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 چکیده
شتري بتواند هر نوع تصرف یکي از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعني م

به رد معامله است  کاالیي که مونباید. خواهد در آن انجام بدهد اي که مي مالکانه
ن ملکیت را به شروط آزاد بود برخي از فقها شرط دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا

در مورد  .اند ثار و فروعي را بر آن مترتب کرده پذیرندگان این شرط آ.اند عوضین افزوده
از شرایط صحت بیع  آیا آزاد بودن مبیع و نه، شرط مستقلي است یا اینکه آزاد بودن،

آزاد از جمله مصادیق . فته است موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گراست یا از
 هاي سهامي و داران در شرکت متعلق حقوق سهام بیع وقف و ،، بیع عین مرهونهنبودن

استقاللیت  ،  اسباب و موانع آزاد بودن ملکاین تحقیق، در .له است مشروطحق خیار و 
حقوق  ، شیخ انصاري واز نظر امام خمینيدن ملک شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بو

ای این تحقیق؛ تعلق حق غیر به ه از یافته .موضوعه مورد بررسي قرار گرفته است
مصادیق اند از  مواردی که فقها ذکر کردهو اي کلي مانع نفوذ معامله است  عنوان قاعده

 با الغاء خصوصیت در ، یعنی ون اینکه خصوصیتی را داشته باشندباشند بد این قاعده می
توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام  موارد ذکر شده می

چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در  های سهامی؛ داران در شرکت
هاي سهامي نسبت  سهام در شرکت .آن براي مالک جایز باشد، و با مانعي برخورد نکند

 .غالبا آزاد استداران  نسبت به سهام، و یران شرکت آزاد نیستمدبه شرکت و 
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 مقدمه ـ١
 در مواردي در و ، فقهي به عنوان شرط مطرح شده استکتب آزاد بودن عوضین در

برخي از  .مانع نفوذ بیان شده استصورت وجود حق دیگران بر مورد معامله به عنوان 
 مثل حق مرتهن بر ولي حقوقي اند، اد بودن را به عنوان شرط بیع مطرح نکردهفقها آز

 طور لزوم بیع است به  که مانع از صحت یا رامورد شرط له بر عین مرهونه یا حق مشروط
 شرطیت آزاد  ـالف: دشو این پژوهش تکلیف  دو امر روشن میدر . اند جداگانه بیان کرده

سبت به مبیع حقی دارند، از که دیگران نبیعی  صحت یا عدم نفوذ  ـب ؛بودن مبیع
 .های سهامی جمله تعلق حق سهامداران در شرکت

 :دشو روشن می در این پژوهش سه امر زیر :مسأله تحقیق
مواردی که فقها  ، ون یک قاعده کلی مانع نفوذ معاملهبه عنوا  تعلق حق غیر ـالف

 بدون اینکه خصوصیتی داشته باشند، یعنی با اند از مصادیق این قاعده باشند کردهذکر 
داران در  مثل حق سهام حق غیر به تمام مواردالغاء خصوصیت در موارد ذکر شده 

بیعی که صحت یا عدم نفوذ  ـ ؛ بشود تعمیم داده می های سهامی توسعه و شرکت
 .ت آزاد بودن مبیع شرطی ـدیگران نسبت به مبیع حقی دارند؛ ج

: اند عبارتند از فقهایي که اولین بار آزاد بودن را به عنوان شرط ذکر کرده: پیشینه بحث
 بعضي از سپس ]١٢٦ ،١ ،٢٠[ صاحب قواعد االحکام ،]١٧ ،٢ ،٢٧[ صاحب شرائع االسالم
 ،١٨ ،٧[ صاحب الحدائق الناضره ،)٢٥٣ ،٣ ،١٣٩٦ جبعي عاملي،( ثاني متأخرین مثل شهید

 به نظر آنها فروش مال موقوفه جز در موارد استثنایي مجاز نیست و همچنین فروش ]٤٣٨
مال مرهونه جز با اذن یا اجازۀ مرتهن مجاز نخواهد بود، و اینها از آثار شرط آزاد بودن 

شیخ  .]٣٠٧، ١٤ ،٣٢[ داند اقي نیز آزاد بودن ملک را شرط ميمرحوم نر. عوضین است
 شروط عوضین این است که مبیع آزاد باشد، سپس اظهار داشته که از جمله: انصاري گفته

 ي شرایط عوضین، بعد از ها در باره عالمه حلي و محقق حلي و برخي از فقهاي متأخر از آن
، جز بیع وقف: اند این مسأله را نیز بر آن متفرع کرده .اند را ذکر کردهملکیت، آزاد بودن آن 

 از موارد استثنا شده، ، غیري مرتهن ن، جز به اذن یا اجازهدر موارد استثنا شده و بیع ره
محقق   و]٢٥٣، ٣ ،١٠[ دیگر مانند شهید اول و دوم فقهایي ]٢٩ ،٤ ،٦[جایز نیست 

 .اند  از ایشان تبعیت کرده]٤٥٤، ١ ،١٥[ سبزواري
صحت بیع  موانع نفوذ و  آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع یا از:سؤاالت

شرط  ،حقوق موضوعه و شیخ انصاري خمیني، آزادبودن مبیع از نظر امام آیا ؟است
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حقوق  فقیه بزرگ و هایي در مورد این شرط از نظر این دو عوضین است؟ چه تفاوت
 موضوعه، وجود دارد؟

 
 مفهوم شناسي ـ٢

 منظور از آزاد بودن این است که مالک بر ملک خود تسلط تام داشته :آزاد بودن ملک
به  گردد این معنا برمي ولي. هد انجام دهدابخواقدامي که  ري که بتواند هر به طوباشد

صحیح باشد؛ زیرا  اش نافذ و  بیعنقل او در این که مالک در انتقال ملک، مستقل بوده و
در . ه استحقي که بدون اذن صاحب حق مانع از انتقال آن بشود به آن تعلق نگرفت

رط بیع این است که متعلق بیع از چیزهایي است گردد که ش ميحقیقت به این مسئله بر
پس ظاهرا این . معنا است تواند به طور جداگانه آن را بفروشد که حرفي بي که مالک مي

ن مرهونه بر آن عی بیع وقف و نفسه شرط نیست تا عدم جواز في) آزاد بودن( عنوان
که مانع  غیر آن صه ویک از این حقوق خا این شرط، در واقع انتفاي هرمتفرع شود؛ بلکه 

 .]٢٩ـ٣٠ ،٤ ،٦[» خیار از تصرف مالک است؛ مثل نذر و
کامل بودن سلطه  آزاد بودن گاهي به کامل بودن ملکیت یا )ره(امام خمیني به نظر
مجرد از تعلق   که ملک خالص و کامل ملکیت این باشد اگر مقصود از  و استتفسیر شده
که ملک خالص  ن مستأجره جایز است در حالي؛ زیرا بیع عی داراي اشکال استحق باشد

منظور از آن خالي بودن از موانع متعدد متفرع بر آن  اما اگر. از تعلق حق نیست مجرد و
اگر مراد از آن، فقدان موانع باشد، به شرط عدم مانع  و .اي نخواهد داشت جهنتی باشد
که  حالي ط باشد؛ درد، این مطلب در صورتي صحیح است که عدم مانع، از شرودگر برمي

آزاد بودن از اوصاف مورد معامله است به این معني که مورد  چنین نیست، بنابر این،
د معامله مانع وجود حق ثالث در مورحق غیر نباشد، در غیر این صورت، معامله متعلق 

آزاد بودن شرط نیست بلکه وجود حق براي غیر،  و. شود ميي مالک  از تصرفات آزادانه
 .]١١٧ـ١١٨، ٣ ،٣[. »حت یا نفوذ معامله استمانع ص
 ،٤[ عدم انجام امري اقتدار براي کسي در انجام و عبارت است از سلطنت و: حق

نسبت به نایي خاصي که براي کسي یا کساني توا حق عبارت است از: گفته شده  و]٣٨
لق آن تواند در متع به مقتضاي این توانایي، صاحب حق مي چیزي اعتبارشده و شخص یا

صاحب حق، محل : اند از  ارکان حق عبارت]٢٥٤ ،٢٨[ تصرف کند یا از آن بهره گیرد
حق اخراج از ملکیت عبارتست از حق مالک در انتقال مال به . مشروعیت حق حق و
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نظایر آنها که همگی در ویژگی خروج از کیسه دارایي  امکان مصرف کردن و دیگران و
 .]٩٦ ،٨[ .مالک مشترکند
ي آن به سهام  سرمایه وکیل شرکتي است که براي امور تجاري تش: اميشرکت سه
 قانون ٢١ ماده( ست ابه سهام آنها مسئولیت صاحبان سهام محدود تقسیم شده و

رفته از امور مربوطه به آن را به عهده گ عامل شرکت که مسئولیت کار تجارت و ).تجارت
زیانی به وجود آمد مربوط به  سارت واگر در تجارت خ... شود نظر فقهی امین شناخته می

 .]٢٣٥ ،٢٩[ .شد عامل شرکت ضامن خسارت نخواهد سرمایه خواهد بود، و
 

 شرط آزاد بودن ملک از نظر شیخ انصاري ـ٣
گردد که مالک باید در انتقال ملک مستقل و  به نظر شیخ انصاري این شرط به آن برمي

که مانع از   دیگري نباشد، به طوريیعني ملک متعلق حق شخص. انتقال او نافذ باشد
انتقال مال بدون اذن صاحب حق شود، بازگشت این شرط به شرط صحت بیع است، 
یعني باید متعلق آن چیزي باشد که مالک به طور مستقل حق فروش آن را داشته باشد 

اي  ایشان در آغاز بحث به نظر محقق حلي، عالمه حلي و عده. معنا است که حرفی بی
اند، و  اشاره دارد بعد از آنها که آزاد بودن عوضین بعد از ملکیت داشتن شرط کردهدیگر 

کند و نظر  سپس اشکاالتي وارد مي. اند عدم جواز بیع وقف و رهن بر آن تفریع نموده
 .کند خود را بیان مي
و برخي  ]١٢٦ ،١ ،٢٠[  و عالمه حلي]١٧، ٢ ،٢٧[ محقق حلي: گوید ایشان می
ي شرایط عوضین، بعد از ملکیت، آزاد بودن  ها، درباره  از آن]٢٥٣ ،٣، ١٠[ فقهاي متأخر

بیع وقف، جز در موارد استثنا : اند سپس بر آن این مسأله تفریع کرده. اند آن را ذکر کرده
منظور از آزاد بودن این است . ي مرتهن جایز نیست شده و بیع رهن، جز به اذن یا اجازه

اي مطلق العنان باشد که هر اقدامي  ام داشته و به گونهکه مالک بر ملک خود تسلط ت
که مالک در  گردد به این مي اما در حقیقت، این معنا بر.که خواست بتواند انجام دهد

انتقال ملک، مستقل بوده و نقل او در بیع اش نافذ و صحیح باشد، چون حقي که بدون 
در واقع به مسأله ذیل . ته استق نگرفاذن صاحب حق مانع از انتقال آن بشود به آن تعل

که شرط بیع  عبارت است از اینکه متعلق بیع از چیزهایي است که مالک  ،رددگ برمي
. معناست، چون نیازي به ذکر نیست تواند به طور مستقل آن را بفروشد که حرفي بي مي

ن نفسه شرط نیست تا عدم جواز بیع وقف و مرهون بر آ پس ظاهراً عنوان آزاد بودن في
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حق مرتهن، ( یک از این حقوق خاصه متفرع شود؛ بلکه این شرط در حقیقت انتفاي هر
مثل نذر و خیار و مانند آن و  و غیر آن که مانع از تصرف مالک است؛) علیه حق موقوف

 .]٣٠ـ٢٩، ٤ ،٦[ شود این عنوان آزاد بودن از منتفي شدن این حقوق انتزاع مي
نه اینکه آزاد بودن شرط باشد؛ یعني وقف  ست، بنابر آنچه گذشت عدم مانع، شرط ا

ها مفهومي به  رهن نبودن، نذر نبودن، خیاري نبودن و غیره شرط است که از این  نبودن،
 .شود عنوان آزادبودن انتزاع مي

پس معناي : گوید کند و مي سپس شیخ از آنچه که بیان کرد آزاد بودن را معني مي
آزاد بوده و به دلیل حقوقي که از تصرف  قال مال کامالً مالک در انت: آزاد بودن این است

پس تعبیر به این مفهوم . کند، ممنوع از اقدام نباشد وي در ملک خود جلوگیري مي
باشند، نه تأسیس  اي براي بیان حقوقي است که مانع از تصرف مالک مي انتزاعي، مقدمه

 بلکه در فرعیت واصل بودن، چه بعد از آن است فروع باشد؛ اصلي براي شرط است تا آن
ها  یعني آنچه اصل است عدم وقف و عدم نذر است که از این[قضیه برعکس است 

 .]٣٠ ،٤ ،٦[ ایم، نه اینکه آزاد بودن، اصل باشد مي به نام آزاد بودن انتزاع کردهمفهو
 

  حقوق مانع از تصرف از دیدگاه شیخ انصاريـ٤
گوید  ن است که مبیع آزاد باشد، سپس ميایاز جمله شروط عوضین : شیخ انصاري گفته

ي شرایط عوضین، بعد  بارهها در برخي از فقهاي متأخر از آن محقق حلي و عالمه حلي و
بیع : اند این مسأله را نیز بر آن متفرع کرده .اند را ذکر کردهملکیت، آزاد بودن آن  از

از موارد  ، غیري مرتهن هجز به اذن یا اجاز بیع رهن، موارد استثنا شده و ، جز دروقف
در ظاهر حقوق مانع از : فرماید در جایي دیگر مي. ]٢٩ ،٤ ،٦[استثنا شده، جایز نیست 

ها را  ما تعداد آن 1تصرف بیش از سه یا چهار حقي است که بیان شد، برخي از معاصرین
وي پس از بیان چهار حق مذکور که در عبارت بیشتر . بیش از بیست تا ذکر کرده است

 :کنند کر میفقها آمده، حقوق دیگری را به شرح زیر ذ
خیاري که به  ـ دو نذري که قبل از انجام معامله به کاال تعلق گرفته است؛  ـیک

  ـ پنج؛ ـ قسم خوردن بر عدم فروش کاالچهار؛  ـ ارتداد سهکاال تعلق گرفته است؛
ل وصیت شده، بعد له به ما  تعلق گرفتن حق موصي ـششتعیین حیواني براي قرباني؛ 

له، بنابر این که وارث پیش از قبول او ممنوع از  از مرگ موصي و قبل از قبول موصي
                                                                                                                                                                             

 .١٣٩ـ٢١٢تستری، مقابس االنوار، . ١
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 متعلق بودن حق شفعه به مال مورد معامله، چون این تعلق مانع  ـهفتتصرف باشد ؛ 
تواند بعد از  از لزوم تصرفاتي است که از جانب مالک انجام گرفته است، لذا شریک مي

ه، آن را باطل سازد، پس حق شفعه مانع لزوم عقد بوده و به واسطه آن اخذ به شفع
مثل جایي  ؛ي ملکیت  تعارض سبب ملکیت با سبب ازاله ـهشتگردد؛  معامله باطل مي
استرقاق و (در این صورت سبب ملکیت . اي پدر خویش را اسیر کند که کافر حربي

رده و بیع چنین مملوکي جایز رض کبا هم تعا) پدربودن(با ازاله کننده ملکیت ) اسیري
ن به مجرد استیال، ملکیت حاصل  غنیمت قبل از تقسیم اموال، بنابرایـ  نه؛نیست

 .شود نه با تقسیم غنایم، چون بقاي ملک بدون مالک، محال است مي
وجو در منابع فقهي به دست  غیر از اینها مواردي دیگر هم وجود دارد که با جست

کنیم که آنها به  اند، اکتفا مي   مقداري که فقهاي شیعه بسنده کردهآید، لکن به همان مي
 .]٣٠ـ٣٢، ٤ ،٦[ وقف، ام ولد، رهن و جنایت: اند از ترتیب عبارت

 ، واي کلي مانع نفوذ معامله است عدهتعلق حق غیر به عنوان قا: توان گفت می
نکه خصوصیتی  بدون ایباشند اند مصادیق این قاعده می مواردی که فقها ذکر کرده

توان به تمام موارد حق غیر  ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده میداشته باشند
چون منظور از آزاد  های سهامی؛ توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت تعمیم و

 .مانعي برخورد نکند با بودن ملک، این است که تصرف در آن براي مالک جایز باشد، و
 .له حق مشروط ي خیار، حق مرتهن و بودن ملک از حقوقي مثل حق دارنده همانند رها

 
 بررسي برخي از اسباب خارج شدن ملک از آزاديـ ٥

 :گیرند مورد بررسي قرار مي به شرح زیراین اسباب 
 

 تصرف منافي با حق مشروط له .١ـ٥
صرف شود که ت موجب مي آیا حق مشروط له، ملک را از آزاد بودن خارج مي کند و

قرارداد منافي  :جایز نباشد؟ در این باره  چنین گقته شده له نافذ و حق مشروط منافي با
شرط  له به عین مورد حق مشروط اجازه صحیح است؛ چون له بدون اذن و باحق مشروط

 ،٣[ تنها در ابتدا به یک فعل یا ترک فعل تعلق دارد .مانعي وجود ندارد تعلق ندارد؛ لذا
اما اگر قایل باشیم به اینکه شرط باعث ایجاد حقي براي  .]٣٧٠ ،٥ ،١٤؛ ٣٤٨ ،٥

 ،شود، مقتضاي قاعده این است که با اجازه صاحب حق يله در متعلق شرط م مشروط
 .]٣٤٨ـ٣٤٩ ،٥ ،٣[ نافذ شود عقد صحیح و
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 تصرف منافي با حق خیار .٢ـ٥
براي خارج  سببي تواند آیا حق خیار، مي آن این است که شود و اینجا سؤالي مطرح مي

جایز نباشد؟  حق صاحب خیار نافذ و شدن ملک از آزاد بودن باشد که تصرف منافي با
 :گیرد مورد بحث قرار می مطرح و امام خمیني در این باره نظرشیخ انصاري و

حرمت تصرف تکلیفي، عدم : کند در این باره چند احتمال را مطرح می امام خمیني
عدم نفوذ وضعي، برعکس  تکلیفا، جواز تکلیفي و قا وضعا و، جواز تصرف مطلنفوذ وضعي

فوذ  ترعبارت است از جواز تصرف تکلیفي ون نظر قوي: فرماید گاه می آن. احتمال چهارم
ي  طور مطلق درباره جواز تصرف به: گوید  در جایي دیگر مي]٤٣١ ،٥ ،٣[ مطلقا وضعي
؛ مانند نیز خیارات شرعي ، وشرط ، ویي است؛ مثل خیار غبن، تخلف وصفعقال خیارات
جعل  وتصرف را تابع  قرار  ي خیارات قراردادي، جواز یا عدم جواز اما درباره. وانخیار حی

که بایع شرط کرده  طرفین است، اگر مورد شرط، صرفا خیار فسخ عقد باشد، مثل این
 .ردشرعي را دا حکم خیارات عقالیي و یک سال حق فسخ عقد را داشته باشد، باشد تا
یک  مورد شرط، استرداد عین باشد، مانند اینکه بایع شرط کرده باشد که اگر تا اما اگر

طور  به طور تکلیفي حرام، و بایع مبیع را برگرداند، تصرف به سال ثمن را پس دهد،
تسلط بر فسخ عقد  نافذ است؛ چون این شرط اگر چه متضمن شرط خیار ووضعي غیر

نافذ غیر وجود چنین حقي، تصرف حرام و ین است با، حق استرداد ع مفاد آناست،
رود که مانند خیارات  ، احتمال ميره شرط خیار در صورت استرداد ثمندر با. است

ل احتما ر نافذ باشد وغی مانند حالت قبل، حرام و نافذ باشد، یا شرعي، جایز و عقالیي و
ب خیار به خود عین چون مقصود عقال از این نوع شرط، رجوع صاح اخیر ترجیح دارد؛

 .]٤٣٩ـ٤٤١ ،٣[ درست نیست نفوذ وضعي اما احتمال عدم جواز تکلیفي تصرف و. است
 که خیاراتي هستند با اصل شرع  ـبه نظر شیخ انصاري، جواز تصرف در خیارات اصلي

الناس مسلطون علي  ( خالي از قوت نیست، زیرا معلوم نیست که عموم ـثابت شده باشند
که  طوري وجود آمده باشد، بهي مقید شده باشد که براي صاحب خیار به به حق) اموالهم

جعل شده به دست  شرط، چه از اشتراط خیاري که با اما آن. مزاحم تسلط مالک گردد
ي اصل خیار،  آید اراداه ي ابقاي ملک براي برگرداندن آن هنگام فسخ است، بلکه فلسفه مي

اي در خیاري که جعل شده، علت جعل  نین فلسفهابقاي تسلط بر استرداد عین است، اما چ
لذا منافاتي با بقاي . آن است یعني حکمت دایر مدار بقاي عین است، نه تسلط بر استرداد آن

 .]١٥٠ ،٦ ،٦[ خیار در صورت تلف شدن آن ندارد
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 :این است افتراق دربین این دو فقیه نامدار بنابر این نقاط اشتراک و
ي ابقاي ملک براي  ؛ به نظر شیخ انصاری اراداهراردادی در باره خیارات ق ـالف

حکمت دایر مدار بقاي عین است، نه تسلط بر  برگرداندن آن هنگام فسخ است، و
ولی امام خمینی . لذا منافاتي با بقاي خیار در صورت تلف شدن آن را ندارد. استرداد آن

تصرف به طور تکلیفی  اشدمورد شرط، استرداد عین ب قایل به تفصیل شده به اینکه اگر
 شرط، صرفا خیار فسخ عقد باشد اما اگر مورد .است به طور وضعی غیر نافذ حرام، و

تصرف خمینی   ـ به نظر امامب. جعل طرفین است جواز یا عدم جواز تصرف تابع قرار و
در خیارات شرعی و عقالیي به طور مطلق جایز است، همچنین نفوذ وضعی وتصرف 

 .شیخ انصاری جواز تصرف در خیارات شرعی قوی است ه نظراما ب. تکلیفی
 

 بیع عین مرهونه. ٣ـ٥
شود که بیع  آیا تعلق حق مرتهن به عین مرهونه موجب خارج بودن آن از آزاد بودن مي

آزاد  نه؟ به نظر امام خمیني رهن  یکي از اسباب خارج شدن ملک از یا آن جایز نباشد
یک امر  دیگريچون عدم جواز تصرف در متعلق حق  ،اش جایز نیست بیع بودن است و
که تصرف در مال دیگري  فهمیده شود 1روایت بلکه شاید از مفهوم این .عقالئي است

عدم جواز بیع رهن  «:فرمایند  سپس مي]٢٧١ـ٢٧٢ ،٣ ،٣[بدون اذنش جایز نیست 
مت حق مرتهن مزاح بیع با:  مرتهن نیست تا اینکه گفته شودحق بخاطر مزاحمت با

بلکه بخاطر این  کند اگر مشتري راضي باشد که عین مرهونه بصورت رهن باشد، نمي
 ).همان(» است که بیع عین مرهونه تصرف در متعلق حق مرتهن است که جایز نیست

سقوط  مرتهن است یا ي  متوقف بر اجازهابتدا باطل است، یا اما آیا بیع راهن از اصل و
شود؟ میان فقها دو نظر وجود داردکه به   آن ساقط ميبا فک حق مرتهن که با اسقاط یا

 :باشند شرح زیر مي
 ، به نظري مرتهن متوقف است  بر اجازهخمیني معتقد است که بیع نافذ نیست و امام

تر است به دلیل عمومات که   دومي قوي «:تر است که فرموده ایشان این نظریه قوي
: شکال در تمسک به عمومات فرمودهسپس بعد از رد ا) همان(» اند تخصیص نخورده

رهن    بدون فکاطالق تنها در عقد بدون اجازه مرتهن و مانع از تمسک به عموم و«
 ،٣ ،٣[» اطالق براي نفوذ بیع صحیح است در غیر این صورت تمسک به عموم و است، و

                                                                                                                                                                             
 ).٩/٥٤٠ :حرعاملی( الیحل ألحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. ١
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ه بیع به دلیل عموماتي ک «:گوید  و میداند تر مي  نظریه  قويینشیخ انصاري نیز ا .]٢٧٣
روایاتي که در منع از تصرف  مخصص در امانند؛ زیرا معقد اجماع و از هرگونه تخصیص و

ظهور داشتند، استقالل در بیع بود؛ چنان که شاهد این مطلب نیز، عطف مرتهن به 
 .]١٥٤ ،٤ ،٦[» راهن است

دیگران  اي از فقهاي متقدمین و ابتدا از عده باطل بودن بیع از اصل و شیخ انصاري
بیع از غیر اینها،  اي از فقهاي متقدمین و هاي عده  عبارتظاهر «:گوید کند که مي نقل مي

 جز اکثر متأخرین، شیخ طوسي در نهایه، ابن حمزه در وسیله و اصل باطل است، ولي
متوقف بر  عین مرهونه صحیح است واند که بیع  ي محدودي به صراحت گفته عده

 .]١٥٤ ،٤ ،٦[» باشد ي مرتهن مي اجازه
 

 بیع عین موقوفه .٤ـ٥
بیع  بر عدم جواز. شود وقف است جب خارج شدن ملک از آزاد بودن مياسبابي که مو از

و به دلیل عموم  ]٣٣ ،٤ ،٣[ اجماع منقول استناد شده و به اجماع محصلعین موقوفه 
 ]٢٩٥ ،١٣ ،١٢[» یوقفها اهلها الوقوف حسب ما «:که فرمود) ع(جمله قول امام روایات از

سبب منع فروش . شود خواهند عمل مي ميکنندگان  چه وقف ها براساس آن یعني وقف
دن خارج کرده  آن را از آزاد بو وقف سه حقي است که به عین موقوفه تعلق گرفته و

 :باشند است که شرح زیر مي
 .ي جاریه قرار داده ي وقف، آن را صدقه حق وقف کننده؛ زیرا بر اساس صیغه  ـیک
 .آیند  نسلي که بعد از نسل زمان فروشنده مي حق ـدو
 هللا است آید؛ چون وقف مشمول حق اي که از روایات به دست مي شرعي تعبد ـ سه

]٣٥ ،٤ ،٣[. 
کند؛ و  باطل بودن بیع موقوفه اشکال وارد ميدر داللت بیشتر روایات بر ) ره( امام خمیني

د جز اجماع و ارتکاز متشرعه بلکه سیره و دلیل معتبري بر بطالن بیع وقف وجود ندار: گوید مي
ارتکاز عقال؛ چون وقف فک ملک است نه تملیک موقوف علیه حتي در وقف خاص، بنا بر این،  

سپس . که سلطنتي ندارد صحت بیع متوقف برثابت شدن سلطنت موقوف علیه است در حالي
به طور مطلق است، و تردیدي در این نیست که مقتضاي قاعده عدم جواز بیع وقف : گوید مي

 .]١٦٦ـ١٦٧، ٣[ خارج شدن از قاعده نیاز به دلیل دارد
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 هاي سهامي تصرفات  متعلق به حقوق سهامداران در شرکت. ٥ـ٥
را  توانند سهام خود آیا سهامداران مي :اند از شود که عبارت مطرح مي سؤاالتي در اینجا

سهام نسبت به مدیران آیا  و بفروشند و انتقال دهند؟ آیا شرکت چنین اختیاري دارد؟
 شرکت آزاد است؟

ش؛ شرکت به ١٣٧٤  الیحه  قانوني اصالح قسمتي  از قانون تجارت١١٨طبق ماده 
. فعالیت خارج از حدود موضوع شرکت ممنوع شده است عنوان یک شخص حقوقي از

دار داده است تا در  شرکت، قانون این سلطه را به سهاماره امور بنابر این، در راستاي اد
بر اساس  که ارکان شرکت بخواهند تصمیماتي خارج از موضوع شرکت بگیرد وورتي ص

 . آن اقدام کنند، ممانعت به عمل آورد
منتقل شده و ) شرکت(الکیت آورده شرکا به شخص حقوقي هاي تجاري، م در شرکت

حق عیني دارد ) دارایي شرکت (ها وان شخص حقوقي نسبت به آوردهتنها خود شرکت به عن
  و١٢٨٥ قانون اصول محاکمات حقوقي، مصوب ٦٣٠ ماده ٣با وجود اینکه سهام طبق بند 

، از جمله اموال منقول به حساب ١٣٥٦ قانون اجراي احکام مدني، مصوب آبان٦٧ماده 
 . ام را نسبت به آن، حق عیني دانستمالکین سه توان حق شرکا و آید، اما باز هم نمي مي

در نظر گرفتن شریک بودن هر یک از آنها، یک رابطه حقوقي دیني است، هر فرد  با
 .]١٠٦ ،١٦: نکـ [ نه مالک مشاع دارایي شرکت شود و دار طلبکار شرکت تلقي مي سهام
 ونام به قبض  انتقال سهام بي  نقل والیحه اصالحی قانون تجارت ٣٩اساس ماده بر

اساس بر نام، حکم سند در وجه حامل را داشته و گیرد، چون سند بي اقباض صورت مي
 انتقال سهم با نام باید با ثبت در دفتر ثبت سهام الیحه اصالحی قانون تجارت ٤٠ماده 

 .یا وکیل یا نماینده قانوني او صورت گیرد) مالک( شرکت توسط انتقال دهنده
شمرد، چون این حق دار بر ء حقوق غیر مالي سهاما جزتوان حق واگذاري سهام ر نمي

کند، حق  ال سهام خود، مبلغي را دریافت مياز این جهت که سهام دار یا واگذاري یا انتق
شود؛ هر چند نحوه ي واگذاري آن در قالب عقود معین یا غیره نیز  مالي قلمداد مي

م قابلیت انتقال دارد،  به دلیل اینکه سه]٣٤ـ٣٧ ،١٣٨١ ،٢١: نکـ [ داراي اهمیت است
 .کند از به موافقت سایر شرکا ایجاد ميرا بدون نی براي مالک آن، حق انتقال دادن به غیر

 در صورت انحالل شرکت و دار به سهام جدید قانونا ممنوع است  و تبدیل سود سهام
هاي آن، شرکت وظیفه  دارد باقیمانده دارایي خود را نسبت سهام  پس از پرداخت بدهي
 .تقسیم کند سهام داران، بین آنها
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در حکم مال منقول است هم به صورت  شود و سهام جزء حقوق مالي محسوب مي
 الیحه اصالحي قانون ٤١ و ٣٩ ،٢٤ مواد (قهري هم به صورت قراردادي قابلیت دارد

مدیرها باید یک عده سهامي را به موجب :  قانون تجارت٥٢طبق مفاد ماده ). تجارت
این سهام براي تضمین خساراتي است که ممکن است . قرر است دارا باشنداساسنامه م

 سهام مذکور با اسم بوده و. از اعمال اداري مدیرها مشترکا یا منفردا بر شرکت وارد شود
قال بودن نتقابل اشود غیر ي که بر روي آنها زده ميبه وسیله مهر قابل انتقال نیست و

توانند بدون  مدیرهاي شرکت نمي. ه خواهد ماندع صندوق شرکت ودیرد آنها معلوم و
طور  شود به شرکت یا به حساب شرکت مي اجازه مجمع عمومي در معامالتي که با

در صورت اجازه باید صورت مخصوص آن را همه  مستقیم سهیم شوند ومستقیم یا غیر
 .]١٥ ،١٣٦٨ ،٢[ ساله به مجمع عمومي دهند

به موجب مقررات اساسنامه سهام کت بخواهد گاه شر قانون تجارت هر٧٦ طبق ماده
 شر کرده وتاسم خود را به سهام با اسم تبدیل نماید باید اعالني در این موضوع من بي

کمتر از شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا ظرف مهلت مزبور سهام که مهلتي 
ي محذور است بنابر این، تصرف مدیران شرکت دارا. خود را به سهام جدید تبدیل نماید
 .که سهام نسبت به اینها آزاد نیست

شود،  نمي اشاعه مانع از تصرف هر شریک در مال خود:  گوید یکي از حقوقدانان مي
بنابر این، تصرفي که شریک . مگر اینکه تصرف او مالزم با دخالت در حق دیگران باشد

ت اختیار شریک از دو جه: گوید نیز مي. کند، نباید فضولي پنداشت در حصه خود مي
 ملتزم به  در موردي که شریک ـ؛ دو ـ موردي که موجب ضرر استیک: شود محدود مي

بدین معنا : یعني تعهد قراردادي مانع از درخواست تقسیم شودبقاي شرکت شده باشند، 
که شریکان ضمن عقد الزمي اختیار خود را در تقسیم محدود یا آن را ممنوع کرده 

هاي سهامي نسبت به  بنابر آنچه گذشت سهام در شرکت ]٣٣٣ـ٣٣٦ ،١ ،٢٥[ باشند
 .غالبا آزاد استداران  شرکت آزاد نیست، ونسبت به سهاممدیران  شرکت و

 
  شرط آزاد بودن عوضین از نظر امام خمینيـ٦

ط متعاملین یخمیني، سلطنت تامه از شرایط عوضین نیست، بلکه از شرا از دیدگاه امام
اینکه مورد معامله ملک آزاد : فرماید تحریرالوسیله می امام در .]١١٨ـ١١٧، ٣ ،٣[ است

باشد یعني کسي بجز مالک حقي به آن نداشته باشد، بنا براین فروختن آب و علف و 
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را با حیازت به ملک خود درآورد و ماهي و حیوان  بوته سوزاندني قبل از آن که آن
هاي  یست، و نیز فروختن زمینکه به وسیله شکار ملک خود کند جائز ن وحشي قبل آن

موات قبل از آن که به وسیله احیاء به ملک خود درآورد جایز نیست، بلکه اگر در زمین 
مباح و غیرغصبي چاهي حفر کند و یا نهري بکشد و آبي مباح چون آب دریا و امثال آن 

و تواند آن چاه و آن نهر را بفروشد؛  شود مي را در آن جاري سازد مالک آب آن مي
همچنین فروختن چیزي که به گروه داده شده بدون اذن و یا اجازه گرو گیرنده جائز 

 پرداخت بدهي خود آن را نیست، و اگر گرودهنده مال مورد گرو را بفروشد و سپس با
اش صحیح است و در صحتش نیاز به اجازه گروگیرنده ندارد، و  ظاهراً معامله ،آزاد کند

ایشان در کتاب  .]٥٢٩، ١ ،٢[ قف مگر در بعضي از مواردهمچنین جایز نیست فروختن و
البیع بعد از اینکه لحاظ کردن آزاد بودن به معناي سلطنت تامه و ملکیت تامه اشکال 

، عالوه بر اینکه ینکه ملک تام نیست بیعش جایز استکرده به اینکه عین مستأجره با ا
ست نه از شرایط عوضین عاملین اقائل به این است که سلطنت تامه از شرایط مت

این در واقع  وانع بیع باشد، فقدان م  اگر مراد شیخ انصاري از آزاد بودن،: گوید مي
، 1گردد به اشتراط عدم مانع و بر این مبتني است که فقدان مانع از شروط باشد برمي

اند، ولي باطل بودن این ادعا در امور  چنانکه برخي حتي در امور تکویني چنین گفته
ویني روشن است، چون شرط خصوصیتي دارد که به دلیل آن خصوصیت نوعي در تک

یعني شروط در معلول به دو گونه قابل فرض است؛ یا شرط . تحقق معلول دخالت دارد
در آزاد بودن، به معناي انتفاي  .باشد در فاعلیت فاعل است یا شرط در قابلیت قابل مي

ي معقول نیست که خصوصیت و دخالتي را در موانع، مانع عدمي بوده و با یک چیز عدم
 .]١١٩ـ١١٨ ، ٣ ،٣[ در نتیجه در تحقق چیزي دخالت ندارد. تحقق چیزي دخیل بدانیم

به نظر وی عالم تشریع نیز اگر کاشف از مصالح و مفاسد و دخالت موضوعات و 
ر است بلکه دز مفاسد باشد، مانند عالم تکوین شرایط در رسیدن به مصالح و رهایي ا

پس آنچه که . عالم تشریع موجوداتي هستند که در تحقق با ممنوعات تزاحم دارند
مشهور شده به اینکه عدم مانع از اجزاي علت تامه است، صحیح نیست و باید آن را 

بنا بر دیدگاه ما عدم امکان ارجاع عدم مانع به شرط، وقف و رهن و مانند ... تأویل کرد
 .]همان[ دم آنها شرط باشدآنها مانع هستند، نه اینکه ع

                                                                                                                                                                             
تواند در وجود تأثیر  و امر عدمی نمی  در حالیکه شروط امر وجودی بوده و عدم مانع امری عدمی،. ١

 .داشته باشد
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ي بین عدم مانع و شرط مبتني  کلي رابطهبنابر این امام این مسأله را بر بحث 
توان آنها  رط، تباین ماهوي وجود دارد و نميکند و معتقد است که بین عدم مانع و ش مي

 بر را به یکدیگر تأویل برد؛ لذا عناویني مثل عدم وقف بود و مرهون نبودن مانند و دلیلي
داند که  مي) مانع (ي حقوق مانعه را مبین امام ادله. آزاد بودن وجود نداردشرط بودن 

. ي کلي دانست ن شرط آزاد بودن بیع را یک قاعدهتوا پذیر به شرط نیست؛ لذا نمي تأویل
 .لذا اکثر فقها معتقدند باید به موانع خاص که چهار مورد باشد اکتفا کرد

 
 ودن ملک  اسقالل شرطیت آزاد بـ ٧

 :در باره اینکه آزاد بودن امر مستقلي است یا نه؟ دو نظریه وجود دارد
 ،٣ ،٣ :نکـ [ 1نیست آزاد بودن امري مستقل خمیني امام شیخ انصاري و براساس نظر

گردد به اینکه متعلق بیع از  شیخ انصاري این شرط برمي ؛ به نظر]٣٠ ،٤، ٦؛ ١٧ـ١٨
 .معناست  که حرفي بيبه طور مستقل آن را بفروشدچیزهایي باشد، که مالک بتواند 

بیع  تا عدم جواز )نفسه شرط نیست في (بنابر این عنوان آزاد بودن  شرط مستقلي نیست
یک از این حقوق  عین مرهونه بر آن متفرع شود؛ بلکه در حقیقت انتفاي هر وقف و
ین عنوان آزاد بودن از ا خیار و که مانع از تصرف مالک است؛ مانند نذر و غیر آن خاصه و

اي براي   پس تعبیر به این مفهوم انتزاعي، مقدمه .گردد منتفي شدن این حقوق انتزاع مي
باشند نه تأسیس یک شرط تا آن چه بعد  بیان حقوقي است که مانع از تصرف مالک مي

از آن است فروع باشد؛ بلکه در فرعیت واصل بودن، قضیه برعکس است بنابر این بیشتر 
را بیان ) وقف، رهن، ام ولد( اند، تنها حقوق سه گانه اني که متعرض این شرط شدهکس

 .]٣٠ ،٤ ،٦ [ اند نامي از دیگر حقوق نبرده اند و کرده
 وقف و: فرماید ط مستقلي نیست، ایشان ميخمیني نیز آزاد بودن شر امام به نظر

 باره هر درباید باشد واینها مانع هستند نه اینکه عدمشان شرط  موانعي غیر از رهن و
 .]١١٩، ٣ ،٣[ )یعني درست نیست( چه که گفته شده یک مانع مستقل است بحث کرد

 
 آزاد بودن عوضین درحقوق موضوعهـ ٨

برخي از حقوقدانان تصریح دارند به اینکه وجود حقي براي شخص ثالث از موانع تهاتر 

                                                                                                                                                                             
میرزای  ، محقق ایروانی و که صاحب کفایه، آزاد بودن شرط مستقلی استي دیگر؛ اساس نظریهبر. ١

 ).٦٩ـ٧٠، ٣ ، ١٤١٨اصفهانی،  :نکـ (نائینی بر این نظریه تأکید دارند 
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 ،٢٤[ شود  تهاتر نمي اودین لذا طلبي که متعلق حق ثالث قرار گرفته است با است،
 .] ٣٤١ ،١ ،٤ ؛٤٢٢

صدد بیان  دراین قانونآزاد بودن نبرده بخاطر این بوده که  قانون مدني که نامي از
معامالت بوده  صدد بیان شرایط صحت بیع و بلکه در،معامالت نبوده شرایط نفوذ بیع و

 ع صحت نیستندکه بیشتر حقوقي که در بحث آزاد بودن مطرح است، مان است؛ در حالي
 اگر آزاد بودن از موانع ،یکي از حقوقدانان به نظر .تأثیري ندارند صرفا مانع نفوذند یا یا

داشته باشد، سپس از بین  هنگام  انعقاد معامله این مانع وجود و صحت معامله باشد
باب تهاتر، اگر شخصي  به این دلیل، در. شود برود، معموال عقد خود به خود صحیح مي

نظر کند، یا طلبي را که  ین به نفع او بازداشت شده است، از حق بازداشت صرفکه د
 مزبور براي استیفاي آن بازداشت انجام گرفته است، اسقاط کند یا به هر علتي از دین

 ،١٣٧٣ شهیدي،( تهاتر حاصل خواهد شد شود و رفع بازداشت شود، مانع برطرف مي
شروط صحت انعقاد معامله باشد، باید هنگام انعقاد به نظر ایشان اگر آزاد بودن از )  ١٦٣

معامله، وجود آن احراز شود؛ در حالي که اگر از موانع باشد احراز نبود آن الزم نیست، 
 .]٢١٨ ،١٨[ باشد ولي براي حکم به وقوع عقد، فقط عدم ثبوت وجود مانع کافي مي

ه تصرف در آن براي مالک دکتر کاتوزیان، مقصود از آزاد بودن ملک، این است ک به نظر
مواردي مانند مال موقوفه، منع قانونگذار و تعلق حق . جایز باشد، و با مانعي برخورد نکند

در سخنان  .]١٦٧ ،٢ ،٢٣[ کند ثالث به ملک را از اموري دانسته که ملک را مقید ميشخص 
 به دست جواز تصرف حقوقدانان در باره بعضي مواد قانون مدني در باره اهلیت تصرف و

است؛ امامي در تفسیر شده آید که اهلیت یا جواز تصرف را به آزاد بودن مورد معامله  مي
ي باال از اهلیت تصرف در مبیع آن  منظور از ماده «:گوید قانون مدني مي ٣٤٥ مورد ماده

ه است که بایع بتواند مبیع را انتقال دهد و از تصرف در آن قانونا ممنوع نباشد؛ مانند مالي ک
در اثر بازداشت اجرایي یا تأمیني متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته و یا اموال ورشکسته 

ي مقصود نیست، زیرا عالوه بر آن  ي باال کافي براي افاده ماده. که متعلق حق طلبکاران است
ي اهلیت تصرف، اصطالح متداول در علم حقوق نیست، موجبي که اموال نامبرده را  که کلمه

باشد؛ اگر چه منشأ آن  رداد، نقصي است که در خود مال ميمورد معامله قراتوان  نمي
یعني  تواند مورد معامله قرار گیرد که مطلق باشد،  زیرا مالي مي.مدیونیت صاحب مال است

بنابر این،  .متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد، و اموال نامبرده متعلق حق شخص ثالث هستند
 معامله است، نه از شرایط طرفین معامله، ولي از نظر آنکه چنین شرط مزبور از شرایط مورد
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تواند مبیع قرار بگیرد، در مبحث  مالي طبعا قابلیت انتقال را دارد، و در اثر بازداشت، نمي
منوط به اجازه بیع نسبت به مال مزبور نافذ نیست و  .طرفین معامله بیان شده است

 .]٤١٥ـ٤١٦ ،١ ،٤[» باشد طلبکاران مي
در مورد تصرف منافي با شرط خیار وشرط فعل؛  به نظر بعضي تصرف منافي باشرط 

له در نظر  حق فسخ معامله مشروط را براي مشروط وفعل منفي حقوقي را نافذ دانسته، 
 قانون ٤٥٤ي   جعفري لنگرودي اجاره منافي با شرط موضوع ماده]١٤٩ ،١٩[ اند گرفته

بیع مال وقف  «: قانون مدني آمده٣٤٩در ماده  ]٢٩٤ ،١١[ داند مدني را غیرنافذ مي
صحیح نیست مگر در موردي که بین موقوف علیهم تولید اختالف شود به نحوي که بیم 

همچنین در مواردي که در مبحث  منجر به خرابي مال موقوفه گردد و سفک دماء رود یا
 .»راجع به وقف مقرر است

صرفي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به تواند در رهن ت راهن نمي «:٧٩٣مفاد ماده 
تواند در مبیع  دربیع شرط مشتري نمي «:٤٦٠تصرف منافي با خیاردر ماده. »اذن مرتهن

 نیز این ٥٠٠در ماده» تصرفي که منافي خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید
 که بایع حق خیار تواند مبیع را براي مدتي در بیع شرط مشتري مي «:مصداق بیان شده

ي جعل خیار یا نحو آن حق  ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خیار بایع باشد به وسیله
 .»بایع را محفوظ دارد و اال اجاره تا حدي که منافي با حق بایع باشد باطل خواهد بود

 شخص ثالث تهاتر مؤثر قانون مدني این است که در مقابل حق ٢٩٩ مفاد ماده
بنابر این اگر  مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و در «: بودنخواهد

مدیون  مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و موضوع دین به نفع شخص ثالثي در نزد
ي  تواند به استناد تهاتر از تأدیه بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمي

 . »ندمال توقیف شده امتناع ک
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام  «: قانون تجارت٤١٨ ماده

 .»اموال خود حتي آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگي عاید او گردد، ممنوع است
 :اثر خواهد بود بالهرگاه تاجر بعد از توقف معامالت ذیل را بنماید باطل و «:٤٢٣ ماده

انتقال بال عوض اعم از اینکه  طور کلي، هر نقل و به ه وهب یا هر صلح محاباتي) یک
تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله ) دو منقول باشد؛غیر راجع به منقول یا

هر معامله که مالي از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را ) سه که به عمل آمده باشد؛
 .»به ضرر طلبکاران تمام شود مقید نماید و
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 جه نتی
مواردی که فقها ذکر  اي کلي مانع نفوذ معامله است، و تعلق حق غیر به عنوان قاعدهـ ١

باشند بدون اینکه خصوصیتی داشته باشند، یعنی با الغاء  اند مصادیق این قاعده می کرده
توسعه داد، مانند  توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و می خصوصیت در موارد ذکر شده

 .های سهامی  در شرکتحق سهام داران
فقها آزاد بودن مبیع از موانع نفوذ صحت بیع حقوقدانان و برخی  به نظر اکثرـ ٢

نامی از آزاد داند، لذا  را از موانع نفوذ می قانون مدنی نیز آن. است نه از شرایط صحت بیع
صدد بیان شرایط نفوذ بیع نبوده بلکه در صدد بیان شرایط صحت بودن نبرده، چون در

 .یع بوده استب
ي فقهایي هستند که اشتراط آزاد بودن را به  شیخ انصاري و امام خمیني از جملهـ ٣

اند که وجود آنها مانع از  اند، و به بیان حقوقي پرداخته صورت مستقل شرط ندانسته
شفعه، وصیت، رهن، : برخي از این حقوق عبارتند از. انعقاد بیع به صورت آزادانه مي شود

  ....وقف و 
 ، ونیستمدیران شرکت آزاد  هاي سهامي نسبت به شرکت و ـ سهام در شرکت٤

 .نسبت به سهام داران  غالبا آزاد است
توان آن را به تمام موارد   و مي در حقوق موضوعه معامله بر متعلق غیرجایز نیست،ـ٥

 .انستوجود حق غیر توسعه داد و وجود حق غیر را از مصادیق آزاد نبودن مورد معامله د
 هرگاه منع از معامله به دلیل وجود حق کسي باشد که اذن سابق وي براي صحت ـ٦

چنین منعي مقتضي بطالن معامله نیست، بلکه مقتضاي آن این است که  عقد کافي است،
 . معامله یاد شده به طور مستقل و بدون مراجعه به آن شخص ذي حق، منشأ اثر نباشد

اي به دلیل وجود حقي براي شخص ثالث باشد  عامله در هر موردي که عدم صحت مـ٧
تصحیح  تواند معامله را ي بعدي وي نیز مي و اذن وي براي صحت معامله کافي باشد، اجازه

بدون حق وجود داشته باشد و  ي ذي و در هر موردي که امکان تحصیل اذن یا اجازه. کند
 .نافذ استد، معامله غیربا حق وي انجام گیراي منافي  اذن یا اجازه ي وي معامله
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