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 چکیده
سلب حق عزل وکیل آثاري را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قـرارداد، اراده و       

چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام . توافق طرفین عقد وکالت دارد
وکالت در مورد آن جاري و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا 

وکیل و یا فروش اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق . حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید
مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا این که موکل ضمن عقد الزم حق انجام مورد وکالت را از خود 
ساقط کند عالوه بر اسقاط این حق، وي در برابر وکیل نیز متعهد می گردد عمل مغایري با وکالت انجام 

 :بنابراین اثر وکالت بالعزل به دو صورت آشکار می شود. ندهد
ي طـرفین   گاهی وکالت بالعزل اثري فراتر از وکالت ایجاد می کند که در ایـن حالـت، رابطـه        

فراتر از عقد وکالت است و گاهی در وکالت فقط حق عزل وکیل اسقاط شده است، با این کـه موکـل   
 .قادر به عزل وکیل نیست ولی خود می تواند موضوع وکالت یا معامله را انجام دهد

وکالت بعد از فوت موکل معتبر نبوده و تنها در مواردي که وکالت براي تضمین انجـام  شرط بقاي 
تعهدي داده می شود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که براي وکیل ایجاد 

 .می گردد با فوت پایان نمی یابد
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 قدمهم

امروزه برخی از معامالت در قالب وکالت بالعزل و با استفاده از حق توکیل به غیر 
صورت می گیرد و چه بسا افرادي که براي انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعـه  
می نمایند به جاي انتقال مورد معامله و ثبت آن به شکل بیع قطعی مبـادرت بـه تنظـیم    

قانون مدنی وکالـت بالعـزل را    679قانون گذار هم در ماده . نمایندوکالت بالعزل می 
 .پذیرفته و دو مورد را براي آن تصریح نموده است

به نظر می رسد که علت اصلی روي آوردن مردم به این گونه وکالت ها ایجاد یـک  
به عالوه در . ي حقوقی محکم و رفع تزلزل ناشی از جایز بودن عقد وکالت است رابطه

ضی از موارد، مصالح طرفین اقتضا می کند که از تزلزل و محدودیت این عقد کاسـته  بع
با وجود این اگرچه توسل به این روش ها با استفاده بجا و مناسب و با پیروي از . شود

قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور براي افـراد مـی گـردد، متأسـفانه در بسـیاري از      
آن توسط افراد سودجو و فرصت طلب شده است و این  موارد سوء استفاده هایی نیز از

گروه در توجیه اعمال خود به فراخور نفع و منفعت خویش گاه عمل خـود را وکالـت   
صرف و گاه وکالت در مقام بیع و انتقال و گاه ترکیبی از این دو دانسـته و بـه دفـاع از    

محتواي سند و مفهـوم   در این میان، افرادي هم هستند که اساساً از. خویش می پردازند
عبارات به کار برده شده در وکالت نامه تنظیمی درك و استنباط صحیحی ندارنـد و بـه   
همین جهت این افراد در معرض ضرر و زیانی هستند که قبال آن را پیش بینـی نکـرده   

به عالوه بسیاري از فقها و حقوق دانان هنوز در خصوص امکان یا عـدم امکـان   . بودند
وکیل باهم متفق القول و هم عقیده نیستند و برخی در امکـان یـا عـدم     سلب حق عزل

بـا توجـه بـه    . امکان آن دچار تردید شده و برخی هم آن را جایز و صحیح  مـی داننـد  
موارد مذکور و نیز با توجه به این که این گونه وکالت ها روز بـه روز رواج و اهمیـت   

ایی با متون قانون و آثاري که از ایـن گونـه   بیشتري در میان مردم پیدا می نماید لذا آشن
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وکالت ها به وجود می آید و هم چنین مشکالت و خطرهایی که می تواند براي طرفین 
 .ایجاد نماید، بیش از پیش احساس می گردد

از دیگر دالیلی که تحقیق در این زمینه را ایجاب می کند مبتالبه بودن و به تبـع آن  
طروحـه در دادگـاه هـا و فقـدان رویـه قضـایی واحـد و        کثرت و وفور اختالف هاي م

لذا سعی بر این است که ضمن مطالعـه  . سردرگمی طرفین دعوي، قضات و وکال است
و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی نظرات فقها و حقوق دانان و بررسی رویه قضایی به 

ورد غفلت طرفین این آثار که اغلب نیز م. برخی آثار این نوع از وکالت ها پرداخته شود
عقد قرار می گیرد شامل اختیارات موکل در رابطه با موضوع وکالت پس از اعطـاي آن  

از طرفـی در  . و اثر شرط عدم عزل نسبت به وکیل در قالب انتقال مال و وکالت اسـت 
این که آیا می توان شرط عدم انفساخ به فوت در وکالت نمـود یـا خیـر، قـانون مـدنی      

در این زمینه نیز به نظـرات مختلـف فقهـا و حقـوق     . نموده استپاسخ صریحی ارایه ن
بنابراین باتوجه به موارد احصایی، موضوع طی سه گفتار به شرح ذیل . دانان می پردازیم

 .مورد مطالعه قرار می گیرد

  لکمو اراتیاخت بر سلب حق عزل اثر -اول گفتار
 را بالعـزل  الـت کو زمینـه در  لکـ مو توسط التکو موضوع انجام حق گفتار نیا در
ـ آ هکـ  به این موضوع می پـردازیم ی عنی. میده یم قراری بررس مورد  توانـد  یمـ  لکـ مو ای
 زمینه در لکیو تیمحدود ای و اریاخت سلب به منجر او اعمال نیا هک دهد انجامی اعمال

 ضـم  نهیزم در لکمو اریاخت بر ن شرطیا اثری بررس به زین ادامه در. گردد یا خیر التکو
 .میپرداز یم نیام ای لکیو

 انجام موضوع وکالت -بند اول
 بتوانـد  خـود ، بخواهـد  گاه هر هک داده لکمو به را اریاخت نیای مدن قانون 683 ماده
. آورد بجـا  باشـد  لکیو التکو امر بای مناف هی کعمل ای و دهد انجام را التکو موضوع
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 دهد انجام خود است التکو مورد هک رای عمل لکمو...  گاه هر« :دارد یم مقرر ماده نیا
 را کهی مال هکن یا مثل آورده به جا باشد لکیو التکو بای مناف هی کعملی لک طور به ای

ـ ا طبـق  پـس . »شود یم منفسخ التکو بفروشد خود بود داده التکو آن فروشي برا  نی
حقـوق   ثـر کا. شـود  یمـ  منفسخ لکمو توسط آن موضوع انجام از پس التکو عقد  ،ماده

 ..هستند موافق امر نیا با زین ٢و فقهاي امامیه ١دانان
مشروط علیه وکالت بالعزل است این سؤال متصور اسـت کـه    موکل، در فرضی که

 از وي ساقط می گردد یا خیر؟ آیا عالوه بر سلب حق عزل، حق انجام مورد وکالت نیز
اقط کنـد در  خود سـ  ازدر صورتی که موکل ضمن عقد الزم حق انجام مورد وکالت را 

شک، بیشـتر در مـواردي    .این حالت تردیدي در اسقاط این حق وجود نخواهد داشت
حقوقی قـوه  ي  نظریه اداره. پیش می آید که در زمینه اسقاط این حق سکوت شده باشد

 :است ذیله در این زمینه به شرح ییقضا
اگر کسی دیگري را براي انجام امـري   –سؤال : 22/7/63-3277/7شماره  ي  نظریه

 وکیل بالعزل نماید، آیا خودش هم حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت یا نه؟
قانون مدنی انجـام مـورد    683بر اساس مندرجات ماده « :نظر مشورتی اداره حقوقی

وسیله شخص موکل فاقد مانع قـانونی و بالاشـکال اسـت و کیفیـت عقـد و      به وکالت 

                                                             
 -243، ص 1371ه، تهران، ، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ هفتم، کتابفروشی اسالمیسید حسن امامی. 1

انقضاء نمایندگی ارادي و مسئله وکالت غیرقابل عزل، نشـریه دانشـکده     عبدالمجید، مقامی، مامیري قای
زاده، سیدمرتضـی،   قاسـم  -62، ص 1351، زمسـتان  12حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شـماره  

و کاتوزیان، ناصر، عقود 123، ص 1375، پاییز 3وکالت بدون فسخ، مجله دیدگاه هاي حقوقی، شماره 
، ص 95، شماره 1389یقه هاي دین، جلد چهارم، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار، تهران، اذنی و وث

98 
، جواهر الکالم، جلد بیست و هفتم، چـاپ هفـتم، دار االحیـاء التـراث العربـی،      محمد حسن نجفی. 2

 365و  364ق، صص .ه 1404بیروت، 
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یز بودن یا الزم بودن و بالعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل بـراي انجـام   ازنظر جا
 ١. »باشد نمیموضوع وکالت 

قـانون مـدنی    683موضوع ماده « :چنین آورده است ...در دادنامه شماره  ...اما شعبه 
وقتی مصداق دارد که موکل حق عزل خود را به موجب عقد الزم دیگري ساقط نکرده 

ورت اسقاط حق عزل مادام که وکالت به قوت خود باقی اسـت موکـل در   در ص .باشد
قـانون مـدنی در    679اال بر مصرحات ماده  گونه دخالت ندارد و موارد وکالت حق هیچ

معناي این ماده این است کـه اگـر    .مورد شرط عدم عزل وکیل آثار حقوقی مترتب نبود
ب کرده باشد حق ندارد خود موکل حق عزل وکیل را به موجب شرط مقرر از خود سل

مبادرت به انجام مورد وکالت نماید مگر آن که به جهتی از جهات قانونی عقد وکالـت  
 ٢.»شودبر طرف و یا وکیل مسلوب االختیار 

مـی گـردد    موجـب عالوه بر سلب حق عزل، این رأي، اعطاي وکالت بالعزل  طبق
 اما به نظر می رسد صـرف . ایدموکل نتواند خود اقدام به انجام موضوع مورد وکالت نم

اعطاي نیابت بالعزل و حتی اثبات آن، حق موکل را در انجام موضـوع وکالـت از بـین    
که بـر سـقوط    که خالف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این برد مگر این نمی

لذا توافق و خواست طرفین در این زمینـه نقـش   . آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد
مثالً اگر در ضمن . ننده اي داشته و باید به اراده و قصد مشترك آنها توجه نمودتعیین ک

وکیل خریدار باشد تا براي تأمین ثمـن معاملـه    ،عقد بیعی شرط شده است که فروشنده
به بدهکار وي مراجعه کرده و طلب خریدار را از او وصول و از محل آن، ثمن معاملـه  

لـه   که از طرف خریدار تعیین گردیده اسـت مشـروط   در این فرض، وکیل. را تأمین کند
حال اگـر خریـدار ایـن اختیـار را     . گردد و خریدار نیز مشروط علیه است محسوب می

داشته باشد که خود براي وصول طلب خود به بدهکار مراجعـه کنـد و طلـب خـود را     

                                                             
، چـاپ اول،  )وکالـت و عقـد ضـمان   (دیـوان عـالی کشـور     یداهللا بازگیر، قانون مدنی در آیینه آراي. 3

  216، ص 1379انتشارات فردوس، تهران، 
 217همان، ص  .1
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ـ   انـد   ق کـرده مطالبه کند باید پرسید آیا این امر با وکالت بالعزلی که طرفین بـر آن تواف
منافات ندارد؟ پس اگر در ضمن عقد، توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشـد همـان   

باشد ولی اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کـرده باشـند،    توافق، مالك عمل می
رسد که مطابق با مقتضاي اصول و قواعد، موکل فقط حق عـزل را از دسـت    به نظر می

قـانون مـدنی هـم     683اطالق ماده . ت را خواهد داشتدهد و حق انجام مورد وکال می
کـه   تواند مورد وکالت را انجام دهـد خـواه ایـن    حکایت از این دارد که موکل خود می

چـرا  . که این چنین نباشد وکالت ضمن عقد الزم درج شده و بالعزل باشد و خواه این
تردید، اصـل بـر    که سلب و اسقاط حق و تحدید اختیار نیاز به دلیل دارد و در صورت

در . کنـیم  عدم انتقال و اسقاط حق است و به بیان دیگر وجود حـق را استصـحاب مـی   
بـه  حق انجام مورد وکالت نخواسته  مورد وکالت بالعزل هم فرض این است که موکل

ده نمـو نداده بلکه اعطـاي نماینـدگی   انتقال زیرا وي حق را . اسقاط کند وسیله خود را
البته ایـن امـر   . ط حق انجام موضوع وکالت تفاوت وجود دارداست و بین عزل و اسقا

نباید روشی براي سوءاستفاده از حـق و موجـب ضـرر و زیـان بـه وکیـل گـردد و در        
توانـد   می يصورتی که اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد و

و جبران ضرر  نموده قانون اساسی مطالبه خسارت چهلمبر مبناي قاعده الضرر و اصل 
توانـد موضـوع وکالـت را     که موکل خود مـی  نتیجه این. و زیان آن را از موکل بخواهد

  .که آن را از خود سلب و یا به دیگري انتقال داده باشد انجام دهد مگر این
داشتن حق عزل را قاعده اي مرتبط با نظم عمومی دانسـته و   1برخی از فقهاي عامه

ر   نمی دانند و معتقدند موکل این اختیار را دارد کـه علـی   تراضی بر خالف آن را معتب
مطابق این دیدگاه به طریق اولی انجام .. رغم وجود شرط عدم عزل، وکیل را عزل نماید
 .موضوع وکالت توسط موکل نیز مجاز می باشد

                                                             
، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد هفتم، مجلد اول، داراالحیاء التراث احمد سنهوري، عبدالرزاق. 1

 664العربی، بیروت، بی تا، ص 



 7.................................................................آثار وکالت بالعزل بر روابط موکل و وکیل

 حال ممکن است این سؤال پرسیده شود که این چه وکالتی است که با وجـود ایـن  
اثر کند و بـه   تواند به طور غیر مستقیم آن را بی عزل است اما موکل میکه به صورت بال

در پاسخ گفته شده که اعطـاي نماینـدگی کـه از طـرف موکـل       ؟خواسته خودش برسد
تواند قبل از اقـدام نماینـده،    صورت گرفته به معناي انتقال حق نبوده و صاحب حق می

قصـد    گر ممکن است گفته شود،از طرف دی 1.گذاردخود حق خویش را به موقع اجرا 
سلب حق عمل منـافی بـا     طرفین از شرط وکالت و یا عدم عزل وکیل ضمن عقد الزم،

امر وکالت از موکل است، زیرا اگر منظور آنان صرفاً عدم قدرت بر عزل وکیل باشـد و  
موکل بتواند از طریق دیگري موضـوع وکالـت را از بـین ببـرد، چنـین شـرطی را درج       

ن و اوضاع و احـوال  یچه قرا در پاسخ به این مورد هم گفته شده که چنان. دنمودن نمی
داللت نماید که قصد طرفین از شرط وکالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد الزم سلب 

قانون مدنی، تعهد  10حق عمل منافی با مورد وکالت از موکل بوده است، مطابق با ماده 
چـه موکـل عمـل منـافی بـا موضـوع        ت چناندر این صور. آور خواهد بود مزبور الزام

ماننـد قـول   (در این زمینه به اسـناد   2.شدوکالت انجام دهد آن عمل بالاثر تلقی خواهد 
، شـهادت شـهود، استشـهادیه و حتـی     )نامه و یا سند واریز یا پرداخت وجه بـه موکـل  

 . تحقیق محلی نیز می توان استناد نمود
 به وکیل ضم وکیل یا امین و یا ناظر -بند دوم

امروزه در برخی از موارد، موکل پس از تنظیم و اعطاي وکالت به دفتر اسناد رسمی 
دفترخانه نیز ممکـن اسـت بـا    . نماید تنظیم کننده سند مراجعه و تقاضاي ضم وکیل می

تنظیم سند ضم وکیل، وکیلی دیگر را به وکیل اول ضـمیمه نمـوده و اخطاریـه اي هـم     
سؤال این است که آیا موکل پس از اعطاي وکالت بالعزل . براي وکیل اول ارسال دارد

تواند وکیل دیگري را ضم وکیل اول کند و یا ناظري را براي او تعیین کند و سـؤال   می

                                                             
  124و  123، پیشین، صص زاده سید مرتضی قاسم. 2

  235، پیشین، ص حسن امامی، سیدسید . 1
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باشـد؟ بـه    ها توسط موکل مجاز مـی  دیگر اینکه آیا اساساً ضم امین در این گونه وکالت
به صورت بالعزل است موکل، وکیل دیگري را انتخاب و بـه  عنوان مثال در وکالتی که 

در خصوص موضوع وکالت  وکیل مورد نظر منضم نماید و مقرر کند که هر گونه اقدامی
که مثالً اقدامات وکیل باید بـا نظـارت    باید با توافق مشترك هر دو وکیل باشد و یا این

هایی که بـه صـورت شـرط     در وکالت رسد به نظر می. دناظر منتخب موکل صورت گیر
و این حقوق نیز با توافق طرفین و بر طبـق مـاده    گردد نتیجه ضمن عقد الزم منعقد می

تا زمانی که عقد اصلی بـه اعتبـار خـود بـاقی اسـت        قانون مدنی اسقاط شده است 10
یعنی هیچ یک از . احدي از طرفین به تنهایی حق تغییر مفاد مورد توافق را نداشته باشند

بدون توافق طرف دیگر حق کم و یا زیاد کردن تعهدات توافق شده را نخواهـد   طرفین
زیرا وکالت اعطایی که به صورت شرط ضمن عقد آمده، جزیی از اجزاي عقـد  . داشت

گردد و در نتیجه تا زمانی که عقد اصلی به اعتبار خود باقی اسـت تغییـر    محسوب  می
گماشـتن  . یگري مورد قبـول نیسـت  شرایط از طرف هر یک از طرفین بدون رضایت د

ناظر بر وکیل بالعزل و یا انتخاب وکیل دیگر و یا ضم او به وکیل مـورد نظـر نیـز بـه     
بنابراین اعمـال مـذکور   . گردد نوعی ایجاد تغییر در مفاد مربوط به تعهدات محسوب می

ملزم  به عبارت دیگر وکیل. سازد داراي اثر حقوقی نبوده و اختیارات وکیل را مقید نمی
به انجام امور مربوط به وکالت به همراه وکیل دیگر و یا با تصویب نـاظر نیسـت بلکـه    

تواند به انجام دادن موضـوع وکالـت    بدون نیاز به این قید و بندها و به طور مستقل می
 .بپردازد

گردد و فقط عدم عزل ضمن عقد دیگري  هایی که به طور مستقل اعطا می در وکالت
رسد که موکـل   گردد به نظر می بع آن حق عزل وکیل از موکل سلب میدرج شده و به ت

اختیار انتخاب وکیل دیگر و ضم او به وکیل بالعزل و یا انتخاب نـاظر بـر او را داشـته    
لذا وکیل بالعزل در مواجهه با این گونه موارد باید به تصـمیمات موکـل احتـرام    . باشد

 .این تصمیمات را لحاظ نمایدگذاشته و در اجراي امور مربوط به وکالت، 
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ي  قضـاییه نظریـه ارشـادي خـود را بـا شـماره         ي  حقوقی قـوه  در این زمینه، اداره
 :دارد چنین بیان می 12/10/76مورخ  6310/7ي

اگر مالکی براي فروش ملک خود به کسی وکالت بالعزل داده و بعدا وکیل دیگري «
ول ضمیمه نموده کـه مـورد وکالـت را    را هم براي همان کار تعیین و وي را به وکیل ا

مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگر را هم تعیین نمایـد کـه وکیـل مـذکور در     
انجام مورد وکالت بایستی نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید 

نین مخالفتی بـا قـوا   و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی
آثار قانونی به . موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و داراي اعتبار قانونی است

وکالتنامه پیرو و ضم یا تعیین شخص سوم به عنوان امـین مترتـب خواهـد بـود و اگـر      
وکیل نخستین، مستقال ملک مورد وکالت را به بیع قطعی به ثالثی رسما انتقال دهد و از 

که بایستی اعمال او را تصویب و تأییـد  ) دیگري( شخص سومیضم وکیل دوم و تعیین 
 680نماید، اطالع نداشته باشد بیع انجام شده توسط وکیل نخستین بـا توجـه بـه مـاده     

ولی اگر با وجود اطالع از آن چه گذشت اقدام بـه  . قانون مدنی صحیح و قانونی است
غیرنافذ بوده و در صورتی که  فروش به تنهایی و به استقالل نموده باشد بیع انجام شده

 ١.»مالک تنفیذ نماید، صحیح و اال باطل خواهد بود
 :از مجموعه بخش نامه هاي ثبتی نیز آمده است 487در قسمتی از بند 

در صورتی که عزل وکیل ضمن عقد الزم از موکل سـلب شـده اسـت بـا تلگـرام      «
. قانون مدنی است 679ه توان تغییري در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماد نمی

. »شـود  اصوال ضم امین در وکالـت بـی مـورد بـوده و خـالف مقـررات محسـوب مـی        

                                                             
، سـال پنجـاه و سـوم، دوره    125صابر ناظمی، ضم وکیل، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره .1

 67، ص 1390دوم، بهمن 
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اداره کل امور اسـناد و سـردفتران    3/4/76مورخ  4291/34ي اختصاصی شماره  جوابیه(
 ١ ).سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

یید اختیارات در قوانین مدنی برخی از کشورهاي عربی به صراحت به عدم امکان تق
وکیل در جایی که وکالت در جهت مصالح وکیل یا مصالح شخص ثالثی باشد تصـریح  

قانون مدنی مصراگر وکالت به نفع وکیل یا بیگانه اي  715طبق بند دوم ماده . شده است
تواند بدون رضایت ذینفع، وکالت را پایان دهد یا قیدي بـر   منعقد شده باشد موکل نمی

وکیل یا امین و یا ناظر نیز به نوعی مقید نمودن وکیل است که مطـابق  ضم  ٢.آن بیفزاید
 681مـاده  . این ماده منوط به رضاي کسی است که وکالت به نفع او صادر شـده اسـت  

قـوانین عقـود و    811و  810قانون مـدنی عـراق و مـواد     947قانون مدنی سوریه، ماده 
 . ٣ه اندتعهدات لبنان نیز مشابه همین مقررات را وضع نمود

 اثر شرط عدم عزل نسبت به وکیل -گفتار دوم
گردنـد کـه    امروزه در برخی از موارد، وکالت هایی با قصد و هدف انتقال منعقد می

براي تسهیل در  بعضی امور از جمله انجام معامالت بعدي با اعطاي حق توکیل همـراه  
شـود و   زیرا در حالتی که وکالت در جهت انجـام معاملـه بـه خریـدار داده مـی      .هستند

دهـد و قصـد دارد    خریدار مزبور هم که مال موضوع معامله را بـه دیگـري انتقـال مـی    
نامه از مالک اولیه دارد به خریدار جدید انتقال دهـد از   اختیاري را که به موجب وکالت

تار شرط عدم عزل در چنـین وکالـت هـایی بـه     در این گف .برد تفویض وکالت بهره می
 :گیرد شرح ذیل مورد بررسی قرار می

 

                                                             
حمید  آذرپور، غالم رضا و حجتی اشرفی، مجموعه محشاي بخش نامـه هـاي ثبتـی، چـاپ نهـم،       .2

 237، ص 1385انتشارات گنج دانش، تهران، 

  666و  665احمد سنهوري، عبدالرزاق، پیشین، صص  .3
 همان .1
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 انتقال مال –بند اول 
در بعضی موارد ممکن است متعاقدین به جاي عقد بیع، اقدام به انعقاد عقد وکالت 

در بسیاري از موارد در قراردادهاي فروش امالك، خودرو، حق اشتراك تلفن و . نمایند
ها به دلیل این که ممکن است مقدمات و شـرایط تنظـیم سـند قطعـی      یا سهام شرکت

انتقال یا واگذاري حقوق، فراهم نباشد لذا این گونه قراردادها در پوشش عقد وکالت با 
در حقیقت، نیاز واقعی در روابط اقتصـادي و  . گردند شرط عزل نکردن وکیل منعقد می

یع و یا سایر عقـود تملیکـی بـه ایـن     معامالتی موجب شد که به جاي استفاده از عقد ب
گونه وکالت ها روي آورده شود و در مواردي که امکان تنظیم عقد بیع یا عقود مشـابه  
در معامالت و مبادالت اقتصادي به دالیلی میسر و ممکن نبود به ناچـار بـه ایـن عمـل     

ت حقوقی متوسل شوند و براي این منظور طرفین عقد براي بیع عادي خود بدون رعای
در . کننـد  از قالب وکالت بالعزل به عنوان سند استفاده می تشریفات بیع قطعی و رسمی

موکـل ضـمن عقـد    «: گـردد  این گونه وکالت ها معموال شروطی بدین مضمون قید مـی 
نماید، موکل انجام هرگونه عمل مغایر را ضمن  خارج الزم، حق عزل وکیل را اسقاط می

اید، موکل ضمن عقد خارج الزم، حق ضم امـین و  نم عقد خارج الزم از خود سلب می
نماید، وکیل اختیار توکیل به غیر و عزل وکـالي انتصـابی را دارد و    وکیل را اسقاط می

هم چنین اختیار انعقاد هرگونه معامله از جمله صلح بالعوض و نیز انتقال مورد معامله 
 .»به خود را دارد

کند و با تسلیم اسـناد   ز خریدار دریافت میدر این گونه قراردادها فروشنده ثمن را ا
و مدارك به او وکالتی با اختیارات وسیع چون حق توکیل غیر و هم چنین انتقال مـورد  

از طرفـی وکیـل هـم بـه توسـط ایـن       . دهد وکالت به خود یا هر شخص دیگري را می
وکالت با فراهم نمودن اسناد مربـوط، مـورد معاملـه را بـه خـود یـا هـر شخصـی کـه          

پس به طور کلـی در مـورد ایـن قـرارداد     . دهد انتقال می خواهد در دفتر اسناد رسمی یم
توان گفت که قراردادي است که در آن یکی از طرفین، بـراي انتقـال مـال خـود بـه       می

دهد و براي این منظور در ضمن عقد شروطی را درج  دیگري وي را نایب خود قرار می
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اثـر اصـلی   . گردد یارات موکل به وکیل تفویض میکند که طبق آن کلیه حقوق و اخت می
گردند بر خالف وکالت هاي معمولی که  چنین وکالت هایی که در مقام انتقال منعقد می

اثر اصلی در آنها ایجاد اذن براي وکیل است، ایجاد تعهد به انتقـال بـراي موکـل و نیـز     
بایع بـوده و وکیـل   ایجاد حق براي وکیل است و در حقیقت موکل فروشنده و در مقام 

با توجه به این کـه ایـن   . هم خریدار واقعی است که وکالت به نفع او منعقد شده است
در تصرف اسـت و در  وکالت ها جایگزین بیع است، اختیار وکیل بیش از اذن و اباحه  

در نتیجه با ماهیتی متفاوت . حقیقت تضمین انتقال حقوق موکل به وکیل نیز خواهد بود
کند بر پایه بیعی است که در ضمن آن  اي معمولی بیشتر آثاري که ایجاد میاز وکالت ه

در چنین وکالت هایی با توجه به این که موکل بـه طـور ضـمنی حـق     . واقع شده است
واگذار کرده است لذا این تعهد ) خریدار(انتقال را از خود سلب نموده و آن را به وکیل 

علی رغم همه این موارد بایـد  . باشد لث نیز  میبه طور ضمنی تعهد به عدم انتقال به ثا
توان  گیرد بلکه با اجراي آن  می گفت که در این گونه موارد انتقال مالکیت صورت نمی

نظر دکتر کاتوزیان نیز این است که بـا ایـن کـه بعضـی شـواهد      . به پدیده انتقال رسید
با این وجود، تملیک  حکایت از آن دارد که هدف واقعی طرفین انتقال مالکیت است اما

 ١ .توان وکیل را مالک شناخت گیرد چرا که پیش از وقوع بیع نمی صورت نمی
مثال بارز براي موضوع مورد بحث وکالت هایی است کـه پیوسـت قـول نامـه هـا      

در این گونه وکالت ها بخش عمده ثمن دریافت شده و از سوي دیگر ملک به . شود می
تصرف خریدار رسیده است و خریدار، وکالت نامه با شرط عدم عزل را هم از فروشنده 

ایده این وکالت این است که خریدار بتواند ف. گرفته و تنها سند انتقال تنظیم نشده است
ي استعالمات، عوارض را پرداخته و خودش در دفترخانه، سند انتقـال   ضمن انجام کلیه

توان از قرارداد اصلی جدا دانست بنابراین اگـر موکـل    این وکالت را نمی. را تنظیم کند
ـ  هم وکیل را عزل کند این عزل موثر نبوده و وکیل هم چنان مـی  د بـه دفتـر اسـناد    توان

مراجعه نموده و طبق وکالت نامه اي که در دست دارد ملک را به خود و یا به هر  رسمی
                                                             

 117، پیشین، ص ناصر کاتوزیان. 1
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به طور کلی در این موارد متعاقدین ابتدا عقـد بیـع را    ١.شخصی که بخواهد انتقال دهد
اقـدام بـه    منعقد ساخته و سپس براي انجام تشریفات بعدي از قبیل تنظیم سـند رسـمی  

 .نمایند ت میتنظیم وکال
ی لـ ک مـی کح تـوان  نمـی  محبث نیا ور درکمذ موارد همهي برا رسد پس به نظر می

، نیطـرف ی واقعـ  وك مشـتر  قصـد  و احوال و اوضاع و طیشرا حسب هکبل نمود صادر
 هر در دیبای مدنی آیین دادرس قانون 4 ماده مستنداً به لذا. بود خواهد متفاوت زین مکح

 .نمود فیلکت نییتعی خاص نحو بهي دعو

 هکـ  دانست دیبا اما شد قایلیی ها التکو نیچني برا بتوان دیشا هیی کایمزا همه با
ی آپارتمـان  بـه  توان می نمونهي برا. گردد زینیی ها يناهنجار جادیا باعث تواند می بعضاً
 نـد ک یمـ  واگـذار  را آن ریناپذ فسخ التکو با و ثمن افتیدر با آنک مال هک نمود اشاره

 نیا در. ماند یمی باق فروشنده نام به هم چنانك امال دفتر در آپارتمان نیا تکیمالی ول
 از هیی کـ دعـوا  در فروشنده، داریخري سو از رسمی انتقال سند میتنظ از قبل اگر فرض

 او سـود  بـه  مکـ ح هی کشخص و شود ومکمح شده اقامه او هیعلي گرید شخصي سو
 هیپا بر هکن یا به توجه با دینما فیتوق را آپارتمان نیهم هیاجرای صدور با و شده صادر
ـ  شـده  ثبـت ك امال دفتر در او نام بهک مل هک رای سک دولت ثبت، قانون 22 ماده ک مال

 مـوارد  ن گونهیا در لذا برسد ثبت بهك امال دفتر در دیبا زین انتقال هرگونه و شناسد یم
ـ بگ دهیناد را ثبت قانون 22 ماده دادگاه هکآن  مگر شود می لکیو متوجه انیز  دیشـا . ردی
 اسـناد  دفـاتر  بـه ي ا بخـش نامـه   1365 مهرمـاه  در ثبت سازمان هک بود جهت نیهم به

بخـش   نیا 77 بند. دیگرد ممنوع ها التکو ن گونهیا میتنظ آنی ط هک ردک ابالغ رسمی
 :داشت یم مقرر نامه
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غیرمنقـول یـا   از ثبت وکالت نامه اي که مدلوالً انتقال ملـک   سردفتران اسناد رسمی«
شود  وسایط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی می

 ١.»خودداري نمایند
از این بخش نامه شکایتی به دیـوان عـدالت اداري تقـدیم و درخواسـت ابطـال آن      
گردید که به دنبال آن دیوان عدالت اداري در زمینه احتمال مغایرت این بخش نامـه بـا   

دیوان در  از سوي شوراي نگهبان نظرخواهی نموده و در نهایت رأي هیأت عمومی شرع
 :گردد این زمینه چنین صادر می

 25و کانون سردفتران و دفتریاران مصـوب   قانون دفاتر اسناد رسمی 30مطابق ماده «
سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام  1354تیر ماه 

نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند، مخالف بـا قـوانین و مقـررات موضـوعه و نظـم      
یا اخالق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننـده   عمومی

نظر به این که انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معامالت و قراردادهـا در  . اعالم نمایند
هم قانون مـدنی در مبحـث وکالـت، مخـالفتی بـا قـوانین و       حدود مقررات فصل سیزد

بخش نامه هـاي ثبتـی    77و اخالق حسنه ندارد لذا بند  مقررات موضوعه و نظم عمومی
از ثبت وکالـت نامـه اي کـه مـدلوالً انتقـال ملـک        که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی

ضه ملک یـا اعیـانی   غیرمنقول یا وسلیط نقلیه به وکیل یا اشخاص ثالث یا متضمن معاو
 ٢.»گردد شود و ابطال می فوق الذکر تشخیص داده می 30تلقی شود مغایر ماده 

بدین ترتیب با صدور این رأي و ابطال بخش نامه سازمان ثبت اسـناد، ثبـت چنـین    
اما با این وجود به دلیل نبود نص قـانونی،  . وکالت نامه هایی ادامه و گسترش پیدا نمود

 .نمایند در مواجهه با این موارد به شکل هاي متفاوت از هم عمل می دفاتر اسناد رسمی
 

                                                             
 250، ص 1388، قراردادهاي ویژه، چاپ اول، نشر میزان، تهران، محمود کاشانی. 1
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  انتقال وکالت –بند دوم 
مشـهور اسـت و در ایـن     ،اختیار وکیل براي انتخاب وکیل دیگر به حق توکیل غیـر 

وکیل باید اختیار توکیل به غیر را داشته باشد . رابطه به وکیل دوم، وکیل با واسطه گویند
چرا که وکالت، عقدي اذنـی  . را براي انجام مورد وکالت، وکیل گرداند تا بتواند دیگري

قـانون   708مـاده   ١.است و وکیل صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را انتقال دهد
دارد اگر وکیل بدون اجازه موکل وکیـل دیگـري را جانشـین خـود      مدنی مصر مقرر می

ت که خود او این عمل را انجام کند، مسئول عمل جانشین است و درست مانند این اس
ولی اگر مجاز به توکیل باشد مسئول عمل وکیل منتخب خویش نیست مگـر  . داده باشد

از مفهوم بنـد اول مـاده مـذکور     ٢.در خطاي خود در انتخاب او یا خطا در راهنمایی او
توانـد دیگـري را در اجـراي     توان به این نتیجه رسید که وکیل بدون اجازه موکل می می

وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وي اجازه این کار را داده باشد 
برخی کشورهاي دیگر عربی نیز نظیر این حکم را در قـانون  . نیز چنین اختیاري را دارد

مـاده  (، لیبـی  )674مـاده  (تـوان بـه سـوریه     مدنی خود پذیرفته اند که ازجمله آن ها می
  ٣.اشاره نمود) 782و  718مواد (و لبنان ) 939ماده (، عراق )708

سؤال اصلی در این خصوص این است که اگر موکل حق عزل خـود را نسـبت بـه    
و ضمناً به وکیل مزبور حق توکیل اعطا نماید  باشدوکیلش ساقط کند و وکالت بالعزل 

و وکیل مزبور نیز با استفاده از این حق توکیل، وکیل دیگري انتخاب کنـد آیـا وکالـت    
تواند وکیل با واسطه را عـزل نمایـد؟ و    که موکل می دوم نیز بالعزل خواهد بود یا این

                                                             
 1420الوثقی، جلد ششم، چاپ اول، مؤسسه نشر اسالمی،  ةسید محمد کاظم، طباطبایی یزدي، العرو. 2
 215و  214ق، صص .ه
احمد  سنهوري، عبدالرزاق ، عقد وکالت، ترجمه حسین قلی حسینی نژاد، چاپ اول، نشـر حقـوق    .3

 78، ص 1376دان، تهران، 
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کل را ساقط کند بـدون  تواند حق عزل مو که آیا وکیل اول در انتخاب وکیل دوم می این
 که از جانب موکل چنین اختیاري به او داده شده باشد؟  این

که وکالت یک نوع نمایندگی قراردادي است  توان گفت با توجه به این در پاسخ می
گیـرد لـذا اختیـار     و نماینده نیز تمام اختیار خود را در این خصوص از منوب عنـه مـی  

تواند عملی  وکیل نمی« :دارد قانون مدنی مقرر می 663ماده . وکیل تابع اراده موکل است
طبق این ماده، وکیل باید در حدودي . »را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد

کند به انجام موضوع وکالت بپردازد چرا کـه حـدود اختیـار     که موکل براي او تعیین می
مبهم و  ،محدوده اختیارات شایان ذکر است در مواردي که. کند وکیل را موکل تعیین می

مثالً اگـر در قـرارداد وکالـت    . ل شدیهایی را قا باید براي وکیل محدودیت ،تعیین نشده
نسبت به وکیـل   تواند حق عزل موکل نشده باشد که وي می تصریحموکل با وکیل اول، 

ن در این حالت، اصل بر عدم اختیار وکیل اول براي اسقاط ای  را ساقط کند یا خیر، دوم
بنابراین وکیلی که از جانب . زیرا زوال حق عزل، امري استثنایی است. حق موکل است

موکل حق انتخاب وکیل دوم را دارد ولی اختیـار اسـقاط حـق عـزل را نـدارد در ایـن       
تواند حق عزل موکل را از وي سلب و اسقاط نماید چرا که از جانب  انتخاب خود نمی

چه موکل، بالعزل بودن وکیل با  البته چنان. شده استایشان چنین اختیاري به او داده ن
واسطه را از قبل شرط نموده باشد در این صورت، وکیل با واسطه نیز بالعـزل خواهـد   

که تنها زمانی وکالت وکیل دوم بالعزل خواهد بود که موکل این اختیـار   نتیجه این .بود
وکیل بالعـزل، بـه معنـی     را به وکیل اول خود داده باشد و صرف اعطاي حق توکیل به

گـردد،   که توسط وکیل بالعزل انتخاب مـی  سقوط حق عزل موکل نسبت به وکیل دومی
المجله العدلیه مقـرر   1528در مورد فوت موکل در این گونه وکالت ها نیز ماده . نیست

دارد که با فوت موکل، عالوه بر وکیل بالواسطه، وکیل با واسطه نیز از وکالت عـزل   می
در ادامه این بحث به شرح جریان یک دعوي و رأي صادر شده در این زمینه ١.دگرد می
 :پردازیم می
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نامـه   براي انجام امور خاصی کـه در وکالـت   نامه رسمی به موجب وکالت» م«آقاي 
خویش، به خانم ... مزبور قید گردیده است در خصوص یک باب آپارتمان تحت پالك 

که بتوانـد اختیـار     به وکیل مزبور حق داده» م«آقاي  اند و ضمناً وکالت بالعزل داده» ن«
» ن«سپس خـانم  . نماید وکیلنامه موصوف را به شخص دیگري ت انجام موضوع وکالت

به عنوان وکیل، با استفاده از حق توکیل اعطایی، اختیـار انجـام موضـوع وکالـت را بـه      
» م«موکـل   .دهد میانتقال » ك«به شخص دیگري به نام آقاي  نامه رسمی موجب وکالت

که حق عزل وکیـل دوم را دارد   بعد از اطالع از تفویض وکالت به غیر، با اعتقاد به این
پردازد و این اقدام خـود را بـه وسـیله اظهارنامـه بـه اطـالع وي        به عزل وکیل دوم می

در پـی  . کند تا انحالل وکالت را تأیید کند تقاضا می رساند و سپس از دادگاه عمومی می
ثبـت   ...شـود و دادخواسـت آن بـه کالسـه      ارجاع می ...اقدامات، پرونده به شعبه  این
 :شود گردد و متعاقب آن رأیی به این مضمون صادر می می

به عنـوان موکـل،   » م«خواهان ... وکالت شماره  که در سند رسمی با مالحظه این... «
ل نموده و حق توکیل نیز را به عنوان وکیل انتخاب کرده و وي را وکیل بالعز» ن«خانم 

شود  انتخاب می» ن«ل شده است، لذا وکیلی نیز که از سوي خانم یبراي وکیل مذکور قا
. مشارالیه نیز غیرقابـل عـزل خواهـد بـود    . است» م«داراي وکالت از سوي موکل آقاي 

چون اگر حق عزل وکیل توکیلی، منظور موکل بوده باشد، باید در سند وکالت اولیه بـه  
بنا به عدم تصریح عزل وکیل توکیلی و با توجه به اصل استصحاب، . شد ریح میآن تص

ـ قـانون آ  197خواهان بر اثبات ادعا دلیلی ندارد و با استناد به ماده  ین دادرسـی مـدنی   ی
 ١.»...شود و انقالب، به بطالن دعوي صادر شده حکم و اعالم می هاي عمومی دادگاه

                                                                                                                                               
 »ینعزِلُ وکیلُ الوکیلِ أیضاً بِموت الموکلِ«

علی، غریبه، قابلیت عزل وکیل با واسطه در وکالت بالعزل با حق توکیل غیر، نشریه فلسفه، کـالم و  .1
 194، ص 1385، بهار 9عرفان، شماره 
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کنـد و دادخواسـت    پس از صدور این رأي، خواهان از آن تقاضاي تجدیـدنظر مـی  
ثبـت   ...دادگاه تجدیدنظر استان ارجـاع و بـه کالسـه     ...تجدید نظرخواهی او به شعبه 

 .کند دادگاه تجدیدنظر هم این رأي را تأیید می. گردد می
ل، بالعـزل  طبق این رأي، بالعزل بودن وکیل دوم به این جهت است کـه وکیـل او  

وکیل دوم نیز بالعـزل    به عبارت دیگر هر گاه وکیل اول بالعزل باشد به تبع آن،. است
زیرا قسـمت اول ایـن مـاده     ،قانون مدنی است 679این امر، برخالف ماده . خواهد بود

یعنی اصـل بـر ایـن اسـت کـه موکـل       . ل شده استیبراي موکل، حق عزل وکیل را قا
. ل را عزل کند و براي سقوط حق عزل، نیاز بـه دلیـل اسـت   تواند در هر زمانی وکی می

موجـه بـه   پس تعمیم اسقاط حق عزل وکیل اول به حق عزل وکیل دوم توسط دادگـاه  
 .چنان حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت و موکل همرسد  نظر نمی

اگر حق عزل وکیل توکیلی، منظور « :در قسمت دیگري از دادنامه مذکور آمده است
معنی این عبارت، این . »شد بوده باشد، باید در سند وکالت اولیه به آن تصریح میموکل 

به عبارت دیگر، اصل بر ایـن اسـت کـه    . است که حق عزل وکیل، نیاز به تصریح دارد
. که براي او چنین حقـی قـرار داده شـده باشـد     موکل حق عزل وکیل را ندارد مگر این
در صورتی که . دم امکان عزل وکیل گذاشته استطبق این عبارت، دادگاه، اصل را بر ع

پس دادگـاه بـرخالف   . قانون مدنی، خالف این امر را مقرر داشته است 679صدر ماده 
که حق توکیل  به عالوه این. نص صریح ماده مذکور مبادرت به صدور رأي نموده است

دنی هم مؤید این قانون م 633ماده . دهد نمیوکیل اول  هرا ب کاري رانجام ه اختیار غیر،
فیه هم موکل اختیار اسقاط حق عـزل خـود را بـه وکیـل اول      در ما نحن. موضوع است

پـس اسـتدالل   . تواند بر خالف ماده مزبور عمل کند بنابراین وکیل اول نمی. نداده است
تأیید رأي در مرحله تجدیـد نظـر   . با مبانی مزبور سازگار نیستدادگاه در این مورد نیز 

 .باشد مبتنی بر پذیرش استدالل فوق بوده که به همان دالیل، مخدوش می نیز ظاهراً
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از برخی از مراجع عظام تقلید در این زمینه سوال گردیده هرگاه شخصی ضمن عقد 
خارج الزم با سلب حق عزل به دیگري وکالت دهد آیا وکیل توکیلی نیز حـق انتخـاب   

 :بدین شرح است وکیل را به صورت بالعزل دارد یا خیر؟ پاسخ آنان
اگر شرط انجام عمل به صـورت مباشـرت توسـط    : حضرت آیت اهللا فاضل لنکرانی

موکل نشده باشد یا وکالت انصراف به آن نداشته باشد و بداند براي موکل فرقی نـدارد  
 .مانعی نیست

در صـورتی  . این مطلب تابع قرارداد وکالت است: حضرت آیت اهللا مکارم شیرازي
تواند وکیل بالعزل بـراي خـود    اختیاري به وکیل داده شده باشد می که در حکم، چنین

 ١.انتخاب کند
 پس از فوت وکالت بالعزل اثر  -ومسگفتار 
آورد که گویی اگر طرفین با توافق خود  قانون مدنی این تردید را پیش می 777ماده 

شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود چنین شرطی صحیح و 
دهـد تـا    در ضمن عقد رهن به مرتهن میر طبق این ماده، راهن وکالتی که ب. نافذ است

نشدن طلب خـود بـا فـروش عـین مرهونـه حـق       شخص اخیر بتواند به هنگام وصول 
اند  نظر وجود دارد و در این مورد، فقها پذیرفته خویش را استیفا کند در صحت آن اتفاق

توانند شرط کنند که وکالت مزبور پس از فوت مرتهن با ورثـه   که طرفین عقد رهن می
هم در مورد بیع  حتی حنفی ها .پشتوانه این باور فقها استبه هم  مزبورماده  ٢.او باشد

                                                             
عدم عزل وکیل در وکالت نامه اولیه و اختیار وکالي توکیلی براي انتخاب وکیل ، شرط پرویز رضایی.1

 79، سال چهل و هفتم، دوره دوم، ص 53بالعزل، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، ضمیمه شماره 
، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه، جلـد پـنجم، چـاپ اول، داراالحیـاء     عاملی سید محمد جواد.1

و نجفی، محمد حسن، جواهر الکالم، جلد بیست و پنجم، چاپ  129العربی، بیروت، بی تا، ص التراث 
 169ق، ص .ه 1404هفتم، دار االحیاء التراث العربی، بیروت، 

 »و لو مات المرتهن فإن شرط فی العقد انتقال الوکاله إلی الوارث لزم«
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علت الزم شدن وکالت در ایـن   1.دانند عین مرهونه، موت را موجب بطالن وکالت نمی
گردد این  در این جا بحثی که مطرح می 2.مورد را نیز تعلق حق دیگري به آن دانسته اند

است که با توجه به این ماده قانونی اثر تراضی و توافق طرفین بر ابقاي وکالت پـس از  
 از آنها چیست و آیا اساساً چنین توافقی صحیح است یا خیر؟ فوت یکی

در گذشته یعنی زمانی که قانون مدنی تصویب شـد، تـا چنـدین دهـه، فـوت را از      
کردنـد   دانستند و فرمول دیگري را ضمیمه اسناد وکالت مـی  موجبات انفساخ وکالت می

در حیات اسـت و وصـی   وکیل   وکیل،  :نوشتند شد و می که از عنوان وصیت استفاده می
اگر موکل فوت کرد ملک موضوع وکالت را فروخته و ثمن حاصله از فروش . در ممات

شـد تـا دسـت     این فرمول موجب می. را از بابت طلبی که از موکل دارد برداشت نماید
ورثه، بسته باشد چرا که طلب و دین، مقدم بر ارث است و در این جـا حتـی مشـمول    

این فرمول تقریباً از بین رفته و در مـورد اسـناد وکالـت بالعـزل      اما. شود ثلث نیز نمی
 3.کاربردي ندارد

اد دارند ابقاي وکالت پس از فوت با توافق طرفین جز از قاعت 4دانان از حقوق برخی
راه انعقاد عقد صلح، عملی نیست و اگر افراد توافق خود را به صورت وکالـت تنظـیم   

یح است و در واقع صـلح را بـه صـورت وکالـت در     کنند به علت نبودن ارشاد صح می
قراردادي  بوده ونیز نوعی صلح و الزم  هاي متضمن معاوضه وکالتهم چنین . اند آورده

که متضمن وکالت باشد و طی آن براي وکیل مزبور حقی را ایجاد کند با فوت، جنون و 
     .سفه هر یک از طرفین منحل نخواهد شد

                                                             
 1419م، چـاپ اول، دارالثقلـین، بیـروت،    عبدالرحمن جزیري، الفقه علی المذاهب االربعه، جلد سو .2
 246ق، ص .ه
علی حیدر، درر االحکام، شرح مجله االحکام، مجلـد سـوم، جلـد یـازدهم، چـاپ اول، دارالکتـب        .3

 657ق، ص .ه 1411العلمیه، بیروت، 
  33محمود  کاشانی، پیشین، ص . 4
و  235، صـص  1370ن، محمد جعفر جعفري لنگرودي، رهن و صلح، چاپ دوم، گنج دانش، تهـرا . 5
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و  دیرباز همواره مورد اختالف فقها و حقوق دانان بـوده اسـت  موضوع اخیر از      
در ایـن گفتـار در    .نظراتی که از طرف آنان ارایه شده گاه در نقطه مقابل هم قرار دارند

  .پردازیم دو قسمت مستقل به این نظرات می
 نظریه مؤثر بودن وکالت بالعزل –بند اول 
لت بالعزل، متعلق حق وکیل قرار گرفته موضوع وکا  ،١دانان از حقوق برخی به اعتقاد

  و فوت موکل نبایستی این حق را از دست وکیل خارج نماید زیرا ماهیت این وکالـت، 
 و با توجه به ایـن  دیگر وکالت عادي نبوده و متعلق حق وکیل بر موضوع وکالت است

د گفت بند یابد بای ادامه که گاه منافع موکل نیازمند آن است که با فوت او وکالت وکیل
داننـد   قانون مدنی که فوت موکل را موجب انفساخ وکالت مـی  954و ماده  678ماده  3

تـوان   در مقام بیان یک قاعده آمره نیستند و شرط صـریح یـا ضـمنی خـالف آن را مـی     
به ویژه در وکالت در دعوي براي حفظ حقوق بازمانـدگان بـا فـوت موکـل،     . پذیرفت

ال کند و دادگاه نیز باید این وکالت را معتبر بداند تا وکیل مکلف است که دعوي را دنب
 ٢ .که ورثه، وکیل را عزل کنند هنگامی

تواند وکالت را به گونه اي منعقد سازد  اعتقاد برخی از فقها این است که شخص می
برخی نیز پایان یافتن وکالت با مرگ موکل را جزء نظم  ٣.که پس از مرگ نیز ادامه یابد

الوثقی این است  ةوراعتقاد صاحب ع ٤.ندانسته و شرط خالف آن را پذیرفته اند عمومی
ایشان پس از نقل دلیل نظر مشهور، آن . شود که وکالت بالعزل با موت موکل باطل نمی

سـت کـه مـالك جـواز تصـرف      دلیل مشهور آن ا«: کند را با دلیل خود این گونه رد می
در پاسخ بـه  . رود وکیل، اذن داده شده از سوي موکل است که با موت موکل از بین می

این دلیل و رد آن باید گفت که حدوث اذن براي بقاي وکالت کافی اسـت و لـذا اگـر    
                                                             

 33ص  پیشین ، ، وکالت بالعزل،محمود کاشانی. 1
 258و 257صص پیشین ، ، قراردادهاي ویژه، محمود کاشانی. 2
 360جواهر الکالم، جلد بیست و هفتم، ص  نجفی محمد حسن،  .3
 152ص  پیشین ، عقد وکالت،احمد سنهوري، عبدالرزاق  .4
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اي کـه اثـري از آن در    موکل وکالتی بدهد و به طور کامل آن را فراموش کند بـه گونـه  
تواند به  چنین موکل می هم. تصرفات وکیل نافذ و معتبر است  باقی نماند، خزانه ذهنش

دیگري بگوید که تو در زمان حیات و بعد از مرگ من وکیل من هستی و نهایـت ایـن   
 ١ .»است که نسبت به پس از مرگ، وکالت به عنوان وصیت خواهد بود

بـر مبنـاي تحلیـل و     ، چرا کهرسد موجه به نظر نمیه شده از طرف ایشان یپاسخ ارا
هاي طرفین دارد و براي بقا، دیگر  پاسخ وي وکالت صرفاً در مرحله حدوث نیاز به اراده

باشد و این موضوع با مفهوم عقد جایز منافات دارد زیرا عقد جـایز از   نیازي به آن نمی
وکالت نیز که عقدي جایز اسـت از  . هاي متعاقدین دارد حیث حدوث و بقا نیاز به اراده

صـرف فراموشـی   بـه  به عالوه اگر توکیل از یاد رفته باشـد،  . این قاعده، مستثنی نیست
 ٢.اراده است يتوان آن را معدوم فرض کرد، زیرا رجوع از اذن مستلزم انشا نمی

دارند کـه مـاده    بیان میقانون مدنی  777با پیروي از ماده نیز  ٣برخی از حقوق دانان
باقی نگاهداشتن سلطه ناشی از وکالت پس از فوت  مظهري از حاکمیت اراده براي 777

شرط بقاي وکالت پس از فوت را نباید وکالت بـه معنـی اصـطالحی     پس. وکیل است
اي را که نتوان از نایب گرفـت و هماننـد حـق از او بـه      کلمه محسوب نمود زیرا سلطه

را قابـل بـاقی   چه  توان نیابت مبتنی بر اذن دانست بلکه آن ورثه منتقل گردد، دیگر نمی
باید حق نامیده و آن را نوعی ایجاد حق تلقی   ماندن پس از فوت و انتقال به ورثه است،

کرد و در صورتی که فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد این توافق را باید در 
دکتر جعفري لنگرودي ضمن رد این دیـدگاه   .حدود وصایت، نافذ دانست و نه وکالت

                                                             
الوثقی، جلد اول، چـاپ اول، کتابفروشـی داوري،    ةکاظم، تکمله العرو، سید محمد سید محمد کاظم.1

 124ق، ص .ه 1414قم، 
، سـال  54، وکالت، بدون حق فسخ، مجله کانون سردفتران و دفتریـاران، شـماره   امیر حسین وحیدي.2

 169، ص 1383چهل و هفتم، دوره دوم، دي و بهمن 
  213، پیشین، ص ناصر کاتوزیان.3
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ارد که وصیت قدر متیقنی دارد و آن تصرف استیفایی است براي بعد از موت، د بیان می
 ١.به طوري که شروع در تصرف پس از زمان موت باشد و این قدر متیقن است

 نظریه عدم تأثیر وکالت بالعزل -بند دوم
قانون مدنی توافق بر بقاي  954و  678با استناد به مواد  ٢دیگر از حقوق دانان یبرخ

دانند و معتقدند که از نظر اصول حقوقی، علـت   وکالت پس از فوت را اساساً نافذ نمی
انفساخ عقد وکالت در صورت فوت وکیل یا موکل از آن جهت است که وکالت مبتنـی  

کیل فقط با اذن موکل به همین جهت و. در تصرف است بتبر اعطاي نمایندگی و استنا
و با فوت یا جنون او به جهت زایل شدن شخصـیت   تواند در اموال وي تصرف کند می

شـرط    ادامه اذن، ،به عالوه در وکالت. رود حقوقی وي نمایندگی و نیابت هم از بین می
اش منتقـل   شود و اموال او هم بـه ورثـه   باشد و با فوت موکل اذن او مرتفع می الزم می

تلقی  ،د، لذا تصرفات وکیل در اموال موکل پس از فوت وي تصرف در مال غیرگردن می
 .شده و مصداق معامالت فضولی است

اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عـزل ضـمن   «: ایشان در این مورد نوشته اند
گردد و  عقد الزم آن است که وکالت و یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه الزم الوفا می

تواند وکالت را فسخ نماید و اال در احکام دیگـر   ار وجوب وفاي به شرط نمیاو به اعتب
عقد جایز، مانند انحالل آن به فوت یا جنون احد طرفین تأثیري نخواهـد داشـت، زیـرا    
وکالت ضمن عقد الزم و یا سلب حق عزل از موکل، طبیعت عقد جایز را به الزم مبدل 

ن مدنی به فوت یا بـه جنـون احـد طـرفین عقـد      قانو 954نماید بنابراین طبق ماده  نمی
 ٣.»شود وکالت مزبور منفسخ می

                                                             
، 1390، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، جعفري لنگرودي محمد جعفر،. 1

 142ص 
 239پیشین، ص  امامی، سید حسن،  .2

 .234همان، ص . 1
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انتقال به ورثـه   مانعفوت وکیل و موکل را موجب انحالل وکالت و  ١از فقها بعضی
 .انـد  دانسته و بدین ترتیب، توارث ورثه از وکالت اعطایی را اساساً منتفی اعـالم نمـوده  

رهن و وکالت بالعزل معتقد اسـت کـه    صاحب جواهر در مورد وکالت در ضمن عقد
گردد یـک نـوع وکالـت     وکالت مرتهن در فروش عین رهینه که در ضمن عقد درج می

شود که در آن، اصل، داشتن اختیار در فروش از طرف بـایع اسـت و    تبعی محسوب می
این معنی غیر نفس وکالت است، لذا این اختیـار بـا مـوت مـرتهن بـه ورثـه او منتقـل        

از طرفی دیگر وجود و حیات وکیل و موکـل بـه مثابـه موضـوع بـراي عقـد       . گردد می
گردد   موضوع باطل می يوکالت است و با ممات وکیل عقد وکالت از باب سالبه به انتفا

که این بطالن در این حالت به جهت جایز بودن عقد وکالت بالعـزل نیسـت بلکـه بـه     
  ٢ .موضوع است يدلیل انتفا

. رسـد  وکالت به ارث نمـی «: دارد مجله االحکام مقرر می 1529 از نظر تطبیقی، ماده
آن  1527هـم چنـین مـاده     ٣.»...یابـد  یعنی هرگاه وکیل فوت کند حکم وکالت زوال می

شود ولی هرگاه حق دیگـري بـه آن تعلـق     با فوت موکل، وکیل عزل می«: دارد مقرر می
 818ر حقوق لبنان در مـاده  در این زمینه د ٤.»گردد گیرد در این صورت وکیل عزل نمی

مرگ موکل یا تغییر اهلیت وي، موجـب  «: قانون عقود این کشور چنین مقرر شده است
در موردي  -اول: گردد مگر در دو مورد سقوط وکالت وکیل وي و وکیل توکیلی او می

در  -دوم. که وکالت داده شده در جهت مصلحت وکیل باشد یا در جهت مصلحت غیر

                                                             
االرشاد االذهان، جلد نهم، چاپ اول، دفتر  الفائده و البرهان فی شرح مجمع اردبیلی احمد بن محمد، .2

 554ق، ص .ه1403 انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم،
  168و  166جواهر الکالم، جلد بیست و پنجم، صص  نجفی، محمدحسن، .3
  827، پیشین، ص سلیم ،رستم باز لبنانی. 4
 »یعنی إذَا مات الوکیلُ زال حکم الوکالَه فلَا یقُوم وارِثُ الوکیلِ مقَامه. ال تورثُالوکاله «
 826همان، ص .5
 » الموکلِ ولَکن إذَا تَعلقَ بِه حقُ الغَیرِ فلَا ینعزِلُة ینعزِلُ الوکیلُ بِوفَا« 
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از وکالت، انجام امري پس از موت موکل باشد که در این حالت، وکیل موردي که مراد 
  ١.»آید به وضعیت وصی در می

یابد ولی در وکالـت   هر چند قاعده کلی این است که وکالت با فوت موکل پایان می
هایی که جایگزین بیع یا انتقال هستند با توجه به این کـه قصـد واقعـی طـرفین انتقـال      

کند و به تبع آن وکیل  ن وکالت ها تعهد به انتقال مورد معامله میاست و موکل ضمن ای
توان گفت حق و  شود لذا به اعتبار حقی که براي وي ایجاد شده است می داراي حق می

یابد، چرا که این نوع وکالت ها در ارتباط با یـک   رود بلکه انتقال می تکلیف از بین نمی
ات موکل بوده و وي حق برکنار کردن وکیـل را  قرارداد دو جانبه یا تضمین انجام تعهد

توان به  بنابراین با فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین نمی. از خود ساقط نموده است
پس وکالتی که براي تضمین انجام یک تعهد داده شـده و  . سادگی حکم به پایان آن داد

رود و به استناد  می یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است از مفهوم نمایندگی بیرون
بـه عـالوه بـا     ٢.ابدی وکیل پایان نمیاین که داراي مفهوم تضمین است با فوت موکل یا 

کلیه اختیارات مربوطه را از خود سلب  و  ،که در چنین وکالت هایی موکل توجه به این
موکل از مال مـورد وکالـت سـلب عالقـه      هنماید، با این توضیح ک به وکیل تفویض می

و با توجه به این نکته که به طور معمول هیچ شخصی اقـدام بـه چنـین عملـی     کند  می
گونـه مـوارد    که مال مذکور را به وکیل منتقل نماید بنابراین در ایـن  نماید مگر این نمی
 .توان وکالت را به عنوان اماره اي مبنی بر انتقال دانست می

که عناوین و الفـاظی کـه در عقـود بـه کـار بـرده        اما در سایر موارد با توجه به این
درج شرط بقـاي وکالـت    رسد به نظر می ،شوند برگرفته از اراده باطنی طرفین است می

اند و نه وکالـت   که طرفین قصد وصایت داشته اي است بر این پس از فوت، خود قرینه
صد وصـایت  رسد پذیرش این که طرفین ق هم چنین به نظر می .به معناي اصطالحی آن

                                                             
  660، ص  ، الوسیط فی شرح القانون المدنیاحمد سنهوري، عبدالرزاق. 1
 259ص  پیشین، ، قراردادهاي ویژه،محمود، کاشانی.  2
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سازگارتر است زیرا طبیعت وکالت مبتنی بر اعطـاي   داشته اند با اصول و قواعد عمومی
نمایندگی است و توافق بر بقاي وکالت بعد از فوت براي مشـروط لـه حقـی را ایجـاد     

تـوان آن را وکالـت در    کرده است که این حق با طبیعت وکالت منافات دارد و لذا نمی
 .معناي حقیقی تلقی نمود

 نتیجه گیري
صرف اعطاي وکالت بالعزل حق موکل را در رابطه با انجام موضوع وکالت سـاقط  

. برد هم چنین حق ضم وکیل، امین و یا ناظر به وکیل را براي موکل از بین نمی. کند نمی
مگر این که خالف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این کـه بـر سـقوط آن بـه     

پس توافق و خواست طرفین نقشی مهم و تعیین کننده . باشدطور ضمنی توافق گردیده 
اگر وکالت بالعزل در مقام یک وکالت صرف به معناي واقعی خـود  . در این زمینه دارد

منعقد گردد در این صورت تمام آثـار و احکـام وکالـت در مـورد آن جـاري و اعمـال       
ه و یا حتی ضم وکیل، تواند موضوع وکالت را خود انجام داد خواهد شد و موکل نیز می

درخصـوص  . امین و یا ناظر نماید و با این عمل خود اختیارات وکیـل را محـدود کنـد   
وکالت هایی که محتواي آن به نوعی تضمین حق وکیل و یا فروش مال یا انتقال حقوق 

رود هر چند بـه ایـن موضـوع     است اختیار موکل براي انجام موضوع وکالت از بین می
اثر اصلی چنین وکالت هایی ایجاد تعهد به انتقال بـراي موکـل و   . دتصریحی نشده باش

نیز ایجاد حق براي وکیل است و نوعی تضمین انتقال حقوق موکل به وکیل نیز خواهد 
البتـه در ایـن گونـه مـوارد،     . باشد بود که خود نوعی تعهد به عدم انتقال به ثالث نیز می

 . توان به پدیده انتقال رسید اي آن میگیرد بلکه با اجر انتقال مالکیت صورت نمی
نهاد حقوقی وکالت در مقام انتقال اگرچه از لحاظ تئوري قابل قبول اسـت ولـی بـا    

لذا اثبات . عدم وجود نص صریح قانونی موجب تعارض در رویه قضایی گردیده است
س پ. این نهاد حقوقی در دادگاه ها و توجیه و اقناع قضات کاري سنگین و پیچیده است

کلی صادر نمود بلکه با توجه به قصد مشترك و  توان حکمی در چنین وکالت هایی نمی
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قانون آیین  4واقعی طرفین و هم چنین اوضاع، شرایط، قراین و دالیل دیگر حسب ماده 
 .دادرسی مدنی باید در هر مورد به نحو خاصی تعیین تکلیف نمود

قانون مـدنی در   777حکم ماده  شرط بقاي وکالت بعد از فوت موکل معتبر نبوده و
توان آن را با توسل به مساله وراثت سمت وکالت به  این مورد، مختص رهن بوده و نمی

اما با وجود این در مواردي که وکالـت بـراي تضـمین انجـام     . وراث مرتهن توجیه کرد
شود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به اسـتناد حقـی کـه     تعهدي داده می

 .یابد گردد با فوت پایان نمی اي وکیل ایجاد میبر
در خصوص اختیارات وکیل جهت توکیل غیر در وکالت هایی که حق عزل موکـل  

تواند حق عزل موکل نسبت به وکیـل   سلب گردیده است وکیل مورد نظر تنها زمانی می
 .ده باشددا) وکیل بالواسطه( با واسطه را ساقط کند که خود موکل این اختیار را به وي 

 پیشنهاد
گرایش روز افزون مردم به استفاده از وکالت هاي بالعزل و بـه تبـع آن اختصـاص    
قسمتی از پرونده هاي دادگستري به چنین وکالت هایی، هم چنین صدور آراي مغایر و 

آیـد   قانون مدنی به عمل می 679تفسیرهاي متفاوتی که گاه توسط اهالی حقوق از ماده 
چرا که . سازد نون گذار در مورد این ماده را بیش از پیش نمایان میضرورت بازنگري قا

گردد  مقررات کنونی، جواب گوي نیازهاي جامعه امروزي ایران نبوده و لذا پیشنهاد می
قانون گذار محترم جهت جلوگیري از سوء استفاده از این نوع وکالـت هـا و برقـراري    

ه و هم چنین جلوگیري از صـدور آراي  نظم و نسق بیشتر در روابط حقوقی افراد جامع
مغایر در این زمینه، مقررات صریحی را وضع و تصـویب نمـوده و یـا ایـن کـه اساسـاً       

ي قضایی که  قسمت دوم ماده مزبور را حذف نماید تا بلکه از ایجاد تشتت آرا در رویه
 .گردد جلوگیري نماید منجر به تضرر جامعه و یا طرفین می

 منابع و مآخذ
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