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 چکيده

 .ایجاد حق فسخ بنماید شرط ضمن عقد ممکن است در برخی موارد برای مشروط له

حال سوال این است که در موارد فسخ ناشی از شرط ضمن عقد بین حقوق ایران و 

فقه امامیه چه تفاوت ها و چه شباهت هایی وجود دارد ؟ در احکام شرط باطلی که 

مفسد عقد نیست ، تخلف از شرط فعل و بطالن شرط نتیجه بین حقوق ایران و فقه 

لف از شرط صفت و شرط ممتنع بین امامیه مطابقت وجود دارد لیکن در احکام تخ

  حقوق ایران و فقه امامیه تفاوت هایی دیده می شود . 

 .امامیه فقه - ایران حقوق - عقد ضمن شرط از ناشی فسخ :يديکل اژگانو
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  2 مراد مقصودي،  1 مصطفی انصاري نژاد

 .مدرس دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهلران 1
 .استادیار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم 2

 

 :نام نویسنده مسئول

 مصطفی انصاري نژاد

 

 عقد ضمن شرط از ناشی فسخ موارد تطبيقی بررسی

 اماميه فقه و ایران حقوق در
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 مقدمه
قانون  232دارد . به موجب ماده متعاقدین می توانند در ضمن عقد شرط یا شروطی را لحاظ بنمایند  . شرط ضمن عقد انواع مختلی 

( . شرط ضمن عقد 1313،131مدنی ، شروط ضمن عقد به سه دسته ی شرط صفت ، شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم می شوند )صفایی 

ممکن است تحت شرایطی به مشروط له حق فسخ دهد .موارد فسخ ناشی از شرط ضمن عقد را می توان به پنج مورد شرط باطلی که مفسد 

 نیست ، تخلف از شرط صفت ، تخلف از شرط فعل ، بطالن شرط نتیجه و شرط ممتنع تقسیم نمود . عقد
از آنجایی که حقوق ایران و از جمله مباحث مربوط به شروط ضمن عقد ناشی از فقه امامیه می باشد ، سوال این است که چه شباهت 

 حقوق ایران و فقه امامیه وجود دارد . ها و چه تفاوت هایی بین موارد فسخ ناشی از شرط ضمن عقد در

 

 نيست عقد مفسد که باطلی شرط -1
 ایران حقوق در نيست عقد مفسد که باطلی شرط -1-1

 درسمی ذهن به که نظری نخستین پس،. گیردمی تعلق فرعی و اصلی تعهدهای از ایمجموعه به تراضی و است عقد از ایپاره شرط

 وجبم به که است کرده پیروی نظری از مدنی قانون ولی، .کند می باطل را عقد و زندمی صدمه مجموعه آن نظم به شرط بطالن که است این

 ایارهچ ببرد، بین از را عقد صحت یچهارگانه ارکان از یکی فساد که صورتی در فقط و رساندنمی عقد صحت به خللی اصوالً شرط بطالن آن

 رطش بودن نامشروع یا شود،می اصلی عوض دو از یکی به جهل سبب شرط بودن مجهول که مواردی در مثال، برای. نیست بطالن به حکم جز

 هب آیا بردنمی بین از را اصلی عقد شرط بطالن اگر دید، باید اکنون. است حتمی نیز عقد فساد سازد،می دگرگون را عقد ذات و ماهیت

 که موردی بین باید که آیدبرمی خوبی به 222 ماده مفاد کند؟ از فسخ را آن خویش زیان جبران برای که دهدنمی هم را حق این لهمشروط

 :گذارد تفاوت است، شده کردن معامله به حاضر شرط درستی پندار به که موردی و است، آگاه شرط بطالن به او

 بهانه نای به تواندنمی دیگر است، پذیرفته خود سود به را آن شرط بطالن به علم با لهمشروط که است این فرض چون نخست مورد در

 اطالع شرط فساد از لهمشروط که حالی در. است بوده راضی معامله به نیز شرط اجرای بدون او که کندمی حکم ظاهر زیرا،. زند هم بر را عقد

 ایرض ایجاد در هم باز باشد، داشته فرعی یجنبه که چند هر معامله، شروط زیرا. رسدمی نظر به عادالنه و منطقی او به فسخ حق دادن ندارد،

 بیند،یم خود پندار خالف بر را وضع که حال پس،. دارد توجه نیز تبعی تعهد از حاصل منافع به عقد بستن هنگام لهمشروط و است، مؤثر آن به

 و است کرده اعمال نامقدور شرط در را ترتیب همین 222 یماده که چنان زند؛ هم بر را آن نیست راضی عقد مفاد به اگر بتواند بایستی

 ختیارا است شده او نفع بر شرط که کسی است، بوده ممتنع العقدحین که شود معلوم یا شود ممتنع شرط انجام عقد از بعد اگر: »گویدمی

 .«باشد لهمشروط فعل به مستند امتناع اینکه مگر داشت، خواهد را معامله فسخ

 یارخ است، باطل جهتبدین و ندارد عقالئی نفع شرط که جایی پس،. لهمشروط ناروای ضرر از جلوگیری برای است حکمی فسخ خیار

 کاتوزیان. )اندیشدنمی آن از ماندن محروم جبران به و کندنمی با اثری هیچ دانندنمی مفید خردمندان که شرطی بر حقوق. آیدنمی وجود به نیز

1332، 232) 

 

 اماميه فقه در نيست عقد مفسد که باطلی شرط -1-2
 شرط فساد از آگاه معامله حین در لهمشروط که صورتی در که است شکل این به وضعیت امامیه فقه در پیشین گفتار بحث به راجع

 بدون را قدع حقیقت در و نموده معامله باشدمی بالاثر و باطل شرط آنکه به علم با لهمشروط زیرا نماید، فسخ را اصلی یمعامله تواندنمی باشد،

 شرط بطالن به جاهل عقد حین در لهمشروط که صورتی در اما. بود خواهد بسیط و مطلق عقد مانند مزبور عقد و است، ساخته منعقد شرط

 :زیرا نماید فسخ را اصلی معامله تواندمی جاهل، یا و باشد آن به عالم علیه مشروط خواه باشد،

 پس مجاناً دارد که را طوطی فروشنده نماید، شرط خریدار خانه فروش ضمن در آنکه مانند باشد غیرمقدور شرط که صورتی در -الف

 اطلب تسلیم بر قدرت عدم اثر در مزبور شرط است، پریده معامله از قبل طوطی که شود معلوم خانه معامله از بعد و نماید واگذار او به روز دو از

 آن منض که شرطی پیوست با معامله انعقاد یا او زیرا بنماید فسخ را آن تواندمی لهمشروط و باشدمی صحیح خانه به نسبت معامله و است

 ایدب ناچار باشدمی مقدور غیر شرط انجام که شود کشف چون و است داشته ملحوظ نیز را شرط پرداخته، که ثمنی در و نموده موافقت شده

 حین در شرط گاه هر است همچنین و. نماید فسخ یا و قبول قسم همان را اصلی معامله که شود داده حق لهمشروط به خسارت جبران برای

 از پس ولی بوده موجود معامله حین در شرط مورد طوطی باال مثال در چنانکه شود مقدور غیر خارجی امر اثر در بعداً ولی باشد مقدور عقد

 باشد،ن او فعل به مستند شرط انجام بر قدرت عدم که است صورتی در مزبور مثال در لهمشروط برای فسخ حق. بپرد معامله انعقاد از روز یك
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 انجام بر قدرت عدم موجب علیه مشروط که نمایدنمی فرقی. است شده اضرار موجب خود لهمشروط زیرا باشد کرده رها او را طوطی چنانکه

 (1:211 امامی،. )گردد آن موجب دیگری یا شود شرط

 فائده و نفع تصور عقد حین در لهمشروط زیرا کند فسخ را عقد تواندمی له مشروط باشد، نداشته فائده و نفع شرط که صورتی در -ب

 ارتخس جبران برای تواندمی لهمشروط است، باطل شرط که شود کشف چون و است، نموده را معامله آن، از انتفاع لحاظ با و نموده شرط برای

 هایدانه) تلخه خروار ده که نماید شرط خود، اسب فروش ضمن در کسی چنانکه. کند قبول را آن همانگونه یا و نماید، فسخ را معامله وارده

 خوردنمی مرغ که شود معلوم بعد داد، مرغ به دانه جای به توانمی را هاآن اینکه تصور به بدهد او به خریدار( شودمی یافت گندم در که تلخی

 انستد ثابت ندارد فایده و نفع که شرطی در را فسخ حق توانمی مزبور مورد در فسخ حق به راجع نیست متصور آن برای ایفائده گونههیچ و

 (1:211 امامی،. )بود نخواهد استفاده قابل مقدور غیر مانند ندارد فایده و نفع که شرطی زیرا

 زیرا نماید، فسخ شده داده قرار آن ضمن در شرط که را اصلی یمعامله تواندمی لهمشروط باشد، نامشروع شرط که صورتی در -پ

 تواندمی شودمی متوجه خسارت لهمشروط به و است باطل شرط که شود کشف چون و شده منعقد شرط انجام لحاظ با اصلی یمعامله

 (1:211 امامی،. )است مقدور غیر شرط مورد در چنانکه کند، جبران را آن فسخ حق یبوسیله

 

 صفت شرط از تخلف -2

 ایران حقوق در صفت شرط از تخلف -2-1
 وا به شرط که کسی است، نبوده شده شرط که صفتی دارای معامله مورد که شود معلوم عقد از بعد اگر مدنی، قانون 232 ماده برابر

 اشدب شده فروخته معین مساحت داشتن شرط به ملکی اگر» بنابراین. زند هم بر را معامله تواندمی و داشت خواهد فسخ خیار است شده نفع

 را نآ تواندمی بایع است بیشتر که شود معلوم اگر و داشت، خواهد را معامله فسخ حق مشتری است، مقدار آن از کمتر که شود معلوم بعد و

 قید و معامله مورد اساسی یا جوهری تعبیری به و ذاتی صف و شده شرط عقد در که صفتی گاه هر(. مدنی قانون 322 ماده....«. )کند فسخ

 و دکنمی دارخدشه را اراده مزبور وصف فقدان است، شدهنمی منعقد قرارداد وصف آن بدون که ایگونه به باشد، طرفین تراضی مبنای و اراده

 (2:132 ،1333 صفایی. )است معامله بطالن موجب رواین از

 قداریم شرط فقدان بابت ازعقد، قبول با تواندنمی او و است لهمشروط برای فسخ حق ایجاد صفت، شرط از تخلف اجرای ضمانت اصوالً

 حصولم پارچه که شود معلوم عقد از پس و بفروشد است انگلستان بافت که شرط بدین را ایپارچه اگر مثال، برای. ندهد انجام را خود تعهد از

 زا را استرالیایی و انگلیسی پارچه بهای بین تفاوت ندارد حق و کند فسخ 232 ماده استناد به را عقدبیع تواندمی خریدار است، استرالیا کشور

 عهدت موضوع کلی اگر زیرا،. باشد معین عین معامله موضوع که است موردی مخصوص عقد فسخ حق که دانست باید این وجود با .بکاهد ثمن

 تا 231 مود از مستفاد) نیست عقد زدن برهم به نیازی و کند شرایط واجد فرد تسلیم به اجبار را او تواندمی طلبکار نباشد مقرر اوصاف مطابق

 حاصل منظور وصف فسخ از پیش یا تسلیم زمان در ولی نباشد، دارا را مشروط صفت معامله هنگام عقد موضوع اگر . همچنین (م.ق 233

 (182 ،1331 تعهدات سیاسی، علوم و حقوق دپارتمان جزوه(. )م.ق 382 ماده مالك) رودمی بین از نیز لهمشروط فسخ حقشود،

 

 اماميه فقه در صفت شرط از تخلف -2-2
 خیار حق ایجاد را آن اجرای ضمانت فقها، از بسیاری است؛ نشده مطرح فقه در نظریه در صفت، شرط از تخلف اجرای ضمانت مورد در

. دانندمی صحیح نیز را شرط به متعهد الزام امکان خیار، حق ایجاد بر عالوه گروهی مقابل در ولی( 3:32 ق،.ه 1212 انصاری) اندداده قرار

 خیر؟ یا شودمی نیز صفت شرط شامل «شروطهم عند المؤمنون» شریف حدیث جمله از شروط لزوم ادله آیا که است این در اختالف منشأ

 انجام هب متعهد الزام برای دلیلی آن نقض و تخلف فرض در نتیجه در شودنمی صفت شرط شامل روایت این که معتقدند نخست گروه

 هن دارد، اماکن فعل و عمل یك به نسبت همواره تعهد و باشد ممکن الزام که است جاری جایی در فوق یقاعده اینکه توضیح. نداریم شرط

( 3:32 همان،. )باشد داشته مفهوم و معنا الزام تا ندارد وجود الزام نتیجه در. است معدوم یا موجود یا واقع در که خارجی امری وجود به نسبت

 به بندیپای لزوم بر دلیلی تنها نه نشود، صفت شرط شامل شروط، لزوم یادله اگر: اوالً که است این است شده وارد نظریه این بر که انتقادی

. اندشده تصف شرط صحت به قائل عموماً نظریه این طرفداران که حالی در داشت نخواهیم نیز شرط این صحت بر دلیلی بلکه نداریم شرط این

 به فاو و پایبندی لکن متعهدند، خود شورط و تعهدات مقتضای به و پایبندند خود التزامات به مؤمنان که است این فوق روایت مفاد: ثانیاً

 صفو وجود شرط اگر و کند اقدام آن به است مکلف علیه مشروط باشد، عملی انجام شرط اگر است؛ متفاوت شرط مقتضای حسب بر تعهدات

 (32 ،1331 یزدانی و جهانگیری. )دهد تحویل را وصف این با مبیع است مکلف وی باشد، مبیع در
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 تحصیل انامک که باشد اوصافی از وصف اگر که صورت این به است، شده تفصیل به قائل فوق نظریه دو مقابل در نائینی محقق مرحوم

 جودو علیه متعهد برای وصف تحصیل امکان اگر ولی است خیار حق وصف، تخلف اجرای ضمانت صورت این در. نیست متعهدعلیه برای هاآن

 .دارد وجود شرط تحصیل بر متعهدعلیه الزام امکان صورت این در. باشد داشته

 

 فعل شرط از تخلف -3
 ایران حقوق در فعل شرط از تخلف -3-1
 هماد) نماید تقاضا را علیهمشروط اجبار و کرده رجوع دادگاه به تواندمی لهمشروط کند، تخلف شرط به وفای از علیهمشروط گاه هر

 اجرائیه صدور وجود با دادگاه حکم اجرای از علیهمشروط گاه هر .کرد خواهد شرط انجام به حکم دادگاه صورت، این در(. مدنی قانون 231

 :کرد تفکیك زیر مورد دو بین باید جااین در بود؟ خواهد چگونه لهمشروط حق احقاق کند، خودداری

 شروطم فعل چنانکه داد، انجام دیگری شخص یبوسیله را آن بتوان یعنی نباشد، علیهمشروط شخص به قائم مشروط فعل اگر -الف

 پذیرامکان نیز دیگری یوسیله به آن انجام که است معین مال انتقال یا دهند، انجام توانندمی نیز دیگران که است ساختمان تعمیر یا نقاشی

 ضایتقا به تواندمی قاضی مثالً. کند فراهم را فعل آن موجبات ملتزم خرج به تواندمی قاضی مدنی، قانون 238 یماده برابر صورت این در است،

 زا نمایندگی به شخصی یا گردد، وصول علیهمشروط اموال  از آن یهزینه و کند نقاشی را ساختمان دیگری نقاش که دهد دستو نفعذی

 (2:132 ،1333 صفایی. )کند امضا متعهد جای به را انتقال سند و منتقل متعهدله به را تعهد مورد مال شده حاضر رسمی اسناد دفتر در دادگاه

 هچنانک دهد، انجام بوده نظر مورد که گونهبدان را آن نتواند دیگری یعنی باشد علیهمشروط شخص به قائم مشروط فعل اگر -ب

 این در رنیاید،ب بوده منظور که گونهبدان کار این یعهده از دیگری و باشد زبردست نقاشی یوسیله به نقاشی تابلوی یك یتهیه شرط موضوع

 هاستفاد مورد چاره آخرین عنوان به باید معامله فسخ بنابراین،. داشت خواهد را معامله فسخ حق لهمشروط مدنی قانون 233 ماده برابر صورت،

 یسیلهو به را آن بتوان و نباشد متعهد شخص به قائم مشور فعل یا باشد، ممکن شرط به وفا به علیهمشروط اجبار اگر: شود واقع لهمشروط

 (2:132 ،1333 صفایی. )داشت نخواهد را قرارداد فسخ حق لهمشروط داد، انجام دیگری شخص

 شد، ائلق تفاوت باشدمی فرعی آنها زمانی قید که تعهداتی و دارند زمانی قید که تعهداتی بین بایستی فعل شرط از تخلف مورد در

 ینکها ولو است نشده وفا تعهد به که است این حکم در نگیرد صورت عهد به وفای مقرر موعد در که صورتی در دارند زمانی قید که تعهداتی

 ضمن در مثال بعنوان.  شد داده توضیح که است فعل شرط از تخلف حکم همان آن حکم و دهد انجام را خود تعهد متعهد، مقرر موعد از بعد

 رانندگی و راهنمایی پلیس اداره در ساعت 28 ظرف باید حتما خریدار که مضمون این با شودمی قرارداده شرطی خودرویی فروش عقد یك

 را بیع عقد تواندمی له مشروط نشود حاضر مذکور محل در مقرر ساعت 28 ظرف خریدار اگر حالت این در.  شود حاضر پالك تعویض جهت

 . نماید فسخ

 

 اماميه فقه در فعل شرط از تخلف -3-2

 جبارا تعهد انجام به را او تواندمی مقابل طرف کند،می استنکاف تعهد و شرط انجام از متعهدعلیه وقتی هستند معتقد امامیه فقهای

 در حق دو اینکه یا هستند ثابت هم عرض در و همزمان طور به متعهدله، برای حق دو این آیا حال. کند فسخ را معامله تواندمی هم و نماید

 ظریهن دو امامیه فقه باشد؟ در نداشته وجود متعهدعلیه اجبار و الزام امکان که آیدمی وجود به او برای فسخ حق زمانی یعنی یکدیگرند طول

 و الزام امکان که دانندمی صحیح را فسخ حق زمانی برعکس، گروهی و دانندمی هم عرض در را اجرا ضمانت دو این برخی است، شده مطرح

 .نباشد اجبار

 

 هم طول در اجبار حق و خيار حق: اول نظریه -3-2-1

 ددیمتع یادله به گروه این .نباشد شرط انجام بر متعهدعلیه اجبار امکان که است ثابت زمانی خیار حق که معتقدند فقها از شماری

 :اندکرده تمسك

 تعهد اجرای امکان که مادامی و است الزم و واجب التزامی، و تعهد هر و قرارداد به عمل آیه، این مطابق: «بالعقود اَوفوا» شریفه -الف

 استنکاف شرط انجام از علیه،مشروط که جایی در. کرد خالی شانه تعهد بار زیر از تواننمی داشت، وجود اجبار و زور با ولو مشکل هر به

 خالص تعهد بار زیر از قرارداد فسخ با تواندنمی دیگر طرف دارد، وجود شریفه یآیه این به وفا نتیجه در و قرارداد به او اجبار امکان و نمایدمی

 .نماید مجبور شرط انجام به را علیه مشروط اجبار، ابزارهای با باید بلکه شود
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 را لزوم حکم الضرر یقاعده از توانمی زمانی طرفی از است الضرر قاعده خیار، حق و فسخ حق مبنای: الضرر قاعده به تمسك -ب

 ررض ورود از توانمی اجبار با که جایی در لذا. باشد نداشته وجود دیگری یوسیله به ضرر رفع امکان که برداشت است شده ضرر منشأ که

 (1:11 ق،.ه 1212 انصاری. )نداریم فسخ حق جواز برای دلیلی کرد، جلوگیری

 نآ متیقن قدر به باید است لبی دلیل اجماع چون که معتقدند دانندمی اجماع را فسخ حق مبنای که گروهی: اجماع به تمسك -ج

 ق،.ه 1223 خراسانی آخوند. )باشد نداشته وجود متعهدعلیه اجبار و الزام امکان که است زمانی فسخ جواز بر اجماع متیقن قدر و کرد اکتفا

221) 

 1212 انصاری) است اجبار نحو به چه و اختیار نحو به چه شرط طبق بر کردن عمل مشروط، عقد مقتضای: مشروط عقد مقتضای -د

 یا قهری که است این از اعم شرط تحقق بنابراین است؛ شرط تحقق به مقید التزام عقد، به علیه مشروط التزام که توضیح این با( 1:12 ق،.ه

 مکنم یکی که مادام و نباشد( اختیاری یا قهری) شرط افراد از کدام هیچ انجام امکان که است ثابت فسخ حق زمانی طرفی از. باشد اختیاری

 .آیدنمی وجود به فسخی حق باشد

 

 هم عرض در فسخ حق و اجبار حق: دوم نظریه -3-2-2

 .دانکرده تمسك ایادله به نظریه این اثبات برای و هستند هم عرض در فسخ حق و اجبار حق که معتقدند محققان و فقها از گروهی

 اگر است، شرطی حاوی که قراردادی در: ترجمه «لك فالبیعُ إال و بمالِكَ أتاك فإن شرطٍ علی رجالً بِعْتَ إن»ابوالجارود :  روایت -الف

 (.کنی فسخ را آن توانیمی. )بود خواهد تو دست در بیع قرارداد عنان گرنه و فبها داد، انجام را شرط علیهمشروط

: 

 نراویا تمامی اینکه رغم به زیرا است؛ مواجه مشکل با سند حیث از که است این است وارد روایت به استدالل بر که ایرادی البته

 د،ابوالجارو اول راوی ولی دانند،می اجماع اصحاب از را عثمان ابان و ایوب بن فضاله برخی حتی و اندبوده شیعه علمای بزرگان از و ثقه حدیث

 با روایت این ضعف که است شده داده پاسخ ایراد این به منتها. است نشده توثیق رجال در است، زیدی اینکه بر عالوه زیرا نیست؛ اعتماد قابل

 به تمسك -. ب(22 ،1331 یزدانی و جهانگیری. )است استدالل قابل و حجت فقهی، حیث از روایت نتیجه در و شودمی جبران اصحاب عمل

 و خفس میان مخیر را لهمشروط عرف ورزیده، امتناع شرط انجام از علیهمشروط وقتی یعنی کندمی تخییر به حکم مسئله این در عرف: عرف

 (22 ،1331 یزدانی و جهانگیری. )داندمی شرط انجام به متعهد اجبار

 

  مختار نظریه بيان و گيرينتيجه -3-2-3
 هک معنا این به دانستیم ضمن شرط را فسخ حق مبنای زیرا رسد؛می نظر به ترمنطقی فسخ، حق و اجبار حق بودن عرض هم نظریه

 برای التزامی دیگر کرد، استنکاف شرط انجام از وی اگر و است شرط بر علیهمشروط پایبندی به منوط و مشروط عقد به التزامش له،مشروط

 از رخیب مقابل، طرف در نباشد چه و باشد اجبار امکان چه آیدمی وجود به فسخ حق نبود، او برای التزامی وقتی و نیست قرارداد به لهمشروط

 مقتضای زیرا نیست صحیح وفا یآیه به استدالل: که بیان این به باشندمی ضعیف برخی و نیستند ادعا مثبت نیز بودن طولی ینظریه یادله

 و باشد ایبندپ شرایطش تمام لحاظ با عقد به که معناست این به بلکه باشد معامله به پایبند صورت هر در طرف که نیست این معامله به وفای

 .دهد انجام را شرط نیز متعهدعلیه که است این شرایط جمله از

 این دنبو عرض هم الضرر، یقاعده مقتضای عکس بر بلکه کندنمی ثابت را اجبار حق و فسخ حق بودن طولی نیز الضرر به استدالل

 هک شودمی باعث آنچه یعنی. است شرط ایجاد عدم شرط، انجام از علیهمشروط امتناع هنگام عقد، لزوم در ضرر منشأ زیرا اجراست ضمانت دو

 ودوج فسخ حق شود،نمی دفع ضرر اجبار، امکان صرف به وقتی طرفی از. اجبار امکان صرف نه است اجبار فعلیت نشود، وارد متعهد به ضرر

 وجود نیز فسخ حق حالت، همین در( شودنمی ضرر دفع باعث اجبار، امکان این چون) هست اجبار امکان که جایی در یعنی. داشت خواهد

 (21 ،1331 یزدانی و جهانگیری. )رسدمی نظر به ترقوی فسخ حق و اجبار حق بودن عرض هم ینظریه نتیجه در. دارد

 

 نتيجه شرط بطالن -4
 ایران حقوق در نتيجه شرط بطالن -4-1

. دگردنمی عقد فساد و بطالن باعث ندارد اصلی عقد صحت در تأثیری االصولعلی عقد، در مندرج شروط مدنی قانون 232 ماده طبق

 با رتباطیا مستقیماً شروط گونهاین اساساً گویندمی که است این اند،کرده ذکر عقد اصل در شروط گونهاین بطالن تأثیر عدم برای که علتی

 مرتبط رچهگ که است مستقلی امر شروط این بلکه. باشد داشته عقد اصل در تأثیری آن بطالن تا ندارند معامله صحت شرایط و معامله موضوع
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 آن طالنب باعث المثلفی و باشد عقد ماهیت به مرتبط تواندنمی آن ماهیت چگونگی لذا و نیست ماهوی و ذاتی ارتباط این اما گردیده عقد به

 که دهدنمی لهمشروط به هم راا حق این آیا شود،نمی عقد اصل بطالن موجب مذکور شرط بطالن که حال است، این بحث قابل اما .گرددمی

 کند؟ فسخ را عقد خود زیان جبران برای

 استنباط چنین مدنی قانون 222 ماده مفاد و روح از ولی ندارد وجود دهد پاسخ موضوع این به صریحاً که ایماده مدنی قانون در

 که رتیبت بدین. اندشده تفصیل به قایل لهمشروط جهل و علم بین و کرده پیروی فقها مشهور نظریه از مدنی قانون نویسندگان که شودمی

 که است موجباتی از ناشی االصولعلی فسخ حق زیرا. داشت نخواهد فسخ حق باشد نتیجه شرط جمله از شرط بطالن به عالم لهمشروط اگر

 بطالن به لمع با که کسی برای اال و نماید بینیپیش را آن است توانستهنمی که نحوی به باشد، متعاملین احد برای خساراتی و ضرر متضمن

 مشروط که صورتی در اما .است حقوقی موازین و عقل حکم خالف فسخ حق وجود فرض ساخته واقع عقدی ضمن و پذیرفته را آن شرط

 هعادالن و منطقی او به فسخ حق دادن چون. شده قایل فسخ حق لهمشروط برای باید مسلماً باشد، آن بطالن و شرط مورد وضعیت به جاهل

 .رسدمی نظر به

 اگر» گویدمی مطلب همین تأیید در م.ق 222 ماده. ماند نخواهد باقی لهمشروط حقوق حفظ برای تضمینی اینصورت غیر در که چرا

 را عاملهم فسخ اختیار است، شده او نفع به شرط که کسی است، بوده ممتنع العقد حین که شود معلوم یا شود ممتنع شرط عقد انجام از بعد

 رساندمی االصولعلی اما است فعل شرط خصوص در ظاهراً ماده این گرچه. «باشد لهمشروط فعل به مستند امتناع اینکه مگر داشت خواهد

 رایب باید اصوالً بود خواهد فسخ اختیار موجب باشد، ممتنع عقد انعقاد هنگام همان از شودمی عقد ضمن که شرطی اگر قانونگذار نظر از که

 زیرا. شد قائل فسخ حق نگردد، اصلی عقل فساد و بطالن سبب شرط بطالن طرفی از و نباشد شرط بطالن عالم که صورتی در لهمشروط

 الذ. است بوده نظر مورد نیز شرط عوضین پرداخت در و است کرده موافقت شده آن ضمن که شرطی انضمام به قرارداد انعقاد با لهمشروط

. دنمای فسخ را اصلی قرارداد وارده خسارت جبران برای که شود داده حق لهمشروط به باید بوده باطل نتیجه شرط که گردد معلوم چنانچه

 (13 ،1311 جعفرزاده)

 

 اماميه فقه در نتيجه شرط بطالن -4-2

 انصاری شیخ. گذاشت فرق باشدف شرط فساد به عالم یا و جاهل لهمشروط که موردی بین باید که است این فقها بین در مشهور عقیده

. باشدمی شرطی از تخلف مانند باطل شرط زیرا. دارد را معامله فسخ خیار حق باشد شرط بطالن و جاهل لهمشروط که صورتی در گویدمی

 جهل و علم بین اینکه علت و بود خواهد هم اینجا ضرر از جلوگیری قبیل از دارد، وجود شرط تخلف خیار برای که دالیلی همان بنابراین

 هتج این از و دانسته فقهی قواعد خالف را شرط تخلف خیار اساساً انصاری شیخ که است این اند،شده قائل فرق شرط فساد به لهمشروط

 عبارت هب شرط، تخلف خیار مانند مکود تمسك اجماع یا و ضررنفی دالیلی به آن اثبات برای بشود که داندمی مواردی در منحصر را فسخ خیار

 تواننمی نموده، خویش ضرر به اقدام خود چون باشد، شرط بطالن به عالم لهمشروط که صورتی در لذا شده تجویز ضرر دفع برای خیار دیگر

 (18 ،1311 زاده جعفر. )شد نخواهد وجود خیار حق نتیجه در و نمود استناد ضررنفی دالیل به

 در. انددانسته فقهی قواعد طبق شرط از تخلف در را فسخ خیار وجود فقها از برخی. باشد شرط فساد به جاهل که موردی خالف بر

 خلفت مصادیق از یکی هم را باطل شرط که آنجا از و اندنشده امثالهم و ضررنفی قبیل از دالیلی آوردن به محتاج خیار اثبات برای مورد این

 و لمع بین فرقی خصوص این در و. اندگردیده قایل فسخ خیار حق مطلقاً شرط بطالن صورت در لهمشروط برای نتیجه در دانندمی شرط از

 (2:123 ،1212 نائینی. )اندنگذاشته لهمشروط جهل

 نشده لقائ خیار حق لهمشروط برای معذلك اندکرده شرایط از بعضی بودن لغو و بطالن به تصریح که این وجود با فقها از دیگری عده

 .داشت نخواهد وجود خیار حق آن از تعذر یا و تخلف در بنابراین نیست، الوفاالزم باطل شرط چون اندگفته و

 

 (شرط انجام تعذر) ممتنع شرط -5

 ایران حقوق در ممتنع شرط -5-1
 العقدحین که شود معلوم یا شود ممتنع شرط انجام عقد از بعد اگر: »کندمی اعالم شرط اجرای امکان عدم یدرباره م.ق 222 ماده

. «باشد هلمشروط فعل به مستند امتناع اینکه مگر داشت، خواهد را معامله فسخ اختیار است شده او نفع بر شرط که کسی است، بوده ممتنع

 ماده این در که خیاری واقع در .دارد فراوان مشترك احکام شد، گفته شرط به ملتزم اجبار امکان عدم یا نامقدور شرط در آنچه با ماده، این

 ماده رد که تفاوت این با است، آن اقسام از و نزدیك بسیار «شرط تخلف خیار» با شودمی نامیده «شرط تعذر خیار» گاه و شده بینیپیش
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 یچهره دو هر به «شرط تخلف خیار» که حالی در است، شده توجه آن، به ملتزم خودداری یا ناتوانی از نظر قطع شرط، طبیعت به تنها 222

 .شودمی توجه شرط انجام عدم

 :است کرده بینیپیش فرض دو در را شرط تعذر م.ق 222 یماده

 کار مفاد این وجود با و باشند شرط اجرای امکان عدم به آگاه آنان اگر فرض، این در: است ممتنع تراضی زمان در شرط انجام -الف

 یزن عقد لزوم و صحت به راه این از و است باطل شرط پس،. اندنداشته تراضی این در جدی یاراده گفت باید کنند، شرط عقد در را ناشدنی

 تراضی یودق شمار در لغو چنین شرطی دیگر، بیان به. کند فسخ را اصلی قرارداد شرط بطالن مبنای بر تواندنمی لهمشروط و زندنمی ایصدمه

 تهدانس را ناشدنی امر طرف دو که افتدمی اتفاق کمتر ولی،. است آگاه لهمشروط اقدام ینتیجه آید، بار به آن از ضرری هم اگر و، آیدنمی در

 العقدینح که شود معلوم» بعد و کنند توافق آن یدرباره شرط اجرای امکان اعتقاد به طرف دو که است این بیشتر احتمال .کنند شرط عقد در

 ضرر جبران یوسیله نیز خیار این. دهدمی را معامله فسخ حق لهمشروط به و دادر نظر فرض همین به نیز 222 ماده. «است بوده ممتنع

 «باشد لهمشروط فعل به مستند امتناع اینکه مگر» قید. کندنمی پیدا لزومی جبران دیگر باشد، آن باعث خود دیده زیان اگر پس،. نارواست

 قرارداد طرف به بایستی که حیوانی گاه هر مثال، برای .شودمی ناشی دیده زیان احتیاطیبی یا عمد از امتناع که است موردی استثنای برابر

 فسخ قح استناد این به لهمشروط ولی است، بوده ممتنع قرارداد زمان در شرط انجام باشد، رفته بین از او خو مبادالتیبی اثر در شود تسلیم

 تقویت پس،. گیردنمی قرار عوض برابر در که است فرعی تعهد شرط . زیرا (188 ،1331 تعهدات سیاسی، علوم و حقوق دپارتمان جزوه. )ندارد

 جزوه. )کندمی ایجاد فسخ حق تنها و شودنمی ثمن تقسیط موجب شرط تعذر: گویندمی که است این. ندارد اثر عوض در یمعامله در آن

 (188 ،1331 تعهدات سیاسی، علوم و حقوق دپارتمان

 قح ولی. باشد نشده امتناع این باعث خود اینکه بر مشروط دارد را عقد فسخ حق لهمشروط: شود ممتنع شرط انجام عقد از بعد -ب

 .بکاهد دارد عهده به که عوضی از قرارداد حفظ با ندارد

 

 اماميه فقه در ممتنع شرط -5-2

 از بنابراین کنندنمی باطل را عقد که است باطلی شروط یزمره در هم مقدور غیر شرط و است مقدور غیر شرط یك ممتنع شرط

 گفته شد . است مطالبی همان گفتار این توضیح و کنیممی جلوگیری مطالب تکرار
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 نتيجه گيري 
 آگاه همعامل حین در له مشروط که صورتی در که است شکل این به وضعیت امامیه فقه در نیست، عقد مفسد که باطلی شرط مورد در

 و دهنمو معامله باشدمی بالاثر و باطل شرط آنکه به علم با له مشروط زیرا نماید، فسخ را اصلی ی معامله تواندنمی باشد، شرط فساد از

 علیه مشروط خواه باشد، شرط بطالن به جاهل عقد حین در له مشروط که صورتی در اما است، ساخته منعقد شرط بدون را عقد درحقیقت

 با الکام موضوع این در و است کرده پیروی نظر این از هم ایران مدنی قانون ؛ نماید فسخ را اصلی معامله تواندمی جاهل، یا و باشد آن به عالم

 شرط که صفتی دارای معامله مورد که شود معلوم ازعقد بعد اگر ایران، حقوق در صفت، شرط از تخلف زمینه در.  است منطبق امامیه فقه

 موضوع که است موردی مخصوص عقد فسخ حق همچنین داشت خواهد فسخ خیار است شده او نفع به شرط که کسی است، نبوده شده

 نیازی و ندک شرایط واجد فرد تسلیم به اجبار را توانداومی طلبکار نباشد مقرر اوصاف مطابق تعهد موضوع کلی اگر زیرا باشد معین عین معامله

 یلتحص امکان که باشد اوصافی از وصف اگر گفت، توانمی دارد وجود که متفاوتی نظرات وجود با امامیه فقه در ؛ نیست عقد زدن هم بر به

 جودو علیه متعهد برای وصف تحصیل امکان اگر ولی است خیار حق وصف، تخلف اجرای ضمانت صورت این در نیست، علیه متعهد برای آنها

  . داشت نخواهد فسخ حق دیگر له متعهد و دارد وجود شرط تحصیل بر علیه متعهد الزام امکان صورت این در باشد داشته

 از را او اجبار تواندمی له مشروط کند، تخلف شرط به وفای از علیه مشروط هرگاه ایران حقوق در فعل، شرط از تخلف خصوص در

 تواندمی له مشروط سازد، واقع علیه مشروط جانب از بتواند دیگری که نباشد تعهداتی جمله از شرط و نشد کارساز اجبار اگر و بخواهد دادگاه

 بین زمینه این در و نموده پیروی آن از مدنی قانون که است همان مشهور نظر امامیه فقه در ؛ نماید فسخ را عقد راهکار آخرین عنوان به

 انونق نویسندگان لیکن گردد،نمی عقد شدن باطل باعث نتیجه شرط بطالن ایران حقوق در ؛ دارد وجود مطابقت امامیه فقه و ایران حقوق

 شرط طالنب به عالم له مشروط اگر که ترتیب بدین اند شده تفصیل به قائل له مشروط جهل و علم بین و کرده پیروی مشهور نظریه از مدنی

 روطمش برای باید باشد بطالن و شرط مورد وضعیت به جاهل له مشروط که صورتی در اما داشت نخواهد فسخ حق باشد نتیجه شرط جمله از

 واقع در و دارد مطابقت مدنی قانون با مشهور نظر اما دارند توجهی قابل اختالف باهم زمینه این در فقها امامیه فقه در ؛ شد قائل فسخ حق له

 . است کرده پیروی مشهور نظریه از مدنی قانون

 هک کسی بوده، ممتنع عقد هنگام در که شود معلوم یا شود ممتنع شرط انجام عقد از بعد اگر ایران، حقوق در ممتنع شرط مورد در

 شرط كی ممتنع شرط امامیه فقهای نظر از ؛ باشد له مشروط فعل به مستند امتناع اینکه مگر دارد را معامله فسخ اختیار شده او نفع بر شرط

 اهآگ معامله حین در له مشروط اگر اینکه یعنی کند،نمی باطل را عقد که است باطلی شروط زمره در هم مقدور غیر شرط و است مقدور غیر

 واندتمی باشد شرط بطالن به جاهل عقد حین در له مشروط که صورتی در اما نماید، فسخ را اصلی ی معامله تواندنمی باشد شرط فساد از

 . نماید فسخ را اصلی ی معامله
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