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 چکيده

و   مسائل  پیدایش  و  است  بوده  حقوقدانان  و  فقها  توجّه  مورد  دیرباز  از  عقد  شروط ضمن  مبحث 

  بطالن   هدف بررسی اثر  با  پژوهش  اینعناوین نوین حقوقی و قراردادی بر اهمیّت آن افزوده است.  

  همچنین   عقد،  با  شرط  رابطه  و  عقد   مفهوم  تبیین  آن،  اقسام  و   شرط  مفهوم  شرط به تبیین  بر  عقد

امروزه کمتر قراردادی است که در ضمن آن شرطی درج شرط پرداخته است.    بر  عقد  بطالن  تاثیر

دهد که شروط مطلوب  نشده باشد. اصل حاکمیّت اراده و آزادی قراردادها به طرفین آن اجازه می

تا جایی است که با قانون و نظم   خویش را در قراردادها ذکر کنند، امّا این آزادی مطلق نیست؛ بلکه

عمومی و اخالق حسنه مغایر نباشد و از طرف دیگر درج این شروط به ارکان اساسی و جوهره عقد  

ای که در اینجا مطرح می شود چگونگی تأثیر بطالن عقد بر شرط است. به خللی وارد نسازد. مسئله

مواد   شروط  246الی    232موجب  مسائل  و  احکام  مدنی،  بر    قانون  مدنی،  قانون  در  عقد،  ضمن 

نظر مشهور، در فرض فساد عقد،   اساس، طبق  بر همین  است.  تنظیم شده  وابسته  اساس شروط 

مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی  

با عقد، تمییز    که تفکیک شروط ضمن عقد به شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط

شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت مالک قوانین نشان خواهد داد  

توان برای شروط مستقل به لحاظ  که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و می

موارد، اعتبار قائل  ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی  

توان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن )شرط مستقل( به  شد؛ یعنی حاالتی را می

 اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین الزم االتباع است.

 شرط ضمن عقد، شرط وابسته؛ شرط مستقل؛ بطالن عقد.  :يديکل  واژگان
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 2، سيد محسن جاللی 1نسرین علمدار
  اسالمی، آزاد دانشگاه حیدریه، تربت واحد حقوق خصوصی، گروه  ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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 مقدمه 
آینده الوقوع در  امری محتمل  الوقوع می  شرط  امر محتمل  را متوقف بر حدوث آن  اثر حقوقی  نمایند.  که طرفین حدوث 

شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری الزم است و در اصطالح حقوق و فقه به معنی مطلق  

شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی    تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف

التعلیق....« التزام دون  المثمن علی وجه  الثمن و  زاید علی  امر  اصولی در فقه چنین آمده است »الشرط    لنگرودی،  )جعفری  و 

و وسیله  .(116:  1378 ابزار  واقع  در  عقد  از محدودیت شروط ضمن  بشر، جهت گریز  و  ای در دست  معین  عقود  از  ناشی  های 

أمین آزادی و حاکمیت اراده طرفین قرارداد است. در خصوص عقد و شرط تعاریف گوناگونی ارائه شده است و بسیاری از فقها با  ت

ارائه نظرات و بحث های تفصیلی در مورد شروط اهمیت آن را به اثبات رسانده اند و برخی به پیچیدگی آن نیز اذعان دارند تا  

نویسد: »و أما بعد فلما کان مسئلة در رساله ای با عنوان »مسئله شرط در ضمن عقد« می  جایی که مرحوم میرزای قمی )ره(

الشرط فی ضمن العقد المتداول فی السنة العلماء فی جمع االعصار و االمصار من مشکالت الفن وعویصاته و کثیرا ما تأملت فیه و  

نفس ویطمئن به الخاطر.« )میرزای قمی، مسئله الشرط فی  راجعت العلماء و طالعت الکتب و لم یحصل لی شیء لیسکن الیه ال

از آنجا که مبحث شروط ضمن عقد، یکی از مباحث مهم و مورد توجه قانون مدنی است،    (.5/77۰7ضمن العقد، نسخه خطی  

داده ارائه  را  تعاریف گوناگونی  عقد وشرط  برای  و حقوقدانان  عقد وشرطفقها  بین  ارتباط  بیانگر چگونگی  و در  می  اند که  باشد 

یکدیگر در وضعیت از  و شرط  عقد  تأثر  و  تأثیر  ارائه مینتیجه،  از شرط  تعریفی که  به  بسته  متفاوت،  تفاوت  های حقوقی  شود 

دهد شرط به معنای مطلق تعهد یا قرار، تصور نگردیده تا شامل کلیه توافقات  خواهد کرد. تأمل در مواد قانون مدنی نشان می

امری تابع در نظر گرفته شده و تحلیل شروط ضمن عقد ازآن جهت مورد توجه قرارگرفته تا از این نهاد، در    باشد بلکه به عنوان

برده شود کامل  بهره  عقود مستقل،  از  متفاوت  و  احکام خاص  عملی    .تولید  غالباً  قانون مدنی،  در  اصلی خود  معنای  شرط در 

 .احکام مقرر در قانون مدنی نیز غالباً منصرف به شروط وابسته است  وابسته است نه مستقل )مانند عقدی در ضمن عقد دیگر( و 

شروط وابسته، توافقی است که اگر در خارج از عقد تصور شود، اعتبار و اثر حقوقی مهمی بر آن مترتب نیست، اما قرار گرفتن آن  

ای از  شوند. در مقابل، پارهعقد منتفی می  کند و با انتفای موضوعدر ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی متعددی برای آن ایجاد می

شود، وجود دارد که انتفای عقد تأثیری بر آنها نداشته و مستقالً  های ضمن عقد که از آنها با عنوان شروط مستقل یاد میتوافق

باشند اما مسئله شروط مستقل، مانند شروط وابسته، »حدوثاً« وابسته به عقد اصلی می  .گذارندآثار حقوقی خود را بر جای می

مهمی که وجود دارد، آن است که در فرض قابلیت بقای شرط در حالت فساد عقد، وضعیت شرط مستقل چگونه خواهد بود؟ آیا 

 باشند یا آنکه صرفاً در مرحله ایجاد اینگونه است؟ اینگونه شروط، »حدوثاً« و »بقائاً« وابسته به عقد اصلی و پایه می 

 

 مفهوم شناسی عقد و شرط 

 عقد

 :141۰/2  )جوهرى،  1کلمه عقد یک واژه عربی است و از لحاظ اشتقاق مصدر می باشد. در لغت به معنای گره زدن و بستن

. این واژه کاربردهای متفاوتی یافته است و معانی دیگری نیز  (1۰  : 1376  داماد،  )محقق  یا ربط و وصل در مقابل حل است(  51۰

 ، محکم کردن و غلیظ کردن  (169  :1ق/. ه  14۰6  )طبرسی،  و اعتقاد جازم، ضمان، عهد   برای آن قید شده است؛ همانند تصمیم

. در فقه اسالمی با توجه به مفهوم لغوی و عرفی عقد، فقها تعابیر متفاوتی از آن داشته و از آن به  (315  :1  تا/   بی   آبادی،   )فیروز

، مجموع ایجاب و قبول، عهد مشدد    (118:  2/ 1371  ی،بجنورد  موسوی  ؛ 85  ق:.ه1375  انصاری،  )شیخ  مطلق عهد و پیمان مؤکد

قانون    183اند. ماده  ، یاد کرده  (21:  1386/4  لنگرودی،  )جعفری  بین دو نفر و عهد مؤکدی که در آن الزام و التزام نهفته است

تعهد بر امری نمایند و    مدنی عقد را تعریف کرده است: »عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر

گردند. تقسیمات مذکور از اختالف عقود در شرایط،  مورد قبول آن ها باشد.« عقود و معامالت از جهات مختلف تقسیم بندی می

-احکام و آثار حقوقی ناشی می گردند. در حالت کلی تقسیمات عقد به »معلق و منجز« و »مطلق و مشروط« دسته بندی می

 
 . »عَقَدْتُ الحبلَ و البیعَ و العهدَ، فَاْنعَقَدَ.«1
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بار، عقد بر حسب اینکه تمامی شرایط اساسی صحت معامالت یا برخی از آن ها را دارد و به محض انعقاد می  شوند. از حیث اعت

عقد »صحیح«، »باطل« و»غیرنافذ« تقسیم می  به  یا خیر،  را به جای گذارد  آثار خود  گردد. عقد صحیح عقدی است که  تواند 

عقاد، تمام آثاری که طرفین یا قانون برای آن در نظر گرفته اند،  حاوی تمام شرایط اساسی صحت معامالت می باشد و پس از ان

مترتب می شود. در فقه، عقد باطل به عقدی که به دلیل فقدان قصد انشاء یا عدم تطابق ایجاب و قبول یا نبود پاره ای از شرایط 

.  (1۰7  :1379  دیگران،  )قنواتی و   شودصحت هیچ یک از آثار منظور از عقد مطلقا در هیچ زمانی بر آن مترتب نگردد، گفته می  

عقد غیر نافذ عقدی است که به علت عدم اجتماع تمام شرایط الزم برای تحقق آن وجود متزلزلی دارد. در واقع این عقد ارکان 

دانسته   اصلی صحت قرارداد را دارا می باشد، ولی به علت فقدان پاره ای از شرایط، شارع تأثیر آن را منوط به رفع نقص از عقد

قانون مدنی از حیث کیفیت انشا )عقد معلق و منجز(   189. ماده  (1۰8  :1379  همکاران،  و   قنواتی  ؛ 59:  1387  )قاسمی،   است

چنین مقرر می دارد: »عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و اال معلق خواهد بود.« برخی  

ع تعلیق، تعلیق را موجب بطالن عقد معرفی کرده اند و از آنجا که تنجیز را از شرایط درستی ایجاب از فقها بدون تفکیک بین انوا

. ولى فقهای متأخر بین »تعلیق در انشا« و »تعلیق در  (148  :1388  داماد،  )محقق  تلقی کرده اند، عقد معلق را باطل دانسته اند

از آنجا که در مسئله ادعای اجماع شده  منشأ« تفکیک قایل شده، مورد اول را محال و دومی را   اند؛ ولی  بدون اشکال دانسته 

. حقوقدانان تعلیق در منشأ را صحیح (1۰۰  ق: .ه1375  انصاری،  )شیخ   است، تعلیق در منشأ را نیز موجب بطالن تلقی کرده اند 

  :1388  داماد،   محقق  ؛75-74  :1381  شهیدی،  ؛ 58  :1  /1369  )کاتوزیان،  دانسته و صرف تعلیق در انشا را باطل معرفی می کنند 

اند. عقد  (153 را عنوان کرده  این تقسیم  ندارد ولی حقوقدانان  را  قانون مدنی  . تقسیم عقد به مطلق و مشروط سابقه ذکر در 

می انشاء  با شرط،  ارتباط  بدون  و  تنهایی  به  عقد  ماهیت  که  است  عقدی  هیچ  مطلق  که  دارد  وجود  عقدی  کمتر  امروزه  شود. 

شود و یکی از شروط سه گانه فعل،  آن ذکر نشده باشد. عقد مشروط عقدی است که ماهیت آن همراه با شرط انشا میشرطی در 

 .  (87 :1381 )شهیدی،صفت و نتیجه ضمن آن درج می گردد
 

 شرط

پاره در  دارد.  مختلفی  معانی  لغت  در  کتابشرط  از  استای  شده  معنی  الزام  به  شرط  لغت،    خوئی،  )موسوی  های 

. که این دو معنی به معنای حقوقی  ( 9:  3ق/  ه1419  )اصفهانى،   اند. و برخی، آن را به الزام و التزام تعمیم داده(1:  3ق/.ه1417

. در اصطالح اصولی، شرط، امری است که از عدم آن عدم مشروط الزم آید بدون  (33:  1393  زاده،   )قاسم   تر استشرط نزدیک

. اما در اصطالح حقوقی شرط یکی از (272: 1387/1 امامی،  ؛192ق:   ه  14۰8 )سعدى، که وجودش الزمه وجود مشروط باشد آن

 دو مفهوم ذیل را دارد:  

تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد-1 قانون    19۰ماده  4. )(114:  1383/3  )کاتوزیان،   امری که وقوع یا 

 مدنی( 

  )کاتوزیان،   عقد دیگری درآمده است  2فین در شمار توابعتوافقی است که حسب طبیعت خاص موضوع آن، یا تراضی طر-2

. یا در تعریف دیگر آمده است شرط، امری است که در یک عمل حقوقی گنجانیده شود تا آثار آن را  (114:  1383/3

گردد منوط  الوقوع  محتمل  و  مستقبل  امری  برای  حقی  حدوث  و  زوال  یا  دهد  تغییر  یا   لنگرودی،   )جعفری  تکمیل 

1381: 3۰43). 

شرط را بر حسب زمان اندراج آن در عقد در نظر می گیریم، در این حالت شرط ممکن است »قبل«، »حین« یا »پس« از  

به   خیر  یا  باشد  شرط  صحت  عمومی  یا  اختصاصی  شرایط  دارای  اینکه  اعتبار  به  شرط  طرفی  از  بگیرد.  قرار  توافق  مورد  عقد 

ب مدنی  قانون  گردد.  می  تقسیم  »باطل«  و  شرط »صحیح«  قسم  سه  به  را  آن  کند،  ارایه  صحیح  شرط  از  تعریفی  اینکه  دون 

در تعریف هر یک چنین ابراز داشته: »شرط فعل آن است که اقدام    234»صفت«، »نتیجه« و »فعل« تقسیم کرده است و ماده  

رط راجع به کیفیت یا یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود«؛ »شرط صفت عبارت است از ش

 
به کارگیری واژه ی    -  2 نویسندگان  با عقد رابطه ی    "تابع"برخی از  ندانسته و معتقدند شرط ضمن عقد  بیان مفهوم شرط ضمن عقد را درست  برای 

 « 78-43 :1391فرعیت دارد و نه تابعیت؛ »صادقی مقدم و شکوهی زاده، 
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ق.م شرط    233و    232کمیت مورد معامله« و شرط نتیجه »آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.« قانونگذار در مواد  

باطل را به شروط باطل و مبطل عقد تقسیم کرده است. اما از آن جا که این مبنا مورد انتقاد اساتید حقوق قرار گرفته و حکم 

باطل را در سه زیر مجموعه  تمامی مصادیق شرط   از این تقسیم بندی تبعیت نکرده و شروط  باطل را در بر نمی گیرد ما نیز 

دهیم. هدف نهائی هر التزام، اجرای آن است. شرطی که انجام  شامل شرط غیر مقدور، شرط بی فایده و شرط نامشروع قرار می

اجراست، عرف نباشد، مانند هر تعهدی که غیر قابل  بیهوده است. مبنای بطالن شرط غیر مقدور درفقه مورد آن مقدور  لغو و  اً 

از اجماع و لزوم غرر در عقد می دانند. وجود اجماع مورد استناد در فقه امامیه مورد تردید و  اختالف است؛ برخی آن را ناشی 

ودن شرط آن است که در  صرف حذف شرط از مجموعه تراضی، مالزم با غرری شدن اصل معامله نیست. منظور از بی فایده ب 

شرط، هدف معقولی منظور نباشد و نفع و فایده ای عاید مشروط له نگردد. برخی از فقها عقیده دارند که شرط لغو و بی فایده،  

گردد مطرح  آن  بطالن  و  از صحت  بحث  تا  یابد  نمی  تحقق  اساسا  آن،  به  نسبت  عقالیی  غرض  تعلق  عدم  لحاظ    )موسوی   به 

  انصاری،  )شیخ  . مبنای بطالن شرط مذکور از نظر شیخ انصاری لغویت شرط بی فایده دانسته شده است (5:15۰  /138۰  خمینی،

و حقوقدانان نیز همین مبنا را برای   (123  :1388  داماد،  محقق:  به  ک.ر  آنها  نقد  و  نظرات  سایر  دیدن  برای  و  277ق:  .ه  1375

ق.م در زمینه شرط نامشروع آمده است:    215. در ماده  3(78  : 3821  عابدیان،   ؛275  :1382/1  )امامی،   اند بطالن آن ذکر نموده

  1۰»مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالیی مشروع باشد«؛ همان گونه که اصل آزادی قراردادها به موجب مواد 

نیز که نوعی قرارداد    ق.م، محدود به عدم مخالفت با قانون و اخالق حسنه و نظم عمومی شده است، در خصوص شرط  975و  

ق.م را اعم از شروط مخالف قانون، مخالف    232تبعی است، همین حکم صادق است. بنابراین باید شرط نامشروع موضوع ماده  

  به   ک.ر  مخالف  نظر  دیدن  برای  ؛83  :1382  عابدیان،  ؛154:  1383  )کاتوزیان،  شرع و مخالف اخالق حسنه و نظم عمومی دانست

 . (275 :1 /1382 امامی،
 

 شرط مستقل و وابسته 
  شوند به اعتبار درجه ارتباط شرط ضمن عقد با عقد پایه، توافقات ضمن عقد به دو نوع مستقل و وابسته تقسیم بندی می

که در صورت   (165  :2  ق/.ه  14۰6  داماد،  )محقق  . مقصود از شروط وابسته، شروطی تابع و مرتبط با عقدند(21:  139۰  )رهپیک،

. در واقع، چنانچه شرط هویت الزام آور نداشته باشد و با  (4۰:  139۰  )رهپیک،  سالبه به انتفاء موضوع می گردند  انتزاع از عقد،

وابستگی به عقد، معنا پیدا کند شرط وابسته نامیده می شود؛ مانند وصف مورد معامله که به صورت شرط صفت، مورد توافق دو 

به زوجه ضمن عقد نکاح. بدیهی است که چنین شروطی با انتفاء موضوع عقد، بی  طرف اصلی عقد قرار می گیرد با اعطای وکالت 

اعتبار هستند. اما شرط مستقل، ناظر به مواردی است که یک عمل حقوقی مستقل، مانند وکالت، به صورت شرط ضمن عقد  

دیگری درباره آن توافق صورت   منعقد می شود. در حالی که خود می تواند یک قرارداد مستقل باشد و الزم نیست که ضمن عقد

 .  (189 :23ق/.ه14۰4 )نجفی،  کنندگیرد ولی دو طرف، به دالیلی همچون کسب لزوم، ضمن عقد نسبت به آن توافق می
 

 معيارهاي شناسایی شرط مستقل از وابسته 

ثرات حقوقی مختلف  با توجه به این که شرط مستقل مفهومی جدا از شرط وابسته دارد و این تفاوت معانی، موجب ترتب ا

از یکدیگر است؛ این مالک شود، آنچه که بررسی آن ضرورت دارد مالکمی از  ها و مبانی تفکیک این دو نوع شرط  عبارتند  ها 

قانون، اراده طرفین و اراده طرفین. در مورد مالک قانون می توان گفت در برخی موارد، به حکم قانون، بطالن عقد پایه خللی به  

. در  ( 11: ص1392  ساعدی،  )رئیسی و  دهدسازد و شرط همچنان به اعتبار خود ادامه میشرط ضمن عقد وارد نمیادامه حیات  

مورد مالک اراده طرفین نیز باید گفت اعمال حقوقی از جمله عقد و شرط براثر اراده انشایی ایجاد می شوند و ارتباط بین عقد و  

. در مورد مالک ایجاد حقوق مکتسبه شایان توجه است که طبق  (34:  1393  ه،زاد  )قاسم  شرط نیز به قصد دو طرف بستگی دارد

؛ در حالی که  (354:  1383/3  )کاتوزیان،  قاعده عمومی و غالب، به واسطه بطالن عقد، شرط ضمن آن نیز محکوم به بطالن است

اقرار به دین توجه به مبانی شرط مستقل، ذهن را به نتایج متفاوتی رهنمود می سازد. به طور مثال، ض من عقد بیع فروشنده 

 
 .لبته ایشان لغویت شرط بی فایده و عدم ترتب آثار بر آن و انصراف ادله لزوم وفای به شرط در خصوص مورد را مستند بطالن شرط دانسته استا  - 3
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. بدیهی است که در فرض بطالن  (4۰:  1393  )رهپیک،  سابق خود نماید یا مواردی که ضمن عقد پایه، دین دیگری ابراء گردد

ی  عقد به لحاظ غرری بودن بیع، نباید به صحت اقرار خللی وارد شود تا مقر از زیر بار اقرار خود شانه خالی نکند؛ زیرا حقی برا

مقرله ایجاد گشته که وابسته به توافق پایه نیست. به معنای دیگر، هرچند مبنای تعهد قرارداد میان دو طرف است و حق ثالث از 

گیرد ولی امکان ایجاد حق به سود ثالث با توانایی اسقاط آن گیرد و نیروی الزام آور خود را از عقد میاین منبع سرچشمه می

توان گفت که شروط مستقل، عمل یا پدیده های حقوقی هستند که در  . در نتیجه، می(354:  1383/3  )کاتوزیان،   مالزمه ندارد

آیند و بنا به حکم مقنن یا اراده طرفین قرارداد با وجود موانعی از جمله وجود حق مکتسبه، حتى در فرض بطالن  ضمن عقد می

ط می شود، با توجه به اصل تبعی بودن شرط از عقد که از مفهوم  عقد به حیات خود ادامه می دهند. از مفهوم این نتیجه استنبا

آید، شروط مستقل صرفا در موارد منصوص و استثنائی مصداق داشته و در صورت شک نسبت به وضعیت حقوقی شرط بر می

 شرط ضمن عقد، اصل بر وابسته بودن شرط است. 
 

 ماهيت شرط مستقل

داد است؛ شرط، دو حیثیت دارد؛ از یک جهت شرط ضمن عقد است که  »در مواردی که شرط ضمن عقد، خود یک قرار

 )رهپیک،   احکام خاص شروط در آن جاری است و از جهت دیگر یک عقد خاصی است که احکام آن عقد بر آن حاکم است«

آن مترتب   . یعنی بر حسب ماهیت موضوع تعهد، ماهیت شرط تعیین و احکام و آثار آن عقد )معین یا نامعین( بر(21  :1393

انجام میمی تراضی  بدان  نسبت  عقد  یک  در ضمن  که  است  عقد  دو  از  ترکیبی  مستقل،  ماهیت شرط  واقع،  در  و  گردد.  شود 

طرفین در قالب یک عقد مرکب اراده خود را اعالم نموده و خود را پایبند بدان می دانند، حال جهت نام گذاری این توافق، برخی  

و دسته دیگر از آن به عنوان تعهد ابتدایی یا قرارداد مستقل نام برده   (21  :1393  )رهپیک،  نهاده  به آن  4عنوان »شرط ابتدایی« 

 .  (3۰6: 1392 )کاتوزیان، اند
 

 رابطه بين عقد و شرط 
بررسی تأثیر متقابل عقد و شرط در یکدیگر، مستلزم تبیین جایگاه و رابطه بین عقد و شرط است. تعیین مقام تعهد ناشی  

و شرط  می   از  قرار  اصلی  تعهدات  ردیف  هم  شرط  از  ناشی  تبعی  تعهد  آیا  اینکه  در خصوص  با  بحث  تام  رابطه  خیر،  یا  گیرد 

چگونگی تأثر عقد و شرط از یکدیگر خواهد داشت. نظریات مختلفی در خصوص چگونگی ارتباط بین عقد و شرط از البه الی  

 امی آنها یا در وحدت شرط و عقد است یا در حول محور تعدد آن ها. نظرات فقها و بعضا حقوقدانان استنباط شده که مبنای تم
 

 نظریات مبتنی بر وحدت شرط و عقد 

-زنند. گاه شرط را جزیی از عوضین میوجه اشتراک این نظریات در این است که حول محور وحدت شرط و عقد دور می

 . داننددانند و گاه شرط را قیدی برای اصل تراضی با مورد معامله می 

 نظریه جزئيت شرط

عقیده این  بر  عقد،  اند که شرط، جزء حقیقی عوضین است  برخی  ماهیتی  نظریه، جایگاه شرط در ساختار  این  براساس   .

مانند موقعیت عوضین است. در واقع شرط، جزئی از مورد معامله است. برخی از فقها در مقام استدالل بر بطالن عقدی که در  

، گفته اند: بطالن شرط، اصوال موجب بطالن معامله است. زیرا از یک طرف بخشی از ثمن در برابر بردارنده ی شرط باطلی است

شرط قرار می گیرد به طوری که شرط می تواند قیمت مورد معامله را پائین یا باال ببرد و از طرف دیگر وقتی شرط باطل باشد،  

 
داماد،    -  4 )محقق  است  دانسته  ابتدائی  رامعادل شرط  مستقل  دارد، شرط  ابتدائی  از شرط  که  تعریفی  اساس  بر  در 166:  1388دیدگاهی،  که؛  زیرا   ،)  

دانند   نمی  االتباع  و الزم  دانسته  عقد  به  وابسته  توافقی  را  ابتدائی  برخی شرط  دارد. چنانکه  وجود  نظر  اختالف  ابتدائی  مفهوم شرط  موسوی  )خصوص 

؛  253:  ه.ق  14۰9(؛ و اما دسته دیگر این شرط را به منزله ی توافقی مستقل دانسته و آن را الزم االتباع می دانند. )کاشانى،  1۰2  :2/ه.ق  1422خمینی،  

 ( 5۰: 14۰6؛ محقق داماد، 51:  13/ه.ق 141۰انصاری، 
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تصرف  قابل  غیر  است، شرعا  قرار گرفته  آن  برابر  در  دلیل    ثمنی که  به  را  عقد  نیست،  معلوم  ثمن  این  میزان  می گردد. چون 

 .  5(312: 1395/5 حلی، )عالمه  سازدمجهول بودن ثمن باطل می

 نظریه قيدیت شرط

 در این نظریه، گاه از تقیید محض، گاه از تقیید تراضی متعاقدین و گاه نیز از تقیید مورد معامله سخن گفته شده است.

اند که تنها اثر شرط، آن است که در صورت  نظریه، منتسب به شهید اول است. ایشان بیان نمودهتقیید محض: این    -الف

تخلف شرط، مشروط له می تواند عقد را فسخ نماید و چنین نیست که مشروط علیه تعهد و تکلیفی نسبت به انجام آن پیدا کند.  

باشد و نه برای شرط، نقش التزام تبعی قایل شده است. در    پس ایشان شرط را نه التزامی مستقل دانسته که در ظرف عقد آمده

 شود.واقع شرط، عقد را مقید کرده و با فقدان قید، لزوم عقد برداشته می 

قیدیت تراضی: طبق این نظریه، توافق طرفین نسبت به عقدی صورت می گیرد که به گونه ای خاص انجام یابد. پس    -ب

نیز منتفی می  وقتی خصوصیت مورد نظر محقق نگردد، توافق و تراضی  این صورت،    شیخ   ؛321  : 5ق/.ه  1414  )حلی،  شوددر 

 .6( 282 ق:.ه 1375 انصاری،

قیدیت مورد معامله: براساس این نظریه، شرط قید یکی از دو عوض است و در نقصان یا افزایش قیمت دخالت دارد،    -ج

 .7( 288 ق:. ه 1375 انصاری، یخ)ش بدون آنکه در برابر آن، مستقیما بخشی از ثمن قرار گیرد

 فقها قیود را بر دو دسته تقسیم کرده اند: 

ناطق بودن برداشته   -گروه اول ناطق باشد که اگر قید  قیودی که رکن مطلوب محسوب می گردند. حیوان فروخته شده 

 شود، آنچه باقی می ماند، مطلوب خریدار نیست و منتفی است.

ستند مانند شرط سالمت کاال. در این فرض آن چه در فرض فقدان شرط، باقی می  قیودی که رکن مطلوب نی  -گروه دوم  

  ؛ 288  ق:.ه  1375  انصاری،  )شیخ   ماند از نظر عرف خود مطلوب جداگانه است و شرط را از همین قبیل می دانند نه از گروه اول

 .8( 25: 1382 عابدیان، 
 

 نظرات مبتنی بر تعدد عقد و شرط

شوند. گاه شرط التزامی مستقل است که در دامان عقد پرورش ط موجود واحد در نظر گرفته نمیدر این نظریات عقد و شر

 یافته، گاه نیز التزام به عقد منوط به وجود شرط گردیده و گاهی هم شرط موجودی مستقل از شرط تلقی گردیده است. 

 نظریه ظرفيت

حسوب می گردد. لکن در صورتی عنوان شرط محقق می براساس این نظریه، شرط یک قرار مستقل در برابر قرار اصلی م

شود که این قرار مستقل، در ضمن عقد درج شود. و بدان معنا نیست که شرط، قید دو عوض یا قید انشاء و منشأ باشد. امام  

البی التزامه فی  الشئ و  »الزام  به  را  الموارد« که شرط  »اقرب  و  »قاموس«  از کتاب  نقل معنی شرط  از  بعد  نحوه« خمینی  و  ع 

دهد آن است که شرط، التزامی است که ظرف آن عقد بیع است نه  تعریف کرده است، معتقد است آنچه این تعریف بدست می

 . (86: 138۰/1خمینی، )امام  آنکه عقد بر آن معلق یا مقید باشد

 نظریه تعليقی بودن شرط

فساد عقد باشد؛ بلکه شرط، همان تعلیق است که  نظریه مذکور، بیانگر آن است که شرط قید نیست تا فساد شرط، موجب  

در عقود مختلف به صور گوناگون آمده است. در واقع اگر عقد مقید باشد از همان لحظه بر حصه مقید واقع می شود، ولی در  
 

 »ان للشرط قسطا من الثمن، فانه قد یزید باعتباره و قد ینقص و اذا بطل الشرط بطل ما بازائه من الثمن و هو غیر معلوم«. - 5

کذا المشتری فاذا لم یسلم لکل منهما ما شرط کان البیع باطال، النه  »البایع انما رضی بنقل سلعته بهذا الثمن المعین على تقدیر سالمة الشرط له و    -  6

 یکون تجاره عن غیر تراض«. 
 ه«»... الن مدلول العقد وقوع المعاوضه بین الثمن و المثمن، غایه االمر کون الشرط قیسدة االحدهما یکون له دخل فی زیاده العوض و نقصان- 7
ناهقة... فان العرف یحکم فی هذه االمثله  ان القیود المأخوذ فی المطلوبات ا   -  8 لعرفیه و الشرعیة منها ما هو رکن المطلوب تکون المبیع حیوان ناطقا ال 

المو  ارد یکون فاقد نفس  بانتفاء المطلوب النتفاء هذا القیود فال یقوم الحمار مقام العبد... و منها ما لیس ککون العبد صحیحا... فان العرف یحکم فی هذه 

 و الظاهر ان الشرط من هذا القبیل ال من قبیل االول. المطلوب
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وان یکی از  . در این نظریه، انجام شرط به عن(326:  3ق/  ه1419  )اصفهانی،  گردد صورت تعلیق، بر فرض وقوع معلق علیه واقع می

  )محقق  التزامات قراردادی بر مشروط علیه الزم است و تأثیری که شرط در عقد دارد، آن است که موجب تعلیق عقد می شود

 .  ( 325: 7تا/ بی  خویی،

 نظریه استقالل شرط از عقد 

ند شرط، مرتبط با  کند. بدین مفهوم که هر چای استقالل لحاظ میاین نظریه، برای تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گونه

-عقد است و نوعی عالقه و رابطه بین شرط و عقد مانند رابطه اصل و فرع وجود دارد اما شرط، در مقابل ثمن و مثمن قرار نمی

. از آن جا که مدلول عقد چیزی جز وقوع معاوضه بین ثمن  (195  :4  /1371  بجنوردی،  )موسوی  گیرد و جزئی از عوضین نیست

که شرعا نیز در صورت فقد شرط، مشروط له ط، در حکم عوضین یا جزئی از آن ها نخواهد بود؛ کما اینو مثمن نیست، لذا شر

 . (24: 1382 )عابدیان، مخیر در فسخ یا امضای عقد بوده و قادر به اخذ ارش نیست
 

 اثر عقد بر شرط 
ده و باید از آن تبعیت نماید. در بحث اثر  رابطه بین عقد و شرط مانند رابطه اصل و فرع است. در این رابطه فرع تابع اصل بو

عقد بر شرط منظور آن است که شرط از زمره تعهدات تبعی است که ضمن عقد اصلی درج شده است و مطلوب اصلی متعاقدین  

عقد و تعهدات آن است. در نظر طرفین هر چند شرط نیز به عنوان مطلوب تبعی مورد تراضی واقع شده است ولی اصوال وجود 

بدون عقد مورد مطالبه آن ها نیست. عقد ممکن است به هر دلیل حیات حقوقی خود را از دست بدهد. اصوال شرط نیز به   شرط

تبعیت می   عقد  از  است که شرط  فقها مشهور  نیز  و  بین حقوقدانان  لحاظ  بدین  نیست.  متصور  عقد  بدون  تبعی،  لحاظ وجود 

ر وجود فرعی شرط، اراده نوعی قابل انتساب به طرفین ذکر شده است. در هر  نماید. در آثار حقوقی تبعیت شرط از عقد عالوه ب

مورد که اراده واقعی طرفین بر عدم تبعیت شرط از عقد باشد، احترام به اراده واقعی آنان ایجاب می نماید که وجود شرط بدون  

. این تبعیت از نظر آنان در »لزوم و جواز«، عقد را بپذیریم مگر اینکه با قواعد امری با اصول حقوقی تعارض وجود داشت باشد 

 »بقاء و انحالل« و »صحت و بطالن« وجود دارد.
 

 تبعيت شرط از عقد در لزوم و جواز

ارتباط اصل و فرع بین شرط و عقد، ممکن است به جهت طبیعت خاص شرط باشد که وجود آن مستقل از عقد قابل تصور 

است این ارتباط ناشی از قصد و اراده مشترک طرفین عقد باشد. با این توضیح   نیست. مانند شرط صفت و شرط اجل یا ممکن

را به صورت  از جهات، قرارداد مذکور  اراده طرفین عقد به جهتی  اما  قابلیت وجود دارد  که شرط به صورت قراردادی مستقل، 

دهد در  د نکاح به زوجه اجازه میشرط ضمن عقد درج نموده و چهره تعهد فرعی بدان می دهد. مانند شرطی که در ضمن عق

گردند  موارد معینی، وکیل زوج در مطلقه نمودن خود باشد. کلیه شروط مورد بحث، در دو قالب کلی عقود جایز یا الزم درج می

 کند. و معروف است که شرط از عقد، از حیث لزوم و جواز تبعیت می

 شروط مندرج ضمن عقد جایز 

اینکه آیا این شروط، جایز درج میاینکه آیا شروطی که ضمن عقد   گردند، از حیث لزوم و جواز تابع عقد جایز هستند و 

 باشند یا خیر، میان فقها اختالف نظر وجود دارد.  اساسا الزام آور می

  )سید  نظر مشهور فقها بر آن است که شرط در لزوم و جواز تابع عقد است و شرط ضمن عقد جایز نمی تواند الزام آور باشد 

. قانون مدنی نیز از نظر مشهور در فقه تبعیت کرده و شرط ضمن عقد جایز را برای از بین بردن حق  (124  :2ق/.ه  1378  زدی،ی

برای مثال در ماده   برای شرکت در ضمن عقد الزمی، مدت    586فسخ دو طرف کافی نشمرده است.  آورده: »اگر  قانون مدنی 

. در مقابل، گروه دیگری از فقها بر خالف نظر مشهور، 9واهد می تواند رجوع کند«معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخ

. همچنین در (291  :1ق/.ه   1414  ثانی،  شهید  ؛ 58  :9ق/.ه1417  اردبیلی،   )مقدس  شرط ضمن عقد جایز را الزم الوفاء می دانند

ا که ماهیتا عقد الزمی است، ضمن عقد  بحث مربوط به شرط الزم ضمن عقد جایز، ممکن است طرفین به دالیل مختلف عقدی ر
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جایز دیگر شرط نمایند؛ مانند آنکه اجاره ای ضمن عقد مضاربه شرط گردد. در این مورد نیز مشهور فقها با همان استداللی که  

در قسمت قبل ذکر کردیم، معتقدند که جواز از عقد به شرط سرایت کرده و شرط، چون ضمن عقد الزم درج شده است الزم  

الشرط فان کان  ال اللذی تضمن  العقد  فیتبع  اللزوم و عدمه  اما  فرماید: »و  این خصوص می  در  بود. صاحب جواهر  وفاء نخواهد 

الوغده« شبیه  حینئذ  یکون  بل  یحب  االلم  و  العقد  توابع  من  حینئذ  لکونه  بالشرط  الوفاء  وجب  :  26ق/. ه  14۰4  )نجفی،   الزمة 

343) . 

 شروط مندرج ضمن عقد الزم 

میان فقها و حقوقدانان اختالفی در خصوص اعتبار و الزام آور بودن شروط ضمن عقد الزم، وجود ندارد و مشهور آن اصوال  

به شروطی که   لزوم وفای  اثبات  برای  از فقها  باشد. برخی  است که وفای به شرطی واجب است که ضمن عقد الزم درج شده 

سته و اقتضای فرعیت و تبعیت شرط و نیز اطالقات و عمومات ادله لزوم  ضمن عقد الزم درج می گردند، آن را موافق قاعده دان

در   و  دانسته  الزم  عقد  از  جزئی  منزله  به  را  الزم  عقد  ضمن  شرط  آنها  از  دیگر  برخی  اند.  دانسته  آن  دلیل  را  شرط  به  وفای 

 . (82 :9ق/.ه1417 اردبیلی،  )مقدس استدالل به لزوم وفای به چنین شروطی بیان داشته اند:»الن جزء عقد الزم، الزم«

در واقع دو تراضی ضمن یک قرارداد واقع می شود و به نیروی اراده یکی از آن دو، وصف اصلی و دیگری چهره، تبعی و  

 فرعی می یابد. به طور معمول این ترکیب به دو منظور واقع می شود:

 مین مورد است.استفاده از لزوم عقد اصلی است که موضوع بحث اصلی ما در این گفتار ه-1

بقاء مطرح -2 از حیث دوام و  از عقد  تبعیت شرط  این منظور در قالب بحث  پیمان که بررسی کامل  تبعی ساختن وجود 

 خواهد شد. 

 گیرند: گردند، در دو گروه قرار میشروطی که قابلیت التزام مستقل و جداگانه داشته و ضمن عقد الزم درج می

 الزم هستند.  گروه اول: شروطی که ماهیتا از عقود •

 باشند. گروه دوم: شروطی که ماهیتا از عقود جایز می •
 

 تبعيت شرط از عقد از حيث بقاء و انحالل 

بنابر قواعد، اقتضای فرعیت شرط آن است که در بقاء و انحالل از عقد تبعیت کند. انحالل عقد در فرضی متصور است که 

-یکی از علل قانونی یا قراردادی، از هم گسیخته شده و آثار آن پایان می گردد و پس از انعقاد، به  عقد به طور صحیح واقع می 

پذیرد. در این فرض عقد واقع شده است که آثار خاص خود را بوجود آورد. ولی گاه عوامل ارادی مانند فسخ، اقاله و انقضای مدت  

گردد.  مقدمه، تفاوت انحالل با بطالن مشخص میشوند. با همین  و گاه نیز عوامل قانونی مانند انفساخ، انحالل عقد را موجب می

اساسا شکل نمی  عقدی است که  باطل میدر واقع عقد باطل،  به تبع آن  نیز  گردد. ولی در فرض  گیرد و شرط ضمن آن عقد 

انحالل، عقد صحیحة منعقد شده است و تمایز آن با فرض قبلی در این است که شرط ضمن این عقد در مرحله انعقاد به طور  

بهم بخورد شرطی که    266صحیح شکل گرفته است. در ماده   یا فسخ  اقاله  به واسطه  ق.م آمده است: »در صورتی که معامله 

تواند عوض او  شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می ضمن آن شده است، باطل می

کند. حقوقدانان  د این مطلب است که شرط از حیث بقاء و انحالل از عقد تبعیت میرا از مشروط له بگیرد«. مفاد ماده مذکور مؤی

 .(18  :1382 عابدیان،   ؛127 :1392 )کاتوزیان،  اندنیز این نوع تبعیت شرط از عقد را مورد تصریح قرار داده

به لحاظ وابستگی خاص  شروطی که به نفع متعاقدین یا یکی از آن ها است در قالب شرط صفت، فعل یا نتیجه می آید.  

کند، جدایی شرط از عقد و وجود آن بدون عقد،  شرط صفت و ذات این گونه شروط که رابطه همیشگی خود را با عقد حفظ می

مفهومی نخواهد داشت. بنابراین تبعیت شرط از عقد در خصوص این نوع شرط همواره وجود داشته و شرط با انحالل عقد، منحل  

ده مذکور در خصوص شرط فعل به این آسانی نیست؛ چه آنکه گاه آن چه تحت عنوان شرط، ضمن عقد خواهد شد. اجرای قاع 

گردد، از تعهدات تبعی همان عقدی است که ضمن آن درج شده است. مانند شروط مربوط به چگونگی تحویل مبیع و  درج می

لی به انگیزه ای خاص، ضمن عقد درج شده است.  تسلیم ثمن گاه نیز از زمره شروطی است که قابلیت التزام مستقل داشته و

وران پس از انحالل  آید. گاه طرفین شرط را با لحاظ انحالل عقد و برای دای که در قالب شرط فعل ضمن عقد بیع میمانند اجاره
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درج می انحالل  آن  یا  مدت  انقضای  صورت  در  المثل  اجرت  که  شود  شرط  اجاره  عقد  است، ضمن  مرسوم  مثال  برای  نمایند. 

. در خصوص شرط نتیجه، اثر عمل (1382:2۰  )عابدیان،  قرارداد، در فرض ادامه تصرفات مستاجر به میزان اجره المسمی است

آید به محض تحقق عقد اصلی، در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند. به همین  ، ضمن عقد میحقوقی که به صورت شرط نتیجه 

دلیل مسئله تبعیت شرط از عقد از حیث انحالل در خصوص شرط نتیجه با ویژگی خاصی روبرو است. گاه ماهیت شرط نتیجه،  

تعه ایجاد  نیز ماهیت آن  ثالث است و گاه  یا  از طرفین  برای یکی  نیز  ایجاد ملکیت  این گونه شروط  له  اذن است. مشروط  د و 

نویسد: »با اقاله عقد الزم، خیار ساقط شده برنمی گردد؛  ممکن است تصرفات مختلفی در موضوع شرط کرده باشد.سید یزدی می

ر همچنین اگر در ضمن عقد وکالت، سقوط دینش را شرط کند، با فسخ عقد وکالت، دین دوباره بر نمی گردد. همچنین اگر د

  1378  یزدی،  )سید  شود«ضمن عقد بیع خانه شرط کند که بایع اسبش را هم بفروشد، با فسخ بیع خانه، بیع اسب باطل نمی

 .  ( 1۰ :2ق/.ه

در خصوص شرط به نفع ثالث نیز موضوع تبعیت شرط از حیث انحالل مورد تردید است. گروهی معتقدند که تعهد به سود  

توانند آن را از بین ببرند. بدون آن که است و همان دو اراده ای که آن را بوجود آورده اند می  ثالث، ناشی از قرارداد بین طرفین 

. در مقابل گروه دیگر معتقدند که امکان ایجاد حق به سود ثالث با توانایی  ( 262  :1382/1  )امامی،  موافقت ثالث مورد نیاز باشد 

توافق متعلق حق ثالث قرار گرفته حکم به انحالل شرط در اثر انحالل اسقاط آن مالزمه نداشته و به لحاظ اینکه شرط پس از  

 . (3۰۰: 1386/3 )شهیدی، عقد نوعی تصرف در حق ثالث است و این امر مجاز نیست

 

 تبعيت شرط از عقد در صحت و بطالن

چون رابطه بین عقد  یکی از موارد تبعیت شرط از عقد، تبعیت آن از عقد، از حیث صحت و بطالن عقد است. بدین معنا که  

و شرط، از نوع رابطه اصل و فرع است، اقتضای فرعیت شرط آن است که با صحت عقد، شرط نیز صحیح باشد. همچنان که با  

  : 1386  شهیدی،  ؛46:  1387  عالمه،  ؛128  :1392  )کاتوزیان،  بطالن عقد، بقاء فرع قابل تصور نیست و شرط نیز باطل خواهد بود

 .  ( 17 :1382 ؛ عابدیان،91

 

 آثار بطالن عقد بر شروط خاص 
آید، در فرضی که طرفین با علم به بطالن عقد، توافق به شرط مستقلی در ضمن آن نمایند  حال این پرسش به میان می

رسد در این حالت باید به قصد متعاملین مراجعه نمود. چنانچه قصد  وضعیت شرط از حیث بقاء چگونه خواهد بود؟ به نظر می

بر   توافقی طرفین  به صورت صوری چنین  اگر طرفین  ولی  است.  واجب  آن  از  تبعیت  باشد،  االتباع  و الزم  انعقاد شرط صحیح 

نمایند بالتبع شرط نیز باطل خواهد بود و اماره نیز داللت بر همین دارد، زیرا که اگر طرفین اراده بر انعقاد شرط صحیحی داشته 

 نمایند و ضرورتی بر توافق در ضمن عقد باطلی وجود ندارد. توانند در قالب عقد مستقل تراضیباشند می
 

 مصادیق شروط خاص و اثر بطالن عقد بر آنها 

دارد وجود  تبعی  ارتباطی  و  عالقه  تعهد  و  عقد  بین  طرف،  دو  تراضی  یا  تعهد  طبیعت  واسطه  به  عقد،  ضمن  شرط    در 

ل آنکه ماهیتی مرتبط با عقد دارد، با لحاظ فرعی بودن . و شرط ضمن عقد به دلی(273:  1387  ؛ امامی،119:  1392  )کاتوزیان،

 (23:  1387  شهیدی،  ؛273:  1387  امامی،  ؛124:  1392  )کاتوزیان،  گیرد. به همین جهت، اکثریت حقوقدانانمورد انشاء قرار می

  مطالعه در دیگر منابع   گردد؛ اما شرط را تابع عقد دانسته که ماهیت اعتباری مستقل ندارد و با بطالن عقد، شرط نیز باطل می 

اند، نتایج دیگری را نیز که به صورت تحلیلی به توصیف این رابطه پرداخته  (22:  1393  رهپیک،  ؛ 33۰ه.ق:  14۰6  داماد،  )محقق

 دهد.پیش روی هر محققی قرار می

رغم فساد عقد  علی  به راستی، در مواردی که نیت و غایت متعاملین یا حکم قانونگذار یا طبیعت شرط، داللت بر بقای شرط

:  تا  بی  حلی،   عالمه  ؛125:  ق. ه  1417  )نراقی،  شود؟ در میان نظریات »جزئیت«دارد رابطه شرط با عقد بر چه اساس توجیه می
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  ( 96 :6تا/ بی  )خویی، ، »تعلیق«  (455 : 1413 عاملی،  ؛12۰: ق . ه141۰ عاملی،   مکی  ؛ 164:ق .ه1419 )اصفهانی،  ، »تقیید«1۰(321

تر بوده که جهت اثبات  رسد نظریه اخیر موجه، رای بیان رابطه شرط با عقد، به نظر می(2۰4ق:  141۰  )خمینی،  و »ظرفیت«

 پردازیم. مدعا به تحلیل آن می

گردد که عقد را تشکیل داده و عقد صرفاً  بر اساس نظریه ظرفیت، شرط یک قرار مستقل در برابر قرارداد اصلی محسوب می

عق و  شرط  رابطه  است.  شرط  نمیظرف  شدید  ارتباط  و  مالزمه  نوعی  متضمن  تعلیق،  و  تقیید  نظـریات  همچون  بلکه  د  باشد، 

شود. برخی از فقهای ارتباط شرط و عقد تنها در حد آن است که در ضمن ظرف یک عقد، امر دیگری به عنوان شرط انشاء می

 نویسند: اند و میو عرف و وجدان تمسک جسته   معاصر که از پیروان این نظریه هستند، در اقامه دلیل بر مدعای خود، به لغت

شود آن است که شرط، التزامی است که ظرف آن عقد بیع است، نه اینکه عقد، معلق بر  الف. آنچه از تعریف شرط آشکار می

باشد  بدان  مقید  یا  را (2۰5ق:  141۰  )خمینی،  آن  و شرط  کرده  استفاده  »فی«  از حرف  تعریف شرط  در  لغت  اهل  که  زیرا   .

 که این تعریف، مناسب با نظریه ظرفیت است.  (187: 1تا/ بی )محمود، التزامه فی البیع و نحوه« تعریف کرده اند »

ب. به حکم عرف و وجدان، متفاهم از عقد مشروط، عقد معلق نیست؛ زیرا وجود معامله بر وجود شرط توقف ندارد. معامله،  

ن آن، شرط شده است. پس رابطه میان آن دو چنین نیست که یکی  امری منجز است که در ضمن آن کاری بر یکی از طرفی

 . (2۰5ق: 141۰ )خمینی، معلق بر دیگری باشد، بلکه شرط، التزام مستقلی است که در ضمن التزامی دیگر قرارگرفته است

ن بدون لحاظ مفاد  مضافاً اینکه، اصوالً اشتراط امری که قابلیت التزام مستقل دارد، در ضمن عقد دیگر به معنی اشتراط آ

باشد و طرفین برای این شروط، حسابی جدای از عقد اصلی باز میکنند. پس بر مبنای این دیدگاه،  عقد و آثار و احکام آن می

. به این ترتیب، نظریه (189ق:  14۰4  )نجفی،  شودشرط توافقی مستقل از مورد معامله است که در ضمن عقد الزمی درج می

های متقدم نیز مطرح بوده و نباید منشاء این دیدگاه را به فقهای معاصر نسبت داد. هرچند نباید این  شرط مستقل در میان فق

ضابطه »ظرفیت«، شکل  نظریه  مبنای  بر  دیدگاه  این  تحلیل  با  که  گرفت  نادیده  را  بین  نکته  در  است.  گرفته  خود  به  مندتری 

بعیت شرط صوری و تابع اغراض دیگری است، در این حالت تبعیت  حقوقدانان نیز دکتر لنگرودی معتقد است: »در مواردی که تا

با این بیان، بر مبنای   (276:  139۰ لنگرودی،  )جعفری شرط نسبت به عقد واقعی نیست و فساد عقد، مؤثر در شرط نباید باشد.«

می نماید که شرط گردد و در شروط مستقل، عقد هم چون ظرفی عمل  نظریه ظرفیت، فساد عقد مطلق موجب فساد شرط نمی

در آن جای می گیرد و علی رغم وجود ارتباط میان عقد با شرط، فساد عقد در شرط مؤثر نمی افتد. در این فرضیه، مهم ترین  

پرسشی که پاسخ به آن دشوار به نظر می رسد آن است که اگر شرط ضمن عقد از استقالل برخوردار است و با عقد مشروط فیه  

  )فرح  ین ظرف و مظروف ندارد، چرا در صورت تخلف شرط، برای مشروط له حق فسخ به وجود می آید؟ رابطه ای جزء رابطه ب

 (27-15 :1385 زادی،

در خصوص معنای شرط، اکثریت فقها شرط را به معنای التزام فرعی در ضمن التزام اصلی تعریف کرده و شمول آن را به 

. به معنای دیگر،  (2۰7ق:  1422  نجفی،  ؛272:  2ق/.ه  1417  مراغی،  حسینی  ؛44:  138۰  )خمینی،  مطلق التزامات انکار کرده اند

التزام مرتبطی به شیء دیگر است. چه عقد باشد چه غیر آن.  مطلق شرط را  شامل شرط ابتدایی نمی دانند بلکه شرط،  های 

. با این  (67:  2تا/  بی  )خویی،  شاهد این مطلب آن است که اطالق شرط بر عقدهایی مانند هبه و خرید و فروش و ... قبیح است

حال، در مواردی که استقالل شرط محرز است، اصل اول در خصوص شرط مستقل، اعتبار و اصالت آن بوده و این شرط، قابلیت  

دارد تا در حالت فساد عقد نیز مابین طرفین الزم االتباع بوده و متعاقدین بدان عمل نمایند و تا زمانی که دلیل قطعی مبنی بر  

 ی اعتباری شرط به دست نیاید، عمل بدان ضروری است.ب

 شرط داوري

تواند در مورد صالحیت خود و همچنین ، »داور می1376قانون داوری تجاری بین المللی مصوب    16ماده    1به موجب بند  

ق از یک  به صورت جزئی  داوری که  تصمیم کند«. شرط  اتخاذ  داوری  نامه  موافقت  اعتبار  یا  و  نظر درباره وجود  از  باشد  رارداد 

در خصوص بطالن و ملغی االثر بودن قرارداد فی   "داور"شود، تصمیم های مستقل تلقی میاجرای این قانون به عنوان موافقت نام

نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.« پس به داللت صریح این ماده، در حالتی که داوری به  
 

 ان للشرط قسطاً من الثمن  - 1۰
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شود. در حالی که مطابق  ضمن عقد درج گردد دارای ماهیتی مستقل بوده و بطالن عقد موجب بی اثری شرط نمیصورت شرط  

، گستره این قانون ناظر به روابط تجاری بین المللی است، در حقوق داخلی این اختالف وجود دارد که وضعیت  211ماده    1بند  

 شرط داوری چگونه است؟ 

قراردادهای داخلی در فرض بطالن عقد منشاء چنین نصی وجود ندارد. به همین دلیل،  در خصوص اعتبار شرط داوری در  

که در صورت  تبعی  است  باشد، شرطی  آمده  اصلی  قرارداد  داخلی که ضمن  داوری در حقوق  به  ارجاع  است شرط  بیان شده 

اری بین المللی، قانونگذار با توجه به های تج. اما نسبت به داوری(367ق:  14۰6  داماد،  )محقق  بطالن عقد، الزم االتباع نیست

. صرف نظر  (273:  1388  معزی،  )امیر  گرایش بین المللی استقالل شرط داوری را صریحا پذیرفته و وارد قانون ایران نموده است

ل قائل  از اختالفات موجود، این نکته حائز اهمیت است که مقنن در قانون داوری تجاری بین المللی برای این شرط هویتی مستق

اراده طرفین و   را بر اساس  قانون  گردیده که برای توجیه این مبنا، دو نوع استدالل مطرح ردیده است. دیدگاهی مبنای حکم 

انحالل عقود توجیه نموده را ماهیت موضوع قرارداد داوری    (175  :1376  )جنیدی،  قاعده  استقالل  این  و دیدگاه دیگر، مبنای 

اخیر بیان شده است »سایر شروط قرارداد مربوط به تحقق بهتر مفاد قرارداد و عینیت بخشیدن    دانسته است. در توجیه دیدگاه 

به مقصود قراردادی طرفین است، در حالی که شرط داوری، مربوط به حل اختالف است که در اثر رابطهی قراردادی به وجود می  

:  1392  ساعدی،   )رئیسی و  ل تفکیک از قرارداد اصلی است«آید و ماهیتی مستقل از سایر شروط قرارداد دارد و شرط داوری قاب 

12.) 

 اسناد تجاري و اعتباري 

اسناد تجاری، اسنادی است که معرف طلب یا مالی است که متضمن دستور پرداخت مبلغی معین بوده و وسیله پرداخت  

و برات بوده که خود موضوعیت داشته  . اسناد تجاری در معنای خاص شامل چک، سفته  (37-1  :  ، 1358  )اخالقی،   گیرند قرار می

ای که دارای جهت نامشروع بوده و به موجب قواعد  و متضمن تعهدی به نام تعهد براتی هستند. برای مثال، فرض کنید در معامله

 قانون مدنی( محکوم به بطالن است، متعاملین جهت پرداخت ثمن به صورت اقساط مدت دار 1۰۰ماده  4عمومی قراردادها )بند 

در ضمن عقد تراضی نمایند و خریدار بابت هر قسط چکی را در وجه فروشنده صادر نماید. فروشنده نیز چک را به شخص ثالث  

تواند در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت به بطالن معامله منتقل می نماید. در این حالت، على رغم فساد معامله پایه خریدار نمی

از پرداخت ثمن امتنا از اوصاف اسناد تجاری (249:  1389  فرحناکیان،  ؛ 145:  1387  )کاویانی،  ع جویداستناد و  . زیرا که یکی 

تجریدی بودن آن است که کیفیت رابطه حقوقی منشاء تأثیری در تعهد براتی نداشته باشد و تعهد براتی در عین حال که راجع  

فتن تعهد منشاء موجب بطالن یا بی اعتباری سند تجارتی نمی  به تعهد منشاء است، تابع آن نیست. از این رو، بطالن یا از بین ر

-. هرچند پرداخت اقساطی ثمن معامله در قالب اسناد تجاری، شرط مستقل تلقی نمی (484:  1387  دیگران،  )دمرچیلی و   شود

اسناد تجارتی است،    شود و علت تکلیف صادر کننده به پرداخت وجه، تابع قواعد عمومی قراردادها نبوده و ناشی از اوصاف ویژه

لیکن مثبت این ادعاست در مواردی که شروط ضمن عقد به اقتضای خود قابلیت بقاء داشته باشند، تبعیت از آن ضروری بوده و 

نمی توان به صرف بطالن عقد پایه و اصلی، قائل بر بطالن شرط بود. در نتیجه، باید میان شروط وابسته با مستقل از حیث اثر  

بر   عقد  قواعد فساد  و  مصرح  قوانین  بر  عالوه  زیرا  دانست؛  عقد  تابع  مطلقا  را  عقد  نباید شروط ضمن  و  قائل شد  تفاوت  شرط 

حقوقی موجود، اصل حاکمیت اراده کما کان یکی از مهم ترین منابع ایجاد تعهد به شمار می رود و این اراده اشخاص است که  

 اعمال و آثار حقوقی را به وجود می آورد. 
 

 الن عقد بر شروط خاص  آثار بط

قانون مدنی، چهار مورد جزء شرایط صحت معامالت در نظر گرفته شده است که ضمانت اجرای عدم رعایت   19۰طبق ماده 

این شرایط، حسب مورد بطالن یا عدم نفوذ قرارداد می باشد. سوالی که به موضوع بحث ارتباط دارد آن است، در صورتی که عقد  

 طل شود، وضع شرط ضمن آن چگونه است؟اصلی به هر دلیلی با

 
ه گذاری،  »داوری اختالفات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کاال و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمای - 11

 های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.«همکاری
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بدیهی است در خصوص شروط وابسته باید شرط را به تبع بطالن عقد، باطل بدانیم زیرا با باطل بودن عقد، موضوع شرط 

علت بطالن   باید  به بطالن حکم نمود و بدوا  توان  به راحتی نمی  اما در خصوص شروط مستقل،  نیز منتفی می گردد؛  وابسته 

 د زیرا که شرط ضمن یک عمل حقوقی بوده و برای تحقق و اعتبار خود نیازمند شرایط صحت است. بررسی گرد

قانون مدنی پنج شرط برای صحت شروط قابل استنباط است که در کنار این موارد، برخی از    233و    232از مفهوم مواد  

ب  در  دارند  نیز ضرورت  عقد  در شروط ضمن  آنها  رعایت  که  معامالت  به شرایط صحت  توجه  اما  اند،  نشده  تصریح  اب شروط، 

شوند، الزم است در این  الجمله شرایط صحت اعمال حقوقی نیز تلقی میقانون مدنی( که فی  19۰شرایط صحت قراردادها )ماده  

 . (45: 1393 )رهپیک، بحث نیز مورد بررسی قرار گیرند

ماده   در  مقنن  است  آن  از  حاکی  مدنی  قانون  در  مد  246تتبع  فسخ،  قانون  یا  اقاله  واسطه  به  عقد  انحالل  فرض  در  نی، 

 وضعیت شرط ضمن عقد را مطلقا مشخص نموده است که به طریق اولی حکم قضیه در فرض بطالن عقد نیز جریان دارد. 

با این وجود، جهت پاسخ به سوال، به نظر می رسد می باید میان علت بطالن عقد در شروط مستقل تفکیک قائل شد و  

را با توجه به ادله ذکر شده منصرف به شرط وابسته دانست. بدین معنی که چنانچه عقد اصلی به علت فقدان یکی از   246ماده  

شرایط اساسی صحت معامالت مثل عدم تعلق قصد انشاء که وجود آن در شرط مستقل نیز ضروری است با بطالن مواجه گردد،  

ن در شرط ضروری نباشد، با توجه به مبانی پذیرفته شده در این مقاله،  شرط مستقل ضمن عقد نیز باطل است، اما اگر رعایت آ

پایه ارتباط دارد   دلیلی مبنی بر بطالن شرط وجود ندارد. به معنای دیگر، در شروط مستقل، اگرچه شرط از یک جهت با عقد 

 .(48مان: )ه  گرددولی در عین حال، هویت مستقلی نیز دارد که در مواردی مانع از بین رفتن شرط می
 

 نتيجه گيري
کند، خواه در متن عقد و بین ایجاب و  شرط ضمن عقد توافقی است که به خواست طرفین آن با عقد خاصی ارتباط پیدا می

قبول قرار گرفته و عقد بالحاظ آن منعقد شده باشد، بدون آنکه در عقد ذکری از آن شود؛ یا آنکه نه قبل از عقد مورد توافق قرار 

ه آنکه عقد مبتنی بر آن واقع شده است ولی به لحاظ متعارف بودن آن به اراده نوعی طرفین منتسب گردیده و وجود  گرفته و ن

آن در قرارداد فرض گردد و یا آنکه پس از انعقاد قرارداد به عقد انشاء شده قبلى الحاق گردد. از میان شروط ذکر شده فقط شرط  

ارتباطی با عقد پیدا نمی کند. در خصوص فلسفه وضع شروط در ضمن عقد اصلی فقها  ابتدایی به دلیل وجود ماهیت مستقل آن  

و حقوقدانان دو دلیل را ذکر نموده اند الف( استفاده از لزوم عقد اصلی که این دلیل ناشی از افکار مشهور فقها بود که شروط  

داند. ب(  . م هرگونه شرطی را با وجود شرایطی الزم الوفا میق 1۰دانستند، امروزه قانونگذار با وضع ماده  ابتدائی را الزم الوفا نمی

تبعی ساختن وجود پیمان که طرفین با درج شروط ضمن عقد، آنها را از نظر بقاء و انحالل تابع عقد نموده اند به نظر می رسد  

ته اند. بر اساس متون فقهی و  ق. م اصل را بر انحالل شروط در صورت انحالل عقد دانس  269قانونگذار به همین خاطر در ماده  

پایه دارد و اطالق شرط مستقل نیازمند دلیل است. یعنی با   مواد قانون مدنی، شرط ضمن عقد، رابطه تبعیت و فرعیت با عقد 

عقد،   با  رابطه شرط  تحلیل  نظریه ظرفیت جهت  از جمله  موجود  مبانی  به  توسل  و  و مستقل  وابسته  به شرط  تفکیک شروط، 

توان گفت شروط مستقل صرفا از حیث »حدوث« تابع عقد  ن عند شروطهم و قانون داوری تجاری بین المللی، میروایت المؤمنو 

است ولی »بقاء« آن و احکام مترتب بر این گونه شروط، تابع ماهیت آن است. با انشای عقد ایجاد می شود ولی با توجه به قصد  

ارد و تابع بقاء و اعتبار عقد نیست. به معنای بهتر، چنانچه از اراده طرفین دو طرف یا حکم قانون یا طبیعت شرط، ظرفیت بقاء د

یا حکم قانون با طبیعت شرط به لحاظ ایجاد یک طرفه حق یا اخبار به حقی برای غیر، استقالل شرط استنباط نشود، اصل بر 

 تبعی بودن شرط است و شرط مستقل استثناست. 

-زاد( باید از همه عوامل استمداد جست. در این راه نخستین گام تدوین قدر متیقنبرای شناختن شرط )در عقود معین یا آ

توان بسنده کرد و در وهله بعد  هایی است که از مقتضیات ذات و اطالق عقد در عقود معین وجود دارد ولی به این مقدار نمی

یب هدف اساسی از عقد را بدست آورد و در این  باید با بررسی اراده مشترک طرفین »مدلول مطابقی« آن را دریافت و بدین ترت

از عقد و   از قانون و عرف نیز به عنوان مالکهای نوعی استفاده به عمل آورد بدین ترتیب با روشن شدن هدف اصلی  تشخیص 

ری را  مورد اصلی معامله به نظر می رسد هر آنچه در عقد غیر از موارد مذکور مندرج باشد از جنس شروط است و این نتیجه گی
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باید مقتضای فرعیت شرط نسبت به عقد دانست. یکی از موارد تبعیت شرط از عقد، از حیث صحت و بطالن عقد است؛ بدین  

معنا که با صحت عقد، شرط نیز صحیح باشد. همچنان که با بطالن عقد بقاء فرع قابل تصور نیست و شرط نیز باطل خواهد بود.  

ع  بطالن  فرض  با  که شرط  فرضی  در  تبعیت  ولی  عقد  از  تبعیت شرط  قاعده  به  بی جهت  تمسک  میگیرد  قرار  توافق  مورد  قد 

قرار   عقد  تابع  که شرط  نماید  می  ایجاب  آنان  اراده  به  احترام  باشد،  تبعیت  عدم  بر  طرفین  اراده  هرگاه  این  بنابر  کرد  نخواهد 

طرفی که  مواردی  کلیه  در  از همین مالک  گذارد  برجای  خویش  ویژه  آثار  و  تسویه نگرفته  در خصوص چگونگی  را  ن شروطی 

 کنیم. قرارداد و استرداد عوضین برای بعد از اثبات بطالن قرارداد منعقد می کنند استفاده می

تواند تعهد به انجام کاری را شرط می تواند واجد همه آثار و نتایج ناشی از عقد بلکه بسیار بیشتر از آن نیز باشد. شرط می

ودداری از انجام کاری باشد، شرط می تواند متضمن نتیجه جمیع اعمال حقوقی باشد، می تواند وسیله به وجود آورد یا موجب خ

شرط می تواند بر وجود صفت خاصی در مورد معامله    -تملیک مال قرار بگیرد یا موجب اعطای نیابت و وکالت به دیگران شود  

ص کند برای لحاظ کردن همه واقعیت های فوق، نظریه مظروفیت  تأکید کند یا مقدار آن را معین و زمان انجام تعهدات را مشخ

شرط را می توان نظریه ای قابل قبول از میان نظرات ارائه شده، اعالم کرد. چرا که برخی شروط وجود دارند که در قالب هیچ  

وان نام برد که به طور  کدام از نظریات مذکور نمی گنجد برای مثال شرط اجل یا تعیین مدت برای انجام تعهدات اصلی می ت

دقیق نمی توان آن را شرط صفت نامید و اطالق شرط فعل یا نتیجه نیز به آن خالی از اشکال نیست و در حالی که یکی از آثار  

 قبول نظریه ظرفیت شرط شناختن جنس شرط به عنوان توافق، به آن قدرت ایجاد همه آثار ناشی از عقد را می دهد. 

شرط از عقد حسب مورد اراده دو طرف یا حکم قانونی یا حقوق مکتسبه ایجاد شده است و مدعی  معیار تشخیص استقالل  

اند و  قانون مدنی ناظر به شروط وابسته  246و    234و    233و    232استقالل شرط باید ادعای خود را اثبات نماید. احکام مواد  

رسد. در نتیجه باید گفت،  م شروط مستقل ضروری به نظر میکنند. رفع این نقیصه و بیان احکااحکام شروط مستقل را بیان نمی

ای تنگاتنگ دارد لذا در صورت انحالل عقد، باید حکم به انحالل شروط ضمن آن داد و تا حد امکان  که شرط با عقد اصلی رابطه

وج از این اصل، در خصوص  وضعیت را به قبل از انعقاد عقد اعاده کرد و خروج از این اصل نیازمند دلیل است چنانکه برای خر 

-شرط فعل حقوقی و شروط به نفع ثالث )آن هم با شرایطی استدالل گردید و در موارد مشکوک، به اصل یادشده تمسک می

 جوییم.

نامه  از  برگرفته  پژوهش  این:  سپاسگزاري است  واحد   اسالمی  آزاد  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  پایان  حیدریه  . تربت 

  و  حیدریه  تربت  واحد  اسالمی  آزاد  پژوهش دانشگاه  محترم  معاونت  مساعدت  و  همکاری  از  می دانند  زمال  برخود  مقاله  نویسندگان

 . نمایند سپاسگزاری نموده اند یاری ما را پژوهش   این در که عزیزانی همه
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