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چکیده
گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی میدهد اصیل نیست ،بلکه با
سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت میدهد .پرسشی اصلی این است که
زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته میشود ،چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت
و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول ،تغییر مدیران سازمان ها و شرکت ها،
فوت یا حجر ولیّ قهری و سایر مصادیقی که با آن سمت نماینده معطی وکالت زایل می شود اهمیّت
عملی بحث را نشان می دهد .مطالعه موضوع در مصادیق مختلف نشان می دهد که بر حسب منبع
نمایندگی ،حکم قضیّه متفاوت است و اگر اعطاء کننده وکالت ،ولیّ و یا وصیّ باشد اصوالً با زوال
سمت این افراد ،قرارداد وکالت نیز از میان میرود .در صورتی که وکالت اعطایی ،از سوی وکیل
باشد باید میان فرض های مختلف قائل به تفصیل بود .همچنین در مواردی که وکالت به صورت
بالعزل و یا در مقام بیع باشد عدم انحالل عقد وکالت أرجح است .عالوه بر این ،در مواردی که
وکالت داده شده از ناحیه نماینده شخص حقوقی همچون مدیر شرکت و یا متولّی موقوفه و یا مدیر
سازمان های عمومی باشد اصوالً زوال سمت نماینده تأثیری بر قرارداد وکالت نخواهد داشت.
کلیدواژه :نمایندگی قانونی ،نمایندگی قضایی ،نمایندگی قراردادی ،زوال سمت ،انحالل وکالت
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مقدّمه
نمایندگی در لغت به معنای نماینده بودن ،وکالت از طرف کسی ،کارگزاری،
وکالت مجلس و آژانس به کار رفته است (معین)4813/4 :1389 ،؛ اما در اصطالح
حقوقی ،نمایندگی به معنای اعمّ صفت شخصی است که به انجام عمل حقوقی برای
شخص دیگر و به استناد قدرت قانونی و یا به استناد اختیار ناشی از قرارداد اقدام می-
کند و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهّد یا یک حقّ به عهده یا به نفع منوبٌ عنه میباشد
(جعفری لنگرودی)723 :1386 ،؛ بنابراین نمایندگی عبارت است از رابطه ای حقوقی
که به موجب آن نماینده ،به نام و حساب اصیل ،در انعقاد عمل حقوقی شرکت میکند
و آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود (کاتوزیان )62 :1388 ،در نتیجه؛
قرارداد به وسیله نماینده منعقد میشود و قصد انشاء و اعالم اراده و تراضی از سوی
نماینده عنوان میگردد؛ 1اما آثار حقوقی قرارداد از جمله التزام به آن متوجّه شخص
اصیل است .پرسش بنیادینی که در این زمینه مطرح میشود آن است که اگر شخص
نماینده با توجه به اختیاراتی که دارد مبادرت به انتخاب شخص وکیل نماید ،در اثر
زوال سمت همچون فوت ،جنون و یا انعزال ،وضعیّت وکالت نفویض شده به چه
صورت خواهد بود؟ برای پاسخ به پرسش طرح شده ضروری است در گام نخست،
امکان اعطای وکالت از سوی نماینده بررسی شده ،و سپس مصادیق مختلف زوال
سمت نماینده و تأثیر آن بر وکالت به صورت موردی مطالعه شود.

 .1ب رخی از فقها نیز به خوبی به اقسام نمایندگی اشاره نموده اند« :فقد علم أنّ اإلذن و االستنابه على ثالثه أقسام:
قسم یفید إثبات الوالیه و تفویضها بعد سقوطها عن نفسه  ...کما لو کان هناك جدّ و أوصى إلى أحد على صغاره
و أمّا والیه الحاکم فهی متأخّره عن جمیع الوالیات کإرثه ،و ذلک ألنّ جعل الوالیه له لعدم تعطیل االمور و
األحکام ،کما أنّ إرثه لعدم کون المال بال مالک ،و لذا الیرث إن أمکن تحصیل الوارث ،و لو بأن یشترى و یعتق
و یرث ،فکما أنّ والیه األب أو الجدّ مقدّم على والیته کذلک والیه الوالی منهما -و هو الوصیّ -مقدّم علیه و
قسم یفید إثبات الوالیه له مع بقاء والیته ،بل ما دامت والیته ثابته تثبت له و هذه هی الوکاله ( »...ر.ك :نائینی،
.)378 :1421

 171ـــــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  26ـ بهار1401

این پژوهش با روش توصیفی  -تحلیلی درصدد اثبات این موضوع است که
نمایندگی خود اثر و معلولی است که منبع و علت آن را باید در نهادهایی مانند والیت
قهری ،قیمومت ،وصایت ،وکالت و مدیریت اشخاص حقوقی  -اعم از حقوق عمومی
و خصوصی  -یافت و بر این اساس ،نمایندگی از حیث منبع به چهار قسم :نمایندگی
قانونی ،قضایی ،ایقاعی و قراردادی تقسیم میشود .زوال یا عدم زوال سمت وکیل اعم
از دادگستری و غیر دادگستری ،در اثر زوال سمت نماینده شخص حقیقی یا حقوقی بر
حسب منبع نمایندگی ،شرایط وکالت داده شده ،قصد باطنی و واقعی متعاقدین و
مالحظه مقررات قانونی معلوم میشود و نمی توان یک پاسخ کلّی به مسأله داد.
بنابراین پاسخ به مسأله اصلی را در ضمن اقسام نمایندگی به نحو جداگانه بررسی
خواهیم کرد.

1

 -1امکان سنجي اعطای وکالت از سوی نماینده
پرسشی که ضروری است ابتدائاً به آن پاسخ داده شود این موضوع است که آیا
شخص نماینده ،اختیار اعطای وکالت به افراد دیگر را دارد یا خیر؟ مطابق دیدگاه
موجود در فقه ،منبع نمایندگی اصوالً در قالب والیت ،وصایت ،قیمومت و یا وکالت
متجلّی می شود (عاملی)589/12 :1419 ،؛ به همین منظور ،در خصوص امکان توکیل
از سوی ولیّ قهری کسی تردید نکرده ،بلکه مورد اجماع فقها نیز میباشد (روحانی،
 )261/20 :1412اما در خصوص نحوه اجرای آن دو دیدگاه در میان اندیشمندان فقهی
وجود دارد؛ به این صورت که گروهی ،تصرّفات ولیّ از جمله توکیل به غیر را

 . 1الزم به ذکر است که پژوهشی مستقلّ تحت عنوان فوق الذکر مشاهده نشده و موضوعاتی تحت عناوینی
چون «ماهیت توکیل و تأثیر فوت یکی از وکال در قوام وکالت» (رنجبر ) 1397 ،اوالً به یک جنبه نمایندگی
اشاره داشته و ثانیاً موضوع را از نقطه نظر زوال (فوت) سمت موکّل بررسی کرده است؛ در حالی که نوشته
حاضر به دنبال این مهم است که زوال سمت نماینده چه اثری بر وکالت های اعطایی دارد.
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مشروط به رعایت مصلحت دانسته (برای نمونه ر.ك :حسینی مراغی )560/2: 1417 ،و
مشهور متأخرین ،صِرف عدم مفسده را در خصوص تصرّفات مالی شخص ولیّ کافی
میدانند (شهید ثانی155/7 :1413 ،؛ شیخ انصاری540/7 :1415 ،؛ نجفی:1404 ،
198/29؛ آل بحرالعوم)271/3 :1403 ،؛ البته واضح است که مطابق دیدگاه اخیر ،در
مواردی که دوران امر میان تصرفات صالح و اصلح باشد از دید عقال باید قائل به مورد
دوم بود (سیستانی )33/2 :1417 ،البته برخی از دکترین فقهی ،تصرفات ولیّ را در
صورتی نافذ می دانند که به وجه احسن و معروف باشد (خمینی718/2 :1421 ،؛
خوئی ،بی تا )19/5 :که به نظر میرسد مراد از وجه احسن ،همان وجه اصلح باشد.
همچنین مطالعه ظاهر ماده  1183قانون مدنی و امکان تعیین وصیّ برای امور مالی
توسط ولیّ ،نش ان از این مطلب دارد که ولیّ قهری در کلیه امور مربوط به اموال و
حقوق مالی و غیر مالی مولّی علیه ،نمایندگی قانونی داشته 1و اصوالً اختیارات
گستردهای از جمله امکان توکیل به دیگری را دارد؛ 2زیرا اختیارات ولیّ قهری در
قانون محدود نشده است؛ با این حال ،به اعتقاد برخی از حقوقدانان تنها چیزی که
ممکن است اختیارات مذکور را محدود نماید غبطه و رعایت مصلحت محجور است
(صفایی و دیگران )380 :1387 ،و عدم رعایت آن اصوالً موجب بطالن عمل حقوقی
میشود (باریکلو .)193 :1387 ،البته با این قید که در دیدگاه عقال ،رعایت مصلحت
نشده باشد؛ در غیر این صورت ،صحّت عمل شخص ولیّ ترجیح دارد (حکیم:1410 ،
30/2؛ خوئی)21/2 :1410 ،؛ همچنین در رابطه با نمایندگی قضایی همچون قیمومت،
امین جنین و غایب ضروری است قانون امور حسبی و قانون مدنی مورد بررسی قرار
 .1در متون فقهی نیز بر این موضوع تأکید شده است « :یکون مقتضى إطالق دلیل الوالیه جواز تصرّف الولی فی
کلّ ما یتعلّق بأمر الناس المولّى علیهم و نفوذ قضاء الولی و اختیاره على کلّ من تحت دائره والیته» (ر.ك :مؤمن
قمّى.)21 :1415 ،
 .2جواز امکان اعطای وکالت از سوی ولیّ در روایات متعددی مورد تأکید قرار گرفته که عمدتاً ناظر به عقد
نکاح است (ر.ك :شیرازی.)11/2 :1429 ،
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بگیرد .به همین منظور ،مطابق مواد  74الی  95قانون امور حسبی اصوالً قیّم میتواند به
نمایندگی از محجور ،قرارداد منعقد نماید و اثر این قراردادها در صورتی که مصلحت
محجور رعایت شده باشد دامنگیر محجور نیز خواهد شد (باریکلو)208 :1387 ،؛
همچنین مطالعه مواد قانون مدنی حاکی از این مهم است که بجز موارد منع مطلق
قیّم1و مواردی که بر اساس ماده 21241قانون ،نیاز به اذن دادستان دارد در سایر اعمال
حقوقی ،مجاز به انجام عمل موردنظر می باشد .بنابراین به نظر میرسد قیّم در اموری
که توانایی اجرای حقوق مولّی علیه را دارد می تواند اقدام به دادن توکیل به غیر
نماید3،مشروط بر آن که رعایت غبطه و مصلحت او را بنماید.
درخصوص نمایندگی قراردادی ،ماده  672قانون مدنی «حق توکیل» را خالف
اصل و نیازمند تصریح موکّل و داللت قرائن خاص میداند .به این صورت که «وکیل
در امری نمیتواند برای آن به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً و یا به داللت
قرائن ،وکیل در توکیل باشد» .پرسشی که به وجود میآید آن است که مبنای استثنایی
بودن حق توکیل در چیست؟ در پاسخ باید بیان داشت که علّت آن ،اهمیّت شخصیّت
وکیل در قرارداد وکالت است .به عبارت بهتر ،قرارداد وکالت ،عقدی قائم به شخص
وکیل است و او زمانی میتواند اختیارات خود را به دیگری واگذار نماید که اذن
صریح و یا قرائن حالیّه در قرارداد موجود داشته باشد .دلیل دیگر آن که ،قرارداد
 .1ماده« :1240قیم نمیتواند به سمت قیومت از طرف مولّی علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی علیه
را بخود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد».
 .2ماده« :1241قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه
آن مدیون مولّی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولّی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر ،شرط حتمی
تصویب مدعی العموم مالئت قیّم میباشد و نیز نمیتواند برای مولّی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند
مگر با تصویب مدعی العموم».
 . 3برخی از فقها نیز امکان توکیل به غیر را در تولیت و همچنین قیمومت مورد تأکید قرار داده اند« :المتعارف
الغالب فی المتولّی و القیّم إیکال بعض االمور إلى الغیر ،و قد جرت علیه العاده ( »...ر.ك :مازندرانی:1430 ،
.)596
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وکالت یک عقد اذنی محسوب میشود؛ به این معنا که کلّیه اختیارات وکیل از جانب
موکّل و در اثر اعطای اذن به اوست؛ بنابراین در مواردی که شکّ در وجود امری در
حیطه اذن به وجود آید باید اصل را بر عدم اذن نهاد ،مگر آن که صریحاً یا ضمناً چنین
اذنی از ناحیه موکّل و یا آذن وجود داشته باشد .همچنین ،در رابطه با نمایندگی ایقاعی
همچون وصایت باید بیان کرد که اصوالً اختیار وصیّ در تعیین وصیّ دیگر ،تابع اراده
مو صی است؛ اما در صورتی که اراده موصی در این زمینه صراحت نداشته باشد
مشهور قائل به عدم چنین اختیاری برای وصیّ میباشند؛ زیرا وصی در اجرای وصایا به
شخص موصی نظر دارد و اجرای آخرین خواستههای خود را به او سپرده است (شهید
ثانی263 /6 :1410 ،؛ 1کاتوزیان )118 : 1388 ،اما در این که وصی بتواند در اجرای
وصایای متوفّی ،اقدام به گرفتن وکیل نماید اصوالً با منعی مواجه نیست (مغنیه:1421 ،
 ) 644/2البته این نکته نیز حائز اهمیت است که اعطای وکالت به گونهای نباشد که
نقض کننده وصایت باشد؛ به این معنا که همه امور را به صورت کلّی به وکیل واگذار
نماید ،بلکه اعطای وکالت در امور جزئی و موردی صحیح خواهد بود.

-2زوال سمت نماینده و تأثیر آن بر وکالت اعطایي در اقسام
نمایندگي
در مبحث حاضر ،زوال سمت نماینده و اثر آن بر وکالت اعطایی در نمایندگی
قانونی ،قضایی ،قراردادی و ایقاعی مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2-1نمایندگي قانوني

 .1و أما مع اإلطالق فهل یجوز له اإلیصاء بما کان وصیّا فیه؟ قوالن أحدهما  -و هو قول أکثر األصحاب  -المنع
لألصل ،و ألنّ المتبادر من االستنابه له فی التصرّف مباشرته بنفسه ،أمّا تفویض التصرّف إلى غیره فال دلیل علیه».
البته برخی از فقهای عامه (مالک و ابوحنیفه) بر این نظر هستند که وصیّ ،حقّ تفویض وصایت را دارد (ر.ك:
عالمه حلّی ،بی تا.)509 :

 175ـــــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  26ـ بهار1401

نماینده قانونی میتواند وزیر یا رئیس سازمان دولتی باشد که با حکم مقام اداری
باالتر به این سمت منصوب شده است .در مورد وکالتی که این اشخاص به دیگری
اعطا میکنند باید گفت آنان به اعتبار یکی از ارکان شخص حقوقی ،یعنی مدیران،
وکالت از سازمان را به دیگری واگذار میکنند و زوال سمت آنان تأثیری در زوال
سمت وکیل نخواهد داشت ،زیرا وکیل انتخاب شده در واقع ،وکیل شخص حقوقی
است و با زوال سمت مدیر ،اهلیّت قانونی شخص حقوقی بجای خود باقی است و
اصوالً شخص حقوقی دارای تمام حقوق و تکالیفی است که اشخاص حقیقی می
توانند دارا باشند و موکّل بودن امری نیست که ویژه شخص حقیقی باشد.
مصداق شایع نماینده قانونی ،ولیّ قهری صغیر و یا محجور بالغی است که سفه یا
جنون او متّصل به صغر باشد .اگر ولیّ برای محجور وکیل انتخاب نماید آیا با فوت
ولیّ یا انعزال یا عزل او وکیل انتخابی نیز سمت خود را از دست میدهد؟ در فرض
مورد بحث که ولیّ قانونی ،اقدام به توکیل به غیر نموده و سپس والیت او زایل شود،
با از بین رفتن سمت والیت ،وکالت اعطایی نیز از میان می رود؛ زیرا اوالً ،منبع اذن و
نیابت که همان اراده ولیّ بوده ،زایل شده است و محجور دارای اراده معتبر و کافی
برای بقای وکالت نیست؛ ثانیاً ،وکالت مبتنی بر اعتماد و امانت است و در نتیجه ،ولیّ
به وکیل انتخابی اعتماد داشته اما اعتماد قیّم یا محجوری که به رشد رسیده است به
وکیل سابق ،مسلّم نیست؛ ثالثاً ،قانونگذار در بند سوم ماده  678ق.م .حجر و فوت
موکّل را از اسباب انفساخ شمرده و موکّل اعمّ از فرضی است که اصالتاً یا نیابتاً وکالت
میدهد ،مانند ولیّ که حکم همه آنها مشابه است؛ رابعاً ،بر اساس عبارات برخی از
فقها ،اعمال ولیّ در قالب این است که گویی خود شخص و اصیل ،اقدام به انعقاد

تأثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 176

قرارداد نموده است (بهجت )264/2 :1426 ،بنابراین زوال سمت او ،به منزله زوال عقد
اذنی است (کرکى99/7 :1414 ،؛ عاملی.)314/19 :1419 ،

1

 -2-2نمایندگي قضایي
در رابطه با نماینده قضایی همچون قیّم باید عنوان کرد در جایی که قیّم از طرف
مقام قضایی و با تأیید پیشین او نسبت به انعقاد عمل حقوقی وکالت اقدام میکند با
زوال سمت قیمومت ،همچنان وکالت اعطاء شده برقرار است؛ لیکن در فرضی که در
راستای انجام امور قیمومت مستقلّاً وکیلی انتخاب کرده باشد تردید وجود دارد :از
یک سو ،ممکن است گفته شود وقتی با زوال سمت ولیّ قهری ،وکالت اعطا شده
زایل میشود به طریق أولی باید با زوال سمت قیّم ،وکالت وکیل منتخب وی منحلّ
شود ،زیرا اختیارات ولیّ فراتر از قیّم است؛ اما از سوی دیگر ،باید گفت قیّم اختیارات
خود را از دادستان و مقام عمومی گرفته و در زمان تفویض وکالت ،سمت معتبر داشته
است؛ بنابراین زوال سمت وی بر وکالت تفویض شده باید بی تأثیر باشد ،زیرا اراده
مقام عمومی هنوز معتبر است .در واقع ،وکیل انتخابی قیّم ،وکیل مقام عمومی نیز
هست و رابطه حقوقی بین وکیل و مقام عمومی برقرار شده است و زوال سمت یا فوت
قیّم که واسطه بوده است در رابطة حقوقی ایجاد شده بین مقام عمومی و وکیل ،بی
تأثیر است .دلیل این مهمّ را در تحلیل ماهیّت حقوقی قیّم نیز میتوان جستجو کرد؛
زیرا قیّم در واقع ،وکیل حاکم یا مقام قضایی است (صدر)185/5 :1420 ،؛ بنابراین

 . 1مطابق عبارات برخی از فقها در صورتی که ولیّ قانونی در قالب یک عقد مستمرّ (همچون عقد اجاره) در
اموال مولّی علیه تصرّف نماید و سپس سمت او به دلیل فوت و  ...زایل شود ،قراردادی که منعقد نموده همچنان
پابرجا است ،زیرا شخص ولیّ اگرچه نایب مولّی علیه تلقّی شده اما اعمال او به منزله اعمال محجور است .به
عبارت بهتر ،گویی خود مولّی علیه چنین عملی را انجام داده است« :و قد عرفت أن المالک إذا آجر ثمّ مات
فاإلجاره بحالها و کذا لو آج ره الولی مدّه ثمّ انتقلت الوالیه بموت أو طروء مانع فإنها التبطل ،لما قلناه من أن
الولیّ نائب عن المولّى علیه ،ففعله بمنزله فعله فالیفسد بطروء مانع کما لو فعله بنفسه و إنما قلنا إنّ فعله
بمنزله فعله ،ألنه کالوکیل بل آکد .»...
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انتخاب وکیل از سوی قیّم به نوعی انتخاب وکیل وکیل است که آیا وکیل انتخابی،
وکیل موکّل یا مقام قضایی است یا این که تنها وکیل وکیل و یا قیّم محسوب میشود
که البته با دالیل فوق در دو فرض مذکور ،اصوالً زوال سمت نماینده قضایی یا قیّم
اثری بر وکالت اعطایی ندارد.
 -2-3نمایندگي قراردادی

در رابطه با اعطای وکالت از سوی نماینده قراردادی ،موضوع از دو جنبه
اشخاص حقیقی و حقوقی قابل بررسی است .به این صورت که در گام نخست،
نمایندگی در اشخاص حقیقی بررسی شده و سپس در ادامه ،به مطالعه نمایندگی
در اشخاص حقوقی پرداخته خواهد شد.
 -2-3-1نماینده شخص حقیقي
موضوع در خصوص نماینده شخص حقیقی میتواند در سه حوزه مورد
ارزیابی و تحلیل واقع شود :نخست در ارتباط با وکالت ساده ،سپس در مورد وکالت
بالعزل و در نهایت ،وکالت در مقام بیع.
 -2-3-1-1وکالت ساده
در وکالت با حق توکیل ،اگر وکیل بی واسطه ،فوت کند یا محجور شود آیا
وکالت وکیل مع الواسطه زایل میشود؟ در پاسخ به این پرسش به نظر میرسد
موضوع در سه حالت قابل مطالعه و بررسی است 1.به این صورت که ممکن است
موکّل اذن در توکیل داده باشد اما بر این نکته تصریح دارد که وکیل دوم ،به عنوان
وکیل وکیل فعالیّت نماید و حالت دوم ،فرضی است که موکّل به صورت صریح ،اذن
در توکیل داده باشد که وکیل نخست ،وکیلی را از طرف موکّل انتخاب نماید و در
حالت سوم ،اذن در توکیل به صورت مطلق داده شده باشد.
« .1إذا أذن له أن یوکّل فال یخل و :إما أن یأذن له فی التوکیل عن نفسه أو عن الموکّل أو یطلق ،فاألقسام ثالثه »..
(ر.ك :شهید ثانی.)288/5 :1413 ،
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الف :حالت نخست
در فرضی که موکّل به صورت صریح عنوان نماید که وکیل ،حق انتخاب و
نظارت بر وکیل مع الواسطه را دارد؛ در این حالت ،وکیل دوم فرع بر وکیل نخست
تلقّی میش ود؛ به این معنا که وکالت دوم ،تابع وکالت نخست است و او حقّ دارد
وکیل دوم را عزل نماید و در صورت زوال سمت او ،سمت وکیل مع الواسطه نیز
منحلّ می گردد .همچنین باید توجه داشت از آنجا که وکیل نخست ،حیات حقوقی
خود را از موکّل دریافت میکند عارض شدن فوت و حجر بر موکّل ،موجب زائل
شدن سمت وکیل دوم خواهد شد (عاملی.)61/21: 1419 ،
ب :حالت دوم
حالت دوم ،فرضی است که موکّل به صورت صریح ،اذن در توکیل داده باشد که
وکیل نخست ،وکیلی را از طرف موکّل انتخاب نماید؛ در این وضعیّت ،واضح است
که وکیل دوم همچون وکیل نخست ،به عنوان یکی از وکالی موکّل شناخته میشود
و این موضوع اصوالً موجب ضمّ وکیل میگردد (عابدی و ساعتچی،)231 :1395 ،
بنابراین فوت و یا جنون موکّل ،موجب انحالل وکالت اعطایی خواهد شد؛ زیرا وکیل
ثانوی نیز به عنوان وکیل موکّل شناخته شده و با از میان رفتن منبع اذن ،مأذون نیز
معدوم میشود؛ در نتیجه ،اصوالً وکیل نخست اختیار عزل وکیل دوم را نداشته و فوت
و یا جنون او تأثیری بر وکالت اعطایی ندارد (کرکی100/8 :1414 ،؛ شهید ثانی،
.)288/5 :1413
ج :حالت سوم
حالت سوم ،فرضی است که اذن در توکیل به صورت مطلق داده شده است .در
خصوص این حالت ،سه دیدگاه میان دکترین فقهی و حقوقی وجود دارد .نخست،
گروهی بر این باورند که وکیل دوم ،وکیل موکّل محسوب میشود ،زیرا منبع اصلی،
اذن موکّل بوده و حقّ اصلی متعلّق به اوست؛ عالوه بر آن که متبادر از اذن در توکیل
به غیر این است که وکیل دوم ،وکیل موکّل تلقّی گردد؛ بنابراین در اثر انحالل سمت
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وکیل نخست ،همچنان سمت نماینده (وکالت ثانوی) برقرار است (عالمه حلّی:1414 ،
)29/15؛ 1دیدگاه دوم بر این است که وکیل دوم ،وکیلِ وکیل است؛ با این استدالل
که غرض و هدف اصلی از اعطای نمایندگی ،تسهیل امور برای وکیل نخست می باشد
(شهید ثانی)289/5 :1413 ،؛ عالوه بر این که اصل نسبی بودن قراردادها مؤیّدی است
مبنی بر این که عقد وکالت ثانونی ،میان وکیل نخست و وکیل دوم منعقد شده و تنها
میان آن دو مؤثّر می باشد (ره پیک)98 :1395 ،؛ بنابراین با انحالل سمت وکیل و
نماینده نخست ،وکالت دوم نیز از میان می رود؛ و درنهایت ،دیدگاه سوم بر این نظر
است که باید بر مبنای اوضاع و احوال موجود ،حکم قضیّه مشخص گردد؛ به این معنا
که در مواردی ناتوانی وکیل نخست در انجام امور ،قرینه بر دادن اذن در تعیین وکیل
برای خود است و وکیل دوم ،وکیل وکیل محسوب میشود ،اما در مواردی ممکن
است چنین قرائنی داللت بر وکالت از سوی موکّل نماید (کاتوزیان.)171 :1389 ،
در مقام داوری میان دیدگاه های فوق به نظر میرسد هرچند سمت وکیل
واسطه ،منحلّ شده است اما منبع اذن که همانا اراده موکّل میباشد همچنان باقی است.
در واقع ،وقتی وکیل واسطه ،با استفاده از حق توکیل ،وکیل ثانوی انتخاب میکند بین
موکّل اصلی و وکیل ثانوی نیز رابطه حقوقی برقرار میشود و با بودن منبع اصلی اذن،
زوال واسطه اذن ،در بقای وکالت بی تأثیر است .به عبارت بهتر ،علّت اصلی بقای
وکالت همان بقاء و سالمت اراده موکّل اصلی است؛ بنابراین در صورتی که قرینه

« .1و إذا جوّزنا للوکیل أن یوکّل فی صوره سکوت الموکّل عنه ،فینبغی أن یوکّل عن موکّله ».همچنین برای
تأیید این موضوع ر.ك :نظریه مشورتی شماره  364اداره حقوقی وزارت دادگستری :در موردی که وکیل با
استفاده از حق توکیل غیر به تعیین وکیل مع الواسطه مبادرت میکند و سپس فوت میشود تکلیف وکالتی که
با استفاده از حق مزبور به دیگری تفویض کرده چه میشود؟ در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین
دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ  1344/2/18چنین اظهارنظر کرده است« :در صورتی که وکیل حق
توکیل داشته و وکیل تعیین نموده است ،با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الواسطه به قوّت خود باقی
خواهدبود».
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لفظی (سبزواری1)683/1 :1423 ،و یا حالیّه نباشد مقتضای اصول عملیّه یعنی پذیرش
نظریه استصحاب ،مؤیّد این مطلب است (اردبیلی.)501/9 :1403 ،
 -2-3-1-2وکالت بالعزل
مطابق ماده  679قانون مدنی2،موکّل هر زمان که بخواهد میتواند وکیل خود را
عزل نما ید مگر آن که وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد آمده باشد .البته با
وجود سکوت ماده فوق الذکر ،در صورت توافق طرفین قرارداد ،وکیل نیز ممکن
است حقّ استعفا را از خود سلب نماید .به بیان شایسته تر ،وکالت بالفسخ میتواند ناظر
به وکیل یا موکّل باشد .اما آن چه که بیشتر در عالم حقوق محقّق میشود وکالت
بالعزل و ناظر به وضعیّت نخست است که به موجب آن موکّل ،حقّ عزل وکیل خود
را نخواهد داشت .دالیلی چون انجام دادن مورد وکالت در آینده بدون حضور موکّل،
فرار از برخی مقرّرات امری و شکلی ،پیشگیری از پیمان شکنی موکّل از اجرای حقّ یا
مورد تعهّد موجب میشود طرفین به وکالت بالعزل روی آورند (قاسم زاده:1388 ،
) 326؛ با این حال ،پرسش این است که در وکالت بالعزلی که نماینده در حدود
اختیارت به وکیل واگذار میکند آیا زوال سمت نماینده ،مانند انتفای مورد وکالت یا
فوت و حجر نماینده ،موجب زوال سمت وکیل می شود؟ به نظر میرسد چون اصوالً
اثر بالعزل بودن چنین وکالتی آن است که موکّل حقّ عزل وکیل را نداشته باشد و
وکالت ،وصف لزوم نمییابد در نتیجه ،با فوت و حجر موکّل وکالت منفسخ میشود؛
پس اصوالً با زوال سمت نماینده ،سمت وکیل با واسطه از بین میرود مگر آن که در
وکالت بالعزل برای وکیل باواسطه یا بدون واسطه ،حقّی ایجاد شده باشد؛ مانند آن

 . 1به عنوان مثال ،موکّل در خطاب به وکیل نخست اینگونه عنوان نماید« :وکیلی که تحت دستورات خودت می
باشد جهت انجام امور انتخاب کن».
« .2موکّل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد
الزمی شرط شده است».
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که وکالت در مقام بیع باشد که در این صورت ،زوال سمت وکیل بی واسطه تأثیری
در زوال سمت وکیل با واسطه ندارد.
 -2-3-1-3وکالت در مقام بیع
در خصوص این موضوع که وکالت در مقام بیع ،دارای چه ماهیّتی است اختالف
است (عابدی و دیگران )105 :1393 ،با وجود این ،ماهیّت وکالت در مقام بیع با توجه
به دریافت مبلغی به عنوان ثمن توسط مالک،تسلیم اسناد و مال موضوع وکالت از
سوی مالک به طرف مقابل ،انعقاد عقد وکالت و تصریح به بالعزل بودن آن و
همچن ین حقّ وکیل در انتقال مال به هر شخص از جمله به خود و با هر مبلغی ،امارهای
بر عقد بیع خواهد بود .در واقع ،بالعزل بودن عقد وکالت در کنار سایر موارد ،اماره
ای بر وقوع عقد بیع است 1.اما در برخی موارد ،ضمن سند تنظیم شده (به عنوان
وکالت) به مبلغ پرداخت شده (از جانب وکیل به موکّل) و تسلیم اسناد مالکیّت به
وکیل نیز اشاره می شود و همچین حقوق و تعهّدات طرفین نوعاً حقوق و تعهّداتی
است که از عقد بیع حاصل میشود .در این حالت ،دیگر باید قائل به این نظر بود که
هرچند طرفین ،عنوان وکالت را برای عمل حقوقی خود انتخاب کرده اند اما با توجه

 . 1دادنامه شماره  1387/7/30-1060صادره از شعبه  12تجدید نظر استان تهران در پرونده کالسه 1082/12/87
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای  ...به طرفیت خانم  ...و آقای  ...نسبت به دادنامه شماره 87/3/20-925
شعبه  23۱دادگاه عمومی خانواده تهران که حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی تجدید نظر خواه نسبت به
توقیف  ۱/5دانگ پالک ثبتی  ...صادر شده با این استدالل که سند به نام محکومٌ علیه است و او شرعاً و
قانوناً مالک می با شد .این رأی مخدوش به نظر می رسد ،زیرا «به داللت اسناد و مدارک ابرازی تجدید نظر
خواه از جمله وکالت بالعزل شماره  78/6/۱5-236۱0و قرارداد عادی مورخ  78/6/۱5و مدارک مربوط به
پرداخت عوارض و مالیات و شهادت شهود  ،عین و منافع یک قطعه تجاری  ...قبل از تاریخ توقف متعلق
نامبرده قرار گرفته و توقیف آن با حقّ مکتسب ایشان مغایرت دارد ».. .همچنین برای تأیید نظر مزبور ر.ك:
دادنامه شماره  1320مورخ  1383/10/21در پرونده کالسه  1174 /15183شعبه  15دادگاه تجدید نظر استان
تهران (زندی.)14 :1390 ،
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به اراده طرفین ،کشف میشود که قصد آنان در ابتدا بیع بوده است؛1طبق این دیدگاه،
اگر در خصوص موضوع قرارداد ،وکالتی از سوی وکیل (یا به عبارت دقیق تر ،منتقلٌ
الیه یا مالک) به وکیل دیگری داده شود ،در فرض انحالل مالکیّت جدید به دالیلی
چون انتقا ل قراردادی یا قهری ،باید بر این نظر بود از آنجاکه منبع اذن از میان رفته
است وکالت اعطایی نیز از میان خواهد رفت.
 -2-3-2نمایندگي شخص حقوقي
اشخاص حقوقی ،اصوالً به دو دسته :شخص حقوق خصوصی و حقوق عمومی
تقسیم میشوند .نمایندگی در اشخاص حقوق خصوصی ،میتواند به سه دسته کلی
تقسیم شود که شامل نمایندگی در شرکت های تجاری ،نمایندگی در اموال موقوفه و
نمایندگی در مؤسسات غیر تجاری میباشد و اشخاص حقوق عمومی شامل نمایندگی
در سازمان های عمومی و دولتی است.
 -2-3-2-1شرکت های تجاری
اصوالً شرکت های تجاری آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که به منظور انجام
فعالیّت های تجاری تشکیل میشوند2.در خصوص این موضوع که اگر از سوی هیأت
مدیره شرکت3به فردی وکالت داده شود ،اصوالً انحالل سمت و یا پایان یافتن دوره
مدیریت نباید خدشهای به وکالت اعطایی وارد نماید؛ زیرا مطابق دیدگاه پذیرفته شده،

 .1مأید این نظر ،رأی شعبه  5دیوان عالی کشور در دادنامه شماره  1358/03/10-22است که وکالت به منظور
بیع را تابع احکام بیع دانسته است.
 .2البته به موجب ماده  2الیحه اصالحی قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب  ،1347شرکت های سهامی
شرکت های بازرگانی محسوب می شوند ولو این که موضوع عملیات آنها امور بازرگانی نباشد.
 . 3باید توجه داشت برخی حقوقدانان اعتقاد دارندکه در خصوص شرکت های سهامی ،هیأت مدیره تنها رکن
اداره کننده است و نمایندگی ،با مدیر عامل شرکت است اما در سایر شرکت های تجاری ،مدیر به عنوان
نماینده اقدام مینماید (اسکینی )۱53/2 :۱385 ،بنابراین در شرکت های سهامی عموما انتخاب وکیل
موضوعیّت پیدا نخواهد کرد.
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مدیران شرکت به عنوان یکی از ارکان شرکت محسوب شده و نه آن که صرفاً
نمایندگی از نوع وکیل و موکّل باشد (عیسوی تفرشی93 :1386 ،؛ پاسبان:1394 ،
) 180؛ به این معنا که تصمیمات اتّخاذ شده از سوی مدیر در شرکت های تجاری از
جانب شرکت بوده و گویی خود شرکت چنین انتخابی را انجام داده است؛ بنابراین،
تغییر مدیران و یا هیأت مدیره اثری بر قرارداد وکالت نخواهد داشت .اما آیا این سخن
در مورد مدیر عامل در شرکت های سهامی نیز صادق است؟ در پاسخ باید عنوان کرد
که مدیر عامل در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است نماینده
شرکت محسوب میشود1و خود نماینده با واسطه نسبت به شرکت محسوب می شود
و اختیارات داده شده اصوالً به اعتبار شخصیّت مدیر عامل داده می شود .پس منطقی
است که با زوال سمت مدیر عامل ،وکالت اعطا شده از طرف وی به وکیل منحلّ
شود .لیکن هنوز به نظر می رسد تفاوتی میان هیأت مدیره و مدیرعامل نباشد ،زیرا
همان گونه که قانون تصریح میکند مدیرعامل ،نماینده شرکت بوده و او نیز جزئی از
رکن مدیران است و در زمان اعتبار سمت خویش و در حدود اختیارات داده شده در
چهارچوب اساسنامه ،وکالت به دیگری داده است و بقای وکالت پس از زوال سمت
م دیرعامل ترجیح دارد .البته اگر ثابت شود که هیأت مدیره ،امر ویژهای را به
مدیرعامل سپرده و در آن شخصیّت مدیر عامل ،نقش اساسی داشته است و نظارت وی
بر کار وکیل مورد تصریح قرار گرفته باشد زوال سمت مدیر عامل ،منجرّ به انحالل
وکالت شود هرچند اعتماد به ظاهر اقتضا دارد انحالل چنین وکالتی در برابر اشخاص
ثالث با حسن نیّت قابل استناد نباشد .البته ناگفته پیدا است در فرضی که انتفای سمت
نمایندگان شرکت در اثر انحالل شخصیّت حقوقی شرکت باشد اصوالً وکالت های

 .1ماده  125الیحه اصالحی قسمتی از مواد قانون تجارت « :مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط
هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حقّ امضاء دارد».
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اعطایی نیز از میان خواهد رفت؛1زیرا پایگاهی وجود ندارد تا نماینده شرکت بر مبنای
آن بتواند اعمال وکالت نماید.
 -2-3-2-2اموال موقوفه
ماده  3قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریه مصوب
 ،1363/10/2شخصیّت حقوقی هر موقوفه را به طور مستقلّ پذیرفته است2.این دیدگاه
قانونگذار از حیث تجزیه و تحلیل ماهیّت وقف ،بیشتر مقبول طبع زندگی عرفی و
اجتماعی امروزی است (داراب پور)50 :1390 ،؛ بنابراین متولّی که نماینده مال موقوفه
محسوب می شود اگر جهت انجام برخی امور مال موقوفه ،وکیلی را انتخاب نماید و
سپس سمت متولّی زائل گردد ،اصوالً نباید خدشهای به وکالت داده شده وارد گردد،
زی را اگر بر مبنای مصلحت مال موقوفه ،چنین وکالتی داده شود چون متولّی در زمان
داشتن سمت و منصب نسبت به مال موقوفه ،چنین اقدامی را انجام داده است ،با زوال
سمت تولیت ،همچنان وکالت گذشته باقی است3اما در صورتی که ثابت شود وکالت
 .1نظریه مشورتی مورخ  1381/4/19اداره حقوقی قوه قضائیه« :هرچند در ماده  648قانون مدنی انحالل شرکت
یا شخصیت حقوقی پیش بینی نشده است و این به این علّت آن است که ماده مذکور بیشتر ناظر به اشخاص
حقیقی است ولی با توجه به بند  3آن ماده در صورت انحالل شرکت تجاری یا ورشکستگی آن و به طور کلی
در صورت انحالل شخص حقوقی وکالت آن نیز منتفی می شود زیرا موکّلی که بتواند مورد وکالت را انجام
دهد وجود ندارد تا وکیل به نمایندگی او آن را اعمال نماید و همچنین اگر شخص حقوقی وکیل باشد و منحلّ
شود دیگر شخصی که بخواهد مورد وکالت انجام دهد موجود نخواهد بود ».البته باید توجه داشت نظریه مذکور
تنها در فرض از میان رفتن شخصیّت حقوقی شرکت تجاری مورد تأیید است ،زیرا در فرض انحالل و یا
ورشکستگی با توجه به آن که شخصیّت حقوقی شرکت همچنان باقی است وجود وکالت های اعطایی سابق با
توجه به مباحث طرح شده باقی و جاری است.
 . 2هر موقوفه دارای شخصیّت حقوقی است و متولّی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.
 . 3فقها نیز با عباراتی مشابه در قرارداد اجاره بر این دیدگاه هستند که اگر قرارداد اجاره از سوی موقوفٌ علیهم
منعقد شود ،اصوالً بعد از فوت موقوفٌ علیهم ،عقد اجاره باوجود الزم بودن آن منحلّ خواهد شد« :کما فی
الخالف و المبسوط و التذکره و التحریر و اإلرشاد و الدروس و اإلیضاح و اللمعه و جامع المقاصد و الروضه و
المسالک ،بل الأجد فیه خالفا» (ر.ك :نجفی ) 115 /28 :1404 ،چون آنان به مدت عمر خود مالک منافع مال
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داده شده برای تسهیل امور شخصی متولّی نسبت به مال موقوفه است ،در این فرض به
نظر می رسد با زوال سمت متولّی ،وکالت اعطایی نیز منحلّ خواهد شد .به عبارت
بهتر ،در هر موردی که متولّی از جانب شخصیّت حقوقی مال موقوفه ،عمل حقوقی
همچون اعطای وکالت را انجام دهد چنین قراردادی تابع شخصیّت حقوقی مستقلّ
است.

1

 -2-3-2-3مؤسسات غیر تجاری
به موجب ماده  1آئین نامه ثبت تشکیالت مؤسسات غیر تجاری مصوب
 1337/9/5مؤسسات غیر تجاری آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که به منظور انجام
فعالیت های غیر تجاری تشکیل شدهاند؛ اعم از این که قصد انتفاع داشته یا نداشته
باشند؛ مانند انجمن ها ،کانون ها و مؤسسات حقوقی2.در رابطه با این دسته از فعالیت
های مؤسسات غیر تجاری نیز در صورتی که وکیلی از سوی نماینده مؤسسه که عموماً

مورد اجاره بوده اند .اما در فرضی که متولّی وقف در جهت مصلحت مال موقوفه اقدام کند چنین قرارداد اجاره
ای با زوال سمت از میان نخواهد رفت« :و أما لو آجر المتولّی فإن الحظ فی ذلک مصلحه الوقف صحّت و
نفذت بالنسبه إلى سائر البطون» (سبزواری 92/22 :1413 ،؛ همچنین برای تأیید این دیدگاه از سوی سایر فقها
برای نمونه ر.ك :طباطبائی یزدی 585/2 :1409 ،؛ آخوند خراسانی72 :1413 ،؛ خوئی.)129/30 :1418 ،
 . 1مشابه همین استدالل را در عقد اجاره ،محقق اصفهانی بیان کرده است« :و الجواب انه ال ریب فی ان إجاره
العین الموقوفه منوطه بإذنه فکما انّه من باب الوالیه على التصرف فی العین الموقوفه ال من باب الوالیه على البطن
الموجود فکذا اجاره ما یتعلق بالبطن المعدوم و السرّ فیه انّ العین صارت بالوقف ملکا لهم مسلوبه السلطنه بجعل
الواقف ،و الو قوف على حسب ما یقفها أهلها  ...و مما ذکرناه یتّضح انّ اعتبار والیه المتولی و القیّم المعبّر عنه
بالناظر لیس اعتبار قیامه مقام البطون و انّه نائب عنهم» (ر.ك :اصفهانی.)28 :1409 ،
 .2ماده « :1مقصود از تشکیالت و مأسسات غیر تجارتی مذکور در ماده  584قانون تجارت ،کلیه تشکیالت و
مأسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود؛
اعمّ از آن که مؤسسین و تشکیل دهندگان ،قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تبصره :تشکیالت و مؤسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند
ولی اتّخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیالت دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد
بود».
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مدیریت مؤسسه است انتخاب شود با فرض زوال سمت نماینده ،وکالت اعطایی
برجای خود باقی است؛ چراکه در این حالت ،وکیل منتخب ،رابطه حقوقی خود را با
مؤسسه برقرار کرده و نماینده سابق تنها در قالب سمتی که داشته است به چنین امری
مبادرت نموده است.
اما مسأله دیگری که در این زمینه قابل طرح می باشد حالتی است که یک مؤسسه
حقوقی در راستای قراردادی که با موکّلین خود دارد اقدام به انتخاب وکیل مع
الواسطه برای اقامه و تعقیب دعوی می نماید .حال پرسش آن است که اگر به هر دلیل،
مؤسسه مزبور منحلّ شود چه اثری بر وکالت اعطایی به وکیل دادگستری دارد؟ در
خصوص این موضوع ممکن است گفته شود که با انحالل مؤسسه ،وکالت اعطایی نیز
از میان خواهد رفت؛ با این استدالل که چون مؤسسه مبادرت به انتخاب وکیل نموده
است بنابراین با انحالل آن  -که در حکم فوت موکّل است  -وکالت اعطایی نیز
منفسخ می شود .اما این نظر ،قابل خدشه است؛ به این جهت که با تفویض وکالت از
جانب مؤسسه حقوقی به وکیل دادگستری ،رابطه قراردادی میان موکّل اصلی با وکیل
دادگستری برقرار می شود و با بقای اراده و اذن معتبر موکّل ،وکالت باقی است و در
صورت تردید بقای آن ،استصحاب می شود؛ مضافاً این که در این دسته از موسسات
حقوقی ،غالباً عملی که انجام میشود نوعی واسطه گری است؛ به این مفهوم که
قرارداد وکالت میان موکّل اصلی و وکیل دادگستری منعقد میشود و نقش مؤسسه
صرفاً واسطه میان موکّل و وکیل است که در بقای وکالت در این فرض ،در صورت
انحالل مؤسسه تردیدی نیست.
 -2-3-2-4اشخاص حقوق عمومي و دولتي
این دسته از اشخاص که به منظور ارائه خدمات دولتی و عمومی تشکیل میشوند
تمام نه ادها و ادارات دولتی مانند وزارت خانه ها ،دانشگاه های دولتی و همچنین
نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها ،هالل احمر و  ...را شامل میشود.
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سؤالی که در این زمینه مطرح میشود آن است که نماینده چنین سازمان هایی در
صورتی که وکالتی را به شخصی اعطا نمایند آیا با زوال سمت ،وکالت اعطایی نیز از
میان خواهد رفت یا خیر؟ در پاسخ به سؤال طرح شده و در رابطه با دستگاه های
دولتی ،اداره کلّ نظارت و تنظیم روابط کار و اموراجتماعی در مورد وضعیّت حقوقی
مدیران دولتی موضوع الیحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای
سر پرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعمّ از بخش
عمومی و خصوصی مصوب  1358/2/24شورای انقالب اسالمی بر این نظر است که
بین مدیران و شرکت رابطه کارگر و کارفرمایی وجود ندارد؛ با این استدالل که مستند
به ماده  4قانون فوق الذکر ،مسئولیت مدیر یا هیأت مدیره هر واحد در مقابل آن واحد،
همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکّل خود دارا است؛ در نتیجه ،کلّیه مدیران

عامل واعضای هیأت مدیره دولتی در حکم وکیل واحد مربوطه است.
همانگونه که مالحظه میشود اگر قائل بر این نظر باشیم که رابطه کارگر و
کارفرمایی ،میان مدیران و سازمان برقرار است در این حالت ،زوال سمت ،تأثیری بر
وکالت اعطایی ندارد؛ چراکه کارگر در حقیقت ،اوامر کارفرما را در انتخاب شخص
وکیل انجام داده است اما در وضعیتّی که چنین رابطهای را در قالب عقد وکالت تحلیل
نمائیم با زوال سمت ،وکالت اعطایی نیز از میان خواهد رفت؛ زیرا وکالت ثانونی ،میان
نماینده سازمان و شخص وکیل منعقد شده است و هرگاه منبع اذن از بین برود وکالت
اعطایی نیز زائل میگردد .با این حال ،به نظر میرسد در کلیه سازمان های دولتی و
عمومی از آنجا که مدیران ،در حقیقت بازوی اجرایی سازمان هستند تحلیل آن بر
مبنای قرارداد وکالت چندان صحیح به نظر نمیرسد .بنابراین با زوال سمت نماینده،
وکالت اعطایی بر قوّت خود باقی است؛ بنابراین اگر زوال موضوع یا زوال شخص
حقوقی ،سبب زوال سمت نماینده باشد بدون شکّ ،سمت وکیل نیز زایل میشود.
 -2-4نمایندگي ایقاعي
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در کتب حقوقی از نمایندگی ایقاعی سخن گفته نشده است اما در وصیّت
عهدی ،از آنجا که نمایندگی وصیّ از موصی در امور موضوع وصایت صرفاً با اراده
موصی محقّق می شود ،نیازی به قبول وصیّ نیست و صرفاً وی اختیار دارد در زمان
حیات موصی ،وصایت را ردّ کند (شهید اول296/2 :1417 ،؛ ایروانی:1427 ،
1)523/2بنابراین نامگذاری چنین موضوعی به نمایندگی ایقاعی ،به اعتبار تحقّق آن با
صِرف اراده موصی اشتباه نباشد .در هر حال ،چنان چه موصی در زمان اعتبار وصایت
در راستای انجام امر مربوط به وصایت ،وکیلی انتخاب کرده باشد آیا با زوال سمت
وصیّ  -اعم از عزل یا انعزال یا پایان دوره وصایت  -وکیل منتخب وصیّ ،منعزل شده
و عقد وکالت منفسخ میگردد؟ به نظر میرسد چون در حقوق ایران وصیّ در کنار
ولیّ قهری ،ولیّ خاصّ نامیده می شود و اصوالً احکام ولیّ و وصیّ مشابه یکدیگر
است هر نظری که در مورد ولیّ قهری برگزیده شود در مورد وصیّ نیز قابل اجرا
باشد؛ بنابراین ،به نظر می رسد با زوال سمت وصیّ ،به همان دالیل پیش گفته سمت
وکیل نیز زایل شود.

نتیجه گیری
موکّل همیشه اصیل نیست ،بلکه گاه خود ،نماینده یک شخص حقیقی یا شخص
حقوقی است .نمایندگی بر حسب منبع ممکن است قانونی ،قضایی ،قراردادی و یا
ایقاعی باشد .سمت نماینده به دالیل متعددی مانند عزل یا انعزال یا انتفای مورد عقد یا
انفساخ می تواند از بین رفته و در بقاء یا زوال سمت وکیل منتخب نماینده ،تردید
حاصل شود .مقرّرات قانونی و اندیشه های حقوقی در این خصوص روشن نبوده و
استخراج قاعده کلّی برای تمام نمایندگی ها امکان پذیر نمی باشد .این پژوهش با

 .1ماده 834ق.م« :در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصیّ می تواند مادام که موصی زنده است وصایت
را ردّ کند و اگر قبل از فوت موصی ردّ نکرد بعد از آن حقّ ردّ ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد».
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تفکیک انواع نمایندگی از حیث منبع معتقد است که در برخی نمایندگی های قانونی
و ایقاعی مانند والیت قهری و وصایت ،با زوال سمت نماینده ،وکالت نیز از بین می-
رود؛ اما در نمایندگی قضایی و نیز نمایندگی قراردادی و قانونی از اشخاص حقوقی،
زوال سمت نماینده در وکالت اعطاء شده بی تأثیر است .در نمایندگی قراردادی ناشی
از عقد وکالت نیز راهکار مشابهی وجود ندارد ،اما در وکالت در مقام بیع و وکالت
بالعزل  -که وکیل در موضوع وکالت حقّی دارد  -بقای سمت وکیل ترجیح دارد و
در مورد وکالت مطلق به نظر میرسد هرچند سمت وکیل واسطه ،منحلّ شده است اما
چون منبع اذن که همانا اراده اصیل میباشد همچنان باقی است بقای وکالت ترجیح
دارد.
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