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A B S T R A C T 
The power of attorney contract is an award contract and depending on the 

duties, the contract of the deceased is terminated or terminated. One of the ways 

to terminate the power of attorney contract is for the client to dismiss the 

lawyer from performing the power of attorney case. Individuals in their social 

relationships can act to achieve some of their goals through advocacy. Article 

679 of the Civil Code states: The client can dismiss a lawyer at any time, unless 

the power of attorney or non-dismissal is stipulated in the necessary contract. 

Since the power of attorney contract is one of the permissible contracts and can 

be terminated at any time and without a valid reason, it has caused the parties 

to not agree with the contract. Irrevocable, some people have turned to power of 

attorney without resignation or power of attorney without resignation. Power 

of attorney is power of attorney that the client does not have the right to 

dismiss. Then, the validity of non-dismissal power of attorney, methods of 

creating non-dismissal power of attorney and its effects have been examined. 

Information is filing. 
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 چکیده
 

 فسخ طرق از یکی. شودمی منفسخ یا و فسخ مرقوم عقد عوارضی، به بنا و بوده جایزه عقود از وکالت عقد

 اجتماعی روابط در اشخاص. نماید عزل وکالت مورد انجام از را وکیل موکل، که است این وکالت عقد

 مدنی قانون 679 ماده در. نمایند اقدام وکالت طریق از خود اهداف از بعضی به نیل برای توانندمی خویش

 در عزل عدم یا وکیل وکالت کهاین مگر کند عزل را وکیل بخواهد وقت هر تواندمی موکل: است آمده

 و زمان هر در و است اذنی و جایز عقود از وکالت عقد کهازآنجایی. باشد شده شرط الزمی عقد ضمن

 رفع برای درنتیجه نکند تأمین را قرارداد هایطرف نظر گردیده موجب است، فسخقابل موجه، علتی بدون

 و بالعزل وکالت به افراد از برخی فسخ،غیرقابل و پایدار ایرابطه ایجاد منظوربه و وکالت عقد در تزلزل این

 وکالت متقابالً و ندارد عزل حق موکل که است وکالتی بالعزل، وکالت اندآورده روی استعفا بدون وکالت یا

 وکالت انواع و شرط ابتدا پژوهش این در اسمت استعفا حق فاقد وکیل که است وکالتی استعفا، بدون

 است قرارگرفته موردبررسی آن آثار و بالعزل وکالت ایجاد طرق بالعزل، وکالت اعتبار سپس و شد تعریف

 اصلی مسئله مختلف ابعاد بیان و دقیق معرفی به که است تحلیلی - توصیفی پژوهش روش تحقیق، این در

 .باشدمی برداریفیش اطالعات، گردآوری ابزار و ایکتابخانه اطالعات، گردآوری روش پردازدمی پژوهش

 اطالعات مقاله 

 1401اردیبهشت  13 تاریخ دریافت:

 1401تیر  16 پذیرش:تاریخ 

 1401تیر  19تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2206-1037: آی دی مقاله

 

 

 کلیدواژگان:

 عقد عقد، ضمن شرط بالعزل، وکالت

 جایز عقد الزم،

  

 

 مقدمه

( موکل) طرفیناز  یکیآن موجببهوکالت عقدی است که 

 نمایدبـرای انجام امری نایب خود می را)وکـیل(  دیـگر طرف

و هر یک از  استقرارداد، قراردادی جایز  اینق.م.(  656)ماده 

 زندرا برهم  تواند آنموکل و وکیل هر زمان که بخواهد می

وکالت عقدی مبتنی بر اعطای  چهق.م.(  678 ماده)مستفاد از 

 )موکل( نابراین هم اذن دهندهب ؛نیابت و تـفویض اذن است

)وکـیل و  نایبتواند از اذن رجوع تفویض نماید و هم می

و این عقد مانند سایر قراردادهای  دارد استعفا حق( مأذون

 در مواردی که رشد معتبر است و جنون و سفه موت بهجایز، 

 هرگاهق.م.(. عالوه بر این:  682و  954)ماده  شودمنفسخ می

بـین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت  از وکالت مـتعلق

عملی که منافی با وکالت  طورکلیبهخـود انجام دهد یا  اسـت

برای فروش آن  که را مالی اینکهمثلوکیل باشد بجا آورد 

گروهی نیز وکالت  مقابل دراند؛ اختیار را تعریف آورده وکالت

 در اذنبت و اند نه اعطای نیارا اعطای سلطه به دیگری دانسته

قانون مدنی فـرانسه وکـالت را  1984همچنین ماده  تصرف،

 اخیر دهه چند در تعریف کرده است؛ اختیارو  سلطه اعطای به

 از استفاده با و بالعزل وکالت قالب در معامالت از بسیاری

 علت که رسدمی نظر به. گیردمی غیر صورت به توکیل حق

 یک رابطه ایجاد هاوکالت گونهاین به مردم آوردن روی اصلی

 وکالت عقد بودن جایز از ناشی تزلزل رفع و محکم حقوقی
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 که کندمی اقتضا طرفین موارد، مصالح بعضی در عالوهبه. است

اگرچه  باوجوداین. شود کاسته عقد این محدودیت و تزلزل از

 از پیروی با و مناسب و بجا استفاده با هاروش این به توسل

 گردد،می افراد امور برای تسهیل موجب گاهی مدنی قانون

 توسط آن از نیز هاییسوءاستفاده موارد از بسیاری در متأسفانه

 در گروه این افراد و است شده طلبو فرصت سودجو افراد

 گاه عمل خویش منفعت و نفع فراخور به خود اعمال توجیه

 گاه و انتقال و بیع مقام در وکالت گاه و صرف وکالت را خود

 در. پردازندمی خویش از به دفاع و دانسته دو این از ترکیبی

 مفهوم و سند محتوای از اساساً که هستند هم افرادی میان، این

 و درک تنظیمی بالعزل وکالت در شده کاربردهعبارات به

 معرض در این افراد جهت همین به و ندارند صحیحی استنباط

 لذا. بودند نکرده بینیپیش را آن قبالً که هستند زیانی و ضرر

 گوناگون هایروش بهباتوجه هاگونه وکالتاین بر حاکم آثار

نیز  هاآن ماهیت تشخیص آن تبعبه و بوده متفاوت آن ایجاد

 حقوقی عمل اگر مثالعنوانبه چراکه. است اهمیت حائز

 از هرکدام و سفه جنون فوت، کنیم تلقی بیع را موردنظر

 آن دنبال به و گذاشت نخواهد عقد انحالل در تأثیری طرفین

 به هرچند دهدمی دست از را وکالت انجام موضوع حق موکل

 این قضیه برعکس اگر اما باشد نشده تصریح نیز موضوع این

 این در بدانیم معمولی صرف وکالت یک را بالعزل وکالت

 اعمال و جاری آن در مورد وکالت احکام و آثار تمام صورت

 هر جنون و فوت به موردنظر وکالت آن تبعبه و شد خواهد

 موضوع تواندمی نیز موکل و شودمی طرفین منحل از یک

 یا ناظر و امین وکیل، ضم حتی یا و داده انجام خود را وکالت

 وجود. کند محدود را وکیل اختیارات خود عمل این با و نماید

 منشأ که است هاوکالت گونهاین بر مترتب متفاوت آثار همین

 قسمت و بوده باب این در متعدد اختالفات و دعاوی

 خود به را دادگستری محاکم هایاز پرونده توجهیقابل

 .است داده اختصاص

 

 

 بالعزل وکالت -1

اعالم  مجاز را بالعزل وکالت دادن مدنی قانون 679 ماده

 بنابراین است؛ نموده معین نیز را آن هایصورت حتی و کرده

 است وکالتی بالعزل گفت وکالت توانمی ماده این بهباتوجه

 اینکه یا و شدهداده الزمی عقد ضمن وکیل وکالت آن، در که

. است شده شرط الزمی عقد ضمن استعفا عزل و عدم

 که و موکلی وکیل آن اساس بر که است وکالتی دیگرعبارتبه

 در را خود اختیار وکالت، عقد انعقاد از بعد دارند قصد

 طریق این از توانندمی ساقط کنند، استعفا و عزل خصوص

 از یک هر جنون و فوت به نیز هاوکالت گونهاین. کنند اقدام

دارد: می مقرر مدنی قانون 679 ماده. گرددمی طرفین منفسخ

اینکه  مگر کند عزل را وکیل بخواهد وقت هر تواندمی موکل»

 شده شرط الزمی عقد ضمن در عزل عدم یا وکیل وکالت

 که است وکالتی وکالت بالعزل ماده، این ظاهر اساس بر« باشد

 و رایج گونهاین هم مردم میان در. ندارد عزل حق موکل آن در

 بین از و اسقاط به محدود بالعزل، وکالت است که متداول

 ظاهر نباید این به کهدرصورتی. است موکل عزل حق رفتن

 عزل به اختصاص یادشده ماده که دانست باید بلکه کرد اعتماد

 اجرایی قابلیت نیز وکیل و درباره ندارد موکل توسط وکیل

 را وکیل استعفای حق که کرد تصور گونهاین نباید و دارد

 کنونی عرف در بالعزل وکالت. کرد محدود یا توان ساقطنمی

 اسناد دفاتر و همواره است گشته مبدل متداول و رایج امری به

 مبادرت هایینامهوکالت چنین ثبت و تنظیم به نسبت رسمی

 فرضی در توانمی را بالعزل وکالت بارز مثال .ورزندمی

 نقد و وجه است بدهکار دیگری به شخصی آن در که دانست

 وکالت وی به بستانکار پافشاری اثر در و ندارد اختیار در

. کند برداشت را خودش و طلب بفروشد را او ملک که دهدمی

 که بدهکار از بستانکار وکالت که شودمی درج وکالت این در

 .باشد عزل عدم شرط با همراه است مالک آپارتمان
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 موکل اختیارات بر عزل حق سلب اثر -2

 موکل توسط وکالت موضوع انجام حق بخش، این در

 به یعنی دهیم؛قرار می موردبررسی را بالعزل وکالت درزمینه

 دهد انجام اعمالی تواندمی موکل آیا که پردازیممی موضوع این

 وکیل محدودیت یا و اختیار سلب به او منجر اعمال این که

 .خیر یا گردد وکالت درزمینه

 وکالت موضوع انجام -

 عزل حق هاآن در طبیعی طوربه که معمولی هایوکالت در

 وکالت موضوع تواندموکل می اینکه خصوص در دارد وجود

 تواندمی موکل و ندارد وجود اختالفی دهد انجام خود را

 اعطایی اختیارات یا و وکالت موضوع تحدیدی در هرگونه

از  و بازداشته کار ادامه از را وکیل تواندمی حتی و کند ایجاد

 در وکالت کسی به اگر مثالعنوانبه. کند عزل وکالت سمت

 و داده اجاره را آن تواندخود می است، داده را اشمغازه اجاره

 را اختیار این مدنی قانون 683 ماده. کند عزل را وکیل اینکه یا

 را وکالت موضوع بتواند خود بخواهد، هرگاه که موکل داده به

 بجا باشد وکالت وکیل امر با منافی که عملی یا و دهد انجام

 مورد که را عملی موکل...  هرگاه»دارد: می مقرر ماده این. آورد

 با منافی که عملی طورکلیبه یا دهد خود انجام است وکالت

 برای فروش که را مالی اینکهمثل آورده بجا باشد وکیل وکالت

 پس« شودمی منفسخ وکالت بفروشد خود بود داده وکالت آن

 توسط آن موضوع انجام پس از وکالت عقد ماده، این طبق

 .شودمی منفسخ موکل

 Emami, 2001: 243; Amiri Ghaemدانان )حقوق اکثر

Maghami, 1972: 62; Qasemzadeh and Rahpik, 2003: 

123; Katozian, 2009: 98) امر  این با نیز امامیه فقهای و

 وکالت علیه مشروط موکل، که فرضی هستند. در موافق

 سلب حق بر عالوه آیا که است متصور سؤال این است بالعزل

 خیر؟ یا گرددمی ساقط وی از نیز وکالت مورد انجام حق عزل،

 را وکالت مورد انجام حق عقد الزم ضمن موکل کهدرصورتی

 حق این اسقاط در تردیدی حالت این در کند ساقط خود از

 که آیدمی پیش مواردی در بیشتر شک،. داشت وجود نخواهد

 باشد. شده سکوت حق این اسقاط درزمینه

 وکیل به ناظر یا و امین یا وکیل ضم -

 اعطای و تنظیم از پس موکل موارد، از برخی در امروزه

 تقاضای و مراجعه کننده سندتنظیم رسمی اسناد دفتر به وکالت

 سند تنظیم با است ممکن نیز دفترخانه. نمایدمی وکیل ضم

 و نموده ضمیمه اول وکیل به را وکیلی دیگر وکیل، ضم

که  است این سؤال. دارد ارسال اول وکیل برای هم ایاخطاریه

 دیگری وکیل تواندمی بالعزل وکالت اعطای از پس موکل آیا

 سؤال و کند تعیین او را برای ناظری یا و کند اول وکیل ضم را

 توسط هاوکالت گونهاین در امین ضم اساساً آیا اینکه دیگر

 صورتبه که وکالتی در مثالعنوانبه باشد؟مجاز می موکل

 به وکیل و انتخاب را دیگری وکیل موکل، است بالعزل

 در اقدامی هرگونه که کند مقرر و نماید منضم موردنظر

 وکیل دو هر توافق مشترک با باید وکالت موضوع خصوص

 منتخب ناظر نظارت با باید وکیل اقدامات مثالً اینکه یا و باشد

 که هاییوکالت در رسدمی نظر به. صورت گیرد موکل

این  و گرددمی منعقد الزم عقد ضمن نتیجه شرط صورتبه

 مدنی قانون 10 ماده طبق بر و طرفین توافق با نیز حقوق

 باقی خود به اعتبار اصلی عقد که زمانی تا است شده اسقاط

 را موردتوافق مفاد تغییر حق تنهاییبه طرفین از احدی است

 دیگر طرف توافق بدون طرفین از یکیعنی هیچ باشند؛ نداشته

 نخواهد داشت؛ را شده توافق تعهدات کردن زیاد یا و کم حق

 جزئی آمده، عقد ضمن شرط صورتبه که اعطایی وکالت زیرا

 عقد که زمانی تا درنتیجه و گرددمحسوب می عقد اجزاء از

 یک هر طرف از شرایط تغییر است باقی خود اعتبار به اصلی

 گماشتن. نیست موردقبول دیگری رضایت بدون از طرفین

 به او ضم یا و دیگر وکیل انتخاب یا و بالعزل وکیل بر ناظر

 به مربوط مفاد در تغییر ایجاد نوعیبه نیز موردنظر وکیل

 اثر دارای مذکور اعمال بنابراین گردد؛می محسوب تعهدات

. سازدنمی مقید را وکیل اختیارات و نبوده حقوقی

 به وکالت به مربوط امور انجام به ملزم وکیل دیگرعبارتبه

 به نیاز بلکه بدون نیست ناظر تصویب با یا و دیگر وکیل همراه

 موضوع دادن انجام به تواندمی مستقل طوربه و قیدوبندها این
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 گرددمی اعطا مستقل طوربه که هاییوکالت در .بپردازد وکالت

 حق آن تبعبه و شدهدرج دیگری عقد ضمن عزل عدم فقط و

 موکل که رسدمی نظر به گرددمی سلب موکل از وکیل عزل

 یا و بالعزل وکیل به او و ضم دیگر وکیل انتخاب اختیار

 مواجهه در بالعزل وکیل لذا. باشد داشته را او بر ناظر انتخاب

 در و گذاشته احترام موکل تصمیمات به باید موارد گونهاین با

 .نماید لحاظ تصمیمات را این وکالت، به مربوط امور اجرای

 خود ارشادی نظریه قضاییه قوه حقوقی اداره زمینه، این در

 :داردمی بیان چنین 12/10/1376مورخ  6310/7شماره  با را

 بالعزل وکالت کسی به خود ملک فروش برای مالکی اگر»

 را وی و تعیین کار برای همان هم را دیگری وکیل بعداً و داده

 انجام مجتمعاً را وکالت مورد که نموده ضمیمه اول وکیل به

 وکیل که نماید تعیین هم را دیگر شخص متعاقب آن دهند

 را هم سوم شخص نظر بایستی وکالت مورد انجام در مذکور

 وکالت به اقدام آنگاه و نماید کسبهم را او موافقت و اخذ

 قوانین با مخالفتی سند رسمی در آن قید و امر این انجام شود،

 اعتبار دارای و قانون حدود در است عملی و ندارد موجود

 تعیین یا ضم و پیرو نامهوکالت به آثار قانونی. است قانونی

وکیل  اگر و بود خواهد مترتب امین عنوانبه سوم شخص

 ثالثی به قطعی بیع به را وکالت مورد ملک مستقالً نخستین،

 سومی شخص و تعیین دوم وکیل ضم از و دهد انتقال رسماً

 اطالع نماید، تأیید و تصویب را او اعمال بایستی که )دیگری(

 ماده بهباتوجه نخستین وکیل توسط شدهبیع انجام باشد نداشته

 باوجود اگر ولی. است قانونی و صحیح مدنی قانون 680

 استقالل به و تنهاییبه فروش به اقدام گذشت ازآنچه اطالع

 مالک کهدرصورتی و بوده نافذ شده غیرانجام بیع باشد نموده

 :Novin, 1999، )«بود خواهد باطل اال و صحیح نماید، تنفیذ

67.) 

 وکیل به نسبت عزل عدم شرط اثر -3

 هدف و قصد با هاییوکالت موارد، از برخی در امروزه

 ازجمله امور در بعضی تسهیل برای که گردندمی منعقد انتقال

 زیرا هستند؛ همراه توکیل حق اعطای با بعدی معامالت انجام

 داده خریدار به معامله انجام جهت در که وکالت حالتی در

 را به معامله موضوع مال که هم مزبور خریدار و شودمی

 موجببه که را اختیاری دارد قصد و دهدمی انتقال دیگری

 از دهد انتقال جدید به خریدار دارد اولیه مالک از نامهوکالت

 .بردمی بهره وکالت تفویض

 مال انتقال -

 بیع، عقد جایبه متعاقدین است ممکن موارد بعضی در

 در موارد از در بسیاری. نمایند وکالت عقد انعقاد به اقدام

 یا و تلفن اشتراک حق خودرو، امالک، فروش قراردادهای

 شرایط و مقدمات است ممکن اینکه به دلیل هاشرکت سهام

لذا  نباشد فراهم حقوق، واگذاری یا انتقال قطعی سند تنظیم

 نکردن عزل شرط با وکالت عقد پوشش در قراردادها گونهاین

 روابط در واقعی حقیقت، نیاز در. گردندمی منعقد وکیل

 بیع عقد از استفاده جایبه که شد موجب معامالتی و اقتصادی

 شود آورده روی هاوکالت گونهاین به عقود تملیکی سایر یا و

 مشابه در عقود یا بیع عقد تنظیم امکان که مواردی در و

 نبود ممکن و میسر دالیلی به اقتصادی مبادالت و معامالت

 منظور این برای و متوسل شوند حقوقی عمل این به ناچاربه

 بیع تشریفات رعایت بدون خود عادی بیع برای عقد طرفین

 استفاده سند عنوانبه بالعزل وکالت قالب رسمی از و قطعی

 این روش از صورتی در طرفین طورمعمول،به پس. کنندمی

 جهت یا و نیست بیع انعقاد امکان یا که کنندمی استفاده

 از گریز یا و بیع عقد ناشی از هایهزینه در جوییصرفه

 گونهاین در. آورندمی وکالت عقد به روی قوانین و تشریفات

 موکل»گردد: می قید مضمون بدین شروطی ها معموالًوکالت

 نماید،اسقاط می را وکیل عزل حق الزم، خارج عقد ضمن

 از الزم خارج عقد ضمن را مغایر عمل هرگونه انجام موکل

 ضم حق الزم، خارج عقد موکل ضمن نماید،می سلب خود

 و غیر به توکیل اختیار وکیل نماید،می اسقاط را وکیل و امین

 هرگونه انعقاد اختیار همچنین و دارد را انتصابی عزل وکالی

 خود به معامله انتقال مورد نیز و بالعوض صلح ازجمله معامله

 خریدار از را ثمن فروشنده قراردادها گونهاین در«. دارد را

 با او وکالتی به مدارک و اسناد تسلیم با و کندمی دریافت
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 مورد انتقال همچنین و غیر توکیل حق چون وسیع اختیارات

 وکیل طرفی از. دهدمی را شخص دیگری هر یا خود به وکالت

 مورد مربوط، اسناد نمودن فراهم با وکالت این توسطبه هم

 اسناد دفتر در خواهدمی که شخصی هر یا خود به معامله را

 قرارداد این در مورد طورکلیبه پس. دهدمی انتقال رسمی

 برای طرفین، از یکیآن در که است قراردادی که گفت توانمی

 و دهدمی قرار خود نایب را وی به دیگری خود مال انتقال

 که طبق کندمی درج را شروطی عقد ضمن در منظور این برای

 اثر. گرددمی تفویض وکیل به موکل اختیارات و حقوق کلیه آن

 گردندمی منعقد انتقال در مقام که هاییوکالت چنین اصلی

 اذن ایجاد هاآن در اصلی اثر که معمولی هایوکالت برخالف

 ایجاد نیز و موکل برای انتقال به تعهد ایجاد وکیل است، برای

 مقام در فروشنده و موکل حقیقت در و است وکیل برای حق

 او نفع به وکالت که است واقعی خریدار هم وکیل و بوده بایع

 (.Allameh, 2008: 32) .است منعقدشده

 وکالت انتقال -

 غیر، توکیل حقبه دیگر وکیل انتخاب برای وکیل اختیار

 باواسطه دوم، وکیل وکیل به رابطه این در و است مشهور

 بتواند تا باشد داشته را غیر به توکیل اختیار باید وکیل. گویند

 چراکه. گرداند وکیل وکالت، انجام مورد برای را دیگری

 نیست مستقلی حق صاحب وکیل و است اذنی عقدی وکالت،

 (.Safaei, 2003: 29.)دهد انتقال را آن تا بتواند

 حق موکل اگر که است این خصوص این در اصلی سؤال

 بالعزل وکالت کند و ساقط وکیلش به نسبت را خود عزل

 وکیل و نماید اعطا توکیل حق مزبور وکیل به ضمناً و باشد

 انتخاب دیگری وکیل توکیل، حق از این استفاده با نیز مزبور

موکل  اینکه یا بود خواهد بالعزل نیز دوم وکالت آیا کند

 در اول وکیل آیا اینکه و نماید؟ عزل را باواسطه وکیل تواندمی

 بدون کند ساقط را عزل موکل حق تواندمی دوم وکیل انتخاب

 باشد؟ در شدهداده او به اختیاری چنین موکل جانب از اینکه

 نمایندگی نوع یک وکالت اینکه بهباتوجه گفت توانمی پاسخ

 این در را خود تمام اختیار نیز نماینده و است قراردادی

 اراده تابع وکیل اختیار لذا گیردمی عنه منوب از خصوص

 وکیل»دارد: می مقرر مدنی قانون 663 ماده. است موکل

انجام  است خارج او وکالت حدود از که را عملی تواندنمی

 او برای موکل که حدودی در باید وکیل ماده، این طبق «.دهد

 حدود چراکه وکالت بپردازد موضوع انجام به کندمی تعیین

 مواردی در است ذکرشایان. کندمی تعیین موکل را وکیل اختیار

 وکیل برای باید نشده، تعیین و مبهم محدوده اختیارات، که

 موکل قرارداد وکالت در اگر مثالً. شد قائل را هاییمحدودیت

 عزل حق تواندمی وی که باشد نشده تصریح اول، وکیل با

 حالت، این در خیر، یا کند را ساقط دوم وکیل به نسبت موکل

 موکل حق این اسقاط برای اول وکیل اختیار عدم بر اصل

 وکیلی بنابراین است؛ استثنایی امری عزل، حق زیرا زوال است؛

 اختیار دارد ولی را دوم وکیل انتخاب حق موکل جانب از که

 حق تواندنمی خود انتخاب این در ندارد را عزل حق اسقاط

 جانب از چراکه نماید و اسقاط سلب وی از را موکل عزل

 موکل، چنانچه البته. است نشده داده او به اختیاری چنین ایشان

 این در باشد نموده شرط قبل از را باواسطه وکیل بالعزل بودن

 تنها اینکه نتیجه. خواهد بود بالعزل نیز باواسطه وکیل صورت،

 این موکل که بود خواهد بالعزل دوم وکیل وکالت زمانی

 حق اعطای صرف و باشد داده اول خود وکیل به را اختیار

 نسبت موکل عزل حق سقوط معنی به بالعزل، وکیل به توکیل

 گردد،می انتخاب بالعزل وکیل توسط که دومی به وکیل

 (.Morsley, 2010: 194نیست، )

 فوت از وکیل پسعدم استعفا  اثر -4

 گویی که آوردمی پیش را تردید این مدنی قانون 777 ماده

 فوت با وکالت که عقد نمایند شرط خود توافق با طرفین اگر

. است نافذ و صحیح شرطی چنین نشود منحل آنان از هرکدام

 مرتهن به رهن عقد ضمن در راهن ماده، طبق این بر که وکالتی

 نشدن طلب وصول هنگام به بتواند اخیر شخص تا دهدمی

 در کند استیفا را خویش حق مرهونه عین فروش با خود

 (.Katozian, 2004: 33.)دارد. وجود نظراتفاق آن صحت
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 رهن عقد طرفین که اندپذیرفته فقها مورد، در این 

 با فوت مرتهن از پس مزبور وکالت که کنند شرط توانندمی

. است فقها باور این پشتوانه به هم مزبور باشد، ماده او ورثه

 موجب را موت مرهونه، بیع عین مورد در هم هاحنفی حتی

 مورد این در وکالت شدن الزم دانند، علتنمی وکالت بطالن

 (.Hali, 1999: 657) اند،دانسته آن به دیگری حق نیز تعلق را

 بهباتوجه که است این گرددمی مطرح که بحثی اینجا در 

 پس وکالت ابقای بر طرفین توافق و تراضی اثر قانونیاین ماده

 صحیح توافقی اساساً چنین آیا و چیست هاآن از یکی فوت از

 تصویب مدنی قانون که زمانی یعنی خیر؟ درگذشته یا است

 انفساخ وکالت موجبات از را فوت دهه، چندین تا شد

 کردندمی وکالت اسناد ضمیمه را دیگری فرمول و دانستندمی

 وکیل وکیل،: نوشتندمی و شداستفاده می وصیت عنوان از که

ملک  کرد فوت موکل اگر. ممات در وصی و است حیات در

 بابت از را فروش از حاصله ثمن و فروخته را وکالت موضوع

 موجب فرمول این .نماید برداشت دارد موکل از که طلبی

 بر مقدم دین، و طلب چراکه باشد بسته ورثه، دست تا شدمی

 این اما شود؛نمی نیز ثلث مشمول حتی اینجا در و است ارث

بالعزل  وکالت اسناد مورد در و رفته بین از تقریباً فرمول

 (.Novin, 2008: 33ندارد. ) کاربردی

 فوت از پس وکالت ابقای اعتقاددارند دانانحقوق از برخی

 اگر و نیست عملی عقد صلح، انعقاد راه از جز طرفین توافق با

 علت به کنندمی تنظیم وکالت صورتبه را خود توافق افراد

 وکالت صورتبه را صلح درواقع و است ارشاد صحیح نبودن

 نوعی معاوضه نیز متضمن هایوکالت همچنین. انددرآورده

 طی و باشد وکالت متضمن که قراردادی و بوده الزم و صلح

 سفه و جنون فوت، با کند را ایجاد حقی مزبور وکیل برای آن

 دیرباز از اخیر موضوع .شد نخواهد منحل طرفین از یک هر

 نظراتی و است بوده دانانحقوق و فقها اختالف مورد همواره

 .دارند قرار هم مقابل نقطه در گاه شدهارائه طرف آنان از که

 بالعزل وکالت بودن مؤثر نظریه -

 بالعزل، وکالت موضوع دانان،حقوق از برخی اعتقاد به

 را حق این موکل نبایستی فوت و قرارگرفته وکیل حق متعلق

 دیگر وکالت، این ماهیت زیرا نماید خارج وکیل دست از

 است وکالت موضوع بر وکیل حق و متعلق نبوده عادی وکالت

 با فوت که است آن نیازمند موکل منافع گاه اینکه بهباتوجه و

 ماده و 678 ماده 3 بند گفت باید یابد ادامه وکیل وکالت او

 وکالت انفساخ را موجب موکل فوت که مدنی قانون 954

 یا صریح شرط و نیستند آمره قاعده یک بیان مقام در دانندمی

 در وکالت در ویژهبه. پذیرفت توانمی آن را خالف ضمنی

وکیل  موکل، فوت با بازماندگان حقوق حفظ برای دعوی

 این باید نیز دادگاه و کند دنبال را دعوی که است مکلف

 .کنند عزل را ورثه، وکیل کههنگامی تا بداند معتبر را وکالت

(Katozian, 2009: 45.) 

 وکالت تواندمی شخص که است این فقها از برخی اعتقاد

برخی . یابد ادامه نیز از مرگ پس که سازد منعقد ایگونهبه را

 عمومی نظم جزء را موکل مرگ با وکالت یافتن پایان نیز

 عروة صاحب اعتقاد. اندپذیرفته را آن شرط خالف و ندانسته

باطل  موکل موت با بالعزل وکالت که است این الوثقی

 دلیل با را آن مشهور، نظر دلیل نقل از پس ایشان. شودنمی

 جواز مالک که آن است مشهور دلیل»کند: می رد گونهاین خود

 موت با که است موکل سوی از شدهداده اذن وکیل، تصرف

 گفت باید آن رد و دلیل این به پاسخ در. رودمیبین  از موکل

 موکل لذا اگر و است کافی وکالت بقای برای اذن حدوث که

 که ایگونهبه کند فراموش را آن کامل طوربه و بدهد وکالتی

 و نافذ وکیل تصرفات نماند، ذهنش باقی خزانه در آن از اثری

در  تو که بگوید دیگری به تواندمی موکل همچنین. است معتبر

 این نهایت و هستی من وکیل من مرگ از بعد و حیات زمان

 خواهد وصیت عنوانوکالت به مرگ، از پس به نسبت که است

 (.Sangalji, 2009: 183«. )بود
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 رسد،نمی نظر به موجه ایشان طرف از شدهارائه پاسخ

 مرحله در وکالت صرفاً  وی پاسخ و تحلیل مبنای بر چراکه

 نیازی دیگر بقاء، برای و دارد طرفین هایاراده به نیاز حدوث

 دارد منافات جایز عقد مفهوم با این موضوع و نیست آن به

 های متعاقدیناراده به نیاز بقا و حدوث حیث از جایز عقد زیرا

 مستثنا قاعده، این از است جایز عقدی که نیز وکالت. دارد

 فراموشی صرفبه باشد، ازیادرفته توکیل اگر عالوهبه. نیست

 مستلزم اذن از رجوع زیرا کرد، فرض معدوم را آن تواننمی

 (.Sangalji, 2009: 183است، ) انشاء اراده

 مدنی قانون 777 ماده از پیروی با دانان نیزحقوق از برخی

 باقی برای اراده از حاکمیت مظهری 777 ماده که دارندمی بیان

 پس. است وکیل فوت از پس وکالت از ناشی سلطه داشتننگاه

 معنی به وکالت نباید را فوت از پس بقای وکالت شرط

 نتوان از که را ایسلطه زیرا نمود؛ محسوب کلمه اصطالحی

 دیگر گردد، منتقل ورثه به او از حق همانند و گرفت نایب

 باقی قابل را آنچه دانست بلکه اذن بر مبتنی نیابت تواننمی

 آن و نامیده حق باید است، ورثه به انتقال و فوت از پس ماندن

 نتواند موکل فوت کهدرصورتی و کرد تلقی ایجاد حق نوعی را

 وصایت، در حدود باید را توافق این ببرد بین از را وکیل نیابت

 این رد ضمن لنگرودی جعفری دکتر. وکالت نه و دانست نافذ

 تصرف آن و دارد متیقنی قدر وصیت دارد کهمی بیان دیدگاه

 در تصرف شروع کهطوریبه موت، از بعد برای است استیفایی

 Bahrami) .است متیقن قدراین و باشد موت زمان از پس

Ahmadi, 2011: 142.) 

 بالعزل وکالت تأثیر عدم نظریه -

 954 و 678 مواد به استناد دانان باحقوق از دیگر برخی

 نافذ اساساً را از فوت پس وکالت بقای بر توافق مدنی قانون

 عقد انفساخ علت حقوقی، اصول ازنظر که معتقدند و دانندنمی

 که است جهتازآن موکل یا وکیل فوت در صورت وکالت

. است در تصرف استنابت و نمایندگی اعطای بر مبتنی وکالت

 وی اموال در تواندمی موکل اذن با فقط وکیل جهت همین به

 شدن زایل جهت به او یا جنون فوت با و کند تصرف

. رودمی بین از هم نیابت و نمایندگی وی حقوقی شخصیت

 موکل فوت با و است الزم شرط اذن، ادامه در وکالت، عالوهبه

 اش منتقلورثه به هم او اموال و شودمی مرتفع او اذن

 وی فوت از پس موکل اموال در وکیل تصرفات لذا گردند،می

 فضولی معامالت مصداقو  شده تلقی غیر، مال در تصرف

 و وکالت شرط اثر»اند: نوشته مورد این در ایشان .است

 و وکالت است که آن الزم عقد ضمن عزل عدم شرط همچنین

 به او و گرددمی الوفا الزم علیه مشروط به نسبت عزل عدم یا

 و نماید فسخ را وکالت تواندنمی شرطبه وفای وجوب اعتبار

 یا جنون فوت به آن انحالل مانند جایز، عقد دیگر احکام در اال

 الزم عقد ضمن وکالت زیرا داشت، نخواهد تأثیری طرفین احد

 الزم به را جایز عقد موکل، طبیعت از عزل حق سلب یا و

 یا فوت به مدنی قانون 954 ماده طبق بنابراین نمایدنمی مبدل

«. شودمی منفسخ مزبور وکالت عقد طرفین جنون احد به

(Jafari Langroudi, 2011: 145.) 

 انحالل موجب را موکل و وکیل فقها فوت از بعضی

 توارث بدین ترتیب، و دانسته ورثه به انتقال مانع و وکالت

 صاحب. اندنموده اعالم منتفی اساساً را اعطایی وکالت از ورثه

 بالعزل وکالت و رهن عقد ضمن وکالت در مورد در جواهر

 در که رهینه عین فروش در مرتهن وکالت که است معتقد

 محسوب تبعی وکالت نوع یک گرددمی درج ضمن عقد

 بایع از طرف فروش در اختیار داشتن اصل، آن، در که شودمی

 با اختیار این لذا است، وکالت نفس غیر معنی این و است

 و وجود دیگر طرفی از. گرددمنتقل می او ورثه به مرتهن موت

 و است وکالت عقد برای موضوع مثابهبه موکل و وکیل حیات

 باطل موضوع انتفاع به سالبه باب از وکالت عقد وکیل با ممات

 عقد بودن جایز به جهت حالت این در بطالن این که گرددمی

 هرچند. است موضوع انتفاع دلیل به بلکه نیست بالعزل وکالت

 ولو یابدمی پایان موکل فوت با وکالت که است این کلی قاعده

 اینکه بهباتوجه هستند انتقال یا بیع که جایگزین هاییوکالت در

 هااین وکالت ضامن موکول و است انتقال طرفین واقعی قصد

 حق دارای وکیل آن تبعبه و کندمی معامله مورد انتقال به تعهد
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 توانمی است ایجادشده وی برای حقی که اعتبار به لذا شودمی

 چراکه یابد،می انتقال بلکه رودنمی بین از تکلیف و حق گفت

 تضمین یا دوجانبه قرارداد یک با ارتباط در هاوکالت نوع این

 از را وکیل کردن برکنار وی حق و بوده موکول تعهدات انجام

 یک هر سفه و جنون فوت، با بنابراین است؛ نموده ساقط خود

 ,Sanhori.)داد آن پایان به حکم سادگیبه توانطرفین نمی از

1992: 166.) 

 وکالت ضمن عزل عدم شرط مخالفان -5

 و دانندمی وکالت عقد ذات اقتضای را جواز گروهی

 نه را آن و دانندمی را استثنا مدنی قانون 679 ماده اینان مسلماً 

 ضمن عزل عدم شرطبه نه و دهندمی تعمیم دیگر عقود به

 .وکالت
(Amiri Ghaem Maghami, 2006: 270; Safaei, 2003: 

184.) 
 ولی دانندنمی عقد ذات اقتضای را جواز گروهی دیگر

 که دانندمی معتبر فقط زمانی را وکالت در عزل عدم شرط

 و دارند نظری چنین فقها. مشهور. باشد الزمی عقد ضمن

 .است پذیرفته را این امر نیز مدنی قانون

 وکالت ذات اقتضای جواز، -

 ,Amiri Ghaem Maghami)گروه  این استدالل اساس

2006: 270; Safaei, 2003: 184جواز چون که است (؛ چنین 

 ذات مقتضای خالف عدم عزل شرط است، عقد ذات اقتضای

 شرط از تواندمی آنچه نهایتاً. نیست معتبر لذا است، عقد

 این که است عزل حق از استفاده عدم تعهد شود فقط حاصل

 و است آن از امکان تخلف که است فعل شرط مصادیق از نیز

 چون گروه این. دارد نسخ حق له مشروطه صورت این در

 یا وکالت اگر حتی دارندمی بیان دانندمی اذن را ماهیتاً  وکالت

 و دهدنمی تغییر ماهیت شود شرط الزم عقد ضمن عزل عدم

 را فسخ حق از تعهد این از تخلف گفتیم که گونههمان فقط

 قانون 679 ماده تصریح بهباتوجه ایران حقوق کند. درمی ایجاد

 عزل عدم شرط و صحت پذیرش به راجع باوجوداینکه مدنی

 دانندمی اعتبار فاقد را شرط این که کسانی الزم عقد ضمن

 مانع با شناسندمی عقد مقتضای خالف را آن برجهت اینکه

 مواردی در ولی اینان هستند روبرو خود نظر توجیه در قانونی

 تا نمایندمی استدالل ،679 ماده حذف یا نسخ بر مبنی حتی

 به ای اعتقادبردارند. عده خود پیش روی را از قانونی مانع این

 قانون 679 ماده دارندمی بیان ایشان دارند؛ 679 ماده نسخ

 مقرر 959 ماده. دارند تعارض مدنی قانون 959 ماده با مدنی

 حق یا و حق تمتع طورکلیبه تواندنمی کسهیچ»دارد: می

« نماید سلب خود از را مدنی حقوق از قسمتی یا تمام اجرای

 حقوق در که معتقدند مذکور دفع تعارض برای ادامه در و

 طرفیک اراده آزادی با مغایر الزم به جایز عقد تبدیل جدید

 با ما مدنی قانون که دهندمی ادامه سپس. است طرفین یا

 راستای در سوئیس مدنی قانون 27 ماده از 959 ماده اقتباس

ورود  با ولی برداشت گام تصمیم آزادی حفظ و جدید حقوق

 تصویب )با مدنی قانون به وکالت باب در مشهور فقهی نظر

 ایشان سرانجام. نمایدمخالف می حرکتی قانون ،(679 ماده

 و مدنی قانون دوم جلد در 959 ماده که گیرندمی نتیجه چنین

 خاص قاعده دومی و عام قاعده اولی. اول جلد در 679 ماده

 (.Amiri Ghaem Maghami, 2006: 157.)است

 علت به طرفی از و نسخ در واحوالاوضاع داللت توجه با 

 است، ماده جدید مدنی قانون اولیه اصول از 959 ماده اینکه

 بیان که گونههمان .است 679 ماده اخیر قسمت ناسخ 959

 قانونی مانع یک رفع برای بیشتر استدالل این داشتیم،

 این واقعیت. است مطلوب به نوعی مصادرهبه و شدهمطرح

 این و ندارد 959 ماده با تعارضی گونههیچ 679 ماده که است

 از یکی تعبیر به فقط و اندمتفاوت امر دو بر ناظر دو

 باشد زمان هر در امور برای تمام وکالت اگر حقوقدانان

 بررسی در شود. محسوب 959 ماده مصادیق از یکی توانمی

 را اساتید تحلیلی از یکی 679 ماده نسخ بر مبنی مذکور نظر

 ایشان. کنیممی بسنده ایشان قولنقل به ما نیز که اندنموده بیان

 ناسخ خاص قرینه بدون تواندنمی جدید عام اوالً»معتقدند: 

. است طورکلیبه حق سلب به ناظر 959 ماده ثانیاً. باشد قدیم

 از مسلماً باشد زمانی قید بدون امور و تمام در وکالت اگر

مصادیق  تواندنمی وکالت مطلق ولی است 959 ماده مصادیق
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 679 ماده مخصص های از یکی 959 ماده لذا. باشد 959 ماده

 باشد، زمانی قید بدون و امور در تمام وکالت اگر ضمناً. است

حسنه  اخالق و عمومی بانظم مغایر آن نسخ یا عزل عدم شرط

 (Katozian, 2004: 119«. )است

 وکالت عقد اطالق اقتضای جواز؛ -

 گروه دو« وکالت ضمن عزل عدم شرط»صحت  مخالفان

 وکالت ذات را اقتضای جواز اساساً اول گروه باشندمی

 اقتضای را جواز که گوییممی کسانی از سخن دانند. اکنونمی

 عقد ضمن فقط را عزل عدم شرط ولی دانندنمیعقد  ذات

 وکالت ضمن عدم عزل شرط درنتیجه و شمارندمی مؤثر الزم

 شرط صورت در که داردمی بیان فقیهی .دانندنمی معتبر را

حدیث  عموم سبب به هم جایز عقد ضمن عزل عدم

 الوفا الزم و دارد لزوم در ظهور شرط« شُرُطَّهُم عند المؤمنون»

برد.  بین از نیز را شرط توانمی عقد فسخ با ولی است

(Shahid Thani, 1994: 115.) 

 شرط یا عزل عدم شرط که است این فقها مشهور نظر

 عزل حق اسقاط باشد موجب الزم عقد ضمن اگر وکالت

 عقد لزوم در اثری باشد جایز عقد ضمن اگر ولی گرددمی

 عقد اقتضای را جواز اینان البته و وکالت ندارد

 (Karaki, 1998: 152.)دانندمی

 و پذیرفته 679 ماده در را نظر همین ظاهراً  مدنی قانون

 ولی. اندنموده تبعیت آن از نیز مدنی حقوقدانان قانون تبعبه

 از مایکی که هست متفاوتی هایوتحلیلتجزیه بیندراین

 از جواز که شدهبیان چنین. نماییممی بیان را نظرات ترینمهم

 ,Shahidi) نیست، حقی امر یک است و احکام و آمره قواعد

2003: 234.) 

 الزم عقد ضمن وکالت شرط یا عزل عدم شرط با اما

 عقد دیگر آثار و شودمی فسخغیرقابل مشروط علیه به نسبت

 جایز هرگز عقد اینکه نتیجه. است باقی( 954 )ماده جایز

 جایز عقد»اصطالح  نظر این در. گرددنمی الزم عقد به تبدیل

 کاررفتهبه« خیاری عقد»اصطالح به تشبیه با« فسخغیرقابل

 که به باشد وارد انتقاداتی نظریه این به آیدمی نظر به. است

 باشد فسخغیرقابل جایز، عقد اگر: اول :پردازیممی هاآن ذکر

 از کهدرحالی بدانیم جایز عقد همچنان را آن توانیممی چگونه

 بهباتوجه. است خارج مدنی قانون 186 ماده در مذکور تعریف

 اساساً  باشد فسخغیرقابل جایز عقد م اگر.ق 186 ماده

جایز  عقد»عبارت  تشبیه و بوده تعریف مصداق تواندنمی

 را الزم عقد چون« فسخقابل الزم عقد»عبارت  با« فسخغیرقابل

 نیز را جایز عقد توانمی نمود پس فسخ شرطبه مقید توانمی

در  185 ماده زیرا نیست صحیح نمود فسخ عدم شرطبه مقید

 ازلحاظ« فسخقابل الزم عقد»دارد: می مقرر الزم عقد تعریف

 چنین ولی تعریف، داخل و هم است تصورقابل هم حقوقی

 گفته پاسخ در است ممکن. ندارد وجود 186 ماده در قیدی

 طرفین از یک هر که است عقدی جایز عقد از شود؛ منظور

 جنون یا فوت با نمایند و فسخ را آن بخواهند وقت هر بتوانند

 شرط صورت در لذا و گردد منفسخ طرفین از یک هر سفه یا

 فوت، با چراکه است جایز همچنان عقد در وکالت عزل عدم

 Azarpourگردد. )می منفسخ طرفین از یک هر سفه یا جنون

and Hojjati Ashrafi, 2006: 315.) 

 اینکه ازجمله نمود، وارد را ایراداتی توانمی نیز نظر این به

 صراحتبه را آن و بوده عقد جایز تعریف مقام در 186 ماده

اینکه  ولو نباشد فسخ امکان وقتی درهرحال پس کرده، تعریف

 همچنان گردد، منفسخ طرفین از یکی حجر یا فوت با عقد

 الزم عقد که طوریهمان. نیست خارج تعریف شمول از عقد

نیست  جایز عقد و شودنمی خارج الزم عقد تعریف از خیاری

 ماهیتش بپذیریم اینکه مگر است اذن ماهیتاً زیرا شودنمی الزم

 .است حق ایجاد

 ضمن وکیل استعفای و عزل عدم شرط موافقان -6

 وکالت

 اظهار و دانندمی مالک را وکیل بودن ذینفع برخی صرف

 عزل عدم شرط باشد، وکالت ذینفع در وکیل اگر نمایند،می

 شرط عدم که داشتیم بیان قبالً. است صحیح وکالت عقد ضمن

 عموم دلیل به داندمی الوفا الزم را جایز عقد ضمن عزل

 الزم، عقد فسخ با ولی« شروطهم عند المومنون»حدیث 
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 وکالت ضمن عزل عدم شرط نمود فسخ نیز را شرط توانمی

 را دارند نظر همین نیز از فقها بعضی. کندمی ایجاد دور توهم

 این نمایند، امامی بطالن بر حمل دور سبب به را موضوع و

 بر متوقف عقد لزوم که شدهدادهپاسخ چنین فقها ایراد توسط

 و نیست عقد لزوم بر شرط متوقف لزوم ولی است شرط لزوم

عموم  و است طرفییک عقد یا جانبهیک تعهد بر متوقف

 شرطی چنین صحت به حکم« شروطهم عند المومنون»حدیث 

 عقد ضمن عزل عدم شرط که حقوقدانانی دهد. بسیارندمی

 حقوقدانان، نظر برخی طبق دانندمی صحیح را وکالت یا جایز

 عقد که زمانی تا زیرا نیست؛ الزام فاقد جایز عقد ضمن شرط

 تعبیر به و است باقی هم عزل عدم شرط باقی است، جایز

 تبعبه تا جایز است عقد زدن هم بر راه، تنها کهازآنجایی دیگر

 در منتهی است الزام نوعی خود این برود بین از هم شرط آن

 قصد بر ایاماره جایز، عقد ضمن شرط اصلی عقد حدود

 که تصریح نمایند طرفین اگر ولی است شرط جواز به طرفین

 تابعیت چون و رودمی کنار اماره را دارند، شرط لزوم قصد

 شرط نیست عمومی نظم به قواعد مربوط از هم عقد از شرط

 10ماده  استناد به شرط اینجا در دیگرعبارتبه. است الزم

 ;Katozian, 2009: 124) رسد،می صحیح نظر به مدنی، قانون

Emami, 2001: 207). 

 امر این بر دال را فوق نظریه در مذکور تعارض برخی

 جواز که پذیرندمی در مواردی را فسخ ایشان، که انددانسته

گویا . دانندنمی مؤثر را آن خالف شرط و است ذات اقتضای

 بیان وکالت ضمن عزل عدم شرط مخالفین از برخی اینکه

 و دارد وجود هم اساتید دیگر نظرات در تعارض این دارندمی

 در آیدمی نظر به اما ودیعه عقد در وی نظر به دارندمی اشاره

 باشد تعارضی هم اگر و ندارد وجود تعارضی مواردی اساساً

 بدین. است تفاوت منطقی یک و نیست دوگانگی الواقعفی

 اگر ودیعه، بحث در ایشان نظر طبق نمونه برای که شرح

 ماده حکم اثر همچنین و فسخ حق نمایند که شرط طرفین

زیرا  نیست صحیح شرط این شوند ساقط دو هر ،954

 اراده حاکمیت با موافق اگرچه است عمومی نظم برخالف

 حق ایجاد چون دهدمی را تغییر اذن ماهیت طرفی از و است

 صحت رد در مخالفین که است استداللی همان این. نمایدمی

 حق طرفین اگر اما نمایند؛می وکالت ضمن عزل شرط عدم

 شرط کنند را حفظ جایز عقد دوم اثر و نمایند ساقط را فسخ

 (.Katozian, 1999: 225) است، صحیح

 وجود سخنان این در تعارضی آیدمی نظر به دالیلی به 

 دارد؛ قرار مشخص جریانی در ایشان و نظر ندارد

 اقتضاء را جواز کهازآنجایی عزل، عدم مخالفین شرط -1

 جایز عقود تمام این امر در معتقدند دانندمی عقد ذات

 هاآن تمام در یا باشند داشته واحد حکم باید اذنی( )مشخصاً

 مسلماً  که چیزی یا بپذیریم را فسخ عدم موجه شرط دالیل به

 بیان موافقان لیکن.است شرطی چنین پذیرش عدم هاآن

 طرفین اراده و نیست عقد ذات اقتضاء لزوم و جواز دارندمی

 را اراده این آنچه فقط و بگیرد تصمیم آن به تواند راجعمی

 است ممکن لذا است اخالق یا عمومی نظم نمایدمی محدود

 باشد عمومی نظم مخالف فسخ عدم شرط جایز، عقد یک در

 .نباشد چنین عقدی دیگر در و

 معتقدند مدنی قانون 954 و 186 مواد جمع مخالفین با -2

 را آن تواندمی از طرفین یک هر که است عقدی جایز عقد

 عقد یا و رودمی بین از سفه یا جنون فوت، با و نماید فسخ

 و نماید فسخ را آن تواندنمی طرفین از یککه هیچ است الزم

 مخالفین در بین نهایتاً. رودنمی بین از سفه یا جنون فوت، با

 در را عقد دانند،نمی عقد ذات اقتضاء را جواز که کسانی

 تعبیر فسخغیرقابل جایز عقد به عدم فسخ شرط وجود صورت

 واسطه حکمبه ولی دانندمی صحیح را شرط یعنی نمایند؛می

 :Katozian, 2009.)دانندمی جایز همچنان را آن م.ق 954 ماده

124; Emami, 2001: 207.) 

 آنچه جز نیست چیزی جایز عقد تعریف رسدمی نظر به

 جایز عقد تعریف مقام فوق در ماده و آمده م.ق 186 ماده در

 عقود دانسته، جایز را هاآن قانون که عقودی تمام حال بوده،

 کهازآنجایی. هستند جایز اطالق وجه در که است جایز قانونی

 پذیرفته نیز مدنی قانون را و این نیست عقد ذات اقتضاء جواز
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 اراده مشترک م.ق 120 ماده ،108 ماده ،777 ماده ،679 مواد

 بگیرد تصمیم قانونی جایز عقد جواز خصوص در تواندمی

 ماده اما و باشد اخالق یا بانظم عمومی مغایر که زمانی مگر

آن  موجببه گذارقانون که است آمره ایقاعده م.ق 954

 وجه در که عقودی یعنی قانونی، جایز عقود بر را حکمی

 است. نموده داند، حملمی جایز را هاآن قانون اطالق

 گیرینتیجه

 اگر است، استوار اذن پایه بر که است حقوقی عمل وکالت

 عقد ماهیت گیرد موردقبول قرار شد، اعالم ایجاب صورتبه

 در اجازه حد در توانمی صورت این غیر در یافت خواهد

 وکالت عقد جواز. باشد اثربخش ماهیت ایقاعی با و تصرف

آن  جواز بلکه نیست آن تغییر غیرقابل جوهر و ذاتی جزء

 است ارادی انحالل که مواردی در حداقل و شده قلمداد حقی

 وجود اراده این از اعمال جلوگیری و کردن محدود امکان

 تعهدات، و عمومی قواعد از بافاصله عقد این. دارد

 قبول عرفی توالی آنکه ازجمله را دارد خود ویژه خصوصیات

 شدن معدوم با مالزم آن بطالن و نیست الزم ایجاب از بعد

  ندارد. اذن اولیه

 فقها مشهور نظریه از تبعیت به مدنی قانون در هرچند

 به منحصر وکالت را عقد انحالل از جلوگیری امکان امامیه

 اندبرشمرده الزم خارج عقد ضمن در مختلف انحاء گنجاندن

 و توافق قانون همان از 960و  10 مواد به مستند ولی

 در عزل عدم بر تعهد و توافق ازجمله را خصوصی قراردادهای

 حسنه اخالق و عمومی نظم و قانون مخالف محدودهای که

 که از استعفا و عزل و اندشناخته االجراالزم و معتبر نباشد

 اسقاط قابل است محسوب وکالت شدن مرتفع ارادی موارد

 را آن اسقاط یا حق اعمال موکل و وکیل بنابراین باشند؛می

 .دارند

 

 

 

 

 رابطه در را موکل حق بالعزل وکالت اعطای صرف -1

 ضم حق همچنین .کندنمی ساقط وکالت موضوع انجام با

. بردنمی بین از موکل برای را وکیل به ناظر یا و امین وکیل،

 یا و باشد شدهتصریح عقد ضمن آن در خالف اینکه مگر

پس . باشد گردیده توافق ضمنی طوربه آن سقوط بر اینکه

 زمینه این در کنندهتعیین و مهم نقشی طرفین خواست و توافق

 .دارد

 بـه صـرف وکالـت یـک مقـام در بالعـزل وکالت اگر -2

 و آثـار صـورت تمـام ایـن در گـردد منعقد خود واقعی معنای

 موکـل و شد خواهد اعمال و جاری آن مورد در وکالت احکام

 ضـم حتـی یا و داده انجام خود را موضوع وکالت تواندمی نیز

 اختیارات وکیل خود عمل این با و نماید ناظر یا و امین وکیل،

 .کند محدود را

ــاییوکالت خصــوص در -3 ــه ه ــوای ک ــه آن محت  نوعیب

 اختیار است انتقال حقوق یا مال فروش یا و وکیل حق تضمین

 ایـن به هرچند رودمی بین از وکالت موضوع انجام برای موکل

 هـاییوکالت چنـین اصـلی اثـر. باشد تصریحی نشده موضوع

وکیـل  بـرای حـق ایجاد نیز و موکل برای انتقال به تعهد ایجاد

 خواهـد نیز وکیل به موکل حقوق انتقال تضمین نوعی و است

 البتـه. اسـت نیز ثالث انتقال به عدم به تعهد نوعی خود که بود

 بـا بلکـه گیـردنمی صـورت مالکیت انتقال موارد، گونهاین در

 .رسید انتقال پدیده به توانآن می اجرای

 و نبـوده معتبـر موکـل فـوت از بعـد وکالت بقاء شرط -4

 و بوده رهن مورد، مختص این در مدنی قانون 777 ماده حکم

 بـه وکالـت سـمت وراثـت مسـئله بـه توسل با را آن تواننمی

 وکالـت که مواردی در باوجوداین اما توجیه کرد؛ مرتهن وراث

 آن فـروش مدلول یا و شودمی داده تعهدی انجام تضمین برای

 ایجـاد وکیـل بـرای کـه حقی استناد به است حق انتقال یا مال

 .یابدنمی پایان فوت با گرددمی
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