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و مباني قابليت استناد قرارداد  مفهوم
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:چكيده
 قابليت استناد قرارداد نهادي حقوقي است كه نويسندگان حقوقي فرانـسه جهـت تبيـين قلمـرو

و به از. گيرنـد اي مكمل از آن بهـره مـي عنوان قاعده قاعده اثر نسبي قرارداد اصـطالح مزبـور

و مناقشه است  و هنوز مباني آن مورد بحث از آنجا كه قاعده اثـر. قدمت زياد برخوردار نيست

ر شـدن مدني ايران راه يافته است لذا آشكا فرانسه به قانون مدني نسبي قرارداد با اقتباس از قانون 

و مباني قاعده قابليت استناد قرارداد هم به تبيين قاعده اثر نسبي قرارداد كمك مي نمايـد مفهوم

ميو هم چگونگي متأثر شدن اشخاص  در اين مقالـه سـعي. گذارد ثالث از قرارداد را به نمايش
و فرانسه در تبيين مفهوم قابليت و تحليل مباني آن در حقوق ايران . ايم نمودهاستناد قرارداد

: واژگان كليدي
حق استناد، اصل، اثر نسبي، شخص قرارداد، قابليت حق ثالث، طرفين، ديني، اثر مستقيم،اثر عيني،

.مستقيم غير
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 مقدمه
و فرانـسه استناد قرارداد اصطالحي است كـه در هـيچ قابليت يـك از متـون قـانوني ايـران

ن و ترجمه عبارتشتعريف كه در دكتـرين » Opposabilité du contrat«ده است در است فرانـسه

به نام اثر نـسبي قـرارداد اوايل قرن بيستم ميالدي براي پايان دادن به تفسير افراطي از قاعده  اي

در. فرانسه منعكس اسـت، مطـرح شـده اسـت مدني قانون 1165كه در ماده   اصـطالح مزبـور

بـا توجـه بـه نوظهـور بـودن قاعـده. ده استشن حقوقي ايراني تعريف هاي يك از فرهنگ هيچ

به خاسـتگاه آن  مـشخص) فرانـسه حقـوق(قابليت استناد قرارداد بايد ابتدا مفهوم آن را با توجه

و قلمرو قاعده اثر نسبي قـرارداد متمـايز كنـيم) مبحث نخست(دهكر مبحـث(و آن را از مفهوم

و ايران بپردازيمفراو در پايان به تحليل مباني قاعده در حقوق) دوم ) مبحث سوم.(نسه

 استناد مفهوم قابليت: مبحث نخست
به فرانسه از قابليت برخي حقوقدانان ودهكرعنوان ويژگي ياد استناد اند كه اگر براي عناصر

و(اجزاء يك نظام حقوقي  به خـاطر آن ...) مانند قرارداد، حق، رأي و عنصر مزبور بپذيريم، جزء

و حوزه فعاليت مستقيم خـود، بـه صـورت غيـر تواند ويژگي مي  مـستقيم خارج از چهارچوب

حقوقي بـه فـضاي استناد، راهكاري براي ورود عناصر در واقع، قابليت. آثاري را بر جاي گذارد 

و اجـزاء.)Duclos,1984,22(عمومي حقوق است  به اينكه يـك نظـام حقـوقي، عناصـر  با توجه

درمي) استناد ليتقاب(متعدد دارد لذا ويژگي مزبور  حـق، بـاره تواند در موارد مختلـف از جملـه

و(حقـوقي يـا قـضايي عمل حقـوقي بـه كـاراي، موقعيـت حقـوقي يـا واقعـه...)قـرارداد، رأي

 قابليـت اسـتناد» كرنـو«حقـوقي همين جهت در فرهنـگبه؛)Marty et Raynaud,1988,283(.رود

ي«: گونه تعريف شده است اين و(ك عمل صالحيت يك حق، ، يك موقعيـت...)قراردادي، رأي

را[حقوقي يا واقعه جهت اينكه . ثالـث نمايـد متوجه آثار خود نـسبت بـه اشـخاص] اشخاص

كه اشخاص نه از اين راه ثالث را تابع تعهدات مستقيم ناشي از خود گرداند بلكه از اين راه البته

 كـه داراي وصـف كندميو اعمالي كه اشخاص مزبور را ملزم به شناسايي وجود وقايع، حقوق 

به قابليت به رعايت احترام موارد مزبور و آنان را ملزم عنوان عناصر نظـام حقـوقي استناد هستند

.)Cornu, 1992, 577(»نمايدو تحمل آثار آنها مي

و در مقـام استناد، ارتباط تنگاتنگ با اشخاص، قابليت تعاريفاين با توجه به ثالـث داشـته

به اشخاص مزبور است مستقيم عناصر نظام آثار غيربيان  .حقوقي نسبت

سه قابليت به قـرارداد اسـتناد قابليـت: تصور اسـت شكل قابل استناد در خصوص قرارداد

در ثالث، قابليت استناد قرارداد توسط اشـخاص قرارداد در مقابل اشخاص توسط طرفين  ثالـث

و قابليـت مقابل طـرفين   ثالـث در مقابـل اشـخاص سـتناد قـرارداد توسـط اشـخاصا قـرارداد



و مباني قابليت استناد قرارداد  257 مفهوم

قـرارداد گونـه كـه طـرفين توضيح اينكـه همـان.)Ghestin,Jamin et Billiau,2001,768-769(ثالث

به قرارداد خويش در مقابل اشخاص مي ثالث نيز ممكن است ثالث استناد نمايند، اشخاص توانند

عنوان مثـال در فرضـيبه. مند گردند ثالث بهره خاصاز قرارداد در مقابل طرفين آن يا ساير اش 

به اشخاص  به دليل عدم انجام تعهدات قراردادي يكي از طرفين هـايي وارد ثالـث خـسارت كه

به قرارداد توسط شخص  قـرارداد بـراي اثبـات ثالث در مقابـل طـرفين آمده است، امكان استناد

و در نتيجه اثبات تقصير يكي از طرفين  ,Viney, 1989( مسؤوليت مدني مقصر وجود داردقرارداد

به ثالث در مقابل يكديگر نيز در فرضي همچنانكه اشخاص.)386 عنـوان يـك واقعـه كه قرارداد

به قـرارداد اسـتناد مي تواند اطالعاتي را در خصوص موضوع دعوا در اختيار دادرس قرار دهد،

.)Ghestin,Jamin et Billiau,2001,769( نمايند مي

ثالث بيشتر در ميان انواع فوق الذكر، قابليت استناد قرارداد توسط طرفين در مقابل اشخاص

فرانـسه قرارداد در حقـوق باز قاعده اثر نسبي قرارداد يا نسبيت كه از دير مورد توجه است چرا 

به موجب آن قرارداد فقط نسبت بـه طـرفين آن اثـر دارد در حـالي كـه قابليـت  مطرح بوده كه

به اشخاص  و بـه ثالـث سـخن مـي استناد قرارداد از آثار قرارداد نسبت در گويـد همـين جهـت

و مناقشه بوده است دكترين  حال سؤال اينجا اسـت.)Duclos,1984,24(فرانسه بيشتر مورد بحث

بهكه آيا قابليت استناد قرارداد در مقابل اشخاص واقع منافي بـا قاعـده اثـر نـسبي قـرارداد ثالث

و آيا قابليت است  به استناد يا اينكه قلمرو دو قاعده از يكديگر جدا است؟ عنوان استثنا قرارداد

 اي جداگانه است؟ بر قاعده اثر نسبي است يا خود، قاعده

و قلمـرو آن در حقـوق،براي بررسي موضوع  ابتدا مفهوم صحيح قاعده اثر نـسبي قـرارداد

و قابليت و فرانسه ترسيم نموده مي ايران و استناد قرارداد از آن جدا  سـپس بـراي تبيـين شـود

و فرانـسه ثالث مباني آن را در حقـوق تر قابليت استناد قرارداد در مقابل اشخاص مناسب ايـران

. كنيم بررسي مي

و تفكيك آن از قاعده قابليـت: مبحث دوم مفهوم قاعده اثر نسبي قرارداد
 استناد قرارداد

م قاعده قابليت استناد قرارداد الزم است ابتدا مفهوم قاعـده اثـر نـسبي براي تبيين بهتر مفهو

و قلمرو آن بررسي شود سپس اين دو قاعده از يكديگر جدا گردند .قرارداد
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و قلمرو قاعده اثر نسبي قرارداد)1  مفهوم
 مفهوم قاعده-الف

كه قرارداد فقط درباره طـرفين مـؤث و نمـي مفهوم اثر نسبي قرارداد اين است توانـدر اسـت

به اشخاص  مي. ثالث اثري داشته باشد نسبت و اراده متعاملين با رعايت مقررات توانـد حقـوق

تواند در وضع حقـوقي افـرادي كـه در بـستن نميبه وجود آورد ولي اصوالً تكاليفي براي آنها 

و به آن رضايت نداده .)172-171، 1371 كاتوزيان،؛166، 1385صفايي،(اند، مؤثر باشد عقد دخالتي نداشته

و بـه موجـب آن1فرانـسه انعكـاس يافتـه اسـت مدني قانون1165 اصل اثر نسبي در ماده

مي قراردادها« ثالـث باشند؛ آنها به هيچ وجه زيـاني بـه اشـخاص فقط ميان طرفين آن داراي اثر

و اشخاص نمي قـ1121 بينـي شـده در مـاده ثالث فقـط در مـورد پـيش رساند رارداد منتفـع از

به طور ضمني بـه ايـن قاعـده اشـاره مدني قانون 1134 البته ماده.»گردند مي ده كـر فرانسه نيز

به طور قانوني منعقد شده باشند جايگزين قـانون نـسبت بـه اشخاصـي«: است قراردادهايي كه

كه آنها  .»اند نمودها منعقدر است

فرانـسه بيـان مـدني قانون1165به تبع ماده231مدني ايران نيز اين قاعده را در ماده قانون

و به موجب آن كر و«: ده است و معامالت مقـام قـانوني قـائم عقود فقط درباره طرفين متعاملين

مدني نيز كـه از نفـوذ قـرارداد قانون219و10؛ از مواد»196 ماده مورد آنها مؤثراست مگردر 

و الزم  به متعاملين آن نسبت اند، اين قاعـده قابـل اسـتنباط توسط ايشان سخن گفتهاالتباع بودن

.است

به نسبي،نابراينب و عدم بودن اثر قاعده اثر نسبي قرارداد ناظر به اشـخاص قرارداد  تسري آن

است ولي حقوقدانان، آن را بـه گذار، تعريفي از اثر ارائه نداده حقوقي، قانون از نظر. ثالث است

و عمـل حقوقي ناشـي از يـك نتايج  انـد تعريـف نمـوده ... حقـوقي، يـك جنحـه، يـك قـانون

)Cornu,1992,300-301(.اثر قرارداد نيز نتايجي است كه عقـد پـس از انـشاء در عـالم، بنابراين 

به وجود مي و از جمله مـي. آورد حقوق تـوان بـه ايجـاد تعهـد، ايجـاد آثار قرارداد متنوع بوده

ي حق به و ايجاد شخصيت عيني، انتقال يا پايان دادن )19، 1383شهيدي،(حقوقي، اشاره نمودك حق

)Flour,Aubert et Savaux,2002,nº 327(.

 قلمرو قاعده-ب
به توضيحات فوق بايد ديد قلمـرو موضـوعي اصـل اثـر نـسبي قـرارداد چيـست . با توجه

د)Malaurie et Aynès,1995,373(برخي انـد انسته قلمرو موضوعي آن را تعهدات ناشي از قرارداد

 
ق عنـوان مثـال در حقـوق حقوقي نيـز قواعـد مـشابهي وجـود دارد؛ بـه هايدر ساير نظام.1 مـشابه تحـت اي اعـده انگلـيس

مي» privity of contracts«عنوان .R(خورد به چشم David, 1973, 346(.
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و قابل استناد به -Bénabent,1995,138(برخـي ديگـر. اند شمار آوردهو ساير آثار را نسبي ندانسته

به اجراي تعهدات ناشي از قرارداد دانسته) 139 ليكن. اند در نظري مشابه اصل اثر نسبي را ناظر

 ;Weill et Terré,1980,599-600; Marty et Raynaud,1988,283(فرانـسه گروهـي از حقوقـدانان 

Duclos,1984,50(و غير و اصل اثر نسبي را نـاظركرمستقيم قرارداد تفكيك ميان آثار مستقيم ده

.اند به آثار مستقيم قرارداد دانسته

.دكـر فرانـسه را تفـسير مـضيق مـدني قانون1165 بايد كلمات كليدي ماده طبق نظر اخير

رس«،»اثر«كلمات مزبور عبارتند از ؛ اگـر كلمـات مزبـور بـه طـور»نفع رسـاندن«و» اندنزيان

به طور كلي هرگونهشوموسع تفسير و و ند هرگونه نفع يا زيان مادي اثري اعم از آثار مـستقيم

به اشخاص غير مي مستقيم نسبت گـردد در حـالي كـه واقعيـت خـالف آن را نـشان ثالث نفي

به معن،بنابراين. دهد مي و پذيرش تفسير موسع مزبور اي انكار وجود قرارداد خارج از محدوده

ليكن مطابق تفـسير. دايره متعاقدين است در حالي كه وجود قرارداد نبايد مورد انكار قرار گيرد 

از»اثر«مضيق، مقصود از  و مقصود و نفـع رسـاندن«، اثر مستقيم قرارداد ، ايجـاد»زيان رساندن

و ايجاد حق به صورت مستقيم براي اشخاص اگر اين تفسير، مـورد پـذيرش. ثالث است تعهد

بي قرارگيرد، اصل اثر نسبي قرارداد منطبق بر واقعيت  و به انكار و نيازي فايـده دانـستن ها گشته

 آثار خود را ميان طرفين طبق اين نظريه هرچند كه قرارداد، اصوالً.)Duclos,1984,50( آن نيست 

و ثالث نمي نمايد ولي اشخاص ايجاد مي و آثار مـستقيم ناشـي از آن را انكـار توانند قوع قرارداد

به آنها  و همين نكته بيانگر تأثير غيرمستقيم قرارداد نسبت .است نمايند

تر است به دليل اينكه بموجب نظريـات ديگـر قاعـده اثـر اين نظريه از ساير نظريات دقيق

به قراردادهايي مي  مي نسبي محدود كه ايجاد تعهد به گردد و اي ميـان نـسبي بـودن گونهنمايند

و نسبي بودن اثر عقد خلط شده است   اثر تعهد ناشي از قرارداد بـا، به عبارت ديگر.خود تعهد

و دو مـسأله)133-132موحد، بي تا،(اثر قرارداد، بر خالف تصور برخي از حقوقدانان  متفاوت است

به شمار مي به همين ترتيب ناش) اعم از عيني يا ديني(اثر ساير حقوق. آيند جدا ي از قرارداد نيز

.جدا از اثر قرارداد است

و آثـار،بنابراين  قلمرو قاعده اثر نـسبي قـرارداد محـدود بـه آثـار مـستقيم قـرارداد اسـت

ثالث در قلمـرو قاعـده قابليـت اسـتناد قـرارداد قـرار مستقيم قرارداد در ارتباط با اشخاص غير

.گيرد مي

مي يرانا حقوقنظريه اخير با مباني به نظر رسد، زيرا قرارداد به موجـب قـصد نيز سازگار

مي  دو انشاء طرفين آن محقق به مفاد انـشاء و طبيعي است كه هنگام سخن از اثر عقد بايد شود

و بازتاب وقوع عقد در اجتماع  نه آثار قهري و لوازم آن توجه كرد و توابع ، 1376كاتوزيان،( طرف

كه در مقام بيان آثار برخي قراردادها مدني ايرا قانون.)3/317ج  بوده است دقيقـاًن نيز در مواردي
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و آثار مستقيم قرارداد را به ده اسـت كـهكرعنوان آثار قرارداد مشخص به اين نكته توجه داشته

مي به به قانون 362توان از ماده عنوان نمونه تـرين عنوان مهـم مدني در خصوص آثار قرارداد بيع

 در مقـام بيـان آثـار گذار هنگام بحث از آثار قرارداد اصوالً در واقع قانون.ن نام برد قرارداد معي 

و آثار مزبور را به مي مستقيم قرارداد است به همين جهت مـاده عنوان اثر عقد و .ق 231شناسد

.دكررا نيز بايد بر همين اساس تفسير.م

از قاعده اثر نسبي)2  تفكيك قابليت استناد قرارداد
به دن قابليتكربراي متمايز طور مختصر انواع قابليت اسـتناد استناد از قاعده اثر نسبي، ابتدا

قرارداد را مورد اشاره قرارداده سپس با معياري كه جهت تفسير قاعده اثر نسبي قرارداد بدسـت 

.آورديم، انواع مختلف قابليت استناد قرارداد را از آن متمايز نماييم

قا-الف  بليت استناد قرارداد انواع
در اينجا بر اساس جنبه. ديمكربرخي از انواع قابليت استناد قرارداد را در ابتداي بحث ذكر

.دهيم ثبوتي يا اثباتي قابليت استناد قرارداد انواع آن را مورد اشاره قرار مي

 استناد ذاتي قرارداد قابليت-1
و از وجود عمل)L'opposabilité substensielle du contrat(استناد ذاتي قرارداد قابليت حقوقي

. گويـد سـخن مـي) نـه اثبـاتي(ثالث از نقطـه نظـر ثبـوتي نتايج حاصل از آن در مقابل اشخاص 

مي اشخاص و از ايجـاد هرگونـه مـانعي در مـسير بايست واقعيت عمل ثالث حقوقي را پذيرفتـه

در اين نوع قابليت. اجراي قرارداد بپرهيزند  واقع ناظر به آثار ثبـوتي اسـت كـه قـرارداد استناد،

به اشخاص  و همان تكليف اشخاص نسبت به دنبال دارد ثالـث مبنـي بـر محتـرم شـمردن ثالث

و توابع آن است .)Duclos,1984,68(قرارداد

)L'opposabilité probatoire du contrat(استناد اثباتي قرارداد قابليت-2

از استناد به قرارداد در مقـام دعـوا بـراي اثبـات حـق موضـوع استناد اثباتي عبارت قابليت

به) استناد اثباتي دروني قابليت( قرارداد اي جهـت اثبـات امـري عنوان اماره يا استفاده از قرارداد

 Veaux,1996,3-4; Terré,Simler et(اســت) اســتناد اثبــاتي بيرونــي قابليــت(خــارج از قــرارداد

Lequette,1998,392(.
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 استناد اثباتي بيروني ابليتق-
به در قابليت و استناد اثباتي بيروني سخن از كاربرد قرارداد عنوان منبع عام اطالعـات اسـت

جهت آگاهي بخشيدن به دادرس در خصوص موضوعي خارج از قـرارداد بـه قـرارداد اسـتناد 

وبه. شود مي ، مالك مـال مزبـور مالي معين... عنوان مثال در مورد سرقت، مفقود شدن، تخريب

و مي به دست آورده كه از طريق آن مال مزبور را تواند در مقابل مسؤول حادثه به قرارداد بيعي

مي مسؤول حادثه در مقابل قرارداد مزبور شخص  و دادرس ثالث محسوب گـردد، اسـتناد كنـد

دتوانــد از اطالعــات منــدرج در قــرارداد در خــصوص ارزش مــال مزبــور اســتفاده نمايــ مــي

)Duclos,1984,57-58; Starck,1972,578(.همچنين در موردي كه شخـصي بـه كـارگري آسـيب 

و موجب از كارافتادگي وي مي ارزنده براي تعيين مبلـغ جبـران گردد، قرارداد كار منبعي رسانده

مي  هـاي پزشـكي، هـاي راجـع بـه هزينـه صورتحساب. آيد خسارت كارگر نزد دادگاه به شمار

و جر كنــد ديــده نقــش مهمــي ايفــا مــي هــاي زيــان احــي نيــز در محاســبه خــسارتداروخانــه

)Starck,1972,578(.فرانسه فراوان است مواردي از اين قبيل در حقوق)cf. Duclos,1984,60-61(.

به در حقوق مياي عنوان اماره ايران نيز قرارداد  تواند در امور فوق مورد استناد قـرار قضايي

و غيـر قضايي محدود به احكـام ايران قلمرو اماره گيرد زيرا در حقوق محـصور قـانوني نبـوده

.)2/166ج، 1385كاتوزيان،.ك.ر(است

 استناد اثباتي دروني قابليت-
مي اين نوع قابليت و استناد در فرضي مطرح كه حق يا موقعيتي كـه موضـوع قـرارداد شود

مي. ثالث قرار گيرد ناشي از آن است، مورد اعتراض شخص  تواند حق موضـوع حال آيا قرارداد

به اثبات رساند  استناد اسناد ارتباط تنگاتنگ فرانسه با قابليت اين موضوع در حقوق. خويش را

و بـه صـورت نوشـته تنظـيم معمـوالً دارد چراكه قراردادها  و رسـمي  از طريـق اسـناد عـادي

و. گردند مي حقـوقي، عيني، طلب، شخصيت جود حق امروزه در فرانسه ارائه قرارداد براي اثبات

به زندگي  و حدود اختيارت مربوط و گستره كه موضوع قـرارداد باشـند، بـا مـانعي...زناشويي

و سـند آن در مرحلـه كر البته استناد. روبرو نيست  دن به معناي اثبات نيست بلكه ارائه قـرارداد

 كامل جهت ارزيـابي ادلـه را دارا دادرس اختيار. دادرسي نبايد با ارزش اثباتي دليل خلط گردد 

و سند آن فقط بيانگر اماره و قرارداد  بايد توجه داشت.اي قضائي در اين خصوص است است

به طور معمول در هم آميخته و تميز آنها قابليت استناد قرارداد به دو شكل فوق از يكـديگر اند

و دقت است . نيازمند ظرافت
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ق تفكيك قابليت-ب و  اعده اثر نسبي قرارداداستناد
و آن را نـاظر بـه كه در مورد قلمرو قاعده اثر نسبي قرارداد ارائه داديـم با توجه به معياري

به آثار غير  و نيز قابليت استناد قرارداد را ناظر مستقيم قرارداد نسبت آثار مستقيم قرارداد دانستيم

بهبه اشخاص  م ثالث چه از نـوع شمار آورديم بايد گفت هيچ مغايرتي يان قابليت استناد قرارداد

چه از نوع اثباتي با اصل اثر نسبي قرارداد، وجود ندارد و .ذاتي

ثالـث موظفنـد واقعيتـي را كـه رخ داده اسـت يعنـي استناد ذاتي، اشـخاص از بعد قابليت

و آثاري را كـه قـرارداد ميـان طـرفين ايجـ  كه با شرايط قانوني منعقد گرديده است اد قراردادي

و مانعي در راه طرفين كر و مزاحمت مبنـاي ايـن الـزام،. قرارداد ايجاد ننمايند ده است بپذيرند

و عدم لغويت قرارداد است؛ تكليف مزبور با اثر الزام  و روش خردمندان آور قـرارداد عقل سليم

و شخص  با آن ثالث به خاطر نسبي بودن اثر مزبور متفاوت است چرا كه اثر مزبور نسبي بوده

بايـست بـه انتقـال مالكيـت در اثـر ثالث مـي عنوان مثال در قرارداد بيع، شخصبه. بيگانه است 

.قرارداد احترام گذارد ولي ملزم نيست مال خود يا ثمن مورد توافق طرفين را تأديه نمايد

و در ايـن خـصوص به قرارداد از نظر اثباتي نيز تعارضي با نسبيت اثر قرارداد ندارد  استناد

و دروني وجود ندارد زيرا قابليت تفاوتي ميان قابليت استناد در ايـن مـورد استناد اثباتي بيروني

 ثالث نيست بلكه در اين مـوارد از قـرارداد فقـط بـه به معناي مطالبه اجراي قرارداد از شخص 

و منـشأ اطالعـاتي در خـصوص يـك عنوان واقعه واقعـه، حـق، اي ساده كه قابل انكار نيـست

.شود موقعيت يا حتي قراردادي ديگر است، استفاده مي

اسـتناد اثبـاتي درونـي، در اوايـل قـرن نـوزدهم قضايي فرانسه در مورد قابليـت البته رويه

1165منقـول بـا اسـتناد بـه مـاده ميالدي، استناد بـه سـند قـرارداد را در خـصوص امـوال غيـر 

تـرين از جمله مهم. متعددي روبرو هستيم در اين خصوص با آراء. دانست مدني، روا نمي قانون

 مـيالدي اسـت كـه سـند مـورد اسـتناد 1862 ژوئيه4مورخ»كن«آنها رأي دادگاه تجديد نظر 

ولـي نظـر بـه غيـر. مدعي را با توجه به قاعده نسبيت اثر سند، مورد پذيرش قرار نداده اسـت

به اينكه استفاده از قرارد  و با توجه و سند وقـوع آن بـه منطقي بودن آراء مزبور عنـوان دليـل اد

و با عنايـت بـه اينكـه ارائـه سـند مالكيـت، فقـط  مالكيت، منافاتي با اثر نسبي قراردادها ندارد

كه در صورت ارائه دليلي قوي اماره رد تر از جانب طـرف مقابـل، قابـل اي بر وجود حق است

به است، رويه به سرعت، كاربرد اثباتي اسناد مالكيت وسيله مدعيان در دعـاوي مربـوط قضايي،

كه تغيير جهت مزبـور را ايجـاد. منقول را مورد پذيرش قرار دادبه اموال غير  د، كـر اولين رأيي

كه رأيي اصولي1864 ژوئن22رأي  )L'arret principe(1 ميالدي ديوان عالي كشور فرانسه است

مي رأي اصولي،.1  نمايد تصميمي قضايي است كه يك مسأله حقوقي مورد اختالف مانند اختالف در تفسير قانون را حل
(Cornu,1992,631 V. décision de principe). 
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و بـه موجـب آن اعـالم قابـل اسـتناد بـودن اسـنادبه شمار مي قـانوني مالكيـت در مقابـل آيد

كه هر گونـه تغييـري نـسبت بـه حقـوق ثالث به هيچ اشخاص وجه در بردارنده اين ادعا نيست

مي   قـانون 1165 شود تا با قاعده اثر نسبي قراردادها مندرج در ماده اشخاص از اين اسناد ناشي

و آراء بعد از آن در اين است. مدني منافات داشته باشد آوركه ميـان اثـر الـزام اهميت اين رأي

و قابليت .)Duclos,1984,63-64(اند استناد اثباتي قرارداد تفكيك نموده قرارداد

كه قابليت استناد قـرارداد كه از آنجا در پايان الزم است اين نكته نيز مورد توجه قرار گيرد

به آثار غير  و قهري قرارداد است استثنا بر قاعده اثر نسبي قرا ناظر به شمار نمي مستقيم . آيد رداد

به عنوان قاعده بلكه به و با قلمروي متفاوت از آن آيـد؛ شمار مـي اي به موازات قاعده اثر نسبي

كه اثر الزام  و مستقيم قرارداد بر عهده شخص در واقع هر موردي ثالث قرار گيرد، استثنا بـر آور

.)Duclos,1984,63-64;cf. Flour,Aubert et Savaux,2002,351(گرددمي قاعده اثر نسبي تلقي

 مباني قابليت استناد قرارداد-مبحث سوم
و سـپس در حقـوق ابتدا مباني قابليت استناد قرارداد را در حقوق ايـران بررسـي فرانـسه

.نماييم مي

در حقوق مباني قابليت)1  فرانسه استناد
در در خصوص قابليت استناد قرارداد نسبت بـه اشـخاص حقـوقي فرانـسه، دكتـرين ثالـث

و مباني مختلف ارائه  ازد شد ترين آنها را بررسي خواه است كه مهمدهشتوجيهات  ليكن قبـل

كه نويسندگاني كه براي نخستين بـار، ارائه مباني ياد شده، اشاره به اين نكته حائز اهميت است

آنهكردقابليت استناد قرارداد را مطرح  به تبيين مبناي دقيق اند بلكه تنها دليل طـرح نپرداختهاند

و لزوم تفسير مدني قانون 1165 اين قاعده رهايي از تفسير موسع ماده  مـضيق آن بـوده فرانسه

كه آنها. است مـستقيم قـرارداد نـسبت بـه در مـواردي شـاهد آثـار غيـر به ديگر سخن از آنجا

و از راه با تعميم مـشاهدات اند لذا ديده اند كه گريزي از آن نيز نمي ثالث بوده اشخاص خـويش

 به هـر حـال بـا توجـه بـه.)Wintgen,2004,86( اند استناد را مطرح نموده استقراء، قاعده قابليت 

فرانسه مطرح نگرديده اسـت، بررسـي مبـاني مدني اينكه قاعده قابليت استناد قرارداد در قانون

.دقيق آن براي تبيين قلمرو آثار آن داراي اهميت است

به-الف  عنوان يك واقعه يا واقعه اجتماعي قرارداد
آن فرانسه، براي توجيـه آثـار قـرارداد نـسبت بـه اشـخاص بسياري از حقوقدانان ثالـث از

مي به و برخي، وصـف اجتمـاعي را)Cf. Malaurie et Aynès,1995,372(كنند عنوان يك واقعه ياد
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اي؛ قرارداد، قابل استناد است زيرا واقعه)Flour,Aubert et Savaux,2002,326(افزايند نيز بر آن مي

و ترتيب حقـوقي را و تحقق يافته است، موقعيتي حقوقي پديد آورده، آرايش كه رخ داده است

مي  و در نتيجه بر اشخاص ثالث تحميل طرفـداران ايـن نظريـه قائلنـد كـه بـه. گردد تغيير داده

كه قرارداد مي استناد، همه آثار موجب آن، قاعده قابليت  ثالث ايجـاد تواند نسبت به اشخاصي

.)cf. Duclos,1984,57-60; Terré,Simler et Lequette, 1998,388(نمايد نمايد، را تبيين مي

به اين نظريه، قابليت  مهـم بـر جـايياستناد در زمينـه مـسؤوليت نيـز آثـار بويژه با توجه

ا. گذارد مي ثالث، اشخاص مزبـور را از ورود ضـرر بـه شخاصقابليت استناد قرارداد در مقابل

مي  قرارداد ثالث، در نقض قرارداد با يكي از طرفين نمايد، طبيعي است اگر شخص قرارداد منع

به قرارداد به  كه و آن را ناديده همكاري نمايد بدين معنا است عنوان يك واقعه، احترام نگذاشته

و موجب بوجود آمدن مسؤوليت مـدني انگاشته است، به همين جهت، مرتكب تقصير   گرديده

 Duclos,87-88; Mazeauds et Chabas,1985,869; Terré,Simler et(بــراي خــود شــده اســت

Lequette,1998,389(.
كه قرباني عدم اجـراي قـرارداد هـستند نيـز بـه موجـب عالوه بر آثار فوق، اشخاص ثالثي

به نظريه قابليت  تواننـد از عـدم اجـراي قـرارداد بـراي اثبـات عه، مـي واق- عنوان قراداد استناد

.مسؤوليت مدني طرف قرارداد در قبال خويش استفاده نمايند

 Wintgen,2004,89 et s.; Ancel,1999,771 et s. et(فرانـسه برخـي از حقوقـدانان-نقد نظريه

spéc. nº 52(بــر» واقعــه«ن عنــواو اينكــه قــرارداد بــه مبنــاي فــوق را مــورد انتقــاد قــرار داده

از. اند ثالث تحميل گردد را عجيب دانسته اشخاص و«نقد مزبور مبتني بر اين اسـت كـه بـودن

از. را نتيجه گرفت» بايست باشدمي«توان نمي» وجود داشتن  بـه» بـودن«به عبارت ديگر، گـذر

في نفسه نمي. غيرمنطقي است كامالً» بايست باشدمي« حقـوقي تواند قواعـد يك واقعه حقوقي

اي تواند موجب فراهم شدن شرايط اجراي قاعدهمي آور پديد آورد بلكه واقعه مزبور صرفاً الزام

.)Ancel,1999,806(كه از قبل وجود داشته است، گردد

مـستقيم ثالث نيز آثار مـستقيم يـا غيـر طبيعي است اگر قرار باشد قرارداد نسبت به اشخاص

به قواعد  مييايجاد نمايد، نيازمند و به صورت موردي اين نكته را بررسي ويژه هستيم بايست

كه  ؛ البتـه بـه اعتقـاد ايـن)Wintgen,2004,90(اي در مورد آن وجود دارد يا خير؟ آيا قاعده نمود

و برخـي از قواعـد ضـمني حقوقي بوسيله قانون گروه، همه قواعد مدني تنظيم نگرديده اسـت

بـه عبـارت. گردد ولي آنچه اهميت دارد، اصل موضوع است بوده يا از قواعد ديگر استنتاج مي 

به،ديگر استناد مزبور به اين معنـا اسـت عنوان يك واقعه، قابل استناد است، قابليت اگر قرارداد

و وقايع مرتبط با تشكيل يا اجراي آن، داراي اين قابليت هستند كـه بوسـيله قواعـد   كه قرارداد

و آث كه به آنها، نتايج ميحقوقي .)Wintgen,2004,90(گيرند بخشند، مورد توجه قرار ار حقوقي
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فرانـسه بـراي توجيـه قابليـت اسـتناد با توجه به همين انتقادها، برخي ديگر از حقوقـدانان

.اند حقوقي شناخته شده توسط قانون استمداد جستهو قواعد قرارداد از هنجارها 

)استناد حقوق فردييتقابل( ماهيت حقوق فردي ناشي از قرارداد-ب
استناد حقوق ناشي از قرارداد بـراي توجيـه آثـار گروهي از نويسندگان فرانسوي از قابليت

به. اند قابليت استناد قرارداد، بهره برده  كه ابتدا توضيح اين نظريه نيازمند مقدمات كوتاهي است

و سپس خود نظريه تبيين مي .شود اختصار بيان گشته

)L'opposabilité des droits subjectifs(ستناد حقوق فرديا قابليت-1

و و مفهـوم دارد و حق فردي فقط در روابط دارنده آن بـا سـاير اشـخاص، معنـا هر امتياز

مي زندگي در اجتماع، وجود حقوق  به همين دليل، مسأله قابليت فردي را توجيه و استناد نمايد

ا  به جنبه اجتماعي آن كه مربوط ست، از مفهوم حق فردي جدا نيست ليكن سؤال اينجا حق نيز

است كه آيا هر نوع حق فردي در مقابل همگان قابل استناد است؟ اين پرسش از آنجـا نـشأت 

و ديني، يكي از وجوه مي گيرد كه حقوقدانان كالسيك فرانسه، درمقام مقايسه ميان حقوق عيني

حق تفاوت را اين دانسته  كه و در مقابل همگان قابل استناد اسـت در حـالي عيني مطلق بوده اند

و فقط در مقابل بدهكار قابل استناد استكه حق از. ديني نسبي بوده هر چند حقوقدانان مزبـور

آنياند ولي مفهومدهكراستفاده استناد براي بيان تفاوت حقوق مزبور اصطالح قابليت   دقيـق از

و ديني توجه نمـاييم، مزبور در مقايسه ميان حق چنانچه به كاربرد اصطالح. اند ارائه نداده عيني

كه ايشان كلمه  انـد كـه همـين برده را در دو مفهوم متفاوت بكار» قابل استناد«درخواهيم يافت

مي. مسأله موجب اشتباهاتي گرديده است  حق هنگامي كه گفته عيني در مقابل همـه قابـل شود

كه اين حق در  و هـيچ كـس نمـي استناد است به اين معنا است توانـد مقابل همـه وجـود دارد

مي  كه گفته حق وجود آن را انكار نمايد ولي هنگامي دينـي فقـط در مقابـل بـدهكار قابـل شود

به اين معنا است كه اين حق فقط نسبت به بدهكار، تعهداتي ايجاد مـي  نمايـد كـه استناد است

كه است ولي نمي خود، مسؤول اجراي آنها   حق شخصي در معناي نخـستين، بايست گمان كرد

گرداند ولي اين حـق نـسبت بـه همـه ثالث را متعهد نمي ديني، اشخاصحق. قابل استناد نيست

و مي حق وجود دارد  Terré et(عيني مـورد احتـرام قـرار گيـرد بايست بوسيله همگان، همچون

Simler,1998,36 et sui(.
عي براي تبيين بحث، مي ني يا شخصي را داراي دو جزء دانـست؛ توان هر حق فردي اعم از

و از طرف ديگر داراي رابطه از طرفي هر حقي داراي رابطه مي اي دروني است  باشـد اي بيروني

)Duclos,1984,155-157(.در واقع ساختار همه حقوق فردي )و شخـصي يكـسان)اعـم از عينـي

و فقط موضوع امتيازات، متفاوت است  ي عبـارت از رابطـه عينـ براي حـق رابطه دروني:است
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و بدون واسطه ميان شخص در) موضـوع حـق(و شـيء) دارنده حـق(حقوقي مستقيم و اسـت

و بدهكار   نيز براي رابطه بيروني. مورد حق شخصي عبارت است از رابطه حقوقي ميان طلبكار

و رابطـه عيني عبارت از تكليف اشخاص حق به احترام به امتيازات دارنده حـق بـر شـيء ثالث

به امتيازات طلبكار در مقابلر براي حق شخصي عبارت از تكليف اشخاص مزبو به احترام ثالث

.)Duclos,1984,174(بدهكار است

به اين معنا كـه وقتـي شخـصي بـر شـئئ: با اين تحليل، رابطه دروني هر حقي نسبي است

ه حق و مـان عيني دارد يا بر شخصي حق شخصي دارد، رابطه مستقيم فقط ميـان دارنـده حـق

و به همين جهت دارنـده حـق) بدهكار(يا همان شخص) نه ساير اشياء(شئئ عينـي برقرار است

مي  نه اشيائي كه موضوع حق ديگران(تواند تصرفاتي انجام دهد فقط نسبت به شئ موضوع حق

را مـي)نه ديگـران(و دارنده حق شخصي، فقط از شخص بدهكار) هستند توانـد انجـام تعهـد

.)Duclos,1984,175(مطالبه نمايد

: توان ويژگي مطلق بودن را نيز مربوط به رابطه بيروني هر حقي دانستبه همين ترتيب، مي

ــي ــشروعي، م ــق م ــر ح ــه ه ــا ك ــن معن ــه اي ــرار ب ــرام ق ــورد احت ــه، م ــط هم ــست توس باي

ــابراين اينكــه برخــي حقوقــدانان.)Duclos,1984,175 et sui(گيــرد ــسه بن  Mazeauds et( فران

Chabas,1985,854 et s.(و در عين حال در مقابل همگان قابل استناد دانـسته انـد،، تعهد را نسبي

.سخني شايسته است

اسـتناد قـرارداد استناد حقوق فردي مشخص گرديد به رابطه آن بـا قابليـت حال كه قابليت

.پردازيم مي

و قابليت استناد حقوق فردي-2  رابطه قابليت استناد قرارداد
به فرانسه، از قابليت انانبرخي از حقوقد عنـوان مبنـاي قابليـت اسـتناد استناد حقوق فردي

ــي ــخن م ــرارداد س ــد ق ــه.)Wintgen,2004,125(.گوين ــستن ب ــان گ ــه آقاي ــوان نمون ،)Ghestin(عن

كه اصل قابليت تصريح مي)Billiau(و بيليو) Jamin(ژامن اسـتناد استناد قرارداد از قابليـت نمايند

 برخـي ديگـر.)Ghestin,Jamin et Billiau,2001,726 et s(گيـرد نـشأت مـي فـردي عـام حقـوق 

)Flour,Aubert et Savaux, 2002, 329(و دنباله مفهوم حقوق نيز قابليت استناد قرارداد را استمرار

.اند فردي دانسته

كه اين نظريه با نظريه قبلي به(بايد توجه داشت ؛ در هم آميختـه اسـت) عنوان واقعه قرارداد

عنـوان مبنـاي ايجـاد يـا انتقـال حـق، واقـع شـده بايست، قـراردادي معتبـر بـه چراكه ابتدا مي

به صورت معتبر پديد آيد) واقعه(باشد كه حق پديد آمد، اشخاص. تا حق ثالث مكلف هنگامي
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و طبيعي است اگر بدون مجوز، آن را ناديده انگارند، با حمايت به آن هستند كهبه احترام هايي

مي گذار براي دارنده حق در نظر گرفتهونقان .گردند است، روبرو

فـردي نخـست اينكـه طبيعـت حقـوق: بر اين نظريه دو انتقاد وارد شده اسـت-نقد نظريه

به تواند قابليت نمي اسـتناد قراردادهـايي عنوان مثال قابليت استناد همه قراردادها را توجيه نمايد

هكه پديد آورنده شخصيتي  )Wintgen,2004,127-128( ستند از اين راه قابل توجيه نيست حقوقي

عالوه بر اينكه انتقاد وارد بر نظريه نخست نيز در اينجا مطرح است به اين ترتيـب كـه چگونـه

اي وجود ندارد، از وجود حق فردي، لزوم احترام بـه توان در مواردي كه قاعده حقوقي ويژه مي

و تكليف اشخاص  خـ آن  بـه» بـودن«د؟ در اينجـا نيـز از كـر صوص را اسـتنباط ثالث در ايـن

مي» بايستمي« .)Wintgen,2004,nº133(نماييم بدون اينكه دليل آن مشخص باشد گذر

به نيروي الزام-ج  عنوان مبناي قابليت استناد قرارداد آور قرارداد
در اين ميان، برخي. است آور قرارداد يكي ديگر از مباني قابليت استناد قرارداد، نيروي الزام

به نيروي الـزام(استناد از ويژگي تكميلي بودن قابليت  و برخـي، از تـسري) آور قـرارداد نسبت

به اشـخاص آور قرارداد به طور نيروي الزام  هـر دو در ادامـه. گوينـد ثالـث سـخن مـي مستقيم

.گيرد رويكرد مورد مطالعه قرار مي

به قابليت-1  آور قرارداد ضروري نيروي الزامعنوان مكمل استناد
و ضروري نيروي الزام مطابق اين نظر، قابليت  قابليـت«آور قرارداد است؛ استناد، مكمل الزم

پي شناساندن وجود قرارداد به اشخاص استناد، پديده كه در ثالـث اسـت؛ چـرا اي عمومي است

توانـد بـه داد ديگر نمـيرند، قرا ثالث بتوانند قرارداد را مورد شناسايي قرار ندهكه اگر اشخاص 

كه ايجاد اثر حقوقي است حتي ميان طرفين  از. قرارداد، دست يابد هدف خود البته ايـن مفهـوم

آور استناد از خود نيـروي الـزام نيامده است ولي قابليت...مدني در قانون استناد، صريحاً قابليت

مي)1فرانسه مدني قانون 1134بند نخست ماده( قرارداد گردد زيرا قرارداد در حالي كـه استنتاج

به تغيير تركيب دارايي  و قانوني پـردازد، از نظـر منطقـي هـاي طـرفين آن مـي به صورت معتبر

تواننـد آن را ناديـده كـه نمـي-ثالـث تواند عاري از نتايجي در خـصوص وضـع اشـخاص نمي

.)Ghestin,Jamin et Billiau,2001,766 et s(»... باشد-...انگارند

و بيش از تأثير بنابراين مبنا، قابليت استناد قرارداد فقط تأثير كامل قراداد را تضمين مي نمايد

و به همين جهت، اثر قابليت كامل قرارداد، اثري پديد نمي  توانـد برخـورداري استناد نمـي آورد

 
:در اين بند مقرر شده است.1

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
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مو طرفين و معتبر به صورت قانوني  رد توافق قرارقرارداد از حقوقي بيش از آنچه كه ميان خود

اسـتناد تـضمينبه ديگر سخن اوالً قابليـت.)Ghestin,Jamin et Billiau,2001,768(اند، باشد داده

و ثانياً  آن فقط تأثير كامـل قـرارداد را تـضمين مـي كننده تأثير قرارداد است  نمايـد نـه بـيش از
)Ghestin,Jamin et Billiau,2001,776 et s.(.

هم قرارداد به اين نظريه مدعي نيست كه عنوان واقعه قابل استناد نيست بلكه در اين نظريه،

به  و وجود قرارداد و هم بر اين نكته تكيه شده اسـت كـه كـاربرد عنوان واقعه لحاظ شده است

به وقوع پيوسته است مالزمه با قابليت  و در غير اين فايده قراردادي كه صـورت، استناد آن دارد

مه قراردادها به بيمعنوان مي ترين ابزار جابجايي ثروت در جامعه . گردند فايده

و اشخاص(آور بودن عام قرارداد الزام-2 )ثالث در قبال طرفين

به است، قابليت آور قرارداد مطرح گرديده ديگر كه بر پايه نيروي الزامةنظري عنـوان استناد را

آنامنمايد بلكه نيروي الز آور مطرح نمي مكمل نيروي الزام  آور قـرارداد را محـدود بـه طـرفين

.داند نمي

كه براي طرفين آن داراي نيروي الزام به همان صورتي به اشـخاص قرارداد  آور است نسبت

و همين نيروي الزام اسـتناد ثالث را قابليـت آور قرارداد نسبت به اشخاص ثالث نيز چنين است

طو. ناميم مي به ور مستقيم فقط مربوط به طرفين مضمون ومحتواي قانون قرارداد قرارداد است

مي  و قواعدي صالح حق حقوق، متعاقدين را فقط براي ايجاد قانون كه درهاداند و تكـاليفي را

به وجود آورند و تعهدات ناشـي از قـرارداد اين نكته در وهله: قبال يكديگر اول براي الزامات

و قاعده قراردادي اصوال فقط  گردانـد ولـي ايـن متعاقدين را طلبكار يا بدهكار مـي اعتبار دارد

و مسأله در مورد ساير آثار قراردادها  به... مانند انتقال مالكيت عنـوان مثـال نيز داراي اعتبار است

مي  را قرارداد بيع فقط خريدار را مالك و شرط مربوط بـه صـالحيت، دادگـاه و قرارداد گرداند

به طرفين صالح مي .)Ancel,1999,806-807(دگردان فقط نسبت

كه اصوالً و هنجارهايي و ليكن چنين قواعد  به دليل ريشه خصوصي آن داراي اثر شخـصي

كه به موجـب. آور است محدودي است از نظر اعتبار قانوني براي همگان الزام قاعده قراردادي

مي  يكي از متعاقدين بدهكار فيمـابين گردد يا بـه دادگـاهي بـراي رسـيدگي بـه اختالفـات آن

مي متعاقدين، صالحيت مي  آن بخشد، بر همگان تحميل و هر مكلفي ملزم بـه احتـرام بـه گردد

به عبارت ديگر هر چند رابطه الزام  و عهدي، مربوط بـه طـرفين اسـت ولـي نيـروي است؛ آور

.)Ancel,1999,806-807(آور، عام وكلي است الزام

و تبيين جديد از ني از. آور قرارداد است روي الزام اين نظريه مبتني بر تفسير در ايـن نظريـه

به مدني قانون 1134قرارداد با الهام از ماده  و قانون قراردادي نـام بـرده شـده فرانسه عنوان قاعده
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به ماده. است كه اگر با دقت مدني توجه شـود، مـاده مزبـور قـرارداد را بـراي قانون1134چرا

مي طرفين  .)Ancel,1999,774-775(گرداند جانشين قانون

و قـانون-نقد نظريه  اين نظريه نيز از انتقاد مصون نمانده است به اين ترتيـب كـه قاعـده

به اشخاص قرارداد الزام ناشي از قرارداد فقط براي طرفين و نسبت ثالـث فقـط وجـود آور است

كه قانون، آن را بر اشخاص  و اين وجود، تا هنگامي و نتـاي دارد جي را در ثالث تحميل ننمايـد

به اشخاص مزبور اثري نخواهد داشت  برخالف آنچـه. خصوص ايشان بر آن بار ننمايد، نسبت

به ايـن اسـتناد كـه قواعـد بيان داشته است، نمي» آنسل«كه آقاي   قـراردادي از صـالحيت توان

ر توانـد اثـ ايـن قـانون اسـت كـه مـي. آور دانست را براي همگان الزام قانوني برخوردارند، آنها

ده كـر بـه آن اقـدام.م.ق1165گونه كه به موجب مـاده همان(قرارداد را محدود به طرفين نمايد

به اشخاص) است آور قـرارداد، نيـروي الـزام. دهـد ثالث تسري يا اينكه برخي از آثار قرارداد را

به اشخاص  و آثار قرارداد نسبت آور توانـد از اصـل نيـروي الـزام ثالـث، نمـي خود، نسبي است

مي ارداد نشأت گيرد بلكه براي تسري آثار قرارداد به اشخاص قر به قواعد ديگري ثالث، بايست

.)Wintgen,2004,150-151(استناد نمود

 ايران مباني قاعده در حقوق)2
مي حال بايد ديد آيا در حقوق بـه.دكرتوان مباني محكمي براي قاعده مزبور بيان ايران نيز

مي  ب نظر يكـي توجـه بـه.ه فقه اماميه بررسي سه مبنا در اين خصوص مفيد است رسد با توجه

و نيـز قاعـده لـزومكه از مباني مهم قاعده نيـروي الـزام» أوفوا بالعقود«آيه شريفه  آور قـرارداد

مي قراردادها به  گرفتن از قاعده ديگري كه تحـت عنـوان قاعـده صـحت ديگري بهره. آيد شمار

نظ عمل و به مي غيرمشهور است و. رسد مرتبط با بحث باشدر در نهايت نيـز سـيره مـسلمانان

كه از ادله اربعه مورد پذيرش در اصول فقه شيعه اسـت،  و دليل مستقل عقلي روش خردمندان

. كارگشا است

1»أوفوا بالعقود« آيه شريفه-الف

ه آيـا از جمله اينكـ. وجود دارد در خصوص داللت اين آيه شريفه اختالف نظرهاي فراوان

به مضمون قرارداد دارد به اين معنـا كـه بايـد بـه مـضمون اين آيه شريفه فقط داللت بر وفاي

دكـر تا زماني كه بـرهم نخـورده اسـت عمـل) اعم از اينكه قرارداد الزم باشد يا جائز( قرارداد

مي يا اينكه عالوه بر آن، داللت بر لزوم قراردادها) آور قرارداد نيروي الزام( و قـراردادنم نيز ايـد

 
.ك آيه يك از سوره مباركه مائده.ر.1
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يكي از طرفين قابل فسخ نيست اصوالً -154، 1382عميـد زنجـاني،.ك.ر()قاعده لزوم( با اراده يكجانبه

167(.

آور قـرارداد فقـط نظر از اين بحث، اين نكته نيز قابل بررسي است كه آيا نيروي الزام صرف

.داردثالث نيز ارتباط قرارداد است يا اينكه با اشخاص مربوط به طرفين

از» الذين آمنوا يا أيها«در اين مورد، هرچند كه آيه شريفه با عبارت آغاز گرديده است ليكن

به آيه شريفه نگريسته شده است خطـاب آن را  كه از زاويه تعهدات ناشي از قرارداد اين جهت

 مطـرح احتمال ديگري نيز در اين خصوص اند ولي برخي از فقها قرارداد دانسته ناظر به طرفين 

و مرتبط با قابليت استناد قرارداد در مقابل اشخاصدهكر كه قابل توجه .ثالث است اند

كه گفته شـود وجـوب وفـاي بـه«: اند در اين خصوص فرموده)ره(امام خميني بعيد نيست

باشـد، هرچنـد آثـار نيـز مـي) ثالـث اشخاص(قرارداد قرارداد متوجه ساير مكلفين غير از طرفين 

از) بيـع(به ايشان متفاوت خواهد بود؛ توضيح اينكه وجـوب وفـاي بـه قـرارداد قرارداد نسبت 

و مالكيـت جانب اشخاصي جز طرفين قرارداد عبارت است از اينكه آثار مالكيت بايع بـر ثمـن

به قرارداد از جانب طـرفين  و وجوب وفاي قـرارداد عبـارت مشتري بر مثمن را محترم شمارند

آناست از لزوم تسليم عوضين  .)2/186ج، 1379الموسوي الخميني،(»و مانند

به نظريه آقاي دانـست، مـي)و نـه نـسبي(آور را عمـومي كه نيروي الزام» آنسل«اين نظريه

كه نظريه آقاي  هر چند كـه از نظـر تئـوري جالـب بـه نظـر» آنسل«شباهت دارد با اين تفاوت

آن مي  قـرارداد سـخن بـه ميـان از طـرفين صريحاً.)ف.م.ق1134 ماده(رسد ولي مستند قانوني

و تحميل چنين معنايي بر آن دشوار است ولي آيه شريفه فوق الذكر از همـه مـؤمنين در آورده

و وجوب وفاي به قرارداد را بر آنها  ده است لـذا اگـر وجـوبكر مقرر جامعه اسالمي نام برده

نييقرارداد را به نحو فوق تفسير نماييم، امر وفاي به .ست عجيب

مـدني قابـل اسـتنباط البته هرچند نظر فوق از لحاظ مبنايي قابل توجه است ليكن از قانون

كه ماده  و قـائم.ق219 نيست چرا مقـام آنهـام صراحتاً از الزم االتباع بودن قرارداد ميان طرفين

و از اشخاص  به ميان نياورده است سخن گفته است . ثالث سخني

 اصل صحت عمل غير-ب
كه در همه آنها در غيـر يـا عمـل خاصبه صحت عمل حقوق اسالم چند قاعده وجود دارد

،1377، الموسـوي البجنـوردي بـه بعـد؛ 3/345ج،ق1419، األنـصاري(دهنده عمل، حكم شـده اسـت خود انجام 

غيـر اسـت كـه از جمله اين قواعد، اصل صحت عمـل.) به بعـد 5/405جق،1414 به بعد؛ الحكيم، 1/287ج

ــتدوداراي ــل اس ــاي ذي ــي،(معن ــادي؛97-1371،91گرج ــزدي الفيروزآب ــسيني الي ؛ 298-5/297جق،1400، الح

ر1372،92موسوي بجنوردي، به بعد؛ 1382،195داماد، محقق ؛ مكـارم 473-5/472جق،1414الحكـيم،.ك. بـه بعـد؛ همچنـين

:)7/92جق،1418الحكيم،و1/113جق،1411شيرازي،
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ايكي اصل صحت عمل به عمـل كـسي) حرمـت تكليفـي(ين معنا كه تا عدم جواز ديگران

و روا شماريم احراز نشده،  ديگر مقصود از صـحت در ايـن مـورد، عبارتبه. بايد آن را جائز

و جواز تكليفي است .حليت

و ترتـب آثـار حقـوقي عمل اصل صحت،معناي ديگر و(ديگران، درستي در مقابـل فـساد

س) نادرستي كه در اين مورد يعني اگر شخصي عقد يا ايقاعي: وضعي است خن از احكام است

و نادرست است را انجام داده يـا در حـال انجـام آن  كه داراي دو نوع درست يا هر عمل ديگر

و كليه آثار عمل .صحيح را بر آن مترتب ساخت است بايد عمل وي را بر درستي حمل نمود

د عمل حقوقي اصل صحت از نظر تـر اسـت، بـويژه اينكـه اصـل وم مهـم ديگران در معناي

و حـداقل اعمـال  عرفـي حقـوقي مزبور در ايـن معنـا بـه عمـل مـسلمانان اختـصاص نـدارد

و ايقاعات(همگان و بر ژرفمي را در بر)5/472ج،1414الحكيم،(مسلمانان ولو غير) عقود نگري گيرد

.اسالمي داللت دارد حقوق

ده است ولي عمـده دليـل ايـنشادله مختلفي ارائه اسالمي براي اثبات اين اصل در حقوق

و از هر دينـي بـر حمـل افعـال  قاعده، روش قطعي همه مسلمانان بلكه خردمندان در هر زمان

نه تنها  كه شارع ن ديگران بر عمل صحيح شمرده شده است ده اسـت بلكـه مـورد كـر آن را رد

ــت  ــرار داده اس ــز ق ــد ني ــوردي(تأيي ــوي البجن ــيم،1/287ج،1377، الموس ــوي 467-5/466ج،1414؛ الحك ؛ الموس

-1371،96؛ گرجـي، 1/125جق،1411؛ مكارم شـيرازي،4/77ج، بي تا، العراقي؛1/320ج،1385؛ همو، 359-1375،358الخميني،

97(.

به)ره(مرحوم شيخ انصاري عنوان دليلـي ديگـر بـر قاعـده فـوق اسـتناد به عقل مستقل نيز

كه قابل توجه است مي نمايد كـه اگـر بـر اصـل قاد ايشان، عقل مستقل حكم مي به اعت. فرمايند

و  و بنا را بر صحت عمل ايشان نگذاريم اختالل در نظام معاد صحت عمل ديگران اتكا ننماييم

آيد حتي اختالل حاصل از كنار گـذاردن ايـن اصـل از اخـتالل ناشـي از كنـار معاش پيش مي 

ر 351-3/350ج، 1419، األنـصاري(گذاردن قاعده يد مسلمان بيشتر است  ، 1411مكـارم شـيرازي،.ك.؛ همچنـين

)1/121ج
به اجماع قولي نيـز اسـتناد شـده.1 و همچنين به آيات، روايات  البته در مورد اصل فوق

.2است ليكن همه موارد مزبور مورد خدشه قرار گرفته است

ي در ديگـران اختـصاص دارد يعنـي اگـر كـس گونه كه اشاره شد به عمـل اصل مزبور همان

به موجب ادله اين اصل بـر درسـتي آن حكـم درستي يا نادرستي عمل ديگري شك نمايد بايد

و  از. آثار عمل صحيح را بر آن بار نمايد تماميكند با توجه بـه همـين اصـل اسـت كـه يكـي

 
ر.1 .5/466ج،1414الحكيم،.ك. براي مالحظه نظر مخالف

ر.2 ؛1/288ج،1377، البجنـوردي؛ الموسـوي 350-3/345جق،1419 األنـصاري،.ك. براي مطالعه تفصيلي در اين خـصوص

.96-1371،95 گرجي،
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و تعهدات ناشـي از قـرارداد تنهـا)1372،26گرجـي،(حقوقدانان اسالمي  پس از بيان اينكه التزامات

و ترتيـب اثـر دادن) اثر نسبي قرارداد(قرارداد مؤثر استبه طرفين نسبت به آثار قرارداد احترام

قرارداد ندانسته بلكه ترتيب آثـار وضـعي قـرارداد از قبيـل مالكيـتبه آن را مخصوص طرفين 

و زن نـسبت بـه يكـديگر در  مشتري نسبت به مبيع، مالكيت بايع نسبت به ثمن، زوجيت مـرد

و .اند را بر عموم الزم دانسته ...عقد نكاح

به توضيحات فوق اصل صحت عمـل غيـر از راه قيـاس اولويـت، قاعـده قابليـت با توجه

مي استناد قرارداد در مقابل اشخاص  به اثبات رساند زيرا چنانچه اشخاص ملـزم باشـند ثالث را

بر)مانند عقدي كه ديگري منعقد نموده است(در مقام شك در درستي فعل ديگري   آن را حمل

كه در و آثار عقد صحيح را بر آن مترتب نمايند، در غير مقام شك يعني مواردي صحت نمايند

و حقـوقي  و آثار شـرعي به آن به احترام درستي عمل ديگري ترديد ندارند به طريق اولي ملزم

.باشند مترتب بر آن مي

و دليل عقل-ج  سيره مسلمانان، روش خردمندان
و روش خردمندان مي از سيره مسل به مانان عنوان مبنايي مـستقل بـراي قابليـت اسـتناد توان

كه روش مسلمانان بلكه همه خردمندان قرارداد بهره  چه غيـر مـسلمان(برد چرا و )چه مسلمان

و منظر معصومين و در مرآي به نحو مستمر بـر ايـن بـوده) عليهم الـسالم(در اعصار گوناگون

ي  ترين وسـيله مبادلـه اقتـصادي در جامعـه، احتـرام عنوان مهم كديگر به است كه به قراردادهاي

و آثار قراردادها گذارده مي مي را ميان طرفين اند به رسميت عنـوان مثـال بـه. انـد شناخته قرارداد

و آثار ناشي از قرارداد نمـي  و اسـتناد يكـديگر بـه شـده منكر انتقال مالكيت يا ساير حقوق انـد

به  اي در خصوص ايجاد يا انتقال حق يا آثار ديگر را مـورد توجـه قـرار نوان وسيلهع قرارداد را

مي داده مي به شمار و حتي در صورت ترديد در صحت قرارداد نيز قرارداد را معتبر اند آورده اند

كهو نه تنها  ردي از سوي شارع در اين خصوص صورت نگرفته است بلكه با توجه به مطالبي

.ت بيان گرديد مورد امضاء نيز قرار گرفته استدر خصوص اصل صح

به مي اختالل نظام نيز تواند قابليـت اسـتناد قـرارداد را بـه اثبـات رسـاند عنوان دليلي عقلي

مي چراكه عدم پذيرش قابليت استناد قرارداد نسبت به اشخاص  كه اشـخاص ثالث، موجب شود

اها مزبور، قرارداد  و به سليقه خويش مورد نفي و در نتيجـه اعتبـاري بـراي را ثبات قرار دهنـد

و غيرهبه(قرارداد بـديهي اسـت در ايـن. باقي نماند) عنوان شايع ترين وسيله مبادالت اقتصادي

و روابـط حقـوقي حالت، قرارداد، تأثير خود ميان طرفين  قـرارداد را نيـز از دسـت خواهـد داد

به طور معمول بر پايه قرارداد اس  كه و اخـتالل در اشخاص در جامعه توار است، در هم ريختـه

مي  را. آيد نظام اجتماعي پديد به حكم شارع، چنـين اختاللـي و بدون نياز عقل به طور مستقل
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به پذيرش قابليـت روي بر نمي و در نتيجه و هر آنچه را موجب ايجاد آن گردد نفي نموده تابد

به مي استناد قرارداد . نمايد عنوان يك قاعده حكم

 گيريجهنتي
به مباحث مطرح شده، قابليت استناد قرارداد اصطالحي اسـت كـه بـراي بيـان آثـار با توجه

به غير مي مستقيم قرارداد نسبت به اشخاص ثالث در كار و با قاعده اثـر نـسبي قـرارداد كـه رود

و استثناء بر آن نيز   نيـست بلكـه مقام بيان نسبي بودن آثار مستقيم قرارداد است، منافاتي نداشته

براي قابليـت اسـتناد قـرارداد در حقـوق فرانـسه مبـاني متعـدد. دو قاعده مكمل يكديگرند اين

به عنوان يك واقعه اجتماعي«ترين آنها عبارتند از مهم. شده است ارائه اسـتناد قابليت«،»قرارداد

نيز با توجه به مباني در حقوق ايران.»آور قرارداد نيروي الزام«و» حقوق فردي ناشي از قرارداد 

مي  توان مباني محكم براي قاعده قابليت استناد قرارداد در مقابل اشخاص ثالـث ارائـه داد فقهي

و نيـز سـيرهكه مهم  و قياس اولويـت نـسبت بـه آن ترين آنها استناد به قاعده صحت عمل غير

و حكم عقل سليم بر لزوم پذيرش قاعده مزبور است . مسلمانان، روش خردمندان

و مأخذ  منابع
 فارسي- الف

.قرآن كريم.1

ج"حقوق مدني"،)1383(شهيدي، مهدي.2 چ:و تعهدات، تهران، آثار قراردادها3، .2انتشارات مجد،
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