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Abstract
To protect the contractor who is unaware of the actual price, defects and
characteristics of goods or services, the Law- of contracts- recognizes the
right of termination of transaction. But a lack of awareness by the
contracting party is sometimes due to ignorance or lack of careful inspection.
Analyses of legal texts and doctrines indicate that ignorance of the
contracting party does not eliminate the possibility of termination which
means that the law is rewarding carelessness! However, keeping solidarity of
transactions requires that the right of termination not be recognized, in cases
where the contracting party does not reasonably examine the actual price,
defects and/or characteristics of goods or services before entering into
contract. Critically examining the jurisprudential texts and legal approaches
of some European countries, the present study sheds light on the duty of the
contracting party to investigation prior to entering a contract. Findings
revealed that in the legal systems of France and Germany, in cases where the
contracting party was able to observe and become aware of the defect, it is
not possible to terminate the contract, while in English law the contractor's
negligence will not necessarily deprive him/her of the right to claim
deception and therefore to avoid the contract.
Keywords: Lesion Option, Option of Defect, Option of Fraud, Inspection
and Inquiry, Reasonable Human.
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قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی ،عیوب و
اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده ،اختیار فسخ
پیشبینی کرده است .اما عدم اطالع طرف قرارداد گاه در اثر سهلانگاری و عدم
بررسی دقیق مورد معامله است .بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن
است که سهلانگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست ،در حالی که
مصلحت حفظ استحکام معامالت ،مقتضی آن است که سهلانگاری و کوتاهی شخص
دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی ،در مواردی که طرف قرارداد به میزان
متعارف در رابطه با قیمت واقعی ،عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده ،از
شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر
تدلیس عرضهکننده ،پرهیز گردد .در این مقاله ،به روش تحلیلی -انتقادی ،تکلیف طرف
قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله ،با نگاهی به متون فقهی و
رویکرد نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی ،مورد مطالعه قرار گرفته و این
نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان ،در مواردی که طرف
قرارداد میتوانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد ،امکان استناد به عیب
مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس
سهلانگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها
ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمیشود.
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مقدمه

در عرف معامالت و مراودات مالی ،اشخاص سعی میکنند با توصیف ویژگیهای
مثبت کاال یا خدمات خود طرف قرارداد را متقاعد به انعقاد قرارداد نمایند و در این راه
ممکن است از بیان معایب و نقاط ضعف مورد معامله نیز خودداری کنند .به طور معمول،
طرف قرارداد نیز در رابطه با قیمت و بهای کاال یا خدمت مزبور و همچنین اوصاف و
ویژگیهای آن ،بررسی و تحقیق الزم را به عمل میآورد و بی محابا دست به اقدام
نمیزند .سؤالی که از منظر حقوقی در این زمینه مطرح میشود آن است که آیا طرف
قرارداد تکلیفی در راستای تحقیق پیرامون قیمت و اوصاف مورد معامله دارد یا خیر؟ اثر
پرسش به این پاسخ در ایجاد یا عدم ایجاد حق فسخ بر اساس خیاراتی نظیر خیار عیب ،غبن
و تدلیس آشکار می شود .به عبارت دیگر ،اگر طرف قرارداد مکلف باشد در راستای حفظ
منافع شخصی خود ،شخصاً در رابطه با قیمت و اوصاف مورد معامله تحقیق نماید دیگر
نمیتواند به استناد عدم تعادل عوضین قرارداد یا معیوب بودن مورد معامله و یا فریب
خوردن نسبت به اوصاف آن ،خواهان فسخ قرارداد گردد .به عبارت دیگر ،سؤال اصلی این
پژوهش آن است که آیا صرفاً علم طرف قرارداد موجب عدم ایجاد حق فسخ به استناد
خیارات مزبور است یا خیر و کاهلی در بررسی و فحص پیرامون قیمت و اوصاف مورد
معامله نیز مانع ایجاد این حق است.
نگاهی ابتدایی به مواد قانون مدنی این نکته را روشن میسازد که در حقوق ایران چنین
تکلیفی بر عهده طرف قرارداد وجود ندارد .به طور مثال ،ماده ( )424این قانون چنین مقرر
میدارد« :عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است
اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که
ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است» .عالوه بر مواد قانونی در دکترین حقوقی نیز
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تکلیفی برای طرف قرارداد در این زمینه از سوی حقوقدانان مورد شناسایی قرار نگرفته

است .برای مثال در رابطه با اثر بی مباالتی طرف قرارداد در تحقیق پیرامون اوصاف مبیع و
پرهیز از غرور ،چنین بیان شده است که بیمباالتی قربانی در حفظ منافع خود و پرهیز از
تدلیس معامله را فسخ کند( .کاتوزیان)281 :1390 ،
در برخی کشورهای اروپایی ،حقوقدانان بعضاً اشارهای به موضوع داشتهاند .برای مثال
در فرانسه برخی از حقوقدانان با تحمیل بار تحقیق و بررسی اوصاف مورد معامله بر دوش
خود شخص طرف قرارداد ،چنین بیان داشتهاند که «قانون از حماقت و خامی حمایت
نمیکند» )Ripert & Boulanger, 1957: no. 182( 1.به عبارت دیگر ،مطابق نظر این
حقوقدانان ،تقصیر و بی مباالتی (حماقت و خامی) طرف قرارداد در مواقعی که احراز
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غرور ،اثر تدلیس را از بین نمیبرد و طرف قرارداد به رغم تقصیر خود ،میتواند به استناد



واقعیت در خصوص مورد معامله با اندک بررسی و تحقیق امکانپذیر است ،سبب میشود
حق وی در استناد به تقلب صاحب کاال یا خدمات و درخواست ابطال قرارداد ،از بین برود.
(کاتوزیان )281 :1390 ،در مقابل ،در حقوق انگلیس که مطابق قاعده و علیاالصول هر
کس بایستی مراقب منافع خود باشد و الزامی در ارائه اطالعات توسط صاحب کاال یا
خدمات وجود ندارد ،اگر طرف قرارداد این شانس و امکان را داشته که با بررسی مورد
معامله و اوضاع و احوال پیرامون آن ،واقعیات را احراز کند ،ولیکن با سهلانگاری و
بی دقتی از این شانس و امکان استفاده نبرده باشد ،تأثیری در حق وی برای استناد به
«اظهارات خالف واقع» صاحب کاال یا خدمات و فسخ عقد و مطالبه خسارت از این بابت
ندارد)Furmston & Others, 2012: 349( .
در این پژوهش ،رویکرد برخی از نظامهای حقوقی نظیر ایران ،فرانسه و انگلیس ،در
خصوص تکلیف شخص طرف قرارداد در تحقیق و تفحص پیرامون قیمت و اوصاف مورد
معامله ،تجزیه و تحلیل میگردد .در این راستا ،تأثیر تالش طرف قرارداد در تحقیق و
تفحص پیرامون قیمت و عیوب مورد معامله و همچنین اوصاف و ویژگیهای آن به ترتیب
بر پیدایش حق فسخ ناشی از خیارات غبن ،عیب و تدلیس ،مورد بررسی قرار میگیرد.

”1. La loi ne protégé ni la sottise ni la naiveté
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 -1تحقيق پيرامون قيمت مورد معامله

یکی از ضرر و زیانهای محتمل در معامالت آن است که شخص ،کاال یا خدمتی را
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بیش از قیمت واقعی آن تحصیل نماید یا به قیمتی کمتر از قیمت بازاری آن عرضه دارد.
قانونگذار به تبعیت از شارع مقدس ،با پیشبینی خیار غبن درصدد جبران چنین زیانهایی
برآمده است ،ولیکن استناد به این خیار را منوط به وجود شرایطی نموده است .در این
گفتار آنچه مقصود ماست بررسی این نکته است که میزان تالش و کوشش شخص
متقاضی اعمال خیار در راستای شناخت قیمت و بهای کاال یا خدمات چه تأثیری بر ثبوت
این خیار دارد.
در صورتی که بر اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا
بوده ،ضرر و زیانی به میزان فاحش به طرف قرارداد وارد شده باشد ،در اصطالح حقوقی
«خیار غبن» ثابت میگردد( .شهیدی )58 :1391 ،فقها در راستای ثبوت این خیار وجود سه
شرط را الزم میدانند« :فزونی ثمنالمسمی (قیمت قراردادی کاال یا خدمت) بر قیمت
واقعی آن؛ غیر قابل تسامح بودن این فزونی و تفاوت قیمتها؛ جهل شخص مغبون به قیمت
واقعی»( .ایروانینجفی )31 :1384 ،آنچه که از شرایط مزبور به بحث ما ارتباط مییابد،
شرط سوم یا جهل شخص مغبون به قیمت واقعی است .سؤالی که مطرح میشود آن است
که اگر طرف قرارداد با ادعای جهل به قیمت ،خواهان فسخ قرارداد باشد و فیالواقع نیز
جاهل به قیمت بوده ولیکن پیش از انعقاد قرارداد میتوانسته با اندک بررسی و تالش قیمت
واقعی مورد معامله را دریابد ،اما به هر دلیل این بررسی را انجام نداده است ،آیا میتواند به
خیار غبن استناد نماید یا خیر؟
نگاهی به عبارات فقها در این خصوص حاکی از آن است که جهل به قیمت واقعی
مورد معامله ،برای ثبوت خیار کافی است و اگر شخص مدعی جهل ،قبل از انعقاد قرارداد،
امکان بررسی و در نهایت آگاهی یافتن به قیمت را داشته ولیکن از این فرصت استفاده
ننموده و با جهالت نسبت به قیمت ،اقدام به انعقاد معامله کرده باشد ،خیار غبن ثابت است.
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فقیه عالیقدر شیخ انصاری در کتاب مکاسب ،ذیل بحث خیار غبن و در توضیح شرط اول

ثبوت این خیار (عدم علم مغبون به قیمت واقعی) چنین میفرمایند« :بر اساس آنچه بیان
داشتیم [ظاهراً] ثابت میشود که خیار برای شخص جاهل ،اگرچه که امکان سؤال و
در کتاب مسالک االفهام این نظر را برگزیده و چنین اظهار داشته است که[« :در ثبوت
خیار غبن] فرقی بین شخص جاهلی که امکان آگاهی یافتن به قیمت را داشته و شخص که
این امکان را نداشته ،نیست»( .شهید ثانی )203 :1413 ،در این راستا اشاره به عبارات فقیه
گرانقدر ،عالمه حلی ،در کتاب معروف خود تذکرهالفقهاء خالی از لطف نیست .ایشان در
مسأله ( 253ذیل عنوان خیار غبن) چنین میفرمایند« :خیار غبن با دو شرط ثابت میشود:
شرط اول :عدم وجود ع لم به قیمت [واقعی مورد معامله] در زمان انعقاد عقد خواه امکان
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جستجو برای شناخت قیمت داشته ،ثابت میشود»( .انصاری )167 :5 ،1390 ،شهید ثانی نیز



آگاهی یافتن به قیمت با توقف و بررسی وجود داشته یا نداشته باشد»( .عالمه حلی:1420 ،
 )69ایشان در ادامه نظر پیشوای مذهب حنبلی از مذاهب چهارگانه اهل سنت ،را بدین شرح
نقل میکند« :و احمد بن حنبل چنین گفته است :اگر مشتری نسبت به مبیع آگاهی نداشته،
ولی شخصی باشد که اگر در انجام معامله توقف مینمود (عجله نمیکرد) میتوانست با
تحقیق نسبت به مبیع [قیمت مبیع] آگاهی یابد ،خیار غبن برای وی ثابت نمیشود؛ زیرا آن
کس که کاالیی را بشناسد و یا این امکان برای او باشد که کاال را بشناسد [از قیمت آن
آگاهی یابد] ولی این کار را انجام ندهد ،گویی که به مغبون شدن رضایت داشته است و
چنین شخصی مانند کسی است که عالم به عیب مبیع است [و برای او خیار عیب ثابت
نمیشود]»( .عالمه حلی)70 :1420 ،
با تتبع در عبارات فقهای امامیه مشخص میگردد که در نظر ایشان خیار غبن برای
طرف قرارداد ناآگاه به قیمت ثابت است ،حتی در صورتی که با پرهیز از عجله و اختصاص
وقت بیشتر به تحقیق پیرامون مورد معامله ،امکان آگاهی یافتن به قیمت را داشته لیکن با
عجله و بدون بررسی ،وارد معامله گشته باشد .چرا که این حالت نیز در نظر ایشان «جهل به
قیمت واقعی در زمان انعقاد قرارداد» محسوب میگردد بدون آنکه عجله و عدم فحص،
«اقدام» به ضرر خود تلقی شود و سبب سقوط خیار گردد( .عالمه حلی288 :1378 ،؛
الحسینی العاملی ،بیتا )571 :اما به نظر میرسد ،عدم توجه به سهلانگاری طرف قرارداد
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در بررسی بهای مورد معامله ،در حکم به ثبوت خیار ،با مصالح عملی افراد جامعه در
تعارض است .مصلحت حفظ نظام بازار که یک اصل عقالیی است در گرو آن است که از
موارد بطالن و قابل فسخ بودن قراردادها کاسته شود .در عرصه داد و ستد و معامله همه
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افراد در جستجوی ثروت از راه غلبه بر حریفان خود هستند و در این راه بایستی بر پای
خود بایستند .این بدان معناست که اشخاص بایستی با بررسی همه جانبه مورد معامله و به
طور ویژه قیمت آن ،در راستای حفظ منافع خود عمل کنند و آن کس که با بیمباالتی ،از
بررسی قیمت مورد معامله و آگاهی یافتن نسبت به آن اجتناب نموده ،به ضرر خود «اقدام»
کرده و نمی تواند به استناد خیار غبن ،رابطه قراردادی را به هم بزند .به همین دلیل است که
نظریه غبن در فقه اهل سنت در تمامی مذاهب چهارگانه پذیرفته نشده و فقط مورد توجه
فقهای مذاهب حنبلی و مالکی قرار گرفته است .در مذاهب شافعی و حنفی ،بر هم خوردن
تعادل دو عوض اگر همراه با غرور و تدلیس نباشد ،به خودی خود اثری نداشته و از التزام
طرف قرارداد به عقد نمیکاهد( .سمرقندی108 :1405 ،؛ ابن عابدین143 :1412 ،؛ النووی،
بیتا ) 326 :ناگفته نماند که در فقه امامیه نیز برخی از فقها ،برخالف نظر مشهور ،پذیرش
خیار را برای شخصی که با توقف و درنگ میتوانسته از قیمت مورد معامله آگاه گردد،
مشکل دانسته اند؛ چراکه در نظر ایشان ،شخص در این حالت به ضرر خود اقدام نموده
است( .نجفی)43 :1362 ،
ممکن است ایراد گردد که عدم شناسایی اختیار فسخ معامله برای شخصی که امکان
آگاهی یافتن نسبت به قیمت را داشته ولی بدون آگاهی وارد در معامله شده ،خالف
عدالت و مروج تقلب و خدعه در معامالت است .در پاسخ به این ایراد میتوان گفت اوالً،
عدم آگاهی اشخاص نسبت به قیمت واقعی لزوماً نتیجه خدعه و نیرنگ طرف مقابل نیست
(توحیدی ) 289 :1378 ،و ثانیاً در جمع بین مصلحت عملی لزوم استحکام معامالت از یک
سو و برقراری عدالت و جلوگیری از ضرر طرف قرارداد از سوی دیگر ،بایستی قائل بر آن
شد که حداقل در مواردی که علم و آگاهی یافتن به قیمت به راحتی و با اندک بررسی
امکانپذیر است ،استناد طرف قرارداد به غبن نباید مورد پذیرش قرار گیرد .از همین
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روست که ،شخص «اهل خبره» و یا به اصطالح «بازاری» نمیتواند به غبن استناد نماید

(طوسی87 :1387 ،؛ طرابلسی) 361 :1406 ،؛ چرا که جستجوی قیمت و علم پیدا کردن به
آن ،برای نوع این افراد (خبره) ،کاری به غایت سهل است و اگر بدون بررسی قیمت ،وارد
معامله قرار دهد .البته برخی فقها قائل به آن شدهاند که قول شخص خبره مبنی بر غبن،
مطلقاً قابل استماع نیست ،در حالی که برخی دیگر بر این عقیدهاند که صرفاً بار اثبات جهل
به قیمت بر دوش چنین شخصی قرار گرفته و او باید بر خالف ظاهر امر ،عدم علم خود را
ثابت نماید؛ چرا که جهل به قیمت در حق چنین اشخاصی نیز امکانپذیر است.
(شریعتاصفهانی )185 :1398 ،به عبارت دیگر ،آنگونه که یکی از فقهای متأخر اشاره
نموده« ،امکان جهل» برای استناد به غبن کافی است حتی اگر مدعی غبن از اهل خبره باشد

ت کلیف طرف قرارداد ردباره فحص ازقیمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبیقی)

در معامله شده ،علیه خود اقدام نموده و سهلانگاری خود را نمیتواند مستند به هم زدن



و صرفاً در صورتی که «جهل در حق مدعی ممکن نباشد» ،دعوای غبن مسموع نیست.
(میرزای قمی)360 :1371 ،
آنچه بیان شد در خصوص شخص اهل خبره بود .حال سؤال این است که شخصی که
خبره نبوده ولیکن با تحقیق و بررسی میتوانسته به قیمت واقعی علم پیدا کند ،میتواند با
استناد به غبن ،معامله را فسخ کند؟ همانگونه که بیان شد نظر غالب بر آن است که جهل به
قیمت ولو با امکان آگاهی یافتن به آن ،سبب ایجاد خیار برای شخص جاهل است .ولیکن،
از آنجا که در زمانه کنونی اطالع یافتن از قیمت کاالها و خدمات به راحتی امکانپذیر
است ،ضروری است به طریقی نظر غالب و مشهور ،تعدیل گردد؛ چراکه این نظریه با بیاثر
دانستن سهل انگاری طرف قرارداد ،معامالت را متزلزل ساخته و سرنوشت آن را در دست
شخص سهلانگار قرار می دهد .در راستای تعدیل این نظریه ،بایستی بار اثبات جهل را ،بر
خالف آنچه حقوقدانان بیان داشتهاند ،1بر دوش مدعی جهل نهاد .به عبارت دیگر ،اگر
 . 1برخی از ایشان نظیر مرحوم دکتر کاتوزیان ،با استناد به اصل عدم [عدم آگاهی مغبون از قیمت واقعی] ،در اختالف
بین طرفین معامله در رابطه با علم مغبون به بهای واقعی ،غابن را مدعی به شمار میآورند .برخی دیگر نظیر دکتر
جعفری لنگرودی «غلبه» را دلیل صحت قول مغبون بر ناآگاهی میدانند؛ بدین توضیح که غالباً شخص با علم به غبن
اقدام به معامله محاباتی نمی کند لذا قول مغبون حجت است و شخصی که بر خالف گفته مغبون مدعی است که وی
عالماً عامد ًا اقدام به چنین معاملهای کرده باید دلیل بیاورد .برای مطالعه بیشتر رجوع کنید :کاتوزیان ،ناصر ،منبع
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شخص با بررسی و تحقیق بتواند نسبت به بهای واقعی کاال یا خدمت علم پیدا کند ،ولی
سهلانگاری نماید و در عین حال ،آنگونه که بیان شده« ،ادعای جهل به قیمت عادله مبیع از
طرف مغبون در دادرسی بدون دلیل پذیرفته شود» (امامی ،)498 :1347 ،بنیان معامالت به
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سستی میگراید و الزم است با تحمیل بار اثبات جهل_ در فرضی که شخص با بررسی و
تحقیق امکان آگاهی یافتن به قیمت مورد معامله را داشته_ بر دوش مدعی جهل ،در
راستای حفظ نظام بازار و استحکام معامالت قدم برداشت.
در متون فقهی ،علیرغم اختالف نظری که وجود دارد ،در دعوای غبن ،بنا به دالیلی که
در ادامه اشاره میگردد ،مغبون مدعی به شمار میرود و غابن مدعیٌعلیه و از این رو بار
اثبات بر دوش شخص مدعی جهل و غبن نهاده شده است .دلیل مورد استناد فقها در این
زمینه ،استصحاب لزوم عقد است .توضیح آنکه ،پس از انعقاد عقد ،اصل لزوم بر رابطه
معاملی طرفین حکمفرما می گردد و آنکه بر خالف این اصل ،مدعی است که سببی جهت
تزلزل و فسخ عقد محقق شده ،بایستی بینه اقامه نماید .در غیر این صورت ،به جهت
استصحاب لزوم عقد و عمومات وجوب وفاى به عهد ،ادعای وی رد میگردد( .میرزای
قمی )116-117 :1371 ،البته شاید ایراد گردد که اگر مغبون به این دلیل مدعی قلمداد شود
و نتواند جهل خود را اثبات نماید ،امکان مطالبه سوگند از غابن را ندارد؛ چرا که غابن
اطالعی از علم و جهل مغبون ندارد .درحالیکه غابن میتواند با اتیان سوگند نفیالعلم
پاسخ مغبون را بدهد .بنابراین با مدعی قلمداد شدن مغبون نیز امکان سوگند دادن و سوگند
یاد کردن وجود دارد( .طباطباییقمی194-197 :1400 ،؛ سبحانی تبریزی-222 :1414 ،
)220
عالوه بر این ،مطابق یکی از ضوابط چندگانه تشخیص مدعی و منکر ،مفاهیم «مدعی»
و «منکر» از جمله مفاهیم عرفی هستند و دارای حقیقیت شرعیه و یا متشرعه نمیباشند ،لذا
جهت تشخیص مدعی از منکر بایستی به عرف رجوع نمود( .بجنوردى78 :1377 ،؛ محقق

پیشین ،صص  188-189و جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ،)1381( ،دایرهالمعارف علوم اسالمی قضایی ،جلد دوم،
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تهران :انتشارات گنج دانش ،ص .649

داماد ) 116 :1406 ،بر این اساس ،در اختالف بین مغبون و غابن ،مدعی از منظر عرف همان
مغبون است ،چراکه اوست که دعوایی علیه غابن طرح نموده و بایستی دلیل اقامه نماید و
بنابر آنچه گفته شد و با عنایت به اینکه اشخاص نوعاً بدون آگاهی از شرایط قرارداد و از
جمله قیمت مورد معامله ،وارد فرایند انعقاد قرارداد نمیشوند ،نمیتوان به صرف ادعای
طرف قرارداد ،رابطه معاملی را برهم زد مگر آنکه دلیلی مستحکم مبنی بر جهل به قیمت
در زمان انعقاد قرارداد ارائه شود( .خدابخشی)184-190 :1389 ،
در حقوق انگلیس بنا به قاعده قدیمی « »Caveat emptorیا همان « Let the buyer

 » bewareاشخاص در هنگام انعقاد معامالت بایستی خود در راستای منافع خویش اقدام
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اگر دعوا و خصومت را ترک کند دعوا خاتمه مییابد( .الموسوی الخمینی)438 :1421 ،



کنند و مراقبتهای الزم را در این زمینه معمول دارند .بر اساس این قاعده ،شخص طرف
قرارداد بایستی خود ،در صورت احساس نیاز و ضرورت ،تحقیقات الزم را به عمل آورد و
سؤاالتش را از صاحب کاال یا خدمات و دیگران بپرسد .در این زمینه ،بر اساس قاعده
مذکور ،صاحب کاال یا خدمات ،به طور معمول و در غالب موارد ،مکلف به ارائه اطالعات
در خصوص قیمت و سایر اوصاف و ویژگیهای مورد معامله به طرف قرارداد نیست.
( ) Elliott & Quinn, 2009: 186بر همین اساس در حقوق این کشور نظریه غبن ،آنگونه
که در نظام حقوق نوشته پذیرفته شده ،مورد پذیرش قرار نگرفته است .بر اساس آنچه گفته
شد ،در این کشور استناد به عدم تعادل عوضین ،به ویژه اگر پیش از انعقاد قرارداد ،امکان
آگاهی یافتن به بهای واقعی مورد معامله وجود داشته باشد ،امکانپذیر نیست؛ چرا که
مطابق قاعده« ،خریدار [طرف قرارداد] بایستی آگاه باشد».
 -2تحقيق پيرامون عيوب

در رابطه با لزوم تحقیق طرف قرارداد پیرامون عیوب مورد معامله نیز مباحث پیشگفته
قابل طرح است .البته تفاوتی که بین لزوم تحقیق در رابطه با عیوب مورد معامله و لزوم
بررسی و تفحص در خصوص قیمت مورد معامله وجود دارد آن است که در رابطه با مورد
اول قانونگذار در ماده ( ) 424قانون مدنی تقریباً تکلیف را مشخص ساخته و چنین اعالم

11



داشته است که« :عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده
است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این
که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است» .این در حالی است که قانونگذار چنین
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حکمی را در رابطه با خیار غبن مقرر نداشته و صرفاً در ماده ( )418چنین اعالم نموده است
که« :اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت».
علی رغم پیشبینی ماده ( )424و به ویژه قسمت پایانی آن ،الزم است در رابطه با اثر کاهلی
و بیمباالتی طرف قرارداد در تحقیق پیرامون سالمت و بیعیبی مورد معامله ،در ثبوت
خیار عیب ،توضیحاتی ارائه شود.
یکی از شرایط ایجاد خیار عیب ،پنهان بودن عیب است .منظور از پنهان بودن عیب
همان است که در لسان فقها «الجهل بالعیب» تعبیر شده است( .شهید ثانی)327 :1412 ،
قانون مدنی نیز اگرچه «مخفی بودن» عیب را از شرایط ایجاد خیار برشمرده ،ولیکن در
تعریف مخفی بودن از مبنای فقهی دور نیفتاده و در ماده ( )424عیب را در صورتی مخفی
دانسته که مشتری [طرف قرارداد] در زمان بیع [عقد] عالم به آن نبوده باشد .آنچه که از
اهمیت برخودار است معیار تشخیص «مخفی بودن» عیب است .به تعبیر دیگر ،برای آنکه
عیب مخفی محسوب گردد بایستی داوری عرف مالک عمل قرار گیرد یا علم و جهل
شخص طرف قرارداد؟ بر اساس ماده ( )424مرقوم ،مالک ،جهل طرف قرارداد است و نه
سایر اشخاص .بدین معنا که اگر طرف قرارداد به وجود عیب آگاه باشد ،عیب مخفی
محسوب نمی گردد ،اگرچه به طور متعارف سایر اشخاص متوجه چنین عیبی نشوند و
برعکس ،اگر عیب توسط طرف قرارداد تشخیص داده نشود ،مخفی قلمداد گردیده،
اگرچه به طور معمول و متعارف دیگر اشخاص متوجه چنین عیبی میشوند( .ابهری:1391 ،
 ) 4بر این اساس ،اگر طرف قرارداد این فرصت را داشته که با تحقیق پیرامون کاال یا
خدمت موضوع قرارداد ،از سالمت آن اطمینان حاصل کند ،ولیکن بدون تحقیق و بررسی
وارد در رابطه قراردادی گردد ،میتواند به استناد جهل خود به عیب مورد معامله ،قرارداد
را فسخ نماید یا مابهالتفاوت قیمت را مطالبه کند.
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به نظر می رسد ،انتخاب این معیار توسط نویسندگان قانون مدنی در تعارض با مصلحت
حفظ استحکام مع امالت است؛ حفظ نظام بازار و استحکام معامالت مقتضی آن است که
قرار گیرد؛ در غیر این صورت ،هر کس اندک ضرری از معامله خود ببیند با استناد به عیب
مورد معامله و با این توجیه که «ملتفت آن نشده است» درخواست فسخ معامله مینماید و
دادرس نیز چارهای ندارد جز پذیرش ادعای شخص.
عالوه بر آنچه در رابطه با لزوم توجه به مصلحت حفظ استحکام معامالت گفته شد،
توجیه دیگری نیز در راستای وضع تکلیف بر عهده طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص،
پیرامون سالمت مورد معامله_ پیش از انعقاد قرارداد_ و اصالح معیار مختار در ماده ()424
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در پذیرش ادعای جهل نسبت به عیب مورد معامله ،رفتار اشخاص متعارف مالک عمل



قابل ذکر است .توضیح آنکه اگر مبنای خیار عیب ،آنگونه که برخی فقها (طباطبایی،
 )258 :1419و حقوقدانان (امامی )502 :1347 ،نیز بیان داشتهاند ،رفع ضرر ناشی از دریافت
کاالی معیوب باشد ،کاهلی و بیمباالتی دریافتکننده در بررسی سالمت مورد معامله،
نوعی «اقدام» علیه خود است و او را از حمایت قاعده «الضرر» محروم میسازد .به عبارت
دیگر ،در مواردی که شخص قادر بوده با بررسی و آزمایش مورد معامله ،عیوب احتمالی
آن را کشف کند و از این طریق مانع از ورود خسارت به خود گردد ،ولیکن با بیتوجهی
و سهل انگاری از این اقدام سر باز زده ،تقصیر خود وی سبب ورود ضرر به او شده و به
همین خاطر نمی تواند با استناد به خیار عیب عقد را فسخ کند یا ارش مطالبه نماید.
(کاتوزیان )243 :1390 ،در واقع ،طرف قرارداد با کاهلی و سهل انگاری ،اقدام به ضرر
خود کرده است به ویژه آنجا که احتمال عقالیی ورود ضرر را میدهد.
در ارتباط با مطالب پیشگفته ،اشاره به موضع قانونگذار مصر در قانون مدنی این
کشور ،خالی از فایده نیست .در نظام حقوقی مصر برای برقراری «ضمان عیوب مخفی»
وجود چهار شرط الزم و ضروری است )1 :عیب موثر باشد )2 ،عیب در زمان تسلیم مورد
معامله به طرف قرارداد موجود باشد )3 ،عیب مخفی باشد )4 ،عیب برای طرف قرارداد،
مجهول باشد( .سنهوری )717 :1986 ،در رابطه با شرط چهارم از شرایط مذکور ،بند ()2
ماده ( )447قانون مدنی مصر چنین اعالم میدارد« :ومعذلک ال یضمن البائع العیوب التی
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کان المشتری یعرفها وقت البیع ،أو کان یستطیع أن یتبینها بنفسه لو أنه فحص المبیع بعنایه
الرجل العادی ،إال إذا أثبت المشتری أن البائع قد أکد له خلو المبیع من هذا العیب ،أو أثبت
أن البائع قد تعمد إخفاء العیب غشا منه ».بر اساس این ماده قانونی ،اگر طرف قرارداد بتواند
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[این امکان برای او فراهم باشد که] با تحقیق و بررسی مبیع (مورد معامله) ،آنگونه که یک
شخص عادی و متعارف عمل مینماید ،از عیوب آن اطالع یابد ،دیگر قادر نخواهد بود که
به عیب مورد معامله استناد نموده و دعوای ضمان عیوب مخفی را علیه فروشنده (صاحب
کاال یا خدمات) مطرح نماید .در همین راستا میتوان به موضع قانونگذار فرانسه در ماده
( ) 1642قانون مدنی این کشور اشاره نمود .به موجب این ماده فروشنده کاال نسبت به
عیوب آشکار مورد معامله هیچ گونه مسئولیتی ندارد .بر اساس بخش پایانی ماده مرقوم،
عیب آشکار عیبی است که شخص خریدار خود میتوانسته آن را کشف نماید .بر اساس
این ماده خریدار نمیتواند در مواردی که فی الواقع عیب را مشاهده کرده و همچنین در
مواردی که «بایستی عیب را مشاهده مینموده» دعوای «ضمان عیوب مخفی» 1را مطرح
سازد )Koziol & Others, 2017: 283( .در حقوق آلمان نیز بیمباالتی طرف قرارداد در
بررسی سالمت مورد معامله بدون مجازات نمانده است .بر اساس ماده ( )442قانون مدنی
این کشور ،یکی از مواردی که خریدار حق خود در استناد به عیوب مبیع را از دست
میدهد ،موردی است که وی میتوانسته نسبت به عیب آگاهی یابد لیکن با «بیمباالتی
اساسی» 2از وجود عیب مطلع نشده باشد )Foerster & Others, 2011: 50( .البته
قانونگذار این کشور در فرض بیمباالتی و سهلانگاری خریدار نیز این امکان را پیشبینی
نموده که در دو صورت خریدار به عیب مورد معامله استناد نماید و آن در صورتی است
که فروشن ده به صورت متقلبانه عیوب مورد معامله را پنهان کرده و یا آنکه سالمت مورد
معامله را تضمین نموده باشد.
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1. Hidden defects warranty
2. Gross negligence
3. Section 442 (1), English BGB, Translated by Langenscheidt Translation Service.

 -3تحقيق پيرامون اوصاف مورد معامله

در فقه اسالمی ،رفع جهالت از مورد معامله و بالتبع دفع غرر ،از شرایط اساسی صحت
اوصاف مورد معامله نیز باید معلوم گردد تا طرفین نسبت به کیفیات آنچه مورد قصد قرار
می دهند ،آگاه باشند .در این راستا ،گاه جهالت به مشاهده مورد معامله برطرف و گاه نیز
مورد معامله برای طرف مقابل که آن را ندیده ،توصیف و بر اساس آن ،معامله منعقد
می گردد .برخی مواقع نیز اشخاص برای اطمینان بیشتر به اشتراط صفت یا صفات خاصی
برای مورد معامله اقدام می کنند .در این حاالت ،فقدان اوصاف یا منجر به مکلف ساختن
شخص به تحویل مورد معامله مطابق با اوصاف معهود میگردد و یا آنکه به طرف معامله

ت کلیف طرف قرارداد ردباره فحص ازقیمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبیقی)

معامله است .در این راستا ،عالوه بر اینکه مقدار و جنس مورد معامله بایستی مشخص باشد،



اختیار فسخ به موجب خیار تخلف از شرط یا وصف میدهد .در فرضی که معامله به استناد
خیارات مذکور قابل فسخ میگردد ،سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا میتوان
گفت که طرف معامله مکلف به تحقیق پیرامون اوصاف مورد معامله بوده و در صورت
عدم تحقیق ،مختار در فسخ نیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در اینجا سخن از
تکلیف طرف معامله مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون اوصاف مورد معامله ،وجهی ندارد.
توضیح آنکه در خیار تخلف از وصف ،شرط ایجاد خیار آن است که طرف معامله ندیده
اقدام به معامله نماید و جهالت صرفاً با توصیف مورد معامله برطرف گردیده باشد؛ به
عبارت دیگر ،تکیه طرف معامله بر توصیفی است که غالباً توسط طرف مقابل صورت
می گیرد و سخن از تکلیف وی مبنی بر تحقیق و تفحص سخنی گزاف است .در فرضی نیز
که طرف معامله صفت یا صفات خاصی را برای مورد معامله شرط مینماید ،سخن از
تکلیف طرف مع امله به تحقیق و تفحص از اوصاف مورد معامله سخن ناصوابی است؛ چرا
که در این حالت ،خواسته طرف معامله آن است که مورد معامله در هر حال واجد آن
صفت یا صفات باشد و در صورت فقدان اوصاف مشروط ،وی فارغ از تحقیق پیرامون
وجود یا عدم وجود اوصاف مزبور ،قادر به فسخ معامله باشد.
البته در نظریات فقهی در باب لزوم رفع جهالت از مبیع ،در برخی موارد« ،اختبار»
[آزمودن و امتحان] مبیع ،الزم و ضروری قلمداد گردیده است .توضیح آنکه ،معامله
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اشیایی که به واسطه اختبار فاسد نمیشوند ،در نظر برخی از فقها ،بدون اختبار صحیح
نیست( .مفید609 :1413 ،؛ طوسی404 :1400 ،؛ سالر180 :1404 ،؛ الحلی )256 :1405 ،با
وجود این ،الزم به ذکر است که لزوم اختبار مبیع_ در حالتی که اختبار منجر به فساد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوقاسالم و رغب– مقاهل ژپوهشی  -سال نهم – شماره سوم – پاییز 1401

نمیشود_ اوالً قولی اجماعی نیست و ثانیاً اختصاص به مواردی دارد که طعم و رایحه مبیع
مراد و مطلوب خریدار است( .فاضل مقداد)28 :1404 ،
آنچه در این گفتار بیشتر مورد توجه قرار گرفته فرضی است که صاحب کاال یا
خدمات برای ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد ،به تقلب و نیرنگ متوسل میشود و
کاال یا خدمات خود را خالف واقع توصیف میکند و یا آنکه عیوب و نقائص آن را پنهان
مینماید .قانون گذار برای تدارک ضرری که طرف مقابل به دلیل ورود به اینگونه
معامالت متحمل شده ،برای وی اختیار فسخ معامله [خیار تدلیس] پیشبینی نموده است.
آنچه به موضوع پژوهش حاضر ارتباط دارد تأثیر کاهلی و بیمباالتی طرف قرارداد در
تحقیق پیرامون اوصاف و مشخصات مورد معامله بر ثبوت خیار فسخ ناشی از تدلیس است.
تفاوت این موضوع با آنچه در رابطه با خیار غبن و خیار عیب مذکور افتاد در آن است که
در تدلیس ،فریب کاری عنصر اساسی است در حالی که در خیار عیب و خیار غبن لزوماً
نیازی به احراز تقلب و فریبکاری صاحب کاال یا خدمات نیست .این امر شاید در بادی
امر این نظر را تقویت کند که به دلیل فریبکاری صاحب کاال در توصیف غیرواقعی مورد
معامله و یا کتمان عیوب آن ،خیار فسخ در هر حال ثابت است حتی اگر طرف قرارداد در
اختبار اوصاف مورد معامله و تحقیق پیرامون آن کاهلی و بی مباالتی نموده باشد .این
نظری است که توسط غالب نویسندگان حقوقی اختیار شده است( .کاتوزیان،281 :1390 ،
قنواتی و جاور)183 :1385 ،
در مقابل نظریه فوق میتوان گفت اگرچه در فرض تدلیس ،شخص صاحب کاال یا
خدمات ،خدعه و نیرنگ نموده ولیکن کوتاهی طرف قرارداد نیز نباید فاقد اثر قلمداد
گردد .در ادامه نحوه اثرگذاری کاهلی طرف قرارداد در پیدایش حق فسخ ناشی از تدلیس
تشریح میگردد .در این رابطه میتوان گفت بنا به تصریح فقها و حقوقدانان ،تدلیس در
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معامله به دو شیوه امکانپذیر است؛ الف) کتمان و پوشاندن عیب یا نقص موجود در مورد

معامله ،ب) اظهار کمال غیرموجود در مورد معامله( .شهید ثانی ،203 :1413 ،محقق ثانی،
 ، 256 :1414امامی)515 :1347 ،
سؤال مطرح شده که آیا صاحب کاال یا خدمات موظف است مجموعه کاملی از اطالعات
[از جمله اطالعات راجع به عیوب و نقائص] را به طرف مقابل ارائه دهد یا چنین تکلیفی بر
عهده وی نیست و طرف مقابل بایستی خود در راستای حفظ منافعش بکوشد؟ همین
پرسش با بیانی دیگر بدین نحو مطرح شده است که آیا سکوت صاحب کاال یا خدمات در
بیان عیوب مورد معامله ،غش و فریب محسوب میشود یا آنکه اعالم عیب از تکالیف
صاحب کاال یا خدمات نیست و سکوت او فریب و حیله محسوب نمیگردد؟ فقها در این

ت کلیف طرف قرارداد ردباره فحص ازقیمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبیقی)

در فرضی که تدلیس از طریق کتمان عیوب و نقائص مورد معامله رخ میدهد ،این



زمینه اتفاق نظر نداشته و هر یک نظریه متفاوتی ابراز داشتهاند .با نگاهی به متون فقهی
می توان این نظریات را در سه دسته قرار داد :مطابق با نظر برخی از فقها نظیر قطبالدین
راوندی صاحب کاال یا خدمات بایستی عیوب مورد معامله را به طرف مقابل اعالم دارد در
غیر این صورت ،طرف مقابل مختار در فسخ عقد خواهد بود( .راوندی )56 :1405 ،برخی
دیگر نظیر سید محمد کاظم طباطبایی (طباطبایی )90 :1370 ،و محقق حلی (محقق حلی،
 )291 :1409اعالم عیب را از جمله وظایف صاحب کاال نمیدانند و معامله شی معیب
بدون اعالم عیب به طرف مقابل را مجاز محسوب میدارند ،خواه عیب آشکار باشد خواه
عیب پنهان (خفی) .دسته سوم فقهایی را شامل میشود که قائل به تفصیل شده و صاحب
کاال را مکلف به اعالم عیوب پنهان میدانند بدون آنکه تکلیفی در جهت اعالم عیوب
آشکار برای صاحب کاال قائل شوند( .انصاری)279 ،1 ،1390 ،
فریب و نیرنگ به عنوان عنصر اساسی تدلیس ،در صورتی محقق میگردد که عیب و
نقص مورد معامله به وضوح فهمیده نشود .به عبارت دیگر ،برای آنکه تدلیس تحقق یابد
[در فرضی که تدلیس از طریق کتمان عیوب رخ میدهد] عیب یا نقص بایستی خفی باشد.
بر همین اساس ،در مواردی که نقص مورد معامله آشکار و واضح است و یا آنکه از شأن
آن این است که بررسی شود لیکن طرف قرارداد کوتاهی کرده و در مالحظه آن مسامحه
کند ،تدلیس محقق نمی گردد .در این زمینه یکی از مراجع تقلید معاصر چنین اظهار داشته
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است« :آنگونه اختالطی [نظیر اختالط جنس نامرغوب با جنس مرغوب] که در صورت
مالحظه و بررسی ،مشتری نسبت به آن آگاهی مییابد و اختبار و بررسی زائد بر میزان
متعارف نمی طلبد ،موضوعاً از مفهوم غش خارج است ...چرا که در این صورت مبیع معلوم
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و واضح است و کیفیات آن بر مشتری پنهان نگردیده است و اگر مشتری در این حالت به
مطلوب خود دس ت نیابد ناشی از تقصیر خود اوست که مبیع را به میزان متعارف بررسی و
آزمایش ننموده است( ».سبحانی تبریزی)507 :1416 ،
بر اساس آنچه تاکنون گفته شد ،در صورتی که عیب مورد معامله آشکار باشد کتمان
آن تدلیس محسوب نمی گردد .چه آنکه حفظ استحکام معامالت مقتضی آن است که
اعالم اینگونه عیوب وظیفه صاحب کاال یا خدمات تلقی نگردد و عدم اعالم آنها به طرف
مقابل حق فسخ ندهد .اما در رابطه با فرضی که تدلیس از طریق کتمان عیوب پنهان مورد
معامله یا اظهار صفت کمال برای آن رخ میدهد ،موضوع اندکی متفاوت است .در این
موارد ،ظاهر نبودن عیوب مورد معامله و توسل به نیرنگ و فریب توسط صاحب کاال یا
خدمات سبب گردیده که غالب نویسندگان حقوقی ،کوتاهی و سهلانگاری شخص مغرور
را نادیده گرفته و برای او حق فسخ قائل گردند .در این زمینه یکی از اساتید حقوق چنین
اظهار نموده است« :در مورد اسبابچینی و حیلهای که مبنای تدلیس قرار میگیرد[بر
خالف قواعد مربوط به مسئولیت مدنی] خطای قربانی به حساب نمیآید و مانع از ایجاد
حق فسخ برای او نمیشود( ».کاتوزیان )281 :1390 ،به رغم شهرت چنین نظری در حقوق
ایران بایستی گفت سهلانگاری طرف قرارداد در بررسی سالمت مورد معامله و اوصاف
آن چندان بیتأثیر نیست و میتواند مانع ایجاد حق فسخ ناشی از تدلیس برای او گردد.
در رابطه با اثر کاهلی طرف قرارداد در جلوگیری از ایجاد حق فسخ ناشی از تدلیس
چنین می توان گفت که تدلیس و سوءعرضه در صورتی موثر محسوب میشود و به طرف
مقابل حق فسخ میدهد که اظهارات و عملیات عرضهکننده عالوه بر ترغیب طرف مقابل به
انعقاد قرارداد ،عمده و مهم نیز باشد .توضیح آنکه اظهارات و عملیات عرضهکننده کاال یا
خدمات بایستی سبب درک نادرست و سوءتفاهم واقعی گردد و شخص متعارف و نیز
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مخاطب را به انعقاد قرارداد ترغیب کند .از این رو ،در صورتی که تنها مخاطب حقیقت

مورد معامله را به خوبی درک نکرده باشد و به انعقاد قرارداد ترغیب شده باشد ،ولی
دیگران (اشخاص متعارف) بدین گونه ترغیب نشوند ،مخاطب حق فسخ قرارداد به استناد
کرده بود به احتمال زیاد میتوانست به حقیقت دست یابد و فریب اظهارات عرضهکننده را
نخورد( .بهروم ) 59 :1380 ،به عبارت دیگر ،طرف قرارداد با عدم بررسی مورد معامله
مرتکب تقصیر شده و هر گونه خسارت وارد بر او ،که از تقصیر در کشف فریب ،در
سوءعرضهای که آشکارا به قصد متأثر ساختن وی انجام شده ،ناشی شده باشد ،قابل جبران
نیست( .بهروم)61 :1380 ،
آنچه در بند پیشین گفته شد بیان دیگری است از این نکته که معیار تمیز فریب نوعی
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تدلیس را نخواهد داشت .چرا که در این صورت اگر مخاطب برای فهم حقیقت تالش



است و نه شخصی .در فقه امامیه بنا بر نظر یکی از نویسندگان حقوقی ،علی االصول
ممنوعیت ناشی از نفس عمل مدلِّس است و فریب مدلَّس شرط تحقق تدلیس نیست.
(اوصیاء ) 374 :1377 ،اما غالب نویسندگان حقوقی ،بر خالف این نظر ،شرط تأثیر تدلیس
را فریب طرف مقابل دانستهاند لیکن بر این عقیدهاند که در نظام حقوقی ما به مانند حقوق
فرانسه که تدلیس را از عیوب اراده میداند ،معیار تمیز فریب شخصی است .زیرا نیرنگباز
به تناسب وضع روانی و روحی مخاطب خود دسیسه میکند و هدف فریب اوست نه انسان
متعارف( .کاتوزیان )296-297 :1390 ،با این حال ،قائالن به این نظریه تصریح میکنند که
برای احراز فریب در روان مخاطب ،علم حقوق ناگزیر بایستی از نمونههای نوعی استفاده
کند .به تعبیر دیگر ،دادرس عملیات عرضهکننده را در صورتی فریب دهنده قلمداد میکند
که در انسانی متعارف موثر باشد و در صورتی که مدعی خالف ظاهر عرفی سخن گوید از
او دلیل میخواهد( .کاتوزیان)297-298 :1390 ،
نگاهی بر اقوال فقهای اهل سنت به ویژه فقه ای شافعی و حنبلی حاکی از آن است که
در نظر ایشان نیز تقصیر طرف قرارداد در بررسی مورد معامله ،بالاثر نبوده و مانع از ایجاد
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حق فسخ میگردد 1.مثالی که در برخی کتب فقهی اهل سنت مطرح گردیده بدین شرح
است که برده جوانی برای فروش عرضه شده و عمداً دستان او به جوهر آغشته گردیده
است [تا این توهم را ایجاد کند که برده قادر به خواندن و نوشتن است] .به همین دلیل
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خریدار به پرداخت قیمتی بیش از حد معمول چنین بردههای ترغیب میشود .در این فرض
فقهای شافعی و حنبلی بر این عقیدهاند که آغشته بودن دست برده به جوهر دلیل قدرت
وی بر خواندن و نوشتن نیست و ممکن است برده نویسندهای بوده و یا حتی سازنده جوهر
باشد .در این حالت ،مخاطب در بررسی واقعیات امر تقصیر نموده و بر اثر کوتاهی خود
چنین تصور کرده که برده می تواند بنویسد .بر همین اساس فقها معتقدند وی حق فسخ
قرارداد را ندارد( .بهروم )60 :1380 ،بر اساس آنچه بیان شد در برخی از مذاهب اهل سنت
برای ایجاد حق فسخ در اثر تدلیس بایستی ثابت گردد که مخاطب سعی و تالش کافی در
آگاهی یافتن نسبت به حقایق مورد معامله را معمول داشته است .در این راه ،معیار و مالک
درک و فهم یک انسان متعارف است؛ اگر انسان متعارف با سوءعرضه صاحب کاال یا
خدمات ،گمراه شده و فریب میخورد ،این گونه تلقی میگردد که مخاطب تکلیف خود
در بررسی و اختبار مورد معامله را انجام داده است و از این رو حق فسخ عقد را دارد .اما
اگر مشخص گردد که انسان متعارف تحت تأثیر چنین سوءعرضهای قرار نمیگرفت ،این
گونه تلقی میشود که مخاطب در اینکه اجازه داده عملیات فریبکارانه بر او مؤثر واقع
شود ،مرتکب تقصیر گردیده ،لذا حق فسخ عقد را ندارد( .سنهوری)107 :1997 ،
در حقوق انگلیس یکی از شرایط تحقق «سوءعرضه» 2فریب مخاطب و ترغیب وی به
انعقاد قرارداد است .در حقوق این ک شور برای روشن شدن این مطلب که آیا اظهارات
عرضه کننده ،اراده مخاطب را تحت تاثیر قرار داده و وی را به انعقاد قرارداد ترغیب نموده
یا خیر ،معیار شخصی مد نظر قرار میگیرد .البته در این نظام حقوقی نیز معیار «شخص

« .1وَلَا بُدَّ فِی ُثبُوتِ ا ْلخِیَارِ مِنْ أَنْ یَکُونَ ذَ ِلکَ بِحَیْثُ لَا یَ ْظهَرُ لِغَالِبِ النَّاسِ أَ َّنهُ مَصْنُو ٌع حَتَّى لَا یُنْسَبَ الْمُشْتَرِی إلَى تَقْصِیرٍ
ث عَنْهُ» برای مطالعه بیششتر رجوع
ح ِ
صحِّ؛ إذْ َلیْسَ فِیهِ کَبِی ُر غَرَرٍ لِتَقْصِیرِ الْمُشْتَرِی بِ َعدَ ِم امْتِحَانِهِ وَا ْلبَ ْ
َ ...فلَا رَدَّ لَ ُه بِهِ فِی الْأَ َ
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کنید به :رملی ،شمسالدین1404( ،ق) ،نهایه المحتاج إلى شرح المنهاج ،جلد  ،4بیروت :دارالفکر ،ص .75
2. Misrepresentation

متعارف» 1در این زمینه لحاظ میگردد .به عبارت دیگر ،اگر مشخص گردد که اظهارات
عرضهکننده نمیتوانسته یک شخص متعارف را فریب دهد و به انعقاد قرارداد ترغیب
اثبات نماید که اظهارات عرضه کننده واقع ًا شخص او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده ،در
این صورت می تواند دعوای سوءعرضه را مطرح نماید و جبران خسارات خود را مطالبه
کند )Anson & Others, 2010: 305-306( .البته بدیهی است به هر میزان که ترغیب و
فریب خوردن شخص متعارف در چنین فرضی دور از ذهن باشد ،به همان میزان کار
مخاطب در اثبات اینکه اظهارات عرضهکننده واقعاً او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده،
سختتر خواهد بود)Stone, 2013: 284( .
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نماید ،چنین اظهاری نمی تواند مستند دعوای سوءعرضه قرار گیرد ،ولی اگر مخاطب بتواند



نکته قابل ذکر دیگر در رابطه با تحقق سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس است،
آن است که اگر مخاطب سوءعرضه این فرصت و شانس را داشته که با بررسی مورد
معامله به حقایق پیرامون اوصاف آن دست یابد ولی از این فرصت خود استفاده نکرده
باشد ،به عقیده قضات این کشور کماکان حقوق مخاطب در استناد به سوءعرضه و به
کارگیری ضمانت اجراهای مرتبط پابرجاست .به عبارت دیگر ،صرف اینکه مخاطب
فرصت داشته تا با بررسی اظهارات عرضهکننده به درستی یا نادرستی آنها پی ببرد ،لزوماً
سبب محرومیت وی از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد
نمیشود حتی در فرضی که سوءعرضه از نوع معصومانه 2باشد )Treitel, 2003: 340( .در
این زمینه یکی از اعضای مجلس اعیان انگلیس در جریان رسیدگی به یک پرونده قضایی
چنین بیان داشته است که اگر شخصی اظهارات خالف واقعی را خطاب به طرف قرارداد
بیان دارد با این قصد که طرف مقابل بر اساس آن اظهارات به انعقاد قرارداد ترغیب شود و
در واقع نیز چنین شود و مخاطب با تکیه بر آن اظهارات قرارداد را منعقد سازد ،این پاسخ
عرضهکننده که مخاطب میتوانسته با سعی و کوشش متعارف به نادرستی اظهارات پی

1. Reasonable person
2. Innocent misrepresentation
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ببرد ،پاسخ و دفاع قابل قبولی در مقابل درخواست فسخ یا مطالبه جبران خسارت [ناشی از
سوءعرضه] نیست.

1

با وجود آنکه قاعده اصلی و اولیه در حقوق انگلیس آن است که سهلانگاری مخاطب
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در بررسی مورد معامله خللی به حق وی در استناد به سوءعرضه وارد نمیآورد ،ولی
میتوان این سؤال را پرسید که آیا این رویکرد منجر به آن نمیشود که طرفین قرارداد
پیش از انعقاد قرارداد در بررسی جوانب امر کوتاهی کنند؟ به عبارت دیگر ،آیا این
رویکرد بدان معنا نیست که قانون حامی خامی و بیمباالتی است؟ البته این قاعده به
صورت مطلق پذیرفته نشده است؛ در مواردی که اوضاع و احوال پیرامونی مذاکرات
طرفین و اظهارات عرضهکننده دارای ابهامات و شبهات فراوان است_ به نحوی که طرف
مقابل را ناگزیر از پرسوجو و بررسی مینماید_ مخاطب فریب خورده ممکن است نتواند
با استناد به سوءعرضه ،فسخ قرارداد یا جبران خسارات را مطالبه کندAnson & Others, ( .

)2010: 306
در حقوق فرانسه و کشورهای پیرو آن نظیر مصر ،تدلیس و تقلب از عیوب اراده
محسوب می گردد .در تشخیص فریب و متقاعد شدن طرف قرارداد به انعقاد آن ،معیار
شخصی مد نظر قرار گرفته است .شرط تحقق تدلیس و اعمال ضمانت اجراهای مترتب بر
آن ،اصلی بودن تدلیس است .به تعبیر دیگر تدلیس ،باید محرک اصلی شخص در انعقاد
قرارداد باشد .در حقوق مصر منظور از «تدلیس دافع» تدلیسی است که عملیات فریبنده
مدّلِّس به گونهای است که با تأثیر در روان طرف مقابل ،او ار به انعقاد قراداد اغوا و
تحریک نماید .در تشخیص این میزان از اثرگذاری ،وضعیت شخص طرف قرارداد از نظر
سن ،ذکاوت ،علم و تجربه مورد توجه قاضی قرار میگیرد( .سنهوری)326 :1986،1 ،
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1. Standard Chartered Bank v. Pakistan Shipping Co. (no. 14). [2002] UKHL 43.

نتيجهگيري

مذاکرات پیش از قراردادها همواره متضمن ارائه اطالعات کامل و صحیح از مورد
ناآگاه پنهان ساخته و یا آنکه اظهارات خالف واقعی در رابطه با اوصاف آن انجام میدهد.
در بادی امر چنین به نظر میرسد که حمایت از طرف معامله ناآگاه مقتضی آن است که به
صورت مطلق به وی حق فسخ معامله به استناد خیار عیب یا غبن یا تدلیس اعطاء گردد،
کمااینکه موضع قانون گذار و نویسندگان حقوقی نیز چنین است .اما حمایت از طرف
معامله نبایست منجر به تشویق بیمباالتی و کاهلی گردد .گاه پیش میآید که طرف معامله
به رغم وجود فرصت جهت پی بردن به حقایق مورد معامله ،اعم از قیمت حقیقی ،عیوب،
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معامله نیست و گاه عرضه کننده کاال یا خدمات ،قیمت و یا عیوب آن را از طرف معامله



اوصاف و ویژگیهای آن ،با عدم بررسی و تحقیق یا به تعبیری با سهلانگاری محض ،خود
را در معرض ضرر و زیان قرار می دهد .در این مواقع ،شایسته است ضمن توجه به حمایت
از طرف ناآگاه ،به نحوی عمل گردد که ضرورت حفظ استحکام معامالت نیز نادیده
گرفته نشود و هر دو مصلحت به صورت همزمان لحاظ گردد.
بن مایه خیارات غبن ،عیب و تدلیس ،ناآگاهی طرف مقابل از حقایق است .شخصی که
با آگاهی نسبت به حقایق اقدام نموده است ضرر را به جان خریده و حقی نسبت به فسخ
قرارداد ندارد .اما در راستای احراز این عنصر اساسی (ناآگاهی) نبایست معیار شخصی مد
نظر قرار گیرد .در غیر این صورت افراد میتوانند سهلانگاری خود در بررسی جوانب امر
را مستمسک فسخ روابط معاملی قرار دهند و بنیان معامالت را متزلزل سازند .از همین رو،
در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه و آلمان و مصر برای بررسی ناآگاهی طرف قرارداد
به عنوان شرط ایجاد «ضمان عیوب پنهان» ،معیار نوعی تعیین گردیده و رفتار طرف قرارداد
در مقایسه با انسانی متعارف در آن شرایط سنجیده میشود .در فقه امامیه نیز نشانهایی از
این رویکرد دیده میشود؛ در تحقق غش به نظر فقها الزم است که عیب یا نقص پنهان
باشد و نقصی که آشکار و واضح است به نحوی که آگاهی یافتن نسبت به آن نیاز به
اختبار و بررسی زائد بر میزان متعارف ندارد ،غش محسوب نمیگردد.
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جمع بین دو مصلحت حمایت از طرف قرارداد ناآگاه و متضرر و مصلحت حفظ
استحکام معامالت مقتضی آن است که تکلیفی برای طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و
تفحص پیرامون قیمت و اوصاف مورد معامله شناسایی گردد به نحوی که دادرس در مقام
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احراز شرایط تحقق خیارات غبن ،عیب و تدلیس بررسی نماید که آیا طرف قرارداد به
میزان متعارف پیرامون حقایق مورد معامله تحقیق و تفحص نموده یا خیر .در صورتی که
شخص ضمن انجام تکلیف خود مبنی بر تحقیق و تفحص ،نسبت به قیمت واقعی یا عیوب
مورد معامله جاهل باقی مانده و یا آنکه فریب اظهارات خالف واقع عرضهکننده را خورده
باشد ،حق فسخ برای طرف قرارداد شناسایی شود .اما در صورتی که طرف قرارداد به چنین
تکلیفی ع مل نکرده باشد به ضرر خود اقدام نموده و دادرس نبایست برای وی حق فسخ
شناسایی نماید مگر در صورتی که محرز گردد طرف قرارداد [با لحاظ معیار نوعی] به رغم
تحقیق و تفحص نیز جاهل باقی میمانده و یا در اثر تدلیس عرضهکننده فریب میخورده
است و یا آنکه احراز شود قرارداد از جمله قراردادهایی بوده که حسن نیت در آنها
مقتضی آن است که تمامی اطالعات به صورت کامل و صحیح به طرف مقابل ارائه شود.
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 .9انصاری ،شیخ مرتضی1390 ،ش ،کتاب المکاسب ،قم ،مجمع الفکر االسالمی ،ج1
و .5
 .10اوصیاء ،پرویز1377 ،ش ،تدلیس در حقوق فرانسه ،انگلیس ،اسالم و ایران ،در
کتاب مج موعه مقاالت «تحوالت حقوق خصوصی» ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران.

ت کلیف طرف قرارداد ردباره فحص ازقیمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبیقی)

 .7النووی ،ابوزکریا ،بیتا ،المجموع شرح المهذب ،بیروت ،دارالفکر ،ج.12



 .11ایروانی نجفی ،علی بن عبدالحسین (میرزا علی)1384 ،ش ،حاشیه المکاسب،
تهران ،نشر کیا ،چ ،1ج.2
 .12بجنوردى ،سید حسن1377 ،ش ،قواعد الفقهیه ،قم ،نشر هادی ،چ ،1ج.3
 .13بهروم ،مهدعلی1380 ،ش ،سوءعرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق
اسالم ،مترجمان :جلیل قنواتی و ابراهیم عبدیپور ،قم ،بوستان کتاب ،چ.1
 .14توحیدی ،محمدعلی1378 ،ق ،مصباح الفقاهه فی المعامالت (تقریر بحث سید
ابوالقاسم خویی) ،نجف ،نشر حیدریه ،ج.6
 .15جبعی عاملی ،زینالدین (شهید ثانی)1413 ،ق ،مسالک االفهام فی شرح شرائع
االسالم ،قم ،موسسه معارف اسالمی ،ج.3
1412 ،------------------------ .16ق ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه
الدمشقیه ،قم ،نشر دفتر تبلغات اسالمی ،ج.1
 .17جعفریلنگرودی ،محمدجعفر1381 ،ش ،دایرهالمعارف علوم اسالمی قضایی،
تهران ،گنج دانش ،ج.2
 .18حلی ،ابومنصور (عالمه حلی)1420 ،ق ،تذکره الفقهاء ،قم ،مؤسسه آلالبیت
علیهمالسالم إلحیاء التراث ،ج.11
25



1378 ،-------------------- .19ش ،تحریراالحکام الشرعیه على مذهب
اإلمامیه ،قم ،موسسه امام صادق ،ج.2
 .20حلی ،نجمالدین( ،محقق حلی)1409 ،ق ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوقاسالم و رغب– مقاهل ژپوهشی  -سال نهم – شماره سوم – پاییز 1401

الحرام ،تهران ،نشر استقالل ،ج.2
 .21خدابخشی ،عبداله ،1389 ،ادعای علم و جعل در دعوای غبن ،فصلنامه فقه اهل
بیت ،ش  63و.64
 .22دیلمی ،حمزه بن عبدالعزیز (سالر)1404 ،ق ،المراسم فی فقه االمامیه ،محقق:
محمود بستانی ،قم ،منشورات الحرمین.
 .23راوندی ،قطبالدین1405 ،ق ،فقه القرآن ،قم ،نشر کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی،
ج .2
 .24رملی ،شمسالدین1404 ،ق ،نهایه المحتاج إلى شرح المنهاج ،بیروت ،دارالفکر،
ج .4
 .25سبحانی تبریزی ،شیخ جعفر1416 ،ق ،المواهب فی تحریر احکام المکاسب ،مقرر:
سیفاهلل یعقوبی ،قم ،موسسه امام صادق.
1414 ،------------- .26ق ،المختار فی احکام الخیار ،قم ،مؤسسه امام صادق.
 .27سمرقندی ،عالء الدین محمد1405 ،ق ،تحفه الفقهاء ،بیروت ،دارالکتب العلمیه،
ج .2
 .28سنهوری ،عبدالرزاق1986 ،م ،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ،بیروت ،دار
االحیاء تراث العربی ،ج 1و.4
1997 ،-------------- .29م ،مصادر الحق فی الفقه االسالمی ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی ،ج.2
 .30شریعت اصفهانی ،فتحاهلل بن محمدجواد (شیخ الشریعه)1398 ،ق ،نخبه االزهار فی
االحکام الخیار ،مقرر :شیخ محمدحسین سبحانی ،قم ،دارالکتاب.
 .31شهیدی ،مهدی1391 ،ش ،حقوق مدنی  ،6تهران ،انتشارات مجد.
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 .32طباطبایی ،سید علی1419 ،ق ،ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدالئل ،قم،
موسسه نشر اسالمی ،ج.8
ج .2
 .34طباطبایی قمی ،سید تقی1400 ،ق ،دراساتنا من الفقه الجعفری ،مقرر :شیخ علی
مروجی ،قم ،مطبعه الخیام ،ج.4
 .35طرابلسی ،عبدالعزیز بن براج1406 ،ق ،المهذب ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی ،ج.1
 .36طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن1387 ،ق ،المبسوط فی فقه االمامیه ،تهران ،المکتبه
المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه ،ج.2

ت کلیف طرف قرارداد ردباره فحص ازقیمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبیقی)

 .33طباطبایی ،سید محمد کاظم1370 ،ش ،حاشیه المکاسب ،قم ،موسسه اسماعیلیان،



1400 ،---------------------- .37ق ،النهایه ،بیروت ،دار الکتاب العربی.
 .38قنواتی ،جلیل ،جاور ،حسین1385 ،ش ،مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در
حقوق انگلیس ،ایران و فقه امامیه ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره  ،10ش .3
 .39کاتوزیان ،ناصر1390 ،ش ،قواعد عمومی قراردادها ،انحالل قرارداد ،تهران،
شرکت سهامی انتشار،ج.5
 .40کرکی ،علی بن حسین( ،محقق ثانی)1414 ،ق ،جامع المقاصد فی شرح القواعد،
قم ،موسسه آل البیت علیهم السالم ،ج.13
 .41محقق داماد ،سیدمصطفی1406 ،ق ،قواعد فقه ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی،
ج .3
 .42مفید ،محمد بن محمد1413 ،ق ،المقنعه ،قم ،کنگره جهانی شیخ مفید.
 .43میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن1371 ،ش ،جامع الشتات فی أجوبه
السواالت ،تهران ،نشر کیهان ،ج.2
 .44نجفی ،شیخ محمدحسن1362 ،ش ،جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم ،بیروت،
دار احیاء التراث العربی ،چ ،7ج.23
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