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  :چکیده

با  است.ه قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهاي شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد الزم را براي موکّل الزام آور و الزم الوفا تلقی نمود

 این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترك فعل

نی ذحقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجراي عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات ا

بنابراین  بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسري داده شده است.

از وکالت  اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل ،موکّل با عزل وکیل

ت وارده همچون جبران خسارا دیگري بایست ضمانت اجراي فقهی ن شرط میگردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، براي ای عزل می

 .را در نظر گرفت و ابطال قرارداد اصلی

  

  استنابه در تصرف، رابطه نمایندگی، عقد اذنی،شرط ترك فعل حقوقی، وکالت بال عزل : ها کلیدواژه

  

  مقدمه :

د. این عقد با مرگ هر کن شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را براي انجام امري نایب خود می وکالت به عقدي گفته می

یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت  پایان می موکل توسط موکل یا با جنون وکیل یا عزل وکیل یا وکیل یک از طرفین یا استعفاي

جانشینی و اذن است که یک سوي آن موکل و طرف عقد وکالت، عقدي جایز و به مفهوم نیابت،  بالعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.

 .گیرد دیگرش وکیل قرار دارد که براي انجام امري، نایب قرار می

ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی براي هر  هم در ایجاد و هم در بقاي عقد وکالت، وجود اراده مستمر ضروري است؛ بدین 

ها، وکالت را  بندي شود. طبق یکی از تقسیم فراهم می انفساخ عقد زبور از بین خواهد رفت و موجباتیک از طرفین پیش آید، اراده و اذن م

اما آن عقد  ،تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل کند وکالت ساده، موکل می درکه توان به دو نوع ساده و بالعزل تقسیم کرد، می

قانون مدنی   679ماده  طبق است. وکالت بالعزل شود، براي ملک و خودرو تنظیم می دفاتر اسناد رسمی وکالتی که این روزها زیاد در

در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد. در  عزل وکیل عدم مگر اینکه وکالت وکیل یا ،وقت بخواهد وکیل را عزل کند تواند هر موکل می

 .را ندارد فسخ وکالت این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و

 
 : وکالت بالعزل به صورت جزیی و کلی امکانپذیر است-1

دهد و آن را به عقدي الزم تبدیل نخواهد کرد و  بدیهی است بالعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی 

حال با عنایت به کند یا حق استعفاي وکیل سلب شده است. صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می

وکالت بالعزل هم به صورت   ؟پذیر است یا در امور کلی وکالت بالعزل در امور جزیی امکانآیا که مطرح میشوداین پرسش مراتب فوق 

شود افراد در امور جزیی وکالت بالعزل بدهند و نه در امور کلی. همچنین حتماً  جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می

 . قید شود نامه وکالت مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردي که طرفین مدنظر دارند در

قانون مدنی، عقد  678ماده  3بند  طبقت خود باقی است یا خیر، فوت موکل، به قو همچنین در خصوص اینکه وکالت بالعزل در صورت

وجود ندارد؛ بنابراین اگر  فرقی بالعزل وکالتشود و از این جهت بین وکالت مطلق و وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می


