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چکیده 
عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، 

باشند و از جھت دیگر، عقـد مزبـور   زیرا از جھتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی
اکم دادگستری دارای اھمیت فراوانی است. با انعقـاد  در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در مح

عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حـق و تکلیـف یافتـه، دارای روابـط حقـوقی، وظـایف و       
شوند. از جمله این تعھدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعھد ھای متقابلی میمسئولیت

شود از به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعھدات وی محسوب میبر سایر تعھدات وکیل سایه افکنده و 
قـانون مـدنی، ضـمانت    ۶۶۷رغم تصریح به تعھد مزبـور در مـاده   ای برخوردار است. علیاھمیت ویژه

اجرای نقض آن در فروض مختلف مبھم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتالبه بودن قضیه مـا  
الصه آن بدین شرح اسـت: اعمـال حقـوقی کـه بـدون رعایـت       را به جستجوی پاسخی واداشت که خ

-به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است –اند مصلحت موکل انجام شده
تواند از خود رفع ضرر نماید. شوند، ھرچند موکل در صورت وجود خیار مینافذ تلقی می

عدم نفوذ. وکالت، مصلحت، ضمانت اجرا،: هاکلیدواژه

.٢١/١٢/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٣/٠٣/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

احکام عقد وکالت در فصل سیزدھم از باب سوم از جلـد اول قـانون مـدنی آمـده اسـت.      
کـه از  ١مندرجات این فصل ناظر بـه مقـررات وکالـت در قراردادھاسـت. وکالـت در دعـاوی      

ای است که در قانون آیین دادرسـی مـدنی و   مصادیق قرارداد وکالت است دارای مقررات ویژه
بدان اشاره شده است.  ٢انین مرتبطسایر قو

شود موضـوع تعھـدات وکیـل و موکـل     ترین مسائلی که در باب وکالت مطرح میاز عمده
دانیم اختیاراتی که در نتیجه عقد وکالت برای تصرف در امور موکل نسبت به یکدیگر است. می

ھا را رعایت باید آنشود مطلق نیست و مشروط به تعھدات و الزاماتی است که وکیل ایجاد می
ترین این تعھدات، رعایت مصلحت موکل است، زیرا در بسیاری امور موکل کند. یکی از عمده

یابد تا درباره ھمه جزئیات کار وکالت تعلیم الزم را بدھد و یـا  داند یا فرصت آن را نمییا نمی
اقبـت وکیـل وا   بیند، پس چگونگی اجرای وکالـت را بـه امانـت و کـاردانی و مر    ضرورتی نمی

گذارد. می
در این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش ھستیم که چنانچه مصـلحت موکـل رعایـت نشـود     

کند به چه نحو است؟ آیا عمل مزبور نافـذ و وکیـل ضـامن    اعتبار قراردادی که وکیل منعقد می
، جبران خسارت ناشی از عدم رعایت مصلحت است یا غیر نافذ است و فقط در صورت تنفیذ

موکل مسئول اجرای تعھدات ناشی از آن خواھد بود؟ یا اینکه باید بین فـروض مختلـف قائـل    
به تفصیل شد؟ 

معناي مصلحت
ای عربی است که وارد زبان فارسی شـده اسـت، ایـن واژه در کتـب لغـت      واژه» مصلحت«

فساد و ضـد  نقیض ا«عربی با تعابیری نزدیک به ھم معنا گردیده که در بیشتر این معانی عنصر 
؛ قرشـی،  ۱۰۶؛ بسـتانی،  ۳/۳۳۵؛ ابن منظـور،  ۱/۶۳۶خورد (راغب اصفھانی، به چشم می» فساد

۵/۱۷۵  .(
مقابل مفسـده.  -۱در زبان فارسی در معانی مختلفی به کار رفته است، ازجمله: » مصلحت«

نیکـی، خـالف   -۳مناسب، مقتضی، درخور، آنچه صالح شخص یـا جمعـی در آن باشـد.    -۲

1. Mandat ad litem
.١٣٧٦و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری سال ١٣١٥از جمله قانون وکالت مصوب -٢



57مصلحت در وکالتتیعدم رعايضمانت اجرا1394بهار 
١)۱۳۹۱. (دھخدا، مفسدت

ھای حقوقی کمتر بـه تعریـف   باید گفت در کتاب٢درخصوص معنای اصطالحی مصلحت
مصلحت به نحوی که مرتبط با بحث ما (مصلحت موکل) باشد، پرداختـه شـده اسـت. برخـی     

). برخی ۲۱۸به معنای منافع به کار رفته است (کاشانی، ٣ق. م.۶۶۷معتقدند مصلحت در ماده 
چه باعث خیر و صالح، نفع و آسایش موکل شود را مصلحت موکل گویند کـه امـری   نیز ھر آن

)١٣٨٨؛ و نیز ر.ک: انصاری، ۱۳۸۳نسبی است (السنھوری، 
اعتقاد براین است که وکیل باید در انجام وظایف وکالتی بـا دلسـوزی عمـل کنـد (امـامی،      

وان عـالی کشـور حتـی    دیـ ۲۱شـعبه  ۲۸/۱۰/۷۲-۵۴۲که براساس رأی شـماره  ). چنان۲/۲۲۴
به ھرکس ولو به خود و به ھـر  «درجایی که طی وکالت نامه اختیار انتقال موضوع معامله با قید 

چنـان ملـزم بـه رعایـت     به صالح دید وکیل واگذار شده، وکیـل ھـم  » قیمت و شرط و کیفیت
انع زیرا وکالت عقدی امانی است و رعایت ضوابط مربوط به امین مـ ٤باشدمصلحت موکل می

شـرط  «). البتـه نبایـد ایـن تصـور کـرد کـه درج       ۲۴از انجام عمل به ضرر موکل است (زندی، 
٥اثر و بدون نتیجه است.طور کلی بیدر عقد وکالت به» صالحدید وکیل

دانند و معتقدند وکیـل نـه تنھـا بایـد     می» متعارف«تر از ای باالبرخی ھم مصلحت را درجه
د بلکه باید مصلحت خـاص مـوکلش را نیـز رعایـت کنـد (ره      مثل یک انسان متعارف عمل کن

).  ۹۷پیک، 

)، یـا  ۱۳۵۸چه که باعث خیر و صالح و نفع و آسایش انسان باشد ( عمیـد،  اند؛ آنھا به توضیحی مختصرتر بسنده کردهدر برخی فرھنگ-١
).۱۳۸۱؛ انوری، ۱۳۷۱یستگي و اھلیت (معین، مصالح جمع. مقابل فساد، نیکی کردن، شا

جان، عقل، نسل محافظت بر مقصود شرع و مقصود شرع نیز حفظ پنج چیز است؛ حفظ دین،«مصلحت در اصطالح فقھی عبارت است از: -٢
ل گـردد مفسـده و   و مال مردم. بنابراین ھر آن چه موجب حفظ و نگھداری این اصول باشد مصلحت و آن چه موجب از بین رفتن این اصـو 

).١/١٧٤(غزالی، » جلوگیری از آن مصلحت است
».وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید ... «ق.م. : ٦٦٧ماده -٣
).٢٥-٢٣دادگاه تجدیدنظر استان تھران دقیقا ھمین نظر را تأیید کرده است (زندی، ١٢شعبه ٧/١١/١٣٨٣، مورخ ١٣٦٨رأی شماره -٤
در حقیقت در تأثیر خود این شرط ھم بین سه وضعیت تفاوت وجود دارد: الف) زمانی که وکیل بـه عمـد مصـلحت موکـل خـویش را      -٥

استناد نمود و معامله را » شرط صالحدید وکیل «توان به ظاھر نماید و به عبارت دیگر سوء نیت دارد. در چنین موردی قطعا نمیرعایت نمی
ق.م باطل است. ب) در وضعیتی که وکیل ٦٦٧که توسط وکیل انجام شده باشد نافذ شمرد. در حقیقت شرط مخالف حکم ماده با ھر قیمتی

بدون تردیـد مـورد عمـل قـرار     » شرط صالحدید وکیل «در حدود متعارف رفتار کرده ولی با این حال معامله به مصلحت موکل واقع نشود، 
کنند، بنابراین شرط مزبور تقویت (حتی برخی در صورت عدم وجود چنین شرطی، حکم به نفوذ معامله میشودگیرد، و عمل نافذ تلقی میمی

چنین حکمی است ). ج) آخرین مورد جایی است که وکیل با حسن نیت رفتار نموده ولی در حدود متعارف عمل نکرده و اقدام انجام شـده  
در عقد درج نشده باشد، » شرط صالحدید وکیل«اختالف نظر وجود دارد. اگر زمانی که باشد. در این رابطه مطابق با مصلحت موکل وی نمی

قائل به نفوذ باشیم، در صورت وجود چنین شرطی به طریق اولی باید حکم به نافذ بودن عقد نمود. در حقیقت شخص ثالثی که طرف معامله 
موکل با پذیرش این شرط موجب اعتماد بیشتر شخص ثالث به اختیارات با وکیل قرار گرفته است به ظھور چنین شرطی اعتماد نموده است و

).١٣٧٨وکیل را فراھم نموده است. در چنین شرایطی مشکل می توان به عدم نفوذ عقد حکم نمود (کریمی، 
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تر آن است که وکیل را متعھد به رعایت آن چیزی بـدانیم کـه موکـل مصـلحت     اما صحیح

داند (که ممکن است متفاوت از صـالح واقعـی وی باشـد)، بنـابراین وکیـل بایـد بـه        خود می
نمـود  تا اقـدام نمایـد، آن طـور عمـل مـی     ای عمل نماید که اگر موکل قصد داشـت اصـال  گونه

). البته این موارد حـالتی را کـه موکـل امـور را بـه صـالح دیـد وکیـل وا         ۴۳۸۱/ ۱۲(زنجانی، 
گیرد.گذارد در بر نمیمی

آثار عدم رعایت مصلحت
پس از احراز لزوم رعایت مصلحت موکل، مسأله حائز اھمیت آن است که اگـر وکیـل در   

ویش، مصلحت موکل را رعایت نکند، وضعیت اعمال حقـوقی انجـام شـده    قلمرو اختیارات خ
توسط وی چگونه خواھد بود؛ آیا اقدام او فضولی است یا باید موکل را در برابر طرف قـرارداد  

بند و وکیل را مسئول جبران خسارت بدانیم؟ در ادامه نظرات مختلف در این زمینه را بیـان  پای
و ارزیابی خواھیم کرد. 

ق. م. وکیل ملزم به مراعات مصلحت و حدود وکالت گردیده اسـت و مـاده   ۶۶۷ماده در
دانـد. امـا   تجاوز وکیل از حدود اختیارات را موجـب فضـولی شـدن اعمـال مـذکور مـی      ۶۷۴

درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت سخنی به میـان نیامـده اسـت. در ایـن بـاب      
گیرند. مورد بررسی قرار میھای مختلفی وجود دارد که ذیالً دیدگاه
تئوری بطالن-۱

ھای مختلف از بطالن قراردادھای خـالف مصـلحت موکـل    آ) دیدگاه فقھا: در فقه به شکل
ای کلی. حمایت شده است که بیشتر به صورت ذکر حکم مصادیق مختلف است نه ارائه قاعده

جاز نیسـت عامدانـه کـاالی    مثال آمده است فردی که (به اطالق) وکیل در خرید کاالیی شده، م
).  ۲/۳۸۹معیب خریداری کند (شیخ طوسی، 

ان الوکیل ال یصح فعله إال فیما فیه صالح لموکله، و «اند: گاھی ھم فقھا حکمی کلی آورده
(ابـن ادریـس حلـی،    » ء، و أنه باطل غیر صـحیح کل ما ال صالح فیه لموکله، فال یلزمه منه شی

۲/۹۰  .(
نان: بعضی از اساتید حقوق ھم، معامالت برخالف مصلحت موکل را، داب) دیدگاه حقوق

دانند. برخی به شرط آنکه، معامله عالما عامدا صورت گرفته باشـد  مشروط به شرایطی باطل می
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١).۱۴۴)، برخی ھم به شرط تبانی با طرف معامله (اسداهللا امامی، ۲/۶۰۰(حائری شاه باغ، 

دانان پذیرفته نشده است زیـرا قـانون   طالن نزد اکثر حقوقاما باید دانست ضمانت اجرایی ب
مدنی به پیروی از نظر مشھور فقھی، عناصر قصد و رضا را از یکدیگر تفکیـک نمـوده اسـت.    

ھا مشـروط بـه رضـایت مسـتحق     گردند. اما نفوذ آناعمال حقوقی پس از اعالم اراده محقق می
ق. م.). ۲۶۳تـا  ۲۴۷ھمین حیث است (مـواد  ). اعتبار معامالت فضولی از۱/۳۰۰است (امامی، 

تـوان آن را بـه   پس اراده وکیل، حتی اگر خارج از حدود مصلحت باشد منشا اثر اسـت و نمـی  
کلی فاقد اثر دانست. 

از جھت دیگر، ممکن است چنین استدالل شود که اھلیت استیفای وکیل مقید بـه رعایـت   
باشد. پس عمل حقوقی انجام ھلیت استیفا میمصلحت است، و خارج از حدود آن وکیل فاقد ا

ق. م.، باطل است. در بحث راجـع بـه   ۱۹۰شده به لحاظ فقدان شرایط مندرج در بند دوم ماده 
استفاده شده اسـت (کاتوزیـان،   » عدم اھلیت خاص«عدم اعتبار معامله قیم با صغیر از اصطالح 

نقص وجود دارد. اما قانون مدنی ). شاید بتوان گفت در معامالت خالف مصلحت ھم این ۹/ ۲
ق. ۲۱۲بطالن را فقط در مواردی پذیرفته است که شخص انشا کننده بالغ یا عاقل نباشد (ماده 

تواند مورد قبول قرار گیرد.  م.). پس این استدالل ھم نمی
برخی ضمانت اجرای تلقی عمل برای وکیل را از عواقـب بطـالن   -تلقی عمل برای وکیل

) زیـرا در ایـن فـرض ھـم، رابطـه      ۱۳۸۷اند (صفرنیا شھری، امور موکل دانستهتصرف وی در 
شود. فقھا در باب تلقی عمل برای وکیل عبـاراتی  حقوقی بین موکل و طرف معامله برقرار نمی

-۳۲۱(یحیـی بـن سـعید،    ٣»وقع لـه دون موکلـه  «یا ٢»فان تعدى لزمه و لم یلزم موکله«نظیر 
اند. را مطرح کرده٤)۲/۳۸۹(شیخ طوسی، » کان ذلک له دونه«)، ۳۲۳

شویم که تمام عبـارات مـذکور در بـاب تجـاوز وکیـل از حـدود       با کمی دقت، متوجه می
توان آن را به عنـوان  ) نمی۱۳۸۷اختیاراتش آمده است، لذا برخالف نظر برخی (صفرنیا شھری، 
ضمانت اجرایی در عدم رعایت مصلحت موکل به شمار آورد. 

ن تبانی با ثالث مصلحت موکل اند، و در جایی که وکیل بدوالبته باید توجه داشت ایشان بطالن را تنھا درصورت تبانی با ثالث مطرح کرده-١
رغم این که معامله فضولی است، بھتر است در راستای استواری معامالت و حفـظ حقـوق اشـخاص    گیرد، معتقدند علیرا به عمد نادیده می

).١٤٥ثالث معامله وکیل را فضولی ندانسته، بلکه او را مسئول جبران خسارت بدانیم (اسداهللا امامی، 
ء معین: کھذه الدار و ھذا العبد لم یتعده، فان تعدى لزمه و لم یلزم موکله.اء شيفاذا وکل في شر-٢
في الشراء في الذمة، فاشترى بالعین، لم یصح لموکله.و إذا وکل في الشراء بالعین فاشترى في الذمة، وقع له دون موکله و ان وکله-٣
.ذلک له دونهموکله کان و اذا تصرف الوکیل تصرفا لم یاذن له فیه -٤
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رض ھم که افرادی تلقی عمل برای وکیل را درخصوص عمل خالف مصلحت مطرح بر ف

کرده باشند، یا با اعتقاد به این مطلب که عدم رعایت مصلحت نوعی خروج از حـدود وکالـت   
این ضمانت اجرا را به طور یکسان بر ھردو عمل قابل انطباق بدانیم، باید امکـان تلقـی   ٥است،

ق. م. کـه  ۱۹۷یطی را از نظر حقوقی بررسی کنیم. براساس ماده عمل برای وکیل در چنین شرا
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عـین متعلـق بـه غیـر باشـد آن معاملـه بـراى        «کند: بیان می

یابیم، در ھرحال، چه وکیل قصد انعقـاد معاملـه بـرای خـود را     در می» صاحب عین خواھد بود
نعقد سازد، در ھر دو صورت معامله مزبور برای موکـل  داشته باشد، چه معامله را برای موکل م

شود.  واقع می
تئوری عدم نفوذ-۲

دانان، تفکیـک  دانان اختالف نظر است. مشھور حقوقراجع به ماھیت عدم نفوذ بین حقوق
اند. ایشـان  اراده به دو عنصر قصد و رضا را مایه توجیه ماھیت عمل حقوقی غیر نافذ قرار داده

انـد فذ را عقدی ناقص دانسته و نقص آن را ناشی از فقد رضای معتدل معرفی نمودهعقد غیر نا
). ۱۷۸-۱/۱۷۷که با رضای مالک قابل تکمیل است (امامی، ٦

آ) دیدگاه فقھا: نظریه مشھور در فقه بر این مبتنی است که معامالتی که وکیل بـه صـورت   
و موکل فقط در صورت تنفیـذ،  ٧ھستندگیرد، غیرنافذغیر عمدی مصلحت موکل را نادیده می

).  ۱/۱۳۰؛ یزدی، ۳۶۷/ ۲۷مسئول اجرای تعھدات ناشی از آن است (صاحب جواھر، 
دانان: در میان حقوق دانان برخی عمـل خـالف مصـلحت موکـل را در     ب) دیدگاه حقوق

احتیـاطی و یـا حتـی بـدون ھـیچ قصـوری)       تمام فروض (چه از روی عمد و چه از روی بـی 
).  ۱۳۷۷؛ فالح گلی، ۱۳۶۲دانند (کریمی الریمی، ی و غیر نافذ میفضول

احتیـاطی و  این نظر که به طور کلی و در تمام فروض (چه از روی عمد و چه از روی بی
یا حتی بدون ھیچ قصوری) قائل به فضولی بودن معامله باشیم صرف نظـر از اینکـه بـرخالف    

اعتمـادی نسـبت بـه    است، و باعث ایجاد بـی استواری معامالت، و حفظ حقوق اشخاص ثالث
شود، در برخی فروض ھم غیر منطقی است (مثل فرضـی کـه وکیـل    نھاد وکالت در جامعه می

تمام احتیاطات الزمه را انجام داده ولی نتیجه به مصلحت واقع نشده)، در ادامه به راھکاری که 

ق.م. ١٠٧٤و ١٠٧٣، ٦٧٤، ٦٦٧پذیرد (مواد البته قانون مدنی با بکار بردن عناوین مستقل برای ھریک از این تعھدات، این دیدگاه را نمی-٥
نشان دھنده این تفکیک است).

نمایند.اعتدال پیدا میمنظور از رضای معتدل، اشتیاقی است که طرفین تعھد با توجه به نفع و ضرر شخصی خود در حال -٦
درخصوص سایر فروض در ادامه توضیح داده خواھد شد.-٧
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رسد، اشاره خواھیم کرد.تر به نظر میدر این زمینه منطقی

قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ نکـاح مغـایر   ۱۰۷۴بدواً الزم است باتوجه به صراحت ماده 
دانان، به این مقوله پرداخته و امکـان یـا   گیری حقوقمصلحت موکل و تأثیر این ماده در موضع

عدم امکان تسری حکم مزبور به سایر موارد عدم رعایت مصلحت بررسی شود.  
طبـق  «(از حیث بررسی امکان چنین توافقی)، گفته شده است: » تزویج موکل«درخصوص 

توان برای انجام آن نماینـده  قاعده ھر امری که مباشرت شخص را قانون الزم ندانسته باشد می
اختیار نمود که آن امر را واقع سازد و عقد نکاح یکی از آن امـور اسـت. زیـرا منظـور از عقـد      

د است که با رضایت آنان باید به وجود آید و ایجاد بـه  نکاح ایجاد رابطه زوجیت بین زن و مر
تواند از طـرف خـود   ھا میوسیله ھر کسی که باشد صحیح خواھد بود، بنابراین ھریک از نامزد

قانون مـدنی  ۱۰۷۱کسی را وکیل کند که او را برای شخص معین تزویج کند این است که ماده 
در ایـن صـورت   » عقد نکاح وکالت به غیر بدھـد تواند برای ھریک از زن و مرد می«گوید: می

تواند به مردی وکالـت  سازد پس زن میوکیل به عنوان نماینده از طرف موکل عقد را منعقد می
شود زیرا دھد که او را برای خود تزویج نماید و متحد بودن طرفین عقد موجب بطالن آن نمی

قـانون مـدنی) گرچـه مـاده اخیـر در      ۱۹۸عقود اعتباری برای تحقق دو اراده کافی است (ماده 
مورد معامالت است و مبتنی بر کافی بودن عقود اعتبـاری طـرفین عقـد بـرای تحقـق دو اراده      

/ ۴(امـامی،  » مختلف است ولی عقد نکاح خصوصیتی ندارد که از قاعده مزبـور مسـتثنی باشـد   
۳۵۵ .(

ملی و در رابطه با مصلحت پس از بررسی امکان چنین توافقی، باید به مباحثی که از نظر ع
شود، بپردازیم؛ البته این بحث در حقیقت متفرع بر بحث اطالق و تقیید وکالت موکل مطرح می

و میان موردی که وکالت مطلق باشد یا مقید، تفاوت وجود دارد. ٨است
در صورتی که وکالت مقید باشد، عمل وکیل صرفا به کیفیتـی کـه موکـل تصـریح نمـوده،      

افذ است. و چنانچه وکیل ماذون باشد، بدون تردید اقدام مزبور صحیح و نافذاسـت  صحیح و ن
). در صـورت اطـالق   ۹/۵۶۱؛ مقدس اردبیلـی،  ۲۷/۴۲۹؛ صاحب جواھر، ۲/۳۸۱(شیخ طوسی، 

صیغه عقد وکالت و عدم بیان جواز در عقد برای معامله وکیل با خود، در این باره اختالف نظر 
). ابوحنیفه معتقد است که اگر وکالـت در نکـاح مطلـق باشـد؛     ۴/۳۸۵وجود دارد (شھید ثانی، 

مگـر اینکـه   -کفو تزویج کنـد  تواند موکل را (مرد باشد یا زن) به ھرکس ولو غیر ھموکیل می

».وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی« ق.م.: ٦٦٠ماده -٨
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شود. امـا  زیرا قاعده این است که مطلق بر اطالقش حمل می-وکیل در موضع تھمت قرار گیرد

ه عرف است زیرا اطالق مقید به عرف و عـادت و کفائـت و   اند وکیل مقید بسایر مذاھب گفته
).  ۹/۶۷۲۹(الزحیلی، -المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً -مھر متعارف است 

گذار از خطرھای ناشی از طرف معامله قرار گرفتن نماینده آگاه بـوده  رسد قانونبه نظر می
ق. ۱۰۷۲بینی کرده اسـت. مـاده   پیشموانعی را در قانون دانسته، و ھرجا این خطر را شدید می

گذار وکیل در وکالت مطلق را بـه علـت حفـظ    در نکاح از جمله این موارد است که قانون٩م.
مصالح اجتماعی و مھم بودن شخصیت قرارداد در نکاح از انعقاد عقد بـا خـود ممنـوع سـاخته     

١٠است. 

برخی قائل به عـدم  اما درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در نکاح، گرچه 
ای ) اما عده۲/۳۲۸؛ کاتوزیان، ۲۰۳؛ محقق داماد، ۱۱۷-۱۱۵(جعفری لنگرودی، ١١نفوذ ھستند

غیرنافذ بودن عقد را، به علت عدم امکان وقوف نکاح بر اجـازه، ممکـن ندانسـته و حکـم بـه      
انـد  ه) شـافعی و حنبلـی ھـم بـر ایـن عقیـد      ۲/۳۴۸دانند (فخرالمحققین، تر میبطالن را صحیح

توان ازدواجی را کـه بـرخالف مصـلحت    ). بعضی ھم، باتوجه به اینکه نمی۹/۶۷۲۹(الزحیلی، 
موکل منعقد شده را برای خود وکیل تلقی کرد؛ وکیل را ملزم به پرداخت تمام مھر یا نصف آن 

؛ عالمـه حلـی، مختلـف الشـیعه،     ۲/۳۴۸١٣؛ فخـرالمحققین،  ۳۲۱١٢اند (یحیی بن سعید، دانسته
٦/۳۱١٤(  .

گذار تفاوتی میان عدم رعایـت مصـلحت موکـل و عـدم رعایـت      برخی ھم معتقدند قانون
). در ایـن راسـتا بـه مـواد     ۱۳۷۷حدود وکالت، از حیث ضمانت اجرا، قائل نیست (فالح گلی، 

ق. م.: ۱۰۷۳در باب نکاح مورد استناد شده، بدین توضـیح کـه براسـاس مـاده     ۱۰۷۴و ۱۰۷۳
موکل راجع به شخص یا مھر یا خصوصیات دیگـر معـین کـرده تخلـف     اگر وکیل از آنچه که «

که این اذن صریحا کله را براى خود تزویج کند، مگر اینتواند موق.م: در صورتی که وکالت به طور اطالق داده شود وکیل نمی١٠٧٢ماده -٩
به او داده شده باشد.

توانـد  جایی که شخصیت طرف علت عمده عقد است (مثل نکاح) و منظور موکل ازدواج با ھر کسی نیست، ظاھرآن است که وکیل می-١٠
).٣٥٧-٣٥٦/ ٤درآورد (امامی، تواند او را به نکاح خوددر حدود وکالت موکل را برای غیر تزویج کند و نمی

).٦٧٢٩/ ٩داند (الزحیلی، مذھب مالکی نیز عقد نکاح را غیرنافذ می-١١
و ان عین له المرأة فزوجه غیرھا فعلیه نصف مھرھا.-١٢
اال فال و األقرب إلـزام  و لو اذن له في تزویج امرأة فزوّجه غیرھا أو زوّجه بغیر إذنه فاألقرب الوقوف علی اإلجازة فإن أجاز صح العقد و -١٣

الوکیل بالمھر أو نصفه.
ب إلزام و لو اذن له في تزویج امرأة فزوّجه غیرھا أو زوّجه بغیر إذنه فاألقرب الوقوف علی اإلجازة، فإن أجاز صحّ العقد و إلّا فال، و األقر-١٤

الوجه سقوط المھر مع عدم الرضا.الوکیل بالمھر أو نصفه مع ادّعاء الوکالة. أمّا لو عرفت الزوجة أنّه فضوليّ ف
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قانون مزبـور ھـم حکـم مـاده     ۱۰۷۴ماده ». کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواھد بود

حکم ماده «، یعنی فضولی بودن عقد را، به مورد عدم رعایت مصلحت تسری داده است: ۱۰۷۳
بوده و وکیل مراعات مصـلحت موکـل را   فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید 

. این عده معتقدند این مـاده اجـرای قاعـده در مصـداق خاصـی از آن اسـت و       ١٥»نکرده باشد
لزومی ندارد این حکم را ویژه وکالت در نکاح تلقی نماییم، بلکه باید به سایر موارد تعمیم داده 

).  ۱۳۷۷شود (فالح گلی، 
مصـلحت، مصـلحت را بـه دو نـوع تقسـیم      بنـدی کلـی درخصـوص   براساس یک تقسیم

اند: یک نوع آن راجع است به اذن مقید در وکالـت، طـوری کـه خـالف آن، وکالـت داده      کرده
نشده است. نوع دوم تکلیف شرعی (قـانونی) اسـت، بـدون اینکـه قیـد اذن در وکالـت باشـد        

). ۳۶۷/ ۲۷(صاحب جواھر، 
د و مورد دوم به تکلیف وکیـل مبنـی   کنمورد اول بحث رعایت حدود وکالت را مطرح می

بر رعایت مصلحت موکل (در معنای خاص آن) اشاره دارد. 
گذار مطرح شـده، بـدین   بندی مذکور در باب نکاح نیز توسط قانونرسد تقسیمبه نظر می

مـاده بـه صـورت مجـزا آورده     ۲توضیح که مقنن دو مسأله را درخصوص وکالت در نکاح در 
است:  
اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مھر یـا خصوصـیات   «ق. م.: ۱۰۷۳ماده -۱

رسـد  به نظـر مـی  ». دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواھد بود
ای کـه خـالف آن وکالـت    این تکلیف، راجع است به آنچه که در قرارداد وکالت آمده، به گونه

توان ذیل تعھد به رعایت حدود وکالـت  ه شد این قسم را میطور که گفتھمانداده نشده است.
آورد، در نتیجه تجاوز از این حدود موجب فضولی شدن عمل خواھد شد. 

حکم ماده فوق در مـوردی نیـز جـاری اسـت کـه      «ق. م. آمده است: ۱۰۷۴اما در ماده -۲
لیـف منـدرج در   کـه تک » وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد

ھمان قسم دوم یعنی تکلیف شرعی (قانونی) وکیل به رعایت مصلحت موکل است. با این ماده
گذار برخالف مبحث عقد وکالت، که در آن ضمانت اجرای تخلف وکیـل  این تفاوت که قانون

ه ق. م. و در نتیجـ ۱۰۷۴از این تکلیف را مقرر نکرده، در عقد نکاح آن را صـراحتا تـابع مـاده    
غیرنافذ دانسته. 

.١٣٠و٩٩: ١٣٨٦توانید ر.ک.: حاجیانی، ق.م. قائل به عدم نفوذ اعمال وکیل ھستند می١٠٧٤از جمله کسانی که براساس ماده -١٥
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و مخـتص  ١٦ق. م. حکمـی اسـت اسـتثنایی   ۱۰۷۴نھایتا باید گفت، حکم مندرج در ماده 

کنـد، و اتفاقـا بـه    ھای خاص و منحصر به فرد این عقد، آن را ایجاب میعقد نکاح، که ویژگی
دود گذار الزم دانسته آن را صراحتا مشمول حکم تجاوز از حـ علت ھمین استثنایی بودن، قانون

اختیارات قرار دھد. 
تئوری تفصیل-۳

اکثریت درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت نظری را کـه قائـل بـه تفصـیل     
؛ ۱۴۳؛ لطفـی،  ۱۳۸۴؛ ابراھیمـی،  ۲۲۷؛ بـاریکلو،  ۱۳۰کننـد (حاجیـانی،   شده اسـت، تأییـد مـی   

مصـلحت  )، با این توضیح که میان عمدی و غیرعمدی بودن اقدامات خـالف  ۴۰۶/ ۴طاھری، 
کـه ذیـال بـه بیـان ھریـک      ١٧) ۳۶۷-۳۶۶/ ۲۷انـد (صـاحب جـواھر،    موکل، تفاوت قائل شده

خواھیم پرداخت. 
آ) عدم رعایت مصلحت موکل به صورت غیر عمدی

در جایی که وکیل در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این معامله بـه مصـلحت   
١٨)۷۶/ ۲و ۳/۱۸۲؛ کاتوزیـان،  ۱۳۸۳(السـنھوری،  موکل واقع نشود، باید معامله را نافذ شمرد

دانند لذا از او جـزاین  زیرا، تعھد وکیل در اجرای وکالت را تعھد به مراقبت و تمھید وسیله می
به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل، در حـدود عـرف کوشـش    «توان انتظار داشت که نمی
تردید کرد. ولی، از سوی دیگر، موکـل نیـز   پس، اگر به نتیجه نرسد نباید در نفوذ معامله». کند
؛ ۲/۲۲۴ھا از خود رفع ضـرر کنـد (امـامی،    تواند با استفاده از خیار غبن و عیب و مانند اینمی

١٩)۱۲۷/ ۱؛ یزدی، ۴۰۶/ ۴طاھری، 

در جایی که وکیل قصد خیانت یا تجاوز ندارد، ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیـاط الزم  
دھد که به مصلحت موکل نیست، بیشتر نویسندگان فضولی بودن معامله یعمل حقوقی انجام م

).  ۳۶۷-۳۶۶/ ۲۷؛ صاحب جواھر، ۱۲۷/ ۱اند (یزدی، را ترجیح داده
تـر دانسـته شـده اسـت     تـر و از نظـر حقـوقی قـوی    با این حال نافذ دانستن عمل عادالنـه 

.١٤٤: ١٣٩٠برای دیدن نظری که این فرض را مطرح کرده، ر.ک. لطفی، -١٦
و عدمه، -و الغبن في خصوص ذلك المبیع مما یخفی علی أھل النظر بعد البحث و النظرفالمتجه جعل المدار في ذلك علی کون العیب -١٧

من الفرق بین المعیب و الغبن فحکم بالفضولیة في الثـاني مـع   -فإن کان، وقع للمالك و یثبت الخیار، و إال کان فضولیا، فما في قواعد الفاضل
د تصریحھم علی ما قیل في مسألة تلقي الرکبان التي أخبارھا ھي األصـل فـي خیـار    في غیر محله، خصوصا بع-العلم و الجھل، بخالف األول

الغبن بعدم الفرق بین الوکیل و األصیل.
.٩٩: ١٣٨٦؛ حاجیانی، ١٣٦٢اند: طباطبایی، ازجمله کسانی که این نظر را پذیرفته-١٨
.٢٤٩-٢٤٨: ١٣٨٨ی، برای مطالعه در باب رابطه نماینده و اصیل در ھمین فرض ر.ک. امیرمعز-١٩
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ت و رعایـت مصـلحت موکـل    ). زیرا وکیل به قصد نیابـ ۱۸۳/ ۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳(السنھوری، 

توانـد  معامله را انجام داده، بنابراین باید آن را نافذ شمرد. با این حال، اگر موکل زیانی ببرد، می
) یا با استفاده خیار فسخ معامله ضـرری  ۱۰۴برای جبران ضرر خود به وکیل رجوع کند (نوین، 

).  ۱۸۲/ ۳را برھم زند (کاتوزیان، 
رت عمدیب) عدم رعایت مصلحت به صو

کنـد، بـا   گیرد و به سود خود اقدام مـی جایی که وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده می
اینکه برخی معتقدند، درصورتی که موکل نتواند با استفاده از خیارات معامله را فسخ کند، تنھـا  

ن )، اما اکثـر حقـوق دانـا   ۱۷۴تواند به وکیل رجوع کند (امیر معزی، برای جبران ضرر خود می
)، گرچه وکالـت بـدون قیـد    ۲۲۴/ ۲ق. م.) (امامی، ۱۰۷۴دانند (ماده عمل وکیل را فضولی می

). زیرا به مقتضای امانت رفتار نکرده و ھنگـام انجـام وکالـت بـه     ۱۳۸۳بوده باشد (السنھوری، 
اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته است. او، معامله را به سـود  مصلحت موکل و نیابت نمی

انجام داده و از حدود نیابت تجاوز کرده است. به ھمین جھت، طبیعی است که بایـد کـار   خود
ویژه اگر با طرف معامله برای سوءاستفاده از اختیار تبانی کـرده  او نفوذ حقوقی نداشته باشد، به

).  ۱۸۱/ ۳باشد (کاتوزیان، 
نظر پیشنھادی-۴

ص عدم رعایت مصـلحت موکـل   تا کنون ضمانت اجراھای گوناگون مطرح شده درخصو
۶۶۷تا حد امکان بیان شد. حال دیدگاه خود، درخصوص ضمانت اجرای تعھد مندرج در ماده 

کنیم. فرض کنید وکیلی بـدون  ق. م. مبنی بر رعایت مصلحت موکل را، در قالب مثالی بیان می
از حـدود  اینکه اختیار خرید مالی را داشته باشد، آن را بخـرد، در ایـن صـورت عملـی خـارج     

اختیاراتش انجام داده است، اما اگر موکل این حق را به وکیل اعطا کرده باشد و وکیـل ھـم آن   
مال را بخرد درحالی که بیشتر از قیمت بازار است، عمل مزبور در چارچوب وکالت انجام شده 

کرده و انگاری اما رعایت مصلحت در آن نگردیده، اعم از اینکه وکیل عمد داشته باشد، یا سھل
یا علی رغم تمام اقدامات الزم، نتیجه به مصلحت موکل واقع نشده باشد. بدین توضیح که؛  

الف) جایی که وکیل عمدی در نادیده گرفتن مصلحت موکل نـدارد، چـه مرتکـب سـھل     
ھایش منتج به مصلحت نشده باشد، باید عمل را نافذ تلقـی کـرد،   انگاری شده باشد، چه تالش

تنھـا بـرخالف ثبـات معـامالت و حفـظ حقـوق اشـخاص ثالـث         ه عدم نفوذ، نهچراکه اعتقاد ب
کند، در برخی فروض غیرمنطقی ھم ھست (مثل شود، و اعتبار نھاد وکالت را خدشه دار میمی
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، در چنین مواردی فضولی دانستن ١ھای وکیل به مصلحت اصابت نکرده)حالت اخیر که تالش

دانستن ھیچ مبنایی ندارد. 
ین امکان وجـود دارد کـه شـخص موکـل، مصـلحت خـود را بـه صـورت         ھمان طور که ا

غیرعمدی نادیده بگیرد، وکیل ھم ممکن است چنین عملی را مرتکب شود، و چون وکیـل بـه   
شـود (عالمـه حلـی، تـذکره الفقھـا،      نیابت از موکل اقدام کرده، و اعمالش بـرای او تلقـی مـی   

شد، خیار کرد و مغبون میدام به معامله میطور که اگر فرضا خود شخص اقھمان)، لذا١٣٠/۲
داشت، حال که معامله مذکور نیابتا توسط وکیل صورت گرفته نیز، ھمین ضمانت اجـرا  غبن می

وجود خواھد داشت. چراکه تفاوتی بین انجام عمل توسط خـود شـخص یـا انجـام آن توسـط      
ت که در چارچوب اختیارات وکیل، از این حیث وجود ندارد. و ازآنجا که این عمل، اقدامی اس

وکیل انجام پذیرفته، از عنوان عمل فضولی خارج است.  
بنابراین، زمانی که وکیل درحدود متعارف رفتار کرده و اقـدامات الزم را انجـام داده، و بـا    
این وجود معامله به مصلحت موکل واقع نشـده باشـد، موکـل تنھـا در صـورت وجـود خیـار        

، نه اینکه به وکیـل رجـوع   ٢)٢/۱۲۴کند (عالمه حلی، تذکره الفقھا، تواند از خود رفع ضررمی
ق. م. اسـت در اینجـا وجـود    ۶۶۶نماید، چون تقصیری که شرط مسئولیت مندرج در در ماده 

ندارد. 
اما در فرضی که وکیل بدون قصد خیانت، در نتیجه عدم مراقبت عملی خـالف مصـلحت   

تواند برای جبران ضرر خود بـه  ، می٣دھد، عالوه بر امکان استفاده از حق خیارموکل انجام می
ھای الزم ، چرا که برخالف مورد پیش که وکیل تمام احتیاط٤مباالت ھم رجوع کندبه وکیل بی

ھایی از جانب وکیـل رخ داده. و در  احتیاطیدر فرض اخیر کوتاھی و بیالزم را درنظر داشت،
مباالتی یا ناآگاھی وکیل بر موکل، که خود او را برگزیـده اسـت و بـر    ھرحال، تحمیل نتایج بی

حتی اگر عدم رعایت مصلحت را باعث فضولی شدن معامله بدانیم، در چنین فرضی چون اصال وکیل خالف مصلحت موکل رفتار نکرده، -١
توان معامله را فضولی دانست.نکرده، نمی

لخـالف لخفـاء جھاتھـا ال یحکـم بـبطالن      إذا مشی الوکیل في مراعاة المصلحه علی المتعارف فتبین ا«در تکمله عروة الوثقي چنین آمده: -٢
).١٢٧/ ١معاملته بل غایه ما یکون ثبوت الخیار مع وجود موجبه (یزدی، 

ای است کـه قطعـه ملکـی داشـته، و زوج خـود را وکیـل نمـوده در        زوجه«طور که میرزای قمی در پاسخ به سوالی که درخصوص ھمان-٣
ملک بلدیت (آگاھی) نداشته، و زوج او ھم نامقیدی نموده و ملـک را، بـه قیمـت وقـت     فروختن ملک مزبور، و زوجه مسطوره از قیمت آن 

رسانند که در وقـت فـروختن،   نفروخته و زوجه، متوفی شده و ورثه، او عالم به مراتب مرقومه شده که غبن فاحش داشته، و به ثبوت ھم می
که امثال این مسائل را محتاج به مرافعه حاکم شرع مشتری منتزع کنند یا نه، با اینتوانند ملک را از ید ایشان در این که آیا می». اندمغبون بوده

دانند (مستلزم حکم قضایی است نه فتوایی)، در فرضی که مراتب مرقومه صحت داشته باشد و در نزد حاکم شرع به ثبوت شـرعی برسـد   می
).٣٥/ ١اند... (میرزای قمی، ورثه را مجاز به دعوای غبن دانسته

مسئولیت وکیل به جبران خسارت، سبب سلب اختیار فسخ توسط موکل نخواھد شد.-٤
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ای است که طرف قرارداد با اعتمـاد بـه   اعتبار ساختن معاملهتر از بیکارش نظارت دارد، منطقی

١).۱۸۳/ ۳(کاتوزیان، ظاھر انجام داده است

گیرد، فـرق ایـن حالـت بـا     ب) و اما فرضی که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده می
ھای پیشین در آن است که چون در موارد پـیش، عـدم رعایـت مصـلحت از روی عمـد      حالت
ھمان ضمانت اجرایی در نظر گرفته شد که برای انجام عمل توسط خود شخص جـاری  نبوده،
اگر بخواھیم با قیاس با موارد فوق، حالتی را که وکیل عامدانه مصلحت موکل را رعایت است.

نکرده مثل حالتی بدانیم که شخص موکل، مصـلحت خـود را رعایـت نکـرده، بـه ایـن نتیجـه        
اند، قابل استناد نیستند. در بینی شدهرسیم که خیاراتی که درصورت جھل برای شخص پیشمی

رسد و وکیل حق اقدام به ضرر موکلش را نـدارد. چنـان   درست به نظر نمیحالی که این نتیجه 
اگر وکیل از غبن آگاه باشد، درباره موکـل اثـر   «که در فقه نیز در مورد خرید به غبن آمده است 

به بعد). ۵۹۱/ ۷عاملی، » (ندارد مگر با اجازه او
تـوان آن را  ری نیست، نمـی ق. م. جا۲۴۷لذا در چنین فرضی، چون ھم چنان شرایط ماده 

به خاطر فضولی بودن غیرنافذ دانست، مگر اینکه عمل مزبور را از جھات دیگر غیرنافـذ تلقـی   
کنیم:  کنیم. ذیال این مسأله را بررسی می

ھای پرطرفداری که پیش از این بیان یکی از استدالل-عدم نفوذ به علت فضولی بودن-۱
جـایی  «)، بدین شـرح اسـت:   ۲۲۴/ ۲دانستند (امامی، رنافذ میشد و به موجب آن، معامله را غی

کند، عمل او فضولی گیرد و به سود خود اقدام میکه وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده می
، زیرا به مقتضـای امانـت رفتـار نکـرده و ھنگـام انجـام وکالـت بـه         ٢ق. م)۱۰۷۴است (ماده 

عنوان تصمیم نگرفته است. او، معامله را به سـود  اندیشیده و به آنمصلحت موکل و نیابت نمی
خود انجام داده و از حدود نیابت تجاوز کرده است. به ھمین جھت، طبیعی است که بایـد کـار   
او نفوذ حقوقی نداشته باشد، به ویژه اگر با طرف معامله برای سوءاستفاده از اختیار تبانی کـرده  

).  ۱۸۱/ ۳(کاتوزیان، » باشد
ق. م.، عمل مزبـور فضـولی دانسـته شـده، در     ۱۰۷۴بینیم با استناد به ماده میطور کهھمان

حالی که اگر این ماده را مختص عقد نکاح ندانیم، باید آن را در کلیه موارد قابل استناد بـدانیم،  

معني اعطاي نیابت این است که تمیز نماینده در رعایت مصلحت براي اصیل اعتبار دارد و کافي است که او «در این زمینه گفته شده است -١
).٧٧/ ٢(کاتوزیان، » از حدود اختیار خود تجاوز نکند

رغم قبول فضولی بودن معامله در این فرض، معتقدند در راستای استواری معامالت و حفظ حقوق اشخاص ثالث، بھتر است ھم بهبرخی -٢
).١٤٥معامله وکیل را در این مورد فضولی ندانیم، بلکه او را مسئول جبران خسارت بدانیم (اسداهللا امامی، 



100شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی68
چون قانون مدنی در حکم به عدم نفوذ نکاح مغایر با مصلحت موکـل، تفکیکـی بـین تخلـف     

ق. م.، ۱۰۷۴و ۱۰۷۳ا غیرعمد قائل نشـده اسـت. ضـمن اینکـه مـواد      وکیل به صورت عمد ی
رغم تخلف و عدم رعایـت  اند چراکه اقدام وکیل را علیسخنی از فضولی بودن به میان نیاورده

دانـد و بحـث غیرنافـذ بـودن را مطـرح      مصلحت ھم چنان داخل در چارچوب اختیـارات مـی  
اند. کرده

شود آن است که، توضیحات داده شده حکم حـالتی  مینکته دیگری که در نظر فوق دیده
اندیشـیده و بـه آن عنـوان تصـمیم     کند، که وکیل ھنگام انجام وکالت به نیابـت نمـی  را بیان می

نگرفته است. او، به مقتضای امانت رفتار نکرده و معامله را به سود خود انجام داده و از حـدود  
ھای حقوقی دیگری قابل بررسی است. بنـابراین،  هنیابت تجاوز کرده است. چنین فرضی از جنب

کنـد، امـا در آن عامدانـه مصـلحت موکـل را نادیـده       فرضی که وکیل به عنوان نیابت اقدام مـی 
گیرد، بیان نشده است.  می

خواھیم حکم به عدم نفوذ تر آن است که اگر میمنطقی-عدم نفوذ به علت وجود مانع-۲
رغم اینکه عمل مزبور از نظر سـاختمان داخلـی   ل کنیم که، علیچنین عملی دھیم، چنین استدال

کامل است ولی نفوذ آن مانعی بر سر راه خود دارد، مانند تصرفی که راھن بدون اذن مرتھن در 
ق. م.). امـا مـوارد   ۸۴۳ق. م.) و وصـیت زایـد بـر ثلـث (مـاده      ۷۹۳کند (مـاده  مورد رھن می

نافذ دانستن عمل به حقوق اشـخاص ثالـث ضـرر وارد    بینی شده در قانون جایی است که پیش
شود.  کند، نه شخصی مثل موکل که ثالث محسوب نمی

در ھرحال تاکنون دیده نشده، عمل خالف مصلحت موکل از این جھـت غیرنافـذ دانسـته    
شود، بلکه ھمیشه از باب فضولی بودن حکم به عدم نفوذ چنین عملـی داده شـده اسـت. ایـن     

رسد که نادیده انگاشتن عمدی مصلحت موکل، در میزان مسئولیت وکیـل مـوثر   طور به نظر می
گردد که بـه موجـب   شود، معلوم میباشد، زیرا زمانی که اقدام وکیل از باب تسبیب بررسی می

قاعده تسبیب، عمد عام شرط مسئولیت اسـت و بـا فقـدان عمـد عـام، مسـئولیت منتفـی و یـا         
تـر  سد در این فرض ھم، آنچه بـا قواعـد حقـوقی سـازگار    رکمرنگ خواھد شد. لذا به نظر می

گذار در قـانون تجـارت ھمـین نظـر را     است، نافذ دانستن عمل وکیل است. ضمن اینکه قانون
بینـیم  که اصوال در حکم وکیل دانسته شده) پذیرفته اسـت، و مـی  درخصوص حق العمل کار (

کند، نسبت به آمـر  نام خود انشا میاعمال حقوقی که حق العمل کار به حساب دیگری ولی به«
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و ٣٦٤٢، ٣٦٣١مـواد  نافذ است ولی در صورت وقوع تخلف از جانب حـق العمـل کـار، طبـق    

). ۱۴۱/ ۱(شھیدی، » ق. ت.، او در برابر آمر مسئول خسارات وارده خواھد بود٣٦٥٣
ه پـیش  طور کـ ھمانکند،آخرین فرض ھم، حالتی است که وکیل با طرف معامله تبانی می

از این دیده شد، برخی میان این فرض با موردی که وکیل به عمـد مصـلحت موکـل را نادیـده     
). برخی راه حل عـادی  ۲۲۴/ ۲؛ و نیز امامی، ۱۸۱/ ۳اند (کاتوزیان، گیرد، تفاوتی قائل نشدهمی

انـد  ھـای وارده بیـان کـرده   ق. م. و مطالبه زیـان ۶۶۷را در این موارد طرح دعوا به استناد ماده 
).  ۲۳۹(کاشانی، 
ای ھم معامالت برخالف مصلحت موکل را، به شـرط تبـانی بـا طـرف معاملـه باطـل       عده

). از آنجا که تبـانی وکیـل و طـرف معاملـه بـرای عـدم رعایـت        ۱۴۴اند (اسداهللا امامی، دانسته
سـازد (صـفرنیا شـھری،    مصلحت، به وضوح جھت معامله را منحرف نموده و غیرمشـروع مـی  

آن ۲۱۷ق. م. بوده، بنابراین حسب ماده ۱۹۰، پس فاقد شرط مندرج در بند چھارم ماده )۱۳۸۷
قانون، معامله باطل است. البته در شرایطی که این مسـأله صـریحا در معاملـه اعـالم نشـود یـا       

یابد. )، ماده قانونی اخیر جریان نمی۲۰۷حداقل مشترک بین ھردو طرف نباشد (کاتوزیان، 
کسـی کـه دیگـرى را بـراى فـروختن      «شود که فرمـود:  ر علیه السالم روایت میاز امام باق

کـه قصـد   کاالیی وکیل کند و او آن را ارزان بفروشد، معامله علیـه موکـل الزم اسـت، مگـر آن    
خیانت وکیل ثابت شود یا معلوم شود او بخشـی از بھـاى کـاال را بـه خریـدار بخشـیده اسـت        

). ۴۲/ ۱۴(نورى، 

گیرينتیجه
باید به دو نکته دقت داشت. اول آنکـه  » غبطه«و » مصلحت«. درخصوص کاربرد دو واژه ۱

تصـریح نمـوده   » مصـلحت «قانون مدنی در بیان تعھدات وکیل به وظیفه وی مبنی بـر رعایـت   
صرفا مصلحت موکل، در موضـوع مـورد نیابـت را    » مصلحت«است. دوم آنکه تعھد به رعایت 

مکلف به بررسی اوضاع و احوال موکل به صورت کلـی و تـأثیر   گاه وکیل شود و ھیچشامل می

اي را به کمتر از حداقل قیمتي که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواھد هاگر حق العمل کار مال التجار«ق.ت.: ٣٦٣ماده -١
»که ثابت نماید از ضرر بیشتري احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.بود مگر این

»یز که از عدم رعایت دستور آمر ناشي شده برآید.اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عھده کلیه خساراتي ن«ق.ت.: ٣٦٤ماده -٢
اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتي که آمر معین کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتي که آمر تعیـین نمـوده   «ق.ت.: ٣٦٥ماده -٣

»د.است به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دار
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اقدامات خودش در ھمه امور مربوط به وی نیست. در حالی که وظیفـه حفـظ غبطـه وسـیع و     

ھایی که نماینده وظیفه حفظ غبطه را دارد، معموال اصیل توانـایی  ھمه جانبه است. در نمایندگی
بایست در ھر اقدام خود، ھمه جوانـب را در نظـر   استیفای حقوق خود را نداشته و نماینده می

سازد یا نه. بنابراین باتوجه بـه  گرفته تا ببیند رفتار وی به طور کلی غبطه مولی علیه را تأمین می
ھا پرھیز نمود. بایست از خلط آندامنه و بار معنایی متفاوت این دو واژه، می

تمایز وجود دارد. ھرچند ممکن اسـت  » فضولی بودن«و » غیر نافذ بودن«. میان دو مفھوم ۲
شود درخصوص معامالت فضولی باشد، اما این ترین حالتی که حکم به عدم نفوذ داده میرایج

به معنای ھم پوشانی این دو مفھوم نیست. لذا باید توجه داشت این مفاھیم خلط نگردند، چـرا  
امالت فضولی است.  شود، در معکه تنھا یکی از مواردی که حکم عدم نفوذ جاری می

» رعایـت حـدود وکالـت   «و تعھـد وی بـه   » رعایت مصلحت موکل«. میان تعھد وکیل به ۳
تمایز وجود دارد. بدین ترتیب تجاوز وکیل از حدود اختیارات متمایز از نقض مصلحت موکـل  

تواند در چارچوب اختیارات اتفاق بیفتد. ضمن اینکه قانون مدنی صراحتا ضـمانت  است که می
ای تجاوز از حدود وکالت را بیان کرده، در حالی که درخصـوص عـدم رعایـت مصـلحت     اجر

موکل سکوت کرده است.  
گـذارد. بـدین   این تفاوت اثر خود را بر وضعیت اعمال مغایر این تعھـدات نیـز بـاقی مـی    

شود، در برابر موکـل قابـل اسـتناد اسـت. امـا      توضیح که؛ اعمالی که در حدود وکالت انجام می
امات خارج از حدود وکالت، در صورتی که جزو اعمالی باشند که فضولی در آنجاری است اقد
توانـد موجـب   صحت آن موقوف به اجازه موکل است و در غیر این اعمال می–مانند عقود –

ھای ناشی از اقدامات خارج از حدود اختیارات خود مسئولیت مدنی شود و وکیل، مسئول زیان
عدم رعایت مصلحت در فروض مختلـف آثـار متفـاوتی بـه دنبـال خواھـد       نیز خواھد بود. اما

داشت؛  
درجایی که علی رغم رعایت حدود متعارف توسط وکیل، معامله به مصلحت موکل واقـع  

تواند از خـود رفـع ضـرر    نشده است معامله نافذ است و موکل تنھا در صورت وجود خیار می
۶۶۶ن تقصیری که شرط مسئولیت مندرج در در ماده تواند به وکیل رجوع کند، چوکند، و نمی

ق. م. است در اینجا وجود ندارد. 
اما در فرضی که وکیل بدون قصد خیانت، ولـی در نتیجـه عـدم رعایـت احتیاطـات الزم،      

دھد، ھرچند کماکـان معاملـه نافـذ اسـت لـیکن موکـل       عملی خالف مصلحت موکل انجام می
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مبـاالت ھـم   تواند برای جبران ضرر خود به وکیـل بـی  یار، میعالوه بر امکان استفاده از حق خ

گیرد، چون کماکان شـرایط  رجوع کند. زمانی ھم که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده می
توان عمل را به خاطر فضولی بودن غیرنافذ دانست بنـابراین  ق. م. جاری نیست، نمی۲۴۷ماده 

ان مسئولیت وکیل موثر خواھد بود.  نادیده انگاشتن عمدی مصلحت موکل در میز
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