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Depriving the right to dismiss a lawyer in an attorney contract (in the form of a 

condition included in the contract) as a means of extending the description of the 

necessity to the attorney contract and preventing the client from terminating the 

contract is a subject of discussion and different opinions and views in jurisprudential 

sources, and the question that is raised here is this. What is the condition of depriving 

the right to dismiss a lawyer in legal representation regarding lawsuits and trials? 

The Civil Code of Iran, in Article 679, prescribes the possibility of including the 

condition of non-dismissal of the lawyer in the attorney contract and specifies that 

if this condition is agreed upon in the necessary contract, it will prevent the client 

from terminating and returning from the attorney contract. The usual form of such a 

condition is the condition of the result, which is fulfilled by the requirement itself, 

and its direct effect will be the establishment of the power of attorney contract and 

the prohibition of appeal from it, although the condition of non-dismissal cannot 

cause the transformation of the permissibility of the power of attorney contract, and 

in any case, with death or insanity , the power of attorney contract will be dissolved 

even if there is a condition of non-dismissal. As a result, the basis for accepting such 

a condition is to respect the principle of the sovereignty of the will of the contracting 

parties, who can agree to the existence and continuation of the contract despite the 

legality of the contract. The possibility of using the condition of non-dismissal in the 

field of legal representation in lawsuits according to the special laws governing the 

administration of justice and the philosophy of choosing a lawyer who defends It is 

about the client's rights and protection of his interests, it is a place of discussion and 

reflection which is studied and analyzed in this article. 

Keywords: civil attorney, judicial attorney, condition, deprivation of the right to 

dismiss a lawyer, civil rights 
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 اعتبارسنجی شرط سلب حق عزل وکیل در  وکالت راجع به دعاوی ومحاکمات      

 1هومان پارسا

  2رمضانیمحمد 

 3مهدی زارع

                 4بابک خسروی نیا

  چکیده 

زل وکیل ضمن عقد وکالت ) درقالب شرط ضمن عقد الزم ( به عنوان ابزاری برای تسری وصف سلب حق ع 

حث وآراء ودیدگاه های بمنابع فقهی محل  درازعقد رجوع موکل فسخخخ  و  لزوم به عقد وکالت وجلوگیری از

ست متفاوت سلب حق عزل وکیل در وکالت راجع به  ا شرط  ست که  ست این ا سوالی که در اینجا مطرح ا و 

ست؟  ضمن عقد  679قانون مدنی ایران درماده دعاوی و محاکمات چگونه ا شرط عدم عزل وکیل  امکان درج 

شد ، ما ضمن عقد الزم مورد توافق قرار گرفته با شرط  صریح نموده که هرگاه این  س  وکالت را تجویز وت نع ف

قالب معمول  جوع موکل ازعقد وکالت خواهد بود در این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده،ور

ئی عقد وکالت ومنع ا برجامحقق می شود واثر مستقیم آن پچنین شرطی ، شرط نتیجه است که به نفس اشتراط 

ستحال رجوع از شرط عدم عزل نمی تواند موجب ا شود وآن خواهد بود هرچند   در ه وصف جواز عقد وکالت 

شد شرط عدم عزل منحل خواهد  مبنای پذیرفتن در نتیجه  .هر حال با فوت یا جنون ، عقد وکالت ولو با وجود 

د علیرغم جواز عقد به بقاء ودوام آن نچنین شخخرطی احترام به اصخخل حاکمیت اراده متعاقدین اسخخت که می توان

 دعاوی با توجه به قوانین خاص ت دردرحوزه وکالعدم عزل شخخرط  ه ازقابلیت اسخختفادتوافق وتراضخخی نمایند .

 ، محل بحث و حقوق موکل وحفظ منافع او می باشدکه دفاع ازوفلسفه انتخاب وکیل ناظر بروکالت دادگستری 

  بررسی قرارمی گیرد . تامل است که در این مقاله مورد مطالعه و

 ،حقوق مدنی وکیل ، شرط ، سلب حق عزل دادگستریوکالت  مدنی، وکالت کلید واژه ها :
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 مقدمه

د جایز واذنی عقوودرعداد  شخخخناخته شخخخده  ایران به عنوان یکی ازعقود معین عقد وکالت در فقه وقانون مدنی 

ست  ست ومعدودی نیز آن جای گرفته ا ستنابه ا .مبنا وماهیت این عقد به عقیده برخی ازفقها وحقوقدانان اذن وا

را ازجمله عقود عهدی می دانند .وکالت دادگسخختری به عنوان یح حرفه تخصخخصخخی درقانون اصخخول محاکمات 

، الیحه شخخمسخخی  1315و 1314قانون وکالت مصخخوب ، قمری  1329حقوقی کمیسخخیون قوانین عدلیه مصخخوب 

مجلس شورای ملی ومجلس سنا  کمسیونهای مشترک شمسی  1333استقالل کانون وکال ی دادگستری مصوب 

مجلس شخخورای اسخخالمی وقوانین متعدد دیگری نقیر قانون  1376، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصخخوب 

نون مالیات های مستقیم ولوایح قانون بودجه سالیانه شناخته شده تشکیل صندوق حمایت وکال وکارشناسان ، قا

ست ماده  سی مدنی ایران نیز قا 47تا  31قانون مدنی ومواد  664ا وی ومحاکمات به وکالت دردعانون آئین دادر

شاره دارد .  صل ا سی هم 35ا سا سی قانون ا ستر ه آحاد ملت به وکیل را در حوزآزادانه  به عنوان قانون مادر د

ست و  شناخته ا سمیت  صل اجازه هیچ گونه محدودیت وقید وحصری را  حقوق ملت به ر هرچند اطالق این ا

مع الوصف در دعاوی موضوع تبصره اصالحی  ، درانتخاب وکیل مجاز دارای پروانه وکالت دادگستری نمی دهد

، انتخاب ومعرفی وکیل وهمچنین در دادگاه ویژه روحانیت  1394قانون آئین دادرسخخی کیفری مصخخوب  48ماده 

 35دستخوش محدودیت هائی گردیده که به زعم اغلب حقوقدانان وصاحبنقران این محدودیت ها خالف اصل 

قانون  شرط افراد به وکیل دادگستری است . درفقه و بدون قید و ی آزادانه وسستردمغایر با حق  قانون اساسی و

ضمن عقد وکالت سلب حق عزل وکیل  شرط  شده و مدنی ایران  قانون مدنی  679قانونگذار درماده  پیش بینی 

رجوع یکطرفه موکل ازعقد وکالت  مانع عزل وکیل و شخخخرط سخخخلب حق عزل ضخخخمن عقد الزم خارج رادرج 

دانسته است . درج این چنین شرطی دروکالت های مدنی که راجع به اداره امور واموال اشخاص تنقیم می شود 

ست وحتی در شخاص برای انجام برخی معامالت با محدودیت ها وموانع قانونی با مانعی مواجه نی مواردی که ا

درمواردی که اجرای یا  وسیله اطمینان بخشی برای اجرای تعهدات نیاز دارند وه یا قراردادی مواجه هستند ویا ب

 قراردادها مسخختلزم حرخخور طرفین اسخخت واحتمال تعذر حرخخور می رود تشخخریفات قانونی نقیر ثبت عقد و

ستفاده از وکالت نامه ،درموارد انتقال موقعیت قراردادی وهمچنین ست ا سوم ا شرط عدم عزل مر و  های حاوی 

ازجمله موارد . سوالی که پیش می آید این است که استفاده از شرط سلب حق عزل وکیل در چه مواردی است؟

سلب رایج   شرط  ستفاده از  سوی زوج به زوجه  یلعزل وک حقا شود در تفویض حق طالق از در ودیده می 

جهت استیفای  درعقود وثیقه ای مانند رهن عقود تملیکی مانند بیع جهت انجام تشریفات انتقال رسمی ملح یا 

حقوق مرتهن ازطریق دوایر اجرای ثبت به عنوان سخخازوکار مناسخخب ومطمبنی برای ترخخمین حقوق مشخخروط له 

واماهائی اسخختفاده از این شخخرط اما در حوزه وکالت در دعاوی ومحاکمات با اگر ر می گیرد مورد اسخختفاده قرا

 مطلق مقررات وکالت مدنی را درباره وکالت در دعاوی مجری دانست . مواجه است که نمی توان

وکیل قانون مدنی ایران وکالت را عقدی می داند که به موجب آن یکی ازطرفین )موکل ( طرف دیگر ) 656ماده 

( رابرای انجام امری نایب خود می نماید . مستفاد از واژه امر در ماده مذکور و تعاریف فقها و حقوقدانان از این 

سندگان وکالت باید  صاحبنقران ونوی شد و به زعم برخی از  شخص موکل نبا ست که قائم به  لغت ، هر عملی ا

وجود آورد واصطالحآ واجد تصرف حقوقی باشد )  درامری داده شود که ازنقر حقوقی آثاری را برای موکل به

شانی ،  ستنابه ای  182، 1394کا ستری نیز جدا از ماهیت اذنی وا ( بنابراین تعاریف، ماهیت ومبنای وکالت دادگ
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ست و نوآوری این تحقیق از ان جهت  نیست سی قرار گرفته ا و این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی مورد برر

در مورد پیشینه این وعی تحت عنوان این مقاله مستقال مورد بررسی قرار نگرفته است و  است که تا بحال موض

 موارد زیر اشاره کرد:موضوع میتوان به 

؛ و رانیدر حقوق ا یرسخخخم یدر وکالت نامه ها لینحوه عزل وکمیکائیل ذبیحی در پایان نامه خود تحت عنوان 

بدین موضخخخوع  و فقه عامه رانیآثار وکالت بالعزل در حقوق اپرویز رضخخخایی در پایان نامه خود تحت عنوان 

 پرداخته اند.

در این مقاله ابتدا به ماهیت قرارداد وکالت و اقسخخخام آن و وجوه اشخخختراک وافتراق وکالت مدنی و وکالت در 

 ی خواهیم پرداخت.وکالت دعاو شرط سلب حق عزل دردعاوی و در نهایت به 

 

 

 

 

 

 

  ت دادگستری ماهیت قرارداد وکال -1

یکی ازعقود اذنی واستنابه ای شناخته شده است وکالت در فقه وقانون مدنی ایران ماهیتی نیابتی دارد وبه عنوان 

، وکالت را اسخختنابه درتصخخرف ع وکاملی درباب وکالت دارد سخخید محمد کاظم طباطبائی یزدی که مباحث جام

 ( 185 ،6،ج ه ق  1429 ،نسبت به امری از امور درحال حیات )موکل ووکیل ( دانسته است . ) طباطبائی یزدی 

حقوقدانان برجسخخته نیز ماهیت عقد وکالت را نیابت دانسخخته اند اعم از این که مورد نیابت نقل مالکیت عین یا 

اعمال اعم از اعمال تجاری یا غیر تجاری در مواردی که عمل قائم به شخص منافع مال باشد یا اعطای نیابت در

 ( 918، 1382 ،نیست .)لنگرودی 

این مقررات برای  تکالیف حاصخخل از ایجاد تعهدات و و دعاویوکالت  به نقر می رسخخد قوانین خاص ناظر بر

برخی  می نماید . تثبیت و را نیز دراین عمل حقوقی تقویت عقد وکالی دادگسخخختری وجه عهدی بودن ماهیت

سبب ایجاد و شود ازمعیار  انتقال و ازحقوقدانان با تعریف عقد عهدی به هر عمل حقوقی که  سقوط تعهد می 

تعریف وصیت عهدی درقانون مدنی استفاده کرده اند وعقودی را که موجب ایجاد تعهد می شوند درزمره عقود 

سته اند )کاتوزیان،عهدی د صل ازقرارداد ازای ( 34، 1387ان ستنابه وآثار عهدی حا صر اذن وا ن رو با ترکیب عنا

اختیارات موجب ایجاد تعهداتی برای وکیل وموکل می شخخود ، می توان اعطای وکالت دادگسخختری که عالوه بر

ستری را نوعی عقد خاص با ماهیت مرکب اذنی  ست که تفاوت آن ،عقد وکالت دادگ با عقد وکالت  عهدی دان

 برخی از نهادهای قانونی مانند کانون وکالی دادگسخخختری برایفاء واجرای صخخخحیح تعهدات ومدنی در نقارت 
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رشادی را برگزیده اند ) تکالیف حاصل ازاین نوع قراردادهاست که برخی ازحقوقدانان برای آن اصطالح عقود ا

تدالل که قرارداد وکالت دادگسخختری به اعتبار حرفه با این اسخخنیز ازنویسخخندگان  بعرخخی (  32، 1387کاتوزیان،

 آن حکمفرماسخخخت وکالت دادگسخخختری را سخخخوای نقامات خاص بر ودارد  وکالت درزمره حقوق عمومی قرار

برخی نیز قرارداد وکالت را ازجمله قراردادهای مشخخخمول ماده  و (196، 5ج،1382وکالت مدنی می دانند )مدنی 

 (103، 93، 1384،قهرمانیدنی دانسته اند )قانون م 10

 

 

 اقسام وکالت در دعاوی   -2

دادرسخخخی  متعدد اعم از قانون مدنی قانون آئین در قوانین هتبع مقررات موضخخخوعوکالت در دعاوی ومحاکم به 

ستقالل کانون وکالی دادگستری کیفری، قانون  مشتمل بروکالت قراردادی ، وکالت آئین دادرسی مدنی والیحه ا

 وکالت معاضدتی است .  و تسخیری 

اختیار موکل در مراجعه به هریح از وکالی دادگستری مجاز به تناسب  براساس اراده و :وکالت قراردادی -1-2

شکل قرارداد اعطای وکالت اگر چه  ووکیل صورت می پذیرد  موضوع وکالت با ایجاب وقبول از سوی موکل و

 دادگاه باشد، می تواند در قالب وکالت نامه رسمی در دفتر خانه یا به صورت شفاهی با ذکر در صورت مجلس 

منقش به آرم و نشان کانون وکال   وکالت نامه های مخصوص وکالی دادگستری لکن غالباً و بلکه لزوماً در قالب

متعلق و هیه می شخخود واخیرآ به صخخورت الکترونیکی درسخخامانه عدلیران )به صخخورت چاپی ت که توسخخک کانون

 ورت می پذیرد . ب به دادگستری ( بار گذاری وامراء می شود ، صمنتس

وکالت های معاضدتی بوسیله یکی ازارکان کانون وکال به نام اداره معاضدت بر ونقارت  وادارهیت یتمش -2-2

ی افرادی که تمکن مالی وعلم واطالعات کافی حقوقی برای دفاع یا کانون وکال صخخخورت می گیرد وبه تقاضخخخا

طرح دعاوی حقوقی راندارند با تشخیص اداره معاضدت کانون وکالی دادگستری حوزه ذیربک ، موجب ارجاع 

 .امر به وکیل معاضدتی می شود که ازحیث درجه وحوزه اشتغال دارای توانائی وصالحیت دفاع ازموکل باشد 

دربرخی ازدعاوی که حرور وکیل درجریان دادرسی الزامی و ت تسخیری مختص امور کیفری است وکال -3-2

درصالحیت دادگاه کیفری یح  1394قانون ائین دادرسی کیفری اصالحی  302است مانند دعاوی که وفق ماده 

ست و  رور وکیل نداردا سه رابدون ح شکیل جل چه متهم خود قانون مذکور چنان 348برابر ماده   دادگاه حق ت

شود ، تعیین  ضر ن سبت به معرفی وکیل انتخابی اقدام ننماید یا وکیل منتخب وی بدون عذر موجه دردادگاه حا ن

وکیل تسخخخیری برای وی الزامی اسخخت وچنانچه پس از تعیین وکیل تسخخخیری متهم خود وکیل تعیین نماید ، 

قانون آئین دادرسخخی  347مات نیز طبق ماده وکالت تسخخخیری منتفی خواهد بود .همچنین درسخخایر جرایم واتها

متهم می تواند درصخخورت عدم تمکن جهت انتخاب وکیل ، ازدادگاه کیفری تقاضخخای  1394کیفری اصخخالحی 

تعیین وکیل نماید . که دراین صورت دادگاه برای وی از بین وکالی حوزه قرائی مربوطه وکیل تعیین می نماید 

دید ، صخخراحتآ اعمال گر 1394الحات قانون آئین دادرسخخی کیفری درسخخال در اصخخ . هرچند این نوع وکالت که

 آن را درزمره وکالت انتخابی دانست . عنوان وکیل تسخیری را ئدارد .لکن نمی توان
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 وکالت در دعاوی وجوه اشتراک وافتراق وکالت مدنی و -3

صاتعالوه بر  ست  که همان عنوان 2ماهوی این  مخت سی  اذن ونیابت ا سا شرایک ا دو عمل حقوقی در ارکان و

شروط فرعی واختیارات شکیل عقد وبرخی  شترکاتی دارند و البته  صحت وت تفاوت های ضمن عقود مذکور م

 جلوه می دهد . شود که مرزهای اختالف را پررنگدیده می  دراین دونوع قراردادهم قابل مالحقه ای 

 وجوه تشابه   -1-3

ضی وکالت در  وکالت مدنی و ستند که به ترا ضائی ه سخیری ازجمله عقود ر ستثنای وکالت های ت دعاوی به ا

 قبول ساده ایجاد می شوند . به موجب ایجاب و طرفین و

مواردی  در اهلیت اعم از بلوغ وعقل موضوعیت دارند و مذکور قصد واراده و بدیهی است در هر دونوع قرارداد

مستلزم تصرف حقوقی دراموال باشد عنصر رشد نیز ضروری که نوع عمل حقوقی موضوع وکالت دادگستری 

ست ست دروکالت دادگستری همانند وکالت مدنی ، تفویض . ا یت وکالت به نمایندگی یا والیت، وصا بدیهی ا

ست ، وکالت د شرط حق توکیل به غیر ممکن ا ادگستری وقیمومیت وهمچنین درج برخی ازشروط فرعی نقیر 

یا عزل منحل ویا با انجام موضخخوع وکالت  افجنون واسخختع،  ایز اسخخت که با فوت همانند وکالت مدنی عقدی ج

ری می گردد  س  ومنق ستری  نحوه دخالت وکالی متعدد در حالت اجتماع دروکالت مدنی و. منف وکالت دادگ

شده باشد ، اجتماع وکال درا چنانچه شرط  یکسان است و  نجام فعل مورد وکالت ضرورت دارد وکالت منفرد ن

قانون آئین دادرسخخخی مدنی چنانچه وکالی متعدد حق و اختیار اقدام مسخخختقل و منفرد  44کما اینکه وفق ماده 

  نداشته باشند، دادگاه اظهارات یکی را بدون حرور یا الیحه دفاعیه دیگری نخواهد پذیرفت. 

  وجوه افتراق -2-3

برمی گردد  وکالت نامه که بخشخخخی از آن به نوع وشخخخکل  ئی داردوکالت مدنی با وکالت دردعاوی تفاوت ها

سند وکالت نامه ویا به  سمی درقالب  سناد ر ضمن عقد.وکالت مدنی دردفتر خانه ا شرط وکالت  پیش  موجب 

زعات درقالب فرم های مخصخخوص وکالت نامه وکالی دادگسخختری ابینی می شخخود .لکن وکالت در دعاوی ومن

سان صورت یک ست که معموآل به  ستری ا سوی کانون وکالی دادگ سب درجه وکیل )وکیل پایه یح  و از  به تنا

و وکیل مکلف به درج درجه خود در وکالت نامه وکال و کارآموزان قرار می گیردویا کار آموز ( دردسخخخترس 

به اقترای نیاز  قانون آئین دادرسی مدنی می بایست حسب مورد و 35اختیارات دادرسی موضوع ماده  است و

شخخاره به کلیت ماده مذکور یا گردد لذا ا لت نامه مخصخخوص وکالی دادگسخختری تصخخریحد اختیارات وکادرحدو

دروکالت نامه های مخصوص وکالی دادگستری کافی نیست ،  گانه اختیارات مقرر دراین ماده  14شماره های 

کفایت دارد هر چند  35ده نیست واشاره به اختیارات ما الزامی رعایت چنین آئینی ن دروکالت نامه های مدنیلک

دراین خصخوص آراء ونقریات مشخورتی حقوقی متفاوت ومتعارا از اداره حقوقی دادگسختری صخادر گردیده 

 است . 

ند شخخخامل انجام کلیه امور اداری ومالی واعمال حقوقی  موضخخخوع وکالت در وکالت نامه های مدنی می توا

های راجع به دعاوی منحصخخخر ومحدود به انجام  ومعامالت برای موکل باشخخخد لکن موضخخخوع وکالت دروکالت

درتمامی مراحل دادرسخخخی وعند اللزوم از دعوی له یا علیه موکل   اقدامات حقوقی اعم ازطرح دعوی یا دفاع
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احکام اسخخخت که  اعمال طرق فوق العاده شخخخکایت از اخذ محکوم به و مداخله وکیل در مرحله اجرای حکم و

هیات های حل اختالف مورد استفاده قرار  قرائی یا اداری وکمیسیون ها و حسب مورد درمراجع قرائی یا شبه

شرط سلب  سم از وکالت ، در سیار مهم این دو ق حق رجوع موکل یا حق عزل  می گیرد ازجمله تفاوت های ب

به ویژه درمواردی که اعطای وکالت  که دروکالت نامه های مدنی معمول ومرسخخخوم اسخخخت و وکیل می باشخخخد

گسخخخترده ای دارد  یا درمقام انتقال موقعیت قراردادی اسخخخت ، کاربرد رایج و ح عوا قراردادی ودرجایگاه ی

می تواند وکیل خود را عزل کند قانون مدنی اجازه داده اسخخخت که موکل هروقت بخواهد  679همچنان که ماده 

شده باشد . اعمال الزمی شرط عقد شرط وکالت ضمن عقد الزم باشد و یا عدم عزل وکیل ضمن این که  مگر

شرایک و صحت و اعتبار  این  ستری وقبول  شرطی دروکالت نامه های مخصوص وکالی دادگ روابک  در چنین 

و  نقر می رسخخد که در گفتار آتی مورد بحث وبررسخخی امر دفاع درمحاکم ثقیل به موکل در حقوقی بین وکیل و

سنجی ستری وقرار می گیرد . ازدیگر تفاوت های بارز وکالت د اعتبار ستری از  ادگ وکالت مدنی منع وکیل دادگ

ست .کما این که ماده  ست که در نوع خود ازجمله تخلفات انتقامی ا قانون وکالت این  84شرکت درمدعی به ا

اقدام را تخلف ومسخختوجب مجازات انتقامی دانسخخته اسخخت .لکن دروکالت مدنی تحصخخیل حق الوکاله ازثمن یا 

، وکیل می تواند حق با اعطای اختیاردرصخخخورت توافق طرفین  ت منعی ندارد وعوا معامله یا مال مورد وکال

صیل موکل ، اخذ  و بها یا عوا مال را از الوکاله خود سود منافع مورد تح سوی دیگریا  شت نماید .از   و بردا

ستری مکلف به رعایت وتبعیت از توکیل  صوب دادگ ست مگر این که قرارداد خصوصی بعرفه حق الوکاله م ا ا

صورت برابر ماده  شد که درهر صد حق  103موکل تنقیم نموده با ست پنج در ستقیم می بای قانون مالیات های م

از وکال  سهم صندوق حمایت وصورت علی الحساب به دولت  الوکاله دریافتی را درقالب الصاق تمبر مالیاتی به

به مراجع مذکور پرداخت نماید لکن ربع مبلغ تمبر مقرر  نسخخبت نصخخف و ترتیب به به کانون وکال را و سخخهم

ستری بررعایت مقررات قانونی و ست . کانون وکالی دادگ شریفاتی معمول نی  دروکالت مدنی چنین ترتیبات وت

 یا اقدامات برخی سخخوء اسخختفاده ها و جلوگیری از اخالق حرفه ای وحسخخن انجام تعهدات وکیل دادگسخختری و

با قانون و غایر  نامه تعرفه حق  م لهآئین  قارت دارد. الوکا ندارد و لکن دروکالت مدنی ن قارتی وجود   چنین ن

دراجرای  باشد موضوع وکالت نشده مرتکب جرم یا سوء استفاده ازحق یا عدول از اختیارات ومادامی که وکیل 

تعهد وکیل مدنی   .حق الوکاله خود محدودیتی ندارد و نحوه اسخختیفاء حقوق متعلق به موکل موضخخوع وکالت و

ست وغا سیله ا سم تعهد به و ست لکن تعهد وکیل دعاوی منحصرآ ازق سآ تعهد به  لبآ ازنوع تعهد به نتیجه ا سا ا

شود  اخذ نتیجه و سوب می  رمین نتیجه دعاوی تخلف انتقامی مح امکان تعلیق ومحدودیت دائم یا موقت . ت

 مدنی چنین محدودیت ها و وکالت لکن درع انتقامی کانون وکال وجود دارد وکالی دادگسخخختری ازطریق مراج

شدن دچار سطه جنون یا ممنوع المعامله  ست مگر این که وکیل به وا محدودیت  معذوریت وممنوعیت هائی نی

 شود . 

 

 شرط سلب حق عزل دروکالت دعاوی  -4

رای جایز بودن عقد می تواند وکیل خود  پیش ازاین گفتیم که درعقد وکالت موضوع قانون مدنی ، موکل به اقت

. وهمچنین ود ازعقد وکالت رجوع واسخختعفا کندوکیل نیز می تواند به اراده خ هرگاه که بخواهد عزل نماید و را

ضمن  و حقوقدانان و نقر فقها سوی موکل  سلب عزل وکیل از شرط  صوص امکان پیش بینی  قانون مدنی درخ
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وکالت  ج چنین شخخرطی درامکان در وکالت دادگسخختری اما اعمال این حق و در. عقد خارج الزم بازگو شخخد 

استنابه ای مانند وکالت ،جدی است .هرگاه وکالت دادگستری را براساس ماهیت اذنیمحل بحث وتردید  دعاوی

شرایک عقد و ست به قواعد  مدنی بدانیم وحاکمیت اراده طرفین را بر شروط مقرر دروکالت نامه بپذیریم می بای

صل ازعقد وکالت تن دهیم و شیم که ازاین حیث تفاوتی بین عقد وکالت مدنی وقائل به ا وآثار حا  قرارداد ن با

با احترام به اصخخل  زل اسخخت ، به اراده او ووکیل قابل ع اراده موکلن که به همچنا وکالت دادگسخختری نیسخخت و

سقاط این حق نیز ممکن وحاکمیت اراده  درنتیجه موکل می تواند حق عزل وکیل را ازخود  معمول خواهد بود ا

س ستری هم ازحیث  .اقک نمایدسلب و ستدالل که قرارداد وکالت دادگ لکن برخی ازحقوقدانان با اتکاء به این ا

هم ازحیث صخخالحیت ودرجه بندی دعاوی وهم ازجهت نوع وکالت که  شخخرایک عمومی واختصخخاصخخی وکیل و

سخیری و شین به وکالت ت سیم بندی پی مومی  وضوابک ع تابع نقممنقسم گردید ،  قراردادی  معاضدتی و درتق

ست و سلب حق عزل وکیل می تواند حقوق موکل را خاص قانونی ا سی در مراحل  ازاین رو که  مختلف دادر

راجع به  دانسخخخت ووکالت مدنی  ازباد جدا دراین مقوله  وکالت دادگسخخختری را معتفددند  تحت تاثیر قراردهد،

هرگاه چهره عهدی عقد وکالت دادگستری با  .شرط سلب حق عزل بین این دو قسم وکالت قائل به تفکیح شد

وکیل به دفاع ازحقوق موکل را تابع مقررات  تعهد نیابتی آن مقدم بداریم و ذنی ووکالت درمحاکم را بر وجه ا

رسخخالت وکیل جهت حفظ حقوق موکل درهمه مراحل دادرسخخی  و به وظیفه می تلقی کنیم وراجع به نقم عمو

شیم  شته با محدودیت درحق دفاع آزادانه و که محدودیت درحق عزل وکیل موجب ایجاد  به این مهم وتوجه دا

سی ستر شرط به و د ستری می گردد توجه کنیم، بدون قید و سلب حق عزل وکیل کیل دادگ نتیجتآ نمی توانیم 

ست و محدودیت رواعدالت و در  احقاق حق زیرا درقاموس  بپذیریم  دروکالت راجع به دعاوی را سا  نی چه ب

صخخورت گرفته باشخخد  موکل رغبت و رضخخا سخخلب حق عزل وکیل ولو این که درکمال آزادی اراده و که شخخرط

نائی و دیت موکل درعزل وکیل انتخابی و نتیجتا محرومیت از.موجب محدو،  تجربه و انتخاب وکیلی که توا

شرط سلب حق عزل وکیل از طرفی معموآل و عادتاً  رامر موضوع وکالت داشته باشد، گردد.تخصص بیشتری د

مورد اسخخختفاده قرار می گیرد که رابطه حقوقی وکیل وموکل مبتنی برانتقال دروکالت های مدنی درشخخخرایطی 

به طور کلی می توان ی به وکیل باشد و موقعیت قراردادی ، قصد انتقال مالکیت مال یا واگذاری حقوق وامتیازات

مورد نقر باشد ست که نفع وفایده مستقیم ومحرزی برای وکیل ناظر برمواردی دان این شرط را  کثرت استعمال

نیابت برای انجام امری اسخخخت درج این شخخخرط چندان  و لذا درموردی که قصخخخد طرفین مجرد اعطای اختیار

مجردآ حق ونفعی برای وکیل  موضوعیت وکاربردی ندارد .ازاین رو چون در وکالت راجع به دعاوی مستقیمآ و

ست و صور نی سلب حق عزل مبنای حقوقی منوط به اخذ نتیجه نخواهد بود فت حق الوکاله دریا مت شرط  درج 

به جهات ومسخختندات ذیل اسخختفاده ازچنین شخخرطی خالف نقم  وعرفی قابل توجیهی ندارد .ضخخمن این که بنا

عمومی ومغایر با حقوق موکل وحتی بالقوه واجد وصخخف تخلف انتقامی اسخخت .الزم به ذکر اسخخت شخخرط عدم 

مدنی  کشخخورهای غربی نقیر قانونقوانین وکالت  مدنی نیز درفقه محل اختالف اسخخت ودر وکیل حتی در عزل

باطل دانسخخخته اند )قاسخخخم زاده ذعمومی وحتی دروکالت های مدنی خالف نقم  یس اسخخخقاط حق عزل راسخخخو

 ( 117ص :1375

   منع شرکت درمدعی به  -4-1
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شاء شرط  و بنابر آنچه درخصوص من شد،   سلب حق عزل درمبنای درج  بلکه   غالبآ ووکالت های مدنی گفته 

به  امتیازات ، اموال و، اراده طرفین از انشخخاء عقد وکالت انتقال حقوق  مواردی که قصخخد و عمومآ این شخخرط در

مسخلم برای وکیل اسخت مورد اسختفاده قرارمی گیرد لذا هرگاه دروکالت نامه  طور کلی ایجاد یح حق مسختقر و

شرطی درج گردد و طرح وبه  راجعهای  رمین حق الوکاله لو دفاع ازدعاوی درمحاکم چنین  صد ت این که به ق

مدعی به  آتی وکیل در تصرف احتمالی و سلب حق عزل به منقور حق دخالت و و یا در مواردی کهوکیل باشد 

شد یا  سلب این حق از این جهت به نفع وکیل دروکالت نامه قید گردد که وکیل بتواند ازمال با به عبارت دیگر 

 قانون وکالت 34ماده مدعی به است . وکالت به نسبت مورد توافق برخوردار شود .مصداق شرکت در  موضوع 

ستقالل کانون 81قانون مذکور و ماده  نامهآئین  80اده و م  وکال انتقال موضوع دعوی به وکیل، آیین نامه الیحه ا

-وکالت )مجموعه قوانین دانسته استموجب مجازات انتقامی  وشرکت وکیل در مدعی به را ممنوع  دخالت و

(. حتی 171 ،135 وکالت تلقی شده است )کاتبی ، درحقوق فرنسه نیز این عمل خالف شان (150، 130 ،1388

فقها چون امانت داری وکیل و رعایت غبطه و مصخخخلحت موکل در  در وکالت های مدنی نیز به عقیده برخی از

شرط عدم عزل ست و درج  شرط ا شرط را  عقد وکالت  شد این  صلحت موکل با می تواند مغایر با منفعت و م

( هرچند بنقر میرسد این استدالل در وکالت های مدنی که حاکمیت 158، 1408، )عالمه حلی  جایز ندانسته اند

 کاک ندارد چندان قوی و قابل قبول نیست.اصطمومی ت و قواعد آمره و نقم عاراده با مقررا

باید توجه داشت که شرکت در مدعی به با استیفا حقوق قانونی وکیل) حق الوکاله مقرر( از محکوم به متفاوت  

شت حق الوکاله از محکوم به  صول محکوم به و بردا ست. لذا چنانچه وکیل در وکالتنامه خود حق و اختیار و ا

 .باشد این عمل واجد وصف تخلف نخواهد بود نقدی را داشته

 مصانعه در قرارداد وکالت دادگستری منع -4-2

صانعه در فرهنگ نا سازی عغالبا در م مه هام ست. به عنوان یح نای مدارا و گاه به معنی ظاهر شده ا ستعمال  ا

قانون وکالت  39ماده  و غیرواقعی است به نحوی که اصطالح حقوقی اما ناظر به فعل و عمل ساختگی، صوری 

 ، تکرار گردیده  1334آئین نامه الیحه اسخخختقالل کانون وکال مصخخخوب  81ماده  1در بند   که  1315مصخخخوب 

صانعه را  سم خود تعریف کرده و به م سوی وکیل در ظاهر به نام دیگری و در باطن به ا قبول و انتقال دعوی از 

یل آثار آن را عالوه بر عدم پذیرش دعوی موجب مجازات انتقامی وکیل دادگستری دانسته است. لذا چنانچه وک

تصخخنعاً و به منقور سخخهیم شخخدن در مدعی به با انتقال تمام یا بخشخخی از مال مورد دعوی به خود که به نوعی 

ستحاله موقعیت وی از وکیل به اصیل در دعوی می شود از  ستفاده کند موجب ا  عالوه، شرط سلب حق عزل ا

تلقی می شخود.  تخلف انتقامی،  تدادگاه پذیرفته نیسخت عمل مذکور در صخورت اثبابر آنکه چنین دعوائی در 

 ، و نویسخخخندگان نیز گفته اند چنانچه مدلول وکالت بالعزل در وکالت راجع به دعاوی برخی از پژوهشخخخگران

سو شرط تخلف مح شد درج این  ضوع وکالت با شارکت وکیل در مو سالمیم شی  اال صاری،  ،ب می گردد.) ان

 .( 130 :1389عرفانی،

 توسک وکیل دادگستریمنع اخذ وجه التزام  -4-3

قانون وکالت مصوب  34و ماده  1334آئین نامه الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  80ماده  4بند 

دریافت هر وجه یا مال یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از موکل عالوه بر حق الوکاله را تحت هر اسم  1315
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ع اعالم کرده اسخخت.از کلیت حکم آمره مقرر در این مواد می توان و عنوان ولو به عنوان وجه التزام و تعهد ممنو

مذکور دانسخخت. هر شخخرط محدود کننده و دربردارنده التزام موکل ازجمله سخخلب حق عزل را مشخخمول مقررات 

ستبرخی از حقوقدانان  سقاط حق عزل برای د سلب و ا شرط  ست درج  سایر عقیده دارند ممکن ا یابی وکیل به 

لذا حتی اگر قصد از درج شرط سلب حق عزل در  در هر حال جهت ترمین تعهد موکل است اغراا باشد که

وکالت نامه دادگسخختری دسخختیابی به اهداف دیگری باشخخد که از آن تلقی ترخخمین و الزام موکل به انجام امری یا 

 (246، 1394،ی)کاشخخانتعهدی تلقی گردد با قواعد آمره و مقررات وکالت دادگسخختری مغایرت و منافات دارد . 

تحدیدی شرط مذکور خالف  نفس وصف سلب حق عزل ،  از غرا و هدف از درج شرطدرهرحال صرفنقر 

 وکالت دادگستری است. قواعد و نقامات راجع به 

 آئین دادرسی مدنی قانون  مغایرت عدم عزل با مقررات آمره  -4-4

از وصخخف  یح قانون شخخکلیقانونگذار با وضخخع مقررات باب وکالت در قانون آئین دادرسخخی مدنی که به عنوان 

آمریت برخوردار اسخخت مکرراً حق عزل وکیل را پیش بینی نموده و در مقررات مذکور هیچ اشخخاره ای به امکان 

بر چگونگی عزل وکیل در حق عزل و یا چگونگی شخخرط سخخلب حق عزل نگردیده اسخخت. لذا تاکید قانونگذار 

شرط سلب حق عزل در وکالت راجع به  مقررات آمره مذکور و عدم سکوت درخصوص امکان وجود یا وقوع 

ست سکوت در مقام بیان ا چون که وقتی در مواد  (10، 1393نقام الملکی، دزاده،محمو) دعاوی، خود جلوه گر 

سی مدنی حق عزل 38و  37 صراحتاً  قانون آئین دادر شده لذاوکیل  صوص  قانونگذار سکوت پیش بینی  درخ

به معنای عدم امکان درج چنین شرطی است. از به اقترای اصل عدم امکان یا عدم امکان شرط سلب این حق 

طرفی یکی از تفاوت های عمده و قابل توجه وکالت مدنی با وکالت در دعاوی این است که اختیارات وکیل در 

و اتر اسناد رسمی تنقیم می شود جز در مواردی که روح حاکم بر قانون وکالت وکالت نامه های مدنی که در دف

 واجد، را برای وکیل درنقر گرفته  رعایت مصخخخلحت و غبطه و امانت داری قانون مدنی تکالیفی نقیر عمومات

ای وی کالت راجع به دعاوی اعطای اختیار به وکیل قهراً تکالیفی را برتکلیفی نیسخخخت. لکن دروو جنبه آمره 

سرپیچی از این تکالیف  ست و  سبولیت انتقامی و مدنیایجاد می کند که ورای جنبه تخییری ا برای  می تواند م

ا وکیل دربر داشخخخته باشخخخد. برای مثال هرگاه وکیل حق و اختیار تجدیدنقرخواهی یا فرجام خواهی در دعوی ر

شته باشد ولو اینکه شخصاً قائ مکلف  یا فرجام خواهی نسبت به حکم باشد ل به عدم تاثیر تجدیدنقرخواهیدا

 یاعطا قانونی تسلیم نماید. عدرخواست تجدیدنقرخواهی یا فرجام خواهی خود را به مرجاست در موعد مقرر 

اختیار ادعای جعل نسخخبت به مسخختندات به وکیل موجد این تکلیف اسخخت که موکل را از عواقب قانونی طرح 

گذاشته چنین دعوایی) در صورت عدم اثبات( آگاه سازد.در مورد دعوی اعسار نیز همین تکلیف به عهده وکیل 

د مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی است. استفاده به موقع از ادله و اسناد موکل و رعایت مهلت ها و مواعشده 

و اسخخختفاده از امتیازات قانونی مقرر در این قانون به نفع موکل ) مانند امتیازات جلسخخخه اول دادرسخخخی( ازجمله 

تکالیف وکیل دادگسخختری اسخخت که این تکالیف و تعهدات قانونی و قراردادی در وکالت نامه های مدنی دیده 

تکلیفی مذکور از صنف وکالت مدنی دانست و ستری را بدون توجه به وجوه نمی شود و نمی توان وکالت دادگ

قانون  در مقرراتباب وکالت دادگسخختری دراز این رو باتوجه به قواعد آمره شخخرط عدم عزل را در آن پذیرفت. 

ت شخخرط اسخخقاط حق عزل و بلکه می بایسخخت قایل به عدم قابلی می توانو قوانین خاص آئین دادرسخخی مدنی 

 (.27 ، 1391) یوسف زاده ،  -(23  ، 1385)شمس ، بود.
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 طواری و عوارا قانونی -4-5

رای موضوع وکالت که همانا دفاع ا ز موکل در دعاوی له و در حوزه وکالت راجع به دعاوی و محاکمات به اقت

و عالوه بر جهات عمومی وکالت ) فوت و جنون( عوامل دیگری نقیر محرومیت موقت، تعلیق علیه اوسخخخت، 

ست ( ت وکیل در مراحل باالترمانع دخال)تنزل درجه  شد در  ممکن ا موقتاً مانع ادامه وکالت وکیل در دعوی با

شرط عدم عزل اسخت  شرایطی تکلیف موکل و وکالت نامه هایی که حاوی  صورت حدوث چنین عوارا و 

مانع عزل وکیل و ، یت شرط چیست؟ بدیهی است چنانچه قائل به اعتبار چنین شرطی باشیم التزام موکل به رعا

ست قرارداد وکالت را تا زم ان رفع هریح از موانع مذکور حفظ انتخاب وکیل دیگیر خواهد بود و موکل ناچار ا

اضخخرار موکل و ترخخییع حقوق وی خواهد بود و با توجه به تماید و این وضخخعیت بالقوه و بلکه بالفعل موجب 

نونی و قراردادی وی دفاع از حقوق و نفس تکلیف و وظیفه قا نکه طبع دخالت وکیل در دعاوی و محاکماتای

خواهد  در چنین شرایطی نقض غرا  و منع حق عزل وکیل موکل است التزام موکل به پایبندی به عقد وکالت

 بود.

شرط حق عزل وکیل را دراین گونه وکالت نامه  ریات خاص وکالت دردعاوی نمی توانبنابراین با توجه به مقت

سبب مغایرت آن با قواعد آمره ونقم عمومی  فت وها پذیر شرطی به  ست وبرچنین  دادگاها  اثر واعتباری بار نی

 بی اثر تلقی کنند . باطل ونامشروع ،  قانون مدنی این گونه شروط را233 ماده  3می توانند مستند به بند 

ستفاده های برخ سوء ا شت این محدودیت می تواند موجب  سود جو وهرچند باید درنقر دا صت  ی ازافراد  فر

صادقانه و صول ن مدافعات و طلب ازخدمات  شرف ح ستری گردد .به نحوی که در تیجه به اقدامات وکیل دادگ

افق ،مبادرت به عزل پرداخت حق الوکاله مورد توخودداری از  انجام تعهدات مالی و ازنفع موکل، به منقور فرار

شود ، مع  ستفاده ها وکیل  سوء ا شرط عدم عزل نیست بلکه می توان با درج الوصف راه پیشگیری ازاین گونه 

شخخد تا به حقوق قانونی وکیل نیز  انهترفند های عهد شخخکن شخخروط مناسخخب دروکالت نامه مانع چنین اقدامات و

 سخخب ومنصخخفانه به تناسخخب زحمات وخدمات واقدامات خود از حق الوکاله متنا لطمه وخدشخخه ای وارد نیاید و

 . برخوردارگردد

                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

5944 

   
   

ت
ما

اک
مح

ی و
عاو

ه د
ع ب

اج
ت ر

کال
  و

در
ل 

کی
ل و

عز
ق 

 ح
ب

سل
ط 

شر
ی 

نج
رس

تبا
اع

 

 
 نتیجه گیری  

قرار داد وکالت دادگستری از این حیث که قرار داد وکالت  ی وماهوی نسبی بین عقد وکالت مدنی ومبنائ تفاوت

توجه به این که وکالت  ت وبرخورداری از جنبه اذنی دارای ماهیت عهدی وتکلیفی نیز هس دادگستری عالوه بر

ن موضوعه ازجمله قانون آئین دادرسی مدنی درقوانی ودادگستری یح حرفه تخصصی تابع نقامات خاص است 

 آن درخصخخوص چگونگی توافق و کانون وکالی دادگسخختری وآئین نامهاسخختقالل  بویژه قانون وکالت وقانون و

شبون  شروط قراردادی وکیل و رعایت حقوق موکلین قواعد آمره ویژه ای  حرفه ای وموکل ازحیث پایبندی به 

حتی اخذ وجه التزام ها و  قراردادی خارج از حدود حق الوکاله و وضخخخع شخخخده به نحوی که مبادالت مالی و

ازاین حیث که درج شرط عدم عزل می تواند  روابک بین وکیل وموکل ممنوع تلقی گردیده است و در ترمینات

را درمعرا تخدیش و ترخخییع حقوق مردم  داشخخته باشخخد که شخخبون حرفه وکالت و به دنبالتالی فاسخخدهائی 

سلب حق عزل وکیل درقراردهد،   شرط  سد  وکالت های راجع به دعاوی به جهت مغایرت با  لذا به نقر می ر

 فاقد اثر واعتبار قانون مدنی و 232ماده  3بند  در نقم عمومی از جمله شخخخروط نا مشخخخروع مقرر وقواعد آمره 

  .قانونی است
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