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Examining the effects of the proxy condition in contracts based on the sale 

contract 

Abstract 

Individuals in the transactional process do not use only the prescribed legal 

formats to execute their contracts. It has been observed that individuals, for 

various reasons, such as lack of proper performance of traditional formats, 

lack of proper knowledge of the law or due to circumvention of legal 

restrictions, do not conduct their transactions through the existing legal entity 

and They use other formats. Now, the main question of this research, which 

has been written by analytical and descriptive method, is whether this legal 

action of individuals is correct? If so, what is its nature and what are its 

effects? In response, it should be said that using the power of attorney format 

to transfer ownership is not absolutely correct, even in cases where using a 

power of attorney contract to transfer ownership is not the same nature, 

because according to the terms of the transaction, the nature of this action in 

some cases Along with the power of attorney and in other cases, there is a 

statistic about the occurrence of the previous sale contract, which shows the 

difference between these two natures at the time of transfer of ownership. But 

as a result, it can be said that in both cases, the power of attorney contract is 

terminated with insanity, death and stupidity, while the lawyer's ownership of 

the property remains. In the light of the present article, an attempt has been 

made to , Explain the situation and its effects 
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 :چکیده 

افراد جامعه در رویه معامالتی، برای انجام قراردادهای خود، صرفا از قالب های پیش بینی شده قانونی استفاده نمی 

کنند. بسیار دیده شده است که افراد، بنا به دالیل مختلفی، چون فقدان کارایی مناسب قالب های سنتی، عدم اطالع 

به دلیل دور زدن محدودیت ها یا  از قانون و  بینی مناسب  نهاد حقوقی پیش  ی قانونی، معامالت خود را به وسیله 

کنند. حال سوال اساسی   استفاده می  از قالب های دیگری  انجام نمی دهند و  با روش  شده موجود  این تحقیق که 

صورت صحت، ماهیت آن  رآیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ د  تحلیلی و توصیفی نگارش شده این است که 

ری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست،  چیست و چه آثا

حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه  

لت و در مواردی دیگر اماره ای بر وقوع عقد به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکا

در هر  در نتیجه می توان گفت بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر می شود. اما 

در .دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می شود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا می ماند

 ه حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود پرتو نوشت
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 : مقدمه

  ا ی  ابت ین  یعقد اعطا  نیا  ت یشناخته شده است . ماه  ی مقرر در فقه و قانون مدن  نیاز عقود مع  یکیوکالت به عنوان  

برا  اریاخت امور    یو اجازه  ا  ای انجام   طه یاست که موکل در ح   یاراتیو اعمال اخت   قاعاتیانعقاد معامالت و عقود و 

 . دینمایم ضیتفو  لیبه وک  یرمالیو غ یخود درامور مال ت یو تسلط و صالح  ییو توانا ت یاهل

ا از عقد جا   رانیوکالت در فقه و حقوق  آن    یزیعبارت  که به موجب  برا  گریطرف د  ن،یاز طرف  یکیاست،    یرا 

. وکالت در نامندیم  لیرا وک   رندهی . وکالت دهنده را مَُوک ِّل، و وکالت گ دهدی( خود قرار منی)جانش  ب ینا  یانجام امر

   کردن است. هیواگذار کردن، اعتماد و تک یلغت به معنا

مدن  در اسالم و حقوق  اعتبار عار  جادیا  رانیا  یفقه  بطن عقود وکسب  در  انعقاد شرط  تبع  یا  هیو  گونه   نیا   یو 

از عقد اصل پ  یشروط  ا   نیو شناخته شده است. به هم  ینیب  شیبه عنوان شروط ضمن عقد  وانعقاد و   جادیجهت 

واضح است که    پر است.گذار  ریتاث  یو ضمن  یتبعدر شروط    یلزوم و جواز عقد اصل  ایاستمرار و انحالل و انقضاء  

ا نبا  نینفس و ذات  با مقتضا  ریمغا  دیگونه شروط  از   یکیباشد. هرگاه در    یعقد اصل  ت یذات و ماه  یو مخالف 

. شده باشد  ینیب  شیمرتهن پ  یبرا   نهیره  ای  قهی، شرط وکالت جهت تملک مال مورد وثدادانواع معامالت با حق استر

قانون که معامالت با حق استرداد را    نیا  33قانون ثبت و ماده    34با مقررات امره ماده    رتیشرط به علت مغا  نیا

نم اثر است و چنداندیمملک  بال  باطل و  ا  تواندینم  یوکالت  نی،  مورد    ی برا  یقانون  اراتیاخت   جادیمنشاء  مال  تملک 

هم   قهیوث لکن  شود.  ب  نیواقع  محدود  گاه  هر  وکالت  اخت  ه شرط  و  مطالبات فروش    اری اجازه  برداشت  مال جهت 

عقد رهن    ایهر نحو مقرر در عقد وکالت    هی  ای  دهیمزا  قیهمان وجه الرهانه از محل فروش آن مال از طر  ایبستانکار  

با استفاده از شرط وکالت  ضمن فروش مال مرهونه مطالبات خود را   تواندی م لی و الزم االجراست و وک  ح یباشد، صح

 مسترد کند.  و مازاد را به راهن فاءیاست

در پیشینه این موضوع که با روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده است ؛میتوان به مواردی همچون  خدیجه آزادی) 

( در تحقیق خود با عنوان  1395( در پایان نامه خود با عنوان وکالت در مقام بیع و همچنین زکیه سلطان قیس)1390

 اشاره کرد که بدین موضوع پرداخته اند. منقول ریوکالت بالعزل و نقش آن در معامالت اموال غ یحقوق ت یماه

 ی با انحالل و انقضاء عقد اصل  ایام شرط وکالت ضمن عقد چه خواهد شد؟ آجو سران  فیتکل  یموارد  نیدرچنو اما   

گونه است پس حقوق بستانکار معامله با حق استرداد که با    ن یدهد؟و اگر ا  یازدست م  راشرط وکالت اعتبار خود  

منظور در ضمن   نیبه هم  زیشود و شرط وکالت ن  فاءیا  ونیمد  یاز سو   دیبا  یا  قهیهلت مقرر در عقد وث م  افتنی  انیپا

وث است  ینیب  شیپ  قهیعقد  م  فاءیشده چگونه  م  نیا  ا ی  ؟  گرددیو وصول  اصل  مییبگو   میتوانیکه  عقد  انحالل   ی نقطه 

عقد   ی قرارداد  ای  ی است و انحالل و انقضاء قهر  یعقد وکالت ضمن عقد اصل   ایشرط وکالت    ییسرآغاز اعتبار اجرا

مثال هر   یبرا را دارا شده است.  یمستقل از عقد اصل  ت ی وموجود ات یدر شرط ندارد و شرط وکالت ح  یریتاث یاصل

  اریحق و اخت  نیاست که اعمال ا  یهیگاه مرتهن ضمن عقد رهن، حق وکالت در فروش مال مرهونه را دارا باشد، بد

ا   ای از  از ع   نیاستفاده  ابتدا مستلزم فک رهن  از ع  نیشرط  مرهونه مستلزم   ن یمرهونه است. حال چون فک رهن 

انقضاء عقد مذکور از اعتبار سابق    رغمیمن عقد رهن علض  وکالت کماکان شرط    ای انقضاء و انتفاء عقد رهن است آ

از موضوع عقد اصل  گرید  یمنظر  از  برخوردار است؟ به    یگاه موضوع شرط وکالت مقرر در عقد، خارج  است و 

گونه موارد اعتبار و آثار شرط وکالت که   نیندارد. در ا  یبه عقد اصل  یارتباط  چیموضوع عقد وکالت ه  گر یعبارت د
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  ی که در موضوع مستقل  قدشرط وکالت ضمن ان ع   یبا انحالل عقد اصل  ایامده تاکجاست؟ آ  یاصل  در ضمن عقد

اعتبار و موجود  کیبه عنوان    ای  شودی منحل م  دهیانشاء و امضاء گرد  یاز عقد اصل  ریغ و    ت یعقد مستقل و مجزا 

لزوم خود را به موجب شرط سلب حق    یعقد وکالت  نیمقوله هر گاه چن  نی؟ درهمکندیسابق خود راحفظ م  گاهیجا

خواهند   ی، شرط مذکور و عقد وکالت چه سرنوشتیپس از انحالل عقد اصل  ،منحله گرفته باشد  یعزل از عقد اصل

شرط در   قالبدر  آنها حیکه عدم تصر یاراتی اخت رینظ گر یمباحث و مسائل و متفرعات مبتال به د نیا مجموعه داشت؟

نامه مورد مطالعه و    انیپا   نیدر ا  ده یعلما و حقوقدانان گرد  نیب  دهیموجب اختالف عق  مانند عقد وکالت  یعقود اذن

 . است  ی هیقرار خواهد گرفت. بد یبررس

در این مقاله ابتدا به دالیل استفاده از وکالت در بیع و سپس به وضعیت حقوقی وکالت در قراردادهای مبتنی بر بیع  

مسائل مطروحه و    رامون یگوناگون پ  دیآراء و عقا  ل یدر خصوص موارد مذکور و تحل  قیبا تحقاشاره خواهیم کرد که  

عقود و   ریو تفس  لی مربوطه وتحل لی حل مسا یبرا یمناسب ی ابه راه حل ه توانیبه  پاسخ متقن و مستدل م یابی دست 

 . افت ی مشتمل بر شرط وکالت دست  یقراردادها

 

 عقد بیع :  

به این صورت    مدنی  قانون  در عقد بیع  .است  فروش  و  خرید معنای  به  که  است   حقوقی   و  فقهی  اصطالح  یک بیع

 عقد   یک بیع  عقد از این تعریف بر می آید که « معلوم  عوض  به  عین  تملیک  از  است   عبارت بیع تعریف شده است »

د، یکی از دو نفر متعهد می شود مالی را به  کنن  می  منعقد بیع  عقد دو نفر با هم  وقتی  یعنی  تعریف  این.  است   معوض

قانون   338ماده  . (44،  1384)صغیری،  کند  می  پرداخت   را  پولی دیگری واگذار کند و در مقابل، دیگری در ازای آن

مدنی در مقام ارائه تعریف از عقد بیع مقرر داشته است :»بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم«. عقد بیع  

عقدی است تملیکی یعنی موجب انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار و انتقال ثمن از خریدار به فروشنده می  

امله مجانی به طرف مقابل داده نمی شود اگر مجانی باشد  گردد و همچنین بیع عقدی است معوض یعنی مورد مع

 .مورد معامله را در اصطالح حقوقی »مبیع« می گویند مانند آپارتمان و باغ.عمل حقوقی مورد نظر عقد بیع نیست 

ارزش پولی که بابت آن پرداخت می شود را اصالحاً »ثمن« معامله می نامند. معامالتی که عوضین آن مبیع و ثمن 

شند را عقد مبیع گویند. به عبارت دیگر معامالت که یک طرف آن پول باشد عقد بیع است. البته عرف، داد وستد  با

کاال با پول رابیع و کاال با کاالرا معاوضه می داند مع الوصف در عقد بیع باید دو طرف تراضی نمایند که یکی از دو  

عامله می تواند »عین معین« باشد یعنی مبیع می تواند یک  مورد م.عوض )عین( مبیع و دیگری ثمن و بهای آن باشد

باشد   لمس  و  رویت  قابل  معین  وجود   .عین  نظر  اختالف  تشریفاتی  یا  رضایی  است  عقدی  امالک  بیع  اینکه  در 

 ( 90، 1389)صفایی ، .دارد

 

 عقد وکالت :  

قانون مدنی وکالت عقدی است که به موحب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری   656ماده    بموجب 

 قانون مدنی می باشد.  183نایب خود میگرداند؛ پس مطابق تعریف فوق وکالت، عقد است و مشمول ماده 
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ت را به عالوه اجرتش متناسب  ق.م، موکل باید هزینه هایی را که وکیل شخصا متحمل شده اس  675ا توجه به ماده  ب

مطلق بگوییم اجرت وکیل پرداخت شود و حدود آنرا تبیین نکنیم در   بصورت  البته اگربا عملکرد او پرداخت کند؛  

است  منصفانه  ونه  نپرداخت  را  ای  الزحمه  حق  هیچ  شود  می  نه  احسن،  نحو  به  وکالت  عقد  انجام  عدم  صورت 

شود زیرا در هر دو صورت ظلم و اضرار است و مطابق قاعده فقهی ال الزحمه وی به طور کامل پرداخت    حق   که

  39و 38قانون مدنی و نیز مواد  666و 667استعفا یا عزل باید مطابق ماده و .ضرر و ال ضرار فی االسالم صحیح نیست 

 . ق . آ.م خواهد بود 43قانون آیین دادرسی مدنی باشد و اال مشمول ماده 

 

 شرط ضمن عقد: 

نتیجه و شرط   ضمن عقد را بنا بر تقسیمی که قانون مدنی از اقسام شروط ضمن عقد به شرط صفت، شرطشروط  

که شرط به غیر از حالت   فعل دارد تعریف کرده و سپس، حاالت مختلف انضمام شرط به عقد را بیان می کنیم، چرا

ی که شرط قبل از عقد واقع شود، یا  حالت  تواند به حالت های دیگری نیز باشد، مثلمتداول درج در ضمن عقد می

شرط به طور ضمنی واقع شود.شروط ضمن عقد، توافقات الزم االتباعی هستند که به جهت طبیعت خاص موضوع  

پیدا می    ای مانند رابطه اصل و فرع با عقدشوند، و رابطهاراده طرفین در ضمن عقد دیگری گنجانده می  یا بر حسب 

   کنند.

را   انصاری شرط  یا مصدری.شیخ  معنی حدثی  آن  اول  معنای  دانند،  می  عرفی  معنای  دو  به    دارای  و  است  شرط 

خصوص شروط ابتدایی حقیقی   کاربرد واژه شرط را در  ،معنای مطلق الزام والتزام است و برخالف صاحب قاموس

است. معنای    و صحیح می داند. شرط در این معنا مصدر و مبدأ اشتقاق شارط، مشروط، مشروط له و مشروط علیه

 عدم الزم می آید خواه از وجودش وجود الزم آید یا نیاید. به   دوم معنای جامدی شرط است یعنی آنچه از عدمش

اشتقاق شارط و مشروط از آن خالف قاعده خواهد بود. و برای تشخیص    این معنا شرط اسم جامد می باشد و قهراً

 (. 11-13: 6،ج1420)شیخ انصاری،می دهندطرفین را معیار قرار  نوع شرط مورد کاربرد اراده

الزام والتزام وجود ندارد التزام نیست بلکه ربط و    پس شرط.  تضایف و ترادفی در معنای مبدأ شرط ومبدأ  الزام و 

 (. 36: 1، ج1415)خویی،شداست 

الً  برخی فقها مطرح شده است. مث  وجود یک مفهوم برای شرط که در همه کاربردهای شرط صادق باشد، از سوی

شرط بر می گردد، یعنی امری که از عدم آن    همه شروط به مفهوم فلسفی یا اصولی  است   احمد نراقی معتقدشیخ  

ضمن عقد می توان یک مفهوم مشترک را    با بررسی اقسام شروط و پیشینه شروط  (125:  1417)نراقی،عدم الزم آید

 .ل و قرار بودن شروط ضمن عقد است جعل یا قو  در همه مفاهیم یا الاقل مفاهیم حقوقی شرط بیان کرد و آن

 ع یبا ابتناء به ب دالیل استفاده از نهاد وکالت در قراردادها -1

 :  استفاده از نهاد وکالت در قراردادها مبتنی بر بیع برشمرد درخصوص سه جهت اصلیتوان می
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 موجب انعقاد قرارداد حق به دلیل فقدان فروش حق نداشتن -1-1

می کند و در برابر ممکن است محدودیت هایی را به وی   در برخی از موارد، قانونگذار امتیازاتی را به فردی اعطا

کند. در منزلی را خریداری می،  تسهیالت اعطایی و ارفاقیتحمیل نماید. برای مثال، فرض کنیم شخصی با استفاده از  

وش منزل را تا تسویه کامل تسهیالت، ندارد. اما شخص برای به  شود که مطابق قانون او حق فرسند این منزل قید می

بفروشد. را  منزل  است  درصدد  معامله  در  سودی  آوردن  در  دست  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیات  مثال    برای 

به    4-4333پرونده دادستان کل کشور،  به همراه  اقلیت  او،  زمان رشد  تا  از صغیر  به غیر  انتقال  بر سلب حق  مبنی 

و ممنوع از انجام دادن معامله شرطی   رعایت شرط  به  ، ولی قهری را مکلف237ق.م و مدلول ماده    10د ماده  استنا

،  1386ر.ک کاتوزیان،  )و تایید نظریه مزبور    دانسته و معامله را باطل تلقی نموده است)برای مالحظه تفصیل موضوع

225.) 

 تعهد به عدم انتقال  -2-1

لب حقی صورت نگیرد اما منتقل الیه )مالک ( به صورت شرط فعل منفی تعهد کرده ممکن است س  موارد  برخی  در

خسارت حاصله، از وکالت به    و پرداخت   تعهد  که مال را تا مدت معینی منتقل نکند. حال برای فرار از این  باشد

 نماید. استفاده می عنوان پوششی برای جلوگیری از آشکار شدن نقض تعهد خود

 دن شرایط انتقال مالکیت و فرار از پرداخت هزینه هاي قانونيماده نبو -3-1

، خودرو، حق اشتراک تلفن ویا سهام شرکت ها به دلیل فراهم نبودن مقدمات و  امالک   بسیاری از قراردادهای فروش

وند می ش  شروط تنظیم سند قطعی انتقال یا واگذاری حقوق، در پوشش عقد وکالت با شرط عزل نکردن وکیل منعقد 

با سند 247،  1388)کاشانی، فروش  به  اقدام  یا  ابتدا  مالکیت،  انتقال  کردن شرایط  آماده  برای  افراد  موارد  این  در   .)

شوند. در چنین مواردی معموال بخش   جدی طرف مقابل مطمئن  اراده  عادی و یا فروش در قالب وکالت کرده تا از

پردا گردیده و  دریافت  معامله  ثمن حین  از  ای  بهعمده  ثبت می شود.الزم  به  نیز موکول  ثمن  از   ذکر   خت قسمتی 

کرن   فراهم  منظور  به  وکالت  پوشش  از  استفاده  و  پنهانی  )بیع  مردم  درمیان  معامالتی  رویه  این  رواج  علت  است 

در این سال، این تفکر که قولنامه    ایران حکم فرما شد.  قضایی  برسیستم  1362شرایط(رویه قضایی است که در سال

مستقل    صورت  و به  معنای خاص )تعهد به بیع ( یک تعهد ابتدایی است واگردرضمن عقد الزم دیگری ذکر نشود  به

 (.104: 1393)عابدی و همکاران،ای پیدا کردسیستم حقوقی رواج گسترده ،دربود باشد، الزم االتباع نخواهد

 عیب ي مبتني بروکالت و شرط وکالت در قراردادها يحقوق تیوضع -2

این عمل حقوقی باید گفت: اگر انجام    وضعیت   مورد  به طور کلی با توجه به علل ذکر شده در قسمت نخست، در

از    عمل  این به دلیل فرار و دور زدن سلب حقی باشدکه توسط قانونگذار صورت گرفته و به همین دلیل  حقوقی 

قایل به این امر نیز باشیم   اگر  اطل خواهد بود. اما، عقد مطلقا باطل است. پس عقد بیع بشود  استفاده  پوشش وکالت 

است؛ چرا که فردی که خود توانایی و حق انتقال ندارد   باطل  عقد  که عقد منعقد شده وکالت است نه بیع، باز هم

برای قرارداد  این  انجام  نمیتواند  انتقال  دامنه  موارد،  از  برخی  در  البته  دهد.  وکالت  دیگری  به  با    از  امر  جهت  دو 

مالی که مباشرت و شخصیت   عقود  عقود غیر مالی همچون نکاح و یا  نمونه، در  : به عنواناست   محدودیت مواجه
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  در مواردی که استفاده  البته به نظر میرسد  (.  232، ص1385،)مقدم   طرف مهم است، امکان انتقال قرارداد وجود ندارد

رابطه  این در یک امتیاز دولتی مهم باشد، امکان انتقال قرارداد ناممکن است . از نوع خاصی معافیت یا برخورداری از

، نظر مشهور این است که طلب کار حق عینی بر مورد معامله نداشته و بدهکار، مال متعلق به خود را انتقال داده  

است . حق ایجاد شده برای  صورت وجود شرایط صحت معامالت، صحیح و نافذ    است . بنابراین انتقال مزبور در

انتقال به دیگری را از خود سلب  اگر فروشنده، حق  باشد بر    نموده  طلب کار یک حق دینی محض است . منتهی 

انتقال شده باشد، امکان درخواست ابطال ترجیح دارد )کاتوزیان   خالف فرضی که فقط در مقابل دیگری، ملتزم به 

،19،1388.) 

نسبت به مال موضوع تعهد ایجاد می شود، همچنان که اگر ثمن معامله    خریدار  ی برایبرخی دیگر،گونه ای حق عین

حق ایجاد شده، متعهدله    طبق  تحقق مییابد. به نظر ایشان  مزبور  نیز معین باشد، حق مشابهی برای بایع نسبت به ثمن

ناسازگار باشد   تعهد امله ای که با انجام اینقرارداد میتواند طرف دیگر را به بیع مال مذکور ملزم کند و نیز هر نوع مع

از   تجاوز  به لحاظ تعهد را  آن را رد کرده و اجرای  میتواند  نافذ است و متعهدله  ، غیر  ثابت شده متعهدله  بر حق 

 (.34،ص 1375متعهد درخواست نماید)شهیدی،

ص است که در آن تعهد انتقال به فرد معین ناظر به قولنامه به معنای خا  الذکر  فوق  باید توجه داشت که تمام مباحث 

ولی تعهد کرده که از    را دارد  انتقال  میشود. اما در فرضی که فرد تعهد به عدم انتقال کرده است متعهد حق و توانایی

 . صحیح است  این حق استفاده نکند لذا در صورت تخلف و انتقال، عمل حقوقی انتقال

اجازه بهرهبرداری،    و یا  ل انتقال سهام، حق اختراع، طرح صنعتی، عالمت تجاریبنابراین باید گفت در مواردی مث  

میان  اما  نیست،  معتبر  انتقال  این  ثالث  اشخاص  برابر  در  فقط  و  است  انتقال صحیح  برای  وکالت  قالب  از  استفاده 

که چنین صراحتی    و امالک   داسنا  گذارد.درحالیکه در قانون ثبت   می  جا  طرفین کامال صحیح بوده و آثار خود را به

در برابر   و فقط  شود  وجود ندارد نمی توان گفت که در این مورد نیز مثل موارد قبل ، مالکیت بین طرفین منتقل می

که عقد بیع رضایی بوده و به صرف ایجاب و قبول واقع میشود و اثر بیع    گفت   اشخاص ثالث معتبر نیست؛ بلکه باید

( به نظر  352، ص  1391برخی از نویسندگان حقوقی )صاحبی،  ق.ث ( و اینکه  22است. )ماده  مزبور، منوط به ثبت 

که بیان میدارد »انتقال امالک و کارخانه ها و    45مستقیم مصوب اسفند    قانون مالیاتهای  180میرسد با توجه به ماده  

آنها برای اشخاص مذکور، در  ، زن یا شوهر، به هر عنوان که باش ، مادرنام به اوالد، پدر   سهام با د، و وقف خاص 

انتقال معوض باشد و    حکم انتقال از طریق ارث تلقی میشود و کال مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردی که

عوض نیز ملک یا کارخانه یا سهام با نام باشد، مابه التفاوت ارزش عوضین ماخذ احتساب مالیات ارث استفاده کننده  

این ماده، بتوان  خواهد بود«.  که  پذیرفت   به صحت اینگونه معامالت شد. در نتیجه ، باید  قایل  و وحدت مالک از 

از دیدگاه مالیاتی، دولت آن را در حکم میراث انتقال دهنده   ، ولی  همه معامالت یاد شده نافذ و سبب انتقال است 

( با استناد به ماده مذکور، میتوان گفت  405، ص  1391،  توزیان.« )کانکاهد  میانگارد تا از میزان مالیات بر ارث انتقال 

نیز همانند ماده    که بیع وکالتی  . چون    180در  نپرداختن مالیات است  ، قصد طرفین صرفا  قانون مالیاتهای مستقیم 

اند، قانونگذار   ه و صوری زد  متفاوت  دلیل نپرداختن مالیات بر ارث دست به انجام معامالتی با عنوان  به  افراد  غالب 

طرفین )انتقال مال در زمان حیات مورث( احترام    قصد  به  نیز به دلیل شیوع این امر در رویه با وضع ماده مذکور هم

مالیات خود همچنین  و  قصد    وصول  را  گذارده  به  طرفین  که  نیز  فیه  مانحن  در  گفت  میتوان  بنابراین  است.  کرده 
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سعیمالیات  نپرداختن انت  ،  طرفیندر  دانستن قصد  محترم  دارند ضمن  وکالت  عاریتی  عنوان  طریق  از  مالکیت    قال 

رویه معامالتی مردم مختل نمیشود و قصد آنان    تنها  ، نهمالیات انتقال را در زمان تنظیم سند اخذ نماید. با این تفسیر 

 وصول مالیات محروم نخواهد شد  از محترم شمرده می شود بلکه دولت نیز

 

 بیع قرارداهاي مبتني برسي آثار وکالت در برر -3

 آثار عقد صحیح پرداخته میشود، بنابراین ابتدا زمان انتقال مالکیت مورد   تبیین با توجه به مطالب ذکر شده، به

 تاثیر جنون، سفه و موت طرفین مورد مطالعه   انتها  و در  قرار میگیرد و سپس بحث اثباتی این موضوع  و بررسی  بحث 

 میگیرد.  ارقر

 زمان انتقال مالکیت  -3-1

در عدم  توجه  با قانونگذار  نشده  استناد  قابلیت   به صراحت  ثبت  اینگونه  در  معامله   ، ثالث  اشخاص    برداشت   برابر 

در برابر اشخاص ثالث قابل    مالکیت   میشود که مالکیت بین طرفین از لحظه انعقاد عقد منتقل میشود، اما این انتقال 

چنین صراحتی در قانون ثبت وجود ندارد نمیتوان گفت که    موال غیر منقول چونا  انتقال  مورد  . اما در  نیست   استناد

انتقال   تامه  عقد بیع ، علت   شد  گفته  قبال  که  طرفین منتقل می شود بلکه همانگونه  بین  از زمان انعقاد عقد مالکیت 

)عابدیان، نیست  ص  1390مالکیت  مالک70،  فوری  انتقال  بر  اصل  بهتر،  عبارت  به  ماده  (  اما  است  .ث  22یت  ق 

 بر این اصل است .   استثنایی

 از نظر اثباتي  -3-2

اثباتی به  ، اختالفدر بحث  اموال غیر منقول را تشریفاتی   عنوان  نظرهای فراوانی وجود دارد  نمونه، برخی فروش 

تعهد به    ، بلکه  اصال بیع نیست (. و بر این باور هستند که عقد منعقد شده  256ص ،  1371قلمداد میکنند )کاتوزیان،

در صورت اثبات عقد به دلیل تشریفاتی بودن )ثبت را جزء ارکان عقد میدانند( فقط تعهد به بیع    وحتی  بیع است 

است و با دالیل دیگر هم میتوان عقد را    اثبات  ثابت شده است. در برابر، گروهی معتقد هستند که ثبت دلیل موثر

از جمله   کرد؛  )شهیدی  اثبات  و...  شهود  شهادت  عده81، ص  1375اقرار،  دلیل   (.  ثبت  که  باورند  این  بر  نیز  ای 

 (.235،ص 1388ودلیل موثر در رابطه دو طرف قرارداد است )امینی،  اشخاص ثالث  برابردرمنحصر اثبات بیع 

اثبات بیع است و با  نابراینب را به    عقد  الیل دیگر هم میتواند  ثبت، دلیل منحصر اثبات بیع نیست بلکه دلیل موثر 

اثبات رساند اما با اثبات عقد، مالکیت منتقل نمیشود زیرا فقط وجود مقتضی اثبات شده و مانع )عدم ثبت (کماکان  

ماهیت عمل حقوقی بیع به همراه وکالت است ، سندی که    پابرجاست . اما به طور کلی باید گقت در مواردی که

  اند، دال بر وقوع عقد بیع است زیرا تعیین وصف حقوقی، با دادگاه است . اما در  ن دادهطرفین عنوان وکالت به آ

که ماهیت عمل حقوقی افراد، وکالت به همراه بیع است ، سند وکالت عنوانی افراد صرفا میتواند اماره ای بر   مواردی

 صورت گیرد. دیگر نیز  دالیل وقوع عقد بیع سابق باشد واثبات عقد بیع ممکن است با
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 بقاء شرط وکالت -3-3

است    متفاوت  در برخی از موارد وکالت به منظور تامین حقوق و منافع وکیل صورت می گیرید که با وکالت عادی

»ب «وکالت میدهد که فالن مال را بفروشد و    مانند موردی که »الف « به »ب « بدهکار است و وجه نقد ندارد اما به

یااز محل فروش مال،   بردارد.  را  بیمارستان  شخصی  اینکه  طلب خود  به  و بستری    کرده  مراجعه  در شرایط فوری 

  که  است   میشود و برای حفظ جان، عمل جراحی بر روی او انجام میگیرد. نکته ای که در این حالت وجود دارد آن 

صاحب  اما  ندارد  همراه  به  نقد  وجه  یا  بیمه  شخص  درمانی  خدمات  )بیمه  موارد،   است  این  در  یا...(  و  تکمیلی 

لذا کند،  بیمه حساب  این  بر روی  میتواند  که هزینه های  بیمار  از   بیمارستان  میکند  اخذ  با شرط عدم عزل   وکالتی 

به بیمه دریافت کند. در چنین مواردی که وکالت  از محل  بیمارستان خسارتی متحمل شود    موجود را درصورتیکه 

و  تامین  منظور بهمنافع  موکل  حتی  میشود  ساقط  موکل  عزل  حق  است  مخالف    طور  کیل  عمل  انجام  ضمنی حق 

 و با فوت، جنون و سفه منفسخ میشود.   است  وکالت  وکالت را از خود سلب کرده است. اما ماهیت عقد، همچنان

با توجه به توضیحات    عنوان پوششی برای انتقال باشد و وضعیت عقد  به  وکالت   بر مورد فوق، در مواردی که  عالوه

  و عقدکماکان  قایل به این امر بود که عقد بیع با فوت، جنون و سفه منفسخ نمیشود  باید  باشد  قسمت قبل صحیح

از وکالت محض بوده که مهم جلوه میکند، قصد   آنچه   است   پابرجا میماند چرا که قصد واقعی طرفین چیزی غیر 

آن اراده ظاهری  اذنی است هر چند    وکالت   ان. اما عقدواقعی طرفین است نه  منفسخ میشود زیرا وکالت عقد جایز 

 (. 22،ص 1371 قانون مدنی منفسخ می شود. )کاتوزیان 956حکم ماده  به این  بالعزل باشد. بنابر

 : است صورت عقد الزم به دو  شرط وکالت وکیل ضمن

 شرط نتیجه ضمن عقد الزم   منزله وکالت وکیل به-الف

وکالت ، وکالت جایز مانند عقد الزم غیر قابل    در  با عدم تعیین مدت  که  در شروط ضمن عقد تصور رود  نانکهچ

بنابراین امر خالف مقتضای عقد وکالت است  این  نتیجتا  نمیرسد که زوج در    مانعی  هیچ  انحالل میگردد و  نظر  به 

بتواند خود را مطلقه سازد. از دید دکتر کاتوزیان هر    هدبخواضمن عقد نکاح به زوجه خود وکالت دهد که هر زمان  

امالک   دارهدر ا  نتیجه در عقد الزمی در آید مانند این که در نکاح شرط شود که شوهر  شرط  صورت  گاه وکالت به

وکالت    وکیل حق دارد استعفا بدهد مگر این که  نه  وکیل را عزل کند  زن وکیل او باشد بی گمان نه موکل می تواند

را به   )شرط ( تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن که شرط

از این امتیاز بگذرد و شرط را بر هم بزند )حقوق مدنی دکتر ناصر   واندسود خود تحصیل کرده است همیشه می ت

 (   در باب انحالل   204کاتوزیان عقد وکالت صفحه 

 قاء وکالت با عزل وکیل در عقود الزم و جایزب-ب

فسخ آن را نداشته، مگر در موارد معینه ؛ مثال جایی که به وسیله    یک از طرفین حق  هیچ  که  عقدی است عقد الزم  

زم  باشند اثری که عقد ال  داشته  فسخ معامله را  حق  ، طرفین  اقاله  واسطه  حق فسخ داده شود و یا به  خیارات  یکی از

 عقد   محتوی  را بر هم زنند و ملزم به انجام  عقد   نمیتوانند  ایجاد می کند، آن است که طرفین بدون رضایت هم دیگر 

که عقد الزم ایجاد   (. اثری14، مسأله122، ص  2سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج    از  )نقل  میباشند

بر هم زنند و ملزم به انجام محتوی عقد می   یگر نمی توانند عقد رات که طرفین بدون رضایت همدمیکند، آن اس
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نظر قانونگذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی  که  ، مگر در مواردی  لزوم عقود است  بر   باشند پس اصل 

 لزوم سه دلیل آورد شده است که عبارتند از: بجنوردی(. در فقه برای حجیت اصل1131باشد )موسوی  داشته

 لزوم ، اثر شرعی هر عقدی است  -1

 نماید ظاهر عقود داللت بر لزوم می -2

 عموم آیه »اوفوا بالعقود« -3

 معین   اصلی لزوم عقود این است که لزوم ، موافق با طبیعت هر عقدی میباشد و هنگامی که طرفین با قصد  فلسفه

کن است برای خود حق فسخ را پیشبینی نمایند و این فسخ نمایند، اگرچه مم  را  توافقی مینمایند هرگز نمیخواهند آن 

 . (458: 1392انجام تعهد نیست )چای بخش ، منافی قصد آنها بر 

  تأثیر  ، بستگی دارد که به سه طریق می تواندباشد  می  عقد جایز به وجود عامل سازند مؤثر که همانا اراده  حیات .  1

 خود را از دست بدهد:

شود تا    می  اعالم   سلسله اعمال دماغی که در ذهن انجام می گیرد و سپس در عالم حقوق  ازاراده عبارت است    -1

نماید، در نتیجه آن عامل سازند عقد و    اشد. هرگاه خالق اراده از خلق آن جلوگیریبتواند حالت سازندگی را داشته ب

 این عمل فسخ می گویند.  به بازمی ماند که قیحقو  عمل حقوقی از حیات در عالم

هر اراده ای با توجه به ساختار وجودی آن نمی تواند مطلقا حالت سازندگی داشته باشد، بایستی اراده، سالم و   -2

 آن بطالن و عدم نفوذ خواهد بود.  الی از عیب باشد وگرنه ، ضمانت اجرایخ

اگر شخص ایجادکننده اراده از بین برود، به علت از دست دادن شخصیت خویش ، جنبه خالقیت را نیز از دست    -3

 (45: 1392ات باز خواهد ماند )مصلحی، از ادامه حی  حقوقی می دهد و در نتیجه عمل

مدت تعیین   آن برای با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی، در مواردی که که  است  بدیهی

قاعد به  با عنایت  نیز منقضی میگردد  کلیه عقود    954مندرج در ماده    عام  میشود وکالت  همین قانون در خصوص 

  آنجایی که عقد وکالت در ارتباطات  از. اط است استنب  قابلنظر قانونگذار م  در  وکالت   جایز، به خوبی جایز بودن عقد

این   تزلزل   از  بیشتر و اهمیت ویژه ای دارد و از سویی دیگر مصالح و منافع طرفین اقتضا میکند که  رواج  اجتماعی

(. این رویه بر مبنای  1386:47)سلطانی نژاد،  .  ان بهتر روابط تجاری منعقد گرددنهاد حقوقی کاسته شود و با اطمین

  را  وکیل  قانون مدنی است که مقرر داشته »موکل می تواند هر وقت بخواهد  679  نظریه برخی از فقها و به تبع ماد

 «.باشد شده کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل آن در ضمن عقد الزمی شرط عزل 

 الزم عقد  شرط وکالت ضمنبررسي بقاء -ج

مدنی که اشعار میدارد: »عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ   قانون  185 با توجه به تعریف ماده

واقع شد باشد بین   قانون  طبق  بر  که اذعان میدارد: »عقودی که  219معینه « و ماده    موارد  در  آن را نداشته باشد مگر 

علت قانونی فسخ شود«، ماهیت    به  یا  ی طرفین اقالهمتعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع است، مگر اینکه به رضا

شروط ضمن آنها از لحاظ ثبات ، ماهیت عقدی که در آن درج شد است، پیدا نمایند   عقود الزم موجب میشود که

دیگر، از آنجا که شروط   بیان  به(.11:1393الزم نیز چنین وضعیتی را دارا میباشد )کالنتری،    قدع  ضمن  شرط وکالت 
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شرط وکالت در ضمن عقد الزم نیز از   لذا  میکنند  ضمن عقد توافقی فرعی محسوب میشوند که از عقد اصلی تبعیت 

 شرط مذکور به دو صورت ممکن است:  میگردد حیث بقا الزمو از میکند عقد اصلی کسب لزوم

از    اسقاط  رد اما اینکه شرط قابلوکالت به صورت شرط نتیجه در عقد الزمی قرار میگی  که  است   اول ، حالتی  صورت

شد: اول اینکه شرط وکالت منحصرا به نفع یکی از    تمایز  به  ناحیه مشروط له می باشد یا خیر باید در دو مورد قائل

،  شود  شرط  له باشند و هم مشروط علیه ، مانند اینکه در عقمد نکاح  روطنوعی هم مش  به  طرفین نباشد و هر یک

ادار نه موکلشوهر در  این حالت بی گمان  او باشد در  نه وکیل حق    حق  ه امالک زن وکیل  عزل وکیل را دارد و 

  آن   به  علیه پای بند  مشروطسود یکی از دو طرف باشد که در این حالت تنها    به  تنها  استعفا دارد، مگر اینکه وکالت 

این امتیاز بگذرد و شرط را برهم زند مثال    از  داست و آنکه شرط را به سود خود تحصیل نمود است ، همیشه میتوان

باشد اموال زن رایگان  اداره  مثال مذکور  ، شرط چنین   و هیچ  در  این حالت  در  نباشد  قابل تصور  مرد  برای  نفعی 

نکاح آورد است پس ،   عقد   بیم استعفای شوهر آن را در ضمن  از  که  عقد نکاح به نفع زن است   منض  در  وکالتی

که    معناست   این  معموال به  باشد  هرگا وکالت در برابر دستمزد  ؛ امااند از این امتیاز بگذرد و شوهر را عزل نماید میتو 

، شرط    نتیجه  رابطه نمایندگی برای هر دو طرف است ، در  یعقد الزم نکاح ، بقا  ضمن  هدف از شرط وکالت در

 (. 125: 1393: ساقط می شود )کاتوزیان حق عمزل توسط زن نیز

 شرط  به وکالت دادن در ضمن عقد الزمی شرط شود، یعنی التمزام بمه صورت  التزام  دوم، حالتی است که  صورت

در مورد اینکه وکالتی که داده می    اما  توکیل به غیر است   یعنی  وفای به شرط  است   آور   فعل باشد آنگه بیگمان الزام 

 :  است  اختالف محل کماکان دارد یا اینکه طبیعت اصلی خود را ،ندک  شود برای دو طرف ایجاد الزام می

 و اال  شرط توکیل در عقد الزم نشانه این است که طرفین خواستار الزام آور وکالت میباشند  امامی اعتقاد دارند  دکتر

را ضمن آن  که  نداشت  تنها  نمایند  شرط  الزم   عقد  دلیلی  علیه  اج  مشروط  به  به  موظف  توکیل  مفاد شمرط و  رای 

است توکیل به غیر و التزام به وکالت   مصرح مشروط علیه است و نه التزام به بقای آن ؛ زیرا اساسا آنگه در این شرط

)وحیدی،    است   دادن آن  نگهداری  و  ابقا  نه  است  بوه  وکیل  نصب  و  انتخاب  به  ناظر  علیه  مشروط  تعهد  و 

161:1393 .) 

وکالت وجود نداشته باشد، نظمر دوم قابل    حفظ  ، اگر قرینه خاصی بر قصد مشترک نسبت بهنظر دکتر کاتوزیان    به

 است نه ابقای آن ؛ زیرا   نیابت   تأیید است ؛ زیرا آنگه ضمن عقد الزم شرط شد و از آن کسب لزوم می نماید اعطای

ینماید و وکیل میتواند استعفا دهد  واقع میشود و طبیعت خود را حف م  ستقلدر خارج از عقد و به صورت م  وکالت 

 (. 204-206نماید )کاتوزیان )ب ،( پیشین : عزل و موکل نیز حق دارد او را

ر باید حق عزل  بال شک  باشد  بودن  بالعزل  بر  دال  ای  قرینه  به  محفوظ  طرفین  که سکوت  ساقط شد   ادر جایی 

به طریق اولی در ب   که تصریح  جایی  پنداشت و  امر شد  این  نیز همین حکم جاری خواهد بود )وحیمدی،  به  اشد 

161:1393 .) 

فسخ برای طرفین    حق  طریق  وکالت میتوانند وکالت را ضمن عقد الزمی شرط نمایند و از این   طرفین عقد  بنابراین

است . به عبارت دیگر    برقرارحسب مورد، محدود میگردد و تا هنگامی که عقد اصلی پابرجاست شرط تبعی آن نیز  

لکه تنها برای مشروط علیه بخاطر نفس شرط ضمن ، بمیکند  زوم ل  در این حالت وکالت نه الزم میگردد و نه کسب 

  هنگام بقاء عقد اصلی تخلفی از شرط برای مشروط علیه ممکن نیست و تنها  عقد الزم ، ایجاد محدودیت میکند و تا 
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شرط عدم    رود،که شرط وکالت در آن به عنوان رکنی از انعقاد عقد آمده است ، از بین ب   اصلی  زمانی که عقد الزم 

 (. 66کیل از بین می رود )خیراللهی و مهدوی، پیشین :عزل و

 وکیل ضمن عقد الزم شرط عدم عزل-د

این حالت ، عقد وکالت مستقال واقع می شود و سپس موکل عقد الزم دیگری منعقد می نماید و عدم عزل وکیل    در

این صورت شرط عدم عزل ، جزء عقد الزم قرار میگیرد و الزم االتباع خواهد   ؛ دررا ضمن عقد مزبور شرط می کند

 بود  

  فقه امامیه اغما وکیل یا موکل   در  شد خواه با اقدام موکلاز بین رفتن مطلق وکالت خواه به وسیله حوادث خارجی با

: شرح    334ص    1، شرایع ، کتاب وکالت ، شهید ثانی ، مسالک ، ج    )محققانحالل آورده اند  موارد  زمره  در  رانیز

الت ؛  لی، قواع کتاب وک ح  عالمه  –  362ص    27، ج    نجفی، جواهر الکالم   سن، شیخ محمد ح  370ص    4لعمه ، ج  

سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه ،   - 489، ص 1، ج المقاصد ، صابعثانی مجقق - وکالت  2تذکره ، ج 

اجماع شده است. ولی قانون    نسبت به آن ادعای  ( و125ص    2سید محمد کاظم طباطبا ئی. ج    -  612ص    7ج  

توجه    برای  بی هوش را نیز در شمار موارد انفساخ آورد.  از آن نبرده است به همین جهت نیز نمی توان  مدنی نامی

توان استناد کرد. وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل    می  انحالل وکالت در اثر موت و جنون به دو دلیل

ر فوت ه  و با  وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است شخصیت هر کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرار داده است 

شیخ محمد حسن نجفی،    -  1424، ش  3کدام یکی از ارکان عقد برهم می خورد )مازو، دروس حقوق مدنی، ج  

الکالم   باید در حکم  (. جنون167ص    25  ججواهر  نیز  بین رفتن شخصیت دیوانه    موت  را  از  باعث  قرارداد زیرا 

 میشود. 

( موکل است و در    مبنای اذن قطع    زائیده  نتیجه فوت و جنون موکل منبعاختیارات وکیل در تصرفات خود )اذن 

و جنون وکیل موضوع خود را از دست میدهد به اضافه در نتیجه فوت موکل تمام اموال اوبه ورثه    فوت  میشود و با

، شیخ  124، ص  2، عروه الوثقی، ج    یزدی  )نقل از سید کاظم  نداش منتقل میشود و وکالت بدون موضوع باقی میما

، این دو نویسنده ، به دالیلی عقلی مربوط به انحالل وکالت ایرادهایی  360، ص  27، جواهر الکالم ، ج  حسن نجفی

وکالت و سید    تابک   2عالمه حلی، تذکره ج    شود به  رجوع  کرده اند و مهمترین دلیل را ارجاع دانسته اند. همچنین 

 (. 612ص  7محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامه ، ج 
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 : نتیجه گیري

همراه   )به  بیع  ماهیتاً  چند  هر  باشد(  نمی  هم صحیح  آن  عنوان  حقوقی  نظر  از  )که  عرف  در  مصطلح  وکالتی  بیع 

وکالت( تلقی می شود. اما وضعیت آن )از حیث صحت و بطالن( در تمام موارد با توجه به داعی و انگیزه طرفین و  

وان حکم واحدی برای آن صادر کرد، چرا که بنا به دالیل گاه  دارا بودن یا سلب حق از مالک متفاوت است و نمی ت

دارای شرایط  نیز  مالکیت  انتقال  زمان  اثباتی و  از حیث  که صحیح هستند  مواردی  باطل است. حتی  گاه  صحیح و 

عقد وکالت در قالب شرط ضمن عقد هم در    انعقاد.  خاص خود می باشند که غالباً به ضرر خریداران منتهی می شود

  ش یدر فصل وکالت در نکاح پ  مدنی  قانون  1074 و  1073  –  1072  -1071  –  777قانون ثبت و هم در مواد    33ه  ماد

منظورواگذار  یاست.اعطا  شده  ینیب به  اجرا  یوکالت  و  طالق  حقوق    غهیص  یحق  جمله  از  که    ارات ی اخت  وآن 

وکالت به زوجه ضمن   ضیاست همچنان که  تفو   دهیمقرر گرد  یقانون مدن  1119در ماده    زیمختص زوج است  ن

حقوق    ریسا  لی و اجرت المثل و تحص  هیوصول مهر  رینظ  یو  یحقوق مال  فاءیموجبات است  قاعیا  کیطالق به عنوان  

شرط وکالت که    حدوداعتبار  .دینمایمتعلق به زوجه را که به عهده و ذمه زوج بوده است فراهم م  یو قرارداد  یقانون

 ی ذات عقد اصل   یو مقتضا  ت ی از اصل عدم  منافات شرط با ماه  نکهیبر ا  شود ؛عالوهیم  ینیب  شیپ  یضمن عقد اصل

ذا پیشنهاد می گردد  ل  .هست   زیو قواعد آمره ن  یو قانون  یشرع  نیبا مواز  رتیتابع عدم اصطکاک و مغا  کندیم  یرویپ

تهیه مقدمات بیع زمانبر است، برای مطمئن که اشخاص به جای توسل به ریسمان پوسیده بیع وکالتی، در مواردی که  

انعقاد قولنامه به معنای خاص )عقد غیر معین الزم که اثر آن تعهد به  شدن از انجام معامله توسط طرف مقابل، به 

انعقاد عقد بیع است( مبادرت نماید و بعد از فراهم شدن شرایط انتقال، با حضور در دفترخانه، بیع را منعقد و انتقال  

مسلماً تغییر رویه معامالتی مردم از بیع با سند عادی و بیع پنهانی یا استفاده از پوشش وکالت،   .ه ثبت برسانندرا ب

برای انتقال مالکیت به سمت انعقاد قولنامه به معنای خاص )تعهد به بیع( بدون همکاری جامعه حقوقی امکان پذیر  

 .نخواهد بود

 منابع: 

 ، قم: انتشارات محقق. 4ی کتاب المکاسب، جلد (، حاشیه1418اصفهانی کمپانی، محمدحسین،)

 . مکتبه الصادق)ع(تهران: جلد اول،  بُلغَه الفقیه، (1403)سید محمد ، ،آل بحر العلوم

 ی)ره(. مؤسسه نشر آثار امام خمین تهران:البیع،  (،1379ی، روح اهلل،)امام خمین

 . موسسه مطبوعات دارالعلمقم: ، لهیالوس ری تحر تا(،)بیروح اهلل،  ،ینیخمامام 

 .انتشارات اسالمیِّه تهران:، 1ج  ،یحقوق مدن (،1385)سید حسن، ،یامام

 .انتشارات خرسندی تهران: ی قضایی،ی قوانین و رویهازدواج و طالق در آئینه (،1387،)باختر، سید احمد

 ی.انتشارات هاد قم:، هالقواعد الفقهی (،1419)میرزا حسن، ،یبجنورد

 ی.اندیشه اسالم تهران: ،یمنجد الطالب، ترجمه محمِّد بندر ریگ (،1388،)فؤاد افرام ،یالبستان

 ی.انتشارات داورقم: ، 5(، ج ی مصباح الفقاهة)تقریرات درس آیت اهلل خوی (،1377)،یمحمد عل ،یتوحید

 .گنج دانشتهران:  ،3الفارق، ج  (،1386) محمد جعفر، ،یلنگرود یجعفر

 . گنج دانش، تهرانتهران: ، تاثیر اراده در حقوق مدنی(، 1387) محمد جعفر، ،یلنگرود یجعفر

 . گنج دانشتهران:  ت،ی وص یحقوق مدن (،1390) محمد جعفر، ،یلنگرود یجعفر



 
ع 

ربی
ی ب

بتن
ی م

ها
اد

رد
را

رق
 د

ت
کال

 و
ط

شر
ار

آث
ی 

رس
بر

 

 

454 
 . انتشارات خرسندیتهران: ی تطبیقی، اختیار زوجه در طالق در حقوق ایران با مطالعه(، 1388)جاللی، سید مهدی؛

ی قضائیه،  ی قضایی قوهمعاونت حقوقی و توسعهقم:  شرح قانون آئین دادرسی مدنی،    (،1385،)حیاتی، علی عباس

 ی قضایی، انتشارات سلسبیل مرکز مطالعات توسعه

 مؤسسه المنار، بیروت: ، 1ج  العقود، یأو االلتزامات التبعة فالشروط  (،1415)،یسید محمِّد تق ،یخوی

 خرسندی. انتشارات تهران: عقد، ضمن شروط تحلیلی مباحث –حقوق مدنی پیشرفته (، 1393)رهپیک، حسن،

 دارالفکربیروت: ، 5تاج العروس، ج  (،1414ی،)محمد مرتض ،یزبید

 .انتشارات خط سومتهران: قانون آئیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران،   (،1383،)زراعت، عباس

 .دارالفکر بیروت:اللمعة الدمشقیة،  (،1411)شهید اوِّل،

 .مجد تهران:تشکیل قراردادها و تعهدات،  (،1384)،یمهد ،یشهید

 تهران: مجد. حقوق مدنی: شروط ضمن عقد،(، 1386شهیدی، مهدی،)

 ق. 1419، ذوی القربیاشیة المکاسب، ح  (،1419)،یشیخ اصفهان

 ی.اعظم انصار خیبزرگداشت ش یکنگره جهان :  قم ا،یالوصا یرساله ف (،1415)،یمرتض ،یانصارشیخ 

 ی. دانشگاه شهید بهشت ،یرساله دکتر، توصیف رابطه شرط و عقد(، 1384،)اسماعیل ،یصغیر

 .2ج  ،یحقوق مدن یدوره مقدمات (،1389)سید حسین، ،یصفائ

او، مقاالتی درباره (،  1375)صفایی، سید حسین؛ به  ی حقوق مدنی و  وکالت زوجه در طالق و تفویض حق طالق 

 . نشر میزان تهران: حقوق تطبیقی،

 (، مختصر حقوق خانواده، تهران:  نشر میزان. 1384صفایی، سید حسین؛) 

 . ؤسسه اسماعیلیانمتهران: ، 2حاشیة المکاسب، ج  (،1378)سیِّد محمِّد کاظم،  ،ییزد یطباطبائ

 .16و 15های ، شمارهنیپژوهشنامه مت، شرط از عقد در لزوم و جواز ت ی تبع(، 1381،)حسن دیس  ی،عامل

 . ت یانتشارات موسسه آل الب قم: ، تذکره الفقها،(1400،)وسفی،  حسن ابن یحلعالمه 

 . انتشارت فقیه تهران:المتعلمین،  هتبصر (،1368)،یعالمه حل

 ی.مؤسسه نشر اسالم قم: ،5مختلف الشیعه، ج (، 1413عالمه حلی،)

 ی شرق، )بخش حقوق زنان(. تا(، وکالت برای طالق حق مشروط زن، نشریهغنی، زینب،)بی

 . انتشارات دانشگاه تهران تهران: ران،یا یدر حقوق مدن ت یوص(، 1351کاتوزیان، ناصر،)

 . شرکت انتشار با همکای بهمن برناتهران: ، 1، جحقوق مدنی خانواده(،  1371،)کاتوزیان، ناصر

 .گنج دانش تهران: جلد سوم، ن،یعقود مع(، 1384کاتوزیان، ناصر،)

 تهران: شرکت سهامی انتشار.  قراردادها، یقواعد عموم(، 1388کاتوزیان، ناصر،)

 . 2027وکالت زن در طالق، نشریه زن روز، شماره  (،1384،)کالهان، کاوش

 .مرکز نشر علوم اسالمیتهران: ، جلد دوم، قواعد فقه بخش مدنی (، 1388محقق داماد، سید مصطفی،)

 مرکز نشر علوم اسالمی تهران:  نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی،(، 1388)مصطفی،  محقق داماد،

 ل. انتشارات جنگ تهران:، 2العناوین، ترجمه و شرح عباس زراعت، ج  (،1388)میرفتاح، ،یامراغه

 17-18(، شندای صادق)فقه و حقوق خانواده  ( شروط ضمن عقد نکاح، 1379مهدوی کنی، صدیقه،)
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 . انتشارات کیهان تهران: ،یرضو  یجامع الشتات، تصحیح مرتض(،  1371)،یقم یمیرزا

 ی. دفتر تبلیغات اسالم قم:رسائل،   (،1427)،یقم یمیرزا

 ه.دارالکتب االسالمیتهران: جواهر الکالم، (،1385)محمد حسن، ،ینجف

 ی.مرکز النشر التابع لمکتب اإلعالم االسالمجا: بیعوائد االیِّام، چاپ اوِّل، (، 1417)احمد، ،ینراق

 . لیه السالم الحیاء التراثمؤسسه آل بیت عمشهد:  مستند الشیعه، (،1418)،یمحمد مهد ،ینراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


