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Abstract
Trial is one of the most important approaches for the issue of the conflict between
fiction and circumstantial evidence in Islamic law. According to the rule "burden of
proof rests upon the claimant and the oath upon who denies", it is upon the claimant
to prove the claim and provide evidence. According to a provided criterion, the
claimant is the one whose pledge is in conflict with the fiction and circumstantial
evidence. In the course of trial, some assumptions may be made of which the fiction
and circumstantial evidence are against each other. In this case, the issue of the
priority of one over the other is raised. Therefore, rectifying and explaining this
matter play a key role in issuing an accurate judgment in courts. In Islamic
jurisprudential and legal texts, there is disagreement over the priority of fiction or
circumstantial evidence. As a whole, it can be said that if the appearance of
evidences is appointed by the legislator, it precedes the fiction and if it is
documented by the ruling custom, domination and so forth, some prioritize fiction
over circumstantial evidence while others prefer fiction over circumstantial
evidence. It seems that in such cases one cannot resort to a general rule, but what
matters is that the lawyer or the judge settles a dispute in the light of the
characteristics and conditions of the dispute and his/her own knowledge and internal
confidence.
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چكیده
دادرسی از مهمترین رهیافتهای کاربرد مسللۀ تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسالم بهشمار میآید .مطابق قاعدۀ «البینه
علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصوالت اثبات دعوا و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدعی اسوت .براسواس یکوی از معیارهوای
ارائه شده ،مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد .در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطورح شوود
که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند .در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطورح مویشوود.
ازاینرو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاهها دارد .در متون فقهی و حقووقی ،در
مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختالخ نظر وجود دارد .بهطور کلی میتوان گفت اگر ظاهری از امارات منصووب
از سوی شارع باشد ،مقدم بر اصل است و درصورتیکه مستندش عرخ و عادت غالب ،غلبه و ماننود آن باشود ،عودهای
اصل را بر ظاهر ترجیح میدهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را میپذیرند .بهنظر میرسد که در این موارد ،نمیتووان بوه
قاعدهای کلی تمسک کرد ،بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است ،این است که با توجه به مجموعه خصوصیات
و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود ،فصل خصومت کند.
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اصل ،تعارض ،حقوق مدنی ،ظاهر ،فقه.
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 .1مقدمه
کسی که برای گرفتن حق یا طلب خود به تحقق رویدادی استناد میکند ،باید بورای اثبوات
آن دلیل ارائه دهد (کاتوزیان1385 ،الف ،ج 62 :1و  )66و درصورتیکه نتواند حق خوود را
اثبات کند ،در دعوا محکوم میشود ،اما رقیب او الزم نیست کاری انجام دهد و کافی است
صبر کند و تا زمانیکه ثابت نشوود کوه موضوع او شایسوتگی دفواع نودارد ،پیوروز شومرده
میشود .پس دادگاه در موضع شک و تردید باید به نفع وی رأی صادر کند (شمس،1387 ،
ج.)99 :3
بنابراین نقش متداعیین در بحث آیین دادرسی مدنی در مورد اقامۀ دلیل بسیار مهوم اسوت و
اصوالت دادرس پس از عرضۀ دالیل توسط متداعیین به قضواوت مویپوردازد و فصول خصوومت
میکند.
به لحاظ تکلیف خاصی که بر عهدۀ مدعی قرار داده شده است (ارائۀ دلیول) ،تشوخیص
مدعی از مدعیعلیه ،اهمیت بسیاری دارد و از مهمترین مباحث باب قضاوت است .یکی از
مؤلفههای شناسایی کنندۀ مدعی که بیشتر در کتابهوای فقهوی و حقووقی ،در حولوفصول
دعاوی و اختالفات مورد توجه و استناد نویسندگان بوده اسوت ،ضوابطۀ مخالفوت قوول بوا
ظاهر یا اصل است .در واقع اشکال در مسللۀ شناخت مدعی و منکر نیز از اینجوا بوهوجوود
می آید و آن مسللۀ تعارض اصل و ظاهر است .توضیح آنکه ،در حالت طبیعوی کوه سوخن
فرد هم برخالخ ظاهر و هم برخالخ اصل است ،در مودعی شومردن وی تردیودی ایجواد
نمیشود ،اما همیشه اینگونه نیست و ممکن است سخن شخصی مخوالف اصول و موافوق
ظاهر باشد و سخن فرد مقابل او موافق اصل و برخالخ ظاهر باشد .در اینجا کودامیوک را
باید مدعی دانست؟
آیا باید به اصل تمسک کرد یا به ظاهر؟ با تتبع در کتوابهوای فقهوی امامیوه مویتووان
دریافت که نوعات فقها موضوع را بهنحو اجمال و هنگام مواجهه با مووارد برخوورد اصول بوا
ظاهر بررسی کرده اند .نکتۀ دیگر این است که بعضات دالیل فقهوی موتقن و مسوتندی جهوت
ترجیح هریک از اقوال مطرح نشده و بیشتر به بیان مؤیدات پرداخته شده است.
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با توجه به اختالخنظر فقهای امامیه در این مسولله ،در متوون حقووقی و رویوۀ قضوایی
کشور نیز ،مالک و رویۀ مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل یا برعکس وجود ندارد.
 .2مصادیق تعارض اصل و ظاهر
بررسی تمام مصادیق تعارض از حوصلۀ این مقاله خارج است .ازاینرو در ایون مجوال بوه
ککر چند نمونه از این تعارضات همراه با استداللهای فقهی مربو به آن پرداخته میشود.
 .2 .1اختالف طرفین در ودیعه و رهن

رهن عقدی است که به موجب آن شخصی (مدیون) مالی را بورای وثیقوه یوا ضومانت بوه
شخص دیگر (داین) میدهد (جعفری لنگرودی .)80 :1378 ،بهعبارتی رهون وثیقوۀ بودهی
است .گاهی مالک ،مال را به نیت ودیعه به طرخ مقابلش واگذار میکند ،اما کهنیت طورخ
مقابل نگهداری آن مال بهعنوان رهن و در قبال ضمانت دین است .طبیعی است که در ایون
صورت بین دو طرخ اختالخ بهوجود میآید .در اینجا ظاهر این اسوت کوه رهون باشود و
اصل بر عدم رهن است .ازاینرو اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض دارند.
بنابر قول مشهور فقهای امامیه ،قول مالک با سوگند خوردن ،پذیرفته میشود ،بهشور آنکوه
طرخ مقابل بر ادعای خود بینهای نداشته باشد (نجفوی1404 ،ق ،ج262 :25؛ طوسوی1400 ،ق:
432؛ حلی1413 ،ق ،ج128 :2؛ حسوینی عواملی1419 ،ق ،ج635 :15؛ محقوق حلوی1418 ،ق،
ج139 :1؛ ابوون ادریووس1410 ،ق ،ج421 :2؛ فخوور المحققووین ،1387 ،ج43 :2؛ مکووی عوواملی،
1417ق ،ج406 :3؛ بهجت1426 ،ق ،ج ،)74 :3زیرا اصل بر عدم رهون اسوت و سوخن مالوک
موافق با اصل بوده ،لذا او منکر محسوب میشود .بهعبارتی میتوان گفت ،مودعی رهون ادعوایی
اضافه بر دعوی ودیعه دارد ،زیرا او مدعی دین نیز است و اصل ،عدم اشتغال کمۀ مالوک نسوبت
به دین است (محمودی دشتی .)97 :1373 ،همچنین روایاتی نظیر صحیحۀ محمد بون مسولم از
امام باقر(ع) گویای این مطلب اسوت .در ایون روایوت آموده اسوت کوه اگور متعوامالن در موال
سپردهشده اختالخ کنند و مالک بگوید که بهنحو ودیعه بوده است و قابض بگوید :بهنحو رهون
بوده است ،امام (ع ) میفرماید :کالم مالک مقدم است (حر عاملی1409 ،ق ،ج136 :13؛ کلینوی،
1407ق ،ج237 :5؛ طوسی1407 ،ق ،ج174 :7؛ محدث نوری1408 ،ق ،ج.)137 :13
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برخی نیز سخن متصرخ (قابض) را مقدم موی داننود .بنوابراین از مودعی ودیعوه بوودن
درخواست بینه میشود ،اگر بینه نداشت ،مدعی رهن بودن سوگند میخورد .بر این اسواس
ظاهر (رهن بودن) بر اصول مقودم شوده اسوت (اصوفهانی1406 ،ق ،ج .)365-373 :7ایون
دیدگاه متعلق به شیخ طوسی است که برای صحت آن به روایتی در استبصار اسوتناد کورده
است (طوسی ،1390 ،ج )123 :3و شیخ صدوق نیز این قول را به جهت روایوت عبواد بون
صهیب (کلینی1407 ،ق ،ج238 :5؛ طوسوی1407 ،ق ،ج176 :7؛ محودث نووری1408 ،ق،
ج )137 :13و ابوون ابووی یعفووور از امووام صووادق(ع) (کلینووی1407 ،ق ،ج237 :5؛ طوسووی،
1407ق ،ج174 :7؛ محوودث نوووری1408 ،ق ،ج )136 :13تأییوود کوورده اسووت (صوودوق،
1415ق .)385 :مضمون این دو روایت این است که باید مدعی ودیعه بینه اقامه کند و اگور
بینه نیاورد ،قول مدعی رهن مقدم میشود (حور عواملی1409 ،ق ،ج .)136 :13اموا ایون دو
روایت عالوه بر ضعیف بودن سندشان ،مخالف اصل و معارض با حدیث صحیح هستند و
از اعتبار برخوردار نیستند .برخی دیگر از فقها مانند ابن حموزه قائول بوه تفصویل شودهانود
(طوسی1408 ،ق .)266 :به این صورت که اگر مالک به بدهکار بودن خود اعتراخ نمایود،
سخن متصرخ (قابض) پذیرفته میشود ،ولوی اگور آن را انکوار کنود ،سوخن مالوک مقودم
میشود؛ زیرا اعتراخ مالک بر بدهکار بودن وی قرینه است بور اینکوه موالی کوه در دسوت
متصرخ است ،رهن در قبال بدهی مزبور است .با پوذیرش ایون نظور بوین روایوات جموع
میشود ،زیرا روایاتی که بر قبول سخن مالک داللت دارند ،حمل بور جوایی مویشووند کوه
مالک بدهکار نباشد و روایاتی که قول متصرخ را مقدم میدانند ،بر موردی حمل مویشوود
که مالک مدیون باشد (جبعی عاملی1413 ،ق ،ج.)76 :4
دکتر جعفری لنگرودی در این باره معتقد است ،در جایی که دعوای عینی راجع به مالی
مطرح شود که در تصرخ خوانده است و خواهان ادعای ودیعه بوودن و تقاضوای اسوترداد
مال را کند و خوانده با اقرار به مالکیت خواهان ،ادعا کند که مال مزبور وثیقوۀ دینوی اسوت
که از مدعی دارد ،اقرار مذکور مرکب است و تجزیه میشود و مقر باید با توجه بوه موالک
مادۀ  38ق.م دعوی رهن را اثبات کند ،زیرا او مدعی وجود طلب و حق عینی بر موال غیور
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است .لذا در این مورد اوالت صحت اقرار به مالکیت ،مستلزم صحت ادعوای مقور راجوع بوه
رهن نیست؛ ثانیات بطالن اقرار راجع بوه مالکیوت عادتوات موجوب بطوالن رهون خواهود بوود
(جعفری لنگرودی122 :1370 ،؛ ولدخانی .)128 :1390 ،بنابراین قول مالک با قسم پذیرفته
میشود.
بنابر آنچه گفته شد ،از دیدگاه برخی حقوقدانان در صورت اختالخ در ودیعه و رهون،
از آنجا که امانت بودن مال ،قطعی و مسلم است ،سخن کسی که ادعای ودیعه بودن موال را
مطرح کرده پذیرفته میشود ،زیرا رهن تنها در جایی موضوعیت دارد و تحقق پیدا مویکنود
که دین ثابت شده باشد ،پس کسی که ادعای وجود چنین دین و بدهی را دارد ،باید ادعای
خود را اثبات کند .در اینجا ظاهر این است که آن مال بهعنوان رهن و در قبال ضمانت دین
است ،ولی اصل بر عدم رهن است .پس بین اصل و ظاهر تعارض بهوجود میآید.
با توجه به قول مشهور و روایات موجود در این زمینه ،قول مدعی ودیعه مقدم میشود.
در واقع ادعای رهن بودن مال ،ادعایی اضافه بر امانی بودن مسلم و قطعی مال است که نیاز
به اثبات دارد و ازاینرو در این مورد اصل (عدم رهن) بر ظاهر میشود .بوهنظور مویرسود،
تفصیل در این قضیه میتواند راهحل دعوا باشد ،همانطورکه برخی فقها نیوز بوه آن اشواره
کرده اند؛ به این صورت که در صورت اعتراخ مالک به بودهکار بوودن خوود ،قوول قوابض
(مدعی رهن) مقدم شود و در غیر این صورت سخن مالک همراه با قسم ترجیح داده شود.
 .2 .2اختالف محیل و محالعلیه

ممکن است در عقد حواله میان محیل و محالعلیه اختالفاتی واقع شود؛ به این صورت کوه
محالعلیه ،وجه مورد حواله را بپردازد و سپس به ادعای عدم سوابقۀ دیون ،آن را از محیول
درخواست کند و محیل به ادعای وجود بدهی گذشته حاضر به پرداخت نباشود .در چنوین
نزاعی با توجه به اینکه حواله بر شخص بریالذمه نیوز امکوان دارد ،اصول بور برائوت کموۀ
محالعلیه از دینی است که محیل بر ضرر او ادعا میکند ،ولی ظاهر ایون اسوت کوه قبوول
حواله و پرداخت وجه آن به محتال بر اشتغال کموۀ محوالعلیوه داللوت دارد (ابونادریوس،
1410ق ،ج79 :2؛ نجفی1404 ،ق ،ج165 :26؛ بروجردی عبده ،1380 ،ج.)375 :1
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در اینجا اختالخ این است که آیا محیل که مدعی وجود طلب بر کمۀ محالعلیه اسوت،
باید دلیل بیاورد و اصل بریالذمه بودن محال علیه اجرا میشوود یوا اینکوه در عقود حوالوه
منتهی به پرداخت محالبه (مال) ،مدیون بودن محالعلیه غلبوه دارد؟ پوس محوالعلیوه کوه
برخالخ این اماره ادعا میکند ،باید دلیل بیاورد.
نظرهای فقها در این مورد متفاوت است .بیشتر فقهای امامیه قول محالعلیوه را تورجیح
داده و از محیل که ادعای مدیون بودن محالعلیه را دارد ،تقاضای بینه کردهاند ،زیورا اصول
بر برائت محالعلیه است و در نتیجه قول محالعلیه با سووگند پذیرفتوه مویشوود (نجفوی،
1404ق ،ج172 :26؛ اردبیلووی1403 ،ق ،ج311 :9؛ حسووینی عوواملی1419 ،ق ،ج.)527 :16
پس میتوان اصل را مقدم بر ظاهر دانست؛ برخی در بیان علت این امر اشاره کردهانود کوه
هنگام تعارض غالبات اصل بر ظاهر رجحان و برتری دارد (جبعی عاملی1410 ،ق ،ج146 :4؛
حلی1414 ،ق ،ج.)485 :14
تتبع در متون حقوقی نشان میدهد کوه حقوقودانان نیوز هماننود فقهوای امامیوه در ایون
خصوص اختالخنظر دارند .بعضوی از آنهوا قوول محیول را مقودم دانسوتهانود (کاتوزیوان،
1383الف )468 :و استداللشان این است که از یک سو بوهطوور معموول حوالوه بور عهودۀ
مدیون صادر میشود و ظاهر هم این است کوه شوخص مودیون ،حوالوه را قبوول مویکنود
(به عبارتی اگر فردی مدیون نباشد ،از پذیرفتن حواله امتناع میکنود) و از طورخ دیگور ،در
جایی که اماره بر اشتغال کمه وجود دارد ،نباید به اصل عملی استناد کرد ،عالوهبر اینکوه در
این فرض نیز ،تقدیم گفتۀ محیل با طبیعت و هدخ عقد حواله (وفای بوه عهود) سوازگارتر
بهنظر میرسد (کاتوزیان1385 ،ب ،ج .)422 :4بنابراین پرداخت از سوی محالعلیوه ظهوور
در مدیون بودن او دارد و او باید برائت خود را ثابت کنود (بیوات ،1)380 :1395 ،ولوی بوه
اعتقاد برخی دیگر از حقوقدانان ،قول محالعلیه در این صورت ترجیح دارد و محیل ،بایود
مدیون بودن محالعلیه را ثابت کند (جعفری لنگرودی.)185 :1378 ،
 .1رأی شمارۀ  1316/6/11-1300دیوان عالی کشور.
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بهنظر می رسد که با توجه به عرخ جامعۀ اموروز ،قبوول حوالوه و پرداخوت آن توسوط
محالعلیه داللت بر بدهکار بودن او دارد که این ظاهر ،امارۀ اشتغال کمه اسوت و بور اصول
(عدم بدهکاری و برائت کمه) مقدم میشود.
 .2 .3اختالف محیل و محتال در وقوع عقد

مادۀ  724قانون مدنی مقرر میدارد« :حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصوی از
کمۀ مدیون به کمۀ شخص ثالث متقل میگردد» .به تعبیر برخوی ،بودهکار (محیول) طلبکوار
خود (محتال) را برای دین خود به شخصی دیگور (محوالعلیوه) ارجواع مویدهود (حلوی،
1413ق ،ج162 :2؛ طباطبوایی یوزدی1409 ،ق ،ج445 :5؛ خوانسواری1405 ،ق ،ج384 :3؛
حجتی اشرفی .)450 :1379 ،شر تحقق حواله آن است که محیل مدیون محتال باشود ،در
غیر این صورت ،نقل کمه به کمه که مقتضای حقیقوت حوالوه اسوت ،ممکون نخواهود بوود
(موسوی بجنوردی1419 ،ق ،ج .)123 :6براساس موادۀ  726قوانون مودنی« :اگور در موورد
حواله محیل مدیون محتال نباشد ،احکام حواله در آن جاری نخواهد بوود» .بنوابراین رابطوۀ
آن دو تابع عقد حواله نیست ،بلکه تابع عقد وکالت یا قرض یا هبه خواهد بود (کاتوزیوان،
1385ب ،ج393 :4و  .)392همچنین اگر مدیون بودن محیل به محتال موورد تردیود باشود،
حقوقدانان چنین پرداختی را نشانۀ مدیونیت محیل به محتال میدانند (جعفوری لنگورودی،
58 :1378؛ کاتوزیان1385 ،ب ،ج .)393 :4در خصوص موردی که شخصی از طریق حواله
مبلغی را به دیگری پرداخت مینماید «محیل نمیتواند استرداد آن را بخواهود ،مگور آنکوه
ثابت نماید که به محتال مدیون نبوده است ،زیرا طبق مادۀ  724قانون مدنی ،حوالوه عقودی
است که به موجب آن طلب شخصی از کمۀ مدیون به کمۀ شخص ثالثی منتقل مویگوردد و
ظاهر در حوالۀ مدیونیت محیل به محتال است ،مگر آنکه حوالهدهنده بهوسیلۀ دلیول ثابوت
نماید که پول را به محتال قرض داده است ،مانند آنکه طرفین تاجر باشند و در دفتر تجاری
محیل ،علت بیان شده باشد که در این صورت طبق مادۀ  14قانون تجارت دفتر تاجر علیوه
تاجر حجت است» (امامی ،1377 ،ج.)314 :1
درصورتی که محالعلیه به محیل مدیون نباشد ،پس از پرداخت بدهی محیل ،میتوانود
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بوورای دریافووت آن بووه او مراجعووه کنوود (امووامی ،1377 ،ج364 :2؛ کاتوزی وان ،1385 ،ج:4
401و.)400
اختالفی که بین محیل و محتال در وقوع عقد حواله بهوجود میآید ،ممکن است به این
صورت باشد که محیل ،بدون بهکار بردن لفظ حواله یا وکالت ،محتال را مأمور میکنود کوه
از محالعلیه مبلغی را قبض نماید و پس از آن است که بین طرفین اختالخ بهوجود میآید
(حبیبی احمدآبادی .)84 :1383 ،اگر دستوردهنده بگوید ،مقصودم وکالت بود ،ولوی موأمور
بگوید که مقصود تو حواله بود ،در ایون صوورت بیشوتر فقهوای امامیوه معتقدنود کوه قوول
دستوردهنده مقدم میشود ،زیرا اصل عدم حواله و استمرار حق قابض بر مدیون و استمرار
حق مدیون بر ثالث است و اگر مأمور ،محالبه را قبض نکرده باشد ،دیگر نمیتوانود آن را
قبض کند ،زیرا خودش منکر وکالت بوده است ،اما مویتوانود حقوش را از مودیون اصولی
مطالبه کند (طوسوی315 :1388 ،؛ حسوینی عواملی1419 ،ق ،ج550 :16؛ نجفوی1404 ،ق،
ج.)175 :26
اختالخ بین محل و محتال ممکن است بهنحو دیگری نیز باشود؛ سوؤالی کوه در اینجوا
بهوجود میآید این است که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال کمۀ محیول دانسوت یوا
به اصل برائت استناد کرد؟ وقتی محیل مدعی شود که هدخ او از حوالوه ،قورض دادن بوه
محتال بوده است یا میخواسته که او را وکیل در قبض کند و هیچگونه بدهی قبلوی نسوبت
به وی نداشته است ،اما محتال مدیون بودن محیل را مدعی شود ،آیا باید محتوال را مودعی
بهحساب آورد یا برعکس ،ظاهر را در صدور حواله ،بر مدیون بودن محیل قرار دهویم کوه
در این صورت ،محیل که مدعی خالخ ظاهر است ،باید بینه ارائه دهد.
به اعتقاد برخی حقوقدانان ،باید قول مدعی حواله را ترجیح داد .استدالل آنهوا بوه ایون
صورت است که ظاهر ناشی از صدور حواله ،بدون تردید بر اصل عملی برائت ،حکوموت
و ترجیح دارد ،با این بیان که هر گاه کسی وسیلهای را که قانون و عرخ برای وفای به عهد
قرار داده است ،استفاده کند ،ظاهر این است که هدخ او ،پرداخوت دیون خوود اسوت و از
تعریف مادۀ  724ق .م که اعالم میدارد« :حوالوه عقودی اسوت کوه بوه موجوب آن طلوب
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شخصی ،از کمه مدیون به کمۀ شخص ثالثی منتقل میگردد» نیز چنین فهمیده مویشوود کوه
حواله وسیلهای برای ایفای دین است ،مگر خالخ آن ثابت شود .قانون مدنی نیوز در مقوام
بیان همین ظاهر است .البته در قانون مدنی بهصراحت مطلبی در این مورد بیان نشده اسوت
(کاتوزیان1385 ،ب ،ج.)418 :4
به منظور آشنایی با رویۀ قضایی موجود ،در ادامه بوه برخوی از آرای دادگواههوا در ایون
زمینه اشاره میکنیم:
 شعبۀ اول دیوان عالی کشور در رأی  1325/6/25 -1045مقرر داشته اسوت« :مطوابقمادۀ  724قانون مدنی محیل مدیون محتال است ،مگر خالخ آن ثابت شود» (متین دفتوری،
 118 :1381و  .)139بنابراین پرداخت وجه از طریق حواله ،ظهور در مدیون بودن محیل به
محتال دارد و اثبات خالخ این اماره (ظهور) بر عهدۀ محیل است.
 رأی شمارۀ  30/10/22-45شعبۀ  ،4اصول را برائوت محیول قورار داده اسوت (متویندفتری 118 :1381 ،و .)139
 در رأی شمارۀ  1325/6/25 -1045شعبۀ یک دیوان کشور آمده است« :مطوابق موادۀ 724قانون مدنی ،محیل مدیون محتال است ،مگر خوالخ آن ثابوت شوود» (متوین دفتوری،
.)118 :1381
 رأی شمارۀ  1339/9/11 -2786شعبۀ دیوان کشور ،صدور حواله را دلیل بور اشوتغالکمه دانسته است (متین دفتری.)119 :1381 ،
 رأی شمارۀ  1301/1/22 -45شعبۀ  3دیوان کشور« :حواله بهتنهایی حکایوت از دیوننمی کند ،مگر اینکه اوضاع و احوال و یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیول وجوود داشوته
باشد و اال طبق مادۀ  726قانون مدنی احکام حواله بر آن جاری نخواهد بود».
 رأی اصراری هیأت عمومی شمارۀ  1369/3/29 -9هیأت عمومی دیوان عالی کشوور(شعب حقوقی) ...« :حکم تجدیدنظر خواسته و استدالل دادگاه ،مخدوش است؛ زیورا بووه
صراحت مادۀ  310قانون تجارت ،صادرکننده چک ،وجوهی را که نزد محال علیوه دارد بوه
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دارنده چک واگذار میکند و واگذاری وجه چک ،داللت بر تعلق وجه چک به دارندۀ چک
دارد و میتواند وجه آن را مطالبه و وصول نماید و چون در متن سه فقره چکهای مودرک
دعوی مطلبی که مفید عدم مسلولیت صادرکننده چوک هوا باشود ،قیود نشوده و در مرحلوۀ
رسیدگی ماهوی ،دلیلی که مؤید استحقاق تجدیدنظر خوانده در استرداد وجه چکها باشد،
ارائه نگردیده و ماده  265قانون مدنی ارتبواطی بوه موضووع نودارد ،لوذا حکوم تجدیودنظر
خواسته نقض میشود .» ...

1

ماحصل نظر هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی مذکور ،این اسوت
که صادرکنندۀ چک نمی تواند با استناد بوه اموارۀ عودم تبورع و اصول برائوت ،وجوه چوک
پرداختی را استرداد کند ،زیرا چک وسیلۀ ایفای دین است و اثبات خالخ آن ،نیاز به اقاموۀ
دلیل دارد؛ در حواله ،ظاهر ،مدیون بودن محیل است و مادۀ  265ق.م کوه مربوو بوه عودم
تبرعی بودن مالی است که کسوی به دیگری میدهد ،در ایون موورد مصوداق نودارد (کوریم
کاشی آرانی.)178 :1384 ،
با بررسی آرای دادگاه ها در این زمینه موضع رویۀ قضایی نیز تا حدودی مشخص شود.
البته در رویۀ قضایی نیز اختالخ وجود دارد ،اما نظر غالب ،همان ظهور اشتغال کمۀ محیول
است .بنابراین در این مورد نیز ظاهر بر اصل مقدم میشود.
 .2 .4اختالف در اصل وقوع عقد اجاره

اولین گام برای ایجاد یک رابطۀ حقوقی این است که طرفین ،نیوت و انگیوزۀ ایجواد رابطوۀ
حقوقی را داشته باشند؛ یعنی باید دو طرخ بر یک امر توافق و تراضی کننود ،در غیور ایون
صورت معاملهای بهوجود نخواهد آمد (شوهیدی .)25-28 :1387 ،قانونگوذار نیوز در موادۀ
 190ق.م از لزوم قصد و رضا بهعنوان اولین شرایط الزم برای صحت قراردادها سخن گفته
است که این دو شر تعبیر دیگری از لزوم اراده برای تحقق عقد است (کاتوزیوان:1387 ،
53؛ صفایی ،1383 ،ج .)62-63 :2بر این اساس ،یکوی از معتبرتورین قواعود پذیرفتوهشودۀ
 .1آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) ،ضمیمۀ روزنامۀ رسمی سال  ،69ص.30
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فقهی ،قاعدۀ تبعیت عقد از قصد به اسوت« :العقوود تابعوه للقصوود» (موسووی بجنووردی،
1419ق ،ج135 :3؛ محمدی .)299 :1379 ،این موضوع از برخی مواد قانون مدنی از جمله
مادۀ  191این قانون ،بهخوبی قابل استنبا است« :عقد محقق میشوود بوه قصود انشواء بوه
شر مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند» .بنوابراین ،فقودان قصود موجوب عودم
تشکیل و بطالن مطلق قرارداد میشود.
با اختالخ طرفین در وقوع عقد اجاره ،تکلیف چیست؟ ظاهر و عورخ ایون اسوت کوه
مالک ،مال خود را تبرعات در اختیار دیگری قرار نمیدهد ،ولی اصل بر عدم اجاره است.
از نظر عقلی برای اثبات وجود هر امری دلیلی الزم است ،چنانچه دلیل مثبتی بر وجوود
این ارادۀ باطنی یافت نشود ،به عدم آن حکم میشود تا زمانیکوه وجوود آن محقوق شوود؛
زیرا همه چیز از عدم به وجود میرسد و اثبات عدم نیاز بوه دلیول نودارد ،بورعکس اثبوات
وجود امری نیازمند دلیل است .قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکور» مبتنوی بور
همین اصل (عدم) ،استوار شده است (محمدی .)300 :1387 ،بنابراین مدعی وجوود اجواره
باید برای ادعای خود دلیل ارائه کند .در غیر این صورت ،قول منکر اجاره (بوا سووگند او)
مقدم مویشوود (حسوینی عواملی1419 ،ق ،ج845 :19؛ نجفوی1404 ،ق ،ج241 :27؛ فخور
المحققین ،1387 ،ج280 :2؛ سبزواری1413 ،ق ،ج188 :19؛ طباطبایی یزدی1409 ،ق ،ج:2
625؛ حلی1413 ،ق ،ج.)308 :2
شایان ککر است که برخی فقها از باب غلبه ،قول مالک را مقدم میدانند؛ زیرا در اغلوب
موارد مالک منکر اجاره است و از طرفی اصل در مال مسلمان این است کوه جوز بوا گفتوه
مالک ،مال از یدش خارج نمیشوود (حسوینی عواملی1419 ،ق ،ج845 :19؛ محقوق حلوی،
1408ق ،ج150 :2؛ نجفی1404 ،ق ،ج .)341 :27همانطورکه دیده میشود در اینجا ظواهر
حال که مبتنی بر غلبه است ،بر اصل عدم اجاره مقدم شده است.
تفصیلی که در این مسلله وجود دارد ،این است که تقدم قول منکور اجواره در صوورتی
است که دلیل مثبتی بر تحقق عقد اجاره وجود نداشته باشد ،اما اگر ارادۀ ظاهری طرفین در
سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ،بیان شده باشد ،مطابق مواد 1309
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و  11324قانون مدنی نمی توان با شهادت شهود خالخ آن را ثابت کرد ،زیرا به جهت لوزوم
حفظ نظم و ثبات در معامالت ،صرخ ادعای یکی از طرفین بر عدم تحقوق ارادۀ بواطنی او
نسبت به انعقاد عقد اجاره منجر به تقدم قول او نمیشود (کاتوزیان )55 :1387 ،و اگر یکی
از طرفین ادعای جعل و عدم مطابقت الفاظ عقد با ارادۀ باطنی خود را بنماید ،مطوابق موادۀ
 2219قانون مدنی ،باید ادعای جعل را ثابت کنود (شومس .)119 :1392 ،در ایون صوورت
اماره بر اصل عدم مقدم میشود.
البته اگر عقد به نحو شفاهی باشد و دلیلی بر اثبات عقود اجواره از سووی مودعی ارائوه
نگردد و ظهور عرفی نیز موجود نباشد ،قول منکر عقد اجواره مقودم مویگوردد (کاتوزیوان،
 55 :1387و  .)56در صورت تکذیب اصالت سند عادی مبین عقد اجواره توسوط یکوی از
طرفین ،ابرازکنندۀ سند ملزم به اثبات اصالت سند است (شمس.)109 :1392 ،
مستند این مطلب مادۀ  216قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر میدارد« :کسی کوه
علیه او سند غیررسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشوت منتسوب بوه
خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گوردد و اگور سوند ابورازی منتسوب بوه
شخص او نباشد میتواند تردید کند» .بنابراین ابرازکنندۀ سند ،مودعی تلقوی مویشوود و در
بحث حاضر ،در صورت عدم ارائۀ دلیل مبنی بر اصالت سند از سوی مودعی اجواره ،قوول
منکر مقدم میشود ،زیرا بدون اثبات اصالت آن ،حجیت خوود را در اثبوات عقود اجواره از
دست میدهد (قالیبافان )37 :1392 ،و اصل عدم اجاره جاری میشود.

 .1مادۀ « :1309در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ،دعوی که مخوالف بوا مفواد یوا
مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد» .مادۀ « :1324اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت اسوت از
اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشود یوا
ادلۀ دیگر را تکمیل کند».
« .2عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها الزماالتباع است مگر اینکوه بوه رضوای
طرفین اقاله یا بهعلت قانونی فسخ شود».
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 .2 .5خیار غبن

یکی دیگر از مواردی که ظاهر بر اصل تقدم دارد ،خیار غبن اسوت .اسوتناد بوه خیوار غوبن
برای به هم زدن عقد در مقایسه با سایر خیارات از گستردگی بیشتری برخوردار اسوت ،توا
آنجا که تعداد زیادی از پروندههای حقوقی محاکم قضوایی کشوور را بوه خوود اختصواص
میدهد و هر روزه ،دادخواستهایی با خواستۀ تأیید فسخ معامله بوا ادعوای غوبن و ضورر
فاحش ،تقدیم دادگاهها میشود.
شر استفاده از این خیار آن است که شخص مغبون نسبت به قیمت واقعی کاال (موورد
معامله) جاهل باشد .این مطلب در مادۀ  418قانون مدنی تصریح شده است« :اگر مغبون در
حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت».
جهل مغبون مقوم و محقق موضوع غبن است و با علم بوه قیموت واقعوی کواال ،اساسوات
موضوع غبن محقق نیست (حائری شاهبا  ،1382 ،ج .)402 :1بنابراین اگر با علم به ارزش
واقعی مال مورد معامله ،اقدام به معامله کند ،غبن صادق نخواهد بود ،زیورا در ایون مووارد،
مغبون آگاهانه به زیان خود اقدام کرده و معاملۀ غبنی را پذیرفته است .بهعبارت دیگر ،علم
و اطالع مغبون ،اماره و نشانۀ رضایت او به معامله و اقدام او بوه ضورر خوود خواهود بوود
(فخووار طوسووی ،1389 ،ج59 :3؛ صووفایی ،1383 ،ج280 :2؛ حلووی1414 ،ق ،ج.)69 :11
ازاینرو در صورت جهل نسبت به قیمت واقعی کاال ،اقودام وی بورای انعقواد قورارداد ،بوه
معنای پذیرش معامله غبنی نخواهد بود .البته جهل به قیمت ،حکمت عدم پوذیرش معاملوه
غبنی است و این امر منحصر به جهل نیست ،بلکه غفلت از بهای واقعوی و نیوز تردیود در
قیمت ،اثر جهل را دارد؛ زیرا آنچه مانع تحقق غبن میشود ،علم مغبون اسوت نوه تردیود و
غفلت او (کاتوزیان1383 ،ب ،ج187 :5؛ فخار طوسی ،1389 ،ج.)59 :3
رویۀ قضایی نیز این موضوع را تأیید کرده است :شعبۀ  8دیوان عالی کشور در رأیی بوه
شمارۀ  8/587در تاریخ  72/12/15آورده اسوت کوه« :خواهوان در صوورت جلسوۀ موورخ
 71/6/23دادگاه گفته به علت داشتن بدهی مجبور بوه فوروش خانوه شوده و از منودرجات
پرونده معلوم میشود که خواهان اهل محل و عالم به قیمت ملک بوده و کسی که به علوت
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احتیاج به پول ملک خود را ارزانتر از قیمت واقعی بفروشد ،طبق مسوتنبط از موواد  418و
 419قانون مدنی خیار فسخ نخواهد داشت» (بازگیر184 :1382 ،و .)183
در دادنامۀ صادره به شمارۀ  841235411193از شعب سوم دادگاه حقوقی اراک نیز بوا
توجه به تخصص خواهان و عدم ارائۀ ادلۀ مکفی ،ادعای خواهان را پیرامون حصوول غوبن
نپذیرفته است.
شعبۀ  22دیوان عالی کشور نیز در پروندهای در رأی شمارۀ  22/453موورخ 1370/7/6
مقرر کرده است« :با فرض اینکه خواهان مغبون شده باشد ،چون عوالم بوه قیموت عادالنوه
بوده به استناد مادۀ  418ق.م خیار فسخ نخواهد داشت» (بازگیر.)177 -179 :1382 ،
بنابراین علم مغبون به قیمت واقعی مانع از ایجاد خیار غوبن اسوت ،هرچنود ایون علوم
منضم به اضطرار شخص باشد و بیع اضطراری صوحیح بووده و از ایون حیوث قابول فسوخ
نیست.

1

ممکن است در مورد علم یا عدم علم مغبون بین غابن و مغبون اختالخ شوود .یکوی از
حقوقدانان در این باره آورده است« :ادعای جهل به قیمت عادله مبیوع از طورخ مغبوون در
دادرسی بدون دلیل پذیرفته میشود و طرخ او میتواند بهوسیلۀ ادلوه و قوراین و اوضواع و
احوال خارج ،ثابت نماید که مدعی در حین معامله قیمت عادله مبیع را مویدانسوته اسوت»
(امامی ،1377 ،ج.)498 :1
اگر مدعی غبن از اهل فن (خبره و کارشناس) در مورد معامله باشد یا قورائن و ظوواهر
دیگر بر اطالع وی از قیمت کاال داللت داشته باشد ،دیگر او منکر محسوب نمیشود ،بلکه
همان عنوان مدعی را دارد که باید برای صحت ادعای خود دلیل بیاورد و بار اثبات دلیل به
عهدۀ اوست .در اینجا اصل عدم اطالع با ظواهر (کوه عبوارت اسوت از قورائن و اوضواع و
احوال مانند اطالع فرد خبره از قیمت واقعی) تعارض پیدا میکند که مشهور فقهوا ظواهر را
 .1مادۀ  206ق.م« :اگر کسی در نتیجۀ اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملۀ اضوطراری معتبور
خواهد بود».
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بر اصل مقدم میدانند (کرکی1414 ،ق ،ج294 :4؛ ابنبراج1406 ،ق ،ج .)361 :1برخی نیوز
در آن تردید کردهاند (ابنادریس1410 ،ق ،ج.)249 :2
مرحوم شیخ انصاری متذکر شدهاند که به موجب تقدیم ظاهر بر اصل ،نمویتووان قوول
خبره را پذیرفت ،اما چون اقامۀ بینه ممکن نیست ،براساس قاعدۀ «ما ال یُعلَوم االملون قلبلوهل»
سخنش با سوگند پذیرفته می شود .به این معنا که به مقتضای تقدیم ظاهر ،مدعی را هموراه
با سوگند مقبولالقول قرار میدهد ،نه اینکه تمام احکام مدعی بر آن جاری شود (انصواری،
1415ق ،ج .)169 :5به عبارتی ،قسوم بوه مودعی برگشوت داده مویشوود و منکور (غوابن)
نمیتواند قسم بخورد که مغبون عالم بوده است ،زیرا قسم خوردن بور امور قلبوی دیگوری،
نمیتواند منطقی باشد ،لذا مدعی باید قسم بخورد (کاتوزیان1383 ،ب ،ج253 :2؛ محمدی،
.)267 :1387
باید توجه داشت که این حکم ،مفاد یک حکم استثنایی است؛ یعنی با ارجواع قسوم بوه
مدعی بهدلیل مخالف بودن قول وی با ظاهر ،تمامی احکام مودعی بوودن در خصووص وی
جاری نمیشود .لذا قول وی در هنگامیکه از ارائوۀ دلیول عواجز اسوت ،مقودم نمویشوود.
بهعبارتی اگر موردی را نتوانست به کمک دالیل اثبات کند ،در آن موارد ،به حقانیت مدعی
حکم نمیشود (اثر این حکم فقط در ارجاع قسم به دیگوری اسوت) (دیوانی334 :1394 ،؛
کاتوزیان1383 ،ب ،ج.)253 :5
بهنظر میرسد در اختالخ میان دو طرخ معامله دربارۀ علم مغبون به بهای واقعی ،اصل
عدم آگاهی شخص مغبون است .این ناآگاهی اقتضای آن را دارد که سخن او مقدم باشود و
ادعای علم مغبون به قیمت واقعی را طرخ مدعی باید اثبات کند .البته استناد به ایون اصول
در جایی امکان دارد که ظاهر حال برخالخ آن نباشد ،زیرا ظاهر کوه از اموارات اسوت ،بور
اصل عملی مقدم میشود؛ ازاینرو ،اگر دربارۀ علم و جهل خبرهای اختالخ شود ،نمیتوان
به استناد اصل عدم ،حکم به ثبوت خیار غبن داد.
 .2 .6جهل به قانون

یکی از قواعد و اصول پذیرفتهشده و مهم حقوقی در فقه اسالمی و سایر نظامهای حقووقی
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این است که «جهل به قانون رافع مسلولیت نیست» (میرمحمد صادقی .)196 :1383 ،بورای
مثال اگر کسی پس از نشر قانون ،ادعای جهل به قانون کند ،اصل عدم علم به قانون اسوت،
اما ظاهر این است که او از قانون اطالع دارد .در این موورد حقوقودانان ظواهر را بور اصول
ترجیح دادهاند (جعفری لنگرودی ،1378 ،ج887 :2؛ صابریان.)170 :1385 ،
هدخ از این قاعده ،تحکیم نظم عمومی و اجرای عدالت است .اگر بوه صورخ ادعوای
افراد نسبت به جهل در مورد قانونی معین ،این ادعا از آنوان پذیرفتوه مویشود ،تشوویش و
آشفتگی ،دستگاه قضایی و بهتبع آن جامعه را در برمیگرفت و کمتر موضوعی ،قابل اثبوات
بود و کمتر کیحقی به حقش میرسید و بهعبارتی ،اکثر احکام تعطیل میشدند (کاتوزیوان،
.)163 :1374
اگرچه این عنوان بهصورت نص قانونی در میان قوانین مدون بوه چشوم نمویخوورد ،و
لکن از عموم و اطالق بعضی از مواد قانونی بهخوبی استنبا میگردد .از آن جمله موواد 2
و  3قانون مدنی است:
مادۀ « :2قوانین  15روز پس از انتشار در سراسر کشور الزماالجرا است ،مگور آنکوه در
خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد».
مادۀ « :3انتشار قوانین باید در روزنامۀ رسمی بهعمل آید».
مالحظه می شود که قانون مدنی ،مدت زمانی را که پس از گذشت آن مهلت همۀ مردم،
آگاه به قانون فرض میشوند 15 ،روز اعالم کرده اسوت (کاتوزیوان ،1377 ،ج .)146 :2بوه
عبارتی «قانونگذار ،اماره علم افراد را نسبت بوه قوانونی کوه تصوویب شوده اسوت ،اعوالن
میکند» (جعفری لنگرودی40 :1380 ،و.)39
به تعبیر دیگر ،پس از انتشار قانون ،ظاهر این است که هموه از قوانون آگواه شودهانود و
قانونگذار نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است و نظوم عموومی ایجواب
میکند ارادۀ مقنن بر تمام مردم بهطور یکسان حکومت کند و خالخ ایون فورض را نتووان
اثبات کرد .ازاینرو گفتهاند :جهل به حکم رفع تکلیف نمویکنود (کاتوزیوان-165 :1374 ،
164؛ شامبیاتی ،1378 ،ج.)108 :2
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پس این ظاهر بر اصل عدم علم مقدم شده و بار اثبات بور عهودۀ مودعی جهول اسوت.
شایان ککر است «در مواردی که موضوع دلیل امری عدمی است ،قاعدۀ البینه به قوت خوود
باقی میماند .این امر در گذشته مورد تردید بود ،زیرا اینگونه تصور میشد که اثبوات یوک
امر عدمی ناشدنی است ،اما امروز دیدگاه مزبور فراموش شده و پذیرفته نمیشود که مدعی
در این موارد از اثبات حق خود به ایون علوت معواخ شوود کوه اثبوات آن ناشودنی اسوت.
افزونبر آن امر عدمی را میتوان با اثبات امر ایجابی مقدر اثبات نمود ،برای نمونوه اگرچوه
وقوع نزدیکی بین زن و شوهر به داللت مادۀ  1158قانون مدنی مفروض است ،اموا شووهر
میتواند نزدیکی نکردن با زن را که امری عدمی است ،با اثبات بیماری یا در مسافرت بودن
خود یا زن اثبات نماید» (شمس.)41 :1392 ،
اگر شخص در شرایطی قرار داشته که دسترسی به قوانین نداشته و نمیتوانسوته از آنهوا
مطلع گردد ،جهل قصوری وی در صورت اثبات یوا احوراز توسوط قاضوی مسوموع اسوت
(افراسیابی ،1377 ،ج .)154 :2درصورتی که جهل به قانون در اثور تقصویر شوخص جاهول
باشد و جهل وی ناشی از تسامح و اهمال در بهدست آوردن حکوم قوانونی باشود ،جاهول
مقصر است که در مقابل قانون مسلول است (حاجی دهآبادی.)60 :1387 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان دریافت که در نظامهای حقوقی معاصر ادعای جهول
به قانون بهراحتی پذیرفته نمیشود و با توجه به اماره آگاهی همگانی و نیز مصولحت نظوم
عمومی ،مدعی جهل نمیتواند به اصل عدم تمسک کند و این ظاهر بر اصل تقدم دارد.
 .2 .7اصل و ظاهر در قانون تجارت الكترونیكی ایران مصوب 1382

با توجه به پیشرفت فناوری و انعقواد قراردادهوا بوهصوورت الکترونیکوی یکوی از مباحوث
عمدهای که ممکن است در مورد این نوع قراردادها مطرح شود ،بحوث اصوالت و انتسواب
دادهپیامها در انعقاد این قراردادهاست.
در قراردادهای عادی ،طرفین ارادۀ خود را از طریق الفواظ یوا بوهصوورت کتبوی اعوالم
می کنند و مشکلی در مورد انتساب اظهارات انشاشده به آنها وجوود نودارد .ولوی در بسوتر
تجارت الکترونیک ،موضوع کمی پیچیده است ،زیرا طورفین یوک تبوادل حضوور فیزیکوی
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ندارند و حتی ممکن است برای یکدیگر نیز کامالت ناشناخته باشند (وصوالی ناصوح:1385 ،
 .)128قانون تجارت الکترونیک ایران در مادۀ  18تا  21در خصووص انتسواب دادهپیوامهوا
مقرراتی را وضع کرده است.
در مادۀ  18این قانون چنین آمده است« :در موارد زیر «دادهپیام» منسوب بوه اصولسواز
است:
الف) اگر توسط اصلساز و یا بهوسیلۀ شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصلسواز
مجاز به این کار بوده است.
ب) اگر بهوسیلۀ سیستم اطالعاتی برنامهریزیشده یا تصدی خودکار از جانب اصلساز
ارسال شود».
بارزترین مصداق انتساب دادهپیام موردی است که دادهپیام مسوتقیمات توسوط اصولسواز
ارسال شده باشد ،البته در اینجا فرض بر این است که دادهپیوام در شورایط مطمولن توسوط
اصل ساز ارسال شده باشد (محمدی.)103 :1393 ،
بنابراین تمام دادهپیامهایی که توسط خود اصلساز و شخص مأکون از ناحیوۀ وی یوا از
طریق سیستمهای رایانهای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد ،منتسب به اصلساز است و
او را متعهد میسازد.
نکتۀ مهم و مرتبط با بحث ما این است که اصل در ارتباطات ،عدم ارسال پیام از سووی
شخصی است که پیام داللت بر ارسال از سوی وی دارد ،اما ظاهر حکم به ارسال از طورخ
او دارد .در صورت اختالخ در انتساب دادهپیام ،اگر اصل مقدم باشد ،مخاطب باید ادعوای
خود را ثابت کند .اگر ظاهر مقدم باشد ،ارسالکننده باید اثبات کند که از سوی وی ارسوال
نشده است .قانونگذار در این ماده ،اصل را بر ظاهر مقودم داشوته اسوت .پوس اصول عودم
ارسال است ،مگر اینکه ارسال پیام اثبات شود.
قانونگذار در مادۀ  19ظاهر را بر اصل مقدم دانسته است:
«دادهپیام»ی که براساس یکی از شرو زیر ارسال مویشوود ،مخاطوب حوق دارد آن را
ارسالشده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی (ارسالشده) عمل کند:
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الف) قبالت توسط اصلساز روشی معرفی یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «دادهپیام»
همان است که اصلساز ارسال کرده است.
ب) «دادهپیام» دریافتشده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطوهاش
با اصلساز یا نمایندگان وی سبب شده تا شخص مذکور به روش مورد استفادۀ اصولسواز
دسترسی یابد و «دادهپیام» را بهمثابۀ «دادهپیام» خود بشناسد.
در این دو صورت ،مخاطب دادهپیام میتواند ،دادهپیامهایی را که دریافت کورده اسوت،
منسوب به اصلساز بداند و آنها را از سوی وی ارسوالشوده تلقوی کنود و در نتیجوه طبوق
محتوای آنها عمل کند.
هنگامیکه مخاطب بهطور معمول و متعارخ دادهپیام را خطاب به خویش تلقوی کنود و
عرفات حق با او باشد ،یعنی هر کس دیگری نیز جای وی بود چنین برداشتی میکرد ،در این
صورت است که باید دادهپیام را به اصلساز منسوب بدانیم (وصالی ناصح.)130 :1385 ،
بنابراین براساس مادۀ  ،19ظاهر این است که دادهپیام از سوی اصلساز ارسوال شوده و
ظاهر بر اصل مقدم شده است.
با توجه به آنچه بیان شد ،روشن است که مادۀ  18قاعدۀ کلی را بیان کرده و تقدم اصل
بر ظاهر را مالک دانسته است و مادۀ  19با ککر موارد خواص ،ظواهر را بور اصول را مقودم
میداند.
 .3نتیجهگیری
پس از بررسی موضوع مورد بحث ،به مهمترین دستاوردها و نتایج پژوهش ،اشاره میشود:
 .1براساس قاعدۀ کلی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکور» ،اثبوات حوق و اقاموۀ
دلیل بر عهدۀ مدعی است .مدعی ،کسی است که اظهار او خالخ اصل یوا ظواهر باشود .در
صورت وحدت و همسویی اصل و ظاهر قضیه روشن است ،ولی گاهی این دو با یکودیگر
تعارض پیدا می کنند .در این مقاله برخی مصادیق تعارض اصول و ظواهر در حقووق ایوران
بررسی شده است.
 .2در صورت اختالخ طرفین در ودیعه و رهن بودن موال ،بنوابر قوول مشوهور فقهوای
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امامیه ،قول مالک با سوگند خوردن ،پذیرفته میشود ،بهشر آنکه طرخ مقابول بور ادعوای
خود بینهای نداشته باشد .دلیل این امر نیز اصل عدم و روایاتی است که در این زمینه وجود
دارد .از دیدگاه حقوقدانان نیز سخن کسی کوه ادعوای ودیعوه بوودن موال را مطورح کورده
پذیرفته می شود ،زیرا رهن تنها در جایی تحقق پیدا موی کنود کوه دیون ثابوت شوده باشود،
ازاینرو این مورد از مصادیق تقدم اصل بر ظاهر است ،ولی تفصیل در این قضیه مویتوانود
راهحل دعوا باشد ،همان طورکه برخی فقها نیز به آن اشاره کرده اند؛ به این صوورت کوه در
صورت اعتراخ مالک به بدهکار بودن خود ،قول قابض (مدعی رهن) مقدم شود و در غیور
این صورت سخن مالک همراه با قسم ترجیح داده شود.
 .3ممکن است در عقد حواله میان محیل و محالعلیه اختالفاتی ایجواد شوود؛ بوه ایون
صورت که محالعلیه وجه مورد حواله را بپردازد و سپس به ادعای عدم سوابقۀ دیون آن را
از محیل درخواست کند .در چنین نزاعی اصل بر برائت کمۀ محالعلیه از دینوی اسوت کوه
محیل بر ضرر او ادعا میکند ،ولی ظاهر این است که قبول حواله و پرداخوت وجوه آن بوه
محتال بر اشتغال کمۀ محالعلیه داللت دارد.
بیشتر فقهای امامیه قول محال علیوه را تورجیح دادهانود .تتبوع در متوون حقووقی نشوان
میدهد که در میان حقوقدانان نیز در این باره اخوتالخ نظور وجوود دارد و هماننود فقهوای
امامیه نظر واحدی در این خصوص ندارند .بهنظر میرسد کوه بوا توجوه بوه عورخ جامعوۀ
امروز ،قبول حواله و پرداخت آن توسط محالعلیه داللت بر بدهکار بودن او دارد کوه ایون
ظاهر ،امارۀ اشتغال کمه است و بر اصل (عدم بدهکاری و برائت کمه) مقدم میشود.
 .4در دعوای بین محیل و محتال و اختالخ بین اشتغال کمۀ محیل یا برائت او ،به اعتقاد
برخی حقوقدانان ،باید قول مدعی حواله را ترجیح داد ،زیرا ظاهر ناشوی از صودور حوالوه،
بدون تردید بر اصل عملی برائت حکومت و ترجیح دارد ،با این بیوان کوه هور گواه کسوی
وسیلهای را که قانون و عرخ برای وفای به عهد قرار داده است ،اسوتفاده کنود و موالی بوه
دیگران بدهد ،ظاهر این است که هدخ او نیز بدین وسیله ،پرداخت دین خوود اسوت و از
مادۀ  724ق .م نیز چنین فهمیده میشود که حواله وسیلهای برای ایفوای دیون اسوت ،مگور
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خالخ آن ثابت شود .در رویۀ قضایی نیز ظهور اشتغال کمۀ محیل مقدم بر اصل است.
 .5با اختالخ طرفین در وقوع عقد اجاره ،ظاهر و عرخ این است که مالک ،موال خوود
را تبرعات در اختیار دیگری قرار نمیدهد ،ولی اصل داللت بور عودم اجواره دارد .از دیودگاه
فقها مدعی وجود اجاره باید دلیل و بینهای برای ادعای خود ارائه کند .در غیر این صورت،
قول منکر اجاره (با سوگند او) مقدم میشود.
بهنظر میرسد که در اختالخ طرفین در اصل وقوع عقد اجاره ،باید به دلیل مثبت انعقاد
عقد اجاره توجه کرد .اگر دلیل مثبتی (مانند سند رسمی) موجود باشد ،در چنوین موواردی،
اصل عدم در حل اختالخ طرفین نسبت به اصل اجاره جاری نمیشود ،اما در مواردی کوه
عقد به صورت شفاهی یا در قالب سند عادی باشد ،وضعیت متفاوت اسوت .در اینجوا اگور
دالیلی بر اثبات عقد اجاره ارائه نشود ،قول منکر عقد اجاره مقدم میشود.
 .6یکی دیگر از مصادیق تعارض اصل و ظاهر ،خیوار غوبن اسوت .در اخوتالخ میوان دو
طرخ معامله دربارۀ علم مغبون به بهای واقعوی ،اصول ناآگواهی شوخص مغبوون اسوت .ایون
ناآگاهی اقتضای آن را دارد که سخن او مقدم باشد و طرخ مدعی ،باید ادعای علم مغبون بوه
قیمت واقعی را ثابت کند .البته اسوتناد بوه ایون اصول در جوایی امکوان دارد کوه ظواهر حوال
برخالخ آن نباشد ،زیرا ظهور از امارات است و بر اصل عملی مقدم میشود .برای مثوال اگور
دربارۀ علم و جهل خبرهای اختالخ شود ،نمیتوان به استناد اصل عدم حکم به غبن داد.
 .7یکی از قواعد پذیرفتهشده و مهم حقوقی ،مسموع نبودن جهل بوه قوانون اسوت .بوه
تعبیر دیگر ،پس از انتشار قانون ،ظاهر این است که همه از قانون آگاه شدهاند که بور اصول
عدم علم مقدم میشود.
 .8اصل در ارتباطات ،عدم ارسال پیام از سوی شخصی است که پیام داللت بر ارسال از
سوی وی دارد ،اما ظاهر حکم به ارسال از طرخ او دارد .در صورت اخوتالخ در انتسواب
داده پیام ،با توجه به مادۀ  18قانون تجارت الکترونیکی ایوران مصووب  ،1382اصول مقودم
میشود و فردی که به پیام استناد و آن را به ارسالکننده انتساب مویکنود (مخاطوب) ،بایود
ادعای خود را ثابت کند.
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 .9با عنایت به بررسی موارد موذکور و بیوان دیودگاههوای فقهوی و حقووقی مورتبط بوا
مصادیق و نیز مطالعۀ رویههای قضایی ،بهروشنی دریافت میشود که اختالخنظرهای فقهی
و حقوقی در مورد تعارض اصل و ظاهر ،موجب تشتت آرا در رویوۀ قضوایی شوده اسوت،
بهگونهای که حسب موضوع محل اختالخ ،گاهی اصل بر ظاهر و گواهی ظواهر بور اصول
مقدم می شود و هنوز در ترجیح یکی از اصل و ظاهر بر دیگری هنگوام تعوارض ،رویوهای
قطعی وجود ندارد .بنابراین
در این موارد ،نمیتوان به قاعدهای کلی تمسوک کورد ،بلکوه آنچوه بورای دادرس مهوم
است ،این است که با توجه به مجموعوه خصوصویات و شورایط دعووا و براسواس علوم و
اطمینان درونی خود ،فصل خصومت کند.
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المکتبه المرتضویه حیاء اآلثار الجعفریه.
 .39وووووووووووووو1400(ق) .النهایهفیمجردالفقهوالفتياوی ،چ دوم ،بیوروت :دارالکتواب
العربی.
 .40وووووووووووووو (1407ق) .تهذیباألحکام ،چ چهارم ،تهران :دارالکتب ا سالمیه.
 .41وووووووووووووو (1390ق) .االستبصارفیمااختلفمناألخبار ،چ اول ،تهوران :دارالکتوب
ا سالمیه.
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 .42فخار طوسی ،جواد ( .)1389درمحضرریخانصياری(ترجميۀمکاسيب) ،بوا اسوتفاده از
تقریرات درس حضرت آیهاهلل پایانی ،چ ششم ،قم :نشر مرتضی.

 .43فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوسف حلی (1387ق) .إیضياحالفوائيدفيیريرح
مشکالتالقواعد ،چ اول ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .44قالیبافان ،مریم ( .)1392اختالفموجرومستأجردراجارةاعیيانوچگيونگیحيلآن،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه قم.
 .45کاتوزیان ،ناصر ( .)1377مقدمهعلمحقوقومطالعهدرنظامحقوقایران ،تهران :شورکت
انتشار.
 .46وووووووووووووو (1383الف) .قانونمدنیدرنظمحقوقیكنونی ،چ دهم ،تهران :میزان.
 .47وووووووووووووو (1383ب) .قواعدعمومیقراردادها ،تهوران :شورکت سوهامی انتشوار بوا
همکاری بهمن برنا.
 .48وووووووووووووو (1385الف) .اَباتودلیلاَبات ،چ چهارم ،تهران :میزان.
 .49وووووووووووووو (1385ب) .حقوق مدنی :عقود معین  -عقود اکنوی  -وثیقوههوای دَیون،
تهران :میزان.
 .50وووووووووووووو ( .)1387اعمالحقوقی(قراردادها/ایقاع) ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .51کرکی (محقق ثانی) ،علی بن حسین (1414ق) .جامعالمقاصدفیررحالقواعد ،محقوق:
گروه پژوهش مؤسسۀ آلالبیت(ع) ،چ دوم ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).

 .52کریم کاشی آرانی ،رضا (« .)1384آیا دادن مال اماره بور وجوود دیون اسوت» ،فصيلنامۀ
مدرسعلومانسانی ،دورۀ  ،9ش  ،3ص .163-182
 .53کلینی ،محمد بون یعقووب (1407ق) .الکيافی- (اإلسيالمیه) ،چ چهوارم ،تهوران :دار
الکتب ا سالمیه.
 .54متین دفتری ،احمد ( .)1381مجموعه رویوه قضوائی حقووقی :از سوال  1311توا 1330
شامل نظریات دیوان عالی کشور ،تهران :رهام.
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 .55محدث نوری ،میرزا حسین (1408ق).مسيتدرکالوسيائلومسيتنبطالمسيائل ،چ اول،
بیروت :مؤسسۀ آلالبیت(ع).

 .56محقق حلی ،نجمالدین جعفر بن حسن (1408ق) .ررائعاإلسالمفيیمسيائلالحياللو
الحرام ،چ دوم ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .57ووووووووووووووو (1418ق) .المختصرالنيافعفيیفقيهاالمامیيه ،چ ششوم ،قوم :مؤسسوۀ
المطبوعات الدینیه.
 .58محقق داماد ،مصطفی (1406ق) .قواعدفقه ،چ دوازدهم ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی.
 .59محمدی ،ابوالحسن ( .)1379قواعدفقه ،تهران :میزان.
 .60ووووووووووووووو ( .)1387مبانی استنبا حقوق اسيالمی اصيولفقيه ،چ سویام ،تهوران:
مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران.
 .61محمدی ،مرتضی ( .)1393انعقادقراردادهایالکترونیکی ،چ اول ،قم :دانشگاه مفید.
 .62محمودی دشتی ،علیاکبر ( .)1373ادلۀاَباتدعوی ،قم :مجمع الفکر االسالمی.
 .63مکی عاملی (شهید اول) ،محمد (1417ق).الدروسالشرعیهفیفقهاالمامیه ،چ دوم ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .64موسوی بجنوردی ،سید محمدحسن (1419ق) .القواعدالفقهیه ،قم :الهادی.
 .65نجفی ،محمدحسن (1404ق) .جواهرالکالمفیررحررائعاإلسالم ،چ هفوتم ،بیوروت:
دار إحیاء التراث العربی.
 .66وصالی ناصح ،مرتضی (« .)1385قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن» ،ماهناميۀكيانون،
ش  ،66ص .114-154
 .67ولدخانی ،امید ( .) 1390بررسی عقد رهن و شرکت با اتکا به کتاب مسالک االفهوام بوه
همراه تطبیق با قانون مدنی و تجارت ،پایاننامۀ کارشناسی ارشود دانشوگاه بوین المللوی
امام خمینی (ره).
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