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Abstract 
Attorneyship is a permissible and lawful contract. In this contract, the client or the 
lawyer may terminate the contract at any time. Achieving a stable and unshakable 
contract is possible in the light of irrevocable attorneyship. But even in power of 
attorney, the client can do something that can lead to the termination of the contract. 
For example, a client may sell a product that has an irrevocable sale attorneyship and 
the contract will then is terminated. To prevent this action by the client, the condition 
of “not-performing an act against the case of attorneyship by the client" applies. The 
present article aims to investigate the validity of this condition and discusses the 
condition by using a descriptive- analytical method. The findings of the study indicate 
that the condition of the expiry of the right was considered by jurisprudents to be like a 
ruling and deprivation of this right is not permissible. However, if the condition is 
construed to constitute a commitment not to perform an act against the case of 
attorneyship, it would be flawed and will have the same result. 
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 بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بالعزل

 *5، اباذر اسدی7یحسین نور، 1حسین جاور

 یراندانشگاه تهران، قم، ا ی،فاراب یسحقوق، پرد ۀدانشمد یار،استاد. 1

 یراندانشگاه تهران، قم، ا ی،فاراب سیپرد یات،ابه ۀدانشمدیار، استاد. 2

 یراندانشگاه تهران، قم، ا ی،فاراب یسپرد یات،ابه ۀدانشمد ی،حقوق اسالم یفقه و مبان یدکتر. 9

 (91/10/1938؛ تاریخ پذیرش: 11/12/1939)تاریخ دریافت:

 چكیده

فسرخ کننرد.   را  عقرد د نر توان مری  ،دنر وکی  هر زمان که بخواه یاموک   . در این قرارداداست و اذنی جایزوکابت عقدی 

شود. اما در وکابت بالعرزل نیرز    رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزبزل امری است که در سایۀ وکابت بالعزل مممن می

کاالیی که وکی  فروش دارد و  تواند یمموک   مثالًعملی انجام دهد که به انفسات عقد وکابت منجر شود.  تواند یمموک  

. برای جلوگیری از ایرن  دشو یمصورت عقد مزبور منفسخ  ا عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در ایناو ر تواند ینم

رو با هردف بررسری جرواز     . مقابۀ پیشرود یمکار  به« عدم اقدام منافی با مورد وکابت از سوی موک »اقدامل موک ، شرط 

ارۀ شرط مذکور اختصراص دارد. دسرتاورد پرژوهش    گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به بحو درب این شرط و با بهره

حمایت از ثن دارد که شرط اسقاط حق اقدام منافی با مورد وکابت، از نظر مشهور فقها و حقوقدانان از قبی  حمم است 

صورت ابتزام به عدم اقدام منافی با مورد وکابت تبدی  شرود، بالاشرمال    و سلا ثن جایز نیست؛ اما اگر شرط مذکور به

 و همان نتیجه را خواهد داشت. است

   واژگان کلیدی

 تعهد بر عدم اقدام، سلا حق اقدام، موک ، وکابت بالعزل، وکی .
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 مقدمه

را بررای  ( وکیر  )طرف دیگرر  ( موک )موجا ثن یمی از طرفین  است که به عقدیوکابت 

یک  ت و هرجایز اسی این قرارداد، قرارداد( .م.ق 212 ۀماد) دکن یانجام امری نایا خود م

 998 ۀمسرتفاد از مراد  ) دنر هرم زن  ثن را بر توانند یم ،دناز موک  و وکی  هر زمان که بخواه

دهنرده   بنرابراین هرم اذن   ؛و تفرویض اذن اسرت  ت ی بر اعطای نیابر نوکابت مبت ونچ( .م.ق

دارد و این  تعفاحق اس( وکی  و مأذونایا )و هم ن کنداز اذن خود رجوع  تواند یم( موک )

( در مواردی که رشد معتبر است) موت و جنون و سفه اب ،جایز ینند سایر قراردادهاعقد ما

از بین بررود یرا موکر      وکابت هرگاه متعلق عالوه بر این.م.(. ق 310 ۀماد) شود یمنفسخ م

 وکابرت  طور کلی عملی که منرافی برا   هخود انجام دهد یا ب ،است وکابت عملی را که مورد

، خود بفروشد ،داده بود وکابت برای فروش ثنکه مث  اینمه مابی را ، جا ثورد وکی  باشد به

ق.م.(. دبی  انفسات عقد این است که وکابت یعنی اینمره   282 )مادۀ شود یمنفسخ م وکابت

موک  به شخص دیگری برای انجام دادن کاری در مورد خاصی اجازه بدهد و ایرن مرالزم   

ان مثال اختیار وکیر  بررای فرروش زمرین،     عنو یست. بهنبا سلا حق از جانا خود موک  

مرورد   تواند یبنابراین موک  ممالزم با این نیست که حق فروش از طرف موک  سلا شود. 

، چنانمره  دهرد تا ثن را انجام  داده باشدشخص اابو وکابت ه وکابت را خود انجام دهد یا ب

ثن را بفروشرد یرا   خرود   تواند یم ،دیگری بدهده خود را ب ۀهرگاه کسی وکابت فروش خان

صرورت   هین جهت قرار دادن وکابت به اب د.وکی  دیگری ثن را انجام ده توسطد یا کنهبه 

در ایرن امرر مرؤار     ،شرط نتیجه یا فع  و همچنین شرط عدم عزل وکیر  ضرمن عقرد الزم   

وکی  را عزل کند و ثن  تواند یست که موک  نما فقط ثن ،نخواهد بود، زیرا اار شرط مزبور

بررای   (.008: 1999کاتوزیران،  ) عمر  از موکر  نردارد   دادن با سرلا حرق انجرام     مالزمه

کرار   جلوگیری از این امر و ثسودگی خیال وکی ، یمی از شروطی که در وکابت بالعزل بره 

ایرن شررط   «. عدم اقدام منافی با مورد وکابرت از سروی موکر  اسرت    »، شرط شود یمبرده 

: دیر ث یمر چنرین   یی ایرن هرا  عبارتوکابت بالعزل با  در دفاتر اسناد رسمی و در متن معموالً

هرگونره   حرق مورد وکابت و نیز  موک  ضمن عقد خارج الزم حق عزل وکی  و نیز انجام»
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ایرن شررط شراید    «. را از خود سلا و ساقط نمودعم  مغایر و منافی با انجام مورد وکابت 

رط نتیجره محقرق   صرورت شر   حق و به در قابا شرط ترک فع  حقوقی یا در قابا اسقاط

شود. پرسشی که مطرح خواهد شد این است که ثیا شرط مذکور اعتبار دارد یا خیر؟ منشرأ  

اشمال شاید امور متعددی باشد، از قبی  اینمه اص  در شروط بر فسراد اسرت، مگرر اینمره     

مشروعیت ثن تصریح شود و این شرط تصریح به صحت ثن نشده اسرت یرا اینمره شررط     

حق نیست، بلمه سلا حمم اباحه است و حمم، قابلیت اسقاط ندارد  مذکور از قبی  سلا

یست که در این مقابه به تمامی نیا اینمه سلا حقوق مدنی به تصریح شرع و قانون درست 

ها پاسخ داده خواهد شد. این شرط شاید در قابا شرط نتیجه )سلا حق اقردام( یرا    اشمال

 قوقی( باشد.  در قابا ترک فع  حقوقی )تعهد بر ترک فع  ح

ضرورت بررسی مسئلۀ مذکور از ثنجاست که در عصر حاضر و برا توجره بره عرروخ     

ی حقوقی، وکابت بالعزل به یمی از مسرائ  اساسری در   ها نهیزمنیازهای جدید و نوپیدا در 

معامالت تبدی  شده است. قابلیت انفسات عقد وکابت بالعزل با اعمال منرافی و مغرایر برا    

رو اشرتراط   . از اینکند یمامر  وکابت بالعزل را بی عمالًامری است که عقد از طرف موک  

چنین شرطی در واقع، شرط الزم برای افادۀ تام وکابت بالعرزل اسرت. بنرابراین ضررورت     

 دارد که جواز شرط مذکور بررسی شود.  

« وکابرت بالعرزل  »زاده برا عنروان    ی کره ثقرای قاسرم   ا مقابره در زمینۀ وکابت بالعزل به 

(. 1982زاده،  اشراره کررد )قاسرم    تروان  یمر و در ماهنامۀ کانون چاپ شده اسرت،   اند تهنوش

که « شرط وکابت و شرط عدم عزل وکی  ضمن عقد خارج الزم»ی با عنوان ا مقابههمچنین 

در ماهنامۀ پژوهش مل  چاپ شده، مسئلۀ وکابت بالعزل را بررسری کررده اسرت )پنراهی،     

گرفته به این موارد منحصر نیست. در ضمن ایرن مقراالت و    ی انجامها پژوهش(. اببته 1931

ی به این شرط شده است، امرا دربرارۀ اصر  جرواز     ا اشارهدر برخی موارد  ها پژوهشدیگر 

وجو کررده تحقیرق و پژوهشری     صورت مفص ، تا جایی که نگارنده جست چنین شرطی به

 نشده است.

وقی( و شررط نتیجره   موضوع حاضر در خصوص شرط فع  )تعهد بر تررک فعر  حقر   
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گفتره   یرک از صرور پریش    و بررسی خواهیم کرد که در کردام  زند یم)سلا حق اقدام( دور 

 یک نافذ نیست و اص  اوبیه در مقام بحو چیست؟ شرط نفوذ دارد و در کدام

 تعریف عقد وکالت

اسرت و در اصرطالح حقروقی،     «واگذار کردن»و  «تفویض»معنای  وکابت از بحاش بغوی به

امرری  دادن موجا ثن یمی از طرفین، طرف دیگر را برای انجرام   عقدی است که بهوکابت 

. حتری در کترا فقهری هرم وکابرت      اار عقد وکابت، اعطای نیابت است .کند نایا خود می

موکر  اقردام    ( معنا شده است، یعنری 299: 1، ج 1010استنبابه فی ابتصرف )جبعی عاملی، 

دهد کره   داند و به او اختیار می اقدام خود می ۀمنزب ، بهوکی  را، در انجام دادن اعمال حقوقی

، بره  (از هرر دو طررف   و اذنری  جایز)این عقد . به نام و حساب موک  تصرفاتی داشته باشد

مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی ثن موک  و طرف دیگررش وکیر  قررار    

  یتشرم را  وکابتجوهر  ابتینبراین . بناگیرد امری، نایا قرار میدادن دارد که برای انجام 

از  ابرت ینو بره   موکر  ، بره اذن  کنرد  یم دایپ وکابتی اجرای برا  یوک کهی اریاخت. دهد یم

و هیچ اختیاری نخواهد داشت، مگر اینمه موک   مستق حق   یوکطرف او وابسته است و 

ار موکر   معنرای سرلا اختیر    به وی اذن داده باشد. باید توجه داشت که اعطای وکابرت بره  

به اعمال وکابت و اجرای ثن بپردازد  تواند یمنیست و در خصوص مورد وکابت، هم وکی  

دیگری در ه زیرا وکابت عبارت از دادن نمایندگی بو هم موک  به اجرای وکابت اقدام کند، 

بنرابراین موکر    . یسرت موکر  ن  توسطثن دادن امریست و سلا حق از انجام گرفتن انجام 

انجرام  بره  دهرد ترا ثن را   بشرخص اابرو وکابرت    ه یا ب وکابت را خود انجام مورد تواند یم

خرود ثن   تواند یم ،دیگری بدهده خود را ب نۀچنانمه هرگاه کسی وکابت فروش خا برساند.

بره همرین دبیر  یمری از      د.وکی  دیگری ثن را انجام دهر توسط د و یا کنرا بفروشد یا هبه 

(. این 111: 0، ج 1991توسط موک  است )امامی،  طرق انحالل وکابت، انجام مورد وکابت

ه بر . در ایجاد و هرم در بقرای ثن وجرود اراده ضرروری اسرت      عقد اذنی بوده، بنابراین هم

ترتیا، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش ثیرد، اراده و   ینا

این است با توجه نیابی  سؤال .دشو اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجا انفسات عقد می
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پذیرفت که نایرا و مرأذون دارای اختیراراتی باشرند کره       توان یمو اذنی بودن عقد وکابت 

ٌعنه و ثذن نداشته باشند؟ چگونه مممن است عقد نیابی باشد و وجود ارادۀ مستمر را  منوب

صرورتی کره ارادۀ    الزم بدانیم، اما سلا حق اقدام منافی با مورد وکابت را نافذ بردانیم؟ در 

موک  با سلا حق اقدام منافی با مورد وکابت از بین رفته است، چگونره بره اذنری برودن و     

 ؟ میکن یماستمرار اذن و اراده در این عقد حمم 

معنرای از برین رفرتن اراده و اذن     در پاسخ باید گفت: درست است که اعطای وکابت به

وجود دارد؛ وبی باید بره ایرن نمتره توجره      یست و با وجود وکابت نیز، ارادۀ موک نموک  

داشت که ثیا سلا حق اقدام منافی با مورد وکابت، از جملۀ قواعد ثمره و داخ  در احمرام  

شود و بنابراین قابلیت سلا ندارد یا اینمه از جملرۀ حقروق اسرت و قابلیرت      محسوب می

سرات عقرد   عروخ عرواملی نظیرر فروت، جنرون و سرفه، موجرا انف       میدان یمسلا دارد؟ 

در این خصوص شرط کرد کره بعرد از مررگ و جنرون، وکابرت       توان ینم. بنابراین دشو یم

پابرجا باشد. دبی  این مسئله، امری و حمم بودن انفسات عقرد در مروارد یادشرده اسرت و     

قرانون مردنی ابرا از     310بسران دبیر  مرادۀ     اوالًتوافق برخالف ثن پذیرفته نیست، چرا که 

 کنرد  یمر به جهت محجور شدن موک ، مصلحت موک  ایجاب  اًیاانارد. تخصیص و استثنا د

که تصرف با کسان دیگر باشد. اما در خصوص حق عزل یا سلا حق اقدام؛ برا توجره بره    

موارد یادشده، حق بودن را اابات کردیم. بنابراین وصف بر هم خوردن حمم بوده، امرا برر   

ٌعنره دارای همرین اختیراراتی     راین منروب هم زدن یا نزدن و سلا حق اقدام، حق است. بناب

که از ایرن حرق    دشو یمخواهد بود که به نایا اعطا کرد، اما طی شرط ضمن عقدی متعهد 

. از سوی دیگرر مخر  اراده و اسرتمرار ثن    کند یماستفاده نمند یا این حق را از خود سلا 

جرود دارد، منتهرا   نیست، چرا که سلا حق اقدام، منافی ارادۀ موک  نیست و ارادۀ موکر  و 

حق استفاده از این اراده را از خود ساقط کرده است. به عبرارت بهترر، سرلا حرق اقردام،      

. کنرد  یمر ؛ تنها حق استفاده از این اراده را از خود سرلا  دشو ینمموجا زوال ارادۀ موک  

ر . هرچند ددشو ینمبنابراین اذن و ارادۀ موک  مستمر است و خللی به اذنی بودن عقد وارد 

که وکابت بالعزل باشد و حق اقدام از سوی موک  سرلا شرده باشرد، در صرورت      صورتی
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عروخ عواملی چون فوت، جنون و سفه، موجا زوال عقد خواهرد شرد. دبیر  ایرن امرر      

ی است که استمرار ثن را الزم دانستیم و گفتم انفسات عقد، در این موارد حمرم  ا ارادهزوال 

 یست.است و توافق برخالف ثن جایز ن

 مقتضای اصل در شروط

 بررسی فقهی اصل در شروط 

در زمینۀ جواز شرط مذکور، بررسی مقتتای اص  در شروط نیرز الزم و ضرروری خواهرد    

بود که ثیا اص  بر فساد و عدم نفوذ شرط است یا اص  بر نفوذ ثن؟ برخی اصر  اوبری در   

( و 18: 1، ج 1011ممرارم،  ؛ 022و  991، 929: 1028)نراقری،   اند دانستهمعامالت را فساد 

، یزمان محقرق اران  . شایان ذکر است که تا اند کردهخروج از این اص  را نیازمند دبی  تلقی 

اص  فساد  (بوده قنیکه قب  از انعقاد عقد مت)با استناد به استصحاب عدم رابطه  هانیفق انیم

. افتی یشتریب فقها اص  صحت عقود، طرفداران انیپس از ثن م یوباست،  داشته تیحاکم

اسرت کره   « عَیْابْبَ أَحَ ا اهلل»و « أَوْفُوا بلابْعُقُودِ» رینظ ی، عمومات بفظهینظر نیمستند صاحبان ا

 (.211: 2، ج 1992)محقق داماد،  دانند یماستصحاب  ثنها را حاکم بر

در مورد اص  در شروط نیز فقها قائ  به این شدند که هر شرطی که مخابف با کتاب و 

و همچنین مخابف با مقتتای ذات عقد نباشد، درست و جایز است )جبعری عراملی،   سنت 

ی شرط شود که واجبی از احمام ابهی تررک  ا معاملهرو اگر ضمن  (. از این223: 9، ج 1010

یا فع  حرامی شرط شود یا مخابفت با مقتتای ذات عقد باشد، مث  اینمه بیع مشرروط بره   

هرای باطر  بره ایرن مروارد       طلی خواهد بود. اببته شررط عدم مابمیت مشتری باشد، شرط با

صرورت   منحصر نیستند و شیخ انصاری موارد ثن را بیان فرموده است که ذکر تمامی ثنها به

مفص ، از حوصلۀ این نوشتار خارج است، اما موارد ثن ذکرر خواهرد شرد. مرحروم شریخ      

. 2: . مقردور باشرد؛   انصاری هشت شرط برای صحت شروط بیان کرده است که عبارتند از

. دارای غرخ عقالییره باشرد؛   9شرابسازی شرط غیرسائغ است؛  مثالًسائغ فی نفسه باشد، 

. 9. مجهرول نباشرد؛   2. منافی با مقتتای عقرد نباشرد؛   1. مخابف با کتاب و سنت نباشد؛ 0

 ترا  11: 2، ج 1011. در متن عقد به ثن ابتزام صورت گیرد )انصاری، 8مستلزم محال نشود؛ 
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که شرایط شرط صحیح را داشته  (.  نتیجه ثنمه اص  در شروط طبق تصریح فقها؛ مادامی00

باشد، بر صحت است، مگر ثنمه خالف ثن اابت شود. در مورد شرط سلا حق اقدام نیرز،  

اص  بر صحت است، مگر اینمه خالف ثن اابت شرود. اببتره شراید در مرورد ایرن شررط،       

رح شود که در ادامه به ثن خواهیم پرداخت. مهرم بیران   مخابفت با مقتتای عقد وکابت مط

 اص  در مسئله است که ذکر شد.

 قانون مدنی  11بررسی حقوقی اصل در شروط با توجه به مادۀ 

نظر برسد که ایرن شررط از جملرۀ     و قاعدۀ شروط، شاید به« اوفوا بابعقود»نظر از ثیۀ  صرف

و صحیح خواهد بود. امرا بایرد دیرد     ابدی یمنفوذ  اص  ثزادی قراردادیشروطی است که با 

مفاد این اص  و شرایط اجرا و عوام  محدودکنندۀ ثن چیست تا قتراوت درسرتی در ایرن    

قانون مردنی اعرالم    11 ۀماد ۀوسیل هدر حقوق ما ب زمینه داشته باشیم. اص  ثزادی قراردادی

که ثن را منعقد  یسانقراردادهای خصوصی نسبت به ک»که:  دارد یم. این ماده بیان شده است

پرس، جرز در مرواردی کره     «. که خالف صریح قانون نباشد، نافذ است اند، در صورتی نموده

هرای   اشخاص حاکم بر سرنوشرت پیمران   ۀقانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده، اراد

 مشرروط قررارداد  ایرن   نفوذ. اببته پذیرفت« اص »عنوان  ایشان است و ثزادی اراده را باید به

بنابراین اگر در این زمینه مخابفتی برا قرانون    .(.م.ق 11 ۀماد)با قانون است مخابفت  عدم به

قرانون مردنی و ادبرۀ     11با توجره مرادۀ    توان یمو شرع و قواعد امری وجود نداشته باشد، 

 وفای به شرط، قائ  به صحت شرط و نفوذ ثن شد و ثن را بر اص  فساد مقدم داشت. 

  عقد وکالت یشرط مذکور با مقتضاعدم منافات 

 ینمره ا شاید اشمال شود که شرط مذکور با مقتتای عقد وکابت منافات داشته باشرد. بررای  

 یفعقد تعر یمقتتا یدبا ،عقد وکابت ندارد یبا مقتتا یشرط مذکور منافاتکه اابات شود 

 یبرا مقتترا   م،و تعهد بر عدم اقردا سلا حق اقدام  یاداده شود که ث یصتشخ یارو با ثن مع

 ؟خیر یادارد منافاتی عقد وکابت 

عقرد اقتترائات نقر      یکه مقتترا  کنند یم یمعرف ینعقد را چن یاز فقها مقتتا برخی

در  .منتق  شرود  یگریامن از من به د یتکه مابم دهم یانجام م یعب ینمهمث  ا ،است ییانشا
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دارد و  یرتمغرا  یرت مماب یبرا انشرا   یرن منتق  نشرود ا  یتکه مابم کنم یصورت شرط م ینا

مثر  شررط    شود؛ یبه ثن ملحق م ،است ییمترتا بر انشا هک یاعتبار یقیاقتتائات نق  حق

هرا برا    شرط یناست و ا یتمابم یعب یچون اقتتا یع،شرط وقف ملک پس از ب یاعتق عبد 

 یثقرا  .(293: 1تا، ج  ینی، بیخمموسوی ) داردمنافات  (است یتکه مابم) یعمتمون عقد ب

منافرات  برا ثن   رطیکره شر   یدارد و در صورت یاقتتائات یهر عقدکه  فرمایند یم یزن ییخو

 یگرر . مث  فروش خانه به شخص دشود یم یعقد تلق یشرط مخابف با مقتتا ،داشته باشد

 (.901: 9، ج 1999یی ،)خو خود فروشنده یتبه شرط مابم

برا   یگفرت امرور   تروان  یمر  یصرورت کلر   عقد به یاتمذکور در مقتت یفتوجه به تعر با

کره  ) یاعتبرار  یقری اقتترائات حق  یا ییعقد وکابت منافات دارند که با اقتتائات انشا یمقتتا

بحراش   بره  که عقد وکابت ذکر شد . در تعریف نیزداشته باشد یرتمغا (است ییمترتا بر انشا

عقرد   ( و در حقوق299: 1، ج 1028ی، عامل ی)جبعاست ابتصرف  یاستنبابه ف یمعنا هب یفقه

انجام  یرا برا یگرطرف د ین،از طرف یمی ،موجا ثن بهکه  شود یموکابت به قراردادی اطالق 

در  یر  و تصررف وک  یابرت ن یاعطرا  یوکابت برا رو عقد کند. از این یخود م یانا یامردادن 

. برا عقرد وکابرت اسرت     یرمغرا  ،داشته باشدمنافات امور  ینبا ا یاگر شرط ،مورد وکابت است

برا  شرده   سلا حق اقدام موک  در مورد وکابت، با توجه بره تعریرف بیران    شرط مذکور یعنی

، چرا که غرخ اصلی اعطای نیابت به غیر است ندارد یرتیو مغا منافاتعقد وکابت  یمقتتا

 و سلا حق اقدام، با اعطای نیابت و اخذ وکی  در مورد وکابت منافاتی ندارد.

 مورد وکالتشناسی حق یا حكم بودن اقدام منافی با  مصداق

 شناسی تشخیص حق از حكم روش

طور که ذکر شد، بحو بر سر این است که سلا حق اقدام و تعهرد برر عردم اقردام،      همان

عبرارتی بایرد    اممان دارد یا خیر؟ برای این امر باید حق یا حمم بودن ثن را احراز کنیم. بره 

 صررفاً حمرم اباحره و    ببینیم که سلطه و امتیازی که برای مابک شناخته شده؛ حق است یرا 

عبارت گویاتر ایرن سرلا و اسرقاط و تعهرد برر عردم اقردام، در         جواز تصرف را دارد؟ به

محدوده و اقتدار ارادۀ فرد قرار دارد تا فرد بتواند ثن را سلا و بر عدم انجام تعهد کنرد یرا   
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خیر در محدودۀ اراده و اقتدار فرد نیست و جنبۀ حممی دارد؟ حرق یرا حمرم برودن ایرن      

تررین ویژگری    مهرم سلطه و جواز تصرف، شاید ثاار و نتایج متفاوتی داشته باشد، چررا کره   

انشرایی اشرخاص در نقر  و اسرقاط و      ۀساحت ثن از اممران تعررخ اراد   تیمصون، حمم

. رمردار ثن اسرت  یکه این حمرم، دا  بودههمچنین پیروی ثن از مصابح و مفاسد و موضوعی 

کره حرق اصرطالحی،     شود؛ در حابی موضوع ساقط نمی یفاانت ایبنابراین حمم جز به امتثال 

اعالمی و انشایی شخص موضروع حرق،    ۀق ، انتقال و اسقاط را دارد و ارادن اممان اقتتایی

 ی،نر یخم یموسرو )ای دارد  ثن، نقش برجسته ۀدر ابوت و سقوط حق و قبض و بسط دامن

بره نقر  از جراور، مقابرۀ      119: 1، ج 1999، ینیی؛ نرا 19 :1992 ؛ طباطبایی یزدی،29 تا: بی

 . (1930شناسی تشخیص حق از حمم در حوزۀ حقوق زنان،  روش

اابراتی ثن و   ۀبرودن، بره مرحلر   « حمرم »یرا  « حق» تشخیصهای مهم در  یمی از چابش

 کره  بایرد توجره داشرت    شود. شناسایی این دو ماهیت از یمدیگر در مقام خارج مربوط می

است؛ یعنی اگر مانعی نباشد، اسقاط حق جایز خواهرد  « اقتتایی»قابلیت اسقاط و نق  حق 

عبرارت   گونه نیست که اسقاط حق در تمامی حقوق فعلیرت داشرته باشرد. بره     . یعنی اینبود

ج  ترا،  ، بی)موسوی خمینیدیگر فعلیت اسقاط حق مقوّم حق بودن و مجعول شرعی نیست 

صرورت   ن مالزمره بره  ، امرا ایر  بروده هرر حقری    ۀبه دیگر سخن، سلطه، الزمر  (.29 و 22 :1

 شدنی است اسقاط حق و انتقال ثن اعمالدر صورت فقدان مانع، و  اقتتاست، نه علت تامه

. بنابراین در مورد بحو کنونی و سلا حق اقدام در وکابت بالعزل، اگر موارد ۀو نه در هم

 دارد؟ثیا حق اقدام، قابلیت سرلا   توان بر تردیدها غلبه کرد؟ اختالفی بروز کند، چگونه می

  د.شو در پاسخ به این پرسش، ضوابط مختلفی مطرح است که به ثنها اشاره می

در فع  و ترک فع  وجرود   ارینیز نوعی اخت« اباحه»این پرسش مطرح شود که در  شاید

حق در مقاب  حمرم اباحره، از    ایست؟ ثچیدارد، پس فرق جوهری میان حق و حمم اباحه 

پرسش داده شده، ایرن   نیاست؟ پاسخ معروفی که به ا« سلطه»نظر مفهوم و مصداق، همان 

مقابر    صورت اعتباری است، در بوده، وبی این سلطه به سلطه است که حق در واقع، همان

)جواز(. به این پاسخ، از این جهت انتقاد شده که سرلطنت از احمرام حرق    « تملیفی ۀسلط»
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 االصرول  یهر مراهیتی، علر   که در تعریف حابی (؛ در1 :1013 است، نه خود حق )خراسانی،

 عنوان رکن تعریف ارائه کرد.  ثاار و احمام ثن را به دینبا

اگر منشأ ترک فعر ، اقتردار شرخص     :ندیگو یم« حق»و « اباحه»برخی دیگر در تفاوت 

شرود   نامیرده مری  « حمرم »نباشرد،  « اقتردار »گیررد و اگرر ناشری از     شرم  مری  « حق»باشد، 

، توانایی و سلطنت شارعد که شوبسان دبی  معلوم  ۀحظاگر با مال .(129 :1931نیا، )حممت

اعتبار کرده است، ایرن مجعرول شررعی، حرق      یرا برای شخص در چیزی یا در مقاب  کس

نباشرد و تنهرا   « سرلطنت »و « توانایی»، «امتیاز»شود، اما اگر مجعول شرعی موجا  نامیده می

اار دادن به فع  یا ترک فع  موجا رخصت و عدم منع شارع در انجام دادن فع  یا ترتیا 

؛ طباطبرایی  02: 1993)قنرواتی و هممراران،    انسان باشد، ثن مجعول شررعی، حمرم اسرت   

به نق  از  نیا، اند )حممت یاد کرده« سلطه ۀنظری»برخی از این دیدگاه به  (.11 :1992 ،یزدی

 . (1930شناسی تشخیص حق از حمم در حوزۀ حقوق زنان،  جاور، مقابۀ روش

 صرفاًرد کنونی با توجه به بسان دبی  و مفاد قاعدۀ تسلط، باید ببینم که این قاعده در مو

؟ ثیا اقدام در مورد وکابت از ثورد یموجود  یا امتیاز و سلطه برای ما به رساند یمرخصت را 

مصادیق حق است که قابلیت اسقاط هم دارد یا از موارد حمم است و اسرقاط در مرورد ثن   

تراط سلا ثن نیز جایز نخواهد برود. بررای تشرخیص ایرن امرر نیازمنرد       مممن نیست و اش

شناسی تشخیص حرق از حمرم در خصروص ایرن مرورد هسرتیم. معیارهرایی بررای          روش

تشخیص حق از حمم، توسط فقها و اصوبیان مطرح شده است که چند مورد از ثنها در این 

 اممان تطبیق و بررسی دارند:

 توجه به لسان دلیل

بردان  باشرد،   داشرته  ر حق یا حمم بودن مجعول شررعی ابیری ظاهر ب، تع یان دباگر در بس

عنوان مثال بسان این روایت  (. به22ر   21: 1029 جرقوئینی،) شود مطابق ثن عم  میاخذ و 

رو به حق  ظهور در حق دارد و مفاد دبی  اابات حق است، از این «بلمغبون ح ّ ابعقد»یعنی 

. اما اگر قرینۀ قطعیه برخالف این امر اقامه شرود، از  دشو می بودن این مجعول شرعی حمم

 .شود یم دی رفعظهور ثن در حق بودن 
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که مجعول شررعی   کند یمامعان نظر در مستندات قاعدۀ تسلیط ما را به این امر رهنمون 

انّ ابنّاس مسلّطون »روایاتی از قبی  ( 1930اعطاشده به شخص، ظاهر در حق است )جاور، 

، براب  12: 1013)حر عراملی،  « ابموت هیأتی انیاب شاءبه ما ی صنعفهو مابه، ی»، «وابهمی امعل

بره   تصدّقان شاء وهبه و ان شاء ی ایّحبمابه ما شاء مادام  عم انّ بصاحا ابمال ان ی»( و 19

صاحا ابمرال احرقّ   »( و 19، باب 12: 1013)حر عاملی، « ابموت هیأتی انیاب ترکهو ان شاء 

( دال برر  19، باب 12: 1013)حر عاملی، « شاءی ویح تعهمن ابرّوح ی ء یش هیفم بمابه مادا

 این بوده شخص در این موارد صاحا سلطه است.

با توجه به اینمه مفاد قاعردۀ تسرلیط، ایجراد سرلطه و      اند کردهبرخی از حقوقدانان بیان 

حرق اقردام،    سلطنت برای مابک است و نه صرف ایجاد اباحه و با توجره بره اینمره سرلا    

این حرق را   توان یمصورت جزیی یمی از ثاار این قاعده است و مخابفتی با قانون ندارد،  به

(. بنرابراین در  921: 1980زاده و سرایرین،   ؛ قاسرم 192و  008: 1999ساقط کرد )کاتوزیان، 

نظر این حقوقدانان با توجه به اینمه اممان عزل وکی  توسط موک  یک حق مردنی بروده و   

قانون، سلا ثن پذیرفته شده است، با وحدت مالک از این ماده و نیز با توجه به قاعردۀ  در 

شرط سلا حق اقدام منافی با مورد وکابت را در وکابت مروردی و خراص    توان یمتسلط، 

 نافذ دانست.

صورت کلی  قانون مدنی سلا حق به 313شاید در این رابطه اشمال شود که طبق مادۀ 

گونره   رو سلا حق اقدام نیز درست نخواهد بود. اما شاید بتروان ایرن   این یست. ازنپذیرفته 

پاسخ داد که سلا حق اقدام در زمینۀ وکابت موردی و خاص است و مصداق سرلا کلری   

نیست. اما از ثنجا که )در ادامه بحو خواهیم کرد( مشهور فقهرا تصرریح دارنرد کره سرلطۀ      

شدنی باشد، اما تعهد برر عردم    اسقاط موک  بر موضوع وکابت حمم است و حق نیست که

 صورت ترک فع  مجاز بوده و صحیح است. صورت شرط فع ، به انجام دادن به

 تمسک به اصل عدم محدودیت در معامله

تمسک به برخی از اصرول   ،دسته از شروط ینحمم بودن ا یااز طرق اابات حق  یگرد یمی

 با تمیه بر عمومات روایی است.
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 یقرت حق یرن ا یرانگر ب «امروابهم  یابناس مسلطون علر »وایاتی مث  ر یتو شموب یتعموم

، مگر اینمره  را بر ثن بگذارند یشروط توانند یاموال خود تسلط دارند و م براست که مردم 

جهت است. یعنی مرردم   خالف ثن اابت شود. این عموم با اص  ثزادی طرفین همسو و هم

ورت شک، باید به این عمومات تمسک دارند و در ص دی بسطدر مورد معامله و شروط ثن 

. برذا  اسرت شرروط   یرن نفروذ ا  یمقتترا  «منون عند شرروطهم ؤابم» عموم یو از طرف شود.

 یران ب ین. به ارساند یم یاریحق از حمم  یصتمسک به عمومات و اطالقات، ما را در تشخ

ثن نافرذ و عمر  بره     یرا دارد که هرگونه شرط ینا یاقتتا ،که عمومات در باب معامالت

امر با حق بودن تناسا دارد و حمم از  اینو  شودخالف ثن اابت  ینمهمگر ا است،واجا 

 .بهره است یب یتقابل ینا

باشرد، تمسرک    یداشمال شود که اگر اص  اابات حق، مورد شک و ترد شایدمقاب   در

بره   یهمصرداق  ۀچرا که اخذ به عرام در شربه   یست؛ابهام درست ن ینرفع ا یبه عمومات برا

 ۀتمسرک بره عرام در شربه     .(221: 1، ج 1013خراسرانی،  )یسرت  ن یزجرا  یوناصوب یحرتص

به عموم اکرم ابعلمراء   ید،اابات عابم بودن ز یعنوان مثال برا معناست که به ینبه ا یهمصداق

 ،ابهرام  یرن زدودن ا یوجود دارد و برا یدترد یددر مصداق عابم بودن ز یعنید. شواستدالل 

وجود نداشته  یدیترد ید. اما اگر در اص  عابم بودن زشود یتمسک م به عموم اکرم ابعلماء

مشرمول   ،اسرت  ینحو ابمکه ع یدز یاباشد که ث یاکرام عابم نحو یۀشک از ناح یوب ،باشد

به عموم اکرم ابعلماء تمسک جسرت   توان یم زمینه ین؟ در اخیر یا استحمم اکرام علماء 

اگر اص  حق مورد شرک واقرع    یز،مورد نظر ن شده را برطرف کرد. در بحو و ابهام حاص 

 ، وبری . اما اگر حق اابت باشدیسترافع شک ن ،تسلط ۀقاعد یرنظ یتمسک به عمومات ،شود

 دیشاید، وجود ث به یدنق ، ترد یااسقاط  یاز ثاار حق، از جمله اممان شرع یبعت یاندر جر

 گونره  یرن عمومرات، رفرع ا  شرأن   رایر غلبه کرد؛ ز یدترد نیبتوان با تمسک به عمومات بر ا

در  یخاصر  یرد نق  و اسقاط، شرک در اخرذ ق   یو شک در مممن نبودن شرع یدهاستترد

ینری،  )خمیدهاسرت  ترد گونره  یرن که عمومات، رافع ا ستین ین است و شمیاز عوض یمی

 (.11تا:  بی
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و « اوفروا برابعقود  »مثر    ،ادبره  یگفت کره عمروم برخر    توان یاشمال م یندر پاسخ به ا

و بره دالبرت    را منطوقراً  یکه حقوق ماب« تسلط ۀقاعد»مفاد  یزو ن« عند شروطهم منونؤابم»

وفای به تمرامی شرروط و عقرود ابزامری اسرت. از       دارد که ینشام  است، اشاره به ا یبفظ

در  یتو محردود  یتاعتبار هرگونه مانع طرفی اص  بر عدم محدودیت معامله گران است و

 برذا تمسرک بره    د.شوخالف ثن اابت  ینمهمگر ا ،است نتفیگران م و معامله ینعوض یۀناح

 یرۀ از ناح یشررط  یرا عدم اشتراط قید  با توجه به اص « ابناس مسلطون علی اموابهم»عموم 

از این اسرت کره اصر  در    شف اک گران، عبارت دیگر، اص  ثزادی معامله و به شارع مقدس

 یران طور که ب اشتراط همان ۀیدر ناح یتعدم مانع امور مشابه بر حق بودن خواهد بود. چون

 برا  رو یننه با حمم بودن ثنها. از ا د،دار یبا حق بودن امور مربوط به معامالت سازگار شد،

، تمسرک  گران، با توجه به عمومات مذکور اص  عدم محدودیت در ناحیۀ معامله تمسک به

 یقمصاد یانو ب استظهار از عمومبیان اص  با توجه به بلمه  یست،ن یهمصداق هۀبه عام در شب

 است.ثن 

با مورد وکابت  یفع  مناف کتعهد بر تر یزو ن ییصورت جز در مورد سلا حق اقدام به

 یندر اقتردار متعرامل   دیتمحردو  یدر واقع نروع  یم،قائ  نباش ینمتعامل یحق را برا یناگر ا

 .استدر تعارخ اص  عدم محدودیت  یزو ن یطتسل ۀکه با قاعد میا کرده یجادا

طور که برخی از فقها مث  مرحوم اصفهانی، سید یزدی و مرحوم نایینی مطررح   ناما هما

شردنی نیسرت )اصرفهانی،     ، مابک بر مال خویش سلطنت دارد و این سلطنت اسقاطاند کرده

( و از ثنجا که 91: 1، ج 1999؛ نایینی، 18: 2، ج 1029؛ طباطبایی یزدی، 193: 1، ج 1939

اسقاط حق اقدام در مورد ثن، با سرلطنت او منافرات    موضوع وکابت نیز مال شخص است،

شردنی   رو امتیاز تسلط بر موضوع وکابت از قبی  حمم بوده و اسرقاط  خواهد داشت. از این

شده حتی در صورت دفع اشمال تمسک به عرام در شربهۀ مصرداقیه،     یست. این پاسخ دادهن

مسک به این عمومات جایز ؛ چون اگر از قبی  حمم باشد، تکند ینمباز هم مشملی را ح  

نخواهد بود. در بخش قاعدۀ سلطنت و قلمرو ثن بیان خواهد شد که تسلط بر مرال، مطلرق   

عبارت دیگر سلطنت برر اعردام    یست و در برخی موارد خاص، این سلطنت وجود دارد. بهن
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نروعی اعردام سرلطنت     سلطنت از شموبیت قاعدۀ تسلط خرارج اسرت. ایرن شررط نیرز بره      

شردنی نخواهرد    د و از ثنجا که اص  سلطنت حمم است و نه حرق، اسرقاط  شو محسوب می

که شرط مذکور، در قابا شرط نتیجه در ضرمن عقرد الزم    بود. اببته این اشمال در صورتی

صورت شرط فع  در ضمن عقد الزم واقرع   که این شرط به باشد، وارد است. اما در صورتی

قانون مدنی در مورد حق یا حمم بودن این  313شود، اشمابی ندارد که بعد از بررسی مادۀ 

 شرط، بیان خواهد شد.

 قانون مدنی 959بررسی حق یا حكم بودن شرط مذکور با توجه به مادۀ 

. انرد  دانسرته ق.م. خرارج   313برخی از حقوقدانان این نوع حق را موضوعاً از شمول مرادۀ  

 ۀتفسیرهای گوناگونی از مراد  نویسندگان حقوق مدنی ایران(. 8: 1982)ایمانیان و دیگران، 

در  «حقروق مردنی  » گوناگونی اصطالحبه  توان یممنشأ این اختالف را  اند. مزبور ارائه کرده

برر دو دسرته از حقروق فرردی      ،در مفهوم شخصی حقوق مدنی ادبیات حقوقی نسبت داد.

 دالبت دارد:

ون بر موقعیرت  معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حمومت قان حقوق مدنی نسبی، به. 1

هرای عمرومی مربروط بره      معنرای حقروق و ثزادی   حقوق مدنی مطلق، به. 2 ؛خاص حقوقی

، مطلقاً و بردون توجره بره    ماًیمستق ،خاطر انسان بودن حیثیت انسانی که ثحاد بشر، صرفاً به

در ادبیات حقوقی معاصرر بره ایرن     وضعیت حقوقی خاص دیگری از ثن برخوردار هستند.

   .شود ینیز اطالق م «حقوق مدنی بشر»دسته از حقوق، 

در  ق.م. 321و  318، 319و همچنرین مرواد    313 ۀاصطالح حقوق مدنی مذکور در ماد

، 319موجرا مرواد    بنابراین قانونگذار ایرران بره   کار رفته است. مفهوم حقوق مدنی مطلق به

و هررا از حقرروق  انسرران ۀضررمن تأکیررد بررر برخررورداری همرر ق.م. 321و  321، 313، 318

 را اعالم و حمم حقوق این دسته ازهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از  ثزادی

: 1982)ایمانیران و دیگرران،    شردنی نیسرت   سلا های مزبور کرده است که حقوق و ثزادی

و بردون   مطلقراً (. بدیهی است که سلا حقوق مربوط به حیثیت انسانی که ثحراد بشرر   22

 یست. نشدنی  دارا هستند، سلاتوجه به وضیعت حقوقی خاص 
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 مقتضای قاعدۀ تسلط و تطبیق آن بر فسخ حق اقدام

شاید گمان شود که با تمسک به قاعدۀ تسلط، بتوان صحت شرط مرذکور در قابرا شررط    

طور که ذکر شد، نظر اکثر فقها بر این بوده که امتیاز مرذکور   نتیجه را استنباط کرد. اما همان

رو قاعردۀ   قاعدۀ تسلط در مورد حقوق خواهرد برود؛ از ایرن    از قبی  حمم است و موضوع

بر شرط ذکرشده تطبیق داد. برای روشن شدن مسئله، توضریح   توان ینمتسلط یا سلطنت را 

 .شود یممختصری در مورد قاعدۀ تسلط بیان 

قاعردۀ  » ایر « قاعدۀ تسرلط »ی از ثن به گاه کهی است ا قاعدهی، فقهی از قواعد مسلّم می

 نیر ای در عبارت فقها به قاعدۀ سلطنت معروف است. مفاد قاعده وب؛ شود یم ریبتع« طیتسل

ی تصرفدر ثن، هر گونه  تواند یمدارد و  کام ی، نسبت به مال خود تسلط مابمهر  کهاست 

ی، از تصرفات منع شرعاو را بدون مجوز  تواند ینم کس چیهو  بمندی حقوقی و ماداعم از 

ی بررا گونره تصررفات    همره   کهقاعده، اص  بر ثن است  نیاجا مو ، بهگریدعبارت  . بهکند

 ی، خالف ثن اابت شود.شرع  یدبموجا  به مهمجاز خواهد بود، مگر ثن مابک

مرراد از   یرا بحرو کررد کره ث    یرد سند و دالبت ثن با ۀتسلط در دو مرحل ۀدر مورد قاعد

ل ثن نسربت بره   . اببته در مورد شموشود یم یزشام  حقوق ن یاتسلط خصوص اموال است 

در  ،فقها وجود دارد، اما از ثنجا که بحو مرا در مرورد حقروق اسرت     ینب یاختالف یزنفس ن

 .کرد یمبحو نخواه سانیمورد شمول ثن نسبت به نفس ان

ی، )مجلسر  مطرح شده اسرت  یابئالئ یبه نق  از عواب «بحاراالنوار»در کتاب  یتروا این

 یرن اسرت. امرا ا   شرده نق  ن یو سن یعیعتبر شاز جوامع م یک یچ( و در ه292: 2، ج 1019

و  انرد  ن عم  کردهه ثب چرا که مشهور فقها ،دشو یعم  فقها جبران م ی به دب یضعف سند

سند وجرود   یۀدر ناح یرو اشماب یناز ا .(199: 9تا، ج  ی، بیطوس یخ)ش اند طبق ثن فتوا داده

 .ندارد

گفت که در مورد شمول ثن نسبت  نتوا یم ،تسلط و قلمرو ثن ۀدر مورد دالبت قاعد اما

. در مرورد  شرود  یشام  اموال مر  یتروا یچرا که دالبت بفظ ،ندارند یاختالف یچبه اموال ه

 مرذکور را شرام  حقروق دانسرته اسرت      یتدالبت ثن نسبت به حقوق صاحا جواهر روا
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 یرز تسرلط شرام  حقروق ن    ۀق بر ثن است که قاعرد ینظر تحق .(222: 21، ج 1018ی، )نجف

 ی. از طرفر یسرت حصرر ن  یانذکر مصداق است و ب ی از قب یت،و ذکر اموال در روا ودش یم

و ترا   هسرتند است که افراد بر اموال و حقوق خود مسلط  یتواقع ینا یانگرب یزعقال ن یبنا

 یزیرا چ یتمفاد روا ی. برخکننددر ثن تصرف  توانند یم ،نمند یکه شارع در ثن منع ییجا

نرزد عقرال    یارتمراز  ۀهمان نمت یانگرمذکور را صرفاً ب یتو روا انندد یعقال نم یاز بنا یرغ

شرام    یرت روا یرن اسرت کره ا   یهی(. اببته برد 222: 1، ج 1999ی، )بجنورد اند قلمداد کرده

امروال مرورد تسرلط     یشرارع بررا   یۀشده از ناح چرا که احمام جع  ،دشو یاحمام اموال نم

، 1011ی، )انصرار  اند کرده یحه احمام تصرثن نسبت ب یتو فقها در عدم شموب یستمابک ن

 (.89: 2ج 

، حرق اوسرت و   شیخرو بر مال  مابکی قاعده حمایت از ثن دارد که سلطنت ااباتجنبۀ 

از  که، اببته مادام شود یمشود و شام  هرگونه تصرف در مال  حق مزبور مطلق محسوب می

ف و زمران و اسرتمرار   اطالق نسبت به موارد تصرر  نیای وارد نشود. ردعی شرع منع و سو

در  گرران یدی قاعده نیز دال بر این است که تصرفات سلبشمول و عموم دارد. جنبۀ  زینثن 

منع و مزاحمت ثنان نسبت بره تصررفات او، حرمرت     ااو ی تیرضابدون اذن و  مابکاموال 

مشرروع  ریغ، ممنروع و  گرانیدی، مزاحمت و تصرفات فیتملتملیفی و وضعی دارد. از نظر 

ی موجرا تعررخ و مزاحمرت شرود،     شخصۀ مابمانی، چنانچه سلطۀ وضعاز نظر  است و

 (. 291: 1، ج 1992مزاحم ضامن و مسئول جبران است )محقق داماد، 

بعد از ذکر مختصری در مورد قاعدۀ سلطنت و دایرۀ شمول ثن، بحو در مرورد تطبیرق   

لط، ثحراد مرردم برر    ثن بر شرط مذکور است. مدعا این خواهد بود که طبق بسان قاعدۀ تس

اموال خود سلطنت دارند. موک  صاحا مال است و بر موضوع مورد وکابرت تسرلط دارد.   

سلطنت او بر مال، اقتتای این را دارد که هرگونه اقدام خود در مورد ثن را سراقط کنرد. از   

 رو به مقتتای قاعدۀ تسلط، اسقاط چنین حقی تحت سلطنت مابک بوده و جایز است. این

موجا قاعدۀ سلطنت، مردم جواز تصرف در تمرامی   ادعا این است که هرچند بهاشمال 

یسرت  ندر ثن تصرفات مابمانه انجام دهند، این قاعده مطلق  توانند یماموال خود را دارند و 
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ابناس مسلطون ». سید یزدی تصریح کرده است که مقتتای دشو ینمو شام  اعدام سلطنت 

معنا نیست که تمامی تصرفات ثنها جایز باشد، بلمه تصرفی به این « علی اموابهم و حقوقهم

(. بره سرخن   18: 2، ج 1029یست )یرزدی،  نکه با سلطنت مابک منافات داشته باشد، جایز 

دیگر موضوع سلطنت، اموری مث  تصرف در خریرد و فرروش یرا دیگرر مروارد را شرام        

، تسلط مردم برر  اند کردهان طور که فقها بی . اما این شرط اعدام سلطنت است و همانشود یم

(. شریخ انصراری   91: 1، ج 1999اموابشان است، اما بر اص  سلطنت تسلط ندارند )نرایینی، 

و محردودۀ ثن،   شرود  ینمشام  احمام « عموم ابناس مسلطون علی اموابهم»که  اند کردهبیان 

ل برر مرا   مابرک سرلطنت   کره (. نتیجه ایرن شرد   89: 9، ج 1011فقط اموال است )انصاری، 

، شود یمحق اوست و حق مزبور مطلق خواهد بود و شام  هرگونه تصرف در مال  شیخو

ی وارد نشود. اما با توجه به ثنچره بیران شرد، امتیراز     ردعی شرع منع و سواز  کهاببته مادام 

 فسخ از قبی  حق نیست که مصداق قاعدۀ سلطنت یا تسلط تلقی شود.

لت و تعهد بر عدم اقددام از منظدر   بررسی شرط سلب حق عمل منافی با مورد وکا

 حقوق مدنی

یا غیرمسرتقیم،   خواه مستقیم باشد ،سلا حق عم  منافی با مورد وکابتنظر ثید که  شاید به

طبرق  (.  از طرفی 290: 0، ج 1999)امامی،  .«سلا حق اجرای بعض از حقوق مدنی است

اجرای تمام یا قسرمتی از  طور کلی حق تمتع و یا حق  هب تواند یکس نم هیچ»م: .ق 313مادۀ 

 ،ایرراد براال  ه قب  از پاسخ بر (. 290: 0، ج 1999)امامی،  .«حقوق مدنی را از خود سلا کند

بررای حیرات اجتمراعی هرر     . طور اختصار شرح داده شرود  هب. م.ق 313مادۀ که الزم است 

وسیلۀ ثنهرا ثزادی حقروقی فرردی ترأمین      هکه باست فردی در جامعه، حقوقی شناخته شده 

حرق والیرت، حرق     ،حق مابمیرت، حرق زوجیرت   : حقوق عبارتند ازاین  نیتر مهم. دشو یم

قانون مدنی ایران برای حمایرت از  . دنشو یوارث بودن و امثال ثنها که حقوق مدنی نامیده م

طور کلی حرق تمترع یرا حرق      هکه بکرده است ثنان را منع  313در مادۀ  ،حقوق مدنی افراد

 .  کنندحقوق مدنی را از خود سلا تمام یا قسمتی از  یاجرا

حقوقدانان با اذعان به این امر که چنین حقی، از جملۀ حقوق مدنی است، در حمرم ثن  
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بتوانیم در این زمینه قتاوت درستی داشرته باشریم،    تر راحتاختالف نظر دارند. برای اینمه 

رط فعر (  صورت شرط نتیجه و تعهد بر ترک فع  حقروقی )شر   باید بین سلا حق اقدام به

تفاوت قائ  شد. هرچند تفمیک در این موارد بیشرتر در ضرمان اجررای تخلرف از شررط،      

اختالف ایجاد کرده و جز یک نظر، کسی بین سلا حق اقدام و تعهد بر ترک اقدام، تفاوتی 

 (.218قائ  نشده است )شهیدی، 

کلری   صرورت جزیری و   بین سلا حق اقدام به حقوقداناندر زمینۀ سلا حق اقدام نیز 

. مرحوم دکتر امامی در اند کردهای را بیان  اند و برای هر یک حمم جداگانه تفاوت قائ  شده

ثن اسرت کره کسری     "طرور کلری   هبر " ۀمنظور مادۀ باال از کلمر : »اند گفتهخصوص این ماده 

تمامی حقوق مدنی و یا یک نوع خاص از ثن را از خود سلا کند کره نتوانرد از    تواند ینم

نخواسته است کسی را منع از سرلا   "طور کلی هب" ۀقانون مدنی از بیان کلمد. وثن متمتع ش

. ی یعنری در مرورد خراص بنمایرد    یر طرور جز  هکردن حق مدنی یا عدم اجرای ثن از خود ب

که قانون صراحتًا در مرورد خاصری سرلا حرق را منرع ننمروده باشرد،         بنابراین در صورتی

هر حقی را که بتروان سراقط    .ن نخواهد داشتث یگونه اشمابی سلا حق تمتع یا اجرا هیچ

ایرن دو امرر    ۀحق تمتع یا حق اجرای ثن را از خود سلا کررد، زیررا نتیجر    توان یم ،نمود

هرر حقری را کره    »(. به نظر مرحوم دکتر امرامی  299: 0، ج 1999)امامی، « باشد ییمسان م

 ۀلا کررد، زیررا نتیجر   حق تمتع و یا حق اجرای ثن را از خود س توان یم ،بتوان ساقط نمود

: 0، ج 1999)امرامی،  « باشرد  یمر و این از مصداق سلا جزیری   باشد یاین دو امر یمسان م

صرورت   پذیر بودن منوط است و در غیرراین  (سلا حق تمتع و استیفا، به حق و اسقاط299

انرد و   یست. در مقاب  برخی دیگر سلا حقوق مدنی را از مقوبۀ حمم دانسرته نشدنی  سلا

طور کلری، عبرارت اسرت از اهلیرت      حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی به» دنی:ناش سلا

 ،1992 محقق دامراد، « )پذیر نیست تمتع و استیفا که حمم است و سلا حمم از خود اممان

بعتری از حقروق نیرز    »...  بر این نظر هستند که:و مرحوم دکتر مهدی شهیدی ( 289:  2ج 

( و در جرای دیگرر   191: 0، ج 1999)شرهیدی،   «در احمام بوده و غیرقابر  اسرقاط اسرت   

مشخص یا نماح برا شرخص معرین، از     ۀخرید مال معین یا حق شرکت در مناقص: »اند گفته
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تواند تعهد  اما شخص می ؛رو قاب  سلا و اسقاط نیست ، حمم است و از اینیبحاش ماهو

(. بر مبنای 101 :1923)شهیدی، « شخص معینی نماح نمند کند که مال معینی را نخرد یا با

صرورت کلری بره     صورت جزیی و چره بره   این نظر مرحوم دکتر شهیدی، سلا حق، چه به

 جهت حمم بودن مممن نیست، وبی تعهد بر ترک فع  نافذ و صحیح است.

ی نشرده و از طرفری در   ا اشراره اما از ثنجا که در قانون مدنی به حق بودن شرط مذکور 

زم دیگر نافذ دانسته، مؤید حمم برودن امتیراز فسرخ    شرط عدم عزل را در عقد ال 293مادۀ 

یست. اما اگر شرط اسقاط، به ابتزام به عردم  نرو شرط سلا حق فسخ درست  است. از این

صورت همان نتیجه حاص  خواهد شد. یعنی بین ابترزام بره    اقدام منافی تبدی  شود، در این

بتزام به عدم منافی، موک  ملترزم  عدم اقدام و اسقاط حق اقدام، باید تفمیک کرد. در شرط ا

رو مشرم    که اقدام منافی با مورد وکابت نمند، نه اینمره ثن را سرلا کنرد. از ایرن     شود یم

فقهی یا حقوقی نیز پیش نخواهد ثمد. بنابراین به نظر مشهور حقوقدانان که ذکر شد، شررط  

د، بلمه صررف  یست، اما اگر اسقاط صورت نگیرنصورت اسقاط حق اقدام درست  مزبور به

ابتزام به عدم اقدام باشد، اشمابی پیش نخواهد ثمد؛ چرا که اسقاط حق یا حممری صرورت   

 (.101: 1923نگرفته، بلمه صرف ابتزام و تعهد بر ترک اقدام است )شهیدی، 

 یریگ جهینت

عنروان   ثن را بره  تروان  یمر شرط عدم اقدام منافی با مورد وکابت، از جملۀ شروطی است که 

حتری در   تواند یمدر وکابت بالعزل تلقی کرد، چرا که بدون این شرط، موک   شرط ممم 

صورت عدم عزل وکی  نیز، اقدامی در مورد وکابت بمند که عقد وکابت منفسرخ شرود. از   

رو برای اینمه حق وکی  مورد تعرخ قرار نگیرد و پایمال نشود، شرط عدم اقدام منافی  این

. در این تحقیق، شرط مذکور، به بحاش حق یا حمم رسد یمنظر  با مورد وکابت، ضروری به

بودن، بررسی مصداقی شد و بیان کردیم که شرط مذکور از قبی  حمم است و از ثنجرا کره   

 یست. نصورت اسقاط جایز  حمم قابلیت اسقاط ندارد، اشتراط شرط به

ن گرران، حتری برا ضرمیمه کررد      اص  ثزادی طرفین و عدم محدودیت در ناحیۀ معاملره 

اصر  عردم محردودیت و مانعیرت در ناحیرۀ      « ابناس مسلطون علی امروابهم »عموماتی مث  
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که حمرم   ، اما این مطلا در مورد حقوق اابت است. وبی در جاییکنند یممتعاملین را اابت 

. در این مقابه شرط مذکور به بحاش فقهی و حقوقی کند ینمباشد، این اص  مشملی را ح  

رفرت از ایرن چرابش مطررح      ح  دیگری برای بررون  دقیق شد و راهبررسی و در ابعاد ثن ت

کردیم. برای ح  کردن مشم  در عقد وکابت و پایمال نشدن حق وکی ، شرط مذکور باید 

صورت شررط مرذکور    صورت ابتزام به عدم اقدام منافی با مورد وکابت تغییر یابد. در این به

بودن امتیاز مذکور )کره از نظرر مشرهور    کند و از طرفی با حمم  می نیتأمهمان ضرورت را 

اسقاط حرق  »شده و تفمیک بین  فقها حمم است( منافاتی نخواهد داشت. با این روش ارائه

رو  مشم  فقهی و حقوقی ثن مرتفع شرد. از ایرن  « ابتزام به عدم اقدام منافی»و « اقدام منافی

کره منطبرق برر فقره و حقروق      وکال با استفاده از اشتراط ابتزام به عدم فسخ، همان نتیجه را 

 کنند. موضوعه است، حاص  می
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 ی.ابعربابتراث  اءیح: داراإلروتیب، محققانی از جمعتحقیق: 

 ، قم: نشر ابهادی.1، جلد هیالفقه القواعدق(.  1013موسوی بجنوردی، سید حسن ) .02

 ، تهران: ابممتبه ابمحمدیه.المکاسب شرح یف الطالب هیمنق(.  1999نایینی، محمد حسین ) .09

 :بیررروت ،ش  رح ش  رائع االس  الم یم ف  ج  واهرالکال(. ق 1018)نجفرری، محمررد حسررن  .00

 .حیاء ابتراث ابعربیاالدار

 .منشورات عویدات :بیروت ،العقد ةینظر (.1388) نقیا، عاطف .01

 ، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.المکاسب یةحاشق(. 1021یزدی، سید محمد کاظم ) .02


