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انشنگاارپ قین یزپ بايد مشرد تش ه رار ییرد ؛ زيدرا عقردر اودالق حداکم بدر حقدشق اسدت
(کاتشزيا 49۱9ج .)1۱3 :9از سشپ ديگر بيشک عقال بین مشردپ کده فدردپ در دراردادپ ملتدزم بده
شرطي شده و پس از آ امکا انجام آ را از دست داده با صدشرتي کده فدرد بدا فريد

و نیرندد

مش بات نرر و زيا طرف مدامله را فراهم آورده استن فرق مي یاارند و بقداپ عقدال از ديددیاه
فقهي و حقش ي مر ع مهمي در راردادهاست (یر ي  .)14 :49۱۱به ويژه امر ازدواج کده مهدمتدرين
روداد در زندیي فرد است و در حیات حال و آيقدة او تأثیر ميیاارد.
تدلیس به مدقاپ فري

و نیرند يکي از مشارد ملرح در فروپاشي راردادهاست .از اين رو در

انش مدني مشنشع آ تبیین شده است (ماده  19۱انش مدني) و یر ه در مشاد بددپ تدلیس در
عقد بیع ملرح شده استن امدا از هدت آثدار تددلیس در عقدشدن بیدع ورشصدیتي نددارد و در هدر
راردادپ که تدلیس طرف

رارداد اثبات ششدن طرف مقابن حق فسخ مدامله را وشاهد داشت (ماده

 19۴انش مدني).

عقد نکاح آمیزه اپ است از شاعد حقش ي و اوال ي و در اين اودتالط غلبده بدا اودالق اسدت.
آنچه در وانشاده بايد به و شد آيد عشق و مهرباني و حسن نیت استن و هیچ نیرويي دز اودالق و
ايما نمي تشاند بر اين عشاطف حکشمت کقدد (کاتشزيدا 49۱9ج .)۱49 :4از ايدن رو مسدا ن ايدن عقدد
داپ از ديگر عقشدن در بوم احشال شوري ملرح شده استن لیکن در اين باب بحثي در مشرد
ویار تدلیس ملرح نشده است .بدضي از حقش ددانا عقیدده دارندد کده مداده 44۱۱دانش مددني در
صشرت بروز تدلیس پاسوگشست و به استقاد آ طرف فري وشرده داراپ حق فسخ نکاح وشاهد
بشد .ايشا سپس ميافزايقد :با و شد اين ش امروز همسدرا آيقدده بده طدشر مدمدشل يکدديگر را
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

مي بیققد و وانشادههاپ آنها باهم مداشرت ميکققدن بیشتر اشدتباهاتي کده دربدارة اوصداف آندا ر
مي دهد ناشي از تدلیس است (کاتشزيا  49۱9ج .)۱۱9 :4پژوهم پیم رو در صدد دريافت اين پاسخ
است که آيا اين ماده انشني تمامي مشارد تدلیس را دربرميییرد يا ايقکه در بدضي مشارد شابگدش
نیست؟از اين رو نوست لمرو آ بايد مشوص یردد .ديگر آنکه آثار تدلیس به وسیلة ايجاد حق
فسخ همشاره نرر ناشي از تدلیس را برا ميکقد يا ايقکه هر مشرد به طشر ويژه بايد مشرد بررسي
مقام ضايي رار ییرد و افزو بر حق فسخ حکم مقتضي صادر ششد؟
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در مادة  44۱۱مقرر شده است« :هر یاه در يکي از طرفین صفت واصي شرط شدده و بددد از عقدد

مقاله

تبیین مادة  ۲۲۱۱قانون مدنی
مدلشم ششد که طرف ماکشر فا د وصف مقرشد بشده براپ طرف مقابن حق فسخ وشاهد بشد وشاه
وصف ماکشر در عقد ترريح شده يا عقد متبايقاً بر آ وا دع شدده باشدد ».يکدي از حقش ددانا در
تبیین اين ماده انشني یفته است :حکم مادة  44۱۱ناظر به تولف از شدرط اسدت .بددين مدقدي کده
هریاه ز و ششهر به طشر نمقي يا صريح صدفتي را در يکدي از همسدرا شدرط کقددن نبدشد آ
صفت در اون براپ طرف مقابن ايجاد حق فسخ ميکقد (کاتشزيا 49۱9ج.)۱۱9 :4

به عقشا مثال یفته شده « :هریاه مرد به وشاستگارپ زني بدرود و ز را متوردص در امدرا
زنانه و تحرین کرده در کششر وار ه مدرفي کققد و در نمن عقد شرط شدشد کده ز متوردص
استن و پس از عقد مدلشم ششد که قدپ در يکي از بیمارستا هاپ بیروت پرستارپ کرده اسدتن
ميتشاند نکاح را فسخ نمايد» (امامي 49۱۴ج.)914 :1

بهطشر کلي شرط نمن عقد روشن ششد.
بررسی شروط وابسته به عقد
در اصلالح فقه شرط عبارت است از التزام در نمن بیع و مانقد آ يا رار در نمن بیع و مانقد آ
(امام ومیقي 41۱4ج .)۱15 :9

در اصلالح حقش ي شرط در دو مدقي به کار ميرود:
 .4شرط امرپ است محتمن الش شع در آيقده که طرفین عقد يا ايقاع کققدة حدوثن اثر حقش ي
يا ايقاع را کالً يا بدضاً متش ف برحدوث آ امر محتمن الش دشع نمايدد (مداده  ۱9۱دانش مددني بده
بدد).
 .۱وصفي است که يکي از طرفین عقد و شد آ را در مشرد مدامله تدهدد کدرده باشددن بددو
ايقکه آ

وصفن محتمنالش شع در آيقده باشد ( دفرپ لقگرودپ )9۱3 :49۱9

همچقین در مشرد بحث یفته شده« :شرط عبارت است از تدهد فرعي که در نمن يک رارداد
مقدرج ميششد» (شهیدپ ب .)۱5 :49۱۴

ناكارآمدي ماده  9911قانون مدني در مورد تدليس با رويكردي به ديدگاه امام خميني

بقابرآنچه بیا شدن به مقظشر تبیین د یق لمرو مادة  44۱۱انش مدني بايد مفهشم شرط تبداني و
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بقابراين شرط تدهدپ است که نمن تدهد ديگر درج مي یردد و بوشي از مشرد مدامله اصدلي
ميششد (امامي 49۱۴ج .)۱۱9 :4

رابطه شرط با عقد

و شد شرط متفرع بر مدامله اصلي است و در صشرتي که مدامله اصلي باطن باشد شدرط ندمن آ
نیز باطن استن اما بلال شرط مش
مقشط به و

بلال مدامله نوشاهد بشد؛ زيرا و شد حقش ي مداملدة مزبدشر

شد حقش ي شرط نیست (امامي  49۱۴ج.)۱۱۴ :4

اقسام شروط وابسته به عقد

شروط مربشط به عقد را مي تشا به دو دسته تقسیم کرد :آنها که در نمن عقد ذکر شدهاند و آنها
که ماکشر در نمن عقد نیستقد .یروه دوم نیز به دو سم تقسیم ميششند :شروط ابتدايي يا تباني و
شروط نمقي.
شرط تبانی یا بنایی

شرط تباني يا بقايي تقها در دو مادة  44۱۱و 4449انش مدني ذکر شده استن مداده 4449در مدشرد
عقد مققلع است« :در عقد انقلاع ز حق نفقه ندارد مگر ايقکه شرط شده يا آنکه عقد مبقي بر آ
ارپ شده باشد» .یفته شده :علت ذکر انحرارپ شرط بقايي در عقد نکاح پیشیقة فقهي آ استن
که اين شرط را در اين عقد مشرد بررسي رار دادهاند (شهیدپ 49۱9ج .)913 :۱بدا و دشد ايدنن حکدم
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مربشط به اين شرط در سايرعقشد و مشنشعهاپ آ ن از هما مالک بروشردار استن و عقد نکداح
نسبت به اين حکم ورشصیتي نداردن بقابراين شرط تباني را بايد در ساير عقدشد نیدز مدتبدر دانسدت
(شهیدپ الف  49۱۴ج.)1۴ -1۱ :1

در تدريف شرط بقايي یفته شده :تدهداتي اسدت کده در مدااکرات پدیم از عقدد بده صدشرت
مااکرة مقدماتي عقد بین متدا دين مشرد بحث وا ع شده و در مدتن عقدد اسدمي از آ بدرده نشدده
است ( دفرپ لقگرودپ .)9۱4 :49۱9بقابراين شر ط تباني شدرطي اسدت کده بده هقگدام ايجداب و بدشلن
هر قد به اشاره نامي از آ برده نمي ششدن لیکن پیم از عقد طدرفین نسدبت بده آ تشافدق کدرده و
سپس عقد را با بقاپ ذهقي نسبت به آ انشا ميکققد .ايقگشنده شدرط در عبدارات درارداد اندکدا
نداردن اما فر

اين است که به هقگام انشان عقد با لحدا شدرط در ارادة طدرفین وارد مديشدشدن و
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ديدیاه فقهين امام ايقگشنه شرط را مدتبر و الزم اال را مدي دانقددن البتده در صدشرتي کده شدرط بده

مقاله

مشرد تش ه واص مشروطله رار ميییردن هر قد به صشرت تباني باشد (شهیدپ الف  49۱۴ج .)13 :1از
یشنه اپ در یمت مشرد مدامله يا هدف از مدامله مؤثر باشد (امام ومیقي  41۱4ج .)993 :9ايشا در باب
بیع فرمشدهاند :ايگاه شرط به مقزلة اوصاف و یشد مبیع به شمار ميآيدن قانچه از نظر عرف عقد
بر مقید وا ع شده باشدن آ شرط و ید الزم اال را وشاهد بشد؛ زيدرا يکدي از درا ن تبداني بدن از
عقد است (امام ومیقي  41۱4ج )939 :9البته بدضي عقیده دارندد کده ايدن شدروط هدمن دش شدروطي
نیستقد که در متن عقد ذکر شدهاندن الزم الشفا نیستقد (مشسشپ بجقشردپ 49۱۱ج)۱49 :۱

از سشپ ديگر از نظر حقش دانا

شرط تباني صحیح و داراپ اعتبار شقاوته ميشدشد (شدهیدپ

 49۱۴ج .)1۱ :1ايشا مالک اعتبار شرط تباني را وابسته بشد آ

الدف

به ارادة طرفین دانستهاند (شدهیدپ

ب

.)93 :49۱۴

شرط ضمنی
مزبشر با عبارت يا اشارهاپ بیا و اظهار یدردد (شدهیدپ 49۱9ج)99۱ :۱؛ زيدرا يکدي از وسداين تفسدیر
راردادن عرف است .مدلشل و مشنشع عرف به عقشا امر مأنش

امده يدا یدروه وداص بده طدشر

صريح در عقد وارد نمي ششدن بلکه به صشرت نمقي در ارادة مشترک طدرفهداپ عقدد مدقدکس
ميیردد .در حقیقت آنچه بر مشنشع عرف داللت ميکقدن لفظ مبادله شده نیستن بلکه آشقايي و
یرايم ذهقي حاصن از بازتاب روش مستمر امدة ايشا

است (شهیدپ 49۱9ج.)934 -93۱ :۱

بقابراين در پاره اپ مشارد با ايقکه در یفتگشهاپ طرفین نامي از وصف واصي بدرده نمديشدشدن
عادات و رسشم ا تماعي قا است که عقد بر مبقاپ و شد آ وصف مقدقد مديشدشد و سدکشت
طرف عقد به دلین اعتماد به ظاهر ديگرپ است (کاتشزيا 49۱9ج.)954 :4

البته همة مشارد مدهشد در عرف را نبايد از مراديق شرط ندمقي دانسدت؛ زيدرا شدرط مداهیتي
است وابسته به عقد و مشرد آ وارج از مشنشع عقد و تابع آ استن در صدشرتي کده بسدیارپ از
مشارد مدهشد عرفين ممکن است داون در عقد و از ا زاپ مشرد مدامله باشدن که در ايدن صدشرت
اين مشارد را نميتشا به عقشا

شرط نمقي عقد تلقي کرد (شهیدپ ب .)9۱ :49۱۴
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مقظشر از شرط نمقي تشافق غیرمررح طرف هاپ عقد به پیشند آ با عقد استن بدو ايقکه تشافق
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مبنای اعتبار شروط ضمنی

مبقاپ اعتبارشرط نمقي در اصن ناشي از انتساب مفاد شرط به ارادة طرفین است نه از انش به طشر
مستقیم (شهیدپ ب  .)99 :49۱۴ارادة طرفین نیز بدر مبقداپ عدرف شدکن مدي ییدرد؛ زيدرا انشداکققدیا
رارداد که مدمشالً آشقا با روش مدامالتي مأنش
به هقگام تشکین راردادن آ روش مأنش

امده يا یروه واص وشد هستقد (يا بايد باشدقد)

را به طشر نمقي در نظر مديییرنددن و در صدشرتي کده

بوشاهقد روش مزبشر را کقار بگاارندن در زما انشاپ رارداد يا بن از آ بايد بدا ترريح کققد.
بقابراين با سکشت وشد و با فر
مشرد پايرش

آشقايي نسدبت بده روش مزبدشرن آ روش را در روابدو حقدش ي

رار ميدهقد (شهیدپ 49۱9ج.)934 :۱

در انش مدني ايرا در مشرد رابله بین مفاد نمقي و مفاد بقايي عقددن مللد

صدريحي مقدرر

نگرديده استن تقها در مشاد  44۱۱و  4449از آ نام بدرده شدده اسدتن لدیکن در بقدد ۱از مداده 49
آيین دادرسي مدني مقرر شده است« :ملالبه وفاپ به شرط و عهشد را ع به مدامالت و دراردادهدا
اعم از ايقکه در نمن مدامله و رارداد ترريح شده و يا بقاپ متداملین بر آ بشده و يا عادتاً و عرفداً
مدامله مبقي بر آ باشدن مشروط بر ايقکه مشرد ملالبه ابن ارزيابي نباشد و الّا نراب دادیاه بودم
مدتبر وشاهد بشد ».از مقررات ماکشر اعتبار مفاد بقدايي و شدرط ندمقي عقدد بدا تکیده بدر وحددت
مالک بین عقد نکاح و ساير عقشد و نیز اطالق ماده  49آيین دادرسي مدني بهدست ميآيد (شهیدپ
49۱9ج.)913 :۱

شروط ضمن عقد
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مقظشر از شرط نمن عقدن شرطي است که اترال آ به عقد مدشرد تشافدق طدرفهداپ عقدد درار
ییردن وشاه همراه ايجاب و بشل به آ ترريح شده باشد و بین دو انشا درج شده باشددن يدا ايقکده
بدو ذکر در عقدن طرفین بر آ

تشافق ذهقي داشته باشقد (شهیدپ 49۱9ج.)99۱ :۱

شروط نمن عقد در ح قیقت استقاللي ندارنددن بلکده در مرحلدة پیددايم تدابع درارداد اصدلي
هستقد .بقابراين شروط ماکشر وارج از ارکا عقدد اصدلي اسدت و در وا دع بده مقزلدة يدک زايددة
حقش ي است که از رارداد اصلي کس

اعتبار ميکقد (شهیدپ ب )۱3 :49۱۴ن بدا ايدن حدال بدر اسدا

اعدة «الدقشد تابعة للقرشد» و اصن حاکمیدت اراده در راردادهدا همدة آثدار و حقدشق و تدهددات

اصالح سشم 4951/1/۱9
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ناشي از آ

ز آثار ذات رارداد با رعايت شرايو انشنين وابسته بده ارادة انشداکققدیا آ اسدت

دیدگاه امام خمینی در مورد مبنای ضمانت اجرای شروط ضمن عقد

بقا بر نظر امام ومیقي بيشک حق مشروط له نسبت به مشروطعلیه در ورشص تحقق شدرط ثابدت
استن اما نه به واطر فرمايم حضرت رسشل(ص) که فرمدشدهاندد« :المؤمقدش

عقدد شدروطهم» (شدیخ

طشسي 4953ج )۱9۱ :9؛ زيرا «عقد شرط» بشد مستلزم اين نیست که شرط بر عهدة او باشددن يدا حقدي
ثابت بر اون و نه به واطر ايقکه شرط عمن مانقد ا اره است؛ زيرا قین یزپ یا

مع الفارق است

و اعتبار ا اره با اعتبار شرط متفاوت استن بلکه بده ايدن وداطر اسدت کده اسدتحقاق و ثبدشت حدق
مشروط له نسبت به تدهد مشروطعلیه يک امر عقاليي است کده در مدشرد شدروط عقاليدي ريدا
دارد و شارع مقد

امرپ موالف نظر عقال نددارد (امدام ومیقدي  41۱4ج )9۱۱ :9البتده مقتضداپ ویدار

تولف شرطن که عقاليي است بستگي به مشاردپ دارد که تولف از آنها مش

تولف از اهداف

در اين صشرت و بر اسا

اين مبقان بيشک عقال حکم به برا نرر زيا ديده مديکققدد .از

اين رو قانچه تدلیس از سشپ ز صشرت یرفته باشدن حتدي در صدشرت همبسدترپ مهدرپ بده او
تدلق نميییرد و ایر بالً دريافت کرده بايد آ

را به ششهر بریرداند (امام ومیقدي  49۱5ج ۱و ۱95 :4م

.)43

جایگاه ماده  ۲۲۱۱به عنوان ضمانت اجرای شرط ضمن عقد

نمانت ا را در اين ماده انشني عبارت است از ايجاد حق فسدخ بدراپ کسدي کده وشاهدا صدفت
واصي در طرف مقابن بشده استن اما طرف عقد را فا د آ صفت مللشب يافته است.

قلمرو ماده ۲۲۱۱قانون مدنی
بقابرآنچه بیا شد اين ماده انشني در مشرد اوصاف مللشب و ماکشر در نمن عقد ندمانت ا درا
دارد .افزو بر آ دربرییرنده اوصافي است که در نمن عقد ذکر نشدهن اما در مدااکرات بدن از
عقد مشرد تشافق طرفین رار یرفته و عقد بر مبقاپ آ مقدقد شده است.

ناكارآمدي ماده  9911قانون مدني در مورد تدليس با رويكردي به ديدگاه امام خميني

طرف عقد ششد (امام ومیقي  41۱4ج.)935 :9

( س)

8
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از اين رو بقابر نظر بدضي حقش دانا با و دشد ايدن مداده دانشني ديگدر نیدازپ بده انشنگداارپ
ديدپ در مشرد تدلیس نیست؛ زيرا م شنشع تدلیس آ است که يکي از طدرفین عقدد تظداهر بده
داشتن صفتي مي کقدد کده مدشرد تش ده ديگدرپ اسدتن و از ايدن راه او را فريد

مديدهددن نتیجدة

فريبکارپ او نیز اين است که طرف ديگر به اشتباه قین بپقدارد که همسر آيقدهاش وصف دلوشاه
را دارد .سپس هریاه مدلشم ششد که ترشر او نادرست بشده و وندي که مبقاپ تراني رار یرفتده
است در همسرش و شد نداردن حق فسخ عقد را وشاهد داشت .به بیا ديگر در فر

تدلیس نیدز

وصفي که مبقاپ تشافق طرفین بشده استن در همسر فريبکار مش شد نیست و از اين هت بدا مدشرد
تولف از شرط صفت مبقاپ مشترک داردن بقابراين مستقد انشني ویدار تددلیس و تولدف از شدرط
يکي است و هردو ویار در محدوده ماده 44۱۱ايجاد مي ششد (امامي 49۱۴ج913 :1؛ کاتشزيدا 49۱9ج:4
.)۱۱9

به مقظشر بررسي اين ديدیاه ویار تدلیس و لمرو آ مشرد بررسي رار ميییرد.
مفهوم تدلیس
واژة تدلیس از دلس در لغت به مدقاپ تاريکي و مکر و حیله آمده است (بقدرريگي.)4۴4 :49۱4

در اصلالح حقشق تدلیس در دو مدقي به کار ميرود:
 .4اعمالي که مش

فري

طرف مدامله ششدن بقابراين مشنشع مشرد تدلیس بايد عین باشدن از

اين رو مغبش کرد طرف مدامله هر قد فري

متش ه یمت باشددن تددلیس بده ايدن مدقدي نیسدت.

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

ديگر آنکه تدلیس کققده بايد به مشنشع مشرد تدلیس صشرتي دهد که محرک طرف مدامله باشدن
يدقي اظهار صفت کمالي که در مشنشع مشرد مدامله وانمشد کقدن در حدالي کده آ مشندشع فا دد
آ صفت است .بقابراين پششاند عی

از مشارد اعمال ویار عی

استن نه ویار تدلیس.

 .۱تدلیس به مدقاپ غم هم استدمال مي ششدن مانقد نرب مسکشک تقلبي کده ندشعي تددلیس
است و در اين صشرت تدلیس مفهشم

زايي دارد ( دفرپ لقگرودپ.)411 :49۱9

در اصلالح فقه یفته شده « :تدلیس از ماده دلس و به مدقاپ ظلمت استن مثدن ايدن اسدت کده
مدلس وا دیت را ميپششاند و آ را در هالهاپ از ابهام رار ميدهدن به یشنهاپ که غیر وا ع به نظر
آيد» (شهید ثاني49۱9ج .)9۱5 :4بقابراين تدلیس عبارت است از موفي کرد نقدص مش دشد يدا اظهدار
کمال غیر مش

شد (یر ي .)4۱ :49۱۱

اصالح سشم 4951/1/۱9
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تعریف تدلیس در قانون مدنی

طرف مدامله مي ششد» .بقابراين تدلیس در مشرد نکاح عبارت از عملیاتي
طرف ديگر در ازدواج با او یردد.

ممکن است به صشرت مثبت يا مقفي باشدن بدضي از حقش دانا در مشرد عیشب

یفتهاند « :تدلیس در صشرتي مش

ویدار فسدخ اسدت کده باعدث موفدي ماندد يکدي از عیدشب

پیمبیقي شده در انش یردد؛ زيرا در ورشص نکاح انش عیشب ز و مرد را به د ت مدین کرده
است .پس ز و مرد نمي تشانقد در نتیجة ترانين عیبي را بر عیشب ماکشر در انش بیفزايقد .بلکده
تدلیس ناظر به اوصافي است که در نظر زو

دین الزمده کمدال يدا نداشدتن نقدص اسدت» (کاتشزيدا

49۱9ج )۱۱9 -۱۱۴ :4يکي ديگر از حقش دانا ترريح کرده است که هریاه در يکي از نامزدها عیبي
باشد که از عیشب مش

ویار فسخ نکاح نباشد و نامزد ديگر و يا کسي که مش د

اندقداد نکداح

را در ديگرپ کقد و طرف مقابن در اين مشرد سکشت کقدن تدلیس محقق نميششد (امدامي49۱۴ج:4

 913د  .)995البته اين نظر نیز ملرح شده است که عیشب ديگر غیر از عیدشب مجدشز فسدخ هدم ابدن
شرط هستقد (حا رپ49۱۱ج.)5۱۱ :۱

شايد بتشا ديدیاه ها را يکسا دانست؛ زيرا دکتر کاتشزيا در اپ ديگر یشيد« :در تددلیس
بر والف عی

مفاد رد مشترک طرفین و وشاستههاپ آنا مشرد نظر اسدت .بايدد اعمدالي انجدام

ششد که ز يا ششهر را در باب ترشرپ که نسبت به همسر آيقدة وشد دارد و به وداطر آ حاندر
به نکاح شده استن فري

دهد .وشاه آ صفات به نظر عرف يا انش عی

محسدشب شدشد يدا نده»

(کاتشزيا 49۱9ج )۱۱۴ :4از ديدیاه فقهي نیز امام فرمشدهاند« :تدلیس اوتراص به عیشب مجشز فسدخ
ندارد» (امام ومیقي49۱5ج۱و.)۱13 :4

آثار تدلیس
بیشتر شانین کقشني تدلیس را در کقار اشتباه از عیشب اراده شمردهاندن و دامقة یسدتردهتدرپ بدراپ
آ یششدهاند .تا کیفرپ بر اپ ودعه و نیرند ناروا در عقد نیز و شد داشته باشددن ولدي در دانش

( س)

مدني ما تدلیس در زمرة ویارات آمده استن و تقها به زيا ديده از آ حدق مديدهدد کده عقدد را

ناكارآمدي ماده  9911قانون مدني در مورد تدليس با رويكردي به ديدگاه امام خميني

مي ششد اظهارپ نقمايدن از مشارد تدلیس نیست .همچقین ایر يکي از نامزدها ترشر صدفت کمدالي

01
پژوهشنامة متين

فسخ کقد .مدقي ايقگشنه تدوين و به ويژه نمانت ا راپ مقرر در انش مدني اين است که تدلیس
از عیشب اراده به شمار نميرود (کاتشزيا ب 49۱۱ج )1۴4 :4به بیا ديگر ترشر نادرستي که در نتیجدة
حیله و فريبکارپ طرف مدامله در ذهن ديگرپ بهو شد مي آيد در نفشذ عقد اثر ندارد و تقها بدراپ
برا نرر نارواپ فري

وشرده يا مجازات فريبکار به فري

وشرده حق فسخ داده ميششد .پدس

مقلق ايجاب مي کقد که فقدو «اشدتباه» از عیدشب اراده محسدشب شدشدن و تددلیس لمدرو ديگدر و
نمانت ا راپ ديگر يابد .ا تبا

پارهاپ از تدريفها از شانین اروپايي که میراثي از حقشق رومیا

برده استن نبايد اين الزام را به و شد آورد که در همة زمیقهها انش مدني از شانین اروپايي پیروپ
کقد (کاتشزيا ب 49۱۱ج .)1۴4 :4راه تاريوي و سقتي حمايدت از فريد

ودشرده در حقدشق مدا بدرا

نرر به وسیلة از بین برد لزوم رارداد است.
از ديدیاه فقهي نیز اثر تدلیس ايجاد حق فسخ براپ طرف فري

وشرده اسدت (محقدق حلدي49۱3ج:۱

 .)91۱لیکن اين سؤال پیم ميآيد که آيا تقها اوتیار فسخ مدامله براپ برا وسارت فري وشرده
کافي است؟ با تش ه به حکم فقهي و انشني ملالبه وسارتن ميتشا بده ايدن پرسدم پاسدخ مقفدي
داد؛ زيرا در صشرت تدلیس ز ن مرد حق دارد افزو بر حق فسخ نکاح در صشرت همبسترپ مهدر
ز را نپردازدن يا ایر پرداوتهن پس بگیرد (صدفايي و امدامي49۱۱ج)۱4۴ :4ن و قانچده تددلیس از سدشپ
مرد صشرت یرفته باشدن ز تقها در صشرت همبسترپ ميتشاند مهريه دريافت کقدد و در غیدر ايدن
صشرت نیز نیمي از مهريه بده او تدلدق مدي ییدردن درحدالي کده در بیشدتر مدشارد مهريده پاسدوگشپ
نررهاپ مادپ يا مدقشپ طرفین نیست.
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

ارکان تدلیس

در باب بیع یفته شده که تدلیس عبارت از عملیاتي است که نتیجة آ نماياند صفت کمالي است
که در مال نباشدن يا پقها نمشد نقري که در مال مش

شد است (امامي49۱۴ج.)15۴ :4

بقابراين بدضي از حقش دانا تدلیس را داراپ دو رکن مادپ و مدقشپ دانستهاند:
 .4عقرر مادپ :براپ تحقق تدلیس بايد عملیاتي انجام ششد که عیبي را بپششاند يا و شد صفتي
را که مشرد نظر طرف عقد است در ديگرپ وانمشد کقدن وشاه به وسیلة نششته و لفدظ باشددن مانقدد
تشصیف دروغ يا انجام کارهاپ ودعهآمیز مانقد ارا ة یشاهي دلي بر صحت مزاج.
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.۱عقرر مدقشپ :اعمالي که انجام مي ششد بايد ارادپ و به عمد باشدد و بده ردد فريد

طدرف

عمد تحقق نمييابد (کاتشزيا  49۱9ج.)۱۱۱ :4

بررسی ارکان تدلیس

شرط و شد ارکا ماکشر براپ تحقق تدلیس مشرد ودشه وا ع شده است.
در مشرد عقرر مادپ یفته شده :یاهي سکشت از نقص نیز تدلیس به شدمار مديآيدد .قانکده
یفته شده :ایر نقص از نقص هايي باشد که عادتد ًا ابدن مسدامحه نیسدتن و بدا آیداهي از آ غالبد ًا
ازدواج صشرت نميییردن سکشت دربارة آ

تدلیس به شمار ميآيد (صفايي و امامي49۱۱ج.)۱4۴ :4

در مشرد عقرر مدقشپ نیز ودشه شده است و یفته شده مفهشم«فري

داد » در ايقجا نیز محقق

شده است.
ايشا براپ روشن شد لمرو کاربرد اعده هار صشرت را مترشر دانستهاند:
.4فري

دهقده و فريبکار هردو عالم به نرر باشقد.

.۱فرد متضرر عالم به نرر بشده استن اما فريبکار اهن به نرر.
.9فري

وشرده اهن به نرر بشده استن و فريبکار عالم به نرر.

.1هر دو فرد اهن به نرر باشقد.
مشرد نوست و دوم از تحت شمشل اعده وارج اسدت؛ زيدرا بدر عدالم بده ندرر عقدشا فريد
وشرده صدق نميکقد.
مشرد سشم به طشر يقین از مشارد کاربرد اعده است.
مشرد هارم از مشاردپ است که اپ بحث و بررسي دارد و محن اوتالف نظر است .يکي از
فقیها

عقیده دارد که تقها در مشردپ که فرد فريبکار عالم باشد نامن است (مشسشپ بجقدشردپ:49۱5

 .)499در مقابن مرحشم بجقشردپ نمن ايقکه عقشا فريبکار را در مشرد او صادق ميداندد بده دلیدن
آنکه رد عقاوين افدال در تحقق عقشا آ فددن مدتبدر نیسدتن امدا در مدشرد حکدم ندما بحدث
مفرلي دارندن که به اوتالف در مبقاپ اعده غرور مربشط ميششد .در نهايت به اين نظر ميرسدقد

( س)

که وشاه فريبکار آیاه به نرر باشدد و ودشاه نباشددن ندامن اسدت (مشسدشپ بجقدشردپ49۱۱ج.)۱۱۱ :4

ناكارآمدي ماده  9911قانون مدني در مورد تدليس با رويكردي به ديدگاه امام خميني

براپ بررسي اين ملل

ديدیاه فقیها بزریشار در بیا داللدت اعددة غدرور ذکدر مديیدردد.
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بدضي ديگر نیز همین نظر را دارند .به دلین تحقق عقشا غرورن و ايقکه اتدالف بده فريبکدار نسدبت
داده ميششد (مکارم شیرازپ414۴ج.)۱54 :۱

بدضي از حقش دانا نیز نظر فشق را پايرفتهاند و در اين مشرد یفتهاند« :براپ تحقق غرور هن
شوص مغرور (فريفته)الزم است ولي علم و هن شوص غار (فريبقده)تفاوتي به و شد نمديآورد
(محمدپ.)۱۱ :49۱۱

با تش ه به آنچه بیا شد و ايقکه بپايريم علم و هن فريبکار تأثیرپ در ريدا اعدده نداشدته
باشدن بي شک تحقق عقرر رد فري

نیز مقتفي است (مشسشپ بجقشردپ49۱۱ج .)۱۱۱ :4بقابراين بدراپ

ريا اعدة غرور تحقق عقرر دوم نیازپ نیست.
تدلیس در نکاح

تدلیس در امر نکاح عبارت از عملیاتي است که نسبت به ز يا مرد انجام ميششد و مش
طرف ديگر ازدواج ميیردد .عملیات فريبقده که مش

فريد

ویار تدلیس مديشدشدن ممکدن اسدت بده

وسیلة شوص ثالث و غیر از زو ین انجام یرددن مانقد آنکه پدر يا مادر يدا فدرد ديگدر اوصدافي را
بر والف حقیقت در يکي از زو ین براپ طرف ديگر بیا کقد که سب

مین و رغبت او در اندقداد

نکاح یردد و به اعتماد و شد آ اوصاف ازدواج محقق ششدن همچقا که ممکن است ايدن عمدن
به وسیله وشد ز

يا ششهر انجام پايرد (امامي49۱۴ج.)995 :1

تشویص عملیاتي که تدلیس به شمار ميرود با عرف است .البته اوالق هر دروغ و ترقدي را
نکشهم ميکقدن ولي در حقشق پارهاپ از دروغها به حکم عرف مجاز استن و مستقد فسخ نکداح
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

نیستن مثن تشصیف از نجابت و وانهدارپ مبالغهآمیز دوتر يا شجاعت و لیا ت پسر از اين رو تغییر
عادات و رسشم نیز در گشنگي اين عملیات تأثیر دارد .امکا دارد عملي در زماني فري

به شمار

آيدن ولي در نظر عرف زما ديگر نه (کاتشزيا 49۱9ج .)۱۱۱ :4اما در هر حال اودالق يکدي از مبداني
مهم حقشق است (کاتشزيدا ب 49۱۱ج )4۱4 :4بقدابراين نظدر عدرف تدا دايي ابدن بدشل اسدت کده از
محدودة اوالق فراتر نرود.
شرایط تأثیر تدلیس در عقد نکاح

تدلیس در صشرتي از مش بات فسخ نکاح است که داراپ دو شرط زير باشد:
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نیزحانر به تراني نميشد .پس ایر مردپ وشاستار ازدواج با دوتدرپ باشدد و دوتدر بدراپ آنکده

مقاله

 .4مش

فري

طرف عقد ششدن يدقي مسلم باشد که ایر تدلیس انجدام نمديشدد طدرف عقدد

ترمیم مرد را استشارتر کقد به دروغ صفت کمالي را به ودشد نسدبت دهددن تددلیس محقدق نشدده
است.
.۱تدلیس کققده بايد طرف عقد باشد (کاتشزيا 49۱9ج.)۱53 :4

در تشنیح اين شرط یفته شدده « :در مدشاردپ کده تددلیس سدب
مي ششدن در هر حال مش
تفاوت ندارد که اين عی

بلال عقد استن ش ایدر تددلیس سدب
در اثر فري

ايجداد اشدتباه مدؤثر در عقدد
بلدال عید

اراده باشددن

طرف مدامله حادث ششد يدا تددلیس شدوص ثالدث .دانش

مدني نیز در مشرد اکراه در مداده۱39همدین نظدر را پايرفتده اسدت» (کاتشزيدا  49۱9ج  )۱۱5 :4لدیکن
تدلیس به مدقايي که در انش مدني آمده است و ايجاد حق ویار ميکقددن از عیدشب اراده نیسدتن
بلکه رمي است که انشنگاار مجازات آ را داد حق فسخ به طدرف عقدد مددین کدرده اسدت و
وشد باعث آ شده است .در صشرتي که شوص وار ي مرتک
که او مرتک

تدلیس شدشد بده اسدتقاد ولدايي

شده و زياني که وارد کرده استن نميتدشا طدرف عقدد را بده وسدیلة انحدالل عقدد

محکشم کرد .ظاهر ماده 195انش

مدني نیز مشافق اين نظر است (کاتشزيا 49۱9ج.)۱۱5 :4

با و شد اين بايد دانست که براپ تحقدق تددلیس الزم نیسدت کده کارهداپ فريبقدده بده وسدیلة
شوص مدامن انجام ششد .همین که او براپ فري

داد با تدلیس کققده تباني کقدن يدا دانسدته و بده

عمد از اعمال او بهره بردارپ کقدن تدلیس انجام شده؛ زيرا رابلة سببیت بدین ندرر ايجداد شدده و
کار او و شد دارد (کاتشزيدا 49۱9ج .)۱53 :4بقابراين نظر تباني طرف عقد با فرد فريبکار شرط ايجداد
حق فسخ به حساب ميآيد.
البته بقا بر نظر بدضي از حقش دانا عملیات تدلیس که مش
دارد به وسیلة شوص ثالث غیر از زو

ویار تدلیس مديیدرددن امکدا

ین باشد (امامي49۱۴ج.)995 :1

یفته شده در ورشص عقد نکاحن انش عیشب ز و مرد را به د ت مدین کرده استن پس ز
و ششهر نمي تشانقد در نتیجة تراني ن عیبي را بر عیشب ماکشر بیفزايقدن ولي بايد تش ه داشدت کده
تدلیس ناظر به اوصافي است که در نظر زو

( س)

.)۱۱۴

ین الزمة کمال يا نداشتن نقص است (کاتشزيا 49۱9ج:4

ناكارآمدي ماده  9911قانون مدني در مورد تدليس با رويكردي به ديدگاه امام خميني

بدين وسیله وشاسته زيا هاپ ناشي از آ را برا کقد .پس کسي بايدد ندرر را بدرا کقدد کده

04
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ناکارآمدی ماده  ۲۲۱۱در مورد تدلیس
يکي از حقش دانا ذين ماده  44۱۱انش مدني بیا داشته است که اشتراط صفت به وسیله يکدي از
زو ین ممکن است به يکي از فر

هاپ سه یانه زير نمن عقد نکاح صشرت ییرد:

الف-در نمن عقد به طشر صريح صفت واصي شرط ششد؛ مثن ايقکده زوج يدا زو ده شدرط
کققد که طرف مقابن داراپ مدرک تحریلي مشوص باشد.
ب-به طشر صريح نمن عقد شرط نششدن ولي زوج يا زو ه طرف مقابدن را در حدین ا دراپ
صیغه عقد به صفتي از صفات تشصیف نمايد و صیغه عقد را بر فرد مترف به صفت واص دارپ
سازدن مانقد آ اپ دکتر.
ج -بن از عقد در هقگام وشاسدتگارپ و یفدت و یشهداپ بلدي يکدي از طدرفین بده صدفتي از
اوصاف مشوص ششد و عقد مبتقي بر هما

صفت وا ع ششد (محقق داماد.)9۴3 :49۱۴

به نظر ميرسد که اين مادة انشني ناظر به مشردپ است که عامن نارنايتي يکي از طرفین عقد
ازدواج و عدم صفتي واص است که مشرد تماين طرف ديگر بشده استن اما قانچه مبقاپ تدلیس
عدم صفت واصي در طرفین عقد نباشدن و مشنشع ديگرپ مش
انشني پاسوگشپ فرد فري
براپ فري

تدلیس باشدن بيشک اين ماده

وشرده نوشاهد بشد .نمن آنکده در مدشاردپ حدق فسدخ راه دارهاپ

وشرده نیستن بلکه مشکلي بر مشکالت او ميافزايد.

با تش ه به آنچه بیا شدن در اين تفسیر و تفاسیر ديگر هیچ اشارهاپ به عقرر فري
را که نمانت ا را در دو حالت تولف از شرط و فري

نشده استن

ايجاد حق فسخ است .با اين حال ديگدر

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

حقش دانا لمرو یستردهاپ براپ مادة  44۱۱انش مدني ا ن شددهانددن و بدا و دشد آ نیدازپ بده
انشنگاارپ در مشرد تدلیس نمي بیققدن لیکن مشاردپ هست کده ايدن مداده دانشني پاسدوگشپ آ
نیست اين مشارد بررسي ميششند.
موارد ناکارآمدی مادة  ۲۲۱۱در مورد تدلیس
با تش ه به آنچه بیا شدن به نظر ميرسد اين ماده انشني در تمام مرداديق فريد
اين مشارد در ذين بیا ميششند.

پاسدوگش نیسدت.
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در مادة 44۱۱مقررشده است« :هر یاه در يکي از طرفین صفت واصي شرط ششد » . . . .و اشارهاپ

مقاله

دیدگاه عدم تأثیرتدلیس شخص ثالث

نشده که ه کسي اين شرط را رار دهدن و ايقکه بايد طرفین عقد باشقد .با و شد اين از آنجدا کده
اين مادة انشني تقها نمانت ا راپ تولف از شرط را بیا ميکقدن بدضي از حقش دانا بدر اسدا
اين ماده ندمانت ا درا بدراپ تددلیس شدوص ثالدث

ا دن نیسدتقد (کاتشزيدا 49۱9ج۱۱5 :4؛ صدفايي و

امامي49۱۱ج .)۱49 :4ايشا براپ اين نظر داليلي ذکرکرده اند:
 .4فسخ نکاح قبة استثقايي دارد و نبايد آ را به مشارد مشکشک یسترش داد.
.۱از مادة  195انش مدني برميآيد که در حقشق ايدرا تددلیس هقگدامي مش د

ویدار فسدخ

استن که به وسیله طرفین عقد باشد.
 .9از ماده  44۱۱انش مدني استقباط مي ششد که ایر تدلیس بدا یشنه باشد که صفت ادعايي
به طشر صريح يا نمقي در رارداد نیامده و وارد لمرو تشافق نشدده يدا بقداپ طدرفین بدر و دشد آ
نکاحن صفت کمالي براپ او ذکدر کدرده و عید
مشافقت طرف ديگر را براپ نکاح ل

او را بدا فريبکدارپ پقهدا داشدته و بددين وسدیله

کرده باشدن نميتشا نکاح را ابن فسخ تلقي کرد.

 .1فسخ نکاح به علت تدلیس ث الث ممکن اسدت مش د
نیست همسرپ که مرتک

تقریرپ نشده به سب

زيدا همسدر ديگدر باشدد و مقردفانه

فريبکارپ شوص ثالثن از فسخ نکاح زيا بیقد.

 .9مرلحت وانشاده و ا تماع نیز ا تضا ميکقد که مشارد انحالل نکاح تدا حدد امکدا محددود
یردد؛ بقابراين تقها در صشرتي که شوص ثالث با طرف نکاح در تدلیس تباني کرده باشددن نکداح
ابن فسخ است و تباني يکي از زو ین با شوص ثالث در تدلیس بده مقزلدة آ اسدت کده ودشد او
مرتک

تدلیس شده باشد (صفايي و امامي49۱۱ج.)۱49 :4

در پاسخ به دالين فشق ميتشا پاسخ داد که:
 .4بي شک فسخ نکاح ويژة مشاردپ است که در شرع و به پیدروپ از آ در دانش ذکدر شدده
است که يکي از آ مشارد تدلیس است .البته در ايقجا نیز همچش ديگر مشارد انشني همشاره بايدد
و شد مشنشع احراز ششد تا حکم نیز ا را یرددن و به هیچ و ه در دايي کده شدک بده مشندشع
تدلیس و شد داردن حق فسخ ايجاد نميششد.

ناكارآمدي ماده  9911قانون مدني در مورد تدليس با رويكردي به ديدگاه امام خميني

نباشدن حق فسخ و شد نوشاهد داشت .بقابراين ایر شدوص ثدالثي بددو آیداهي و تقردیر طدرف

( س)
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 .۱ماده  195انش مدني در مقام تشندیح مداده بدن اسدت .مداده  19۱مقدرر مديدارد« :تددلیس
فري

عبارت است از عملیاتي که مش

طرف مدامله ششد» سپس در ماده  195آمده اسدت« :ایدر

بايع تدلیس نمشده باشد مشترپ حق فسخ بیع را وشاهد داشت و همچقین است بايع نسدبت بده ثمدن
شوري در صشرت تدلیس مشترپ ».از ماده  195انحرار بهدست نمي آيدن همچقانکده حقش ددانا
اين ویار را بهواطر واژه هاپ بايع و مشترپ آ را موتص به بیع نميدانقد .بقابراين اين یشنه نیسدت
که تدلیس کققده نیز تقها طرفین عقد باشقد.
افزو بر اين با عمن به اطالق ماده 19۱که در مقام تبیین مشنشع تدلیس استن ميتشا تدلیس
شوص ثالث را نیز مشنشع اين ماده به حساب آورد .را که آنچه مش
عمن تدلیس استن نه فرد مرتک
اهمیت داردن نه کسي که مش

اثبات حق فسدخ اسدتن

تدلیس .بدي شدک از نظدر انشنگداار و زيدا ديدده ورود زيدا
ورود زيا شده است.

 .9دلین سشمي که از سشپ بدضي حقش دانا ملرح شده استن عین مدعاپ نگارنده است؛ زيرا
مشنشع مشرد بحث در اين پژوهم همن تبیین مشارد ناکارآمدپ مادة  44۱۱در بروي مشارد اسدت.
درست است که ایر شوص ثالث بدو اطالع طرف عقد مش بات تدلیس طرف مقابدن را فدراهم
آوردن فرد بياطالع مقرر شقاوته نميششدن لیکن تدلیس تحقق يافته و فردپ زيا ديده اسدت کده
بايد مشرد حمايت انش رار ییرد.
 .1درست است که در صشرت تدلیس ثالث بدو اطالع طرف عقد و با فسخ زيا ديده امکدا
زيا طرف عقد و شد داردن اما فرد فريبکار بايد در مقابن اين زيا پاسوگش باشدن نه زيا ديده.
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

 .9بي شک حفظ و تحکیم کیا وانشاده امرپ مقد

و الزم و داراپ مرلحت استن اما به ه

بهايي؟ از انشنگاار انتظار مي رود که برطبق وظیفهن حامي افدراد باشدد و در هدت احقداق حقدشق
آحاد امده تالش کقد .در مشرد بحث نیز با به رسمیت شقاوتن حق فسخ براپ فرد فري وشرده و
زيا ديده حق زيا ديده ادا مي ششدن البته فرد فريبکار نیز در برابر طرف عقد که از تدلیس اطدالع
نداشته بايد پاسوگش باشد و انش با او بروشرد ميکقد.
افزو بر آنچه بیا شدن با تش

ه به روايات متددد که مبقاپ ویار تدلیس به شمار ميروندد (حدر

عاملي49۱9ج)95۱ :۱ن اثبات مي ششد که ایر شوص ثالث بدو اطالع طرف رارداد مرتک
شده باشدن حق فسخ براپ طرف زيا ديده و شد دارد.

تددلیس
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براسا

مادة  44۱۱انش مدنين تقها حقي که در برابدر عددم انجدام شدرطن و يدا ایدر آ را شدامن

مقاله

عدم جبران ضرر فریب خورده بر اساس ماده۲۲۱۱

تدلیس هم بدانیمن در برابر تدلیس ايجاد مدي شدشد حدق فسدخ ازدواج اسدت .لدیکن آيدا ندررهاپ
احتمالي که به فرد وارد شده استن با اين حق ابن برا است؟
عقد ازدواج در عرف امده ايرا متضمن موارج ابن تش هي براپ طرفین است .موارج عقد
ازدواجن شن عروسي و تهیة هیزيه از اين بین هستقدن که در صشرت فسخ نکاح نررهاپ مالي
را به طرفین تحمین ميکقد .در اين صشرت انشنگاار بايد از فرد فري

وشرده حمايت کقد .افزو

بر نررهاپ مدالي فروپاشدي پیمدا ازدواج بده تقهدايي ندررهاپ سدقگیقي بدراپ فدرد و ودانشادة او
دربرداردن به ويژه آنکه مدلشل نیرند باشد؛ زيرا فري

وشرده متحمن آسی هاپ مدقشپ و عاطفي

وشاهد شدن که امکا دارد هریز ابن برا نباشقد .بيشک در حقشق اسالمي راههدايي بدراپ بده
حدا ن رساند اين آسی ها پیم بیقي شده است .از اين رو در باب تددلیس بدرا ندرر مدالي و

جبران ضرر فریب خورده بر اساس مبنای خیار تدلیس

صاح

جواهر در مشارد متددد در باب تدلیس در نکاح ترريح مي کقد که اوتیار فسخ نکاح براپ

فرد فري

وشرده بر مبقاپ اعدة غرور است (نجفي49۴۴ج .)9۴۱ :93و روايات متدددپ در اين مدشرد

وارد شدهاند (حر عاملي  49۱9ج .)95۱ :۱رواياتي که به عقشا يکي از مستقدات اعدة غرور بده شدمار
ميروند (مشسشپ بجقشردپ49۱۱ج )۱۱3 :4با تش ه به اين روايات و اعدة غرور بهدست ميآيد که:
 .4قانچه شوص ثالث مش بات فري

طرف عقد را ايجاد کرده باشدن اوتیار فسخ براپ طرف

مقابن و شد دارد.
.۱شوص فري

وشرده افزو بر اوتیار فسخ عقد مي تشاند براپ دريافدت وسدارت بده شدوص

ثالث ر شع کقد.
بر اسا

اين

اعدة فقهي احکام فقهي نیز تشريع شده است (نجفي49۴۴ج.)9۴۱ :93

قاعدة غرور مبنای خیار تدلیس
اعدة غرور يکي از شاعد مدروف و مشرد بدشل تمدامي فقهاسدت (مشسدشپ بجقدشردپ  .)414 :49۱5در

( س)

مشرد اين اعده یفته شده است که عقال در مدامالت وشدن قانچه به واسلة یشل وشرد متضدرر

ناكارآمدي ماده  9911قانون مدني در مورد تدليس با رويكردي به ديدگاه امام خميني

مدقشپ ملرح است .براپ روشن شد اين مشنشع مبقاپ ویار تدلیس مشرد بررسي رار ميییرد.
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ششندن ملابق طبیدت اولي به کسي ر شع مي کققد که آنها را یشل زده است .از اين رو عمده دلین
اين

اعده را بقاپ عقال ميدانقد (مشسشپ بجقشردپ .)41۱ :49۱5

اين اعده از شاعدپ است که هم در بداب حقدشق مددني و هدم حقدشق کیفدرپ کداربرد دارد
(محمدپ.)5۴ :49۱۱

به مقظشر اثبات ايقکه فرد فريبکار مسئشل بدرا وسدارت وارد بدر فدرد فريد

ودشردة ناآیداه

استن بدضي از مشارد کاربرد اين اعده بیا ميششد.
از مشارد بارزپ که به اين اعده استقاد مي ششدن بیع فضشلي استن که مشنشع بحث مدشاد ۱9۴
و  9۱9انش مدني است .بر اسا

اين مشاد انش مدني در صشرتي که مالک مدامله را ا ازه نکقد

بايع فضشلي بايد در برابر مشترپ پاسوگش باشد و نامن است.
از مشارد ديگر که در فقه از مراديق اين اعده ذکر شده استن یشاهي دروغي است که مستقد
حکم دادیاه رار مي ییردن وشاه دعشا مالي باشد يا مربشط به رداص و تدزيدرات و اعدم از ايقکده
یشاها از یشاهي ر شع کققد و دروغ وشد را فاش سدازند يدا دروغ بدشد آ بده وسدیلة ديگدرپ
احراز ششد (محمدپ.)5۴ :49۱۱

مشارد ديگرپ نیز ذکر شده است که نیازپ به ذکر تمامي آنها نیست .بر مبقاپ اين اعده فقهي
نرر فري

وشرده بايد به وسیلة فريبکار برا ششد.

اقسام ضرر
نرر به مدقاپ نقري است که در امشال ايجاد مي ششد يا مقفدت مسلمي از دست برود يا به سالمت
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

و حیثیت شوص للمهاپ وارد آيد (کاتشزيا الف  .)9۱ :49۱۱نرر را ميتشا بر دو سم مادپ يا مدالي
و مدقشپ تقسیم کرد.
جبران ضررهای مالی

با تش ه به مادة  44۱۱تقها حق فسخ به عقشا نمانت ا راپ شدروط يدا صدفات مللدشب بیدا شدده
استن در حالي که امکا دارد فرد زيا ديده متحمن نررپ شدده باشدد کده بدا فسدخ ازدواج نیدز
برا نميششد .افزو بر اين ممکن است عقدپ که به مش

ویار فسخ ميیردد متضدمن شدرط

ديگرپ نیز به نفع هر کدام از طرفین باشدن در اين صشرت بر اسا

مادة  ۱1۴انش مددني نده تقهدا

اصالح سشم 4951/1/۱9
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شرطي عمن شده باشد حق ملالبة عش

شرط انجام يافته از مشروطلده بدراپ او اثبدات مديیدردد.

مقاله

وفاپ به اين شرط الزم نیست و به تبع انحالل عقد باطن مي شدشد بلکده ایدر بدن از فسدخ عقدد بده
بقابراين در صشرت بلال شرطن در مشاردپ امکا دارد فرد از ناحیة فسخ عقد نیز وسارت ببیقد.
بي شک و تي کسي به اعتقاد یفتار يا کردار ديگرپ تن به کدارپ مدي دهدد يدا در راهدي یدام
مي نهد و سپس به اشتباه وشد پي مي برد آ اعتماد ناشي از اشتباه عشا د

و آثدار و نتدايجي بده بدار

ميآورد .اعدة غرور به قین کسي حق و ا ازه ر شع و ملالبة نرر و زيا

ميدهد (محمدپ:49۱۱

.)59

به نظر مي رسد برا وسارت وارد شده بر فرد فري

وشرده نیز بايدد مدشرد تش ده انشنگداار

رار ییردن البته تشویص آنکه نرر و زياني به فرد وارد شده است يا ویر و محاسبة آ بقا بدر نظدر
مقامات ضايي است .برا وسارت وارده بر مبقاپ يک اعدة فقهدي و حقدش ي اسدت کده مدشرد
بررسي رار ميییرد.
نکاحن ایر با ماده  ۴1۱انش مجازات اسالمي مقلبق باشد و عقدشا فريد

را پیددا کقددن مديتشاندد

شکايت کیفرپ نمايد» (مدني.)9۱ :495۱

قاعدة اتالف ،دیگر مبنای حقوقی جبران خسارت زیان دیده
براسا

اين اعده نرر هر زيا ديدده بايدد بدرا شدشد .مداده  9۱۱دانش مددني مقدرر مديدارد:

« هرکس مال غیر را تلف کقد نامن آ است و بايد مثن يا یمت آ را بدهد اعم از ايقکه از روپ
عمد تلف کرده باشد يا بدو عمد و اعم از ايقکه عین باشد يا مقفدت و ایر آ را نا ص يا مدیشب
کقد نامن نقص یمت آ مال است» بقابر عام بشد مشنشع مادهن که از الفا «هر کس» بدهدسدت
مي آيد .اين ماده انشني شامن فرد فري

وشرده نیز ميششد .فردپ که بر اثدر فريد

در امدر نکداح

مالم تلف شده يا نقرا يافته است.
اين ماده انشني بر اسا

يک اعده فقهي است.

جبران ضررهای معنوی
ت حمن نرر در حقشق کقشني مقحرر به مشردپ نیست که شوص نفدع مدادپ يدا مدالي را از دسدت

( س)

دهد .انسا در برابر للمه هاپ روحي نیز آسی

پاير استن آسیبي کده یداه نمدشدار نیسدت ولدي از

ناكارآمدي ماده  9911قانون مدني در مورد تدليس با رويكردي به ديدگاه امام خميني

يکي از حقش دانا به اين ملل

تش ه کرده و ذين ماده  44۱۱بیا داشته« :عالوه بر حدق فسدخ
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درو فرد را آزار ميدهد .افزو بر نررهاپ عاطفي و روانين از دست داد مش دیتهدا نیدز ودشد
نرر به حساب ميآيقدن که ميتشانقد کاستيهاپ مادپ و مدقشپ را به دنبال داشته باشقد .بديشدک
يک ازدواج نامشفق مش

تمامي اين مشارد نایشار وشاهد بشد .بهويژه آنکه فرد مدشرد فريد

نیدز

رار یرفته باشد.
بدضي عقیده دارند که زيا هاپ مدقشپ و عاطفي با مال ابن بدرا نیسدتقدن و ايگداه احقداق
حق هاني ديگر است .شايد اين انديشه راه را براپ تکدرار اعمدال فريبکارانده و ناشايسدت همدشار
کقد .حتي ایر تقها اثر تش ه به اين نررها و به دنبال آ آسی ها پیشگیرپ از روداد دوبدارة آنهدا
باشد بايد به آنها به طشر دپ تش ه نمشد .از ديگر سش بروشرد با اعمدال فريبکارانده ايجداد امقیدت
رواني براپ ديگرا ميکقدن که از اهمیت ويژه اپ بروشردار است.
يکي از حقش دانا در اين مشرد یشيد:
برا وسارت به مدقي زدود همة آثار آ نیست و در نررهاپ مادپ نیدز
پشل همیشه نميتشاند آنچه را زيا ديده از دست داده به او بازیرداند .هدف
از داد وسارت اين است که وسیله مدادلي در اوتیار زيا ديده رار ییدردن
وسیلهاپ که بتشاند او را وشقشد سازد .اين ورسقدپهدا دادر نیسدت انددوه و
تأثر عاطفي را از بین ببردن ولي همین اندازه که آالم روحي را تسدکین دهدد
کافي است .پسن دادر بايد در هر مشرد واص تمیز دهد کده بدا ده مبلد
ميتشا براپ زيا ديده مش دیتي بده و دشد آورد کده انددوه ناشدي از حادثدة
زيانبار تا حد مدقشل از بین برود (کاتشزيا الف .)1۱ :49۱۱
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ضمانت اجرای قانونی جبران ضررهای معنوی

درمقام انشنگاارپ برا نررهاپ مدقشپ پدیم بیقدي شدده اسدت .بقدد  ۱از مدادة  5دانش آيدین
دادرسي کیفرپن در بیا زيا هاپ ابن ملالبهن اعالم ميدارد...« :نرر و زيا مدقشپن کده عبدارت
است از کسر حیثیت يا اعتبار اشواص يا صدمات روحي».
در ماده 4مسئشلیت مدني نیز مقرر شده است« :هر کس بدو مجشز دانشني عمدداً يدا در نتیجده
بياحتیاطي به ا يا سال متي يا مال يا آزادپ يا حیثیت يا شهرت تجدارتي يدا بده هدر حقدي کده بده
مش

انش براپ افراد ايجاد یرديده للمه اپ وارد نمايد که مش

نرر مادپ يا مدقشپ ديگرپ

اصالح سشم 4951/1/۱9
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مشارد نرر و از سشپ هرکس است.

مقاله

ششد مسئشل برا وسارت ناشي از عمن وشد ميباشد» عبارات عام در اين ماده دربرییرندة تمدام

نتیجهگیری
تدلیس به مدقاپ آ است که کسي به وسیله کارهاپ ودشد وا دع را از نظدر بپششداندن آنچقدا کده
تاريکي شم را از ديد باز ميدارد .در حقشق اسالمي اين عمن ناپسقد يکي از مباني ویدار فسدخ
رار یرفته است.
ویدار تددلیس در امدر ازدواج در دشانین مهدشرپ اسددالمي ذکدر نشدده اسدت .لدیکن بدضددي
حقش دانا عقیده دارند مادة  44۱۱انش مدني مشرد تدلیس را دربرميییردن و ايجاد حق فسدخ بده
عقشا نمانت ا راپ آ انشنگاارپ شده است.
مادة  44۱۱انش مدني ناظر به نبشد اوصاف مللشب در طرف مقابن استن حدال آنکده مدشارد
تدلیس مي ششندن که در اين صشرت اين ماده انشني کارساز نیست .از سدشپ ديگدر حدق فسدخ بده
تقهايي نمي تشاند پاسوگشپ حقشق فري

وشرده باشدن و نررهاپ مادپ و مدقشپ ناشي از تدلیس

بايد همچش عقشد ديگر برا ششد.
برا وسارت هاپ فري
اتالف و تسبی

وشرده مبتقي بر مباني فقهي و حقش ي است .بر مبقاپ شاعد غدرورن

در فقه اسالمي نررهاپ فرد فري

وشرده بايد برا ششد اين شاعد مشرد تش ده

انشنگاار نیز رار یرفته است و در انش مدني ذکر شده است.
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ناكارآمدي ماده  9911قانون مدني در مورد تدليس با رويكردي به ديدگاه امام خميني

تدلیس مقحرر به عدم صفت مللشب در طرف عقد نیستن بلکده یداهي عشامدن ديگدرپ مش د
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مشسشپ بجقشردپن میرزاحسن )49۱۱( .القواعد الفقهیه ن تحقیق مهدپ مهريزپ و محمد حسین درايتين

(ع )

ن اپ هارم.

تهرا  :نشر الهادپ.
-

مشسشپ بجقشردپن سیدمحمد )49۱5( .قواعد فقهیهن تهرا  :مؤسسة اپ و نشر عروجن اپ سشم.
نجفين محمد حسن )49۴۴( .جواهر الکما فی شرح شرایع االسما ن تهرا  :دارالکت

االسالمیهن اپ سشم.

