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 چکيده

در حقوق ایران سکوت به تنهایی حاکی از اراده شخص نیست و از وضع شخص ساکت چیزی 

سکوت  مویداین امر  ستها عالمت رضادر موارد استثنایی که سکوت در آن .فهمیده نمی شود

 ارزش و دباشن شخص اراده مبین توانندمی که هستند اماراتیمحض نیست و عموماً قرینه ها و 

 ؛یرا سکوت بدون اماره و قرینه ارزش و اعتباری نداردز سکوت، نه نفس دارد هاآن به تعلق واقعی

 .و مخالفت نیز هستند دبلکه گاهی نشانه ر ندالبته این قرینه ها همواره عالمت رضا و قبولی نیست

اصل کلی را بنا و برخالف ضرب المثل معروف سکوت عالمت رضاست ق.م  ۲۴۹قانونگذار در ماده 

حقوق  .و به موجب آن مانع تأثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قرارداد ها شده است هنهاد

استثنائات وارده بر  .اعتباری سکوت در بیان اراده را از حقوق اسالم اخذ نموده استبی ایران قاعده 

شباهت های بسیاری نیز قاعده بی اعتباری سکوت در حقوق کلیه کشورها تقریباً یکسان است و 

این موارد محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی است که اکثر  .ها وجود داردبین آن

 .حقوقدانان و فقها در مباحث اعالم اراده آن را پذیرفته اند

 .حقوق مدنی، اعالم اراده ،قرارداد، سکوت :يديکل واژگان
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 مقدمه
بیشتر علمای فقه و حقوق سکوت را به دلیل  .سکوت است ،مورد کنکاش قرار می گیرد یکی از موضوعاتی که در اعالم اراده

در مکتب فقه امامیه داللت سکوت همراه قرائن و امارات بر رضا پذیرفته شده و در  .ماهیت مبهم آن دارای هیچ اثری نمی دانند

 .واقع استثنایی بر اصل عدم داللت سکوت است

اما همیشه سکوت نمی تواند عالمت رضا باشد؛ یعنی در بسیاری از موارد  ،عالمت رضاستدر عرف رایج است که سکوت  

در نتیجه  .گزیند در حالیکه ممکن است راضی هم نباشدکه ناشی از اوضاع و احوال است سکوت را بر می یبر دالیل شخص بنا

در رابطه با عرف بیان شد در حقوق نیز صادق  آنچه .هیچ داللت خاصی به قصد و اراده ساکت ندارد هنفس فیحالت سکوت صرف 

باید گفت که در حقوق نیز هیچ اثر حقوقی را به ساکت بار نمود مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع احوال همراه گردد  .است

اراده باشد و در این ارتباط مهمترین پرسش این است که آیا سکوت می تواند نوعی ابراز  .تا بیانگر اراده ضمنی ساکت گردد

 ؟دارای آثار حقوقی شود یا خیر

زیرا سکوت چیزی جز نوعی حالت  ،صول سکوت تأثیری بر روابط حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها نداردالعلی ا 

بعبارت دیگر سکوت وضعیت شخصی است  د.به همین علت نمی تواند مبین اراده شخص ساکت باش .ک نیستحرسکون و عدم ت

اثباتاً ابراز نمی کند و وجود احتماالت مختلف که در خصوص دلیل سکوت وجود دارد مانع از آن است و  اًاده خویش را نفیکه ار

اً به نظر می رسد موارد استثنایی داللت بر اراده ائولی بر خالف آنچه ابتد .که بتوان اراده ضمنی او را بنای پذیرش عقد دانست

د محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی است که اکثر فقها و حقوقدانان در این موار .ضمنی شخص ساکت دارد

 اند.پذیرفتهمباحث اعالم اراده آنرا 

 باری بی اعتدر حقوق عرفی نیز قاعده بر اینست که سکوت هیچ حالتی بر رد یا قبول ندارد و قاعده کلی به 

 به را سکوت قرارداد بر حاکم اوضاع گرفتن نظر در با تواندمیمحکمه  سکوت به عنوان وسیله ابراز اراده پذیرفته شده اما

 .گیرد ییدت به وسیله عادت قبلی طرفین و یا عرف تجاری حاکم تأسکو که زمانی در بویژه بپذیرد. اراده اعالم وسیله عنوان

در مقام  سکوت یعنی «تقدیرلمن الکاشف المعنی کا نبیان شرعًا فیکوال یجریی مقامات بیان فالسکوت » قاعده معروف 

 یان تلقی می گردد و به منزله کاشف فعلی مانند تقدیر است در فقه عامه بیان شده ببیان شرعاً جانشین 

قاعده  برالبیان نیز می گویند  حاجهمعرض فی این قاعده که آنرا السکوت  .ت سکوت استیعدم حج ءو از موارد استثنا

سکوت او را جعل بر  ،جت استوار است که بر اساس آن آنجا که قانونگذار سکوت نموده استخیر بیان به وقت حاتأ قبحمشهور 

می مصالحچرا که سکوت عقل در این جایگاه موجب فوت مصلحتی از  .که متناسب با آنچه که گفته است باشد ندی می کنیمعنا

 .شود

کتب فقهی که به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق  انتخاب این مبحث از بین موارد حقوق ایران به این دلیل بوده که در

در  یم.اینکه ما در منابع فارسی معنی مستقل در بررسی عنوان سکوت ندار دوماً .مدنی ایران توجه خاصی به سکوت شده است

 با و غیرمستقیم و قیممست طور به فرانسوی و انگلیسی فارسی، عربی، منابع از استفاده و ایخانهاین اثر با استفاده از روش کتاب

 گیرد. قرار استفاده مورد که است امید گردد. ذکر سکوت بر مسبوطی شرح گردیده سعی تحلیلی نگرشی

در موارد استثنایی که  .سکوت حاکی از اراده شخص نیست و از وضعیت ساکت چیزی فهمیده نمی شود کلی طور به

 ایران حقوق باشند. شخص اراده مبین توانندمی که هستند ماراتیا و قرینه عموماً ونیست  حضسکوت عالمت رضاست سکوت م

بر قاعده بی اعتباری سکوت در بیان اراده در  هاستثنائات وارد .سالمی اخذ نمودها فقه حق از را اراده بیان در سکوت اعتباری بی

  .کلیه کشورها تقارن و نزدیکی زیادی دارد حقوق

 

 سکوت
و از آنجا که سکوت داللت بر رضا نمی کند .]1[ ی و خودداری از گفتن نیز به کار می رودسکوت در لغت به معنای خاموش 

 و قصد او از سکوت و دهندنمی نسبت یولقکند یعنی به شخصی که سکوت اختیار می ،ولقساکت ل نسبالی .معروف شده است

 سکوت نگفتن سخن صرف حقوقی اصطالح در باشد. ساکت شخص اراده مبین تواندنمی علت همین به گردد. نمی استنباط رضا
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 مبینای که ا به وسیلهق.م( ی 1۹۲ماده شود. ) واقع قبول طرف خود ضمنی اراده با تواند می اراده صاحب زیرا شود، نمی تلقی

ا که بیان اراده باید به نوعی اعالم گردد و از آنج ءبرای تحقق عقد قصد انشا( معاطاة) ]۲[ نماید ءقصد و رضا باشد معامله را انشا

افعال دیگر ق.م( الفاظ و اشارات و  1۹۴ماده . )]3[گرددمی تواند به هر شکل ممکن ابراز  نیست یصاشکل و تشریفات خبتابع 

طرفین همان عقدی را قبول کند که  به نحوی که احراز ،د باید موافق باشدنبه وسیله آن انشاء معامله می نمای متعاملینکه 

بیان اراده در انعقاد عقود گستردگی فراوانی دارد و مختص . آن را داشته باشد واال معامله باطل خواهد بود ءاانش قصدطرف دیگر 

کت می تواند سابنابراین شخص   ]۴[دفعل نبوده و می تواند به صورت های گوناگون در عالم اعتبار ظاهر گرد الفاظ و اشارات و

 .ه ضمنی اوست اراده خود را ابراز نمایداین اراد مبینبا بروز حاالت و رفتارها که 

 ال»طبق قاعده معروف  .]1[در حقوق اسالم به ترک سخن گفتن با وجود قدرت و توانایی بر آن سکوت گفته می شود

 مقام حاجت سکوت در« بیان تمعرض الحاجفی السکوت »هیچ قولی به ساکت نسبت نمی دهند و قاعده  «قول لساکت ینسب

قاعده تأخیر بیان به وقت حاجت قبیح است )تأخیر سخن گفتن به هنگام ضرورت قبیح است(، و  دبیان محسوب می شو

 استثنایی بر قاعده کلی است.

در مقام بیان است و از  او سکوت از آن سکوت اختیار کند، جزییهرگاه قانون گذار در مقام بیان مطلبی باشد و نسبت به 

ت، می بایست با توجه به اوضاع و احوال و قراین موجود برای سکوت معنی خاصی در آنجا که سکوت از عاقل متعارف صحیح نیس

 .]5[نظر گرفت

و به صورت ضرب المثل .] 6[و به علت کثرت استعمال زبانزد عموم شده ]۴[و  ]۲[در عرف مردم سکوت عالمت رضاست

با حضور در مجلس ولو سکوت مالک  رر نمودهمق ۲۴۹، ولی باید در نظر داشت قانون مدنی در ماده ]7[ معروف در آمده است

شود. ، که به خواست طرفین ایجاد نمی گردند. گاهی رویدادی است که قهراً بدون دخالت اراده محقق اجازه محسوب نمی ،عقد

ت در این قلمرو سکونابر. ب]8[صبکند، مانند غمی شود مانند مرگ و گاهی عملی است ارادی ولی آثار آن را قانون تعیین می

 وقایع حقوقی به علت عدم وجود اراده سالم و معتبر سالبه به انتفاء موضوع است.

 

 خيار سکوت صاحب

سکوت اختیار کند دیگر نمی تواند  و نکند استفاده خویش حق از خیار دارنده هرگاه است، فوری خیار که مواردی در 

و اعتراض به حکم محاکم  مراجعهی را برای درخواست یار موعد هابه طور کلی در تمام مواردی که قانونگذ  قرارداد را فسخ کند.

ضاء موعد مقرر و سکوت شخص سبب خواهد شد که شخص نتواند بعد از آن اقدام نقیا تصمیم سایر مراجع قرار داده است، ا

 مقتضی را معمول دارد.

 

 سکوت هنگام والدت

. این سکوت حمل بر قبول پدر می شود نماید سکوت خود رزندیف به طفل انکار یا درپذیرش میتواند مرد طفل تولد از پس 

تواند پس از سکوت فرزند را انکار نماید که در اینصورت اگر عرفاً از زمان والدت تا زمان انکار مدت و اعتبار دارد. البته مرد می

 زمان زیادی نگذشته باشد، انکار او پذیرفته و احکام آن جاری خواهد شد.

 

 بيان سکوت در مقام

ر بیان از وقت حاجت قبیح است، زیرا موجب فوت مصلحتی از مصالح می شود؛ بنابراین هرگاه شخصی تأخی عقل حکم به 

عاقلی در مقام بیان سکوت کند، این سکوت را نوعی بیان تلقی کرده و حجّت دانسته اند. از آنجا که قانونگذار نیز در سمت وضع 

 باید برای سکوت او معنای متناسب با مقام در نظر گرفت. شود ناگزیرقانون مرتکب قبیح نمی

اند: هرگاه شخصی در خانه ق.ا.د.م به عنوان شاهد مثال ذکر گردیده اند. برخی از فقهای امامیه گفته 717برخی ماده 

کند، در این صورت دیگری ساکن باشد و صاحب خانه به او بگوید در قبال سکونت تو هر ماه دیناری از تو می خواهم و او سکوت 
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ونه را مرهن و هبه تناسب هر ماه که استیفای منفعت می کند ملزم به تأدیه یک دینار به صاحب خانه می شود؛ و نیز هرگاه مرت

 شود.در حضور راهن بفروشد سکوت راهن اجازه محسوب می

 

 سکوت مدعی عليه

 به را او شدت با آنگاه مدارا با حاکم ابتدا باشد، تیسرسخ و عناد روی از سکوتش و کند اختیار سکوت علیه مدعی هرگاه 

 قرار ناکل را تو وگرنه بده جواب که بگوید او به حاکم که است این احتیاط علیه مدعی اصرار صورت در. کندمی وادار پاسخگویی

صورت اگر او سوگند بخورد  کند. در اینمی دهم و سه بار این را تکرار کند. پس در صورت اصرار سوگند را به مدعی واگذار می

 ق.م. 13۲8حقش ثابت می شود. ماده 

 

 سکوت با اراده از برابر توافق

ر یک در برابر ایجاب ه سکوت که کنند توافق چنین اندکرده منعقد گذشته در که قراردادی ضمن طرفین است ممکن

شود. چه بر اساس اصل آزادی اراده و رضایی بودن  دیگری به منزله قبول باشد. در این صورت سکوت می تواند وسیله ابراز اراده

  عقود طرفین می توانند اینکار را انجام دهند.

 

 سکوت در معامله فضولی

عقد نماید.  بر امضاءکه داللت  یمی شود. به لفظ یا فعل حاصل فضولی معامله به نسبت مالک اجازه م. ق ۲۴8 ماده طبق 

شود. برخالف جمله حضور داشته باشد، اجازه محسوب نمی عقد ینکه در مجلسق.م سکوت مالک ولو ا ۲۴۹به موجب ماده 

 تواند مبین اراده ضمنی باشدمعروف سکوت عالمت رضاست؛ اما در مواردی که سکوت همراه با قرائن عرفی و قطعی است می

ک است و در این زمینه کاشفیت دارند ؛ زیرا آنچه که در وسایل اعالم اراده شرط است، آشکار کردن اراده باطنی و درونی مال]3[

تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد و از نه طریقیت. پس هر وسیله ای که در این بین بتواند اراده مالک را ابراز نماید، می

اگر همراه با  )لفظ، اشاره، نوشته، اعمال( خصوصیت منحصر به فردی ندارد. پس سکوت مالک گریآنجا که وسایل اعالم اراده د

 قرائن و امارات عرفی، قطعی باشد می تواند داللت بر قبول و اجازه معامله فضولی نمایند.

 

 سکوت قانون

و  ]8[دحکمی نداشته باشد، آنرا سکوت قانون می گوین آن به نسبت و کند سکوت مطلبی بیان به نسبت گذار قانون هرگاه 

قانون حاوی دستورات و  ]5[سکوت قانون به ماالنص فیه معروف شده است ی است. در اصطالحدی و غیرعمدبه دو صورت عم

این بدان علت است که جوامع بشری همواره در حال توسعه و  دارد.مال یا سکوت جاحکام کلی است؛ اما در بسیاری موارد ا

 3ق.ا و ماده  167نگذار در اصل . از همین رو قانو]۹[دپیشرفت است و قانونگذار در وضع موجود نمی تواند آن را پیش بینی کن

ق.آ.د.م تکلیف را در موارد سکوت قانون مشخص نموده است و می توان به وسیله عقل یا قیاس حکم موارد مسکوت را پیدا 

  نمود.

 

 شخص سکوت 

 صورت دو به است ممکن این؛ و گیرد می صورت مطلبی بیان به نسبت حقوقی یا حقیقی شخص ناحیه از که است سکوتی 

ق.م حق فسخ ایجاد می گردد و او به  ۴5۰باشد؛ مثال در مواردی که برای یکی از طرفین قرارداد طبق ماده  عمدییا غیر  عمدی

عقد  ضمنیو رضایت بر تنفیذ  عمداختیار سکوت می کند و سکوت نیز مدتی ادامه پیدا می کند؛ در اینجا عرف آن را در حکم 

موجر نسبت به ادامه تصرف مستاجر در عین مستاجره. این سکوت عمدی است و به منزله ق.م سکوت  5۰1می داند؛ مانند ماده 

 .]1۰[این است که موجر به ادامه تصرف در عین مستاجره در برابر اجرت المثل رضایت دارد
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 جزئی و کلی سکوت

است که نسبت به بیان . سکوت جزئی، سکوتی ]11[ باشد صادق متعدد افراد بر بتواند که است معنی بدان کلی سکوت 

صورت می گیرد. مثالً در خصوص قراردادها هرگز امکان ندارد قانونگذار همه جنبه های موضوعی و مرتبط با  مطالبمطلبی از 

ق.م و متعارف نبودن امری در عرف به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به  ۲۲5قراردادها را تصریح نماید. مستند ماده 

 ه ذکر در عقد است.آن باشد به منزل

 هاست.شناسایی سکوت هنگامی کامل می شود که جایگاه و رابطه آن با اذن، رضا و اقرار روشن شود؛ زیرا سکوت اعم از آن

 سکوت قانون

و  ]8[ گویند می قانون سکوت آنرا باشد، نداشته حکمی آن به نسبت و کند سکوت مطلبی بیان به نسبت گذار قانون هرگاه 

قانون حاوی دستورات و   ]1۲[ی است. در اصطالح سکوت قانون به ماالنص فیه معروف شده استدی و غیرعمدعم به دو صورت

این بدان علت است که جوامع بشری همواره در حال توسعه و  دارد.مال یا سکوت جاحکام کلی است؛ اما در بسیاری موارد ا

 3ق.ا و ماده  167از همین رو قانونگذار در اصل  ]13[ پیش بینی کندپیشرفت است و قانونگذار در وضع موجود نمی تواند آن را 

ق.آ.د.م تکلیف را در موارد سکوت قانون مشخص نموده است و می توان به وسیله عقل یا قیاس حکم موارد مسکوت را پیدا 

  نمود.

 شخص سکوت

 صورت دو به است ممکن این؛ و یردگ می صورت مطلبی بیان به نسبت حقوقی یا حقیقی شخص ناحیه از که است سکوتی 

ق.م حق فسخ ایجاد می گردد و او به  ۴5۰باشد؛ مثال در مواردی که برای یکی از طرفین قرارداد طبق ماده  عمدییا غیر  عمدی

عقد  ضمنیو رضایت بر تنفیذ  عمداختیار سکوت می کند و سکوت نیز مدتی ادامه پیدا می کند؛ در اینجا عرف آن را در حکم 

ق.م سکوت موجر نسبت به ادامه تصرف مستاجر در عین مستاجره. این سکوت عمدی است و به منزله  5۰1داند؛ مانند ماده  می

 ]1۰[این است که موجر به ادامه تصرف در عین مستاجره در برابر اجرت المثل رضایت دارد

 جزئی و کلی سکوت

سکوت جزئی، سکوتی است که نسبت به بیان  ]11[ باشد صادق متعدد افراد بر بتواند که است معنی بدان کلی سکوت 

صورت می گیرد. مثالً در خصوص قراردادها هرگز امکان ندارد قانونگذار همه جنبه های موضوعی و مرتبط با  مطالبمطلبی از 

هم منصرف به  ق.م و متعارف نبودن امری در عرف به طوری که عقد بدون تصریح ۲۲5قراردادها را تصریح نماید. مستند ماده 

شناسایی سکوت هنگامی کامل می شود که جایگاه و رابطه آن با اذن، رضا و اقرار روشن  آن باشد به منزله ذکر در عقد است

 شود؛ زیرا سکوت اعم از آنهاست.

 

 سکوت حقوقی جایگاه و نقش

باشد؛ مانند این که سکوت در بر سکوت در حوزه اخالق و مذهب آثاری مترتب است که در عرصه حقوقی فاقد آن آثار می 

برابر منکر و ترک نهی از منکر از دیدگاه دینی از گناهان کبیره و مستوجب عقوبت است؛ اما از دیدگاه حقوقی سکوت در این 

توان از می باشد. چنانچه به موجب رای شماره شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران سکوت را نمینموارد منشاء اثری 

تشویق و ترغیب یا تسهیل تلقی کرد. لذا فردی که نسبت به وقوع جرمی ساکت است و عکس العمل انجام نمی دهد،  مصادیق

 تحت عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار نمی گیرد.

 

 

 

 و قبول بوضعيت حقوقی سکوت در ایجا
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م نمی باشد. سکوت تنها می تواند با اراده حقوقی متشکل از ایجاب و قبول می باشد. از آنجایی که سکوت چیزی جز عد

  احراز شرایط دال بر قبول باشد نه ایجاب.

محال است. همچنین به عنوان یک قاعده کلی مورد قبول  بوسیله امر عدمیچرا که ایجاب امری وجودی است و اعالن آن 

و  نفقهای امامیه می توان بیان داشت که سکوت محض که همان سکوت بدون وجود قرینه است، وسیله ای معتبر جهت اعال

 اظهار قبول نمی باشد.

 بدونت که سکوت گشت بیانگر همین مطلب اس مطرح فعیلساکت قول که اولین بار توسط شا ینسبقاعده مشهور ال

 تواند کاشف از قصد و رضا باشد.همراهی قرینه متناسب نمی

 

 هاي آن: اصول و قواعد حاکم بر سکوت و استثناء

 اصل کلی عدم داللت سکوت بر ایجاب

سکوت امری عدمی و سلبی است به همین علت داللت بر ایجاب که او وجودی است، ندارد. ایجاب جزء ارکان ال ینفک عقد 

ق.م یک اراده باطنی کافی در این معنا نیست، می بایست ایجاب و قبول به نحوی در عالم  1۹1از آنجا که به موجب ماده است. 

 خارج اعالم شود. تا طرف مقابل از آن اطالع یابد.

 بنابراین ایجاب باید شرایطی داشته باشد و به دو طریق بیان می گردد، صریح و ضمنی.

ضمنی و به  وع که از طریق بیان اراده ایجاب ایجاد می گردد تردیدی نیست؛ اما در ایجاب در طریق صریح در این موض

 باشد. امریتواند در مقام بیان سکوت نمی یطریق اول

 ایجاب باید تضمین تمام عناصر اصلی و شرایط ویژه یک قرارداد باشد. -1

 ایجاب باید مشخص باشد. -۲

 تزم کند.ایجاب باید موجب را پای بند و مل -3

است و تا این شرایط به  شرایطی دارای ایجاب که زیرا؛ باشد موجر اراده موجب تواند نمی عنوان هیچ به سکوت بنابراین 

 اطالع مخاطب نرسد قبولی صادر نمی شود.

 قاعده کلی ال ینسب لساکت قول

ورد پذیرش حقوق دانان نیز واقع شده در فقه اسالمی قاعده کلی این است که به ساکت قولی نسبت داده نمی شود و این م

توان سکوت او را نشانه اذن و اجازه بر است. مثالً هرگاه شخصی در حضور مالک مال او را تلف کند و او سکوت اختیار کند، نمی

 تلف مال دانست.

 جا این در. ردپذی نمی را عقد طرف قبول یا و ایجاب ضمنی یا صریح طور به که است شخصی وضعیت سکوت قراردادها در 

اده معنا نمی دهد. پس طبیعی است که به ساکت هیچ قولی نسبت داده نمی ار ضمنی یا صریح اعالم عدم جز چیزی سکوت

  شود.

 

 موانع داللت سکوت

 اشتباه: -1

ری بر آن ممکن است ساکت به کمک قرائن و امارات اراده خود را بر قبول قرارداد اعالم نماید، ولی هیچ گونه آثا یدر موارد

مترتب نگردد. چون قصد ساکت با آنچه قبول کرده تفاوت دارد، ولی باید در نظر داشت هر اشتباهی اراده ساکت را معیوب نمی 

باطل نمی کنند. بلکه در صورت وجود شرایطی به ساکت  کند. مثل اینکه اشتباهات فرعی به علت اینکه قید اراده نیستند عقد را

 .دهندرا می حق فسخ عقد

 اکراه: -۲

در برخی موارد ساکت به علت ترس و تهدید و احترام از بیان اراده صریح خودداری می نماید. واال منطقی نیست کسی با 

 وجود مالکیت مالی نسبت به نقل و انتقال فضولی سکوت اختیار کند.
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 اضطرار: -3

ذیرد، احتمال پذیرش ایجاب در اثر اضطرار باشد برای تواند ایجاب عقدی را بپاز آنجا که ساکت با وجود قراین و اماراتی می

 . ]1۴[ او وجود دارد و در این بین هیچ فرقی بین ساکت و کسی که اراده خود را صریحاً ابراز می کند وجود ندارد

 تدلیس: -۴

یات اعم از برای تحقق تدلیس شروط ذیل الزامی است. یکی از این شرایط این است که باید عملیاتی صورت گیرد و عمل

 یوب است(.عگفتار، اعمال، سکوت عمدی است )در مواردی که فروشنده مکلف به بیان 

 غبن: -5

نظر به اینکه ساکت در مواردی بعنوان یکی از طرفین قرارداد ایجاب قراردادی را قبول می نماید، ممکن است مغبون شود. 

نباشد. غبن باید فاحش  روزمت عادالنه یحین انجام معامله عالم به قساکت در   ]۲[ در این حالت عقد باید از عقود معاوضی باشد

 ]15[ ساقط نکرده باشد جداگانهمنوط به اینکه ساکت حق فسخ خود را ضمن عقد یا  باشد

 

 قرارداد  نسبت به سکوت آثار

 تعیین مفاد قرارداد:

در مواردی که طرفین نسبت به بعضی از مفاد هنگامی که قرارداد منعقد می گردد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن هستند. 

 عقد سکوت اختیار می کنند و به همین علت هنگام اجرای عقد مشکالتی پیش می آید.

بنابراین می بایست به طریقی سکوت قرارداد را برطرف کرد ولی در این بین نباید راه افراط را پیش گرفت و اجرای فراتر از 

 در چهارچوب اراده طرفین برطرف کرد.سکوت قرارداد را  کرد؛ وخواست طرفین را به آنان تحمیل 

الزم در آن را ذکر  شرایط و اوصاف تمام آن طرفین که یافت توانمی را قراردادی کمتر با مراجعه به عرف معلوم می شود

اساسی و فرعی یرغ الزم است بسنده می کنند و از بیان شرایط عقد برای تحقق که صرفاً به موضوعات اساسیبلکه  کنند

از همین رو اگر قرار باشد از سکوت  ]7[ کندنمی بیان قرارداد موضوعی های جنبه همه گذار قانون هچنانکه خودداری می نماید

 را قرارداد جزئی از مفادماند؛ بنابراین در مواردی که طرفین راردادها در مرحله انعقاد باقی میق نشود کشف آنانطرف اراده 

اراده مشترک طرفین را از قرائن و اوضاع و احوال موجود  باشد، می بایست مسکوت قرارداد باره این در و باشند ردهنک بینیپیش

 ]6[ کرد برطرف را قرارداد سکوت تکمیلی یا تفسیری قوانین از یا و عرف و عادت به مراجعه با یا و یافت

 .را ذکر می نماییمدالیل سکوت بعضی از مفاد قرارداد مطرح است  جا در که بحثی

 در معامله: امریالف: مرسوم شدن 
در برخی موارد امری در معامله مرسوم می گردد و طرفین با علم و اطالع نسبت به بیان آن سکوت اختیار می کنند و این 

ه آنقدر بین ک از جمله این امور عادات قرارداد است ]8[و ]6[ آن است مفاد پایبند بودن بهو سکوت به معنی محترم شمردن 

 ندارد.به ذکر گردیده که نیاز  متداولمردم 

ن تصریح هم منصرف به دومی دارد. متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد ب مقرر ق.م ۲۲5اد از ماده ستفم

 آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

 ردادی است. ولی باید در نظر داشت اعتبار و عمل بهعادت قراعرف و در قرارداد رعایت اصل شود می  گرفته نتیجه بنابراین

عدم جاری  اصل دات قراردادی در زمانی است که احتمال خالف یا شک و شبهه در آن نباشد، زیرا در این صورتعا عرف و

 شود.شود و به آن توجهی نمیمی

 استفاده از ناآگاهی طرف قرارداد: و سوء ب: ناگاهی افراد غیرمتخصص
گردد بدین علت و بدون عمد برخی از مفاد  می تنظیم اطالع بی و غیرمتخصص افراد توسط که قراردادها از بسیاری در

 ماند؛ که در برخی موارد امکان برطرف کردن مفاد قرارداد وجود ندارد.می قرارداد مسکوت 

عضی از مفاد قرارداد را مسدود ه عمد بعلم و آگاهی از قانون و عرف و عادت های قراردادی ببا شخص  نیز در برخی موارد

 می گذارد تا از این طریق کسب منفعت کند.
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 موارد سکوت قراردادها:

 سکوت در مورد ماهیت عقد: -1

در مواردی طرفین بدون اینکه ماهیت عقد را مشخص کنند مبادرت به انجام معامله می نمایند. در اینجا به علت وجود 

 آثار و احکام خاص خود را دارد. از عقود ن اختالف به وجود بیاید، زیرا هر یکاحتمال چندین عقد ممکن است بین طرفی

 سکوت نسبت به مورد عقد: -۲

عرف  از اطالع یا و توجهی علت بی اغلب به نیز این و کنندمی سکوت عقد مورد بیان به نسبت طرفین موارد از بسیاری در 

بدون اینکه طریقه استفاده از منافع  ،گرددمیموجر و مستأجر منعقد بین اجاره  مثاًل عقدول و متداول در معامالت است. معم

ذکر آن به منزله  بلکه عقد اجاره ندارد. ثیری درأسکوت هیچگونه ت فرضیک منزل مسکونی و یا مغازه تجاری ذکر شود. در این 

بر کسب و کار می  حملو مغازه تجاری سکونت خانه حمل بر تلقی می گردد؛ زیرا در اجاره منزل مسکونی  عرف ییدأکید و تأت

 باشد.

 ج: سکوت نسبت به اجزاء توابع و لوازم مورد معامله:

یک بیع توابع و لوازم مورد معامله، معامله ای را منعقد می سازند. مثالً در عقد  ءدر مواردی نیز طرفین بدون ذکر اجزا

 356ق.م و  ۲۲5کوت اختیار می کنند؛ اما با توجه به مواد جک و ... س -ضبط -روکش صندلی -اتومبیل طرفین در مورد فرمان

هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد  تصریح بدون عقد به طوری که متعارف بودن امری در عرف می دارد مقررق.م که 

  مبیع شمرده ء یا تابعیا هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز است.

 متعاملین جاهل بر عرف باشد.اگر چه ذکر نشده باشد؛ و صریحاً  عقداگر چه در  .شود متعلق به مشتری است

 سکوت در مورد مقدار و کمیت مورد معامله:

این خصوص دخیل بوده را  در ردی کهتمام موا می نمایند، غالباًمعامله  کسب سود و منفعت مبنای بر طرفین که آنجا از 

 سکوت آن به نسبترف متداول نسبت به مقدار و کمیت کاالیی عت وجود و ذکر می کنند ولی در مواردی به عل هحاسبدر عقد م

هر محل با محل دیگر ممکن است دارای تفاوت باشد و به همین علت اختالف در عرف کنند بدون اطالع از اینکه می اختیار

 آید.اجرای قرارداد پیش می

 نسبت به تعیین کیفیت مورد معامله: سکوت بند پنج:

 شخصموضوع متعهد سکوت اختیار می کند؛ مانند اینکه  فردیا  نسبت به تعیین کیفیت مورد معامله عاملینمتموارد  گاهی

 تن برنج بدون تعیین کیفیت آن به دیگری بفروشد. اهپنج

به دلخواه یکی از تواند  می متعهد کنند اختیار سکوت معامله مورد کیفیت تعیین مورد در طرفین که صورتی در بنابراین

 کلی سالم را تسلیم نماید.اد افر

 : سکوت در مورد تعیین طرف قرارداد:6بند 

معامله را منعقد نمایند معامله برای خود شخص محسوب می  اً در قراردادی طرفین بدون ذکر سمت خود و اصالت هرگاه 

 شود.

شخص هنرمندی معامله می شخص با تصور اینکه معامله با  موجب ابطال عقد می گردد، مثالً طرفین سکوت مواردی در 

بعد متوجه می گردد که وی به وکالت از شاگردش معامله را واقع ساخته است. از همین رو با  ،کند قرارداد را منعقد می سازد

 که مواردی در مگر. آوردنمی واردصحت معامله خللی به ق.م که مقرر می دارد اشتباه در شخص طرف  ۲۰1عنایت به ماده 

 .گردد می ابطال موجب و شده عقد طرف در اشتباه موجب سکوت. باشد عقد بوده عمده علت طرف شخصیت

 :قرارداد طرف تعهدات حدود تعیین به نسبت سکوت: 7 بند 

 کاالهای فروشنده اینکه مانند؛ گردد می منعقد عقدی شود شخص قرارداد طرف تعهدات حدود اینکه بدون در مواردی نیز

 نحوه ولی کند تسلیم کننده مصرف شرکت به را خود کاالی آنها از استفاده چگونگی و فنی و لمیع اطالعات دادن بدون صنعتی

 بوده الزم آموزش به فروشنده ملزم علت همین داشته، به الزم هایمهارت کسب و آموزش به نیاز صنعتی کاالهای از استفاده

 ]7[ است
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 چگونگی رفع سکوت قرارداد:

 قانون تفسیری یا تکمیلی -1

الهام از روش متعارف و  با رود. این مقرراتای رفع سکوت از قرارداد به کار میبر امری مقررات خالف بر تکمیلی مقررات 

اوضاع و احوال موجود در قانون جای می گیرد و مبنای آن اراده مشترک طرفین است و به همین خاطر طرفین می توانند بر 

مقررات امری علت در نظر گرفتن منافع عمومی اجرای آن از طرف قانون تضمین شده صورتی که  در ]7[ خالف آن توافق نمایند

 ]7[و طرفین نمی توانند برخالف آن توافق کنند

 عرف و عادت -۲

 که مواردی در همچنین. شود می آنان اراده جایگزین و برطرف را طرفین سکوت ن تکمیلی عرف و عادتیانوعالوه بر ق

روابط قراردادی آنان حکمفرما باشد. به بر قواعد عرفی  ندباشند فرض بر این است که خود خواسته ابوده عرف بر  جاهل طرفین

 ]۲[ و پایبند به آن هستند ملزمهمین دلیل 

 

 نتيجه گيري
تواند مبین اراده شخص ساکت باشد و وجود سکوت چیزی جز عدم تحرک و خاموشی نیست، به همین دلیل نمی. 1

ص وضع شخص ساکت وجود دارد نمی توان اراده ضمنی او را نیز استنباط نمود به همین علت قانونگذار احتماالتی که در خصو

 ه است.نهاد بنا را «نیست رضا عالمت سکوت» اصل  ق.م ۲۴۹در ماده 

و سکوت اختیار می کند و چیزی نمی گوید ولی قرائن و اماراتی وجود دارد و یا در اوضاع  به ظاهر ولی در مواردی شخص

گیرد که به صورت ضمنی داللت بر اراده شخص ساکت می کند در این موارد استثنایی و خاص آنچه به احوال خاصی قرار می

کند که گاهی داللت بر لت بر اراده میدالسکوت ارزش و اعتبار می بخشد صرف سکوت نیست بلکه به ضّم قرائن است که 

 ذیرش و و گاهی نشانه عدم پ دارد پذیرش و قبول ایجاب

 است موقعیتی در کند می ساکت شخص ضمنی در تمام مواردی که سکوت به همراه قرائن داللت بر اراده ،مخالفت است

ی و یا عدمی است و نباید آن را با لبلت سحا یک محض سکوت که است این آن دلیل و است گرفته قرار ایجاب مقابل در که

 بتی است اشتباه کرد؛ بنابراین سکوت در قراردادها حالت شخصی است که برای او ایجایا اعالم اراده که امر وجودی و اثبا بایجا

 که کندمی بروز حاالت او و یا ازدر مقابل یا صرفًا سکوت اختیار می کند که در این صورت سکوت صرف بوده او صادر گردیده و 

 تلقی نمود. رضای ایجاب صادرهیا توان اراده او را استنباط کرد و مبنایی برای قبول ضمنی می صورت به

اینکه شخص ساکت با داللت قرائن و امارات در مورد استثنایی ایجاب یک عقد معین را به صورت ضمنی پذیرفت  به محض

ق.م طرفین  ۲1۹و موجب منعقد شده و به همین علت و بر اساس اصل لزوم یا اجباری بودن قرارداد مندرج در ماده عقد بین او 

نمی توانند از اجرای تعهدات قراردادهای هیچ یک جرای کلیه مفاد قرارداد و ایفای تعهدات ناشی از آن می شوند و مکلف به ا

 های مختلف از جمله و یا به بهانه خویش سرباز زنند

د در صورتی که متعهد اعم از موجب و یا ساکت از تعهدات خو سکوت قرارداد، یکطرفه قرارداد را فسخ و برهم زنند؛ و

به اجرای تعهد بخواهد و در غیر اینصورت جبران  را الزام متعهدمحاکم صالحه  به مراجعه با  دخودداری نماید متعهدله می توان

 خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه نماید.

قائم و  تساک ثالث شخص و موجب بین فقط قرارداد م،.ق ۲31 ماده در مندرج قرارداد  اصل نسبی بودن طبق همچنین

به هیچ عنوان به اشخاص ثالث که هیچگونه دخالتی در انعقاد و تشکیل قرارداد نداشته  و مقام قانونی آنها موثر و نافذ است

کند گذار معین کرده است به آنان سرایت می مگر در موارد استثنایی که با رعایت مقررات و شرایطی که قانون، سرایت نمی کند

 کند.د حق و یا تکلیفی میبرای آنان ایجاعقد و 

گردیده که از آن مواد سایر مواد قانونی نقانونی در خصوص سکوت به طور عام در حقوق و قانون مدنی عنوان  اًصراحت

 نسبت به این مقوله اهتمام ویژه ای داشته باشد.که می طلبد قانونگذار قانون مدنی  1۹۰مثال ماده  .استنباط گردد
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