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مرعویدی میوان

خیار دیسیو غ قاعیه و غر غجاد دارد غ امام خمینی ب آنها دأکیی داشرهانوی بوا ا ون
حال ،دما زات آنها نیز قابل ب رسی باده غ در جهت شناخت غ اسرفاده بهرو ا آنهوا
کمک خااهی ک د .در با شناسی دما زات ا ن دغ دأسیو حقواقی بیوان شویه اسوت
که اعمال «قاعیه و غر» مسرلزم غجاد ض ر است ،در حاسی که در «دویسیو» ممکون
است ض ری غجاد نیاشره باشی همچنین دویسیو ماجوح حوس سود بواده غ وو غر
ماجح جب ان ض ر است .ا د گ دما زات ،اخرالف در قصی ح غ حری دفواغت
در مبانی ،بیان گ د یه است غ در نها ت میداان رابطوه وو غر غ دویسیو را عموام غ
خصاص من غجه دانست .خصاصاً ا ن غ ژگی آخ  ،ماجح شیه است با دأکیی بو
ماارد مرعید غحیت مصیاقی ا ن دغ قاعیه ،ا ا ون ر یوت در جهوت ح کوت در
مسی غحیت قااعی مسئاسیت ،گام ب دار م.
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ح دهی غ در نریجه ا ن اقیام انی بوه مرو غر ب سوی ،با وی آن را
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ا عقی ب
مشر

ح خارده غارد میشواد (کادا وان  232ج  .)26 ،66 :5بوی ند دیوح بوه دسیول جهوات
اغانی که میان خیار دیسیو غ قاعیه و غر غجاد دارد ،در بسیاری ماارد ،در نگاه اغل به

نظ میرسی با کی گ خلط شیهانی ،ب ای مثال با ا نکه شید طاسی ا «و غر» به عنواان قاعویهای
مسرقل اد نمی کنی ،با ا ن حال در باب نکاح ،و غر را به معنای

فرن به کار ب ده غ آن را مسورنی

ا جاد حس سد ب ای مر غر میدانی ،در حاسی که در ا نجا شید ،به مسأسه ضمان ماسی ناشی ا و غر
اشارهای نمیکنی (شید طاسی  211ج .)203 ،212 :3

غاقع ام ا ن است که ه چنی مفهام و غر غ دیسیو ا نظ سرت کوی باشونی غسوی در دع و
دأسیو حقاقی ا به عبارت د گ در دع

اصطالحی دفاغت ها ی دارنی غ اِعمال مبانی و غر در

ق اردادها غ ژگی خاصی است ،در حواسی کوه دویسیو غ اسورفاده ا خیوار آن ،امو د گو ی اسوت
(کادا ان .)26 : 232

با ا ن حال ،در حقاق ام غ دما ول بوه سومت غحویت قااعوی مسوئاسیت اسوت غ حقاقویانان
معرقینی امکان اسرناد به ه کیام ا قااعی مسئاسیت که براانی ض ر را بهر جب ان کنی ،با ی غجاد
داشره باشی (کادا ان  .) 23 ، 25 : 236به خصاص ا ن ام در مارد «دیسیو» غ «قاعیه و غر» به دسیل
نزد کی مفهامی غ غحیت مصیاقی غ خارجی اغان ،ا اهمیوت غ وژه ای ب خواردار اسوت .اموام
خمینی نیز در کتاب البیع در بسیاری ماارد دیسیو غ و غر را امو ی غاحوی شوم دهانوی

(اموام خمینوی

 210ج .)45 -452 :3

به همین جهت ب ای رسیین به هیف ا ن مقاسه که اسرفاده مفیید ا «قاعیه و غر» غ «دیسیو»
در پ دا غحیت قااعی مسئاسیت است ،در ذ ل ابریا به ذک دفاغتهوای سواخراری آن دغ خوااهیم
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

پ داخت غ سپو نسبت به رابطة ا ن دغ قاعیه در قاانین ماضاعه غ رغ ه قضا ی جمهاری اسالمی

 .همانطار که امام خمینی در کتاب البیعع بوه ا ون امو چنوین اشواره موی کننوی« :انّ عنواغ ن «اسرو غر» غ «اسخویعة » غ
«اسریسیو» بحسح اللغ غ اسع ف غ دالل االخبار ،د جع اسی شیء غاحی ،غ قی سّ ی اللغة کولّ بوارخ » (اموام خمینوی
 210ج  )45 :3همچنین ر( : .سیاح  212ماده دسو ابن منظار  495ماده و معین  264ج .)3
« .3غ قی غرد ی باب دیسیو اسجاری سفظ «اسر غر» ...یظه منها انّ اسرویسیو غ اسرو غر امو غاحوی « »...اثبوات اسضومان
بقاعیة اسر غر ی اسجاهل بالواقع  ،ی غای االشکال ،بل وی ممکن النّه مراق
الخدیع  ،غ اثبات اعمیّره من حال اسعلم غ اسجهل ،غ هما ی مع ض اسمنع».

علی اثبات کان اسر غر ویو اسرویسیو غ
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بحث خااهیم نماد.

مقاله

ا ان با هیف نشان دادن ض غرت اسرفاده ا هو دغ قاعویه در وک ماضواا غ ا منظو ی غاحوی،

 )1مقایسه قاعده غرور و تدلیس
ماارد

به عناان دفاغت های میان «قاعیه و غر» غ «دیسیو» شم ده میشاد:

 )1 -1وجود ضرر
اعمال قاعیه و غر مسرلزم غجاد ض ر است در حاسی که در دویسیو ممکون اسوت ضو ری غجواد
نیاشره باشی .کی ا دفاغتهای و غر غ دیسیو ا ن است که در دیسیو ض غردی نیارد کوه غرغد
ح خارده ثابت شاد .حس سد ،اماره غرغد ض ر نیسوت ،حکوم مواهای اسوت غ

ض ر مادی به
 232ج .)242 :5

در حاسی که غجاد ض ر کی ا عناص و غر شم ده شیه است (جعف ی سنگ غدی  ،) 9 : 249بوه
گانهای که بعضی ا قها (ن اقی بیدا  )3 3 :میگا نی« :الو ر غ الخیاا اذا امون مون اسضو ر» عنوی
اگ احرمال ض ر نباشی ،و ری غجاد نیارد.
بناب ا ن ،در صاردی که و ر را به ض ر دع
میگی نی

کنیم ،دیسیو غ و ر کوامالً ا کوی گ اصوله

ا که در دیسیو چه ض ری غجاد داشره باشی ا نیاشره باشی ،د حس سود دارد ،در

حاسی که در و ر با ی ض ر غجاد داشره باشی

ا مناط صیق و غر ،ذهاب ماسی ا شخص اسوت

به غاسطه مر غر ت ،به گانه ای که اگو ا ون مر غر وت غجواد نیاشوت ا ون موال ا وی اغ بیو غن
نمیر ت ( ی غ کاهی  ) 56 : 293ا ا ن رغ ض ری مراجه د شیه غ بناب ا ن و ر همیشه با دل

مال

هم اه است ،در حاسی که در دیسیو ا نگانه نیست.
 )1-2تدلیس موجب حق فسخ -غرور موجب جبران ضرر
اث حقاقی غ ضمانت اج ای دیسیو در معاغضات ،ا جاد خیار سد عقی اسوت ،سکون اثو غ نریجوه
و غر ،ا جاد مسئاسیت ب ای وار است عنی
دهنیه رجاا کنی (محمیی .)32 : 233

ح خارده میداانی ب ای خسارت غارد شیه به

ح

قاعده غرور و تدليس در پرتو وحدت قواعد مسئوليت (برگرفته از نظر امام خمينی(س) در کتاب البيع)

دیسیو کننیه نمی داانی با اثبات ا ن ام که ض ری به بار نیامیه ،مانع ا سد ق

ارداد شاد (کادا ان
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حری در مااردی که قها ب ای اعربار قاعیه و غر به رغا ات باب دیسیو اسرناد میکننی ،ماننوی
اسرناد به رغا ت ر اعه (ح عاملی بیدا ج  506 : 4ح ،)3منا ادی د یه نمیشاد کوه بگوا یم در دویسیو،
بعی ا حکم سد ،ب ای جب ان ض ر ،ا باب قاعیه و

غر ،رجاا به مویسو حکوم مویشواد (ر: .

ماسای بجناردی  230ج  330 :محقس داماد .) 61 : 233

ا ماده  236قانان مینی ا ان نیز چنین به دست میآ ی که در مااردی که ک ط ف ماجح
نقض معامله شیه است با ی جب ان خسارت کنی

ا سد معامله همیشه ماجوح جبو ان خسوارت

نیست.
حری در کناانسیان بیع بیناسمللی نیز میداان ا ن رابطة میوان خیوار سود غ جبو ان خسوارت را
مشاهیه نماد ،چنانکه ا ماده  10کناانسیان بیع بیناسمللی میداان ا ون نریجوه را گ وت کوه سود
ق ارداد همیشه ماجح جب ان خسارت نباده (صوفا ی  )269 : 234غ سذا پو ا اعمال حس سود ،با وی
جب ان خسارت به طار جیاگانه صارت پذ د.
با رجاا به منابع اهل سنت نیز ،میداان ا ن مسأسه را به رغشنی مشاهیه نماد که پوو ا حکوم
به سد ،ب ای جب ان خسارت ،مر غر را به وارّ ارجاا دادهانی ب ای مثال شوا عی معرقوی اسوت اگو
م د پو ا نزد کی ،به عیح ن علم پییا کنی ،میداانی نکاح را سد کنی غ در ا ون صوارت با وی
مه را به ن بپ دا د ،اما به کسی که اغ را

ح داده رجاا ک ده غ ا اغ مطاسبه خسارت مویکنوی

(ر می  4 0ج .)3 5 :3

همچنین در سنن الکبری نیز مااردی مشابه آنچه ذک شی آمیه است

)بیهقی  252ج.)5 6 : 9

بناب ا ن ،نریجه می گی م ه چنی معانی دیسیو غ و غر ا نظ سرت دفاغدی نیاشره غ به خیعه غ
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

ح معنا شیه است اما در عاسم اصطالح قه غ حقاق ،دیسیو ماجح خیار سد است ،بی ن معنا
که کرمان عیح را ا آن جهت که حس سد میآغرد ،دیسیو میگا نی غ اگ خساردی غارد شیه،
ا آن جهت که خسارت با ی جب ان گ دد ،دحت قاعیه و غر ب رسی میشاد.
 .ماده  236ق.م « :اگ در مارد دغ ماده قبل معامله سود شواد بوا ع با وی عوالغه بو ثمون ،مخوارج معاملوه غ مصوارف
مرعارف را که مشر ی نماده است بیهی».
« .3نکاح قبل ا انقضای عیه :ه گواه مو دی بوا نوی کوه در عویه اسوت ا دغاج کنوی غ بعوی ا اسورق ار دموام مهو بو
عهیه اش ،آشکار شاد که ن در عیه است ،چنانچه م د عاسم نباده ،حس سد نکاح را دارد غ مه ن بو عهویه کسوی
است که م د را

ح داده است غ در صاردی که وار ن باشی ،مه را ا اغ اسر داد نما ی غسی بوه ا ای غطوی مقویاری

ا آن را باقی میگذارد».
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 )1 -3اختالف در قصد فریب
ه چنی گ غهی ا قها هنگامی که وارّ  ،جاهل به ض

ر باشی ،اغ را مسئال نمویداننوی (ر : .حکویم

بیدا ج  312 ،360 :آخانی خ اسوانی  )45 : 496غ معرقینی وارّ با ی به غاقع علوم داشوره باشوی غ م دکوح
عمل

ح شاد ،اما بسیاری ا قها در چنین ماردی قائول بوه ضومان هسورنی غ معرقینوی وو غر در

صارت جهل به غاقع غ قیان قصی

ح ا ط ف وارّ نیز دحقس ا ره

است (ماسای بجناردی : 230

 324محقس داماد  1 : 233وو  19حسوینی م اووی  4 3ج  44 :3مکوارم شوی ا ی  4ج  ) 340 :3غ رابطوه
مادی بین عل وارّ غ اشرباه غ گم اه شین مر غر ،در دحقس و غرکا ی است.
در مقابل ،به نظ مشهار ،دیسیو مانی دحقس می ابی که هم اه با به کارگی ی ا عال
ا حیاقل با قصی

ح ط ف انجام شاد ،ا ن

د با ی عاسم به عمل

ح غ حیله در صاردی دحقس مویپوذ د کوه کوار

ح صارت پذ د بی ن معنا ب خالف نظ واسح در و غر ،در دویسیو
ح دهنیة خا ش باشی (نجفی  03ج 262 :29و .)263

به د گ سخن می داان گفت ،اگ شخصی در اث دقصی باعث
است

3

ح ط ف د گ شاد مسوئال

ا او اء ب آن صیق میکنی ،ه چنی که غاقع را نیوز نیانوی غسوی دویسیو مسورلزم دقصوی

سنگین غ دانسرن غاقع است غ با جهل به آن دحقس نمی ابی (کادا ان  : 232پاغرقی .)221

با ا ن حال ،ا ن نظ نیز غجاد دارد که آگاهی ا غاقع غ دادن اطوالا نادرسوت،
ه چنی قصی

ح غجاد نیاشره باشی

نیارد ،ه چنی که رهار ع ی ب قصی

ا نه در ماده غ نه در هیأت عل «دسو» قصی

وح اسوت،
ح غجاد

ح باشی غ طبس ا ن نظ غ همچنین با داجه به نظو ی کوه

مر غر کننیه جاهل را مسئال نمیدانی ،به نظو موی رسوی کوه قاعویه وو غر غ دویسیو بوه کوی گ
نزد ک میشانی سکن ،به نظ ب خی ،ا ن دحلیل نیز اخرالف را ا بین نمی بو د ،چو ا کوه دانسورن
غاقع در ه حال ش ط دحقس

ح ا اماره غجواد

وح عمویی اسوت (کادا وان  )262 : 232غ در

 .به نظ می رسی آ ت اهلل مکارم شی ا ی نیز در انرها همین نظ را می پذ نی

ا می نا سنی« :غسکن ال بعوی شوماسه

سه مالکاً غ ان سم شمله عنااناً».
 . 3همچنین ر( : .کادا وان  222 : 232امیو ی قوائم مقوامی  256ج  316 :3جعفو ی سنگو غدی  221ج 114 :
عبیه ب غج دی  354 : 220امامی  211ج  5 4 :علیزاده .) 21 : 233

قاعده غرور و تدليس در پرتو وحدت قواعد مسئوليت (برگرفته از نظر امام خمينی(س) در کتاب البيع)

بنیه به عمی غ با قصی

بکارانه
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دیسیو

ح عمیی معر ب باده غ اهمیت دارد در حاسی که در و ر ،اض ار عمیی اهمیت بیشور ی

دارد (کادا ان .)242 : 232

 )1 -4تفاوت در مبانی
ه چنی در قه اسالمی ،دیسیو را ا جملة خیارات بیوع غ ماجوح حوس سود مویشومارنی غ حروی
ب خی قها به دسیل عیم دفاغت احکام آن با سا

خیارات ،آن را خیار مسورقلی نمویداننوی (انصواری

 233ج  ،)3 1 :3اما نظ ه د گ ی در حقاق ام غ ب مبنای حقاق انسه غجاد دارد که دویسیو را
ا «عیاب اراده» مع ی میکنی .مطابس ا ن نظ  ،اگ چه ضمانت اجو ای دویسیو سود عقوی باشوی،
نبا ی آن را در م ه خیارات ذک نماد غ به دسیل خلل ماجاد در «رضای به معامله» در دیسیو ،که
ا عناص اساسی عقی شم ده شیه است ،با ی آن را در ضمن احکام کلی نار ب دمام عقواد ذکو
ک

د (اغصیا .)295 : 21

با ا ن حال به نظ میرسی حقاق ما در ا ن قاسح نمیگنجی غ مبنوای خیوار دویسیو ،همانگانوه
که در قه نیز بیان گ د یه است ،جلا گی ی ا ض ر نارغا باده غ بسر ب هم دن عقوی غ خو غج ا
اسرزام آن را

اهم میآغرد (کادا ان )241 : 232

ا اگ دیسیو عیح رضا دلقی میشی با ی سوبح

عیم نفاذ ا بطالن عقی شم ده میشی نه ا جاد خیار سد
ا ن است که عقیی نا ذ را ب هم می نی

ا که سد نار به آ نیه است غ ض

(کادا ان .) 6 : 232

دکر امامی نیز در ا ن مارد معرقینی که ه چنی در دیسیو ،رضای مرضو ر مخویغش غ معلوال
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

است ،اما قانان ا ان به پی غی ا قانان اسالم ،رضا ی را که خاسی ا اک اه باشی مؤث در ا جاد عقی
غ کا ی ب ای انعقاد معامله میدانی غ در مارد خیار دیسیو ،رضای مزبار ماجاد است بوه خوالف
دحلیلی که در حقاق ارغپا غجاد دارد غ دیسیو را ماجح معلال بادن رضا مویداننوی غ در نریجوه
عقیی که به ا ن نحا غاقع شیه را قابل رد

ا قبال میشمارنی (امامی .) 31 : 211

نریجه بحث ا ن است که در مبنای دویسیو اخورالف نظو غجواد دارد غ ب خوی آن را ا جملوه
عیاب اراده غ ب خی ج م غ گ غهوی د گو جلواگی ی ا ضو ر غ نواعی جبو ان خسوارت مع وی
میکننی در حاسی که در مارد قاعیه و غر ادفاق نظ غجاد دارد غ آن را ا جمله ضومانات قهو ی

 .ماده  32به بعی قانان مینی ا ان.
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میداننی (محمیی  04 : 233کادا ان  232ج  ) 63 : 236 264 :5غ به ه حوال بوا دویسیو کوه بوا دموام

 )1 -5رابطه غرور و تدلیس :عموم و خصوص من وجه
کی ا عااملی که ماجح و غر میشاد ،دیسیو است (شفا ی  )53 : 225بناب ا ن در ب خوی مسوائل،
هم میداان به ماجح د یسیو ،عقی را سد ک د غ هوم بوه ماجوح قاعویه وو غر ،دقاضوای جبو ان
خسارت نماد ،چنانکه در مسائلی که به رغا ات باب دیسیو ب ای اسرناد به قاعیه و غر ،اشاره شیه
است ا ب خی مسائلی که قها در باب نکاح مط ح ک دهانی ،ا ن ماضاا کامالً رغشن است.
اما در ب خی ماارد عامل و غر وی ا دیسیو است غ سذا نمیداان عقوی را بوه ماجوح دویسیو
سد نماد ،ب ای مثال می ای قمی در جامع الشتات مینا سی« :اگ دیسیو در میوان نباشوی ،مثول آن
آنجا رجاا به مه نمیشاد غ غجه به سبح دخال مسرحس دمام مه

است» (میو ای قموی  4 2ج :4

.)536

چنانچه در مباحث گذشره نیز اشاره گ د ی اگ ض ر غ دل

ماسی غجاد نیاشره باشی ،اسرناد به

قاعیه و غر امکان نخااهی داشت بناب ا ن می داان مااردی را شاهی باد کوه دویسیو صوادق بواده
غسی و ری غجاد نیاشره باشی غ دیسیو کننیه نمی داانی با اثبات ا ن ام که ض ری بوه بوار نیامویه
است مانع ا سد ق

ارداد شاد (کادا ان  232ج .)242 :5

نریجه ا نکه رابطه میان قاعیه و غر غ دیسیو ،عمام غ خصاص من غجه است.

2ـ بررسی قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران نسبت به قاعده غرور و تدلیس
در جهت وحدت قواعد مسئولیت
در حقاق ا ان ،خسارات ناشی ا سد ،مارد بحث ق ار نگ ره است.دنها ا ماده  236قانان مینی
جمهاری اسالمی ا ان ،به دست می آ ی که سد معامله ،به دنها ی ،ماجح جب ان خسارت کامول

 .ب ای مثال می ای قمی در کراب نکاح می نا سی « :ه جا خیوار ثابوت اسوت غ غج اخریوار سود کو د ،اگو قبول ا
دخال است در آنجا مه ی نیست غ اگ بعی ا دخال است مه مسرق می شاد پو اگ در دیسیو باشوی ،غج رجواا
می کنی به میسو غ مه را ا اغ می گی د» (می ای قمی  4 2ج.)469 :4

قاعده غرور و تدليس در پرتو وحدت قواعد مسئوليت (برگرفته از نظر امام خمينی(س) در کتاب البيع)

که نه آن ن مطلع ب آن عیح [عیم بکارت] باده غ نه آن کسی کوه مباشو امو اغ بواده ،پوو در
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نباده غعالغه ب آن ،امکان حکم به جب ان خسارت غجاد دارد .ش ح مواده مزبوار ا نچنوین اسوت:
« اگ در مارد دغ ماده قبل معامله سد شاد ،با ع با وی عوالغه بو ثمون ،مخوارج معاملوه غ مصوارف
مرعارف را که مشر ی نماده است بیهی ».مبنای پ داخت خسارت مارد اشاره در ا ن مواده ،قاعویه
و غر است

ا با ع با داصی

مقیار معوین ،مشور ی را مرو غر کو ده غ ا ا ون رهگوذر ماجوح

خسارت به مشر ی شیه است.
با ا ن اسریالل ،می داان در دمام ماارد سد غ ا جمله سد به دسیول دویسیو ،ا ط وس قاعویه
و غر ،مسئاسیت آن دسره ا خسارادی را که به جهت اعرماد به ط ف مقابل ،دحمیل شیه است ،بو
عهیة وارّ نهاد (محقس دامواد  ) 16 : 233ا ن ام نه دنهوا بوا اراده قانانگوذار بلکوه بوا نظوم عموامی نیوز
منا ات نیارد

ا غجاد ق ارداد غ حس سد آن ،نبا ی ان د یه را ا دضمینادی کوه قوانان بو ای

جلاگی ی ا اض ار به وی انی شییه است ،مح غم سا د .در نریجه ،شخص

ح خاردهای کوه بوه

اسرناد خیار دیسیو ،عقی را سد ک ده است ،میداانی به اسرناد ماده قانان مسئاسیت مینی ،مطاسبه
جب ان خسارت نیز بنما ی (کادا ان  ) 25 : 236بی ن د دیح ،قااعی مسئاسیت میدااننوی قطوع نظو ا
ق اردادی غ قه ی بادن ،کی گ را دکمیل کننی همچنان کوه در قوه ،بسویاری ا مسوئاسیتهوای
ق اردادی ب پا ه قاعیه الض ر مطاسعوه مویشوانی .در حقواق انسوه نیوز دما ول بوه غحویت قااعوی
مسئاسیت غ امکان اسرناد به ه کیام که ض ر را بهر جب

ان میکنی به غجاد آمیه اسوت (کادا وان

 .) 23 : 236میداان حیس د که ب هموین اسواس اموام خمینوی در کتعاب البیعع در بسویاری مواارد
دیسیو غ و غر را در ماارد اعمال آنها ،ام ی غاحی شم

دهانی (امام خمینی  210ج  452 :3و .)45

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

به همین دسیل در ب خی قاانین جمهاری اسالمی ا ان ،ص ف نظ ا غجاد ق ارداد غ به غجاد
آمین حس سد مبرنی ب آن ،سزغم جب ان خسارت ناشی ا دیسیو مطو ح شویه اسوت  ،کوه مبنوای
حکم به پ داخت خسارت درچنین مااردی ،قاعیه و غر غگاهی دسبیح است.

 .ماده  500قانان مجا ات اسالمی« :ه شخصی عهیه دار انجام معامله ا ساخرن چیزی ا نظارت در ساخرن ا امو بوه
ساخرن آن ب ای ه ک ا ادارات غ سا مانها غ مؤسسات مذکار در ماده  503باده است به غاسطة دویسیو در معاملوه
ا جهت دعیین مقیار ا صفت ا قیمت بیش ا حی مرعارف مارد معامله ا دقلح در ساخرن آن چیز نفعی ب ای خواد وا
د گ ی دحصیل کنی عالغه ب جب ان خسارت غارده به حبو ا شش ماه دا پنج سال محکام خااهی شی».
ماده  29ال حه اصالحی قانان دجارت« :معوامالت موذکار در مواده  30در ه حوال غسوا آنکوه داسوط مجموع عوادی
دصا ح نشاددر مقابل اشخاص ثاسث معرب است مگ در مارد دیسیو غدقلح که شوخص ثاسوث در آن شو کت کو ده
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سدِ به دسیل دیسیو اشاره شیه است .ب ای مثال مادة  4منشوار حقواق غ مسوئاسیتهوای نوان در
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وی ا قاانین ماضاعه ،در ب خی مصابات حقاقی دغسری نیز به ص احت ،به خسارت ناشوی ا
نظام جمهاری اسالمی ا ان ا جملة ا ن حقواق را «حوس ب خوارداری ا سود نکواح در صوارت
دیسیو غعیاب مق ره غ اخذ خسارت در دیسیو» میشمارد.
با داب آنچه گفره شی در رغ ه قضا ی غ آرای د اان عاسی کشار نیز مشهاد است .ب ای مثوال،
در صاردی که عقی نکاح بعی ا نزد کی به اسرناد دویسیو غ مواده 33

قوانان موینی سود شواد،

ه چنی ن مسرحس دمام مه اسمسمی دانسره شیه است  ،اما غج میداانی پو ا پ داخوت مه وه،
به دیسیو کننیه رجاا ک ده غدمام مه را ا اغ بگی د همچنین اگ دیسیو کننیه خاد ن باشوی،
پ داخت مه ه ب غج ال

م نیست (معاغنت آما ش غ دحقیقات قاه قضا یه  233ج  31 :4و . )319

همچنین طبس رأی شعبه  33د اان عاسی کشار در دادنامه شماره  ،33/64دوار د  60/3/30پوو
است (با گی  .) 64 : 233که به طار قین مسرنی حکم به جب ان خسارت در ا ن مارد ،قاعویه وو غر
باده است

ا میسو که در ا ن پ غنیه غجه باده غ علی روم داشرن اردبواط بوا شوخص ثاسوث،

خاد را دخر باک ه مع ی ک ده است ،غج را مر غر ک ده غ ا ا ن رهگذر ماجح خسارت به اغ
شیه است.

باشی .در صاردی که ب اث انجام معامله به ش کت خساردی غارد آمیه باشوی جبو ان خسوارت بو عهویه هیوأت موی ه غ
می عامل ا می ان ذ نفع غ می انی است که اجا ه آن را داده انیکه همگوی آنهوا مرضوامناً مسوئال جبو ان خسوارت
غارده معامله به ش کت می باشنی».
ماده  93قانان مجا ات ج ا م نی غهای مسلح« :ه نظامی که عهیه دار انجام معاملوه وا سواخرن چیوزی وا نظوارت در
ساخرن ا ام به ساخرن آن ب ای نی غهای مسلح باده غبه غاسطه دیسیو در معاملوه ا جهوت دعیوین مقویار وا صوفت وا
قیمت بیش ا حی مرعارف مارد معامله ا دقلح در ساخرن آن چیز ،نفعی ب ای خاد ا د گ ی دحصیل کنی وا ماجوح
ض ر نی غهای مسلح گ دد ،عالغه ب جب ان خسارت غارده غ جزای نقویی معوادل بهوای موارد دویسیو بوه د دیوح و
محکام میشاد. »...
ماده  59قانان آئین دادرسی دادگاه های عمامی غ انقالب (در امار مینی)« :ه گاه در اث دیسیو ،دقلح ا دقصی در
انجام غریفه داغران ض ر ماسی مراجه ک ط ف ا طو ین دعواا گو دد ،داغران ب ابو مواا ن قوانانی مسوئال جبو ان
خسارت غارده خااهنی باد».
 .نظ ه مشاردی حقاقی شماره ( 32/5/33-1/2003ا انی ارباطی .)46 : 235

قاعده غرور و تدليس در پرتو وحدت قواعد مسئوليت (برگرفته از نظر امام خمينی(س) در کتاب البيع)

ا سد نکاح ،دمام خسارات ناشی ا دیسیو ،ا جمله مخارج ب گزاری جشن ع غسی ،قابل مطاسبه
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برآمد
در با شناسی ا ن دغ دأسیو حقاقی به ا ن نریجوه مویرسویم کوه ه چنوی ،دفواغتهوا ی در معنوای
اصطالحی قاعیه و غر غدیسیو غجاد دارد ،اما نه دنها ا سحوا معنوای سروای غاحوی غ بوه معنوای
ح است ،بلکه در ماارد اغانی ب ای احقاق حس ،مکمل کی گ باده غ با ی ا بسر ی کوه هو
دغ آنها در قااعی مسئاسیت اهم میآغرنی اسرفاده نماد .با ا ن حوال ،همچنوان امکوان اسورفاده ا
ر یت ه کیام ا آنها در مصاد قی که در وی ماارد همپاشانی ا ن دغ قاعیه باشی ،غجاد خااهی
داشت.
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نجفی ،محمی حسن ) 03 ( .جواهرالکالم ،بی غت :داراالحیاء اسر اث اسع بی.



ن اقی ،مالمحمی( .بیدا) مشارق االحکام ،بیجا ،بینا.

قاعده غرور و تدليس در پرتو وحدت قواعد مسئوليت (برگرفته از نظر امام خمينی(س) در کتاب البيع)



ی غ کاهی ،علی بابا ) 293( .قواعد الفق  ،ده ان :چاپ دغسی.

