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معیار نیابت پذیری موضوع وکالت


ابراهیم دلشاد معارف

(تاریخ دریافت7315/02/71 :؛ تاریخ پذیرش)7315/02/22 :

چکیده
عقد وکالت به اعتبار نقشی که در تسهیل امور و گشایش کارها از طریق اعطای نیابت ایفا می کند از رایجترین و پر کاربردترین عقوود در
جامعه است .منتها سوال مهمی که در مورد استفاده از این عقد مطرح است آن است که آیا انجام همۀ امور را می توان از طریق وکیول و
با اعطای نیابت انجام داد یا فقط امور خاصی قابل توکیل می باشند  .امور نیابت پذیر و تعیین معیاری برای آن در آثار فقها و حقوقودانان
مورد توجه قرار گرفته که در مقالۀ حاضر سعی شده معیار هایی که برای تشخیص امور نیابوت پوذیر ازسووی فقهوا و حقوقودانان مطورح
گردیده مورد بررسی قرارگیرد و اموری که نیابت پذیری آنها مورد تردید است تبیین گرددو در نهایت این دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفتوه
که همۀ اعمال حقوقی قابل توکیل هستند مگر اموری که مباشرت شخص در انجام آن شرط است و توکیل در آن با موانع قانونی و نظم
عمومی مواجه است .در خاتمۀ بحث نیز مبنای نیابت نا پذیری سوگند ،اقرار ،شهادت ،لعان و ایالء موضوع تبصرۀ  2مادۀ  35قوانون آیوین
دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفته حکم قانونگذار در توکیل ناپذیریِ مطلق اقرار مورد نقد قرار گرفته و اصالح آن پیشنهاد شده است.

کلیدواژگان
توکیل ،مباشرت ،نیابت پذیری ،نیابت ناپذیری ،وکالت.

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهebrahimdelshad@yahoo.com :
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بیان مساله
ب موکل در انجاا موواوو وکالات مای اردد و مای بواناد باه
به موجب عقد وکالت ،وکیل نای ِ
جانشینی از موکل آن عمل را انجا دهد ،منتها نکتۀ اصلی آن اسات کاه اارایو موواوو وکالات
چیست؟ به دیگر سخن چه اعمالی می بواند موووو عقد وکالت قارار یارد  .در پاسا باه ایان
سوال به طور معمول فقها و حقوقدانان سه ارط برای موووو وکالت بیان نموده اناد .1 :موواوو
وکالت از طرف موکل قابل انجا بااد (انجا پذیری)  .2موووو قابل نیابت بااد (نیابت پاذیری)
 .3موووو وکالت ولو به اجمال معلو بااد (بعیین پذیری) .آنچه به طور خاص در مقالاۀ حاوار
مورد مطالعه قرار می یرد « معیار نیابت پذیری موووو وکالت» است .در واقع در این مقاله در پیِ
یافت پاس این سوال هستیم که امور نیابت پذیر و امور نیابت ناپاذیر کدامناد و معیاار بمیاه آنهاا
چ یست؟آیا اصل بر آن است که همۀ امور قابل بوکیل هساتند مگار ریار قابال بوکیال باودن آنهاا
بصریح اده بااد یا بالعکس اصل بر ریر قابل بوکیل بودن امور است مگر بوکیل پاذری و نیابات
پذیری ان بصریح و بجویه اده بااد.؟ برای پاس به این سوال با بوجه به این که فقه امامیه منباع
الها و اقتباس قانونگذار در بصویب قانون مدنی بوده است ابتدا به بررسی این امار در کاال فقهاا
می پردازیم.
معیار نیابت پذیری موضوع وکالت در کالم فقهای امامیه:
معموالً فته می اود موووعی می بواند موووو وکالت قرار یرد که مباارت موکل در آن اارط
نبااد و اصطالحاً « نیابت پذیر» بااد به نحوی که وکیل بتواند به جانشاینی از موکال آن عمال را
انجا دهد.این امر در کال فقها این ونه نُمود یافته که در امری که ررض اارو بعلق رفته باااد
که آن امر را مکلف ،خود به جاا آورد ،بوکیال جاایه نیسات (حساینی روحاانی،252/22 ،1112 ،
بحرانی33/22 ،1125 ،جمال الدین حلی 35/3 ،1121 ،محقق ثانی  .)212/8 ،1111فقها به بفصایل
دربارۀ اعمال نیابت پذیر و این که آیا اساساً اصلی که بتاوان در ماوارد بردیاد باه آن اساتناد کارد،
سخن فته اند .از جمله میر فتاح مراری در کتاب العناوین از منظر نیابت پذیریِ اعمال ،آنهاا را در
سه دسته قرارداده است .دسته نخست اموری هستند که نیابت پذیری آنها مسّلم است مانناد بیاع و
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حواله و ومان و ارکت و مضاربه و جعاله و مساقات و نکاح و طالق و اخذ ثمن و اخذ به افعه
و ابرا و ودیعه و  ...و دسته دو اموری که نیابت ناپذیری آنها معلو اسات مانناد طهاارت و نمااز
واجب در زمان حیات و روزه و اعتکاف مادا که انسان زنده بااد و حج واجب باا قادرت انجاا
آن و نذر و سو ند و ظهار و لعان و ...و دستۀ سو اموری که معلو نیسات در زمارۀ اماور نیابات
پذیرند یا امور نیابت ناپذیر به عبارت دیگر اموری که نیابات پاذیری آنهاا مشاکوت اسات مانناد
وکالت دادن برای جهاد و انجا واجبات کفایی و وکالات در بصارف اماوال مبااح از قبیال ااکار
حیوانات مباح یا جمع آوری هیه و علف یا جمع آوری مباحات و وکالات در اقارار و نمازهاای
مستحبی و  ...وی پس از احصا این موارد و ذکر مصادیقی که نیابت پذیری آنها مورد بردید اسات
در مقا یافتن اصلی که بتوان در مقا بردید به آن اصل پناه برد فتاه اسات هایز از فقهاا در ایان
زمینه سخن نگفته اند بلکه فقها بعضی از امور نیابت پذیر و بعضی امور نیابت ناپذیر را احصا کرده
اند و اناخت آن را به بحقیق و استقرا احاله کرده اناد سا س وی دو اصال را بیاان کارده اسات:
 .1اصل جواز وکالت در مواردی که نیابت پذیری آنها ماورد بردیاد اسات  .2 .اصال عاد جاواز
وکالت در مواردی که نیابت پذیری آنها مورد بردید است .صاحب عناوین برای هریک از ایان دو
اصل ،دالیلی اقامه کرده است .از جمله در مورد اصل نخست به اصل صحت استناد نموده و فتاه
است وکا لت نیه عقدی از عقود است و هر عقدی که در صحت و فساد آن ااک ااود اصال بار
صحت آن است  .دلیل دیگر بر اصل جواز وکالت عد ااتراط مباارت و دلیل سو اساتقرا اسات
که نشان می دهد در رالب امور استنابه و وکالت جایه اسات و لاذا در صاورت بردیاد در نیابات
پذیری امری باید آن را ملحق به مورد ارلب نمود (فرد مشکوت به اعم و ارلب ملحق می اود).
در مورد اصل دو یعنی اصل عد جواز وکالت نیاه از جملاه مهمتارین ادلاه ای کاه صااحب
عناوین بیان می کند اجماو و اصل عد بربب ارعی در عبادت و معامله یا عقد و ایقاو اسات باه
این معنا که اصل بر این است که ا ر این اعمال را وکیل انجاا دهاد اثاری بار آن مترباب نشاود.
صاحب عناوین پس از بیان این دو اصل و ادلّه هریک ،خود به اصال عاد جاواز بوکیال متمایال
ردیده زیرا به عقیدۀ وی ظاهر کال فقها ابفاق بر عد جواز وکالت در ماوارد مشاکوت اسات و
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اصل در اوامر مباارت است فلذا در نهایت فته است بهتر است به سوی ایان نظار ارایی پیادا
کنیم که وکالت در هیز عملی جایه نیست مگر عملی که دلیل بر جواز نیابت در آن وجاود داااته
بااد (حسینی مراری.)111/1 ،1333 ،
بفحص در آثار سایر فقها نیه نشان می دهد به طور کلی در مورد امور نیابت پذیر دو طرز بلقی
در بین فقها وجود دارد.برخی فقیهان ،قائل به « اصل نیابت پذیری » هستند و نیابت ناپاذیربودن را
امری استثنایی و خالف اصل می دانند و معتقدند بنها اموری که مستند به دلیال خااص و مصارّح
بااند ،ریر قابل نیابت خواهند بود .لذا در صورت بردید در نیابت پذیریِ یک عمل ،با بمساک باه
این اصل ،باید آن عمل را نیابت پذیر دانست .از جمله ادلّۀ قائلین به ایان نظار ،بمساک باه اصال
دیگری به نا اصل عد مباارت است.به این معنا که ا ر در ارط بودنِ مباارت در اماری بردیاد
بااد ،اصلِ عد مباارت جاری می اود و در نتیجه ،نیابت در آن امر جایه خواهاد باود (نجفای،
 311/21 ،1121خوانساری.)183/3 ،1125 ،
از جملۀ دالیل دیگر برای اثبات اصل نیابت پذیری در آثاار برخای فقهاا ،اساتناد باه آیاات و
روایات عا در باب معامالت مانند « اوفوا بالعقود» و «المومنون عند اروطهم» و امول ایان ادلاه
بر صحت عقد وکالت در موارد مشکوت و استناد به برخی روایات خاص در باب وکالت می بوان
یاد کرد (نجفی .)318/ 21 ،1121 ،سیرۀ عقال و ایوۀ فقیهان نیه از جمله ادله ای اسات کاه بارای
باسیس اصل نیابت پذیری از آن بهره برده اند .به این معنا که خردمندان در هر امری کاه مبااارت
ارط نیست ،وکالت را جایه می دانند مگر این که اارو مباارت را الز بداناد (طباطباایی یاهدی،
 .)132/1 1111و روش فقیهان نیه در بیان ارایو موووو وکالت حاکی از این اسات کاه اصال را
صحت نیابت در امور می دانند مگر در جایی که در موارد خاص دلیلای بار عاد صاحت وکالات
وجود دااته بااد.صاحب جواهر در این خصوص فته است« :بامل در کال فقها نشان مای دهاد
که اصل ،جواز وکالت در هر امری است ،زیرا فقها در مواردی کاه وکالات صاحیح نیسات مانناد
جایی که نصی بر لهو مباارت ونظایر آن وجود دارد به ذکار دلیال پرداختاه اناد (نجفای،1121 ،
.)311/21
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در مقابل ،روهی از فقیهان وجود چنین اصلی را منکر ردیده اناد و معتقدناد هار فعلای کاه
ررض اارو در انجا آن به مباارتِ فاعل است ،قابل بوکیل نیست و هر فعلی که ررض اارو در
انجا آن به مباارت فاعل نیست ،قابل بوکیل است (اهید اول بی با .)251/2 ،برخی فقها نیاه باه
منظور ارائۀ معیاری جهت بشخیص اعمالی که در آن مباارت ارط است فته اند در اماوری کاه
بکلیفی به آن بعلق رفته اعم از وجوب و استحباب ،مباارت ارط اسات اماا در ریار آن ،مانناد
عقود و ایقاعات ،اخصیت عامل ،خود ارط نمی بااد ،زیرا ااارو وکالات را وواع کارده ولای
حدود آن را مقرر نکرده و باه عارف احالاه داده اسات و خردمنادان نیاه مبااارت را در عقاود و
ایقاعات ارط نمی دانند و ارو نیه این رویۀ عقاال را باییاد مای کناد .از اطاالق ادلّاه نیاه اارطِ
مباارت مستفاد نمی ردد (حسینی روحانی)251/22 ،1112 ،
معیار نیابت پذیری موضوع وکالت از دیدگاه حقوقدانان
در بین حقوقدانان این دید اه فقها پذیرفته اده است که اموری قابلیت بوکیل دارند کاه مبااارت
موکل در آن وروری نبااد (اماامی213/2 ،1312 ،کابوزیاان/1 ،1318 ،ش .)81و در صاوربی کاه
بردید اود که مباارت در امری الز است ،اصل عاد مبااارت اسات و اصال صاحت در عقاد
وکالت جاری می ردد (امامی ،پیشین ،محقق داماد.)212/2 ،1383 ،
حقوقدانانی که موووو وکالت را منحصر به اعمال حقوقی می دانند با استقراء در قانون مادنی
و با بکیه بر دید اه فقها که در عقود و ایقاعات ،بوکیل را به عنوان اصل پذیرفته اند ،بر این باورند
که «برای انجا همۀ اعمال حقوقی بوکیل امکان دارد ،مگر جایی که قانون یا ورورت هاای نااای
از اخالق یا نظم عمومی آن را ممنوو کند» (کابوزیان پیشین) مطابق این نظر ،وکالت در همۀ عقاود
و ایقاعات ،مانند بیع ،اجاره ،قرض ،ودیعه ،عاریه و نکااح و در ایقاعاات ،مانناد طاالق و فسا و
ابراء ،پذیرفته اده است.
موضوعاتي که نیابت پذیریِ آنها مورد تردید است
قابلیت بوکیلِ برخی اعمال از جمله حیازت مباحات و وصیت مورد بردید قرار رفته است.
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منشا بردید در حیازت مباحات آن است که حیازت مباحات از جمله اعمال حقوقی اسات کاه
عالوه بر ارادۀ انشایی ،بحقق آن نیازمند به انجا عمل مادی است  .مادۀ  113ق .مقرر دااته« :هر
اه کسی به قصد حیازتِ میاه مباحه ،نهر یا مجری احداث کند ،آب مباحی که در نهار یاا مجارای
مهبور وارد اود ،ملک صاحب مجری است »...حکم مقارر در ایان مااده نشاان مای دهاد کاه در
حیازت مباحات عالوه بر عنصرِ « قصد» ،عمل مادیِ احداث نهر و مجرا نیاه وارورت دارد و لاذا
این بردید حاصل می اود که مالکیتی که در نتیجۀ حیازت حاصل می اود ،ناای از کاار و عمال
مادی است یا بابع قصد و ارادۀ حیازت کننده است .ا ر مالکیت ناای از کار وعمل ماادی دانساته
اود ،اجیر رفتن برای حیازت و بوکیل به ریر امکان ذیر نیسات زیارا هار چاه را اجیار و وکیال
حیازت کنند ،متعلق به خود آنان خواهد بود .ولی ا ر حیازت ،عمل حقوقی بااد ،حیاازت کنناده
می بواند برای کار وعمل مادی نظیر احداث نهر و مجرا ،اخصی را اجیر کند و برای قصد بملک،
وکیل بگیرد (ناصر کابوزیان پیشین) .برخی فقها حیازت مباحات را قابل بوکیل نمی دانناد و آن را
در زمره اعمالی قارار داده اناد کاه رارض ااارو ،مبااارت مکلاف در انجاا آن اسات (محقاق
حلی.)153/2 ،1128
ای طوسی نیه بین احیاء موات و حیازت مباحات قائل به بفصیل ردیده و معتقد است احیاا
موات قابل بوکیل است ولی حیازت مباحات نظیر جماع آوری هیاه قابال بوکیال نیسات (اای
طوسی331/2 ،1381 ،و  .)333اما محقق ثانی در نقد این نظر معتقد است وجه این بفصیل و بمایه
بین احیا موات و حیازت مباحات معلو نیست و قایل به بوکیل پذیری حیازت مباحات نیه ردیده
است و فقهای دیگری نیه این نظر را بر هیده اند و امکان بوکیل در حیازت مباحاات را قاوی بار
دانسته اند (محقق ثانی218/8 ،1111 ،نجفی381/21 ،1121 ،عالماه حلای 11/5 ،1111 ،طباطباایی
یهدی .)133/1 ،1111 ،برخی از فقهای متاخر وکالت در حیازت را ن ذیرفته اند و معتقدناد اصاوالً
در امور اعتباری می بوان فت عمل و کیل ،عمل موکل است  .ا ر وکیل ،خانۀ موکل را بفروااد،
موکل می بواند بگوید خانه ا را فروخته ا .اما در امور مادی و بکاوینی مانناد حیاازت مباحاات،
عمل وکیل ،عمل موکل نیست  .بلکه فعل وکیل است و به موکل نسابت داده نمای ااود (صادر،
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 .)123 ،1111همان ونه که فته اد منشا بردید در بوکیل پذیریِ حیازت مباحات ،نقی قصد در
بحقق آن و ایجاد مالکیت است .اما به نظر می رسد حیازت مباحات را بایاد نیابات پاذیر دانسات
زیرا حیازت مباحات و احیاء موات در زمرۀ اعمال حقوقی است و در این اعماال « ،ملکیات » اثار
قصد است و عمل مادیِ بصرف مال مباح و آباد کردنِ اراوی موات ،ارط نفوذ آن است .وانگهای
وکیل در حیازت مباحات ،به قصد نیابت از طرف موکل اقدا به حیازت مای کناد و قصاد بملاک
برای موکل می کند ودر نتیجه مالِ حیازت اده به مالکیت موکل در می آید (امامی ،پیشین).
موووو دیگر که نیابت پذیری آن موردبردید حقوقدانان واقع اده وصیت اسات .ایان بردیاد
ناای از مقررات قانون امور حسبی و پییبینی بشریفابی خاص بارای بنظایم وصایتناماه اسات.
ا رچه «وصیت» به عنوان یک عمل حقوقی در زمرۀ اموری نیست که مباارت اخص موصای در
انشاء آن ارط باااد (کابوزیاان  )135 ،1333و فقهاا نیاه وصایت را در زمارۀ اماور نیاباتپاذیر
برامردهاند (نجفی ،پیشین )382 ،و لذا از منظر قانون مدنی وصیت قابل بوکیل اسات ،امّاا برخای
احکا مقرر در قانون امور حسبی که بشریفات خاصی را برای بنظیم وصیتنامه پییبینای نماوده
است ،امکان بوکیل در انشا و بنظیم برخی از اقسا وصیت را با بردیاد مواجاه سااخته اسات .باه
موجب مادۀ  213این قانون ،وصیتنامه باید رسمی یا خودنوات و یا سرّی بااد .در امکان بوکیل
جهت بنظیم وصیتنامۀ رسمی بردیدی نیست زیرا در بنظیم این نوو از وصیتنامه الز نیست که
موصی وصیتنامه را به خو خود بنویسد و امضا کند و مستفاد از مادۀ  211قانون امور حسبی نیاه
که بربیب بنظیم وصیتنامۀ رسمی را به قواعد عمومی بنظیم اسناد در دفاابر اساناد رسامی احالاه
داده است ،آن است که مباارت موصی در بنظیم این نوو از وصیت اارط نیسات و طباق قاعاده،
موصی می بواند اخص دیگری را در انشا و بنظیم وصیتنامۀ رسمی نایب خاود رداناد .امّاا در
دوقسم دیگر یعنی وصیتنامۀ خود نوات و سرّی مقررات قانون امور حسبی به ونهای است کاه
مباارت موصی را وروری دانسته و لذا این اقسا از وصایت را از اامول نیابات پاذیری خاار
میسازد ،چه آنکه به موجب مادۀ  218این قانون« :وصیتنامۀ خود نوات در صوربی معتبر اسات
که بما آن به خو موصی نواته اده و دارای باری روز و ماه و سال به خو موصای باوده و باه
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امضاء او رسیده بااد ».طبق این ماده حتّی ا ر وصیتنامهای به خو اخص دیگری نگااته اود و
به امضا موصی برسد فاقد اعتبار است و لذا به طریق اولی نمیبوان وصیتنامهای را که باه وسایلۀ
وکیل بنظیم میاود به عنوان وصیتنامۀ خودنوات معتبر دانسات (کابوزیاان ،پیشاین) .در ماورد
وصیتنامۀ سرّی نیه ا رچه این نوو وصیتنامه میبواند به خو دیگری بااد ولی در هار صاورت
باید به امضاء موصی برسد .این امر و برخی نشانههای دیگر حاکی از آن است که مباارت موصای
در بنظیم وصیتنامۀ سرّی ارط است زیرا به موجب مادۀ  282قانون امور حسبی «کسی که ساواد
ندارد نمیبواند به بربیب سرّی وصیت نماید ».و مادۀ  281این قانون نیه در مورد وصیتنامۀ کسی
که نمی بواند حرف بهند مقرر دااته...«:باید بما وصیتنامه را به خو خود نواته و امضا نماید و
نیه در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیتنامه بنویسد که این برگ وصیتناماۀ اوسات »...بای
مان ا ر با وجود این مقررات ،موصی برای بنظیم وصیت سرّی بتواند به دیگری وکالت بدهد در
واقع این احکا قانون در عمل خنثی و بی اثر می ردد لذا باید بر آن بود که در وصیتنامۀ سارّی
نیه مباارت موصی ارط است و در نتیجه این نوو وصیت نیه ریر قابل بوکیل است.
رجوو از طالق در طالق رجعی (رجوو به نکاح) از حیا

بوکیال پاذیری ماورد بحا

قارار

رفته است ،رجوو از طالق و یا به بعبیری رجوو به نکاح یک عمل حقوقی یکجانبه (ایقاو) است
و به این اعتبار می بواند در زمرۀ امور قابل نیابت قرار یرد با این وصف بوکیل پذیری رجوو مورد
بردید واقع اده است.در بین نویسند ان حقوقی ،برخی با این استدالل که هر عملی کاه مبااارت
فاعل در آن منظور نبااد نیابت پذیر است و با بوجه به عد منع بوکیال در رجاوو و اصال عاد
مباارت معتقدند اوهر می بواند به دیگری وکالت دهد که به وسیلۀ لفظ یاا نوااته اعاال قصاد
رجوو نماید و منشا نظر مشهور فقهای امامیه را مبنی بر بوکیل ناپذیری رجوو محماول بار رجاوو
فعلی می دانند که به ریر اوهر اجازه داده نشده است (سید حسن امامی حقوق مدنی  5ص.)11
برخی نویسند ان نیه با این استدالل که در رجوو ،مباارت ارط نیسات ،بوکیال در رجاوو را باا
بوجه به مادۀ  12قانون مادنی و مقایساۀ آن باا نکااح و طاالق (ماواد  1138و  1211ق ) .مجااز
دانستهاند (کابوزیان.)251/1 ،1382 ،
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امور نیابت ناپذیر
فقها برخی اعمال را ریر قابل بوکیل دانسته اند و معیار اصلی برای بعیین امور نیابت ناپاذیر ،لاهو
مباارت اخص در انجا آن اعمال است  .منتها برای بمییه اموری کاه مبااارت ااخص در آنهاا
موووعیت دارد و در نتیجه ریر قابل بوکیل هستند و اموری که مباارت در آنها موووعیت نادارد
و قابل بوکیل می بااند ،معیارهای مختلفی از سوی فقیهان ارائه ردیده است .از جمله برخی فقها
با بفصیل بین امور مالی و عبادی ،امور مالی را اصوال نیابت پذیر و اماور عباادی را جاه در ماوارد
استثنایی ،ریر قابل نیابت می دانند زیرا در عبادات ررض اصلی اارو خضاوو و خشاوو و بکامال
روحی فرد است و در نتیجه مباارت در عبادات ارط است (کاااف الططاا ،13/2 ،1353 ،محقاق
داماد ،پیشین. )211 ،برخی فقها نیه با بفصیل بین امور اعتباری و امور بکوینی ،اعطاای وکالات در
امور اعتباری را جایه و مطابق اصل دانسته و در امور بکوینی و مادی اصل را عد وکالت می دانند
(صدر ،پیشین) .برخی فقیهان نیه بین امور انشایی و امور اخباری قائل به بفصایل ااده و معتقدناد
وکالت به امور انشایی اختصاص دارد و امور اخباری مانند اقرار و اهادت را نیابت پذیر نمی دانند
(حلی فخر المحققین  ،312/2 ،1381محقق ثانی.)213/8 ،1111 ،
در حقوق موووعه ایاران در بخای نخسات ماادۀ  35ق.آ.د .مصاوب 1313مقارر ردیاده:
« وکالت در داد اهها اامل بما اختیارات راجع به امر دادرسی است جه آنچه را که موکال اساتثنا
کرده یا بوکیل در آن خالف ارو بااد »...و بدین بربیب امور نیابت ناپذیر را باه اارو احالاه داده
است با این وصف قانونگذار به این حکم کلی بسنده نکرده و در ببصارۀ  2ماادۀ  35قاانون آیاین
دادرسی مدنی سو ند ،اهادت ،اقرار ،لعان و ایالء را قابل بوکیل ندانسته است .از ماوارد پنجگاناه
ای که در این ببصره احصا ردیده است ،سو ند ،اهادت و اقرار از ادلّۀ اثبات دعاوی هساتند کاه
در مادۀ  1258ق .احصا ردیده اند  .لعان نیه از جمله ادلّۀ اثبات دعوا در زمینۀ دعوی نفی نساب
(مواد  882و  883و  1252ق ) .و در قانون مجازات اسالمی از مسقطات حدّ قاذف اسات اسات.
(بند ت مادۀ  231ق. .ا) و ایالء سو ندی است که زو یاد می کند که همیشه یا بیی از چهار ماه
با زوجۀ دائم خود مقاربت نکند  .چون قصد زو از این اقدا ایذاء زوجه است و از مصادیق سوء
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معاارت محسوب می ردد ،زوجه می بواند از داد اه الها او را به طالق یا نقا

قسام بخواهاد

(جعفری لنگرودی 1312 ،ش . )132اصطالح ایالء برای اولین بار در نظا بقنینی ایاران در ببصارۀ
 2مادۀ  35ق.آ.د .به کار رفته است و هیز قرابات و سانخیتی باا اصاطالحات ساو ند و اقارار و
اهادت و لعان در ببصرۀ مذکور ندارد زیرا این اصطالحات هریک معرّف یکی از ادلّۀ اثبات دعوی
می بااند در حالی که ایالء سو ند مرافعه نیست بلکه نوعی سو ند التهامی یا عهدی (یمین العقد)
است و در آثار فقها نیه همراه با ظهاار و لعاان ذکار مای ااود (مجاهاد طباطباایی ،بای باا،135 ،
طباطبایی یهدی ،پیشین) و از این جهت که در هر سه ماورد یماین وجاود دارد ریار قابال بوکیال
محسوب ردیده اند  .به عقیدۀ برخی از نویسند ان « بدوین کنند ان قانون آیاین دادرسای مادنی
به مان این که «ایالء» سو ند اثبات است و در عداد دالیل قرار می یرد نه سو ند التها آن را در
ببصرۀ  2با سایر ادلّه ذکر کرده اند و قرینه بر این استنباط نا نبردن از «ظهار» و مناع بوکیال در آن
می بااد در حالی که در منابع مورد اقتباس مقنن این سه در کناار هام قارار رفتاه اناد» (صافار،
.)123 ،1313
امور نیابت ناپذیر در قانون آیین دادرسي مدني
فته اد که قانونگذار در ببصرۀ  2مادۀ  35ق.آ.د .سو ند ،اهادت ،اقارار ،لعاان و ایاالء را قابال
بوکیل ندانسته لذا در این قسمت وروری است با مبنای حکم قانونگذار با بوجه به پیشاینۀ فقهای
آن مورد بررسی قرار یرد.
سوگند

سو ند یا قسم در مادۀ  1258ق .در زمرۀ ادلّۀ اثبات دعوی احصا ردیده است .منتها زمانی نوبت
به سو ند می رسد که مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود دلیل دیگاری اقاماه کناد( .ماادۀ 1335
ق ) .لذا سو ند با ابکا بر اعتقادات اخص و بر پایاۀ وجادان باا ایان پایی فارض کاه معماوال
ااخاصِ با ایمان که خدا را ااهد بر فتار خود قرار می دهند و در پیشگاه خداوند بر خالف واقع
سو ند یاد نمی کنند برای قطع دعوی و فصل خصومت به عنوان دلیل محساوب ااده اسات .باه
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دیگر سخن سو ند با اخصیت و اعتقادات اداکنندۀ سو ند مرببو است (کابوزیان)382/2 ،1381 ،
وبه همین جهت ولیّ یا قیّم محجور نمی بواند به نمایند ی او سو ند یااد کناد و قسام متوجاه او
نمی اود.نیابت پذیری سو ند در فقه مورد بح

قرار رفته وبرخای فقهاا ساو ند را ریار قابال

بوکیل می دانند و از جمله دالیل ایشان منع ابیان سو ند برای اثبات مال ریر است (نجفای،1121 ،
 .)282/12و برخی فته اند چون سو ند به اسم خداوند ادا می اود ابیه عبادت است و عباادات
ریر قابل بوکیل اند (عالمه حلی ،پیشین .)11 ،با این وصف از کاال برخای فقهاا بوکیال پاذیری
سو ند استفاده می اود.از جمله سید محمد کاظم یهدی در کتاب بکمله العروه فته است بوکیال
در سو ند در فرض عجه از اجرای صیطه جایه است و در صورت بوانایی برای اجرای صیطه هام
ممکن است ا ر اجماو مانع نبااد (طباطبایی یهدی ،پیشین) .همچنین این فقیه در جای دیگر ایان
اثر خود فته است ا ر ولی قهری به نمایند ی اقامۀ دعوی کند و سو ند به او رد اود مای بواناد
ادای سو ند کند چون این سو ند مربوط به اعمال اواست ا رچه نفع آن به ریر (مولّی علیاه) مای
رسد (طباطبایی یهدی.)111/2 ،1111 ،
در بین حقوقدانان نیه برخی به این دید اه بمایل دااته و معتقدند می بوان بوکیال در ساو ند
را پذیرفت زیرا آن چه که در صحت سو ند ارط است این است که سو ند (یمین) از روی علام
اداکنندۀ سو ند (حالف) انجا اود بنابراین ا ر وکیل سو ند یاد کند ،قاوی مکلف است که منشاا
علم او را نسبت به موووو سو ند جویا اود  .به عبارت دیگر در صوربی که علم به « مقسم علیه
» وجود دااته بااد ،سو ند از ناحیۀ وکیل با مانعی مواجاه نخواهاد باود (صافار ،پیشاین.)182 ،
پذیرش این نظر داوار است چه اساساً زمانی نوبت به سو ند می رسد که راهِ دیگری بارای علام
به موووو وجود ندااته بااد و سو ند برای قطع دعوی و فصل خصومت وبا فارض پاای بنادی
اداکنندۀ سو ند به اعتقادات مذهی و عد ابیان سو ند خالف واقع پذیرفته اده و ا ر آن ونه که
این نویسند ان فته اند بنا بر آن بااد که قاوی منشا علم وکیلی را که به وکالات از موکال ابیاان
سو ند می نماید کشف کند در واقع به مثابه آن است که سو ند فی نفسه و بالذات اثاری در قطاع
دعوی ندااته و این دست یابی به منشا علم وکیل است که می بواند برای قاوی ایجاد علم نمایاد
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که به نظر می رسد این امر با مبنا و نقی سو ند که همانا قطع دعوی و فصل خصاومت بای هایز
فتگویی است ،ساز اری ندارد.
مهمترین دلیل نیابت ناپذیر بودن سو ند را باید اربباط و وابستگیِ عمیق آن با اعتقادت اخص
اداکنندۀ سو ند دانست ،بر پایۀ همین استدالل مادۀ  1332ق .مقرر دااته است ...«:قسم یاد کاردن
قابل بوکیل نیست و وکیل نمی بواند به جای موکل قسم یاد کند ».ببصارۀ  2ماادۀ  35ق.آ.د .نیاه
سو ند را در زمرۀ امور ریر قابل بوکیل احصاء نموده است.از حکم مقارر در ماادۀ  1321ق .نیاه
می بوان وابستگیِ سو ند را به اخصیت ادا کنندۀ سو ند استنباط نماود زیارا در ایان مااده مقارر
ردیده« :مدّعی و مدّعی علیه در دو مادۀ قبل در صوربی می بواند بقاواای قسام از طارف دیگار
نماید که عمل یا موووو دعوا منتسب به اخص آن طرف بااد .بنابراین در دعااوی بار صاطیر و
مجنون نمی بوان قسم را بر ولیّ یا وصی یا قیّم متوجه کرد ،مگر نسبت به اعمال صادره از اخص
آنها ،آن هم مادامی که به والیت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین در کلیۀ مواردی کاه
امر منتسب به یک طرف بااد( ».صفار ،پیشین) امّا این وابستگیِ سو ند به اخصیت فرد نباید این
ابهه را ایجاد کند که درخواست سو ند نیه ریر قابل بوکیل است و اخص خواهاان یاا خواناده،
خود باید از داد اه بقاوای ابیان سو ندکند بلکه بنا به صراحت ماادۀ  1332ق« : .بقاواای قسام
قابل بوکیل است و وکیل در دعوی می بواند طرف را قسم دهد »...نکته حائه اهمیت آن است کاه
به لحاظ اهمیت قبول یا رد سو ند و باثیر بعیین کنندۀ آن در سرنوات دعوی که باه قطاع دعاوی
می انجامد (مادۀ  1331ق ،) .قانونگذار در مادۀ  35قانون آیین دادرسی مدنی بصریح به وکالت در
قبول یا رد سو ند را در وکالتنامه وروری دانسته است امّا درخواست ساو ند از طارف دعاوی را
که واجد آثار حقوقی مهم خصوصا قطع دعوی است مستله بصریح در وکالتنامه ندانسته اسات و
حال آن که همان ونه که برخی حقوقدانان به درستی فته اند « حاق ایان باود کاه قاانون آیاین
دادرسی مدنی وکالت در ارجاو به سو ند را منوط به بصریح این اختیاار در وکالتناماه کناد ،زیارا
ارجاو به سو ند اقدا خطر ناکی است که به قطع دعوا می انجامد و هیز دلیل و ادعایی نمی بواند
اثر آن را خنثی سازد( ».کابوزیان ،پیشین) بنابر آنچه فته اد در موووو سو ند ،ساه مقولاه قابال
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طرح است -1 :ابیان سو ند  -2بقاوای سو ند (ارجاو به سو ند)  -3قبول یا رد ساو ند .از ایان
سه مقوله ،ابیان سو ند ریر قابل بوکیل است و لی بقاواای ساو ند و قباول یاا رد ساو ند قابال
بوکیل است که قانون آیین دادرسی مدنی فقو بصریح به قبول یا رد سو ند را در وکالتنامه الهامای
دانسته است.
ا رچه مقررات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی در ماورد نیابات ناپاذیری ساو ند نااظر باه
سو ند اثبابی (قضایی) است و بما اقسا آن اعم از سو ند بتّی (قاطع دعوی) و سو ند بکمیلی و
سو ند استظهاری را در بر می یرد ،امّا بدیهی است به دلیل وابستگیِ سو ند به ااخص اداکننادۀ
آن ،نیابت ناپذیریِ سو ند اامل سو ند التهامی (عهدی) نیه می ردد.
منشاء نیابت ناپذیری لعان و ایالء نیه که در ببصرۀ  2مادۀ  35ق.آ.د .به آنهاا بصاریح ردیاده
ابتناء آنها بر سو ند است زیرا در لعان و ایالء سو ند یاد می اود و به همین دلیال نیاه فقهاا ایان
اعمال را ریر قابل بوکیل دانسته اند( .عالمه حلی)13/15 ،1111 ،
شهادت

اهادت یا واهی از امور اخباری است .ااهد ،طرف دعوی نیست بلکه اخص بیطرفی است کاه
از معلومات او برای اثبات حق استفاده می اود و احتمال دارد به سود یکی از دو طارف دعاوی و
به زیان دیگری بااد( .کابوزیان ،پیشین ،ش )211ااهد باید دیده ها و اانیده هاای خاود را بیاان
کند و لذا این امر قابل بوکیل نیست ودر صوربی که ااهد به دلیل فوت یا بیماری یا زندانی باودن
امکان ادای اهادت ندااته بااد ،اهادت بر اهادت پذیرفته اده که این امر نیه منصرف از وکالت
است زیرا در اهادت بر اهادت نیه در واقع ااهدِ فرو ،دیده ها و و انیده های خاود را از اااهدِ
اصل نقل می کند نه آن که به نیابت از او ادای اهادت نماید (مادۀ 1322ق  .و مادۀ  231ق.آ.د) .
به همین دلیل ،فقها اهادت را ریر قابل بوکیل دانسته و اهادت بار ااهادت را از اامول وکالات
خار دانسته اند( .مجاهد طباطبایی ،پیشین ،138 ،عالمه حلی ،پیشین ،11 ،طباطبایی یهدی ،پیشین،
 ،133/1محقق ثانی (کرکی) ،پیشین.)213/8 ،
رچه در کال برخی فقها عبارابی وجاود دارد کاه نیابات پاذیری ااهادت را در نظار ایشاان
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محتمل می نماید (راوندی )331/1 ،1125 ،امّا این عبارات از صراحت و وووح کاافی برخاوردار
نبوده و در نهایت می بوان مقصود ایشان را همان اهادت بر اهادت دانست.
آنچه فته اد ناظر به اعطای نیابت در ادای اهادت بود ،امّا ساوالی کاه مطارح مای ااود آن
است که آیا داد اه می بواند جهت استماو اهادت به دیگری اعطای نیابت کند  .به عباارت دیگار
آیا وکالت در استماو اهادت امکان پذیر است .مادۀ  211ق.آ.د مقرر داااته اسات « :در صاورت
معذور بودن واه از حضور در داد اه و همچنین در مواردی که داد ااه مقتضای بداناد مای بواناد
واهی واهان را در منهل یا محل کار او یا در محل دعوا بوسو یکای از قضاات داد ااه اساتماو
کند ».این ماده در واقع جایگهین مادۀ  112ق.آ .د .مصوب  1318ردیده با این بفاوت کاه در آن
قانون داد اه می بوانست استماو اهادت را به یکی از کارمندان خود وا اذار نمایاد امّاا در قاانون
آیین دادرسی مدنی مصوب  1313استماو اهادت به یکی از قضات وا ذار مای اردد .ماادۀ 215
ق.آ.د .نیه مقرر دااته است« :در صوربی که واه در مقر داد اه دیگری اقامت دااته بااد داد ااه
می بواند از داد اه محل بوقف او بخواهد که واهی او را استماو نماید ».بدین بربیب داد اه محل
اقامتِ واه به نیابت از داد اهِ معطی نیابت اهادتِ واه را استماو می نماید.
نکتۀ دیگر آن است که ا ر چه ادای اهادت قابل بوکیل به ریر نیست امّا وکیل مای بواناد باه
اهادت اهود به عنوان یکی از ادلّه استناد نماید و همچنین نسبت به جارح یاا بعادیل ااهود باه
نیابت از موکل خود اقدا کند.
اقرار

اقرار از این جهت که از امر اخباری است به اهادت نهدیک میاود با این بفاوت که در اقرار ،مقرّ
خود از اصحاب دعوی است و مطلبی را به زیان خود و ساود طارف مقابال بیاان مایکناد (ماادۀ
 )1253اما واه از اصحاب دعوی نیست و مطلب او به سود یکی از طرفین دعوی و به زیان طرف
دیگر است .اقرار از جهتی نیه به سو ند بتّی یا قاطع دعوی نهدیک میاود و آن هم «قاطع دعاوی
بودن» است «با این بفاوت که اقرار باییدی به زیان اعال کننده و به سود طارف مخاالف اسات ،در
حالی که در سو ند ،اعال کننده به سود خود سخن می وید» (کابوزیان ،پیشین ،ش.)333
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برخالف سو ند و اهادت که نیابت ناپذیریِ آنها مورد وفاق فقها و حقوقدانان است در ماورد
اقرار چنین ابفاق نظری وجود ندارد .برخی فقیهان بوکیال در اقارار را محال اااکال دانساته اناد
(عالمه حلی )355/2 ،1113 ،و منشا بردید در صحت بوکیل در اقارار را آن مای دانناد کاه اقارار،
اخبار به ورر اخص « مقرّ» است و او را مله می رداند نه اخص دیگاری را لاذا اقارارِ وکیال
نمی بواند موکل را مله به اقرار نماید( .فخار المحققاین ،پیشاین )312/2باه عقیاده برخای فقهاا،
روایت « اقرارالعقال علی انفسهم جایه» بنا بر ابفاق نظر فقها داللت بر عد پاذیرش اقراربار وارر
ریر مقرّ دارد( .حلی )11/3 ،1121 ،عالوه این دلیل دیگری که برخی فقها در اثبات نیابت ناپاذیری
اقرار بیان کرده اند آن است که وکالت در امور انشایی است در حاالی کاه اقارار از اماور اخبااری
است ( .طباطبایی )13/2 ،1118 ،در مقابل ،با بررسی آثار برخی فقهیان می بوان بمایل ایشان را باه
صحت بوکیل در اقرار دریافت  .از جمله ای طوسی معتقد اسات در وکالات در دعاوی ،اذن باه
وکیل برای اقرار معتبر است( .ای طوسی )338/2 ،1381 ،در کال سایر فقیهان نیه می باوان مههار
بایید بر بوکیل پذیری اقرار مشاهده کرد از جمله نظریه منتخب صاحب مناهل آن است کاه اقارار
قابل بوکیل است (مجاهد طباطبایی ،پیشین ،112 ،اردبیلی.)513/3 ،1123 ،
سوالی که برخی فقها در صدد پاسخگویی به آن بر آمده اند آن است که ا ر وکالت عا باااد،
آیا این وکالت اقرار را اامل می اود به دیگر سخن ،از عا بودن وکالات ،اختیاار وکیال در اقارار
استنباط می ردد یا خیر؟ برخی فقها در پاس به این سوال معتقدند وکالت عا اامل هماۀ اماور
می ردد جه اقرار مستله حد و در آثار برخی فقها بعهیار هام باه افاهوده ااده اسات( .مجاهاد
طباطبایی ،پیشین )135 ،صاحب ریاض در پاس به این سوال می وید اکثار فقهاا وکالات عاا را
اامل اختیار وکیل در اقرار نمی دانند و دلیل این نظر را مخالفت آن با روایات اقارار العقاال علای
انفسهم جایه ذکر می کند چرا که اقرار وکیل در این فرض بر ورر ریر است نه بر ورر خودش و
خود وی نیه وکالت در اقرار را مطایر مصلحت موکل می داند در حالی کاه رعایات مصالحت باه
طور عا بر عهدۀ وکیل است( .طباطبایی )11/12 ،1118 ،این فقیه س س در پاس به این سوال کاه
ا ر در وکالت بصریح اود که وکیل می بواند از جانب موکل اقرارکند ،وکالت چه حکمی خواهاد
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داات ؟ ابتدا به نقل از ای طوسی که قائل به صحت چنین اقراری است و دلیل آن را اصل عاد
مانع و اصل جواز و عمو المومنون عند اروطهم می داند ،با ذکر ایرادابی به نقل از عالماه حلای
در قواعد االحکا از جمله آن که وکالت در امور انشایی است و اقارار از اماور اخبااری خاود در
نهایت در مقا نتیجه با بمسک استدالل عالمه حلی و آ نکاه در عارف اقارار وکیال ،اقارار موکال
محسوب نمی اود ،قائل به بوکیل ناپذیری اقرار ردیده است و البته در آخر بامل دقیق در مسااله
را بوصیه نموده است( .همان)
برخی محققین در بررسی پیشینۀ فقهی وکالت در اقرار پس از ببیین دید اه موافقان و مخالفان،
با پذیرش نیابتپذیری اقرار ،ایرادات مطروحه از سوی مخالفان را این ونه پاس دادهاند:
 .1در پاس به این ایراد که وکالت در امور انشایی و اقرارار اخباری است باید فت مقصاود از
وکالت در اقرار آن نیست که وکالت (امر انشایی) جایگهین اقرار (امر اخباری) ردد بلکاه
مقصود آن است که در وکالت در اقرار با انعقاد وکالت که یک امر انشایی اسات ،در عاالم
اعتبار به وکیل اعطای نیابت می ردد ولی کاری که او باید انجا دهد خبار دادن از چیاهی
است  .در وکالت در دعاوی نیه با وجود آن که بردیدی در انشایی بودن ماهیات آن وجاود
ندارد ،اولین اقدا وکیل دادن دادخواست و مانند آن است که نوعی اخبار است (دادمارزی،
.)81-85 ،1383
 .2در رفع این ایراد که فته اده اقرار باید به ورر مقرّ بااد و لذا اقرار وکیل نمای بواناد باه
ورر موکل بااد ،می بوان فت وقتی معامله وکیل برای موکل واقع می اود در اقارار نیاه
وقتی وکیل به نیابت از موکل اقرار می کند در واقع این خود موکل است که اقرار مای کناد
لکن به واسطۀ وکیل یعنی مقرّ بودن وکیل جنبۀ آلی دارد و در حقیقت این موکل است کاه
اقرار کرده و اقرار هم به ورر او بوده و نافذ است( .همان)
برخی پژوهشگران نیه با بمسک به قواعدی نظیر قاعدۀ« من ملک ایئاً ملک االقرار به» و قاعدۀ
استیمان و قاعدۀ احسان و نظرات فقیهانی که به ادلّه بمسک جسته اند قائل به نیابت پاذیری اقارار
ردیده اند (صفار ،پیشین.)132 ،
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قانون مدنی نسبت به وکالت در اقرار ساکت است  .در ببصرۀ  2مادۀ  35قانون آیاین دادرسای
مدنی وکالت در اقرار منع اده است و حال آن که طبق بند  3مادۀ  32قانون آیاین دادرسای مادنی
مصوب  1318وکالت در اقرار (اقراردر ماهیت دعوی یا به امری که کاامالً قااطع دعاوی باااد)را
منوط به بصریح آن در وکالتنامه بجویه کرده بود .در مادۀ  338ایان قاانون نیاه مقرر ردیاده باود:
« اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی بااد در صوربی معتبر است که در وکالتنامه او بصریح ااده
بااد » و مادۀ  333این قانون مقرر می داات« :ادعای اقرار وکیل در خار از داد اه قابال اساتماو
نخواهد بود ».مادۀ  225ق.آ.د .مصوب  1313مقرر دااته « :اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت باه
اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی اود اعم از این که اقرار در داد اه یا خاار از داد ااه باه
عمل آمده بااد ».بررسی این مواد نشان می دهد رویکرد قانونگذار در قانون آیاین دادرسای مادنی
نسبت به بوکیل در اقرار بفاوت نموده و بوجه به صدر مادۀ  35این قانون که مواردی را که بوکیل
در آن خالف ارو بااد از امول وکالت خار دانسته ،بیانگر آن است که ایان بطییار رویکارد در
قانون در راستای بطبیق مقررات با موازین ارعی بوده است.
در بعریف اقرار قاطع دعوی فته اند« :به اقراری فته می ااود کاه ااامل خواساتۀ مطلاوب
مدعی ردد و دادرس را از رسید ی معاف و ممنوو سازد ( .کابوزیان » )118 /1 ،1381 ،یا « ا ار
اقرار به امری اود که اصل موووو ،ادعای رقیب باااد» مفهاو ماادۀ  225ق.آ.د .آن اسات کاه
بوکیل در اقرار به مقدمات دعوی مقدور است.
مالحظۀ پیشینۀ فقهی موووو بوکیل در اقرار نشان داد ادلّه ای که مخالفان بوکیل در اقرار بیاان
کرده اند قابل خداه است و به همین دلیل برخی فقها نیه نیابت در اقرار بجویه نموده اند لذا ایان
سوال مطرح می ردد به چه دلیل قانونگذار در قانون آیین دادرسی کنونی وکالت در اقارار را مناع
کرده است؟ و سوال دیگر آن است که ایان ممنوعیات بااثیر ساوء در نظاا دادرسای دارد و بایاد
قانونگذار را به اصالح آن و باز شت به حکم مقرر در مادۀ  32قانون سابق برانگیخات یاا آن کاه
این ممنوعیت می بواند مفید بااد؟ در پاس به ساوال نخسات بایاد فات قانونگاذار در ممناوو
ساختن وکالت در اقرار بحت باثیر اهرت مساله در فقه قرار رفته اسات (دادمارزی پیشاین)88 ،
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بی آنکه ا ر همچون قانون سابق وکالت در اقرار را بجویه می نمود ،حکمی مطاایر ماوازین اارو
بیان نکرده بود .در پاس به سوال دو ا رچه برخی نویسند ان حکم قانون دایر بر ممنوو سااختن
وکالت در اقرار قاطع دعوی را مورد نقد قرارداده و مقانن را باه اصاالح آن رهنماون سااخته اناد
(صفار ،پیشین ،183 ،آقمشهدی و درویشی )183 ،1332 ،امّا به نظر می رسد این قاانون از جهات
منع وکالت در اقرارِ قاطع دعوی دارای مهایایی است که ووع آن را موجّه می سازد و عاد بطییار
آن مرجّح است  .همان ونه که برخی حقوقدانان به درستی فته اند به نظر نمای رساد اقارار باه
ذات خود نیابت ناپذیر بااد بلکه این سیاست قضایی است که وکالت در داد اه را در زمینۀ اقارار،
مقید به مباارت کرده است (کابوزیان ،پیشین . )122 ،ایان سیاسات قضاایی را مای باوان باامین
مصلحت موکل در مقا دادرسی و دور نگه دااتن وکیل داد ستری از مووع ابهاا ِ بباانی بااطرف
دعوی دانست بی آنکه ممنوعیت بوکیل در اقرار قاطع دعوی اخاللی به نظا دادرسای وارد نمایاد.
(دادمرزی ،پیشین) این نکته را نیه باید افهودکه« اطالق ببصرۀ  2مادۀ  35ق.آ.د .را باید منصرف از
اقرارهای جهیی و الزمۀ دفاو امرد و آن را ناظر به فرد اایع ِ عرفی اقرار ،یعنی اقرار قااطع دعاوا
دانست زیرا ا ر هر اعتراف و بصدیقی منوط به حضور یاا دخالات موکال ااود ،دادرسای دچاار
اخالل می ردد  .وانگهی الزمۀ اختیار وکیل در رد و انکار و ادعای جعل و بایید اسناد و ابتکار در
دفاو از دعوا این است که او بتواند در این ونه امورِ جهیی بصمیم بگیرد( ».کابوزیان پیشاین) باه
همین دلیل مادۀ  225ق.آ .د .ممنوعیت بوکیل در اقرار را مقید به وکالات در اقارار قااطع دعاوا
دانسته است.
نتیجه
با بوجه به آنچه فته اد از منظر فقها و حقوقدانان باید نیابت پذیر بودن اماور را باه عناوان یاک
اصل در نظر رفت زیرا وکالت ،باسیسی است کاه باا اساتفاده از آن بساهیل و شاایی در اماور
اهروندان حاصل می اود و جه در برخی امور که بنا به دالیل خاص مباارت ااخص در انجاا
آن وروری است ،ااخاص می بوانند افراد مورد وثوق و اعتماد خود را به عنوان نایاب خاود بار
هینند با آنها به عنوان نایب و جانشین موکل ،اقدامات موووو نیابت را به نا و حساب او انجاا
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دهند .بر این مبنا نیابت ناپذیر بودن هر امری باید مدلل اود و در مقا بردید باید به اصل پناه بارد
آن موووو را بوکیل پذیر دانست و حال آن که ا ر اصل بر نیابت ناپذیری امور بااد ایان امار باا
فلسفۀ وجودی وکالت و نقشی که این نهاد حقوقی در جامعه جهت بسهیل امور و ایی در کارها
ایفا می کند ناساز ار خواهد بود.

 ................................................... 111فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،11پاییز 1381

منابع و مآخذ
 .1اصطری آقمشهدی ،فخرالادین و درویشای ،رالمعلای ( )1332بررسای دالیال مبناایی بوکیال
ناپذیری اقرارقاطع دعوی ،مجله حقوق اسالمی ،اماره .28
 .2امامی ،سید حسن)1312( ،حقوق مدنی ،انتشارات اسالمیه ،بهران ،چاپ هشتم.
 .3جعفری لنگرودی ،محمد جعفر )1312( ،برمینولوژی حقوق ،کتابخانه نج دانی ،چاپ پنجم.
 .1دادمرزی ،سید مهدی )1383( ،وکالت در اقرار ،مجله علو اجتماعی و انسانی دانشگاه اایراز،
اماره .11
 .5صفار ،محمد جواد ( )1313بررسی خصیصۀ بوکیل ناپذیری اقرار ،اهادت ،سو ند باا نگااهی
انتقادی به ببصرۀ  2مادۀ  35قانون آیین دادرسی داد اههای عمومی و انقالب (در امور مدنی).
 .3کابوزیان ،ناصر (1318ه.ش) حقوق مدنی ،عقود معین ،عقود اذنای وثیقاه هاای دیان ،اارکت
سهامی انتشار ،بهران ،چاپ سو .
 .1کابوزیان ،ناصر ( )1381اثبات و دلیل اثبات ،نشر میهان ،چاپ سو .
 .8کابوزیان ،ناصر ( )1382حقوق خانواده ،ارکت سهامی انتشار ،چاپ اشم.
 .3کابوزیان ،ناصر ( )1333وصیت در حقوق مدنی ایران ،نشر یلادا و کاانون وکاالی داد ساتری
مرکه ،چاپ دو .
 .12کااانی ،سید محمود ()1388حقوق مدنی ،قراردادهای ویژه ،نشر میهان ،چاپ اول.
 .11محقق داماد ،سید مصطفی و سایر نویسند ان ( )1383حقوق قراردادها در فقه امامیه ،انتشارات
سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.
 .12اردبیلی ،احمد بن محمد1123( ،ه.ق) مجمع الفائده و البرهان ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .13بحرانی ،یوسف بن احمد بن ابراهیم1125( ،ه.ق) حدائق الناواره فای احکاا العتاره الطااهره،
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.

معیار نیابت پذیری موضوع وکالت 111  .................................................................................................... ................

 .11حسینی مراری ،میر عبدالفتاح )1333( ،العناوین الفقهیه ،برجمه و ارح دکتار عبااس زراعات،
انتشارات جنگل ،بهران ،چاپ اشم.
 .15حلی ،جمال الدین1121( ،ه.ق) المهذب الباارو ،،دفتار انتشاارات اساالمی وابساته باه جامعاه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .13حلی ،حسن بن یوسف (عالمه حلی)1111( ،ه.ق)بذکره الفقها ،موسسه آل البیات ،قام ،چااپ
اول.
 .11حلی ،محمد بن حسان بان یوساف (فخار المحققاین)1381( ،ه.ق) ایضااح الفوائاد ،موسساه
اسماعیلیان ،قم ،چاپ اول.
 .18حلی ،نجام الادین جعفار بان حسان (محقاق حلای)1128( ،ه.ق) اارایع االساال  ،موسساه
اسماعیلیان ،قم ،چاپ دو .
 .13خوانساری ،سید احمد1125( ،ه.ق)جامع المدارت ،موسسه اسماعیلیان ،قم ،چاپ دو .
 .22حسینی روحانی ،سید صادق1112( ،ه.ق) ،دارالکتاب مدرسه اما صادق ،قم ،چاپ اول.
 .21راوندی ،قطب الدین (1125ه.ق) فقه القرآن ،انتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشای نجفای ،قام،
چاپ دو .
 .22صدر ،سید محمد باقر1111( ،ه.ق) اقتصادنا ،دفتر ببلیطات اسالمی ،قم ،چاپ اول.
 .23طباطبایی حائری ،سید علی بن محمد1118( ،ه.ق)ریاض المسائل ،موسسه آل البیت ،قم ،چاپ
اول.
 .21طباطبایی یهدی ،سید محمدکاظم1111( ،ه.ق) بکمله العاروه الاوثقی ،کتابفرواای داوری ،قام،
چاپ اول.
 .25طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن (ای طوسای)1381( ،ه.ق) المبساوط ،المکتباه المربضاویه
الحیا اآلثار الجعفریه ،بهران ،چاپ سو .
 .23عاملی کرکی ،علی بن حسین (محقق ثانی)1111( ،ه.ق) جامع المقاصد ،موسسه آل البیت ،قام،
چاپ دو .

 ................................................... 119فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،11پاییز 1381

 .21عاملی ،محمد بن مکی( ،اهید اول)( ،بی با) ،القواعد والفوائد ،کتابفروای مفید ،قم ،چاپ اول.
 .28کااف الططا ،سید محمد حسین (1353ه.ق) بحریرالمجله ،المکتبه المربضویه ،نجاف ااارف،
چاپ اول.
 .23مجاهد طباطبایی ،سید محمد (بی با) المناهل ،موسسه آل البیت ،قم ،چاپ اول.
 .32نجفی ،محمد حسن (1121ه.ق) جواهر الکال  ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ هفتم.

