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چکیده

استنادناپذیری وضعیتی حقوقی در کنار وضعیت های صحت ،بطالن و عدم نفوذ است که ریشۀ
آن به حقوق فرانسه بازمیگردد .این نهاد فرانسوی که در ایران بیشتر در حقوق تجۀارت بازتۀا
یافته ،مصادیق متعددی را در این حوزه به خود اختصۀا داده اسۀت .ایۀن درحۀالی اسۀت کۀه
نهتنها مفهوم بلکه مصادیق ،شرایط و آثار آن نیز در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته اسۀت.
این پژوهش در صدد است با نگاه به خاستگاه ایۀن نهۀاد ،یعنۀی حقۀوق فرانسۀه ،ضۀمن تبیۀین
مختصر مفهوم استنادناپذیری ،در گام نخست به واکاوی مصادیق متعۀدد ایۀن نهۀاد حقۀوقی در
قلمرو حقوق تجارت بپردازد و با تکیه بر ویژگیهای مشترک میان مصادیق استقراشده ،آنهۀا را
در دستههای مشخصی طبقهبندی کند .این طبقهبندی بیشک میتواند با برجسته کردن قواعد
مشترک هر دسته ،دستیابی به قواعد عمومی حاکم بۀر نهۀاد اسۀتنادناپذیری را تسۀهی نمایۀد.
ازاینرو گام بعدی استخراج و استنباط قواعد عمومی حاکم بر مجموع مصۀادیق اسۀتنادناپذیری
است که در قالب پاسخ به پرسشهای زیر این هدف دنبال شده است:
چه کسی در برابر چه کسی و چگونه می تواند از وضعیت استنادناپذیری استفاده کنۀد ،چۀه
آثاری به دنبال دارد و چگونه زوال مییابد؟

واژگان کلیدی

آثار غیرمستقیم ،اشخا

ثالث ،حسن نیت ،ضمانت اجرای حمایتی ،عدم قابلیت استناد.

* نویسندۀ مسئول ،فکس451-31113494 :

Email: s-mohseni@um.ac.ir
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مقدمه
اعمال حقوقی ،وقایع حقوقی ،آرای قضایی ،حق و بهطور کلی وضعیتهۀای حقۀوقی کۀه عناصۀر و
اجزای هر نظام حقوقی را تشکی میدهند ،عالوه بر آثار مستقیم خود ،صالحیت آن را دارنۀد کۀه
خارج از قلمرو عملکرد مستقیم خود ،بهصورت غیرمستقیم نیۀز آثۀاری برجۀای گذارنۀد .ایۀن آثۀار
غیرمستقیم موجب ورود عناصر حقوقی یادشده به فضای عمومی حقوق میشود ( Duclos, 1984,
)p. 22؛ به این ترتیب که اشخا ثالث را به شناسایی وجود عناصر پیشگفتۀه و احتۀرام و تحمۀ
آثار آنها ملزم مینماید ( .)Cornu, 1992, p. 577این وصۀ عناصۀر حقۀوقی« ،قابلیۀت اسۀتناد»
( )Opposabilitéنامیده شده که بهعنوان اص کلی شناخته میشود (.)Demogue, 1933, p. 69
«استنادناپذیری» ( )Inopposabilitéوضعیتی خالف اص و استثنایی بر «قابلیت استناد» است
که بهموجب آن ،اثر غیرمستقیم عنصر حقوقی در برابر اشخا ثالث منتفی میشود؛ به ایۀن معنۀا
که اشخا ثالث این حق را مییابند که عنصر حقوقی غیرقاب استناد را انکار نموده ،آن را نادیۀده
انگارند .بنابراین استنادناپذیری ،محروم کردن عنصر حقوقی از تمام یا بخشۀی از آثۀار غیرمسۀتقیم
خود در برابر تمام یا برخی از اشخاصی است که نسبت به مۀوارد یادشۀده بیگانۀه محسۀو شۀده،
تمای به ردّ آثار عنصر حقوقی موردنظر دارند ( .)Nguyen Xuan, 1977, p. 2 et 3البتۀه بۀا وجۀود
انتفای اثر غیرمستقیم عنصر حقوقی در برابر اشخا ثالث ،آثۀار مسۀتقیم ایۀن عنصۀر نسۀبت بۀه
اشخا مستقیم ( )Acteurs directs- Sujets directsآن حفظ شده و درنتیجه چنین عنصۀری بۀا
وجود فقدان اثر در برابر اشخا ثالثِ ذینفع ،همچنان نسبت به عامالن مستقیم خۀود واجۀد اثۀر
است .1برای مثال ،استنادناپذیری قرارداد وضعیتی دانسته شده که در آن قرارداد میان طرفین خود
معتبر و دارای اثر است و آنان را متعهد میکند ،اما در برابر تمام یا برخی از اشخا ثالث بیاعتبار
است و آنان میتوانند قرارداد را نادیده بگیرند (.)Delmas Saint-Hilaire, 2000, p. 416
در قلمرو حقوق تجارت ایران مصادیق متعددی را میتوان یافت که در آن از «استنادناپذیری»
سخن بهمیان آمده است .با وجود این مصادیق متعدد ،مشخص نیست که چه شخصۀی علیۀه چۀه
شخصی و چگونه میتواند از استنادناپذیری بهره ببرد؟ آثۀار اسۀتفاده از اسۀتنادناپذیری چیسۀت و
وضعیت یادشده چگونه ازبین میرود؟ به عبارت کلۀی ،مۀیتۀوان گفۀت قواعۀد عمۀومی حۀاکم بۀر
استنادناپذیری در حقوق ایران مغفول مانده است .برای پاسخ به پرسشهای یادشده و ارائۀ قواعۀد
عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت ،باید از مصادیق استنادناپذیری و طبقهبنۀدی آنهۀا آغۀاز
نمود .طبقهبندی مصادیق مختل استنادناپذیری در قانون ،دکترین و روی قضایی ،در دسۀتههۀای
 .1این ویژگی مهمترین وجه تمایز بطالن با استنادناپذیری را تشکی
استنادناپذیری با بطالن ،ر.ک.)Falaise, 1997 .
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کلی و نظم بخشیدن به این مصادیق پراکنده ،بیشک میتواند واکۀاوی قواعۀد عمۀومی ایۀن نهۀاد
حقوقی را تسهی کند؛ زیرا طبقهبندی مصۀادیق در دسۀتههۀایی کۀه از قواعۀد مشخصۀی پیۀروی
میکنند ،باعث میشود که بتوان با گردآوری راهحۀ هۀای ارائۀهشۀده در هۀر دسۀته ،بۀه قاعۀدهای
عمومی دست یافت .ازاینرو پیش از ورود به بررسی قواعد عمومی اسۀتنادناپذیری ،شایسۀته اسۀت
به اختصار به استقرا و دستهبندی مصادیق استنادناپذیری در حوزۀ حقوق تجۀارت پرداختۀه شۀود.
سپس برای واکاوی قواعد عمومی این نهاد حقوقی ،باید در مصادیق پیشگفته جسۀتجو کۀرد کۀه
چه شخصی علیه چه شخصی و چگونه مۀیتوانۀد از اسۀتنادناپذیری بهۀره ببۀرد؟ آثۀار اسۀتفاده از
استنادناپذیری چیست و وضعیت یادشده چگونه ازبین مۀیرود؟ شۀایان ذکۀر اسۀت در پاسۀخ بۀه
پرسشهای اخیر با توجه به پیشین نهاد استنادناپذیری در حقوق فرانسه ،به حقۀوق ایۀن کشۀور و
نظریات حقوقدانان آن نیز با نگاه تطبیقی نگریسته شده است.

 .1استقرا و طبقهبندی مصادیق مختلف استنادناپذیری در حقوق تجارت
در خصو معیار طبقهبندی مصادیق استنادناپذیری میتوان از انگیزۀ قانونگۀذار در هۀر مۀورد
کمک گرفت .برای کش قاعدهای که قانونگذار به نفع اشخا ثالث برقرار کرده ،کۀافی اسۀت
در هر مورد بررسی شود که چرا عنصر حقوقی غیرقاب اسۀتناد اسۀت .نتیجۀهای کۀه از بررسۀی
اولی مصادیق حقوق تجارت بهدست میآید این است که غیرقاب استناد بودن گاه به دلی عدم
رعایت انتشار مطالبهشده از سوی قانونگذار (استنادناپذیری ناشۀی از عۀدم انتشۀار) ،گۀاهی بۀه
علت عدم رعایت قواعد شکلی (استنادناپذیری ناشی از عدم رعایت شک ) ،گۀاه ناشۀی از وجۀود
امور پنهان در روابط حقوقی (استنادناپذیری ناشی از پنهۀان بۀودن) ،گۀاهی بۀه دلیۀ حمایۀت
اشخا ثالث در برابر بطالن (استنادناپذیری بیاعتباری عنصر حقوقی) و زمۀانی بۀرای حمایۀت
حداکثری از اشخا اخیر (استنادناپذیری با هدف حمایت حداکثری از ثالث) است.
توضیح اینکه در برخی مواد قانونی ،قانونگذار انتشار را موجب تحقق آثار غیرمستقیم عنصر
حقوقی در برابر اشخا ثالث قرار میدهد .درنتیجه ضمانت اجرای آن ،فقدان اثر عنصر حقوقی
در برابر اشخا ثالث یا به عبارت دیگر ،عدم قابلیت استناد است .استنادناپذیری ناشۀی از عۀدم
انتشار را میتوان در مواد  390 ،391 ،153 ،154 ،145و  399قانون تجارت و مواد  111 ،04و
 114الیح قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصو 1300ش ،1مۀادۀ  0قۀانون راجۀع بۀه
ثبت شرکتها ،مواد  01و  54قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئۀم تجۀاری ایۀران و
مواد  99 ،50و  101آئیننام اجرایی قانون اخیر مشاهده کرد.
 .1الیح یادشده پس از این با عالمت اختصاری «ل.ا.ق.ت ».ذکر خواهد شد.
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در برخی دیگ ر از مواد قانونی برای حمایت از منافع کسانی که عنصر حقۀوقی مۀیتوانۀد بۀه
آنان ضرر بزند ،به شک عنصر حقوقی توجه شده است .ازاینرو در این مواد مطالب شک خا
از سوی قانونگذار به انگیزۀ حمایت از اشخا ثالث ،استنادناپذیری ناشی از عدم رعایت شۀک
را بهدنبال دارد .مصادیق این نوع از استنادناپذیری را میتۀوان در مۀواد  103 ،95و  114قۀانون
تجارت مشاهده کرد.
عالوه بر مصادیق قانونی یادشده ،استنادناپذیری ناشی از عدم رعایت شک در دکتۀرین حقۀوق
تجارت نیز مصادیقی را به خود اختصا میدهد .از جمل این مصادیق میتوان به ضمانت اجۀرای
عدم صحت مندرجات اجباری 1سند تجاری اشاره کرد .اگرچۀه در حقۀوق ایۀران ضۀمانت اجۀرای
مشخصی برای چنین وضعیتی تعیین نشده ،بااینهمه ،ضۀمانت اجۀرای «اسۀتنادناپذیری» کۀه در
نظام حقوقی فرانسه مطرح شده است ،در حقوق تجارت ایران نیز قاب اعمال بهنظۀر مۀیرسۀد .در
خصو مندرجات اختیاری 1نیز باید گفت در صورتی دارای اعتبار هستند کۀه در سۀند مۀنعکس
شوند؛ درغیر اینصورت در برابر دارنده قاب استناد نیستند .همچنین در مورد نمایندگی پنهۀان در
صدور سند تجاری در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون تجارت بۀه ایۀن مسۀئله تصۀریح نکۀرده،
لیکن تردیدی در این خصو در دکترین حقوقی وجود نۀدارد کۀه قابلیۀت اسۀتناد نماینۀدگی در
صدور سند ،در فرض جهۀ دارنۀده ،نیۀاز بۀه انعکۀاد آن در سۀند دارد (در ایۀن خصۀو  ،ر.ک.
محسۀۀنی و قبۀۀولی درافشۀۀان 133 ،1390 ،و نیۀۀز ر.ک .امیرمعۀۀزی301 ،1311 ،؛ مۀۀافی و
کۀۀدیور03 ،1393 ،؛ پورارشۀۀد و همکۀۀاران9 ،1319 ،؛ سۀۀکوتی نسۀۀیمی.)19 ،1393 ،
بهعالوه باید به استناد مادۀ  100قانون تجارت به ضمانت اجرای اسۀتنادناپذیری بۀرای قیۀد شۀرط
منع ظهرنویسی ،ظهرنویسی بهمنظور وکالت یا ظهرنویسی بهمنظور وثیقه نیز اشاره کۀرد .پۀذیرش
ضمانت جزئی نیز در صورتی است که جزئی بودن ضمانت در سند قید گۀردد؛ درغیۀر ایۀنصۀورت
جزئی بودن ضمانت قاب استناد نبوده ،ضمانت کلی تلقی مۀیگۀردد .در قبۀول سۀند تجۀاری نیۀز
قبولی مشروط و قبولی جزئی نیازمند تصۀریح در خۀود سۀند تجۀاری اسۀت و از ضۀمانت اجۀرای
استنادناپذیری برخوردار است (ر.ک .محسنی و دیگران.)10-145 ،1391 ،

 .1صدور سند تجاری نیازمند درج اطالعاتی است که منطقاً باید در خود سند جمع باشد .به این دسته از
مندرجات سند تجاری ،مندرجات اجباری گفته میشود .برای مثال ،مواردی که در مادۀ  113قانون تجارت در
خصو مندرجات برات به آن اشاره شده است ،مندرجات اجباری برات را تشکی میدهد.
 .1مندرجات اختیاری ،مندرجاتی هستند که بر اعتبار سند تجاری تأثیری نداشته ،اما برای تکمی مندرجات سند
یا تنظیم روابط برواتی امضاکنندگان در هنگام صدور یا گردش سند بهکار گرفته میشوند .شروطی از قبی
شرط ممنوعیت ظهرنویسی ،شرط ع دم لزوم واخواست ،شرط انتقال تضمینات ،شرط (عدم) ارائ برات برای
أخذ قبولی و ...ازجمله شروط اختیاری هستند (.)Coquelet, 2006, p. 324
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در خصو استنادناپذیری ناشی از پنهان بودن باید گفت هنگامی که انتشار عنصر حقۀوقی
ضروری نیست ،بهطور طبیعی عنصر یادشده آثار خۀود را در برابۀر همگۀان دارد .پنهۀان بۀودن،
به خودی خود مانعی بۀر سۀر راه اعتبۀار عنصۀر حقۀوقی در برابۀر همگۀان محسۀو نمۀیشۀود
()Bastian, 1929, p. 203؛ بااینهمه ،وضعیت در مورد نمایندگی پنهان متفاوت اسۀت .توضۀیح
اینکه فرض اصالت اقدامکننده ،بهویژه در اعمال حقوقی ،باعث می شود کۀه نماینۀدگی نیۀاز بۀه
افشا در روابط حقوقی داشته باشد .در حقوق ایۀران در خصۀو نماینۀدگی پنهۀان با مادۀ 191
قانونمدنی بهعنوان یکی از قواعد عام روبرو هستیم .مصادیق نمایندگی پنهان در حقوق تجۀارت
را میتوان حقالعم کاری ،نمایندگی پنهان در صدور سند تجۀاری و مۀادۀ  1قانون بیمه مصو
1311ش دانست که از ضمانت اجرای استنادناپذیری در برابر ثالث باحسننیت برخوردار است.
استنادناپذیری بیاعتباری ،وضعیتی است که در آن عنصۀر حقۀوقی نسۀبت بۀه شۀخص یۀا
اشخا مستقیم خود باط و بیاعتبار بوده ،هیچ اثری ندارد؛ درحالی که در نگاه اشخا ثالث
همچون عنصر حقوقی صحیح ،معتبر و واجد اثر است .در مادۀ  104ل.ا.ق.ت ،قانونگذار افۀزون
بر اینکه «بطالن شرکت» را قاب استناد ندانسته ،بطالن «عملیات یا تصۀمیمات ارکۀان داخلۀی
شرکت» را نیز در برابر اشخا ثالث غیرقاب استناد اعالم میکند .این حکۀم عۀام دربرگیرنۀدۀ
ضمانت اجرای تمام اعمال و اقداماتی است که ارکان شرکت با تخل از مقۀررات قۀانونی انجۀام
میدهند .ازجمله مصادیق مصۀرح حکۀم عۀام یادشۀده را مۀیتۀوان در مۀواد  134 ،111و 135
ل.ا.ق.ت .مشاهده کرد که خود نیز از مصادیق این نوع اسۀتنادناپذیری هسۀتند .بۀهعۀالوه مۀواد
 144و  191قانون تجارت و در دکتۀرین حقۀوقی ،اصۀ عۀدم قابلیۀت اسۀتناد بۀه ایۀرادات (در
خصۀۀو ایۀۀن اص ۀ  ،ر.ک .نۀۀوری150-103 ،1313 ،؛ اهللآبۀۀادی )19-15 ،1300 ،نیۀۀز
بهعنوان مصادیق استنادناپذیری بیاعتباری قاب ذکر هستند (برای مطالع بیشۀتر در خصۀو
استنادناپذیری بطالن ،ر.ک .رباطی ،محسنی و قبولی درافشان.)110-104 ،1391 ،
در پایان باید به استنادناپذیری با هدف حمایت حداکثری از اشخا ثالث اشاره کۀرد .ایۀن
نوع از استنادناپذیری برخالف سایر مصادیق مورد بررسی ،نوعی امتیازدهی به ثالث اسۀت .زیۀرا
در این نوع از استنادناپذیری ،از سویی اشخا مستقیم کلی قواعد مقرر از سوی قۀانونگۀذار را
رعایت نموده ،هیچ گونه تقصیری برای آنان متصور نیست و از سوی دیگر حتی اطۀالع اشۀخا
ثالث از محدودیتهای اختیارات (مادۀ  111ل.ا.ق.ت ).و مسئولیتهای (مۀواد 155 ،115 ،111
و  111قانون تجارت) مدیران و شرکای شرکتهای تجاری که مصادیق این نوع اسۀتنادناپذیری
را تشکی میدهند ،موجب انتفۀای اسۀتنادناپذیری نخواهۀد شۀد؛ ازایۀنرو مۀیتۀوان مصۀادیق
اسۀۀتنادناپذیری را بۀۀه دو دسۀۀت اسۀتنادناپذیری حمۀۀایتی ( )Inopposabilité de protectionو
اسۀتنادناپذیری امتیۀۀازی ( )Inopposabilité de faveurتقسۀۀیم کۀرد؛ بۀۀا ایۀن توضۀۀیح کۀۀه در
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استنادناپذیری حمایتی ،قانونگۀذار در پۀی حمایۀت از اشۀخا ثالۀث اسۀت ،درحۀالی کۀه در
استنادناپذیری امتیازی ،مسئله ،حمایت از اشخا ثالث در برابر ضرر نیست ،بلکه تنها تضۀمین
امتیازی برای آنها است.
حال با بررسی مختصر مصادیق استنادناپذیری ،برای واکاوی قواعد عام این نهاد حقوقی باید
در مصادیق پیشگفته جستجو نمود که ذینفع استنادناپذیری چه شخصی است و از ایۀن نهۀاد
در برابر چه شخصی و چگونه میتواند بهره ببرد؟ آثار استفاده از استنادناپذیری چیسۀت و ایۀن
وضعیت چگونه ازبین میرود؟

 .2ذینفعِ (طرف مثبت) ( )Sujets actifsاستنادناپذیری
آنچه میتواند در ارائ قاعدۀ کلی در خصو اشخا ذینفۀع اسۀتنادناپذیری ،هۀدایتگر باشۀد،
بررسی هدفی است که قانونگذار در حمایت از اشخا ثالث دارد .درواقۀع ضۀرری کۀه عناصۀر
حقوقی ممکن است برای اشخا ثالث دربر داشته باشۀند ،قۀانونگۀذار را بۀه حمایۀت از آنۀان
برمیانگیزد .بااین حال ،تعیین اشخا ثالث بر اسۀاد حمایۀت از آنۀان ،همۀواره بۀه یۀک روش
نیست .زمانی که بحث در خصو «قواعد ماهوی» است ،ازآنجا که در چنین حالتی خودِ عنصر
حقوقی است که به اشخاصی که قانونگذار در صدد حمایت از آنان است ،ضرر میزند ،ذینفعان
استنادناپذیری را باید در میان کسانی جستجو کرد که از خودِ عنصۀر حقۀوقی ضۀرر مۀیبیننۀد.
برخالف قواعد ماهوی ،زمانی که بحث در خصو «قواعد شکلی» است ،همۀین کۀه تشۀریفات
قانونی رعایت گردد ،عنصر حقوقی آثار خود را در برابر همه برجای میگذارد .ازایۀنرو اشۀخا
ثالثی که قانون گذار حمایت از آنان را درنظر دارد اشخا ثالثی هستند که نۀه از ایجۀاد عنصۀر
حقوقی ،بلکه در فرض عدم رعایت تشریفات قانونی است که زیان میبینند.
بنابراین درنظرگرفتن هدف قانونگذار ،امکان تعیین ذینفع استنادناپذیری را فراهم میکند.
به این ترتیب که تنها اشخا ثالثی که قانونگذار حمایت از آنها را مد نظر دارد ،حق استفاده
از استنادناپذیری را مییابند و اشخا یادشده ،اشخا ثالث زیاندیده از عنصر حقوقی هستند.
ازاینرو ،اشخا مستقیم و سایر اشخا ثالۀث نمۀیتواننۀد از اسۀتنادناپذیری اسۀتفاده کننۀد.
بااینحال ازآنجا که قانونگذار نمیتواند منافع اشخا ثالث را در هریک از فۀروض پۀیشبینۀی
کند ،تصمیمگیری در خصو اینکه عنصر حقوقی موقعیت اشخا ثالث را بهخطر میاندازد یا
نه ،به خود اشخا ثالث واگذار شده و به آنان «حق انتخا » یا «حق انتقاد» ( Droit d’option
 )- Droit de critiqueاستفاده از استنادناپذیری یا انصراف از آن داده شده است.
اشخا ثالثی که منافع آنها به این ترتیب حمایت مۀیشۀود گۀاه «منتقۀ الۀیهم حقۀوق»
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هستند و گاهی «دارندگان حقوق» .در فرض نخست ،استنادناپذیری از شۀخص ثۀالثی حمایۀت
میکند که حق را از «غیر دارندۀ» آن بهدسۀت آورده اسۀت .1در ایۀن حالۀت بۀهنظۀر مۀیرسۀد
استنادناپذیری ناقض قاعدۀ التین «هیچکس بیش از حقی که دارد نمیتواند به دیگۀری منتقۀ
کند» 1و «هیچکس نباید از وضعیت حقوقی کسی که با او معامله مۀیکنۀد ،بۀیاطۀالع باشۀد»3
است .اما این یک تعارض ظۀاهری اسۀت ،زیۀرا وضۀعیت ظۀاهری در برابۀر ثالۀث آن اسۀت کۀه
انتقالدهندۀ حق صاحب آن است؛ ازاینرو در برابر ثالث میان انتقالدهندهای کۀه صۀاحب حۀق
نیست با انتقالدهندۀ دارای حق تفاوتی وجود ندارد .در فۀرض دوم ،بحۀث در خصۀو دارنۀدۀ
حقی است که باید در برابر سلب حق در اثر عمۀ شۀخص دیگۀر حمایۀت شۀود .قواعۀد التۀین
«کسی که چیزی ندارد ،نمیتواند آن را به دیگری بدهد ،0هیچکۀس نمۀیتوانۀد بۀیش از آنچۀه
خودش دارد ،منتق کند» ( )Nemo plus juris ruleدر این بحث وارد است که عمالً به رعایۀت
حقوق اکتسابی تعبیۀر مۀیشۀود ( .)Bastian, 1929, p. 325-326بۀه ایۀن ترتیۀب ،گۀاه امنیۀت
«دارندگان» حقوق و گاه امنیت «منتق الیهم» حقوق تضمین میشود.
در پایان بحث از اشخا ذینفع توجه به دو نکته دارای اهمیت است .از سویی بایۀد گفۀت
که اصوالً برای آنکه ذینفع استنادناپذیری بتواند از این وضعیت استفاده کند« ،حسن نیت» وی
شرط است .برای مثال در استنادناپذیری ناشی از عدم انتشار ،اصوالً اطالع شخص ثالث از عنصر
حقوقی انتشارنیافته ،عنصر حقوقی یادشده را در برابر وی قاب استناد میکند .به همین ترتیۀب
در استنادناپذیری ناشی از بی اعتبۀاری ،اسۀتنادناپذیری ناشۀی از بطۀالن شۀرکت یۀا عملیۀات و
اقدامات آن در برابر اشخا ثالثِ «باحسننیت» قابلیت استناد ندارد .بااینحال استثناهایی نیۀز
در این زمینه دیده میشود .برای نمونه ،در حقوق فرانسه بهمنظور حمایت حۀداکثری از ثالۀث،

 .1به چنین اکتسا حقی « »acquis a non dominoگفته میشود که به معنای «کسب از غیرمالک»
 )que le véritable propriétaireاست (.)Recueil Penant, 2003, p. 481

( d'un autre

2. Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet= no one can transfer greater rights to
someone else than he possesses himself (Straumann, 2015, p.902; Mosler, 1980, p.134) = nul ne peut
transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en a pas lui-même (Dégni-Ségui, 2003, p.518).
این قاعد بهطور مختصر « »Nemo plus juris ruleنامیده میشود ( Kuprecht, 2013, p. 102; Govindjee et

 )al., 2007, p. 49&59که در حقوق داخلی میتوان مضمون آن را در قاعدۀ «فاقد شیء نمیتواند معطی
شیء باشد» یافت .همچنین گفتنی است این قاعده در اسناد تجاری با استثنا مواجه میشود (در این خصو ،
ر.ک.)Govindjee et al., 2007, p. 50 .
3. Nemo ignarus esse debet conditionis eius cum quo contrahi= null ne doit pas ignorer la condition
juridique de celui avec qu’il contracte (Weiss, 1912, p.431).
4. Nemo dat quod non habet = no one gives that what he/she does not possess (Adeleye & Acquah)Dadzie, 1999, p.260; Merrill & Smith, 2009, para. 24
در خصو این قاعده نیز ر.ک.Macleod, 2009, para.21.01 .
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حتی در فرض آگاهی اشخا ثالث از محدودیتهای اساسنامهای اختیارات مدیران شرکتهای
تجاری ،محدودیتهای یادشده همچنان در برابر آنان غیرقاب اسۀتناد اسۀت ( Abdelmoumen,
 .)2013, p. 332; Nze Ndong Dit Mbele, 2008, p. 326همچنین در استنادناپذیری ناشۀی از
عدم رعایت شک  ،برخی حقوقدانان فرانسوی ( )Bastian, 1929, p. 343شک گرایۀی را مۀانعی
بر سر راه تأثیر عنصر حقوقی میدانند که حتی اطالع اشۀخا ثالۀث نیۀز نمۀیتوانۀد وضۀعیت
فقدان اثر یا استنادناپذیری را مرتفع گرداند .در نظام حقوقی ایران نیۀز ممکۀن اسۀت از اطۀالق
مادۀ  111ل.ا.ق.ت .چنین برداشتی صورت بگیرد .توضیح اینکه این مۀاده بۀه صۀورت مطلۀق و
بدون تفکیک میان ثالث باحسننیت و غیر آن ،از استنادناپذیری محدودیت اختیارات مدیران در
برابر ثالث سخن بهمیان آورده است؛ بهویژه اینکۀه انتشۀار تحدیۀد اختیۀارات در اساسۀنامه نیۀز
موجب قابلیت استناد آن نخواهد بود .بااینهمه بهنظر میرسد باید اطالق یادشده را منصۀرف از
فرض اطالع اشخا ثالث (فرض فقدان حسن نیت) دانست ،زیرا بهرهمندی ثالۀثِ فاقۀد حسۀن
نیت از نهاد استنادناپذیری ،نه ضروری است و نه منصفانه .بنابراین نباید واقعیت خارجی (عنصر
حقوقی) را نادیده گرفت .درعینحال بهمنظور رفع هرگونه تردید ،پیشنهاد میشۀود قۀانونگۀذار
بهصراحتْ حکم مادۀ یادشده را مقید به حسن نیت اشخا ثالث نماید.
از سوی دیگر ،گفتنی است که برخی ( )Nguyen Xuan, 1977, p. 30اگرچه اصوالً اشخا
ثالث را ذینفع استنادناپذیری میدانند ،بااینحال گاه در این خصۀو قائۀ بۀه اسۀتثنا شۀده،
معتقدند ممکن اسۀت قۀانون گۀذار بۀا هۀدف تۀأمین امنیۀت حقۀوقی بیشۀتر قلمۀرو ذینفعۀان
استنادناپذیری را گسترش دهد .به این ترتیب که اسۀتنادناپذیری نسۀبت بۀه یکۀی از اشۀخا
مستقیم عنصر حقوقی را نیز مقرر نماید .ایشان این استثنا را بهویژه در خصو اسۀتنادناپذیری
بیاعتباری مطرح میکنند؛ با این توضیح که ممکن است بطالن عم حقوقی که ناشی از تخل
یکی از طرفین است در برابر «طرف دیگر» قابۀ اسۀتناد نباشۀد ،درحۀالی کۀه بطۀالن یادشۀده
عنصری نیست که پیش از ورود شخص مذکور به رابط حقوقی وجود داشته باشد تا در برابر وی
غیرقاب استناد باشد و به عبارت دیگر ،طرف معامله بتواند استدالل کند که بطالن پیش از ورود
او وجود داشته است .حتی اگر خود این شخص در بطالن شرکت داشته باشۀد ،اهمیتۀی نۀدارد،
بلکه کافی است بطالن یادشده به یکی از طرفین بیش از طرف دیگر منتسۀب باشۀد .در حقۀوق
ایران نیز برخی استادان (کاتوزیان )341 ،1309 ،در خصو مفهوم شخص ثالۀث در مۀادۀ
 134ل.ا.ق.ت .معتقدند که منظور از شخص ثالث در این ماده «طرف قرارداد با شۀرکت اسۀت و
نباید آن را به معنای متعارف شخص ثالث (یعنی شخصی که در معامله دخالت ندارد) گرفت».
در نقد دیدگاههای پیشگفته میتوان گفت که اگر منظور از استنادناپذیری نسبت به طۀرف
مقاب این است که فقط یکی از طرفین حق استناد به بطالن عمۀ حقۀوقی را دارد ،بایۀد ایۀن
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نکته را مطرح کرد که این ویژگی مربوط به ماهیت بطالن نسبی است که فقط طرفی از قرارداد
میتواند به آن استناد کند که قانونگذار در مقام حمایت از اوست ،لیکن چنانچه معامل یادشده
از سوی ذینفع ابطال گردد ،اشخا ثالث (اشخاصی که در معامله دخالتی نداشتهاند) نبایۀد از
این بطالن متأثر شوند .اینجاست که سخن از استنادناپذیری بهمیان میآید و قطعاً ذینفۀع آن،
ثالثی غیر از طرفین قرارداد است.

 .3طرف منفی ( )Sujets passifsاستنادناپذیری
ازآنجا که استنادناپذیری ماهیتاً وضعیت حقوقی است ،عۀالوه بۀر تعیۀین ذینفۀع آن (اشۀخا
ثالث) ،الزم است اشخاصی که این وضعیت در برابر ایشۀان قابۀ اسۀتفاده اسۀت (طۀرف منفۀی
اسۀۀتنادناپذیری) نیۀۀز تعیۀۀین گردنۀۀد .برخۀۀی ()Nguyen Xuan, 1977, p. 12-13 et 470
استنادناپذیری را تنها در برابر اشخا مستقیم عنصر حقوقی قاب استناد میداننۀد و درنتیجۀه
معتقدند که ذینفعان استنادناپذیری نمیتوانند آن را در برابر سایر اشخا ثالث مۀورد اسۀتناد
قرار دهند ،بلکه اشخا اخیر میتوانند در برابر ایشان به وضعیت اصلی عنصر حقۀوقی اسۀتناد
کنند .این درحالی است که بۀهنظۀر مۀیرسۀد همچۀون برخۀی ( )Bastian, 1929, p. 327بایۀد
استنادناپذیری را در برابر همگان قاب استناد دانسۀت .توضۀیح اینکۀه از سۀویی اسۀتنادناپذیری
خود یک عنصر حقوقی محسو میشود و ازآنجا کۀه اصۀوالً عناصۀر حقۀوقی در برابۀر همگۀان
قابلیت استناد دارند ،استنادناپذیری را نیز باید از سوی ذینفعان در برابر همگان قاب اسۀتناد و
استفاده دانست .از سوی دیگر فلسف وجودی اسۀتنادناپذیری یعنۀی حمایۀت از اشۀخا ثالۀثِ
ذینفع ،اقتضا دارد که وضعیت یادشده حتی در برابر سایر اشۀخا ثالۀث نیۀز قابلیۀت اسۀتناد
داشته باشد؛ درواقع چنانچه استنادناپذیری را تنها در برابر اشۀخا مسۀتقیم قابۀ اسۀتفاده و
استناد بدانیم و سایر اشخا ثالث بتوانند از وضعیت اصلی عنصر حقوقی در برابر اشخا ثالثِ
ذینفع استفاده کنند ،حمایت قانونگذار ناقص خواهد بود ،زیرا با استنادِ سایر اشخا ثالث بۀه
وضعیت اصلی عنصر حقوقی در برابر ثالثِ ذینفع ،ضرری که استنادناپذیری در پی جلوگیری از
آن است ،محقق شده ،استنادناپذیری کارکرد خود را ازدست میدهد .ضمن اینکه چنۀین امۀری
ممکن است موجب سوءاستفادۀ اشخا مستقیم نیز گردد؛ به این ترتیب که آنان میتواننۀد بۀا
وارد کردن اشخا ثالث در موضوع ،وضعیت استنادناپذیری را منتفی کنند.
با توجه به قلمرو طرف منفی استنادناپذیری ،شایسته است بررسی شود که در فرض تعارض
میان حقوق اشخا ثالثِ ذینفع استنادناپذیری با سایر اشخا ثالث ،کدام گروه را باید غالۀب
دانست .تعارض منافع اشخا ثالث بهویژه در زمین بطالن شرکتهۀا دیۀده مۀیشۀود .توضۀیح
اینکه در فرضی که قانونگذار چه در حقوق فرانسه و چه در حقوق ایۀران ،بطۀالن شۀرکتهۀای
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تجاری را در برابر اشخا ثالث غیرقاب استناد اعالم نموده ،در میان اشخاصۀی کۀه نسۀبت بۀه
بطالن ثالث محسو می شوند ،از سویی طلبکاران شرکت تمایۀ دارنۀد کۀه بطۀالن شۀرکت را
نادیده گرفته ،با استفاده از وضعیت اسۀتنادناپذیری بطۀالن ،شۀرکت را موجۀود بداننۀد و طلۀب
خویش را از شرکت وصول کنند .از سوی دیگر و درمقاب  ،طلبکاران شخصۀی شۀرکا تمایۀ بۀه
استناد به واقعیت خارجی (عنصر حقوقی بطالن شرکت) دارند تا از این طریۀق ،دارایۀی شۀرکت
متعلق به شرکا محسو شۀده ،طلۀب خۀویش از شۀرکا را وصۀول نماینۀد .تعۀارض یادشۀده در
نظریات حقوقدانان فرانسوی در خصو قلمرو طۀرف منفۀی اسۀتنادناپذیری ،اصۀوالً وضۀعیتی
استثنایی را تشکی میدهد .توضیح اینکه برخی ( )Bastian, 1929, p. 327-330با آنکه وضعیت
استنادناپذیری را در برابر همگان قاب استناد میداننۀد ،در تعۀارض میۀان طلبکۀاران شۀرکت و
طلبکاران شخصی شرکا در بطۀالن شۀرکتهۀای تجۀاری ،وضۀعیت اسۀتنادناپذیری را در برابۀر
طلبکاران شخصی شرکا قاب استناد نمیدانند؛ با این استدالل که هرچند چنین امری در وهلۀ
نخست استثنایی بر اص پیشگفته شمرده میشود ،اما با توجه به آنکه ایشان از سۀویی وجۀود
ضرر را شرط برقراری استنادناپذیری دانسته ،از سوی دیگر مبنای استنادناپذیری از جهت طرف
منفی را «قابلیت انتسا ضرر» به ایشان میدانند ،ازآنجا کۀه در فۀرض موردبحۀث ضۀرری کۀه
موجب پیدایش استنادناپذیری گردیده ،به طلبکاران شرکا منتسب نیست ،درنتیجه مقدم بۀودن
طلبکاران شخصی شرکا بر طلبکاران شرکت را هماهنگ با مبنای اسۀتنادناپذیری مۀیداننۀد .در
این راستا برخی ( )Roblot, 1967, p. 724با استداللی دیگر به نتیج پیشگفته دست مییابند.
توضیح اینکه ایشان با استناد به روی قضایی فرانسۀه اسۀتدالل مۀیکننۀد کۀه قۀانون در صۀدد
حمایت از اشخا ثالثِ ذینفع در برابر شرکای شرکت است و در روابط میۀان اشۀخا ثالۀث،
حمایتی در کار نیست؛ ازاینرو روی قضایی اشخاصی را که خواهان وضعیت اصلی عنصر حقوقی
یعنی بطالن شرکت هستند ،مقدم میدارد.
برخی دیگر از نویسۀندگان فرانسۀوی ( )Nguyen Xuan, 1977, p. 33-34بۀرخالف دو نظۀر
یادشده ،با آنکه قلمرو طرف منفی استنادناپذیری را محدود به اشخا مسۀتقیم مۀیداننۀد ،در
فرض تعارض میان منافع اشخا ثالث با یکدیگر در بطالن شۀرکت تجۀاری ،اسۀتثنائاً وضۀعیت
استنادناپذیری را از سوی ذینفعان آن در برابۀر طلبکۀاران شخصۀی شۀرکا نیۀز قابۀ اسۀتفاده
میدانند یا به عبارت دیگر ،وضعیت بطالن را نه از سوی شرکت ،نه شۀرکا و نۀه سۀایر اشۀخا
ثالث در برابر ذینفعان استنادناپذیری ،قاب استناد نمیدانند .نظۀر اخیۀر بۀا گسۀتردگی قلمۀرو
طرف منفی استنادناپذیری هماهنگتر است .درواقع همانگونه که در ابتدای بحۀث گفتۀه شۀد،
طرف منفی استنادناپذیری کلی اشخا غیر از اشخا ثالثِ ذینفۀع اسۀتنادناپذیری هسۀتند.
بنابراین نه تنها اشخا مستقیم عناصر حقوقی ،بلکه سۀایر اشۀخا ثالۀث غیۀر از ذینفعۀان و
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حتی اشخا ثالثِ ذینفعی که حق انتقاد خود را ساقط نمودهاند نیز نمیتوانند وضعیت اصۀلی
عنصر حقوقی غیرقاب استناد را در برابر اشخا ثالثِ ذینفع مورد استناد قرار دهند .درنتیجۀه
در فرض تعارض حقوق میان اشخا ثالثِ ذینفع استنادناپذیری با سایر اشۀخا ثالۀث ،بایۀد
اشخا نخست را مقدم دانست.
در حقوق ایران با توجه به این که بحث تعۀارض حقۀوق اشۀخا ثالۀث نسۀبت بۀه وضۀعیت
استنادناپذیری مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و به تبع آن ،نظری نیز دیده نمیشود ،میتوان
نظر اخیر را در حقوق ایران نیز قاب پذیرش و اعمال دانست و برای تقنین پیشنهاد نمود.

 .4شیوههای استفاده از استنادناپذیری
حال که ذی نفع و طرف منفی استنادناپذیری مشخص شد ،الزم است تبیین شود کۀه اشۀخا
ثالث چگونه می توانند حق خود مبنی بر استنادناپذیری را اعمال نمایند .آیا استفاده از وضۀعیت
استنادناپذیری مستلزم اقام دعوا از سوی ذینفع است یا آنکه صۀرف ردّ عنصۀر حقۀوقی کۀافی
است؟ به عبارت دیگر ،اشخا ذینفع باید از شیوۀ «اقام دعوا» استفاده نمایند یۀا مۀیتواننۀد
طریق «ایراد» 1را درپیش گیرند؟
در خصو استنادناپذیری شکلی (استنادناپذیری ناشی از عدم انتشار و عدم رعایت شۀک )،
صرف ایراد برای استفاده از استنادناپذیری کافی بهنظر میرسد ،زیۀرا از سۀویی در مۀواردی کۀه
قانون رعایت تشریفات خاصی از قبی انتشار یا شک معینی را برقرار میکند ،اثر عنصر حقۀوقی
در برابر اشخا ثالث به رعایت تشریفات یادشده منوط شده است .ازاینرو درصورتی که رعایت
انتشار یا شک مقرر یا به عبارت دیگر اثر عناصر حقوقی کۀه دارای چنۀین تشۀریفاتی اسۀت در
برابر اشخا ثالث مورد اختالف قرار گیرد ،اثبات رعایت موارد یادشده برعهدۀ اشخا مستقیم
میباشد .بنابراین کافی است اشخا ثالث آثار عناصر حقوقی یادشده در برابر خود را رد و انکار
نمایند و به این ترتیب به صرف ایراد ،از استنادناپذیری استفاده کنند.
از سوی دیگر عدم رعایت تشریفات انتشار یا شک معین ،عیبی آشۀکار در راه تۀأثیر عنصۀر
حقوقی در برابر اشخا ثالث محسو میشود؛ به این معنا که بۀا بررسۀی سۀادۀ ظۀاهر عنصۀر
 .1در حقوق ایران پاسخهای دفاعی خوانده به دفاع ماهوی ،ایرادها و دعوای متقاب تقسیم شده است (متین دفتری،
 )013ایراد یا بهطور کلی دفاع شکلی «دفاعی
033؛ مدنی،1305 ،
101؛ شمس،1315 ،
،1301
است که به استناد عدم رعایت مقررات شکلی و اجرایی بهمنظور جلوگیری از ورود دادگاه در رسیدگی به ماهیت
دعوا بهعم میآید» (ساردوئی نسب و همکاران30 ،1391 ،؛ مولودی و صفری .)115 ،1391 ،در حقوق
فرانسه نیز بهموجب مادۀ  03قانون مدنی این کشور ،ایراد دادرسی به هر جهتی گفته میشود که بهمنظور اعالم
غیرقانونی بودن یا زوال دادرسی یا تعلیق جریان آن مطرح میشود (محسنی.)141 ،1391 ،
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حقوقی ،عیب یادشده قاب کش است .ازاینرو در مقام دادرسۀی ،بۀه صۀرف توجۀه بۀه ظۀواهر
خارجی امر و بدون نیاز به رسیدگی قضایی کام  ،برای دادگاه قاب احراز خواهد بۀود .درنتیجۀه
ردّ آثار عنصر حقوقی از سوی ثالثِ ذینفع ،مطابق با ظاهر موجود بوده ،لذا صرف رد و ایراد وی
کفایت میکند.
در خصو استنادناپذیری ماهوی (استنادناپذیری ناشی از پنهۀان بۀودن یۀا بۀیاعتبۀاری)،
وضعیت متفاوت است .در این موارد عنصر حقوقی از ظاهر معتبری برخوردار اسۀت؛ ازایۀنرو ردّ
آثار عناصر حقوقی یادشده از سۀوی اشۀخا ثالۀث ،خۀالف ظۀاهر اسۀت .بنۀابراین اسۀتفاده از
استنادناپذیری در این موارد نیازمند اثبات پنهان بودن عنصر حقۀوقی یۀا نفۀع آنۀان در صۀحیح
انگاشتن عنصر حقوقی باط است .البته این به آن معنا نیست که در تمام موارد اسۀتنادناپذیری
ماهوی ،ثالثِ ذینفع باید برای ردّ آثار عناصر حقوقی از این نوع ،اقام دعوا کند ،بلکه همه چیۀز
بستگی به سهولت یا دشواری دلیلی دارد که اقام آن برعهدۀ اشخا ثالث قرار میگیۀرد؛ زیۀرا
ص رف آشکار نبودن عیب عنصر حقوقی در تأثیر نسبت به اشخا ثالث ،به معنای پیچیده بودن
اثبات آن نیست.
در بسیاری از موارد کافی است اشخا ثالۀث ذینفۀع بۀودن خۀود را بۀرای بهۀرهمنۀدی از
حمایت مقرر قانونی ثابت کنند .برای مثال در استنادناپذیری بیاعتبۀاری ،کۀافی اسۀت شۀخص
ثالث ثابت نماید که در قلمرو حمایت مقرر قانونگذار در خصۀو اسۀتنادناپذیری بۀیاعتبۀاری
قرار میگیرد .در سایر موارد نیز اصوالً یک مقایس ساده میۀان عنصۀر حقۀوقی مۀورد تعۀرض و
سمت ثالث کافی خواهد بود.
در حقوق فرانسه ( )Bastian, 1929, p. 332-333در مۀورد اسۀتنادناپذیری ناشۀی از تقلۀب،
دلی پیچیدهتری نسبت به اثبات ذینفع بودن الزم است ،زیرا در این موارد صرف اثبات ذینفع
بودن شخص ثالث کافی نیست و وی باید تقلب را نیز ثابت نماید؛ چراکه تقلب صۀورت ظۀاهری
ندارد و درنتیجه می تواند مورد انکار و تردید قرار گیرد .به عبارت دیگۀر چنۀین امۀری بۀرخالف
ظاهر بوده و نیازمند اثبات از سوی مدعی است .ازاینرو در استنادناپذیری ناشی از تقلب ،صۀرف
ایراد کافی نبوده ،بلکه نیازمنۀد اقامۀ دعۀوای پۀولین ( 1)Action paulienneاسۀت؛ مگۀر آنکۀه
قانون گذار فرض غیرقاب انکار تقلب را برقرار کرده باشۀد کۀه در ایۀن صۀورت صۀرف رد عنصۀر
حقوقی متقلبانه از سوی ثالث کفایت میکند.
 .1در خصو ماهیت دعوی پولین در حقوق فرانسه اختالف وجود دارد .برخی آن را نوعی دعوی جبران خسارت
و عدهای نوعی دعوی بطالن توصی نموده و برخی نیز برای آن ماهیت مستق با عنوان دعوی عدم قابلیت
 .)111-113در
استناد با مبنای جبران خسارت قائ شدهاند (قبولی درافشان و محسنی« 1391 ،ال »،
نظام حقوقی ایران نیز باید برای چنین دعوایی ماهیت مستق قائ شد.
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به این ترتیب ،میتوان گفت هنگامی که صۀرف اثبۀات ذینفۀع بۀودن مۀیتوانۀد ثالۀث را از
استنادناپذیری بهرهمند کند ،شخص اخیر قادر است به طرح حق خۀود در قالۀب ایۀراد کفایۀت
کند؛ بنابراین اگر ثالث خواندۀ دعوا باشد ،کافی است دعوای اقامهشۀده علیۀه خۀود را رد کنۀد و
چنانچه خواهان دعوا باشد ،ایراد حاص از عنصر حقوقی را کۀه مۀیخواهۀد در برابۀر وی مۀورد
استناد قرار گیرد ،با توس به استنادناپذیری رد کند.
در پایان شایسته است بررسی گۀردد کۀه آیۀا بۀا آنکۀه اقامۀ دعۀوا بۀرای اسۀتفادۀ ثالۀث از
استنادناپذیری الزامی نیست ،وی می تواند به صورت اختیاری بۀرای اسۀتفاده از اسۀتنادناپذیری
اقام دعوا نماید؟ به عبارت دیگر آیا اشخا ثالث میتواننۀد بۀرای پیشۀگیری از اسۀتناد عمۀ
حقوقی در برابر خود ،به صورت اختیاری از اقام دعوای مستق استفاده نمایند؟ بهنظر میرسد
پاسخ پرسش منفی باشد ،زیرا اگرچه ثالث در این موارد ماهیتاً ذینفع استنادناپذیری است ،امۀا
از نظر شکلی یا آئین دادرسی مدنی ،ذینفع برای اقام دعوا نیست؛ زیرا امکان زوال حق انتقۀاد
وی وجود ندارد و بۀه ایۀن ترتیۀب حۀق وی در معۀرض تهدیۀد نیسۀت .توضۀیح اینکۀه در اثۀر
استنادناپذیری ،حق مکتسبی برای شخص ثالث ایجاد میشود که حتی رعایت تشریفات قۀانونی
نیز نمی تواند آن را زای کند .چه آنکه رفع مانع در استنادناپذیری اثر قهقرایۀی نداشۀته و تنهۀا
ناظر به آینده است؛ به این معنا که تا پیش از رفع مانع چنانچه ثالث اثر عنصر حقوقی نسبت به
خود را انکار کرده باشد ،این عنصر در برابر وی فاقد اثر است و تنها از زمان رفۀع مۀانع ،قابلیۀت
استناد مییابد ( .)Bastian, 1929, p. 333-334باید توجه داشت که در شیوۀ ایراد نیازی نیسۀت
که حق در معرض خطر باشد ،ازاینرو همواره امکان استفاده از آن از سوی ثالث وجود دارد.

 .5آثار استنادناپذیری
با توجه به اینکه استنادناپذیری در عین حفظ عنصر حقوقی نسبت بۀه اشۀخا مسۀتقیم ،آثۀار
عنصر یادشده نسبت به اشخا ثالث را ازبین مۀیبۀرد ،بررسۀی آثۀار اسۀتنادناپذیری از سۀویی
نسبت به اشخا ثالثِ ذینفع و از سوی دیگر نسبت به اشخا مستقیم شایسته است.

 .1 .5آثار استنادناپذیری در برابر اشخاص ثالثِ ذینفع
اثر استنادناپذیری در برابر اشخا ثالثِ ذینفع را میتوان در دو عبارت خالصه نمۀود« :عنصۀر
حقوقی نمیتواند به اشخا ثالث ضرر بزند اما میتوانۀد بۀه نفۀع آنۀان باشۀد» .توضۀیح اینکۀه
حمایت از اشخا ثالث مستلزم استنادناپذیری تمام آثار زیۀانبۀار عنصۀر حقۀوقی در برابۀر وی
است ( .)Bastian, 1929, p. 335این اثر استنادناپذیری که در مصادیق مختل آن مشاهده شد،
گاه تمام آثار زیانبار عنصر حقوقی نسبت به ثالث را دفع نمیکند و به عبارت دیگر اسۀتثناهایی
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نیز میتوان در این زمینه مشاهده نمود .برای مثال بهموجب مادۀ  111ل.ا.ق.ت .که محۀدودیت
اختیارات مدیران شرکتهای تجاری در برابر اشخا ثالث قابلیت استناد ندارد ،با آنکۀه رعایۀت
صالحیت خا مجامع عمومی و موضوع شرکت نیز میتواند از جمل محدودیتهایی باشد کۀه
به اشخا ثالث زیان بزند ،بااینحال محدودیت یادشده در قلمرو اسۀتنادناپذیری قۀرار نگرفتۀه،
در برابر همگان قابلیت استناد دارد.1
بااین حال باید توجه داشت که حمایت از اشخا ثالث تنها در برابر آثار زیانبۀار اسۀت؛ بۀه
ا ین معنا که چنانچه عنصر حقوقی نسبت به شخص ثالث ضرری نداشته ،بلکه برعکس بۀه نفۀع
وی باشد ،مسئل استنادناپذیری منتفی است .به عبارت دیگۀر ،حمایۀت قۀانونگۀذار از ثالۀث در
قالب استنادناپذیری ،ممکن است همواره برای اشخا اخیر مفید نباشۀد ،بلکۀه نفۀع اشۀخا
ثالث در تۀأثیر عنصۀر حقۀوقی نسۀبت بۀه آنۀان باشۀد و نۀه در فقۀدان اثۀر آن .بۀرای مثۀال در
استنادناپذیری ناشی از عدم انتشار ،ثالثِ ذینفع میتواند عنصر حقوقی منتشرنشۀده را در برابۀر
خود فاقد اثر بداند یا آنکه حق انتقاد خود را اسقاط نموده ،به آن عنصر حقوقی استناد کنۀد .در
خصو نمایندگی پنهان ،ثالثِ ذینفع میتواند نمایندگی را در برابر خود فاقد اثۀر دانسۀته ،بۀه
نماینده مراجعه ک ند یا آنکه حق انتقاد خود را ساقط نموده ،به نمایندگی استناد و به منو عنۀه
مراجعه کند .ازاینرو گفته میشود در استنادناپذیری« ،حق انتخا » وجود دارد.
حق انتخا اشخا ثالثِ ذینفع استنادناپذیری ،ممکن است نسبت به اشۀخا مسۀتقیم
عنصر حقوقی زیانبار بهنظر برسد ،زیرا وضعیت نۀاامنی را بۀرای آنۀان ایجۀاد مۀیکنۀد و شۀاید
ازاینرو است که قانونگذار در خصو شرکتهای تجاری گاه بهجای اسۀتنادناپذیری ،ضۀمانت
اجرای بطالن را مقرر نموده که مادۀ  144قۀانون تجۀارت از ایۀن قبیۀ مۀوارد اسۀت .وضۀعیت
بهظاهر زیانبار ناشی از حق انتخا در بطالن نسبی نیۀز دیۀده مۀیشۀود و در اثۀر آن ذینفۀع
بطالن نسبی نیز حق انتخا بین حفظ عم حقوقی یا ابطال آن را مییابد .بۀاایۀنحۀال وجۀود
حق انتخا را نباید به معنای زیانبار بۀودن وضۀعیت اسۀتنادناپذیری بۀرای اشۀخا مسۀتقیم
نسۀۀبت بۀۀه وضۀۀعیت بطۀۀالن بۀۀرای آنۀۀان دانسۀۀت .زیۀۀرا از سۀۀویی دارنۀۀدۀ حۀۀق انتقۀۀاد ،چۀۀه در
استنادناپذیری و چه در بطالن نسبی ،نمیتواند از حق خود بهطور پیۀاپی اسۀتفاده کنۀد ،بلکۀه
پایبند به انتخا خود است .ذینفع استنادناپذیری در صورت پذیرش اثر عنصر حقوقی بۀهطۀور
 .1تفکیک میان آثار عنصر حقوقی غیرقاب استناد ،به استنادناپذیری جزئی تعبیر میشود که با توجه به منشأ آن ،دارای
سه قسم است :تفکیک ذاتی ،قانونی ،و بر اساد نقش ارادۀ ذینفع .تفکیک صورت گرفته در مادۀ  111ل.ا.ق.ت .از
اقسام تفکیک قانونی است که در آن «قانونگذار» آثار عنصر حقوقی محدودکنندۀ اختیارات مدیران را در برابر
اشخا ثالث قاب استناد ندانسته است؛ بااینحال در میان آثار یادشده ،آن دسته از آثار که به صالحیت مجامع
عمومی و موضوع شرکت برمیگردد ،در برابر اشخا ثالث همچنان قاب استناد تلقی شده است.
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صریح یا ضمنی ،دیگر نمۀیتوانۀد از وضۀعیت اسۀتنادناپذیری اسۀتفاده نمایۀد .از سۀوی دیگۀر،
استنادناپذیری حداکثر آثار ممکن نسبت به اشخا مسۀتقیم را حفۀظ مۀیکنۀد ،درحۀالی کۀه
بطالن بهطور کلی عنصر حقوقی را از اعتبار میاندازد.

 .2 .5آثار استنادناپذیری در برابر اشخاص مستقیم
استنادناپذیری برای حمایت از اشخا ثالث در برابر آثار زیانبار عناصر حقوقی نسبت بۀه آنۀان
برقرار می شود .ازاینرو دلیلی بر حذف آثاری که به آنان زیانی نمیرساند ،وجود ندارد .از جملۀ
این آثار غیرزیان بار ،آثار مستقیم عنصر حقوقی نسبت به اشخا مستقیم آن است .درحقیقۀت
نسبت به اشخا مستقیم به لحاظ نظری ،وضعیت بهگونهای اسۀت کۀه گۀویی اسۀتنادناپذیری
وجود ندارد.
بااینحال درعم  ،استنادناپذیری بر آثار عنصر حقوقی نسبت به اشخا مسۀتقیم نیۀز اثۀر
میگذارد ،زیرا با فرض اینکه تجزیه میان آثار عنصر حقوقی نسبت به اشخا ثالث و نسبت بۀه
اشخا مستقیم امکانپذیر باشد ،آثار کمی از مجموع آثار عنصر حقۀوقی نسۀبت بۀه اشۀخا
مستقیم باقی میماند .به این ترتیب ،برخی امتیۀازات کۀه اشۀخا مسۀتقیم از عنصۀر حقۀوقی
انتظار داشتند ،زای می شو د و حتی اگر در بیشتر موارد عنصر حقوقی با وجود موانع در اجۀرای
آن باقی بماند ،باید گفت که در برخی فروض حتی نسبت به اشخا مستقیم نیز ازبین میرود.
در فرضی که عنصر حقوقی نسبت به اشخا مستقیم باقی میمانۀد ،ممکۀن اسۀت برخۀی
اشخا یادشده از استنادناپذیری متضرر گردند .برای مثال در نمایندگی پنهان ،شۀخص وکیۀ
متعهد به اجرای تعهدات قراردادی موک خود میشود ،درحالی کۀه درواقۀع وی وکیۀ بۀوده و
تعهدات را به نیابت برای غیر ایجاد کرده است .در اعمال حقوقی در فرض تضرر یکی از طۀرفین
قرارداد از استنادناپذیری ،این پرسش مطرح میشود که آیا وی میتواند از طۀرف دیگۀر مطالبۀ
جبران خسارت کند؟ باید گفت چنین امری در بیشتر فۀروض امکۀانپۀذیر اسۀت و زیۀاندیۀده
میتواند دعوای مقتضی اقامه نماید .البته مسلماً امکان مطالبۀ خسۀارت در صۀورتی اسۀت کۀه
طرف متضرر ،خود موجب ضرر واردشده نباشد .برای مثال در نمایندگی پنهان اگرچه وکیۀ در
صورت پرداخت ثمن به طرف قرارداد ،میتواند بۀه موکۀ خۀود مراجعۀه نمۀوده ،معۀادل ثمۀن
پرداختی را از شخص اخیۀر دریافۀت دارد ،لۀیکن چنانچۀه عۀالوه بۀر پرداخۀت ثمۀن ،متحمۀ
هزینههای اضافی شده باشد که در صورت عدم پنهانکاری نیازی بۀه پرداخۀت آن نبۀود ،بۀرای
هزینههای اخیر حق مراجعه نخواهد داشت .مثال دیگری که از سوی برخی حقوقدانان فرانسۀه
( )Bastian, 1929, p. 337-338مطرح شده این است که چنانچه عم حقوقی به دلیۀ فقۀدان
انتشاری که منحصراً برعهدۀ طرفی است که از فقدان آن متضرر میشود ،غیرقاب استناد گردد،
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وی حق اعتراض نخواهد داشت .بهعالوه باید گفت که دعوای جبران خسارت از سوی زیاندیۀده
صرفاً علیه طرف دیگر قراردادی که منتشر نشده ،قاب طرح است و امکان طرح چنۀین دعۀوایی
علیه ثالث وجود ندارد؛ چه درغیر اینصورت نقض غرض میگردد.
بااین حال ممکن است جبران خسارت برای طرفی که در اثۀر اسۀتنادناپذیری متضۀرر شۀده
است  ،کافی نباشد و وی رهایی از قید قرارداد را بخواهد .شناسایی چنین حقی برای وی ممکۀن
نیست ،مگر آنکه عم حقوقی برای وی دیگر هیچ نفعی نداشته باشد .توضیح اینکه اگۀر دارنۀدۀ
حق استنادناپذیری باعث حذف عنصری گردد که اگر طرف قرارداد میدانست که از آن محۀروم
میشود از انعقاد قرارداد منصرف میشد ،باید امکان رهایی از قرارداد را به طرف متضۀرر داد .بۀه
عبارت دیگر ،چنانچه آثار مختل عم حقوقی در نگاه طرفین غیرقاب تجزیه باشد ،بۀهگونۀهای
که حذف برخی از آنها لزوماً موجب حۀذف سۀایر آثۀار گۀردد ،عمۀ حقۀوقی یادشۀده در اثۀر
استنادناپذیری بیفایده خواهد شد.
تقسیمناپذیری آثار عنصر حقوقی ،مشک بیفایده شدن عنصر حقوقی را ح میکند .توضیح
اینکه چنانچه استنادناپذیری در روابط میان طرفین تأثیر اندکی داشته باشد ،میتوان آن را بدون
آنکه مشکالت زیادی بهبار آورد ،پذیرفت .اما در مواردی که آثار عنصۀر حقۀوقی قابلیۀت تجزیۀه
نداشته باشد یا باید تمام آثار آن منتفی شود و یا آنکه تمام آن باقی بماند ،درحقیقت زمانی کۀه
قانونگذار استنادناپذیری را برقرار میکند ،حذف آثار زیانبار در برابر ثالث ازاینرو است که این
امر به اشخا مستقیم ضرر چندانی وارد نمیکند و برعکس حفظ آثار عنصر حقوقی نسبت بۀه
اشخا مستقیم از این جهت است که به اشخا ثالث ضرر نمیزند .بنابراین در مواردی که در
نظر قانون گذار نیازی به ازبین رفتن عنصر حقوقی نسبت به اشخا مستقیم نیست و با حۀذف
آثار عنصر حقوقی نسبت به اشخا ثالث منافع اشخا اخیر حفظ میشود ،استنادناپذیری -و
نه بطالن -را برقرار میکند .اما در مواردی که آثار عنصر حقوقی قابلیت تجزیه ندارد ،حذف آثار
آن نسبت به اشخا ثالث ،عنصر حقوقی را در نظر اشخا مسۀتقیم بۀیفایۀده مۀیکنۀد و در
صورتی که آثار یادشده حذف نشوند ،به اشخا ثالث زیان وارد میگردد .ازاینرو در این مۀوارد
استنادناپذیری جای خود را به بطالن میدهد (.)Bastian, 1929, p. 339-34

 .6زوال استنادناپذیری
استنادناپذیری برخالف بطالن مطلق وضۀعیتی زوالپۀذیر اسۀت ،زیۀرا اسۀتنادناپذیری در صۀدد
حمایت از منافع خصوصی اشخا است ،درحالی که حمایت از منافع عمومی در بطالن مطلق با
این که هر شخصی بتواند از استناد به آن چشمپوشی کنۀد ،منافۀات دارد ( Colin, Capitant et
.)Julliot De la Morandière, 1966, p. 225; Flour, Aubert et Savaux, 2002, no 331 et 347
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در مواردی که استنادناپذیری ناشی از عدم رعایت تشریفات است (استنادناپذیری شکلی) ،اصوالً
وضعیت یادشده با رعایت بعدی تشریفات مقرر مرتفع میگردد .ازآنجا که اصوالً قانونگذار حسن
نیت ثالث را در برقراری استنادناپذیری شرط دانسته است ،این وضعیت در فرض آگاهی اشخا
ثالث زای میشود .بهعالوه با توجه به حق انتخا ثالث در اثر وضعیت اسۀتنادناپذیری ،یکۀی از
موارد زوال استنادناپذیری را میتوان انصراف اشخا یادشده از اسۀتنادناپذیری یۀا بۀه عبۀارت
دیگر ،اسقاط حق انتقاد از سوی آنان دانست که شایست بررسی است.

 .1 .6اجرای تشریفات قانونی
اجرای تشریفات قۀانونی شۀیوۀ خۀا زوال اسۀتنادناپذیری «شۀکلی» اسۀت .در ایۀن دسۀته از
استنادناپذیری ،فقدان اثر عنصر حقوقی در برابر اشخا ثالث ناشۀی از عۀدم رعایۀت تشۀریفات
مقرر انتشار و شک معین است .ازاینرو در این مۀوارد ،عنصۀر غیرقابۀ اسۀتناد را بایۀد در اثۀر
رعایت بعدی تشریفات مقرر ،قاب استناد دانست.
اشخا مستقیم عنصر حقوقی در اجرای تشریفات قانونی آزادند کۀه هۀر زمۀان کۀه مطلۀو
دانستند آن را رعایت کنند؛ بااینحال به نفع آنان است که هرچه زودتر اقدام به اجۀرای تشۀریفات
قانونی نمایند تا حق استفاده از استنادناپذیری را تا حد ممکۀن بۀه اشۀخا کمتۀر و دورۀ زمۀانی
کوتاهتری محدود کنند ،زیرا رعایت تشریفات قانونی «اثر عط به ماسبق شونده» ندارد و درنتیجه
حتی در صورت رعایت بعدی تشریفات قانونی ،عنصر حقوقی در فاصله ایجاد تۀا رعایۀت تشۀریفات
مقرر ،در برابر ثالث فاقد اثر خواهد بود ()Bastian, 1929, p. 342؛ مگر آنکه همچنان کۀه در ادامۀه
خواهد آمد ،شخص ثالث در این فاصله از استفاده از استنادناپذیری انصراف دهد.

 .2 .6آگاهی
در بیشتر مصادیق استنادناپذیری ،قانونگذار اطالع اشخا ثالث را موجب زوال استنادناپذیری
دانسته است؛ مانند مادۀ  0قانون ثبت شرکتها که در آن قانونگۀذار اطۀالع اشۀخا ثالۀث از
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن را موجب سقوط استنادناپذیری دانسۀته
است .بهعالوه در مواد  399 ،390 ،391 ،154قانون تجارت نیز میتوان زوال استنادناپذیری در
اثر اطالع اشخا ثالث را مشاهده نمود .درحقیقت در این موارد میتوان گفت که اقدام ثالث بۀا
وجود اطالع وی از وضعیت عنصر حقوقی میتواند نشانگر زیانبار نبودن عنصر یادشده برای وی
تلقی گردد و یا حتی در فرض وجود زیان نیز میتوان گفت که ثالث بۀا ارتکۀا تقصۀیر ،اقۀدام
علیه خۀود نمۀوده و خطۀر آن را نیۀز قبۀول کۀرده اسۀت .ازایۀنرو شایسۀت حمایۀت نیسۀت و
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استنادناپذیری منتفی میشود ( .)Nguyen Xuan, 1977, p. 474برای مثۀال در اسۀتنادناپذیری
ناشی از عدم انتشار ،اصوالً اطالع شخص ثالۀث از عنصۀر حقۀوقی انتشۀارنیافته ،عنصۀر حقۀوقی
یادشده را در برابر وی قاب استناد میگرداند .همچنین در استنادناپذیری ناشی از بۀیاعتبۀاری،
بطالن شرکت یا عملیات و اقدامات آن در برابر اشخا ثالث آگاه به بطالن مذکور قاب اسۀتناد
است؛ همچنان که اطالع اشخا ثالث آگاه از ایرادات اسناد تجاری نیز موجب سقوط وضۀعیت
عدم قابلیت استناد به ایرادات در برابر آنان میشود .بهعالوه در استنادناپذیری نمایندگی پنهۀان
نیز وضعیت یادشده در برابر اشخا آگاه به نمایندگی طرف معامله ازبین میرود .به این ترتیب
میتوان گفت که اصوالً حسن نیت ثالث را باید برای استفاده از وضۀعیت اسۀتنادناپذیری شۀرط
دانست؛ به این معنا که در صورت آگاهی ثالث از وضعیت عنصر حقوقی که فقۀدان حسۀن نیۀت
وی را موجب میشود ،باید حکم به زوال استنادناپذیری داد.
بااینحال همچنان که پیش تر گفته شد ،در حقوق فرانسه استثناهایی در این زمینه بهچشم
میخورد که در آن اطالع ثالث موجب زوال استنادناپذیری نمیگۀردد .در حقۀوق ایۀران چنۀین
استثناهای مصرحی دیده نمی شود و تنهۀا اطۀالق برخۀی مصۀادیق ماننۀد مۀادۀ  111ل.ا.ق.ت.
ممکن است حم بر عدم تأثیر اطالع ثالث در زوال استنادناپذیری گۀردد .بۀاایۀنهمۀه ،مبنۀای
استنادناپذیری که حمایتی و جلوگیری از ورود ضرر میباشد ،مانع از اطالق چنین موادی است.

 .3 .6انصراف اشخاص ثالث
تمام اشخا ثالثِ ذینفع استنادناپذیری میتوانند از استفاده از استنادناپذیری انصراف دهنۀد،
زیرا از سویی استنادناپذیری تنها در راستای منافع اشخا خصوصی برقرار میشود و نه منۀافع
عمومی ،ازاینرو قابلیت اسقاط از سوی ذینفع را مییابد .از سوی دیگۀر ،اسۀتنادناپذیری بۀرای
ثالثِ ذینفع حق انتقاد ایجاد میکنۀد و بۀر اسۀاد قاعۀدۀ مسۀلم «تسۀلیط» ،شۀخص یادشۀده
میتواند حق انتقاد خود را مانند هر دارندۀ حق دیگری اسقاط نماید.
بر اساد اینکه استنادناپذیری برای اشخا ثالث حق انتقاد بهبار میآورد ،میتوان انصۀراف
از استنادناپذیری یا چشمپوشی از حق یادشده را «تأیید» ( )Confirmationعنصر حقوقی تعبیر
نمود .ازآنجا که این تأیید حق انتقاد ثالث را ازبین میبرد ،برای اِعمال آن ،ثالث باید از سۀویی از
وضعیت استنادناپ ذیری عنصر حقوقی در برابر خود مطلۀع باشۀد و از سۀوی دیگۀر اراده و قصۀد
جدی چشمپوشی از وضعیت پیشگفته یا حق انتقاد خود را داشته باشد .درواقع باید گفۀت کۀه
تأیید ،یک عم حقوقی یکجانبه (ایقاع) است.
در خصو تأیید عنصر حقوقی غیرقاب استناد ،توجه به چند نکته شایسته اسۀت :نخسۀت
آنکه تأیید در نظام حقوقی ایران یک عم حقوقی رضایی است و تشریفات خاصی برای تحقۀق
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آن الزم نیست (قبولی درافشان و محسنی .)111 ،» « 1391 ،بااینهمه باید دارای شرایط
عم حقوقی (ایقاع) معتبر بوده ،از سوی شخص ذینفع یا نماینۀدۀ وی انجۀام شۀود .بۀهعۀالوه
تأیید میتواند به صورت صریح یا ضمنی اعالم شود .برای مثال ،چنانچه ثالث خود اقامۀهکننۀدۀ
دعوای بطالن بهموجب مادۀ  104ل.ا.ق.ت .باشد ،در صورت اعالم بطالن از سوی دادگۀاه ،ثالۀث
یادشده دیگر نمیتواند از استنادناپذیری بطالن مقرر در پایۀان مۀاده اسۀتفاده کنۀد؛ زیۀرا اقامۀ
دعوای بطالن ،خود به معنای اسقاط ضمنی حق انتقاد وی است.
تأیید عنصر حقوقی عالوه بر آنکه موجب سقوط وضعیت استنادناپذیری و برقراری اثر عنصر
حقوقی نسبت به ثالث میشود ،چند اثر مهم دیگر نیز دارد .از سویی اثر قهقرایۀی داشۀته ،آثۀار
عنصر حقوقی را از ابتدا در برابر ثالۀث برقۀرار مۀینمایۀد( 1قبۀولی درافشۀان و محسۀنی1391 ،
«ال »134 ،؛ ایزانلو و شریعتینسۀب .)11 ،1391 ،از سۀوی دیگۀر ماننۀد سۀایر اعمۀال
حقوقی از اص نسبیت اثر برخوردار است؛ به این معنی که آثار آن تنها متوج ثالث تأییدکننده
خواهد بود و تنها حق انتقاد وی را زای میگرداند ،اما حق انتقاد سایر ذینفعان اسۀتنادناپذیری
حفظ شده ،آثار عنصۀر حقۀوقی در برابۀر آنۀان جریۀان نمۀییابۀد .بنۀابراین چنانچۀه ذینفعۀان
استنادناپذیری متعدد باشند ،تأیید یکی از آنان مانع اعمال حق انتقاد از سۀوی دیگۀری نیسۀت.
گفتنی است چنانچه ذینفع واحد از جهات متعدد حق انتقاد داشته باشد ،تأیید عنصۀر حقۀوقی
از یۀۀک جهۀۀت مۀۀانع اسۀۀتفادۀ وی از حۀۀق انتقۀۀاد از جهۀۀات دیگۀۀر نیسۀۀت؛ بۀۀه دیگۀۀر سۀۀخن،
استنادناپذیری ممکۀن اسۀت موجبۀات متعۀدد داشۀته باشۀد .در ایۀن صۀورت چشۀمپوشۀی از
استنادناپذیری بر اساد یکی از موجبات مالزمهای با انصراف از سایر موجبات ندارد .برای مثۀال
چنانچه برای شرکت مدیر جدیدی انتخا گردد ،اما از طرفی این تغییر در نماینۀدگان شۀرکت
منتشر نشده و از طرف دیگر انتخا مدیر نیز به دلی عدم رعایۀت تشۀریفات انتخۀا ازجملۀه
مۀۀادۀ  111ل.ا.ق.ت .بۀۀیاعتبۀۀار باشۀۀد ،بۀۀرای اشۀۀخا ثالۀۀث ناآگۀۀاه بۀۀه دو موجۀۀب متفۀۀاوت
استنادناپذیری برقرار می شود :از سویی به استناد مادۀ  0قانون ثبت شۀرکتهۀا اسۀتنادناپذیری
ناشی از عدم انتشار و از سوی دیگر بۀه اسۀتناد مۀادۀ  135ل.ا.ق.ت ،اسۀتنادناپذیری بطۀالن یۀا
بیاعتباری .1درصورتی که ذینفع از استنادناپذیری ناشی از عدم انتشار چشمپوشی نماید ،ایۀن
امر موجب قابلیت استناد بیاعتباری انتخا مدیر در برابر وی نمیشود.
 .1البته شایان توجه است که برخالف «تأیید» عنصر حقوقی که اثر قهقرایی دارد« ،رفع مانع» (برای مثال انتشار)
در استنادناپذیری اثر قهقرایی نداشته ،تنها ناظر به آینده است؛ به عبارت دیگر ،وضعیت عنصر حقوقی در
فاصل تحقق مانع تا رفع آن در دست شخص ثالث است و می تواند آثار آن را در این فاصله نسبت به خود
انکار نماید یا آن را بپذیرد.
 .1در خصو استنادناپذیری بطالن انتخا مدیر ،ر.ک .رباطی ،محسنی و قبولی درافشان.133-135 ،1391 ،
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نتیجه
«استنادناپذیری» وضعیتی خالف اص و استثنایی بر «قابلیت استناد» است کۀه بۀهموجۀب آن،
اثر غیرمستقیم عنصر حقوقی در برابر اشخا ثالث منتفی میشود؛ به ایۀن معنۀا کۀه اشۀخا
ثالث این حق را مییابند که عنصر حقوقی غیرقاب استناد را انکار نموده ،آن را نادیۀده انگارنۀد.
مصادیق متعدد این مفهوم در حقوق تجارت را میتوان بر اساد هۀدف قۀانونگۀذار از برقۀراری
استنادناپذیری به استنادناپذیری ناشی از عدم انتشار ،استنادناپذیری ناشی از عدم رعایت شک ،
استنادناپذیری ناشی از پنهان بودن ،استنادناپذیری بیاعتباری عنصر حقوقی و استنادناپذیری با
هدف حمایت حداکثری از ثالث دستهبندی کرد .در راستای واکاوی قواعۀد عۀام اسۀتنادناپذیری
در پاسخ به این پرسش که وضعیت استنادناپذیری به نفع چه کسی برقرار میشۀود ،بایۀد گفۀت
ذینفعان استنادناپذیری اشخا ثالث متضرر از عنصر حقوقی هستند که قۀانونگۀذار بۀه آنۀان
این حق انتخا یا حق انتقاد را میدهد کۀه چنۀین عنصۀر حقۀوقی را نادیۀده انگارنۀد و اصۀوالً
«حسن نیت» آنان برای استفاده از این وضعیت شرط است .در پاسخ بۀه ایۀن پرسۀش کۀه ایۀن
وضعیت حقوقی در برابر چه کسانی استناد میشود ،باید استنادناپذیری را در برابر همگۀان ،چۀه
اشخا مستقیم عنصر حقوقی و چه سایر اشخا ثالث ،قاب استناد دانسۀت؛ بۀهگونۀهای کۀه
حتی در فرض تعارض حقوق میان اشخا ثالثِ ذینفع استنادناپذیری با سایر اشۀخا ثالۀث،
باید اشخا نخست را مقدم دانسۀت .در بررسۀی چگۀونگی اسۀتفاده از ایۀن وضۀعیت حقۀوقی
میتوان گفت اشخا ثالثِ ذینفع میتوانند به طرح حق خود در قالب ایراد کفایت کننۀد .بۀه
این ترتیب که اگر ثالث خواندۀ دعوا باشد ،کافی است دعوای اقامهشده علیۀه خۀود را رد کنۀد و
چنانچه خواهان دعوا باشد ،ایراد حاص از عنصر حقوقی را کۀه مۀیخواهۀد در برابۀر وی مۀورد
استناد قرار گیرد ،با توس به استنادناپذیری رد کند .آثار این وضعیت حقوقی نسبت به اشخا
ثالث عبارت است از رفع آثار زیانبار عنصر حقوقی نسبت بۀه اشۀخا اخیۀر .ازایۀنرو چنانچۀه
عنصر حقوقی نسبت به شخص ثالث ضرری نداشته ،بلکۀه بۀرعکس بۀه نفۀع وی باشۀد ،مسۀئل
استنادناپذیری منتفی است .در خصو آثار این وضعیت حقوقی نسبت بۀه اشۀخا مسۀتقیم،
ازآنجا که آثار مستقیم عنصر حقوقی نسبت به اشخا مستقیم آن زیانی برای ثالث ندارد ،ایۀن
دسته از آثار حفظ میشوند و درحقیقت نسبت به اشخا مستقیم به لحۀاظ نظۀری ،وضۀعیت
بهگونهای است که گویی استنادناپذیری وجود ندارد .در پایان باید اشاره کرد که اسۀتنادناپذیری
برخالف بطالن مطلق ،وضعیتی زوالپذیر است .در مۀواردی کۀه اسۀتنادناپذیری ناشۀی از عۀدم
رعایت تشریفات باشد (استنادناپذیری شکلی) ،اصوالً وضعیت یادشده با رعایت بعدی تشۀریفات
مقرر مرتفع می شود .ازآنجا که اصوالً قانونگذار حسن نیت ثالث را در برقۀراری اسۀتنادناپذیری
شرط دانسته است ،وضعیت یادشده در فرض آگاهی اشخا ثالث نیز زای میگردد .بهعالوه بۀا
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توجه به حق انتخا ثالث در اثر وضعیت استنادناپذیری ،یکی از مۀوارد زوال اسۀتنادناپذیری را
میتوان انصراف اشخا پیشگفته از استنادناپذیری یا به عبارت دیگۀر ،اسۀقاط حۀق انتقۀاد از
سوی آنان دانست.
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