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 »لیسلب حق عزل وک«شرط  اعتبار و بطالن ةدربار بالعزل؛ وکالت
 1يباقر دیسع

 :دهیچک
 سامان یمدن قانون ده ماده تابع نیّنامع يقراردادها قالب در یگاه شهروندان یحقوق روابط

 ،یحقوق رابطه کی جادیا يبرا شهروندان هم يموارد در. نیعقودمع قالب در زین یگاه و ردیگیم
 ۀجینت ای دهندیم آن دریراتییتغ یول رندیگیم کمک نیعقدمع کی میمفاه و احکام عنوان، از
 خطا به راه نیمع عقد آن احکام براساس صرفاً روابط نوع نیا لیتحل. کنندیم اراده آن از يگرید
 وکالت عرفاً چهآن. است نبودهآنها  منظور و مقصود کهکند می لیتحم نیطرف به يزیچ و بردیم

 وکالت يظاهر عنوانِ تحت یحقوق عمل کی است؛ سنخ نیا از عموماً شود،یم خوانده بالعزل
 موضوع در لیوک يبرا ياسلطه و حق جادیا بلکه موکل، امور ةادار و ابتین نه آن از مقصود که

 نیهم. است شده منعقد وکالت موضوع ةدربار نیطرف نیب که يقرارداد با ارتباط در است، وکالت
 لیوک حق متعلق وکالت موضوع وکند می لیوک يبرا سلطه و حق جادیا بالعزل وکالت که نکته
 ییقضا يدعاو در ن،یبنابرا. دارد اقتضاء را خود ژهیواحکام که دهدیم آنبه متفاوت یتیماه است،
 وکالت احکام از دستهآن اِعمال از و داشت نظر در را ژهیوتیماه نیا دیبا بالعزل وکالت بامرتبط

 عدم احراز جمله،من. کرد زیپره کند،می لیزا را وکالت موضوع بر او ۀسلط و لیوک حق که
 بطالن يبرا یکافلیدل شود،یم ذکروکالت یاسنادرسم متن در معموال که »الزم خارج عقد« تحقق
 وکالت رایز. ستین صرف یاذن وکالت کی به نیطرف رابطه لیتبد و »لیوک عزل حق سلب« شرط

 صنف از ذاتاً را آن دیبا لیدل نیهم به و دارد یاذن وکالت از متفاوت یهدف و تیماه بالعزل
 »لیوک عزل حق سلب« و »الزم خارج عقد« مانند یعبارات لذا. آورد شمار به الزم یحقوق اعمال

 .آنان یحقوق ۀرابط در سازنده يعنصر نه دانست نیطرف مقصود کشف يبرا يانشانه تنها دیبا را

  لیوک عزل حق سلب الزم، خارج عقد ،لیوک عزل وکالت، :هادواژهیکل

                                                           
 Email: saeid.bagheri@ut.ac.ir . دانش آموختۀ دکتري حقوق خصوصی، وکیل دادگستري1
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  يرأ متن -1

 1یندادگاه نخست يمتن رأ -1-1

 :يرأ مشخصات

  22/7/1393 - 564: دادنامه شماره
حق عزل و ضم  سلبنامه و بطالن شرط و اعالم فسخ و عزل وکالت دییأت: خواسته

 لیوک
 تهران  یحقوق یدادگاه عموم 108: شعبه یدگیرس مرجع

خوانده خانم ن. ق.... به خواسته  تیم. س... به طرف يخواهان آقا يا[در خصوص دعو
ضمن عقد خارج الزم، «نامه شماره... و بطالن شرط و اعالم فسخ و عزل وکالت دییتأ

نامه به جهات مرقوم در وکالت» را از خود سلب و ساقط نموده لیحق عزل و ضم وک
 خیخواهان... اعالم داشت موکل از تار لیشرح که وک نیمذکور در دادخواست... به ا

به  متیو عز تیوده و با توجه به نوع فعالخوانده ب یو قانون یهمسر شرع 23/4/1379
شماره... رفته و  یشخصًا به دفترخانه اسناد رسم یشخص ریخارج از کشور و بنا به تدب

 گریکدیبا  نینامه طالق نموده است و زوجوکالت میبدون حضور خوانده مبادرت به تنظ
استفاده  کهنیال با توجه به ااند. حداده یادامه زندگ زیاند و پس از... [آن] ننداشته یاختالف

آن و انحالل  يبه اخد حکم طالق و اجرا یخوانده منته هینامه مذکور از ناحاز وکالت
نامه از موجود در شرط بالعزل مذکور در وکالت راداتیو با توجه به ا دهیخانواده گرد
و نامشخص بودن نوع عقد  باشدیم زیعقد کالت که از جمله عقود جا تیباب صالح

نامه مذکور و وکالت میدر زمان تنظ نیالزم مذکور در سند و عدم حضور احد از طرف
 یبودن توال یشرط ضمن عقد الزم خارج و منتف دیدر خصوص ق نیلزوم حضور طرف

                                                           
 . این رأي و هم چنین رأي دادگاه تجدیدنظر از سامانۀ ملی آراء قضایی انتخاب و نقل شده است.1
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مشترك  یبا توجه به تداوم زندگ زیو قبول و نبود ارکان تحقق عقد مذکور و ن جابیا
و منفسخ شدن  یبا وکالت اعطائ یکالت که نوعاً به منزله اقدامات منافو يپس از اعطا

 وکالت مذکور است خواستار صدورحکم به خواسته مطروحه شد. 

آن و  يطالق و اجرا يمخالفت با خواسته را اعالم و با توجه به اخذ رأ زیخوانده ن
مطروح  يابه اعتراض، خواستار رد دعو یدگیو سابقه رس یدر مراجع عال يرأ تیقطع

وکالت و  ياقدام خواهان در اعطا یمیجلسه تنظبه شرح صورت کهنیشدند مضافاً به ا
فراوان خواهان در  يهاتیاقدام خوانده در اخذ طالق و اعمال وکالت را معلول آزار و اذ

بر  دیتاکخصوص دانسته و با  نیدر ا نحلیمشترك و پرونده اختالفات ال یطول زندگ
خواهان قبل از اعمال وکالت از  هیخواست خود و فقدان هر گونه اقدام به عزل از ناح

 يابر اخذ حکم طالق، خواستار رد دعو یبودن اقدامات منته یخوانده و قانون هیناح
 مطروحه شدند.

عدم حضور خوانده  ایحضور و  کهنیو ا يبه شرح فوق و مستندات ابراز تیلذا با عنا
 میدر تنط کهنیاست کما ا ریتأثیوکالت موضوع سند نوعاً ب يدفترخانه در اعطا در محل

 لیوک هیاز ناح رادیو شرط موضوع ا باشدینم لیبه حضور وک يازیسند وکالت نوعاً ن
عدم وجود، به واسطه مسبوق نبودن اقدام خواهان به عزل  ایخواهان در فرض وجود 

در خصوص اقدامات خوانده در اعمال وکالت موضوع سند نداشته چه  يرینوعاً تأث لیوک
زوال وکالت وجود نداشته و  ایدال بر عزل و  یلیدل چیکه در زمان اعمال وکالت هآن

با تداوم  نیاز اقدامات زوج یمنفسخ شدن وکالت ناش يظاهر، دوام وکالت است و ادعا
عقود در  ریات زوال عقد وکالت و ساکه موجباست چه آن یفاقد محمل قانون زین یزندگ
زوال عقد  یشرع ایو  یاز موجبات قانون کی چیو شرع مشخص [شده] و ه نیقوان

اساس دادگاه  نی. و بر استین لیوک هی... از.... وکالت از ناحیوکالت متضمن انصراف عمل
 يدادگاهها یدادرس نییقانون آ 197ثابت تشخص و مستنداً به ماده  ریخواهان را غ يادعو
. داردیخواهان صادر و اعالم م ياحکم بر بطالن دعو یو انقالب در امور مدن یعموم



 
 103 / شرط... اعتبار و بطالن دربارة بالعزل؛ وکالت  

باقري سعید  

 

در  یدنظرخواهیابالغ قابل تجد خیروز از تار ستیو ظرف مدت ب يصادره حضور يرأ
 یحقوق یدادگاه عموم 108شعبه  سی. رئباشدیاستان تهران م دنظریمحاکم محترم تجد

 تهران]

  دنظریتجد دگاهدا يمتن رأ -1-2

 :يرأ مشخصات
  9409970223000239: دادنامه شماره

  16/02/1394: خیتار
حق عزل و ضم  سلبنامه و بطالن شرط و اعالم فسخ و عزل وکالت دییأت: خواسته

  لیوک
 تهران استان دنظریتجد دادگاه 30 شعبه: یدگیرس مرجع

خانم ن. ق... نسبت به دادنامه  تیم. س... به طرف يآقا یدنظرخواهی[در خصوص تجد
تهران که به موجب  یدادگاه عموم 108صادره از شعبه  22/7/1393مورخ  564شماره 
 لینامه شماره... و عزل وکو اعالم فسخ وکالت دییبه خواسته تأ دنظرخواهیتجد ياآن دعو

 موکل ضمن عقد«نامه مزبور و صدور حکم به بطالن عبارت: از وکالت موضوع وکالت
 صیتشخ لیبال دل» را از خود سلب و ساقط نمود نیو ام لیخارج الزم حق عزل و ضم وک

و حکم بر بطالن دعوا صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و اسناد و مدارك 
: حسب  نیا 15/2/1394در جلسه مورخ  نیطرف ریو اقار حاتیو توض يابراز دادگاه اوالً

خارج از  ایمزبور و قبل از آن در دفترخانه  ینامه رسموکالت میموقع تنظ نیاقرار طرف
 لیمنعقد نشده است تا ضمن آن عقد حق عزل وک نیطرف نیب یدفترخانه عقد خارج الزم

عبارت مذکور برخالف واقع درج شده  نیسلب و ساقط شده باشد. بنابرا نیضم ام ای
] يدادگاه [بدو ياست و رأ عبارت وارد و موجه نیدرخواست ابطال ا جهیاست و در نت

 358، لذا با استناد به ماده باشدیموجود در پرونده م لیبا قانون و دال ریبخش مغا نیدر ا
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و با استناد  شودیخصوص نقض م نیحکم به بطالن دعوا در ا یمدن یدادرس نییقانون آ
عبارت  حکم بر بطالن یمدن یدادرس نییقانون آ 202و ماده  یقانون مدن 1275به ماده 

موکل ضمن عقد خارج الزم حق عزل و ضم «عبارت  یعنیآن صادر  ياعتباریمذکور و ب
اعالم  کنیمارالذکر کان لم  یدر سند رسم» را از خود سلب و ساقط نمود نیو ام لیوک
انفساخ وکالت مزبور اقامه نشده و ادامه  ایبر فسخ  یلیدل کهنی: نظر به ااًی. ثانگرددیم

و  ستیعقد وکالت مزبور ن یانفساخ عمل ایبر فسخ  لیدل نیمشترك طرف یزندگ
طالق و  غهیص ياقرار نمود که پس از اعمال وکالت و اجرا حاً یخوانده صر دنظریتجد

خود را از وکالت عزل  لینامه مزبور مطلع شده است و وکثبت آن از عمل به وکالت
است. به  یپس از اعمال وکالت موضوعاً منتف زیعزل از وکالت ن نینموده است، بنابرا

 لیو اعالم فسخ و عزل وک دییدر خصوص درخواست تأ اسبب حکم بر بطالن دعو نیهم
لذا با استناد به ماده  ستیوارد ن یدنظرخواهیبخش تجد نیمطابق قانون صادر شده و در ا

. گرددیم دییأبخش ت نیخواسته در ا دنظریدادنامه تجد یمدن یدادرس نییقانون آ 358
 استان تهران] دنظریدادگاه تجد 30و مستشار شعبه  سیاست. رئ یقطع يرأ نیا

 مقدمه -2
شود، یخوانده م» وکالت بالعزل«که در عرف  ییهانامهدر متن وکالت یدفاتر اسناد رسم

از موکل  یضمن عقد خارج الزم لیحق عزل وک«کنند: یمضمون درج م نیبا ا یعبارت
و مستقل  حدهیاست عل يعبارت عقد نیعقد الزم مذکور در ا». دیسلب و اسقاط گرد

 کهیعقد وابسته است. در حال نیبه اعتبار ا لیاز وکالت. منطقاً اعتبار شرط عدم عزل وک
باره در متن  نیچه در او آن نشدهو موکل منعقد  لیوک نیب يعقد نیچندر غالب موارد 

 »لیسلب حق عزل وک«شرط  ایوصف، آ نی. با استیشود مطابق واقع نینامه ذکر موکالت
عقد وکالت،  لیتحل ازمندیسؤال ن نیبه ا قیها باطل است؟ پاسخ دقنامهوکالت نیدر ا
 است.  لیالتزام موکل به عدم عزل وک یچگونگ یتًة و نها لیسلب حق عزل وک ییچرا
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بطالن شرط  ةدربار ییاز آراء قضا یکیپاسخ به پرسش فوق در قالب نقد  يتالش برا
 ذکر دنظریو تجد يبدو يمتن رأ ابتداصورت خواهد گرفت.  »لیسلب حق عزل وک«

 شیپ اما. شد خواهد نقد مقاله نیا يمحور نکته ثیح از مذکور آراء تاً ینها. شد خواهد
 ردیگ قرار یحقوق لیتحل مورد لینهاد وکالت و شرط عدم عزل وک است الزم يرأ نقد از
 مقاله، از بخش نیا یکل ساختار. يرأ نقد يبرا باشد ییمبنا لیتحل نیا از حاصل جینتا تا

 به را وکالت توانیم اساساً ایآ کهنیا نخست. شودیم داده بسط یاصل پرسش سه حول
 نیا به پاسخ آمد، خواهد کهچنان کرد؟ منعقد) لیوک عزل حق سلب(با  بالعزل صورت
 یمدن قانون ظاهر چرا که بود خواهد باره نیا در دوم پرسش نیبنابرا. است یمنف سوال
 توانیم چگونه را بالعزل وکالت نهاد گرید عبارت به است؟ رفتهیپذ را ينهاد نیچن

 را بحث يکاربرد ۀجینت که سوم پرسش و کرد؟ هیتوج و لیتحل یمدن قانون با هماهنگ
 کرد؟ باطل را لیوک عزل حق سلب شرط توانیم ایآ که است قرار نیا از دارد، خود در
 عقد به لیتبد را بالعزل وکالت از یناش یحقوق رابطه مذکور، شرط ابطال با توانیم ایآ

  کرد؟ يعاد وکالت

  يرأ یبررس ونقد  -3
 رایز. شود مشخص آن در يمحور ۀنکت و فیتوص است الزم ابتدا ،یبررس و نقد يبرا
 تیّاهمّ زیآنها حا از کدام هر نقد و لیتحل که باشد يمتعدد نکات يحاو تواندیم يرأ هر

 قصد مقاله نیا که است يانکته کردن برجسته و يرأ صیتلخ نخست گام نیبنابرا. باشد
 انحراف تا است ییمبنا ازمندین خود يرأ سنجش و لیتحل آمد، کهچنان. بپردازد آن به دارد
 حق سلب امکان وکالت، عقد دیبا يرأ نقد از شیپ لذا. شود دهیسنج آن از يرأ انطباق و

 که شود فراهم ییمبنا تا ردیگ قرار پژوهش و یبررس مورد آن جوانب ریسا و لیوک عزل
 هیقض حکم نییتع يبرا ییراهنما و زد نقد محک به را موردنظر آراء بتوان آن اساس بر
 . داد دست به مشابه يدعاو در
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 يرأ فیتوص -3-1

 اسناد دفتر در حضور بام.س (خواهان)  يآقا که است قرار از ماجرا شرح و دعوا موضوع
 مندرج عبارات طبقدهد. یبه همسر خود، خانم ن.ق (خوانده) وکالت در طالق م یرسم
 شده ساقط و سلب موکل از یالزم خارج عقد یط لیوک عزل حق نامه،وکالت سند در

 منظور به زینکند. خواهان خود را مطلقه می ادشدهی ۀ. خوانده با استفاده از وکالتناماست
 و کند وارد خدشه وکالت درکند می یسع ببرد سؤال ریز را طالق اعتبار بتواند کهنیا

ضمن عقد خارج «و ابطال عبارت  لینامه و عزل وکفسخ وکالت دییتأ ۀخواست با ییدعوا
 کند.خانم ن.ق طرح می هیعل» الزم

 وکالت نفس لذااست [ زیجا ياست که وکالت عقد نیاستدالل خواهان ا یچارچوب کل
] و عقد خارج الزم مذکور در سند ستین یکاف لیشرط عدم عزل وک شدنِ آورالزام يبرا

 نیطرف نیب دیبا يعقد نی. چنستینامه هم نامشخص است و ارکان آن محقق نوکالت
 لذاتنها موکل (خواهان) در دفترخانه حاضر بوده است [و  کهیمنعقد شده باشد در حال

 الحاق بعد یفعل ای یلفظ قبول اگر ی]. [حتّاست نشده فراهم عقد ارکان و نشده واقعقبول 
نشده  تیو قبول رعا جابیا ی] توالرایز کندنمی جادیا مسأله در يرییتغ زین باشد شده

است.  مانده زی، وکالت همچنان جاالزم خارجعقد  نیبودن ا یبا منتف جهیاست. در نت
بعد از  لیوک رایاست ز افتاده اعتبار از زیجاوکالت  نیا کهکند گاه خواهان ادّعا میآن

است در  یعمل نیمشترك با موکل ادامه داده که ا یبه زندگ یوکالت طالق تا مدت ياعطا
عدول  خودگرفت که [موکل از اذن  جهیتوان نتیو از آن م استبا موضوع وکالت  یتناف

 کرده] و وکالت فسخ شده است.

وجود  لیبر عزل وک یلیاستدالل که دل نیبا ا ؛کندخواهان را رد می يادعو يدادگاه بدو
ندارد. اّما  جهیدر نت يریهم تأث »لیسلب حق عزل وک«عدم اعتبار شرط  ایاعتبار  لذاندارد 

 کهنیاشرط را به جهت  نیاکند و می یبطالن شرط را بررس يابتدا ادعا نظردیدادگاه تجد
 يبدو دادگاه با جهینت ثیح از یکند ولباطل می ست،ین محرزوقوع عقد خارج الزم 
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 يسو از یاقدام وکالت، بودن زیجا رغمیعل کهکند می حکم نیچن و شودیم همسو
 . است نگرفته صورت لیوک عزل يبرا موکل
 يریتأث شد ذکر که یلیدال به »لیوک عزل حق سلب« شرط ابطال اگرچه پرونده، نیا در
 يدعاو در دارد مسألهنیا در دنظریتجد دادگاه کهیدگاهید امّا است نگذاشته دعوا ۀجیدرنت

 خواهد آنان فیتکال و حقوق و دعوا اصحاب یحقوق روابط در کنندهنییتع يریتأث مشابه
 عزل حقسلب« شرط توانیم و است صائب نکتهنیا در 1دنظریتجددادگاهيرأ ایآ. داشت

 شمرد؟ باطل نامهوکالت سند در مذکور الزم خارج عقد بودن يصور لیدل به را »لیوک

 يرأ نقد و لیتحل یمبان -3-2

 لیعقد وکالت و شرط سلب حق عزل وک یحقوق لیتحل -3-2-1

 الزم منعقد کرد؟توان عقد وکالت را به صورت آیا می -3-2-1-1

عقد را فسخ کند. اّما  تواندیهر زمان م نیطرف از کی هر یعنی. زیجا ستا يوکالت عقد
گرفت؟ ظاهرًا  نیداد و امکان فسخ آن را از طرف رییوکالت را تغ یژگیو نیتوان ایم ایآ

تواند هر وقت بخواهد موکل می« یقانون مدن 679 ةماد مطابقسؤال ساده است:  نیپاسخ ا
عدم عزل درضمن عقد الزمی شرط شده  ایوکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل 

از جانب  تواندیاست که وکالت م رفتهیپذ یبا صراحت کاف یقانون مدن نیبنابرا» باشد.
 2.موکل الزم باشد

                                                           
سلب حق عزل «به ادعاي بطالن شرط آید، دادگاه نخستین نیز با رسیدگی که از متن دادنامه بدوي برمی. چنان1

که به دالیل دیگر، در (به دلیل صوري بودن عقد خارج الزم مذکور در سند رسمی) مخالفتی ندارد، الّا این» وکیل
 داند.این پروندة خاص، رسیدگی به این امر را مؤثر در نتیجه نمی

اثر شمرد ولی به الزام دادن و استعفاي او را بیتوان وکالت را بر وکیل هم الزام کرد . اگر چه به گونۀ نظري می2
انجام موضوع وکالت بر او ممکن نیست. بنابراین گویی سلب حق استعفاي وکیل فایدة عملی در بر ندارد. به هر 

 روي، این مقاله بر الزام وکالت بر موکل تمرکز دارد.
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 دهیدر مورد امکان الزام موکل به وکالت را ناد یتوان صراحت قانون مدنیکه نمبا آن
که بتوان بدون تأمل از کنار آن گذشت. قانون  ستیگرفت، امّا مسأله آنچنان روشن ن

» کندبراي انجام امري نایب خود می «را  يگرید یداند که کسیم يوکالت را عقد یمدن
 ۀحذف شده است: کلم فیتعر نیدر ا يدیکل ۀکمل کیق.م). از فرط بداهت،  656 ة(ماد

کند. می بینا» انجام امر خود« يرا برا يگریاست که موکل د يوکالت عقد یعنی». خود«
 کهنیکند. کماا لیشود وکیکه به او مربوط نم يانجام امور يرا برا يگریتواند دینم یکس

وکالت باید در امري داده شودکه خود موکل «کند مقرر می 662در ماده  یقانون مدن
 ة، ارادجهیاوست. در نت ابیموکل در غ ةاراد ییوکالت بازگو». جا آورد...تواندآن را بهب

موکل باید تمام تعهداتی «موکل است و  ةدر چارچوب قرارداد وکالت همان اراد لیوک
 ينهایی.م). وکالت آق 674 ة(ماد» راکه وکیل درحدود وکالت خود کرده است، انجام دهد

از موکل نشأت  لیوک ةماند. ارادیبه آن وابسته م شهیو طبعاً هم سازدیموکل م ةاز اراد
شود. به یبه موکل برم زیاو ن یحقوق تیلذا حقوق و تعهدات حاصل از فعال ردیگیم

 لیوک ةاراد یاندازد. وابستگیرا هم از اعتبار م لیوک ةموکل، اراد ة، زوال ارادلیدل نیهم
است که عالوه بر اذعان همگان به بطالن وکالت با فوت و جنون  یهیبه موکل چنان بد
رود و یبه اغما م ایموکل به خواب  یاند که وقتکرده دیترد احتّ یو سفه موکل، برخ

خاموش او  ةاراد ةندینما تواندیچگونه م لیدهد، وکیخود را موقتاً از دست م ياریهوش
، هر آن جهیو هرلحظه از طرف موکل بتابد. در نتهمواره  دی، نور اراده بايبماند؟ بار یباق

و در  یمنتف ابتیخود نشناسد، ن بیو نا ندهیخود نداند و نما نهییرا آ لیکه موکل وک
 رفتیتوان تصوّر کرد و پذیاز عقد وکالت، نم فیتوص نیشود. با ایوکالت منحل م جهینت

 به وابسته گرید باشدمستقل  اگر لیوک ة. ارادابدیاز اصل خود استقالل  لیوک ةکه اراد
 داد. يجا ابتیتا بتوان آن را در چارچوب وکالت و ن ستیموکل ن ةاراد

بدل وابسته به  ةاراد کهنیکند بدون امی يگرید ةرا بدل اراد یکس ةگذار ارادقانون یگاه
امّا در  ؛ممتنع يحاکم به جا ةاراد ای، هیعل یمول يبه جا یول ةباشد. مثل اراد یاصل ةاراد
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مجنون ناقص و  ای ریصغ ةاست. اراد بودهمواجه  یبا خلل یاصل ةموارد اراد نیا ۀهم
گرفته  دهیبه جهت مخالفت و مقاومت در برابر قانون ناد زیممتنع ن ةنامعتبر است. اراد

 ةاراد نیموکل است و ا ةعقد سالمت اراد يو بقا لیشود. اّما در وکالت، شرط تشکیم
رأسًا  تواندیموکل هر زمان م نی.م). بنابراق 682بماند (م  یحال باق نیهم به دیهمواره با

موکل معتبر و سالم باشد  ةاراد ستی.م). معقول نق 683موضوع وکالت را انجام دهد (م 
 به صورت مستقل وجود داشته باشد.  زیاز آن ن يگرینسخه د یول

موکل خود را ملتزم به عدم  کهنیبرقرار است اال ا ابتیاند در وکالت بالعزل هم نگفته
استقالل  یواجد نوع لی. در وکالت بالعزل وکستین نیامّا چن 1کرده است. بیعزل نا

موکل قادر باشد او را  کهنیاقدام به تصرف در امور موکل کند بدون ا تواندیشود و میم
 کیبه  لیکرد تبد که نتوان او را عزل یلیکند. وک یبه او امر و نه ایکار باز دارد  نیاز ا
و  دی. قستیتابع اذن موکل ن گرید یلیوک نیشود. چنیخود مختار در برابر موکل م ةاراد
تنها دامنه  اراتیمصلحت موکل و اقدام در چارچوب اخت تیمثل الزام به رعا ییبندها

 ببرد.  نیاستقالل عمل او را از ب ذاتاً کهنیکند بدون ارا محدود می لیتصرفات وک

وکالت  سیو هدف تأس یمدن یقانون یدر عقد وکالت با مبان لیسلب حق عزل وکپس، 
نکته توجّه کرده و  نیاز فقها به ا يحقوق ما، معدود خیدر تار کهنیمنافات دارد. کما ا

 ییهاتوان نمونهیهم م یخارج يدر حقوق کشورها 2اند.را باطل دانسته یوکالت نیچن

                                                           
است زیرا چنین چیزي خالف مقتضاي ذات عقد  اند که وکالت بدون مأذون بودن قطعاً باطل. برخی فقها نیز گفته1

اند که اگر موکل ملتزم شود که وکیل را عزل نکند یعنی از اذن خود برنگردد صحیح است است. و در ادامه آورده
). به گمان ما قسمت اول نظر آنان دقیق و صحیح است ولی قسمت دوم تکلف و 141: 1398(عبادپور و موسوي 

 شدن به عدم عزل وکیل تفاوتی چندانی با نیابت مستقل و غیرمأذون ندارد.تصنع است. زیرا ملتزم 
دانان نیز از مقدمات متفاوتی ). برخی حقوق211: 1386. براي نمونه شیخ هادي تهرانی، فقیه قرن سیزدهم (باقري، 2

کیل باشد نه اصیل اند وکالت بالعزل را تنها در صورتی باید پذیرفت که تفویض نمایندگی به نفع ونتیجه گرفته
 ).104: 1375زاده، (قاسم
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  1.دانندیرا معتبر نم لیکه سلب حق عزل وک افتی

چه التزام به اذن و عدم عزل دهد. آنیم رییوکالت را تغ عتیطب لیسلب حق عزل وک
 فیخارج از تعر نیبر امور موکل است و ا لی، در واقع مسلط کردن وکشدهخوانده  لیوک

 یاز حقوق مدن یبخش ییکند، گورا بر خود مسلط می يگرید یکس یوکالت است. وقت
 یاست ول یجزئ جانیق.م). اگرچه سلب حق در ا 959 ةسلب کرده باشد (ماد را از خود
و باطل  ییو فاقد منطق عقال دهیفایصرفاً در چارچوب وکالت باشد ب يزیچ نیاگر چن
داند تا چه یباشد باطل م دهیرا که فاقد نفع و فا یشرط یقانون مدن 232 ةماد رایاست، ز

توان راز ینکته م نی. از هماوردیفرد ضرر هم به بار ب تیو شخص يآزاد يرسد که برا
 نیا دهیکند؟ فارا از خود سلب می لیحق عزل وک يازهیمسأله را گشود: موکل به چه انگ

 شناسد؟یم تیرا به رسم یحقوق ۀرابط نیا یچرا قانون مدن و ست؟یکار چ

 شناسد؟یم تیّنهاد وکالت بالعزل را به رسم یچرا قانون مدن -3-2-1-2

در حقوق  فاتیتشر ۀتوان به غلبیرا م رانیحقوق ا خینهاد وکالت بالعزل در تار شیدایپ
را تنها به  یحقوق عیتوانست اعتبار اعمال و وقاینم یمربوط دانست. حقوق سنت یسنّت
، الفاظ، آداب و در فاتیبا تشر ستیبایم یحقوق تیوضع رییافراد نسبت دهد. تغ ةاراد
از آن بود که  رتریتأثتر و کمتیّاهمکم ییفرد به تنها ة. ارادردیگخاصّ صورت  يقالبها

تحت عنوان و  دیبایم یحقوق ۀ، هر رابطییفضا نی. در چندیکار برآ نیا ةبتواند از عهد
از  يقالبها طبعاً. امّا ردیگ) صورت نیّمع قاعاتیشده (عقود و ا نییتع شیاز پ یدر قالب

 تیجامعه کفا ازیمورد ن یو روابط حقوق تهایوضع ۀهم جادیا يشده برا نییتع شیپ
 شدیم تیّواقع میتسل یگاه ،خود يکاربا همه محافظه یرو، حقوق سنّتنیکرد. از همینم
و  الیس ی. عقد صلح به عنوان قالبدادیم تنمشکل  لیحل و تعدراه دیتمهناچار به  و

                                                           
نظر کردن از حق عزل وکیل باطل است و تأثیر ندارد زیرا حق عزل قانون تعهدات سوئیس صرف 34. مطابق ماده 1

 ).117: 1375زاده، شود (قاسموکیل از قواعد مربوط به نظم عمومی است و با تراضی ساقط نمی
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کرد. یم فاینقش را ا نیا يتا حدّ  نیّعقود مع يتهایمحدود یعبور از برخ يبرا ریپذانعطاف
 تمتع تیو اهل تیآمد که متصالح از صالحیبه کار م يزیچ يواگذار يامّا عقد صلح برا

 زن چونحّق طالق را به زن صلح کند  ستتوانینمونه مرد نم يآن برخوردار بود. برا
 کی نیا زنان يسو از طالق حق ۀمطالب. اگرچه باشد طالق حق صاحب توانستینم

 يبرا يابود که فقها مجبور شوند چاره يبه هر حال به قدر ینبود ول یخواست عموم
جا که زوج هر زمان از آن یوکالت طالق به زوجه بود. ول ي. چاره اعطاابندیمسأله ب نیا
از زوج سلب  لیحق عزل وک یقیوکالت را فسخ کند، الزم بود به طر نیا توانستیم

طالق  ضیکه با تفو عهیش يفقها نی. بنابرابماند برقرار و دیآ حاصل زوجه مقصود تاشود 
مانند  یمیو با مفاه 1رفتندیبه زوجه مخالف بودند، وکالت بالعزل زوجه در طالق را پذ

و اذن و التزام استدالل کردند که در وکالت بالعزل هم حق طالق همچنان به دست  ابتین
بود که در  یرسم مهین یروابط جادینهاد وکالت بالعزل قادر به ا بیترت نیبد زوج است.

 جادیا يبرا را نیّمع عقود امکانات و ابزارها یولگرفت ینم يجا ینیّعقد مع چیقالب ه
 .بردیم کار به دلخواه یحقوق روابط

 يحّلهااز راه ازینیب دارد، خود در رااز سّنت  یراثیم کهآنهم به جهت  دیحقوق جد
سلب حق عزل «در باب  یفروعات فقه یقانون مدن که روست نیهم از. ستین یسنّت
کند. و هکذا را در مواد خود تکرار می» وکالت زوجه در طالق«و » ضمن عقد الزم لیوک

موارد  نیخود را دارد که در ا ةژیو فاتیو تشر تهایهم محدود دی، حقوق جدیوانگه
و  یامور مال ةادار يبرا يراهکار و کند فایا را یسنت نقش همان تواندیوکالت بالعزل م

نمونه، قانون ثبت معامالت امالك ثبت  يباشد. برا یقانون يتهایمحدود رغمیعل یمدن
منتقل  تیّمالک یثبت فاتیکرده است. بدون انجام تشر یفاتیتشر يبه عقد لیشده را تبد

 یلیک خود را بفروشد و به دالبخواهد مل ی). حال اگر کس94؛ 1384 ان،یشود (کاتوزینم

                                                           
اند ولی فقهاي شیعه با آن مخالفت کرده و تنها توکیل را صحیح پذیرفته . تفویض طالق را فقهاي اهل سّنت1

 ).98: 1360اند (صفایی، دانسته
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 یدهد تا در موقع مقتضیوکالت م داریرا انجام دهد، به خر فاتیتشر نینخواهد ا اینتواند 
شده و  یینها نیطرف نیتوافق ب یرا انجام داده و معامله را تمام کند. وقت فاتیتشر نیا

از  یواجد استقالل نسب داری، خرلیشود، با سلب حق عزل وکیعوض هم پرداخت م
شود یم یو ثبت يمعامله و انجام تصرفات و اقدامات ادار فاتیتشر لیتکم يفروشنده برا

 يدهد، صرفا اعطایچه رخ مآن نیماند. بنابرایفروشنده در امان م يو از خطر بدعهد
 شیامور خو ةدر ادار ابتین يآمد، وکالت اعطا شتریکه پناچن رای. زستین ابتیوکالت و ن

در موضوع وکالت  لی. وکستیصرفاً امور موکل ن گریموضوع وکالت د جانیاست. امّا در ا
توان گفت که یاند، مکرده فیشود و چون حق را به سلطنت تعریسلطه م یواجد نوع

در  زین انیکاتوز مرحوم کههمچناندهد نه اذن. یحق م لی، موکل به وکعقدنوع  نیدر ا
فروش مال مرهونه)  يبرا يو ۀورث ایقرار دادنِ مرتهن  لی(وک یمدن یقانون 777 ةماد شرح

 اذن بر یمبتن ابتین توانینم گرید... گرفت بینا از نتوان که را ياسلطه... «: سدینویم
 مأذون و دهنده اذن وجود به وابسته و ندارد مستقل وجود اذن حق، خالف بر. دانست
 جادیا لیوک يبرا سلب رقابلیغ سلطه[و  بگذارد خود از ياثر نیچن که يعقد... است
 »کرد یتلق حق جادیا ینوع را آن دیبا و ستین خود یاصطالح يمعنا به وکالت] کند

 ).213؛ 1385، انی(کاتوز

 یکیداده شود.  زیاز هم تم دیدو حق وجود دارد که با جانیدر ا که داشت توجّه دیبا
امور موکل  یبر برخ لیاست که وک ياکه با وکالت بالعزل منتقل شده و آن سلطه یحق

و  1کند.می دایو امثال آن پ يو اقدامات ادار عیمب لیمثل فروش مال و اخذ ثمن و تحو
منتقل شده و در برابر عوض قرار گرفته  ای جادیا هیپا ۀاست که با معامل یحق يگرید

                                                           
شود زیرا این ویژگیهاي حّق دهد و تبدیل به حقّ نمیاند در وکالت بالعزل اذن تغییر ماهیت نمی. برخی گفته1

که این استدالل مصادره به ) در حالی43: 1386ش، مانند قابلیت انتقال به غیر و به ارث رسیدن را ندارد (چایبخ
گیرد و از این مطلوب است. زیرا فقدان آثار و احکام حقّ مانند قابلیت انتقال به غیر و به ارث رسیدن را فرض می

 گیرد که حقّی ایجاد نشده است.فرض نتیجه می
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 عیمعامله اگرچه ب نیذکر شد، ا شده ثبت ملک فروش يبرا دقراردا ازکه  یدر مثال 1است.
انتقال  رامونیپ يقرارداد یده قانون مدن ةدر چارچوب ماد تواندیم یول شودینم محسوب

 2کند.) منتقل میلیحقوق مرتبط با موضوع معامله را به متعامل (وک یمال باشد که برخ
 ینینابیتمام و بمهین یحلّراه قرارداد نیا ياجرا ينامه برااستفاده از وکالت داستیالبته پ

به  یباشد. ول يو گرفتار یدگیچیتبعات نامطلوب و پ یاز برخ يتواند عاریاست که نم
 و یکاف ییکارا از یسطحواجد  همچناندهد که یگسترده از آن نشان م ةهر حال استفاد

 است. قبول قابل

: 1393 گران،ید و ياند (عابددانسته »عیوکالت در مقام ب«وکالت بالعزل فروش را  یبرخ
 ایو فروش ( دیخر يبرا نیتوافق طرف نخست رایزخطاست.  لیتحل نیاما ا 3.)101-119

توافق به  ياز لوازم اجرا یگاه وکالت به عنوان جزئو آن ردیگی) صورت مگریهر امر د
داشته باشد. در  عیاثر و کارکرد ب دیباشد، با عیشود. اگر وکالت همان بیم مهیآن ضم

مدنظر  هموکالت را  ژهینامه اثر و کارکرد ووکالت ياعطا ازو فروشنده  داریخر کهیحال
 یول 4کندهم می عیب کیبه وجود  ینامه داللت ضمننوع وکالت نیدارند. هرچند صدور ا

                                                           
و پژوهشگران حقوقی دور نمانده است.  . همراه بودن وکالت بالعزل با انتقال برخی حقوق از نظر نویسندگان1

شود که انتقال مال یا حقی صورت به طور معمول وکالت بدون فسخ هنگامی منعقد می«نویسد: یکی از آنان می
 ).134: 1375زاده، قاسم» ( گرفته باشد

ه شود (عبادپور و استفاد» انتقال حق فروش«اند که به جاي وکالت بالعزل فروش از قرارداد . برخی پیشنهاد داده2
اند و دلیل استفاده از وکالت بالعزل فروش رسد نویسندگان به خطا رفته). امّا به نظر می159 -135: 1398دیگران، 
گزینی وکالت که نیازي به جاينامه رسمی را ندارد. مضافاً ایناند. قرارداد انتقال حق فروش کارایی وکالترا درنیافته

 شود.نامه بین طرفین منعقد میست چون این قرارداد، کتباً یا شفاهًا، پیش از تنظیم وکالتبا قرارداد حق فروش نی
استفاده از قالب وکالت براي انتقال «اند . نویسندگان مذکور در مورد انتقال سهام و حق اختراع و امثال آن نیز گفته3

نیز از قالب وکالت براي انتقال استفاده که واضح است در این موارد ). در حالی111(همان، ص » صحیح است...
 شود.گیرد و متعاقب آن یا همراه با آن وکالت براي انجام تشریفات اعطا میشود. ابتدا توافق بر انتقال صورت مینمی

جمله دادنامۀ شمارة اند. منشود که وکالت بالعزل را دلیل بر وقوع بیع گرفته. در رویه قضایی نیز آرائی دیده می4
فروش مال به هر مبلغ «نامه بالعزل واجد اختیارِ تجدیدنظر تهران که وکالت 13شعبه  5/2/1385مورخ  137-136

را دلیل بر آن گرفته که پیشتر موضوع وکالت به وکیل » و به هر کس حتی خود وکیل و اقرار به وصول وجه و...
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کند. از موکل اقدام می یندگیکند و به نمانامه استفاده میاز آن به عنوان وکالت لیوک
جهت مشابه عقد  نیامور به نام موکل است و از ا یانجام برخ اریاخت يکارکرد آن اعطا
امور را  نیانجام ا اریاخت رایمازاد بر وکالت هم در خود دارد ز يزیچ یوکالت است ول
 وکالت فاصله گرفته و در تیّکند و از ماهاعطا می لیبرگشت به وک رقابلیبه صورت غ

در حقوق ندارد و  یکه نام ياانهی. حالت مردیگیحق و سلطه قرار م جادیصنف ا
 حال کارآمد و پرکاربرد است.  نیدر ع یکند ول دیتول تواندیهم م یو مشکالت یسردرگم

، دفاتر اسناد ی(مانند ادارات دولت یشود که مراجع رسمیاستفاده از قالب وکالت موجب م
 یبرخ تنها نیطرف کهیرابطه اعمال کنند. درحال نیوکالت را بر ا) احکام رهیو غ یرسم
آنها  یاز آثار و احکام وکالت با توافق و تراض گرید یخواهند و برخیرا م وکالتآثار 

 يگریامر د ياست که در واقع برا یاستفاده از قالب ۀجیمشکالت نت نی. استیسازگار ن
 نیرا در خدمت مقصود طرف نیتا حدّ امکان قوان دیحال، با نیبا ا 1شده است. یطراح
انجام  يبرا يگرید لیهر زمان وک تواندیکرد. مثالً اگر در وکالت متعارف، موکل م ریتفس

. رفتیرا پذ لیضمّ وک دی)، اما در وکالت بالعزل نبالیکند (ضمّ وک نییمورد وکالت تع
اول منتقل کرده است.  لیه وکسلطه (حق) بر انجام موضوع وکالت را ب شتریپموکل  رایز
اول نتواند منفردا موضوع وکالت را انجام دهد  لیشود که وکیدوم موجب م لیوک نییتع

 جهینت ثیخود از ح نیا و بدهد دست از امر آن بر را خود ۀسلطق.م) و  669 ة(ماد
 تیبه رعا دیبا زیاست. در مورد انجام موضوع وکالت توسط موکل ن لیهمانند عزل وک

ق. م)  667 ةمصلحت موکل (ماد تیرعا ةتوجه داشت. قاعد نیمابیو توافق ف لیحقّ وک
                                                           

 5). هم چنین شعبه 106، 1393ي و دیگران، منتقل شده و موکل دیگر نسبت به مورد معامله حقی ندارد. (عابد
نامه و اختیار اعطایی به وکیل راجع به تهاتر از توجه به متن وکالت 10/3/58 -22/5دیوان کشور در رأي شمارة 

ثمن با مطالبات خود و دادن زمین به تصرف وي، وکالت را [دلیل بر] تعهد به بیع تلقی کرده و ورثۀ موکل را متلزم 
کند، هاي ذکر شده داللت بر بیع یا معامله پایه میسته است. باید توجه داشت که وکالت گاهی همانند نمونهبه بیع دان

 موجب خود وکالت بالعزل ایجاد شده غافل شد.امّا نباید آن را به دلیل اثبات محدود کرد و از حق یا حقوقی که به
: 1398د دوگونه یا وانمودشده است. (عبادپور و دیگران، اند وکالت بالعزل مصداق عق. برخی نویسندگان نیز گفته1

140( 
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وکالت  ةتوان حساب دوری، نمنیصرف اعمال کرد. همچن یِ همانند وکالت اذن دینبا زیرا ن
، يمطالبه نمود. بار لیاز وک نیمابیفتوافقات  و هیپا معاملهرا هم بدون در نظر گرفتن 

کند، طبعًا واگذار می لیرا که رسماً هنوز به نام اوست به وک يموکل سلطه بر امر یوقت
مساله را  انیاگر بن یکند ولمی جادیا یوضوح کامل ندارد و گاه سردرگم یوضع نیچن

تنها به  رابطه نیا فیتوص يبراکرد و  میخواه يکمتر يحقّ خطا صیدر تشخ میبشناس
 1کرد. مینخواه هیقواعد وکالت تک

 را باطل کرد؟ »لیسلب حق عزل وک«شرط  توانیم ایآ -3-2-2

امور موکل باشد اساساً امکان سلب حق  ةکه اگر مقصود از عقد وکالت تنها ادار میدید
آن شرط را باطل شمرد،  دیدر عقد باشد با یشرط نیوجود ندارد و اگر چن لیعزل وک
به هر  ایضمن عقد خارج الزم  ایدر ضمن خود وکالت درج شده باشد  کهنیاعم از ا

کند و  قیوکالت تحق ياعطا لیو دل نهیدر مورد زم تواندیدادگاه م نی. بنابراگرید بیترت
 ستین یمعامله و توافق چیبه ه یمتک »لیسلب حق عزل وک«اگر احراز شود که شرط 

از  ابتیذات عقد (ن يشرط خالف مقتضا نیاثر دهد. چون ا بیشرط ترت نیبه ا دینبا
 حّدهیعل یمعامله و توافق يامّا اگر وکالت در راستا 2امور او) است. ةموکل و ادار ةاراد

آن را معتبر  دیباشد، با لیوک يحق برا جادیدر مورد موضوع وکالت بوده و مقصود از آن ا
 کرده است.  نیچن یکه قانون مدننادانست، همچن

                                                           
دهد تا وکیل باشد، یک وکالت غیراذنی است. و چون این تغییر برخی معتقدند وکالتی که در آن کسی مالی می 1

شود و این خالف شرع هم نیست زیرا آراء فقها ماهیت وکالت است، لذا این وکالت با فوت و جنون منحل نمی
 ).142: 1398رة این قسم وکالت نبوده است (عبادپور و دیگران، دربا

. اما نباید بطالن این شرط را به عقد سرایت داد. زیرا شرط خالف مقتضاي ذات عقد بدان سبب موجب بطالن 2
توافق جا شرط مانع بروز اثر عقد (نیابت) نشده است، چون طبق شود. ولی در اینشود که مانع بروز اثر عقد میمی

کند. تفاوت آنجاست که این نوع وکالت چیزي اضافه نام او عمل میو قصد طرفین وکیل نمایندة موکل شده و به
 توان با ابطال شرط زایل کرد.که این اضافه را می(ایجاد نوعی حق و سلطه و استقالل براي وکیل) بر نیابت ایجاد کرده 
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را از موکل سلب کرد؟  لیحق عزل وک دیشود که چگونه بایسوال مطرح م نیحال ا
 ةرابطه دو نظر عمد نیدر ا ست؟یچ »لیسلب حق عزل وک«شرط  لیتشک حیصح طیشرا

 وجود دارد: رانیا یحقوق اتیدر ادب

 ضمن عقد خارج الزم لیسلب حق عزل وک -3-2-2-1

اقوال مشهور فقها، تنها در  رویدارند، پ یحقوق يبه حفظ سنّتها يشتریکه عالقه ب یکسان
 نیّاز عقود مع یکیدانند که ضمن یم حیصح لیتولد و تشک ثیشرط را از ح یصورت

لزوم و جواز شرط را تابع لزوم و جواز عقد متضمِن  آنان، نیدرج شده باشد. عالوه بر ا
به و  نیتواند خارج از قالب عقود معینه تنها نم »لیسلب حق عزل وک«دانند. پس یآن م

 رایالزم شرط شود. ز نیّعقد مع کیضمن  دی، بلکه باردیانجام گ ییصورت شرط ابتدا
 زیبه تبع عقد جا زیشرط ن نیگاه ا(مانند وکالت) شرط شود، آن زیعقد جا کیاگر ضمن 

 شود. یاز آن حاصل نم يادهیاز آن عدول کند و فا تواندیخواهد بود و موکل هر زمان م

عقد الزم  کیضمن  »لیسلب حق عزل وک«نظر، اگر موکل ثابت کند شرط  نیمطابق ا
 دنیاز شرط به چالش کش ییرها يراه برا کی، یعنیآن رها خواهد شد.  دینبوده است از ق

معلوم شود شرط ضمن خود عقد وکالت بوده  کهنیلزوم عقدِ متضمِن شرط است، مثل ا
است که ثابت شود اساسَا عقد الزم موردنظر وجود نداشته و موهوم  نیا گریاست. راه د

عقد الزم مذکور  یرسم يهانامهوکالت ۀدر هم باًیجا که تقربوده است. از آن يصور ای
موضوع، اعتبار شرط  نیا دنیبا برکش تواندیاست، موکل م یرواقعیدر سند موهوم و غ

 را عزل کند. لیسوال ببرد و وک ریرا ز »لیسلب حق عزل وک«

کند اّما تالش سازگار می یمواد قانون مدن یو برخ یچه آمد اگر چه ظاهراً با آراء فقهآن
 دایبهتر پ جیاخذ نتا يبرا یراه یحقوق یمعطوف به آن باشد که از مبان دیدان باحقوق

 و خواست ازهایمعقول و منصفانه و متناسب با ن یبه قانون، پاسخ يوفادار نیکند و در ع
نامه و حقوق (اعم از حقّ حاصل از وکالت لیحق وک نه، اگر. ابدیمسأله ب يجامعه برا
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 نیچنهم 1خواهد بود. عییشود و در معرض تضیگرفته م دهی) نادهیپاحاصل از معامله 
 یتوافقات و معامالتوکالت  يدر اجرا لیممکن است وک رایز ثالث، اشخاص حقوق است

 . باشد هکرد ثالث اشخاص با

 ضمن وکالت  لیسلب حق عزل وک -3-2-2-2

مانند مرحوم  یتوان در آراء کسانیرا م لیسلب حق عزل وک ینظر دوم در مورد چگونگ
) که معتقدند لزوم 208: 1385 ان،یمالحظه کرد (کاتوز گریدانان دو حقوق انیاستاد کاتوز

جواز و لزوم، اگر مرتبط  ییگو 2ندارد. نیجز اراده و خواست طرف ییو جواز عقود مبنا
است که  یلیقاعده تکم کینباشد،  عقود یبرخ ژهیو مالحظات ایذات عقد  يبا مقتضا

بخواهند خالف آن  نیندارد که طرف یشود و منعیاعمال م نیدر صورت سکوت طرف
 لیعقد وکالت توافق کنند که موکل حق عزل وک نیاساس، اگر طرف نیتوافق کنند. بر ا

 یو ضرورت ستین يگرید فاتیقالب و تشر چیه ازمندیآنها ن ةرا نداشته باشد، نفوذ اراد
لزوم خود را از  زیآن عقد الزم ن رای. زردیصورت گ یتوافق در ضمن عقد الزم نیندارد ا

سلب حق  يبرا نیطرف ةاراد تیکند. اعتقاد به کفاحاصل نمی نیطرف ةجز اراد يزیچ

                                                           
کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج الزم هاي بالعزل، موکل اقرار مینامهجا که در بسیاري از وکالت. از آن1

اند راه حلِ حفظ حقوق وکیل در دعاوي بطالن شرط و عزل وکیل از خود سلب و ساقط کرده است، برخی گفته
یادي مسأله آن است که دادگاه باید اقرار را حجت بداند و در مورد وقوع عقد الزم تردید نکند. اّما این راه حلّ بن

توان دادگاه را از تحقیق در مورد ادعاي اشتباه بودن اقرار منع کرد. نیست بلکه پوشاندن آن است. زیرا اصوالً نمی
گاه اگر دادگاه قانع شود که در این رابطه براي وکیل حق ایجاد شده و موضوع صرفًا تابع احکام وکالت نیست، آن

 خواهد بود.نیازي به اثبات وقوع عقد خارج الزم ن
حسین مصلحی نیز بین درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد الزم و عقد جایز تفاوتی قایل نیست . دکتر علی2

: 1386). همچنین است نظر دکتر حسین صفایی و دکتر محمود کاشانی (چایبخش، 358-343: 1382(مصلحی، 
39.( 
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در گذشته  1سازگار است. یحقوق نینو يهاشیو گرا یبا عمومات قانون مدن لیعزل وک
هم  زیجواز عقود جا لیبه عقود الزم حکم شارع است و دل يبنديپا لیشد دلیگفته م

کند، عقد را الزم می عیکه عقد ب ياشود همان ارادهیحکم شارع است، اّما اکنون گفته م
اعتبار شرط سلب حق عزل  679 ةدر ماد یقانون مدن گراالزم کند.  تواندیوکالت را هم م

 نیهمبا استفاده از عمومات  ،را به درج آن در ضمن عقد الزم منوط کرده است لیوک
توان یم زیماده ن نیا یلفظ ریبر تفس هیبا تک یگذشت. حت 679 ةتوان از کنار مادیقانون م

در دفاتر اسناد، اصطالح  جیرا یسنت اتیبر خالف ادب یقانون مدن رایمشکل را حل کرد. ز
گذارد که عقد الزم یاحتمال را باز م نیا يو جا ردیگیرا به کار نم» عقد خارج الزم«

عقد الزم  کی آنان نیخواسته باشند وکالت ب نیطرف اگرمورد نظر خود وکالت باشد، 
اخذ  یسّنت فقه و مواد مشابه از 679در ماده  یقانون مدن ریکه تعاب داستیباشد. البته پ
اعتبار شرط  يچون برا يبه هر رو یدارد ول يشتریب يسازگار یسنّت دگاهیشده و با د

دانسته است و در مواد  یکاف یـ»عقد الزم«، قرار گرفتن آن ضمن هر لیعدم عزل وک
توانند توافق کنند یم نیدارد، پس طرف حیعقود تصر لیاراده در تشک یبه نقش اساس گرید

را نداشته باشد.  لیاز طرف موکل) الزم باشد و موکل حق عزل وک ایآنها ( نیکه وکالت ب
 گریرا عزل کند و د لیتواند وکیبر لزوم وکالت توافق کنند، موکل نم نیطرف یالبته وقت

به عقد وارد  یدرج آن هم خلل ی، ولستین »لیسلب حق عزل وک«به درج شرط  يازین
شرط  نیلزوم وکالت سکوت برقرار شده، درج ا که در مورد جواز و ییکند. در جانمی

سلب «نظر دوم، ابطال شرط  رفتنی، با پذيبر لزوم وکالت دارد. بار نیطرف ةداللت بر اراد
 لیحقوق وک بیترت نیتنها با ابطال اصل وکالت ممکن خواهد شد و به ا »لیحق عزل وک

 محفوظ خواهد بود.

از موکل  لیحق عزل وک یعقد خارج الزمضمن «شود یم دینامه قدر متن وکالت یوقت

                                                           
در صورتی قابل قبول است که مقصود صرف وکالت اذنی که پیشتر گفته شد التزام موکل به وکالت تنها . البته چنان1

 و ادارة امور موکل نباشد.
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وجود نداشته و موهوم و  تیدر واقع يعقد نی، حال اگر ثابت شود که چن»سلب شد
 يبرا لیحق عزل وک نتیجتًة اعتبار ندارد و  زیشرط ضمن آن ن ریناگز ایباطل بوده است، آ

در مورد تحقق  قیوارد تحق دیدادگاه نبا زیموارد ن نیما در ا ةدیموکل ثابت است؟ به عق
واقع نشده است.  يعقد نیدانند که در غالب موارد چنیشود. همه م» عقد خارج الزم«

 نی، بلکه مسأله اریخ ایاند منعقد کرده یعقد خارج الزم نیکه طرف ستین نیامّا مسأله ا
 ری. به تعباست یحقوق ۀرابط نوع چه لیتشکآنها  شانهخواهند و ارادیچه م آناناست که 

عرف  دید دیق.م). با 224(م  »هیعرف یالفاظ عقود محمول است بر معان«، یون مدنقان
را  يچه مقصودبرد و از آنیبه کار م یرا به چه معن» ضمن عقد خارج الزم...«عبارت 
 جادیارود، مقصود صرفًا یبه کار م یعبارت نیچن یکند. پاسخ روشن است، وقتدنبال می

خود را عزل کند.  لیموکل الزم باشد و او نتواند وک يوکالت از سو کهنیا ؛التزام است
که معتبر باشد و در عالم حقوق واجد اثر شود و دادگاهها آن را اعتبار آن ياراده برا نیا

قصد  ندگانیکلمات همان است که گو يمعنا رایندارد. ز ازین يگرید زیببخشند به چ
است که به دفاتر  یاز حقوق سنّت یراثیم» الزم...ضمن عقد خارج «مانند  یکنند. عبارتیم

کنند یدر متن اسناد وارد م ییهاشهیالفاظ را همچون کل نیاست. ا دهیرس یاسناد رسم
آن  یخیتار ۀسابق و یو اصطالح یلفظ ياز معنا يزیاز شهروندان چ ياریکه بسبدون آن

 مقصود کشف يبرا يااماره و نشانه تنها الفاظ نیا. باشند داشته یتوجه آن به ایبدانند 
 جادیا بالعزل وکالت از مقصود اگر. آنان یحقوق ۀرابط در سازنده يعنصر نه است نیطرف
 ذاتاً  دیبا را یحقوق عمل نیاگاه آن باشد، هیپا معامله کی با ارتباط در لیوک يبرا حق
 بر حیتصر به يازین کهنیا بدون یحتّ.م) ق 219 ماده /قراردادها لزوم(اصل  شمرد الزم
 را وکالت یرسم اسناد در معمول عبارات لیدل نیهم به. باشد شده لیوک عزل حق سلب

 . کرد یتلق خاص یحقوق ۀرابط نیا جادیا بر نیطرف قصد از يانشانه تنها دیبا

افراد در  یمعامالت و روابط حقوق لیامور و تسه می، هدف حقوق کمک به تنظيبار
به  لیتبد هودهیب يفهابا تکلّ دینبا یحقوق يو قالبها میاست و مفاه یچارچوب نظم قانون
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 نیرفع ا يبرا یقانون تیکه ظرف ییجا ژهیشهروندان شود. بو ةبر اراد یتیمحدود
 191و ماده  10 ةقراردادها در ماد ياراده و آزاد تیوجود دارد و اصل حاکم تهایمحدود

 1.شده است رفتهیپذ یقانون مدن

 يرأ نقد و لیتحل -3-3

 یبه حق دنظریو تجد ي، دادگاه بدو2گریآراء د يارینقد، همانند بس يدر آراء منتخب برا
کند با وکالت بالعزل به دست آورده التفات ندارند. خواهان (موکل) ادّعا می لیکه وک
نامه واقع باطل است چون عقد خارج الزم مذکور در وکالت »لیسلب حق عزل وک«شرط 

که تنها موکل در دفترخانه حضور داشته و امکان وقوع  لیدل نینشده است (من جمله به ا
 نشان نینخست دادگاه يرأ جمالت و عبارات یبرخعقد خارج الزم فراهم نبوده است). 

 یلیدل کهجا آن از یول ستین کنندهقانع او يبرا مورد نیا در خواهان استدالل که دهدیم
 و ندارد یتفاوت عمالً وکالت لزوم و جوازموکل ابراز نشده است،  ياز سو لیبر عزل وک

 کهآن با ن،یبنابرا. است ریتأثیب ادعو جهیبطالن عقد خارج الزم در نت ایصحت  یبررس
 است، نشده الزم خارج عقد بودن یواقع ای موهوم مساله به یدگیرس وارد نینخست دادگاه

 ابطال و یدگیقابل رس باشد داشته اقتضاء که ییجا در راادّعا  نیا اصوالً رسدیم نظر به
 . داندیم ممکن را لیوک عزل حق سلب شرط

بطالن عقد خارج الزم توجه  يبه ادعا نینخستامّا به خالف دادگاه  دنظریدادگاه تجد
 یدگیدر جلسات رس نیجا که طرفکند. از آنمی قیتحق نیمورد از طرف نیکرده و در ا

اساس  نیبر هم زیوجود نداشته است، دادگاه ن آنان نیب يعقد نیکنند که چنیاظهار م
                                                           

ال در اي از کشورهاي نظام حقوقی کامناند. در پاره. حقوق برخی کشورهاي خارجی نیز همین راه را برگزیده1
الی باشد، الزام صورتی که تفویض اذن و اعطاي نمایندگی توأم با انتقال حق باشد و در مقابل عوضی با ارزش م

 1521تأثیر است [حتی اگر تصریح به غیرقابل فسخ بودن نشده باشد]. در مادة شود و عزل بعد از آن بیآور می
که وقتی حقی به موضوع وکالت تعلق گرفته باشد مجله االحکام العدلیه نیز حکم مشابهی وجود دارد مبنی بر این

 .)115و  118و  134: 1375زاده، ل وجود نخواهد داشت (قاسمحق عزل و بنا به مورد حق استعفا براي وکی
 .36-18: 1395. براي مشاهده چند نمونۀ دیگر رجوع کنید به فتاحی، 2
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داند. اّما یم کنیرا باطل و کأن لم » ضمن عقد خارج الزم لیسلب حق عزل وک«شرط 
بر وقوع عزل و  یلیدل کهنیبازگشته و با اعالم ا نینخست دادگاه يرأ ریدر ادامه به مس

داده  صیرا در ارتباط با ابطال وکالت ناموجه تشخ افسخ وکالت ارائه نشده است، لذا دعو
 کند. و رد می

سلب حق «بطالن شرط  يادعا ةدربار دنظریپرونده، نظر دادگاه تجد نیبخش ا نیمهمّتر
انجام شده]  يهایطبق بررس«[شده است:  انیعبارت ب نیاست که در قالب ا »لیعزل وک
خارج از دفترخانه عقد  ایمزبور و قبل از آن در دفترخانه  ینامه رسموکالت میموقع تنظ

 نیضمّ ام ای لیمنعقد نشده است تا ضمن آن عقد حق عزل وک نیطرف نیب یخارج الزم
عبارت مذکور برخالف واقع درج شده است و در  نیسلب و ساقط شده باشد. بنابرا

بود دادگاه  ستهیشا کهیدر حال» .عبارت وارد و موجه است نیل ادرخواست ابطا جهینت
 نیبر خالف واقع درج شده، به ا» ضمن عقد خارج الزم«عبارت  دیکه بگوآن يبه جا
و اساس  ستیآن عبارت چ درجاز  یمقصود واقع و یعرف یمعنکرد که یتوجه م زینکته ن

کنند، بر یرا افاده نم یاللفظتحت يمعنا گریکه د ياشهیالفاظ کل يقضاوتش را به جا
 داد. یقرار م نیطرف یواقع ةاراد

کرد که در کنار یتوجه م تیواقع نیتوانست متفاوت باشد اگر به ایدادگاه م کرديرو
آن را  دیحق وجود دارد که اصوالً با کی جادیا ایانتقال  يبرا یتوافق نیطرف نیوکالت، ب

حق محافظت  نیبه عنوان ابزار اجرا و اعمال ا زیمحترم و معتبر شمرد و از وکالت بالعزل ن
 یاختالفات خانوادگ یکه وکالت طالق در پ داستیخوانده پ اتیکه از دفاع ژهیکرد. بو

 يموارد نیتوان حدس زد در چنیم یاجتماع یمکرر اعطا شده که بر اساس تجارب زندگ
در سلب  نیطرف ةاراد ستیبایدادگاه م نی. بنابراستیچالعزل طالق وکالت ب از هدف

شده  انیب یچگونه و با چه عبارات ای یدر چه قالب کهنینظر از ارا صرف لیحق عزل وک
نامه عدم وقوع عقد خارج الزم مذکور در متن وکالت ایدانست و وقوع یاست، معتبر م

 شمرد.یم ریتأثیب نهیزم نیرا در ا
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 نتیجه:

تواند به صورت عقد یو ذات خود نم فیعقد وکالت بنا به تعر شد، گفته چهآن اساس بر
 لیوک ةدهد ارادیاست که اجازه م یاذن ي. وکالت عقددیاز طرف موکل) درآ ژهیالزم (بو
تواند از اصل خود ینم گاهچیه لیوک ة، ارادنیموکل باشد. بنابرا ةاراد ةانندیو نما ةبازتابند
دهد و حق و یاستقالل م ینوع لیوک ةموکل) مستقل شود. وکالت بالعزل به اراد ة(اراد

در  نی) منافات دارد. بنابراابتیکند که با ذات وکالت (نمی جادیسلطه بر موضوع وکالت ا
را  لیشرط سلب حق عزل وک دیصرف است، با ابتیاز وکالت ن نیکه مقصود طرف ییجا

 عقد و باطل دانست.  يخالف مقتضا

ناظر به  دیباداند، یرا معتبر م لیکه توافق بر سلب حق عزل وک را یقانون مدن 679 ةماد
 ؛وکالت بدهند موضوعدر  یسلطه و حق لیقصد دارند به وک نیکه طرف دانست يموارد

حاصل شده و وکالت  نیطرف نیدر مورد موضوع وکالت ب یتوافق ایمعامله  که ییجا یعنی
 از آن است. یحقوق ناش يفایر اجرا و اعمال آن توافق و استابزا

 يتهایعبور از محدود يبرا ینظام حقوق يحلهااز راه یکیوکالت بالعزل  یخیاز نظر تار
. رندیگینم يجا نیمع ياست که در قالبها بوده ییهاتیروابط و وضع جادیو ا شیخو
شد، هر یحق م نیبا وکالت بالعزل عمالً واجد ا نداشتکه حق طالق  ینمونه زن يبرا

 راثیم نی. اکردیمحق استفاده  نیاز ا يچند همواره تحت نام شوهر (موکل) و به نام و
. در است کرده حفظ همهمان کاربرد را  و دهیرس زیبه روزگار امروز ن یاز حقوق سنّت
معامالت  نی. در ااست فاتیتشر تیمعامالت منوط به رعا یانجام برخ زین دیحقوق جد

انجام معامله به عمل آورد و  يبرا یتوافق ،یقانون فاتیاز انجام تشر شیپ نیطرف یگاه
 یکنند تا در زمان مقتضی) منتقل ملی(وک داریآن امور را به خر ةبا وکالت بالعزل حق ادار

 را انجام داده و معامله را تمام کند.  فاتیتشر

در اعمال تمام آثار عقد وکالت  دی، باستیصرف ن ابتیوکالت بالعزل ن کهنیبا توجه به ا
توان یگاه نمصرف اذن، آنحق است نه جادیهدف از وکالت ا یکرد. وقت اطینهاد احتنیبر ا
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توان از یم اسیق نیبر هم 1رود.یم نیرابطه از ب نیگفت که با فوت موکل ا تیبا قطع
 شتریب یبررس يفروعات جا نیالبته ا 2اعتبار وکالت با عارض شدن جنون دفاع کرد. يبقا

 3خود را داشته باشند. ژهیدارد و ممکن است به تناسب موضوع وکالت هر کدام احکام و
حق  جادیا ایدر وکالت بالعزل انتقال  يکه عنصر جوهر میتوجه داشته باش ستیکاف

 است که اقتضائات خاصّ خود را به همراه دارد.

و موضوع وکالت  ستیصرف ن ابتینکته که وکالت بالعزل ن نی، التفات به انیهمچن
 یدگیرا مدنظر داشته و در رس لیحقوق وک محاکمکند است، اقتضا می لیمتعلق حق وک

 خارج عقد نبود موهوم ای يصور لیدل به »لیسلب حق عزل وک«بطالن شرط  يبه ادعا
 یو تراض ةاز اراد شتریب يزیشرط را منوط به چ نیاعتبار ا مشابه، ياستداللها و الزم
 يهانامهدر متن وکالت» ضمن عقد خارج الزم...«مانند  یعبارات یعرف ینکنند. معن نیطرف
به  دیو محاکم نبا ستین لیجز التزام موکل به عقد و سلب حق عزل وک يزی، چیرسم
.رندیبگ دهیناد را آن کاربرد از مراد و یمعن، عبارات نیا یلفظ مدلول نشدن محقق ۀبهان

                                                           
گزینی ورثه به جاي وکیل را قانون مدنی در یک فرض خاص پذیرفته است . در مورد فوت وکیل، امکان جاي1

طه را نه اعطاي نیابت و وکالت به معنی اصطالحی بلکه ایجاد حق قانون مدنی). دکتر کاتوزیان این راب 777(مادة 
جا جعل والیت براي فروش مرهونه به رسد. دکتر امامی گفته است در اینداند که مانند سایر حقوق به ارث میمی

 ).43: 1389شود (عنایت تبار، وجود میآید که در اثر فوت مرتهن به ورثۀ او منتقل می
اند که گاهی وکالت براي حفظ حقوق وکیل است و به طور ضمنی موکل ن به درستی اشاره کرده. برخی نویسندگا2

اند که ماهیت این رابطه همچنان وکالت از انجام اقدامی خالف موضوع وکالت منع شده است، امّا در ادامه آورده
ز این عمل حقوقی حقی براي که اگر ا). در حالی116: 1393شود (عابدي است با فوت و جنون و سفه منفسخ می

 وکیل ایجاد شده باشد، چه دلیلی دارد این حق با فوت و حجر یکی از طرفین زایل شود.
شود لذا . براي نمونه، اگرچه عموماً در وکالت بالعزل حق و سلطه بر انجام موضوع وکالت به وکیل منتقل می3

لت بالعزل طالق بنا به طبع مسأله باید حق اقدام براي زوج تواند آن را انجام دهد، اّما در مورد وکادیگر موکل نمی
 را نیز همواره محفوظ دانست.
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The Validity of Condition "Renunciation of The Right to Dismiss 
the Agent" in Mandate Contracts 

Saeid Bagheri1 

Abstract: 
The legal relations of citizens are sometimes organized in the form of 
unspecified contracts subject to Article 10 of the Civil Law, and sometimes in 
the form of specific contracts (oqoud mo’ayyan). In some cases, citizens take 
help from the title, some provisions and concepts of a specific contract to 
create a legal relationship, but the changes they make in it or a result they want 
from it makes it different from the mentioned specific contract. Analyzing this 
type of relationship based solely on the provisions of that specific contract 
leads to mistake and imposes something on the parties that they had not 
intended it. What is called “irrevocable mandate” (Vekalat-e Bela-Azl) is 
generally of this type; A legal transaction under the apparent title of mandate 
(Vekalat), which is not intended to represent and manage the principal 
(mandator)'s affairs, but to create a right and authority for the mandatary in 
the subject of mandate and in connection with the agreement concluded 
between the parties regarding it. The same point that irrevocable mandate 
creates rights and authority for the mandatary and the subject of mandate 
belongs to mandatary, gives it a different nature that requires its own special 
provisions. Therefore, this point should be kept in mind in legal cases related 
to irrevocable mandate and application of those provisions of ordinary 
mandate that violates the right of the mandatary and his authority over the 
subject of mandate, should be refrained. Including, verifying the non-
realization of the "binding external contract" which is usually mentioned in 
the text of notarial power of attorneys, is not a sufficient reason to invalidate 
the condition of "renunciation of the right to dismiss the mandatary" and turn 
the relationship into an ordinary mandate. Because this relationship has a 
different nature and purpose, and unlike the ordinary mandate, it is basically 
a type of binding legal transaction, and expressions such as "binding external 
contract" and "renunciation of the right to dismiss the mandatary", etc. in 
power of attorney documents should only be considered as evidences to 
discover the intention of the parties, not as a constructive element in their legal 
relationship. 

KeyWords: Mandate, Binding Contract, Renunciation of The Right to 
Dismiss the Mandatary.  
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