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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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«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی
(همچون قرارداد) میباشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی،
می توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را
نادیده انگارند .این درحالی است که رد و نادیدهانگاری آنان ،موجب نفی کلیه آثار
عنصر حقوقی ،به ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)،
نمیگردد .در ای ن جستار ،با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت،
تالش شده با دستهبندی مصادیق مزبور ،به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این
موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا میتوان برای همه این موارد متکثر،
مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب ،با
رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی ،عالوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق
فرانسه بهعنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری ،به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت
یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال هفتم – شماره چهارم – زمستان - 33-66 : 1399

تاریخدریافت  - 98/09/23تاریخپذیرش 99/10/13

مهسا رباطی1

 .1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
 .2دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)؛
رایانامهs-mohseni@um.ac.ir :

 .3دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.

35


فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال هفتم – شماره چهارم – زمستان 1399

مقدمه

ست اح ااص ه
ص
ناسههت
گاه نا
چه در ننگههاه
آنچههه
آن

سئله عههدم
عدم
سد ،ممسههئله
میررسههد،
به ن ه مههی
ستنادناپذیری» بههه
«ااسههتنادناپذیری

گردد و آن
میگهردد
یر مهی
تعبیهر
قابلیتاستناد در ادلهاثبات دعواست که اح آن به استنادناپذیری اثباتی1تعب
دلیلهی»
دیگهر «دلی لی
عبهارتدی گر
بهع بارت
در مواردی است که در مقام دعوا «نمایش وجود» عنصرحقوقی یا بهه
.د .لهیک
لیک
نبا.هد.
خوردار نبا
برخهوردار
ستناد بر
یتااسهتناد
قابلیهت
صرحقوقی2دارد ،اح قابل
عنصهرحقوقی
ین عن
جود یهن
یت اح ووجهود
حکایهت
که حکا
می .ود
.هود
یده مهی
نامیهده
مفهومی که ای جستار در پی واکاوی مبانی آن است ،استنادناپذیری ناتی3نام
به آآثهار
ثار
هوم نهانا ر بهه
مفههوم
که در آن «وجود» عنصرحقوقی و نتایج آن قابلیتاستناد ندا.ته و ای مف
«ثبوتی» عنصرحقوقی است.
توضیح اینکه ر ین اح عناصر و اجزای ین نظام حقوقی اعم اح اعمال حقوقی ،ووقهای
قای
پوو ش «عن صر
عنصهر
حقوقی ،آرای قضایی ،حق و بهطور کلی وضعیت ای حقوقی ،که در ای پهوو
برجهای
جای
حقوقی» تعبیر میگردند ،ع وه بر آثار مستقیم خود بهصورت غیرمستقیم نیز آثاری بر
حقهوق
قوق
میگذارند .ای آثار غیرمستقیم موجب ورود عناصر حقوقی مزبور به فضای عمومی ح
سایی ووجهود
جود
.ناسهایی
به .نا
لزم بهه
لز مملهزم
.ااا ثاثالهز
که اا.هااا
یب کهه
ترتیهب
میگردد ( )Duclos,1984:22بدی ترت
عناصهر
صر
صع عنا
.هوند ( .)Cornu,1992:577اایهی ووصهع
می .وند
ثار آن هاا مهی
مآ آآثهار
تحمهآ
مذکور و تح
عناصر مهذکور
می.هههود
.ود
.ناخته مهههی
لی .هههناخته
صآ ککلهههی
بهعنوان ااصهههآ
که بهههه
.ده کهههه
یده .هههده
نامیهههده
ستناد»4نام
قوقی« ،قابلیتااسهههتنا
حقهههوقی،
ح
(.)Demogue,1933:69
عنصهر
صر
ستقیم عن
غیرمسهتقیم
«استنادناپذیری»5استثنایی بر «قابلیتاستناد» است که بهموجب آن ،اثر غیرم
حق را
لز اایهی حهق
.ااا ثاثالهز
که اا.هااا
حقوقی ،در برابر ا.ااا ثالز منتفی میگردد ،بدی معنا کهه

36

Inopposabilité Probatoire
Élément juridique
Inopposabilité Substantiel
Opposabilité
Inopposabilité

1.
2.
3.
4.
5.

ستنادناپذیری ،ممحهروم
حروم
نابرای ااسهتنادناپذیری،
مییابند که عنصر حقوقی غیرقابآاستناد را نادیده انگارند .ببنهابرای
خی اح
برخهی
مام یهایا بر
بر تتمهام
برابهر
خود در برا
ستقیم خهود
غیرمسهتقیم
ثار غیرم
کردن عنصر حقوقی اح تمام یا باشی اح آآثهار



عنصهر
صر
ثار عن
به رد آآثهار
یآ بهه
تمایهآ
ا.ااصی است که نسبت به موارد مذکور بیگانه محسوب .ده و تما
ستقیم1
.ااا ممسهتقیم
به اا.هااا
سبت بهه
صر ننسهبت
عنصهر
عنصر حقوقی در برابر ا.ااا ثالز ،آثار مستقیم اایهی عن
لز نیننفهف ،
آن حفظ .ده و در نتیجه چنی عنصری با وجود فقدان اثر در برابر ا.ااا ثاثالهز
ستنادناپذیری قهرارداد
قرارداد
مثهال ااسهتنادناپ
برای م ثال
ست2.بهرای
اثهر ااسهت
جد ا ثر
واجهد
مچنان نسبت به عام ن مستقیم خود وا
وضعیتی دانسته .ده که در آن قرارداد ،میان طرفی خود معتبر و دارای اثر است اما تمام یهایا
ند (Delmas Saint-
بگیرنهههد
یده بگیر
نادیهههده
قرارداد را ناد
ههد قهههرارداد
تواننه ند
میتوان
لز مهههی
.ااا ثاثالهههز
خی اح اا.هههااا
برخهههی
بر

مطالعه تطبیقی مبانی استنادانپذریی رد حقوق اریان ،فرانسه و فقه امامیه

غیرمسهتقیم
ستقیم
ثر غیرم
فای ااثهر
انتفهای
بهرغم انت
ته بهه
البتهه
حقوقی مورد نظر دارند ( .)Nguyen Xuan,1977:2-3الب

.)Hilaire,2000:416
جود دارد.
اسهتنادناپذیری» ووجهود
بهرای «ا ستنادناپذیری
عددی برای
صادیق متمتعهددی
یران ،ممصهادیق
در قلمرو حقوق تجارت اایهران،
پیش اح نکر مصادیق. ،ایسته است ا.اره گردد که طبقهبندی مصادیق ماتلع اایهی مف هوم
مفههوم
صادیق
به اایهی ممصها
شیدن بهه
باشهیدن
ظم با
لی و ننظهم
ای ککلهی
سته های
ضایی ،در ددسهته
یه ققضهایی،
رویهه
در قانون ،دکتری و رو
می-
پراکنده ،واکاوی مبانی ای نهاد حقوقی را تسهیآ میکند .حیرا مبانی استنادناپذیری را مهی
توان در پاسخ به ای پرسش جستجو نمود که چرا قانونگذار استنادناپذیری را برقرار نموده
است؟ با دستهبندی مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت میتوان پاسخ پرسش یاد .ده
یاد.هده
مود .اح
کر ننمهود.
ستنادناپذیری ننکهر
برای ااسهتنادناپذیری
را در دسته ای ماتلع جستجو و سرانجام مبنایی کلی بهرای
ای رو پس اح بیان ماتصر انواع استنادناپذیری در حقوق تجارت به عنوان مبحز مقدماتی،
مبانی آن اح دو منظر حقوقی و فقهی بررسی می.ود.

1. Acteurs directs- Sujets directs

استفاده اح ای اص
تر است .حیرا اص

بهجای اص

«طرفی » ( )partiesکه معموالً در مورد اعمال حقوقی م ر می.ود ،مناسب-

مذکور مفهوم گستردهتری دا.ته و ع وه بر اعمال حقوقی ،وقای حقوقی ،حقوق موضوعه

و وضعیت ای حقوقی را نیز در برمیگیرد (.)Duclos,1984:23
 .2ای ویوگی مهمتری وجه تمایز ب
ب

ن رک.)Falaise,1997 .

ن با استنادناپذیری را تشکیآ مید د (برای مقایسه تفصیلی استنادناپذیری با

37



 .1انواع استنادناپذیری

قق آآثهار
ثار
تحقهق
جب تح
موجهب
شار مو
انتشهار
قانونی ،انت
مواد قهانونی،
خی مهواد
برخهی
یران ،در بر
جاری اایهران،
با بررسی مقررات تتجهاری
فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال هفتم – شماره چهارم – زمستان 1399

ضهمانتاجرای آن ،ففقهدان
قدان
غیرمستقیم عنصر حقوقی در برابر ا.ااا ثالز است .در نتیجه ضمانت
اثر عنصر حقوقی در برابر ا.ااا ثالز (استنادناپذیری) است .استنادناپذیری نا.ی اح عهدم
عدم
جارت و
قانون تتجهارت
مواد ( )393( ،)393( ،)153 (،)150( ،)105و ( )399قهانون
انتشار را میتوان در مهواد
ص
مواد ()128( ،)40و ( )210الیحه قانونی ااصه

صوب 1،1343
جارت ممصهوب
قانون تتجهارت
سمتی اح قهانون
ققسهمتی

طر ای
های
عات ،طهر
اختراعهات،
ماده ( )3قانون راج به ثبت .رکت ا ،مواد ( )48و ( )50قانون ثبت اخترا
قهانون اخ یر
اخیهر
یهی قانون
نامهه اجرا یی
یهی نا مه
مواد ( )99( ،)53و ( )143آ یی
جاری اییهران و مهواد
صنعتی و ع ئم تتجهار
مشا ده کرد.
قوقی مم ک
ممکه
حقهوق
صر ح
عنصهر
که عن
در برخی دیگر اح مواد قانونی برای حمایت اح مناف کسانی کهه
انگیهیزه حماییهت اح اا.هااا
.ااا
بها انگ
است به آنان ضرر بزند ،به .کآ عنصر حقوقی توجه .ده و با
نوع اح
صادیق اایهی نهوع
ست .ممصهادیق
.ده ااسهت.
قرر .هده
.هکآ ممقهرر
عدم رعاییهت .کآ
ثالز ،استنادناپذیری نا.ی اح عهدم
شا ده ننمهود.
مود.
جارت را ممشها
قانون تتجهارت
مواد ( )143( ،)95و ( )220قهانون
توان در مهواد
استنادناپذیری را میتهوان
صادیقی اح
یز بههابا ممصههادیقی
جارت ننیههز
قوق تتجههارت
حقههوق
دکتههتری ح
.ده ،در دک
یاد.ههده،
قانونی یاد
صادیق قههانونی
بر ممصههادیق
عههع وه بههر
ضمانتا جرای
اجهرای
استنادناپذیری نا.ی اح عدم رعایت .کآ مواجه ستیم؛ اح جمله میتوان به ضهمانت
اینکههه
که
ضیح این
توضههیح
مود .تو
.اره ننمههود.
جاری اا.ههاره
سند تتجههار
باری2سههند
اجبههار
ندرجات اج
صحت» ممنههدرجات
عدم صههحت
یر» و «عههدم
تغییههر
«تغی
ست اامها
ما
ساکت ااسهت
یران سهاکت
قانون اایهران
ند قهانون
رچنهد
جاری  3،رچ
سند تتجهاری
درخصوا تغییر مندرجات اجباری سهند
فرانسهه و مهادة
مادة
بهموجب مادة ( )39قانون متحدالشکآ ژنو ،مادة () L.511-33قانون تجارت فران سه

 .1الیحه مذکور پس اح ای با ع مت اختصاری (ل.ا.ق.ت ).نکر خوا د .د.
 .2صدور سند تجاری نیاحمند درج اط عاتی است که من قاً باید در خود سند جم با.د .به ای دسته اح مندرجات
سند تجاری ،مندرجات اجباری گفته می.ود .برای مثال مواردی که در ماده  223قانون تجارت درخصوا
مندرجات برات به آن ا.اره .ده ،مندرجات اجباری برات را تشکیآ مید د.
38

 .3تغییر مندرجات اجباری سند عبارت است اح تغییر ینجانبة مت
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مچنی در مورد نمایندگی پنهان در صدور سند تجاری در حقوق ایران نییهز اگر
ید قابلیتا ستناد
اسهتناد
تردیهد
بدون ترد
حقهوقی بهدون
تری ح قوق
دکتهر
تجارت به ای مسئله تصریح نکرده ،لهلیک در دک
نمایندگی در صدور سند ،در فرض جهآ دارنده ،نیاح به انعکاس آن در سند دارد (مح سنی
(محسهنی

1. http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cG8rckRnRDdIeUU9
 »simulation« .2اقدامی است که به وسیله آن ،طرفی اراده واقعی ابراح .ده خود در ین عمآ حقوقی پنهان را پشت
ین عمآ حقوقی آ.کار ،مافی میکنند ( Cabrillac,2004:357; voire aussi: Cornu,1992:765,

 .)Ghillien et Vincent,2007:605مفهوم مذکور به نظریه « هور» در ای کشور نزدین است اما تفاوت ایی
نیز با آن دارد (.)Ould Eba,2013 :15
 .3مندرجات اختیاری ،مندرجاتی ستند که بر اعتبار سند تجاری تاثیری ندا.ته اما جهت تکمیآ مندرجات سند یا
تنظیم روابط برواتی امضاکنندگان ،در نگام صدور یا گردش سند به کار گرفته می.ود. .روطی اح قبیآ .رط
ممنوعیت هرنویسی. ،رط عدم لزوم واخواست . ،رط انتقال تضمینات. ،رط (عدم) ارائه برات جهت اخذ قبولی
و ...اح جمله .روط اختیاری ستند (.)Coquelet,2006:324
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پورار.هد
.د
کدیور43:1393 ،؛ پورار
و قبولی درافشان133:1394 ،؛ امیرمعزی342:1388 ،؛ مافی و کهدیور،
مهاده ( )243قانون
قهانون
ستناد ماده
به ااسهتناد
و دیگران9:1389 ،؛ سکوتی نسیمی .)39:1393 ،بهع وه باید بهه
بوده ااسهت
ست
وثیقهه بهوده
لت یهایا وثی قه
وکالهت
تجارت ،ممنوعیت هرنویسی یا اینکه مقصود اح هرنویسی ،وکا
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جزئهی بودن
بهودن
ست .جز ئ
ستنادناپذیری ااسهت.
ضهمانتاجرای آن ااسهتنادناپذیری
نیاحمند انعکاس در خود سند است و ضمانت
جزئهی بودن
بهودن
صورت جز ئ
یر اایهی صهورت
گردد در غغیهر
ید گهردد
سند ققیهد
که در سهند
ضمانت نیز وابسته به ای است کهه
باطی و ااسهفندیاری،
سفندیاری،
سنی ،رربهاطی
(محسهنی،
گردد (مح
مهیگهردد
تلقهی م
ضمانت ککلهلی تل ق
ضمانت قابآاستناد نبوده ،ضهمانت
خهود سهند
سند
انعکهاس در خود
احمنهد انع کاس
نیهز نیاحم ند
جزئهی ن یز
بولی جز ئ
شروط و ققبهول
 93-99:1398و  .)102قبولی ممشهروط
تجاری است و اح ضمانتاجرای استنادناپذیری برخوردار است.
انتشههار
شار
کههه انت
نگههامی که
فت ن گام
ید گگفههت
بودن بابایههد
هان بههودن
ستنادناپذیری نانا.هه.ی اح پنپنهههان
درخصههوا ااسههتنادناپذیری
درخ صوا
گان دارد
بر ممگهان
عنصرحقوقی ضروری نیست ،بهطور طبیعی عنصر مزبور آثار خود را در برابهر
گان نی ست
نیسهت
و پنهان بودن به خودی خود مانعی برای قابلیتاستناد عنصر حقوقی در برابر ممگهان
( .)Bastian,1929 : 203با ای

مه وضعیت در مورد نمایندگی پنهان متفاوت است .ع مآ
مهآ

حقوقی موجد نمایندگی مانند سایر عناصر حقوقی در برابر مگان قابلیتاستناد دارد .با ای
که نمایننهدگی نییهاح
حال فرض اصالت اقدامکننده بهویوه در اعمال حقوقی ،باعز میگردد کهه
مدنی و
قانون مهدنی
کرد قهانون
رویکهرد
صرفنظر اح روی
حال ،صهرف
هر حهال،
.د .در ر
.ته بابا.هد
دا.هته
به افشا در روابط حقوقی دا
مصهادیق
تفسیر ای ماتلفی که اح ماده ( )193قانون مدنی به عمآ آمده ،در حقوق تجارت م صاد
ماتلفی اح نمایندگی پنهان را میتوان نام برد که ضمانتاجرای آن ،استنادناپذیری در برا بر
بهر
جاری و ح کم
حکهم
سند تتجهار
صدور سهند
ثالز با حس نیت است .حقالعمآکاری ،نمایندگی پنهان در صهدور
ماده ( )3قانون بیمه مصوب  1313اح ای قبیآ است.
استنادناپذیری ب

به .ها
.ا
سبت بهه
قوقی ننسهبت
حقهوق
صر ح
عنصهر
که در آن ،عن
ست کهه
ن ،وضعیتی ااسهت

ییها

لز،
.ااا ثاثالهز
گاه اا.هااا
ا.ااا مستقیم خود بیاعتبار بوده و یچ اثری ندارد درحالیکه در ننگهاه
معتبر و واجد اثر است .در ماده ( )230ل.ا.ق.ت ،.قانونگذار «ب

یز ب ه ن
.رکت» و ننیهز
ن .هرکت

«عملیات یا تصمیمات ارکان داخلی .رکت» را در برابر ا.ااا ثالز غیرقابآاستناد ااعهع م
که ار کان
رکهان
ست کهه
میکند .ای حکم عام ،دربرگیرنده ضمانتاجرای تمام اعمال و اقداماتی ااسهت
40

یاد.هده در مهواد
مواد
حکهم یاد .ده
مصهادیق ح کم
.رکت با تالع اح مقررات قانونی انجام مید ند .برخی م صاد

مواد ( )100و ( )198قانون
قهانون
( )130( ،)123و ( )135ل.ا.ق.ت .تصریح .ده است .بهعهع وه مهواد
تجارت و در دکتری حقوقی ،اصآ استنادناپذیری ایرادات (رک .نوری153-133:1383 ،؛



کر سهتند
ستند
بآ ننکهر
باری قاقابهآ
اعتبهاری
اهللآبادی )19-25:1333 ،نیز بهعنوان مصادیق استنادناپذیری بیاعت
در پایان باید به استنادناپذیری با دف حمایت حداکثری اح ا.ااا ثالز ا.اره ننمهود.
مود.
به ثاثالهز
لز
نهوعی امتییهاحد ی بهه
بررسهسی ،نوع
ای نوع اح استنادناپذیری برخ ف سایر مصادیق مورد برر
قهانون-
سوی قانون
است .حیرا در ای نوع اح استنادناپذیری ،ا.ااا مستقیم کلیه قواعد مقرر اح سهو
سهت .تحدییهد اختییهارات ( ماده
(مهاده
صور نی ست
گذار را رعایت نموده و یچ تقصیری برای ایشان متمتصهور
جارت) و
قانون تتجههارت)
مهواد  155 ،125 ،113و  188قهانون
مهدیران ( مواد
های مد
سئولیت ای
 118ل.ا.ق.ت ).و ممسهئول
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(رک .رباطی ،محسنی و قبولی درافشان.)113-140:1393 ،

مهی دل یآ،
یهآ،
بهه م
اسهت .به
ستنادناپذیری ا ست.
نوع ااسهتنادناپذیری
مصهادیق اییه نهوع
تجهاری اح م صاد
های ت جار
.هرکت ای
.رکای .
تقس هسیم
ستنادناپذیری امتی هیاحی»2تق
مایتی»1و «ااسههتنادناپذیری
حمهها
ستنادناپذیری ح
سته «ااسههتنادناپذیری
به دو ددسههته
ستنادناپذیری بههه
ااسههتنادناپذیری
لز ااسهت
ست
.ااا ثاثالهز
پی حماییهت اح اا.هااا
گذار در پهی
قهانونگهذار
مایتی ،قانون
حمها
می.ود .در استنادناپذیری ح
درحالیکه در استنادناپذیری امتیاحی ،مسئله ،حمایت اح ا.ااا ثالز در برابر ضرر نی ست
سهت
بلکه مهم تضمی امتیاحی برای آنها است.
ید کهکه
میآآیهد
ست مهی
به ددسهت
جه بهه
نتیجهه
یران اایهی نتی
قوق اایهران
حقهوق
اسهتنادناپذیری در ح
صادیق ا ستنادناپذیری
سی ممصهادیق
بررسهی
با برر
غیرقابآاستناد بودن گاه بهدلیآ عدم رعایت انتشار موردنظر قانونگذار (استنادناپذیری نا.ی
اح عدم انتشار) ،گاه نا.ی اح عدم رعایت قواعد .کلی (استنادناپذیری نا.ی اح عدم رعاییهت
.کآ) ،گاه نا.ی اح پنهان بودن در روابط حقوقی (استنادناپذیری نا.ی اح پنهان بودن) ،گاه
بهدلیآ حمایت ا.ااا ثالز در برابر ب

قهوقی) و
صر ح قوق
عنصهر
اعتبهاری عن
ستنادناپذیری بیاعت باری
ن (ااسهتنادناپذیری

حهداکثری اح
گاه برای حمایت حداکثری اح ا.ااا اخیر (استنادناپذیری با دف حمایت حداکثر
اگیهر
کلهی و فراگ ی
ثر ،مبمبنهانایی ک ل
متکثهر،
موارد متک
ثالز) است .حال باید دید آیا میتوان برای مه ای مهوارد
جستجو نمود.

1. Inopposabilité de protection
2. Inopposabilité de faveur
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هد2آن
متعههد
وضهعیت و متع
نفه ا 1ییه و ضع
به نین ف
جنبهه
سه اح دو جن
فرانسهه
قوق فران
حقهوق
ستنادناپذیری در ح
مبانی ااسهتنادناپذیری
بررسهسی
طر و برر
بآ طهر
یز قاقابهآ
یران ننیهز
قوق اایهران
حقهوق
بررسی .ده و منتهی به مبانی عامی گردیده که در ح
است (.ماره  .)2در فقه امامیه نیز مبانی متعددی اح جمله قاعده الضرر ،غرور ،اقدام ،هور
ههور
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قرار داد
سی قهرار
بررسهی
حال و اصآ صحت وجود دارد که میتوان در ای خصوا مورد طر و برر
(.ماره.)3
 .2واکاوی مبانی حقوقی استنادناپذیری

خی و بهبه
برخه
به ننفهف بر
مان بهه
مزمهان
قوقی مز
حقهوق
به جهت تقابآ میشگی حق و تکلیع ،ر قاعده ح
ضرر برخی دیگر است .در واق حمایت اح برخی تنها با محدود کردن حقوق ا.ااصی کهه
که
م اح
ستنادناپذیری هم
در برابر آن ا ای حمایت اعمال میگردد ،به دست میآید .وضعیت ااسهتنادناپ
ظر نی-
ست .اح منمنظهر
فاوتی ااسهت.
قوقی متمتفهاوتی
حقهوقی
بانی ح
جهت نینف آن و م اح جهت متعهد دارای ممبهانی
گردد و
میگهردد
نفعان ،حمایت اح حس نیت ا.ااا ثالز نینف و اعتماد مشروع آنان م ر مهی
چرایهی
یی
مآ وی ،چرا
اح حوایه متعهدان ،قابلیت سرحنش عمآ متعهد و انتساب ضرر احتمالی به ععمهآ
تحمیآ استنادناپذیری به متعهد را توجیه میکند .با ای

ستنادناپذیری در هرر
چرایهیی ااسهتنادناپذیری
مه ،چرا
مهه،

اعتمهاد
ماد
حسهس نیت و اعت
یت اح ح
حمایهت
دو جنبه را میتوان در مبنایی واحد جستجو کرد حیرا مبنای حما
مشروع ا.ااا ثالز و نیز مبنای سرحنش و انتساب ضرر به ا.ااا مستقیم عنصر حقوقی
به ،ببهه
جنبهه،
ر دو ریشه در مبنای تأمی امنیت حقوقی دارند و بررسی مبانی ماتلع اح ر دو جن
مبنایی واحد ر نمون میگردد.
 .2-1واکاوی مبنای استنادناپذیری از جهت «ذینفع»

می گردد.
گهردد.
قرار مهی
برقهرار
حسهس نیت» بر
وضعیت استنادناپذیری برای حمایت اح ا.ااا ثالز «با ح
ند یهایا
میککنهد
فت مهی
دریافهت
جاری ،آن را دریا
سند تتجهاری،
در مواردی که ثالز بدون اط ع اح عیوب پنهان سهند
ناآگاه اح ب

عدم ااطهط ع،
هوم عهدم
مفههوم
حسهس نیت در مف
ند ،ح
میککنهد،
له مهی
معاملهه
ن .رکت تجاری ،با آن معام

باسحاده139:1392 ،؛ انانصهاری،
صاری،
یان و ععبهاس
کاتوحیهان
صدق میکند (برای مفهوم حس نیّت رک .کاتوح
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1. Sujets actifs
2. Sujets passifs

نی ااسهت،
ست،
نی و ن نهی
روانهی
هومی روا
مفههومی
که مف
حسهس نیت کهه
 .)103-109:1388با ای حال تکیه بر معیار ح
قوقی را بهابا
حقهوقی
موجد ا.کال ایی است .اح جمله ،د.واری اثبات آن میتواند برقراری روابط ح



به چهالش
چالش
ست را بهه
تردید مراه نموده و به تب  ،امنیت حقوقی که ضرورت حندگی تجاری ااسهت
عینی تشای

حس نیت ،فرا م آورد (کاتوحیان و عباسحاده.)130:1392 ،

بهموجب ا ییه
در ای راستا ،میتوان اح «نظریه هور»1بهعنوان م ک نوعی بهره جست .بهه
نظریه ،چنانچه در اثر فعآ یا ترک فعآ .ا
اعتماد به ای

 ،ا ری ایجاد گردد و ثالز با حس نیت ،بهابا

ا ر اقدام نماید. ،اصی که هور به وی منتسب است ،با پایبند .دن به آثار

(اسهکینی و ل فهفی .)9:1393 ،ا ثر
اثهر
یابهد (ا سک
و نتایج وضعیت ا ری ،در برابر ثالز مسئولیت مییا بد
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ااب معیار های
ای
انتاهاب
قوقی را بهابا انت
حقهوقی
یت ح
امنیهت
حسهس نیت و امن
بکشد .با ای مه میتوان ساحش میان ح

حقهوقی
قوقی
صر ح
عنصهر
چه هاا ر عن
چنانچهه
که چنان
نظریه هور درخصوا «اعتبار» عنصر حقوقی ای است کهه
ضعیت هاا ری در
قوقی ،ووضهعیت
حقهوقی،
صر ح
عنصهر
عی عن
واقعهی
داللت بر اعتبار دا.ته با.د ،بهرغم بیاعتباری واق
قوقی،
حقهوق
صر ح
عنصهر
اعتبهاری» عن
برابر ا.ااا ثالز دارای اثر خوا د بود .متقاب ً درخصوا «بیاعت باری
چنانچه حسب ا ر ،عنصر حقوقی معدوم با.د ،باید آن را در نگاه ا.ااا ثالز «معدوم»
ارحیابی کرد ،رچند در واق معتبر با.د .بدی ترتیب به ل ع هور. ،رکت تجاری باباطهآ
طآ
جد ااثهر
ثر
واجهد
صحیح و وا
کام ً صهحیح
گویی کهام
که گهویی
آنچنانکهه
گردد ،آنچنان
در نگاه ا.ااا ثالز معتبر تلقی میگهردد،
است.
برخهوردار
خوردار
نان قهقوّتی بر
چنهان
که اح چ
ست کهه
دانسهت
با ای حال هور را در صورتی باید دارای اعتبار دان
غالبهباً بهابا
قوقی ،غال
حقهوق
صر ح
با.د که بتواند وضعیت حقیقی را در نگاه ثالز مشتبه کند .هور عناصهر
هور بههابا
یابی هههور
ارحیههابی
گر ارح
دیگههر
بارت دی
به ععبههارت
گردد و بههه
میگههردد
جاد مههی
خاا ایایجههاد
لب خههاا
.کآ و قاقالههب
یت .ههکآ
رعایههت
رعا
کی بهرای
برای
محکهی
سنم مح
ند سهنم
توانهد
میتوا
لب مهی
.کآ و قاقالهب
یرا .هکآ
«.کآگرایی»2ارتباط نزدیکی مییابد .ححیهرا
ارحیابی اعتبار یا بیاعتباری عنصر حقوقی در نگاه ا.ااا ثالز با.د .انتشار نیز کهارکردی
کارکردی
1. La théorie de l’apparence

. .2کآگرایی «به معنای نادیده گرفت محتوای قاعده حقوقی و توجه کامآ به ا ر آن ،چنانچه که در ین مت یا
ماده حقوقی آمده است» نکر گردیده است (تبیت52:1384 ،؛ در نقد .کآگرایی رک .راسخ و پورسیدآقایی،
.)39-84:1395
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رعایهت
یت
به رعا
یع بهه
تکلیهع
مرتبط بهابا تکل
توان مهرتبط
هور را میتهوان
لی ههور
بهطور ککلهی
یی دارد .بهه
گرایهی
.کآگرا
مچون .هکآ
یت اا.هااا
.ااا
امنیهت
تأمی امن
جه آن تهأمی
نتیجهه
که نتی
ست کهه
دانسهت
تشریفات تعیی .دهای اعم اح .کآ و انتشار دان
لز را
.ااا ثاثالهز
هور اا.هااا
ثالز و احترام به اعتماد ا.ااا مذکور به ا ر ایجاد .ده است .ههور
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کان پذیر
پهذیر
.ده امامکهان
یاد.هده
فرض یاد
خ ف فهرض
اح فرض عدم اط ع بهرهمند میساحد .با ای حال اثبات خه
.ها
حسه نیت .ا
فقهدان ح س
تواننهد ف قدان
مهیتوان ند
بوده و ا.ااا مستقیم عنصرحقوقی م
نمایند .مچنی

ثالهز را اث بات
اثبهات
ثا لز

ثالهز ،م لله اح ععمهآ
مآ
ا.هااا ثا لز،
گردد ،ا .ااا
می که تشریفات مذکور رعایت گهردد،

حقوقی فرض .ده و امکان اثبات عدم اط ع ،اح ایشان سلب میگردد.
ماد اا.هااا
.ااا
اعتمهاد
بنابرای چنانچه عناصر حقوقی بر اساس ا ر ،معتبر یا بیاعتبار با.ند ،اعت
یر اایهی
چه در غغیهر
مود .چهه
یت ننمهود.
حمایهت
ست و اح آن حما
دانسهت
شروع دان
ید ممشهروع
.ده را با یهد
ایجاد.هده
ثالز به ا ر ایجاد
نان را اح
حقهوقی ،آآنهان
صر ح قوقی،
عناصهر
صورت ،برآورده نکردن انتظار مشروع ا.ااا ثالز اح هاا ر عنا
قوقی ایایجهاد
جاد
حقهوقی
بط ح
روابهط
قراری روا
برقهراری
سر راه بر
اقدام خود منصرف نموده و به ای ترتیب مانعی بر سهر
میگردد که در نتیجه اح گسترش روابط مذکور جلوگیری میکند .ارتباط ای مسئله با نظم
(ویهوه،
یوه،
ست (و
قوقی ااسهت
حقهوقی
عمومی کام ً رو .است؛ اح آنجا که اعتماد مشروع اح لواحم امنیت ح
بد (Jobard-
مییایابهههد
باط مهههی
ارتبهههاط
قوقی» ارت
حقهههوقی
یت ح
امنیهههت
یت هههاا ر ،بهههابا «امن
رعایهههت
 )115-113:1390رعا

.)Bachellier,1984:23; Cutajar-Rivière,1998:179
اح جمله ا داف «امنیت حقوقی» اح بی بردن یا کاست اح عدم اطمینان در مهمورد ااجهرای
جرای
.اصهی
صی
حق است ( Cornu,1992:768-769؛ ویوه .)93:1390 ،طبیعی است اگر حقوق به .ا
اجاحه د د تا تغییرات غیرقابآ پیشبینی در وض .ا

ید یهایا تغییرا تی
غییراتهی
نمایهد
جاد نما
گری ایایجهاد
دیگهری
دی

ید می .ود
.هههود
تهدیهههد
قوقی تهد
حقهههوقی
یت ح
امنیهههت
ست ،امن
پذیرش وی نینیسهههت،
مورد پهههذیرش
که مهههورد
بههههوجود آورد کهههه
به
( .)Wintgen,2004:46امنیت حقوقی خود قاعده حقوقی مستقآ نیست ولی اح ارحش ایی
هایی
جلهلب
قوانی  ،ج
است که قانونگذاران مورد توجه قرار مید ند .درواق قانونگذار در وض قهوانی
ست کهکه
قوقی اح ا هددافی ااسهت
حقهوقی
یت ح
امنیهت
مصالح و دف مفاسد را دنبال مینماید و در ای راستا ،امن
ظر دارد ( )Wintgen,2004:46-47و .هاید
.اید
قوق در ننظهر
حقهوق
یر ح
تغییهر
قانونگذار در حمان وض یهایا تغی
ناستی
44

دف حقوق ،تأمی امنیت حقوقی با.د (.)Wintgen,2004:47

مایز قاقائهآ
ئآ
حقهوقی تتمهایز
یت ح قوقی
امنیهت
ناستی بار «دموگ» ( ،)Demogue,1911:72میان دو نوع امن
ند .بهه
به
میککنهد.
ین مهی
تفکیهن
ایسهتا» تفک
یها «ای ستا
ستاتین» 2یا
.ده و «امنیت دینامین»1یا «فعال» را اح «امنیت ااسهتاتین



اعتقاد وی امنیت دینامین اح حقوق ا.ااا فعال و اقدامکننده حمایت میکند و نتیجه آن
سههتند ( Cutajar-Rivière,1998:179; voiraussi: Kennedy et
عآ ستند
منفعههآ
که منف
ست کههه
ااسههت
Belleau,2006:177-179-8; Chen, 2000, p.109; Chenu, 1960, p.89; Calais.)Auloy, 1961, p.24

سی .هرایط
.رایط
بررسهی
ستلزم برر
قدام ممسهتلزم
نه ااقهدام
رگونهه
سویی رگو
فت اح سهویی
درخصوا «امنیت فعال» باید گگفهت
پیشینی است که روی نتایج عمآ تأثیر میگذارد .برخی عناصر حقوقی بر فعالیت ای آینده
ا.ااا ثالز اثرگذار ستند .برای اینکه ا.ااا مذکور بتوانند با آگا ی اح ای امر اقدام
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مکتسهبه ککسهانی
سانی
حقهوق مکت سبه
حامی ح قوق
اسهتاتین حهامی
یت ا ستاتین
امنیهت
ترغیب ا.ااا به اقدام و فعالیت است و امن

برابهر
بر
عداً در برا
ند ببعهد
میخوا نهد
گر مهی
که ااگهر
گردد کهه
میگهردد
جاد مهی
کنند ،تعهدی برای ا.ااا مستقیم ،ایایجهاد
سب اح
مناسهب
ای منا
.یوه های
ا.ااا ثالز اح عناصر مذکور استفاده کنند ،باید ا.ااا اخیر را با .هیوه
ست بهرای
برای
ک ااسهت
ممکه
ند مم
ای عناصر آگاه کنند .اح سوی دیگر کسی که دست به اقدامی میححنهد
رچنهد
ند
ند .رچ
ساب ککنهد.
حسهاب
موفقیت در عمآ خود ،روی عناصر حقوقی که اح قبآ موجود است ،ح
دارنهد،
ند،
بری دار
معتبهری
که وی نسبت به ای موارد بیگانه با.د .حمانی که ای عناصر حقوقی ،ا ر معت
بتواننهد
ند
باید انتظار ا.ااا مذکور را کام ً مشروع دانست .اح ای رو ا.ااا مستقیم نباید بتوان
ند (Nguyen Xuan,1977 :7-
کننهد
ستناد کن
در مقابآ ا.ااا ثالز به اموری که پنهان است ،ااسهتناد

.)8
مذکور را در
قوقی مهذکور
حقهوقی
صر ح
عناصهر
ند عنا
تواننهد
در صورت عدم انجام تعهد ،ا.ااا مستقیم نمیتوان
برابر ا.ااا ثالز مورد استناد قرار د ند .البته ای امر بدی خاطر نیست که موارد مهذکور
مذکور
توجهه
جه
بها تو
به خودی خود تهدیدی برای امنیت ا.ااا ثالز با.ند بلکه بدی سبب است که با
امنیهت
یت
به امن
به عدم اط ع ا.ااا ثالز اح عناصر مذکور در حمان اقدام ،ای عناصر میتواند بهه
حفهظ
فظ
آنان صدمه بزند .درواق ا.ااا مستقیم به تعهد خود عمآ نمیکنند و ای تعهد در ح

1. Securité dynamique
2. Securité statique

45



ستقیم بهابا عهدم
عدم
.ااا ممسهتقیم
که اا.هااا
صورتی کهه
یب در صهورتی
ترتیهب
امنیت حقوقی دیگران نقش دارد .بدی ترت
مه د نهد،
ند،
خاتمهه
بدان خات
.ند بهدان
سته بابا.هند
نتوانسهته
اط عرسانی به ثالز ،ا ر فریبندهای را ایجاد نموده یا نتوان
باید خود آنان را مقصر دانست و باید نتایج تقصیر خود را نیز تحمآ کنند.
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جارت ،اح سههویی
سویی
قوق تتجههارت،
حقههوق
عال) در ح
یت ففعههال)
(امنیههت
قوقی (امن
حقههوقی
یت ح
امنیههت
نوع اح امن
فظ اایهی نههوع
حفههظ
برای ح
بههرای
عی کهه
که
یآ نفنفعهی
دلیهآ
استنادناپذیری درخصوا عناصر حقوقی پنهان م ر میگردد .در واق به دل
آگا ی اح ای عناصر حقوقی میتواند برای ا.ااا ثالز دا.ته با.ند ،قانونگذار اح طریق
ساده ،اایهی ااطهط ع-
شای سهاده،
موارد افافشهای
الزام به انتشار یا رعایت برخی .رایط .کلی یا در برخی مهوارد
قرر اح سهوی
سوی
ای ممقهرر
.یوه های
به .هیوه
که بهه
هان کهه
رسانی را مقرر کرده است .بنابرای عناصر حقوقی پنپنههان
ستناد ااعهع م
قانونگذار به آگا ی ا.ااا ثالز نرسیدهاند ،در برابر ا.ااا اخیر غیرقابآااسهتناد
برابهر
بر
بری در برا
معتبهری
قوقی ،هاا ر معت
حقهوقی،
صر ح
عناصهر
خی عنا
برخهی
که بر
ضی کهه
فرضهی
گر در فر
دیگهر
سوی دی
گردد .اح سهوی
می گهردد.
تأثیر قهرار
قرار
حت تهأثیر
بور را تتحهت
مزبهور
قوقی مز
حقهوقی
ا.ااا ثالز دارند ،استنادناپذیری ،بیاعتباری عناصر ح
د د .سرانجام در مواردی استنادناپذیری. ،روط محدودکننده اختیارات مدیران ( Nguyen

جاری را
ای تتجهاری
 )Xuan,1977 :481-482و .روط محدودکننده مسئولیت .رکای .رکت های
بر اا.هااا
.ااا
برابهر
دربر میگیرد و در راستای حمایت حداکثری اح ثالز. ،روط یاد.ده را در برا
اخیر بیاثر میکند.
درخصوا مفهوم «ایستا» اح امنیت حقوقی نیز باید گفت ای مفهوم در پی آن است که
برابهر ععمهآ
مآ
نکهرده ،در برا بر
خود ن کرده،
حق خهود
فظ حهق
حفهظ
تی در ح
غفلتهی
مناف دارنده حقی را که یچ تقصیر یهایا غفل
ا.ااا مستقیم حفظ کند بدی معنا که ا.ااا اخیر نتوانند با عمآ خود به حقوق دارنده
حق صدمه حده و او را اح حق خود محروم کند .در واق با وجود آنکه دارنده حق. ،ا
.ود و
فظ .هود
حفهظ
ید ح
شروع وی بابایهد
ناف ممشهروع
منفعلی است که دست به اقدامی نزده اما در ر حال ممنهاف
برخهی
خی
یر بر
تعبیهر
به تعب
ند ( )Nguyen Xuan,1977:8یهایا بهه
ببینهد
سیب ببی
گری آآسهیب
دیگهری
حق وی نباید با عمآ دی
حروم گهردد.
گردد.
خود ممحهروم
حق خهود
( )Demogue,1911:72دارنده حق نباید در اثر عمآ دیگری اح حهق
حقهوق
قوق
ست .در ح
.ااا ااسهت.
ای مفهوم اح امنیت حقوقی در حقیقت حافظ «حقوق اکتسابی» اا.هااا
46

به ححیهان
یان
بد کار بهه
قوقی بهد
حقهوقی
مال ح
اعمهال
نده اع
برگیرنهده
که در برگیر
لب1کهه
تقلهب
.ی اح تق
ستنادناپذیری نانا.هی
فرانسه ،ااسهتنادناپذیری
صدور رأی
پس اح صههدور
قع یههایا پههس
توقههع
سته در دوران تو
ور.کسههته
قوقی ور.ک
حقههوقی
مال ح
اعمههال
خی اع
برخههی
کاران2و بر
طلبکههاران
طلب



ست ( Nguyen
.ده ااسهت
ور.کستگی میبا.د ،بر مبنای تأمی امنیت ایستای طلبکاران توجیه .هده

مهی-
فعهال» می
مفهههوم «ف عال
نظهر مف
به ای ترتیب نظریه «امنیت» خواه اح نظر مفهوم «ایستا» خواه اح ن ظر
سنده ایتال یایی
تالیهایی
نویسهنده
یر نوی
تعبیهر
به تعب
.ود .بهه
ته .هود.
گرفتهه
تواند بهعنوان مبنای عمومی استنادناپذیری در نظر گرف
بیش اح
(ژیوون) «تمام ا.کال و انواع حمایت اح ا.ااا ثالز ،در مفهوم خاا ای واژه ،بهیش
مانی کهه
که
اینکه مفهومی حقوقی با.د ،ین مفهوم اجتماعی است» .در حقیقت قانونگذار ححمها
مهید هد؛
د؛
قرار م
مدنظر قهرار
لی را مهدنظر
عی ککلهی
واقعهی
دفاع اح ا.ااا ثالز را به عهده میگیرد ،ین نف واق
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.)Xuan,1977:482-483

.ااا مههورد
مورد
حس هس نیت اا.هها
هند و ح
ند بابا.ه.ند
هرهممنههد
نان ببهههره
اطمینههان
بات و اطمی
قوقی اح ثثبههات
حقههوقی
بط ح
روابههط
که روا
اینکههه
این
سوءاستفاده قرار نگیرد (.)Bastian,1929:310
حمهایتی»
ستنادناپذیری «ح مایت
درخصهوا ااسهتنادناپذیری
صرفاً درخ صوا
.د صهرف
یان .هد
چه ببیهان
آنچهه
که آن
در پایان گفتنی است کهه
ستنادناپذیری
صوا ااسهتنادناپذی
درخصهوا
ند درخ
توانهد
میتوا
.ده ننمهی
یاد.هده
بانی یاد
سا ممبهانی
گر سها
دیگهر
به دی
طر دارد .بهه
قابلیت طهر
ابهر ضهرر
ضرر
لز در برا بر
«امتیاحی» اعمال .ود .چون در مورد اخیر ،مسئله ،حمایت اح ا.ااا ثاالهز
نیست بلکه تنها تضمی امتیاحی برای آنهاست.
 .2-2واکاوی مبنای استنادناپذیری از جهت «متعهد»

گفته .ده که قاعده حقوقی مزمان به نف برخی و به ضرر برخی دیگر میبا.د .اح ای
یرد بلبلکهه
که
بگیهرد
ظر بگ
رو قانونگذار نگام وض قاعده نبایستی تنها نینفعان و مناف آنان را در ننظهر
باید با درنظر گرفت متعهدان قاعده ،مراقبت نماید که قاعده مقرر موجب بیعدالتی نگردد.

1. Inopposabilité pour fraude

 .2در حقوق فرانسه دعوای تقلب یا پولی ( )action paulienneبرای حمایت اح طلبکاران در برابر بد کار متقلب
پیشبینی گردیده (رک .قبولی درافشان و محسنی )143-119:1391 ،که اثر آن استنادناپذیری عمآ متقلبانه در
مقابآ طلبکار (خوا ان) است و روابط میان بد کار و انتقال گیرنده مال منتفی نمیگردد ( Nammour et

.)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
باید قربانی استنادناپذیری گردند.
سهرحنش»
برای « سرحنش
مری بهرای
جود اامهری
سد ،ووجهود
میررسهد،
به ن ه مهی
صوا بهه
خصهوا
اولی پاسای که در اایهی خ
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قانون-
کهه قهانون
گهردد ک
می گردد
متعهدان استنادناپذیری است .استنادناپذیری اصوالً در مواردی مقرر مهی
گذار رعایت تشریفات قانونی خاصی را برای قابلیتاستناد عنصر حقوقی الحم دانسته ااسهست.
عدم رعایت تشریفات مذکور اح سوی متعهدان ،امری قابآ سرحنش است که موجب سهلب
سلب
ستنادناپذیری
متعههدان ااسهتنادنا
جه متع هدان
نتیجهه
گردد و در نتی
میگهردد
لز مهی
ا.هااا ثاثالهز
آثار عنصر حقوقی نسبت به ا .ااا
ناوا ند توانست در برابر ا.ااا اخیر به عنصر حقوقی استناد کنند .برای مثال در مواردی
که قانونگذار لزوم انتشار یا رعایت .کآ معی درخصوا عنصر حقوقی را برقرار ننمهوده،
موده،
لز را اح
.ااا ثاثالهز
بر اا.هااا
برابهر
عدم رعایت موارد مذکور ،قابلیتاستناد عنصر حقوقی مزبور در برا
ا.ااصهی
برای ا.اا ص
ست بهرا
سرحنشهی ااسهت
بی میبرد و ای وضعیت ،مجاحات فعآ یا ترک فعآ قابآ سرحن ش
که تشریفات انتشار یا .کآ را رعایت ننمودهاند (.)Bastian,1929:314-315
قابلیت سرحنش متعهد میتواند ضرر احتمالی را منتسب به وی گرداند .توضیح اینکه بهه
به
عنصهر
صر
دنبال تعارض میان مناف ا.ااا مستقیم و ا.ااا ثالز ،ضرری احتمالی در ایجاد عن
عنصهر
صر
جاد عن
که در ایایجهاد
به اایهی کهه
جه بهه
توجهه
ست .بهابا تو
صور ااسهت.
حقوقی با فرض تحقق تمام آثار آن ،متمتصهور
مآ را در
کار ععمهآ
ابتکهار
ستقیم ابت
.ااا ممسهتقیم
برعکس اا.هااا
حقوقی ،ا.ااا ثالز نقش منفعآ دا.ته و بهرعکس
یه «قابل یت
قابلیهت
نظریهه
دست دارند ،باید گفت که ضرر احتمالی منتسب به آنان است .بدی ترتیب نظر
نظریهه
یه
ساس نظر
بر ااسهاس
انتساب»1میتواند بهعنوان مبنای استنادناپذیری اح جهت متعهد ارائه گردد .بهر
.ته یهایا
دا.هته
جود دا
صیر ووجهود
تقصهیر
یاد.ده کافی است حیان عرفاً به عامآ آن منتسب بوده اعم اح اینکه تق
مواردی کهه
که
که در مهواردی
اینکهه
به این
جه بهه
توجهه
ندا.ته با.د (انصاری و مبی  .)4:1390 ،بر می اساس بهابا تو
ند و
یابنهد
مییاب
قش مهی
ا.ااا ثالز اح عدم رعایت تشریفات اط ع دارند ،خود در تحقق ضرر ننقهش
اح ای رو ضرر احتمالی صرفاً به ا.ااا مستقیم منتسب نشده ،استنادناپذیری مبنای خود را
اح دست داده و منتفی میگردد (.)Bastian,1929:318-319
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1. Imputabilité

هدان 1
متعهههدان
که متع
ست کههه
صحیح ااسههت
صورتی صههحیح
هد در صههورتی
متعهههد
هت متع
جهههت
ستنادناپذیری اح ج
برای ااسههتنادناپذیری
ساب بههرای
انتسههاب
انت
قابلیهت
یت
نای قابل
گرفت مبمبنهای
ظر گهرفت
سویی در ننظهر
ست .اح سهویی
یت ااسهت.
حائز ا ممیهت
در پایان توجه به دو نکته حهائز

استنادناپذیری «ا.ااا مستقیم» عنصر حقوقی با.ند .حیرا قابلیت انتساب ضرر درباره سهایر
سایر
می-
غیرنینفهف مهی
اح جهت متعهدان در معنای عام (که .امآ ا.ااا مستقیم و ا.ااا ثالز غیرنین
صوا ااسهتنادناپذیری
ستنادناپذیری
درخصهوا
ته درخ
گفتهه
گردد) را نیز باید «امنیت حقوقی» (یعنی مان مبنای پیشگف
یان .هد
.د
چه ببیهان
آنچهه
ته ،آن
گفتهه،
پیشگف
قاد پهیش
انتقهاد
ظر اح انت
اح جهت نینفعان) دانست .اح سوی دیگر صرفننظهر
یاد.هده
.ده
بانی یاد
سا ممبهانی
صرفاً درخصوا استنادناپذیری «حمایتی» قابلیت طر دارد .به دیگر سها
یر ،ممسهئله،
سئله،
اخیهر،
مورد اخ
چون در مهورد
.ود .چهون
مال .هود.
اعمهال
امتیهاحی» اع
نمیتواند درخصوا استنادناپذیری «امت یاحی
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ا.ااا ثالز (ا.ااا ثالز غیر نینف ) قابلیت طر ندارد .بنابرای مبنای ااسهتنادناپذیری
ستنادناپذیری

ست .بهه
به
آنهاسهت.
برای آنها
یاحی بهرای
امتیهاحی
حمایت اح ا.ااا ثالز در برابر ضرر نیست بلکه تنها تضمی امت
صیری بهرای
برای
تقصهیری
یچ تق
حداکثری ،هیچ
یت حهداکثری،
حمایهت
یآ حما
دلیهآ
به دل
ستنادناپذیری بهه
می دلیآ است که در ااسهتنادناپذیری
ست .ببنهابرای
نابرای
تصهور نینیسهت.
قابهآ ت صور
نینفعهان قا بآ
به نینف عان
مالی بهه
احتمهالی
ضرر احت
انتسهاب ضهرر
متعهدان استنادناپذیری یا انت ساب
مانگونه که قب ً نیز بیان .د ،برای استنادناپذیری امتیاحی اح جهت متعهد نیز مانند نیننفهف ،
نمیتوان ضرورتاً اح مبنا با مبانی تبیی .ده برای استنادناپذیری حمایتی بهره جست.

 . 1قلمرو متعهدان استنادناپذیری ،دربرگیرنده ا.ااا مستقیم و سایر ا.ااا ثالز (منظور جز نینفعان
استنادناپذیری) است حیرا بایداستنادناپذیری را در برابر مگان قابآاستناد دانست .توضیح اینکه اح سویی
ال عناصر حقوقی در برابر مگان
استنادناپذیری خود ین عنصر حقوقی محسوب میگردد و اح آنجا که اصو ً
قابلیتاستناد دارند ،استنادناپذیری را نیز باید اح سوی نینفعان در برابر مگان قابآاستناد دانست .اح سوی دیگر
فلسفه وجودی استنادناپذیری یعنی حمایت اح ا.ااا ثالز نینف  ،اقتضا دارد که وضعیت مذکور حتی در برابر
سایر ا.ااا ثالز نیز قابلیتاستناد دا.ته با.د .با ای توضیح که چنانچه استنادناپذیری را تنها در برابر ا.ااا
مستقیم قابآ استفاده بدانیم و سایر ا.ااا ثالز بتوانند اح وضعیت اصلی عنصر حقوقی در برابر ا.ااا ثالز نی-
نف استفاده کنند ،حمایت قانونگذار ناق

خوا د بود .حیرا با استناد سایر ا.ااا ثالز به وضعیت اصلی عنصر

حقوقی در برابر ثالز نینف  ،ضرری که استنادناپذیری در صدد جلوگیری اح آن است ،محقق .ده و
استنادناپذیری کارکرد خود را اح دست مید د .ضم اینکه چنی امری ممک است موجب سوءاستفاده ا.ااا
مستقیم گردد .بدی ترتیب که آنان میتوانند با وارد کردن ا.ااا ثالز ،وضعیت استنادناپذیری را خنثی کنند.
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 .3واکاوی ادله فقهی مؤید وضعيت استنادناپذیری

یان ممصهادیق
صادیق
که در ممیهان
ست کهه
.دنی ااسهت
یاد.هدنی
ستنادناپذیری ،یاد
ید ااسهتنادناپذیری،
مؤیهد
پیش اح بررسی ادله فقهی مؤ
دانسهت
ست
هان دان
ندگی پنپنههان
نماینهدگی
فقهی ،بارحتری مصداق مفهوم استنادناپذیری را میتوان وضعیت نمای
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اینکهه گرو ی اح فقی هان
فقیههان
ضیحاین که
توضهیح
ست .تو
قه ااسهت.
که نشانگر وجود سابقه برای استنادناپذیری در ففقهه
ثانی302-303:1414 ،؛
هههید ثهههانی،
لی440 :1409 ،؛ .ه.هید
حلهههی،
قق ح
محقهههق
1394؛ مح
فی1394::440 ،
(نجفهههی،
امامی (نج
لی )599:1412 ،در فرضپنهانبودن وکالت و
اردبیلههی،
قدس اردبی
یزدی234:1423 ،؛ ممقههدس
هائی یههزدی،
طباطبهبائی
طباط
لت) به
وکالههت)
ناآگاه اح وکا
افشا نشدن سمت اح سوی وکیآ ،امکان رجوع طرف قرارداد (.اا نههاآ
که اح نگاه طرف قرارداد،
سههتدالل.ده کههه
گههونه ا ستدالل
وکیآ را پذیرفتهاند1.در توجیه ای حکم ای گو
عملکرد وکیآ در ای فرض هور در ای دارد که قرارداد برای .ا
است .بهدیگر سا  ،اعتماد مشروعی که بر اساس ای

وکیآ رخ داده

هور پدید آمده. ،ایسته حمایت

.ااا ثاثالههز،
لز،
شروع اا.ههااا
ماد ممشههروع
اعتمههاد
یت اح اعت
حمایههت
.د ،حما
یان .ههد،
که ببیههان
نه کههه
مانگونههه
دانسته .ده است2و مانگو
کارکرد اصلی استنادپذیری است.
هور حهال،
حال،
قدام ،ههور
غرور ،ااقهدام،
در میان قواعد فقهی ،استنادناپذیری بیش اح مه به الضرر ،غهرور،
بانی فق هی
ههی
به ممبهانی
یآ بهه
هت ننیهآ
جههت
گردد .اح اایهی رو ج
میگهردد.
ین مهی
نزدیهن
نظهام نزد
اصآ صحت و من اخت ل ن ظ
استنادناپذیری به ت بیق قواعد یاد.ده با استنادناپذیری پرداخته می.ود.
 .3-1قاعده الضرر

هی اح
درخصوا مفهوم قاعده الضرر ،چهارنظریه مشهور م ر است که عبارتند اح :ننههی
اعمال حیانبار (اراده نهی اح نفی) ،نفی ضرر غیرمتدارک ،نفی حکم ضرری و نفی حکم بهه
به
مدی.)145-143:1385 ،
محمههدی،
ماد143-153:1381 ،؛ مح
دامههاد،
قق دا
محقههق
ضوع (رک .مح
موضههوع
فی مو
سان ننفههی
للسههان
اینکهه
که
ضیح این
توضهیح
قت دارد .تو
.ده م ابابقهت
یاد.هده
یات یاد
نظریهات
مامی نظر
ستنادناپذیری بهابا تتمهامی
قوقی ااسهتنادناپذیری
حقهوقی
وضعیت ح
چنانچه قاعده الضرر نهی فعآ ضرری دانسته .ود ،با توجه به اینکه بی نهی اح فعآ ضهرری
ضرری

 .1در جزئیات رجوع طرف قرارداد به وکیآ ،اخت ف ایی وجود دارد .برای آگا ی اح جزئیات بحز به کتاب ای
پیشگفته مراجعه .ود .مچنی رک .انصاری.391:1420،
50

 .2برخی (.هیدی ،) 304:1385 ،ضم پذیرش هور یاد.ده بر ای باورند که در صورت وجود هور قویتر مبنی بر
انعقاد قرارداد برای موکآ باید بر اساس آن عمآ .ود.

و وجوب جبران ضرر .رعاً م حمه وجود دارد  ،حیرا جبران نکردن ضرر ،خود ،ضرر بهوده
بوده
ضرر بابایهد،
ید،
تحقهق ضهرر
صهورت تح قق
قهول دوم ،در صورت
و حرام است (حسینیمراغی ،)319:1413 ،مانند قول



موجهب ضهرر
ضرر
حقهوقی مو جب
صر ح قوقی
عنصهر
ستناد عن
جبران خسارت صورت گیرد و در مواردی که قابلیتااسهتناد
دانسهت
ست
ستناد دان
که قابآااسهتناد
مواردی کهه
چنانچه قاعده الضرر به معنای نفی حکم ضرری با.د ،در مهواردی
بار را تتشهکیآ
شکیآ
یانبهار
برخی عناصر حقوقی موجب ضرر ثالز میگردد ،قابلیتاستناد حکمی ححیهان
بردا.هته
.ته
ضرری ،بردا
می ضهرری،
حکمهی
ستناد بهبهعنوان حک
کم قابلیتااسهتناد
حکهم
مید د که بر اساس قاعده الضرر ،ح
.ده و عناصر یاد.ده را باید غیرقابآاستناد دانست.
ضیح این که
ینکهه
توضهیح
گردد .تو
میگهردد.
ین مهی
نزدیهن
ضرر نزد
الضهرر
عده ال
به قاقاعهده
استنادناپذیری اح جهات دیگر نیز بهه
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بار ااسهت.
ست.
یانبهار
میگردد ،بهتری راه تدارک و جبران ،غیرقابآاستناد دانست عنصر حقوقی ححیهان

مدی )153-130:1385 ،نهه
نه
محمهدی،
ضرر (رک .مح
تعهارض دو ضهرر
بهموجب قاعده الضرر ،در فرض ت عارض
تنها دف ضرر اح خود با اضرار به غیر جایز نیست ،بلکه در تعارض ضرری نسبت به دو ن فر،
فهر،
باید بهگونهای میان حقوق ایشان جم نمود که حقوق ر دو حداإلمکان حفظ .ود (الجم
ست .دروا ققه
کارکرد اسهت.
می کهارکرد
مهما امک اولی) .استنادناپذیری نیز با اثر نسبی خود ،دارای مهی
در تعارض ضرر ا.ااا ثالز اح اثر عنصر حقوقی و ا.ااا مستقیم اح سلب اثر اح عن صر
عنصهر
ستقیم و
.ااا ممسهتق
به اا.هااا
سبت بهه
قوقی ننسهبت
حقهوقی
صر ح
عنصهر
ستقیم) عن
(مسهتقیم)
حقوقی ،استنادناپذیری با حفظ اثر (م
جب جمهم ممیهان
یان
موجهب
سلب اثر (غیرمستقیم) آن در برابر ا.ااا ثالز نینف  ،بهنحو .ایسته مو
ا.هااا ثاثالهز)
لز)
یت اح ا .ااا
حمایهت
ستقیم و حما
.ااا ممسهتقیم
دو مصلحت به ا ر متعارض (حفظ مناف اا.هااا
جود و
موجهود
خی مو
برخه
به بر
سبت بهه
قوقی ننسهبت
حقهوق
صر ح
عنصهر
میگردد .تحلیآ فوق مستلزم آن است که ین عن
فهی
نسبت به برخی دیگر غیرموجود با.د .البته ای تحلیآ به معنی وجود نسبی نیست .بلکه ن ف
نیسهت بل که
بلکهه
.ه نی ست
خد.هه
مورد خد
قوقی مهورد
حقهوقی
لزوم احترام ثالز به قرارداد است .در واق وجود عنصر ح
ثالز ملزم به .ناسایی آن موجود نمیبا.د.
 .3-2قواعد غرور و اقدام

غهارّ ررجهوع
جوع
به غا
سارت بهه
خسهارت
بران خ
جبهران
برای ج
بهموجب قاعده غرور ،حیاندیده مغرور میتواند بهرای
اعمهال
مال
واسهس ه اها ر اع
کند .در استنادناپذیری ،ثالز با حس نیت مانند مغروری است که به وا
نمایهد.
ید.
سارت نما
خسهارت
به خ
غارّ م الالبهه
ند اح غها
توانهد
میتوا
یده و اح اایهی رو مهی
گردیهده
یان گرد
غارّ ،فریفته و متحمآ ححیهان
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بهع وه برقراری غرور بینیاح اح عمد یا تقصیر (علم و جهآ) غارّ اما نیاحمند جهآ مغرور بهه
به
دامههاد،
ماد،
قق دا
محقههق
غی441:1418 ،؛ مح
مراغههی،
سینیمرا
حسههینی
نوردی234:1389 ،؛ ح
بجنههوردی،
سوی بج
(موسههوی
ست (مو
واق هق ااسههت
وا
صوالً
هد ااصههو
متعهههد
چه متع
اگرچههه
یز اگر
ستنادناپذیری ننیههز
مدی .)39-82:1385 ،در ااسههتنادناپذیری
محمههدی،
133-180:1381؛ مح
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مرتکب تقصیر میگردد ،با ای حال اح ای جهت که نیاحمند حس نیت ثالز است بهابا غهرور
غرور
ما نگی مییابد.
کارویوه
یده ،دارای کهار
یانددیهده،
حمایهت اح ححیهان
برای حما یت
غرور بهرای
ممک است ایراد گردد که قاعده غهرور
جبران خسارت است ،درحالیکه استنادناپذیری پیش اح تحقق ضرر وارد عمآ می.ود و بهابا
گردد .در
میگهردد.
حسهس نیت مهی
غیرقابآاستناد دانست عنصر حیانبار ،مان اح ورود ضرر به ثالز با ح
پاسخ میتوان گفت که دف اح تأسیس جبران خسارت ،باحگرداندن وضعیت حیاندیده بهه
به
به اایهی
حالت قبآ اح ورود خسارت است و رسیدن بهه

گونهاگون
ناگون
ای گو
ند روش های
توانهد
میتوا
دف مهی
هدف

تر بابا.ههد.
.د.
نزدیکتههر
.ده نزدیک
یاد.ههده
دف یاد
به ههدف
ست ک هکه بههه
تری روش ،آن ااسههت
بهتههری
.ن به
بی.ههن
.د و بههی
.ته بابا.ههد
دا.ههته
دا
می-
موارد مهی
خی مهو
برخهی
لز ،در بر
بر ثاثالهز،
برابهر
استنادناپذیری با غیرقابآاستناد دانست عنصر حیانبار در برا
تواند بهتری .یوه جبران خسارت در راستای تأمی

دف نهایی قاعده غرور تلقی گردد.

ستقیم ااسهت،
ست،
.ااا ممسهتقی
در فرضی که وضعیت ا ری ایجاد.ده در اثر عمد یا تقصیر اا.هااا
ند دارای
میتواانهد
یز مهی
قدام ننیهز
عده ااقهدام
مانند عدم رعایت تشریفاتی چون انتشار یا رعایت .کآ ،قاقاعهده
قدام چنان چه
چهه
قاعهده ااقهدام
بهموجب قا عده
که بهه
اینکهه
ضیح این
توضهیح
مبنای مشترکی با قاعده استنادناپذیری با.د .تو
برابهبر وی
سی در برا
بوده و ککسهی
سئول بهوده
خود ممسهئول
ند ،خهود
بار ککنهد،
حیانبهار
.اصی نسبت به مال خود ،اقدامی حیان
توان گگفههت
فت
میتههوان
یز مههی
ستنادناپذیری ننیههز
نوردی .)24:1335 ،در ااسههتنادناپذیری
بجنههوردی،
سوی بج
(موسههوی
ندارد (مو
سئولیت نههدار
ممسههئولیت
خود ا قدام
اقهدام
یه خهود
علیهه
قانونی ،عل
کالیع قهانونی،
سایر تتکهالیع
ا.ااا مستقیم با تقصیر در رعایت تشریفات یهایا سهایر
کرده و آثار و تبعات آن را نیز باید بپذیرند.
(محمهدی،
مدی،
گری (مح
دیگهری
ضمان دی
عدم ضهمان
به عهدم
قدام بهه
خود یهایا ااقهدام
ضمان خهود
به ضهمان
قدام بهه
نی ااقهدام
یعنهی
موارد اقدام یع
قدام بهه
به
 )205:1385ر دو میتواند درخصوا استنادناپذیری صادق با.د .توضیح اینکه ااقهدام
نی عهدم
عدم
یعنهی
گری یع
دیگهری
ضمان دی
عدم ضهمان
ضمان خود یعنی متعهد استنادناپذیری گردیدن و اقدام به عهدم
لز آآگهاه
گاه
چنانچهه ثاثالهز
تکلیع ا.ااا ثالز به .ناسایی عنصر حقوقی. .ایان توجه است که چنان چه
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بوده و
قدام بهوده
قاعهده ااقهدام
اح واق بوده و با ای حال عمآ کند ،اقدام علیه خویش نموده ،مشمول قا عده

قوقی قابلیتا ستناد
اسهتناد
حقهوقی
صر ح
عنصهر
ست مید هدد و عن
خود را اح ددسهت
در نتیجه عدم قابلیتاستناد مبنای خهود
علیه ثالز مییابد.



 .3-3ظهور اعمال (ظاهر حال)

گردد (قمی.)333:1413 ،

اگرچه در علم اصول به خودی خود حجیت ندارد (انصاری،

احتمهال قهوی
قوی
35:1419؛ مظفر )13:1330 ،حیرا توان نمایاندن واق را ندارد ،اما اح آنجا کهکه احت مال
(محمهمدی،
.ود (مح
.ناخته .هود
جت .هناخته
حجهت
.ارع ح
سوی .هارع
که اح سهوی
نا ر به واق است ،قابلیت آن را دارد کهه
 .)282-283:1385اح ای رو در موارد حجیت

حجهت
جت
ید ح
یز بابایهد
.ی اح هاا ر را ننیهز
 ،ه نانا.هی

دانست .با اینحال باید توجه دا.ت اح آنجایی که مبنای ای

ا ر،

خه ف ه
ست و خ
ااسهت
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در فقه امامیه ،ا ر آن چیزی است که باعز ایجاد

مهی-
صآ م
مقتضهای ااصهآ
خه ف مقت ضای
بر خ

قابآ اثبات است ،حجیت وا ر یاد.ده نیز تا جایی است که خ ف آن اثبات نگردد.
هور ا .یا
ا.هیا
مال و ههور
اعمهال
ههور اع
اح میان انواع هور در فقه امامیه که عبارتند اح هور الفاظ ،هور
.ود .در اایهی نوع
نهوع
می.هود.
(جعفریلنگرودی ،)333:1333 ،قسم دوم به استنادناپذیری نزدین مهی
هور ،ا ر اعمال افراد است که افاده
 .)259:1381چنی

لنگهرودی،
فریلن گر
جعفهری
فر14:1330 ،؛ جع
(مظفهر،
ند (مظ
میککنهد

(حسهینی-
ا ری یا متکی به دلیآ .رعی و قانونی بوده که حجت است (ح سی

مراغی593:1418 ،؛ جبعی عاملی )300-301:1413 ،و یا آنکه اح قرائ و عرف و عادت و
فی یهایا
هور عررفهی
به ههور
ست و بهه
یت آن نینیسهت
حجیهت
.یوع و غلبه و ...به دست میآید و دلیآ ق عی بر حج
ا رالحال تعبیرمیگردد (گی نی قمی ،بیتا.)384:
سبزواری)135:1413 ،
اگرچه درخصوا حجیت ا ر حال دلیآ ق عی وجود ندارد ((سهبزوار
ما اح سهویی
سویی
و حتی برخی فقها (خویی )233:1418 ،حجیت ای نوع هور را رد نمودهاند ،اامها
در مواردی که

اح سوی .ارع حجیت یافته ،ا ر موجد چنی

حجیهت
یت
یز دارای حج
نی ننیهز
نهی

چنانکهه
که
است .اح سوی دیگر در حجیت ای نوع هور میتوان به سیره عق نیز استناد نمود چنان
کا در نهزد
نزد
بآ اتاتکها
ماره قاقابهآ
فاظ اامهاره
برخی فقها (عراقی )452:1393 ،ا ر حال را مچون ا ر الالفهاظ
حکهم
کم
حال را در ح
یز هاا ر حهال
کارم )1393 ،ننیهز
(مکهارم،
ها (م
فقهها
گر اح فق
دیگهر
خی دی
برخهی
عق دانستهاند .بهع وه بر
به اامهروح
مروح
تدا تهاتا بهه
اجماع بیان نمودهاند با ای توضیح که مصادیق مصر متعددی در فقه اح ابابتهدا
جعفهری،
فری،
نواتی و جع
وجود دارد (رک .مکارم1393 ،؛ فهیمی و حند وکیلی90-103:1390 ،؛ ققنهواتی
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ند کهه
که
رچنهد
ست رچ
فقهاسهت
ظر فقها
بر در ننظهر
معتبهر
 )154-155:1391که نشان مید د ا ر حال امارهای معت
ادعایی بر اجماع آن نشده اما با توجه به نقآ متعدد و مسلم گرفت حجیت آن اح سوی فقها،
میتوان آن را در حکم اجماع دانست.
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استنادناپذیری اح ای جهت به هور در فقه امامیه نزدین میگردد که در ر دو ،هاا ر
در دید .ا

بوتی،
لت ثثبهوتی
اللهت
ناآگاه ،اعتبار مییابد .بهرغم ای نزدیکی ،ای دو مفهوم در دال

مال در
اعمهال
اثباتی و امکان اثبات خ ف با یکدیگر تفاوت مییابند ،اح ای رو نمیتوان هور اع
فقه امامیه را مبنای کاملی برای استنادناپذیری دانست .توضیح اینکه مبنای برقراری ا ر در
جود ممشها
شا
ستنادناپذیری ،بهابا وجهود
ست .در ااسهتنادناپذیری،
فاوت ااسهت.
استنادناپذیری با هور در فقه امامیه متمتفهاوت
می-
یت مهی
حمایهت
بودن و اثبات واق  ،قانونگذار بهجهت حمایت اح ثالز با حس نیت اح هاا ر حما
حمهمایتی
چنهینی ح
نماید بهنحوی که واق  ،قابلیتاستناد خود را در برابر ثالز اح دست مید د ،چ
اقتضای آن را دارد که واق

ضرر اح وی ،قابلیتا ستناد
اسهتناد
رفه ضهرر
یچگاه جز با رضایت ثالز یا ر ف

ته اایهی
نیابد .اح ای رو امکان اثبات خ ف ا ر (اثبات واق ) در برابر ثالز وجود ندارد .البلبتهه
بدان معنا نیست که ا ر ،واق را اح بی برده و رنم حقیقت به خود گیرد بلکه واق ن سبت
سهبت
به ا.ااا مستقیم به قوت خود باقی است و تنها در چشم ثالز اح اعتبار میافتد .اح اایهی رو
شکیآ
بوتی را تتشهکی
استنادناپذیری اح حمان اثبات واق کارکرد خود را مییابد و ین وضعیت ثثبهوت
مید د.
واقهق و نی
نهی
.فیت اح وا
کا.هفیت
ای در حالی است که نوعاً کارکرد ا ر در فقهامامیه به دلیآ کا
مت در
مقاومهت
حیهرا ه تهاتاب مقاو
یزد .ح یرا
بودن ،تا پیش اح اثبات واق است و با اثبات واق فرو میرریهزد.
جنبهه
به
نبهوده و جن
ستثنی ن بوده
عده ممسهتثن
برابر دلیآ ق عی را ندارد .اگرچه ا رالحال نیز اصوالً اح ا ییه قاقاعهده
اثباتی دارد با ای حال در برخی موارد مانند خیار حیوان جنبه ثبوتی برای آن در نظر گرف ته
گرفتهه
میتوا ند
توانهد
.ده و خ ف آن قابآ اثبات نیست (مکارم .)1393 ،اح ای رو اصوالً ا رالحال ننمهی
ستثنائاً
که اسهتثنائ
مبنای استنادناپذیری قرار گیرد مگر آنکه استنادناپذیری را ا رالحالی دانست کهه
اثبات خ ف آن امکانپذیر نیست.
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 .3-4اصل صحت

درخصوا استنادناپذیری ب

.اره ننمهود.
مود.
بهعنوان مبمبنهانا اا.هاره
صحت بهه
صآ صهحت
بهه ااصهآ
تهوان به
ن می توان



معتبهری
بری
توضیح اینکه در مواردی که عنصر حقوقی در واق بیاعتبار است اما به دلیآ هاا ر معت
مول بهر
بر
محمهول
حقهوقی را مح
صر ح قوقی
عنصهر
.ده عن
یاد.هده
صآ یاد
چون ااصهآ
یرا ممچهون
صحت در مفهوم وضعی1است ححیهرا
صحت میداند .بهع وه استنادناپذیری با اصآ صحت عمآ غیر در معنای وضعی نیز ممسهو
سو
مود و
مآ ننمهود
حمهآ
درسهتی ح
بهر در ستی
است .حیرا بهموجب اصآ یاد .ده ،اعمال حقوقی دیگران را باید بر
 ،)95:133در استنادناپذیری ب
آثار عمآ صحیح را بر آن مترتب ساخت (گرجی13311 ،

ن ننیهز
یز

اعمال حقوقی ا.ااا ،در نگاه ا.ااا ثالز حمآ بر صحت میگردد.
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واقه
اسهتنادناپذیری ب ه ن در وا ق
که دا.ته و ثالز بدان اعتماد مشروع دارد ،ا ستنادناپذیری

بها ااصهآ
صآ
مسهو با
م سو

ماره بهه
به
نای اامهاره
معنهای
صآ در مع
درخصوا اینکه آیا اصآ صحت ،اصآ عملی است یا آنکه ااصهآ
محمههدی،
مدی،
هود دارد (رک .مح
ظر ووجهجود
خت ف ننظههر
ها ااخههت
فقههها
یان فق
که در ممیههان
فت کههه
ید گگفههت
میرود ،بابایههد
کار مههی
کههار
 .)224-225:1385اثر عملی ما یت اصآ صحت در ای پوو ش آن است که چنانچه ااصهآ
صآ
خه ف آن
بات خ
ست ،اثاثبهات
صحت را اماره بدانیم اح آنجا که اماره کا.ع اح واق و ه آور ااسهت،
خ ف
ممک است .اح ای رو مانند هور اعمال میتوان ای ایراد را وارد نمود که با اثبات خه
لز ووجهود
جود
بر ثاثالهز
برابهر
خ ف در برا
بات خه
کان اثثبهات
ستنادناپذیری امامکها
مرتف میگردد درحالیکه در ااسهتنادناپذیری
ندارد .در مقابآ چنانچه اصآ صحت را اح اصول عملیه بدانیم ،با توجه به اینکه اصول عملییهه
ست بل که
بلکهه
.یع آن نینیسهت
کا.هیع
کا.ع اح واق نیستند یا حجت .ناخت آن اح سوی .ارع به دلیآ کا
کان اثاثبهات
بات
مدی ،)223:1385 ،امامکها
(محمهدی،
اسهت (مح
مآ ا ست
قام ععمهآ
برای رف حیرت و سرگردانی در ممقهام
اعتبهاری ممصهون
صون
بیاعت بار
یراد ب ه ن و بهی
ست و وی اح اایهراد
خ ف در برابر عمآ کننده به آن منتفی ااسهت
است چه در ای صورت نقض غرض خوا د .د.

 . 1اصآ صحت دارای معانی گوناگونی است که در ای بی دو معنای اصآ صحت به مفهوم جواح تکلیفی و اصآ
صحت به مفهوم وضعی .هرت دارد (رک .محقق داماد.)203-211:1381 ،
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یان دارد،
جریهان
.هن جر
بهع وه اصآ صحت اح ای جهت که جنبه اثباتی دا.ته و در موارد .ن
با استنادناپذیری که وضعیتی ثبوتی است و با جم .رایط برقرار میگردد ،نیز تفاوت مهمی-
یابد.
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 .3-5قاعده منع اختالل نظام

خت ل ح ندگی
حنهدگی
سامانی و ااخهت
نابسهامانی
جب ناب
موجهب
تتب در مناب فقهی نشانگر آن است که اموری که مو
اجتماعی میگردد ،چه در مرحله وض احکام و چه اجرای آن ا ،مواره مورد نفی و ننههی
هی
.ارع قرار گرفته است (امیدیفرد و باقیحاده30:1391 ،؛ خورسندیان و .راعی)85:1395 ،
ورعهی،
عی،
گهردد (رک .ور
می گردد
ص یاد مهی
مصهادیق ااصه
ایه م صادیق
ظام» اح ا ی
بهگونهای که قاعده «من اخت ل ننظهام
.)32-35:1393
قاعده من اخت ل نظام اجتماعی بهعنوان دلیلی عقلی (امیدیفرد و باقیحاده-89:1391 ،
برای ا .ااا
ا.هااا
ستنادناپذیری بهرای
پذیرش ااسهتنادناپذیری
عدم پهذیرش
 ،)85مؤیدی بر نهاد استنادناپذیری است حیرا عهدم
خت ل
قوقی و ااخهت
حقهوقی
بط ح
روابهط
ناامنی روا
ثالز موجب بیاعتباری اعتماد مشروع ا.ااا یاد.ده و نهاامنی
یت پنپنههان
هان
نظام اجتماعی میگردد .توضیح اینکه چنانچه ا.ااا ثالز ،بدون اط ع اح واقععیهت
اعتمهماد ببهر
اسهت ،بهابا اعت
نان ا ست،
قوق آآنهان
حقهوق
یت ح
رعایهت
ستقیم در رعا
.ااا ممسهتقیم
صیر اا.هااا
تقصهیر
.ی اح تق
که اصوالً نانا.هی
وضعیت ا ری امور ،اقدام نمایند ،قابآاستناد دانست واقعیت پنهان در برابر ا.ااا ثالز،
مهی گردد.
گهردد.
موجب سلب اعتماد و امنیت در روابط حقوقی و در نتیجه اخت ل نظام اجتماعی م
قال در
انتقهال
عادی انت
سناد عهاد
اخت ل فعلی نظام ام ک کشور در اثر عدم برقراری استنادناپذیری ااسهناد
موده و در نتی جه
تیجهه
فی ننمهود
برابر اسناد رسمی ،نمونه چنی اخت لی است .عقآ چنی اخت لی را ننفهی
ستنادناپذیری
پهذیرش ااسهتنادنا
عدم پذیرش
چه عهدم
چنانچهه
ست چنان
به پذیرش استنادناپذیری حکم مید د .بدیهی ااسهت
مهیتوا ند
توانهد
ظام ن می
خت ل ننظهام
منه ااخهت
عده م ن
گردد ،قاقاعهده
موجب اخت ل در نظام مورد نظر فقهیان تلقی ننگهردد،
مبنایی برای استنادناپذیری قرار گیرد.
 .3-6حكم حكومتی

در بررسی ادله فقهی. ،ایسته است ا.اره گردد که ع وه بر مبانی و مویدات پیشگفته،
استنادناپذیری میتواند در اثر حکم حکومتی و با استفاده اح اختیارات نهاد والییهت فقییهه ن یز
نیهز
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اینکهه
که
ضیح این
توضهیح
گهانی .)209:1331 ،تو
صافی گلپای گان
حائری93:1339 ،؛ صهاف
مشروعیت یابد (رک .حهائر

حکهومتی
کومتی
یکی اح راه ای حآ معض ت اجتماعی در حکومت اس می استفاده اح نهاد حکم ح
در فقه .یعه برای پاساگویی به نیاح ای جدید و ضروری است (بدرآبادی و بهروحی لن،



ین .هأنیت
.أنیت
تفکیهن
نای تفک
بر مبمبنهای
کومتی را بهر
حکهومتی
 .)43:1393امام خمینی (الرسائآ )50:1410 ،حکم ح
اگرچه درخصوا .أن اول ،اوامر و نوا ی پیامبر اب غ اوامر و نوا ی خداوند است و خهود
خود
در مقام امر و نهی نیست اما درخصوا .أن دوم ،پیامبر رأساً و مستق ً امر و نهی میکن ند.
کننهد.
حوم مییهرحا ح س
حسه
مرحهوم
عروف مر
ای دسته اح اوامر و نوا ی عنوان حکم حکومتی دارد .فتوای ممعهروف
عه ااسهس می دارد (رک.
جامعهه
کومتی در جام
حکهومتی
کم ح
حکهم
.یراحی در تحریم تنباکو نشان اح کارکرد ح
صورت ااحهراح
حراح
که در صهورت
فت کهه
توان گگفهت
میتهوان
یب مهی
ترتیهب
بهشتی سر.ت و حاتمی .)33:1383 ،بدی ترت
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یب کهه
که
ترتیهب
بدی ترت
پیامبر بهعنوان رساننده پیام خداوند و بهعنوان مدیر جامعه تبیی مینماید .بهدی

حاکم ننیهز
یز
یه حهاکم
فقیهه
سوی فق
مصلحت جامعه در پذیرش استنادناپذیری ،صدور حکم حکومتی اح سهوی
که پهذیرش
پذیرش
اینکهه
حراح این
ند ااحهراح
رچنهد
.د .رچ
میتواند مشروعیت باش ای نهاد در جامعه ااسهس می بابا.هد.
حال در
ایه حهال
بها ا ی
رسهد ،با
میر سد،
استنادناپذیری بهطور کلی به مصلحت جامعه است ،د.وار بهنظر مهی
خت ل ننظهام
ظام
جب ااخهت
موجهب
موضوعاتی چون ثبت اسناد ام ک که عدم تعیی دقیق ضمانتاجرا ،مو
ظر گهرفت
گرفت
درنظهر
صلحت درن
ست ،ممصهلحت
یده ااسهت،
گردیهده
اجتماعی و صدور آراء متعارض در رویه قضایی گرد
خداباشههی،
شی،
هر ،رک .خدابا
هد اای یه ننظهظر،
تاییهید
ید ( در تای
نمایههد
مینما
قوی مههی
ستنادناپذیری قههوی
جرای ااسههتنادناپذیری
ضمانتااجههرای
ضههمانت
40-49:1389؛ امینی.)211-238:1388 ،
غه هر دو ننظهام
ظام
دغدغهه
در پایان میتوان با نگا ی کلی به مبانی حقوقی و فقهی پیشگفته ،دغد
دانسهست .ححیهرا
یرا
عه دان
جامعهه
.ااا در جام
قوقی» اا.هااا
حقهوقی
یت ح
امنیهت
تأمی «امن
عدد ،تهأمی
را اح خ ل مبانی و ادله متمتعهدد،
.د ،در ففقهه
قه
ته .هد،
گرفتهه
جه گرف
نتیجهه
لی نتی
مچنانکه در مبانی حقوقی ،امنیت حقوقی بهعنوان مبنای ککلهی
هات را
جههات
سایر ج
چهه اح سهایر
امامیه نیز میتوان ارحش حفظ امنیت ا.ااا چه اح نظر اقتصادی و چه
یی و
لکزایهی
مود (رک .لکزا
ستنباط ننمهود
صحت و ...ااسهتنباط
هور ،صهحت
غرور ،ههور،
در پس قواعدی چون الضرر ،غهرور،
ستنادناپذیری ،ممیهان
یان
بهرای ااسهتنادناپذیری،
لی برای
حاجحاده )1-31:1393 ،و بدی ترتیب ضم طر مبنایی ککلهی
فقه امامیه ،حقوق ایران و فرانسه نیز در ای حمینه وفاق ایجاد نمود.
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«استنادناپذیری» وضعیتی خ ف اصآ «قابلیتاستناد» و ضمانتاجرایی در عرض ب ه ن
و عدم نفون را تشکیآ مید د .ای وضعیت حقوقی امکان نادیده انگا.ت عناصر حقوقی را
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حقهوقی
قوقی
صر ح
عنصهر
ثار عن
به آآثهار
.های بهه
خد.هه
برای ا.ااا ثالز نینف فرا م میآورد ،بدون آنکه خد
قهوقی
صر ح قو
عنصهر
نسبت به ا.ااا مستقیمی مچون طرفی قرارداد ،وارد آورد .بدی ترتیب عن
خود
ثار خه
غیرقابآاستناد در برابر ا.ااا ثالز را باید عنصری دانست که در عی حال که آآثهار
بررسهی
سی
ست .برر
نسبت به ا.ااا مستقیم را داراست ،فاقد اثر در برابر ا.ااا ثالز نینف ااسهت
برقههراری
قراری
که بر
مید ههدد کههه
شان مههی
هارت ،ننشههان
جارت،
قوق تتجه
حقههوق
قوقی در ح
حقههوقی
ضعیت ح
عدد اایهی ووضههعیت
صادیق متمتعههدد
ممصههادیق
گذار ،گهگاه
قانونگهذار،
استنادناپذیری اح سوی قانونگذار گاه بهدلیآ عدم رعایت انتشار م لوب قهانون
بهدلیآ
قوقی ،گهگاه بهه
حقهوقی،
نا.ی اح عدم رعایت قواعد .کلی ،گاه نا.ی اح پنهان بودن در روابط ح
حمایت ا.ااا ثالز در برابر ب

ن و گاه برای حمایت حداکثری اح ا.ااا اخیر است.

امنیهت
تأمی «امن ی
یه تهأم
نظریهه
سه نظر
فرانسهه
قوق فران
حقهوق
یاد.ه.ده ،در ح
در بررسی مبنای استنادناپذیری در موارد یاد
حقوقی» بهعنوان مبنای کلی استنادناپذیری پذیرفته .ده که در حقوق ایران نیز قابآ پذیرش
است.
سایی آن
.ناسهایی
جستجوی مبانی استنادناپذیری درفقه امامیه نشان مید د که میتوان برای .نا
حهال،
ههور حال
و رسیدن به مبنای کلی اح قواعد متعددی اح جمله قاعده الضرر ،غرور ،اقدام ،هور
مواردی کهه
که
ضرر» ،در مهواردی
الضهرر
قاعهده ال
ساس «قا عده
بر ااسهاس
فت .بهر
گرفهت.
بههره گر
اصآ صحت و من اخت ل نظام ب هره
کم قابلیتا ستناد
اسهتناد
حکهم
گردد ،ح
لز میگهردد،
ضرر ثاثالهز
قابآاستناد دانست برخی عناصر حقوقی موجب ضهرر
ست .ططبهق
بق
دانسهت
ستناد دان
ید غیرقابآااسهتناد
بهعنوان حکمی ضرری ،بردا.ته .ده و عناصر یاد.ده را بابایهد
غارّ،
مال غها
اعمهال
واسهس ه اها ر اع
قاعده غرور ،ثالز با حس نیت را میتوان مغروری دانست که بهوا
ید و
نمایههد
سارت نما
خسههارت
به خ
غارّ م الالبههه
ند اح غهها
توانههد
میتوا
یده و اح اای هی رو مههی
گردیههده
یان گرد
هآ ححیههان
متحمهمآ
هه و متح
فریفتهته
فریف
سارت در
خسهارت
غیرقابآاستناد دانست عنصر حیانبار در برابر ثالز ،میتواند بهتری .یوه جبران خ
راستای تأمی
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ستقیم بهابا
.ااا ممسهتقیم
فت اا.هااا
دف نهایی «قاعده غرور» با.د .مچنی میتوان گگفهت

ثار و تبتبعهات
عات
تقصیر در رعایت تشریفات یا سایر تکالیع قانونی ،علیه خود «اقدام» کرده و آآثهار

.ااا ثاثالهز
لز
آن را نیز باید بپذیرند .بهع وه اح آنجا که عدم پذیرش استنادناپذیری برای اا.هااا
اخهت ل ننظهام
ظام
حقهوقی و ا خت
بط ح قوقی
روابهط
موجب بیاعتباری اعتماد مشروع ا.ااا یاد.ده و ناامنی روا



هتنادناپذیری ااسههت.
ست.
هاد ااسهستنادناپذیری
بر ننهههاد
یدی بههر
مؤیههدی
یز مؤ
ظام» ننیههز
خت ل ننظههام
لی ممن هن ااخههت
عقلههی
عده عق
گردد« ،قاقاعههده
میگههردد،
مههی
واق  ،اعتبار میباشد و یا در استنادناپذیری ب

یآ هاا ر
دلیهآ
به دل
صحت» بهه
صآ صهحت
ن مسو بهابا «ااصهآ

معتبر عنصر حقوقی و اعتماد مشروع ثالز بدان ،عنصر حقوقی را محمول بر صحت میداند
مییا بد.
یابهد.
با ای حال اح جهت امکان اثبات خ ف ا ر (اثبات واق ) با قواعد مزبور تفاوت مهی
حکهم
کم
ثر ح
ند در ااثهر
توانهد
میتوا
ستنادناپذیری مهی
که ااسهتناد
مود کهه
ع وه بر ای مبانی و مویدات ،باید ا.اره ننمهود
قوقی را
حقهوقی
یت ح
امنیهت
تأمی امن
توان تهأمی
میتهوان
.ده ،مهی
یاد.هده،
هی یاد
فقههی
له فق
ادلهه
حکومتی مشروعیت یابد .اح خ ل اد
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.ا
ید .ها
یه هاا ر را در ددیهد
امامیهه
استنادناپذیری اگرچه مانند «قاعده هور» در فقه امام

گاه اح
ناآگهاه
ناآ

بهعنوان ارحش مورد توجه در فقه امامیه نیز م ر نمود و بدی ترتیب به مبنایی کلی در فقه
و حقوق برای استنادناپذیری دست یافت.
منابع:

 )1اسکینی ،ربیعا  ،ل فی ،احسان1393 ،ش« ،گفتاری در نقد و بررسی نظریه حقوقی
عمآ به ا ر» ،م العات تحول در علوم انسانی ،ش.3
 )2اسکینی ،ربیعا1390 ،ش ،حقوق تجارت برات ،سفته ،قبض انبار ،اسناد در وجه
حامآ و چن ،تهران ،سمت،چ.15
 )3امیدیفرد ،عبداهلل  ،باقیحاده ،محمدجواد1391 ،ش« ،دلیآ عقلی قاعده من
اخت ل نظام» ،پوو ش ای اخ قی ،سال ،2ش.4
 )4امیر معزی ،احمد1388 ،ش ،نیابت در روابط تجاری و مدنی ،تهران ،موسسه
انتشارات دادگستر،چ.1
 )5امینی ،منصور1388 ،ش« ،نقش ثبت سند در بی مال غیر منقول در حقوق فرانسه و
بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران» ،تحقیقات حقوقی ،ش .49
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 )3انصاری ،علی  ،مبی  ،حجت1390 ،ش« ،نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسئولیت
مدنی م العه ت بیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه» ،پوو ش ای حقوق ت بیقی،
دوره ،15ش.1
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 )3انصاری ،علی1388 ،ش ،تئوری حس نیت در قرارداد ا ،م العه ت بیقی در حقوق
ایران و نظام ای حقوقی معاصر ،تهران ،انتشارات جنگآ،چ.1
 )8انصاری ،مرتضی1419 ،ق ،فرائد االصول ،قم،مجم الفکر االس می،ج.1
1420،----------- )9ق ،کتاب المکاسب،قم ،المؤتمرالعالمی بمناسبه الذکری
المئویه الثانیه لمی د الشیخ األنصاری،چ،2ج.3
 )10بدرآبادی ،مت ،بهروحی لن ،غ مرضا1393 ،ش« ،حرمت ماالفت با حکم
حکومتی در فقه سیاسی .یعه» ،فصلنامه سیاست متعالیه ،دوره  ،2ش .5
 )11بهشتی سر.ت ،محس  ،حاتمی ،حسی 1383 ،ش« ،تفکر دینی و ما یت جنبش
ضد رژی با تکیه بر نظرگاه امام خمینی» ،پوو شنامه متی  ،ش .38
 )12پور ار.د ،نادر ،اسکینی ،ربیعا ،الماسی ،نجادعلی . ،هباحینیا ،مرتضی1389 ،ش،
«نظریه ا ر» (م العه در حقوق خارجی و ایران) .فصلنامه مدرس علوم انسانی-
پوو شهای حقوق ت بیقی،دوره  ،14ش( 4پیاپی .)30
 )13تیبت ،مارک1384 ،ش ،فلسفه حقوق ،ترجمه حس رضایی خاوری ،مشهد،
دانشگاه علوم اس می رضوی.
 )14جبعی عاملی ،حس 1413 ،ق ،تمهید القواعد ،قم ،مکتب االع م االس می.
 )15جعفریلنگرودی ،محمدجعفر1333 ،ش ،دانشنامه حقوقی ،تهران ،امیرکبیر،ج.4
1381 ،-------------------- )13ش ،دائرهالمعارف علوم اس می (قضایی) ،
تهران ،گنج دانش،ج.1
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 )13حائرى ،سیدکا م1339 ،ش« ،بررسى فقهى حق ابتکار» ،مجله فقه ا آ بیت علیهم
الس م ،سال  ،3ش.23
 )18حسینیمراغی ،میرعبدالفتا 1413 ،ق ،العناوی



الفقهیه ،قم ،موسسه نشر

 )19خداباشی ،عبداهلل1389 ،ش« ،تحلیلی دیگر اح ماده  22قانون ثبت اسناد و
ام ک» ،حقوقی دادگستری ،ش . 31
 )20خرسندیان ،محمدعلی . ،راعی ،الهام1395 ،ش« ،مبانی قاعده نفی اخت ل نظام در
فقه اس می و حقوق موضوعه» ،فقه و مبانی حقوق اس می ،سال ،49ش.1
 )21خزاعی ،حسی 1385 ،ش ،حقوق تجارت،تهران،نشر قانون،چ،1ج.3
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اس می،ج1و.2

 )22خمینی ،سید رو اهلل1410 ،ق ،الرسائآ ،قم ،اسماعیلیان،چ،1ج.1
 )23خویى ،سیدابوالقاسم1418 ،ق ،موسوعة اإلمام الاوئی ،قم،مؤسسةإحیاءآثاراإلمام
الاوئی،ج.23
 )24راسخ ،محمد  ،پورسیدآقایی ،سید محمد1395 ،ش« ،نگا ی انتقادی به .کآ-
گرایی در حقوق» ،تحقیقات حقوقی ،ش.34
 )25رباطی ،مهسا ،محسنی ،سعید  ،قبولی درافشان ،سیدمحمدمهدی1393 ،ش« ،عدم
قابلیتاستناد ب

ن در .رکت ای تجاری» ،مجله م العات حقوقی ،دوره ،9

ش .4
 )23سبزوارى ،سید عبداألعلى1413 ،ق ،مهذّب األحکام (للسبزواری) ،قم،مؤسسه
المنار،چ،4ج.12
 )23سکوتی نسیمی ،رضا1393 ،ش ،مباحثی تحلیلی اح حقوق اسناد تجاری ،تهران،
مجد.
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. )28هید ثانی1414 ،ق ،مسالن األفهام إلی تنقیح .رای اإلس م،قم ،مؤسسه معارف
اإلس میه،چ،1ج.5
. )29هیدی ،مهدی1385 ،ش ،حقوق مدنی(،اصول قرارداد اوتعهدات)،تهران،
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انتشارات مجد،چ،4ج.2
 )30صافی گلپایگانی ،ل ع اهلل1331 ،ش« ،استفتائات و نظرات پیرامون مسائآ فقهی و
حقوقی» ،فصلنامه ر نمون ،ش  2و .3
 )31طباطبایی

یزدی،

سیدمحمدکا م،

1423ق،

العروةالوثقی،

قم،مؤسسه

نشراس می،چ،1ج.3
 )32عراقی ،ضیاءالدی 1393 ،ش. ،ر تبصرةالمتعلمی  ،قم،بینا،ج.4
 )33فهیمی ،عزیزاهلل  ،حندوکیلی ،محمدرضا1390 ،ش« ،بررسی مصادیق تعارض اصآ
و ا ر در فقه و حقوق» ،مجله حقوقی دادگستری ،ش.33
 )34قبولی درافشان ،سیدمحمدمهدی  ،محسنی ،سعید1391 ،ش« ،حمایت اح طلبکاران
در قبال قرارداد ای با انگیزه فرار اح دی در حقوق ایران وفرانسه» ،دانشنامه حقوق
اقتصادی ،سال .19دوره جدید،ش.1
 )35قمی ،میرحا ابوالقاسم1413 ،ق ،جام الشتات فی اجوبه السواالت ،تهران،موسسه
کیهان،ج.4
 )33قنواتی ،جلیآ  ،جعفری ،اسماعیآ1391 ،ش« ،تعارض اصآ و ا ر» ،پوو شنامه
اندیشه ای حقوقی،ش.2
 )33کاتوحیان ،ناصر ،عباسحاده ،محمد ادی1392 ،ش« ،حس نیت در حقوق ایران»،
فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره ،43ش.3
 )38کاویانی ،کورش1383 ،ش ،حقوق اسناد تجاری ،تهران ،میزان،چ.1

62

 )39گرجی ،ابوالقاسم1331 ،ش« ،اصآ صحت عمآ غیر» ،مجله دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش.28



 )40گی نی قمی ،أبی القاسم ب الحس  ،بیتا ،جام الشتات ،تهران.،رکه الرضوان.
خ ل قواعد فقه امامیه با نگا ی به مرج امنیت» ،دو فصلنامه دانش حقوق
اقتصادی ،سال ،21ش.3
 )42اهللآبادی ،کمال1333 ،ش« ،اصآ استق ل امضاء ا و عدم توجه ایرادات در اسناد
تجاری» ،دیدگاه ای حقوق قضایی،ش  10و .11
 )43مافی ،مایون  ،کدیور ،محس 1393 ،ش« ،بررسی اختیار ا ری نماینده در
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 )41لکزایی ،نجع  ،حاجحاده ،ادی1393 ،ش« ،بررسی امنیت اقتصادی افراد اح

حقوق ایران و اسناد بی المللی» ،حقوق خصوصی ،دوره ،11ش .1
 )44محسنی ،سعید  ،قبولی درافشان ،سیدمحمدمهدی1394 ،ش« ،مسؤولیت نا.ی اح
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گردش» ،فصلنامه م العات حقوق خصوصی ،دوره ،49ش.1
 )43محقق حلی1409 ،ق. ،رای اإلس م فی مسائآ الح ل و الحرام ،تهران ،انتشارات
استق ل،چ،2ج.2
 )43محقق داماد ،سید مص فی1381 ،ش ،قواعد فقه (باش مدنی) ،تهران،نشر علوم
اس می،چ،9ج.1
 )48محمدی ،ابوالحس 1385 ،ش ،قواعد فقه ،تهران ،میزان،چ.8
 )49مظفر ،محمدرضا1330 ،ش ،اصول الفقه ،قم،دفتر تبلیغات،ج.2
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