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 اراتیبر اخت دیبا تأک یتجار ۀندیآمر در قبال اقدامات نما یمدن تیمسئول

 یالمللنیسناد بانگلستان و ا ،رانیحقوق ا یقیتطب ۀسیمقا ؛پنهان لیو اص یظاهر

3فرد ییاعال یمحمدعل
 

 ma.alayeefard@yahoo.comرایانامه:  .رانیا ،تهران ،تهران جنوب واحد یاسالم آزاد دانشگاه حقوق ۀدانشکد اریاستاد. 1

 چکیده مقاله اطالعات
المللی باعث شده است  قستم  اع ت     بین یصادو اقت یتجار روابط گسترش پژوهشی نوع مقاله:

 در. ردیتتگانجتتا   یتجتتار نتتدگانینما از ستتوی یتجتتار مبتتاد ومعتتامالو و 
از روابط  یاطور معمول رشته، بهدهندانجا  می یتجار ندگانیکه نما یمعامالت
 ایجتاد  باعتث  است   ممکتن  که دیآیوجود مبه ندهی، ثالث و نماآمر نیب یحقوق
در  یمتدن   یمستئول  حتث ب .گتردد  نتده ینما و ثالث ل،یاصین ب یمدن  یمسئول
شتود کته   یتتر مت  دهیت چیپ یزمان ردیگیصورو م ندهینما از جانبکه  یمعامالت

 در نتده ینما ایت  و گرفتته  صورو یظاهر اراویاخت به اتکا باشده معامالو انجا 
 هکترد  اقتدا  پنهتان    لیعال  واقع به حساب آمر )اص در یول ،خود نا  به ظاهر
 گونته ایتن در  لیاصت   یمستئول  یمبتان است   شتده   تتالش مقاله  نیا در .باشد

 حقوق در عا ، مفهو  به یمدن  یمسئول و یقرارداد  یمسئول از اع  معامالو،
. درمجموع در حقتوق  ردیگقرار  یبررس موردالمللی بین اسناد و انگلستان ران،یا
در  نتده یمستئول اعمتال نما   نتوان عبته آمر  ی،المللنیانگلستان و اسناد ب ران،یا

 قرار گرفته اس . رشیپنهان مورد پذ لیاصنیز و  یظاهر یندگینما

 تاریخ دریافت:

50/50/0450 
 : پذیرشتاریخ 

02/50/0450 

 ها:کلیدواژه
 پنهتان،  لیاص ،یظاهر اراویاخت

 ینتتتدگینمای، متتتدن  یمستتتئول
 ی.ظاهر

 استناد
 ۀندیآمر در قبال اقداماو نما یمدن  یمسئول . 1041) اعالیی فرد، محمدعلی

 ،رانیحقوق ا یقیتطب ۀسیمقا ؛پنهان لیو اص یظاهر اراویبر اخت دیبا تأک یتجار
 .071-054 ، 2) 11، مطالعاو حقوق تطبیقی. یالمللنیانگلستان و اسناد ب

 مؤسسه انتشاراو دانشگاه تهران.                                           ناشر 
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 همقدم
 را اطالق به اشتاا  و اعمتال ماتلت      یمفهو  عا  اس  که قابل کی یندگیو نما ندهینما اصطالح
 یمقتام و قتام   مومت  یق  یوصادر قالب وکال ،  یندگی، نمای، خصوصاً قانون مدنرانیا حقوق دردارد. 
 مقتا  قتام  ، کتار العمتل حت  اعمال و اقتداماو   رانیدر قانون تجارو ا ،شده اس . عالوه بر آن رفتهیپذ

 و وکال  مطرح اس . یندگیدر قالب نما یتجار یهاشرک  رانیمد گاهو  یتجار
کته شتارع    یاس  و هتر امتر   یندگیاصل در جواز نما ،هیاز فقه امام یبه تأس رانیحقوق ا در

 دارد.  یندگینما  یقابل ،را شرط نکرده باشد لیمباشرو اص
بتا  است ،   شده ینیبشیپ یو قرارداد ی، قانونییقضایِ ندگیسه نوع نما رانیچه در حقوق ااگر

در خصتو    یوجود ندارد و از عموماو قتانون متدن   یندگیدر خصو  نما ینص خاص این حال،
 یو فقتط بترا   ییعقتد راتا   کی وکال تفاوو که  نیبا ا ؛دشویاستفاده م یندگینما یوکال  برا

 ۀاجتاز عتالوه بتر    ندهی  به نماممکن اس یندگینما یحال آنکه در قراردادها ؛اس  یاعمال حقوق
وکالت    ینتوع بته  یندگیقرارداد نما ،رو نیه  داده شود. از ا یامور ماد انجا  ذنإ ی،حقوق اعمال
  .147 :1111 ،یکاشان) س ین یندگیلزوماً نما یهر وکالت یول ،اس 

اد قترارد  و معتامالو صتح    یاساس طیشرا یدارا دیمانند قرارداد وکال  با یندگینما قرارداد
قصتد   یآنکته دارا  اتمن  ،گریاشاا  د بادر زمان انعقاد قرارداد  ندهیتفاوو که نما نیا با ،باشد
و عتا    یتواند بته صتورو کلت   یم وکال . دکنیعمل م یگریشاص د  ینبه  اس ،عقد  یانشا
 یندگینوع نمای، ندگینما یایمانند جغراف ینکات یتجار یندگینما یقراردادها در یول ،شود  یتن 
 حتدود  و ینتدگ ینما مواتوع  و نیتز  مستتاد ،  ای مستقل ی وانحصاریا  منفرد یندگینما لیقب زا

 گتاه است  کته    یازجمله موارد ندهیمر و نماآمشترک   یولئ. مسدشو نیمع دیبا ندهینما اراویاخت
 .دینماین منفک مآرا از وکال  به مفهو  خا   یتجار یندگیقرارداد نما

 مواتوعاو  از یکت ی کته  دهتد یمت  اجتازه  ندهینما به لیاص ی،ارتج یندگینما یقراردادها در
 . 1دهد انجا  لیاص حساب به و نا  به را تجارو
 ینتدگ ینما یۀن ر یالدیم هفده  قرن تا رُ  حقوق از یتأس به  civil law) نوشته یحقوق ن ا  در

 عمتل  یگتر ید  نتا  بته  توانتد ینم کسچیه»  در حقوق رُ یکل ۀقاعد کینشده بود. براساس  رفتهیپذ
ماننتد نهتاد ختانواده وجتود      ییدر حقوق رُ  نهادهتا  ،حال نیع در.  1 :1130ی، مقامقام  یریام) «کند

کتل نهتاد    بته خانواده بود و اقتدار کامل نسب   ۀندی. پدر نمابود یندگینما نهادمشابه  ینوعداش  که به
حاصتل   یداد و منفعتت یمت  انجتا   یتجتارت ختانواده   یاز اعضتا  یکی اگر ،اساس نیا برخانواده داش . 

 ینتدگ ینما شیدایت پ موجتب  وکال  یحترُ   یمتعل  به نهاد خانواده بود. در ن ا  حقوق منفع  ،شدیم

                                                           
ایران: ده نوع فعالی  بعنوان فعالی  تجاری ذاتی احصتا  شتده کته در  یحتۀ      1111قانون تجارو  2. برابر مادۀ 1

 مورد افزایش یافته اس . 27به  1142اصالح قانون تجارو 
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ستسس   ،شدیم جادیا لیخود وک یکرد بدواً برایمنعقد م لیکه وک یعقد آثاربلکه  د،شینم لیوک یبرا
  .01 :1111ی، معز ریام؛  johston, 1995: 519) دگردییمبه موکل منتقل  لیوک  یاز طر
 یحقتوق  ن تا   در یریچشتمگ  تحتو و     1124 تا 1734) اروپا در یصنعت انقالب شروع با
 یراردادهاق از یناش یمدن  یوجود آمد. مسئولهب ،یرانیو کشت مهیب یندگیخصوصاً نما ،یندگینما
متدون   نیارورو قوان ربناب سسس، بود یتجار یۀعرف تجار و رو یابتدا بر مبنا یتجار یندگینما

 . دیواع گرد یندگیدر خصو  نما
 بتا  1441 ستال  در ستسس  د،کتر  واتع  یبازرگان ۀندینما ۀنیزم در یمقررات 1451 سال در ابتدا فرانسه

 :نمود  یتوص زیر شرح به را یازرگانب ۀندیفرانسه، نما تجارو قانون 110 ۀماد به ماده 17 الحاق
 ۀقترارداد اجتار   کی  یآنکه از طریب و مستقل شغل داشتن با که اس  یلیوک یبازرگان ۀندینما»
 تعهتد  اجتاره،  د،یت خر فتروش،  قترارداد  انعقاد احتما ً و گفتگو مأمور یدامم گونۀبه باشد دیمق خدم 
 یبازرگتان  نتدگان ینما گتر ید و بازرگانان گران،صنع  کنندگان،دیتول حساب به و نا  به خدماو انجا 

  .241: 1111ی، کاشان) «باشد یحقوق ای یقیحق شاص کی تواندیم یبازرگان ۀندینما. باشدیم
 . اس  یشغل مستقل و مستمر یندگینما وکند یعمل م لیمانند وک ندهینما ،فرانسه قانون برابر

 1یتجار ندگانیتح  عنوان نما یمقررات 1441در سال  ، عالوه بر قواعد کامن انگلستان، در
 یتجتار  یندگیمقرراو انگلستان در خصو  نما یسازکسانیمقرراو  نیز اکه هدف ا دشواع 

قواعد  یول بوده، یداخل یندگیمقرراو اگرچه ناظر به نما نیاروپا بود. ا یۀبا قواعد و مقرراو اتحاد
 . اس قابل انطباق  زین یتجار یندگینما یقراردادها ریآن با سا
عقود معوض اس  و   یمصاد ازحقوق انگلستان در  یندگیقرارداد نما یادشده قانونموجب به
 لیت دل نیهمت  بهدهد. یم ارامهقالب واسطه  دررا  یندگینما اجرو خدماوْ اف یدر یدر ازا ندهینما

 دهتد یانجا  مت  یبه صورو مجان ندهینما که یاعمال به نسب قانون،  نیا مقرراو 2(a)برابر بند 
بتا   ایت  یمجتان  در وکالت ْ  اگتر » رانیا یقانون مدن 377 ۀکه برابر ماد یدرحال ؛س ین اعمال قابل

 .«باشد اجرو با که اس  نیا بر محمول باشد، نشده حیتصراجرو بودن آن 
خدمته، کارکنتان،    ،رو نیاز ا ؛خوداشتغال اس  ۀواسط کی یتجار ۀندیحقوق انگلستان نما در

شتوند از شتمول   یم محسوب ریبگدارند و حقوق لیبا اص یاستادام ۀکه رابط یکارمندان و کسان
 هستند.  یمستثن یتجار یندگیقواعد نما
 ینتدگ ینما یاعطتا   یت قابل ،ینتدگ یانعقاد قرارداد نما یانگلستان از شروط  ز  برا ین ا  حقوق در
   .(G.H.L. Fridman, 1996: 151) اس  یندگیبودن مواوع نما معلو  و لیاص ییتوانا مواوع،

المللتی  چند عنصر بتین  ای کی یکند که دارایم دایمللی پالوص  بین یزمان یندگینما قرارداد
 آمده اس : 14112المللی کا  مصوب بین عیب یندگینما ونیکنوانس 2 ۀماد درباشد. 

                                                           
1. Commercial Agents, 1993- No.3053 (Council Directive Regulations U.K) 

2. Convention on Agency in International Sale of Goods Geneva,17 Feb-1983 
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 ،و ثالث در دو کشور ماتل  بوده لیشود که اقامتگاه اصیاعمال م یدر حال ونیکنوانس نیا»
 قتانون  اعمال به یخصوص المللنیب حقوق ای عضو باشد و یاز کشورها یکیدر  ندهیاقامتگاه نما

 .«منجر گردد ونیکنوانس عضو کشور
و  است   داده قترار  ینتدگ ینما قترارداد  بودن المللیبین صیتشا ۀاابط را ینیع وص  ونیکنوانس

 عیت در ب ینتدگ یاگرچه صرفاً نتاظر بته نما   ونیکنوانس نیمواوع ندارد. ا نیدر ا یریاشاا  تأث  یتابع
 دارد.  را  یندگینما یقراردادها یۀبه کل یتسر  یاس  که قابل یطیشرا یدارا یول ،ا س المللی کبین

 1441 مصتوب  (ICC)المللتی  بتین  یبازرگان اتاق یتجار یندگینما ۀنمون قرارداد ۀمقدم 2 بند برابر
کته   دشویم اعمال ییقراردادها از دسته آن به نسب  ،یتجار ۀنمون قرارداد در شده ینیبشیپ قواعد زین

 کیت و تفک صیتشا ۀاابط یاتاق بازرگان ،رو نیکشور ماتل  باشد. از ا در دو ندهیو نما لیاقامتگاه اص
 قرار داده اس . لیو اص ندهیالمللی را محل اقام  نمااز بین یداخل یتجار یندگینما

 

 ندهینما اراتیاخت. 1
و مکان انعقاد قرارداد متفاوو  زمان یحت و معامله مواوع قرارداد، نوع حسب بر یتجار ۀندینما اراویاخت
 حیصتر  اراویت اختکته   دکنیم نیمع یندگیرا قرارداد نما ندهینما اراوی. آنچه مسل  اس  حدود اختاس 

اساس عرف، عادو  اس  که بر یامن اراویاخت یدارا ندهینما ،حیصر اراویشود. در کنار اختیخوانده م
فروش کا ،  ای دیدر خر ندهینما ،مثال ید. براشویمکش   نیطرف یامن ۀاراد ومعمول تجارو  یۀو رو
 باشد.  نشده حیتصر یندگیاگرچه در قرارداد نما شود؛شمرده می زیاسناد ن  یدر تن  ندهینما

 زین آن مقدماو و لواز  در وکال  مستلز  یامر در وکال » رانیا یمدن قانون 371 ۀماد برابر
 . «باشد شده ل وکا عد  به حیتصر آنکه مگر هس 
 :آمده اس  1411مصوب  کا  المللیبین عیب در یندگینما ونیکنوانس 1 ۀماد 2 بند در
من تور  کته بته   یبلکه بر هر عملت  ،حاک  اس  عیتنها بر وقوع عقد بنه ونیکنوانس نیا مفاد»

  .«دشویم یجار ردیعهده گآن به یاجرا خصو در  ایوقوع عقد و 
 ۀو معاملت  طیدر شترا  ندهیاس  که نما یاراتی، اختیامن اراویاخت صیتشا یارهایاز مع یکی

 باشد. داشته دتوانیمشده انجا  ۀمشابه با معامل

 

  یقانون اراتیاخت. 1. 1

 اعطتا  نتده یبته نما  یاراتیت اختممکن است    زینقانون  ی،و عرف یو امن حیصر اراویبر اخت عالوه
و  نتدگان ینما یشده در قانون تجارو بترا  ینیبشیپ اراوی، اختیقانون اراوی. مصداق بارز اختدینما
 .1اس  یتجار یهاشرک  رانیمد

                                                           

شرک  در  رعاملیو مد رانیاعمال و اقداماو مد یۀکل» :1107از قانون تجارو  یاصالح قسمت ۀحی  115 ۀماد .0
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 اراویت اخت  یمصتاد  از کتار العمتل حت   خصو  در تجارو قانون 133 تا 132 مواد نیهمچن
 کته  تفتاوو  نیت ا بتا ؛ شتود یمت  محستوب  عتا   ینتدگ ینما ینتوع  کته  اس  کارالعملح  یقانون
 یندگینما دادرقرا در. کندیم عمل آمرنا  ه واقع ب عال  در یول ،خود نا ه ب ظاهر در کارالعملح 
 .دینمایم عمل آمرنا  ه ب ندهینما ،جز موارد خا به

 

  یظاهر یندگینما ای یظاهر اراتیاخت. 2. 1

 اعمتال  و گفتتار  رفتتار،  اساس بر اس  ممکن ی،قانون و یعرف ،یامن ح،یصر اراویاخت بر عالوه
 .اس  معامله انجا  اریاخت یدارا ندهینما که دیآ وجودهب ثالث در نیقی نیا لیاص

 طیشترا  در را ثالتث  آن موجتب به که گرددیمبر لیاص فعل ترک ای فعل به یظاهر اراویاخت
 . دینمایم  یتشو و بیترغ ندهینما با معامله انجا  به متعارف و معمول
به اعمتال و اقتداماو    یهرظا یندگینما ای یظاهر اراویاخت ی،ندگیواقع در حقوق نمادر
 وجتود هبت  را اعتمتاد  و نیقت ی نیت ا ثالتث  در که شودیم اطالق لیاص  یمستقریغ ای  یمستق
 ،آن بر عالوه .اس  یو اقداماو مواف  لیاص ،بوده  ز  اراویاخت یدارا ندهینما که آوردمی
 وجودبه را نیقی نیا  ینباحسن ثالثِ شاص در اس  ممکن ندهینما اقداماو و اعمال یگاه
 یشترکت  رعاملیمد ،مثال ی. برااس  قرارداد انعقاد در  ز  اراویاخت یدارا ندهینما که وردآ

 یداخلت  مقترراو  و مصتوباو  برابر کهاس   یدرحال و این دینمایم امضا منفرداً را یقرارداد
  ئیه یاز اعضا یکیو  رعاملیمد یبا امضا دیاسناد و اوراق تعهدآور شرک  با یۀکل ،شرک 

  باشد. رهیمد
 ۀادار یبترا   ز  اراویت اخت یدارا شترک   رعاملیمتد  کته  بوده نیا بر فرض یحالت نیچن در
 تجتارو  قتانون  از یقستمت  اصالح ۀحی  141 ۀماد برابر ،رو نیا. از اس  قرارداد انعقاد و شرک 
 یمومع مجامع ماویتصم موجببه ای اساسنامه در رانیمد اراویاخت کردن محدود ،1107 مصوب

 .اس  باطل ثالث اشاا  مقابل در
 Rule of Indoor) یداخلت   یریمتد  ۀقاعتد  عنتوان  بتا  امر نیا انگلستان، حقوق در

Managemen  ۀصتادره در پرونتد   أیشهرو دارد. برابر ر «Royal British Bank V 

Turquands (1856)6 E&B327» قترارداد  یشرکت با که یشاص: داش  اعال  دادگاه 
شده   یآن رعا ۀشرک  و اساسنام یمقرراو داخل یۀح  دارد فرض کند کل ندکیم منعقد

 درآمتده  ییقضتا  یتۀ رو صورو به و اعال  زین گرید یهاپرونده در بعدها هین ر نیاس . ا
 .اس 

                                                                                                                                        
 آنهتا  انتاتاب  طترز  بته  مربوط فاویتشر  اجرا عد  عذر به توانیمقابل اشاا  ثالث نافذ و معتبر اس  و نم

  .«دانس  رمعتبریغ را آنان اقداماو و اعمال



 3043، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 31مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     060

 : آورده اس  رانیا یقانون مدن 141 ۀماد گذار درقانون
  .«کند قصد بر د ل  که یزیچ به بودن مقرون شرط به انشا  قصد به شودیم محق  عقد»

را متالک   اشاا  ۀاراد  یحاکم ه،یامام یفقها مشهور یۀن ر از یتأس به رانیا یمدن قانون
 طیدر شترا  ،رو نیت . از ااست  دانستته   عقتد  صتح   ۀمقدمت  راقصد انشا  وعقد قرار داده  لیتشک

 یو اتمن  یاقعت و اراویدر حدود اخت ندهیاس  که نما ندهیمسئول اعمال نما یزمان لیاص ،معمول
 ی،ذن قتانون إ یداراوی  ز  است    ،منعقد شود ندهینما ۀلیوسآنکه عقد به یعمل کرده باشد. برا

  یت عقتد را بته ن   یانشا ،حال نیدر عو  قصد انشا داشته باشد ،بوده یامن ای و یعرف ی،قرارداد
  .  1115:117ی، دیانجا  دهد )شه لیاص
 : رانیا یقانون مدن 370 ۀماد برابر
 متورد  در. دهتد  انجا  اس  کرده خود وکال  حدود در لیوک که را یتعهدات تما  دیبا کلمو»
 داشت ،  ناواهتد  تعهتد  چگونته یه موکل اس ، شده داده انجا  وکال  حدود از خارج در که آنچه
 .«کند اجازه امناً ای صراحتاً را لیوک یفضول اعمال نکهیا مگر
 : رانیا یقانون مدن 314 ۀبرابر ماد نیهمچن
تما  اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکال  خود بنماید نستب  بته   »

  .«موکل نافذ اس 
 ،رو نیت . از ارانیت حقتوق ا  در یظتاهر  اراویت اخت رشیاس  بتر پتذ   یادو ماده اماره نیا مفاد

ود، اقتداماو  را احتراز نمت   نتده یدر انجا  اعمال نما لیاص  یچنانچه بتوان از قرامن و اماراو راا
که موجتب اعتمتاد ثالتث شتده      لیاقداماو اص رایز ،اس  یواقع ندهیدر حک  نما یظاهر ۀندینما

 .شودیاثباو ح  محسوب م ۀامار یاس ، نوع
 لیشود، اگر اقداماو اصت یاثباو ح  محسوب م لیدل یکه درواقع نوع یقانون ۀامار بر عالوه

 ۀقاعتد »استاس   گتردد، بتر   یو موجب ارر و دینما نیقی جادیطور معقول و متعارف در ثالث ابه
ی، غترور عمتل بته ظتاهر است  )لطفت       ۀرا مسئول دانس . مدلول قاعد لیتوان اصیم زین «غرور
  یمسئول یاز مبان یکیتواند یغرور م ۀقاعد ،نیبنابرا«. من غره یال رجعی المغرور» ؛ 111: 1143
 . باشد ندهینما یظاهر اراویدر صورو اثباو اخت لیاص

عالوه بر آن، موقعی  و عنوان نماینده نیز ممکن اس  این تصور را ایجتاد نمایتد کته دارای    
ها عمومتاً دارای  اختیاراو  ز  اس . برای مثال، مدیران، مدیرعامل و رمیس هیئ  مدیره شرک 

اساسنامه اختیاراو  ز  برای اداره و انعقاد قرارداد هستند. محدود کردن حدود اختیاراو آنان برابر 
یکن است  )متواد   ل موجب تصمیماو مجامع عمومی در مقابل اشاا  ثالث، باطل و کانو یا به
  .1107 یحۀ قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارو مصوب  115و  111
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 ژنو  1893 ونیدر کنوانس یظاهر اراتیاخت. 3. 1

المللتی  بتین  عیب ید راجع به قراردادهاسازمان ملل متح ونیاهداف کنوانس لیژنو در تکم 1411 ونیکنوانس
 متحدالشتکل  مقترراو  جتاد یا صتدد  در ونیکنوانست  نیت است . ا  دهیت گرد نیتتدو  نیو 1414مصوبکا  
 المللتی بتین  عیب یقراردادها از دسته آن به نسب  ونیکنوانس نیا مقرراو. اس  المللیبین عیب در یندگینما

 ده باشد.  کرقرارداد منعقد  ،لینا  اصبه  ایبه نا  خود  ندهیکه نما دشویم اعمال
ختارج از حتدود    ایت  اریت بدون اخت ندهینما هرگاه» :1411 ونیکنوانس 10 ۀماد ناس  بند برابر

 .«دیملز  نما گریکدیو ثالث را نسب  به  لیتواند اصینم یادشدهعمل کند اعمال  اریاخت
طتور  بب شتود کته ثالتث بته    س لیرفتار اص اگر»همان ماده  2اس  که مطاب  بند  یدرحال نیا

 نتده یدارد و نما یاراتیت اخت لیاز طرف اص یدر اعمال حقوق ندهیباور کند که نما  ینمعقول و با حسن
 .«دینما استناد ندهینما اریاخت فقدان به ثالث هیعل تواندینم لیاص ،کند معاملهذن إحدود   یبا رعا
 اراویت اخت قبتال در  لیاصت   یمستئول  بتارز   یاز مصتاد  ونیکنوانس 10 ۀماد 2 بند ،رو نیا از
 .اس  ندهینما یظاهر
 

  یظاهر یندگیدر قبال نما لیاص تیمسئول. 2
 رنافتذ یغ لیاصت  اریت اخت و ذنإ حدود از خارج معامالو ،1411 ونیکنوانس نیهمچن و رانیا حقوق در

 بتا  ؛شود ازاحر لیاص  یمسئول یظاهر اراویاخت اساس بر ای دینما ذیتنف را آن لیاص آنکه مگر ،اس 
 اراویت ختارج از حتدود اخت   معامله که اس  لیاص یبرا صرفاً ح  نیا رانیا حقوق در که تفاوو نیا

 ونیکنوانست  15 ۀمتاد  2برابر بنتد   ی. ولدیرد نما ای ذیتنف را یو یمعامالو فضول نیو همچن ندهینما
 .  دیمله را رد نمامعا ،لیاص از سویمعامله  ذیح  را دارد که قبل از تنف نیا زین ثالث ،1411
 ایت آگتاه نباشتد    نتده ینما اریت ، ثالث از فقدان اختندهینما ۀلیوسدر زمان انجا  عمل به هرگاه»
بتر امتنتاع از    ریت دا یاهیت اطالع، یعمل فضتول  ۀاز اجاز شیپ زمانتوانس  آگاه باشد، اگر هر ینم

 «. ناواهد داش  یتیمسئول لیارسال دارد در برابر اص لیاص ۀقبول التزا  نسب  به اجاز
 از یباش صرفاً لیاص اگر دارد ح  ثالث نیهمچن. باشد یامن ای حیصر تواندیم لیاص ۀاجاز
 .دینما یخوددار معامله قبول از نمود ذیتنف را معامله
 :هلند یمدن قانون  2)3141 ۀماد برابر نیهمچن
اساس  بر ایعتقاد داشته باشد   استناد کند اگر شاص ثالث اندهی)نما اریتواند به عد  اختینم لیاص»

 ای لیاص یسو از صادره اعال اساس  ته که برشاعتقاد را دا نیاوااع و احوال به نحو معقول استحقاق ا
 . 117 :1145، کوتر نیه)« اس  شده اعطا ندهینما به یکاف اریاخت که دینما استنباط ،یو رفتار

حقتوق   دردر قبال ثالث  لیاص  یمسئولو  ندهینما یظاهر اراویاخت رشیماده بر پذ نیا مفاد
 .دارد د ل  زینهلند 
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 حقتوق  یستاز کنواخ ی المللیبین ۀسسؤم المللیبین یتجار یقراردادها اصول 2-2-5 برابر
 ر  : ۀسسؤ)م یخصوص
 نیقت ی نیت طور معقول و متعتارف بته ا  سبب آن شود که طرف ثالث به لیکه اص یمورد در»
 اقدا  اراویاخت آن ۀمحدود در و اس  لیاص جانب از اقدا  یبرا یاتاریاخت یدارا ندهینما که برسد
 «.دینما استناد ندهینما اراویاخت فقدان به ثالث طرف مقابل در تواندینم لیاص ،کندیم

 ،یتجتار  ینتدگ یالمللتی نما بتین  ونیمواتوعه و قواعتد کنوانست    نیعالوه بر قتوان  ،رو نیاز ا
 یتجار یاصل از اصول قراردادها کیعنوان به ندهینما یرظاه اراویقبال اخت در لیاص  یمسئول
 شده اس .  رفتهیالمللی پذبین

 

  استاپل ۀقاعد یمبنا بر لیاص تیمسئول اثبات. 1. 2

 ۀقاعتد » یبتر مبنتا   ییقضتا  یتۀ بتر رو  عالوه  کایمرا ایانگلستان در   )اع  از کامن  حقوق کامن در
 استتاپل  ۀقاعتد . دانست   یظاهر اراویاخت قبال در ندهینما عمالا مسئول را لیاصتوان یم زین «استاپل
عمال، گفتتار و رفتتار   را از انکار آنچه قبالً در اثر اَ شاص اس  المللنیب حقوق در آن یاصل کاربرد که

 چیقاعتده هت   نیت ا یبر مبنا یعبارتسازد. بهیمبدل شده اس  ممنوع م یحقوق  یواقع کیخود که به 
 نیت ا ایت ، اع  از آنکه خود به آن اقرار کترده و  دیشده را انکار نمااثباو یحقوق  یقعتواند واینم یشاص
   .121: 1111، اینیشهباز و یجهرم افتاارباشد ) یو قانون ییاعتبار قضا یامر دارا

 ختود  فعتل  تترک  بتا  ای و داده ندهینما بهرا  یفعل انجا  ۀاجاز سهواً و عمداً لیاص اگر نیبنابرا
 ۀاستاس قاعتد   بتر  ،باشد اوردهیعمل نشاص ثالث به نانینمودن اعتماد و اطم لیزا یبرا یاقدام

از   یت حما یقاعتده بترا   نیاس . ا ندهیعمال نمااز اَ یاستاپل در مقابل ثالث مسئول خسارو ناش
 اراویت و اخت یظاهر یندگینما یعمال تئوراِ طیکه شرا شودیعمال ماِ یشاص ثالث اس  و زمان

 منجتر  لیثالتث و اصت   نیبت آور قترارداد التزا    جتاد یاستاپل به ا ۀوجود نداشته باشد. قاعد یظاهر
  . Restatement Agencyآورد )یم وجودهبجبران خسارو ثالث  یبرا یبلکه مجوز ،دشوینم

وجتود آورد کته   را بته  نیقت ی نیباشد که در ثالث ا یاگونهبه دیبا لیموارد ذکرشده رفتار اص یۀکل در
مجمتوع در حقتوق    درثالث است .   ۀامر برعهد نیاثباو ا ،رو نیاز ا ؛ ز  اس  اراویاخت یدارا ندهینما
کترده کته    یتترک فعلت   ایانجا  داده و  یاعمال یتوجهیب یاز رو ایسهواً  ایعمداً  که یلیاص ی،ندگینما

 .(Johston, 1995: 525) اس  مسئول ثالث مقابلِ در باشد نمودهاعتماد  ندهینما اراویثالث به اخت
 ،نیبنتابرا  ،گتردد یمت  اعمتال  یحقوق اقدا  بر و اس  یحقوق مفهو  کی یندگینماآنجا که از
 نیت ا بته  اتکتا  بتا  اعتبتار  نیهم به و دارد یحکم اثر یظاهر یندگینما و یظاهر اراویاخت یۀن ر
 نمود.  ذیتنف اس ،قصد انشا  فاقد که را یفرد و محجور معامالو توانینم هین ر
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 ندهینما یظاهر اراتیاختتحقق  شروط. 2. 2

 ،دشتو یمت  نتده ینما اراویت در اخت نیقیاعتماد و  جادیکه باعث ا لیاص فعلِ ترک ای فعل بر عالوه
 ند از:  اعبارو که اس   ز  یظاهر اراویاخت تحق  برای زین یگرید وطشر

 و لیاصت و مشتروع   طور معمول و متعارف به اقتداماو مجتاز  به ،بوده  ینثالث با حسنال   
 بتا  تتوان ینمت  را ندهینما نامشروع و رمجازیغ اقداماو ،نیبنابرا. باشد کرده اعتماد ندهینما
 .نمود ذیتنف هین ر نیا به اتکا
 و یمنطقت  دیت با لیاصت  یهتا واکتنش  و نتده ینما اقداماو به ثالث شاص یاتکا واعتماد ب  

 یندگیتواند مجوز نمایمتعارف نمریغو  یمنطقریاعمال و افعال غ ،رو نیاز ا ؛باشد متعارف
 .باشد یظاهر

 نتان یباشد که در فرد متعارف و معقول اعتمتاد و اطم  یاگونهبه دیاعمال و اقداماو با نیاج  
ختارج از عترف بته     یو جهل، اعتمتاد  یسادگ یاز رو یاگر فرد ،رو نی. از ادیحاصل نما
و  ینت یامکنتد ) ینمت  جتاد یا لیاصت  یبرا یتیمسئول ،دینما لیو اقداماو اص ندهیاعمال نما

  . 35 :1112ی، عبد
 جینتتا  و آثتار  در ثرؤمت ، بتوده  اعتمتاد  قابتل  نوعاً دیبا یو فعل ترک ای لیرفتار و گفتار اصد  

   . 04: 1114، گرانیپورارشد و د) باشد ندهینما اقداماو

 

 ( در قبال شخص ثالث Undisclosed principal) پنهان لیاص تیمسئول .3
 یگتاه . دیت نمایمت  اقدا  لیاص حساب به و نا  به ثالث با منعقده قرارداد در ندهینما معمول طوربه

 یظتاهر  لیاصت  عنتوان بته  نتده ینما و دشتو ینمت  ذکتر  لیاص نا  مصلح  یرو از ای سهواً عمداً،
(Apparent principal  در عال  واقع یول ،در ظاهر به نا  خود ندهینما یعبارتبه .دینمایاقدا  م 

  .دکنیاقدا  م لیبه حساب و به نفع اص
 ، ال هتور )اصتاله   ظتاهر  به عمل یۀن ر و اسناد ظاهر یتئور قراردادها، بودن ینسب اصل یمبنا بر
 اصل وارد اس . نیبر ا ییحال استثنا نیدر ع بوده، ندهینما با یقرارداد نیچن یایمزا و  یمسئول
 رایت ز ،است   یظتاهر  لیبارز اصت   یر از مصادکاالعملحقوق تجارو اقدا  ح  در ،مثال یبرا
 ۀ)متاد  دیت نمای  اقدا  مآمر) پنهان لیحساب اص بهواقع در یول ،کار در ظاهر به نا  خودالعملح 
  .تجارو قانون 154
 یتۀ ن ر برابتر  جهت  و  نیت ا از ؛پنهان وجود ندارد لیدر خصو  اص یحینص صر رانیحقوق ا در
 نیطترف  از کیت هر ینتدگ ینما ،رو نیت ا از .اس قرارداد  نیدن طرفبو لیفرض بر اص ،قراردادها یعموم
   . 153: 1111 ،ی)کاشاناس   اصل خالف ،نشده ذکر او نا  قرارداد در که گرید شاص از قرارداد
 قرارداد اعتبار به یخلل قرارداد انعقاد و معامله انجا  هنگا  لیاص نا  ماندن مجهول ی،طرف از
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مگر آنکه معامله بته قصتد فترار از     ؛شودینم آن یاعتباریب موجب ودخ یخودبه و آوردینم وارد
 . 111 :1115 ،یدیشه یمهدو تقلب صورو گرفته باشد ) سیآمره و تدل نیقوان
 :رانیا یمدن قانون 143 ۀماد برابر ،حال نیا با

خود آن شاص محسوب است . مگتر آنکته در     یکند آن معامله برایم یاکه معامله یکس»
 ....«شود ثاب  آن خالف بعداً ای دینما حیتصر راد خالف آن موقع عق

که معامله در ظتاهر بته    یموارد یبرا یمجوزتوان یم را یقانون مدن 143 ۀماد ریاخ قسم 
 .کرد قلمدادصورو گرفته اس   لیدرواقع به حساب اص یول ،ندهینا  نما
 ،در آن داد کته  یتستر  نکتاح  دماننت  یعقودتوان به یرا نم 143 ۀباش از ماد نیا مفاد البته
 : رانیا 1111 مصوب مهیقانون ب 3 ۀبرابر ماد نی. همچناس عقد  ۀعل  عمد ،طرف  یشاص
 باشتد  شتده  حیتصر نامهمهیب در آنکه مگر ،اوس  خود به متعل  مهیب دهد،یم مهیب کس هر»
 ...« .اس  یگرید به مربوط که

در  ینتا  و  کته دانتد  یمت  یگتزار مته یبته ب  مهیاصل را بر تعل  ب رانیا ۀمیقانون ب یعبارتبه
حمل و نقل ممکن اس  بتدون ذکتر نتا  )بته نتا        یهانامهمهیهرچند ب ؛نامه ذکر شده اس مهیب

 پنهان لیاص از یندگیبه نما مهیانعقاد ب ینوع قراردادها ادعا نیدر ا ،رو نیشود. از ا  یحامل  تن 
 از ستوی سفته و براو کته   -، خصوصاً چکیتجار در صدور اسناد نی. همچنندارد استماع  یقابل
 یتۀ ن ر و اس  ندهینما ۀمتوجها  یمسئول یۀکل ،ذکر نشود لیاگر نا  اص ،صادر شده اس  ندهینما
  .50: 1143ی، بیحبندارد )  یمواوع پنهان لیاص

اگرچته   یفقته استالم   در. اس  یاسالم فقه از یتأس به 143 ۀماد ریاخ قسم  رسدیم ن ربه
نتدارد. ظتاهر   را   یظاهر تاب مقاوم  در مقابل واقع یشده اس ، ول رفتهیظاهر پذعمل به ۀین ر
 فقته  من تر  از یعبتارت به . 111: 1143ی، د )لطفشوقابل استناد اس  که خالف آن اثباو ن یزمان

 .یظاهر اعمال نه اس ، مالک اشاا  یواقع  ین و قصد یاسالم
ده کتر عمل  لیبه حساب اص واقعبه نا  خود و در ظاهردر دهنید که نماشوچنانچه ثاب   ،نیبنابرا

 قترارداد  در یو نتا   کته  شتود  گذاشته یلیحساب اص به منعقده قرارداد  یمسئول و حقوق دیبا، اس 
 ریدو تفست  یقتانون متدن   143 ۀ. البته از متاد شودیم دهینام پنهان لیاص اصطالحاً و اس  نشده ذکر

و بته   لیت ظاهر ماده اس . هرگاه معلو  شود که معاملته بته نتا  وک    یاول بر مبنا ریتفس ؛وجود دارد
و  است  موکتل   یاثر قرارداد بترا  ،صورو گرفته اس  یندگینماحساب موکل بوده و معامله به قصد 

 پس ،  باشدیندگیآن اس  که چنانچه ثالث جاهل بر وکال  )نما گرید ریندارد. تفس یتیمسئول لیوک
آمتده را  دست  اموال و منافع به دیبا لیثر اس  و وکؤو موکل م لیوک نیعقد فقط ب ،از اثباو وکال 

  .214 :1111، یصفام نیحس دی)س دینما یرا بر لیوک ۀذم زیبه موکل بدهد. موکل ن
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 1893 ژنو ونیپنهان در کنوانس لیاص تیمسئول. 1. 3

 :1411 ژنو ونیکنوانس 2 ۀماد 2 بند برابر
 معامله اب ین  مَسِ اب ندهینما که بداند س یباینم ای و داندن ثالثهنگا  وقوع معامله  هرگاه»

 بنتد  الزاماو و باشد ماتل  یکشورها در ثالث و ندهینما  یفعال محل اگر صورو نیا در کند،یم
 . «گرددیم یجار ونیکنوانس مقرراو صورو نیا در ،شود برآورده  1)
 .بردی پ 1411 ژنو ونیکنوانس در انپنه لیاص  یمسئول جواز به توانیم ماده نیا مفاد از

 

  نهیمنفعت و هز یۀنظر یمبنا برپنهان  لیاص تیمسئول .2. 3

 نتده، ینما عمتال اَ قبتال  در لیاصت   یمستئول  یمبتان  از یکی کا،یمرا  یکامن خصوصاً ، کامن حقوق در
ز منفعت   کته ا  یلیاصت  ،هیت ن ر نیت ا استاس  بتر   است .  Cost-benefit theory) منفع  و نهیهز یۀن ر

چنانچته ثابت     ،هیت ن ر نیا یباشد. بر مبنا زین ندهیمسئول تعهداو نما دیگردد بایمنتفع م ندهیاقداماو نما
 یهرچنتد بته جهتات    خواهتد بتود؛   لیاص ۀمتوج زیآن ن  یاس ، مسئول لید منافع قرارداد متعل  به اصشو
های امریکا عموماً قواعد مربتوط  دادگاه. و ثالث نشده باشد ندهینما نیب یمیدر قرارداد تن  ینا  و از یذکر

به اصیل پنهان را خالف قواعد عمومی قراردادها و حتی خالف قواعد مربوط بته حقتوق نماینتدگی تلقتی     
های امریکتا، خصوصتاً   کردند. استد ل عمدۀ دادگاهنموده، معمو ً حک  بر عد  مسئولی  اصیل صادر می

د، این بود که ثالث به اعتبار نماینده قرارداد را منعقد نمتوده  شر میدر مواردی که نماینده ورشکسته یا معس
اس . بنابراین، رجوع به اصیل فاقد مبنای قراردادی اس ، مگر آنکه ثاب  شود قترارداد بتا سترمایه و پتول     

 .(Rasmusen, 2001: 32)اصیل منعقد شده و اصیل از آثار آن منتفع شده اس  
پنهتان   لیو هت  در خصتو  اصت    یظاهر یندگیخصو  نماه  در  نهیمنفع  و هز یۀن ر
بتوده   لیاص یمتضمن منفع  برا ندهیاثباو گردد اقداماو نما نکهیمشروط به ا ؛عمال اس قابل اِ
  . Masur and Posner, 2018: 936اس  )

 

 کنترل و انتخاب یۀنظر یبر مبنا لیاص تیمسئول. 3. 3

باشتد.   زین یاز اقدا  و یخساراو ناش یپاساگو دیبرد بایم ندهیاز اعمال نما لیکه اص یمنفعت لیبه دل
 دارد.   زیرا ن یح  کنترل اعمال و ،را انتااب نموده ندهینما لیاص ،و منفع  نهیهز یۀعالوه بر ن ر

 کتا یمرا در ینتدگ ینما حقتوق  یبتازنگر  و هیاصتالح  نیدومت در  کته انتااب و کنتترل   یۀن ر
 دهشت در انگلستتان اعمتال     محاک  انصاف کتامن  از سوی ابتدا ،مورد توجه قرار گرفته 1 1451)

 ،رو نیت آمر اس ، از ا اریدر اخت ندهینما یعمال حقوقاَ کنترلازآنجا که  ه،ین ر نیاساس ا اس . بر
  .  222: 1130ی، رینصرا دارد ) یواقع لیرجوع به اص ۀثالث اجاز

                                                           
1. Restatement (second) of Agency (1958) 
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 یاز قصد و راا لیاص  یمسئولو  ندهینما اراویانتااب و کنترل معتقدند اخت یۀن ر ناماالف
عمتال  اَ یکنتترل ظتاهر   یبرا یالزام ،نیاس . بنابرا یو باطن یذات ی  گرفته که امرئنش نیطرف
هتر دو آگتاه بتر قتانون،      ندهیو نما لیاس  که اص نیوجود ندارد. فرض بر ا لیاص ۀلیوسبه لیوک

  . Westbrook, 2012: 1364عرف و اصول حاک  بر قراردادها هستند )
 شترک   چنتد  یدعتو  در تتوان یمت  را انتاتاب  و کنتترل  و منفعت   و نهیهز یهاهین ر تبلور

 هته   -کتا یمرا ۀمتحتد  ا ویا و رانیا یداور وانید در رانیا نف  یمل شرک  هیعل بر ییکایمرا
  .کرد مالح ه
توافت    یشترک  نفتت   10و  رانیا نیب 1471 و یقرارداد کنسرس 17 ۀماد برابرپرونده  نیا در

خا   یدر قالب شرک  سهامرا  یانتفاعریغ یشرک  خدمات کی و یکنسرس یاعضا که گرددیم
 . برسانند ثب  بهو  دهند لیتشک رانیبرابر قانون ا
ثب  و  رانی)اسکو  در ا رانیا یخا  خدماو نفت یتح  عنوان شرک  سهامیادشده  شرک 

شترک   شتود.  یاسکو واگتذار مت   شرک به  یعینف  خا  و گاز طب دیاکتشاف، توسعه، تول اویعمل
 از پتس . دیت نمایمت منعقتد   ییکتا یمراازجملته   یخارج یهابا شرک  یماتلف یقراردادها نامبرده

 نیت ا از ینفتت  یقراردادها رانیا یاسالم انقالب یشورا خا  ونیسیکم ی،اسالم انقالب یروزیپ
 .زدسایم کنیل نأک ،شناخته رانیا نف  شدن یمل قانون با ریمغا را لیقب

 بر ییکایمرا یهااز شرک  یتعداد ،کایمرا ۀمتحد ا ویو ا رانیا یداور وانید لیاز تشک بعد
 :شدند یمدع ،نموده مطرح اییدعاو رانیا نف ملی  شرک  هیعل

   رانیت نفت  ا ملتی  قراردادها شترک    یِو طرف اصل بوده یظاهر عامل کی اسکوشرک 
 اس .  رانینف  املی شرک   یواقع لیدرواقع اص ؛اس 

 بتوده و تحت  دستتوراو آن     رانیت نف  ا یاسکو تح  کنترل شرک  مل شرک  اقداماو
 کرده اس . یشرک  کار م

 215 :1130ی، ریشده اس  )نصیاز خدماو اسکو منتفع م رانینف  ا یشرک  مل .   
 و یستهام  یهتا شترک    یشاصت  استقالل اصل ریمغا ییکایمرا یهاخواهان یادعا اگرچه

 ،منفعت   و کنتترل  یتۀ ن ر به اتکا با ییکایمرا یهاخواهان یولاس ،  قراردادها بودن ینسب اصل
 .نداهبود رانیا نف  یمل شرک  به اسکو شرک   یمسئول یتسر ۀقاعد عمالاِ یمدع

 هیت لند علیس یرانیکشت ییکایمراشرک  » یدعو ،پنهان لیاص یۀن ر اساس بر ادعا گرید مصداق
. است   1134در ستال   کایمرا ۀمتحد ا ویو ا رانیا یداور وانیدر د «رانیا یرانیسازمان بنادر و کشت

 بترای  بنتدرعباس  در را ینت یزم ردیگیم  یتصم 1473 سال درلند یس ییکایمراشرک   ی،دعو نیدر ا
 بته  حااتر  یرانت ی. سازمان بنادر و کشتدیاجاره نما یرانیاز سازمان بنادر و کشت یخصوص ۀاسکلاحداث 

را  یادشتده  نیزمت  یبه نا  آ.ال.بت  یرانیشرک  ا کی ،رو نیاز ا ؛دشوینم یبا شرک  خارج انعقاد قرارداد
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 لنتد یست  شرک دهد. یملند قرار  یشرک  س اریدر اخت یحیترج یبرداربهره قراردادانعقاد  با،دهکراجاره 
  یت فعال از یالماست  انقتالب  یروزیپ از بعد. اس  دهکر یبرداربهره آن از رانیا در انقالب وقوع زمان تا

 .شدداده  پایانشرک   نیبه تصرفاو ا و آمد عملبه یریجلوگ یادشده شرک 
در  هته   کتا یمراو  رانیت ا یداور وانیدر د یرانیسازمان بنادر و کشت هیعل اییدعو 1لندیس شرک 

 کیت صترفاً   یآ.ال. بت  یرانید که شرک  ایگرد یمدع یادشده. شرک  شدخسارو  یمدع کرد ومطرح 
 کته  بوده مطلع یرانیکشت و بنادر سازماننیز  و لند اس یشرک  س یواقع لیاص و بوده یظاهر لیوک
 نیت از ا ؛شرک  بتوده است   همین  زین یواقع برداربهره و جادیا لندیسشرک   از سوی اسکله ساویتأس
 خسارو دارد.   ۀمطالب ح )پنهان   یواقع لیعنوان اصهبشرک  نامبرده  ،رو

 :1111ی، )کاشتان  رف یلنتد را نستذ  یست شترک   استد ل و استتناد   یخود مبان یدر رأ وانید
 یشترک  ختارج   کیت که بتا   اس  بوده نیا بنادر سازمان قصد که استد ل نیا با و  244-241

شرک  را طترف قترارداد بتا     نیا یادشده، ۀلند از اسکلیس ۀصرف استفادنیز و  دکنقرارداد منعقد ن
به  وانید با این همه،د. کرصادر  یحک  به رد دعو، دهدینمقرار  ایرانی رانیسازمان بنادر و کشت

 . داد صیخسارو تشا یمبلغ اف یلند را مستح  دریشرک  س یگریجهاو د
پنهتان در قبتال اعمتال     لیاصت   یمستئول  ،یماتل  حقتوق  یهادر ن ا  امروزه ،مجموع در
 ،گرددیمتنها به زمان انعقاد قرارداد برپنهان نه لیاص  یمسئول یۀشده اس . ن ر رفتهیپذ ندهینما

  . Mechem, 1910: 514, 515دارد ) یتسر زیقرارداد ن یبلکه به زمان اجرا
 کته  قترارداد  از یناش  یمسئول و تعهداو حقوق، یۀکل پنهان، لیاص  یمسئول ۀقاعد عمالاِ با
 تنهتا نته  پنهتان  لیاص. ابدییم اختصا  زین پنهان لیاص به گرف یم تعل  آشکار لیاص کی به

توانتد از  یبتودن ختود مت    نفتع یبلکه با اثباو ذ ،اس  ندهینما از سوی شدهجادیا تعهداو مسئول
د شتو منتد  ثمتن از ثالتث، بهتره    ۀازجملته مطالبت   ،ندهینما از سویقرارداد منعقده  یایحقوق و مزا

(Furmston, 2001: 162).  
 ،نتده ینما بتا  یمت یتن  قرارداد در ثالث که دشویم مواجه مشکل با یزمان پنهان لیاص ۀلئمس
  یواقع به سند ظاهر ،موارد گونهنیا در. باشد نموده سلب را ریغ به قرارداد یواگذار و انتقال ح 
 .ندارد وجود پنهان لیاص ورود یبرا یامکان ،داشته غلبه آن یدرون
 : اس شده  یترس یخوبهب ژنو 1411 ونیکنوانس11 ۀماد 3منع در بند  نیا

. دیت نما اعمتال  ثالتث  مقابل در دهکر لیتحص قرارداد در یو یبرا ندهینما که را یحق تواندینم لیاص»
 .«کردینم منعقد را قرارداد بود آگاه لیاص  یهو از ثالث چنانچه گردد مشاص احوال و اوااع از اگر

که اثبتاو گتردد    س امسئول  یپنهان زمان لیاص ،آثار آن وبودن قراردادها  ینسب اصلتوجه به  با

                                                           
1. SEA-LAND SERVICE, INC., Claimant v. THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, PORTS 

AND SHIPPING ORGANIZATION OF IRAN 
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چته   یواقعت  لیاص کهامر  نیبار اثباو ا لیدل نیمنعقد شده اس ، به هم یمعامله در عال  واقع به نفع و
ختود در مقابتل    یبرا یحق یپنهان مدع لیکه اص یدر موارد نیهمچناس . ثالث  ۀعهدبه بوده یکس

   اس . لیاقدا  نموده با اص یاز و یگندینما بهبوده و طرف قرارداد صرفاً  لیاص نکهیثالث اس ، اثباو ا

 

  جهینت
 لیاصت   یمستئول  نیو همچنت  نتده ینما یظاهر اراویدر قبال اخت لیاص  یمسئول ،حال حاار در

 .اس  یتجار یندگیشده در حقوق نمارفتهیاز اصول پذ یکیپنهان در مقابل ثالث 
 و قراردادهتا  بتودن  یسبن اصل خالف ،یظاهر یندگینما و پنهان لیاص  یمسئول به مربوط قواعد
در  نیهمچنت  ثالث اس . ۀبرعهد لیاص  یبار اثباو مسئول ،رو نیاز ا اس ؛ ظاهر اسناد یتئور نیهمچن
 .  دیآن را اثباو نما دیباصورو گرفته اس   یو یبرا معامله کندادعا می لیکه اص یموارد
تتوان  یغرور م ۀقاعد توسل به نیو همچن ییقضا و یقانون اماراو به توسل با رانیا حقوق در
منفع   یهاهیاساس ن ر بر کایمرادانس . در حقوق انگلستان و  ندهیرا مسئول اقداماو نما لیاص

 لیو در موارد اص یظاهر اراویاز اخت یاستاپل در معامالو ناش ۀو انتااب و قاعد کنترل نه،یو هز
 داد.  صیتشا ندهیرا مسئول اقداماو نما لیتوان اصیم ،پنهان
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