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چکیده
امروزه به علت پیشرفت علم و تکنولوژی و وقوع مسائل فراوان استفاده از تخصص افراد متخصص افزایش پیدا کرده است ،عالوه
بر آن پیچیدگی های مسائل روزمره در جامعه به کارگیری افراد دیگر به نیابت اهمیت وکالت را بیش از پیش ملموس کرده
است .در این میان موجب بروز اختالفات نیز در ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت شده است ،با این اوصاف بررسی ماهیت و
قلمرو موضوعی وکالت ضروری به نظر می رسد .وکالت عبارت است از استنابه و به بیان عرفی کسی را نایب و نماینده قرار دادن
است و در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت اختالف نظر وجود دارد و این اختالف نظر در اثر آن بیشتر خودش را نشان می
دهد .به بیان دیگر در صورت عقد بودن یا ایقاع بودن اثر متفاوتی در ابعاد حقوقی آن خواهد داشت ،همچنین قلمرو موضوعی
نیز می توانددیگر آن را از قالب ها و پدیده های حقوقی دیگر مانند نمایندگی و قائم مقامی و امثال آن ها متمایز خواهد
ساخت .در مقاله حاضر این موضوعات به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از مقاالت و کتابهای حقوقی به روش کتابخانه ای
بررسی شده است.
واژههای کلیدی :وکالت ،ماهیت  ،عمل حقوقی ،عمل مادی
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مقدمه
وکالت موضوعی است که از دیرباز مورد توجه جامعه قرار گرفته است .به طوری که در همه ادیان از جمله دین اسالم نه به
شکل امروزی بلکه به شکل سنتی و اولیه وجود داشته است .طوری که امام علی علیه السالم برادر خود عقیل را وکیل خود قرار
داده است .با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی و ارتقاء سطح علمی جامعه کم کم وکالت به حالت امروزی درآمده است،
به گونه ای که هم اکنون به علم تخصصی تبدیل شده است و امروزه وکالت حاوی مقررات خاص بوده و با تصویب قانون در
کشور ها مثل کشور ایران که بخشی از قانون مدنی را به بیان مسائل مربوط به وکالت اختصاص داده شده است ،یا اینکه قانون
مستقلی برای آن تصویب کرده اند و آنچه مهم است این است که وکالت یک نوع پدیده و موضوع جدانشدنی از بشریت می
باشد همواره انسان ها در امورات خود به وکیل و نایب نیازمند هستند و روز به روز به دلیل پیچیدگی و مسائل روزمره
نیازمندی به نیابت بیشتر خود را نشان میدهد .بنابراین دانستن مسائل وکالت از جمله ماهیت و قلمرو موضوعی آن الزم و
ضروری است و این ضرورت ایجاب میکند که با فهم و درک این موضوع از اشتباهات پیشگیری شود و آگاهی از مسائل آن در
نهایت باعث پیشرفت بشریت بوده و اعتبار آن را روزبهروز دوچندان خواهد نمود .در کتب حقوقی و فقهی بحث های زیادی در
مورد وکالت شده است و به نظر می رسد در تدوین بحث وکالت در قانون مدنی منابع معتبر فقهی مد نظر قانونگذار بوده است
و در تدوین مواد مربوط به آن از فقه تبعیت شده است .بحث وکالت در فقه با التفات به منابع معتبر بحث مهمی به شمار
میرود و فقها در خصوص ماهیت آن مبنی بر عقد یا ایقاع اختالف نظر دارند ،همچنین قلمرو موضوعی وکالت را عمل مادی یا
حقوقی میدانند در این مقاله به بررسی ماهیت وکالت و قلمرو موضوعی وکالت پرداخته شده است.
عقد وکالت
در این قسمت ابتدا به توضیح معنی لغوی و اصطالحی عقد وکالت و سپس در ادامه به ماهیت آن خواهیم پرداخت.
معنی لغوی عقد وکالت
وکالت در لغت به معنای اجرای کاری از جانب کسی  ،نیابت  ،خالفت  ،جانشینی است [  ]5و تفویض و واگذاری کاری به کسی
و اعتماد کردن به او [  ] 2و در اصطالح حقوقی عبارت است از عقدی که به موجب آن  ،شخص به دیگری اختیار انجام عملی
را که به نام و به نفع خود می دهد وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل می نامند  ] 3 [ .و منظور از وکالت در
دعاوی ،تفویض اختیار به شخص برای رجوع به دادگاه و دفاع از حق با تمامی مقدمات و مستلزمات آن است ] 4 [ .وکالت به
موجب ماده  111قانون مدنی عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
از این تعریف و مواد قانونی نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد.
در مادۀ  172قانون مدنی ،مبتنی بر فقه امامیه آمده است«وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر
اینکه صریحاً یا به داللت قراین ،وکیل در توکیل باشد» .این ماده وکالت در توکیل را به عنوان استثناء مطرح نموده و جواز آن
را منوط به اذن صریح موکل یا داللت قرائن کرده است .منظور از وکالت در توکیل این است که وکیل حق اعطای وکالت به
دیگری داشته باشد .در فرض توکیل به غیر ،تعیین جایگاه وکیل دوم و آثار آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.اینکه وکیل
دوم در عرض وکیل اول قرار گرفته یا در طول او باشد ،آثار متفاوتی به دنبال خواهد داشت .پس از توکیل به غیر ،اختیارات
هریک از وکال نیز میتواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .در این حالت میتوان قائل به وجود حق توکیل برای وکیل دوم یا
حق اعطای وکالت بالعزل برای وکیل اول شد یا اختیارات ویژهای را برای وکیل اول در فرض توکیل به وکیل دادگستری در
نظر گرفت ،یا بالعکس قائل به وجود چنین اختیاراتی برای وکال نشد .
معنی اصطالحی عقد وکالت
ماده ی  111ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند  « :وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر
را برای انجام امری نائب خود می نماید » .و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت ،اعطای اذن و
نیابت است .ماده ی  111ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف می شوند .عناصر عقد
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وکالت امور ذیل است :کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند .تصرف در این عنصر اعم است از :تصرف
ناقل مال مانند بیع و اجاره و تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود و تصرف اداری برای
اصالح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه .به همین رو در تعریف آن گفته اند :الودیعه استنابه فی الحفظ .این نیابت
برای زمان حیات است نه بعد از ممات .پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد .مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود
معینه باشد .پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد .مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد .مورد وکالت
باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال
غیرمنقول دهند .استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل .بعضی از نویسندگان حقوقی در
تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که :در نتیجه ی عقد وکالت ،وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر
حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد ] 1 [ .وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی
را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا
دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد] 1 [ .و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که :وکالت از
عقود امضایی است که پیش از شریعت اسالم نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء
کرده است .و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که
تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد .وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود
را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد ] 7 [ .وکالت نیابت دادن برای
تصرف در امری از امور در زمان حیات است ] 8 [ .وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند [  ] 9بنابراین ،از تعاریف فوق به
دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت ،اعطای نیابت در تصرف است .ممکن است از ظاهر ماده ی 111
ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی
باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی .ولی به
نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی .و با توجه به ماده  112ق.م « وکالت باید در امری داده
شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد .وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد » .که تنها ناظر
به اعمال حقوقی است .زیرا اهلیت برای انجام عمل حقوقی است نه اعمال مادی .درفقه ،فقهای امامیه در مورد اینکه موضوع
وکالت شامل اعمال حقوقی است یا مادی تصریح نکرده اند ولی با توجه به تعریف مشهور فقها که عقد وکالت را استنابه در
تصرف می دانند چنین استنباط می شود که موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی می شود .
تعریف فقهی عقد وکالت
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد .به بیان دیگر،
«وکالت» آن است که انسان کارى را که مى تواند در آن دخالت کند ،به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا
کسى را وکیل کند که خانۀ او را بفروشد ،یا زنى را براى او عقد نماید.
وکالت مطلق
طبق مادۀ  110ق.م «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» ما نمی توانیم
واژه مطلق را تفسیر موسع کنیم و شامل تمام امور موکل بدانیم چون شخص نمی تواند تمام امور خود را به دیگری وکالت دهد
و اگر این کار را بکند طبق ماده  919این سلب حقوق مدنی به طور کلی است و باطل است و ما باید این را مربوط به اداره
اموال بدانیم چون وکالت در مسائل مالی نیز دو گونه است یکی اداره اموال و دیگری تصرف در امور مالی شخص است زیرا ماده
 115ق.م می گوید«:در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود» و بنابراین اداره شامل
تصرف نمی باشد ] 50 [ .وکالت ممکن است مطلق باشد چنانکه کسی بگوید از امروز وکیل در ادارۀ اموال من هستی در این
صورت وکیل مزبور می تواند امور مربوط به اداره کردن اموال موکل را تصدی نماید و هر امری که الزمۀ اداره اموال موکل است
وکیل باید انجام دهد .منظور از اداره اموال نگهداری و حفاظت و گرفتن مال اجاره و مطالبات است ]55[ .قانون مدنی در ماده
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 110می گوید « :وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باد یا مقید و برای امر یا امور خاص» در صورت
وکالت در مورد خاص تردیدی وجود ندارد اما نسبت به وکالت عام و بدون قید و شرط مورد تردید است .شیخ طوسی و اکثر
فقهای عامه آن را نپذیرفته اند ،زیرا اگر کسی به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطی انجام همه امور خود را به دیگری واگذار
نماید در معرض ضرری نامتعارف و ضرری بزرگ قرار می گیرد چرا که وکیل با داشتن چنین اختیاری می تواند اموال موکل را
ببخشد و زنش را طالق دهد و یا حیوان اور را در بیابان رها سازد و یا برای او زنی به مهر گزاف اختیار نماید .اینها اموری
ال آن را بپذیرند و جامعه نیز نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد بنابراین وکالت تنها در موارد خاصی قابل
نیستند که عق ً
پذیرش است نه به نحو اطالق و عموم .در مقابل این قول مشهور از فقهای امامیه وکالت به نحو مطلق را پذیرفته اند و ایراد فوق
را با توجه به شرایطی که برای عمل موکل مطرح است مردود می دانند زیرا یکی از شرایط صحت و نفوذ عمل وکیل توجه به
مصلحت موکل است .یعنی اگر وکیل عملی را بدون در نظر گرفتن غبطه و مصلحت موکل انجام دهد موکل ملزم به آثار آن
نمی باشد .بنابراین مواردی که برای موکل مستلزم ضرر نامتعارف و یا غرر باشد اعمال وکیل رأساً از درجه اعتبار ساقط است و
احیاناً اگر وکیل در راستای وکالت خود برای موکل ایجاد ضرر نماید مسئول است .قانون مدنی در ماده  110از نظر مشهور
فقهای امامیه تبعیت کرده است لذا وکالت را به دو قسم مطلق و مفید تقسیم نمود .و هر دو را نیز پذیرفته است [  ] 52موضوع
عقد وکالت باید معلوم باشد .این امر از شرایط اساسی صحت معامالت است بنابراین باید تصرفاتی که به وکیل واگذار می شود
تا حدودی که منشأ اختالف بعدی و یا سوء استفاده شود در حین تفویض وکالت معین گردد به همین جهت پاره ای از فقها
معتقدند که اگر شخصی به دیگری بگوید تو را در همه چیز خود و یا در هر تصرفی که برای من جایز است وکیل خود ساختم
چنین وکالتی صحیح نیست زیرا این نوع از وکالت اوالً غرر و جهالت وجود دارد و ثانیاً برای موکل مخاطره آمیز است و ممکن
است اقداماتی توسط وکیل صورت گیرد که به مصلحت شخص موکل نباشد و ماده  110بیان می دارد وکالت ممکن است
مطلق و یا مفید باشد و در ماده  115قلمرو اختیار وکیل را مشخص می کند «در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به
اداره کردن اموال موکل خواهد بود» بنابراین در وکالت مطلق وکیل حق تصرفات مهم از قبیل نقل و انتقال را در اموال موکل
ندارد و منحصراً باید اقداماتی را انجام دهد که اداره اموال موکل است .مثل حفظ کردن و ودیعه گذاردن و انجام تعمیرات
ضروری ،اجاره غیر منقول موکل و وصول اجاره بها و هر نوع کاری که برای انتفاع و اداره اموال موکل ضرورت دارد .در مجموع
می توان گفت که موضوع وکالت باید معلوم باشد و این از شرایط اساسی صحت معامالت است ولی در عین حال باید اضافه کرد
که عقد وکالت مبتنی بر مسامحه است و الزم نیست موضوع وکالت در حد مبیع در عقد بیع از هر جهت معلوم و مشخص باشد
بلکه تصمیم گیری در بسیاری از امور به وکیل واگذار می شود ] 53 [ .با توجه به مباحث ارائه شده باید وکالت مطلق را تفسیر
کرد و باید آن را تفسیر محدود کرد و هر جا که شبهه ای باشد اصل عدم نیابت است و وکالت مطلق ناظر به اداره اموال است
نه تصرف] 54 [ .
نظرات فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت وکالت
در ذیل ماهیت وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن در حقوق ایران و فقه مورد بررسی قرار می دهیم.
نظرات حقوقی
قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را عقد دانسته است .اگر چه در ماده  111ق.م « وکالت عقدی است که به
موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید » .فقط به اراده موکل اشاره شده است ولی با
توجه به ماده  117ق.م « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است ».عقد بودن وکالت را مورد اشاره قرار داده است .و در عقد
وکالت نیازی نیست که ایجاب یا قبول حتماً به لفظ باشد بلکه اگر فعلی داللت بر ایجاب یا قبول توسط وکیل و موکل کند عقد
وکالت محقق شده است .همچنین در ماده  118ق.م در این زمینه مقرر می دارد که « :وکالت ایجاب ًا و قبوالً بهر لفظ یا فعلی
که داللت بر آن کند واقع می شود » .و عده ای هم معتقدند وکالت ،عمل حقوقی یکطرفه ای است که با اعالم اراده منحصر
اصیل دایر بر تفویض اختیار تشکیل می شود ،چه ،اگر نماینده از تفویض اختیار واقف نگردد و به خیال این که اختیار ندارد
مانند عمل فضول عمل کند ،آن عمل به نمایندگی واقع خواهد شد و دیگر نیازی به تنفیذ نخواهد بود بنابراین اکثر حقوقدانها
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معتقد به عقد بودن وکالت می باشند و قانون مدنی نیز وکالت را عقد دانسته است البته وکالت عقد جائزی است که با فوت و
حجر و جنون طرفین از بین می رود.
نظرات فقهی
وکالت به مانند سایر عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ایجابش هر عبارتی است که این مقصود را برساند ،مثل اینکه به
وکیلت بگویی  ( :من تو را وکیل کردم ) و یا ( تو در انجام فالن کار وکیل منی ) و یا ( انجام فالن کار را به تو واگذار کردم ) و
ال خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که
امثال اینها بلکه ظاهراً همین هم کافی با شد که بگویند فالن کار مرا انجام بده مث ً
من اینکار را به تو واگذار کردم ،و قبول وکالت نیز هر عبارتی است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند ،بلکه علی
الظاهر همین مقدار کافی در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوی آن است که اصالً ایجاب
و قبول لفظی نمی خواهد و به طور معاطات نیز واقع می شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل
بگیرد ،بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقّق پیدا کند یعنی موکل به شخص بنویسد فالن کار را و وکیل هم به مضمون نامه
راضی شود هر چند که مدّتی نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب و قبول مواالت معتبر نیست] 51 [ .
مشهور فقهاء معتقدند که وکالت در زمره یکی از عقود است زیرا تحقق وکالت به ایجاب و قبول است که تحقق آن بالفظ و فعل
و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا می کند ولی برخی از فقهاء برخالف نظر مشهور عقیده دارند و می فرمایند اقوی این است که
وکالت از جمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نمی باشد .زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که خانه
ال اقدام به این عمل نمود ،بیع انجام گرفته صحیح می باشد .زیرا همان طوری که قبالً
اش را بفروشد و او هم بدون قبول ،عم ً
گفته شد قبول ،در تحقق وکالت شرط نمی باشد و قول مرحوم عالمه که فرموده است :در وکالت رضای باطنی به معنای قبول
می باشد صحیح است ،چرا که نهایتاً در حکم عقد فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ ،معتبر نخواهد بود .وکالت از جمله عقود
نمی باشد این حرف لزوماً به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول ،شرط نیست ولی اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا
کرد وکالت عقد تلقی می گردد .بنابراین وکالت به هر دو صورت ( با قبول و بدون قبول ) تحقق پیدا می کند] 51 [ .
بنابر این در بحث وکالت ،مشهور ،بر این اعتقاد دارند که وکالت در زمره یکی از عقود میباشد ،زیرا تحقق وکالت به ایجاب و
قبول است که تحقق آن با لفظ و فعل و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا میکند .در مقام استدالل مشهور میگویند :وکالت به
معنای اعم کلمه جزء عقود تلقی میگردد هماهنگونه که به همین معنا ،معاطات هم عقد تلقی میشود لکن مرحوم سیدمحمد
کاظم یزدی ،نظر مشهور را مورد نقد قرار میدهد و میفرمایند اقوی این است که وکالت از جمله عقود نمیباشد بلکه ایقاع
است و قبول در آن شرط نمیباشد زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که خانهاش را بفروشد و او هم بدون قبول ،عمال اقدام
به این عمل نمود ،بیع انجام گرفته صحیح میباشد .زیرا همان طوری که گفته شد قبول ،در تحقق وکالت شرط نمیباشد و
قول مرحوم عالمه که فرموده است :در وکالت رضای باطنی به معنای قبول میباشد صحیح است ،چرا که نهایتا در حکم عقد
فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ ،معتبر نخواهد بود .مطلب مهم این است که مرحوم سید میفرماید وکالت از جمله عقود
نمیباشد این حرف لزوما به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول ،شرط نیست ولی اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا
کرد وکالت عقد تلقی میگردد اما اینکه لزوما قبول احتیاج داشته باشد چنین مالزمهای مورد قبول نمیباشد .مرحوم صاحب
جواهر به تبعیت از مشهور میفرمایند؛ تحقق وکالت منوط است به یک انشاء مستقلی که آن را ایجاد نماید و شرط نتیجه
چنین صالحیتی را ندارد مگر اینکه بازگشت شرط به چیزی باشد که متعلق به وکالت است مرحوم سید این نظر صاحب جواهر
را نپذیرفته و میفرماید که وکالت در ضمن یکی از عقود الزم و حتی جایز به نحو شرط نتیجه محقق میشود مثال بگوید من
این مبلغ را به تو قرض میدهم و در مقابل خانه تو را رهن میگیرم ،به شرط اینکه به من وکالت دهی که اگر دین خود تا یک
ماه به من ادا نکردی وکیل باشم از جانب تو ،که خانهات را بفروشم .لذا وکالت به هر چیزی که داللت بر آن نماید تحقق پیدا
میکند] 57 [ .
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قلمرو موضوعی آن در حقوق ایران
در بررسی قلمرو موضوعی وکالت با مراجعه به تعریف وکالت در قانون مدنی به ماده  111قانون مدنی برخورد می کنیم و در
ماده مذکور وکالت را نیابت به امری می داند و در تبیین و تشریح « امر » قلمرو موضوعی وکالت مشخص می گردد و اختالف
نظر و محل نزاع در تبیین و تشریح کلمه « امر » می باشد برای تبیین مفهوم این کلمه باید به دکترین حقوقی رجوع نمود و
نظرات آن ها را در این راستا مورد نقد و بررسی قرار داد .واضح است که ما با معنای لغوی کلمه مذکور کار چندانی نداریم بلکه
آن چه مورد نظر و مقصود ماست همان بیان حدود موضوع وکالت است که در قانون بیان شده است ولی قانونگذار تشریحی در
این خصوص ندارد و عدم تشریح و عدم بیان قانونگذار اختالفات را دوچندان کرده است بنابراین در خود قانون بیان صریحی که
این محدوده را آشکار سازد؛ وجود ندارد .لذا از این جهت ما شاهد اختالف دیدگاه ها را در این قسمت می باشیم.
عمل حقوقی
دیدگاه اول این است که موضوع وکالت  ،عمل حقوقی است و ماده  111قانون مدنی مقرر می دارد  :وکالت عقدی است که به
موجب آن یکی از طرفین  ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید از ظاهر ماده  111چنین بر می اید که موضوع
وکالت ممکن است انجام یک «عمل حقوقی» باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طالق ،یا امر دیگری که در شمار اعمال
مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل نقاشی .قانون مدنی فرانسه نیز
در این مورد صراحت ندارد و مشابه قانون ماست؛ ولی بیشتر نویسندگان فرانسوی و دادگاه ها ،وکالت را با توجه به مفهوم
نمایندگی؛ به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند و به نظر می رسد که این تعبیر در حقوق ما نیز ،با توجه به
مفاد سایر موارد قانون مدنی و سابقه تاریخی آن  ،قابل پذیرفتن باشد .زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به
اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد .به عالوه پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی
مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد و برای مثال در ماده  112قانون مدنی ایران آمده
است که  « :وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد .وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن
امر اهلیت داشته باشد» .اینان در نهایت بیان می دارند که  « :مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر به انجام
عمل حقوقی باشد زیرا ،تنها در این مامور است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل بر انجام آن مطرح
می شود» [  ] 58در واقع دلیل دیگر بر این که موضوع وکالت تنها در عمل حقوقی است این است که در امور مادی برای
درستی وکالت الزم نیست که خود موکل بتواند آن را انجام دهد یا اهلیت الزم را برای آن داشته باشد .همچنین معتقدین به
این نظر چنین بیان می نمایند گر چه فقیهان امامیه درباره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده اند ،لیکن از
تعریف مشهور آنان ( ،انابۀ در تصرف ) چنین بر می اید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل
به بار آورد و به اصطالح آنان «تصرف حقوق» باشد .بنابر این آن چه از این نوع نگرش به ماده  111قانون مدنی به دست می
اید این است که مراد از کلمه امر در ماده ،تنها «اعمال حقوقی» است ،در نتیجه موضوع عقد وکالت هم تنها «عمل حقوقی»
خواهد بود.
عمل مادی
دیدگاه دومی که وجود دارد این است وکالت تنها عمل مادی است و نیابت داده شده تنها جهت انجام عمل مادی است مثال
نیابت در ساختن بنا یا امثال آن  .در خصوص ماده 111تا کنون این نظریه که موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» باشد و
مراد از «امر» در ماده  111تنها عمل مادی باشد ،از جانب کسی ابراز نشده است و صرفا یک فرض برای تفسیر ماده است .این
فرض عقلی ،است که قابل بحث و بررسی است و به نظر میرسد این فرد درست نبوده و میتوان گفت جامع و مانع نیست در
کنار عمل مادی به عمل حقوقی هم قابل تصور است بنابراین این فرض را می توان نظر ناقصی دانست.
عمل حقوقی و مادی
اینکه وکالت ممکن است عمل حقوقی باشد جای تردید ندارد همچنین ممکن است عمل مادی باشد یا اینکه عمل حقوقی و
مادی باشد و نمیتوان گفت صرفا عمل حقوقی یا عمل مادی است با این اوصاف مطابق این دیدگاه در خصوص «موضوع
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وکالت» چنین بیان نموده اند که چنان چه از ماده  111قانون مدنی معلوم می شود «مورد وکالت» انجام امری است که به
نمایندگی از طرف دیگری محقق می شود و آن «امر» گاه عمل دِماغی و روحی است؛ مانند اجرای صیغۀ عقد یا ایقاع  -چنان
که در نکاح و طالق معمول و متداول است که زن و شوهر پس از توافق در تمامی امور مربوط به نکاح ،نمایندگی در ایجاد اراده
حقیقی و انشایی را به دیگران می دهند و نماینده قصد انشاء می کند -.و گاه عمل جوارحی است بدون این که احتیاج به قصد
انشاء که عمل دِماغی و روحی است داشته باشد ،مانند گرفتن مالی از کسی و یا دادن مال معین به دیگری ،گاه آن چیز عمل
روحی و جوارحی است مانند کسی که به دیگری وکالت می دهد که خانه او را به فروش رساند و ثمن آن را دریافت کند و آن
را به پسر او بدهد .منتهی این امر باید مشروط به دو شرط باشد تا بتواند مورد وکالت واقع گردد؛ الف -موکل بتواند برطبق
قانون آن امر را انجام دهد .ب -غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام آن نباشد [  ] 59برخی نیز همین دیدگاه را با
تقریری دیگر بیان نموده اند به این بیان که «وکالت می تواند در مسایل حقوقی باشد نظیر ازدواج ،بیع ،معاوضه ،اجاره ،طالق و
می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ،درخت کاری ،احداث ساختمان و رنگ کردن خانه یا اتومبیل و
غیره ] 20 [ ».بنابراین بر طبق این دیدگاه مراد از امر در ماده  111قانون مدنی و موضوع وکالت می تواند اعم از «عمل حقوقی
و مادی» باشد .بنابراین با توجه به دیدگاه هایی که نقل شد مشخص گردید که کلمه «امر» در ماده  111قانون مدنی مبهم
است و موضوع عقد وکالت به طور دقیق مشخص نیست و حدود آن اختالفی است و چنان چه ذکر شد این اختالف در قانون
فرانسه هم وجود دارد .عالوه بر این وقتی به قانون مدنی کشورهای عربی نیز مراجعه می کنیم شاهد همین اختالف می باشیم.
به عنوان نمونه قانون مدنی کویت در ماده  198خود وکالت را چنین تعریف نموده است« :عقدی است که به موجب آن موکل
دیگری را به جای خود برای تصرف قانونی قرار می دهد ] 25 [ ».در این جا هم همین بحث وجود دارد که موضوع وکالت
چیست؟ هرچند تمایل بیشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقی قرار دهند ولی در جایی که عقد وکالت شامل
اعمال مادی می شود سعی بر رجحان عنصر غالب یعنی وکالت دارند [  ] 22تا این که سایر عقود را بپذیرند .حال نوبت به این
می رسد که از بین دیدگاه های ذکرشده دیدگاهی را که بهتر می تواند مورد قبول قرار گیرد و شاید به نحوی مراد قانون گزار
هم همان تفسیر باشد مشخص نماییم.
دیدگاه منتخب
از جمع این نظرات میتوان نظر منتخب را در مورد قلمرو موضوعی وکالت را تعیین کرد که جامع و مانع باشد و در برگیرنده
تمام نظرات ناقص باشد در واقع نظر کاملی باشد که نقص ها را برطرف نماید دیدگاه منتخب را میتوان دیدگاه اعم نامید چون
دیدگاهی است که دربرگیرنده کلیه نظریات اعم از عمل حقوقی و مادی است .مطابق این دیدگاه موضوع وکالت اعم از عمل
حقوقی و مادی است و این دیدگاه قابل پذیرش تر به نظر می رسد هرچند ناقلین این دیدگاه تنها در بیان دلیل بر مدعای خود
به استناد به ظاهر ماده  111قانون مدنی اکتفا نموده و دلیل دیگری بر ادعای خود ذکر نکرده اند .ولی اگر در دالیلی که از
کالم و نوشته های مخالفین این قول برداشت می شود تأمل کنیم می بینیم که چندان دالیل محکم و قابل توجه برای اثبات
این که مراد از «امر» تنها «اعمال حقوقی» باشد نیست .این که گفته شود ،نیابت تنها در اموری قابل تصور است که به اراده
انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد و این صورت فقط در اعمال حقوقی قابل تصور است ،صحیح
نیست ،چرا که نیابت در اموری که یک ارادۀ کلی برای انجام آن الزم است قابل تصور است و این اراده در تمامی امور چه اعمال
حقوقی و چه مادی وجود دارد و تغییر در وضع حقوقی موکل به واسطه انجام عمل مادی نیز ممکن است و اشکالی هم بر آن
وارد نخواهد بود.
اگر گفته شود برخی از مواد تنها در صورتی مفهوم پیدا می کنند ( مانند  112قانون مدنی ) رساند ما «امر» را به معنی «اعمال
حقوقی» بدانیم آن وقت باید در مورد مواد  114و  111قانون مدنی که مفهومشان شامل عمل مادی صرف است چه توجیهی
ارائه کنیم؟ در این مواد ثمن و تسلیم مبیع را قابل وکالت شمرده است در حالی که این امور از امور مادی صرف محسوب می
گردند .اما اگر ما «امر» و موضوع وکالت را به معنای اعم بگیریم هر دو دسته مواد مطابق این دیدگاه مصداق واقعی و ملموس
دارند و اشکالی بر آن وارد نخواهد شد ،اما استفاده ای که از تعریف فقهای مشهور صورت گرفته است تنها در حد یک برداشت
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شخصی از مفهوم تعریف است که چندان با واقعیت و محتوای سخن این فقها هم تطابق ندارد .دلیل آن هم این است که ما در
آثار همین فقها مواردی را که از امور مادی صرف هستند مشاهده می نماییم که آن ها را قابل وکالت و نیابت دانسته اند مثل
وکالت در قبض ثمن و وکالت در استیفاء و در اجرای تعزیرات و  ...و برخی از فقها نیز وکالت را اصطالحاً به «انابۀ الغیر فی
اجراء التصرف» توصیف نموده اند] 23 [ .
ولی وقتی در بیان موضوع وکالت و مواردی که قابل نیابت هستند به ذکر شروطی پرداخته اند به این شرط که موضوع وکالت
باید تنها اعمال حقوقی باشد ،اشاره ای نکرده اند و عالوه بر این نگفته اند که موضوع وکالت باید تنها اعمال مادی باشد بلکه از
ذکر مصادیق ،چنین برمی اید که شامل هر دو عمل حقوقی و مادی می باشد [  ] 24با توجه به مطالبی که در نقد دالیل
دیدگاه اول بیان شد و این که «امر» در ماده  111ظهور در معنای اعم دارند به نظر می رسد که علت مقبول تر بودن تفسیر
کسانی که موضوع وکالت را اعم از معنای مادی و حقوقی می دانند نیز روشن شده باشد .البته هرچند در این مقام ممکن است
اشکاالتی نیز به این تفسیر وارد باشد؛ اما در این صورت در همین اندازه که طرح ابهام این قلمرو موضوع وکالت در قانون بیان
شده باشد نیز ،دارای اهمیت است.
با توجه به مطالب باال معلوم می گردد در خصوص این که وکالت عقدی است معوض یا غیر معوض اختالف نظر است .عده ای
گفته اند غیر معوض است ولی در ماده  111قانونگذار می گوید اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن تسریح نشده حمل
بر این است که با اجرت است زیرا عمل اشخاص محترم است .نظر دیگر این که وکالت هم می تواند معوض باشد و هم می
تواند غیر معوض .اگر در وکالت درج شد معوض و اگر درج نشد حمل بر این است که مجانی است و غیر معوض] 21 [ .
نتیجه گیری
وکالت به مانند سایر قالب های حقوقی نیاز به ایجاب و قبول دارد شرایط تحقق وکالت قبول وکیل می باشد بنابراین هم این
موضوع نشانگر عقد بودن وکالت می باشد اگر معتقد به این قاب باشیم قبول وکیل نباید مالک تحقق آن باشد باغ های مشهور
نیز اعتقاد به عقد بودن وکالت می باشند هرچند نظر مخالفی نیز وجود دارد قانونگذار نیز در قانون مدنی در این خصوص به
صورت تلویحی آن را عقد دانسته است که در ماده مقرر داشته است بنابراین در عقد بودن شک و تردید جایز نیست هرچند
عقد وکالت به علت این که با فوت و جنون سپه از بین میرود و تا اگر بالعزل هم باشد ولی جایز بودن آن صدمهای بر عقد
بودن آن وارد نمیکند و اما در خصوص قلمرو موضوعی به کارت که تمام دغدغه ها به علت ماده  111قانون مدنی است که
نیابت را در انجام امری میداند و امر ممکن است عمل مادی یا عمل حقوقی باشد و به علت عدم صراحت قانونگذار این ابهام به
وجود آمده است باید گفت امر یک عبارت کلی است که هم شامل عمل مادی و هم عمل حقوقی میباشد امر میتواند خرید
یک ملک یا اتومبیل باشد یا ممکن است ساختن یک ساختمان باشد همچنین ممکن است انجام صیغه نکاح و باشد بنابراین
نمیتوان ام را محدود و صرفاً یک عمل ماده یا یک عمل حقوقی دانستند که هر دو عمل مادی و حقوقی را شامل می شود که
می تواند به هر دو صورت همزمان یا اینکه جداگانه عمل نماید بنابراین هر عملی که موکل بتواند انجام دهد و این عمل شرعی
و قانونی باشد میتواند مورد وکالت قرار گیرد به عبارت دیگر هر عملی شخص بتواند انجام دهد آن عمل خالف شرع و عرف
نباشد و خودش است بتواند آن را شخصاً انجام دهد می تواند موضوع وکالت قرار گیرد به عنوان مثال شخصی که مهجور یا
خود ممنوع معامله است نمی تواند وکیل اختیار کند تا برایش معامله انجام دهد چون فاقد اراده یا اینکه قانونگذار اجازه معامله
را از بین برد بنابراین هر عمل مادی قانونگذار و حقوقی که مخالف شرع و قانون نباشد اصیل در انجام عمل صالح باشد همان
معنای امر در ماده  111قانون مدنی می باشد.
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