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Abstract
In Unilateral Legal Acts, only one party's volition is creative. As it is
exceptional to seize the rights of others, the legislators need to inspect the
perfection and influence of the volition. So they provide some formalities for
Unilateral Legal Acts. But the most essential issue is “the effect of these
formalities on determinant's volition”: whether they are terms to create
Unilateral Legal Acts or terms to prove them. To answer this necessity in
present article, a comparative study on all kinds of unilateral legal acts, in
Iranian law, other Islamic countries law (especially Egypt) and also Western
countries law (mostly French and English Law as the leading examples of
the two legal systems: Romano-Germanic and Common Law), has been
done. By an inductive and comparative research, we classify these
formalities, according to the phase (time) of regarding the formalities: “in
the process of volition to create” unilateral legal act, and, “before” or “after”
that. We also make formalities of various unilateral legal acts classified and
distinguished, by presenting their legal related provisions in internal and
foreign laws.
Keywords: "Unilateral Legal Act", "Formalities", "Court Order and State
License", "Record and Registration", "Informing of Volition".
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حانیه ذاکرینیا
چکيده
ايقاع عمل حقوقي يكجانبه است؛ از آنجاا هاه اختیاا صرا د

حقاوی ينا ا

ام ي استثنايي است ،ولتها الزم ميبینند ،سالمت و نفوذ ا ا هي هسي هه به صنهايي
صرمیم ميگی
صش يفاصي ا

ا مو

باز سي ق ا

ع صه ايقاعات مق

هند .لذا قانو گاذا ا

نااامهااي حقاوقي،

مي ا ند .اما صشخیص اين هه ايان صشا يفات صاا

چه اندازه آزا ي ا ا ه ايقاع هننده ا نشانه مي و  ،و چه م حلاه از م احال ا ا ه وي
ا
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گی ميهند و يا اين هه ص فاً جنبه مقدماصي و يا اثباصي ا  ،اما ي اسات هاه صاا

هنو ب سي جامعي نسبت به آ صاو ت نذذي فتاه اسات .مقالاه یایر و ،باه ايان
مسأله ،با ب سي صطبیقي

حقوی اي ا  ،حقوی هشو هاي اسالمي (به وياهه مرا )

و نیز حقوی هشو هاي غ بي (به ويهه ف انساه و اننلایب باه عناوا سا مدا ا

و

ناام حقوقي وميژ مناي و هاامنال) ،ی اختاه اسات .بادين ص صیاک هاه باا یاهوهر
استق ايي-صطبیقي ،صش يفات ا

ايقاعات ،ب اساس زما

عايت آ  -حاین ف آيناد

ا ا ه ايقاعي ،قبل يا بعد از آ  -ستهبندي ،و ذيل ه يك ،با صشخیص ناوع صشا يفات،
مرا يقي از ايقاعات م بوط ا به هم اه مستندات قانوني اخلي و خا جي ا ائه ماي-
نمايد.
واژگان کلیدی :ايقاع ،صش يفات ،حكم ا گاه ،مجوز ولت ،ثبت ،اخبا ا ا ه.

 .دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم (نویسنده مسئول) Email: m.salehimazandarani@qom.ac.ir

 .دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم.
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مقدمه

ایقاعات ،آن دسته از اعمال حقوقی هستند که با یک اراده انشا میشوند .اما نگارندگان
قوانین سعی دارند تمامی اعمال حقوقی را به عقد بازگردانند؛ یا دستتکتم «استتننایی بتودن
اختیار تصرف در حقوق دیگران» ،و «لزوم بازرسی دولت در سالمت و نفتوذ ارادهی کستی
که به تنهایی تصمیم میگیترد» (کاتوزیتان 2 : 132 ،و 2؛ Marty et Reynaud, 1962,
T.2, n323؛ بیگدلی ،)42 : 131 ،این تمایل را در قانونگذاران ایجاد کترده کته بتر شتمار
ایقاعات تشریفاتی بیفزایند .نویسندگان حقوقی ،با طرح سته دلیتل «کمتک بته تنهته اندیشته
ایقتتا کننتتده» (کاتوزیتتان ، 191 ،ش( 223ص )221و  ، 132ش( 9ص 2تتتا ،)22ش93
(ص  3و پتتاورقی ص) 31؛ بیگتتدلی« ،)42 :، 131 ،امكتتان ااهتتات ایقتتا » (کاتوزیتتان،
 ، 191ش( 223ص )221و  ، 132ش( 9ص 2تتتا )22و ش( 49ص) 3؛ Gaudemet,
1965, p 32,33؛ Weill, 1971, n26؛  )Colin et Capitant, 1959, T.2, n596و «حفت
حقتتوق دیگتتران» (کاتوزیتتان ، 191 ،ش( 223ص ،))221مصتتتحت قتتانونگتتذاری را در
تشریفاتی کردن ایقا میدانند؛ و از آنجا که تشریفات را قانونگتذار مقترر متینمایتد ،در
موارد فقدان نص ،اصل بر رضایی بودن ایقا است (ایزانتو ،میرشكاری 01 : 133 ،و .)0
مالحظه میگردد که نوشتههای حقوقی ،بته بیتان و نهایتتاص تصتدیو ضترورت تشتریفاتی
کردن ایقاعات بسنده کردهاند؛ و در مواضعی نیز که بته ذکتر مصتادیو ایقتا متیپردازنتد،
صرفاص گزارشی از مقررات داختیِ دربردارندهی تشریفات را ارائه مینمایند .اما آنچه اهمیت
مییابد و تحقیو در این زمینه را میطتهد ،تشخیص «حدود تأایر و نقتش ایتن تشتریفات ،در
اراده ایقا کننده» است؛ این که آیا تشتریفات متدنظر قتانونگتذاران ،اراده ایقتا کننتده را
محدود میکند و شرط تحقو ایقا مورد نظر اوست؟ یا آن کته ایتن تشتریفات ،بته منظتور
تشخیص ایقا ِ تحقویافته و ااهات آن ،وضع شده است؟
بررسی تطهیقی موضو  ،در قوانین ایتران ،قتوانین شتاخص کشتورهای استالمی (مصتر،
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عراق و سوریه) و نیز کشورهای پرچمدار نظامهتای حقتوقی در غتر (فرانسته ،انگتتیو و

آمریكا)  -که تا حد امكان (بضاعت نویسندگان و ظرفیت قتوانین متورد بررستی ) صتورت
پذیرفته است ، -معیار واحتدی را بترای لتزوم تشتریفات در موضتع خاصتی از فرآینتد اراده
ایقاعی ،قهل یا بعد از آن ،نشان نمیدهد؛ از این رو نمیتوان حكم واحدی را از نظتر اهتوتی

قهل و بعد از آن ،تهیین گردد .پژوهش در این خصوص ،بدین ترتیب انجام گرفت کته ابتتدا
با استقرا در مصادیو ایقا  ،ایقاعاتی که از سوی قانونگذاران (مورد مطالعته تطهیقتی) بترای
آنها تشریفات مقرر شده است ،و نو تشریفاتِ هر یک شناسایی شتد؛ و بتا تحتیتل فرآینتد
شكلگیری اراده ایقاعی ،مواضع رعایت تشریفات مورد نظر ،در این فرآیند تهیتین گردیتد.
لیكن شیوه نگارش مقاله به عكو شیوه پتژوهش خواهتد بتود؛ و بتا تفكیتک ایتن مواضتع،
دادههتای حاصتتل از بررستتی تطهیقتتی -استتتقرایی ،کتته عهتتارت از نتتو تشتتریفات بتته همتتراه

ژپوهش تطبیقی تشریفات اراده رد ایقاع رد حقوق اسالم و رغب

یا ااهاتیبودنِ نقش تشریفات ارائه داد.
بر همین اساس ،ابتدا الزم است مواضع تشریفات در فرآیند شكلگیری ایقا و چه بستا



مصادیو ایقا در هریک ،ارائه میگردد .بدین ترتیب ،در مقالهی پیش رو ،بسته بته ایتنکته
تشریفات مربوط به کدام یک از سه مرحته «مقدماتی (پیش از شكلگیتری اراده ایقتاعی)»،
«حین شكلگیتری فرآینتد اراده ایقتاعی» و یتا «پتو از شتكلگیتری اراده ایقتاعی» باشتد،
مصادیو ایقا شناسایی و تحتیل میگردد.
 -1تشريفات پيش از ايقاع

در مواردی ایقا کننده باید پیش از اراده ایقا  ،اقداماتی را انجام دهد .ایتن اقتدامات یتا
به منظور امكان استیفای حو ایقا الزم استت (حكتم و اذن دادگتاه و مجتوز دولتت)؛ و یتا
برای تشخیص اینکه ایقا کننده اساساص از حو ایقا برخوردار میباشد (اعالم به دادگاه).
 -1-1حکم دادگاه

قانونگذاران در پارهای مصادیو ایقا  ،حكم یا اذن از دادگاه را برای شكلدهتی ایقتا
الزم میدانند؛ و گاه صرفاص حو ایقا و یا تحقو آن از سوی دادگاه اعالم میگردد.

برای ت مام مصادیو ایقاعات در این مقاله ،با وجود بررسی ،مستند قانونی از تمام کشتورهای متورد تطهیتو ،ارائته و یتا
یافت نشده است.
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 -1-1-1حکم تأسيسي دادگاه
 -1-1-1-1طالق
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در حقوق کنونی طالق ،در تمامی گونههای آن یا به اذن و یا به حكتم دادگتاه صتورت
متتتیپتتتذیرد (حستتتنی 4 : 130 ،؛ کاتوزیتتتان ، 10 ،ج  11 :و  ، 132ش( 1ص)25؛
حسینینژاد22 : 122 ،؛ عالئی رحمانی)51 : 132 ،؛ و بته موجتب متاده  2قتانون حمایتت
خانواده مصو  ، 19صدور گواهی عدم امكان سازش برای هرگونه طتالق الزامتی متی-
باشد.
برابر ماده  1قانون مدنی مصر  ،مواد  11و  1قتانون احتوال شخصتیه تتونو (مصتو
 ،) 954ماده  19قانون احتوال شخصتیه عتراق (مصتو  ) 959و متاده  20قتانون ازدواج و
طالق مالزی؛ و نیز در اکنر کشورهای غربی مانند فرانسه (مواد  9تتا  119قتانون متدنی)،
ایتالیا (ماده  014قانون آیین دادرسی مدنی و قتانون طتالق  ،) 901انگتتیو (متاده قتانون
عتل طالق  ،) 901آمریكا (بختش  1-11قتانون متحدالشتكل ازدواج و طتالق  )1 901و
کانادا (ماده  0قانون مربوط به طالق  ،) 935طالق فقط به حكم دادگاه امكانپذیر است.
طالق به اذن دادگاه ،ناظر بته متواردی استت کته زوج (متاده  9قتانون متدنی؛ متاده
واحده اصالح قانون طالق مصو سال  10؛ اختتری41 : 103- 100 ،؛ ستعیدی: 104 ،
 0؛ کشوری ،تابستان  2 : 101؛ عالئی رحمانی51 : 132 ،؛ اسدی ) 131 ،یا زوجه بته
وکالتتت از زوج (استتدی99 : 131 ،؛ و  1 : 13؛ مهرپتتور )2 : 10 ،خواهتتان طتتالق

است؛ و یا طالق به صورت توافقی (ختع یا مهتارات)( 2جعفتری هرنتدی 25 ،2 : 19 ،و
 )20میباشد .از آنجا که دادگاه صرفاص به داوری میپردازد ،چنانچه موفو به اصتالح میتان
زوجین نشود ،اقدام به صدور گواهی عدم امكان سازش مینماید که بته استتناد آن زوجتین
به دفترخانه مراجعه و طالق واقع میگردد (اسدی ،زمستان 99 : 131؛ و .) 131
اگر دادگاه با عدم صدور گواهی عدم سازش عمالص اذن به طالق ندهد؛ بتا ایتن حتال بتا
رعایت تشریفات شرعی طالق واقع شود ،این طالق از نظر شرعی نافذ خواهد بود؛ هر چنتد
که به دلیل ممنوعیت اهت در دفتر رسمی طالق ،از نظر کیفتری مجتازاتهتایی بترای عتدم
قانون مدنی مصر ،برای طالق به حكم دادگاه ،اصطالح «تطتیو» را به کار میبرد.

2 Matrimonial Causes Act 1973
3 Uniform marriage and divorce act (UMDA) 1973
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 2بقره 9/؛ روایت زراره ،با عهارت « ...و الیكون ذلک اال عند الستطان» :ختع هرگز محقو نمیشود؛ مگر نزد ستتطان
(حر عامتی ،بیتا ،ج)291 : 5

اهت چنین طالقی در نظر گرفتته شتده استت .بنتابراین داشتتن اذن از دادگتاه شترط متاهوی
صحت ایقا طالق نیست( .دیانی 1 : 109 ،؛ مهرپور)1 : 10 ،
وانگهی ،طالق قضایی طالقی است که به حكم دادگاه متعاقب درخواست زن و مستتند

از ستتوی زوج (متتاده 9

) و یتتا غایتتب مفقتتوداالار بتتودنِ وی (متتواد

 1و  ،) 1 1بتتا

رسیدگی متاهوی دادگتاه صتورت متیپتذیرد( .کشتوری ،تابستتان  2 : 101؛ کاتوزیتان،
 ، 191ش ( 253ص)229؛ استتدی ،زمستتتان 99 : 131؛ و  131؛ متتتک زاده 11 : 134 ،؛
1

عالئی رحمانی 51 ،29 : 132 ،و 50؛ مهرپور42 : 103 ،؛ و  19 ،12 : 10و )25
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به عسر و حرج وی (ماده  11قانون مدنی؛ ماده  4قانون احوال شخصیه مصر ؛ بنتد متاده
قانون احوال شخصیه سوریه؛ ماده  1سابو قانون مدنی فرانسه ) ،عدم پرداختت نفقته



 -2-1-1-1رجوع از طالق حاكم

در مواردی که طالق به حكم حاکم واقع شده باشد ،رجو نیز بایتد پتو از حكتم وی
انجام پذیرد؛ زیرا رفع عتت موجب صتدور حكتم ،شترط رجتو استت .متدعی رفتع عتتت
(زوج) باید در محكمه ،ازالهی آن را اابت کند و دادگاه با احتراز موضتو  ،حكتم بته فقتد
موانع رجو میدهد و تنهتا در ایتن حالتت استت کته زوج متیتوانتد رجتو کنتد (عالئتی
رحمانی20 : 132 ،؛ کشوری ،آبان 5 : 101؛ و تابستتان  4 : 101؛ مهرپتور29 : 10 ،
و51؛ کاظمی 54 : 10 ،تا  .) 53در ماده

قانون احتوال شخصتیه ستوریه پتیشبینتی

شده است که در صورت وقو طالق به حكم دادگاه به لحاظ عدم انفاق ،اگر زوج تمكتن
2
و آمادگی خود را برای تأدیه نفقه در ایام عده اابت کند ،حو رجو دارد.
امكان رجو در ایام عده ،از نهادهای فقه استالمی استت و در کشتورهای غیتر استالمی
وجود ندارد .الهته در حقوق انگتیو ،حو انصراف از طالق پیشبینی گردیتده استت؛ بتدین
ترتیب که هرگاه پو از پذیرش دادخواست طالق ،دادگاه حكتم صتادر کنتد ،ایتن حكتم
طالق ،معتّو خواهد بود و پو از انقضای شش هفته از تاریخ صدور ،به درخواست ذینفع،
از مجموعه قوانین منتشره در سال  95قاهره
به موجب این ماده ،عتل اختیاری طالق عهارتند از افراط و زیادهروی ،بدرفتاری و فحاشی شتدید؛ کته الهتته از ستوی
هر یک از زوجین قابل طرح بود.
 « 1از شئون فقیه است که اگر چنانچه یک مردی با زنش رفتارش بد باشد ،او را اوالص نصیحت کند و اانیاص تأدیتب کنتد و
اگر دید نمیشود ،اجرای طالق کند( ».امام خمینی ، 141 ،ج)30 : 1
قانون احوال شخصیه سوریه« :تفریو القاضی لعدم االنفاق یقع رجعیتاص و لتتزوج ان یراجتع زوجتته فتی العتده
 2ماده
بشرط ان ینهت یساره و یستعد لالنفاق»
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به حكم منجز و قطعی تهدیل میشود ( .)Graveson, 1969: 308همچنین بته موجتب متاده
  5قانون مدنی فانسه ،دادگاه مجاز است که رسیدگی و حكم را برای مدت شتش متاهبه تعویو بیندازد و بدین وسیته محكمه آخرین کوشش و آزمایش خود را برای آشتی دادن
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طرفین بهکار میبندد.
 -3-1-1-1فسخ

از منظر حقوق مدنی ایران (حسن امامی ، 10 ،ج ) و مشهور امامیته (حستینی عتامتی،
بتتی تتتا ،ج540 :2؛ شتتهید اتتانی ، 2 ،ج 0 :3و  3؛ شتتیخ طوستتی ، 133 ،ج، 51 :2
 ،) 29 ، 41امكان اِعمال حو فسخ ،احتیاج به رسیدگی قضتایی و حكتم دادگتاه نتدارد .بتا
این وجود در مقررات تجاری کشتورمان (متواد  2 2و  2 5قتانون تجتارت) نمونتههتایی از
فسخ قضا یی در خصتوص فستخ معتامالت تتاجر ورشكستته وجتود دارد؛ در حتالی کته در

حقوق کشورهای غربی و عربی و فقه اهل سنت ،1مراجعه به دادگاه الزم است.
برابر مادهی  32قانون مدنی فرانسه ،اقامه دعوای فسخ 2پو از انجتام دادن تشتریفاتی
امكانپذیر است (فتحیپور .)50 : 11 ،فسخ قضایی ،5فسخی است که به منظور انجام آن،
ابتدا بایتد حكتم دادگتاه را بته دستت آورد (متواد  035 ، 032 ، 32 ، 19قتانون متدنی
فرانسه)؛ و با فسخ ،قرارداد از ابتدا منحل میگردد (.)Colin et Capitant, 1982: 543
طهو احكام فسخ مذکور در مواد  1 1تا  1 0قانون مدنی آلمان ،در صورت عدم انجتام
تعهد به طور کتی (نه عدم انجام جزیی یا تأخیر در انجام) از سوی متعهد ،متعهدٌله در اعتالم
فسخ ،نیاز به مراجعه به مراجع قضایی ندارد( .نقل از :فتحی پور)53 : 11 ،
فقه عامته (زحیتتی 939 ،م ،ج 123 :0تتا  )155و بته تهتع آن قتوانین کشتورهای عربتی،
عموماص اِعمال حو فسخ در نكاح را (بهویژه در مورد فسخ در اار عیب) منوط بته مراجعته بته
دادگاه کرده و با حكم دادگاه مجاز میدانند (ماده  11قانون احوال شخصیه کویت4؛ ماده

قتانون متدنی فرانسته (نقتل از :کاتوزیتان ، 104 ،ج 13 :؛ ستنهوری 95 ،م ،ج :

مفهوم مخالف بند متاده 12
 ،011ش.)202
بند ماده  50قانون مدنی مصر؛ سنهوری 95 ،م ،ج  ،490 :ش 244و ص ،494ش.241
 1برخی فقهای اهل تسنن ،مانند ابوحنیفه حضور طرف و قاضی را در فسخ الزم میشمرند( .نقل از :حسینی عامتی ،بتی
تا ،ج540 :2؛ امامی ، 10 ،ج )5 :
17

4 Action en Resolution
5 Resolution Judicaire

 4قانون االحوال الشخصیه کویت از انتشارات مجتو الوزراء ،اداره قوانین ،سال . 932

ماده  15قانون احوال شخصیه سوریه مصو سال  951؛ متاده  21قتانون احتوال شخصتیه
عراق؛ مواد  9تا  5قانون احوال شخصیه لهنان) .در مورد فسخ نكاح به استناد عیب عنن
مرد ،تمایل فقهای امامیه بر این است که فسخ باید بته وستیته حتاکم صتورت پتذیرد (شتیخ

رجو به حاکم ،رفع نمیشد .در اصالح سال  ، 101شترط یادشتده حتذف شتد .الهتته زن
میتواند بر مهنای عسر و حرج ،از دادگاه تقاضای طالق کند( .کاتوزیان) 11 : 13 ،
در وکالتنامههایی که حو عزل وکیل به هر نحو ستب و ساقط شده است ،در صتورت
عدم رعایت غهطه موکل و احتمال وقو خیانت از سوی وکیل ،موکل باید از طریو محاکم
قضایی نسهت به عزل وکیل ،اقدام نماید( .محمدی) 15 : 13 ،
مطابو ماده  0 5قانون مدنی مصر و لیهی ،ماده  43قانون مدنی سوریه ،ماده  920قتانون
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ستابو قتانون
طوسی ، 133 ،ج 41 :2؛ امام خمینی ،بی تتا .) 92 :مطتابو بنتد متاده
مدنی ایران ،عنن زمانی به زن حو فسخ میداد که پو از گذشتن مدت یک ستال از تتاریخ



مدنی عراق و مواد  3 1و  3قتانون عقتود و تعهتدات لهنتان ،موکتل متیتوانتد هتر زمتان
بخواهد وکالت را پایان دهد یا آن را مقید کند؛ اگرچه توافقی مخالف با این وجتود داشتته
باشد .در خصوص اارگذاری شرط عدم عزل وکیل در حقتوق فرانسته ،دو دیتدگاه مطترح
است .به موجب دیدگاه نخست ( ،)Dalloz, 1891: 197موکل حو عتزل نتدارد و عتزل او
فاقد اار حقتوقی استت؛ و بتر استاس دیتدگاه دیگتر (Mazeaud, T3, n1420؛ Aubry et
 ، )Rau, t6, p416امكان ادامه وکالت بتا ستتب اعتمتاد موکتل از وکیتل ،نادرستت استت و
موجب ستب آزادی حقوقی دیگران میشود؛ لذا عزل مؤار است اما موکل متزم بته جهتران
خسارت ناشی از پیمانشكنی خواهد بود .از آنجا که ماده  43قانون مدنی آلمان ،وکالتت
بدون عزل را در مواردی پیشبینی کرده است ،لذا شرط عتدم عتزل امكتانپتذیر استت .در
حالی که به موجب ماده  12قتانون تعهتدات ستوئیو ،موکتل حتو دارد هتر وقتت بخواهتد
اختیارات نماینده را محدود و یا نمایندگی را فسخ کند و هرگونه انصراف قهتی از این حتو
از طرف موکل ،باطل است.
باید متذکر شد که اگرچه حذف مهتت یکساله ظاهراص به نفع زن میباشد؛ ولی با توجته بته ایتنکته در صتورت رفتع
عیب در این مدت ،از انحالل نكاح جتوگیری به عمل میآید؛ و نظر به اینکه متوارد فستخ استتننایی و ختالف اصتل
است و نهاید آنها را گسترش داد و به ویژه با عنایت به اینکه مهتت یکساله از تاریخ رجو به حاکم ،در فقه امامیه
قتانون متدنی بته گونتهای کته آمتد ،قابتل ایتراد
پذیرفته شده و در اخهار و روایات هم آمده است ،اصالح ماده
است( .صفایی و امامی ، 131 ،ج ) :
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 -2-1-1حکم اعالمي دادگاه

گاهی به منظور احراز حو ایقا به دادگاه مراجعه میشود و دادگاه با بررستی موضتو ،
حكم به وجود حو ایقا صادر مینماید .گاهی نیز پو از شكلگیری اراده ایقتا از ستوی
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ایقا کننده ،در اینکه اساساص وی این حو را داشته است یا خیر ،میان ایقا کننده و مخاطتب،
اختالف میشود و دادگاه چنانچه حو ایقا را محرز دید ،وقو ایقا را اعالم مینماید.
 -1-2-1-1فسخ

مالحظه شد که دادگاه در حقوق مدنی ایران حو فسخ قرارداد را نتدارد؛ بتا ایتن وجتود
متتیتوانتتد «حتتو فستتخ» و بتكتته «انشتتای فستتخ» را از ستتوی ذوالحتتو احتتراز و اعتتالم نمایتتد.
(کاتوزیان2 : 132 ،؛ زندی2 : 103 ،؛ ایزدیفرد)55 : 132 ،
در حالت نخست (احراز حو فسخ) ،مدعی حو فسخ میتواند با ارسال اظهارنامه (نوین،
 )24 : 132به خوانده ،حو ادعایی خود را مطرح و در صورت اختالف در وجود حو فستخ
در دادگاه ،با بررسی موضو و اعالم دادگاه مهنی بر وجود حو فسخ ،ایقا فستخ را اراده و
انشاء نماید .مطابو بند الف ماده  1آیین نامهقانون دفاتر اسناد رسمی مصتو : 1 0/ / 2
«در صورتی که یكی از متعامتین بخواهد از حو خیار خود استفاده کند ،باید پتو از احتراز
حو مزبور ،فسخ معامته در حاشیهی سند و اهت دفاتر قید (گردد) .»...
در حالت دیگر ،مدعی اِعمال فسخ میتواند به منظور اجهار طرف خود بته اجترای آاتار
فسخ ،به دادگاه مراجعه نماید؛ حكم دادگاه جنهه اعالمی دارد و در صورت احراز حو فسخ
و اعمال آن ،انشای فسخ از سوی دادگاه تأیید میشود( .نشر قضا 11 ، : 134 ،و )1
بر اساس ماده  53قانون مدنی مصر ،طرفین میتوانند توافو نمایند که در صورت نقض
قرارداد ،بدون نیاز به حكم دادگاه فسخ شود .در تفستیر ایتن متاده آمتده استت (ستنهوری،
 95م ،ج  311 :تا  )315که توافتو طترفین متیتوانتد سته چهتره مختتتف داشتته باشتد؛ و
چنانچه در خصوص تحقو فسخ ،اختالف باشد ،حكم دادگاه کاشف از فسخ است و انشای
فسخ محسو نمیگتردد .در حقتوق فرانسته ،استتنناهای قتانونی مختتفتی نستهت بته شترط
مراجعه به دادگاه وجود دارد (مانند ماده  450قتانون متدنی)؛ امتا قتانون متدنی ایتن امتر را
پذیرفته است که در شرایط معمول ،طرفین بتوانند بر شرط صریحی که فسخ بته دلیتل عتدم
اجرا را پیشبینی میکند توافو نمایند .این شروط در عمل بسیار گسترده هستند و اصوالص بتر
اساس قیود خود اار خواهند داشت .تنها محدودیت ،آن است که زیاندیده باید در تصتمیم
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خود برای فسخ ،شرایط حسن نیت را رعایت کند)Malaurie et Aynès, 433-5( .

 -2-2-1-1فسخ نکاح

در فسخ نكاح ،رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حو فسخ استت و وظیفتهای در



با اصالح بین زوجین و ارجا به داوری ندارد؛ و تصمیم او در هر حال به صتورت حكتم

تحقو موارد فسخ ،اقامه دعوا ضروری است؛ و مدعی فسخ ،باید در دادگاه اقامه دعتوا کنتد
و حو خود را در این با به استناد وجود یكی از موجهات فسخ ااهتات نمایتد .ایتن حكتم،
جنهه اعالمی دارد و فقط نشان میدهد که فسخ مورد نظر درست بتوده یتا خیتر؛ و همچنتین
این که از چه تاریخی واقع شده است (کاتوزیان ، 10 ،ج  04 :و  .) 00به عالوه ،برای
اینکه دارندهی حو فسخ بتواند انحالل نكاح را در دفتتر رستمی و در شناستنامهی ختود بته
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یتتا قتترار صتتادر متتیشتتود (کاتوزیتتان ، 10 ،ج  05 :و  04؛ امتتامی ، 10 ،ج .)525 :
همچنین به منظور احراز انحالل نكاح در صورت اختالف زن و مرد نسهت به فسخ نكتاح یتا

اهت برساند ،ارائه حكم دادگاه مهنی بر اعالم فسخ نكاح ضروری استت( .صتفایی و امتامی،
) 3 : 131
 -3-2-1-1اخذ به شفعه

مطابو ماده  921قانون مدنی مصر ،از شرایط اخذ به شفعه ،اقامه دعوای شفیع نزد دادگاه
است.
 -4-2-1-1اِعراض

به موجب «آیین نامته اجرایتی مصتو مجمتع تشتخیص مصتتحت نظتام دربتاره مشتكل
اراضی بایر» مصو  14 / /و مواد و قانون نحتوه اجترای اصتل  29قتانون اساستی
جمهوری اسالمی مصو  ، 141/5/ 0احراز در دادگاه ،شرط تحقو ااتر اعتراو و ستتب
متكیت دانسته شده است( .رضایی راد 15 : 191 ،و  14؛ و )15 : 19
 -2-1مجوز دولت
 -1-2-1احياي موات

اولین و مهمترین حكم اراضی موات ،قاعده «من احیی ارضاص میتةص فهی له» (محقو دامتاد،
 214ق ،ج  2 :؛ مصطفوی ) 02 :است؛ به شرط آنکه به اذن امام ( ) باشد .درباره ایتن
قاعده ،بین عتمای اسالم و در مورد اذن امام ،بین فقهتای شتیعه (شتهید اتانی 2 ،ق ،ج ،
کتا احیاء الموات) اختالفی وجود ندارد (صدر) 14 : 139 ،؛ همچنان که به موجب ماده
 1قانون زمین شهری نیز « ...زمینهای مواتی که عتیرغم مقررات قانون لغو مالكیت اراضی
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موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ  153/2/5بته بعتد احیتا شتده باشتد ،همچنتان در
اختیار دولت میباشد»؛ لذا احیای موات بدون مجوز دولت ،موجب مالكیت نیست.
ماده  0قانون مجته و ماده  302قانون متدنی مصتر ،بتا متابعتت از نظتر فقهتای عامته،
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شرط احیا و تمتک را اذن و اجازه دولت قرار داده است و متاده  34قتانون متدنی عتراق،
اخذ اجازه دولت را در احیای زمین به منظور زراعت ،مفروو میداند.
 -2-2-1حيازت مباحات

مطابو ماده  20قانون مدنی « هترکو متال مهتاحی را بتا رعایتت قتوانین مربوطته بته آن
حیازت کند ،مالک آن میشود ».به عنوان نمونه ،به موجب ماده قانون توزیع عادالنته آ
(  ،) 14بهرهبرداری از آ رودخانهها با اذن دولت (وزارت نیرو) امكانپذیر است.
 -2تشريفات حين ايقاع

تشریفات حین ایقا عمدتاص یا مربوط به استفاده از شتكل خاصتی از ابتراز اراده (وستایل
اراده ظاهری) و یا مربوط بته لتزوم اعتالم اراده بته مخاطتب آن (اِخهتار اراده) و وستیته ایتن
اخهار ،میباشد.
 -1-2تشريفات مربوط به وسايل اراده ظاهري
 -1-1-2لفظ خاص

 - - - -2طالق
از جمته تشریفات طالق به عنتوان یتک ایقتا تشتریفاتی ،ابتراز ارادهی ایقتا کننتده در
قالب تتف صیغه خاص «طالو» است (ماده  12قانون مدنی؛ شهید اانی ، 2 ،ج 4 :3؛
نجفی 212 ،ق ،ج 1 :1؛ امتامی ، 10 ،ج5 :5؛ محقتو دامتاد .)131 : 134 ،در خصتوص
طالق ختع ،مشهور بر این عقیدهاند که براى تحقو ختع در هر حتال ،بتهکتارگیری الفتاظ و
صیغههاى خاص الزم است؛ با این وجود در اینکته چته الفتاظ و صتیغههتای بایتد بته کتار
گرفته شود در میان مشهور وحدتنظر وجود ندارد؛ برخ  ،الفاظ دالّ بر معنتاى ختتع ماننتد
«ختعتک عت کذا» یا «انت مختتعه» را کاف میدانند (شهید اانی ، 2 ،ج144 :9؛ نجفتی،
 ، 212ج 1 :11تا  .)9مطابو نظر دیگر ،عالوه بر الفاظ مخصوص ختع ،اجراى صیغه طتالق
نیز الزم است (شیخ طوسی ، 133 ،ج .)122 :2بعض دیگر ،هر لفظ را که گویای معنتاى
طالق یا ختع باشد ،مجاز دانستهانتد (امتام خمینتی ،بتیتتا ،ج 129 :؛ شتهید اتانی 2 1 ،ق:
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 .)359-3 3فقهاى عامه نیز وقو ختع را با هر لفظ که این منظتور را برستاند پذیرفتتهانتد؛

مشروط بر آنکه در الفاظ و صیغههاى غیر صریح ،ایجاد این عمل حقوق قصد شده باشتد.
(الجزیرى 111 ،م ،ج) 59 :2



 -2-1-1-2لعان

 -2-1-2نوشته
 -1-2-1-2وصيت عهدي

وصیت عهدی مطابو مواد  04تتا  3قتانون امتور حستهی مصتو دوم تیرمتاه ، 1 9
یكی از مصادیو عمل حقوقی تشریفاتی است؛ چون در هر سه شكل رستمی ،خودنوشتت و
سرّی ،الزم است به صورت کتهی باشد؛ به عتالوه باستواد بتودن ،بتا ختط ختود نوشتتن (در
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در تحقو ایقا «لعان» نیز الفاظ و تشریفات خاص شرط شده است .آیتات  4تتا  9ستوره
مهارکه نور تشریفات و صیغه لعان را بیان میدارد.

وصیت خودنوشت) و نیز ،تنظیم ،اهت و امضا در دفتتر استناد رستمی بته منظتور الزماالجترا
بودن آن بدون مراجعه به دادگاه ،از تشریفات دیگر وصیت میباشتند( .بترزی 21 : 135 ،و
22؛ صادقی .) 5 : 13 ،وصایت در حقوق انگتیو یک ایقا کامالص تشتریفاتی بته شتمار
میرود( .نقل از :گنجه : 139 ،چكیده)
 -2-2-1-2فسخ

بر اساس ماده  19قانون تجارت ،وراه و قائممقام شریک شرکت تضامنی ،بایتد ظترف
یکماه از تاریخ فوت ،رضایت یا عدم رضایت خود (فسخ) را کتهاص اعالم نماید.
مطابو ماده  4کنوانسیون بیع بینالمتتی کاال الزم نیست که اخطار «خاتمه قترارداد» در
شكل خاصی تنظیم شتده باشتد؛ بتا ایتن وجتود ،بته نظتر برختی صتاحبنظتران ،در شترایط
مقتضی ،ارسال اخطار به صورت اظهاری معمولی و به روش غیر کتهی ،مالزمتهای بتا حستن
نیت ندارد .به ویژه در موضوعات مهمی همچون خاتمه قرارداد ،اخطار بته صتورت نوشتته،
مقتضی خواهد بود ( .)Chengwei, 2003: 175تمایل دادگاههتا نیتز معطتوف بته پتذیرش
ارسال اخطار مهنی بر خاتمه دادن به قرارداد به صورت کتهی است.

1 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980.
2 Landgericht Kassel court, Number: 8 O 2391/93, Date: 22.06.1995, Germany, available at:
http://www.unilex.info/case.cfm?id=143
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 -3-2-1-2عزل وكيل در وصول وجه سند تجاري

عزل وکیل با خط زدن عهارت وکالت در وصول یا لغو آن به شرط قیتد در ظهتر بترات
اابت میشود( .حسینی تهرانی) 14 : 142 ،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

از سوی دیگر ،عزل وکیل باید به اطال گیرندهی برات برسد ،یا اینکته ظهرنویستی بته
عنوان وکالت در وصول باطل شود؛ در غیر این صورت چنانچه براتگیر مهتت بترات را در
مقابل اخذ برات به دارنده براتی که برات با ظهرنویسی به عنوان وکالت به او واگتذار شتده
است ،پرداخت نماید ،بریء الذمه خواهد بود( .ستوده تهرانی ، 135 ،ج)42 :1
 -4-2-1-2اعراض از مالکيت حق اختراع ،طرح صنعتي و عالمت ثبتشده

مطابو مواد  22 ، 13 ،93 ،90 ،91 ،54 ،55 ،20و  25آیتیننامته اجرایتی قتانون اهتت
اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصو  ، 130ماده  4 1-14آییننامته قتانون
مالكیت صنعتی فرانسه ،مواد  03و  94قانون مالكیتت صتنعتی ایتالیتا ،و نیتز مقتررات ارائته
شده از سوی مؤسسته حتو اختترا و عالمتت تجتاری آمریكتا  ،اعتراو از مالكیتت حتو
اخترا  ،طرح صنعتی و عالمت ِاهتشده ،صرفا به صورت کتهی امكانپذیر است.
 -3-1-2عمل خاص (ايقاعات عيني)

گاهی ایقا کننده الزم است اراده خود مهنی بر ایقا را با انجام فعل و عمل خاص ابتراز
نماید .در ایقاعات عینی (حاتمی و ذاکری ، 132 ،پاورقی ص )52عالوه بتر عنصتر معنتوی
قصد ایقا  ،عنصر مادیِ تصرف و قهض مادی 1نسهت به عین مورد ایقا  2نیز الزم است.

 -1-3-1-2تقاص

در تقاص ،صرف قصد تمتک مال مدیون ،کافی نیستت و مقاصته بتدون اختذ و تستتط
مقاص بر مال متورد تقتاص ،تحقتو نمتییابتد (طهاطهتایی یتزدی 2 1 ،ق ،ج 0 3 :4و ج:1

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Ninth Edition, Revision 07.2015, Last
Revised November 2015, chapter0700, section711, 37 CFR 1.138: Express Abandonment
)United States Patent and Trademark Office (USPTO
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 1در اعراو ،رها کردن فیزیكی مال است« .قهض» ،با «تصرف» به معنی خاص ،متفاوت استت« .تصترف» در اصتطالح
حقوقی ،به اعمالی گفته می شود که نسهت به مالی که در اختیار شخص قرار دارد ،صورت متیگیترد و اعتم استت از
تصرفات مادی و تصترفات حقتوقی (گرجتی ، 149 ،ج ) 1 :؛ بته عتالوه قتهض ،استتیالی عرفتی بتر متال استت و
ضرورت ندارد که در همه جا مال به تصرف مادی در آید تا قهض حاصل شود( .نوروزی) 11 : 132 ،
 2در اخذ به شفعه ،عنصر مادی «پرداخت امن» در حقیقت مال مورد شفعه نیست؛ بتكه عوو آن است.

 5؛ امام خمینی ،بی تا ،ج  ،213 :مسأله  0؛ حتاتمی و ذاکتری)52 : 132 ،؛ از ایتن رو،
تقاص یک ایقا عینی و تشریفاتی محسو میشود.



 -2-3-1-2احياي موات

کردن محسو استت از قهیتل زراعتت ،درختتکتاری ،بنتا ستاختن و غیتره ،قابتل استتفاده
نمایند».
 -3-3-1-2حيازت مباحات

حیازت مهاحات نیز با اخذ مال بدون مالک – منل مهاحتات اولیته -یتا متالی کته مالتک

دارد ولی از آن رفع ید کرده و تمتک آن را برای دیگران مهاح کرده باشد ،موجب تمتتک
میشود (نجفی 212 ،ق ،ج5 : 9؛ بروجردی عهده .) 4 : 1 1 ،همچنین مطابو بند یک
ماده  953قانون مدنی آلمان فدرال» :هرکو مال منقولِ متورد اعتراو را بتا قصتد مالكیتت

ژپوهش تطبیقی تشریفات اراده رد ایقاع رد حقوق اسالم و رغب

ماده  2قانون مدنی در بیان عنصر مادی احیای اراضی متوات بیتان متیدارد« :متراد از
احیای زمین آن است که اراضی موات و مهاحته را بته وستیته عمتیتاتی کته در عترف ،آبتاد

متصرف شود ،مالک آن محسو میشود».
 -4-3-1-2اعراض

برای تحقو اعراو نیز عالوه بر عنصر معنوی قصد اعراو ،رهاکردن عمتیِ مال بدون
رجو به آن نیز به عنوان عنصر مادی 1الزم است (ماده  129قتانون متدنی عمتومی اتتریش،
مواد  959 ،354و بند ماده  953قانون مدنی آلمان فدرال ،ماده  30قانون مدنی مصر)
 -5-3-1-2اخذ به شفعه

مطابو ماده  313قانون مدنی ،شفیع به منظور تمتک حصه مهیعه ،میبایست امنتی را کته
مشتری داده است ،به او پرداخت نماید .در حقوق فرانسه نیتز تمتتک از طریتو اِعمتال حتو

شفعه در هر سه صورت شفعه در مورد دعوا( 2ماده  499قانون مدنی فرانسه) ،شفعه مربوط
به ارث( 5ماده  )32و شفعه اشاعه( 4ماده  ،) 213به ترتیب بتا تأدیته قیمتت واقعتی مختارج
قانونی و خسارت وارده به خریدار ،با مسترد کتردنِ وجته پرداختتیِ منتقتلالیته بته وی ،و بتا

در حقوق بینالمتل نیز تقاص زیر عنوان «اقدام تالفیجویانه بترای خودیتاری» در قالتب مسدودستازی دارایتی طترف
دیگر و نیز تصرف هر مالی که به دولت متختف تعتو دارد ،دیده میشود( .فنگالن ، 109 ،ج )419 :

2 Internal will
3 External will
)4 Retrait Lititegieu, )Riper et Boulanger, 1956/1957, no.1614
5 Retrait Successoral
6 Retrait d`indivision
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پرداخت قیمت سهم مشا زوج در مال غیر منقول از سوی زوجه ،امكانپذیر است (محقتو
داماد .)31 : 142 ،اما مطابو حقوق مصر ،با وجود لزوم رد قیمت ،الزم نیست که متال عینتاص
تقدیم شود؛ بتكه اعالم حاضر بودن به تأدیه آن کتافی استت( .معتارف طالقتانی9 : 1 0 ،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

و)11
 -2-2تشريفات مربوط به مخاطب ابراز اراده
 -1-2-2اشهاد در طالق

یكی دیگر از تشریفات ایقا طالق ،لزوم حضتور دو شتاهد مترد عتادل هنگتام اجترای
صیغه طالق میباشد که الزم است آن را بشنوند (ماده 12

قتانون متدنی) .ایتن امتر متورد

اجما فقهای امامیه است ،ولی جمهور عامه با آن مخالف هستند( .سهحانی : 135 ،چكیده)
 -2-2-2تشريفات مربوط به اعالم اراده به مخاطب ايقاع (اخبار اراده)
 -1-2-2-2رسيدن خبر عزل به وكيل

به موجب ماده  431قانون مدنی «تمام اموری که وکیل تا قهل از رسیدن خهر عتزل بته او
در حدود وکالت خود بنماید نسهت به موکل نافذ است ».برخی نویستندگان حقتوقی ،لتزوم
اِخهار اراده (اعالم اراده به مخاطب) در عزل وکیل را به عنوان تشریفاتی تتقی نمودهانتد کته
باید به اعالم اراده موکل مهنی بر عزل ،افزوده گردد( .ایزانتو ،میرشكاری)01 : 133 ،
 -2-2-2-2اطالع موكل از استعفاي وكيل

آنگونه که ماده  19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمتومی و انقتال در امتور متدنی
بیان میدارد ...« :وکیتی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا ،مكتف استت آن را
به اطال موکل خود برساند و پو از آن ،موضو استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط
دادگاه به موکل ابالغ میشود ،رفع نقص به عهده موکل است ».همچنتین بته موجتب بنتد 5
ماده  31آییننامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستتری ،در صتورتی کته وکیتل
استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطال ندهد یا وقتتی اطتال دهتد کته موکتل
مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشتته باشتد ،بته مجتازات انتظتامی
درجه  2محكوم خواهد شد .ماده  43الیحه جتامع وکالتت دادگستتری مصتو مترداد متاه
 19دولت نیز مقرر میکند« :وکیل  ...در صورت استعفا موظف است مراتب را به موکتل
و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح میباشد اطال دهد.»... .
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 -3-2-2-2اطالع حقالعملکار از رجوع آمر

بر اساس ماده  104قانون تجارت «اگر آمر از امر خود رجو کرده و حوالعمتكتار قهتل



از ارسال خهر انجام معامته ،از این رجو مستحضر گردد ،دیگر نمیتواند شخصاص خریدار یتا
 -4-2-2-2اظهارنامه رسمي و پست سفارشي در فسخ

گاهی ایقا کننده الزم است ایقا خود را به وسیته خاصی به مخاطتب اخهتار نمایتد .بته
موجب ماده  54قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقال در امور مدنی ،هر کو
حو دارد اظهاراتی را که راجع به معامالت و تعهدات خود بتا دیگتری استت و بخواهتد بته
طور رسمی به وی برساند ،ضمن اظهارنامه به طرف ابالغ نماید .اظهارنامه توسط اداره اهتت
اسناد و امالک کشور یا دفاتر دادگاهها ابالغ میشود.
برخی حقوقدانان بهترین روش اعالم اراده بتر «فستخ» را اظهارنامته رستمی و یتا پستت
سفارشی میدانند (صفایی113 : 130 ،؛ نوین .)24 : 132 ،مطابو ماده  1قانون بیمه ،بیمه-

ژپوهش تطبیقی تشریفات اراده رد ایقاع رد حقوق اسالم و رغب

فروشنده واقع شود».

گر باید اراده خود بر فسخ قرارداد بیمه را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قهضته ،بته
بیمهگذار اطال دهد.
 -5-2-2-2تسليم سند عادي طلب به مديون در ابراء

بر اساس مواد 3

و 31

قتانون متدنی فرانسته و متاده  39قتانون تعهتدات ستوئیو،

ممكن است طتهكار به منظور اِخهار اراده خود مهنی بر ابراء دین بدهكار ،سند طتب ختود را
به وی تستیم نماید .تستیم اختیاری سند طتب به مدیون ،اماره قتانونی ابتراء تتقتی متیشتود.
(کاتوزیتتتتتان ، 191 ،ش( 230ص )20؛ و  ، 132ش( 1ص ،)102پتتتتتاورقی ص،134
ش( 14ص ،)130ش( 10ص)191؛ صفایی ، 130 ،پاورقی ص) 51
این در حالی است که در حقوق انگتیو ،ابراء بته صتورت معتوو منعقتد متیگتردد و
ابراء بالعوو معموالص غیر مؤار استت؛ مگتر ایتنکته دائتن بته موجتب ستند  ،از حتو ختود
صرف نظر نماید ،کته در ایتن صتورت ،آن ستند ،لتزوم وجتود عِتوبو را جهتران متیکنتد.
(مسگریان : 102 ،چكیده)

1 Deed
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بعضی از فقها در اینکه اگر سند دین نزد مدیون باشد ،دلیتل برائتت وی استت ،تردیتد
کردهاند؛ لیكن قانون موجهات لهنان در ماده  ،112وجتود ستند اصتتی را در دستت متدیون،
دلیل برائت او میداند؛ مگر خالف آن اابت شود( .جمالی)25 : 125 ،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 -3تشريفات پس از اراده ايقاع

قانون گذاران گاه به منظور ااهات ایقا و اطال مراجع از ایقا انجام شده ،تشتریفاتی را
الزم میدانند.
 -1-3ثبت ايقاع در دفتر اسناد رسمي
 -1-1-3ايقاعات مربوط به احوال شخصيه

طالق ،بذل مدت ،فسخ نكاح ،رجو از طتالق و رجتو بته فدیته ،ایقاعتات مربتوط بته
احوال شخصیه هستند که مطابو مقررات و نظامتات  ،بته منظتور دفتا از حتریم ختانواده و
تحكیم بنیان آن و حف نظتم عمتومی و مصتالح اجتمتاعی (بترزی 21 : 135 ،و  ،)21اهتت
آنها در دفاتر رسمی طالق الزامی است.
مطابو ماده  5قانون مدنی فرانسه ،حكم طالق در دفترچههای سجلّ احوال محتی کته
در آنجا ازدواج انجام یافته است ،اهت میشتود؛ و بتهعتالوه حكتم طتالق ،در حاشتیه ستند
ازدواج و حاشیه شناسنامه اهت میگردد.
 -2-1-3وصيت عهدي

مطابو مواد  04و  00قانون امور حسهی ،وصیت عهدی ممكن است به صورت رسمی
و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم ،اهت و امضا شود؛ که در این صورت اعتهار سند رسمی متی-
یابد و بدون لزوم مراجعه به دادگاه الزماالجرا خواهتد بتود( .صتادقی 5 : 13 ،؛ بترزی،
)22 : 135
الهته مطابو ماده  11آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقال در امتور متدنی ، 109
وصیت ،با گواهی دو مرد نیز ااهات میگردد.
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ماده یک قانون راجع به ازدواج مصتو مترداد متاه  1 1؛ متاده  5قتانون اصتالح قتانون ازدواج مصتو  0خترداد
 1 4؛ ماده  1قانون اهت احوال مصو  4تیر ماه سال  155؛ ماده  3قانون حمایت ختانواده  151؛ متاده  1قتانون
حمایت ختانواده  19؛ متاده  11قتانون اهتت احتوال؛ هتمچنتین ر.ک :.امتامی ، 10 ،ج524 :2؛ بترزی19 : 135 ،؛
طهاطهایی 9 : 122 ،؛ فریدونی. 0 : 139 ،
در روسیه ،زن و شوهر با اهت طالق در دفتر مخصوصی ،از یكدیگر جدا میشوند( .صانعی).31 : 12 ،

 -3-1-3فسخ

به موجب بند الف ماده  1و ماده  24آییننامه قانون دفاتر اسناد رستمی  ، 1 0/ / 2و



نیز بندهای  05و  13مجموعه بخشنامههای تا اول مهر ماه  145سازمان اهت« ،فستخ» بایتد

نوین )20 : 132 ،؛ اما مطابو ماده  49قانون اهت اسناد و امالک  ، 1 1با وجود امكان اهت
فسخ بدون حضور مخاطب ،دفترخانه موظف است به طرف اخطار نمایتد کته حتو ختود را
اخذ و برای باطل نمودن اهت حاضر گتردد .شتورای عتالی اهتت نیتز آرای متعتددی صتادر
کرده است که همگی بته گونتهای داللتت بتر ضترورت رعایتت متاده  49قتانون اهتت دارد
(میرزائی.) 0 : 132 ،

ژپوهش تطبیقی تشریفات اراده رد ایقاع رد حقوق اسالم و رغب

پو از احراز حو فسخ از سوی سردفتر ،حتی بدون حضتور مخاطتب در دفترخانته بته اهتت
برسد (جعفتری لنگترودی ، 103 ،ش( 139ص )11؛ کاتوزیتان ، 132 ،پتاورقی ص51؛

 -4-1-3عزل وكيل

چنانچه وکالتنامه به صورت رسمی تنظیم شده باشد ،عزل وکیل نیز باید به اهت برسد؛

و تتگراف ،نامه سفارشی ،اظهارنامه و مشابه آن ،نظر به اینکه اسناد عتادی بته شتمار متی-
آیند ،تا مقابته با سند رسمی  -وکالت -را ندارنتد و ستردفترِ تنظتیمکننتده ستند وکالتت،
نهایست با دستاویز وصول چنین دستوراتی ،سند وکالت را حاشیهنویسی نماید و متانع انجتام
اعمال وکیل گردد 1.از سوی دیگر ،نظر به پیشبینی تشریفات فسخ معامتته در بنتدهای ،05
 04و  13مجموعتته بخشتتنامههتتای تتتا اول مهتتر متتاه  145ستتازمان اهتتت ،معتتتوم استتت کتته
تشریفات عزل وکیل ،یعنی فسخ عقد وکالت ،منحصراص باید در دفترخانته استناد رستمی و بتا
امضای سند فسخنامه انجام شود( .کانون 01 : 100 ،؛ محمدی) 12 : 13 ،

اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان اهت نیز در پاسخ شتماره  2155متور  32/3/ 3بته پرستش شتماره - 0
 32/3/دفترخانه  295تهران (کد  012مجموعه بخشنامهها) فقط حضور صاحب حو را برای اعمال فسخ الزم دانستته
است( .نقل از :عهادپور) 1 : 139 ،
رسمیت اظهارنامه ،با تعریفی که از سند رسمی در ماده  30قانون مدنی آمده استت ،مهتاین استت .بته نظتر برختی،
منظور قانون گذار از وضع نهاد اظهارنامه ،اطمینان از رستمیت طریتو ابتالغ اظهارنامته استت؛ نته رستمیتبخشتیدن بته
اظهارنامه( .کانون 01 : 100 ،و ) 0
 1رأی دادگتتاه بتتدوی انتظتتامی ستتردفتران و دفتریتتاران تهتتران (کتتانون : 104 ،ص  4و  4؛ کتتانون) 01 : 100 ،؛
دادنامه شماره  ،32/2/ 3 -41شعهه  15دادگاه تجدیدنظر استان تهران (کانون) 94 : 191 ،
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همچنین مطابو ماده  199قانون تجارت« :عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او بته اهتت
رسیده و اعالن شده باید مطابو مقررات وزارت عدلیه به اهت رسیده و اعالن شود؛ در غیر
این صورت در مقابل االنی که از عزل مطتع نهوده وکالت باقی محسو میشود».

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 -5-1-3اخذ به شفعه

از آنجا که مورد «اخذ به شفعه» ،مال غیر منقول است و سند معامالت غیر منقتول طهتو
مواد  24و  20قانون اهت ،در دفتر اسناد رسمی تنظیم میشود؛ شفیع میبایست پو از ااهات
حو در دادگاه ،در دفتر اسناد رسمی حو شتفعه ختود را اعمتال نمایتد (امتامی ، 10 ،ج:1
 .) 9در حقوق مصر نیز مطابو ماده  92قانون مدنی« ،اعالن به کتابت رستمی در محضتر»،
از شرایط اخذ به شفعه محسو میگردد.
 -6-1-3اعراض

با برداشت از متاده قتانون اهتت ،مالكیتت امتوال غیتر منقتول اهتت شتده ،بته صترف
رهاکردن به قصد اعراو ،ستب نمیشتود( .رضتایی راد 1 : 191 ،؛ و  )15 : 19نظتام-
های حقوقی کشورهای غربی نیز غالهاص اعتراو در امتوال غیرمنقتول را بتیااتر دانستتهانتد و
موجب ستب رابطه مالكیت نمیدانند (ر.ک)Encyclopedia International :.؛ کته متورد
پذیرش قانون مصر و اتیوپی نیز قرار گرفتته استت (رضتایی راد .) 2 : 191 ،مطتابو متاده
 151قانون مدنی عمومی اتریش قطع مالكیت بر اموال غیرمنقول و حقتوقی کته رستماص اهتت
شده است ،صرفاص از راه «حذف از سوابو اهتی» یا «اهت بته نتام شتخص دیگتر» ،امكتانپتذیر
میباشد( .محقو داماد 1 : 149 ،تا )1
مطابو ماده  03آییننامه اجرایتی قتانون اهتت اختراعتات ،طترحهتای صتنعتی و عالئتم
تجاری مصو  130اعراو از حو نسهت به اخترا  ،طرح صنعتی و عالمت اهتشتده ،بته
موجب سند رسمی به عمل میآید.
اعراو ا ز رهن و انصراف از آن ،بته موجتب مقتررات پیشتین ،صترف صا بتا حكتم دادگتاه
امكانپذیر بود .اما پو از اصالح مقررات مذکور ،به موجب تهصره  4ماده  12قتانون اهتت
(  ) 15و بند ص ماده آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمیِ الزماالجرا و طترز رستیدگی بته
شتتكایت از عمتیتتات اجرایتی ستتازمان اهتتت استتناد و امتتالک کشتتور  ، 130طتهكتتار رهنتتی
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رأی مور  12 / /3شورای عالی اهت (نقل از :یاوری)5 : 15 ،؛ حكومت ماده  12قانون اهت (مصتو ) 1 1
(نقل از :روشن قنهری)51 : 133 ،؛ قسمت اخیر بخشنامه مور  21/ / 4اداره اهت (نقل از :همان 51 :و )41

میتواند قهل یا پو از صدور اجرائیه و عمتیات اجرایی از مورد رهن اعراو کنتد .در ایتن
آیتیننامته
صورت ،عمتیات اجرایی بر اساس اسناد ذمهای خواهتد بتود .و مطتابو متاده
یادشده ،مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراو کنتد .هرگتاه

صورت با توضیح موضو اعراو ،اجرائیه صادر خواهد شتد .اگتر پتو از صتدور اجرائیته
رهنی اعراو به عمل آید ،باید مراتب کتهاص به اجرا اعالم و رئیو اجرا پو از احراز صحت
انتسا تقاضانامهی مذکور ،موضو را به متعهد ابالغ کرده و برابتر مقتررات استناد ذمتهای
عمل نماید( .ایزانتو 4 : 135 ،؛ روشنقنهری 41 ،51 : 133 ،و )4

ژپوهش تطبیقی تشریفات اراده رد ایقاع رد حقوق اسالم و رغب

اعراو قهل از صدور اجرائیه صورت گیرد ،مرتهن باید در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر
شود و با ذکر توضیح در مالحظات اهتت ستند مراتتب قیتد و بته امضتای او برستد؛ در ایتن



 -2-3اطالع دادگاه
 -1-2-3عزل و استعفاي وكيل دادگستري

موکل الزم است عزل وکیل خود را به دادگتاه اطتال دهتد تتا دادگتاه وی را در امتور
راجع به دادرسی وکیل تتقی نكند (مواد  10و  13قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقال در امور مدنی) .از سوی دیگر ،وکیل دادگستری نیز در صورتی کته استتعفای ختود
را به دادگاه اطال دهد ،آن مرجع را مكتف به اخطار رفع نقص و توقیف دادرسی تا تعیتین
وکیل جدید مینماید( .ماده  19قانون مزبور)
 -2-2-3رد تركه

رد ترکه همانا اعالم خودداری وارث از اداره ترکه و دخالت در تصفیه آن متیباشتد؛ و
در صورتی مؤار است که در مدت یک ماه از تاریخ مرگ متورث (یتا ابتالغ پایتان تحریتر
ترکه به واراان) ،به صورت کتهی یا شفاهی ،آن را به اطتال دادگتاه برستاند (متواد  29تتا
 5قانون امور حسهی)( .قاسم زاده 01 : 133 ،و .) 02
نتيجه

ایقا  ،آن دسته از اعمال حقوقی است که به صرفِ اراده واحد تحقو مییابد .بتا وجتود
این ،اصل بر عدم دخالت در امور و حقوق دیگری میباشد .بتا بررستی تطهیقتی گونتههتای
مختتف ایقا در قوانین ایران ،سایر کشورهای اسالمی (به ویژه قتوانین کشتور مصتر) و نیتز
قوانین غربی (به ویژه قوانین فرانسه و متون انگتیو بته جهتت ستردمداری دو نظتام حقتوقی
رومیژرمن و کامنال) ،مالحظه گردید که قتانونگتذاران در متواردی الزم متیبیننتد اراده
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واحد ایقا کننده را مورد بازرسی قرار دهند؛ بتدین منظتور ،در سته مرحتته پتیش از ایقتا ،
حین اراده ایقا و پو از آن ،حسب مورد ،تشریفاتی را مقرر میدارند.
در پارهای ایقاعات ،پیش از اقدام ایقا کننده به اراده عمل حقوقی ،الزم است حو تمتع

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

و نیز امكان استیفای حو ایقا بررسی شود .ایقا طالق ،در تمتامی انتوا آن ،بته اذن یتا بته
حكم دادگاه شناسایی می شود و قابل اهت استت؛ اگرچته بتدون آن نیتز بته لحتاظ شترعی،
محقو میگردد .امتا در طتالق قضتایی ،رجتو از آن پتو از ااهتات رفتع موانتع رجتو در
دادگاه ،امكانپذیر خواهد بود .فسخ قرارداد نیز در برخی کشتورها ،مستتتزم حكتم دادگتاه
است .همچنین احیای موات و حیازت مهاحات منوط به اخذ مجوز از دولت متیباشتد .گتاه
نیز به منظور احراز حو ایقا – قهل یا حتی پو از تحقو ایقا  -به دادگاه مراجعه میگردد.

به عالوه ،هنگام ایجاد اراده ایقاعی ،ایقا کننده الزم استت برختی مصتادیو ایقتا را بته
شكل خاصی ابراز نماید .برای نمونه ،طالق و لعان ،با صیغه خاص تتف میگردد و وصتیت
عهدی ،فسخ شرکت تضامنی و اعراو از غالتب مالكیتتهتای معنتوی ،بته صتورت کتهتی
امكانپذیر میباشد .گاه نیز الزم است ایقا  ،خطا به شتخص خاصتی ابتراز گتردد .لتزوم
حضور دو شاهد مرد عادل حین اجرای صیغه طالق ،و نیز اخهار به شخص مخاطب مرتهط با
ایقا  ،در عزل و استعفای وکیل و رجو آمر در حوالعمتكاری ،مصادیو قتانونی تشتریفات
اراده ایقاعی به شمار میروند.
همچنین پو از تحقو ایقا و به منظور امكان ااهات و استناد به آن ،ایقا کننتده مكتتف
به اهت ایقا است .ایقا های مربوط به احوال شخصتیه (طتالق ،رجتو  ،فستخ نكتاح و ،)...

وصیت عهدی ،فسخ ،عزل وکیل ،اخذ به شفعه و اعراو از غیرمنقتول ،از ایتن دستت متی-
باشند .به عالوه ،ایقا کننده مكتف است عزل و استعفای وکیل دادگستری و رد ترکه را بته
دادگاه اطال دهد.
منابع
.1
.2
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اختری ،محمدعتی 103 ،ش ،حو شفعه ،مجته کانون ،س ،21دوره جدید ،ش .
اسدی ،لیال 13 ،ش ،آاار حقوقی طالق به درخواست زوج ،ندای صتادق ،س،3
ش. 9

.4

زنان ،ش. 4
تتتتتتتتتت  ، 131 ،طالق حاکم ،ندای صادق ،فصتنامه فقه و حقتوق استالمی ،س،9

.5

ش.14
امامی ،سیدحسن 10 ،ش ،حقوق مدنی ،ج 1،و ،2تهتران ،کتابفروشتی استالمیه،
چ. 1

.6

ایزانتو ،محسن 135 ،ش ،تهتدیل ستند وایقتهای بته ستند ذمتهای ،ماهنامته کتانون،
س ،23د  ،ش.41

.7

ایزانتو ،محسن؛ میرشكاری ،عهاس؛ عزل وکیل ،بیتا ،پژوهشنامه حقتوق استالمی،

.8

معارف اسالمی و حقوق ،س ، 1ش  ،پیاپی.11
ایزدیفرد ،عتیاکهر 132 ،ش ،حو اختیار فسخ معامته ،مجته فقته و مهتانی حقتوق

.9

دانشگاه زابل ،پیششماره.1
برزی ،ودود 135 ،ش ،تشریفات در قراردادها و بینظمی در نظم حقوقی ،کانون،


ژپوهش تطبیقی تشریفات اراده رد ایقاع رد حقوق اسالم و رغب

.3

تتتتتتتتتت  131 ،ش ،نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طالق ،مطالعات راههتردی

س ،23د  ،ش.41
 .11بروجردی عهده ،محمد 1 1 ،ش ،در قهض ،مجموعه حقوقی ،ش. 11
 .11بیگدلی ،سعید 131 ،ش ،تعهدآور بودن اراده یکجانهه نسهت بته ختود ،فصتتنامه
پژوهشی دانشگاه امام صادق عتیه السالم ،ش. 2
 .12الجزیرى ،عهدالرحمن 111 ،ش ،الفقته عتت المتذاهب االربعته ،کتتا النكتاح و
الطالق ،ج ،2ط  ،قاهره ،دارالفجر لتتراث ،بیچا.
 .13جعفریلنگترودی ،محمتدجعفر 103 ،ش ،دوره حقتوق متدنی ،حقتوق تعهتدات،
چ ،1تهران ،گنج دانش.
 .14جعفری هرندی ،محمد ، 19 ،جدایی ختعی بدون صیغه طالق ،پژوهشنامه فقته و
حقوق اسالمی ،ش.9
 .15جمالی ،جمالالدین 125 ،ش ،قوانین فقته استالمی ،انتوا ابتراء ،استقاط ،کتانون،
س ، 1ش .
 .16حاتمی ،عتیاصغر؛ ذاکری ،محمدوحیتد 132 ،ش ،تقتاص متال ،مجتته دانشتكده
عتوم انسانی سمنان ،ش .
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 .17حر عامتی ،بیتا ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ، 5بتیچتا ،بیتروت،
دار احیاء التراث العربی.
 .18حسنی ،عتیرضا 130 ،ش ،نقد و بررسی ماهیت فقهتی و حقتوقی فستخ نكتاح در

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

حقوق ایران ،ماهنامه دادرسی ،سال دوازدهم ،ش .0
 .19حستتینی تهرانتتی ،سیدمرتضتتی 142 ،ش ،ظهرنویستتی ،مقتتررات و انتتوا آن ،حتتو
(مطالعات حقوقی و قضایی) ،ش.2
 .21حسینی عامتی ،ستید جتواد؛ مفتتاح الكرامته ،ج ،2چ  ،بیتروت ،دار احیتاء التتراث
العربی ،بیتا.
 .21حسینی نژاد ،حسینقتی 122 ،ش ،طالق مطتابو قترآن بتا قاضتی استت یتا یكتی از
زوجین ،کانون وکال ،ش.90
 .22حیاتبخش ،عتی 13 ،ش ،ماهیت حقتوقی طتالق ختتع ،نشتریه حقتوقی کتانون
وکالی دادگستری مرکز ،ش.3
 .23خمینی ،روح اهلل ،بیتا ، 141 ،تحریتر الوستیته ،ج  ،چ  ،قتم ،مؤسسته مطهوعتاتی
دارالعتم.
 .24تتتتتتتتتتتتتتت ؛  141ش ،صحیفه نور ،ج ، 1بیچا ،قم ،دارالقرآن الكریم.
 .25دیانی ،عهدالرسول 109 ،ش ،موانع قانونی تحدیدکننده اراده مترد در امتر طتالق،
ماهنامه دادرسی ،س ،2ش .
 .26رضاییراد ،عهدالحسین 191 ،ش ،نگاهی کارکردگرایانه به قاعده فقهی اعتراو،
حقوق اسالمی ،س ،31ش.11
 .27تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  19 ،ش ،تتتأمتی در کتتاربرد قاعتتده فقهتتی اعتتراو ،مطالعتتات
اسالمی ،فقه و اصول ،س ،25ش .9
 .28روشنقنهری ،عطاءاهلل 133 ،ش ،اعراو از رهن ،کانون ،ش. 11
 .29زحیتی ،وههه ، 939 ،الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،0چ ،1دمشو ،انتشارات دارالفكر.
 .31زندی ،محمدرضا 103 ،ش ،انشاء یا احراز فسخ؟! ،مجته قضاوت ،ش.51
 .31سهحانی ،جعفر 135 ،ش ،سه طالق در یک مجتو و شهادت بر طالق ،فقه اهتل-
بیت عتیهم السالم ،سال دوازدهم ،ش.24
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 .32ستوده تهرانی ،حسن 135 ،ش ،حقوق تجارت ،ج ،1چ ،9تهران ،دادگستر.

 .33سعیدی ،عهاس ، 104 ،بحنی درباره ماده واحده قانون اصالح مقررات مربتوط بته
طالق» ،ماهنامه کانون ،ش.2
 .34السنهوری ،عهدالرزاق احمد 95 ،ق ،الوسیط فی شرح القانون المتدنی ،ج  ،بتی-

 .36تتتتتتتتت  ،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،ج ،3چ  ،قم ،مؤسسه المعتارف
االسالمیه،

 2ق 131/ش.

 .37شیخ طوسی ،المهسوط ، 133 ،ج ،2چ  ،تهران ،المكتهته المرتضتویه يحیتاء آاتار
الجعفریه.
 .38صادقی ،محسن 13 ،ش ،نقد و تحتیل ماهیت حقوقی وصیت ،ماهنامته دادرستی،
س ،0ش .2

ژپوهش تطبیقی تشریفات اراده رد ایقاع رد حقوق اسالم و رغب

چا ،نظریه االلتزام بوجه عام ،قاهره.
 .35شهید اانی؛  2 1ق ،الروضه الههیئه فی شرح التمعه الدمشقیه ،بیچا ،قم ،داوری.



 .39صانعی ،پرویز 12 ،ش ،طالق به تراضی طرفین ،حقوق امروز ،ش.0
 .41صدر ،سیدمحمدباقر 139 ،ش ،پژوهشی در فقه اراضی احیای موات ( ) ،ترجمته
عهداهلل امینی ،فقه ،ش.44
 .41صتتفایی ،سیدحستتین 130 ،ش ،دوره مقتتدماتی حقتتوق متتدنی ،ج  ،چ ،4قواعتتد
عمومی قراردادها ،تهران ،میزان.
 .42صفایی ،سیدحسین؛ امامی ،استداهلل 131 ،ش ،حقتوق ختانواده ،ج  ،چ ،3تهتران،
دانشگاه تهران.
 .43طهاطهایی ،محمتدتقی 115 ،ش ،احیتای متوات و استناد مالكیتت» ،کتانون وکتال،
ش .5
 .44تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  122 ،ش ،بررسی یک بخشتنامه :طتالق حكمتی ،بتائن استت یتا
رجعی؟ ،حقوق امروز ،ش. 0
 .45طهاطهایییزدی ،سید محمدکاظم 2 1 ،ق ،العروه الواقی ،ج ،4بیچا ،قم ،مؤسسته
النشر االسالمی.
 .46عهادپور ،لطیف 139 ،ش ،ایدا مورد معامته در فسخ معامته ،کانون ،ش. 1
 .47عظیمی گرکانی ،هادی؛ پوررضا ،آرمان 139 ،ش ،حقوق زوجین پتو از طتالق،
فقه و تاریخ تمدن ،ش. 1
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 .48عالئی رحمانی ،فاطمه 132 ،ش ،طالق قضایی ،مجتته مطالعتات اجتمتاعی روان-
شناختی زنان ،ش.3
 .49فتحیپور ،عتتی 11 ،ش ،فستخ عقتود و آاتار مترتهته بتر آن ،کتانون وکتال ،د ،
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ش.14
 .51فریدونی ،طاهره 139 ،ش ،بررستی داللتی و ستندی احادیته فقهتی بتا طتالق
رجعی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه قم.
 .51فتتنگتتالن ،گرهتتارد 109 ،ش ،درآمتتدی بتتر حقتتوق بتتینالمتتتل عمتتومی ،ترجمتته
حافظیان ،ج  ،بیچا ،تهران ،میزان.
 .52قاسمزاده ،سیدمرتضی 133 ،ش ،ماهیت حقوقی قهتول و رد ترکته ،حقتوق ،د،19
ش .1
 .53کاتوزیان ،ناصر 10 ،ش ،حقوق خانواده ،ج  ،چ ،1تهران ،شرکت انتشار.
 .54تتتتتتتتتتتتتت  ، 104 ،قواعد عمومی قراردادها ،ج  ،بیچا ،تهران ،شترکت ستهامی
انتشار.
 .55تتتتتتتتتتتتتت  ، 13 ،دوره مقتدماتی حقتوق متدنی ،حقتوق ختانواده ،چ ،1تهتران،
میزان.
 .56تتتتتتتتتتتتتت  ، 132 ،حقوق مدنی ،ایقا  ،چ ،1تهران ،میزان.
 .57تتتتتتتتتتتتتت  ، 191 ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،اعمال حقوقی (قرارداد -ایقتا )،
چ ،1تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .58کاظمی ،سیدعزالدین 10 ،ش ،نقدی بر مقاله طالق قضایی و طهیعت حقوقی آن
(نوشته دکتر حسین مهرپور) ،مجته حقوقی دادگستری ،ش.2
 .59کانون ، 104 ،تازه چه خهر؟ رأی تتازهای پیرامتون «وکالتت ،ستال چهتل و یكتم،
دوره دوم ،ش .
 .61تتتتت  ، 100 ،چكیده چند مقاله( ،حسین نجفی« ،بحنی پیرامون ارسال اظهارنامه بته
دفاتر اسناد رسمی در زمینه عزل وکیل») ،س  ،2دوره جدید ،ش.3
 .61تتتتت  ، 191 ،آرای قضایی ،حكم به تحقو عزل وکیل و الزام ستردفتر بته اهتت آن
صادر میشود ،ش .
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 .62کشوری ،عیسی 101 ،ش ،ماهیت طالقهتای بته حكتم دادگتاه ،مجتته قضتایی و
حقوقی دادگستری ،ش .
 .63تتتتتتتتتتتتتتت  101 ،ش ،طالق قضایی و بررسی نحوه اعمال قاعده عسر و حرج در

تهران.
 .65گنجتته ،محمتتد 139 ،ش ،بررستتی تطهیقتتی وصتتیت عهتتدی در حقتتوق ایتتران و
انگتیو؟ ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
 .66محقو داماد ،ستید مصتطفی 142 ،ش ،اختذ بته شتفعه ،حتو (مطالعتات حقتوقی و
قضایی) ،ش.1
 .67تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  149 ،ش ،اعراو از متک ،تحقیقات حقوقی ،ش.3
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طالق ،زن روز.
 .64گرجی ،ابوالقاسم 149 ،ش ،مقاالت حقوقی ،ج  ،چ  ،تهران ،انتشارات دانشتگاه



 .68تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،بیتا ،بررستی فقهتی حقتوق ختانواده نكتاح و انحتالل آن،
چ ، 2تهران ،مرکز نشر عتوم اسالمی.
 .69تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  214 ،ق ،قواعد فقه ،ج  ،چ  ،تهران ،نشر عتوم اسالمی.
 .71محمدی ،سید جتیل ، 13 ،هشدارهای انتظامی ،کانون ،س ،25د .
 .71مسگریان ،عتی 102 ،ش ،ابراء ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.

 .72مصطفوی ،سید محمدکاظم؛ مئه قاعده فقهیه (معنی و مدرکاص و مورداص) ،بیتتا ،بتی-
چا ،قم ،مؤسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین.
 .73معارف طالقانی ،ابراهیم 1 0 ،ش ،شفعه در قانون مدنی مصر (فر پنجم :در جایز
نهودن تقسیم متک مورد شفعه) ،مجموعه حقوقی ،ش.42
 .74متکزاده ،فهیمه 134 ،ش ،بررسی تطهیقتی مستأله طتالق بتا نگتاهی بته مقتررات
جدید ،فقه و مهانی حقوق ،ش.3
 .75مهرپتتور ،حستتین 10 ،ش ،طتتالق قضتتایی و طهیعتتت حقتتوقی آن ،مجتتته حقتتوقی
دادگستری ،ش.1
 .76تتتتتتتتتتتتتتت  103 ،ش ،وضعیت متفاوت زن و مرد نسهت به فسخ نكاح و دیتدگاه
امام خمینی در این بار» ،نامه مفید ،ش. 1
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