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چکیده
حس��ن نیت عبارت اس��ت از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اش��خاص مرتبط با آن ،انتظار دارند طرف دیگر قرارداد
بصورت صادقانه ،منصفانه و معقوالنه به آن پایبند باش��د و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوش��د و از هر گونه س��وء نیت
و فریبکاری بپرهیزد.
مواد  680 ،667قانون مدنی و  399قانون تجارت نشاندهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیت است.یکی از رهیافتهای
مطالعه اصل حسن نیت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است .وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین ،دیگری را
برای انجام امری به جای خود برمیگزیند ،مقتضای وکالت -به عنوان یک عقد نیابتی -نیازمند رعایت حداکثر حس��ن نیت از جانب
وکیل و موکل اس��ت .در نتیجه میتوان عقودی که وکیل ،بر خالف حس��ن نیت منعقد میسازد را غیرنافذ دانست .با این وجود ،لزوم
ِ
طرف ثالث با حسن نیت در
رعایت حس��ن نیت یک تکلیف طرفینی اس��ت که هم وکیل و هم موکل ملزم به رعایت آن و حمایت از
وکالت ظاهری می باشند.
کلیدواژهها :حسن نیت ،عقد وکالت ،عقد نیابتی ،وکیل ،موکل ،وکالت ظاهری.
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 -1مقدمه
تجلی اصل حس��ن نیت در
عق��د وکالت ،یک��ی از رهیافتهای ّ
حقوق ایران اس��ت ،زیرا عقد وکالت به عن��وان یک عقد نیابتی،
مبتن��ی بر واگذاری صالح و مصلح��ت موکل ،به وکیل در انعقاد
عقود و ایقاعات وانجام کار اس��ت .در واقع ،وکالت عقدی است
که به حداکثر حس��ن نیت نی��از دارد؛ زیرا وکی��ل باید در انجام
وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته ،مانند اعمال مربوط به خود،
با کمال دلس��وزی و صداقت عمل کند و چنانچه به س��بب عدم
اقدام ،یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی ،خسارتی
متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد
وکالت ،رافع مسئولیت نخواهد بود (امامی ،1377 ،ص.)303
برخ��ی از م��واد قانون مدن��ی ،نظیر مادۀ  667نش��ان دهندۀ
جایگاه و اهمیّت حس��ن نیت در عقد وکالت میباشد .این ماده،
مق��رر میدارد« :وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت
موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل به طورصریح به او اختیار
داده ،یا برحسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است
تجاوز نکند» .از این ماده استنباط میشود که وکیل باید در هنگام
معامل��ه ،به مصلحت موکل بیاندیش��د و برای او به عنوان امین و
نای��ب تصمیم بگیرد؛ اگر وکیل ،مصلحت موکل را رعایت نکند،
معامالت��ی که انجام میدهد فضولی و غیرنافذ اس��ت و موکل را
نمیت��وان پایبند به چنین قراردادی دانس��ت؛ به خصوص اگر با
طرف معامله ،برای سوءاستفاده از اختیاراتش تبانی کرده باشد.
مش��هور فقهای امامیه ،وکالت را عقد دانسته اند .با این حال،
برخی از فقهای امامیه ،آن را از ایقاعات ش��مرده اند .1بدین معنی
ک��ه عنصر اصلی و ذات وکالت ،نیابت اس��ت ک��ه با ارادۀ موکل
محقق میش��ود و قبول وکی��ل تأثیری در تحقق اذن موکل ندارد.
اگر این نظر پذیرفته ش��ود ،باید گفت بسیاری از تعهدات وکیل،
 .1و أالق���وى ع���دم كوهنا من العقود فال يعترب فيها القب���ول و ذلا ذكروا انّه لو قال:ولكتك
يف بي���ع داري فباع���ه حص بيعه و الظاهرذكل و ان غفل عن قصد النيابة و عن كونه قبوال
إلجياب���ه -مع هّانا لو اكنت من العقود لزم عدم حصة بيعه لعدم متامية الواكةل قبهل ،و ما عن
العلاّ م���ة م���ن انّ الرضا الباطين اكف يف القبول و هو حاصل ،ال وجه هل إ�ذ هو ال خيرجه
عن حد الفضولية ،و يف احلقيقة هذا منه الزتام بعدم رشائط القبول -مع انّ الظاهر حصة
البيع و إ�ن مل يكن ملتفتا إ�ىل النيابة و ليست الصحة خمتصة بصورة الالتفات و القصد ،و
أ�يضا لو اكنت من العقود لزم مقارنة القبول إلجياهبا -مع انّه جيوز توكيل من ليس حارضا و
يبلغه اخلرببعد مدة ،و دعوى ،انّه ليس من ابب الواكةل بل من ابب الاذن يف الترصف،
كام ترى« ،هذا و املراد» من عدم كوهنا من العقود انّه ال يش�ت�رط يف حتققها القبول و إ� اّل
فلو أ�وقعت بنحو ا إلجياب و القبول تكون عقدا ،و يتحصل هّانا تتحقق بلك من الوهجني.
(يزدى� ،سيد محمد اكظم طباطباىي ،تمكةل العروة الوثقى 2 ،جدلی ،كتابفروىش داورى،
مق  -ايران ،اول 1414 ،ه ق ج ،1ص).119 :

از جمل��ه لزوم رعایت غبطه موکل ،مبتنی بر تکلیف کلی رعایت
حس��ن نیت اس��ت؛ زیرا قراردادی وجود ندارد تا تعهدات وکیل
ریش��ۀ قراردادی داش��ته باش��د .در نتیجه پژوهش در خصوص
جایگاه حس��ن نیت درعقد وکال��ت برای بهره گیری از این اصل
درحقوق ایران ضروری به نظر میرسد.

 -2تکلیف وکیل به رعایت حسن نیت
وکی��ل ،به عن��وان مأمور تش��خیص وتحصی��ل مصلحت موکل،
تکالیف��ی برای انجام وظیفۀ خود ب��ر عهده دارد .تکلیف وکیل به
رعایت حسن نیت ،در چارچوب چاره اندیشی برای دستیابی به
منفعت و جلوگیری از ضرر وزیان ظهور مییابد.

 -2-1رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

مطابق قواعد عمومی ،اختی��ار وکیل محدود به رعایت مصلحت
موکل اس��ت (ماده  667قانون مدن��ی) .مصلحت ،بر وزن مفعله،
به معنای صالح و حس��ن به کار رفته اس��ت (ابن منظور،1416 ،
 )384/7صاح��ب المحیط ،مصلحت را به معنای منفعت میداند
(بس��تانی ،1987 ،ص  ،)515برخی دیگر معتقدند صلح الش��یئ
(شیئ نیک ش��د) برخالف فسد (تباه شد) به کاررفته است و در
فرهنگ حقوقی ،به معنای منافع تعریف ش��ده اس��ت (جعفری
لنگ��رودی ،1386 ،ص  .)655بنابراین ،رعایت مصالح موکل ،به
معنای تحصیل منافع وی نیز هست.
ب��ه هر تقدیر ،در اینکه وکیل باید مصلحت موکل را در کلیۀ
اعمال حقوقی از جانب او بر عهده گرفته ،تردیدی نیس��ت .ا ّما با
این حال ،در مفهوم مصلحت و مصادیق رفتار مصلحت آمیز جای
س��خن اس��ت .در این خصوص ،باید در هر مورد خاص ،رفتار
وکیل را با رفتار ش��خصی امین و دلس��وز مقایسه کرد .بنابراین،
اگرچه فروش مال موکل ،به هش��تاد درصد قیمت بازار ،رفتاری
خالف مصلحت موکل است ،ولی ممکن است در شرایط خاصی
این رفتار ،عین مصلحت محس��وب ش��ود .از این رو ،دس��تیابی
به معیاری ثابت جهت س��نجش مصلحت آمیز بودن رفتار وکیل
دشوار است.
در اینجاس��ت که اصل حس��ن نیت رخ نمایی میکند .بدین
توضیح که باید رفتار وکیل را با رفتار توأم با حسن نیت سنجید.
در اینجا س��خن بر سرِ ،میزان س��ود و انتفاع مادی و مالی موکل
از تصرفات حقوقی وکیل نیس��ت ،بلکه میزان تطابق رفتار وکیل،
با مقتضیات اصل حس��ن نیت مطمح نظر اس��ت که به عمل وی
وصف مصلحتآمیز میبخشد.

این که وکیل ،مکلف به رعایت مطلحت موکل اس��ت ،شرط
ضمنی مستتر در قرارداد نشأت میگیرد .با وجود این ،در فرضی
ک��ه وکالت عام اس��ت-مانند :وکالت در ف��روش -و موکل ،حق
انج��ام هرگون��ه معامله ،با ه��ر قیمت و به هر ک��س را به وکیل
میده��د ،مفاد قرارداد مؤی��د اختیار مطلق وکی��ل در انتقال مال
موضوع وکالت ،به هر قیمت و به هر کس میباشد .توضیح اینکه
مفاد این قبیل وکالتنامهها ،مؤید تفویض اختیار تش��خیص صالح
موکل به وکیل است .بدین معنی که موکل ،با اعطای وکالت عام
اعالم میدارد که تصمیم وکیل به هر نحو که باشد ،به صالح وی
اس��ت ،از آنجا که بنا به فرض  -حداقل در امور مالی -هر کس
ص�لاح خود را بهتر از دیگری میداند ،ل��ذا معامله وکیل ،به هر
نحو که باشد به صالح موکل فرض میشود .ولی حتی در فرض
وکال��ت عام نیز وکیل نمیتواند ،مورد معامله را به یک چهارم یا
یک شش��م قیمت واقعی و متعارف بفروش��د .مبنای این نظر ،آن
اس��ت که این گونه معامالت ،هر چند برخالف مصلحت موکل
ِ
برخالف حسن نیت وکیل در برابر موکل است .این
نیس��ت ،ولی
امر ،در آراء متعددی از دیوان عالی کشور تایید شده است:
«تکی��ه رأی فرج��ام خواس��ته بر این اس��اس که تش��خیص
مصلح��ت م��وکل (با توجه به جمله بر هر مبل��غ و به هر ترتیب
که صالح و مقتضی بداند) در اختیار وکیل قرار داده ش��ده موجه
و منطقی تش��خیص نمیگردد؛ زیرا قبول این امر مغایر مفاد ماده
 667قانون مدنی بوده و اعمال آن به نحو اطالق نوعی تجاوز از
اختیار برحس��ب قرائن و عرف و عادت و منافی با قسمت اخیر
ماده مذک��ور خواهد بود 2.این رأی ،ازنظرنتیجه منطقی وعادالنه
اس��ت اما اسباب توجیه کننده آن مبهم وقابل انتقاد بنظر میرسد.
چراک��ه تمیز مصلحت باخود موکل اس��ت وقان��ون منعی درراه
تراضی طرفین وح��دود اختیاری که موکل به نایب خود میدهد
ایجاد نمیکند ولی بحث دراین است از عباراتی شبیه آنچه دراین
وکالتنامه آمده اس��ت چنین برنمی آید که موکل مصلحت خودرا
از یاد برده باشد و زمام کاررا بطور مطلق دراختیار وکیل قرارداده
باشد (کاتوزیان ،1389 ،ص .)181
ب��ه اعتقاد نگارن��دگان ،نیز نتیجه رأی ف��وق الذکر پذیرفتنی
اس��ت؛ ولی اس��تدالل مندرج در آن را میتوان رد کرد؛ .زیرا در
فرضی که وکالت عام اس��ت ،موکل تش��خیص صالح خود را به
وکیل سپرده است و از آنجا که موکل میتواند (برای نمونه) مال
خ��ود رانظر به مصالحی به هر قیمتی به هر ش��خصی بفروش��د،

ح��ال اگر وکیل ،خالف عرف وع��ادت ،به نیابت مبادرت نماید،
فاقد حس��ن نیت اس��ت .در اینجا این س��ؤال مطرح میشود که
ضمانت اجرای عدم حس��ن نیت چیست؟ دراین خصوص ،باید
گفت :تکلیف امر دایر است بین بطالن و عدم نفوذ معامله؛ برخی
از نویسندگان این نوع تصرفات را باطل میدانند ،چراکه اقدامات
خس��ارت آمیز و زیان بار وکیل ،فاقد مجوز شرعی و عقلی است
واعمال به ضرر موکل را توجی��ه نمیکند(بازگیر،1385،ص)73
به نظر میرس��د ،دلیل بطالن ضمانت اجرای عدم رعایت حسن
نیت ،به س��بب عدم مجوز شرعی وعقلی مالکی مبهم است ودر
آن ج��ای تردید وج��ود دارد .برخی از حقوقدان��ان ،با توجه به
قس��مت اول ماده  667قانون مدن��ی معتقدند :اذن موکل ،مفید بر
این اس��ت که وکیل به س��ود او گام بردارد و چون امینی دلسوز
مصلحت او را درنظر داش��ته باشد .هرگاه وکیل به عمد مصلحت
موکل را درنظر نگیرد ،و به س��ود خود ،یا ش��خص دیگری اقدام
نماید ،عمل او فضولی بوده و نیاز به تنفیذ موکل دارد .ماده 1073
و  1074قان��ون مدنی نیز همین مطل��ب را با صراحت بیان کرده
است(کاتوزیان،پیشین،ص .)181درحقوق انگلیس نیز با توجه به
اينكه رابطة نمايندگي درحقوق این کشور ،رابطه ای امانی است،
رعايت مصلحت و حسن نيت در انجام معامالت توسط نماينده
الزامي است (Fridman, 1990, P. 316 / Bowstead, 1996, P.
.)663& 670
درفق��ه امامیه وقانون مدنی ای��ران" ،رعایت حدود وکالت "
ازوظایف وکیل ش��مرده شده اس��ت( 3.حائری طباطبایی،1418 ،
ص 80و 81 .طباطبای��ی ی��زدی ،1414 ،ص 126و 129و.)...
مادۀ  663قانون مدنی ایران ،درباره گس��ترۀ وکالت مقرر میدارد:
"وکی��ل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج اس��ت،
انج��ام دهد" ضمانت اجرای تخلف از این تعهد ،عدم نفوذ عمل
حقوقی اس��ت ودرصورت امضای موکل معامله هیچ اثری ،حتی
در رابطه وکیل وطرف قرارداد ندارد و علم و جهل آنان به فضولی

 - .2رای  908ش��عبه  9دیوان عالی کش��ور مورخ  1363/3/29مجموعه
قوانین و مقررات وکالت ،ریاس��ت جمهوری ،ص  ،42رای شماره 91108
مورخ .1363/292

« .3والیتج���اوز الوکی���ل ماحدهل یف طرف الزایده والنقصان ...ش���هید اثین ،یب ات ج،4
379».

 -2-2لزوم رعایت حدود اختیار اعطایی به
وکیل
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میتوان��د اعمال همین حق را به وکالت ب��ه وکیل واگذار نماید.
ولی وکیل ،موظف اس��ت با حسن نیت ،نیابت ازموکل را بانجام
برس��اند ،رعایت قرائن وعرف وعادت نشان دهندۀ از حسن نیت
وکیل در این خصوص تلقی میگردد.
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بودن عمل در نفوذ معامله مؤثر اس��ت (کاتوزیان ،پیشین،1389،
ص .)180
هرگاه موکل ،قلمرو وکالت را تعیین کرده باش��د ،چنانچه در
وکالت مقید چنین است ،وکیل نمیتواند از مرز تعیین شده فراتر
رود .بنابراین ،اگر ش��خصی به دیگری ب��رای اجاره دادن منزلش
وکالت دهد ،وکیل حق ندارد ،آن را بفروشد ،برای مثال در عرف،
وکال��ت در فروش منزل ،به معن��ای نمایندگی برای فروش ملک
به قیمت روز اس��ت .هرچند منفعت بیشتری برای موکل داشته
باشد .معنای وکالت در خرید نیز نیابت به خریدن جنس سالم به
بهای روز اس��ت .اگر وکیل ،به قضاوت عرف اعتنا نکند ،حدود
4
وکالت را رعایت نکرده است.
«ش��هید ثانی» در بیان تکالیف وکی��ل ،درصورتی که وکالت
مطلق باش��د بیان م��یدارد :وکی��ل (در فروش م��ال) نمیتواند
موضوع وکالت را کمتر از قیمت بازار بفروش��د .مگر اینکه میزان
کاستی قیمتی که کاال را به فروش میرساند با قیمت بازار چندان
قابل اعتنا نباشد 5.در واقع ،فروش مال به قیمت پایین تر از قیمت
متعارف ،برخالف حسن نیت وکیل میباشد .البته میتوان گفت:
من��ع تجویز فروش ب��ه قیمت پایین تر از قیمت ب��ازار ،مبتنی بر
لزوم رعایت مصلحت موکل باش��د .چنانکه قانونگذار ایرانی نیز
بدان تصریح کرده است .به موجب مادۀ  370قانون تجارت « اگر
حق العمل کار ،کار نادرستی کرده و به خصوص درموردی که به
حس��اب آمر قیمتی عالوه برقیمت خرید ویا قیمتی کمتر ازقیمت
فروش محسوب دارد ،مس��تحق حق العمل نخواهد بود .تبصره:
دس��تور فوق ،مانع ازاجرای مجازاتی که ب��رای خیانت درامانت
مقرراس��ت نیس��ت » درابتدای ماده ،حکم کلی درمورد نادرستی
وعمل مغایر حس��ن نیت ح��ق العمل کار آم��ده وآنچه در ادامه
آمده اس��ت ،مصداق مهم وبارزی ازچنین رفتاری است (عباسی،
،1385ص  .)375ب��ه هرحال وظیفه کل��ی حق العمل کار همانند
وکیل ،رعایت صداقت ،درستی وحسن نیت است.
«عالمه حلی» نیز در قواعد االحکام عبارت مش��ابهی دارد .به
نظر وی ،اطالق وکالت در بیع ،مقتضی فروش مال به ثمن نقد و
6
البته رایج شهر ومتعارف است.

 .4لو أ�مره لّ
حال فباع اً
املوك ابلبيع اّ
مؤجّل و لو بزايدة المثن عن املثل أ�و ما عيّنه مل يصحّ
ً
أ�ي مل يل���زم و وق���ف عىل ا إلجازة لصريورت���ه مبخالفته ا إلذن فضوليّ���ا ،و ي أ�يت عىل القول
ببطالنه عدم الصحّ ة من أ�صلها(.حائري طباطبايي 1418 ،ه ق ،ص)53
 «. .5و اط�ل�اق ال���واکهل یف البیع یقتیض البیع بمثن املثل الا بنقصان عنه یتس���امح مبثهل
عادته کدرمه یف م أ�ه و الا مع وجود ابزل الزید منه فال جیوز الاختصار علیه .»...جبعي
العاميل (شهید الثاین) ،بریوت،ص .371
 « .6إ�ط�ل�اق ا إلذن يف البي���ع يقتيض البيع بمثن املثل اّ
حال بنقد البدل ،إ� اّل ما يتغابن الناس

تکلی��ف وکیل در وکال��ت در فروش مال ،بی��ع مال به ثمن
متعارف اس��ت .حال فرض کنید ،وکیل ب��رای فروش مال ،با دو
مشتری مواجه است که یکی به قیمت متعارف و دیگری به قیمتی
بیش از قیمت متعارف ،خواهان خرید مال اس��ت .در این فرض،
مرحوم عالمه ،درعبارتی دیگر مینویسد « :وکیل نمیتواند مال را
به ثمن متعارف بفروشد ،بلکه باید آن را به کسی بدهد که قیمتی
بیش از قیمت متعارف پرداخت مینماید ».
طبیعت�� ًا برطبق مقتضای عقد وکالت ،وکیل تکلیفی به فروش
م��ال به بیش از قیمت متعارف آن ن��دارد .ولی در فرض حاضر،
باید دانس��ت رعایت حسن نیت نیازمند تالش وکیل برای کسب
بیشترین سود و منفعت برای موکل است .در واقع ،تکلیف وکیل
به لزوم فروش مال به قیمت بیشتر ،به اتکای لزوم رعایت حسن
نیت توجیه پذیر میباشد ،نه بر اساس وظیفه قراردادی وکیل.
فرض دیگری که عالمه حلی وش��هید ثان��ی مطرح میکنند،
این است که اگر وکیل مالی را به ثمن متعارف به فروش برساند
و در مدتی که بنا به فرض ،وکیل حق دارد معامله را فس��خ کند،
مش��تری دیگری پیدا شود و مایل به پرداخت قیمت بیشتر شود،
آی��ا وکیل مکلف به فس��خ معامله جهت فروش مال به مش��تری
دیگری که قیمت بیشتری پرداخت مینماید میباشد؟ 7در اینجا،
دو موضوع قابل طرح اس��ت-1 :انجام وظیفه قراردادی در برابر
خریدار -2 .رعایت مقتضیات اصل حس��ن نیت در برابر موکل و
در براب��ر طرف معامله .در این خصوص ،باید گفت :اصوالً وکیل
تکلیف��ی به عدم فس��خ معامله ندارد ،ولی اصل حس��ن نیت ،در
رابطه با خریدار ،مقتضی آن اس��ت ک��ه وکیل معامله را به جهت
تحصیل بهای بیشتر فسخ نکند .با وجود این ،موضوع حسن نیت
در برابر موکل نیز مطرح است .آیا حسن نیت نیازمند فسخ معامله
برای به دس��ت آوردن منفعت بیشتر برای موکل میباشد؟ «عالمه
حلی» در این خصوص ،اش��کال وارد نموده است و با آن موافق
نمیباش��د .ا ّما «شهید ثانی» معتقد است ،حتی اگر وکیل مال را به
قیمت واقعی فروخته باشد و برای خود خیار فسخ قرارداده باشد
و در این میان ،مش��تری دیگری پیدا شود و قیمت بیشتری بدهد
در این صورت ،بر وکیل واجب است که بیع را فسخ وبه مشتری
دوم بفروشد ( 8شهید الثانی ،ص .)371

مبث�ل�ه ،و ليس هل أ�ن يبيع بدونه أ�و ب���دون ما ق ّدره إ�ن عينّ  .»...عالمه حلىّ  1413 ،،ه
ق ،ص .349
أ
 .7و ل���و ح�ض�ر من يزيد عىل مثن املثل فالقرب أ�نّه ال جيوز بيعه بمثن املثل .و لو حرض
يف م ّدة اخليار ففي وجوب الفسخ إ�شاكل .هامن ،ص .349
 .8حیت لوابع خبیار لنفسه فوجد یف املده اخلیار ابذال للزایده وجب علیه الفسخ...

در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ،به تکلیف وکیل برای
اطالع رس��انی به موکل از اس��تعفای خویش اش��اره نشده است.
درقرارداد وکالت نیز معموالً به چنین تکلیفی اش��اره نمیش��ود.
ولی در نگاه عرفی ،همگان وکیل را مکلف میدانند که اس��تعفای
خ��ود را اط�لاع دهد .یک��ی از مبانی این نگاه عرفی این اس��ت
که عدم اطالع به موکل ،ممکن اس��ت موجب زیان موکل ش��ود.
همچنین حس��ن نیت ،اقتضا میکند که وکیل استعفای خویش را
به موکل اطالع دهد .اس��تعفای موکل ،به معنی آن است که دیگر
حس��ن جریان موض��وع وکالت بر عهده وکیل نیس��ت .بنابراین،
موکل باید خودش ،یا از طریق وکیل دیگری اقدام نماید.
در م��اده  36قانون تعهدات س��وئیس ،در خصوص اقدامات
پس از انقضای نمایندگی بحثی را تحت عنوان «اس��ترداد س��ند
مثب��ت نمایندگ��ی» مطرح کرده اس��ت .حقوق مدن��ی ایران نیز
نیازمند لحاظ چنین موردی اس��ت «:نماینده ای که اختیاراتش به
موجب سند ،تفویض گردیده درصورت انقضای نمایندگی ،وی
باید س��ند نمایندگی را به طرف برگرداند ،یا آن را به دادگستری
تحویل دهد و قصورنماینده از این جهت ،س��بب خواهد شد که
او مسؤول جبران خساراتی باشد که به اشخاص ثالث واجدحسن
نیت وارد میش��ود » (قانون تعهدات سوئیس ،1378 ،صص 36
و .)37درتفسیر این ماده بیان میشود؛ همین كه نمایندگی ارادی
منتفی ش��د ،نماینده مکلف است سند نمایندگی نظیر وکالتنامه
را به اصیل یا ورثه او (در صورتی که موت اصیل س��بب انقضای
نمایندگی بوده) برگردان��د .چنانچه عالوه بر موضوع نمایندگی،
حقوق و تعهدات دیگری درس��ند نمایندگی منعكس شده باشد،
در ای��ن صورت ،نماینده به جای اس��ترداد عنوان نمایندگی ،باید
انقضای نمایندگی را در حاش��یه آن یادداش��ت کند .بنا بر این ،با
توج��ه به اینک��ه چگونگی عزل وکیل در قان��ون مدنی ما نیامده
است ،وضع این ماده در قانون مدنی ،میتواند ازسوء استفادههای
افراد جلوگیری نماید.

-2-4عدم رقابت با موکل

یکی از مهمترین جلوههای س��وء نیت وکیل ،انجام رفتار رقابت
آمیز اس��ت .علت منع این رفتار ،آن اس��ت که وکیل به مناس��بت
رابط��ه ای ک��ه با موکل دارد بر بس��یاری از اس��رار موکل اطالع
مییاب��د و طبیعت ًا در صورت تجوی��ز رقابت با موکل ،میتواند از
آن به زیان موکل اس��تفاده کند .در واقع ،حسن نیت اقتضا میکند
که وکیل ،از رقابت با موکل بپرهیزد؛ زیرا اساس ًا رقیب ،در انجام
رقاب��ت ،مصلحت رقی��ب را رعایت نمیکند و به س��ود خویش
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 –2-3آگاه کردن موکل از استعفا

میاندیشد.
در قانون مدنی به منع رقابت وکیل با موکل ،اش��اره نش��ده،
ولی از اصل حسن نیت ،قابل استنباط است .البته باید دانست ،در
س��ایر قوانین و مقررات به منع رقابت توجه شده است .از جمله
در ماده  133الیحه اصالح قس��متی از قانون تجارت  1347آمده
اس��ت« :مديران ومديرعامل نمي توانند معامالتي ،نظير معامالت
ش��ركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند.
هرمدي��ري كه ازمقررات اين ماده تخلف كند و تخلف اوموجب
ضرر ش��ركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود .منظور از ضرر
در اين ماده ،اعم اس��ت از ورود خس��ارت ،ي��ا تفويت منفعت».
دراین ماده به صراحت به منع رقابت مدیربا ش��رکت اشاره شده
است .با عنایت به اینکه رابطه مدیر با شرکت ،مشابه رابطه وکیل با
موکل است ،لذا میتوان از این ماده ،قاعدۀ کلی منع رقابت وکیل
با موکل را اس��تنباط نمود .بایدتوجه داش��ت که ضمانت اجرای
منع رقابت تجاری با ش��رکت از جانب مدیران ،بطالن معامالت
مدیر با اش��خاص ثالث نیست ،بلکه مدیر متخلف مسئول جبران
ضررهای وارده به شرکت به علت این گونه معامالت خواهد بود
(اس��کینی ،1388 ،ص  183و دمیرچیل��ی ،حاتمی ،قرائی،1380،
ص  146تا .)148

 -3تکلیف موکل به رعایت حسن نیت
از مطالب��ی که پیرامون تعهد وکیل به رعایت حس��ن نیت مطرح
ش��د ،تکلیف متقابل موکل به رعایت مقتضیات اصل حسن نیت،
استنباط میگردد.
 تکلیف موکل به رعایت حس��ن نیت ،یک��ی از موضوعات
مهمی اس��ت که در برخی از اسناد بینالمللی مانند اصول حقوق
قرارداده��ای اروپا 9و اصول قراردادهای تج��اری بینالمللی 10و
همچنین پیش نویس طرح مش��ترک مرج��ع 11نیزکه در حقیقت،
طرح اولیه قانون مدنی اروپا در آینده محسوب میشود ،پیشبینی
شده است.

 -3-1ارایۀ اطالعات به وکیل

طبیعت�� ًا انجام موضوع وکالت ،مس��تلزم داش��تن اطالعات کامل
اس��ت .موکل ،مکلف اس��ت اطالعات مربوط به موضوع وکالت
را -هر چند جنبه ش��خصی و محرمانه داش��ته باش��د-در اختیار
)9. The Principles of European Contract Law (PECL
10. Unidroit Principles of InternatIOnal Commercial Contracts
(UPICC).
11. Draft Common Frame of Reference (DCFR).
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وکیل بگذارد .این تعهد موکل ،در مقررات موضوعه مورد اش��اره
قرار نگرفته است ،ولی از مفاد تکالیف عرفی موکل و نیز از لزوم
حسن نیت موکل در رابطه با وکیل خویش قابل استنباط است.
در خص��وص تکلیف م��وکل به دادن اطالع��ات الزم ،نص
قانونی در دست نیست .در خصوص وکالت دادگستری میتوان
گفت :الزمه دفاع از حقوق موکل ،آگاهی وکیل از اس��رار موکل
است و میتواند در سرنوش��ت دعوی مؤثر باشد .این وظیفه ،به
صراحت در مقررات پیش بینی نش��ده اس��ت ،اما با توجه به ماده
 30قانونوکالت مصوب  1315که حفظ اس��رار موکل را وظیفه
وکیل تلقی نموده اس��ت ،میتوان گفت ارائه اطالعات و اس��رار
ش��خصی الزم تا حدی که برای پیش��رفت دعوی مؤثر باشد ،از
تعهدات موکلبه شمار میرود .بدیهی است ،الزمه انجام صحیح
این تعهد ،راس��تگویی و عدم کتمان حقیقت یا همان حسن نیت
است.
تکلی��ف ب��ه دادن اطالع��ات الزم ب��ه م��وکل ،از تعهد کلی
همکاری موکل با وکیل نیز قابل استنباط است.
 میتوان گف��ت :که عدم هم��کاری در مجموع ،نقض اصل
حس��ن نیت تلقی میش��ود و میتواند ضمان��ت اجرایی آن را به
دنبال داش��ته باشد ،با درنظر گرفتن اینکه انجام همکاری از سوی
موکل در زمرۀ تکلیف اوس��ت ،لذا نقض آن موجب خواهد شد،
که وکیل بتواند به هریک از طرق جبران قابل دس��ترس متوس��ل
شود.
در قوانین مدرن ،تکلیف همکاری متعهدٌ له مورد تصریح قرار
گرفته و ضمانت اجرای آن نیز مشخص گردیده است.
چنین تکلیفی ،مبتنی بر اصل حس��ن نی��ت وعرف و عادت
اس��ت .تکلیف موکل به همکاری ب��ا وکیل ،مانند :ارائه اطالعات
الزم ،اط�لاع در خصوص عزل وکیل و دس��تورالعملهای مورد
نیاز ،از جملۀ این موارد است.

 -3-2اطالع در خصوص عزل وکیل
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حسن نیت ایجاب میکند موکل عزل وکیل را به اطالع او برساند
و نیز الزم میدارد تا قبل از رس��یدن این خبر ،بنابر ظاهر ،اعمال
وکیل در برابر اش��خاص ثالث به منظور احترام به اعتماد و حسن
نیت آنها صحیح باش��د و اگر موکل یا ورثه وی بتواند به اس��تناد
این وقایع ،از حقوق و تعهدات ناش��ی از قرارداد وکیل ،س��رباز
زند به ثالث ضرر وارد ش��ده وموجب مشکالتی در نظم عمومی
جامعه میشود.
بناب��ر این ،وکیلی که بعداز اعالم ارادۀ موکل و پیش از اطالع
از عزل خود ،اقدام به معامالتی کند .در حالیکه این معامالت ،با

توجه به عدم وجود عقد وکالت بعد از اعالم ارادۀ موکل ،فضولی
محسوب میشود و این ضرری است ،که هم متوجه وکیل ناآگاه
میش��ود ،و هم افراد طرف معامله 12.بنابرای��ن ،قانونگذار برای
جلوگی��ری از وقوع ض��رری به نام معاملۀ فضول��ی ،در وکالت،
اطالع به وکیل را نیز الزم دیده اس��ت یا به عبارت دیگر ،این امر
را جزء تکالیف موکل گردانیده اس��ت .منش��أ این تکلیف ،گاهی
مث��ل مادۀ  37قانون آئین دادرس��ی مدنی ،قانون اس��ت که مقرر
م��یدارد« :اگر موکل وکیل خ��ود را عزل نماید ،مراتب را باید به
دادگاه و وکیل معزول اطالع دهد».
ماده  38قانون آئین دادرس��ی مدنی نی��ز میگوید« :مادام که
عزل وکیل به اطالع او نرسیده است ،اقدامات او در حدود وکالت
و همچنی��ن ابالغاتی که از طرف دادگاه به وکیل میش��ود موثر
در ح��ق م��وکل خواهد بود ،ولی همین که اط�لاع عزل وکیل به
دادگاه رسید ،دادگاه دیگر او را در امور مراجعه به دادرسی وکیل
نخواهد شناخت».
و ماده  43همان قانون مقررداشته است:
«عزل یا اس��تعفای وکیل ،یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی
انجام ش��ود که موجب تجدید جلس��ه دادگاه نگردد ،در غیر این
صورت ،دادگاه به این علت جلسه راتجدید نخواهد کرد».
(م��ادة  399قانون تجارت) گاهی تکلیفی عرفی اس��ت .البته
عرف��ی که همراه ب��ا تأیید ضمنی قوانین نیز میباش��د .علت این
تکلیف آن اس��ت ،که وقتی فردی دیگری را به عنوان وکیل خود
تعیی��ن میکند ،عرف جامعه ادامۀ این رابطۀ حقوقی میان وکیل و
م��وکل را همواره صحیح میپندارد ،مگر آنکه بهطور یقینی برای
جامعه ،علم حاصل ش��ود ،که موکل ،وکی��ل خود را عزل نموده
است.

 -4حسن نیت حمایتی در بعد اتکاء به
ظاهر(وکالت ظاهری) (حمایت ازثالث)

تئوری وکالت ظاهری ،یکی از حوزههایی اس��ت که حسن نیت
حمایتی در بعد اتکاء به ظاهر در آن بروز یافته اس��ت .ماده 680
ق .م .ایران در این زمینه مقرر میدارد:
«تم��ام اموری که وکیل ،قبل از رس��یدن خب��ر عزل به او در

 .12محق��ق کرکی در بیان مبنای حکم مینویس��د« :و الن���ه لو انعزل قبل العمل
حلص���ل رضر عظمی »...این اندیش��ه در مس��الک ،ج ،5ص ،245ریاض ،ج،2

ص ،11حدائ��ق ،ج ،22ص 21نیز دیده میش��ود .بنق��ل از ایزانلو،1388 ،
ص )78

13. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des
autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette
ignorance est valide.
14. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont
exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi..

 .15ماده  406ق .تعهدات سوئیس،م  107ق .م .مصر) نیز زمان رسیدن خبر
عزل را مالک قطع آثار حقوقی دانسته اند.
 .16اگر وکیل به لحاظ جهل به تحقق اس��باب عقد وکالت ،اعم از عزل یا
موت ،عمل به وکالت کند عمل او صحیح است"
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ح��دود وکالت خود بنماید نس��بت به موکل نافذ اس��ت» ،وجود
مدلول مادۀ فوق(که پیروی از قول مشهورفقها است) دلیل بر این
است که ریشۀ فکر حسن نیت کم و بیش در سیستمهای حقوقی
مطلبی اس��ت ش��ناخته ش��ده که ضرورت زندگی انسان را به آن
سوق میدهد (جعفری لنگرودی ،1369 ،ص .)206
ماده  2008قانون مدنی فرانسه در این مورد گفته است« :اگر
وکیل به لحاظ جهل به تحقق اسباب عقد وکالت ،اعم از عزل یا
موت ،عمل به وکالت کند عمل او صحیح است».13درحالیکه ماده
 680قانون مدنی ایران صرف ًا ناظر به عزل بوده ومنصرف ازمابقی
اس��باب انحالل عقد وکالت میباشد؛ چراکه این اسباب درقانون
مدن��ی ایران برگرفته از فقه ،و از تاریخ تحقق ،باعث ازبین رفتن
وکالت میباشد نه ازتاریخ اعالن .به هرتقدیر بنظر میرسد مدلول
ماده  680قانون مدنی به نوعی بیانگرشناسایی مفهوم حسن نیت
درحقوق ایران است.
و ماده 2009قانون مدنی فرانس��ه در م��ورد انعقاد عقد ثالث
ب��ا وکیلی که اختیارات وی منقضی ش��ده و او اطالع ندارد مقرر
م��یدارد« :در حاالت فوق ،تعهدات وکیل نس��بت به اش��خاص
ثالثی که با حسن نیت هستند اجرا شده میباشد»( .14حاجی پور،
 ،1389ص)46
حکم��ت این ماده ،این اس��ت که رواب��ط خصوصی افراد از
تزل��زل حفظ ش��ود و با توجه ب��ه عموم ماده ،ای��ن حکم اعم از
تصرفات مادی و حقوقی است .حسن نیت ایجاب میکند ،موکل
ع��زل وکیل را به اطالع او برس��اند و نیز الزم م��یدارد تا قبل از
رس��یدن این خبر ،بنابر ظاهر اعمال وکیل در برابر اشخاص ثالث
به منظور احترام به اعتماد و حس��ن نیت آنها صحیح باشد و اگر
موکل یا ورثه وی بتواند به استناد این وقایع ،از حقوق و تعهدات
ناشی از قرارداد وکیل شانه خالی کنند به ثالث ضرر وارد شده و
منجر به اختالل نظم عمومی جامعه میشود(.انصاری ،1389 ،ص
 )76البته این در صورتی اجرا میشود که طرف قرارداد یا وکیل
نیز از عزل خود آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند (کاتوزیان،
،1389ص .)200
در توجیه نفوذ اعمال وکیل برکنار شده ،پیش از آگاهی وی از
عزل ،برخی ازحقوقدانان ،صحیح بودن اعمال وکیل عزل شده را
ازمصادیق پذیرش حسن نیت درحقوق مدنی دانستهاند کردهاند.
مطابق این دیدگاه ،وکیل نا آگاه از عزل خویش ،به تصور داشتن

صالحیت انجام مورد وکالت و اعتقاد کامل به صحت عمل خود،
ازطرف موکل اقدام میکند .از این رو ،حس��ن نیت اقتضا میکند
اعمال او صحیح باشد و قانونگذار نیز به همین علت عمل انجام
شده او را معتبر دانسته است (امیری قائم مقامی ،1378 ،ص 154
و کاتوزیان ،پیشین ،ص.)136
بنابراین ،درصورتی اعمال وکیل ،پس از عزل نافذ اس��ت که:
ال��ف – زیانی ک��ه از عزل بوجود آمده ناروا و نامتعارف باش��د.
ب -اقدامات وکیل به علت بی اطالعی از عزل صورت پذیرفته
باشد .ج -معامالت وکیل ازروی حسن نیت صورت گرفته باشد.
د-بی اطالع��ی وکیل دور از اماره قانونی وعادی باش��د (لطفی،
،1389ص .)181
یک��ی دیگر ازنویس��ندگان ،دراین خص��وص میگوید :الزم
اس��ت تا قبل از رس��یدن خبرع��زل به وکیل ،بنا ب��ر ظاهر اعمال
وکیل در برابر اش��خاص ثالث به منظور احترام به اعتماد و حسن
نیت آنها صحیح باش��د (انص��اری 1388 ،ص  .)90برخی دیگر
از نویس��ندگان حقوقی دلیل این حکم راحفظ روابط خصوصی
افراد از تزلزل و جلوگیری از خسارت به وکیل ونیز موکل اعالم
کردهاند (حائری شاه باغ ،1376 ،ص .)608
اگرچ��ه م��اده  680ق .م15 .زمان رس��یدن خبر عزل را مالک
قطع آثار حقوقی دانسته است ،لیکن زمان رسیدن خبر عزل مبهم
اس��ت ،چون معلوم نیس��ت که آیا مراد از رسیدن خبر عزل زمان
و اطالع وکیل اس��ت ویا زمان وصول این خبر به اقامتگاه وکیل
است؟ برخی زمان استحضار وکیل را شرط میدانند و در توجیه
16
آن اظه��ار میدارند که اوالً ،م��اده  680از ماده  2008ق .م .ف
اقتباس شده و در مادۀ اخیر استحضار وکیل ازخبر عزل قید شده
ش��ده ،نه زمان وصول این خبر به اقامت��گاه وکیل .ثانی ًا،این نتیجه
را حقوق جدید و بویژه ماده  406ق .تعهدات س��وئیس نیز تاکید
کرده است .ثالث ًا ،موازین حسن نیت و عدالت چنین حکم میکند،
زیرا عادالنه نیس��ت اعمالی ک��ه وکیل قبل از اطالع از خبر عزل،
با حس��ن نیت انجام داده و معامله شخص ثالثی که به اعتماد دارا
بودن سمت وکالت طرف با حسن نیت صورت گرفته باطل شود
بنابراین ،شکی نیست که مراد از رسیدن خبر عزل زمان استحضار
وکیل از خبر است (امیری قائم مقامی ،1351 ،،ص .)49
دکت��ر کاتوزیان نی��ز دراین خصوص معتقد اس��ت :اگر خبر
عزل بوس��یله پس��ت به اقامتگاه وکیل فرستاده شود ،رسیدن نامه

45
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یا تلگ��رام به اقامتگاه او اماره برآگاهی اس��ت .از این پس وکیل
باید ثابت کند که حادثه ناگهانی مانع از آگاه ش��دن او شده است
(کاتوزیان ،پیشین ،ص .)200
اجرای تئوری وکالت ظاهری به این صورت اس��ت ،که موکل
با اقدام خود مبنی بر وکیل کردن دیگری ،ظاهری را ایجاد کرده که
موجب اعتماد دیگران ،به وجود رابطه نیابتی میشود در نتیجه زمانی
ک��ه موکل بدون خبر دادن به وکی��ل ،وی را عزل کند ،دراین حالت
وکیل و ثالث بیخبر هستند ،آن دو به بقای نمایندگی اعتماد میکنند
و با اعتماد به این ظاهر معامله میکنند .براساس نظر مشهور فقه امامیه
و قانون مدنی چنین اعمالی صحیح بوده و این عمل وکالت ظاهری
نام دارد (لطفی ،1390 ،ص« .)54شهید ثانی» و«صاحب جواهر» هم
به این نکته اشاره کرده و آن را مورد تأیید قرارداده اند (شهید ثانی،
پیشین ،ص  )370ونجفی  ،1367ص .)360
بنابرای��ن ،اگر وکیل بدون وکال��ت ،عقدی با غیر منعقد کند،
اثرآن عقد به موکل بر نمیگردد ،حتی اگر آن غیر با حس��ن نیت
بوده و بر این اعتقاد باش��د که وکیل ،در حدود وکالت خود عمل
میکند و کافی نیس��ت که وکیل با حسن نیت باشد تا طرف قرار
داد ،بتواند به تصرف وکیل در مقابل موکل استناد کند.
با این حال ،دربرخی موارد حسن نیت غیر ،نشانهای خارجی
را که منتس��ب به موکل اس��ت تأیید میکند و اعتبار این نشانه به
حدی است که اعتماد غیر را به وجود رابطه وکالت بر میانگیزد.
در این صورت ،آن غیر س��زاوارتر به حمایت است تا موکل .چرا
که او ،آن غیر مرتکب خطایی نشده است ،حال آنکه موکل نشانه
خارج��ی به وجود آورده که اعتماد دیگری را بر انگیخته اس��ت.
در این صورت ،حس��ن نیت ثالث باعث میش��ود ،قانون از وی
حمایت کند .راه حمایت نیز این اس��ت که اثر عقدی را که ثالث
با وکیل بسته است ،نه به موجب وکالت حقیقی که وجود ندارد،
بلکه به موجب وکالت ظاهری به موکل برگرداند.
برای وجود وکالت ظاهری سه شرط الزم است:
شرط اول :وکیل بدون داشتن وکالت ،به نام موکل عمل کند.
این کار یا با تجاوز از حدود وکالتی اس��ت که به او دادهاند ،یا به
ادام��ه وکالت پس از خاتمه یافت��ن آن وکالت ،یا آن که به عنوان
وکالت کار کند ،بدون آنکه وکالتی داشته باشد ،یا به وکالتی باطل
یا به وکالتی قابل ابطال بعد از ابطال آن وکالت.
آنچه بیش��تر پیش میآید تجاوز وکیل از حدود وکالت است
و آن هنگامی اس��ت که متن وکالت نامه پیچیده باشد یا به ظاهر
گس��ترده و دامنهدار باش��د ،ولی در حقیقت مقی��د و محدود به
قیودی اس��ت که ثالثی که با شروط احتیاطی و توافقهای پنهانی
وکیل و موکل از خود وکالت نامه استنباط نمیشود (حسینی نژاد،

 ،1376ص .)124
ش��رط دوم -شخص ثالثی که با وکیل ظاهری معامله میکند،
باید با حسن نیت باشد وبراین عقیده باشد که وکیل جانشین موکل
اس��ت ،زیرا اگر ثال��ث به عدم وکالتنامه عالم باش��د و با این حال
ب��ه معامله راضی ش��ود ،خود او باید عواقب ای��ن کار را بپذیرد و
نمیتواند اجرای معامل��های را که با وکیل کرده از موکل بخواهد.
الزم نیست که وکیل هم حسن نیت داشته باشد .چه بسا وکیل سوء
نی��ت دارد و میداند که از حدود وکالت تج��اوز میکند ،یا اینکه
وکالت او به پایان رس��یده ،یا اص ً
ال وکالت نامهای وجود ندارد ،یا
وکالت نامه باطل ،یا قابل ابطال است ،با این حال اگر شخص ثالث
حسن نیت داشته باشد و شرایط دیگر وکالت ظاهری جمع باشد،
اثر معامله به موکل برمیگردد (همان ،ص .)127
شرط سوم  -نشانهای خارجی از وکالت که منسوب به موکل
باشد ،موجود باشد.
صرف داشتن حس��ن نیت ،برای تحقق وکالت ظاهری کافی
نیس��ت ،بلکه باید این حس��ن نیت مبتنی بر نشانهای خارجی از
وکالت باش��د که از ناحیه موکل صادر ش��ده و اعتماد غیر را به
اینکه وکالتی وجود دارد ،برانگیزد.
بنابراین ،هنگامی که ش��روط س��ه گانه فوق ،محقق ش��ود و
موکل بدون خبر دادن به وکیل ،وی را عزل میکند ،در حالی که
وکیل و ثالث بیخبر هس��تند ،همچنان به بقای نمایندگی اعتماد
میکنند و وکالت ظاهری بوجود میآید ،که اثر ناشی از آن همان
اثر وکالت حقیقی میان موکل و ثالث اس��ت .الزم به ذکر اس��ت
که حس��ن نیت و س��وءنیت وکیل ظاهری ،بدون تأثیر نیست .در
واقع ،اگر وکیل حسن نیت داشته باشد و گمان کند که در حدود
وکال��ت کار میکند ،موکل در مورد خس��اراتی که از این کار به
وی رسیده است به وکیل رجوع نمیکند ،ولی اگر وکیل ظاهری،
حسن نیت نداشته و بداند که وکالتی وجود ندارد و با این حال با
غیر معامله کند ،نس��بت به موکل مرتکب خطایی شده که موجب
مس��ئولیت ناشی از تقصیر است و به همین علت هم موکل برای
خس��اراتی که از معامله او با آن غیر به وی رس��یده اس��ت ،به او
رجوع میکند .نکته دیگر اینک��ه اگر وکیل ازحدود وکالت خود
درمعامله با ثالثی که حسن نیت دارد تجاوز کرده و شرایط وکالت
ظاهری موجود نباشد ،آن ثالث برای تدارک خود بایستی به وکیل
مراجعه کند،نه به موکل (همان ،ص 131و.)132
به اعتقاد نگارندگان تئوری وکالت ظاهری ،به صورت محدود
و مضیق در حقوق ایران پذیرفته ش��ده اس��ت .ب��ه عبارتی اعتبار
قراردادی که درلوای وکالت ظاهری وکیل منعقد میش��ود خالف
اصل اس��ت .اصل بر عدم نفوذ چنین قراردادی اس��ت ،مگر اینکه

 .17مادة  - 335دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی
ش��ده یا برای کسی که میخواهد معامالتی نماید طرف معامله پیدا میکند.
اصوالً قرارداد داللی تابع مقررات راجع به وکالت است.
مادة  – 358جز در مواردی که به موجب مواد ذیل اس��تثناء ش��ده مقررات
راجعه به وکالت درحق العمل کاری نیزرعایت خواهدشد.
م��ادة  – 378قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در
مواردی که ذی ً
ال استثناء شده باشد.
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ش��رایط ماده  680قانون مدنی موجود باشد .مطابق این ماده ،فقط
قراردادی را میتوان در قالب تئوری وکالت ظاهری نافذ ش��ناخت
ک��ه وکیل پس از عزل م��وکل و قبل از رس��یدن خبر عزل منعقد
میسازد .در نتیجه ،سایر مواردی که ظاهر بر وکالت معتبر و اختیار
وکیل داللت دارد ،گرچه ممکن اس��ت وکالت ظاهری محس��وب
گردد ،ولی قراردادی که در س��ایه آن منعقد میشود مشمول حکم
استثنایی ماده  680نبوده و غیرنافذ است .برای نمونه ،قراردادی که
وکیل عزل شده یک شرکت منعقد میسازد ،چنانچه با علم وکیل و
جهل طرف قرارداد به عزل همراه باشد ،غیر نافذ است.
ی��ک نکته مهم آن اس��ت که آی��ا م��اده  680ازجهت قلمرو
موضوعی ،حکم آن قابل س��رایت به دیگر اقسام نمایندگی است
؟ همانطور ک��ه میدانیم نمایندگی به دو حال��ت ارادی و قهری
انجام میش��ود :قدرمسلم آن است که حکم این ماده ،قابل تسری
به ان��واع نمایندگیهای ارادی میباش��د ،چ��ه وکالت مذکوردر
قانون مدنی ،مصداق برجس��تۀ نمایندگی ارادی میباش��د ،که به
تصری��ح موادمختلف قانون تجارت 17احکام آن قابل تس��ری به
س��ایرنمایندگیها س��ت .اما جواب قاطع در مورد امکان تسری
حکم ماده 680به نمایندگیهای قهری دش��وار اس��ت :برخی از
حقوقدان��ان ،حک��م م��اده 680را تنها مخت��ص نمایندگی ارادی
میدانندنه قهری؛ زیرا اوالً؛ در نظر گرفتن تعهد به اطالعرس��انی،
ب��ه عنوان مبنای مادة  680مس��تلزم درنظر گرفتن فردی به عنوان
متعه��د میباش��د و زمان��ی هم میت��وان به متعهد ش��دن فردی
چشم داشت ،که وی دارای ش��رایط عامه تکلیف باشد .ثانی ًا؛ در
نمایندگی قهری آنچه در نظرقانونگذارمهم است ،توجه به منافع
منوب عنه است ،نه نائب یا شخص ثالث(ایزانلو،1388،ص .)65
نمونههای دیگری ازوکال��ت ظاهری درقوانین موضوعه دیده
میشود که حکم آن قابل سرایت به دیگر اقسام نمایندگی است ،از
آن جمل��ه :ماده(337قانون تجارت (تعهدات دالل رعایت صداقت
ومطلع کردن طرفین ازجزئیات معامل��ه) ماده ( ،349خیانت دالل
درامانت)ماده ( 361تعهدات حق العمل کار واقدامات الزم راجع به
کاالی معیوب) ماده ( ،362تعهدات حق العمل کاردر فروش اموال
سریع الفس��اد) ماده( 370تخلفات حق العمل کار) ،وماده  3قانون

کار (اعتبار تعهداتی اس��ت که نماین��دگان کارفرما در برابر کارگر
بر عهده میگیرند)که به علت طوالنی ش��دن از ذکر آن خودداری
میگ��ردد .پس میتوان گفت :جلوه هایی از نظریه وکالت ظاهری
در قالب ماده  680قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است.
درخصوص عدم امکان اس��تناد به عزل قائم مقام تجارتی نیز
در ماده  399قانون تجارت آمده اس��ت «:عزل قائم مقام تجارتي
كه وكالت او به ثبت رس��يده و اعالن ش��ده بايد مطابق مقررات
وزارت عدليه به ثبت رس��يده و اعالن شود در غیر اینصورت در
مقابل ثالثي كه ازعزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود».
همانطور که مالحظه میش��ود ،این م��اده ازجهت عزل قائم مقام
تجارتی ،شبیه عزل وکیل درماده  680قانون مدنی است ،درتحلیل
ای��ن ماده نیز باید ب��ه نظریه وکالت ظاهری و ل��زوم حمایت از
ثالث با حس��ن نیت روی آورد؛ زیرا نف��وذ وکالت و اختیار قائم
مقام تجارتی(بعد از عزل قائم مقام) با قواعد س��نتی حقوق مدنی
قابل توجیه نیست .ضمن اینکه «ظاهر» متعارف حکایت از بقای
س��مت قائم مقام میکند و شخص ثالث با حسن نیت نیز به این
ظاهر متعارف که نوع ًا قابل اعتماد است شخص ًا اعتماد میکند.
جایگاه دیگر حس��ن نیت در عقد وکالت ،به رعایت تکالیف
عرفی طرفین این عقد مربوط است .توضیح اینکه وکیل و موکل،
ه��ر یک در برابر یکدیگر تکالیفی دارند که مبتنی بر حکم عرفی
اس��ت .گرچه مطابق ماده  225قان��ون مدنی ،متعارف بودن امری
ب��ه منزلۀ تصریح آن در عقد اس��ت ،ولی بای��د گفت در وکالت،
بسیاری از تکالیف حکم عرفی ندارند .با وجود این از نظر عرف،
وکیل مکلف به رفتاری است که منطبق با حسن نیت ،صداقت و
امانت باشد .به عبارت دیگر ،حسن نیت نقش مهمی در تشخیص
مصادیق رفتار توأم با امانت دارد.
آخرین نکته در این بحث ،مقایس��ه ظاهر درحقوق خارجی
و ایران اس��ت .این نظریه درحق��وق خارج و داخل ازنظر کاربرد
مش��ابه یکدیگرند ،ام��ارات ،اصل اصالت ظاهر ،قاعدۀ اس��تاپل،
نظری��ه ظاهر ،نماینگ��ی ظاهری واصل اصال��ت ظاهری ازجمله
کاربردهای ظاهر هس��تند (پورارش��د وهمکاران ،1389،ص،)15
اصل اصالت ظاهردرحقوق ایران ،با برخورداری ازپشتوانه فقهی
اس�لامی ،همانند :قاعده فقهی غرور،نمونه مش��ابه نظریه ظاهری
خارجی است واز این جهت ،از حقوق خارجی (کامن ال و رومی
–ژرمنی) پیش��ینه بیش��تری دارد.ظاهر ،درحقوق ایران به دودسته
تقسیم میشوند :دس��ته اول:در امارات دارای کارکرد اثباتی و به
عب��ارت دیگر ،دارای طریقیت اس��ت ،مانند :ظاه��ر الفاظ .ظاهر
درچنین وضعی ،دلیل واقع ومثبت حق ظاهری اس��ت ،اماموجد
آن نیس��ت .دس��ته دوم :شامل کاربردها میش��ود که ظاهر دارای
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موضوعیت اس��ت وخود مبنایی برای ایجادحق وتعهد میشود.
به عبارت دیگر نس��بت به حق یا تعه��د وجه ثبوتی پیدا میکند،
مانن��د :ظاهر دراماره مطلق قانون��ی اعتبار قضیه محکوم بها وغیر
قابل انکار بودن مفاد اسناد رسمی وقاعده غرور (همان ص.)18،

 -5نتیجهگیری
 -1هر چند عده ای معتقدند ،حسن نیت از مفاهیم سهل وممتنع
اس��ت ،ا ّما با این حال میتوان گفت :حسن نیت عبارت است از
انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط
آن ،انتظار دارند ،طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه،منصفانه و
معقوالنه به آن پایبند باش��د و برای رعایت حقوق و منافع طرف
مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیت و فریبکاری بپرهیزد.
 -2رعایت حسن نیت ،به عنوان یکی از تکالیف متقابل وکیل
و م��وکل ،از مقررات قانون مدنی و قانون تجارت قابل اس��تنباط
است .با این حال ،هیچ ماده ای به صراحت به این تکلیف اشاره
نکرده است.
 -3گرچه مبن��ای برخی از مقررات قانون��ی به تکلیف کلی
حس��ن نیت برمی گردد؛ ول��ی نمیتوان در مق��ام تعیین تکلیف
قضیه ،یا یافتن حکم حقوقی موضوع به نظریه حسن نیت استناد
نمود .به عبارت دیگر ،نظریه حس��ن نیت بدان ش��کل و مفهومی
که در حقوق غرب وجود دارد ،در حقوق ایران پذیرفته نیس��ت.
یک��ی از علل این امر ،اختیار وس��یع دادرس در نظامهای حقوقی
کام��ن الیی و اختیار محدود دادرس ،در نظام حقوق نوش��ته ،از
جمله حقوق ایران میباشد.
 -4پی��ش بینی مقرراتی ،از قبیل مواد  680 ،667قانون مدنی
و م��اده  399قانون تجارت بیانگر توجه قانونگذار ایرانی به اصل
حسن نیت است .دو ماده اخیر ،که بیانی از تئوری وکالت ظاهری
ِ
طرف با حسن نیت میباشد.
میباشند ،مؤید حمایت از
 -5نمونههای دیگ��ری ازوکالت ظاهری ،درقوانین موضوعه
دیده میش��ود که حکم آن قابل سرایت به دیگر اقسام نمایندگی
اس��ت ،بطورمث��ال م��اده ( 337قان��ون تجارت (تعه��دات دالل
رعای��ت صداقت ومطلع ک��ردن طرفین ازجزئی��ات معامله) ماده
( ،349خیان��ت دالل درامان��ت) ماده ( 361تعه��دات حق العمل
کار واقدام��ات الزم راجع به کاالی معیوب) ماده( ،362،تعهدات
حق العمل کاردر فروش اموال س��ریع الفساد) ماده( 370تخلفات
ح��ق العمل کار) ،وم��اده  3قانون کار (اعتبار تعهداتی اس��ت که
نمایندگان کارفرما در برابر کارگر بر عهده میگیرند)
 -6جایگاه دیگر حس��ن نی��ت در عقد وکال��ت ،به رعایت

تکالیف عرفی طرفین این عقد مربوط اس��ت .توضیح اینکه وکیل
و م��وکل هر یک در براب��ر یکدیگر تکالیفی دارن��د که مبتنی بر
حکم عرفی اس��ت .گرچه مطابق ماده  225قانون مدنی ،متعارف
بودن امری ،به منزله تصریح آن در عقد است ،ولی باید گفت :در
وکالت ،بس��یاری از تکالیف ،حکم عرفی ندارند .با وجود این از
نظر عرف ،وکیل مکلف به رفتاری است که منطبق با حسن نیت،
صداقت و امانت باش��د .به عبارت دیگر حسن نیت نقش مهمی
در تشخیص مصادیق رفتار توأم با امانت دارد.
 -7ب��ا نگاه��ی به مق��ررات موضوعه ،باید گف��ت :ضمانت
اجرای عقودی که وکیل بدون حسن نیت منعقد میکند ،مشخص
نش��ده اس��ت .با عنایت به اصول حقوقی و نیز وحدت مالک از
سرنوشت عقدی که بدون رعایت مصلحت موکل منعقد میشود
باید اینگونه عقود را غیرنافذ دانست.
 -8نظریه ظاهردرحقوق ایران ،با برخورداری ازپشتوانۀ فقهی
اس�لامی ،همانند :قاعده فقهی غرور،نمونه مش��ابه نظریۀ ظاهری
خارجی بوده واز این جهت ،نس��بت به حقوق خارجی (کامن ال
و رومی –ژرمنی) پیشینه بیشتری دارد.
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