب میشود. به طور کلی می توان گفت که فعالیت و    استقاللامر تجارت نه  

تجاری نیست و قانون تجارت و   جدید نیز نمایندگی وی را    حهالی عملکرد قائم مقام تجاری، ذاتاً 

تجاری قر اعمال  تجاری  جزء  تجارتخانه،  تاجربودن صاحب  تبع  به  را  او  اعمال  بلکه  است  نداده  ار 

در  .گیرد  میداند؛ به همین جهت، مایه تجارتی و سرقفلی به عملیات قائم مقامی تجاری تعلق نمی

و    مایندگان تجارتی در پرده ابهام بوده پایان باید گفت که متأسفانه بسیاری از مسائل در ارتباط با ن

تحقیق و تفحص بیشتری دارد. برای مثال همانگونه که در خالل بحث عنوان شد ، تبصره  نیاز به  

الیحه قانون تجارت از نمایندگی در امور تجارتی مشمول قوانین خاص صحبت به میان    ۸۸ماده  

از نمایندگان و تدوین قوانینی است    نین نصه ای مستلزم شناسایی این دستهچ  آورده است ، ذکر

شاخه   با  آنکه  در  که  دقیقا    ای  که  است  حالی  در  این  باشد،  متناسب  کامال  کنند  می  فعالیت 

ایران نظام حقوقی  نیست که در  و در صورت   مشخص  قوانین خاص هستند  چه کسانی مشمول 

ای نمونه مطابق ماده  شناسایی آیا قوانین موجود جهت حکومت بر اعمال آنها کفایت می کند؟ بر
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محدوده فعالیتهای نماینده تجارتی    به تبع قانون تجارت فرانسه درفوق الذکر فروش خدمات نیز  

مانند نمایندگان آژانسهای   را می گنجد، در حالی که قانونگذار فرانسه فعالیتهای این قبیل اشخاص

حقوقی ما یا فاقد    ، نظام مسافرتی و فروش فضاهای تبلیغاتی تحت قوانین خاص مدون نموده است

زم این  در  مکفی  کهقوانین  ای  گونه  به  باشند  می  قدیمی  بسیار  موجود  قوانین  با  بوده   ینه 

 .پاسخگوی نیازهای امروز نیست

 

 ات تحقیق پیشنهاد
قائم  یهاخال بحث  با  رابطه  در  موجود  پیش   قانونی  عدم  نیز  و  تجارتی  و    مقام  تعهدات  بینی 

روشن و جامع    موجب ابهامات بوده و از سوی دیگر تعریف  انحاللبینی موارد    همچنین عدم پیش

شود    جدید بیان شده است. لذا پیشنهاد می   الیحهمقام تجارتی نه در قانون تجارت و نه در    از قائم 

 .ها قانونی برطرف گرددخال

ی مستقل بیان  عنوان نمایندگه  در فصل نهم ب  ۴00الی    ۳۹۵مقام تجارتی در قانون از ماده    قائم 

با  الیحهشده است ولی در   اول در  از ماده  جدید در فصل  اعمال تجاری  عنوان شده    ۹الی    ۳ب 

قائم جهت  بدان  بوده  تعارض  دارای  که  است  شده  قلمداد  تجاری  اعمال  عنوان  به  و  مقام    است 

پیشنهاد می بنابراین  است،  تجاری  اعمال  نه  و  بوده  نمایندگی  نه  ش  تجارتی  به  موضوع  کل  شود 

 .قانونی روشن شود
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