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ادله اثیات با رعایت اخالق حسنه
*حسین زارع شعار
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چکیده
سکوت در اصطالح به معنی عدم بیان است .گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوویی اراد

یوا

رضایت خود را اعالم نمیکند یعنی سکوت میکند .در این حالت نسبت به داللوت سوکوت اخو ال
شد است .اهمیت داللت مزبور از این جهت است که یانونگواار در موواد  191 190یوانون مودنی از
یصد اراد طرفین یرارداد به عنوان یکی از ارکان اصلی صحت معامله یاد کرد است .هد

از مقالوه

حاضر بررسی سکوت آثار آن در اعمال حقویی دادرسی مودنی بوا رعایوت اخوالن حسونه اسوت.
حسب ادله ای همچون عر

نصوص یرائن امارات موجود پیرامون یوک عمول حقوویی اسوت کوه

سکوت گاهی حاکی از اراد است یا گاهی دال بر رضا .در حقون ایران به تبعیت پار ای از نصووص
در باب اجار گاهی سکوت مس اجر معنای رضا میدهد .در سکوت دخ ر باکر در امور خواسو گاری
طبق نظر عر

چنین معنایی از سکوت مس نبط است یا در ماد  139یانون تجارت سکوت نشانه رضوا

شناخ ه شد است .با توجه به یاف ههای مقاله میتوان ن یجهگیری کرد که سکوت نشانه رضا نیست.
واژگان کلیدی :سکوت اعمال حقویی دادرسی مدنی اخالن حسنه.

* اس ادیار دانشکد الهیات حقون دانشگا پیام نور صند ن پس ی 1935-6397تهران ایران نویسند مسئول
Email :zare_1443@yahoo.com
**کارشناس ارشد حقون خصوصی دانشگا شهید بهش ی
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مقدمه
در عر

رایج است که «سکوت عالمت رضاست» اما حقیقت این است که سوکوت

نمیتواند همیشه عالمت رضایت باشد؛ یعنی در بسیاری از مووارد فورد سواکت بنوا بور
دالیلی که ناشی از ا ضاع احوال موجود است عدم اعالن اراد را بور مویگزینود؛ در
حالیکه ممکن است راضی هم نباشد .پس میتوان گفت که سکوت اعم از رضایت است
میتواند بیانگر عدم رضایت نیز باشود .ایون ادعوا در عور

اخوالن حسونه نظوم

عمومی نیز پایرف ه است؛ زیرا برداشت مفهوم رضایت از سکوت یوک یاعود عرفوی
عام نیست برای تمام احواالت ساکت بکار برد نمیشود همیشوه لفوو بیوان موجود
رضا نیست گاهی عر
عر

تعیینکنند

مبین اعالم رضای نسبی شخص ساکت میباشد

یایل به تفکیک تفصیل ساکت میباشد .باید گفت هنگامی که عر

سوکوت را

عالمت رضایت میداند زمانی است که سکوت فرد در ا ضاع احوال خاصی صورت
میگیرد یرائن اماراتی موجود است که سکوت را در مفهوم رضایت جلو میدهود .
در ن یجه حالت سکوت صر

فی نفسه هیچ داللت خاصوی بوه یصود اراد سواکت

ندارد .در ایع آنچه بر اراد ضمنی ساکت ان ساب یولی به ا داللت مویکنود یورائن
امارات پیرامون سکوت است .سکوت در حقون ایوران علویاالصوول عالموت رضوایت
نیست (ماد  249ن .م) مگر در عقد اجار (ماد  501ن  .م) که سکوت مووجر پوس از
انقضای عقد نشانه رضایت ی است نسبت به ادامه تصر

مس اجر یوا سوکوت دخ ور

باکر در هنگا م عقد نشانه رضایت است این مورد در یانون مطرح نشد

در فقه مطرح

است که اجماع فقها بر سر آن م فقالقول هس ند .که به نظر نویسند ایون موورد خوال
اخالن حسنه است .تنها موردی که به صورت بارز سکوت را نشانه رضا دانسو ه اسوت.
ماد  139یانون تجوارت اسوت کوه بیوان مویدارد« :در صوورت فووت یکوی از شورکا
بقا شرکت مویو

به رضایت سایر شرکا

یائممقام م ووفی خواهود بوود .اگور سوایر

شرکا به بقا شرکت تصمیم نمود باشند یائممقام م وفی باید در مدت یکما از تواری
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فوت رضایت یا عدم رضوایت خوود را راجوع بوه بقوا شورکت ک بوا اعوالم نمایود در
صورتیکه یائممقام م وفی رضایت خود را اعالم نمود نسبت به اعمال شرکت در مودت
مزبور از نفع ضرر شریک خواهد بود لی در صورت اعالم عودم رضوایت در منوافع
حاصله در مدت ماکور شریک بود

نسبت بوه ضورر آن مودت سوهیم نخواهود بوود.

سکوت تا انقضای یک ما در حکم اعالم رضایت است».
بنابراین با توجه به این مطالب اخالن حسنه نیز موید این است که در اعمال حقویی
در اکثر موارد نمیشود به یصد ظاهری سکوت اک فوا کورد آنورا ناشوی از رضوایت
دانست بلکه باید یصد ایعی را احراز نمود.
مسئلهی ابهام در داللت سکوت یانونگاار انشوا کننود عمول حقوویی دادرسوی
مدنی این سوال را مطرح ساخ ه است که آیا سکوت میتوانود دالل وی بور اراد سواکت
داش ه باشد؟ با امعان نظر در سوال مزبور در مییابیم کوه داللوت سوکوت در مناسوبات
اج ماعی نظامهای حقویی در یالب یک مسئله مهم میتواند مطرح شود .مسئلهای کوه
در آن ماهیت حقویی سکوت برخی آثار احکام م رتب بور آن موورد بررسوی یورار
میگیرد .بنابراین با بررسی اعمال حقوویی اموور دادرسوی بوا رعایوت اخوالن حسونه
میتوان سکوت آثار ناشی از آن را بررسی نمود .جمعآ ری اطالعات در این پژ هش
به ر ش ک ابخانهای صورت پایرف ه است ر ش تحقیوق توصویفی تحلیلوی اسوت
جهت تد ین مقاله از منابع موجود در ک ابخانه اعم از ک اب مجالت علمی -پژ هشی
 .....اس فاد شد است.
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 -1مفهومشناسی اخالق حسنه
 -1-1اخالق در لغت واصطالح:
اخالن در لغت به معنی خویها جمع خلق میباشد خلق در لغت به معنای طبع
عادت سجیه میباشد.

1

در اصالح باید معنای آنرا در فلسفه حقون جس جو کورد کوه

اخالن مجموعه یواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری رسیدن بوه کموال الزم
است .یواعد اخالن میزان تشخیص نیک بد است .اخالن تعیین میکند که کدام عمول
خوب است کدام عمل بد2.حکیم مسیحی معر

«حسن توماس داکوی» کوه کوارش

تطبیق دین مسیح با فلسفه ارسطو بود میگوید :اخالن یک یاعود رف وار انسوانی اسوت
یعنی رف اری اخالن است که مطابق با اراد

بر مبنوای عقول باشود .همچنوین خواجوه

نصیرطوسی میگوید :اخالن علمی است که هدفش ایجاد یک منش است کوه انسوان را
از بد باز دارد سبب میشود هر کاری از ر ی اراد سر بزند 3.در تعریف دیگر اخالن
گف هاند :اخالن را از ایسام حکمت عملیه شمرد

آنرا علم معاشرت با موردم توصویف

کرد اند .بدیهی است نفوذ تاثیر این علم در جامعه به نحوی است که عد ل از فرامین
آن با توجه به پایرشهای اخالیی جوامع گوناگون مورد نکوهش سورزنش دیگوران
یرار میگیرد.

4

 -1-2اخالق و حقوق:
مک ب حقون طبیعی که خواس ار تعامل بین اخالن حقون است کوه ایون ر ش را
ارائه میدهد که حقون یا یانون از یواعد اخالیی سرچشمه میگیرند بنابراین هموار در
حقون یواعد اخالیی باید رعایت شود .امر ز مک ب اخالن حقویی به عنووان یکوی از
 .1عمید حسن فرهنگ فارسی جلد ا ل صص 873_99ان شارات امیر کبیر تهران 1359
 .2کاتوزیان ناصر فلسفه حقون جلد د م ص 546شرکت سهامی ان شار تهران 1385
 .3کاتوزیان ناصر فصلنامهی اخالن در علوم فنا ری سال د م شمار های  2 1بهار تابس ان85
 .4نوربها رضا زمینه حقون جزای عمومی ص  22ان شارات گنج دانش تهران 1387
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مهم رین مک ب فلسفه اخالن در ار پا شناخ ه شد میشود از دیدگا این مک وب عودم
انعکاس یواعد اخالیی در یوانین موضوعه هر کشور حقون را به مجموعهای از بایودها
نبایدهای خشک بی ر ح تبدیل تبدیل خواهود کورد کوه مویتوانود در دراز مودت
موجب بیاع مادی افکار عمومی به حقون را موجب میگردد .که خوشبخ انه در یوانین
حقون ایران یواعد اخالیی در البه الی آنها مشاهد

رعایت شد است .اما مک وب

پوزی یویسم یا همان اثباتگرایان برعکس مک ب حقون طبیعی است کوه بور اصورار بوه
تفکیک کامل حقون اخالن مشهور است براساس این نظریه هیچ رابطهای بین اخالن
یانون جود ندارد.
 -1-3اخالق حسنه:
همانطور کوه پیوامبر (ص) در موورد اخوالن فرمودنود :إِنَِّّوی بععثثتوتع لثوَمتِّمثَّمَ مَکِّوارِمَ
التَِّختلِّانِ}یعنی به راس ی که من مبعوث شدم تا شرافتهای اخالیی را کامل تمام کونم
به مردم بیاموزم.
تعریف خاصی از اخالن حسنه در ک ب حقویی نشد است اما با توجوه بوه یووانین
نظم عمومی میتوان تعریفی از اخالن حسنه ارائه کرد .اب دا خوب است که بوه تعریوف
از یوانین نظم عمومی بپردازیم که گف هاند «یوانینی است کوه هود

از ضوع آن حفوو

منافع عمومی باشد تجا ز بدان نظمی را کوه الزموهی حسون جریوان اموور اداری یوا
سیاسی ای صادی یا حفو خانواد است بر هم زند .»1بنابراین اخوالن حسونه چهور ی
خاصی از نظم عمومی است با آنکه منظور نهایی اخالن ساخ ن انسوانی منوز

پارسوا

است حقون به بریراری عدالت برابری نظر دارد نظام حقوویی هیچگوا بوینیواز از
اخالن نبود است .زیرا در بسیاری از موارد برای حفو عدالت اج ماعی ناگزیر است
که پار ای از یواعد اخالیی را حمایت کند .به همین جهت باید اخالن را بیگمان یکوی
از مبانی مهم حقون دانست .بنابراین ضابطه اخالن حسنه هموار در کنار نظم عموومی
 .1کاتوزیان ناصر یانون مدنی در نظم حقویی کنونی ص 584ان شارات میزان تهران 1392
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بووه حمایووت از موووازین اخالیووی جلوووگیری از نقووآ آنهووا پرداخ ووه اسووت.
پس اخالن حسونه در هور یووم ترکیبوی از رسووم اج مواعی تعلویمهوای مواهبی
دا ری های عقلی است که جدان عمومی را تشکیل می دهد .دادرس آنچوه را کوه ایون
عوامل گوناگون در نهاد ا بوجود آ رد است بررسی مویکنود بوا رجووع بوه عور
پارسایان اج ماع خود تشخیص می دهد که آیا یراردادی با اخالن منافات دارد یوا مییود
آن است.
 -1-3-1اخالق حسنه در قوانین برخی کشورها:
اخالن حسنه علیاالصول در تمام یوانین کشورهای دنیا یا برای جلوگیری از اجرای
یوانین خارجی مورد اس ناد یرار میگیرد یا برای جلوگیری از یراردادهایی که مفاد آنها
مغایر با نظم عموومی اسوت .بورای مثوال مواد  6یوانون مودنی فرانسوه مقورر مویدارد:
«هیچکس نمیتواند از طریق یراردادهای خصوصی یوانینی را که م ضمن نظوم عموومی
یا اخالن حسنه است را نقآ نمایود .یوا در مواد  19یوانون تعهودات سووئیس اعوالم
میدارد «در موضوع عقد م عایدین میتوانند در چهارچوب یانون هر تصومیمی بگیرنود
مگر در موارد ذیل :بند ب این ماد میگوید :تخلوف از یوانون در خصووص آن موورد
مخالف نظم عمومی یا اخالن حسنه باشد .یا در ماد  33یوانون مودنی یونوان «مقوررات
حقون خارجی در صورت مخالف با اخالن حسنه یا نظم عمومی اجرا نخواهد شد»1
 -1-3-2در قوانین ایران:
در ماد  975مقرر شد است« :محکمه نمی تواند یوانین خوارجی یوا یراردادهوای
خصوصی را که بر خال

اخالن حسنه بود

یا به اسطه جریحهدارکردن احساسوات

جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشوود بمویوع اجورا گواارد
اگرچه اجرا یوانین مزبور اصوال مجاز باشد در ماد  960مقرر شود اسوت« :هویچکس
نمی تواند از خود سلب حریت کند یا در حد دی که مخالف یوانین یا خالن حسنه
 .1حسین مهرپور دیگران اجرای حقویی اخالن ص  3د ر  5شمار چهار 1380
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باشد از اس فاد از حریت خود صرفنظر نماید در ماد  1295مقرر شد اسوت« :محواکم
ایران به اسناد تنظیم شد در کشورهای خارجوه هموان اع بواری را خواهنود داد کوه آن
اسناد مطابق یوانین کشوری که درآنجا تنظیم شد دارا می باشد مشر ط براینکه  ...مفواد
آنها مخالف با یوانین مربوط بنظم عمومی یا اخالن حسونه ایوران نباشود در مواد 6
آیین دادرسی مدنی نیز مقرر شد است« :عقود یراردادهایی که مخل نظم عموومی یوا
بر خال

اخالن حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگا یابل ترتیب اثر نیست».

موارد باال به ضوح نشان می دهد که از یک سو در حووز یراردادهوای خوارجی
داخلی اخالن دارای نقش تعیینکنند است یراردادها توا زموانی اع بوار دارنود کوه بوا
اخالن برخورد نکنند همچنان که میبینیم اخوالن حسونه یکوی از مووارد تحدیدکننود
حاکمیت اراد در یراردادها محسوب میشود؛ از سوی دیگر حوز شخصی فوردی
هم نمی تواند مغایر با اخالن باشد .اگرچه در یانون مودنی فقوط در ایون سوه موورد بوه
حاکمیت اخالن تصریح شد است اما دامنه اخالن در حقوون محود د بوه ایون مووارد
نبود

گس رد تر از این موارد مصرح است.

 -2معنا شناسی
 -2-1معنا شناسی سکوت در لغت
سکوت در لغت فارسوی بوه معنوای خموشوی خواموش سوخن نگفو ن آراموش
فر گااری ساکت کردن است1.در لغت عربوی سوکوت از کلموه سعوکوت بوه معنوی
خاموشی سکوت آمد است در این فرهنگ لغت کلمات مرتبط با سکوت عبارتنود
از سَمَط مَسْکِّنِّة مَسْکون تِّسَکَّنِّ ساکن اسکان  ..آمد است 2.در فرهنوگ انگلیسوی
 .1محمدجعفر جعفری لنگر دی مبسوط در ترمینولوژی حقون جلدسوم ص 2180ان شوارات گونج
دانش تهران .1378
 .2سیاح احمد فرهنگ بزرگ جامع نوین (فرهنوگ سویاح) جلود ا ل ص 733ان شوارات احمودی
تهران .1373
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سکوت با اژ ی  Silenceآ رد شد است که بوه معنوای سوکوت آراموش سوخن
نگف ن است همچنین اژ های مشابهی چون  Silenceبه معنی آرام کردم خاموش
شدن نیز آ رد شد است همچنین  Silencerبه معنای خاموش کنند فر نشوانند
ساکت کنند

صدا خفه کن آ رد شد است.

1

همچنین سکوت در اژ هوایی ماننود

 Silence in relation to contractبه معنی رضایت محسوب نمیشود.

2

 -2-2معناشناسی سکوت در اصطالح فقه
سکوت محآ ضع سلبی است نباید آن را با اعالم ضمنی اراد خلط کرد گرچه
اراد ضمنی حالت ایجوابی دارد ایون حالوت ایجوابی گواهی م ضومن ایجواب گوا
م ضمن یبول است در صورتی که سکوت محآ حالت سلبی است بنابراین نمویتوانود
م ضمن مفهوم ایجاب اعالم اراد باشد .یاعد کلی در مورد سکوت این است کوه «ال
ینسب الی ساکت یول» به شخص ساکت یولی نسبت داد نمیشوود .ا لوین کسوی کوه
یاعد مزبور را بیان نمود شافعی بود .مطابق یاعد فقهی ماکور به شخص ساکت یوولی
داد نمی شود .مطابق نظر فقهای امامیه صیغه چه در ایجاب چه در یبول بایود بنوا بور
اح یاط به صورت لفظیه اس عمال شود .پس سکوت در مقام یبول در عقد نکاح اع باری
ندارد اما سکوت د شیز در یبول کالوت در عقود نکواح بنوا بور ایووی دال بور اعوالن
رضایت است 3.ممکن است سکوت به دلیول عودم هوشویاری تورس انکوار اسو هزا
یبول رد مانند آن باشد .بنابراین نباید به شخص ساکت چیوزی را نسوبت داد نسوبت
یاعد مزبور این اس ثنا بیان شد کوه «السوکوت فوی المعورل الحاجوه البیوان» یعنوی
سکوت در جایی که تکلم الزم است بیان میشود .یاعد کلوی کوه موورد یبوول فقهوای
امامیه میتوان بیان داشت که سوکوت محوآ هموان سوکوت بود ن یرینوه اسوت کوه
سیلهای مع بر جهت اعالن اظهار یبول نمیباشد .گرچه ضربالمثل سکوت عالموت
 .1جر ان السابق فرهنگ جدید جلد د م ص  238ان شارات ک اب فر شی اسالمی تهران .1335
 .2کر زن اثل.ب فرهنگ حقون جلد ا ل ص  544ان شارات دانشیار تهران .1384
 .3شهید ثانی شرح لمعه جلد نهم ص  74چاپ سیزدهم موسسه ان شارات دارالعلم یم .1393
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رضا است در کالم عر

رایج است بدان معنا است که فرد ساکت با عدم بیوان خوود

اراد ضمنی به رضایت دارد اما در حقیقت اینگونه نیست در بسویاری از مووارد هویچ
یولی را به ساکت نمیتوان نسبت داد .در فقه از باب سواکت در بواب معوامالت تحوت
عنوان مماکس نام برد شد است .در اینجا مماکس یعنی کسی که بوا سوکوت خوود در
بیع ثمن تشویش ایجاد میکند یوا اینکوه یصود دارد ثمون معاملوه را کواهش دهود
بنابراین سکوت در اینجا نوعی بیان اراد
است.

ان قال نظر دخالت در بیع محسووب شود

1

 -2-3معناشناسی سکوت در اصطالح حقوق
سکوت در حقون عبارت اسوت از خوودداری از سوخن گفو ن عودم اعوالم اراد
شخص ساکت .این تعریف با معنی عرفی سکوت هماهنگ بود اما حقیقت ایون اسوت
که سکوت غیر از سخن نگف ن خاموشی است .سکوت بر رضوا داللوت نمویکنود از
همین جا معر

شد است« :الینسب لساکت یول» یعنی به شخص ساکت که سکوت

اخ یووار موویکنوود یووولی نسووبت نموویدهنوود از سووکوت ا کشووف یصوود رضووا
نمیکنند2.سکوت در همه عقود به منزله رضا اعالن اراد نیست مگور اینکوه طورفین
اراد خود به طور صریح بیان نمایند یا اعمالی را انجوام دهنود کوه از آن بوه صوورت
ضمنی یصد رضای شان احراز شود 3.گاهی شخص سوخن نمویگویود لوی بوه طوور
غیرمس قیم ضمن اراد خود را ابراز میکند .بیان اراد ضمنی خود نوعی بیان محسووب
میشود در صورتی که بین یصد رضا باشد دارای همان آثاری است که لفو صوریح

 .1محمود عبدالرحمن معجم المصطلحات االلفاظ الفقهیه ناشر سال نوامعلوم یابول دسو رس در
لوح فشرد اهل بیت.
 .2جعفری لنگر دی محمدجعفر ترمینولوژی حقون جلد ا ل ص  360چاپ چهاردهم ان شوارات
گنج دانش تهران .1368
 .3کاتوزیان ناصر د ر حقون مدنی (نکاح) جلد ا ل ص  63چاپ چهواردهم ان شوارات شورکت
سهامی تهران .1394
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دارد .بنابراین میتوان گفت د حالت برای فرد سواکت م صوور اسوت :ا ل اینکوه فورد
کالمی به زبان نمی آ رد بد ن اینکه در سکوت ا عمود یوا اراد ای نهف وه باشود .د م
زمانی است که فرد ساکت از ر ی عمد کالمی به زبان نمیآ رد بنا بر دالیلی از بیوان
خودداری می رزد .به نظر میرسد در یراردادها سکوت حالت شخصوی اسوت کوه بوه
طور صریح یا ضمنی ایجاب یا یبول طر

عقد را نمیپایرد اراد خوویش را نفیوا یوا

اثباتا ابراز نمیکند .به عبارت دیگر سکوت عبارت است از عدم اعوالم اراد صوریح یوا
ضمنی به عبارت دیگر در مفهوم حقویی نیز سکوت یعنی عودم اعوالن اراد صوریح یوا
ضمنی امری است سلبی زیرا که سکوت چیزی جوز عودم نمویباشود .برسوکوت در
حوز اخالن ماهب آثاری م رتب است که در عرصه حقویی فاید آن آثوار مویباشود
مانند اینکه سکوت در برابر منکر ترک نهی از منکر از دیدگا دینی از گناهان کبیر
مس وجب عقوبت است اما از دیدگا حقویی سکوت در این موارد منشا اثر نمیباشود.
در حقون گرچه به خاطر بدیهی بودن معنی سکوت تعریفی از آن ارائه نشد اسوت اموا
صر

سخن نگف ن عدم بیان ممکن است سکوت محسوب نشود زیرا افراد میتوانند

با سکوت یصد اراد ضمنی خود را به دیگری ان قال دهند حقون در برخوی مووارد
این امر را میپایرد آن را موجد آثار حقویی میداند.
در اصطالح حقویی صر

سخن نگف ن سوکوت تلقوی نمویشوود صواحب اراد

میتواند با اراد ضمنی خود طر

یبول ایع شود مثال اشار کند یا به سویله عملوی

که مبین یصد رضا باشد انشا معامله کند .حقیقوت ایون اسوت کوه اراد ضومنی نیوز
سکوت محسوب نمیشود سکوت با یرینه نیز سکوت نیست در عر

نوعی اعوالم

اراد ضمنی است سکوت همان اعالم اراد است عدم نیوز نمویتوانود مثبوت جوود
باشد به همین دلیل است که گف هاند به شوخص سواکت یوولی نسوبت داد نمویشوود.
سکوت را نمیتوان جایگزین اراد ضمنی ساخت یا ح ی امار ای بر جود آن یورار داد
زیرا سکوت فقط یک حالت سلبی محآ است نمیتواند م ضمن ایجاب کوه حالوت
اثباتی دارد باشد ممکن است م ضمن ایجاب یبوول باشود اموا سوکوت نمویتوانود
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م ضمن ایجاب باشد بلکه سکوت حال ی است کوه همیشوه شوخص مخاطوب در برابور
ایجاب به خود میگیرد عمل ایجابی از سکوت ناشی نمویشوود کسوانی کوه دربوار
اع بار سکوت بحث کرد اند منظورشان سکوت طر

خطاب است گرچوه سوکوت ا

نیز نمیتواند حاکی از یبول باشد مگر اینکه سوکوت محفوو

بوه یوک یرینوه اموار

خارجی باشد.

 -3سکوت در اعمال حقوقی
 -3-1سکوت در خیار فسخ
در عقودى که فوریت در خیار فس آنها شرط است ماننود خیوار غوبن تودلیس
عیب سکوت صاحب حق دال بر اجاز معامله اسوت .در ایوع سوکوت در ایون مقوام
نوعى اعالن اراد مبنى بر یبول صحت عقد ایع شد است .الب وه موىتووان گفوت کوه
محد د زمانى تعیین شد براى اعمال حق خیار شرط آن حق است که با ان فاى شرط
مشر ط نیز من فى مى شود 1.در ایع در موارد ماکور که خیار فوری است در صوورتی
که صاحب خیار از حق خویش اس فاد نکند سوکوت اخ یوار کنود دیگور نمویتوانود
یرارداد را فس کند مانند خیار ر یت تخلف از صف در مواد  415خیوار غوبن در
ماد  420خیار عیب در ماد  812خیار تدلیس در ماد  440خیار فس در عقد نکاح
ماد  1311حق شفعه ماد  821ن.م ماد  250یانون امور حسبی.
 -3-2سکوت صاحب خیار
در مواردی که خیار فوری است هرگا دارند خیار از حق خویش اسو فاد نکنود
سکوت اخ یار نماید دیگر نمیتواند یرارداد را فس کند .در یانون مدنی خیار ر یوت

 .1ذاکر حسین محمد هادی جایگا سوکوت در حقوون اسوالمى مجلوه حقوویی دادگسو ر شومار
شانزدهم.1383 .
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تخلف صف 1خیار غبن 2خیار عیب 3خیار تدلیس 4حق شفعه 5فوری است .عوال
بر یانون مدنی در سایر مقررات نیز نمونههای مشابه جود دارد برای مثوال بوه موجوب
ماد  250یانون امور حسبی« :ردّ ترکه باید در مدت یک ما از تواری اطوالع ارث بوه
فوت مورث به عمل آیود اگور در مودت نوامبرد رد ترکوه بوه عمول نیایود در حکوم
یبول...خواهد بود ».به طور کلی در تمامی مواردی که یانونگواار موعودهایی را بورای
درخواس ت مراجعه اع رال به حکم محاکم یا تصمیم دیگر مراجع یورار داد اسوت
انقضای موعد .در گاش ه هرگا صاحب حوق آن را بورای مودت طووالنی رهوا کورد
مشمول مر ر زمان میشد حق ایامه دعوی از ی سایط میشد.
با کمی دیت به موارد ماکور معلوم میگردد که نفس سکوت به معنی سلبی موجب
از بین رف ن حق خیار ...نمیشود بلکه ایون چنوین حقوی محود د مشور ط اسوت.

6

بنابراین با ان فای شرط مشر ط نیز من فی میشود یعنی حوق مووردنظر در تموامی ایون
موارد محد د به شرایطی است که عدم اس فاد در موعد مقرر ز ال شرط موجوب از
بین رف ن حق میگردد.در مورد مواعد یانونی بجز مر ر زمان به معنای خاص کلمه(که

 .1ماد « :415خیارر یت تخلف صف بعد از ر یت فوری است»
 .2ماد « :420خیارغبن بعد از علم به غبن فوری است».
 .3ماد « :435خیارعیب بعد از علم به آن فوری است»
 .4ماد « :440خیارتدلیس بعد از علم به آن فوری است».
 .5ماد « :821حق شفعه فوری است»
 .6هر گا در گاش ه بین د طر یرارداد معاملهای باشد ایجاب به این معامله م صل شوود اخ یوار
سکوت یبولی محسوب میشود برای مثال هرگا عر تجاری این باشد که سکوت حاکی از رضاست
یا معامالت مس مری بین م عایدان (د تاجر) در جریان باشد...سکوت عالموت رضاسوت( .عبودالرزان
احمد السنهوری الوسیط جلد ا ل شمار یکصد د ازد ص 221؛ محمد بحر العلووم هموان ص
).163
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موجب عدم اس ماع دعوی میشود) 1میتوان گفت که :یانونگاار موعدهای یاد شد را
شرط اس فاد از حق اع رال ایجاد حق یرار داد است.
در ایع سکوت در این مقام نوعی اعالن اراد مبنی بر یبول صحت عقد ایع شود
است .الب ه میتوان گفت که محد د زمانی تعیینشد برای اعمال حق خیوار شورط آن
حق است که با ان فای شرط مشر ط نیز من فی میشود.
در حقون فعلی ار پا د نوع مر ر زمان جود دارد تشوخیص ایون د یسوم مور ر
زمان در ماد  219ن.م فرانسه به نحو بارزی عملی گردیود اسوت در موواد  731الوی
 739یانون آیین دادرسی مدنی ایران به تقلید از حقون ار پوا عنووان شود

فعوال تنهوا

منبع یانونی مر ر زمان محسوب میشود به موجب ماد  731ن.ا.د.م مر ر زمان عبارت
است از مدتی که به موجب یانون پوس از انقضوا آن مودت دعووا شونید نمویشوود
بنابراین مر ر زمان در حقون ایران سایط کنند دعووا اسوت پوس از آن دعووا شونید
نمیشود نمیتوان مر ر زمان را ناظر به ام یازات
دانست.

یژگویهوای دعووای ایاموه شود

2

 .1حقویدانان مر ر زمان را به د یسم تقسیم کرد اند :مر ر زمان مسقط حق مر ر زمانی که موجب
عدم اس ماع دعوی میشود .یانونگاار ایران نوع اخیر را پایرف وه بوود (مواد  371ن.آ.د.م) مقوررات
مفصل دییقی را به آن اخ صاص داد بود (مواد  769-73ن.آ.د.م ).در مورد اع بار حجیت مقوررات
مر ر زمان بحث اخ ال نظر جود دارد نظر شمار  7257مورخ  1361/11/27شورای نگهبان بوه
شرح ذیل در این بار حائز اهمیت است« :مواد  731یانون آیین دادرسی مدنی به بعود در موورد مور ر
زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح مورد بحث بررسی یرار گرفت به نظر اکثریت فقهای
شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گاش ن مدنی (د سال -بیست سوال  -سوه سوال -یکسوال
غیر ) دعوی در دادگا شنید نمیشود مخالف با موازین شرع تشخیص داد شد.ر زنامه رسمی شمار
 11502مورخ  »1363/5/3باالخر نظر شورای نگهبان در یانونگار تَثیر گااشت به طوری که در یانون
آیین دادرسی جدید (مصوب  )1379مانند یانون آیین دادرسی مدنی منسوخ مقررایوت دربوار مور ر
زمان تصوب نکرد.
 .2کاتوزیان ناصر مر ر زمان اسناد تجاری مجله کانون کال د ر ا ل شمار .1335 /47
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 -3-3سکوت دختر باکره رشیده در عقد نکاح
یکی از مهم رین مصادیق سکوت کوه در فقوه حقوون موورد توجوه یورار گرف وه
سکوت دخ ر باکر رشید در عقد نکاح است .فقها در خصوص ثبوت یوا عودم ثبووت
الیت برای پدر جد پدری در مورد نکاح دخ ور بواکر ای کوه بالغوه رشوید باشود
نظرات م فا تی دارند لی اجماع فقها اذن لی را در نکاح باکر رشید الزم دانس هانود
به تبع سکوت لی در این حالت موثر در تشکیل عقد نکاح مویباشود .شوی طوسوی
میگوید« :هنگامی که زن بالغ رشید شد میتواند عقد کند

الیت پدر جد پودری

از ی زایل میشود مگر اینکه باکر باشد پس در این صورت اذن پودر الزم مویشوود
پس سکوت در این حالت اعم از رضا است 1».شی مفید مویفرمایود« :زن بالغوه بورای
خودش میتواند عقد نکاح منعقد کند یا کسی را به عنوان کیول تعیوین نمایود لوی
دخ ر باکر ای که دارای پدر است نباید بود ن اذن پودر عقود نکواح را منعقود کنود در
صورتی که بد ن اذن پدر نکاح کند بر خال

سنت عمل کرد است سکوت لوی در

این حالت اعم از رضا است در تشکیل عقد نکاح نافا است» 2شهید ثانی موینویسود:
«بر باکر بالغه رشید بنابر نظر صحیح ر اصل ]منظور از اصل عودم الیوت در بواکر
بالغه رشید است[ کسی الیت ندارد ر ایاتی که داللت میکنند دخ ر بد ن اذن لوی
نمیتواند ازد اج کند» 3بنابراین با توجه به اجماع فقها در خصوص اذن لوی در ازد اج
دخ ر باکر رشید

آیات یرآنی سکوت لی درعقد نکواح اعوم از رضوا اسوت در

تشکیل عقد نافا است .اگر سکوت محآ باشد عدم رضایت لی را میرساند عقود
نکاح صحیح نمیباشد مگر اینکه سکوت همرا با یرائن اماراتی که کاشف از یصود
رضای لی در عقد نکاح باشد.
 .1طوسی ابن حمز الوسیله الی نیل الفضیله جلد چهارم ص  253چاپ ا ل مک ب سید المرعشی
یم .1380
 .2مفید محمد ابن نعمان المقنعه ص  36موسسه نشر اسالمی یم .1374
 .3شهید ثانی شرح لمعه جلد پنجم صص  116-117چاپ د م ان شارات دا ری یم .1366
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 -3-4سکوت در خطاب به دوشیزه بودن هنگام انشاء عقد نکاح از ناحیه وکیل
یکی دیگر از مصادیق سکوت سوکوت دخ ور در زموان انشوا عقود نکواح اسوت.
بطوریکه عاید ا را د شیز خطاب کند لی بوه جهوت شورم حیوا سوکوت اخ یوار
میکند 1.آیا سکوت ا به منزله پوایرش د شویز بوودن اسوت؟ یوا سوکوت ا اعوم از
پایرش د شیز بودن غیر آن است .به نظر میرسد سوکوت د شویز در هنگوام عقود
نکاح به دلیل شرم حیا به منزله رضایت میباشد لی اگر سکوت نسبت بوه د شویز
بودن غیر آن باشد د شیز عمدا سکوت کند مرتکب تدلیس در عقد نکاح شد

از

موارد فس نکاح میباشد.
 -3-5سکوت در مقابل فضول
به موجب ماد  249ن.م« :.سکوت مالک لوو بوا حضوور در مجلوس عقود اجواز
محسوب نمیشود ».زیرا سکوت به معنی عدم اعالم اراد

رضاسوت حضوور مالوک

نیز از نظر یانونگاار نمیتواند یرینهای بر رضای مالک باشد .عال بر ایون مواد 254
ن.م مقرر میدارد« :هرگا کسی نسبت به مال غیر معامله نماید بعد آن مال به نحووی
از آنجا به معامله کنند فضولی من قل شود صر
نخواهد بود ».بنابراین صر

تملک موجوب نفووذ معاملوه سوابقه

تملک نیز یرینه اجاز ضمنی یراردادی که در گاشو ه بوه

طور فضولی منعقد شد است نمیباشد.گر چه ایون مقوررات در بواب معاملوه فضوولی
آمد است اما از این حیث معامله فضولی هیچ خصوصی ی ندارد بلکه مصودایی از یوک
یاعد کلی است که؛ سکوت محآ بد ن یرینه اجاز

یبولی محسوب نمیشود.

 -3-6سکوت در عقد اجاره
در صدر ماد  501ن.م د حکم به چشم میخورد :نخس ین حکوم کوه یوک حکوم
اس ثنایی خال

یواعد حقویی میباشد این است که« :اگر در عقود اجوار مودت بوه

طور صریح ذکر نشد
 .1همان جلد نهم ص .74

مال االجار هم از یرار ر ز یا ما یا سالی فالن مبلغ معین شد
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باشد اجار برای یک ر ز یا یک ما یا یک سال صحیح خواهد بوود»...اگور ایون نوص
جود نداشت به حکم یواعد کلی بویژ مواد  468 216ن.م .چنوین اجوار ای باطول
بود 1لی ماد  501به طور اس ثنا صحت آن را با شرایط مقرر پایرف ه است2.حکوم د م
ماد که این بحث دربار آن است میگوید..« :اگر مس َجر عوین مسو َجر را بویش از
مدتهای مزبور در تصر

خود نگا دارد موجر هم تخلیه ید ا را نخواهود مووجر

به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زموان تصور

مسو حق اجورت

مقرر بین طرفین خواهد بود».
مرحوم شی محمدحسین اصفهانی در ک اب االجار خود گف ه است شوی موردّد از
حیث مردّد بودنش در خارج موجود نیست؛ زیرا یک شی تا تعیّن پیودا نکنود موجوود
نمیشود؛ بنابراین به شی مردد ملکی ی تعلق نمی گیرد؛ زیرا ملکیت از عوارل موجود
است شی مردّد موجود نیست .بنابراین تا زمانی که مدّت اجار مردّد است به طور
دییق معلوم نیست که آیا مثال یک ما است یا بیش ر نمیتوان اجار را صحیح دانسوت
زیرا منفعت مردّد در خارج جود ندارد تا ب وان آن را در یالب عقد اجوار بوه دیگوری
تملیک نمود3؛
بعضی مع قدند که بعد از انقضای مدت ا لیهای که پرداخت ایسواط موال االجوار از
یرار آن تعیین شد است هیچ رابطة یراردادی میان مووجر مسو َجر بوایی نمویمانود
زیرا:

 .1برای دیدن تحلیل برخی از حقویدانان ر.ک :سید حسن اموامی حقوون مودنی جلود د م ص 14؛
ناصر کاتوزیان حقون مدنی (عقود معین).
 .2ماد  – 501اگر در عقد اجار مدت بطورصریح ذکر نشد مال االجار هم از یورار ر ز یوا موا یوا
سالی فالن مبلغ معین شد باشد اجار برای یک ر ز یا یک ما یا یکسوال صوحیح خواهود بوود اگور
مس اجر عین مس اجر را بیش از مدتهای مزبور در تصر خود نگا دارد موجر هم تخلیوه یود ا را
نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زمان تصر مس حق اجورت مقورر
بین طرفین خواهد بود.
 .3اصفهانی محمدحسین بحوث فی الفقه (ک اب االجار ) ص  77میسسه نشر اسالمی یم .1409
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«ا ال در ماد  501سکوت موجر ادامه تصر

مس َجر منحصرا نشوانة مراضوات

طرفین دانس ه شد است نه یصد انشای ایشان.
ثانیا مطابق مح وای ماد مزبور سکوت موجر ادامةتصر

مس َجر موجب تحقق

عقد اجار نیست؛ چه اینکه عال براینکه موضوع رضایت طرفین صرفا اداموة تصور
مس َجر در برابر میزان مقرر از اجرت است نه تشکیل عقود اجوار بورای تحقوق عقود
اجار یصد انشای عقد ضر ری است
شد

صر

مراضات  -برخال

میشود  -نمیتواند موجد عقد باشد .به عال

آنچه بسویار گف وه

مدت اجار باید معلووم معوین

باشد در حالی که از عبارت ذیل مواد  501مواکور کوه مقورر مویدارد ...« :مووجر بوه
موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زمان تصر

مس حق اجورت مقورر

بین طرفین خواهد بود» اس نباط میشود که زمان ادامة تصور

مسو َجر پوس از پایوان

مدت عقد اجار مشخص نمیباشد
تصر

این مراضات اس حقان موجر تا هور زموان کوه

مس َجر ادامه یابد موجر تخلیه ا را نخواهد ثابت خواهد بود».

1

در اینجا این سیال مطرح میشود که اگر بعد از انقضای مدت ا لیهای کوه پرداخوت
ایساط مالاالجار از یرار آن تعیین شد است هیچگونه عقدی به جود نمویآیود پوس
چرا مس َجر ملزم به پرداخت «اجرت مقرر» است؟ این در حالی اسوت کوه اگور رابطوة
یراردادی جود نمیداشت مس َجر ملزم به پرداخت اجرت المثل بود؟
طرفداران این نظریه در جواب این سیال میگویند :منظور از عبارت« :اجرت مقورر»
در ماد  501یانون مدنی اجرت مقرر از حیث میزان کمیت است نه از جهت ماهیت
حقویی .پس برای بقیة مدت به نسبت زمان تصر

مووجر اسو حقان اجورتالمثول

معادل اجرت المسمی را خواهد داشت .آنچه در ماد  501دلیل مراضات طرفین نسوبت
به اجرت المثل معرفی شد است سکوت تنها نیست بلکه سوکوت بوه انضومام یرینوة
تعیین مالاالجار از یرار ر ز ما یا سال مبین این مراضات اسوت .بوه عبوارت دیگور

 .1شهیدی مهدی تشکیل یراردادها تعهدات نشر حقویدان تهران .1377

...........188تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهلم ،تابستان1397

خودداری طرفین از تسلیم تسلم عین مس َجر با لحواظ یرینوة مواکور بور رضوایت
طرفین نسبت به ادامة تصر

در برابر مقدار مقرر اجرتالمثل داللت میکند.

1

یکی از ن ایج پایرف ن عقد نبودن مورد ماد  501یوانون مودنی عودم تجدیود عقود
اجار در مورد این ماد این است که براساس نظریة اصل ضمانی بودن تصر
غیر با اذن مالک تصر

در موال

مس َجر در مال موجر درمدت مواکور در ایون مواد تصورفی

است ضمانی نه امانی .به این جهت مس َجر  -هر چند در آن تعودی تفوریط نکورد
باشد  -مسئول تلف نقص مال مزبور در این مودت خواهود بوود؛ زیورا اموانی بوودن
تصر

مس َجر  -که در ماد  493یانون مدنی اعالم شد است  -از آثوار عقود اجوار

است بنابراین مربوط به تصر
مدنی انقضای آن مفر ل است.

مس َجر در مدت عقد میباشد که در ماد  501یانون
2

به نظر میرسد که سید حسن امامی به نظریة ا ل م مایل است .ایون را مویتووان از
بیان ایشان راجع به ماهیت اجرت پرداخ ی بعود از انقضوای ا لوین مودت اجوار موورد
بحث برداشت نمود .ی میگوید:
«اگر مس َجر عین مس َجر را بیش از مدتهای مزبور در تصر

خود نگا دارد

موجر هم تخلیة ید ا را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیوة مودت
به نسبت زمان تصر

مس حق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود .مانند آن است که

در ضمن عقد اجار بین طرفین مبلغ معینی به عنوان اجرتالمثل بورای مودت تصور
پس از انقضا اجار یرارداد شد باشد؛ همچنانکه طرفین در عقد اجوار شورط نماینود
که پس از انقضا مدت اجار تا هر چندی که عین مس َجر در تصور

مسو َجر بوایی

بماند اجرتالمثل به مقدار اجرتالمسمی خواهد بود ...لی در صورتی که موجر پوس
از مدت ماکور در عقد از ر ز یا ما یا سال تخلیة عین مسو َجر را بخواهود مسو َجر
 .1العاملی شمس الدین محمدبن مکی مباحث حقویی شرح لمعه چاپ ا ل ان شارات مجد تهران
.1385
 .2شهیدی مهدی تشکیل یراردادها تعهدات نشر حقویدان تهران .1377
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نسبت به بقیة مدت تصر

باید اجرتالمثول عادلوه را بپوردازد؛ زیورا بوا مطالبوة عوین

مس َجر معلوم میشود که دیگر آنان تراضی بر اجورت معینوه نسوبت بوه بقیوة مودت
ندارند تراضی سابق هم به صورت تعهد یوا شورط ضومن عقود نبوود توا الوزامآ ر
باشد».

1

بنابر عقید طرفداران این نظریه مس ند یانونی موجر برای رجوع بوه مسو َجر بورای
دریافت مالاالجار ماد  337یانون مدنی است .این ماد مقرر میدارد:
«هرگا کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر اس یفا منفعت کند صواحب
مال مس حق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شوود کوه اذن در ان فواع مجوانی
بود است».
از این ر به ماد  501فقط از لحاظ تعیین مقدار مال االجار میتواند اس ناد شود.
عد ای دیگر از حقویدانان مع قدند که اگر مس َجر بعد از انقضای مدت اجار ای که
اجار بهای آن از یرار ر ز ما یا سالی فالن مبلغ تعیین شد است به ان فاع خوود اداموه
دهد اجار تجدید میشود.
«زیرا که یصد طرفین در مویعی که مالاالجار را از یورار ر زی فوالن مبلوغ تعیوین
می نمایند نه فقط این است که مس َجر از مورد اجار یک ر ز اس فاد کند بلکه ضومنا
رضایت خود را برای اینکه در ر زهای بعدی هم مس َجر با تَدیه همان موالاالجوار از
عین مس َجر اس فاد کند اضح مینماید؛ مخصوصوا اگور بعود از انقضوا ر ز ا ل
عین مس َجر را تخلیه نکرد

موجر هم تخلیة عین مس َجر را تقاضا ننمود .این نک ه

دلیل اضح است براینکه اگر ر ز ا ل هم یصد تجدید اجار را نداش هاند در ر زهوای
بعد تراضی ضمنی برای تجدید اجار به عمل آمد است».

2

بعضی از نویسندگان فعلی هم به این نظریه تمایل دارند میگویند:

 .1امامی سیدحسن حقون مدنی جلد ا ل د م ص  14ان شارات یلدا تهران 1373.
 .2عدل مصطفی حقون مدنی ص 321-322ان شارات بحرالعلوم یز ین .1373
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«اگر چه به موجب حکم مندرج در ماد  494یانون مدنی عقود اجوار بوا انقضوای
مدت برطر

می گردد لی عمال تا ی ی که موجر برابر مقررات تقاضای تخلیه نکورد

باشد یرارداد اجار خود بخود تمدید میگردد .لاا منظور از مراضات حاصله تراضوی
ضمنی طرفین برای تمدید یرارداد اجار میباشد».
ن یجة پایرش این نظریه این است که اگر موجر بعد از انقضای ا لوین مودت اجوار
تقاضای تخلیة عین مس َجر ننماید مس َجر با رضایت به سکونت خوود اداموه دهود
عقد اجار الزماالجرایی تجدید میشود که هم موجر هم مس َجر ملزم به رعایوت آن
هس ند .از آنجا که تجدید عقد اجار اجار جدیدی اسوت تموام شورایط الزم بورای
تشکیل عقد از جمله اهلیت م عایدین در زمان تجدید اجار الزم است.

1

برخی از اساتید این ضع را حاکی از تجدید اجوار دانسو هانود 2.اموا برخوی دیگور
سکوت مالک در برابر مس َجر را نشانه تجدید اجار تلقی نکرد

گف وهانود« :موضووع

تراضی این است که تا هر زمان مس َجر به ان فاع از مورد اجار ادامه دهد اجرتالمثول
را برابر اجار بها (اجرتالمسمی) بپردازد 3».به طور یطوع عقود اجوار پوس از انقضوای
مدت اجار تجدید نمیشود؛ چه تراضی د طر

بور اداموه تصور

تَدیه اجرتی معادل اجرت مقرر بین طرفین است نه تجدید عقد اجار

مسو َجر در برابور
لی این تراضوی

نیز از نفس سکوت برنمیآید بلکه انقضای مدت اجار (برای مثال یکما که مالاالجار
برای آن تعیین شد است) ایدام نکردن د طر

به تسولیم تسولم عوین مسو َجر

مبین اراد آنان است نه سکوت .الب ه چون این حکم اس ثنایی است مفاد آن را نمیتوان
به دیگر موارد تسرَّی داد بلکه باید به یدر م یقَّن اک فا نمود .یعنی هر گا مدت در عقود
اجار معیّن باشد آن مدت مق ضی شود مورد اجار مدتی در اخ یار مسو َجر بوایی
 .1حیاتی علی عباس بررسی ضعیت اجار بد ن مدت در حقون مدنی ایران فقه اسوالمی مصور
فرانسه 1378.
 .2صفائی سید حسین حقون مدنی جلد د م تعهدات یراردادها نشریه موسسه عالی حسوابداری
تهران 1351.
 .3کاتوزیان ناصر یانون مدنی در نظم حقویی کنونی نشر دادگس ر چاپ پنجم تهران .1380
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بماند موجر تخلیه ید ا را نخواهد باید اجرتالمثل بپردازد .این اجرت ممکن اسوت
مسا ی بیش ر یا کم ر از اجرتالمسمی باشد.
 -3-7سکوت در برابر ایجاب
در حقون ایران نص خاصی در اینبار جود نودارد لوی از اصوول یواعود کلوی
چنین برمیآید که سکوت را نمیتوان به عنوان یبولی برای ایجاب تلقی کرد گا ممکن
است د طر

با توافق پیشین خوود سوکوت را سویله ابوراز اراد یورار داد

بوه آن

ارزشی برابر یبول بدهند.به نظر میرسد که هرگا طرفین در گاش ه به طور ضومنی نیوز
تراضی کرد باشند بنای ر ابط مس مر آنان بر این باشد کوه سوکوت عالموت رضوا
یبولی تلقی شود باید به این توافق ضمنی ارج نهواد آن را مح ورم الوزامآ ر شومرد؛
مشر ط بر اینکه اصل تراضی مسلم محرز باشد مثال هر گا ناشری نشوریه د ر ای را
برای مش ری چندین سالهاش بفرس د ا بد ن ارسال پاس آن را دریافوت کنود بایود
ییمت آن را تَدیه کند لی اگر ارسال کنند به صورت یک طرفه اعالم کند که سوکوت
گیرند را نشانه یبول می داند در این صورت گیرند مکلف به دادن پاس
نیست سکوت را میتوان یبولی تلقی کرد.

اعالم اراد

1

 -4سکوت در قانون آیین دادرسی مدنی
آثار سکوت در مواد یانون آیین دادرسی مدنی احکام بوه ضووح مشوخص شود
است مانند ماد  217ن.آ.د.م که مقرر میدارد :اظهار تردید یا انکار نسوبت بوه دالیول
اسناد ارائه شد تا ا لین جلسه دادرسی به عمل آید چنانچه در جلسه دادرسوی منکور
شود یا نسبت به صحت سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار سکوت در
آن م رتب خواهد شد .سکوت خواند نسبت به اظهار تردید یا انکار دالیل اسناد ارائه
شد اگر تا ا لین جلسه دادرسی به عمل نیاید به منزله پایرف ن آثار سکوت میباشد .در
 .1امیری یائم مقامی عبدالمجید حقون تعهدات جلد د م ص  165ان شارات دانشگا تهران .1356
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ماد  218ن.آ.د.م در مقابل تردید یا انکار ارائهکنند سند اگر ارائهکنند سند سند خوود
را اس رداد نماید دادگا به اسناد دالیل دیگر رجوع مویکنود اسو رداد سوند دلیول بور
بطالن آن نخواهد بود چنانچه صاحب سند آن را اس رداد نکورد سوند مووثر در دعووا
میباشد دادگا مکلف است به اع بار آن سند رسیدگی نماید سکوت ارائهکنند سوند
در اس رداد آن دلیلی بر بطالن نخواهد بود بلکه این سکوت به منزله رسیدگی دادگا بوه
آن به عنوان یک دلیل مووثر در دعووا خواهود بوود .در مواد  276ن.آ.د.م نیوز سوکوت
خواند در جلسه دادرسی که به علت عارضه لکنت زبان یوا الل بوودن سوکوت نمایود
آثار سکوت بر آن م رتب نیست یاضی دادگا بایس ی راسا یوا بوه سویله م ورجم یوا
م خصص امر مراد ی را کشف عارضه را برطر
سکوت نماید از بیان نمودن آن اس نکا

نماید لوی اگور خوانود تعمودا

کند خواند به دلیل ک موان ناکول شوناخ ه

میشود سکوت ا حکم بر محکومیت خواند خواهد بود .سکوت در اجرای احکوام
مواعد دادرسی مدنی نیز دارای آثاری است که بر خواند م رتوب خواهود شود ماننود
مهلتهای تجدیدنظر

اخواهی که به خواند ابالغ ایعی یا یانونی میشوود سوکوت

خواند در عدم اع رال در مهلت مقرر به منزله پایرش رای دادگا میباشد.
در مورد تعریف حق امنیت یضائی می توان بیان داشوت کوه موردم از بویاح راموی
شکنجه بردگی توییف بی مورد امثالهم به ساحت خود در امان باشند کسوی حوق
تعرل به افراد به غیر موارد خاص مواردی که یانون مشخص نمود نداشو ه باشوند.
در این رابطه اصول م عددی از یانون اساسی به تامین حفوو اح ورام بوه حوق امنیوت
یضایی اشار کرد اند.
 -4-1سکوت خواهان
با توجه به اینکه دعوا د طر

دارد اثور سوکوت در د موورد خواهوان خوانود

مورد بررسی یرار میگیرد.
"خواهان" به معنای اخص شخصی است که دادخواهی مویکنود .هرگوا خواهوان
علیه خواند ادعایی کند فاید بینه دالیل باشد مدعی علیه منکور ادعوای ا گوردد؛
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مدعی از حاکم درخواست مینماید که مودعی علیوه را سووگند دهود؛ در صوورتی کوه
مدعی علیه سوگند یاد کند ادعای مدعی سوایط مویشوود؛ لوی هرگوا منکور سووگند
نخورد آن را به مدعی برگرداند بودین معنوی کوه صوریحا اظهوار دارد :مون سووگند
نمیخورم اگر مدعی راست میگوید سوگند بخورد؛ در این فرل چنانچه مدعی یسوم
یاد نماید ادعایش ثابت میشود .لی چنانچه از اتیان سوگند خودداری کند در ایوع
سکوت اخ یار کند به بی حقی ا حکم داد میشود.

1

هم چنین اگر خواهان ایاموه دعووا کنود فایود هرگونوه دلیلوی باشود دادگوا بوه
توضیحات ا نیاز داش ه باشد اگر در دادگا حاضر نشود یا در صورت حضور سوکوت
اخ یار کند یرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
 -4-2سکوت خوانده
پس از ایاموه دعووا از طور

خواهوان دادرس از خوانود مطالبوه پاسو مویکنود.

عکسالعمل ی از چهار صورت خارج نیست؛ یا پاس میدهود کوه در ایون صوورت
مفاد پاس یا نفی علم به مورد دعوا است اظهار میدارد که نمیدانم؛ یا انکار آن یوا
ایرار به آن است یا این که پاسخی نمیدهد سکوت اخ یار میکند.
اگر پاس خواند نفی علم باشد اظهار کند :نمیدانم این ادعا حق است یا باطول؛
دادرس از خواهان میپرسد :خواند را در ادعای خود مبنی بر جهل بوه ایعوه تصودیق
میکند یا تکایب؟ در صورت تصدیق دعوای ا تنها با جود بینوه پایرف وه مویشوود.
همچنین است اگر خواهان بگوید :نمیدانم آیا خواند ایعا نمیداند یا خود را به نادانی
زد است .لیکن اگر خواهان بگوید :ی خود را به نادانی زد اسوت گرنوه ایعیوت را
میداند میتواند خواند را بر نفی علم سوگند دهود .در ایون صوورت اگور خوانود از
یسم خوردن نیز برگرداندن یسم به خواهوان خوودداری کنود حکوم علیوه ا صوادر
میشود اگر یسم بخورد حکم علیه ا صادر نمیشود؛ لیکن با یسوم ا دعووا سوایط
 .1یانون آیین دادرسی مدنی مواد .286 279 274 273 272
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نمیگردد؛ بلکه به طور مویت پر ند بس ه میشود تا زمانی که خواهان ب واند بر ادعوای
خود بینه ایامه کند؛ که در این صورت ی میتواند د بار ایامه دعوا نماید.

1

اگر پاس خواند در برابر خواهان انکار دعوا باشد؛ مدعی باید بر ادعای خوود بینوه
ایامه کند که بر اساس بینه به نفع ا حکم میشود در صورت نداش ن بینه خواند بوا
درخواست خواهان بر عدم صحت ادعای ی یسم میخوورد؛ در ن یجوه دعووا سوایط
میگردد مدعی نمیتواند د بار حق خود را مطالبوه کنود ح وی از خوانود تقواص
نماید.
مس ند این حکم ر ای ی از پیامبر اکرم (ص) است که بوه مودعی فرمودنود :آیوا بینوه
داری؟ پاس داد :نه .آن گا فرمود :میتوانی مدعی علیه را سوگند دهی .مدعی گفت :ا
(مدعی علیه) سوگند یاد میکند مباالتی ندارد .پس رسول اهلل (ص) فرمود« :برای توو
چیزی جز د شاهد یا سوگند ا نیست».

2

در صورت در غ بودن یسم خواند ذمه ی بری نخواهد شد چنانچه خوانود از
یسم خوردن نکول کند با درخواست دادرس خواهان یسم میخورد دعوایش تثبیت
میگردد .اگر ا نیز از یسم خورد نکول کند دعوایش سایط میشود.
در صورتی که پاس خواند ایرار به ادعای خواهان باشد در صورت تحقق شرایط
صحت ایرار خواند به انچه ایرار کرد است ملزم شد

پر ند مخ ومه میگردد.

 -4-3سکوت طرفین قرارداد در برابر قوانین تکمیلی و عرف
یانونگاار عال بر یوانین امری که تراضی طرفین دربار آنها بیتوَثیر اسوت بوه
طور مطلق الزامآ رند پار ای از مقررات تکمیلی را نیز ایجاد کرد است.
این مقررات که برای بیان اراد ضمنی یا مفر ل تنظویم ر ابوط حقوویی طورفین
یرارداد است در صورتی الزام ایجاد میکنند که از پویش بور خوال

آن تراضوی نشود

 .1مغنیه محمدجواد فقه االمام جعفر الصادن (ع) جلد ششم دار الجواد بیر ت 1402.
 .2سرخسی ابوبکر محمّد بن احمد بن ابوسهل أصول السرخسی تحقیق ابو فا افغوانی دارالک وب
العلمیة چاپ د ّم بیر ت . 1426ن.
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باشد .یعنی هر گا طرفین یرارداد به گونوه دیگوری توافوق نکورد باشوند حکوم یوانون
تکمیلی دربار آنان اجرا میشود .برای مثال چون به موجب ماد  280ن.م« .انجام تعهد
باید در محلی که عقود ایوع شود بوه عمول آیود مگور اینکوه بوین م عواملین یورارداد
مخصوصی باشد یا عر

عادت ترتیب دیگری ای ضا نماید ».طرفین یرارداد میتواننود

مکان دیگری را غیر از مکان انعقاد برای اجرای یرارداد تعیین توافق کنند .به ظاهر از
مطالعه برخی مواد یوانونی ماننود موواد ... 356 225 221 220چنوین برمویآیود کوه
سکوت طرفین در برابر یوانین تکمیلی عر

مبین اراد آنان بور یبوول ایون مقوررات

است یعنی طرفین با سکوت خویش این مقررات را در ر ابط خویش پایرف هاند 1.لوی
سکوت که یک امر عدمی است نمیتواند حاکی از یبوول مثبوت ایعوهای کوه اموری
جودی است باشد بلکه اراد انشایی طورفین یورارداد اسوت کوه در یالوب یوک مبورز
خارجی بد ن هرگونه یید شرطی منصر

به اینگونه آثار است .به عبارت دیگور در

اینگونه موارد نیز نفس سکوت کارساز نیست بلکه سکوت با یرینه اسوت کوه حواکی از
اراد طرفین یرارداد میباشد.
 -4-4سکوت در ادله اثبات دعوا
"دلیل" در لغت به معنای «راهنما» «رهنمون»

«را نمایند » «نشان» «عالموت»

میباشد 2.در اصطالح حقویی دلیل در د معنا به کار میر د :نخست دلیول بوه معنوای
اخص است که عبارت است از :امری که صاحب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن
اس ناد می نمایند .د م دلیل به معنای اعم که عبارت اسوت از :عمول فوراهم آ ردن هور
آنچه موجب ایناع جدان دادرس میشود.

3

شخصی که حقی را در دادگا ادعا میکند الزم است ادعای خوود را از طریوق ادلوه
اثبات نماید .در غیر این صورت آن حق ارزش خود را از دسوت مویدهود از درجوه
 .1کاتوزیان ناصر مسئولیت ناشی از عیب تولید چاپ سوم ان شارات دانشگا تهران .1390
 .2دهخدا علی اکبر فرهنگ دهخدا جلد هف م صص 97-35ان شارات دانشگا تهران 1377
 .3شمس عبداهلل آیین دادرسی مدنی جلد سوم ص 83چاپ هف م ان شارات دراک تهران .1385
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اع بار سایط میشود .ادله اثبات دعوا مطوابق مواد 1258ن.م عبارتنود از – 1 :ایورار -2
اسناد ک بی  -3شهادت  -4امارات  -5یسم.
هر یک از طرفین دعوا سعی میکند که در صورت لز م بوا ارائوه هور یوک از ایون
دالی ل موضع خود را حق جلو دهند .دادگا نیوز بوا توجوه بوه اب کوار ایودام سوکوت
اصحاب دعوا  ...با اس فاد از ادلهی ارائه شد

بد ن آن که به دخالت مووثر در پیودا

کردن دلیل نیاز چندانی داش ه باشد به بررسی صحت یا نادرس ی ادله مویپوردازد بور
اساس آن به صد ر حکم ایدام مینماید.
 -4-4-1سکوت در اقرار
اژ "ایرار" که از لحاظ ادبی مصدر است به معنای اثبات یورار دادن اسوت بوا
اع را

اذعان داش ن هم معناست 1.یانونگاار در مواد ی 1259ن.م در تعریوف ایورار

بیان میدارد« :ایرار عبارت است از :اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود».
در تمووامی نظووامهووای حقووویی ایوورار در میووان ادلووهی اثبووات دعوووا نقووش مهووم
تعیینکنند ای دارد از آن با تعبیر خاصی ملکه دالیل سید البینات دلیل دلیولهوا یواد
میکنند 2.اعمال خاص عصبی که جود حق را برای غیر به زیان خود در صوفحه دمواغ
منعکس مینماید نمیتواند به تنهایی دلیل یرار گیرد؛ بلکوه بایود بوه سویله چیوزی در
خارج که بر آن داللت نماید اعالم شود آن عموما لفو میباشد .به همین جهت ماد
 1260ن م مقرر میدارد« :ایرار ایع میشود به هر لفظی که داللت بر یصود نمایود» .در
این ماد جود لفو خاصی را در ایرار الزم ندانس ه ایرار بوه هور لفظوی کوه صوورت
گیرد مع بر است؛ زیرا اع بار لفو از نظر کاشوفیت آن از حرکوات مخصووص اعصواب
دماغی است که از جود امری خبر میدهد.

3

 .1اصفهانی راغب معجم مفردات الفاظ القران ص 600نشر اسالمیه تهران 1392ن.
 .2صفار محمدجواد یاعد تجزیهناپایری ایرار دامنه اجرای آن نامه مفید شمار  22ص.1379 7
 .3امامی حسن حقون مدنی جلد ششم ص 26چاپ بیست یکم نشر اسالمیه تهران .1379
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از ماد مزبور اس نباط میشود که نوش ه در ردیف لفو بود

به سیله آن نیز ایورار

ایع میشود .بر این مناسبت که ماد  1280ن.م میگویود« :ایورار ک بوی درحکوم ایورار
شفاهی است» .بنابراین نوش ه که حاکی از ایرار نویسند

یا امضا کنند باشود علیوه ا

مع بر خواهد بود.
ماد  1261ن.م مقرر میدارد« :اشار شخص الل که صریحا حواکی از ایورار باشود
صحیح است».
از مفاد مواد  1261 1260ممکن است چنین اس نباط شود که ایورار عبوارت اسوت
از :بیان اژ هایی که بر جود حقی به زیان گویند

سود دیگران داللت داشو ه باشود.

نفوذ اشار نیز صرفا اس ثنایی است که به عدم یدرت بر سخن مقر منوط است.

1

این نظر صحیح نمیباشد؛ زیرا سهم لفو جز اخبار از معنوی مودلول آن در ذهون
امر دیگری نیست آن چه بر ایع داللت مویکنود معنوایی اسوت کوه در ضومیر مقور
می گارد .بنابراین اگر لفو جز ارکان ایرار بود بسیاری از ایرارهوای ضومنی کوه پایوه
اس نباط آن گف ه کالم نباشد؛ از تعریف ایرار خارج میشود که از ایون جهوت نظریوه
با ر ح یانون مخالف است.

2

در ن یجه میتوان بیان کرد که به طور معمول ایرار به شکل صریح صورت مویگیورد
مقر صریحا امری را میپایرد؛ اما ممکن است گاهی ایرار ضمنی باشد؛ به این معنا که
کردار رف ار عمل شخص به شکلی است که عرفا با پایرش امری مالزمه دارد.
سکوت در مقابل ادعا امار ای بر ایرار نمیباشد؛ زیرا سکوت نمیتوانود کاشوف از
اراد شخص به اخبار از جود حق یرار گیرد ممکن است سیله انکار یا بویاع نوایی
باشد؛ مگر آن که در ا ضاع احوالی یرار گیرد که عرفا بر ایرار داللت نماید.

3

 .1مراغهای میرف اح عنا ین جلد د م ان شارات اسالمی چاپ سوم یم  1429هو .ن.
 .2کاتوزیان ناصر حقون مدنی یواعد عمومی یراردادها شرکت سهامی ان شوار چواپ نهوم تهوران
.1391
 .3امامی سید حسن حقون مدنی جلد ششم چاپ بیست یکم نشر اسالمیه تهران .1379
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در فقه اهل تسنن نیز ایرار ممکن است با لفو اشار یا ک ابت باشود؛ لوی سوکوت
اصوال نمیتواند ایرار تلقی گردد؛ مگر با یرینه همرا باشد.

1

یاعد «اعم بودن سکوت از ایرار» بد ن اس ثنا نیست؛ چنان که در فقه به تبوع آن
یانون مدنی نیز در ماد  1162ن.م در خصوص ایرار پدر به نسب فرزند این اسو ثنا بوه
خوبی مشهود است.
نسب رابطة خویشا ندى همچون مال بد ن تردید به سیله ایرار ثابت مىگردد
ح ى برخى از فقیهان همچون شی محمد حسن نجفى در جواهر الکوالم سوید جوواد
حسینى عاملى در مف اح الکرامه تصریح کرد اند که ثبوت نسب بوه سویلة ایورار امورى
مورد اجماع تمامى علما است عال بر ادلة عمومى نفوذ ایرار ر ایات صحیحى نیوز
بر آن داللت مىکند .ایرار به نسب بر د یسم است :ایرار به نسب فرزنودى ایورار بوه
نسب خویشا ندى.
 -4-4-2سکوت در قسم
"سوگند" عبارت است از« :اعالم اراد ای که به موجب آن شخصوی خودا را شواهد
صدایت خود در اظهارات ال زامات بیان شد میگیرد.
در صورتی که خواند سکوت نموود
عنادی بود

2

از ادای سووگند ام نواع نمایود سوکوت ا

طبق مواد  1328ن.م .مواد  274ن.آ.د.م .نیوز بخوش د م مواد 276

یانون آیین دادرسی مدنی دادگا ضمن تاکر عوایب شرعی ک مان حقیقت سه بوار بوه
ا اخطار میدهد؛ با تدا م چنین سکوتی ناکل شناخ ه میشود با سووگند خواهوان
به محکومیت خواند حکم داد میشود .در صورتی که خواهان فاید بینه مع بر بوود

 .1الشرنباصی رمضان علی السکوت دالل ه علی االحکام الشرعیه دارالفکر العربی ص1984 215م.
 .2شمس عبداهلل آیین دادرسی مدنی جلد سوم چاپ هف م ان شارات دراک تهران .1385
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با تقاضای خواهان یا در صورت نکول ا با ارجاع سوگند به ا از طر
سوگند ام ناع نماید ناکل بود

ادعای ا به حکم دادگا سایط میگردد.

دادگا از ادای
1

 -4-4-3سکوت در اسناد
طبق ماد  1284ن.م« .سند عبارت است از :هر نوش ه که در مقام دعوا یا دفاع یابول
اس ناد باشد» .اسناد از نظر درجه اع باری که به آن داد میشود بر د نوع است :رسمی
عادی.

2

ما  1287ن.م .در تعریف سند رسمی مقرر میدارد« :اسنادی که در ادار ثبت اسوناد
امالک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حد د صالحیت آنهوا
بر طبق مقررات یانونی تنظیم شد باشوند رسومی اسوت» .یانونگواار از سوند عوادی
تعریفی ارائه نکرد است فقط در ماد  1289مقرر میدارد« :غیور از اسوناد مواکور در
ماد  1287سایر اسناد عادی است» .بنابراین «سند عادی عبارت است از :نوشو های کوه
به سیله افراد تنظیم شد بد ن آن که مامور رسمی طبق مقررات یانونی در آن مداخله
داش ه باشد»

3

ممکن است خواند دعوا در مقابل سند عادی که خواهان داد است نه اظهار انکوار
تردید کند نه به صحت آن به طور صریح یا ضمنی ایرار نماید؛ بلکه هویچ پاسوخی
نداد

به عبارت دیگر در مقابل آن سکوت نماید .سوالی که در اینجا مطرح است این

که آیا دادگا باید سکوت را حمل بر صحت نماید یا اینکه به رغم عدم انکار تردیود
خواند از اس نادکنند سند بخواهد که صحت ان ساب آن را اثبات نماید؟

 .1ماد  273ن.م« :چنانچه خواند از ادای سوگند ام ناع رزد سوگند را به خواهان اگاار نماید بوا
سوگند ی ادعایش ثابت می شود در صورت نکول ادعای ا سایط بوه موجوب آن حکوم صوادر
میگردد».
 .2ماد  1286ن.م.
 .3امامی سیدحسن حقون مدنی جلد ا ل د م ان شارات یلدا تهران .1373
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یانونگاار در ماد احد یانون راجع بوه مطالبوه دیوون مصووب  1339/2/24مقورر
میدارد« :در مواردی که دین مس ند به سند عادی است بس انکار میتوانود پرداخوت آن
را به سیله اظهارنامه از مدیون بخواهد چنانچه مودیون در صوورت تسولیم بوه ادعوای
داین ظر

مدت  10ر ز پس از ابالغ ایعی اظهارنامه به شخص ا دیون خوود را بوه

داین نپردازد یا در صند ن دادگس ری یا ثبت محول تودیوع ننمایود یوا آن کوه در
مقابل اظهارنامه ظر

 10ر ز دین خود را انکار ننماید یا ظر

به تقاضای بس انکار حکم الزام به تادیه دین از طر

 10ر ز یولی ندهود

دادگاهی که صالحیت رسیدگی به

اساس دعوا را دارد صادر خواهد شد حکم مزبور در صورت عودم اع ورال مودیون
یابل اجرا میباشد .چنانچه مدیون پس از ابالغ اظهارنامه ادعای طور

را انکوار نمایود

داین میتواند طبق مقررات یانونی دادخواست به دادگا تقدیم نمایود  .»...طبوق منطوون
این ماد سکوت عدم انکار صریح نسبت بوه سوند عوادی کوه بوه ارسوال اظهارناموه
مسبون میباشد موجب صد ر حکم به محکومیت مدیون میباشد؛ اما چنانچوه مطالبوه
دین ارسال اظهارنامه مسبون نباشد تکلیف چیست؟ یانون آیین دادرسی مدنی مصووب
 1379در این خصوص تعیین تکلیف ننمود

فقط از مواد  217 216که لز م اعوالم

انکار تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند بیان میکند میتوان اسو نباط نموود
که تغییرپایر یا شناخت ضمنی ساکت میباشد.

1

 .1کاتوزیان ناصر فلسفه حقون جلد د م شرکت سهامی ان شار تهران .1377
ماد  216ن.آ.د.م « :کسی که علیه ا سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یوا مهور یوا امضوا یوا اثور
انگشت من سب به خود را انکار نماید احکام منکر بر ا م رتب می گردد اگر سند ابرازی من سب به
شخص ا نباشد می تواند تردید کند»
ماد  217ن.آ.د.م« :اظهار تردید یا انکار نسبت به دالیل اسناد ارائه شد ح یاالمکان بایود توا ا لوین
جلسه دادرسی به عمل آید چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا سکوت نماید حسب مورد آثار
انکار سکوت بر ا مرتب خواهد شد .در مواردی که رای دادگا بد ن دفاع خواند صادر مویشوود
خواند ضمن اخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگا اعالم میدارد .نسبت به مودارکی کوه در
مرحله اخواهی مورد اس ناد ایع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا ا لین جلسه دادرسی به عمول
آید».
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عد ای مع قدند که «سندی که به امضا یا مهر یا اثر انگشت کسی منسوب مویباشود
نمیتواند علیه ا موثر یرار گیرد مگر آن که ان ساب آن نزد دادگوا مسولم گورد؛ زیورا
عموما ان ساب سند عادی به کسی که به ا نسبت داد میشود نزد دادگا موورد تردیود
می باشد در بعآ موارد نادر هم چنانچه دادرس امضا یا مهر کسی کوه سوند بوه ا
نسبت داد شد بشناسد ان ساب سند را به ا مسلم بداند نمویتوانود بوه علوم خوود
عمل کند .عدم پاس یا سکوت کسی که سند علیه ا ابوراز شود منحصورا نمویتوانود
یرینه صحت ان ساب سند به ا یرار گیرد بنابراین سند عوادی زموانی مویتوانود موورد
اس ناد دادگا یرار گیرد که صد رش از ناحیه کسی که علیه ا ابراز شد مسولم باشود
آن در صورتی است که از طر

کسی که برعلیه ا ابراز شد صود ر آن را از من سوب

الیه تصدیق کند یا آن که ثابت شود که مهر یا امضا یا اثور انگشوت از کسوی کوه
سند به ا نسبت داد شد

مورد تکایب یا تردید یا سکوت طر

یرار گرف ه است.

1

عد ای نیز بعد از بیان نظر دس ه ا ل این نظور را بوا ظواهر یوانون ر یوه یضوایی
مخالف دانس هاند 2.این عد مع قدند که سکوت در شرایطی موجب سقوط حق تکایب
است بیان میدارند که «چنانچه طر

سندی ابرازی را تکایب ننمایود یوا ایون کوه

سکوت اخ یار نماید سیان کالم طوری باشد که سکوت به منزله تصدیق است دیگور
حق تکایب آن سند سایط میشود»

3

عد ای دیگر ضمن بیان د نظر ماکور ایراد نظر د م را موورد منایشوه یورار داد
مع قدند که در حال حاضر نظر ا ل با توجه به ماد  217یانون آیین دادرسی مدنی یابل
دفاع میباشد.

4

 .1امامی سیدحسن حقون مدنی جلد ا ل د م ان شارات یلدا تهران .1373
 .2کاتوزیان ناصر مسئولیت ناشی از عیب تولید ان شارات دانشگا تهران .1390
 .3م ین دف ری احمد آیین دادرسی مدنی بازرگانی جلد د م چواپ د م مجموع علموی فرهنگوی
مجد تهران .1381
 .4شمس عبداهلل آیین دادرسی مدنی جلد سوم چاپ هف م ان شارات دراک تهران .1385
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عقید دیگر این است که «سکوت مظهری از مظاهر انکار است
در مقابل اظهارات طر

ابراز میشود با سکوت طر

اکنشی است کوه

مقابل دادگا از مدعی طلوب

بینه میکند اگر بینه ارائه نداد حق دارد که شخصی را که سکوت کرد یسم دهد»

1

برخی دیگر عدم اظهار تردید نسبت به سند سکوت در یبال آن را به معنای ایورار
ضمنی پایرش صحت آن دانس ه اصل را هم بر صحت میدانند.

2

برخی نیز سکوت در مقابل سند مس ند دعوا را تصدیق ضمنی تلقی نمود

بر ایون

با رند که چنانچه سند مس ند دعوا صراح ا تکایب نشود مفاد آن یابل ترتیب اثر اسوت
دادگا میبایست بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید.
عد ای نیز مع قدند سکوتی که در ماد  217ن.آ.د.م آمد بدین معنا است که ی وی
شخصی در برابر سند ارائه شد سکوت میکند در حقیقت انکار یوا تردیودی نکورد
دادگا با سکوت طر

به رسیدگی به اصالت سند نه تکلیفی دارد نه این کوه سوکوت

به معنای یبول مفاد سند از طر

3

سکوت کنند باشد .این اس دالل یابل یبولتر به نظور

میرسد.
به رغم تمامی این اخ ال

نظرهای موجود به تکرار در ر یه یضایی دید میشوود

که «سند عادی من سب به خواند با عدم تکایب ا محمول بر صحت است».

 .1جعفری لنگر دی محمد جعفر دانشنامه حقویی جلد د م چهارم ان شارات امیرکبیر چاپ د م
تهران .1356
 .2زراعت عباس یانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقویی ایران ان شارات خط سوم تهران 1385.
 .3مهاجری عل دادرسیهای خارج از نوبت در محاکم عمومی ان شارات مجد چاپ ا ل جلود د م
تهران .1380
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نتیجهگیری:
با توجه یاف ههای تحقیق با رعایت اخالن حسنه میتوان بوه ن یجوهگیوریهوای زیور
دست یافت:
 -1سکوت یا عدم بیان در برخی شرایط میتواند از انوواع ابوراز اراد ضومنی باشود
چون عر

از سکوت فرد ساکت گاهی معنای خاصی برداشت میکند.

 -2پیر بند یک نحو داللت سکوت بر موراد سواکت توسوط یورائن زمینوههوا
امارات پیرامون عمل یا ح ی ایعه حقویی معوین مویشوود .در ایوع ایون ا ضواع
احوال هس ند که سکوت را معنادار میکننود گرنوه سوکوت مواهی ی مهملوه دارد بوه
صر

آن نمیتوان اراد ساکت را دریافت کرد .در ن یجه جمله مشهور سکوت عالموت

رضا است باید به عبارت سکوت اعم از رضا است تغییر یابد.
 -3سکوت در معامالت نکاح فضولی اعم از رضا است .سکوت مالک در معامله
فضولی هر چند در مجلس حضور داش ه باشد به هیچ جه دال بر اجاز نمیکنود .مگور
اینکه امار

یراینی مبنی بر اعالم اراد ساکت جود داشو ه باشود ایون نظور اجمواع

فقیهان است .سکوت در نکاح فضولی نیز مانند عقد بیع میباشود اگور نکواح بوه طوور
فضولی ایع شود خوا یکطر

فضولی باشد یا از هر د طر

باشد منوط به اجاز کسی است که عقد برای ا

در صورتی کوه کامول

ایع شد است.

 -4سکوت دخ ر باکر رشید با توجه به اجماع فقیهوان در خصووص اذن لوی در
ازد اج دخ ر باکر رشید

آیات یرآنی سکوت لی در عقد نکواح مووثر اسوت .اگور

سکوت باشد عدم رضایت لی مس نبط میشود عقد صحیح نمویباشود مگور اینکوه
سکوت همرا با یراین اماراتی که کاشف از یصد رضای لی باشد چوون سوکوت
لی اعم از رضا است.
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 -5سکوت پس از تولد مشهور فقهای امامیه حقویدانان بر آن هس ند کوه دعووای
نفی لد فوری است در صورتی که ز ج هنگام تولد حضور یابد بور زایموان فرزنود
اع راضی نکند سکوت اخ یار کند این سکوت به منزله ایرار بر یبول میباشد.
 -6سکوت در ماد  501ن.م سوکوت مووجر اداموه تصورفات مسو اجر ناشوی از
مراضات گاش ه است این تراضی اس حقان موجر تا هر زمان کوه تصور

مسو اجر

ادامه یابد موجر تخلیه ید ا را نخواهد ثابت خواهد بود موجر برای بقیوه مودت
مس حق اجرت المثل خواهد بود در ایوع عقود اجوار تمدیود

به نسبت زمان تصر

نمیشود این یکی از نقاط اف ران حقون ایران با کامن ال است که در کامن ال به منزله
تمدید عقد اجار است.
 -7ماد  139یانون تجارت است که بیان میدارد« :در صورت فوت یکی از شورکا
بقا شرکت مویو

به رضایت سایر شرکا

یائممقام م ووفی خواهود بوود .اگور سوایر

شرکا به بقا شرکت تصمیم نمود باشند یائممقام م وفی باید در مدت یکما از تواری
فوت رضایت یا عدم رضوایت خوود را راجوع بوه بقوا شورکت ک بوا اعوالم نمایود در
صورتیکه یائممقام م وفی رضایت خود را اعالم نمود نسبت به اعمال شرکت در مودت
مزبور از نفع ضرر شریک خواهد بود لی در صورت اعالم عودم رضوایت در منوافع
حاصله در مدت ماکور شریک بود

نسبت بوه ضورر آن مودت سوهیم نخواهود بوود.

سکوت تا انقضای یکما در حکم اعالم رضایت است .بنابراین ایون مواد تنهوا مواد ای
است که سکوت را نشانهی رضا دانس ه است.
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منابع و ماخذ:
 .1اسکینی ربیعا حقون تجارت ( رشکس گی تصفیه امور رشکس ه) ان شوارات
سمت چاپ پنجم تهران .1381
 .2اصغری آن مشوهدی فخرالودین؛ احمودنژاد صوالح بررسوی فقهوی حقوویی
سکوت در آیین دادرسی مدنی مجله علمی -پژ هشی پژ هشهای فقهی د ر هشو م
شمار د م .1391
 .3امامی سید حسن حقون مدنی ان شارات اسالمیه چاپ بیست هش م تهوران
.1387
 .4امیری یائم مقامی عبد المجید حقون تعهدات ان شارات دانشگا تهران .1356
 .5امین حسن تاری حقون ایران ان شارات دایر المعوار

ایوران شناسوی تهوران

.1382
 .6امینی مهدی رد مالک در معوامالت فضوولی ا ران بهوادار آثوار آن فصولنامه
بورس ا ران بهادار شمار  23سال ششم تهران.1392
 .7بازگیر یداله حقون مدنی در آرا دیوان عالی کشور ان شارات فرد سی .1380
 .8بهر م محمدعلی سو عرضه در حقوون انگلویس تودلیس در حقوون اسوالم
(ترجمه جلیل ینواتی ابراهیم عبدی پور) چاپ ا ل دف ر تبلیغات اسالمییم .1380
 .9بهر م محمدعلی سو عرضه در حقوون انگلویس تودلیس در حقوون اسوالم
(ترجمه جلیل ینواتی ابراهیم عبدی پور) چاپ ا ل دف ر تبلیغات اسالمی یم .1380
 .10جعفری تبار حسن مسئولیت مدنی کاالها چواپ ا ل نشور دادگسو ر تهوران
.1389
 .11جعفری لنگور دی محمود جعفور صود مقالوه در ر ش تحقیوق علوم حقوون
ان شارات گنج دانش چاپ ا ل تهران 1382
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 .12جعفری لنگر دی محمد جعفر دانشنامه حقویی میسسه ان شارات امیور کبیور
تهران .1372
 .13جنیدی لعیا مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطالعات با تاکید بر نظامهای کامن ال
مجله دانشکد حقون علوم سیاسی شمار  56تهران .1381
 .14حکمت نیا محمود مسئولیت مدنی در فقه امامیه چاپ د م پژ هشگا علوم
فرهنگ اسالمی یم .1389
 .15حیاتی علی عباس بررسی ضعیت اجار بد ن مدت در حقون مودنی ایوران
مصر فرانسه فقه اسالمی مجله دین ارتباطات شمار  10تابس ان .1378
 .16دامغانى محمدتقى یوانین ایران یبل از مشر طیت ان شوارات بویجوا -بویتوا
تهران 1357ش.
 .17دانشپژ

مصطفى حقونشناسى عمومى با ر یکرد به حقوون اسوالم ایوران

(نسخه آماد براى چاپ موجود در بنیاد دایر المعار

اسالمى) جلد د م .1388

 .18دهخدا علی اکبر فرهنگ دهخدا ان شارات دانشگا تهران .1377
 .19ذاکر حسین محمد هادی جایگا سکوت در حقون اسوالمى مجلوه حقوویی
دادگس ر شمار .1383 .16
 .20زراعت عباس یانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقویی ایران ان شارات خوط
سوم تهران .1385
 .21شمس عبداهلل آیین دادرسی مدنی چاپ هف م ان شارات دراک تهران .1385
 .22شهیدی مهدی اصول یراردادها تعهدات ان شارات مجد تهران .1383
 .23شی االسالمی اسعد تحقیقوی در مسوائل کالموی از نظور م کلموان اشوعری
مع زلی ان شارات دانشگا تهران 1353ش.
 .24شی نیا امیرحسین ادله اثبات دعوا چاپ سوم شرکت سهامی ان شار تهوران
.1375
 .25شیر ى عبدالحسین حقون تطبیقى ان شارات مجد تهران 1384ش.
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 .26صالح علویپاشوا سرگاشوت یوانون مبواحثى از تواری حقوون د رنموائى از
ر زگاران پیشین تا امر ز ان شارات بهنشر تهران .1383
 .27صفائی سید حسین حقون بیوع بوینالملول بوا مطالعوه تطبیقوی چواپ سووم
ان شارات دانشگا تهران .1387
 .28صووفائی سووید حسووین حقووون تعهوودات یراردادهووا نشووریه موسسووه عووالی
حسابداری تهران .1351
 .29طاهری حبیب اهلل حقون مودنى دف ور ان شوارات اسوالمى ابسو ه بوه جامعوه
مدرسین حوز علمیه یم 1418هجری.
 .30عدل مصطفی حقون مدنی ان شارات بحرالعلوم یز ین .1373
 .31یاسم زاد سید مرتضی نقش سکوت در بیان اراد مجلوه دانشوکد حقوون
علوم سیاسی دانشگا تهران شمار . 1380 51
 .32ینواتی جلیل جا ر حسین مطالعه تطبیقی سو عرضه یابل تعقیب در حقون
انگلیس ایران فقه امامیه مجله مدرس علوم انسانی شمار  47تهران . 1385
 .33کاتوزیان ناصر یواعد عمومییراردادها چواپ نهوم شورکت سوهامیان شوار
تهران .1391
 .34کاتوزیان ناصر یانون مدنی در نظم حقویی کنونی چاپ پنجم نشر دادگسو ر
تهران 1380.
 .35کاتوزیان ناصر مسئولیت ناشی از عیب تولید چاپ سووم ان شوارات دانشوگا
تهران 1390.
 .36لنکرانی فاضل سیری کامل در خارجه فقه معاصر از ک واب القضوا ان شوارات
فیضیه یم .1381
 .37م ین دف ری احمد آیوین دادرسوی مودنی بازرگوانی جلود د م چواپ د م
مجمع علمی فرهنگی مجد تهران 1381.
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 .38م ین دف ری احمد آیین دادرسی مدنی بازرگانی چواپ د م مجموع علموی
فرهنگی مجد تهران .1381
 .39مدنی سید جالل الدین آیین دادرسی مدنی چاپ د م مجمع علمی فرهنگوی
مجد تهران .1368
 .40مغنیه محمدجواد فقه امام جعفر صادن (ع) جلود ششوم دارالجوواد بیور ت
 1402هجری.
 .41مهاجری علی دادرسیهای خوارج از نوبوت در محواکم عموومی چواپ ا ل
ان شارات مجد تهران .1380
 .42مهراب دارابپور تفسیری بر حقون بیع بینالمللی ک ابخانه گنج دانش تهوران
.1374
 .43هاشمی سید محمد حقون بشر آزادیهای اساسی چاپ نهوم نشور میوزان
تهران .1384
 .44یزدی طباطبایی سید محمد کاظم سیال جواب مرکوز نشور اسوالمی تهوران
.1376
 .45یزدی عباس فرهنگ حقویی رهنما مرکز نشر اسالمی تهران .1378
منابع عربی
 .46ابن ادریس حلی ابوعبدهلل فخرالدین محمود بون منصوور السورائر چواپ د ّم
میسسة نشر اسالمی یم  1411هجری.
 .47ابن حزم علی بن احمد بن سعید المحلَّوی داراألتحواد العربوی یواهر 1389
هجری.
 .48ابن طی فقعانی زین الدین ابوالقاسم علوی عواملی الودر المنضوود چواپ ا ّل
مک بة مدرسة امام العصر العلمیة شیراز  1418هجری.
 .49ابن منظور جالل الدین محمد بن مکرم منظوور لسوان العورب بیور ت 1418
هجری.
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 .50ابن نجیم مصری زین الدین بن ابراهیم البحر الرائق دارالمعرفة بیور ت 1314
هجری.
 .51احمد السنهوری عبد الرزان الوسیط فی شرح القانون المدنی (نظریوة االل وزام
بوجه عام یاهر )  1952م.
 .52احمد السنهوری عبد الرزان مصادر الحق بیر ت  1400هجری.
 .53اصفهانی محمدحسین بحوث فی الفقه (ک اب االجار ) میسسه نشور اسوالمی
یم 1409هجری.
 .54انصواری محمّودعلی الموسووعة الفقهیوة المیسور چواپ ا ّل مجموع الفکور
األسالمی یم  1415هجر .
 .55بجنوردى سید محمد یواعود الفقهیوة چواپ سووم میسسوه عور ج تهوران
1401هجری.
 .56بحرانی شی یوسف الحدائق الناضر فی أحکام الع ر الطاهر چواپ سونگی
تبریز  1317هجری.
 .57الجبعی العاملی زین الدین (شهیدثانی) ر ضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشوقیه
موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان یم .1417
 .58حرعاملی محمّد بن حسن تفصیل سائل الشیعه چواپ د م تحقیوق نشور
میسسه آل البیت ألحیا ال راث یم 1414هجری.
 .59حطاب محمّد بون محمّود مغربوی مواهوب الجلیول دارالسوعاد مصور 1329
هجری.
 .60حکیم سید محسن مس مسک العر الوثقی بیر ت  1391هجری.
 .61الحکیم عبدالمجید الموجز فی شرح القانون المدنی (الجز اال ل فی مصوادر
ال زام مع المقارنة بالفقه االسالمی) بغداد  1383هجری.
 .62حلی ابومنصورحسن به یوسف بن مطهر مخ لف الشیعه فوی احکوام الشوریعه
چاپ ا ل موسسه نشر اسالمی ابس ه به جامعه مدرسین حوز علمیه یم 1415هجری.

...........210تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهلم ،تابستان1397

 .63حلی ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس ک اب السورائر میسسوة
النشر االسالمی یم  1410هجری.
 .64حلی نجم الدین جعفربن حسن المخ صر النافع فی فقه االمامیه چواپ ششوم
موسسه مطبوعات دینی یم 1418هجری.
 .65خوئی سید ابو القاسم منهاج الصالحین دارالهادی یم 1409هجری.
 .66خوئی محمد تقی النکاح دار الهادی یم  1407هجری.
 .67داغس انی ابوفدا مرتضی علی بن محمّد محمّدی البدر الطَّالع فوی حولَّ جموع
الجوامع چاپ ا ّل میسسة الرسالة الناشر ن دمشق  1426هجری.
 .68دراز رمزی محمّدعلی السوکوت أثور علوی األحکوام فوی الفقوه األسوالمی
دارالجامعة اسکندریه  2004میالدی.
 .69دسویی محمّدبن عرفه حاشیة الدسویی چاپ األس قامه یاهر  1408هجری.
 .70سرخسی ابوبکر محمّد بن احمد بن ابوسوهل أصوول السرخسوی چواپ د ّم
دارالک ب العلمیة بیر ت  1426هجری.
 .71الشرنباصی سیدرمضان علی السکوت دالل ه علی االحکام الشرعیه دارالفکور
العربی  1984میالدی.
 .72شلبی محمد مصطفی احکام االسر فی االسالم بیر ت  1393هجری.
 .73شهید ثانی زین الدین بن علی الجبعی العاملی مسالک االفهام الی تنقیح شورایع
االسالم چاپ ا ل میسسة المعار

االسالمیه  1416هجری.

 .74شهید ثانی شرح لمعه (د جلدی) چاپ افست اسالمیه  1384هجری.
 .75شیرازی ابواسحان ابراهیم بن علی فیر زآبادی المهاَّب چاپ ا ّل دارالمعرفة
بیر ت  1424هجری.
 .76صمیری مفلح بن حسن تلخویص الخوال

خالصوه الخو ال

ان شارات ک ابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی (ر ) یم 1408هجری.

چواپ ا ل
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 .77طباطبووائی سووید محموود کوواظم حاشوویه بوور المکاسووب نشوور اسووالمی یووم
1418هجری.
 .78طرابلسی یاضوی عبودالعزیز (یاضوی ابون بوراج) المهواب چواپ ا ل دف ور
ان شارات اسالمی ابس ه به جامعه مدرسین حوز علمیه یم  1408هجری.
 .79الطوسی ابن جعفر محمدبن الحسن بن علی ک اب النکاح مسواله د بیور ت
 1389هجری.
 .80طوسی محمد بن حس االمالی چاپ ا ل دارالثقافه یم 1414هجری.
 .81طوسی محمد بن حسن الخال

چاپ ا ل دف ر ان شارات اسالمی ابس ه بوه

حوز علمیه یم 1407هجری.
 .82طوسی محمد بون حسون المبسووط فوی فقوه االمامیوه چواپ سووم الم کبوه
المرتضویه الحیا االثار الجعفریه تهران 1387شمسی.
 .83طوسی محمدبن علی بن حمز الوسیله الی نیل الفضیله چاپ ا ل ان شوارات
ک ابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی یم 1408هجری.
 .84عاملى یاسین عیسی االصوطالحات الفقهیوة فوی الرسوائل العملیوة دار البالغوة
للطباعة النشر ال وزیع لبنان 1413هجری.
 .85کاسانی عال الدین حنفی بدائع الصنایع چاپ د ّم دارالک واب العربوی لبنوان
1982میالدی.
 .86کاشف الغطا محمدالحسین تحریر المجله مک بة النجاح تهران  1359شمسی.
 .87محقق حلی نجم الدین جعفربن حسن شرایع االسوالم فوی مسوائل الحوالل
الحرام چاپ ا ل نجف  1389هجری.
 .88محقق سبز ارى محمد بایر بن محمد مویمن کفایوة األحکوام دف ور ان شوارات
اسالمى ابس ه به جامعه مدرسین حوز علمیه یم 1423هجری.
 .89مغنیه محمدجواد فقه االموام جعفور الصوادن (ع) دار الجوواد بیور ت 1402
هجری.
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 .90مفید محمد بن محمد المقنعه موسسه نشر اسالمی یم  1406هجری.
 .91مکارم شیرازى ناصر ک اب النکاح ان شارات مدرسه امام على بون ابوى طالوب
علیه السالم یم 1424هجری.
 .92موسوی الخمینی سید ر ح اللَّه تحریور الوسویلة (ک واب القضوا ) ان شوارات
اسالمی ابس ه به جامعه مدرسین حوز علمیه یم  1425هجری.
 .93نائینی میرزا محمد حسین منیه الطالب فی حایشه المکاسب المک بة المحمدیوة
تهران 1373شمسی.
 .94نجفى (کاشف الغطا ) محمد حسین بن على بن محمود رضوا تحریور المجلوة
المک بة المرتضویة نجف اشر

1359شمسی.

 .95نجفی شی محمد حسن جواهر الکالم چاپ د م دار الک ب االسوالمیه یوم
1365شمسی.
 .96نرایی مولی احمد بن محمد مهدی مس ندالشویعه فوی احکوام الشوریعه چواپ
هف م داراالحیا ال راث العربی بیر ت 1415هجری.

