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Abstract 

One of the important issues which is usually neglected in the Iranian Legal literature is the 

impact of wrongdoing on rights of the wrongdoer from which would other they would have 

benefited. In the present paper we endeavor to address the complex issues by using 

analytical-library method which pertains to the legal doctrine of “ex turpi causa non oritur 

actio” what are the cases and examples and what is its legal effect. We have sought to base 

the said doctrine on Islamic canons and maxims, thus justifying its application under 

Iranian positive law. In response to the said questions and by using and analyzing the 

Islamic documents we came to the conclusion that the doctrine of clean hands under certain 

conditions has no inconsistency with the foundations of our legal system, and there exists 

adequate remedies for said doctrine in order to be applied. 
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ای تطبیقی  ؛ مطالعهشیخو نامشروع عمل به استناد تیممنوع اصل

 و حقوق ایران سالمیدر فقه ا

 2اسدی طاها عرب ،2امیر غفاری ،1محسن ایزانلو

 حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ةدانشکد. دانشیار، 1

 تهران، ایران حقوق و علوم سیاسی، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، ةدانشکددانشجوی دکتری،  .2

 (20/06/1401 تاریخ پذیرش: ـ 03/05/1401 )تاریخ دریافت: 

 دهیچک

 نیا در .است اشخاص حقوق بر نامشروع عمل ارتکاب ریتأث ،دوش می واقع مغفول معموالً رانیا حقوق مباحث در که ،مهم مباحث از یکی
 منجر ناروا یعمل کابارت ۀجینت در شخص دستان بودن آلوده که دارد آن یاقتضا شیخو نامشروع عمل به استناد تیممنوع اصل رابطه،

 روش از اسـتفاده  بـا  تـشش شـد   اثـر  نیا در. است دهیرس یم بدو رهگذر نیا از یعاد طیشرا در که شود یحقوق گرید از تشیمحروم به
 و مـوارد  ؟هسـتند  ممنـوع  شیخـو  نامشـروع  عمل به استناد از اشخاص ایآ که داده شود پاسخ یاصل پرسش نیا به یا کتابخانه ـ یلیتحل

ـ ا بـه  پاسخ در ؟یستچ یتیممنوع نیچن یوضع اثر و است کدام شیخو نامشروع عمل به استناد تیممنوع قیمصاد  بـا  و هـا  پرسـش  نی
 ما یحقوق نظام یمبان با یناسازگار چیه ،یطیشرا تحت ،اصل نیا رشیپذ که یافته شد  دست جهینت نیا هب فقها ثارآ لِیتحل و یریگ بهره

 .افتی توان یم اصل نیا مناسب یِاجرا ضمانت مثابۀ به درخور ییها پاسخ موجود نیقوان در و ردندا

 واژگاندیکل

 .شیخو نامشروع عمل به استناد تیممنوع ،نفاق حرمت ،یحقوق یکل اصول حقوق، و اخشق
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 مقدمه

 وجوود  زیبرانگچالش پرسشِ نیا یحقوق یها نظام از یاریبس در بلکه ران،یا یحقوق نظام در تنهانه

 محوروم  شحقووق  گور ید بوه  اسونناد  از نامشروع یعمل ارتکاب سبب به فرد را توان یم ایآ که دارد

 تووان  یم ایآ لکن .دانند یم سرزنش سنةیشا را یشخص نیچن اخالق علم یعلما د،یترد یب ساخت؟

 نیو ا در اخوالق  یِنودا  ایو آ بهنور،  عبوار   بوه  ؟داد عقوبوت  زین حقوقش از ساخنن محروم با را او

غالوب   در ابود؟ ی راه زیو ن حقووق  عوالم  به تواند یم که است قدرتمند و رسا حد نیبد تا خصوص

توانند دعووای خوود را    اشخاص نمیاست که  شده حقوقی این اصل کلی حقوقی پذیرفنه یها نظام

توانند بوه عمول نامشوروع خوویش اسونناد       به عبار  دیگر، نمی. نامشروع طرح کنندبر یک مبنای 

 گاه چیه و دشو ینم افتی یداخل حقوقدانان و فقها آثار انیم در نسجمم یبحث نه،یزم نیادر  ورزند.

 یبرخ یبررس با ،لکن. اند نداده قرار یبررس مورد را اصل نیا به اسنناد یسنج امکان مسنقالً آنان زین

 کول به زین ما یحقوق نظام شود دریافنه می نیقوان یا پاره یمبنا به تر قیعم نگاه زین و یفقه قواعد از

 رشیپوذ  مورد را یحقوق یکل اصل نیا موارد یبرخ در و نبوده یوجدان یندا نیا رشیپذ از غافل

و عموماً از  ندا یکسان ةهای مخنلف حقوقی دارای ریش در نظاماصول کلی حقوقی . است  داده قرار

تووان   حقووق موذهبی ایوران، موی    گیرند. با توجه به مبنای اخالقی و عقلی  ت میئاخالق یا عقل نش

یکوی از از اصوول   حقووق ایوران مقبوول دانسوت.     های حقوقی مخنلف را نوزد   اصول حقوقی نظام

 یبررسو  بوا  شود در این مقاله تالش . استیادشده اصل ممنوعیت اسنناد به عمل نامشروع خویش 

 یبرخو  ظواهر  از حجواب  زدن کنوار  زین و موضوعه حقوق پشنوانة و امبن عنوان به یفقه آثار جامع

 و کجاست؟ ما یحقوق نظام در یکل اصل نیا گاهیجا که داده شود پاسخ پرسش نیا به یونقان مواد

 کمح مورد دیبا شخص نامشروع عمل به پاسخ یبرا را یاجرای ضمانت چه آن رشیپذ صور  در

 یا کنابخانوه  روش از اسونااده  و فقها آثار لِیتحل و یریگ بهره با و پرسش نیا به پاسخ در ؟داد قرار

 نظوام  یمبوان  بوا  یناسوازگار  چیه یطیشرا تحت اصل نیا رشیپذ که یافنه شد  دست جهینن نیا هب

 اصول  نیو ا مناسب یِاجرا ضمانت مثابة به درخور ییها پاسخ موجود نیقوان در و ردندا ما یحقوق

 یهوا  یبررسو  ساز نهیزم اثر نیا از حاصل جیننا دوارندیام نگارندگان پژوهش، نیا در .افتی توان یم

 عور   یِآوا ایو  وجودان  یندا که یموارد ریسا یبرا سنهیشا یپاسخ و شود اصل نیا دربارة شنریب
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 میتقسو  یاصول  مبحو   دو بوه  مقاله نیا ،منظور نیهم به. آید فراهم خواند یمفرا را اصل نیا عمالاِ

 و هشد یبررس یقانون مقررا  زین و یفقه قواعد یا پاره از اصل نیا اسناادة امکان ابندا ؛استشده 

 اجرا، ضمانت عنوان به حق، لیتحص قیطر نیا با مقابله در حقوق که ییابزارها به مبح  بعدی در

 .است  پرداخنه شده جست خواهد تمسّک اه بدان

 شیخو نامشروع عمل به استناد تیممنوع اصل یمبان

 قواعود  از یا پواره  بوا  اصول  نیو ا اعمال یسازگار هیتوج به ،یفرع ةشمار چهار یِط ،مبح  نیا در

 یهوا  یبررسو  با. شودمیپرداخنه  مان یحقوق نظام بر حاکم یکل روح و هیامام فقه در رشیپذ مورد

 بوالبر   الناسَ تأَمُرون أَ» ،«اقدام» ،«ظالم لعرق حق ال» قواعد آید می نظر به یفقه رآثا در گرفنه صور 

 و خوود  مخنلوف  اشوکال  در «بحِرمانِوه  عوقب اَوانه قبلَ ءَیالش اِسنعجلَ من» و ،«أَنَاُسَکم تَنسَون و

 بوه . نود کن یمو  یرویو پ بحو   موضوع اصل با یمشنرک یمبنا از آنان از منبع  یحقوق قواعد تبع به

 .دوشمیپرداخنه  قواعد نیا از کی هر یبررس به بیترت به ،یفرع ةشمار چهار در منظور، نیهم

 «ظالمٍ رقِلعِ حقَّ ال» قاعدة

 النهایوه  خوود،  معرو  کناب در ،یرزج ریاث ابن به معرو  شیبانى، عبدالواحد بن محمد بن مبارک

 مورد را آن فقه مخنلفِ فروع در اسالم یقهافُ که کند یم نقل را یثیحد ،األثر و الحدی  غریب فی

 ظالمٍ لعِرْقِ لَیْسََ و: »است نیچن  یحد نیا عبار . (222، 21 ج :تا یب  ،یبحران) اند داده قرار اسنناد

 از قبل که ینیزم در یدرخن کاشنن واسطة به یشخص که است  یمورد به مربوط  یحد نیا. «حقٌّ

 .(219 ،1 ج :1399 ریو األث ابون ) داشت آن تملک در یسع بود  کرده ایاح را آن یگرید شخص یو

 و داند نمی شده کاشنه یایاش به محدود را تیروا نیا یمعن ،غصب کناب در ،یرشن اهلل بیحب رزایم

 از یبعضو  .(97 :تا یب ،یرشن) شمارد یبرم نامشروع طُرُق با حق جادیا در یسع نوع هر شامل را  آن

 قیطر از حق جادیا موارد همة بر  یحد نیا شمول به قائل و داسنان هم شانیا با زین معاصر یفقها

 یفقهوا  کوه  نباشود  لطوف  از یخال نکنه نیا تذکّر دیشا .(92، 36 ج :1410 دیمروار) اند شده 1ظلم

                                                                                                                          
 حوق  سولب » را ظلوم  یشورع  فیتعر فقها از یا پاره و است «موضعِه رِیغ یف ءٍیش وضعُ» ظلم یلغو یمعنا است گاننی. 1
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 اگور  بنوابراین،  .(42، 1 ج :1418 ینینوائ ) داننود  یمو  تیمالک حق را ها حق یجالاَ فرد عموماً اسالم

 کرد فهم تیمالک به محدود را آن دینبا ندکن یم مطرح تیمالک حق با ارتباط در صرفاً را فوق حکم

 توجوه  موورد  آن منطووق  از شیبو  یادشده  یحد ماهومِ حال، نیا با. (37 و  1 :1385 تبار یجعار)

، 2 ج :1431 یزیو تبر یسبحان ؛40، 27 ج :1362 یالجواهر ینجا) است  گرفنه قرار یاسالم یفقها

 در نکوره )=  نشیعمووم  بوا  و نیست تیمالک حق به محدود  یحد نیا موضوع ،به هر حال. (254

 «ظوالم  لعورق  حوق  ال» ةقاعود  از تووان  یمو  ،بنوابراین  .دشو یم شامل را یحق هراصوالً ( ینا اقیس

 مَهورَ  ال» عبوار   اسوت  گاننی .دکر اسنااده یکل طور به را دعوا نامشروع سبب به اسنناد تیممنوع

 یالخووئ ) دانسوت  آن از مُلهَوم  و نکواح  بواب  در شدهدیا ةقاعد یاجرا از یا نمونه دیبا زین را «یٍلِبَغ

 یمورد  با نامشروع یعمل به اقدام یآگاه و علم با که یزن ر،یاخ قاعدة ادِیبن بر .(209، 32 ج :1418

 ،2: ج 1409 یزدیو ) ریو خ ایو  باشود  ررفنوا  بوودن  نامشروع به عالم مرد نکهیا از اعمو دکن یم گرید

 دارد خسوار   جبوران  کارکرد و است یو از اسنمناع عوض ینوع که مهرالمثل افتیدر از و(823

 آنکوه  لیدل به را جاهل زنِ زمینه نیهم در زین یمدن قانون(. 419 :1415 یألنصارا) دشو یم محروم

 جبوران  ةمطالب از تیمحروم)=  ییاجرا ضمانت نیچن مسنحق است دهشن ینامشروع عمل مرتکب

 وقووع  و نکواح  فسواد  بوه  زن جهول  صوور   در: »دگوی یم خصوص نیا در و داند مین (خسار 

 بور  عوالوه  زن ،یبرخو  اعنقواد  بوه  ،نیهمچنو (. 1099 موادة .« )اسوت  مهرالمثل مسنحق زن ،یکینزد

 1.(749 ،4 ج :1419 یعامل) دش خواهد محروم زین البکاره ارش افتیدر از مهرالمثل از تیمحروم

                                                                                                                          
رسد باید با دسنة اخیر همراه  خوانند. به نظر می می« سلب حق عقالیی». در مقابل، برخی دیگر ظلم را دانند یم «یشرع

 سولب  که)  عرفی ظلمی هر ننیجه، در. دشو می اش عرفی معنای بر حمل شود اخذ می خطاب در که عنوانی چه هر .دش

توان گات اعمال ضد اخالقی، ولو آنکه نقض قانون و شرع نباشد، از  است. بنابراین، می حرام شرعاً( است ییعقال حق

یود  یدر تأ)گیورد.   قرار موی « ال حق لعرق ظالم»و مشمول قاعدة  استد، شرعاً ظلم شو آنجا که ظلم عرفی محسوب می

، 20/01/1396مددی، مورخ  محمود سید اسناد «اصول خارج» درس موضع باال در خصوص حرام بودن ظلم عرفی 

 قابل دسنرسی در:
Http://eshia.ir/Feqh/Archive/text/madadi_mahmoud/osool/95/960120 (Accessed on 2020-08-28) 

 .است اسننناج قابل قانون آن 231که از ماهوم مخالف مادة  یبه نحو ؛کرده است دایراه پ زین 1392 ..م.اق به دگاهید نیا. 1

http://eshia.ir/Feqh/Archive/text/madadi_mahmoud/osool/95/960120
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 «اقدام» قاعدة

 را عملوى  آگاهى و توجه با شخصى هرگاه دکن یم اعالم خود صور  نیتر جاافناده در اقدام قاعدة

 دیگور   شوخص  کوه  زیوان،  ةواردکننود  دشو او به دیگران توسط زیان ورود موجب که دهد انجام

 اقودام  ةقاعود  یاُخورا  عبوار ِ (. 221، 1 ج :1406 داماد محقق) بود نخواهد خسار  ولئمس است،

. اسوت  شیخوو ( بار انیز عمل)=  نامشروع عمل از (خسار  جبران ةمطالب )= بردن بهره تیممنوع

 لحوا   از ،سوندگان ینو. انود  دانسونه  «اقدام» به مسنند را زیان ةواردکنند ولیتئمس عدم اسالم یفقها

 احنورام  ةقاعد اغلب فقها ،یاسالم فقه در 1.دانند یم احنرام ةقاعد بر ییاسنثنا را اقدام ةقاعد ،ییمبنا

 ةقاعد تبعاً و (106، 2 ج :1377 یالبجنورد)  اندکرده مطرح یمال حقوق با رابطه در یسنن طور به را

 ،یانصار یمرتض ،اعظم خیش با دیبا حال، نیا با. دانند یم خسار  ةمطالب حق مسقط صرفاً را اقدام

 دانسوت ( خداونود  حقووق  مقابول  در) هوا  انسوان  حقوق ةهم را احنرام ةقاعد موضوع و شد همراه

 حوق  سوقوط  یمبنوا  یعنو ی ،قاعوده  نیو ا یمبنوا  بوا  رابطه در. (138 و  137 ،2 ج :1419 یاألنصار)

 بر بنا که شرح نیبد .خورد یم چشم به مهم یدگاهید اخنال  فقه در خسار ، ةمطالب بر دهید انیز

 فعول  بوه  انیو ز اسونناد  کنود  یم محروم خسار  جبران ةمطالب از را دهید انیز آنچه یفناو از یا پاره

 سبب دو واقع در حاصله انیز دگاه،ید نیا طبق .(22، 26 ج :1393 یالروحان) ستاو خود بار انیز

 از نشیمحروم یخرااُ عبار  خود به وارده خسار  از یبخش پرداخت به فرد شدن ولئمس و دارد

 رسود  یم نظر به که است یحال در نیا .است خسارا  از یبخش افتیدر یبرا انیز عامل به رجوع

 از نامشوروع  عمول  ارتکواب  را خسوار   جبران از دهید انیز تیمحروم علت گرید یفناو از یبرخ

 معورو   مثوال  .دانند یم اخنال  یمبنا موضوع در یو دسنان بودنِ  آلوده جهینن در و شخص یسو

 کورده  حاور  مالوک  کوه  یچواه  در و دهش ملک وارد مالک اذن بدون فرد که است ییجا مورد نیا

حاور کنود و    اش یوا ملوک مشونرک    یرا در ملوک شخصو  اگر شخصی چاهی : »2کرده است سقوط

                                                                                                                          
 «احنرام قاعدة» احنرام، است. زیرا قاعدة جمله از قهر ، ضمان قواعد اجرا  برا  معنی مانعى  این در «اقدام» حقیقت در. 1

 خوویش  مال حرمت خودش مال صاحب اگر که نیست تردیدی و اموال صاحبان از شرع حمایت برا  است ا  قاعده

 .(221، 1: ج 1406گرفت )محقق داماد  نخواهد قرار شرع حمایت مورد سازد ضایع را

 إن و یعلموه  لوم  و فنواداه  أحوداً  غور  إذا إال ضوامناً  یکن لم شرائه أعالم مع المشنرک أو المخنص ملکه فی البئر حار لو» .2
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و نکه فردی دیگر را به ورود در آن ملک ترغیب کند مگر ای ؛من نخواهد بوداد ضنگذاری ک عالمت

صور  شخصی که بدون اذن به ملک مزبوور وارد شوود    در هر .وی را نسبت به چاه آگاه نگرداند

 بودون  شوخص  کوه  یفرض در زین یطوس خیش .(17 :تا بی ،الغطاء کاشف)« خونش هدر خواهد بود.

 خسوار   افوت یدر از محوروم  را یو کنود  یم تناول را مسموم ییغذا و شود یم ریغ ملک وارد اذن

 فعول  بوه  خسوار   اسونناد  نوه  خسار ، افتیدر از را هیعل یٌمجن کردنِ  محروم لِیدل شانیا. داند یم

 المسوموم  الطعام هذا جعل إن»: داند یم ریغ ملک به رمجازیغ ورود در یو نامشروع عمل که ،خود

 بودخول  تعود   الوذی  هو اآلکل ألن الطعام صاحب على ضمان فال فأکله الغیر فدخل ناسه دار فی

 دییتأ بر یمبن ییها نشانه .(45، 7 ج :1387 یالطوس) (است نگارندگان از دیکتأ) «إذنه بغیر غیره دار

در  را پزشوک  آنکوه  از پوس  ،قوانون  نیا 496 مادة در مثالً. افتی توان یم .ا.م.ق در را ریاخ دگاهید

 1 تبصورة  در بالفاصوله  داند، یم ضامن دهد یم ضیمر ای پرسنار به را آن دسنور که یمعالجات زمینة

 و اسوت  اشونباه  دسونور  کوه  بداند پرسنار ای ضیمر هرگاه مزبور، موارد در»: دکن یم انیب ماده همان

 صدمه بلکه ست؛ین ضامن پزشک کند عمل دسنور به نیا وجود با و شود یم تلف و صدمه موجب

 از موانع  خود هیعل ضیمر اقدام ،گرید عبار  به.« است پرسنار ای ضیمر خود به مسنند خسار  و

 را قاعده نیا اقدام ةقاعد باب در ریاخ یمبنا .شود یم باشد، هم مقصر هرچند ،پزشک ضمان جادیا

 1.سازد یم هیشب ال کامن در «پاک دسنان» یةنظر به

 «کمسَفُنَأَ وننسَتَ و بالبرِّ الناسَ رونمُتأَ أَ»قاعدة 

 زیو ن توو » هنجوار  کوه  پرداخنوه شوده   یاسالم فقه در یفروع به کردن اشاره به یفرع ةشمار نیا در

 اصول  یمبنوا  ، بوه منزلوة  «ینو یچن زیو ن توو » هنجوار  که گاه آن. است گرفنه قرار حکم یمبنا «ینیچن

 باشود،  یفقهو  احکوام  از یا پواره  یمبنوا  ،ال کامن نظام در نامشروع خویش به عملممنوعیت اسنناد 

 دانسوت؟  یشرع نیمواز با ریمغا را اصل ممنوعیت اسنناد به عمل نامشروع خویش توان یم چگونه

                                                                                                                          
 «هدر. فدمه إذن غیر من الداخل

ال، حقووق   نظریوة حقووقی دسونان پواک در کوامن     » .(1399غااری، امیور )  . برای مطالعة بیشنر در خصوص این قاعده 1

 دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. ،ارشد، دانشگاه تهران کارشناسینامة  ، پایان«بازرگانی فراملی و فقه اسالمی
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 و  144 :1396 ییفنوا ) باشد اخالق به اعننا یب تواند ینم ،یمذهب حقوق کی مثابة به ،یاسالم حقوق

 اصل ممنوعیت اسنناد به عمل نامشروع خویش البنه که است توجه به الزم خصوص نیا در .(159

 را «ینیچن زین تو» هنجار یمیابراه مذاهب همة. است یعرف فهم و اخالق از برخاسنه یدگاهید زین

 کوردن  سنگسوار  از قبول  (ع)یسیع که میخوان یم لیانج در که طور همان. اند داده قرار ییشناسا مورد

 کوه  شوما  انیو م کوس   آن هور »: گات و کرد تیعمج به رو بود  شده زنا عیشن عمل مرتکب که یزن

 یکسو  ،در آن میان (.7و   3 ا یآ ،8 فصل ،وحنای لیانج) «.کند پرتاب را سنگ نیاول ستین کار گناه

. ماندنود  یباق موصو  زن و حیمس یسیع و شدند منارق تیجمع ةهم .نکرد سنگ پرتاب به اقدام

 .(56 ،27ج  :توا  یب ،یالعامل الحر) است  شده نقل زین یاسالم منابع در واقعه نیا تیروا کهآن جالب

  آموده  ییو روا آثوار  در آن شرح و  داده رخ اسالم صدر خیتار در یمشابه یها واقعه نکهیا بر مضا 

 قوبالً  را کوه  یافوراد  (ع)بواقر  اموام  که روست نیهم از و کنند یم دنبال را ریس کی عیوقا همة. است

 ،یالعامل الحر) دارد یبازم یگرید سنگسار مجازا  یاجرا از اند کرده نقض را یاله حدود از یحد

 یاجورا  تیو ممنوع حکوم  اسوننباط  یمبنوا  اسالم یفقها توسط ا یروا نیا .(55 و  53 ،27 ج :تا یب

 کوه  اسوت  آن ا یروا نیا ةرازیش .است گرفنه قرار اند شده حد مرتکب که یاشخاص توسط حدود

( مورتبط  ایو  مشوابه ) گنواه  ارتکواب  لیو دل بوه  را گرانید تواند ینم است  شده گناه مرتکب که یکس

 یادشده اصل ةدامن که است آن دهندة نشان وضوحبه امر نیا !ینیچن خود زین تو . چونکند سرزنش

 بور  ،وجووب  و حرموت  چوون  یاحکوام  اسننباطِ به ،اسالم یفقها و نیست اخالق قلمرو به محدود

 قضاو  یبرا اجماع مورد طیشرا از یکیعدالت  که روست نیهم از دیشا .اند کرده اقدام آن یمبنا

 قضواو   موورد  را گوران ید توانود  ینم است  شده گناه مرتکب خود که یکس است واضح پر .است

 شود  به یامر ااقنِ اسالم در که کرد اشاره تیواقع نیا به توان یم ،فوق مراتب دییتأ در .دهد قرار

 از یا پواره  در نیسوت و  یاسالم اخالق به محدود نااق حرمت اثر البنه و 1است  شده شمرده مذموم

 فقوه  مهوم  قواعود  از یکو ی زمینوه  نیا در. است  شده دانسنه یشرع آثار یدارا نااق زین یفقه فروع

                                                                                                                          
، و 7، 5، 4، 3، 2، 1و آیا  « عمران آل»سورة  167آیا  قرآنی بسیاری در توصیف منافقان وارد آمده است؛ از جمله آیة . 1

 «.منافقون»سورة  8
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 هیو توج ناواق  حرمت یمبنا بر اسالم یفقها یبرخ را( قراردادها لزوم اصل)=  اللزوم ة اصال یاسالم

 کوه را  یشخصو  زیو ن منکر از ینه و معرو  به امر باب در نیهمچن .(591 :تا یب ،یالطوس) کنند یم

 :1387 سوروش ) انود  کورده  منوع  عمول  آن ارتکواب  از گرانید ینه از شده مشابه گناه مرتکب خود

 ینواه  و آمور  «بودن منجنب» را منکر از ینه و معرو  به امر شروط از یکی فقها که یطور ؛(114

 کنود  یمو  امور را  آنچوه  خوود  دیو با ینواه  و آمر یعنی .(100، 1 ج :1396 داماد محقق) اند کرده ذکر

 وَ بِوالْبِر   النَّواسَ  تَوأْمُرُونَ  أَ» :اسوت   شوده  اسونناد  لیذ ةیآ سه به زین حکم نیا هیتوج در. کند تیرعا

 ال موا  تَقُولُووا  أَنْ اللَّهِ عِنْدَ مَقْناً کَبُرَ» و «تَاْعَلُونَ ال ما تَقُولُونَ لِمَ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» و «أَنْاُسَکُمْ تَنْسَوْنَ

 یالطبرسو ) اند داده قرار اسنناد مورد خصوص نیا در را یفراوان ا یروا فقها است گاننی. «تَاْعَلُونَ

 ییشناسوا  موورد  کوه  اسوت  یامر یناه و آمر «بودن منجنب» بودن شرط نهایت آنکه .(101 :1392

 مالحظوا   بوه  توجوه  بوا  .(102، 1 ج :1396 دامواد  محقوق ) اسوت   گرفنه قرار اسالم یفقها یبرخ

 کوردار  و گانوار  در تنواقض  تیو ممنوع القاکنندة ا یروا و ا یآ یبرخ روح گات توان یم ادشده،ی

 حال که باشد شده ینامشروع عمل مرتکب شخص که است آن تناقض نیا قیمصاد از یکی. است

اساسوی اصول   کوه مبنوای   « تو نیوز چنینوی  »هنجار بنابراین، . کند یم سرزنشآن  سبب به را گرانید

هنجواری   ممنوعیت اسنناد به عمل نامشروع خویش است در حقوق اسالمی و دیگور موذاهب نیوز   

 است. است که مبنای احکام حقوقی مخنلف نیز قرار گرفنه شده یرفنهذپ

 «هرمانِبحِ عوقب وانه،اَ قبلَ ءَیالش ستعجلَاِ من» قاعدة

 مهوم  منابع از یکی و ،یعثمان یمدن قانون ،«هیالعدل حکامألا المجله» قانون 99 مادة در که قاعده نیا

 آن موعود  از شیپو  یزیو چ بوه  یابیو  دست یبرا یکس هرگاه که معناست نیبد شده انیب یحنا فقه

 نه «ءیش» از مُراد میابی یدرم تر قیدق یبررس با لکن. شود یم داده اریک آن از تیمحروم به کند عجله

 وی بینصو  نامشوروع  فعول  ارتکواب  عودم  صوور   در که یحق ؛است شخص حق که ،یزیچ هر

 بوه . اسوت  تین خب  یرو از یا عجله بلکه ،یاسنعجال هر نه زین عجله از مقصود ن،یهمچن. شد یم

 عجلوة  انود  خواسونه  یحناو  یفقهوا  لکن ،ستین طانیش کار یا عجله هر لزوماً گرچه گر،ید عبار 

 مسودود  را نامشوروع  قیطر از حق یاایاسن بابِ یکل اصل کی جادیا با و دهند عقوبت را یطانیش

 مرحووم . است گانهیب هیامام فقه با کامالً یحقوق یکل اصل نیا کرد تصور دینبا ،با این وصف. کنند
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 آن از یقیمصواد  قاعده نیا مُااد نییتب و شرح در ،المجله رُیتحر خود، ارزشمند اثر در الغطاء کاشف

 ارث بوه،  یموصو  ایو  اإلرث سوهم  افتیدر از یموص ای مورث قاتلِ تیمحروم شانیا .کند یم انیب را

 نیا در اموال یمحابات صلح ای هبه دنکر منظور ای مو  به منصل مرض زمان در مطلقه همسر بردن

 یاایاسون  قصود  به طلبکارش توسط کهرا  یونیمد مؤجل نید نشدن حال ناًینها و ،سوم کی از زمان

، 1 ج :1359 ینجاو )اسوت   دانسونه  قاعده نیا قیمصاد از است دهیرس قنل به طلبش موعد از شیپ

 از «للقاتوول راثیوومال» ق،یمصوواد نیووا انیووم در .(53، 9 ج :1423 پژوهشووگران از یجمعوو ؛60

 یحرموان  نیچنو  مسونوجب  قاتل نکهیا یبرا لکن (.141، 7 ج :1407 ینیکل) هاست آن نیتر معرو 

. م.ق 880 مادة نظر، نیهم از یرویپ با .(31، 10 ج :1410 یعامل) باشد ظالم قنل نیا در دیبا باشد

 ممنوع ارث از بکشد عمداً را خود مورّث که یکس ن،یبنابرا .است ارث موانع از قنل»: دارد یم انیب

 نیو ا بوا .« یگور ید شورکت  به ای باشد منارداً ب،یبالنسب ای باشد بالمباشره قنل نکهیا از اعم ؛شود یم

 ناوس  میعظ حرمت رایز .ستین آن بودن ظالمانه با مُراد  عمل بودن یعمد رسد یم نظر به حال،

 اإلرث سوهم  افتیدر از مطلقاً گرچه ء،یخط ای عمد هیشب قاتل و دارد شنریب یاطیاحن یاقنضا یآدم

 ساخت خواهد محروم هید ارث افتیدر از را یو همچنان یاسالم گذار قانون ،ماند نخواهد محروم

 یکواف  شوهر   از هیو امام فقه در زین تیوص در قاعده نیا مالک اعمال ن،یهمچن.(. ا.م.ق 451 مادة)

 در حمول  اگور »: میخوان یم .م.ق 852 مادة در ،زمینه نیهم در 1.(465: 1388 یحل) است برخوردار

 آنکوه  جهینن.« باشد ارث مانع جرم نکهیا مگر رسد؛ یم او ةورث به به یموص شود، سقط یجرم جةینن

 بطوالن  سوبب  بوه  یموصو  تملوک  هد  با یموص ةورث یسو از نیجن سقط نامشروع عمل ارتکاب

 او شدن منولد زنده را حمل یبرا تیوص صحت طِیشرا از یکی سابقاً که یدرحال شود؛ ینم تیوص

 وارث خوود  هکو  چنوان  و رفنوه  فراتور  هوم  نیا از قدم کی گذار قانون.(. م.ق 851 مادة) بود دانسنه

 زةیو انگ گذاشونن   میعقو  هود   بوا  را تیوصو  بطوالن  ،فورض  نیا در باشد، او کنندة سقط له یموص

 سوقط  موارد از خارج قاعده نیا اعمال ،با وجود این. است داده حیترج آن صحت بر یو نامشروعِ

                                                                                                                          
 مع هیالوص من منعیف الارق، ثبو  األقرب الخطاء؟ و العمد قنل نیب الارق قعیهل »دارد:  یم انیب تذکره الفقهادر  یحلّ هشمع .1

 .(465 :1388 ی)حل «.الخطاء دون العمد
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 880 موادة  موالک  وحد  و است مقرر ارث مورد در آنچه مشابه یکل طور به تیوص خصوص در

 یبرخو  دیو یتأ موورد  دارد یطرفوداران  فقهوا  انیم که نظر نیا. است نظر اخنال  و بح  محل. م.ق

 زیو ن و 1مو  به منصل مرض یبرا ،عالوهبه (.85 :1396 انیکاتوز) است گرفنه قرار زین حقوقدانان

 .افتی هیامام فقه در یطرفداران توان یم 2قاتل به نسبت مقنول ونید نشدنِ  حالّ

 شیخو نامشروع عمل به استناد تیممنوع اصل آثار و موارد

. گرفوت  قورار  لیتحل مورد شیخو نامشروع فعل به اسنناد تیممنوع اصل یمبان نخست، مبح  در

 در .شود می یبررس شیخو روعنامش فعل به اسنناد تیممنوع اصل یحقوق آثار و قیمصاد ادامه در

 آثار به سپس و اشاره اصل نیا قیمصاد عنوان به نامشروع سبب بر یمبنن یدعاو به ابندا ،زمینه نیا

 .شود ه میپرداخن است، یایتکل حکم کی یحاو که ،یادشده اصل از یناش یوضع

 شیخو نامشروع عمل به استناد تیممنوع اصل موارد

 بور  در را یقورارداد  یدعواو  هوم  شیخوو  نامشروع عمل به اسنناد تیممنوع اصل ،یکل صور  به

 اسنناد یکل صور  به یمدن قانون 975 مادة ،یقرارداد ةحوز در. را یرقراردادیغ یدعاو هم گرفنه

 زیو ن یقانون مواد یبرخ یمبنا مادهاین  در مندرج اصل .است  کرده اعالم ممنوع را نامشروع عمل به

 سوبب  ،یرقورارداد یغ تعهودا   یدعاو خصوص در .آمد خواهد ادامه در ها آن شرح که  گرفنه قرار

 شودن  دارا/ اایاسون )=  ناوع  اسونرداد  ایو ( یمودن  تیمسئول)=  ضرر جبران مطالبة است ممکن دعوا

 رابطوه  نیو ا در جادشدهیا حق دیبا»: گانه حقوق اسنادان از یکی خصوص، نیا در. باشد (ناعادالنه

 گورفنن  یبورا  یمودع  یمواد  منوافع  بوه  صدمه و برود نیب از[ ضرر ورود یمدع و یاصل ةدید انیز]

 کورده اسوت   اسونناد  یمودن  ولیتئمسو  قوانون  6 و 1 مواد به زمینه نیا در و «.ستین یکاف خسار 

 بوه  ضورر  تووان  یمو  را یناعو  دادن دسوت  از» :گانه ادامه در شانیا (.249و   248: 1393 انیکاتوز)

                                                                                                                          
: إذا وهب فی مرضه المخو . إنْ ما  فی مرضه و لم تجز الورثة اعنبر  من الثل  علوى األظهور. األقوو     السابعة: قوله. 1

 (.540: 1422اعنبار المرض المنّصل بالمو  سواء کان مخوفاً أم ال )عاملی 

جعاوری   دهد )برای مطالعة بیشنر  خود این نظر را به برخی از فقهای امامیه نسبت می وصیتلنگرودی در کناب  دکنر .2

 (.282: 1396لنگرودی 
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 و داریو ناپا یهوا  تیموقع یبرا خسار  جبران ینا در و «.باشد یاخالق و مشروع که آورد حساب

 کوه  اسوت  یمشوروع  ناع دهیگرد جادیا افراد یبرا قانون موجب به که یحق از منظور» گانه: یاتااق

 گور ید نظورا   و ادشوده ی مالحظا  به نظر. (251 :1393 انیکاتوز) «.کند یم تیحما آن از حقوق

 از دهیو د انیو ز تیمحروم موجب دعوا سبب با مرتبط نامشروع عمل که ستین یدیترد 1حقوقدانان

 یدعواو  موورد  در وضوع  ،یرقراردادیغ موارد برخال . دشو یم یرقراردادیغ تعهدا  یدعوا ةاقام

 .دارد یسامانده به ازین یقرارداد تعهدا 

 در شیخوو  نامشوروع  عمول  بوه  اسنناد تیممنوع اصل یاجرا ضمانت اعمال واردم به ادامه، در

 دعوا سبب بودن نامشروع موارد توان یم بح ، یسامانده منظور به. شود می اشاره یقرارداد ةحوز

 بوه  نامشروع عمل ارتکاب .2 ؛حق لیتحص در نامشروع عمل ارتکاب .1: کرد یبند میتقس را چنین

 کوه  یموورد  ماننود  ،حوق  لیتحصو  در نامشوروع  عمول  ارتکاب صور  در. حق اعمال عدم منظور

 موادة  حکوم  هبو  ،حق آن بر یمبنن یدعاو باشد،  شده لیتحص ناوذ اعمال ای رشوه ةجینن در قرارداد

 دادگواه  یسوو  از اسونماع  عدم قرار صدور با ،یمدن یدادرس نییآ قانون 6 مادة و یمدن قانون 975

 شووند  یمو  رد دادگواه  یسوو  از دفواع  نیو ا بوا  که ییقراردادها یحقوق تیوضع. شد خواهد مواجه

 ونیو د. سوت ین بیو غر چنودان  موا  حقووق  در «عدم قابلیت اجرا» وصف. است بودن اإلجرا رالزمیغ

 یاخالقو  ونیو د بوودن  اإلجورا  رالزمیو غ از بح  حال به تا اگر. دارند را تیوضع نیهم قاًیدق یعیطب

 یرو دو دو هور  نیو ا .رفتیپوذ  زین را یراخالقیغ ونید بودن اإلجرارالزمیغ دیبا پس نیا از شد، یم

 ،ادشوده ی حوق  حوق،  اعموال  عودم  منظوور  به نامشروع عمل ارتکاب صور  در )=(. 2اند سکه کی

                                                                                                                          
« .تواند مبنای مطالبة خسار  باشود  بدیهی است که در حقوق ما رابطة نامشروع نمی: »گویند حقوق می اسناداناز  دو تن .1

را تأییود    ناع مشروع، یعنی ناعی که قانون آن را منع نکرده و عور  و اخوالق عموومی نیوز آن    »د: نافزای ادامه میدر و 

 (.106: 1393)صاایی و رحیمی « .نموده، در حکم حق است و تجاوز به آن موجب مسئولیت خواهد بود

مند ارادة یک فاعل اخالقی هسنند. به تعبیر دیگر، تعلقشان به دنیای اخالق برای ناوذ حقوقی یافنن نیاز واسطة . هر دو به2

اجراهوای حقووقی مودیون     توان با اسنااده از ضمانت مننها نمی ؛اجرای اخنیاری دیون یادشده دارای آثار حقوقی است

 ها کرد. این دسنه از دیون را مجبور به اجرای آن
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 گاوت  توان یم ،اجرا ضمانت این یاجرا هیتوج در 1.ماند خواهد یباق کماکان اعمالش، عدم غمر به

 عمل ارتکاب در که یخواهان یدعوا اسنماع نامشروع عمل به خواهان یدعوا بودن آلوده موارد در

 موادة  حکم موجب به دادگاه. دشو یم دادگاه دامن شدن دار لکه موجب است  داشنه دست نامشروع

 تیو تمام آن مهم قیمصاد از یکی که ،ییقضا یعموم نظم از حااظت به عام فیتکل کی .م.ق 975

 نامشوروع  فعول  بوه  آلووده  یدعاو اسنماع میسنقم ةجینن. دارد است، یدادگسنر یها دادگاه یاخالق

 موادة  به اسنناد با دیبا ،بنابراین. ستها دادگاه یاخالق ساحت از عموم تصور به ساخنن وارد خدشه

 بوه  اسنناد تیممنوع اصل از حاصل ةجینن همان نیا. زد باز سر یادشده یدعاو اسنماع از م.ق 975

 .است نامشروع سبب

 بوه  اسنناد تیممنوع اصل یاجرا از یقیمصاد که افتی را یگرید موارد توان یم رانیا حقوق در

 انعقواد  از ممنووع  سال پانزده ریز افراد 1369 مصوب کار قانون مطابق ،مثالً .هسنند شیخو تخلف

 مجوازا   کننود  نقوض  را فوق تیممنوع حکم که یانیکارفرما یبرا گذار قانون 2.هسنند کار قرارداد

 شوده  منعقود  سوال  پوانزده  ریز فرد و کارفرما نیب که یکار قرارداد گرچه 3.است  کرده مقرر یاریک

                                                                                                                          
را بور او   تاریخ و نبوده تولد طال از تاریخ حقیقی شوهر مطلع که در موردی: ».ق.م 1163مالک با موضوع مادة  وحد  .1

 شوود مود    تولد مطلوع  حقیقی شوهر از تاریخ به او باشد و بعدها طال الحاق موجب که باشند به نوعی نموده مشنبه

حقووق ناشوی از قورارداد     اگرچه موضوع ایون مواده   «.خواهد بود خدعه از تاریخ کشف دو ماه نای دعوی مرور زمان

بور بقوا و زوال   « عدم تأثیر عمل نامشروع و تقلوب »ایجاد حق در حکم فوق تأثیر ندارد. مالک مادة فوق  نیست، سبب

 حقوق است.

 .(1369قانون کار، مصوب  79)مادة « .است ممنوع تمام سال 15 از کمنر افراد گماردن کار به». 2

دارد:  سوال را چنوین بیوان موی     پانزدهافراد زیر قانون کار ضمانت اجرای کیاری حکم ممنوعیت به کار گرفنن  176 ةماد. 3

 دادگاه که مهلنی در دو هر یا کارگر حقوق ةتأدی با تخلف رفع بر عالوه مورد حسب تخلف مورد هر برای ... منخلاان»

 خواهنود  محکووم  ذیل ترتیب به کارگر هر ازای به کرد خواهد تعیین اجنماعی امور و کار وزار  ةنمایند نظر کسب با

 20 ناور  10 مازاد به نسبت نار 100 تا برای .2 ؛کارگر یک ةروزان مزد حداقل برابر 500 تا 200 نار 10 تا برای .1 :شد

 مزد حداقل برابر 20 تا 10 نار 100 مازاد به نسبت نار 100 از باالتر برای .3 ؛کارگر یک ةروزان مزد حداقل برابر 50 تا

 «.شد خواهند محکوم روز 180 تا روز 91 از حبس به مذکور منخلاان تخلف، تکرار صور  در .کارگر یک ةروزان
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 اسوت  واضح. داند یم دسنمزد و حقوق افتیدر مسنحق را کارگر کار قانون 176 مادة 1،است باطل

 قورار  دسونمزدش  بور  موصو  کارگر اسنحقاق یمبنا تواند ینم( .م.ق 336 ةماد =) اایاسن ةقاعد که

 یعنو ی ؛باشود  مشوروع  یناعو  دیبا ناعادالنه شدن دارا یدعوا/ اایاسن ةقاعد موضوع ناع . چونردیگ

 بوه  کارفرموا  اسنناد امکان عدم و فوق حکم یمبنا دیبا ،بنابراین. باشد نگرفنه قرار یقانون ینه مورد

 فورض  نیا در گر،ید زبان به. دانست شیخو تخلف به اسنناد تیممنوع اصل را کار قرارداد بطالن

 تخلوف  بوه  اسونناد  در کارفرما ییتوانا عدم یاقنضا شیخو نامشروع فعل به اسنناد تیممنوع اصل

 اصل یاجرا از یمصداق مثابة به است ممکن که یگرید مورد. دارد را کارگر یدعوا رد جهت خود

. اسوت  یبند شرط و قمار از یناش یدعاو شود یتلق یمدن قانون 975 مادة حکم یپرتو در یادشده

 نخواهود  مسموع آن به راجعه یدعاو و باطل یگروبند و قمار»: دارد یم انیب یمدن قانون 654 ةماد

. «سوت  ا یجوار  باشود   شوده  دیتول نامشروع معامال  از که یتعهدات ةیکل مورد در حکم نیهم. بود

 یمعنو  بوه  نیو ا و اسوت  یقرارداد تعهدا  یاایا بودن ناروا یمعن به قرارداد بطالن که است واضح

 ذهن به که یسؤال حال. است شده پرداخت ناروا بهکه  چیزی است آن اسنرداد یدعوا طرح امکان

 اسوت،  باطول  یادشوده  موادة  اول قسمت حکم به یگروبند و رقما قرارداد اگر که است آن رسد یم

 را( شوده   پرداخوت  آنچوه  اسونرداد  یدعووا  جملوه  از) آن به راجع یدعاو ماده آن دوم قسمت چرا

 654 موادة  اولِ قسمت ظهور از است الزم تعارض نیا حل یبرا رسد یم نظر به داند؟ ینم مسموع

 در «بطوالن » از منظور گات دیبا ،ننیجناً. کرد ریتاس آن دوم قسمت یپرتو در را آن و دیپوش چشم

 موادة  گاوت  تووان  یمو  جهینن در 2.است «نیطرف مقصود یحقوق اثر جادیا عدم» ماده آن اول قسمت

                                                                                                                          
تور   گذار جلوگیری از اجحا  به کودکان است، قراردادی که موجب کار کوردن در سونین پوایین    آنجا که هد  قانون از». 1

 .(206، 1: ج 1394)عراقی  «.شود به طور منطقی باید باطل تلقی شود

و  601ماننود موورد موواد     ،اسوت   یی غیر از بطالن اصطالحی اراده کردهامعن« بطالن»از لاظ مدنی در موارد منعدد  قانون. 2

وصف  قرارداد نیست تا واجد« تقسیم»واضح است  که راجع به بطالن تقسیم اموال مشاع به دلیل اشنباه در تقسیم 602

راجوع بوه بطوالن عقود      529موادة   ،گوذار  بطالن عقد ودیعه بعد از فو  امانت دربارة 626همچنین، مادة  ؛بطالن باشد

راجع به بطوالن   816مادة  ،در رابطه با بطالن شرط در ننیجة فسخ یا اقالة عقد 246مادة  ،مزارعه بعد از فو  منعاقدین

بطالن عقد وکالت در صور   در رابطه با 670قراردادهای بعد از عقد بیع و قبل از اعمال حق شاعه توسط شایع، مادة 
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 بودن اإلجرا رالزمیغ و یگروبند و قمار یقراردادها به مربوط یدعاو «اسنماع عدم» یمقنض یادشده

 را ریتاسو  نیو ا بوه  کیو نزد ینظور  زیو ن رانیو ا یمودن  قوانون  منقودم  نیشوارح  از یبرخو . هاست آن

 بنودی  شورط  و قمار باب در فرانسه مدنی قانون 19673 و 19652 مواد ،زمینه نیهم در 1.اند دهیبرگز

 اسوت  شوده  پرداخت را آنچه اسنرداد منعاقباً و کنند می رد را دینی چنین پرداخت بابت ییدعوا هر

 هموة  بوه  «اجورا  لزوم عدم» حکم یتسر یحاو زین یمدن قانون 654 ةماد آخِر فراز. دارند می ممنوع

 و  212 :1394 انیو کاتوز) حقوقودانان  یبرخو  بورخال   تووان  یم ،بنابراین. است نامشروع معامال 

 لزوم عدم» یاجرا ضمانت به حکم ،هسنند نامشروع موضوع با معامال ِ بطالن به معنقد که ،(213

 .داد معامال  از دسنه نیا یبرا «اجرا

 حقوقودانان  ییو گرا دوگانوه  975 ةمواد  بسنن کار  به در ییقضا یةرو اندک نسبناً اقبال لیدل دیشا

 قراردادهوا  یحقووق  تیوضع یرانیا حقوقدانان 4.باشد قراردادها حقوق ةحوز در رانیا یمدن حقوق

 آورنود  یمو  انیو م  بوه  سخن «ناوذ عدم» از یوقن یحن ها آن. کاهند یفروم باطل /حیصح ةدوگان به را

 از یرنگو  بطوالن  یاجورا  ضمانت که آنجا از 5.دارند فوق تیوضع دو از یکی به آن لیتقل در یسع

 و  کوارِه . م.ق 975 موادة  موضووع  یقراردادها بر آن عمالا به نسبت قضا  دارد، همراه به مجازا 

)=  آن بوه  نوه  .اسوت  بطوالن  و صوحت  بورزخِ  در «ااجور  لزوم عدم» یاجرا ضمانت. هسنند لیم یب

 که است یقرارداد تیوضع «اجرا لزوم عدم». ینمک یب( صحت)=  نیا به نه و شور یشور( بطالن

                                                                                                                          
 فو  یکی از وکالیی که وکالنشان به نحو اجنماع است.

: 1393دانود )عبوده، نقول از کاتوزیوان      موی « طبیعی»بروجردی عبده تعهدا  ناشی از قرارداد قمار و گروبندی را  محمد. 1

522.) 
2. “La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari”. 

3. “Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, 

de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie”. 

 .107 و 86 :1397عابدی فیروزجایی   های بزرگ در فلساة حقوق مطالعة دوگانه یبرا. 4

عقد غیرنافذ مانند عقود نافوذ و عقود قابول     »دارد:  حقوق مدنی، چنین بیان می ةمرحوم مهدی شهیدی، اسناد برجسن مثالً. 5

تووان قراردادهوا را از نظور     بنودی کلوی موی    است. به این جهت در یک تقسویم   فسخ از اقسام عقد صحیح معرفی شده

 .(22: 1396)شهیدی « .تقسیم کرد وضعیت حقوقی مربوط به دو دسنة اصلی صحیح و باطل



 261  ای تطبیقی در فقه اسالمی و حقوق ایران ؛ مطالعهشیخو نامشروع عمل به استناد تیممنوع اصل

 

 یدعووا . دشوو  خواسونار  را آن اجورای  توانود نمی طلبکار اما .کند ایاا را آن میل سر از باید مدیون

 مواجوه  دادگواه  یسوو  از دعووا  اسونماع  عودم  قرار با تعهد یاجرا به ونیمد الزام به نسبت طلبکار

 از یئو جز تنهوا  بلکوه  دهود،  نموی  تشوکیل  را حق جوهر اجرا ضمانت صور ، هر در 1.شد خواهد

 سبب بدان بلکه ،نیست حقوقی اجراست ضمانت دارای که سبب بدان هقاعد یک. است آن طبیعت

 (.284 :1391 زانلویا) اجراست ضمانت دارای است حقوقی که

 رشوه اسنرداد یدعوا و آن است  کرده دایپ انحرا  فوق اصل از مورد کی در رانیا حقوق البنه

 رشووه  پرداخت در یراش اگر ،1375 .ا.م.ق پنجم کناب 592 ةماد ةتبصر مطابق آنکه حیتوض .است

 نیو ا در شیخوو  نامشوروع  فعول  بوه  اسنناد تیممنوع اصل. کند مسنرد را آن دتوان یم باشد، مضطر

 موردود  تخلاش لیدل به رشوه وجه اسنرداد در یراش شخص یدعوا که داشت را آن یاقنضا مورد

 بوه  نسوبت  یشو را مووارد،  یاریبسو  در ،عمول  در برسود،  نظور  به است ممکن آنچه برخال . شود

. کنود  جادیا رشوه حکم در یرییتغ دینبا «اضطرار» دیق اصوالً ،. بنابرایناست مضطر رشوه پرداخت

 رغوم  بوه . ستمعنا از یخال رشوه پرداخت به یراش اضطرار از گانن سخن رسد یم نظر به ،نیبنابرا

 موادة  در یادشده اصل و است  افنهی را درست راه ریاخ یها سال در ییقضا یةرو شد،  گانه آنچه هر

 را فووق  مواد یرانیا قضا  3.کند یم اعمال یدرسنبه را 1379 مصوب 2.م.د.آ.ق 6 مادة و .م.ق 975

                                                                                                                          
با وجود این، باید دانست در مواردی که اقنضائا  نظم عمومی یا شد  لطمة وارده به حقوق خواهان از اهمینی بیشونر   .1

رغم نامشروع بودن مبنای دعووای خواهوان، از    به ،برخوردار است، قضا  تخلف پیشین وی نسبت به شد  و اهمیت

شرایط اصل ممنوعیت اسنناد به عمل نامشروع خویش،  همةرغم وجود  بهاند. از این رو، حنی  دهرد دعوای او سر باز ز

یا در مواردی که نظم عمومی اقنضا داشنه باشود،  باشد عدالنی وارده به خواهان از خطایِ او شدیدتر  در مواردی که بی

 ده است:شبه صالحدید قضا  واگذار  یادشدهاعمال دفاع 
Byron v. Clay, 867 F.2d 1049, 1051 (7th Cir. 1989) 

 ترتیب قابل دادگاه در باشد شرع موازین با مغایر که حسنه اخالق برخال  یا عمومی نظم مخل که قراردادهایی و عقود» .2

 «.نیست اثر

 مقوررا   که دارد افنضا دادخواست در نیت حسن اصل»ذیل نشان از این گرایش غالب اخیر در رویة قضایی دارد:  یرأ. 3

 حوق  سولب  موجوب  نیت حسن نقض و درآید اجرا ةمرحل به صداقت و درسنی به داوری و دادرسی شکلی و ماهوی

 حسونه  اخالق و عمومی نظم خال  قراردادهای که است دلیل همین به. گردد می ولیتئمس ایجاد یا و ظاهری ةمکنسب
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 بوه  حسونه  اخوالق  و یعمووم  نظم با یخصوص یقراردادها یسازگار بر نظار  فیتکل ةاعطاکنند

 ةشومار  ةدادنامو  در مازنودران  دنظریو تجد دادگاه پنجم ةشعب فوق، مراتب یدیتأ در 1.دانند یم دادگاه

 که ،یحقوق نیدکنر و قواعد از یکی»: دارد یم انیب ،14/01/1400 مورخ ،140047390000092515

 ةقاعود  اسوت،  تیو اهم واجود  اشوخاص  اسونحقاق  اسواس  صیتشوخ  و یدعاو سنجش ةمرحل در

 واجد داشنه نقش دعوا موضوع یریگ شکل در خود که یشخص نحو نیبد. باشد یم پاک یها دست

 .«باشد ینم یقانون کامل تیحما از یبرخوردار

 تیممنوع اصل آثار

 داننود  یمو  موردود  را شیخو نامشروع عمل به اسنناد یهمگ دیجد و میقد دوران یحقوق یها نظام

=(Ex Turpi Causa Non Oritur Actio).2 و نوه یزم ةواسوط  بوه  خصووص بوه  ز،ین رانیا یحقوق نظام 

 اصول  یوضوع  اثور . کنود  تحمول  را نامشوروع  سوبب  بور  یمبنن یدعاو تواند ینم اش، یمذهب یمبنا

 دفواع  یاجورا  ةجینن در. است «دعوا اسنماع حق سقوط» شیخو نامشروع عمل به اسنناد تیممنوع

 اسنناد تیممنوع دفاعِ ،ننیجه در. شود مردود آن تیماه به یدگیرس بدون دیبا دعوا نامشروع، سبب

 نوسأنامو  اول ةوهل در دیشا یاثر نیچن .است ،یماهو نه و ،ینییآ یدفاع شیخو نامشروع عمل به

                                                                                                                          
حقووق ایوران بوا توجوه بوه صوبغة        .(.ق.آ.د.م 6 موادة  و .ق.م 1275 ،975 ،10 موواد ) .«نیسوت  اسونماع  قابل دادگاه در

داند. از همین روست که دادگواه بودوی در رأی زیور بوه توافوق بور        را غیراخالقی می« بهره»اش توافق بر تأدیة  مذهبی

 توأخیر  خسوار   ةمطالب به راجع»بخشد:  است اثر و ناوذ حقوقی نمی پرداخت بهره و رأیی که مبننی بر آن صادر شده

 با مخالف حکم مااد و محسوب یا ثابت درصد صور   به سود و خسار  پرداخت که آنجا ازدرصد  4 میزان به تأدیه

 مدنی احکام اجرای قانون 169 مادة 2 بند به مسننداً بوده شرع خال  و حسنه اخالق و عمومی نظم در مربوطه قوانین

 .«دارد می اعالم و صادر تقاضا ردّ قرار

 موجوب  بوه  .کنود  دادگاه بر نظار  تطابق قراردادها با اخالق حسنه و نظم عمومی تأکید می ةدر رأی زیر بر وظیا دادگاه. 1

 دوم ةشوعب  9609986613400355 ةشومار  ةپرونود  موضووع  5/2/1397 موورخ  9709976613400172 ةشمار ةدادنام

 دادگواه  بوه  را قراردادهوا  کننورل  ةوظیا نیز مدنی دادرسی آیین قانون 6 مادة» (:لرسنان) آباد خرم حقوقی عمومی دادگاه

 «.شوند تلقی اعنبار بی باشد حسنه اخالق و عمومی نظم برخال  اگر که دهد می

 . بیان مازو و شابا در این خصوص شایان ذکر است:2
“Le demandeur ne peut pas se prevaloir de la lesion d'une situation qui est contraire au droit et a la morale.” 

(Mazead & shabas 2000: 405). 
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: اسوت   شوده  دانسونه  مورد چهار یسنن صور  به یحقوق قواعد یاجراها ضمانت . چونکند جلوه

 بوه  الوزام  ،(داسوننا  تیو قابل عودم  ،ناووذ  عدم خاص، یمعنا در بطالن شامل عام یمعنا در) بطالن»

 و  399 ،1 ج :1395 انیو کاتوز) «یاور یک تیولئمسو  و ،یمودن  تیولئمس ،یحقوق ةقاعد نیع یاجرا

 ازین یحقوق ةقاعد نقض یاجراها  ضمانت از یکی منزلة به «دعوا اسنماع حق سلب» نیبنابرا(. 400

 بوا  نوزاع  یجوا  بوه  دادرسوان  بوه  رجوع که ستین یشک گات دیبا خصوص نیا در. دارد هیتوج به

( یعو یطب حوق =  ینیشو یپ حوق )=  حوق   را یدادخوواه  اگور  ژه،یو وبوه  ؛است تیمدن ةنشان گرید کی

 نیهمو  از(. 15 :1395 تبوار  یجعار( )یقانون حق=  ینیپس حق)=  آنان ازیامن نه و میبدان شهروندان

. شوود  دهیشون  شوان یدعوا است الزم بلکه کنند، طرح دعوا بنوانند نیطرف ستین یکاف گات دیبا ور

 حق از تر فیضع یا مرتبه در را آن تا  نامند می  اباحه و اریاخن را دعوا اسنماع حق سندگانینو یبرخ

 حسواب  انسوان  یوی دارا در نوه  حوق،  خوال  بوه  ،اریاخن نیا که کنند می اسندالل نیچن و دهند قرار

 از یکو ی چوون  گاوت  دیو با اموا (. 266، 4 ج :1394 انیکاتوز) رسد یم راثیم به آنان از نه شود می

 احکوام  یمجور  و یقاضو  او خوود  که بوده آن یاسیس دولت به یعیطب وضع از انسان خروج لیدال

 و کننود  دعووا  ةاقامو  که دارند حق شهروندان( یخصوص یدادگسنر تیممنوع اصل)=  نباشد خود

 بور  حوق  یمدن ةجامع در افراد گر،ید ریتعب به. بپردازد حق نیا احقاق به که است مکلف زین دولت

 یحنو  کوه  است یقو چنان حق نیا. دعوا نیا اسنماع به فیتکل دولت منقابالً و دارند دعوا اسنماع

 اسونماع  بوه  دولت فیتکل از یزیچ باز نداناتوان یدادرس ةنیهز پرداخت از شهروندان که  ییجا در

 از یکو ی کوه  ،لیوک داشنن بر حق ن،یهمچن(. 1379 مصوب .م.د.آ قانون 505 مادة) کاهد ینم دعوا

 از فرد اگر یحن ؛کند یم حق نیا نیتأم به مکلف را وکال یها کانون دعواست، اسنماع بر حق فروع

 (.1315 مصوب وکالت قانون 24 مادة) باشد ناتوان الوکاله حق پرداخت

 حوق  جملوه  از) ها حق سقوط اسباب است، یحقوق عمل و قانون حق جادیا منابع که طور همان

 بور  حوق  قوانون  موارد، یا پاره در اساس، نیهم بر. است یحقوق عمل ای قانون زین( دعوا اسنماع بر

 گور ید مووارد  یا پواره  در و( .م.د.آ.ق 6 و .م.ق 975 موواد ) کنود  یمو  سولب  فورد  از را دعوا اسنماع

 333 موادة ) کننود  یمو  اسوقاط  را شوان یدعوا اسونماع  بور  خوود  حق ،یتراض ای تیرضا با ،اشخاص

به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض قواعود   دعوا اسنماع حق سلبدر حقوق ایران، (. .م.د.آ.ق
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 بور  توافوق  از را اشخاص 1318 .م.د.آ.ق از 719 مادة در سابقاً گذار، قانون. ستین سابقه یب حقوقی،

 هموان  از 726 موادة  در و بوود  کورده  منع سال در دوازده یصد از شنریب ةیتأد ریتأخ خسار  نرخ

 نیطورف  یدعواو  اسونماع  حوق  سلب را 719 مادة در یادشده تیممنوع حکم یاجرا  ضمانت قانون

 را یمودن  اموور  در زموان  مورور  اثر قانون نیا 735 مادة ن،یهمچن. بود  داده قرار توافق آن به نسبت

 از خواهوان  یِکلو  انصورا   صوور   در ،یادشوده  قوانون  ریتعب به. دانست یم دعوا ةاقام حق سقوط

 هرگوز  گرید یو و کرد یم صادر دعوا سقوط قرار دادگاه( دعوا اسنماع حق اسقاط)=  خود یدعوا

 یا پواره  در زین 1379 .م.د.آ.ق(. 1318 .م.د.آ.ق 298 مادة) کند اقامه مجدداً را دعوا نیا توانست ینم

 272 موادة  در. اسوت   داشنه مقرر اجرا ضمانت عنوان به را دعوا اسنماع بر نیطرف حق سلب موارد

 شیدعووا  اسونماع  بور  خواهوان  حوق  رفوننِ  انیم از موجب خوانده طر  از سوگند یادا قانون آن

 بلکوه  ،دشو ینم دعوا تیماه در خواهان حق سقوط و رفنن نیب از موجب خوانده سوگند. دشو یم

 سوقوط  به نظر مورد نیا در زین اسالم یفقها ،زمینه نیهم در. برد یم نیب از را آن اسنماع حق صرفاً

 یالجوواهر ) انود  داده( دعوا تیماه به نسبت خواهان حق سقوط نه و) دعوا اسنماع بر خواهان حق

 حق سلب جز یزیچ زین نامشروع فعل به اسنناد تیممنوع از یناش یوضع حکم(. 56، 1 ج :1428

ع بودن دعوای خواهان، به اسنناد وآمد، در صور  نامشر تر پیشگونه که  همان) ستین دعوا اسنماع

و حوق اسونماع دعووا از    قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان مردود  6مادة و  .ق.م 975 ةماد

 .(شود. وی سلب می

 جهینت

 تووان  یمو ن آن بوودنِ  یاخالقو  در که بودند یحقوق یاصل یبررس درصدد مقاله نیاپژوهشگران در 

 ظالمانوه  و نامشروع یا واقعه جادیا در خودش که را یکس وجدان و اخالق یندا چون. کرد دیترد

 یو بوه  رهگوذر  نیو ا از کوه  یحقوق مطالبة از را یو و ددانمی سرزنش مسنحق باشد داشنه دست

 ینگواه  اب انحقوقدان. نباشد یراحن نیا به دیشا حقوق در آن رشیپذ لکن،. کند یم ممنوع رسد یم

 باشوند   داشونه  توجه یغوامض و فیظرا به است ممکن و نگرند یم قواعد و ا موضوع به نیب قیدق

 حقوقودانان  یبرخو  دیشوا  ،یرو نیهمو  بوه . ابود ی ینمو  یراه بدان عر  گر مسامحه نگاه عموماً که

. ندانند آن به اسنناد در یمانع را دعوا سبب در نامشروع عمل ارتکاب و بنداین دو نیا انیم یارتباط
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 در رنوگ  کوم  دیشا ولو ییپا ردِّ دارد مشخص یگاهیجا زین ال کامن حقوقدانانِ آثار در که اصل نیا

 ذهونِ  در یا بارقوه  سوو  کوم  نشوانة  نیهمو  .اسوت  گذاشنه یجا بر خود از زین ما یحقوق نظام یِمبان

 حقووق  در آن رشیپذ یِکل یمبان در شنریب یها یبررس ساز نهیزم شاید تا ساخت روشن نگارندگان

 و آن رشیپوذ  که ساخت رهنمون نکنه نیا به را ما شیپ از  شیب یعلم یها تالش نیا .شود یداخل

 دهنودة  اداموه  را آن بنووان  دیشوا  کوه  ردندا ما حقوق در یمانع چیه تنهانه آن یِاجرا ضمانت اعمال

 گووش  در یمانع را ما یحقوق نظام گر،ید انِیب به. دانست آنان کنندة لیتکم ینوع به و قواعد یبرخ

اجورای مناسوب جهوت     توان گات ضومانت  میرابطه، این در  .ستین یاخالق یندا نیا به فرادادن

بور  سلب حق اسنماع بر دعوا مقابله با طرح دعاوی نامشروع و مخالف حسن نیت در حقوق ایران 

آیوین   6 ةو مواد  .ق.م 975 ةمواد کوه در  )اساس اصل ممنوعیت اسنناد به عمول نامشوروع خوویش    

 طوور  بوه  اصول  نیا رشیپذ به راجع قضاو  دیشا حال، نیا با .است (دادرسی مدنی منجلی شده

بوا وجوود   . باشود  زود یکم ما یحقوق نظام در آن یبرا یقطع یاجرا ضمانت لیتحم جناًینن و یکل

 گوشوة  در آن گورفنن  قرار و آن یبعد و شنریب رشیپذ یبرا یسبب خود قیتحق نیا امید است، این

 و یدگیرسو  مقوام  در نیقوان ریتاس هنگام قضا  زین و دیجد نیقوان نیتدو هنگام گذار قانون ذهن

 .باشد حق احقاق
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 منابع
 دکنور  به اهداشده مقاال : الماسی دکنر نامة ارجمندرج در  «تعهد طبیعی»(. مقالة 1391ایزانلو، محسن )

 .الماسی نجادعلی

 .دانش گنج ،تهران ،4 چ ،(یمدن حقوق) تیوص (.1396) محمدجعار ،یلنگرود یجعار

 از حوق  ماهووم  لیو تقل یخیتوار  ریسو : حوق  همچو ندارد انیپا حق شرح»(. 1385) حسن تبار، یجعار

: در یدسنرسوو قابوول ،72 ش ،یاسوویس علوووم و حقوووق ةدانشووکد ةمجلوو ،«تیوومالک بووه عوودالت

«https://jflps.ut.ac.ir/article_25175.html»، 20/04/1400: خیتار در شدهمشاهده. 

 .گزاران حق ،تهران ،ییقضا یةرو ةفلسا در: شهیش در وید (.1395) ووووووووووووووووو

 و اسوالمی  انقوالب  پاسوداران  ، تهران، سپاه6 ، چمنکر از و نهى معرو  به امر(. 1387سروش، محمد )

 سیاسی. و عقیدتی های آموزش ةادار و فقیه ولی نمایندگی

 ، تهران، مجد.7 ، چقراردادها و تعهدا اصول (. 1396شهیدی، مهدی )

تهوران،  ، ولیت مدنی )الزاموا  خوارج از قورارداد(   ئمس(. 1393) رحیمیاهلل  حبیب ؛صاایی، سید حسین

 سازمان مطالعه و تدوین کنب علوم انسانی )سمت(.

، هوا  انگواری  شناسی حقوقی دکنر کاتوزیان: عبوور از دوگانوه   روش(. 1397عابدی فیروزجایی، ابراهیم )

 یار. تهران، حقوق

 .1 ج ،، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کنب علوم انسانی )سمت(کار حقوق .(1394اهلل ) عراقی، عز 

 ، تهران، صراط.4 ، چدین در ترازوی اخالق(. 1396فنایی، ابوالقاسم )

 ، تهران، میزان.7 ، چنظریة عمومی تعهدا (. 1393کاتوزیان، ناصر )

 چ قواعد عمومی قراردادها )انعقاد و اعنبار قرارداد، نظریة بطالن و عدم ناوذ(، (.1394) وووووووووووووو

 .2، ج ، تهران، سهامی اننشار4

 ، تهران، شرکت سهامی اننشار.101 ، چعلم حقوق ةمقدم(. 1394) وووووووووووووو

 .1، ج اننشار، تهران، سهامی 8 ، چحقوق: تعریف و ماهیت حقوق ةفلسا(. 1395) وووووووووووووو

، 27 ، چهوایی از شواعه، وصویت، ارث )دورة مقودماتی حقووق مودنی(       درس(. 1396) وووووووووووووو

 تهران، نشر میزان.

، تهران، شرکت سهامی اننشار ،4 ، چقراردادها )اجرای قرارداد( عمومی قواعد(. 1397) ووووووووووووووو
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 .4ج 

، ویراست سوم، تهران، دانشگاه 13 ، چمدنی ولیتئمس: قرارداد از خارج های الزام .(1393) وووووووووووووووو

 .1، ج تهران

، ویراسوت دوم، تهوران،   مدنی ولیتئمس: قرارداد از خارج های الزام(. 1397) ایزانلو ؛ محسن، ناصرکاتوزیان

 .3، ج گنج دانش

 و اجورای حودود،   ،بازخوانی فقهی امر به معورو ، نهوی از منکور   (. 1396محقق داماد، سید مصطای )

 تهران، مرکز نشر علوم اسالمی.

 .1، ج ، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی12 ، چقواعد فقهق(.  1406) وووووووووووووووووووووووووووو

 یعرب

 محموود  و الوزاو   أحمود  طواهر : تحقیق ،واألثر الحديث غريب في النهاية (.ق 1399) نیعزالد ر،یاث ابن

 .3، ج العلمیة المکنبة ،رو یب ،الطناحی محمد

 .2، ج اإلسالمی الاکر مجمع ،قم ،األصول فرائد (.ق 1419) یمرتض الشیخ األنصاری،

 .یانصار اعظم خیش بزرگداشت یجهان کنگرة ،قم ،النکاح کناب (.ق 1415) یمرتضالشیخ  ،یاألنصار

 یاإلسوالم  الاقوه  الموسووعه  (.ق 1423) شاهرودی یهاشم محمود دیس نظر ریز پژوهشگران از یجمع
 اهول  موذهب  طبق رب یاسالم فقه المعار  دائره مؤسسة ،قم ،السالم همیعل تیالب اهل لمذهب طبقاً

 .9، ج السالم  علیهم تیب

 ،قوم  ،(الخووئی  ابوالقاسم سید ألبحاث راًیتقر) الشهادا  و القضاء (.ق 1428) محمد خیالش ،یالجواهر

 .1، ج اإلسالمیه الخوئی مؤسسة

 .26، ج دانش نییآ ،قم ،الصادق فقه (.ق 1393) صادق محمد السید ،یالروحان

 .2، ج )ع(صادق امام ةسسؤم ،قم ،الاقه أُصول فی المبسوط (.ق 1431) جعار خیش ،یزیتبر یسبحان

 ج للمطبوعوا ،  األعلمی مؤسسة ،القرآن تاسیر فی البیان مجمع .(ش 1392حسن ) بن فضل الطبرسی،

3. 

 .9 ج العربی، النراث احیاء بیرو ، ،القرآن تاسیر فی النبیان .(تا )بی حسن بن محمد الطوسی،

 .4، ج یالعرب تراث اءیاح دار ،قم ،العالمه قواعد شرح یف الکرامه ماناح (.ق 1419) جواد دیس ،یعامل

 غوا  یتبل نردف اننشارا  ،قم ،اإلسالم الشرائع هیحاش (.ق 1422) یعل بن نیالدنیز ،(یثان دیشه) یعامل
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 .قم ةیعلم حوزة یاسالم

: شارح ،الدمشقیه اللمعة شرح فی البهیه الروضه (.ق 1410) ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .10و  8، ج یداور یفروشکناب ،قم ،کالننر

الحیواء  آل البیوت علویهم السوالم     ةسسو ؤمقوم،   ،وسائل الشیعه .(تا )بی ، محمد بن الحسنالحر العاملی

 .النراث

 .السالم  علیهم تیالب  آل سسةؤم ،قم ،الاقهاء تذکره (.ش 1388) وسفی بن حسن ،(عالمه) یحلّ

 .العامه الغطاء کاشف مکنبة ،نجف ،(الغضب کناب) الاقاهة أنوار (.تا یب) حسن الشیخ الغطاء، کاشف

 .7، ج هیاإلسالم الکنب دار ،تهران ،4 چ ،یالکاف (.ق 1407) عقوبی بن محمد ،ینیکل

 .36، ج اإلسالمیه الدار/ النراث دار ،رو یب ،الاقهیة الینابیع (.ق 1410) اصغر یعل د،یمروار

 النشور  مؤسسوة  ،قوم  ،المکاسوب  شورح  یفو  الطالوب  یوه من (.ق 1418) محمدحسن رزایم ،ینینائ یغرو

 .1، ج المدرسین لجماعه النابع اإلسالمی

 ،رو یو ب ،7 چ ،یآخوند یعل: محقق ،الکالم جواهر (.ش 1362) حسنمحمد الشیخ الجواهری، النجای

 .27، ج العربی النراث إحیاء دار

 .1، ج هیالمرتضو المکنبه ،نجف ،المجله ریتحر (.ق 1359) نیمحمدحس ،(الغطاء کاشف) ینجا

 ةمؤسس ،رو یب ،2 چ ،یالبلو بها تعم مایف یالوثق العروه (.ق 1409) محمدکاظم دیس ،یالطباطبائ یزدی

 .2، ج للمطبوعا  یاألعلم
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