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چکیده
وکالت در فقه امامیه ،صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص ،وکیل در اجرای صیغه عقد است و در
مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده میشود ،لیکن در قسم سوم ،وکالت به صورت مُفوَّض است
به طوری که وکیل ،نماینده تام االختیار موکّل بوده ،و عالوه بر استقالل در امر معامله ،امور بعد از
عقد مانند قبض ،اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است.
فقه امامیه ،وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته است .نظر به این که چنین مفهومی در قوانین و حتی
در ادبیات حقوقی ،منعکس نشده است این پرسش به ذهن متبادر می شود که وکیل مُفوَّض چگونه
وکیلی است؟ با مقایسه این نهاد با سایر نهاد های نمایندگی؛ در مورد ماهیت وکالت تفویضی می توان
گفت که وکیل مُفوَّض ،وکیلی خاص است که دارای اختیارات وسیعی است و این اختیارات می
تواند منشأ آثار متفاوتی مانند مقبولیت اقرار وی ،تفویض در طرفیت دعوا و  ...شود.
کلیدواژه :وکیل مُفوَّض ،اصیل ،اختیار فسخ ،مقبولیت اقرار ،طرفیت دعوا.
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 -1مقدّمه
وکالت ،در تسهیل انواع معامالتِ اشخاص نقش مهمی دارد .نظر به اهمیت این
عقد ،در فقه و حقوق قواعد دقیقی به آن اختصاصیافته است .از مباحث اساسی
وکالت ،نقش وکیل و اختیارات اوست .با عنایت به حدود اختیارات وکیل ،وکالت در
فقه امامیه بر سه قسم ذیل است:
در قسم اول ،وکیل فقط عهده دار اجرای صیغه عقد است که در این صورت ،هیچ
سمتی در وقوع آن ندارد و معامله در حقیقت برای نفس موکّل واقع می شود و وکیل
تنها لسان عقد است.
در قسم دوم ،گذشته از اینکه شخص ،وکیل اجرای عقد است وکیل در طرف
تنفیذ عقد ،وفای به عهد ،قبض و اقباض عقد و مانند آن نیز می باشد؛ و به عبارت
دیگر ،وکیل مستقلّ در معامله است (نائینى )29/1 :2979 ،ولی اختیار فسخ عقد را
ندارد و اگر موکّل نیز به وکیل اذن فسخ دهد ،بر مبنای وکالت جدیدی است.
قسم سوم یا همان وکیل مُفوَّض ،وکیلی است که موکّل تمام عمل را به او تفویض
کرده ،و وی را بر امور عقد ،نتایج ،آثار ماهوی و شکلی آن تام االختیار می داند .در
واقع ،او وکیل تامّ بوده و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است .در فقه امامیه
برای وکیل مُفوَّض چندین ویژگی ذکرشده است که بیانگر میزان اختیارات ،حقوق
وتکالیفش می باشد.
با توجه به این که وکالت تفویضی با نهاد وکالت مرسوم که در قوانین و رویّه
قضایی شناخته شده است از نظر برخی آثار ،قابل انطباق نیست ضروری است که در
این پژوهش بعد از تعریف و بیان ویژگی های وکیل مُفوَّض در فقه ،وکالت تفویضی
با سایر نهاد های حقوقی مشابه مقایسه شود؛ و سپس به بررسی ماهیّت و آثار وکیل
مُفوَّض پرداخته شده و امکان تصوّر این نهاد درصحنه عمل و دعاوی معیّن گردد.
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 -1مفهوم وکیل مُفوَّض و ویژگي های آن
فقه امامیه وکیل مُفوَّض را وکیلی می داند که موکّل ،تمام عمل را به او تفویض
کرده و او را تامّ االختیار واقع ساخته است؛ در واقع او وکیل تامّ است و معامله از
جانب او در حکم معامله مالک است (مصطفوى)110-112 :2119 ،؛ بنابراین وکیل
مُفوَّض ،در همه امور حقّ دخالت دارد و اجرای عقد  -هم در بخش های اثباتی نظیر
قبض و اقباض (انصاری )291/29 :2129 ،و مانند آن و هم در بخش های سلبی نظیر
اقاله ،فسخ و مانند آن  -به ید اوست (فیاض ،بی تا191/1 :؛ حسینى روحانى ،بی تا:
907/1؛ طباطبائی قمّی921/0 :2111 ،؛ همو199/9 :2129 ،؛ وحید خراسانى:2112 ،
199/9؛ تبریزى.)112/1 :2111 ،
با تتبّع در منابع فقهی می توان خصائص ذیل را برای وکیل مُف ّوَض برشمرد:
 -1-1اصیل معامله
برخی فقیهان (سبزوارى )27/27 :2129 ،با اشاره به این امر که وکیل مُفوَّض حتی
در صورت جهل مطلق موکّل نیز می تواند مال را مورد معامله قرار دهد موکّل را در
این مقام مانند اجنبی نسبت به معامله دانسته و بیان نموده اند وکیل به منزله اصیل است
و عمل او ،عمل اصیل محسوب می شود (شیرازى ،بی تا .)971/0 :در واقع ،معامله قائم
به وکیل است و قابلیّت استناد به موکّل را ندارد (نائینى)122/1 :2129 ،؛ چراکه وکیل
مُفوَّض حقیقتاً بایع یا مشتری است و کسی که زمام خرید و فروش در ید اوست ،چه
مالک باشد یا متولّی یا ولیّ یا وکیل تفویضی؛ یقیناً مصداق «من بیده عقده البیع»
محسوب می شود و مستقلّ در بیع و شراء است (انصاری)21/29 :2129 ،؛ این در
حالی است که بر وکیل غیر مُف ّوَض چنین عبارتی صادق نیست.
 -1-1دارا بودن خیار و قدرت بر فسخ معامله
با توجه به این که وکیل مُف ّوَض ،بایع یا مشتری حقیقی عقد محسوب می شود قطع ًا
مشمول «البیّعان بالخیار» است؛ لذا اختیار فسخ قرارداد را نیز دارد (خوئى ،بی تا79/1 :؛
جمعى از مؤلفان ،بی تا211/11 :؛ فیاض991 :2111 ،؛ طاهرى211/1 :2122 ،؛
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سبحانى19 :2121 ،؛ تبریزى)99/1 :2111 ،؛ چراکه ادلّه خیارات ،مخصّصِ عموم
«أَوفوا بالعقود» هستند؛ پس هر کس که وجوب وفای به عقد متوجّه اوست به دلیل
خیار ،مختار در فسخ است؛ بنابراین وکیل مُفوَّض بر آن چه منتقل کرده است حتی بعد
از عقد نیز مسلّط است و این تسلّط با ثبوت خیار برای وکیل مُفوَّض مالزم است و
تفاوتی نمی کند که این خیار به عقد یا به عین برگردد (نائینى .)29/1 :2979 ،در واقع،
خیار ثابت شده برای وکیل مُف ّوَض به جهت وکالت او نیست ،بلکه به دلیل استقالل او
در امر معامله و طرف عقد بودن اوست (طباطبائى قمی )11-12/1 :2199 ،و با صدق
عناوین بایع ،متبایع و بیّع بر وکیل مُف ّوَض (شیرازى ،بی تا11/22 :؛ ر.ک :حسینى
روحانى122-127/2 :2110 ،؛ حسینى روحانى )221/27 :2121 ،مقتضی برای وجود
خیار موجود بوده و مانع مفقود است (طباطبائى قمی.)129/9 :2129 ،
 -1-2حقّ رجوع طرف معامله به وکیل
وکیل مُفوَّض در تمامی اموری که به عقد و عین باز میگردد در حکم مالک است و
طرف معامله می تواند به او رجوع نماید؛ به طور مثال ،اگر وکیل مُف ّوَض عینی را به
ق للغیر دربیاید بر مشتری جایز است که به وکیل رجوع
شخصی بفروشد و عین ،مستح ٌ
کند و یا اگر وکیل چیزی را بخرد و بایع در ثمن ،موجبی را ببیند که باعث ردّ یا خیار
برای او می شود برای بایع جایز است که به وکیل مُفوَّض رجوع کرده و مبیع را پس
بگیرد (بصرى بحرانى222/1 :2129 ،؛ فیاض ،بی تا.)191/1 :
 -1-2تأثیر عیب اراده وکیل
روشن است که در وکالت به طور کلّی ،اگر اراده وکیل در ایجاد عقد دخیل باشد
عیوب اراده وکیل -اشتباه و اکراه -در زمینه هایی که به نمایندگی تصمیم می گیرد در
نفوذ عقد مؤثر است .در منابع فقهی نیز بیان شده است که عیب اراده وکیل در این
موارد مانند عیب اراده اصیل است (نائینى)112/2 :2129 ،؛ بنابراین در مورد وکیل
مُفوَّض به طریق أولی عیوب اراده او در نفوذ عقد مؤثر است.
 -1-5طرفیّت دعوا
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برخی از فقیهان (خوئى21 :2129 ،؛ وحید خراسانى121/9 :2112 ،؛ فیاض ،بی تا:
 )110-112/9به طور ضمنی2بیان نموده اند که وکیل مُفوَّض می تواند طرف دعوا یا
صالح بر اقامه دعوا باشد .به عالوه ،در بسیاری از منابع فقهی (خوئى ،بی تا72/1 :؛
طباطبائی قمّى129/9 :2129 ،؛ جمعى از پژوهشگران )992/2 :2119 ،عمل وکیل
مُفوَّض ،به عامل مضاربه تشبیه شده است .روشن است که در عقد مضاربه عامل می
تواند طرف دعوا قرار گرفته و یا اقامه دعوا کند .همچنین در برخی منابع فقهی
(خوئی ،بی تا72/1 :؛ حسینى روحانى )72/2 :2119 ،تسلط وکیل مُفوَّض ،همانند
والیت و تسلّطی که ولیّ بر اطفال و مجانین دارد ،دانسته شده است و ولیّ نیز به جهت
تسلّط و عدم اهلیّت مولّی علیه می تواند از جانب مولّی علیه نزد قاضى اقامۀ دعوا نماید
(جمعى از پژوهشگران111/1 :2111 ،؛ نجفى971/19 :2191 ،؛ اردبیلى:2119 ،
122/1؛ نراقى)211/27 :2122 ،؛ همچنان که مدّعى مى تواند در برابر ولیّ اطفال و
مجانین ،اقامۀ دعوا کند (جمعى از پژوهشگران.)199/9 :2111 ،

 -2مقایسه وکیل مُفوَّض با نمایندگي های مشابه و شفّاف سازی
ماهیّت آن
با توجه به تعریف فقهی وکیل مُفوَّض و بررسی برخی اوصاف آن ،شایسته است
بررسی شود که این دسته از وکالء به کدام یک از نهاد های حقوقی نزدیک هستند تا
مسیر تبیین ماهیّت و آثار این نهاد هموار گردد .بدین منظور باید نهاد های نمایندگی
حقوقی که با وکیل مُفوَّض مشابه است بیان شده و نزدیک ترین نهاد به وکیل مُفوَّض
مشخّص گردد و سپس در مرحله بعد ،به شفاف سازی ماهیّت و آثار وکالت تفویضی
پرداخته شود.
« .2إذا کان المدّعی غیر من له الحقّ کالولیّ أو الوصیّ أو الوکیل المفوّض ،فإنن تمکّإن مإن إثبإات مإدّعاه بنقامإه
البینه فهو ،و الّا فله إحالف المنکر فنن حلف سقطت الدعوى و إن ردّ المنکر الحلف على المدّعی فنن حلف ثبإت
الحقّ و إن لم یحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب و لصاحب الحقّ تجدید الدعوى بعد ذلک».
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 -2-1نمایندگي های مشابه با وکیل مفوّض
در گروه نمایندگان حقوقی می توان وکیل مُفوَّض را با :وکالت پنهانی و افشاء
نشده ،عامل مضاربه ،ولیّ قهری و حقّ العمل کار مقایسه نمود:
 -2-1-1وکیل پنهاني
در نظر طرفین قرارداد ،این که با چه کسی معامله می کنند ،اهمیت بسیار دارد و
هر کسی می تواند با اراده خود ،طرف معامله را انتخاب کرده و با هر کسی که می
خواهد رابطۀ حقوقی برقرار کند .وکیل پنهانی کسی است که رابطه نمایندگی و
وکالت خود را از طرف قرارداد پنهان می نماید و طرف قرارداد به تصوّر این که خو ِد
او اصیل است ،اقدام به معامله با وی می کند .برخی از ویژگی های وکیل پنهانی به
شرح ذیل است:
الف -اصیل معامله :ماده  201قانون مدنی معامالت اشخاص را برای خود آنها می
داند مگر این که در زمان عقد ،خالف آن تصریح شود یا بعد خالف آن ثابت شود.
امکان اثبات این امر که طرف عقد برای دیگری معامله کرده و در واقع ،نماینده او
بوده و حکومتِ اراده باطنی بر آن چه اعالم شده است ،باعث می شود تا طرف دیگر
ناخواسته باکسی روبرو شود که یا او را نمی شناخته و یا حاضر به معامله با او نبوده
است؛ بنابراین در وکالت پنهانی ،وکیل باید اصیل معامله شناخته شده و تعهّدات و
تکالیف بر دوش او بار شود؛ چون توافق بر این مبنا قرارگرفته است که نماینده
ادعایی ،بهعنوان طرف اصلی عقد ،پاسخگوی تعهّد های ناشی از آن باشد؛ پس نمی
توان او را به استناد قصد باطنی ای که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام
تعهدات دانست؛ بنابراین ،قصد انجام معامله برای دیگری اگر در تراضی نیاید ،اثری
در عقد ندارد و تعهدات ناشی از آن را از بین نمی برد (کاتوزیان )22/1 :2922 ،و
وکیل شخصاً در مقابل طرف قرارداد مسئول باقی می ماند (کاشانی .)112 :2922 ،در
حقوق فرانسه نیز در صورتی که تشکیل عقد از طریق نمایندگی پنهان باشد ،عقد برای
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شخص نماینده محسوب می شود (ر.ک :شهیدی297 :2922 ،؛ کاتوزیان:2971 ،
.)202/1
ب -حق رجوع طرف معامله به وکیل :عدم مسئولیت وکیلی که نمایندگی خود را
اعالم نکرده است ،با صبغه فقهی این بحث نیز منافات دارد .فقیهان رجوع به وکیل
پنهانی را برای گرفتن ثمن جایز شمرده اند (کاتوزیان ،)22/1 :2922 ،چراکه عقد
ظاهراً برای وکیل واقع شده است (جبعی عاملى .)991/2 :2129 ،البته مخفی نماند که
باوجود تعهد وکیل در برابر طرف قرارداد ،رابطه وکیل و موکّل همچنان برقرار است
و نیامدن نام موکّل در قرارداد ،به رابطه حقوقی ناشی از وکالت صدمه نمی زند
(کاتوزیان.)201/1 :2971 ،
ج -تأثیر عیب اراده وکیل :وکیل پنهانی ،اصیل معامله محسوب می شود و مباشر
عقد است؛ بنابراین عیوب اراده او در نفوذ عقد تأثیر دارد.
د -طرفیّت دعوا :با توجه به اصیل بودن وکیل پنهانی ،می توان گفت که حق اقامه
دعوا برای وکیل و طرف دعوا واقع شدن وکیل نیز وجود دارد؛ چراکه در مورد وکیل
معهود بیان شده است که «اقامه دعوا بر او ،حتی به عنوان نماینده ،در صورتی امکان
دارد که اختیار پاسخگویی به دعوی را داشته باشد» (کاتوزیان )72/1 :2922 ،که
بیانگر قابلیّت طرح دعوا علیه وکیل است؛ بنابراین حقّ اقامه دعوا و طرف دعوا بودن،
به طریق أولی برای وکیل پنهان بثابت است.
باوجود شباهت بین وکیل مُف ّوَض و وکیل پنهانی به نظر می رسد که مسأله وکالت
پنهانی تخصّصاً از موضوع بحث (وکالت تفویضی) خارج است ،چراکه بحث ما در
مورد وکیلی است که علم به وکالت آن وجود دارد و مبنای مسئولیت او اختیارات
وسیعش می باشد امّا در موضوع وکالت پنهانی ،جهل به وکالت مطرح است (ر.ک:
نجفى )119/17 :2191 ،و بر مبنای عدم استناد رابطه پنهانی در مقابل شخص ثالث،
وکیلی که مباشر عقد است مسئول خواهد بود (و در واقع ،این دو نهاد به لحاظ
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موضوع ،مقابل هم قرار دارند)؛ بنابراین نمی توان وکیل مُفوَّض را همانند وکیل پنهان
تلقّی نمود.
 -2-1-1عامل مضاربه
در منابع فقهی ،وکیل مُفوَّض به عامل قراض (مضاربه) تشبیه شده است .عامل مضاربه
با ویژگی های اصیل معامله (طاهرى ،)127/1 :2122 ،حق رجوع طرف معامله به
عامل ،امکان اقامه دعوا علیه او (با وصف وکیل بودن از جانب مالک سرمایه) و تأثیر
عیوب اراده ،شباهت بسیار به وکیل مُفوَّض دارد.
 -2-1-2وليّ قهری
با وجود این که در برخی از منابع فقهی (خوئى ،بی تا72/1 :؛ حسینى روحانى:2119 ،
ی صغیر و مجانین همانند شده است امّا به نظر می رسد این
 ) 72/2وکیل مُفوَّض به ول ّ
دو نهاد ،وجوه افتراق زیادی با هم داشته و بیان خصائص مشترک آنها در این مقام
ثمری ندارد؛ چراکه نمی توان وکیل مُف ّوَض را که نماینده قراردادی است و به عنوان
اصیل معامله می کند با ولیّ قهری که نماینده قانونی است و به نام و به حساب مولّی
علیه امور را انجام می دهد همانند دانست؛ چراکه مبنای اختیار این دو نهاد از اساس با
هم متفاوت است .شاید دلیل همانندی فقهی این دو نهاد این باشد که فقها با آوردن نام
ولیّ قهری در کنار وکیل مُف ّوَض ،در پی بیان گستردگی اختیارات وکیل مُفوَّض بوده
و قصد داشته اند که وسعت اختیارات این وکیل را به ذهن تقریب نمایند.
 -2-1-2حقّ العمل کار
در مقام مقایسه وکالت تفویضی با حقّ العملکاری می توان ویژگی های ذیل را برای
ق العمل کار بیان نمود:
ح ّ
الف -اصیل معامله :حقّ العمل کار با نام خود ،وارد معامله با شخص ثالث (طرف
قرارداد) می شود؛ لذا حقّ العمل کار در مورد عقد با طرف معامله ،اصیل است .در
واقع ،اراده حقّ العمل کار در ایجاد عقد مؤثر بوده و از اینرو در برابر شخص ثالث،
طرف معامله محسوب می شود (اسکینی.)21 :2921 ،
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ب -حقّ رجوع طرف معامله به حقّ العمل کار :با توجه به اصیل بودن حقّ العمل
کار در قرارداد ،تمامی روابط موجود بین طرفین معامله بر رابطه بین حقّ العمل کار و
طرف قرارداد (شخص ثالث) حاکم است (قنواتی؛ تفرشی .)12 :2929 ،بدین ترتیب،
طرف عقد می تواند مستقیم ًا به حقّ العمل کار رجوع نماید و حقّ العمل کار نیز می
تواند حقوق قراردادی را از او مطالبه نماید (حاجیانی197 :2921 ،؛ اسکینی:2921 ،
.)21
ج -تأثیر عیب اراده حق العمل کار :با توجه به اصیل بودن حق العمل کار ،عیوب
اراده او در نفوذ عقد مؤثر است.
د -طرفیّت دعوا« :سرمایه گذاری حقّ العمل کار از نام خود در اعمالی که به اعتبار
رابطه حقّ العمل کاری انجام می دهد ،مسئولیّت هایی را برای وی ایجاد می کند.
همین مسئولیّت ها ضرورت وجود اختیارات [نسبت] به امور قرارداد حقّ العمل کاری
را برای وی ایجاب می نماید .مهم ترین این اختیارات ،حقّ اقامه دعوا علیه طرف مقابل
ق العمل کار می تواند
در صورت امتناع از انجام تعهّدات قراردادی است؛ پس ح ّ
مطالبه حقوقی را که در واقع ،متعلّق به آمر است از طرف مقابل درخواست بنماید،
بدون این که در توافق فی مابین او و آمر سخنی دراینباره آمده باشد؛ بنابراین اختیار
اقامه دعوا علیه اشخاص ثالث از لوازم اجرای مفا ّد قرارداد حق العملکاری است.
همچنین آمر با توسّل به این ماهیّت حقوقی و بکارگیری حقّ العمل کار ،خواسته است
خود را از درگیری های مشابه معاف داشته و بار آنها را بر دوش حقّ العمل کار نهد»
(حاجیانی.)121 :2921 ،
با توجه به خصائص بیان شده ،وکالت تفویضی و حق العملکاری دو نهاد مشابه
می باشند.
 -2-1شفّاف سازی ماهیّت وکیل مُفوَّض
با مقایسه وکالت تفویضی با نهاد های مذکور و بیان شباهت ها و تفاوت ها ،می
توان ادّعا نمود که وکیل مُف ّوَض ،شباهت بسیاری با عامل مضاربه  -که در فقه بیان
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شده  -یا حق العمل کار داشته و این دو نهاد به لحاظ بسیاری از آثار و گستردگی در
اختیارات ،نزدیک ترین عناصر حقوقی موجود به وکالت تفویضی هستند؛ بنابراین می
توان مشاهده نمود که نهاد وکالت تفویضی به عنوان قسمی از نمایندگی ،قابلیّت تحقّق
دارد و بعید بودن آن از ذهن به این دلیل است که در ادبیات حقوقی برای ماهیّت
وکالت  ،چنین اختیارات وسیعی تعریف نشده و وکیلی با این خصائص وجود ندارد؛
لیکن به نظر می رسد ادّعای ماه ّیتِ وکالت داشتن این نهاد ،ولی با آثار و ویژگی هایی
متفاوت از وکالی معهود؛ قابل پذیرش باشد و بتوان گفت که وکیل مُفوَّض ،مفهوم
جدیدی از وکالت در مقابل وکالتِ مرسوم است .به عبارتی ،این دسته از نمایندگان
نیز وکیل هستند ولی ویژگی های متفاوتی دارند که موجب اختالف احکام و آثار این
نهاد می شود.
روشن شد که در مقابل این وکیل ،دو قسم وکیل از نگاه فقه و در علم حقوق نیز
وکالت مرسوم که در اذهان متبادر است (عابدی؛ مرتضوی)111-112 :2907 ،
قراردارد و رابطه بین وکالت تفویضی با وکالت مرسوم ،عموم خصوص مطلق است؛
بدین بیان که هر وکیل تفویضی ،وکیل مرسوم به همراه اختیارات گسترده تری است
ولی هر وکیل عادی ،وکالت تفویضی – که خاستگاه آن به حوزه اختیارات وسیع
وضع شده در فقه برای این نهاد بر میگردد  -ندارد؛ بنابراین صرفنظر از آثار مشترک
این وکیل با سایر وکالء ،می توان آثار و احکام اختصاصی را برای وکالت تفویضی
بیان نمود که در مورد سایر وکالء دیده نمی شود .اشاره به هر یک از این آثار و
مقایسه آن با وکالت مرسوم در هر قسم ،در تبیین ماهیّت وکالت تفویضی و گسترده
اختیارات آن در قلمرو حقوق نیز تأثیر بسزایی خواهد نمود .مهم ترین این آثار به شرح
ذیل است:
ص وکیل مُفوَّض :بهره مندی از خیار ،تنها برای خود وکیل
الف -اختیار فسخِ مخت ّ
مُفوَّض است و موکّل یا در فرض فوت ،ورثه او خیاری نخواهند داشت؛ زیرا موکّل،
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حقّ خیاری نداشته که این حقّ به ورثه منتقل شود .همچنین در صورت فوت وکیل،
این حقّ به ورثه وکیل نیز نمی رسد؛ زیرا این حق ،قائم به خود وکیل است که اختیار
به او تفویض شده است و بدین ترتیب ،قابل انتقال محسوب نمی شود .این موضوع،
مورد توجه برخی فقیهان (خمینى120/1 :2122 ،؛ نائینى )21/1 :2979 ،قرارگرفته و با
طرح اشکالی بر این مبنا که ممکن است برای برخی از نمایندگان مانند ولیّ ،حاکم یا
وکیل مُف ّوَض ،حقّ خیار باشد در حالیکه برای موکّل یا اصیل چنین حقّی وجود
نداشته باشد و بدین جهت ،قابل انتقال به ارث نباشد به امکان استقالل وکیل مُف ّوَض در
حقّ فسخ بدون حقّ موکّل ،اشاره دارند؛ گرچه در ادامه با تحلیل حقّ خیار و این که
قابل انتقال و معامله است ،به اشکال پاسخ داده اند ،اما همین اندازه و نیز مقایسه با حقّ
خیار برای شخص ثالث ،نشان می دهد که تصوّر استقالل وکیل مُفوَّض ،حدّاقل از
برخی جهات خالی از وجه نیست.
ب -مقبولیّت اقرار وکیل مُف ّوَض :در مورد اعطای وکالت در اقرار به دیگری،
اختالف است؛ برخی از فقیهان (شیخ طوسى912/1 :2927 ،؛ شیخ طوسی:2197 ،
 )911/9وکالت در اقرار را درصورتی که وکیل دارای اذن باشد جایز می دانند ،و
برخی (اصفهانى229 :2111 ،؛ سیستانى192/1 :2127 ،؛ خمینى ،بی تا11/1 :؛
الجزیری )111/9 :2120 ،نیز وکالت در اقرار را درست ندانسته و اگر وکیل چنین
کاری را انجام دهد ،آن را باعث بطالن وکالت می دانند؛ زیرا این عمل ،ظلم به موکّل
است .علّت اختالف این است که اقرار ،نوعی إخبار فرد بر وجود حقّی علیه خودش
است و آن را به نیابت نمی توان اعالم نمود و اگر دیگری آن را بیان کند ،شهادت
خواهد بود نه اقرار .همچنین در این که با اقرار وکیل بتوان اشتغال ذمّه موکّل را به
دست آورد تردید بوده و اصل ،بر عدم آن است .لیکن از سوی دیگر ،چون اعمال و
گفتار وکیل ،عین اقدامات موکّل است و موکّل را ملزم می کند اخبار وکیل ،اخبار
موکّلش محسوب می شود ،لذا پذیرش اقرار از سوی وکیل ممکن خواهد بود (عاملى
کرکى120/2 :2121 ،؛ فخرالمحققین.)919/1 :2927 ،
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در حقوق ایران ،وکالت در اقرار به شرح ماده  192قانون آئین دادرسی مدنی

2

ظاهراً در صورت وکالت قاطع و غیر قاطع ،پذیرفته شده است .لیکن به نظر می رسد
مقدّمات طرح دعوا یا استمرار آن نظیر ارائه و تقدیم دلیل ،آگاهی از جلسات دادرسی
و ابالغ وق ت به وکیل و مانند آن ،اگر مورد اقرار وکیل باشد ،موکّل نمی تواند با آن
معارضه کند ،زیرا لوازم کار وکیل محسوب می شود و دادرسی بدون پذیرش این
اظهارات علیه موکّل جریان منظّمی نخواهد داشت (در تائید فقهی این نظر ر.ک:
حسینی عاملى .)299/12 :2120 ،برای مثال ،اگر وکیل اظهار کند که علیرغم ابالغ
قانونی ،از مفادّ اخطاریه مطّلع است موکّل نمی تواند ادّعا کند که اطالع حاصل نشده و
لذا می تواند از مزایای آن استفاده کند.
به نظر می رسد با وجود اختالف نظر فقهی در مورد وکالت در اقرار و عدم
پذیرش آن در قانون ایران ،قبول آن در مورد وکیل مُفوَّض ،منعی با قواعد ندارد؛ زیرا
چنین تفویضی وکیل را مشمول «قاعده من ملک شیئاً ملک االقرار به» می کند که با
لحاظ مبنا و شمول آن - ،همان گونه که ولیّ ،قیّم و دیگر نمایندگان را در زمان سمت
آنها ،در بردارد  -بر وکیل مُف ّوَض نیز شمول خواهد داشت.
ج -تفویض در طرفیّت دعوا :سابقاً بیان شد که برخی از فقیهان ،تفویض در
طرفیّت دعوا را درصورتیکه وکیل مُف ّوَض باشد ،جایز می دانند .البته عبارت فقیهان،
منصرف به موردی است که وکیل ،خواهان1دعوا باشد و در فرضی که وکیل ،خوانده
دعوا باشد سکوت نموده اند .تفویض در طرفیت دعوا درصورتیکه وکیل خوانده
 .2ماده « :192اقرار وکیل علیه موکّل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این که
اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه بعملآمده باشد».
« .1إذا کان المدعی غیر من له الحق کالولی أو الوصی أو الوکیل المفوض ،فإنن تمکّإن مإن إثبإات مإدّعاه بنقامإه
البینه فهو ،و الّا فله إحالف المنکر فنن حلف سقطت الدعوى و إن ردّ المنکر الحلف على المدعی فنن حلف ثبإت
الحقّ و إن لم یحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب و لصاحب الحق تجدید الدعوى بعد ذلک» (خإوئى:2129 ،
21؛ وحید خراسانى121/9 :2112 ،؛ ر.ک  :فیاض ،بی تا.)110-112/9 :
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دعوا باشد ،اگر پذیرفته شود دادگاه باید وکیل را محکوم کند و حکم نیز علیه او اجرا
شود .در این صورت ،اصیل ،حقّ اعتراض ثالث ندارد و از نظر حقوقی ،حکمی که
علیه وکیل صادر می شود ،هرچند علیه اوست اما منطقاً باید علیه اصیل نیز اجرا گردد
که به سختی می توان این نتیجه را در حقوق دادرسی فعلی پذیرفت2.در واقع ،نمی
توان غیر از شخص محکو ٌم علیه را مطابق مقررات نحوه اجرای محکومیّت های مالی،
بازداشت مدنی نمود و قیاس آن با ورثه نیز صحیح نیست؛ زیرا ورثه ،شخصیّت مورّث
را ادامه می دهند و با قبول ترکه ،در حکم خود محکومٌ علیه می شوند اما در مورد
اصیل ،چنین وضعی متصوّر نیست .اظهار دسته ای دیگر از فقها که وکیل را به قرینه
مثالی (وکیل در مضاربه) طرف دعوا می دانند می تواند دو معنا داشته باشد :این که
گفته شود این شخص ،در واقع در حکم اصیل است؛ در این صورت ،وکیل ،تعهّد
شخصی نیز برای اجرای تعهّدات دارد و به این اعتبار می توان به او رجوع کرد و
طرف دعوا قرار داد .یا این که وکیل مذکور ،به دلیل پنهان بودن سمت ،خود باید
پاسخگوی اقدامات باشد و از اینرو ،کسی که با اموال دیگری معامله می کند
(مضارب) ،حقّ ندارد طرف معامله را به اصیل (مالک) ارجاع دهد بلکه در صورت
اقامه دعوا ،محکوم خواهد شد بدون این که ارتباط وکالتی با مالک ،اثری داشته باشد.
در عین حال ،می توان تحلیل سومی را نیز مطرح کرد .به این صورت که تفویض
امری از امور مانند قرارداد بیع و تبعات آن اعمّ از اجرا یا اقامه دعوا و پاسخگویی به
ادّعای خواهان ،مخالفتی با قواعد ندارد .در این فرض ،نیازی به این نیست که گفته
شود وکیل ،خود نیز متعهّد به ایفای تعهّد شده است؛ زیرا می توان با حفظ وکالت،

 . 2همان طور که سابقاً بیان شد ،برخی از فقیهان با اشاره به این امإر کإه وکیإل مفإوّض ،حتإی در صإورت جهإل
مطلق موکّل نیز می تواند مال را مورد معامله قرار دهد ،موکّل را نسبت به معامله ،مانند اجنبی دانسته انإد؛ بنإابراین
ممکن است ادعا نمود که اعتراض ثالث از موکّل نیز در دعوایی که علیه وکیل اقامه شإده اسإت ،مسإموع اسإت.
گرچه به نظر می رسد قبول این نتیجه که استنباطی دور از نظر فقهی مذکور است ،خالی از ایراد مبنإایی نیسإت و
قابل پذیرش به نظر نمی رسد.
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پاسخگویی به دعوا را تفویض کرد و با قبول طرف مقابل ،سایر آثار و تبعات نیز با
لحاظ توافق طرفین ،ممنوع نخواهد بود .در این تحلیل ،دادگاه می تواند دعوا علیه
وکیل را استماع کند و حکم دهد .اجرا نیز علیه اوست ،اما نه به اصالت؛ بلکه به
وکالتی که طرفین دعوا از قبل پذیرفته اند .با این تفاوت که در این وضعیّت ،تعهّد
شخصی وکیل برای ایفای تعهّد وجود ندارد و در قالب وکالت کامل (مُفوَّض) است؛
اما در حالت دیگر ،وکیل شخصاً نیز متعهّد است .تفاوت مذکور ،گذشته از تحلیل
نظری ،پاره ای آثار عملی نیز دارد .برای مثال ،با مرگ وکیل ،دعوا منتفی است نه این
که متوقّف شود و ورثه وکیل ،دعوا را ادامه دهند .ورثه او نیز مکلّف به اجرای رأی
نیستند؛ اع ّم از این که ترکه او را قبول یا ردّ کرده باشند .به عبارت دیگر ،وقتی
تعهّدات و حقوق ،متوجّه وکیل باشد او می تواند طرف دعوا قرار گیرد و در این
صورت ،اگر تا پایان دادرسی ،حضور داشت می توان حکمی علیه او صادر و اجرا
کرد ،اما با مرگ وکیل مُفوَّض ،نوبت به ورثه او نمی رسد تا توقّف دعوا در میان
باشد .در این حالت ،خواهان باید دعوا را علیه موکّل اقامه کند زیرا موکّل نیز یکی از
اطراف آن محسوب می شود و از سوی دیگر ،بر اساس قواعد کلّی مانند منع استفاده
بالجهت ،موکّل از نتای ج اقدامات وکیل ،منتفع می شود و از اینرو باید با مرگ او،
پاسخگوی دعوا باشد .این وضعیّت در حجر ،منتفی است؛ زیرا وکیل مُفوَّض ،با
دخالت نماینده خود (قیّم) ،باید دعوا را ادامه دهد.
با پذیرش طرفیّت دعوا می توان آثار آن را نیز در رابطه با وکیل اعمال کرد .بإه
عنوان نمونه ،می توان موارد ذیل را مطرح نمود:
 -2به موجب ماده  2910قانون مدنی« :قسم به کسی متوجّه می گردد که اگر اقرار کند
اقرارش نافذ باشد ».وقتی بتوان وکیل را طرف دعوا و قابل محکوم شدن دانست ،قبإول
این که او حقّ اتیان سوگند ،ردّ ،نکول یا دیگر موارد را نیز داشته یاشد ،دشوار بإه نظإر
نمی رسد .اما در وکالی مرسوم ،نمی توان چنین آثإاری را قبإول کإرد و قسإم وکیإل،
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حقّ یا تکلیفی را متوجّه موکّل نمی کنإد (امإامی ،بإی تإا190/1 ،؛ نراقإی917 :2112 ،؛
خمینی212/1 :2112 ،؛ شعرانی.)119/1 :2120 ،
 -1مسأله دیگر در باب مرگ یا حجر موکّل و تمایز آثار آن با وکإالی معمإول اسإت.
برای مثال ،اگر پیش از خبر عزل وکیل ،قراردادی منعقد شود ،معتبر است اما در مإورد
مرگ یا حجر ،موضوع منقّح نیست .بسیاری از فقهإا (خمینإی77/9 :2112 ،؛ محمإدی،
بی تا227/1 :؛ منتظری )171/9 :2190 ،با تمایز عإزل از مإرگ و حجإر ،ایإن قاعإده را
منحصر به عزل می دانند .نویسندگان حقوقی نیز اختالف نظر دارند و برخی ،همه انواع
انتفای سمت وکیل را در حکم واحد می دانند که نتیجه آن ،معتبر بإودن بیإع وکیإل تإا
قبل از اطالع از خبر مرگ یا حجر موکّإل خواهإد بإود (کاتوزیإان122-129 :2971 ،؛
کاشانی)119 :2922 ،؛ این اختالف در وکالت های عادی متصوّر است امإا در وکالإت
مُفوَّض می توان گفت که با مرگ یا حجر موکّل ،دلیلی بإر بإی اعتبإار قإرارداد وجإود
ندارد و شاید بتوان پیش تر رفت و بإا فإرض علإم نیإز ،قإرارداد را معتبإر دانسإت زیإرا
شخصیّت وکیل ،در عین ارتباط با موکّل ،گونه ای استقالل نیز دارد.

نتیجه گیری
وکیل مُفوَّض ،وکیلی تامّ االختیار است که معامله از جانب او ،از یک سو در حکم
معامله مالک و از سوی دیگر ،در حکم معامله خود اوست؛ بر خالف وکالی عادی،
که معامله صرفاً منتسب به موکّل خواهد بود و تنها در وکالت پنهانی ،این اختیار وجود
ق شود.
دارد که به وکیل مراجعه و مطالبه ح ّ
وکالت تفویضی در فقه امامیه و نیز بر اساس تحلیل حقوقی ،ویژگی هایی دارد که
با وکیل شناختهشده در قانون و ادبیات حقوقی منطبق نیست؛ با مقایسه وکالت تفویضی
با اقسام مختلف نمایندگی حقوقی می توان ادّعا نمود که وکیل مُفوَّض ،مفهوم
جدیدی از وکالت در مقابل وکالت مرسوم است .در واقع ،این دسته از نمایندگان نیز
وکیل هستند ولی ویژگی های متفاوتی دارند که موجب مختلف شدن احکام و آثار
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آن می شود .به عنوان نمونه می توان به اختصاص اختیار فسخ به وکیل ،مقبولیّت اقرار
وی و تفویض در طرفیّت دعوا ،امکان سوگند وکیل ،بی اثر بودن مرگ یا حجر
موکّل در قرارداد وکیل (پیش از اطالع) ،اشاره نمود.
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