تطبي
حقوق قي

Law

دوفصلنامۀ حقوق تطبيقي
سال پانزدهم ،شمارة  ،1بهار و تابستان 1398
شمارة پياپي  ،111صص98-79
مقالۀ پژوهشي

دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق
مصر و لبنان و تطبيق آن با مقررات داخلي
اکبر

ذاکريان*

محمد مهدی

مقدادی**

تاريخ دريافت 96/04/05 :ي تاريخ تيأيیيد97/06/21 :

DOI: 10.22096/law.2019.36871

چكيده
هنگاميکه اوضاع و احوال مالي مديون رو به وخامت مينهد ،ممکن است مديون با تعمّد به معامالتي دست زند که
به ضرر طلبکاران او باشد و از وثيقه عمومي طلب بکاهد .در اين صورت طلبکاران با توجه به قوانين موضوعه ،ميتوانند
در تصرفات صادره از جانب مديون دخل و تصرف نمايند؛ چرا که اين تصرفات ،ممکن است بر ضمان عام (وثيقه
عمومي طلب) تأثير گذارد و موجب ضعف اين ضمان عام شود .در برخي کشورهاي عربي از جمله مصر و لبنان،
قانوگذار براي حمايت از طلبکاران ،مقرراتي را پيشبيني نمودهاند که امکان اقامۀ دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون را
به طلبکاران ميدهد .نتيجۀ دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابليت استناد قرارداد
در حقوق ايران است .نهادي که از حقوق ساير کشورها به حقوق ايران راه پيدا کرده ،ليکن به طور مستقيم و ضابطهمند
در قوانين ما پيشبيني نشده است و فقط در موارد محدودي ،قانونگذار با صراحت يا به اشاره ،حکم به عدم قابليت
استناد برخي از تصرفات و معامالت نموده است که از جمله ميتوان به مادة ( )218قانون مدني و مادة ( )4قانون نحوه
اجراي محکوميتهاي مالي اشاره نمود .دعواي عدم نفوذ هر چند شباهتهايي با عدم نفوذ اصطالحي دارد ،ليکن متفاوت
از آن و داراي شرايط و آثار خاصي است که مهمترين شرط آن سوءِنيت مديون در انتقال اموال است.
واژگان كليدي :طلبکار؛ مديون؛ دعواي عدم نفوذ؛ عدم قابليت استناد؛ وثيقه عمومي طلب؛ سوءِنيت.
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مقدمه
مطابق قاعدة تسليط و حاکميت اراده ،مديون در تصرف در اموال خود آزاد بوده و صرف اشتغال
ذمّه او در مقابل بستانکاران ،خللي به اهليت استيفاي او وارد نمي آورد و لذا مطابق ماده  10و
 219قانون مدني اصل بر نفوذ و لزوم تصرفات او است ،مگر اينکه حکم حجر مديون در اثر
فلس يا ورشکستگي صادر شود که در اين صورت ،از زم ان حکم به حجر ،از تصرف در اموال
خود ممنوع است و حق نقل و انتقال و تصرف در آن را ندارد .از آنجايي که در قوانين ما حکم
حجر مديون تصري ر نشده است ،بنابراين مديون ميتواند معامالتي را انجام دهد که برخي از
آنها به ضرر طلبکاران است .در اين راستا ،قانونگذار مصر و لبنان با انسجام بيشتري نسبت به
قانونگذار ما اين موضوع را بررسي نموده و نهادهايي را براي حمايت از طلبکاران و وثيقه عمومي
آنان به رسمي ت شناخته است؛ يکي از راههاي حمايت از طلبکاران ،عدم نفوذ تصرفات مديون
در جهت حفظ وثيقه عمومي طلب است که قانونگذار مصر و لبنان قواعد و مقرراتي را براي آن
وضع نموده و آنرا به رسم يت شناخته است .روش مزبور روشي مؤثر ،سودمند و عُقاليي است
که باي د در صورت نبود مانع شرعي و قانوني از آن تبعي ت نمود .بنابراين ،در اين مقاله به آن
پرداخته و شرايط حاکم بر آن و نيز امکان پ يشبيني آنرا به عنوان يک راهحل براي حمايت از
طلبکاران ،بررسي خواهيم نمود .نتاي ج حاصل از اقامه اين دعوا با وضعيت حقوقي عدم قابليت
استناد که در سالهاي اخير وارد ادبيات حقوقي حقوق ايران شده است ،شباهتها يي دارد و از آنجا
که وضعيت عدم قابليت استناد به طور مستقيم و ضابطهمند در قوانين ما پيشبيني نشده است
و فقط در موارد محدودي ،قانونگذار با صراحت ي ا به اشاره ،حکم به عدم قابليت استناد برخي از
تصرفات و معامالت نموده است ،پرسشها يي به شرح ذيل مطرح ميشود؛ از جمله اي نکه ،آيا
ال دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون با قابلي ت عدم استناد يکي ا ست و در صورت تفاوت،
اصو ً
فرقهاي آن دو چيست؟ چه آثار و شرايطي براي دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق
مصر و لبنان وجود دارد و آيا اين شرايط در حقوق ايران نيز جاري است؟ چه مصاديقي را ميتوان
در حقوق ايران بر اين نهاد حقوقي برشمرد؟
از آنجا که اين نهاد حقوقي در مصر و لبنان با تمام شرايط و آثار مورد بررسي قرار گرفته ،لذا
پس از بررسي اين نهاد با وضعيت قابليت عدم استناد ،شروط و آثار آنها در حقوق مصر و لبنان
بررسي خواهد شد؛ بنابراين ،مطالعۀ کنوني جنبۀ تطبيقي با حقوق مصر و لبنان خواهد داشت.
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 -1مفهوم دعواي عدم نفوذ و تفاوت آن با نهادهاي مشابه
در قوانين کشورهاي عربي براي حمايت از طلبکار در مقابل مديون ،راهکارهاي متفاوتي وجود
دارد؛ از جمله ميتوان به اقامۀ دعواي مستقيم ،دعواي غيرمستقيم 1،معامله به قصد فرار از دين و
دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون اشاره نمود .دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق مصر به
دعواي بولصيه 2مشهور بوده و مواد  237تا  242قانون مدني مصر به آن اختصاص داده شده است.
اين دعوا در حقوق لبنان با عنوان دعواي بوليانيه مطرح شده که قانون موجبات و عقود لبنان ماده
 278را به آن اختصاص داده است .دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون با وضعيت عدم نفوذ
اصطالحي و بطالن نسبي داراي تفاوتهايي است؛ بنابراين ،پس از بررسي مفهوم دعواي عدم نفوذ،
تفاوتهاي آن با نهادهاي مشابه بررسي خواهد شد.
 -1-1مفهوم دعواي عدم نفوذ

عدم نفوذ تصرفات مديون ،به معناي ابطال تصرفات حقوقي مديون ني ست ،بلکه ضمانت
اجرايي است که در آن ،عمل حقوقي در مقابل طرفين عقد ،داراي کلي ه آثار خود خواهد بود،
لي کن در مقابل اشخاص ثالث ،قابل استناد نيست؛ به عنوان مثال ،در صورتي که بين مديون
و شخص ثالث بيعي واقع شود و طلبکار اقامه دعواي نفوذ نموده و در اي ن رابطه حکم صادر
شود ،تمام آثار بيع ،بين مدي ون و طرف عقد موجود بوده و هرکدام از مدي ون و طرف عقد
بايد به تعهدات خود عمل نماي ند ،لذا مبيع ملک خريدار محسوب مي شود؛ اما چون اين
بيع در مقابل طلبکار قابل استناد ني ست ،او ميتواند مبيع را توقي ف نمايد و از مجراي فروش
آن طلب خود را وصول نمايد و اگر چيزي از ثمن آن باقي ماند ،بايد به مشتري مسترد
دارد هر چند که خريدار ميتواند براي دريافت حق خود به فروشنده (مدي ون) رجوع نمايد.

 .1دعواي غيرمســتقيم دعوايي اســت که به طلبکار اجازه داده ميشــود به نام مديون ،حقي را که وي در احقاق آن
اهمال ميورزد يا عمالً ا ستيفا نمي نمايد ،خود اعمال يا ا ستيفا نمايد و دعواي م ستقيم حقي ا ست که طلبکار به
حکم قانون ،بيوا سطه بر مديون خود پيدا مي کند .براي م شاهده احکام ،آثار و شرايط دعواي م ستقيم و دعواي
غيرمس تقيم ،رجوع کنيد به( :الفت و ذاکريان 95 :1393 ،به بعد)
 .2دربارة وجه تســميه اين نوع دعاوي به دعواي بولصــيه گفتهاند که بولصــيه متخذ از نام پل ) (paulيا بنا به قولي
«بولص» قا ضي رومي ا ست که اين دعوا را براي اولين بار در حقوق رم وارد نموده و آنرا م سموع دان ست ،ولي
اينک صــحت چنين توجيهي جداً محل شــک اســت؛ زيرا ،برخي چنين فردي را زاييده پندار عدهاي از شــارحين
قانون رم در قرون وسطا دانستهاند .ابوالسعود.191 :1994 ،
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(انور سلطان )145 :1974 ،بنابراين ،مي توان بيان داشت که نتاي ج دعواي عدم نفوذ تصرفات
مدي ون با وضعي ت عدم قابليت استنادي که در سالهاي اخير توسط برخي حقوقدانان از حقوق
فرانسه وارد ادبيات حقوقي ما شده است ،ي کسان است .حقوقدانان عدم قابليت استناد را
وضعيت عمل حقوقي مي دانند که به دليل کامل بودن ارکان داخلي آن ميان طرفين قرارداد
معتبر است ،لي کن چون بنا به داليلي به حقوق اشخاص ثالث خلل ايجاد مي نمايد و حقوق
آنها را تحت تأثي ر قرار داده و نقض مي کند ،در برابر آنان بي اعتبار است( .ايزانلو)40 :1391 ،
البته باي د توجه داشت در صورتي که منافع اشخاص ثالث اي جاب کند ،آنان همواره ميتوانند
به عمل حقوقي انجام شده استناد نماي ند؛ زيرا ،عدم قابلي ت استناد براي حماي ت آنان است.
بنابراين ،مي توان گفت :عدم قابلي ت استناد ،ضمانت اجرايي است که همواره از سوي اشخاص
خارج از قرارداد طلب مي شود.
 -1-1-1تفاوت دعواي عدم نفوذ و نهادهاي مشابه

دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون هرچند با نهادهاي بطالن نسبي و عدم نفوذ اصطالحي داراي
مرز مشترک است ،ليکن داراي تفاوتهاي اساسي نيز هست؛ بنابراين ،در ادامه به تفاوتهاي دعواي
عدم نفوذ با بطالن نسبي و عدم نفوذ اصطالحي ميپردازيم.
 -1-1-1-1بطالن نسبي

بطالن عبارت است از ،وضعيت حقوقي که در آن ارکان داخلي عمل نقض ميشود و بسته
به اينکه اين ارکان داري چه درجهاي از اهميت است به بطالن مطلق و نسبي تقسيم ميشود.
بطالن مطلق در صورتي است که شرايط اساسي ناظر به نظم عمومي و يا اخالق حَسَنه ،نقض شود
که نتيجه آن بياعتباري عمل حقوقي در برابر همگان است .بطالن نسبي به اين معناست که عمل
حقوقي ،داراي شرايط اساسي صحت معامله است ،ليکن اين عمل فاقد شرايطي است که
در برگيرنده منافع طرفين يا يکي از آنان است .ازاينرو ،دامنه اين عمل در ارتباط با طرفين است؛
به عبارت ديگر ،در اينجا بطالن ،نسبي و در ارتباط با طرفين عقد است .ازاينروست که تنها
اشخاص مورد حمايت( ،طرفين عقد) حق ابطال آن عمل را دارند؛ بنابراين ،اگر در مهلت مقرر
عمل توسط شخصي که حق ابطال آنرا دارد ،ابطال نشود آثار آن ادامه خواهد داشت و در صورتي
که عمل باطل شود آثار آن از روز اول از بين ميرود( .حسن فرج236 :1992 ،؛ شهيدي 51 :1381؛
ايزانلو)44 :1391 ،
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 -1-1-1-2عدم نفوذ

عدم نفوذ وضعيتي است که عمل حقوقي داراي ارکان صحت معامله است ،ليکن در آن نقصي
وجود دارد که اساسي نبوده و قابل ترميم است؛ بنابراين ،ميتوان آنرا احيا نمود و به آن اثر
حقوقي بخشيد ،ليکن قبل از تنفيذ اثر آن با بطالن تفاوتي ندارد( .کاتوزيان)299- 297 :1383 ،
بنابراين ،به روشني پيداست که عدم نفوذ اصطالحي در حقوق ايران با عدم نفوذ تصرفات مديون
در حقوق مصر و لبنان متفاوت است .دعواي عدم نفوذ نسبت به عدم نفوذ اصطالحي داراي
امتيازاتي است ،از جمله آنکه در دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون ،معامله فقط تا ميزان طلب دائن
قابلي ت استناد در برابر او را ندارد و نسبت به مازاد طلب دائن ،معامله به قوت خود باقي است و
مازاد در مالکيت انتقال گيرنده باقي ميماند؛ اما در عدم نفوذ اصطالحي با رد معامله ،کل معامله
بياثر خواهد شد .همچنين آثار دعواي عدم نفوذ فقط نسبت به طلبکاري است که متعرض آن
شده است و به ديگران سرايت نمينمايد ،در صورتي که در عدم نفوذ اصطالحي و در نتيجه رد و
بطالن ،عمل در برابر همگان قابل استناد است .البته در اينباره ،نظر مخالف نيز وجود دارد که
مُبين آن است که ،اثر دعواي نفوذ ،به طلبکاراني که در دعوا حضور نداشته نيز سرايت

ميکند1.

(السنهوري  ،1998الف)1045 :
 -1-2مصاديق دعواي عدم نفوذ در حقوق موضوعه ايران

هرچند در قوانين و مقرارت ايران ،نهادي تحت عنوان دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون،
پيشبيني نشده است ،ولي موارد محدودي وجود دارد که ميتوان از آن ،عدم نفوذ تصرفات مديون
را استنباط نمود .البته بايد توجه داشت که در اين موارد عدم نفوذ تنها براي حفظ حقوق طلبکار
است؛ لذا همانطورکه گفته شد ،عدم نفوذ به معناي اصطالحي منظور ني ست ،بلکه مراد از آن،
عدم نفوذ نسبي است؛ بدين معنا که ،معامله در مقابل طلبکار قابل استناد نيست؛ بنابراين ،اثر حکم
دادگاه نيز فراتر از رابطه طلبکار و بدهکار نميرود و به اصطالح رابطۀ بين بدهکار و انتقال گيرنده
را حذف نميکند؛ (کاتوزيان )292/2 :1383 ،به تعبير ديگر ،معاملۀ انجام شده در رابطه ميان
بدهکار و طرف قرارداد ،معاملهاي معتبر با آثار ويژة خود است .الزم به ذکر است که قانونگذار ما
در محدوده همين مواد محدود نيز با فراز و فرودهايي همراه بوده که همگي حکايت از ترديد
قانونگذار در مورد تصرفات مديون دارد .بهطورکلي در قوانين ايران ،هرچند به عدم نفوذ تصرفات
 .1در ادامه و در بحث «اثر دعواي عدم نفوذ نسبت به متعاقدين» به تفصيل ،نظرات موافق و مخالف مطرح ميشود.
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مديون تصرير نشده ،ولي دکترين حقوقي مواد آتي را به عدم نفوذ تفسير نموده است .بايد توجه
داشت که در همه موارد ،عدم نفوذ ،دائر بر مدار يکي از دو امر قصد فرار از دين يا اضرار به
طلبکاران قرار گرفته است.
 -1-2-1مادة ( )218قانون مدني

ماده  218قانون مدني مصوب  1307که تا قبل از سال  1361به قوت خود باقي بود ،مقرر
ميداشت« :هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين واقع شده ،آن معامله نافذ نيست».
اين ماده تا سال  1361بيانگر يکي از موارد عدم نفوذ معامله مديون در حقوق ايران بود ،ولي در
اين سال به دنبال تطبيق قوانين موضوعه با قواعد و احکام اسالمي ،اين ماده به کلي حذف شد و
ايرادات و انتقادات بسياري را برانگيخت .ازاينرو ،تحت فشار اين انتقادات ،قانونگذار مجبور شد در
اصالحيه سال  1370متعرض حکم معامله به قصد فرار از دين شود ،ولي اينبار با اضافه کردن يک
قيد ،حکم آنرا نيز تغيير داده و بدين ترتيب حکم معامله به قصد فرار از ديني که صوري نباشد،
در هالهاي از ابهام فرو رفت .به دنبال اين خأل قانوني ،با تالش دکترين حقوقي ،کوششهاي فراواني
براي احياي مفاد ماده  218محذوف صورت گرفت تا بلکه با استفاده از قرائن و امارات و شواهد
قانوني ديگر بهعنوان يک قاعده ،هرگونه معامله به قصد فرار از دين را غيرنافذ و به عبارت صحيرتر
غيرقابل استناد اعالم نمايند( .کاتوزيان257/2 :1383 ،؛ شهيدي)347 - 345 :1380 ،
 -1-2-2قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي

تاکنون سه قانون تحت اين عنوان در سالهاي  77 ،51و  94به تصويب رسيده است .ماده  4قانون
نحوة اجراي محکوميتهاي مالي ،مصوب  1351بهگونهاي تنظيم شده بود که بنا بر نظر برخي
نويسندگان ،عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين از آن استنباط ميشد .اين ماده مقرر ميداشت:
«در مورد ديون و تعهدات مالي موضوع اسناد الزماالجرا و کليه محکوميتهاي مالي ،حقوقي و جزايي،
هرکس به قصد فرار از تأديه دين يا محکومٌبه ،مال خود را به ضرر دُيان به وراث صغير خود انتقال
دهد ،بهنحوي که بقيه اموالش براي پرداخت بدهي او کافي نباشد ،در صورت وجود مال در ملکيت
انتقالگيرنده ،از عين مال و در غيراينصورت ،معادل قيمت آن از اموال انتقالگيرنده ،بابت دين استيفا
خواهد شد و اگر مالي از آنان به دست نيامد ،مقررات قانوني راجع به اجراي احکام و اسناد درباره
محکومٌعليه يا مديون اجرا ميشود و همين حکم جاري است در مورد انتقال به اشخاص ديگري که
خود يا اولياي قانوني آنان عالِم به قصد مديون يا محکومٌعليه باشند». ...
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«حکم اين ماده از حيث ضمانت اجراي قانوني و اثر معامله به قصد فرار از دين ،مانند حقوق فرانسه
است؛ زيرا ،دعواي طلبکار باعث ميشود تا معامله در برابر او قابل استناد نباشد و در نتيجه بتواند،
طلب را از آن محل استيفاء کند ،بدون اينکه معامله از اصل باطل شود( ».کاتوزيان)258/2 :1383 ،
در حقيقت ،اين ماده ،به طلبکاري که حکمي قضايي بر محکوميت شخصي مبني بر پرداخت مالي
در دست داشت ،يا مستند طلب او سندي الزماالجرا بود ،اجازه ميداد تا با اقامۀ دعواي عدم نفوذ
(بهمعناي بطالن نسبي و عدم قابليت استناد) ،اموالي را که مديون ،به قصد فرار از دين و به ضرر
او به ديگري انتقال ميداد و در زمرة وثيقه طلب خود نگاه داشته و متعاقباً حق خود را از محل آن
استيفا نمايد .با اين همه در تاريخ  1377 /8/10قانون ديگري با عنوان سابق از تصويب مجلس
گذشت که عالوه بر تغيير ماده فوق ،صراحتاً قانون مصوب  1351را مُلغا اعالم نمود .ماده  4اين
قانون مقرر ميدارد« :هرکس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد الزماالجرا و
کليه محکوميتهاي مالي ،مال خود را به ديگري انتقال دهد ،بهنحوي که باقيمانده اموالش براي
پرداخت بدهي او کافي نباشد ،عمل او جرم تلقي و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري
محکوم خواهد شد و درصورتيکه انتقالگيرنده نيز ،با علم به موضوع اقدام کرده باشد شريک جرم
محسوب ميشود و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقالگيرنده باشد ،عين آن و در غير اين
صورت قيمت آن از اموال انتقالگيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد ».در اين ماده سخني از
نفوذ يا بطالن معامله نيست و فقط به امکان وصول طلب يا محکومٌبه از عين مال يا معادل آن از
اموال انتقالگيرنده اشاره شده است؛ به عبارت ديگر ،معامله در نظر قانونگذار صحير بوده و تنها
در برابر دائن يا محکومٌله قابليت استناد ندارد .مؤيد اين مطلب ،باقي ماندن مال در مالکيت انتقال
گيرنده است( .صفايي)152 :1387 ،
در سال  ،1394قانونگذار ،قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي جديد را تصويب و ابالغ نمود.
مشابه حکم ماده  4قانون سال  1377اين بار در ماده  21اين قانون و با تغييراتي قابل مشاهده
است .به موجب اين ماده« :انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي
دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد ،موجب حبس تعزيري يا جزاي
نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکومٌبه يا هر دو مجازات ميشود و در صورتي
که منتقلٌ اليه نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شريک جرم است .در اين صورت
عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال ،مثل يا قيمت آن از اموال انتقالگيرنده به عنوان جريمه
اخذ و محکومٌبه از محل آن استيفا خواهد شد».
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مطابق ماده مزبور ،اگر منتقلٌاليه عالم به قصد فرار از دين باشد ،شريک جرم است؛ در اين
صورت عالوه بر مجازات عين مالي که از طريق معامله به قصد فرار از دين مورد انتقال قرار گرفته
است ،در صورت تلف ،مثل يا قيمت آن به عنوان جريمه از وي اخذ ميشود و محکومٌبه از محل
آن استيفا ميشود .يکي از نکات جديدي که در اين قانون مطرح شده به کارگيري واژة جريمه
است .جريمه به معناي عام شامل آراي کيفري و تاوان مدني اعمال و وقايع حقوقي است؛ بنابراين،
ازآنجاکه معامله انجام شده بين مديون و منتقلٌاليه شرايط اساسي صحت معامله را دارد ،معامله
مزبور در منظر قانونگذار صحير است؛ از سوي ديگر ،قانونگذار طلبکار را بدون حمايت رها نکرده
است؛ بنابراين ،معامله انجام شده را در برابر او قابل استناد نميداند .ازاينروست که قانونگذار بيان
داشته ،اگر عين مال موجود باشد عين مال و اگر تلف شده باشد مثل يا قيمت آن به عنوان جريمه
از انتقال گيرنده به نفع طلبکار اخذ ميشود؛ چرا که ،اگر معامله باطل ميبود ،انتقال گيرنده بايد
عين مال و در صورت تلف مثل يا قيمت آنرا پرداخت ميکرد و به کارگيري عنوان جريمه خالي
از هرگونه وجه ،بلکه اشتنباهي فاحش بود؛ لذا به نظرميرسد ،قانونگذار با تَعمد و توجه از واژه
جريمه استفاده نموده که همين مطلب مؤيد صحت معامله بين مديون و انتقال گيرنده و عدم
قابليت استناد در مقابل طلبکار دارد.
 -1-2-3مادة ( )424قانون تجارت

در اين ماده ،سخني از عدم قابلي ت استناد به ميان نيامده است ،بلکه معامله به قصد فرار از
دين يا براي اِ ضرار به طلبکاران را صرفاً قابل فسخ دانسته است .اين ماده مقرر ميدارد « :هرگاه
در نتيجه اقامه دعوا از طرف مديرِتصفيه يا طلبکاري بر اشخاصي که با تاجر طرف معامله بوده
يا بر قائممقام قانوني آنها ثابت شود ،تاج ِر متوقف قبل از تاري خ توقف خود براي فرار از ادا ي
دين يا براي اضرار به طلبکاران ،معاملهاي نموده که متضمن بيش از ربع قيمت حينالمعامله
بوده است ،آن معامله قابل فسخ است ،مگر اي نکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ ،تفاوت
قيمت را بپردازد».
هرچند اين ماده مربوط به معامالت قبل از تاريخ توقف تاجر و فسخ آن بعد از توقف و صدور
حکم ورشکستگي است ،ولي عالمت اي ن است که به هر حال مقنن به هدف حمايت از طلبکاران،
به طريقي اجازه دخالت در شُئون مالي مديون را به آنان داده است ،تا بدين طريق از وثيقه عمومي
طلب خود محافظت نمايند؛ چه اينکه ،فسخ را به معناي اصطالحي بدانيم و يا مانند برخي از
صاحبنظران معتقد باشيم که فسخ در اين ماده به اين معناست که معامله از روز انعقاد منحل
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ميشود و اثري به بار نميآورد و به اصطالح قابليت فسخ در اينجا به معناي قابليت استناد است.
(ستوده تهراني)178/4 :1350 ،
البته برخي از حقوقدانان تمسک به اين ماده را خالي از اشکال ندانسته و بيان داشتهاند ،ماده 424
در قسمت تعيين نصاب ربع براي ضرر و نيز حکم فسخ ،با مقررات مربوط به عدم نفوذ هر معامله
ضرري به قصد فرار از دين موضوع ماده  218مخذوف يا مواد مشابه منطبق نيست؛ مضاف بر اينکه
تاجر نسبت به مديون عادي موضوع ماده  218چنان خصوصيت دارد که مانع تعميم احکام مربوط به
معامالت تجار به غير آنها ميشود .نکته ديگر آنکه مفاد ماده  424گرچه مربوط به معامالت تاجر
قبل از توقف است ،ولي فسخ يا عدم نفوذ آنها صرفاً دردوران توقف پيشبيني شده ،لذا نميتوان فسخ
معامله به قصد فرار از دين مديون عادي را ازماده  424استنتاج کرد( .درويش خادم)47 :1370 ،
 -1-2-4مادة ( )500قانون تجارت

اين ماده نيز مربوط به معامالتي است که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصديق
قرارداد ارفاقي و در زمان اعتبار آن انجام داده ،ولي معلوم شده که به قصد اضرار بوده و طلبکاران
از آن متضرر شدهاند .در اين صورت قانونگذار اجازه ابطال آنرا به ذينفع داده است .اين ماده مقرر
ميدارد« :معامالتي که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به قرارداد ارفاقي تا صدور حکم
بطالن ي ا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نميشود ،مگر در صورتي که معلوم شود به قصد
اضرار بوده و به ضرر طلبکار هم باشد ».درباره استناد به ماده  500قانون تجارت اشکاالت مشابه
ماده  424وارد است.

همه اين موارد نشان ميدهد که قانونگذار ايراني نخواسته است طلب بدون وثيقه را در مقابل
مدي ون بدهکار و تصرفات مُضرّة او در اموال خويش ،تنها گذارد؛ لذا ،به کمک او آمده و به نوع ي
حق حفاظت از وثيقه عمومي طلب خود را به وي داده است .با اين وضعيت هرچند به سختي
مي توان دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون را به عنوان ي ک قاعدة کلي در حقوق ايران به رسميت
شناخت ،ولي در محدوده همين موارد اندک نيز ميتوان چنين استنباط نمود که قانونگذار مايل
نبوده است حداقل تصرفات مُضرّة مدي ون را در حق طلبکاران نافذ بداند؛ به عبارت ديگر،
قانونگذار ايراني هرچند نتاي ج و آثار قاعده وثيقه عمومي بودن اموال مديون را آنچنان که در
حقوق فرانسه ،مصر و لبنان و مانند آنها مطرح است ،بهطورکامل نپذيرفته ،ولي بهطور محدود
و در شرايط خاص به بعضي از اين نتاي ج از جمله عدم نفوذ تصرفات مُضرّه مدي ون ،تن در داده
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است .بنابراين ،هرچند دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون آنچنان که در حقوق کشورهاي ياد
شده مطرح شده است در حقوق ايران جايگاهي ندارد ،ولي نفوذ مطلق تصرفات مديون نيز مورد
قبول قانونگذار قرار نگرفته است.
 -2شروط و آثار دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون
دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون نهادي است که قانونگذار کشورهاي عربي براي حمايت از
طلبکار در مقابل مديوني که قصد اضرار به طلبکاران خود را دارد پيشبيني نموده است 1.اين دعوا
داراي شرايطي مدون و منسجم است که در قانون مدني مصر و لبنان مورد اشاره قرار گرفته و
شارحين قانون مدني مصر و لبنان به شرح مبسوط اين شرايط پرداختهاند .در حقوق ايران هيچ
نصي درباره شرايط دعواي عدم نفوذ وجود ندارد ،ليکن برخي حقوقدانان به برخي شرايط اين دعوا
اشاره نمودهاند .بنابراين ،در اين قسمت شروط و آثار دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون مورد توجه
قرار ميگيرد؛ زيرا ميتواند ،در به کارگيري قواعد عمومي ،آثار و شرايط اين نهاد در حقوق ايران
و در موارد مشابه راهگشا باشد.
 -2-1شروط دعواي عدم نفوذ

همه شروط دعواي عدم نفوذ مبتني بر اين عقيده است که ،مديون قصد اضرار به طلبکاران خود
را دارد و مقصود و هدف او کمکردن از وثيقه عمومي طلب است .از بررسي مواد مربوط به دعواي
عدم نفوذ ،استنباط ميشود که شروط آن ،برخي مربوط به بستانکاران است و برخي مربوط به
مديون .برخي ديگر نيز مربوط به تصرفي است که طلبکار به دنبال ابطال آن است .شروطي نيز
وجود دارد که مختص به همين دعوا بوده که در ادامه ،اين سه دسته به ترتيب مورد بررسي قرار
خواهد گرفت.
 -2-1-1شروط مربوط به طلبكار

شروط مربوط به طلبکار در دو شرط قابل مطالبه بودن حق و مضر بودن تصرف به حال طلبکار،
خالصه ميشود که در ادامه به آن ميپردازيم.

 .1قانون مدني ســـور يه در مواد  243 ،240 ،238و  ،244قانون مدني عراق در مواد  268 ،265 ،263و  269و
قانون مدني ليبي در مواد  245 ،242 ،240و  246به دعواي عدم نفوذ تصـــرفات مديون ،شـــرايط و آثار آن
اشاره نموده است.

دعوای عدم نفوذ تصرفات مديون در حقوق مصر و لبنان  / ...ذاکريان و مقدادی 89

 -2-1-1-1قابل مطالبه بودن حق طلبكار

اولين شرط براي اقامه دعواي عدم نفوذ ،قابل مطالبه بودن حق طلبکار است .اين شرط يکي از
وجوه تمايز دعواي عدم نفوذ از دعواي غيرمستقيم است؛ زيرا در اقامه دعواي غيرمستقيم ،همين که
حق طلبکار خالي از نزاع باشد ،کفايت ميکند و قابل مطالبه بودن شرط نيست .اين مطلب به وضوح
در عبارت مندرج در ماده  235قانون مدني مصر نمايان است 1.علت آنرا نيز بيشتر بودن خطر دعواي
عدم نفوذ از دعواي غيرمستقيم ميدانند( .السنهوري 1998 ،الف1005 :؛ انور سلطان122 :1974 ،؛
ابوالسعود )197 :1994 ،قانونگذار لبنان برخالف قانونگذار مصر ،قابل مطالبه بودن را در دعواي
غيرمستقيم شرط ميداند .قابل مطالبه بودن حق ،مرتبهاي باالتر از خالي بودن حق از نزاع است؛ زيرا
حقي که قابل نزاع است ،ديگر قابليت مطالبه را ندارد؛ بنابراين ،قانونگذار با آوردن اين قيد به طور
تلويحي بيان داشته که حق طلبکار نبايد قابل نزاع باشد؛ بنابراين در صورتي که حق طلبکار قابل
نزاع باشد ،امکان اقامه عدم نفوذ وجود ندارد .در اين راستا ،فرقي نميکند طلبکار داراي حق امتياز
خاصي باشد يا طلبکار عادي باشد .همچنين تفاوتي نميکند که طلب بستانکار وجه نقد باشد يا حق
طلبکار عين يا عمل يا امتناع از عمل باشد .در اينکه منشأ حق طلبکار عمل يا واقعه حقوقي باشد
تفاوتي وجود ندارد .همچنين لزومي ندارد که حق طلبکار مستند به سند رسمي باشد( .السنهوري،
 :1998الف  )1007در حقوق ايران نيز حکم تميزي شماره  985مورخ  1317/4/30شعبه سوم
ديوانعالي کشور و نيز رأي وحدت رويه شماره  294مورخ  1337/10/25هيئت عمومي ديوانعالي
کشور 2بر ضرورت مسلم بودن دين (معلوم و خالي از منازعه بودن آن) تصرير نموده است.
« .1

».

 .2خالصه گزارش پرونده :شعب پنجم و هشتم ديوانعالي کشور در موضوع دو دعوا که مربوط به ماده  218قانون
مدني بوده دو رأي مختلف به شرح ذيل صادر نموده اند :الف :شخصي براي فرار از دين اقدام به معامله ملک خود
نموده ،بر او اقامه دعوا شده ،دادگاه شهرستان به استدالل اينکه ثابت است که معامله بيع قطعي خوانده به موجب
ا سنادي که شمارههاي آن ذکر شده ،براي فرار از دين بوده ،به د ستور ماده  218قانون مدني حکم بر ابطال آن
صادر و اين حکم در دادگاه ا ستان ا ستوار شده و شعبه پنجم ديوانعالي ک شور در ر سيدگي فرجامي چنين رأي
داده است :حکم فرجام خواسته مخدوش است؛ زيرا ماده  218استنادي ،ناظر به موردي است که معامله به قصد فرار
از دين واقع شود ،در چنين صورت است که معامله نافذ نخواهد بود ،ليکن اين مورد را که در تاريخ صدور حکم فرجام
خواســته دين هنوز تحقق و صــورت قطعيت نيافته نميتوان مشــمول ماده فوقالذکر دانســت .از اين رو حکم فرجام
خواسته که برخالفِ قانون صادر يافته شکسته و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مرکز ارجاع ميشود.
ب :در مورد م شابه شعبه ه شتم سابق ديوانعالي ک شور چنين رأي داده ا ست« :دادگاه ا ستان به ا

ستناد 
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 -2-1-1-2مضر بودن تصرف نسبت به طلبكار

هدف و غرض از اقامۀ دعواي عدم نفوذ ،محافظت از وثيقه عمومي طلب طلبکاران است.
بنابراين ،تصرفات مديون باي د به ضرر طلبکاران باشد؛ زيرا در صورتي که تصرف مديون مضر
به حال طلبکاران نباشد ،مصلحتي که به خاطر آن قانونگذار اي ن امکان را به طلبکار داده است
موجود نيست؛ به عنوان نمونه ،اگر مديون مالي را به يکي از طلبکاران خود رهن دهد يا از اصل،
تمام طلب برخي طلبکاران را بدهد و ديگران را محروم نمايد ،اي ن تصرف به ضرر طلبکار است.
(انور سلطان)127 :1974 ،
 -2-1-2شروط مربوط به تصرف و عمل

تصرف صادره از مديون در اموال خود ،در حقوق مصر و لبنان در صورتي مي تواند از جانب طلبکار
منتهي به اقامه دعواي عدم نفوذ شود که شرايط ذيل را دارا باشد.
 -2-1-2-1قانوني بودن تصرف

جميع اعمال صادره از جانب مديون که منجر به اعسار يا ازدياد اعسار مديون ميشود ،شامل
دعواي عدم نفوذ نميشود ،بلکه آن عملي را در برميگيرد که تصرفي قانوني باشد؛ بنابراين اگر
تصرف قانوني نباشد ،مثالً تصرفي غيرمشروع باشد و از اين باب ضرري به ديگري وارد شود و
مديون مجبور شود از اموال خود خسارت زيانديده را پرداخت نمايد ،طلبکار حق اقامه دعواي عدم
نفوذ را ندارد .اين تصرف قانوني ممکن است به صورت عقد يا ايقاع باشد .همچنان که معوض يا
غيرمعوض بودن تصرف ،نقشي در اقامه يا عدم اقامه دعواي عدم نفوذ ندارد ،بلکه همانطورکه
گفته شد ،آنچه مهم است اين است که تصرف قانوني و مشروع باشد( .ابراهيم سعد)143 :1998 ،
 اينکه فاطمه در تاريخ انتقال اعياني خانه ،دين حال يا مؤجل به حبيباله نداشـــته ،به صـــحت دو فقره انتقال
مزبور حکم داده ،در صورتي که ماده  218قانون مدني که مورد توجه آن دادگاه هم بوده ا ست ،تحقق ق صد فرار
از دين را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده نه تحقق دين را؛ بنابراين حکم فرجام خواســته بر خالف قانون مزبور
صادر شده و به موجب ماده  559قانون آيين دادرسي مدني نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان
مرکز ارجاع ميشود .موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي کشور طرح گرديده و اکثريت چنين رأي دادهاند:
رأي هيئت عمومي :ماده  218قانون مدني مبني بر عدم نفوذ معامله اي که به قصد فرار از دين واقع شده ناظر به
صورتي است که دين مديون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأديه دين
اقدام به معامله نموده ا ست ،بنابراين حکم صادره از دو شعبه پنجم و ه شتم ديوانعالي ک شور در ق سمتي که
مخالف نظر فوق باشد ،صحير نبوده است».
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 -2-1-2-2ضرري بودن تصرف

دومين شرط تصرفي که باعث اقامه دعواي عدم نفوذ ميشود اين است که تصرف مفقر باشد.
تصرف مفقر ،تصرفي است که به وثيقه عمومي طلب ضرر وارد کند و يا از ميزان وثيقه عمومي
بکاهد .اين تصرف به دو گونه متصور است :اول آنکه ،تصرف موجب نقصان اموال و حقوق مالي
مديون شود ،مانند اينکه مديون مالي از اموال خود را بفروشد يا به کسي هبه کند و دوم اينکه،
تصرف باعث افزاي ش تعهدات و بدهيهاي مد يون شود ،مانند اينکه مدي ون تعهد بر پرداخت نفقه
اشخاص غير واجبالنفقه نمايد .قانون مدني فرانسه و قانون مدني سابق مصر تحتتأثير قواعد
رم ،تصرفي را مفقر و قابل اعتراض از ناحي ه طلبکار مي دانند که صرف ًا موجب نقصان حقوق و
اموال موجود مديون شود؛ همچنين دکترين حقوقي لبنان ،عليرغم عموميت ماده  278قانون
تعهدات و عقود لبنان به همين نظر گراي ش دارد( .ابراهيم سعد )144 :1998 ،ولي شرّاح قانون
مدني فرانسه ،تفکيک بين اين دو نوع ا ز تصرف را مورد انتقاد قرار داده اند .به نظر آنان در هر
دو حالت ،تصرفات مدي ون ممکن است منجر به اعسار مدي ون شود و در هر دو حالت ،طلبکاران
از عمل مدي ون متضرر شوند .به همي ن علت ،قانون مدني جديد مصر در ماده  237به صراحت
هرگونه تصرفي را که منجر به اعسار يا افزايش اعسار مدي ون شود ،مشمول دعواي عدم نفوذ
دانسته است( .السنهوري :1998 ،الف 1028؛ انور سلطان )133 :1974 ،در حقوق ايران ميتوان
ضرري بودن تصرف را از ماده  4قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي  1377استنباط نمود.
همچنين ميتوان به مواد  424و  500قانون تجارت اشاره نمود که داللت بر تصرفي دارد که منجر
به اعسار يا ازدياد اعسار ميشود (مفقر بودن تصرف) .مضاف بر آن رأي تميزي شماره  985مورخ
 1317 /4/30شعبه سوم ديوانعالي کشور نيز داللت بر آن

دارد1.

 -2-1-2-3تصرفِ منجر به اعسار يا سبب ازياد اعسار

منظور از اعسار در دعواي عدم نفوذ ،اعسار قانوني و قضايي نيست ،بلکه اعسار فعلي و
نفساالمري است؛ به عبارت ديگر ،منظور از اعسار ،افزايش ديون مديون و تعهدات اوست ،نه
صدور حکم قضايي مبني بر اعسار .بنابراين ،هرچند شرط اقامه دعواي عدم نفوذ اعسار است ،ليکن
اگر مديون اموال ديگري داشته باشد و بتواند از آن ديون خود راتأديه نمايد ،اقامه دعواي عدم نفوذ
جايز نيست؛ لذا اگر تصرف مديون باعث اعسار او نشود ،بلکه مديون بعد از تصرف همچنان مؤسر
 .1به نقل از :جعفري لنگرودي570/3 :1376 ،
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باشد ،ولي به دليلي بعد از تصرف اعسار عارض شود ،طلبکار نميتواند اقامه دعواي عدم نفوذ
نمايد؛ چرا که تصرف مديون ،باعث اعسار او نشده است .همچنين اعسار بايد تا زمان اقامه دعوا
باقي باشد؛ بنابراين اگر مديون معسر ،به دليلي مثل ارث رسيدن اموال به او مؤسر شود ،طلبکار
حق اقامه دعواي عدم نفوذ را نخواهد داشت( .السنهوري :1998 ،الف1029 :؛ انورسلطان:1974 ،
133؛ ابراهيم سعد)145 :1998 ،
 -2-1-2-4تصرفِ الحق بر حق

حق طلبکار هنگاميکه مقدم بر تصرف مديون نباشد ،مجوز اقامه دعواي عدم نفوذ نخواهد بود؛
زيرا در اين صورت ،هنوز حقي براي طلبکار به وجود نيامده تا تصرف مديون لطمه به وثيقه عمومي
طلب بزند؛ ليکن اگر مديون تصرفي قبل از ايجاد حق طلبکار انجام دهد و قصد او از اين تصرف
اضرار به طلبکار در آينده باشد ،باز طلبکار در صورتي که بتواند با قرائن و شواهد آنرا اثبات نمايد،
مجوزي براي دعواي عدم نفوذ خواهد بود( .السنهوري :1998 ،ب  )780حقوقدانان ايراني نيز معتقد
به لزوم تقدم حق طلبکار بر تصرف هستند ،ليکن به طور استثنا در موردي که مديون با تقلب،
تصرفي قبل از ايجاد حق طلبکار انجام دهد و پيشاپيش ،روشي را که منجر به از بين رفتن
وثايق معامالت بعدي او با طلبکاران آينده شود ،اتخاذ نمايد قائل به دعواي عدم نفوذ هستند.
(صفايـي166 :1387 ،؛ کاتوزيان )325 :1346 ،اما از نظر رويه قضايـي ،گرچه در يک رأي تميـزي
بر ضرورت تقدم طلب برتصـرف تصرير شده 1،ولي حکم قضيـه در رويـه محاکم ايـران کماکان
مُجمل باقي مانده است .رأي وحدت رويه ياد شده نيز با وجود آنکه پيرامون ضرورت تحقق
دين پيش از وقوع معامله يا عدم چنين ضرورتي صادر شده ،ولي اين اختالف را صريحاً حل
نکرده است( .کاتوزيان)330 :1346 ،
 -2-1-3شروط مربوط به مديون

شــروط مربوط به مديون در دعواي عدم نفوذ در دو شــرط خالصــه ميشــود :الف) غش و
ســـوءِن يت مديون؛ ب) اعســـار مديون .پيرامون اعســـاري که موجب اقامه عدم دعواي نفوذ
ميشـــود در مباحث ق بل صـــحبت شـــد؛ لذا براي جلوگيري از تکرار مطالب قبل ،از ب يان آن
خودداري ميشود.

 . 1براي ديدن متن رأي ،ر.ک به :جعفري لنگرودي.571/3 :1376 ،
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 -2-1-3-1غش و سوءِنيت مديون:

سوءِنيت مهمترين شرط در اقامه دعواي عدم نفوذ است؛ به عبارت ديگر ،ميتوان گفت که تمام
شروط اقامه دعواي عدم نفوذ ،در اين شرط جمع ميشود؛ چرا که سوءِنيت از جانب مديون ،در
صورتي است که تصرف او ضرر زننده (مفقر) است و از وثيقه عمومي طلب ميکاهد که البته منجر
به اعسار يا افزايش اعسار شده و به حال طلبکاران مضر است؛ ليکن بايد توجه داشت که سوءِنيت
در دعواي عدم نفوذ با تدليس متفاوت است؛ زيرا تدليس در ارتباط با طرف عقد است ،در صورتيکه
سوءِنيت نوعي تباني طرفين عقد به ضرر شخص ثالث (طلبکار) است( .انور سلطان134 :1974 ،؛
السنهوري :1998 :الف  )1035اما در اينکه مقصود از سوءِنيت در دعواي عدم نفوذ اقدامي است
که مديون از روي آگاهي و با علم به ضرر مديون انجام ميدهد يا صرف قصد مديون مبني بر
ضرر به طلبکار کفايت ميکند ،اختالف نظر وجود دارد .برخي نويسندگان ،اين اختالف را در ظاهر
دانسته و بر آن نتيجهاي قائل نشدهاند؛ زيرا علم مديون بر تصرفاتش ،به ضرر طلبکار را قرينهاي
بر قصد اضرار دانستهاند .از سوي ديگر ،قصد يک مسئلۀ نفساني و دروني است و طلبکار يا نميتواند
آنرا اثبات کند يا اثبات آن آنقدر دشوار است که در عمل هيچ نتيجهاي به بار نخواهد آورد .ماده
 238قانون مدني مصر در اينباره بيان ميدارد« :براي اثبات سوءِنيت مديون ،همين که طلبکار
ثابت نمايد مديون با علم به اعسار خود اقدام به تصرف نموده کفايت ميکند»؛ بنابراين اثبات اين
امر ،قرينهاي بر غش و سوءِنيت مديون است ،هرچندکه قانونگذار به مدي ون امکان اثبات خالف
آن را داده است؛ به عنوان نمونه ،مديون ميتواند ثابت نمايد ،عليرغم آگاهي او از اعسارش ،قصد
اضرار به طلبکاران را نداشته ،بلکه قصد او از تصرف ،برآوردن نيازهاي شخصي و ضروري خود
بوده است و يا گمان ميکرده که اقدام او تصرفي عادي است که به رفع اعسار او کمک مينمايد.
(انور سلطان)135 :1974 ،
قانونگذار لبنان به تبع قانونگذار فرانسه ،در شرط سوءِنيت مديون ،مطلق تصرف را شرط دانسته
و بين تصرفات مبتني بر معاوضه و تصرفات تبرعي تفاوتي قائل نشده است .اين حکم از ماده 278
قانون موجبات و عقود لبنان قابل استنباط است ،ليکن قانونگذار مصر بين تصرفات معوض مديون
و اعمال تبرعي قائل به تفکيک شده است؛ زيرا در تصرفات معوض مديون ،عالوه بر طلبکار و
مديون ،شخص ثالث نيز به عنوان طرف عقد وجود دارد؛ بنابراين بديهي است که براي حمايت از
اشخاص ثالث و استحکام روابط مالي ،غش و سوءِنيت اين اشخاص نيز شرط است؛ لذا قانونگذار
مصر ،در صورتي حق اقامه دعوا را به طلبکار مي دهد که او ثابت کند طرف معامله در معامله با
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مديون حُسننيت نداشته است .ماده  238قانون مدني مصر ،علم طرف معامله به اعسار مديون را
براي اثبات سوءِنيت طرف معامله کافي دانسته ،هرچند طرف معامله ميتواند عليرغم علم به
اعسار مديون ،عدم آگاهي خود از قصد مديون نسبت به اضرار طلبکاران را ثابت نمايد( .السنهوري،
 :1998الف  )1039اما در تصرفات تبرعي مديون ،مطابق ماده  238قانون مدني مصر ،مطلق
تصرفات نافذ نبوده ،چه اينکه طرف عقد حُسننيت داشته يا نداشته باشد .علت اين تفاوت بين
عقود معاوضي و عقود تبرعي آن است که در معاوضات حق طلبکار در برابر حق طرف عقد قرار
گرفته و حق هرکدام مترتب بر ديگري است؛ بنابراين ،حُسننيت طرف مقابل در برابر طلبکار
تأثيرگذار است .در اين صورت اگر حُسننيت او ثابت شود ،دليلي بر ترجير طلبکار بر او و ابطال
اين معامله وجود ندارد؛ اما در عقود تبرعي ،طلبکار در مقابل کسي قرار ميگيرد که به طور مجاني
و بدون پرداخت عوض ،صاحب حقي شده است و چون مقتضاي عدالت ،تقدم دفع ضرر بر جلب
منفعت است ،طلبکار ميتواند با اقامه دعواي عدم نفوذ از خود دفع ضرر نمايد ،هرچند طرف عقد
حُسننيت داشته باشد( .انور سلطان)137 :1974 ،
 -2-2آثار دعواي عدم نفوذ

قانونگذار مصر در مواد  241تا  243و قانونگذار لبنان در ماده  278قانون موجبات و عقود به
آثار دعواي عدم نفوذ اشاره ميدارد .دعواي عدم نفوذ ،راهکار قضايي براي حمايت از طلبکار در
مقابل تصـرفات مديـون معسـر بوده ،کـه اساس آن سوءِنيت مديـون ،به قصـد اضـرار به طلبکار
است .بنابراين قانونگذار اينگونه تصرفات مديون را در حق طلبکار غيرنافذ دانسته تا سدّي در
مقابل سوءِنيت مديون در راستاي اضرار به طلبکاران باشد .بر اين مطلب ،نتايج مهمي به شرح
ذيل مترتب است:
الف -دعواي عدم نفوذ به معناي دعواي بطالن نيست؛ بنابراين همانگونهکه در
ادامه خواهد آمد ،طلبکار نميتواند تصرفات صادر شده از جانب مديون را ابطال نمايد،
بلکه اين تصرفات به قوت خود باقي بوده و فقط در مقابل طلبکار قابل استناد نيست.
ب -خوانده در دعواي عدم نفوذ هر شخصي است که در اين تصرف نقش داشته باشد؛
به عبارت ديگر ،عالوه بر مديون ،طرف ديگر عقد نيز به عنوان خوانده ،طرف دعوا قرار
ميگيرد .اين مطلب همسو با دعواي غيرمستقيم و برخالف دعواي مستقيم است.
عالوه بر مطالب فوق ،دعواي عدم نفوذ آثاري نسبت به طلبکار به شرح ذيل دارد:
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 -2-2-1آثار دعواي نفوذ نسبت به طلبكار

طلبکار تا زماني مجاز به اقامۀ دعواي عدم نفوذ است ک ه صفت طلبکار بودن در مورد او
موجود است .بنابراين اگر به هر نحوي اي ن صفت از او مرتفع شود ،مثالً حق خود را استيفا
نمايد ،دي گر اقامه دعوا يا حتي استمرار دعوا از جانب او مقدور نخواهد بود؛ زيرا ،در اين صورت
مصلحتي که قانونگذار براي او در نظر گرفته که اين مصلحت ،اصل نسبي بودن قراردادها را
تحت الشعاع قرار داده ،موجود نيست .همچني ن اگر طرف معامله با مدي ون ،طلب طلبکار را
پرداخت نمايد ،مانعي براي جريان دعواي عدم نفوذ ايجاد شده است ،چرا که طلبکار ديگر هيچ
نفعي در اقامۀ دعواي عدم نفوذ ندارد؛ (السنهوري :1998 ،الف 1057؛ کاتوزيان)325 :1346 ،
زيرا نخستي ن شرط اقامه هر دعوا آن است که نفعي معقول براي آن متصور باشد ،کما اي نکه
در ماده  2قانون آيين دادرسي مدني ما ني ز به آن اشاره شده است .بنابراين در صورتي که تمام
شرايط اقامه دعواي عدم نفوذ موجود بوده و طلبکار اقامه دعوا نمايد ،دادگاه حکم به عدم نفوذ
تصرفات مربوطه صادر مينمايد .در اي ن صورت تصرفات فوق در رابطه با طلبکار بالاثر تلقي
ميشود؛ به عنوان مثال ،اگر مديون مالي را فروخته يا به کسي هبه نمايد و بدين وسيله اموال
را از ملکي ت خود خارج نموده باشد ،صدور حکم عدم نفوذ بد ين معناست که ب يع و هبه مذکور،
مال را از ملکيت مدي ون خارج ننموده است ،لذا نسبت به طلبکار در زمره وثيقه عمومي
طلب باقي خواهد ماند و يا اگر مديون يکي از طلبکاران خود را بريالذمه نمايد با حکم به عدم
نفوذ اي ن اِبرا در برابر طلبکار ،بدهکاري که به نفع او اِبرا صورت گرفته ،همچنان به
مديون بدهي داشته و اين طلب مديون همچنان يکي از اجزاي وثيقه عمومي طلب خواهد بود.
(ابراهيم سعد)157 :1998 ،
 -2-2-2اثر دعواي عدم نفوذ نسبت به متعاقدين

همانگونهکه در باال اشاره شد ،عدم نفوذ تصرفات مديون به معناي ابطال تصرفات نيست ،بلکه
در مقابل طرفين عقد داراي کليه آثار خواهد بود ،مگر اينکه فقط در مقابل طلبکار مديون قابل
استناد نيست؛ به عنوان مثال ،در صورتيکه بين مديون و شخص ثالث بيعي صورت گيرد و طلبکار
اقامه دعواي نفوذ نموده و در اين رابطه حکم صادر شود ،تمام آثار بيع ،بين مديون و طرف عقد
موجود بوده و هرکدام از مديون و طرف عقد بايد به تعهدات خود عمل نمايند ،لذا مبيع ملک
خريدار محسوب ميشود؛ اما چون اين بيع در مقابل طلبکار قابل استناد نيست او ميتواند آنرا
توقيف نمايد و از مَجراي فروش آن طلب خود را وصول نمايد و اگر چيزي از ثمن آن باقي بماند
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بايد به مشتري مسترد دارد ،هرچند که خريدار ميتواند براي دريافت حق خود به فروشنده (مديون)
رجوع نمايد( .انور سلطان)145 :1974 ،
در اينکه آيا اثر دعواي عدم نفوذ مختص به طلبکاري است که به عنوان خواهان اقامه دعوا
نموده يا به ديگر طلبکاران هرچند در دعوا حضور نداشتهاند سرايت ميکند ،اختالفنظر وجود دارد.
قانون مدني فرانسه ،همچنين قانون مدني سابق مصر و قانون موجبات و عقود لبنان (ماده )287
بيان ميدارد که فقط طلبکاري که اقامه دعوا نموده و در دعوا به عنوان خواهان حضور دارد از اين
دعوا سود ميبرد و اثر اين دعوا نسبت به ساير طلبکاران سرايت نخواهد داشت .در تعليل آن نيز
اينگونه بيان شده است که حکم صادره فقط نسبت به طرفين آن اثر دارد و چون ساير طلبکاران
در اين دعوا هيچ نقشي نداشتهاند از اثر حکم نيز بي بهرهاند ،ليکن اين تعليل با نتيجهاي که در
دعواي غيرمستقيم صورت ميپذيرد رد ميشود ،چرا که در دعواي غيرمستقيم نيز ساير طلبکاران
در دعوا حضور نداشته ،ليکن اثر دعوا به آنان سرايت مينمايد( .السنهوري :1998 ،الف )1045
قانونگذار مصر در ماده  240قانون مدني جديد بيان داشته که تمام طلبکاراني که تصرف مديون
منجر به ضرر آنان شده است از دعواي عدم نفوذ بهره ميبرند؛ بنابراين اگر مالي از اموال مديون
به فروش برسد و سپس حکم به عدم نفوذ آن صادر شود ،مطابق قانون لبنان ،فرانسه و قانون
قديم مصر فقط کسي که دعواي عدم نفوذ را اقامه نموده ميتواند آن مال را توقيف نموده و از
مَجراي فروش آن طلب خود را وصول نمايد ،ليکن طبق قانون مدني جديد مصر هيچکدام از
طلبکاران بر ديگري ترجيحي ندارند.
درحقوق ما بعضي از استادان حقوق با توجه به دکترين حقوقي و رويه محاکم فرانسه بيان
داشتهاند که از حکم دعوا ،فقط طلبکار مباشر دعوا سود ميبرد و قرارداد در ارتباط بين دو طرف و
ساير طلبکاران به اعتبارخود باقي است؛ به عالوه ،ظاهر ماده  4قانون اجراي محکوميتهاي مالي
را نيز مؤيد نظريه خود دانستهاند؛ (کاتوزيان )293/2 :1383 ،ليکن برخي ديگر معتقدند که اعتماد
به حقوق خارجي در ما نحن فيه ،خصوصاً در مسئلهاي که در حقوق سايرکشورها اختالفي است،
خالي از اشکال نيست؛ به عالوه ،قطع نظر از آنکه ظاهر ماده  4فوقالذکر مؤيد نظر ايشان نيست،
ظاهر مواد  424و  500قانون تجارت صراحتاً مفيد نظريه استفاده عموم ديان است .از طرفي ،هدف
از طرف اين دعوا ابقاي اموال مورد انتقال در زمرة وثيقه عمومي طلب است ،لذا موردي ندارد که
برخالف اصول تساوي و انصاف قائل به ترجير بالمرجر يک داين بر ديگر بستانکاراني باشيم که
نوعاً به خاطر عدم اطالع نتوانستهاند در دعوا شرکت کنند( .درويش خادم)101 ،1370 ،
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نتيجهگيري
 -1دعواي عدم نفوذ تصرفات مديون که در حقوق مصر و لبنان و برخي ديگر از کشورهاي عربي
به رسميت شناخته شده است با دعواي عدم نفوذ اصطالحي و بطالن نسبي متفاوت است.
 -2عدم نفوذ تصرفات مديون به اين معناست که معاملۀ صورت گرفته بين طرفين معامله صحير
است ،ليکن نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نيست .اثر اين نهاد حقوقي شبيه وضعيت حقوقي
عدم قابليت استنادي است که در سالهاي اخير وارد ادبيات حقوقي ما شده است.
 -3قانونگذار ايران هرچند نتايج و آثار قاعدة وثيقه عمومي بودن اموال مديون را آنچنانکه در حقوق
مصـر و لبنان مطـرح است ،بهطور کامل نپذيرفتـه ،ولي بهطور محدود و در شرايط خاص به بعضـي از
اين نتايج از جمله عـدم نفوذ تصرفات مُضـرّه مديـون ،تن در داده است .بنابراين هرچند دعواي عدم
نفوذ تصرفات مديون آنچنانکه در حقوق کشورهاي ياد شده مطرح شده است ،در حقوق ايران
جايگاهي ندارد ،ولي نفوذ مطلق تصرفات مديون نيز مورد قبول قانونگذار قرار نگرفته است.
 -4براي استماع دعواي عدم نفوذ بايد شرايطي وجود داشته باشد ،از جمله اين شرايط قابل
مطالبه بودن حق ،مضر بودن تصرف ،سوءِنيت مديون ،اعسار مديون ،ضرري بودن تصرفات مديون
و الحق بودن تصرف بر حق است.
 -5مهمترين شرط در اقامه دعواي عدم نفوذ ،شرط سوءِنيت است؛ زيرا ،سوءِنيت از جانب مديون
در صورتي است که تصرف او ضرر زننده (مفقر) است و از وثيقه عمومي طلب ميکاهد و باعث
اعسار ميشود .بنابراين ميتوان گفت :بازگشت اين شروط به سوءِنيت است.
 -6در اينکه حکم صادره در دعواي نفوذ فقط مختص طلبکاري است که اقامه دعوا نموده يا
نسبت به تمام طلبکاران مُجرا خواهد بود ،اختالف وجود دارد که به نظرمي رسد حکم دعوا نسبت
به طلبکاراني که در دعوا شرکت نداشتهاند نيز جاري خواهد بود.
 -7افزايش يا نقصان وثيقه عمومي طلب در حقوق طلبکاران تأثير ميگذارد ،لذا عدالت اقتضا
ميکند ،قانونگذار براي جمع بين حق طلبکاران و حق مديون ،راهکارهاي حمايتي از طلبکاران را
در مقابل مديوني که قصد اضرار به طلبکاران را دارد تقويت نمايد که دعواي عدم نفوذ ميتواند
به عنوان يکي از اين راهکارها ،مورد شناسايي قانونگذار قرار گيرد که الزمۀ آن تدوين مقررات
منسجم و منظم در اين زمينه است.
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