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Background and purpose: The spirit of fulfilling obligations is 

an inseparable part of life today and one of the civil 

manifestations of legal science. This research has been done in 

order to explain the legal theories in the territory of one of the 

legal institutions, namely representation. 

Materials and methods: This is a descriptive-analytical article 

and has investigated the issue using the library method. 

Ethical considerations: In this article, the authenticity of the 

texts, honesty and trustworthiness are observed. 

Findings: The origin of the existence of legal representatives 

when it was felt that according to the philosophy of the 

establishment of this institution, performing any legal actions, 

including the granting of a proxy to perform the duties of the 

representative to improve the situation and manage the financial 

affairs against (the original), is correct and this creates The 

general rule of the legal representative is that he does not need a 

special license to recognize his actions as valid, and the legal 

actions created even after the development of the owner have 

legal influence against him, and the owner does not have the 

right to cancel or revoke Result: In the power of attorney granted 

by a legal representative for a client, separation should be done. 

In other words, in power of attorney and representation, all or 

part of the powers are assigned to the lawyer and representative. 

Conclusions: In the power of attorney given by a legal 

representative for a client, it should be distinguished. In other 

words, in power of attorney and representation, all or part of the 

powers are delegated to the lawyer and representative. 

Article history: 

Received: 23 May 2022 

Edition: 30 Jul 2022 

Accepted: 13 Sep 2022 

Published online: 10 Jan 2023 

Keywords: 
 

Representation, Advocacy, 

Authentic, Contract, Civil 

Responsibility 

Corresponding Author:  

Ahmadreza Behniafar 

Address: 

Department of Fiqh and Fundamentals of 

Islamic Law, Faculty of Law, Damghan 

Branch, Islamic Azad University, 

Damghan, Iran. 

Orchid Code:  

0000-0001-8799-1502  

Tel:  

09382461888 

Email:  

behniafar@yahoo.com 

 

Cite this article as: Mirko HR, Bheniafar AR, Zolfaghari M. The effect of nosy transactions in the deterioration of 

representation. Economic Jurisprudence Studies. 2022; 4(4):207-225. 



   1400                                               1401فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره چهارم، شماره چهارم، زمستان  /58

 باشد.انجمن علمی حقوق بشر اسالمی ایران میتمامی حقوق انتشار این اثر، متعلق به  ©

 
 

 1401فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي، دوره چهارم، شماره چهارم، زمستان 
 

 نمایندگیاثر معامالت فضولی در زوال 
 

 3يذوالفقار يمهد، *2افریاحمدرضا بهن، 1حمیدرضا میرکو

 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی، دامغان، ایران. . 1

 اسالمی، دامغان، ایران.دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد . 2

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسالمی، دامغان، ایران.. 3
 

  چكیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 207-225 صفحات:
 

  سابقه مقاله:

 02/03/1401 تاریخ دریافت:

 08/05/1401تاریخ اصالح: 

 22/06/1401تاریخ پذیرش: 

 20/10/1401تاریخ انتشار: 

 
 

و از مظاهر  یزندگ ریناپذینفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائ زمینه و هدف:

 یکیدر قلمرو  یحقوق اتینظر نییپژوهش در جهت تب نیعلم حقوق است. ا یمدن
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 مقدمه. 1

 نتریاز مرسوم یکیحال  ،یندگینما ینهاد حقوق

که استفاده از آن با  باشدیم یحقوق ینهادها

در  یدامنه روابط اعتبار شیتوسعه ارتباطات و افزا

 ش،یاز پ شیب اریبس یها و انجام اعمال حقوقجامعه

 ایو  لیاص یکرده. در محاکم دادگستر دایتوسعه پ

در  دخالتمجاز به  یاز طرف و یدادگستر لیوک

 یامر یحقوق ندهینما رشیاست و پذ یامر دادرس

مربوطه  نیدر حدود قوان دیاست که با یاستثنائ

 یندگیکه بحث نما یتیانجام شود. با توجه به اهم

کرده  دایپکه امروزه  یگسترش نیدارد و همچن

 هیقض نیبه ا شتربی گذارقانون رفتیانتظار م

. آمدیم ترحیصر اتشیو جوانب و جزئ پرداختیم

 کی اراتیو اخت فیوظا رامونیکه پ حیتوض نیبا ا

در  یرگیچشم یاختالف نظرها یحقوق ندهینما

 ابزار با که چندهر. دارد وجود دانانحقوق انیم

 یاختالف، تا حدود نیمتعدد ا یمشورت یهاهنظری

برطرف شده امّا باز در عمل و عرف محاکم، 

به گرید یانهبه گو ندگانینما فیو وظا اراتیاخت

 .(71، 1386 ،مقامیقائم یری)ام خوردمی چشم

موقت  ایطور دائم به یقیاشخاص حق یبرخ

حقوق  ،یگریشخصاً و بدون دخالت د توانندینم

 ندیگویکنند که به آنان محجور م فاءیخود را است

 یمانند ول گرانید یها را تحت سرپرستو قانون آن

اشخاص  یاشخاص گذارده است. برخ ریو سا میق ای

 ستند؛یحقوق خود به مباشرت ن یبه اجرا لیما زین

تا عمل  دهندی)وکالت( م ابتین یگریلذا، به د

را به نام و به حساب او به جا آورد. اشخاص  یحقوق

خود، اعمال الزم را  ندگانینما لهیبه وس زین یحقوق

 .دهندیخود انجام م یحقوق یزندگ یبرا

 ندهیهر نما اراتیدر مورد حدود اخت ییهاشناسه

ها، آن نیتر( وجود دارد. مهمیو قرارداد ی)قانون

غبطه و  تیرعا زیو ن اراتیحدود مصرح اخت

از فقه  یرگیبا بهره یداخل نیمصلحت است. قوان

 ندگانینما فیطور پراکنده به تکلبه ،یاسالم

غبطه و مصلحت اشاره  تیرعا یمختلف برا

غبطه  میمناسب از مفاه فی. عدم ارائه تعراندنموده

در  یموجب بروز ابهامات ن،یو مصلحت در قوان

 یو مصداق ییاز لحاظ را ندهینما فهیوظ صیتشخ

ما  یو حقوق یخالء در متون فقه نیشده است. ا

موضوع  یبه بررس ییقضا هیرو قیکه از طر

. غالباً در مقررات دیآیبه چشم م زین پردازدیم

اصطالح  ،یقرارداد ندگانیتعهدات نما بهراجع 

 ندگانینما فیمصلحت و در مقررات مرتبط با تکال

. است رفته کاراصطالح غبطه به ،یو قراداد یقانون

 یز سومصلحت ا تیکه رعا شودیاستنباط م نچنی

 ندهیبا حفظ غبطه توسط نما یقرارداد ندهینما

دارد. مصلحت  ییهاتفاوت یقرارداد ای یقانون

در  نیاست. ا لیمطلوب اص تیوضع دهندهاننش

خواسته خود را  لیاست که معمواًل اص یطیشرا

. اما در دهدیهمه حاالت و اوضاع، شرح نم یبرا

عموماً مطلوب  یو قراداد یقانون یهایندگینما

است؛ پس  ارزشیب یحقوق دیاز د اینامعلوم  لیاص

 ندنفع بل ،یزیرو برنامه یبا دورنگر دیبا ندهینما

داده و در جهت آن عمل  صیرا تشخ لیمدت اص

 کند.
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و در  یمصلحت، شخص صیدر تشخ اریمع نیا

تعهد  یخواهد بود. مبنا یشناخت غبطه، نوع

رابطه  نیغبطه و مصلحت، اراده طرف تیرعا

 یگاه، امر یقانون است. مقررات قانون ای یندگینما

 ای یتعهدات قانون ی. برخباشدیم یلیو گاه، تکم

همچون حفظ اسرار، با تعهد  ندگانینما یقرارداد

 یطور کل. بهابدییو مصلحت مطابقت م طهحفظ غب

 ،یرییتخ جه،یتعهد مورد بحث از نوع تعهد به نت

و  یو قلمرو آن در تصرفات ماد ؛یفیو تکل یمال

غبطه  تیو فعل و ترک فعل است. عدم رعا یحقوق

 گر،یهر تعهد د یاز اجرا یچیو مصلحت، مانند سرپ

آثار ممکن است متوجه  نیدارد. ا پی در یآثار

 ندهیبر صحت تصرفات نما ایگردد  یندگینما بطهرا

در حفظ غبطه و  ندهیوارد شود. بعالوه تخلف نما

 یفریک ای یمدن تیسبب مسئول ل،یمصلحت اص

 خواهد شد. زین یو

 یپ در ،یو قرارداد یقانون ندهیکه نما ییجا در

است و عمل انجام شده در  لیغبطه اص تیرعا

حدود متعارف بوده و اهتمام الزم را در حفظ حقوق 

 زییاشتباه در تم جهیامّا، درنت د،ینمایم لیاص

 برسد، اوست مصلحت چهبه آن تواندیمصلحت، نم

 اد،نسبت د ندهیرا به نما یریتقص تواننمی چون

که  نیمتوجه او نخواهد بود؛ ضمن ا زین یتیمسئول

است نه تعهد  لهیاز نوع تعهدات به وس ندهیتعهد نما

 لیمصلحت، به دل تی. امّا، اگر عدم رعاجهیبه نت

 دیبا ندهیباشد، نما ندهیو قصور نما یمباالتیب

وارد شده  لیخود که بر اص ریاز تقص یخسارات ناش

را انجام نداده  شیخورا جبران سازد؛ چون تعهد 

 یبرا ای یطور عمدبه نده،یکه نما یاست. در فرض

 دهیرا ناد لیمصلحت اص گر،یو اغراض د ییسودجو

انجام  لیبرخالف غبطه اص یو عمل ردیگیم

دانست  حیرا صح یاعمال نیچن توانینم دهد،یم

 .(76، 1386 ،مقامیقائم یری)ام

 قیتحق ينوآور

در سامانه ثبت  یکوتاه یبه آنکه جستجو نظر

 ددهینشان م ریاخ هایدر سال یعلم یهاپژوهش

 دهدیکه نشان م یتیکه موضوع حاضر، با همه اهم

کمتر محل توجه پژوهشگران واقع شده، لذا 

 .شودیحاضر آشکار م قینوآورانه تحق یهاجنبه

است که  نیحاضر ا قیتحق نیادیو بن یاصل پرسش

 ست؟یچ یدر معامالت فضول یندگیزوال نما ریتأث

 رسدیگفت که بنظر م دیبا یاصل هیمقام فرض در

موجب بطالن قرارداد و  توانیم یندگیزوال نما

 ندهینفع نمایذ ایکه مالک  نیمعامله باشد مگر ا

خود نسبت به مورد  تیوضع ایمنتسب کند  دیجد

 .دینما حیمعامله را تصر

 پژوهش نهیشیپ

 قیتحق نیا یها در جستجوهاپژوهش یبرخ

 نیدر ا یقاتیمشاهده شدند که نقش سوابق تحق

 ادیها مختصراً از آن جانیرا دارند و در ا نهیزم

( در مقاله 1398) ییو طباطبا یاری: خوبشودیم

خود با عنوان؛ بررسی آثار معامله فضولی در فقه 

 نیامامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان؛ همچن

( در مقاله خود با عنوان 1397) یمنشاد یرحمان

 سعدییو بن ندهیو پا ؛یمعامله فضول تیماه

با مضمون قلمرو معامله  ی( در جستار1396)

له ـمسئ نیآن به ا یحقوق یو مبنا یفضول

ها کمتر تمرکز پژوهش نیحال ا نای با. اندپرداخته
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 شتربی و اندنهاده یندگیخود را بر مسئله زوال نما

قرار  لیرا مورد تحل یاصل معامالت فضول یایازو

 اند.داده
 

 ها. مواد و روش2

بوده و با استفاده از روش  یلتحلی - یفیمقاله توص

 .موضوع پرداخته است یبه بررس یاکتابخانه
 

 . مالحظات اخالقی3

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا

 .شده است تیرعا

 

 ها. یافته4

که احساس  یوقت یقانون ندگانیمنشاء وجود نما

 نیا سیبا توجه به فلسفه تأس صورتنیشد در ا

 یاز جمله اعطا ینهاد انجام هرگونه اعمال حقوق

بهبود  یبرا یندگینما فیجهت انجام وظا ابتین

بوده  حی( صحلی)اص هیعل یو اداره امور مول تیوضع

 یقانون یندگیکننده قاعده عام نماجادیامر ا نیو ا

به مجوز  یازینافذ شناختن اعمال او ن یاست که برا

بعد  یشده حت جادیا یندارد و اعمال حقوق یخاص

 هیعلیو مولدارد  یهم نفوذ حقوق هیعلیاز رشد مول

 .را ندارد ابطال آن ایحق فسخ و 
 

 . بحث5

 میمفاه. 1-5

 میخواه یندگیمفهوم نما یقسمت به بررس نیا در

 پردخت.

 

 

  یندگیمفهوم نما. 1-1-5

از رابطه  یاریبس یهافیتعر یکتب حقوق در

 یندگینما فیدر تعار یمطرح گشته؛ برخ یندگینما

 لیو اص ندهینما انیم یرابطه حقوق»: ندیگویم

نام و به تواندیم ندهیآن نما لیکه به دل باشدیم

آن به  راتیقرارداد ببندد که تأث لیحساب اصبه

 «رددـگیم لیاص رـیگدامن میصورت مستق

 (.113، 1383 زاده،سم)قا
 

 ندهیضرورت وجود نما. 2-1-5

و  هایدر گذر از پست یاجتماع یتحوالت زندگ راز

در  قت،یاز حق گشائیروزگار با پرده یهایبلند

. شودیم دایاشخاص هو یاعتبار یوندهایجلوه پ

 یو اقتصاد یاجتماع یوندهایپ تینشانگر اهم نیا

 بخش واقعتمدن است. در شرفتیها در پانسان

 جادیا اراتاعتب یایاز ارتباطات افراد، در دن ایعمده

 امور محسوب نیاز اهم ا یکه روابط حقوق دهیگرد

به یندگیاز نما میخواهیم جانی.، در اشودیم

 .میبحث کن ش،خوی سخن مصداق عنوان

 ایگانهیب چیدارد که ه ییقلمرو یهر شخص ییدارا

 زیحق ورود به آن را نخواهد داشت و مرزبانان آن ن

تصرف در امور اشخاص از  یقانون و عرف است. برا

 تیصالح یها، تنها کسجمله حقوق و اموال آن

دارد که آن حقوق و اموال متعلق به او باشد. اما 

قصد انشاء  باشخص حتماً  نیندارد که ا یلزوم چیه

 شیبا مباشرت خو یخود و به عبارت میو اراده مستق

خود  یهاییدر اموال و دارا یحقوق رییاقدام به تغ

اراده  یکه شخص شودیم دهیبلکه بعضًا د د،یبنما

 یو آثار ناش ردیگیبه کار م یگرید یرا برا شیخو
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. گرددیم داریو حقوق آن شخص پد ییاز آن در دارا

که در  یتیهمان صالح یندگینما بدرواقع به موج

اراده صاحب حقوق و اموال وجود دارد، در اراده 

به  تیوضع نی. اما اشودیم جادیا زین یگرید

بلکه  امده،یبه وجود ن کبارهیمذکور  تیفیک

. در کردیم جابیلزوم وجود آن را ا ییهاضرورت

به نام  ندهینقش نما زیضرورت ن نیمرحله بعد از ا

به  یو آثار عمل حقوق نمودیم عملو حساب خود 

. در شدیم لیاص ییوارد دارا میرمستقیطور غ

به  ندهیکه به وجود آمد، نقش نما یتحوالت جهینت

عنوان واسطه محض مطرح شد و ثمره آن، ورود 

 لیاص ییدر دارا یو یآثار اعمال حقوق میمستق

 (.27، 1390 ،یانی)حاج باشدیم
 

در  يقرارداد یندگیموجبات زوال نما. 2-5

 یمعامالت فضول

قسمت الزم است به  نیاحکام در ا یاز بررس پس

 یو قرارداد یقانون یندگیموجبات زوال نما یبررس

 پرداخته شود.
 

 يزوال اراد. 1-2-5

 یندگیو نما ابتیرابطه ن نیفقها طرف دگاهید مطابق

 انیرابطه پا نیبه ا میبه طور مستق توانندیم

مطمع نظر  تواندیبند به چند مورد م نیبخشند و ا

 توانیباشد م یفضول قیباشد. چنان معامله از طر

، 1390 ،یروانیرا تمام نمود )ش یندگیروند نما

12.) 
 

 

 

 رجوع از اذن ایفسخ . 2-2-5

 لیاز عزل وک یقانون مدن 678و دو ماده  کی بند

به عنوان سبب مرتفع شدن  لیوک یو استعفا

دو مورد همان فسخ  نیوکالت صحبت کرده است ا

 ریها را از زجهت ما آن نیبد شودیعقد محسوب م

و عقد وکالت از عقود  میینمایم یعنوان واحد بررس

هرگاه بخواهند  نیاز طرف کیاست که هر  زیجا

 ابتیآن را فسخ کنند. اما فسخ وکالت و ن توانندیم

در  یکی. دانندیقابل اعمال نم یدر مواقع یرا بعض

به  یکه عقد وکالت در ضمن عقد الزم یمواقع

قانون  679انشاء شود )ماده  جهیصورت شرط نت

است که  یزیلزوم عقد جا انگریب نی( که ایمدن

 اگر ن،یضمن عقد الزم انشاء شده است. بنابرا

ضمن عقد الزم شرط عدم عزل را بگنجانند  نیطرف

شرط  جهیباز هم وکالت قابل فسخ خواهد بود. در نت

 .شودیعدم عزل در عقد وکالت موجب لزوم آن نم

 ریدرج شرط غ یو سن عهیفقها ش دگاهید یبررس با

لزوم  یقابل فسخ بودن وکالت در ضمن عقد را برا

است که منفعت  یمواقع گری. ددانندیم یآن کاف

در عقد وکالت لحاظ شده  نیاز طرف یکی ایهردو 

در بقاء وکالت باشد  نیباشد. پس اگر نفع طرف

 رطرفه فسخ نمود. هرچند د کیآن را  توانینم

وجود ندارد هرچند تا  ینص نیما چن ینظام حقوق

از قاعده مذکور  یتجار یندگینما رامونیپ یحدود

 ،ی)بحرانشده است  یرویپ یدر حقوق خارج

1415 ،36.) 
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 یبه علت معامله فضول لیعزل وک .3-2-5

 تواندیموکل م» یقانون مدن 679موجب ماده  به

 نیبا نظر به ا« را عزل کند... لیهر وقت بخواهد وک

بتواند  نکهیا نهیکه موکل در زم رسدمی نظرماده، به

است و  ریّسلب وکالت را داشته باشد مخ اریو اخت

کار  نیا لیدال ای لیکه الزم باشد دل ستین نیابنابر

 نجایدر ا یحال مسائل نیا ابدهد. ب حیخود را توض

مبادرت به  ایکه ا نستیوجود دارد که در صدر آن ا

نه.  ای است حق از استفادهسوء ینوع یاقدام نیچن

بدون دربرداشتن  لیو دل حیمبادرت بدون توض ایو آ

از حق  یمنتج به اعمال نادرست ،یمدن تیمسئول

 نیکه اساساً چن نستیبحث ا گرید ی. سوگرددینم

امر را حق موجه  نیا دیو با ستیوارد ن یکیتشک

 یعقالن ییکه بر اساس شناسا میموکل قلمداد کن

 لیبر عزل وک میتصم تواندیو مضار کار خود م دیفوا

ق.م به  679در سوابق ماده  ی. نگاه مختصرردیبگ

 ایحق  نیکه در عمل، ا سازدیما خاطرنشان م

 رام نیو ا ستیبودن موکل وابسته به شروط ن ریّمخ

 وندیپ رانیا یبا اصل چهلم قانون اساس ماًیمستق

از منافع  یرگیدارد که به صراحت بهره میمستق

از حق اشخاص را در تضاد  یرگیبهره ایو  یشخص

 یمبادرت نیکه مبادا چن دهدیامر قرار م نیبا ا

 یتجاوز به منافع عموم ای رغی ضرر به یبرا یابزار

موکل، با قرائت  که یاعتبار، در صورت نیباشد. به ا

 هیتوج چیبدون ه یماده مذکور قانون مدن یسطح

با محقق شدن ابطال  جهیو در نت یموجه یعقالن

 جانیرا معزول سازد در ا یو لیحق و ضرر وک

بر ماده  دیاست که بنا را با نای دانانمسئله حقوق

در  ؟یبر اصل چهلم قانون اساس ایق.م نهاد  679

دو ماده و  نیبودن ا عامبحث بر سر خاص و  نجایا

 یهاتیوضع ۀآن را در ورط دیاست و با یاصل قانون

در نظر داشت که  دیخاص مشاهده نمود. چراکه با

در  یگام ،یاساس چه اصل چهلم قانوناساساً آن

است که بتواند حق افراد جامعه را  نیجهت ا

 یکند و در جهت خدمت به منافع جمع یاجتماع

ق.م  679آنچه ماده  گرید انی. به بدیقرائت نما

که ما شاهد  ستین نیا یبه معنا کندیم نییتب

که  میهست اییاستثناء بر قواعد اجتماع کیوجود 

دو امر  نیا انیتناظر م جادیدارد. با ا یکل یژگیو

اصل قانون  یگریو د یماده قانون مدن یکی) یقانون

موکل در مقام  یکه آزاد افتیدر توانی(، میاساس

 یاست که آزاد ایتوجه، از قاعده بلقا یمصداق

و  یریبکارگ یهاوهیصاحب حق را در انتخاب ش

 نیبا ا شناسد؛یم تیاعمال حقوق خود به صالح

را  گرانیمسئله اضرار به د یساسقانون ا یحال وقت

 نهیامر را در زم نیا دیبا سازدیاز اساس ممنوع م

خصوص در آنجا که حق عزل ادغام نمود. به هیتوج

یم میبه جمع دو قانون قائل شو میاگر بتوان اساًاس

اوالً  ل،یکه مسئله معزول ساختن وک مییبگو متوانی

 یریاست )ام تیمسئول جادیا یمؤثر و نافذ اما دارا

 (.18، 1386 ،مقامیقائم

تابع  دیاز عزل با یفقها ضرر ناش دگاهید مطابق

و  یو از نظر اخالق یفضول قیمعامله از طر ایهنجار 

تنها به استناد  توانیعرف ناروا باشد و نم دیدر د

کرد  یریاز عزل او جلوگ رسدیم لیکه به وک یانیز

از آن پنداشت  یناش یهاانیموکل را مسئول ز ای

در نظر اخالق  هنگاماندازه که عزل نابه نیپس هم

 یکاف تیمسئول جادیا یو عرف نامشروع باشد برا
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نباشد  یاز آن عمد یاست هر چند که اضرار ناش

 (.34، 1418 ،ی)حل

 

انفساخ عقد بواسطه تحقق شرط . 4-2-5

 یفاسخ در معامالت فضول

در عقد شرط فاسخ جعل نموده  نیاست طرف ممکن

عقد خود به  یاکه با وقوع حادثه طوریباشند به

 نیصورت با رخ دادن ا نیدر ا ردیپذ انیخود پا

مورد از  نیا ای. رسدمی سربه یندگیحادثه عمر نما

 رخ داده باشد. یمعامله فضول قیطر

 

 مدت يانقضا. 5-2-5

در  یمدت یندگینما یبرا نیکه طرف یصورت در

 با باشد داراذن مدت ایکرده باشند  نیقرارداد مع

 ردیپذیم انیپا زین یندگیآن رابطه نما انقضای

 دارمعتقد است وکالت مدت دیاز اسات یکیهرچند 

و  یآن مجدداً با تراض یبعد از انقضا توانمی را

. دیشبخ یو قانون یحقوق اتیح نیتوافق طرف

 ی( در فقه اهل سنت انقضا28، 1386 ا،نی)حکمت

آثار  یبدون اراده باشد دارا ایمدت اگر با اراده باشد 

 (.352، 1414 ،یثان دی)شه باشدیم یمتفاوت

 

 ابتیانجام شدن موضوع ن .6-2-5

 ای ندهیتوسط نما یندگیکه موضوع نما یصورت در

. در ابدییم انیرابطه پا نیا ردیخود موکل انجام پذ

 ریغ ایباشد  یندارد معامله فضول یمورد فرق نیا

 .یفضول

 

 

 

 نیتوافق طرف. 7-2-5

با توافق  توانندیم نیو فقه طرف رانیحقوق ا مطابق

عمل  نای که بزنند همرا بر یندگیرابطه نما گریکدی

 است الزم عقود مختص اقاله چند. هرندیرا اقاله گو

حق برهم زدن  نیاز طرف کیکه هر  عقودی در و

 ستیبه اجتماع اراده دو طرف ن یازیآن را دارد ن

الزم است که  راراده دو نف و خواست یپس زمان

 شده باشد جادیا نیمنفعت طرف یبر مبنا یندگینما

 نیاگر طرف زیفقه ن در (.58، 1389 ان،ی)درود

نباشد و  یاثار حقوق یکه معامله دارا ندیتوافق نما

 .ندیگویبهم بخورد عمل مذکور را اقاله م
 

در عقود  یندگینما يارادریزوال غ. 3-5

 یفضول

 نیموت و جنون طرف. 1-3-5

در اثر موت و جنون به  ابتیانحالل ن هیتوج یبرا

 :استناد نمود توانیم لیدو دل

 نیو وکالت بر اعتماد متقابل طرف ابتین یمبنا -1

 نهاده شده است.  گریکدیبه 

« اذن»در تصرفات خود  لیوک اریاخت یمبنا -2

 موکل است.

 دنیاز رس شیپ ایاست که آ نیپرسش ا نینخست

 دیبا لی( به وکلیخبر موت و جنون موکل )اص

حوادث منحل  نیوکالت با ا ایاعمال او را نافذ شمرد 

در انحالل و نفوذ اعمال  لیوعلم و جهل وک شودیم

 او اثر ندارد.

گفت که  توانینظر نسبت به موت م نیا دییتأ در

 یاز اجرا یدارد که نه فهیدر مورد عزل، موکل وظ

 یبرساند. و اگر در اجرا لیوکالت را به اطالع وک
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متحمل  زیآن را ن جینتا دیکند با یکاهل فهیوظ نیا

را بر  فهیوظ نیا توانیدر مورد موت نم یشود. ول

منعزل را درباره  لیککرد و اعمال و لیوارث او تحم

 (.94، 1390 ،یآنان نافذ شناخت )زند

( به لیفقها انتقال اموال موکل )اص دگاهید مطابق

 رای. زستیقاعده الضرر ن یمانع از اجرا زیورثه ن

و  لیاز ضرر نامتعارف وک یریهدف آن جلوگ

مباالت،  یدادن موکل ب فریاشخاص ثالث است نه ک

از اعتماد  تیحفظ نظم در معامالت و حما یپس برا

 هطرف معامل لیکه با وک یگناهانیمشروع ب

از علم  شیپ لیرا که وک ییقراردادها دیبا شوندیم

به موت و جنون موکل بسته است، نافذ شناخت. 

 یو اذن زیامر با مفاد و روح عقود جا نیهر چند ا

 .است ریمغا

 رشیبل پذقا یدر مورد جنون به آسان جهینت نیا

و  ریموکل به عنوان مد میق ای یول رایاست. ز

اوست در مورد فوت  یهامانیبه پ بندیپا ندهینما

که ورثه به  دیهراس نیاز ا دینبا زیموکل ن

مورث آنان امضاء  بیملتزم شوند که نا ییقراردادها

و  ندموکل نانیجانش زین نانیکرده است. چراکه ا

 .برندیترکه را با همه عوارض آن به ارث م

مشروحه باال  حاتیبه مراتب فوق و توض تیعنا با

به  ابتین یدر اعطا یقانون ندهیفوت و حجر نما

. ستین ییوکالت اعطا رفتننبیموجب از لیوک

و واسطه  ندهیبه عنوان نما یقانون ندهیچراکه نما

است و نفع و ضرر  یاعمال حقوق یدر اجرا لیاص

گردد یم هعلیمولی و عنهمنوب ای لیآن متوجه اص

. ستیمتصور ن ییابطال وکالت اعطا یبرا یو موجب

از وکالت،  ناشی آمده وجودبه فیچراکه حق و تکل

. و انتقال حق در شودیم هیعل یو مول لیمتوجه اص

بلکه اصل  شودینم جادیا یقانون ندهیاثر فوت نما

 کنیمحفوظ است. ول هعلییمول یبرا فیحق و تکل

 ابتین یرابطه اعطا ل،یاص ای هعلییدر اثر فوت مول

شده بخاطر  یمنتف یانتخاب لیشده به وک ضیتفو

. و گرددیم یموضوعه تلق یسالبه به انتفا کهنیا

 یندگینما فیوظا یدر اجرا ابتین یهدف از اعطا

 هعلییبوده که با فوت مول لیو اص هیعل یمول یبرا

یبه ورثه مول یندگینما فیوظا یاصل حق و اجرا

از شخص به  زیشود و متعلق حق نیمنتقل م هعلی

 .شودیمنتقل م یگریافراد د

 

 نیاز طرف یكیحجر . 2-3-5

موکل  تیمحجور» یقانون مدن 681موجب ماده  به

که  یمگر در امور شودیموجب بطالن وکالت م

 «حجر مانع ازاقدام در آن نباشد.

ماده ناظر به سفه است  نیشد که حجر در ا گفته

سخن  یقانون مدن 678در اثر جنون در ماده  رایز

که احتمال دارد  یاگفته شده است و تنها عارضه

در خالل وکالت باعث انحالل آن شود سفه است. 

که در سمت  یقانون ندهینما نکهیدر مورد ا

 زو پس ا دینمایم ضیتفو ریبه غ یابتین یندگینما

 دیبا جانیدارد در ا یآن محجور شود چه حکم

 لیاص یبرا ندهینما یچون اعمال حقوق مییبگو

ندارد.  یضیدر وکالت تفو یریتأث شودیمحسوب م

 یضیمأمور به انجام عمل تفو یانتخاب لیچراکه وک

مصلحت و غبطه  تیبا رعا یقانون ندهینما یاز سو

، 1383 ان،ی)کاتوز باشدمی عنهو منسوب هعلییمول

97.) 



   1400                                               1401فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره چهارم، شماره چهارم، زمستان  /216

 

 ابتیرفتن موضوع ن نیاز ب. 3-3-5

آمده است هرگاه متعلق  یقانون مدن 683ماده  در

را که مورد وکالت  یموکل عمل ایبرود  نیوکالت از ب

را که  یعمل کلی طوربه ایاست خود انجام دهد 

باشد بجا آورد. هرچند که  لیبا وکالت وک یمناف

رفتن متعلق  نیقانون از سه عنوان گوناگون )از ب

آوردن عمل  جاهوکالت( و )انجام مورد وکالت( و )ب

 ثیها از حبا وکالت( نام برده است همه آن یمناف

انجام مورد  نکهیانفساخ مشترک هستند؛ جز ا لیدل

وکالت از طرف موکل  یاقدام به عمل مناف ای ابتین

ساختن موضوع وکالت نسخ  یگذشته از منتف

 .رودمی شماربه زیآن ن یضمن

 

در  یقانون یندگیاسباب زوال نما. 4-3-5

 یعقود فضول

در عالم  یهر موجود حقوق جادیا یمعمالت فضول در

 یدارد. سبب در اصطالح فلسف ازین یاعتبار به اسباب

که از اجزاء علت تامه محسوب  باشدیم یآن علت

است.  یتناسب ذات یو با معلول خود دارا گرددیم

. آورد وجودمعلول را به تنهاییبتواند به نکهیبدون ا

 یزیاند: چگفته سبب یفقه فیدر تعر گرید بعضی

است که عدم آن موجب عدم حادثه است. اما با 

 ،ی)مهاجر ردیگیوجود آن الزاماً حادثه تحقق نم

1389 ،94.) 

معامل »وضع  نجایبر آن است که در ا سندهینو نظر

 تارایاست که از حدود اخت یلیهمانند وک« فضول

قانون  674خارج شده است. بر اساس ماده  شیخو

در  لیرا که وک یتمام تعهدات دیموکل با» ،یمدن

حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد 

است،  دهش انجام وکالت حدود از خارج در که چهآن

 کهنینخواهد داشت مگر ا یتعهد گونهچیموکل ه

« ضمناً اجازه کند. ایرا صراحتاً  لیوک یاعمال فضول

که  یاگر کس» ،یقانون مدن 304بر اساس ماده 

کرده است، خود را  افتیحق در ریرا مِن غ یزیچ

 زیاما در واقع محق نبوده و آن چ دانستهیمحق م

و تابع احکام مربوط  یلرا فروخته باشد، معامله، فضو

از  دیتعهد به نفع ثالث را نبا« به آن خواهد بود.

 یکیدر آن  رایدانست ز یت فضولمعامال قیمصاد

 یاقدام به انجام کار گر،یدر برابر طرف د نیاز طرف

که  ی. مثال شخصکندیثالث را تعهد م هیاز ناح

 کندیبخرد، تعهد م یگرید یبرا ایخانه خواهدیم

تا خانه را به شما بفروشد  کنمیم یراض راکه مالک 

موجب قرارداد نه در تعهد به نفع ثالث به نیبنابرا

و ثالث  لیاص نیب یارابطه چیبه موجب قانون، ه

 یکه از مشخصات بارز معامله فضول یدر حال ست؛ین

آن  ،یعمل فضول ذیآن است که مالک بتواند با تنف

 را به نفع خود نافذ کند.

 یندگیوجود و زوال نما یبرا زیفقها ن دگاهید مطابق

اسباب در  نیدارد و ا ازین یاسباب یبه مفهوم کل

متفاوت است و با توجه به  یندگیاقسام مختلف نما

در فصل اول  یندگیاسباب وجود نما رامونیپ کهنیا

 یاشارات یحقوق یهاو در اکثر کتب نامهانیپا نیا

از آن را در مورد  یشده است، فقط مختصر

 شد گفته چه. چنانمیکنیم ادی یقانون یندگینما

است  یقانون یندگینما جادای سبب نگذارکم قانوح

دادگاه  یرأ مومتیمواقع مانند ق یو در بعض

 ،یطوسشیخ ) کندیم نییمصداق حکم قانون را تع

1390 ،34.) 
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در  يقهر تیاسباب زوال وال. 5-3-5

 یمعامالت فضول

 ریغ ر،یطفل صغ یقانون مدن 1180ماده  طبق

 به جنون و سفه به اتصال شرطو مجنون به دیرش

هستند.  یپدر و جد پدر یقهر توالی تحت صغر

ها رخت بربندد به تبع آن عوارض از آن نیاگر ا

ساقط  شانیقانون یندگیو نما یقهر تیوال

جنون متصل به صغر موجب  ی. پس بهبودشودیم

هرچند مجدداً  شودیمجنون م زا تیسقوط وال

طبق  یعارض گردد. در حالت عاد یجنون بر و

سال و  15 دنیپسر با رس یقانون مدن 1210ماده 

خارج  یقهر تیسال از وال 9 دنیدختر با رس

جامعه همان است که در  یعقال هی. البته روشودیم

آمده بود. که بعد از  یقانون مدن 1209ماده 

ماده سن  نی. در اشدحذف  70\8\14اصالحات 

 تیع حجر و سقوط والرف یسال تمام برا 18

 یبه رأ توانیخصوص م نیقرارداده بود. در ا

کشور مورخ  یعال وانید 30شماره  هیوحدت رو

در  یقانون مدن 1182مراجعه کرد. ماده  64\10\3

هرگاه طفل هم » دیگویم تیخصوص سقوط وال

ها از آن یکیداشته باشد و  یپدر و هم جد پدر

یممنوع از تصرف در اموال مول یبه علت ایمحجور 

در  «شودیها ساقط مآن یقانون تیگردند وال هعلی

 نکهیماده چند نکته قابل توجه است نکته اول ا نیا

 شدن التصرفممنوع ایماده حجر  نیمطابق ظاهر ا

 شودیم یقانون تیموجب سقوط وال یدر صورت ولی

داشته باشد. اما  یرکه طفل هم پدر و هم جد پد

. چراکه ستین یظاهر و مفهوم مخالف ماده منطق

 نیرا از ب تیوال تیصالح یحجر پدر و جد پدر

 وجود داشته باشد. یول کیهرچند که فقط  بردیم

 یدر امور مال یتصرف ول تیممنوع کهنیدوم ا نکته

 نیشود. چراکه ا تیوال یموجب سقوط کل دینبا

 یمال ریدر امور غ یول تیسقوط موجب زوال صالح

که خالف اصل  شودیم زیمثالً ازدواج و طالق ن

 تیممنوع مییبگو کهنیاست. مگر ا یو عقل یمنطق

 یدر صورت هعلییجهت تصرف در اموال مول یول

که طفل هم  شودیم تیموجب سقوط کامل وال

 نای صورتداشته باشد. در هر یپدر و هم جد پدر

 شودیم تیوال قیتعل ایسبب زوال موقت  تیممنوع

 یبرا یموجب گرید یچراکه پس از رفع حجر ول

 چینظر ه نیوجود ندارد. البته ا یو تیفقدان صالح

 مدتندارد.. در  یقانون مدن 1182با ماده  یتعارض

وجود ندارد. و بعد از  یندگیعنوان نما گرید قیتعل

. گرددیباز م تیرفع موارد مذکور مجدداً عنوان وال

در  یقهر یاگر ول یقانون مدن 1184طبق ماده 

مطابق  دیرا ننما هعلییغبطه مول تیاعمال خود رعا

 با ضوابط مذکور در ماده مرقوم توسط دادگاه عزل

منصوب  هعلییمول موراداره ا یبرا یمقی و شده

زنده باشد و حکم  یاگر ول رسدمی نظر. بهشودیم

. گرددیمعلق م تیصادر گردد وال یو یموت فرض

یمجدداً در امور مول تواندیپس از بازگشتن م یو ول

صادر  ی. پس اگر حکم موت فرضدیدخالت نما هعلی

رسماً باز نگشته باشد و  یکه ول یشده باشد تا زمان

در امور  تواندینگردد هرکجا باشد نم یحکم ملغ

. ستیدخالت کند و تصرفاتش نافذ ن هعلییمول

کامل ظاهراً موجب زوال  یصدور حکم موت فرض

زنده بوده باشد  الواقعیف ی. اما اگر ولشودیم تیوال
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معلق  تیکه وال دیآمی عملبه کاشف گرددو باز

 ملفوت کرده باشد سقوط کا قتاًیحق یبوده و اگر ول

و  یمدت سرپرست نی. در اگرددیکشف م تیوال

قانون  152مستنبط از ماده  هیعل یاداره امور مول

است. قبل از صدور  یوص ای مقی عهدهبه یامور حسب

قانون  1012به موجب ماده  یحکم موت فرض

 عهده به االثرمفقود بیاداره امور اموال غا یمدن

 نیام نیمنصوب از جانب دادگاه است. ا نامی

تحت  نیمحجور ندهیتبعاً نما بیشخص غا ندهینما

 موجببه یو یندگی. نماباشدیم یو یسرپرست

 انیپا شیو تسلط بر امور خو بغای بازگشت

 یپس از صدور حکم موت فرض نی. همچنردیپذیم

 نیمحجور ندهیدادستان نما م،یو قبل از نصب ق

 (.94، 1372 ،ی)اخالق باشدیم

 

منصوب در  تیاسباب زوال وصا. 6-3-5

 یمعامالت فضول

ما  یندگینما قیکنکاش در مصاد یعقود فضول در

از  ینوع زین نیا کندیروبرو م یعهد تیرا با وصا

منشاء و  یدارا یول شودیمحسوب م یندگینما

 یاآن را چهره ی. بعضستین یاسباب قرارداد

اند. شمرده یو قرارداد یقانون یندگیمخلوط از نما

اند اراده دانسته قاعیآن را ا یحال مبنا نیو با ا

 یندگینما نیا جادیاز اسباب ا توانیرا م یموص

 زیو ن یوص فیوظا نییون در تعدانست اما نقش قان

 یکمتر از اراده موص یوص یحقوق تیوضع نییتب

را  یعهد تیجهت است که وصا نیبد دیشا ستین

اند. دانسته یو قانون یقرارداد یندگیاز نما یاچهره

از جانب  تیوصابر  یمبتن یندگیصورت نما-در هر

جهت از لحاظ  نیندارد. بد یجنبه اراد نیمحجور

. ماده شودیم کینزد یقهر تیبه وال زیاحکام ن

 یقهر یرا در کنار ول یوص زین یقانون مدن 1194

از  یاریاست بس یهی. پس بدنامدیخاص م یول

بر اذن  یو مبتن یقرارداد یندگیکه بر نما یاحکام

وجود ندارد  یعهد تیمترتب است در مورد وص

 .(328، 1389 ،ی)مهاجر

 یمنصوب در معامالت فضول تیزوال وصا اسباب

 است. ارادیریو هم صور غ یصور اراد یهم دارا

قانون  859ماده  یندگینوع نما نیزوال ا یبرا اما

مورد از  کی یموارد متعدد فق انیاز م ،یمدن

را  شودیم یمنقض تیکه در آن وصا ییهاشاخص

اشعار داشته که  نیاساس چن نیکرده و بر ا حیتصر

رفتار کند و اال  یموص یایبر طبق وصا دیبا یوص»

که با در  نجاستیاما مسئله ا« ضامن و منعزل است

و با  تیوصا نینظر داشتن اصول حاکم بر قوان

وضع  یو حقوق یمعرفت انیبن کهنیبه ا تیعنا

 نیدارد، ا یقابل توجه یهاشباهت یو وص لیوک

 افتنیانیپا معنایبه دیموارد و رخدادها را با

 قلمداد نمود. یعمل وص یکار و محتوا تیمأمور

 یکس تیاست که شخص نای نخست مسئله – 1

 م،یکنیم ییشناسا وصی عنوانکه ما در قانون به

 تیاست که ما خود عمل وصا یزیچ یرکن اساس

 تیوصا یعلت عمده و اصل تیشخص نی. امینامیم

که شخص  یدر صورت ،یرو نی. از اگرددیقلمداد م

 نیبرود، به ا ایخود از دن یاز فوت موص شیپ ،یوص

 نیا دی. البته باابدییخاتمه م تیمفهوم وصا اراعتب

بعد از  یکرد که اگر وص ینبیشیپ زیرا ن تیوضع

 ایرحلت کند، آنگاه وارث  ایخودش از دن یموص
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مطابق و  کهنیدر ا یاریاخت گونهچیه ،یوارثان وص

و اداره کنند  ریرا تدب یترکه موص یمشابه با کار وص

 نخواهند داشت.

باشد که اثبات  نی: فرض اگر بر ایانعزال وص - 2

تعّمداً  ت،یوصا نیدر ح یگردد که شخص وص

 یموص ای یمتوف یعمل کند که برا یخالف مصالح

و امساک  یشاهد خوددار یحت ایبارز شده است، 

آنگاه  م،یباش یموص یاز سو تیدر انجام وصا یوص

 یو یحقوق تیمسئول نکهیگفت که عالوه بر ا دیبا

در مورد او بارز  یوارثان متوف ایقبال وارث  رد

 داند،یرا قانون منعزل م یا یوص نیچن شود؛یم

 یطیشرا نیمشروط است و در چن تیلذا عزل وصا

 دادگاه خواهد بود. طیشرا نیا صیمرجع تشخ

 یق.م در صورت 683نظر به نص ماده  نیهمچن - 3

همه آنچه  تیانجام وصا نیدر ح یکه شخص وص

قرار داده شده را با  یموص یاز سو یبر عهده و

از  تیمسئول لیتکم نیا ایصداقت به انجام برساند 

دهد،  یرو یوارث موص یحت ایشخص ثالث  یسو

کارها که همان  نیا افتنی انیدر هر صورت پا

او  تیاختتام مأمور معنایاست به تیوصا یمحتوا

اگر آنچه به  ن،یاست. البته عالوه بر ا یوص یعنی

قبل  یتعلق دارد توسط خود موص تیاسحت وصا

بعد از  یمثال خود موص یشود )برا لیاز وفات زا

کرده  لیراتکم تیهمه مفاد موصا ای یبرخ ت،یوصا

حسب نصّ ماده  زیصورت ن نیو محقق سازد( در ا

 ان،یفسخ شده است )کاتوز تیمسئله وصا کورمذ

1388 ،143.) 

 

در  يو قرارداد یقانون یندگیقلمرو نما. 4-5

 یمعامالت فضول

 یندگیاست که قلمرو نما نیمسلم است ا آنچه

دو جانبه  یو قراردادها یمحدود به اعمال حقوق

جانبه و  کی یو در قلمرو اعمال حقوق ستین

 اعمال دارد. تیهم قابل قاعاتیا

 یکی ایعقد  نیفقها در قراردادها طرف دگاهید مطابق

. دیمداخله و اقدام نما ر،یاز غ یندگیاز آن دو به نما

 یاست که عمل حقوق رپذی امکان هم طورهمان

 قاعیانشاء شود و ا ابتیهم به ن قاعیجانبه و ا-کی

به  ینباشد، مانند آنکه شخص لیکننده، خود اص

 دیبنما یهمسر و قاز زوج اقدام به طال یندگینما

 (.46، 1414 ،یی)طباطبا

 یندگینما ایمشخص شود که آ دیحال با نیع در

آنکه اعمال  ای شودیم یفقط شامل اعمال حقوق

انجام داد.  ریاز غ یندگیبه نما توانیم زیرا ن یماد

 یهادادگاه یدادرس نییقانون آ 32ماده  یبا بررس

که  افتیدر توانیم یو انقالب در امور مدن یعموم

شده که  نییتب عیوس اریبس نده،ینما اراتیاخت

اشخاص و  یشدن روابط حقوق تردهیچیقاعدتاً با پ

داشتن  رهیو غ یفریک ،یمتعدد حقوق یطرح دعاو

 یحقوق ندگانینما یبرا یاطالعات و دانش حقوق

و خصوصاً  یمستلزم وجود تبحر و تجربه کاف

انتخاب  گریاست. از منظر د یگاهیجا صیتشخ

 یهاروندهو سپردن پ یحقوق ندهنمای عنوانافراد به

 یافراد تیاز مسئول یبه آنان جزئ دهیچیمهم و پ

به  یندگیرا با اعطاء نما ییهامجوز نیاست که چن

 ..ندینمایم ضیآنان تفو
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و تالش در  زهیموارد با عدم انگ یدر بعض کنیل

عدم  نیو همچن یمسائل روز حقوق یریادگی

 ،هاهیشکوائ میپرونده و تنظ لیدر تشک تیریمد

آنان مواجه بوده است.  یاز سو حیها و لوادادخواست

 رشپذی در گذاراز اهداف مهم قانون یکیلذا قاعدتاً 

دولت  قدر محاکم حفظ حقو یحقوق ندهیورود نما

با شرکت،  یرسم یاست که با وابستگ یتوسط کسان

 تیاحساس مسئول یدولت یهاسازمان، ارگآن

 را دارند. یدرقبال حفظ منافع عموم یشتریب

 

و  یقانون یندگینما یقلمرو موضوع. 1-4-5

 یدر معامالت فضول يقرارداد

 1235،  1183، 826،   656در مواد  گذارقانون

 یندگیمورد نما ایموضوع  انیب یبرا یقانون مدن

را استعمال « تصرفات»و « امور»، «امر»کلمات 

 یمذکور به لحاظ عموم و اطالق رینموده است و تعاب

. رندیگیکه دارند همه امور و تصرفات را دربر م

 ییشناسا درکه  افتیرا  ایضابطه دیبا نیبنابرا

و  یقانون یندگیموضوع نما تیکه صالح یامور

 را دارند مؤثر باشد. یقراراد

 فیفقها در تعر ریاز تعاب یفوق در قانون مدن ریتعاب

 فیدر تعر یوکالت اتخاذ شده است؛ مثالً عالمه حل

(: 252، 1425 ،ی)عالمه حل دیفرمایالت موک

 ،ی)احمدگرفتن در تصرف است  بیوکالت، نا

ضمن افزودن عبارت  زی( و صاحب عروه ن91، 1388

فوق،  فیبه تعر «وتهیحال ح یامرٍ من االمور ف یف»

امر من االمور  یالتصرف ف یاستنابه ف»وکالت را به 

، 1419 ،یزدیکرده است ) فیتعر «وتهیحال ح یف

2). 

ضوابط  نیا افتنی یبرا وهیش نیبهتر نیبنابرا

 یآنکه امر یمراجعه به کلمات فقها است. فقها برا

واقع شود، چند  یندگیمتعلق نما ایبتواند موضوع 

 (:337، 1385 ،یاند )نجفشرط را الزم دانسته

 باشد. ابتیقابل ن یندگینما نکهیا -1

در همه امور  یندگینما تیمعتقدند اصل بر قابل فقها

اثبات گردد.  گرید لیاست مگر آنکه خالف آن به دل

 (190، 1390 ،ی)زند

که غرض شارع به مباشرت فاعل  یهر عمل نیبنابرا

و  ابتیآن تعلق نگرفته باشد آن عمل قابل ن

 یندگینما قطری از را آن توانیاست و م یندگینما

 آن در گذارکه شارع و قانون یانجام داد و هر عمل

را ندارد  یندگینما تیمباشرت کرده باشد قابل دقی

که در  یور( و از ام239، 1358 ن،ی)فخرالمحقق

به قسم،  توانیها شرط مباشرت شده است مآن

 شهادت، لعان، اظهار اشاره کرد.

 انجام آن را داشته باشد. ییتوانا لیاص -2

المجله )آل  ریشرط را کاشف الغطاء در تحر نیا

( آورده است که براساس 10، 1342کاشف الغطاء، 

است که  حیصح یدر امور ابتیو ن یندگیآن نما

 داشته راانجام آن توانایی عنهو منصوب لیخود اص

 حیدر خصوص وکالت تصر زین مدنی قانون باشند

 هداده شود ک یدر امر دیکرده است که وکالت با

 . آورد جاخود موکل بتواند آن را به

در انجام موضوع  لیاص ییفقه منظور از توانا مطابق

 رایاست ز تیاز اهل ترعیوس یمفهوم یندگینما

حقوق  فاءیاست یبرا یقانون یعبارت از توانائ تیاهل

حال که  نیامکان دارد که شخص در ع یاست ول

برخوردار است به یانجام اعمال حقوق تیاز اهل
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 گرید یقانونمصالح  ایاز موانع  ایپاره وجود لحاظ

سلب گردد  یاز و یندگیانجام مورد نما ییتوانا

 (.84، 1388 ان،یبه نقل از کاتوز ی)احمد
 

در  يو قرارداد یقانون یندگینما .2-4-5

 یدر معامالت فضول ياعمال ماد

از  یکیعام است و وکالت  یعنوان یندگینما چهگر

از آنجا که اغلب  یول رودمی شمارآن به قیمصاد

 یندگیو نظرات موجود در خصوص نما نیقوان

برگرفته از مواد راجع به وکالت است لذا با توجه 

 .میپردازیموضوع م نیا یهمان مواد به بررسبه

مورد وکالت   یقانون مدن 656به استناد ماده  یبرخ

اند که دانسته یرا انجام امر یقرارداد یندگیو نما

 نیاو  شودیمحقق م یگریاز طرف د یندگیبه نما

 ایعقد  غهیجراء صا شامل که گونههمان زیامر ن

عمل  کی تواندمی هم گونههمان شودیم قاعیا

 یانشاء و اجرا دبه قص یازنی کهباشد بدون آن یماد

 ای یاز کس یباشد مانند گرفتن مال قاعیا ایعقد 

هم ممکن است  ی. گاهیگریبه د ینیدادن مال مع

« انشاء قصد» یآن امر مورد وکالت هم عمل روح

 یگریبه د کسی کهچنان ،یباشد و هم عمل جوارح

 افتیوکالت دهد که خانه او را بفروشد و ثمن را در

 (.218، 1380 ،یدارد و به پسر او بدهد )امام

را به  یندگنمای شمول قلمرو واقعگروه در نیا

از حقوق گرید ایی. عدهکشانندیم زین یاعمال ماد

حقوق  انیکه م شباهتی لحاظ به معتقدند دانان

و فقه وجود دارد و فقها و محاکم آن  رانیا یمدن

را با توجه به مفهوم آن به انجام  یندگیکشور، نما

 نیا اندهاختصاص داد لیاص یبرا یاعمال حقوق

در  ابتیباورند که ن نای بر داناندسته از حقوق

قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام  یامور

موکل را  حقوقی وضع که آورد باربه یشود و آثار

 (.37، 1385دهد )لور راسا،  رییتغ

بر  ینظر خود مبن دیمذکور در تأئ دانانحقوق

 662به ماده  یندگیاز قلمرو نما یخروج اعمال ماد

در  دیوکالت با»که مقرر داشته است:  یقانون مدن

 جایداده شود که خود موکل بتواند آن را به یامر

انجام دادن  یباشد که برا یکس دیهم با لیآورد. وک

اند کرده اداستن« داشته باشد. تیآن امر اهل

 داناناز حقوق گرید ی(. برخ83، 1383ان،ی)کاتوز

محض مورد نظر  مادی عمل انجام هرگاه» اندگفته

ت و صورت موضوع از شمول وکال نیباشد در ا

خارج و مشمول قرارداد کاراست، مانند  یندگینما

 ایباشد  بیاز طب یآنکه خواسته انجام عمل جراح

 ان،ی)کاتوز «ساز مهند یاحداث ساختمان مسکون

1388 ،252.) 

 صیدر خصوص ضابطه تشخ زین هیامام یفقها

 یاند که هر عملآن گفته ریاز غ رپذیابتیاعمال ن

 را آن فعل مباشرت گذارکه در آن شارع و قانون

 یاست و فقط اعمال ابتنی قابل باشد نکرده لحاظ

 یندگینما رهیمباشرت شده باشد از دا دیکه در آن ق

به  زین دیخارج است و در موارد ترد یریپذ ابتیو ن

آن  ابتین تیمباشرت به قابل دیاستناد اصل عدم ق

صاحب عروه در مقام  ی. و حتشودینظر داده م

 مراتبآن به رهیبر آمده است که دا یاصل سیتأس

که نزد عقالء  یهر امر شانیاست به نظر ا ترعوسی

معامالت و  لیمباشرت نشده باشد ازقب دیدر آن ق

ح است مگر آنچه که یدر آن صح یندگیآن، نما ریغ
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قاعده خارج  نیشارع با اشتراط مباشرت از شمول ا

 (.12، 1419 ،یزدیکرده باشد )

قانون تجارت که در  335در ماده  رسدیم نظربه

است  یدالل کس»دالل مقرر داشته است:  فیتعر

 ایشده  یکه در مقابل اجرت واسطه انجام معامالت

طرف  دینما یمعامالت خواهدیکه م یکس یبرا

تابع مقررات  یکند. اصواًل قرارداد دالل دایمعامله پ

 نکهیبه ا تیبا عنا نیو همچن« راجع به وکالت است

و   1183قانون به موجب مواد  یهایندگینمادر 

محدود  میو ق یول یندگینما ،یقانون مدن  1235

و  ستین هعلییاز طرف مول یبه انجام اعمال حقوق

 یامور مربوط به اموال و حقوق مال هیعالوه بر کل

را هم که با انجام  هعلییمواظبت شخص مول

دارد بعهده  مهصرف، مالز یاز اعمال ماد یاریبس

باور بود که قلمرو شمول  نیبر ا توانیدارد، م

 .ردیگمی بردر زیرا ن یاعمال ماد یحت یندگینما

 

و  یقانون ندهینما اراتیحدود اخت .3-4-5

 یدر معامالت فضول يقرارداد

محوله  فیوظا طهیدرح یو قرارداد یقانون ندهینما

آمره از نینمودن قوان یتخصص و مرع یو برمبنا

در مقابل  یمدن یدادرس نییقانون آ فاتتشری جمله

و  ییو مراجع قضا یندگنمای کنندهدستگاه اعطاء

 .باشدیتامه م تیمسئول یدارا رهیغ
 

 جهینت. 6

 یفضول یحکم معامله رانیو حقوق ا هیفقه امام در

 304در اغلب موارد عدم نفوذ است. بر اساس ماده 

حق  ریرا مِن غ یزیکه چ یاگر کس» ،یقانون مدن

اما در  دانستهیکرده است، خود را محق م افتیدر

را فروخته باشد، معامله،  زیواقع محق نبوده و آن چ

« خواهد بود. نو تابع احکام مربوط به آ یفضول

معامالت  قیاز مصاد دیتعهد به نفع ثالث را نبا

در برابر  نیاز طرف یکیدر آن  رایدانست ز یفضول

ثالث را  هیاز ناح یاقدام به انجام کار گر،یطرف د

 ایخانه خواهدیکه م ی. مثال شخصکندیتعهد م

 یکه مالک را راض کندیبخرد، تعهد م یگرید یبرا

در تعهد  نیشما بفروشد بنابرا بهتا خانه را  کنمیم

موجب قرارداد نه به موجب قانون، به نفع ثالث به

که  یدر حال ست؛یو ثالث ن لیاص نیب یارابطه چیه

آن است که مالک  یاز مشخصات بارز معامله فضول

آن را به نفع خود نافذ  ،یعمل فضول ذیبتواند با تنف

. درا رد کن یکند. ممکن است مالک، معامله فضول

و  رودیم نیاز ب شهیهم یعقد برا صورتنیدر ا

 251نخواهد داشت. ماده  یآثار حقوق گونهچیه

رد معامله »: دیگویم بارهنیدر ا یقانون مدن

به آن،  یکه بر عدم رضا یفعل ایبه هر لفظ  ،یفضول

است رد مالک  یهیبد« .شودیداللت کند، حاصل م

اجازه  بهکه مبسوق  کندیعقد را باطل م یهنگام

که فضول، مال مورد معامله را  یاو نباشد. در صورت

کرده باشد و آن مال نزد او موجود  میتسل لیبه اص

باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او 

مال خود را استرداد کند.  نیمراجعه کرده و ع

تلف شده باشد،  لیهرگاه مال مورد معامله، نزد اص

منافع و نمائات مال را  یمتما زیمالک بدل مال و ن

قرار خواه آن منافع مورد استفاده  رد؛یگیم لیاز اص

 .ریخ ایگرفته باشد 



 223 / و همکاران یرکوم                                                                                 اثر معامالت فضولی در زوال نمایندگی

 
 

خود، جز در  یحقوق و فقه معامله فضول برا در

مالک، تنها  یباطل و معامله او برا یموارد استثنائ

است.  ذیقابل تنف یندگیقصد نما یدر صورت افشا

 یدر وجود مبان شهیاختالف در احکام، ر نیا

 یمعامالت فضول یها دارد. مبنانظام نیمتفاوت در ا

« مالک بهاستناد » هینظر ران،یوق ادر فقه و حق

و احکام، شباهت  یاختالف در مبان رغمیاست. عل

 هایدر نظام یدر آثار معامالت فضول یاریبس

 نظر برخالف که جافوق وجود دارد؛ تا آن یحقوق

و  هیدر فقه امام یگفت؛ احکام فضول توانیم جرای

قابل  یمخصوص طیشرا تیتنها با رعا ران،یحقوق ا

ینشان م یفضولآثار معامالت  یاجراست. بررس

 نیترمهم ل،یاص یبندیو پا ذیتنف ایجواز رد  دهد

 است. یدر هر دو نظام حقوق یآثار معامله فضول

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد. در این پژوهش،
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