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 .استاپل قاعده وکیل، عزل نیت، حسن وکالت حکمی، فقدان سمت، :يدیکل يهاواژه
 . مقدمه1

نیازهاي خویش  نیتأمراي هاي نوین ببشر از دیرباز به دنبال خلق و اتخاذ شیوه
تواند به دو شیوه متفاوت انجام می )یک عمل(اعم از مادي یا حقوقی انجام بوده است.

 انجام شود: انجام عمل توسط شخص اصیل و اعطاي اذن به دیگري براي انجام آن.
اعمال حقوقی به واسطه نماینده بدین صورت که نماینده عمل حقوقی را به نیابت از 

رسد. شود و آثار حقوقی آن به موکل میم دهد، عمل توسط نماینده انجام میموکل انجا
نمایندگی به شیوه معمول و متعارف خویش انجام گردد واجد آثار حقوقی است  هرگاه

که نماینده عمل حقوقی را به  گرددیمو مزایاي فراوانی دارد اما مشکل هنگامی ایجاد 
ل پیش از آن وي را عزل کرده است و نماینده ولی اصی دهدیمنیابت از اصیل انجام 

فاقد سمت است و یا دچار حجر شده یا فوت نموده است. در فقه اسالمی و حقوق 
ها بسیاري از کشورها مقرر گردیده که آن اعمال نافذ خواهد بود و موکل نسبت به آن

 شود.گفته می» نماینده حکمی«یا » وکیل حکمی«مأخوذ است. به وکیل مزبور 
ي اروپایی نیز مفهومی مشابه با حقوق ایران، فقه کشورهاوکیل حکمی در حقوق 

در  مطالعه امامیه و فقه عامه دارد اما از حیث مبانی، آثار، شرایط و ... تفاوت دارد.
 تیاهمفرانسه، آلمان و انگلیس) از این جهت واجد (ییاروپابرخی کشورهاي  حقوق

عات عمیقی در خصوص نمایندگی صورت ي مزبور مطالکشورهااست که در حقوق 
 امامیه زیربناي قانون مدنی ایران است. فقه گرفته است.

فقه امامیه  در شود.وکالت حکمی مشاهده می هینظرهایی از در حقوق ایران، رگه
 و حقوق ایران، وکالت حکمی به مواردي همچون عزل وکیل منحصر گردیده است.

توان وکالت حکمی را در دیگر موارد آیا می ی که مطرح گردیده این است کهپرسش
مبناي وکالت حکمی  اگر همانند فوت و جنون موکل) جاري نمود؟سمت(فقدان 

توان آن را در دیگر حمایت از اشخاص ثالث و نظم در معامالت باشد آیا می
 ها(نمایندگی قانونی و نمایندگی قضایی) جاري نمود؟نمایندگی

وکالت حکمی در فقه اسالمی و حقوق ایران و حقوق  هینظر«عنوان این نوشتار با 
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ها است و مشتمل بر سه پاسخ دادن به این پرسش درصدد» برخی از کشورهاي اروپایی
کنیم. در گفتار دوم وکالت حکمی را تبیین می هینظرگفتار است: در گفتار اول جایگاه 

و در گفتار سوم به  ردیگیم مزبور را از دیدگاه فقهی حقوقی مورد بررسی قرار هینظر
 پردازیم.بررسی تطبیقی آن می

 
 وکالت حکمی هینظر. جایگاه 2

به  تبیین جایگاه آن است. این گفتار مستلزم وکالت حکمی، هینظرتطبیقی  مطالعه
 هینظر دامنهو در آن به بررسی مفاد نظریه، فوائد،  شودیممسئله فوق اختصاص داده 

 .شودیممزبور و مبانی آن پرداخته 
 

 1وکالت حکمی هینظر. مفاد 1.2

وکالت حکمی، الزم است اقسام نمایندگی در حقوق  هینظرپیش از بیان مفاد 
 اروپایی بیان گردد:

 ،2ی واقعیندگینما شود:قسم تقسیم می در حقوق اروپایی، نمایندگی بر سه
تیارات نمایندگی واقعی و ضمنی اصیل، اخ در .4و نمایندگی ظاهري 3ی ضمنیندگینما

تواند کند و نماینده داراي سمت است و شخص ثالث میرا به نماینده تفویض می
اجراي تعهد را از اصیل مطالبه نماید اما در نمایندگی ظاهري، نماینده فاقد سمت است 
و به حکم قانون اصیل در برابر شخص ثالث مسئولیت دارد و اصیل حق مراجعه به 

دارد. در نمایندگی ظاهري اعمال و رفتار نماینده به نماینده را در مطالبه غرامات 
کند که وي داراي قدرت الزمه در ایجاد رابطه اي است که شخص ثالث گمان میگونه

 .)Mann 2002:161, Stone،589:2010-588(حقوقی میان اصیل و شخص ثالث است
کند، شخص زل مینماید ولی بدون اعالن او را عاصیل به نماینده سمتی را اعطا می مثالً

برد که هنوز توانایی انجام عمل حقوقی خاصی را دارد و سپس خالف ثالث گمان می
کند و اشخاص ثالث از شود یا موکل حوزه اختیارات نماینده را محدود میآن اثبات می

و با فرض داشتن کلیه اختیارات عمل  اندناآگاهمحدود بودن حوزه اختیارات وي 
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اي مشابه میان نماینده و کند یا موکل نسبت به معاملهه منعقد میحقوقی را با نمایند
شود که اي میآن را تنفیذ کرده است و این امر امارهاست(شخص ثالث رضایت داشته 

 ).Ibidشخص ثالث گمان کند که نماینده وکیل ظاهري است و...(
 بنابراین براي تحقق وکالت حکمی شرایط زیر ضروري است:

جام اعمال حقوقی را به دیگري به عنوان نائب یا وکیل محول شخصی ان -الف
 کند.می

 شود.نیابت تفویضی به دیگري بدون اعالن نائب سلب می -ب
دهد(امیر وکیل بدون داشتن سمت عمل حقوقی را براي موکل انجام می -ج
 ).30: 1387محمدي،
تساب اعمال وکیل از لحاظ شکلی و ظاهري به نیابت از موکل عمل نماید: ان -د

وکیل حکمی به موکل منوط به این است که شخص ثالث گمان نماید که وکیل داراي 
اختیارات الزمه است و حقیقتاً وکیل و نماینده موکل است. چنین امري باید از طریق 

نماید و ي توسط وکیل باشد، بدین گونه که ثالث به ظاهر مزبور اعتماد میظاهرساز
 ).:30همان(ردیبپذوکالت وکیل حکمی را 

 ندهینماثالث باید گمان کند که  شخص شخص ثالث داراي حسن نیت باشد: -ه
 هینظروکیل حکمی) داراي اختیارات کافی و الزمه براي پایبند نمودن موکل است. (

وکالت حکمی به دنبال ایجاد توازن میان حقوق شخص ثالث با حسن نیت و موکل 
حقوق شخص ثالث با حسن نیت و تقویت مزبور حمایت از  هینظراست و رسالت 

 .)Busch،2009: 22-21(نمودن تقدس قراردادها است
 

 وکالت حکمی هینظر. فوائد 2.2
توان به حمایت وکالت حکمی داراي فواید فراوانی است که از جمله آن می هینظر

از اشخاص با حسن نیت، ممانعت از بطالن معامالت و سرعت در انجام معامالت 
 پردازیم.ها میمود که ذیالً به بیان و بررسی آناشاره ن

وکالت حکمی موجب حمایت  هینظر. حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت: 1.2.2
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پذیرش تئوري مزبور موجب ضمان وکیل در خصوص  عدم گردد.از اشخاص ثالث می
شود همچنین شخص ثالث نیز در خصوص تصرفاتش نسبت به اموال اقداماتش می

مسئولیت وکیل و شخص ثالث در حالی است که آنان  جادیا سئول خواهد بود.موکل م
: 1418اند (واصل،اند و همانند شخصی متعارف اقدام نمودهیی انجام ندادهخطا گونهچیه

202.( 
بر طبق اصول کلی حاکم بر قراردادها، اعمال . ممانعت از بطالن معامالت: 2.2.2

وکالت حکمی به  هینظررضاي موکل باطل است.  حقوقی وکیل حکمی به دلیل فقدان
بخشد و موجب حمایت معامله میان نماینده و شخص ثالث با حسن نیت نفوذ می

گردد و موجب می ندهی) نماشخص ثالث از اوهام اشتباهش (اوهام در داشتن سمت
 .)Busch،:2009 -21 23گردد (الزوم میحفظ اصاله

شود که عدم پذیرش وکالت حکمی موجب می: . سرعت در انجام معامالت3.2.2
اشخاص ثالث براي انعقاد هر عقدي ناگزیر از بررسی وجود یا عدم وجود سمت براي 

ی در رعایت اصول دقتیبي و انگارسهلوکالت حکمی مجوز  هینظروکیل باشند(گرچه 
انعقاد احتیاط در قراردادها نخواهد بود) که به نوبه خود موجب کند شدن و مماطله در 

توانند در پناه وکالت در حالی است که اشخاص ثالث می نیا عقود و قراردادها است.
هستند. درست است که  ازینیبحکمی، به وکیل اعتماد کنند و از بررسی سمت وي 

اصل، عدم والیت  ؛ وتصرف نمودن در اموال دیگران منوط به داشتن اذن و مجوز است
دخالت بدون اجازه در اموال موکل) قاعده (طیتسل قاعدهاست اما باید توجه داشت 

اي از موارد بنا به مصالحی در پاره شارع گردد.مطلقی نیست و استثنائاتی بر آن وارد می
مذکور دولت  قاعدهکه برخالف  گونههمان کند.مذکور چشم پوشی می قاعدهاز 
عه را تملک کند. بر تواند به منظور تأمین منافع عمومی در اموال شخصی افراد جاممی

برحسب سیر طبیعی امور و به ظاهر، شخصی به نیابت از دیگران  چنانچه این اساس،
بر این است که داراي اختیارات الزمه براي  فرض و داراي اذن پیشین باشد. کنداقدام 

 انجام اعمال حقوقی است.
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 وکالت حکمی هینظر دامنه .3.2
یت قراردادي و مسئولیت مدنی اجرا وکالت حکمی در دو حوزه مسئول هینظر

گردد. اما شرایط اعمال آن در دو حوزه متفاوت از دیگري است که ذیالً به بیان این می
 پردازیم.امر می

وکالت حکمی در مسئولیت قراردادي و تعهدات  هینظر. مسئولیت قراردادي: 1.3.2
سئولیت قراردادي بدان معنا مزبور در م هینظري اجرا ناشی از عقد، کاربرد فراوان دارد.

 مأخوذاست که چنانچه نماینده خارج از دوره نمایندگی قراردادي را منعقد نماید موکل 
تواند به عذر خروج نماینده از حیطه اختیارات خویش به آن خواهد بود و موکل نمی

تابع استناد نماید و از ایفاء تعهدات قراردادي امتناع نماید. در رویه قضایی کشورهاي 
دعوایی که در یکی از محاکم مطرح شده  در گردد:هایی از آن مشاهده میال نمونهکامن
وکالت حکمی خوانده را محکوم نمود. خالصه جریان پرونده  هینظربر طبق  دادگاه 5بود

شرکتی انتساب پیدا کرد، وي  رهیمدئتیهبدین صورت بود که شخصی به سمت 
عملی خارج از حدود اختیارت وي بود  نیچن آورد.معماري را به استخدام شرکت در 

و وي اختیار استخدام معمار را نداشت. معمار دعوایی را براي مطالبه دستمزدش به 
طرفیت شرکت اقامه نمود و دادگاه مقرر نمود که شرکت مکلف به پرداخت دستمزد 
خواهان است زیرا شخص گمارنده، نماینده ظاهري شرکت محسوب 

  .)Furmston, 2001:p157; Connolly,1998:3است(
وکالت حکمی در حوزه مسئولیت مدنی و ضمان قهري  هینظر. مسئولیت قهري: 2.3.2

دانیم که بر اساس اصول کاربرد دارد. می »مسئولیت ناشی از فعل غیر«به منظور توجیه 
حاکم بر مسئولیت مدنی، هر شخص فقط در خصوص اعمال و اقدامات خویش مسئول 

و نباید مسئول اعمال دیگران باشد. با وجود این، برخی از موارد اشخاص مسئول است 
همانند مسئولیت والدین نسبت به فرزندان محجور، بود(اعمال دیگران خواهند 

اي آراء براي توجیه مسئولیت پاره در مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگر و...).
 اساس این تحلیل، بر .اندکردهکمی اشاره وکالت ح هینظرمدنی ناشی از فعل غیر به 

کند و اعمال وي منجر به حدوث ی که به ظاهر به نیابت از دیگري عمل میشخص
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گردد به مثابه وکیلی است که به نیابت از دیگري اعمال و اقداماتی را انجام اي میحادثه
 گردد.دهد و اعمال وي منجر به ضرر و زیان میمی

 
 وکالت حکمی هینظری مبان .4.2

ی و پوشالی رواقعیغپذیرش وکالت حکمی به معناي به رسمیت شناختن سمت 
نماید. تحت عنوان وکیل حکمی است که اعمال حقوقی وي به موکل انتساب پیدا می

کند. اما پرسش اساسی این است که چرا وکیل به ظاهر به نیابت از دیگري عمل می
یگر چرا مقنن وکیل حکمی را وکیل اعمال چنین شخصی نافذ است؟ به عبارت د

داند در حالی که آن اعمال اساساً کند و اعمال وي را صحیح و معتبر میواقعی تلقی می
 پردازیم.به تحلیل این مطلب می الًیذ باید فضولی یا باطل باشند؟

نفوذ اعمال حقوقی وکیل ناشی از تقصیر موکل در ایجاد حکمی . تقصیر موکل: 1.4.2
ي با اعطاي نیابت به وکیل و سپس عزل وي در ایجاد و ی و پوشالی است.رواقعیغ

 ،نی؛ بنابراوکالتی حکمی نقش داشته است که منجر به فریب شخص ثالث شده است
ی از کی ي مرتکب تقصیر شده است و باید کلیه خسارات ناشی از آن را جبران نماید.و

 کل است.مو بهطرق جبران خسارات، انتساب اعمال وکیل حکمی 
 مزبور ایراداتی وارد است: هینظربر 
اگر قصور موکل در ایجاد ظاهر دروغین منجر به ضرر شخص ثالث نگردد و یا  -الف

ي دیگري براي جبران ضرر ثالث اهراهوي تمایلی به اجراي قرارداد نداشته باشد و یا 
 1389:141ان،وجود داشته باشد چرا باید اعمال حقوقی وکیل حکمی نافذ باشد (کاتوزی

 ).140و 
توان یکی از نویسندگان معتقد است انتساب اعمال وکیل حکمی به موکل را نمی -ب

از  نظرصرفتقصیر موکل دانست چراکه اراده موکل در وکالت حکمی معدوم است. 
کند اراده وي به طور کلی وجود نداشته باشد یا وکیل از حدود اختیاراتش تجاوز  نکهیا
 ). پاسخ به این شبهات در آینده مطرح شده است.1999:229شاهین،(
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به معناي  قاعدهالضرر است. این  قاعدهفقهی  مهماز جمله قواعد الضرر:  قاعده. 2.4.2
سمره بن «روایت  قاعدهاین  مستند ضرر و اضرار در دین مبین اسالم است. هرگونهنفی 

 نظر دارند.مال آن اختالفپیرامون معنا و مفهوم آن و مجاري استع فقها است.» جندب
کند اما برخی از کند و اثبات حکم نمیی فقها معتقدند قاعده مزبور نفی حکم میبرخ

 کند.بلکه اثبات حکم هم می کندیمنفی حکم  تنهانهمعتقدند قاعده مزبور  نظرانصاحب
اجراي قواعد عمومی ناظر به فسخ، مستلزم این است که با اعالم فسخ وکالت، 

وجود این، اعمال این قاعده در  با نحل گردد و وکیل دیگر نیابتی نداشته باشد.عقد م
هایی مواجه دهد با دشواريفرضی که وکیل با شخص ثالثی عمل حقوقی را انجام می

است: وکیل نسبت به عزل خویش جاهل است و شخص ثالث با حسن نیت عمل 
اعمال حقوقی وکیل را  چراکه گرددکند. اجراي قواعد عمومی موجب ضمان آنان میمی
نسبت داد. ثالث نیز به دلیل دخالت در  -به دلیل عدم احراز سمت –توان به موکل نمی

بقاي (يثانوشود. در این حالت بر اساس قاعده الضرر، حکم اموال موکل ضامن می
حکم اولی(انحالل وکالت با عزل وکیل)  وکالت تا آگاهی از عزل وکیل) جانشین

ابن دارد (دیدگاه در فقه عامه طرفدارانی  نیا ).140و  1389:141کاتوزیان،گردد (می
. در حقوق ایران نیز )1417:234، ابن قدامه،1417:553ی،نانیالمرغ ،1418:318نجیم،

داند و یکی از نویسندگان عدم وجود وکالت حکمی را موجب زحمات و خسارت می
 ).1382:609حائري شاه باغ،داند (وکالت حکمی را موافق مصلحت عامه می

 این نظریه به دالیل زیر قابل دفاع باشد: رسدیمبه نظر 
اما طبق  گرددیمگرچه عزل وکیل موجب گسستگی رابطه میان موکل و وکیل  -الف

.م تا پیش از رسیدن خبر عزل اعمال و اقدامات وکیل حکمی ق 680متن صریح ماده 
دلیل پیوندي است که آن اعمال با حقوق نافذ است. نفوذ اعمال وکیل معزول به 

تنها به این دلیل به اعمال و اقدامات وکیل معزول  مقنن .کندیماشخاص ثالث پیدا 
که وکیل سمتش را از دست  شودیم. چراکه گرچه انحالل وکالت موجب کندیمتوجه 
ر ورود ضرر به آنان) و در براب ممانعت ازثالث(براي رعایت حقوق اشخاص  دهد اما

: در کندیمواقع پس از عزل، وکیل دو نوع وضعیت پیدا  در آنان وکیل حکمی است.
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رابطه میان وکیل و موکل، وکیل شخصی بیگانه است و در رابطه میان وکیل و شخص 
 وکیل حکمی است. -تا رسیدن خبر عزل–ثالث 
دارد ق.م در نافذ شمردن اعمال وکیل معزول، چهره حمایتی  680حکم ماده  -ب
شخص ثالث با اطمینان اقدام به انجام عمل حقوقی با وکیل  ورود ضرر): ممانعت از(
راه براي نقض حقوق  شدیم. چراکه اگر قواعد عمومی در این خصوص اعمال کندیم

بدین صورت که وکیل عقدي را با شخص ثالث  شدیماشخاص ثالث با حسن نیت باز 
و یا با تغییر اوضاع و  دیدینمال خویش . موکل عقد مزبور را مناسب حنمودیممنعقد 

با استناد به عزل  توانستیم. موکل شدیماحوال اقتصادي، انعقاد از مطلوبیت خارج 
 وکیل از اجراي تعهدات قراردادي شانه خالی کند. پنهانی
 

 وکالت حکمی در فقه و حقوق هینظر .3
تعارض ی توسط وکیل فاقد سمت، دو مصلحت محقوقدر خصوص انجام عمل 

 یفضولموکل، عدم نفوذ معامله است که توسط نماینده  مصلحت گردد:مشاهده می
اي است که وي وکیل حکمی) انجام شده است و مصلحت شخص ثالث، نفوذ معامله(

با نماینده فضولی انجام داده است. با وجود این، در خصوص شرایط، آثار، دامنه اجراي 
 پردازیم.د. در این گفتار به بیان این امر مینظر دارنوکالت حکمی اختالف هینظر

 
 وکالت حکمی در فقه هینظر. 1.3

وکالت حکمی در فقه اسالمی نیز مطرح است. در این بند به  هینظرگفته شده که 
 پردازیم.مزبور در فقه امامیه و فقه عامه می هینظربررسی 

وکالت عقدي جایز است و در فقه امامیه وکالت حکمی در فقه امامیه:  هینظر. 1.1.3
تواند از سمتش تواند به دلخواه، وکیل خویش را عزل کند و وکیل هم میموکل می

استعفاء دهد. در خصوص وضعیت حقوقی اعمال حقوقی وکیل پس از عزل 
 نظر وجود دارد:اختالف

برخی معتقدند عزل وکیل توسط موکل، هنگامی نافذ است که این امر به اطالع 
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موکل در خصوص اعمال و اقداماتش مسئول خواهد  صورت در غیر این وکیل برسد.
مستند این دیدگاه روایات متعددي در باب  .)1405:22، بحرانی،1405:178حلی،بود(

: 1412ی،طوس ؛49و  1390:50،هیبابو به بعد؛ 1406:959وکالت است(فیض کاشانی،
175.( 

ا عزل کند عقد منفسخ موکل در حضور وکیل وي ر هرگاه معتقدندبرخی هم 
گردد و وکیل مجاز در تصرف نیست اما اگر وکیل غائب باشد وکالت منفسخ می
این حالت صحت فسخ منوط به  در گردد تا هنگامی که وکیل از آن آگاهی یابد.نمی

علت لزوم  رامونیپ ).214: 1385، عاملی،367و  368 :ی تاب طوسی،است(آگاهی وکیل 
علم ه نهی در حق نهی کننده اثري ندارد مگر پس از حصول آگاهی وکیل گفته شده ک

مقابل برخی از فقها معتقدند عزل وکیل توسط موکل موجب  در ).342: 1415طوسی،(
لزومی به آگاهی وکیل از عزل باشد و اقدامات وکیل  آنکهیبگردد انحالل وکالت می

براي مشاهده ست(ا بالاثرحتی در صورت عدم آگاهی از عزل باطل و  –پس از عزل 
 ).1415:342فقهاي صاحب این نظر ر.ك به: طوسی،

 محدودشدهاقدامات وکیل معزول پیش از عزل، تنها به عزل  نفوذ در فقه امامیه،
اقدامات  آنکهیبگردد موکل عقد وکالت منحل می است و در خصوص جنون و فوت

 ).45تا: یب ،وکیل پیش از آگاهی از خبر جنون و فوت موکل نافذ باشد(خمینی
مذاهب عامه در خصوص وکالت حکمی وکالت حکمی در فقه عامه:  هینظر. 2.1.3
تواند موکل خویش را ها معتقدند وکیل هر موقع مییحنف ي متفاوتی دارند:هادگاهید

وکیل از عزل خویش  -الف عزل کند لیکن صحت عزل منوط به تحقق دو شرط است:
نجام دهد که اسباب ضمان وي را فراهم آورد. شافعیه و آگاه باشد تا مبادا عملی را ا

دانند زیرا با عزل ها علم وکیل را شرط نمیمالکیه قائل به این شرط هستند اما حنبلی
وکالت  اگر مورد وکالت مشمول حق دیگري نشود. -ب شود،وکیل، وکالت مرتفع می

 )الث(صاحب حقدیگري تعلق گیرد عزل وکیل هنگامی ممکن است که شخص ث حقبه
 بن؛ ا508: 1423ی،الحصفک؛1984:230ي،سمرقند؛66:1958الزحیلی،دهد(اجازه 

ها نیز معتقدند یحنبل ها نیز همین دیدگاه را دارند.ها و شافعییمالک ).1418:318نجیم،
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را عزل کند و وي از عزل آگاهی نداشته باشد و مالی نزد  لیوک در صورتی که موکل،
وجود این، در اموال مزبور تصرفی نکند در  با مانت خواهد بود.مال ا آن وي باشد.

بود ها تصرف کند ضامن خواهد ها ضامن نخواهد بود اما چنانچه در آنخصوص آن
وجود این در فقه شافعی برخی معتقدند  با ).182و  183و  184: 1424الجزیري،(

ت وکیل، لزوم گردد و در صورت غیبوکالت وکیل با عزل توسط موکل بر طرف می
با عزل وکیل  چراکه ).1418:365غزالی،( نندیبآگاهی وي از عزل را ضروري نمی

گردد و نیازي به رضاي وکیل غائب نیست و در فسخ همانند طالق وکالت مرتفع می
 )455تا:یب النوي،( ستینعلم شرط 
 1523 ادهممتأثر از فقه حنفی بود. در  ) کهاحکام عدلیه (قانون کشور عثمانی مجله

اگر موکل وکیل را عزل کند تا هنگامی که خبر عزل به « داشت:قانون مزبور مقرر می
ماند و اقداماتش تا آن هنگام صحیح وي برسد وکیل همچنان بر وکالتش باقی می

نیز وکیل مستعفی را مکلف نموده که استعفایش را به آگاهی  1524 مادهدر ». است
گفته شده عزل  1523 مادهتفسیر  در ماند.کالتش باقی میموکل برساند و تا آن هنگام و

وکیل منوط به آگاهی وي است پس چنانچه موکل در غیاب وکیل، وکیل را عزل کند و 
بر این امر شاهد بگیرد اقدامات وکیل صحیح است و موکل مأخوذ به آن خواهد بود 

یل اقدام به چراکه عزل وکیل بدون آگاهی وي موجب ضرر وي خواهد بود زیرا وک
، همچنین ر.ك به 1423:645حیدر،است (کند با این گمان که داراي سمت وکالت می
 ).553: 1417ی، نانیالمرغ ،1419:338شیخی زاده،

 
 وکالت حکمی در حقوق هینظر. 2.3

وکالت حکمی در حقوق کشورهاي مختلف نیز جریان یافته  هینظرگفته شده که 
 پردازیم.مزبور در حقوق اروپایی و حقوق ایران می هیرنظاست. در این بند به بررسی 

در حقوق وکالت حکمی در حقوق برخی از کشورهاي اروپایی:  هینظر. 1.2.3
هاي متفاوت دارند. در این بند به بررسی اروپایی نیز در خصوص وکالت حکمی دیدگاه

 پردازیم.هاي حقوق آلمان، فرانسه و انگلیس میدیدگاه
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مواد  گردد.حکمی در حقوق موضوعه آلمان نیز مشاهده می وکالت هینظر
در  2002اصالحی  )BGBآلمان (قانون مدنی  173ماده و  171ماده دوم  بند ،167،170

حقوق آلمان اعطاي اختیار با اعالم به  در این خصوص قواعدي را تبیین کرده است.
جام معامله به وي گردد یا به شخص ثالثی که انکسی که اختیار به وي تفویض می

شود و اگر اختیار از طریق اعالم به شخص ثالث اعطا واگذار گردیده است انجام می
گردد تا هنگامی که اصیل به او انقضا را اطالع ندهد، در خصوص وي معتبر است؛ 
البته اختیار اعطا شده تا هنگامی که ابالغ به طرق انجام شده پیشین فسخ نشود معتبر 

زمان انجام معامله  در فرضی که شخص ثالث، مزبور دراین، قواعد  با وجود». است
؛ شودشده اعمال نمیباید آگاه مینسبت به سلب اختیار از وکیل آگاه بوده است یا می

نکته اساسی این است که شخص ثالث باید به داشتن اختیارات وکیل حکمی  نیبنابرا
 ).,Markesinis 2006 113:(باشدی اعتماد نماید تا موکل مأخوذ به اعمال وکیل حکم

برخی معتقدند در حقوق آلمان چنانچه موکل آگاهانه رضایت داشته باشد که 
ها مثالً وکیل معزول) براي وي عملی را انجام دهد وي مأخوذ به آن( رمجازیغنماینده 

مطلع شود  رمجازیغبایست از اعمال نماینده خواهد بود همچنین در فرضی که موکل می
 .)Smit،2006: 40(بایست مانع وي شود یو م

-1«دارد: مقرر می 6یالمللنیباصول قرارداد قراردادهاي تجاري  2-2-10 ماده
مطلع  آن از ثالث طرف اینکه مگر ستین نافذ ثالث طرف درباره اختیارات یافتن خاتمه
قرارداد اصول حقوق  201-3 ماده. (همچنین ر.ك 7»...بوده استمی مطلع بایستی یا بوده

 اروپایی).
قانون مدنی، اصیل در خصوص اعمال  1998 مادهدر حقوق فرانسه نیز بر طبق 

حقوقی نماینده در صورتی که در محدوده اختیارات وي باشد مأخوذ خواهد بود و 
انجام عمل حقوقی خارج از حوزه اختیارات نماینده منوط به کسب رضایت اصیل 

ورد اصیل نسبت به اعمال صورت گرفته بدون اذن دو م در خواهد بود. با وجود این،
هنگامی که اعمال فضولی شخص فضول را پس از  -الف نماینده مأخوذ خواهد بود:

هنگامی که شرایط وکالت حکمی موجود  -بها تنفیذ نماید. آگاهی از آن
قانون مدنی فرانسه نیز اعمال و  2009و  2008). در مواد Busch،20:2009است(



 39 ...              خیبر حقوق و ایران حقوق اسالمی، فقه در حکمی وکالت نظریه

کیلی که سمتش به دلیل اسباب انحالل وکالت(اعم از عزل وکیل، فوت موکل اقدامات و
داند و تعهدات وکیل را در برابر اشخاص ثالث با حسن و ...) از بین رفته را نافذ می

داند. در حقوق فرانسه مسئولیت موکل در خصوص اعمال وکیل می اجراقابلنیت 
وکل در صورتی مسئولیت داشت که حکمی بر مبناي تقصیر وي بود بدین صورت که م

گردید که اشخاص ثالث گمان کنند که وکیل حکمی داراي قصور وي موجب می
 8ییرأبه موجب  1962با وجود این، دیوان کشور فرانسه در سال  .اختیارات الزمه است

بنابراین، هرگاه ؛ مقرر نمود موکل حتی در فرض عدم تقصیر هم مسئولیت دارد
کنند که وکیل حکمی داراي اختیارات الزمه و کافی است موکل اشخاص ثالث گمان 

اگر مشخص شود شخص ثالث از معزول  )Smit،2006:40(مسئولیت خواهد داشت
 :1387،مسعودي تفرشیشود(بودن وکیل آگاهی داشته است وکالت حکمی اجرا نمی

لث اگرچه رویکرد حقوق فرانسه در ضمان اصیل در برابر شخص ثا نی؛ بنابرا)137
 تقصیر کنار گذاشته شد. هینظرتقصیر بود اما با گذشت زمان  هینظرمبتنی بر 

و  10گرددتحلیل می 9در حقوق انگلیس وکالت حکمی بر طبق دکترین استاپل
ممکن است موکل برخالف میل خویش نسبت به اعمال وکیل حکمی مأخوذ گردد. بر 

که دیگري گمان کند حالت طبق قاعده مزبور هرگاه شخصی وضعیتی را ایجاد نماید 
دیگر  گرددیمخاصی از امور موجود است و موجب نوع خاصی از قطعیت نزد وي 

. )Smit،2006:41(توان ادعایی برخالف واقعیت محرز شده بنمایدپس از آن نمی
وکالت حکمی استناد نماید که  هینظراستاپل بر طبق  قاعدهبه  تواندیمخواهان هنگامی 

رضایت در خصوص -ب وجود نمایندگی. -ه باشد: الفسه شرط وجود داشت
 پروندهتغییر وضعیت ایجاد شده ناشی از رضایت مزبور. به طور مثال در -ج نمایندگی.

به دنبال فروش منزل خویش بود وي از  11آقاي الترن)خوانده (اسپیرو به طرفیت الترن 
را راهنمایی کند  کند که به بنگاه معامالتی مراجعه کند تا ويهمسرش درخواست می

کنند منعقد می اسپیرووکیل حکمی) قراردادي را با آقاي همسرش(بدون آگاهی وي، 
گذارد این امر ي اسپیرو در میان نمیبا آقاشود اما آن را آقاي الترن از حقیقت مطلع می

قرارداد  آنکهاز  شیپ به منزله این است که وي به اعمال آقاي اسپیرو رضایت داده است.
یل شود آقاي الترن تالش نمود مورد معامله را با قیمت باالتر به دیگري منتقل کند تکم
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اما آقاي اسپیرو دعواي الزام به اجراي تعهد را به طرفیت وي اقامه نمود دادگاه مقرر 
عدم آگاهی خواهان) از عدم پذیرش قرارداد خودداري (شیخونمود که خوانده با عمل 

به اجراي تعهد داد و مقرر نمود که تغییر در وضعیت در نموده است و حکم به الزام 
 .)Connolly ،1998 (8-3 :چنین مواردي باید منجر به ضرر خواهان گردد

وکالت حکمی به طور  هینظراگرچه وکالت حکمی در حقوق ایران:  هینظر. 2.2.3
از آن  هاییها و رگهرسمی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار نگرفته است اما حباب

وکالت حکمی را  هینظرهایی از آثار گردد. نمونهدر قوانین و مقررات مشاهده می
قانون ثبت  7 مادهالیحه اصالحی قانون تجارت و  135 و 118،129توان در مواد می

مزبور در خصوص نفوذ اعمال مدیران فاقد سمت  مواد ها مشاهده نمود.شرکت
اي دیگر از آن را داشتن سمت است. نمونهها وعدم امکان استناد به عذر نشرکت

 قانون مدنی مشاهده نمود. 680 مادهتوان در می
تمام اموري که وکیل قبل از رسیدن خبر « میخوانقانون مدنی می 680 مادهدر  

 38و  37 مواد ».عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است
را ملزم نموده که در صورت عزل وکیل مراتب عزل  قانون آیین دادرسی مدنی نیز موکل

 12را به اطالع وي برساند. در غیر این صورت، اقدامات وکیل نافذ خواهد بود.
در حقوق ایران وکالت حکمی ویژه نمایندگی قراردادي(وکیل) است. این در 
حالی است که اگر مبناي وکالت حکمی حمایت از شخص ثالث با حسن نیت، اعتماد 

هر معامالت و ایجاد ثبات و استواري در معامالت باشد نباید آن را تنها به به ظا
نمایندگی قراردادي محدود نمود بلکه در اقسام دیگر نمایندگی(نمایندگی قانونی و 

بنابراین، اقدامات و اعمال حقوقی مدیر تصفیه و ؛ گرددنیز جاري می )نمایندگی قضایی
است. همچنین این امر را نباید منحصر به  مؤثرقیم پیش از رسیدن خبر عزل نافذ و 

عزل دانست بلکه فقدان سمت وکیل یا نماینده به هر دلیل(همانند حجر موکل، جنون 
) را شامل وکالت حکمی دانست، چراکه چنین امري ...موکل، سلب شرایط قیمومت و 

وکیل و شخص  نکهیا حیتوض .شودیمموجب حمایت از شخص ثالث با حسن نیت 
. فوت ندینمایملث، از زوال اهلیت موکل آگاهی ندارند و نسبت به انعقاد عقد اقدام ثا
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ي قرارداد وکیل و شخص ثالث اعتباریبو حجر موکل موجب انحالل عقد وکالت و 
ها همانند شخص حالی که آن در .شودیم. در این حالت شخص ثالث متضرر گرددیم

 .اندکردهمتعارف عمل 
دانند و معتقدند هر جا ت حکمی را مبتنی بر قاعده غرور میوکال هینظربرخی 

شخصی ظاهري را براي دیگري ایجاد کند که خالف واقع است به موجب قاعده غرور 
ظاهر گر چه از لحاظ آثار متفاوت هستند لیکن  هینظرغرور و  قاعده .مسئول است

ي عقد ریپذانحالل). برخی معتقدند 14و  16: 1389پورارشد،دارند (ماهیتی یکسان 
وکالت با فوت طرفین قرارداد یکی از خطرات است که عقد مزبور با آن مواجه است. 

ق.م (انتقال وکالت ورثه  777 مادهي عقد مزبور را کاست. ریپذانحاللبایست موارد می
 ).1389:46عنایت تبار،است (پس از فوت) به دنبال تحقق هدف مزبور 

ي آن در مورد اجرا دامنه اجراي وکالت حکمی،مسئله قابل تأمل در خصوص 
اقدامات وکیل پیش از رسیدن خبر عزل را  هیکلق.م  680 ماده معامله فضولی است.

 قاعدهنفوذ اقدامات وکیل معزول،  فلسفهداند. اگر پذیرفته شود که مبنا و صحیح می
ر است. و اعتماد به ظاه الضرر و جلوگیري از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث

 680 مادهتوان در خصوص معامالت فضولی هم اجرا نمود. مستنبط از این مبنا را می
ق.م این است که وکیل معزول، فضولی است که از خبر عزل خویش آگاهی ندارد و با 

معامله  نی؛ بنابرانماید و اصوالً وي سمتی نداردشخص ثالث با حسن نیتی معامله می
و وکیل معزول،  ا مقنن به منظور حمایت از اشخاص ثالثوي باید غیر نافذ باشد ام

. در ما نحن فیه نیز فضول در معامله داندیماعمال و اقدامات وکیل معزول را نافذ 
اي را فضولی با اصیل با حسن نیتی که از تعلق مورد معامله به غیر آگاهی ندارد معامله

سمت  ل حکمی است که فاقدو فضول به مثابه نماینده حکمی یا وکی دهدیمانجام 
مزبور است و شخص ثالث نیز واجد حسن نیت است. در این صورت، چرا باید معامله 

پیش از  م (معاملهق. 680فضولی) را غیر نافذ بدانیم و معامله بر طبق ماده  (معامله
توان مالك و مبناي وکالت حکمی را در رسیدن خبر عزل) را نافذ بدانیم؟ آیا نمی

 له فضولی اجرا کرد؟خصوص معام
در پاسخ ممکن است گفته شود در معامله فضولی، فضول از نامشروع بودن عمل 
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خویش و تعلق مال به غیر آگاهی دارد اما در وکالت حکمی وکیل معزول از عزل 
خویش آگاهی ندارد و در وکالت حکمی نیز برخالف فضول در معامله فضولی، وکیل 

. در دهدیمو اندکی بعد سمت خویش را از دست معزول از ابتدا واجد سمت است 
 نتیجه این دو مورد قابل تطبیق نیستند.

ی از اشکال نباشد: در معامله فضولی نیز مزبور خالکه اندیشه  رسدیماما به نظر 
باشد و گمان کند  ناآگاهاین امکان وجود دارد که فضول از تعلق مورد معامله به دیگري 

این امکان وجود دارد که فضول واجد  نیهمچن .م).ق 197که خود مالک است(ماده 
 674است(ماده سمت باشد و وکیلی باشد که از حدود اختیارات خویش خارج شده 

ق.م حمایت از شخص  680بنابراین باید پذیرفت که چنانچه مبنا و مالك ماده ؛ ق.م)
 توانیمباشد  ...ظاهر و  بهثالث با حسن نیت، نظم عمومی حاکم بر معامالت و توجه 
جاري نمود. اجراي  کندیمآن را در فرضی که ثالث با حسن نیت با فضول معامله 

مزبور در حقوق ایران واجد مزایاي فراوانی است: از بطالن معامالت به دلیل  حلراه
، ثالث از بررسی سمت شودیمثالث با حسن نیت دفاع  از ،شودیمفضولی بودن کاسته 
 ...و گرددیم ازینیبا عدم تعلق مال به غیر یا عدم سمت، تعلق ی

مسئله قابل تأمل این است که چنانچه معامله میان فضول و شخص ثالث با حسن 
وکالت حکمی معتبر باشد و مالک نتواند مال خویش را از شخص  هینظرنیت بر طبق 

وع خویش را مطالبه نماید؟ عدم امکان رج ضرر تواندیمثالث مطالبه نماید، چگونه 
ي وارده هاانیزو  ضررمالک به شخص ثالث با حسن نیت منافاتی با امکان مطالبه 

الضرر به فضول مراجعه نماید به  قاعدهبر طبق  تواندیمندارد. در این حالت مالک 
 فضول مسبب بروز خسارت است. نکهیاویژه 

 
 وکالت حکمی هینظر. بررسی تطبیقی 4

فقه اسالمی، حقوق ایران و حقوق اروپایی  وکالت حکمی در هینظرتطبیقی  مطالعه
این گفتار به  در مستلزم بیان وجوه تشابه و افتراق همچنین مزایا و معایب آنان است.

 پردازیم.بررسی این موارد می
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 تشابه و وجوه افتراق وجوه. 1.4
: نمایندگی قانونی، نمایندگی گرددیمدر حقوق ایران نمایندگی به سه نوع تقسیم 

). در حقوق اروپایی نمایندگی 63و  64 :1387کاتوزیان،(ییقضاادي و نمایندگی قرارد
: 589-588(یحکمبر سه نوع است: نمایندگی واقعی، نمایندگی ضمنی و نمایندگی 

2010،Mann 2002:161, Stone در فقه اسالمی بابی تحت عنوان نمایندگی وجود .(
حقوق ایران تقسیم  در مالحظه نمود.ندارد و مسائل نمایندگی را باید در عقد وکالت 

است و در حقوق اروپایی تقسیم بر اساس شیوه » مقام اعطا کننده«نمایندگی به اعتبار 
حقوق ایران نمایندگی حکمی را از مصادیق نمایندگی قانونی  در بیان نمایندگی است.

 است و خود صنف مستقلی نیست اما در حقوق اروپایی نمایندگی حکمی شق مستقلی
 ).Ibid(از نمایندگی در کنار نمایندگی واقعی و نمایندگی ضمنی است

مقایسه در فقه امامیه، فقه  در ال،ي تابع کامنکشورها در وکالت حکمی، هینظر
ي کامن کشورهاي دارد. در برخی از آراء حقوق ترگستردهعامه و حقوق ایران محدوده 

شود لیکن در از فعل غیر) می مسئولیت ناشی( یمدنال وکالت حکمی شامل مسئولیت 
مزبور در مصادیق منصوص در قانون جریان دارد و شامل مسئولیت  هینظرحقوق ایران 
وکالت حکمی  گاهچیه). در فقه عامه و امامیه فقها 1389:136کاتوزیان،شود (مدنی نمی

 کنند.را در حوزه مسئولیت مدنی جاري نمی
ت حکمی خالف قاعده و استثنائی است و وکال هینظردر فقه عامه و فقه امامیه 

در حالی است که در حقوق  نیا توان به یاري قیاس آن را به موارد دیگر تسري داد.نمی
نمایندگی حکمی، قاعده عمومی در کنار نمایندگی واقعی و  هینظرکشورهاي اروپایی، 

تجاري نمایندگی ضمنی است و قاعده خالف قاعده نیست. اصول قرارداد قراردادهاي 
وکالت حکمی مورد  زی) ن201-3(اصول حقوق قرارداد اروپا) و 2-2-10(یالمللنیب

 پذیرش قرار گرفته است.
توجیه وکالت حکمی در فقه اسالمی بر طبق قاعده الضرر، در حقوق انگلیس بر 

نیت طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه و آلمان حمایت از شخص ثالث با حسن
 است.
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 و معایب. مزایا 2.4
مزایا و  وکالت حکمی در فقه اسالمی، حقوق ایران و حقوق اروپایی داراي هینظر 

 پردازیم:که ذیالً به بیان آن می استمعایبی 
در خصوص اعمال وکیل حکمی در برابر شخص ثالث،  موکل در حقوق ایران،

شد امّا وکیل حکمی در برابر موکل مکلف به پرداخت غرامتی با آنکهیبمسئولیت دارد 
ي اروپایی، نماینده حکمی مکلف به پرداخت غرامت به موکل است کشورهادر حقوق 

را در مقابل شخص ثالث پایبند نموده است  او بدین توجیه که بدون رضایت وي،
قانون مدنی ایران هیچ عبارتی دال بر وجود حسن نیت شخص  680 مادههمچنین در 

ه و آلمان وجود حسن نیت شرطی اساسی ثالث ندارد ولی در حقوق انگلیس، فرانس
 است.

در قانون مدنی ایران، فقه امامیه و فقه عامه وکالت حکمی تنها در خصوص 
 نمایندگی قراردادي (وکیل) جریان یافته است.

در قانون مدنی ایران، اقدامات وکیل پیش از خبر عزل صحیح و معتبر است و در 
فقه امامیه، فقها وکالت حکمی به  در خصوص موت و جنون وکیل قانون ساکت است.

دانند و در مورد موت و جنون وکیل، آن را جاري نمی اندکردهعزل وکیل را منحصر 
). این در صورتی است که در فقه عامه معامالت وکیل پیش از 45تا: یب خمینی،(

 و عزل صحیح و معتبر است. جنون دریافت خبر موت،
اسباب  هیکل قانون مدنی، 2009و  2008د در حقوق فرانسه نیز بر اساس موا

داند و از این حیث حقوق فرانسه با انحالل عقد وکالت را مشمول وکالت حکمی می
از فقه امامیه است  برگرفتهقانون مدنی ایران  680 مادهحقوق ایران متفاوت است چراکه 

یز همانند ). حقوق آلمان و انگلیس ن1392:45نقیبی و دیگران،است (و ناظر به عزل 
؛ دانندحقوق فرانسه انحالل وکالت در تمامی موارد را مشمول وکالت حکمی می

وکالت حکمی  هینظر گردد که در صورت اصالح قانون مدنی ایران،پیشنهاد می نیبنابرا
 به کلیه موارد انحالل عقد تسري یابد.
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 يریگجهینت. 5
ل حکمی و انتساب آثار وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکی هینظراگرچه مفاد 

مزبور در فقه اسالمی امامیه دامنه محدودي دارد و به  هینظرحقوقی به اصیل است. اما 
مزبور به مواردي  هینظرفقه عامه  در موردي همچون عزل منحصر گردیده است.

یابد. حقوق ایران متأثر از فقه امامیه است و صرفاً همچون فوت و جنون تسري می
داند در وکالت حکمی می هینظرش از رسیدن خبر عزل را مشمول اعمال حقوقی پی

حقوق قرارداد اروپا، حقوق  اصول ی،المللنیبحالی که در اصول قراردادهاي بازرگانی 
آلمان، انگلیس و فرانسه انحالل نمایندگی به هر دلیلی را مشمول قاعده وکالت حکمی 

 دانند.می
هاي عامه و برخی از فقهاي امامیه شرط از منظر حقوق ایران و فق نکهیاماحصل 

عدم نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی رسیدن خبر عزل است. این در حالی است که در 
رسد که مالك پذیرفته شده حقوق آلمان اعالن بر هم زدن نمایندگی است. به نظر می
یت وکالت حکمی حما هینظردر حقوق آلمان مالك مناسبی باشد زیرا اگر مراد و فلسفه 

را به مواردي که وکیل از  هینظراز اشخاص ثالث با حسن نیت باشد باید دامنه اجراي 
عزل آگاه است و شخص ثالث از عزل وکیل آگاه نیست هم گسترش داد چراکه در 

اي در حقوق ایران در صورتی که وکیل آگاه از عزل با شخص ثالث معامله حال حاضر
به ؛ است هر چند شخص ثالث با حسن نیت باشد را انجام دهد معامله مزبور غیر نافذ

وکالت حکمی عدم  هینظرعبارت دیگر، در حال حاضر در حقوق ایران شرط اجراي 
رسد که شرط لزوم جهل شخص آگاهی وکیل از عزل است. در حالی که به نظر می

ي است که با ترمناسبثالث از عدم سمت وکیل(حسن نیت شخص ثالث) شرط 
 سازگاري دارد. عدالت و منطق هم

در حقوق ایران در صورتی که موکل دچار جنون یا موت گردد و سپس وکیل و 
شخص ثالث از حدوث موت و جنون آگاهی نداشته باشند و عمل حقوقی را انجام 
دهند. عمل مزبور باطل است. در حالی که چنین امري برخالف عدالت است چراکه 

اند و حتی از ا در وقوع آن نقشی نداشتههاز آن کیچیهفوت موکل رخدادي است که 
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ها براي انعقاد آن هزینه و زمان اي که آنباید معامله چرا هستند. اطالعیبوقوع آن 
اند را باطل پنداشت؟ آ بنابراین باید قلمرو و دامنه وکالت حکمی زیادي را صرف کرده

مدت وکالت تسري  را به کلیه موارد از دست دادن سمت همانند استعفاء وکیل، پایان
 داد.

مذکور، در  هینظروکالت حکمی حاکی از این امر است که  هینظرتطبیقی  مطالعه
حقوق ایران و فقه اسالمی خالف قاعده است و به مورد خاصی همانند عقد وکالت 

اي عمومی است که در کلیه حقوق اروپایی نمایندگی حکمی قاعده در گردد.منحصر می
 هینظرگردد که در صورت اصالح قانون مدنی ست. پیشنهاد میموارد جاري و ساري ا

وکالت حکمی در مواد عمومی تعهدات مندرج شود و بخشی از قواعد عمومی 
 باشد. قراردادها

: برخی از داردنظر وجود وکالت حکمی اختالف هینظردر خصوص مبانی 
را باعث نفوذ تقصیر موکل در ایجاد نمایندگی پوشالی  نویسندگان در حقوق فرانسه

 آرفقه اسالمی، بعضی  در دانند.اعمال وکیل حکمی و انتساب آن اعمال به موکل می
وکالت  هینظرممانعت از ضمان وکیل و شخص ثالث) را مبناي الضرر(فقها قاعده 
را حمایت از  هینظردانند در حالی که در حقوق فرانسه و آلمان مبناي حکمی می

رسد ارتباط حقوق با شخص ثالث و نظر می به .نددانیمشخص ثالث با حسن نیت 
 وکالت حکمی باشد. هینظرحمایت از شخص ثالث با حسن نیت مبناي 

 

هانوشتیپ
 

1 -the doctrine of mandat apparent. 
2- Actual Authority. 
3 - Implied Authority. 
4 - Apparent Authority or Ostensible Authority or Apparent Agent. 
5 - Freeman and Lockyer v Buckhurst and Kapoor (1964). 
6 -(UNIDROIT) The Principles of International Commercial Contracts (PICC). 
7 -(1) Termination of authority is not effective in relation to the third party unless the 
third party knew or ought to have known of it…. 
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) داده شد. خالصه جریان پرونــده بــدین Banque Canadienne Nationaleاي (ي مزبور در پروندهرأ -8 

شرکت براي  اساسنامهصورت بود که مدیر بانکی قراردادي را با شخص ثالثی منعقد کرده بود در حالی که بر طبق 
بهانــه از اجــراي تعهــدات در برابــر  به ایــنبانک  الزم و ضروري است. هاآننفوذ اعمال مدیران امضاء دو تن از 

ي را انجام نداده بود تــا حکــم بــه ریتدبیبقصور یا  گونهچیهپرونده مزبور بانک  در شخص ثالث خودداري نمود.
اصــیل بــر طبــق وکالــت « مسئولیت وي داده شود. دیوان کشور فرانسه درخواست بانک را رد نمود و مقرر نمــود:

صورتی که اصیل تقصیري نداشته باشد در حالی که اعتقاد شــخص ثالــث بــه ظاهري مسئول خواهد بود حتی در 
گسترده بودن اختیارات نماینده اعتقادي مشروع است و اعتقاد مزبور در صورتی مشروع است کــه شــخص ثالــث 

 .)Busch،2009:25 (».اختیارات نماینده) را بررسی نماید( اراتیاختمحدوده  توانستهینم
9 -Doctrine of estoppel. 

استاپل چنانچه امري بر حسب ظاهر از منظر حقوقی امري اثبات شده باشد شخص یا  قاعدهبر طبق دکترین یا  -10
 هرگونــه آن را مطرح سازند و متضرر حق استناد بــه قاعــده اســتاپل را دارد برخالفادعایی را  توانینماشخاص 
 ظاهر مزبور مسموع نخواهد بود. برخالفاظهاري 

11- Spiro v Lintern (1973). 
اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگــاه « :داردیمقانون آیین دادرسی مدنی مقرر  37 ماده -12

مادام عــزل وکیــل بــه اطــالع او نرســیده اســت، « :میخوانیمقانون مذکور  38 ماده در ».و وکیل معزول اطالع دهد
در حق موکــل خواهــد  مؤثر شودیمالغاتی که از طرف دادگاه به وکیل اقدامات او در حدود وکالت و همچنین اب

دیگر او را در امور مراجعه به دادرسی وکیــل نخواهــد  دادگاه بود، ولی همین که اطالع عزل وکیل به دادگاه رسید،
 ».شناخت
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