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اصوالً وكالت عقدي است جايز و با اراده هر يك از طرفين فسخ .وكالت بالعزل در وكالتنامه ها بسيار رايج است) شرط(امروزه درج

حال چنانچه عدم عزل وكيل در ضمن عقد الزمي مثل بيع و اجاره .جنون يا حجر هر كدام مفسخ مي شودمي گردد و همچنين با فوت، 

شرط شده باشد، در اين صورت وكالت به تبع عقد الزم، الزم مي شود و مادامي كه عقد اصلي باقي باشد وكالت نيز باقي خواهد بود و 

دومين مسئله . پژوهش، بررسي ماهيت حقوقي وكالت و آثار و احكام آن استموكل نمي تواند وكيل را عزل نمايد نخستين هدف اين 

اصول كلي حقوق مبين اين است كه از طرفي حمايت از . مورد بررسي در اين پژوهش بررسي امكان سلب حق عزل وكيل است

اقتضا دارد كه در اعمال  شخصيت انسان ايجاب مي كند سلب حقوق مدني وي به طور كلي ممنوع باشد و از طرف ديگر همين امر

حق عزل وكيل در عقد . حقوقي خود تا حدي آزادي داشته باشد و بتواند به طور جزئي قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند

وكالت از جمله حقوقي است كه موكل با توجه به ماهيت اين عقد از آن برخوردار است و اگر مصالح و منافع طرفين اقتضا كند مي 

بررسي طرق تحقق . د براي تثبيت رابطه خود اي حق را سلب نموده و بدين طريق رابطه خود را به نحو اطمينان بخشي ثبات بخشندتوانن

چون وكالت بالعزل . وكالت بالعزل و محدوده آن و آثار مترتب بر وكالت هاي مزبور مسئله مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

استفاده مي شود، بررسي تبيين ماهيت رابطه قراردادي طرفين در فرضي كه اراده باطني آنها از انعقاد وكالت  بيشتر براي انجام معامالت

تحقق امر ديگري است و طرفين براي گريز از پاره اي محدوديت ها، رابطه خود را در سرپوش عقد وكالت پنهان مي دارند امري 

خواهد بود در اين فرض طرفين به طور صوري عقد وكالت را منعقد مي نمايند اما  ضروري است كه در تعيين آثار اين وكالت ها مؤثر

متعاقدين در اين موارد با انگيزه حيله و تقلب جهت گريز از اجراي قانون امري معامله مورد . اراده واقعي آنها تحقق عقد ديگري است

عزل به صورت شرط ضمن عقد نيز در صورت انجام مورد بديهي است در وكالت بال. نظر خود را از طريق وكالت محقق مي سازند

وكالت، انقضا مدت وكالت همچنين فوت، جنون يا حجر يكي از طرفين، عقد وكالت خود به خود منفسخ مي گردد و باقي ماندن عقد 

ي وضع پاره اي مقررات نتايج بدست آمده در اين پژوهش نمايانگر لزوم اصالح، در موارد. اصلي مانع از انفساخ وكالت نخواهد شد

 .است كه به رفع مشكالت موجود در زمينه مورد بحث كمك مي كند


