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مقاله پژوهشی ،دوسۀ  ،۱شماسۀ  ،۱بهاس و تابستان  ،۱011صفحات الی
تاسیخ دسیافت ۱011/۱۱/10 :تاسیخ پزیشش۱011/10/1۱ :

چگىوگی حفظ حق معشفی جاوشیه سشدفتش دس اجشای مشاسکتی


میؼٝباك میؼی آؿايی
چکیذه

ػؿ ارـای هياؿکتی مـػفتـی ،هنئله چگىيگی صف٘ صك هٞـفی راييیى مـػفتـ هضل گفت و گى
امت .بـابـ همـؿات ،وؿاث مـػفتـ هتىفی یا مـػفتـ بافيينته هیتىايًؼ ىغٌ وارؼ ىـایٔ ؿا به
مافهاو حبت امًاػ و اهالک کيىؿ هٞـفی کًًؼ .ػؿ ارـای هياؿکتی مـػفتـی بین آو هیؿوػ که ایى
صك به صباب مهناليـکه تبؼیل ىىػ و اف بیى بـوػ .چه همکى امت ػؿ ىـکت مـػفتـی صك
هٞـفی راييیى هتٞلك به ىـکت باىؼ و بـای ىـکا ػؿ لالب مهناليـکه هتبلىؿ ىىػ .هیتىاو با
بهـهگیـی اف آوؿػههای صمىق تٖبیمی و با ؿوه تىٍیفی-تضلیلی اؿائه ؿاهکاؿ يمىػ .تزـبه ارـای
هياؿکتی مـػفتـی فـاينه يياو هیػهؼ ىـکای ىـکت مـػفتـاو ػؿ هىؿػ اهتیاف و ػؿ يتیزه صك
هٞـفی راييیى همیيه همـاه عىػ يگـايی عاٍی يؼاؿيؼ .هـچًؼ هنائلی ػؿ هىّى ٛايتمال مهن-
اليـکه به واؿث و حالج به ػلیل لقوم ػاىتى اهتیاف مـػفتـی بـای وؿوػ به چًیى ىـکتی هٖـس هی-
ىىػ .بـای صل ایى هنائل کافی امت که راييیى ىـیک چًیى ىـکتی اهتیاف مـػفتـی ػاىته و یا
ایىکه هنفهاو مهناليـکه و اهتیاف مـػفتـی ىـیک یاػ ىؼه به فـػ وارؼ ٍالصیت هًتمل ىىػ .اها
ىـیک ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی ،يگـايیهای عاً عىػ ؿا ػاؿيؼ .چه اهتیاف مـػفتـی هتٞلك
به ىغَیت صمىلی هیباىؼ .بـای ؿف ٜایى يگـايیها ،الفم امت بـای ىـیکی که ػؿ فهاو صیات
یا با ايضالل ىـکت به ػلیل ياؿّایتی هزبىؿ به کًاؿهگیـی هیىىػ اهکاو فٞالیت ػؿ ػفتـعايه
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رؼیؼی ورىػ ػاىته باىؼ .هًامب امت با ايضالل ىـکت ،صك هٞـفی راييیى به يف ٜآوؿيؼه آو
اٝمال ىىػ تا همیى اهـوف ؿاهکاؿی بـای پيیمايی آیًؼه وی به ورىػ آیؼ .ػؿ ایى هیاو کافی امت
هالیت هيتـی تأییؼ ىىػ تا ايتمال صك هٞـفی راييیى به ىـکت یا ىـیک ،لايىيی باىؼ .ػؿ ارـای
هياؿکتی ،تأییؼ هالیت هيتـی اهـی ارتًابياپؾیـ هیيمایؼ .چه مهناليـکه یک هال والٞی امت
و ػؿ یک ىـکت مـػفتـی ،هيتـی اف ارقای تيکیلػهًؼه آو امت.
واژگاو کلیدی :ارـای هياؿکتی ،صك هٞـفی راييیى ،ىـکت مـػفتـاو ،ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف
مـػفتـی ،هيتـی.
مقذمه

ارـای هياؿکتی مـػفتـی ػؿ هماینه با مایـ صـفههای آفاػ پیچیؼگیهای عاً عىػ ؿا ػاؿػ.
ػؿ وال ،ٜمـػفتـ به لٖف اهتیافی که پل اف ٕی ػوؿههای ٝلمی و ٝملی ٕىاليی و اتیاو مىگًؼ به
ػمت آوؿػه و تىمٔ صاکمیت به او اٖٝا ىؼه ،هیتىايؼ راييیى عىػ ؿا هٞـفی کًؼ .بـابـ هاػه 96
لايىو ػفاتـ امًاػ ؿممی و کايىو مـػفتـاو و ػفتـیاؿاو هَىب  4531یاػىؼه اف آو ػؿ هماله با
ًٝىاو لايىو ،4531مـػفتـ ىاغلی که بافيينته هیىىػ و وؿحه مـػفتـ هتىفایی که صیىالفىت
ىاغل بىػه ،هیتىايًؼ ىغَی که بـابـ همـؿات ایى لايىو وارؼ ٍالصیت هضنىب هیىىػ ؿا به
مافهاو حبت امًاػ و اهالک کيىؿ هٞـفی کًًؼ .لايىوگؾاؿ بـای آوکه ىـکتی ؿا بـای صـفه
مـػفتـی مافهايؼهی يمایؼ بایؼ صك هٞـفی راييیى ؿا يمٖه پـگاؿ عىػ لـاؿ ػهؼ .چه ایى ویژگی،
عاً ایى صـفه امت و ػؿ مایـ صـفههای آفاػ يٚیـی بـای آو ورىػ يؼاؿػ.
اهتیاف مـػفتـی ،هيتـی و صك هٞـفی راييیى بـ یکؼیگـ تأحیـگؾاؿيؼ .اهتیاف فـٍتی امت
بـای مـػفتـ تا هيتـی رؾب يمایؼ .ورىػ هيتـی ػؿ ایزاػ صك هٞـفی راييیى بیتأحیـ يینت.
بؼوو اهتیاف مـػفتـی صك هٞـفی راييیى هفهىم يؼاؿػ و ایى صك به يىبه عىػ اهتیاف مـػفتـی ؿا به
اؿهغاو هیآوؿػ .ػؿ ایى هیاو کافی امت تا هالیت هيتـی پؾیـفته ىىػ تا اهتیاف مـػفتـی و صك
هٞـفی راييیى اؿفه هالی پیؼا کًؼ .ایى وّٞیت رًبههای ػیگـ اهتیاف و صك هٞـفی راييیى ؿا
يفی يمیکًؼ.
کنی هیتىايؼ ؿمالت عؼهت ٝمىهی ػلیل ؿا بـ ٝهؼه بگیـػ که اهتیاف مـػفتـی ؿا کنب يمىػه
باىؼ .صك هٞـفی راييیى به مـػفتـ ارافه هیػهؼ تا بتىايؼ ػؿ هىؿػ مـيىىت ایى اهتیاف تَمین-
گیـی کًؼ .وّٞیتی که ػؿ ايتغاب ىغَی ىاینته تأحیـگؾاؿ امت .به ویژه که او هضؼوػیتی ػؿ
پیيًهاػ ىغَی آىًا به هيکالت هزمىٝه بـای تَؼی ایى ههن يؼاؿػ تا فـػ پیيًهاػی با آگاهی
اف هنائل ایى ٝـٍه واؿػ آو ىىػ؛ یک يى ٛآگاهی گنتـػه که اف پؾیـه ایى ىغل عٖیـ تىمٔ فـػ

پیيًهاػی آغاف هیىىػ و ػؿ تمام هـاصل صیات ػفتـعايه اهتؼاػ هییابؼ .تَؼی یک ػفتـعايه
تىمٔ چًؼیى ينل ؿهآوؿػهای هخبتی به همـاه ػاؿػ ،که بایؼ به آوها عىه آهؼ گفت .صف٘ هيتـی
هزمىٝه ،یکی اف آوهامت؛ وّٞیتی که ػؿ تمىیت اؿفه هالی اصتمالی آو تأحیـ هخبت ػاؿػ.
لايىوگؾاؿ فـاينه با آگاهی اف اهمیت و اؿفه صك هٞـفی راييیى با تَىیب لايىو ىماؿه
 99-976هَىب  4699ؿار ٜبه «ىـکت هؼيی صـفهای» ،یاػىؼه اف آو ػؿ ایى هماله با يام
«لايىو  ،»4699همـؿات ویژهای ػؿ هىؿػ مـػفتـی و ارـای هياؿکتی تَىیب کـػ .آییىياهه
ارـایی ىماؿه )4697( 97-999آو ،هـبىٓ به مـػفتـی امت .هیتىاو ىـکت هؼيی صـفهای ؿا به
ایى ٍىؿت تٞـیف کـػ« :ىغٌ صمىلی هتيکل اف مـػفتـاو یا اىغاً صمیمی که به صـفه
آفاػی هیپـػافيؼ )« .»(Maury, 2009; n° 1صـفه کنی آفاػ امت که ٍالصیتو تأییؼ ىؼه امت.
ً
اماماَ فٞالیت ػاؿيؼه صـفه آفاػ فکـی امت .او ػؿ ايتغاب هياوؿههای عىػ به هيتـی آفاػی
کاهل ػاؿػ .هيتـی وی ؿا ايتغاب هیکًؼ و او هنئىلیت عىػ ؿا ػؿامًاػ صـفهای
هیپؾیـػ ) .»(Chappuis, 1969 : 11لايىوگؾاؿ و واّٞاو آییىياهه بـای هتماٝؼ ماعتى مـػفتـاو اف
هًفٞت ارـای رمٞی ،ػو ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی و مـػفتـاو ؿا پیيًهاػ و مافهايؼهی
کـػيؼ .هىّى ٛىـکت مـػفتـاو هايًؼ ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی ارـای هيتـک صـفه اْٝای
آو امت .ىـکای ایى ىـکت مـػفتـايی هنتًؼ که ؿمالت ايزام بغيی اف عؼهت ٝمىهی ؿا
بـٝهؼه ػاؿيؼ .ىًاعت ارمالی ایى ىـکتها کمک ىایايی ػؿ هىؿػ مـيىىت صك هٞـفی راييیى
ػؿ ارـای هياؿکتی ایى صـفه ػاؿػ.
ضزکت داريده اهتیاس سزدفتزی -هماوٕىؿ که يام آو گىیامت ،عىػ ىـکت ،اهتیاف مـػفتـی
ؿا ػاؿػ .ىـکای آو مـػفتـاو ىاغل و يیق اىغاً وارؼ ٍالصیتی هنتًؼ که هـاصل آفهىو ؿا با

هىفمیت پيت مـ گؾاؿػهايؼ 1.البته اهکاو تأمیل چًیى ىـکتی هیاو مـػفتـ ىاغل و یک یا چًؼ
ىغٌ وارؼ ىـایٔ مـػفتـی يیق ورىػ ػاؿػ .آوها اىغاً صمیمی هنتًؼ که فٞالیت عىػ ؿا به
يام و بـای ىـکت ايزام هیػهًؼ .هيتـی هتٞلك به ىـکت امت .ػمتمقػهای پـػاعت ىؼه ػؿ
لبال فٞالیت ىـکا تىمٔ ىـکت ػؿیافت هیىىػ .بـای تأمیل چًیى ىـکتی آوؿػو اهتیاف مـػفتـی
به ىـکت یا ايتَاب ىـکت به ممت مـػفتـی اف رايب وفیـ ػاػگنتـی ّـوؿی امت.

 1ماده  3قانون  1611ماده  3آییننامه .1611
 2مواد  3و  4آییننامه .1611
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ضزکت سزدفتزاو -يگـايی مـػفتـاو بـای صف٘ اهتیاف مـػفتـی و اف مـگیـی ارـای ايفـاػی
صـفه ،لايىوگؾاؿ ؿا هتماٝؼ به پیيًهاػ «ىـکت مـػفتـاو» کـػ که تًها تىمٔ مـػفتـاو ىاغل

تيکیل هیىىػ 1.ىـیک چًیى ىـکتی ًٝىاو مـػفتـی و صك هٞـفی راييیى عىػ ؿا صف٘ هی-
کًؼ 2.هـ مـػفتـ وٙایفو ؿا ػؿ ىـایٖی یکناو با مـػفتـی فـػی ايزام هیػهؼ .با ورىػ ایى ،او
ػؿ هـ مًؼ ًٝىاو ىـیک بىػو و يیق يام ىـکت هتبى ٛؿا هیيىینؼ 3.مـػفتـ ْٝى آو به ٍـف

رؼایی اف ىـکت بؼوو ايضالل آو ،هیتىايؼ به آمايی فٞالیت فـػی عىػ ؿا اف مـگیـػ (

Terre,

 .)1970, n° 152هـچًؼ يگـايی صف٘ اهتیاف مـػفتـی و صك هٞـفی راييیى ػؿ چًیى ىـکتی ورىػ
يؼاؿػ ،هًتهی هناله چگىيگی واگؾاؿی مهام به حالج و واؿث به ػلیل لقوم ػاىتى اهتیاف مـػفتـی
ػؿ چًیى ىـکتی ورىػ ػاؿػ.
دخالت لايىوگذار ایزاو در ایى ههن اجتًابياپذیز هیيماید .فیـا اکخـ همـؿات ایى ٝـٍه
تکالیفی ؿا بـای ىـکا یا اىغاً حالج ایزاػ هیکًًؼ که فمٔ لايىوگؾاؿ لؼؿت تضمیل آوها ؿا
ػاؿػ .هـچًؼ ػؿ مافهايؼهی ىـکتهای مـػفتـی ،صاکمیت اؿاػه ىـیک يمو ههمی ػاؿػ .اها بایؼ
اؿاػه ىـکا ؿا با پاؿهای لىاٝؼ آهـه هضؼوػ و با بـعی لىاٝؼ تکمیلی اؿىاػ کـػ .مىای ایىکه
چگىيگی صف٘ ایى اهتیاف ػؿ ارـای هياؿکتی صـفه پیچیؼگیهای عاٍی ػاؿػ که فمٔ همًى هی-
تىايؼ آو ؿا صل کًؼ .چه رایگاه بهتـی ينبت به ىـکا ػؿ صل آوها ػاؿػ .يگاؿيؼه ػؿ تاله امت با
تىره به ویژگی هىٍىف و با بهـههًؼی اف آوؿػههای صمىق تٖبیمی ،پیيًهاػاتی ؿا بـای وّٜ
همـؿاتی مافگاؿ با اهتیاف مـػفتـی بؼهؼ.
همـؿات صاکن بـ ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی بایؼ به ٍىؿتی تًٚین ىىيؼ که مـػفتـاو ىاغل
ؿا به تيکیل چًیى ىـکتی تـغیب يمایؼ .چًیى ىـکتی راييیى اهتیاف یکی اف مـػفتـاو ىـیک ىؼه
و اگـ مایـ ىـکا اهتیاف مـػفتـی ػاىته باىًؼ ،به يف ٜىـکت صؾف هیىىػ .يمیتىاو اف مـػفتـ
ايتٚاؿ آوؿػو اهتیاف عىػ به ًٝىاو یک آوؿػه غیـيمؼی اؿفىمًؼ به ىـکت ؿا ػاىت ،بؼوو ایىکه
هالیت اهتیاف مـػفتـی به ؿممیت ىًاعته ىىػ .يمیتىاو مـػفتـ ؿا به آوؿػو یا صؾف اهتیاف به
ىـکت ،هتماٝؼ ماعت بؼوو ایىکه ؽیيف ٜاهتیاف مـػفتـی ىـکت هيغٌ ىىػ .بًابـایى همـؿات

 .1هاػه  3لايىو 4699؛ م  69آییىياهه .4697
 .2بغيًاهه ىماؿه  97-14هکـؿ هىؿط  41يىاهبـ .4697
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صاکن بـ ایى ىـکت بایؼ هنئله هالیت و ؽیيف ٜاهتیاف مـػفتـی ؿا صل کًًؼ .ػؿمت امت که ػؿ
ىـکت مـػفتـاو ،ىـکا هنچًاو اهتیاف مـػفتـی عىػ ؿا صفٔ يمىػهايؼ ،با ورىػ ایى ،هنائلی ػؿ
هىؿػ ػاؿيؼه رؼیؼ مهام به ػلیل ّـوؿت ػاىتى اهتیاف مـػفتـی بـای وؿوػ به چًیى ىـکتی هٖـس
هیىىػ.
 .۱مالیت امتیاص سشدفتشی
 .۱-۱تشخیص ماهیت مشتشی (مفهىم مشتشی)

هيتـی (میؼی آؿايی4566 ،؛ )119اؿفىی امت که صـفهای آفاػ با گؾىت فهاو به ػمت
ً
هیآوؿػ .اٍىال فٞالیتهایی ؿا هیتىاو ػاؿای ویژگی هؼيی ػاينت که ػؿ چـعه حـوت با هؼف
مىػاگـی لـاؿ يمیگیـيؼ .بیتـػیؼ ،مـػفتـی چًیى هاهیتی ػاؿػ .مـػفتـ بـای هًفٞت ٝمىم کاؿ
هیکًؼ و ػمتمقػی که او ػؿیافت هیکًؼ هابهافای عؼهت فکـی ايزام ىؼه ،ػايایی و تىايایی
اومت .مـػفتـ اف يگـايی اؿباب ؿرى ٛبه ػيبال کنب مىػ و مـهایه يینت .به ٝباؿتی ،ايگیقه
اٍلی مـػفتـ کنب ػؿآهؼ صؼاکخـی اف بالتکلیفی اؿباب ؿرى ٛيینت .او ػايو عىػ ؿا بـای مىػ
ؿمايؼو به وی به کاؿ هیبـػ .ایىکه مـػفتـ به ػيبال مىػاگـایی ،یًٞی کنب مىػ صؼاکخـی يینت
او ؿا اف تارـ هتمایق و ایى اػٝا ؿا حابت هیکًؼ .اهمیت يفی مىػاگـی ػؿ ایى صـفه ،به صؼی امت
که عؼهات بؼوو تىره به هقیًههای ايزام ىؼه به هيتـی اؿائه هیىىػ .ػؿ ىـکت مـػفتـی يیق،
هنئله فمٔ اىتـاکگؾاؿی هال یا فٞالیت با هؼف تمنین هًاف ٜيینت .بلکه ىـکای آو ،مـػفتـايی
هنتًؼ که ؿمالت ايزام بغو ههمی اف عؼهات ٝمىهی ؿا به ٝهؼه ػاؿيؼ.
يقػیک بىػو ػو هفهىم هيتـی و ًٍٞت ،باٝج اعتالٓ آوها يمیىىػ .اگـ بًامت هيتـی ػؿ
لالب آوؿػه به ًٝىاو اؿفىی که پیوتـ ىـیک آو ؿا ایزاػ يمىػه ،به ىـکت آوؿػه ىىػ ،هیتىاو آو ؿا
یک فٞالیت گؾىته یا یک صك هکتنب ػاينت .هـچًؼ ویژگی ىغَی هال هىّى ٛآو باٝج هی-
ً
ىىػ يتىاو آو ؿا به ٕىؿ ػلیك اؿفیابی کـػ .اها ًٍٞت هًضَـا ػؿ عؼهت آیًؼه و به هًٞای تٞهؼ به
فـاهن ماعتى عؼهت و کاؿ ػؿ گـوه امت .اگـ بًامت آوؿػه ًٍٞت به ىـکت رؾب ىىػ ،ػؿ
فهاو تٞهؼ آوؿيؼه ،به ٍىؿت تؼؿیزی هضمك هیىىػ .ارـا ،تأحیـ و هؼت آوؿػه ًٍٞت تا صؼی
ياهٞلىمايؼ که اؿفه آو ؿا ػؿ لضٚه تٞهؼ آوؿيؼه ياىًاعته هیمافػ .يمیتىاو چًیى آوؿيؼهای ؿا
بـعالف هیلو هزبىؿ به فٞالیت ػؿ ىـکت کـػٝ .الوه بـ ایىکه ،او هـگاه بغىاهؼ ،هیتىايؼ اف
ىـکت کًاؿهگیـی کًؼ .البته ػؿ ٍىؿت تـک و عـود ىـیک اف ىـکت ،الفم امت مهام وی بإل
ىىػ .به ایى ػلیل ماػه که ػیگـ او ػؿ ىـکت فٞالیتی ايزام يمیػهؼ.

با ورىػ ایى ،هیاو هيتـی و ًٍٞت ػؿ ىـکت مـػفتـی ،پیىيؼ تًگاتًگی ورىػ ػاؿػ .آوؿيؼه
هيتـیًٍٞ ،ت عىػ ؿا به ىـکت هیآوؿػ .به ایى ػلیل که او يمیتىايؼ ْٝى ىـکت باىؼ اها ػؿ آو
فٞالیت يکًؼ .بؼیى تـتیب ،آوؿػه هيتـی به بهتـیى وره تضمك هییابؼ .با رؼاکـػو ًٍٞت اف
هيتـی ،يمیتىاو به ٕىؿ کاهل ،آوؿػه هيتـی ؿا ٝملیاتی کـػ .با ورىػ ایى ،آوؿػه هيتـی با تٞهؼ
آوؿيؼه هبًی بـ هٞـفی آو به ىـکت و ٝؼم ؿلابت با آو ،کمابیو ٝملیاتی هیگـػػ .اگـ آوؿيؼه چًیى
تٞهؼی ؿا ٝملی يمایؼ ،اؿفه هيتـی وی صف٘ عىاهؼ ىؼ ،هـچًؼ آوؿيؼه به ػلیلی عاؿد اف
اؿاػهاه ،اف ْٝىیت ػؿ ىـکت هضـوم ىىػ .ػؿ هـٍىؿت ،بهتـیى ؿاه بـای واگؾاؿی ایى آوؿػه به
ىـکت ،فٞالیت آوؿيؼه ػؿ آو هزمىٝه امت.
اؿتبآ فیاػ هيتـی و آوؿػه ًٍٞت ،بـعی يىینًؼگاو ؿا به اىتباه ايؼاعته امت .ایياو هخال
وکیلی ؿا هٖـس هیکًًؼ که ػؿ فهاو تيکیل ىـکتًٍٞ ،ت وی به لیمتی لابل تىره اؿفیابی هی-
ىىػ .مپل به ایى پـمو که مـيىىت ىـکت پل اف فىت وکیل چه عىاهؼ ىؼ ،عىػ پامظ هی-
ػهًؼ« :ىـیکی که ػؿ ىـکت فٞالیت هیکًؼ ،يمیتىايؼ لیمت مهام او ػؿ مـهایه ،یًٞی هابه افای
آوؿػه ًٍٞت او ؿا بپـػافػ .پل ىـکت هًضل عىاهؼ ىؼ»

)1966, p. 3118

 .(Collette,هماو

ٕىؿکه فـاينىا تـه عإـ يياو هیکًؼ« :ػلیلی که آوؿػه وکیل هٞـوف ؿا اؿفىمًؼ يمىػه ،آوؿػه صك
هيتـی (هٞـفی هيتـی وی) به ىـکت امت يه ًٍٞت او» ( .)Terre, 1970, n°139عإـ يياو
هیمافین ػؿ صمىق فـاينه «مهام هًفٞت» به ىـکایی تٞلك هیگیـػ که آوؿيؼه ًٍٞت به ىـکت
صـفهای باىًؼ (میؼی4569 ،؛  .)139ایى مهام به هضِ عـود ىـیک آوؿيؼه ًٍٞت اف
ىـکت بإل هیىىػ.
بًابـایى ،آوؿػه صك هيتـی ،بـعالف ًٍٞت ،آوؿػهای غیـهاػی امت .هـچًؼ به هؼتی
ٕىاليی تىٍیف يى ٛایى آوؿػه هضل اعتالف بىػ .به باوؿ يىینًؼگاو لؼیمی فـاينىی« ،مافگاؿ
يمىػو تئىؿی آوؿػه غیـيمؼی با هىّى ٛهاهیت صمىلی تنلٔ بـ هيتـی ،ػىىاؿ امت (Chaniot-

) .»Waline, 1994, n° 364 et 381بـعی اف يىینًؼگاو هٞاٍـ يیق ،هغالف آو هنتًؼ که صك
هيتـی ؿا آوؿػه غیـيمؼ بؼايین .به باوؿ ایياو «هـچًؼ که ػؿ يهایت ،بایؼ ایى يٚـ ؿا پؾیـفت ،هًتهی
ً
تىٍیف هؾکىؿ کاهال با والٞیت هنعىايی يؼاؿػ .ػؿ وال ،ٜایى آوؿػه هماو تٞهؼ به فٞل یا تـک فٞل
امت که آوؿػه ًٍٞت ؿا به یاػ هیآوؿػٝ .الوه بـ ایى ،اؿفه آوؿػه هيتـی ،بنته به هايؼو یا يمايؼو
او ػؿ ىـکت تغییـ هیکًؼ

)2009, n°139

 .»(Maury,هاػه  45آییىياهه  4697آو ؿا آوؿػهای

غیـيمؼی هیػايؼ و به ایى ٍىؿت به تمام تـػیؼها ػؿ ایى فهیًه پایاو هیػهؼ.

ػؿ صمىق فـاينه اٍل بـ بافگـػايؼو ٝیى آوؿػههای ىـکا ػؿ فهاو تَفیه امت .ػؿ وال ،ٜبـابـ
بًؼ 5هاػه 4911-6لايىو هؼيی ،با ىـایٖی همکى امت ٝیى آوؿػههایی که به ىـکت هًتمل هی-
ىىيؼ ،ػوباؿه بافگـػايؼه ىىيؼ :آوؿػه هىرىػ باىؼ و با لـاؿػاػی به ىـیکی ايتمال ػاػه ييؼه باىؼ.
البته بـابـ همیى همـؿه ،چًیى ىـیکی بایؼ هابهالتفاوت اصتمالی ؿا بپـػافػ .بًابـایى ،با پؾیـه آوؿػه
ً
هيتـی به ًٝىاو یک آوؿػه غیـيمؼ ،آوؿيؼه ػؿ ؿوف ايضالل ىـکت هیتىايؼ آو ؿا ٝیًا باف پل گیـػ.
با ورىػ ایى ،هًامب امت ىـکا ػؿ امامًاهه ،ػؿ هىّى ٛآوؿػه هيتـی ،هنئله باف پل گـفتى آو و
يیق لىاٝؼ هـبىٓ به اؿفیابی «هيتـی» ؿا پیوبیًی کًًؼ ) .(Maury, 2009, n°140بـای پیيگیـی اف
هيکالت اصتمالی ،آورده هًفعت هطتزی ،ؿا پیيًهاػ هیػهین و يه آوؿػه هيتـی ؿا .چـاکه هیچ-
گاه هنئله بافپل گـفتى ٝیى آوؿػه صك ايتفا ٛاف هيتـی هٖـس يمیىىػ

(Lamboley, 1974, n°

) .65بیتـػیؼ ،آوؿيؼه چًیى آوؿػهای ػؿ فهاو تَفیه هالک ٝیى هىّى ٛصك ايتفا ٛامت و هیتىايؼ
آو ؿا ػوباؿه ػؿ اعتیاؿ گیـػ.
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ػؿ صمىق هىّىٝه فـاينه هالیت هيتـی صـفههای آفاػ به آمايی پؾیـفته ييؼ .به باوؿ بـعی
هيتـی «هـػهی هنتًؼ آفاػ ،ػؿ همهرا ،به ٍىؿتی که يمیتىاو ينبت به آوها بـای کنی صك
ايضَاؿی لائل ىؼ؛ صـفهای يبایؼ اف هيتـی بهـهبـػاؿی کًؼ ،بلکه بایؼ به وی عؼهت کًؼ .به
ػلیل همیى آفاػی ،هيتـی فمٔ ينبت به اؿفه عؼهات بهـههًؼ ىؼه هکلف امت .واگؾاؿی،
اراؿه و آوؿػو هيتـی به ىـکت مـابی بیو يینت» ) .(Savatier, 1969,177صتی تا چًؼ مال پیو،
ػیىاو ٝالی کيىؿ فـاينه پافياؿی هیکـػ که هيتـی هؼيی اؿفه هاػی يؼاؿػ و يمیتىايؼ هىّىٛ
یک ٝمل صمىلی باىؼ ) .(Cass. 1re civ., 31 mai 1988بـابـ ؿأی هىؿط  54هی  4699ایى هـر،ٜ
«همـؿه امامًاهه یک ىـکت صـفهای وکال بإل امت چىو يٚـ به پـػاعت اؿفه مهام او اف
هيتـی ػاؿػ ،ػؿصالی که هيتـی فالؼ اؿفه هالی هيغَی امت و يمیتىايؼ هىّىٝ ٛمل
صمىلی لـاؿ گیـػ  .»...با ورىػ ایى ،اف آورا که رؾب هيتـی يیاف به ٍـف ولت و هقیًه ػاؿػ
صمىق هىّىٝه فـاينه چاؿهای رق پؾیـه هالیت هيتـی يؼاىت و ػؿ يهایت ،آو ؿا پؾیـفت.

 .1بـای ػیؼو وّٞیت صمىق ایـاو ،ؿرى ٛکًیؼ امکیًی ،صمىق تزاؿت ،رلؼ اول4565 ،؛ .13

ػیىاو ٝالی بـای يغنتیى باؿ ػؿ مال 1999بـای هيتـی ،اؿفه هالی ػؿيٚـ گـفت و همـؿ
ػاىت )« :(Cass. 1re civ., 7 novembre 2000هـچًؼ واگؾاؿی هيتـی به ػلیل ایزاػ یا ايتمال صك
کنب یا پیيه یک صـفه غیـلايىيی يینت ،هًتهی يبایؼ آفاػی صك ايتغاب هيتـی تضت تأحیـ آو
لـاؿ گیـػ .صك ايتغاب هيتـی التْا هیکًؼ او ػؿ هـارٞه به مـػفتـ هىؿػيٚـ بـای حبت امًاػ
عىیو ارباؿی پیو ؿوی عىػ يبیًؼ و مـػفتـ هؼيٚـ عىػ ؿا اف هیاو مایـ مـػفتـاو ايتغاب يمایؼ.
بًابـایى ،يٚـ ػاػگاه تزؼیؼيٚـ هبًی بـ بٖالو واگؾاؿی هيتـی به ػلیل ياػیؼه گـفتى صك ايتغاب
وی ٍضیش امت» .ػیىاو ػؿ مال  (Cass. 1re civ., 2 mai 2001) 1994اٍٖالس «مـهایه آفاػ» ؿا

به آو اعتَاً ػاػ ) .(Maury, 2009, n°46-47بـابـ ایى تَمین« :هيتـی صـفهای هتىفی 1و يیق
لىافم و هضل کاؿ ،همه مـهایه آفاػ ؿا تيکیل هیػهًؼ .بًابـایى ػؿ فهاو تمنین هاتـک اؿفه هالی
آو رقو هال هيا ٛهاتـک به صناب هیآیؼ و با اؿفه افقوػه ایى هيتـی اىاٝه ياىی اف فىت

صـفهای اؿفىمًؼتـ هیىىػ .»...
هـ چًؼ لايىوگؾاؿ ایـاو ػؿ هاػه  96لايىو  ،4531فمٔ بـای مـػفتـ بافيينته و وؿاث مـػفتـ
هتىفی صك هٞـفی راييیى ؿا اٖٝا يمىػه و لىه لْائیه ایى اهتیاف ؿا به مـػفتـ ایـايی واگؾاؿ يکـػه و
او ؿا هالک ػفتـ عىػ يمیػايؼ اها مـػفتـ با ٍـف ولت و هقیًه فیاػ تىاينته ،هيتـی ؿا به ػمت
آوؿػ و بـای وی اؿفه صك هکتنب ػاؿػ .بًابـایى بهتـ امت صمىق ایـاو يیق هالیت اهتیاف مـػفتـی
ؿا بپؾیـػ.
ػؿ وال ،ٜاؿفه هالی ایى هيتـی اف ارقای تيکیلػهًؼه صك کنب ،پیيه یا تزاؿت امت.
هیػايین صك کنب و پیيه بـای هنتأرـاو اهاکى اصَا ىؼه به هىرب لايىو «ؿوابٔ هىرـ و
هنتارـ» هَىب  4556اهتیافاتی به اؿهغاو هیآوؿػ 2.هاػه 44ایى لايىو ٝىاهل تأحیـگؾاؿ يٚیـ

فاکتىؿهای ٝیًی و ٝاهل ىغَی ؿا هٞـفی هیکًؼ که ػؿ ایزاػ هفهىم «هيتـی» يمو ػاؿيؼ .لايىو
ؿوابٔ هىرـ و هنتأرـ هَىب 4539يیق صك کنب و پیيه ؿا به ؿممیت ىًاعت .ولی ػو اتفاق
ههن یًٞی صؾف صك یاػىؼه با تَىیب لايىو ؿوابٔ هىرـ و هنتأرـ مال 4579و ينظ
لايىو 4539و يٚـیه ىىؿای يگهباو ىماؿه  4199هىؿط  4595/93/96آو ؿا به ىؼت هتقلقل
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ماعتًؼ .ىایؼ گفته ىىػ بـای تىریه صك هيتـی به هنتمنکی هتىمل ىؼهاین که عىػه اٝتباؿ
يؼاؿػ؛ چًیى يتیزهای ٝزىاليه امت.
ػؿ اؿتبآ با يٚـیه ىىؿای يگهباو بایؼ گفت که ایى هـر ،ٜفمٔ ىـٝی یا غیـىـٝی بىػو صك
کنب و پیيه ؿا هيغٌ هیکًؼ و اٝالم هیػاؿػ «صك کنب و پیيه و تزاؿت ػؿ هلک غیـًٝ ،ىاو
ىـٝی يؼاؿػ» .ها يیق بـ ایى باوؿین که ػؿ فمه امالهی ،که تاؿیظ همؼك صمىق ایـاو ؿا تيکیل هی-
ػهؼ ،ایى صك به ؿممیت ىًاعته ييؼه امتٝ .ـف کًىيی آو ؿا به ؿممیت هیىًامؼ .بضجهای
پاؿلمايی ،به ویژه گقاؿه آلای هتیى ػفتـی ،وفیـػاػگنتـی ولت ،ػؿاؿتبآ با هاػه  977لايىو آییى
ػاػؿمی هؼيی مابك يياو هیػهؼ که پؾیـه صك کنب و پیيه و تزاؿت ػؿ آو لايىو پامظ هخبتی
بىػه امت به یک والٞیت التَاػی که ػؿ راهٞه ایـايی آو فهاو ورىػ ػاىته امت« .صمىق کنب
و پیيه ػؿ وال ٜربـاو فیاو ياىی اف تغلیه هضل کاؿ و فٞالیت ايتفاٝی هنتأرـ و اف بیى ؿفتى

هىلٞیت ىغلی اومت ،که ٕی مالیاو هتماػی فـاهن ىؼه ( »...کياوؿف4561 ،؛  1.)419به
ٝالوه ،ػیىاو ٝالی کيىؿ ،تًها چًؼهاه پل اف يٚـ ىىؿای يگهباو ،ػؿ ؿأی ىماؿه  99هىؿط
 4595/41/99صك یاػىؼه ؿا به ٍىؿت ّمًی پؾیـفت .اگـ ایى صك غیـىـٝی بىػ ،ػیىاو ٝالی
يیق به ٍىؿت ػیگـی صکن هیػاػ .به ویژه ،که بـعی اف لْات آو و ػاػمتاو کل کيىؿ ،هزتهؼ
بىػيؼ (کياوؿف4561 ،؛ .)93
«ػؿ ٍىؿت ايتمال ٍضیش ىـٝی مـلفلی به هنتأرـ ،هىرـ ػؿ هًگام تغلیه صك هٖالبه
مـلفلی به لیمت ٝاػله ؿوف ؿا ػاؿػ (تبَـه 1هاػه 9لايىو .»)4579به يٚـ هیؿمؼ لیمت ٝاػله ؿوف
هبلغ پـػاعت ىؼه پیيیى به ٝالوه بهـه آو يینت ،بلکه لیمت پـػاعت ىؼه پیيیى به ٝالوه اؿفه
افقوػه هيتـی امت .چـا که ػؿ مینتن صمىلی ایـاو بهـه غیـىـٝی امت .وايگهی ،بـابـ همیى
لايىو اراؿهياهههای هًٞمؼىؼه پیو اف تَىیب ایى لايىو ،هيمىل لىايیى پیيیى هنتًؼ .بًابـایى
هنتأرـاو اراؿهياهههای اعیـ اف صك کنب و پیيه بهـه هیبـيؼ .همیى مـيىىت ػؿ ايتٚاؿ اراؿه-
ياهههای اهْا ىؼه پل اف لايىو 4579امت ،ػؿ ٍىؿتی که مابمه آوها به لبل اف ارـایی ىؼو
لايىو ؿوابٔ هىرـ و هنتأرـ هَىب  4579بـگـػػ .اگـ ایى صك غیـىـٝی بىػ ،لايىوگؾاؿ چًیى
لاٝؼهای وّ ٜيمیکـػ.

 .1بـگـفته اف يٚـ اکخـیت لْات ػاػگاههای صمىلی ػو .ؿک «هزمىٝه يٚـات لْات ػاػگاههای صمىلی ػو تهـاو ػؿ
مال ، »4599رلؼ ػوم.41 ً ،

صال ایى پـمو فهیًه ٕـس هییابؼ که آیا صك کنب ،پیيه و تزاؿت به صـفه مـػفتـی يیق
تٞلك هیگیـػ؟ ایى والٞیت که هيتـی تًها به مـػفتـ وابنته يینت ،بـای پامظ يميی تٞییىکًًؼه
ً
ػاؿػ .بایؼ پؾیـفت که بـعالف وّٞیت وکیل ػاػگنتـی ،هيتـی مـػفتـ ٍـفا به ىغٌ وی
وابنته يینت .ػیىاو ٝالی کيىؿ ایـاو صك کنب و پیيه ؿا بـای وکیل ػاػگنتـی يمیپؾیـػ .چـاکه

بـابـ يٚـ ایى هـر ٜهيتـی به ىغٌ وکیل وابنته امت« 1.يٚـ به ایىکه ىغل وکالت ػاػگنتـی
تاب ٜلايىو عاً بىػه و ٕبك آییىياهه و همـؿات هـبىٓ به عىػ ػفتـ آو هضلی امت بـای پؾیـایی
هىکلیى و تًٚین اهىؿ وکالتی ،که ػؿ وال ٜبه اٝتباؿ ىغٌ وکیل اػاؿه هیىىػ يه به اٝتباؿ هضل کاؿ.
لؾا به التْای هـاتب فىق ػفتـ وکالت ػاػگنتـی ؿا يمیتىاو اف هَاػیك هضل کنب و پیيه و

تزاؿت و هيمىل لايىو ؿوابٔ هىرب و هنتأرـ هَىب مال  4539ػاينت  2.»...ایى والٞیت به
ػلیل هاهیت ایى صـفه امت .ػؿ تيکیل هاهیت مـػفتـی ،اؿکاو ػیگـی به غیـ اف ىغٌ مـػفتـ،
هايًؼ هضل فٞالیت يمو ػاؿيؼ.
چًیى يتیزهای با فلنفه ایزاػ صك هٞـفی راييیى بـای مـػفتـ ،هىّى ٛهاػه  96لايىو
 ،4531يیق هنعىايی ػاؿػ .به ػیگـ مغى ،صك هٞـفی راييیى بـای مـػفتـ به ایى ػلیل به ؿممیت
ىًاعته ىؼه امت که ػؿ ایزاػ هاهیت مـػفتـی ،مىای ىغٌ مـػفتـ اؿکاو ػیگـی يیق تأحیـگؾاؿ هنتًؼ.

ایى اهتیاف لائن به ىغٌ مـػفتـ يینت تا با فىت یا بافيينتگی وی اف بیى بـوػ (میؼی آؿايی،
4569؛  .)139هیػايین که وکیل ایـايی اف چًیى صمی بهـه يمیبـػ .چـا که اهتیاف وکالت لائن به
ىغٌ اومت .به ایى تـتیب ،هىّى« ٛصك هٞـفی راييیى» به صل هنئله هالیت اهتیاف مـػفتـی

 .1ؿأی ىماؿه  997هىؿط  19ىهـیىؿ  ،4573ؿوفياهه ؿممی  ،ىماؿه  43991هىؿط  19آباو  .4573بـابـ ایى
ؿأی» :يٚـ به ایًکه ىغل وکالت ػاػگنتـی تاب ٜلايىو عاً بىػه و ٕبك آییى ياهه و همـؿات هـبىٓ به عىػ ػفتـ آو
هضلی امت بـای پؾیـایی هىکلیى و تًٚین اهىؿ وکالتی ،که ػؿ وال ٜبه اٝتباؿ ىغٌ وکیل اػاؿه هیىىػ يه به اٝتباؿ
هضل کاؿ و يیق ػؿ فهـه هیچیک اف هياغل اصَا ىؼه ػؿ هاػه  1لايىو تزاؿت يبىػه و به لضاٗ ػاىتى همـؿات عاً
به هىرب تبَـه یک هاػه  1لايىو يٚام ًٍفی هَىب  36.1.45ىىؿای ايمالب امالهی اف ىمىل همـؿات
يٚامًٍفی هنتخًی هیباىؼ .لؾا به التْای هـاتب فىق ػفتـ وکالت ػاػگنتـی ؿا يمیتىاو اف هَاػیك هضل کنب و
پیيه و تزاؿت و هيمىل لايىو ؿوابٔ هىرب و هنتأرـهَىب مال  4539ػاينت بلکه هيمىل ٝمىهات لايىو
هؼيی و لايىو ؿوابٔ هىرـ و هنتأرـ هَىب مال  4591هیباىؼ .»...

 .2ؿأی ىماؿه  997هىؿط  19ىهـیىؿ ( ،4573ؿوفياهه ؿممی ،ىماؿه  43991هىؿط  19آباو ).4573

کمک ىایايی هیکًؼ .چـا که هىّى ٛاٍلی ،هالیت اهتیاف مـػفتـی امت و یکی اف ػالیل اٍلی
هالیت آو ،ػاىتى صك هٞـفی راييیى هیباىؼ.
هیػايین که صك هٞـفی راييیى ػو ؽیيف ٜػاؿػ؛ مـػفتـی که به مى بافيينتگی هیؿمؼ و
وؿحه مـػفتـ هتىفی (تفکـیاو .)39 :4569 ،ػؿ عَىً هالیت ػاىتى صك هٞـفی راييیى
مـػفتـ بافيينته یا مـػفتـ هتىفایی که چًؼیى مال به صـفه مـػفتـی هباػؿت هیيمىػه ،تـػیؼی
ورىػ يؼاؿػ .اها ػؿ هىؿػ ؿممیت ػاىتى هالیت صك هٞـفی راييیى مـػفتـی که بالفاٍله پل اف
ايتَاب به ایى ممت فىت هیکًؼ ،تـػیؼهایی ورىػ ػاؿيؼ .تزـبه صمىق فـاينه بـای صل ایى
هناله ؿاهگيامت« :صـفههایی که کاؿ و مـهایه ؿا با هن تـکیب هیکًًؼ ،به ویژه آوهایی که به
ػاؿيؼگايياو ارافه هیػهًؼ که هيتـی ایزاػ کًًؼ ،بایؼ اؿفه التَاػی و ػاػ متؼ ػاىته باىًؼ.
اهیؼ به ػؿآهؼ همکى امت به مـهایهای تبؼیل ىىػ که لابلیت واگؾاؿی ػاؿػ .حـوتی که هنتمل
امت ،و بغيی اف ػاؿایی ؿا تيکیل هیػهؼ
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هياغل بـای ػاؿيؼگاو صـفه ،فـٍت و اهکاو رؾب هيتـی ؿا فـاهن هیکًًؼ .فـٍت رؾب
هيتـی پتاينیل آو ؿا ػاؿػ تا ها آو ؿا مـهایه تلمی کًین؛ هفهىهی که هالیت آو پیوتـ حابت ىؼ.
اهکاو ايتمال ایى صك ،با یا بؼوو هيتـی ػؿ لالب ٝمؼ ٍلش ورىػ ػاؿػ که هبتًی بـ هناهضه امت.
با ایى ٝمؼ ،هَالش تمام صمىق والٞی ،فـّی ،اصتمالی عىػ ؿا ينبت به هيتـی واگؾاؿ هیکًؼ.
بؼیهی امت اؿفه اهتیاف ػفتـ امًاػ ؿممی ػؿ هىؿػ اعیـ کمتـ عىاهؼ بىػ.
 .2-2-1اجشای مشاسکتی

ػؿ ایى يى ٛارـا بایؼ هالیت هيتـی پؾیـفته ىىػ و صمىق ایـاو چاؿهای رق پؾیـه آو يغىاهؼ
ػاىت؛ بیتـػیؼ ىـیک هنتٞفی ىـکت و وؿاث ىـیک هتىفی صك ػاؿيؼ مهناليـکه عىػ یا
هىؿث ؿا واگؾاؿ يمایًؼ .ػؿوال ،ٜمهناليـکه یک هال والٞی امت .ػیىاو ٝالی فـاينه يیق ػؿ ؿأی
هىؿط  3هاؿك  1993هالیت آو ؿا تأییؼ هیکًؼ« :ویژگی هالیت ػاىتى مهناليـکه اف ایى والٞیت
هًتذ هیىىػ که صك ىـیک به تمنین هًاف ٜو بهـههًؼی اف ٍـفهرىیی التَاػی صاٍل اف بهـه-
بـػاؿی ػؿ ىـکت با مهناليـکه پیىيؼ عىؿػه امت» .ػؿ يتیزه ،اف آورا که مهناليـکه ىـکت
هٞـف هيتـی يیق هنت ،هالیت هيتـی به ٍىؿت غیـهنتمین تأییؼ هیىىػ و تـػیؼها ػؿ
عَىً هالیت آو اف بیى هیؿوػ.
ػؿ ایى ىـایٔ تَـیش لايىو  4699ػؿ هىاػ  49و  53و آییىياهه  4697ػؿ هاػه  ،45بـ صك
هيتـی گاهی بقؿگ ػؿ ایى صىفه بضج بـايگیق هضنىب هیىىػ .هًٚىؿ اف صك هيتـی صمی امت
که مـػفتـ فٞال ينبت به هيتـی رؾب ىؼه به ػلیل فٞالیت پیيیى عىیو ػاؿػ و هیتىايؼ آو ؿا به

ًٝىاو آوؿػه هالی غیـيمؼی به ىـکت بیاوؿػ .لايىو 4699آو ؿا ػؿ کًاؿ اهتیاف مـػفتـی به ًٝىاو یک
آوؿػه هالی غیـيمؼی به ؿممیت هیىًامؼ ) .(Lamboley, 1974, n° 99ػؿوال ،ٜهاػه  53لايىو
ً
هؾکىؿ ،که به هىّى ٛهالیات اعتَاً ػاػه ىؼهٍ ،ـاصتا اف «آوؿػه هيتـی تىمٔ ىـیک» یاػ
هیکًؼ .واّٞاو آییىياهه صتی پا ؿا اف ایى يیق فـاتـ هیگؾاؿيؼ و ؿوههای تضمك چًیى آوؿػهای ؿا
ػؿ هاػه  45تىّیش هیػهًؼ .به ایى تـتیب ،ػیگـ تـػیؼی ػؿ هىّى ٛاهکاو اعتَاً چًیى آوؿػه-
ای ورىػ يؼاؿػ ).(Bardoul, 1973, p. 413
ػؿ هـ ٍىؿت ،آوؿػه صك هيتـی تًها بـای ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی لابل تَىؿ امت .ػؿ
ىـکت مـػفتـاو که هـ ىـیک اهتیاف مـػفتـی و هيتـی ویژه عىػ ؿا ػاؿػ ،چًیى آوؿػهای بی-
هًٞامت ) .(Lamboley, 1974, n° 99) (Maury, 2009, n° 50ایى وّٞیت يياو اف ایى والٞیت
ػاؿػ که تٞؼاػ آوؿػه ػؿ ایى ىـکت کمتـ امت؛ اهىال غیـهاػی و اهىال هاػی الفم بـای کاؿکـػ ػفتـ،
هايًؼ اهىال هًمىل و غیـهًمىل ).(Pillebout et al, 2004, n° 13
ػؿ هىؿػ ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی ،مـػفتـ ػاؿيؼه اهتیاف با ارـای صك هٞـفی راييیى به
يف ٜىـکت ،آوؿػه هيتـی ؿا هضمك مافػ .ػؿ ایى ٍىؿت ،الفم امت که او به ٕىؿ هنفهاو اف

مـػفتـی ايفـاػی امتٞفا ػهؼ 1.وؿاث یک مـػفتـ هتىفی يیق هیتىايًؼ ایى آوؿػه ؿا ایزاػ يمایًؼ.
البته هـ ػو هىؿػ هنتلقم آو امت که مـػفتـاو ىـیک آیًؼه ،ىـایٔ الفم ؿا بـای ارـای صـفه
مـػفتـی ػاؿا باىًؼ و آفهىوهای الفم ؿا با هىفمیت پيت مـگؾاىته باىًؼ (هاػه 1لايىو  4531و
هاػه  5آییىياهه .)4531
هیچ هايٞی يیق ورىػ يؼاؿػ که مـػفتـی ابتؼا اف صك هٞـفی راييیى عىػ به يف ٜىـکت اٝـاُ
کًؼ و مپل به ًٝىاو ىـیک مـػفتـ به ىـکت بپیىيؼػ .اف آورا که ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی
اهکاو ػاؿا بىػو چًؼیى اهتیاف مـػفتـی ؿا يؼاؿػ ،ایى ؿوه تضمك آوؿػه هنتلقم آو امت که مـػفتـ

ٝالوه بـ ایىکه اف مـػفتـی ايفـاػی امتٞفا هیػهؼ ،اهتیاف وی يیق صؾف ىىػ 2.به ٝالوه ،الفم

امت صؾف اهتیاف مـػفتـی به ىـکت ارافه ػهؼ ،که صؼالل اف بغيی اف هيتـی اهتیاف مـػفتـی
صؾف ىؼه بهـه ببـػ .چًیى امت هًٞای ٝباؿت «يف ٜىـکت ياىی اف صؾف اهتیاف مـػفتـی»
هًؼؿد ػؿهاػه  45آییىياهه  ،4697هًگاهی که ػؿ همام بیاو اهىالی امت که هیتىاو به ىـکت

 .1بًؼ الف هاػه  45آییىياهه .4697
 .2بًؼ د هاػه  45آییىياهه .4697

ػاؿيؼه اهتیافمـػفتـی آوؿػ .ػؿيهایت ،ػؿ تماهی ایى هىاؿػ ىـکا ،بهتـیى ػاوؿايی هنتًؼ که هی-
تىايًؼ آوؿػه اهتیاف مـػفتـی ؿا اؿفیابی يمایًؼ ).(Pillebout, 1987, n°8

 .0ریوفع حق معشفی جاوشیه

پیو اف آوکه ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی پیوبیًی ىىػ ،تًها ىغٌ صمیمی هیتىاينت
ؿمالت مـػفتـی ؿا ايزام ػهؼ .با تأمیل آو ،چًؼیى مـػفتـ ىـیک هیتىايًؼ ؿمالت عىػ ؿا ػؿ
یک هزمىٝه مـػفتـی ايزام ػهًؼ و لىه لْائیه يیق مـػفتـايی هًَىب هیکًؼ بؼوو ایىکه ایياو
اهتیاف مـػفتـی ػاىته باىًؼ .صمایت لايىوگؾاؿ اف چًؼیى مـػفتـ ىـیک بؼوو اهتیاف ػؿ بـابـ یک
اهتیاف مـػفتـی ،بـای تْمیى اهًیت صـفهای ایياوّ ،ـوؿی امت .وّٞیت هتفاوتی ػؿ ىـکت
مـػفتـاو ورىػ ػاؿػ :هـ ىـیک ٝلیؿغن ْٝىیت ػؿ ىـکت ،هنچًاو اهتیاف عىػ ؿا صف٘ هی-
کًؼ .با ورىػ ایى ،واگؾاؿی مهام به حالج و واؿث به ػلیل لقوم ػاىتى اهتیاف مـػفتـی هضل گفت
و گى امت.
 .۱-0ششکت سشدفتشان

ػؿ ىـکت مـػفتـاو هـ ْٝى یک اهتیاف ػاؿػ .بًابـایى هنائلی ػؿ هىؿػ واگؾاؿی مهام به حالج
و واؿث هٖـس هیىىػ :اگـ واؿحی وارؼ ٍالصیت بـای وؿوػ به ىـکت ورىػ ػاىته باىؼ ،بهتـ
امت به ػالیلی مهام به او هًتمل ىىػ :يغنت ایىکه واؿث ٍالش ،تا ؿوف فىت؛ تضَیالت و
ههاؿت الفم بـای تَؼی ػفتـعايه ؿا کنب هیکًؼ .ػوم؛ او ٝالوه بـ صْىؿ ػؿ ػفتـ کاؿآهىفی
الفم ؿا يیق هیگؾؿايؼ .مىم؛ او مابمه آىًایی با هيتـی ؿا ػاؿػ و چهاؿم ایىکه او ىاهؼ تمام
هيکالت صـفه ػؿ عايىاػه صـفهای بىػه امت و هیتىايؼ تَمیمات ػؿمتی بـای ايتغاب صـفه
بگیـػ.
 .۱-۱-0چگىوگی اوتقال سهمالششکه به حالج

بـای ػؿک ػؿمت هناله ػؿ ىـکت مـػفتـاو بایؼ ػو هىّى ٛايتمال مهام و واگؾاؿی اهتیاف
مـػفتـی ؿا اف یکؼیگـ تفکیک کـػ .مـػفتـ ػؿ فهاو تـک ىـکت و پایاو ػاػو به فٞالیت عىػ،
مهام ىـکتی و اهتیاف عىػ ؿا به ىغٌ حالج رایگقیى ايتمال هیػهؼ .به ایى تـتیب ،ػو ٝملیات
ػؿ یک فهاو ايزام هیىىػ .ایى هنفهايی ارتًابياپؾیـ امت .مـػفتـ ىـیک يمیتىايؼ مهام ؿا
پیو یا پل اف واگؾاؿی اهتیاف هًتمل يمایؼ .فیـا ىغَی که اهتیاف مـػفتـی يؼاؿػ يمیتىايؼ ْٝى
چًیى ىـکتی باىؼ ).(Terre, 1967, n° 167
بؼیى تـتیب ،تکلیف فـُ ايتمال تمام یا بغيی اف مهام ؿوىى هیىىػ .اگـ ىـیک بافيينته
هًتملالیه ؿا به ًٝىاو راييیى عىػ ،هٞـفی يمایؼ ،هیتىايؼ تمام مهام عىػ ؿا با ؿّایت ىـکا ،به

وی واگؾاؿ کًؼ .ػؿ ایىرا ػو هىّى ٛايتمال مهام و واگؾاؿی اهتیاف مـػفتـی به ؿوىًی به هن پیىيؼ
عىؿػهايؼ :القاها ايتمال مهام و اهتیاف به یک ىغٌ ٍىؿت هیپؾیـػ .به ٝالوه ،ىـیک هیتىايؼ
صتی بغيی اف مهام ىـکتی عىػ ؿا به راييیى هًتمل کًؼ ،اگـ آو بغيی که واگؾاؿ ييؼه ،تىمٔ
ىـکت یا ىـکای ػیگـ عـیؼاؿی ىىػ .ػؿ ٍىؿت اعیـ ،ىـکت بـای آوکه مهناليـکه ؿا عـیؼاؿی
يمایؼ ،به کاهو مـهایه هباػؿت عىاهؼ کـػ .ػؿ هـ ٍىؿت ،ىـیک ايتمالػهًؼه بایؼ اف ىـکت
کًاؿهگیـی کًؼ .چىو الفهه ىـاکت ػؿ ایى ىـکت ،ػاؿا بىػو اهتیاف مـػفتـی امت .ػؿ ایى هىؿػ يیق
واگؾاؿی مهام و واگؾاؿی اهتیاف مـػفتـی پیىيؼ تًگاتًگی ػاؿيؼ ) .(Terre, 1967, n° 169اف آورا
که ىـکت مـػفتـی با فىت ىـیک هًضل يمیىىػ ،وؿاث مـػفتـ ىـیک هتىفی اف همیى اهتیافات
بهـه عىاهًؼ بـػ (هاػه 96لايىو .)4531
 .0-۱-0چگىوگی واگزاسی سهام به واسث (حق اولىیت بشای جایگضیىی متىفی دسششکت)

با فىت مـػفتـ ىـیک ،وؿاث او صك ػاؿيؼ که مهناليـکه عىػ ؿا واگؾاؿ يمایًؼ .البته آوها به
ٍىؿت عىػکاؿ ًٝىاو ىـیک مـػفتـ ؿا به ػمت يمیآوؿيؼ .گنتـه لىاٝؼ واگؾاؿی اهتیاف
ػفتـعايه ػؿ ارـای ايفـاػی چًیى يتیزهای ؿا به همـاه هیآوؿػ (هاػه  1لايىو .)4531اها ایى لاٝؼه
همکى امت امتخًای ههمی بپؾیـػ؛ اگـ وؿاث مـػفتـ هتىفی ،وارؼ ٍالصیت باىًؼ ،هیتىايًؼ با
بهـههًؼی اف مهناليـکه و با ىـایٖی راييیى هىؿث ػؿ ىـکت ىىيؼ .ایى صك اولىیتی امت که
لايىوگؾاؿ هیتىايؼ با هؼف تنهیل تؼاوم و واگؾاؿی مهناليـکه ) ،(Behin, 1970, p. 612بـای
ایياو ػؿيٚـ بگیـػ .البته واؿث هتماّی ،بایؼ هابه التفاوت اصتمالی بیى اهتیاف وؿوػ به ىـکت و
بالیهايؼه هاتـک هتٞلك به مایـ وؿاث ؿا بپـػافػ.
هـ ىـیک ىـکت مـػفتـاو بایؼ اهتیاف مـػفتـی ػاىته باىؼ و با فىت یک ىـیک مـػفتـ یک
اهتیاف بالتَؼی ایزاػ عىاهؼ ػاىت .بًابـایى فمٔ یک واؿث عىاهؼ تىاينت اف ایى صك اولىیت
بهـه ببـػ .به همیى ػلیل صك اولىیت ؿا ػؿ اؿتبآ با مهناليـکه و يه اهتیاف مـػفتـی هٖـس ماعتین
(2008, n° 122

 .)Lamboley,ػؿ فهیًه ىـکت مـػفتـاو که هـ ىـیک ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی

امت ،واؿث به مهناليـکه و يیق اهتیاف مـػفتـ ىـیک هتىفی يیاف ػاؿػ .به همیى ػلیل هاػه 444
آییىياهه  ،4697صك اولىیت ؿا به يف ٜیک واؿث پیوبیًی هیکًؼ ) .(Terre, 1967, n° 180کىتاه
مغى ایىکه ،امتخًای اهتیاف مـػفتـی اف ػایـه ىمىل صك اولىیت ،تٞؼاػ وؿاث بهـههًؼ اف آو ؿا به
یک يفـ کاهو هیػهؼ.

 .0-0ششکت داسوذه امتیاص سشدفتشی

ػؿ ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی هنائلی ػؿ هىؿػ ؽیيف ٜهيتـی ػؿ ٕىل صیات و فهاو
ايضالل ورىػ ػاؿػ.
 .۱-0-0دس صمان حیات

هيتـی به ىـکت تٞلك ػاؿػ .پل چگىيگی تمنین اؿفه افقوػه آو هضل بضج امتٝ .الوه بـ
ایىکه ،ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف هیباىؼ .بًابـایى ّـوؿت بـؿمی مـيىىت صـفهای ىـیک ػؿ
ٍىؿت عـود اف ىـکت و اهکاو وؿوػ واؿث وارؼ ىـایٔ مـػفتـی بـای وؿوػ به ىـکت ػؿ
ٍىؿت فىت ىـیک عىػيمایی هیکًؼ.
 .۱-۱-0-0چگىوگی تقسیم اسصش افضوده مشتشی

ػؿ بیيتـ هىاؿػ هالک آورده هطتزی ،ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی امت .ػؿ ایى ٍىؿت ،اف
آورا که فٞالیت صـفهای تىمٔ ىـکا ولی به يام و بـای ىـکت ايزام هیىىػ ،بایؼ پؾیـفت که
اؿفه افقوػه ایى هيتـی يیق به ىـکت تٞلك ػاؿػ .اها اگـ ىـکت فمٔ هالک هًفعت آورده هطتزی
باىؼ ،هىّى ٛکمی پیچیؼه هیىىػ :ػؿ ایى ٍىؿت هیتىاو پیچیؼگی ؿا اف ایى ٕـیك صل يمىػ:
هيتـی که به ىـکت آوؿػه ىؼه ،هتٞلك به آوؿيؼه امت و هيتـیهای رؼیؼی که پل اف آو ایزاػ
هیىىيؼ اف آو ىـکت باىؼ.
هيتـی ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی به تؼؿیذ با فٞالیت ىـکا اؿفىمًؼتـ هیىىػ .چه با ایى
فٞالیت ؿوفبه ؿوف بـ تٞؼاػ هيتـی افقوػه هیگـػػ .پل اگـ اؿفه هيتـی به ػلیل ًٍٞت ىـکا
افقایو یابؼ ،هًامب امت که به ٍىؿت هتًاوب مـهایه ىـکت افقایو یابؼ و مهناليـکه صاٍل
اف آو به همه ىـکا صتی آوؿيؼگاو ًٍٞت ،اعتَاً یابؼ (هاػه  15آییىياهه  .)4697به ایى ػلیل
ماػه که فٞالیت ایياو يیق ػؿ ایى اؿفه افقوػه تأحیـگؾاؿ بىػه امت.
تمنین اؿفه افقوػه هيتـی به ػلیل فٞالیت ىـکا به ٍىؿت یاػىؼه هیتىايؼ افمی ؿوىى پیو
ؿوی صمىقػاياو ایـايی باىؼ که اف لضاٗ هاػی به صـفه مـػفتـی ػمتـمی يؼاؿيؼ .با ایى تؼبیـ
ایياو هیتىايًؼ پل اف آو که با آوؿػه ًٍٞت به ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف واؿػ هیىىيؼ به ىـیک ػؿ
ً
مـهایه تبؼیل ىىيؼ .ػؿ ىـایٖی که «مهام هًفٞت» که ػؿ بـابـ آوؿػه ًٍٞت اٖٝا هیىىػ ،ؽاتا
غیـلابل واگؾاؿی امت و ػؿ ٍىؿت عـود آوؿيؼه آو اف ىـکت بإل هیىىػ (Bouclier, 2001 p.

) ،42, n° 129اٖٝای مهناليـکه به چًیى ىـیکی حمـات فـاوايی به همـاه ػاؿػ .ػؿ ایى ىـایٔ،
اگـچه امتٞفاء به پـػاعت صمىق ىـکتی به ىـیک آوؿيؼه ػؿ مـهایه هًتهی هیگـػػ ،ىـیک

هنتٞفی آوؿيؼه ًٍٞت يیق فـاهىه يمیىىػ؛ مهمی اف اؿفه افقوػه هيتـی ،ایزاػ ىؼه بهػلیل
فٞالیت ىـکا به وی يیق تٞلك هیگیـػ ).(Cass. 1re civ., 6 décembre 2007
 .0-۱-0-0چگىوگی واگزاسی سهام به واسث (حق اولىیت بشای جایگضیىی متىفی دس
ششکت)

اگـ وؿاث مـػفتـ هتىفیٍ ،الصیت ايزام صـفه ؿا ػاىته باىًؼ ،هًامب امت بتىايًؼ با ؿٝایت
ىـایٖی ،به ًٝىاو رایگقیى هىؿث عىػ ،ػؿ ىـکت فٞالیت يمایًؼ .به ٝباؿتی ،لايىوگؾاؿ هیتىايؼ
به يف ٜایياو هکايینن ویژه «صك اولىیت بـای رایگقیًی هتىفی ػؿ ىـکت» ؿا به ؿممیت بيًامؼ.
« ...وؿاث وارؼ ىـایٔ هیتىايًؼ ؿّایت ىـکت ؿا اعؾ کًًؼ .با اعؾ ؿّایت ،ایياو ينبت به
مهناليـکه هتىفی صك اولىیت هییابًؼ .البته به ىـٓ ایىکه هابهالتفاوت اصتمالی هیاو اهتیاف وؿوػ
به ىـکت و بالیهايؼه هاتـک هتٞلك به مایـ وؿاث پـػاعت ىىػ»( .بًؼ 1هاػه  11لايىو.)4699
ػؿ همـؿه پیيًهاػی ػایـه ػاؿيؼگاو صك اولىیت با اؿرا ٛهىّى ٛبه هاػه  1لايىو  4531هضؼوػ
هیىىػ .ػؿيتیزه ،ػؿ اؿتبآ با ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف ،الفم امت وؿحه ٍالصیت الفم ؿا پل اف ٕی
ػوؿههای آهىفىی و گؾؿايؼو اهتضايات کنب يمایًؼ یا مـػفتـ ىاغل باىًؼ .ػؿ تفاوت با ىـکت
مـػفتـاو ،ػؿ ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف ،چًؼیى واؿث وارؼ ىـایٔ هیتىايًؼ اف ایى صك اولىیت بهـههًؼ
ىىيؼ .چـاکه اهتیاف یاػىؼه «مهناليـکه» ؿا ػؿ بـ هیگیـػ .ػؿمت امت که اهتیاف مـػفتـی اف
ػایـه ىمىل ایى صك عاؿد هیىىػ ،(Lamboley, (2008, n° 122 et sایى وّٞیت بـای چًؼ واؿث
وارؼ ىـایٔ مـػفتـی يگـاوکًًؼه يینت :ػؿ چًیى ىـکتی اهتیاف مـػفتـی به ىـکای آو تٞلك يؼاؿػ
و تا هؼت فٞالیت ىـکت ،يمیتىاو آو ؿا به کنی اعتَاً ػاػ .ػؿ ایى ىـکت وؿاث اف مهن-
اليـکه و صك اولىیت یاػىؼه بهـه هیبـيؼ .همیى همؼاؿ اهتیاف بـای کنب ًٝىاو مـػفتـ ىـیک
کفایت هیکًؼ ) .(Behin, 1970, p. 613البته ؿٝایت هاػه  3لايىو  4531هبًی بـ ؿٝایت ّابٖه
تأمیل ػفتـعايه با تىره به يیافهًؼیهای هـ هضل ،ػؿ ایى فهیًه يیق القاهی امت .به ایى ػلیل ماػه
که ىـکای ایى ىـکت يیق مـػفتـ ىـیک هضنىب هیىىيؼ .ػؿ هـ ٍىؿت ،ایى اهتیاف صمی هبًی
راييیًی لٖٞی بـای وؿاث ایزاػ يمیکًؼ ،بلکه تًها به ایياو صك ػؿعىامت هیػهؼ .ػؿ ٍىؿت
ٝؼم رلب هىافمت مایـ ىـکا (Lamboley, 2008, n° (129 ،ایياو هیتىايًؼ اف همـؿات هـبىٓ به
تمنین و به ویژه هىاػ  374به بٞؼ لايىو هؼيی ؿار ٜبه ؿوابٔ بیى هالکاو هيا ٛبهـه ببـيؼ.
 .0-۱-0-0سشوىشت حشفهای ششیک خاسج شذه اص ششکت

ػؿ ٍىؿتی که هیاو ىـکای مـػفتـ ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف ياؿّایتی ایزاػ ىىػ ،بایؼ ػؿ هىّىٛ
مـيىىت صـفهای ؿاهکاؿی ايؼیيیؼ و به يضىی بـای ایياو اهتیاف مـػفتـی و ػؿ يتیزه صك هٞـفی

راييیى لضاٗ يمىػ .غیـ اف هىؿػ ياؿّایتی ،ػلیلی بـای يگـايی ػؿ هىؿػ مـيىىت ىـیک عاؿد
ً
ىؼه اف ىـکت ورىػ يؼاؿػ .اٍىال ىـیک با امتٞفا اف ىـکت کًاؿهگیـی و با ػيیای صـفهای
عؼاصافٚی هیکًؼ .اها هیتىاو با پیوبیًی يىٝی امتٞفا ،بـای وی ىـایٖی ایزاػ کـػ تا با صف٘
اهتیاف مـػفتـیّ ،مى کًاؿهگیـی بتىايؼ ػؿعىامت ايتَاب ػؿ ػفتـعايه ػیگـی ػؿ هماو صىفه
ً
حبتی ىـکت هتبى ٛػهؼ 1.پل يام «امتٞفای هؼفمًؼ» کاهال با هاهیت آو هنعىايی ػاؿػ .هیتىاو

تيکیل ػفتـعايه ؿا ػؿ ایى هىؿػ به اؿفیابی کاهل ؿئیل لىه لْاییه واگؾاؿ يمىػ 2.البته ؿٝایت
همـؿات لايىو  4531و آییىياهه آو ػؿ ایى هىؿػ القاهی عىاهؼ بىػ .پـ واّش امت که ایى ؿاهکاؿ
تٞؼاػ ػفاتـ ؿا افقایو هیػهؼ ،هًتهی بـ تٞؼاػ مـػفتـاو يمیافقایؼ .چه مـػفتـايی که تا اهـوف
تضت لىای اهتیاف ىـکت فٞالیت عىػ ؿا ايزام هیػاػيؼ اف ایى پل هـکؼام ػؿ یک ػفتـعايه فـػی،
فٞالیت هیکًًؼ.
هًٖمی امت که با ورىػ ایى اهتیافات ،ىـایٖی بـای بهـههًؼی اف ایى يى ٛامتٞفا تٞییى ىىػ:
يغنت ىـٓ مابمه کاؿ :يبایؼ مـػفتـ به هضِ ايتَاب به ًٝىاو ىـیک ىـکت اف ایى امتٞفا بهـه
ببـػ .ایى وّٞیت به ػلیل پـهیق اف هايىؿهایی امت که با ؿوس لايىيی تْاػ ػاؿيؼ که بـای ارـای
هياؿکتی وّ ٜلاٝؼه هیکًؼ .بؼوو تـػیؼ ،چًیى لايىيی تأمیل ػفتـعايه ؿا با ػوؿ فػو همـؿات
يمیپؾیـػ

)1992, n° 7

لْایی» ٝبىؿ کًؼ

 .(Pillebout,ػوم تأییؼیه لْایی؛ اگـ ياؿّایتی اف «ٍافی ػلیك تاییؼیه

)1re civ., 13 avril 1999

 ،(Cass.با امتٞفای هؼفمًؼ هىافمت عىاهؼ ىؼ.

مـػفتـ ىـیک هنئىل ياؿّایتی ،اف ایى اهتیاف بهـهای يغىاهؼ بـػ :چـا که او ٝلیه عىػ الؼام کـػه
امت .ػؿ صمىق ایـاو بـابـ «لاٝؼه الؼام» (ىهیؼحايی4145 ،ق؛  ،)33او بایؼ پیاهؼهای فیاوباؿ
اٝمال عىػ ؿا تضمل کًؼ.
 .0-0-0دس صمان اوحالل ششکت ؛ بکاسگیشی دوباسه ششکای قذیمی

صتی اگـ ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی ايضالل یابؼ ،بایؼ فٞالیت هزؼػ ىـکا تْمیى ىىػ .ػؿ
وال ،ٜپایاو ىـکت به هًٞای عؼاصافٚی ىـکا با صـفه يینت .بًابـایى ػؿ اهـ تَفیه (هاػه  91آییى-
ياهه  ،)4697بایؼ صاکمیت اؿاػه ىـکا و هؼیـ تَفیه هضؼوػ ىىػ .ػؿ وال ،ٜػؿ چًیى ىـکتی تَفیه
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دادگستزی واگذار میشود ).(DAIGRE, J.J,1994,P.904

ً
ٍـفا پـػاعت ػیىو و هضمك ماعتى ٕلبها به هًٚىؿ تمنین هابهالتفاوت هیاو ىـکا يینت.
همچًیى ٝالوه بـ ایىکه تَفیه کاؿکـػ هىلت ىـکت ؿا تْمیى هیيمایؼ ،تکلیف صك هٞـفی
راييیى ؿا يیق هٞیى هیکًؼ .ایى ٝملیات ،ىاهل به کاؿگیـی ىـکا ػؿ ػفتـعايه رؼیؼ و به ویژه
اٝمال صك هٞـفی راييیى امت ( .(Bonneau, 2003, n° 31با ايضالل ایى ىـکت ،ىـکای آو بایؼ
بتىايًؼ ػؿعىامت کًًؼ تا ػؿ هزمىٝه ػیگـی هيغىل به فٞالیت ىىيؼ.
 .۱-0-0-0به کاسگیشی دس دفتشخاوه جذیذ

الفم امت ػؿعىامت فٞالیت هزؼػ ىـکای ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی که هًضل ىؼه ػؿ
ػفتـعايه رؼیؼی ػؿ هماو صىفه حبتی ىـکت پؾیـفته ىىػ تا اهتیاف و ػؿ يتیزه صك هٞـفی راييیى
بـای آوها لضاٗ ىىػ .البته ػؿ ایى فهیًه يیق ؿٝایت همـؿات لايىو  4531القاهی عىاهؼ بىػ .بؼیى
تـتیب ،هماو اهتیاف هؼيٚـ ػؿ امتٞفای هؼفمًؼ به ػلیلی ياؿّایتی بـای ىـکای چًیى ىـکتی ،ػؿ
ايضالل يیق اٖٝا عىاهؼ ىؼ ( .(Pillebout, 1994, n° 2هـ ػو ،ؿاهکاؿی هًامب هنتًؼ بـای ایىکه
تٞاؿُ هیاو ىـکای ایى ىـکت ؿا صل يمایؼ .تيـیفات هـبىٓ به آفهىو (هاػه 1لايىو  4531و
هاػه  5آییىياهه  )4531اٝمال يغىاهؼ ىؼ و بؼیى تـتیب ،اف صمىق ٝام ايتَاب مـػفتـاو ػؿ ػفاتـ
امًاػ رؼیؼ یا بالتَؼی مـپیچی هیىىػ .صتی هیتىاو وّٞیتی ایزاػ يمىػ که بـعالف
امتٞفای هؼفمًؼ که ىـٓ «مابمه کاؿ هتماّی ػؿ ىـکت» و «ٍؼوؿ تأییؼیه لْایی بـوف
ياؿّایتی» بـای بهـههًؼی اف آو ّـوؿی امت ،ػؿ ايضالل ؿٝایت هیچ ىـٕی القاهی يباىؼ .به
ٝباؿتی ،هیتىاو ػؿ ايضالل اف ىـایٔ کامت تا رؾابیت ایى ىـکت صتی ػؿ آعـیى ؿوفها صف٘
ىىػ.
صال ایى پـمو فهیًه ٕـس هییابؼ که آیا هیتىاو اهتیاف بهتـی بـای ىـیک آوؿيؼه صك هٞـفی
راييیى عىػ به ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی ينبت به مایـ ىـکا ػؿ يٚـ گـفت؟ اگـ پامظ هخبت
باىؼ ،او بـای اعتَاً اهتیاف عىػ به تأمیل ىـکت تيىیك عىاهؼ ىؼ.
 .0-0-0-0بهکاسگیشی دس دفتشخاوه ششکت

اگـ مـػفتـ ىاغلی ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف ؿا ايتغاب کًؼ ،به یک يیاف ههن راهٞه و يیق تضمك
پـوژه پیو ؿو بـای ارـای هياؿکتی صـفه پامظ هیػهؼ .چه ػؿ ایى ٍىؿت ،آوؿػه اٍلی ىـکت
هىؿػيٚـ ،یًٞی اهتیاف مـػفتـی ؿا فـاهن يمىػه امت .هًتهی اهکاو ػاؿػ يگـايی ػؿ هىؿػ مـيىىت
صك هٞـفی راييیى ػؿ ٍىؿت بـوف ياؿّایتی هیاو ىـکا یا ايضالل ىـکت ػؿ تَمین وی تأحیـ
هًفی بگؾاؿػ .اگـ لايىوگؾاؿ به تيکیل چًیى ىـکتی تمایل ػاؿػ ،بایؼ اف هن اکًىو بـای تأمف
فـػای چًیى مـػفتـی پامغی بیابؼ .هیتىاو صك بافگيتی پیوبیًی کـػ به يضىی که راييیًی

ىـکت بؼوو ؿٝایت ىـایٔ ویژه بـای او همکى باىؼ .همـؿهای با ایى هْمىو پیيًهاػ هیىىػ:
«ػؿ ٍىؿتی که ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی ايضالل یابؼ ،به ىـٓ ؿٝایت همـؿات لايىو  4531و
ایىکه مبب ايضالل ايفَال ػائن ىـکت يباىؼ ،ىـیکی که صك هٞـفی راييیى عىػ ؿا به ىـکت
آوؿػه ،هیتىايؼ راييیى ىـکت ىىػ» .بؼیى ٍىؿت ،لايىوگؾاؿ بـای او ؿژیمی هتفاوت اف مایـ
ىـکا ػؿ يٚـ هیگیـػ .مایـ ىـکا هیتىايًؼ ػؿعىامت ايتَاب ػؿ ػفتـعايه رؼیؼی يمایًؼ :الفم
امت اٝمال صك هٞـفی راييیى ؿا به يف ٜىـیک آوؿيؼه آو بپؾیـین و ایى اٍل تًها یک امتخًا
ػاىته باىؼ« :ارما ٛىـکا بـ ايتغاب ىغَی ػیگـ» (هاػه  99آییىياهه  .)4697اف ٕـفی هیتىاو
ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی ؿا هيمىل هزافات ايتٚاهی ايفَال ػائن لـاؿ ػاػ و ايفَال ىـکت
ايضالل آو ؿا به همـاه هیآوؿػ ،ػؿ ایى ٍىؿت ،اهتیاف آو و ػؿ يتیزه صك هٞـفی راييیى اف بیى
هیؿوػ .گنتـه لاٝؼه هًؼؿد ػؿ هاػه  96لايىو  4531چًیى يتیزهای ؿا به همـاه ػاؿػ.
وتیجه

لايىيگؾاؿ بـای تْمیى صك هٞـفی راييیى يمٖه پـگاؿ ؿا بـ يى ٛىـکت لـاؿ عىاهؼ ػاػ؛ ایى
والٞیتی ايکاؿياپؾیـ امت که ػؿ ىـکت مـػفتـاو ،ىـکا ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی هنتًؼ .بًابـایى
تفاوتی يمیکًؼ که ایياو ػؿ ىـکت بمايًؼ یا آو ؿا تـک کًًؼ؛ اهتیاف مـػفتـی و ػؿ يتیزه صك
هٞـفی راييیى همیيه همـاه آوهامت .ایى وّٞیت التْا هیکًؼ که اگـ مهناليـکه چًیى
ىـکتی به حالج و واؿث ،هًتمل ىىػ ،هًتملالیه بایؼ یا اهتیاف مـػفتـی ؿا ػاىته باىؼ یا مهناليـکه
و اهتیاف با هن به یک ىغٌ وارؼ ىـایٔ واگؾاؿ ىىػ .وّٞیت ػؿ ىـکا ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی
ً
کاهال هتفاوت امت .چه ػؿ ایى ىـکت تًها یک اهتیاف ورىػ ػاؿػ که هتٞلك به ىغَیت صمىلی
امت .بًابـایى اگـ ىـیک چًیى ىـکتی ػؿ فهاو صیات یا ايضالل به ػلیل ياؿّایتی هزبىؿ به کًاؿه-
گیـی ىىػ ،بایؼ تضت ىـایٖی اهکاو اػاهه فٞالیت ػؿ ػفتـعايه رؼیؼی بـای وی فـاهن باىؼ تا
وّٞیتی ایزاػ گـػػ که اهتیاف و صك هٞـفی راييیى ىـیک مـػفتـ اف بیى يـوػ و به ياؿوا اف ػيیای
صـفهای کًاؿ گؾاىته ييىػ .ػؿ ٍىؿت ايضالل ىـکت يیق صك هٞـفی راييیى ىـکت هنائلی ؿا
تًها ػؿ هىؿػ ىـکت ػاؿيؼه اهتیاف مـػفتـی ایزاػ هیکًؼ .ػؿ چًیى ىـکتی امت که تَفیه فمٔ
پـػاعت هابهالتفاوت صاٍل اف پـػاعت ػیىو و اعؾ هٖالبات به ىـکا يینت ،بلکه ىاهل اٝمال
صك هٞـفی راييیى ىـکت يیق هیىىػ؛ هًامب امت ىـیک آوؿيؼه اهتیاف به ىـکت راييیى آو
ىىػ تا همیى اهـوف بـای تامف فـػای چًیى ىـیکی صك بافگيتی پیوبیًی ىىػ.
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Circumstance preserving the right to introduce the Deputy
Registrar in the Participatory performance


Mansour Amini

Abstract
Participatory performance of notary is not easy for the notary public due to the
right to introduce a successor. Equal to the rules, heirs of the deceased notary
or retired notary can make a qualified person introduce to the State Property
and Deeds Registration Organization. In Participatory performance, it is feared
that this right should become a bubble of the company's share and disappear.
What is possible in a notary public company is the right to introduce a
successor belonging to the company and crystallize for the partners in the form
of the company's share. It is possible to find a solution by using the findings of
comparative law and organizing participatory performance using descriptiveanalytical method. Experience of participatory performance of French notary
shows partners of Notaries Company do not always have special worries about
points and as a result the right to introduce a successor is always with self.
However, there are issues with the transfer of the company's share to the heir
and a third party due to the need for a notarized privilege to enter such a
company. It is enough to solve these problems that the buyer of the shares of
such a company has a notary privilege or that at the same time the company's
share and the notary privilege are transferred to a qualified person. But,
partner of the notarized privilege holder company has its own concerns.
Because notarized privilege for legal personality. To address these concerns is
necessary for a partner who is forced to resign during his lifetime or with the
dissolution of the company due to dissatisfaction. With the dissolution of the
company, it is appropriate to exercise the right to introduce a successor in favor
of its bringer, there is a way to regret his tomorrow. In the meantime, it is
enough customer tax approved to transfer the right to introduce a successor to
the company or partner is legal. In Participatory performance, customer tax
approval is inevitable. Because the company's share is a real property and in
this registered company, the customer is one of its components.
Keywords: Customer, Notaries Company, Participatory performance, Right to
introduce a successor, Notarized privilege holder company.
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