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 الوكـالــة - 11

 هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الوكالة : 

  :حكمة مشروعية الوكالة 

الوكالةةة مةةا م اسةةا افسةةالحد فحةة  رتةةد ب حةةه ادتتاوةةه ب يةةر   ةةد تحةةو  لةةه 

د رو  دتقةةو  رو تحةةو  يليةةه تقةةو د ف مةةا ر  بتاسةةرها بنوعةةه رخةة ا  وي ةةا  

   اددا  يلى متاسرة رمةود  بنوعةهد ومةا بتوالها ينه غير د وليس ك  إنعا

 هنا رجاز له افسالح توكي  غير  ليقوح بها نيابة ينه. 

  الوكالةحكم : 

   فعخها في ري و ت. يقد جائزد بجوز لح  ما الوكي  والموك   الوكالة 

 رو فع .  دالوكالة تنعقد بح  ما بدل يليها ما  ول 

 :ما تصح فيه الوكالة 

  الحقوق ثالثة أنواع:

نةةوت تصةةو الوكالةةة فيةةه م لقةةا د وهةةو مةةا تدخلةةه النيابةةة كةةالعقودد والوعةةو د  -1

 وال دود ون وها. 

ونوت ال تصو الوكالة فيه م لقةا  وهةو العتةادات التدنيةة الم اةة كال هةادةد  -2

 والصالة ون وهما.

وكالوكالة في فع  الم رح كأ  بوك  ما بتيع له الخمرد رو  ت  معصوحد رو 

  و ذلك. غصب مال ون

 ونوت تصو فيه الوكالة مع العجز ك ج فرض ويمرته.  -3

 

 :ما تصح فيه الوكالة 
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تصو الوكالة ما جائز التصرف لنوعةهد وبصةو التوكية  فةي كة  مةا تجةوز 

فيةةه النيابةةة مةةا العقةةود كةةالتيعد والاةةرا د وافجةةادة ون وهةةاد ومةةا الوعةةو  

إثتاتهةةا واسةةتيوائها  كال ةةـال د والعتةةاد واف الةةة ون وهةةاد وفةةي ال ةةدود فةةي

 ون و ذلك. 

 :حاالت الوكالة 

وتصو معلقة بارو كأ   ..الوكالة: تصو مؤ تة كأ  بقول رنت وكيلي سهرا  

ةزة كةأ  بقةول رنةت وكيلةةي  ..بقةول: إذا تمةت إجةادة دادي فتعهةا نججز وتصةو من

 اآل د وبصو  تولها يلى الوود والتراخي. 

 :حكم توكيل الموكَّل 

ة  بة لكد فة   يجةز  ة  فيةه إال إذا رذ  لةه الموك   ك   ليس للوكي  ر  بوك  فيما ون

 فله التوكي  إال في األمود الماليةد فال بد  ما إذ  الموك .

 :انتهاء الوكالة 

 تبطل الوكالة بما يلي: 

 يزل الموك  للوكي .  -2    فعخ رتدهما لها. -1

 ى رتدهما. تجر العوه يل -4   موت رتدهما رو جنونه. -3

 :صفة التوكيل 

ك    فيه ال باةما مةا  بجوز التوكي  بأجر رو ب ير رجرد والوكي  رميا فيما ون

قت   وله في نوةي التوةربط  اد وبـن م  و ضج تلف بيد  بال توربطد ف   تعدى رو فجرز

 مع بمينه. 

 :حكم طلب الوكالة 

ْا يله مةا نوعةه الحوةا ة واألمانةة ولةه بخةف مةا نوعةه الخيانةة و لةه تناة له مج

الوكالة يما هةو رهةه فهةي معةت تة فةي تقةهف لمةا فيهةا مةا األجةر والثةوا د 
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 وإتماح العم . دتتى لو كانت بأجرة مع تعا افخالص
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