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بازتابهای اصل صحت در فقه و حقوق

1

روح اله کیانی





سید محمدصادق طباطبایی
چکیده

اصل يا قاعده صحت از قواعدي بسيار مهم فقهي است كه كاربرد فراوان دارد و در كليهي
معامالت(عقود و ايقاعات) ،در عبادات ،اقوال و اعتقادات جاري است .حتي در عقود جديد و مشكوك
الصحه همچون فروش سرقفلي ،عقد بيمه و يا انتقال حق تأليف كه ادله و شرائط عامه وجود داشته
باشد به قاعدهي صحت تمسّک ميشود .اين قاعده نه تنها در حوزه قانونگذاري و حقوق فردي و
اجتماعي مورد توجه قانونگذار اسالمي بوده است ،بلكه در عرصهي اخالق و هنجارهاي شخصي و
اجتماعي نيز به عنوان اصل حاكم مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است حتي در حل مشكالت معيشتي
مردم داراي مصالح گستردهاي است و ازعُسر و حرج و اختالف نظام جلوگيري ميكند .لذا شاهد انعكاس
قابل توجهي اين اصل در عرصهي قوانين هستيم .الزم بذكر است كه اين اصل از تمام منابع حقوقي
اسالمي(كتاب ،سنت ،اجماع و عقل) نيز تغذيه ميكند .در اين نوشتار سعي بر آن است تا در حد توان به
بررسي مباحثي از اين قاعده كه كمتر به بحث گذاشته شده بويژه پژواكهاي اين قاعده در حقوق
پرداخته شود ،اميد آنكه گامي كوچک در اين راه بزرگ برداريم
کلید واژهها :مفهوم اصل ،حمل صحت ،عقود ،ايقاع ،قلمرو صحت.

 -1تاریخ وصول89/12/21 :

تاریخ پذیرش92/2/10 :

* دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
** استادیار گروه حقوق ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسؤول) tabatabaei@ase.ui.ac.ir
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 -1مقدمه
از آنجا كه به خاطرسپردن يكايک فروع فقهي و حضور ذهن مستمر نسبت به آنها امري دشوار بوده،
علماي اسالم بر آن شدند كه از طريق دستهبندي احكام بر مبناي مالكات و يا ابواب و نيز تدوين و تبويب
آنها ،كار احاطه بر آنها را تسهيل كنند .در پي اين چارهجويي ،از يک سو فقه به كتب مختلفي تنظيم شده و
از سوي ديگر كار تدوين قواعد فقهي ،كه حكم مصاديق مشابه و همگوني را يكجا بيان مينمايد ،مورد
توجه قرار گرفت .تدوين قواعد فقهي ،نه به معناي اختراع و وضع قواعدي از سوي فقها بلكه به معني
كشف و گردآوري آنها از البه الي متون احاديث معصومين(ع) در قالب كلي خود بوده و اكثراً مبناي روايي
دارند؛ همانند حديث الضرر در قاعده الضرر ،و حديث علياليد در قاعده ضمان يد . ...
در بين انبوه قاعدههاي فقهي كه در كتب مرتبط با اين موضوع مطرحند ،قاعده فقهي بنام قاعدهي
صحت مطرح است كه در خصوص ريشههاي اين قاعده بايد گفت :آموزههاي ديني كه بر پايه فطرت سالم
بنا نهاده شده به منظور پاسداشت آبروي اشخاص و جلوگيري از هرج و مرج در نظام اقتصادي و اجتماعي،
گزارههايي در خصوص حسنظن داشتن به افراد و كردارشان و واكنشهايي نيكو در قبال كنشهاي صادره
از ديگران وارد شده چراكه بدگماني حس اعتماد عمومي را از بين ميبرد و دلها را مكدر ميكند ،لذا در دين
مبين اسالم براي خنثيكردن اين آسيبها ،پادزهري به نام اصل صحت مقرر داشته است .اين اصل به نوع
برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و كردار و عقايد ديگران (مسلمانان يا اعم از مسلمانان و غيرمسلمانان)
مربوط مىشود و از منشاء فطري نيز برخوردار است و اين حقيقت را اثبات ميكند كه اسالم آدمي را دور از
خطا و گناه ميشمارد و اصل را احتراز از زشتي و دنائت ميداند مگر آنكه عكس مطلب اثبات گردد و اين
همان اصلي است كه در قوانين كيفري كشورهاي جهان راه يافته زيرا هنگامي كه تقصير و خطاي كسي
اثبات نشده مجرمش نميشناسد و او را كيفر نميكنند.
 -2بررسي مفهومي اصل صحت
اصل ،در لغت به معناى اساس و بنياد است( انوري 441 ،1 ،1382 ،؛ عميد )217 ،1 ،1374 ،و در
اصطالح علم اصول در موارد متعددى كاربرد دارد؛ از قبيل :دليل حكم ،قاعده و طبع اولى شىء و آنچه
براى تشخيص وظيفه عملى يا حكم ظاهرى قرار داده مىشود(الموسوعه الفقهيه .480 ،3 ،همچنين ر.ك:
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فيض )1383 ،به نظر مىرسد بازگشت همه اين معانى اصطالحى به معناى لغوى است ،زيرا در همه اين
موارد به نوعى ،اساس و مبناى شىء لحاظ شده است.
در اصطالح حقوقي اصل ،در دو معناي اعم و اخص به كار ميرود .اصل در معناي اخص به همان
نهادهاي حقوقي گفته ميشود كه براي رفع تحير و سرگرداني ميآيند بدون اينكه چهرهاي از واقعيت را
نمايان كنند ،در حالي كه اصل در معناي اعم خود شامل معني اخص آن و همچنين در برگيرندهي مفهوم
قاعده ي حقوقي است در اينجا بايد اصل را در معناي اعم آن استعمال كنيم(شهيدي.)180 ،1383 ،
امّا صحت در لغت به معناى سالمتى ( ابن منظور ،بيتا ،)287 ،7 ،اعتدال ( خوئي،1417 ،
«،333صحح») و تماميت است و در اصطالح به تعبير صاحب كفايهاالصول ،معناى جديدى نيافته ،بلكه
صحّت در مقابل فساد به همان معناى لغوى (تماميت در برابر عدم تماميّت) است ،ازاينرو در فقه و اصول،
صحّت به معناى تاماالجزاء والشرائطاست(همان) .اما اين واژه در اصطالح حقوقي عبارت است از عمل
حقوقي كه مطابق شرايط قانون انجام گيرد(جعفري لنگرودي .)367 ،1 ،1353 ،هر چند در مفهوم اعم خود
در برابر فساد به كار ميرود چنانكه در ماده  223قانون مدني هم واژهي صحت در برابر فساد مدنظر
قانونگذار قرار گرفته است(شهيدي.)191 ،1383 ،
 -3منظور از حمل بر صحت
 -1-3اصل صحت به مفهوم تکلیفي
منظور از اصل صحت در اين فرض اينست كه اعمال ديگران را اصوالً بايد صحيح ،مشروع و حالل
تلقي كرد و مادامي كه دليلي بر عدم صحت و وجود حرمت پيدا نشده هيچ كس حق ندارد در صورت دوران
امر بين احتمال صحت و مشروعيت از يک طرف و عدم صحت و عدم مشروعيت از طرف ديگر ،اعمال
افراد را نامشروع و غيرصحيح بپندارد.
اين اصل با فطرت و طبيعت بشر نيز مطابقت ميكند ،زيرا گناه ،جرم و عمل نامشروع ،فطري و
طبيعي بشر نيست ،بلكه عناوين عارضي است كه به علل و جهات گوناگون در بشر پيدا ميشود واال بشر از
روز اول بر فطرت و طبيعت صحيح و مشروع و حالل آفريده ميشود و فطرت پاك او اقتضا دارد كه از آن
مسير منحرف نگردد(محقق داماد195 ،1 ،1388 ،؛ فريار )351 ،1372 ،اصل صحت ،در اين معنا ،بيشتر
جنبهي اخالقي و رواني دارد(محمدي243 ،1380 ،؛ محقق داماد209 ،1،1388 ،؛ گرجي.) 352 ،1372 ،
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صحت در اين معنا ،گاهي در مورد عمل خود شخص مصداق پيدا ميكند(محمدي)240 ،1380 ،
ولي مكلف براي اثبات صحت افعال خود ـ هنگام شک در صحت افعال ـ نميتواند به اين قاعده تمسک
كند؛ چنانكه محقق نائيني (ره) تصريح دارند كه اين قاعده اختصاص به فعل غير دارد(مكارم شيرازي،
.)113 ،1 ،1411
در مورد اصل صحت به معني مذكور يعني حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت كه حكمي تكليفي
است داليل بسيار گفتهاند كه از جمله آنها آياتي چون «و قولوا للناس حسناً»(حج )30 ،كه موافق تفسيري
كه در اصول كافي از قول معصوم(ع) در مورد اين آيه آمده در باره مردم تا هنگامي كه چگونگي كارشان
معلوم نشده جز به خير سخن نگوئيد(انصاري )309 ،2 ،1374 ،و «اجتنبوا قول الزور»(حج )22 ،و «ان بعض
الظن اثم» (حجرات )12 ،و روايات متعددي كه علما در اين بحث اشاره كردهاند و ما از يادآوري آنها
خوداري ميكنيم(كليني3 ،362 ،2 ،1413 ،؛ وسايل الشيعه )4 ،109 ،8 ،و داليل ديگري همچون اجماع...
 -2-3اصل صحت به مفهوم وضعي
صحت بمفهوم وضعي در برابر فساد است و معناي حمل بر صحت در اين فرض ،اين است كه بايد
رفتار فرد مسلمان به گونهاي تفسير شود كه آثار صحيح شرعي بر آن مترتب باشد(گرجي 352 ،1372 ،ـ
 )351به اين معنا كه در هر مورد چنانچه فعلي از غيرصادر شود و صحت و فساد آن عمل ،براي ديگران
منشأ اثر باشد مبنا را بر صحت آن عمل ميگذارند(موسوي بجنوردي.)92 ،1 ،1411 ،
امّا درباره ي ،مشروعيت و اعتبار اين قاعده بايد گفت :عمدهترين و محكمترين دليل بر صحت و
اعتبار اين قاعده ،سيرهي عقالي جاري نزد تمام ملتها و مذاهب است وشرع اسالم نه تنها آن را مردود
ندانسته است بلكه تنفيذ وامضا كرده است ،چنانكه احاديث بسياري در ابواب متعدد فقهي بر صحت آن
داللت دارد .بلكه همان طور كه شيخ انصاري(ره) ادعا كرده است(انصاري ،)720 ،2 ،1374 ،عدم اعتبار اين
قاعده موجب اختالل نظام ميگردد و چنانكه به دقت بررسي شود در مييابيم كه اثر عدم اعتبار اين قاعده
در اختالل نظام امور از تأثير عدم قاعده (يد) در اختالل نظام به شدت بيشتر و مؤثرتر است چون اين قاعده
در بيشتر ابواب فقه اعم از معامالت وعبادات جاري است به عكس قاعده (يد) .بنابراين در اثبات اعتبار اين
قاعده نيازي به تمسکكردن به اجماع معتبر اصولي كه بيانگر رأي ونظر معصوم بوده باشد يا استدالل به
آيات و اخبار نميباشد .نتيجه آنكه چون سند اعتبار اين قاعده سيره و مسلک عقاليي همه ملل و اقوام
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است ،به يقين قانون مدني كه مأخوذ از فقه است وسيره عقال را نيز معتبر دانسته ،ناگزير قاعده اصاله
الصحه را معتبر مي داند و نيازي به تصريح قانوني ندارد هرچند در قانون هم به معتبر بودن آن اشاره رفته
است (موسوي بهبهاني ،اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدني.)2 ،
گرچه اصل صحت بمعناي جواز تكليفي هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوق ،اخالقي ،اجتماعي
وغيره بسيار اهميت دارد ،ولي بدون شک اصل صحت به معناي وضعي از نظر حقوقي داراي اهميت
بيشتري است ،بويژه با توجه به اينكه اين اصل به عمل مسلمين اختصاص ندارد و الاقل اعمال حقوقي
عرفي ( عقود و ايقاعات ) همگان حتي غير مسلمانان را نيز فرا مي گيرد و بر ژرف نگري و وسعت ديد
حقوقي اسالم داللت دارد.
 -4شناسه ماهیتي اصل صحت
در مورد ماهيت اصل صحت نظريات مختلفي از فقها و حقوقدانان ارائه شده به اين بيان كه اصل
صحت از امارات معتبره است يا از اصول عمليه؟ و چنانچه از اصول عمليه باشد ،از اصول محرزه(القواعد
الفقهيه ،بجنوردي )275 ،1 ،است يا از اصول غيرمحرزه؟
مشهور معتقدند كه اصل صحت ،اماره است(مكارم شيرازي .)143 ،1411 ،در مقابل برخى از فقهاء و
بزرگان ،اصل صحت را از اصول عمليه دانسته ،لذا مثبتات آن را هم حجت نمىدانند از جمله محقق نائينى
(فوائد االصول نائينى ،)180 ،4 ،شيخ انصارى (همان )418 ،و امام خمينى (امام خمينى ،بيتا .)1 ،عالمه
بجنوردي نيز آن را اصل عملي ميدانند ولي اصلي باالتر از برائت و مانند اصل استصحاب ،اصل محرز
يعني تعيينكنندهي واقع ميدانند(بجنوردي.)275 ،1 ،1389 ،
نظريه ديگر قول به تفصيل است كه جناب آقاي مكارم آن را از محقق اصفهاني نقل كردهاند ،به اين
بيان كه :در مواردي كه منشأ شک ،تعمد در اخالل به صحت عمل باشد يا احتمال غفلت و سهو برود و
فاعل ،حكم مسأله را بداند؛ قاعدهي صحت اجرا ميشود در حاليكه بايد آن را أماره دانست زيرا ظاهر حال
اين است كه انسان كار درست و صحيح و مؤثر انجام ميدهد و احتمال سهو و غفلت خالف ظاهر است.
ولي هرگاه منشأ شک ،جهل فاعل بوده باشد ،اين قاعده ،اصل عملي خواهد بود(مكارم شيرازي،1411 ،
.)143
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در ميان حقوقدانان دكتر كاتوزيان اصل صحت را در عقود از اصول عمليه ميداند(كاتوزيان،1385 ،
 )353 ،2و دكتر جعفري لنگرودي آن را فرض قانوني (اصل عملي ) بيان كردهاند(جعفري لنگرودي،
 ،)368 ،1 ،1353درحاليكه دكتر شهيدي معتقدند اين اصل در عقود اماره است نه اصل عملي (شهيدي،
 )182 ،1383ولي دكتر گرجي معتقدند :قاعده صحت را نه اصل عملي ميتوان دانست و نه أماره ولي به
أماره نزديکتر است(محمدي.)147،1380 ،
علت پراكندگي و تشدد آراء ،بخاطراختالف در مدرك و دليل اصاله الصحه است بدين معنا كه مدرك
قاعده را چنانچه اجماع بدانيم يا ظهور حال مسلم را مورد استناد قرار دهيم ،حجيت آن به مقدار قدر متيقن
خواهد بود كه همان ترتيب آثار شرعيه بر فعل صحيح است ولى نسبت به لوازم عقلى فعل صحيح ،حجيت
نخواهد داشت و در اين صورت ،اصل صحت به عنوان اماره محسوب خواهد شد.
اما اگر دليل و مدرك اصل صحت ،بناى عقال باشد ،بايد ديد بناى عقال كه حمل بر صحت در افعال
ديگران مىكنند ،از باب كشف و نظر به واقع است يا از باب جريان عملى «بما انه متيقن» مىتواند باشد؟
و يا اين كه بناى عقال صرفا طبق ظهور صحت از عمل غير است بدون اين كه بناى آنها به صحت
«بما انه متيقن» باشد؟ در جواب مىگوييم چنانچه احتمال اول را ترجيح دهيم ،اصل صحت جزو طرق و
امارات به شمار مىآيد و قهراً ملزومات و لوازم عقلى آن هم حجت خواهد بود اما در صورت ترجيح احتمال
دوم ،اين قاعده جزء اصول محرزه و يا اصول تنزيليه به شمار مىآيد و چنانچه احتمال سوم را ترجيح دهيم،
اصل صحت از اصول غيرمحرزه خواهد بود.
ظاهراً احتمال اول ارجح است و قهراً قاعده صحت جزء امارات به حساب ميآيد ،از اصول تنزيليه و
غيرتنزيليه (اصول محرزه و غيرمحرزه) نخواهد بود ،بخاطر اينكه سيره عقال ،قائم است بر حمل فعل انسان
بر صحت ،نه به صرف جرى عملى از آن جهت كه متيقن است ،بلكه به اعتبار طريقيت و كاشفيت آن و
حكم عقال بر تتميم كشف به اعتبار حصول ظن نوعى است.
ثمره و اهميت اين اختالف در آثار عملي اين دو ظاهر ميشود؛ چراكه اگر اصل صحت را از امارات
بدانيم ،مثبتات يا لوازم عقلى آن هم عالوه بر آثار شرعىاش حجتخواهد بود چراكه مثبتات امارات ،حجت
است اما چنانچه اصل صحت را از اصول عمليه (محرزه يا غيرمحرزه) بدانيم ،صرفاً آثار شرعى آن حجت
خواهد بود و ديگر لوازم عقلى يا مثبتات آن حجيت ندارند ،چه اين كه اصوليين اثبات كردهاند كه مثبتات
اصول عمليه  -چه اصول احرازى و چه اصول غيراحرازى  -حجت نيستند(مكارم شيرازى.)149 ،1 ،1380 ،
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 -5مجرا و محدودهي اصل صحت
بايد دانست كه اجرا اصل صحت در تمام ابواب معامالت اعم از عقود و ايقاعات از بديهيات فقه
وحقوق است و در صورت تعارض با اصاله الفساد مقدم برآن است زيرا اصل صحت ،يک اصل ثانوى لفظى
است(گرجى )38 ،1372 ،و الّا با صرفنظر از ادله لفظى مقتضاى اصل اولى ،فساد معامله است ،چه اينكه
آثار هر عقد ،امور حادثى هستند كه همه مسبوق به عدماند و مقتضاى استصحاب حالتسابقه ،عدم همه
آنهاست .ولي اين اصل كه به آن استصحاب عدم تأثير نيز گفته مىشود ،در مواردى جارى است كه ادله
لفظى به علتى جارى نباشد(همان )39 ،هرچند شيخ انصاري در اين خصوص(اصل در عقود و قراردادها
صحت و نفوذ است يا عدم نفوذ و فساد است) ميفرمايد :تا زمان محقق ثاني ،ميان فقهيان با استناد به
استصحاب عدم رابطه-كه قبل از انعقاد عقد متيقن بوده -اصل فساد حاكميت داشته (انصاري ،مكاسب،
مبحث معاطات) ،ولي پس از آن ميان فقها اصل صحت عقود ،طرفداران بيشتري يافته است .مستند
صاحبان اين نظريه ،عمومات لفظي نظير «أوفوا بالعقود»(مائده )11 ،و «أحل اهلل البيع»(بقره )375 ،است
كه آنها را حاكم بر استصحاب محسوب ميدارند .با اين بيان نفوذ و صحت قراردادهاي عام مستند به
عمومات لفظي است و ربطي به اصاله الصحه كه از امارات محسوب ميشود ندارد ،پس از اصل صحت
نميتوان در جهت رفع ترديد در نفوذ و درستي عقد استفاده كرد زيرا در اينگونه موارد نفوذ عقد ميبايست
به وسيله ي قواعد و اصول ديگر به اثبات برسد .همچنان كه در صورت شک در وقوع عقد هم اصل
صحت نميتواند دستاويز مناسبي براي رفع ترديد باشد بلكه اصل صحت زماني درعقود جريان پيدا مي كند
كه به استناد مادهي  223قانون مدني معامله واقع شده باشد.
نكتهي كليدي كه در ادامه الزم است بدان توجه شود ،اينست كه اصل صحت جاري نميشود مگر
بعد از احراز عنوان عمل ،يعني فاعل بايد قصد عنوان عملي را كه ما با قاعدهي صحت مي پذيريم؛ داشته
باشد .چنانچه اگر علم داشته باشيم به صدور عملي از غير ،ولي عنوان آن عمل را ندانيم كه بيع بوده يا
اجاره يا هبه و يا  ،...اين اصل جاري نميشود(محمد موسوي بجنوردي ،القواعدالفقهيه )241 ،چرا كه عقالء
زماني قاعدهي صحت را در مورد فعل غير جاري ميكنند كه شک و ترديد آنها در صحت تأثير آن عمل با
اِجراي اين قاعده از بين برود ،در حاليكه شک ما در عنوان عمل صادره از غير است .بنابراين در اجراي اين
اصل الزم است كه عنوان عمل فاعل احراز شود .به مثالي در اين مورد توجه كنيد :شخصي كه در آب
است ،خود را زير آب برده و بيرون مي آورد .ميدانيم كه قصد غُسل دارد ولي در صحت و درستي تأثير كار
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او به عنوان غُسل ترديد ميكنيم در اينصورت ميتوان اصل صحت را جاري كرد ،ولي اگر ندانيم كه او
قصد غُسل داشته يا تنها براي شنا به آب رفته ،در اين صورت اعمال اصل صحت بياثر است؛ زيرا غَسل
بدون قصد غُسل ،تحقق يافته است(همان) .البته الزم به ذكر است كه مرحوم بجنوردي اين مطلب را
منحصر به عناوين قصدي ميدانند ولي ميرزاي نائيني فرقي ميان عناوين قصدي و عناوين غيرقصدي
نميدانند(ابوالحسن محمدي.)251 ،1380 ،
خالصه اينكه اين اصل در جاي جريان پيدا ميكند كه از نظر عرف ،عقد انشا شده باشد و در وجود
شرطي از شرايط صحت يا فقدان مانعي از موانع صحت شک ايجاد شود ،لذا در جايي كه اصل وقوع عقد
محل ترديد باشد ،نوبت به اصل صحت نميرسد.
در ادامه ميطلبد كه در مقام پاسخگويي اين سؤال بوده باشيم؛ كه آيا اين اصل به طور مطلق
جريان پيدا ميكند يا نه؟ آيا بين شک در شرايط عقد يا در شرايط متعاقدين يا شک در عوضين فرقي
نيست؟
شكى كه در عقود و معامالت حاصل مىشود ،چندين فرض دارد:
الف :شک در اركان اصلى معامله :منظور از اركان اصلى معامله مواردى است كه با فقدان آنها عنوان
معامله و عق د بر عمل انجام شده صدق نگردد ،مثل اين كه در معامله شک كنيم آيا ثمن وجود داشته يا نه؟
يا اين كه عوضين ماليت داشتهاند يا خير؟ چه اين كه در معامالت از شرايط اصلى ،اين است كه ثمن و
مثمن وجود داشته و ماليت داشته باشند .بنابراين ،چنانچه معاملهاى فاقد اوصاف مذكور باشد عرفا عنوان
معامله بر آن اطالق نمىشود.
ب :شک در شرايط متعاقدين :گاهى شک در صحت عقد از اين جهت است كه طرفين معامله ،شرايط
الزم را دارند يا خير؛ مثالً عاقل و بالغ اند يا نه؟ به عبارت ديگر ،شک در قابليت فاعل باشد كه از اين جهت
در صحت معامله ،ترديد به وجود بيايد.
ج :شک در وجود شرط فاسد يا مانع :با احراز اين كه مورد و فاعل قابليت دارند ،ممكن است ،شک
در وجود مانع يا شرايط فاسدهاى باشد كه احتمال دارد معامله را باطل كند.
د :شک در مقررات ظاهرى و شكلي :ممكن استشک در شرايط صورى و جنبى عقد حاصل شود
مثل اين كه آيا ايجاب بر قبول مقدم بوده استيا خير؟
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بسيارى از فقها و اصوليين بيان داشتهاند؛ شكى نيست كه اصل صحت در سه قسم اخير جارى
مى شود ،اعم از اين كه شک در شرايط متعاملين يا مقررات ظاهرى و وجود شرط فاسد و مانع باشد (امام
خمينى ،بيتا324 ،1 ،؛ خوئى )325 ،3 ،1417 ،ولي شيخ انصارى (ره) اصل صحت را در همه موارد فوق
جارى مىداند و احراز امورى را كه در صدق عنوان عقد ،معتبر است ،الزم نمىداند و اصل صحت را حتى
در موارد وجود شک در قابليت عوضين جارى مىكند ،ايشان در اثبات اين نظريه بيان ميدارند :سيره قطعى
عقال ،قائم است بر اينكه معامالتى كه از مردم به طور كلى صادر مىشود ،آثار عملى خود را داشته باشد و
صحيح تلقى گردد و چنانچه شک كنيم بايع ،مالک ثمن استيا غاصب ،سيره عقال ،قائم استبه اين كه در
اين جا حمل بر صحت بيع شود با اين كه قابليت فاعل احراز نشده است(انصارى .)417 ،1374 ،در پاسخ
مرحوم شيخ انصارى برخى از بزرگان گفتهاند :اين مطلب درست و ثابت است ولي مستند آن قاعده يد است
نه قاعدهي صحت به عبارت ديگر ،قابليت فاعل در موارد مذكور يا قابليت عوضين در اين موارد از طريق
قاعده يد محرز است نه اين كه با عدم احراز قابليت ،اصل صحت جارى شده باشد(ابوالقاسم خوئى،1417 ،
.)326 ،3
اما در قانون مدني ايران ،ظاهراً قانونگذار در تنظيم مادهي  223از نظريهي شيخ انصاري تبعيت كرده
و اصل صحت را در تمام موارد ،جاري دانسته است ،زيرا قانون مزبور در ماده  190تحت عنوان «شرايط
اساسي براي صحت معامله» ،قصد طرفين و رضاي آنها ،اهليت طرفين ،موضوع معين كه مورد معامله باشد
و مشروعيت جهت را ذكر كرده و لذا با توجه به ماده  223ميتوان گفت در كليه معامالت كه شک در
صحت آن باشد ،اصل صحت جاري خواهد بود(محقق داماد.)206 ،1 ،1380 ،
 -6انعکاس اصل صحت در حقوق مدني
از آنجا كه قانون مدني ما از فقه اماميه اقتباس شده ،اصل صحت در فضاي حقوقي ما نيز راه يافته و
قانونگذار در وضع مواد قانون مدني نشانههايي از اين اصل را آورده است(همان )211 -208 ،در قلمرو
حقوق گاه قاضي با مواردي مواجه ميشود كه در آن صحت يا فساد واقعه يا عمل حقوقي مورد ترديد است،
آنچنان كه نميتواند با استناد به مواد قانوني حكم واقعي قضيه را صادر نمايد در اينجاست كه بايد اصل را
بر صحت گذاشته و به مقتضاي اصل صحت اقدام به صدور حكم نمايد هرچند حكمي كه به اين استناد
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صادر ميشود ممكن است منطبق با واقع نباشد ولي تا زماني كه فساد آن به طريقي آشكار نگرديده است
معتبر خواهد بود .در ادامه به بيان مصاديق و موارد انعكاس يافته از اين اصل در مواد قانوني ميپردازيم.
در اولين گام به بيان مادهاي از قانون مدني ميپردازيم كه صراحت در تأثيرگذاري اين اصل در
تنظيم اين ماده دارد و آن مادهي  223قانون مدني است كه در اين ماده مقرر شده« :هر معاملهاي كه واقع
شده باشد محمول بر صحت است ،مگر اينكه فساد آن معلوم شود» .مقصود از معامله همان مفهوم عقد
است بنابراين در حقوق مدني ايران اصالهالصحه در عقود حكمفرما است.
به موجب اين ماده ،هرگاه پس از انجام معامله ،يكي از طرفين ،ادعاي بطالن كند ،دادگاه به استناد
اصل صحت ،معامله را محمول بر صحت دانسته ،از مدعي بطالن ،مطالبه دليل ميكند(همان.)208،
 ماده ديگر مادهي  1213ق.م است كه بيان ميدارد« :مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري درحال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود ،لكن
اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است ،مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد».
هرگاه مجنون ادواري عملي را انجام دهد و اختالف پديد بيايد كه در چه دوراني انجام شده است(در
حالت افاقه كه معامله اش محكوم به صحت بوده باشد يا در حالت جنون كه معامله محكوم به بطالن
است) ،چگونه رفع اختالف ميشود و چه كسي بايد ادعاي خود را ثابت كند؟ در اينجا دو اصل وجود دارد
كه ظاهراً با يكديگر متعارضند :يكي اصل استصحاب و ديگري اصل صحت .اصل استصحاب اقتضا دارد
كه معامله در حال جنون واقع شده است مگر اينكه خالفش ثابت شود .اما اصل صحت مقتضي اينست كه
معامله صحيح تلقي شود مگر اينكه خالف آن ثابت شود .گروهي معتقدندكه اصل صحت يک اماره و
مبتني بر ظن و غلبه است و بر استصحاب كه يک اصل عملي و مبتني بر شک است مقدم مي باشد .اين
سخن در جاي خود صحيح و قابل اعتماد است اما هرگاه اهليت يكي از متعاقدين مورد ترديد باشد جريان
اصل صحت محل اختالف است .برخي بر اين باورند كه در اين مورد اصل صحت جاري ميشود همانطور
كه دكتر سيد حسن امامي در مورد ماده  1213ق  .م چنين مينويسد« :

در صورتي كه در دادگاه ثابت

شود كه يكي از متعاملين مبتال به جنون ادواري بوده آن عقد باطل شناخته نميشود مگر اينكه كسي كه از
بطالن معامله منتفع ميشود ثابت نمايد كه معامله مزبور در زمان جنون واقع شده است زيرا ممكن است
عقد مزبور در ميزان افاقه منعقد شده باشد»(امامي.)214 ،1 ،1364 ،
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استدالل مذكور نشان مي دهد هرگاه در مورد صحت معاملهاي شک شود به اصل صحت استناد مي-
جويند و آن را درست ميشمارند.
نظر ديگر كه مورد قبول برخي از متأخرين و از جمله ميرزاي نائيي نيز قرار گرفته ،اينست كه در اين
مورد اصل صحت جاري نميشود و در اين مورد به عرف ،عادت و بناي عقال نيز استناد شده است و نيز
گفته شده است دليلي بر اصل صحت بجز اجماع نيست و قدر متيقن از اجماع در موردي است كه شک در
صحت و فساد ناشي از ترديد در تأ ثير عقد ،بعد از فراغ از اهليت معامله طرف مورد شک و ترديد باشد ،اصل
صحت جاري نمي شود(سيد حسين صفايي و سيد مرتضي قاسمزاده.)219 ،1375 ،
دكتر شهيدي نيز بر اين باورند كه اگر افاقه مجنون ادواري در زمان معامله ،مسلم نباشد ،وقوع
معامله مورد ترديد قرار ميگيرد كه به حكم اصل عدم ،بايد آن را منتفي دانست(مهدي شهيدي،1 ،1383 ،
 .)251زيرا آنچه عقد را انشاء ميكند اراده انسان است و هرگاه در وجود اراده ترديد شود ،انشاي عقد مورد
ترديد قرار ميگيرد كه مقتضاي اصل عدم آن است .از اصل صحت (ماده 223ق.م) نميتوان صحت اعمال
حقوقي مجنون ادواري را در اين حالت استنباط كرد زيرا ،مجراي اصل صحت در عقود ،ماهيتي است كه
مسلماً اراده انسان آن را انشا كرده باشد .اما اگر انشاي عقد مورد ترديد قرار گيرد ،اصل صحت نتيجه نمي-
دهد كه عقد انشا گرديده است به عبارت ديگر ،از اصل صحت ،حكم به درستي عقدي كه در حدود عرف،
مسلماً انشاء شده و صحت آن مورد ترديد قرار گرفته است ،بدست ميآيد ،نه حكم به ايجاد عقدي كه اصل
انشاء و ايقاع آن مشكوك است .به اين جهت ماده  223ق.م هر معاملهاي كه واقع شده باشد محمول بر
صحت دانسته است ،مگر اينكه فساد آن معلوم شود ،لكن معاملهاي را كه معلوم نيست واقع شده باشد،
محمول بر وقوع نكرده است(همان.)273 ،
 همچنين در ماده  836قانون مدني ايران آمده است« :هرگاه كسي به قصد خودكشي خود رامجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هالكت است مرتكب گردد پس از آن وصيت
در صورت هالكت باطل است و هرگاه اتفاق منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود».
دكتر لنگرودي در مورد اين ماده مينويسد :حال اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشي
كرده يا نه و پس از آن اعمال هم وصيت كرده باشد و سپس در نتيجه آن اعمال به هالكت رسيده باشد
حال با وجود شک در صحت و بطالن چنين وصيتي ،چه بايد كرد؟ در اين مورد محققاً اصل صحت جاري
خواهد شد (جعفري لنگرودي.)195 ،1 ،1353 ،
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مشهور فقها ،حكم به عدم صحت چنين وصيتي كردهاند و ماده فوق هم طبق نظر مشهور ،تنظيم
شده است .آنان براي اثبات مدعي(عدم صحت وصيت در حالت خودكشي) به داليلي استناد كردهاند كه
اساسيترين دليل ،صحيحهي ابي والد از امام صادق (ع) است(وسايلالشيعه 52 ،13 ،از احكام وصايا،
 .)441از بررسي داليل بخصوص اين صحيحه بدست ميآيد كه حكم به عدم صحت وصيت كسي كه
خودكشي كرده برخالف قاعده و يک امر استثنايي است و تنها بخاطر همين نص است ،لذا بعضي از فقها
همچون ابن ادريس در س رائر ،عالمه در قواعد و شهيد در مسالک و روضه ،با نظر مشهور مخالفت كرده و
بطالن وصيت را برخالف قاعده دانسته اند ،ولي بخاطر همين صحيحه آن را پذيرفتهاند ،از طرف ديگر
چون حكم به بطالن چنين وصيتي برخالف قاعده ،اصل و بخاطر نص است محدود به موارد خاص مي-
شود و هر جا كه مشكوك باشد ،حكم به صحت آن ميشود لذا حكم به بطالن وصيت شخص اقدام كننده
به خودكشي ،مشروط به شرايط خاصي است كه اگر هر يک از اين شرايط نباشد ،وصيت صحيح خواهد بود
و از جمله اين شرايط ،اين شرط است كه «موصي عمل مزبور را به قصد خودكشي انجام داده باشد ،در غير
اين صورت وصيت او باطل نيست».
حال آيا مي شود شخص دست به كاري همچون شليک تير به خود يا در آتش افكندن خود و يا
خوردن سم دست زند ولي قصد خودكشي نداشته باشد؟ در جواب بايد گفت بله ،چطور؟! به اين بيان كه،
مثال شخص براي تهديد ديگران يا برانگيختن تحسين ديگران و يا براي جلبنظر و رأفت اطرافيان خود
دست به چنين اموري بزند و بر حسب اتفاق بميرد با اينكه اصال قصد خودكشي و كشتن خود را نداشت
(حبيب اهلل طاهري135 ،5 ،1375 ،؛ امامي.)78 ،1364 ،
_ ماده ديگري كه بر اساس اصل صحت تنظيم شده مادهي  601قانون مدني است كه مقرر مي-
دارد «:هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل ميشود».
اگر چنانچه پس از انجام تقسيم ،احد طرفين ادعا كنند كه تقسيم به غلط انجام شده ،مادام كه ادعاي
خود را به اثبات نرساند ،تقسيم محمول بر صحت است.
مادهي ديگر قابل طرح ،مادهي  762قانون مدني است«:اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح
اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است» .چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود كه مصالح به تصور اينكه
متصالح از اقرباي اوست مبادرت به انعقاد صلح كرده و پس از وقوع عقد معلوم شده كه متصالح از بستگان
او نيست و شخص بيگانهاي است و اين ادعا مورد تكذيب طرف مقابل قرار گيرد ،بر مبناي اصل صحت،
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عقد محمول بر صحت است و مدعي صحت عقد نياز به اقامه دليل بر عدم وقوع اشتباه است كه ادعاي
خود را ثابت كند(محقق داماد.)209 ،1388 ،
_ در مادهي  514قانون مدني كه در خصوص عقد اجاره است ميخوانيم« :خادم يا كارگر نميتواند
اجير شود ،مگر براي مدت معين يا براي انجام امر معيني» .اگر پس از تنظيم قرارداد اجاره ،يكي از طرفين
يا ثالث اظهار كند كه اجاره براي كار معين و مدت معين نبوده و براي اجاره مدت تعيين نشده است و طرف
مقابل اظهار كند كه اجاره مثالً يكساله بوده است ،مدعي چه كسي است و اثبات ادعا به عهده كيست؟ آيا
كسي كه اجاره را يكساله مي داند بايد آن را ثابت كند يا اثبات معين نبودن مدت به عهده قائل آن است .در
اين مورد نيز بر اساس اصل صحت ،تكليف روشن است و كسي كه مدعي معين نبودن مدت است بايد
ادعاي خود را ثابت كند(همان.)210 ،
_ مواد  1292 ،1067 ،699 ،532 ،1277از حقوق مدني ايران نيز تماماً با استناد به اصل صحت
تنظيم شدهاند(گرجي ،مجموعه مقاالت حقوقي 364 ،تا  ) 365كه براي اختصار از ذكر تمامي مواد خوداري
ميكنيم.
 -7جريان اصل صحت در ايقاعات
سؤال ديگري كه جا دارد در ادامه بدنبال پاسخ آن باشيم ،اينست كه آيا قاعده صحت جايگاهي در
ايقاعات دارد و در ايقاعات نيز همچون در عقود قابل استناد است؟
فقها در زمينهي شمول و جريان اصل صحت در ايقاعات ترديد ندارند و با عبارات صريح و به طور
مكرر آن را بيان داشتهاند(محمدي 239،1380 ،و 240به نقل از بجنوردي 342 ،1 ،1389 ،؛ مكارم ،قواعد
فقه .)11 ،1 ،همانگونه كه ميرفتاح صاحب عناوين در اين خصوص ميگويد« :به همان دليل و در همان
حدود كه اصل صحت در عقود و معامالت جاري است در ايقاعات نيز جاري است»( 184و  )185ولي در
حقوق ايران نميتوان جايي را براي اصل صحت در ايقاع پيدا كرد .قانون مدني اصلي به عنوان اصل
صحت در ايقاع مقرر نكرده است .مادهي  223اين قانون هم نميتواند اصل صحت را در ايقاعات ثابت
كند .هر چند واژه معامله در مادهي مذكور در معناي اعم خود ايقاع را نيز شامل ميشود ،چنانچه دكتر
لنگرودي در خصوص واژه«معامله» در اين ماده بيان ميدارد« :ميدانيم كه هر معاملهاي عقد است ولي هر
عقدي معامله نيست مانند نكاح كه عقد است ولي معامله نيست و بايد قانونگذار معامله را تبديل به عقد
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ميكرد و اين لغزش اوست چون در فقه ،هم عقد بكار رفته و هم معامله .در فقه معامله به معناي عام
شامل عقد و ايقاع است و اين اصطالح كه در ماده  223بكار رفته شامل ايقاعات نيز ميشود»(محمدجعفر
جعفري لنگرودي .)371 ،1،1353 ،اما بايد به اين نكته توجه داشت كه قانونگذار در اين ماده مقررات جزئي
فصل عقود را بيان ميكند و معامله را در معناي اخص خود يعني عقد به كار برده است ،به عالوه به دليل
تفاوت ميان عقد و ايقاع مالك اصل صحت در عقود را نميتوان در مورد ايقاعات به كار گرفت و از آن
حاكميت اصل صحت را درايقاعات استفاده كرد(شهيدي .)193،1383 ،چراكه عقود ،پايه اصلي روابط
اجتماعي و منبع اساسي رفع نيازهاي حقوقي مردم و هميشه مورد استناد آنان هستند و نبايد ثبات آنها به
خطر افتد .در مقابل ،ايقاعات چنان اهميت ندارند كه در موارد مشكوك ،با پشتيباني بناي عقال ،آن را قابل
اعمال داريم و دگر سو از آنجا كه در ايقاعات ،يک اراده حاكم است ،شرايط كمتري براي اعمال صحت
برخوردار است جز در موارد استثنايي مثل اخذ به شفعه و طالق و رجوع از طالق .در تحقق ايقاع ،صرف
بروز قصد و رضاي واقع كننده ايقاع ،كافي است و به شرايط ديگر نيازي ندارد و به بيان ديگر اعمال اصل
صحت در ايقاعات نسبت به عقود كمرنگ تر است و معموال اگر اصل يا ظاهري در ايقاعات جاري باشد؛
نوبت به اصل صحت نميرسد .براي مثال ،ممكن است پس از وقوع طالق در طهر ،زوجه مدتي در طهر
بوده است .بنابراين ،دو طهر ديگر مثال براي عده بيشتر نمانده است .در نتيجه ،اگر با اين ادعا بخواهد مدت
عده را كم كند ،اما زوج انكار كند كه به مجرد تمامشدن صيغه طالق ،زن وارد عادت ماهانه نشده ،بلكه
چند روز بعد ،عادت ماهانه اتفاق افتاده است ،مرد بايد بگويد كه مدتي طول كشيد تا زن حيض شود .پس
به اندازه دو طهر بايد عده ادامه داشته باشد .در اينجا چون قول زوج در طهر و حيض ،اماره است ،مقدم
است .در نتيجه  ،اگر رجوع زوج در مدت اضافي طهر سوم باشد ،خارج از عده است و رجوع او فاسد است و
طبعاً با وجود اماريت قول زوجه ،جاي استناد به اصل صحت ،در رجوع نيست ،زوج حق تمسک به
استصحاب بقاي عده يا استصحاب بقاي زوجيت را ندارد .يعني اينجا قول زوجه در طهر و حيض ،شرعاً
اماره است و مقدم بر اصل صحت است.
به عنوان يک قاعده ميتوان گفت كه اصل صحت در ايقاعات جريان دارد ولي اعمال اصل صحت در
ايقاعات موارد كمتري نسبت به عقود دارد؛ چون مدرك مهم اصل صحت ،بناي عقالست .در ايقاع ،كشف
اراده مُوقع با مشكل بيشتري روبرو است .بنابراين ،در كشف ارادهي زوج كه قائل به رجوع در عده يا وقوع
طالق در غير زمان عده بود ،بنظر ميرسد مرتبه اعمال اصل صحت ،نسبت به ادله ديگر ،پايينتر است .تا
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وقتي اصلي مثل استصحاب بقاي زوجه در عده هست كه طالق را باطل ميكند ،به اعمال اصل صحت،
براي تصحيح طالق واقع شده نيازي نيست.
مرحوم خويي (ره)(خوئي 323 ،3 ،1417،و  ،)324دكتر كاتوزيان و مرحوم بجنوردي از اصحاب و
گروهي هستند كه بر اين باورند كه اصل صحت در ايقاعات نيز جريان مييابد .مرحوم بجنوردي در قواعد
فقهيه دليل آن را اينگونه ميانگارد« :سيرهي عقال بر جريان اصل صحت در عقود و ايقاعات بنا شده و اين
سيره نيز با ردعي از ناحيهي شارع تصادم پيدا نكرده .همچنين اجماع نيز در اين خصوص قائم است حال
خواه اين اجماع بطور عموم دال بر اعمال صحت در همه ابواب معامالت باشد كه شامل عقود و ايقاعات
هم بشود يا اجماع خاص در مورد اعتبار اعمال اصل صحت ،فقط در خصوص عقود و ايقاعات
باشد»(بجنوردي.)292 ،1 ،1389 ،
 -8زمان جريان اصل صحت
از مباحث مرتبط با اين موضوع كه بار حقوقي و فقهي هم دارد و در صور مختلف شكي كه در غالب
عقود يا ايقاعات اتفاق ميافتد ،اين اصل راه گشاست ،روشنشدن اين سؤال است كه زمان اجراي قاعدهي
صحت چه هنگام است؟ پس از اتمام عمل ،در حين انجام آن يا هر دو؟ فقهاء در اين زمينه با هم اختالف
نظر دارند :برخي معتقدند اين قاعده زمان خاص و محدودي ندارد .طبق نظر اين گروه هنگامي كه كسي در
حال انجام عقد يا ايقاعي است مانند به رهن گذاردن ملكي يا اعمال حق شفعه ،ديگران بايد رفتار و گفتار
او را حمل بر صحت كنند .البته اين احتمال است كه اين گروه به جريان قاعدهي صحت در اثناي عمل ـ
يعني چنانچه بخشي از عمل انجام گرفته شده باشدـ استناد ميكنند (1همان.)153 ،356 ،
برعكس ،برخي ديگر معتقدند كه قاعدهي صحت جز در زمان پس از بوجود آمدن فعل ،جاري
نميشود و در غير اينصورت اجراي اصل صحت بيمورد است و عقالء به صحت عملي كه هنوز پايان
نيافته است؛حكم نكرده و هيچگاه آثار صحت را بر فعل ناتمام ،مترتب نميدانند(گرجي .)356 ،1372 ،به
عبارتديگر موضوع اصل صحت تنها عملي است كه كامالً پايانيافته و تماميت گرفته است؛ نه آنچه بعدها
 -1دليل اين گروه اين است كه :زمانيكه كسي مشغول غسل دادن ،كفن كردن ،نمازگزاردن بر او ،است ديگران همين را كافي ميدانند؛
براي اينكه وجوب كفايي اين اعمال را از خود ساقط بدانند ،در حال يكه كار هنوز به پايان نرسيده است ،پاسخي كه به اين ايراد ميدهند
اين است كه اين نه از باب اجراي اصل صحت ،بلكه به واسطه آن است كه اطمينان وجود دارد كه غالباً كار به پايان خواهد رسيد و يا از
باب استصحاب بقاي اشتغال به آن كار است تا به پايان برسد؛ محمدي ،قواعد فقه.253 ،
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صدور يابد و يا برخي از آن صدور يافته و بقيهي آن ،مانده است(همان).
از بررسي مواد قانوني كه بر اساس اصل صحت تنظيم شده و يا اين اصل در اين مواد قانوني قابل
استناد است ،فهميده ميشود ،تصريحي در خصوص اين موضوع نميباشد ولي از ادبيات بكار رفته در اكثر
اين مواد اين برداشت را ميتوان كرد كه اين قاعده در خصوص عقود و معامالتي بكار ميرود كه تحقق
يافته باشند و بعد از تحقق آن عمل ،دعوا يا شكي در اجزاء يا شرايط آن عقد پيدا شود مثالً در مادهي223
قانون مدني ميخوانيم« :هر معاملهاي كه واقع شده باشد محمول بر صحت است »...و يا در ماده 1067
قانون مدني مقرر شده«تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچ يک از طرفين در شخص طرف ديگر
شبهه نباشد شرط صحت نكاح است» .حال اگر بعد از عقد ،ادعا شود كه اشتباه در شخص شده و مثالً مرد
مدعي شود كه زني را به عنوان اينكه دختر فالني است به او معرفي كردهاند و پس از عقد متوجه شده كه
زوجه دختر شخص ديگر است و زن اظهارات شوهر را تكذيب كند ،برابر اصل صحت ،اظهارات زن مسموع
و مورد قبول است ،مگر شوهر خالف آن را ثابت كند.
آنچه به عنوان نتيجه در ارتباط با اين مسأله بايد گفت اين است كه :عمده دليل اصل صحت،
ارتباط با اعمالى نيست كه به اتمام رسيده است بلكه از آن جايى كه كارى را كه شخص بالغ ،عاقل و
مسلمان شروع كرده است ،عقال بر صحتحمل مىكنند ،بايد گفت اصل صحت در پيش از اتمام و حين
انجام هم جريان دارد و دليلى ندارد كه جريان اصل صحت را صرفاً بعد از اتمام عمل بدانيم(امام خمينى،
بيتا .)331 ،1 ،هر چند در مواد قانون مدني يادآور شديم كه محدوده و جريان اين اصل به بعد از عمل
اختصاص پيدا كرده است.
 -9ادعاي صوري بودن عقد و جريان اصل صحت
در خاتمه بحثي را با اين سؤال مطرح خواهيم كرد :در جايي كه عقد به ظاهر واقع شده است ،اگر
طرف ديگر معامله ادعاي صوري يا نامشروعبودن عقد را داشته باشد ،آيا اصل صحت در چنين موقعيتي
جريان خواهد داشت و مدعي صوريبودن عقد بايد دليل بياورد ،يا در چنين معامالتي بايد دست از اصل
صحت برداشته و قائل به فساد عقد شد؟
يكي از نتايج اصل صحت قراردادها اين است كه صوري بودن عقد و وجود حيله يا تقلب در انعقاد آن
نياز به اثبات دارد و تا زماني كه اين عامل فساد احراز نشده است ،عقد در حدود مفاد خود نافذ است ،كسي
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كه مدعي صوري و يا نامشروعبودن آن است بايد دليل اقامه كند ،مثالً در عقد تشريفاتي(مانند انتقال
امالك ثبتشده) هرگاه يكي از دو طرف مدعي جعلبودن سند يا عدم اهليت خود يا نامشروع بودن جهت
معامله باشد ،بايد ادعاي خويش را ثابت كند وگرنه عقد نافذ محسوب ميشود(كاتوزيان168 ،1385 ،؛
قاسمزاده .)173 ،1387 ،همچنين در ساير قراردادهايي كه در وقوع ظاهري آنها ترديدي وجود ندارد و
ذينفعي ادعاي فساد آن را ميكند ،خواه مفاد ادعا راجع به شرايط تراضي باشد يا اهليت و صالحيت طرفين
يا شرايط دو عوض يا نامشروع بودن جهت معامله .ديوان كشور در رأي شمارهي  1317/20-1465اعالم
ميكند...« :با احراز صحت انتساب نوشتهاي كه حاكي از وقوع معامله باشد ،فساد معامله محتاج به اثبات
خواهد بود نه صحت آن»( لنگرودي.)367 ،1 ،1353 ،
البته بايد توجه داشت كه در تفسير قرداد و عقود ،نخست بايد به الفاظ قرداد به عنوان كاشف اراده
توجه كرد ،چرا كه فرض بر اين است كه طرفين ارداه واقعي و قصد مشترك خويش را در قالب الفاظ و
عبارات ريخته اند .بله اگر معلوم شود كه اراده واقعي طرفين غير از آن است كه در قرارداد و الفاظ آمده
است ،يا ثابت شود كه عقد صوري و از روي حيله است نبايد به آن توجه كرد ،بلكه مطابق اراده واقعي،
حكم مسأله تعيين ميشود و قرارداد صوري محكوم به بطالن است(مستنبط از مواد  195 ،191و 218
ق.م) (قاسمزاده.)356 ،1387 ،
حال در مثل معامله اي كه براي فرار از پرداخت طلب ديگران يا پرداخت ماليات دولتي انجام ميشود،
آيا در اينگونه از معامالت نيز اصل صحت ،اعمال ميشود يا در چنين معامالتي بايد دست از اصل صحت
برداشته و معامله را محكوم به فساد دانست؟ ماده  218ق.م در اين باره ميگويد«:هرگاه معلوم شود كه
معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شد ،آن معامله باطل است».
در ماده  218مكرر اين قانون نيز كه بعد از انقالب اسالمي در  1370/08/14اضافه شده است ،مي-
خوانيم « :هرگاه طلبكار به دادگاه درخواست داده ،داليل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين ،قصد
فروش اموال خود را دارد ،دادگاه مي تواند فرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين
صورت ،بدون اجازه دادگاه ،حق فروش اموال را نخواهد داشت ».همانطور كه مشاهده مي كنيم طبق اين
دو ماده ،در موارد ياد شده ،اصل صحت قابل اعمال نيست.
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ماده  180قانون ماليتهاي مستقيم مصوب  1345هم در اين باره ميگويد« :انتقال امالك و
كارخانه ها و سهام با نام به اوالد ،پدر ،زن يا شوهر به هر عنوان كه باشد و وقف خاص آنها براي اشخاص
مذكور ،در حكم انتقال از طريق ارث تلقي و كال مشمول ماليات بر ارث خواهد بود».
در مورد اين ماده نيز كه قانونگذار ،انتقال اموال مديون به نزديكان و  ...را طرح كرده است ،امكان
دارد حكم ماده  218ق.م را قابل اعمال بدانيم و بگوييم معامله به دليل صوري بودن باطل است .همچنين
ممكن است ماده 180ق.م را مشمول اصل صحت بدانيم و بگوييم هدف قانونگذار اين بوده كه ماليات
دولتي را احياء كند بنابراين ،معامله صحيح است.
آنچه به عنوان نتيجه از اين بحث ميتوان مطرح كرد اين است كه؛ در حال طبيعي بايد با اعمال
صحت ،مع امالت ذكر شده را صحيح تلقي كرد .با اين حال ،قانونگذار براي وجود اتهام از دين در اين موارد
جلوي اعمال صحت را گرفته است(فهيمي.)151 ،1388 ،
 -10نتايج بحث
 -1در موردي كه الفاظ عقد در عرف داراي معاني گوناگون است عبارات آن بايد آنها را به معنايي
حمل كرد كه در آن صورت عقد صحيح است و آن معنايي كه فساد عقد را به دنبال دارد خالف اصل تلقي
گردد(كاتوزيان.)375 373 ،2 ،1385 ،
 -2در صورتيكه مخالفت عقد با قانون مورد ترديد باشد اصل ،صحت آن است و وجود اين مخالفت
دليلي بر نادرست بودن عقد نيست.
 -3اگر عقد با قانون مخالف باشد و ترديد شود كه قانون امري است يا تكميلي ،مقتضاي اصل
صحت اين است كه قانون تكميلي فرض شود(گرجي 364 ،1372 ،تا .)365
 -4اصل صحت كه براي استواري و تحكيم روابط معامالتي اشخاص و پيشگيري از تزلزل و بي-
اعتباري قرارداد مقرر شده است در صورتي قابل اجراست كه قرارداد واقع شده باشد(قاسمزاده،1387 ،
.)172
 -5از اصل صحت در معامالت ،اصل صحت ايقاعات ،جز با تصريح قانونگذار ،استنباط نشده است و
اين اصل در حوزهي قراردادها قابل اجراست و اصل صحت در ايقاعات جايي ندارد(شهيدي،86 ،1383 ،
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207؛ خويي )208 ،3 ،1417 ،هرچند فقها در زمينهي شمول و جريان اصل صحت در ايقاعات ترديد ندارند
و با عبارات صريح و به طور مكرر آن را بيان داشتهاند(محمدي239 ،1385 ،و.)240
 -6هرگاه الفاظ عقد در عرف چند معنا داشته باشد ،بايد آنها را به معنايي حمل كرد كه در آن صورت
عقد صحيح است .ماده  224ق.م(كاتوزيان.)164 ،168 ،1385 ،
 -7در جايي كه عقد به ظاهر واقع شده است آنكه ادعاي صوري يا نامشروعبودن آن را دارد بايد
دليل بياورد(قاسمزاده.)173 ،1387 ،
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