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وکالت عام و مطلق در عين شباهت ،به دو مبحث جداگانه تعلق دارد .طبق مادة

سابقه مقاله:

 669قانون مدني درصورتي که وکالت مطلق باشد ،فقط مربوط به اداره کردن اموال

تاريخ دريافت99/2/18 :

موکل خواهد بود .وکالتي که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به

تاريخ پذيرش99/5/11 :

آن وکالت مطلق ميگويند ،اما وکالتي که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف

تاريخ انتشار99/7/1 :

مطلق باشد به آن وکالت عام گفته ميشود .در اين مقاله ريشههاي فقهي وکالت
مطلق و عام مورد تبيين قرار گرفته است .از کتابهاي فقها و حقوقدانان موثق

واژگان کليدي:
عام ،مطلق ،وکالت،
وکالت مطلق.

وکالت عام،

بهره گرفته خواهد شد تا موضوع بهطور کامل معلوم شود .درعين حال با وجود اينکه
درخصوص با موضوع با کمبود شديد منابع روبرو بوديم ،ليکن اميد است اثر حاضر
به روزنهاي جديد براي مؤلفان و محققان آينده مبدّل شود.
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مقدمه

نيابتپذير موکل را شامل ميشود مانند آنکه بگويد« :شما

وکالت يک نهاد بسيار قديمي است که در تاريخ بسياري از

وکيل من در همة امور باشيد ».اينگونه نمايندگي ،خريد،

نظامهاي حقوقي جهان از اين تأسيس مهم ياد شده است،

فروش ،اجاره ،هبه ،رهن ،دعوا ،تزويج ،بلکه طالق را هم فرا

ازاينرو از اين امر بدست ميآيد که انسانها در اين مورد تفکر

ميگيرد .وکالت عام سه نوع است:

کرده و به آن عالقه نشان دادند چراکه مايل بودند در پارهاي

الف) عام از جهت تصرف ،و خاص از جهت متعلق وکالت.

از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختيارهاي ويژه

ب) عام از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف.

بهديگري آن را به انجام رساند .از ديدگاه فقه اسالمي نيز

ج) عموم از هر دو جهت (تصرف و متعلق) که هر کدام را مورد

وکالت از جايگاه و اهميت ويژهاي برخوردار است .وکالت

بررسي کامل قرار ميدهيم( .حائري شاهباغ)515/2 :9936 ،

مصدر و به معني تفويض و واگذار کردن است و در اصطالح

ابتدا در مورد وکالت مطلق بايد به اين موضوع توجه داشت که

چنانچه مادة  656قانون مدني ميگويد« :وکالت عقدي است

برخي فقها قائل به بطالن اين نوع وکالت هستند و گفتهاند که

که بهموجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام

اين نوع وکالت در حکم رجوع موکل از توکيل است .وکالت

امري نائب خود ميکند» .درنتيجه عقد وکالت ،وکيل بهجاي

مطلق نيز بر سه قسم است:

موکل امر مورد وکالت را انجام ميدهد و از نظر حقوقي مانند

الف) از جهت تصرف ،مثل آنکه بگويد خانه مرا بفروش به بيع

آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد( .امامي،

خياري يا اجاره البته بايد در اين موارد رعايت مصلحت شود.

 )299/2 :9932قول مشهور فقهاي اماميه آن است که وکالت

ب) از جهت متعلق وکالت مانند آنکه زيد احتياج داشته باشد به

عقد است و قانون مدني در اين امر پيروي از قول مشهور کرده

فروش يکي از امالک خود از خانه و غيره و ديگري را وکيل

است .وکالت داراي اقسامي است ازجمله وکالت عهدي ،وکالت

کند براي فروش يکي از آنها.

قانوني ،وکالت قضائي ،وکالت انتخابي و تسخيري ،وکالت

ج) از هر دو جهت مطلق باشد ،مانند آنکه وکالت دهد در انجام

انفرادي و جمعي ،وکالت مطلق و مقيد ،وکالت عام و خاص،

يکي از معامالت از بيع ،صلح ،اجاره ،نسبتبه امالک خود از

وکالت ضمني و صريح ،وکالت تشريعي ،وکالت کتبي و

دکان و خانه و تعيين نوع معامله را بهنظر وکيل واگذار کند.

شفاهي ،وکالت معلق و منجز ،وکالت رايگان و با اجرت ،وکالت

(حائري شاهباغ)515/2 :9936 ،

جائز و الزم که وکالت مطلق و عام مورد بررسي دقيق قرار

برخي فقها نيز وکالت عام و مطلق را مترادف هم دانستهاند و

ميگيرد .ديگر انواع وکالت هر کدام نياز به تبيين و بررسي

ميگويند وکالت عام يا وکالت مطلق وکالتي است که شامل

دارد ،که از توضيح آن ميگذريم .عام عبارت است از آن لفظي

همة امور موکل باشد و در مقابل وکالت خاص يا وکالت مقيد

که تمام افراد و مصاديقي که در تحت آن قرار دارند و اين

بهکار رفته است .در مادة  669قانون مدني آمده است:

عنوان بر آنها منطبق است را شامل شود و فراگير باشد مانند

درصورتي که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن

کل انسان که جميع انسان اعم از عالم و جاهل ،زن و مرد را

اموال موکل خواهد بود .بدينترتيب اگر کسي را بهطور مطلق

شامل ميشود و کل عالم و کل فقيه .مطلق عبارت است:

و بدون هيچ قيدي دربارة همة اموال يا بخشي از آن يا مال

«اَلمطلَقُ هو لفظُ الدَالُ عَلي شايع في جنسَهِ» يعني مطلق

معين وکيل کند ،اختيار وکيل تنها محدود به ادارة موضوع

لفظي است که دال بر معنايي شايع در جنس خودش باشد.

وکالت است نه تصرف در آن .بنابراين با اينکه اطالق وکالت

(غرويان و شيرواني )293:9933 ،وکالت عام وکالتي است که

موجب گسترش موضوع آن ميشود و هر قيد نيز از عموم

اختصاص به اقدام يا تصرفات خاصي ندارد همة اعمال

وکالت ميکاهد و آن را محدود به امور معين ميکند نبايد

حسيني3/

ابعاد فقهي حقوقي وکالت مطلق و عام

وکالت مطلق را مترادف با وکالت عام شمرد .زيرا وکالت

امضاي موکل است ،زيرا اقدام مزبور فضولي است و وقتي

ممکن است ناظر به مال معين باشد ولي اختيار وکيل در آن

داراي اثر خواهد شد که موکل امضا کرده باشد .وکالت عام،

مطلق و بدون قيد گذارده شود .براي مثال هرگاه در وکالتي

وکالتي است که شخص ،ديگري را براي تمام امور خود و

گفته شود که فالن شخص دربارة خانه يا مزرعه من وکيل

نسبت به هر تصرفي که الزم آيد وکيل خود کند ولي وکالت

است اين وکالت از حيث حدود اختيار وکيل ،مطلق است ولي

مطلق ناظر بر مال معين است که اختيارات وکيل در آن بدون

وکالت عام محسوب نميشود .برعکس اگر کسي ديگري را

قيد باشد .براي مثال گفته شود که فالن شخص دربارة خانة

براي تمام امور خود و نسبت به هر تصرفي که الزم آيد وکيل

من وکيل است چنين وکالتي از حيث حدود اختيارات وکيل،

کند وکالت عام است ولي مطلق نيست .مادة  669قانون مدني

مطلق است .بهعبارت ديگر اگر وکالت از جهت تصرف مطلق

نيز ناظر به وکالت مطلق است نه عام ،زيرا در موردي که

و از نظر متعلق خاص باشد به آن «وکالت مطلق» ميگويند

موکل به داشتن همة اختيارهاي وکيل تصريح کند ديگر

ولي اگر از نظر متعلق عام و از جهت تصرف ،مطلق باشد به

نميتوان نيابت را محدود به «ادارة اموال» دانست .ولي در

آن «وکالت عام» گفته ميشود .شايان ذکر است در وکالت در

وکالت مطلق ،چون صراحت الزم را دربارة افراد و مصداقهاي

دعاوي ،قانون وکالت خاص را ضروري ميداند و وکالت عام و

عام ندارد ،در تعبير ادارة موکل ،قانونگذار آن را به اداره کردن

مطلق را بياثر ميبيند.

اموال محدود ميکند .مثالً بگويد شخص الف نسبت به خانة

با توجه به اهميت موضوع اما در کتب فقهي حتي حقوقي بسيار

من وکيل است که از جهت خانه اين وکالت ،وکالت خاص

مختصر دربارة آن بحث شده است .هرچند در برخي موارد از

است ولي از جهت اختيارات وکيل ،مطلق است پس اين دو

اهميت بااليي برخوردار است بايد بهطور دقيق بررسي شود .در

قابل جمع هستند و نميتوان گفت که وکالت خاص و مقيد

بين حقوقدانان پارهاي از نويسندگان مانند دکتر سيدحسن

مترادف هم هستند .طبق مادة  661قانون مدني نيز درصورتي

امامي وکالت در برخي اقسام وکالت (مطلق و عام) را به دليل

که وکالت مطلق باشد ،فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل

ابهام باطل دانستهاند و طبق جستجو و تحقيق انجامگرفته

خواهد بود .اگر وکالت عام باشد ،مثل آنکه ميگويد در تمام

تاکنون در اين موضوع بهطور مشخص و خاص تحقيق نشده و

امور و مايملک من از هر حيث وکالت داري ،در اين صورت

مقالهاي در اين مورد يافت نشد و موارد نادري هم که بودند فقط

هم آنچه به وکيل به صرفه موکل خود اقدام کند دربارة موکل

در قسمتي از تحقيق به آن اشاره شده بود درحالي از هر حيث

نافذ و داراي آثار قانوني است ،ولي اگر وکالت مطلق شد بدون

مهم و ضروري است بهويژه از لحاظ اجرايي و عملي نيازمند

ذکر متعلق و بدون هيچ قيدي ،در چنين صورتي اختيارات

شفافيت کامل اين موضوع است .در موضوع مطروحه سابقاً

وکيل منحصر به اداره کردن اموال موکل است .مثالً تاجري

کتاب يا مقالة مستقل و متمرکز که خاصه در مورد ابعاد فقهي

سفر ميکند و ديگري را وکيل خود ميکند بهطور مطلق،

حقوقي وکالت مطلق و عام بحث کرده و بهطور عميق و

بدون قيد عموم يا خصوص ،درچنين صورتي وکيل اختيار اداره

گسترده بررسي شده باشد موجود نبوده و تنها نوشتههاي مرتبط

کردن امور تجاري موکل را دارد و اگر موکل داراي عالقجاتي

با موضوع بهصورت پراکنده در کتب مختلف به اختصار قلم

است که بايد سر موعد مالاالجارة آنها وصول و به مصارفي

خورده و هيچيک از حقوقدانان حاضر اين موضوع را بهصورت

برسد وکيل اختيار اداره کردن همان امور را خواهد داشت و

گسترده بررسي نکرده است و به جز چند صفحه در هر کتاب آن

چنانچه زائد بر آن تصرفاتي بکند ،مثالً ملک موکل را بيع

هم به اختصار چيزي بيان نشده است.

شرط بدهد يا بفروشد و يا براي او ازدواج کند ،منوط به اجازه و
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بديهي است در وکالت مطلق تعيين حدود اختيارات وکيل امر

مانند کل انسان که جميع انسان اعم از عالم و جاهل ،زن و مرد

سادهاي نخواهد بود .بعضي اوقات توليد اشکاالت سختي

را شامل است و کل عالم و کل فقيه و  . ...اين چنين نيست که

ميکند زيرا اشخاصي که بهطور مطلق وکالت از طرف غير را

بهصورت موجبة کليه ،پارهاي از الفاظ و عناوين من

دارند از اختيارات خود سوءاستفاده کرده و اقدام به انجام

جميعالجهات عام و پارهاي از هر لحاظ خاص باشد ،بلکه در

کارهايي ميکنند که منظور موکل نبوده است .ازاينرو براي

غالب موارد عموميت و خصوصيت نسبي است .بدينمعنا که

جلوگيري از اين قبيل اقدامها و همچنين براي تعيين حدود

چهبسا عنواني نسبت به يک عنوان اعم باشد ولي همان عنوان

اختيارات وکيل مطلق ،مطابق قانون مدني وکيلي که از طرف

نسبت به عنوان ديگر اخص باشد .مثالً العلما نسبت به الفقها

موکل خود وکالت مطلق داشته باشد فقط حق اداره کردن

اعم مطلق است ولي نسبت به الرجال اخص مطلق است و هکذا

اموال او را خواهد داشت نه حق هرگونه تصرفات ناقله مانند

الرجال نسبت به الناس و آن نسبت به الحيوان و آن نسبت به

بيع ،رهن و غيره .هرچند که اين قبيل تصرفات اداره کردن

جسم نامي و( . ...محمدي)296-295 :9935 ،

اموال محسوب نميشود .در هرصورت در تعيين اختيارات

عموم به معناي شمول و فراگرفتن است و از اين نظر همة

وکيل مطلق بايد نهايت احتياط و دقت را بهعمل آورد.

صيغههاي عموم يکساناند (محمدي .)33:9915 ،ولي احکامي

 -9عام و مطلق
در پي تعريف و توضيح عام و مطلق از نظر فقها و اصوليون
هستيم که نخست به تعريف عام و دوم به تعريف مطلق و
درنهايت به تفاوت بين عام و مطلق در حد مفيد به اهم مباحث
آن مي پردازيم.
 -9-9عام
اصوليون در علم اصول پيش از بيان مباحث اصلي براي مقدمه
بهبيان برخي مباحث الفاظ ميپردازند .وضع در لغت به معناي
قرار دادن و نهادن است و در اصطالح علم اصول تعيين
کلمهاي براي معناي مخصوص و در اصطالح حقوق ،تصويب
را وضع ميگويند.
تعريف عام :العامُ (هو لفظٌ شاملٌ لجميعِ االفرادِ الّتي تَحـته) و
الخاصُّ غيرُ و هما قد يکونانِ نِسبيينِ فمثلَ (العماء) عامً بالنسبهِ
الي (الفقهاء) و خاصً بالنسبهِ الي (الرجالِ) .عموم در لغت يعني
شمول و فراگرفتن و عام يعني شامل و فراگيرنده .در اصطالح
علم اصول فقه و حقوق ،عام کلمه است که همة افراد را که
بدان ناميده ميشوند فرا گيرد و براي آنها وضع شده باشد مانند
کلمة «تمام دانشمندان»( .محمدي )36:9915 ،عام عبارت است
از آن لفظي که تمام افراد و مصاديقي که در تحت آن قرار دارند
و اين عنوان بر آنها منطبق است را شامل شود و فراگير باشد

که بر موضوعات عام وارد ميشود ،هميشه و همهجا يکسان نبوده
بلکه متفاوتاند و از اين نظر يعني به اعتبار حکمي که به عام
تعلق ميگيرد براي آن اقسامي شمردهاند :عام افرادي (به فتح
همزه) يا استغراقي ،عام مجموعي و عام بدلي( .والئي)93:9936 ،
 -2-9مطلق
اطالق در لغت به معناي رهائي و آزادي و تقييد به معناي
گرفتار و دربند کردن است .در اصطالح اصولي نيز معنايي جز
اين ندارند و تعريف مشهور (ميرزايقمي )929/9 ،آنها چنين
است« :اَلمطلَقُ هو لفظُ الدَالُ عَلي شايع في جنسَهِ» يعني
مطلق لفظي است که دال بر معنايي شايع در جنس خودش
باشد( .غرويان و شيرواني )299-293 :9933 ،مطلق کلمهاي
است که داللت کند بر معنايي که داراي افرادي باشد مانند
کلمات آب ،انسان ،بيع ،جرم و کيفر .با کلمة «لفظ» اين تعبير
را ميرساند که مطلق بودن و مقيد بودن از اوصاف الفاظ است
کمااينکه عام و خاص ،مجمل و مب ّين چنين است البته اوالً و
بالذات اين امور از صفات معاني است که معنا مطلق و مرسل
است يا معنا مقيد و محبوس است ولي دوماً و بالعرض به الفاظ
هم سرايت کرده و منظور اصولي اين است که فالن لفظ
مطلق است يعني داراي معناي وسيعي است و با کلمة «علي
شايع» مقيد را از تعريف خارج ميکند زيرا که مقيد دال بر

حسيني5/
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معناي شايع و توسعهدار نيست ولي مطلق دال بر شيوع و

بهنظر وکيل باشد اين موجب غرر خواهد بود .ميدانيم که در

سريان است( .محمدي)936/9 :9935 ،

لسان فقها غرر يا به معني جهل آمده يا به معني خطر ،که در

 -2وکالت عام
وکالتي است که اختصاص به اقدام يا تصرفات خاصي ندارد
همه اعمال نيابتپذير موکل را شامل ميشود مانند آنکه
بگويد« :شما وکيل من در همة امور باشيد ».اينگونه
نمايندگي ،خريد ،فروش ،اجاره ،هبه ،رهن ،دعوا ،تزويج ،بلکه
طالق را هم فرا ميگيرد.
وکالت عام سه نوع است:
الف) عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت .مثل
آنکه کلية تصرفاتي که ممکن است موکل در خانه معين کند،
از فروش ،اجاره ،هبه و غيره وکيل مختار باشد .در اين مورد
متعلق وکالت خانه به خصوص است ،نه وکالت عام.
در فقه وکالت عام و مسائل مربوط به آن بهصورت مبسوط
مورد بررسي قرار گرفته است :إذا شرط الموکل أن تکون
الوکالة عامة قام الوکيل مقامه الموکل علي العموم( .روديجاني،
)23 :9931
بايد توجه داشت که تصرف وکيل منوط به مصلحت موکل
خواهد بود :فجاز أن يندرج تحت العموم لتناوله الجزئيات
بالسواء و تصرف الوکيل منوط بالمصلحه و الحق( .روديجاني،
)23 :9931
برخي معتقدند که وکالت عام بهدليل وجود غرر باطل است
زيرا هر فرد ملزم به چيزي ميشود که امکان انجام همة
اعمال را ندارد ،زيرا کمتر و بيشتري براي آن متصور نيست :و
يشتري له من األرضين و العقارات و غير هما مما اليحتاج اليه
و في ذلک غرر عظيم .اما در حقيقت هر کدام از افعالي که
تحت وکالت عام آورده ميشوند داخل در نيابت ميشوند و به
اين صورت وکالت صحيح ميشود .زيرا هر کدام از اين
جزئيات تحت عام واحدي آمده است و در حقيقت جزئيات
بهطور جداگانه در يک کل که همان وکالت است قرار
گرفتهاند .البته بايد به اين نکته هم توجه داشت که آن چه
فقها به آن نظر داشتهاند اين بوده که اگر تمام تصرفات بسته

اينجا به معني خطر مدنظر بوده است( .روديجاني)23 :9931 ،
ب) عام از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف .مانند آنکه
وکالت دهد به فروش آنچه مالک است از منقول و غيرمنقول،
در اين صورت فقط تصرف در فروش دارد و تصرف ديگري
نميتواند بکند( .گوشوار)9995 ،
ج) عموم از هر دو جهت (تصرف و متعلق) .مثل آنکه وکالت
دهد در تمام تصرفات نسبت به تمام مايملک خود و هر چه او
حق اقدام دارد؛ مانند ازدواج و طالق و غيره .يا در ايقاع تمام
آنچه که براي اوست در امري که جميع انواع آن به او تعلق
دارد بهطوري که عالوهبر تصرفات مالي شامل تزويج براي او
و طالق زوجهاش بشود به او وکالت دهد .ولي گفته شده که
اگر کسي به اين صورت و بدون قيد و شرط براي انجام همة
امور خود به ديگري وکالت دهد خود را در معرض ضرر
نامتعارف قرار ميدهد يعني در چنين مواردي وکيل ميتواند
اموال موکل را بفروشد يا ببخشد يا براي او همسري با مهر
گزاف بگيرد .بنابراين براي حمايت از موکل در برابر اختيارات
نامحدود وکيل بايد وکالت را تفسير محدود کرد و نتيجة تفسير
محدود اين است که در هر جا نسبت به اختيارات وکيل ترديد
شود اصل بر عدم اختيار است و وکيل بايد شمول وکالت را بر
آن اثبات کند.
وکالت عام در ازدواج درصورتي که زن به وکيلش بهطور عام
وکالت دهد ،بيشتر فقها قائلند که وکيل مجاز است زن را به
نکاح خود درآورد ،زيرا در اين نوع وکالت ،موضوع وکالت
برمعناي عامي قرار گرفته و برحسب مفاهيم عرفي ظهور در
عموم دارد که بهنحو نص و صريح ،قابليت انطباق بر هر فردي
ازجمله خود وکيل را دارد( .لطفي)13/9 :9933 ،
شيخ انصاري (ره) با شک و ترديد ،جواز تزويج زن براي خود
وکيل را درصورت وکالت عام پذيرفتهاند و در اين رابطه
ميفرمايند :درصورتي که وکالت بهنحو عام باشد ،بنابر عدم
ظهور عموم در شموليتش براي خود وکيل ،عدم جواز تزويج

 /6مجله انديشه حقوقي ،دوره اول ،شماره دوم ،زمستان 9911

زن براي خود وکيل ظاهر ميشود اما طبق قواعد ،چنين

همة امور موکل باشد و در مقابل وکالت خاص يا وکالت مقيد

تزويجي جايز است مگر اينکه از قرائن ،ارادة غير وکيل فهميده

بهکار رفته است .ولي بايد اذعان کرد که نميتوان اينها را با

شود که از همان قرينه پيروي ميشود.

هم مترادف دانست زيرا ممکن است وکالت در مورد مال معين

برخي فقها نيز فرق بين وکالت عام و مطلق را نپذيرفتهاند و

باشد يعني از اين نظر خاص باشد ولي اختيارات وکيل در آن

قائلند که در وکالت مطلق ،وکيل نيز در اطالق داخل است

مطلق و بدون قيد گذارده شود .مثالً بگويد شخص الف نسبت

همانگونه که در وکالت بهنحو عموم داخل است ،بهدليل اينکه

به خانة من وکيل است که از جهت خانه اين وکالت ،وکالت

عام و مطلق در اصل داللت مشترکاند .هرچند که عموم

خاص است ولي از جهت اختيارات وکيل ،مطلق است پس اين

داللتي قويتر دارد( .لطفي)13/9 :9933 ،

دو قابل جمع هستند و نميتوان گفت که وکالت خاص و مقيد

 -9وکالت مطلق
البته ابتدا در مورد وکالت مطلق بايد به اين موضوع توجه
داشت که برخي فقها قائل به بطالن اين نوع وکالت هستند و
گفتهاند که اين نوع وکالت در حکم رجوع موکل از توکيل
است (روديجاني )21 :9931 ،و بهعبارت ديگر ميتوان اين
نظر را اينگونه تفسير کرد ،بنابر قول اين فقها وکالت در همه،
وکالت در هيچ است.
وکالت مطلق وکالتي است که وکيل يا مورد وکالت به هيچ
چيزي وابسته نباشد ،مانند آنکه وکيل گرفتن شخص ،ديگري
را در فروش اتومبيل .اين وکالت نه مقيد به زمان است نه
مکان و نه مقدار و مبلغ بها و نه شخص طرف معامله.
وکالت مطلق نيز بر سه قسم است:
الف) از جهت تصرف ،مثل آنکه بگويد خانه مرا بفروش به بيع
خياري يا اجاره ،البته بايد در اين موارد رعايت مصلحت شود.
ب) از جهت متعلق وکالت مانند آنکه زيد احتياج داشته باشد به
فروش يکي از امالک خود از خانه و غيره و ديگري را وکيل
کند براي فروش يکي از آنها.
ج) از هر دو جهت مطلق باشد ،مانند آنکه وکالت دهد در
انجام يکي از معامالت از بيع ،صلح ،اجاره ،نسبت به امالک
خود از دکان و خانه و تعيين نوع معامله را بهنظر وکيل واگذار
کند که در تمام حالتهاي سهگانه وکالت صحيح و دربارة
موکل نافذ است.
برخي فقها نيز وکالت عام و مطلق را مترادف هم دانستهاند و
ميگويند وکالت عام يا وکالت مطلق وکالتي است که شامل

مترادف هم هستند .طبق مادة  661قانون مدني نيز درصورتي
که وکالت مطلق باشد ،فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل
خواهد بود .اگر وکالت عام باشد ،مثل آنکه ميگويد در تمام امور
و مايملک من از هر حيث وکالت داري ،در اين صورت هم آنچه
به وکيل به صرفه موکل خود اقدام کند دربارة موکل نافذ و
داراي آثار قانوني است ،ولي اگر وکالت مطلق شد بدون ذکر
متعلق و بدون هيچ قيدي ،درچنين صورتي اختيارات وکيل
منحصر به اداره کردن اموال موکل است .مثالً تاجري سفر
ميکند و ديگري را وکيل خود ميکند بهطور مطلق ،بدون قيد
عموم يا خصوص ،درچنين صورتي وکيل اختيار اداره کردن امور
تجاري موکل را دارد و اگر موکل داراي عالقجاتي است که بايد
سر موعد مالاالجاره آنها وصول و به مصارفي برسد وکيل
اختيار اداره کردن همان امور را خواهد داشت و چنانچه زائد بر
آن تصرفاتي بکند ،مثالً ملک موکل را بيع شرط بدهد يا بفروشد
و يا براي او ازدواج کند ،منوط به اجازه و امضاي موکل است،
زيرا اقدام مزبور فضولي است و وقتي داراي اثر خواهد شد که
موکل امضا کرده باشد( .حائري شاهباغ)515/2 :9936 ،
وکالت مطلق در ازدواج ،مشهور فقها بر اين نظرند که چنانچه
زن براي تزويج به مردي وکالت مطلق دهد ،مثل اينکه بگويد
تو وکيل من هستي در تزويج من به مردي يا هم کفوي،
وکيل نميتواند زن را به نکاح خود درآورد و بر اين نظر داليل
ذيل را ارائه کردهاند:
آنچه که عرفا از اطالق وکالت زن به ذهن تبادر ميکند اين
است که زوج غير از وکيل باشد نه اينکه وکيل همان زوج باشد

حسيني7/
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و اگرچه وکيل نيز مانند ديگران از حيث اطالق ،صالحيت

براي خودش بردارد اما اگر قرينة حاليه بر عموم نباشد وکيل

دخول در افراد مطلق را دارد اما به تبادر عرفي ،خود وکيل اختيار

حق ندارد مال را به خودش منتقل کند درنتيجه اگر موکله در

تزويج موکله را براي خود ندارد و او مأمور است که زن را به

تزويج خود ،وکالت مطلق به مردي اعطاء کند ،وکيل نميتواند

کسي غير از خودش تزويج کند ،بنابراين وکيل در افراد مطلق

موکله را براي خود تزويج کند( .به نقل لطفي)296/9 :9913 ،

داخل نميشود( .شهيدثاني929/5 ،؛ بحراني)253/29 ،

در مورد وکالت عام و مطلق در نکاح بهصورت بسيار مختصر و

ظاهر کالم موکله در زماني که ميگويد مرا به تزويج مردي يا

در حد مفيد مورد بررسي قرار گرفت .در عقودي نظير بيع و

کفوي درآور ،بر اين داللت ميکند که اطالق زن در تزويج،

معامالتي که شخصيت طرف مورد معامله موردنظر طرفين

انصراف به غير وکيل دارد ،بهعبارت ديگر وقتي که زني بهطور

نيست مطرح نشده است .براي مثال در عقد بيع هريک از

مطلق و بدون تعيين زوج به مردي وکالت ميدهد که او را

طرفين تنها نظر به کاال و ثمن مورد معامله دارند نه شخص

شوهر دهد ،ظاهر حال و متعارف عرفي اين است که موکله

بايع و خريدار .بنابراين چنانچه در اينگونه عقود وکالت مطلق

ازدواج با شخصي غير از وکيل را در نظر دارد ،بنابراين با عمل

يا عام به کسي بدهند که کاالي موردنظري را بفروشد يا

به شهادت حال و ظهور کالم ،وکيل نميتواند موکله را به عقد

بخرد ،وکيل ميتواند با هر کسي ازجمله خودش در حدود

خود درآورد.

وکالت و با رعايت مصلحت موکل معامله کند و نيازي به وجود

برخي فقها تفصيلي قائل شدهاند مبني بر اينکه چنانچه موضوع

قرينة خاص بر جواز معامله با خود نيست .اما در عقودي که

وکالت از افعال خارجي و قائم بين دو شخص باشد ،مثل اينکه

شخصيت طرف ،علت عمدة عقد است مانند عقد نکاح و عقود

شخصي به وکيل خود بگويد :أعطه الفقير يا اشبع الفقير ،در

احساني مثل هبه غيرمعوض و صلح محاباتي ،وکيل درصورت

اين صورت تغاير فاعل و مفعول و انصراف به غير را اقتضا

وکالت مطلق مجاز نيست که موکله را به عقد خود درآورد يا

ميکند اما درصورتي که موضوع وکالت از امور اعتباري باشد

مال را به خودش ببخشد .بنابراين چنانچه مثالً به شخصي

مثل اينکه بگويد :بعه يا زوجه ،انصراف بدوي خواهد بود.

وکالت مطلق دهند که مالي را بين فقرا تقسيم کند ،درصورتي

(حکيم)536/95 ،

که خود وکيل فقير باشد ،از خود او منصرف است و موظف

اصوالً از اين حيث ميتوان عقود را به دو بخش تقسيم کرد.

است که مال را فقط بين ديگر فقرا تقسيم کند( .محقق داماد،

اول :عقودي که شخصيت طرف ،نوعاً مؤثر در انعقاد عقد

233:9963؛ لنکراني)19/9 :9933 ،

نيست ،همچون بيع .اگر کسي به فردي وکالت دهد که اين
مال را بفروش ،او ميتواند آن را براي خودش بخرد و نياز به
قرينة خاص بر جواز فروش مال به خود نيست مگر اينکه
قرينهاي بر منع فروش آن به خودش وجود داشته باشد .دوم:
عقودي که شخصيت طرف ،نوعاً مؤثر در انعقاد عقد است مانند
نکاح و عقود احسان همچون هبه و صلح محاباتي و يا بدون
عوض .در اينگونه عقود اگر وکالت ،مطلق باشد و قرينة حاليه
بر عموم باشد وکيل ميتواند خود را طرف ديگر عقد قرار دهد.
مثالً اگر بهطور مطلق به فردي وکالت دهند که اين مال را
هبه کن و شاهد حال بر عموم باشد وکيل ميتواند آن مال را

نتيجهگيري
همانطور که گفتيم قانون مدني ايران در مواد  661و 661
انواع وکالت مانند وکالت عام ،وکالت خاص و وکالت مطلق را
به رسميت شناخته است .نمونة بارز وکالت خاص ،وکالت در
دعاوي است و قانونگذار وکالت مطلق و عام را در دعاوي
نميپذيرد .در مورد وکالت خاص که به عمل حقوقي معين در
مال معين ناظر است مشکلي وجود ندارد اما با وضع مادة 661
وکالت عام را موردپذيرش قرار داده است .ولي نسبت به وکالت
عام گفته شد که اگر کسي بدون قيد و شرط براي انجام همة
امور به ديگري وکالت دهد خود را در معرض ضرر نامتعارف
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بزرگي قرار داده است و اين يک ايراد بزرگ است .در پاسخ به

طرفين در هر مورد است .براي مثال در عرف ما ،اجاره دادن و

اين ايراد گفتهاند اختيار وکيل در هرحال مقيد به رعايت

باز کردن حساب جاري و پسانداز از امور مربوط به ادارة اموال

مصلحت موکل است .در وکالت عام نيز وکيل نميتواند اقدامي

است درحاليکه فروختن و بخشيدن و رهن گذاردن در شمار

کند که به صالح موکل نباشد و مادة  667قانون مدني «وکيل

امور مربوط به تصرف بهمعناي خاص کلمه است .مگر اينکه

بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند

در ديد عرف الزمة اداره اموال به شمار آيد .چنانکه خريد و

و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن

فروش که براي وکيل مدني از حدود ادارة اموال بهطور معمول

و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نکند» بيانگر اين

خارج است در مورد مدير مؤسسه تجارتي از امور اداري است.

موضوع است .و درخصوص وکالت مطلق مادة  661قانون

همچنين اگر کسي ديگري را وکيل خود معرفي کند اين نيابت

مدني مقرر ميدارد :درصورتي که وکالت مطلق باشد فقط

ناظر به امور غيرمالي و خانوادگي و امور مربوط به شخصيت

مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود .بهعبارتي ميان

موکل نيست و بايد آن را محدود به ادارة اموال دانست .درست

وکالت عام و مطلق قائل به تفکيک شده است .زيرا در موردي

است که در اينجا سخن از اطالق وکالت شده است ولي نبايد

که موکل به داشتن همة اختيارهاي وکيل تصريح ميکند ديگر

وکالت مطلق را با وکالت عام يکي بدانيم زيرا همانطوري که

نميتوان نيابت را محدود به ادارة اموال دانست ولي در وکالت

عرض شد وکالت ممکن است ناظر به مال معين باشد ولي

مطلق چون صراحت الزم را دربارة افراد و مصداقهاي عام

اختيار وکيل در آن مطلق و بدون قيد گزارده شود .براي مثال

ندارد در تعبير ارادة موکل قانونگذار آن را به اداره کردن اموال

هرگاه در وکالتي گفته شود فالن شخص دربارة خانه يا مزرعة

محدود ميکند .بهطور کلي ميتوان گفت در مواردي که

من وکيل است اين وکالت از حيث حدود اختيار وکيل مطلق

عبارات وکالتنامه اعم از اينکه عام باشد يا خاص يا داراي

است ولي وکالت عام محسوب نميشود .برعکس اگر کسي

اطالق باشد بايد بهطور مضيق تفسير شود زيرا وکالت اعطاي

ديگري را براي تمام امور خود و نسبت به هر تصرفي که الزم

نمايندگي و تفويض سلطه به شخص ديگر است و درصورت

آيد وکيل خود کند وکالت عام است ولي مطلق نيست .مادة

شک بايد اصل را بر عدم تفويض سلطه به وکيل دانست .در

 661قانون مدني ناظر به وکالت مطلق است نه عام .زيرا در

وکالت مطلق وکيل حق تصرفات مانند نقلوانتقال را در امور

موردي که موکل به داشتن همة اختيارات وکيل تصريح

موکل ندارد و منحصراً بايد اقداماتي را انجام دهد که مبتني بر

ميکند ديگر نميتوان نيابت را محدود به ادارة اموال دانست

ادارة اموال موکل است.

ولي در وکالت مطلق چون صراحت الزم را دربارة افراد و

با همة اين اوصاف ،قانونگذار در مادة  661ق.م وکالت عام را

مصداقهاي عام ندارد در تعبير ارادة موکل قانونگذار آن را به

پذيرفته و گفته است وکالت است .ممکن است بهطور مطلق و

اداره کردن اموال محدود ميکند .در تفاوت بين عام و مطلق

براي تمام امور موکل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.

گفتيم وکالت ممکن است از جهت تصرف مطلق و از نظر

منتهي براي حمايت از موکل بايد وکالت را تفسير محدود کرد

متعلق خاص باشد مانند اينکه گفته شود دربارة خانة من وکيل

و هرجا نسبت به اختيار وکيل ترديد باشد ،اصل عدم اختيار

هستي يا برعکس از نظر تعلق عام و از جهت تصرف مطلق

است .چون نيابت داشتن نوعي سلطه و واليت است و وکيل

باشد مانند اينکه گفته شود دربارة تمام اموال من وکيل هستي

با نيابت داشتن بر موکل سلطه و واليت پيدا ميکند .البته

يا از هر دو جهت باشد مانند اينکه گفته شود دربارة مال من

منظور از اداره کردن اموال در اين ماده در حقوق ما روشن

وکيلي .در بيان علماي اصول ،عمومي که از مطلق استفاده

نيست .معيار تميز آن در ساير تصرفات عرف و تعبير ادارة

ميشود عموم بدلي است و قيد از دايرة وسعت آن و درنتيجه از

ابعاد فقهي حقوقي وکالت مطلق و عام

مصداقهاي مطلق ميکاهد درحاليکه از لفظ عام عموم

حسيني9/

و درنهايت پيشنهاد ميشود در مادۀ  669ق.م منظور از وکالت

استغراقي استفاده ميشود و داللت بر همة افراد عام دارد .البته

مطلق را بيان کرده :اداره کردن اموال موکل که وکالت مطلق و

در جايي که در مورد مال معين وکالت مطلق است دکتر امامي

براي تمام امور موکل در قانون مدني قابل انتقاد است زيرا

نظر مخالفي دارد ،ايشان ميفرمايد به دليل ابهام در موضوع

کارايي و جنبة اجرايي ندارد وکالت مطلق در مادۀ  663و 669

وکالت و بند  3از مادة  191و  216قانون مدني عقد باطل
است ولي دکتر کاتوزيان اين نظر را رد ميکند و ميفرمايد اگر
در جايي که وکالت مطلق دربارة تمام اموال داده ميشود بتوان
آن را نافذ و محدود به ادارة اموال دانست (مادة  661قانون
مدني) چرا در مورد وکالت خاص اين قاعده اجرا نشود؟ اگر
ابهام در موضوع وکالت موجب بطالن عقد ميشود به طريق
اولي ابهام در وکالت عام شديدتر و زيانبارتر است .پس چگونه
ميتوان اختيار مطلق در وکالت عام را پذيرفت و در وکالت
خاص موجب بطالن عقد دانست بنابراين منطق حکم ميکند
که در وکالت خاص نيز عقد نافذ باشد و اختيار وکيل ناظر به
امور اداري شود( .منظور از وکالت خاص در بيان دکتر کاتوزيان
در جايي است که تصرف مطلق است و متعلق خاص) البته
ناگفته نماند که هر کدام از وکالتهاي مطلق و عام سه نوع
دارد :وکالت عام سه نوع است :عام از جهت تصرف ،و خاص از
جهت متعلق وکالت؛ عام از جهت متعلق و خاص از جهت
تصرف؛ عموم از هر دو جهت (تصرف و متعلق) که هر کدام
مورد بررسي کامل قرار گرفت .وکالت مطلق نيز بر سه قسم
است :از جهت تصرف ،مثل آنکه بگويد خانه مرا بفروش به بيع
خياري يا اجاره البته بايد در اين موارد رعايت مصلحت شود؛ از
جهت متعلق وکالت مانند آنکه زيد احتياج داشته باشد به
فروش يکي از امالک خود از خانه و غيره و ديگري را وکيل
کند براي فروش يکي از آنها؛ از هر دو جهت مطلق باشد،
مانند آنکه وکالت دهد در انجام يکي از معامالت از بيع ،صلح،
اجاره ،نسبت به امالک خود از دکان و خانه و تعيين نوع معامله
را بهنظر وکيل واگذار کند.

استنباط ميشود که «وکالت مطلق» يعني نيابت در ادارة امور
مالي موکل که واژة اداره خود حالت ابهام دارد و محل بحث و
ايراد است .ابهام موجود در مادۀ  663و  669ق.م کماکان باقي
ميماند .نگارنده پيشنهاد ميکند که قانونگذار موادي را در مورد
وکالت مطلق (واژة اداره) تصويب کند تا ابهامها برطرف شود تا
در وکالتهاي تنظيمي از آن استفاده کنند.
در وکالتنامههاي موسوم به وکالت جامع که به درخواست موکل
موضوع وکالت عام و شامل انواع تصرفات حتي شامل حق فروش
و رهن و  ...نيز است قيد عبارت عام با عنوان عقود و ايقاعات و
حق اخذ وجوه ناشي از معامالت کافي است و از درج اختياراتي که
دارد و يا از لوازم و مقدمات انجام معامالت است خودداري شود
که اين مورد هم پيشنهاد ميشود در قانون پيشبيني شود.
مالحظات اخالقي
مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متن و نيز ارجاع به منابع
رعايت گرديد.
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تمامي مراحل تهيه پالن ،جمعآوري منابع و نگارش توسط
نويسنده صورت گرفته است.
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According to Article 661 of the Civil Code, if the power of attorney is absolute,
it will only be related to the management of the client's property. A power of
attorney that is for absolute possession and for a specific belonging is called
absolute power of attorney, but a power of attorney that is for general possession
and for absolute possession is called general power of attorney. In this article,
the jurisprudential roots of absolute and general advocacy are explained. The
books of jurists and reliable jurists will be used to clarify the matter. At the
same time, although we are facing a severe shortage of resources on the subject,
it is hoped that the present work will become a new loophole for future authors
and researchers.
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