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  چكيده
به ميان نيامده  كشورمان در خصوص عقد وكالت و باالخص تفويض وكالت، چندان سخن در قانون مدني

رسمي نسبت به ساير  اسناد دفاتر در خصوص اين در تنظيمي اسناد شمارگان و ديگر، تعداد سوي از و تاس

 مالً كه ع مواقعير د و است برخوردار بيشتري برد، ازكثرت نام توانمي نادي كهشمار از انواع اس بي

در عقد وكالت  قانون مدنيناچار بايستي به قانون مدني مراجعه نمود و از قواعد  آيد بهتي پديد ميالمشك

 ندارد خصيمدني، ساكت است و حكم مش قانون كنيم كهمي مشاهده موارد از ياريكه در بس بهره جست

 هايتفويض تعفاييا عزل و اس وكالت ضتفوي و وكالت اسناد تنظيم خصوص در رسمي اسناد دفاتر و

 قانون در را قانوني ايعقد وكالت و خأله صنواق ين ابتدائاشوند، بنابرامي ترديدهايي دچار تنظيمي، گاهي

مي باشد،  لكه تنها ماده در خصوص توكي مدني قانون ٦٧٣ماده اجمالي بررسي به عنوان كرده، سپس مدني

. و در آخر به آسيب شناسي مقررات وكالت (نواقص وخالء هاي قانوني آن) پرداخته پرداخت خواهيم

  . دشومي بيان نيز مورد، مطالبي كوتاه خصوص در ياسناد رسم دفاتر عملي رويه ي دربارة همچنينشود و 

  . قانون مدني، دفاتر اسناد رسمي ٦٧٣نواقص عقد وكالت، تفويض وكالت، ماده ي:كليدهايهواژ
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  مقدمه:

سيس ز اين تأهان اوكالت به عنوان يك نهاد بسيار قديمي است كه در تاريخ بسياري از نظام هاي حقوقي ج

توان نداشتن ور زيادي است كه از جمله آنها مياد شده است. وكالت دادن به ديگران معلول اممهم ي

 يت بهتخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت كافي در انجام بعضي از امور، رعايت شأن و شخص

ي در افهارت كشتن مجهت مقابله مستقيم با ديگران و. . . را نام برد ولي مهمترين علت وكيل گرفتن، ندا

  موضوع وكالت است. 

واردي قها در مكه ف از ديدگاه فقه اسالمي نيز وكالت از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري

ز اقسام ان يكي اه عنوبترك آن را مكروه دانسته اند، بنابراين فقها با بيان احكام بسياري پيرامون وكالت 

رات ع مقرجواز آن صحه گذاشته كه اين امر منجر به وض عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهميت و

. ، به عنوان اق. ا. ج. ا.  ٣٥مختلفي پيرامون وكالت در سيستم حقوقي كشور شده است. به موجب اصل 

ق ن دعوي حا طرفيهدر همه دادگاه «مهمترين قانون در طبقه بندي قوانين از حيث سلسله مراتب در كشور: 

نات نها امكاآبراي  توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد نتخاب نمايند و اگردارند براي خود وكيل ا

امر  ميت ويژهع و اهپيش بيني اين اصل ناشي از جايگاه مهم وكالت در فقه و شر» .تعيين وكيل فراهم گردد

 التقق عدوكالت و وكيل در كنار افراد غيرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تح

نوني هاي قانظر بر اينكه موضوع اصلي بحث، حول محور عقد وكالت و تفويض آن و خألاجتماعي است. 

كلي  ماحكا و يطشرا وكالت يا عقد كالم، تعريف اطاله ي از جلوگيري براي و تق. م. اس ٦٧٣ و ماده آن

ييم و در هر نما ئهارا هاييراه حل ويا بپردازيم اصلي بحث به شده كه سعي فقط و ودشآن، مطرح نمي

 متو در قس. ايمردهمطلب آو همان ادامه در نيز را مربوطه نهادهايقسمت از بيان خألهاي قانون مدني، پيش

 . بررسي شده است و آن، تبيين استعفاي ويا عزل و وكالت تفويض هم، بحث بعدي

 
  :مدني قانون در وكالت عقد خألهاي نواقص و

 ، طرف)موكل( قرارداد طرفين ز ا يكي يعني. است جانشين يا نيابت ايمعن به وكالت ق.م ٦٥٦ ماده طبق

 ترتيب، اولين بدين). ١٣٨٥:٤٢٥ (كاتوزيان: نمايدمي خود نايب مريا انجام براي را (وكيل) ديگر

 منفي، بر و مثبت تعهدات از يكل، اعم و كه تعهداتي كليه كه است اين آيد مي وجود به كه قاعدهاي

اختيارات خود در قرار داد انجام  حدود زا خارج لوكي كه آنچه ست، مگرل اموك برايگيرد، مي عهده

 ك: ماده.داده باشد كه اين گونه اقدامات غير نافذ بوده و مي تواند توسط موكل تنفيذ شده يا رد شود. (ر

 اردادقر كه است ندارد، آن اي اشاره آن به مدني قانون و تاس توجه درخور كه اي نكتهم). .ق ٦٧٤

 داللت كه فعلي يا هرلفظ به وكالت«. . . .  گويد؛مي كه ق.م ٦٥٨ماده  منطوق لذا. باشد كتبي بايد وكالت

مدني  قانون كه شود گفته مطلب اين پاسخ در چنانچه. است ناقص وس نار »شودمي واقع كند آن بر

كه اين نظر درست است ولي  توان گفتدر جواب ميكند، حاكم بر روابط افراد را بيان مي قواعد كلي
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قواعد كلي بايستي با فرم و رويه متعارف جامعه منطبق باشد. علي القاعده مقامات اجرايي كشور، در غالب 

موارد، خصوصا در نقل و انتقال ها و مراجعه به ادارات تقاضا دارند كه وكالتنامه كتبي و رسمي به آنان 

هر لفظ كه نوعي از آن وكالت شفاهي است، در ادارات و دفاتر ارائه شود. در نتيجه و در عمل، وكالت به 

  اسناد رسمي و محاكم منشأ اثر حقوقي نيست. 

امر يا  قيد و برايمم. وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد و يا .ق ٦٦٠طبق ماده 

 ز وكالت مطلقاشود كه منظور  ق. م. سعي گرديده به نحوي توضيح داده ٦٦١امور خاصي؛ گرچه در ماده 

، در »لمور موكبراي تمام ا«و » وكالت مطلق«چيست؟ (اداره كردن اموال موكل) ولي به هر صورت عبارت

تواند در نمي بر آن كه شخصقانون مدني قابل انتقاد است. زيرا كارايي و جنبه اجرايي ندارد. مضاف 

ي، لعان ق رجعصغير، وصايت بر ثلث يا رجوع در طالبرخي امور به ديگري وكالت دهد؛ مانند واليت بر 

د دني (عقوقوق محكاتوزيان، ناصر، گند در دادگاه و از اين قبيل امور (زوجه يا نفي ولد، شهادت و سو

گردد، اين تنباط ميهمان اس ٦٦١وضيحات ماده ق. م. و ت٦٦٠آنچه از ماده ).  ١٦٠)، همان منبع، ص ٤معين 

م الت ابهاحخود،  »اداره«ي نيابت در اداره اموال و امور مالي موكل؛ كه واژه است كه وكالت مطلق يعن

تواند با د ميه در خارج از كشور اقامت دارداشنه و محل بحث و ايراد است. به عنوان مثال، شخصي ك

هاي وي  يييا دارا وال وتنظيم وكالتنامه اي به فرد مورد اعتماد خود وكالت مطلق دهد كه در ايران اداره ام

ا شود كه آيح ميه بگيرد. حال اين سوال مطرمانند اداره كردن يك شركت تجاري يا ساختماني را بر عهد

  گردد يا خير؟اجاره و رهن شامل اداره اموال ميخريد و فروش، 

گويد؛ وكالت در بيع وكالت در ميم. .ق ٦٦٥در راستاي اين نظريه، بايستي به خاطر داشته باشيم كه ماده 

ت مقيد ايد وكالرا ب خذ ثمن نيست مگر اين كه قرينه قطعي داللت بر آن كند و بدين ترتيب اين گونه امورا

ان باقي مي ماند م. كماك.ق ٦٦١و  ٦٦٠ناميد و از قلمرو وكالت مطلق خارج است و ابهام موجود در مواد 

ون ق از قانمطل عنوان وكالت كه منظور از وكالت مطلق و اداره اموال چيست؟ شايد اصلح باشد كه اساسا

عقد  خورد راجع است به جايز بودنيگري كه در قانون مدني به چشم ميمدني حذف گردد. نقص د

ي انون مدندر ق وكالت. البته همگان بر اين نظر توافق دارند كه وكالت عقدي است جايز ولي به صراخت

 اين مگر )لزوم(اصل  باشندراردادها الزم ميكليه عقود و قق. م. ٢١٩ذكر نشده است. بر اساس مفاد ماده 

 در. جايز ست ا وديعه، عقدي: گويدمي كه. ق.م ٦١١ ماده مانند نمايد؛ عالماجايز را قانون، عقديكه 

عزل را ليوك بخواهد وقت هر تواند مي موكل گويدمي كه داريم را. ق.م ٦٧٩ ماده فقط وكالت عقد

 توافق نبدي را ما كه باشد؛ شده شرط الزم عقد ضمن ل، درعز عدم و ليوك وكالت اينكه مگر كند

 عقد هب خصوص ين درا اي ماده كه باشد اصلح شايد وليكن جايز؛ است وكالت، عقدي كه رساندمي

 ثابت آن در اتخيار از يكي كه مگراين است الزم بيع هر گويدمي كه بيع عقد مانند. شود اضافه وكالت

 را يكل و زلع عدم آيا كه داد خواهد سوق ديگري بحث به را ما قانوني ماده چنين ذكر ضرورت. باشد

 ؟خير يا ست ا الرعايه الزم و مالوفا الز شرط ينا و خير؟ يا كرد شرط توان مي وكالت عقد خود ضمن
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 و كرده جبران اي اندازه تا ٤٣ ماده در مدني دادرسي آيين قانون را مدني قانون در كنوني و نواقص خأل

 شكل ، بهمدني قانون نقص اين دنبال به و. . . باشد رسمي سند موجب به است ممكن وكالت يدگومي

 ليكو استعفاي يا و موكل توسط ليوك عزل يا و قبول و ايجاب مسأله آن و خوريمبرمي ديگري

 . ودش ابالغ ديگر طرف به كتباً و صراحتاً بايد مور اين زا يك صورت، هر هر به كه باشدمي

 ناقص ماده اين ً ظاهرا. . . . است ليوك قبول به منوط وكالت تحقق گويد؛مي ٦٥٧ ماده در مدني قانون

 اين سؤالكند. مي يجابا موكل كه دارد آن از حكايت ماده اين ً ظاهرا. نيست مقصود به وافي و است

 يا بداند را خود تكليف او تا شود ابالغ موكل به مجدداً بايستي ليوك قبولي عدم يا قبولي آيا كه است

 خير؟

 حقوقي اثر منشأ دبتوان تا گردد بالغ ذينفعا شخص به بايستي حقوقي واقعه معمول، هر قضايي رويه بنابر

 موكل گويد؛يم كه ٦٧٩ ماده به است خورد، مربوطمي چشم به مدني قانون در كه ديگري نقص .شدبا

 نحوي چه به موكل كه كندنمي بيان مرقوم ادهم ولي. . . . كند عزل را ليوك بخواهد وقت هر توانديم

  . نمايد عزل را ليوك تواند مي

 ليوك به لموك اگر گويد؛مي و پركرده را موجود خأل و آمده، نقص كمك به ق.آ.د.م ٣٧ ماده مجددا

 موارد ز. ادبرس موكل مضايبه ا و قيد صورتجلسه در بايد ليوك عزل شفاهي دهد، اظهار اطالع معزول

 و ستني حقوقي موكل، منشأاثر توسط ليوك شفاهي عزل شود؛مي حاصل زير فوق، نتايج در مذكور

، ١٣٧٨، چاپ اول ٢، عقود معين ٧(نوين، پرويز، حقوق مدني د نماي برطرف را نقيصه بايداين مدني قانون

 به تباًبايدك ليوك استعفاي و موكل توسط ليك و قبول، عزل و ايجاب انتشارات كتابخانه گنج دانش). 

  . گردد ابالغ مقابل طرف

 طرخا به ولي است دادگستري در دعاوي و مدني دادرسي آيين قانون به مربوط ٣٧ ماده گرچه

 انواع به را آن و گرفت مالك حدتو ق.آ.د.م ٤٣ - ٣٩ - ٣٨ - ٣٧ مواد از بايد مدني قانون كمبودهاي

 از گاه هر كه گفت بايد مدني قانون در ليوك مسؤوليت خصوص در. داد تسري ها نامه وكالت اقسام و

 خواهد گردد، مسؤولمي محسوب آن مسبب ليوك عرفاً كه شود متوجه موكل به ل، خسارتييوك تقصير

  ).١٤٢ص  )، همان منبع،٢كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين ق.م) ( ٦٦٦ مادهك:  .ر( بود

  

  ق. م) ٦٧٩لزوم يا جواز عقد وكالت (بررسي ماده 
 ه وكالتمگر اينك موكل مي تواند هروقت بخواهد وكيل را عزل كند«دارد: ق.م اينگونه مقرر مي ٦٧٩ده ما

  ».ر ضمن عقد الزمي شرط شده باشدوكيل با عدم عزل د

 ان براينه همگالبت. خورد راجع است به جايز بودن عقد وكالتيگري كه در قانون مدني به چشم مينقص د

  . ستانشده  قانون مدني ذكر لت عقدي است جايز ولي اين امر به صراحت درنظر توافق دارند كه وكا
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انون مگر اينكه ق باشند (اصل لزوم)ي، كليه عقود وقراردادها الزم ميقانون مدن ٢١٩براساس مفاد ماده 

در عقد ». جايز وديعه عقدي است«گويد: قانون مدني كه مي ٦١١عقدي را جايز اعالم نمايد مانند ماده 

گر ما عزل كند ق. م را داريم كه مي گويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل ر٦٧٩كالت فقط ماده و

ه وكالت كرساند اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل، در ضمن عقد الزم شرط شده باشد مارا بدين توافق مي

ه عقد صوص بين خولي شايد اصلح باشد كه براي رفع هرگونه ابهام ماده قانوني درا. عقدي است جايز

ت ر آن ثابرات دگويد هر بيع الزم است مگر اينكه يكي از خياوكالت اضافه شود، مانند عقد بيع كه مي

  . باشد

 وقت بخواهد ررسد اين است كه مي گويد موكل مي تواند هق. م به نظر مي ٦٧٩ي كه در ماده نقص ديگر

بته ال مايد.نا عزل ل به چه نحوي مي تواند وكيل ركند كه موكعزل كند ولي ماده مرقوم بيان نميوكيل را 

ظهار . . . . اگويد: اگر موكل به وكيل معزول اطالع دهدقانون آئين دادرسي مدني كه مي ٣٧در ماده 

شروح مگردد (شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل برسد، نقايص زير حاصل مي

  ).٨٤٣ – ٨٤٥، ص ١٣٦٤سي، سال مذاكرات بررسي نهايي قانون اسا

 . رف نمايدطا بر ـ عزل شفاهي وكيل توسط موكل منشاء اثر حقوقي نيست وقانون مدني بايد اين نقيصه ر١

  د. غ گردـ ايجاب وقبول، عزل وكيل توسط موكل واستعفاي وكيل بايد كتباٌ به طرف مقابل ابال٢

ه خاطر ودعاوي در دادگستري است، ولي بمربوط به قانون آيين دادرسي مدني  ٣٧ـ گرچه ماده ٣

مدني وحدت مالك  قانون آيين دادرسي ٤٣-٣٩ -٣٨ -٣٧قانون مدني بايد از مواد  كمبودهاي موجود در

  به انواع واقسام وكالتنامه ها تسري داد.  گرفت وآن را

  

  ق. م) ٦٦٦(بررسي ماده مسئوليت وكيل 
 يل مسببعرفاٌ وك ير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كههرگاه از تقص«دارد كه: ق.م بيان مي ٦٦٦ماده 

  ».آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود

 مشكل زا ن درماده مرقومآبه كارگيري  يا سبب روشن نيست و -واژه مسببدر اين ماده منظور از 

ي ممكن رام گردد كه دران مي دهد يا اين طور استدالل ميگردد. چرا؟ زيرا ظاهرماده اين طور نشمي

 امي مطرحي هنگمسئوليت و است وكيل مقصر باشد ولي مسبب نباشد، لذا مسئوليتي در قبال موكل ندارد و

ين عقود مع(كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني د (هم مسبب آن محسوب گرد كرده باشد واست كه هم تقصير 

   ).٢٠٧)، همان منبع، ص ٢

انون مدني ق ٩٥٣اخته شود. ماده سبب نيز شنمآن وقتي كسي مقصرقلمداد گردد، الزم نيست اضافه بر

ول ده مسئبدين جهت كسي كه مرتكب تعدي يا تفريط ش »تقصير اعم است از تعدي يا تفريط« گويدمي

  است الزم نيست كه مسبب هم شناخته شود. 
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بدين  ٣٣١رماده قاعده تسبيب د قانون مدني و ٣٢٨بحث تقصير وسبب مربوط است به قاعده اتالف درماده 

هر كس  دارد وآن مدخليتي ن ير درصاعتبار كه هركس مال غير را تلف كند مسئول و ضامن است عنصر تق

لف تسبب تلف مال غير شود هنگامي مسئول است كه مقصر شناخته شود چون ممكن است شخص سبب 

  . شناخته شود بدون آنكه مقصر باشد يا مرتكب تقصير شده باشد

  

  :لواسطها اعتبار وكالت وكيل مع
فوت وكيل  اباشد، ب نموده تعيين هم وكيل و تهكه وكيل، حق توكيل داش ها معتقدند در صورتي عضيب

راد طعي خالي از اينظر قااظهار چنين مي رسد نظر به. است باقي خود قوت به معا لواسطه لاول، وكالت وكي

  نباشد؛

نيز  وكيل دوم ، سمتاول وكيل فوتي احجر با آنكه بر مبني دارد وجود زدر اين مورد، نظر مخالف ني :اوالً

  . الواسطه است كه وكيل دوم مع ايم كرده رود. زيرا قبول از ميان مي

ه بوكيل بدانيم. ول، ا وكيل ويا موكل مقابل در را دوم وكيل ما است كه آن به منوط كلپاسخ اين مش :ثانياً

تضي اسخ مقپابهام  ني خالي است تا بدينيك ماده قانوني در اين زمينه در قانون مد هر صورت، جاي

 ناصر، قواعد كاتوزيان،م (بداني را وكالت تفويض و وكالت توكيل بين فرق ديگر، بايد ويبدهد. از س

وق الذكر، مورد و در صورت بروز اختالف در موارد ف ).٥٥ – ٥٧، همان منبع، ص ٢عمومي قراردادها، ج 

 غالبا، در مي،ناد رساينكه در عمل، اسناد تنظيمي در دفاتر اس و تفويض بدانيم يا توكيل رحادث را حمل ب

  . شد عنوان خواهد بعداً  است كه موارد زمره ي كدام

مانع از حجر،  اموري كه در مگر شود؛مي وكالت بطان موجب وكلمحجوريت م« گويد؛مي. م. ق٦٨٢ادهم

 مانع از اقدام در آن حجر اموري كه در مگر وكيل؛ محجوريت است همچنين و. دباش توكيل در آنها نمي

يعني . نمايدطوركلي مطرح مي م. بحث را به نحو اطالق و بهق.٦٨٢ كه ماده شودمالحظه مي» دنباش

بايستي محدودتر  ماده اين در بحث دامنه كه رسدمي نظر به. تيا موكل اس صحبت از محجوريت وكيل

 وكالت يكس توانند بهو صغيرمميز، نه مي ميز، مجنونغيرم صغير. گردد غيررشيد فيه ياشده و فقط شامل س

 به منحصر و است محدود يارمميز نيز بس رصغي اختيارات دامنه. شوند وكيل، واقع توانندمي نه و دهند

د كه اعمال صغير وشق. م. مستفاد مي١٢١٢و٢١٣ و٢١٢ مواد عموم از زيرا. گرددمي بالعوض تملكات

 در ت كهيا غيررشيد اس ماند اقدامات حقوقي سفيه است؛آنچه باقي مي باطلفوق،  تثنايمميز، غير از اس

تواند رباب مسايل غيرمالي، صحيح و معتبر است. و لذا در بسياري از امور ميد و مالي، غيرنافذ امور زمينه

 كه سفيه است و حكم حجر وي صادر شده طور مثال، خواهري وكيل؛ بنابراين و به گاه موكل باشد و گاه

كه محجور نيست،  در مسايل غيرمالي خود به برادرش وكالت دهد و برعكس؛ خواهري تواند است، مي

 كه سفيه است، وكالت دهد (برادر وكيل است و سفيه.) آنجا حتي در مسايل مالي خود به برادرش تواندمي

وكيلي وارد  اقدامات بر ايرادي مي شود، چه معتبر و دادگاه، صحيح و قيم تنفيذ فيه، باكه اقدامات مالي س
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كه از تنفيذ  هرحال مال، به مالك تنفيذ دارد؟ همراه به را) خواهر( مالك تنفيذ ولي تكه سفيه اس است

 دهد، درمي را اختيارش وكيل به) نيابتا( وكلدانيم و بديهي است، آنچه راكه مما ميت. قيم، معتبرتر اس

 گويد؛ وكالت بايد در امريق. م. مي ٦٦٢ ن جهت مادهاي در نمايد؛نمي صالحيت لباز خود، سحقيقت، 

  جا آورد.  شودكه خود موكل بتواند آن را به داده

به  نمي تواند سهيچك« گويدمي ت كهم. اسق.٩٥٩ ماده مفاد مغاير نيز موكل از صالحيت لببه عالوه، س

امي احمدي، بهر( »كند قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب اتمام ي اجراي حق ويا تمتع حق طوركلي

  ).٣٦ه.ش، ص  ١٣٨١حميد، كليات عقود و قراردادها، انتشارات ميزان، سال 

كه با  ستند و آنجام، قواعد مطلقي نيق. ٩٥٩و ٦٦٢ كه قواعد مندرج در مواد ولي در عين حال بايد دانست

، سيد قاسم زادهد (دهنقاعده الضرر در تعارض باشند، كمرنگ شده و گاه اعتبار خود را از دست مي

   ).٣٩مرتضي، همان منبع، ص 

د، وكيل باش لتوكا با منافي ي كهويا عمل موكل خود طرف از وكالت وردكه انجام م اتفاق ميافتد بعضا

كل خود طلبكار ، وكيل از مومثال عنوان به شود؛مي تمام وكيل ضرر پذيرد، به صورت كلمو طرف از اگر

 عملي كه هر تاس وصول نمايد؛ بديهي را خود فروخته، طلب را موكل يلاتومب وكالت به تبوده و قرار اس

هيچكس « گويداستدالل، قانون اساسي مي باشد، جايز نيست؛ در خصوص اين وكيل وكالت منافي

   ».قرار دهد به منافع عمومي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غيريا تجاوزنمي

توانست به يم زير رحيك جمله به ش كردن م. با اضافهق. ٦٨٣ كه ماده كنيمگيري ميبدين ترتيب نتيجه

ود، خاست،  التوك مورد را كه عملي موكل رودياهر گاه متعلَّق وكالت از بين ب مقصود نزديكتر باشد؛

 ايبر راكه مالي اينكه آورد، مثل د، به جاكه منافي با وكالت وكيل باش طوركلي عملي به دهد يا انجام

ت وكال نباشد،) وكيل ضرر بر اقدامات اينگونه اينكه بر مشروط( دوكالت داده بود، خود بفروش آن شفرو

واژه منفسخ در  ضمناً ).١١٢)، همان منبع، ص ٢كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين د (شو منفسخ مي

  ت.واژه مناسبي نيس ٣٨٦ماده 

 گردد؛مي عقد، منحل طرفين از هريك دهارا بدون و خود به قرارداد، خود عقد يا اخ يعنيانفس

يك از  ريا سفه هريا حج م). و انفساخ عقود جايز، به علت فوتق. ٣٨٧ تلف مبيع قبل از قبض (ماده مانند

ي واژه فسخ ضمنور، مذك ماده انفساخ، در واژه به جاي درسد بهتر باش م.). به نظر ميق. ٩٥٤ طرفين (ماده

 اعم از آنكه است واقع شده يحاحص عقدي كه زدن برهم حق از تارت اسكار گرفته شود. زيرا فسخ عب به

داللت بر آن نمايد،  كه يا فعلي هر لفظ كه فسخ به گويدق. م. نيز مي٤٤٩و ماده .جايز دياآن عقد الزم باش

  ).٢٢٣امامي، سيدحسن، همان منبع، ص د (شوحاصل مي
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  وكالت بالعزل

 ارت هاي آن صور و فقيهان اماميه دادن وكالت بالعزل را مجاز شمردهقانون مدني به پيروي از نظرمشهور 

اول  هيدش رايع وشجمله محقق حلي صاحب  فقه اماميه پاره اي از نويسندگان از معين ساخته است. در نيز

  اسقاط حق عزل موكل ترديد كرده اند.  در

او  ايبر كل وطرف مو ني وكيل ازاعطاي نيابت است يع اذن و مبناي ترديد آنجاست كه وكالت مبتني بر

كالت ضاي وتواند برخالف خواسته منوب عنه عمل كند پس جايزبودن مقتهيچگاه نمي گيرد وتصميم مي

ا روكالت  رهن، طبيعت عقد الزم، مانند سوي ديگر شرط كردن وكالت در الزمه طبيعت آن است، از و

 شود. اثرمينطرفين منحل  وگرنه به موت يكي ازكند زد وآن را به عقد الزم تبديل نميسادگرگون نمي

صلي را ا عقد وفاي به آنها نشود، مشروط له بتواند شود اين است كه اگرشروطي كه ضمن عقد الزم مي

كيل را موكل و شود اگرالزم شرط مي هم كه وكالت ضمن عقد فرضي در (خيار تخلف شرط).ند فسخ ك

ت لف شده اسشرط ضمن عقد تخ بين مي رود ولي چون از يل ازنيابت وك مؤثراست و عزل كند اراده او

زل ينكه حق ععقد الزم بدون ا واقع شرط وكالت در برهم زند. در تواند عقد اصلي را نيزاو ميطرف 

ن ويش پيماخال حق سازد كه ازاين حق استفاده نكند. پس اگربا اعمرا متعهد مي بين ببرد او موكل را از

  .برهم زند شود تا آن رامجاز مي الزم نيز عقد شكني كند، طرف ديگر

  

  فلسفه وكالت بالعزل 
وكالت ر (اشخاص درپاره اي از موارد به گونه اي كه امروز نيزرايج است به دنبال ايجاد يك رابطه پايدا

آورند و از آن العزل ميحتي گاهي غيرقابل انفساخ هستند بدين منظور روي به وكالت ب و غيرقابل فسخ)

همچنين وكالت  وكالت بالعزل وكالتي است كه موكل حق عزل وكيل را ندارد و كنند به ظاهرتقبال مياس

 ميان مردم وعرف دفاتر بدون استعفا وكالتي است كه وكيل فاقد حق استعفا است اما اصطالح نخست در

الت را نيز از دست نجام مورد وكمي رود كه موكل عالوه برنداشتن حق عزل، ا اسناد رسمي هنگامي به كار

 مورد را بايد توافق آنها جستجو كرد و تراضي آنها را دهد واقعيت اين است كه بايد قصد طرفين ومي

وقت بخواهد وكيل را عزل كند  تواند كه هرموكل مي«دارد ق. م مقرر مي ٦٧٩ه داد. ماد بررسي قرار

عنوان وكالت  با اينكه ظاهراين ماده و» دالزمي شرط شده باش عقد مگراينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در

بالعزل كه درميان مردم رايج است به اسقاط وازبين رفتن حق عزل موكل انصراف دارد اما نبايد به ظاهر 

شود درباره استعفاي وكيل نيز اجراء مي آن اعتماد كرد چون مفاد اين ماده اختصاص به موكل ندارد و

الزم غيرقابل فسخ  دن درضمن عقدشود كه وكالت با شرط شمي ادقانون مدني چنين مستف ٦٧٩ازماده 

اميري، قائم ( شوديز غيرقابل فسخ ميالزمي شرط شود عقد جا ضمن عقد شود هرگاه عقد جايز درمي

جايي است كه عقد جايز به  اين گفته به زعم نويسندگان در ).١٥٩مقامي، عبدالحميد، همان منبع، ص 

)، همان ٢كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين ( عقد الزم شرط شودصورت شرط نتيجه درضمن 
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نظرمي رسد مبناي اين عقيده ). به ١٥٧، همان منبع، ص ٤؛ امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج ٢منبع، ش 

 عقود جايزاست دراين ماده موكل مي تواند هر ساير ق. م واستفاده از مالك آن در ٦٧٩مشهور مفاد ماده 

ضمن عقد الزمي شرط شده  هد وكيل را عزل كند مگراينكه وكالت وكيل ويا عدم عزل دروقت بخوا

  باشد. 

 در شرط شدن ند باپرسش كه آيا عقود جايزكه اكثرآنها اذني هست براي ارزيابي اين عقيده وپاسخ به اين

ه هرگاه است ك چنانچه گفته شد قانونگذار درعقد وكالت پذيرفته؟ گردندمن عقدالزم غيرقابل فسخ ميض

اين  ق.م) ٦٧٩ماده شود (الزمي شرط شود، غيرقابل فسخ مي عقداين عقد به صورت شرط نتيجه درضمن 

؛ محقق ٢٩٩ ، ص١شهيد ثاني، مسالك االفهام، ج حكم ازفتواي مشهوردرفقه اماميه گرفته شده است (

  ).٨٥، ص ٥كركي، جامع المقاصد، ج 

 عقد تبديل بهوالزم به هيچ وجه ماهيت خودرا ازدست نمي دهند  ضمن عقد در قرارگرفتن عقود اذني با

 از ده طرفينبه ارا شرط شدن عقد اذني درضمن عقدالزم وابستگي اذن با الزم نخواهند شد. بايد پرسيد مگر

ذني كه درضمن ا؟ اگراين چنين است چرا عقد شودشود عقد اذني غيرقابل فسخ ميميان مي رود تا گفته 

ن اذن ن رفتليل انحالل جزازبي؟ آيا دشودت يا حجر يكي ازطرفين منحل ميشده يا فو عقد الزم شرط

نيست  وكالت اين ماده به معناي الزم شدن عقد ؟ به نظرمي رسد غيرقابل فسخ شدن عقد وكالت دراست

عهد  وفاي به لزوماند و بلكه به معني التزام به عهدي است كه درضمن عقد الزمي طرفين به آن متعهد شده

كند كه طرفين بايد به ق.م. ايجاب مي ١٠واصل حاكميت اراده و ماده  »المؤمنون عند شروطهم«قاعده  و

  . ردق. م. لزوم عقد وكالت را برداشت ك ٦٧٩عهد خود پايبند باشند ولي نمي توان ازماده 

  

  توكيل در وكالت
 به يا صريحاً اينكه مگر دهد كالتو ديگري به امر آن براي تواندنمي امري در وكيل .م .ق 672 ماده

 داشته كيلو انتخاب حق موكل اجازه يا اذن به وكيل اگر فلذا. باشد توكيل وكيل در قرائن داللت

 طبق و كرده تجاوز خود وكالت حدود از وكالت دهد، واال ديگري وكالت، به امر براي تواندمي باشد

  . است مسؤول  .م.ق 673 ماده مفاد

، )اول( لوكي خود وكيل يا مي باشد موكل وكيل )دوم وكيل( توكيلي وكيل كه سشپر اين مورد در

  رد؛ك خواهيم اشاره آن به ادامه در كه داشت خواهد پي را در متفاوتي پاسخ، آثار نحوه

 وكيل فوت بنابراين، به. است اصلي موكل شود، وكيلمي انتخاب كه توكيلي فرض، وكيل يك در

 وكيل وكيل، وكالت فوت با آيا كه است شده سؤال اينباره در. نمي رود ز بيندوم، ا وكيل اول، وكالت

 وكيل كه صورتي در :است كرده اظهارنظر چنين ٤٤پاسخ، كميسيون  در مي شود؟ منتفي نيز معالواسطه

 كرده تعيين وكيل و داشته 18 جلسه در حقوقي اداره مدني دادرسي آيين مشورتي /2/ توكيل حق
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جعفري لنگرودي، ( بود خواهد باقي خود قوت به معالواسطه وكيل اول، وكالت كيلو فوت است، با

616:1375 .(  

 ول، وكالتا وكيل فوت بدين ترتيب، با. است اول وكيل نماينده و دوم، وكيل فرض ديگر، وكيل در

 دفاع لقاب و قيمنط آن نتيجه و دسته بندي اين اگرچه). 319:1364امام خميني، ( مي شود باطل هم دوم

 جنون يا تقيدي، مو بدون هرگونه و مطلق طور به، 678  ماده در مدني قانون كه ديديم اما ت.اس

  مي دانست.  وكالت شدن مرتفع موجب را موكل يا وكيل

 ينه ها، مشكلزم اين در قاطع يادشده، اظهارنظر فروض از حاصل نتيجه بودن موجه بنابراين، به رغم

توكيل به  حق با وكالتنامه هاي در جنون و فوت اثر خصوص در ما مدني نونكه قا بپذيريم بايد و است

 و توكيل در توكال مختلف فروض براي و اصالح قانون مزبور دارد جا و دارد نقايصي و غير، ابهامات

  . شود بيني پيش مقتضي استعفاي آنان، احكام و عزل حتي و عقد طرفين از يك هر جنون و فوت آثار

  

  :يلعدم عزل وك
كه  آنگرم عزل كند را وكيل بخواهد وقت هر مي تواند وكلم. حكايت از آن داردكه مق. ٦٧٩ ماده

 يارقوقي بسحبحث  هماد اين درباره. شده باشد شرط الزمي عقد ضمن در وكيل عزل عدم وكيل يا توكال

. م.ق٦٧٩ادهدر م. ازيمردپ مياختصار نهايت در نكته دم، به ذكر چناطاله كال از احتراز به منظور اما داريم

د؛يعني در باش الزمي شرط شده دعق ضمن وكيل عزل عدم وكيل يا وكالت اينكه مگر. . . گويد؛مي كه

  . شرط گرديد وكيل عزل الزم، عدم خارج عقد ضمن د؛قرارداد وكالت بنويس

كركنيم، كه ذاشدب نداشته ضرورتي مي شود، ديگر ظيمتن قراردادهايي كه امروزه، در دبه نظر ميرس -الف

 آور اد الزامآن قرارددر مندرج تعهدات گردد كه ايجاد تصور اين گرديد، تا رطضمن عقد خارج الزم ش

  زيرا:. است

يم قرارداد را تنظ هقراردادها ك امور مسؤول از اگر و ندارد وجود الزمي خارج وارد، عقددر غالب م:اوالً

  . بي براي شما نداردكدام عقد خارج الزم؟ قطعاجوا كند، بپرسيدمي

كشور  موضوعه نينقوا با مخالفتي اگر قبول و ايجاب از قراردادها، پس م، كليه.ق١٠ادهتدوين م :ثانياً

  . آور هستند مگر آنكه خود قانون، عقد را جايز اعالم نمايد نداشته باشند، الزام

فقهي  قواعد باب از كه شودمي زماني به مربوط »گرديد رطضمن عقد خارج الزم ش«عبارت  :ثالثاً

آور نمايند  الزامنبوده است،  معيني عقود در داخل راكه عادي قرارداد دريك مندرج تعهدات تندخواسمي

 صورت به را اديقرارداد ع نتوانستند، آمي اگر ويا »گرديد شرط الزم خارج عقد ضمن« تند؛نوش و لذا مي

م، . ذكر اين جمالت به هيچ ق.١٠ماده تدوين د، باگردي بيان همانطوركه ولي كردندمي تنظيم صلح عقد

نگسستن تمام عقود وكالتي و جلوگيري از  و نريختن هم به خاطر فعالبه كن ولي دارد؛ضرورتي ن وجه
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ها  نامه عمل، ناچار به نوشتن اين جمله، در وكالتردوكالت نامه ها،  حقوقي استحكام و افراد تفادهسوءاس

 ).١٧٣مان منبع، ص كاتوزيان، ناصر، هم (هستي

 الزمي شرط عقد حتما ضمن بايد را كيلو عزل عدم آيا م،.ق٦٧٩ ماده درباره ت كهاما سؤال اين اس -ب

دي كه عق توكال توان ضمن خود عقد يا مي كرد؛ حتي اگر واقعاعقد خارج الزمي وجود نداشته باشد؛

  د.است جايز، عدم عزل وكيل را شرط نمو

ها  ادگاهددر  نظر اختالف و حقوقي مكشكش كه شايد روزي بدين طرح است اين بحث از اين جهت قابل

نيم با ا مي توا. آيا ميك توافق همگاني برسيم شود و از باب وحدت رويه به و دفاتر اسناد رسمي پايان داده

ده رنگوييم داعني بدرج شرط فسخ در عقد الزمي نظير بيع، به آن عقد الزم، آثار عقد جايز را ببخشيم؟ ي

ت است سخ مثبتوان عقد مذكور را منحل نمايد؟ اگر پامدت فسخ هر زمان كه مايل باشد ميحق فسخ در 

 ه آن عقدنيم بپس عكس قاعده مذكور نيز بايد صادق باشد. يعني با درج شرطي در عقد جايز بايد بتوا

از طرف  شد ورست باجايز، آثار عقد الزم را ببخشيم؛ زيرا يك قاعده حقوقي نمي تواند از يك طرف د

طرف  بت بهديگر نادرست؛ اگر عقد نكاح يا اجاره نسبت به يك طرف قرارداد صحيح و درست است، نس

شت كه واهيم داخا حق مديگر نيز بايد درست و معتبر باشد. اگر كليه استدالل هاي باال مورد قبول است لذا 

كيل جلوگيري م. ا زعزل وق.١٠ن به ماده ل وكيل و استناد ادر خود عقد وكالت و با درج شرط عدم عز

قانون  ١٠ ادهمتناد به با اس آثار عقد الزم را ببخشيم)يعني در قرارداد وكالت بنويسيم؛نماييم. (و به عقد جايز 

 وكيل را عزل ر وكالت،حق ندارد طي مدت دو سال از تاريخ انعقاد اين قرارداد ويا تا پايان ام مدني، موكل

  ق.م). ٦٦٨ماده د (نماي

كه تعهدات  يما پذيرفته و است الزم الرعايه و االزمالوف–ليعني عدم عزل وكي–شرط اين ت كهبديهي اس

امين  حكم در وكيل هكميدانيم  ؛. م. ق٦٦٦ماده از تفادمس. آور است ق. م، . نافذ و الزام١٠مستند به ماده

تصف به صفت اين چنانچه وكيل متفريط در اختيارات، مسؤول است. بنابر و تعدي صورت در فقط و تاس

  شناخته نشود، بايد؛  امانت باشد و مسؤول

 د.ده انجام را وكالت مورد ت، اموراس كه موكل به او داده در حدود اذني اوال:

 سنهوري،الد (است، رعايت نماي كرده كه قانون ترسيم اي غبطه و صالح موكل را در محدوده ثانيا:

  ).١٩مان منبع، ص عبدالرزاق احمد، عقد وكالت، ه

  :بر اين اساس، مهمترين تعهدات يا وظايف وكيل عبارتند از

 انجام مورد وكالت در حدود اذن موكلــ 

  رعايت غبطه و مصلحت موكلــ 

  تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكلــ 

  حفظ اسرار موكلــ 
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پرهيز از  براي د.اين حق را به وي داده باش احتارصوكيل، حق توكيل به ديگري ندارد؛ مگر اينكه موكل 

وكيل وكالت خصوص ت در پنجم كه موضوع به و ابتدايي، خودداري كرده وردم ٤ كالم، از توضيح اطاله

  . پردازيم است، مي

توان مي پس. دشاين حق را به وكيل داده با وكيل حق توكيل به ديگري ندارد؛ مگر اينكه موكل صراحتا

كه شخص  كل)مو( دهنده براي تحقق عقد وكالت، دادن اذن و نيابت الزم است از جانب اذن كه دريافت

  د.نماي (گيرنده اذن) را وكيل خود براي انجام امري مي مقابل

انجام  ست،ج اخار او وكالت حدود از راكه عملي تواندنمي وكيل ت كه؛اس م. آمدهق.٦٦٣ و در ماده

ايد بو اين تفسير  داده باشد اذن او صراحتا به موكل دهدكه انجام را لياعما تواندمي طدهد. پس وكيل فق

 هم. ديدكق. ٦٦٤ادر مادهر حكم اين توانمي همچنين و نشود ديگر موارد شامل و باشد مضيق يرتفس

د؛ و همچنين قرائن داللت بر آن نماي هاينك مگر. نيست حق قبض در محاكمه، وكيل در وكيل گويد؛مي

دارد؛ وكالت در بيع، م. بيان ميق. ٦٦٥ ماده همچنين و. بود نخواهد مرافعه در حق، وكيل ذوكيل در اخ

 د، وشبا اشتهخواهد انجام دهد بايد اذن در آن د يم كه وكيل وكالت در قبض ثمن نيست. پس هر امري

شخص ل به توكيل به غير و اعطاي نيابت از جانب وكيل او حق داشتن براي گرفت كه نتيجه توانمي

 جانب از آن، اذن براي و دباش وكيل اول اين حق و اختيار را داشته ديگري، به اصطالح، وكيل دوم، بايد

ه وكيل بن امر را آاگر وكيل، وكالت در توكيل به غير نداشته باشد و انجام  سپ. داشته باشد اولي موكل

ه اين شكل م. بق. ٦٧٣، مادهديگري تفويض نمايد، چه بايدكرد؟ در جواب اين سؤال، همانطوركه آمد

 بمحسو سبب خساراتي كه به نسبت موكل مقابل در ثالث خصهريك از وكيل و ش كه تدوين شده

 و گيردينم دربر را جوانب تمام جمله كلي صورت يك به قضيه اين ولي بود خواهد ؤول، مسشوندمي

 اين از هاست ك خساراتي ؤولسكه از حدود اذن تجاوز نموده، م وكيلي شود؛هاي ذيل متصور ميحالت

ل اوليه و موك فضولي است شود و وكالت وكيل دوم نيز در واقع وكالت شبهمي وارد موكل به طريق

كل ومحال، چنانچه  .رد كند را آن ادوم را تنفيذ و وكيل دوم را در وكالت ابقا نمايد وي تواند وكالتمي

 اموال صوصخ در دوم وكيل اقدامات مي رسدكليه رنظ به ود؟شدوم را تنفيذ نكند، چه مي عقد وكالت

  . باشد ديگران در حكم فضول بوده و مسؤول جبران خسارات وارده مي

وكيل دوم،  جهل و علم در اختالف و دارد رقحال؛ در خصوص رابطه وكيل دوم با وكيل اول، موضوع ف

اول باشد، در اين  وكيل توكيل حق تنآورد؛ اگر وكيل دوم عالم به نداش هاي مختلف را پديد ميحالت

نداشته، مطالبه  كه اذن در توكيل تواند از وكيل اولحالت، اقدام بر ضرر خود نموده است. لذا نمي

مربوط به اقدامات خود  خسارات و ضرر و زيان نمايد. بنابراين هركدام از اين دو وكيل، مسؤول خسارات

 وارد موكل بر اراتيامر باشد و خس اين به دوم، جاهل وكيل اگر اما. باشدمي. م.ق ٦٧٣ ماده مفاد تند كههس

. نمايد ارتيا دوم مراجعه و مطالبه خس اول ز وكيلا هريك به مي تواند اصلي صورت، موكل اين آيد، در

 از تجاوز و اول، تقصير وكيل ؤوليتهستند و مبناي مس موكل، متضامنا، مسؤول برابر در وكيل دو هر زيرا
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بر مبناي اقدام و عمل فضولي است ولي در اين حالت، وكيل دوم  دوم وكيل مسؤوليت و است موكل اذن

 اقويل) مطالبه جبران خسارت نمايد؛ چون در اين حالت، مسبب (وكيل او تواند به وكيل اول مراجعه ويم

 و باشد داده مانجا را اول، اقداماتي وكيل اذن از خارج نيز دوم وكيل اگر البته. تاس )از مباشر (وكيل دوم

يا  خسارت شود، خود، شخصا، مسؤول جبران خسارات آن خواهد بود و اگر اختالف در علم ورود سبب

 د.م او باشد، بايد آن را ثابت نمايكه مدعي عل باشد وكسيوكيل دوم شود، اصل، عدم علم او مي جهل

و موارد  اعد عمومي قراردادهاقو از ما و ردهگذار موارد و حالتهاي فوق را ذكر نك حال، با اينكه قانون

 ٦٧٣ ولي در خود ماده دش خواهد داده بعد كامال توضيح قسمت در نماييم كهمي تنباطديگر قانون مدني اس

اين،  و آورده را ثالث خصش مبادرت اينكه توجه قابل ثالث؛ خصكه؛ هريك از وكيل و ش م. آمدهق.

 تهكه وكيل اول اين اذن را نداش از آنجاييدوم،  وكيل رايبگذار  قانون چون. است رفته به كار دقيق بسيار

كند و از را به وي اطالق مي» شخص ثالث«عبارت  و شناسدنمي وكيل عنوان به را دوم است، شخص

كند. چون امكان دارد وكيل دوم هم وكيل كيل آخر وغيره خودداري ميو دوم يا وكيل يكلمه تعمالاس

 انجام اوليه موكل عليه خاص، اقداماتيكند و تمامي اين اش ادامه پيدا برتيت همين به و اختياركند ومس

و اين ريشه  ندارد را وكيل رسميت و است پيداكرده »ثالث خصش«اين افراد، عنوان  تمام همين دهند، براي

، موكل اين و موكل؛ جانب از است اذن وكالت، دادن عقد أكه منش دارد و قانونگذار دقت نموده حقوقي

تواند اثر نمي پس ندارد؛ صحيحي منشأ دوم وكالت اين پس. تدر خصوص تفويض وكالت، اذني نداده اس

 تگفته شود كه غيرنافذ اس مسامحه با باشد يا هم باطل حتي درس كند بلكه به نظر مي حقوقي صحيح ايجاد

  . صحيح گردد عداًتنفيذ موكل اوليه، ب و رضايت با است ممكن چون است گرفته خود به فضولي حالت و

به ديگري  ار وكالت مورد و باشد داشته توكيل حق وكيلي اگر ت كهآيد اين اسكه پيش مي سؤال مهمي

اسخ به اين پ واگذاركند، رابطه دو وكيل با هم و موكل اصلي (و اولي) تابع چه قواعدي است؟ براي

  كنيم؛پرسش، اشكال مختلف توكيل را بررسي مي

قد عاول  يلكه براي وي وكيل بگيرد: در اين صورت، چنانچه وك دهدل وكالت ميموكل به وكيل اوــ 

سفه او تأثيري در  و جنون و فوت مي رسدكه نظر به بنابراين. ندارد متيوكالت دوم را منعقد نمود، ديگر س

  .دسمتي ندار زيرا. نمايد عزل را دوم وكيل نمي تواند همچنين باشد؛ تهوكالت دوم نداش

وم، نماينده د صورت، وكيل اين در :دهدمي توكيل حق وي به وكيل اختيارات عهمنظور توس بهموكل ــ 

كند؛ همانطوركه فوت مي مرتفع را دوم اول، وكالت وكيل سفه و جنون و فوت و شده وبوكيل اول محس

  . كند و جنون و سفه موكل اصلي، عقد وكالت اول و دوم را منحل مي

 صيخيا شو مودهن عزل را وي و داده امجاي وكيل دوم، موردوكالت را انج د بهتوان همچنين وكيل اول مي

وكيل اول، موجب  استعفاي نيز و) باشد داده توكيل حق موكل اگر البته( انتخاب كند او به جاي را ديگر

  د.شو مرتفع شدن وكالت دوم مي
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مشخص  و حق توكيل دهد طور مطلق كه چنانچه موكل به آيد اين استكه پيش مي حال، سؤال ديگري

؛ در اين صورت، خود مستقيم نماينده ويا است اول وكيل اختيارات عهعنوان توس كه وكيل دوم به ننمايد

  وضعيت وكيل دوم چگونه است؟

 علت به و تسا لموك نظر مد وكيل توانايي و وكارآمدي خصيتكه در انتخاب وكيل معموالش نظر به اين

كه ظاهر  توان گفتمي ينبنابرا. مي دهد توسعه را وي توكيل، اختيارات حق با كندمي او به اعتمادي كه

جاي وكيل دوم  تواند بهاول مي وكيل خود و است اول وكيل توكيلي، نماينده وكيل ت كهامر چنين اس

 اوليه كه وكلم با اطوكيل اول در ارتب ؤوليتتوان گفتكه نوع مسموردوكالت را انجام دهد. البته مي

 وكيل ناحيه زا تخلف چنانچه ولي تقراردادي اس تمسؤوليتخلفي كرده باشد،  قرارداد وكيل، از هچنانچ

و  داده نشده قيمانامه توسط موكل اوليه به آنها مست وكالتباشد كه  گرفته صورت بعد به و سوم دوم يا

 الت فوقحا نگذار تفكيكي بينقانو ولي تمسؤوليت قهري اس، توسط وكيل به آنها تفويض شده باشد

  . داند صورت برقراري رابطه سببيت، قابل استناد مي در تنها را ؤوليتنياورده و مس

  

  ي عملي دفاتر اسناد رسمي رويه
د نظيم سنت براي ي عملي توان از ديدگاه رويه پس از بيان خألهاي قانوني عقد وكالت در قانون مدني مي

 عنوان نينچ رسمي نادوكالت در دفاتر اس) ٢٤١ص ، همان منبع، ٢وق مدني، ج امامي، سيد حسن، حق(

ياز به تعويض نيا  د در حوزه امالكناگير براي تنظيم اس وقت و بسيار استعالمات وجود علت به نمود؛

 به واب دهيج طرز در عديده كالتيا حتي مش بربودن هركدام از آنها؛ و و زمانخودر نادپالك در اس

جاي  به امالت خودمردم در مع يا فرار از بدهي هاي دولتي، غالبا مي؛اسناد رس دفاتر استعالم هاي پاسخ

  ).٧٥، ص ٢ج  د معين،درسهايي ازعقوكاتوزيان، ناصر، د (مي نماين تفادهتنظيم سند قطعي، از وكالتنامه اس

 و دمي رو مارش مي، بهدر دفاتر اسناد رس تيراژترين اسناد تنظيميپر از وكالت، يكي همين، سند براي

وض با كه مف گيرد ي، عبارت تفويض وكالت را به خود مشود تنظيم دوم بار براي تنظيمي وكالتنامه نچهچنا

 اعطا وي به اوليه موكل راكه فالن مارهحاصله از وكالتنامه ش رسمي، كليه اختيارات حضور در دفتر اسناد

ار جديد، خريد طالحايا اص كم وكاست، به وكيل جديد و بدون كالداشته،  توكيلي كه حق با نموده

لت، شكي گذارد. در اين حاگونه حق و حقوقي براي خود باقي نمي هيچ كه طوري كند؛ بهتفويض مي

كالت، و تفويض اوكالتنامه ي نمعامله اي وكالت و پرداخت مبلغ مورد كه به علت قبض واقباض مورد نيست

 حقوقي ادنه شبيه كه شودمي تشكيل صورت، نهادي اين در گفت توانمي يا و يندنش مي عبي عقد جاي

 كار قانون ١٢ ه و مادهقانون بيم ١٧ م. در عقد اجاره يا ماده.ق٤٩٨ توان به مادهكه مي قرارداد است انتقال

  . اشاره نمود
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 ات يآيا تفويض اس هاينك بين شويم قائل تفكيك اينكه تا گردد دقت واقع شده حقوقي نهاد به تيالبته بايس

يعني هر  خصوص مطلق است؛ و منطق، عموم علم لحاظ از تفويض با وكالت بين رابطه هچراك توكيل؟

  د.تفويض باش واندنمي ت توكيلي لزوماهر ولي تتفويضي، يك نوع توكيل اس

وكالت  ديگري به را امر آن نمي تواند امري در وكيل ت كه؛ق. م. آمده اس٦٧٢ از سوي ديگر، در ماده

كه اذن موكل  فتگر توان نتيجه . پس ميباشد توكيل در قرائن، وكيل داللت هيا ب دهد مگر اينكه صريحا

 كانونر (يوكالت گردد و ال غ تفويض سند تنظيم ديگري يا به وكالت اعطاي باعث تواندمي ت كهاس

تهران،  اران،دفتري و سردفتران ، كانونرسمي اسناد تنظيم مستندات و مداركدفترياران،  و سردفتران

١٣٨٠.(  

يا توكيل،  هداد رخ وكالت تفويض طرفين بين مسأله كه اين خيصنابراين، در صورت بروز اختالف، تشب

هاي قضايي  مارهاعنوان  به نطرفي بين شرايط و طرفين رضاي و قصد به توجه با توانمي ت كهاي اس مسأله

عرضي  يا طولي رابطه از نوعو دوم ل به آنها پرداخته شود. البته اينكه روابط بين موكل اوليه و وكالي او

 ي هريك ازآثاري از لحاظ حقوقي برا چه و ت ياخيراس بوده و وكيل اول از رابطه حقوقي حذف شده

 اي سألهمحال، . ديگري، جداگانه، قابل بحث است تواند داشته باشد، محل تأمل استكه در جاي طرفين مي

 هاي ه، عكس حالتآن نشد به اشاره اي مدني انونق در و مي كنيم برخورد آن با ميكه در دفاتر اسناد رس

ن وكالت را آنيز » الف«است و شخص  داده »الف« شخص به اوليه، وكالتي موكل يعني. تشده اس عنوان

 چند حتي ويا تكرده اس تفويض» ب«به شخص  )شرايط تمامي جهت بر فرض و توكيل در اذن تن(با داش

 كه در آن كالتخواهد از انجام موردو حال، نفر اخير مي. ستشده ا آن، تنظيم از بعد هم ديگر تفويض

 راهنمايي خلفاتت به رسيدگي قانون ٢٩ مادةد (مي شو وريامحج كرده است يا فوت اذن دارد، استعفا دهد

و در  انجام دهد را توكال بايد وكالتنامه، چه كسي انفساخ وكيل يا استعفاي حالت، با اين در). رانندگي و

ن نقش آجاي  شده و به وركه در باال ذكر گرديد، وكالت و تفويض وكالت در معامالت واقععمل، همانط

» فال«و شخص  فروشد به مبلغي مي» ـالف«اي را به عقد وكالت به شخص  خانه خصيش كند؛ مثال بازي مي

م ز انجاا» ب«نمايد؛ حال، شخص وكالت تنظيم مي تفويض سپس و فروخته ديگر مبلغي به »ب« خصبه ش

دامي جا چه اق؛ در اين»الف«خواهد بازهمان ملك را بفروشد به شخص  يا مي دهدموردوكالت استعفا مي

  :كرد حراختصار بايد دو نظر را مط به در جواب اين مسأله كامال بايد انجام داد؟

 »ب«شخص  س اگرپاست؛  جاي انجام معامله، تفويض وكالت تنظيم گرديده گويند چون بهاي ميعده -١

جدد را تنظيم موكالتي  يا تواند سند قطعيوكيل تلقي شده و مي» الف«وكالت استعفا دهد، باز شخص از 

  . نمايد

و در  تر بوده كه نظر دوم بسيار منطقي رسد نظر مي حضور و اذن موكل اوليه الزم است. به مجدداً  -٢

دانان،  و حقوق ر اين عده از سردفترانباشد و با مباني حقوقي، كامالسازگار است. به نظ عمل، قويتر هم مي

وكالت  شرايط مورد دات و مندرجات و تماميتعه اموكيل دوم با توجه به توضيحات انتقال قرارداد، تم
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 انجام وي براي و تاوليه اس موكل دوم، وكيل وكيل دليل كه اين به پس. تاس اوليه به وي تفويض شده

 عقد و تفروشنده اصلي، موكل اوليه اسو مي نمايد منتقل او رايب در مثال فوق، خانه را مي نمايد يا وكالت

و انتقال تمامي اختيارات، از وكيل اول به وكيل قرارداد تفويض، انتقال تنظيم با و است او نام به و او براي

گونه حق و اختيار و  وكيل اول در تفويض وكالت هيچ و دهدمي رخ انتقال اين وقتي و تدوم، رخ داده اس

 ندارد، چطور فوق عقد در متيگذارد، پس اگر هيچ سنمي باقي خود براي موردوكالت انجام در متيس

 و سمت مجدداًداراي و داده، دوباره تكرده و از دس را تفويضخود سمت شخصي كه دارد كه امكان

 به موكل طرف از است اذن وكالت، دادن عقد در اختيار تنمبناي داش نيست كه اين جز مگر گردد؛ اختيار

 منشأ يعني. گردد حق داراي اول وكيل ديگر، باز علت هر عزل يا تعفا ياكه با اس ددار امكان مگر و وكيل؛

نمي  وكالتنامه ابطال وكيل يا استعفاي عكس؛ حالت در پس. موكل طرف از تاذن اس وكالت، دادن عقد

 به» ب«وكيل  جانب از وكالتي همواردي ك در و گردد تلقي وكالت حقوقي اثر ايجاد براي أمنش تواند

 خدوم، منفس لوكي استعفاي با را دوم وكالت اينكه به جاي تخواهد منتقل گردد، بهتر اسمي» الف«وكيل 

اختيارات به وكيل اول  مجددا تمامي تا گردد تنظيم وكالت تفويض اول، دوباره وكيل همان نام نمايند، به

ود. چون مبناي واجد اختيار شدن، اعطاي نيابت و در اينجا تفويض گردد و او واجد تمامي اختيارات ش

و  ٣٢١، همان منبع، ش١ها، ج كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قرارداده (تفويض است؛ نه ابطال وكالتنام

  ).٨٣ش

  

  موكل يا وكيل حجر
 مطرح ار آنان وكالت بطالن و وكيل يا موكل محجوريت،  682 ماده در مدني قانون كه آنجا از

 موكل محجوريت« كندمي مقرر ماده اين. شود بحث مختصراً نيز اين ماده پيرامون است موده، مناسبن

 است همچنين و باشدنمي آنها در توكيل از حجرمانع كه اموري در مگر شودمي وكالت بطالن موجب

 .م .ق 1207 ماده ميدانيم كه. نباشد آن در اقدام از مانع حجر كه اموري در مگر وكيل محجوريت

 نوعخود، مم مالي حقوق و اموال در تصرف از و محجور را مجانين و غيررشيد صغار، اشخاص

 يررشيد، يعنياشخاص غ شامل تواندمي تنها ق.م 682 ماده در محجور از منظور ديد بايد حال .نددامي

   ن).نايبي، هماد (باش سفيه

 حقوق و اموال در او تصرفات كه )ركبي( بالغ شخص صفت يا رشد عدم گفته اند؛ سفه مورد در 

 مناسب اينجا در آن ذكر كه نكته اي). ٣٥٨: ١٣٦٧، لنگرودي جعفري( نداشته باشد عقاليي جنبه خويش

 نيست افذن خود اموال در غيررشيد وتصرفات معامالت. م.ق 1214 ماده برابر كه است باشد، آنمي

  . است نافذ هم هبدون اجاز باشد كه قبيل هر از بالعوض تملكات معذلك او؛ قيم يا ولي اجازه با مگر

 1212 ماده پايان در( باشد مباحات حيازت و بالعوض صلح و هبه قبول تواندمي تملكات اين نمونه

 يا بالعوض وكالت، تملكات موضوع اگر گفت مي توان بدين ترتيب). شده است اشاره آنها به. م.ق
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سفيه،  موكل يا وكيل دهد، قرارداد وكالت به ديگري اآنه براي سفيه شخص و باشد غيرمالي امور

. شد نخواهد آن بطالن وكالت موجب اثناي در سفاهت شدن عالوه، عارض به. است معتبر و صحيح

 بنمايد مانند تصرف آن در نمي تواند سفيه كه ديگر امور به نسبت نوشته اند؛ هم برخي كه آنگونه ولي

 موجب وكالت اثناي در سفه قبوالً و ايجاباً )بالعوض هبه و صلح قبول از غير( عقود و معامالت

 از بعد مالي امور در سفه ديگر، عارض شدن به بيان). ١٣٦٦:٢٤١امامي، ( .بود مزبور خواهد عقد انفساخ

 وكالت عقد بطالن موجب. م .ق 682 ماده طبق )استثنا شده كه مواردي جز به( وكالت عقد بستن

  گردد. مي

  

  گيرينتيجه
 رمؤخ ينامه هايا حتي بخش قانون مدني با توجه به عدم تغيير آن و با توجه به تصويب قوانين

روزه از اماشخاص،  يحقوق روابط در بي شمار حالت هاي بروز و نادو تغيير رويكرد مردم به تنظيم انواع اس

يا افزودن  بينيباز هند بشود و نظر بر خألهاي قانوني مطرح شده، نيازم قالب عقد وكالت بسيار استفاده مي

 احكام و رايطوكالت و ش كشور هستيم. از سوي ديگر در خصوص تفويض مواد جديدي به قانون مدني

راردادهاي قصورتي بايد به  استعفاي وكيل و اينكه در عمل، به چه و عزل با ارتباط آن، خصوصادر

ري ي جا ويهره در ن ومقررات ثبتي و ناشخاص نگريسته و تنظيم گردند؛ نه در قانون مدني و نه در قواني

اي دفاتر اسناد و دفترياران، تكليفي بر كانون سردفتران دفاتر اسناد رسمي و نه در آراي وحدت رويه

يا صدور  اه نامه اصالح و تدوين آيين با جديديا قوانين وضع با حالي كه در ندارد؛ مي، وجودرس

در . جوابگو بود عملي را در دفاتر اسناد رسمي هايتكليفي بال از بعضي توانبه روزتر، مي هاينامهبخش

هاي امهنوكالت  آن از شد نيكي زايل و مكرر هايتفويض بودن صورت در كه درس پايان، به نظر مي

ا ي شك و ترديد دچار تا بگيريم اوليه موكل از را مجدد اذن ت كهتنظيمي، حمل بر صحت اس

  . اشيمنب آن از يشمار ناش هاي بيمسؤوليت

ر سيستم لبته داحقوقي، در هر حالتي، هيچ ترديدي وجود ندارد؛  كه در بقاي موكل اوليه در رابطهچرا

ن را عنوا اوليه موكل كه تبا ثبت آني طراحي سامانه جديد به شكلي اس تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي

 با و مي خواهد را يدجد وكيل مشخصات و است دارا را موكل متاكنون س كند و وكيل آخركهمي

 واردم موليا مشآاند و اينكه  هاي دوم الي آخر را تنظيم نموده كه تفويض وكالت قبلي افراد اطالعات

  . فزودج باال اأييد نتايتبر  خواهد و اين را هم مي توان عمال اند يا خير، اطالعاتي را نمي شدهوكالت،  زوال
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  فهرست منابع و مآخذ

  . ٣، مسعود و طاهري، محمدعلي، دانشنامه حقوق خصوصي، ج انصاري -١

  . رتسدادگانتشارات ، ٢)، حقوق تعهدات، ج١٣٨٧ميري قائم مقامي، عبدالحميد، (ا -٢

  ، انتشارات اسالميه، چاپ سي و يكم. ٢و ١)، حقوق مدني، ج ١٣٩٠سن، (حامامي، سيد  -٣

  )، كليات عقود و قراردادها، انتشارات ميزان. ١٣٨١هرامي احمدي، حميد، (ب -٤
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