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 بسن اهلل الرمحي الرحين
ذِيَي آهٌَُىا أَوْفُىا ِبالْعُقُىدِ 

 ُأحِلَّتْ  ۚ  يَا أَيُّهَا الَّ
عَامِ  بَهِيوَةُ  لَكُن

 هُحِلِّي غَْيرَ  عَلَْيكُنْ  يُتْلَى   هَا إِّلَّ  اْْلًَْ
دِ 
 يُرِيدُ  َها يَحُْكنُ  اللَّهَ  إِىَّ  ۚ   حُرُم   وَأًَتُنْ  الصَّيْ

 صدق اهلل العظين 
 1ادلائدة: اآلية سورة 
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 االىداء
إذا كان االىداء يعبر ولو بجزء من الوفاء فاإلىداء الى من بلغ الرسالة وادى 

 األمانة... ونصح االمة... الى نبي الرحمة ونور العالمين

 سيدنا محمد صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم.

اء بدون انتظار...الى الى من كللو اهلل بالهيبة والوقار... الى من علمني العط
 من احمل اسمو بكل افتخار...

 والدي العزيز.

الى مالكي في الحياة...الى معنى الحب والى معنى الحنان والتفاني...الى 
بسمة الحياة وسر الوجود الى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم 

 جراحي الى اغلى االحبة...

 امي الحبيبة

 ن دون استثناء.الى كل األصدقاء واالحباب م

 الى اساتذتي الكرام وكل رفقاء الدراسة
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 شكر وتقدير

التوجو بجزيل الشكر واالمتنان الى كل من ساعدنا من قريب او بعيد 

على انجاز ىذا العمل. وفي تذليل الصعوبات التي واجهتني في كتابة 

ىذا البحث. فواجب علينا شكرىم فال بد اواًل ان أتقدم بالشكر الى 

حسام عبد اللطيف محي( كما أتقدم بجزيل الشكر  مالغالي )م. مشرفي

الى من كان لهما الفضل في ايصالي الى ىذا المستوى امي وابي 

 العزيزين.

كما ال يفوتني ان أتقدم بخالص الشكر والعرفان الى كل من كان لي 

 عوناً وسندًا إلتمام ىذا البحث.
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 المقدمة

تعترب الوكالة اذل جانب البيع األصل واالساس جلميع العقود، فإذا كان األول سببًا لتطوير النشاطات القانونية، 
فالثاين يسمح يف نقل الثروات وتداوذلا وتطوير النشاطات االقتصادية فبفضل الوكالة يستطيع الشخص ان يربم 

 حكماً بواسطة شلثل الوكيل عنو. حضرو قد التصرفات القانونية دون ان يضطر اذل احلضور فعلياً ألن
ىذا وان ابرم أي عقد من العقود كذلك عقد الوكالة مدار حبثنا يستلزم اذل وجود الًتاضي عند اطرافو إذ أن 

 الًتاضي ىو الركن األول للعقد الذي جيب توافره وبدونو ال انعقاد للعقد.
 ألنومح لإلنسان ان يكون حاضرًا يف اكثر من مكان، وتبدو أمهية البحث يف ىذا ادلوضوع ىو ان الوكالة تس

يف عدة جهات ويف آن واحد. كما تسمح للشخص ان يربم بواسطة غريه ديكن ان يكون شلثاًل  وكالئوبواسطة 
 ماال يستطيع ان يربمو بنفسو من التصرفات.

ىذه الصعوبات يف قلة ادلصادر  والبد اإلشارة ىنا اذل ابرز الصعوبات اليت واجهتنا إلسبام ىذا البحث حيث تكمن
اليت حصلنا عليها وكذلك ازدواج ىذه ادلصادر اليت استقى منها ادلشرع العراقي احكام قانونو ادلدين وبني القوانني 

 ادلدنية العربية.

وتبعاً لذلك قمنا بتقسيم ىذا البحث اذل ثالث مباحث حيث خصصنا ادلبحث األول منو اذل ماىية عقد الوكالة، 
عن سبيز عقد يف ادلطلب األول منو اذل مفهوم عقد الوكالة وخصائصو، ويف ادلطلب الثاين منو تكلمنا  طرقناتحيث 

الوكالة عن غريه من العقود. اما يف ادلبحث الثاين فقد تكلمنا عن اإلرادة يف عقد الوكالة حيث خصصنا ادلطلب 
 التعبري عن اإلرادة.األول منو اذل وجود اإلرادة ويف ادلطلب الثاين تكلمنا عن 

 واخرياً يف ادلبحث الثالث تكلمنا عن االثار الناذبة عن الًتاضي يف عقد الوكالة.
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 المبحث األول

 ماىية عقد الوكالة

يعترب عقد الوكالة من العقود اذلامة اليت كانت وال زالت سبثل أمهية واسعة يف مكان العقود اليت يربمها الناس بشكل 
يومي كلما اقتضت احلاجة اليها، فالوكالة تقضي بأحقية تصرف شخص مكان شخص اخر تصرفًا قانونيًا يف 

وىو ما يشري وبشكل واضح اذل خصوصية ىذا طاق اخلروج زبطي ىذا الننطاق معلوم، ال جيوز لألخري )الوكيل( 
 العقد وامهيتو يف حياة الناس.

ولألمهية ادلتقدمة، فقد اثري السؤال عن مدى استقاللية ىذا العقد وخصائصو وما إذا كان بتداخل مفهومو مع 
 عقود أخرى.

 عقد البيع واالجيار وادلقاولة وعقد العمل وعقد الوديعة.
قسمنا ىذا ادلبحث اذل مطلبني نتكلم يف األول عن مفهوم عقد الوكالة وخصائصو ويف ولألسباب ادلتقدمة، 

 ادلبحث الثاين عن سبيز عقد الوكالة عن غريه من العقود.

 

 المطلب األول

 مفهوم عقد الوكالة وخصائصو

وقد تكررت مشتقات الوكالة يف القرآن  .(1)التفويضالوكالة لغة: بالفتح والكسر لو معان كثرية، منها احلفظ و 
. أي اكتف بو أنو يتوذل امرك... وردبا (2)الكرمي والسنة النبوية ادلشرفة كثريًا حيث قال تعاذل ))وكفى باهلل وكياًل((

 فسر الوكيل بالكفيل، ولكن الكفيل اعم.

لو شلا يقبل النيابة اذل غريه شخص مالو فع تفويض فيو  يتم  اما اصطالحاً: فلو عدة تعريفات نذكر منها عقد
 ليفعلو يف حياتو.

( منو )الوكالة باهنا عقد يقيم بو شخص غريه مقام نفسو يف 927اما القانون ادلدين العراقي عرفو يف نص ادلادة )
 .(3)تصرف جائز معلوم(

                                                           
1
 .273، ص13العرب البن منظور، اجلزء لسان  ((

(
2
 (.8سورة النساء اآلية ) (

3
 ( من القانون ادلدين العراقي.927ادلادة ) ((
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 ومن ىذا التعريف خنلص ان عقد الوكالة يتميز خبصائص عديدة منها:

عقود الًتاضي. أي انو ينعقد دبجرد االجياب والقبول وال يشًتط البرامو أي عقد الوكالة يف األصل من  .1
شكلية خاصة. إال اذا كان زللو تصرفًا شكليًا مثال على ذلك. فيما اذا كان زللو العقد ادلتعلق بعقار 

لغريه  سمة بشكلية خاصة يف حال توكيل الواىب قمينصب على اذلية فيجب عند ذاك ان تكون الوكالة 
 يف ان الوكالة متسمة بشكلية خاصة يف حال توكيل الواىب لغريه يف ان يهب.

على فرض التربع وديكن ان يكون يف كقاعدة عامة األصل يف الوكالة اهنا تنعقد تربعاً. ينعقد عقد الوكالة   .2
ضمناً. ىذا أحوال معينة من عقود ادلعاوضة، وذلك يف حالة إذا ما اتفق الطرفان على االجر صراحة او 

 االمر خالف ما يدور االن يف اآلونة األخرية اذ تنعقد الوكالة مأجورة مقابل العمل الذي يقوم بو الوكيل.
ان عقد الوكالة يرتب التزامات يف ذمة طرفيو، سواء كان بأجرة او  عقد الوكالة من العقود ادللزمة للجانبني. .3

د ما انفقو الوكيل يف سبيل تنفيذ الوكالة، وتعويضو عن ما تربعاً، اذ ان ادلوكل يلتزم يف صبيع األحوال بر 
 أصابو من ضرر.

عقد الوكالة من العقود القائمة على االعتبار الشخصي. فادلوكل ادخل يف اعتباره شخصية الوكيل دلا  .4
 يتصف بو الوكيل من امانة وثقة تدفع ادلوكل اذل ابرام عقد الوكالة معو.

ادلوكل بأن ينوب عنو شخصًا ال تتوفر فيو ىذه الصفات ىذا من ناحية، ومن  ويف كثري من األحيان ال يرضى
خل يف اعتباره شخصية ادلوكل. السيما وان عقد الوكالة ىو يف األصل تربعاً دناحية أخرى فإن الوكيل كذلك قد ا

بالقيام خبدمة ألي  االمر الذي بدل كل الداللة على الشخصية ادلوكل يف نظر الوكيل من أمهية إذ ال يرضى الوكيل
 شخص.

عقد الوكالة عقد غري الزم. حيث جيوز كقاعدة عامة للموكل ان يعزل الوكيل وللوكيل ان يعزل نفسو  .5
 وذلك قبل إسبام التصرف القانوين زلل الوكالة بل وحىت قبل البدء فيو.

وىذه اخلاصية لعقد الوكالة توصلنا اذل نتيجة مقامها ان عقد الوكالة ليس عقداً مؤبداً، وذلك ضباية للموكل الذي 
 الوكالة ومدى الصالحيات اليت دينحها للوكيل يف التصرف بأموالو.قد ال يعي خطورة 

بو الوكيل إال ان ىذا عقد الوكالة من العقود الواردة على العمل. حيث يكون زلل الوكالة عماًل يقوم  .6
 .(1)العمل ذو طبيعة خاصة، اذ يشًتط فيو ان يكون تصرفاً قانونياً ال عماًل مادياً 

 

                                                           

 وما بعدىا . 21، ص  2111( االستاذ رعد عداي حسني ، الوكالة  ادلدنية  الغري قابلة للعزل ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 1)
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كما يف حالة قيام الوكيل ببيع مال منقول عائد دلوكلو. وادلقصود بالتصرف القانوين ىو التصرف الذي يكون زلل 
عقد الوكالة األصلي، وذلك ألنو يف بعض األحيان يقوم الوكيل بتصرفات مادية، من اجل تنفيذ العمل ادلوكل اليو،  

احلالة عليو ان يسعى للمدين وأن يقوم ببعض التصرفات كما يف حالة اذا وكل الوكيل بقبض الدين فإنو يف ىذه 
ذات الصيغة ادلادية لقبض الدين ففي ىذه احلالة ديكن اعتبار زلل الوكالة األصلي ىو القيام بقبض الدين وىو 

ل الوكالة للقول بغري وصف زلتصرف قانوين ال عماًل مادياً. وال يعتد بالتصرفات ادلادية اليت بذلت يف سبيل تنفيذ 
 .(1)الوكالة األصلي

 

 المطلب الثاني
 تميز عقد الوكالة عن غيره من العقود

قد خيتلط عقد الوكالة مع غريه من العقود شلا يقتضي وضع معايري للتميز بينهما وتطبيق االحكام الصحيحة على 
عقود وسوف نعرف ذلك العالقة العقدية القائمة بني الطرفني. وىذا االمر يقتضي سبيز عقد الوكالة عن غريه من ال

 بالتتابع:

 الفرع األول
 عقد الوكالة وعقد البيع

الوكالة عقد ينصب على كما ذكرنا على عمل. اما البيع فينصب على نقل ادللكية او حق عيين، ومع ذلك قد 
بضاعو تثور الصعوبة عند التميز بني عقد البيع وبني ما يدعى بـ)عقد التوزيع( الذي دبوجبو يتسلم احد الطرفني 

البضاعة او منتجها على ان يكون لو احلق يف ان يرد للمالك او ادلنتج  ة لبيعها بثمن معني يؤدي اذل صاحبمعين
العقد بينهما بيع ام وكالة؟ يذىب الرأي الراجح اذل ان العربة ىنا تكون ما تبقى من البضاعة دون بيع، فهل يعترب 

التعاقد ومالبساتو ان نية الطرفني متجهة اذل ان ينقل ادلالك حقو  بقصد الطرفني ادلتعاقدين. فإذا تبني من ظروف
اذل ادلتعاقد االخر حبيث يصبح األخري مالك حقيقيًا ذلذا احلق فالعقد بيع واال فهو عقد وكالة. ولقاضي ادلوضوع 

 .(2)واحملكمة سلطة تقديرية يف ىذا الصدد وال خيضع يف ذلك اذل رقابة زلكمة التميز

 

 

                                                           
1
 بعدىا. وما 21، صمصدر سابق األستاذ رعد عداي حسني،  ((

2
 .21، ص2112، بريوت، سنهوري وجز يف العقود ادلسماة، مكتبة الد. صاحب عبيد الفتالوي واخرون، ادل ((
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 ثانيالفرع ال
 عقد الوكالة وعقد االيجار

الوكالة عقد دبقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوين حلساب ادلوكل فالوكيل يعمل حلساب موكلو وزلل الوكالة 
 ىو عمل قانوين.

س بني الوكالة واالجيار ومع اما االجيار فادلستأجر ال يعمل حلساب ادلؤجر وزللو عمل مادي، ولذلك فلما يثور اللب
ادلتصور حدوث ذلك اذا انفقت مالك العقار مثاًل مع احد األشخاص على ان يؤجر عقاره ويسمح  ذلك ضمن

لو التأجري من الباطن وذلك لقاء نصيب من األجرة اليت سيحصل عليها ىذا ادلستأجر األصلي من ادلستأجرين 
 .(1)من الباطن

اساسًا على نية األطراف يف ىذا االتفاق، فقد تكشف والواقع ان ربديد طبيعة ىذا االتفاق امنا جيب ان تعتمد 
ان يكون الطرف الثاين وكياًل عن ادلالك وزلل الوكالة ىنا ىو التصرف القانوين  ىذه النية على ان ادلتعاقدين ارادا

بإجيار أمالك الطرف األول للغري وقبض األجرة من ادلستأجرين وتسليمها للموكل يف ذلك نظري ان حيصل الوكيل 
على نسبة معينة من األجرة ادلتحصلة وال يهم بعد ذلك ان تكون عقود االجيار قد ابرمت مباشرة بني الوكيل وبني 
ادلستأجرين. حيث ال يهم ذلك الن ىذه العقود قد سبت حلساب الطرف األول وىو ادلوكل واذا اعتربه مثل ىذا 

اصليني وليس من الباطن ولذلك يقوم العالقة بينهم  االتفاق وكالو فأن ادلستأجرين من الوكيل يعتربون مستأجرين
وبني ادلالك مباشرة كما جيوز لكل من ادلوكل والوكيل الرجوع عن الوكالة. وتنتهي ىذا الوكالة دبوت احد 

 ادلتعاقدين.
مع اطراف العقد تقاسم األجرة  الباطناالتفاق بني ادلؤجر وادلستأجر من وقد قضت زلكمة االستئناف بأنو ))

بعد موافقة ادلالك على ىذه األجرة امنا ىو يف الواقع عقد وكالة اكثر منو اذل عقد االجيار وعلى ذلك ينفسخ و 
 دبوت الوكيل((.

كما قضت يف حكم اخر ))بأن االتفاق ادلوصوف بأنو عقد اجيار دون اجرة زلددة والذي خولو ادلستأجر ان 
اليت يدفعا ادلستأجر من الباطن وشرط ان يتقاسم ىذه األجرة   يأجر من الباطن بشرط ان يوافق ادلؤجر على األجرة

ا األصلي ال يكون اال عقد وكالة عامة بإرادة مستًته ربت اسم عقد االجيار وينتهي ىذكل من ادلؤجر وادلستأجر 
صائص اىر ألنو دل يقع عليو االختيار ولإلرادة أال نطرأ دبا توافر عليو من خالعقد دبوت ادلستأجر األصلي الظ

 االجتهاد والكفاية الشخصية((.

                                                           
1
 .42-41، ص1999د. رمضان أبو السعود، العقود ادلسماة عقد االجيار واالحكام العامة، دار ادلطبوعات اجلامعية،  ((
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وقد تكشف نية ادلتعاقدين على اهنما قد ارادا عقد اجيار ال وكالة خاصة إذا اشًتط يف االتفاق حصول ادلؤجر 
على األجرة سواء مت االجيار من الباطن او دل يتم فالوكيل ال يلتزم بأجره االعيان اليت وكل اليو يف تأجريىا إذا دل 

 ذا التصرف القانوي الذي وكل يف ابرامو.يقم بابرام ى
وال يؤثر يف كون ىذا االتفاق اجيار كون ادلؤجر قد اشًتط على ادلستأجر ان يؤجر من الباطن بأجرة زلددة وبان 
حيصل منو على نسبة معينة من ىذه األجرة. فهذه ليست بالقرينة القاطعة على ان العقد قد اصبح وكالة ال 

 .(1)اجيار
 

 الثالثالفرع 
 عقد الوكالة وعقد المقاولة

رغم كثري ىي الفروق بني عقد الوكالة وعقد ادلقاولة إال ان العقدين قد يتداخالن احياناً وتصعب التفرقة بينهما يف 
بعض احلاالت ومن امثلة ذلك العقود ادلربمة مع طبيب او مهندس او زلامي، حيث يذىب االذباه احلديث يف 

الذي تستطيع دبوجبو معرفة ما إذا كان العقد عقد مقاولة او انو عقد وكالة يكمن يف ان عقد  فرنسا اذل ان ادلعيار
الوكالة يرد على التصرفات القانونية دون ادلادية. بينما يرد عقد ادلقاومة على التصرفات ادلادية دون التصرفات 

 القانونية.
ضمن قامة بالتصرفات ادلادية والتصرفات قيام بو يتادلوكل اذل ادلتقاعد للوإذا حصل يف حالة معينة ان العمل 

القانونية فأنو يلتزم تطبيق االحكام اليت قررىا ادلشرع لعقد الوكالة على التصرفات القانونية فمثاًل يتوذل ادلهندس 
ادلًتتبة  القيام بتصرفات قانونية كقيامو بتسليم العمل نيابة عن رب العمل عند اصلاز ادلقاولة مث دفع أجور ادلقاول

بذمة رب العمل وذلك نيابة عن ىذا األخري حيث تسري على ىذه التصرفات احكام الوكالة ألهنا تصرفات 
قانونية، كما يقوم ادلهندس بتصرفات مادية فتسري على تلك االعمال احكام عقد ادلقاولة، كقيامو بوضع 

قاولة واحكام عقد الوكالة اذل تعارض تلك التصاميم ويشرف على تنفيذ العمل. وإذا أدى تطبيق احكام عقد ادل
 االحكام فيما بينها فيلتزم عندىا البحث عن العامل األساس يف الرابطة التعاقدية.

فإذا كان عقد الوكالة فتطبق احكام ىذا العقد، والعكس صحيح بالنسبة لعقد ادلقاولة. ويصدق نفس ادلعيار 
أصحاب ادلهن. ولكن ىذا ادلعيار ادلتقدم ال يصدق تطبيقو يف  بالنسبة للمحامي واألستاذ والطبيب وغريمها من

 القانون ادلدين العراقي.
وذلك ألنو ادلشرع دل جيعل عقد الوكالة مقتصر على التصرفات القانونية وإمنا يصح ان يرد على التصرفات 

معيار اخر يكمن يف ان  ( القانون ادلدين العراقي. ومن ىنا يقًتح البعض من الشراح927واالعمال ادلادية )م. 

                                                           
1
 .42سابق، ص د. رمضان أبو سعود، مصدر ((
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العمل الصادر من الطبيب او ادلهندس او احملامي إذا كان نيابة عن ادلتعاقد االخر فأن العقد يكون وكالة سواء  
كان التصرف قانونياً او مادياً. فإذا اقام صاحب ادلهنة احلرة باالعمال دلصلحة الطرف االخر ودون نيابو منو فانو 

 .(1)ضعة الحكام عقد الوكالةعالقتو التعاقدية تكون خا
 

 الفرع الرابع
 تميز عقد الوكالة وعقد العمل

تتفق الوكالة مع عقد العمل يف ان كاًل منهما زللو القيام بعمل معني، إال اهنا زبتلف عنو يف ان زللها تصرف 
دائما ربت اشراف قانوين ال عمل مادي. وشلا دييز الوكالة عن عقد العمل ايضًا ان العامل يف عقد العمل يعمل 

رب العمل وتوجيهو، فعالقتو بو ىي عالقة التابع بادلتبوع، اما الوكيل فال يعمل حتمًا ربت اشراف ادلوكل فليس 
من الضروري ان تقوم بينهما عالقة التبعية، وللتميز بني العقدين نفس النتائج اليت تًتتب على التميز بني عقد 

 الوكالة وعقد ادلقاولة.
يف عقد العمل وعدم ضرورتو يف عقد الوكالة، وعدم نيابة العامل عن رب العمل ونيابو ورة االجر حيث تظهر ضر 

الوكيل عن ادلوكل ان كان يعمل بإمسو، وعدم انتهاء عقد العمل دبوت صاحب العمل وانتهاء الوكالة دبوت ادلوكل 
 مل وعدم لزوم عقد الوكالة.ان كان كل من العقدين ينتهي دبوت العامل او موت الوكيل، ولزم عقد الع

وكثرياً ما خيتلط عقد الوكالة بعقد العمل، فيعهد السيد اذل اخلادم القيام بادلشًتيات ادلنزلية من طعام وشراب وغري 
ذلك، ويعهد صاحب العمارة اذل البواب قبض األجرة من السكان يف مثل ىذه األحوال تسري يف األصل احكام 

ذاتو احكام عقد الوكالة فيما يتعلق بالتصرفات القانونية اليت يقوم هبا ىؤالء  عقد العمل، وتسري يف الوقت
 ادلستخدمني.

 
 الفرع الخامس

 عقد الوكالة وعقد الوديعة
قيام ادلودع عنده حبفظ ادلال ادلودع ورده اذل اردة على العمل، حيث ان مقصوده الوديعة كالوكالة من العقود الو 
ض دينًا لو او حاز سندات للموكل  يد الوكيل مال للموكل كما لو قبان يصل اذلمالكو عيناً. وغالبًا ما حيصل 

الوكيل دل حيتاج اليها يف تنفيذ وكالتو. يف ىذه األحوال ال تكون ىناك وديعة مقًتنة بالوكالة، ألنو مايف بري 
حلفظو كما ىو االمر يف الوديعة، بل تسلمو لتنفيذ الوكالة، وان كان ادلال ادلقبوض بيد الوكيل يف حكم يستلمو 

 الوديعة حيث إذا ىلك بدون تعد وال تقصري منو فال ضمان عليو.
                                                           

1
 .372-371، ص1997د. جعفر الفضلي، الوجيز يف العقود ادلدنية )البيع، االجيار ادلقاولة(، مكتبة دار الثقافة، عمان،  ((
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ووكلو يف الوقت ذاتو بأن تدفع  فظوومع ذلك فقد تقًتن الوديعة بالوكالة، كما إذا اودع شخص مااًل عند اخر حل
ىذا ادلال بعد مدة معينة لدائن لو يستويف منو حقو تكون يف ىذه احلالة اما عقد حراسة، احلراسة ليس إال وديعة 

 .(1)مقًتنة بتوكيل احلارس يف إدارة ادلال ادلوضوع ربت احلراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 ومابعدىا. 127، ص2119، عمان، 1د. عدنان إبراىيم السرحان، العقود ادلسماة، دار الثقافة، ط ((
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 المبحث الثاني
 اإلرادة في عقد الوكالة

عقد الوكالة مدار حبثنا يستلزم اذل وجود الًتاضي عند اطرافو إذا ان الًتاضي ان ابرام أي عقد من العقود كذلك 
 ىو الركن األول للعقد الذي جيب توافره وبدونو ال انعقاد للعقد.

ولو وجود الًتاضي جيب ان تكون ىناك إرادة لدى كل من العاقدين تكون زلل اعتبار قانوناً وجيب ان يتم التعبري 
 ان اإلرادة مسألة كامنة يف النفس فالتعبري ىو الذي يولدىا يف العادل اخلارجي. عن ىذه اإلرادة. إذا

وألمهية اإلرادة يف عقد الوكالة فقد قسمنا حبثنا اذل مطلبني حيث تكلمنا يف ادلطلب األول عن وجود اإلرادة 
 وخصصنا ادلطلب الثاين اذل التعبري عن اإلرادة.

 
 
 

 المطلب األول
 وجود اإلرادة

الًتاضي جيب ان تكون ىنالك إرادة لدى ادلتعاقد ولكن ليست أي إرادة إمنا ىي تلك اإلرادة اليت يعتد هبا لصحة 
القانون بإرادة اجملنون ألنو عدمي اإلرادة كذلك ادلعتوه والصغري غري ادلميز وادلكره او الذي يكون ربت تأثري ادلسكر 

 .(1)قي عند كالمو عن عقد الوكالةاو التنومي وىذا ما نص عليو القانون ادلدين العرا
يكفي لوجود العقد فأنو ال يكفي لصحتو. بل جيب لكي يعترب العقد صحيحًا ان  ىذا وإذا كان وجود الًتاضي

يكون صادر من شخصني يستمتعان باألىلية الالزمة للعقد وكذلك ان تكون ىذه االىلية سليمة وخالية من 
يف الفرع األول االىلية اليت يعتد هبا القانون ويف الفرع الثاين عن عوارض  . ولذلك سنبحثتنشو هبا العوارض اليت 

 االىلية.
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .99، ص6، ط2115لاللتزامات، دار الثقافة، عمان، د. ارلد زلمد منصور، النظرية العامة  ((
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 الفرع األول
 االىلية التي يعتد بها القانون

 للكالم عن االىلية اليت يعتد هبا القانون البد من حبث ىذه االىلية بالنسبة لكل من ادلوكل والوكيل وكما يلي:
 اواًل: أىلية ادلوكل

( من القانون ادلدين العراقي على ما يأيت )يشًتط لصحة الوكالة ان يكون ادلوكل شلن ديلك 1/قد931نصت ادلادة )
التصرف بنفسو فيما وكل بو. فال يصح توكيل رلنون وال صيب غري شليز مطلقًا وال توكيل صيب شليز بتصرف ضار 

ينفعو بال اذن وليو، وبالتصرف الدائر بني النفع والضرر ضرراً زلضاً ولو اذن بو الورل ويصح توكيلو بالتصرف الذي 
 .(1)توكيلو موقوفاً على اذن وليو( ينعقد ان كان مأذوناً لو بالتجارة، فإن كان زلجوراً 

اما ادلشرع ادلصري دل يورد أي نص يف التقنني ادلدين يتناول أىلية ادلوكل ومن مث فيجب اعمال القواعد العامة يف 
 ىذا الصدد.

( من القانون ادلدين العراقي نستنتج انو جيب ان تكون ىناك أىلية يف ادلوكل فال 931ومن خالل نص ادلادة )
 يصح توكيل اجملنون او عدمي التميز لصغر السن.

والعربة يف توافر االىلية يف ادلوكل ىي بوقت الوكالة وايضًا بالوقت الذي يباشر فيو الوكيل العقد. فلو ان ادلوكل دل 
ن اىاًل ذلذا العقد وقت إعطاء التوكيل دل تصح الوكالة، وال تصح ايضًا إذا كان ادلوكل اىاًل وقت التوكيل وغري يك

 اىل وقت مباشرة العقد.
وإذا دل يكن ادلوكل اىاًل الن يؤدي التصرف القانوين زلل الوكالة كانت الوكالة باطلة فال تضفي على الوكيل صفة 

لغري تنفيذًا للوكالة كان العقد باطاًل حىت لو كان الوكيل حسن النية وحىت لو كان الغري النيابة. فإذا تعاقد مع ا
 الذي تعاقد معو حسن النية ودل يكن ىناك زلل لتطبيق قواعد الوكالة الظاىرة.

انت ادلوكل غري انصراف أثر التعاقد الوكيل اليو. كما لو ك ت أخرى يف جانبىذا إذا كانت الوكالة تتضمن التزاما
 .(2)الوكالة مأجورة والتزم ادلوكل بدفع اجر للوكيل. فإنو جيب ان يكون ادلوكل ايضاً اىاًل لعقد ىذه االلتزامات

نستخلص شلا تقدم ان أىلية ادلوكل تتوقف على موضوع التوكيل وترتبط بو، حبيث جيب ان يتمتع ادلوكل باألىلية 
العمل الذي يقوم بو الوكيل بإسم ادلوكل جيري مفعولو فيما ينفع  ادلطلوبة إلجراء العمل موضوع الوكالة وذلك ألنو

 ادلوكل وما يضره كما لو كان ادلوكل نفسو قد اجراه.
 ثانياً: أىلية الوكيل

                                                           
1
 ( من القانون ادلدين العراقي.1/قد931نص ادلادة ) ((

2
، منشورات احلليب احلقوقية، 7د. عبد الرزاق اضبد الشهوري، الوسيط يف شرح القانون ادلدين، العقود الواردة على العمل، ج ((

 وما بعدىا. 413، ص3، ط2111بريوت، 
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يشًتط ان يكون الوكيل عاقاًل شليزاً. وال يشًتط ان ن القانون ادلدين العراقي بأن ))( م2/قد931تنص ادلادة )
 .(1)ن الصيب ادلميز وكيالً وان دل يكن مأذون((يكون بالغاً فيصح ان يكو 

 اما ادلشرع ادلدين ادلصري ايضاً دل يورد نصاً يتعلق بأىليو الوكيل ومن مث يلزم اعمال القواعد العامة يف ىذا الشأن.
ومن خالل ىذا النص نستخلص انو إذا كانت أىلية التصرف القانوين زلل الوكالة جيب ان تتوافر يف ادلوكل، فإنو 
ال جيب توافرىا يف الوكيل ألنو أثر ىذا التصرف ال ينصرف اليو ىو بل ينصرف اذل ادلوكل، ىذا إذا كان الوكيل 

 بيع منزل لشخص تتوافر فيو أىلية التصرف. عليو يف القاصر احملجور يعمل بإسم ادلوكل. فيصح توكيل 
ىذا وقد قضى بأنو جيوز توكيل القاصر يف تصرف ال اىلية لو فيو، إذ يكفي ان يكون الوكيل شليزًا مادام يعمل 

يعرب عن  ألنوتصدر منو إرادة مستقلة،  ألنوبإسم موكلو ال بإمسو الشخصي ولكن الوكيل جيب ان يكون اىاًل 
 رادة ادلوكل وفقاً للقواعد ادلقررة يف نظرية النيابة فيجب إذن ان يكون شليزاً ولو كان قاصراً.ارادتو ىو ال عن إ

وإذا كان الوكيل قاصرًا او ناقص االىلية، جاز لو وحده ابطال عقد الوكالة. فإذا دل يطلب االبطال وتعاقد مع 
ان يستطيع ىذا األخري وال الغري الذي تعاقد  الغري تنفيذًا للوكالة، كان تعاقده صحيحًا ونفذ يف حق ادلوكل، دون

 معو الوكيل ان يتمسك بأبطال عقد الوكالة.
ان عقد الوكالة إذا كان قاباًل لألبطال، فإمنا يكون ىذا يف العالقة فيما بني ادلوكل والوكيل فليس للغري الذي ذلك 

ذاتو دلصلحة الوكيل ال دلصلحة ادلوكل فليس تعاقد مع الوكيل ان يبطل العقد، والقابلية لألبطال تقررت يف الوقت 
 للموكل ان يطلب ابطال الوكالة.

وإذا طلب الوكيل ابطال الوكالة وابطلت، فإن نيابتو ادلستمدة من الوكالة تبطل وإذا كان عقد تعاقد مع الغري، جاز 
 لتمسك هبذه الوكالة.ذلذا ان يتمسك بالوكالة على اعتبار اهنا وكالة ظاىرة ويف احلدود اليت جيوز فيها ا

قد انعدمت بعد ابطال وإذا دل يكن قد تعاقد مع الغري، فال جيوز لو ان يتعاقد بصفتو نائبًا إذ ان ىذه الصفة 
 الوكالة ولكنو إذا تعاقد مع ذلك وتوافرت شروط الوكالة الظاىرة جاز للغري ان يتسمك هبا.

الوكالة، جيوز للموكل ان يرجع عن الوكيل بدعوى االثراء بال  ويف العالقة ما بني الوكيل وادلوكل، إذا ابطل الوكيل
سبب، كما جيوز ان يرجع عليو بادلسئولية التقصريية، ويتحقق ذلك بوجو خاص إذا كان يف يد الوكيل مال للموكل 

 .(2)وبدده
 
 
 

                                                           
1
 ( من القانون ادلدين العراقي.2/قد931ادلادة )نص  ((

2
 بعدىا. وما 415د. عبد الرزاق اضبد الشهوري، مصدر سابق، ص ((
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 الفرع الثاني
 عوارض االىلية

االعتبار الشخصي فإذا ما أصابو احد اطراف العقد كما ذكرنا سابقاً بأن عقد الوكالة من العقود اليت تكون على 
ادلوكل او الوكيل فأن العقد يقع باطل او قابل لالبطال حسب ما إذا   لدىعارض من العوارض اليت سبنع االىلية 
 كان ادلوكل عدمي االىلية او ناقصها.

بالتميز عند الشخص وتأثريىا وعوارض االىلية ىي اجلنون والعتو والغفلة والسفة. وىي كالسن من حيث ارتباطها 
 وسنبني بإجياز كل عارض ونبني حكمة إذا ما أصابو احد اطراف العقد:بالتارل يف اىليتو 

ادلطبق عدمي االىلية ألنو فاقد  واجملنوناجملنون: ىو من فقد عقلو وانعدم سبيزه فال يعتد بأقوالو وافعالو.  .1
اما اجملنون غري ادلطبق و وتكون صبيع تصرفاتو باطلة. التميز فهو يف حكم الصغري غري ادلميز زلجوز لذات

 فتصرفاتو يف حال افاقتو كتصرفات العاقل. وبناء على ذلك إذا كان ادلوكل رلنوناً كانت الوكالة باطلة.
ادلعتوه: ىو من ضعفت قواه العقلية فكان قليل الفهم سلتلط الكالم فاسد التدبري ولكنو ال يضرب وال  .2

يشتم كما يفعل اجملنون يف الغالب. وادلعتوه زلجور لذاتو ولكنو يف حكم الصغري ادلميز والعربة يف العتو 
الشيخوخة او ضعف الذاكرة او  بضعيف القوى العقلية احلقيقي فال يعترب منها ضعف البنية او الشلل او

عدم اخلربة يف احلساب. وبناء على ذلك إذا كان ادلوكل معتوىًا كانت الوكالة باطلة وكأن دل تكن وليس 
حق  النللوكيل او للغري ادلتعاقد مع ىذا الوكيل ان حيتج ببطالن الوكالة بوجو ادلوكل فاقد االىلية. 

 االىلية او من ينوب عنو.االحتجاج هبذا البطالن زلصور يورل فاقد 
السفيو: ىو الذي يبذر أموالو فيما ال مصلحة لو فيو وعلى غري مقتضى العقل والشرع ولو كان ذلك يف  .3

ورل السفيو احملكمة او وصيها فقط. وليس  ولكنسبيل اخلري، وتصرفات السفيو كتصرفات الصغري ادلميز 
 .(1)ألبيو وجده ووصيها حق الوالية عليو

وىو الذي ال يهتدي عادة اذل التصرفات الراحبة وال دييزىا عن التصرفات اخلاسرة فيعني يف  ذو الغفلة: .4
 .(2)ادلعامالت لسذاجتو وسالمة نيتو. وذو الغفلة حكمو حكم السفيو

فإذا ما طرأ أي عارض من ىذه العوارض ادلذكورة انفًا على أىلية ادلوكل او الوكيل كأن حجر على أي منهما 
 او العتو او السفو انتهت الوكالة. بسبب اجلنون

 

                                                           
1
، 2115ة الشهوري، بريوت، ، مكتب1د. عبد اجمليد احلكيم واخرون، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون ادلدين العراقي، ج ((

 .2115، 72، ص1ط
2
 .72احلكيم واخرون، مصدر سابق، صد. عبد اجمليد  ((
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 المطلب الثاني

 التعبير عن االرادة

 .صدر منو ارادة يعتد هبا القانون. فمعدوم االرادة ال تتوجد ىناك ارادة لدى ادلتعاقدين جيب لقيام عقد الوكالة ان

ومن انعدمت ارادتو  ،من فقد الوعي لسكر او مرضجنون و  اولصغر يف السن  التميز كما ىو احلال فيمن فقد
 .ادلغناطيسي بالتقومي  اإلحياء ثريأربت ت

دلوكل والوكيل وان التعبري عن االرادة او الًتاضي يف عقد الوكالة يكون بتوافق االجياب والقبول فيتم الًتاضي بني ا
ه ان كان ىناك جر الذي يتقاضاالقانوين الذي سوف يتواله الوكيل واال قر طعلى عناصر وطبيعة وماىية العقد والت

 .عد العامة يف نظرية العقدك خاضعا للقوااجر. ويكون كل ذل
ومع ذلك يتصرف اليو  الوكيل اصالً  اء منضدر ر يص بل يصح اال ،ىذا وجيوز التعبري عن االرادة صراحة او ضمنياً 

فانو جيب ان يسبق التصرف القانوين  . وسواء كان رضاء ادلوكل صرحيا او ضمنياً عقد الوكيلثر التصرف الذي أ
اء رب العمل اقرار للعمل وكان رض فضالةلو دل تكن بصدد وكالة بل  فان كان الحقاً  ،الذي يعقده الوكيل

ان يقوم قبل  فعلياً  لى الوكالة تراضياً اال اذا تراضى ادلوكل والوكيل ع نكون بصدد وكالو . وىذا يعين اننا الالفضورل
 ةسبيل الوكال علىلو حول دائن لشخص حقو . ىذا ويلزم الًتاضي على ماىية العقد. فلقانوينالوكيل بالتصرف ا

. دل تكن ىناك وكالو وال حوالة ودل يكن حق اي بيع للحق خوالو اقد على انو ىذا الشخص التعقبل . ة قبضيف
 .(1)الًتاضي على ماىية العقد مىناك تعاقد اصال لعد

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
     .بعدىاوما  391د. عبد الرزاق اضبد السنهوري، مصدر سابق ،ص ((
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 المبحث الثالث

 ةاالثار القانونية للتراضي في عقد الوكال

دين ادلوكل بني ادلتعاق، اثار فيًتتب على ذلك نوعان من االثارتصرف قانوين يعقده الوكيل مع الغري عقد الوكالة 
 أخرى.سبة اذل الغري الذي تعاقد مع الوكيل من جهة نبال والوكيل من جهة واثار

تقتضي منا حبث ىذه االثار يف عالقة ادلوكل بالوكيل يف ادلطلب االول مث يف عالقة  ةللذلك فان دراسة اثار الوكا
 .ري دلطلب الثاينغادلتعاقدين بالت

 المطلب االول

 اثار الوكالة في عالقة الموكل بالوكيل

سو يف الفرعني سندر  ذا ماالوكيل وىهبا العقد يف ذمة كل من ادلوكل و ثار الوكالة ىنا االلتزامات اليت يًتتب آيقصد ب
 ني:التال

 الفرع االول
 التزامات الوكيل

 :كالة يف ذمة الوكيل التزامني مهايًتتب عقد الو 
 .بتنفيذ الوكالة لالتزام الوكي أواًل:

جيب على الوكيل تنفيذ ادلهمة ادلعهودة اليو يف حدود السلطات ادلمنوحة لو وىو يتمتع بقدر مهم من امكانية 
لذلك فهو يعرض نفسو للمسائلة ان قام بتصرف ، فعل ما بوسعو لتحقيق مصلحة موكلةبان يادلبادرة اليت تلزمو 

نفيذ الوكالة يف حدودىا ظروف احلال فعليو اذن االلتزام بت واقتضتودل يقم بتصرف يف زللو  اوليس يف زللو 
ال من ناحية طريقة التنفيذ . فعليو ان ال خيرج عن ىذه احلدود وال من جهة مدى سعة الوكالة وموضوعها و ادلرسومة

. لكن ادلوكل يستطيع تنفيذ شخص معني فليس لو ان يبيعو لغريهفان وكلو ادلوكل لبيع منزل ل ،اليت حددىا ادلوكل
 .(1)وكلو موكل ببيع داره بثمن معني جاز لو بيعو بثمن اعلى إذال ضفألوكالة بشروط ا

 .واشًتاه بثمن اقل صح عمل الوكيل شراء منزل معني وعني لو الثمنبذا وكلو إو 

                                                           
 ، وما بعدىا . 357، ص 2ط ة، منشورات زين احلقوقية،القانون ادلدين العقود ادلسما ،د. اسعد دياب ((1
 



21 
 

وبشروط معينة ان  استثناءوان كان جيوز لو ، لتزام حبدود الوكالة ادلرسومةاال الوكيل دائماً على وعلى كل حال فان 
 .جياوز ىذه احلدود

ففي الوكالة  قيداً بعناية وان جيون التنفيذ م ةينفذ الوكال. فعليو ان يف تنفيذ الوكالة ةوكذللك االلتزام بالعناية الواجب
على الوكيل ان يعني بتنفيذ الوكالة عناية االب الصاحل اي بالقدر الواجب من العناية اليت اعتادىا يف  ،ةأجور غري ادل

 .و ىو معيار شخصيد خطئيلرجل العادي وادلعيار ىنا يف ربداعمالو اخلاصة دون ان يتجاوز عناية ا
ري للمحافظة عليها بل وصول البضاعة وعدم ازباذ اي تدادلوك وعلى ذلك فالوكيل مسؤول يف حال عدم اعالم

ذا كانت إاما  ،التزام الوكيل يف تنفيذ الوكالةنو دل يبذل العناية الكافية لكن جيب التشديد يف تفسري لتلفها أل ياً فتال
عتاد وادلعيار ىنا اذ جيب ان تكون عناية الوكيل عناية الرجل ادل ،ىليةاالجر او معقودة دلصلحة قاصر او فاقد أب

 .معيار موضوعي
عن  والتزام الوكيل ىنا ىو التزام يبذل عناية وليس التزام بتحقيق غاية وعلى كل حال فان الوكيل يعترب مسؤوال

عفائو من ادلسئولية يف لى افاق عتجر وال جيوز االأجورة او بدون أسواء كانت الوكالة م ،ئو اجلسيماو خط ةخداع
 .(1)ةىذه احلال

 .افاة ادلوكل بادلعلومات الضروريةالتزام الوكيل دبو  :ثانياً 
كل اثناء تنفيذ والمراء ان ذلك يستوجب اال يقطع الوكيل صلتو بادلو  ،غري قصريوقتا ق تنفيذ الوكالة قد يستغر 

 .امة اليت يتخذىا لتنفيذ الوكالةعلى اخلطوات اذل ،ذلك ذا طلب منو ادلوكلإ وا ،وان يطلعو من تلقاء نفسو، الوكالة
ضرورة  رأىذا إويضف يف استطاعتو توجيو الوكيل  ول على خطوات تنفيذ عقد الوكالةأب حيث يقف ادلوكل اوالً 

 . للتوجيو
حىت  ،زاء ىذا الصلحإيطلع ادلوكل على سري ادلفاوضات  وجب عليو ان ،يف صلح موكالً  فاذا كان الوكيل مثالً 

فيمنعو من فقد يرى اهنا تضحية كبرية ال يرضاىا يستطيع ادلوكل ان يدرك ما يعتزم الوكيل تضحيتو إلسبام الصلح، 
  .(2)الشروط هادلضي يف الصلح وفق ىذ

 

 

 
                                                           

1
 .وما بعدىا 363، صمصدر سابق، دياب د. اسعد ((

، 171، ص 1ط،القاىرة، دار النهضة العربية، عقد الوكالة يف تشريع ادلصري والعريب وادلقارن، الفتاح الشهاويد. قدوري عبد  ((2
  .بعدىا وما ، 2116
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 الفرع الثاني

 التزامات الموكل
 :على عاتق ادلوكل تتمثل فيما يلي التزامات أعقد الوكالة ينش

 .األجرةدفع : اوالً 
ون الروماين والقوانني اليت االصل يف الوكالة اهنا عمل من اعمال التربع وىي طبيعة قد الزمت الوكالة يف القان

 يستحق اجراً  وعلى ذلك فان الوكيل ال اإلسالمي،لعقد يف الفقو ت احكامها منو كما اهنا قد الزمت ىذا اداستم
 او ضمنياً  وىذا االتفاق جيوز ان يكون صرحياً ، الف ذلكذا وجد اتفاق على خإن قيامو بالعمل زلل الوكالة اال ع
من الوكالة اجملانية وال تعترب  انتشاراً  أكثرجورة يف عصرنا ىي أباتو من قبل الوكيل والوكالة ادليف احلالتني يقع اثو 
 :لوكالة رلانية يف االحوال االتيةا

كالطبيب واحملامي ووكيل   عليها وكالتو ةادلعقودذا كان الوكيل يقوم دبقتضى مهنتو او صفتو باخلدمات إأ.    
 .عمالاأل

 .او الصرييف او ادلمثل التجاري ةعمولار االعمال التجارية كالوكيل بالذا كانت الوكالة بني ذبإ ب.

 .ةدة عليها الوكالو ذا كان العرف يقتضي بدفع اجر عن االعمال ادلعقج. إ

لك يرجع اذل امهية مقداره فاذا اختلفا على تعينو توذل القاضي ذىذا وقد يتفق الطرفان على االجر دون ربديد 
  .عرفاذل اليرجع  امن جهد كم يوضيقت العمل وما

لقضاء سلطة تقدير ويعود ل أىذا اخلط بنسبة تكبو الوكيل يف تنفيذ الوكالة ار  أكما جيوز زبفيض االجر نتيجة خط
 .(1)ىذا التخفيض

 .عن الضررلتزام الموكل بالتعويض ا: ثانياً 
ني حىت تتحقق طعمال الوكالة وجيب توفري شر أيل عما حلقو من ضرر بسبب قيامو بعلى ادلوكل تعويض الوك

 .بب يف الضرر مرجعو تنفيذ الوكالةمسئولية ادلوكل عما اصابو الوكيل من ضرر اوال كون الس
السبب اي ان يكون تنفيذ الوكالة ىو  معتاداً  اي ان يكون الضرر الالحق بالوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً 

 .(2)وكالةبالتارل بالسبب الذي قد يتحقق يف مناسبة تنفيذ ال عتدادلباشر يف الضرر وال ي

                                                           
1
   .374ص، مصدر سابق، د. اسعد دياب ((

2
   .وما بعدىا 374ص، مصدر سابق، د. اسعد دياب ((
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 .: انعدام خطا الوكيلثالثاً 
يف جانب  أذا انعدم قيام شبة خطإعن الضرر الذي يصيب الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة اال  ال يكون ادلوكل مسئوالً 

ادلوكل عما اصاب  دبسؤولية ذا قضت إادلدين ادلصري " ( من القانون11وفد قضت بذلك صراحة ادلادة ). الوكيل
قبل  جعلو مسئوالً  أاو ارتكب خط ،يف تنفيذ الوكالة أمنو". فان ارتكب الوكيل خط أمن ضرر دون خط الوكيل

عن تعويضو للضرر الذي حلق بو من  والً فان ادلوكل ال يكون مسئ ،سلالفة حكم عليو فيها بالغرامة الغري او ارتكب
 الغرامة. م الصادر ضده بالتعويض اواناء احلك

ادلوكل  أسواء حدث الضرر للوكيل خبط فان ادلوكل يكون مسئوالً  أ،ذا انعدم ارتكاب الوكيل لثمة خطإوعلى ذلك  
فيقوم الشرط ، منو أعتاد يكون خطوكالة عن السلوك ادلىذا وخروج الوكيل يف تنفيذ ال. الغري او بقوة قاىرة أاو خبط

 .(1)فال يكون ادلوكل مسئوالً ، يف جانب الوكيل أمسئولية ادلوكل وىو عدم ثبوت خط الثاين من شروط ربقق

  .الضمانات التي تكفل اداء التزامات الموكل رابعاً:
ن أنو شأاموال ادلوكل ش فريجع على .اليت نص عليها القانون العام الضماناتللوكيل الرجوع على ادلوكل بكافة 

 .بعقارات ادلوكل ختصاصاً اخذ ألو حكم واجب التنفيذ كان لو ان يواذا صدر  ،سائر الدائنني
 .فعات ادلدنية والتجاريةالو ان ينفذ على صبيع اموال ادلوكل بالطرق اليت قدرىا قانون ادلر  ويضاف اذل ذلك ان

او على ادلال الذي يكون يف يده  ،خاص للوكيل على مال موكلو متيازر شبة ار وجيدر االشارة ىنا ان ادلشرع دل يق
لو من ترميم  مبالغ يف حفظ منقول للموكل او فيما يلزم  للموكل ولكن اذا كانت الوكالة تقتضي ان يصرف الوكيل

 .(2)دلصريلتقنني ادلدين اامن  (1141حكام ادلادة )أل جر الوكيل حق امتياز على ادلنقول وفقاً كان ذلذه ادلبالغ وأل
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 .وما بعدىا 214ص ، مصدر سابق ،د. قدوري عبد الفتاح الشهاوي ((
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 .وما بعدىا 217ص ، نفسو مصدر  ،د. قدوري عبد الفتاح الشهاوي ((
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 المطلب الثاني

 أثار الوكالة بالنسبة الى الغير

من جهة وعالقة  ل مع الغريوكوذلذا سوف نبحث عالقة ادل .ا ىو الغري الذي تعامل مع الوكيلادلقصود بالغري ىن
 يف فرعني: الوكيل مع الغري

 

 الفرع األول
 عالقة الوكيل مع الغير

كان شخص النائب ال شخص ،  _اذا مت العقد بطريق النيابة1)) ادلصري بأن( من القانون 114ادة )تقضي ادل
خلاصة او افًتاض العلم هبا او يف اثر العلم ببعض الظروف ا الرادة ل ىو زلل االعتبار عند النظر يف عيوب اياألص
ان  لموكليس للف ،لتعليمات معينة صدرت لو من موكلو ويتصرف وفقاً  ذا كان النائب وكيالً إ_ومع ذلك 2. حتماً 

 .(1)كان من ادلفًتض حتماً ان يعلمها((  او ،يعلمها ىو يتمسك جبهل النائب لظروف كان
 ومن مث جيب ان يكون اىالً  ،لوكن ارادتو ىو ال على إرادة ادلفالتصرف الذي يعقده الوكيل مع الغري ينشأ ع 

وعلى ذلك جيب  ،ليصرف اذل األصنوامنا يصرف اليو نال يثر ىذا التصرف للتصرف الذي يعقده مع الغري الن ا
إرادة الوكيل إرادة خالية من  ىذا األخري ىو من تتوافر فيو أىلية ىذا التصرف، كما جيب ان تكون كونيان 

العيوب واال كان العقد الذي يربمو مع الغري قابل لإلبطال حىت لو كانت إرادة ادلوكل دل يشبها أي عيب من ىذه 
  ر منو إرادة.تصدالن  جيب ان يكون الوكيل اىالً العيوب وبصفة عامة 

صرف اذل نبل يو، يربمو الوكيل اذل شخص صرف اثر التصرف الذيني تقضي باالوىكذا صلد ان احكام النيابة 
 قابالً  او سم ادلوكل باطالً إبمع الغري  هصرف الذي عقدتاذا كان ال ئوالً شخص ادلوكل وال يكون الوكيل مس

ء بسبب فاذا وىف الغري مبالغ للوكيل جاز ابطال ىذا الوفا .وذلك طادلا دل يثبت يف جانبو خطأ شخصي ،لإلبطال
على ادلوكل  دعوى البطالن او االبطال على الوكيل وامنا ترفع ترفع  من مث الو  .سؤوالً ودل يكن الوكيل م لوكافالس ادل

                                                                                                 .(2)ً  اذا وكل يف ذلك توكيال خاصاادلوكل االاالبطال دلصلحة او  نال يرفع الوكيل دعوى البطال كما

 

 
                                                           

1
 .                                                  من القانون ادلدين ادلصري (114) نص ادلادة ((

2
 وما بعدىا.                          233ص ، مصدر سابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي ((
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 الفرع الثاني

 عالقة الموكل بالغير

يف حكمو و يف رف اثر ىذا التصرف اذل األصيل نصا ،يتجاوزىا ل يف حدود وكالتو دون ان وكياذا تصرف ال
فإذا كان الوكيل موكاًل بشراء مال معني  ،وكل والغري الذي تعاقد مع الغريحقوقو و نشأت عنو عالقة مباشرة بني ادل

وثبت للموكل احلق يف الرجوع مباشرة على البائع جبميع  ،قلت ملكية ىذا ادلال اذل ادلوكلانتوابرم العقد مع الغري، 
عقد كالتزام البائع بتسليم ادلبيع وبضمان التعرض واالستحقاق وضمان العيوب االلتزامات الناشئة عن ىذا ال

 اخلفية.  
 ،كحقو يف الثمن  دقوق اليت نشأت لو من ىذا التعاقوكذلك يثبت للبائع ان يرجع مباشرة على ادلوكل جبميع احل

صرف ويعترب تادلوكل هبذا الىت يستطيع التزام ويقع على الغري عبء اثبات ان الوكيل قد تصرف حبدود الوكالة ح
 صدر من الوكيل ذا اثبت ذلك كان ماإف ،ى ادلوكل بوجود الوكالة وحبدودىاسند الوكالة ادلقدم من الوكيل حجة عل

 . حجة على ادلوكل يف مواجهة الغري
اذا و  ،الذي يصدر على الوكيل بصفتو ىذهوينفذ عليو احلكم  ،الصادر من الوكيل االقراردلوكل فيسري يف حق ا

ع الوكيل التقادم بعمل ذا قطإو  ،ورقو الضد تكون حجة على ادلوكل نإف ،صورياً  ابرم الوكيل يف حدود وكالتو عقداً 
 من حاصاًل اعترب الوفاء  ،وىف الوكيل دين ادلوكل نيابة عنو ، وإذامن ادلوكل اً اعترب ىذا العمل صادر  ،صادر منو

 .دلوكل ال من الوكيلا
ذا تواطأ الوكيل مع الغري لإلضرار حبقوق إف ،دلوكل عن حد الغش واخلطأ اجلسيمنيابة الوكيل عن ا تقفولكن 

او ، الوكيل مع الغري على ىذا الوجو ن التصرف الذي يعقدهإف ،يف تنفيذ الوكلة اً ادلوكل او ارتكب خطأ جسيم
 .(1)ذل ادلوكلثر اأصرف ناالجراء الذي يتخذه ال ي

 

 

 

 

                                                           
 وما بعدىا. 198د. عدنان إبراىيم السرحان، مصدر سابق ، ص  ((1
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 الخاتمة
 يف عقد الوكالة توصلنا اذل النتائج التالية: ضيخالل حبثنا عن الًتامن 

 النتائجاوال: 

ه بار ان عقد الوكالة من العقود اليت تقوم على االعتبار الشخصي حيث ان الوكيل ادخل يف اعت -1
 ه شخصية الوكيل.بار شخصية ادلوكل وكذلك ادلوكل ادخل يف اعت

الًتاخي أي انو ال يشًتط النعقاده شكلية معينة اذ ينعقد دبجرد كما ان عقد الوكالة يعترب من عقود  -2
 ديكن ان تكون من عقود ادلعاوضة.و  ،بول. وكذلك اهنا من عقود التربعتطابق االجياب والق

كما يتميز عقد الوكالة عن غريه من العقود الواردة على العمل مثل عقد االجيار وادلقاولة والعمل....  -3
 اخل.

ن ىذه اون ىناك إرادة لدى ادلتعاقدين و ي يف عقد الوكالة الحظنا انو البد ان تكضاوفيما خيص الًت  -4
 ذا اذبهت اذل احداث األثر القانوين ادلتمثل يف ابرام عقد الوكالة.إها اال دياإلرادة ال يعت

 ادلوكل والوكيل اما فيما خيصمن وفيما خيص االىلية رأينا ال بد ان تكون ىناك أىلية بالنسبة لكل  -5
. اما ما خيص أىلية الوكيل حيث جملنون او عدمي التميز لصغر السنأىلية ادلوكل فال يصح توكيل ا

ا . وكذلك ان تكون أىلية كل منهميشًتط فيو ان يكون بالغاً  ا والشليزً  يشًتط فيو ان يكون عاقالً 
 ع صحة العقد.تسادلة من العوارض اليت سب

ك بالنسبة للغري امنا كذليس فقط بالنسبة للموكل والوكيل و ب اثار لكما الحظنا ان عقد الوكالة يرت -6
 .الذي تعامل معهم

 ثانيا:التوصيات

 -وال يفوتنا يف هناية رحلة البحث ىذه ان نوصي دبا يأيت:

احاطة ادلوكل علما من قبل ذوي الشأن شلن ىم مكلفون بتنظيم  الوكالة باالثار  يرى من االفضل -1
على ىذا العقد بعد انعقاده ال سيما يف ادلسائل اليت تنطوي على التصرفات القانونية الواردة  ادلًتتبو

 على ادللك مثل البيع او االجيار وكذلك التصرفات الشخصية كاألقدار والتنازل وابراء الذمة .
وكالة  ان يكون ادلوكل ذو معرفة شخصية دبن يريد توكيلة وشلن يكون زلل ثقة عند ذلك ان عقد ال -2

وسوف يقوم مقامو يف التعامالت لذلك جيب يرتب اثارا  ديكن الوكيل من التصرف  نيابة عن ادلوكل 
ان يكون من االشخاص الذين يكونون زلال للثقة عند ادلوكل قطعا للنزاعات اليت قد تنشأ مستقبال 

 تصرف الوكيل. عن سوء 



27 
 

القانون تنظيم عقد الوكالة عند انتقاذلم فرض رقابة اشد على الكتاب العدول الذين ىم من خوذلم  -3
اذل مكان ادلوكل خارج الدائرة الرمسية العتبارات خاصة تتعلق باحلالة الصعبة  للموكل او الظروف او 

 دواعي تستلزم ذلك منعا لتزوير عقد الوكالة  وما لو من اثار خطرية يف رلال التعامالت.
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