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 رانیافراد در حقوق ابودن  ممنوع المعامله شناخت مبانی
 

  یکارودیادسیبن محمدجواد
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 چکیده

 ای   یل  ک صورت به، از انجام معامله یلیکه بنا به دال باشند می یو مقررات موجود، اشخاص ممنوع المعامله کسان نیمطابق با قوان

. 3 .اند شدهحکم دادگاه محکوم  موجب بهکه  ی. کسان2تجار ورشکسته، . 0اشخاص عبارتند از:  نی. ااند شدهمنع  یدر موارد خاص

دادگاه  یکه از سو ی( افرادباشد میآنان باطل  تیعدم اهل لیافراد بدل نی. )معامله با اباشند مین دیکه عاقل، بالغ و رش یاشخاص

و در  ان د  شده، ممنوع المعامله یقانون های ممنوعیت ریو سا یمال های محکومیت لیبدل ایارتکاب جرائم و  لیبدل ییو مراجع قضا

در دفاتر اس ناد   باألخصمعامله در خصوص اموال و امالک خود را  گونه هیچ، حق انجام شود می فیتوق زیموارد اموالشان ن یبرخ

که این افراد،  باشد می جهت بدیناشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند نیز دلیل ممنوع المعامله بودن  نخواهند داشت. یمرس

قانون م دنی ن ا ر ب ه     ۶۶2بند اول ماده  .خود و دیگران را مراعات نمایند مصلحت توانند نمیفاقد قوه تمییز و تشخیص بوده و 

وکال ت ده د.    تواند به دیگ ران  ع است؛ لذا نمیممنوع المعامله از تصرف در امور خود ممنو توانایی قانونی و اهلیت است و چون

، اعالم شده با فوت وکیل، وکالت منفسخ است و اقدامات وکیل بع د از ف وت موک ل ناف ذ     نظر اتفاقکه در  گونه همان حال عیندر

نونی در اعمال حقوقی اشخاص، ممکن است به لحاظ رعایت کامل مقررات ق ا  .شود میید ئنظریه اعالمی تا نیست. به این ترتیب

ق انون از نف وت تراض ی نامش روع،      واقع نشدن تراضی، بدون موضوع بودن آن، و من ع  درنتیجهیا « صحیح»تشکیل آن،  انعقاد و

 .خواهد بود« غیرنافذ»در این صورت  و یا موقوف به اجازه دیگری باشد که« باطل»
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