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Abstract 

Non-opposability” is a legal situation that means the ability to deny legal 
elements (such as contracts). It means that third parties injured by the legal 
elements may disregard the effects of such elements on their own and reject 
the legal existence of such elements. However, their rejection and neglect do 
not negate all the effects of the legal element, especially its effects on the 
direct persons (such as parties to the juridical act). In this article, due to the 
numerous examples of non-opposability in commercial law, by classifying 
the mentioned examples of inopposability in commercial law, the whyness 
of non-opposability in these cases is analyzed and this point is studied 
whether it is possible to present a general and pervasive basis for all of these 
multiple examples? In this study, for achieving an appropriate answer, 
through a comparative approach and by means of a descriptive-analytic 
method, in addition to investigating the foundations put forward in French 
law as the origin of non-opposability situation, the rules of Imamiyah 
jurisprudence confirming the aforementioned situation have been examined 
as well. 
 
Key words: Third Parties, Legal Security, Relative Lack of Influence, 
Relative Lack of Effect. 
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 چكيده 
وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی  «استنادناپذیری»

عناصر حقوقی،  باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از)همچون قرارداد( می
ا رتوانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری می

 آثار انگاری آنان، موجب نفی کلیهنادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده
ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم )مانند طرفین عمل حقوقی(، عنصر حقوقی، به

رت، ن جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجاگردد. در اینمی
بندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این تالش شده با دسته

متکثر،  موارد ینهمه ا یبرا توانیم یاآموارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که 
ا دستیابی به پاسخی مناسب، ب ارائه نمود؟ این پژوهش برای اگیرو فر یکل ییمبنا

ه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق تحلیلی، عالو-رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی
 یتوضع ی مؤیدادله فقهت استنادناپذیری، به بررسی عنوان خاستگاه وضعیفرانسه به

 .یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است
 

لث، امنیت حقوقی، عدم نفوذ نسبی، استناد، اشخاص ثاعدم قابلیت :یدیواژگان کل
 .فقدان اثر نسبی

                                 
 .)پردیس فارابی( دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران  1.

؛ دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده مسئول(  2.

 s-mohseni@um.ac.ir رایانامه:
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 مقدمه

ص    آنچههه در نگههاه ناسههت اح اصهه     ست اح ا گاه نا چه در ن ستنادناپذیریاسههتنادناپذیری»»آن میبههه ن هه  مههی« « ا عدم رسههد، مسههئله عههدم به ن    سئله  سد، م ر

میتعبیهر مهی  1اثبات دعواست که اح آن به استنادناپذیری اثباتیاثبات دعواست که اح آن به استنادناپذیری اثباتیاستناد در ادلهاستناد در ادلهقابلیتقابلیت یر  گردد و آن گهردد و آن تعب

بهعنصرحقوقی یا بهه« « نمایش وجودنمایش وجود»»در مواردی است که در مقام دعوا در مواردی است که در مقام دعوا  بارتعبهارتعنصرحقوقی یا  گر دیگهر ع لیدلیلهی»»دی « « دلی

صرحقوقیکه حکایهت اح وجهود یهن عنصهرحقوقی ین عن جود  یت اح و یتدارد، اح قابلیهت  2که حکا لیک  اسهتناد برخهوردار نبا.هد. لهیک  دارد، اح قابل .د.  خوردار نبا ستناد بر ا

مینامیهده مهی  3مفهومی که ای  جستار در پی واکاوی مبانی آن است، استنادناپذیری ناتیمفهومی که ای  جستار در پی واکاوی مبانی آن است، استنادناپذیری ناتی یده  .ود .هود نام

ثار مفههوم نها ر بهه آثهار   استناد ندا.ته و ای استناد ندا.ته و ای عنصرحقوقی و نتایج آن قابلیتعنصرحقوقی و نتایج آن قابلیت« « وجودوجود»»که در آن که در آن  به آ نا ر  هوم  مف

 عنصرحقوقی است.عنصرحقوقی است.« « ثبوتیثبوتی»»

قای   ر ین اح عناصر و اجزای ین نظام حقوقی اعم اح اعمال حقوقی، وقهای  توضیح اینکه توضیح اینکه   ر ین اح عناصر و اجزای ین نظام حقوقی اعم اح اعمال حقوقی، و

پوو ش ، که در ای  پهوو ش  ای حقوقی ای حقوقیطور کلی وضعیتطور کلی وضعیتحقوقی، آرای قضایی، حق و بهحقوقی، آرای قضایی، حق و به صر عنصهر »»، که در ای   عن

جای م نیز آثاری برجهای صورت غیرمستقیصورت غیرمستقیبهبه  ع وه بر آثار مستقیم خودع وه بر آثار مستقیم خود  گردند،گردند،تعبیر میتعبیر می« « حقوقیحقوقی م نیز آثاری بر

قوق گذارند. ای  آثار غیرمستقیم موجب ورود عناصر حقوقی مزبور به فضای عمومی حقهوق میمی گذارند. ای  آثار غیرمستقیم موجب ورود عناصر حقوقی مزبور به فضای عمومی ح

جود ( بدی  ترتیهب کهه ا.هااا ثالهز ملهزم بهه .ناسهایی وجهود Duclos,1984:22گردد )گردد )میمی سایی و به .نا لزم  لز م .ااا ثا که ا یب  ( بدی  ترت

ثار آنعناصر مهذکور و تحمهآ آثهار آن مآ آ مذکور و تح می ها مهیعناصر  صر (. ایه  وصهع عناصهر Cornu,1992:577))  .وند.هوند ا  صع عنا ی  و (. ا

قوقی، حقهههوقی،  ستنااسهههتناقابلیتقابلیت»»ح بهنامیهههده .هههده کهههه بهههه  4««ددا که  .ده  یده  میعنوان اصهههآ کلهههی .هههناخته مهههینام .ناخته  لی  صآ ک .ود .هههود عنوان ا

((Demogue,1933:69.).) 

صر موجب آن، اثر غیرمسهتقیم عنصهر است که بهاست که به« « استناداستنادقابلیتقابلیت»»استثنایی بر استثنایی بر   5««استنادناپذیریاستنادناپذیری»» ستقیم عن موجب آن، اثر غیرم

حق را گردد، بدی  معنا کهه ا.هااا ثالهز ایه  حهق را حقوقی، در برابر ا.ااا ثالز منتفی میحقوقی، در برابر ا.ااا ثالز منتفی می ی   لز ا .ااا ثا که ا گردد، بدی  معنا 

                                 
1.  Inopposabilité Probatoire 

2.  Élément juridique 

3.  Inopposabilité Substantiel 

4.  Opposabilité  

5.  Inopposabilité 
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حروم استناد را نادیده انگارند. بنهابرای  اسهتنادناپذیری، محهروم آآیابند که عنصر حقوقی غیرقابیابند که عنصر حقوقی غیرقابمیمی ستنادناپذیری، م نابرای  ا استناد را نادیده انگارند. ب

خی اح کردن عنصر حقوقی اح تمام یا باشی اح آثهار غیرمسهتقیم خهود در برابهر تمهام یها برخهی اح  یا بر مام  بر ت خود در برا ستقیم  ثار غیرم کردن عنصر حقوقی اح تمام یا باشی اح آ

صر ا.ااصی است که نسبت به موارد مذکور بیگانه محسوب .ده و تمایهآ بهه رد آثهار عنصهر  ثار عن به رد آ یآ  ا.ااصی است که نسبت به موارد مذکور بیگانه محسوب .ده و تما

بهالبتهه بهه  (.(.Nguyen Xuan,1977:2-3حقوقی مورد نظر دارند )حقوقی مورد نظر دارند ) ته  ستقیم رغم انتفهای اثهر غیرمسهتقیم الب ثر غیرم فای ا رغم انت

ستقیمعنصر حقوقی در برابر ا.ااا ثالز، آثار مستقیم ایه  عنصهر نسهبت بهه ا.هااا مسهتقیم .ااا م به ا سبت  صر ن ی  عن   1عنصر حقوقی در برابر ا.ااا ثالز، آثار مستقیم ا

لز نیآن حفظ .ده و در نتیجه چنی  عنصری با وجود فقدان اثر در برابر ا.ااا ثالهز نی ف ، نفه ، آن حفظ .ده و در نتیجه چنی  عنصری با وجود فقدان اثر در برابر ا.ااا ثا ن

ست مچنان نسبت به عام ن مستقیم خود واجهد اثهر اسهت ثر ا جد ا ستنادناپ. بهرای مثهال اسهتنادناپ2 مچنان نسبت به عام ن مستقیم خود وا ثال ا برای م قرارداد ذیری قهرارداد .  ذیری 

یا میان طرفی  خود معتبر و دارای اثر است اما تمام یها   ،،که در آن قراردادکه در آن قرارداد  دانسته .دهدانسته .ده  وضعیتیوضعیتی میان طرفی  خود معتبر و دارای اثر است اما تمام 

میبرخهههی اح ا.هههااا ثالهههز مهههی لز  .ااا ثا خی اح ا ندتواننهههد قهههرارداد را نادیهههده بگیرنهههدبر یده بگیر قرارداد را ناد ند  -Delmas Saint))  توان

Hilaire,2000:416)).. 

عددی حقوق تجارت ایهران، مصهادیق متعهددی   در قلمرودر قلمرو صادیق مت یران، م ستنادناپذیریاسهتنادناپذیری»»  برایبهرایحقوق تجارت ا جود داوجهود دا« « ا   ..ردردو

ی بندی مصادیق ماتلع ایه پیش اح نکر مصادیق، .ایسته است ا.اره گردد که طبقهپیش اح نکر مصادیق، .ایسته است ا.اره گردد که طبقه هوم مفههوم   بندی مصادیق ماتلع ا مف

ستهدر قانون، دکتری  و رویهه قضهایی، در دسهته ضایی، در د یه ق صا های کلهی و نظهم باشهیدن بهه ایه  مصهادر قانون، دکتری  و رو ی  م به ا شیدن  ظم با لی و ن دیق دیق  ای ک

میرا مهی  کند. حیرا مبانی استنادناپذیریکند. حیرا مبانی استنادناپذیریپراکنده، واکاوی مبانی ای  نهاد حقوقی را تسهیآ میپراکنده، واکاوی مبانی ای  نهاد حقوقی را تسهیآ می -را 

موده موده برقرار نبرقرار ن  گذار استنادناپذیری راگذار استنادناپذیری را  پرسش جستجو نمود که چرا قانون  پرسش جستجو نمود که چرا قانونتوان در پاسخ به ایتوان در پاسخ به ای

.ده یاد.هده   توان پاسخ پرسشتوان پاسخ پرسشبندی مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت میبندی مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت میاست؟ با دستهاست؟ با دسته یاد

کر ای ماتلع جستجو و سرانجام مبنایی کلی بهرای اسهتنادناپذیری نکهررا در دستهرا در دسته ستنادناپذیری ن برای ا مود. احنمهود. اح   ای ماتلع جستجو و سرانجام مبنایی کلی    ن

  ی،ی،مقدماتمقدمات  مبحزمبحزتنادناپذیری در حقوق تجارت به عنوان تنادناپذیری در حقوق تجارت به عنوان اساس  انواعانواعای  رو پس اح بیان ماتصر ای  رو پس اح بیان ماتصر 

 .ود..ود.مبانی آن اح دو منظر حقوقی و فقهی بررسی میمبانی آن اح دو منظر حقوقی و فقهی بررسی می

                                 
1.  Acteurs directs- Sujets directs 

-.ود، مناسبر مورد اعمال حقوقی م ر  میدعموالً ( که مparties« )طرفی »جای اص    استفاده اح ای  اص    به

 وق موضوعهقی، حقتری دا.ته و ع وه بر اعمال حقوقی، وقای  حقوتر است. حیرا اص    مذکور مفهوم گسترده

 (.Duclos,1984:23گیرد ) ای حقوقی را نیز در برمیو وضعیت

د د )برای مقایسه تفصیلی استنادناپذیری با ا تشکیآ میتری  وجه تمایز ب  ن با استنادناپذیری ر. ای  ویوگی مهم2

 (.Falaise,1997ب  ن رک. 
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 . انواع استنادناپذیری1

شار با بررسی مقررات تجهاری ایهران، در برخهی مهواد قهانونی، انتشهار  قانونی، انت مواد  خی  یران، در بر جاری ا ثار موجهب تحقهق آثهار با بررسی مقررات ت قق آ جب تح مو

قدان آن، فقهدان   ییاااجراجرضمانتضهمانت  جهجهییدر نتدر نتاست. است.   در برابر ا.ااا ثالزدر برابر ا.ااا ثالز  ییعنصر حقوقعنصر حقوق  ممییرمستقرمستقییغغ آن، ف

عدم اح عهدم   ییاستنادناپذیری نا.استنادناپذیری نا.. . استاست( ( استنادناپذیریاستنادناپذیری))در برابر ا.ااا ثالز در برابر ا.ااا ثالز   ییاثر عنصر حقوقاثر عنصر حقوق اح 

مواد )توان در مهواد )را میرا می  انتشارانتشار جارتقهانون تجهارت  ((399399))و و   ((393393))، ، ((393393(، )(، )153153(،) (،) 150150(، )(، )105105توان در  و و   قانون ت

صوب ( الیحه قانونی اصه   قسهمتی اح قهانون تجهارت مصهوب 210210(و )(و )128128(، )(، )4040مواد )مواد ) جارت م قانون ت سمتی اح  ص   ق ، ، 134313431( الیحه قانونی ا

طر قانون ثبت اختراعهات، طهر   ((5050))و و   ((4848))مواد مواد  ا،  ا، قانون راج  به ثبت .رکتقانون راج  به ثبت .رکت  ((33ه )ه )مادماد عات،     ای هایقانون ثبت اخترا

جارو ع ئم تجهار  ییصنعتصنعت موادو مهواد  رانرانییهاا  ییو ع ئم ت مهنامهه  یییهیآآ  ((143143))و و   ((9999))، ، ((5353))  و  یر اخیهر قانون قهانون   یییهیاجرااجرا  نا اخ

 مشا ده کرد.مشا ده کرد.

قوقکهه عنصهر حقهوق  ییاح مناف  کساناح مناف  کسان  تتییحماحما  ییبرابرادر برخی دیگر اح مواد قانونی در برخی دیگر اح مواد قانونی  صر ح ک  ممکه    ییکه عن مم

یو بها انگیهتوجه .ده توجه .ده   ییرر بزند، به .کآ عنصر حقوقرر بزند، به .کآ عنصر حقوقبه آنان ضبه آنان ض  استاست با انگ .ااا اح ا.هااا   تتییهحماحما  زهزهو  اح ا

عدم رعااح عهدم رعا  ییاستنادناپذیری نا.استنادناپذیری نا.، ، ثالزثالز نوع اح مقهرر .هده اسهت. مصهادیق ایه  نهوع اح   .کآ.هکآ  تتییهاح  ی   صادیق ا ست. م .ده ا قرر  م

مواد )تهوان در مهواد )استنادناپذیری را میاستنادناپذیری را می مود. ( قهانون تجهارت را مشها ده نمهود. 220220و )و )  ((143143(، )(، )9595توان در  شا ده ن جارت را م قانون ت  )

تعهه وه بههر مصههادیق قههانونی یاد.ههده، در دکتهه .ده، در دک قانونی یاد صادیق  بر م صادیقی اح ری  حقههوق تجههارت نیههز بهها مصههادیقی اح ع وه  با م یز  جارت ن قوق ت ری  ح

ضمانتتوان به ضهمانتمواجه  ستیم؛ اح جمله میمواجه  ستیم؛ اح جمله می  .کآ.کآ  تتییاح عدم رعااح عدم رعا  ییاستنادناپذیری نا.استنادناپذیری نا. جرای اجهرای توان به  ا

یرتغییههر»» بارمنههدرجات اجبههار  ««صحتصههحت  عدمعههدم»»و و « « تغی ندرجات اج جارسههند تجههار  2ییم که ی ا.ههاره نمههود. توضههیح اینکههه سند ت ضیح این مود. تو .اره ن ی ا

جاریدرخصوا تغییر مندرجات اجباری سهند تجهاری سند ت ما ،  رچنهد قهانون ایهران سهاکت اسهت امها 3درخصوا تغییر مندرجات اجباری  ست ا ساکت ا یران  قانون ا ند  ،  رچ

مادة قانون تجارت فرانسهه و مهادة ((  .511511L-3333))قانون متحدالشکآ ژنو، مادة قانون متحدالشکآ ژنو، مادة   ((3939))مادة مادة موجب موجب بهبه سه و  قانون تجارت فران

                                 
 . الیحه مذکور پس اح ای  با ع مت اختصاری )ل.ا.ق.ت.( نکر خوا د .د.1

دسته اح مندرجات   یدر خود سند جم  با.د. به ا دیاست که من قاً با یدرج اط عات احمندین سند تجاریصدور  .2

درخصوا  قانون تجارت 223در ماده  .ود. برای مثال مواردی کهیگفته می مندرجات اجبار ،یسند تجار

 د د.، مندرجات اجباری برات را تشکیآ میآن ا.اره .ده مندرجات برات به

جانبة مت  اصلی با  دف تغییر وضعیت حقوقی تغییر مندرجات اجباری سند عبارت است اح تغییر ین. 3

 (.Coquelet,2006:329) گیردمیییر اغلب روی مبلغ یا تاریخ سررسید سند تجاری صورت امضاکنندگان. ای  تغ
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بآ امضهاکنندگان سهند قبهآ ( ( 19881988المللی )المللی )آنسیترال راج  به برات و سفتة بی آنسیترال راج  به برات و سفتة بی کنوانسیون کنوانسیون   ((3535)) سند ق ضاکنندگان  ام

یر اح تغییر، نسبت به مت  تغییرنیافته و امضهاکنندگان بعهد اح تغییهر، در حهدود تغییهر  حدود تغی یر، در  عد اح تغی ضاکنندگان ب .دهایجاد.هدهاح تغییر، نسبت به مت  تغییرنیافته و ام   ایجاد

صورت . درواق  تغییرات سند در برابهر امضهاکنندگان سهند قبهآ اح تغییهر و صهورت رندرندمسئولیت دامسئولیت دا یر و  بآ اح تغی سند ق ضاکنندگان  بر ام . درواق  تغییرات سند در برا

تری  استناد نیسهت. ایه  نظریهه در دکتهری  اولیه سند در برابر امضاکنندگان آن بعد اح تغییر، قابآاولیه سند در برابر امضاکنندگان آن بعد اح تغییر، قابآ یه در دک ی  نظر ست. ا استناد نی

سکینی،حقههوقی )اسههکینی، قوقی )ا یانی،؛ کاویههانی،13901390:5151ح عی،؛ خزاعههی،148148-13831383:149149؛ کاو یه ( و نیههز رویههه 13851385:3131؛ خزا یز رو ( و ن

هراندادگهاه تجدیهدنظر اسهتان تههران  88.عبة .هعبة   11392392//  44  //1818رأی مورخ رأی مورخ قضایی ایران )قضایی ایران ) ستان ت یدنظر ا گاه تجد ته پذیرفتهه   1((داد پذیرف

 .ده است..ده است.

ی ی مشاصمشاص  ییاجرااجراضمانتضمانت  رانرانییدر حقوق ادر حقوق ادرخصوا عدم صحت مندرجات اجباری نیز درخصوا عدم صحت مندرجات اجباری نیز 

لیک تعیی  نشده اسهت لهیک  ست  بهدر حقهوق فرانسهه بهه  تعیی  نشده ا سه  قوق فران عد قواعهد موجب موجب در ح ضعیت وضهعیت برای بهرای   simulation»»2»»قوا و

کهپذیرفته .هده کهه  ««دناپذیریدناپذیریاستنااستنا»»  ییاجرااجراضمانتضمانت، ، نیتنیتحقیقی پنهان در برابر دارنده با حس حقیقی پنهان در برابر دارنده با حس  .ده    پذیرفته 

جارت ادر حقههوق تجههارت ا قوق ت بآ قابههآ   ززییههنن  رانرانییههدر ح سفندیاری، پههذیرش اسههت )رک. محسههنی، ربههاطی و اسههفندیاری، قا باطی و ا سنی، ر ست )رک. مح پذیرش ا

13981398:9393-9191)).. 

ند. در غاعتبارند که در سهند مهنعکس گردنهد. در غ  ییدارادارا  ییدر صورتدر صورت  ززیینن  3ییارارییاختاخت  مندرجاتمندرجات منعکس گرد سند    ررییهاعتبارند که در 

  ..((13981398:9494  با.ند )محسنی، رباطی و اسفندیاری،با.ند )محسنی، رباطی و اسفندیاری،ییاستناد نماستناد نمصورت در برابر دارنده قابآصورت در برابر دارنده قابآ    ییاا

قانون اگرچهه قهانون   ززییهنن  رانرانییدر حقوق ادر حقوق ا  ییپنهان در صدور سند تجارپنهان در صدور سند تجار  ییندگندگیینمانما مچنی  در مورد  مچنی  در مورد  چه  اگر

لنکرده، له  ححییله تصرله تصرئئمسمس    ییتجارت به اتجارت به ا تردر دکتهر  ک ک یینکرده،  قوقحقهوق    ییدر دک ید ی بهدون تردیهد ح بدون ترد ستناد اسهتناد قابلیتقابلیتی  ا

سنی )محسهنی   به انعکاس آن در سند داردبه انعکاس آن در سند دارد  احاحییدر صدور سند، در فرض جهآ دارنده، ندر صدور سند، در فرض جهآ دارنده، ن  ییندگندگیینمانما )مح

                                 
1. http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cG8rckRnRDdIeUU9  

2« .simulation »نهان را پشت اقدامی است که به وسیله آن، طرفی  اراده واقعی ابراح .ده خود در ین عمآ حقوقی پ

 ,Cabrillac,2004:357; voire aussi: Cornu,1992:765کنند )ین عمآ حقوقی آ.کار، مافی می

Ghillien et Vincent,2007:605  ایی تفاوت اما است در ای  کشور نزدین«  هور»(. مفهوم مذکور به نظریه 

 (.Ould Eba,2013 :15نیز با آن دارد )

اعتبار سند تجاری تاثیری ندا.ته اما جهت تکمیآ مندرجات سند یا  برند که  ست مندرجات اختیاری، مندرجاتی. 3

.ود. .روطی اح قبیآ .رط تنظیم روابط برواتی امضاکنندگان، در  نگام صدور یا گردش سند به کار گرفته می

خذ قبولی ، .رط انتقال تضمینات، .رط )عدم( ارائه برات جهت اعدم لزوم واخواستممنوعیت  هرنویسی، .رط 

 (.Coquelet,2006:324و... اح جمله .روط اختیاری  ستند )
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کدیور، ؛ مافی و کهدیور، 13881388:342342؛ امیرمعزی، ؛ امیرمعزی، 13941394:133133فشان، فشان، و قبولی دراو قبولی درا .د ؛ پورار.هد 13931393:4343؛ مافی و  ؛ پورار

ستناد ع وه باید بهه اسهتناد (. به(. به13931393:3939؛ سکوتی نسیمی، ؛ سکوتی نسیمی، 13891389:99و دیگران، و دیگران،  به ا قانون قهانون   ((243243))  مادهمهادهع وه باید 

ست ، ممنوعیت  هرنویسی یا اینکه مقصود اح  هرنویسی، وکالهت یها وثیقهه بهوده اسهت تجارتتجارت بوده ا قه  یا وثی لت  ، ممنوعیت  هرنویسی یا اینکه مقصود اح  هرنویسی، وکا

ست. اجرای آن اسهتنادناپذیری اسهت. ضمانتضهمانت  نیاحمند انعکاس در خود سند است ونیاحمند انعکاس در خود سند است و ستنادناپذیری ا ئجزئهاجرای آن ا بودن بهودن ییجز

صورتنیز وابسته به ای  است کهه در سهند قیهد گهردد در غیهر ایه  صهورتضمانت ضمانت  ی   یر ا گردد در غ ید  سند ق که در  ئجزئه  نیز وابسته به ای  است  بودن بهودن   ییجز

لضهمانت کله، ، استناد نبودهاستناد نبودهضمانت قابآضمانت قابآ قتلقه  ییضمانت ک سفندیاری، گهردد )محسهنی، ربهاطی و اسهفندیاری، ییممه  ییتل باطی و ا سنی، ر گردد )مح

بولمشهروط و قبهول  یی. قبول. قبول((102102و و   13981398:9999-9393 شروط و ق ئجزئه  ییم یز نیهز   ییجز نداحمنهدییننن کاسانعکهاس  احم سند در خهود سهند   انع خود  در 

 اجرای استنادناپذیری برخوردار است.اجرای استنادناپذیری برخوردار است.و اح ضمانتو اح ضمانت  استاست  ییتجارتجار

صوا درخصههوا  .اسههتنادناپذیری نا.ههدرخ ستنادناپذیری نا بودناح پنهههان بههودن  ییا هان  فت بایههد گفههت   اح پن ید گ گام نگههامبا شار کههه انتشههار   یی ن که انت

گان داردبهر  مگهان داردعنصر مزبور آثار خود را در براعنصر مزبور آثار خود را در برا  ییععییطور طبطور طببهبه  ست،ست،یینن  ییضرورضرور  ییعنصرحقوقعنصرحقوق   بر  م

گان ر  مگهان در برابدر براب  ییعنصر حقوقعنصر حقوق  نادناداستاستای قابلیتای قابلیتبربر  ییخود مانعخود مانع  ییپنهان بودن به خودپنهان بودن به خودو و  ستنیسهتر  م   نی

((Bastian,1929 : 203)) . .مآمهآعع. . تتپنهان متفاوت اسپنهان متفاوت اس  ییندگندگییدر مورد نمادر مورد نما  تتیی مه وضع مه وضع    ییبا ابا ا  

    ییا اا ابباستناد دارد. استناد دارد. در برابر  مگان قابلیتدر برابر  مگان قابلیت  ییعناصر حقوقعناصر حقوق  ررییمانند سامانند سا  ییندگندگییموجد نماموجد نما  ییحقوقحقوق

  احاحییهنن  ییدگدگننهییکه نماکهه نما  گرددگرددییباعز مباعز م  ،،ییدر اعمال حقوقدر اعمال حقوق  وهوهویویکننده بهکننده بهحال فرض اصالت اقدامحال فرض اصالت اقدام

.ددا.هته با.هد  ییبه افشا در روابط حقوقبه افشا در روابط حقوق .ته با صرف. در  هر حهال، صهرفدا حال،  مدنی و نظر اح رویکهرد قهانون مهدنی و . در  ر  قانون  کرد  نظر اح روی

صادمصهاد  در حقوق تجارتدر حقوق تجارت( قانون مدنی به عمآ آمده، ( قانون مدنی به عمآ آمده، 193193تفسیر ای ماتلفی که اح ماده )تفسیر ای ماتلفی که اح ماده )   ققییم

بر بهر برابرا  اپذیری دراپذیری دراجرای آن، استنادناجرای آن، استنادنتوان نام برد که ضمانتتوان نام برد که ضمانترا میرا میپنهان پنهان ی ی ندگندگیینمانماماتلفی اح ماتلفی اح 

جارنهان در صهدور سهند تجهارپپ  ییندگندگیینمانمای، ی، ررلعمآکالعمآکاااحقحقنیت است. نیت است. ثالز با حس ثالز با حس  سند ت صدور  کم حکهم   ی وی ونهان در  ح

 اح ای  قبیآ است.اح ای  قبیآ است.  13131313  بببیمه مصوبیمه مصو  ننقانوقانو  ((33))ماده ماده 

که در آناسهت کهه در آن  ییتتییوضعوضع  ،،ب  نب  ن  استنادناپذیریاستنادناپذیری ست  قوقعنصهر حقهوق  ،،ا صر ح .ا  نسهبت بهه .ها    ییعن به  سبت    ااییهن

لزر نگهاه ا.هااا ثالهزکه دکه دندارد درحالیندارد درحالی  ییاثراثر  چچییبوده و  بوده و    اعتباراعتبارییخود بخود ب  ممییا.ااا مستقا.ااا مستق .ااا ثا گاه ا   ،،ر ن

.رکتب  ن .هرکت»»  ررگذاگذال.ا.ق.ت.، قانونل.ا.ق.ت.، قانون  ((230230))در ماده در ماده   معتبر و واجد اثر است.معتبر و واجد اثر است. یزو نیهز« « ب  ن  ب  ن ب ه ن   و ن

ع م اعه م   استناداستنادرقابآرقابآییرا در برابر ا.ااا ثالز غرا در برابر ا.ااا ثالز غ« « .رکت.رکت  ییارکان داخلارکان داخل  ماتماتییتصمتصم  اایی  اتاتییعملعمل»» ا

که ااسهت کهه ا  ییتمام اعمال و اقداماتتمام اعمال و اقدامات  اجرایاجرایضمانتضمانت  رندهرندهییدربرگدربرگ  ،،حکم عامحکم عام    یی. ا. اکندکندییمم ست  کان رکهان ا ر

صادمصهاد  برخیبرخی. . د ندد ندییمم  نجامنجاماا  یی.رکت با تالع اح مقررات قانون.رکت با تالع اح مقررات قانون کم حکهم   ققییم .دهیاد.هدهح مواد در مهواد   یاد در 
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موادعه وه مهوادتصریح .ده است. بهتصریح .ده است. بهل.ا.ق.ت. ل.ا.ق.ت.   ((135135))و و   ((130130))، ، ((123123)) قانون قهانون   ((198198))  وو  ((100100))  ع وه 

؛ ؛ 153153-13831383:133133  ،،ییرک. نوررک. نور))  راداتراداتییاا  استنادناپذیریاستنادناپذیریو در دکتری  حقوقی، اصآ و در دکتری  حقوقی، اصآ   تجارتتجارت

ستند اعتبهاری قابهآ نکهر  سهتند عنوان مصادیق استنادناپذیری بیعنوان مصادیق استنادناپذیری بی( نیز به( نیز به1919-13331333:2525  ،،ییآبادآباداهللاهلل کر   بآ ن باری قا اعت

 (.(.113113-13931393:140140)رک. رباطی، محسنی و قبولی درافشان، )رک. رباطی، محسنی و قبولی درافشان، 

مود. ا.اره نمهود.   اح ا.ااا ثالزاح ا.ااا ثالز  ییحداکثرحداکثر  تتییاستنادناپذیری با  دف حمااستنادناپذیری با  دف حمادر پایان باید به در پایان باید به  ا.اره ن

سمورد بررسه  ققییمصادمصاد  ررییبرخ ف سابرخ ف سا  ای  نوع اح استنادناپذیریای  نوع اح استنادناپذیری لز بهه ثالهز   ییاحد احد ییهامتامت  یینوعنهوع  ،،ییمورد برر به ثا

سوقواعد مقرر اح سهو  ههییکلکل  ممییا.ااا مستقا.ااا مستق  ،،نوع اح استنادناپذیرینوع اح استنادناپذیری    ییدر ادر ا  راراییاست. حاست. ح -قانونقهانون  ییقواعد مقرر اح 

صور نمتصهور ن  ایشانایشان  ییبرابرا  ییررییتقصتقص  چچیینموده و  نموده و    تتگذار را رعایگذار را رعای ماده )مهاده   اراتاراتییهاختاخت  ددییهتحدتحد. . ستسهتییمت (

سئولل.ا.ق.ت.( و مسهئول  118118 جارت( و قهانون تجههارت( و   188188  وو  155155، ، 125125، ، 113113  موادمهواد))  رانرانییمدمهد ای  های تتییل.ا.ق.ت.( و م قانون ت

جارتجهار   ای هایرکترکت..ه  یی.رکا.رکا صادمصهاد  احاح  ییت ستنادناپذیری نهوع اسهتنادناپذیری     ییهاا  ققییم ست. اسهت. نوع ا م مهبهبهها   یآ،یهآ،دلدل  ی ی  

سته اسههتنادناپذیری بههه دو دسههته  به دو د ستنادناپذیری  مااسههتنادناپذیری حمهها»»ا ستنادناپذیری ح ستنادناپذیری امتاسههتنادناپذیری امت»»و و   1««ییتتییا ستقسهه  2««ییاحاحییهها   ممییتق

ما. در استنادناپذیری حمها.ود.ودییمم پیگهذار در پهیقانونقهانون  ،،ییتتیی. در استنادناپذیری ح ست اح ا.هااا ثالهز اسهت   تتییهحماحما  گذار در  لز ا .ااا ثا اح ا

  ستسهتییاح ا.ااا ثالز در برابر ضرر ناح ا.ااا ثالز در برابر ضرر ن  تتییمسئله، حمامسئله، حما  ،،ییاحاحییکه در استنادناپذیری امتکه در استنادناپذیری امتدرحالیدرحالی

 آنها است.آنها است.  ییبرابرا  ییاحاحییامتامت    ییمهم تضممهم تضم  بلکهبلکه

صادیق با بررسهی مصهادیق  سی م ستنادناپذیری اسهتنادناپذیری با برر میدر حقهوق ایهران ایه  نتیجهه بهه دسهت مهیا ست  به د جه  ی  نتی یران ا قوق ا کآیهد کهدر ح ید  ه ه آ

  ییاستنادناپذیری نا.استنادناپذیری نا.گذار )گذار )نتشار موردنظر قانوننتشار موردنظر قانوندلیآ عدم رعایت ادلیآ عدم رعایت ااستناد بودن گاه بهاستناد بودن گاه بهغیرقابآغیرقابآ

  تتییهااعدم رععدم رع  احاح  ییاستنادناپذیری نا.استنادناپذیری نا.(، گاه نا.ی اح عدم رعایت قواعد .کلی )(، گاه نا.ی اح عدم رعایت قواعد .کلی )اح عدم انتشاراح عدم انتشار

، گاه ، گاه ((ن بودنن بودناح پنهااح پنها  ییاستنادناپذیری نا.استنادناپذیری نا.(، گاه نا.ی اح پنهان بودن در روابط حقوقی )(، گاه نا.ی اح پنهان بودن در روابط حقوقی ).کآ.کآ

ستنادناپذیری باسهتنادناپذیری بر ب  ن )ر ب  ن )دلیآ حمایت ا.ااا ثالز در برابدلیآ حمایت ا.ااا ثالز در براببهبه باریاعتبهاریییا صر حعنصهر ح  اعت ی( و ی( و قوققهوقعن

اح اح   ییحداکثرحهداکثر  تتییاستنادناپذیری با  دف حمااستنادناپذیری با  دف حمااح ا.ااا اخیر )اح ا.ااا اخیر )گاه برای حمایت حداکثری گاه برای حمایت حداکثری 

نامهوارد متکثهر، مبنها  ی ی  مه ا مه ا  ییبرابرا  توانتوانییمم  یایاآآ( است. حال باید دید ( است. حال باید دید ثالزثالز ثر، مب لکله  ییییموارد متک یاگیهو فرو فر  ییک   رراگ

 جستجو نمود.جستجو نمود.

                                 
1.  Inopposabilité de protection 

2.  Inopposabilité de faveur 
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به نیمبانی اسهتنادناپذیری در حقهوق فرانسهه اح دو جنبهه نی سه اح دو جن قوق فران ستنادناپذیری در ح ف نفه مبانی ا ضعوضهع  ی یه اا  1ن هدو متعههد  یتیتو آن آن   2و متع

بآ ردیده که در حقهوق ایهران نیهز قابهآ بررسی .ده و منتهی به مبانی عامی گبررسی .ده و منتهی به مبانی عامی گ یز قا یران ن قوق ا سطهر  و بررسهردیده که در ح   ییطر  و برر

هور ههور  اقدام،اقدام،  غرور،غرور،  الضرر،الضرر،  قاعدهقاعده(. در فقه امامیه نیز مبانی متعددی اح جمله (. در فقه امامیه نیز مبانی متعددی اح جمله 22است ).ماره است ).ماره     

قرار داد توان در ای  خصوا مورد طر  و بررسهی قهرار داد وجود دارد که میوجود دارد که می  صحتصحت  اصآاصآو و   حالحال سی  توان در ای  خصوا مورد طر  و برر

 (.(.33).ماره).ماره

 

 . واکاوی مبانی حقوقی استنادناپذیری2

قوق ر قاعده حقهوق  یع،یع،حق و تکلحق و تکل  یشگییشگیتقابآ  متقابآ  مبه جهت به جهت  خ مزمهان بهه نفه  برخه  یی ر قاعده ح ف  بر به ن مان  بو به  یی مز ه ه و 

که ی کهه اح برخی تنها با محدود کردن حقوق ا.ااصاح برخی تنها با محدود کردن حقوق ا.ااص  یتیتاست. در واق  حمااست. در واق  حما  یگریگردد  ییضرر برخضرر برخ ی 

ستنادناپآید. وضعیت اسهتنادناپگردد، به دست میگردد، به دست می ا ای  حمایت اعمال می ا ای  حمایت اعمال میدر برابر آندر برابر آن ذیری  م اح ذیری  هم اح آید. وضعیت ا

ظری مبهانی حقهوقی متفهاوتی اسهت. اح منظهرنف  آن و  م اح جهت متعهد دارانف  آن و  م اح جهت متعهد داراجهت نیجهت نی ست. اح من فاوتی ا قوقی مت بانی ح -نینی  ی م

میروع آنان م ر  مهینف  و اعتماد مشنف  و اعتماد مشنیت ا.ااا ثالز نینیت ا.ااا ثالز نینفعان، حمایت اح حس نفعان، حمایت اح حس  گردد و گهردد و روع آنان م ر  

مآ واح حوایه متعهدان، قابلیت سرحنش عمآ متعهد و انتساب ضرر احتمالی به عمهآ و ییی، چرایهیاح حوایه متعهدان، قابلیت سرحنش عمآ متعهد و انتساب ضرر احتمالی به ع   ی، چرا

یکند. با ای   مهه، چرایهتحمیآ استنادناپذیری به متعهد را توجیه میتحمیآ استنادناپذیری به متعهد را توجیه می مه، چرا ستنادناپذیری ی اسهتنادناپذیری کند. با ای    ر  ر ر  هر ددی ا

س توان در مبنایی واحد جستجو کرد حیرا مبنای حمایهت اح حسه دو جنبه را میدو جنبه را می یت اح ح مادنیت و اعتمهادتوان در مبنایی واحد جستجو کرد حیرا مبنای حما   نیت و اعت

قوقی قوقی مشروع ا.ااا ثالز و نیز مبنای سرحنش و انتساب ضرر به ا.ااا مستقیم عنصر حمشروع ا.ااا ثالز و نیز مبنای سرحنش و انتساب ضرر به ا.ااا مستقیم عنصر ح

به،و جنبهه،دد ر دو ریشه در مبنای تأمی  امنیت حقوقی دارند و بررسی مبانی ماتلع اح  ر  ر دو ریشه در مبنای تأمی  امنیت حقوقی دارند و بررسی مبانی ماتلع اح  ر  ه ه ببه  و جن

 گردد.گردد.مبنایی واحد ر نمون میمبنایی واحد ر نمون می

 «نفعذی». واکاوی مبنای استنادناپذیری از جهت 1-2

س با حسه »»وضعیت استنادناپذیری برای حمایت اح ا.ااا ثالز وضعیت استنادناپذیری برای حمایت اح ا.ااا ثالز  میبرقهرار مهی  ««نیتنیتبا ح قرار  گردد. گهردد. بر

میدر مواردی که ثالز بدون اط ع اح عیوب پنهان سهند تجهاری، آن را دریافهت مهی فت  جاری، آن را دریا سند ت یا کنهد یها در مواردی که ثالز بدون اط ع اح عیوب پنهان  ند  ک

میی، با آن معاملهه مهیناآگاه اح ب  ن .رکت تجارناآگاه اح ب  ن .رکت تجار له  س کنهد، حسه ی، با آن معام ند، ح ط ع، نیت در مفههوم عهدم اطه ع، ک عدم ا هوم  نیت در مف

باسنیّت رک. کاتوحیهان و عبهاسکند )برای مفهوم حس کند )برای مفهوم حس صدق میصدق می یان و ع صاری، ؛ انصهاری، 13921392:139139حاده، حاده، نیّت رک. کاتوح ؛ ان

                                 
1.  Sujets actifs 

2.  Sujets passifs 
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س حال تکیه بر معیار حسه با ای با ای   (.(.13881388:109109-103103 ست، نیت کهه مفههومی روانهی و ن نهی اسهت، حال تکیه بر معیار ح نی ا نی و ن  هومی روا که مف نیت 

با ند برقراری روابط حقهوقی را بها تواتوا ایی است. اح جمله، د.واری اثبات آن می ایی است. اح جمله، د.واری اثبات آن میموجد ا.کالموجد ا.کال قوقی را  ند برقراری روابط ح

چالش تردید  مراه نموده و به تب ، امنیت حقوقی که ضرورت حندگی تجاری اسهت را بهه چهالش  به  ست را  تردید  مراه نموده و به تب ، امنیت حقوقی که ضرورت حندگی تجاری ا

س توان ساحش میان حسه  مه می مه میبکشد. با ای بکشد. با ای  ااب معیار ای نیت و امنیهت حقهوقی را بها انتاهاب معیار های توان ساحش میان ح با انت قوقی را  یت ح نیت و امن

 (.(.13921392:130130  حاده،حاده،عباسعباس  وو  انانیی)کاتوح)کاتوح  آوردآوردنیت، فرا م نیت، فرا م عینی تشای  حس عینی تشای  حس 

بهبهره جست. بهه  نوعینوعیعنوان م ک عنوان م ک بهبه  1«« هور هور  یهیهنظرنظر»»اح اح   توانتوانییراستا، مراستا، م  ی ی در ادر ا   ی یه موجب اموجب ابهره جست. 

با بها   یت،یت،ننگردد و ثالز با حس گردد و ثالز با حس   یجادیجاداا  یی ا ر ا ر  ،،ترک فعآ .ا ترک فعآ .ا   یایاچنانچه در اثر فعآ چنانچه در اثر فعآ   یه،یه،نظرنظر

.دن به آثار .دن به آثار   یبندیبندمنتسب است، با پامنتسب است، با پا  ییکه  هور به وکه  هور به و  یی.اص.اص  ید،ید، ا ر اقدام نما ا ر اقدام نما  ی ی اعتماد به ااعتماد به ا

بدیابهدییمم  یتیتدر برابر ثالز مسئولدر برابر ثالز مسئول  ،،ییت  ا رت  ا رییوضعوضع  یجیجو نتاو نتا سک)اسهک  یا فو ل فه  ینیینی)ا ثر اثهر   (.(.13931393:99  ی،ی،و ل  ا

قوقی عنصر حقوقی ای  است کهه چنانچهه  ها ر عنصهر حقهوقی « « اعتباراعتبار»»درخصوا درخصوا    هور هور  یهیهنظرنظر صر ح چه  ا ر عن که چنان عنصر حقوقی ای  است 

ضعیت  ا ری در اعتباری واقعهی عنصهر حقهوقی، وضهعیت  ها ری در رغم بیرغم بیداللت بر اعتبار دا.ته با.د، بهداللت بر اعتبار دا.ته با.د، به قوقی، و صر ح عی عن اعتباری واق

باریاعتبهاریبیبی»»   درخصوا درخصوابرابر ا.ااا ثالز دارای اثر خوا د بود. متقاب ًبرابر ا.ااا ثالز دارای اثر خوا د بود. متقاب ً قوقعنصهر حقهوق« « اعت صر ح   ی،ی،عن

  ««معدوممعدوم»»آن را در نگاه ا.ااا ثالز آن را در نگاه ا.ااا ثالز   یدیدمعدوم با.د، بامعدوم با.د، با  ییچنانچه حسب  ا ر، عنصر حقوقچنانچه حسب  ا ر، عنصر حقوق

طآ بدی  ترتیب به ل ع  هور، .رکت تجاری باطهآ   ..،  رچند در واق  معتبر با.د،  رچند در واق  معتبر با.دکردکرد  یابییابیارحارح بدی  ترتیب به ل ع  هور، .رکت تجاری با

صحیحگهردد، آنچنانکهه گهویی کهام ً صهحیحدر نگاه ا.ااا ثالز معتبر تلقی میدر نگاه ا.ااا ثالز معتبر تلقی می کام ً  گویی  که  ثر و واجهد اثهر   گردد، آنچنان جد ا و وا

 ..استاست

خوردار با ای  حال  هور را در صورتی باید دارای اعتبار دانسهت کهه اح چنهان قهوّتی برخهوردار  قوّتی بر نان  که اح چ ست  با ای  حال  هور را در صورتی باید دارای اعتبار دان

قوقصهر حقهوقااعنعنبا.د که بتواند وضعیت حقیقی را در نگاه ثالز مشتبه کند.  هور با.د که بتواند وضعیت حقیقی را در نگاه ثالز مشتبه کند.  هور  با ی، غالبهاً بها صر ح باً  ی، غال

میرعایههت .ههکآ و قالههب خههاا ایجههاد مههی جاد  خاا ای لب  .کآ و قا یت  با گههردد و بههه عبههارت دیگههر ارحیههابی  هههور بهها رعا هور  یابی   گر ارح بارت دی به ع گردد و 

مییابد. حیهرا .هکآ و قالهب مهیارتباط نزدیکی میارتباط نزدیکی می  2««گراییگرایی.کآ.کآ»» لب  .کآ و قا یرا  برای توانهد سهنم محکهی بهرای یابد. ح کی  سنم مح ند  توا

کارکردی اعتباری عنصر حقوقی در نگاه ا.ااا ثالز با.د. انتشار نیز کهارکردی ارحیابی اعتبار یا بیارحیابی اعتبار یا بی اعتباری عنصر حقوقی در نگاه ا.ااا ثالز با.د. انتشار نیز 

                                 
1. La théorie de l’apparence 

به  ا ر آن، چنانچه که در ین مت  یا  به معنای نادیده گرفت  محتوای قاعده حقوقی و توجه کامآ»گرایی . .کآ2

گرایی رک. راسخ و پورسیدآقایی، ؛ در نقد .کآ1384:52نکر گردیده است )تبیت، « ماده حقوقی آمده است

1395:84-39.) 
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.کآ مچون .هکآ بهگرایهی دارد. بهه مچون  یی دارد.  هور را میطور کلهی  ههور را میگرا لی   یت تهوان مهرتبط بها تکلیهع بهه رعایهت طور ک به رعا یع  با تکل مرتبط  توان 

.ااا تشار دانسهت کهه نتیجهه آن تهأمی  امنیهت ا.هااا ای اعم اح .کآ و انای اعم اح .کآ و ان.ده.دهتشریفات تعیی تشریفات تعیی  یت ا تأمی  امن جه آن  که نتی ست  تشار دان

.اااثالز و احترام به اعتماد ا.ااا مذکور به  ا ر ایجاد .ده است.  ههور ا.هااا هور ا لز را ثالهز را   ثالز و احترام به اعتماد ا.ااا مذکور به  ا ر ایجاد .ده است.   ثا

کانحال اثبات خه ف فهرض یاد.هده امکهان. با ای . با ای ساحدساحدییمم  مندمندبهرهبهرهعدم اط ع عدم اط ع   اح فرضاح فرض .ده ام فرض یاد خ ف    پذیرپهذیرحال اثبات 

ند تواننهد ییممه  ا.ااا مستقیم عنصرحقوقیا.ااا مستقیم عنصرحقوقیبوده و بوده و  قدانفقهدانتوان س حسه   ف لزثالهز  .ا .ها   تتییننح بات اثبهات   رارا  ثا اث

مآ  می  که تشریفات مذکور رعایت گهردد، ا.هااا ثالهز، م له  اح عمهآ     یی مچن مچن. . ندندیینمانما ل  اح ع لز، م  .ااا ثا گردد، ا  می  که تشریفات مذکور رعایت 

 گردد.گردد.حقوقی فرض .ده و امکان اثبات عدم اط ع، اح ایشان سلب میحقوقی فرض .ده و امکان اثبات عدم اط ع، اح ایشان سلب می

.ااا اعتبار با.ند، اعتمهاد ا.هااا بنابرای  چنانچه عناصر حقوقی بر اساس  ا ر، معتبر یا بیبنابرای  چنانچه عناصر حقوقی بر اساس  ا ر، معتبر یا بی ماد ا اعتبار با.ند، اعت

.ده را باثالز به  ا ر ایجاد.هده را با ی  یهد مشهروع دانسهت و اح آن حمایهت نمهود. چهه در غیهر ایه  ثالز به  ا ر ایجاد یر ا چه در غ مود.  یت ن ست و اح آن حما شروع دان ید م

نان را اح صورت، برآورده نکردن انتظار مشروع ا.ااا ثالز اح  ها ر عناصهر حقهوقی، آنهان را اح  قوقی، آ صر ح صورت، برآورده نکردن انتظار مشروع ا.ااا ثالز اح  ا ر عنا

جاد اقدام خود منصرف نموده و به ای  ترتیب مانعی بر سهر راه برقهراری روابهط حقهوقی ایجهاد  قوقی ای بط ح قراری روا سر راه بر اقدام خود منصرف نموده و به ای  ترتیب مانعی بر 

کند. ارتباط ای  مسئله با نظم کند. ارتباط ای  مسئله با نظم گردد که در نتیجه اح گسترش روابط مذکور جلوگیری میگردد که در نتیجه اح گسترش روابط مذکور جلوگیری میمیمی

یوه، عمومی کام ً رو.  است؛ اح آنجا که اعتماد مشروع اح لواحم امنیت حقهوقی اسهت )ویهوه،  ست )و قوقی ا عمومی کام ً رو.  است؛ اح آنجا که اعتماد مشروع اح لواحم امنیت ح

با ( رعایهههت  ههها ر، بههها 13901390:113113-115115 یت  ا ر،  قوقیامنیهههت حقهههوقی»»( رعا یت ح میارتبهههاط مهههی« « امن باط  بد )یابهههد )ارت -Jobardیا

Bachellier,1984:23; Cutajar-Rivière,1998:179 .).) 

مبردن یا کاست  اح عدم اطمینان در مه  اح بی اح بی « « امنیت حقوقیامنیت حقوقی»»اح جمله ا داف اح جمله ا داف  جرای ورد اجهرای بردن یا کاست  اح عدم اطمینان در  ورد ا

صی ست اگر حقوق به .اصهی (. طبیعی ا(. طبیعی ا13901390:9393؛ ویوه، ؛ ویوه،  Cornu,1992:768-769حق است )حق است ) ست اگر حقوق به .ا

یا بینی در وض  .ا  دیگهری ایجهاد نمایهد یها اجاحه د د تا تغییرات غیرقابآ پیشاجاحه د د تا تغییرات غیرقابآ پیش ید  جاد نما گری ای تی غییراتهی تتبینی در وض  .ا  دی غییرا

ید میوجود آورد کهههه مهههورد پهههذیرش وی نیسهههت، امنیهههت حقهههوقی تهدیهههد میبهبهههه قوقی تهد یت ح ست، امن پذیرش وی نی مورد  که  .ود .هههود وجود آورد 

((Wintgen,2004:46امنیت .)امنیت .)  ایی هاییقاعده حقوقی مستقآ نیست ولی اح ارحشقاعده حقوقی مستقآ نیست ولی اح ارحشخود خود   ییحقوقحقوق   

لگذار در وض  قهوانی ، جلهاق  قانوناق  قانوند ند. درود ند. دروگذاران مورد توجه قرار میگذاران مورد توجه قرار میاست که قانوناست که قانون قوانی ، ج ب ب گذار در وض  

قوقی اح ا دنماید و در ای  راستا، امنیهت حقهوقی اح ا هدمصالح و دف  مفاسد را دنبال میمصالح و دف  مفاسد را دنبال می یت ح کافی اسهت کهنماید و در ای  راستا، امن ست  ه ه افی ا

ظر دارد )وض  یها تغییهر حقهوق در نظهر دارد )گذار در حمان گذار در حمان قانونقانون قوق در ن یر ح یا تغی .اید ( و .هاید Wintgen,2004:46-47وض   ( و 

 (.(.Wintgen,2004:47ناستی   دف حقوق، تأمی  امنیت حقوقی با.د )ناستی   دف حقوق، تأمی  امنیت حقوقی با.د )
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ئآ (، میان دو نوع امنیهت حقهوقی تمهایز قائهآ Demogue,1911:72« )« )دموگدموگ»»ناستی  بار ناستی  بار  مایز قا قوقی ت یت ح (، میان دو نوع امن

ستاتینامنیت اسهتاتین»»را اح را اح « « فعالفعال»»یا یا   1««امنیت دینامینامنیت دینامین»».ده و .ده و  ستاایسهتا»»یا یها   2««امنیت ا میتفکیهن مهی« « ای ین  به کنهد. بهه تفک ند.  ک

کند و نتیجه آن کند و نتیجه آن کننده حمایت میکننده حمایت میاعتقاد وی امنیت دینامین اح حقوق ا.ااا فعال و اقداماعتقاد وی امنیت دینامین اح حقوق ا.ااا فعال و اقدام

سانی ترغیب ا.ااا به اقدام و فعالیت است و امنیهت اسهتاتین حهامی حقهوق مکتسهبه کسهانی  سبه ک قوق مکت حامی ح ستاتین  یت ا ترغیب ا.ااا به اقدام و فعالیت است و امن

عآاسههت کههه منفعههآ که منف ست  ستند  سههتند   ا  ((Cutajar-Rivière,1998:179; voiraussi: Kennedy et 

Belleau,2006:177-179-8; Chen, 2000, p.109; Chenu, 1960, p.89; Calais-

Auloy, 1961, p.24.).) 

.رایط باید گفهت اح سهویی  رگونهه اقهدام مسهتلزم بررسهی .هرایط « « امنیت فعالامنیت فعال»»درخصوا درخصوا  سی  ستلزم برر قدام م نه ا سویی  رگو فت اح  باید گ

 ای آینده  ای آینده گذارد. برخی عناصر حقوقی بر فعالیتگذارد. برخی عناصر حقوقی بر فعالیتپیشینی است که روی نتایج عمآ تأثیر میپیشینی است که روی نتایج عمآ تأثیر می

ا.ااا ثالز اثرگذار  ستند. برای اینکه ا.ااا مذکور بتوانند با آگا ی اح ای  امر اقدام ا.ااا ثالز اثرگذار  ستند. برای اینکه ا.ااا مذکور بتوانند با آگا ی اح ای  امر اقدام 

میمستقیم، ایجهاد مهیکنند، تعهدی برای ا.ااا کنند، تعهدی برای ا.ااا  جاد  میگهردد کهه اگهر مهیمستقیم، ای گر  که ا بر خوا نهد بعهداً در برابهر گردد  عداً در برا ند ب خوا 

.یوها.ااا ثالز اح عناصر مذکور استفاده کنند، باید ا.ااا اخیر را با .هیوه سب اح  های مناسهب اح ا.ااا ثالز اح عناصر مذکور استفاده کنند، باید ا.ااا اخیر را با   ای منا

برای حنهد ممکه  اسهت بهرای ای  عناصر آگاه کنند. اح سوی دیگر کسی که دست به اقدامی میای  عناصر آگاه کنند. اح سوی دیگر کسی که دست به اقدامی می ست  ک  ا ند مم ح

ند جود است، حسهاب کنهد.  رچنهد موفقیت در عمآ خود، روی عناصر حقوقی که اح قبآ موموفقیت در عمآ خود، روی عناصر حقوقی که اح قبآ مو ند.  رچ ساب ک جود است، ح

ند، که وی نسبت به ای  موارد بیگانه با.د. حمانی که ای  عناصر حقوقی،  ا ر معتبهری دارنهد،  بری دار که وی نسبت به ای  موارد بیگانه با.د. حمانی که ای  عناصر حقوقی،  ا ر معت

ند باید انتظار ا.ااا مذکور را کام ً مشروع دانست. اح ای  رو ا.ااا مستقیم نباید بتواننهد  باید انتظار ا.ااا مذکور را کام ً مشروع دانست. اح ای  رو ا.ااا مستقیم نباید بتوان

ند )در مقابآ ا.ااا ثالز به اموری که پنهان است، اسهتناد کننهد ) ستناد کن -Nguyen Xuan,1977 :7در مقابآ ا.ااا ثالز به اموری که پنهان است، ا

8.).) 

مذکور را در تواننهد عناصهر حقهوقی مهذکور را در در صورت عدم انجام تعهد، ا.ااا مستقیم نمیدر صورت عدم انجام تعهد، ا.ااا مستقیم نمی قوقی  صر ح ند عنا توان

مذکور برابر ا.ااا ثالز مورد استناد قرار د ند. البته ای  امر بدی  خاطر نیست که موارد مهذکور  برابر ا.ااا ثالز مورد استناد قرار د ند. البته ای  امر بدی  خاطر نیست که موارد 

جه به خودی خود تهدیدی برای امنیت ا.ااا ثالز با.ند بلکه بدی  سبب است که بها توجهه  با تو به خودی خود تهدیدی برای امنیت ا.ااا ثالز با.ند بلکه بدی  سبب است که 

یت تواند بهه امنیهت  ع ا.ااا ثالز اح عناصر مذکور در حمان اقدام، ای  عناصر می ع ا.ااا ثالز اح عناصر مذکور در حمان اقدام، ای  عناصر میبه عدم اطبه عدم اط به امن تواند 

فظ کنند و ای  تعهد در حفهظ آنان صدمه بزند. درواق  ا.ااا مستقیم به تعهد خود عمآ نمیآنان صدمه بزند. درواق  ا.ااا مستقیم به تعهد خود عمآ نمی کنند و ای  تعهد در ح

                                 
1.  Securité dynamique 

2.  Securité statique 
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عدم امنیت حقوقی دیگران نقش دارد. بدی  ترتیهب در صهورتی کهه ا.هااا مسهتقیم بها عهدم  با  ستقیم  .ااا م که ا صورتی  یب در  امنیت حقوقی دیگران نقش دارد. بدی  ترت

ند، ای را ایجاد نموده یا نتوانسهته با.هند بهدان خاتمهه د نهد، ههرسانی به ثالز،  ا ر فریبندرسانی به ثالز،  ا ر فریبنداط عاط ع مه د  بدان خات .ند  سته با ای را ایجاد نموده یا نتوان

 باید خود آنان را مقصر دانست و باید نتایج تقصیر خود را نیز تحمآ کنند.باید خود آنان را مقصر دانست و باید نتایج تقصیر خود را نیز تحمآ کنند.

سویی بههرای حفههظ ایهه  نههوع اح امنیههت حقههوقی )امنیههت فعههال( در حقههوق تجههارت، اح سههویی  جارت، اح  قوق ت عال( در ح یت ف قوقی )امن یت ح نوع اح امن ی   فظ ا برای ح

که دلیهآ نفعهی کهه گردد. در واق  به گردد. در واق  به استنادناپذیری درخصوا عناصر حقوقی پنهان م ر  میاستنادناپذیری درخصوا عناصر حقوقی پنهان م ر  می عی  یآ نف دل

گذار اح طریق گذار اح طریق تواند برای ا.ااا ثالز دا.ته با.ند، قانونتواند برای ا.ااا ثالز دا.ته با.ند، قانونآگا ی اح ای  عناصر حقوقی میآگا ی اح ای  عناصر حقوقی می

ط عالزام به انتشار یا رعایت برخی .رایط .کلی یا در برخی مهوارد افشهای سهاده، ایه  اطه ع ی  ا ساده، ا شای  موارد اف -الزام به انتشار یا رعایت برخی .رایط .کلی یا در برخی 

.یوهرسانی را مقرر کرده است. بنابرای  عناصر حقوقی پنههان کهه بهه .هیوه به  که  هان  سوی  های مقهرر اح سهوی رسانی را مقرر کرده است. بنابرای  عناصر حقوقی پن قرر اح   ای م

ع م اسهتناد اعه م اند، در برابر ا.ااا اخیر غیرقابآاند، در برابر ا.ااا اخیر غیرقابآگذار به آگا ی ا.ااا ثالز نرسیدهگذار به آگا ی ا.ااا ثالز نرسیدهونونقانقان ستناد ا ا

بر گهردد. اح سهوی دیگهر در فرضهی کهه برخهی عناصهر حقهوقی،  ها ر معتبهری در برابهر میمی بری در برا قوقی،  ا ر معت صر ح خی عنا که بر ضی  گر در فر سوی دی گردد. اح 

قرار اعتباری عناصر حقهوقی مزبهور را تحهت تهأثیر قهرار ا.ااا ثالز دارند، استنادناپذیری، بیا.ااا ثالز دارند، استنادناپذیری، بی تأثیر  حت  بور را ت قوقی مز اعتباری عناصر ح

 Nguyenستنادناپذیری، .روط محدودکننده اختیارات مدیران )ستنادناپذیری، .روط محدودکننده اختیارات مدیران )د د. سرانجام در مواردی اد د. سرانجام در مواردی ا

Xuan,1977 :481-482جاری را  های تجهاری را ( و .روط محدودکننده مسئولیت .رکای .رکت( و .روط محدودکننده مسئولیت .رکای .رکت  ای ت

.ااا گیرد و در راستای حمایت حداکثری اح ثالز، .روط یاد.ده را در برابهر ا.هااا دربر میدربر می بر ا گیرد و در راستای حمایت حداکثری اح ثالز، .روط یاد.ده را در برا

 کند.کند.اثر میاثر میاخیر بیاخیر بی

ی نیز باید گفت ای  مفهوم در پی آن است که ی نیز باید گفت ای  مفهوم در پی آن است که اح امنیت حقوقاح امنیت حقوق« « ایستاایستا»»درخصوا مفهوم درخصوا مفهوم 

مآ مناف  دارنده حقی را که  یچ تقصیر یها غفلتهی در حفهظ حهق خهود نکهرده، در برابهر عمهآ  بر ع کرده، در برا خود ن حق  فظ  تی در ح یا غفل مناف  دارنده حقی را که  یچ تقصیر 

ا.ااا مستقیم حفظ کند بدی  معنا که ا.ااا اخیر نتوانند با عمآ خود به حقوق دارنده ا.ااا مستقیم حفظ کند بدی  معنا که ا.ااا اخیر نتوانند با عمآ خود به حقوق دارنده 

که دارنده حق، .ا  که دارنده حق، .ا  حق صدمه حده و او را اح حق خود محروم کند. در واق  با وجود آنحق صدمه حده و او را اح حق خود محروم کند. در واق  با وجود آن

.ود و منفعلی است که دست به اقدامی نزده اما در  ر حال منهاف  مشهروع وی بایهد حفهظ .هود و  فظ  ید ح شروع وی با ناف  م منفعلی است که دست به اقدامی نزده اما در  ر حال م

ند )حق وی نباید با عمآ دیگهری آسهیب ببینهد ) سیب ببی گری آ خی ( یها بهه تعبیهر برخهی Nguyen Xuan,1977:8حق وی نباید با عمآ دی یر بر به تعب یا   )

((Demogue,1911:72 .دارنده حق نباید در اثر عمآ دیگری اح حهق خهود محهروم گهردد ) .گردد حروم  خود م حق  ( دارنده حق نباید در اثر عمآ دیگری اح 

قوق ا.هااا اسهت. در حقهوق « « حقوق اکتسابیحقوق اکتسابی»»منیت حقوقی در حقیقت حافظ منیت حقوقی در حقیقت حافظ ای  مفهوم اح اای  مفهوم اح ا ست. در ح .ااا ا ا
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لبفرانسه، اسهتنادناپذیری نا.هی اح تقلهب .ی اح تق ستنادناپذیری نا یان کهه در برگیرنهده اعمهال حقهوقی بهد کار بهه حیهان   1فرانسه، ا به ح بد کار  قوقی  مال ح نده اع که در برگیر

کارانطلبکههاران صدور رأی و برخههی اعمههال حقههوقی ور.کسههته در دوران توقههع یهها پههس اح صههدور رأی   2طلب پس اح  یا  قع  سته در دوران تو قوقی ور.ک مال ح خی اع و بر

ست )اران توجیه .هده اسهت )با.د، بر مبنای تأمی  امنیت ایستای طلبکبا.د، بر مبنای تأمی  امنیت ایستای طلبکور.کستگی میور.کستگی می .ده ا  Nguyenاران توجیه 

Xuan,1977:482-483.).) 

هخواه اح نظهر مفهه« « ایستاایستا»»خواه اح نظر مفهوم خواه اح نظر مفهوم « « امنیتامنیت»»به ای  ترتیب نظریه به ای  ترتیب نظریه  ظر مف عالفعهال»»وم وم خواه اح ن -میمهی« « ف

سنده ایعنوان مبنای عمومی استنادناپذیری در نظر گرفتهه .هود. بهه تعبیهر نویسهنده ایتواند بهتواند به یر نوی به تعب .ود.  ته  یایی تالیهایی عنوان مبنای عمومی استنادناپذیری در نظر گرف تال

بیش اح ، بهیش اح ثالز، در مفهوم خاا ای  واژهثالز، در مفهوم خاا ای  واژه  تمام ا.کال و انواع حمایت اح ا.اااتمام ا.کال و انواع حمایت اح ا.ااا»»)ژیوون( )ژیوون(   ،

ماگذار حمهادر حقیقت قانوندر حقیقت قانون«. «. اینکه مفهومی حقوقی با.د، ین مفهوم اجتماعی استاینکه مفهومی حقوقی با.د، ین مفهوم اجتماعی است که نی کهه گذار ح نی 

قرار گیرد، ین نف  واقعهی کلهی را مهدنظر قهرار دفاع اح ا.ااا ثالز را به عهده میدفاع اح ا.ااا ثالز را به عهده می مدنظر  لی را  عی ک د د؛ د هد؛ ییممهگیرد، ین نف  واق

هرهاینکههه روابههط حقههوقی اح ثبههات و اطمینههان بهههره نان ب بات و اطمی قوقی اح ث بط ح که روا س منههد با.ههند و حسهه این .ند و ح ند با .انیت ا.ههام مورد اا مههورد نیت ا اا 

 (.(.Bastian,1929:310سوءاستفاده قرار نگیرد )سوءاستفاده قرار نگیرد )

ستنادناپذیری در پایان گفتنی است کهه آنچهه بیهان .هد صهرفاً درخصهوا اسهتنادناپذیری  صوا ا صرفاً درخ .د  یان  چه ب که آن مایتحمهایت»»در پایان گفتنی است  « « ییح

میقابلیت طهر  دارد. بهه دیگهر سها  مبهانی یاد.هده نمهی .ده ن بانی یاد سا  م گر  به دی طر  دارد.  ستنادناپذیتوانهد درخصهوا اسهتنادناپذیقابلیت  صوا ا ند درخ ری ری توا

لز در برالهز در براعمال .ود. چون در مورد اخیر، مسئله، حمایت اح ا.ااا ثاعمال .ود. چون در مورد اخیر، مسئله، حمایت اح ا.ااا ث« « امتیاحیامتیاحی»» ضرر ابهر ضهرر ا بر  ا

 نیست بلکه تنها تضمی  امتیاحی برای آنهاست.نیست بلکه تنها تضمی  امتیاحی برای آنهاست.

 «متعهد».  واکاوی مبنای استنادناپذیری از جهت 2-2

با.د. اح ای  با.د. اح ای  گفته .ده که قاعده حقوقی  مزمان به نف  برخی و به ضرر برخی دیگر میگفته .ده که قاعده حقوقی  مزمان به نف  برخی و به ضرر برخی دیگر می

که نظهر بگیهرد بلکهه نفعان و مناف  آنان را در نفعان و مناف  آنان را در گذار  نگام وض  قاعده نبایستی تنها نیگذار  نگام وض  قاعده نبایستی تنها نیرو قانونرو قانون یرد بل ظر بگ ن

عدالتی نگردد. عدالتی نگردد. باید با درنظر گرفت  متعهدان قاعده، مراقبت نماید که قاعده مقرر موجب بیباید با درنظر گرفت  متعهدان قاعده، مراقبت نماید که قاعده مقرر موجب بی

                                 
1.  Inopposabilité pour fraude 

( برای حمایت اح طلبکاران در برابر بد کار متقلب action paulienne). در حقوق فرانسه دعوای تقلب یا پولی  2

( که اثر آن استنادناپذیری عمآ متقلبانه در 143-1391:119بینی گردیده )رک. قبولی درافشان و محسنی، پیش

 Nammour etگردد )مقابآ طلبکار )خوا ان( است و روابط میان بد کار و انتقال گیرنده مال منتفی نمی

al.,2006:557.) 
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اح ای  رو باید متعهدان استنادناپذیری را نیز مورد توجه قرار داد و بررسی نمود که چرا آنان اح ای  رو باید متعهدان استنادناپذیری را نیز مورد توجه قرار داد و بررسی نمود که چرا آنان 

 باید قربانی استنادناپذیری گردند.باید قربانی استنادناپذیری گردند.

میاولی  پاسای که در ایه  خصهوا بهه ن ه  مهی به ن    صوا  ی  خ برای رسهد، وجهود امهری بهرای اولی  پاسای که در ا مری  جود ا سد، و « « سرحنشسهرحنش»»ر

میمتعهدان استنادناپذیری است. استنادناپذیری اصوالً در مواردی مقرر مهی قانونه قهانونککهگردد گهردد متعهدان استنادناپذیری است. استنادناپذیری اصوالً در مواردی مقرر  -ه 

ساستناد عنصر حقوقی الحم دانسته اسهگذار رعایت تشریفات قانونی خاصی را برای قابلیتگذار رعایت تشریفات قانونی خاصی را برای قابلیت ت. ت. استناد عنصر حقوقی الحم دانسته ا

سلبب سهلبعدم رعایت تشریفات مذکور اح سوی متعهدان، امری قابآ سرحنش است که موجعدم رعایت تشریفات مذکور اح سوی متعهدان، امری قابآ سرحنش است که موج   ب 

میآثار عنصر حقوقی نسبت به ا.هااا ثالهز مهی لز  .ااا ثا ستنادناگهردد و در نتیجهه متعههدان اسهتنادناآثار عنصر حقوقی نسبت به ا هدان ا جه متع پذیری پذیری گردد و در نتی

ردی ردی ل در موال در مواناوا ند توانست در برابر ا.ااا اخیر به عنصر حقوقی استناد کنند. برای مثاناوا ند توانست در برابر ا.ااا اخیر به عنصر حقوقی استناد کنند. برای مثا

موده، ر نمهوده، گذار لزوم انتشار یا رعایت .کآ معی  درخصوا عنصر حقوقی را برقراگذار لزوم انتشار یا رعایت .کآ معی  درخصوا عنصر حقوقی را برقراکه قانونکه قانون ر ن

لز را ااستناد عنصر حقوقی مزبور در برابهر ا.هااا ثالهز را ارد مذکور، قابلیترد مذکور، قابلیتعدم رعایت مواعدم رعایت موا .ااا ثا بر ا ح ح استناد عنصر حقوقی مزبور در برا

شسرحنشه  فعآ یا ترک فعآ قابآفعآ یا ترک فعآ قابآمجاحات مجاحات وضعیت، وضعیت،   ی ی اا  برد وبرد وبی  میبی  می برااسهت بهرا  ییسرحن ست  صا.ااصه  ییا ی ی ا.اا

 (.(.Bastian,1929:314-315اند )اند )که تشریفات انتشار یا .کآ را رعایت ننمودهکه تشریفات انتشار یا .کآ را رعایت ننموده

به سب به وی گرداند. توضیح اینکه بهه ی را منتی را منتضرر احتمالضرر احتمال  تواندتواندقابلیت سرحنش متعهد میقابلیت سرحنش متعهد می سب به وی گرداند. توضیح اینکه 

صر دنبال تعارض میان مناف  ا.ااا مستقیم و ا.ااا ثالز، ضرری احتمالی در ایجاد عنصهر  دنبال تعارض میان مناف  ا.ااا مستقیم و ا.ااا ثالز، ضرری احتمالی در ایجاد عن

صر حقوقی با فرض تحقق تمام آثار آن، متصهور اسهت. بها توجهه بهه ایه  کهه در ایجهاد عنصهر  جاد عن که در ای ی   به ا جه  با تو ست.  صور ا حقوقی با فرض تحقق تمام آثار آن، مت

مآ را در حقوقی، ا.ااا ثالز نقش منفعآ دا.ته و بهرعکس ا.هااا مسهتقیم ابتکهار عمهآ را در  کار ع ستقیم ابت .ااا م برعکس ا حقوقی، ا.ااا ثالز نقش منفعآ دا.ته و 

یه دست دارند، باید گفت که ضرر احتمالی منتسب به آنان است. بدی  ترتیب نظریهه  یت قابلیهت »»دست دارند، باید گفت که ضرر احتمالی منتسب به آنان است. بدی  ترتیب نظر قابل

یه عنوان مبنای استنادناپذیری اح جهت متعهد ارائه گردد. بهر اسهاس نظریهه تواند بهتواند بهمیمی  1««انتسابانتساب ساس نظر بر ا عنوان مبنای استنادناپذیری اح جهت متعهد ارائه گردد. 

یا یاد.ده کافی است حیان عرفاً به عامآ آن منتسب بوده اعم اح اینکه تقصهیر وجهود دا.هته یها  .ته  جود دا صیر و یاد.ده کافی است حیان عرفاً به عامآ آن منتسب بوده اعم اح اینکه تق

که (. بر  می  اساس بها توجهه بهه اینکهه در مهواردی کهه 13901390:44.د )انصاری و مبی ، .د )انصاری و مبی ، ندا.ته باندا.ته با مواردی  که در  به این جه  با تو (. بر  می  اساس 

میا.ااا ثالز اح عدم رعایت تشریفات اط ع دارند، خود در تحقق ضرر نقهش مهی قش  ند و یابنهد و ا.ااا ثالز اح عدم رعایت تشریفات اط ع دارند، خود در تحقق ضرر ن یاب

اح ای  رو ضرر احتمالی صرفاً به ا.ااا مستقیم منتسب نشده، استنادناپذیری مبنای خود را اح ای  رو ضرر احتمالی صرفاً به ا.ااا مستقیم منتسب نشده، استنادناپذیری مبنای خود را 

 (.(.Bastian,1929:318-319د )د )گردگرداح دست داده و منتفی میاح دست داده و منتفی می

                                 
1.  Imputabilité  
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یت در پایان توجه به دو نکته حهائز ا میهت اسهت. اح سهویی در نظهر گهرفت  مبنهای قابلیهت  نای قابل گرفت  مب ظر  سویی در ن ست. اح  یت ا حائز ا م در پایان توجه به دو نکته 

هدانانتسههاب بههرای اسههتنادناپذیری اح جهههت متعهههد در صههورتی صههحیح اسههت کههه متعهههدان که متع ست  صحیح ا صورتی  هد در  هت متع ستنادناپذیری اح ج برای ا ساب    1انت

سایر عنصر حقوقی با.ند. حیرا قابلیت انتساب ضرر درباره سهایر « « ا.ااا مستقیما.ااا مستقیم»»استنادناپذیری استنادناپذیری  عنصر حقوقی با.ند. حیرا قابلیت انتساب ضرر درباره 

ستنادناپذیری نف ( قابلیت طر  ندارد. بنابرای  مبنای اسهتنادناپذیری ا ثالز )ا.ااا ثالز غیر نیا ثالز )ا.ااا ثالز غیر نیا.ااا.اا نف ( قابلیت طر  ندارد. بنابرای  مبنای ا

میاح جهت متعهدان در معنای عام )که .امآ ا.ااا مستقیم و ا.ااا ثالز غیرنینفه  مهی ف   -اح جهت متعهدان در معنای عام )که .امآ ا.ااا مستقیم و ا.ااا ثالز غیرنین

ستنادناپذیری گفتهه درخصهوا اسهتنادناپذیری )یعنی  مان مبنای پیش)یعنی  مان مبنای پیش« « امنیت حقوقیامنیت حقوقی»»گردد( را نیز باید گردد( را نیز باید  صوا ا ته درخ گف

پیشنظهر اح انتقهاد پهیشاح سوی دیگر صرفاح سوی دیگر صرفنفعان( دانست. نفعان( دانست. اح جهت نیاح جهت نی قاد  ظر اح انت .د گفتهه، آنچهه بیهان .هد ن یان  چه ب ته، آن گف

.ده قابلیت طر  دارد. به دیگر سها  مبهانی یاد.هده « « حمایتیحمایتی»»صرفاً درخصوا استنادناپذیری صرفاً درخصوا استنادناپذیری  بانی یاد سا  م قابلیت طر  دارد. به دیگر 

یاحیامتیهاحی»»تواند درخصوا استنادناپذیری تواند درخصوا استنادناپذیری نمینمی سئله، اعمهال .هود. چهون در مهورد اخیهر، مسهئله، « « امت یر، م مورد اخ چون در  .ود.  مال  اع

به تضمی  امتیهاحی بهرای آنهاسهت. بهه حمایت اح ا.ااا ثالز در برابر ضرر نیست بلکه تنها حمایت اح ا.ااا ثالز در برابر ضرر نیست بلکه تنها  ست.  برای آنها یاحی  تضمی  امت

برای  می  دلیآ است که در اسهتنادناپذیری بهه دلیهآ حمایهت حهداکثری،  هیچ تقصهیری بهرای  صیری  حداکثری،  یچ تق یت  یآ حما به دل ستنادناپذیری   می  دلیآ است که در ا

نابرای  متعهدان استنادناپذیری یا انتسهاب ضهرر احتمهالی بهه نینفعهان قابهآ تصهور نیسهت. بنهابرای   ست. ب صور نی بآ ت عان قا به نینف مالی  ضرر احت ساب  متعهدان استنادناپذیری یا انت

ف ، نفه ، ز مانند نیز مانند نی مانگونه که قب ً نیز بیان .د، برای استنادناپذیری امتیاحی اح جهت متعهد نی مانگونه که قب ً نیز بیان .د، برای استنادناپذیری امتیاحی اح جهت متعهد نی ن

 .ده برای استنادناپذیری حمایتی بهره جست..ده برای استنادناپذیری حمایتی بهره جست.توان ضرورتاً اح مبنا با مبانی تبیی توان ضرورتاً اح مبنا با مبانی تبیی نمینمی

 

                                 
نفعان . قلمرو متعهدان استنادناپذیری، دربرگیرنده ا.ااا مستقیم و سایر ا.ااا ثالز )منظور جز نی1

یی اینکه اح سو حیاستناد دانست. توضاستنادناپذیری را در برابر  مگان قابآدیبااستنادناپذیری( است حیرا 

در برابر  مگان  یو اح آنجا که اصواًل عناصر حقوق گرددیمحسوب م یعنصر حقوق نیاستنادناپذیری خود 

 گرید یاستناد دانست. اح سوقابآ مگاندر برابر   نفعانین یاح سو دیبا زیاستناد دارند، استنادناپذیری را نقابلیت

در برابر  یتمذکور ح تیدارد که وضع اقتضا نف ،یاح ا.ااا ثالز ن تیحما یعنی استنادناپذیریی فلسفه وجود

که چنانچه استنادناپذیری را تنها در برابر ا.ااا  حیتوض  یبا ا .استناد دا.ته با.دقابلیت زیا.ااا ثالز ن ریسا

-یدر برابر ا.ااا ثالز ن یعنصر حقوق یاصل تیا.ااا ثالز بتوانند اح وضع ریو سا میقابآ استفاده بدان میتقمس

عنصر  یاصل تیا.ااا ثالز به وضع ریبا استناد سا رایح .ق  خوا د بودگذار ناقانون تیاستفاده کنند، حما نف 

اح آن است، محقق .ده و  یریجلوگ صددکه استنادناپذیری در  یضرر نف ،یدر برابر ثالز ن یحقوق

ممک  است موجب سوءاستفاده ا.ااا  یامر  ی. ضم  اینکه چند دیاستنادناپذیری کارکرد خود را اح دست م

 کنند. خنثیاستنادناپذیری را  تیبا وارد کردن ا.ااا ثالز، وضع توانندیکه آنان م بیترت  ی. بدگردد میمستق
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 یریاستنادناپذ يتوضع ی مؤیدادله فقه یواکاو. 3

صادیق پیش اح بررسی ادله فقهی مؤیهد اسهتنادناپذیری، یاد.هدنی اسهت کهه در میهان مصهادیق  یان م که در م ست  .دنی ا ستنادناپذیری، یاد ید ا پیش اح بررسی ادله فقهی مؤ

ست توان وضعیت نماینهدگی پنههان دانسهت را میرا میفقهی، بارحتری  مصداق مفهوم استنادناپذیری فقهی، بارحتری  مصداق مفهوم استنادناپذیری  هان دان ندگی پن توان وضعیت نمای

ضیحکه نشانگر وجود سابقه برای استنادناپذیری در فقهه اسهت. توضهیح ست. تو قه ا که اینکهه که نشانگر وجود سابقه برای استنادناپذیری در ف هانفقیههاناح اح    ی یووگرگراین   فقی

فی، )نجفهههی، مامی مامی اا لی، ؛ محقهههق حلهههی، 440440::13941394)نج قق ح ثانی، ؛ .ههههید ثهههانی، 440440  :14091409؛ مح .هید  ؛ ؛ 302302-14141414:303303؛ 

یزدی، طباطبههائی یههزدی،  بائی  لی، ؛ مقههدس اردبیلههی، 14231423:234234طباط قدس اردبی و و   تتکالکالوو  دندنبوبوننپنهاپنهاضضفرفردر در   ((14121412:599599؛ م

ناآا نههاآ).ا).اارداد ارداد قرقرف ف طرطرع ع جوجورر  ننمکامکااا، ، کیآکیآوو  ییسوسواح اح سمت سمت ن ن فشا نشدفشا نشداا لت( ه اح وکالههت( گاگاا    بهبهه اح وکا

کهه کههه.د.دستداللسههتداللاا  نهنهگوگههوی ی اا  ی حکمی حکمااتوجیه توجیه . در . در 1ندندااپذیرفتهپذیرفته  رارا  کیآکیآوو ارداد، ارداد، قرقرف ف طرطره ه نگانگااح اح   ه 

رخ داده رخ داده   کیآکیآوو  .ا .ا ای ای بربرارداد ارداد که قرکه قردارد دارد   ی ی در ادر ا  رر هو هوض ض ی  فری  فردر ادر ا  کیآکیآوو  ددعملکرعملکر

  .ایسته حمایت.ایسته حمایته، ه، مدمدآآ  پدیدپدیدر ر ی   هوی   هواا  سسساسااا  عی که برعی که بروومشرمشرد د عتماعتمااا  ،،یگر سا یگر سا ددبهبه. . ستستاا

لز، و  مانگونههه کههه بیههان .ههد، حمایههت اح اعتمههاد مشههروع ا.ههااا ثالههز،   2ستستاا  ههنسته .دنسته .ددادا .ااا ثا شروع ا ماد م یت اح اعت .د، حما یان  که ب نه  و  مانگو

 کارکرد اصلی استنادپذیری است.کارکرد اصلی استنادپذیری است.

قدام، در میان قواعد فقهی، استنادناپذیری بیش اح  مه به الضرر، غهرور، اقهدام،  غرور، ا حال،ههور حهال،  در میان قواعد فقهی، استنادناپذیری بیش اح  مه به الضرر،    هور 

ظنظه  اخت لاخت ل  اصآ صحت و من اصآ صحت و من  میام نزدیهن مهین ین  ی گهردد. اح ایه ام نزد بانی فقرو جههت نیهآ بهه مبهانی فقگردد. اح ا به م یآ  هت ن هی ههی رو ج

 .ود..ود.استنادناپذیری به ت بیق قواعد یاد.ده با استنادناپذیری پرداخته میاستنادناپذیری به ت بیق قواعد یاد.ده با استنادناپذیری پرداخته می

 .  قاعده الضرر1-3

هی اح درخصوا مفهوم قاعده الضرر، چهارنظریه مشهور م ر  است که عبارتند اح: نههی اح  درخصوا مفهوم قاعده الضرر، چهارنظریه مشهور م ر  است که عبارتند اح: ن

به متدارک، نفی حکم ضرری و نفی حکم بهه بار )اراده نهی اح نفی(، نفی ضرر غیربار )اراده نهی اح نفی(، نفی ضرر غیراعمال حیاناعمال حیان متدارک، نفی حکم ضرری و نفی حکم 

ماد، لسههان نفههی موضههوع )رک. محقههق دامههاد،  قق دا ضوع )رک. مح فی مو سان ن مدی، ؛ محمههدی، 143143-13811381:153153ل (. (. 145145-13851385:143143؛ مح

که وضعیت حقهوقی اسهتنادناپذیری بها تمهامی نظریهات یاد.هده م ابقهت دارد. توضهیح اینکهه  ضیح این قت دارد. تو .ده م اب یات یاد مامی نظر با ت ستنادناپذیری  قوقی ا وضعیت ح

ضرریچنانچه قاعده الضرر نهی فعآ ضرری دانسته .ود، با توجه به اینکه بی  نهی اح فعآ ضهرری   چنانچه قاعده الضرر نهی فعآ ضرری دانسته .ود، با توجه به اینکه بی  نهی اح فعآ 

                                 
 ای  ایی وجود دارد. برای آگا ی اح جزئیات بحز به کتاب. در جزئیات رجوع طرف قرارداد به وکیآ، اخت ف1

 .1420:391گفته مراجعه .ود.  مچنی  رک. انصاری،پیش

تر مبنی بر (، ضم  پذیرش  هور یاد.ده بر ای  باورند که در صورت وجود  هور قوی1385:304. برخی ).هیدی، 2

 انعقاد قرارداد برای موکآ باید بر اساس آن عمآ .ود.
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بوده و وجوب جبران ضرر .رعاً م حمه وجود دارد ، حیرا جبران نکردن ضرر، خود، ضرر بهوده  و وجوب جبران ضرر .رعاً م حمه وجود دارد ، حیرا جبران نکردن ضرر، خود، ضرر 

ید، (، مانند قهول دوم، در صهورت تحقهق ضهرر بایهد، 14131413:319319مراغی، مراغی، و حرام است )حسینیو حرام است )حسینی ضرر با قق  صورت تح قول دوم، در  (، مانند 

ضرر اسهتناد عنصهر حقهوقی موجهب ضهرر جبران خسارت صورت گیرد و در مواردی که قابلیتجبران خسارت صورت گیرد و در مواردی که قابلیت جب  قوقی مو صر ح ستناد عن ا

یاناستناد دانست  عنصر حقوقی حیهانن، غیرقابآن، غیرقابآگردد، بهتری  راه تدارک و جبراگردد، بهتری  راه تدارک و جبرامیمی ست. بهار اسهت. استناد دانست  عنصر حقوقی ح بار ا

که قابآچنانچه قاعده الضرر به معنای نفی حکم ضرری با.د، در مهواردی کهه قابآ مواردی  ست  اسهتناد دانسهت  چنانچه قاعده الضرر به معنای نفی حکم ضرری با.د، در  ستناد دان ا

یاناستناد حکمی حیهانگردد، قابلیتگردد، قابلیتبرخی عناصر حقوقی موجب ضرر ثالز میبرخی عناصر حقوقی موجب ضرر ثالز می شکیآ بهار را تشهکیآ استناد حکمی ح بار را ت

کم قابلیتد د که بر اساس قاعده الضرر، حکهم قابلیتمیمی باسهتناد بهد د که بر اساس قاعده الضرر، ح ستناد  .ته عنوان حکمهی ضهرری، بردا.هته هها ضرری، بردا می  عنوان حک

 استناد دانست.استناد دانست..ده و عناصر یاد.ده را باید غیرقابآ.ده و عناصر یاد.ده را باید غیرقابآ

میاستنادناپذیری اح جهات دیگر نیز بهه قاعهده الضهرر نزدیهن مهی ین  ضرر نزد عده ال به قا ضیح اگهردد. توضهیح ااستنادناپذیری اح جهات دیگر نیز  که ینکهه گردد. تو ین

مدی، ضرر، در فرض تعهارض دو ضهرر )رک. محمهدی، موجب قاعده الموجب قاعده البهبه ضرر )رک. مح عارض دو  نه ( نهه 153153-13851385:130130ضرر، در فرض ت  )

فر، فهر، ننت به دو ت به دو ایز نیست، بلکه در تعارض ضرری  نسبایز نیست، بلکه در تعارض ضرری  نسبتنها دف  ضرر اح خود با اضرار به غیر جتنها دف  ضرر اح خود با اضرار به غیر ج

  اإلمکان حفظ .ود )الجم اإلمکان حفظ .ود )الجم ای میان حقوق ایشان جم  نمود که حقوق  ر دو حدای میان حقوق ایشان جم  نمود که حقوق  ر دو حدگونهگونهباید بهباید به

کارکرد مهما امک  اولی(. استنادناپذیری نیز با اثر نسبی خود، دارای  مهی  کهارکرد  می   ق  قه  ست. درواسهت. دروااامهما امک  اولی(. استنادناپذیری نیز با اثر نسبی خود، دارای  

صر عنصهر   اا مستقیم اح سلب اثر احاا مستقیم اح سلب اثر احدر تعارض ضرر ا.ااا ثالز اح اثر عنصر حقوقی و ا.ادر تعارض ضرر ا.ااا ثالز اح اثر عنصر حقوقی و ا.ا عن

ستقحقوقی، استنادناپذیری با حفظ اثر )مسهتقیم( عنصهر حقهوقی نسهبت بهه ا.هااا مسهتق .ااا م به ا سبت  قوقی ن صر ح ستقیم( عن یم و یم و حقوقی، استنادناپذیری با حفظ اثر )م

جب نحو .ایسته موجهب نف ، بهنف ، بهسلب اثر )غیرمستقیم( آن در برابر ا.ااا ثالز نیسلب اثر )غیرمستقیم( آن در برابر ا.ااا ثالز نی یان مه  میهان ججنحو .ایسته مو م  م

لز(دو مصلحت به  ا ر متعارض )حفظ مناف  ا.هااا مسهتقیم و حمایهت اح ا.هااا ثالهز( .ااا ثا یت اح ا ستقیم و حما .ااا م   دو مصلحت به  ا ر متعارض )حفظ مناف  ا

قوقعنصهر حقهوق  ننگردد. تحلیآ فوق مستلزم آن است که یگردد. تحلیآ فوق مستلزم آن است که یمیمی صر ح خنسهبت بهه برخه  ییعن به بر سبت  جود و موجهود و   یین مو

  ییففهننت. بلکه ت. بلکه . البته ای  تحلیآ به معنی وجود نسبی نیس. البته ای  تحلیآ به معنی وجود نسبی نیسبا.دبا.د  رموجودرموجودییغغ  گرگرییدد  یینسبت به برخنسبت به برخ

قوقی عنصر حقهوقی وجود وجود   . در واق . در واق ستستاالزوم احترام ثالز به قرارداد لزوم احترام ثالز به قرارداد  .ه مهورد خد.هه عنصر ح ستنیسهتمورد خد کهبلکهه  نی   بل

 ..با.دبا.دمیمید ند نن موجون موجویی آیی آثالز ملزم به .ناساثالز ملزم به .ناسا

 .  قواعد غرور و اقدام2-3

جوع تواند بهرای جبهران خسهارت بهه غهارّ رجهوع دیده مغرور میدیده مغرور میموجب قاعده غرور، حیانموجب قاعده غرور، حیانبهبه غارّ ر به  سارت  بران خ برای ج تواند 

مال نیت  مانند مغروری است که به واسه ه  ها ر اعمهال کند. در استنادناپذیری، ثالز با حس کند. در استنادناپذیری، ثالز با حس  س ه  ا ر اع نیت  مانند مغروری است که به وا

ی غارّ، فریفته و متحمآ حیهان گردیهده و اح ایه  یده و اح ا یان گرد میرو مهیغارّ، فریفته و متحمآ ح غارّ م توانهد اح غهارّ م رو  ند اح  ید. البهه خسهارت نمایهد. توا سارت نما به خ ال
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به لم و جهآ( غارّ اما نیاحمند جهآ مغرور بهه نیاح اح عمد یا تقصیر )عنیاح اح عمد یا تقصیر )عع وه برقراری غرور بیع وه برقراری غرور بیبهبه لم و جهآ( غارّ اما نیاحمند جهآ مغرور 

نوردی، واقهه  اسههت )موسههوی بجنههوردی،  سوی بج ست )مو ق  ا سینی؛ حسههینی13891389:234234وا غی، مراغههی، ؛ ح ماد، ؛ محقههق دامههاد، 14181418:441441مرا قق دا ؛ مح

مدی، ؛ محمههدی، 13811381:180180-133133 صوالً (. در اسههتنادناپذیری نیههز اگرچههه متعهههد اصههوالً 3939-13851385:8282؛ مح هد ا چه متع یز اگر ستنادناپذیری ن (. در ا

غرور نیت ثالز است بها غهرور گردد، با ای  حال اح ای  جهت که نیاحمند حس گردد، با ای  حال اح ای  جهت که نیاحمند حس تقصیر میتقصیر میمرتکب مرتکب  با  نیت ثالز است 

 یابد.یابد. ما نگی می ما نگی می

یانممک  است ایراد گردد که قاعده غهرور بهرای حمایهت اح حیهان یت اح ح برای حما غرور  کاردیهده، دارای کهارممک  است ایراد گردد که قاعده  یده، دارای  ویوه ویوه د

با .ود و بها که استنادناپذیری پیش اح تحقق ضرر وارد عمآ میکه استنادناپذیری پیش اح تحقق ضرر وارد عمآ میجبران خسارت است، درحالیجبران خسارت است، درحالی .ود و 

س ا حسه بار، مان  اح ورود ضرر به ثالز ببار، مان  اح ورود ضرر به ثالز بدانست  عنصر حیاندانست  عنصر حیاناستناد استناد غیرقابآغیرقابآ مینیت مهیا ح گردد. در گهردد. در نیت 

به ه بهه دیددیدتوان گفت که  دف اح تأسیس جبران خسارت، باحگرداندن وضعیت حیانتوان گفت که  دف اح تأسیس جبران خسارت، باحگرداندن وضعیت حیانپاسخ میپاسخ می ه 

میحالت قبآ اح ورود خسارت است و رسیدن بهه ایه   هدف مهی ی   دف  به ا ند روشتوانهد روشحالت قبآ اح ورود خسارت است و رسیدن  ناگون  های گونهاگون توا  ای گو

بیدا.ههته با.ههد و بههی .د و  .ته با ک.ههن بهتههری  روش، آن اسههت کههدا ست  تری  روش، آن ا .د. ه بههه  ههدف یاد.ههده نزدیکتههر با.ههد. .ن به تر با .ده نزدیک به  دف یاد ه 

موبار در برابهر ثالهز، در برخهی مهونناستناد دانست  عنصر حیااستناد دانست  عنصر حیااستنادناپذیری با غیرقابآاستنادناپذیری با غیرقابآ خی  لز، در بر بر ثا میارد مهیبار در برا -ارد 

 ی گردد.ی گردد.تواند بهتری  .یوه جبران خسارت در راستای تأمی   دف نهایی قاعده غرور تلقتواند بهتری  .یوه جبران خسارت در راستای تأمی   دف نهایی قاعده غرور تلق

ستقیدر فرضی که وضعیت  ا ری ایجاد.ده در اثر عمد یا تقصیر ا.هااا مسهتقی .ااا م ست،م اسهت،در فرضی که وضعیت  ا ری ایجاد.ده در اثر عمد یا تقصیر ا   م ا

میمانند عدم رعایت تشریفاتی چون انتشار یا رعایت .کآ، قاعهده اقهدام نیهز مهی یز  قدام ن عده ا ند داراانهد داراتوتومانند عدم رعایت تشریفاتی چون انتشار یا رعایت .کآ، قا ی ی ا

بهمبنای مشترکی با قاعده استنادناپذیری با.د. توضهیح اینکهه بهه که  ضیح این قدام چنانموجب قاعهده اقهدام چنانمبنای مشترکی با قاعده استنادناپذیری با.د. تو عده ا چه چهه موجب قا

ب.اصی نسبت به مال خود، اقدامی حیانبهار کنهد، خهود مسهئول بهوده و کسهی در برابه سی در برا بوده و ک سئول  خود م ند،  بار ک ر وی ر وی .اصی نسبت به مال خود، اقدامی حیان

ندارمسههئولیت نههدار سئولیت  نوردی، د )موسههوی بجنههوردی، م سوی بج می(. در اسههتنادناپذیری نیههز مههی13351335:2424د )مو یز  ستنادناپذیری ن فتتههوان گفههت(. در ا   توان گ

خودا.ااا مستقیم با تقصیر در رعایت تشریفات یها سهایر تکهالیع قهانونی، علیهه خهود یه  قانونی، عل کالیع  سایر ت یا  قدام اقهدام   ا.ااا مستقیم با تقصیر در رعایت تشریفات  ا

 کرده و آثار و تبعات آن را نیز باید بپذیرند.کرده و آثار و تبعات آن را نیز باید بپذیرند.

مدی، موارد اقدام یعنهی اقهدام بهه ضهمان خهود یها اقهدام بهه عهدم ضهمان دیگهری )محمهدی،  گری )مح ضمان دی عدم  به  قدام  یا ا خود  ضمان  به  قدام  نی ا موارد اقدام یع

به تواند درخصوا استنادناپذیری صادق با.د. توضیح اینکه اقهدام بهه (  ر دو می(  ر دو می13851385:205205 قدام  تواند درخصوا استنادناپذیری صادق با.د. توضیح اینکه ا

عدم ضمان خود یعنی متعهد استنادناپذیری گردیدن و اقدام به عهدم ضهمان دیگهری یعنهی عهدم  نی  گری یع ضمان دی عدم  ضمان خود یعنی متعهد استنادناپذیری گردیدن و اقدام به 

گاه تکلیع ا.ااا ثالز به .ناسایی عنصر حقوقی. .ایان توجه است که چنانچهه ثالهز آگهاه  لز آ چه ثا تکلیع ا.ااا ثالز به .ناسایی عنصر حقوقی. .ایان توجه است که چنان

بوده و ند، اقدام علیه خویش نموده، مشمول قاعهده اقهدام بهوده و اح واق  بوده و با ای  حال عمآ کاح واق  بوده و با ای  حال عمآ ک قدام  عده ا ند، اقدام علیه خویش نموده، مشمول قا
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ست میاستناد مبنای خهود را اح دسهت میدر نتیجه عدم قابلیتدر نتیجه عدم قابلیت خود را اح د قوقی قابلیتد هد و عنصهر حقهوقی قابلیتاستناد مبنای  صر ح ستناد اسهتناد د د و عن ا

 یابد.یابد.علیه ثالز میعلیه ثالز می

 .  ظهور اعمال )ظاهر حال(3-3

صآ خه ف مقتضهای اصهآ   بربر  در فقه امامیه،  ا ر آن چیزی است که باعز ایجاد   در فقه امامیه،  ا ر آن چیزی است که باعز ایجاد    ضای ا -ییممهخ ف مقت

ری، ری، (.    اگرچه در علم اصول به خودی خود حجیت ندارد )انصا(.    اگرچه در علم اصول به خودی خود حجیت ندارد )انصا14131413:333333)قمی، )قمی، گردد گردد 

ک( حیرا توان نمایاندن واق  را ندارد، اما اح آنجا که13301330:1313؛ مظفر، ؛ مظفر، 14191419:3535 قویه احتمهال قهوی( حیرا توان نمایاندن واق  را ندارد، اما اح آنجا  مال    ه احت

منا ر به واق  است، قابلیت آن را دارد کهه اح سهوی .هارع حجهت .هناخته .هود )محمه .ود )مح .ناخته  جت  .ارع ح سوی  که اح  دی، دی، نا ر به واق  است، قابلیت آن را دارد 

جت وارد حجیت   ،  ه  نا.هی اح  ها ر را نیهز بایهد حجهت مم(. اح ای  رو در (. اح ای  رو در 13851385:283283-282282 ید ح یز با .ی اح  ا ر را ن وارد حجیت   ،    نا

ست و دانست. با اینحال باید توجه دا.ت اح آنجایی که مبنای ای   ا ر،    اسهت و   ف     ف  ه  خخهدانست. با اینحال باید توجه دا.ت اح آنجایی که مبنای ای   ا ر،    ا

 دد.دد.قابآ اثبات است، حجیت  وا ر یاد.ده نیز تا جایی است که خ ف آن اثبات نگرقابآ اثبات است، حجیت  وا ر یاد.ده نیز تا جایی است که خ ف آن اثبات نگر

مال،  ههور اعمهالاح میان انواع  هور در فقه امامیه که عبارتند اح  هور الفاظاح میان انواع  هور در فقه امامیه که عبارتند اح  هور الفاظ هور اع هورو  ههور  ،   .یا ا.هیا   و   ا

می(، قسم دوم به استنادناپذیری نزدین مهی13331333:333333لنگرودی، لنگرودی، )جعفری)جعفری ی .هود. در ایه (، قسم دوم به استنادناپذیری نزدین  نوع نهوع   .ود. در ا

فر، کنهد )مظفهر،  هور،  ا ر اعمال افراد است که افاده    می هور،  ا ر اعمال افراد است که افاده    می ند )مظ فری؛ جعفهری13301330:1414ک گرلنگهر؛ جع ودی، ودی، لن

سی)حسهی  که حجت استکه حجت است  ی یا متکی به دلیآ .رعی و قانونی بودهی یا متکی به دلیآ .رعی و قانونی بوده ا ر ا ر  (. چنی (. چنی 13811381:259259 -نینی)ح

اح قرائ  و عرف و عادت و اح قرائ  و عرف و عادت و که که آنآن  ااییو و   ((300300-14131413:301301؛ جبعی عاملی، ؛ جبعی عاملی، 14181418:593593اغی، اغی، مرمر

هور عآید و دلیآ ق عی بر حجیهت آن نیسهت و بهه  ههور عییو... به دست مو... به دست م  .یوع و غلبه.یوع و غلبه به   ست و  یت آن نی یا رفهی یها آید و دلیآ ق عی بر حج فی  ر

 (.(.384384:تاتاگی نی قمی، بیگی نی قمی، بی))  گرددگردد ا رالحال تعبیرمی ا رالحال تعبیرمی

سبزواراگرچه درخصوا حجیت  ا ر حال دلیآ ق عی وجود ندارد )سهبزوار ( ( 14131413:135135ی، ی، اگرچه درخصوا حجیت  ا ر حال دلیآ ق عی وجود ندارد )

سویی اند، امها اح سهویی ( حجیت ای  نوع  هور را رد نموده( حجیت ای  نوع  هور را رد نموده14181418:233233و حتی برخی فقها )خویی، و حتی برخی فقها )خویی،  ما اح  اند، ا

یت در مواردی که    اح سوی .ارع حجیت یافته،  ا ر موجد چنی   نهی نیهز دارای حجیهت  یز دارای حج نی ن در مواردی که    اح سوی .ارع حجیت یافته،  ا ر موجد چنی   

که توان به سیره عق  نیز استناد نمود چنانکهه است. اح سوی دیگر در حجیت ای  نوع  هور میاست. اح سوی دیگر در حجیت ای  نوع  هور می توان به سیره عق  نیز استناد نمود چنان

نزد (  ا ر حال را  مچون  ا ر الفهاظ امهاره قابهآ اتکها در نهزد 13931393:452452ها )عراقی، ها )عراقی، برخی فقبرخی فق کا در  بآ ات ماره قا فاظ ا (  ا ر حال را  مچون  ا ر ال

کارم، ع وه برخهی دیگهر اح فقهها )مکهارم، اند. بهاند. بهعق  دانستهعق  دانسته ها )م گر اح فق خی دی کم ( نیهز  ها ر حهال را در حکهم 13931393ع وه بر حال را در ح یز  ا ر  ( ن

مروح اند با ای  توضیح که مصادیق مصر  متعددی در فقه اح ابتهدا تها بهه امهروح اجماع بیان نمودهاجماع بیان نموده به ا تا  تدا  اند با ای  توضیح که مصادیق مصر  متعددی در فقه اح اب

فری، ؛ قنهواتی و جعفهری، 9090-13901390:103103؛ فهیمی و حند وکیلی، ؛ فهیمی و حند وکیلی، 13931393رم، رم، وجود دارد )رک. مکاوجود دارد )رک. مکا نواتی و جع ؛ ق
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که ای معتبهر در نظهر فقهاسهت  رچنهد کهه د د  ا ر حال امارهد د  ا ر حال اماره( که نشان می( که نشان می13911391:155155-154154 ند  ست  رچ ظر فقها بر در ن ای معت

ادعایی بر اجماع آن نشده اما با توجه به نقآ متعدد و مسلم گرفت  حجیت آن اح سوی فقها، ادعایی بر اجماع آن نشده اما با توجه به نقآ متعدد و مسلم گرفت  حجیت آن اح سوی فقها، 

 توان آن را در حکم اجماع دانست.توان آن را در حکم اجماع دانست.میمی

ر ر ر دو،  ا ر دو،  ها گردد که در  گردد که در  دناپذیری اح ای  جهت به  هور در فقه امامیه نزدین میدناپذیری اح ای  جهت به  هور در فقه امامیه نزدین میاستنااستنا

بوتیاللهت ثبهوتیددرغم ای  نزدیکی، ای  دو مفهوم در رغم ای  نزدیکی، ای  دو مفهوم در یابد. بهیابد. بهدر دید .ا  ناآگاه، اعتبار میدر دید .ا  ناآگاه، اعتبار می لت ث   ،،ال

مالتوان  هور اعمهالرو نمیرو نمییابند، اح ای یابند، اح ای با یکدیگر تفاوت میبا یکدیگر تفاوت میاثبات خ ف اثبات خ ف   امکانامکانو و   ییاثباتاثبات در در   توان  هور اع

 ر در  ر در رقراری  ارقراری  اببمبنای کاملی برای استنادناپذیری دانست. توضیح اینکه مبنای مبنای کاملی برای استنادناپذیری دانست. توضیح اینکه مبنای فقه امامیه را فقه امامیه را 

با واستنادناپذیری با  هور در فقه امامیه متفهاوت اسهت. در اسهتنادناپذیری، بها و ستنادناپذیری،  ست. در ا فاوت ا شا جهود مشها استنادناپذیری با  هور در فقه امامیه مت   جود م

مینیت اح  ها ر حمایهت مهیجهت حمایت اح ثالز با حس جهت حمایت اح ثالز با حس گذار بهگذار بهبودن و اثبات واق ، قانونبودن و اثبات واق ، قانون یت  -نیت اح  ا ر حما

مد د، چنهی  حمهاستناد خود را در برابر ثالز اح دست میاستناد خود را در برابر ثالز اح دست میلیتلیتنحوی که واق ، قابنحوی که واق ، قابنماید بهنماید به نی  ح ایتی ایتی د د، چ

ضرر اح وی، قابلیتگاه جز با رضایت ثالز یا رفه  ضهرر اح وی، قابلیتاقتضای آن را دارد که واق   یچاقتضای آن را دارد که واق   یچ ف   ستناد اسهتناد گاه جز با رضایت ثالز یا ر ا

ی  لبتهه ایه  ااندارد. ندارد.   نیابد. اح ای  رو امکان اثبات خ ف  ا ر )اثبات واق ( در برابر ثالز وجودنیابد. اح ای  رو امکان اثبات خ ف  ا ر )اثبات واق ( در برابر ثالز وجود ته ا لب

سبت سهبت ننکه واق  که واق  ق  را اح بی  برده و رنم حقیقت به خود گیرد بلق  را اح بی  برده و رنم حقیقت به خود گیرد بلبدان معنا نیست که  ا ر، وابدان معنا نیست که  ا ر، وا

ید. اح ایهافتافتبه ا.ااا مستقیم به قوت خود باقی است و تنها در چشم ثالز اح اعتبار میبه ا.ااا مستقیم به قوت خود باقی است و تنها در چشم ثالز اح اعتبار می   رو   رو د. اح ا

بوتیابد و ین وضعیت ثبهوتاستنادناپذیری اح حمان اثبات واق  کارکرد خود را میاستنادناپذیری اح حمان اثبات واق  کارکرد خود را می شکیی را تشهکییابد و ین وضعیت ث آ آ ی را ت

 د د.د د.میمی

.فیت احامامیه به دلیآ کا.هفیت احارکرد  ا ر در فقهارکرد  ا ر در فقهای  در حالی است که نوعاً کای  در حالی است که نوعاً ک ق  و  واقه  و    امامیه به دلیآ کا نی نهی وا

تاریهزد. حیهرا  ه  تهابودن، تا پیش اح اثبات واق  است و با اثبات واق  فرو میبودن، تا پیش اح اثبات واق  است و با اثبات واق  فرو می یرا     یزد. ح مت ب مقاومهت ر ر ر ددب مقاو

ستثنقاعهده مسهتثن  ی یه اح ااح ا  برابر دلیآ ق عی را ندارد. اگرچه  ا رالحال نیز اصوالًبرابر دلیآ ق عی را ندارد. اگرچه  ا رالحال نیز اصوالً عده م بودهنبهوده  ییقا به و جنبهه   ن و جن

ته گرفتهه   ن در نظرن در نظرآآرد مانند خیار حیوان جنبه ثبوتی برای رد مانند خیار حیوان جنبه ثبوتی برای با ای  حال در برخی موابا ای  حال در برخی موا  دارددارد  ییاثباتاثبات گرف

میل نمهی(. اح ای  رو اصوالً  ا رالحا(. اح ای  رو اصوالً  ا رالحا13931393.ده و خ ف آن قابآ اثبات نیست )مکارم، .ده و خ ف آن قابآ اثبات نیست )مکارم،  ند توانهد ل ن توا

که اکه استنادناپذیری را  ا رالحالی دانست کهه امبنای استنادناپذیری قرار گیرد مگر آنمبنای استنادناپذیری قرار گیرد مگر آن ستثنائاً سهتثنائاً که استنادناپذیری را  ا رالحالی دانست 

 پذیر نیست.پذیر نیست.اثبات خ ف آن امکاناثبات خ ف آن امکان
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 اصل صحت  .4-3

بهتهوان بهه اصهآ صهحت بههدرخصوا استنادناپذیری ب  ن میدرخصوا استنادناپذیری ب  ن می صحت  صآ  به ا مود. عنوان مبنها ا.هاره نمهود. توان  .اره ن نا ا عنوان مب

بری اعتبار است اما به دلیآ  ها ر معتبهری توضیح اینکه در مواردی که عنصر حقوقی در واق  بیتوضیح اینکه در مواردی که عنصر حقوقی در واق  بی اعتبار است اما به دلیآ  ا ر معت

صآ که دا.ته و ثالز بدان اعتماد مشروع دارد، اسهتنادناپذیری ب ه ن در واقه   مسهو بها اصهآ  با ا سو  ق   م ستنادناپذیری ب  ن در وا که دا.ته و ثالز بدان اعتماد مشروع دارد، ا

بر است حیهرا  مچهون اصهآ یاد.هده عنصهر حقهوقی را محمهول بهر   1وضعیوضعی  صحت در مفهومصحت در مفهوم مول  قوقی را مح صر ح .ده عن صآ یاد چون ا یرا  م است ح

سو ع وه استنادناپذیری با اصآ صحت عمآ غیر در معنای وضعی نیز  مسهو داند. بهداند. بهصحت میصحت می ع وه استنادناپذیری با اصآ صحت عمآ غیر در معنای وضعی نیز  م

مود و موجب اصآ یاد .ده، اعمال حقوقی دیگران را باید بهر درسهتی حمهآ نمهود و است. حیرا بهاست. حیرا به مآ ن ستی ح بر در موجب اصآ یاد .ده، اعمال حقوقی دیگران را باید 

یز (، در استنادناپذیری ب  ن نیهز 13313311:9595آثار عمآ صحیح را بر آن مترتب ساخت )گرجی، آثار عمآ صحیح را بر آن مترتب ساخت )گرجی،  (، در استنادناپذیری ب  ن ن

 گردد.گردد.اعمال حقوقی ا.ااا، در نگاه ا.ااا ثالز حمآ بر صحت میاعمال حقوقی ا.ااا، در نگاه ا.ااا ثالز حمآ بر صحت می

به که اصهآ در معنهای امهاره بهه درخصوا اینکه آیا اصآ صحت، اصآ عملی است یا آندرخصوا اینکه آیا اصآ صحت، اصآ عملی است یا آن ماره  نای ا صآ در مع که ا

میکههار مههی مدی، رود، بایههد گفههت کههه در میههان فقههها اخههت ف نظههر وجههود دارد )رک. محمههدی، کار  جود دارد )رک. مح ظر و خت ف ن ها ا یان فق که در م فت  ید گ رود، با

صآ حت در ای  پوو ش آن است که چنانچه اصهآ صصما یت اصآ ما یت اصآ (. اثر عملی (. اثر عملی 13851385:225225-224224 حت در ای  پوو ش آن است که چنانچه ا

بات صحت را اماره بدانیم اح آنجا که اماره کا.ع اح واق  و  ه  آور اسهت، اثبهات  ست، اث  ف آن  ف آن خخهصحت را اماره بدانیم اح آنجا که اماره کا.ع اح واق  و    آور ا

خ ف خه ف   با اثباتبا اثبات  توان ای  ایراد را وارد نمود کهتوان ای  ایراد را وارد نمود کهممک  است. اح ای  رو مانند  هور اعمال میممک  است. اح ای  رو مانند  هور اعمال می

کاکه در اسهتنادناپذیری امکهاگردد درحالیگردد درحالیمرتف  میمرتف  می ستنادناپذیری ام جود ثبهات خه ف در برابهر ثالهز وجهود اان ن که در ا لز و بر ثا خ ف در برا بات  ث

  ههییهململععاصول اصول که که ندارد. در مقابآ چنانچه اصآ صحت را اح اصول عملیه بدانیم، با توجه به اینندارد. در مقابآ چنانچه اصآ صحت را اح اصول عملیه بدانیم، با توجه به این

ستکا.ع اح واق  نیستند یا حجت .ناخت  آن اح سوی .ارع به دلیآ کا.هیع آن نیسهت .یع آن نی که بلکهه   کا.ع اح واق  نیستند یا حجت .ناخت  آن اح سوی .ارع به دلیآ کا بل

مدی، برای رف  حیرت و سرگردانی در مقهام عمهآ اسهت )محمهدی،  ست )مح مآ ا قام ع کا(، امکها13851385:223223برای رف  حیرت و سرگردانی در م بات ن اثبهات (، ام ن اث

بیخ ف در برابر عمآ کننده به آن منتفی اسهت و وی اح ایهراد ب ه ن و بهی یراد ب  ن و  ست و وی اح ا باراعتبهارخ ف در برابر عمآ کننده به آن منتفی ا صون ی مصهون اعت ی م

 است چه در ای  صورت نقض غرض خوا د .د.است چه در ای  صورت نقض غرض خوا د .د.

                                 
. اصآ صحت دارای معانی گوناگونی است که در ای  بی  دو معنای اصآ صحت به مفهوم جواح تکلیفی و اصآ 1

 (.203-1381:211. محقق داماد، صحت به مفهوم وضعی .هرت دارد )رک
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یان دارد، ع وه اصآ صحت اح ای  جهت که جنبه اثباتی دا.ته و در موارد .هن جریهان دارد، بهبه .ن جر ع وه اصآ صحت اح ای  جهت که جنبه اثباتی دا.ته و در موارد 

متفاوت مه  گردد، نیزگردد، نیزمیمی  با استنادناپذیری که وضعیتی ثبوتی است و با جم  .رایط برقراربا استنادناپذیری که وضعیتی ثبوتی است و با جم  .رایط برقرار -ییتفاوت 

 یابد.یابد.

 .  قاعده منع اختالل نظام5-3

خت لتتب  در مناب  فقهی نشانگر آن است که اموری که موجهب نابسهامانی و اخهت ل سامانی و ا جب ناب ندگی حنهدگی   تتب  در مناب  فقهی نشانگر آن است که اموری که مو ح

هی فی و نههی  ا،  مواره مورد ن ا،  مواره مورد نگردد، چه در مرحله وض  احکام و چه اجرای آنگردد، چه در مرحله وض  احکام و چه اجرای آناجتماعی میاجتماعی می فی و ن

( ( 13951395:8585  ؛ خورسندیان و .راعی،؛ خورسندیان و .راعی،11391391:3030حاده، حاده، فرد و باقیفرد و باقی.ارع قرار گرفته است )امیدی.ارع قرار گرفته است )امیدی

ظاممن  اخت ل نظهام»»ای که قاعده ای که قاعده گونهگونهبهبه میاح ایه  مصهادیق اصه یاد مهی« « من  اخت ل ن ص یاد  صادیق ا ی  م عی، )رک. ورعهی،   گرددگهردداح ا )رک. ور

13931393:3535-3232.).) 

-13911391:8989حاده، حاده، فرد و باقیفرد و باقیقلی )امیدیقلی )امیدیعععنوان دلیلی عنوان دلیلی قاعده من  اخت ل نظام اجتماعی بهقاعده من  اخت ل نظام اجتماعی به

عدم (، مؤیدی بر نهاد استنادناپذیری است حیرا عهدم 8585 برایپهذیرش اسهتنادناپذیری بهرای(، مؤیدی بر نهاد استنادناپذیری است حیرا  ستنادناپذیری  .ااا ا.هااا   پذیرش ا ا

خت ل اعتباری اعتماد مشروع ا.ااا یاد.ده و نهاامنی روابهط حقهوقی و اخهت ل ثالز موجب بیثالز موجب بی قوقی و ا بط ح ناامنی روا اعتباری اعتماد مشروع ا.ااا یاد.ده و 

هانعیهت پنههانگردد. توضیح اینکه چنانچه ا.ااا ثالز، بدون اط ع اح واقگردد. توضیح اینکه چنانچه ا.ااا ثالز، بدون اط ع اح واقنظام اجتماعی مینظام اجتماعی می یت پن   ع

مکه اصوالً نا.هی اح تقصهیر ا.هااا مسهتقیم در رعایهت حقهوق آنهان اسهت، بها اعتمه با اعت ست،  نان ا قوق آ یت ح ستقیم در رعا .ااا م صیر ا .ی اح تق ر ر ببهاد اد که اصوالً نا

ثالز، ثالز،   استناد دانست  واقعیت پنهان در برابر ا.ااااستناد دانست  واقعیت پنهان در برابر ا.اااوضعیت  ا ری امور، اقدام نمایند، قابآوضعیت  ا ری امور، اقدام نمایند، قابآ

گردد. گهردد. ییممهموجب سلب اعتماد و امنیت در روابط حقوقی و در نتیجه اخت ل نظام اجتماعی موجب سلب اعتماد و امنیت در روابط حقوقی و در نتیجه اخت ل نظام اجتماعی 

عاداخت ل فعلی نظام ام ک کشور در اثر عدم برقراری استنادناپذیری اسهناد عهاد سناد  قالی انتقهالاخت ل فعلی نظام ام ک کشور در اثر عدم برقراری استنادناپذیری ا در در   ی انت

مودر اسناد رسمی، نمونه چنی  اخت لی است. عقآ چنی  اخت لی را نفهی نمهودبراببراب فی ن جه تیجهه ه و در نه و در نر اسناد رسمی، نمونه چنی  اخت لی است. عقآ چنی  اخت لی را ن تی

ستنادناد د. بدیهی اسهت چنانچهه عهدم پهذیرش اسهتنادنابه پذیرش استنادناپذیری حکم میبه پذیرش استنادناپذیری حکم می پذیرش ا عدم  چه  ست چنان پذیری پذیری د د. بدیهی ا

ظام موجب اخت ل در نظام مورد نظر فقهیان تلقی نگهردد، قاعهده منه  اخهت ل نظهام  خت ل ن ن  ا عده م گردد، قا ندتوانهدمیمهیننموجب اخت ل در نظام مورد نظر فقهیان تلقی ن   توا

 ذیری قرار گیرد.ذیری قرار گیرد.مبنایی برای استنادناپمبنایی برای استنادناپ

 . حكم حكومتی6-3

گفته، گفته، در بررسی ادله فقهی، .ایسته است ا.اره گردد که ع وه بر مبانی و مویدات پیشدر بررسی ادله فقهی، .ایسته است ا.اره گردد که ع وه بر مبانی و مویدات پیش

یز نیهز   ههییهفقفق  تتییهنهاد والنهاد وال  اراتاراتییاستفاده اح اختاستفاده اح اختتواند در اثر حکم حکومتی و با تواند در اثر حکم حکومتی و با استنادناپذیری میاستنادناپذیری می ن

حائر)رک. حهائرمشروعیت یابد مشروعیت یابد  صاف؛ صهاف13391339:9393  ،،یی)رک.  که . توضهیح اینکهه ((13311331:209209  ،،ییگانگهانییگلپاگلپا  یی؛  ضیح این . تو
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کومتی ی در حکومت اس می استفاده اح نهاد حکم حکهومتی حآ معض ت اجتماعحآ معض ت اجتماع   ای اییکی اح راهیکی اح راه ی در حکومت اس می استفاده اح نهاد حکم ح

لن، لن،   ییو بهروحو بهروح  یی)بدرآباد)بدرآباددر فقه .یعه برای پاساگویی به نیاح ای جدید و ضروری است در فقه .یعه برای پاساگویی به نیاح ای جدید و ضروری است 

.أنیت حکم حکهومتی را بهر مبنهای تفکیهن .هأنیت   ((14101410:5050)الرسائآ، )الرسائآ، . امام خمینی . امام خمینی ((13931393:4343 ین  نای تفک بر مب کومتی را  حکم ح

که نماید. بهدی  ترتیهب کهه میمی    ییییتبتبمدیر جامعه مدیر جامعه   عنوانعنوانو بهو بهخداوند خداوند   امامییرساننده پرساننده پن ن عنواعنواپیامبر بهپیامبر به یب  بدی  ترت نماید. 

خود خداوند است و خهود   ییاب غ اوامر و نوا اب غ اوامر و نوا   پیامبرپیامبر  ییدرخصوا .أن اول، اوامر و نوا درخصوا .أن اول، اوامر و نوا   اگرچهاگرچه خداوند است و 

ند. کننهد. ییمم  ییو نهو نه  مرمررأساً و مستق ً ارأساً و مستق ً ا  پیامبرپیامبردرخصوا .أن دوم، درخصوا .أن دوم،   امااما  ستستیینن  ییامر و نهامر و نه  امامدر مقدر مق کن

حوم ممعهروف مرحهوم م  ییفتوافتوا. . دارددارد  ییعنوان حکم حکومتعنوان حکم حکومت  ییو نوا و نوا   دسته اح اوامردسته اح اوامر    ییاا عروف مر س  حسه    رحارحاییهم ح

س می دارد ی در تحریم تنباکو نشان اح کارکرد حکهم حکهومتی در جامعهه اسه می دارد راحراحیی.. عه ا کومتی در جام کم ح )رک. )رک. ی در تحریم تنباکو نشان اح کارکرد ح

می. بدی  ترتیهب مهی((13831383:3333  ،،ییسر.ت و حاتمسر.ت و حاتم  ییبهشتبهشت یب  حراح تهوان گفهت کهه در صهورت احهراح . بدی  ترت صورت ا که در  فت  توان گ

یز اح سهوی فقیهه حهاکم نیهز   استنادناپذیری، صدور حکم حکومتیاستنادناپذیری، صدور حکم حکومتی  رشرشییپذپذمصلحت جامعه در مصلحت جامعه در  حاکم ن یه  سوی فق اح 

پذیرش تواند مشروعیت باش ای  نهاد در جامعه اسه می با.هد.  رچنهد احهراح اینکهه پهذیرش میمی که  حراح این ند ا .د.  رچ س می با تواند مشروعیت باش ای  نهاد در جامعه ا

مینظر مهیطور کلی به مصلحت جامعه است، د.وار بهطور کلی به مصلحت جامعه است، د.وار بهاستنادناپذیری بهاستنادناپذیری به حال در رسهد، بها ایه  حهال در نظر  ی   با ا سد،  ر

ظام اجرا، موجهب اخهت ل نظهام موضوعاتی چون ثبت اسناد ام ک که عدم تعیی  دقیق ضمانتموضوعاتی چون ثبت اسناد ام ک که عدم تعیی  دقیق ضمانت خت ل ن جب ا اجرا، مو

گرفت  تماعی و صدور آراء متعارض در رویه قضایی گردیهده اسهت، مصهلحت درنظهر گهرفت  اجاج ظر  صلحت درن ست، م یده ا تماعی و صدور آراء متعارض در رویه قضایی گرد

میاجههرای اسههتنادناپذیری قههوی مههیضمانتضههمانت قوی  ستنادناپذیری  جرای ا شی، نمایههد ) در تاییههد ایهه  نظههر، رک. خداباشههی، ا ظر، رک. خدابا ی  ن ید ا ید ) در تای نما

 (.(.211211-13881388:238238؛ امینی، ؛ امینی، 13891389:4949-4040

غه گفته، دغدغهه توان با نگا ی کلی به مبانی حقوقی و فقهی پیشتوان با نگا ی کلی به مبانی حقوقی و فقهی پیشدر پایان میدر پایان می ظام ر دو نظهام   هگفته، دغد ر دو ن

تأمی  اح خ ل مبانی و ادله متعهدد، تهأمی    رارا عدد،  قوقیامنیهت حقهوقی»»اح خ ل مبانی و ادله مت یت ح سا.هااا در جامعهه دانسه« « امن عه دان .ااا در جام یرا ت. حیهرا ا ت. ح

قه عنوان مبنای کلهی نتیجهه گرفتهه .هد، در فقهه که در مبانی حقوقی، امنیت حقوقی بهکه در مبانی حقوقی، امنیت حقوقی به مچنان مچنان .د، در ف ته  جه گرف لی نتی عنوان مبنای ک

سایرتوان ارحش حفظ امنیت ا.ااا چه اح نظر اقتصادی و چهه اح سهایرامامیه نیز میامامیه نیز می چه اح  هات را جههات را   توان ارحش حفظ امنیت ا.ااا چه اح نظر اقتصادی و  ج

یی ر، غهرور،  ههور، صهحت و... اسهتنباط نمهود )رک. لکزایهی در پس قواعدی چون الضردر پس قواعدی چون الضر مود )رک. لکزا ستنباط ن صحت و... ا هور،  غرور،     وور، 

یان تیب ضم  طر  مبنایی کلهی بهرای اسهتنادناپذیری، میهان ( و بدی  تر( و بدی  تر11-13931393:3131حاده، حاده، حاجحاج ستنادناپذیری، م برای ا لی  تیب ضم  طر  مبنایی ک

 فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه نیز در ای  حمینه وفاق ایجاد نمود.فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه نیز در ای  حمینه وفاق ایجاد نمود.
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 گيرینتيجه

یی در عرض ب  ن یی در عرض ب ه ن اجرااجراضمانتضمانت  وو« « استناداستنادقابلیتقابلیت»»وضعیتی خ ف اصآ وضعیتی خ ف اصآ   ««استنادناپذیریاستنادناپذیری»»

  حقوقی راحقوقی را  د د. ای  وضعیت حقوقی امکان نادیده انگا.ت  عناصرد د. ای  وضعیت حقوقی امکان نادیده انگا.ت  عناصرو عدم نفون را تشکیآ میو عدم نفون را تشکیآ می

.هکه خد.ههآورد، بدون آنآورد، بدون آننف  فرا م مینف  فرا م میبرای ا.ااا ثالز نیبرای ا.ااا ثالز نی ثارای بهه آثهارکه خد به آ قوقی عنصهر حقهوقی   ای  صر ح عن

صر نسبت به ا.ااا مستقیمی  مچون طرفی  قرارداد، وارد آورد. بدی  ترتیب عنصهر  قی قی قوقهوححنسبت به ا.ااا مستقیمی  مچون طرفی  قرارداد، وارد آورد. بدی  ترتیب عن

خاستناد در برابر ا.ااا ثالز را باید عنصری دانست که در عی  حال که آثهار خهغیرقابآغیرقابآ ثار  ود ود استناد در برابر ا.ااا ثالز را باید عنصری دانست که در عی  حال که آ

ستنف  اسهتنسبت به ا.ااا مستقیم را داراست، فاقد اثر در برابر ا.ااا ثالز نینسبت به ا.ااا مستقیم را داراست، فاقد اثر در برابر ا.ااا ثالز نی سی . بررسهی نف  ا . برر

میمصههادیق متعههدد ایهه  وضههعیت حقههوقی در حقههوق تجههارت، نشههان مههی شان  جارت، ن قوق ت قوقی در ح ضعیت ح ی  و عدد ا صادیق مت قراری د ههد کههه برقههراری م که بر د د 

قانوندلیآ عدم رعایت انتشار م لوب قهانونگذار گاه بهگذار گاه بهاستنادناپذیری اح سوی قانوناستنادناپذیری اح سوی قانون گگهذار، گهدلیآ عدم رعایت انتشار م لوب  اه اه گذار، 

گنا.ی اح عدم رعایت قواعد .کلی، گاه نا.ی اح پنهان بودن در روابط حقهوقی، گه قوقی،  بهاه بههنا.ی اح عدم رعایت قواعد .کلی، گاه نا.ی اح پنهان بودن در روابط ح دلیآ دلیآ اه 

است. است.   حمایت ا.ااا ثالز در برابر ب  ن و گاه برای حمایت حداکثری اح ا.ااا اخیرحمایت ا.ااا ثالز در برابر ب  ن و گاه برای حمایت حداکثری اح ا.ااا اخیر

.در بررسی مبنای استنادناپذیری در موارد یاد.ه تأمده، در حقهوق فرانسهه نظریهه تهأمدر بررسی مبنای استنادناپذیری در موارد یاد یه  سه نظر قوق فران یامنیه»»ی  ی  ده، در ح ت ت امن

ذیرش ذیرش عنوان مبنای کلی استنادناپذیری پذیرفته .ده که در حقوق ایران نیز قابآ پعنوان مبنای کلی استنادناپذیری پذیرفته .ده که در حقوق ایران نیز قابآ پبهبه« « حقوقیحقوقی

 است.است.

سایی آن توان برای .ناسهایی آن د د که مید د که میجستجوی مبانی استنادناپذیری درفقه امامیه نشان میجستجوی مبانی استنادناپذیری درفقه امامیه نشان می توان برای .نا

هور ههور  اقدام،اقدام،  غرور،غرور،  الضرر،الضرر،  قاعدهقاعدهو رسیدن به مبنای کلی اح قواعد متعددی اح جمله و رسیدن به مبنای کلی اح قواعد متعددی اح جمله    ،،حالحهال   

ساس و من  اخت ل نظام بههره گرفهت. بهر اسهاس   صحتصحت  اصآاصآ بر ا فت.  هره گر ضررقاعهده الضهرر»»و من  اخت ل نظام ب عده ال که ، در مهواردی کهه ««قا مواردی  ، در 

لز میاستناد دانست  برخی عناصر حقوقی موجب ضهرر ثالهز میقابآقابآ ضرر ثا کم قابلیتگهردد، حکهم قابلیتاستناد دانست  برخی عناصر حقوقی موجب  ستناد اسهتناد گردد، ح ا

ید غیرقابآعنوان حکمی ضرری، بردا.ته .ده و عناصر یاد.ده را بایهد غیرقابآبهبه ستاسهتناد دانسهتعنوان حکمی ضرری، بردا.ته .ده و عناصر یاد.ده را با ستناد دان بق . طبهق ا . ط

غارّ، واسه ه  ها ر اعمهال غهارّ، توان مغروری دانست که بهتوان مغروری دانست که بهنیت را مینیت را میقاعده غرور، ثالز با حس قاعده غرور، ثالز با حس  مال  س ه  ا ر اع وا

میفریفتههه و متحمههآ حیههان گردیههده و اح ایهه  رو مههی ی  رو  یده و اح ا یان گرد مآ ح ته و متح ید و توانههد اح غههارّ م البههه خسههارت نمایههد و فریف سارت نما به خ غارّ م ال ند اح  توا

سارت در تواند بهتری  .یوه جبران خسهارت در بار در برابر ثالز، میبار در برابر ثالز، میاستناد دانست  عنصر حیاناستناد دانست  عنصر حیانغیرقابآغیرقابآ تواند بهتری  .یوه جبران خ

با توان گفهت ا.هااا مسهتقیم بها با.د.  مچنی  میبا.د.  مچنی  می« « قاعده غرورقاعده غرور»»ی تأمی   دف نهایی ی تأمی   دف نهایی راستاراستا ستقیم  .ااا م فت ا توان گ

عات کرده و آثهار و تبعهات « « اقداماقدام»»تقصیر در رعایت تشریفات یا سایر تکالیع قانونی، علیه خود تقصیر در رعایت تشریفات یا سایر تکالیع قانونی، علیه خود  ثار و تب کرده و آ



ریی 
دانپذ

ستنا نی ا مبا تطبیقی 
لعه  مطا

ح رد  
وق

ق
اریا 

نسه و  ا فر ن، 
ف 

میه قه اما
 

 

 

59 

 
لز ع وه اح آنجا که عدم پذیرش استنادناپذیری برای ا.هااا ثالهز آن را نیز باید بپذیرند. بهآن را نیز باید بپذیرند. به .ااا ثا ع وه اح آنجا که عدم پذیرش استنادناپذیری برای ا

ظام عتماد مشروع ا.ااا یاد.ده و ناامنی روابهط حقهوقی و اخهت ل نظهام اعتباری ااعتباری اموجب بیموجب بی خت ل ن قوقی و ا بط ح عتماد مشروع ا.ااا یاد.ده و ناامنی روا

ظامقاعههده عقلههی منهه  اخههت ل نظههام»»گردد، گههردد، میمههی خت ل ن ن  ا لی م عده عق ست. نیههز مؤیههدی بههر نهههاد اسههتنادناپذیری اسههت. « « قا ستنادناپذیری ا هاد ا بر ن یدی  یز مؤ ن

گاه اح در فقه امامیهه  ها ر را در دیهد .ها  ناآگهاه اح « « قاعده  هورقاعده  هور»»استنادناپذیری اگرچه مانند استنادناپذیری اگرچه مانند  .ا  ناآ ید  یه  ا ر را در د در فقه امام

با یری ب  ن  مسو بها باشد و یا در استنادناپذباشد و یا در استنادناپذواق ، اعتبار میواق ، اعتبار می صحتاصهآ صهحت»»یری ب  ن  مسو  صآ  یآ  ا ر بهه دلیهآ  ها ر « « ا به دل

داند داند معتبر عنصر حقوقی و اعتماد مشروع ثالز بدان، عنصر حقوقی را محمول بر صحت میمعتبر عنصر حقوقی و اعتماد مشروع ثالز بدان، عنصر حقوقی را محمول بر صحت می

میبا ای  حال اح جهت امکان اثبات خ ف  ا ر )اثبات واق ( با قواعد مزبور تفاوت مهی بد. یابهد. با ای  حال اح جهت امکان اثبات خ ف  ا ر )اثبات واق ( با قواعد مزبور تفاوت  یا

ستنادع وه بر ای  مبانی و مویدات، باید ا.اره نمهود کهه اسهتناد که ا مود  میناپذیری مهیع وه بر ای  مبانی و مویدات، باید ا.اره ن کم توانهد در اثهر حکهم ناپذیری  ثر ح ند در ا توا

میحکومتی مشروعیت یابد. اح خ ل ادلهه فقههی یاد.هده، مهی .ده،  هی یاد له فق قوقی را تهوان تهأمی  امنیهت حقهوقی را حکومتی مشروعیت یابد. اح خ ل اد یت ح تأمی  امن توان 

عنوان ارحش مورد توجه در فقه امامیه نیز م ر  نمود و بدی  ترتیب به مبنایی کلی در فقه عنوان ارحش مورد توجه در فقه امامیه نیز م ر  نمود و بدی  ترتیب به مبنایی کلی در فقه بهبه

 و حقوق برای استنادناپذیری دست یافت.و حقوق برای استنادناپذیری دست یافت.

 

 منابع:

یه حقوقی گفتاری در نقد و بررسی نظر»ش، 1393احسان، اسکینی، ربیعا ، ل فی،  (1

 .3، م العات تحول در علوم انسانی، ش«عمآ به  ا ر

ر وجه دحقوق تجارت برات، سفته، قبض انبار، اسناد  ش،1390، اسکینی، ربیعا (2

 .15،چسمت ،تهران ،حامآ و چن

 من  هدقاع عقلی دلیآ»، ش1391 محمدجواد، حاده،باقی ، عبداهلل فرد،امیدی (3

 .4ش، 2سال اخ قی،  ایپوو ش ،«نظام اخت ل

سسه ش، نیابت در روابط تجاری و مدنی، تهران، مو1388امیر معزی، احمد،  (4

 .1انتشارات دادگستر،چ

فرانسه و  منقول در حقوق ریمال غ  ینقش ثبت سند در ب» ش،1388، منصور ،ینیام (5

 .49ش ی، قحقو قاتیتحق، «رانیآن در حقوق ا رشیپذ تیقابل یبررس
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سئولیت نظریه قابلیت انتساب در حقوق م»ش، 1390انصاری، علی ، مبی ، حجت،  (3

یقی، ت ب  ای حقوق، پوو ش«مدنی م العه ت بیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه

 .1، ش15دوره

،م العه ت بیقی در حقوق  نیت در قرارداد احس  ی، تئورش1388 ی،عل انصاری، (3

 .1معاصر، تهران، انتشارات جنگآ،چ ای حقوقی ایران و نظام

 .1ق، فرائد االصول، قم،مجم  الفکر االس می،ج1419انصاری، مرتضی،  (8

بمناسبه الذکری  المؤتمرالعالمی کتاب المکاسب،قم، ،ق1420،----------- (9

 .3،ج2المئویه الثانیه لمی د الشیخ األنصاری،چ

الفت با حکم حرمت ما»ش، 1393، لن، غ مرضا یبهروح ، مت ،یبدرآباد (10

 .5، ش 2دوره ، فصلنامه سیاست متعالیه، «عهی. یاسیدر فقه س یحکومت

جنبش  تیو ما  ینیتفکر د»، ش1383،  یحس ،یحاتم ،سر.ت، محس   یبهشت (11

 .38ش   ،یپوو شنامه مت ،«ینیبر نظرگاه امام خم هیبا تک یضد رژ

 ش،1389 ،ا، مرتضینی.هباحی ،ربیعا، الماسی، نجادعلی  ،ار.د، نادر، اسکینی پور (12

-نیانسا فصلنامه مدرس علوم .)م العه در حقوق خارجی و ایران( «نظریه  ا ر»

 .(30)پیاپی  4ش ،14دوره ،پوو شهای حقوق ت بیقی

ش، فلسفه حقوق، ترجمه حس  رضایی خاوری، مشهد، 1384تیبت، مارک،  (13

 دانشگاه علوم اس می رضوی.

 می.مکتب االع م االس  ،قم تمهید القواعد،ق، 1413جبعی عاملی، حس ،  (14

 .4ر،جش، دانشنامه حقوقی، تهران، امیرکبی1333لنگرودی، محمدجعفر، جعفری (15

لمعارف علوم اس می )قضایی( ، اش، دائره1381، -------------------- (13

 .1تهران، گنج دانش،ج
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ت علیهم ، مجله فقه ا آ بی«بررسى فقهى حق ابتکار»، ش1339 ،سیدکا م حائرى، (13

 .23، ش3م، سال الس 

شر نق، العناوی  الفقهیه، قم، موسسه 1413مراغی، میرعبدالفتا ، حسینی (18

 .2و1اس می،ج

اد و قانون ثبت اسن 22اح ماده  گرید یلیتحل» ش،1389، عبداهلل ،یخداباش (19

 . 31ش  ،یدادگستر ی، حقوق«ام ک

 در نظام لاخت  نفی قاعده مبانی»، ش1395 الهام، .راعی، ، محمدعلی خرسندیان، (20

 .1ش، 49سال اس می، حقوق مبانی و فقه ،«موضوعه حقوق و اس می فقه

 .3،ج1،چنشر قانون،تهران،حقوق تجارت ش،1385 ،خزاعی، حسی  (21

 .1،ج1،چانیلیاسماع، ، الرسائآ، قمق1410 ،رو  اهلل دیس ،ینیخم (22

م آثاراإلماق، موسوعة اإلمام الاوئی، قم،مؤسسةإحیاء1418خویى، سیدابوالقاسم،  (23

 .23الاوئی،ج
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 .4ش
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 .12،ج4،چالمنار

 ،انتهر ی،اح حقوق اسناد تجار یلیتحل یمباحث ش،1393، رضا یمی،نس یسکوت (23

 .مجد
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سه معارف مؤس مسالن األفهام إلی تنقیح .رای  اإلس م،قم، ،ق1414.هید ثانی،  (28
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 .1. دوره جدید،ش19اقتصادی، سال
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 .4کیهان،ج

نامه ش، پوو «تعارض اصآ و  ا ر»ش، 1391جعفری، اسماعیآ،  ، ی، جلیآقنوات (33

 .2 ای حقوقی،شاندیشه
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 .3، ش43فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره

 .1،چمیزان ،تهران ،حقوق اسناد تجاری ش،1383، کاویانی، کورش (38



ریی 
دانپذ

ستنا نی ا مبا تطبیقی 
لعه  مطا

ح رد  
وق

ق
اریا 

نسه و  ا فر ن، 
ف 

میه قه اما
 

 

 

63 

 
 ، مجله دانشکده حقوق و«اصآ صحت عمآ غیر»ش، 1331گرجی، ابوالقاسم،  (39
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