تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ
و تطبیق آن با آرای امام خمینی

(س)

سیدصادق موسوي
سعید سیدحسینی

چکیده :قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در
ضمن عقد الزم را برای موکّل الزام آور و الزمالوفا تلقی نموده است .با این وجود
نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها
و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد
وکالت است .در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت ،حکم کلی این دسته از
عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده
شده است .بنابراین موکّل با عزل وکیل ،اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل
منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل ،وکیل از وکالت
عزل میگردد .از این رو ،با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور ،برای این شرط
می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال
قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.
کلیدواژهها :وکالت بال عزل ،شرط ترک فعل حقوقی ،عقد اذنی ،رابطه
نمایندگی ،استنابه در تصرف.

مقدمه
شروط ضمن عقد به دلیل تأثیر عمیقی که در مفـاد تعهـد فـرفین قـرارداد ایجـاد مـیکننـد ،توجـه
حقوقدانان اسالمی را از دیرباز به خود معطوف داشته اند و به این جهـت نویسـندگان و محققـین و
فقهای بزرگ مباحث دقیق و مهمی را در این موضو ع مطـر نمـودهانـد .یکـی از مهـمتـرین ایـن
 .عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری
 .2دانشجوی دکترای فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

e-mail:infao_motahari@yahoo.com
e-mail:motaharihighschool@yahoo.com

این مقاله در تاریخ  93 / /2دریافت و در تاریخ  939/2/ 1مورد تأیید قرار گرفت.
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مباحث «تصرفات منافی با حق مشروطٌ له» و امکان یا عـدم امکـان ابطـال «قراردادهـای معـارب بـا
شرط» است.
در این خصوص فقها و حقوقدانان در ابواب مختلف آرا و نظرات متفاوتی را ارائه نمودهاند؛ به
گونهای که در مسأله تخلف از «شرط عدم ازدواج مجدد زوج» یا «شرط سقوط یـا اسـقاط خیـار»،
مشهور قائل به عدم امکان ابطال عمل حقوقی معارب شدهانـد ،در حـالی کـه در مسـأله تخلـف از
«شرط عدم فروش عین مرهونه» و «شرط عدم عزل وکیل یا وکالت به شرط عدم عـزل» ،حکـم بـه
بطالن یا عدم نفوذ تصرفات منافی با شرط دادهاند (ر.ک :محقق داماد 212 : 911ـ.)252
فارغ از بحثهایی که در رد و اثبات هریک از این آرا مطر گردیده اسـت و پـیا از اینکـه
بخواهیم دالیل موافقین و مخالفین امکان ابطال قرادادهای معـارب بـا شـرط ضـمن عقـد را مـورد
تحلیل و بررسی قراردهیم؛ به این بحث میپردازیم که درباره تسرّی حکم تصرفات منـافی بـا حـق
مشروطٌ له بر مورد «شرط عدم عزل وکیل» ــ به دلیل اذنی بودن عقد وکالت ـــ تردیـدهای جـدی
وجود دارد؛ یعنی اگر شخصی دیگری را وکیل خود در انجام یک عمل حقوقی (مثـل تصـرف در
یک باب منزل) قرار دهد و در ضمن عقد الزم دیگری یا در ضمن همان عقد وکالت ،شـرط کنـد
که وکیل را عزل ننماید ،اما برخالف شرط مزبور اقدام به عزل وکیل نماید یـا در اقـدامی معـارب
با شرط مـزبور ،همان خانـه را بـه دیگری بفروشد؛ آیا چنین تخلف از شرط و انجـام عمـل منـافی،
همان حکم سایر موارد تخلف از شرط ضمن عقد را دارد یا اینکه ماهیت اذنـی بـودن وکالـت ،در
وضعیت حقوقی تصرفِ منافی مؤثر است و محکوم به حکمـی متفـاوت مـیشـود ودر نهایـت بـر
اساس مبانی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای شرط عدم عزل وکیل چیست
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برای پاسخ به این پرسا ابتدا ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار میدهیم و آنگـاه امکـان
الزمالوفاء شدن این عقود را با شرط ضمن عقد تحلیل مینماییم.

 )1ماهیت عقود اذنی
نائینی عقود را به سه قسم تقسیم مینماید« :عقود اذنـی»« ،عقـود عهـدی تعلیقـی» و «عقـود عهـدی
تنجیزی» .وی سپس می افزاید عقـود اذنـی بـه معنـای لوـوی و عرفـی ،عقـد نیسـتند ،بلکـه تنهـا در
اصطال فقها به آنها عقد گفته میشود؛ زیرا معنی عقد در لوت و عرف همانا عهد مؤکد و مشتمل
بر الزام و التزام است .در حالی که عقود اذنی تنها از آن جهت عقد نامیده میشوند که دو شـخ
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را به هم مرتبط می سازند ،ولی هیچ عهد و عقدی در آن وجود ندارد .از این رو آیه کریمۀ «أوفـوا
مجرد رضایت متولی امر و مالک آن باشد ،در آن عهد و التزام نیست.
فقیه مزبور آنگاه به برشمردن مصادیقی برای عقد اذنی میپردازد و میگوید :ودیعه و نیز عاریه
اگر مفادش اباحه مجانی باشد از جملۀ عقود اذنی است ،اما اگر مفاد عاریه تملیک مجانی باشـد از
جمله عقود عهدی خواهد بود .همچنین یکی از دو قسم وکالت که مفید اباحه تصرف است ،عقـد
اذنی است؛ اما قسم دیگر آن که متوقف بر ایجاب و قبول است و براساس شرایط خاصهای ،که در
محل خود بیان گردیده ،منعقد میشود عقـد عهـدی اسـت نـه اذنـی .یکـی از احکـام ایـن قسـم از
وکالت آن است که اگر وکیل بدون علم به عزل از فرف موکّل ،بر فبـق شـرایط تصـرفی نمایـد،
تصرفا بافل نیست .ولی در قسم اذنی وکالت که عبارت است از مجرد اذن در تصـرف و مطلـق
رضایت به آن ،تصرفات وکیل به مجرد رجـوع موکّـل از اذنـا بافـل مـیشـود ،هـر چنـد وکیـل
افّالعی از عزل نداشته باشد (نجفی خوانساری  ،99 : 919آملی .)1 : 1 9
بنابراین حقیقت عقود اذنی توافق میان دو فرف بر یک مضمون اذنی است .به بیان دیگر ،رو
نایب شدن در تصرف از فرف دیگر است و در عین حال هیچ گونه التزام و تعهدی نسبت به انتقال
حق از یک فرف به فرف دیگر در میان نیست .برخی از آثاری که بر این بیـان مترتـب مـیشـوند
عبارت است از :عدم شمول «أوفوا بالعقود» ،عدم لزوم عقود اذنی ،عدم بطالن تعلیق در آنها ،عـدم
ترتب آثار مقبوب به عقد فاسد و ( ...شاهرودی و دیگران  129ج .)211 :1
امام و برخی دیگر از فقها بر این تقسیم اشکال کرده و آن را تقسیمی نادرست خوانـدهانـد .بـه
اعتقاد آنان تفصیل میان عقود اذنی و غیراذنی بالوجه است و در واقع عقـود اذنـی معنـای معقـولی
ندارد؛ زیرا مثالً عقد وکالت (که عقد اذنی دانسته شده) عقـدی اسـت کـه از احکـام عقالیـی آن،
جواز انجام امور واگذار شده به وکیل است ،نه اینکه وکالت نفس اذن در انجـام باشـد .بلکـه بایـد
گفت :اساساً اذن در تصرف یا انجام کار ،در عقد وکالت لوو و بـیمعناسـت .بنـابراین موکّـل تنهـا
وکالت را واقع میسازد و معنای وکالت اذن در تصرف نیست؛ زیـرا اذن ایقـاع اسـت و نیـازی بـه
قبول ندارد و آثار وکالت را نیز در پی ندارد .از این جهت ،وکالت امری اعتباری اسـت کـه عقـال

(س)

تحقق آن را پس از قبول معتبر میدانند؛ لذا اگر وکالت را رد کند وکیل نمیگردد و بر فعلا آثار
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این توافق اذن است ،اما همراه ویژگی هایی که متوقف بر موافقت و قبـول فـرف مقابـل نسـبت بـه
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مترتب نمی شود ،در حالی که در اذن اگر مأذون اذن مالـک را رد کنـد تـا وقتـی اذن بـاقی اسـت،
مجاز به تصرف است (امام خمینی  12ج 11 :1؛ 9 9 : 1 1؛  121 : 912همچنین ر.ک :خمینی الـف  1 1ج :

955؛ ب  1 1ج .)221 :2
در پاسخ می توان گفت که اشکال مزبور به تقسیم محقـق ایروانـی در صـورتی وارد اسـت کـه
مقصود وی آن باشد که عقود اذنی جـز اذن محـو و مجـرد از هـر زیـادی نیسـت؛ در حـالی کـه
مقصود او آن است که رو این عقود ،اذن از جانب مالک به متصرف معـیّن بـر وجـه مخصـوص
است و در آن التزام و تعهد به چیزی وجود ندارد و از این رو غیر واجب الوفاء است .بنـابراین اذن
در عقود اذنی به خصوصیت و کیفیتی اس ت که نیاز به توافـق و قبـول فـرف دیگـر دارد؛ زیـرا بـه
موجب این عقد ،به قبول کننده مسئولیتی تفویو شده یا نیابتی از جانب مالک بر عهـدهاش نهـاده
شده یا امین و مستودع مال وَدَعَی گردیده است .این خصوصیت به گونهای است که با رد از میـان
میرود و مضمون عقد اذنی محقق نمیشود و بالتبع ،آثار آن نیز مترتّب نمیگردد و حتّی آثار اذن
و رضای مجرد نیز باقی نمی ماند؛ زیرا آنچه انشا گردیـده اذن خـاص مقیـد اسـت نـه اذن مطلـق ،و
فرب این است که ایـن اذن مخصـوص ،قـائم بـاالثنین اسـت کـه فـرف مقابـل آن را ردّ کـرده و
نپذیرفته است (شاهرودی و دیگران  129ج .)211 :1
بنابر آنچه بیان گردید ،عقود اذنی نوعی از عقود جایز هستند که از حیث اذنـی بـودن از سـایر
عقود جایز نظیر «هبه» متمایز میشوند .جواز در عقود اذنی برخالف عقود جایز غیراذنـی مقتضـای
ذات و الزمه فبیعت این عقود است و اذن و رضایت ،محور اصلی این عقود را تشکیل میدهد .لذا
به مجرد از میان رفتن اذن ،عقود مزبور منحل میگردند؛ زیرا این عقود ذاتـاً جایزنـد در حـالی کـه
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اذن در عقود جایز غیراذنی ،قابل انفکاک از عقد است و به همین جهت ،جواز از لوازم الینفـک و
مقتضای ذات عقد محسوب نمیشود.
نتیجه اینکه اوالً :تقسیم عقود به اذنی و غیراذنـی تقسـیمی صـحیس اسـت و ثانیـاً  :رو و جـان
عقود اذنی ،اذن و رضایت است و در عین حال با اذن محو تفاوت روشنی دارد.
 )2مبنای انفساخ در عقود اذنی
یکی از ویژگیهای عقود جایز  ،در معرب زوال و انفساخ بودن این عقود است؛ به گونهای کـه بـا
اختیار فرفین یا یکی از آنها عقد فسخ میگردد ،و این مقتضای جایز بودن عقود مزبـور اسـت .امـا

111
برای زوال و فسخ قرارداد است یا علّت دیگری در میان است چرا در صورت جنـون یـا مـوت در

مقاله

پرسا این است که آیا در همۀ عقود جایز ،جواز فسخ منبعث از عدم لـزوم عقـد و وجـود اختیـار
عقود جایزۀ اذنی همچون هبه ،عقد منفسخ نمی شود؛ اما با حدوث موت یا جنون در عقود اذنی ،به
اعتقاد مشهور و بلکه جملگی فقها ،عقد بافل میگردد
همدانی میگوید :اهلیت در عقودی که متقوم به اذن هسـتند ،بایـد اسـتمرار داشـته باشـد؛ لـذا
انقطاع آن باعث انحالل این عقود میشـود .بنـابراین مـوت و جنـون کـه از عوامـل انقطـاع اهلیـت
محسوب میشوند ،فقط در این دسته از عقود؛ یعنی عقود اذنی ،مؤثر واقع میگردند ،نه در هر عقد
جایزی (همدانی  1 2ج .)551 : 1
همچنین یزدی در بحث لزوم یا جواز عقد هبه ،کالم صاحب جوواه

را کـه معتقـد اسـت هبـه

میتواند عقد الزم باشد؛ زیرا بـه سبب مـوت یـا جـنون منفسخ نمیشود ،چنین نقـد میکنـد :عـدم
انفساخ هبه به جنون و مانند آن منافاتی با جایز بودن عقد هبه ندارد؛ زیرا آنچـه فقهـا در خصـوص
انفساخ عقد به سبب جنون و موت بر آن اتفاق نظر دارند ،مربوط به عقود اذنیه اسـت ،نـه عقـودی
نظیر هبه که عقدی جایز است (فبافبایی یزدی  1 1ج .) 11 :
اهلیت بنا شده از میان میبرد و آن را ویران میسازد؛ در حـالی کـه در عقـود الزم چنـین مشـکلی
ایجاد نمی شود یا چرا در عقود جایزی نظیر هبه ،موت و جنون نه تنها بـاعث انفسـاخ نمـیشـوند،
بلکه موجب لزوم عقد مزبور میگردند
پاسخ این پرسا آن است که انفساخ عقودی مانند وکالت و ودیعه به مرگ و جنـون یکـی از
دو فرف به سبب جایز بودن آنها نیست و لزوم و جواز در این امر نقشـی نـدارد .بلکـه میـان عقـود
جایز اذنی با عقود جایز غ یراذنی باید تفکیک قائل شد و مبنای انفساخ در عقود مذکور را در اذنـی
بودن آنها جستجو نمود.
کاتوزیان میگوید :بایستی در پی مبنای دیگری بود که با احکـام موجـود در قـوانین و تحلیـل
روانی ارادۀ مشترک ناسازگار نباشد .به نظر میرسد که هر جا مقصود فرفین ایجاد حق و تکلیـف
نباشد و بخواهند در اجرای کاری به دیگری اذن یا نیابت دهند یا نظارت خود را بر انجـام آن کـار
به گونه ای باقی گذارند و از ارادۀ آنان تنها اختیار و اباحه ایجاد شـود ،عقـد جـایز اسـت .از سـوی

(س)

دیگر ،چون ارتباط اذن با منبع آن از بین نمیرود ،هر حادثهای که این منبع زاینـده را از بـین ببـرد،
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لذا این پرسا وجود دارد که چرا در عقود جایز ،فـوت و جنـون نفـوذ سـببی را کـه در زمـان
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رشتۀ ارتباط میان اذن و اراده را قطع میکند و آن را از بین میبرد .به همین جهت است که تنها در
عقود اذنی ،مانند عاریه و ودیعه و وکالـت و مضـاربه ،مـوت و جنـون و سـفر باعـث انحـالل عقـد
میشود .ولی در سایر مواردی که عمل حقوقی یا عقد قابل رجـوع اسـت ،از بـین رفـتن منبـع اذن،
اثری در نفوذ کار انجام شده ندارد .چنانکه فـوت شـوهر در زمـان عـده ،فـالق رجعـی را بـی اثـر
نمی سازد و فوت و جنون و سفر واهب یا موصی حقی را که به وجود آوردهاند از بین نمیبرد .وی
سپس از این بیان چنین نتیجه میگیرد که حکم مادۀ  351ق.م که براساس آن کلیۀ عقود جایزه بـه
موت احد فرفین منفسخ میشود؛ برخالف ظاهرش نمی تواند حکمی عام باشد (کاتوزیـان  911ج :

.)15
عدم عنایت به این نکته موجب گردیده که در بعضی از آثار فقهی احکام انفساخ عقود اذنی به
عقود جایز غیراذنی تسرّی داده شود .به فور مثال شـهیدین دربـارۀ جنـون یـا مـرگ راهـن قبـل از
اقباب مال مرهونه معتقد به بطالن عقد رهن هستند و علت آن را جایز بودن عقد رهن قبل از قبو
و انحالل عقد جایز به مرگ و جنون میدانند «کَما هُوَ فی شأن العقود الجائزه» (شهید ثـانی  1 1ج :1

51؛  1 9ج .) 9 :1
بجنوردی به این توجیه اشکال کرده ،فرمودهاست :اگر قبو را شرط لزوم عقد رهن بدانیم ،نه
شرط صحت ،باید قائل شویم که به موت راهن ،رهن بافل نمیشود و نباید آن را با عقـودی نظیـر
وکالت ،عاریه و ودیعه که عقود جایزه بالذات هستند ،مقایسه کرد؛ زیرا عقـود مزبـور قـائم بـه اذن
هستند و وقتی از صالحیت اذن خارج میشوند ،بدون اذن میمانند و بقای آنـان بـدون اذن امکـان
ندارد (موسوی بجنوردی  1 3ج .) 2 :2
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

بنابراین چنانکه در کالم

نائینی بیان شد و در کتب فقهی دیگـر نیـز بـه چشـم مـیخـورد(ر.ک:

سبزواری  1 9ج 211 ،219 :1؛ آشتیانی  125ج  2 :2؛ خویی  1 1ج  ،)12 :22وجود عقود اذنی حدوثاً و
بقائاً منـوط به وجـود اذن است و با زوال اذن بـا هـر سببی ،زائل میگردند.
پس از شناخت ماهیت حقوقی عقود اذنی ،در ذیل به بررسی وضعیت تصـرفات منـافی بـا ایـن
عقود ،در جایی که به صورت یک شرط در ضمن عقد قرار میگیرند ،میپردازیم .ایـن بررسـی را
در خالل بحث از بارزترین مصداق؛ یعنی شرط عدم عزل وکیل یا وکالت بالعزل ارائه مینماییم.

121
قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها ،دادن وکالت بالعزل را مجاز شمرده اسـت .در مـادۀ 213

مقاله

 )3بررسی وضعیت حقوقی تخلف از وکالت بالعزل
ق.م میخوانیم« :موکّل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یـا
عدم عزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد».
از میان فقها ،سید یزدی متعرب اقسام متعددی شده که از آن جمله «شـرط وکالـت در ضـمن
عقد الزم»« ،شرط وکالت در ضمن عقد جایز» و «شرط عدم عـزل در ضـمن عقـد وکالـت اسـت»
(فبافبایی یزدی  1 1ج .) 22 :
ما در اینجا به بحث و بررسی فروب بیان شده نمیپـردازیم؛ زیـرا اوالً در کتـابهـای فقهـی و
حقوقی به حد کفایت در این خصوص سخن گفته شده است و ثانیاً در بحثی کـه در ایـن نــوشتار
درصدد ارائـه آن هستیم ،مسائل و فروب مذکور تأثیر چندانی ندارند و در همۀ فروب حتـی اگـر
به نحو شرط نتیجه ،عدم عزل یا وکالت شرط شده باشد ،یک حکم جاری و ساری خواهد بود.

در کتب فقهی و حقوقی وکالت را به «استنابۀ فی التصرف» تعریف نمودهاند (ر.ک :محقق حلـی 111

ج  5 :2؛ فاضل آبی  1 1ج  . )92 :2در مادۀ  252ق.م نیز مفهوم نیابت در تعریف عقد وکالت در نظر
گرفته شده است « :وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از فرفین فرف دیگر را برای انجـام
امری نایب خود مینماید» .و به دلیل همین حالت نیابت و جانشینی که میان وکیل و موکّـل وجـود
دارد ،مادۀ  222ق.م تصریس مینماید که «وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن
را بجا آورد» .و واضس است که مراد از توانایی موکّل از انجام آن کار ،اهلیت او برای انجام عمـل
حقوقیای است که دیگری را برای انجام آن وکیل کرده است.
با وجود شهرت عظیمی که در تعریف وکالت وجود دارد و مفهوم اسـتنابت و جانشـینی را در
آن لحاظ کرده اند ،اما برخی فقها چنین تعریفی را نپذیرفته و وکالت را «تفـویو االمـر الـی الویـر»

 .همچنین بـرای افالعـات بیشـتر ر.ک( :عالمـه حلـی  1 1ج 5 : 5؛ فخـرالمحققین  911ج 999 :2؛ محقـق حلـی

(س)

 111ج 21 :9؛ محقق کرکی  113ج  32 :؛ فبافبایی  1 1ج 59 : 1؛ جعفری لنگرودی  911ج .)99 :5

تحليل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبيق آن با آرای امام خمينی

1ـ )3ماهیت عقد وکالت
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تعریف کردهاند .نخستین فقیه امامی که چنین تعریفی را ارائه نموده ،ابن حمزه است؛ هر چند او نیز
این تفویو را به نحو قائم مقامی میداند (ابن حمزه .)212 : 111

این تعریف در میان فقهای اهل تسنن سابقه دارد و از همین جهت در مـاده  113مجلة االحکاة اا
نیز وکالت را چنین تعریف نموده است« :تفویو احدٍ امرُه آلخر و اقامتُه مقامَه».
اما برخی دیگر را اعتقاد بر آن است که میان تفویو و توکیل تفاوتی اساسی وجود دارد؛ زیرا
در تفویو حقی به دیگری داده میشود و فرف مقابـل ذیحـق مـیشـود و از ایـن رو در تفـویو
قابلیت عزل وجـود نـدارد ،ولـی در توکیـل ،وکیـل قابـل عـزل اسـت (مامقـانی  9 2ج 113 :9؛ امـامی

خوانساری بیتا.)911 :
یکی دیگر از فقیهان ،جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته است ،نه دادن نیابت و
اذن در تصرف .کاشف الوطاء ،اگر چه در آثار اخیر خود ،وکالت را «استنابه در تصـرف» تعریـف
نموده است (آل کاشف الوطاء  922ج )95 :9؛ اما در تح ی

المجله پس از انتقاد به تعریف مجل االحکا او

تعریف مشهور فقها ،در تحلیل ماهیت وکالت مـیگویـد :وکالـت عقـدی اسـت کـه افـاده تسـلیط
دیگری بر تصرف مینماید .حقیقت وکالت استنابه یا اذن در تصرف نیست ،هرچند شباهت هـایی
با آنها دارد ،اما جوهر وکالت اعطای سلطه به غیر است .این اعطای سلطه تا زمانی که از ناحیۀ غیر،
مورد قبول واقع نشده ،محقق نمیگردد؛ زیرا اعطای سلطۀ قهری امکـان نـدارد .در حـالی کـه اگـر
جوهر وکالت اذن یا استنابه باشد ،ردّ وکالت اثری ندارد؛ زیرا چنانکه سید یزدی گفته است ،اذن و
استنابه از مقولۀ ایقاعات است .بنابراین وکالت از سنخ عقود و امور دارای اسباب قراردادی اسـت؛
برخالف استنابه و اذن و تفویو که از سنخ اجازه و اباحۀ ملحق بـه احکـام تکلیفـی مـیباشـد (آل
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

کاشف الوطاء  953ج .)5 :2
اگرچه این کالم در جای خود قابل تأمل است ،اما به نظر میرسـد کـه در جـوهر وکالـت اذن
قرار دارد ،ولی نه به معنای اینکه وکالت همان اذن است ،بلکه توکیل نوعی اذن است با آثار خاص
خود .به قول نراقی :اذن اعم از توکیل است ،یعنی هر توکیلی اذن است ،اما هر اذنی توکیل نیست،
مثل اذن در ورود به خانه شخ

 .ولیکن هر امری که توکیل در آن جاری است ،اذن در آن ،چون

توکیل است .هرچند که در توکیل لفظ خاصی شرط نیست .پس اذن به شخ
آن شخ

است (نراقی  122ج .)211 :

در بیع متاع توکیل
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1ـ1ـ )3ماهیت وکالت از دیدگاه امام خمینی
لیعمل له حال حیاته ،أو إرجاع تمشية أمر من األمور إلیـه لـه حالهـا» (امـام خمینـی  913ج و .)511 :2
(وکالت سپردن و تفویو کار یا ارجاع رسیدگی به آن است به دیگـری در زمـان حیـات موکّـل)
ایشان ماهیت وکالت و نیابت را از منظر عقال متفاوت میداند و به تبعیت از اصفهانی که وکالت را
«تولية الویر فی امضاء امر او استنابةة فـی التصـرف» مـیشـمارد (اصـفهانی  ،) 511 : 122معتقـد اسـت
وکالت عبارت از تفویو امر ب ه دیگری است ،بدون اینکه وکیل جانشین و نازل منزلۀ موکّل باشد
یا عملا نازل منزلۀ عمل او باشد و اگر احیاناً عمل به موکّل منتسب مـیشـود نیـز از بـاب تسـبیب
است .پس در عالم اعتبار میان وکیل و موکّل تفاوت وجود دارد و فعل صادر شده نیـز مباشـرتاً بـه
وکیل منتسب میشود و تسبیباً به موکّل .ایشان سپس نیابت را به منزلۀ قرار گرفتن یک فرد به جای
دیگری و تبدیل شخصیت نایب به منوبٌ عنه میشمارند و آن را به بازیگرانی کـه در نقـا افـراد،
نقاآفرینی مینمایند ،تشبیه میکنند و میگویند:
تفويض أمر إلى الغير و إيكبله إليه ،من غير اعنببر كون الوكيل نبزلًب مازلنة
في االعنببر أو عمله نبزالً مازلة عمله ،و اننسبب العمل إلى الموكّل ةبعنببر
كونه فعالً تسبيبيّبً له ...و أمّب الايبةة في العمل فيحنمل تصوّراً أن تكون عببرة
عن تازيل شخص نفسه مازلة غيره فيه ،ةمعاى تبديل شخصية الابئب
ةشخصية الماوب عاه في صقع االعنببر ،فنكون مباية على إنسبء الابئب و
إفابئه و تحوّل وجوده ةوجود الماوب عاه (امام خمینی  91ج 9 1 :2ـ.)9 2

ایشان سپس نتیجه میگیرند :از آنجا که در نیابت شخ

نایب در شخصـیت منـوبٌعنـه فـانی

می شود ،لذا اجرت در مقابل این عمل معنایی نخواهد داشت؛ زیرا شخصیت حقیقی در اینجا محـو
و فراموش شده است .لذا اموری از این قبیل که عقال آن را مأجور میدانند ،باید از جمله وکالت یا
اجیر شدن باشد ،نه نیابت.
البته این بیان از سوی شاگردان ایشان مورد نقـد واقـع شـده اسـت .یکـی از آنهـا معتقـد اسـت
وکالت و نیابت هر دو به معنای قائم مقامی و جانشینی است ،منتها وکالت در مرحلۀ انشاست ،ولـی

(س)

نیابت در مرحلۀ عمل؛ یعنی وکالت «انشای تنزیلی» است و نیابت «عمل تنزیلی» (مشکینی .)51 : 911

تحليل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبيق آن با آرای امام خمينی

الظبهر اخنالف مبهية الوكبلة و الايبةة في اعنببر العقالء ،فإنّ الوكبلة عببرة عن
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دیگری در نقد کالم امام گفته است :تفسیری که ایشان از نیابت ارائه مینمایند ،تفسیری ذوقی
است که در خارج اثری از آن دیده نمیشود .نیابت عبارت اسـت از «قیـام بـه ادای عمـل از سـوی
دیگری» و در این تعریف هیچگاه فنای شخصیت نائب در منوب عنـه رخ نمـیدهـد (سـبحانی : 121

.)113
نتیجه اینکه در حاقّ جوهر وکالت اذن وجود دارد و شاید به همین دلیل است که اکثریت قافع
حقوقدانان اسالمی ،وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمردهاند .به تعبیر انصـاری
اذن در تصرف به دیگری ،گاه بر وجه استنابت اسـت ،مثـل وکــالت و گــاه بــر وجـه تفـویو و
تولیت است مثل تولیت اوقاف (انصاری  1 5ج  .)512 :9و در یـک کـالم مـیتـوان گفـت ،حقیقـت
وکالت عبارت است از «اذن صادره از موکّل همراه با رضای وکیل به وکالت» (حسـینی حـائری 129
ج .) 31 :

2ـ1ـ )3جایگاه اذن در عقد وکالت
برخی از محققان معتقدند در عقد وکالت همچون عقود دیگری نظیر بیع ،رضایت دادن تنهـا بـرای
ایجاد و تحقق عقد الزم است ،ولی برای بقای عقد ،احتیاجی به استمرار اذن نیست .به عبارت دیگر
برای تحقق عقد رضایت و اذن حدوثاً مورد نیاز است نه بقائاً .بنابراین پـس از وقـوع عقـد وکالـت
استمرار اذن و رضایت الزم نیست به همین جهت است که اگر کسی را وکیل کند و سپس به فور
کل فراموش نماید ،تصرفات وکیل بال اشکال است.
به دیگر سخن اهلیت داشتن از شرایط اساسی انعقاد یا نفوذ قرارداد است ،ولی همین کـه عقـد
سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

واقع شود ،آثار آن به گذشته می پیوندد و از گزند انقالب وضع روانی و جسمانی متعاقدان مصـون
میماند .به همین جهت سید یزدی که از فرفداران این نظریه است در ردّ کـالم کسـانی کـه دلیـل
بطالن وکالت را در صورت جنون و موت موکّل ،انقطاع اذن و رضـایت او مـیداننـد ،مـیگویـد:
حدوث اذن در صحت وکالت کافی است و تنها علت بطالن ،اجماع و اتفاق نظر فقهاست (فبافبایی

یزدی  1 1ج .) 21 :
برخالف نظریۀ فوق برخی دیگر از حقوقدانان اسالمی عقیـده دارنـد کـه تحقـق عقـد وکالـت
حدوثاً و بقائاً منوط به وجود اذن است .به عبارت دیگر عالوه بر وقوع عقد وکالـت ،اسـتمرار ایـن
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عقد نیز وابسته به وجود رضایت و اذن است .از ایـن رو هرگـاه اذن مـؤثر در ایجـاد وکالـت زائـل
بنا بر این نظریه ،وکالت وکیل حدوثاً و بقائاً مبتنی بر اذن موکّل است؛ لذا اعمالی که وکیل بـه
نام موکّل خود انجام میدهد ،در صورتی برای موکّلا محسوب می شود که بتوان آنها را منتسـب
به او دانست و این انتساب فقط در صورتی متصور است که آنچه انجام میدهد با رضایت و اجازه
او باشد .بنابراین در صورت موت و جنون موکّل ،عقد وکالت به دلیـل از میـان رفـتن رکـن اذن و
رضایت منحل میشود .لذا اجماع فقها بر بطالن ،منطبق با قاعده و دلیل اسـت (سـبزواری  1 9ج : 1

.)211
از میان دو نظریۀ مذکور ،نظر دوم با قواعد و ادلۀ بیان شده توسط فقها سـازگارتر اسـت .مفـاد
اولی و اصلی عقد وکالت اعطای نیابت و نمایندگی است ،بدین معنی که موکّل اقدام وکیـل را در
مورد انجام اعمال حقوقی به منزلۀ اقدام خود میداند و به او اختیار میدهد که به نام و حساب خودِ
او تصرفات حقوقی انجام دهد.
لذا برخی محققین گفتهاند :وکالت از عقودی است که از هر دو فرف بالذات جایز است ،هـر
موکّل نداند (بهبهانی  115ج  .)152 :2زیرا وکالت از عقود اذنـی اسـت و عقـود اذنـی حـدوثاً و بقائـاً
متقوم به اذن می باشند و با زوال موضوع اذن با اسبابی همچون موت ،جنون و  ...قصـد نیـز از میـان
میرود (سبزواری  1 9ج  ،2 1 :2ج 211 : 1؛ شیرازی .)95 : 129
صاحب جواه

نیز در صحت وکالت ،استدامت اذن را معتبر میداند و احتمال میدهد که علت

انفساخ وکالت به موت نیز فقدان اهلیت به سبب موت باشد (نجفی  111ج .)921 :21
نتیجه اینکه وکیل نسبت به آثار اموری که انجام میدهد ،در حکم واسطه است و آنچـه عمـل
میکند ،برای موکّل محسوب میشود .لذا تعهداتی را که پذیرفته بر موکّل تحمیل میشـود و اگـر
نفعی در بین باشد برای او محاسبه میگردد .در ایـن صـورت وکیـل نمـیتوانـد بـرخالف خواسـته
منوبعنه عمل نماید.
از سوی دیگر عقد وکالت با اذن محو نیز متمایز است؛ زیرا در عقـد وکالـت قبـول شـخ
وکیل ضروری است ،چنانکه در هر عقدی ایجاب و قبول مورد نیاز اسـت .و در ایـن مسـأله فرقـی

(س)

تحليل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبيق آن با آرای امام خمينی

چند عزل وکیل باید به افالع او برسد و االّ بالاثر است؛ اما استعفای وکیل جاری میشـود هرچنـد
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میان وکالت اذنی و عقدی (چنانکه برخی چنین تقسیم کردهاند) وجود ندارد (فبافبایی یزدی  1 1ج

 3 :؛ نجفی خوانساری  919ج 99 :؛ نجمآبادی 921 : 12؛ آملی  1 9ج . )1 :
2ـ )3آرای مختلف در وضعیت حقوقی تخلف از وکالت بالعزل
اگرچه قانون مدنی بـه پیـروی از نظـر مشـهور فقهـا ،دادن وکالـت بالعـزل را مجـاز شـمرده؛ ولـی
تردیدهایی در نفوذ این شرط ،حتی در جایی که وکالت ضمن عقد الزم و به صورت نتیجه شـرط
می شود ،وجود دارد .مبنای تردید از آنجاست که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت و نمایندگی
است ،یعنی وکیل از فرف موکّل و برای او تصمیم میگیرد و هیچگاه نمیتواند برخالف خواسـته
منوب عنه عمل کند .پس جایز بودن ،مقتضای وکالت و الزمۀ فبیعـت آن اسـت .از سـوی دیگـر،
شرط کردن در عقد الزم (مانند رهن از سوی راهن) فبیعت وکالت را دگرگون نمیسازد و آن را
به عقد الزم تبدیل نمیکند ،وگرنه به موت یکی از فرفین منحل نمیشد (کاتوزیـان  913ج .)2 2 :1
به هرحال فرفداران بطالن و نفود عمل حقوقی منافی با وکالت بالعزل هر یک به نوبه خود ادلهای
را اقامه کردهاند که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم.
1ـ2ـ )3ادلة بطالن یا عدم نفوذ عمل حقوقی منافی با وکالت بالعزل
دلیل اول) شرط ،جواز اصلی وکالت را به لزوم عرَضـی تبـدیل مـیکنـد .برخـی محققـین بـر ایـن
اعتقادند که اگر عدم عزل وکیل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد الزمی قـرار داده شـود ،ایـن
شرط به سبب اینکه در زمان اشتراط محقق گردیده  -چنانکه مقتضـای شـرط نتیجـه اسـت -و نیـز
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بدان خافر که در ضمن عقد الزم است ،جواز اصلی خود را از دست میدهد و بـه شـکل عَرَضـی
الزم الوفاء میشود ،چون مشمول «المؤمنون عند شروفهم» گردیده است.
شهید اول در باب رهن میگوید :اگر در ضمن عقد رهن شرط وکالت مرتهن در فـروش مـال
مرهونه شده باشد ،اقوی این است که عقد رهن جایز میشود و لذا راهن میتواند وکیل(مرتهن) او
را عزل نماید.
اما شهید ثانی میگوید :مسأله شرط وکالت در ضمن عقد رهن با سایر مـوارد متفـاوت اسـت،
زیرا در اینجا مرتهن ضرر وارد شده از ناحیۀ تخلف شرط را نمیتواند جبـران کنـد ،مگـر بـا ضـرر
 .همچنین ر.ک( :عراقی 211 : 12؛ آملی  911ج 1 3 :2؛ فبافبایی یزدی  121ج .)192 :2
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آن است که اگر وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد رهن از سوی راهن شرط شده باشد،
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اقوای دیگر و آن فسخ عقد رهن است .و سپس نتیجه میگیرد که مقتضای امر به وفای بـه شـروط
وکالت را الزم میگرداند (شهید ثانی  1 1ج .)11 :1
لذا معتقد است« :ان جواز الوکالة بحسب اصلها الینافی لزومها بسبب عارب کشرفها فی عقـد
الزم» (شهید ثانی  1 9ج  .)25 :1بنابراین عقد وکالت به حسب ادله شروط ،حالت جواز اولیـه خـود
را به حالت لزوم ثانویه تبدیل مینماید (حسینی عاملی  1 3ج 912 :2؛ فبافبایی بیتا.)1 9 :

دلیل دوم) اگر جواز ،مقتضای ذات عقد وکالت باشد ،شرط عدم عزل میبایست شرفی بافل
و مبطل محسوب گردد ؛ زیرا این شرط خالف مقتضای ذات عقد خواهـد بـود و مـا مـیدانـیم کـه
شرط خالف مقتضای عقد بافل و مبطل است؛ چنانکه بند ماده  299ق.م بدان تصریس مینماید.
بنابراین اگر شرط عدم عزل ،خالف اذنی بودن ــ کـه مقتضـای عقـد وکالـت اسـت ـــ باشـد،
نمی توان گفت که شرط مزبور غیر صحیس ،ولی عقد اصلی صـحیس اسـت .بلکـه بطـالن شـرط در
اینگونه موارد به عقد نیز سرایت میکند و عقد را بافل میکند.
از این رو ،باید نتیجه گرفت که شرط عدم عزل ،شرفی صحیس اسـت کـه بـا قـرار گـرفتن در
دلیل سوم) عقد وکالت از بسیاری جهات به وصیت عهدی شباهت دارد؛ زیرا در این عقد نیـز
وصی به عنوان نایب به انجام خواستههای منوبٌ عنه (موصی) ،پس از فوت وی میپردازد .بنابراین
وصیت عهدی از عقود اذنی به شمار می آید و اگر بپـذیریم کـه بـا انقطـاع اذن ،عقـد مزبـور زائـل
میگردد ،این پرسا بدون پاسخ میماند که چرا با مرگ موصی همچنان عقد وصیت باقی اسـت؛
در حالی که مرگ از قطعیترین عوامل انقطاع اذن محسوب میشود
خوانساری میگوید :در وصیت نیز استنابۀ وصی از موصی تحقق مییابـد در حـالی کـه نیابـت
متعلق به مابعد موت است .پس اگر مناط جواز تصرف وکیل را اذن موکّل بدانیم و قائل شویم کـه
اذن به موت موکّل از بین میرود و وکیل قهراً منعزل میشود ،همین کالم را باید دربارۀ وصیت نیز
بپذیریم .در حالی که اجماع فقها خالف آن است (خوانساری  115ج .)952 :9
لذا مبنای استدالل در جواز تصرف در چنین عقودی نبایـد عنصـر اذن باشـد و نبایـد بـرای اذن
حدوثاً و بقائاً نقا محوری قائل شویم.

(س)

تحليل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبيق آن با آرای امام خمينی

ضمن عقدالزم ،الزم میشود.
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دلیل چهارم) دلیل دیگری که مورد تأکید بسیاری از فقها قرار گرفته ،آن است که اگـر رکـن
اصلی وکالت ،اذن باشد ،صرف عزل موکّل میبایست موجب انفساخ عقد گردد ،در حالی کـه بـر
اساس روایات و به اتفاق آرای فقهـا و حقوقـدانان تـا زمـانی کـه خبـر عـزل وکیـل بـه او نرسـیده،
تصرفات وی صحیس و اعمال حقوقی که به نیابت از موکّل انجام داده ،نافذ است .در ماده 211ق.م
میخوانیم «:تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت
به موکّل نافذ است».
امام خمینی میفرماید :انعزال وکیل به سبب عزل موکّل ،مشروط به بلوغ خبـر عـزل بـه وکیـل
است .بنابراین اگر موکّل عزل را انشاء کند ولی وکیل از آن مطلع نشود ،منعزل نیست .لذا چنانچـه
پیا از بلوغ خبر عزل ،امری را امضا کند ،عمل او نافذ است (امام خمینی  913ج و  511 :2م . )22
عمده دلیلی که در این خصوص وجود دارد روایات صحیحه است .برای نمونه در یکی از این
روایات از امام صادق(ع) نقل شده است« :من وَکّل رجالً علی امضاء أمر من األمور فـالوكبلتة ثبةنتةٌ
ابداً حتی یعلمه بالخروج منها ،کما أعلمه بالدخول فیها» (شیخ صدوق  1 9ج .)19 :9
2ـ2ـ )3نقد ادلة بطالن
نقد دلیل نخست) چنان که قائلین دلیل نخست بیان کردند میان جواز اصلی عقد و لزوم عرَضی ناشی
از شرط ،تنافی وجود ندارد؛ منتها ایـن در جـایی اسـت کـه جـواز اصـلی ناشـی از حکـم شـارع و
قانونگذار باشد .اما اگر جواز ،مقتضای ذات عقد باشـد چنـین توییـر و تبـدلی بـا ذات عقـد متنـافی
است؛ زیرا امر ذاتی قابلیت تبدل ندارد مگر اینکه ماهیت شیء متبدل گـردد .بنـابراین در مـواردی
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نظیر عقد وکالت توییر جواز که از ذاتیات عقد وکالت است ،جز بـا توییـر ماهیـت وکالـت محقـق
نخواهد شد.
به تعبیر کاتوزیان ،سلطهای را که نتوان از نایب گرفت و همانند «حق» از او به ورثه منتقل شود،
دیگر نمی توان نیابتِ مبتنـی بـر اذن دانسـت .و در ایـن صـورت عقـدی کـه چنـین اثـری بگـذارد،
«وکالت» به معنای اصطالحی خود نیست و باید آن را نوعی «ایجاد حق» تلقی کـرد (کاتوزیـان 913

ج .)2 9 :1
 .همچنـین ر.ک( :ابـن زهـره 223 : 1 1؛ بیهقـی کیـدری 921 : 1 2؛ آل کاشـف الوطـاء  953ج 92 :2؛ مرعشــی
نجفی  1 5ج .)191 :2
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مقاله

نقد دلیل دوم) در پاسخ به اشکالی که در دلیل دوم بیان شد ،باید گفت که میان «وکالت بدون
باشد که وکیل حتی در صورت مخالفت و مأذون نبودن و عدم رضایت موکّل ،همچنان در سـمَت
وکالت خود باقی بماند ،این شرط خـالف مقتضـای ذات عقـد وکالـت اسـت و نظیـر شـرط عـدم
مالکیت در ضمن عقد بیع است .اما اگر مفاد شرط ،وکیـل بـودن بـدون عـزل باشـد ،نتیجـه چنـین
شرفی هیچ منافاتی با عقد وکالـت نـدارد و خـالف مقتضـای عقـد محسـوب نمـیگـردد .در ایـن
صورت وقتی موکّل خالف شرط عمل نماید ،وکیل میتواند از آثار خیار تخلف شرط بهره ببـرد،
ولی از وکالت برکنار شود.
امکان برهم زدن وکالت را نباید مقتضا و جوهر وکالت دانست و هیچ مانعی ندارد که در نتیجۀ
پیمان بین موکّل و وکیل ،اختیار آنان محدود شود یا از بین برود (کاتوزیـان  913ج  .)212 :1هر چنـد
باید گفت وکالت ،مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است و وکیل از فـرف موکّـل و بـرای او تصـمیم
میگیرد و هیچگاه نمیتواند بر خالف خواستۀ منوب عنه عمل کند (کاتوزیان  913ج .)2 2 :1
بنابراین با وجود غیرنافذ بودن شرط ،عق ِد مشـروط فیـه صـحیس اسـت و بطـالن شـرط موجـب
نقد دلیل سوم) نقضی که در دلیل سوم مورد استناد قرار گرفته ،مبتنی بر این است کـه بپـذیریم
عقد وصیت استنابۀ در تصرف پس از مرگ است .در حـالی کـه درسـتتـر آن اسـت کـه ماهیـت
وصیت استنابه نیست ،بلکه حقیقت آن احداث والیت در تصرف است .شهید ثـانی پـس از اینکـه
تعریف وکالت به «استنابه در تصرف» را نقل میکند ،میگوید :با قید «استنابه» وصـیتِ در تصـرف
خارج میگردد؛ زیرا وصیت «احداث والیت است ،نه اسـتنابه» (شـهید ثـانی  1 1ج 921 :1؛  1 9ج :5

291؛ نجفی  111ج .)911 :21
مراغی در بیانی شیوا مسأله را چنین تحلیل مینماید :فرق تسلط شخ

توسط دیگری بر مال،

برسه نحو قابل تصور است :نخست ،فریق اذن است که با انشای ولـی در ضـمن یکـی از عقـود یـا
ایقاعات حاصل میشود .متصرف به وسیله این اذن به ولیّ اصلی استناد میکنـد و تصـرفاتا قـائم
مقام تصرفات او و به نیابت وی میگردد .از لوازم این فرب آن است که نایب به عـزل منـوبعنـه
منعزل میشود و این قسم را نیابت مینامند .فریق دیگر ،حدوث والیت برای متصرف به جعل ولی

(س)

است .به این معنی که تصرف او مستند به جعل ولی است و هیچ تصـرف واقعـی و ظـاهری جـز بـا
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بطالن عقد نمیشود.
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جعل او ندارد .بنابراین تصریس ولیّ اصلی موجب حدوث والیت و امارت برای متصرف میشود و
مسلّط بر تصرف می گردد ،هر چند ولی اصلی از اهلیت خارج شود .و فریق سوم ،بیان حکم شرع
مبنی بر تسلیط است؛ یعنی با بیان حکم ،واقع منکشف میشود (مراغی  1 1ج .)1 :2
بنابراین هر نوع توان تصرف در مال دیگری ،به معنای ایـن نیسـت کـه تصـرف مسـتند بـه اذن
شخ

و به نحو نیابت است .بلکه گاهی تصرف ناشی از والیت است ،چنانکه در وصـیت عهـدی

مالحظه میشود.
نقد دلیل چهارم) در پاسخ به نقو دیگری که در دلیل چهارم مطر گردید ،به نظـر مـیرسـد
که روایات وارده در این موضوع بیشتر بیان کننده یک حکم ثـانوی اسـت کـه بـرای پیشـگیری از
ورود ضرر به وکیل و لحاظ مصلحت او و اشخاص ثالث صادر شده است.
نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معامالت سـازگار بـه نظـر نمـیرسـد و
حکم ثانوی است که در نتیجه اِعمال قاعده الضرر در رابطه وکیل و موکّل اجرا میشود (کاتوزیـان

 913ج .)92 :1
از جمع میان مواد  213 ،211و  211ق.م نیز میتوان چنـین اسـتظهار نمـود کـه نظـر قانونگـذار
انحالل عقد وکالت بر اثر عزل بوده است ،ولی اعمال وکیل را تا وصول خبر عزل ،نسبت به موکّل
نافذ اعالم میکند .و این همان وکالتی است که برخی حقوقدانان آن را «وکالت ظاهری» نامیدهاند
(کاتوزیان  913ج .) 91 :1
به دلیل استثنایی بودن حکم نفوذ اعمال وکیل پیا از آگاهی از عـزل ،اکثـر فقهـا تعمـیم ایـن
حکم را بر موارد مشابه مانند عدم آگاهی وکیل از فوت یا جنون موکّل نپذیرفتـهانـد (حسـینی عـاملی
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 1 3ج 231 :2؛ شهید ثانی  1 1ج 911 :1؛ امامی بیتا ج  )293 :2و مستند حکم استثنایی را تعبد نسبت بـه
اجماع و روایات دانستهاند.
در مجموع آنچه درباره این موارد استثنایی می توان گفت ،آن است که گاهی شارع به حسـب
مصالحی با وجود عدم تراضی ،آثار یک قرارداد را نافذ میداند (سعادت مصطفوی  .)212 : 919چنـین
قراردادهایی را عقود حکمی می نامند؛ یعنی عقودی که بدون وجود واقعی آنها ،احکام و آثار آنها
جاری میشود؛ همچون کفالتِ قهری که بدون عقد و قرارداد ایجاد میشود (ماده 115ق.م) (شـهید

ثانی  1 1ج  51 :1؛ نجفی  111ج .) 31 :22
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مقاله

نتیجه آنچه تا کنون بیان شد ،آن است که وکالت مبتنی بـر اذن و اعطـای نیابـت اسـت ،یعنـی
عمل کند .پس جایز بودن ،مقتضای وکالت و الزمۀ فبیعت آن است .از سوی دیگر ،شرط کـردن
وکالت در عقد الزم ،فبیعت وکالت را دگرگون نمیسازد و آن را به عقد الزم تبدیل نمیکند در
غیر اینصورت به موت یکی از فرفین منحل نمیشد .وقتی وکالت ضمن عقد الزم شرط میشـود،
اگر موکّل وکیل را عزل کند ،ارادۀ او مؤثر است و نیابت وکیل از بین میرود .ولی چون از شـرط
ضمن عقد تخلف شده است ،مشروطٌله میتواند عقد اصلی را نیز بر هم زند .در واقع شرط وکالت
در عقد الزم بدون اینکه حتی عزل موکّل را از میـان ببـرد ،او را متعهـد مـیسـازد کـه از ایـن حـق
استفاده نکند .پس اگر با اِعمال حق خویا پیمان شکنی کند ،فرف دیگـر نیـز بـه مقتضـای خیـار
تخلف شرط ،مجاز می شود تـا آن را بـر هـم زنـد و در صـورت ورود خسـارت ،جبـران آن را نیـز
بخواهد.
انعکاس همین تفکر ،در فتاوای فقهای معاصر قابل توجه است .اراکی در پاسخ استفتایی درباره
وکالت بالعزل میگوید« :عزل وکیل حرام است و خالف شرط ،ولی پس از عزل منعزل میشـود.
قابل عزل مشروط کنیم» (اراکی .)522 : 91
همچنین گلپایگانی در پاسخ به پرسا مشابهی چنین فتوا میدهد« :وکالت از عقود جایز است
و اشتراط عدم عزل وکیل در ضمن عقد الزم ،آن را الزم نمیگرداند .نهایت امر وجوب وفـای بـه
شرط به عنوان حکم تکلیفی بر عهده اوست» (گلپایگانی  2 : 1 9؛  1 1ج .)55 :9
3ـ )3بررسی وکالت بالعزل در حقوق خارجی
در حقوق خارجی نیز رویکردهای متفاوتی به وکالت بالعزل از جهت لزوم وفا به آن یا عدم لـزوم
دیده میشود .این تفاوت آرا و نظرات حتی در میـان کشـورهای عربـی و اسـالمی ،کـه عمومـاً در

مسائل حقوقی رویکرد یکسان و هماهنگی دارند ،نیـز دیـده مـیشـود .مـاده  52مجلةا االحکاة ا
میگوید:
موکّل میتواند وکیل خود را از وکالت عزل کند ،اما هرگاه حق دیگری به

(س)

آن تعلق گرفته باشد ،نمیتواند او را عزل نماید .مانند اینکه بدهکاری مال

تحليل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبيق آن با آرای امام خمينی

چون وکالت از عقود اذنی است و از حقیقت خود خارج نمی شود ،ولو آن را به شـرط نتیجـۀ غیـر
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خود را رهن دهد و هنگام عقد رهن یا پس از آن ،دیگری را وکیل فروش
عین مرهونه در پایان مدت دین بکند ،موکّل (راهن) حق عزل وکیل را
بدون رضایت مرتهن ندارد.

در ماده  1 5ق .م مصر حق عزل وکیل را مقید به این شرط نموده اسـت کـه اوالً موکّـل عـذر
موجه داشته باشد و ثانیاً وکیل را در زمان مناسب عزل نماید .ولی در هر حال موکّل موظف اسـت
زیانهای وارد به وکیل را جبران کند .همچنین در بند دوم همین ماده مقرر میدارد که اگر وکالت
به نفع وکیل یا شخ

ثالثی باشد؛ عزل وکیل یا محدود نمودن اختیارات ولی تنها با رضایت ذینفع

ممکن خواهد بود.
سهنوری در نقد ماده مزبور میگوید :جواز عزل یـک قاعـدۀ مـرتبط بـا نظـم عمـومی اسـت و
تراضی بر خالف آن صحیس نمیباشد و ب ه همین دلیل شرط بقای وکالت تا زمانی که وکیل مـورد
وکالت را به پایان برساند ،درست نیست .و موکّل علیرغم وجود چنین شـرفی مـیتوانـد پـیا از
اتمام عمل ،او را عزل کند؛ زیرا تراضی بر خالف آن با آزادی موکّل منافات دارد.
با وجود این ،ماده  1 5محدودیتهایی را ایجاد کرده است .به خصوص در بند دوم این مـاده،
حق عزل موکّل نادیده گرفته شده؛ زیرا اگر وکالت به نفع وکیل یا ثالثی باشد ،موکّل نمیتواند او
را عزل کند و در صورت عزل نیز وکالت ،معتبر باقی میماند .در صورتی که وکالت اگـر بـا اجـر
بود ،حسب بند ماده مذکور ،موکّل میتوانست وکیل را در وقت مناسب و بـا عـذر موجـه عـزل
کند و در غیر این صورت خسارات او را جبران مینمود (سنهوری  331ج .)221 :1
ماده  311ق .م عراق نیز شباهت فراوانی به قانون مصر دارد ،با ایـن تفـاوت کـه درصـدر قـانون
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مقرر میدارد« :موکّل میتواند هرگاه که اراده نماید وکیل را عزل کند یـا اختیـارات او را محـدود
نماید ...و هر گونه تراضی بر خالف آن معتبر نیست».
مواد  21ق.م سوریه 1 5 ،ق.م لیبی و مواد  1 1تا  122ق.م لبنان نیـز تعـابیر مشـابهی دارنـد و
عدم تعلق حق دیگری یا حق وکیل را در جواز عزل مورد تأکید قرار میدهند.
در مرور این مواد قانونی تأثیر ماده  52المجله را بـر قـوانین مزبـور مـیتـوان مشـاهده نمـود.
شارحین المجله در ذیل ماده مذکور ،حکم این ماده را مستند به آرای فقهای عامه دانستهاند .فقهای
حنفی ،مالکی و شافعی وکالت را در مواردی غیر قابل فسخ میداننـد و معتقدنـد علـت الزم شـدن
وکالت در این موارد ،تعلق حق دیگری است (رستم باز لبنانی 122 : 112؛ حیدر  1ج .)251 :9
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مقاله

در حقوق فرانسه ،امکان فسخ وکالت را از قواعد مربـوط بـه نظـم عمـومی نمـیداننـد .برخـی
ضمن عقد دیگری شرط میشود و از آن کسب لزوم میکند ،مانند شرط وکالت ضمن عقد بیمـه.
برخی از نویسندگان و دادگاهها عزل موکّل را بیاثر دانستهاند و اعتقاد دارند که شـرط عـدم عـزل
باعث ادامه وکالت بدون رضای موکّل میشود و اعمالی که وکیل به استناد آن انجام میدهـد ،در
برابر موکّل قابل استناد است .ولی جمعی دیگر معتقدند ،ادامه و نفوذ اعمـال وکیـل موجـب سـلب
آزادی حقوقی موکّل است و نمیتوان پذیرفت که وکیل نماینده کسی باشد که از او سلب اعتماد
کردهاست (کاتوزیان  913ج 2 1 :1؛ امیری قائم مقام  952ج .) 21 :2
بر اساس بند اول ماده  91قانون تعهدات سویس ،موکّل می تواند در هر شرایطی وکیل را عـزل
کند و اختیاراتی که به او داده است ،پس بگیرد و فسخ موکّل به محو اعالم و به فـور یکجانبـه،
رابطه نمایندگی را قطع می کند ،حتی در بند دوم این ماده تصریس شده است که صرف نظر کـردن
موکّل از حق عزل (هرچند به صورت شرط الزم) بافل است؛ زیرا حق عزل در حقوق ایـن کشـور
از قواعد مربوط به نظم عمومی است و با تراضی ساقط نمیشود ،اما اگـر موکّـل بـر خـالف تعهـد
در مقابل ،قانون مدنی آلمان درماده  21ق.م اعطای وکالت بدون حق عزل را در موارد خاص
مجاز شمرده است .در حقوق آلمان ثمرۀ شرط وکالت در قرارداد الزم تنها ایجاد مسـئولیت مـدنی
در قبال اجرای حق عزل نیست ،بلکه آن را بی اثر میسازد و اعمالی را که وکیل پس از عزل انجام
میدهد ،درباره موکّل نافذ میکند (واحدی .)2 : 911
در برخی کشورهای نظام حقوقی کامن لو ،یکی از موارد غیر قابل فسخ بودن وکالت آن است
که در ضمن عقد وکالت به غیر قابل فسخ بودن آن تصریس شود (قاسمزاده .) 1 : 915

نتیجهگیری
اوالً :در مورد قراردادها و تصرفات حقوقی معارب و منافی با شرط ضمن عقد ،سه نظریه صـحت،
بطالن و عدم نفوذ مطر شده است .هر یک از این سه نظریه فرفداران بزرگـی دارد کـه در تأییـد
رأی خویا ادلۀ استواری را اقامه نمودهاند .اما پیا از اینکه تخلف از شـرط عـدم عـزل وکیـل را
مشمول حکم کلی قرادادهای معارب با شرط قلمداد کنیم ،ابتدا باید ماهیت وکالت بالعزل مـورد

(س)

تحليل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبيق آن با آرای امام خمينی

خویا وکیل را عزل کند؛ زیانهای ناشی از عزل را باید جبران نماید.
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دقتهای فقهی وحقوقی قرار گیرد تا پس از آشکار شدن موضوع ،آنگاه حکم آن مـورد مداقـه و
تحلیل واقع شود.
ثانیاً :از آنجا که در عقد اذنی ای همچون وکالت ،جوهر عقد مبتنی بـر اذن و اعطـای نیابـت ،و
جایز بودن الزمـۀ فبیعـت آن اسـت و شـرط کـردن وکالـت در عقـ ِد الزم ،فبیعـت آن را منقلـب
نمیکند؛ لذا اگر موکّل وکیل را عزل کند ،ارادۀ او مؤثر است و نیابت وکیل از میـان مـیرود .هـر
چند به دلیل تخلف از شرط ،فرف دیگر نیز میتواند ــ به عنوان ضمانت اجرا ــ عقد اصـلی را بـر
هم زند و در صورت ورود خسارت ،جبران آن را بخواهد.
ثالثاً  :فرفداران نظریه بطالن یا عدم نفوذ تصرفات حقوقی منافی با شرطِ عدم عزل وکیل ،برای
اثبات نظر خود چهار دلیل اقامه کردهاند که با تحلیل و نقد موشکافانه ،همگی آن دالیل قابل پاسخ
میباشند .در نتیجه ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم عزل وکیل نمیتواند ابطال قرارداد معارب
یا تصرف حقوقی منافی با شرط مزبور باشد.
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ـ

بهبهانی ،سیدعلی 115( .ق) الفوائد العلیه ،اهواز :کتابخانه دارالعلم.

ـ

بیهقی کیدری ،قطب الدین محمد 1 2( .ق) إصباح الشیعه ،قم :مؤسسه امام صادق .

ـ

جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ) 911( .مبسوط در ت مینولوژي حقوقی ،تهران :گنج دانا.

ـ

حسینی حائری ،سیدمحمدکاظم 129( .ق) فقه العقود ،قم :مجمع اندیشه اسالمی.

ـ

حسینی عاملی ،سید جواد 1 3( .ق) مفتاح الک امه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.

ـ

حیدر ،علی 1 ( .ق) درر االحکام – ش ح مجل االحکام ،بیروت :دارالکتب العلمیه.

ـ

خمینی ،سید مصطفی .الف ( 1 1ق) کتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .

مقاله

ـــــــــــــــــ  ) 912( .البیع (تق ی ات قدی ي) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ و نشر

111

(ع)

(س)

ـ

ـــــــــــــــــ  .ب ( 1 1ق) الخیارات ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .

ـ

خوانساری ،سیداحمد 115( .ق) جامع المدارک ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.

ـ

خویی ،سیدابوالقاسم 1 1( .ق) موسوعۀ االمام خویی ،مؤسسه احیاء آثار االمام الخویی.

ـ

رستم باز لبنانی ،سلیم 112( .ق) ش ح المجله ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.

( س)

ـ

سبزواری ،سید عبداألعلی 1 9( .ق) مهذب األحکام ،قم :مؤسسه المنار.

ـ

سعادت مصطفوی ،سیدمصطفی( .زمستان « ) 919بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بالعزل» ،مجله

رهنمون ،سال سوم ،ش .
ـ

سنهوری ،عبدالرزاق احمد 331( .م) الوسیط ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.

ـ

شاهرودی ،سیدمحمود و دیگران 129( .ق) موسوع الفقه االسالمی ،قم :مؤسسه دایرة المعارف فقه
اسالمی.

ـ

ـــــــــــــــــ  1 9( .ق) مسالک األفهام ،قم :مؤسسۀ المعارف االسالمیه.

ـ

شیخ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه 1 9( .ق) من الیحض الفقیه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.

ـ

شیرازی ،کاظم 129( .ق) ش ح الع وۀ الوثقی ،نجف  :مؤسسه کاشف الوطاء.

ـ

فبافبایی یزدی ،سیدمحمدکاظم 121( .ق) الع وۀ الوثقی مع التعلیقات ،قم :انتشارات مدرسه امام علی .

ـ

ـــــــــــــــــ  1 1( .ق) تکلمه الع وۀ الوثقی ،قم :مكنبة الداوری.

ـ

فبافبایی ،سیدمحمد بن علی (سید مجاهد)( .بیتا) المناهل ،قم :مؤسسه آل البیت(ع).

(ع)

(س)

ـ

شهید ثانی ،زین الدین بن علی 1 1( .ق) اللروض االلبهی  ،قم :کتابفروشی داوری.

تحليل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبيق آن با آرای امام خمينی

ـ

سبحانی ،جعفر 121( .ق) المواهب ،قم :مؤسسه امام صادق .

(ع)

111
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ـ

فبافبایی ،سید علی بن محمدعلی 1 1( .ق) ریاض المسائل ،قم :مؤسسه آل البیت.

ـ

عراقی ،ضیاء الدین 12 ( .ق) حاشی المکاسب ،قم :انتشارات غفور.

ـ

عالمه حلی ،حسن بن یوسف 1 1( .ق) تذک ۀ الفقهاء ،قم :مؤسسه آل البیت .

ـ

فاضل آبی ،حسن 1 1( .ق) کشف ال موز ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.

ـ

فخرالمحققین ،محمد بن حسن 911( .ق) ایضاح الفوائد ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.

ـ

قاسم زاده ،سید مرتضی( .پاییز « ) 915وکالت بدون فسخ» ،مجله دیدگاههاي حقوقی ،ش .9

ـ

کاتوزیان ،ناصر ) 913( .عقود معین ،تهران :شرکت سهامی انتشار.

ـ

ـــــــــــــــــ  ) 911( .قواعد عمومی ق اردادها ،تهران :شرکت سهامی انتشار.

ـ

گلپایگانی ،سیدمحمدرضا 1 9( .ق) ارشاد السائل ،بیروت :دار الصفوه.

ـ

ـــــــــــــــــ  1 1( .ق) مجمع المسائل ،بیروت :دار الصفوه.

ـ

مامقانی ،محمدحسن 9 2( .ق) غای آالمال ،قم :مجمع الذخائر االسالمیه.

ـ

محقق حلّی ،احمدبن محمد بن فهد 111( .ق) المهذب البارع ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.

ـ

ـــــــــــــــــ  111( .ق) ش ایع االسالم ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.

ـ

محقق داماد ،سیدمصطفی ) 911( .نظ یه عمومی ش وط و التزامات در حقوق اسالمی ،تهران :مرکز نشر

(ع)

علوم اسالمی.
ـ

محقق کرکی ،علی بن حسن 113( .ق) ال سائل الک کی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.

ـ

مراغی ،سید عبدالفتا  1 1( .ق) العناوین الفقیهه ،قم :دفترانتشارات اسالمی.

ـ

مرعشی نجفی ،سیدشهاب الدین 1 5( .ق) القصاص ،قم :انتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشی.

ـ

مشکینی ،علی ) 911( .مصطلحات الفقه ،بی جا ،بینا.

ـ

موسوی بجنوری ،سید میرزا حسن 1 3( .ق) القواعد الفقهیه ،قم :نشرالهادی.

ـ

نجفی ،محمدحسن 111( .ق) جواه الکالم ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.

ـ

نجفی خوانساری ،موسی 919( .ق) منی الطالب( ،ابحاث االستاذ االعظم المیرزا النایینی) ،تهران :المكنبة

سال پانزدهم/شماره پنجاه و هشت/بهار 9312

المحمدیه.
ـ

نجمآبادی ،ابوالفضل 12 ( .ق) ال سائل الفقهیه :من تق ی ات بحث العلمین اآلیتین النائینی و الع اقی قدس
(ع)

س هما ،قم :مؤسسه معارف اسالمی امام رضا .
ـ

نراقی ،مولی احمد 122( .ق) رسائل و مسائل ،قم :کنگره نراقیین.

ـ

همدانی ،رضا 1 2( .ق) مصباح الفقیه ،قم :مؤسسة الجعفریه الحیاء التراث و مؤسسه النشر االسالمی.

ـ

واحدی ،جواد ) 911( .ت جمه قانون تعهدات سویس ،تهران :نشر میزان.

