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  :چكيده

شرط يك الزام و تعهد . گذاردشرط يكي از اعمال حقوقي متداول بوده كه در قالب تعهد اثري از خود به جا مي 

. تبعي است كه با درج در متن عقد، مشروط عليه به ايفاي آن ملزم مي شود يعني داراي ادله وجوب وفاء است

توان به ايفاي آن مجبور كرد چون براي شرط ولي اگر طرفين به شرط باطلي توافق كنند مشروط عليه را نمي

مي شود كه فساد ناشي از شرط به يكي        ماني موجب بطالن عقدشرط باطل ز. باطل آثاري مترتب نمي شود

از اركان اساس عقد لطمه وارد سازد در غير اينصورت فساد شرط به عقد سرايت نمي كند چون شرط تعهدي 

تبعي است كه هميشه وابسته به عقد است اين در حالي است كه اگر عقدي باطل باشد به تبعيت از آن شرط نيز 

-فساد شرط در شروط باطلي همچون شرط غيرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرايت نمي. شودالم  ميباطل اع

كند چرا كه فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع اين شروط باطل نمي شود ولي به خاطر جبران ضرري كه 

مي شود البته زماني  از عدم ايفاي شرط متوجه مشروط له مي شود، خيار فسخ معامله براي مشروط له ثابت 

  .خيار زماني ثابت مي شود كه مشروط ثابت مي شود

  .تعهد، الزام، وجوب وفاء، شرط باطل، بطالن عقد، خيار فسخ، مشروط له: كلمات كليدي

  

  

  

  :مقدمه
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ميكنند تا انسانها در روابط معاملي كه با يكديگر برقرار ميكنند براي پرهيز از اختالفات اقدام به اشتراط شرايطي 

در اين پايان نامه پاره اي . با اين روش ضمانت اجراي محكمي براي تعهداتشان با طرف مقابل ايجاد كرده باشند

از مسائل بر اساس قواعد فقهي و مباني علمي و حقوقي با استناد به عقايد فقهاي اماميه و علماي حقوق ايران و 

 .لبنان مورد بحث قرار مي گيرد

عقود و تعهدات ميان جوامع در طي سالهاي اخير باعث مي شود تا نظامهاي حقوقي پيچيده اي گستردگي دامنه 

شكل بگيرد كه موجب بوجود آمدن قراردادهاي پيچيده اي مي شود كه شروط مندرج در اين قراردادها بر 

مورد  پيچيدگي موضوع اضافه مي كند، بنابراين ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل

 .شناسايي فقهي و حقوقي قرار گيرد

در اين ميان مطالعات مربوط به شروط باطل را ميان فقهاي اماميه و حقوق مدني ايران و لبنان را آغاز كرده ايم 

  .تا به ضرورت مسئله بيشتر پي ببريم و نتايج حاصله را مستند سازي كنيم تا مورد استفاده عموم قرار گيرد

  

  

  

  

  

  بخش اول
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  و شرط باطل لياتي درباره شرطك

  حقيقت شرط

شرط تعهدي است كه ضمن تعهد ديگر درج مي شود و در اثر اين امر، بستگي و رابطه ميان آن دو تعهد ايجاد 

  .مي شود كه شرط، صورت تعهد تبعي به خود مي گيرد

 :شرط

ست و شروط صحيحه خود شرطي است كه بدون آنكه خللي در صحت عقد بگذارد داراي اثر ا: شرط صحيح) الف

  .به سه قسم صفت، نتيجه و فعل تقسيم مي شود

بايد توجه داشت كه اصل صحت قراردادها و عقود شامل شروط ضمن عقد نيز مي شود لذا اصل بر صحت شروط 

  ).قانون مدني ايران 223ماده (ضمن عقد است مگر اينكه فساد آن معلوم شود 

است كه خود باطل و غير قابل اثر است، اما خللي در نفوذ و صحت  شرطي: شرط باطل كه مبطل عقد نيست) ب

  . عقد وارد نمي آورد

  . شرط باطل كه عقد را هم باطل مي كند) ج

  شرط مبطل

شدن آن، خود شرط نيزبه تبع آن  شود و پس از باطل عقد مي شرط ضمن عقدي است كه موجب بطالن اصل

است و تراضي به مجموعه اي از تعهدهاي اصلي و فرعي تعلق گرچه شرط بخشي از عقد اصلي . گردد زايل مي

مي گيرد ولي اين بدان معنا نيست كه همواره بطالن شرط به نظم مجموعه صدمه مي زند و عقد را باطل مي 
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 .كند

يعني چنانچه بيع فاسد باشد به . شرط مبطل، عقد اصلي را فاسد مي كند و عقد فاسد نيز هيچ اثري ندارد

كيتي براي مشتري بر مبيع حاصل نمي شود و حتي در صورتي كه آن را قبض كند، مالك آن موجب آن مل

شود كه به طور خالصه در زير به آنها شروط مبطل به دو قسم تقسيم مي). 231، ص 1379عالمه، (نخواهد بود 

د در فصول آينده پرداخته مي شود و با توجه به اينكه شروط مبطل از مباحث اساسي پايان نامه حاضر مي باش

  : كنيمبه صورت مفصل به آن ميپردازيم ولي اينك به طور مختصر در زير به انواع شروط مبطل اشاره مي

هر عقد داراي ويژگي ها و آثاري است كه اهميت اين ويژگي ها در هر عقد متفاوت : شرط خالف مقتضاي عقد

ژگي ها چنان با ماهيت عقد در آميخته است كه بدين ترتيب بعضي از اين وي. و بستگي به ذات آن عقد دارد

اينگونه خصوصيات را مقتضاي ذات عقد مي  .دهدبدون آنها عقد جوهر و طبيعت حقوقي خود را از دست مي

حال اگر شرط با مقتضاي ذات عقد منافات داشته باشد آن شرط باطل و مبطل اصل عقد است مثل اينكه . نامند 

در اين مثال همبستري مقتضاي ذات عقد نكاح است و چنين . ديكي صورت نگيرددر عقد نكاح شرط شود كه نز

شيخ انصاري در بحث از شرط خالف مقتضاي عقد، كالم را مختص مواردي قرار داده . شرطي با آن منافات دارد 

  ).44، ص 6، ج 1420شيخ انصاري، (كه مطلق عقد مقتضي آن است 

گرچه شرط مجهولي كم و بيش سبب مبهم ماندن  :ي شودشرط مجهولي كه موجب جهل به دو عوض م 

ميگردد ولي به لحاظ فرعي بودن شرط هر شرطي مبطل ) مثالً مجهول ماندن كاال و ثمن در عقد بيع(دوعوض 

عقد اصلي نيست بلكه چون استفاده از شرط از مورد اصلي معامله جدا شده و به صورت تعهد تبعي در آمده 
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رساند و فقط وقتي بايد عقد را باطل دانست كه شرط مربوط تعهدهاي اصلي زيان نمياست، بطالن آن به صحت 

   .و وابسته به يكي از دو عوض باشد و در نتيجه، مجهول بودن آن مورد اصلي معامله را نيز مبهم سازد 

من ضمن عقد وقتي سبب ايجاد جهل و ابهام در مال مورد معامله يا ث) غير معلوم و مبهم(شرط مجهول 

از بين رفته و در ) معلوم بودن مورد معامله(پرداختي مي شود كه يكي از شرايط صحيح بودن معامالت ) وجه(

ماند و آن هم از بين نتيجه معامله باطل مي شود و چون عقد اصلي باطل مي گردد وجهي براي بقاء شرط نمي

  ).105، ص 1379مهدي مومني، (مي رود 

انجامد كه اين بطالن عقد، به دليل باطل بودن شرط به بطالن عقد ميبسياري از دعاوي : شرط باطل

سؤالي كه . باشدبطالن يا بر اساس نامشروع بودن شرط و يا بر اساس تعارض آن با ساختمان حقوقي عقد مي

مطرح مي شود اين است كه آيا بطالن شرط در اين موارد موجب بطالن عقد هم مي شود يا خير؟ آنچه در بدو 

به نظر مي رسد، اين است كه اگر انگيزه اصلي تراضي بر عقد با توجه به شرط مندرج بوده با بطالن شرط،  امر

. عقد نيز باطل مي شود و اگر شرط در تراضي جنبه فرعي داشته است، با بطالن شرط، به عقد آسيبي نمي رسد

  .در فصول بعدي به اين مورد بيشتر خواهيم پرداخت

  

  قانون مدني ايرانواژه شرط باطل در 

قانون مدني مجموعه اي جدا از فقه نيست همه فقها و حقوقدانان معتقدند كه قانون مدني عميقا تحت تاثير فقه 

مبحث شروط قانون مدني نيز تحت تاثير فقه است و تحت عنوان شروط . است چون از فقه اقتباس شده است
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وط را با اين عنوان آغاز كرده است كه اين خود حتي شيخ انصاري نيز بحث شر. ضمن عقد بيان كرده است

  )11، ص 6، ج1420شيخ انصاري، (گوياي تاثير پذيري قانون از فقه مي باشد 

  ).239، ص 1386فرهنگ فارسي عميد، (باطل در لغت به معناي بيهوده و بي اثر مي باشد 

را شامل نمي شود و رعايت و انجام آن بر  و شرط باطل يعني الزام و التزامي بيهوده و فاسد كه عموم ادله وفاء آن

مشروط عليه واجب نيست نيز به واسطه مخالفت آن با قانون الزم االجرا نبوده و قانون از آن به نفع مشروط له 

حمايت نمي كند از اين رو بعضي از حقوقدانان شرط فاسد را شرطي مي دانند كه قانون آن را باطل دانسته باشد 

  )384، ص 1376ترمينولوژي حقوق، جعفري لنگرودي، (

  

  بخش دوم

  مقايسه شرط نا مشروع و شرط خالف مقتضاي عقد

براي اينكه به مقايسه شرط نا مشروع و شرط خالف مقتضاي عقد بپردازيم ابتدا بايد مشخص كنيم كه اين دو  

  :شرط چزء كدام شرطها هستند كه در ادامه هر كدام را توضيح خواهيم داد

باطل التزامي بيهوده است كه عموم ادله وفاء شامل آن نمي شود و رعايت آن بر  شرط: طرح بحث

وقتي كه شرط باطل در ضمن عقد بيايد به آن توجهي نمي شود و عقد به قوت خود . مشروط عليه واجب نيست

الل در باقي مي ماند ولي شرط باطل گاه به گونه اي است كه عقد اصلي را تحت تاثيرقرار مي دهد و موجب اخ

در اين فصل ابتدا به انواع شروط باطل و تاثير آن در عقد مي پردازيم و سپس در ادامه اقسام . آن مي شود
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و اما انواع شروط . مي شويم   شروط مبطل را مي آوريم و با نظرات متفاوت فقها و بزرگان فقه و حقوق آشنا

  : باطل

 

  شرط غير مقدور

آن به نفع مشروط له است و طرف معامله بايد قدرت انجام آن را در غرض از درج شرط در ضمن عقد ايجاد 

مشتري مي گويد كه من اين : مثال. اختيار داشته باشد و همچنين تحقق شرط بايد در خارج قابل تصور باشد

با اينكه ايجاد مقدمات با طرف معامله است ولي ميوه دادن در . باغ را مي خرم به شرطي كه درختانش ميوه دهد

در حالي كه موضوع شرط محيا كردن مقدمات نبود بلكه ). بلكه در حيطه قدرت الهي است(اختيار او نيست 

ميوه دادن درختان بوده كه در اختيار او نيست تحقق موضوع شرط در قدرت مشروط عليه نيست پس مقدور 

  . است ) مشروط عليه(نبودن عمل به چنين شرطي به معناي خارج بودن از توان طرف معامله 

  شرط بي فايده 

  .شرط بي فايده شرطي است كه طرفين با اندراج آن هدف معقولي نداشته باشد

از جمله اين شروط مي توان به تامين يك تن بال مگس براي . تشخيص نفع و فايده بر عهده عقل سليم است

بر عدم وجود نفع و فايده علم يا عدم علم يكي از طرفين . زوجه يا تعيين تعداد موهاي سر زوج اشاره كرد

  ).7، ص1387علي اكبر خياطي، (عقاليي شرط، تاثيري در صحت يا بطالن شرط نمي گذارد 

 

  :و اما شرط نا مشروع
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  شرط نامشروع: 1

امر حرام را شرع ممنوع كرده است بنابراين چنانچه شرطي با شريعت مخالف باشد باطل خواهد بود و اگر چنين 

  ).الممنوع شرعا كالممنوع عقال(ج گردد به شرط توجهي نمي شود شرطي در ضمن عقدي مندر

شهيد ثاني، (باشد بنابراين اشتراط بر اعمال حالل صحيح و اشتراط بر اعمالي كه غير مشروع است، باطل مي

  ). 250و  249، صص 3روضه البهيه، ج

دادها را مي توانند اعمال كنند و هرگونه با توجه به اصل آزادي قراردادها متعاقدين در روابط ميان خود انواع قرار

تعهداتي را كه به نفع و يا به ضرر خود مي توانند ذكر كنند ذكر اين نكته الزم است كه اين نوع تعهدات بايد 

شرط نيز گفتيم كه تابع عقد است و ماهيت . مشروع باشد زيرا بطالن تعهد نامشروع امري مسلم و محرز است

برخي از فقهاي . ته به عقد مي باشد و اگر مخالف شرع باشد حكم به بطالن آن مي شودمستقل ندارد بلكه وابس

اماميه عدم مخالفت شرط با كتاب وسنت، و عدم تحليل حرام و تحريم حالل توسط شرط را از شرايط صحت 

ذكر مي شرط عنوان كرده اند و چنانچه شرط با اين دو مورد مخالفت كند باطل بوده و در زمره شروط باطل 

  ).47و  46، صص 1408محقق نراقي، (شود 

فقهاي اماميه در بطالن شرطي كه خالف كتاب و سنت باشد و شرطي كه حرامي را حالل و يا حاللي را حرام 

كند متفق القولند و حكم به بطالن چنين شروطي مي دهند، پس الزمه وفاداري به تعهدات و شروط، مشروع 

چيزي را كه . جام آن غيرمشروع است در عالم حقوق انجامش غيرمقدور استچيزي كه ان. بودن آن ها است

  ).275، ص 1، ج1368امامي، (قانون حمايت از آن كند حق محسوب نمي شود 
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مسئله اي اينجا مطرح مي شود اين كه وقتي شارع درباره شرطي نظر نداده يعني وجوب و يا : نكته اول

توانند به آن اشتراط كنند و عاقدين دليلي براي عدم اشتراط ندارند و ميترك آن را بيان نكرده در اين صورت مت

  .در اين صورت انجام شرط الزم الوفا مي شود چون دليلي وجود ندارد كه نامشروع بودن آن ها را نشان دهد

. نكته ديگر اين كه شرط نامشروع را نبايد با شرطي كه جهت آن نامشروع است اشتباه گرفت: نكته دوم

رط نامشروع باطل است چون خود شرط مخالف قانون و شرع واقع مي شود و به خاطر اين اختالف حكم به ش

بطالن آن مي شود در حالي كه شرطي كه جهت آن نامشروع است شرط صحيحي است چرا كه فقط هدف و 

لي براي بطالن انگيزه انجام شرط نامشروع بوده است و اين ربطي به شرط و شرايط صحت عقد ندارد چون دلي

ضمن فروش يك باب مغازه بر خريدار شرط مي : مثال. نيست حتي ممكن است موضوع شرط امري جايز باشد

شود كه در مغازه كاالهاي برقي به فروش برسد و عنوان شود كه فروش كاالها به جهت نا مرغوب جلوه دادن 

ا موضوع شرط فروش كاالي برقي است كه كاالي مغازه همسايه باشد اين شرط را نمي توان باطل دانست زير

از بسط دادن به اين . نامشروع است) ضرر زدن به همسايه(تنها جهت اين معامله . چنين شرطي نامشروع نيست

 .موضوع صرفنظر مي كنيم چرا كه در حيطه بحث ما نيست

مشروط له حقي وجود وقتي كه طرفين به نامشروع بودن شرطي آگاه باشند شرط باطل است و براي : نكته سوم

ندارد چون آگاه به بطالن شرط بوده است ولي چنانچه هنگام درج شرط نامشروع در ضمن عقد جاهل به 

نامشروع بودن شرط باشد در اين صورت حق خيار فسخ براي مشروط له ثابت مي شود و حق خيار فسخ به 

  .دعنوان جبران خسارت ناشي از بطالن شرط به مشروط له واگذار مي شو
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  :در ادامه شرط نا مشروع را به سه قسم تقسيم كرديم

  

  شرط مخالف كتاب و سنت :1-1

. در مخالفت با كتاب و سنت گفته شده است كه شرط نبايد با حكم شرعي اقتضايي مخالفتي داشته باشد

ند چنين چنانچه كسي را براي عملي اجير نمايد به شرط آنكه در يكي از روزهاي رمضان روزه اش را افطار ك

سيد محسن حكيم، (شرطي بواسطه اينكه با امري مخالفت دارد كه مقتضاي آن شرع است، باطل مي باشد 

  ).179، ص 2، ج 1404مستمسك العروه، 

  

  شرط خالف قانون: 1-2

متعاقدين حق درج هر گونه شرطي را در عقد دارند به شرط آنكه مخالف قانون نباشد همچنين صرف مخالفت 

از مواد قانوني موجود در نظام حقوقي، موجب بطالن آن نمي شود زيرا قانونگذار با توجه به عرف و شرط با يكي 

كند به طوري كه ممكن است اين مقررات وضع شده از سوي منافع افراد مقرراتي را در حين انعقاد عقد وضع مي

پس قوانين را به اعتبار حكم به دو . شدقانونگذار بر خالف مفاد قانون باشد ولي قابل احترام و الزم الوفا مي با

  : دسته تقسيم مي كنيم

در قوانين امري تراضي طرفين بي اثر است و حمايت از حقوق اشخاص ثالث مد نظر : قوانين امري. 1

است و چنانچه شرط مخالف قانون باشد نامشروع و باطل است پس قوانين آمره قواعدي هستند كه براي حفظ 

بر اين اساس هرگاه شرط، . ي شوند و منافع شخصي افراد نمي تواند باعث تغيير آن شودمصلحت عمومي وضع م
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، ج 1386صفايي و امامي، (خالف مشروع و يا مخالف قوانين آمره باشد فاسد است اما موجب بطالن نمي شود 

ي با قانون اگر زن شرط كند كه شوهرحق حضانت فرزند خودرا نداشته باشد چون چنين شرط: مثال). 71، ص 1

  .مخالفت دارد باطل است ولي عقد نكاح همچنان پابرجا مي ماند

 .ظهور در امري بودن قوانين دارند). بايد، نبايد، مكلف است(آوردن واژه هايي مثل : نكته

در قوانين تكميلي قانون از منافع طرفين حمايت مي كند و در جهت مصالح هر دو : قوانين تكميلي. 2

وچنانچه شرط مخالف قواعد تكميلي باشد صحيح است و طرفين بدان ملزم مي شوند، حق شود طرف وضع مي

خياري را كه قانونگذار براي طرفين قائل مي شود از جمله قواعد تكميلي است كه طرفين مي توانند بر خالف آن 

  .تراضي كنند پس شرط مخالف قواعد تكميلي صحيحاست و از جمله شروط باطله محسوب نمي شود

  .ظهور در تكميلي بودن قوانين دارد) مي تواند، اختيار دارد(آوردن واژه هايي مثل : نكته

  

  شرط خالف اخالق حسنه و نظم عمومي:  1-3

در حقوق اسالمي، در لزوم رعايت اخالق حسنه و ضرورت عدم مخالفت شروط و التزامات قراردادي با نظام 

اسالمي، مقررات اخالقي ناشي از دين اسالم و بخشي از احكام و اخالقي جامعه، ترديدي نيست؛ زيرا در جامعه 

مقررات آن به شمار مي روند و همان طور كه گفته شد نفوذ التزامات و شروط قراردادي منوط به رعايت احكام و 

توانند در قرارداد خود شروطي را بگنجانند يا ملتزم به عملي شوند كه با پس طرفين نمي. مقررات شرع است
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جليل (قررات اخالقي اسالم و به طور كلي با نظام اخالقي و ارزشي جامعه اسالمي منافات و مغايرت دارد م

  ).215، ص 1379قنواتي و ديگران، 

هر گاه طرفين اشتراط به شرطي كنند كه خالف اخالق و نظم عمومي باشد باطل است هر چند ممكن 

و اخالق حسنه، قوانين نانوشته اي هستند كه نوع و معني  است قانون آن را بيان نكرده باشد چون نظم عمومي

نظم عمومي قواعدي است كه براي حفظ . آنها بستگي به عرف و جامعه اي دارد كه افراد در آن زندگي مي كنند

توانند بر خالف آن تراضي كنند و اعالم مخالفت منافع افراد وضع مي شود بنابراين جنبه امري دارد و افراد نمي

اين قواعد به معناي مخالفت با قواعد آمرانه است و شرطي كه با اين اوصاف وضع مي شود باطل بوده و الزم با 

  .الوفا نمي باشد، اخالق حسنه نيز بخشي از نظم عمومي يك جامعه را تشكيل مي دهد

اه بي نياز از بنابراين از آنجا كه حقوق نسبت به امور غير اخالقي واكنش نشان مي دهد و نظام حقوقي هيچگ

پس شروطي كه با اخالق حسنه منافات داشته ). 171و171، صص كاتوزيان(اعتنا بدان نبوده است اخالق و بي 

  .شوند كه طرفين در آن زندگي مي كنندباشد نيز باطل است چون باعث بي نظمي جامعه اي  مي

شرط خالف مقتضاي عقد نيز توضيحاتي ر ادامه بهتر است درباره توضيح داديم پس دتا اينجا مفهوم شرط باطل از جمله شرط نا مشروع را 

 :دهيم بتوانيم فرق بين اين دو شرط را متوجه شويم

  :و اما شرط خالف مقتضاي عقد

  شرط خالف مقتضاي عقد: 2-1

نمايند و آن هر عقدي داراي اثر مخصوصي است كه طرفين عقد براي به دست آوردن آن به انعقاد عقد اقدام مي

شرط خالف مقتضاي عقد يكي از شروطي است كه با اندراج در ضمن عقد باعث بطالن . مقتضاي عقد گويند را



14Www.HaghGostar.Ir                                                                                                                                    

   

مقتضا اسم مفعول از مصدر اقتضاء و به معني اثري است كه از تاثير مقتضي به وجود مي آيد . عقد خواهد شد

مي ) مقتضا(حاصله از عقد را  چنانچه عقد مخالف صريح قانون نباشد، مقتضي تاثير است و بر اين اساس اثر

بيع، نقل ملك به ديگري در : مثال. نامند در صورتي كه اين مقتضاي عقد منتفي شود عقد نيز منتفي مي شود

مقابل دريافت عوض است و اگر مبيع به مشتري منتقل نشود و ثمن نيز به بايع منتقل نشود در اين صورت بيعي 

از ) انتقال مبيع و ثمن(منتفي شود نيز بيعي واقع نمي شود چون اين موارد واقع نشده است و اگر يكي از اين دو 

پس مي توان بيان كرد كه مقتضاي عقد مفهوم . مقتضيات ذات عقد است و نبود آن باعث بطالن عقد مي شود

  .عامي است كه شامل تمامي آثار عقد مي شود

مواردي قرار داده كه مطلق عقد مقتضي آن  شيخ انصاري در بحث از شرط خالف مقتضاي عقد، كالم را مختص

  ).در ادامه نظرات شيخ اعظم را خواهيم آورد(است 

منظور از مطلق عقد، ذات و ماهيت عقد است يعني از مواردي است كه از عقد جدايي ناپذير است كه با 

راي اين مورد است است نيز بوجود مي آيد عقد بيع مثال مناسبي ب) مطلق عقد(پيدايش عقد، ذات وماهيت عقد 

  . انتقال عوضين به طرفين مي باشد) عقد بيع(كه مقتضي آن 

خارج شود نمي تواند خصوصيت ) كه در باال بيان كرديم(اگر عقد مشروط واقع شود و از حالت اطالق : نكته

  .شودمطلق عقد را داشته باشد چون به صورت مطلق بيان نشده بلكه با قيد و شرط بيان مي

ن تمامي شروطي كه تا كنون به آنها اشاره كرديم، ناشي از فقدان شرايط عمومي بود ولي شرط مبناي بطال

مخالف با مقتضاي عقد از موارد استثنايي است كه صرفا در مورد تعهداتي كه در ضمن عقد ديگري مندرج مي 
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شرايط صحت شرط  شوند مصداق پيدا مي كند چرا كه عدم مخالفت شرط با مقتضاي عقد را مي توان يكي از

شرطي كه با مقتضاي عقد منافات دارد ناصحيح شمرده مي شود به عنوان مثال اگر فروشنده خطاب . بيان كرد

به مشتري بگويد كه ملك را به اين شرط به تو مي فروشم كه در آن هيچ تصرفي نكني، شرطي ناسازگار با 

حال اگر . بيع و جواز هر گونه تصرف در آن استاقتضاي بيع كرده است زيرا مقتضاي بيع مالكيت مشتري بر م

چنين شرطي روي دهد در صورتي كه طرفين بخواهند به عقد پايبند باشند ناگزير هستند كه به شرط عمل 

  .كنند در حالي كه گفتيم اين شرط بر خالف مقتضاي عقد است

شود و شرط ضمن ا عقد ساقط ميدو راه وجود دارد يا عقد و شرط هر دو ساقط مي شوند به اين صورت كه ابتد

. آن نيز خود بخود ساقط مي شود و يا عقد را مقدم دانسته و حكم به سقوط شرط شود زيرا شرط تابع عقد است

بر خالف كتاب و سنت بوده باشد اين شرط باطل خواهد بود چرا ) منافي با عقد(و چنانچه شرط مورد بحث ما 

  .با كتاب و سنت استكه يكي از شرايط صحت شرط عدم مخالفت 

و اما دليل اينكه شرط مزبور بر خالف كتاب مي باشد اين است كه كتاب و سنت داللت بر عدم تخلف اثر عقد 

نموده و به روشني اعالم داشته اند كه مقتضاي عقد بيع، حصول ملكيت و جواز تصرف بوده و هرگز از آن جدا 

در نقطه ) الف مقتضاي عقد بوده و نتيجه آن تخلف اثر استيعني شرط بر خ(و از اين دو شرط تخلف . نمي شود

  ).68، ص 1379فخار طوسي، (مقابل كتاب و سنت به شمار مي آيد 

امور خارجي كه به عقد ملحق مي شوند بدون اينكه زاييده عقد باشند و يا از طرف شارع بر طبق : نكته

  .مثل جواز ازدواج مجدد.عقد نيستخصوصيت و ويژگي آن عقد بر آن مترتب شده باشد جز مقتضيات 
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  : با توضيحات گفته شده مخالفت شرط با مقتضيات عقد را به دو صورت بيان ميكنيم

  شرط خالف مقتضاي ذات عقد

 شرط خالف مقتضاي اطالق عقد

 

 

  شرط خالف مقتضاي ذات عقد : 2-2

ند انتقال مبيع و ثمن در عقد مقتضاي ذات عقد عبارت است از اثري كه هدف اصلي عقد را تشكيل مي دهد، مان

  ).677، ص1368، جعفري لنگرودي(هدف اصلي آن است بيع كه 

هر عقد داراي ويژگي ها و آثاري است كه اهميت اين ويژگي ها در هر عقد متفاوت و بستگي به ذات آن عقد 

ا عقد جوهر و بدين ترتيب بعضي از اين ويژگي ها چنان با ماهيت عقد در آميخته است كه بدون آنه. دارد

  .نامنداين گونه خصوصيات را مقتضاي ذات عقد مي. طبيعت حقوقي خود را از دست مي دهد

شود را مقتضاي ذات هر گاه طرفين اقدام به انعقاد عقدي كنند آن موضوع اصلي را كه عقد به خاطر آن واقع مي

مثال هر گاه گفته شود . شودنعقد نميعقد مي نامند در صورتي كه اگر آن موضوع وجود نداشته باشد عقد نيز م

 . مقتضاي آتش حرارت است يعني اثر آتش حرارت است

در اين بين اگر شرطي را كه مخالف مقتضاي ذات عقد باشد يعني شرط بر خالف آنچه كه عقد في نفسه اقتضا 

چيزي را بفروشد دارد، باشد چنين شرطي باطل است زيرا چنين اشتراطي منافي با تحقق عقد است مثل اينكه 

  )201، ص23، ج1365نجفي، (به شرط اينكه خريدار مالك آن نشود 
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شود مثل شرط پس اگر بين شرط و مقتضاي ذات عقد تضاد ايجاد شود حكم به بطالن شرط داده مي

عدم تمليك منفعت در عقد اجاره كه تمليك منفعت از مقتضيات ذات عقد و از اركان اساسي عقد است و در 

هر گاه شرط مخالف با ذات عقد باشد بدان معني است . ه حاصل نشود حكم به بطالن شرط مي شودصورتي ك

شخصي ملك خود را . كه با درج شرط، مانعي در تحقق عقد بوجود آمده است و حاص آن عدم تحقق عقد است

ر حالي كه اثر كند كه هيچ مالكيتي براي خريدار ايجاد نشود دبه ديگري مي فروشد و در ضمن عقد شرط مي

عقد ايجاد ملكيت راي خريدار بوده است كه چنين شرطي باطل است چون دو امر متناقض حاصل شده است 

، عالوه بر اينكه شرط باطل است بلكه )وقوع بيع و عدم وقوع آن در اراده طرفين كه ايجاد ملكيت بوده است(

  .موجب بطالن عقد نيز مي شود

تا مدت دو سال ملك خود را به ديگري اجاره ندهد، آيا اين شرط  اگر شرط شود كه خريدار: سئوال

باطل و مبطل عقد است؟ اين شرط مخالفتي با ماهيت عقد ندارد چون مبيع به ملكيت خريدار آمده است 

بنابراين تعهد ناشي از آن الزام آور و صحيح است چون اثر اصلي عقد بيع، انتقال مالكيت مبيع بوده كه با عقد 

  . شده است تنها تصرفات خريدار محدود شده است كه با اصل مالكيت او منافاتي نداردحاصل 

مبطل عقد نيست بلكه شرط خالف مقتضاي ) در ادامه توضيح داده خواهد شد(شرط خالف مقتضاي اطالق عقد 

ردد ذات عقد مبطل عقد است زيرا چنين شرطي ذات و جوهر عقد را تغيير مي دهد و مانع تشكيل آن مي گ

  ).251ص 2، ج 1417حسيني المراغي، (

تمامي فقها و حقوقدانان بطالن شرط خالف مقتضاي ذات عقد را پذيرفته اند و در بطالن آن متفق 
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شود به هر حال در هر موردي كه بطالن شرط به ركني از اركان عقد آسيب رساند موجب بطالن آن مي. القولند

اردي است كه قائلين به تفصيل ميان شروط باطل و مبطل، آن را و شرط خالف مقتضاي ذات عقد يكي از مو

  .موجب بطالن عقد مي دانند

  

  شرط خالف مقتضاي اطالق عقد: 2-3

مقتضاي اطالق يا اثر اطالق عقد، اثري است كه از ماهيت عقد ناشي نمي شود و الزم آن نيست بلكه هر 

اهد يافت اين اثر چون با ذات عقد مالزمه ندارد مي گاه معامله به طور مطلق تشكيل شود اثر مزبور تحقق خو

توان با درج شرط خالف از توليد و بروز آن جلوگيري كرد در اينصورت لطمه اي بر ماهيت معامله وارد نمي 

  .شود

مقتضاي اطالق عقد به امر فرعي گفته مي شود كه هرگاه عقد به طور مطلق و بدون قيد و شرط واقع 

ضا كند طرفين عقد مي توانند بر خالف اموري كه از مقتضيات اطالق عقد باشد را اشتراط شود عقد آنها را اقت

هدف اصلي از انتقال ملك، اطالق تصرفات است اگر عدم آن را شرط . نمايند و يا بعضي از آثار را محدود كنند

ود به زمان معيني كرد كنند اين شرط بر خالف مقتضاي ذات عقد است ولي مي توان عدم انتفاع از مبيع را محد

زيرا چنين شرطي . در اين صورت نمي توان گفت چنين شرطي به لحاظ تنافي با مقتضاي عقد صحيح نمي باشد

اين امر بواسطه آن است كه اطالق تصرف به . تصرف را به طور مطلق منع نكرده است تا منافات حاصل شود

اراده خود از چنين حقي بگذرد، مشروط بر آنكه  باشد مگر در مواقعي كه شخص بهمعني ثبوت جواز آن مي
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  ).575مير فتاح شهيدي تبريزي، بي تا، ص (شرط مطلق عدم تصرف در آن نباشد 

وقتي شرط باعث اخالل به اركان معامله نشده و بعضي از لوازم و توابع آن را منافي باشد اشكالي در 

ر مجلس و خيار حيوان شرط شود كه چنين شرطي اشتراط و توافق طرفين بر آن نيست مثل اينكه اسقاط خيا

  ).200و 199، صص 1404نجفي، (بواسطه عدم مخالفت با مقتضاي ذات عقد صحيح است 

خيار در مثال باال عارض بر عقد است كه مقصود اصلي عقد نبوده براي همين اخالل به مقصود اصلي وارد نمي 

ا بدون اشكال است بلكه مشروط عليه بر وفاي بدان ملزم بنابراين شرط خالف مقتضيات اطالق عقد نه تنه.شود

  .خواهد بود

. دليل عدم بطالن شرط خالف اطالق عقد، آن است كه اطالق عقد منظور اصلي متعاملين نيست

بنابراين اگر طرفين، عقد را به طور مطلق منعقد كنند و اطالق نيز منصرف خاصي نداشته باشد، منظور از عقد 

مثل .د بود، ولي طرفين مي توانند با درج شرطي در ضمن عقد، اطالق مزبور را تغيير دهندهمان مطلق خواه

اينكه در ضمن عقد بيع شرط كنند كه ثمن در مدت شش ماه تاديه شود و يا تسليم مبيع كه در فرض اطالق 

، 2د فقه، جمصطفي محقق داماد، قواع(عقد در محل وقوع بيع انجام مي گيرد، در محلي ديگر به عمل آيد 

  ).73ص

  

  عقد يبطالن شرط خالف مقتضا يمبنا: 2-4
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ص يدر تشخ يوجود نداشت ول يد و اختالفيعقد ترد يبا توجه به مطالب ارائه شده در بطالن شرط خالف مقتضا

ان ين مورد آن را بيارائه شده كه چند يه اختالف نظر وجود دارد كه نظرات متفاوتيامام ين فقهايبطالن ب يمبنا

  : ميكن يم

بطالن  يعقد را جزء شرط نامشروع دانسته و مبنا يه غالبا شرط خالف مقتضايامام ياز فقها يعده ا .١

با كتاب و سنت  ين شرطيمعتقد هستند كه چن يعني. كرده اند يآن را مخالفت با كتاب و سنت معرف

ع ي، شرايحلمحقق / 366، ص 5، ج 1414، يد ثانيشه(ن جهت باطل است يناسازگار است و از ا

  ).32، ص 2، ج 1409االسالم، 

  .ل بطالن همان مخالفت شرط با كتاب و سنت استيشود كه دل ياز كالم فقها استنباط م

عقد كه موجب حصول  يمقتضا يدر بطالن شرط مناف يديترد: ديگو يان اقوال فقها ميصاحب جواهر پس از ب

ن شرط بر اساس ضابطه عدم مخالفت يكه بطالن ا شود يتامل روشن م يباشد اما با اندك يتناقض است، نم

  )201و 201، صص 1404، ينجف(است ). م حالليل حرام و تحريعدم تحل(شرط با شرع 

عقد و شرط مخالف كتاب و سنت معتقدند و  يشرط خالف مقتضا ييگر از فقها به جدايد يعده ا .٢

، ص 1408، يمحقق نراق(كرده اند ان يبطالن شرط را تناقض موجود در ارتباط عقد و شرط ب يمبنا

  ).252ن، صيشي، پيالمراغ ينيحس/ 67

عقد و  يكامل شرط خالف مقتضا ييعقد نظر بر جدا يبطالن شرط خالف مقتضا يتوان گفت كه در مبنا يم

  .شرط نامشروع بهتر است
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ن يت بيزوج جاديكه عدم ا يا در نكاحيشرط شود  يع به مشتريت مبيكه عدم انتقال مالك يعيدر ب: مثال

ن ياست بنابرا يت دشواريدر نها يا نكاحيع ين بين به چنيمتعامل ين شرط شود تصور تعلق قصد جديمتعاقد

چه بسا در امثال مورد بتوان بطالن عقد را به لحاظ عدم تعلق قصد به عقد استنتاج كرده و شرط را به تبع و به 

و (از آثار مقتضا  يكه شرط پاره ا يياست كه در جا ين نكته ضروريتوجه به ا.لحاظ فقدان موضوع باطل دانست

 ينوع يا بررسيمانده  يچنان است كه بعد از سلب آن از عقد آنچه باق يكند و اثر منف يم يرا نف) نه تمام آثار

  )161، ص 1387ان، يعابد(ست ين نين، عرفا عقد مورد نظر متعاقدياراده مشترك متعاقد

خ يش: ان وجه اول و دوم جمع كرده استيعقد، م يمقتضا ين شرط منافه بطاليتوج يبرا يخ انصاريش .٣

ان خود، يموده و در بيبر مخدوش شدن قصد انشا نپ يان را مبنينيشين، راه پيه نخستيان توجيدر ب

عقد را موجب تعارض دانسته و به علت عدم امكان وفا به مفاد تعهد باطل اعالم  يشرط خالف مقتضا

ر قابل يآن كه غ يان مقتضايعقد، م يد به شرط مخالف مقتضايدر عقد مق« : ديگو ياو م.داشته است

كه  يشود و لذا وفا به عقد يبرقرار م يكند تناف يجاب ميكه عدم تحقق آن را ا يتخلف است با شرط

كرد ). عقد و شرط(د حكم به سقوط هر دو يا باين يبنابرا. ستير نيد است امكان پذيمق ين شرطيبه چن

بوده و شرط تابع و دنباله رو آن است مقدم داشت كه به  يل كه مقصود اصلين دليانب عقد را به اا جيو 

عقد با كتاب  يمقتضا يشرط مناف«: ديگو يل دوم ميان دليدر ب يو. ح نخواهد بوديهر حال، شرط، صح

از  ين شرطين رو، چنيآن است مخالفت دارد و از ا يو سنت كه دال بر عدم تخلف عقد از مقتضا

  )45و  44، صص 6، ج 1420، يخ انصاريش(» شود  يق شرط كتاب ميمصاد
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  عقد يص شرط خالف مقتضايضوابط تشخ: 5- 2

ارائه شده است  ين مورد نظرات مختلفيست و در اين فقها نيب يعقد نظر واحد يشناخت مقتضا يارهايدر مع

  : ميكن يكه به صورت خالصه به آنها اشاره م

كنند و معتقدند كه جون عرف منشا  يم يعقد معرف يمقتضا ييف را مرجع شناساعر يعده ا: عرف .١

ار ين معيز با هميپردازند پس موضوع اصل عقد را ن ياست كه عامه مردم در آن به معامله م ييقالبها

 .كنند ين مييتع

محقق (انند ديعقد م يمقتضا ييهستند كه عرف را مرجع شناسا يياز جمله فقها يزديد يو س يمحقق نراق

  ).113، ص 2ه مكاسب، ج ي، حاشيزديد يس/  49، ص 1408، ينراق

عقد مخالفت  يشارع منافات داشته باشد با مقتضا يهر شرط كه با آثار مترتبه از سو: شرع و قانون .٢

 .دارد

ذات عقد  يكه شارع برا يعقد دانسته و هرگونه اثر يص مقتضاياز بزرگان جعل شارع را مالك تشخ يبرخ

  ).11، ص 1، ج يمحقق كرك(قلمداد نموده و شرط مخالف با آن را باطل دانسته اند 

عقد  يح ابتداءاً انشاء كرده اند كه مدلول مطابقيآنچه را كه دو طرف معامله به طور صر: مضمون عقد .٣

  ).113و 112، صص 1418، يخوانسار ينييرات نايالتقر(دانند  يذات عقد م ياست را مقتضا
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را به عنوان  يباشد و مالك عرف» نظر عرف و فقها «عقد  يص مقتضايتشخ يار براين معيرسد بهتر يبه نظر م

ه يص دهنده عرف، نظر فقيشود چرا كه مرجع تشخ ين منظور به عرف رجوع ميا يكرد و برا يتلق يار اصليمع

  .عقود را بدست آورد يعرف يتواند مقتضا ياست و م

  

  در قانون مدني ايراناي عقد شرط نامشروع و شرط خالف مقتض

  :شرط نامشروع

شرعا عمل به حرام ممنوع است قانون نيز مشروط عليه را به ايفاي آن ملزم نمي كند، در نظام كنوني حقوق ما  

  .براي اينكه قراردادي نافذ باشد كافي است كه بر خالف قانون منعقد نشود

رسيم كه به اين نتيجه مي 754و  217و  215به مواد م و همچنين با نظر .ق 232با توجه به بند سوم ماده 

مورد تعهد نبايد نامشروع باشد در صورت نامشروع بودن باطل خواهد بود عدم مشروعيت شرط باعث بطالن عقد 

چون اراده مشروط له در انعقاد . شودنمي شود مگر در مورد جهل مشروط له كه حق خيار فسخ براي او ثابت مي

است و در صورتي كه آگاه نباشد براي جبران اين عمل براي او فسخ خيار قائل مي شوند تا از  عقد حائز اهميت

الممنوع شرعا (پس هر شرطي كه با قانون مغاير باشد نامشروع بوده و باطل است . اين طريق جبران خسارت كند

  .ستو به دليل استقالل عقد نسبت به شرط، شرط باطل ولي عقد صحيح ا) كالممنوع عقال

در حين فروش خانه اي بر خريدار شرط كند كه اقدام به شرب خمر كند چنين شرطي مشروعيت ندارد و 

هر شرطي كه موضوع آن كاري : نكته قابل ذكر. مخالف كتاب و سنت است پس حكم به بطالن آن مي شود
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د اجتماعي توصيف كرد، خالف اخالق و نظم عمومي باشد يا انگيزه آن را بتوان رسيدن به غايتي نكوهيده و ض

قانون مدني ايران شرط غير مقدور و شرط بي فايده و . باطل است هر چند كه در قوانين صريحا منع نشده باشد

  شرط نامشروع را جزء شروط باطل و غير مفسد عقل معرفي مي كند

  :شرط خالف مقتضاي عقد

ولي كه جهل به آن موجب جهل به ، شرط خالف مقتضاي عقد و شرط مجه233قانون مدني ايران در ماده 

  .عوضين شود را جزء شروط مبطل آورده است

و لذا . بدون شك مقتضاي هر عقدي مبتني است بر قصدي كه عقد بر اساس آن هدف و منظور واقع شده است

و  اخالل به اين ركن ركين عقد بدون شك، آن را از اساس انداخته» العقود تابعه للمقصود «بر اساس اين قاعده 

البته . آيد، و الزمه اين تضاد تساقط اصل عقد استمعدوم مي كند زيرا بين مفاد شرط و عقد تضاد به وجود مي

الزم به تذكر مي باشد كه مقصود از شرط خالف مقتضاي عقد، مقتضاي ذات عقد مي باشد، يا مقتضاي بعضي از 

ضاي عقد بيع، ملكيت مبيع براي مشتري مي اجزايي كه به نظر عرف غير قابل انفكاك باشد و بازگشت به مقت

باشد، و چنانچه شرطي شود كه مفاد آن نفي ملكيت مبيع براي مشتري باشد اين شرط خالف مقتضاي عقد 

اما اگر شرط مزبور خالف مقتضاي بعضي از اجزاي مقتضاي اطالق عقد باشد مثل شرط مخارج تاديه در . باشدمي

زيرا در اين صورت . گرددبيان شده، شروط فوق موجب بطالن عقد نمي م.ق 281عهده مديوني كه در ماده 

- بعضي از اجزاي مقتضاي عقد توسط شرط از بين رفته و ليكن وجود اجزاي غالب ديگر، موجب دوام عقد مي

خالصه كالم اينكه اين شرط را مي توان به شرط . و عرف عقال نيز بر وجود چنين امري حكم مي نمايد. شود
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ميزان قدرت و استنباط، و ذوق يك فقيه و حقوقدان است كه . ا جوهر عقد و حقيقت عقد نيز تعبير نمودمنافي ب

  ).100و  99، صص 1379خوئيني، (مصاديق آن را در جاهاي حساس مي تواند تشخيص دهد 

  

  بخش سوم

  آثار هر دو شرط

  طرح بحث

تواند انجام آن را لوفا نيست و مشروط له نميبا توجه به مطالب ارائه شده در فصول پيشين، شرط باطل الزم ا

پس هنگامي كه مشروط عليه به . درخواست كند و همچنين بر مشروط عليه نيز الزم نيست كه به آن وفاء كند

تعهد خود عمل نكند براي مشروط له ضرر ايجاد مي شود در اين صورت مشروط له مي تواند عقد را فسخ كند، 

  .الن عقد نمي شودچرا كه فساد شرط موجب بط

نكته قابل توجه در اين مورد اين است كه خيار فسخ براي مشروط له به خاطر دفع ضرر وارده جعل مي شود و 

براي روشن شدن مطلب اثر شرط باطل را . بطالن هر شرطي به منزله ايجاد ضرر براي مشروط له نخواهد بود

  .تعهدات را مورد بررسي قرار مي دهيممورد بررسي قرار مي دهيم و سپس درباره حكم وفاء به 

شرط را به اعتبار صحت به شرط صحيح و باطل تقسيم مي كنيم در الزام شرط صحيح بحثي نيست در حالي كه 

يعني اگر با انجام شرط باطل . شرط باطل الزام آور نيست چون فاقد شرايط صحت براي عمل به الزام است

با عمل ما مخالفت خواهد كرد زيرا قانونگذار و شارع زماني از مرتكب عمل حرام و نامشروعي شويم شرع 
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در ضمن معامله اي را كه . متعاقدين حمايت مي كند كه طرفين شرايط صحت قانوني التزام را رعايت كنند

  .»نهي النبي عن الغرر «دانند زيرا موضوعش مبهم باشد غرري و باطل مي

  :اثر شرط نامشروع

وط باطلي است كه مشمول قواعد عمومي تعهدات بوده و مبناي بطالن آن را مي توان شرط نامشروع از جمله شر

و شرط نامشروع موجب ايجاد حق فسخ بر طرف مقابل مي . با فقدان شرايط عمومي تعهدات نيز توجيه كرد

و  212، صص 1385زهرا شبيري، (شود، البته مشروط به اين كه طرف مقابل بر نامشروع بودن عقد جاهل باشد 

214.(  

شرط نامشروع موجب بطالن عقد نمي شود چون به اركان اساسي عقد لطمه اي وارد نمي كند براي همين  

اين شرط نيز همچون شرط غيرمقدور . منظور از تحت عموم وفاء خارج است و ادله لزوم آن را شامل نمي شود

باشد چون اين شرط با امر قانون است و به خاطر ممتنع بودن شرط، باعث خيار فسخ براي مشروط له مي

كند و اين در صورتي است كه مشروط له جاهل مخالفت دارد و قانون مشروط عليه را ملزم به چنين شرطي نمي

  .به فساد شرط بود

گاهي مشروط عليه از وفاي به شرط امتناع مي كند در اين هنگام قانون او را مجبور به الزام مي كند همانطور كه 

چنانچه مشروط عليه از وفاء به شرط امتناع نمود و اجبار نيز ممكن نباشد، امر به «: مي فرمايندشهيد ثاني 

، ص 3، ج 1410شهيد ثاني، روضه البهيه، (» حاكم ارجاع داده مي شود تا او را به انجام آن شرط مجبور كند 

506.(  
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  :اثر شرط خالف مقتضاي عقد

  :پس. مي شود را سبب و بطالن عقدشروط مبطل است  زءشرط خالف مقتضاي عقد ج

آنچه . شوديبر آن مترتب نم ياثر يچ گونه ايكه باطل شود ه يشوند و عقد يشروط مبطل باعث بطالن عقد م

، يعالمه حل(د به صاحب مال رد شود يده در صورت بطالن عقد، باين منتقل گرديكه به موجب عقد به طرف

  )494، ص 1، ج 1412تذكره الفقها، 

: است ير قابل بررسير بطالن عقد متضمن آن بر شرط دو تفسيا تاثيشرط مبطل بر عقد و  يد اثر گذاردر مور

ت كند يسرا يك شرط باطل الزم است كه فساد شرط به عقد اصليبطالن عقد بواسطه  يم برايينخست آنكه بگو

باشد و چون  ياجزاء آن مز به منزله فوات يگردد و عدم تحقق عقد ن ير است كه عقد محقق نميو از جهت اخ

 يگر مياز طرف د. شرط در ضمن عقد منظور شده است، فساد عقد به منزله فساد شرط و موجب بطالن آن است

آن را متزلزل ساخته و از حصول  يكه اركان اصل يك شرط باطل، عقد بواسطه عامليم كه در عقد متضمن يدان

جز شرط  يزين عامل چيگردد و ا يسازد، باطل م يد مگر آن را فاسيد و به عبارت دينمايم يريآن جلوگ

  .عقد را سبب بطالن شرط دانست يستين اساسا نبايبنابرا. گردد يست كه سبب بطالن عقد مين

با اندراج شرط مفسد در ضمن آن از  يعني. ت فساد شرط به عقد، مبطل آن استيد دانست كه سرايبا

جاد شده، باطل يا يصحت عقد، عمل حقوق يط الزم برايقد شراآن گونه كه با ف. شود يم يريحصول عقد جلوگ

در صورت مبطل بودن شرط،  يعني. ت فساد شرط به عقد فرع بر فساد و بطالن شرط استياثر است و سرا يو ب
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نكه بطالن عقد موجب ابطال و انتفاء شرط ينه ا. گردد يت كرده و موجب ابطال عقد ميفساد آن به عقد سرا

  ).233و  232، صص 1379عالمه، (باشد 

  

  :نتيجه گيري كلي

ل بطالن، وعده به ين شرط اگر چه در قالب تعهد و التزام است اما به دليبه شرط باطل واجب نبوده و ا يبنديپا

م كه شرط يز معتقد باشيت بوده و ما نيمشروع يده داراين رو اگر آنچه كه شرط گرديشمار خواهد آمد و از ا

  ).249، ص 1379، يفخار طوس(گردد وفا به آن مستحب خواهد شد  يمباطل سبب بطالن عقد ن

ار دارد آن را يد متذكر شد كه در مورد شرط باطل مشروط له اختيز بايدر مورد اسقاط شرط باطل و مبطل ن

 ين حقيدر مورد شرط مبطل چن يار خود به واسطه فساد شرط صرف نظر كند ولياز حق خ يعنياسقاط كند 

ماند تا بتوان  ينم يباق يزين دو، چيت فسادر به عقد و بطالن ايرا با سرايشود ز يه محقق نممشروط ل يبرا

ت آن نداشته و يدر ماه يرين نسبت به مبطل بودن شرط، تاثين مبنا، جهل طرفيبر هم. حكم به اسقاط آن داد

دهد  ير نمييتغ ت آن رايز ماهير مبطل نيشود همان طور كه جهل بر بطالن شرط غ يموجب صحت عقد نم

  .باشد يمشروط له م يار برايبلكه تنها اثر آن ثبوت حق خ
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ه واجب يبه نفع مشروط له است و بر مشروط عل يم شرط، التزام به انجام كاريان كرديز بيهمانطور كه قبال ن

باشد  كه بر آن توافق كرده اند عمل كند مگر آنكه شرط توافق شده بر خالف كتاب و سنت ياست تا به تعهد

  . ميكنياز آنها اشاره م يرا به عنوان مدرك شرط آورده اند كه به بعض ياتيات و روايفقها آ

  

  اتيآ: 1

  ) 1/مائده(اي كساني كه ايمان آورده ايد به پيمانها وفاء كنيد  .١

  ).177/بقره(كنند  يهستند كه به عهد خود وفا م يمومنان كسان .٢

  ).8/مومنون(كنند  يعهد را مراعات مبه  يامانت و وفا يآنان كه ادا .٣

مان با خدا باشد و يكنند خواه عهد و پ يشان عمل ميمان ها و عهدهايكنند كه مومنان به پ يان ميات بين آيا

  .ن مورد بحث شده استيمان با بندگان خدا باشد كه در فصل اول در ايخواه عهد و پ

ها و قراردادها، يا به ديگر سخن عمل كامل به مضامين به پيمان  يسوره بقره متعال وفا 275ه يخداوند در آ

در ابتداي آيه . قراردادها را بر مبناي آنچه دو طرف به تراضي رسيده و به آن عهد كرده اند دستور داده است

سخن از مبناي وفاي به قراردادها تجارت آزادانه را به ذهن متبادر مي سازد، ولي در ادامه آيه، اين آزادي را از 

مدرسي، (سازد هگذر چارچوب شريعت عام كه اموري را مشروع و اموري را نامشروع مي داند، محدود مير

  ).88و  87، صص1385
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پايبندي به عقود اصلي باعث شده كه طرفين به آن تراضي دست يافته و توافق كرده اند و تخلف از آن جايز 

  .ا دستور داده استنيست چرا كه خداوند وفاء به عقود را همچون ديگر پيمانه

  

  اتيروا: 2

  : ميكن ياز آنها اشاره م ينقل شده است كه برخ). المومنون عند شروطهم(رامون يپ يات متعدديروا

ز يهر كس مخالف كتاب خدا شرط كند، جا«: نقل كرده است كه) ع(عبداهللا بن سنان از امام صادق  .١

ست به آن وفا كند، يز الزم نيملتزم شده ن كه يه بخواهد و كسيست كه انجام آن را از مشروط علين

ل ي، وسايحر عامل(» شروط هستند كه آن موافق كتاب خدا باشد  يملزم، به وفا يمسلمانان تا زمان

  ).17، ص 18عه، ج يالش

بند به شرطشان يد پايمسلمانان با«: كند كه ينقل م) ع(را ابن سنان از امام صادق  يگريث ديحد .٢

» ست به آن عمل شود يز نيكه مخالف كتاب خدا باشد كه جا يكنند مگر شرط باشند و به آن عمل

  ).همان(

هر كس «: نقل كرده اند كه) ع(يشان از پدران گرامش از امام عليو ا) ع(اسحاق بن عمار از امام صادق  .٣

ه ك يستاده اند مگر شرطيشرطشان ا يرا مسلمانان پايد به آن وفا كند، زيكند با يزنش شرط يبرا

  ).همان(» حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل كند 
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 يكند؛ به معنا يبه الف و الم است و افاده عموم م يجمع محل) نيالمومن(در ) ال: (در المومنون عند شروطهم

 يكه م ييد نسبت به شرطهايبا ين معنا كه هر مومنيكل مومن و هم داللت دارد بر عموم در جانب شرط؛ به ا

  ).218ن، صيشي، پي، فقه مدنيبجنورد(باشد  كند، ثابت

شود مثال هنگام اجاره يز به تبع آن ساقط مياز شرط ن يا اقاله شود، تعهد ناشيفسخ  يكه عقد اصل يدر صورت

تعهد ) اجاره( يا اقاله عقد اصليل داخل خانه مراقبت كند در صورت فسخ يشرط شود كه مستاجر از وسا يخانه ا

  . رود يمن يز از بيمستاجر ن

  

  استلزام دور: 3

را چنانچه شرط باطل را مبطل يچنانچه صحت عقد متوقف بر صحت شرط باشد مستلزم دور است ز

متوقف بر تحقق عقد و  يكه صحت شرط هم از طرف يم الزمه صحت عقد باطل نبودن شرط است در حاليبدان

  .ن امر دور خواهد بوديصحت عقد است ا

 يط خود حمل بر صحت ميرا عقد با توجه به شرايست زيقف بر صحت شرط نرسد صحت عقد متو يبه نظر م

شود صحت  يجاد ميا يكه ضمن آن شرط يدر ضمن آن وجود داشته باشد البته در عقد يشود بدون آنكه شرط

ست تا يباطل نبودن شرط متوقف بر صحت آن عقد ن ين است كه شرط باطل نباشد وليبر ا ين عقد مبتنيا

نكه در ضمن آن عقد يل ايد بلكه باطل نبودن شرط متوقف بر عدم وجود علت خودش است از قبموجب دور گرد

گر صحت شرط از مقدمات يبه عبارت د. ا مثال مخالف كتاب و سنت نباشديعقد شود  ينباشد كه مخالف مقتضا
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ا يح يصحنكه ضمن آن شرط يوجود داشته باشد بدون ا يحيرا ممكن است عقد صحيست زيح نيوجود عقد صح

ت و عقد را يتواند مانع صحت عقد شود و فسادش به عقد هم سرا يالبته شرط فاسد م. باطل وجود داشته باشد

ن جهت يح بودن آن عقد موقوف بر نبودن شرط فاسد در ضمن آن است از اين صورت صحيباطل كند كه در ا

ست تا مستلزم دور ير صحت عقد نفاسد نبودن شرط متوقف ب يء متوقف بر نبودن مانع است وليكه وجود ش

  ).200، همان، ص يبجنورد(گردد 

  

  پايان

  )اللهم عجل لوليك الفرج(

  

  

  

  

  : يفهرست منابع فارس

 .ش.ه 1386، تهران، انتشارات باقر العلوم، چاپ نهم، يقمشه ا ي، مترجم الهميكر قرآن .١

 .ش.ه 1334 ، تهران،1، چاپ خانه دانشگاه، جلد يحقوق مدن، حسن، يامام .٢

 .ش.ه 1388، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، 2، جلد يفقه مدن، محمد، يبجنورد .٣
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 .ش.ه 1376، تهران، كتابخانه گنج دانش، حقوق ينولوژيترم، محمد جعفر، يلنگرود يجعفر .٤

 .ش.ه 1379، نشر زهد، تهران، چاپ اول، حقوق تعهدات، غفور، ينيخوئ .٥

 ي، روزنامه رسمwww.magiran.com ط باطل و تاييد آن در عقد،شرواكبر،  ي، علياطيخ .٦

 .7، صفحه .ش. ه 1387اعتماد، تهران،

، تهران، بهار ينيد ي، پژوهش هاعقد يسه شرط نامشروع و شرط خالف مقتضايمقا، زهرا، يريشب .٧

 .217تا  191، صص 4ش، سال دوم، شماره .ه 1385

 .ش.ه 1386زان، ي، نشر م1جلد حقوق خانواده، ، يو امام ييصفا .٨

 .ش.ه 1387، تهران، انتشارات جاودانه، ر آن در عقوديشروط باطل و تاثن، ير حسيان، ميعابد .٩

 1379، چاپ اول، ي، اصفهان، انتشارات مانر آن در عقوديشروط باطل و تاث، يعالمه، مهد .١٠

 .ش.ه

 .ش.ه 1374ر، ير كبي، موسسه انتشارات امد، تهرانيعم يفرهنگ فارسد، حسن، يعم .١١

، قم، دار 8، جلد ).ارات، مبحث شرطيخ( يخ انصاريدر محضر ش، جواد، يفخار طوس .١٢

 .ش.ه 1379الحكمه، چاپ چهارم، 

حقوق قراردادها در فقه م، يپور، ابراه يد حسن و عبدي، سيريشب يل و وحدتي، جليقنوات .١٣

 .ش.ه 1379، تهران، سمت، چاپ اول، هيامام
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، تهران، كتابخانه گنج 3، جلد ).قراردادها يقواعد عموم( يحقوق مدنان، ناصر، يكاتوز .١٤

 .ش.ه 1387دانش، 

، يحائر ينياسر قزويد يس: ، ترجمهعقود و قراردادها ياحكام عموم، ي، محمد تقيمدرس .١٥

 .ش.ه 1385ن، چاپ اول، يانتشارات محبان الحس

ال، چاپ اول، ي، تهران، نشر مكرانين اينن معامالت در اسالم و قواييآ، ي، مهديمومن .١٦

 .ش.ه 1379

  

 : يفهرست منابع عرب

 .ق.ه 1420، 6، چاپ اول، جلد ي، موسسه باقرمكاسب، يخ مرتضي، شيانصار .١٧

، چاپ ي، قم، موسسه النشر االسالم2، جلد هين الفقهيعناور عبد الفتاح، ي، ميالمراغ ينيحس .١٨

 .ق.ه 1417اول، 

 .ق.ه 1420ت، چاپ اول، ي، قم، موسسه آل بتذكره الفقها ،)العالمه( يحل .١٩

 .ق.ه 1409، تهران، چاپ دوم، انتشارات االستقالل، تهران، ع االسالميشرا، محقق، يحل .٢٠

 .ق.ه 1404، يد المرعشي، مكتبه سمستمسك العروهد محسن، يم، سيحك .٢١

قم، ، 3، جلد )شرح اللمعه(ه يلبهروضه ا، )يد ثانيشه(بن احمد  ي، زين الدين بن عليعامل .٢٢

 .ق.ه 1410، چاپ اول، يانتشارات داور
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، قم، موسسه معارف 5، مسالك االفهام، جلد ---------------------------------   .٢٣

 .ق.ه 1414، چاپ اول، ياسالم

 1414 اء التراث، چاپ دوم،يت الحي، قم، موسسه آل ب18، جلد عهيل الشيوسا، الحر، يعامل .٢٤

 .ق.ه

 .تا يجا، ب ي، ب1، ج يالفقه االسالم ي، فموسوعه جمالعبد الناصر،  .٢٥

، چاپ اول، ي، موسسه النشر االسالم3، جلد ه الطالبيه مكاسب منيحاش، يخوانسار ينينائ .٢٦

 .ق.ه 1418

 .ق.ه 1404ه، چاپ ششم، ي، المكتبه االسالمجواهر الكالم، محمد حسن، ينجف .٢٧

 .ق.ه 1408قم،  يرتي، قم، مكتبه بصاميعوائد االحقق، ، مينراق .٢٨

 ينرم افزار معجم فقه .٢٩

 .ش.ه 1378ان، يليجا، اسماع ي، ب2، جلد ه مكاسبيحاشد محمد كاظم، ي، سيزدي .٣٠

 رانيا يقانون مدن .٣١
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