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 ١رضا رنجبر
 )٢٥/٩/٩٦:  تاریخ پذیرش مقاله  ـ٧/٩/٩٥: تاریخ دریافت مقاله(

 

 چکیده
ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکالی  سؤال مهم مطرح در عرصه

انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکالء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها 
ی عقد یا ایقاع بودن عمل  پاسخ دادن به این سؤال ابتدا دربارهگردد؟ برای  منفسخ می

، آراء و استدالالت مربوطه آورده شده و سپس نظرات و )ماهیت( حقوقی وکالت
ل استدالالت مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحال

 را به بحث حقوقی در عرصه حقوق تجارتنمایندگی در اثر ورشکستگی شخص 
گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکالی پیشین در سایر وکالتها در صورتی که 
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 مقدمه
فع احتیاجات خود به تعاون و کمک الطبع است و برای ر با توجه به اینکه انسان مدنی

های الهی و طبیعی و برای پیشرفت  مندی از موهبت ، لذا در بهرهن خود نیاز داردهمنوعا
گاهی این امر . در زندگی اجتماعی ناگزیر از سپردن بعضی از امور به همنوعان خود است

ن اعمال در تشکیل ای. شود محقق می... با اعطای وکالت و گاهی با عقد مضاربه و 
حقوقی گاهی انگیزه اصلی دادن اذن و نیابت بوده و گاهی انتقال مالکیت یا اباحه عمده 

 .باشد هدف می
در جوامع بشری، . کند وکالت در این میان از جهات مختلف اهمیت زیادی پیدا می

 به یکدیگر... اشخاص برای انجام کاری یا انجام اعمال حقوقی از قبیل فروش یا اجاره و یا 
نمایند و چه بسا در اثنای  دهند و در ضمن آن، حق توکیل نیز اعطاء می نیابت و وکالت می

اعطای این حق توکیل به چندین نفر در طول زمان، ممکن است یکی از وکالی انتخابی 
شود که با فوت یک یا چند نفر از وکالیی که از  فوت نماید و این سئوال به ذهن متبادر می

های دیگر باالخص وکالت اخیر چه  اند وکالت  در مرتبه میانی قرار گرفتهنظر ترتیب ایادی
کند؟ این بحث در جامعه کنونی مخصوصاً در مورد احقاق حق و حقوق  سرنوشتی پیدا می

 از اشخاص حقیقی و حقوقی، من جمله مواردی که تملّک ملک یا )همچون سهم مالکانه(
ر مطرح بوده و از اهمیت قابل توجهی برخوردار اموال کسی از سوی دولت انجام گرفته بیشت

ای دیگر عقد وکالت و فلسفه انفساخ  لذا این ضرورت نویسنده را واداشت تا از زاویه. باشد می
 . به سبب فوت را مورد نقد و بررسی قرار دهد)جایز بودن(آن 

 
 پیشینه تحقیق ـ 

ابی . اسالم مطرح بوده استوکالت در فقه اسالمی به عنوان یکی از ابواب فقهی از صدر 
 کتاب خویش ٢٦در صفحه )  ه٢٣٦ـ١٥٦( عبد هللا المصعب بن عبد هللا المصعب الزبیری

اشاره به ماجرایی می کند که بیانگر موضوع سابقه وکالت در دعاوی » نسب قریش«بنام 
و بعضی  )ص(میان حسان بن ثابت شاعر رسول هللا«: او می نویسد. در صدر اسالم است

برای قضاوت نزد عثمان بن عفان رفتند و عثمان علیه حسان  .رفتمردم نزاعی در گاز 
. حسان پیش عبد هللا بن عباس آمد موضوع شکایت را نزد او مطرح کرد. دادرسی نمود

. اکنون با من بیا .ای ولی در نحوه استدالل اشتباه کردهحق با تو است  :ابن عباس گفت
س در باره حقانیت حسان احتجاج و استدالل کرد تا ابن عبا. با او پیش عثمان رفت

 .اینکه حقیقت بر عثمان آشکار شد و به نفع حسان بن ثابت رای صادر نمود



  ٩١  ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکالء در قوام عقد وکالت

 و ٧در باره تاثیر فوت وکیل وسط از میان وکالی متعدد طولی عالمه حلی فقیه قرن 
دامه به  هجری قمری موضوع را در کتاب تحریر االحکام به بحث گذاشته است که در ا٨

 ]٣١ص ،١٦[.تفصیل در این باره  بحث خواهد شد
 

 ؟ـ وکالت عقد یا ایقاع١
ی کاری از جانب کسی ، واگذاری و اجراوکالت در لغت به نیابت، خالفت، جانشینی

ی از هم با فتح و هم با کسر واو اسم» ةوَِکال« ]ذیل ماده وکالت ،٢٠[. معنی شده است
 و برخی از اهل لغت آن را ]٤٩٤ ص ،٢٤ ؛٧٣٦ص ،٣[ .باشد فعل وکّل باب تفعیل می

 ]٧٨٥ ص ،٤٤ و ؛٤٠٥ ص ،٢٩[. اند  دانسته)باب تفعّل(اسمی از فعل تَوَکَّلَ 

ترین  قدیمییکی از تعریف اصطالحی وکالت از معنای لغوی خود دور نمانده و در 
.  فقهی شیعه وکالت به تفویض امر به دیگری بر وجه خاص اطالق شده استهای کتاب

استنابة فی «از زمان محقق حلّی به بعد، مشهور فقهاء وکالت را به  ]٢٨٢ص ،٢١[
ن تعریف آن را رغم ای  و علی  تعریف کرده برای تصرفانتخاب نمایندهیعنی » التصرف

 ] ١٥٩ ص ،٢٨ و  ٥٣٨ ص ،١٦ج ،٢٧ و ٥ ص ،١٧ و ١٥١ ص ،٣٨[. دانند جزو عقود می
 قرار الذکر تعریف فوق تحت مزارعه و اقاتمس مضاربه، مانند از آنجا که عقودي

 مالش در تصرف ۀاجاز او از نیابت به و دیگري طرف از عامل موارد این گیرند، زیرا در می

 به جواهر صاحب و صریح طور به ثانی شهید باال اشکال شدن برطرف براي .کند می پیدا را

 موارد در تصرف در به ااستن چه کنند می اضافه تعریف به را» بالذات«ضمنی قید  طور

 ].٣٤٧، ص٤٢ همچنین ٣٦٧ص ،٩[ .نیست ذاتی مزبور
 که نوعی )ۀاستناب(یکی از اندیشمندان معاصر عرصه حقوق، به دلیل تعریف مذکور 

 .در نتیجه آن را ایقاع دانسته است، وکالت را غنی از قبول وکیل و تفویض اختیار است
برخی از فقهاء و محققان جوهر اصلی رغم نظر مشهور مذکور  ولی علی ]٤٢٥ص ،٨[

ا اعطای سلطه به ، بلکه وکالت ردانند اذن و نیابت برای تصرف نمیوکالت را دادن 
اما حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که سبب اعطای سلطه به «. دانند دیگران می
کننده سلطه، حق تصرف به شرط اینکه خود اعطاشود   تصرف در چیزی میدیگری برای

ت دانسته و لایشان اثر تعریف فوق را عقد بودن وکا ]٥ ، ص٤٣ [».آن را داشته استدر 
و هو علی کلّ «معنا و جوهر اصلی شاهد آورده است، از قبیل  آن از کتاب قرآن برای

و  )١٧٣ ،عمران آل(» حسبنا هللا و نعم الوکیل«و  )١٠٢ ، و انعام٦٢ ،زمر( »شیء وکیل
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 که سلطه )٨٩ ،انعام(» اً لیسوا بها کافرینفقد وکّلنا بها قوم «و )٢٩ ،ملک(» علیه توکّلنا«
 .باشد اص و محدود برای غیر خدا میعام برای خداوند بوده و سلطه خ

 استناد داده و )اعطای سلطه(این فقها دلیل عقد بودن وکالت را به تعریف فوق 
، بلکه مری ساختتوان به طور قهری و اکراهی، مسلط بر ا ا نمیهیچ کس ر«: اند گفته

 .ار این سلطه را قبول کندباید از روی اختی
ی تصرف و مباح چنین فقهایی معتقدند که اگر جوهر وکالت، تنها دادن اذن برا

قرار گیرد و نیازی به قبول بایست وکالت در شمار ایقاعات  ، میکردن آن تصرف باشد
انتخاب نماینده برای «الت به ق بعد از تعریف وک.  ه١٣چنانکه یکی از فقهای قرن . نباشد
 البته ایشان ]١١٩، ص٤٥[. ت دانسته که نیازی به قبول ندارد آن را از ایقاعا،»تصرف

، وکالت از جمله عقود نبوده و ی برتر این نظریه است که نظریه«دارد که  صراحتًا بیان می
از نظر  به پیروی ٦٥٦ران در ماده  قانون مدنی ای]همان[» .قبول در آن شرط نیست

وکالت عقدی است که به موجب آن «: وکالت را عقد دانسته و بیان کرده، ر در فقهمشهو
گذار در ماده  قانون» .نماید ای انجام امری نائب خود مییکی از طرفین طرف دیگر را بر

عقد بودن وکالت تصریح  همان قانون برای دفع هر گونه شک و تردید نسبت به ٦٥٧
 ». به قبول وکیل است منوطتحقق وکالت«نموده که 

با توجه به مطالب فوق اگر وکالت را اعطای نیابت ارادی به وکیل بدانیم که در 
ه نام و به تواند اعمال حقوقی و غیرحقوقی معینی را ب محدوده اختیارات تفویض شده می

، در این صورت باید وکالت را از جمله عقود اذنی به حساب حساب موکّل انجام دهد
پذیرد و  های مربوط به آثار اذن خود را می  زیرا موکّل با دادن اذن تمام مسئولیت.ردآو

پس اثر مستقیم عقد وکالت اذن . داند ی که وکیل او انجام داده میخود را پایبند به اعمال
 ]١١٢ص ،٣٣[ .نه اثر مستقیم عقد وکالتباشد  بوده ولی تعهد موکّل از آثار اذن می

جماع فقهاء، وکالت از جمله عقود جایز بوده که هر یک از از سوی دیگر بنا بر ا
نماید یا موکّل وکیل را عزل (. تواند عقد را فسخ نماید خواهد میطرفین هر وقت که ب

 ]٤٠٩ص ،١٣[ ).خود وکیل استعفاء دهد
 

    ـ انحالل عقد وکالت٢
، بر  وکالتچنین با توجه به اینکه عقدی جایز بودن عقد وکالت و هم با دقت در فلسفه
، فلذا طبیعی است که هر کدام از گردد  شخصیت طرفین منعقد میمبنای اعتماد به

 .طرفین هر وقت که بخواهد، بتواند آن را فسخ نماید



  ٩٣  ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکالء در قوام عقد وکالت

قانون مدنی انحالل و مرتفع شدن عقد را در دو بخش فسخ و انفساخ مطرح کرده و 
 : رده استتفع شدن عقد وکالت مطرح ک سه عامل را سبب مر٦٧٨در ماده 

 .موکّل به موت یا به جنون وکیل یا )٣  به استعفای وکیل)٢  به عزل موکّل)١
 عوامل انحالل وکالت ذکر شده البته در فقه امامیه إغماء وکیل یا موکل نیز در زمره

 ]١٥٢ ص ،٣٨[. است
ثیر موت احد طرفین با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر بیشتر مربوط به تأ

أثیر آن در عقد ، لذا ذیالً به موضوع اصلی یعنی فوت یکی از طرفین و تشدبا وکالت می
 .پردازیم وکالت می

 
 ـ انحالل عقد وکالت به سبب موت١ـ٢

در خصوص فوت وکیل چندان محلّی برای بحث در مورد تداوم عقد وکالت نیست زیرا 
یرد، گ بحث قرار میباشد و آنچه مورد  قوام و تداوم وکالت قائم به وجود و بقای وکیل می

 .موت موکّل است
، زنده بودن و اهلیت داشتن از شرایط شکیل عقود الزم و عقود جایزانعقاد و ت در

حقوقی و توان اراده چرا که مردگان شخصیت . باشد عقاد یا نفوذ هر قرارداد میاساسی ان
و در ، فوت اط شخص یا اشخاص زنده منعقد گردیدولی وقتی عقدی توس. و قصد ندارند

ب سازد مگر اینکه از ابتداء شخص و شخصیت طرف سب  خللی وارد نمی عقد الزم قبلی
این قاعده در خصوص عقود جایز با استدالالت متفاوت . اصلی وجود و یا ابقاء عقد باشد

جایز به سبب موت احد شود و اکثر فقهاء و دانشمندان در انفساخ عقد  رعایت نمی
دلیل استفاده . نظر دارند یه دلیل انفساخ اختالفلی در توجالقول هستند و  طرفین متفق

این است که در بین فقهاء و علمای حقوق افرادی هر چند در اقلیت وجود » اکثر«از واژه 
دامه دانند که در ا دارند که موت را سبب انحالل و انفساخ وکالت یا عقود جایز نمی

 .مطالب به آن اشاره خواهد شد
 

 انفساخ عقد وکالت به سبب فوتدلیل مربوط به استدالالت ـ ٢ـ٢
برخی از فقهاء یکی از اسباب انفساخ  وکالت را فوت موکل دانسته و برای علت انفساخ 

 :  شود اند که در زیر به آنها اشاره می به دالیلی استناد کرده
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  انتقال تمام اموال موکّل به ورثه و از بین رفتن موضوع وکالت)١ـ٢ـ٢
اند این است  تدالالتی که برای انفساخ عقد وکالت به سبب موت موکّل آوردهاز جمله اس

شود و با انتقال   منتقل میکه با فوت موکّل تمام اموال او به صورت قهری به ورثه او
این استدالل در کتب فقهی . ماند  وکالت و تداوم آن باقی نمی، دیگر موضوعی برایاموال

 ، ص٤٢[. ده استده ولی قائلی برای آن معرفی نشبه بعضی از فقهاء نسبت داده ش
 ]٢٤٨ ، ص٣١، همچنین ٣٥٢ ، ص١٩، همچنین  ١٢٤ ص ،٤٥، همچنین ٣٦٠

بدیهی است که استدالل فوق دارای اشکال بوده و آن اینکه امکان باقی ماندن مالی 
اشکال دیگر اینکه . از اموال موکّل در حکم مال خودش وجود دارد مثل ثلث اموالش

اند و   در بعضی موارد فروش اموال موکّل را نسبت به مازاد بر ثلث نیز نافذ دانستهحتی
المثل بفروشد و اشکال سوم اینکه اگر مبنا انتقال مال به  آن در صورتی است که به ثمن

ورثه باشد نباید وکالت منفسخ و منحل دانسته شود بلکه باید آن غیرنافذ و منوط به اذن 
 . است که عدم نفوذ با انفساخ کامالً متفاوتورثه تلقی شود چرا

 
  جایز بودن وکالتـ٢ـ٢ـ٢

سبب موت احد استدالل دیگری که فقهاء و بعداً علمای حقوق برای انحالل وکالت به 
ارت دیگر با استناد به قاعده به عب. باشد اند، جایز بودن عقد وکالت می طرفین مطرح کرده

، وکالت را هم که وت یا جنون یا سفه یکی از عاقدینم، مبنی بر انحالل عقد جایز به کلی
 ٩٥٤ماده . شود شود، حکم به انفساخ آن صادر می ز مصادیق عقود جایز محسوب مییکی ا

. »...شود  به موت احد طرفین منفسخ میکلیه عقود جایزه «: کند که قانون مدنی نیز بیان می
هم زدن عقد برای هر یک  دیده که امکان برقانونگذار الزماند که  در توجیه این نظریه آورده

 که دو از طرف دیگر این امکان تا زمانی. ین باشد و التزامی از آن برنخیزداز دو طرف تأم
زیرا فسخ یا رجوع از یک عمل . رود طرف زنده هستند وجود دارد، ولی با مرگ از بین می

 .اء آن توسط طرف مرده غیرممکن استحقوقی ارادی است که انش
آنها در استدالل . اند همچنین اکثر فقهای مذهب حنفی همین دلیل را مطرح کرده

؛ و اکثر آنها با اند دلیل غیرالزم بودن تمسک جسته عقد وکالت به ]انفساخ[برای بطالن 
: اند و آن اینکه تکرار نمودهدرمورد فوت و جنون و ارتداد موکل، یک عبارت این سخن را 

 به کشور در  دائمی موکل و پناهنده شدن او درحال ارتدادو وکالت با فوت و جنون«
شود زیرا وکالت کردن، تصرف جائز  حال جنگ با مسلمانان، منفسخ و باطل می
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است پس برای استمرار و ادامه آن بعد از جنون و فوت همان احکامی حاکم ) غیرالزم(
به سبب عارض شدن است که در حالت اولیه و آغازین آن الزم و ضروری بود و چه بسا 

 همین جمله را تکرار درباره موت وکیل نیز. ».این موانع وکالت باطل و منفسخ گردد
وانه شود، وکالت باطل و منفسخ و هرگاه وکیل بمیرد یا بطور دائم دی«: اند که کرده
 ١٥٢ صص ،٣٠. [».گردد زیرا بعد از جنون و فوت، امور او صحیح و قابل تصور نیست می
 ]١٨٨ ص ،٢٢ و ١٧٨ ، ص١٤ه ب: نکـ ین  همچن١٥٣و 

زیرا اگر چنین . باشد ن استدالل در تمامی عقود جایز، به دشوار قابل استناد میای
شد که حق عزل وکیل را خود سلب کند و در سایه  ، نباید به موکّل اجازه داده میبود

 .مان جایز را از انحالل مصون داردعقدی الزم پی
چرا که عقد هبه که جزء . اشدب دن دلیل فراگیر بالنقص نمی، صرف جایز بواز دیگر سو

 .گردد شود بلکه الزم می منفسخ نمیعقود جایز است عالوه بر اینکه به موت احد طرفین 
که در پاسخ ، چرا  اینکه دلیل باشد تکرار مدعا استرسد این دلیل قبل از به نظر می

 .کند رفی میز بودن عقد را دلیل مع، جایعلت انفساخ عقود جایز
 

 نیابتی بودن عقد وکالتـ ٣ـ٢ـ٢
ف مال خود را به از سوی یک طرف عقد که اذن در تصر(، مقتضی استنابه هر عقد جایز

، امری و چون نیابت. باشد  می)که محصولِ آن اذن است( و نیابت )دهد طرف دیگر می
داشته باشد و با ، وجود عنه، در طول مدت نیابت ت بنابراین باید اهلیت منوبٌمستمر اس

چرا که خود او در مورد موضوع وکالت . شود  و جنون آن استمرار قطع میمرگ
 .جب نیابت، حق اقدام و تصرف بدهد، به مو حق اقدام ندارد تا به طرف)فیه مأذونٌ(

 : استدالل فوق به اختصار باید گفتدر نقد
لذا . ده آن نیستکنن  نیابت مفهومی مجمل بوده که نص و عرف تحدید و تعریف)الف

، صرفاً به نفع تیقن موردی است که مأذون در تصرفقدر م. تفا کردباید به قدر متیقن اک
در نتیجه در عاریه . )فع اذن گیرنده و نه به نفع هر دونه به ن(اذن دهنده تصرف کند 

 . کند نه به نفع معیر  خود تصرف مینیابت وجود ندارد چون مستعیر به نفع
ک ، در مال القراض به نفع خود و مال، عامل مضارب به حسب قرارداددر عقد مضاربه

رو اختالف  از این(. توان به آن، نیابت در تصرف اطالق نمود کند که نمی تصرف می
 )بسیاری است که آیا مضاربه توکیل است یا نه؟
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، عمری و رقبی اذن هست  رابطه اذن و نیابت، ثابت نشده است؛ در عقد سکنی)ب
 .بت از مالک نشده استله به نیا  قائل به تصرف مباحٌولی کسی

 رابطه اذن در عقود، با جایز بودن نیز، ثابت نشده است در حالیکه عکس آن محرز )ج
شود و حال اینکه این  زیرا در عقد سکنی، عمری و رقبی اذن در تصرف داده می. است

 .باشند عقود الزم می
رار اذن محرز اند و حال آنکه استم  اذن دانسته استمرار نیابت را ناشی از استمرار)د
ست اما الزمه ، این اختیار مستمر اثمره اذن، اعطای اختیار در تصرف است. نیست

 ]١٣٥ و ١٣٤ ، صص١١ [.استمرار این اختیار، استمرار اذن نیست
 

  از دست دادن اهلیت تکلیف و تصرفـ٤ـ٢ـ٢
از الل عقد جایز با موت و جنون، به دلیل در آراء برخی از فقهای امامیه و اهل تسنن انح

عالءالدین کاسانی فقیه حنفی . باشد هلیت تکلیف و اهلیت تصرف میدست دادن ا
 به وکیل که یرداون ماو امّا بی: فصل«:  را به این عنوان اختصاص داده که، فصلیمذهب

، ت وکیل شمارش عوامل زوال اختیارااو در ضمن. »شود  میرجا ختوکالامر  سبب آن از
و از جمله آن موارد، فوت وکیل است، زیرا مرگ . ..«: نویسد  مورد موت وکیل میدر

آورد با این  ی فوت موکل می  در ادامه مطلبی را درباره»...مبطل اهلیت تصرف است 
توکیل با دستور موکل است در  و از جمله آن موارد، فوت موکل است، زیرا. ..«عبارت که 

فوت او از بین رفته است، پس وکالت منفسخ و ر دستور به سبب حالی که اهلیت صدو
 ]٣٨ ، ص٣٥. [»گرد چه وکیل به فوت موکل عالم باشد و چه نباشد باطل می

، بن احمد الخطیب الشربینی الشافعیالدین محمد فقیه شافعی مذهب به نام شمس
وکالت که به هر کدام از طرفین «: ود به این استدالل تمسک نموده کهدر اثر فقهی خ
البته بنا . گردد شوند، وکیل نیز منعزل می جنون از اهلیت تصرف خارج میسبب فوت یا 
دهد که در کتاب  در ادامه شارح توضیح می» .تر، اغماء نیز چنین است به قول صحیح

و درست این است که فوت عزل نیست بلکه وکالت با فوت، «: المطلب آمده است
 ]٢٥٨ ، ص٢٣. [»رسد می ازدواج به انتهاء همچون

گاه وکیل یا موکل به سبب فوت یا جنون هر«: نویسد  عالمه حلّی می،از فقهای شیعی
 ]١٥٦، ص١٧[ ».یا اغماء از اهلیت تصرف خارج گردد، وکالت منفسخ و باطل می شود

همچنین در میان فقهای شیعی مرحوم میرفتاح مراغی در کتاب عناوین علت بطالن 
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ت موت و جنون را عروض حجر و ممنوع شدن از تکلیف و تصرف عقود جایز در صور
همانا خروج « :او این مطلب و استدالل را با این توجیه آورده است که. معرفی کرده است

شود زیرا او محجور شده  ج از اهلیت تصرف در اموال نیز میاز اهلیت تکلیف موجب خرو
 تصرفاتش نافذ نیست، ر ادامه آن،شود، پس د بر او ثابت میو تحت والیت قرار گرفتن 

، آن تصرف نافذ نیز) تصرفات ابتدایی او( چنان که اگر شروع به تصرف کند هم
 ]٤١٠ ص، ٣٩[» .نخواهدبود

شود تا شخص اهلیت تصرف  خالصه پیام مرحوم مراغی این است که حجر باعث می
ای ادامه تصرف  برپس آنچه را.  بدهد و در تحت والیت قرار بگیردبر مال خود را از دست

 تصرفی تواند در حال حجر که نمی ، نفوذ حقوقی ندارد همانطوریخود بنا نهاده است
 .جدید و از ابتدا آغاز کند

مضاربه برای مثال، در ودیعه و «: گوید دهد و می او در ادامه منظور خود را توضیح می
ای  تواند بیگانه  دارد می، مالک به دلیل والیتی که بر مال خودو وکالت و سایر عقود جایز

یابد و امر او   میرا بر آن مسلط کند ولی با مرگ او مال و والیت بر آن به وارثان انتقال
 ]همان[» ...نفوذی ندارد 

، چرا در برای مثال.  دارای ابهاماتی استاین نظر و استدالل نیز ذهن را قانع نکرده و
ز بین ببرد؟  زمان اهلیت بنا شده است اعقود جایز حجر و فوت باید نفوذ سببی را که در

مفروض این است که . رود تفاوت دارد  آینده به کار می، با آنچه دروالیتی که اعمال شده
پس چرا . چ نقصی در والیت وجود نداشته استعقد جایز در زمانی بسته شده که هی

 ، ویران سازد؟تواند نهادی را که بر پا شده  میعدم اهلیت
 

  بودن عقد و مهم بودن شخصیت طرفین اذنیـ٥ـ٢ـ٢
، به مناسبت اذنی ضی از عقود را به سبب موت و جنونبرخی از فقهاء دلیل انفساخ بع

 و همانطور اند اند و به لزوم و جواز در این مورد نقشی قائل نشده بودن این عقود دانسته
یرا هبه که عقدی تواند باشد ز که قبالً نیز بیان شد، صرف جایز بودن دلیل انفساخ نمی

ه موجب الزم شدن عقد کننده نیست بلک ن طرفین نه تنها منفسخجایز است فوت و جنو
 )م. ق٨٠٥ماده ( .گردد هبه می

له منفسخ و  وکالت به سبب فوت مشروط و «: نویسد صاحب حدائق در این زمینه می
انفساخ  ع عقود،باطل می شود، نه از این حیث که وکالت از عقود جائز بوده و شأن این نو
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، اذن در تصرف است و در این بلکه از این حیث که غرض از وکالتدر اثر فوت است 
ه بمیرد از این جهت مورد فقط به کسی اکتفا می شود که به او اذن داده شده که هر گا

گردد همانطوری که در عقود الزمی که چنین غایتی داشته باشد  عقد منفسخ می
ای که در ضمن آن شرط شده شخص خود اجیر   مثل اجارهوضعیت بدین منوال است؛

 ]٢٥٨ ص ،٢٠ج ،٨[» .گردد دهد که با فوت او اجاره منفسخ میکاری را انجام 
کند   و موکل اشاره میعالمه بحرانی در باب موارد بطالن وکالت به مورد موت وکیل

یل بطالن در دلیل بطالن در صورت فوت وکیل کامالً روشن است، ولی دل«: نویسد و می
بود با مرگش به غیر منتقل صورت فوت موکل این است که به آنچه وکالت داده 

، در نتیجه تصرف در آن جایز نیست مگر با اذن کسی که مورد وکالت به او شود می
بوده و منوط به اذن موکل منتقل شده است و دلیل دیگر اینکه عقد وکالت جایز 

 ] ٢٢ص ،٢٢ج ،همان[» .ها محقق نیست و، رضایت آنباشد، در حالیکه بعد از فوت ا می
 )وکالت( رسد چنین مبنا و معیاری برای انفساخ عقد جایز مطابق این مبنا به نظر می

صحیح باشد، زیرا اذنی بودن عقد و رابطه آن با شخصیت طرفین را مبنای انفساخ 
داند، استقراء در   عقد میداند و جواز و لزوم را معلول و تابع اذن و اباحه یا التزام در می

باشد که هر جا مقصود دو  اعمال حقوقی قابل رجوع یا قابل فسخ نیز مؤید این ادعا می
م دادن کاری ها بر این باشد که در انجا طرف ایجاد حق و تکلیف نباشد و تنها اراده آن

ارند و از ای باقی گذ ، یا نظارت خود را برای اجرای آن کار به گونهبه دیگری نیابت دهند
 مواردی که هدف ، دربرعکس. باحه ایجاد شود، عقد جایز استها فقط اختیار و ا اراده آن

 .آور باشد، عقد الزم است د و انتقال حق عینی به شکل الزامعمده ایجاد تکلیف یا ایجا
جنون واهب یا متهب منفسخ برای مثال هبه که عقدی جایز است و با مرگ و 

، همچنین مرگ شوهر باشد  است که اثر آن ایجاد اذن و اباحه نمی، به دلیل اینشود نمی
گردد و جنون موصی در   نمی)طالق(در دوران عده طالق رجعی باعث انحالل آن ایقاع 

، به دلیل این است که هدف شود ت و فوت باعث بطالن وصیت نمیفاصله انشاء وصی
 ولی در مضاربه، شرکت، ودیعه،و اباحه نیست، ر این اعمال حقوقی ایجاد اختیار عمده د

عاریه، وکالت و جعاله که هدف عمده، اعطای اذن و نیابت است هم جایز است و هم با 
 ،٥ ج ان، هم٤٩ و ٤٨ صص ،١ ج ،٣٤[. گردد  حجر یکی از طرفین منفسخ میمرگ و
 ]٣٦٩ و ٣٦٨ صص

ن تصرف الزم به ذکر است که در عقود اذنی، غالباً طرفی مالک است که به دیگری اذ
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 و گاه تصرفی به ]وکالت[شود  این تصرف گاه به نیابت انجام می. دهد در مال خود را می
 یا )عاریه( و گاه نیز نفع آن به عامل )مضاربه، جعاله و شرکت(نفع هر دو طرف است 

نظارت در کار عامل را رسد و در هر حال اذن دهنده مایل است امکان   می)ودیعه(مالک 
ین که اثر عقد را از آن ، به جای اعقد به استمرار تراضیبسته بودن مفاد وا. داشته باشد
، چندان دهد با شخصیت اذن دهنده پیوند میدارد و  ، به آن پیوسته نگاه میجدا سازد

 .شود آن و در نتیجه انفساخ عقد می، باعث قطع ه از بین رفتن پایگاه و منبع اذنک
شخصیت هر . شود بل در عقود اذنی میتماد متقاشخصیت طرفین با عث ایجاد اع

 یکی از ارکان عقد بر هم کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد بوده و با فوت هر یک
م یا وارثانی ، برای مالک قابل تحمل نیست که ناگهان با قیّدر چنین حالتی. خورد می

مبنای تراضی د مشترک و ، اگر قانونگذار بخواهد از قصبنابراین. ناشناخته روبرو شود
 .امین را سبب انفساخ عقد قرار دهد، باید مرگ و حجر عامل و وکیل و پیروی کند
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الزم به ذکر است که یکی از اندیشمندان معاصر علم حقوق، قاعده انحالل عقود جایز به 
اما چون غلطی «: نویسد  مشهور به حساب آورده و میموت و جنون احد طرفین را غلط

خوش کرده است ناگزیرم برای عالج و هور به فقه امامیه وارد شده و جاهور از فقه جممش
] ١٣٤، ص١١[» ...کن کردن آن غلط از اذهان آیندگان، قدری قلم را بر آن بگردانم  ریشه
اذنی بودن عقد و اهمیت (، دلیل و استدالل فوق گردد  با توضیحات مذکور معلوم میولی

 .باشد ای ایراد اندیشمند مذکور می پاسخی بر)شخصیت طرفین
 

 ـ موت وکیل دوم یا وکالی بعدی در صورت توکیل غیر توسط وکیل اول٣
توان گفت که عدم جواز وکیل قرار دادن  با بررسی اقوال فقهای متقدّم و متأخّر می

باشد، مگر اینکه موکل اذن صریح یا  ای مسلّم می شخص دیگر توسط وکیل، قاعده
عبارت فقهاء در این مورد به دو دسته قابل تقسیم . ضمنی برای حق توکیل داده باشد

ت التزامی مؤید این قاعده است ولی عبارات سایر عبارات بعضی از فقهاء به دالل. است
عبارت اکثر فقهای دسته . کند فقهاء صریحاً و به داللت مطابقی ادعای فوق را اثبات می

، مگر به مقداری که ردوکیل اختیار تصرف را ندا«: اول بدین شکل مطرح شده است که
، ٣٥٨ ، ص١٣ و ٤٧ ،١٦[» . یا عرف شامل آن شود)صریحاً(اذن موکل از جهت نطق 
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 ]٤٨ و ٤٧صص ،٤٠، همچنین ١٨٥ ص ،٢١ ج ،٢٧، همچنین ٢٣٧ ، ص٣٢همچنین 
دسته دوم از عبارات فقهاء عباراتی هستند که صریحاً عدم جواز توکیل به غیر توسط 

 برای آن امر به دیگری وکالت تواند وکیل در امری نمی«: اند مطرح کردهوکیل اول را 
این اصل یا قاعده را » .ا به داللت قراین، وکیل در توکیل باشد اینکه صریحاً ی، مگردهد

وکیل « :اند که فقهی خویش آوردهفقهاء با این عبارت یا شبیه آن در باب وکالت از کتب 
، ٣٠ ، ص١٦[. »تواند بدون اذن موکل دیگری را در موضوع وکالت وکیل کند نمی

، ١٥٩ ص ،٢٨چنین ، هم٣٢٢ص ،٣١، همچنین ٨٧ص ،٢و  ؛ ٣٦٤ص ،٢٥همچنین 
 ]١٩ مسأله ،٥١٢ص ،٥ ؛٤٢٤ ص ،١٣ و ؛٤٥ ص ،٢١ ج ،٢٧ همچنین

شود  ن سؤال مطرح می، ایموکل حق توکیل به وکیل داده باشدحال با فرض اینکه 
باشد؟ در پاسخ  شود یا وکیل برای وکیل اول می ، وکیل موکل محسوب میکه وکیل دوم

 :گیرد رار میر سه حالت مورد بحث قبه این سؤال موضوع د
 .)بگیرد(موکّل تصریح کند که وکیل برای موکل وکیل انتخاب کند  )١
 . وکیل بگیرد)برای وکیل اول( موکّل تصریح کند که وکیل برای خودش )٢
 موکّل به طور مطلق اذن توکیل صادر کند و مشخص نکند که وکیل دوم برای )٣

 .موکل وکیل باشد یا برای وکیل اول
فلذا در . باشد نه برای وکیل اول ی موکل میلماً وکیل دوم وکیل برادر حالت اول مس

گیرد و مرگ و جنون وکیل اول تأثیری  این حالت وکیل دوم در عرض وکیل اول قرار می
شود و عقد  یدر وکالت جدید ندارد ولی با فوت موکل رابطه وکالت اول و دوم قطع م

کیل اول تأثیری در قوام وکالت جدید لیکن با مرگ یا جنون و. گردد وکالت منفسخ می
. ل دوم را از سمت وکالت عزل نمایدتواند وکی شود و همچنین وکیل اول نمی ایجاد نمی

یعنی برای وکیل (ولی چنانچه موکل اذن دهد که وکیل اول برای خودش وکیل بگیرد 
نمایند و توانند وکیل دوم را عزل   در این صورت هر کدام از موکّل و وکیل اول می)اول

لت شود زیرا وکا در صورت فوت وکیل اول وکالت دوم و وکالت اول هر دو منفسخ می
، وکالت اول منفسخ ولی در صورتیکه وکیل دوم بمیرد. باشد دوم فرع بر وکالت اول می

 ص ،١٧، همچنین ٣٧١ ، ص٢٥[. باشد ل فرع بر وکالت دوم نمیشود زیرا وکالت او نمی
، ٤٩ ، ص٤٠، همچنین ٣٧٦ و ٣٧٥ ، صص٩ و ؛٢٨٨  ص،١٠ و ؛٣٥١ ص ،١٨و ، ٢٧

 ]١١٦٠ و ١١٥٩ صص ،٣٧همچنین 
اشکال و بحث در جایی است که اذن موکّل به وکیل اول مطلق بوده و هیچ نوع 
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یعنی مشخص نکند که وکیل دوم را برای موکّل . نداشته باشدتصریح و قیدی به همراه 
آید و با توجه به   شک و تردید به وجود میدر این حالت. انتخاب کند یا برای وکیل اول

تواند برای هر حالت به وجود آید، لذا باید با استدالل  اینکه آثار حقوقی متفاوتی می
 .حکم را مشخص نمود

وم وکیل موکّل  اول محسوب  برخی از فقهاء معتقدند که در این حالت وکیل د)١ـ٣
تر  وکّل بودن را صحیح قول وکیل م، در این مورد بعد از بیان دو قولشافعی. شود می

 ]١١٦٠ ، ص٣٧، همچنین  ٢٨ و ٢٩ صص ،١٧[. دانسته است
 نظر شافعی را بیان نموده ولی نظر خودش را به این )شافعی مذهب(البته ماوردی 

شود به اینکه آیا  نگاه می:  اذن موکّل برای توکیل مطلق باشداگر«: کند شکل بیان می
و اسم برده یا نه؟ در صورت کالت دوم تعیین نموده موکّل شخص خاص را برای و

شود زیرا در تعیین شخص توسط موکّل  ، وکیل موکّل محسوب میتعیین، وکیل دوم
یین نکرده ولی اگر شخص خاصی را تع. ای وکیل خود موکل بودن وجود داردتنبیهی بر

 :باشد در آن دو وجه است
با عزل وکیل اول، وکیل دوم منعزل مثل وکیل اول که ،  وکیل موکّل باشد:وجه اول

 .ل او با اذن موکل معتبر بوده است، زیرا جواز توکیشود نمی
که با ، شود نه وکیل موکل ل اول محسوب می، وکیلی برای وکی وکیل دوم:وجه دوم

وکیل اول بوده ، زیرا وکالت دوم به رأی شود عزل وکیل اول، وکیل دوم نیز منعزل می
 .که عزل گردیده است

 :شود وکیل دوم با سه چیز منعزل میبنا به این وجه 
 . با عزل شدن وکیل اول توسط موکّلیاـ 
 .عزل کردن وکیل دوم توسط وکیل اولیا با  ـ

 .دوم، توسط موکّلیا با عزل کردن وکیل ـ 
. » مگر با عزل شدن توسط موکّل اصیلشود ، وکیل دوم منعزل نمیولی در وجه اول

 ] همان ،٣٢[
 .دانند دوم را وکیل موکّل اصیل می، وکیل نیز در حالت اطالقحنابله 

موکّل به وکیل اذن در گاه هر«: نویسد به این نظر معتقد شده و میعالمه حلّی نیز 
شود که با موت  می، وکیل موکّل اصیل محسوب توکیل بدهد، صحیح است و وکیل دوم

تواند وکیل دوم را عزل  میشود و وکیل اول ن ، وکیل دوم منعزل نمیو عزل وکیل اول
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 قانون مدنی مصر همین نظر را برگزیده ١٤٦٦ماده  ]٣٥١ ص ،١٨  و٣١ ص ،١٦[. نماید
شود نه  ، وکیل موکّل محسوب میدارد که در این حالت، وکیل دوم اً اعالم میو صراحت

 ١٢،٥،١٣٦٢ مورخ ٧ ،١٨٠٩ظریه مشورتی شماره ن] ١١٥٩ص ،١٦[. وکیل وکیل اول
 .که وکیل دوم وکیل موکّل اصیل استدر اینظهور دارد 

این حالت وکیل دوم برای وکیل اول، وکیل  برخی از فقهاء معتقدند که در )٢ـ٣
 .شود محسوب می

ولی اگر موکّل تصریح نکند و مطلق حق توکیل «: نویسد شهید ثانی در شرح لمعه می
ل و یا اینکه وکیل اول وکیل وکیل اول است یا وکیل موکّ، در اینکه آیا وکیل دوم، بدهد

وکیلِ وکیل اول بودن . ..وجوهی است ، مخیّر است او را وکیل کدامیک معین کند
 ]٣٧٦ و ٣٧٥ صص ،٩[» .تر است وجیه

، فقه حنفی نیز معتقد است که در این حالت وکیل دوم، در میان مذاهب اهل سنّت
 .وکیلِ وکیل اول است نه وکیل موکّل

از فقهاء در حالت اطالق قائل به تفصیل شده و  برخی :نظریه تفصیل )٣ـ٣
، اگر به او وکالت دهد در اینکه وکیل انتخاب کند، ولی اگر مطلق اذن دهد. ..«: گویند می

پس این نوع اذن ، مثل اینکه بگوید تو را وکیل نمودم در اینکه غیر خودت را وکیل کنی
مثل ، د اذن در توکیل باشداذن برای توکیل غیر برای موکّل است ولی اگر مجر، دادن

این اذن در توکیل او برای خود وکیل اول محسوب ، اینکه بگوید غیر خودت را وکیل کن
 ]١٩مسأله ، ٥١٢ص، ٥[. )علی تأمّل(شود  می

ماوردی از علمای شافعی نیز قائل به ، البته همانطور که در نظریه اول بیان شد
اگر موکّل شخص خاصی را تعیین ، نتفصیل شده و معتقد است که در حالت اطالق اذ

زیرا از تعیین شخص به خصوص غرض ، ظهور در وکیل موکّل بودن است، کرده باشد
ولی اگر اسم خاصی ، خاصی داشته که برای موکّل وکیل انتخاب گردد نه برای وکیل اول

 ]همان ،٣٧. [را بر زبان جای نکند وکیل دوم وکیلِ وکیل اول خواهد بود 
در  محقق حلّی و مرحوم نجفی کاشف الغطاء معتقد هستند که :تخییرنظریه  )٤ـ٣

 خود یا وکیل به اقتضای واژه اذن مخیر است که وکیل را برای، صورت اطالق اذن موکّل
 ]٣٨ ص، ٤١همچنین ، ١٦١ ص ، ٣٨. [برای موکّل تعیین کند

 
 های عصر حاضر ها و تفویض وکالت نامه ـ وکالت٤

شود که در صورت وکیلِ موکّل محسوب شدن وکیل  مشخص میبا توجه به مطالب فوق 
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تواند  فوت وکیل اول تأثیری در وکالت جدید نخواهد داشت و وکیل جدید می، دوم
با ، موضوع وکالت اولیه را پیگیری نماید و در صورت وکیلِ وکیل اول محسوب شدن

جه به قطع ا توب[گردد  فوت وکیل اول وکالت جدید به همراه وکالت اولیه منفسخ می
 .]اذن و عدم استمرار اذن

های تفویض وکالت دفاتر اسناد رسمی نام موکّل اولیه در صدر فرم  با توجه به اینکه در فرم
فلذا فوت ، گردد و با توجه به اینکه عنوان تفویض را هم در خود دارد به عنوان موکّل درج می

 تأثیری نخواهد داشت و آوردن نام موکّل های قبلی مسلماً در وکالت جدید و وکالت اولیه وکیل
 .باشد ای برای وکیل محسوب شدن وکیل جدید می اولیه در قرارداد جدید خود قرینه و اماره

 
  وکالت و نمایندگی در عرصه حقوق تجارتـ٥

، نماینده تجارتی، نهاد حقوقی مشابه وکالت در حقوق تجارت ایران قائم مقام تجارتی
قائم مقام تجارتی کسی است که   قانون تجارت٣٩٥مطابق ماده  .العمل کاری است حق

رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن 
سمت مزبور ممکن است . آور است نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام

 .کتباً داده شود یا عمالً
. توان در دو بخش کلی به بحث گذاشت ر عرصه حقوق تجارت را میعمده مباحث وکالت د

 :)ها شرکت( یکی نمایندگی در صدور اسناد تجارتی و دیگری نمایندگی اشخاص حقوقی
  
  نمایندگی در صدور اسناد تجارتی وتاثیر فوت در اعتبار آنهاـ١ـ٥

ررات صریحی نامه اجرای اسناد رسمی، مق  آئین١٩٠ قانون صدور چک و ماده ١٩ماده 
ماده . در خصوص تجویز صدور چک به نمایندگی و نحوه مسئولیت اصیل و نماینده دارد

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف « :دارد  قانون صدور چک مقرر می١٩
کننده چک و  صادر شده باشد، صادرصاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی

خت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر صاحب حساب متضامناً مسئول پردا
نامه اجرای مفاد  آئین ١٩٠همچنین ماده . »...شود اساس تضامن علیه هر دو صادر می

 او در به رسمیت شناختن صدورچک توسط نماینده و مسئولیت االجراء اسناد رسمی الزم
ب صادرشده باشد درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حسا«: کند بیان می

چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای  صادرکننده
 ».شود علیه آنها براساس تضامن صادر می بستانکار اجرائیه
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با مالحظه دو ماده فوق واضح است که اوال صدور چک به نمایندگی در حقوق ایران 
قواعد حاکم بر اسناد   صادر شود،ثانیا اگر چکی توسط نماینده. پذیرفته شده است

گردد نه قواعد نمایندگی؛ زیرا بر اساس قواعد حاکم بر  تجاری در این خصوص جاری می
االصول هرعملی که نماینده به نام اصیل در حدود اذن کرده باشد حقوق  نمایندگی علی

 نه های ناشی از عمل مزبور متوجه اصیل بوده و نماینده نه حقی برده و و مسئولیت
مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده پذیرد ولی مطابق مادتین مذکور  مسئولیتی می

 ،٧ [.است) اصیل و نماینده(است ولی مسئولیت حقوقی بصورت تضامنی متوجه هر دو 
چه تاثیری در اعتبار ) اعم از نماینده یا اصیل(کننده چک اما اینکه فوت صادر ]٣٤١ص 

 ١٩٥٤/٧های مشورتی شماره  باید گفت طبق نظریهسند تجاری و پرداخت آن دارد 
 فوت صادر کننده چک مانع از ١٠/١٢/٦٦ مورخ ٦٦٣٠/٧ و نظریه شماره ٢٦/٥/٦٢مورخ 

 قانون تجارت به ٣١٠پرداخت وجه چک از طرف بانک محال علیه نیست زیرا طبق ماده 
ر کرده است مگر اب وجه آن را به شخص دیگری واگذامحض صدور چک صاحب حس
 .شداز طرف مقامات قضائی صادر شده بااینکه دستور عدم پرداخت آن 

بنابر این اگر صادر کننده بعد از صدور چک و قبل از وصول آن فوت نموده یا 
 قانون تجارت با صدور چک محل آن به دارنده ٣١٠محجور شود از آنجا که طبق ماده 

وجه چک را از بانک مطالبه تواند  شود لذا دارنده مالک محل چک شده و می منتقل می
چون وجه مزبور در واقع متعلق . و فوت حجر وی مانع وصول چک از بانک نیست نماید

 .شود باشد و از اموال دارنده چک محسوب می یا محجور نمی) نماینده( به متوفی
 حساب و بانک  مقررات و شرایط عمومی حساب جاری که توسط صاحب١٤ماده 

ا است نیز مؤید نظریه فوق االجر رد و مابین طرفین معتبر و الزمگی مورد پذیرش قرار می
هایی را که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ فوت  پس از فوت مشتری نیز چک... «: است

 ]٢٧٣، ص ١٥[ .»د نمودباشد با احراز سایر شرایط پرداخت خواه
 

  نمایندگی اشخاص حقوقی و تاثیر انحالل آنها در اعمال حقوقیـ٢ـ٥
خص حقوقی نیز مثل شخص حقیقی ممکن است اداره امور را اصالتا یا وکالتا انجام ش

ها و  است و تحقق خواسته» موکل«در شخص حقیقی، وکیل تابع نظریه اصیل . دهند
کند؛ ولی در شخص حقوقی اراده افراد تشکیل دهنده آن فقط تا  تصمیمات او را دنبال می

 از آن، مدیران مجری قانون و مقررات اساسنامه و مرحله انتخاب مدیران مؤثر است و پس
 .دهنده شخص حقوقی اشند، نه اراده شخصی افراد تشکیلب مسئول اجرای صحیح آن می
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زوال نمایندگی در شخص حقیقی، تابع احکام وکالت در فقه و حقوق مدنی بوده و 
مدیریت  (در اثر عزل یا استعفا یا موت یا جنون واقع می شود؛ ولی زوال نمایندگی

یعنی با انقضای . در شخص حقوقی تابع تشریفات مققر در قانون تجارت است) مدیران
مدت نمایندگی مقرر در قانون و اساسنامه که تاریخ آغاز آن، طبق مقررات آگهی شده 

گیرد و فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، سبب  است صورت می
اعضای هیئت  مدیره نیست بلکه اگر در اثر وقایع مذکور تعدادزوال نمایندگی هیئت 

البدل  مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود، طبق اساسنامه از وجود اعضای علی
های خالی در هیئت مدیره با دعوت از مجمع   محلشود و اال برای تصدی استفاده می

مدیران متوفی یا مستعفی ن عمومی عادی اقدام به تکمیل هیئت مدیره و تعیین جانشی
 .شود الشرایط می یا مسلوب

رود ولی از بین  ولی باید گفت که شخص حقوقی نیز مثل شخص حقیقی از بین می
رفتن شخص حقیقی با فوت او و ابطال شناسنامه و ثبت واقعه فوت در دفتر متوفیات 

نحالل و ثبت شود، در صورتی که از بین شخص حقوقی با اعالم ا ثبت احوال احراز می
 ]١٣٣، ص ٦[ .رددگ آن در دفتر ثبت تجارتی و آگهی مراتب برای اطالع عموم محقق می

البته الزم به ذکر است که با انحالل شرکت تجاری شخصیت حقوقی شرکت بطور 
رود بلکه بدلیل اینکه برخالف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحالل  قطع از بین نمی

نمی شود و میان شرکاء که مالک واقعی آن هستند، تقسیم به شخص دیگری منتقل 
از آنجا که الزم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد،شرکت باید دارای . گردد می

در مورد بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان . شخصیت حقوقی باقی بماند
ها  به تصفیه امور شرکتتصفیه مطلب صریح و نصی وجود ندارد ولی از مجموع مواد راجع 

توان آن را استنباط   این قانون می٢٠٨به خصوص ماده  )ت. ق٢١٨ لغایت ٢٠٢مواد (
 .الزاما دارای شخصیت حقوقی است تواند متعهد شود، زیرا شخصی که می. کرد

توان در حال تصفیه معامالت جدیدی را بنام شرکت منعقد کرد، مگر  البته نمی
در ضروری است، چه شخصیت حقوقی شرکت صفیه شرکت معامالتی که برای امر ت

 ]٥٨، ص٤. [ماند فیه فقط برای امور تصفیه باقی میزمان تص
با وجود این باید گفت در صورتی که شرکت قبل از انحالل برای یک شحقیقی یا 
حقوقی وکالت برای انجام امری داده باشد و قبل از انجام موضوع وکالت شرکت موکل 

فیه شود و شخصیت حقوقی او از بین برود، وکالت مذکور نیز منفسخ منحل و سپس تص
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هرچند « :قضائیه  اداره حقوقی قوه١٩/٤/١٣٨١ـ٣٨٧٦/٧مطابق نظریه شماره  .گردد می
بینی نشده است و  قانون مدنی انحالل شرکت یا شخصیت حقوقی پیش ٦٧٨در ماده 

 حقیقی است ولی با توجه این به علت آن است که ماده مذکور بیشتر ناظر به اشخاص
طور کلی در   آن ماده در صورت انحالل شرکت تجاری یا ورشکستگی آن و به٣به بند 

شود زیرا موکلی که بتواند مورد  صورت انحالل شخص حقوقی، وکالت آن نیز منتفی می
وکالت را انجام دهد وجود ندارد تا وکیل به نمایندگی او آن را اعمال نماید و همچنین 

شخص حقوقی وکیل باشد و منحل شود دیگر شخصی که بخواهد مورد وکالت را اگر 
  .»انجام دهد موجود نخواهد بود

 ،منصوص بودن طرق انقضای وکالت: برخی از حقوق دانان با استناد بهبا وجود این 
اصل بقای روابط ناشی ، اصل اعتبار اسناد رسمی، به اشخاص حقیقی» موت«اختصاص واقعه 

های قبلی شرکت منحل و تصفیه شده اعتبار  ، اعتقاد دارند که وکالت قراردادهااز عقود و
 ]٥٩ ، ص١٢[ .شوند و به قوت خود باقی هستند منفسخ نمی، خود را از دست نداده

چنانکه شرکتی با حق توکیل از یک شخص موضوع وکالت را به شخص دیگری 
شرکت با استدالالتی که انحالل آن ، تفویض کند و سپس شرکت منحل و تصفیه شود

 .مطرح شد، تاثیری در قوام وکالت نخواهد داشت و منفسخ نخواهد شد
 

 گیری ـ نتیجه
شود که وکالت یک  نتیجه گرفته می، برای وکالتمطرح شده ریف ا تعدر نظر گرفتنبا 

 .شود نه ایقاع  محسوب میعقد اذنی
در ،  مراحل اجرای قراردادبا توجه به اذنی بودن عقد وکالت و لزوم استمرار اذن در

عقد ، صورت فوت یا عارض شدن جنون به علت قطع شدن اذن از طرف صادر کننده آن
 .گردد وکالت منفسخ می

همچنین در صورتی که موکّل اذن توکیل برای وکیل اول صادر کند و اذن مذکور 
در ، برای وکیل اول، مطلق باشد و مشخص نشود که وکیل دوم وکیل برای موکّل باشد

وکیل دوم وکیلِ وکیل اول ، صورتی که اسم شخص خاصی را موکّل تعیین نکند
، وکیل دوم، محسوب خواهد شد ولی در صورتی که موکّل شخص خاصی را تعیین نماید

 .گردد وکیل موکّل محسوب می
نامه دفاتر اسناد رسمی اسم موکّل در صدر  های جدید وکالت اینکه در فرمدلیل به 
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باشد لذا فوت وکیل  گردد و از طرفی عنوان قرارداد تفویض وکالت می  میقرارداد ذکر
 .شود اول تأثیری در قرارداد جدید نداشته و وکیل جدید وکیل موکّل محسوب می

کننده اسناد تجاری به عنوان نماینده تاجر اصیل تاثیری در اعتبار و فوت صادر
 .مطالبه وجه آن از بانک محال علیه ندارد

 که شرکت یا شخص حقوقی با حق توکیل از شخصی وکالتی را قبول در صورتی
کرده و موضوع وکالت را به شخص دیگری تفویض نموده باشد، انحالل شرکت و شخص 

 . شود های قبلی ندارد و وکالت منفسخ نمی حقوقی نیز تاثیری در اعتبار وکالت
 
 منابع

 قرآن مجید .]١[
السرائر الحاوي لتحریر ، ] ق١٤١٠[ ،]یحلّ[حمد، بن ادریس، محمد بن منصور بن ا ا.]٢[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیدفتر انتشارات اسالم ،قم،  دومچ ،٢ ، جیالفتاو
چ ، ١١، ج لسان العرب،  ق١٤١٤، ]الفضل جمال الدینابو[  ابن منظور، محمد بن مکرم،.]٣[

 . صادر دارـع دار الفکر للطباعة و النشر و التوزی، بیروت، سوم
 .سمت، تهران ،چ سیزدهم، ١ج ، های تجاری حقوق تجارت شرکت، ١٣٨٧ربیعا ،،  اسکینی.]٤[
چ اول، قم، ، الخمینی  وسیلة النجاة مع الحواشی االمام، ق١٤٢٢، ابوالحسن،  اصفهانی.]٥[

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 .ققنوس، تهران ،چ اول، ااشخاص و تکالیف آنه ،١٣٧٩ ،جواد،  افتخاری.]٦[
 .دادگستر، تهران، چ اول ،نیابت در روابط تجاری و مدنی، ١٣٨٨، احمد، امیر معزی]. ٧[
الحدائق الناضرة في أحکام العترة ،  ق١٤٠٥عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم،   آلیبحران .]٨[

عه مدرسین حوزه دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جام، اول، قمچ ، ٢٢ و ٢٠، ج الطاهرة
 .علمیه قم

، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة،  ق١٤١٠، ]شهید ثانی[الدین  زین، جبعی عاملی .]٩[
  .کتابفروشی داوری، ، چ اول، قم٤ج

  . مؤسسه المعارف االسالمیه، قم، چ سوم، ٥ج ، االفهام مسالک، ق١٤٢٥، ــــــــــــــــ . ]١٠[
دوم، چ ، ٥، ج الفارق دائرة المعارف عمومی حقوق ،١٣٨٨جعفر، حمدم  جعفری لنگرودی،.]١١[

 .تهران، کتابخانه گنج دانش
  . گنج دانشکتابخانه،  تهراناول،. ، چ٢ ج ،فلسفه حقوق مدنی، ١٣٨٠ ،ــــــــــــــــ . ]١٢[
یت الب مؤسسه آل،  اول، قم چ،کتاب المناهل، ]تا بی[ی محمد مجاهد طباطبای، سیدیحائر .]١٣[

 .السالم علیهم
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، ]تا بی[، ]  ه٨٠٠: یالمتوف []الزَّبِیدِيّ[بکر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الیمني، أبو .]١٤[
 ].نا بی[، ]جا بی[، ٣، ج الجوهرة النیرة

مجمع علمی و ، تهران، چ اول ،حقوق تجارت اسناد تجارتی ،١٣٩٣ زاده، حیدر، حسن]. ١٥[
 .فرهنگی مجد

 با تصحیح ابراهیم تحریر االحکام الشرعیة، ق١٤٢٠، ]عالمه[یوسف  بن نحس، حلّی .]١٦[
  .مؤسسه امام صادق ،قم، ٣ج بهادری،

 .مؤسسه آل البیت، قم، چ اول، ١٥ج ،  تذکرة الفقهاء،  ق١٤١٤، ــــــــــــــ  .]١٧[
،  اول، قم، چ٢، ج قواعد االحکام فی معرفة الحالل و الحرام،  ق١٤١٣، ــــــــــــــ . ]١٨[

 . المی جامعه مدرسین حوزه علمیه قمدفتر نشر انتشارات اس
 ،٣، ججامع المدارك في شرح مختصر النافع،  ق١٤٠٥ ، احمد بن یوسف، سیدیخوانسار .]١٩[

 .مؤسسه اسماعیلیان،  دوم، قمچ
 .مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، نامه لغت ،١٣٧٢اکبر،  دهخدا، علی .]٢٠[
  .دارالکتاب العلمیة، بیروت، شرح المجلة، ق١٤٠٦، سلیم، تم بازلبنانی رس.]٢١[
، ]تا بی[، ]  ه٩٧٠: یالمتوف[الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري  زین. ]٢٢[

 . دار الکتاب اإلسالمي، دومچ ، ٧ج  ،البحر الرائق شرح کنز الدقائق
 ،٣ج  ،غني المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاجم،  ق١٤١٥محمدالخطیب، ،  الشربینی.]٢٣[

 .دارالکتب العلمیة ،بیروت، اولچ 
 .ی مرتضویکتابفروش، سوم، تهرانچ ، ٥، جمجمع البحرین،  ق١٤١٦ ، فخر الدین،یطریح. ]٢٤[
، چ سوم ،٢، ج المبسوط في فقه اإلمامیة،  ق١٣٨٧جعفر، محمد بن حسن، ی، ابوطوس]. ٢٥[

 .لمرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریةاالمکتبة ، تهران
، قم،  اولچ ، نیل الفضیلةیالوسیلة إل،  ق١٤٠٨ بن حمزه، ی، محمد بن علیطوس. ]٢٦[

 .)ره( ی نجفیانتشارات کتابخانه آیة هللا مرعش
 ـط [مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالّمة ، ق ١٤١٩، یحسین، سیدجواد بن محمدیعامل. ]٢٧[

 .   وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیدفتر انتشارات اسالم، قم، اولچ ، ٢١و ١٦ج ، ]الحدیثة
 اول، چ ،اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیة، ق ١٤١٠، ی، شهید اول، محمد بن مکیعامل. ]٢٨[

 .  الدار اإلسالمیةـدار التراث ، بیروت
 .نشر هجرت، ، قمدومچ  ،٥، ج کتاب العین،  ق١٤١٠، خلیل بن احمد، یفراهید. ]٢٩[
: یالمتوف[أبو الحسن برهان الدین ، الفرغاني المرغیناني، علي بن أبي بکر بن عبد الجلیل .]٣٠[

  .دار احیاء التراث العربي، بیروت ،٣، ج الهدایة في شرح بدایة المبتدي ، ]تا بی [ـ]   ه٥٩٣
، ٢٠ج، ]للروحاني[م فقه الصادق علیه السال،  ق١٤١٢، ی روحانیصادق حسین، سیدیقمّ. ]٣١[

 .  مدرسه امام صادق علیه السالمـدار الکتاب ، قم، اول



  ١٠٩  ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکالء در قوام عقد وکالت

 ج ،جامع المقاصد في شرح القواعد،  ق١٤١٤ بن حسین، ی، علی، محقق ثانی، کرکیعامل. ]٣٢[
 .البیت علیهم السالم مؤسسه آل، قم، ، دوم٨

 .ت سهامی انتشارشرک، تهران، چ پنجم، ٤ج ، عقود معین، ١٣٨٥ناصر، ،  کاتوزیان.]٣٣[
شرکت ، تهران، چ هشتم، ٥ و ١، ج قواعد عمومی قراردادها، ١٣٩٣، ـــــــــــــــ . ]٣٤[

 .سهامی انتشار
، ، بیروت٦ ج ،بدایع الصنایع فی ترتیب الشرائع، م١٩٨٢مسعود،  بکربن  ابی، انیشکا. ]٣٥[

 .دارالکتاب العربی
، قم، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ق ١٤١٦، قطب الدین، محمد بن حسین، یکیدر. ]٣٦[

 .مؤسسه امام صادق علیه السالم
 ] نا بی، جا بی[، ٦، ج الحاوی الکبیر ، ]تا بی[، حبیب محمدبن،  ماوردی بصری.]٣٧[
 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و، ق١٤٠٨الدین، جعفر بن حسن،  ، نجمی محقق حلّ.]٣٨[

 .اعیلیانمؤسسه اسم، قم، دومچ ، ٢، ج الحرام
اول، چ ، ٢ ج،العناوین الفقهیة،  ق١٤١٧، ی حسینی، سید میر عبد الفتاح بن علیمراغ. ]٣٩[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیدفتر انتشارات اسالم، قم
سسه مؤ، تهران، چ سوم، ٢ ج، الوسیلهترجمه تحریر، ١٣٨٩، روح اللّه،  موسوی خمینی.]٤٠[

 .خیمنی متنظیم و نشر آثار اما
نجف ، ٢، ج منهل الغمام فی شرح شرایع االسالم،  ق١٤٢٤ ،عباس، الغطاء  نجفی کاشف.]٤١[

  .ؤسسه کاشف الغطاءم، اشرف
ج  ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم  ق١٤٠٤، ]صاحب جواهر[ حسن،محمد، ینجف. ]٤٢[

 . دار إحیاء التراث العربي، بیروت، هفتمچ ، ٢٧
، ٢، جتحریر المجلة،  ق١٣٥٩رضا،  بن محمدی الغطاء، محمد حسین بن عل، کاشفینجف. ]٤٣[

 .المکتبة المرتضویة، اول، نجف اشرفچ 
تاج العروس ،  ق١٤١٤، ی حسینی، محب الدین، سید محمد مرتضی، حنفی، زبیدیواسط. ]٤٤[

 .الفکر للطباعة و النشر و التوزیعدار، بیروت،  اولچ ،١٥ ، جمن جواهر القاموس
 ،قـم ،   اول چ ،١ ، ج یتکملـة العـروة الـوثق     ،   ق ١٤١٤،  یمحمد کاظم طباطبـای   ، سید ییزد. ]٤٥[

 .ی داوریکتابفروش





 


