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  عزل و فوت يكي از وكال در فرض اجتماع
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت ( 

  مرادي حسيني آمنه
  وكيل دادگستريپژوهشكر، محقق و 

 

  چكيده
  بينـي شـده اسـت،    و آثار آن در قانون مدني پـيش  يكي از عقودي كه به عنوان عقود معين جايز، شرايط

عقد وكالت از عقود معيني است كه در جامعه  روابط اشـخاص نقـش اساسـي دارد،    . عقد وكالت است
زيرا از جهتي در دعاوي و احياي حق زيان ديده در محاكم دادگستري داراي اهميت است و از جهـت  

تواننـد   باشند، بلكه با انعقاد عقـد وكالـت مـي    شرت نميديگر، اشخاص ناچار به استيفاي حق خود به مبا
پس باتوجه به اهميـت وكالـت، بعـد از مختصـر     . حقوق خود را از طريق وكيل، به نفع خود اعمال كنند

در ايـن مقالـه سـعي شـده اسـت تمـامي       .گـردد  توضيحي در باب عقد وكالت موضوع اصلي مطرح مـي 
رض اجتماع و استقالل مورد تقيق و بررسي قرار گيـرد  فروض و حاالت عزل و فوت يكي از وكال در ف

و در خصوص اين مبحث مهم كه يكي از موارد و مشكالت قابـل توجـه جامعـه حقـوقي و حقوقـدانان      
  .كشور است رفع شده و خالء تحقيقاتي موجود در اين راستا مرتفع گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موكل،وكيل،جايز عقد،وكالت بالعزل،عزل و نصب وكيل،وكالت: واژگان كليدي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

222

  كليات:بخش اول
وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام «.: م.ق 656بموجب مادة 

آيـد كـه در شـناخت ماهيـت و اوصـافت         از اين تعريف نتايجي بدسـت مـي  . »نمايد امري نايب خود مي
  :وكالت اهميت ويژه دارد

بـدين معنـي كـه موكـل اقـدام وكيـل را، در مـورد انجـام اعمـال          : اثر عقد وكالت اعطاي نيابت است.1
. دهد كه بنام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهـد  داند و به او اختيار مي حقوقي، به منزلة اقدام خود مي

كنـد بـراي    دهد، در حكم واسـطه اسـت و آنچـه مـي     بنابراين، وكيل نسبت به آثار آموري كه انجام مي
شـود و اگـر نفعـي در بـين باشـد بـراي او        تعهدهايي كه پذيرفته است برموكل تحميل مـي : موكل است

  . است
اند نه دادن نيابت و اذن در تصرف،  اي از مؤلفان جوهر وكالت را در اعطاي سلطه به ديگران دانسته پاره

توان بطـور قهـري    يرا هيچكس را نمياند كه وكالت در شمار عقود است، ز و از اين تحليل نتيجه گرفته
درحالي كه، اگر اثر وكالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بايسـتي  . مسلط بر امري ساخت

ولي، اكثريت قاطع نويسندگان، وكالـت را مبتنـي بـر اعطـاي نيابـت يـا دادن       . 1در شمار ايقاعات درآيد
  2.اند نمايندگي شمرده

دهـد بنـام موكـل اسـت، يعنـي در قـرارداد از او نـام         كه وكيل انجـام مـي   بطور معمول، عمل حقوقي را
ولـي، گـاه نيـز نـام موكـل در ايـن رابطـه پنهـان         . بندد تا طرف ديگر بداند با چه كسي پيمان مي. برد مي
دار اجراي تعهدهاي ناشـي   شود و او خود عهده قرارداد به حساب موكل و بنام وكيل منعقد مي: ماند مي

العلم كار به اسم خود و به حساب  در حقوق تجارت نيز، با اينكه حق.). م.ق 196ماده (گردد  از عقد مي
دانـد و جـز در مـوارد     ، قانونگـذار آن را در حكـم وكالـت مـي    )ت.ق 357مـادة  (كنـدن   آمر معامله مي

                                                            
قانون مدني فرانسه نيز وكالت را به اعطاي  1984مادة  – 6و  5، ص 11، كتاب 4محمد حسين آل كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج  - 1

 .سلطه و اختيار تعريف كرده است
 – 523، ص 7همان كتاب، سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامه، ج  ، كتاب وكالت؛ قواعد،2ج  عالمة حلي، تذكره،: در فقه اماميه - 2

شيخ محمد حسن نجفي،  – 367، ص 4، شرح لمعه، ج 332، ص 1، ج شهيد ثاني، مسالك – 483، ص 1محقق ثاني، جامع المقاصد، ج 
سيد محمد مجاهد، متأهل،  – 119، ص 2سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، محلقات عروه الوثقي، ج  – 347، ص 27جواهر الكالم، ج 

  .كتاب وكالت
، ش 2مازو، دروس حقوق مدني، ج  – 1427بوسيلة ساواتيه، ش  11، پلنيول وريپر، ج 2131، ش 3ريپر و بوالنژه، ج : در حقوق فرانسه
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همـان   359مـادة  (دانـد   استثنايي، رابطة حق العمل كار و آمر را تابع مقررات و كالت در قانون مدني مي
كنـد كـه وكيـل واسـطة انجـام عمـل        ايجـاب مـي  » نماينـدگي دادن «با وجود اين، چون طبيعت ). قانون

اين گونه قراردادها را، كه شخص  ، دار امري نشود حقوقي و ايجاد تعهد براي موكل باشد  و خود عهده
  1.در حكم وكالت، شمرد« كند، بايد تنها به حساب ديگري و بنام خود معامله مي

  باشـد، » عمـل حقـوقي  «آيد كه موضوع وكالت ممكن است انجام يك  چنين برمي 656از ظاهر مادة  .2
مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طالق، يا امر ديگري كه در شمار اعمال مـادي اسـت و بـراي موكـل     

قـانون مـدني   . شود، مانند مقاطعة ساختن بنا يا تهية نقشة آن يـا انجـام عمـل جراحـي و نقاشـي      انجام مي
هـا   فرانسه نيز در اين باره صراحت ندارد و شبيه قانون ما است، ولي بيشتر نويسندگان فرانسوي و دادگاه

  2.اند وكالت را، باتوجه به مفهوم نمايندگي، به انجام عمل حقوقي براي موكل اختصاص داده
د قانون مدني و سابقة تـاريخي آن،  رسد كه اين تعبير در حقوق ما نيز، باتوجه به مفاد ساير موا نظر ميه ب

زيرا، نيابت در اموري قابل استفاده و تصور است كه به اراده انجام شود و آثار به بار . قابل پذيرفتن باشد
اي از مواد مربوط به وكالت در صورتي مفهـوم   باضافه، پاره. آورد كه وضع حقوقي موكل را تغيير دهد

آمـده   662بـراي مثـال، در مـادة    . ط به انجام عمل حقوقي باشـد كند كه نمايندگي مربو درست پيدا مي
وكيل هم بايـد كسـي   . وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد«: است كه

  .»باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد
وكالت الزم اسـت كـه خـود    آيد كه، آيا در امور مادي نز براي درستي  ها به ذهن مي اكنون اين پرسش

دانـد يـا در اثـر بيمـاري و      موكل بتواند آن را انجام دهد؟ آيا موكلي كه فن معمـاري يـا نقاشـي را نمـي    
تواند براي انجام كار موردنظر به مسافرت برود، حق ندارد براي انجام كار خـود و كالـت    گرفتاري نمي

اهليـت الزم اسـت؟ مفـاد مـاده در صـورتي        ،دهد؟ آيا براي امور مادي، مانند آسفالت كردن و نقاشـي 
كند كه وكالت ناظر به انجام عمل حقوقي باشد، زيرا، تنها در اين امـور اسـت كـه اهليـت      معني پيدا مي

  .شود موكل براي تصرف در اموال خود و اهليت وكيل براي انجام آن مطرح مي
                                                            

بدين معني، كه بطور معمول وكيل : اندن نه جوهر آن اي از نويسندگان فرانسوي، اعطاي نمايندگي را طبيعت وكالت دانسته پاره - 1
شود، ولي، هرگاه كسي بتواند بنام خود و بحساب ديگري نيز قرارداد ببندد، مانند  ست و قرارداد بنام و حساب او بسته مينمايندة موكل ا

، 3كولن و كاپيتان، ج (دار اجراي تعهدهاي ناشي از عقد باشد  العمل كار، بايد آن را وكالت ناميد، هرچند كه وكيل نيز خود عهده حق
پلنيول وريپرو ساواتيه،  – 318، ص 3رودير، وكالت، دالوز، فرهنگ حقدوق مدني، ج  – 198ن كتاب، ص ابري و رو، هما – 1131ش 

 ).همان كتاب
 .318، ص 3دالوز، فرهنگ حقوق مدني، ج  رودير، مقالة وكالت،: همچنين، رجوع شود به ها، همان كتاب - 2

  كليات:بخش اول
وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام «.: م.ق 656بموجب مادة 

آيـد كـه در شـناخت ماهيـت و اوصـافت         از اين تعريف نتايجي بدسـت مـي  . »نمايد امري نايب خود مي
  :وكالت اهميت ويژه دارد

بـدين معنـي كـه موكـل اقـدام وكيـل را، در مـورد انجـام اعمـال          : اثر عقد وكالت اعطاي نيابت است.1
. دهد كه بنام و حساب موكل تصرفاتي انجام دهـد  داند و به او اختيار مي حقوقي، به منزلة اقدام خود مي

كنـد بـراي    دهد، در حكم واسـطه اسـت و آنچـه مـي     بنابراين، وكيل نسبت به آثار آموري كه انجام مي
شـود و اگـر نفعـي در بـين باشـد بـراي او        تعهدهايي كه پذيرفته است برموكل تحميل مـي : موكل است

  . است
اند نه دادن نيابت و اذن در تصرف،  اي از مؤلفان جوهر وكالت را در اعطاي سلطه به ديگران دانسته پاره

توان بطـور قهـري    يرا هيچكس را نمياند كه وكالت در شمار عقود است، ز و از اين تحليل نتيجه گرفته
درحالي كه، اگر اثر وكالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بايسـتي  . مسلط بر امري ساخت

ولي، اكثريت قاطع نويسندگان، وكالـت را مبتنـي بـر اعطـاي نيابـت يـا دادن       . 1در شمار ايقاعات درآيد
  2.اند نمايندگي شمرده

دهـد بنـام موكـل اسـت، يعنـي در قـرارداد از او نـام         كه وكيل انجـام مـي   بطور معمول، عمل حقوقي را
ولـي، گـاه نيـز نـام موكـل در ايـن رابطـه پنهـان         . بندد تا طرف ديگر بداند با چه كسي پيمان مي. برد مي
دار اجراي تعهدهاي ناشـي   شود و او خود عهده قرارداد به حساب موكل و بنام وكيل منعقد مي: ماند مي

العلم كار به اسم خود و به حساب  در حقوق تجارت نيز، با اينكه حق.). م.ق 196ماده (گردد  از عقد مي
دانـد و جـز در مـوارد     ، قانونگـذار آن را در حكـم وكالـت مـي    )ت.ق 357مـادة  (كنـدن   آمر معامله مي

                                                            
قانون مدني فرانسه نيز وكالت را به اعطاي  1984مادة  – 6و  5، ص 11، كتاب 4محمد حسين آل كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج  - 1

 .سلطه و اختيار تعريف كرده است
 – 523، ص 7همان كتاب، سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامه، ج  ، كتاب وكالت؛ قواعد،2ج  عالمة حلي، تذكره،: در فقه اماميه - 2

شيخ محمد حسن نجفي،  – 367، ص 4، شرح لمعه، ج 332، ص 1، ج شهيد ثاني، مسالك – 483، ص 1محقق ثاني، جامع المقاصد، ج 
سيد محمد مجاهد، متأهل،  – 119، ص 2سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، محلقات عروه الوثقي، ج  – 347، ص 27جواهر الكالم، ج 

  .كتاب وكالت
، ش 2مازو، دروس حقوق مدني، ج  – 1427بوسيلة ساواتيه، ش  11، پلنيول وريپر، ج 2131، ش 3ريپر و بوالنژه، ج : در حقوق فرانسه
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انـد، از   عمـال حقـوقي تصـريح نكـرده    فقيهان اماميه نيز، با اينكه دربراة اختصاص موضـوع وكالـت بـه ا   
آيد كه وكالت بايد در امري داده شود كه از نظـر   چنين برمي» استثنا به در تصرف«تعريف مشهور آنان 

  1.باشد» تصرف حقوقي«حقوقي براي موكل به بار آورد و در اصطالح آنان 
تن ايجـاب و قبـول  و   كند، چنانكه ممكن است تنهـا نـاظر بـه گفـ     منتها، درجة دخالت وكيل تفاوت مي

 2. امضاي سند باشد يا حق تصميم گرفتن و مذاكره در باب شرايط عمل حقوقي نيز به او واگـذار شـود  
فقط در جايي كه شخص واسطه تنهاه وسيلة اجراي دستور و اعالن اراده است، مانند نامه بر در عقد بين 

نبايسـتي پيمـان را     امـور حقـوقي و تجـارتي،   غايبان يا كارمند مأمور فروش بليط به واردين يا مشاور در 
  3.وكالت ناميد
گاه قانونگذار دادن نيابـت بـراي انجـام امـوري، ماننـد مشـاوره و مـذاكره دربـاره شـرايط           با وجود اين،

قـانون   335چنانكـه مـاده   . هاي طرفين، را تـابع احكـام وكالـت قـرار داده اسـت      قرارداد و بيان خواست
دالل كسي است كه در مقابل «: دارد قواعد حاكم بر قرارداد دالل، مقرر ميتجارت، در تعريف دالل و 

. خواهد معامالتي نمايد طرف معاملـه پيـدا كنـد    اجرت واسطة انجام معامالتي شده يا براي كسي كه مي
پس، قرارداد داللـي و ماننـد آن را بايـد    . »اصوالًٌ قرارداد داللي تابع تابع مقررات راجعه به وكالت است

  4.ر حكم وكالت شمردد
  اوصاف عقد وكالت:بخش دوم

از آنچه گفته شد چنين برآمد كه با همة گفتگوها و ترديدهايي كه در اين زمينه شده است، بين مفهـوم  
عقد وكالت وسيلة اعطاي نيابت ارادي است به وكيـل،  : وكالت و نيابت رابطة بسيار نزديك وجود دارد

                                                            
شود كه اعطاي نيابت براي  معلوم مي اند، يعني وديعه نهاده» استثنا به در حفظ« را در برابر» استثنا به در تصرف«به ويژه، از اينكه بعضي  - 1

شود وگرنه، هرگاه تصرف مادي نيز موضوع وكالت قرار  كه ويژه تصرف حققي است، نمي نگاهداري داخل در مفهوم وكالت،
 ).12ش (آمد  نيز از اقسام آن به شمار مي» نگاهداري«گرفت،  مي

اند، وكالت ويژه موردي است كه مأمور امكان ابتكار و انديشيدن و تصميم گرفتن را داشته باشد، وگرنه  يسندگان گفتهاي از نو پاره - 2
ولي، گروه ديگر اين ). 14، ش 319، ص 3رودير، وكالت، فرهنگ حقوق مني، دالوز، ج (ناميد نه وكيل » سخنگو«يا » رسول«بايد او را 

سيد محمد كاظم طباطبايي زدي، عروه : و مانند آن در فقه اماميه 1385، ش 3مازو، ج  – 198، ص 6رو، ج ابري و (اند  ضابطه را نپذيرفته
 ).، در نيابت براي مجرد اجراي صيغة بيع237، ص 2الوثقي، ج 

 146بوسيلة ساواتيه، ش  11پلنبول و ريپر، ج  - 3
 .همان كتاب ابري و رو،: داند رجوع شود به مي» وكالت«براي ديدن نظري كه داللي را  - 4
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بـر ايـن   . اعمال حقوقي معيني را بنام و حساب موكـل انجـام دهـد    او،تا در حدود اختيار تفويض شده به 
  :مبنا، عقد وكالت داراي اوصاف معيني است كه در شناخت ماهيت آن بايد مورد توجه قرار گيرد

بدين معني كه اثر مستقيم آن ايجاد اذن اسـت؛ اختيـاري كـه بـه     : است» عقود اذني«  وكالت در زمرة.1
به همين اعتبار نيز عقد وكالت جـايز  . پذيرد و بطور صريح يا ضمني آن را ميشود و ا وكيل تفويض مي

كنـد و بـا فـوت و حجـر يكـي از آنـن نيـز منفسـخ          است و هيچ التزامي براي موكل و وكيل ايجاد نمـي 
  .شود مي

تـا اذن بـاقي اسـت،     بايد دانست كه تفويض اختيار و دادن اذن به وكيل متضمن اين تعهد نيز هست كـه، 
پـذيرد و مخـارجي را كـه كـرده اسـت       دهـد، موكـل مـي    ر حقوقي اعمالي را كه به نيابت انجام مـي آثا
بند بودن بـه   منتها، چون تحقق اين تعهد منوط به اجراي وكالت است و تعهد اصل، يعني پاي. پردازد مي

تيجـة عقـد،   دهد، در برابر ديگران است و در واقع اثر اجـراي اذن اسـت نـه ن    اعمالي كه وكيل انجام مي
» عهـدي ،عقـد اذنـي   «آورد و به اعتبار آثـار اذن  » عقود اذني«وكالت را در مرحلة نخست بايد در شمار 

  .ناميد
منتها، چـون  . كند از سوي وكيل هم، پذيرش اختيار تفويض شده، او را ملتزم به اجراي مفاد وكالت مي

آيد، وكيل  سمت امانت و نيابت به شمار مياين التزام نيز نتيجة مستقيم عقد نيست و از لوازم نگاهداري 
ولي، اگر رابطة قراردادي را نگاه دارد و بار امانت را بـه دوش كشـد، بايـد بـه     . در فسخ عقد آزاد است
   .بند بماند مفاد آن سمت نيز پاي

جمـع  » جـايز بـودن عقـد   «موكل و وكيل را در برابر يكـديگر را بـا   » تعهد«توان مفهوم  با اين تحليل، مي
پذيرنـد، در برابـر ايـن     را نمي» عقد اذني«دانند و مفهوم  كرد، وگرنه، آنان كه وكالت را عقد عهدي مي

اي  توانند به دلخـواه عهـد خـويش را بـرهم زننـد، پاسـخ قـانع كننـده         پرسش كه چگونه طرفين عقد مي
اثـر مسـتقيم عقـد را     پس، ناچـار بايـد  . شود زيرا تعهد و تكليف با اختيار و جواز با هم جمع نمي. ندارند

  1.شمرد» اذن«و تعهد را از آثار و لوازم » اذن«
                                                            

دانند، براي توجيه حق فسخ موكل گفته شده است كه، در وكالت چنين فرض  مي» عقد عهدي«در حقوق فرانسه، كه وكالت را  - 1
، ش 3مازو، ج  – 2161، ش 3ريپروبوالنژه، ج (تواند هرگاه بخواهد از اين سود بگذرد  شود كه عقد تنها به سود موكل است و او مي مي

دانيم وكالت در بسياري موارد به سود وكيل نيز هست، به همين جهت، رويه قضايي ناچار شده است در مواردي  درحالي كه مي). 1418
). مازو، همان كتاب(در آن شده است » عدم قابليت فسخ«شود، عقد را در حكم موردي بداند كه شرط  كه وكالت به سود طرفين واقع مي

ديوان  – 368رودير، همان مقاله، ش (كند  رود و تنها براي او ايجاد مسئوليت مي حق فسخ موكل از بين نميوانگهي، در اين فرض نيز 
 ).310، 1، 1924، سيري 1923نوامبر  7كشور، 

انـد، از   عمـال حقـوقي تصـريح نكـرده    فقيهان اماميه نيز، با اينكه دربراة اختصاص موضـوع وكالـت بـه ا   
آيد كه وكالت بايد در امري داده شود كه از نظـر   چنين برمي» استثنا به در تصرف«تعريف مشهور آنان 

  1.باشد» تصرف حقوقي«حقوقي براي موكل به بار آورد و در اصطالح آنان 
تن ايجـاب و قبـول  و   كند، چنانكه ممكن است تنهـا نـاظر بـه گفـ     منتها، درجة دخالت وكيل تفاوت مي

 2. امضاي سند باشد يا حق تصميم گرفتن و مذاكره در باب شرايط عمل حقوقي نيز به او واگـذار شـود  
فقط در جايي كه شخص واسطه تنهاه وسيلة اجراي دستور و اعالن اراده است، مانند نامه بر در عقد بين 

نبايسـتي پيمـان را     امـور حقـوقي و تجـارتي،   غايبان يا كارمند مأمور فروش بليط به واردين يا مشاور در 
  3.وكالت ناميد
گاه قانونگذار دادن نيابـت بـراي انجـام امـوري، ماننـد مشـاوره و مـذاكره دربـاره شـرايط           با وجود اين،

قـانون   335چنانكـه مـاده   . هاي طرفين، را تـابع احكـام وكالـت قـرار داده اسـت      قرارداد و بيان خواست
دالل كسي است كه در مقابل «: دارد قواعد حاكم بر قرارداد دالل، مقرر ميتجارت، در تعريف دالل و 

. خواهد معامالتي نمايد طرف معاملـه پيـدا كنـد    اجرت واسطة انجام معامالتي شده يا براي كسي كه مي
پس، قرارداد داللـي و ماننـد آن را بايـد    . »اصوالًٌ قرارداد داللي تابع تابع مقررات راجعه به وكالت است

  4.ر حكم وكالت شمردد
  اوصاف عقد وكالت:بخش دوم

از آنچه گفته شد چنين برآمد كه با همة گفتگوها و ترديدهايي كه در اين زمينه شده است، بين مفهـوم  
عقد وكالت وسيلة اعطاي نيابت ارادي است به وكيـل،  : وكالت و نيابت رابطة بسيار نزديك وجود دارد

                                                            
شود كه اعطاي نيابت براي  معلوم مي اند، يعني وديعه نهاده» استثنا به در حفظ« را در برابر» استثنا به در تصرف«به ويژه، از اينكه بعضي  - 1

شود وگرنه، هرگاه تصرف مادي نيز موضوع وكالت قرار  كه ويژه تصرف حققي است، نمي نگاهداري داخل در مفهوم وكالت،
 ).12ش (آمد  نيز از اقسام آن به شمار مي» نگاهداري«گرفت،  مي

اند، وكالت ويژه موردي است كه مأمور امكان ابتكار و انديشيدن و تصميم گرفتن را داشته باشد، وگرنه  يسندگان گفتهاي از نو پاره - 2
ولي، گروه ديگر اين ). 14، ش 319، ص 3رودير، وكالت، فرهنگ حقوق مني، دالوز، ج (ناميد نه وكيل » سخنگو«يا » رسول«بايد او را 

سيد محمد كاظم طباطبايي زدي، عروه : و مانند آن در فقه اماميه 1385، ش 3مازو، ج  – 198، ص 6رو، ج ابري و (اند  ضابطه را نپذيرفته
 ).، در نيابت براي مجرد اجراي صيغة بيع237، ص 2الوثقي، ج 

 146بوسيلة ساواتيه، ش  11پلنبول و ريپر، ج  - 3
 .همان كتاب ابري و رو،: داند رجوع شود به مي» وكالت«براي ديدن نظري كه داللي را  - 4
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. گيـرد  وكالت عقدي است مجاني، بدين معني كه در برابر تفويض اختيار به وكيل عوضي قرار نمـي . 2
مـادة  (دهد رايگان نيست، مگ اينكه در عقد شرط شـده باشـد    ولي، كاري كه وكيل به نيابت انجام مي

بنابراين، اگر نسبت به ميزان دستمزد وكيل قراردادي نباشد، اين مبلغ تابع عرف و عادت يـا  .). م.ق 677
  ).676مادة (المثل كار انجام شده است  اجرت

ناشـي از    شود عقد وكالت به اعتباري رايگان و به اعتبار ديگر معوض باشد، اين دوگانگي، كه سبب مي
اثر مستقيم عقد وكالـت و مقصـود   : كار يا مقاطعه كاي استعقد و تفاوت آن با قرارداد » اذني«طبيعت 

اصلي از انعقاد آن، دادن نيابت است نه اجارة خدمات و از همين نكته تفاوت اصـلي بـين وكالـت دادن    
در وكالت، هدف نايب گرفتن و تفويض اختيار اسـت و  . شود براي انجام كاري با اجيركردن معلوم مي

الوكالـه نتيجـة اجـراي مفـاد      شود و تعهد موكل در پرداخـت حـق   له نمياعطاي اين سمت يا چيزي مباد
هدف ) قرارداد كار و مقاطعه كاري(ولي، در اجارة خدمات . نمايندگي است و جنبة فرعي و تبعي دارد

پـس، اگـر    1.اصلي مبادلة تعهد به انجام كار در برابر عوض معين است و نيابت در آن جنبـة فرعـي دارد  
وكالت عقد مجاني است و با وجود اين موكل بايد دسـتمزد وكيـل را بپـردازد، نبايـد      شود كه گفته مي

  .باعث شگفتي شود يا توهم تعارضي برود
نظر برخي از حقوقدانان در مورد فوت و حجـر يكـي از وكـال در حالـت     :بخش سوم

  :تعدد وكال و اجتماع آن ها
ل اشـخاص متعـددي را بـه عنـوان وكيـل      اگـر موكـ   2يكي از حقوقدانان در اين رابطه معتقد اسـت كـه  

اختيـار تصـرف در امـور را واگـذار كنـد،       در اين صورت اگـر بـه هركـدام مسـتقالً    . انتخاب كرده باشد
ولي اگر به هركـدام اختيـار   . تواند بدون رعايت نظر وكيل ديگر، مورد وكالت را اجرا كند هركدام مي

افق يكديگر مورد وكالت را انجام دهند و در صـورت  تصرف به طور استقاللي را نداده باشد، بايد با تو
: مقـرر شـده اسـت   . م.ق 669به همين لحـاظ در مـاده   . شود اقدام استقاللي تجاوز از حدود محسوب مي

توانـد بـدون اذن    هرگاه براي انجام امري دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد، هيچ يـك از آنهـا نمـي   «

                                                            
تميز هدف اصلي از انعقاد قرارداد، در تمز بين وكالت و مضاربه و جعاله و شركت و مزارعه  مساقات و ساير عقودي كه بنحوي  - 1
شهيد ثاني، براي نشان دادن اهميت مقصود اصلي در  332، ص 1؛ مسالك، ج 367، ص 4در آنها موردنظر است،شرح لمعه، ج » نيابت«

تا نمايشگر تفاوت » هي استنابه في التصرف بالذات«: نويسد افزايد و در شرح لمعه مي را بر تعريف مشهور مي» بالذات«وكالت، كلمة 
 .باشد وكالت و ساير عقود اماني

 عقود مشاركتي ، توثيقي و غير الزم -عقود معين دو –عليرضا  -باريكلو - 2
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در ايـن  . وكالـت داشـته باشـد     بنمايد مگر اين كه هريـك مسـتقالً  ديگري يا ديگران دخالت در آن امر 
باتوجه به اين كه عرفاً، عمـل انتخـاب وكيـل     ».تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد صورت هركدام مي

متعدد، در صورت عدم تصريح موكل به خالف، ظاهر در اين است كه آنان بايد اتفاقاً عمل كنند چون 
اگر يكي از آنان مستقالً عمل كند،  1ات آنان را محدود  به عمل جمعي كرده استموكل حدود اختيار

در صرتي كه دو نفر «: مقرر شده است. م.ق 670لذا در ماده . شود عمل ا و خارج از حدود محسوب مي
وجه زايل شدن سمت وكيل » .شود به نحو اجتماع وكيل باشند، به موت يكي، وكالت ديگري باطل مي

فق ديگري است بـا مـوت يـا جنـون او، وكالـت      زنده اين است كه چون اختيار تصرف او محدود به توا
بنابراين، وكيل الزم است از دو جهت حدود وكالت را رعايت كنـد و  . 2شود وكيل ديگر نيز منفسخ مي

  .از آن تجاوز نكند
  3:دان ديگري در اين خصوص مي گويدحقوق

اه يا سوء نيـت و  ممكن است موكل براي اطمينان خاطر از انجام امر وكالت و جلوگيري از هرگونه اشتب
  .يا خيانت، بهجاي يك نفر، چند وكيل را براي انجام امري انتخاب نمايد

هرگاه براي انجام يك امر، دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد، هـيچ  «: گويد قانون مدني مي 669ماده 
قالً وكالـت  تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن بنمايد، مگر اينكه هريك مست آنها نمي  يك از

  .»تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد داشته باشد، در اين صورت هركدام مي
در صورت تعدد وكال، وكالت ممكن است به نحو استقالل باشد، يعني هر وكيـل حـق داشـته باشـد بـه      
تنهايي كار مورد وكالت را انجام دهد و وكالت ممكن اسـت بـه نحـو اجتمـاع باشـد، يعنـي هريـك از        

تواند مورد وكالت را انجام دهـد و در صـورت اقـدام عمـل آنـان فضـولي بـوده و         الء به تنهايي نميوك
  .باشد محتاج به تنفيذ يا رد وكالي ديگري مي

 669گفته شد، عمل هريك از وكالء به تنهايي فضولي و غيرنافذ اسـت، ولـي باطـل نيسـت زيـرا مـاده       
  .تواند، مبين غيرنافذ بودن است نه بطالن نمي. »...ن ديگريتواند بدو هيچ يك از آنها نمي... «: گويد مي

                                                            
 470وحيد بهبهاني، پيشين، ص  - 1
 301سيد حسن امامي، پيشين، ص  - 2
  1378 -گنج دانش – 2عقود معين  7حقوق مدني  -پرويز –دكتر موين  - 3

. گيـرد  وكالت عقدي است مجاني، بدين معني كه در برابر تفويض اختيار به وكيل عوضي قرار نمـي . 2
مـادة  (دهد رايگان نيست، مگ اينكه در عقد شرط شـده باشـد    ولي، كاري كه وكيل به نيابت انجام مي

بنابراين، اگر نسبت به ميزان دستمزد وكيل قراردادي نباشد، اين مبلغ تابع عرف و عادت يـا  .). م.ق 677
  ).676مادة (المثل كار انجام شده است  اجرت

ناشـي از    شود عقد وكالت به اعتباري رايگان و به اعتبار ديگر معوض باشد، اين دوگانگي، كه سبب مي
اثر مستقيم عقد وكالـت و مقصـود   : كار يا مقاطعه كاي استعقد و تفاوت آن با قرارداد » اذني«طبيعت 

اصلي از انعقاد آن، دادن نيابت است نه اجارة خدمات و از همين نكته تفاوت اصـلي بـين وكالـت دادن    
در وكالت، هدف نايب گرفتن و تفويض اختيار اسـت و  . شود براي انجام كاري با اجيركردن معلوم مي

الوكالـه نتيجـة اجـراي مفـاد      شود و تعهد موكل در پرداخـت حـق   له نمياعطاي اين سمت يا چيزي مباد
هدف ) قرارداد كار و مقاطعه كاري(ولي، در اجارة خدمات . نمايندگي است و جنبة فرعي و تبعي دارد

پـس، اگـر    1.اصلي مبادلة تعهد به انجام كار در برابر عوض معين است و نيابت در آن جنبـة فرعـي دارد  
وكالت عقد مجاني است و با وجود اين موكل بايد دسـتمزد وكيـل را بپـردازد، نبايـد      شود كه گفته مي

  .باعث شگفتي شود يا توهم تعارضي برود
نظر برخي از حقوقدانان در مورد فوت و حجـر يكـي از وكـال در حالـت     :بخش سوم

  :تعدد وكال و اجتماع آن ها
ل اشـخاص متعـددي را بـه عنـوان وكيـل      اگـر موكـ   2يكي از حقوقدانان در اين رابطه معتقد اسـت كـه  

اختيـار تصـرف در امـور را واگـذار كنـد،       در اين صورت اگـر بـه هركـدام مسـتقالً    . انتخاب كرده باشد
ولي اگر به هركـدام اختيـار   . تواند بدون رعايت نظر وكيل ديگر، مورد وكالت را اجرا كند هركدام مي

افق يكديگر مورد وكالت را انجام دهند و در صـورت  تصرف به طور استقاللي را نداده باشد، بايد با تو
: مقـرر شـده اسـت   . م.ق 669به همين لحـاظ در مـاده   . شود اقدام استقاللي تجاوز از حدود محسوب مي

توانـد بـدون اذن    هرگاه براي انجام امري دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد، هيچ يـك از آنهـا نمـي   «

                                                            
تميز هدف اصلي از انعقاد قرارداد، در تمز بين وكالت و مضاربه و جعاله و شركت و مزارعه  مساقات و ساير عقودي كه بنحوي  - 1
شهيد ثاني، براي نشان دادن اهميت مقصود اصلي در  332، ص 1؛ مسالك، ج 367، ص 4در آنها موردنظر است،شرح لمعه، ج » نيابت«

تا نمايشگر تفاوت » هي استنابه في التصرف بالذات«: نويسد افزايد و در شرح لمعه مي را بر تعريف مشهور مي» بالذات«وكالت، كلمة 
 .باشد وكالت و ساير عقود اماني

 عقود مشاركتي ، توثيقي و غير الزم -عقود معين دو –عليرضا  -باريكلو - 2
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بديهي است چنانچه در وكالتنامه، با تعدد وكالء، صراحتاً ننوشته شده باشـد كـه اقـدام وكـالء بـه نحـو       
استقالل است يا اجتماع، عرفاً بايستي به نحو اجتماع باشد واال دليلي نداشت كه موكل دو يا چند وكيل 

  .و هزينه بيشتري را متقبل شودانتخاب نمايد 
آيد اين است كه اگر اختيارات هريگ از وكال به نحو استقالل باشد و هر دو، كـار   سئوالي كه پيش مي

  موردنظر را انجام دهند، تكليف چيست؟
  .عمل او صحيح و دومي باطل است انجام داده،) مقدم(وكيلي كه مورد وكالت را زودتر ،اوالً 
در روز   مـثالً . دو وكيل برحسب تصادف در يك زمان كار وكالت را به اتمـام برسـانند  هرگاه هر ،ثانياً 

خبر از ديگري ملـك مـوردنظر را بـا خريـد از خـود قولنامـه        دوشنبه ساعت ده صبح هريك از وكال بي
  .توان ترجيح داد هر دو قولنامه باطل است، زيرا يكي را بر ديگري بدون مستند، نمي. نمايد مي

  :فوت يكي از وكالء ايشان اين است كه در خصوص
در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيـل باشـند، بـه مـوت يكـي از      «: گويد قانون مدني مي 670ماده 

  .»شود آنها وكالت ديگري باطل مي
  :شويم در ماده فوق، چند نكته مبهم است كه ذيالً متذكر مي

اگر وكالء در حالـت اسـتقالل باشـند و يكـي از آنهـا       شود كه از مفهوم مخالف ماده استنباط مي ،اوالً 
  .شود فوت نمايد، وكالت ديگري باطل نمي

رسد كه در انشاء ماده سهو به كار رفته اسـت، چنانچـه    به نظر مي. ماده به دو نفر وكيل اشاره دارد ،ثانياً 
  .وكال سه يا چهار نفر نيز باشند، باز هم كم فوق اعتبار دارد

مذكور فقط به فوت يكي از وكالء نظر دارد و در مورد حجر يا عـزل آنهـا مطلبـي را مـورد     ماده  ،ثالثاً 
  .دهد حكم قرار نمي

بدين معنا كه اگـر  . رابعاً، حجر و فوت را بايد مشمول يك حكم و عزل را مشمول حكم ديگري بدانيم
وكيـل دومـي صـحيح و     دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند و موكل يكي از آنها را عزل نمايد، وكالـت 

شود كه موكل خواسته است فقط يك وكيل داشته باشـد و دليلـي    معتبر است و به طور قطع استنباط مي
عزل يكي از وكالء و ابطال وكالت نفـر ديگـر بـه هـيچ     . (بر ابطال وكالت وكيل دومي در دست نداريم

  ).وجه قرينه نيستنند
اينكه بايد به نحو اجتماع . شود ن وكالت نفر دوم نميحجر يا فوت يكي از دو نفر، موجب بطال،خامساً 

تواند اقدامي بـه عمـل آورد، دليـل بـر ابطـال       عمل نمايند و با فوت و يا حجر يكي از وكالء دومي نمي
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مضاف بر اينكه آنچـه  . شود بايد گفت كه كار و فعاليت وكيل دوم متوقف مي  وكالت او نيست و نهايتاً
پس موكل اگر كماكان بـر نظـر   . است و موكل بر دادن نيابت خود باقي است باشد اراده موكل مهم مي

تواند نفر ديگري را به وكالت برگزيده و بـه وكالـت ديگـري     باقي باشد، مي» اجتماع بودن عمل وكال«
  .ضميمه نمايد

در زمينه تعدد وكال و مرگ و حجر يكي از آن هـا مـي    7دكتر روديجاني در كتاب خود حقوق مدني 
  :يندگو

توانـد بـدون    هرگاه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد، هيچ يك از آنها نمـي : 669ماده 
ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هـر يـك مسـتقالً وكالـت داشـته باشـد، در ايـن        

  .تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد صورت هركدام مي
ني هنگامي كه چند نفر براي انجام امري معين شده باشند، اصل بـر اجتمـاع آنهـا در    اصوالً در قانون مد

). قـانون مـدني در بحـث وصـيت     854مـاده  . آن كار است مگر اينكه استقالل آنها تصـريح شـده باشـد   
  .شود بنابراين مطلق گذاشتن وكالت چند نفر، منصرف به اجتماع آنها در امر وكالت مي

  ون و سفه يكي از وكالء در وكالت به نحو اجتماعاثر موت، جن:بند اول
در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطـل  : 670ماده 
البته سـفه در صـورتي   . شود وكالت عقد جايز است و با موت و جنون و سفه طرفين منفسخ مي. شود مي

در اين مـاده   ).قانون مدني 954ماده (ر وكالت، رشد الزم باشد شود كه در ام موجب انفساخ وكالت مي
كـه  (لفظ بطالن به كار برده شده است كه باتوجـه بـه مفهـوم انفسـاخ و بطـالن        به جاي انفساخ مسامحتاً

بايد عبارت را حمل بر مفهـوم  ) انفساخ از هنگام انحالل عقد به بعد اثر دارد ولي بطالن از اصل اثر دارد
اند در واقع هر دو يك نفر محسوب  در حالتي كه دو وكيل به نحو اجتماع قرار داده شده .اييمانفساخ نم

دهد به هر د نفر وكيل است و با از بين رفتن يكي از آنهـا ايـن اذن    در واقع اذني كه موكل مي. شوند مي
عـارض و آن   در واقع انفساخ در اثر عوامل خارجي بر قرارداد. شود مخدوش شده و وكالت منفسخ مي

  1.نمايد را منحل مي
  :معتقدند كه) كاتوزيان(دكتر كاتوزيان 

  :هرگاه دو يا چند نفر براي انجام امري وكالت داشته باشند، اجراي وكالت بدين ترتيب است

                                                            
 .71تطبيقي قوه قاهره، همان ، ص حاتمي، علي اصغر، رويجاني، محمد مجتبي، بررسي  - 1

بديهي است چنانچه در وكالتنامه، با تعدد وكالء، صراحتاً ننوشته شده باشـد كـه اقـدام وكـالء بـه نحـو       
استقالل است يا اجتماع، عرفاً بايستي به نحو اجتماع باشد واال دليلي نداشت كه موكل دو يا چند وكيل 

  .و هزينه بيشتري را متقبل شودانتخاب نمايد 
آيد اين است كه اگر اختيارات هريگ از وكال به نحو استقالل باشد و هر دو، كـار   سئوالي كه پيش مي

  موردنظر را انجام دهند، تكليف چيست؟
  .عمل او صحيح و دومي باطل است انجام داده،) مقدم(وكيلي كه مورد وكالت را زودتر ،اوالً 
در روز   مـثالً . دو وكيل برحسب تصادف در يك زمان كار وكالت را به اتمـام برسـانند  هرگاه هر ،ثانياً 

خبر از ديگري ملـك مـوردنظر را بـا خريـد از خـود قولنامـه        دوشنبه ساعت ده صبح هريك از وكال بي
  .توان ترجيح داد هر دو قولنامه باطل است، زيرا يكي را بر ديگري بدون مستند، نمي. نمايد مي

  :فوت يكي از وكالء ايشان اين است كه در خصوص
در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيـل باشـند، بـه مـوت يكـي از      «: گويد قانون مدني مي 670ماده 

  .»شود آنها وكالت ديگري باطل مي
  :شويم در ماده فوق، چند نكته مبهم است كه ذيالً متذكر مي

اگر وكالء در حالـت اسـتقالل باشـند و يكـي از آنهـا       شود كه از مفهوم مخالف ماده استنباط مي ،اوالً 
  .شود فوت نمايد، وكالت ديگري باطل نمي

رسد كه در انشاء ماده سهو به كار رفته اسـت، چنانچـه    به نظر مي. ماده به دو نفر وكيل اشاره دارد ،ثانياً 
  .وكال سه يا چهار نفر نيز باشند، باز هم كم فوق اعتبار دارد

مذكور فقط به فوت يكي از وكالء نظر دارد و در مورد حجر يا عـزل آنهـا مطلبـي را مـورد     ماده  ،ثالثاً 
  .دهد حكم قرار نمي

بدين معنا كه اگـر  . رابعاً، حجر و فوت را بايد مشمول يك حكم و عزل را مشمول حكم ديگري بدانيم
وكيـل دومـي صـحيح و     دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند و موكل يكي از آنها را عزل نمايد، وكالـت 

شود كه موكل خواسته است فقط يك وكيل داشته باشـد و دليلـي    معتبر است و به طور قطع استنباط مي
عزل يكي از وكالء و ابطال وكالت نفـر ديگـر بـه هـيچ     . (بر ابطال وكالت وكيل دومي در دست نداريم

  ).وجه قرينه نيستنند
اينكه بايد به نحو اجتماع . شود ن وكالت نفر دوم نميحجر يا فوت يكي از دو نفر، موجب بطال،خامساً 

تواند اقدامي بـه عمـل آورد، دليـل بـر ابطـال       عمل نمايند و با فوت و يا حجر يكي از وكالء دومي نمي
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توانـد، بـدون ديگـري يـا      هيچيك از آنها نمي«در صورتي كه دو يا چند نفر بطور اجتماع وكيل باشند، 
وكالـت    و در صورتي كه يكي از آنها فوت كند،) م.ق 669مادة (» ...آن امر بنمايد ديگران، دخالت در
در ايـن حالـت،    1.، زيرا به تنهاي سمتي در اجراي وكالـت نـدارد  )م.ق 670مادة (شود  ديگري باطل مي

. تواند ديگري را ضميمه وكيل موجود كند، چون بنا به فـرض موكـل زنـده و حاضـر اسـت      حاكم نمي
هرگاه موكل يكي از دو وكيل را عزل كند، وكالت ديگري نيز بـا از بـين رفـتن شـرط بقـاي      همچنين، 

ماننـد  : 2رود، مگر اينكه به قرائن معلوم شود كه مقصود موكل حفظ نيابت ديگري است خود از بين مي
اينكه موكل، پس از عزل وكيل، شخص ديگري را بجاي او منصوب كند تا با وكيل بـاقي مانـده بطـور    

انـد كـه مقصـود از بطـالن      اي از نويسندگان اظهار نظر كرده پاره .دار اجراي وكالت شوند تماع عهدهاج
وكالت از بين رفتن اختيار او در اجراي وكالت است، پس هرگاه موكل، بحـاي وكيـل متـوفي، وكيـل     

د حسـن  دكتـر سـي  (توانند بطور اجتمـاع امـر وكالـت را انجـام دهنـد       ديگري را انتخاب كند، آن دو مي
اي بـر ايـن امـر موجـود      ولي، اگر موكل تصريح به حالت اجتماع كند يـا قرينـه  ). 223، ص 2امامي، ج 
فت با اين اقدام موكل دوباره به وكيل موجود نمايندگي داده است تا با همكـار جديـد   توان گ باشد، مي

بـا وجـود   .شود نيز جمع ميبدين ترتيب نتيجة موردنظر با ظاهر قانون مدني . دار انجام وكالت شود عهده
ناظر به موردي است كه چند نفر با هم و ضـمن   669اين، بايد دانست كه ظهور مورد استناد و مفاد مادة 

هاي مختلف وكيل در امـري گردنـد،    يك انشاء وكيل قرار داده شوند، وگرنه، هرگاه چند نفر در زمان
ت مـؤخر را بـه معنـي عـزل وكيـل پيشـين       تـوان وكالـ   ظاهر اين است كه هركدام اسـتقالل دارد و نمـي  
  3.انگاشت، زيرا هيچ تعارضي بين آنها وجود ندارد

  
  

                                                            
اند كه مقصود از بطالن وكالت از بين رفتن اختيار او در اجراي وكالت است، پس هرگاه  اي از نويسندگان اظهار نظر كرده پاره - 1

سيد حسن  دكتر(توانند بطور اجتماع امر وكالت را انجام دهند  موكل، بحاي وكيل متوفي، وكيل ديگري را انتخاب كند، آن دو مي
فت با اين اقدام موكل توان گ اي بر اين امر موجود باشد، مي ولي، اگر موكل تصريح به حالت اجتماع كند يا قرينه). 223، ص 2امامي، ج 

بدين ترتيب نتيجة موردنظر با ظاهر قانون . دار انجام وكالت شود دوباره به وكيل موجود نمايندگي داده است تا با همكار جديد عهده
 .شود ني نيز جمع ميمد

 140، ص 2سيد محمد كاظم يزدي، ملحقات عروه الوثقثي، ج  - 2
 213، ص 3شرح الياسي، ج  –مقدس اردبيلي، شرح ارشاد، كتاب وكالت  – 406، ص 27شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكالم، ج  - 3
 )فقه حنفي(
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  نظر دكتر سيد حسن اماني در اين رابطه:بند دوم
بموت يكي از آنها وكالـت  . م.ق 670در صورتيكه دو نفر بنحو اجتماع در امري وكيل باشند طبق مادة 

انجام امر واحد بـا همـديگر تشـريك مسـاعي و همفكـري و      شود، زيرا آن دو بايد در  ديگري باطل مي
دهند و چـون يكـي فـوت     عمل نمايند و مانند آن است كه آندويك پيك را در امر وكالت تشكيل مي

. كند ديگري ممنوع از انجام آن امر خواهد بود و مانند آن است كه موضوع وكالت منتفي شـده اسـت  
بطالن وكالـت مـوجبي نـدارد و عـدم قـدرت بـر انجـام امـر         رسد كه با فوت يكي از دو وكيل  بنظر مي

تواند مانند انتفاء موضوع تعهد سبب بطالن وكالت قرار گيـرد، بنـابراين هرگـاه     نمي  بوسيلة وكل ديگر،
. توانند مجتمعاً امر وكالت را انجام دهند موكل بجاي وكيل متوفي، وكيل ديگي انتخاب نمايد آندو مي

نز بيان همين امر باشد و خواسـته  ) شود وكالت ديگري باطل مي(اال از عبارت ممكن است منظور مادة ب
تواند كسيكه در قيد حيات هست عمل وكالت را به تنهائي انجام دهـد و عمـل    است تذكر دهد كه نمي

  .باشد او باطل مي
    

توانـد، بـدون ديگـري يـا      هيچيك از آنها نمي«در صورتي كه دو يا چند نفر بطور اجتماع وكيل باشند، 
وكالـت    و در صورتي كه يكي از آنها فوت كند،) م.ق 669مادة (» ...آن امر بنمايد ديگران، دخالت در
در ايـن حالـت،    1.، زيرا به تنهاي سمتي در اجراي وكالـت نـدارد  )م.ق 670مادة (شود  ديگري باطل مي

. تواند ديگري را ضميمه وكيل موجود كند، چون بنا به فـرض موكـل زنـده و حاضـر اسـت      حاكم نمي
هرگاه موكل يكي از دو وكيل را عزل كند، وكالت ديگري نيز بـا از بـين رفـتن شـرط بقـاي      همچنين، 

ماننـد  : 2رود، مگر اينكه به قرائن معلوم شود كه مقصود موكل حفظ نيابت ديگري است خود از بين مي
اينكه موكل، پس از عزل وكيل، شخص ديگري را بجاي او منصوب كند تا با وكيل بـاقي مانـده بطـور    

انـد كـه مقصـود از بطـالن      اي از نويسندگان اظهار نظر كرده پاره .دار اجراي وكالت شوند تماع عهدهاج
وكالت از بين رفتن اختيار او در اجراي وكالت است، پس هرگاه موكل، بحـاي وكيـل متـوفي، وكيـل     

د حسـن  دكتـر سـي  (توانند بطور اجتمـاع امـر وكالـت را انجـام دهنـد       ديگري را انتخاب كند، آن دو مي
اي بـر ايـن امـر موجـود      ولي، اگر موكل تصريح به حالت اجتماع كند يـا قرينـه  ). 223، ص 2امامي، ج 
فت با اين اقدام موكل دوباره به وكيل موجود نمايندگي داده است تا با همكـار جديـد   توان گ باشد، مي

بـا وجـود   .شود نيز جمع ميبدين ترتيب نتيجة موردنظر با ظاهر قانون مدني . دار انجام وكالت شود عهده
ناظر به موردي است كه چند نفر با هم و ضـمن   669اين، بايد دانست كه ظهور مورد استناد و مفاد مادة 

هاي مختلف وكيل در امـري گردنـد،    يك انشاء وكيل قرار داده شوند، وگرنه، هرگاه چند نفر در زمان
ت مـؤخر را بـه معنـي عـزل وكيـل پيشـين       تـوان وكالـ   ظاهر اين است كه هركدام اسـتقالل دارد و نمـي  
  3.انگاشت، زيرا هيچ تعارضي بين آنها وجود ندارد

  
  

                                                            
اند كه مقصود از بطالن وكالت از بين رفتن اختيار او در اجراي وكالت است، پس هرگاه  اي از نويسندگان اظهار نظر كرده پاره - 1

سيد حسن  دكتر(توانند بطور اجتماع امر وكالت را انجام دهند  موكل، بحاي وكيل متوفي، وكيل ديگري را انتخاب كند، آن دو مي
فت با اين اقدام موكل توان گ اي بر اين امر موجود باشد، مي ولي، اگر موكل تصريح به حالت اجتماع كند يا قرينه). 223، ص 2امامي، ج 

بدين ترتيب نتيجة موردنظر با ظاهر قانون . دار انجام وكالت شود دوباره به وكيل موجود نمايندگي داده است تا با همكار جديد عهده
 .شود ني نيز جمع ميمد

 140، ص 2سيد محمد كاظم يزدي، ملحقات عروه الوثقثي، ج  - 2
 213، ص 3شرح الياسي، ج  –مقدس اردبيلي، شرح ارشاد، كتاب وكالت  – 406، ص 27شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكالم، ج  - 3
 )فقه حنفي(
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  نتيجه گيري
وت يا عـزل يكـي از وكـال    به نظر مي رسد كه در پاسخ به اين سئوال كه آيا در حالت اجتماع وكال با ف

 67. مـاده  و مفـاد                    با توجه بـه مـتن  ايي اقدام كند يا نه بايد گفت وكيل ديگر مي تواند به تنه
چون با فوت يا عزل يكـي از وكـال در حالـت اجتمـاع ديگـري سـمتي نـدارد بايـد گفـت           قانون مدني 

اند بر خالف و وصايت در وكالت ضـم اامـين   و حاكم هم نمي تو) بامدل. (وكالت بقيه مدخل مي شود
نمايد چون موكل زنده و حاضر است اما در فرض عزل نيز وكالت ديگري با از بـين رفـتن شـر مابقـاي     

  .خود را از دست مي دهد مگر قرائن بر خالف آن را نشان دهند
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