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 نظام حقوقی ایرانفقه و در وکیل از سوی  تبیین رعایت حدود وکالت

 2زهرا احمدی نژاد،  1دکتر ایوب احمد پور

 .استادیار دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان1

 دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. 2

Ahmadi.uni89@gmail.com 

 

 خالصه

 یاراتاخت حدود وکالت از جانب وی می باشد.روشن ساختن دامنه  رعایتباانعقاد عقد وکالت،وکیل وظایفی را عهده دار میشودکه ازجمله مهم ترین آنها 

 طالعاتی و توصیفی است و براساس متحقیق تحلیل.روش این تبیین محدوده ی این اختیارات از جمله اهداف این پژوهش استوکیل  و بیان معیاری جهت  

و امروزه به یکی از اصلی  استدادرسی هدف حرفه وکالت  پر رنگ شدن عدالت در جامعه و در جریانای صورت پذیرفته است. از آنجا که  کتابخانه

 .داشتریل گام موثری را در این راستا باختیارات وک میرودکه بتوان با تبیین حدودامید آن  تبدیل شده  قضایی معیارهای سنجش عدالت دستگاهترین 

 کلمات کلیدی: وکالت ، وکیل ، موکل ، اختیارات

 

 مقدمه  .1

چراکه هدف آن احقاق حق و ابطال باطل می باشد.  همواره یکی از مهم ترین مشاغل در جامعه محسوب می گردد ؛حرفه وکالت که نهادی بسیار قدیمی است 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به لزوم داشتن وکیل در دعاوی اشاره شده است که این مهم ناشی از جایگاه واالی وکالت در جهت تحقق  53در اصل 

میم به مراجعه به وکیل می گیرد ،  علت این امر را می توان در . زمانی که فرد برای حل مشکل پیش آمده تص وق افراد  استعدالت اجتماعی و احقاق حق

یل و د عقد وکالت میان وکانداشتن وقت و به ویژه نداشتن مهارت کافی برای رسیدن به حق خود  ، جست و جو کرد.از این رو آگاهی از وظایفی که با انعق

ت رعایت مصلحاجرای مورد وکالت ، هم ترین وظایف محوله بر دوش وکیل می توان به ضروری می نماید. از جمله م، موکل ، بر عهده وکیل قرار می گیرد 

اشاره کرد. در این میان قصد داریم تا به رعایت حدود وکالت از جانب وکیل به عنوان  و... حفاظت از اموال موکل موکل ،  عدم تجاوز از حدود اختیارات ، 

جاد نجا که تعهدات قانونی ، الزاماتی هستند که براساس قانون برای افراد ای؛ به بیان دیگر از آ ه ای قانونی استوظیف ایف وی بپردازیم.این وظیفه ،یکی از وظ

نظیر قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ( و قوانین و آیین نامه های  ،ناشی از قوانین و قواعد عمومی ) به طور عامنیز می گردند ، الزامات وکیل دادگستری 

 رای مورد وکالت ، حدود اختیارات تفویضی را رعایتابیم که وکیل بایستی در راستای اجبه طور خاص( می باشد.با مطالعه ی این قوانین در می یوکالت ) 

ید ت نامه قدامنه ی اختیارات وکیل ، مواردی را شامل می شود که صراحتا در وکال کند و با رعایت این حدود ، مصالح موکل را بر منافع خود ترجیح دهد.

تبیین آن در  هگردیده و یا بر حسب قرائن و عرف جزء اختیارات وکیل محسوب می شود .در این نوشتار ، پس از بیان معیار تشخیص دامنه ی اختیارات وکیل ب

 .فقه و نظام حقوقی ایران می پردازیم
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 .  معیار  تشخیص دامنه اختیارات وکیل2

)) وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود ، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده :  قانون مدنی مقرر می دارد 666ماده  

ارد د وکالت را بیان می دواست یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند.(( قسمت اخیر ماده ، مکلف بودن وکیل به رعایت حد

ادت و قرائن و ع . توجه به این ماده گویای این حقیقت است که  دامنه ی اختیارات وکیل عالوه  بر آنچه در وکالتنامه صراحتا قید شده ، آنچه بر حسب عرف

 ختیارات عبارتند از : جزء  اختیارات تفویضی  تلقی می شود را نیز در بردارد .با این بیان ، معیارهای تحدید دامنه ی ا

 الف ( مفاد قرارداد وکالت که به گونه ای صراحت یا ظهور گستره ی وکالت را تعیین می کنند.

 ب( قرائن مقامی یا مقالی که اذن در تصرف از  آن فهمیده می شود.

 1ج( شهادت عرف بر وسعت یا محدودیت گستره ی وکالت

قانون مدنی که  مقرر می دارد : )) وکالت در هرامری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر تصریح به عدم وکالت باشد.((   661توجه به ماده 

ه  برای تحدید دامنه ی (( ، عالوه بر معیار های ذکر شدنیز هستبیانگر این موضوع است که با توجه به قاعده ی فقهی ))اذن در شیء ، اذن در لوازم آن 

 اختیارات باید این قاعده را نیز از  جمله ی معیار ها محسوب کرد.

 

 .  ضمانت اجرای  عدم رعایت حدود وکالت3

 قانون مدنی مقرر می دارد : )) وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است ، انجام دهد.((   665ماده 

اشاره کرد : حائل میان دو چیز ، کناره و انتهای  لفی دارد که می توان به این موارد: حدود  جمع حد می باشد ؛ این واژه معانی مختپیرامون این ماده باید گفت 

وکیل می . در اینجا منظور از حدود ، قلمرو و  دامنه ی اختیارات 2ع تعیین شده است و .... چیزی ، مطلق مجازات ، مجازات خاصی که میزان آن از جانب شر

 ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور از حدود وکالت ، لوازم و مقدمات آن نیز می باشد. باشد  که موکل آن را تعیین کرده است.

 ل فضولیقانون مدنی  موکل در مورد آنچه که وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت  مگر آنکه اعما 666بر طبق ماده 

ضمانت اجرای خروج وکیل از حدود وکالت ، فضولی تلقی شدن این وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند. آنچه از مفاد این ماده استنباط می شود این است که 

 ماده مقرر می دارد : قانون مدنی این ضمانت اجرا بیان گردیده است که حکم آن در همه موارد جریان می یابد. این 1765عمل می باشد. در ماده 

.((  د)) اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده است  تخلف کند ، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بو

ارداد بگونه ای که در ذیل وکالتنامه و قراست قانون آیین دادرسی مدنی نیز  به دامنه ی وکالت وکیل اشاره شده است . این ماده بسیار حائز اهمیت  53.در ماده 

 چاپی کانون وکال قید گردیده است.

                                                           
 161ص  "حقوقی عقد وکالت –سلسله مباحث فقهی  "( 1537لطفی ، ا )  1
 173ص  "وکالت "( 1535بهرامی ، ب )2
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ه دد کبنابراین ضمانت اجرای اعمال خارج از حدود اختیار وکیل ، فضولی تلقی شدن این اقدامات خواهد بود و عمل وی عملی غیر نافذ محسوب می گر

اقدام خارج از حدود وکالت موجب می  .میشودد  از جانب موکل ، عمل حقوقی انجام شده باطل صحت آن موقوف به اجازه موکل خواهد بود و در صورت ر

گاه های با بررسی دیددر جهت نفع و یا ضرر موکل فاقد اثر حقوقی باشد.ب موکل نداشته باشد و اقدام وی  شود  که دیگر وکیل سمت نمایندگی از جان

ین بر ا ؛ایشان مورد پذیرش آن ها نیز می باشد. در اینجا دیدگاه دکتر کاتوزیان مطرح می گردد 1765حاصل در ماده حقوقدانان وفقها در می یابیم که نتیجه ی 

یل صچنانچه وکیل از حدود اذن و اختیاراتی که قانون گذار یا موکل به وی داده است ، تجاوز کند  ، عمل وی فضولی خواهد بود  و در برابر  ا که عقیده هستند

در اینجا به بیان دیدگاه فقها در 5زیان های ناشی از اقدام خود سرانه خواهد بود و عمل حقوقی انجام شده نیز برای اصیل الزامی به وجود نمی آورد . ، مسئول

 این موضوع می پردازیم.

 

 دیدگاه فقها.   4

مرز تعیین شده فراتر رود  ، چنانچه در وکالت مقید این گونه  است. مشخص شدن دامنه ی وکالت از جانب موکل به این معنا است که وی نمی خواهد وکیل از 

 م تا دیدگاه فقها را بیان کنیم . ی. در اینجا قصد دار

مطلق باشد این گونه بیان می دارند : وکیل در فروش مال نمی تواند موضوع وکالت را کمتر از قیمت بازار بفروشدمگر شهید ثانی در فرضی که وکالت به صورت 

فروش مال به قیمت پایین تر از قیمت متعارف عدم رعایت  6این که میزان کاستی قیمتی که کاال را به فروش می رساند با قیمت بازار چندان قابل اعتنا نباشد ؛

 ی اختیارات تفویضی است. حدود وکالت و دامنه

که وکیل باید در تصرفات خود نسبت به آنچه اذن داده شده است بستده   در خصوص محدوده ی اقدام وکیل ، محقق حلی در  شرایع االسالم  بیان می دارد

وکیل  وکاالیی بدهد  در قبال یک دینار کند . هم چنین بر آنچه که اوضاع و احوال و عرف و عادت به آن داللت دارد اقدام کند ؛ پس اگر موکل امر به بیع 

هم چنین اگر آن را به یک دینار نقدا بفروشد بیع صحیح است و اگر بر عکس ، چنانچه موکل دستور  آن را به دو دینار نقدا بفروشد ، بیع صحیح می باشد .

 3فروش نقدی را بدهد ، و وکیل آن را به نسیه بفروشد ، بیع صحیح نخواهد بود

از این رو  6به او داده شده است تجاوز کند . محمد عبده بروجردی نیز  بر این عقیده هستند که وکیل دعاوی نبایستی از حدود اختیاراتی که از طرف موکل

و نمی تواند به ضرر موکل اقدام کند مگر در صورتی که اجازه حتی اگر وکالت به صورت مطلق هم باشد وکیل در دفاع حق اقرار و صلح را نخواهد داشت 

 6صحیح می باشد.ی اقرار بالخصوص به وی داده شده باشد و قائل به این مطلب باشیم که وکالت در اقرار 

 

                                                           
 136ص  "5حقوق مدنی ، جلد  "( 1566کاتوزیان ، ن ) 5
  "مشقیه الروضه البهیه فی شرح اللمعه الد "( 1335عاملی ، ز)  کیم6
 566ص  "ترجمه شرایع االسالم "(  1536یزدی ، ا )5

 
 911 ص "کلیات حقوق اسالمی "( 1535بروجردی ، م )6

 63ص  "تعهدات وکیل و موکل "( 1535حجازی ، م ) 6
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مالحظه می گردد که  نظر ایشان با نظر دیگر 3عالمه حلی  معقتدند که  اطالق وکالت در بیع ، مقتضی فروش مال به ثمن نقد و البته رایج شهر و متعارف است. 

عارف قیمت مت متعارف و دیگری  قیمتی بیش از ایشان در فرضی که وکیل برای فروش مال با دو مشتری روبرو است که یکی قیمت فقها دارای شباهت می باشد.

 که وکیل نمی تواند مال را به ثمن متعارف بفروشد بلکه باید مال را به کسی که قیمت بیشتری را می پردازد بدهد. را می پردازد  بیان می دارند

اده  و آنچه از قرائن مقامی و مقالی د از آنچه موکل به او اختیار دصاحب جواهر   نیز نظر مشابهی را مرقوم می دارند ؛ به عقیده ی این فقیه ، وکیل حق ندار

نسیه و معامله  روشد و نهداخل در قلمرو اختیاراتش است تجاوز نماید و اطالق در فروش یا خریدن  ، اقتضای بیع به ثمن المثل و نقد بلد را دارد و این که حال بف

رعایت موارد مذکور موجب می گردد تا بیع صحیح نباشد .، در واقع خروج از دامنه ی اختیارات ، فضولی  را با کاالی سالم و بدون عیب انجام دهد ؛ عدم

 3بودن معامله  و در نتیجه غیر نافذ بودن آن را در پی داردو در صورت تنفیذ ازجانب  موکل اعتبار خواهد داشت.

 

 . عدم تجاوز از حدود اختیارات در نظام حقوقی فرانسه 5     

ظام آن بر قوانین ایران تاثیر فراوانی گذاشته است. حرفه ی وکالت نیز در این ن ظام های حقوقی می باشد که قوانیننظام حقوقی فرانسه یکی از قدیمی ترین  ن   

اینجا قصد  وکل قرار می گیرد.دروظایفی بر عهده ی وکیل و م، حقوقی بسیار حائز اهمیت می باشد. در کشور فرانسه نیز با اتعقاد عقد وکالت میان طرفین 

 6ماده  5ند ب (( در  نظام حقوقی فرانسه بپردازیم.بر طبق ه ی اختیارات تفویضی داریم تا در مقام تطبیق به تبیین )) رعایت حدود وکالت و عدم تجاوز از دامن

نگی  طبیعت و دامنه ی فعالیتش را معلوم می سازد و شرایط و چگو آیین نامه ی داخلی هماهنگ شده کانون های وکالی فرانسه  وکیل بایستی قرارداد کتبی که

ید و به امضای موکل برساند و هروکالتی که به وکیل دادگستری داده می شود باید کتبی و همراه با نام و اآن و نحوه ی پرداخت حق الزحمه را مشخص نم

وکیل دادگستری می مقرر می دارد که که حدود دخالت وکیل را بیان می دارد، نامه آیین 5بند  6ماده  خصوصیات موکل و ذکر موضوع باشد.از سوی دیگر 

ل او لطمه نزنند تواند در سایر دعاوی موکلین خود بدون کسب موافقت آن ها دخالت کند  مشروط بر این که این دعاوی با هم تعارض نداشته باشند و به استقال

ه ی این موارد گویای این حقیقت هستند که  مشخص بودن دامنه و قلمرو حرفه ی وکالت از جهت حفظ حقوق هم و به اسرار حرفه ای آسیبی وارد نسازند.

 می باشد که بسیار امر حائز اهمیتی است. وی و تحقق آرمان عدالت موکل و احقاق حق

 

 .  تفاوت میان رعایت دامنه ی وکالت  با رعایت مصلحت موکل6

و نیز رعایت مصلحت موکل  در زمره ی وظایف و تعهداتی تجاوز از حدود اختیارات تفویضی همانگونه که قبال ذکر گردید  رعایت حدود وکالت و عدم 

محدود ذن موکل ا ،بر اساس قواعد عمومی گفت  هستند که با انعقاد عقد وکالت  بر عهده ی وکیل قرار می گیرند.در خصوص رعایت مصلحت موکل باید 

قانون مدنی بر رعایت مصلحت موکل تاکید می گردد، مقصود  666است. زمانی که در مواد قانونی از جمله ماده  به رعایت حدود وکالت و مصلحت وی 

از جان و مالش  این است که وکیل بایستی اقدامات خود را به گونه ای انجام دهد که به سود موکل باشد ؛ خواه این حفظ سود به معنای حفاظت و صیانت

                                                           
 563ص  "قواعد االحکام   "( 1615) حلی ، ع3

 656،  ص   26جلد  "الکالم جواهر  "ه.ق(  1563نجفی ، م )3
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نای رعایت باشد و خواه به معنای  رفع عسر و حرج از وی.زمانی که به وکیل اختیار داده می شود آن گونه که صالح می داند عمل کند ، این ، همان مع

یت نگردد به عنوان مثال زمانی که مصلحت است با این توضیح که وکیل نمی تواند با تکیه بر اطالق وکالت نامه اعمالی را انجام دهد که مصلحت موکل رعا  

 

وکالت نامه ،  موضوع وکالت اعطایی از جانب موکل انجام معامله و انتقال مال به هرکس و به هر قیمتی می باشد ، در این جا وکیل نبایستی به صرف اطالق

ضاد است.مصلحت موکل در تمورد معامله را با قیمت بسیار کم بفروشد چرا که این عمل با   

می در پاسخ گویی به این سوال که تفاوت عدم رعایت مصلحت موکل با خروج از حدود وکالت چیست باید گفت که تفاوت این دو در ضمانت اجرایشان 

را باشد؛ در عدم رعایت مصلحت موکل از جانب وکیل ، عمل وکیل در حدود اختیارات محوله از جانب موکل  به وی می باشد اما وکیل مصلحت موکل   

 

 رعایت نکرده است و اقدام خالف مصلحت تقصیر محسوب می گردد و در صورت ورود ضرر از جانب وکیل ، وی بایستی به جبران خسارت بپردازد. در

ران جب واقع چنانچه وکیل معامله ای را بدون رعایت مصلحت موکل انجام دهد این معامله صحیح است و نافذ می باشد ولی وکیل باید ضررهای موکل را

د که مقرر می دارد:)) اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد قانون تجارت را مورد توجه قرار دا 566نماید. در این مورد می توان ماده 

حق العمل کار ماذون به آن  یا پیش قسطی دهد ، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود. معذلک ، فروش به نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد ،

 محسوب می شود ، مگر در صورت دستور مخالفت آمر((.

ل، موکماده فوق که به بیان روابط میان حق العمل کار و آمر می پردازد در رابطه ی میان وکیل و موکل به وحدت مالک در خصوص عدم رعایت مصلحت 

 17تواند داشته باشد.قابلیت اجرایی می 

رج از حدود وکالت ، باید گفت که وکیل سمت نمایندگی ندارد و موکل با طرف قراداد رابطه ی حقوقی پیدا نمی کند و چنین اقدامی از در مورد اقدام خا

قانون مدنی مقرر می دارد:))موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود  666جانب وکیل موجب فضولی بودن عمل حقوقی خواهد بود.ماده 

فضولی  ه است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است ، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت ، مگر این که اعمالکرد

دام و بودن  اق وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.(( بنابر این ماده و آنچه ذکر گردید ، در خصوص اقدام خارج از حدود وکالت  با ضمانت اجرای فضولی

ی را در پغیر نافذ بودن عمل انجام شده  روبرو هستیم که صحت آن موقوف به اجازه ی موکل  خواهد بود و  نتیجه ی بطالن در صورت رد از جانب موکل 

 خواهد داشت.

 

 .   نتیجه گیری  7

کیل قرار وبا توجه به آنچه ذکر گردید این نتیجه حاصل می آید :  حرفه ی وکالت  که جزو حائز اهمیت ترین مشاغل محسوب می گردد وظایفی را بر دوش 

وانین و آراء وجه به قیکی از این وظایف می باشد؛ ت می دهد که این وظایف با انعقاد عقد وکالت ظهور پیدا می کنند. عدم تجاوز از حدود اختیارات تفویضی 

بق و با نظر خود عمل کند و باید ط حقوقدانان و فقها و حتی حقوق کشور فرانسه برای ما روشن ساخت که وکیل حق ندارد از دامنه ی  تعیین شده خارج شود

نابراین  حق بلقی شود و منشا اثر حقوقی نباشد  . قراداد وکالت و قانون عمل نماید .اقدام خارج از دامنه ی تعیین شده موجب می شود تا اقدام وکیل فضولی ت

 اقدام وکیل در حدود اختیار و عرف و عادت و قرائن و قانون می باشد.
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