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 (۱۵۹الی  ۱۳۵)صفحات  مقالٔه پژوهشی
 ۱۳۹8 پاییز، ۱07، شمارۀ 8۳دورۀ 

 بالعزل وکالت یبرا ینیگزیجا فروش حق انتقال قرارداد

 یموسو دمحمدصادقیس، عبادپور فیلط

 دهیچک

 وکالت که است یوکالت رانیا یمدن قانون و عهیش یفقها اغلب نظر از بالعزل  وکالت و است استنابه وکالت
 رواج بالعزل  وکالت امروزه  .باشد شده شرط یالزم عقد ضمن در جهینت شرط صورتهب او عزل  عدم ای ل یوک 

 را بالعزل  وکالت ریاخهای دهه یمعامالت عرف و است افتهی کنندگانمعامله انیم در شی خو اقتیل از فراتر
 سند یامضا و شی خو حقوق از یحق ای مال یبها اخذ با( موکل ) شخص آن یط که است شناخته یعقد

 ییادعا ،حق ای مال آن بر تواندنمی گرید و گذاردمی (ل یوک ) ی گرید اریاخت در تماما   را  حق ای مال آن ،وکالت
 رییتغ را  وکالت تیماه ،جهینت ای فعل  نحوبه الزم عقد ضمن عزل  عدم ای وکالت شرط لکن باشد؛ داشته
 موکل  ،یشرط  نیچن وجود  با.  گرددنمی  زالی ال ی اثر  به  استنابه  و  اذن  از  وکالت تیماه  قلب  موجب  و دهدنمی
 نیطرف احد جنون و فوت به آن انحالل مانند ،زیجا عقد گرید احکام در و کند عزل  را  ل یوک  تواندنمی فقط
 وکالت راداتیا نو ینگاه با است درصدد یلیتحلیفیتوص  روش به حاضر ۀمقال. داشت نخواهد ی تأثیر

 انتقال  قرارداد»  یشنهادیپ  قالب  .کند  ارائهآن    ینی گزیجا  یبرا  دیجد  ییالگو  و  اندهینما  شیپ از  شیب  را   بالعزل
 عنوانبه فروش« حق» .باشد داشته هم را  جنون و فوت با ییآزماتن تیصالح تواندمی که است فروش« حق

 نیا بر تمرکز متن در. گردد ابتین و اذن نیجانش تا داراست را  الزمهای تیقابل تیمالک حق اجزاء از یکی
 نیب در ییهایکاست اگر تا برسد اثبات به موجود یقانونهای تیظرف  نظرگرفتن در با تیقابل نیا که است بوده

 .گردد مرتفع مقنن دخالت با ،باشد
فروش حق ،انتقال ،ل یوک  ،فروش حق ،بالعزل  وکالت، وکالت واژگان کلیدی:

 
  یسندۀ مسئول( مربی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی  latif.ebadpoor@yahoo.com                    اردبیل )نو

  دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید مطهری                       mousavi4535@gmail.com 
۶۱39/ 2۱/۱2تاریخ پذیرش:  -  ۶۱39/ ۱۶/۰۴تاریخ دریافت:   
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 مقدمه
 زیجا عقد نیا. کندمی خود بینا ی امر انجام یبرا  را  گرید طرف ن،یطرف از یکی که است یعقد وکالت

 و سفه یموارد در و جنون و فوت به وکالت. ندیبگشارا  آن گره  توانندیم ل یوک  و موکل  از کی هر و است
 وکالت است شده سبب ناقله عقود راه سر بر دهیعد موانع. شودمی ساقط یهست از زین گرید اسباب نیچند

 موکل  آن  موجببه  که  شود شناخته  یعقد  عنوانبه  هاآن  عرف   در  و  شده  دور  خود  یاصل  مفهوم   از  مردم  دید  در
 لیوک اریاخت در تماما   را  حق ای مال آن وکالت، سند یامضا و شتنی خو حقوق از یحق ای مال یبها اخذ با

 نیطرف  نفس  داالن  از  ثبوتا    که  ردیگمی  قراری  گرید  عقد  مقامقائم  وکالت،  سان  نیبد  (.یوکالتۀ  معامل)  گذاردمی
 . است کرده گذر وکالت

 یشروط اندراج  با کنندمی یسع هاآن ،ستین ریضم در پنهان موجود آنۀ برازند یتیعارۀ جام نیا چون
 نقشش بلکه تا بخشند یداریپا و استحکام آن به( عزل عدم شرط ای وکالت شرط) جهینت ای فعل  شرط نحوبه
 شروط  است ممکن ،گشته شهره  بالعزل« وکالت» به جماعت نیب که وکالت نوع  نیا .کند فاءیا یدرست به را 
 عدم شرط ای موکل  خود یسو از وکالت ۀ بالمباشر انجام عدم چون یشروط. باشد دربرداشته هم را  ی گرید

 .شد گفته که شودمی دهینام یاسم همان به همواره  حال نیا با ؛ناظر و لیوک و نیام ضم
. نکند خم قامت زین آن اصحاب جنون و فوت با یحت بالعزل  وکالت که است نیا بر سوداگران انتظار

 نه را ها نامهوکالت  نیا از یبرخ تا داشته آن بر زین را  دادرسان و آمده غالب هم خواص تیذهن بر مردم یتلق
 حال نیا با. کنند بار آن بر ل یوک  ای موکل  مرگ از بعد لزوم  اثر و کنند فیتوص عیب به تعهد ای عیب بلکه وکالت

ۀ معامل از یپوشچشم و یمیتنظ یصور بالعزل های وکالت به نسبت یحقوق ۀجامع تجاهل اوقات ترشیب
 عییتض خوشدست را  اشخاص از یبرخ حقوق ،یواقعۀ معامل بر شدهوانمود عقد   احکام ل یتحم و یپنهان
ب  یجد خطر با را  یمعامالت روابط تیامن و کندمی  آنکه  بدون هم گذارقانون انیم نیا در. سازدمی روهرو

گاه ی ریپذتأثیر نیا از ،دی برآ یشیاندچاره  درصدد   ۀ معامل اصطالح  از نیقوان یبرخ در و نمانده مصون ناخودآ
 بخواهد  اینکه  بدون  ؛است  نموده  اعالم  یقطع  اسناد  با  برابر  را  اسناد  نوع   نیا  میتنظۀ  نی هز  و  کرده  استفاده  یوکالت

 .کند اعطاء بدان را  یقطعۀ معامل کی اعتبار
 نی گزیجا بتواند که یقالب و اندهینما شیپ از شیب را  بالعزل وکالت یتیکفایب میآن درصدد مقاله نیا در

 شاهد گرید تا میدار عرضه باشد معامالت نیطرف یواقعهای اراده ل یتسج در بالعزل  وکالت بر یمناسب
 دیبا مقصود به لین یبرا  .است کرده جادیا کشور ییقضا نظام در بالعزل  وکالت که مینباش ییهاینابسامان

 .شودمی  وکالت  تیماه  قلب  موجب  عزل   عدم  شرط  ای آ  که  افتیدر و  شناخت  را   آن  یمقتضا  و  وکالت  تیماه
 یگزند جنون و فوت و شود ل یتسج یدرست به معامالت نیطرفهای اراده تا دیشی اند دیبا ی ریتدب چه ،نه اگر

 ؟نباشد آن بر
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 وکالت فیتعر. ۱
 ،یثان دیشه ؛7۴۱ :۱۱۴۱ ،اول دیشه) است «تصرف در استنابه» وکالت که است نیا فقها مشهور نظر

 ؛3۴7: ۱392/27 ،ینجف ؛ ۵: ۱۴۱۴ ،یحلعالمه ؛۱۵۱ :۱۴۰8 ،یحلمحقق  ؛237: ۱۴2۵/۱
 ( 3: ۱۴۰۵/22 ،یبحران ؛۱۵8: ۱۴22/۶ ،یزدییطباطبائ
 مسلط  وکالت  اندگفته  و  شمرده  اذن  نه  و  استنابه  نه  را   آن  زین  یبرخ.  شماردمی  اذن  ینوع  را   وکالت  زین  ینراق
 است  نموده  یمعرف  ی گرید  به  امر  ضی تفو  را   آن  حمزه   ابن  .(2۰7  :۱۴22  ،ینراق)  یتصرف  بر  است  ریغ  ساختن

 یه» :که کرده انیب و بوده سوهم و موافق حمزه ابن با زینمرحوم امام  و( 282 :۱۴۰8 ،یطوس حمزهابن)
: ۱۴۰8/2  ،ینیخم)  «حالها  له  هیال  االمور  من  امر  ةیتمش  ارجاع  او  اته،یح  حال  له  عمل یل  ریالغ  یال  امر  ضی تفو
 :کرد میتقس توانمی دسته چهار به وکالت فیتعر در را  هیامام یفقهاهای دگاهید مجموع  در. (39

 ؛فقهاست نیب مشهور که تصرف در ابتین یاعطا الف(
 ؛ تصرف در اذن یاعطا ب(
 ؛تصرف در سلطنت یاعطا ج(
 .ی گرید به امر ضی تفو د(

 طرف  نیطرف  از  یکی  آن  موجببه  که  است  یعقد  وکالت»:  است  نموده  مقرر  رانیا  یمدن  قانون  ۶۵۶  مادۀ
 مشهور قول و یقانون فیتعر نی ا قراردادن مبنا با اندانحقوق «.دینمایم خود بینا ی امر انجام یبرا  را  گرید

 یمعن  نیا  به  ؛است«  استنابه»  وکالت،  ۀزیمم  صفت  که  اندکرده  انیب و اندداده  ارائه  آن  از  یمشابه  فیتعار  فقها
 . باشد او نام به دیبا بلکه موکل  حساب به تنهانه دیبا دهد انجام آنچه هر و است موکل  مقامقائم ل یوک  که

 وکالت  عقد یمقتضا .۱-۱
 ؛28: 2۱/تایب ،یعاملینیحس) است اذن عقد میمستق اثر ست،هاآن  از یکی وکالت که یاذن عقود در
 به وابسته ،تعهد و کیتمل مانند، یحقوق آثار ریسا برخالف ذنا (.۱۰8۱: ۱۴2۴/۱۱ ،بورنو آل  یصدق محمد

 حق ،ینید و ینیع حق تحقق و قرارداد انعقاد از پس یعهد و یکیتمل عقود در که حیتوض  نیا به .است اراده
 در اختالل هرگونه جهت نیهم به. ستین عقد نیطرف ۀاراد به محتاج  آن یبقا و ونددیپمی هیالمنتقل  ییدارا  به

. تراودمی  اراده  از  مستمرا    و  جیتدربه که  است  یاثر  اذن  آنکه  حال  ؛گذاردنمی مزبور  حق بر ی تأثیر  اصوال    اراده
 موجود  اراده دو نیا که یزمان تا و است اذن موجد مأذون و دهندهاذن  ۀاراد دو توافق یاذن عقد در گرید انیب به
های اراده با اشرابطه یاذن عقود یحقوق اثر نیبنابرا. شودمی یناش هاآن از جیتدربه اذن ،هستند سالم و

 .(7۵-7۶ :۱393 ،یشهباز) شودنمی قطع آنۀ سازند

  وکالت جواز ای لزوم .۱-2
؛ ۱۵۱:  ۱۴۰8/2  ،یحلمحقق)  بدانند  زیجاعقد    را   وکالت  هیامام  یفقها  است  شده  سبب  وکالت  بودنیاذن

 :2/تایب ،یطوس خیش ؛289 :2۱/تایب ،یعاملینیحس ؛۱۶ :2/تایب ،یثان دیشه ؛۱۴۱ :۱۴۱۱/۱ ،اول دیشه



 ۱۳۹8پاییز  / ۱07مارۀ / ش 8۳دورۀ  /                                                

 

۱۳8 

: ۱۴۰8/2  ،ینیخم  ؛۱27:  ۱۴2۶  ،یروانیا  ؛2۶9  :۱۴۱7  ،یحلب  زهره   ابن  ؛۴۱7:  ۱۴۱۰/۱  ،یحلعالمه  ؛2۶7
 اتفاق نظر دارند وکالت عقد بودنزیجا در هیامام یفقها مانند زین سنت اهل  ۀچهارگان مذاهب یتمام .(۴۵

 یمدن  قانون  ۶83  و  ۶82  و  ۶79  و  ۶78  مواد  از  مستفاد.  (۴۱۱۴:  ۵/تای ب  ،یلیالزح  ؛۴۵2:  ۱۴22  ،رهیهبابن)
 عقد نیا .بود زیجا یعقد وکالت هم باز ،نبودند همشده اشاره  مواد  اگر . است زیجا وکالت که است نیا زین

 نیطرف  از  کی  هرۀ  خواست  به  که است  یعیطب  پس. شودمی  بسته  طرف   دو  تیشخص  بر  هیتک  و  اعتماد  یمبنا  بر
 و است یاذن عقد کی وکالت گرید  یسو از(. ۱9۶ :۱3۶۴،انیکاتوز) شود منحل  حجرشان و فوت ای

 . است آن یفنا به ای اذن یبقا به بسته ستشین و هست و است خورده گره  آن زلف به سرنوشتش
 توانمی   را   هاسبب  نیا  شود؛  منحل   چند  یاسباب  به  عقد  نیا  کند کهمی   جابیا  آن  بودنیاذن  و  وکالت   جواز

 لیوک  یاستعفا و موکل  عزل . یوجه دو اسباب و ی قهر اسباب ،یاراد اسباب :کرد یبنددسته گروه  سه در
 وکالت انحالل ی قهر اسباب سفه و جنون و فوت .ندیگشاب توانندرا می  وکالت ۀ گر که اندی ارادهای سبب
 بودنشرط در حال نیا با. است وکالت بطالن موجب رانیا حقوق و اسالم فقه در ل یوک  و موکل  فوت. است
 ستندین قائل  ل یوک  علم یبرا  ینقش انیشافع و انیحنف. دارد وجود نظر اختالف موکل  فوت از ل یوک  علم

 یبرخ  ؛دارند  متفاوت  نظر  دو  انیحنبل  و  انیمالک  .(2۰۴  :۱3۱3  ،یالحنفی لمی الز  ؛3۶:  ۱۴۰۶/۶  ،یالکاسان)
 ،39۶ :3/تایب ،یالمالکیالدسوق ؛8۶: ۱۴2۵/۴۱ ،رشدابن) دانندنمی یبعض و دانندمی شرط  را  لیوک  علم

 (.89: ۱388/۵ ،یالمقدس
 مرگ   عروه   صاحب  دگاهید  از .  است  وکالت  بطالن  موجب  ل یوک  ای موکل   فوت   هیامام  یفقها  مشهور  نظر  از
 که است نیا امر تینها ندی گومی ،نشوندمواجه  رادیا با اینکه یبرا  کنیل ؛ستین وکالت بطالن موجب موکل 

 یمدن قانون در. (۱9۱: ۱۴23/۶ ،یزدییطباطبائ) گرددمی تیوص عنوان در داخل  ،مرگ از بعد به نسبت
گاه و است وکالت بطالن موجب ل یوک  ای موکل  مرگ رانیا  ۶8۰و ۶78 مواد) ستین آن تأثیر شرط نیطرف یآ
  .(یمدن قانون 9۵۴ و

 موجب یادوار ای باشد یاطباق را  جنون یبرخ: است متفاوت نظرات وکالت بر جنون تأثیر خصوص در
 و سالمت حالت در تواندمی موکل  که معتقدند یبعض .(3۶2: ۱392/27 ،ینجف) دانندمی وکالت بطالن
 ،یزدییطباطبائ)  .، باشدگردد  هوش یب  و  وانهید  که  یزمان  در  او  امورات  یمتصد  که  کند  ل یوک  را   یگرید  افاقه،

 رانیا  حقوق  در  .دانندمی  اشکال  محل  را  یوانگید  شدنبرطرف  از  بعد  وکالت  بطالن  یبرخ  و(  ۱92:  ۱۴22/۶
 از .(رانیا یمدن قانون ۶78 ادۀم) است وکالت بطالن موجب شرط و دیق بدون زین ل یوک ای موکل  جنون

 موجب را  یاطباق جنون فقط هیمالک و حنابله و هیحنف و مطلق طورهب را  جنون هیشافع سنت، اهل  مذاهب
  .(۱82-۱83: ۱۴2۴/3 ،ی ری الجز) دانندمی  وکالت بطالن
 رشد که یموارد در البته ؛کندمی باطل  را  وکالت ،موکل  بر سفاهت عروض  هیامام یفقها غالب نظر از
 (.3۶3: ۱392/27 ،ینجف ؛3۶2: ۱۴۱8/2 ،یحل عالمه) است معتبر
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 ،موکل   سفه    صورت  در  وکالت  بطالن یمقتض  نه انصاف  ،نبود  اجماع  اگر  که  اندگفته  یبرخ  نظر  نیا  رد  در
  ،یزدی یطباطبائ) نبود وکالت دیتجد به یازین حجر زوال با و بود ل یوک تصرف نفوذ عدم موجب بلکه

 عقودۀ  هم  در  تواندمی  او  هاآن   نظر  از.  دانندنمی  هیسف  وکالت  مانع  را   سفاهت  فقها  از  یبعض  (.۱93  :۱۴23/۶
: ۱392/2۶ ،ینجف ؛39۶ :۱۴۱۰/۱ ،یحل هعالم ؛۱9۵ :2تا/بی ،یثان دیشه) شود لیوک  یرمالیغ و یمال
 است وکالت انیپاۀ نقط جهینت در و تیاهل از لیوک  ای موکل خروج  موجب اربعه مذاهب اتفاق به سفه(. ۵8

  .(۴۱۱7: ۵/تایب ،یلیالزح)
 یبرا  و دهد انجام خود یقانون ۀ ندینما دخالت بدون را  اعمال از یبرخ تواندمی هیسف رانیا حقوق در

 مانع»  ای ل«یتوک   از  مانع حجر  که   یامور»  در  وکالت  بطالن  موجب  را   سفه  رانیا  یمدن  قانون  ۶8۱  مادۀ  ،نیهم
 .است ندانسته ،ستین هاآن در اقدام« از

 ،یحلعالمه)  انددانسته  وکالت  انحالل  یقهر  اسبابۀ  زمر  در  را   وکالت  متعلق  تلف  خمسه  مذاهب  یفقها 
-۴۱۱9:  ۵/تایب  ،یلیالزح  ،3۱۰:  2۱/تایب  ،یعاملینیحس  ؛۵۵۶:  ۱۴۱2/9  ،یلیاردبمقدس  ؛3۶۴:  ۱۴۱8/2
 ،یلیالزح) اندآورده یدووجه اسبابۀ جمل از زین را  آن با ناسازگار اعمال و وکالت متعلق انجام و( ۴۱۱8

 . دارد صراحت باره  نیا در زین یمدن قانون ۶83ۀ ماد (.۵۰: ۱۴۱۴/۱9 ،یالسرخس ؛۴۱۱۶ :۵/تایب

 بالعزل وکالت فیتعر .2 
 وکالت  الف(:  است  شده  آن  متعرض صورت   دو  به یمدن  قانون  ۶79ۀ  ماد  که  است  یوکالت  بالعزل   وکالت

 شود شرط یالزم عقد ضمن وکیل  عزل  عدم ب( ؛باشد شده شرط یالزم عقد ضمن ل،یوک 
 وکالت که باشد فعل  شرط ای جهینت شرط صورتهب اینکه از اعم  ؛(383۵: ۱38۱/۵ ،یلنگرودی جعفر)

 هیامام یفقهاۀ قاطب. (3839-38۴۰ :۱38۱/۵ ،یلنگرودی جعفر) اندنهاده نام هم الزم وکالت و یشرط
آن  و دانسته زیجا گرید الزم عقد ای رهن عقد ضمن در جهینت شرط  صورتهب هم آن و را  وکالت شرط  اندراج 
 .(۴28: ۱۴۱۰/2 ،یحل؛ 3۶: ۴/تایب ،یثان دیشه) اندکرده یمعرف بالعزل  را  وکالت

 بالعزل وکالت اثر .2-۱
 شرط . شودمی حاصل  ی امر انجام یبرا  اذن از و ستین شیب یااستنابه وکالت دیگرد انیب نچهآبنا به  

 نیا بالعزل وکالت اثر تنها بلکه ؛سازدنمی دگرگون را  آن تیماه عزل  عدم شرط ای الزم عقد ضمن وکالت
 دیبا کار نیا یبرا  که ستین وکالت از گرید فیتوص مانع این امر. کند عزل را لیوک  تواندنمی موکل که است
 و دارد نگه را  ثمن تا دهد فروش وکالت ی گرید به ملک صاحب هرگاه. کرد نیطرف نیب مقرر شروط به رجوع 

 حق بر حیتصر اگر یول  ؛بود خواهد وکالت یانعقاد عقد صورت نیا در ،بپردازد ی گرید ای خود به را  او ونید
 وکالت  خیتار  به  را   ل یوک  و  او  نیب  مقرر  ثمن  که  کند  اقرار  موکل   و  کند  ثمن  وصول حق  با  انتقال  و فروش بر  لیوک 

 که ستین یدیترد لکن. بود خواهد یرجاآن بر عیب عقد آثار و است عیب اتفاق نیا ،است کرده قبض نقدا  
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 نیطرف  یانعقاد  عقد  بهرا    مناسب  یقانون  وصف  تواندمی  که  اوست  و  است  پرونده  یقاض  کار  نیا  صالح  مرجع
ب ) کند اعطاء  .(۴۰-۴2: ۱998 ،ایطو

  بالعزل وکالت یناکارآمد لیدل . 2-2
 منحل نیطرف از یکی سفه ای جنون و فوت با پس ؛است شده نهاده استنابهۀ یپا بر وکالت یحقوق تیماه

  کشور  حقوق مسلمات از امر نیا و است نیهم تیخاص را  استنابه را یز باشد؛ بوده بالعزل  آنکه ولو شودمی
 خود دارد حق موکل  بالعزل  وکالت در. (3۵2: ۱388 ،یلنگرودی جعفر) است یاسالم حقوق تبعبه و ما
 قانون  ۶83ۀ  ماده  کچرا   ؛(2۶2:  ۱39۱  ،یلنگرودی جعفر  ؛3۵۱  :۱38۵  ،زادهقاسم)  کند  اقدام  وکالت  مورد  در

 عزل عدم شرط  نیهمچن و فعل  ای جهینت شرط صورتهب وکالت قراردادن و است داده او به را  حق نیا یمدن
 وکالت، انحالل اسبابۀ هم که ستین تکرار به یازین. بود نخواهد مؤثر مزبور حق در الزم عقد ضمن لیوک 

 موکل که است نیا اثرش تنها الزم عقد ضمن عزل  عدم ای وکالت شرط  و برندمی نیب از زین را  بالعزل  وکالت
 . کند عزل  وکالت از را  لیوک تواندنمی

 کرد   یتلق  یاهداف  به  لین  در بالعزل   وکالت  یناکارآمد  حساب  به  دیبا  زین را   بالعزل   وکالت  بودنیادوگونه
 عقد ای دوگونه عقد بارز قیمصاد از دیبا را  بالعزل  وکالت. است شده ابداع آن یبرا  وکالت نوع  نیا که

  .است اختالف و خصومت دیتول  منابع از یکی بلکه ست؛ین ازیامت یدوگونگ. کرد یتلق وانمودشده
 ولو یشخص هر به و شرط و دیق هر به و ییبها هر به او ملک که دهدمی وکالت ی گرید به یشخص یوقت

 ۀ بالمباشر  انجام  و  عزل   حق  که  شودمی  هم  شرط  و  کند  وصول  شی خو  نفع  به  زین  را   ثمن  و  بفروشد  خود  نفس  به
 اندازدمی  دیترد  به  را   دادرس  کرد،  نتواند  هم  ناظر  و  لیوک   و  نیام  ضم  و  ندارد  را   آن  با  یمناف  عمل   ای  وکالت  مورد

 عیتشر حکمت ؟گرید یعقد ا ی است وکالت ؟ستیچ است کرده گذر هاآن ۀ اراد و نفس داالن از آنچه که
 . است  مردمان  از  حرج  دفع  و  حاجت  سد  و  مصلحت  تیرعا  بلکه  ردیگ  ناقل   عقود  یجا  که  است  آن  نه  وکالت
 ییاعطا  اریاخت  و  نامهوکالت  متن  به  توجه  از  ۱۰/3/۵8-22/۵ۀ  شمارۀ  دادنام  در  کشورعالی    وانید  نکهاچن

رأی   و کرده  یتلق  عیب  به  تعهد  را   وکالت  یو  تصرف  به  نیزم  دادن  و  خود  مطالبات  با ثمن  تهاتر  به  راجع  لیوک  به
 کرد  نقض ،بود شده صادر موکل  فوت به وکالت انحالل بر یمبن یبدو دادگاهرأی  تأیید در که را  استان دادگاه

 (.۱23- ۱2۴ :۱37۶/۵ ان،یکاتوز) نمود ارجاع گریدۀ شعب به را  یدگ یرس دیتجد و
های اراده  ل یتسجهای  قالب   انیم  در  آن  یکارآمد  حساب  به  دینبا  را   سوداگران  نزد  در  بالعزل   وکالت  وع یش

 تا کندمی فیتوص عیبۀ وعد حداقل یا  عیب به تعهد ای عیب را  یانامهوکالت  ،یدادرس که آنگاه .کرد یتلق هاآن 
ل  خود، فیتوص نیا با سازد مصون نیطرف فوت  گزند از را  آن  بالعزل  ولو وکالت که است تیواقع نیا مسجِّ
 .است همگان تصور در که ستین یآن

 وکالت بودنعیب بر احتجاج  که گرفت سراغ توانمی زین دنظریتجد و یعمومهای دادگاه از یمتعدد یآرا 
 93۰997223۵۰۰۱8۴ۀ شماررأی  در تهران استان دنظریتجد دادگاه 3۵ ۀشعب جمله از اند؛نموده بالعزل 

 ،یکنون یزمان تیموقع در» اینکه بر یمبن زده همربوط یبدو دادگاه استدالل بر تأیید مهر ۱9/3/۱393 مورخ 
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 ۀمنزل به را  ل یوک  به تیمالک اسناد ل ی تحو و بالعزل  وکالت میتنظ افراد، معامالت و جامعه بر حاکم عرف
 از ییآرا  و نهاده فراتر هم نیا از را پا دنظریتجدهای دادگاه از یبعض «.دینمامی یتلق وکالت مورد انتقال
 شده یتلق عیب پالک، ضی تعو وکالت  صرف مشابه یاستدالل با هاآن در که اندکرده تأیید را  یبدوهای دادگاه
 و تهران استان دنظریتجد دادگاه ۱7 ۀشعب ۱۰/۱39۱/ ۱9-9۱۰997۰22۱7۰۱۵23های شماره  آراء) است

 که داشت نظر در دیبا (.تهران استان دنظریتجد دادگاه 8 ۀشعب92۰997۰22۰8۰۱۵99-۱9/۱۱/۱392
 به مسبوق نامهوکالت اینکه مگر گردد فیتوص گرید یتیماه ییقضا مراجع یسو از تواندنمی یوکالت چیه

 و مدارک میتسل ای موکل به لیوک  جانب از یمبلغ پرداخت چون یانهیقر به مقرونیا  عیب یعاد قرارداد انعقاد
 عیب عقد عنوانبه پالک ضی تعو صرف وکالت یتلق حال نیا با .باشد موکل  به آن خود ای وکالت متعلق اسناد

 وکالت نوع  نیاچراکه  ؛دینمامی ناصواب ،باشد همراه ل یوک به خودرو اسناد و مدارک ل ی تحو با اینکه ولو
 انتقال خود رانندگی و راهنمایی قانون 29 مادۀ طبق پالک ضی تعو امر. ستین یانهیقر نوع  چیه به مستظهر

 محسوب  انتقال خاص، قرائن ای نهیقر وجود با بتواند پالک ضی تعو انجام یبرا  وکالت تا شودنمی محسوب
 لیوک  به خودرو مدارک و اسناد میتسل مقدمه نیا انجامۀ الزم و است انتقال ۀمقدم ،پالک ضی تعو. شود

 یااستنابه ،نباشد مناسبۀ نیقر چند ای کی به مقرون اگر را بالعزل وکالت یحتها دادگاه اینکه کما ؛است
 .(تهران استان دنظریتجد دادگاه ۵۰ ۀشعب 9۱۰997۰۰۰۱۰۰۱373ۀ شمار یرأ ) کنندنمی یتلق شیب

 مشکل ییقضا مرجع در عیب به وکالت فیتوص که است نیا شد ادآوری دیبا انیم نیا در که یانکته
 استناد به دیبا ،نیطرف  مقصود نادرست لیتسج سبب به او رسدمی نظر به .کندنمی شهیر از را نفعیذ

 در آنچه حکم لیتحص با و کند دادگاه میتقد عیب سند میتنظ به الزام دادخواست ،فیتوص حکم و نامهوکالت 
 و نامهوکالت کمک به را  ثبوتۀ مرحل ییقضا مرجعچراکه  ؛سازد مسجل  رسما   ،است شده واقع نفس افق

 با دیبا گرید یاقدام در ناچار و ستین بسنده را یبعد انتقاالت احراز، نیا وکند احراز می آن به مقرون قرائن
  .دید تدارک را  اثبات ۀلیوس محکمه دخالت
 انجام  تواندمی  موکل  که  شد  غافل   زین  ناظر  ضم و  نیام  ضم ل،یوک   ضم  چون  یاقدامات  از  دینبا  انیم  نیا  در

 باب  در شارع  و گذار قانون حیتصر مورد گرچه که یاقدامات. گردد ل یوک  یسو از وکالت یاجرا  مانع تا دهد
 تواننمی موکل  کار بر یرادیا و بوده هیتوج  قابل  باالجتماع وکالت نهاد کمک به یوانگه است نبوده وکالت

 گرفته آن از را  خود تیمشروع بالعزل وکالت که یمدن قانون ۶79ۀ ماد که است یحال در نیا. ساخت وارد
 شده اعالم ه،اراد به آن یوابستگ و اذن یذات تیخصوص با ناسازگار آن حکم و ستین انتقاد از مصون ،است
 یبعض است شده باعث وکالت جمله از و یاذن عقود یساختار یژگ ی و نیهم .(82: ۱38۴ ،یشهباز) است

 ،یرازیشمکارم ؛۵۶۶: ۱37۱ ،یاراک) دهند نظر لیوک  عزل عدم شرط  بودناثریب به خود یفتوا  در بزرگان از
  وکالت   عقد  در  مزبور  شرط  یمعنا  اگر  که  اندگفته  ل یوک  عزل   عدم  شرط  هیتوج   در  نیهم  یبرا   .(2۱۴:  ۱۴27/2

 قطعا   شرط نیا  باشد،  یباق  خود  سمت  در  همچنان  نبودنمأذون  و  مخالفت  صورت  در یحت  لیوک   که  باشد  نیا
 عیمب بر ی مشتر تیمالک عدم شرط  یعیب عقد در که ییجا مانند ؛است وکالت عقد ذات یمقتضا خالف
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ۀ جینت باشد،( جهینت شرط چه و فعل  شرط صورتهب چه) عزل  بدون بودنل یوک  فقط شرط مفاد اگر اما .شود
  خود  اذن از موکل  دنیبازنگرد شرط نیا یمعنا چون. باشد باطل  تا ندارد وکالت ذات یمقتضا با یمنافات آن

  .(28 :۱382-۱38۴ ،یمصطفوسعادت) اذن بدون وکالت نه است

  یشیاندچاره ضرورت .2-۳
 تاب ن،یقوان که ییجا تا و دهد قرار ازهاین خدمت در را  منطق دیبا دانحقوق. است ازینۀ دیزائ حقوق

« عدالت یراستا در» ریپذانعطاف یاگونهبه را  هاآن یول  نکاهد قواعد حرمت از کند، ییگشاگره  دارد ریتفس
 ریاس زین دانانحقوق و برندارد گام ازین یپاپابه گذارقانون  چنانچه .(2۰8: ۱37۶/۵ ،انیکاتوز)  برد کار به

 معضالت و کند اریاخت ازین رفع یبرا  یراه بد بسا چه و رودمی خود ره  عامه عرف ،باشند موجود وضع
 یعاد وکالت با یتفاوت چندان را  آن که یحال در بالعزل  وکالت رواج . گردد موجب جامعه در را  یادهیعد

 .است وضع نیهم محصول ستین
 معلول یذات تیخاص آنکه بدون ؛اندرفته علت رییتغ یپ در ،دهند نشان یراه اندخواسته که هم آنان

 شی خوۀ گفت در خود ،دانستنمی شرط  اذن یبقا در را  لیوک  تیاهل یبقا آنکه .دهند قرار مدنظر را ( اذن)
 ،یزدییطباطبائ) رد یگمی خود به تیوصا عنوان مرگ از پس یبرا  وکالت تینها گفت که بود مردد قدرآن 

 و فوت به که است نیا استنابه تیخاص اینکه به اذعان با گرید آن .( 2۱2: ۱3۶۴ ،انیکاتوز ؛۱2۵: ۱/تایب
 دهند  صلح  قالب  در  را   اریاخت  دیبا  نشود  نیچن خواهندمی  نیطرف   اگر  که  دی گومی  ،رودمی  نیب  از  سفه  و  جنون

 .(23۵ :۱388 ،یلنگرودی جعفر)
 تا نامدمی یراذنیغ وکالت ،باشد داشته را  ی گرید وکالت تا دهدمی  یپول  یکی که را  یوکالت هم یبرخ

 و کندمی عوض تیماه وکالت حرفشان نیا با نندیبمی یوقت زین نانیا یول ؛فتدین کارگر آن در جنون و فوت
 معاوضه  متعارف،  وکالت  برخالف  نجایا:  ندی گومی  ،دی آمی   در  است  مطرح   وکالت  عنوانبه  آنچه  از  ریغ  یزیچ

 و اینیمعصوم) اندنشده قسم نیا متعرض  چون داد؛ نسبت هانیفق مشهور به را  آن بودنباطل  تواننمی و بوده
 . (۱۶8: ۱389 ،گرانید

 در دیبا .(7: ۱38۰ ،مقدمی باقر) اندنموده شنهادیپ را یمدن قانون ۱۰ مادۀ بر یمبتن وکالت هم یبرخ
 را  آن ی ریاکس چیه و داد نخواهد رییتغ را  آن تیماه قرارداد شکل  ندارد، را  بقا یستگیشا اذن اگر داشت نظر

 موضوع  اگر ؛بود خواهند یستین و زوال معرض  در زین مستمر الزم عقود یحت. ساخت نخواهد ریناپذزوال
 شود  تلف  بعضا    ای  کال    مستأجره  نیع  چون  که  است  اجاره   عقد  مدعا  مدرک.  باشد  نداشته  را   بقا یستگیشا  هاآن 
 .شودمی منفسخ شدهتلف مقدار به نسبت تلف زمان از

  اذنجای به حق .2-4 
.  ستین  کارساز  انیم  نیا  در  هم  قرارداد شکل  و  ندارد  بقا  تیصالح و  است  اراده  به وابسته  اذن  که  شد  گفته

 باشد داشته ییدارا  یمنف و مثبت اقالم انیم در قرار تیصالح که شود اعطا  یاگونهبه اریاخت که است آن چاره 
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 ،شود پاره مرگ  سبب به صاحبش با ارتباطش ریزنج اگر که است ییدارا  نیا ؛رسد وراث به ماترک جزء  تا
 قانون 777ۀ ماد اساس بر ورثه به وکالت انتقال از یوقت نیهم یبرا . گردد ختهی آو گردنش بر گرید ی ریزنج
  . (2۱2:  ۱3۶۴  ،انیکاتوز)  کرد  یتلق  حق«  جادیا»  دیبا  را   یاسلطه  نیچن  ندی گومی  ،شودمی  رانده  سخن  یمدن

  .(2۶8 :۱3۶8 ،یامام) انددانسته مرتهن« یبرا  فروش در تیوال جعل » را  آن هم یرخب
 لیتبد زین تعهد و حق به را  آن تواندمی آورد،می وجودهب ل یوک  یبرا  را  تصرف در اذن که یااراده همان

 ابتین  جنون  و  فوت اینکه  علت. نرود نیب  از  هم  حجر  و  فوت   با  که  کند  مقرر  چنان  را   لیوک  اریاخت  ،یعنی  ؛کند
 مستقل  اتشانیح  و  شعور  از  کامل   طورهب  وکالت اندنخواسته  خود  آنان  که  است  نیا  برد،می  نیب  از  را   شدهدجایا

ۀ اراد و یعرف یمعن نیهم بر یمدن قانون ۶78ۀ ماد. است نیهم عرف در زین وکالت و ابتین یمعن. بماند
 حقیا    سازد  دی جاو  یفراموش   برابر  در  را   اذن  تواندمی  که  هاراد  همان  ،یول .  است  استوار  وکالت  نیطرف  مفروض

 نرود نیب از زین جنون و فوت با که آورد وجودهب چنان را  ابتین تواندمی رد،یبگ نیطرف از را  استعفا و عزل 
 (. ۴9: ۱37۴/۱ ان،یکاتوز)

 فروش  اذنجای به فروش حق. 2-۵
 حقوق از یکی عنوانبه« فروش حق» ،شود« ابتین» و« اذن» نیجانش تواندمی که یحق رسدمی نظر به

 شود  انجام  سبب  نیکدام  به  انتقال  نیا  اینکه  در شود  احراز  آن  انتقال  تیقابل  چنانچه  که  است  تیمالک  از  یناش
ب  یچنانآن مشکل  با  اخص یمعنا به حق فروش، حق ،اوال   که هست لحتماا نیا را یز ؛بود مینخواه روهرو

 است زیجا که طور همان یعنی ؛هستند خود موضوعات مختص که باشد یاهیشرع احکام از بلکه نباشد
 شده جعل او یبرا  که شودنمی محسوب او یبرا  یحق جواز نیا و بخورد مباح  یغذا و اشامدیب آب انسان
ۀ محدود  در  و  شودمی  شمرده  یالهۀ  خمس احکام  از  یکی  که  است  یشرع ۀ  اباح  از  ی گرید  عبارت  بلکه  است،

 روایناز.  بخرد خواهدمی  چه  هر  و  فروشدب را   خود  ملک  است  زیجا او  بر طور  نیهم  ندارد،  قرار  عبد  سلطنت
 قابل صورت نیا در که باشد است یشرع  احکامۀ مقول  از که فروش جواز یمعنا به فروش حق است محتمل 

 نیمع مال فروش حق که شود رفتهیپذ اگر ا  یثان د.بو خواهد برون عبد سلطنتۀ محدود از و نبوده انتقال و نقل 
 باشد انتقالرقابل یغ حقوق قیمصاد  از مزبور حق که هست لحتماا نیا باز احکام نه است حقوق ل یقب از
 .(۵9: ۱382 ،یقممنؤم)

 اسباب  از  یکهیچ  به  نیمع مال  فروش  حق  انتقال  یبرا   یراه  ل،حتماا  دو  نیا  از  کی  هر  تحقق  صورت  در
 تیماه  است  الزم  میباش  فروش  حق  انتقال  یبرا   مناسب  یسببدنبال  به  آنکه  از  شیپ  نیبنابرا   .بود  نخواهد  یقانون
 که است یشرع  احکام ۀمقول  از ای اخص یمعنا به است یحق فروش  حق ای آ که میکن نیمع را  فروش  حق
  رد؟یگ قرار انتقال و نقل مورد تواندنمی
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 فروش  حق انتقال جواز یمبان .۳
 بحث و توجه مورد خاص طورهب و ندارد سابقه فقه در« فروش اریاخت» ای« فروش حق» ۀمعامل گرچه

 صحت بر و گرفت استخدام به را حقوق منابع نتوان که ستین یمعن بدان نیا یول است، نگرفته قرار فقها
 مطالب یحقوق  نیدکتر یحاو متون و یفقه ،یقانون متون از اعم یحقوق متون انیم در. راند حکم آن معامله
ب متقن   میکن در به« فروش اریاخت» تن از تیُحکمۀ جام تا دهند جرأت ما به توانندمی که شودمی افتی یخو

 . میینما تنش بر« تیحق» لباس و

 یقانون متون .۳-۱
 و داده حقیت ۀصبغ فروش اختیار به گذارقانون که گرفت سراغ را  موادی توانمی قانونی متون الی البه در

 این  در  استنادپذیر  و  مقصوددرصریح  که  قانونی  مواد  این  از  برخی  .است  شمرده  جایز  را  آن  اسقاط  با  واگذاری
 .گیرد می قرار اشاره  مورد ادامه در ،هستند گفتار

 معامله اریاخت قرارداد جواز .۳-۱-۱
 قرارداد از یفیتعر گرچه ۱38۴ مصوب رانیا یاسالم یجمهور بهادار اوراق بازار قانون کی مادۀ ۱۱ بند

  در  عمل  در و است کرده یمعرف یمال ۀمشتق یابزارها از یکی عنوانهب را  قرارداد نیا ،نکرده معامله اریاخت
  .ردیپذمی صورت آن قالب در نیطرف توافق بهادار اوراق بورس یبازارها
 آن سبب به که اریاخت ۀفروشند و داریخر انیم است یقرارداد : »اندگفته معامله اریاخت قرارداد فیتعر در

 نیمع متیق با را مشخص ییدارا  فروش  ای دیخر( به التزام نه و) حق فروشنده، به یوجه پرداخت با داریخر
 اریاخت دار  یخر. دارد عوض  واست  معوض قراردادها، گرید مانند زین قرارداد نیا.« آوردمی دست به ندهی آ در
 ای دیخر حق زین اریاخت ۀفروشند و است معامله اریاخت متیق واقع در که کندمی پرداخت یوجه فروشنده به

 . (۱۰3- ۱۰۴: ۱38۶گران،ید و زادهنیحس) کندیم اعطا داریخر به نیمع متیق با را  یمشخص ییدارا  فروش
 یبازارها یحت و هیاول  بازار در خصوصهب معامله اریاخت قرارداد با شنهادیپ مورد فروش  حق انتقال گرچه

 فروش  حق ای دیخر تقدم حق جادیا شتریب معامله اریاخت قرارداد و دارند هم با یاساسهای تفاوت هی ثانو
 متیق به مدت انیپا ای ینییتع مدت طول  در ینیمع ی کاال کندمی محق را او که حق داریخر یبرا  کاالست

 خواهد انجام بعدا   که یامعامله  در و بفروشد او به نیمع متیق به ای دینما یداریخر اریاختۀ فروشند از نیمع
 یندگ ینما به بتواند یکی اینکه بدون ؛بود خواهند اریاخت دار  یخر و اریاختۀ فروشند خود   معامله نیطرف ،شد

 موضوع  مال که دهدمی را  حق نیا رندهیگانتقال به ما نظردم فروش حق انتقال آنکه حال. کند عمل  ی گرید از
 نیبنابرا .  باشد  داشته  یدخالت  معامله  در  اصالتا    مال  مالک  آنکه  بدون  ؛کند  منتقل   گرید  شخص  ای  خود  به  را   حق
 دا یپ تیمال فروش اریاخت دو، هر در که است نیا در فروش حق انتقال قرارداد با اریاخت قرارداد اشتراکۀ نقط
 بالعزل  وکالت  قالب  به  اریاخت  قرارداد  هیتوج   در  یبرخ  اگرچه.  شودمی  گرفته  نظر  در  عوض   آن  قبال  در  و  کندمی
 .(۱78: ۱389 ،نگرا ید و اینیمعصوم) اندشده متوسل  هم
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 ۱۳76مصوب   مستأجر و جرؤم روابط قانون در کردناجاره  حق تیمال .۳-۱-2
 به جرؤم تعهدۀ یسا در آن موجببه که است یحکم یحاو مستأجر و جرؤم روابط قانون 8 و 7 مادۀ

. شودمی  جادیا  نمودن  اجاره   در  تقدم  حق  مستأجر  یبرا   کسب،  محل   مستأجر  به  صرفا    مستأجره  نیع  دادناجاره 
  ی مبلغ آن یواگذار ای اسقاط قبال در است داده اجازه  مستأجر به و نهاده یسرقفل را  حق نیا نام گذارقانون

 . ردیبگ یسرقفل عنوانبه
 جادیا  مستأجر  یبرا   مکرر  کردناجاره   حق هم، بهااجاره   شیافزا   بدون  دادناجاره   به جرؤم  تعهد  مقابل  در 

 .  واگذارد ریغ به را  آن یمبلغ افتیدر بایا  ردیبگ جرؤم از یمبلغ آن اسقاط یبرا  تواندمی یو که شودمی
 متعارف ۀ  االجارمال  به  کردناجاره   حق  متعارف،  یبها  اجاره   با  دادناجاره   به جرؤم  تعهد  برابر در  نیهمچن

 . دارد افتیدر یسرقفل عنوانبه یمبلغ تواندمی  آن یواگذار ای اسقاط یبرا  که شودمی جادیا مستأجر یبرا 
 حکم ییجا در آنچه .است کیبار اریبس حکم و حق نیب مرز که است نیا انگریب یقانون احکام نیا

 ودیق  اگر  نمودناجاره   حق  که  ژه ی وهب .کند  دایپ تیمال  و شده  یتلق  حق تواندمی  دگر  یجا  در  شودمی  محسوب
 نیمع  مال  فروش  حق  بودننحکم  در  آنکه  حال  ؛بود  خواهد  احکامۀ  مقول   از  ،باشد  نداشته  را   گذارقانون نظردم

  .است نشده دیترد ،است افتهی نیمع مال به تعلق که رو آن از

 یفقه متون .۳-2
ۀ ترجم واقع در مواد نیا. ستین یفقهۀ نیشیپیب ۱37۶مصوب  جرأمست و جرؤم روابط قانون 8 و 7 مواد

  .(۶۱۵: ۱۴۰8/2 ،ینیخم) است ینیخم امامۀ لیرالوسیتحر کتاب یسرقفل مسائل  از 7 و ۶ ۀمسئل
 است یامر زین وراثش به او فوت  صورت در مرتهن یبرا  مقرر فروش  حق انتقال در جواهر صاحب انیب

 او وراث به را  مرهونه نیع فروش در مرتهن وکالت انتقال اینکه از بعد شانیا. بماند دور نظرها از دینبا که
 هو هیعل فالشرط: »کندمی یمعرف فروش حق ،شناسدمی وارثش و مرتهن یبرا  راهن آنچه ،داندمی یمعنیب

 وکالت  شرط  است  ممکن  اینکه  ذکر  از  پس  شانیا  البته...«  وارثه  و  المرتهن  یإل  بالنسبه  حیصح  هو  و  عنه،  عیالب
 ترقیدق نظر و یاول  دهدمی قرار فروش حق مرتهن یبرا  راهن که را  اول نظر ،باشد شده مستقل  طورهب وارث
  .(۱۶8: ۱39۴/2۵ ،ینجف) کندمی اعالم

 اندانحقوق اتینظر .۳-۳
  فروش حق یر یپذانتقال. ۳-۳-۱

 قانون 777 مادۀ شرح هب که یوکالت مورد در را  وکالت احکام عیجم آنکه از بعد یلنگرودی جعفر دکتر
 ،ثالث یشخصیا  اشورثه ای باشد مرتهن لیوک  خواه داند،می یجار شودمی واقع رهن عقد ضمن یمدن

 حق»  را   مرتهن  راهن،  است  ممکن»  :که  داردمی  انیب  ،شناسدمی  رفتهنیب  از  سفه  و  جنون  ،فوت  به  آن را   نیبنابرا 
 معادل  ای  بردارد  شی خو  طلب  و فروخته  را   نهیره   موعدش  در  نید  نکردن  تأدیه  صورت  در  که  دهد«  نهیره   فروش
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 ؛ابدی تحقق  استنابه«»  قلمرواز    خارج  در  هدف  نیا  که  باشد  نیا  مقصودشان  و  کند  تملک  نهیره   نیع  از  طلب
 ( 79-8۱: ۱388 ،یلنگرود یجعفر) برد« نیب از نتواند را  مذکور حق سفه، و جنون و فوت صورت نیا در

  فروش حق یر یپذاسقاط . ۳-۳-2
یسندگان  حق و اسقاط و سلبرقابل یغ ۀدست دو به را  یمدن حق یاجرا  و یمدن یجزئ حقوق ،یکی از نو

 ای فروش  حق از یفایاست حق ای گذاردنرهن حق و فروش حقاست و  کرده میتقس ریپذاسقاط و یشدنسلب 
 اریاخت در آن اسقاط ای ابقاء که داندمی ملک به وابسته و اخص یمعن به حق کی را  نیمع مال گذاردنرهن

 هنوز نیمع مال که روازآن را  مشخصۀ دیمزا در شرکت ای نیمع مال دنیخر حق اما ؛دارد قرار مال مالک
 (. ۱۴3-۱۴۴: ۱3۶9 ،یدیشه) کندمی یمعرف اسقاطرقابل یغ و احکامۀ مقول  از ،ستین او حق متعلق

 یمعنا به حقوقۀ زمر در نیمع مال فروش حق ،باشد احکامۀ مقول  از اگر یکل طورهب فروش حق نیبنابرا 
 .است یشدناسقاط نیهم یبرا  و است خاص

 تیمالک حق اجزاء از کی هر تیمال. ۳-۳-۳
 هرگونه  تا  دهدمی  اریاخت  مالک  به  و  شودمی  برقرار  مال  و  شخص  نیب  که  است  یاعتبارۀ  رابط  کی  تیمالک

 مانع نتواند یکس که ینحوبه ؛کند استفاده آن منافع عیجم از و دیبنما مال آن در مقررات حدود در را  یتصرف
 حق الف(: شودمی حق نوع  سه شامل  تیمالک حق. شود مانع آن در تصرف از را  گرانید بتواند او و شود او

 ،یداکانیعباس)  (آن انتقالیا  مال تلف از اعم) تیمالک از اخراج  حق ج( ؛استثمار حقب(  ؛استعمال
۱38۵ :7۶-77) . 

 است  یموارد  در  استعمالش  شتریب  استثمار  حق  و  است  ملک  از  استفاده  و  ی ریکارگ به  اریاخت  استعمال  حق
 نیا را مالک ،اخراج  حق موجببه و گردد مندبهره  آنۀ ثمر از تواندمی مال صاحب و است یاثمره  را مال که

 کند تلف ای منتقل ،دهدمی صیتشخ یضرور و مصلحت که یاگونه هر به شی خو مملوک که است حق
  .(۱۰3: ۱۴۰۶ ،دامادمحقق)

 دارد ریغ به یواگذار حق منتفع ای مستأجر که شودمی دیق انتفاع حق قرارداد ای اجاره  عقد ضمن در یوقت
 به زین را  انتفاع حق و منفعت یواگذار حق انتفاع، حق و منفعت یواگذار انضمام به مالک و جرؤم واقع در
 خواهد یمورد از ارزشمندتر ،شود واگذار یحق نیچن با که یانتفاع حق و منفعت قطعا   و کندمی منتقل او

 ،است«  اموال  از  استفاده  حق»  همان   که  هم  انتفاع  حق  و  منفعت  اینکه  کما.  باشد  دهیگرد  سلب  حق  نیا  که  بود
 مال  تواندمی  مالک  که  حق  نیا نیهمچن  .کندمی  واگذار  یگرید  به خود  مال  از  استثمارش  حق  اعتبار  به  مالک

 میتقس  در  که  است(  تیمالک  حق  از  یفرع   یحق)  تیمالک  از  اخراج   حق  آثار  از  ،نهد  قهیوث  ینید  قبال  در  را   خود
 . ردیگمی قرار یتبع ینیع یمال حقوقۀ جرگ  در یرمالیغ و یمال به حقوق
ۀ جینت  دی مؤ  که  افتی  دست  توانمی  یمطالب  به  بورس  سازمان  یفقه  یتخصصۀ  تیکم  مذاکرات  مشروح   در

 کسهیچ  که  داردمی  مقرر  9۵9ۀ ماد  در  یمدن  قانون: »...  ستین  وجه  از  یخال  آن  از  یبخش  ذکر  که  است  فوق
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 مفهوم  و کند سلب خود از را  یمدن حقوق از یقسمت ای تمام یاجرا  حق ای تمتع حق یکل طوربه تواندنمی
 را فروش  حق واقع در و دارد وجود یمالک که ییجا نیبنابرا . تواندمی یجزئ طوره ب که است نیا آن مخالف

 یحقوق  اراتیاخت یاجزا  از یکی ن،یا که شودمی لیتحل طور نیا یحقوق نظر از دهدمی قرار معامله مورد
 افتیدر  مقابل   در  و  دارد  ازاء  مابه  که  کندمی  کیتفک  آن  از  را  ندهی آ  در عیب  حق.  است  خودش  ملکیما  به  نسبت

 (۱39: ۱392 گران،ید و یکشتکار از نقل ) «.کندمی واگذار ی گرید به را  نیا ازاءمابه

   استثمار حق کیتمل امکان. ۳-۳-4
 تیمالک  از  اخراج  حق  کنار  در  که  زین  آن  کیتمل  و  تیمالک  حق  یاجزا   ریسا  از  استثمار  حق  ۀی تجز  امکان

 حق از یناش حقوق ۀی تجز جواز بر ی گرید لیدل تواندمی که است تیمالک حق از منشعب حقوق از یکی
 کیتمل ه،اجار اینکه یبرا  یحقوق مؤلف کی. باشد فروش حق و تیمالک از اخراج حق انتقال و تیمالک

 یکشبهره   بر  مستأجر  طیتسل  اجاره،  عقد  از  یناش  یاعتبار  موجود  است  معتقد  ،نشود  محسوب   باطل و معدوم 
 از شانیا منظور البته صد و( 28-29: ۱39۴،یلنگرودی جعفر) است اجاره  مدت طول  در مستأجره نیع از

 یجزئ و تیمالک حق از برخاسته حقوق از که است استثمار حق کیتمل همانا ،یکشبهره  بر مستأجر طیتسل
 یواگذار  بلکه  ست،ین  منافع  کی تمل  ان،یاعۀ  اجار: » دی گومی  گرید  یفیتأل  در  کهانچن  .شودمی   یتلق  حق  نیا  از

 ( 238: ۱378 ،یلنگرودی جعفر) «.نیمع عوض برابر در است یگرید به نیع منافع از مالک فاءیاست حق
 ۴۶۶ۀ ماد نبود صورت در و سازدمی مرتفع را  اجاره  عقد فیتعر بر وارد راداتیا مؤلف نیا هیتوج  گرچه

 درانون مدنی ق ۴۶۶ۀ ماد که یصراحت با ل یتحل نیا یول  بود یحقوق ذوق با سازگار و نیمت ی نظر یمدن قانون
 حق انتقال از مانع انون مدنیق ۴۶۶ ۀماد اگرچه ؛دارد آشکار تعارض  ،دارد اجاره  شناختنمنفعت ک  یتمل

 .دانست باطل  دینبا را  یعقد چنان و باشد تواندنمی دیگرد که یلیتحل بر بنا استثمار

  یسرقفل انتقال جواز. ۳-۳-۵
 با شأنهم است یحق که شد متوسل  هم یسرقفل انتقال جواز به توانمی فروش حق انتقال زی تجو یبرا 

 که یسرقفل همانند ؛شودمی فرض  آن ۀاجار ای فروش لحاظبه ن،یع خود در یحق حصول گاه اندگفته .آن
 نیع خود آن متعلق که تفاوت نیا با است، عیب بلکه و عقد ینوع خود نیا. فروشدمی ی گرید به را  آن مالک،

های مصداق  از  یکی  آن  نقل   که است  ینیع  حقوق  از  نیا  و  است  آن  دادناجاره   حق  ای  فروش  حق  بلکه  ؛ستین
 اساس، نیا بر. باشد کار کی ندادنانجام ای دادنانجام به یتعهد آنکه نه است عیب خاص طورهب بلکه و عقد

 مستأجر ای داریخر به نیمع یمتیق ای بدل برابر در را  خود حق مالک چنانچه یسرقفل حق فروش قرارداد در
 دادناجاره   ای فروش  حق  قرارداد،  نیا  از  پس او  خود  که  است  نیا  آنۀ  جینت  و  آورالزام  و  حیصح  کارش  بفروشد،

 . (7۱: ۱378/۵ ،یشاهرودیهاشم) ابدیمی انتقال داریخر به حق نیا و ندارد را  آن
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 یمال یبازارها در مشابه یمال یابزارها رواج .۳-۳-6
 حاصل حقوق که است شده ابداع یاقتصاد و یتجار مراودات ل یتسه یبرا  ییابزارها ،یمال یبازارها در

  بورس  از خارج  یحت و بورس بازار در که فروش اریاخت و حق با شأنهم  است یحق ،یمال یابزارها نیا از
 یگواه  طور  نیهم  و  سهام  دیخر  تقدم  حق  یگواه  و معامله  اریاخت  فروش  و دیخر. رندیگمی قرار  معامله  مورد
 جیرا  ریاخهای سال  در ما کشور اقتصاد در که است ییابزارها جمله از مسکن التیتسه از استفاده تقدم حق
 فروش  حق ۀمعامل باشد، حیصح یانجام معامالت چنانچه .گمارندمی همت آن انجام به عقال   و است شده
 بهادار اوراق بورس در معامله انجامچراکه  ؛داشت نخواهد یمنع تیمالک حق یاجزا  از یکی عنوانبه هم

  انجام  بازار آن از خارج  اگر و گردد یتلق حیصح ،شود انجام بورس در یامعامله اگر تا ندارد یتیخصوص
ب  آن یشانیپ بر بطالن مهر ،ردیگ   .شود دهیکو

 بهادار اوراق بورس قانون از فارغ اندانحقوق نظر از اریاخت قرارداد صحت. ۳-۳-6-۱
 شیب یااستنابه که متعارف وکالت نه اما باشد وکالت ینوع تواندمی اریاخت عقد که معتقدند یبرخ

 که ردیگمی صورت دیام نیا به و است ل یوک  مصلحت به متعارف وکالت برخالف که یوکالت بلکه ؛ستین
 نوع نیا سود ،روایناز . دهد پوشش را  سود هم و اریاخت ثمن هم که ابدی دست یمبلغ به لهیوس نیا به لیوک 

 نیهم به و شمارندمی حیصح لیوک  توسط را  آن یبرا  مال پرداخت عقال   نیبنابرا . گرددمی باز ل یوک  به وکالت
کل«» عنوان از را  آن ل،یدل  های وکالت در هاآن  که ناهمچن ؛دانندمی خارج  ،«باطل  به مال کال  یا» و أ

 ،یقممنؤم) دانندمی خارج  باطل  به مال اکل  شمول   از را  آن و دانندمی حیصح را  اجرت  افتیدر متعارف،
۱382 :۵۶).  

 تیمال فروش حق ای دیخر  حق تجار عرف در که است منظور نیبد صرفا   معامله اریاخت قرارداد به استناد
 محسوب  باطل  به مال اکل  قیمصاد از شودمی پرداخت آنچه و شودمی پرداخته پول آن قبال در و دارد
 چنانچه  ؛داشت  نخواهد  امر  نیا  در  یتأثیر  ،دهند  ارائه  اریاخت  عقد  صحت  یبرا   که  یهیتوج   هر  حال  .گرددنمی

 .گردد داریخر دیعا ینفع فروش ای دیخر اریاخت فروش از

 (وارانت) دیخر تقدم حق فروش و دیخر صحت. ۳-۳-6-2
 فروش ودیخر بودنمجاز  جست، استعانت آن از توانمی فروش حق انتقال در که یموارد از گرید یکی

 دیخر بر که ستین تقدم«» لفظ   نیا.  است معروف وارانت به بهادار اوراق بورس در که است دیخر تقدم حق
 است نیا در دیخر حق با تفاوتش که دیخر حق جز ستین یزیچ دیخر تقدم حقچراکه  ؛بخشدمی تیمال
  در  منظور  یمعنا به یسرقفل سانهب. کندمی اعطاء گرید کسان به نسبت دیخر در تی اولو اشدارنده به که

 آنچه  پس.  کندمی  اعطاء  نمودناجاره   در  تقدم  حق مستأجر  به  که  ۱37۶مصوب    مستأجر  و جرؤم  روابط  قانون
 .است نیمع مال دیخر امکان ،کندمی دا یپ تیمال انیم نیا در
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 کی در( نیمع) ثابت متیق به را  یعاد سهام دیخر حق اش،دارنده به که است یبهادار اوراق وارانت،
 تقدم، حق هر. ستین آورالزام سهام دیخر آن،ۀ دارند یبرا  حال نیع در و دهدمی مشخص یزمان مقطع
 دینمامی مشخص را  آن یانقضا خیتار و( دیخر) اعمال متیق بخرد، تواندمی دارنده فرد  که یسهام تعداد

 اریاخت  در  و  صادر  تجارت  قانون  ۱7۰ۀ  ماد  طبق که  سهام  دیخر  حقهای  نامهیگواه  .(27:  ۱38۵  ،یشهرآباد)
 تقدم حق از نخواهند خود چنانچه هاآن دارندگان که هستند معامله قابل  یاوراق ،ردیگمی قرار دارانسهام

 .گردند مندبهره  آن عوض از گرید اشخاص به آن فروش  با توانندمی ،کنند استفاده سهم دیخر

 مسکن التیتسه از استفاده تقدم حق یگواه انتقال و نقل تیقابل. ۳-۳-6-۳
 دارندگان به و صادر مسکن بانک یسو از که است یاوراق مسکن التیتسه از استفاده تقدم حق یگواه

 فرابورس در و داشته انتقال و نقل  تیقابل که اوراق نیا. شودمی میتسل یخاص مدت کوتاههای سپرده حساب
 ساخت  یبرا   نیمع  مبلغ  تا  مسکن  بانک  التیتسه  از  استفاده  حق  اشدارنده  به  ،ردیگ  قرار  معامله  مورد  تواندمی

 .(32: ۱38۴ ،منشبزرگ) کندمی اعطاء مسکن دیخر ای
 یاقساط فروش  ای یمدن مشارکت قرارداد انعقاد حق ،کندمی جادیا آنۀ دارند یبرا  اوراق نیا که یحق

 قرارداد انعقاد از پس. قراردادهاست نیا انعقاد به تعهد واقع در ،شودمی جادیا بانک یبرا  که یالزام و است
 . شودمی ییاعطا التیتسه در تصرف مستحق اوراقۀ دارند که است

 یبرا  مسکن بانک با قرارداد انعقاد حق ،کنندمی  ل یتحص آن دیخر در اوراق نیا دارانیخر آنچه نیبنابرا 
 اشخاص  با اوراق دارندگانۀ معامل مورد که است حق نیهم و است مسکن دیخر ای احداث التیتسه اخذ

 و گرفته قرار بانک قرارداد طرف آن استناد به توانندمی یمبلغ پرداخت با اوراق دارانیخر و ردیگمی قرار ثالث
 . شوند مندبهره  دیخر ای احداث جهت مسکن التیتسه از

 «فروش حق» بر حق ۀگانسههای یژگیو انطباق .۳-۳-7
 ؛ی ریپذاسقاط الف( :شد شمرده خاص یمعنا به حق بر گانهسههای یژگ ی و حکم و حق تفاوت انیب در

 .ی ریپذانتقال ج( ؛ی ریپذنقل ب( 
 امکان ،شودمی گفته سخن یمدن قانون 9۵9ۀ ماد از یوقت. است منطبق فروش حق بر یژگ ی و سه هر

  ، انیکاتوز) شودمی اعالم ماده نیا مخالف مفهوم  یهامثال ءجز یجزئ طورهب فروش حق اسقاط و سلب
 داده مستأجر به ریغ به انتقال حق که مستأجر و جرؤم روابط قانون مشمولهای اجاره  در ای (2۱۰: ۱37۴/۱

 یاادله.  است  ننموده  دیترد  باره نیدرا   یاحد  و  شودمی  منتقل   یو وراث  به  مستأجر  فوت با  حق نیا  ،است  شده
 در اینکه کما .سازدمی هموار حق نیا ی ریپذنقل  بر را راه زین دیگرد انیب« فروش حق» تیمال اثبات یبرا  که

 افتیدر قبال در جرؤم ،است دهیگرد سلب مستأجر از ریغ به انتقال حق که یسرقفل با موأ تهای نامهاجاره 
 بخواهد جرأمست چنانچه شودمی دیق یگاه یهایهنام اجاره  نیچن دریا  دهدمی ریغ به انتقال حق او به یمبلغ

 جرؤم  به  ،گرددمی  نییتع  بها  از  یدرصد ای  مقطوع   طورهب  که  ینیمع  مبلغ  دیبا ،کند  منتقل   یگرید  به  را   یسرقفل
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 حق  یاعطا عوض   در اینکه جز ستین یزیچ مزبور مبلغ که گفت توانمی یپرداخت مبلغ ل یتحل در. بپردازد
 . ردیگمی قرار جرؤم اریاخت در جرأمست به انتقال

 مالهای مالک با فروش حق قیتطب .۳-۳-7-۱
  آن  شناخت که است یلغو ای یعرف مال، و ملک و تیمال و تیملک یمعنا» :دی گومی ینراق محقق

  ؛ است  یضرور  لغت  و  عرف  به  رجوع   هاآن  یبرا   بلکه.  ستین یشرع  ل یدل   طور  نیهم  و  شرع  فیتوق   بر  متوقف
 ،ینراق) .«است نیچن زین است، نشده ثابت هاآن  مورد در هیشرع قتیحق که یالفاظ گرید ۀ دربار نکهاچن

 یبرا  حالل منافع وجود بارتاع به زیچ هر تیمال شرع نظر از: »ندیفرمامی یخوئ دابوالقاسمیس (28: ۱۴۰8
 ت،یمال: »میحکیطباطبائ  دمحسنیس  نظر  از  (۴:  ۱377  ،یخوئ)  «.ستین  مال  حالل،  منفعت  فاقد  و  است  آن

 یبرا  و کنند تفاخر و تنافس آن به که یاگونهبه بدان، مردم رغبت و غرض از برخاسته است، ییعقال یاعتبار
 امام نظر از (32۵: تایب ،میحکیطباطبائ) .«کنند کشمکش و رندیگ یشیپ گریکدی بر آوردنش،دستبه

 بها آن برابر در و باشد خواستشان مورد و کنند رغبت و ل یم بدان عقالآنچه  جز ستین یزیچ مال ینیخم
  .(2۰: ۱۴۱۰ ،ینیخم) بپردازند

 (3۰ تا ۱7 مواد) اموال به مربوط  مقررات از نیا وجود با .است نکرده مال از یفیتعر رانیا یمدن قانون 
 یفیتعر زین اندانحقوق. است یکل یمعنا در اموال قیمصاد از هم حقوق مقنن، نظر از که دیفهم توانمی

 شرط  دو یدارا  که ندی گو مال یزیچ به ،یحقوق نظر از: اندگفته. اندکرده ارائه مال از فقها فیتعر مشابه  
 ای شخص به افتنیاختصاصقابل  ب( ؛باشد یمعنو ای یماد ازین کیۀ برآورند و دیمف الف( :باشد یاساس
  .(9: ۱38۴/۱ ،انیکاتوز) باشد نیمع ملت
 در دادوستد تیقابل و بوده مشروع و یی عقال منفعت یدارا  که است یزیچ مال: »که معتقدند یبرخ ای
 یاشخاصیا  شخص به افتنیاختصاص تیقابل یاجتماع و یفرد یازهاین برحسب و داشته را  معامالت بازار

 ( ۱۴: ۱389 ،یاتیح) .«دارد را 
 در یمنع که گرفت جهینت توانمی ،است شده انیب حقوق و فقه در مال یبرا  که ییارهایمع و ضوابط از

ی هان امک و مختلف یهان ازم وها دوره  در مال که ژه ی وهب. ندارد وجود« فروش حق» رایب شدنقائل  تیمال
 را یمال حقوق عرف، ه امروز که ینحوبه ؛است شده افزوده آن شمولۀ گستر بر و دگرگون مفهومش متفاوت

 اکنون نبودند، قائل  ارزش شیبرا  آن از شیپ که یزیچ از عقال است ممکن آن از گذشته .شناسدمی مال زین
 ،گرانید  و  اینیمعصوم)  بشناسند مال  را   آن  و بدانند  ارزشمند  را   آن  ... و  یآورفن  و  علم  شرفتیپ  ای  ازین  علت  به

 یدارا   یزیچ بازار  در  باید و  است  متعارف  و  ینوع  نظر  ت،یمال  زییتم  اریمع  گرچه  برآن مضاف  .(۱۶3  :۱389
 به ناظر را  آن باید که دهدمی نشان« ارزش» مفهوم  ل یتحل ،گرفت پول آن انتقال برابر در بتوان و باشد ارزش

 رغبت  یول   ندارد  یارزش  عموم   نظر  در  که  یزیچۀ  معامل  که  نگرفت  جهینت  زدهشتاب   آن  از  و  دانست  غالب  مورد
  .است باطل ،کرده جلب خود به را  یخاص
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 رغبت  نیا  .کنندمی  احساس  خود  در  یزیچ  آوردندست  به  یبرا   اشخاص  که  است  یرغبت  ۀجینت  »ارزش«
. باشد یشخص عامل از یناش یحتیا  یعاطف و یاجتماع ای یعارض ای یعیطب ازین رفع از یناش است ممکن

 وها خواسته چون منتها،. آن منشأ نه است زه یانگ بودنمشروع و ییعقال دارد، تیاهم حقوق نظر از آنچه
 و ینوعۀ چهر ،ارزش معمول طورهب دارد، شباهت هم با کنندمی یزندگ  اجتماع در هم با که یمردم یازهاین

 توانمی نیهم یبرا  و آوردمی وجودهب یشخص عامل را تملک در مسابقه و رغبت زین گاه یول  دارد، یهمگان
 معقول  ازینۀ یپا بر معامله طرف دوۀ رابط در که اندازه  نیهم و است ینسب و یاعتبار یمفهوم« ارزش» گفت

 اگر  پس  (.۱۶3-۱۶۴:  ۱37۶/2  ،انیکاتوز)  است  یکاف  آنۀ  دربار  معامله  یدرست  یبرا   د،ی آ  وجودهب  یاخالق  و
  خود ۀ معامل از کنندهاقدام کنیل ندارد تیمال که دینما اقدام یزیچۀ معامل به هاآن  از یکی ای معامله نیطرف

  .(۶: ۱39۰/2 ،ینیخم) دانست باطل  تواننمی را  اوۀ معامل ،کند دنبال ییعقال و یمنطق غرض 
 رواج  و  داراست  را   مال  یبرا  برشمرده  یارهایمع  ،است  تیمالک  حق  یاجزا   از  که«  نیمع  مال  فروش   حق»

 عرف  حداقل که دهدیم نشان اریاخت دیخر ای فروش قبال در پول پرداخت و بورس بازار در اریاخت قرارداد
 دیخر به مبادرت  کهان آن یخصوص روابط در حداقل  هم بازار  آن از خارج  و است قائل  تیمال آن یبرا  خاص

 آنکه شرط به ؛بپردازند پول آن قبال در حاضرند که داراست را  یارزش ،کنندیم یعادۀ ویش به اموال فروش و
 یماد  یازهاین  برآوردن ،یحق  نیچن  دآوردنیپد  از  هدف  که  خصوصهب.  گردد  فراهم آنان  یبرا   استوار  یارابطه

 نیبنابرا  .(۱۱7: ۱38۶ گران،ید و زادهنیحس) آنان یاخالق و یعاطف یازهاین تأمین نه ،است اموال دارانیخر
 یمال حق کی و یابیارز پول  با تواندمی ،است اموال دارانیخر یماد ازینۀ برآورند فروش  حق که جاآن  از

 .گردد محسوب

  فروش حق انتقال تیقابل در دیترد حکم .۳-۳-7-2
 مرتفع را  یحق نیچن اسقاط ای انتقال یعرف تیقابل در دیتردها هشدانیب اگر که شود گفته است ممکن

 وجود شرع  در  آن  انتقال  تیمشروع  بر  یلیدل  و  است  یباق شرع نظر از  آن  ی ریپذاسقاط  و انتقال  در  دیترد  کند،
: است شده گفته پاسخ در. میپوشب چشم( نمودناجاره  حق) آن با شأنهم حقوق   یشرع  ل ی دال از اگر ؛ندارد

 بر را  همان هم شرع ،کنند مترتب حق آن بر عرف در ی اثر هر عاقالن ،باشد مسلم ی امر بودنحق چنانچه
 ای انتقال تیقابل در شک منشأ اگر لذا. باشد نکرده منع آن از شرع اینکه بر مشروط ؛کندمی بار مزبور حق

 اموالشان بر مردم سلطنت و شرط و صلح ذیتنف عمومات به تمسک با توانمی باشد یشرع  ،یحق اسقاط
  .(۵۰: ۱۴۱8/۱ ،یاصفهان) دانست حیصح را  آنۀ معامل

 تمسک با که است  آن یشرع  تیقابل در شک باشد، هم یشک اگر فروش حق انتقال امکان درخصوص
 .نمود احراز را  آن تیقابل توانمی عمومات به
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  فروش حق انتقال شکل .4
 حق انتقال قالب است دهی رس آن وقت نکیا. بود فروش حق تیمال اثبات در شد انیب تاکنون آنچه هر
 آن آثار و احکام و نوع که دانست حیصح توانمی را یعقود تنها که است نیا یسنت نظر .گردد نیمع فروش
 عقد موجببه گشتهتملک مال و شودنمی مترتب  عقد آن بر یآثار صورت، آن ریغ در. باشد شده ثابت شرعا  

 ،ینراق؛  ۱۴7:  تایب  ،ی حائر)  گردد  مسترد  صاحبش  به دیبا  که  بود  خواهد فاسد  عقد  به  مقبوض  حکم  در  مزبور
۱۴۰8 :۵2).  
 یعقد هر که است معتقد ،است حاکم نظر یمدن قانون ۱۰ۀ ماد وجود با که گرید ینظر آن، مقابل  در

 اباحه  اصل   مستندات  نظر  نیا  طرفداران.  باشد شده  منع  معتبر  ل یدل   موجببه  و  حا  یصر آنکه  جز  است  حیصح
 قرارداد هر و معامله هر اباحه اصل به نظر: ندی گومی و داده قرار عقود در« اراده تیحر اصل » مستمسک را 

 . گرداندمی الزم را  هاآن و ردیگمیدربر را  قرارداد هرگونه« بالعقود اوفوا »ۀ ی آ پس ؛است  درست
 رسدمی  نظر  به  ،قراردادها  صحت اصل   و  دیگرد  انیب«  فروش  حق»  ی ریپذانتقال  درخصوص  آنچه  از  بعد

 نیا  در  نیهم  یبرا .  باشد  ریپذانتقال  نینامع  یقرارداد ای صلح ل یقب  از  عیب جز  به  یاناقله  عقد  هر  با  فروش   حق
 مورد و اریاخت را  نینامع قرارداد قالب و جسته استعانت یمدن قانون ۱۰ مادۀ از فروش حق انتقال یبرا  مقاله

 .میدهمی قرار مطالعه

 فروش  حق انتقال قرارداد فیتعر .4-۱
 که یمدن قانون ۱۰ مادۀ بر یمبتن است یقرارداد: کرد فیتعر نیچن توانمی را  فروش حق انتقال قرارداد

 قبال  در  و  کرده  کیتفک  آن  از  ،اوست  تیمالک  حق یاجزا   از  که  را   آن  فروش  حق ن،یمع  مال  مالک  آن  موجببه
 به و انتزاع تیمالک حق از فروش حق عقد نیا موجببه. کندمی منتقل  گرید طرف به نیمع یمبلغ

 قرار دهندهانتقال ییدارا  ظرف در فروش  حق یبها عنوانبه یمبلغ مقابل در و شودمی منتقل رندهیگانتقال
 . ردیگمی

 فروش  حق انتقال قرارداد اهداف .4-2 
 فروخته ی گرید  به  را  خود  ملک  یاقولنامه موجببه  قبال    که  مالک  که  است  نیا  قرارداد  نیا  انعقاد  از  هدف

 واگذارد  داریخر  به  یحق  ،ندارد  وجود  آن  یقطع انتقال  امکان  نکیا  و  است  کرده  افتیدر  کامل   طورهب  را   ثمن  و
 آنچه. دهد یقطع انتقال گرید شخص هر ای خود به یقانون موانع ارتفاع از پس را  معامله مورد بتواند او که

 که آورد دست به یحق داریخر که است نیا یاصل هدف نیبنابرا ؛است یشدن هم وکالت کمک به شد گفته
 اینکه گرید .دیاین وارد مزبور حق به یالطمه هیالمنتقل  فوت  ای حق، ۀواگذارند جنون و فوت  صورت در یحت

 اریاخت با یمناف یعملیا  دهد قرار انتقال مورد را  آن خود نتواند گرید او و شود ساقط واگذارنده از فروش حق
 .دهد انجام هیالمنتقل  فروش
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 وکالت  با فروش حق انتقال قرارداد تفاوت .4-۳
 داده وکالت به که یعمل انجام در حقش وکالت ل یتشک از پس موکل  بالعزل، نوع  از یحت وکالت، در

 را  کار آن مباشرتا   تواندمی زین خود یو ،است نکرده وکالت یاجرا  ل یوک  که یزمان تا و است محفوظ ،است
 مراد فروش حق انتقال قرارداد در یول  .باشد شده سلب او از حق نیا ضمنا   ای حا  یصر اینکه مگر ؛دهد انجام
 منؤم) است چنیننیز  اریاخت قرارداد در نکهاچن ؛است مقابل  طرف به آن انتقال و ناقل از فروش حق انتزاع

  .(۵2-۶۵: ۱382 ،یقم
 دو هر موکل  توسط وکالت موردۀ بالمباشر انجام حق اسقاط شرط اندراج  با و است یزدودن تفاوت  نیا

 و جنون و فوت به و است اذن وکالت اثر که است نیا دو آن تفاوت نیبارزتر . شوندمی سانهم قرارداد نیا
 صورت در و کندمی دایپ فروش بر سلطه فروش، حق هیالمنتقل  یوانگه ،شودمی منفسخ نیطرف احد سفه
 جنون. است نموده فوت که شودمی یطرف وراث به منتقل ماترک از یبخش عنوانبه نیطرف از کی هر فوت

 او یقانونۀ ندینما هم هیالمنتقل  جنون صورت در و است تأثیریب آن سرنوشت در فروش حق ۀدهندانتقال
 .ردیگ کار به محجور از یندگ ینما به را  مزبور اریاخت تواندمی

 فروش  حق انتقال قرارداد صحت ۀادل .۵ 
 حق، نیا گرچه ،میکرد انیب فروش حق انتقال از را  مرادمان و میشد قائل  تیمال فروش حق رایب که حال

 تواندمی قرارداد موجببه آن انتقال ،است بوده آن تیحکم ای تیحق در اختالف و ستین مستحدثه یحق
  مورد  قراردادهار ب حاکم اصول کمک به آن صحت عدم ای صحت است یضرور که باشد مستحدث امر کی

 .ردیگ قرار مطالعه

  الصحهة اصال .۵-۱
 باز ست،ین جیرا  یقرارداد حق، نیا انتقال قرارداد چون« فروش اریاخت و حق» بر شدنقائل  تی مال از بعد

 حق انتقال و مهیب چون ییقراردادها رواج  اوان در نکهاچن ؛شود دیترد یقرارداد نیچن صحت در است ممکن
 در صحت، اصل  یاری به امروز آنکه حال .میبود مواجه دهایترد نیهم با یمعنو حقوق انتقال و یسرقفل
 ،ینجف)  عقود  بودنیفیتوقۀ  ینظر  یمدن  قانون  ۱۰ۀ  ماد  وجود  با.  ندارد  وجود  یدیترد  و  شک  چیه  هاآن   یدرست

 امروز  که است افتاده مهجور چنان (۱7۴ :۴/تایب ،یعامل ینیحس ؛7-8: ۱۴۰8 ،ینراق ؛2۰2: ۱3۶8/22
 ستین  شرع  مخترعات  از  معامالت  که  است  معتقد  نی عناو  صاحب.  شودنمی  آن  به  یتوجه  نیترکوچک  گرید

 و عوض با منافع و انیاع نقل  به نیمکلف. است شده هاآن جادیا سبب که است بوده نیمکلف اج یاحت نیا بلکه
 هبه و صلح و عیب ،اجاتیاحت نیا یپ در و اندکرده دا یپ ازین آن مانند و ازدواج  و اباتین و مشارکت و عوضیب
 وجود ۀعرص به پا  آن  مانند  و  جعاله  و  مساقات  و  مزارعه  و نکاح   و مضاربه  و  شرکت و  وکالت و هیعار  و  اجاره   و

 از چنانچه ،شود جادیا ازین کیدنبال به که یتراض هرگونه نیبنابرا .(7: 2/تایب ،یمراغینیحس) است گذاشته
 عند منونؤالم و تراض عن ة تجار و بالعقود اوفوا  ۀادل  اطالق و عموم مشمول  ،شود یتلق قرارداد عرف  نظر
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 بر یپا که است یثانو اصل کی صحت اصلچراکه  ؛شودمی داده آن صحت بر حکم و گرفته قرار شروطهم
 .زندمی ادیفر را  قاعاتیا و عقود یدرست و گذارده مرقوم  ۀادل  دوش

 عرف .۵-2
 اریاخت چون ییقراردادها رواج. کرد استناد زین عرف به توانمی فروش  حق انتقال قرارداد صحت در

 یحقوق که یسرقفل حق و التیتسه از استفاده تقدم حق و سهام دیخر تقدم حق فروش  و دیخر معامله،
 هموار  معامالت  عرف  در  یقرارداد نیچن رشیپذ بر  را  راه  مردم،  انیم  در  هستند  فروش  ای  دیخر  حق  با  شأنهم

 . است کرده

  نیمع مال فروش حق انتقال یاجراضمانت  .6
 یعمل انتقال نیا از پس مالک و شود منتقل  ی گرید به و انتزاع تیمالک حق از یمال فروش حق چنانچه

 ،یانجام یحقوق  امر یحقوق تیوضع ،کند ثمریب و اثریب را  شدهواگذار فروش   حق که دهد انجام یحقوق
 را قرارداد نوع  نیا یناکارآمد است ممکن که ی امر. ردیگ قرار یبررس و مطالعه مورد دیبا که است یموضوع

 حق انتقال قرارداد موجببه یاعطائ فروش حق مقابل  در مالک. گردد دچار وکالت سرنوشت به و زند رقم
 : کند رفتار صورت دو به تواندمی فروش

باقی  مالک یبرا  آنچه مال، فروش حق انتقال با. بفروشد ی گرید به خود را  فروش حق موضوع  مال( الف
 یاشخاص  نیچن.  کندمی  ساقط را   مال  فروش  حق  آنکه  رینظ  ؛است  مال  فروش  حق  بدون  ت  یمالک  ،مانده است

 ، عقدبفروشند را فروش حق انتقال قرارداد موضوع مال اگر نیبنابرا  و ندارند مال آن فروش یبرا  تمتع تیاهل
  ؛بود خواهد رنافذیغ

 اعمال  مانع  نیمع  مال  فروش حق  انتقال  رسدمی  نظر  به.  انجام دهد  فروش  حق  با یمناف  ی گرید  عمل (  ب
 با مالک دینما داللت که باشد انیم در یخاصۀ نیقر اینکه مگر ؛نباشد حق موضوع  مال یرو بر گرید حقوق
 . است نموده اراده را  یحقوق عمل  نوع  هر انجام اسقاط یضمن طورهب حق، آن انتقال

 شیپ دهندهانتقال اینکه ای ؛شود هیالمنتقل  فروش   حق با یمناف اعمال اسقاط شرط توانمی رادیا رفع یبرا 
 موضوع مال فروش حق ع،یب ل یتشک قرارداد ضمن در و گردد عیب عقد ل یتشک به متعهد فروش، حق انتقال از

 ،شودمی اخذ ثمن تمام و میتسل تعهد مورد موارد گونهاین در چون. سازد لهمتعهد   به منتقل را انتقال به تعهد
 سلب خود از را  ریغ به انتقال حق فروش، حق ۀدهندانتقال و فروش  متعهد اینکه بر است یبارز ۀنشان نیا

   .(29۱: ۱37۴/۱ ،انیکاتوز)  است نموده
 و 2۱9ۀ ماد طبقچراکه  ؛باشد ینیع حق کی ه،یالمنتقل  و متعهدله یبرا  شدهجادیا حق که ستین دیبع

 اقسام از زین مزبور یقراردادها است، الزم باشد شده واقع قانون طبق که یعقود یاجرا  یمدن قانون 22۰
 است متعهدۀ ذم بر عقد یاجرا  به نسبت یقانون فیتکل و تعهد ثبوت عقد، بودن االجراالزم یمعن و عقودند

 ثابت متعهدله سود به متقابل  طوربه آنچه پس است، نیمع مال مزبور، فیتکل و تعهد موضوع  چون که
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 مال به مرتبط حق نیا و دارد نیمع مال به ارتباط که است یحق بلکه ؛ستین خالص ینید حق کی شود،می
 چون و کند ملزم خود به مال آن فروش به را  متعهد تواندمی متعهدله آن طبق که است ینیع حق ینوع ن،یمع

 داشت نخواهد هم ییقضا مراجع قیطر از او الزام به یازین است گرفته انتقال زین را  مال فروش حق متعهدله
 .دینما آن انتقال به اقدام رأسا تواندمی و

 یبرا  منحصرا   مقررات نیا که جاآن  از، است شده اقتباس فقه از یمدن قانون مقررات اگرچه ،عالوه هب
 انیب متضمن صرفا   مزبور مقررات دیتردیب ،است دهیگرد وضع جامعه افراد یمعامالت و یمال روابط میتنظ
 آثار ۀ رندیدربرگ  هرگز و است حق ثبوت و تعهد ثبوت اعتبار، بطالن، صحت، رینظ قراردادها یوضع آثار
 الزم را  قرارداد یاجرا  قانون، که یهنگام جهت نیبد ست؛ین قراردادها یبرا  حرمت و وجوب ل یقب از یفیتکل

 توأم  عیب عقد  ل یتشک  قرارداد  موجببه نیبنابرا .  یفیتکل  لزوم  نه  است  یوضع لزوم   کی لزوم   نیا  ،کندمی  اعالم
ۀ معامل هرنوع  آن بر اساس که دی آمی وجودهب یو یبرا  ینیع حق یاگونه متعهدله، به فروش حق انتقال با

: ۱37۵ ،یدیشه)  بود خواهد رنافذیغ اوۀ شدثابت حق به تجاوز لحاظبه ادشدهی حق و تعهد با ناسازگار
 به را  فروش حق و تعهد موضوع  مال و کرده رد را  آن تواندمی فروش حق هیالمنتقل  و متعهدله که( 3۴-32

  .دهد انتقال یشخص هر ای خود

 جهینت
 لیوک و موکلۀ اراد به قائم است آن اثر که هم اذن ن،یطرف تیشخص به وابسته است یعقد وکالت .۱
 .ستین جنون و فوت  برابر در چاره  را  وکالت جواز نیهم یبرا . است

  .شودنمی سبب را  وکالت ال  آم و اذن یبقا زین الزم عقد .2
 لی تبد زین تعهد و حق به را  آن تواندمی ،آوردمی وجود هب ل یوک  یبرا  تصرف در اذن که یااراده  همان .3

 حقهای یگ ژی و ،حق آنکه شرط به ؛نرود نیب از هم حجر و فوت با که کند مقرر چنان را  ل یوک  اریاخت و کند
 .باشد دارا  را  خاص یمعن به

 داراست  را   الزمهای  تیقابل  که  است  تیمالک  حق  یاجزا   از  یکی  عنوانبه  فروش«  حق»  حقوق  انیم  از.  ۴
 معامله، اریاخت قرارداد ل یقب از یمال یبازارها در مشابه یمال یابزارها رواج . گردد ابتین و اذن نیجانش تا

 با برابر یشأن که مسکن التیتسه از استفاده تقدم حق یگواه انتقال و نقل  د،یخر تقدم حق فروش و دیخر
 روابط قانون طبق( یسرقفل) نمودناجاره  حق تیمال و بهادار اوراق بورس یبازارها در ،دارند فروش  حق

 انتقال  تیقابل  بر  یمبن  جواهر  صاحب  انیب  ،یفقه  کتب  بر اساس  طور نیهم  و  ۱37۶  مصوب  مستأجر  و  جرؤم
 بر تیحق لباس هاآن کمک به توانمی که است یموارد جمله از او وراث به مرتهن یبرا  مقرر فروش  حق
 در زین دانانحقوق که است یحال در نیا. داد آن بر یریپذانتقال و نقل وصف و پوشاند فروش اریاخت

 .اندنداشته روا  دیترد ن،یمع مال فروش  حق یریپذاسقاط و نهیره فروش حق یریپذانتقال
 از اخراج  حق و استثمار حق استعمال، حق) تیمالک حق اجزاء از کیهر ۀی تجز امکان آن، بر عالوه 

 حق کی عنوانبه تواندمی فروش حق که گواهند یهمگ هاآن از کی هر مستقل  یگذارمتیق و( تیمالک
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 و نقل  و ی ریپذاسقاط) فروش حق بر حقۀ گانسه های یژگ ی و انطباق. ردیگ قرار معامله مورد خاص
 وها دوره  در مال که ژه ی وهب ؛است علت بر دی مز خود زین مال یهامالک با فروش حق قیتطب و( ی ریپذانتقال

 . شودمی افزوده آن شمولۀ گستر بر آن هر و دگرگون مفهومش متفاوتی هانامک و مختلفی هان ازم
 آن  بر  مضاف  .گردد  کشف زمان  مرور به تشیمال  یول   باشد  تیمال  واجد  یزیچ است  ممکن  آن  از  گذشته

 ناظر  را   آن  دیبا که  دهدمی  نشان  ارزش«»  مفهوم  ل یتحل  ،است  متعارف  و  ینوع  نظر  ت،یمال  زییتم  اریمع  گرچه
 توانمی نیهم یبرا  و آوردمی وجودهب یشخص عامل  را  تملک در مسابقه و رغبت گاه. دانست غالب مورد به

 معقول  ازینۀ یپا بر معامله طرف دوۀ رابط در که اندازه  نیهم و است ینسب و یاعتبار یمفهوم ارزش«» گفت
 به هاآن از یکی ای معامله نیطرف اگر پس. است یکاف آنۀ دربار معامله یدرست یبرا  د،ی آ وجودهب یاخالق و

 ،کند دنبال ییعقال و یمنطق غرض  خودۀ معامل از کنندهاقدام کنیل ندارد تیمال که کند اقدام یزیچۀ معامل
 .دانست باطل تواننمی را  اوۀ معامل
 خواهد شرع نظر از آن ی ریپذانتقال در فقط دیترد باشد، فروش حق انتقال تیقابل در یدیترد باز اگر. ۵

 تمسک  با  توانمی  یموارد  نیچن  در  است،  نکرده  فروش   حق  انتقال  از  منع  شرع   چون  گفت  دیبا  پاسخ  در  که  بود
 . دانست حیصح را  آنۀ معامل اموالشان بر مردم سلطنت و شرط و صلح ذیتنف عمومات به

 حق انتقال  قرارداد. بود  خواهد  حیصح  ناقل یعقد  هر  به  آن  انتقال  فروش، حق  یریپذانتقال  رشیپذ  با  .۶
 تواندمی که است نوشتار نیا در یشنهادیپۀ نی گز یمدن قانون ۱۰ۀ ماد بر یمبتن قرارداد کی عنوانبه فروش 

 . گردد بالعزل وکالت نی گزیجا
 مال مالک آن موجببه که یمدن قانون ۱۰ۀ ماد بر یمبتن است یقرارداد فروش، حق انتقال قرارداد. 7

 طرف به نیمع یمبلغ قبال در و کرده کیتفک آن از ،اوست تیمالک حق اجزاء از که را  آن فروش حق ن،یمع
 .کندمی منتقل گرید

  رفع  از پس که آورد دست به یحق یاقولنامهۀ معامل ه  یالمنتقل  که است آن قرارداد نیا یاصل هدف .8
ۀ واگذارند جنون و فوت صورت در یحت که یحق. کند منتقل  شتنی خو به را قولنامه موضوع ،یقانون موانع
 .نشود وارد آن به یالطمه هیالمنتقل  فوت  ای حق،

 نیهم یبرا  و ماندمی یباق مالک یبرا  مال فروش  حق بدون تیمالک مال، کی فروش  حق انتقال با .9
 انجام در مالک مانع فروش حق انتقال رسدیم نظر به. بود خواهد رنافذیغ ،کند مال آن فروش به اقدام اگر

 ای شود هیالمنتقل  فروش حق با یمناف اعمال اسقاط شرط اینکه مگر ؛نباشد فروش حق با یمناف اعمال
 خواهد  یتیوضع  در  مال  حفظ  به  ملتزم  یضمن  طورهب  صورت   نیا  در  که  گردد  عیب  لیتشک  به  متعهد  دهندهانتقال

 ینیع حق کی را  فروش حق اگر یحت .بفروشد را  فروش حق موضوع  مال بتواند فروش حقۀ دارند که بود
 ینیع حق فیتعرچراکه  ؛بود نخواهد ناصواب ،دارد آن به نسبت بیتعق و تقدم حق اشدارنده که میکن یتلق
 .گردد آن شامل  تواندمی

 :دارد جا شد انیب فروش  حق انتقال قرارداد صحت در نچهآبنا به 
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  مزبور  قرارداد و ندینما رها را  بالعزل های نامهوکالت  میتنظ در معهود رسم ،یرسم اسناد سردفترانالف( 
 ؛کنند آن نی گزیجا را 

  اسناد  ثبت سازمان موافقت ل یتحص با ارانیدفتر و سردفترانهای کانونۀ ی رو وحدتهای ونیسیکم ب(
 ؛سازند فراهم را  قالب نیا شتابناک  جی تروۀ نیزم کشور امالک و

 نچهآهای  یکاست  تا  است  الزم  یگذارقانون  ۀقو  یسو  از  هم  ساختمان  فروش شیپ  قانون  سانهب  یاقدام  ج(
 .گردد مرتفع ،شد مطرح 

 منابع
 فارسی 

 . هیاسالم یکتابفروش  :تهران ،3 ج ،یمدن حقوق ،(۱3۶8) دحسنیس ،یامام ▪
 .  جابر نشر: تهران ،رانیا حقوق در وکالت ،(۱38۰) منوچهر ،مقدم یباقر ▪
 شماره  ،اقتصاد و بانک  مجله ،«مسکن التیتسه از استفاده تقدم حق یگواه اوراق» ،(۱38۴) نیغالمحس ،منشبزرگ  ▪

۶۶. 
 .  دانش گنج  :تهران ،المدونه ،(۱387) محمدجعفر ،یلنگرود  یجعفر ▪
   .دانش گنج  : تهران ،سوم  چاپ ،صلح  و  رهن ،یمدن حقوق ،(۱388) محمدجعفر ،یلنگرود  یجعفر ▪
 . دانش گنج  :تهران ،۵ ج ،حقوق ینولوژیترم در  مبسوط ،(۱38۱) محمدجعفر ،یلنگرود  یجعفر ▪
 . دانش  گنج :تهران ،یمدن قانون یمحش مجموعه ،(۱39۱) محمدجعفر ،یلنگرود  یجعفر ▪
 .  دانش گنج  :تهران ،دوم  چاپ ،یاعل فلسفه ،(۱39۴) محمدجعفر ،یلنگرود  یجعفر ▪
 شماره  ،هفتم  سال  ،یاسالم  اقتصاد  فصلنامه  ،«معامله  اریاخت  قرارداد   یحقوق   و  یفقه   تی وضع»  ،(۱38۶)  جواد   ،زادهنیحس ▪

27. 
 . زانینشرم  :تهران ،2 چاپ ،تیمالک و اموال ،یمدن حقوق ،(۱389)  عباس یعل ،یاتیح ▪
  شماره   ،رهنمون  مجله  ،«بالعزل   وکالت  تأسیس  یحقوق   و  یفقه   یبررس»،  (۱383- ۱38۴)   یدمصطفیس  ،یمصطفو  سعادت ▪

 . ۱۰ و 9
 .  ۵9 شماره ،هشتم و چهل سال ،کانون مجله ،«یمدن  قانون ۶79ۀ ماد  بر ینقد» ،(۱38۴)  نیمحمدحس ،یشهباز ▪
 . . زانیم نشر :تهران  ،یحقوق  اعمال جواز و لزوم یمبان ،(۱393)  نیمحمدحس ،یشهباز ▪
 سال  ،حسابدار  مجله  ،«یعاد   سهام  به  لیتبد  قابل  قرضه  اوراق  و(  وارانت)  دیخر  تقدم  حق»  ،(۱377)  ابوالفضل  ،یشهرآباد  ▪

 .۱27 شماره ،زدهمیس
ۀ  دانشکد)    یحقوق  قاتیتحق  مجله  ، «حقوق  یاجرا  یکل  حق  و  یمدن  یکل  حقوق  با  انسانۀ  رابط»  ،(۱3۶9)  یمهد  ،یدیشه ▪

 .  8 شماره ،(  یبهشت دیشه دانشگاه حقوق
  .دانحقوق نشر  :تهران ،عیب لیتشک قرارداد ،یحقوق مقاالت مجموعه ،(۱37۵)  یمهد ،یدیشه ▪
  ، کانون  مجله  ،«(نخست  بخش« )انتفاع  حق  یحقوق  لیتحل»  یمدن  قانون  29  مادۀ  یبررس»  ،(۱38۵)  خسرو  ،یداکان  یعباس ▪

 .  ۶۱ شماره ،دوم  دوره
 . دادگستر نشر  :تهران ،2 چ ،تعهدات و  قراردادها  اصول ،یمدن حقوق ،(۱38۵)  یدمرتضیس ،زاده قاسم ▪
 .  انتشار  یسهام شرکت: تهران ،2 چ،۵ ج ،قراردادها یعموم  قواعد ،یمدن حقوق ،(۱37۶) ناصر ،انیکاتوز ▪
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 یهمکار با انتشار یسهام شرکت: تهران ،3 چ ،۱ ج ،قراردادها یعموم قواعد ،یمدن حقوق ،(۱37۴) ناصر ،انیکاتوز ▪
 .  برنا بهمن شرکت

  یهمکار  با  انتشار  یسهام  شرکت:  تهران   ،۴  چاپ  ،2  ج  ،قراردادها  یعموم  قواعد  ،یمدن  حقوق  ،(۱37۶)  ناصر  ،انیکاتوز ▪
 . برنا بهمن شرکت

 .  بهنشر :تهران ،نیدهای  قهیوث  -یاذن عقود  ،یمدن حقوق ،(۱3۶۴) ناصر ،انیکاتوز ▪
 .زانیم نشر  :تهران ،۱۰ چ ،تیمالک و اموال ،یمدن حقوق یمقدمات دوره ،(۱38۴) ناصر ،انیکاتوز ▪
 .یاسالم علوم  نشر مرکز :تهران ،۱2 چ ،2 ج ،فقه  قواعد ،(ق۱۴۰۶) یدمصطفیس ،داماد  محقق ▪
 .۴۰ شماره ،دهم سال ،یاسالم اقتصاد فصلنامه ،«معامله  اریاخت قرارداد   یفقه یبررس »، (۱389)  یعل  ،اینیمعصوم ▪
 . 33 شماره ،تیب اهل فقه مجله ،«اریاخت  عقد» ،(۱382) محمد ،یقم منؤم ▪
 ( ع)  طالب یاب  بن یعل االمام  مدرسه :قم  ،2 چ ،3 ج ،دیجد استفتائات ،(ق۱۴27) ناصر  الله تی آ ،یرازیش مکارم ▪
 . یاسالم فقه المعارف  رهیدا مؤسسه :قم ،۵ ج ،یفارس فقه فرهنگ ،(۱378) محمود  ،یشاهرود  یهاشم  ▪

 یعرب
 .یمرعش  الله هی آ مکتبه :قم ،لهیالفض لین یال لهیالوس ،(ق۱۴۰8)  یعل بن محمد ،یطوس حمزه ابن  ▪
 . ثی دارالحد :قاهره ،۴ ج ،المقتصد هینها و  المجتهد هیبدا ، (ق۱۴2۵)  دیالحف ،رشد ابن ▪
 . (ع ) الصادق امام مؤسسه :قم ،النزوع هیغن ،(ق ۱۴۱7)  یحلب زهره ابن ▪
 . ه یالعلم دارالکتب :روت یب ،العلماء  االئمه اختالف ،(ق۱۴23)  محمد بن ییح ی  ،رهیهب ابن  ▪
 . قمۀ  یعلم  حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات مرکز :قم ،المسائل حیتوض ،(۱37۱) ی محمدعل خی ش ،یاراک ▪
 . ی انوارالهد :قم ،۱  ج ،المکاسب هیحاش ،(ق۱۴۱8) نیمحمدحس خی ش ،یاصفهان ▪
  للدراسات   یالعالم  المرکز  :جا  یب  ،2  چ،2  ج  ،یاالستدالل  الفقه  یف  هیدیالتمه  دروس  ،(ق۱۴22)  محمدباقر  خیش  ،یروانیا ▪

 .یاإلسالم
  به  وابسته یاسالم نشر مؤسسه قم ،22ج ،الطاهره العتره احکام یف الناضرة حدائق ،(ق۱۴۰۵) وسفی خی ش ،یبحران ▪

 . نیمدرس جامعه
 . دارالفکر :روتیب ،3 ج ،االربعه المذاهب یعل الفقه ،(ق۱۴2۴)  عبدالرحمن ،یری الجز ▪
 .جا ی ب ،میحک یطباطبائ محسن دیس نیالصالح منهاج بر قیتعل ،(تا یب ) کاظم دیس ،یحائر ▪
 .  یالعرب التراث اءیاح دار : جا یب ،۴ ج ،العالمه قواعد شرح یف الکرامه مفتاح ،(تا یب ) جواد   محمد دیس ،یعامل  ینیحس ▪
 وابسته یاسالم نشر مؤسسه :قم ،2۱ ج ،العالمه قواعد شرح یف الکرامه مفتاح ، (تا یب) جواد  محمد دیس ،یعامل  ینیحس ▪

 . ا قم نیمدرس  جامعه به
 . قم  نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم نشر مؤسسه :قم ،2 ج ،هیالفقه نیالعناو ،(تا یب ) عبدالفتاح ریم ،یمراغ ینیحس ▪
 . قم نیمدرس جامعه به  وابسته یاسالم نشر مؤسسه :قم ،2 چاپ ،2 ج ،السرائر ،(ق۱۴۱۰) سیإدر ابن ،یحل ▪
 . انیل یاسماع مؤسسه :قم ،۴ چ ،۱ ج ،عیالب ،(ق۱۴۱۰)  الله دروحی س ،ینیخم ▪
ر ،(ق۱۴۰8)  الله روح دی س ،ینیخم ▪  .  انیلیاسماعۀ مؤسس :قم ،2چ ،2 ج ،لهیرالوسیتح
 . یداور :قم ،2 ج ،الفقاهه مصباح ،(ق۱377) ابوالقاسم ،یخوئ ▪
 . جا  یب ،3 ج ،یالدسوق هی حاش و ریالدرد خیللش ریالکب الشرح ،(تا یب)  عرفه بن احمد بن محمد ،یالمالک  یالدسوق ▪
 . دارالفکر :دمشق ،۵ ج ،یلیللزح أدلته و یاالسالم الفقه ،(تا یب)  وهبه  ،یلیالزح ▪
 . دارالفکر :دمشق ،۵ ج ،یلیللزح أدلته و یاالسالم الفقه ،(تا یب)  وهبه  ،یلیالزح ▪
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-  المطبعه :قاهره ،۴ ج ،یالشلب هیحاش و الدقائق کنز شرح الحقائق نییتب ،(ق۱3۱3) یعل بن عثمان ،یالحنف  یلمی الز ▪
 . هیریاألم یلکبرا

 . دارالمعرفه :روتیب ،۱9  ج ،المبسوط ،(ق ۱۴۱۴)  األئمه شمس سهل یأب  بن احمد بن محمد ،یالسرخس ▪
 . دارالفکر :قم ،۱ج ،هیالدمشق اللمعة ، (ق۱۴۱۱)ی مک نیالد جمال  بن محمد ،اول دیالشه ▪
  غات یتبل دفتر :قم ،2ج ،هیالدمشق اللمعه شرح یف هیالبه الروضه ،(ق۱۴۱2) ی العامل ی عل بن نیالد  نیز ،یثان دیالشه  ▪

 . قم  هیعلم حوزه یاسالم
 مؤسسه :قم ،۱ ج ،االسالم شرائع حیتنق یال االفهام مسالک  ،(ق ۱۴2۵) یالعامل  یعل بن نیالد نیز ،ی ثان دیالشه  ▪

 . هیاالسالم المعارف
 . جا یب ،۴ ج ،االسالم شرائع حیتنق یال االفهام مسالک  ،(تا یب ) یالعامل  یعل  بن نیالد  نیز ،یثان  دیالشه  ▪
 مکتب :جا یب ،2 ج ،هیاالمام فقه یف المبسوط ،(تا یب ) یعل  بن الحسن بن محمد جعفر یأب  الطائفه خیش  ،یطوس خیش ▪

 . هی المرتضو
 . بهمن 22 انتشارات :قم ،الفقاهه نهج ،(تا یب) محسن د یس ،میحک یطباطبائ  ▪
 . ی الداور مکتبه  :قم  ،۱ ج ،یالوثق العروه تکمله ،(تا یب ) کاظم محمد دیس ،یزد ی یطباطبائ  ▪
 .قم  نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم نشر مؤسسه :قم ،۶ ج،یالوثق العروة ،(ق۱۴23)  کاظم  محمد دیس ،یزد ی یطباطبائ  ▪
ب  ▪  . للکتاب قهی الحد مؤسسه: طرابلس  :لبنان ،للعزل رقابلهیغ الوکاله،(م۱998) لیام اریب  ،ایطو
  به وابسته یاسالم نشر مؤسسه : قم ،۱ ج ،مانی اال  أحکام یإل االذهان ارشاد ، (ق۱۴۱۰)  وسفی بن حسن ،یحل عالمه ▪

   .قم نیمدرس جامعه
 . تی الب آل  مؤسسه :قم ،الفقهاء  تذکرة ،(ق۱۴۱۴)  وسفی  بن حسن ،یحل عالمه ▪
 . نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم نشر مؤسسه :قم ،2 ج ،االحکام قواعد  ،(ق۱۴۱8)  وسفی  بن حسن ،یحل عالمه ▪
بکر نیالد  عالء ،یالکاسان ▪   دارالکتب  :روت یب ،2 چ ،۶ ج ،عیالشرا بیترت یف عیالصنا عیبدا ،(ق۱۴۰۶) مسعود  بن ابو

 . ق۱۴۰۶  ه،یالعلم
 :قم ،2 چاپ ،2 ج ،الحرام و الحالل مسائل یف االسالم شرائع ،(ق۱۴۰8) حسن بن جعفر ،نیالد نجم ،یحل محقق  ▪

 .انیلیاسماع مؤسسه
 . الرساله مؤسسه :روت یب  ،لبنان ،۱۱ ج ،ةیالفقه القواعد ةموسوع ،(ق ۱۴2۴) بورنو آل  یصدق محمد ▪
 به وابسته یاسالم نشر مؤسسه :قم ،9 ج ،االذهان إرشاد شرح یف ةالفائد مجمع ،(ق۱۴۱2) احمد یمول  ،یلیاردب مقدس ▪

 . قم نیمدرس جامعه
 . القاهره  مکتبه :قاهره ،۵ ج ،قدامه البن یالمغن ،(ق۱388)  نیالد موفق ،یالمقدس ▪
 . هیاالسالم دارالکتب :تهران ،2۶ج ،االسالم شرائع شرح یف الکالم جواهر  ،(ق۱392) حسن محمد خ یش ،ینجف ▪

 .  هیاالسالم دارالکتب :تهران ،۶ چ ،2۵ج ،االسالم شرائع شرح یف الکالم جواهر  ،(ق۱39۴) حسن محمد خ یش ،ینجف ▪
 . هیاالسالم دارالکتب :تهران ،27ج ،االسالم شرائع شرح یف الکالم جواهر ،(ق۱392)حسن محمد خ یش ،ینجف ▪
 . هیاالسالم دارالکتب :تهران ،9 چ ،22 ج ،االسالم شرائع شرح یف الکالم جواهر ،(۱3۶8)حسن محمد خ یش ،ینجف ▪
 . یرتیبص  مکتبه :قم ،3 چاپ ،امیعوائداال  ، (ق۱۴۰8)  مالاحمد ،ینراق  ▪
 . یالنراق یمهد یالمول  مؤتمر :جا  یب ،2 چاپ ،األحکاممشارق  ،(ق ۱۴22)  احمد بن مالمحمد ،ینراق ▪

 


