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  دهيچك
هاي  ه از جبران استفاد، معارضيقراردادها جلوگيري از انعقاد يحقوق راهكارهاي از يكي    

 از ييسو نقش كنند كه از يفايا طوري توانند مي مناسب يها جبران چون ،مناسب است
 طرف متخلف از كسب منافع يمند بهره مانع ،گريد يسو شود و از تيحما يقرارداد ةديد انيز

 حقوق اسالم يقراردادها معارض در حقوق يقراردادها يها جبران مقاله نيا در . شودنامشروع
 كه ، رارمعتبريغ خسارت قرارداد يقرارداد تيمسئول  اوالً قواعدكه و ثابت شد يبررس ،رانياو 

 يقواعد به استناد اًيثان؛ .شود مي قرارداد است، شامل نيطرف از يكيعدم اعتبار آن منتسب به 
 و بهكرد  از آن محروم يناش طرف متخلف را از منافع نامشروع توان يممانند اصل حرمت مال 

 از يناش ضمان درك و ضمان ، از اقرار متعارضيناش ضمان  غرور،ة مانند قاعديقواعداستناد 
 .  شمردتيحما قابل جبران و را يقرارداد دهيد انيز يانتظارمعاوضات، منافع 
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 مقدمه

 مترتب يحقوق ياجرا ضمانت ايها  جبران ،معاصر يقراردادهاحقوق  مهم موضوعات از يكي
 رايز ، برخوردار استيخاص تياهممعارض از  ةمعامل يها جبران حوزه، نيا آن است كه در بر

 نفر نيچند را به يآپارتمان يشخصخصوصاً در مورد امالك، مثالً   معامالت،گونه اينبا رواج 
 ،شود مي اعالم رمعتبريغعلت تعارض،  به و بعد معامالت مزبور فروشد مي اي كند  ميفروش شيپ
 كامل طور به انيقربان از ييسو مناسبي مترتب شود تا از يها جبراناي   بر چنين معاملهديبا

 كه رود طوري باال كننده معامله يبرا نوع معامله نيا انعقاد ةنيهز ،گريد شود و از سوي تيحما
  .اي نداشته باشد از حيث اقتصادي براي او صرفه

 نوع معامله مترتب نيا را بر يمناسب يها جبران توان يم به استناد چه قواعدي ديد ديبا ذال
 قرارداد انعقاد زمان تقدم اريمع با يفقه – يحقوق مباحث در معامله يوضع حكم هرچند. دكر

جوامع گذشته  در چون، محسوب شده است باطل اي يفضول مؤخر، ةمعامل و شده يبررس
عقد معتبر از  صيتشخ شود، معارض االختيار تام يوكال اي ليوك و موكل ةمعامل ،محتمل بود

 هر انعقاد خيتار اگر كه انيب نيا به .شده است  انعقاد روشنيزمان تقدم اريمع از طريق رمعتبريغ
 يكي انعقاد خيتار اگر .است يفضول يدوم و معتبر اول ة معاملباشد، معلوم معارض ةدو معامل
 ، شدهييشناسا .م. ق874 ةحادث كه در ماد تأخر اصل استناد  بهباشد، مجهول يگريد و معلوم
 مترتب آن بر يفضول عقد احكام وشده  محسوب مؤخر ةمعامل حكم در،  مجهولخيتار ةمعامل
 موضوع وجود لزوم اصل استناد  بهاشد،نب معلوم كدام هيچ انعقاد خيتار اگر تينها در .شود مي
كه عوض در  زمانياين ضمانت اجرا تا . شده است عقد دو هر بطالن به حكم يعقد هر يبرا

كه عوض پرداخت  زماني يول ، پرداخت نشده مناسب استكننده معاملهقرارداد غيرمعتبر به 
 او نسبت به طرفي كه منافع ، زمان نسبتاً طوالني نيز از انعقاد معامله گذشته باشدمدتشده و 

 كاال و خدمات، متيق رشد روند زيرا ،قرباني تصرفات معارض شده چندان عادالنه نيست
 شده  موجب،گريد يسو از يمل پول ارزش ديشد كاهش ريس و سو كي از امالكخصوص  به
 ، دو عامل مذكور و ضمانت اجراي عدم اعتبار صرفنيهمچن . ضرر فاحش بر او وارد شودكه

 چون تنها ،شود يم آن در جامعه انعقاد و افزايش معامالت نوع نياموجب پايين آمدن ريسك 
 در اي معامله گريد طرف پول  استرداد،شود مي كننده معامله متوجه ياقتصاد ثيح از كه يخطر
 دايز  رشدنسبتآن به  كه است .م. د. آ. ق 522 ةماد استناد به ساالنه تورم نرخ با همراه تينها
 .ستين كننده معامله نامشروع منافع يبرا يديتهد چندان امالك و مسكن بخش در متيق

 .شود مي يبررس رمعتبريغمعارض  ة مناسب معامليها جبران بحث مقاله نيا در رو ازاين
 مناسب بر ييها جبران توان يمقواعدي  چهبه استناد  كه است نيا  مقالهياصل سؤال ،نيبنابرا

   كرد؟ مترتب رمعتبريغض معار قرارداد
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 خسارت ،يقرارداد مقررات و قواعد استناد به توان يم كه است نيا بر يمبتن مقاله ةيفرض
 از او و شده  منعقدمعتبر رمعارضيغ قرارداد ييگو كه كرد جبران گونه آن را يمشتر بر وارده
 استناد به كه گراست ادله يكرديرو مقاله كرديرو .مند شود مورد انتظار بهره يقرارداد منافع تمام
 ادله  استنادبه مناسب يها جبران لذا .استه كرد  مؤثر را اثباتيها جبران يحقوق قواعد و ادله

  . شود مي يبررس  آنيحقوقو قواعد 
  

  مناسب يها جبران .1
 منافع ثيح شود كه از تيحما يطور دهيد انيز  ازهاي مناسب، آن است كه  از جبرانمراد

 مدتراكار ،دهيد انيزبر حمايت از  تأثير اين جبران، عالوه.  معامله معتبر استييگو ،يقرارداد
 غيرمعتبر به ة مانع اشخاص از انعقاد معامل، زيرااست يقرارداد يها جبران يحقوق ميرژ شدن

 در دو سطح عام و خاص مطرح يقرارداد يها جبران. شود يمسوداي كسب منافع نامشروع 
 ،شود مي از مورد معامله را شامل بيع رفع اي قرارداد ياجرا كه ييها انجبر نخست .شود مي

 رايز ، مرحله موضوعاً از بحث خارج استنيا كه عيمب بيع رفع اي ميتسل به عيبامانند الزام 
 كه ناظر بر ترميم محروم شدن از ييها جبران دوم ؛استمترتب ها بر قرارداد معتبر   جبراننيا

 قرارداد گريد كه مستند به طرف يعللاست و آن در موردي است كه قرارداد به منافع قراردادي 
 كند آن را پرداخت ياجرا از عدم يناش خسارت ديبا رو ازاين . ندارديياجرا امكان است،

)Mak, 2009:55(. كه اند  كردهريتعب يقرارداد از دست دادن منافع 1 اين زيان را به غرامتيبعض 
 جبران مورد نظر اعم يول ،)Ribeiro, 2002: 3( شد يم ديعا دهيد انيز به ،شد يما اگر قرارداد اجر
خصوصاً ) Samuel, 2001: 135( 2ياسترداد يها جبران است و شامل يقرارداداز فوت منافع 

 تعهد از نيع ياجرا راجع به يها جبران ،نيبنابرا .شود مي زين عوض آن اي يمعاملاسترداد ثمن 
 ةبر استرداد ثمن كه در ماد عالوه اما ، استرمعتبريغ چون قرارداد ، خارج استموضوع مقاله

 بر قرارداد يمشتر ييدارا ثمن در يبقا و تيمالكم به استناد اصل حرمت حق .  ق390
 و كننده معامله مربوط به منافع نامشروع حاصله توسط يها جبران مترتب شده، رمعتبريغ

   .شود مي يبررس يمشتر ةشد فوت ناظر بر منافع يها جبران
  

 منافع مكتسبه جبران به .2

 نيا ديبا است كه ينامشروع از انعقاد قرارداد معارض اكتساب منافع كننده معامله هدف مسلماً
 كه منافع انيب نيا به .رديگ مورد توجه قرار رمعتبريغ معارض ة معامليها جبرانهدف در 

                                                            
1. Damages  
2. Restitutionary  
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 ة انعقاد معاملةزيانگ يطرف محسوب شود تا از يقربان  ويمشتر متعلق به كننده معامله ةمكتسب
 هدف الزم است نيا تحقق يبرا . شودتيحما يقربان از ،گريد برود و از طرف نيبمعارض از 
 مورد حكم ييقضا يدگيرس نسبت به ثمن نه عوض آن در روند يمشتر تيمالكاسترداد و 

 اغلب ثمن معامله معارض كه نيعه ب نسبت يمشتر تيمالك حق از تيحما لزوم .رديگقرار 
 ،ندارد وجود آن به نسبت يا شبهه و شك كه است يموضوعات  از،باشد يم كشور جيراپول 

، يزدي ييطباطبا ؛ 190: 3ج ،ق1415، يانصار؛ 59: 3ج، ق1387 ،يطوس( اصل حرمت مال مسلم ،ييسو از رايز
 و حكم ،است يمال يقراردادها اموال و  حقوقييربنايز و نياديبن كه از اصول )625: 2ج ،ق1409
 نامشروع و  ثمن،نيع در زين عيبا اقتضا دارند كه تصرفات  عدم اعتبار قرارداد معارض،يوضع

 و ثمن نيع ضامن عيبا شده مقرر و حيتصر حكم نيا به .م. ق 366 ةماد در  لذا. باشدرنافذيغ
 يسواز . كند مسترد مالك به  آن راديبا  واست ضامن مثمن و منافع آن زين يمشترمنافع آن و 

 نسبت به ثمن اقتضا دارد، تمام معامالت مترتب بر آن يمشتر ة سلطيانحصار، اصل گريد
 حيتصر موضوع نيابه . م.  ق197 ةكه در ماد گونه همان محسوب شود، يمشتر يبرا و يفضول

 معارض از ثمن ةكنند معامله ياكتساب اصول آن است كه منافع نيا اعمال ةجينت. شده است
 آن معامالت، منافع را ة واگذار شود تا او با اجازيمشتر ارياخت به رمعتبريغ معارض ةمعامل

 نسبت به معاصر معامالت در ثمن و مثمن است، نيع كه ناظر بر مهم جبران نيا. مالك شود
 مقدار مثل  پرداختبه را عيبا زيرا  است،گرفته قرار غفلت مورد ييقضا ةيرو در يپولثمن 
 ،شود مي منجر عمالً به پرداخت مثل ينحو به كه كند يم محكوم يپول ثمن  واحديعدد
 اموال از پول و گذشته ياديز مدت غالباً حكم صدور زمان تا معامله انعقاد زمان از كه يدرحال

 و )83: 1390، كلويبار(نيست  رهيذخ قابل ياقتصاد منطق ثيح از كه است يا مبادله يمثل
 حكم لذا.  را در جهت اكتساب سود نسبت به ثمن انجام داده استيمعامالت با آن كننده املهمع
 به آن معتقد يبعضشده كه  پرداخت يپول واحد عدد مقدار نرخ تورم مازاد بر پرداخت به

 يكم را يمشتر عادالنه است كه ضرر وارده به يثيح از هرچند ،)228: 3 ج ، 1383، يمنتظر( اند شده
 كند ينم كامل جبران طور بهضرر او را  زيرا، شود مي مؤثر نتيحما يمشتراما از  ،دكن يمن جبرا
 مدت او زيرا ،اوست نفع به بلكه ،ستين معارض ةكنند معامله ضرر به تنها نه، گريد ثيحو از 

 شده آن يعدد واحد مثل بازپرداخت به ملزم اكنون و دهكر استفاده يمشتر پول از ياديز
 از صدور يحت حكم كرده و يپول فقط به مقدار واحد ها دادگاه يبعض، نيابر  ونافز. است

 دوم ة، شعب2ح/88/733 ة كالسةدر پروندمثال  رايب، كنند يم يخوددار زينحكم به نرخ تورم 
 متيق تفاوت پرداخت به حكم 30/8/1388 ـ 88/914 ة شمارة ماكو در دادناميحقوقدادگاه 

 استان دنظريتجد سوم دادگاه ةشعباما  ،دهكر ييقضا يدگيرس روز تا ملهمعا انعقاد روز از عيمب
 عيمب متيق شيافزا استدالل كه تورم موجود در جامعه كه موجب نيا به يغرب جانيآذربا
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آن  است، مشروع عقد انعقاد يها نهيهز جبران فقط و گيرد نمي داخل در غرامت قرار ،شود يم
  همان استان،دنظريتجد دادگاه ازدهمي ة شعب89/890086 ةس كالةدر پروند يول .دكررا نقض 

 نيا به 11/9/1388 ـ 88/950 ة دادناميط شهرستان ماكو يحقوق يعموم دوم دادگاه ة شعبيرأ
 ملك با توجه متيق شيافزامطلق است و شامل . م.  ق391 ةاستناد كه غرامات مقرره در ماد

 و امثال ينگهدار و يدالل يها نهيهز آن را به ديبان و شود مي زينبه تورم و كاهش ارزش پول 
 در خصوص متعارض يآرا صدور جهينت در.  كرده استدييتأ را يرأ، دكر ديمقآن محدود و 

 وحدت يرأ، يعال وانيد استان به يدادگستر سيرئموضوع واحد و ارسال گزارش آن توسط 
 بر در نظر گرفتن نرخ يمبتن  كشوريعال وانيد يعموم أتيه 15/7/1393 ـ 733 ة شمارةيرو

 . تورم صادرشده است

 تيمالك موضوع ،اند شده ريدرگ كشور يعال وانيد تا يبدوها كه دادگاه   پروندهنيادر 
مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً  ،دهكر در آن يتصرفات چه عيبا نكهيا نسبت به ثمن و يمشتر

 محكوم به عيبا و لذا  كردهو طلبكار فرض بدهكار ة را رابطيمشتر و عيبا ة رابط،تمام محاكم
 از روز معامله عيمب متيق تفاوت ايآ بود كه نيا ياختالفپرداخت مثل ثمن شده و فقط بحث 

 موضوع نخست در كه يدرحال است، ضامن عيبا كاهش ارزش پول را ايتا روز صدور حكم 
ع توجه شود كه و موضنيا بر ثمن باشد و به يمشتر تيمالك از حق تيحما ديبا ييقضا ةيرو
 يگذار هيسرما كرده است؟ اگر احراز شود كه بايع ثمن را يا معامله چه يافتيدر با ثمن عيبا

 است، آن ملك متعلق به مشتري است اگر به گونه نيا اغلبكرده و مثالً ملكي با آن خريده كه 
  .آن راضي شود

 و پول مقدار به استناد يجا به  منطبق شود ويحقوق با قواعد و اصول ديبا ييقضا ةيرولذا 
 ثمن مقدار تيمالك حق  به ديبا، آن عدم اي تورم نرخ با يمشتر به آن بازپرداخت به حكم
 ياقتضا. كنند به آن نسبت يمشتر تيمالك به احترام به وادار را كننده معامله و ،استناد يپرداخت
 يبعد معامالت متعرض ييقضا ةمحكم كه است نيا يپول ثمن به يمشتر تيمالك به احترام
 يمشتر به متعلق. م.ق 197 ةماد استناد به را يمعامالت نيچن و شود يپرداخت پول با كننده معامله

نوع  نيا، كارشناس ندكن يم منعقد معارض ةمعامل كه يكسان اغلب چون، كنند محسوب
ده كر يگذار هياسرم يدتريمف بازار در فوراً را يمشتر از شده جذب يها پول و هستند معامالت

 به يمشتر از تيحما يبرا ديبا ييقضا ، محاكمنيبنابرا. كنند يم مشابه ملك ديخر به  اقداماي
 معارض ةمعامل اعتبار عدم به توجه با و ندكن مسلم توجه مال حرمت لزوم اب مرتبط اصول

 التمعام .م.ق 247 ةماد مسلم مطابق مال حرمت استناد ، بهخيتار مجهول دو هر ايالحق 
 به عقد بودن يمعاوض اصل مطابق و يفضول را انيمشتر يپول ثمن در معارض ةكنند معامله
 نكهيا، اعم از كنند محسوب يپول مالك ثمن يمشتر يبرا را معامله .م.ق 197 ةماد استناد
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 را آن بعد و ،زيوار خود حساب به آن را اي موضوع معامله قرار دهد ناًيع را يپولمتخلف ثمن 
 چون پول از ، استفاده كنديقرارداد تعهدات يفايا ةليوس عنوان به يپول از ثمن اي دكنت برداش

 ياقتصاد و ارزش يمبادالت ندارد و فقط كاركرد ينيع است كه تجسم يمعنو و ياعتباراموال 
 ثمن ة حاصل از مبادلياقتصاد به منافع ديبا زين مورد نيادر .  استتيحما مالك قابل يبراآن 
  . معارض توجه شودةكنند معاملهوسط  تيپول

 كه با پول او انجام يا معامله معارض معامالت يقربان يمشتر احتمال قوي فرض نيا در 
 انعقادزمان همان   كهآن، انعقاد روز از .م.ق 256 ةماد استناد به و كند يم اجازه ، راگرفته
 برخالف چون امالك ،شود مي خسارت او جبران از و شده منافع  مالكاست، معارض قرارداد

 نيا و از  مهم است،انيمشتر يبرا امالك ياقتصادو ارزش كند  مي دايپ هيسرما ةگذشته جنب
 ، است شدهدهيخر آن يپول كه به ثمن يملك معارض و ة ملك مورد معاملنيب يتفاوت ثيح

 مترتب يقراردادن  جبرانيمؤثرتر ،رديگ قرار ها دادگاه روش اگر مورد توجه نيا .وجود ندارد
 مورد انتظار يقرارداد از مثل منافع يمشتر ييسو از رايز است، رمعتبريغبر قرارداد معارض 

 از نكهيا با توجه به ،گريد يسو از  وشود مي كامل جبران طور به و خسارت او شدهمند  بهره
 انجام ةزيانگ ،ودش مي و واصل نديعا عيبا به ينامشروع منفعت گونه چيه معارض ةانعقاد معامل

 جبران را مؤثر و كارا يطور كرديرو نيا ،جهينت در .كند يممعامالت معارض را از آنان سلب 
 كامل جبران خسارت طور به زين دهيد انيز معامالت، از يعمومبر حفظ نظم  عالوه كه دينما يم
 است، مسلم مال حرمت ةينظر بر يمبتن كه. م.ق 256 و 247، 197 مواد به توجه با .كند يم
 زين و دكر تيحما ممكن حداكثر به رمعتبريغ معارض معامالت يقربان يمشتر از توان يم
 كرديروبرد كه الزم است در  باال را كننده معامله يبرا معارض ةمعامل انعقاد خطر و سكير
  .  شودجاديا يتحول ييقضا ةيرو

 خصوصاً اصل حرمت مال مسلم ياسالم نوع جبران كه كامالً مطابق با قواعد حقوق نيا
 معارض را ة معامليافتيدر ثمن عيبا قابل اعمال است كه احراز شود يموارد در است،
 اما  مصرف كرده است،يتجار تعهدات معامالت يفايا آن را در جهت اي كرده يگذار هيسرما
 مثل ثمن، ةاداع لزوم بر عالوه  آن را مصرف شخصي كرده باشد،اي موضوع اثبات نشود نيااگر 
  .شود مي يبررس توجه شود كه زين يمشترمنافع مورد انتظار   به جبرانديبا

  
  يانتظار جبران منافع .3

 مؤثر حقوق يها جبران از گريد يكي زين دهيد انيز يمشتر يقرارداد از منافع تيحما
 كه در انيب نيا به . قابل اعمال استزين رمعتبريغ معارض ةقراردادهاست كه نسبت به معامل

 ريس زين و يمعاوض قرارداد نيطرف بودن موضع ييسودجو و يتغابنحقوق معاصر با توجه به 
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  طرف،كي آن بر منافع يمنف ريتأث از اموال از جمله امالك و يبعض متيق و فاحش رشد عيسر
 يتظاران نسبت به جبران منافع ديبا او  باشد،نيطرف از يكياگر عدم اعتبار عقد منتسب به عمل 

 و متعارف در ييعقال دگاهيد است كه از يمنافع يانتظار مراد از منافع .طرف مقابل ضامن باشد
علت عدم اعتبار عقد از آن  به يول ،شد يم طرف حاصل كي يبرا قرارداد ياجراصورت 

 عبارت از منافع قابل يانتظار منافع ،گريدعبارت  به .)Charman, 2007: 226(محروم شده است 
   .است هر طرف در صورت اعتبار عقد يبراصول و

 ,felemegas(  شدفيتوص حقوق قراردادها يها جبران نيتر مهماز   نوع جبران،نيا هرچند

 توجه يمال حق مالكيت به نيطرف منافع از تيحما در غالباً ياسالم حقوق  اما در،)211 :2007
 به نسبت عيباحكم به ضمان  هورمش لذا .است قرار داده عقد موضوع را آن شخص كه شده
اما  ،)299: 1 ج ،ق1428 ،يحلّ ؛146 :26، جق1404، ينجف( اند كرده عيمب به نسبت يمشتر ضمان و ثمن

 است و ييسودجوبر تغابن و  يمبتن نيطرف روابط يمعاوضتوجه است كه در معامالت شايان 
 در ديبالذا  .حقق آن را داشته است است كه در قرارداد انتظار تيمنافعدنبال اكتساب  به كيهر 

 را گريدجبران منافع مورد انتظار طرف  تا متعهد متخلف توسعه داد يقرارداد تيمسئولقلمرو 
 ضمان متخلف يقرارداد تيمسئولدر  ،گريدعبارت   به،)felemegas, 2007: 211(   شامل شودزين

 شود مي زين يمنافع، بلكه شامل ستين از تلف آن يناش مال يا جبران ضرر نيع ةمحدود به اعاد
البته در . شد يم حاصل متعهدله يبرا، شد يم و قرارداد اجرا كرد ينمكه اگر متعهد تخلف 

راي ب شده، توجه انتظار مورد يقرارداد منافع به ليدل ياقتضا به يموارد  دريفقه يها هينظر
 افتيدر را منافع المثل متيق و كرده رجوع او به مالك اگر ،ريغ مال جاهل داريخر در مثال
 رايز ،ستين ضامن فضول عيبا كه داشت وجود شبهه نيا مستوفات منافع به نسبت كند،
 به او وارد نشده تا حق رجوع داشته يضررپرداخته و  متيق منفعت، ةاستفاد قبال در داريخر

 رايز ،تاس يمشترفضول ضامن منافع مستوفات توسط  عيبا معتقدند مشهور يول باشد،
 ي،نيقزو يقارپوزآباد ؛363 :4 ج  ،ق1417 ،ييخو(شود  منتفع آن مجاناً از كه دهيخر را مال يمشتر

 به ديبا قابل اعمال است و زين رمعتبريغ وجه در معامله معارض نيا رسد يمنظر  به .)85:ق1414
 يپول با ثمن عيبا ستين كه معلوم يمواردلذا در .  توجه شودزين دهيد انيزمنافع مورد انتظار 

 يمشتر حكم به پرداخت معادل منافع مورد انتظار معامله به ديبا  كرده،يا معامله چه يافتيدر
 مالك يمشتر ،بود حيصحمعامله  و هكردن، قرارداد را معارض منعقد كننده معامله اگر رايز كرد،

و معامله را معارض منعقد حال كه ا ،شد يم از آن يناش منافع مورد انتظار اي مورد معامله نيع
 مال متيق ديبا منافع محروم شده كه نيا از يمشتر  شده،رنافذيغ علت حق ثالث، كرده و به

 عنوان به را يدگيرس در روز عيمب نيع متيق با يقراردادتفاوت ثمن  مابه ايمورد معامله 
 نسبت به يقرارداد تيمسئول با اعمال قواعد توان يم، نيبنابرا . پرداخت كنديقراردادخسارت 
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 معارض را به پرداخت مثل ةكنند معاملهو د كر تيحما يمشتر از رمعتبريغقرارداد معارض 
 كامالً يقربان يمشتراز  ،ييسوها از   جبرانگونه اين . محكوم كرديمشترمنافع مورد انتظار 

 يحقوقظم  تا ندهد يم ييكارا را يقرارداد يها جبران ،گريد يسو و از ندك يم تيحما
بر حقوق  يمبتن رانيا يقراردادها حقوق نظام نكهيا با توجه به يول .معامالت حفظ شود

 نيچن تيمشروع بر يعقل اي يشرع ة ادلايآ كه ديد ديبا ،گراست ادله يمنظا است كه ياسالم
 ميرژبا اعمال آن   را داشته باشد،يجبران نيچن نيا ياقتضا ة؟ اگر ادلندك يم داللت ييها جبران
 كه ياتينظر زين و قواعدعمده اصول و رو   ازاين.است مؤثر ييكارا يدارا يقرارداد يها جبران

   .شود مي يبررس ها را اثبات كرد،  جبراننيا توان يم
  

   غرورة قاعد.1. 3
 معارض را به جبران منافع ةكنند معامله تيمسئول به استناد آن توان يم كه يعام از قواعد يكي

 حقوق قراردادها و قواعد ة غرور در حوزة قاعد. غرور استة ثابت كرد، قاعديمشتر يقرارداد
 به زين را ييعقال اعتبار ،ينقل ةبر ادل عالوه يبعضرو  ازاين .است قابل اعمال يمدن تيمسئول

اد  اعتمةينظر به يعرف كه در حقوق ) 281 :1ج   ،ق1419، يبجنورد يموسو( اند مستند قاعده اضافه كرده
 ةكنند معامله غرور به ضمان ة داللت قاعد.)Samuel,2001:119(  متعارف معروف استاي ييعقال

 را يخاص منافع يگريد به شخص يكس قاعده اگر نيا يمبنا شرح است كه بر نيامعارض به 
  بر آن اعتماد كند،ييعقال اي متعارف طور به طرف مخاطب يول ، نداردتيواقعوانمود كند كه 

 ،يشخص مثال رايب . نسبت به منافع وانمودشده در قبال مخاطب ضامن استكنندهوانمود
 كه آن موهوبه نبوده شود مي متصرف بعد از مصرف متوجه .كند يم اطعام يمال را به يگريد

 ،ق1419، يبجنورد يموسو(  حكم شده كه واهب فضول ضامن مثل مال استبلكه مال خود او بوده،
بر ضمان او نسبت به منافع مورد انتظار  يمبتن، هيقض نيابه ضمان واهب در  حكم .) 281 :1  ج

 شده است، چون شخص ياسالم غرور در حقوق ة قاعدسيتأس منشأ كه است يقرارداد
 بعد يقانون مالك . هبه كرده بوديقانون مال مالك را مال خود وانمود، و آن را به مالك يفضول

 ولي حكم به ضمان ،ن متعلق به خود متصرف است كه آشود مياز مصرف مال متوجه 
 قاعده معتقدند موارد نيا در قلمرو توسعه با يبعض كرديرو نيهم با . شده استكننده معامله

 در قبال مالك مال  مال خود فروخته،عنوان به را يگريد فضولي كه مال تيمسئول، مانند ياديز
 وكالت به نصف مهر در يمدع ضمان ،دهيد انيز ضمان شاهد زور در قبال ،يقرارداد يمشترو 

 كه بر جاهل به يضرر و نكاح و خالصه هر غرامت و عيبكننده در  سيتدل ضمان عقد نكاح،
 ، باشدگريد مطابق واقع، طرف ريغ و اقدامات بيفر كه منشأ آن يطور وارد شود تيواقع

   .)440: 2   ج،ق1418 ،يا المراغه ينيحس( شود ميمشمول قاعده غرور 



  
 595                                                                                  ي قرارداد معارضها جبران تحليل 

 فضول به جبران خسارت استناد كرده و عيبا تيمسئول قاعده به نيا به داللت زين يبعض
 در آن احداث بنا كند و بعد مالك يمشتر را بفروشد و ينيزم يكس مثال اگر رايبمعتقدند 
 مطالبه عيبا از زين را نيزم متيق  بنا،متيقبر  عالوه تواند يم يمشتر  را ضبط كند،نيزممستحق 

 نسبت به يمشتر در مورد حق رجوع يفقه اجماع يبعض يحت .)262 :1   جق،1359 الغطاء، كاشف(كند 
: 3   ج،ق1415، يانصار( اند كرده قاعده نيا را مستند به ،دهينرس او به ينفع كه در قبال آن يخسارت

 عيمبنافع  نسبت به متيمالك حق يادعا ليوك به وكالت كه عيب در يبعض سبب نيهمبه  .) 494
 نسبت به يحق كننده معامله ليوك غرور ة معتقدند به استناد قاعد، كردهيمشتربه عقد اجاره بر 

 او را نسبت به آن اي محروم كند عيمب نيع را از انتفاع منافع يمشتر تواند ينممنافع ندارد و 
، ضامن منافع كننده همعامل ليوك، دگاهيد نيا مطابق .)41: 3   ج،ق1413، يقم يرزايم( .بداندضامن 
با  .دكن را از آن محروم يمشتر  منافع،تيمالك به استناد تواند ينم است و لذا يمشتر يقرارداد

  قاعده،نيا به استناد توان يم ياسالم موارد اعمال آن در حقوق زينتوجه به داللت قاعده و 
 را نسبت يمشتر عيبا چون ،ييسو از رايز  مورد انتظار را قابل جبران دانست،يقراردادمنافع 

 يسو از . و واصل كندديعا يمشتر آن منافع را به ديبابه منافع موجود در عقد مغرور كرده 
 عرفاً ضرر محسوب زين ييعقال اي فوت منافع مورد انتظار متعارف ، موضوعثيح از ،گريد

رض را به دادن منافع مورد  معاةكنند معامله توان يم غرور ة به استناد قاعد،جهينت در .شود مي
   . جبران ضرر وارده ملتزم دانستيراستاانتظار در 

  
 درك ضمان. 2. 3

 هيتوج معارض را ةكنند معامله و ضمان يقرارداد جبران منافع توان يم كه يليدال از گريد يكي
 اي است تدارك يمعن معتقدند اسم مصدر به يبعضكه  گونه همان درك .استضمان درك  كرد،

 مشهور هرچند .)89: ق1414، زقارپو. (باشد يم و غرامت ،ء يالش به تداركي ما يمعنه ب
 محدود به استرداد را خسارت قابل جبران به استناد ضمان درك ،ياسالم حقوق نظران صاحب
 مناسب و هدفمند اعمال شود، كرديرو اگر قاعده، با يول ،اند كرده آن متيق مثل و ايعوض 

 متيق چون در گذشته كه ثبات بر ،شود مي را شامل يانتظار عدم وصول منافع  ازيناش انيز
 ياحتمال محدود به عوض و خسارت يقرارداد و خسارت انيز زانيم  كاال حاكم بود،يبازار

به   قلمرو خسارت در اغلب موارد،ها متيق عيسر رشد ليدل به اما امروزه ،شد يم نيعمالك 
 با رو نيازا.  استافتهي توسعه ،ستين كه معامله آن معتبر يمال متيق شيافزا اي يانتظارمنافع 

 يماد اي يحقوق خطر ميب ،يعرف و ياسالم از  اعم،يحقوق نظران صاحب ربيشت نكهياتوجه به 
 قراردادها يحقوق ميرژ در درك ضمان ييشناسا يمبنا را معامله مورد در يمخف بيع از يناش

   .)17 :1395 باريكلو،( شود يمانتظاري از معامله مشمول ضمان درك ، جبران منافع اند دانسته
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 ياسالم مثال در حقوق رايب .شود مي اشاره ها هينظر يبعضبه  براي اثبات اين موضوع
 محقق(  1اند دانسته ضمان درك شناسايي و تيمشروع موجب را جامعه يحقوق ازين نيتأم يبعض
 مستقل اصل عنوان به را ضرورت يبعض يحت و )118 :ق1403 ،يوريس يحلّ ؛322: 5   ج،ق1414، يالثان

 احكام اثبات  در،هيشرع اصول از يمستقل  اصلحاجت، و ضرر دفع« :معتقدند و كرده فيتوص
 يبعض ،رو نيازا .)444: 2   ج،ق1413، يقم يرزايم( است ضمان درك تيمشروعاست كه مستند 

  ج،ق1403، بحرالعلوم( است معتبر زين ضمان نوع نيا ،ضماندن  بوذمه نقل ذمه به رغم يعلمعتقدند 
 قيتوث دانسته و معتقدند يقرارداد ة و ثبات رابطتيامن آن را يمبنا زين گريد يبعض .)345 :2

، شده منتقل مال كه است نگران عيبا اي يمشتر رايز ،است درك ضمان تيمشروع يمبنا معامله
:  13  ج،ميحك ييطباطبا( 2 شود ينم عيضا مال كه شوند يم مطمئن آن ضمانت از با لذا .باشد ريغ مال
 رايز  توسط ثالث محسوب شده،نيتضم تيمشروع يمبنا  معامله،نيطرف ميب نيهمچن .) 350

 يشخص لذا .ديدرآ ريغ  مالبعضاً، اي كلّاً ،ثمن اي عيمب كه دارند ميب و ترس عيبا و يمشتر
 ،باشد موجود معامله مورد نيع اگر .ديبرآ ثمن اي مثمن ةعهد از شرعاً تا شود يم درك ضامن

. )148:ق1310 ،يبهبهان( بدهد را آن مثل ،باشد يكل اگر ،برگرداند را عوضش االو  كند اعادهرا آن
 نيا يبعض است و ظاهر عبارات حيصح يمشتر ثمن به نفع ة معتقدند ضمان عهدگريد يبعض

 كه شود يم نباشد، الزم يقيتوث ضمان نيا اگر . ضرورت استايجماع  ا اعتبار آن،ليدلاست كه 
 است يمعامالت از موارد انسان محتاج به انجام ياريبس چون در  شود،ليتعط از معامالت يبعض

 :21 ج، ق1405، يبحران( 3 ثمن را باز گرداند كه در صورت بطالن عقد،ستينكه طرف مقابل موثق 
36(.  

 ضمان تيمشروع، عامل يقرارداد نسبت به فوت منافع نيطرف ميب نكهيا به  توجهبنابراين
 در لذا . اعمال شودو ريتفس هدف نيا تحقق يراستا در ديبا قاعده نيادرك محسوب شده، 

 درك ضمان و شده استناد يانتظار از فوت منافع نيطرف ميب به معاصر يعرف موضوعه حقوق
 وجود احتمال اي حق ةدارند توسط معامله موضوع از قرارداد طرف دي خلع احتمال علت به
 . مقرر شده استيتعهدات ثيح نيا از يمشتر اي عيبا يبراشده و  هيتوج آن در يمخف بيع
 و شده خالصه نيتضم و ميتسل ياساس تعهد دو در عيب آثار .ف.م. ق 1603 ةماد در مثال رايب

 تيمالك و تصرف نكهيا  نخستشده، رمقر عيبا يبرا نيتضم دو نوع .ف.م. ق 1625 ةماد در
                                                            

   .»هيإل الحاجة سيمس سوغه«. 1
 من المالك أخذهيف البائع، ريلغ عيالمب أن ذلك بعد نيتب إذا ثمنه اعيض من يالمشتر خافي الثمن البائع قبض و عيالب وقع إذا. 2

 واثقاً يالمشتر كونيل البائع، يإل دفعه يالذ ثمنه يللمشتر ضامن ضمني نئذيفح ،هيإل الثمن دفع عن البائع تمردي و يالمشتر
   .ماله اعيض بعدم

 يف به وثقي ال من مع المعامالت يإل اإلنسان حتاجي ما رايكث  فان،المعامالت بعض ليتعط للزم مثله جزي لم لو فإنه الضرورة. 3
   .نيالمسلم عمل و عيالب بطالن ريتقد يعل الثمن، تلف
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 عنوان به نيتضم نيا] باشد نداشته ييادعا آن به نسبت يكس [.باشد بالمنازع يمشتر به يانتقال
 ةو نگراني تخلي  از بيميمشتر شده تا فيتوص ياحتمال رفع تصرف اي هيتخلجبران مقابله با 

 اريخ موجب بيع فاقد و سالم عيمب نكهيا دوم .)Mazeaud,1998: 227(احتمالي آسوده شود 
: 98( اند كرده فيتوص كامل قرارداد ياجرا نيتضم هدف از آن را يبعضكه  باشد

Rousseau,1986(. يمال ديبا عيبا مقرر شده يالملل نيب عيب ونيكنوانس 42 و 41 در مواد نيهمچن 
 طرح اصول 2:305 ة در ماد. نداشته باشديحق اي كند كه ثالث نسبت به آن ادعا ميتسلرا 

  ثالث باشديادعا ايگونه حق   آزاد از هرديبا مقرر شده كاال زين )dcfr( يياروپامشترك مرجع 
)2009:81-196, r,: von ba(. يياروپا مشترك عيب قانون 102 ة مطابق مادنيهمچن cesl  از ديباكاال 

 2و1بند   آن و در91 ة مادc در بند عيمب ثالث آزاد باشد و لزوم تطابق يادعا ايگونه حق  هر
 يبيع گونه چيه نبود به لزوم )dannemann & vogenauer -556 :2013 , 559( آلمان .م. ق433 ةماد
 از تيحما ناظر بر ينحو به مقررات نيا، تصريح شده كه تمام يحقوق اي يماد اعم از ،عيمبدر 

 ييشناسا و هدف كرديرو يراستا اگر ضمان درك در ،جهينت در. است يمشتر يقراردادمنافع 
 هر رايز ، استريتفسحقوقي   مطابق با اصول منطق،ييسو و اعمال شود، از ريتفس آن از

 اگر منافع ،گريد يسو از . اعمال شودو ريتفس به هدف آن دنيرس يراستادر  ديبا يا قاعده
 و شود يم تيحما يقرارداد نيچن دهيد انيز كامل از طور به ،رديگ مورد حكم قرار يانتظار
 نيا از يمنافع معارض اگر ةكنند معامله رايز ،شود مي حقوق قراردادها ييكارا موجب نيهمچن

 ضمان ياستناد از قواعد يكي ،نيبنابرا .كند ينم اقدام به انعقاد آن  او نشود،ديعاقرارداد 
 ييشناسا ياجتماع هدف يراستا اعمال ضمان درك در ي،انتظار معارض به منافع ةكنند معامله

  . استآن 
  

   معاوضهياقتضا از يناش ضمان. 3.3
 اعمال و ،ميتسل اي در مورد تلف قبل از قبض شتريب يمعاوض از عقود يناش ضمان هرچند
 بودن عقود يمعاوض ياقتضا ،نيابر  عالوه.   مشهور استيمعاوض است كه به ضمان يمجر

 و ما ال بفاسده ضمني حهيصحب ضمني ما«قاعدة به  ضمان است كه ليدال از يكيمعوض 
 قابل زين رمعتبريغمعامالت معارض  درمعروف است و »  بفاسدهضمنيال حهيبصح ضمني

 چون  قبض به عقد فاسد است، از اسباب ضمان،يكي معتقدند يبعض رو ازاين. استاعمال 
اسد  فعيب و يالمسمثمن  مضمون به حيصح عيب مثال براي .آور است ضمان يمعاوضتمام عقود 

 پس،. ستينآور  ضمان و فاسد آن حيصح يمجان اما عقود . استمتيق ايآور به مثل  ضمان
 است يمجان طيتسل يمجان است و سبب عدم ضمان در عقود دي ةسبب ضمان معاوضات قاعد

 ة قاعده را به هر رابطيبعض يحت .)88 -  89 :1  جق،1359الغطاء،  كاشف( است ديكه مسقط ضمان 
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 زين مانند خلع و جعاله قاعيا و زيجا توسعه داده تا شامل عقد الزم و يحقوقل  عماي يحقوق
 عقد مستند كرده كه نيطرف ة اعتبار قاعده را به اراديمبنا يبعض  .) 183: 3  ج،ق1415 ،يانصار( بشود 

   .)89 و 85 ،68 ،65 ،58 ،3 :3  جق،1378 ،يطوس( اند كرده با انعقاد عقد اقدام به ضمان كيهر 
 يبعض مثال رايب  مقصود از اصل قاعده متفاوت است،در خصوص ها  حال ديدگاهنيابا 

  تلف شود،يمشتر در تصرف عيمب اگر ،حيصح عيبكه در  گونه همانمعتقدند مطابق اصل قاعده 
 ديبا يمشتر زين فاسد عيب پرداخت كند، در عيبا ثمن را به ديباوارد، و او  يمشترخسارت به 

 ضمان اصل قاعده در دگاهيد نيا مطابق .)254:  8  ج،ق1418، ييطباطبا( دينما مسترد عيبارا به  عيمب
 عوض آن به طرف قرارداد نيع ديبا  است كه با تلف معوض،يمعاوض ضمان ،حيصح عيب

 نيع ديبا است كه متصرف يقهر ضمان ، معوض باطلة اما ضمان در معامل،برگردانده شود
 وجه نيا ريتأث تحت زين حقوقدانان يبعض هرچند .دينماه مالك آن مسترد مورد معامله را ب

 و نقص مورد معامله به شخص متصرف تلف آن خسارت و حيصح كه در يعقدمعتقدند هر 
   .)93 :2  ج،1379،يديشه(  شود مي ليتحم خسارت مزبور به متصرف زين شود، در باطل آن ليتحم

 رايز ،كند يمرا از اعتبار و استقالل خارج  چون قاعده، ستينقابل اعتماد  ديدگاه مذكور
 ة از معامليناش و نسبت به ضمان يمعاوض، ضمان حيصح ة از معامليناشنسبت به ضمان 

 .ستين يديجد ة قاعدسيتأس به يازين است و يكاف ديال يعل و ريغ حرمت مال ةباطل، قاعد
 مالك ييدارا تلف از يمعنااگر ضمان به اشكال كرده كه  ) 191- 192:ق1419 ،ينيقزو( يبعضلذا 

 در تصرف عيمب تلف  در صورت فساد عقد،رايز ، و تعدد در معناستكيتفك  آن،ة الزمباشد،
 ، استيمشتر ييدارا آن از متيق اي پرداخت مثل نكهيا تينها است و عيبا ييدارا از يمشتر

 وجه را ندارد، چون نيا تيابلق ه عبارت قاعدكه يدرحال. شود مي وارد عيبا خسارت بر يول
 . مسترد شودعيبا به ديبا و منافع آن عيمب است كه نيا در حيصر»  بفاسدهضمني كذلك«عبارت 
 وجه آن را نيا است كه متيق اي متصرف به مثل نيتضم  قاعده،سيتأس هدف از ،نيابر  عالوه

 اوالً رايز ، وارد استيكاالتاش هم باز  شود،ريتفس وجوب رد يمعنا اگر ضمان به .رساند ينم
 عقد ياقتضا لغو است، چون عيمب تيمال نسبت به يمشتر تيمسئول فرض اعتبار نيادر 
 ياول چون در ،شود مي متعلق ضمان در مقدم و تالي متفاوت اًيثان ؛ لزوم رد ثمن استحيصح

 وجوب يمعناه  است كه ضمان در هر دو بنيا تر مناسب ،نيبنابرا . استعيمب يدومثمن و در 
 ،جهينت در . شودريتفس متيق اي مانند مثل يواقع و عوض يتوافقرد عوض اعم از عوض 

 اعم از تلف معوض  داده شود،ديبا آن عوض حيصح كه در يعقد در هر  است،نيا آن يمعنا
 شامل ، عاميمعنا عوض پرداخت شود كه عوض به ديبا آن، در فاسد آن هم تيموجود اي

 يمجان و يامان و عكس آن بر عقود يمعاوض پس اصل قاعده به عقود . استياقعو و يتوافق
  . ناظر است
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 وجوب رد يمعنا قاعده به ريتفس اما ، مزبور وارد استريتفس اشكاالت بر نيا هرچند
 اي به عقد يوفا لزوم ة ادل، لزوم رد عوضيمبنا ،حيصح ة در معاملرايز ،ستينعوض موجه 

 و تيمالك حق زينعقد باطل رارداد نسبت به مورد معامله است و در  قگريد طرف تيمالك
 متصرف  موجود است،نيعكه  يزمان باطل تا ة در معامل،نيابر    عالوه. استديال يعل ةقاعد
 )258 :22 ج ،ق1404 ،ينجف( يبعضرو  ازاين . را رد كندنيع ديبا بلكه ، به رد عوض ندارديفيتكل

 ثمن را پرداخت كند، در فرض بطالن آن ديبا يمشتر ،حيصح ة در معاملكه گونه همان معتقدند
 است و اگر يباق عيبا ييدارا چون آن در ، مسترد كندعيبا و منافع آن را به عيمب نيع ديبا زين

 سيتأس به يازين ريتعب نيا با ،كه واضح است گونه همان يول.  ضامن استيمشتر ،تلف شود
 به عقد در فرض صحت و حرمت تصرف در مال يوفال لزوم اصزيرا  ،ستين ديجد ةقاعد

  .  استيكاف يضمان نيچن اثبات يبرا ، در فرض بطالنيگريد
 و )166: 20 ج ،ق1413 ،يسبزوار( ناظر دانسته يمعاوض اصل قاعده را به عقود گريد يبعض

 اعم از ،تاس بر ضمن عهده يش وجود يعني  آن،جيرا و يعرف يمعنا معتقدند مراد از ضمان،
 است در هر نيا قاعده يمعناپس، .  حكم شارع با عرف باشد سبب آن فعل شخص،نكهيا

آور است  ضمان زين عقد باطل آن  آن باشد،نيطرف بر حيصح كه عهده مورد عقد يمورد
 اي است يمعاوض مراد از عهده روشن نشده كه ضمان ريتعب نيادر  .)253 :16  ج،ق1413 ،يسبزوار(

 است كه در فرض صحت نيا هرچند ظاهر در . است عوض در قبال اخذ معوضميلتسلزوم 
 نيا است كه اشكاالت سابق بر يقهر ضمان  و در فرض بطالن آن،يمعاوضمعاوضه، ضمان 

 يبرا حيصح ة معوض بودن معاوضيذات ياقتضا از يبعض لذا .باشد يم وارد زين دگاهيد
رده و معتقدند اصل قاعده بر عقد باطل و تلف مورد آن آور بودن معاوضه باطل استفاده ك ضمان

 ،آن را مطالبه كند ةسلط ة به استناد قاعدتواند يم مالك  موجود باشد،نيع اگر رايز ،حاكم است
 رجوع مالك به يشرع ليدل ، كردهميتسل مالك آن را نكهيا در مورد فساد با توجه به يول

 معوض بودن يذات ياقتضا از هيتوج نيا در .)402: 3  ج ،ق1316، يمامقان( قاعده است نيامتصرف 
 مقبوض به نيع شده كه اگر مناط حيتنق باطل ةآور بودن معاوض ضمان يبرا حيصح ةمعاوض
 مالك ميتسل اي او ضامن است و اذن  و تفرط متصرف تلف شود،يتعد باطل بدون ةمعاوض
 او مانع ضمان ميتسل اياذن مالك  فاسد كه يمجان، برخالف عقد ستين متصرف تيمسئولمانع 

  با روح قاعده و ، با ظاهر قاعده مطابق استبيتقر نياهرچند . متصرف در فرض تلف است
 قاعده به نيا در را ضمان يبعض سبب نيهم به .ستين قيتطب ضمان موضوع بحث قابل زين

اند  كرده ريتفس  استيواقع عوض  و در عقد فاسد،يالمسم عوض حيصحدر عقد  غرامت كه
 به شرط يمجان از بطالن عقد يناش، خسارت گريد يبعض .)93 - 94: 1   ج،ق1421، يزدي ييطباطبا(

 جبران خسارت وارده ،مراد از ضمان  فرض سوم مطرح كرده و معتقدندعنوان به زينعوض را 
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ن  چون انسان ضام،ستين ضامن ييدارا تلف از ، مراد از ضمان پس،. تدارك شودديبااست كه 
ده كر امضا زين است كه شارع يتوافق به عوض يگاه  تدارك آن،ۀنحو اما .ستيناموال خودش 

 است متيق اي مثل يواقع به عوض يگاه و حيصح يمعاوض از عقد يناش مانند ضمان ،است
 مثل تلف  است،يتوافق و يواقع عوض نيب به اقل يگاه.  امضا نكندرا نيطرفاگر شارع توافق 

 نيا اگر .) 184 :3 ج،ق1415 ،يانصار(. به شرط عوض كه محدود به عوض شرط است موهوبه نيع
 از عدم يناش است كه خسارت يعرف غرامت عنوان  استفاده شود،قاعده ضمان در ازمفهوم 

 فرض علت عدم نفوذ معامله، نيا در رايز ،شود مي معارض شامل ةنفوذ معامله را در معامل
 به .ستين است و حكم شارع به استقالل و ابتداء كننده معامله  معارض توسطةانعقاد معامل

 جاهل به فساد و نيطرف از يكياگر  معتقدند قاعده از يناش ضمان ةدربار يبعض ليدل نيهم
، چون مغرور است و حق رجوع به ستين عالم به آن باشد گفته شده كه جاهل ضامن يگريد

 زين مورد نيا  در انعقاد عقد باشد،يگريد  محرك يلو بلكه اگر هر دو جاهل باشند، غار دارد،
 گفت ديبا ولي . ضامن خسارت طرف مقابل استةكنند كيتحر غرور است و ةمشمول قاعد

 اما اقدام كرده به ضمان بله ، بلكه جاهل به فساد عقد است،ستينكه مغرور جاهل به ضمان 
 به استناد قاعده غرور حق رجوع  باشد، بازاريمتيق اياگر كه ثمن توافقي كمتر از ثمن المثل 

 ةكنند معامله نكهيا با توجه به ،نيبنابرا .)426-  427: 2   ج،ق1423 ي،حائر(. به مازاد را خواهد داشت
  انشاء نموده،رمعارضيغ را بوده كه معامله نيا داده، چون ظاهر بيفر را يقربانمعارض طرف 

 .)75: 1393 باريكلو،( شود يمكه عرفاً زيان محسوب  را ري جبران فوت منافع انتظاتواند يم يقربان
 . دكن معارض مطالبه ةكنند معاملهاز 

 كه است قاعده نيا اصل ضمان از مسلمات معتقدند قلمرو ضمان ةدربار گريد يبعض
 متيمقدار ق  هر طرف قرارداد، بهنكهيا نخست . آن دو وجه قابل احتمال استقلمرو بهنسبت 

 به هر ديتقرا بدون   مالمتيق  هر يكنكهيا دوم .ن اقدام و اراده كرده، ضامن باشد كه به آيمال
 به ديمق چون ضمان محدود و ، ظاهر استة معنا از قاعدنيا . كه برسد ضامن باشديمقدار

 هرچند ،)143 :ق1420 ،الغطاء كاشف( شود مي هر طرف اراده كرده، از قاعده استفاده نكه قدر آن
 چون ضمان به عوض توافقي  كرده،فيتوص يسست ضعف و تينهادر  را ريفست نيا يبعض

 شارع به عوض يامضا به حيصح و تدارك در عقد كند يم بطالن خارج تيوضععقد را از 
 معنا در عبارت را كيتفك با فاسد باشد كه ريمغا حيصح ضمان در يمعنا نكهيا است نه يتوافق

  چون اگر،ستين چندان از ظاهر قاعده دور ريتعب نيا اما ،) 185 :3  ج،ق1415 ،يانصار( الزم شود
 كه تعدد يواقع عوض اي شود نه عوض توافقي فيتوص خسارت يمعناضمان در قاعده به 

 كه يعقد است كه هر نيا قاعده يمعنا .ديآرا الزم   و باطلحيصحبه در عقد   مضمونيمعنا
آور  ضمان زين در فرض بطالن و انحالل ،آور باشد ضمان قرارداد طرف يبرادر فرض صحت 
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 و عيمب نسبت به عيبا يبرا در فرض صحت عيب مثال عقد رايب .)272: 1394 باريكلو،( خواهد بود
 را آن متيق اي مثل ديبا  معنا اگر آن را تلف كنند،نيا به ،آور است ضمان نسبت به ثمن يمشتر

 آن را متيق اي مثل ديبا زين عدم اعتبارو  در فرض بطالن ، قرارداد پرداخت كندگريد طرف به
 قواعد ريسا قاعده در كنار نيا اوالً رايز ، استنيتر مناسب معنا از قاعده نيا .پرداخت كند

 ضمان يمعنا اًيثان ؛ستين زائد آن لغو و سيتأس صورت نيامورد مستقل خواهد داشت كه در 
 اي مثل به مضمون الن معاوضه، لزوم جبران خسارت است كه در فرض صحت و بطةدر قاعد

 با كننده معامله است كه گونه نيا قاعده بر موضوع بحث قيتطب اما . مال تلف شده استمتيق
 يقربانانعقاد عقد به حالت معارض موجب ورود خسارت ناشي از فوت منافع قراردادي به 

 جبران خسارت نوانع به آن را متيق اي مثل ديبا قاعده نياطرف قرارداد شده است و مطابق 
  . دكن ميتسل

  
  معارض ضمان ناشي از اقرار .4. 3
 اثبات يقرارداد معارض را به جبران منافع ةكنند معامله ضمان توان يم كه يموارد از گريد يكي

 ولي قابليت ، دادرسي استة قاعدكي  نيا هرچند. ، ضمان ناشي از اقرار معارض استدكر
 اقرار پرونده، كي ييقضا روند در از آنجا كه. دادي را نيز داردجبران منافع قرار اعمال نسبت به

 اقرار استناد به دادرس اگر يفقه دگاهيد از است، يدادرس ليدال نيتر محكم و نيتر مهم از
 يا لطمه صادره حكم تيمشروع  بهباشد، واقع خالف ولو ياقرار نيچن ،دكن صادر را حكم
 تعلق به اقرار مثالً يكس اگر كه گرفته قرار نيا بر يفقه ورمشه ةينظر مثال رايب .كند ينم وارد
» الف« به ديبا مال را نيعاست،  »ب«متعلق به  مال كه همان كند بعد اقرار و كند »الف «به يمال

 ؛1044 :2   ج،ق1425، يانيآشت ؛89: ق1413 ،يقم يرزايم( دهد ليتحو» ب« به ديبا آن را متيق ايو مثل 
 :5   ج،ق1413 ،يبحران يبصر ؛231: 21 ج ،ق1413 ،يسبزوار ؛17 :3   ج،ق1387 ،يطوس ؛،333 :3   ج،ق1403 بحرالعلوم،

: ق1427، يرازيش ؛379 :2   ج،ق1417 ،يستانيس ؛226: 3   ج،ق1428 ،يخراسان ديوح ؛107 :3   ج،ق1427 ،يروانيا ؛ 409
511(.   

 به حكم آن استناد به و گرفته قرار فقها رمشهو قبول اعتبار هر دو اقرار مورد حال هر به
 موضوع بر آن اعمال ةنحو و هينظر مستند كه ،اند دهكر دوم و اول مقرله قبال در مقر ضمان
 به را آن )409: 5   ج،ق1413 ،يبحران يبصر( يبعض هرچند ،هينظر مستند ةدربار .شود مي يبررس

 عدم و اقرار اعتبار  اطالق،آن استناد ظاهراً اما ،اند دهكرمستند  اقرار دو هر تيحج ةاطالق ادل
 مطلق اقرار اعتبار ةادل ييسو از رايز واحد است، ء يشاقرار نسبت به  ترتب اثر دو يعقل امكان
 هر ياجرا امكان ،گريد يسو از .دكر دو يا يكي از آن هر اعتبار عدم به حكم توان ينم و است
 و مال نيع به نسبت اول ةمقرل تيمالك به حكم لذا .ستين ممكن  مقربه عقالًنيع به اقرار دو
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 نسبت و اول ةمقرل قبال در نيع به نسبت را مقر و شده مال متيق اي مثل به نسبت دوم ةمقرل
  . اند دانسته ضامن دوم ةمقرل قبال در آن متيق اي مثل به

 نظر مشهور هيتوج يراب را بيتسب و اتالف ةقاعد ) 26 :1   ج،ق1422 ،ينراق( يبعض هرچند
 نسبت او تيمالك ،كند يم اقرار اول ةمقرل نفع به را مال مقر يوقت كه انيب نيا به ،گرفته واسطه

  اقرار،كند يم اقرار دوم ةمقرل نفع به مال همان به نسبت دوباره يوقت و شود مي احراز مال به
 قابل اعتماد هيتوج نيا يول. ستا اتالف دوم ةمقرل به نسبت و  اقراراول، ةمقرل به نسبت دوم

 ة مقرلتيمالك با اقرار اول كه يوقت مورد توجه قرار گيرد، ييتنها به اگر هر اقرار رايز ،ستين
 اول است، موضوعاً از حيث ة مقرلاي اقرار دوم، چون اخبار به ضرر مالك نخست احراز شد،

  .است ريغ ادعا نسبت به مال ينوع  بلكه،شود ينماقرار شمرده  حقوقي
 دو هر توان ينم قواعد مطابق كه است گونه نيا بحث مورد موضوع بر هينظر ارتباط اما
 طور به معامله دو كه موضوع است يخارج اموال از مال رايز ،دانست مؤثر معارض را ةمعامل
 موضوع ديبا يا معامله هر .م.ق 190 ةماد و يعقل ةادل يمقتضا به كه يدرحال شده واقع كامل
 مقدم قرار گرفته، ة ابتدائاً موضوع معاملواحد مال چون و باشد داشته گريد ةمعامل از قلمست
 معامالت معارض، يانشا با كننده معامله دادرسي ةاز حيث ادل  اما، استرمعتبريغ مؤخر ةمعامل

 هينظر نيا ياقتضا لذا به . اقرار كرده كه مال را به هر دو نفر فروخته استيضمن طور به
 ة معامليمشتر به نيع متيق اي مقدم و تعلق مثل ة معامليمشتر به نيع حكم به تعلق وانت يم

 معارض ةكنند معامله يوقت كه گفت توان يمها  جبران ثيح از ،نيبنابرا. كرد رمعتبريغمعارض 
 و است فروخته هر دو به را مال كه كرده اقرار جابيا ضمن  در،نموده جابيا نفر دو به را مال
 ناشي از اقرار ضمان ةينظر از توان يم ،است شناور انيمشتر نيب معامله مورد تيمالك كه ناكنو

 و ها يمشتر از يكي به نيع دادن به محكوم را معارض ةكنند معامله و كرد استفاده متعارض
 معامالت خيتار كه يمواردخصوص در   بهكرد، محكوم نيريسا به آن پرداخت روز متيق

   .استمعارض مجهول 
 اصل اي ليدل كه به يموارد در توان يم آن متيق و نيع تعلق و هينظر اعمال ةنحو درباره

  مقدم وة معامليمشتر به نيع ميتسل را به عيبا دو معامله احراز شود، نيب يزمانتقدم و تأخر 
 انعقاد يزمان كه تقدم و تأخر يموارددر . دكر مؤخر ملزم ة معامليمشتر به آن متيق ايمثل 

احتمال تطابق  زين و يعاد بر يرسم سند اعتبار ييعقالتقدم  اريمعمعامالت احراز نشود، به 
 كه دكر محسوب يمشتر به را نيع توان يم ،يعاد سند به نسبت واقع با يرسم سند شتريب

 به مستند او ةمعامل كه دانست يمشتر يبرا را متيق و است يرسم سند مستند به او ةمعامل
 شهود شهادت اي يعاد سند مستند به كه يمعامالت غالباً رايز ،است شهود هادتش اي يعاد سند
 وشده است  منتقل فروشنده ييدارا از يرسم سند به ملك كه است يعقدمتأخر از  ،است
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 يدارا داريخر به بيآس اي ملك متيق يبعد شيافزا از يناش خسارت جبران يبرا كننده معامله
 يرسم سند بر تاريخ مقدم خيتار به شهود شهادت اي يعاد ندس ميتنظ به اقدام ،يرسم سند
 از تيحما يبرارو  ازاين. كند مخدوش را يرسم سند و معامله اعتبار قيطر نيا از تا كند مي

 نظم حفظ منظور به يرسم سند اعتبار حفظ لزوم زين و يرسم سند ةدارند يمشتر حقوق
 سند ةدارند به آن متيق پرداخت و يرسم ندس ةدارند به نيع تعلق به حكم توان يم معامالت

معارض و حفظ  ةمعامل يقربان انيمشتر از مؤثر تيحما ييسو از تا دكر شهود شهادت اي يعاد
فكر  يكس تا افزايش يابد معارض ةمعامل انعقاد سكير گريد يسو از و شود مياعتبار اسناد رس

  . باشد نداشته را آن انعقاد
 كه مقر ملزم اند  دانستهيماد و ييقايا و يعقدرا شامل تصرفات  اقرار يبعضكه  گونه همان
 توان يم )333: 3   ج،ق1403بحرالعلوم، ( شد ينم به آن الزام ، كه اگر اقرار نبودشود مي يفيتكلبه انجام 

به اقرار معارض  مقر ةرابط مصداق را كننده معامله با معارض ةمعامل يقربان انيمشتر ةرابط
 انيقربانمقرلهما،  دو هر به نسبت مقر ضمان بر يمبن مشهور ةينظر استناد به و كرد فيتوص
 دانست معارض معامالت موضوع مال متيق ةمطالب مستحق حداقل را رمعتبريغمعارض  ةمعامل

 يبعضالبته . رديگ تعلق آنان به مناسب جبران و شود يحقوق تيحما آنان از قيطر نيا از تا
 كند، ضامن ميتسل اگر به حاكم يول ، مال به يكي از مقرله كردهميلتس را منوط به مقر تيمسئول

 ، دادهليتحو انيمشتر از يكي چون مال را به زين كه در مورد بحث )17: 3 جق،1387، يطوس( ستين
  .  بر مورد منطبق استهينظر نيا

ت الزم اس. ا. ق167 آن مطابق اصل يحقوق اعتبار زين و يفقه اتينظر به  توجهدر نتيجه
 بلكه به منافع ، معارض به رد و بازگرداندن ثمن اكتفا نكنندةقضات به صرف عدم اعتبار معامل

 و قبول جابيا با توجه به لزوم صدور ، زيرا توجه كنندزين معارض ة معامليقربان يمشتر
  مالةضمناً اقرار به معامل  قبول،اي جابيا معارض با صدور ةكنند معامله، .م. ق339 ةمطابق ماد

 مورد معامله را به طرف قرارداد متيق اي مثل ديبا اقرار نياو به استناد ده كربا طرف قرارداد 
  . كند پرداخت رمعتبريغمعارض 

  
   جهينت

 مورد ديبا ياساس و ياصل دو هدف رمعتبريغ معارض يقراردادها مترتب بر يها جبراندر 
 نخست عدم ؛رديگ قرار يخصوص  ويدولت اعم از يدادرس امور اندركاران دستتوجه قضات و 

 كه يكسان از انعقاد قرارداد، چون اكثر يناش معارض از منافع نامشروع ةكنند معامله يمند بهره
 كه آورند يمدست  به قيطر نيا را از ينامشروع، منافع كنند يم معارض ةاقدام به انعقاد معامل

 يطور و رديگ مورد توجه قرار زهيانگ نيا ديبا رو ازاين. است آنان از انعقاد عقد ياصل ةزيانگ
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 اصل حرمت مال مسلم ثيح نيااز .  نشودنيتأم صادر شود كه منافع نامشروع او ييقضاحكم 
 ةكنند معاملهمند نشدن  بهره براي الزم ييكارا و ييتوانا است، رانياكه از اصول مسلّم حقوق 

 رمعتبريغ معارض ة چون معامل كهانيب نيابه . ستمعارض از اكتساب منافع نامشروع را دارا
 يا معامله معارض هر ةكنند معامله جهينت مانده و در يباق يمشتر يدارا  درثمنمحسوب شده، 

 و است مالك ثمن يمشترمتعلق به . م. ق197 ة آن انجام دهد، مطابق ماديروكه بر 
 وجود يمشكله زمين نيا در يحقوق اصول ثيح از رو  ازاين.برد ينم ينفع از آن كننده معامله

  . دهند ينم قاعده را مورد توجه قرار نيا و صدور آراست كه هيروندارد و فقط اشكال در 
 ناظر و متمركز بر يقانون و مواد يحقوق – يفقه اتينظر غالب نكهيا با ، هدف دومةدربار

ارض  معة معامليقربان مورد معامله توسط اي استرداد ثمن ارياخت آن ةجينتحق مالكيت است كه 
 را نسبت كننده معامله از اقرار معارض، يناش غرور و ضمان ة قاعديمبنا بر توان يم يولاست، 

.  اعمال نمودزين را يميترم، جبران ياسترداد ملتزم دانست و در كنار جبران يانتظاربه منافع 
  از آن، كهييشناسا قاعده با توجه به هدف نكهيا به استناد ضمان درك مشروط به نيهمچن

 قابل يقرارداد نسبت به منافع كننده معامله ضمان ، است اعمال شوديقرارداد ة رابطتيامن
 ما«قاعدة  به يفقه اتيادب از معاوضات كه در يناش، به استناد ضمان نيابر  افزون. اثبات است

 ضمان ، شدهريتعب»  بفاسدهضمنيال حهيبصح ضمني و ما ال بفاسده ضمني حهيبصح ضمني
 قاعده نيا اوالً نكهيا است مشروط بر پذير هيتوج يقرارداد معارض نسبت به منافع ةكنند معامله

 ة چون در موارد صحت قرارداد، ادل، حمل شودرمعتبريغ از قرارداد يناش يحقوقناظر بر روابط 
منوط به ضمان معتبر ريغ به اصل قاعده كه ضمان قرارداد اًيثان ؛ استيكاف به عقد يوفالزوم 

 كه انيب نيابه .  معارض استناد شودةكنند معامله تيمسئول احراز يبرا آن شده در معتبر
 در مقابل طرف ، موضوع عقد را تلف كندقرارداد طرف كياگر   در عقد نافذ،كه گونه همان

 كه عدم اعتبار منتسب به رمعتبريغ در عقد ،است يقرارداد ضامن است كه متضمن منافع گريد
   . را ضامن باشدگريد طرف يانتظار منافع ديبارداد است،  قرانيطرف از يكيعمل 
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