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اجرای وکالت از طریق توکیل به غیر )وکالت با واسطه(
ابراهیم دلشاد معارف1

چکیده
با وجود آنکه فلسفۀ وجودی عقد وکالت ،تسهیل امور و گشایش در کارهاست ولی گاه ابهام موجود در 
احکام آن و نوع اســتفاده ای که از وکالت رواج یافته خود پیچید گی هایی را دامن می زند که موجب می 
شــود در برخی موارد، به جای آن که نهاد وکالت گره گشــا باشــد ، گره افکنی نماید . از جمله مواردی که در 
وکالت مشــکالتی را فراهم می ســازد اجرای وکالت از طریق توکیل به غیر اســت در این مقاله ضمن بررسی 
مبانــی حقوقــی توکیــل بــه غیر و تمیــز آن از نهاد عرفی تفویض وکالــت، این نتایج حاصل گردیده اســت که 
ِصرف وجود حق توکیل و انتخاب وکیِل مع الواسطه از سوی وکیِل اول این حق را برای وکیل مع الواسطه 
ایجاد نمی کند که او هم حق توکیل داشته باشد مگر آن که اراده موکل صریحًا یا بنا به قرائن قطعی داللت 
ایــن امــر نمایــد . همچنین برخورداری از حــق توکیل مالزمه با حق عزل وکیِل مع الواســطه که برای موکل 
انتخــاب مــی گــردد ، ندارد مگر اینکه موکل حق عزل وکیل مع الواســطه را نیز به وکیــِل اول تفویض نموده 
باشــد. در تفویض وکالت ، ســمت وکیلی که وکالت را تفویض نموده بکلی ســلب می گردد و لی در توکیل به 

غیر گاه هدف موکل آن است که با بقاِی وکالت وکیل اول ، وکیل مع الواسطه انتخاب گردد.
کلید واژگان : وکالت مع الواسطه، تفویض وکالت، وکیل بی واسطه، توکیل  

مقدمه 
وکالت بر پایۀ اعتماد موکل به وکیل منعقد می شود و بر این مبنا موکل ، وکیل را نایب و جانشین خویش 
می سازد . از دیگر سو اصل عدم والیت اقتضا می کند که ارادۀ موکل در حالت اطالق این گونه تفسیر شود 
کــه از نظــر او انجــام وکالت فقط از ســوی وکیلی که خــود برگزیده برای او مطلوبیــت  دارد و وکیل نمی تواند 
این نیابت را به دیگری واگذار نماید . برخی حقوقدانان نیز با بیان این که وکالت از عقود اعتمادی است ، 

1. دکتری حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری
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مباشرت وکیل در انجام موضوع وکالت را به عنوان یکی از تعـــــهدات وکیل برشمرده اند.) باریکلو، 1388: 
229( مـــــادۀ 672 ق.م در این زمینه مقرر داشـــته است:» وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری 
وکالت دهد، مگر اینکه صریحًا یا به قرائن ، وکیل در توکیل باشد.« با توجه به آنچه به عنوان مبنای حکم 

مقرر در این ماده گفته شد و متن مادۀ مذکور چند مطلب قابل توجه است:
نخست آنکه مباشرت وکیل در انجام وکالت به این معنا نیست که او نتواند از اجیر برای انجام مقدمات 
موضوع وکالت استفاده کند زیرا هنگامی که وکیل از خدمات دیگران استفـــاده می کند، نیــــابتی را که موکل 
بــه اعطــا نموده از خود ســلب نمی کند و اجیر نیز تحت نظــارت او اقدام می کند. ) باریکلو، همان( در اجیر 
گرفتــن، وکیــل نیــاز بــه اذن خاص ندارد و خود مســتقاًل با اجیر رابطۀ حقوقی پیدا می کنــد و بنابراین باید 
دســتمزد اجیر را بپردازد و به عنوان هزینۀ اجرا از موکل دریافت کند.) مادۀ 675 ق.م() کاتوزیان ، 1378: 

ش97( 
نکتــۀ دیگــر آنکه  مباشــرت وکیل، اثر ذاتی عقد وکالت نیســت بلکه وکالــت در حالت اطالق، منصرف به 
مباشرت وکیل است. بنابراین، اگر موکل صریحًا به وکیل انتخابی خود حق توکیل بدهد یا قرائنی داللت 
بر وجود این اختیـــــــار نماید، تردیدی در  این نیست که وکیل می تـــــــواند وکیل دیگری را برگزیند. قرائنی 
که می تواند داللت بر وجود حق توکیل برای وکیل کند گاه از مدلول عبارات موکل استفاده می شود مانند 
آنکه موکل خطاب به وکیل بگوید: وکیل من هســتی تا به هر شــکل که مایلی مورد وکالت را انجام دهی یا 
اوضاع و احوال، داللت بر وجود این اختیار برای وکیل می نماید؛ مانند آنکه دامنه موضوع وکالت آنچنان 

گسترده است که نمی توان انجام تمام آن را مباشرتًا از سوی وکیل انتظار داشت.

اهمیت شناسایی موکِل وکیل مع الواسطه) وکیل دوم(
 مهمترین نکته در وکالت با حق توکیل آن اســت که وکیلی که از ســوی وکیِل نخســت برگزیده می شود ، 
وکیِل چه کسی است؟ آیا وکیل دوم را باید وکیِل وکیل اول به شمار آورد یا آنکه وکیل دوم نیز ، وکیِل موکل 
محســوب می شــود؟به عبارت دیگر وکیل دوم در قبال چه کســی متعهد اســت ؟ آیا او فقط در قبال وکیل 
اول پاســخگو اســت و با موکل اصلی بیگانه اســت ویاوکیل اول فقط واســطه ای اســت که بعد از توکیل به 
وکیل دوم ، خود از میان بر می خیزد و وکیِل دوم را با موکل مرتبط می سازد و در نتیجه وکیل دوم ) وکیل 
مع الواسطه( در برابر موکل پاسخگو است  و یا وکیل ِ دوم در قبال هر دو    ) موکل و وکیِل اول آنان مسئول 

می باشد؟
اهمیــت ایــن پرســش در آثار عملی مترتب بر آن مشــهود می گــردد. زیرا اگر وکیل دوم ) وکیل با واســطه( 
وکیِل موکل باشد، وکیِل اول نمی تواند او را عزل کند و فوت و محجورّیت وکیِل اول نیز لطمه ای به وکالت 
او وارد نمی سازد.ولی اگر وکیل دوم ، وکیِل وکیل اول باشد ، هم وکیل اول و هم موکل می توانند او را عزل 

107کنند و فوت ویا محجور شدن هریک از موکل و وکیل اول ، وکالِت وکیل دوم را منحل می سازد.

اجرای وکالت از طریق توکیل به غیر)وکالت با واسطه(
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در فقه اختالف نظر در این زمینه فراوان است  و می توان با بررسی آثار فقها به سه دیدگاه در این زمینه 
دست یافت:

دیــدگاه نخســت: برخــی فقهــا معتقدند وکیــل دوم) وکیل ثانــوی( وکیِل وکیــِل اول اســت .)طباطبایی 
یــزدی،  1418 ،10 : 74، شــهید ثانــی،  1410  ، 4 : 376( در بیــان علــت ایــن دیــدگاه می تــوان گفت غرض و 

مقصود از حق توکیل به وکیل ، تسهیل و آسان کردن امر وکالت برای او است .
دیــدگاه دوم: وکیــل ثانــوی، وکیِل موکل اســت) عالمه حلــی، 1413  ،2: 351، عاملــی، 1429  :576( زیرا 
وکالــت عبارت اســت از آنچه که موکل نیابت داده اســت. بنابراین، عقد وکالِت ثانــوی نیز برای موکل واقع 
می شــود. دلیل دیگر این نظر ، تبادر اســت یعنی آنچه به ذهن متبادر می شــود وقوع وکالت برای موکل 
است زیرا حق، باالصاله برای موکل است و برای وکیل بالتبع . به عبارت دیگر موکل است که اصـــالت دارد 
و وکیل صرفًا نایب وی برای انجام هر امری از جمله گرفتن وکیل دوم می باشد .) آیت اللهی ، 1376 : 37( 
دیدگاه سوم: وکیل مخّیر است که وکیل دوم را برای خود یا موکل انتخاب کند. از عبارات محقق حلی در 
کتاب شرایع االسالم این گونه استنباط می شود که قائل به این نظر است زیرا گفته است:»هرگاه موکل به 
وکیلش اذن دهد که وکیل دیگر بگیرد ، پس اگر از سوی موکلش وکیل بگیرد، آن دو، وکیِل او می باشند و 
با فوت موکل ، وکالت آن دو باطل می شود، ولی با فوت یکی از آن دو وکیل، وکالت باطل نمی گردد. هیچ 
ــا( اگر )وکیل اول( او را از طـــــرف خودش وکیل نماید  ـّ یک از آن دو وکیل نمی تواند دیگری را عزل کند.) امــــ
می تواند وی را عزل نماید. بنابراین هرگاه موکل فوت کند ، وکالت آن دو باطل می شود و همچنین است 

اگر وکیل اول بمیرد.«) ایزدی فرد ، 1394: 295(
بــا توجــه بــه ایــن اختــالف آراء در بین فقهــا، برخــی حقوقدانان گفتــه اند به دشــواری می تــوان فتوای 
حاکــم بــر حقوق امامیه یا نظر مشــهور را تعیین کرد ولذا معتقدند در هر مــورد باید ارادۀ موکل را با توجه به 
قرائن و اوضاع واحوال خاص آن مورد، تعیین کرد. برای مثال، در جایی که وسعت کارهای مورد وکالت و 
ناتوانی وکیل و موقعیت اجتماعی او قرینه بر دادن اذن در توکیل قرار می گیرد ، بی گمان باید آن را به حق 
تعیین وکیل بـــــــرای خود وکیل تعبیر کرد. بر عکس در جایی که از وکیل خواسته می شود تا یکی از وکالی 
دادگســتری را برای دفاع از او معین کند، وکالت با تعیین وکیل پایان می پذیرد و وکیل دادگســتری به طور 

مستقیم با موکل ارتباط حقوقی پیدا می کند.) کاتوزیان ، 1378: ش96( 
به عقیدۀ برخی حقوقدانان این که گفته شود وکیل ثانوی، نمایندۀ موکل است و او وکیل غیر مستقیم 
می باشد با قواعد و اصول حقوقی و همچنین فلسفه وکالت مطابق تر است . زیرا موکل و اصیل به کسی 
اطالق می شود که دارندۀ حق مورد وکالت باشد . بنابراین ، شخص انتخاب شده توسط وکیل اول، وکیل 

غیر مستقیم موکل محسوب می شود.) باریکلو، 1388: 232( 
به عقیده این نویســنده اگرچه از نظر حقوقدانان اســالمی شــرط انتخاب وکیل برای وکیِل اول صحیح 
اســت و شــخص انتخاب شــده ، وکیل  وکیل اول محسوب می شود ولی از نظر قواعد حقوقی اساسًا وکیل 
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نمی تواند در مورد وکالت، نماینده داشــته باشــد زیرا کســی می تواند نماینده برای خودش انتخاب کند 
که حق مورد وکالت را به اصالت داشــته باشــد، در حالی که وکیل فقط حق اجرای مورد وکالت را در جهت 
منافــع مــوکل به وکالت دارا می باشــد و هیچ گونه حق اصالتی ندارد که برای اجرای آن جانشــین انتخاب 
کند؛ و لذا شرط انتخاب وکیل برای وکیل اول را باید بر این حمل کرد که وکیل اول، حق نظارت بر اقدامات 
وکیل دوم را دارا می باشد. زیرا موکل حق نظارت بر اقدامات وکیل را دارا می باشد و می تواند آن را شخصًا 
یا از طریق وکیل اعمال کند. ولی اگر شرط به این معنا تفسیر شود که رابطۀ وکیل اول با وکیل دوم ، مانند 
رابطۀ موکل با وکیل اول از تمام جهات و نسبت به تمام آثار اقدامات وکیل است ، چنین شرطی نامعقول 
و باطل است. ) همان( در این باره باید گفت هر گاه به واسطه ی اذن صریح موکل یا قرائن گفته می شود 
که وکیل حق تعیین وکیل برای خود را دارد در واقع وکیل اول ، حق مســتقلی به دســت نمی آورد تا برای 
اجرای آن بتواند برای خود وکیل بگیرد. اختیار وکیل در این حالت نیز به نیابت از طـــــــرف موکل و  وابسته 
به اذن او است . معنی اذن مـــــوکل این است که اعمال وکیل دوم را که به واسطه برای او انجام می شود 

دربارۀ خود می پذیرد. پس در هر حال وکیل دوم، وکیل موکل است .) کاتوزیان ، 1378: ش96(
دیدگاهی که وکیِل دوم را وکیل موکل می پندارد با مصالح اجتماعی نیز سازگاری بیشتر دارد. زیرا امروزه 
بنــا بــه دالئل مختلف، اســناد تنظیمی وکالت در دفاتر اســناد رســمی به تبع معامالت بیــن وکیل و موکل 
تنظیم می شود و اگر چه وکالت فی نفسه به مثابه بیع نبـــــــوده و آثار آن را ندارد ولی هــــــــر گاه وکیِل دوم، 
وکیِل وکیِل اول محســــوب شود نتیجه ای که حاصل می شود آن است که عقد وکالت با موت و جنون و 
ســفه هریک از موکل و وکیل اول منفســخ می شــود.در حالی که اگر وکیِل دوم ، وکیِل موکل دانســته شود ، 
تنهــا مــوت و جنون وســفه موکل ، وکالت را منفســخ می گرداند وفوت وکیــل اول لطمه ای به وکالت وکیل 

دوم وارد نمی سازد و این تضمین بیشتری برای وکیل دوم ایجاد می کند.) آیت اللهی،   1376  :39( 

وضعیت وکالِت وکیل اول پس از توکیل به غیر
ســوالی که مطرح می شــود آن اســت که آیا با تعیین وکیل دوم ، نقش وکیل اول به عنوان واسطه از بین 
مــی رود یــا باقــی اســت؟ به عبارت دیگر با تعیین وکیــل دوم، نظارت وکیل اول بر او از بیــن می رود و وکیل 
دوم به طور مستقیم با موکل ارتباط پیدا می کند یا نمایندگی او همچنان با واسطه باقی می ماند و وکیل 
اول نیز موکل او باقی خواهد ماند؟برخی نویسندگان معتقدند در این مورد باید به حدود اختیارات وکیل 
اول توجــه شــود. به این ترتیب کــه اگر قلمرو وکالت او عالوه بر انتخاب وکیل، شــامل نظارت بر اقدامات او 
نیز بشود، می تواند بر اقدامات وکیل دوم به نمایندگی از موکل نظارت کند. ولی اگر قلمرو وکالت او شامل 
حق نظارت نشــود و ظاهر در انتخاب وکیل باشــد، با انتخاب وکیل ، مورد وکالت او انجام شــده محسوب 
می گردد. در صورت شــک در حق نظارت ، اصل اولیه عدم حق نظارت اســت زیرا او به نمایندگی از موکل 
نظارت می نماید و با شــک در مورد وکالت ، به اســتناد اصل اســتقالل اشــخاص ، حکم به عدم نمایندگی 

109
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می شود.) باریکلو، 1388: 234( همان گونه که در دیدگاه این نویسنده آمده است نقش وکیل اول را باید 
برحسب ارادۀ موکل و حدود اختیاری که به او داده است بازشناخت. منتها به نظر می رسد در چگونگی 
تعییــن قلمــرو اختیارات وکیل و چگونگی تفســیر ارادۀ موکل بایدگفت موکل با انصراف از تعیین مســتقیم 
وکیل دوم و ســپردن این انتخاب به وکیل در واقع خواســته اســت وکیِل اول بر منتخب خود) وکیل دوم( 

نظارت داشته باشد.) کاتوزیان ، 1378 : ش96( 

حق توکیل به غیر در ظهرنویسی به عنوان وکالت
با توجه به مادۀ 247 قانون تجارت ، دارندۀ سند تجاری می تواند برای وصول سند از طریق ظهرنویسی 
به عنوان وکالت اقدام نماید . در این حالت شخصی که سند از طریق این نوع ظهرنویسی در اختیار او قرار 
می گیرد؛ منتقل الیه محسوب نمی شود بلکه صرفًا وکیِل دارندۀ سند برای وصول آن محسوب می گردد. 
ســوالی که در این زمینه قابل طرح اســت آن اســت که آیا در فرض اطالق و عدم تصریح به امکان توکیل به 
غیر، این وکیل می تواند ســند تجاری را که به عنوان وکالت در وصول، ظهرنویســی و در اختیار او قرارگرفته 
بــا ظهرنویســی مجدد، ایــن وکالت را به دیگری اعطا نماید یا خیر ؟ به عبارت دیگــر آیا وکیل در این حالت 
حق توکیل به غیر دارد یا آن که با توجه به مادۀ 672 ق.م حق توکیل به غیر باید تصریح شده باشد؟مادۀ 
18 کنوانســیون ژنــو چنیــن دارنــده ای را که ســند را به عنوان وکیــل در اختیار دارد مجاز به ظهرنویســی به 
عنوان وکالت دانسته است.اّما مادۀ 247 قانون تجارت در این باره حکم صریحی ندارد. به اعتقاد برخی 
نویسندگان، با توجه به مادۀ 672 ق.م وکیل در وصول نمی تواند مجددًا سند تجاری را به عنوان وکالت 
ظهرنویسی کند.) اسکینی،  1373 : 109( برخی نویسندگان با توجه به ماده 18 کنوانسیون ژنو معتقدند:» 
اگرچه در مادۀ 247 ق.ت از این شخص ) وکیل( به عنوان دارندۀ سند تجاری تعبیر شده است اّما » حق 
اعمال حقوق دارنده« توسط وی صرفًا در راستای مطالبه و وصول سند تجاری و اعتراض و اقامۀ دعوی 
علیه مسئولین سند تجاری است  وهمان گونه که در مادۀ 18 کنوانسیون نیز آمده است چنین دارنده ای 
) که در واقع مالک ورقۀ تجاری نیست و نماینده اوست( اختیار ظهرنویسی سند تجاری به عنوان انتقال 
یا ظهرنویســی آن را به عنوان توثیق ندارد و صرفًا می تواند ســند را به عنوان وکالت در وصول ظهرنویســی 
نماید. مطلب اخیر بدین معناست که چنین فرض می شود :شخصی که به عنوان وکالت در وصول، سند 
تجاری به نفع او ظهرنویســی شــده، حق توکیل هم دارد و می تواند با ظهرنویســی مجدد سند به شخص 
دیگری ، وکالت و اختیار در وصول سند و سایر اختیارات مندرج در مادۀ 247 ق.ت را بدهد.«) عبدی پور 
فرد، 1394 : 126( در مادۀ 722 الیحۀ جدید قانون تجارت نیز مقرر گردیده اســت:» هرگاه ظهرنویســی به 
عنوان وکالت در وصول باشد انتقال واقع نمی شود لکن وکیل حق وصول وجه برات ، ظهر نویسی مجدد 
آن بــه عنــوان وکالــت ودر صورت اقتضا واخواســت و اقامۀ دعوی برای وصول وجه ســند را دارد...« با این 
وصف به نظر می رسد با توجه به عدم تصریح به امکان ظهرنویسی مجدد برای وکالت در مادۀ 247 قانون  110
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تجارت باید به قواعد عمومی وکالت در قانون مدنی اســتناد کرد و در این فرض امکان ظهرنویســی مجدد 
برای وکالت را از ســوی وکیل مســتلزم تصریح به این اختیار از ســوی ظهرنویس دانســت و در صورت عدم 

تصریح با توجه به مادۀ 672 ق.م توکیل به غیر را مجاز ندانست.

تکرار توکیل به غیر
 اگر در عقد وکالت صرفًا به حق توکیل به غیر بسنده شود یا از قرائن حق توکیل استنباط گردد ، آیا وکیل 
اول نیــز مــی توانــد بــه وکیل دوم حق توکیل به غیر دهد و همین طور وکیل ســوم ، حــق توکیل به غیر را به 
وکیــل بعــد از خــود الــی آخراعطا کند؟یا آنکه در ایــن فرض فقط وکیل اول مجاز به توکیــل به غیر و انتخاب 
وکیــل دوم اســت و وکیــل دوم دیگر حق توکیل به غیر ندارد؟  اگــر در عقد وکالت ، موکل اذن صریح در حق 
توکیــل بدهــد و بــه وکیل نیز اختیار دهد که حق توکیل را به وکیل منتخب بدهد تردیدی در امکان توکیل 
به غیر از سوی وکیل دوم باقی نمی ماند.اّما آنچه محل بحث است وضعیتی است که حق توکیل به وکیِل 
اول) وکیل بی واسطه( داده شده و حال این سوال مطرح می شود که وکیل دوم نیز به نوبۀ خود می تواند 
وکیل دیگری انتخاب کند و به اصطالح تعاقب وکال با استفاده از اذن موکل در توکیل به غیر، قابلیت تحقق 
دارد؟  در پاسخ به این سوال باید گفت حق توکیل به صورت مطلق فقط مفید این معنا است که وکیِل بی 
واسطه می تواند وکیل دوم) وکیل با واسطه( را برگزیند اما حق توکیل افادۀ این معنا را نمی کند که وکیل 
دوم هم بتواند ، وکیل سومی برگزیند و الی آخر تا تعاقب وکال حاصل گردد.زیرا اصل عدم والیت اقتضا می 
کند که در صورت تردید در حدود اختیارات وکیل ،به قدر متیقن بســنده شــود و حق توکیل فقط محدود 
به تعیین وکیل دوم توسط وکیل اول باقی بماند. بنابراین اگر اذن صریح داللت بر اختیار وکیل به انتخاب 
وکیل دیگر و واگذاری حق توکیل به غیرنماید ، امکان تعاقب وکالت از طریق توکیل مّیســر اســت اّما ِصرف 
حق توکیل به وکیل بی واســطه فقط او را مجاز به انتخاب وکیل دوم می ســازد ولی وکیل دوم نمی تواند 

وکیل سوم را انتخاب کند.
 در تنظیم وکالتنامه ها مرسوم است که دفاتر اسناد رسمی در ذکر حِق توکیل به غیر، عبارت» ولو کرارا « 
را ذکر می کنند تا بدین وســیله امکان توکیل مکرر توســط وکیل دوم و ســوم و الی آخر فراهم گردد. در مورد 

نقش و تأثیر این عبارت دیدگاههای مختلفی وجود دارد. 
ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضاییــه در نظریۀ مشــورتی شــمارۀ 7/5727 مــورخ 1377/9/11 این عقیــده را ابراز 
داشته که:» وجود حق توکیل در وکالتنامه و انتقال کلیۀ اختیارات مندرج در وکالتنامه به شخص ثالث هر 
چند جملۀ ولو کرارا ذکر نشده باشد سلب اختیار حق توکیل را از شخص ثالث نمی کند.«) ایرانی ارباطی، 
1386 : 244( در نقطــۀ مقابــل ایــن نظر،  به عقیدۀ برخی حتی وجود عبارت » ولو کرارا« در وکالتنامه های 
تنظیمی دفاتر اسناد رسمی نیز داللتی بر تعاقب وکال و تعیین وکیل سوم و الی آخر ندارد زیرا کلمۀ کرارا اگر 
111هم داللت بر تکرار تعیین وکیل کند این حق را به وکیل اول می دهد که یک دفعه یا به دفعات وکیل برای 

اجرای وکالت از طریق توکیل به غیر)وکالت با واسطه(
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مــوکل انتخــاب کند ولی از این عبارت نمی توان این معنی را اســتنباط نمود کــه حق توکیل را می توان به 
وکیل ثانی تفویض نمود تا او به نوبۀ خود و به استناد عبارت » ولو کرارا« وکیل ثالث را انتخاب نماید.) آیت 
اللهی ،  1376  : 40( پذیرش این تفسیر از عبارت » حق توکیل به غیر ولو کرارا« دشوار است زیرا طبق مادۀ 
224 ق.م الفاظ عقود بر معانی عرفی آن حمل می شود  و به نظر می رسد فهم عرفی از عبارت » حق توکیل 
به غیر ولو کرارا « این است که وکیل دوم نیز حق توکیل داشته باشد و تعاقب وکال ایجاد گردد نه اینکه وکیل 
اول بــه دفعــات حــق توکیل به غیر داشــته باشــد . وانگهی، فقها وکالــت در هر امری را مفیــد یک بار انجام 
آن دانســته اند و نه تکرار آن و لذا به نظر نمی رســد که وکیل دارای »حق توکیل ولو کرارا «بتواند به دفعات 
بــرای مــوکل خود وکیل انتخاب کند.) ایزانلو ، مدنــی ، 1391: 124( اّما دیدگاه ادارۀ حقوقی که حتی بدون 
ذکر عبارت » ولو کرارا« وکالت را از طریق وکیل مع الواسطه نیز قابل توکیل می داند بنا به استدالل نخست 
مبنی بر حاکمیت اصل عدم والیت و اکتفا به قدر متیقن در حدود اختیارات وکیل ،قابل پذیرش نیست.

اسقاط حق عزل وکیل مع الواسطه) وکیل غیرمستقیم(
نکتۀ دیگری که در زمینۀ توکیل به غیر قابل بررســی اســت آن اســت که اگر شخصی وکالت بالعزل با حق 
توکیل به غیر از دیگری داشته باشد و با توجه به اختیاری که در توکیل به غیر دارد ، وکیل دومی را برگزیند 
آیا وکالِت وکیل دوم نیز بالعزل خواهد بود؟ به دیگر ســخن ، آیا در این فرض وکیل اول می تواند به وکیل 
دوم وکالت بالعزل بدهد؟در پاسخ به این سوال باید گفت وکیل در حدود اختیاری که موکل به وی اعطا 
نموده نیابت دارد و در مقام تردید در حدود اختیار وکیل با توجه به اصل عدم والیت باید حدود اختیارات 

وکیل را تفسیر مضیق نمود.
 بر این پایه، مستفاد از عبارت توکیل به غیر آن است که موکل این اختیار را به وکیل اعطا نموده که بتواند 
به دیگری وکالت دهد اما از این عبارت اسقاط یا سلب حق عزل وکیِل دوم استنباط نمی گردد. به عبارت 
دیگر، با توجه به مادۀ 679 ق.م اصل آن است که موکل بتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه 
وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد الزمی شــرط شــده باشــد. بنابراین اســقاط حق عزل وکیل امری 
اســت که نیاز به تصریح دارد و در صورتی که موکل عالوه بر اعطای حق توکیل به غیر ،اختیار اســقاط حق 
عزل را نیز تصریح نموده باشد، وکیِل اول می تواند به وکیل دوم ، وکالت بالعزل اعطا کند اّما اگر وکیل صرفًا 
دارای حق توکیل به غیر است، هر چند وکالت خوِد او ، وکالت بالعزل باشد نمی تواند در اعطای وکالت به 

وکیل دوم ، حق عزل را اسقاط نماید و به اصطالح به او وکالت بالعزل دهد.)غریبه ، 1385: (

اعطای وکالت غیر مستقیم به وکیل دادگستری
 در برخــی مــوارد افــراد بــه دلیــل عدم شــناخت کافی از وکالی دادگســتری یا عدم دسترســی بــه آنها، در 
انتخاب وکیل دادگستری از شیوۀ غیر مستقیم بهره می برند. به این نحو که به شخص مورد اعتماد خود 

112
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که وکیل دادگستری نیست)اصطالحا وکیل مدنی( وکالت می دهند و با اعطای حق توکیل به غیر، انتخاب 
وکیل دادگســتری را جهت اقامۀ دعوی یا دفاع از دعوی به وی واگذار می نمایند. ســوالی که در این فرض 
مطــرح مــی گردد آن اســت که طبق مــادۀ 35 قانون آییــن دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور 
مدنی مصوب 1379 در اعطای وکالت به وکالی دادگستری باید به برخی از اختیارات نظیر حق تجدیدنظر 
خواهــی ، فرجــام خواهــی و دعــوی تقابل و ... در وکالتنامه تصریح شــود. حال اگر در فرضی که گفته شــد، 
شخصی به جای اعطای مستقیم وکالت به وکیل دادگستری ، شخصی را به عنوان وکیل انتخاب کند و به 
او اختیار تعیین وکیل دادگســتری را اعطا نماید اما در اعطای وکالت به این شــخص به اختیارات موضوع 
مادۀ 35 قانون مذکور تصریح نشــود، آیا وکیِل بی واســطه در اعطای وکالت به وکیل دادگســتری می تواند 

اختیارات موضوع ماده 35 را به وی اعطا کند یا خیر؟
در پاسخ به این سوال ممکن است این گونه استدالل شود که چون وکیل اختیار خود را از موکل می گیرد 
و نظر به اینکه وکیِل بی واســطه) وکیِل اول( فاقد این اختیار از ســوی موکل اســت و فاقد شــئی نمی تواند 
معطی شئی باشد ، لذا وکیِل اول نمی تواند اختیارات موضوع مادۀ 35 ق. آ. د. م را به وکیل دادگستری 

اعطا نماید.
دیــدگاه دیگــر آن اســت که چون وکیل اولیه به منزلۀ خــود موکل بوده و صالحیت علمی و اخالقی وکیل 
منتخب خود را احراز نموده اســت لذا بدون نیاز به تصریح این اختیارات ، وکیل اول می تواند اختیارات 

موضوع مادۀ 35 را به وکیل دادگسترِی منتخب خود اعطا نماید.) بصری، 1348: 44(
همچنین اختیارات مادۀ 35 ق.آ.د.م اگر چه در قالب استثناء بیان شده اند اّما در واقع بدون وجود آن 
اختیارات، احقاق حق موکل در بسیاری از موارد غیر ممکن است . پس علیرغم عدم تصریح در وکالتنامۀ 
اول، وکیل اول می تواند اختیارات این ماده را به وکیل دوم اعطا کند. رأی شمارۀ 260 مورخ 1329/2/6 
شعبۀ 6 دیوان عالی کشور نیز موّید این نظر است:» اگر کسی از طرف یک نفر وکیل باشد برای کار او هرگونه 
اقدام قانونی الزم باشد بنماید حق وکالت در توکیل هم به او بدهد، برای چنین وکیلی الزم نیست موکل 
او اختیارات او را برای مراحل دادرسی طبق مادۀ 62 قانون آیین دادرسی مدنی2  قید نماید و صرف حق 
توکیل غیر به تنهایی کافی اســت که وکیل مزبور در توکیل غیر هریک از اختیارات مندرجه در مادۀ مزبور را 
از پژوهــش و فرجــام و امثــال آن که الزم بدانــد به وکیل انتخابی خود بدهد.«) متین، بــی تا :376( برخی 
نویســندگان، ضمــن پذیرش این نظر معتقدند این عقیده را باید تعدیــل کرد به این معنا که وکیل اول در 
این فرض نمی تواند اختیار صلح و سازش و داوری را به وکیل دادگستری اعطا نماید زیرا در اعطای اختیار 
از ســوی وکیــل اول بــه وکیل دادگســتری محدویت هایی وجــود دارد اّما این محدودیت ها ناشــی از متن 
قانون ) مادۀ 35 ق.آ.د.م( نیست بلکه ناشی از عرف است  وبه طور مشخص عرف برای وکیل حق صلح 

2. مادۀ 62 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 حکمی مشابه مادۀ 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379 داشت.  

113
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و سازش و داوری را به رسمیت نمی شناسد مگر آنکه در وکالتنامه تصریح شده باشد.مطابق این دیدگاه 
بسیاری از اختیارات مندرج در مادۀ 35 ق.آ.د.م به حکم عرف قابل توکیل است اّما اختیار راجع به صلح 
و ســازش و داوری از آنجایــی کــه خــود وکیِل اول هم فاقد آنها اســت قابلیت توکیل به وکیل دادگســتری را 

ندارد مگر این که در وکالتنامۀ وکیل اول این اختیار تصریح شده باشد.) ایزانلو، مدنی ، 1391: 127(

تفویض وکالت
در قانــون مدنــی در مــواد 672 و 673 از اصطــالح » توکیــل« اســتفاده شــده ولی اشــاره ای به »تفویض 
وکالت « نگردیده است و حال آن که در رویه ی جاری و متداول در جامعه و عرف معامالتی مردم مالحظه 
می گردد که اسنادی تحت عنوان » تفویض وکالت« در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد.لذا این سوال 
مطــرح مــی گردد که منظور از » تفویض وکالت « چیســت؟ آیا تفویــض وکالت و توکیل به غیر دارای احکام و 

آثـــــار یکسان هستند؟یا دو مفهوم جداگانه و با دو کارکرد متفاوت محسوب می شوند؟ 
در تفویض وکالت به نحوی که متداول اســت وکیل به اســتناد اختیاری که موکل به او داده است ، کلیۀ 
اختیارات و تعهدات و تکـــــالیف خود را به شخص ثـــــالثی تفویض می نماید به نحــــوی که برای خود هیچ 
گونه حق واختیاری باقی نمی گذارد . معمواًل پس از انجام معامالت با اســناد عادی مانند مبایعــــه نامه، 
فروشــنده که از مالک پیشــین وکالت با حق توکیل دارد با مراجعه به دفتر اســناد رســمی کلیه اختیارات و 
حقوق خود را در قالب سند تفویض وکالت به خریدار واگذار می کند و اسنادی که به این منظور تهیه می 
گردنــد مضمونــی بدین شــرح دارند:»آقای/خانــم..... بعد از حضــور در دفتر از حق توکیل بــه غیر خود در 
وکالتنامۀ شمارۀ ........ استفاده نموده و انجام کلیۀ امور مربوط به وکالتنامۀ فوق الذکر را که از طرف آقای 
...... دارا بــود عینــًا و بــدون هیچ کم و کاســت تفویض نمود بــه آقای/خانم....... به نحــوی که در انجام 
مورد وکالت نامۀ فوق الذکر نیازی به حضور  وامضا  واجازه ی مجدد مفّوض نبوده و مفّوض الیه فوق الذکر 
جانشــین رســمی  و قائم مقام قانونی ایشــان در انجام مورد وکالت قرار گرفت ... با تنظیم این ســند دیگر 
هیچ حق و حقوقی و اختیاری در مورد وکالت برای مفّوض باقی و متصور نمی باشد.« بنابراین در تفویض 
وکالت ، سمت وکالت از وکیل اول بکلی سلب می گردد و در واقع وکیل اول با تفویض وکالت از رابطه حذف 
مــی شــود. اّمــا در توکیــل الزما در همۀ موارد این گونه نیســت که وکیل اول با توکیل به غیر ، خود از ســمت 
وکالت برکنار شود بلکه همان گونه که پیشتر گفته شد گاه در توکیل به غیر هدف آن است که با بقای وکیل 
اول ، وکیل دیگری از ســوی وی انتخاب گردد که در این صورت موکل دارای دو وکیل خواهد بود. یا آنکه 

وکیل اول برای خود وکیلی را بر می گزیند.
 از مادۀ 83 ق. م نیز می توان به مفهوم تفویض واثر آن پی برد . به موجب این ماده:» متّولی نمی تواند 
تولیــت را بــه دیگــری تفویــض کند ، مگر آنکــه واقف در ضمن وقف بــه او اذن داده باشــد، ولی اگر در ضمن 
وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.« علت عدم امکان تفویض تولیت از سوی متولی  114
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در این ماده آن است که با تفــــویض تولیت، متــــولی سمت خود را به دیگری وا می گــــذارد و از مســـــئولیت 
رهــــا می شود. به عبارت دیگر، تفویض تولیت به معنی خلع این سمت از متولی و واگذاردن آن به دیگری 
است. پس از تفویض تولیت، متولی بیگانه ای است که حق دخالت در امور وقف را ندارد و هیچ مسئولیتی 
نیــز از او خواســته نمــی شــود.) کاتوزیــان ، 1369: 229( در تفویض وکالت نیز وضع به همین منوال اســت. 
وکیِل اول با تفویض وکالت به دیگری، این سمت را از خود سلب می کند و از رابطۀ وکالتی حذف می شود. 
برخی نویسندگان تفویض وکالت را با نهاد انتقال قرارداد مقایسه کرده اند به این معنی که با تفویض وکالت 
، قرارداد وکالت که بین موکل و وکیِل اول بوده است به مفّوض الیه واگذار می شود و در نتیجه رابطۀ وکالت 
بین موکل و مفّوض الیه برقرار می گردد.) نایبی، میرشکاری،1388: 33( بدین ترتیب فوت یا حجر وکیل 
اول) مفــّوض( لطمــه ای بــه وکالِت وکیل دوم وارد نمی ســازد و امکان عزل او نیز از ســوی وکیل اول فراهم 
نیســت. به عقیدۀ برخی تفویض وکالت مشــتمل بر دو عمل حقوقی اســت : نصب وکیل دیگر و استعفای 
وکیــل بــه ایــن معنی که وکیِل اول بــا تفویض وکالت خود به دیگری در واقع ارادۀ خود بر اســتعفا از ســمت 

وکالت را نیز ابراز می دارد.)معتمدی، 1390: 31(

توکیل به غیراز سوی وکیل دادگستری
 اگر وکیل دادگستری که اختیار توکیل به غیر دارد) بند 6 مادۀ 35ق.آ.د.م( به یک نفر از همکاران خود 
وکالت دهد، آیا وکالت وکیل اول زائل می گردد یا وی همچنان وکیل باقی می ماند؟ مادۀ 42 قانون آیین 
دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مقرر داشته است:»در صورتی که وکیل همزمان 
در دو یا چند دادگاه دعوت شــود و جمع بین آنها ممکن نباشــد، الزم اســت در دادگاهی که حضور او برابر 
قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه های دیگر الیحه بفرستد 
ویا در صورت داشــتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.«  در صورتی که وکیل دادگســتری در اجرای 
قسمت اخیر این ماده، با استفــــاده از حق توکیل، وکیــــــل دیگری به دادگاه معرفی نماید، آیــــا وکیل اول 
می تواند در ادامه ی روند رسیدگی این پرونده مثاًل در جلسات بعدی دادگاه به عنوان وکیل حاضر گردد 
یا باید گفت این وکیل با توکیل به همکار خود، فاقد ســمت وکالت گردیده اســت و از زمان توکیل به غیر ، 
وکیل مع الواســطه جایگزین او گردیده اســت؟ به نظر می رســد با توکیل به غیر در این فرض، وکالِت وکیِل 
بی واسطه، منتفی نمی گردد زیرا در وکالت به ویژه وکالت دادگستری، تخصص و توانایی وکیل موضوعیت 
داشــته و بــرای مــوکل شــخِص وکیل واجد اهمیت اســت و نوعًا پیش بینی حق توکیــل در وکالتنامۀ وکیل 
دادگســتری بــه منظــور جلوگیــری از تضییع حق مــوکل در صورت بــروز وضعیت های خــاص نظیر تداخل 
اوقات دادرســی و عدم امکان حضور وکیل به صورت همزمان در چند دادگاه اســت. به دیگر ســخن برای 
موکل، وکیلی را که خود برگزیده موضوعیت دارد و لذا اعطای حق توکیل به وکیلی که موکل برگزیده، مجوز 

115تفویض کامل وکالت وسلب اختیار از وکیل نخست نمی باشد.
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مسئولیت وکیل در صورت توکیل به غیر
در مــورد مســئولیت وکیــل در قبال اقدامات وکیل دوم) وکیل مع الواســطه( باید بیــن دو فرض قائل به 

تفصیل شد:
 در فــرض نخســت، وکیــل با دارا بــودن اختیار توکیل به غیــر ، انجام موضوع وکالت را به دیگری ســپرده 
اســت در این صورت چون وکیل با اذن موکل به دیگری اعطای وکالت نموده اســت، خواه وکیل انتخابی 
برای موکل باشد یا خوِد وکیل ، وکیل مسئول اعمال او نیست زیرا وکیِل منتخب در چگونگی اجرای وکالت 
و وظایفی که بر عهدۀ او گذارده شده آزاد است و موکل نیز با اعطای اختیار توکیل، نتیجۀ اعمال او را نسبت 

به خود پذیرفته است.) کاتوزیان ، 1378: ش 100(
فــرض دوم ناظــر بــه حالتی اســت کــه وکیل فاقد اختیــار توکیل به غیر باشــد و با وجود این بــرای  انجام 
موضــوع وکالــت  بــه دیگــری وکالت دهد، در این صورت بر عکس فرض نخســت، مســئول اعمال او اســت 
و بایــد از عهــده ی خســاراتی کــه به این دلیل بــه موکل وارد می شــود، برآید. مادۀ 673 ق.م مقرر داشــته 
اســت:»اگر وکیــل که وکالت در توکیل نداشــته باشــد انجــام امری را کــه در آن وکالت دارد به شــخص ثالثی 
واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود 
مسئول خواهد بود.«در این فرض نیز به نظر می رسد باید دو حالت متفاوت را در نظر گرفت. به این ترتیب 
که وکیِل فاقد حق توکیل ، با توکیل به غیر ، اموال موکل را هم به تصرف وکیِل برگزیدۀ خود بدهد و اموال در 
تصرف این شخص ناقص یا تلف گردد و حالت دوم وضعیتی است که مورد وکالت صرفًا انجام امری از امور 
موکل بوده و وکیل بدون داشــتن حق توکیل بی آنکه مالی از اموال موکل را در اختیار داشــته باشد، انجام 

آن امر را به دیگری واگذار کند و او با اقدام نامناسب خود به موکل ضرر وارد نماید. 
در حالت اول  موکل می تواند برای جبران خسارت خود ، هم به وکیل و هم به شخصی که وکیل ِمن غیر 
حق به او وکالت داده است مراجعه کند. مبنای حق مراجعه ی موکل به وکیل، تقصیر او و تجاوز از حدود 
اختیار است و مبنای مراجعه ی موکل به شخص منتخِب وکیل، آن است که چنین فردی در واقع نایب 
موکل محســوب نمی شــود و نســبت به اموال و حقوق موکل بیگانه و غاصب است.  مثالی را که دکتر سید 
حســن امامــی برای ایــن فرض مطرح نموده اند.) امامــی،  1372، 2  :228( مبنای بحث قرار می دهیم تا 
قلمرو مسئولیت هر یک از این دو فرض بهتر تعیین  گردد:اگر شخصی که وکیل است تا مال التجارۀ موکل 
را به متصدی حمل و نقل بســپارد تا از شــهری به شــهر دیگر حمل نماید و وکیل که فاقد اختیار توکیل به 
غیر است ، با انتخاب وکیلی دیگر انجام موضوع وکالت را به او واگذار نماید و این شخص مال التجاره را از 
انبار خارج کند و در محوطه بگذارد و در ارسال آن اهمال نماید و مال التجاره بر اثر برف و باران تلف شود.

مســتفاد از مادۀ 673 ق.م آن اســت که وکیل و شــخِص منتخب او هر دو در برابر موکل مســئول جبران 
خســارت هســتند منتها این که نوع مســئولیت آنها در قبال موکل تضامنی اســت یا اشــتراکی محل بحث 
اســت. در ایــن زمینــۀ یکــی از نویســندگان به تفصیــل نظریات مختلــف را در مورد مســئولیت وکیــل و فرد  116
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منتخــب او کــه وکالــت را بــه او توکیل نموده مطرح کــرده و النهایه تضامنی بودن مســئولیت آنهــا را موافق 
اصول حقوقی دانسته است زیرا وکیل فاقد حق توکیل در صورتی که مال مورد وکالت را به فضول به عنوان 
وکیل واگذار کند، عرفًا عمل وی تقصیر محسوب می شود و امینی که مرتکب تقصیر شود در حکم غاصب 

محسوب می گردد. 
وکیل دوم) وکیل فضولی( نیز به دلیل آنکه تصرفاتش در اموال موکل بدون اذن بوده و مشمول قاعدۀ 
علی الید می گردد )حّتی با فرض حسن نیت( در قبال موکل مسئول است.)باریکلو،1388: 240( اگر موکل 
برای جبران خســارت ابتدا به وکیِل خود مراجعه کند و خســارات وارده را از او دریافت نماید، وکیل نیز در 
صــــورتی که دخالتی در فعل زیانبــــار نداشته باشد، می تواند به وکیِل منتخب خود که سبب مستقیم ضرر 

است مراجعه نماید و آنچه را به موکل پرداخته است، از او مطالبه نماید.) کاتوزیان، 1378: ش100(
سوالی که مطرح می گردد آن است که اگر موکل برای جبران خسارت خود به وکیِل فضول مراجعه کرد و 
خسارت خود را از او دریافت داشت آیا او نیز حق رجوع به وکیِل متخلف را دارد؟به نظر می رسد اگر وکیل 
دوم) وکیل فضول( جاهل به سمت وکالت وکیِل متخلف یا فقدان حق توکیل وی باشد  بتواند به استناد 
قاعده ی غرور به وکیِل متخلف رجوع و خسارتی را که به موکل پرداخته از او مطالبه نماید. البته این حکم 
ناظر به وضعیتی است که وکیل دوم خود در حفظ مال مرتکب تقصیری نشده باشد ولذا در مثالی که نقل 
شد به دلیل تقصیِر وکیل دوم و رها کردن اموال نمی توان برای وی حق مراجعه به وکیل اول را قائل شد. 

)مادۀ263ق.م(
اّما اگر وکیل فضول، به فقداِن حق توکیِل وکیل اول، عالم باشــد موضوع مشــمول قاعدۀ اقدام اســت و 
وکیــِل فضــول حق رجوع به وکیِل اول را نخواهد داشــت.برخی نویســندگان معتقدند بــا وصف آنکه وکیِل 
فضول به فقدان حق توکیِل وکیل متخلف آگاه باشــد، حق مراجعه به او خواهد داشــت زیرا او به دســتور 

وکیل عمل کرده و هر ماموری می تواند برای جبران خسارت ناشی از اجرای اوامر به آمر مراجعه کند.
لذا چون طرفین قرارداد برمبنای حســن نیت و اعتماد اقدام به انعقاد قرارداد می کنند ، موّجه اســت 
کــه بــه طــور مطلق، اعم از اینکه جاهل یا عالم باشــد، و مشــروط به این که وکیِل فضــول در اقدامات خود 
مرتکب تقصیر نشده باشد، حق رجوع به وکیِل متخلف را داشته باشد و برای تقویت این نظر به مادۀ 625 
ق.م استناد نموده اندکه قانونگذار به حسن نیت و اعتماد مستودعی که با مودِع فضولی قرارداد بسته اثر 

حقوقی مترتب ساخته است.) باریکلو، 1388: 244(
اّما به نظر می رسد استناد به حسن نیت در فرضی که شخص آگاه به فقدان حق توکیل وکیِل نخست 
است، وجهی نداشته باشد و حکم مقرر در مادۀ 625 ق.م نیز منصرف از این بحث است زیرا در ماده ی 
مزبور فرض قانونگذار ناظر به وضعیتی است که مستودع هنـــگام عقد ودیعه به مستحق للغیر بودن مـــــال 
ودعی جاهل است و هنگام رد بر او معلوم می گردد که مال متعلق به دیگری و بدیهی است این فرض با 
117موضوع بحث که شخص از ابتدا به فقداِن اختیار وکیل برای توکیل به غیر واقف است، متفاوت می باشد.

اجرای وکالت از طریق توکیل به غیر)وکالت با واسطه(
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در حالتــی کــه وکیــل اول صرفًا نایــب در انجام امری بوده و بدون حق توکیل، انجام آن امر را به شــخص 
دیگری سپرده و به واسطۀ آن خسارتی به موکل وارد می شود در این فرض موکل حق مراجعه به کدامیک 
را دارد ومبنای مراجعۀ او چیســت؟ در این حالت  مســئولیت هریک از وکیل و شــخِص منتخب او) وکیل 
فضول( بر دو مبنای متفاوت استوار است . مسئولیت وکیِل فضول مبتنی بر مسئولیت مدنی) مسئولیت 
غیر قراردادی( است ولی وکیل متخلف بر مبنای مسئولیت قراردادی و با فرض حصول شرایط آن در قبال 

موکل مسئول است. 
به عقیدۀ برخی نویسندگان در این فرض موکل نمی تواند جبران تمام خسارت را از وکیل تقاضا نماید 
زیرا یکی از شــرایط مســئولیت قراردادی رابطۀ ســببیت بین تخلف وکیل و ضرر وارده اســت و حال آنکه در 
ایــن فــرض ، تخلــف وکیل موجب ورود ضرر نشــده اســت بلکه فعل زیانبــاِر فضول موجب ورود ضرر شــده 
اســت. به عقیدۀ این حقوقدان هرچند وکیل دســتور انجام عمل را به وکیِل منتخِب خود داده اســت  اّما 
بین تخلِف وکیل و ضرر وارده رابطۀ سببیت مستقیم وجود ندارد و در نتیجه موکل حق رجوع به او ندارد، 
مگر اینکه وکیل و شخِص منتخِب او) وکیِل فضول( هر دو فعل زیانبار را با مشارکت هم انجام دهند که در 
این صورت مســئولیت آنان اشــتراکی اســت.) باریکلو، 1388: 241( به نظر می رسد در این حالت برخالف 
حالت قبل که وکیِل متخلف و فرِد منتخب او در قبال موکل مسئولیت تضامنی دارند، در این حالت هریک 
از این دو با فرض اثبات شرایط مسئولیت به نسبت خساراتی که عرفًا مسبب محسوب می شوند در برابر 

موکل مسئول جبران خسارت هستند و نمی توان مسئولیت آنان را در این حالت تضامنی دانست.
نتیجه بحث:

1 - در تعیین و شناسایی موکِل وکیل مع الواسطه باید به ارادۀ صریح و ضمنی موکل و وکیِل بی واسطه 
مراجعه کرد و به کمک قرائن ارادۀ واقعی آنان را باز شــناخت . در مقام ارائه ی یک اصل این که وکیِل مع 
الواســطه ، وکیِل موکل شــناخته شــود با مصالح اجتماعی نیز سازگاری بیشتری دارد زیرا با بی تأثیر شدن 
فوت و حجر وکیل بی واسطه نسبت به وکالت وکیل دوم ، معامالتی که عرفًا از طریق تنظیم اسناد وکالت 

در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود از ثبات و تضمین بیشتری برخوردار می گردند.
2 - ِصرف وجود حق توکیل برای وکیل موجب نمی گردد که وکیل دومی که بر می گزیند بتواند به دیگری 
وکالت بدهد و تعاقب وکالت ایجاد نماید مگر آنکه اذن صریح موکل داللت بر اختیار وکیل به انتخاب وکیل 

دیگر و واگذاری حق توکیل به او بنماید.
3 - برخورداری از حق توکیل به غیر مالزمه ای با حق عزل وکیل دوم از ســوی وکیل بی واســطه ندارد. 
بنابراین اگر وکیل اول با استفاده از حق توکیل، شخص دیگری را به عنوان وکیِل موکل انتخاب کند، حق 

عزل وکیل دوم را نخواهد داشت.
4- در تفویض وکالت، سمت وکالت از وکیل بکلی سلب می شود اّما در توکیل الزامًا در همۀ موارد این گونه 
نیست و گاه در توکیل به غیر هدف آن است که با بقاِی وکیل اول، وکیل دیگری از سوی وی انتخاب گردد.  118
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