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A Reflection on the Proving Role of the Knowledge and 

Information of the Composition's Addressee in the Law 

of Islam and the West 
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Marziye Alimoradi2 

Abstract 
In foreign legal systems and most of the international legal instruments 

such as the CISG and PECL, the legal will including rejecting the offer, 
accepting the offer or cancellation of the contract must be declared to the 
addressee and the mere composition and its declaration has no legal force 
before its reception by the addressee. But, in the law of Iran and under the 
influence of the surface of the Islamic law foundations, according to the 
predominant theory there is no need to inform the addressee about the 
composed will. For example, the theory of sending the acceptance is the 
criterion for the realization of the contract in the corresponding contracts, 
and the mere declaration of the intention to cancellation or rejection is 
considered to be enough in rejection or cancellation of the contract. This 
approach has brought with itself problems such as abuse of right, deliberate 
secrecy, expanding the scope of civil liability, increased risk of entering into 
large transactions, ignorance of conflicting transactions, fraud and the 
like. However, in order to make compatible the laws with the needs of the 
society and due to the necessity and expediency, the no-need-to-inform the 
addressee rule can be developed. Through using Article 40 of the 
Constitution, Articles 38 of the Code of Civil Procedure, and Articles 833 
and 680 of the Civil Code and some of the views of Islamic jurists that have 
not yet been employed, a new rule can be made and move the legal system 
of Islam and the law of Iran in line with the globalization of law toward their 
progress and development. 
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رب   ردنگی رد  نقش ثبوتی علم و اطالع مخاطب انشاء رد حقوق اسالم و غ
 1نصراله جعفری خسروآبادی

 2مرضیه علیمرادی

 چكيده 

المللی از جمله کنوانسیون بیع بین های حقوق خارجی و اغلب اسناد بیندر نظام
ایجاب،  اراده حقوقی اعم از رجوع ازو اصول حقوق قراردادهای اروپایی، المللی کاال 

قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعالم گردد و صرف انشاء و 
اعالن آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر 
از ظاهر مبانی حقوق اسالم، نظریه مشهور، عدم لزوم اطالع مخاطب از اراده انشائی 

ای نظریه ارسال قبولی، مالک تحقق عقد ر عقود مکاتبهعنوان مثال دمی باشد و به
است و در رجوع یا فسخ قرارداد نیز صرف ابراز قصد فسخ و یا رجوع جهت تحقق 
فسخ، کافی دانسته شده است. این رویکرد، معضالتی همچون سوء استفاده از حق، 

معامالت  کاری عامدانه، گسترش دایره مسئولیت مدنی، افزایش ریسک ورود بهپنهان
را به همراه داشته است. در عین  معارض، تقلب و مانند آن به معامله یناآگاه بزرگ،

حال، در راستای منطبق کردن قوانین با نیازهای جامعه و از باب ضرورت و 
مصلحت، قاعده عدم لزوم اطالع مخاطب انشاء، قابلیت تحول داشته و به مدد اصل 

( قانون 680( و )833انون آئین دادرسی مدنی، )( ق38( قانون اساسی و مواد )40)
توان به وضع قاعده مدنی و برخی از نظریات فقیهان که تا کنون مهجور مانده، می

سازی حقوق، جدیدی پرداخت و نظام حقوق اسالم و ایران را همگام با قطار جهانی
 .در مسیر رشد و توسعه خود پیش برد

 
 .مخاطب انشاء، نظریه وصول، نظریه اطالع اراده انشائی، فسخ،واژگان کلیدی: 

                                 
 nasrjafari@meybod.ac.irاستادیار گروه حقوق، دانشگاه میبد ) نویسنده مسئول(: رایانامه:  1

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه میبد. 2

  20/06/1400پذیرش تاریخ  -   06/05/99  دریافتتاریخ
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 مقدمه

کند و در رابطه با تحقق اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات، قصد انشاء کفایت نمی

گردد که قصد انشاء به وسیله لفظ یا فعلی ابراز تنها در صورتی عمل حقوقی محقق می

ع مخاطب آن، از بُعد ثبوتی و گردد. هر عمل حقوقی، ذینفع یا مخاطبی دارد که نقش اطال

اثباتی آن، در نظام های حقوقی مختلف دنیا قابل تامل است. در این خصوص، سواالتی 

ابراز  قابل طرح است، از جمله اینکه اگر انشاء کننده عمل حقوقی، عمل خود را انشاء و

خواهد نماید اما به مخاطب انشاء اعالم نکند، عمل حقوقی انشاء شده چه وضعیت حقوقی 

داشت؟ در فرایند انشاء، علم مخاطب چه نقشی دارد و آیا در مرحله ثبوت و اعتبار وجودی 

آن، کارساز است یا صرفاً در عالم اثبات مَنشاء اثر است؟ در صورتی که جنبه اثباتی داشته 

باشد، آیا اطالع مخاطب موضوعیت دارد یا طریقیت؟ اگر اثر اطالع مخاطب جنبه اثباتی 

 ته باشد، چه توالی فاسدی به همراه خواهد داشت و سواالتی از این قبیل.صرف داش

اجماالً الزم به ذکر است، در نظام های حقوقی کامن ال  و رومی ژرمنی  و اسناد بین 

المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کاال یا اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اطالع 

ی دارد و در فرایند تحقق انشاء، عمل حقوقی مَنشاء اثر می مخاطب، اثری فراتر از نقش اثبات

 (.12:1388باشد که در ادامه پژوهش، به تفصیل بیان خواهد شد)بازی،

لیکن در حقوق ایران متاثر از مشهور فقیهان امامیه، قاعده اولیه آن است که تحقق 

الق خلع، اگر چه اعمال حقوقی نظیر قبولِ ایجاب ، فسخ قرارداد و رجوع به مابذل در ط

نیازمند ابراز اراده انشائی است اما این ابراز اراده لزوماً نباید به علم و اطالع مخاطب آن 

برسد. بر اساس این رویکرد، اعالن اراده به مخاطب، نهایتاً جهت اثبات اعمال حقوقی 

مل منشاء اثر است و در عالم ثبوت نقشی ندارد . به بیان دیگر نه شرط تحقق و صحت ع

های اثبات عمل حقوقی می باشد و البته حقوقی است و نه شرط نفوذ آن بلکه یکی از راه

این وسیله اثباتی موضوعیت ندارد و به طرق دیگر، نظیر شهادت شهود نیز قابل اثبات است. 
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از این رو انشاء کننده فسخ یا طالق می تواند بدون اینکه به اطالع مخاطب برساند، فسخ 

ء و ابراز کند و آن را بوسیله شهادت شهود به اثبات برساند و از این حیث، نظام عقد را انشا

های حقوقی می باشد  و یکی از موانع رشد حقوقی اسالم و ایران کامالً متمایز از سایر نظام

ها و توسعه حقوق قراردادهای ایران در راستای همگام شدن با جهانی سازی حقوق قرارداد

 شود.محسوب می

ا در این پژوهش سعی شده، ضمن مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق غرب، با روش لذ

تحلیلی ، جایگاه علم و اطالع مخاطب انشاء و ضرورت آگاهی مخاطب اراده  _توصیفی

حقوقی به عنوان یک قاعده در حقوق ایران بررسی  و دیدگاه موافقان و مخالفان آن تبیین 

 در حقوق ایران پرداخته شود. گردد و در خاتمه به طرح نظریه جدید

 

 انشاء در نظام های حقوق غرب ندینقش علم مخاطب در فرا. 1

در عقود حضوری، هر یک از طرفین در لحظه انعقاد عقد از مفاد ایجاب و قبول طرفین 

گردد و تحلیل جایگاه علم مخاطب انشاء چندان محل بحث نخواهد بود. اما مطلع می

ای و در خصوص نقش اطالع مخاطب انشاء از حمله تبهاهمیت موضوع در عقود مکا

ایجاب کننده از اعالن قبولی  و یا اطالع مخاطب ایجاب از رجوع ایجاب کننده آشکار می 

گردد که در حقوق غرب از وضعیت روشنی برخوردار است و برای مطلع نمودن مخاطب 

ر ادامه به تحلیل آن اند که دانشا، نقشی فراتر از صرف اثبات عمل حقوقی قائل شده

 خواهیم پرداخت.

 حقوق کامن ال و رومی ژرمنیاطالع مخاطب در  ثبوتیِ نقش. 1-1

، صرف اعالم اراده برای نفوذ اعمال حقوقی از جمله، اعالن  امن ال در نظام حقوقی ک

زمانی  رجوع از ایجاب قبولی، فسخ، رجوع و یا رد ایجاب ،کارساز نیست و به عنوان مثال

همچنین . (Miller, 2007: 216 ) نافذ است که واقعًا به مخاطب یا نماینده او، برسد موثر و

ایجاب  اطالع در واقع و استرداد ایجاب نیز قاعده همین است. مخاطبدر رد ایجاب توسط 

که نامه زمانینیز  در بحث رجوع از قبول قبول را شرط تأثیر قبول  می داند.اعالن کننده به 

رسد، مالک تاثیرگذاری تلگرام رجوع از قبول، همزمان به دست موجب میقبول و اعالن 
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. از این رو که کدامیک زودتر به اطالع موجب رسیده باشد این استو ایجاد اثر حقوقی، 

 ست.ونهایی عنصر اطالع ا مالک

و مخاطب رجوع متفاوت است. نسبت به کسی که  ایجاب کنندهنفوذ رجوع نسبت به 

د اثر است؛ چون در این لحظه از قدرت شخصی که آنرا جمان ارسال وااز ز ،رجوع کرده

خارج می شود و قدرت تغییر آن را ندارد، اما نسبت به شخصی که ، ساخته و ایجاد کرده

   ,2005Tulsian :) 1نافذ می گردد از زمانیکه به اطالع او برسد ،مخاطب رجوع است

به ارزش صد  ایک ماشین را در قالب نامهفروش ی ایجاب  x ، به عنوان مثال؛ اگر (210

 ،، در لحظه ارسال محسوب می شودxداشته باشد، رجوع از فروش توسط  yهزار پوند به 

 برسد و از آن لحظه واجد اثر حقوقی yاما این امر نافذ نیست تا زمانیکه این رجوع به اطالع 

 .کامل گردد

قبول گردد، قاعده اطالع رسانی به  ردمو تا قبل از اینکه ایجاب نیز در استرداد ایجاب

 علمو موجب می تواند آن را مسترد کند به شرط اینکه استرداد را به  جاری استمخاطب 

 .(,Allan. 2005: 22 . Blaus) مخاطب ایجاب برساند

تواند در هر زمان قبل از  یم اصواًل، موجب« کامن ال»تابع نظام  یدر کشورهابنابراین 

 Drobnig)سترد کند مشروط به این که به مخاطب انشاء ابالغ شودم قبول، ایجاب را

Ulrich, 2007:308)؛ خواهد بود یشخص ثالث کاف قیاز طر . البته ابالغ و اطالع رسانی

ه یا به او واصل شد دهیشن موجبتوسط  امیافتد که پ یاتفاق م یزمان همچنین قبول

 .(Law Cards, 2004:6, 15گردد)

فکس،  ،در قراردادهایی که به واسطه تلفن قاعده مشابهی دارد و رجوع از قبول نیز 

نافذ و موثر است که این زمانی ، منعقد می گردد  ایمیل یا سایر وسایل الکترونیکی ارتباطی

 .(Gulshan, 2012:45) قبول به اطالع موجب برسدوصول از  قبل رجوع

ها انجام که توسط سایتخرید و فروش هایی در در حقوق انگلیس، الزم به ذکر است 

اضافه شده و آن اینکه پس از قبول مشتری، مالک ) بایع( باید  به آنها می گردد، یک شرط

                                 
1 When it comes to his knowledge. 
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توسط قانون تجارت الکترونیک  ،در حقوق انگلیس 1آن را تایید کند، این دستور العمل

، الزم االجرا شد و 2002آگوست  31اجرایی شده است، که قسمت مربوطه در  2002

 طبق (،21مادة) و در (Stone , 2005:56) ت،بایع از قبول، در این فرض قطعی اس اطالع

 است. نموده شناسایی را و اطالع وصول نظریة دو هر آن، در مندرج شرایط 

 ( قانون مدنی 932به استناد ماده ) ای از حقوقدانان فرانسویعده زین فرانسه حقوق در

ده مذکور هبه هیچگونه اثری نسبت به واهب ندارد، پذیرفته اند. مطابق ما رانظریه اطالع 

مگر از زمانی که مفاد سند حاوی قبول هبه، به اطالع او برسد. از ظاهر مقررات ماده مذکور 

استفاده می شود مادام که قبول متهب به اطالع واهب نرسد، عقد هبه منعقد نمی شود. 

تقدند زمانی عقد کامل و منعقد می مع« اطالع»پیروان نظریه (. 211 - 212 :1386)شهیدی، 

-اطالع حاصل نماید؛ چرا که هریک از متعاقدین می ایجاب از قبولی شود که گوینـده

ایجاب کننده نیز تا زمانی که از مفاد  دیگر عقد مطلع شود و بایستی از مفـاد تصـمیم طـرف

لکاسری، د )رستمی چمتعهد کردن خودش ندار عالقه ای به ،قبول آگاهی حاصل نکرده

نظریه  نظریه های وصول و اطالع نیز از هم دور نیستند ، چه در هر دو(.البته  97 :1389

انعقاد قرارداد را تا زمان آگاهی ایجاب کننده از قبول به تأخیر می اندازد، با این تفاوت که 

-)قربانآگاهی ایجاب کننده از قبول در نظریة وصول فرضی و در نظریة اطالع واقعی است

 (283:1389ند، و

، در قانون مدنی فرانسه، 2016الزم به ذکر است، در اصالحات به عمل آمده در سال 

( با انتخاب نظریه وصول صراحتاً مقرر داشته 1121قانونگذار در عقود مکاتبه ای و در ماده )

 عقد زمانی واقع می گردد که قبول به ایجاب کنند برسد و مکان انعقاد را نیز ، مکانی»که 

:» ( مقرر شده است 1118همچنین در ماده ) 2«.دانسته که قبولی به ایجاب کننده رسیده باشد

                                 
1 EC directive 

2 Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où 

l'acceptation est parvenue. 
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اعالم قبولی تا قبل از اینکه به ایجاب کننده برسد قابل رجوع است مشروط به اینکه رجوع، 

 1«.قبل از قبولی به ایجاب کننده رسیده باشد

کامن ال و رومی ژرمنی، صرف ابراز گونه که بیان شد در دو نظام حقوقی بنابراین همان

و اعالم اراده، کفایت نمی کند و اطالع مخاطب و یا قابلیت اطالع از مفاد انشاء طرف 

مقابل نقش ثبوتی دارد و از این رو، باب هر گونه سوء استفاده ای نیز در این خصوص 

 مسدود می باشد.

 نقش اطالع مخاطب در اسناد بين المللی. 2-1

یر، اندیشه متحدالشکل کردن قوانین ماهوی حقوق مدنی، حرکت به در سالهای اخ

های مختلف حقوق مدنی، به ویژه سوی تصویب قواعد و قوانین متحد الشکل در زمینه

(. 46: 1388، قنواتی، 14 :1389 ،یعارف حقوق قراردادها را ایجاد و تشریع کرده است. ) 

ای را بین قواعد مختلف سیستم های شدهقواعد متعادل  یی،اصول حقوق قراردادهای اروپا

مباحثی همچون قبولی در است.  کردهایجاد رومی ژرمنی، ال و حقوق دارای حقوق کامن

(  طرح شده و  در کلیه حاالتی که اطالع 2:202( و رجوع از ایجاب در ماده )2:204ماده )

استفاده  "reach "مخاطب موضوعیت می یابد، مانند قبولی و رجوع از ایجاب،  از کلمه 

 306: 2. به عنوان مثال در ماده ) شده که تقویت کننده پذیرش نظریه وصول می باشد

 2(صراحتاً زمان انعقاد قرارداد را زمانی دانسته که قبولی به ایجاب کننده برسد.

( کنوانسیون بیع بین المللی کاال، به 18( ماده )2با دقت در عبارات بند ) "در عین حال

سد  زمان تشکیل عقد، زمان اطالع ایجاب کننده از قبول مخاطب ایجاب است، نظر می ر

داللت و نشانه بودن  ”indication“نه زمان دریافِت عبارات حاکی از قبول. زیرا معنی بارز 

) و نه داللت کننده ( به   ”reach of indication “است. در نتیجه معنی رسیدن داللت 

و معلوم شدن قبول ایجاب برای ایجاب کننده است که این  ایجاب کننده نشان داده شدن

                                 
1 Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, 

pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation 

2 If an acceptance has been dispatched by the offeree, the contract is concluded when the 

acceptance reaches the offeror. (2) In the case of acceptance byconduct, the contract is 

concluded when notice of the conduct reaches the offeror 
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، تطبیق می کند نه با نظریه وصول   ”Système de l'information“معنی با نظریه اطالع 

که صرفاً با رسیدن شیئی داللت کننده بر اراده قبول مخاطب ایجاب، به دست ایجاب کننده 

 (.98: 1389دد. )رستمی چلکاسری، و پیش از اطالع او از قبول مزبور، محقق می گر

 واقعاً  مخاطب اگر فرضی چنین شود، درمی منعقد کتبی طریق به قرارداد که موردی در

 البته .کندمی کفایت باشد، شده واقعی ابالغ وی به قبول اصطالح، به و یابد آگاهی قبول از

حالی که اگر نامه قبول به چنین ابالغی استناد می کند، باید آن را ثابت نماید. در  که کسی

 را در جایی مناسب قرار دهد قبول واصل شده تلقی شده و خالف آن هم قابل اثبات نیست.

به ایجاب  مخاطب می تواند با انجام عملی که دال بر رضایت او  اعالم قبول با انجام عمل

ی که اعالم رضا قبول از لحظه ا دارد؛بیان می 18ماده  دوبند  باشد، قبول خود را ابراز کند. 

 ،62-63:  1392. )صفایی و همکاران، شودگردد نافذ میبه ایجاب کننده واصل می

Macdonald, 2013:19) 

( کنوانسیون می توان اینگونه نتیجه گرفت که 23( و ماده )18)ماده  (2)بند  لذا از جمع

ردد و از طرف گعقد  زمانی منعقد می شود که قبول ایجاب، طبق مقررات کنوانسیون نافذ 

( کنوانسیون، قبول ایجاب زمانی موثر واقع  می شود که مفاد  18( ماده )2دیگر طبق بند )

قبولی به ایجاب کننده برسد  و یا به تعبیر دیگر، ایجاب کننده از آن مطلع  شود. 

 (.1386:213)شهیدی،

، هرنوع کاال  کنوانسیون بیع بین المللی (15)ماده ( 2)بند  بر اساسهمچنین گفتنی است 

دار، پیش از رسیدن آن به مخاطب یا همزمان با آن قابل استرداد است. این ایجابی ولو مدت

 ،ایجاب حتی اگر به نحو غیر قابل رجوع باشد، قابل انصراف است مقرر می دارد: بند

اطالع مخاطب به آن  که اعالم انصراف، پیش از وصول ایجاب یا همزمان بانمشروط برای

 برسد.ایجاب 

نیز، این نظریه به نحو مشابهی مورد پذیرش قرار  DCFRدر مقررات نمونه اروپایی 

گرفته و به عنوان مثال رجوع از ایجاب زمانی نافذ تلقی شده که به مخاطب ایجاب رسیده 
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(زمان و مکان انعقاد قرارداد وصول 205:4و یا در باب انعقاد قرارداد، بر اساس ماده )1باشد 

 . جاب کننده می باشدقبول به ای

های حقوقی غرب که به نوعی در تدوین اصول حقوقی بنابراین، در آخرین اراده نظام

به صورت روشن مورد پذیرش قرار گرفته و زمان « وصول »اروپایی متبلور گشته، نظریه 

انعقاد قرارداد، زمانی محسوب شده که قبولی ایجاب چه به صورت لفظی و چه به صورت 

. از این رو، هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که صرف 2ایجاب کننده رسیده باشد فعلی به 

 اعالن یا ارسال قبول جهت انعقاد قرارداد کفایت نمی کند .

 

 در حقوق اسالم و ایرانمخاطب،  علم جایگاه .2

گونه که گذشت، مباحث پیرامون نقش اطالع مخاطب انشاء، در حقوق غرب، در همان

مکاتبه بررسی شده است و در این عقود نقش اطالع مخاطب،  ذیل مباحث عقود

موضوعیت می یابد و اال در عقود حضوری، عمدتاً طرفین عقد از مفاد انشاء طرف مقابل، 

گردند  و اختالفی به وجود نمی آید. با این حال، در خصوص نقش فی المجلس مطلع می

ندارد چرا که مشهور فقیهان امامیه علم مخاطب انشاء در حقوق اسالم، نظریه روشنی وجود 

، عقود مکاتبه ای بین غائبین را به رسمیت نمی شناسند و از این رو، در خصوص نقش 

ثبوتی یا اثباتی آگاهی مخاطب ،ادبیات فقهی ما از غنای چندانی برخوردار نیست و صرفاً 

ذل در طالق پایی از آن را می توان در باب عزل وکیل و همچنین رجوع زوجه به مابرد

خلع و مبارات کنکاش کرد. مثالً، در باب رجوع زوجه به مابذل، گروهی از فقیهان بر این 

که زوج اطالع ندارد، پس اگر زوجه در عده به مابذل رجوع نماید در حالیعقیده اند 

بر اساس این دیدگاه، اطالع مخاطب رجوع،  .نزدیکترین قول، صحت رجوع زن است

                                 
1 4:202: Revocation of offer (1) An offer may be revoked if the revocation reaches the offeree 

before the offeree has dispatched an acceptance or, in cases of acceptance by conduct, 

before the contract has been concluded 

2 2:205) (1) if an acceptance has been dispatched by the offeree, the contract is concluded 

when the acceptance reaches the offeror. (2) In the case of acceptance by conduct, the 

contract is concluded when notice of the conduct reaches the offeror. 
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گردد و عدم علم با اعالن اراده یکجانبه، عمل حقوقی رجوع محقق می نقش ثبوتی ندارد و

 مخاطب هم تاثیری در صحت آن ندارد.

در عین حال، در حقوق ایران و بر اساس دیدگاه حقوقدانان و سکوت قانون مدنی 

نسبت به بطالن یا صحت عقود مکاتبه ای و عدم شرط مواالت در عقود، عقود مکاتبه ای 

خته شده و نظریات پیرامون زمان و مکان این عقود، مورد تبیین قرار گرفته به رسمیت شنا

 است.

( که 339عده ای از حقوقدانان بر اساس ظاهر قانون مدنی و احکامی همچون ماده )

اعالن قبولی را برای تحقق عقد ، "شود به ایجاب و قبول......عقد واقع می "مقرر می دارد:

برخی   .نقش ثبوتی برای اطالع مخاطب قبول، قائل نشدند کافی دانسته و در این خصوص

 نامه ارسال با که معتقدند و پذیرفتند را ارسال نظریه خصوص این در حقوق اساتید از دیگر

چرا که به دلیل امکان انصراف انشاء  (361: 1387کاتوزیان، ) شود می محقق قبول قبول،

لذا نظریه   داللت بر اراده جدی وی ندانسته اند.کننده قبول از ارسال نامه، اعالن اراده را 

وصول یا اطالع، در حقوق ایران ظاهراً هیچ قائلی ندارد و از این نظر، نظام حقوقی ایران با 

 سایر نظامات حقوقی و اسناد بین المللی پیش گفت، کامالً متمایز است.

نیز برداشت می شود ( 1149( و )449)ماده از ظاهر موادی دیگر از قانون مدنی همچون 

که ابراز قصد فسخ و یا رجوع، جهت تحقق آن کفایت می کند و علم و اطالع مخاطب 

 هیچ نقشی در تحقق و یا نفوذ این فرایند ندارد.

فراتر از این نظریه، برخی از حقوقدانان بر این باورند که  سازنده اعمال حقوقی ، قصد 

است و در و اعالن اراده د قصد، نیاز به ابراز انشاء است و برای اطالع طرف مقابل از مفا

سایر موارد از جمله معامله با خود یا  ابراز اراده انشاء ایقاع، برای مرحله ثبوت ایقاع جز در 

 (202: 1386موارد استثنایی، الزم نیست؛ هرچند برای اثبات آن الزم است. ) شهیدی، 

ه اطالع مخاطب انشاء، نقش ثبوتی در نتیجه نظریه مشهور در حقوق ایران، این است ک

قبولی، فسخ، رجوع،  (64:1391ی، لنگرود ی)جعفرنداشته و به عنوان مثال برای اعالن

 تنفیذ و رد، صرف ابراز اراده کافیست، هر چند به علم و اطالع مخاطب نرسد.
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پذیرش این دیدگاه توالی و آثار فاسدی به همراه دارد که بر هیچ محققی پوشیده 

 در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت. نیست و

 مشهور هینظر تبعات اعمال .1-2

ی اثبات ادلهبا پذیرش نظریه مشهور از نقطه نظر جمعی و اجتماعی بودن قوانین حقوقی، 

یک طرف قرارداد قرار گرفته و امکان هرگونه دخل و تصرف در زمانبندی دست  به

چند مثال در این خصوص روشنگر آن انشائیات و معامالت را خواهد داشت که ذکر  

 خواهد بود .

حق  د،یخود رجوع نما هیبه مهر ،زمان عده لحظه نیاگر زوجه در آخربه عنوان مثال 

و این سوال مطرح می شود که حق  ردیگ یمورد بحث قرار م از طالق،زوج در رجوع 

زوجه زوج در رجوع طالق چگونه مورد حمایت قرار می گیرد؟ در پاسخ گفته شده: 

( 464: 1397و همکاران،  مافیمرتکب تقصیر گردیده و صرفاً مسئولیت مدنی دارد.) 

اگر زوجه در عده به مابذل رجوع نماید در حالیکه زوج » گروهی از فقها نیز گفته اند:

و در این حال برای مرد حق  1اطالع ندارد، پس نزدیکترین قول، صحت رجوع زن است

از آن، با وصف عدم اطالع به نکاح کرده و زوج بعدرجوعی نیست و اگر زن رجوع 

 (87 - 88: 1420) حلی، « رجوع کند، اقرب، صحت این رجوع است.

این امر  نسبت به انشائات دیگری همچون قبولی یا رد ایجاب، رجوع، استرداد ایجاب، 

ی رساند نفع مقابل نمفسخ و ... نیز وجود دارد. در شرایطی که فاسخ، فسخ را به اطالع ذی

طبیعتاً مخاطب بی خبر از فسخ و آثار حقوقی آن) جابجایی عوضین ( بوده و به تصرفات 

خود در ملک دیگری ادامه داده و نسبت به آن معامالت متعددی منعقد می کند  و افراد با 

گیرند لیکن با اثبات فسخ گذشته ، مالکیت حسن نیت در روند نقل و انتقاالت آن قرار می

صورت زنجیره وار متزلزل  می گردد. امری  که صرفًا با مکلف کردن فاسخ به  ایشان به

شود. لذا آثار قطع می اعالم فسخ به مخاطب آن و عدم ایجاد یک زنجیره باطل و توانفرسا،

نامطلوب حقوقی، اجتماعی و اقتصادی  این رویکرد قانونگذار پوشیده نیست و تا زمان 

                                 
 عها، و ال رجعة له.صحّة رجو و لو رجعت فی العّدة، و لم یعلم الزوج حّتى خرجت العدّة، فاألقرب 1
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نظریه پردازی حقوقی و قانونگذاریِ بدون توجه به تبعات  اصالح قانون، بار ناروای این

 اجتماعی و اقتصادی  بر دوش جامعه خواهد بود .

 در حقوق ایراناعالم اراده به مخاطب  یثبوت جایگاه .2-2

گونه که بیان شد، قاعده اولیه در نظام حقوقی ایران آن است که اطالع مخاطب همان

عمل حقوقی همچون قبول عقد یا فسخ عقد، نیازمند اطالع انشاء، اثر ثبوتی ندارد و تحقق 

جانبه توسط انشاء کننده محقق می گردد. طرف مقابل نیست و ثبوتاً و اثباتاً به صورت یک

در عین حال، این قاعده کلی در مصادیقی از انشاء، رعایت نشده و قانونگذار احکام 

 (8:1398،اسلمیمتفاوتی را وضع نموده است)سرخوش و

ر اساس متون فقهی اگر چه تحقق انشاء فسخ عقد  نیازمند علم و اطالع طرف قرار داد  ب

نمی باشد اما در باب وکالت این قاعده کلی رعایت نمی شود. اگر  موکل، عزل وکیل را 

شود و تصرفات وی نافذ انشاء کند ولى وکیل، اطالعى از آن نداشته باشد عزل واقع  نمى

(. از این رو بر مبنای مشهور امامیه 322: 1426، بهجت فومنى،77:  1425می باشد ) خمینی، 

تا زمانی که  خبر عزل وکیل به او نرسیده تصرف وکیل شرعاً صحت واقعى دارد 

( شایان ذکر است در باب فسخ جعاله نیز برخی فقها دیدگاه مشابهی 3559: 1419)زنجانى،

شود  یاز آن مطلع نم کهیو زمان ابدی یم یعامل به فسخ جاعل آگاه کهیزمان نیب دارند و 

دانسته  یبه حالت هیفرق گذاشته شده و اگر عامل از فسخ جاعل مطلع نگردد حکم آن را شب

 (198: 1404 ،ینجف).  ابدیاز عزل موکل اطالع ن لیاند که وک

( 680در نظام حقوقی ایران نیز مقررات مشابهی در باب وکالت  وجود دارد. ماده )

خبر عزل به او در حدود  دنیقبل از رس لیتمام اموری که وک» ی، مقرر می دارد:قانون مدن

بر این اساس، عزل قبل از اعالم اراده به «.  نافذ است موکل نسبت به دیوکالت خود بنما

( قانون آیین دادرسی مدنی  39مخاطب، هیچ اثر حقوقی در بر  نخواهد شد. در ماده )

وکل در صورت استعفاء به عهده وکیل گذاشته شده است تکلیف مشابهی در مطلع کردن م

و بر این اساس یکی از مهمترین استثنائات عدم اثر ثبوتی و اثباتی علم و اطالع مخاطب، 

 انشاء عزل و استعفاء در عقد وکالت می باشد.
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شواهد دیگری در قوانین متفرقه از موضوعیت داشتن علمِ مخاطب می توان یافت، از 

که تلویحاً نظریه وصول یا اطالع مورد پذیرش  1316( قانون بیمه مصوب 13جمله ماده )

گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا بیمه ،در صورت فسخ »....قرار گرفته و مقررشده: 

فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به اثر .گذار اطالع دهدبیمه نامه سفارشی دو قبضه به

گذار گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمهمهشود وبیگذار شروع میبیمه

گذار، از باب اثر اثباتی در بحثِ فسخ بیمه گر، الزام مقنن به مطلع نمودن بیمه« .مسترد دارد

و حفظ ادله نیست، چرا که اوالً، قانون بیمه یک قانون ماهوی محسوب می شود و تخصصًا 

متعاقب بیمه گر از تحقق فسخ نیست. ثانیاً بر این اطالع، فراتر نگاه مقنن به حفظ و استفاده 

کند: اثر فسخ، ده روز از اثر اثباتی، اثر ثبوتِی حقوقی بار کرده و در ادامه صراحتاً حکم می

پس از ابالغ  مراتب و اطالع مخاطب فسخ و ابالغ و رساندن مراتب ) فسخ ( به بیمه گذار 

گذار آن است که اگر بیمه گر فسخ را به اطالع بیمه 13ده شروع می شود. مفهوم مخالف ما

گذار برابر است با عدم نرساند، در عالم اعتبارات  چیزی ایجاد نشده و گویا عدم علم بیمه

 انشاء فسخ .

بنابراین اگر چه قاعده کلی در باب انشائیات عدم شرط بودن علم و اطالع مخاطب 

مند کردن نظریه اطالعِ اراده به توان جهتِ قاعدهآن می است لیکن استثنائاتی نیز دارد و از

 مندی آن، پایه ریزی کرد.مخاطب، در حقوق ایران بهره جست و مبنایی جهت اساس

 ی آنساز یو بوم اعالم اراده به مخاطب به عنوان قاعده یاثر ثبوت رشیپذ.2 -3

ی از مکتب حقوق نوشته و از همه مهمتر به دلیل پیروی از قوانین ایران به دلیل پیرو

عقالنیت و تاثیر جامعه شناختی حقوق در پرتو کارآمدی مورد مباحثه در فلسفه حقوق، 

توانایی روزآمدی و منطبق شدن با نیازهای جامعه روز ایرانی را داراست. سیره عقال که 

ی تواند پر رنگ تر از قبل در زمینه یکی از احکام چهارگانه استخراج احکام دینی است م

 این انطباق و بومی سازی جهانی راهگشا باشد.

نگاهی به مطالعات تطبیقی و رویکردی که نظامات حقوق خارجی به اهمیت نظریه 

اند و ضرورت بومی سازی آن با اجتماع، فرهنگ و اطالع و فواید نظری و عملی آن داشته

ن عقالنی ملتها و تالش در راستای تحقیق و پژوهش چه نیاز جامعه ایران و برگرفتن محاس
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از نظر فقهی و چه از نظر تطبیقی، نگارندگان را بر آن داشت که ضمن آسیب شناسی نظریه 

مشهور در عدم لزوم اطالع مخاطب انشاء، به ارائه نظریه جدید بپردازد و همسو با سایر 

 ز نقش اثباتی مورد تحلیل قرار دهند.نظامات حقوقی ، نقش علم و اطالع مخاطب را فراتر ا

انون ق (39و) (38( و )37( قانون مدنی و )680) مواد فارغ از اینکه می توان از مالک 

در اعالم اراده انشائی  قانون مدنی( 833) ،آیین دارسی مدنی در باب عزل و استعفای وکیل 

مل کار از رجوع آمر، قانون تجارت، اطالع حق الع (376) به مخاطب) موصی له به ورثه(،

استفاده نمود  مبادالت الکترونیک و نظر فقها در نفوذ فسخ جاعل به شرط اطالع عامل و ....

لزوم اعالم اراده  بر مبنی به طرح نظریه عمومیمنع ضرر ناروا  ودر راستای نظم معامالت  و 

بل بازشناسی می به مخاطب اراده انشائی، پرداخت؛ مبانی فقهی دیگری نیز در این راستا قا

 باشد که در این بخش به تبیین آن می پردازیم.

در این خصوص می توان به دیدگاه گروهی دیگر از فقها در باب رجوع روجه به 

مابذل در طالق خلع و مبارات اشاره نمود. عده ای از فقها مبنای طالق خلع را نوعی 

در ( 389: 1413دانند. )حلی، معاوضه می دانند و بنا بر آن، رضایت هر دو را الزم می 

، رجوع عده از ان آگاه نشود تنماید و شوهر تا انقضاء مد ضصورتی که زن رجوع به عو

زیرا این امر موجب می گردد که یکی از طرفین عقد معاوضه آنچه را گرفته صحیح نیست 

 ضآن را که داده مسترد دارد. بنابراین هرگاه زن به عو ضبدهد بدون آنکه بتواند عو

اثر  بال ضرجوع نموده و شوهر را آگاه نکرد تا مرد عده خاتمه پذیرفت رجوع به عو

مابذل، » ( و گروهی دیگر اظهار داشته اند که11: 1397و همکارن،  بهبودید. )خواهد بو

ملک زوج است و اصل استصحاب بقای مالکیت بر فدیه است تا زمانیکه زائل کننده در 

ئل کننده بقای مالکیت زوج بر فدیه است( در حالیکه زوج بین نباشد و رجوع زوجه) زا

امکان رجوع نداشته باشد سبب اضرار زوج است که با حدیث الضرر نفی شده است. 

 .(192: 1416، اصفهانى، 364: 1404)حلی، 

از این منظر صرف اعالن رجوع به مابذل بدون اینکه این انشاء به مخاطب آن یعنی 

نیست و نفوذ یا تحقق آن منوط به این است که زوجه در عده و در زوجه برسد، منشاء اثر 

زمانی که زوج امکان رجوع از طالق را دارد، رجوع خود را به اطالع وی برساند. بر این 
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اساس از بین نظریات چهارگانه در باب عقود مکاتبه ای ) اعالن، ارسال، وصول و اطالع( 

تحقق آن نیست بلکه وصول رجوع هم کفایت نه تنها اعالن و ارسال رجوع کافی برای 

 نمی کند و می بایست به اطالع مخاطب برسد.

این دیدگاه که طرفداران نامداری نیز در فقه امامیه دارد به تنهایی کافی برای طرح 

 نظریه جدید در لزوم اطالع مخاطب انشاء می باشد.

اء در باب عقود و زمان فارغ از موضوع رجوع در طالق ، نظریه لزوم اطالع مخاطب انش

( از دیدگاه برخی 14:1382و مکان تشکیل عقد نیز قابل بازبینی می باشد.)ابهری علی آباد،

از فقها نه تنها صرف اعالن اراده و ارسال آن برای تحقق انشاء کفایت نمی کند بلکه باید 

صد قبول را مفاد آن به سمع طرف مقابل برسد، به عنوان مثال  اگر قبول کننده ایجاب ،ق

داشته باشد باید قبول خود را به سمع موجب برساند؛ در غیر این صورت عقد واقع نمی 

دانند. از گردد و حتی علم به وقوع قبول توسط ایجاب کننده را برای تحقق عقد کافی نمی

نظر این گروه اینکه ایجاب و قبول باید به سمع مخاطب برسد از مقدمات ذاتی آن است و 

( به بیان دیگر اینکه در ادبیات فقهی 207: 1419ل محسوب نمی شود)جزیری، شرط مستق

موضوع به تفصیل بیان نشده است نه به سبب عدم پذیرش آن است بلکه از این منظر از 

بدیهیات و مستقلیات عقلیه است که طرفین عقد می بایست از مفاد ایجاب و قبول اطالع 

فاد انشاء حاصل نمی شود. این دیدگاه به روشنی پیدا کنند و این شرط، جز با شنیدن م

باشد، نظریه ای که با دیدگاه مشهور بیانگر وجود نظریه اطالع در عقود مکاتبه ای نیز می

حقوقدانان در تعارض است و تبیین آن می تواند نظام حقوقی ایران را به سمت یکسان 

گفت را از نظام حقوق اسالم سازی با نظامات حقوقی غرب یاری نماید و توالی فاسد پیش 

 دور سازد .

 ذکر کالم یکی از فقیهان امامیه به تنهایی روشنگر این دیدگاه خواهد بود:

یشترط سماع کل منهما) الموجب و القابل( لما یصدر من اآلخر فال یکفی مجرد العلم »

 (.7: 1422)نجفی، « بوقوعه على االوجه

د است نه تنها صرف اعالن اراده برای تحقق همان گونه که از این عبارت کامالً مشهو

عقد کافی نیست بلکه مجرد علم طرفین از انشاء طرف مقابل ) به وسیله شهادت یا اماره ( 
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 نیز کفایت نمی کند بلکه مفاد انشاِء موجب و قابل باید به سمع طرف مقابل برسد.)

 (101:1396، انیخورسند

انی فقه امامیه محسوب نمی شود بلکه اصول ، لذا نه تنها نظریه اطالع،  متناقض با مب

قواعد و فتاوای معتبری  پشتوانه نظری آن است که قانونگذار حقوق مدنی تا کنون از آن 

 مغفول بوده است.

الز م به ذکر است شاخه های دیگر حقوق از جمله حقوق اقتصادی که در دهه های 

 ،حوزه ای ه فوق را تایید می کند؛اخیر از رشد چشمگیری در اروپا برخوردار بوده، نظری

قواعد  جادیباا نیآنها و همچن "آمدیکار" یموجود بر مبنا یقواعد حقوق یبا دسته بند که

 یو حقوق یقیحق اشخاص نینظم، عدالت و تعادل در روابط ب جادیبر ا یسع د،یجد یحقوق

ق اقتصادی، (. از جمله اصول مطرح در حقو31: 1394) قاسمی،  شودیدر عرصه اجتماع م

ها به قابلیت اعتماد سازی معاملی باز می اصل امنیت است، که ورود آن در بحث قرارداد

گردد. هرچه فرا روی معاملین مبهم و تاریک باشد، ورود به آن، خصوصاً در معامالت 

کالن، کاهش یافته و نیازمند پذیرش ریسک باال و پردازش اطالعات بیشتر، که نه تنها با 

در حقوق تجارت منافات دارد بلکه حتی متعاملین غیر تاجر، را هم مبتال  اصل سرعت

خواهد نمود؛ از آنجا که هر عقد و اراده انشائی، ذی نفعی دارد که سایه ضرر بر سر او نیز 

گسترده می شود و از همین رو منفعت آنها حکم می کند بر اساس اصل آزادی قراردادها، 

ه نفع خود روشن کنند و شرط اطالع ثبوتاً قید گردد نه وضعیت انشائی طرف مقابل را ب

اثباتاً. اصول دیگر حقوق اقتصادی، که از این نظریه حمایت می کند اصل عدالت 

 گنجانده شده اند. "  "DCFRقراردادی و اصل کارآمدی ست، که در ابتدای کتاب اول 

ی ظاهر یراده و از جمله توجه به ا یینسبت به شکل گرا یدیجد شیگراامروزه  "

 به کوشد که با بها دادن یم واقع گرا یبر تجربه  یمبتن تِیبر عقالن هیشده که با تک داریپد

در  سو کیرا از  یفرد یاراده  ،یو ارشاد یتیمتنوع حما یشکل و ظاهر اراده، کارکردها

 میتصم و رفتار زیو ن یخود فرد فاعل عمل حقوق میرفتار و تصم از یبرابر خطرات ناش

و تقلب،  سیتدل معارض، یبه معامله  یمحافظت کند و آن را از اشتباه و ناآگاه گرانید

اراده در  نیا و ارشاد تیبا هدا گرید یاکراه و غبن و مانند آن مصون دارد و از سو



هش ه ژپو
نام

فصل
  

ب
غر م  و 

سال ق ا
حقو تطبیقی 

–  
هشی  ه ژپو

مقال
- 

    سال
نهم      – 

شماره
     

ک
ی

  - 
هار       

ب
140

1
 

 

 

 

 

 

 

114 

 
دولت  یفرهنگ و یاجتماع ،یو کالن اقتصاد یعموم یها و برنامه ها استیچارچوب س

 ایو  یاجتماع منافع را سازگار با مصالح و یفرد یاراده  عقل و یو رفتارها ماتیها، تصم

 (.112-113: 1391. ) بیگدلی و مالکی، "الاقل نامتعارض با آن سازد

توان منطبق با موازین فقهی و نیز اصول حقوقی ایران، می اطالع را  نظریهدر نهایت 

و تطابق قصدها که  ، برخوردمطلع نباشد اراده انشائیاز  مخاطبکه تا زمانیدانست زیرا 

برای ایجاد امری که ( 4: 1397و همکاران.  تنه کار) جوهره عقود هستند؛ امکان ندارد.

 است، ضرورت دارد. که اساس نظم اجتماعی، ثبات در قراردادها و حفظ اعتماد

ای محدود به عقود مکاتبه "علم مخاطب"گفتنی است تعیین گستره و اهمیت جایگاه 

یست. در عصر نوین ارتباطات که ایقاء و عقد در بسترهایی چون؛ مرسوم در گذشته، ن

اپراتورهای تلفن  1USSDکدهای  ها و شبکه های اجتماعی به صورت آنالین و یاسایت

نرم افزارها به صورت آفالین، انجام می شود و روزانه، حجم عظیمی از همراه و بانکها، و 

گیرد، از پرتو نفعِ تحلیل موضوع این میبرخرید و فروش های داخلی و بین المللی را در 

ماند؛ به این دلیل که کلیه اراده های حقوقی انشاء شده از قبیل پژوهش، بی نصیب نمی

-ایجاب، قبول، رجوع، استرداد، تنفیذ، رد، فسخ و ... در پهنه الکترونیک و از طریق داده

مقرر  کیتجارت الکترون اجع بهر2،رالیقانون نمونه آنست (11)ماده پذیرد. پیام، تحقق می

 .ابراز کرد ،"امیپداده" قیتوان از طر یو قبول را م جابیا در بستر انعقاد قرارداد، دار؛یم

: 1395، فر یانصاری، میابراه ) شوند یمحسوب م نیبیاز جمله عقود غا ،عقود الکترونیکی

، محمدزاده، مشایخی) انددانسته را در تعیین اعتبار آن مجری نظریه وصول( که بعضی، 1

که بحث امنیت  ،توجه به طبع خاص فضای مجازی مبادالت الکترونیکا(. ب1:1395

، برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعالم اراده یکدیگر، استمطرح  در آنمبادالت 

بلکه مخاطب مورد نظر اصل ساز نیز باید  ه،انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشد

 (.14: 1395، باقرپور، رمضانی ) پیامها را تصدیق کندادهدریافت د

                                 
 است.   Unstructured Supplementary Service Data   مخفف کلمة انگلیسی USSD واژه 1

2 uncitral 
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قانون  (25) تا (22)مواد همین باره و در تایید نظریه منتخب نگارندگان، می توان به  در 

تبعیت کرده قانون نمونه آنسیترال  (14)از ماده  که 1382مصوب  تجارت الکترونیک ایران

ماده  (1) ای معتقدند به موجب بندعده اروپادر سیستم حقوقی اتحادیه است اشاره نمود. 

سرویس دهنده ملزم به تایید وصول دریافت ، دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا (11)

( در معامالت الکترونیک تجاری، موضوعیت 204: 1395، خطیبالح، ف . )کننده می باشد

الت، سرعت انجام و امنیت اطالع یافتن طرفین از اراده انشائی، نظر به تعدد این نحو مباد

 و پست الکترونیکی ،انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سایتآن، جایگاه مهمتری دارد و 

زمان دریافت  ، (27)ماده گیرد. طبق انجام می حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی

 باشد ن شدهمعی« داده پیام»سیستم اطالعاتی مخاطب برای دریافت  بسته به اینکه« داده پیام»

اگر مخاطب، یک سیستم اطالعاتی برای دریافت معین نکرده باشد،  یا خیر،متفاوت است و

اگرچه  .وارد سیستم اطالعاتی مخاطب شود« داده پیام»شود که می زمانی محققدریافت

های الکترونیکی و موضوع پژوهش حاضر، بررسی ماهیت، مکان و زمان تشکیل قرارداد

ام نیست، اما تمثیل آن، از جهت بیان مصادیق بارز و پرشمار این دست تعیین حکم هر کد

 از معامالت و اهمیتی که نظریه مورد بحث، در آن دارد، سودمند می نماید.

در پایان شایان ذکر است بر اساس دیدگاه مشهور حقوقدانان که برای علم و اطالع 

ری نیست و طرفین می توانند این یک قاعده اممخاطب انشاء نقش ثبوتی قایل نیستند، 

ی میابراه؛ 65: 1392اطالع از قبول را شرط نفوذ و انعقاد قرارداد بدانند )صفایی و همکاران،

 (.1:1395 ،فر یانصارو 

از این رو با توجه به مبانی ذکر شده شایسته و بایسته است قانونگذار ، به اصالح  این 

معامالت، همسو با قطار جهانی سازی حقوق  قاعده تکمیلی بپردازد و برای استحکام و نظم

 ، نقش علم و اطالع مخاطب را به تشکیل و تحقق عقد، اعتالء دهد.

 

 نتيجه گيری:

دیدگاه مشهور حقوقدانان ایران و فقها از این منظر مورد نقد قرار می گیرد که اثری 

جاد آن نمی برای آگاه کردن مخاطب انشاء قائل نیستند و آن را شرط ثبوتی در جهت ای
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دانند. اما در حقوق خارجی به جهت حفظ حقوق طرفین و رعایت عدالت و انصاف و 

اثر ثبوتی قائل شده اند و صرف اعالن   1اصل تساوی، بر وصول یا اطالع واقعی مخاطب

اراده یا ارسال آن برای نقوذ عمل حقوقی کافی نمی باشد. بر این اساس حقوق ایران کامالً 

 غرب می باشد. متمایز با حقوق

( قانون آیین دادرسی 38( قانون مدنی و )1149( ، )680( ، )833با نگرش به مواد )لیکن 

مدنی، می توان به این نتیجه رسید که نظریه اعالم اراده به مخاطب که به معنی عالم و آگاه 

پذیرش کردن او از انشائات است، ظرفیتی فراتر از حد پنداشته شده دارد و اعمال حقوقی با 

نظریه اطالع از اراده انشائی توسط مخاطب، بر اساس قواعد فقهی مانند: ال ضرر، مصلحت، 

ضرورت و ادله نقلی مانند آیات قرآنیِ وفای به عهد و احادیث، اصول قانون اساسی از 

( قانون اساسی، و حذف توالی فاسد آن، به 40جمله منع سوء استفاده از حق در اصل )

کلی قابلیت اعمال دارد و شایسته و بایسته است قانونگذار همچون نظام عنوان یک قاعده 

های حقوقی دنیا و اسناد بین المللی ، نفوذ اعالن اراده را وابسته به وصول یا اطالع آن به 

 مخاطب نماید.

در رابطه با انعقاد عقود نیز گروهی از فقهیان صراحتاً اطالع مفاد ایجاب و قبول توسط 

ا شرط ضروری و بدیهی انعقاد عقد می دانند که این دیدگاه تا کنون مهجور طرف مقابل ر

 مانده و مورد توجه حقوقدانان و پژوهشگران قرار نگرفته است .

تا زمان اصالح قوانین مربوطه اشخاص می توانند جهت عدم ابتال به توالی فاسد و 

آزادیِ اراده افراد در قراردادها معایب، شرط اطالع را ثبوتًا به عنوان یک امر مهم در دایره 

 .دنتقلب، غبن و ... مصون  دار س،یاز معامالت معارض، تدل بگنجانند و قرارداد خود را

 

 منابع:

 لیزمان و مکان تشک» ش،1395 ،زهرا ،فر یانصار ، رضایعل ی،میابراه .1

 .رانیجامع حقوق ا یالملل نیکنگره ب ،«یکیالکترون یقراردادها

                                 
1 Actual information. 
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