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بررسی تطبیقی اداره مال فضولی در حقوق ایران و انگلستان

چکیده

در معامله فضولی شخصی مال غیر را بدون اذن مالک موضوع معامله قرار می دهد و برای دیگری معامله

می نماید بدون اینکه از قبل مالک یا قانون اذن داشته باشد.

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است و در حقوق انگلستان اگر

شخص عملی را برای دیگری انجام دهد و آن را به نام خود واقع نسازد گرچه اختیاری از پیش وجود نداشته

است  تنها در صورت  افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است و با تنفیذ عمل وی نماینده مالک می شود و

در حقوق انگلیس هم مانند ایران اینگونه معامالت غیرنافذ می باشند.

در حقوق ایران و انگلیس در خصوص اداره مال فضولی و چگونگی تنفیذ و شرایط تنفیذ تفاوت ها و شباهت

هایی وجود دارد. تفاوت مانند اجازه یا رد معامالت فضولی در حقوق ایران به ارث میرسد ولی در حقوق

انگلیس به ارث نمیرسد و اصیل و نماینده باید معین و مشخص باشند.

با بررسی ارکان معامالت فضولی در حقوق ایران و نظر قانون ایران در خصوص این معامالت که آنها را

غیرنافذ می داند و با بررسی نظریه نمایندگی و شرایط تنفیذ و شرایط بطالن نماینده در حقوق انگلستان که

دارای حقوق عرفی می باشد و احکام و قواعد اغلب در میان پرونده های قضایی استخراج می شود با

مقایسه حقوق ایران که یک حقوق نوشتاری بوده است سعی در رفع خالء ها و بهتر شدن سیستم حقوقی

در خصوص اداره مال فضولی در این رساله تالش شده است .
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In a prying transaction, a person puts the property of another without the permission of the
owner and trades for another without the prior permission of the owner or the law. In
Imami jurisprudence and Iranian law, the ruling on usury is in most cases non-influence,
and in English law, if a person does something for another and does not do it in his own
name,  although  there  was  no  prior  authority,  only  if  the  intention  to  represent  is
enforceable. And by enforcing his action, he becomes the owner's representative, and in
British  law,  like  in  Iran,  such transactions  are  ineffective.  There  are  differences  and
similarities in Iranian and British law regarding the management of usurious property and
how it is enforced and the conditions of enforcement. Differences such as allowing or
denying prying transactions are inherited in Iranian law But it is not inherited in English
law, and the original and the representative must be specific. By examining the elements of
prying  transactions  in  Iranian  law  and  the  opinion  of  Iranian  law  regarding  these
transactions,  which  considers  them  ineffective.  And  by  examining  the  theory  of
representation and the conditions of enforcement and the conditions of invalidity of the
representative in English law, which has customary law and the rules and regulations are
often extracted in court cases, by comparing Iranian law which was a written law, try to fill
the  gaps  and  Efforts  have  been  made  to  improve  the  legal  system  regarding  the
management of usurious property in this dissertation.
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