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  وکالت حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیت عقد طرق اسقاط
  

  *مهدي فتاحی
  

  مقدمه. 1

 یکی از ،موجب آن هب عقدي است که ،وکالت«قانون مدنی  656ماده  براساس

جمله از ،ز بودنجای .»نماید می را براي انجام امري نایب خود طرف دیگر ،طرفین

وکالت «ذکر شده است: هم  مزبور قانون 678هاي این عقد است که در ماده  ویژگی

به موت  )3 ؛به استعفاي وکیل )2 ؛به عزل موکل )1شود:  مرتفع می طریق ذیل  هب

آن  يمقتضاو  کالت را جوهرنباید نقض و با این حال، 1.»موکل به جنون وکیل یا یا

در نتیجه پیمان براي محدودیت یا از میان رفتن اختیار وکیل و موکل دانست و 

باره  قانون مدنی دراین 679ماده  چنانکه 2آن دو، هیچ ردع یا زجري نیست؛ میان

اینکه وکالت وکیل  مگر عزل کند وکیل را هروقت بخواهد تواندموکل می«گوید:  می

  .»دالزمی شرط شده باش ضمن عقد عزل در عدمیا 

، یکی از مواردي است که حق عزل وکیل ساقط الذکرفوق  آیا فرض ماده

ز دیگري ال، اگر عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایمث؟ بدین معنا که براي شود می

؟ آیا حق استذي عزل وکیل، بر موکل خود عقد وکالت شرط شده باشد باز همیا 

  توانند در قرارداد مستقلی، حق عزل وکیل را ساقط نمایند؟ میطرفین 

  
  دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه *

mfatahi1@gmail.com 

 و شود طرفین منفسخ می جائزه به موت احد کلیه عقود«قانون مدنی نیز آمده است:  954در ماده  1.

  ».است معتبر مواردي که رشد در همچنین به سفه

(تهران: شرکت هاي دین  )، عقود اذنی ـ وثیقه4حقوق مدنی: دوره عقود معین (. ناصر کاتوزیان، 2

  .202)، ص 1385سهامی انتشار، 
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قابل بررسی دیگر، اثر حقوقی اسقاط حق عزل وکیل بـر ماهیـت عقـد      مسئله

وکالت است. به بیان دیگر، آیا بـا وصـف مـذکور، عقـد جـایز تبـدیل بـه عقـد الزم         

و مـوت  ماند و در فرض جنـون   نخورده باقی می شود یا ماهیت عقد وکالت دست می

  شود؟ یکی از طرفین، عقد وکالت منفسخ می

مسائل یادشده در بستر آراء و احکام دادگاه، مورد اهتمام  موضوعات و واکاوي

  این مقاله خواهد بود. 

  . اسقاط حق عزل وکیل:2

ترتیب ذیل است که بهبررسی  قابل در دو قسمت مجزا اسقاط حق عزل وکیل

  بیان شده است:

   :اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد خارج الزم .2.1

   وقایع پرونده: .2.1.1

  الف)

  مشخصات رأي

  9309970223001385 دادنامه: شماره

  27/8/1393مورخ  :رأي صدور تاریخ

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 30 شعبه :یدگیرس مرجع
  

خانم  - 1تجدیدنظرخواهی آقاي س.ج. با وکالت سرکار خانم م.م. به طرفیت 

سردفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، نسبت به  - 2س.ح. با وکالت آقاي م.الف. 

دادگاه خانواده تهران وارد و  233صادره از شعبه  11/4/93مورخ  302دادنامه شماره 

حکم به رد دعوي تجدیدنظرخواه به  ،موجب آن که بهـ موجه است و دادنامه مزبور

 دفترخانه 22/4/93– 53913شماره  نامهالتوکخواسته تنفیذ عزل وکیل موضوع 

و خالف موازین شرعی  مغایر با قانون و دالیل موجود در پرونده ـ ر شدهصاد مذکور

تواند هروقت بخواهد وکیل خود را  موکل می ،قانون مدنی 679زیرا برابر ماده  ،است

عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد 

در  عدم عزل وکیلو همچنین  الذکر نامه فوقموضوع وکالتکه وکالت وکیل حالیدر
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حق  ،ضمن عقد خارج الزم... و موکل « و عبارت استشده نشرط  ،ضمن عقد الزم

مزبور نیز  نامهوکالتمندرج در ذیل  »زل وکیل را از خود سلب و ساقط نمودع

 سردفتر صریح اقرار حسب زیرا ،برخالف واقع درج گردیده و با واقع انطباق ندارد

 میان الزمی خارج عقد هیچ دادگاه این 26/8/93 مورخ جلسه در طرفین و مربوطه

 وکیل اقرار حسب و است نشده واقع سردفتر حضور در ودفترخانه  در موکل و وکیل

 بین نیز وکالت سند تنظیم از قبل ودفترخانه  از خارج در اول ردیف تجدیدنظرخوانده

 الزم عقدهرگونه  وقوع منکر نیز تجدیدنظرخواه و است نشده منعقد الزمی عقد آنان

 اول ردیف تجدیدنظرخوانده ادعاي به بنا که آنچه باشد می همسرش و خود میان

 سند تنظیم به زوج تعهد و طرفین توافق گرفته، صورت دفتر از خارج در) زوجه(

 نشده منعقد طرفین بین الزم عقود از عقدي و بوده بالعزل وکالت اعطاء و وکالت

 358بنابراین با استناد به ماده  .عدم عزل وکیل شرط شده باشد ،ضمن آن تا است

گردد و با استناد به  خواسته نقض میدادنامه تجدیدنظر ،قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تنفیذ عزل  202قانون مدنی و ماده  679ماده 

دفترخانه  22/4/93-53913شماره  نامهوکالتی موضوع یوکیل از وکالت اعطا

 9310678999604057ماره ـامه شـهارنـیم اظـاریخ تنظـران از تـماره... تهـش

  .قطعی است ،گردد. این رأي صادر و اعالم می 1/2/93مورخ 

  ب)

  مشخصات رأي

  1 675 دادنامه: شماره

  27/8/1393مورخ  :رأي صدور تاریخ

  دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 10 شعبه :یدگیرس مرجع

 وکیل عزل عدم شرط صرف نظر به«یادشده  رأيی از های موجب بخشهب

 مگر ...دهدنمی تغییر است جایز عقدي که را وکالت عقد ماهیت الزم، عقد ضمن

 از خواستند طرفین اگر ...شود منعقد الزمی عقد ضمن در هم وکالت عقد خود آنکه

موردنظر  که کیفیتی همان به باید کنند استفاده .م .ق 679 ماده دوم قسمت حکم

 دو که وکیل عزل عدم با وکالت نمایند؛ یعنی عمل است قانونگذار قرار گرفته

  
ماهنامـه کـانون    ،»تـالزم شـرط عـدم عـزل وکیـل و حـق فسـخ موکـل        «بهارلوئی،  . به نقل از: سیامک1

  .79): ص 1389، (103، سال پنجاه و دوم، دوره دوم، ش سردفتران و دفتریاران

  1395، تابستان 15، شماره قضایی يآرا مطالعات: رأي فصلنامه/  20

 شرط قالب در الزمی عقد ساختن واقع با توامان را دو هر باشد می حدهعلی موضوع

 تغییر است جایز که را وکالت عقد اولیه عـطب الزم، قدـع تا گنجانده العقدضمن

 وکالت عقد در ماهیت تغییري نظر به یادشده، رسمی مذکور در سند قید...  هدد

 شده منحل آن بر فسخ موکل اییـانش و اراده وکالت عقد بودن و جایز نداده

  .»گردد می محسوب

  تحلیل و نقد آراء: . 2.1.2

 دوجود تصریح و اقرار طرفین در ضمن عق ، با)الف( بند در مذکور رأي در

حق عزل وکیل را از  ،ضمن عقد خارج الزم ،موکل«رسمی مبنی بر اینکه  وکالت

به علت صوري بودن اقرار فوق و عدم  دادگاه تجدیدنظر» خود سلب و ساقط نمود

سته و حکم بر نتحقق چنین عقدي در خارج، شرط عدم عزل وکیل را معتبر ندا

ی در آن به نحو گرای رأي، که شکلفرض این  تنفیذ عزل وکیل داده است. پیش

رف اعالم عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج آن است که ص نمود یافته، بارزي

حق عزل وکیل اسقاط کند بلکه  فسخ وکالت کفایت نمیالزم، براي سقوط حق 

. میان طرفین منعقد شده باشد واقعاًو  عمالًکه است  ضمن عقد الزمی منوط به

ر ضمن اسقاط حق عزل، در ضمن عقد الزمی، شرط نشود یا عقد وکالت د پس اگر

  شود. حق عزل ساقط نمی چنین قراردادي منعقد نگردد

حیث که به اراده واقعی طرفین پرداخته و بـه اعـالم و   گفته، از این رأي پیش

اقرار صوري آنها وقعی ننهاده، درخور تقدیر است اما چنین تالشی از سوي دیگر بـه  

 679گرایی ختم شـده اسـت. مـاده     انگاشتن تراضی طرفین و تکیه بر صورت  نادیده

ـ      راي ایجـاد  قانون مدنی یادگار دورانی است که اصـل حاکمیـت اراده، بـه تنهـایی ب

هـاي   گیـري تراضـی در قالـب    کرد و شـکل  روابط حقوقی یا انحالل آنها کفایت نمی

معینی براي تنظیم روابط معامالتی ضروري بود و بـر ایـن اسـاس، شـرط ابتـدایی،      

هاي سنت از پاي حقـوق، گسسـته شـده و     شد، اما اکنون که زنجیره باطل اعالم می

ویش نشسته است تکیه بر ایـن نکتـه کـه    اصل حاکمیت اراده در جایگاه شایسته خ

تنها راه اسقاط حق عزل وکیل، درج شرط در ضمن عقد الزم است درخور پـذیرش  

راستی اگر ایجاد روابط حقوقی یا انحالل آنها به نیروي اراده وابسته اسـت  نیست. به

 هاي امروزي را چرا باید تفسیري از قانون ارائه گردد که نیازهاي اجتماعی و ضرورت

توان فرض ماده یادشده  نادیده انگارد و بر تفسیر خشک قوانین اصرار ورزد؟ آیا نمی
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را ناظر بر فرد غالب دانست که طرفین براي اتقان و استحکام شروط ضـمن عقـد و   

کننـد و   رعایت حزم و احتیاط، عدم عزل وکیـل را در ضـمن عقـد الزم، شـرط مـی     

دلخـواه در ضـمن عقـد وکالـت یـا       بنابراین در صورت حصول چنین توافقی، نتیجه

  شود؟ عقود جایز دیگر تأمین می

بـه شـرح    ت و نیز روابط پیشاقراردادي آنهااز تدقیق در مفاد سند رسمی وکال

وکالت موصوف بـا  اند  شود که طرفین قصد داشته ط میگونه استنبا، اینمذکور رأي

چنـین تـوافقی را در    تـوان  تنها مـی  . بنابراین، نهگردداسقاط حق عزل وکیل منعقد 

ی یا تبانی تحلیل نمود و به مقصود طرفین احترام گذاشت بلکه ایـن  قالب شرط بنای

صراحتاً در عقد آمده است. بـه عبـارت    یافته،مذاکرات در زمان انعقاد قرارداد، تبلور 

بر این بـوده اسـت    طرفین دیگر، مجموع اوضاع و احوال، حاکی از آن است که قصد

شـد و حتـی اگـر عقـد الزم     بابا لحاظ اسقاط حق عزل وکیل  ،وکالت عقد که انعقاد

در اعالم و ظهور اراده طرفین در ایـن   عمالً میان طرفین منعقد نشده باشد خارجی

پیشـاقراردادي و   واهددر دعـواي مـذکور، قـرائن و شـ    فلذا خصوص تردیدي نیست. 

 حاکمیـت اراده نصوص قراردادي، بر حق عزل وکیل داللت داشته و پاسداشت اصل 

مقتضی آن است که حق عـزل   ـ تنها ضمناً بلکه صراحتاً نیز قابل احراز است که نه -

  شده بپنداریم. وکیل را ساقط

قـانون مـدنی    679(ب)، بر تلقی نادرستی از نص ماده  قسمت در مندرج رأي

مبتنی است که به علت اشتباه نگارشـی در برخـی از نُسـخ قـانون مـدنی روي داده      

گونـه خوانـده   دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، ماده یادشده را این 10شعبه  است.

 اینکـه وکالـت وکیـل    مگر عزل کند وکیل را هروقت بخواهد تواندموکل می«است: 

که خـوانش مـاده بـا     درحالی» الزمی شرط شده باشد ضمن عقد عزل در عدم »با«

تنهـا در   ایـن موضـوع نـه    ، زیرا»با«صحیح است نه با حرف اضافه  »یا«حرف عطف 

ها نیز چنـین تلقـی و   اکثر نسخ معتبر قانون مدنی آمده است بلکه مشهور حقوقدان

عـالوه، منطـق حقـوقی نیـز مثبـت ادعـاي        بـه  1انـد.  برداشتی از ماده مزبـور داشـته  

  
؛ مهـدي  پیشـین ؛ ناصر کاتوزیـان،  310، ص 2)، ج1387(تهران: اسالمیه، حقوق مدنی حسن امامی،  1.

؛ حسین 63)، ص 1386(تهران: انتشارات مجد، حقوق مدنی ـ تشکیل قراردادها و تعهدات شهیدي، 

لنگـرودي،  جعفـر جعفـري  ؛ محمد25)، ص 1387(تهران: نشر میزان،  قواعد عمومی قراردادهاصفائی، 

(تهران:  شرح قانون مدنی؛ علی حائري (شاهباغ)، 127)، ص 1378(تهران: گنج دانش،  وق تعهداتحق

  .608، ص 2)، ج1378گنج دانش، 
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هاي مـذکور در مـاده فـوق، مقصـود      گفته است چه آنکه با تحقق یکی از شیوه پیش

موکل) فراهم شده و نیازي به درجِ توأمـان هـر دو شـقِّ     (عدم فسخ وکالت از سوي

  مذکور؛ یعنی عقد وکالت و عدم عزل وکیل در ضمن عقد الزم، نیست.

 اه این است که اسـقاط حـق عـزل وکیـل    یادشده و استنباط دادگ رأي  نتیجه

حتی در ضمن عقد الزم نیز راهگشا نبوده بلکه باید عقد وکالت نیز در ضمن چنین 

درج شود تا وکالت قابل فسخ نبوده و موکل نتواند وکیـل را عـزل نمایـد.     قراردادي

ایـرادات وارد بـر دادنامـه پیشـین،     و همچنین  مخدوش و استنباط  گذشته از نتیجه

  است. رأيآن نیز ازجمله اشکاالت این  براساس رأيتکیه بر متن مغلوط و صدور 

  ز دیگرجایضمن عقد وکالت یا عقد اسقاط حق عزل وکیل در  .2.2

ر ضمن که اسقاط حق عزل وکیل یا بالعزل بودن وکالت، د ـدر برخی از آراء 

اي  پارهدانند و در  الوفاء نمی چنین شرطی را الزم ـخود عقد وکالت شرط شده است 

آورند.  شمار میرا واجد آثار حقوقی به مخالف، چنین شرطی  بنا به عقیدهدیگر 

  :پذیرد صورت میذیل مطالعه و بررسی این آراء در دو قسمت  ،بنابراین

  :عدم اعتبار اسقاط حق عزل. 2.2.1

  :. وقایع پرونده2.2.1.1

  الف)

  مشخصات رأي

  9309970909900372 دادنامه: شماره

  28/8/1393 :رأي صدور تاریخ

  عالی کشوردیوان 26شعبه  :یدگیرس مرجع
  

  خالصه جریان پرونده

الواسطه آقاي الف.ف. دادخواستی د. با وکالت مع .آقاي غ 10/7/91در تاریخ 

مبنی بر تقاضاي صدور حکم به طرفیت خانم س.ب. تسلیم دادگستري جاجرم 

بنا به هاي حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است.  دادگاه 1نموده است که به شعبه 
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دواج ) از6/4/89 -18045( طرفین برابر سند رسمی ،توضیح وکیل خواهان

زوج به در پی آن به علت عدم موفقیت و تفاهم در زندگی مشترك،  اند و نموده

زوجه به . قه نمایدزوجه وکالت بالعزل با حق توکیل غیر داده است تا خود را مطلّ

لذا  کند، از ناحیه زوج وکالت داده است تا دادخواست تقدیم (وکیل خواهان) وي

شدند. دادگاه دعوت از سوي . طرفین کرده استتقاضاي صدور حکم طالق وکیل 

الواسطه خواهان و شخص با حضور وکیل مع 17/10/91جلسه دادگاه در تاریخ 

الواسطه  و به مسئله وکالت مع ،خوانده تشکیل شد و وکیل خواهان ادعا را تکرار

من سه سال است با خواهان ازدواج کردم هنوز «اشاره نموده است. زوجه گفت: 

قه کنم و فرزند نداریم و خواهان به من وکالت داد تا خود را مطلّعروسی نکردیم. 

خواهم و نفقه ایام گذشته را  باشد که از ایشان می سکه بهار آزادي می 314مهریه 

. دادگاه وقت رسیدگی را تجدید نموده »باشد خواهم که نه میلیون تومان می نیز می

با حضور  9/12/91ر تاریخ و حضور زوج را ضروري دانسته است. جلسه دادگاه د

خواهم طالق بدهم و  من قبول ندارم و نمی«زوج و زوجه تشکیل شد و زوج گفت: 

. خوانده »احترامی کردم ایشان برود طالق بگیرد من وکالت دادم هروقت که بی

خواهم و حاضر نیستم با  ام را می خواهم طالق بگیرم و من مهریه من می«گفت: 

ایشان بنده را از وکالت عزل ننمود و من در « :ل گفت. وکی»ایشان زندگی کنم

. دادگاه با اعالم ختم رسیدگی »حدود اختیارم تقاضاي مطلقه شدن زوجه را دارم

(موکل) خود شخصاً  زوجکه با این استدالل  16/12/91 -1038طی دادنامه شماره 

من راضی به طالق نیستم و عقد وکالت یک عقد جایز است. که اعالم نموده است 

قانون مدنی به لفظ و فعلی که داللت بر فسخ وکالت باشد وکالت  449طبق ماده 

باشد، با فسخ  و بالعزل بودن وکالت ضمن همین عقد جایز میشود  فسخ می

و چون زوجه دلیلی براي تقاضاي طالق ندارد و زوج  شود آن وکیل عزل می

حکم به بطالن دعوي  ،تشخیص ،به طالق نیست لذا دعوي وي را غیروارد راضی

صادر کرده است. از این رأي توسط وکیل زوج به وکالت از زوج تجدیدنظرخواهی 

 گردیدهدادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ارجاع  1 پرونده به شعبه ،شده

عزل داده و وکالت قابل زوج به من وکالت بال: است. خالصه ایراد وکیل این است که

قانون مدنی مورد استناد دادگاه نیست و  449باشد و مورد از موارد ماده  عزل نمی
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دلیل بر عزل وکالت نیست تقاضاي نقض رأي را دارم. دادگاه  ،مخالفت بر طالق

حضور طرفین و وکیل مذکور  16/4/92در جلسه مورخ  .طرفین را دعوت نمود

ت در طالق ندادم این وکالت را دادم که ایشان برگردد من وکال :زوج گفت یافتند.

وي  :رفتار باشد. اصالً وکالت در طالق در کار نبود. وکیل گفتسر زندگی و خوش

ها این وکالت را داده است و  رفت دفترخانه در قبال مختومه شدن همه پرونده

رم. دادگاه امه اجازه طالق دانطبق وکالت :گفت باشد. خانم س. وکالت بالعزل می

وکیل و زوجه توفیق در  .قرار ارجاع امر به داوري صادر کرد. داوران تعیین شد

 15/5/92-478اند. دادگاه با اعالم ختم رسیدگی طی دادنامه شماره  سازش نداشته

نامه بالعزل با نقض رأي بدوي رأي به طالق زوجه با بذل یک با استناد به وکالت

خواهی  نموده است. از این رأي توسط زوج فرجام عنوان طالق خلع صادر سکه به

شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب طرفین تکرار مطالب گذشته 

 ،تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش الذکرفوق هیأت شعبه در تاریخد. باش می

 15/5/92-478اوراق پرونده و دادنامه شماره  عضو ممیز ـالهی  آقاي ج.

 :دهد مشاوره نموده چنین رأي می ـاسته خو فرجام

  رأي دیوان

هاي بدوي و تجدیـدنظر و مسـتندات ابـرازي، دادنامـه      با توجه به محتویات پرونده

وکالت در طالق توسط  ،نامه مورد استناد زیرا موضوع وکالت ،خواسته مخدوش است فرجام

زوج به زوجه و حق توکیل به غیر است. با عنایت به اینکه وکالت عقد جایز و وکیـل قابـل   

خـارج از عقـد    ،قانون مدنی) و بالعزل بودن آن ضمن عقـد الزم  678باشد (ماده  عزل می

باشد. و  گرفته نیز قابل عزل میوکالت صورت نگرفته بلکه ضمن همین عقد وکالت صورت

که منـافی بـا    قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی 683ابر ماده بر

وکالـت داد خـود بفروشـد    اینکه مالی را براي فروش آن   وکالت باشد بجا آورده باشد مثل

 مطلقـه زوج به زوجه وکالت داده اسـت تـا خـود را     ،فیهشود. در مانحن وکالت منفسخ می

 مطلقـه زوج از  ،نماید. قبل از انجام وکالت مطلقهاز طرف زوج او را  کند. یا وکیل بگیرد تا

نمودن زوجه منصرف شد و به دادگاه اعالم نموده درواقع اصـل وکالـت را فسـخ نمـوده و     

طورکـه قاضـی بـدوي بیـان داشـته      و عزل هم همان استوکیل را با این عمل عزل کرده 

اینکه وکیل با این وجود چـه حقـی در    شود، دیگر همانند فسخ با هر لفظ فعلی محقق می

شـده   ادامه انجام وکالت دارد و حتی حق تجدیدنظرخواهی بـا عـزل عملـی از وي سـلب    

شـده   کند که به نفع زوج صـادر  تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی می چگونه از ناحیه زوج
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پرونده براي رسیدگی به شعبه دیگـر از دادگـاه    ،خواسته هذا با نقض رأي فرجام است. علی

  .شود تجدیدنظر استان خراسان شمالی محول می

  ب)

  مشخصات رأي

  9309970908300090 دادنامه:  شماره

  21/2/1393 :رأي صدور تاریخ

  عالی کشوردیوان 23شعبه  :یدگیرس مرجع
  

  دیوان رأي

زیرا  ،باشد درستی مشخص و معلوم نمی جریان به مخدوش و ،خواسته فرجامدادنامه 

دفتـر اسـناد    20/12/85 -75504نامـه شـماره    مال وکالـت ـیذان اعـه استـخواسته زوج

خواه (زوج) به زوجه جهت اقـدام   فرجام ،موجب آن رسمی . . . حوزه ثبتی مالیر بوده که به

زوج حق عزل وکیل را از نامه مزبور  به طالقش وکالت اعطاء نموده است هرچند در وکالت

شـرط   محسوب استی که عقد وکالت از عقود جایزه یخود اسقاط کرده است لیکن از آنجا

باشد مگر اینکه موکل در ضمن عقـد خـارج الزم حـق     الوفاء نمی ضمن آن نیز جایز و الزم

الرعایه است که اوراق پرونده حکایـت   الزم ،عزل وکیل را از خود سلب کند و در آن صورت

عـزل   مـأالً وشنی از این امر ندارد و با توجه به اینکه موکل (زوج) دعوي ابطال وکالـت و  ر

بـه نحـوه تنظـیم سـند وکالـت و      وکیل را مطرح نموده است مقتضی بـوده دادگـاه راجـع   

چگونگی اسقاط حق عزل وکیل از ناحیه موکل و احیاناً استعالم از دفترخانه مربوطه و یـا  

هـذا   علـی  .نمود وضوع را روشن و سپس مبادرت به انشاء رأي میم ،توضیح از سردفتر اخذ

گـردد و  وضعیت حاضر به جهت اشعاري رأي صادره قابلیـت تأییـد را نـدارد و نقـض مـی     

  د.گرد محول می ،رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأي منقوض

  تحلیل و نقد آراء. 2.2.1.2

الوفاء و معتبر  الزم ،عقد وکالت در آراء مذکور، اسقاط حق عزل وکیل در ضمن

ز بوده و ، زیرا وکالت از عقود جایز است و شرط ضمن آن نیز جایشناخته نشده است

آزادي موکل در عزل «توان به قاعده  الرعایه نیست. در تقویت این دیدگاه می الزم

و تنها موردي که گردیده قانون مدنی تصریح  679اشاره کرد که در ماده  »وکیل

اصول  براساسناء شده شرط کردن وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد الزم است. استث

حقوقی، استثناء در حدود موضع نص تفسیر شده و نباید به یاري قیاس و استحسان 
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در فرض اسقاط حق عزل در ضمن عقد وکالت، چون در زمره  ،بنابراین 1گسترش یابد.

اختیار عزل موکل  مانعِ از میان رفتنشده نیامده است استثناهاي مندرج در ماده یاد

آور  ز الزامامامیه آن است که شرط ضمن عقد جایوانگهی نظر مشهور فقهاي  2.شودمی

قانون، این  679باره و نیز مفاد ماده  اینو با توجه به سکوت قانون مدنی درنیست 

 دم عزل وکیل در ضمن عقد وکالتاین نظریه تبعیت کرده و شرط ع قانونگذار از

   3گیرد. شود قرار نمی جمله مواردي که فسخ وکالت منتفی میاز

کیل و یا اسقاط که ضمن عقد وکالت به غیرقابل عزل بودن وصورتیاما در

تواند وکیل را  قابل فسخ بوده و موکل نمیغیرعقد وکالت  حق عزل تصریح شود

عقد، اراده طرفین است و شکل و قالب تراضی جز در   ، زیرا نیروي سازندهعزل کند

این عنصر باشد. به بیان   تواند محدودکننده ) نمیعقد نکاح انندم(موارد خاص 

گونه که تراضی طرفین با درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد الزم دیگر، همان

ین شرط اراده آنها در درج ا میان بردتواند اختیار فسخ وکالت را محدود یا از  می

 679فرض ماده ، باشد. بنابراین ضمن عقد وکالت نیز واجد همان اثر حقوقی نیز می

شود و  قانون مدنی، تنها ناظر به یکی از طرقی است که حق عزل وکیل ساقط می

ت اراده، مفید حصر نیست. گذشته از آن، با یماده مذکور با توجه به اصل حاکم

گرفتن  نظر توافق طرفین، که مستلزم در توجه به لزوم نگرش یکپارچه به مجموع

به نظر  رائه تفسیر منسجم از تراضی طرفینباشد، و ا عقد با شروط ضمن آن می

زمان و شرط، آن است که موکل نتواند هر  طرفین از مجموع عقد مقصودرسد  می

وکیل را عزل کند در غیر این صورت نیازي به درج شرط  ود،ـخاراده بنا به 

  .شد احساس نمی

  
 35161/34/1ه ـنامـ ـشـ، بخ5/8/1381ورخ ـــ م 279ماره ـــ دالت اداري شــوان عـومی دیـمـهیأت ع .1

تلویحاً حق عزل وکیل را در فرضی که عـدم  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور را، که  7/11/1380مورخ 

قـانون مـدنی    679دانست با این استناد به ماده  عزل وکیل ضمن عقد وکالت شرط شده باشد، منتفی می

خالف مقررات، » در حدي که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن در ضمن عقد خارج الزم است«

ور و استدالالت سازمان ثبت و نقد رأي یادشده نک: تشخیص و ابطال نمود. جهت مالحظه بخشنامه مذک

مجله دانشکده حقوق و  ،»اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت«حسین مصلحی، علی

  .356 – 354، 350ص ، ص62شعلوم سیاسی، 

  .207ص پیشین،  . ناصر کاتوزیان،2

  .206. همان، ص 3
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قانون مدنی نیز مؤید و مثبت ادعاي فـوق اسـت زیـرا بنـا بـر مـاده        10ماده 

مزبور، قراردادهاي طرفین، فـارغ از شـکل و غالـب آن، واجـد اثـر حقـوقی و نفـوذ        

حاکمیـت اراده طـرفین   که ایجاد التزام وابسته بـه  شناخته شده است، لذا درصورتی

اعالم شـــود یـا جـــایز؟ آیـا      کند که توافق ضمن عقد الزم چه تفاوتی می«است، 

  1؟»جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است

استدالل دیگر در راستاي تثبت رویکرد فوق، آن است که موکل با پذیرش 

چنین شرطی در ضمن عقد وکالت، درواقع حق تمتعِ خویش مبنی بر عزل وکیل و 

نموده و موضوع، مشمول قسمت فسخ عقد وکالت را به صورت جزئی از خود سلب 

گردد زیرا ذکر عقد الزم در این ماده، متضمن دو  قانون مدنی می 679اخیر ماده 

  2معناست: الف) عقد الزم به معناي اعم؛ ب) عقد الزم به معناي اخص.

البته اگر اسقاط حق عزل در ضمن عقد جائز دیگري شرط شود، هرچند عقد 

ه علتی فسخ نمود و به این ترتیب شرط ضمن آن تواند بدون استناد ب جایز را می

طرفین وجود رابطه «رود اما باید دانست که با وصف مذکور  نیز از میان می

اند. درنتیجه، تا زمانی که عقد هست شرط نیز وجود  نمایندگی را تابع عقد قرار داده

جایز را دارد و کسی که مایل به فسخ وکالت است باید ابتدا و به عنوان مقدمه عقد 

  3».بر هم زند

  اعتبار اسقاط حق عزل. 2.2.2

  :وقایع پرونده .2.2.2.1

  الف)

  4مشخصات رأي

  0150 دادنامه: شماره

  
. شایان ذکر است مرحوم 313، ص پیشین؛ حسن امامی، 26ص  ،پیشین؛ حسین صفائی، 208ص همان،. 1

مند است، اما به الوفاء بودن شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت عقیده رغم اینکه بر الزمامامی علی

دارد که از نظر  قانون مدنی در باب مضاربه، اذعان  552علت وفق آن با مقتضاي عقد وکالت، با توجه به ماده 

   الرعایه نیست. ی، چنین شرطی الزمقانون مدن

  .351 ـ 350ص صپیشین،  حسین مصلحی،. علی2

  .207صپیشین، ؛ ناصر کاتوزیان، 346. همان، ص3

دادگـاه   44شـعبه   1393/ 9/7مـورخ   9309970224400951موجـب دادنامـه شـماره    . رأي یادشده به4

  تأیید شده است. تجدیدنظر استان تهران 
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  4/3/93: رأي صدور تاریخ

  دادگاه عمومی حقوقی دماوند 3شعبه  :یدگیرس مرجع

 بدوي رأي

 نامـه  درخصوص دعوي آقاي ع.م. به طرفیت آقاي م.ك. به خواسـته ابطـال وکالـت   

 بـه راجـع  دماونـد ...  رسـمی  دفتراسـناد  در تنظیمـی  1/12/1385 مـورخ  28860 شماره

دانـگ مشـاع یـک قطعـه زمـین      هم از سـه سـیزد  دو انتقال و نقل براي خوانده به وکالت

از آنجـایی کـه عقـد وکالـت فـوق       ؛اصـلی وادان  72فرعـی از   206مزروعی داراي پـالك  

این امر داللت بـرآن دارد کـه شـرط مـذکور     بالعزل به حیطه تحریر و انشاء درآمده است 

قـانون   70ضمن عقد الزمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است مؤید این استنباط مـاده  

ثبت است که مقرر داشته مندرجات و محتویات سندي که مطابق قـوانین ثبـت بـه ثبـت     

ابـر  برسد رسمی و معتبر است مگرآنکه مجعولیت آن سند ثابت گردد هرچنـد خوانـده بر  

به استعفاء خود اذعـان نمـوده اسـت ولـیکن آخـرین اراده       12/2/1386تعهد عادي مورخ 

 برخـی  اعتقـاد  بـه  باشـد  مـی  نامه بر بقاي وکالت 12/3/1386طرفین ازجمله توافق مورخ 

 کـه زمـانی  تـا  قرارگیـرد  نیـز  جایز عقد ضمن در عزل عدم یا وکالت شرط اگر حتی فقهاء

 بـه  عنایـت  بـا  دادگـاه  معروضـه،  بنـابر مراتـب  . است الزم نیز شرط است باقی اصلی عقد

را مقـرون بـه    خواهـان  دعـوي  قـرارداد،  اعتبار استصحاب و قراردادها صحت و لزوم اصول

از  198از قـانون مـدنی و    679و  223، 219، 10مستنداً به مواد  ،صحت تشخیص نداده

 دعـوي  بطـالن  بـه  حکـم  مـدنی  امور در انقالب و عمومی هاي قانون آیین دادرسی دادگاه

 ابـالغ،  از پـس  روز 20 ظـرف  و بـوده  حضـوري  رأي، ایـن . شود می اعالم و صادر مطروحه

  .باشد تجدیدنظر استان تهران می ترممح محاکم در اعتراض قابل

  ب)

  مشخصات رأي

  9509970222800460دادنامه:  شماره

  8/4/95 :رأي صدور تاریخ

  استان تهراندادگاه تجدیدنظر  28شعبه  :یدگیرس مرجع
  

 9/8/94-828ز دادنامـه شـماره   یادشده که پیـرو تجدیـدنظرخواهی ا   رأيدر 

دادگاه عمومی حقـوقی تهـران، مشـتمل بـر صـدور حکـم        106شعبه شده از صادر

نامه به لحاظ صـوري بـودن و    بطالن دعواي تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مبایعه
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قسمتی که با موضوع بحـث مـرتبط اسـت    باشد، در  نامه عادي می نیز بطالن وکالت

 گردیده. وکیل بودن بالعزل  به اشاره نامه، وکالت دوم سطر در«گونه آمده است: این

 حق سلب به عنایت با بوده خود وکیل عزل بر تجدیدنظرخواه  اراده چنانچه بنابراین

  ».گردد می منتفی عقد جایز بودن قرارداد، ضمن در عزل

  آراء . تحلیل و نقد2.2.2.2

دو رأي یادشده، بر اعتبار و تأثیر حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد 

از حیث رعایت اصل حاکمیـت اراده و   اند و جایز و ازجمله عقد وکالت تصریح داشته

دادگاه  3پیروي از دکترین حقوقی قابل توجه و تقدیرند، اما در رأي صادره از شعبه 

دسـت آمـده اسـت.    موهـومی بـه    تکیه بر نکته عمومی حقوقی دماوند، این نتیجه با

ها از اسـقاط شـرط    استدالل شعبه مذکور بر بستر تفسیر غالب دادگاهتوضیح آنکه، 

گونـه فـرض   بودن وکالت، ایـن   عزل وکیل استوار شده و با توجه و استناد به بالعزل

که شرط مذکور ضمن عقد الزمی در عالم خارج به وقـوع پیوسـته   « نمـوده 

نظرات اندیشمندان حقوقی، چنین شرطی   توانست به پشتوانه که می درحالی؛ »تاس

از وقوع یا عدم وقوع آن در ضمن عقد خـارج الزمـی، صـحیح و واجـد آثـار        را فارغ

گونه حقوقی بداند و دچار چنین مجاز و فرض غیرواقعی و موهومی نگردد. اگر همان

قرار  نیز جایز عقد ضمن در عزل عدم یا وکالت شرط« اند که دادگاه اعالم نموده

، چـه نیـازي بـه    »است الزم نیز شرط است باقی اصلی عقد کهزمانی تا گیرد

فرض تحقق شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج الزم است؟ ظاهراً رأي مذکور در 

این قانون، به چنین تـوجیهی   679راستاي حفظ ظواهر قانون مدنی و مراعات ماده 

تواند از نقض رأي در مراجع عالی برهد اما به علـت   گرچه میدست یازیده است که 

  عدم استدالل در استناد صحیح درخور انتقاد است.

بـه   اًصـراحت دادگاه تجدیدنظر استان تهران  28 صادرشده از شعبه رأياما در 

تصـریح و بـه انتفـاء     ،اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت عـادي 

رسد مقصود از لزوم عقـد در   التی اذعان شده است. به نظر میجوازِ عقد در چنین ح

ه تمام احکام و آثار عقد این فرض، عدم امکان فسخ عقد از سوي موکل است نه آنک
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جمله عدم انفساخ در وضعیت جنون، سفه و مرگ یکی از طرفین نیز بر عقـد  الزم از

یت و تحکیم چنین گفته، استداللی در راستاي تقوپیش رأيوکالت مترتب شود. در 

موضعی، یعنی عدم امکان فسخ عقد در صورت درج شرط عدم عـزل وکیـل ضـمن    

شود و مطلوب و مناسب آن بود که دادگاه با تبعیت از تکلیف قـانونی   آن، دیده نمی

قانون اساسی، مبانی توجیهی چنین رویکردي را بیـان   167خویش، منبعث از اصل 

غالـب دانشـمندان    سو با آراء و نظراتاذشده، همدیدگاه اتخمود اما به هر حال ن می

جمله مواردي است که دکترین حقـوقی توانسـته اسـت در تغییـر     حقوقی بوده و از

با توجه به مجمـوع آراء و احکـام منـدرج در ایـن     چند ثر افتد هرؤرویکرد محاکم م

  کند. دیگري سیر می  له و سایر موارد مشابه، رویه قضایی بر شیوهمقا

  :حقوقی اسقاط حق عزل وکیل بر ماهیت عقد وکالت. اثر 3

  :وقایع پرونده .3.1

  الف)

  1رأيمشخصات 

  00588 دادنامه: شماره

  10/7/91 :رأي صدور تاریخ

  دادگاه عمومی حقوقی تهران 36شعبه  :یدگیرس مرجع
  

ـ ز.ن. با وکالت باواسـطه    3؛ ـ ل.م.  2؛ ـ ج.الف.  1 :ها درمورد دعوي آقا و خانم

به طرفیت آقاي م.ك. با وکالت آقاي الف.س. به خواسته صدور حکـم بـر    آقاي م.ح.

 143دفترخانـه   1/9/1389ـ   54415نامه رسمی شماره و تـاریخ   اعالم فسخ وکالت

نامـه   تهران، بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیري از هرگونه استفاده از وکالت

با رد دسـتور   18/4/1391ـ    910342موجب قرار شماره موصوف که دادگاه قبالً به

نظر  عنایت به محتویات پرونده، صرفموقت نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده است. با 

  
دادگـاه   44شـعبه   23/11/1391مـورخ   9109970224401526موجب دادنامه شـماره  . رأي یادشده به1

  تأیید شده استتجدیدنظر استان تهران 
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بین  27/8/130نامه مسبوق به قرارداد عادي  نامه موضوع دعوي، وکالت از اینکه وکالت

باشد و بنا به مجمـوع اظهـارات وکـالي طـرفین، خوانـده بـا اسـتفاده از         طرفین می

نامه به بانک گردشگري  نامه موضوع دعوي نسبت به انتقال ملک موضوع وکالت وکالت

 به ها خواهان اینکه به توجه با ،و بانک مذکور نیز به شخص ثالث دیگري نموده است

) خوانده( وکیل عزل حق الزم خارج عقد ضمن دعوي، مستند نامه وکالت انتهاي شرح

 تبـدیل  الزم عقـد  بـه  را وکالـت  جایز عقد وسیله بدین و اند نموده اسقاط خود از را

قانون  678موجب ماده چراکه به ندارد قانونی جایگاه وکالت فسخ بنابراین، اند. نموده

مدنی، وکالت فقط با عزل موکل یا استعفاي وکیل و یا به موت و جنـون وکیـل یـا    

از خود اسقاط  ها حق عزل وکیل را گردد و با عنایت به اینکه خواهان موکل مرتفع می

قـانون   197باشد و دادگاه به استناد ماده  بنابراین دعوي مطروحه وارد نمی اند نموده

 ،نماید. رأي صادرشده ظرف بیست روز پس از ابـالغ  حکم بر رد آن صادر می ،مدنی

  .باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می

  ب)

  1مشخصات رأي

  200695 دادنامه: شماره

  16/10/92 :رأي صدور تاریخ

  لواسانات بخش حقوقی عمومی دادگاه 2 شعبه :یدگیرس مرجع
  

 بدوي رأي

. ق.ع آقاي طرفیت درخصوص دعوي آقاي م.ح. فرزند الف. با وکالت خانم ن.س. به

 1033 دفترخانه 7/2/88 مورخ 684 شماره نامه وکالت فسخ اعالم خواسته به. غ فرزند

 دادرسی خسارات مطالبه و) 15/10/92 مورخ دادگاه جلسه اولین در خواسته اصالح(

فوق نسبت به  نامهوکالت  موجب به خواهان که مضمون بدین 8/8/92 دادخواست موضوع

امالك خود واقع در روستاي سینک چهارچشمه به خوانده دعوي جهت اقداماتی ازجمله 

ورد وکالت عنوان به جهت آنچه که عدم انجام م استفروش آن تفویض وکالت نموده 

باشد تقاضاي اعالم فسخ  و نیز بدین لحاظ که عقد وکالت عقد جایز می استگردیده 

  
دادگـاه   49شـعبه   28/8/1393مـورخ   9309970225001097موجب دادنامـه شـماره   . رأي یادشده به1

  تأیید شده است.تجدیدنظر استان تهران 
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توجه به  . النهایه بااستتوجه به اظهارنامه ارسالی پیوست دادخواست نموده  با نامهوکالت

عدم انجام مورد وکالت موجب فسخ  ،اوالً :زیرا، دعوي خواهان وارد نیست ،محتویات پرونده

 قابلیت باشد می جایز عقد نفسه فی که جهت  وکالت نخواهد بود بلکه عقد وکالت بدین

مگر اینکه ضمن عقد الزم درج گردد که در  دارد را طرفین از هریک سوي از فسخ

که الزم تلقی و قابل فسخ نخواهد بود مگر این ،صورت عقد وکالت نیز همانند آن عقد این

حق فسخ ناشی از عدم انجام مورد وکالت در موعد  ،براي مثال .شرط فسخ درج گردد

درج ضمن  که وکالت ذیل به توجه با حاضر پرونده در. گردد شرط لهمعین براي مشروط

لذا عقد وکالت  ،صراحت اشاره گردیده است تصریح و حق عزل وکیل نیز به ،عقد الزم

خصوص برخوردار بوده و موکل حق عزل وکیل را نخواهد مذکور از آثار عقد الزم دراین

داشت خصوصاً اینکه حق فسخ نیز درج نگردیده است و ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ به 

جهت عدم انجام مورد وکالت در موعد اعالمی در اظهارنامه نیز بدین لحاظ که برخالف 

 تا گردد نمی تلقی قرارداد هارنامهاظ الواقع فی .باشد مؤثر نخواهد بود می نامهوکالتمفاد 

 توسط آن مفاد اجابت مستلزم اظهارنامه در اعالمی موعد در وکالت مورد انجام عدم

قانون  2را وارد ندانسته و مستنداً به ماده  خواهان دعوي فوق، مراتب بنابر. باشد خوانده

مستنداً به مواد گردد. رأي صادره  ین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوي صادر مییآ

قابل  ،همان قانون ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 336و  332و  197

  ت.تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران اس

  ج) 

  مشخصات رأي

  9509970222800460دادنامه:  شماره

  8/4/95 :رأي صدور تاریخ

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 28شعبه  :یدگیرس مرجع
  

 9/8/94-828 هررو تجدیدنظرخواهی از دادنامه شمایادشده که پی رأيدر 

دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشتمل بر صدور حکم  106صادرشده از شعبه 

نامه به لحاظ صوري بودن و  تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مبایعهبطالن دعواي 

رتبط است باشد، در قسمتی که با موضوع بحث م نامه عادي می وکالتنیز بطالن 

بودن وکیل گردیده.  نامه، اشاره به بالعزل  در سطر دوم وکالت«گونه آمده است: این

تجدیدنظرخواه بر عزل وکیل خود بوده با عنایت به سلب   بنابراین، چنانچه اراده

  ».گردد حق عزل در ضمن قرارداد، جایز بودن عقد منتفی می
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  د) 

  1مشخصات رأي

   675 دادنامه:  شماره

  : رأي صدور تاریخ

  استان اصفهان دادگاه تجدیدنظر 10شعبه  :یدگیرس مرجع
  

 وکیـل  عـزل  عـدم  شـرط  صـرف  نظر به«هایی از رأي یادشده  موجب بخشبه

 مگـر  ...دهـد  نمی تغییر جایز است عقدي که را وکالت عقد الزم، ماهیت عقد ضمن

 خواسـتند  طـرفین اگر ...  شود منعقد الزمی عقد در ضمن هم وکالت عقد خود آنکه

 کـه  کیفیتـی  همـان  بـه  بایـد  کننـد  اسـتفاده  م. ق. 679 ماده دوم قسمت حکم از

 که وکیل عزل عدم با وکالت نمایند؛ یعنی عمل است موردنظر قانونگذار قرار گرفته

 در قالـب  الزمـی  عقـد  ساختن واقع با توامان هر دو را باشد می حدهعلی موضوع دو

 تغییر است جایز که را وکالت عقد اولیه طبع الزم، عقد تا گنجانده العقدضمن شرط

 عقـد  ماهیـت  در تغییـري  نظـر  به یادشــده رسمــی مذکور در سنــد قید...  دهد

 آن بـر فسـخ   مــوکل  انشــایـــی  و اراده وکالـت  عقـــد  و جایز بودن نداده وکالت

  ».گرددمی محسوب شده منحل

  تحلیل و نقد آراء. 3.2

طـرفین   جـائزه بـه مـوت احـد     کلیه عقـود «قانون مدنی:  954موجب ماده به

 678در مـاده  ». است معتبر رشد مواردي که در همچنین به سفهو  شودمنفسخ می

 ؛به عزل موکـل  )1شود: مرتفع می طریق ذیل هوکالت ب«قانون مزبور نیز آمده است: 

  ».موکل به جنون وکیل یا به موت یا )3 ؛به استعفاي وکیل )2

ج عقد وکالت در ضمن عقد الزم یا اسقاط حق عزل وکیـل، عقـد   آیا با در

شـود؟ بـه عبـارت     وکالت که یکی از عقود جایز است به عقـد الزم تبـدیل مـی   

دهد و بر ایـن اسـاس    د وکالت روي میــاهیت عقـاي در م هـر، آیا استحالـدیگ

  تأثیر است؟، جنون و موت یکی از طرفین، در انفساخ قرارداد بیفوت

گفته عقـد جـایز بـه الزم    به پرسش یادشده آن است که در حالت پیشپاسخ 

گـردد و از   شود بلکه صرفاً حق فسخ طرفین و حق عزل وکیل ساقط می تبدیل نمی

  
  .پیشینبهارلوئی،  . به نقل از: سیامک1
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شود نه آنکـه عقـد جـایز ماهیتـاً      این حیث عقد جایز در حکم عقد الزم شمرده می

ملـه انفسـاخ از حیـث    گونه عقـود، ازج تبدیل به عقد الزم شود و آثار مترتب بر این

شدن جنون یا وقوع مرگ، زائل شود، زیرا لزوم و جواز، دو وضعیت قانون عقد  عارض

انند هیچ عقد الزمی تو یعنی طرفین نمی است که به اراده طرفین قابل تغییر نیست

عقـد  هـا  برخـی حقوقـدان  طبق گفته  ،به عبارت دیگر 1ز تبدیل کنندرا به عقد جای

زمـان بنـا بـه    تواند هر  هریک از طرفین می )1ست: لفه مجزاؤمدو دربرگیرنده  زجای

ایـن نـوع عقـد بـا      )2 2؛بدون هرگونه علت خارجی، عقد را منحـل کنـد   اراده خود،

بنا بر این تفکیک، درج وکالت  3شود. سفه یکی از طرفین منفسخ می جنون، مرگ و

بـوده و  ثر ؤیا شرط عدم عزل وکیل در ضـمن عقـد الزم، تنهـا از حیـث نخسـت مـ      

خصـوص  نمایـد امـا در   محدود یا معـدوم مـی   اختیار انحالل عقد از سوي طرفین را

چـه لـزوم و    ،مانـد  می  باقید بودن عقد به قوت خو زبوده و جای ثیرأتبیدوم،   ؤلفهم

  4رات آمره است نه از حقوق و مقتضاي عقد.عقد از احکام و به تعبیري از مقرجواز 

ز بر تغییر طبع و ماهیت عقد وکالت از جـای  محتاًمسادر برخی از آراء یادشده، 

گونـه  به الزم اشاره شده است. به بیان دیگر، از داللت عبـارات و سـیاق کـالم، ایـن    

 وضـعیت مفـروض  کـه مقصـود از تغییـر فـوق، آن اسـت کـه در       شـود   استنباط می

گفته، وکالت از حیث امکان فسخ عقد و عزل وکیل در حکم عقـد الزم بـوده و    پیش

ز بدیل ماهیتی صورت پذیرد و عقد جـای گردد نه آنکه ت فسخ طرفین ساقط می حق

  د و انفساخ آن به موت و جنون یکی از طرفین نیز تحقق نیابد.ببه الزم تغییر یا

است که در موقعیت امر استوار اما در برخی دیگر از آراء، اعتقاد دادگاه بر این 

گـردد.   مـی  ز بـه الزم تبـدیل  جایدگرگون شده و عقد  ،یادشده، طبع و ماهیت عقد

دادگاه تجدیدنظر اسـتان اصـفهان قابـل     10شعبه  رأيدر چنین رویکردي، صریحاً 

  .  باشدمیگفته متحمل ایرادات و اشکاالت پیش ، لذامالحظه است

  
؛   1 ؛23ص  )،1385(تهران: انتشارات مجد،  اصول قراردادها و تعهدات ـ حقوق مدنیمهدي شهیدي، . 1

  . پیشینحسن امامی، 

   ند.بتواند هر وقتی بخواهد فسخ ک آن است که هریک از طرفین جایزعقد  قانون مدنی:  186ماده . 2

(تهران: انتشارات  قواعد فقهیه بجنوردي،؛ محمد موسوي134ص پیشین،  لنگرودي،محمدجعفر جعفري .3

  . 348)، ص 1385مجد، 

؛ محمدحسین 346ص ،پیشینحسین مصلحی، ؛ علیپیشین ؛ حسین صفائی،64ص پیشین، مهدي شهیدي،  .4

اخیـر علـت انفسـاخ      . نویسنده82)، ص 1385(تهران: نشر مؤلف، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی شهبازي، 

داند نـه جـواز آن. همـان،     یکی از طرفین را ناشی از ماهیت اذنی عقد وکالت می سفه یا مرگعقد به علت جنون، 

  .108ص 
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  گیري نتیجه

گردد آن است که آنچه از مباحث و مطالب جستار حاضر استنباط و استنتاج می

بنا به  توانند هریک از طرفین می لذاآید  شمار میز بهازجمله عقود جای» عقد وکالت«

نمایند. یکی از راهکارهاي اسقاط حق عقد مزبور فسخ  اراده خود در هر زمان مبادرت به

عدم عزل وکیل در وکالت یا شرط  قانونی، درج عقد  679فسخ وکالت، حسب ماده 

که در  »یت اراده و آزادي قراردادهاـحاکم«ه به اصل ـت. با توجـضمن عقد الزم اس

به امکان سلب حق فسخ وکالت  با عنایت به قانون مدنی تبلور یافته است و نیز 10ماده 

قانون مدنی، شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت  959نحو جزئی به استناد ماده 

مفید حصرِ موارد  ،مدنی قانون 679، ماده بنابراین .نیز مفید چنین اثري خواهد بود

  نماید. سقوط حق فسخ وکالت و عزل وکیل نبوده بلکه فرد شایع را بیان می

 باشـد قابـل فسـخ   غیروکالت به علت درج در ضمن عقـد الزم،   اگرهمچنین، 

اي که انفساخ آن به علل  گونهشود به ز به الزم تبدیل نمییماهیت و طبع عقد، از جا

بلکه عقد وکالت به جهـت  یست ممکن ننه تنها رفین مرگ، جنون یا سفه یکی از ط

هـاي   دادن یکـی از وضـعیت    بودن و وابستگی آن به اراده طرفین، در فرض رخ  اذنی

  گردد. گفته منفسخ میپیش
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