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Abstract 
Permission and its legal effects play an 

important role in the legal and social relations of 

individuals and make possession and possession 

without permission is prohibited and 

illegitimate, and also exceeding the limits of 

permission is not allowed and guarantees legal 

implementation. Permission, if it is related to 

public order, is one of the mandatory rules and is 

one of the rulings. However, if it is not related to 

public order, it is a right and its mutual 

agreement can be changed by contents, and even 

the owner can revoke the permit as well as the 

revocation of the permit. Therefore, the cases 

that determine the verdict or the right of a 

communication permit determine its non-

connection with public order. In French law, 

permission is the authorization of another to 

perform an act without which the act of issuing 

an act is against the law, and in all cases the 

unilateral obligation and reference of the 

permission is achieved by the unilateral will of 

the authorizing person and in accordance with 

the general rules of contracts. In this country, 

cases and instances of permission are considered 

a right, unless they are related to public order 

and national security. In cases where the permit 

is considered a verdict, in fact, the permission 

giver is obliged to do so and can not be revoked 

and transferred. But where the permission is the 

right of the permission giver, he can revoke this 

right or transfer it to another person. 

Keywords: Permission, Unilateral Obligation, 

Transactions, Referral, Public order.  

  چکیده

افراد  یو اجتماع یآن در روابط حقوق یاذن و آثار حقوق

و تصرف بدون  یالاست شود یدارد و باعث م یینقش به سزا

تجاوز از حدود اذن  ینممنوع و نامشروع باشد و همچن ،اذن

اذن  .دارد یحقوق يو ضمانت اجرا باشد یمجاز نم

عد جزو قوا ،کند یم یداارتباط پ یبا نظم عموم که درصورتی

اگر با نظم  یکنل .باشد یبوده و از جمله احکام م رهآم

مفاد  ،در ارتباط نباشد از جمله حقوق بوده و با توافق یعموم

 یناذن و همچن تواند یمالک م یاست و حت ییرآن قابل تغ

 یقپس مصاد .یدرجوع از اذن را از خود ساقط نما

 باط آن اذن ارتباط با عدم ارتبابودن  حق یاحکم  کننده یینتع

به دادن  یاراخت ،در حقوق فرانسه اذن .باشد یم ینظم عموم

صدور فعل  یارکه بدون آن اخت یفعلدادن  در انجام یگريد

موارد خود  یو در تمام باشد یاز او برخالف قانون بوده م

طرفه شخص  یکمحسوب و رجوع از اذن با اراده  یقاعا

حقق قراردادها م یقواعد عموم براساسو  دهنده اذن

 یحق تلق ،اذن یقکشور موارد و مصاد یندر ا .گردد می

 یمل یتو امن یمگر آن جا که مربوط به نظم عموم ،شوند یم

در واقع  ،شود یکه اذن حکم محسوب م يدر موارد .باشد

و قابل اسقاط و انتقال  باشد یمکلف به انجام آن م دهنده اذن

 يو ،است دهنده حق اذن ،آن جا که اذن یول .یستن

آن را به فرد  یاحق را از خود ساقط کند و  ینتواند ا یم

  .انتقال دهد یگريد

  . ینظم عموم ،رجوع ،معامالت ،یقاعا ،اذن :کلیدي واژگان
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  مقدمه

قانون مدنی در بحث از حقوق اموال  .موضوع احکام و آثار اذن در اعمال حقوقی از موضوعات مهم است

همچنین در مبحث مربوط به الزامات خارج از  ،در مواد مربوط به عقود و معامالت و تعهدات ،و مالکیت

ار داده و احکام و آثار آن را بارها نقش اذن را مورد توجه قر ،حجر و قیمومیت و حقوق خانواده ،اددقرار

چه  ،توان نادیده انگاشت ایقاعات و قرارداد را نمی ،وجود یا عدم وجود اذن در عقد تأثیر .بیان کرده است

که با اذن به ترتیب آن  باشند و یا این گردند که فاقد عنصر اذن از سوي اصیل می بسا عقودي منعقد می

توان به هر  به طور کلی اذن در ید آذن بوده و می .گردد مطرح میها  آن عقود استقرار یافته و یا اضمحالل

تواند مأذون را در اتالف مال نیز  مثال می عنوان به .طریق که متمایل است آن را توسعه داده و مضیق نماید

که آن را محدود نموده و مختص به تصرفی خاص نماید که تصرفات بیشتر براي  مجاز نماید و یا این

  .)63 ،1396 ،باشد (ملیحی ممنوع میمأذون 

باید شرایط صحت و ارکان و عناصر  ،که صحیح و داراي آثار مربوط به خود باشد اذن براي آن

اذن دادن  مثال اگر کسی به واسطه صغر یا جنون از اهلیت الزم براي عنوان به .خاص خود را دارا باشد

در اموري که قانون آنان را داراي  ،ه و صغیر ممیزاذن سفی .اذن او صحیح نخواهد بود ،برخوردار نباشد

همچنین اذن کسی  .باشد معتبر و صحیح می ،اند داند و یا ولی و قیم اذن را به ایشان واگذار نموده اهلیت می

که به واسطه حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خویش ممنوع گردیده است در مورد اموال و حقوق 

اگرچه اعتبار اذن و تصرفات او در غیر اموال و حقوق مالی به قوت  ،باشد میمالی خویش باطل و بالاثر 
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انشاء بیانگر دخالت اراده است چه این  .اذن را انشاء به حساب آورده است گذار قانون .خویش باقی است
 پس .طرفه باشد و ایقاع را به وجود آورد و چه این اراده دوطرفه باشد و عقد را ایجاد کند اراده یک

  .)17 ،1397 ،اذن را عمل حقوقی خوانده است (اسماعیلی و همکاران ،واقع در گذار قانون

عقد یاد شده باطل  ،باشد در مواردي که اذن باطل در ضمن عقودي داده شود که اذن از ارکان آن می

اذن از ابتدا به اگر  .یابد یعنی اذن تحقق نمی ،از این رو رکن عقد .باشد زیرا اذن باطل منشاء اثر نمی .است

باشد که شرط آن تحقق یابد و چنانچه شرط  در صورتی داراي آثار می ،صورت معلق یا مشروط داده شود

شوهر  ،طبق فقه اسالمی و قانون مدنیمثالً  .شود که اذن از اول باطل بوده است اذن تحقق نیابد کشف می

 ،که از همسر خویش اذن بگیرد مگر آن ،کندهمسر خویش ازدواج  رتواند با دختر برادر یا دختر خواه نمی

شوهر مالی را به او ببخشد ولی شوهر  ،حال چنانچه زن به این شرط به ازدواج مزبور اذن دهد که پس از نکاح

یابیم که اذن و به تبع آن عقد نکاح شوهر با  پس از ازدواج از بخشیدن مال شرط شده خودداري کند در می

  .)830 ،2ج ،1412 ،همسرش از او باطل بوده است (طباطبایی یزدي دختر خواهر یا دختر برادر

 ،وکالت ،عاریه ،مضاربه ،اذن خواه در ضمن عقودي چون اجاره ،در هر دو کشور ایران و فرانسه

اگر از طرف مأذون تعدي و  ،خواه به صورت مستقل انشاء شود و مفید باشد ،داده شودها  آن ودیعه و مانند

ترك  ،یا از حدود اذن یا متعارف تجاوز نماید و یا عملی که براي انجام تعهد الزم استیعنی  ،تفریط شود

همچنین در حقوق هر دو کشور تعدي و تفریط نسبت به مورد  .نماید موجب ضمان مأذون خواهد بود

گاهی  .)103 ،1396 ،موجب زوال صفت امانت و تبدیل ید امانی به ید ضمانی خواهد شد (جاللی ،اذن

که  بدون آن ،که فرد به اذن یا رضایت مالک گمان دارد ل اذن یا رضایت مشکوك است یا اینحصو

توان به استناد  در این گونه موارد نمی .گمان به حدي قوي باشد که براي او اطمینان خاطر به دنبال آورد

یا رضایت اذن  ،تصرفبودن  زیرا موضوع مباح .احتمال رضایت یا اذن مالک در مال او تصرف نمود

عرفاً تا زمانی که  ،شود باشد و در مواردي که امري موضوع حکمی واقع می مالک یا صاحب حق می
یعنی اذن یا  ،رسد تا زمانی که موضوع از این رو به نظر می .گردد موضوع احراز نشود حکم ثابت نمی

رسد تا زمانی  و به نظر میاز این ر .گردد اباحه تصرف و مشروعیت استیال مترتب نمی ،رضایت احراز نشود

 .گردد اباحه تصرف و مشروعیت استیال مترتب نمی ،یعنی اذن یا رضایت احراز نشود ،که موضوع
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 مفهوم و ماهیت اذن -1

دستور و اعالم آمده است و در اصطالح حقوقی به انشاي رضایت  ،اذن در لغت به معناي رخصت

نماینده وي به یک شخص یا اشخاص معین یا  یا مالک یا صاحب حق یا صاحب مال یا گذار قانون

هم اذن اشخاص و هم  ،تعریف فوق .باشد غیرمعین جهت انجام یک عمل حقوقی یا تصرفات خارجی می

شود و نیز این تعریف اذن  ها اذن قانونی را شامل نمی ولی بعضی از تعریف ؛گیرد اذن قانونی را در بر می

باشد و مقصود  می اعم از عقد و ایقاع ،مل حقوقی در این تعریفع .گیرد عام و خاص هر دو را در بر می

بلکه تصرف مادي  ،تصرفاتی است که برخالف اعمال حقوقی جنبه اعتباري ندارد ،از تصرف خارجی

عین مال باقی بماند یا عین  ،که متصرف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن که با تصرف اعم از آن ؛است

باشد و از  انشاء اذن می ،مورد اذن ،مأذون ،دهنده ارکان و عناصر آن شامل اذن .ن برودمال عرفاً از بی

  .اشاره کردبودن  جانبه و عمل حقوقی یکبودن  حق یا حکم ،توان به قابل رجوع بودن هاي اذن می گی ویژ

داوم آن و تآمدن  شود و مأذون در به وجود محقق می دهنده ایقاع فقط با تصمیم اذن عنوان بهاذن 

) و قبول 156 ،27ج ،1392 ،بنابراین موافقت طرفین در موجودیت آن ضرورت ندارد (نجفی .ي نداردتأثیر

با اراده صرفاً که اذن  با توجه به این .گردد نکردن مأذون مانع از حیات یافتن این نهاد حقوقی نمی

عمل حقوقی نقش ندارد و رجوع از  یابد و رد و قبول مأذون در وقوع یا استمرار این تحقق می دهنده اذن

در وقوع اذن تراضی  .گردد اذن تقویت میبودن  نظریه ایقاعی ،باشد ممکن می دهنده اذن هم از طرف اذن

همچنین است در خصوص  .اثر اذن شودشدن  تواند مانع پدیدار دو طرف شرط نیست و رد مأذون هم نمی

در مواد مختلف قانون مدنی به قابل  .ون دخالتی ندارداستمرار و بقاء اذن و اباحه تصرف که اراده مأذ

1اذن تصریح شده از جمله ماده بودن  رجوع
ماهیت بودن  بنابراین قانون مدنی هم نظریه ایقاع .این قانون 108

  .)28-27 :1377 ،زاده حقوقی اذن را ترجیح داده است (فصیحی

 اذن در معامالت -2

 معامله فضولی - 2- 1

چنین عقدي  .باشد اگرچه صحیح است ولی نافذ نمی ،تن سمت نمایندگی انجام گیردعقدي که بدون داش

                                                     
تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع  در تمام مواردي که انتفاع کسی از ملک دیگري به موجب اذن محض باشد مالک می -1

  کند، مگر این که مانع قانونی موجود باشد. 
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 عنوان بهمعامله به مال غیر جز «قانون مدنی  247مطابق ماده  .باشد فضولی و نفوذ آن موقوف بر اجازه می

 ولی اگر مالک یا ،که صاحب مال باطناً راضی باشد والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این

عنوان » . شود مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می قائم

 .گیرد وکالت و اذن را در بر می ،وصایت ،جا معنایی عام دارد و مواردي از قبیل والیت نمایندگی در این

رف موکل و یا مأذون از طرف بنابراین معامالتی که مولی علیه یا وصی از طرف موصی و یا وکیل از ط

  .باشد از مصادیق معامله فضولی نبوده و از نظر قانون صحیح و نافذ می ،دهد انجام می دهنده اذن

جنانچه شخص فضولی  ،از این رو .کند تصرف مادي در مورد معامله را ایجاب نمی ،معامله فضولی

تصرف وي بدون مجوز قانونی خواهد  ،مال مورد معامله را بدون اذن مالک به تصرف طرف معامله بدهد

قانون مدنی  .باشد قانون مدنی در حکم غصب و متصرف ضامن عین و منافع مال می 308بود و طبق ماده 

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل « :دارد در این باره مقرر می

 ». عین و منافع است متصرف ضامن ،دداده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکن

 اذنبر  مبتنیمعامله  - 2- 2

که معامل از طرف  بدون آن ،اي که به اذن دیگري انجام گیرد اند معامله فقیهان و حقوقدانان تصریح کرده

قانون  247هرچند در ماده  .صحیح و نافذ بوده و از موارد معامله فضولی خارج است ،دیگري وکیل باشد

 ،از موارد فضولی خارج نکرده است ،باشد مأذون می ،به صراحت موردي را که شخص گذار نقانو ،مدنی

توان دریافت که  به خوبی می ،رضایت باطنی و نه اذن را به کار برده است ،که واژه ولی با توجه به این

 ،اذن و وکالتبه حکم وحدت مالك بین  ،عالوه بر آن .داند اذن را نافذ میبر  مبتنیمعامله  گذار قانون

بودن  شاید به علت همین یکسان .توان حکم ماده فوق را نسبت به وکالت در مورد اذن جاري دانست می

قانون مدنی به ذکر وکالت اکتفا کرده و اذن را صریحاً یادآور نشده  ،مالك و مشابهت اذن و وکالت

نفوذ آن دانسته است و این خود الذکر انشاء رضایت مالک را پس از وقوع معامله موجب  ماده فوق .است

یعنی اذن براي نفوذ آن کافی  ؛کند که انشاء رضایت مالک پیش از انجام معامله به طریق اولی داللت می

  .اي که به اذن مالک انجام گرفته به اجازه بعدي او نیاز ندارد است و معامله

 رضایت باطنیبر  مبتنیمعامله  - 2- 3

اي  همچنین معامله .باشد بدون تردید صحیح و نافذ می ،ادن دیگري انجام گیرداي که به نمایندگی یا  معامله
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در عدم نفوذ آن اختالفی نیست و طبق قانون مدنی و نظریه  ،که بدون سمت نمایندگی یا اذن انجام پذیرد

اگر عقد به صرف  ،طبق قانون مدنی و نظریه مشهور فقیهان .باشد موقوف بر اجازه می ،مشهور فقیهان

لیکن از موارد  ،ضاي باطنی دیگري و بدون عنوان نمایندگی یا اذن انجام گیرد چنین عقدي صحیح استر

  .)209 ،1ج ،1376 ،باشد (نایینی فضولی خارج نبوده و نفوذ آن موقوف بر اجازه می

 تصرف بدون اذن یا تصرف نامشروع -3

شود آن است که استیال بر حق دیگران  از احکام دیگر اذن که از حقوق مدنی و فقه امامیه استفاده می

این مسئله در بین فقهاي امامیه بلکه بین تمامی مسلمانان  .)176 ،3ج ،1371 ،بدون اذن ممنوع است (امامی
 ،بر این اساس .باشد اعم از اذن مالک یا اذن قانون می ،جا مقصود از اذن در این .باشد مورد اتفاق می

هرچند مالک از تصرف آگاهی نداشته باشد  ،اذن قانون انجام شودمواردي که تصرف در حق دیگري به 

به  ،مال دیگري کننده مانند مورد لقطه که پیدا .باشد از موارد تصرف نامشروع نمی ،و یا به آن اذن ندهد

ولی به  ،تواند در آن تصرف کند و یا موردي که کسی خانه خود را به دیگري اجاره دهد اذن قانون می

 .گردد همچنین اذن مالک شامل اذن قائم مقام او مانند وکیل یا ولی نیز می .خانه اذن ندهد تصرف او در

عنوان  ،تصرفبودن  اي از موارد را نیز که به علت غیرعدوانی استیالي نامشروع اعم از غصب است و پاره

 ،وکیل مثل تصرف ،بنابراین مواردي از قبیل تصرف ید امانی .شود شامل می ،دکن غصب صدق نمی

عاریه و ودیعه پس از خاتمه اذن و همچنین تصرف ید  ،اجاره ،مستعیر و مستودع در مورد وکالت ،مستأجر

امانی در خارج از حدود اذن و تصرف در مال مشاع بدون اذن شریک از مصادیق استیالي نامشروع 

  .)10 ،37ج ،1392 ،باشد (نجفی می

امر نمودن به چنین تصرفی نیز  ،او ممنوع استکه تصرف در مال دیگري بدون اذن  گونه همان

به حکم قانون باشد  ،در ملک دیگري یا امر به تصرف که درصورتیبا این حال  .باشد برخالف قانون می

کسی که به اذن مالک یا قانون در مال  .اگرچه مالک به چنین تصرفی اذن نداده باشد ،منعی وجود ندارد

اریخ پایان یافتن اذن از رد آن به مالک خودداري کند و وجود مال را چنانچه از ت ،کند دیگري تصرف می
 :دارد قانون مدنی مقرر می 310چنانکه ماده  .از آن پس استیالي او نامشروع است ،نزد خود انکار نماید

در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم ها  آن اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال«

ی غیر از مستودع عنوان بههر گاه کسی مال غیر را « :دارد قانون مدنی مقرر می 631و یا ماده » . اصب استغ

بنابراین  ،مستودع است متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل
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 ،باشد ضامن نمیها  آن علیه و امثال مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی

یا تعدي و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع  مگر در صورت تفریط

  ». چه مستند به فعل او نباشد اگر ،متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود

زیرا تصرف  .ذن سایرین در مال مشاع تصرف نمایدتواند بدون ا از شرکاء نمی یک هیچ ،همچنین

در این امر تفاوتی ندارد که  .باشد در سهم مشاع خود مستلزم تصرف او در سهام دیگران می هریک

شریکی « :دارد قانون مدنی مقرر می 582ماده  .تصرف شریک براي اداره مال مشاع و یا انتفاع از آن باشد

الزم به ذکر است » . ضامن است ،تصرف در اموال شرکت نماید ،نکه بدون اذن یا خارج از حدود اذ
 .باشد که تمامی شرکا به این امر اذن دهند در صورتی مجاز می ،تصرف شخص ثالث در مال مشترك

تصرف او در مال مشترك جایز  ،چنانچه یکی از شرکا کسی را از تصرف در مال مشترك منع کند

مستأجر در ملک  عنوان بهمثال اگر شخصی  عنوان به .این امر اذن دهندحتی اگر بقیه شرکاء به  ،باشد نمی

مستأجر الزم است  ،به درخواست هریک از شرکاء ،پس از پایان یافتن مدت اجاره ،مشاع متصرف باشد

  .کند می تأییدرویه قضایی نیز این نظر را  .عین مستأجره را تخلیه نماید

 آثار اذن در حقوق ایران -4

گردد و  ایقاعات و معامالت می ،آثار بسیاري است از جمله آثار کلی اذن که شامل تمامی عقوداذن داراي 

 ،هبه ،شود و همچنین آثاري که با عقد یا ایقاع خاصی چون بیع از آن تحت قواعد عمومی نام برده می

مالزم با  ،که اذن در برخی موارد الزم است .ارتباط و پیوند نزدیکی داردها  آن تأدیه دین و امثال ،نکاح

اذن این قابلیت را  .وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود

از  .)215 ،1400 ،حق نیز ایجاد نماید (صالحی مازندرانی و جوادیه ،داراست که بتواند براي مأذون

عدم زوال  ،ذن در بر هم زدن آنعدم توانایی آ ،توان به مواردي همچون اذنی می همچنینهاي م ویژگی

  .اشاره کرد ...قابلیت انتقال قهري و اختیاريِ حق ایجادشده و ،اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین

تصرف در مال دیگري بدون  ،از نظر آثار تکلیفی .اذن از دو بعد تکلیفی و وضعی داراي آثاري است

 ،اگر جواز تصرف متوقف بر اذن باشد ،رف غیرمالیدر تص .اثر اذن رفع حرمت است .اذن او حرام است

تصرف بدون اذن حرام است مانند توقف جواز از خروج زن از منزل بر اذن شوهر که بیرون رفتن بدون 

در  .ضمان یا در غیرجنایات است یا در جنایات ،از نظر آثار وضعی .حرام و با اذن او جایز است ،اذن شوهر
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رود به شرط پرداخت وجهی  جا می باغ به کسی که براي استراحت به آنغیرجنایات مانند اذن صاحب 

در جنایات اذن گاه سبب ضمان است مانند  .صورت ضامن است در این ،اگر اذن مقید به ضمان باشد

ولی در برخی موارد ضامن نیست مانند  .فردي که وارد خانه کسی شود و سگ وي به او آسیب برساند

به کسی ها  آن بست که اگر بر اثر افتادن یکی از راي نصب ناودان در کوچه بناذن فرد به شریک خود ب

اذن  يگرینموده و به د ءاباحه مورد اذن را انشا ،اذندادن  با دهنده اذن .ضامن نیست دهنده اذن ،آسیبی برسد

با  تصرف ممنوع .دارد را بر می يگریش مانع تصرف دیند و با اذن خوکدهد تا در مال او تصرف  می

ز مانع یرد مأذون ن یحت .متقابل مأذون و قبول او ندارد يانشا بر یگردد و توقف مباح می دهنده اذن يانشا

 ،ه آذن از اذن خود برنگشتهک یتا زمان ،رده استکه اذن را رد کگردد و او با آن  اذن نمی يا بقایتحقق 

  .)71 ،1389 ،ند (توکلیکتواند در آن مورد تصرف  می

شود  حکم محسوب می ،جا که اذن مربوط به مصلحت عامه و نظم عمومی است ران از آندر حقوق ای

تواند آن را از خود ساقط نماید و یا آن را  و نهادي که این حکم را صادر نموده معتبر بوده و مأذون نیز نمی

هیچ « :دارد قرر میقانون مدنی م 1049مثال ماده  عنوان به .در برابر عوض یا بدون آن به دیگري انتقال دهد
لذا اذن زن » . مگر با اجازه زن خود ،تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد کس نمی

تواند این اذن را از خود سلب کند و یا آن  براي ازدواج شوهر با دختر خواهر یا برادر او معتبر است و نمی

  .را به دیگري انتقال دهد

نبودن  یابودن  کند به اذن قانونی و اذن اشخاص و از جهت معین را صادر میاذن از نظر کسی که آن 

آن و بودن  مطلق یا مقید ،صراحت یا عدم صراحت مورد اذن .گردد مأذون به اذن عام و خاص تقسیم می

هاي دیگر مورد توجه قرار  مالکی براي تقسیم عنوان بهتواند  می هرکدام ،مدت اذنبودن  دائمی یا موقت

اذن به اعتبار مأذون به اذن  .توان اذن را از نظر پیدایش به عقدي و ایقاعی تقسیم کرد همچنین می .دگیر

اذن را اذن خاص  ،بدین صورت که هرگاه مأذون یک یا چند نفر معین باشد ،شود خاص و عام تقسیم می

خود اذن در عبور ملک شخصی به همسایه مثالً  .قانون مدنی 121و  120 ،108 ،98مانند مواد  .نامند می

 .باشد اذن خاص است که مأذون یک نفر معین می دهد که چنین اذنی به جهت این اختصاصی خود می

 ،ولی چنانچه مأذون شخص یا اشخاص معینی نباشد و اذن عمومیت داشته و طرف خطاب آن عموم باشد

دهد که مال گم شده را به  اذن میقانون مدنی به طور عام به هر فرد  160ماده  .گویند آن را اذن عام می

بلکه اذن به صورت عام داده  ،باشند در این ماده فرد یا افراد معینی مخاطب اذن نمی .مالک آن برگرداند
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تواند هرگونه تصرف اعم از مادي یا  مالک می .)39 ،1396 ،شود (جاللی شده و هرکسی را شامل می

لیکن غیرمالک اگر اهلیت نیز داشته  ،استدادن  ات اذناز جمله آن تصرف .حقوقی در اموال خود بنماید

 ،که از نظر قانون مگر این ،تواند نسبت به تصرف مال دیگري به اشخاص ثالث اذن تصرف دهد نمی ،باشد

 ،زیرا فردي که مالک منافع نیست ؛همچنین است در مورد منافع اموال .داراي چنین سمت و اختیاري باشد

  .منافع را اذن دهدتواند تصرف در آن  نمی

 آثار اذن در حقوق فرانسه -5

فعلی که بدون آن اختیار صدور فعل از او برخالف دادن  به دیگري در انجامدادن  اختیار ،در حقوق فرانسه اذن

کند و بیشتر از  در این کشور اذن به مانند اجازه از نظریه نمایندگی تبعیت می .تعریف شده است ،قانون بوده

 .)Robert and Collins,1991،218( پذیرد می تأثیرصوص قانونی تبعیت کند از قواعد عرفی که از ن این

تصریح مواد قانون مدنی فرانسه و نظر قانون  براساسشود و  اذن در تمامی موارد خود ایقاع محسوب می
 از اذن با اراده یکاند که رجوع  حقوقدانان فرانسوي بر این عقیده .باشد اذن در شمار ایقاعات می ،نویسان آن

گردد و ایجاب و قبول مأذون در  قواعد عمومی قراردادها محقق می براساسو  دهنده طرفه شخص اذن

کند و  به تنهایی براي رجوع از اذن کفایت می دهنده به بیان دیگر اراده اذن .استقرار و استمرار آن مؤثر نیست

  .)Smith,2002 ,91( رداین اراده ممکن است به طور صریح یا ضمنی انجام گی

جا که مربوط به نظم عمومی و  مگر آن ،شوند حق تلقی می ،در این کشور تمامی موارد و مصادیق اذن

تواند  نمی دهنده شخص اذن ،شوند و در این گونه موارد در چنین مواقعی حکم محسوب می .امنیت ملی باشد

مانند اذن دولت براي ازدواج دختر  .نتقال دهداختیار اذن را از خود سلب نموده و یا آن را به دیگري ا

حق محسوب  ،ولی در بقیه موارد اذن ،حکم تلقی شده است ،در این یک مورد اذن .فرانسوي با تبعه خارجی

مکلف به  دهنده در واقع اذن ،شود در مواردي که اذن حکم محسوب می .)Depage ,2013 ,182شود ( می

تواند این  وي می ،است دهنده حق اذن ،جا که اذن ولی آن .انتقال نیست باشد و قابل اسقاط و انجام آن می

در حقوق فرانسه اگر تعداد اشخاص مأذون  .حق را از خود ساقط کند و یا آن را به فرد دیگري انتقال دهد

ولی اگر اذنی شامل افراد نامعین بشود که از قبل مشخص  .اذن خاص خواهد بود ،محدود و معین باشد

همچنین اگر تعداد اشخاص مأذون محدود و معین باشد اذن خاص خواهد بود  .ند اذن عام خواهد بودا نشده

  .)Eill ,2007 ,219اند اذن عام خواهد بود ( ولی اگر اذن شامل افراد نامعینی شود که از قبل مشخص نشده
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ام صالح بداند و یا به او از آن کسی است که قانون او را براي این اقددهی  در فرانسه اختیار و قدرت اذن

تواند درباره مایملک خود تصمیم بگیرد  مالک می ،قانون مدنی فرانسه 120طبق ماده  .چنین اختیاري را بدهد

جا که شخص  پس آن .و حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردي که قانون منع کرده باشد

 ولی از آن .در عین یا منفعت را به شخصی دیگر بدهد توان اذن به تصرف می ،مالک عین یا منفعت آن است

در حقوق فرانسه مواردي از اختیار اذن است که  .اراده اذن نیز نخواهد داشت ،جا که این اختیار را ندارد

بر  مبتنیاز مصادیق حکم هستند که از قواعد آمره بوده و ها  صاحب آن حق سلب یا انتقال آن را ندارد و این

دولت  .مانند اذن دولت در ازدواج زن فرانسوي با تبعه خارجی .عی و امنیت عمومی هستندمصالح اجتما

  .تواند این اختیار قانونی را از خود سلب کند و یا آن را به فرد دیگري انتقال دهد فرانسه نمی

اذن  ،داذن افرادي که جدي نیستن .قانون مدنی فرانسه انشاي اذن را بر پایه یک اراده سالم قبول دارد

 120ماده  .اشتباه باطل استبر  مبتنیهمچنین اجازه و اذن  .غافل و مجنون معتبر نخواهد بود ،سفیه ،غیرممیز

چه یکی از متعاقدین مرتکب اشتباه اساسی شده و طرف دیگر نیز نچنا« :دارد قانون مدنی فرانسه مقرر می

تواند  می ،توانسته است آن را کشف کند هولت میهمان اشتباه را مرتکب شده یا از اشتباه آگاه بوده یا به س

رضاي « :دارد قانون مدنی ایران است که مقرر می 199این ماده معادل ماده  ». ابطال عقد را درخواست کند

  ». حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست

و اجازه داشته باشد انجام  که در این خصوص اذن در فرانسه عقدي که از سوي فرد دیگري بدون آن

نسبت به مالک  ،تواند ابطال بیع را بخواهد و اگر خریدار آن را تنفیذ کند صحیح نیست و خریدار می ،بگیرد

در این صورت عقد نسبت به  .بیع را تنفیذ کند ،اثر است و این عقد زمانی صحیح خواهد بود که مالک بیع بی

پس از وقوع عقد به فروشنده منتقل  ،البته چنانچه مالکیت مبیع .شود مالک الزم و نسبت به خریدار صحیح می

حقوقدانان فرانسوي نیز بر  .قانون مدنی فرانسه) 467و  466بیع نسبت به خریدار نیز صحیح است (مواد  ،شود

وي صحیح  معامله ،اي که با اذن دیگري انجام بگیرد یا قانون چنین اذنی را به وي داده باشد معامله ،این باورند

قیمومیت یا والیت  ،شود و این اذن ممکن است در قالب وصایت و نافذ است و معامله فضولی محسوب نمی

حقوقدانان فرانسوي معتقدند که اگر  .)Dalloz ,2004 ,201باشد ( لذا معامله با عناوین مذکور نافذ می .باشد

که سمت نمایندگی یا اذن  بدون آن ،دعقد به صرف رضاي باطنی مالک و به دست فرد دیگري انجام بگیر

که رضاي باطنی  به شرط آن ،باشد داشته باشد صحیح و نافذ است و از حوزه مشمول عقد فضولی خارج می

وقتی از انعقاد قرارداد آگاه شد سکوت بلکه و عرفاً مثالً  .مالک از قرائن یا امارات موجود قابل استنباط باشد
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پس اگر فعل یا قولی از مالک که کاشف از رضاي درونی او باشد به  .نمودبتوان آن سکوت را اذن محسوب 

  .)Encyclopedie ,2014 ,73( نحوي که صدق اذن کند

  نتیجه

اي دارد و قانون مدنی بدون تفکیک اعمال  طرفه جایگاه ویژه در میان اعمال حقوقی یک ،نهاد حقوقی اذن

بسیاري  .در ضمن حقوق قراردادها اکتفا کرده استها  آن زتنها به ذکر برخی ا ،حقوقی مزبور از قراردادها

ها  آن فسخ و اعتراض تنها به صورت اشاره در قانون مدنی آمده و اوصاف و آثار ،از ایقاعات همچون اذن

باشد و متصرف  تصرف بدون اذن از نظر قانونی و شرعی ممنوع می .به صورت مستقل ذکر نگردیده است

چنانکه تحقق برخی  ،دارد تأثیراذن در عقود و ایقاعات  .باشد ن منافع عین میدر حکم غاصب است و ضام

  .باشد اعمال حقوقی بدون اذن نافذ نبوده و منوط به اذن مالک می

در هر دو  .گردد ماهیت حقوقی اذن در حقوق ایران و فرانسه در تمامی موارد خود ایقاع محسوب می

دهی نیز نخواهد داشت و  اختیار و قدرت اذن ،که اهلیت نداردجا  حتی مالک آن ،کشور ایران و فرانسه

مگر در مواردي که قانون  ،باشد و اختیار هر نوع تصرف را در اموال خود دارد اصالتاً براي اذن صالح می

 ،شود در قوانین هر دو کشور مواردي از قدرت اذن وجود دارد که حق محسوب نمی .استثناء کرده باشد

تواند آن را به  تواند آن را از خود سلب کند و نه می نه می دهنده باشد و اذن حکم می بلکه از مصادیق

این گونه موارد با نظم عمومی و امنیت اجتماعی مرتبط بوده و از قواعد آمره به حساب  .دیگري انتقال دهد

معامالتی که در هر دو کشور  .باشد قصد انشاء و رضایت از ارکان اذن می ،در هر دو کشور .آیند می

وکالت یا  ،وصایت ،این معامالت ممکن است در قالب والیت .باشد اذن است صحیح و نافذ میبر  مبتنی

  .قیمومیت انجام بگیرد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

 .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   128

 

 

  منابع

 فارسی

اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه  تأثیربررسی  ،1397 ،مهدي ،حبیبیان ؛هادي ،دهنوي ؛محسن ،اسماعیلیـ 

  .1شماره  ،قهیاي ف پژوهشنامه میان رشته فصلنامه ،امامیه

  .کتابفروشی اسالمیه ،تهران ،چاپ نهم ،جلد سوم ،حقوق مدنی ،1371 ،حسن ،امامیـ 

فصلنامه پژوهشنامه فقه و حقوق  ،»اذ یبا نهاد حقوق یتفاوت عقود اذن ،1389 ،احمدرضا ،توکلیـ 

  .5شماره  ،یاسالم

حقوق  ارشد کارشناسینامه  ایانپ ،آثار حقوقی اذن در حقوق ایران و فرانسه ،1396 ،شجاعت ،جاللیـ 

  .ماکوواحد دانشگاه آزاد اسالمی  ،خصوصی

فصلنامه  ،بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق براي مأذون ،1400 ،علی ،و جوادیه محمد ،صالحی مازندرانیـ 

  .24شماره  ،هاي فقه مدنی آموزه

  .شارات دفتر تبلیغات اسالمیانت ،قم ،چاپ اول ،اذن و آثار حقوقی آن ،1377 ،علیرضا ،زاده فصیحیـ 

فصلنامه  ،اذن و آثار آن در فقه امامیه با تکیه بر آیات و روایاتشناسی  مفهوم ،1396 ،مصطفی ،ملیحیـ 

  .35شماره  ،هاي دینی پژوهش

  عربی

لد ج ،به همراه حواشی چهار مرجع تقلید معاصر ،عروه الوثقی ،ق1412 ،محمدکاظمسید ،طباطبایی یزديـ 

  .ؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیانم ،قم ،دوم

  .ه النشر االسالمیمؤسس ،قم ،چاپ اول ،جلد اول ،منیه الطالب ،1376 ،محمدحسن ،نایینیـ 

  .دارالکتب االسالمیه ،تهران ،37و  27لد ج ،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،ق1392 ،محمدحسن ،نجفیـ 

 التین

- Dalloz, J. , 2004, Recueil periodique et critique de jurisprudence, paris de 
legislationset de la Doctrine. 
- Depage, H, 2013, Lobligation abstraite en droit internet en droit compare, Bruuelles, 

Etablissements Emile Bruylant. 
- Eill, Alex, 2007, Droit Civil, Paris, précis Dalloz. 
- Ency clopedie Juridique, 2014, Repertoire de droit civil, paris, sous la direction de 

Emanuel vergeret George Rippert. 
- Robert and Collins, 1991, French-English Dictionary, paris. 
- Smith, G, 2002, Internet law and Regulation, London, Sweet and Maxwell..



 

 

 


