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وكيل در ظهرنويس∂ وكالت∂ 
 ۱۳۹Ω/⅛/۱⅛:تاريخ پذيرش ۱۳۹Ω/Ｑ/۲۳:تاريخ دريافت
سولماز قنبر＾كيو＾۱ 

چكيده: 
در ظ→هرنويس∂ وك→الت∂، وك→يل ن→قش ب→سيار اس→اس∂ در پ→يشبرد هدف م→وكل دارد و بر اثر قرارداد＾ كه با 
ص→→→احب س→→→ند ت→→جار＾ ي→→ا وك→→يل از ج→→انبґ او م→→نعقد م→→∂كند، س→→ع∂ در ان→→جام م→→ورد وك→→الت، ب→→ه ن→→حو ت→→ام و 
ت→مام، م∂باشد. بديه∂ است ب→ر رابطه وك→يل و م→وكل رابطه ق→رارداد＾ حكمفرماست كه محدوده وكالت 
را ح→سب ق→انون، ق→واع→د آم→ره مشخص م∂كند و ب→رخ∂ م→حدوديتها و ن→يز مورد وكالت را دقيقاҐ قرارداد، 
ت→→→عيين م→→→∂كند ب→→هطور＾ ك→→ه ط→→رفين ن→→م∂توان→→ند ق→→رارداد را ب→→رخالف ق→→واع→→د آم→→ره ت→→نظيم ن→→مايند. وك→→يل در 
ص→ورت ت→خلف، مسئوليت خواهد داشت و اين مسئوليت را قانون يا قرارداد ف∂مابين مشخص م∂كند. 
ب→رخ∂ از موارد مقرر در قانون و قرارداد ف∂مابين، مواردґ پايان وكالت را مشخص م∂كند از جمله آنها، 

عزل وكيل و ورشكستگ∂ وكيل است. 
واژگان كليد＾: سند تجار＾، ظهرنويس∂، وكالت، ظهرنويس∂ وكالت∂، حدود وكالت، 

مسئوليت وكيل، پايان وكالت. 
۱. دانشجو＾ كارشناس∂ارشد رشته حقوق خصوص∂.                                                                   
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مقدمه: 
ظ→هرنويس∂ ب→ه ع→نوان وك→الت ك→ه ظ→هرنويس∂ ب→را＾ وص→ول ن→يز ن→اميده م∂شود، عبارت است از 
اي→→→→ن ك→→→→ه دارن→→→→د↓ ب→→→→رات ب→→→→دون آن ك→→→→ه م→→→→الكيت ب→→→→رات را ب→→→→ه دي→→→→گر＾ واگ→→→→ذار ك→→→→ند ب→→→ا ظ→→→هرنويس∂ 
ش→→→→→→خص دي→→→→→→گر＾ را م→→→→→→أمور م→→→→→→→∂كند ك→→→→→→ه وج→→→→→→ه آن را در س→→→→→→ررسيد از ب→→→→→→راتگ→→→→→→ير وص→→→→→→ول ن→→→→→→مايد. 
ظ→→→→→هرنويس∂ ب→→→→→ه ع→→→→→نوان وك→→→→الت و ب→→→→را＾ وص→→→→ول، ام→→→→روزه خ→→→→يل∂ م→→→→عمول است و اغ→→→→→لب ت→→→→جار ب→→→→ا 
ظ→هرنويس∂ ب→رات ب→ه نام بانｅهاي∂ كه در آنها حساب جار＾ دارند، وصول وجه برات خود را 
ب→→ه ب→→→انｅها م→→حول م∂نمايند و ب→انｅ در م→→قابل دري→افت ح→→قالع→→مل، وج→ه ب→رات را وص→ول ن→موده 

 
و به حساب مشتر＾ منظور م∂دارد.۱

م→اده ۷℮۲ ق.ت. م→قرر م→∂دارد: «ظ→هرنويس∂ ح→اك∂ از انتقال برات است. مگر اين كه ظهرنويس 
وك→الت در وص→ول را ق→يد ن→موده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نشده، ول∂ دارنده برات حق وصول 
و لد＾ االق→→تضاء ح→→ق اع→→تراض و اق→→امه دع→→و＾ ب→→را＾ وص→→ول خ→→واه→→د داشت، ج→→ز در م→→وارد＾ ك→→ه خ→→الف اي→ن در 

برات تصريح شده باشد.» 
ظ→→→هرنويس∂ س→→→اده، در اص→→→ل، وس→→→يلها＾ ب→→→را＾ ان→→→تقال است۲ ك→→→ه ب→→→ا ام→→→ضا ك→→→ه م→→→→عرف ع→→→مل 
ظ→→→→هرنويس∂ است، ان→→→→→جام م→→→→→∂شود ول∂ اگ→→→→ر ش→→→→خص∂ خ→→→→واست از اي→→→ن م→→→→نطق ع→→→دول ك→→→ند و از 
ط→→→ريق ظ→→→هرنويس∂ آن→→→چهكه ان→→→تقال م→→→→∂دهد ح→→→قوق ن→→→اش∂ از وص→→→ول و ان→→جام دع→→وا ب→→اشد، ب→→ايد 

اين امر را بهصراحت در ظهرنويس∂ قيد كند و اال ظهرنويس∂ حاك∂ از انتقال خواهد بود. 
در م→→→ورد ظ→→→هرنويس∂ ب→→→را＾ وص→→→ول ي→→→ا ب→→→ه ع→→نوان وك→→الت، دارن→→ده ب→→رات (ك→→ه ب→→رات ب→→ه ن→→ام او 
ظ→هرنويس∂ ش→ده) وك→يلґ ظ→هرنويس است ك→ه در ح→قيقت، دارن→ده ب→رات است و ب→ه عنوان وكيل 

۱. س→→→→توده ت→→→→هران→→→→∂، ح→→→→سن، ح→→→→قوق ت→→→→جارت، ان→→→تشارات دادگ→→→ستر، ج. ۳، چ. ۱۳۸Ｑ ،۹، ص. ۲⅛؛ ح→→→سن∂، ح→→→سن،                                                                   
ح→→→قوق ت→→→جارت (م→→→شتمل ب→→ر ك→→ليه م→→باحث) ان→→تشارات م→→يزان، چ. ⅛، ۱۳۸۷، ص. ۸۸℮؛  م→→لｅ زاده، ف→→هميه، ف→→رهنگ 
ح→→قوق ت→→جارت، ان→→تشارات دادگ→→ستر، چ. اول، ۱۳۸۹، ص. ⅛۳Ｑ و ن→يز ر.∑.: اس→كين∂، رب→يعا، ح→قوق ت→جارت (ب→رات، 
س→→→فته،...)، ان→→→تشارات س→→→مت، چ. ۹، ℮۱۳۸، ص. ۱Ω۱؛ ع→→رفان∂، م→→حمود، ح→→قوق ت→→جارت، ان→→تشارات ج→→نگل، ج. ۳ 
(اس→ناد ت→جار＾)، چ. اول، ۱۳۸۸، ص.⅛۳؛  ب→هرام→∂، ب→هرام، ح→قوق ت→جارت ك→اربرد＾، انتشارات بينه، چ.۳، ۱۳۸۷، 
ص. ⅛۱۲؛ ع→→→→→→باد＾، م→→→→→→حمد ع→→→→→→ل∂، ح→→→→→→→قوق ت→→→→→→جارت، ان→→→→→→تشارات گ→→→→→→نج دانش، چ. ۳Ω، ۱۳۸۸، ص. ۳℮۲؛ ك→→→→→اتب∂، 
ح→→→سينقل∂، ح→→→قوق ت→→→جارت، ان→→→تشارات گ→→→نج دانش، چ. ۱۲، ۱۳۸۸، ص. ۲ΩΩ؛ م→→حمد＾، ج→→ليل، ح→→قوق ب→→ازرگان∂، 

انتشارات فروزش، چ. اول، ⅛۱۳۸، ص. ۱℮۲. 
 .۱ＱΩ .۲. صقر＾، محمد، اسناد بازرگان∂، انتشارات شركت سهام∂ انتشار، چ. ۲، ۱۳۸۷، ص
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ب→→→→ايد ح→→→→ساب ع→→→→مليات خ→→→→ود را ب→→→→ه م→→→→وكل ده→→→→د و در ص→→→→ورت∂ ك→→→ه وظ→→→ايف وك→→→الت خ→→→ود را ان→→→جام 
ن→دهد، ي→عن∂ اق→دام الزم ب→را＾ وص→ول وج→ه برات و تعقيب مسئوالن در مواعد مقرره ننمايد، در 
م→→→→قابلґ ظ→→→→هرنويس، م→→→→سئول است. در ع→→→→مل، اغ→→→لب اوق→→→ات، ب→→→انｅها در ش→→→راي→→→ط خ→→→ود [ ش→→→رط و 
ش→→روط م→→ندرج در ض→→واب→→ط و م→قررات داخ→ل∂ ب→→ان− ف→→∂مابين ب→ان− و م→شتر＾ ] م→سئوليت ع→دم 
ت→→عقيب ي→ا ت→أخير در ان→جام ت→→شريفات ق→→انون∂ را از خ→ود س→لب م→∂كنند و ح→ت∂ اق→دام ب→ه اع→تراض 
را م→وكول ب→ه ت→صريح آن در دس→تور＾ ك→ه ب→ه ب→انｅ داده م→∂شود، م→∂نمايند. اينگونه شرايط از 
ط→→→رف م→→→حاكم ص→→→حيح ت→→→لق∂ م→→→→∂شود. ول∂ اگ→→→ر غ→→→فلت و ت→→قصير ب→→انｅ م→→حرز ب→→اشد، م→→سئوليت 

 
بانｅ در مقابلґ ظهرنويس، مسلم است. ۱

ق→→رارداد＾ ك→→ه م→→وكل ب→ا وك→→يل م→نعقد م→→∂كند دارا＾ آث→→ار＾ است ب→ه اي→ن ص→ورت ك→ه ق→رارداد 
پس از ان→شا در ع→الم ح→قوق، ب→→هوجود م∂آيد. آث→ار ق→رارداد ي→ا عقد گوناگون است كه همه آنها 
ب→→→→→را＾ ب→→→→→رطرف ك→→→→→ردن ن→→→→→ياز ان→→→→→→سان∂ در رواب→→→→→ط اج→→→→→تماع∂ وض→→→→→ع گ→→→→→رديده است. ۲ اث→→→→→ر م→→→→ستقيم و 
ب→→∂واس→طه وك→الت اع→طا＾ اذن ت→صرف ب→ه وك→→يل ي→ا ب→ه ت→عبير دي→گر، دادن اخ→تيار و س→لطه درب→اره 

 
موضوع وكالت به او است. ۳

۱. محدوده وكالت: 
از آن→→→→→→جا ك→→→→→ه م→→→→→→يان م→→→→→وكل و وك→→→→→→يل راب→→→→طه ن→→→→→مايندگ∂ وج→→→→ود دارد، ب→→→→نابراي→→→→ن اع→→→→مال ح→→→→قوق∂ 

ان→→→→→→جامشده از س→→→→→و＾ وك→→→→→→يل ب→→→→→ه ن→→→→→ام م→→→→وكل ان→→→→→جام م→→→→→∂شود و ت→→→→عهدات ن→→→→اش∂ از اي→→→→ن ق→→→→رارداده→→→→ا  
ب→ه گ→ونه م→ستقيم ب→ر دوش م→وكل ق→رار م→→∂گيرند. ب→را＾ ن→مونه، ه→نگام∂ ك→ه وك→يل م→ال موكل را 
م→∂فروشد، خريدار متعهد به پرداخت ثمن در برابر موكل م∂گردد و ملكيت مبيع از موكل به 
خ→ريدار م→نتقل م→→∂گردد.℮ اگ→ر وك→→يل در اين ميان، خارج از حدود اختيار خود عمل كرده باشد، 
آث→→ار آن دام→→نگير وك→→يل خ→→واه→→د ب→ود و ن→سبت ب→ه م→وكل، ف→ضول∂ م→∂شود. ب→ه ه→مين دلي→ل، ب→→ايد 

۱. ستوده تهران∂، همان، ص. ۳⅛.                                                                   
۲. شهيد＾، مهد＾، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چ. ۳، ⅛۱۳۸، ص. ۱۹. 

۳. كاتوزيان، ناصر، عقود معين، شركت سهام∂ انتشار، ج. ℮، چ. ۱۳۸Ｑ ،Ｑ، ص. ۲⅛۱. 
℮. كاشان∂، سيد محمود، قراردادها＾ ويژه، انتشارات ميزان، چ. اول، ۱۳۸۸، ص. ۲۳۸. 
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م→→→حدوده وك→→→الت وك→→→→يل در ان→→→→جام ع→→→→مل ظ→→→هرنويس∂ وك→→الت∂ م→→شخص ش→→ود ت→→ا در ص→→ورت ب→→روز 
 

اختالف، وكيل بتواند تقصير ناش∂ از اين عمل را به وكيل منتسب نمايد. ۱
ح→دود اخ→تيارات نماينده در اعمال تجارت∂ كه جواز آن را از اصيل دريافت كرده است، به 
اس→→→→→باب م→→→→→ختلف∂ م→→→→→عين م→→→→→→∂شود. در وك→→→→→الت ت→→→→→جار＾، ح→→→→→دود اخ→→→→تيارات ن→→→→→ماينده ت→→→→وسط اص→→→→يل 
م→→→→شخص م→→→→→∂شود. ن→→→→→مايندگ∂ م→→→→زبور م→→→→→مكن است ب→→→→→هطور م→→→→طلق ي→→→→ا ع→→→→ام اع→→→→طا ش→→→→ود. در اي→→→→ن 
ص→ورت، ن→→ماينده م→→جاز است هر عمل∂ را كه صالح بداند در راستا＾ اجرا＾ موضوع نمايندگ∂ 
ان→→→→جام ده→→د. م→→صداق اي→→ن م→→→ورد، ق→→→ائممقام ت→→→جارت∂ است ك→→ه ب→→را＾ ان→→جام ك→→ليه ام→→→ور م→→ربوط ب→→ه 

 
تجارتخانه منتصب است. ۲

اگ→→ر ن→→→مايندگ∂ ت→→جارت∂ ب→→→هصورت ع→→ام و م→→طلق اع→→طا ش→→ود، ن→→→ماينده ف→→قط در ح→→دود اع→→مال 
ت→→جارت∂ م→→جاز ب→→ه ف→→عاليت است. در اي→→ن ص→→ورت، ح→→ق ان→→→جام ح→→قوق م→→دن∂ را ن→→خواه→→د داشت. ۳ 
م→گر اي→ن كه انجام موضوع نمايندگ∂ تجارت∂ مستلزم بهجا آوردن اعمال مدن∂ باشد (اذن در 
ش→→→→→∂ اذن در لوازم آن است). چ→→→→→نانچه ق→→→→→راي→→→→→ن [ ح→→→→→→اليه و م→→→→→قاليه ] داللت ب→→→→→ر وج→→→→→ود اخ→→→→→تيارات→→→→→∂ 
داش→→→ته ب→→→اشد، م→→→→∂توان آنه→→→ا را داخ→→→ل در ق→→→→لمرو ص→→→→الحيت ن→→→→ماينده دان→→→→ست؛ ه→→ر چ→→ند از ظ→→اهر 

موضوع تجارت∂ خارج باشد. ℮  
ن→مايندگ∂ ت→جارت∂ م→مكن است در اع→مال م→عين∂ داده ش→ود. در اي→ن ص→ورت، ن→ماينده فقط 
م→→→→جاز ب→→→→ه ان→→→→جام اع→→→→مال∂ است ك→→→→ه م→→→→وضوع ن→→→→مايندگ∂ ق→→→→رار گ→→→→رفته است. ام→→→→→كان دارد م→→→→وضوع 

۱. م→→→→→→اده ℮۷⅛ ق→→→→→→انون م→→→→→دن∂ در اي→→→→→ن زم→→→→→ينه م→→→→→قرر م→→→→→∂دارد: «م→→→→→وكل ب→→→→→ايد ت→→→→→مام ت→→→→→عهدات→→→→→∂ را ك→→→→→→ه وك→→→→→يل در ح→→→→→دود                                                                    
وك→→→→→الت خ→→→→→ود ك→→→→رده است ان→→→→جام ده→→→→د. در م→→→→ورد آن→→→→چه ك→→→→ه در خ→→→→ارج از ح→→→→دود وك→→→→الت ان→→→→جام داده است، م→→→→وكل 
ه→→يچگونه ت→→عهد＾ ن→→خواه→→د داشت، م→→گر اي→→→ن ك→→ه اع→مال ف→ضول∂ وك→يل را صراحتاҐ ي→ا ض→مناҐ اج→ازه ك→ند.» اع→مال 
ف→→ضول∂ گ→→فتهشده در اي→ن م→اده اگ→ر در ح→دود م→قررات م→اده ⅛۳Ω ق.م. و ب→را＾ دف→ع ض→رر م→وكل ب→اشد درب→اره او 
ن→→افذ است ه→→ر چ→→ند اج→→ازه ن→→شود. (ك→اتوزيان، ن→اصر، ق→انون م→دن∂ در ن→ظم ح→قوق∂ ك→نون∂، ان→تشارات م→يزان، چ. ۱۳، 

 .(℮℮Ω .۱۳۸، ذيل ماده ℮۷⅛، صＱ
۲.  ماده ۳۹Ｑ ق.ت. 

۳.  ب→→نابراي→→ن ن→→ماينده ت→→جارت∂ ح→→ق م→→عامله ب→→ر ام→→وال غ→→يرمنقول اص→→يل را ن→→خواه→→د داشت. ش→→خص ث→الث آگ→اه از 
ن→→→→ماينده ت→→→→جارت∂ ب→→→→ودن ط→→→→رف، ن→→→→م∂بايست ب→→→→ه اط→→→→→الق اخ→→→→تيارات و＾ اع→→→تماد ن→→→مايد ك→→→ه در اي→→→ن ص→→→ورت ق→→→ابل 

حمايت نيست. (حاجيان∂، هاد＾، حقوق نمايندگ∂، انتشارات دانشنگار، چ. اول، ⅛۱۳۸. ص. ۲۱۲). 
℮. مواد ℮⅛⅛ و Ｑ⅛⅛ ق.م. 
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ن→→مايندگ∂ ب→→→هصورت ج→→→زي∂ґ ح→→قيق∂ ب→→اشد. ب→→دين م→→عن∂ ك→→ه ن→→ماينده ف→→قط م→→→جاز ب→→ه ان→→→جام ع→→→مل 
خ→اص∂ در م→ورد م→ال م→عين∂ ب→اشد. ام→ا م→مكن است ب→→هصورت ج→زي∂ґ اض→→اف∂ (ن→سبت ب→ه اع→مال 
ت→→جار＾) ن→→يز ب→اشد، ب→دين ط→ريق ك→ه ت→اجر ف→قط خ→ريد ن→وع م→عين∂ از م→ال∂ را م→وضوع ن→مايندگ∂ 
ق→→رار ده→→د، در اي→→ن ص→→ورت اگ→→ر ن→→ماينده خ→→ارج از م→→وضوع ن→→مايندگ∂ خ→→ود ع→مل∂ ان→جام ده→→د، ب→ه 

 
اصالت محسوب شده و قواعد تجاوز نماينده از حدود اختيارات جار＾ م∂شود. ۱

ن→مايندگ∂ اع→طاي∂ در ام→ر ظ→هرنويس∂ وك→→الت∂ از ن→وع اخ→ير م→∂باشد ك→ه موكل انجام عمل 
م→→عين∂ را از وك→→يل ظ→→→هرنويس∂ درخ→→واست م→→∂كند. ب→→هعبارت دي→→→گر، ب→→راس→→اس م→اده ۳Ｑ ق.آ.د.م. 
ك→ه ب→ه اي→ن م→سئله اش→اره م→∂كند: «وك→الت در دادگ→اهها ش→امل تمام اختيارات راجع به امر دادرس∂ است 
ج→ز آن→چه را ك→ه م→وكل اس→تثنا كرده ي→ا ت→وكيل در آن خالف شرع باشد، لي→كن در ام→ور ذيل بايد اختيارات وكيل 
در وك→→→التنامه ت→→صريح ش→→ود...». اح→→صا＾ وظ→→ايف وك→→يل از ام→→ور ب→→ديه∂ و ه→→→مگام ب→→ا م→→→بان∂ وك→→→الت 
م→→→→→→∂باشد. در ارت→→→→→→باط ب→→→→→→ا ظ→→→→→→هرنويس∂ وك→→→→→→الت∂ اس→→→→→→ناد ت→→→→→جار＾ ن→→→→→يز م→→→→→وكل ب→→→→→ايد وظ→→→→→يفه وك→→→→→→يل را 
ب→هصراحت م→شخص ك→ند ك→ه اي→ن ت→عيينґ وظ→يفه وكيل از جانب موكل، موجب احصا＾ وظايف 

وكيل خواهد شد و محدوده انجام اعمال او را مشخص خواهد كرد. 
م→→→→→→→→اده ۷℮۲ ق.ت. م→→→→→→→→قرر م→→→→→→→→∂دارد ك→→→→→→→→ه دارن→→→→→→→→ده ب→→→→→→→→رات وك→→→→→→→→الت در وص→→→→→→→ول، ح→→→→→→→ق وص→→→→→→→ول و 
لد＾االق→تضاء ح→ق اع→تراض و اق→امه دع→و＾ ب→را＾ وص→ول خ→واه→د داشت. از اي→ن عبارت م∂توان 
ت→→ا ح→→دود＾ ب→→ه اي→→ن ن→→تيجه رس→→يد ك→→ه خ→→ود ق→→انونگذار ت→→ا ح→→دود＾ م→→حدوده وك→→يل را در اي→→ن ام→ر 
م→شخص م→→∂كند. ب→ه ع→بارت دي→گر، وك→الت در وص→ول، وك→→الت در اع→تراض و اقامه دعو＾ برا＾ 
وص→→→→ول ن→→→→يز است م→→→→گر اي→→→→→نكه خ→→→→الف آن ت→→→صريح ش→→→ود ك→→→ه ك→→→وتاه∂ وك→→→يل در ان→→→جام وظ→→→ايف 

 
مزبور موجب مسئوليت او در برابر موكل است. ۲

ق→انونگذار ب→را＾ ظ→هرنويس∂ وكالت∂ شكل خاص∂ را پيشبين∂ نكرده است. فقط در ماده 
۷℮۲ ق.ت.، ق→→يد «وك→→→الت در وص→→ول» را ض→→رور＾ دان→→سته است. ب→→نابراي→ن، ه→ر ع→بارت∂ ح→كايت 

 
از وكالت كند، قابل قبول است و اعتبار وكالت در وصول را مخدوش نم∂كند. ۳

۱. حاجيان∂، همان.                                                                   
۲. دم→→→يرچيل∂، م→→→حمد؛ ح→→→اتم∂، ع→→→ل∂ و ق→→→رائ→→→∂، م→→→حسن، ق→→→انون ت→→→جارت در ن→→ظم ح→→قوق∂ ك→→نون∂، ان→→تشارات م→→يثاق 

 .Ｑ۱۲ .عدالت، چ. ℮، ℮۱۳۸، ذيل ماده ۷℮۲ قانون تجارت، ص
 .۱Ω۱ .۳. اسكين∂، همان، ص



 ۷۳ وكيل در ظهرنويس∂ وكالت∂ 

 

۲. وظايف وكيل: 
آن→→چه ك→→ه م→→اده ۷℮۲ ق.ت. در ارت→باط ب→ا وظ→ايف وك→يل اح→صا ك→رده است، ش→امل س→ه م→ورد 

م∂شود:  
الف) حق اعتراض نكول؛ 
ب) اعتراض عدم تأديه؛ 

ج) اقامه دعو＾ برا＾ وصول وجه سند. 
الب→→→→ته اي→→→→ن وظ→→→→ايف در ص→→→→ورت∂ ام→→→→كان ب→→→→را＾ اق→→→→دام دارد ك→→→ه از وك→→→→يل س→→→لب ن→→→شده ب→→→اشد. ۱ 
وك→→→يل م→→→ذكور ت→→→عهد غ→→→ايت را ن→→→دارد ول∂ م→→→سئول ت→→→أخير و غ→→→فلت در وص→→→ول وج→→→ه ب→→رات است. ۲ 
م→نظور از «...ج→ز در م→وارد＾ ك→ه خالف آن در برات تصريح شده باشد.» اين است كه ممكن 
است ب→رخ∂ از اي→ن اع→مال را م→وكل از وك→→يل درخ→واست ن→كند و در م→→حدوده اختيار اعطاي∂ قرار 
ن→→گيرد م→→ثالҐ ق→يد ش→ده ب→اشد ك→ه وك→يل ح→ق اع→تراض ن→دارد و ف→قط وك→يل در وص→ول است ك→ه در 

 
اين صورت بايد طبق وكالت عمل كند. ۳

۳. موارد خارج از حدود وكالت: 
۱. وكيل حق ظهرنويس∂ ندارد، مگر به عنوان وكالت آن هم با اختيار به وكالت در توكيل. 
۲. ح→→→→→→→ق ط→→→→→→→رح دع→→→→→→و＾ ن→→→→→→دارد. زي→→→→→→را اق→→→→→→امه دع→→→→→→→و＾ در دادگ→→→→→→ستر＾ م→→→→→→ستلزم اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه 

 
شخص، خودش يا توسط وكيل رسم∂ دادگستر＾ با رعايت ساير شرايط، اقدام نمايد.℮

 
Ｑ .۳. حق سازش و اعطا مهلت ندارد، مگر با كسب اجازه يا قيد اختيار مزبور

℮. پايان وكالت: 
وك→→→الت ن→→يز ه→→مانند س→→→اير ع→→قود ي→→ك∂ از ش→→يوهها＾ ت→واف→ق ط→رفين ب→را＾ رس→يدن ب→ه م→قصود 

۱. قسمت اخير ماده ۷℮۲ ق.ت.                                                                   
۲. ج→→→عفر＾ لن→→→گرود＾، م→→→حمد ج→→عفر، م→→→بسوط در ت→→رمينولوژ＾ ح→→قوق، ان→→تشارات گ→→نج دانش، ج. ۳، چ. ℮، ۱۳۸۸، 

 .۲℮⅛Ｑ .ش ۹۱۹۲، ص
۳. عباد＾، همان. 

℮. جعفر＾ لنگرود＾، همان. 
Ｑ. بهرام∂، همان، ص. ۱۲۷. 



℮۷                                                                                     ماهنام↔ كانون / شمار↓ ۱۲۱ 

 

م→ورد ن→ظرشان م→∂باشد ك→ه دارا＾ آث→ار و اح→كام مخصوص به خود م∂باشد. يك∂ از مهمترين 
اي→ن اح→كام ق→رار گ→رفتن وك→الت در دس→ته ع→قود ج→ايز م→∂باشد. ۱ عقود جايز را م∂توان هر زمان 
ك→ه ط→رفين ي→ا ط→رف∂ خواست، فسخ كند. حق فسخ عقد جايز، قابل اسقاط است و [ با اعمال 
ح→→ق ف→→سخ ] م→→→∂توان ع→→قد ج→→ايز را الزامآور س→→اخت۲ ول∂ ق→→ابليت ان→→حالل ع→قد ج→ايز، م→→ربوط ب→ه 
م→→→اهيت اي→→→ن ن→→→وع ع→→→قود م→→∂باشد ك→→ه گ→→اه اي→→ن ج→→واز ان→→حالل، ب→→ا ن→→→ظم ع→→موم∂ ي→→ا اق→→تضا＾ ع→→قد 
ارت→→→→باط دارد؛ مان→→→→ند ج→→→→واز وع→→→→ده ن→→→→كاح.۳ در ظ→→→هرنويس∂ وك→→→الت∂ ن→→→يز وك→→→→يل ه→→→مانند ع→→→قد وك→→→→الت 
م→→دن∂ ك→→ه يｅ ع→→قد ج→→ايز م→→→∂باشد ب→→ه ط→→رق م→شخصشده در ق→انون و ق→رارداد خ→صوص∂ پ→ايان 
م→∂پذيرد. ذك→ر ت→مام∂ اي→ن م→وارد در اين يادداشت، نم∂گنجد و تنها به برخ∂ از اين موارد كه 

بهنظر مهمتر م∂باشد، م∂پردازيم. 
۱ ـ ℮ ـ عزل وكيل: 

ع→→→قد وك→→→الت، ع→→→قد＾ است ج→→→ايز و ه→→→ر زم→→→ان وك→→→يل و م→→→وكل م→→→∂توان→→→د آن را ب→→→ر ه→→م زن→→د و 
ت→عيين م→دت در ع→قد وكالت نيز آن را الزم نم∂گرداند و فقط اثر مدت آن است كه وكالت در 
ت→مام∂ م→دت ج→ايز ب→→اق∂ م→∂باشد و پس از خ→اتمه م→دت، دوره وك→الت منقض∂ م∂شود و عمل 
وك→→→يل ك→→→ه پس از ان→→→قضا واق→→→ع ش→→→ده، ف→→ضول∂ خ→→واه→→د ب→→ود. ق→→انون م→→دن∂، م→→اده ۷۸⅛ را در ت→→→حت 
ع→→→→نوان «در ط→→→→رق م→→→→ختلف ان→→→→قضا＾ وك→→→→→الت» ب→→→→يان ن→→→→موده ك→→→→ه م→→→→نظور از آن ان→→→قضا＾ ان→→→حالل 
وك→→→→→→الت در اث→→→→→ناء م→→→→→→∂باشد و ب→→→→→ه اع→→→→→تبار آن ك→→→→→ه وك→→→→→الت در اث→→→→→ر ان→→→→→حالل خ→→→→→اتمه پ→→→→→يدا م→→→→→→∂نمايد، 

 
قانونگذار آن را «انقضا» ناميده است.℮

ب→→→هموجب م→→→اده ۷۹⅛ ق.م. «م→→→وكل م→→→∂توان→→→د ه→→→ر وقت ب→→→خواه→→→د وك→→→يل را ع→→→زل ك→→→ند...» پس، م→→→وكل 
ن→→→ياز＾ ب→→→ه ت→→→وجيه ك→→→ار خ→→→ود ب→→→را＾ ع→→→زل وك→→يل ن→→دارد و در ب→→ر ه→→م زدن وك→→الت آزاد است. Ｑ ع→→زل 

۱. م→→→→اده ⅛۱۸ ق.م. در اي→→→→ن زم→→→→ينه م→→→→قرر م→→→→→∂دارد: «ع→→→→قد ج→→→→ايز آن است ك→→→ه ه→→→→ر يｅ از ط→→→رفين ب→→→توان→→→د ه→→→ر وق→→→ت∂                                                                   
بخواهد فسخ كند.» 

۲. كاتوزيان، همان، ذيل ماده ⅛۱۸، ص. ۱۹۳. 
۳. همان. 

 .۳۱Ω .امام∂، سيد حسن، حقوق مدن∂، ج.۲، ص .℮
Ｑ. كاتوزيان، ناصر، عقود اذن∂، وثيقه ها＾ دين، ص. ۱۹۸. 



 ۷Ｑ وكيل در ظهرنويس∂ وكالت∂ 

 

وك→يل م→مكن است ب→→هطور ض→من∂ ب→اشد. چ→نانكه ه→→رگاه م→وكل ع→مل∂ را ك→ه مورد وكالت است، 
خ→→ود، ان→→جام ده→→د، ي→ا ع→مل∂ ك→ند ك→ه ب→ا وك→الت م→ناف∂ ب→→اشد، ي→ا وك→→يل دي→گر＾ ب→را＾ ان→جام م→ورد 
وك→→→الت ت→→عيين ك→→ند و م→→علوم ب→→اشد ك→→ه ن→→م∂خواه→→د ه→→ر دو ع→→مل م→→ورد ن→→ظر را ان→→جام ده→د (م→→انند 
ت→→عيين م→→دير ب→→را＾ م→→ؤسسها＾ ك→→ه يｅ م→→دير ب→→يشتر ن→→دارد)، اق→→دام او ب→→→همنزله ع→→زل وك→→يل است، 

 
بهويژه در مورد＾ كه با آگاه∂ از وكالت صورت پذيرد. ۱

ظ→هرنويس∂ ك→ه ب→رات را به عنوان وكالت به ديگر＾ واگذار م∂كند، در هر موقع، م∂تواند 
وك→→يل خ→→ود را م→→عزول ن→→مايد، ي→→ا ح→→ت∂ ب→→دون اي→→نكه ظ→هرنويس∂ ب→ه ع→نوان وك→الت را ب→اطل ك→ند، 
خ→→→→ود ش→→→→خصاҐ وج→→→→ه ب→→→رات م→→→طالبه ك→→→ند ي→→→ا م→→→سئولين ب→→→رات را م→→→ورد ت→→→عقيب ق→→→رار ده→→→د. ول∂ ع→→→زل 
وك→→→يل ب→→→→ايد ب→→→ه اط→→→→الع گ→→→يرند↓ ب→→→رات ب→→→رسد ي→→→ا اي→→→→نكه ظ→→→هرنويس∂ ب→→→ه ع→→→نوان وك→→→→الت در وص→→→ول 
ب→اطل ش→ود و اال چ→نانچه ب→رات→گير م→بلغ ب→رات را در م→قابل اخ→ذ ب→رات ب→ه دارن→ده برات∂ كه برات با 
ظ→→هرنويس∂ ب→→ه ع→نوان وك→الت ب→ه او واگ→→ذار ش→ده است، پ→رداخت ن→مايد، ب→→رئالذم→ه خ→واه→د ب→ود. ۲ 
وك→يل ب→ه محض اينكه عزل شد بايد اقدامات خود را كه در جهت موضوع وكالت انجام داده 
است م→→→→توقف ك→→→→ند و ن→→→→تيجه آن را ب→→→→ه م→→→→وكل اط→→→→الع ده→→→د و ب→→→رات را ب→→→ه ظ→→→هرنويس ت→→→وكيل∂ رد 
ن→مايد. ۳ در م→ورد ب→رات→گير، در ص→→ورت∂ ك→ه ق→بول∂ نوشت، م∂تواند وجه برات را به وكيل تحويل 
ده→د ول∂ اگ→ر پ→يش از پ→رداخت آن، از طرف دارنده اصل∂ به و＾ اطالع داده شود كه وكيل را 
ع→→→زل ك→→→رده است و وج→→→ه را ب→→→ه و＾ ن→→→پردازد ب→→→ايد از پ→→→رداخت خ→→وددار＾ ن→→مايد و اگ→→ر ت→→أديه ك→→رد، 
ق→→→→هراҐ م→→→→سئول خ→→→→واه→→→→د ب→→→→ود. ℮ م→→→→سئوليت وك→→→→→يل در م→→→ورد＾ ك→→→ه م→→→وكل، وك→→→→الت را ف→→→سخ ن→→→موده و 
اس→→ترداد ب→→رات را م→→→طالبه م→→→∂كند و وك→→→يل از دادن آن خ→وددار＾ ن→مايد ن→→يز م→→حرز است ح→ت∂ در 
م→→→→→→وقعيت∂ ك→→→→→→ه وك→→→→→→يل، خ→→→→→→ارج از ح→→→→→دود اخ→→→→→تيار خ→→→→→ود، ع→→→→→مل ك→→→→→رده ب→→→→→→اشد ن→→→→→يز م→→→→→→∂توان ق→→→→→ائل ب→→→→→ه 

 
Ｑ .مسئوليت وكيل بود

                                                                   .۲ΩΩ .۱. كاتوزيان، همان، ص
۲. ستوده تهران∂، همان، ص. ℮⅛. 

 .۲Ω۱ .۳. كاتب∂، همان، ص
℮.  همان. 

 .۲Ω۲ .همان، ص .Ｑ



⅛۷                                                                                     ماهنام↔ كانون / شمار↓ ۱۲۱ 

 

۲ ـ ℮ ـ ورشكستگ∂ وكيل: 
ورش→→→→كستگ∂، ب→→→→ه وض→→→→ع ب→→→→ازرگانґ ع→→→→اجز از اج→→→→را＾ ت→→→→عهدات ب→→→ازرگان∂ گ→→→فته م→→→→∂شود؛ ي→→→عن∂ 
ن→→توان→→د دي→→ون ح→→ال خ→→ود را ب→→دهد. ت→→وقف از دادن دي→→ون، اع→→سار است. م→→→الｄ اي→→ن ت→وقف، داراي→∂ 
ح→→→→اضر است ن→→→→ه م→→→→الهاي∂ ك→→→→ه از دس→→→→→ترس ب→→→→ه دور است؛ ي→→→عن∂ در داراي→→→∂ ح→→→اضر اگ→→→ر ق→→→سمت 
م→→→ثبت داراي→→→∂ ك→→→متر از ق→→→سمت م→→→نف∂ ب→→→اشد ح→→→→الت ورش→→→كستگ∂ ت→→اجر م→→→حقق است. در ت→→→حقق 

 
ورشكستگ∂، صدور حكم اعالم＾ دادگاه۱ بر تحقق وضع ورشكستگ∂ ضرورت دارد. ۲

م→قررات ورش→كستگ∂ از ق→واع→د آم→ره ب→وده و اش→خاص ن→م∂توان→ند ب→ه خاطر حفظ موقعيت و 
ف→رار از م→قررات خ→→ال∂ از انعطاف قانون تجارت و قوانين ماليات∂، به نام ديگر＾ به كار تجارت 
ب→→→→پردازن→→→→د و ع→→→→نوان واق→→→ع∂ خ→→→ود را پ→→→نهان دارن→→→د. و از اي→→→ن ط→→→ريق، از م→→→→قررات ورش→→→كستگ∂ ف→→→رار 
ك→→نند. ۳ ب→→ه ه→→مين ع→→→لت، م→→قررات ورش→كستگ∂ ش→امل وك→يل∂ ك→ه ب→ه ك→ار ت→جارت ن→يز م→→∂پردازد، 

م∂شود. 
Ｑ. مسئوليت وكيل: 

در ظ→→هرنويس∂ وك→→→الت∂، وك→→يل∂ ك→→ه از ج→→انب ظ→→هرنويس ان→→→تخاب م→→→∂شود ب→→ايد ب→→ه اي→ن ام→ر 
ت→→وجه ك→→ند ك→ه م→وضوع وك→الت او ي→ا در ع→قدنامه اع→طا＾ وك→→الت ي→ا در خ→ود ق→انون و ي→ا ب→راس→→اس 
ع→→→→رف م→→→→سلم، م→→→→شخص ش→→→→ده است و ب→→→→ه ه→→→→مين دلي→→→→ل، ب→→→ايد م→→→صلحت م→→→وكل را در درج→→→ه اول 
م→دنظر داش→ته ب→اشد. ط→بق م→اده ۳⅛⅛ ق.م. ك→ه م→→قرر م→→∂دارد: «وك→يل ن→م∂توان→د عمل∂ را كه از حدود 
وك→→→الت او خ→→ارج است ان→→جام ده→→د.» و اي→→ن ام→→ر در ذي→→ل م→→→اده ۷⅛⅛ ق.م. ن→→يز ت→→أكيد ش→→ده ك→→ه وك→→يل 
ب→→→ايد از آن→→→چه م→→→وكل ب→→→الصراح→→→ه ب→→→ه او اخ→→→تيار داده و ي→→→ا ب→→→رحسب ق→→→راي→→→ن و ع→→→رف و ع→→→ادت داخ→→ل 
اخ→→→تيار اوست، ت→→→جاوز ن→→كند. ه→→ر ع→→مل∂ ك→→ه وك→→→يل خ→→ارج از ح→→دود وك→→الت ان→→جام ده→→د ن→→سبت ب→→ه 
م→وكل ف→ضول∂ م→∂باشد و م→وكل م→→∂توان→د آن را قبول و يا رد نمايد و در صورت∂ كه موكل آن 

۱. م→→اده ۱۲℮ ق.ت. در اي→→ن زم→→ينه م→قرر م→∂دارد: «ورش→كستگ∂ ت→اجر ي→ا ش→ركت ت→جارت∂ در ن→تيجه ت→وقف از ت→أديه                                                                   
وج→→→وه∂ ك→→→ه ب→→→ر ع→→→هده او است ح→→→اصل م→→→→∂شود. ح→→كم ورش→→كستگ∂ ت→→اجر＾ را ك→→ه ح→→ينالف→→وت در ح→→ال ت→→وقف 

بوده تا يｅ سال بعد از مرگ او نيز م∂توان صادر نمود.» 
۲. جعفر＾ لنگرود＾، همان، ج. Ｑ، چ. ℮، ۱۳۸۸، ش. ℮⅛℮۱، ص. ۲⅛۳۷. 

۳.  صقر＾، محمد، ورشكستگ∂، شركت سهام∂ انتشار، چ. ۲، ۱۳۸۸، ص. ℮⅛. 
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را ن→→→→→→پذيرد و رد ك→→→→→→ند و از ع→→→→→→→مل وك→→→→→→يل خ→→→→→→سارت∂ ب→→→→→→ه ش→→→→→→→خص ث→→→→→→→الث وارد آي→→→→→→د، وك→→→→→→يل، م→→→→→سئول 
خ→→→سارات وارده از آن، ب→→ه م→→وكل خ→→واه→→د ب→→ود. ه→→مچنين وق→→ت∂ ش→→خص ث→→الث را آگ→→اه ب→→ه ح→→قيقت 
۲ وك→يل  ґام→→ر ن→→نموده، م→→سئول خ→→سارات وارده ب→→ه او ن→→يز م→→→∂باشد. ۱ در ص→→ورت∂ ك→→ه در اث→→ر ت→→قصير
در ام→→ر وك→→→الت، خ→→سارت∂ ب→→ه م→→وكل وارد ش→→ود ك→→ه ع→→رفاҐ وك→→→يل م→سبب آن م→حسوب گ→ردد، وك→→يل 
ط→→→→→→→بق م→→→→→→→اده ⅛⅛⅛ ق.م. م→→→→→→→سئول آن است. زي→→→→→→→را وك→→→→→→→→يل ن→→→→→→→سبت ب→→→→→→→ه م→→→→→→→وكل در اي→→→→→→→ن ام→→→→→→ر م→→→→→→→انند  
اش→→خاص ث→→→الث است و ط→→بق م→قررات م→ربوط ب→ه ت→سبيب ض→امن م→→∂باشد و اج→ازه در ان→→جام ام→ر 
وك→→الت، رف→ع م→سئوليت از او نم∂كند. بنابراين هرگاه وكيل تكاليف∂ را كه بايد انجام دهد بهجا 
ن→ياورد و يا از حدود اذن و متعارف تجاوز كند، ضامن خسارات وارده بر موكل خواهد بود. بايد 
ب→ه اي→ن ن→كته ن→→يز ت→وجه ك→رد ك→ه اگ→ر وكيل، در انجام امر وكالت، تقصير ننموده باشد و با وجود 
اي→→ن ام→→→ر، خ→→سارات→→∂ م→توجه م→وكل گ→ردد وك→يل م→سئول آن ن→خواه→د ب→ود، زي→را ع→مل∂ را ك→ه وك→يل 
ان→→→→جام داده در ح→→→دود اخ→→→تيار＾ ب→→→وده است ك→→ه از م→→وكل داش→→ته؛ م→→انند آن است ك→→ه م→→وكل خ→→ود 
ان→→→جام داده ب→→اشد. ب→→نابراي→→ن م→→وكل م→→سئوليت خ→ود را ت→حمل م→→∂نمايد. زي→را وك→يل س→→بب اي→ن ام→ر 

شناخته نم∂شود. ۳و ℮  
وك→→يل در ظ→هرنويس∂ وك→الت∂ م→وظف است ك→ه س→ند ت→→جار＾ را ب→ه ب→رات→گير ارائ→ه ده→د و اگ→ر 
ن→كول ك→رد، اع→تراضنامه برا＾ و＾ بفرستد و به مواعد مقرر برا＾ اعتراض و تكليف خود برا＾ 
م→راج→عه ب→ه ظ→هرنويسها و ص→ادركننده ت→وجه ك→ند و اگ→ر وج→ه س→ند ت→جار＾ را ي→ك∂ از مسئوالن 
پ→رداخت ك→رد، نسبت به دريافت آن اقدام كند و چون مالكيت∂ نسبت به وجه ندارد بايد آن را 
در اخ→→→تيار م→→→→الｅ ق→→→رار ده→→→د. Ｑ ع→→→دم ان→→→→جام ه→→→ر ك→→→دام از اي→→→ن م→→→وارد ب→→→اعث م→→→→∂شود ك→→→ه وك→→→→يل در 
م→→قابل م→→وكل، م→→سئول ش→→ناخته ش→→ود و م→→وكل م→→∂توان→→د ب→→ا اث→→بات ت→→قصيرґ وك→→→يل، او را م→→وظف ب→ه 

                                                                   .۳Ω℮ .۱.  امام∂، همان، ص
۲. تقصير چنانچه كه در ماده ۹Ｑ۳ ق.م. م∂گويد اعم از تعد＾ و تفريط است. 

۳. همان. 
℮. ب→→→→را＾ م→→→→طالعه ب→→→→يشتر راج→→→→ع ب→→→→ه م→→→→سئوليت وك→→→يل ر.∑.: ق→→→هرمان∂، ن→→→صراهللا، م→→→سئوليت م→→→دن∂ وك→→→يل دادگ→→→ستر＾، 

انتشارات نسل نيكان، چ. ۲، ℮۱۳۸، ص. ۸Ｑ به بعد. 
Ｑ. كاتب∂، همان. 
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ج→بران خ→سارت وارده ب→ه خ→ود ي→ا ب→ه ش→خص ث→→الث كند. در صورت طرح دعوا، وكيل بايد موكل 
را در ج→→ريان ام→→ور ب→→گذارد و ن→→سبت ب→→ه ن→→تيجه دادرس→→∂، ه→→ر چ→→ه س→→ريعتر، آن را ب→ه م→وكل اب→→الغ 
ك→→→→ند. از ه→→→→مه م→→→همتر، ام→→→ر دادرس→→→∂ در م→→→وارد＾ ج→→→ايگاه ب→→→سيار ح→→→ساس∂ است. ب→→→→هعنوان م→→→ثال، 
م→→→∂توان گ→→→فت ك→→→ه ج→→→لسه اول دادرس→→→∂ از ح→→→ساسيت ب→→→االي∂ ب→→رخوردار است ب→→→هطور＾ ك→→ه اگ→→ر 
خ→→→→→واه→→→→→ان، ج→→→→→لسه اول دادرس→→→→→∂ را از دست ب→→→→→دهد ب→→→→→ه اح→→→→تمال ق→→→→→و＾ ب→→→→سيار＾ از ح→→→→قوق∂ را ك→→→→ه 
م→∂توانست براساس آن خود را محق اعالم كند، از بينم∂رود. بسيار＾ از اين موارد را قانون 
م→→→→→→شخص ك→→→→→→رده است ك→→→→→→ه در ص→→→→→→ورت ع→→→→→دم ان→→→→→جام وظ→→→→→يفه از ج→→→→→→انب وك→→→→→يل، م→→→→→سئول ش→→→→→ناخته 
م→∂شود و ب→سيار＾ دي→گر از اي→ن م→وارد را م→∂توان در قرارداد خصوص∂ كه طرفين يا براساس عقد 

وكالت يا براساس ماده ۱Ω ق.م. با يكديگر منعقد م∂كنند، مسئوليت وكيل را مشخص كرد. 
در ظهرنويس∂ وكالت∂، مسئوليت، تنها محدود به وكيل نم∂شود بلكه اشخاص ثالث نيز 
در م→→→→قابل وك→→→يل ي→→→ا م→→→وكل، ب→→→عضاҐ م→→→سئول ه→→→ستند. ب→→→ه ع→→→نوان م→→→ثال، اگ→→→ر ب→→→رات→→→گير ك→→→ه ب→→→رات ب→→→ه 
رؤيت او م→→→∂رسد، ق→بول∂ ن→وشت م→→∂توان→د وج→ه ب→رات را ب→ه وك→يل ت→حويل ده→د. اگ→ر در اي→ن اث→→نا، 
خ→→بر ع→→زل وك→→يل ب→→ه ب→→رات→→گير ب→→رسد و ب→→ا وج→→ود اي→→ن، او م→→بلغ ب→→رات را ب→ه وك→يل ع→زلشده ت→حويل 

 
دهد، قهراҐ در برابر موكل مسئول است. ۱

ظ→هرنويس پس از ت→فويض وك→→الت، مالكيت برات را كماكان برا＾ خود حفظ م∂نمايد. به 
ات→→→→→كا＾ وك→→→→→الت در وص→→→→→ول، وك→→→→→يل ح→→→→→ق دارد ب→→→→ه ن→→→→→مايندگ∂ از ظ→→→→هرنويس ب→→→→را＾ اس→→→→تيفا＾ ت→→→→→مام 
ح→قوق ناش∂ از برات اقدام كند. ۲ بنابر اين وكيل حق ندارد از قسمت∂ از وجه برات صرفنظر 
ك→→→→رده ي→→→→ا ب→→→ا ب→→→دهكار ص→→→→لح ك→→→ند و ي→→→ا ب→→→ه اس→→→تناد م→→→اده ⅛۷℮ ق.ت. در ق→→→رارداد ارف→→→→اق∂ ورش→→→كسته 
ش→→ركت ك→→ند. ب→→ا اي→→ن ك→→ه ب→→دهكار در ص→→ورت م→راج→عه وك→يل ب→را＾ وص→ول م→بلغ ب→رات م→∂توان→د ب→ه 
اي→رادات خ→ود عليه ظهرنويس استناد كند ول∂ نم∂تواند به استناد ايرادات شخص∂ عليه وكيل 

۱. همان.                                                                   
۲. اي→→ن ح→→قوق ش→→امل: م→→راج→→عه ب→→→ه ب→→دهكار ب→→را＾ ق→→بول و ي→→ا ت→→أديه وج→→ه ب→→رات، اع→→تراض ن→→كول ي→→ا اع→تراض ع→دم 
ت→→→أديه ب→→→ه م→→→نظور ام→→→كان م→→راج→→عه ب→→→ه ظ→→هرنويسان ي→→ا ض→→امن ب→→رات، اق→→امه دع→→و＾، درخ→→واست ص→→دور ق→→رار ت→→أمين 
ام→→→وال ب→→→دهكار، م→→→طالبه وج→→→ه ب→→→رات در ص→→→ورت گ→→مشدن س→→ند ب→→ا رع→→ايت م→→قررات م→→ندرج در م→→واد ۱⅛۲ ق.ت. و 

مواد ذيل آن م∂باشد. 
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از پ→→رداخت وج→→ه ب→→رات اس→→تنكاف ك→→ند. ه→→→مچنين ظ→→هرنويس ب→→ا ت→→فويض وك→→→الت ح→→ق دارد، وج→→ه 
ب→رات را ش→خصاҐ وص→ول ك→ند و اگ→ر وك→→يل ورش→كست شود م∂تواند الشه براتها＾ مورد وكالت 
را ك→→ه ب→→ين ام→وال ورش→كسته، م→وجود است، ت→صاحب ك→ند، ح→ت∂ اگ→ر وج→وه وصولشده ب→ا ام→ارت 
و ق→→راي→→ن خ→→→ارج∂ از س→→اير ام→→وال ورش→→كسته، م→شخص و ارت→باط آن ب→ا ب→رات م→ورد وك→→الت، م→سلم 
ب→→→اشد، ظ→→→هر ن→→→ويس م→→→جاز است وج→→→وه م→→→زبور را ب→→→ه خ→→→ود اخ→→→تصاص ده→→→د. ۱ ذك→→→ر م→→→وارد دي→→گر از 
م→→→→→→→→سئوليت ب→→→→→→→→ستگ∂ ب→→→→→→→→ه ق→→→→→→→→رارداد ب→→→→→→→ين وك→→→→→→→يل و م→→→→→→→وكل دارد ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→راس→→→→→→→اس آن م→→→→→→→→∂توان ان→→→→→→→واع 

مسئوليتها＾ هر كدام را احراز كرد. 
نتيجه: 

وك→→يل در ظ→→هرنويس∂ وك→→الت∂ م→→سئوليت دارد ك→→ه م→→وضوع وك→→الت را ك→ه در ق→→رارداد م→كتوب 
ف→→∂مابين ط→→رفين (وك→→يل و م→→وكل) آم→→ده است، ب→→ه ان→→→جام ب→→رساند. ق→→رارداد م→→وجود م→→يان وك→يل و 
م→→→→→وكل، ح→→→→→دود اخ→→→→→تيارات وك→→→→→يل را م→→→→→شخص م→→→→→∂كند. ب→→→→ه ع→→→→بارت دي→→→→→گر، ع→→→→→مل خ→→→→ارج از ح→→→→دود 
اخ→→→تيارات وك→→→→يل م→→→وجب م→→→سئوليت م→→→∂شود و ب→→→ايد از ع→→→هده خ→→→سارت واردآم→→ده، ب→→رآيد. وك→→يل ب→→ا 
ان→→→→→→→→→→→جام م→→→→→→→→→→وردوكالت (اع→→→→→→→→→→تراض ت→→→→→→→→→أديه، اع→→→→→→→→→تراض ن→→→→→→→→→كول و...) وك→→→→→→→→→التش پ→→→→→→→→→ايان م→→→→→→→→→∂پذيرد ام→→→→→→→→→ا 
ورش→→→كستگ∂ وك→→→يل و ع→→→زل وك→→→→يل ن→→→يز م→→∂توان→→د از ط→→رق دي→→→گر＾ ب→→اشد ك→→ه ب→→ه راب→→طه ق→→رارداد＾ 

ميان وكيل و موكل پايان م∂دهد.  
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