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چکیده
حکم معامالت فضولی یکی از مهم ترین موارد اختالف میان حقوق ایران و حقوق کشورهای
انگلیس فرانسه و آلمان است .در این مقاله به اعتبار وضعیت تعارض منافع خریدار با حسننیت و
مالک ،رویکرد اصلی تبیین نقش حسننیت در تملک اموال است .در سایه تحلیل تطبیقی نقش
سازنده حسننیت در معامالت و رویکرد نظامهای حقوقی مختلف ،معیارهای اساسی انتخاب
قاعده مطلوب نمایان می گردد .فاکتور اساسی در حل تعارض میان منافع مالک و شخص اصیل و
چگونگی شناسایی قاعده مطلوب در حمایت از خریدار با حسننیت ،با تکیه بر مبانی در نظامهای
حقوقی متفاوت است .از یک سو ویژگی مشترک حقوق انگلیس ،فرانسه و آلمان پیشبینی انتقال
مالکیت به موجب برخی از مصادیق معامالت فضولی مبتنی بر حسننیت است و از سوی دیگر
اختالف در قوانین و دکترین موجود در فضای حقوقی کشورها و همچنین رویه قضایی متشتت،
موضوع مورد مطالعه را در بحثهای تطبیقی پیچیده میسازد .پس از بررسی و تحلیل خاستگاه
اصلی درخصوص وضع قوانین مرتبط با معامالت مبتنی بر حسننیت برای اروپا ،از دریچه
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حقوق اقتصادی (به عبارت بهتر تحلیلهای اقتصادی-حقوقی منطبق بر ضرورتهای تجاری)
فاکتورهای اساسی در شناسایی قاعده مطلوب ،احکام معامالت واقع شده و ضرورت اتخاذ چنین
دیدگاههایی مستدالً تشریع میگردد.
واژگان کلیدی :خریدار با حسننیت ،تملک اموال ،مالک اصلی ،نمایندگی ظاهری ،بازار آشکار

 .1مقدمه
حکم معامله فضولی در حقوق ایران صرفنظر از اینکه فضول به حساب خود معامله کند
یا برای مالک و صرفنظر از اینکه خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطالع داشته باشد یا
خیر ،همواره عدم نفوذ است (عباسی،1930،ص )33؛ اما حکم این معامالت در سایر نظام-
های حقوقی براساس مبانی توجیهکننده موجود در نظام حقوقی این کشورها گاه بطالن
نسبی است و گاه صحت (.)Schwartz, 2011, p.246-261;:Fred,1979, p.102-127

درخصوص مبانی نیز در کالم حقوقدانان به تسهیل امر تجارت ،احترام به حسننیت
خریدار و اعتبار تصرف بهعنوان مالکیت اشاره شده است (عمانی،1931،ص.)01-93
نظامهای حقوقی درباره لزوم مالحظه حسننیت اتفاقنظر ندارند (صادقی مقدم و
همکاران،1932،ص  )21و علیرغم سابقه دیرینه در فرهنگ و تمدن بشری بهعنوان قاعده
حقوقی ،اجماع بینالمللی درباره آن وجود ندارد (سیمایی صراف ،1939،ص .)11عنصر
اساسی و مهم در این خصوص توجه به این مهم است که قاعده مطلوب در این وضعیت،
رهیافتی را در بر میگیرد که بیشترین ارزشدهی را به «حق مالکیت» در پی داشته باشد
( .)Stoyanov, 2015, p.2در این مقاله ،احکام اولیه و ثانویه در معامالت فضولی و
رویکردهای حمایتی موجود در نظام حقوقی انگلیس فرانسه و آلمان بررسی و تطبیق
میشوند و درخصوص قاعده مطلوب منطبق بر ضرورتهای تجاری حاکم بر جوامع
تحلیل حقوقی ارائه خواهد شد.

 .2انگلیس
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 .1-2قاعده «هیچ کس نمیتواند اموال دیگری را بفروشد»

1

در کامنال اصل کلی ،ممنوعیت انتقال اموال دیگران است که در قالب قاعده «هیچ کس
نمیتواند بیشتر از آنچه مالک است ،به دیگران انتقال دهد» ،پیشبینی شده است
( )Frisby&Michael, 2009, p.154و شخصی که نسبت به اموال دارای حقی نیست نمی-
تواند همانند یک مالک رفتار کرده ،به مالک خسارت وارد کند ( .)Bridge, 2002, p.97در
نتیجه ،در جدال بین مالک و شخص ثالث ،مالک در وضعیت محکمتری قرار دارد و از
حمایت بهتری نیز برخوردار خواهد شد ( .)Marsh, 1993, p.119در بند  1از ماده  21از
قانون بیع انگلستان  1393پیشبینی شده است« :اگر کاالیی توسط شخصی که صاحب
آن نیست فروخته شود یا اینکه تحت اختیار یا رضایت مالک فروخته نشود ،خریدار
نسبت به فروشنده (معامل فضولی) درخصوص کاالها حق مالکیت بهتری ندارد ،مگر
اینکه صاحب کاال با رفتار خود از انکار اختیار فروشنده برای فروختن کاال خودداری
کند» و به عبارتی دیگر مالک به طور ضمنی اقدامات فروشنده را تأیید کند .تفاوت اساسی
رویکرد کامنال در مقایسه با سیستمهای حقوق نوشته ،عدم شناسایی استثنائات عام در
جهت حمایت از خریدار با حسننیت در راستای نهادینه شدن رویکرد حمایت از اصل
استحکام معامالت است .در حالی که در حقوق کشورهای اخیر این استثنائات توسعه
بیشتری دارد ( .)Swartz, 1962, p.405;Kama, 2012, p.25البته رگههایی از این
استثنائات را میتوان در بیانات لرد دنینگ یافت« :در تحول حقوق ما میتوان از دو قاعده
پیروی کرد .قاعده اول برای حمایت از مالکیت اموال و دارای ی است .هیچ کس غیر از مالک
حق معامله نسبت به اموال را ندارد .قاعده دوم برای حمایت از معامالت تجاری است.
کسی که حسننیت دارد و بر این مبنا اقدام به خرید و پرداخت ثمن میکند ،باید کاال را
تملک کند .قاعده اول به مدت طوالنی حاکمیت کامل داشته؛ اما توسط کامن ال و قانون
موضوعه دچار تعدیل شده تا بتواند نیازهای زمان خود برطرف کند» ( Salomon, 2009,
 .)p.2استثنای عام برای قاعده کلی ممنوعیت در کامنال وجود ندارد ( Weinberg, 1980,
1. nemo dat quod non habet
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 )p.96و در تصاویری که محاکم حقوق انگلیس در پروندههای مطروح ارائه میدهند،
تناقض و چند رویکردی آشکار است .عدهای از حقوقدانان معتقدند در حمایت از تحصیل
با حسننیت اموال در حقوق انگلیس خأل و فقدان 1وجود دارد ()Bridge, 2002, p. 97؛ اما
در عین حال در یک روش کلی و غیرسیستماتیک این حمایت دیده میشود و میتوان این
پراکندگی را تا حدودی بهعنوان یکی از مؤلفههای کامنال و به طور ویژه حقوق انگلیس
تحلیل کرد ( .)Medina, 2003, p.346در مواردی که کامنال و قانون موضوعه از خریدار
با حسننیت حمایت نمیکند ،مالک ممکن است متقاضی استرداد کاال یا اخذ خسارت به
دلیل مداخله ناشی از اشتباه یا معامله فضولی شود و در مواردی در جهت اخذ اجرت-
المثل و نمآت کاال اقدم کند (.)Benjamin’s, 2002, p.7-002

 .2-2استثنائات در کامنال
در قانون فروش کاال  1393چندین استثنا که ریشه در عرفهای قدیمی کامنال دارد،
تدوین گردیده است.
 .1-2-2نمایندگی ظاهری
استثنای اول درخصوص تفویض اختیارات آشکار است .اگر مالک در عمل (با رفتار یا
گفتار) نشان دهد که فروشنده از جانب او اختیاراتی دارد یا به این شخص اجازه داده که
بهعنوان مالک حقیقی ظاهر گردد و با شخص ثالث معامله کند ،بهعنوان نتیجه امر ،از
انکار حق مالکیت شخص ثالث (که به اعتبار این نمایندگی اقدام به معامله کرده) ممنوع
میگردد .استناد به این استثنا مستلزم تحقق چند فاکتور مهم است :الف) وجود اختیار و
حق برای فروشنده باید براساس یک نمایندگی آشکار و بدون ابهام از سوی مالک شکل
بگیرد تا بتواند مجوز اقدام آن شخص (عامل) باشد ویا واژهها و کلمات به نحوی باشند
که بتوان برای چنین شخصی مجوز اقدام را تصور کرد .ب) فروشنده باید کاالها را در
”1. “as a coherent whole, the law leaves (…) a great deal to be desired.
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جریان عادی تجارت فروخته باشد .ج) خریدار در انجام معامله حسننیت داشته و مالک
در زمان انجام معامله عدم اجازه فروش توسط نماینده را به وی ابالغ نکرده باشد
( .)Bridge , 2002, p. 99بار اثبات این نمایندگی ظاهری بر عهده خریدار با حسننیت قرار
دارد (.)Frisby&Jones, 2009, p.120

 .2-2-2قراردادهای با شرط حفظ مالکیت یا با حق فسخ (خیاری)
استثنای دوم تحت عنوان قراردادهای با شرط حفظ حق مالکیت یا مالکیتهای با حق
فسخ مطرح میشود .در این وضعیت خریدار با حسننیت اقدام به معامله با فروشندهای
میکند که مالکیت خود را از طریق قرارداد جایز یا با حق فسخ تحصیل کرده است.
براساس ماده  29از قانون بیع انگلستان 1تا زمانی که از انتقال مال موضوع معاملهای که
شخص «الف» به شخص «ب» فروخته است ممانعت به عمل نیامده باشد« ،ب» میتواند
حق مالکیت را به شخص «ج» بدهد (نایبی آستانه ،1939 ،ص 123؛ عسگری،1933 ،
ص .)20اگر شخص «ج» با حسننیت اقدام به خریداری کرده باشد (به این معنا که
صادقانه و از روی ناآگاهی از شرایط مندرج در قرارداد سابق اقدام به خرید کرده
باشد  )2علیرغم تردید در مالکیت فروشنده ،خریدار مورد حمایت خواهد بود Salomon,

) .)2009, p.6در سال  1311دادگاه استیناف در پروندهای ()Dordevie, 2015, p.201
برای خریدار فرض حسننیت کرد که نتیجتاً بار اثبات ادعای فقدان شرایط مندرج در ماده
 29جهت حمایت از خریدار با حسننیت بر عهده مالک است .البته این رویکرد مصون از
انتقاد نیز نبوده است (.)Posner &Landes, 1996, p.182-183

 .3-2-2قراردادهای منعقد در بازار آشکار یا حراجیها

1. See s. 23 SGA 1979
2. See s. 61 (3) SGA 1979
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استثنای سوم در کامنال حمایت از خریدار با حسننیت اموال در بازار عمومی (حراجی)
است) بند  1ماده  22قانون بیع انگلستان( ((Murray,1960, ; Smith,1997, p.225-249

 .p.24-52با توجه به شرایط خاص این بازار خریدار کاال -مشروط به اقدام با حسننیت
و بدون اطالع یا اعالن نقصی درخصوص مالکیت فروشنده -مورد حمایت قرار میگیرد.
این مقرره در سال  1331نسخ گردید.

1

 .3-2استثنائات خاص قانون موضوعه
چندین استثنا در این خصوص وجود دارد که میتوان تمام این موارد را در قانون
نمایندگان تجاری  1333یافت.
 .1-3-2معامالت نمایندگان تجاری
طبق ماده  21اگر نماینده تجاری با رضایت مالک کاال یا اسناد مربوط به مالکیت را در
اختیار داشته باشد ،هر اقدام حقوقی از قبیل فروش یا رهن یا جابجایی کاال که در طول
دوره عادی نمایندگی تجاری صورت پذیرد  -با نظر به مقررات این قانون -دارای چنان
اعتباری است که گویا رسماً توسط مالک مجوز داده شده است (محمودی،1932،ص.)32

2

دالالنی که در حوزه خرید و فروش کاالها فعالیت دارند ،اقدامات ایشان به گونهای است
که در ذهن مخاطب و طرف قرارداد ،تصور بر مالکیت اموال ایجاد میگردد
( .)Frisby&Jones, 2009, p. 123با وجود این ،اگر شخص نماینده یا دالل در اقدامات
خود فراتر از حدود اختیارات عمل کند ،صرف حسننیت و فقدان اطالع از میزان اختیارات
نماینده تجاری درخصوص واگذاری کاالها برای حمایت از شخص ثالث کفایت نمیکند
(.)Merryman, 2007, p. 71-75

1 .by the Sale of Goods (Amendment) Act 1994.
2. see Factors Act 1889 s. 1 (1) and SGA 1979 s. 26
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 .2-3-2فروش مجدد با استمرار تصرف در مبیع

1

استثنای دوم که با مبحث مربوط به نمایندگی ظاهری در کامنال همپوشانی دارد ،فروش
مجدد کاالهایی است که در مورد آنها علیرغم انعقاد عقد بیع تصرف فروشنده نسبت به
مبیع استمرار دارد .تحت شرایطی انتقال از ا ین مجرا به ثالث با حسننیت واجد اثر
شناخته شده است ( .)Stoyanov, 2015, p.4اگر شخصی علیرغم فروش مبیع ،کماکان به
تصرف در آن ادامه دهد  ،انتقال کاال توسط این شخص یا نماینده تجاری که برای این
شخص اقدام میکند ،تحت عنوان فروش ،تعهد ،یا هر عنوان مشابه به خریداری که کاال را
با حسن نیت و بدون آگاهی از فروش قبلی دریافت کند ،به مثابه وضعیتی که فروشنده
اذن فروش از جانب مالک دارد ،واجد اثر می باشد .این مقرره در عمل تقریباً یکسان با
قانون بیع انگلستان است؛ با این تفاوت که ماده  20قانون بیع انگلستان در حالتی مصداق
مییابد که فروشنده پس از فروش علیرغم اینکه کاال را دیگر در اختیار ندارد ،صرفاً از
روی اسناد اقدام به فروش مجدد آن میکند ) .)Salomon , 2009, p.8فاکتور اساسی در
قابلیت استناد به این استثنا ،استمرار تصرف واقعی است؛ به گونهای که هر شخص با
حسننیتی را به این سمت و سو هدایت کند که متصرف ،مالکیت نسبت به کاال دارد .هدف
از تنظیم این مقرره حمایت از خریداری است که بیاطالع از وضعیت معامله قبلی ،با
اعتماد به ظاهر تصرف فروشنده نسبت به کاال (یا اسناد کاالها) اقدام به معامله کرده
است (.) Roy, 2017, p.11-15

 .3-3-2فروش به صرف تصرف بر مبیع بدون مالکیت قطعی

2

استثنای سوم وضعیتی را در بر میگیرد که مالک همچنان دارای حقی در مال فروخته
شده است؛ اما خریدار بدون اشاره به این امر کاال را به شخص ثالثی انتقال میدهد .این
مقرره با تغییرات اندکی در ماده  21از قانون بیع انگلستان 9نیز پذیرفته شده است.
1. resale by seller in possession
2. sale by buyer in possession
3. SGA 1979 S.25
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فروشنده کاالیی را خریداری کرده و متصرف کاال یا اسناد مربوط به مالکیت کاال است.
انتقال کاال توسط این شخص (یا نماینده تجاری که برای این شخص اقدام میکند) تحت
عنوان فروش ،تعهد یا قالب قراردادی دیگر به شخص ثالث که با حسننیت و بدون آگاهی
از حق فروشنده قبلی اقدام به خرید میکند .این وضعیت به مثابه وضعیتی که فروشنده
اذن فروش از جانب مالک داشت ،واجد اثر خواهد بود .1مصداق بارز این ماده معامالت
مشروط و معلق است .علیرغم اینکه انتقال مالکیت به تاریخ دیگری موکول میگردد ویا
حتی معلق به شرطی میگردد که هنوز این شرط محقق نگردیده است ،خریدار اقدام به
انتقال کاالها به شخص ثالث میکند .در این وضعیت از شخص ثالث بهعنوان خریدار با
حسننیت در مقابل ادعاهای فروشندهی اول حمایت میگردد ).)Salomons, 2009, p.9

تمام استثنائات وارد به قاعده اصلی ( )dat nemoمستلزم این است که فروشنده (معامل
فضولی) کاالها را با موافقت مالک در تصرف داشته باشد .مادام که مالک درخصوص
تصرف فروشنده رضایت نداشته باشد ،اصوالً تمام معامالت ثانویه بر روی کاال قابل
ابطال است (.)Bridge, 2002, p. 113

 . 3حقوق فرانسه
 .1-3حمایت عام از دارنده با حسننیت (متصرف)
در فرانسه مالکیت اموال و دارایی به وسیله ارث ،قائممقامی ،هبه 2و در اثر تعهدات منتقل
میگردد  9و اصل غیرقابل انتقال بودن مال غیر بهعنوان اصلی عام مورد پذیرش واقع
شده است 0.تردیدی وجود ندارد که سیستم انتقال مالکیت در فرانسه همانند حقوق
انگلیس مبتنی بر رضایت طرفین است و هر دو کشور سیستم انتقال سببی را برگزیدهاند
که انتقال مالکیت اصوالً نیازمند یک سبب معتبر منشأ جهت اعتباربخشی به انتقال است
1. see Factors Act 1889 s. 9
2. French Civil Code, art 711
3. French Civil Code, art 712
4. French Civil Code art. 1599
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(بهعنوان نمونه قرارداد فروش) ( .)Frisby&Jones, 2009, p. 75-121تفاوت اساسی
رویکرد حقوق فرانسه و انگلیس در میزان حمایت از خریدار با حسننیت نمایان میگردد.
کامنال برای قاعده  nemo datاستثنای عامی متصور نیست؛ اما میتوان به استثناهای
خاص اشاره کرد که عموماً مربوط به موقعیتهایی است که معامله فضولی از جانب
شخصی است که با رضایت مالک کاال را تحت تصرف خود دارد .در فرانسه برای حمایت
از خریدار با حسننیت در قرن  13در رویه قضایی پاریس با هدف توسعه تجارت
قواعدی عام شناسایی و در اصالحات سال  2223در ماده  2291قانون مدنی 1تدوین شد
که به مفاد آن اشاره میگردد ) )1 :)Salomons, 2009, p.9درخصوص اموال منقول
تصرف به منزله مالکیت است؛  )2شخصی که کاالیی را گم کرده یا از او سرقت شده
است می تواند علیه سارق یا طرفی که کاال را در اختیار دارد ظرف  9سال از تاریخ
مذکور اقدام به طرح شکایت کند و میتواند در راستای جبران خسارت ،اموال را از آن
شخصی که به سرقت برده است ،بگیرد.
قاعده مندرج در بند اول این ماده 2دو کاربرد عام دارد :در گام اول این ماده امارهای
قانونی جهت اثبات مالکیت ارائه میکند (Bergel&Bruschi, 2000, p. 158-161, 235-

 )247به این صورت که متصرف مالک کاال است ،مگر اینکه خالف آن اثبات گردد 9.در
گام دوم این بند از ماده  2291از قانون مدنی قاعدهای ماهوی 0را در بر میگیرد :تصرف
در اموال در مواردی که کاال حتی توسط غیرمالک به شخص متصرف منتقل شده است،
شخص را در مقام مالک اموال قرار میدهد؛ مشروط به اینکه :الف) متصرف در تصرف
اموال دارای حسننیت بوده باشد؛ ب) تصرف واقعی بر روی اموال داشته باشد؛ ج)
تصرف به صورت مادی و با نیت مالکانه باشد .مطابق قواعد عرفی فرانسه اموال منقول
قابل تعقیب و استرداد نیست و تنها طریقی که برای جبران خسارت مالک وجود دارد
1. French Civil Code Art. 2279
2. en fait de meubles, la possession vaut titre
3. fonction probatoire
4. fonction acquisitive
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مراجعه به شخصی است که کاال را به وی امانت داده یا اموال را سرقت کرده است
) .)Malaurie & Aynès, 2005, p. 169-181در این موارد انتقال مالکیت نه نتیجه و اثر
یک تعهد یا قرارداد ،بلکه تنها بر مبنای تصرف است .این نوع تصرف در اموال برای
متصرف عنوان مالکیتی مستقل از منشأ آن ایجاد میکند ( Terré & Simler , 2002,
.)p.318

 .2-3استرداد کاالی مفقودی (یا سرقت شده) و استثنای ماده  2222قانون مدنی
فرانسه
ماده ( 2291بند ) 2از قانون مدنی فرانسه کاالی مسروقه و گم شده را از حمایت ماهوی
مندرج در بند اول به مدت سه سال مستثنا و محروم میکند .با لحاظ این حقیقت که
مفقودی و سرقت منجر به سلب مالکیت غیرارادی از جانب مالک میگردد ،طبیعتاً در این
وضعیت در نگاه عرف دلیل کافی برای حمایت از متصرف ثالث علیه مالک سلب تصرف
شده وجود ندارد )(Terré & Simler, 2005, p. 169-181حقوق انگلیس و فرانسه چنان
تفاوتی در این زمینه ندارند .اگرچه مفقودی و سرقت تنها دو نمونه مهم از فقدان مالکیت
غیرارادی است ،اما نگاه حقوق فرانسه در این خصوص احصایی بوده ،برای موارد
مشابه که از مالک غیرارادی سلب تصرف شده ،استثنای کلی بر حمایت از تصرفات با
حسننیت وارد نمیکند ( .)Salomons, 2002 , p.12البته باید در نظر داشت که در حقوق
فرانسه این گونه نیست که از خریدار کاالی مفق ودی یا سرقتی هیچ حمایتی نشود .ماده
 2299برای این شخص حمایتهای قابل توجهی پیشنهاد میکند که اغلب ریشه در قرون
وسطا دارد ( )Beysen, 2001, p.223و به نوعی متأثر از قاعده بازار آشکار (حراج
عمومی) در انگلیس است ( .)Salomons, 2002 , p.12اگر متصرف فعلی کاالی مفقودی یا
مسروقه ،از بازار ،نمایشگاه و فروشگاه های عمومی اقدام به خرید کرده باشد ،مالک تنها
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در صورت بازپرداخت ثمن پرداختی این شخص میتواند کاال را مسترد کند .1کارکرد این
اصل و مبنای آن این است که از خریدار با حسننیتی که تحت شرایط عادی اقدام به
خرید کرده است ،در مقابل عدم دسترسی یا اعسار فروشنده (معامل فضولی) حمایت
گردد .در این موارد که مالک دعوای استرداد اموال را مطرح میکند ،خریدار با چالش
چگونگی بازستانی ثمن پرداختی مواجه نمیگردد و در عوض مالک متقاضی استرداد
اموال مجبور میگردد تا هزینههای پرداختی را پوشش دهد .تا زمانی که مبلغ پرداخت
شده تصفیه نگردد ،این شخص میتواند به تصرف خود در مبیع ادامه دهد ( & Terré

 .)Simler, 2002, p. 327اگر ثمن قرارداد بیع فضولی که از جانب خریدار با حسننیت به
فروشنده بابت مبیع پرداخت شده است ،برابر یا بیشتر از ارزش واقعی اموال باشد ،از
لحاظ دیدگاه اقتصادی ممکن است از طرح دعوا جهت استرداد مبیع اعراض گردد .اگر
ثمن به طور فاحشی پایین تر از ارزش واقعی اموال در عرف منطقه باشد ،مالک میتواند
ادعا کند که خریدار دارای حسننیت نبوده و از حمایتهای مندرج در ماده  2299قانون
مدنی فرانسه برخوردار نخواهد شد ( .)Malaurie&Aynes, 2005, p. 178شرایط و

پیش -

فرض های مندرج در این مواد به نحوی عمل می کند که معموالً استرداد اموال با
بازپرداخت ثمن پرداختی خریدار ثالث ،کمتر رخ میدهد ( & Bergel & Bruschi

 .)Cimamonti, 2000, p. 242البته مفاد ماده  2299بیشتر انعکاسی از شرایط عادی
تجارت در دورانهای نخستین بوده ،ولی با وجود این ،فرانسویها اصل «خرید در بازار
آشکار» را حفظ کرده اند (.)Beysen, 2001, p. 223

 .4حقوق آلمان
در دو زمینه اساسی(حق مالکیت و تملک اموال) حقوق آلمان نسبت به فرانسه و انگلیس
متفاوت است .نظا م حقوقی فرانسه مبنی بر رضایت طرفین و سببی است ،در حالی که
1. Where the present possessor of a thing lost or stolen has bought it at a fair or market, or at a
public sale, or from a merchant selling similar things, the original owner may have it returned to
)…( him only by reimbursing the possessor for the price which it has cost him.
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حقوق آلمان (و به طور ویژه قانون مدنی آلمان) مظهر نظام تشریفاتی است ( Dalhuisen,

 :)2007, p.146-149مالکیت انتقال نمییابد مگر اینکه فروشنده اموال را به قبض خریدار
دهد؛ اما بعد از تسلیم ،نقصهای قانونی مرتبط با موضوع تسلیم (بهعنوان مثال اشتباه)
تأثیری در استمرار مالکیت خریدار ندارد .معامالت فضولی و حمایت از متصرف ثالث در
حقوق آلمان وضعیتی مشابه حقوق فرانسه دارد .تنها نقطه افتراق ،حمایت مندرج در ماده
 2232قانون مدنی فرانسه از خریدار اموال مسروقه یا مفقود شده در بازار آشکار یا از
یک تاجر است که در قانون مدنی آلمان پذیرفته نشده است .با لحاظ جمیع این موارد
رویکرد حقوق آلمان در این خصوص مابین حقوق انگلیس و فرانسه است & Stürner

) .)recht & Beck, 1999, p. 607-611بند  1از ماده  392قاعده اساسی در حمایت از ثالث
با حسننیت را اینگونه بیان میکند« :خریدار (انتقالگیرنده) به وسیله انتقال صورت
گرفته تحت ماده  1،323مالک محسوب میگردد ،حتی اگر آن اموال به فروشنده تعلق
نداشته باشد؛ مگر اینکه در لحظه تحصیل مالکیت تحت این مقرره با حسننیت رفتار
نکرده باشد .به هر حال این ماده تنها در موارد ماده  323بند  2و در صورتی که اموال به
تصرف خریدار در آمده باشد ،اعمال میگردد».

2

طبق بند  2ماده  392قانون مدنی آلمان ،اگر خریدار آگاه باشد که اموال به فروشنده تعلق
ندارد یا عدم آگاهی خریدار نسبت به فضولی بودن عقد بیع ناشی از سهلانگاری فاحش
او باشد ،مشمول حمایتهای این ماده نخواهد بود .صرفنظر از فاکتور بنیادین حسننیت
برای خریدار که در ماده  323و  392قانون مدنی آلمان صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته
بود ،فاکتور دومی هم وجود دارد که در ماده  391این قانون 9آشکار میگردد :اموال
منقول باید به صورت ارادی توسط شخص مالک یا نماینده او به دیگری سپرده شود
(معموالً انتقال دهنده یا معامل فضولی) .در این صورت در کشور آلمان حمایت از خریدار
با حسننیت در مقایسه با حقوق انگلیس محدوده وسیعتری به خود میگیرد ( &Brehm
1. See:German Civil Code § 929
)2. See:German Civil Code § 932(1
)3. See:German Civil Code § 935(1
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)Berger & Sachenrecht & Siebeck, 2000, p. 412؛ چرا که طبق حقوق کشور اخیر
(انگلستان) خریدار تنها در فرضی که با رضایت مالک ،اموال تحت تصرف شخص
فروشنده قرار گرفته باشد ،حمایت میگردد .این موارد کم و بیش در حقوق فرانسه نیز
اعمال می گردد اما تنها کاالی مسروقه و مفقودی استثنا شده است .از طرف دیگر ماده
 391قانون مدنی آلمان با بیان کاالی مسروقه و مفقود شده شروع میشود ،اما به طور
صریح با اشاره به اموالی که مالک سهواً مالکیت آن را از دست داده است ،ادامه پیدا
میکند ( .); Springer, 2001, p. 385-395&Beck, 2004, p. 877-880این استثنا همچنین
درخصوص پروندههایی که مالک با اراده خود کاال را به دیگری سپرده و سپس تصرف
کاال به شکل غیر ارادی از دست این شخص خارج شده است نیز اعمال میگردد.
بند  2از ماده  391از قانون مدنی آلمان خود استثنایی برای بند  1این ماده قائل است:
«این ماده درخصوص وجه نقد ،اسناد در وجه حامل یا سایر اموال که در حراجیهای
عمومی فروخته میشود ،اعمال نمیگردد» .1هنگامی که کسی پولی را به دست میآورد یا
اسناد در وجه حاملی را تحصیل میکند ،شرایط الزم برای حمایت از متصرف با
حسننیت فراهم است ،حتی اگر مشخص گردد که پول یا سند از ید مالک قبلی یا شخصی
که به او سپرده غیر ارادی مفقود شده باشد .استثنای مندرج در بند  2بهعنوان عاملی
جهت توسعه تجارت امروز محسوب میگردد .پول و اسناد در وجه حامل آزادانه در عالم
تجارت و مبادالت تجاری ( )Sher & Shaham,2006, p.4-10گردش دارند و طبیعی است
که از ادعاهای پیشین مصون باشند .این ضرورت دنیای معاصر ،نویسندگان قانون مدنی
آلمان را متقاعد میکند تا در حالتی که خریدار با حسننیت در مزایدههای عمومی اقدام به
خرید کرده ،در مقابل ادعاهای مطرح از جانب مالک حمایت گردد ( )Beck ,1983, p. 162؛

اما شایان ذکر است که این دیدگاه استثنایی اتخاذ شده از جانب قانون مدنی آلمان
غیرمتعارف است.

1. These provisions do not apply to money or bearer instruments or to things that are alienated by
way of public auction or in an auction pursuant to section 979 (1a).
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 .5تطبیق رویکرد نظامهای حقوقی
در نگاه اول قانون بیع انگلستان ،قانون مدنی فرانسه و آلمان در زمینه نقش حسننیت در
معامالت فضولی تفاوت چندانی ندارند .بهعنوان نقطه اشتراک ،در نظامهای حقوقی حوزه
وسیعی برای حمایت از خریدار با حسننیت و متصرف فعلی -در مواردی که مالک به
صورت ارادی اموال خود را تحت تصرف شخص دیگری قرار داده است -وجود دارد و
طبیعتاً در مواردی مثل سرقت که مالک به صورت غیرارادی تصرف اموال را از دست
داده است ،اغلب منافع مالک بر منافع خریدار با حسننیت ترجیح داده میشود .در نقطه
مقابل این امر ،با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیقتر به موارد افتراق بین این سه نظام
حقوقی در زمینههای ذیل اشاره میگردد.

 .1-5نقش مالک سلب ید شده
حقوق انگلیس تنها در صورتی که تصرف فروشنده فضولی در اموال با رضایت مالک
باشد از خریدار حمایت میکند؛ در حالی که آلمان و فرانسه سختگیری کمتری در این
خصوص به خرج می دهند؛ به این معنا که در این دو نظام حقوقی ،به صرف اینکه اموال
با رضایت و به صورت ارادی از حیطه تصرف مالک خارج شده باشند ،از منتقلالیه با
حسننیت حمایت صورت میپذیرد.

 .2-5استثنائات حمایتی در اموال سرقتی (سلب تصرف غیرارادی)
در حقوق انگلیس با عنایت به نسخ قاعده خرید در حراجیها (بازار علنی) در سال 1331
از تملک اموالی که به صورت غیرارادی از ید مالک خارج شده است حمایت نمیشود .در
آلمان به استثنای وجه نقد و اسناد در وجه حامل ،در سایر موارد حمایت از مالک
کماکان وجود دارد .در فرانسه برای اموال مفقودی از سوی مالک استثنای کلی مقرر
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نشده ،اما دو گونه مهم  -سرقت و مفقودی – از دایره شمول حمایت از خریدهای با
حسننیت برای  9سال استثنا شده است.

 .3-5مرور زمان (محدودیت زمانی)
استثنایی که حقوق فرانسه برای اموال مسروقه و مفقودی قائل شده است به یک دوره
سه ساله محدود میگردد و پس از آن متصرف با حسننیت از شکایت شاکی مبنی بر
استرداد مال مصون است .استثنایی که حقوق آلمان برای اموال مفقودی و سرقتی قائل
شده است ،براساس ماده  399قانون مدنی این کشور مربوط به یک دوره  12ساله است
که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه دوره وسیعتری است.

 .4-5ضرورت تحصیل اموال به صورت معوض
در حقوق انگلیس در فرض تملک غیرمعوض ،با توجه به تردید در حسننیت خریدار،
حمایت صورت نمیگیرد .در فرانسه و آلمان بهصراحت چنین قیدی وجود ندارد و
شخص متهب همانند خریدار از حمایت یکسانی برخوردار است ( Salomons, 2002,
.)p.10

 .5-5خرید در بازار آشکار یا حراجیها
در حقوق آلمان خریدار در بازار آشکار یا از فروشگاههای علنی نسبت به سایر
خریداران با حسن نیت وضعیت متفاوتی ندارد .حقوق انگلیس عرفاً حمایت خاصی نسبت
به خریداران بازار آزاد دارد؛ اما این تمایز در سال  1331با نسخ مقرره مربوط از بین
رفت .حقوق فرانسه کماکان حمایت خود را نسبت به اشخاصی که اموال مفقودی یا
مسروقه را در یک نمایشگاه یا بازار یا از تاجر فروش اموال میخرند حفظ کرده است؛
اگرچه مالک اموال مسروقه میتواند درخواست استرداد آن را در بازه زمانی سه ساله
11
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مطرح کند .البته امکان استرداد مبیع منوط به پرداخت ثمنی است که متصرف با حسن-
نیت به تاجر یا فروشگاه پرداخته است.

 .6قاعده مطلوب 1در تعارض منافع مالک و خریدار با حسننیت
 .1-6نگرشی در افراط و تفریطهای موجود
با مالحظه سیستمهای حقوقی مختلف (به استثنای این سه کشور )2روشن است که
رویکرد حقوق انگلیس ،فرانسه و آلمان در میانه قرار دارد و با توجه به تحلیلهای
اقتصادی نوین در جوامع این کشورها ،دیدگاههای نسبتاً منطقی نسبت به خریدار با
حسننیت اتخاذ شده است ( .) Sellier, 2008, p. 141-154در اروپا حقوق پرتغال و ایتالیا
نماینده دو سیستم افراطی معاصر هستند که در گروه اول حمایت کامل از خریدار با
حسننیت نمایان است و گروه دوم مطلق گونه منافع مالک اصلی را بر خریدار ترجیح
میدهد ( .)Kluwer, 2009, p.199-216البته تفاوتهای موجود در سیستم حمایتی و
تضاد قواعد حقوقی در کشورها در ارتباط با معامالت با حسننیت در صورتی که
افراطی نباشد ،میتواند در الگوهای قدیمی حمایتی موجود (عموماً از مالک) و ساختار
سنتی بروزرسانی و تعدیل ایجاد کند ( .)Salomon, 2002 , p.15بهعنوان نمونه مبتنی بر
قاعده موسوم به «مالک اصلی» مالک میتواند تحت هر شرایطی مدعی استرداد اموال
خود حتی از ید خریدار با حسننیت باشد .ممکن است این امر در نگاه اول سختگیرانه به
نظر برسد ،اما جمهوری چک و پرتغال با اجرای آن بر حمایت مطلق از مالک تأکید می-
ورزند ( .)Salomon, 2002 , p.15رویکرد دوم مبتنی بر حمایت از خریدهای با حسننیت
است؛ بهعنوان مثال قانون نسخ شده بازار علنی در انگلیس و ماده  2232در قانون مدنی
فرانسه که از خریداران در بازارهای عمومی فروش حمایت میکند و همچنین بخش 11
قانون مدنی آلمان -ماده  391که از خریداران در بازار آزاد.
1. the balanced approach
2. Art. 4:96 of the Lithuanian Civil code / art. 1039 Greek Civil Code
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 .2-6تحلیل اقتصادی با نظر به اصل استحکام معامالت تجاری
تحلیل معامالت فضولی از دیدگاه حقوق اقتصادی کاربردیترین رویکرد موجود است.
عدهای از حقوقدانان با استفاده از نگرش اقتصادی حمایت از ثالث با حسننیت را
بهعنوان امری رایج ،نهادینه و ضرورت دنیای تجارت امروزی تلقی میکنند ( Levmore,

 .)1987, p.43-65مطلوب رویکردی است که از بین دو دیدگاه افراطی ذکر شده در
معامالت فضولی یک تعادل و تناسب برقرار و قاعدهای برگزیده شود که از هزینههای
مازاد جلوگیری به عمل آید و نتیجه آن سهولت رفتار اقتصادی افراد جامعه ،استحکام
معامالت و امنیت پایدار در روابط تجاری-اقتصادی باشد .تجزیه و تحلیل نقش سازنده
حسننیت از دریچه حقوق اقتصادی ،تأثیر اصول حقوقی مرتبط بر نظام معامالتی در
جامعه و بر انگیزههای اقتصادی افراد را ارزیابی میکند .خریداران در فضایی که نتیجه
آن به مخاطره افتادن مالکیت و اعتباربخشی به ادعاهای متفاوت از سوی مالکین است،
رغبت کمتری به ورود نشان میدهند .عالوه بر آن خریداران مجبور میشوند هزینه
هنگفتی جهت شناسایی اعتبار مالکیت فروشنده متصرف اموال بپردازند و از لحاظ
اقتصادی نتیجه امر خدشه به سهولت معامالت در جامعه است (.) Sterk, 2004, p. 418

از سوی دیگر نتیجه رویکرد حمایت مطلق از ثالث با حسننیت از نظر اقتصادی ،مخاطره
برای حق مالکیت در نظام تجاری جوامع ،عدم تمایل مالکین به قرض ویا اجاره یا
استفاده آزادانه از اموال خود در نظام معامالتی جامعه است ( .) Sterk, 2004, p. 418از
زاویه تحلیل اقتصادی آمار باالی دعاوی ابطال معامالت و استرداد مبیع علیه خریداران
حتی با حسننیت از یک سو و تقدیم دادخواست به طرفیت معامل فضولی در راستای
جبران خسارات ناشی از نقض مالکیت عمالً به وضعیتی منتج میگردد که نتیجه تبعی آن
کاهش این قبیل معامالت مستند به افزایش هزینه برای معامل فضولی و خریدار با حسن-
نیت خواهد بود .در عمل با توجه به حق مفروض برای مالک جهت استرداد اموال خود
تحت هر شرایطی و عدم تحمیل ریسک سرقت به ایشان ،مالکین بیشترین هزینه را پس
19
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از وقوع سرقت یا معامله فضولی با هدف استرداد اموال متحمل میشوند؛ برخالف
رویکرد حمایت از خریدار با حسننیت که مالکین با توجه به عدم امکان استرداد اموال
بیشتر ین هزینه را در بحث پیشگیری از وقوع سرقت و چنین معامالتی صرف میکنند
که نتیجه این دیدگاه تحقق سرقت (و متعاقباً معامالت فضولی بر وی اموال) با هزینه
کمتر و افزایش آمار سرقت در جامعه خواهد بود .عدهای از نویسندگان اینگونه استدالل
میکنند که قاعده اول (حمایت مطلق از مالک) نیز در عمل به تجارت رونق میدهد :ثالث
با حسن نیت که تمام تالش خود را در راستای شناسایی وضعیت مالکیت معامل فضولی
به کار برده است ،در مقابل طرح ادعاهای بعدی مالک نسبت به اموال مصون خواهد بود
) .)Medina, 2003, p. 360; Öhvall , 2004, p. 34اما طبق نظر دیگران دلیلی برای
تضعیف تجارت از طریق حمایت مطلق از مالک وجود ندارد و امکان پذیرش ادعای
مالکیت پیشین علیه خریدار با حسن نیت اموال منطبق بر اصل استحکام معامالت تجاری
وانصاف نیست (.)Merryman, 2007, p.81-82

 .2نتیجهگیری
عوامل مختلفی در ارزیابی قاعده مطلوب در باب تعارض منافع مالک وخریدار با
حسننیت باید مدنظر قرار گیرد .به نظر باید بین  2فرض مسروقه ویا غیر مسروقه بودن
مبیع تمایز قائل شد .برای فرض دوم تحمیل ریسک به مالک حداقل هزینه را در پی دارد
و رویکرد حمایت از خرید با حسننیت از نظر اقتصادی برتری و رجحان دارد؛ چرا که
بر مبنای قاعده اقدام ،مالک جهت ارزیابی و کنترل امانتداری شخصی که اموال را به او
سپرده تکلیف دارد .این دیدگاه را میتوان در قوانینی یافت که انتقال اموال توسط معامل
فضولی به منتقلالیه با حسننیت را اعتبار میبخشند (ماده  2293فرانسه و  392قانون
مدنی آلمان) .حمایت از خریدار (ثالث) با حسننیت مبتنی بر باور تعلق مالکیت مبیع به
انتقالدهنده (متصرف) در عرف معامالت تجاری است .بخشی از قلمرو خریدهای با
حسننیت ،اصل بازار آشکار است که از ثالث در مقابل ادعای مالک جهت استرداد اموال
13
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حمایت می کند و در صورتی مالک قادر به استرداد مبیع خواهد بود که تعهد مازاد (بر
عهده مالک) درخصوص استرداد ثمن پرداختی از جانب خریدار صورت پذیرد .در سوی
مقابل برای سنجش حسننیت خریدار ،قرارداد از لحاظ تناسب مبیع ،ثمن و کیفیت
معامله ی تجاری در مقایسه با سایر معامالتی که در یک منطقه رخ میدهد ،ارزیابی
خواهد شد .تفاوتهای اساسی بین حقوق آلمان ،انگلیس و فرانسه در زمینه تملک و
تصرف اموال منقول با حسننیت وجود دارد  .هیچ نظام حقوقی نسخهای بیعیب و نقص
در حمایت از خریدار با حسننیت در تعامل با رویکرد حمایت از مالک اصلی ندارد .در
مقایسه حقوق فرانسه و انگلیس با اندک تسامحی میتوان با این رویکرد که الزمه تجارت
آزاد حمایت از متصرف با حسننیت است نتایج بسیار مشابهی از دو مسیر متفاوت در
این دو نظام حقوقی دریافت کرد  .با این تفاوت که در حقوق انگلیس براساس قاعده عدم
امکان انتقال اموال دیگران تنها با تمسک به تفاسیر مختلف از استثنائات خاص میتوان از
متصرف با حسننیت حمایت کرد .اما در حقوق فرانسه با اعتباربخشی به تصرف اموال
منقول حمایتهای قانونی با سهولت بیشتری صورت خواهد پذیرفت .حقوق آلمان نیز
وضعیتی مشابه حقوق فرانسه دارد .تنها نقطه افتراق ،حمایت مندرج در ماده 2232
قانون مدنی فرانسه از خریدار اموال مسروقه یا مفقود شده در بازار آشکار یا از یک
تاجر است که در قانون مدنی آلمان پذیرفته نشده است .با لحاظ جمیع این موارد این
نتیجه حاصل می گردد که وضعیت حقوق آلمان در این خصوص مابین حقوق انگلیس و
فرانسه قرار دارد .مؤلفان حقوق اقتصادی رویکرد حمایت از خریدار با حسننیت برای
اموال غیرمسروقه را قاعدهای مطلوب و بهینه ارزیابی میکنند .این وضعیت درخصوص
اموال مسروقه موضوع معامالت فضولی پیچیدهتر است .اختالف اصلی در محدوده
معامالت واقع بر ر وی اموال مسروقه است و تقریباً تمام نویسندگان معاصر با پذیرش
ضرورت رعایت اصل استحکام معامالت و تجارت آزاد از طریق کاربرد اصل حمایت از
خریدار با حسننیت در اموال غیرمسروقه موافق هستند .در نتیجه استثنای آن حمایت و
منع تجارت در قلمروی است که اموال مسروقه موضوع معامالت فضولی باشد.
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 .2منابع
 .1-2فارسی

 .1افتخار جهرمی ،گودرز و شهبازی نیا ،مرتضی«،بررسی قاعده استاپل در حقوق
انگلیس و آمریکا» ،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره سی ام 1939،
 .2انصاری ،علی ،تئوری حسن نیت در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و
نظامهای حقوقی معاصر ) ،انتشارات جنگل ،چاپ دوم ،تهران.1931 ،

 .9دارابپور ،مهراب ،جنبههایی از حقوق بازرگانی بینالمللی :مطالعه مقایسهای
درخصوص مالکیت ذینفعی و خریداران با حسن نیت ،چاپ اول ،انتشارات دانا تهران،
1991

 .0سیمایی صراف،حسین « ،بررسی تطبیقی حسن نیت در فقه،حقوق خارجی و اسناد
بینالمللی» ،آموزههای فقه مدنی ،دانشگاه علوم انسانی رضوی ،شماره  ،12پاییز و
زمستان .1939

 .1صادقی مقدم ،محمد حسن و شکوهی زاده ،رضا« ،حکم معامله فضولی و مبنای آن
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