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 يهخض 

يعتبر عقد الوكالة أحد أىم العقود عمى الصعيد االقتصادي والتجاري وأوسعيا انتشارا، لما يوفره من 
سيولة التعامل وبساطة اإلجراءات مقارنة بالعقود األخرى، حيث يمجأ الشخص ليذا النوع من العقود 

التصرف، لذلك غالبا  عندما ال يستطيع إجراء التصرفات القانونية بنفسو فيوكل شخص آخر في ىذا
ما يكون اليدف من عقد الوكالة تحقيق مصمحة الموكل، األمر الذي يجعل عقد الوكالة عقد غير 
الزم لمموكل وغاية ىذا األمر ىو الحد من خطورة تجاوز السمطات التي تمنح لموكيل وما ينتج عنيا 

 .من آثار تترتب في ذمة الموكل

المدني صراحة عمى بعض الحاالت التي تصبح فييا الوكالة واستثناًء من ذلك، فقد نص المشرع 
الزم، ومن ضمن ىذه الحاالت التي جاء بيا المشرع العراقي الوكالة التي يتعمق بيا حق الغير، كأن 
يقوم شخص بتوكل شخص آخر لموفاء بدين لو لدى الغير، وفي ىذا الفرض ال تكون الوكالة صادرة 

نما  صادرة لصالح الغير )الدائن(، وبالتالي تصبح الوكالة الزمة، إذ يفقد لصالح الموكل )المدين( وا 
 .الموكل حقو في عزل الوكيل بإرادتو المنفردة لحماية ىذا الغير حسن النية

.(أحكام الوكالة، عقد الوكالة، الموكل، المدين، الدائن)مفتاحية : الكممات ال  
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Provisions of agency necessary in civil law 
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Abstract: 

The agency contract is considered one of the most important contracts on the 

economic and commercial level and the most widely spread, because it 

provides ease of dealing and simplicity of procedures compared to other 

contracts, where a person resorts to this type of contract when he cannot 

perform legal actions himself, so he entrusts another person in this behavior, 

so the goal is often It is part of the agency contract to achieve the interest of 

the principal, which makes the agency contract an unnecessary contract for 

the principal. The purpose of this matter is to reduce the risk of overstepping 

the powers granted to the agent and the resulting consequences for the 

principal. 

As an exception to this, the civil legislator has explicitly stipulated some 

cases in which the agency becomes necessary, and among these cases that the 

Iraqi legislator came with is the agency to which the right of others relates, as 

if a person delegates another person to fulfill a debt he has with others, and in 

this assumption there is no The agency is issued for the benefit of the 

principal (debtor) but for the benefit of a third party (the creditor), and 

therefore the agency becomes necessary, as the principal loses the right to 

dismiss the agent at his own will to protect this bona fide third party. 

Keywords: Agency provisions, agency contract, principal, debtor, creditor 
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 المقدمة
لواقع العممي، بعد تطور نمط يعتبر عقد الوكالة من أىم العقود وأوسعيا انتشارًا في ا

لما  والتجاريةالحياة وتعقيداتيا، فقد برزت أىمية الوكالة في مجاالت الحياة المدنية 
تمتاز بو من بساطة في اإلجراءات من حيث تنظيميا، إذ إنيا تتجنب اإلجراءات 

 الشكمية المعقد التي تتطمبيا التصرفات القانونية األخرى.

ال ، إبإرادتو المنفردةاألصل إن عقد الوكالة غير الزم فيكون ألي من العاقدين أنياؤه ف
أن القانون قد نص عمى بعض الحاالت االستثنائية التي تكون فييا الوكالة الزمة 

ومن ثم ال يستطيع الموكل عزل الوكيل إال بموافقو من  ،لتعمقيا بحق لموكيل أو الغير
العديد من المشاكل الالزمة قد أثار استعمال الوكالة و ، صدرت الوكالة لصالحة

القانونية، بسبب عدم تنظيم المشرع ألحكاميا بشكل واضح، فمم يضع حل لإلشكاالت 
 التي ظيرت نتيجة استعمال ىذا النوع من الوكاالت.

 :الموضوعأهمية 

العام في عقد تكمن أىمية ىذا الموضوع نظرًا لكونو استثناًء غير اعتيادي عمى األصل 
، فبمجرد إال في حاالت معينة أيقاع العزلال يمكن فيو  أنو عقد الزم الوكالة أال وىو

الغير تتقيد تبعًا لذلك سمطة الموكل في عزل وكيمو بالوكيل أو تعمق حق الوكالة 
ويتحدد الوكيل في استعمال حقو بعزلو لنفسو، فال يمكن تصور أن يعطي الموكمتخوياًل 

نيام بعمل ما وال يستطيع الرجوع وكيل لمقلم رجع فال يعتد برجوعو، ويستمر  عنو، وا 
ن تحقق العزل.  عقد الوكالة بالنفاذ وا 

 :الموضوعأهداف 

 تيدف ىذه الدراسة بشكل عام إلى ما يمي:

 الالزمة.وكالة الطبيعة القانونيةلمتوضيح الغموض الذي يكتنف  -1
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حسب نص  الالزمةتوضيح الخالف الذي يثور حول جواز انتياء الوكالة  -2
 .القانون

 .بعد انقضاء مدتيا الالزمةالبحث في مصير الوكالة   -3
 بيان أىم تطبيقات الوكالة الالزمة. -4
 .الالزمةالبحث في القصور المتعمقة بأحكام الوكالة  -5

 :الموضوعإشكالية 

من الغموض في الكثير من  الالزمةتكمن إشكالية ىذا الموضوع فيما يحيط الوكالة 
الجوانب التي تتطمب التعمق فييا بشكل يسمح لنا بيان مواطن الخمل التي تعترض 

، الزمةالوكالة  تجعليستيدف البحث المراكز القانونية الذي ، حيث سبيل المتعاممين بيا
 .القابمة لإلنجاز بمقتضى ىذه الوكالةوحدود التصرفات القانونية 

 منهجية البحث:

، الالزمةبالنظر ألىمية الموضوع، وعدم وجود نصوص تفصيمية تبين احكام الوكالة 
من خالل تسميط الضوء عمى النصوص القانونية  المنيج التحميمينتبعفإننا سوف 

انون المدني العراقي القفقد تم اعتماد، المنيج المقارن، وكذلك المتعمقة بموضوع البحث
 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  مع 1951لسنة  44رقم 

 وذلك من خالل المطالب التالية:

 المطمب األول: الطبيعة القانونية لموكالة الالزمة.

 المطمب الثاني: انقضاء الوكالة الالزمة.

 المطمب الثالث: تطبيقات الوكالة الالزمة.
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 لمطمب األولا
 وكالة الالزمةالطبيعة القانونيةلم

 الفقو حول تكييف الوكالة الالزمة إلى عدة اتجاىات كما يمي: أنقسم

 :ليست وكالةالوكالة الالزمة  -أولا 
وتكييفيا مع عقود قانونية ، من إطار عقد الوكالةالوكالةالالزمة يخرج ىذا االتجاه

 ي وذلك عمى النحو التالي:أخر 

 رهناا حيازياا: الوكالةالالزمة عقد -أ

، وىذا (1)عقد رىن حيازي تعتبر الالزمةالوكالة  إلى القول بأنذىب ىذا االتجاى
أن ثمن المبيع الذي يكون حيث نتيجة تقارب أحكاميا مع أحكام عقد الرىن الحيازي، 

في حيازة الوكيل مخصص لضمان تنفيذ التزامات الموكل كمدين، وتخمي الموكل عن 
المال الذي تعمق بو التصرف القانوني محل التوكيل ونقل حيازتو إلى الوكيل بموجب 

 .(2)الوكالة 

تزامن مع نشأة يإال أن ىذا االتجاه تعرض لمنقد من قبل البعض بالقول بأن: نشأة الرىن 
الصادرة لمصمحة  الالزمة، وىذا يختمف تماًما مع الوكالة في الرىن الحيازي الَدين

الوكيل ببيع العقار محل الرىن واستيفاء دينو من ثمن ىذا العقار، فنشأة الرىن ىنا ال 
تتزامن من نشأة الدين، ويستنتج من ذلك ان الوكيل والموكل لم تتجو إرادتيما نيائًيا من 

 . (3)نشاء رىن عمى محل التوكيل إ

كما أن األحكام المتعمقة بالرىن الحيازي تختمف عن أحكام الوكالة الالزمة، حيث 
يستطيع الوكيل في الوكالة الالزمة، بيع المال محل الوكالة بسيولة، ودون الحاجة إلى 

مال محل إتباع إجراءات معقدة، وىذا ما ال يمكن تصوره إذا كان األمر يتعمق ببيع ال
عقد الرىن الشتراط إجراءات قانونية محددة، وخصوصًا إذا ما كان المال المثقل بالرىن 

 عقاراً 
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أما في حالة ىالك المال محل الرىن دون أن يكون ىنالك تقصير من الدائن المرتين 
يجب عمى المدين الراىن ان يقدم مااًل آخر بدل المال األول المرىون لضمان وفاء 

اما في الوكالة الالزمة فان ىالك المال محل الوكالة يؤدي  (4)ون بالرىن الدين المضم
 .(5)الى انقضاء الوكالة 

 

 :تأميناا  لل تشكأداة ضمان إلَّ إنها -ب

، ىي أداة ضمان تنفيذ االلتزام الذي يقع الالزمةويذىب ىذا الفريق إال أن الوكالة 
عمى عاتق الموكل تجاه كل من الوكيل أو الغير الذي انعقدت الوكالة لمصمحتو، إال 

بحث تقيد حق الموكل في عزل موكمو، ويتم االعتماد عمى  أنيا ِضمانة غير مباشرة، 
الضمان ىذا النوع من الوكاالت بوصفيا أداة ضمان غير مباشرة بداًل عن أدوات 

إذا ضعيفةأداة ضمان إال أن الفقو القانوني يرى  بأنيا المباشرة ذات اإلجراءات المعقدة، 
األجل محدد  حيث أن عقد الوكالة قد ينتيي أدوات الضمان المباشرة، ما تم مقارنتيا ب

كما ، في مباشرة سمطاتو المخولة لو بموجب عقد الوكالة الوكيل وبالتالي يسقط حق لو
 .(6) الوكيل أو الموكلالوكالة بموت  تنقضي

 الوكالة الالزمة ذات طبيعة خاصة: -ثانياا 
تحتوي عمى االلتزام  ذات طبيعة خاصة استقر الفقو القانون حول كون الوكالة الالزمة

فاذا أخل  الوكيل،وىذا االلتزام ىو التزام الموكل باالمتناع عن عزل  باالمتناع عن عمل
العزل بحق  فال ينفذ(7)التصرف في المال محل الوكالة الوكيل،و بعدم عزل  الموكمبالتزامو

فالزام الموكل  فإنو يمكنإلزام المدين تنفيذ التزامو تنفيًذا عينًيا  ، فإن كان يمكنالوكيل
 .8بتنفيذ التزامو

التزامو وتجاوز حدود وكالتو  إن لم ينفذف الوكالةحدود تجاوز  فالوكيل ممزم باالمتناع 
 ، ولكنكن الزامو بتنفيذ التزامو تنفيًذا عينًيا عن طريق عدم نفاذ تصرفو بحق الموكليم
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تنفيذه تنفيًذا عينًيا اذا كان التنفيذ العيني يتطمب ال يجوز االلتزام باالمتناع عن عمل 
عمى عكس ن محل االلتزام انقضى بإخالل المدين بو، أتدخل المدين شخصًيا أو 

قرار ، إذ أن اال تتطمب تدخل الموكل شخصًيا لتنفيذىا تنفيًذا عينًيا فأنيا الالزمةالوكالة 
أبطال تصرف الموكمبالمال محل الوكالة أو عدم نفاذ عزلو لموكيل يحل محل تدخمو 

ًا، ومن ذلك تعتبر الوكالة الالزمةمن ومن ثم فان التنفيذ العيني ممكن ،شخصًيا
عدم جواز عزل  ، أىميا أحكام الوكالة العاديةأحكام تختمف عن إال أنيا تتميز بتالوكاال

الوكيل أو تقييد وكالتو وال شك ان تصرف الموكل في المال محل الوكالة ىو عزل 
 التزام بامتناع عن عمل. ، يحظر عمى الموكل القيام بو  لذلك يعد ضمني

 المطمب الثاني
 انقضاء الوكالة الالزمة 

 ةالطرق العامة لنتهاء الوكال -أولا 
وذلك عمى تنتيي الوكالة الالزمة بذات الطرق التي تنتيي بيا الوكالة العادية، 

 النحو التالي:
 تمام العمل محل عقد الوكالة: إ-1

 ،(9)بعد ان يتحقق اليدف الذي انعقدت ألجمو  الالزمةتنتيي الوكالة 
تنتيي الوكالة بإتمام العمل تنتيي كذلك بعدم  بعد ذلك،وكما استمرارىامبرر النعدام

، ويقع تقدير إتمام العمل أو عدم نجاح اتمامو إلى قاضي الموضوع النجاح في العمل
متى ف عامة،مستعينا في ذلك بالنصوص القانونية التي تحكم عقد الوكالة بصورة 

استخمصت المحكمة ألسباب سائغة ان الوكيل لم ينجح في العمل الموكل فيو فانتيت 
بذلك ميمتو فان استخالص المحكمة ليذه النتيجة ىو استخالص موضوعي ال مخالفة 

 .(10)فيو لمقانون 
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 لوكالة:أجل ا انقضاء-2

بو ا جاءت ، ْٔزا وعقد الوكالة محدد المدةبانتياء االجل المحدد ليا ينقضي
في ىذه الحالة بشكل االنقضاءيتعمق  إذ، ( من القانون المدني العراقي946المادة )
 و سواء تم اتمامو أم لم يتم.ذاتيا مستقال عن الموضوع الذي ابرمت ألجم الوكالة

الوكيل بالعمل رغم انتياء مدة  أما في حالة التجديد الضمنيوالتي تعني استمرار
، وبالتالي تعتبر التصرفات مى تصرفات الوكيلالموكل ع وعدم اعتراضالوكالة 

عمى استمرار ء الموكل أو الغير الصادرة من الوكيل صحيحة، أما في حالة عدم رضا
بمجرد انتياء المدة الزمنية ، تصبح الوكالة غير صالحة الوكيل في العمل محل الوكالة

 .(11)المحددة ليا
 استحالة التنفيذ:  -3

ومن العمل محل الوكالة  القانونية دون اتمام تنفيذ تحول الصعوبات المادية أوقد 
ال يد لو فيو، وأيضا  ن ىذه االستحالة ترجع إلى سبب اجنبيأإذا ثبت تنقضي ثم 

فأنيا تسقط عمى تنظيميا مدة زمنية محددة تنتيي الوكالة الستحالة التنفيذ إذا مضى 
والتي  جيل العقاري( من قانون التس241المادة ) وىذا ما نصت عميو،(12)بالتقادم 

ال حمبم انٕكبنت فً دائشة انخغجٍم انؼمبسي ارا يضى ػهى حُظًٍٓب  نصت عمى أنو: "

وىذا ما ذىب اليو القضاء العراقي بما يفيد  ، (13)"خًظ ػششة عُت اال ارا اٌذْب انًٕكم
نص المادة العقارية المذكورة في قرار لمحكمة التمييز والذي قضي بـ "عدم قبول الوكالة 

( سنة ولو تعمق بيا حق الغير 15ذا مضى عمى تنظيميا )إفي دائرة التسجيل العقاري 
 .(14)اال اذا ايدىا الموكل....." 

بالتعويض عن الضرر الذي لحق الوكيل أو الغير الذي تعمق ويمزم الموكل 
 .(15)يا المصمحة التي انعقدت الوكالة ألجم لخسارتيمنتيجة مصمحتو بالوكالة، 

 نقص الهمية:-4
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، فالموكل يصبح غير أىل نقصإذا طرأ عمى أىمية الموكل تنتيي الوكالة 
لمتصرف القانوني وبالتالي ال يمكن لموكيل مباشرة ىذا التصرف لعدم إمكانية انصراف 

 .(16)لوأثره في ذمة الموكل كون األخير غير أىل 

وكان الحق المقرر بموجب الوكالة لصالح  الوكيل لألىميةفقدان أما في حالة 
ىذا إلى  الذي تضمنو عقد الوكالة الحق إتمام وصولإال بالوكالة  ال تنتييالغير، ف

التييكون فييا التوكيل قد  ،واستثناًء من ذلك الحالةعن طريق الخمف العام لموكيل الغير
ضمن مباشرة الوكيل لحق مشترك لو ولغيره من الموكمين، كتوكيل شريك عمى الشيوع 

ة لموكيل، ومن ثم في إدارة األموال الشائعة، حيث يظل االعتبار الشخصي قائًما بالنسب
 .(17)فقد ىذا الوكيل اىميتو في حالة تنقضي الوكالة 

 :الفالس -5

يستطيع مباشرة فإنو ال فالس الموكل باعتبار الوكالة من العقود التابعة، فإذا ا 
دارتيا بنفسو  ، تمك األموال التصرف فييستطيع الوكيل  ال وبالتاليالتصرف بأموالو وا 

او اعسر الموكل  أفمسالوكيل انتيت الوكالة، فاذا  أومن الموكل  يافالسأفاذا تم شير 
 .(18)الوكالةالتمسك بإنياء  أو دائنيو جاز لموكيل

 فقد نص عمى حالة انتياء الوكالة لإلفالس بنص صريح المشرع الفرنسي أما
تنتيي الوكالة ...من القانون المدني والتي نصت عمى أنو: "  2443بموجب المادة 

الطبيعية أو المدنية لموكيل أو الموكل، أو خضوع احداىما لموصاية عمى  بالوفاة
 .(19)البالغين أو افالس أحدىما"

 طرق انتهاء الوكالة الالزمة -ثانياا 
 النتهاء عن طريق الرضا المشترك لمطرفين:  -1

يجوز ألي من  حيثالعقد،  ألطرافالوكالة من العقود غير الالزمة األصل 
، فممموكل أن وحتى قبل إتمام العمل محل الوكالةالعقد  ينيين أالوكيل أو الموكل 
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، واستثناًء من ذلك اعتزال الوكالة التنحي عن الوكالة أو لموكيل كذلك، يعزل الوكيل
( من القانون المدني عمى عدم جواز عزل الموكل لموكيل إذا تعمق 974نصت المادة )
( من 715/2أما المادة )، (20)الغيرىذا يستمزم إلنياء الوكالة موافقة إذ  حق لمغير بيا،

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو  عمى أنو: "نصت القانون المدني المصري 
لصالح أجنبي، فال يجوز لمموكِّل أن ينيي الوكالة أو يقّيدىا دون رضاء من صدرت 

من بموافقة أو الغير  لمصمحة الوكيل الصادرةمة تنتيي الوكالة الالز ، الوكالة لصالحو"
عزل عمى الرغم من  منتجو ألثارىاالوكالة بدون ىذه الموافقة تظل ،صدرت لصالحة
مع مشترك باتفاق ازل عن الوكالة الصادرة لصالحو نتأن ي كما لموكيلالموكل لموكيل، 

 .الموكل

إثبات إال أن المشرع المدني العراقي والمشرع المدني المصري لم يحدد كيفية 
المادة  العراقيحدد بموجب قانون التسجيل العقاري ، ولكنرضا الغير عمى العزل

لمموكل أن يعزل "(طرق اثبات رضا الغير عمى العزل فقد نصت عمى أنو: 199/2)
سو ولكن إذا تعمق بالوكالة حق الغير فال الوكيل وأن يقيد من كالتو ولموكيل أن يعزل نف

يجوز العزل أو التقييد إال برضاء الغير أو ثبوت استالمو لمبدل ويتحقق ذلك بتصريح 
تحريري مصدق من جية رسمية أو أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري 

و استالم ستدل عمى رضا الغير بناًء عمى إثباتيوبناًء عمى ىذا النص  . "المختصة
بدل البيع أو بتصريح تحريري صادر منو ومصدق من قبل الكاتب العدل أو المحكمة 

حضور ىذا الغير ، كما يجب عزل الوكيل تفيد قبولأو أي جية رسمية أخرى مختصة 
لمبدل أمام الموظف المختص باستالمو  واقرارهإلى دائرة التسجيل العقاري المختصة 

 .(21)الوكيلعزل وقبول 
 العزل بناءا عمى سبب مشروع.  - 2

، إذا استند إلى سبب مشروع الالزمةيجوز لمموكل أن يعزل الوكيل في الوكالة 
أن خطأ ىذاال وال يشترط في، كخطأ الوكيل الذي يعد سببا مشروعًا لعزل الموكل لموكيل

ويقع لمعزل،  مشروعاليسيرالعتباره سبب الخطأ  فيكفي، الجسامةيصل إلى حد معين من
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لمحكمة الموضوع سمطة و عمى عاتق الموكل عبء إثبات خطأ الوكيل المبرر لمعزل، 
 .(22)إلثبات خطأ الوكيلكفايتو تقديرية في تقدير ىذا االثبات وتحديد مدى 

وأن لم ل، تعويض الوكيأما في حالة العزل غير المشروع فيجب عمى الموكل 
العمل محل الوكالة أو قبل انتياء  اتمام، فإن العزل قبل تعويضاليكن ىناك اتفاق عمى 

بااللتزام بعدم عزل  الموكل مدتيا إذا كانت محددة المدة يثير مسؤوليتو التعاقدية إلخالل
الوكيل وىو التزام بنتيجة، وال يعفى الموكل من ىذه المسئولية إال إذا أثبت أن ىناك 

ل ييث ال يتم تعويض الوكيشترط توافر ركن الضرر، حكما ، سببًا مشروعا لعزل الوكيل
وفي ىذه الحالة يكون سبب مشروع،  بغيرعزلو  نتيجةالضرر الذي لحقو  بقدر إال عن

لوكيل أو الغير مصمحة في الوكالة إذ أن الوكالة قد صدرت لصالح ا الضرر مفترض،
وعمى الموكل لوكيل أو الغير، عمىا ضررأوقعاليفترض أن العزل قد  الالزمة، ومن ثم

 .(23)يجب أن تتوافر عالقة سببية بين الخطأ والضرركما ، غير ذلكاثبات 

لجبر الضرر ويتم تقدير التعويض وفق القواعد العامة في المسئولية التعاقدية، 
مسبقا في  تحديدالكان ضرر مادي أو ضرر معنوي، ويمكن ألطراف العقد سواء 

أو لمقاضي أن يخفض  زويجو مبمغ التعويض في حالة العزل الغير مشروع، عقدالوكالة 
الضرر الواقع، كما يكون لمقاضي اعفاء بناًء عمى مقدار من مقدار ىذا التعويض، يزيد 

 .ضرريتحقق الالموكل من تعويض الوكيل إن لم 

 .بناءا عمى بند صريح في العقدالعزل  -3

إذا كان عقد الوكالة ذات المصمحة المشتركة غير محدد المدة، في ىذه الحالة 
صريح في عقد بناًء عمى نص موكيل عزل نفسو الوكيل، ويكون لالموكل عزل يستطيع 
 تعسف الموكلإال إذا أثبت  ،لعزلىذاا الوكيل نتيجةيمزم الموكل بتعويض وال  ،الوكالة

أما إذا كان عقد الوكالة  ،وكيل يستحق عنو التعويضبالضرراً مما الحق في إيقاع العزل 
باإلرادة المنفردة دون تعويض، إال الوكالة انياء  لمموكل أو الوكيلال يجوز محدد المدة، 
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الوكيل ال يستحق التعويض في انتياء مدة عقد الوكالة ورفض الموكل تجديد أن 
 .(24)العقد

 
 الموت كسبب لالنتهاء. -4

أن الوكالة تنقضي بموت  منيعمى (946العراقي في المادة )القانون المدني نص 
الوكالة سواء  تنتييتحقق الموت فإذا ، الموكل أو الوكيل أو بخروج أحدىما عن األىمية

فالوكالة ومن ثم تنتيي ،كان موت الموكل أو الوكيل، وذلك النعدام األىمية القانونية
فقد جاء في قرار محكمة تمييز إقميم ،(25) الغيربموت الموكل ولو تعمق بيا حق  الالزمة

كوردستان بأن: ".... أن إصرار المحكمة عمى إقرارىا المنقوص تمييزًا ال مبرر لو ألن 
وكالة الوكيل تنتيي قانونًا وفي جميع األحوال بوفاة الموكل طبقًا لما نصت عميو بيذا 

يل بتقرير البيع بعد من القانون المدني ... ولذلك يكون قيام الوك 946الشأن المادة 
 .(26)وفاة موكمو باطاًل قانونا مما يتوجب إبطال البيع الواقع.."

لسنة  43التسجيل العقاري المرقم ن/الفقرة األولى(من قانو 199كما نصت المادة )
تنتيي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل أو بخروج أحدىما عن بأنو: عمى  1971

، أو بإتمام التصرف القانوني الموكل فيو أو بانتياء األىمية حتى لو تعمق بيا حق الغير
بموت الموكل  الالزمةانقضاء الوكالة ويتضح من ىذا النص  . "األجل المعين لموكالة

( من القانون المدني العراقي 946المادة )، وتعتبر ىذه المادة مكممة لنص الوكيلأو 
 .(27)والمتعمق بانتياء الوكالة بموت أحد أطرافيا 

المنعقدة  الالزمة الوكالة انتياءإلى  ينصلم القانون المدني المصري  أنإال 
باستمرار ىذا النوع إال أن الفقو المصري أقر  الموكل،بموت  الغيرلصالح الوكيل أو 

الوكيل أو الغير  وذلك رغبو في الحفاظ عمى مصمحةالوكالة بموت الموكممن الوكاالت 
ومن ثم يجوز  لنظام العامم تعمق ىذا االمر بالعد،إلى أن يتحقق الغرض من الوكالة

 . (28)األطراف االتفاق عمى استمرار الوكالة بعد الموت
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أما في حالة موت الغير الذي تعمق حقو بالوكالة الالزمة فإنو ال يؤثر في انتياء 
الوكالة، باعتباره ليس طرف في عقد الوكالة، أما حقة المتعمق بالوكالة فينتقل إلى 

 ورثتو. 

 المطمب الثالث
 تطبيقات الوكالة الالزمة 

 الوكالة الالزمة في مجال بيوع العقارات -أولا 
بداًل من المجوء مباشره إلى عقد قد كثر المجوء إلى الوكالة الالزمة المتعقمة بالعقارات 

اجراءات التسجيل العقاري  بعيدًا عنتيسير تداول العقارات  فيذلك رغبة و ،   (29)بيع 
التيرب من دفع رسوم التسجيل العقاري و التي قد تكون و ، مدة طويمةالتي تستغرق 
شراء العقار من أجل إعادة البيع إلى نيو المشتري انصرفت  إذاالسيما ، مرتفع احياناً 

و قد يكون ذلك بيدف رغبو البائع أ، و لالستفادة من الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع
ال يستطيع عزل  الموكل ان خاصةالموكل في تيريب امواليم من الضمان العام لدائنو 

أن أحكام القضاء جاءت باعتبار الوكيل االخير في حالة كما الوكيل  إال بموافقتو، 
تولى التوكيالت وكيل لمموكل األول )المالك(، فانتياء الوكالة السابقة ال يتم بأثر رجعي 

رتبتيا الوكالة وقت أن كانت سارية وال تزول ىذه اآلثار بزوال  وتبقى اآلثار التي
في مجال  الالزمة الوكالة، وىذه من أىم األسباب التي تشجع عمى المجوء إلى الوكاالت

 المعامالت العقارية.

عقد بيع عقاري أن تتضمن العناصر  الالزمةإال إنو يشترط العتبار الوكالة 
قرارا البائع بقبض الثمن، وتحديد العقار  األساسية لعقد البيع وأىميا تحديد ثمن البيع، وا 

في المعامالت  الالزمةالتراضي عمى البيع، فإن الوكالة  كافيًا، ووجودالمبيع تحديدًا 
الة، حتى لو اطمق عمييا العقارية إذا تتضمن عناصر عقد البيع فأنيا تعد بيعًا وليس وك

الطرفان تسمية الوكالة، وذلك ألن العبرة بالتصرف القانوني وليس بالتسمية التي يتفق 
 . (30)عمييا المتعاقدين
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ن  فإنيجب توافر االىمية لمموكل والوكيل، كما  تصرفات الصغير غير المميز باطمة وا 
، فال ُيعتد بوكالة الصغير أو المجنون أو المعتوه كونيم محجورين (31)أذن بيا وليو 

.(32)لذاتيم    

نص المادة )  إال أن تطبيق ذلك يجد نوعا من الصعوبة وذلك يرجع إلى
بأنو: "ال يجوز  نصتوالتي  1998لسنة  33قانون الكتاب العدول رقم  من /ثالثًا(15

لمكاتب العدل تنظيم أو توثيق العقود التي تتعمق بالتصرفات العقارية أو أي تصرف 
ولكن من رأينا أن ىذا النص يتعمق بعقد البيع يفرضو القانون النعقاده شكاًل معين"، 

 الالزمة.عقد الوكالة والذي يختمف بطبيعتو عن 

 راتالوكالة الالزمة في مجال بيوع السيا-ثانياا 
يعتبر عقد بيع السيارة من العقود الشكمية، حيث يستمزم القانون شكاًل معينًا 

، حيث جاء 2419لسنة  8قانون المرور رقم  وىذا ما نص عميو،  (33)النعقاده 
في القسم الخامس الفقرة السابعة من قانون المرور الصادر من سمطة االئتالف 

ة اال اذا سجل في دائرة التسجيل "ال ينعقد بيع المركب 2444لسنة  86العدد 
المختصة واستوفى الشكل المنصوص عميو في الفقرة الثالثة من ىذا القسم اال ما 

 .(34)استثني بقانون" 

وبيذا النص ألزم القانون األطراف باتباع شكمية معينة لغرض انعقاد عقد البيع الخاص 
، المركبات بالمشقة والصعوبةفقد اتسمت عممية نقل ، بالمركبات، ونتيجة ليذه الشكمية

وبذلك تكون السيارة منقواًل من نوع خاص، فال يكفي الرضا النعقاد العقد وحسب 
، لذلك يتم ابرام ىذا النوع من البيوع عن طريق القاعدة العامة في عقود بيع المنقوالت

 .فادي رسوم التسجيلالوكالة الالزمة، لت

نص في القسم قد مطة االئتالف المؤقتة قانون إدارة المرور الصادر من س إال أن
"عند انتقال ممكية المركبة، إلى شخص آخر، بأحد  عمى أنو:الخامس، الفقرة الثالثة، 

أسباب التممك، فعمى المالك السابق، والمالك الجديد أو من ينوب عنيما قانونًا الحضور 
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ن يوثق نقل أمام ضابط التسجيل واالعتراف بنقل الممكية، وعمى ضابط التسجيل أ
ويتضح من ىذا  ،الممكية في حاسبة التسجيل بعد دفع الرسوم المقررة من كال الطرفين"

نقل سمطة الوكيل يمنح بمقتضاه أن يبرموا عقدًا لموكالة األطراف النص أنو بإمكان 
 . الزمةوكالة  بصددالممكية نيابة عنيم، وبيذه الحالة نكون 

وكالة لمن يشتري السيارة متضمنة بكل حق لو  يعطي الموكل األصميوبناًء عمى ذلك 
قرار وحق التوقيع نيابة عن األصيل وحق توكيل الغير، عمى  من بيع ورىن وصمح وا 

لمثمن وعدم مطالبة الوكيل بو،  الموكل أن تكون متضمنة بشكل صريح وواضح بقبض
ذا ما أراد الوكيل، بيع السيارة مرة ثانية، فما عميو إال أن يقوم بإبر  ام عقد وكالة جديد وا 

، وبذلك الشروط السابقةمستندًا إلى عبارة ولو حق توكيل الغير، عمى أن تتضمن نفس 
تسقط وكالتو بعزل  وبالتالي اليكون المشتري الجديد وكياًل عن الموكل األصمي، 

 .(35)الوكيل األول أو موتو

ونتيجة  الوكيل،حيث تظير فائد الوكالة الالزمة في عدم قدرة الموكل في عزل 
لذلك فإن مالك السيارة ال يستطيع بيع السيارة لشخص آخر، ألن ذلك يعتبر من قبيل 
العزل الضمني لموكيل، وىو ما ال يجوز وبالتالي يكون الوكيل بمأمن من أن تسترد منو 

الموكل، ال سيما إذا ما عممنا أن السيارة لم تنتقل ممكيتيا  جانبالسيارة مرة أخرى من 
وبما أن القانون العراقي ال يبيح تعاقد الشخـص مع نفـسيفـان عـمى ، الوكيلإلى 

المشـتري االخيـر أمـا استقدام من وكمو، لمقيام بنقل الممكية أو بالرجوع إلى الموكل 
وبذلك سوف نستغني عن األطراف ما بين الموكل النتقال ممكية السيارة، األصمي، 

 .(36)األصمي والمشتري األخير

الزمة الوكاالت بيوعًا ولكنيا غير مسجمة، وذلك بموجب عقود وكالة  ىذه فتعد
متتالية تتضمن عبارات يفيم منيا أن األمر يتعمق بعقد بيع، كأن يسمح لموكيل 

من اإلجراءات لترخيص  مالبيع لنفسو او الغير مع قبض الثمن واتخاذ ما يمز 
 .(37)السيارة لدى إدارة المرور، وىذا التوكيل يكون موثقا في الشير العقاري
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 الخاتمة
 النتائج: -أولا 

ن وجد اتفاقا عمى خالف ذلك بين  األصل حرية -1 الموكل أنياء الوكالة أو تقيدىا وا 
، ىي استثناء من القواعد العامة الالزمةأطراف عقد الوكالة، لذلك تعتبر الوكالة 

، وعدم االعتداد بعزل سمطة أطرافيا في ايقاع العزل وبناًء عمى ذلك الوكالة، تتقيد
مموكل يجوز لالموكل لموكيل وتنصرف أثر تصرفات الوكيل إلى الموكل، كما ال 

 .يعد عزاًل ضمنيًا لموكيلالالزمة، إذ أنو محل عقد الوكالة  المالالتصرف في 
إلى عدة  الالزمةف الفقو القانوني حول تحديد الطبيعة القانونية لموكالة اختم -2

أداة ضمان إال الالزمة أن الوكالة بالقول بذىب إال أن الرأي الراجح ما اتجاىات، 
وىذا الضمان يتمثل في استمرار إنيا ال تشكل تأمينًا، فيي أداة ضمان غير مباشرة،

 .يقع في ذمة الموكل لصالح الوكيل أو الغير تنفيذ االلتزامالذي ضمانو ،الوكالة
الالزمة في مجال بيوع العقارات وفي مجال بيوع الطبيعة القانونية لموكالة أن  -3

عقد بيع وليس وكالة إذا توافرت شروط وأركان وعناصر عقد السيارات فإنيا تعتبر 
 .البيع

يتعمق ما العامة فيلى تطبيق القواعد إبطريقين أحدىما راجع  الالزمةالوكالة  تنتيي -4
 .الالزمةة المدنية موكالللطبيعة الخاصة الى إالعقود، وثانييما يرجع  بإنياء

 التوصيات -ثانياا 
نقترح  كما، الالزمةالوكالة  تنظم أحكامضرورة وضع نصوص قانونية خاصة نقترح  -1

 والنصمن القانون المدني العراقي  947/2تعدل نص المادة عمى المشرع العراقي 
والتوسيع من ، المشرع المصري، عمى غرار عمى حالة تعمق الوكالة بحق لموكيل

 .الزمة الحاالت التي تكون فييا الوكالة
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في مجال بيوع السيارات  الالزمةنرى ضرورة وضع حد أقصى لمتوكيالت  -2
 .والعقارات

( من القانون المدني بإضافة عبارة ولو تعمق بيا 946تعديل نص المادة ) نقترح -3
في نص المادة  حق الغير ليكون النص أكثر وضوحًا وتفصياًل أسوًة بما جاء

 .1971لسنة  43العقاري رقم قانون التسجيل  ( من199)

 هوامش البحث
 

يٍ انمبٌَٕ  1096( يٍ لبٌَٕ انًذًَ انؼشالً، ٔحمببهٓب انًبدة 1321َض انًبدة )(1)

 انًذًَ انًصشي.
يصطفى أحًذ يصطفى، انٕكبنت غٍش انمببهت نهؼضل ٔاأليٍ انمبًََٕ انؼمبسي فً ( 2)

، يشكض جٍم انبحذ 44فهغطٍٍ، يجهت جٍم األبحبد انمبٍََٕت انًؼًمت، انؼذد 

 .77، ص2020انؼهًً، 
د. عبيً انذسٌؼً، انٕكبنت غٍش انمببهت نهؼضل فً انمبٌَٕ انكٌٕخً ٔانمبٌَٕ انفشَغً، ( 3)

يجهظ انُشش انؼهًً، كهٍت  –، جبيؼت انكٌٕج 4، انؼذد 25يجهت انحمٕق، يجهذ 

 .203، ص2001انكٌٕج انؼبنًٍت، انكٌٕج، انحمٕق، جبيؼت 
 يٍ انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً. )1336(بنًبدة اَظش َص( 4)
 يٍ انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً. (1332)انًبدة َض  (5)
 ( يٍ انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً.946َض انًبدة )(6)
 يٍ انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً 247انًبدة َض (7)
يٍ انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً "إرا انخضو انًذٌٍ بباليخُبع ػٍ ػًم ٔاخم  252انًبدة  8

بٓزا االنخضاو جبص نهذائٍ اٌ ٌطهب اصانت يب ٔلغ يخبنًفب نالنخضاو يغ انخؼٌٕط اٌ كبٌ نّ 
 يحم".

سػذ ػذاي حغٍٍ، انٕكبنت انًذٍَت غٍش انمببهت نهؼضل، سعبنت يبجغخٍش، كهٍت ( 9)

 .132ص، 2008انُٓشٌٍ، انؼشاق، انحمٕق، جبيؼت 
عهطبث ٔيٕجببث انٕكٍم ٔاَخٓبء ٔكبنخّ، يُشٕساث داس ػهً فبسط ػهً، د. (10)

 .153و، ص2004انحهبً انحمٕلٍت، انطبؼت االٔنى، بٍشٔث، 
انًحبيً/ بذٔي حُب، انٕكبنت اجخٓبداث فً لضبٌب انٕكبنت، انجضء انزبًَ، يُشٕساث ( 11)

 .271و، ص2008زبٍَت، انحهبً انحمٕلٍت، انطبؼت ان
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و، 2008يصطفى يجٍذ، ششح لبٌَٕ انخغجٍم انؼمبسي، انطبؼت انزبٍَت، د. ( 12)

 .424ص
 1971( نغُت 43لبٌَٕ انخغجٍم انؼمبسي انؼشالً، سلى )( 13)
، محكمة 29/6/1981، تاريخ اصدار الحكم: 1981/ وكالة/ 756الحكم رقم ( 14)

 التمييز العراقية.
 .195حجبصي، يشجغ عببك، صيصطفى أحًذ د. ( 15)
 وما بعدىا. 27رعد عداي حسين، مرجع سابق، ص( 16)
د. ىشام ىنري بخيت سعيد، الوكالة غير القابمة لمعزل، المركز القومي لإلصدارات ( 17)

 . 255م، ص2424القانونية، مصر، القاىرة، 
 . 500صعببك،  د.  لذسي ػبذ انفخبح انشٓبٔي، يشجغ( 18)

(19) Article 2003: “Le mandatfinit : Par la révocation du 
mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la 
mort naturelleoucivile, la tutelle des majeursou la déconfiture, 

soit du mandant, soit du mandataire”. 
 .386د. ْشبو ُْشي بخٍج، يشجغ عببك، ص( 20)
إبراىيم المشاىدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، منشورات مركز (21)

 .134م، ص2444البحوث القانونية، العراق، بغداد، 
 .394د. ْشبو بخٍج، يشجغ عببك، ص( 22)
 .255د. يصطفى حجبصي، يشجغ عببك، ص( 23)
 .215د. عبيً انذسٌؼً، يشجغ عببك، ص( 24)
ٔانزي  10/6/1975فً  1974/ يذٍَت ربٍَت /  2221انؼشاق حكى يحكًت حًٍٍض ( 25)

ٌمضً ببَخٓبء انٕكبنت بًٕث انًٕكم ٔال ٌجٕص انخًغك ببمبئٓب بحجت حؼهك حك انغٍش 

بٓب، ألٌ رنك ال ًٌكٍ انخًغك بّ إال فً حبنت انؼضل انصبدس يٍ انًٕكم حجبِ 

 .94، ص1975عت، انؼذد انزبًَ، انغُت انغبد –ٔكٍهّ. يجًٕػت األحكبو انؼذنٍت 
، بخبسٌخ 2007/ ٍْئت ػبيت/21لشاس يحكًت حًٍٍض إلهٍى كشدعخبٌ انؼشاق، انؼذد( 26)

26/8/2007. 
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 .413د. يصطفى يجٍذ، يشجغ عببك، ص( 27)
 .240د. يحً انذٌٍ إعًبػٍم ػهى انذٌٍ، يشجغ عببك، ص( 28)
 .78و، ص 2000د. ػصبو عهٍى، انٕكبنت انغبحشة نهبٍغ، يُشأة انًؼبسف، (29)
إعحبق أحًذ حًذاٌ ػهً، انٕكبنت غٍش انمببهت نهؼضل فً انخششٌغ األسدًَ، سعبنت ( 30)

 .80و، ص2000يبجغخٍش، انجبيؼت األسدٍَت، كهٍت انذساعبث انؼهٍب، األسدٌ، 
يٍ انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً: "حصشفبث انصغٍش غٍش انًًٍض ببطهت ٔاٌ  96انًبدة ( 31)

 ارٌ نّ ٔنٍّ".
، انٍٓئت انًٕعؼت انًذٍَت، بخبسٌخ 97انخًٍٍض االححبدٌت، سلى  لشاس يحكًت( 32)

 و.28/11/2006
إرا فشض  –( يٍ انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً ػهى أَّ: "أٔاًل 90حٍذ حُض انًبدة ) (33)

انمبٌَٕ شكاًل يؼًٍُب نهؼمذ، فال ٌُؼمذ إال ببعخٍفبء ْزا انشكم يب نى ٌٕجذ َض بخالف 

 ٌٔجب اعخٍفبء ْزا انشكم أٌضًب ًٌب ٌذخم ػهى انؼمذ يٍ حؼذٌم".  –رنك . ربًٍَب 
انًهغً كبٌ يٍ أل انمٕاٍٍَ انخً الشث  1971نغُت  48اٌ لبٌَٕ انًشٔس سلى ( 34)

( ٔانفمشة 5انشكهٍت انًطهٕبت نغشض اَخمبل يهكٍت انًشكببث ٔرنك فً انًبدة )

 انخبيغت يُّ.
 ( يٍ انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً.939انًبدة) (35)
 .305د. يصطفً ػبذ انجٕاد، يشجغ عببك، ص( 36)
 .43د. ػصبو إَٔس عهٍى، يشجغ عببك، ص( 37)

 

 :والمصادرقائمة المراجع 

إبراىيمالمشاىدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، منشورات مركز  .1
 م.2444البحوث القانونية، العراق، بغداد، 

إسحاق أحمد حمدان عمي، الوكالة غير القابمة لمعزل في التشريع األردني،  .2
 .م2444ا، األردن، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، كمية الدراسات العمي

بدوي حنا، الوكالة اجتيادات في قضايا الوكالة، الجزء الثاني، منشورات الحمبي  .3
 م.2448الحقوقية، الطبعة الثانية، 
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رعدعدايحسين،الوكالةالمدنيةغيرالقابمةلمعزل،رسالةماجستير،كميةالحقوق،جامعةال .4
 .2448 نيرين،العراق،

الوكالة غير القابمة لمعزل في القانون الكويتي والقانون سامي الدريعي،  .5
مجمس النشر  –، جامعة الكويت 4، العدد 25الفرنسي، مجمة الحقوق، مجمد 

 .2441العممي، كمية الحقوق، جامعة الكويت العالمية، الكويت، 
 م.2444عصام سميم، الوكالة الساترة لمبيع، منشأة المعارف،  .6
وجبات الوكيل وانتياء وكالتو، منشورات دار سمطات ومعمي فارس عمي،  .7

 م.2444الحمبي الحقوقية، الطبعة االولى، بيروت، 
محي الدين إسماعيل عمم الدين،  .8

 العقودالمدنيةفيالقانونالمدنيوالشريعةاإلسالميةوالقوانينالعربية،الطبعةالثانية. 
عقاري مصطفى أحمد مصطفى، الوكالة غير القابمة لمعزل واألمن القانوني ال .9

، مركز جيل 44في فمسطين، مجمة جيل األبحاث القانونية المعمقة، العدد 
 .2424البحث العممي، 

م، 2448مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري، الطبعة الثانية،  .14
 .424ص

ىشام ىنري بخيت سعيد، الوكالة غير القابمة لمعزل، المركز القومي  .11
 .م2424 لإلصدارات القانونية، مصر، القاىرة،

 القوانين

 .1951لسنة  44المدني العراقي رقم القانون  -1
 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -2
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 .،2419لسنة  8قانون المرور رقم  -3
 .2444لسنة  86قانون المرور الصادر من سمطة االئتالف العدد  -4
 .1971( لسنة 43قانون التسجيل العقاري العراقي، رقم ) -5

 األحكام القضائية

 .14/6/19751في  1974/ مدنية ثانية /  2221حكم محكمة تمييز العراق  -1
، بتاريخ 2447عامة/ ئة/ ىي21قرار محكمة تمييز إقميم كردستان العراق، العدد -2

26/8/2447. 
، الييئة الموسعة المدنية، بتاريخ 97قرار محكمة التمييز االتحادية، رقم  -3

 م.28/11/2446
، تاريخ اصدار الحكم: 1981/ وكالة/ 756محكمة التمييزالحكم رقم  -4

29/6/1981. 

 


