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 چکيده

؛ که به آن باحقوق موضوعه،ضرورتی است روزافزون تعامل به تصویرکشیدن چهره علمی فقه و

مقتضیات زمان وگسترش تعامالت حقوقی درموارد اجمال، نقص یا سکوت قانون، به حسب حسب 

 ( قانون اساسی، چهره ای الزامی به خود می گیرد. ۱۶۷)اصل

چالش برانگیز جامعه است؛ لیکن  تعهدات وکیل علی رغم این که از مسائل حقوقی کاربردی و

که نظریات مختلفی نسبت به آن ابراز  ٬ل باخودقانونگذار به تمامی ابعاد آن از جمله معامله وکی

 از جهات عدیده ازدیدگاه فقهی بانگاهی  تفصیل شده است، نپرداخته و بدین جهت این مساله، به

تطبیقی بررسی شده است که مورداستفاده رشته های حقوق،فقه وحقوق،فقه ومبانی حقوق 

نین طرح مبسوط آرای فقهادراین مربوطه درحقوق مدنی وآئین دادرسی مدنی است.همچ درمبحث

 قرن هاقبل ازتدوین قانون مدنی)ام القوانین( صورت گرفته است، به وضوح مبانی و زمینه،که

 .فقهی حقوق مدنی راتبیین می نماید مستندات

 .، وکالت، مسئولیت، وکیل، تعهد، قانونفقه :يديکل واژگان
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 يزدیا نرگس

 .عضوهیأت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق)ع(پردیس خواهران

 
 نام نویسنده مسئول:

 يزدیا نرگس

 فقه درتعهدات قانونی وکيل تجلی

 2۷/۶/۱399تاریخ دریافت: 

 28/8/۱399تاریخ پذیرش: 
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 «ليالوکونعم ناهللبحس»

ت را در قالب خالفت تامّه و والیت مطلقه الهیّه به حقیقت که وکالت ربوبیّت تمامی ذرّات کائنا«موکل وکیلی»به نام آن 

محمدیه سپرد و وکالت درمظهریّت مراتب اسما و صفاتش را درقالب مرآت وجود انبیاء به حقیقت انسان کامل داد. و وکالت 

نام او که وکالت دراخراج کامله در هدایت تکوینی و تشریعی درهمه عوالم را در قالب امامت خاصه به ائمه هدی منتقل کرد و با 

 زهرای مرضیّه )س( تحیت نمود.»کثرت از وحدت را در قالب عصمت فاطمیّه به کوثر عترت 

کند؛ ولی ای است اجتماعی که در روابط حقوقی افراد بار معنایی پیدا میای پدیدهمحاوره -در یک بینش عرفی « وکالت»

ها به نوعی محقّق شده و ، وکالت مفهومی است که در بین همه پدیدهینبشکاف و باطنتر ودید گاهی هستیبا دیدی وسیع

 ای برحسب آن نشئه و بنا به مقتضیات همان عالم تفسیرگر است؛ و در هر نشئه ای متفاوت جلوه دربین مراتب هستی به گونه

ای برای تحقق این معناست؛ و وسیلهوکالت به معنای استفاده از  معنی کنیم؛« الشیء فی موضعهوضع»می گردد. اگر عدالت را 

عالم تشریع مثال و تمثالی أعلی برای عالم تکوین است ؛همه حقایق شرعیّه  از آنجا که شریعت ، نقشه تنزل یافته حقیقت؛ و

« العالمینرب» ، وکالت پرورش فرزندش را از موکل حقیقی یعنی«مادر»اند؛ و همچنان که درعالم هستی دارای اسرار تکوینیّه

 نیز دادگر عالم امکان است و« وکیل»اند ؛ دارد؛ وابر و باران به وکالت إنبات نباتات ازسوی رب کائنات برگزیده شدهدریافت می

مفاهیم فقهی وحقوقی با اسرار  تثبیت کننده حق. هنگامی که از یک فراز متعالی با چنین دیدگاهی به احکام شریعت بنگریم،

 اند،ای از نور حکمت بر گرد آنها در تماشاگه آنان که کحل بصیرت بر دید گانشان کشیدهلوء هالهخورد و تألعالم وجود پیوندمی

حقیقت  در گیرد. تا به احقاق حق برخاسته و عدل و قسطی را اقامه کند،شود. کسی که در جایگاه رفیع وکالت قرارمیهویدا می

 دارد؛دریافت می« موکل بزرگ»و برخیزد، بلکه از دستان پر شفقت خواهد به دفاع ازاوکالت نامه خود را نه از دست کسی که می

نخست بایدعدل را در معرفت منزلت خویش احراز کند و  چنین شخصی اگر بخواهد در صراط مستقیم به اقامه عدل برخیزد،

 احراز آن منوط به شناخت وظائف و تعهّدات وکیل وعمل بدانهاست.

گیرد، موظّف به انجام وظایف ثابتی لت برای تحقق پدیده عدالت اجتماعی قرار میدر عالم تشریع هر کس که در مقام وکا

ای دیگر توسط قوانین ای از آنهااز سوی شارع مقداس تصریحاً و تلویحا در نصوص و ظواهر بیان گردیده و پارهاست که پاره

، معاضدت شایانی به رچوب قانون مدنی و فقهوضعی و اعتباری، تدوین گشته است.ازآنجا که بیان مبسوط تعهدات وکیل در چها

قانون مدنی مطرح شده است( وإعمال آنها در  ۶۷۴الی  ۶۶۶ها قبل از تدوین مواد تبیین مبانی فقهی موضوع مطروحه )که قرن

سکوت قانون مدنی  "معامله وکیل با خود"یکی از مسائل حقوقی کاربردی جامعه با إتخاذ حکم ، درمواردی که مانند مسئله 

 نماید. کرده است، می

(از مبحت دوم ۶۷۴تا  ۶۶۶ضرورت تبیین تعهّدات وکیل موجب شده که در اُمّ القوانین)قانون مدنی(، هشت ماده )مواد 

حاکمیّت ازادی و اراده افراد »فصل سیزدهم به بیان این مطلب اختصاص یابد. قانون مدنی در این مواد با توجه و احترام به اصل

عدم تسلیط و والیت »و ممنوعیّت مداخله اشخاص در اموال و حقوق دیگران و به لحاظ رعایت اصل کلی « ال حقوفیدر اعم

ای از مواد دیگر باب وکالت )که به نوعی به طورمستقیم و همچنین در پاره« ید امانی وکیل»و مقبولیّت « افراد بر یکدیگر

به طور غیر مستقیم به بیان احکام و قوانین مربوطه پرداخته؛ اما در مواردی  باتعهّدات وکیل و محدوده اختیارات وی مرتبطند(

رسد که با توجه به اینکه مسائل مربوط به وکالت در قانون مدنی ملهم از فقه امامیّه است،دراین هایی نیز در آن به نظر میخالء

مدنی،حکم مسئله از متون فقهی اصیل و معتبر  ،سعی گردیده در زمینه مطالب مطروحه خصوصاً در موارد سکوت قانونمقاله

تحصیل وبررسی شود که به مناسبت نظر فقهاء اهل سنت نیزمطرح شده است. همچنین در مواردی بحث تطبیقی مربوطه در 

 سیستم حقوقی برخی  کشورها نیز مورد مطالعه قرارگرفته وخالصه آن بیان شده است.

در احکام مربوط به تعهّدات قانونی وکیل ، نارساو قابل انتقاد بوده و یا کاستی ها و مهم ترین مواردی که بیان قانون مدنی 

 هایی در آن وجود دارد عبارتند از:خالء

  

طرف دیگر را برای انجام امری نائب  وکالت را عقدی دانسته که به موجب آن یکی از طرفین، ۶5۶قانون مدنی در ماده -۱

بودن هر تعریفی قابل انتقاد است؛ زیرا در صورتی که « مانع اغیار» و« جامع افر اد»وجه به لزوم نماید؛ امااین تعریف با ت« خود»
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حق توکیل برای موکل را داشته باشد، وکیل دوم اگرچه وکیل اوّل او راانتخاب  قانون مدنی( ۶۷2وکیل )به استناد نص ماده 

شود و بدین عرف قضایی، وکیل قانونی موکل محسوب می گیرد و به لحاظنموده اما بدون شک در عرض وکیل اوّل قرار می

 جهت بقاء وزوال وکالت وکیل اول، تأثیری در سرنوشت وکالت وکیل دوّم نخواهدداشت.

قانون مدنی به دلیل این که کلیه مصادیق وکالت را تحت  ۶5۶بنابراین با عنایت به مطالبی که عرض شد،عبارت ماّده 

 نبوده؛ و از این جهت قابل انتقاد است.« افراد جامع»دهدپوشش خود قرار نمی

عنوان کرده؛ و از طرفی «نیابت دادن به دیگری برای انجام امری»همچنین ماده مزبور صفت ممیّزه وکالت از دیگر عقود را 

ست.اگر چه با بیان نموده ا« مأموریت دادن به دیگری برای انجام امری»را « وصیّت عهدی»قانون مدنی صفت ممیّزه   82۶مادّه 

هایی وجود دارد لیکن با بررسی و تأمل در متون در زبان عربی تفاوت« مأموریت»و« نیابت»نگر میان دو واژه دیدی دقیق و ژرف

 گردد.  استعمال مترادف این دو واژه مشاهده می ای )از جمله در باب وکالت(حقوقی فارسی در موارد عدیده

های اختصاصی این عقد، آن را کامالً ازعقود دیگر متمایز این جهت که باعدم ذکر ویژگیبنابراین تعریف قانونی وکالت از 

 باشد.نمی« مانع اغیار»نساخته و لذا گاهی قابل انطباق با مصادیقی غیر از وکالت است و

  

کل بتواند آن را بجا وکالت باید در امری داده شود که خود مو»دارد: قانون مدنی مقرر می ۶۶2با توجه به اینکه ماده  -2

 این سوال مطرح است که وجود توانایی مزبوردر حین توکیل و انعقاد عقد وکالت الزم است یا هنگام اجرای مورد وکالت؟ « آورد...

قانون مدنی در این باره حکمی بیان ننموده وخالء آن )به لحاظ تأثیر مستقیم حکم این موضوع بر حکم صحت و بطالن 

ظهور در اشتراط توانایی موکّل در  کیل( محسوس است. البته بعض شارحین قانون مدنی معتقدند ماده مزبور،وکالت و تعهّد و

ای ملهم از رسد با توجه به اینکه احکام مقرره  قانون مدنی در باب وکالت به طور قابل مالحظه؛ اما به نظر میهنگام توکیل دارد

الف نظر داشته و اکثریت آنها قائل به اشتراط توانایی موکل بر انجام مورد وکالت در فقه امامیّه است و فقهاء در این مسئله اخت

قانون مدنی انتقاد فوق به   ۶۶2زمان اجرای آن هستند، مادّه مزبور چنین ظهوری نداشته و به لحاظ عمومیت وشمول حکم ماده 

 قوّت خود باقی است.

  

داند. حال اگر به جواز مداخله و تصدی وکیل در امور مادی موکل میقانون مدنی اطالق وکالت را منصرف  ۶۶۱ماده -3

  ۶۶0باتوجّه به مفاد مادّه  وکالت به طور عام انشاء شده باشد)مانند اینکه موکل گفته باشد: تو در همه اموال من وکالت داری(

عام نبرده و نیز با توجه به اینکه بعض تقسیم نموده و نامی از وکالت «مقید»قانون مدنی که و کالت را به دو نوع )مطلق( و

باشد نه درمورد وکالت عام قانون مدنی صرفًا در مورد وکالت مطلق قابل اجرا می ۶۶۱اند که ماده شارحین ق.م صراحتاً ابرازداشته

ر حقوقی ، در چنین موردی وضعیت قانونی تعهّدات وکیل و محدوده اختیارات وی نسبت به جواز و عدم جوازمداخله در امو

 موکل معلوم نیست.

 

در حالی که این   قانون مدنی ایران ، بر خالف قانون مدنی مصر، در زمینه معامله وکیل با خود حکمی بیان ننموده است.-۴

 مسئله مورد اختالف بین فقهاءبوده و بیان حکم آن،نقش مهمّی در تعیین حدود اختیارات وکیل دارد.

به طور کلی معامله وکیل با خود در آن دسته از معامالتی که غالبا شخصیّت وجودی طرف معامله در انگیزه انعقاد آن نقش 

، مالی را از طرف موکل فروخته و به «وکیل»موتری ندارد)مانند خرید و فروش( صحیح است ومانعی ندارد که شخصی به عنوان

آن را ابتیاع نماید؛ مگر اینکه منع قانونی در این مورد وجود داشته باشد. اما در آن  طرف دیگرعقد قرار گرفته و« اصیل»عنوان 

قانون  ۱0۷2دسته از معامالتی که شخصیّت طرف، موثر در ایجاد عقد باشد، معامله وکیل با خود جایز نیست)مانند نکاح ماده 

 مدنی (.

   

است که احکام آن از جهتی « وکالت بالضمیمه»ای نکرده رهکه قانون مدنی بدان اشا« تعدد وکالء»یکی از متفرعات -5

 باشد؛ و لذا خالء بیان احکام آن در قانون مدنی  مشهوداست. منطبق با تعدد وکالء بوده و ازجهتی متمایز با آن می
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ده وکالت بالضمیمه همچنان که در متون فقهی آمده. وکالتی است که موکل )در فرض تعّدد وکالء( وکالت و محدو

اختیارات یکی از وکالء رامطلق گذاشته،لیکن وکالت وکیل دیگری را مقیّد به اراده و رضایت وکیل اوّل نموده باشد)به لحاظ 

گویند(. چنانچه وکالت وکیل اوّل به دلیلی چون عزل یا فوت « وکیل بالضمیمه»اینکه اقدامات وکیل دوم منضمّاً معتبر است او را

شود؛اما بقا و ارتفاع وکالت وکیل دوم ، موثر در الت وکیل دوّم )وکیل بالضمیمه(هم مضمحل میمرتفع شود، تعهّدات و وک

 باشد.وضعیت حقوقی وتعهّدات وکیل اول نمی

بنابراین با توجه به این که این حکم، در تعددوکال وجود ندارد،الزم و بلکه ضروری بود که قانون مدنی به تأسی از فقه  

 بیان نماید.«تعدد وکال»أله را به طور مستقل و منفک از امامیه، حکم این مس

  

به طور کلی وکیل را ملزم به تقدیم حساب دوران وکالت خویش به موکل نموده وحال آنکه  ۶۶8قانون مدنی در ماده -۶

اقتضای طبیعت  الزم نبوده یا غیر ممکن است. در حقوق مصر وکیل در صورتی که تقدیم حساب با« عرفا»این امر در بعض موارد

مورد وکالت مغایرت داشته باشد و نیز در فرضی که نسبت به عدم لزوم تقدیم حساب توافق قبلی میان وکیل و موکل صورت 

گرفته یاقرائن و اوضاع و احوال خاصی داللت برآن نماید، از این امر معاف است؛اما قانون مدنی ایران به طور کلی حکم به لزوم 

گیرد؛ لذا به نظر موکل نموده که شمول و عمومیّت این حکم حتی موارد استثنانی مذکور را نیز در برمی تقدیم حساب وکیل به

 رسد به جهت جامع و مانع بودن قانون الزم بود موارد استثنا مشخص می گردید.می

 

نونی وکیل موکل قانون مدنی در فرض وجود حق توکیل وکیل به طور مطلق معیّن نکرده که وکیل دوّم از لحاظ قا-۷

 شود یا وکیل و نماینده وکیل اوّل؟ محسوب می

 های مختلفی در این زمینه وجود دارد.البته در متون فقهی هم حکم واحدی در این مسأله بیان نشده است ونظریه

 

مسئله قانون مدنی کیفیّت مسئولیّت وکالء را در صورت وجود حق توکیل وکیل معیّن ننموده است درحالی که این -8

بینی شده است . دراین قوانین، صرفاً در اهمیت خاصّی دارد؛ و در قانوم مدنی کشورهای بسیاری چون مصر، سوریه ولبنان پیش

میان وکیل اوّل و دوّم بر قرار دانسته شده که وکیل اوّل ، به لحاظ خطایش در انتخاب وکیل دوم یا « مسئو لت تضامنی»صورتی

 صرباشد.خطایش در راهنمایی او مق

  

قانون مدنی در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل ، صرفاً مستلزم خروج از حدود وکالت باشد یا تجاوز از حدود -9

آمده، برای موکل سودمندتر از موارد معیّن شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد،ساکت وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش

 است. 

معامله به موکل «التفاوتمابه»لبنان به طور ضمنی فرض مزبور را مجاز دانسته وحکم به لزوم تسلیم ق.م.و.ع.  ۷08اما ماده 

 نموده است.

 

قانون مدنی حکم مواردی که وکیل ناچار به خروج از محدوده وکالت شده در حالی که مطلع نمودن موکل و کسب  -۱0

اما این مطلب درقوانین کشورهایی مانندمصر،عراق،سوریه و لبنان اجازه از وی برایش غیرممکن بوده را معیّن ننموده است؛ 

 بینی شده که تحت شرایطی خروج وکیل ازحدود وکالت مجاز دانسته شده و صرفًا وکیل ملزم به ابالغ آن به موکل است.پیش

 می باشد.« بیع» یکی از مسائل مرتبط با بحث حکم معامله کردن وکیل با خود در

 ، طرف دیگر عقد قرارگیرد؟ «اصیل»ین است، که آیا وکیِل مأمور به انجام معامله، حّق دارد به عنوان مسئله مورد بحث ا

این بحث در حقیقت، متفرّع بر مبحـث اطالق و تقیید وکالت بوده و میان موردى که وکالت مطلق باشـد، یـا مقید،تفاوت 

 وجود دارد:
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 الف.در فرض تقیید وکالت   

ى روشن است که عمل وکیل صرفاً به کیفیتى کـه موکّـل تصـریح نموده، صحیح و نافذ است؛ در نتیجه بـدون هیچ ابهام

چنانچه وکیـل صـراحتاً یـا بـه داللـت قرینه اى مأذون در این امر باشد، بدون تردید، معامله وى باخود که اصطالحاً بدان 

و مقدس اردبیلى، مجمع الفائـده و  98،99، ص22حدائق الناضرة، جگویند، جایز است) یوسف بحرانى، « معامله مع نفسه وکیل»

 .(98و شهیداول، لمعه الدمشقیه، ص 5۶۱، ص9البرهـان، ج

  

 ب . در فـرض اطـالق وکالـت 

در صـورت اطـالق وکالـت و عـدم انصراف اطالق به این امر، در صحت و نفوذ چنین معامله اى،اخـتالف نظـر وجود دارد 

 نظرات متفاوت دراین زمینه را به چهار دسته کلّى تقسیم نمود:که میتوان 

 

قائلین به این نظریه معتقدند که بحث در ایـن مقـام، بحـث -این بحث لغوی بوده ومتوقف برفهم عرفی وکالت است -۱

ملزم به رجوع به قواعدى هستیم، که متعلّق به بحث لغوى مى باشند. بنابراین، در این لغـوى اسـت، نـه شرعى؛ وازاین جهت ، 

زمینه باید به قصد موکّـل و چنانچـه مـبهم است به قرائنى که مبین قصد او باشد، رجوع کرد؛ به عبارت دیگر: در ایـن مسئله، 

لزم به مراجعه به عرف و لغت مى باشیم) سید محمد مالك اصلى است؛ و چنانچـه درقصد موکّل هنگام توکیل ، تردید شد م

 مجاهد، مناهل، فاقد شماره صفحه( .

 

طرف دیگر معامله قرار گیرد، و عقد « اصیل»جواز معامله وکیل با خود ـ بر اساس این نظریه، وکیل مى تواند، به عنوان -2

و محمـدمنهاجى اسـیوطى، جواهرالعقود،  ۴30 و ۴29، ص 2۷صحیح و نافذ اسـت)شـیخ محمدحسـن نجفـى، جـواهرالکالم، ج 

 (.۶۱، ص ۱۶و على اصـغر مرواریـد، ینابیع الفقهیه، ج  253، ص ۱و عالمه حلّى، قواعداالحکام، ج  ۱5۷، ص ۱ج 

در بعـض متون فقهى به استناد اطالق و عمومیت ادلّه مربوطه صرفاً به صحت معامله وکیل با خود، اشاره شـده و ان را 

بـر جـواز اتّحـاد موجـب و قابـل دانسته اند؛ اما بعض فقها، پس از بیان حکم صحت و نفوذ معامله در فرض مذکور، به  مبتنـى

دلیل در موضع اتّهام قرار داشـتن وکیـل، ان را مکـروه شـمرده و ترکش را نیکوتر دانسته اند)سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، 

و میرزاى قمى، جامع  38، مسئله ۴8، ص 2و امـام خمینـى ره، تحریرالوسیله، ج  ۱3ه ، مسـئل۱3۱، ص 2عـروه الـوثقى، ج 

( .ایشان، روایاتى که داللت بر منع معامله وکیل بـا خود نموده و مورد استناد قائلین به عدم جواز 522و  52۱، ص 3الشّتات، ج 

که داللت بر جواز معامله مزبور مى نمایند، بر صورتى که وکیل  چنین معامله اى، قرار گرفته را، با توجه به دسته دیگرى ازروایات

از تلبیس نفس خود و حصـول خیانـت در حـقّ موکّـل مطمئن نباشد، یا انجام چنین معامله اى منشاء اتهام او شود، حمل 

وکیل در مسئله مورد بحث از این  نموده اند. و لذا  قائل به کراهت معامله وکیل با خود شده اند. در موضـع اتّهـام قـرار گـرفتن

جهت است که احتمال داده مى شـود وى در انعقاد معامله، نفع شخصى خود را در نظر گرفته باشد، و با توجه به اینکه در 

معامالتى مانند خرید و فروش، غالباً منفعت مادى یکى از طرفین معامله، منجر به ضرر طرف دیگر مى شود، لذا منفعت وکیل در 

امله مزبـور، غالبـًا مستلزم ضرر موکّل مى باشد؛ درحالى که بر اساس عقد وکالت، وکیل ملـزم به رعایت غبطه وى است. مع

 بنابراین، وکیل در موضع اتّهـام سـوء اسـتفاده ازاختیارات و موقعیت خویش قرار دارد.

 

یل شده، معتقدند که در بیان حکم این مسأله، قائلین به تفصیل ـ بعض صاحب نظـران، در ایـن زمینـه قائـل بـه تفص-3

 باید بین دو فرض تفاوت قائل شد : 

فرض نخست : به طورکلّى چنانچـه عقـد مـورد وکالـت، از عقـودى اسـت کـه شخصیت وجودىِ طرف دیگر عقد، در  

 د نکاح.انگیزه ایجاد ان مؤثراست، وکیل حقّ انجام چنین معامله اى را ندارد؛ مانند وکالت در عق
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فرض دوم : چنانچه عقد مورد وکالت، از جمله عقـودى اسـت کـه شخصـیت وجودى طرف دیگر عقد، نقشى در انگیزه 

ایجاد ان ندارد، ماننـد وکالـت در بیع، وکیل مجاز است که به عنوان اصیل در طرف دیگر عقد، قرارگیرد)دکتر ناصر کاتوزیان، 

 (.20۱و  200صـطفى محقّـق دامـاد، حقـوق خانواده، ص و دکتر سید م ۱۶8، ص 3حقوق مدنى، ج 

 

عدم جواز معامله وکیل با خود ـ بر اساس ایـن نظریه، معاملـه وکیل با خود باطل است. این نظریه صراحتاً در بسیارى از -۴

و  5۶۱، ص9رهـان، ج و مقـدس اردبیلـى، مجمـع الفائـده والب 252، ص 2متون فقهى، بیـان گردیده) ابن قدامـه، کـافى، ج 

، ۱و عالمـه حلّى، ارشاداالذهان، ج  322و قطب الدین بیهقى، اصباح الشّیعه، ص  8، ش ۱35، ص 2صادق بلیهى، سلسبیل، ج 

و جعفرحلّى، ایضاح  3۴2، ص 2و فخـرالمحقّقین، ایضاح الفوائد، ج  3۴۴، ص ۱و ابن عابـدین، عقودالدریـه، ج  ۴۱۷ص 

و شیخ صیمرى، تلخیص الخالف و  ۶3و  2۷، ص ۱۶و علـى اصـغر مروارید، ینابیع الفقهیه، ج  328ص  ،۱تـردداتالشـرایع، ج 

و عالمـه حلّـى،قواعداالحکام،  35، 3۴، ص 2و محمدحسین الکاشف الغطـاء، تحریرالمجلّـه، ج  ۱۴۱، ص 2خالصه االخـتالف، ج

 (.255، ص ۱ج 

 استدالل مى کنند: قائلین به این قول، براثبات مدعاى خویش چنین

 أوال: وجود روایاتى که داللت بر منع معامله وکیل با خود دارد.

ثانیاً: دو پایه اساسى هر معاملهاى ایجاب و قبول است که از توافق اراده طرفین ان به وجود مى اید و یک نفر نمى تواند با 

 د ، دو طرف معامله قرارگیر« قابل»و « موجب»خود توافق کرده به عنـوان

زیرا اطالق وکالت، ظاهر در ایـن اسـت کـه وکیل، معامله مورد وکالت را با شخص دیگرى «. ظهور کالم»ثالثاً: به دلیل 

 منعقد سازد.

به نظر مى رسد قول سوم )تفصیل در معامالت وکیـل بـا خـود(موافـق اصل حاکمیت اراده افراد دراعمال حقوقى  

داف تأسیس وکالت که تسهیل امور بر موکّل است، سازگارتر مى باشد. بـه تعبیر بعض بـوده؛وبـا یکـى از مهـم تـرین اه

حقوقدانان،عقد با همکارى اراده دو طرف بـه وجـود مـى ایـد وتعدد طرف عقد، مستلزم تعدد واقعى اراده موجد عقد است؛از 

نیز یک رابطه اعتبارى و غیر عینى است، در نتیجه، انجـا که مخلوق اراده، یک امر اعتبارى و رابطه سببیت اراده نسبت به عقد 

تعدد اعتبارى اراده سازنده عقـد، مىتواند در عالم حقوق تشکیل عقد را سبب شود، به ایـن ترتیـب شـخص واحد، نقش دو 

ن سوء استفاده طرف عقد و اراده او نقش اراده دو طرف را در انشاى عقـد ایفاء مى کند؛ اما ازحیث تعارض منافع طرفین و امکا

شخص از اختیارات نمایندگى در جهت منافع خویش،اگر چـه بـه صـورت یـک اصـل، مـانع قـانونى بـراى تشـکیل چنـین 

معاملـه اى وجـود نـدارد، امادرمواردى،قانون،ان را ممنوع یا محدود ساخته است)دکتر مهدى شهیدى، تشکیل قراردادها و 

 (. ۱۴۶، ۱۴5، ص ۱تعهدات، ج 

چه گفته شد، صرفاً نسبت به شخص وکیل بوده و بنـا بـه اقتضـاى اطالق وکالت، معامله وکیل نسبت به اقاربى چون ان

 ج رشـاداالذهان،ٕ  و عالمـه حلّـى، ا 5۶0، ص 9همسر و فرزندانش جـایز مى باشد)مقدس اردبیلى، مجمع الفائده والبرهان، ج 

و على اصغر مروارید،  255، ص ۱و عاّلمه حلّى، قواعداالحکام، ج  3۴2، ص 2 ج الفوائد، ایضاح فخرالمحقّقین، و ۴۱۷ ص ،۱

 (.۶3، ص ۱۶ینابیع الفقهیه، ج 

نظریه اهل سنّت: علمای ایشان نیز در این مسـئله اخـتالف نظـر داشـته، دسته اى قائل به جواز معامله وکیل با خود 

گر معتقد به عدم جواز معامله مزبور مى باشند که برخى از ایشان ( و دسته دی8، ش ۱3۶، ص 2شده)صالح بلیهى، سلسبیل، ج 

وابن  23۷، ص 5و ابن قدامه، مغنى، ج  ۱5۷به طور مطلق، ایـن حکـم را در مورد وکیل بیان نموده اند) ابن قدامه، عمده، ص 

( و برخى دیگر ابراز 3۴9، ص ۱و مجدالدین ابى البرکات، محرّرفى الفقه، ج  52۱و  520، ص 5عابدین، حاشیه ردالمحتار، ج 

را بـراى همسـر، پـدر، فرزند و یا سایراقاربى « مبیع»داشته اند که: نه تنها معامله وکیل با خود باطل است، بلکه چنانچه وکیل، 

م که شهادت انها در حقّ وى نافذ نمى باشد، خریـدارى نماید، معامله وى به دلیل در موضع اتّهام بودن وکیل )از جهت عد

مراعات مصلحت موکّل( و تضاد میان منافع وکیل و موکّـل در فـرض مزبـور، باطـل مى باشد) محمدجواد مغنیه، فقه اسان 

 (. 3۶3شافعى، ص 
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اما بعض علماء اهل سنّت، اگر چه معامله وکیل با خـود را باطـل مى دانند، لیکن این حکم را به افراد فوق تسرّى نمـى 

یا بیشتر صورت گرفته باشد، جایز مى دانند، و برمدعاى « ثمن المثل»ل براى انها را در صورتى که به دهنـد و معاملـه وکیـ

خویش چنین استدالل مى کنند:اوالً: وکالت از این جهت مطلق است و معامله با یکى از افراد مذکور، یا با غیر ایشان یکسان 

 است 

ه شهادت شان در حقّ وى نافذ نیست، متباین و جدا از هم مى باشد، منافع ثانیاً: همچنان که ملک و اموال وکیل و اقاربى ک

 (.۱۶۱تا  58، ص ۴مادى ایشان هم مجزّاست)وهبة زحیلى، فقه االسالمیه وادلّته، ج 

ان مـىگویـد:  208قانون مدنی مصر، با قول چهارم )عدم جواز معامله وکیـل بـا خود( موافق است، به طـورى کـه مـاده 

بنابراین هنگامى که » ز نیسـت، شخصى بدون اجازه، به اسم کسى که از طرف او نائـب اسـت، بـا خـودش معامله نماید...جـای«

شخصـى، دیگـرى را وکیـل در فـروش منزلش نماید، بدون اینکه به او اجازه خریـد شخصـى ان را داده باشـد، بـر وکیل جایز 

ى کند، زیرا این عمل، از مصادیق معامله وکیل با خود است، که با توجه به نص نمى باشد که منزل را براى خودش خریدار

ق.م. مصر، جایز نیست. حتّى در این زمینه گفتـه شـده: اخـذ وکیـل توسـط موکّل براى انجام قرارداد و  208صـریح مـاده 

، شخصى دیگرى را، وکیل در معامله قـرار معامله اى، در حقیقت قرینه قانونى، برکشف مراد وى است، به این عبارت که وقتى

مىدهد، هیچگاه هدفش این نیست که وکیل، حقّ معامله بـا خـود را داشـته باشد؛ زیرا اگر او چنین نظرى داشت، در ابتدا، 

تا او به مباشرتاً بـا شخصـى کـه بـه عنوان وکیل برگزیده، وارد معامله مى شد و دیگر لزومى نداشـت کـه وکیـل انتخاب کند، 

نیابت از موکّل، با خودش معامله نماید. اما در صـورتى که وکیل، على رغم این ممنوعیت، معامله رابه عنوان نیابت از طرف 

موکّل، و به عنوان اصیل از طرف خود، منعقد نماید، از لحاظ قانونى، مجاوِز از حدود وکالت شناخته شده، و مسئولیتش هماننـد 

 (.۴۱9، ص ۷ه از حـدودوکالت، تجاوز نموده باشد)عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسیط، ج هـر وکیلـى اسـت کـ

در حقوق انگلیس نیز همانند ایران، وکیل مؤظّف است، کلّیه اقـدامات خویش، در جهت اجراى مورد وکالت را با رعایت 

(خواه وکالـت وى قراردادى باشد، یا تبرّعى و  مصـلحت موکّـل انجـام دهد، اگر چه وکیل ان عمل را به اسم موّکل انجام ندهد.

 .The Law of Agency p127 ,(AdeLaide) .(.G.H.L. Fridman, M.A.B.C.L. (Oxon), LL.Mغیر معوض)

بنابراین، وکیل حق ندارد خود را در موضعى قـرار دهـد کـه مصـلحت موکّل با مصلحت شخصى اش مقابله نماید ؛مانند 

و به طور کّلى وکیل نباید به خود اجازه دهد که تعلّقات و منافع شخصى او، وى را از ایفاء تعهدات خویش معامله وکیل با خود 

 (.۱8،ش228نسبت به موکّل باز دارد )دکتر ادموند س.ملکا، شرح القانون االنجلیزى، ص 
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