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  مقدمه

  

 ر جامعه بشري  مي انديشيم ، در مي يابيم           د )بخصوص  حقوق مدني به ويژه عقود و تعهدات بين افراد جوامع مختلف            (به تحول حقوق    هرگاه  

دگرگونيهاي زيادي از گذشته تا كنون رخ داده كه زندگي انسانها را تحت شعاع قرار داده و آنرا از  يك حالت ابتدايي و ساده به يك زنـدگي                              

ماعات بزرگ انساني ، تحوالت شگفت انگيـز و بـرق آسـاي صـنعتي و                ت تبديل كرده است و در اين راستا ايجاد اج         حدي مشكل تا  پيچيده و   

اقتصادي ، پيشرفتهاي خيره كننده دانش بشري ، تنوع و گستردگي قومي ، مذهبي و فرهنگي ، افزايش نرخ شهرنشيني و سطح تحصيالت و                        

نيازهاي مادي و معنوي افراد و بدنبال آن تنوع و گستردگي روابط مالي و اجتماعي و تا حدي ايجـاد بـي              معلومات عمومي  ، تنوع و گوناگوني        

اعتمادي در نزد اقشار مختلف اجتماع موجب گرديده كه افراد در معامالت با يكديگر  ، يكسري از خواسته هـا و نيازهـا و توقعـات خـود را                              

لف بياورند كه مطابق ميل و اراده مشترك طرفين بوده كه پس از مورد قبول واقـع شـدن ،                    بصورت شرط يا شروط در ضمن عقد يا عقود مخت         

اهي كامل طرفين از تمامي آثـارو نتـايج آن نيـست از             عقاد اينگونه عقود به معناي آگ     البته ان . متعاقدين مكلف و متعهد به انجام آن ميباشند       

لذا سعي شده تا در اين مقاله پس از بيـان           . منعقد ميشود امري مهم و ضروري است        اينرو شناخت نسبت به آثار قراردادي كه بين متعاقدين          

كليات شروط ضمن عقد ، اقسام آن و ضمانت اجراي تخلف از شرط را مورد بررسي قرار داده و ضمن بررسي هر چه بيـشتر اهميـت شـروط                             

  .ضمن عقد ، علل افزايش اين پديده نسبتا جديد را دريابيم
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   :هكيدچ
. بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست) شروط در ضمن عقد(از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ 

انت ـود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمـامل آن نيز مي شـد،شـاز آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عق

اي كلي از اقسام واحكام شروط مطرح ــ بنابراين جهت تبيين سوال اصلي اين مقاله، نم ،  امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارداجرايي براي

  .مي پردازيمضمانت اجرايي تخف از شروط مي گردد و سپس به تشريح 

  يي  ضمانت اجرا، نتيجه ، فعل ، صفت ، تخلف ،شرط    ،  عقد ، قرارداد:   كلمات كليدي 
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 كليات:  اول فصل 

است اقسام و احكام شرط را بيان نموده است كه از فقه اماميه اقتباس و تحت تاثير  246  تا232فصل چهارم قانوني مدني كه شامل مواد 

  .ويندشروط شرايط هم مي گ شروط جمع شرط است كه گاهي به جاي .  نظريات شيخ انصاري تنظيم شده است

 شرط در لغت  و در اصطالح فقهي و حقوقي: گفتار  اول 

زي در هنگام ــاختن يا ملزم شدن به چيـدر بيع يا در هر عقد و پيمان و نيز ملزم س در كتب لغت شرط را به الزم گردانيدن امري يا چيزي

رط به گرو ــدر لغت نامه دهخدا ش(( .اند مرديگر تعريف نمودهبه اامري به  آن را به معني عهد و پيمان و يا تعلق نيزمعني كرده اند و  معامله

زي ــردن چيـبستن تعريف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهي االرب گفته شده به معناي الزم گردانيدن چيزي در بيع و نيز تعليق ك

رفته است ،  وازم اشخاص و اشياء و اعمال بكارـمختلف فقه اسالمي كلمه شروط درمعناي كلي اوصاف و ل ابوابدر .))بر چيز ديگر است

اف ــرعي مستحقين زكات و اوصاف متعاقدين و اوصـش اوصاف: روط مستحقين زكات ، شروط متعاقدين و شروط عوضين يعني ـانند شـم

كه به  ... وزه و شروط عقد وروط نماز جمعه ، شروط رــشروط اذان و اقامه ، شروط نماز جماعت ، ش نيز شروط وضو ، شروط تيمم ،. عوضين 

لوازم مورد نظر از اركان تشكيل دهنده و يا از لوازم غير  معني شروط وجوب و يا شروط وجود شرعي اين اعمال است ، اعم از آنكه شروط و 

مقرر نمودن امري ، حقي  : فقها غير از آنچه اشاره شد ، شروط در معناي ديگري  نيز به كار رفته است كه عبارتست از در لسان. باشندركني

)) الوجود  ودهـالشرط مايلزم من عوضه العزم و ال يلزم من وج: ((  از عقود و به تبع آن و در تعريف آن آمده است يا تكليفي در ضمن عقدي

. ط كافي نيست راي ايجاد مشروـبه وجود آيد به تنهايي ب يعني شرط عادت است از چيزي كه اگر نباشد مشروط به وجود نمي آيد ولي اگر

معني  رط را بهــاز طرف ديگر در معاني فقهي ش. ولي را باز داشته باشد معني كرده اند ـول فعل يا قــحص ه كهـرط را به آنچـگاهي نيز ش

 شرطاخير شرط به دو قسم تقسيم مي گردد كه يكي  مي دانند در صورت) اعم از ضمن عقد يا به طور مستقل و جداي از عقد ( مطلق تعهد 

آيد به  ري الزمـر ديگــمعناي ديگر شرط از نظر اصول ، امري است كه وجود آن براي تحقق ام .ـام داردضمن عقد و ديگري شرط ابتدايي ن

اين عبارت گر چه در عرف  ) ضمن عقد خارج الزم شرط گرديده( اد رسمي در اسناد تنظيمي مي نويسند ـدر دفاتر اسن همين دليل است كه

قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند (( مي دارد  كه مقرر) ق م  ( 10دوين ماده ـشته مي شوند ولي با تو عادت نو

 كليه 10وجب ماده ـندارد زيرا به م به نظر مي رسد ذكر چنين جمله اي ديگر ضرورت)) مخالف صريح قانون نباشد نافذ است  در صورتي كه

   .ان يكي از عقود معين باشد يا نهاعم از اينكه مشمول عنو . زام آور استـريح قانون نباشد الـف صالــتعهدات اگر مخ

 :حقوق مدني  شرط يكي از مفهوم زير را بيان مي كنددر

ت معامله را اساسي صح كه شرايط) ق م  ( 190براي مثال در ماده .عمل يا واقعه حقوقي خاصي به آن بستگي دارد  ـ امري كه وقوع يا تاثير1

  ".  در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است":  كه مگويد 47بيان مي كند مقصود همين معني است ، يا ماده 

  صورت  در شمار توابع عقد ديگري در آمده و استقالل ندارد و در موضوع آن يا تراضي طرفين   ـ توافقي است كه بر حسب طبيعت خاص2 
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اول گروهي كه بر حسب طبيعت : مفهوم خود نيز دو قسم است شرط بدين. اصل ، باطل يا از بين رفته به شمار مي آيد بطالن يا انحالل عقد 

ورد معامله اصلي ـاوصاف م ربوط بهــمستقلي نيست و ناچار بايد در زمره توابع عقد ديگري باشد مانند شرطي كه م موضوع آن خود التزام

اصلي مورد توافق  واند به عنوان قرار دادـروهي كه مي تــدوم گ. شرط كه هميشه از لوازم عقد اصلي استمانند  شرط صفت يا خيار : است 

رط ــانند وكالتي كه ضمن عقد نكاح شــنام شرط بر آن نهاده اند م د ديگري قرارداده اند وــباشد ولي دو طرف با مالحظاتي آن را تابع عق

ه اصلي دارد و ـ جنبآن دو دي است مركب از دو قرار داد با اين قيد كه يكي ازـمي گيرد عق ضي قرار آنچه مورد ترا رضـدر اين ف. مي شود 

  .ديگري فرعي

  ارتباط  عقد اصلي و شرط:   گفتار دوم 

    رابطه عقد اصلي و شرط-الف 
 

ز حيث  وجود و آثار  ، پيـرو توافـق   باشد يعني تعهد ناشي از شرط ا درج شرط در عقد اصلي سبب مي شود كه شرط  هميسه تابع عقداصلي

، تعهد فرعي ناشـي از   در صورتي كه عقد اصلي باطل باشد. درباره التزامهاي اصلي است ، همچون هر فرعي كه از اصل خود تبعيت مي كند 

   منطبق باشد صحيح انچه با مقررات مربوط به خودـدر آن نيز چن د شرط مندرجـشرايط نيز باطل خواهد بود وهرگاه عقد اصل صحيح باش

  .است

نتيجه طبيعت شرط باشد يا تراضي  ارتباط اطي بين مفاد آن و عقد اصلي موجود باشد خواه اين ـتحقق مفهوم شرط بايد ارتب همچنين براي

و سايه تعهدات رع است و در بيشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد ـاصل و ف رط مانندـدر واقع همان طور كه گفته شد رابطه عقد و ش

 . هكتار باشد15پيدا مي كند مانند قرارداد فروش زمين كشاورزي كه شرط شده  اصل معني

وانند حدود و قلمرو الزام خود را به شيوه ــبت ل است تا به اين وسيله دو طرفـوابستگي به تعهد اص)) شرط (( اساسي از نماد حقوق  هدف

 .آثار عقد بدهند دلخواه معين كنند و تغييرات الزم را در

ورتي ـرط نيز فقط در صــقرار داد اصلي سرايت نكند ، و بطالن ش يكي از مقتضيات تبعيت شرط از عقد اصل اين است كه انحالل  شرط در

موجب بطالن عقد ميشود كه يا برخالف مقتضاي آن باشد يا سبب مجهول شدن يكي از دو عوض يا نامشروع شدن جهت معامله گردد ، زيرا 

از ديگر جهات وابستگي شرط به عقد اصلي اين است لزوم . تبعيت مي كند  قد اصلي تابع شرط نيست بلكه اين شرط است كه از عقد اصلع

ايز باشد از حيث ــج رط مندرج ضمن عقد الزم خود مفاد يك عقدــرط نيز سرايت مي كند در نتيجه هر گاه شــبه ش عقد اصلي از حجت

الت ، مثال اگر ـلزوم مي كند و غيرقابل انحالل مي گردد مثل شرط وك آن به وسيله مشروط عليه از قرار داد اصل كسبغيرقابل انحالل بودن 

استيفاء كند هيچ يك از طرفين  ل ثمن معامله راـالت خريدار درآيد تا طلب او را جمع ندهد و از آن محـانعقاد بيع به وك فروشنده در هنگام

 رض مذكور وكالت جزيي از ـد جايز است و مي توان آن را فسخ كرد ولي در فـوكالت عق زيرا اگر چه. را فسخ نمايد نمي تواند وكالت مذكور 

  ده نفع دارند ـدو طرف عقد در شرط ياد ش ون هرـرا تشكيل داده و از استحكام عقد بيع كه عقدي الزم است ، برخوردار مي باشد و چ عقد
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 عقد اصلي اينست كه در صورتي كه عقد زاز نتايج ديگر  تبعيت شرط ا. كردن از آن نيست در به صرف نظرهيچ يك از طرفين به تنهايي قا

اصلي به سببي فسخ يا اقاله شود تعهد ناشي از شرط نيز به تبع ساقط ميگردد مگر اينكه انحالل عقد تبعي نيازمند اسباب و تشريفات خاص 

وارد فسخ ـقاله يا فسخ معامله اصلي از بين نميرود زيرا انحالل عقد نكاح تنها بوسيله طالق و مباشد ، مثل شرط نكاح در ضمن عقى  كه با ا

 .مخصوص بخود امكان دارد

البته  . مي باشد و همگي با آوردن مثال هاي متفاوت آن را تاييد كرده اند اين قاعده تا حدي از بداهت است كه مورد تاييد عموم حقوقدانان

يرنافذ يا باطل باشد ـجايز ، غ د اصل تبعيت مي كند بلكه هر گاه تعهد اصلـوصيت مثبت از عقـه شرط ضمن عقد در خصكرد ك نبايد تصور

رط تابع ــري شـبطالن ، عدم نفوذ ، جايز بودن ، الزم بودن وهرخصوصيت ديگ بنابراين در صحت ،. نيز همان وضعيت را دارد شرط ضمن آن

ي را ـكه مي تواند اجراي عقد اصل الزم به ذكر معني و ادله همانگونه. قه نيز مورد عنايت واقع شده است اين حقيقت در ف . عقد اصلي است

   .شرط در ضمن عقد محدوديت ندارد طلب كند حق درخواست شرط نيز براي او محفوظ است و ذكر

   رابطه التزام اصلي و تبعي-ب

بنابراين در عقود معوض همبستگي كه بين تعهدهاي اصلي وجود دارد بـين             . نميگيرد  تعهد ناشي از شرط در شمار التزامهاي اصلي عقد قرار           

اگر ملتزم به شرط از انجام دادن آن خودداري كند ، مشروط له حق ندارد به اين بهانـه از وفـاي       : و اصلي ايجاد نميشود     )  شرط  ( تعهد تبعي   

  .ا تغيير نميدهدبيعت عقود مجاني رطو نيز شرط عوض  به عهد خويش سرباز زند

  عقد شرط ضمن عقد و  چگونگي  اتصال شرط  به:  گفتار سوم  

    فايده شرط ضمن عقد–الف 

عقـود  (  ، چون بنظر مشهور تعهد ابتدايي الزام اور نبود و دو طرف ناچار بودند كه اراده خود را در قالبهـاي ويـژه                         يش از وضع قانون مدني      پ

مفيد  مينمود  چرا كه براي توافق درباره امري كه با هيچيك از عقود معين مطابقت نداشت  كافي بـود                      بريزند شرط ضمن عقد بسيار      ) معين  

كه در ظاهر يكي از عقود معين تعهدات و التزام مورد نظر خود را بصورت شرط ضمن عقد بياورند و يا براي الزم كردن عقود جـايز  ، طـرفين               

قد  در واقع نوعي احترام به حاكميت اراده است  چرا كه به اشخاص اجازه ميدهد تا با افزودن شرط ضمن ع  . حق فسخ را از خود سلب نمايند        

شرط يا شروط عقد را باب ميل و سليقه خويش درارند و ضمن تراضي بر خالف قوانين تكميلي  ، در پارهاي موارد كه مايل بـه قبـول التـزام                               

به طور كلي در زمـان      . حقق عقد ديگر هستند ميتوانند انرا ضمن عقد اصلي شرط كنند          مستقلي نيستند و خواهان اجرا قراردادي  به شرط ت         

 طبق قانون اين شـروط    . ونه  شرطي را در قراداد تعيين كنند         گونه عقد يا قراردادي دو طرف ميتوانند به دلخواه خودشان هر          گمنعقد شدن هر  

  .كه به شروطها ، شروط ضمن عقد گفته ميشود. فته استنبايد از آن دسته شروطي باشد كه مورد نهي قانونگذار قرار گر
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    نحوه  انضمام  شروط ضمن عقد-ب

هم از لحاظ زماني ، يعني مقدم ، هم زمان يا موخر  يكي از مباحث حساس در مساله شرط ضمن عقد ، چگونگي انضمام شرط به عقد است كه

يكي  :راست ـبراي انضمام شرط به عقد دو شيوه قابل تصور و اج. شروط رح مي شود و هم تعداد ـمط  صيغه شرط نسبت به صيغه عقدبودن

شرط هنگامي منضم به عقد (( خصوص عقيده دارند كه  دكترشهيدي در اين. تباني طرفين عقد بر آن و ديگري بيان شرط  ضمن صيغه عقد 

كرده و ايجاب و  آن كه طرفين قبالً نسبت به آن توافقايجاب و قبول عقد اصل صريحاً مندرج شود و يا  شده و بدان وابسته مي شود كه يا

  )).ول عقد را بنابرآن انشاء كنندـقب

رح ـساختمان خانه ام ط اتومبيل را به مبلغ پانصدهزار ريال فروختم به شرط آنكه نقشه اي براي: (( بگويد  صورت اول مانند آنكه فروشنده

وصيت ديگري شرط تابع عقد اصلي ـبطالن ، عدم نفوذ ، جايز بودن ، الزم بودن وهرخص  ،بنابراين در صحت. كن و نيز همان وضعيت را دارد

د اصلي را طلب كند ــكه مي تواند اجراي عق الزم به ذكر معني و ادله همانگونه. اين حقيقت در فقه نيز مورد عنايت واقع شده است  . است

   .من عقد محدوديت نداردشرط در ض حق درخواست شرط نيز براي او محفوظ است و ذكر

   رابطه التزام اصلي و تبعي-ب

بنابراين در عقود معوض همبستگي كه بين تعهدهاي اصلي وجود دارد بـين             . تعهد ناشي از شرط در شمار التزامهاي اصلي عقد قرار نميگيرد            

 كند ، مشروط له حق ندارد به اين بهانـه از وفـاي   اگر ملتزم به شرط از انجام دادن آن خودداري    : و اصلي ايجاد نميشود     )  شرط  ( تعهد تبعي   

  .بيعت عقود مجاني را تغيير نميدهدطو نيز شرط عوض  به عهد خويش سرباز زند

  عقد شرط ضمن عقد و  چگونگي  اتصال شرط  به:  گفتار سوم  

    فايده شرط ضمن عقد–الف 

عقـود  ( ور نبود و دو طرف ناچار بودند كه اراده خود را در قالبهـاي ويـژه                  ، چون بنظر مشهور تعهد ابتدايي الزام ا        يش از وضع قانون مدني      پ

بريزند شرط ضمن عقد بسيار مفيد  مينمود  چرا كه براي توافق درباره امري كه با هيچيك از عقود معين مطابقت نداشت  كافي بـود                           ) معين  

ت شرط ضمن عقد بياورند و يا براي الزم كردن عقود جـايز  ، طـرفين   كه در ظاهر يكي از عقود معين تعهدات و التزام مورد نظر خود را بصور            

شرط ضمن عقد  در واقع نوعي احترام به حاكميت اراده است  چرا كه به اشخاص اجازه ميدهد تا با افزودن . حق فسخ را از خود سلب نمايند        

 انين تكميلي  ، در پارهاي موارد كه مايل بـه قبـول التـزام              شرط يا شروط عقد را باب ميل و سليقه خويش درارند و ضمن تراضي بر خالف قو                

به طور كلي در زمـان      . مستقلي نيستند و خواهان اجرا قراردادي  به شرط تحقق عقد ديگر هستند ميتوانند انرا ضمن عقد اصلي شرط كنند                   

  طبق قانون اين شروط .  در قراداد تعيين كنند ونه  شرطي راگونه عقد يا قراردادي دو طرف ميتوانند به دلخواه خودشان هرگمنعقد شدن هر
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  .كه به شروطها ، شروط ضمن عقد گفته ميشود. نبايد از آن دسته شروطي باشد كه مورد نهي قانونگذار قرار گرفته است

    نحوه  انضمام  شروط ضمن عقد-ب

م از لحاظ زماني ، يعني مقدم ، هم زمان يا موخر ه يكي از مباحث حساس در مساله شرط ضمن عقد ، چگونگي انضمام شرط به عقد است كه

يكي  :ور و اجراست ـراي انضمام شرط به عقد دو شيوه قابل تصـب. مطرح مي شود و هم تعداد شروط   صيغه شرط نسبت به صيغه عقدبودن

شرط هنگامي منضم به عقد  (( خصوص عقيده دارند كه دكترشهيدي در اين. تباني طرفين عقد بر آن و ديگري بيان شرط  ضمن صيغه عقد 

كرده و ايجاب و  رفين قبالً نسبت به آن توافقـول عقد اصل صريحاً مندرج شود و يا آن كه طـايجاب و قب شده و بدان وابسته مي شود كه يا

  )).ول عقد را بنابرآن انشاء كنندـقب

رح ـساختمان خانه ام ط  ريال فروختم به شرط آنكه نقشه اي براياتومبيل را به مبلغ پانصدهزار: (( بگويد  صورت اول مانند آنكه فروشنده

 )) قبول كردم: كن و خريدار بگويد 

بعداً فروش اتومبيل را به مبلغ  قبالً طرفين در مورد طرح و نقشه ساختماني مذاكره كرده و به توافق رسيده باشند ، صورت دوم مانند آنكه

 بر رعايت شرط توافق شده قبل باشد بدون آنكه آن را صريحاً در ضمن ايجاد و قبول  ، بناي طرفينمعين انشاء و قبل تر و در انشاي معامله

   .بياورند

متعاقدين كه عقد با توجه به آن مذاكرات منعقدشده حاكم بر عقد و  دانشمندان صاحب نظر در حقوق عقيده دارند كه مذاكرات قبل از عقد

. تمسك مي نمايند  م .ق1128   و1113ناشي از عقد را روشن مي كند و براي اين نظر خود به مواد است و حدود تعهد  تعهدات ناشي از آن

  .  البته هر دوي اين مواد در خصوص عقد نكاح است ولي موادمذكور در همه عقود مي تواند اعمال شود 

    شرط ضمن عقد از حيث   نحوه  اتصال به عقود –ج  

د قسم تقسيم ميشود كه عبارتست از شرط مصرح ، شرط ـال به عقد به چنـعقد و از حيث  چگونگي  اتصشرط به معني خود در رابطه با 

 :را دارد ضمني ، شرط تباني يا بنايي و شرط بعدي يا الحاقي كه عمال يكي از اين سه حالت

   . ـ پيش از عقد واقع مي شود1

  .مي شود از عقد به آن ملحق  بعد ـ2

  .  ضمن عقد شرط مي شود-3
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  : شرط مصرح و شرط تباني يا بنايي -1 

شرط  مصرح شرطي است كه بين ايجاب و قبول عقد :  شرط مصرح و شرط تباني يا بنايي از قسم اول ميباشد كه به توضيح آنها  ميپردازيم

: و خريدار بگويد )) ختماني طرح كنيدخانه ام را فروختم به شرط اينكه براي زمين من نقشه سا: (( ذكر ميشود مانند اينكه فروشنده بگويد 

خانه را مطابق آنچه توافق شد : (( همچنين ممكن است طرفين در قيمت و شروط ديگر توافق كنند و سپس فروشنده بگويد)) . قبول است(( 

رط تباني ـش. ه استشرط مذكور در حكم شرط مصرح است هر چند ضمن ايجاب و قبول ذكر نشد)) خريدم : (( و خريدار بگويد )) فروختم 

رطي است كه به هنگام ايجاب و قبول نامي از آن بهيچ طريقي برده نميشود  اما طرفين پيش از عقد نسبت به آن توافق كرده و ـايي شـيا بن

رط مندرج ي فروشنده و خريدار نسبت به فروش خانه با شـاي ذهني نسبت به آن انشا ميكنند  مثل اينكه در مثال قبلـد را با بنـسپس عق

رط ــهر گاه پيش از وقوع عقد مفاد ش در اين فرض. . اب و قبول بدون ذكر شرط يا با بناي بر آن واقع گرددــدر آن توافق كرده سپس ايج

  ،زو مفاد عقدشمرد گفتگو و وعده هاي بي اثر مي شود و التزامــبمانند نبايد آن را ج راضي از آن غافلـراموش گردد و دو طرف هنگام تـف

در مواردي كه تراضي در مورد عقد در چند نوبت  . راردادي جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيردـوان قـارجي باشد به عنـاگر مفاد آن امر خ

رط ضمن ــنيز بايد از ش صورت پذيرد ، همه توافق هاي مقدماتي را) مانند بيع( اركان اساسي عقد  هر گاه تراضي نهايي درمورد. انجام شود 

  . انجام مي شود  هاي قبليعقد دانست زيرا ظاهر اين است كه هر توافق بر مبناي تراض

دوي الزام آور ـد بــحقوق اماميه نظر مشهود بر اين است كه تعه در. بين فقها اختالف است  درباره لزوم رعايت وآثار شرط بنايي يا تباني 

رط را در حكم ذكر ـرخي از فقها را پذيرفته كه تباني درباره شـمدني نظر ب ونـ قانالـبه هر ح. ضرورتي مي دانند  نيست و ذكر در عقد را

ري آگاه ـر ديگــكدام از ضمي وافق شود يا هرـوضوع التزام قرار گيرد يا درباره آن در عقد تـد مـدانند خواه پيش از عق د ميـدر متن عق

اف ــرط بنايي درباره اوصـق م چهره اي از ش) 415تا   410مواد ( تخلف از وصف  در واقع خيار وصف و. باشند و بر مبناي توافق انجام شود 

ه ندارد مگر اينكه شرط شده يا ــانقطاع زن حق نفق در عقد(( كه مقرر مي دارد ) ق م  ( 1113همچنين با توجه به ماده . معامله است  وردـم

بعد  رط شده باشد وـاص شـهرگاه دريكي از طرفين صفت خ((ه مقرر مي دارد ق م ك128و ماده  )) اري شده باشدـآنكه عقد عبني بر آن ج

خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا  اقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخـاز عقد معلوم شود كه طرف مذكور ف

 .))عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد

 رر مي داردــ ق م كه مق10ري داد و به استناد ماده ـوارد ديگر تسـآنها را به م وانــت اما مي تاح اســير در باب نكـه در ماده اخـگرچ

مي توان گفت  )) نباشد نافذ است ورت كه مخالف صريح قانونــوصي نسبت به كساني كه آن رامنعقدنموده انددر صـراردادهاي خصــق((:

  . ريح با قوانين نداشته باشد صحيح و نافذ استــبوده و در صورتي كه مخالفت ص اني در حقوق ايران مورد قبول قانونگذارـروط تبـش

 :    شرط الحاقي و ابتدايي-2   

 آن مي شود  مانند شرط الحاقي از قسم دوم ميباشد يعني بعد از عقد به آن ملحق ميشود و شرطي است كه پس از بسته شدن عقد ضميمه

  ورد  هر گاه موضوع ــدر اين م.  داث ساختمان كند ــ شرط شود كه فروشنده در آن براي خريدار اح آنكه بعد از فروش يك قطعه زمين  ،
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 ولي. است كه در مباحث قبل در خصوص آن ذكر شد )) شرط ابتدايي (( اعتبار آن در   ،  شرط امري مستقل باشد مانند وكالت يا پيمانكاري

را در فرض ما عقد پايان يافته ـام نمود زيــرط ادغـش م ناشي از قراردادهاي بي نام است نبايد باد والزاـاين مبحث را كه مربوط به قلمرو عق

قراردادها بررسي كرد به  پس اعتبار ونفوذ توافق اخير را بايد بر مبناي قواعد عمومي. مفاد آن نمي دهد  وافق بعدي نيز تغييري درـاست و ت

روط نكاح آورد ـره شــايد در زمــدهد تا امالك او را اداره كند اين عقد را نب ن به شوهر خود وكالتهر گاه بعد از وقوع نكاح ز: طور مثال 

براي . دي كنند ـديــاز آن توافق ج ولي هر گاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگي اجراي تعهدهاي ناشي.ابع آن شمردــت و وكالت را

 .الح كرده اندــقرارداد قبل را اص را از شروط قرارداد پيشين دانست زيرا طرفين  ،  توافق جديدمثال بر ميزان دستمزد بيفزايند مي توان

  :  شرط صحيح و ضمني -3  

التزام الفاظ قرارداد است يعني به حكم عقل يا عرف الزمه مفاد توافق  باشد و در مواردي كاربرد دارد كه مدلول شرط ضمني از قسم سوم مي

 نمودن مقدمات آن هم كرده است براي مثال زماني كه شخصي تعهد به انجام كاري كند به طور ضمني تعهد به فراهم. است  ، طبيعت قرارداد

.  

 نام ديگري به همان معني كند وانتقال مالكيت ثبت شده از طريق تنظيم سند رسمي انتقال مثالً اگر مالكي تعهد به انتقال ثبت شده خود به

زم تعهد به ـال مستلــپس تعهد به انتق. خوداست الك است كه الزمه اين امر طي مقدمات قانوني و اداري مخصوص بهو ثبت آن در دفتر ام

  .به انتقال ، خود شامل اين شروط ضمني مي شود انجام مقدمات نيز هست و قرار داد مربوط

واقعي  در شرط تباني چون قصد: باني مي توان گفت روط تــدر تفاوت شروط ضمني و ش. قرارداد است  شرط ضمن وسيله تغيير و تكميل

رط ــاد شـولي درشرط ضمني از آنجا كه مف. كرده اند ان نشده مبناي تراض است ، بايد احراز شود كه با آگاهي و توجه به شرط اقدامــبي

و دو طرف  و آگاهي نسبت به آن ضرورت ندارداحراز مي شود توجه ) عرف ، عقل يا قانون ( هاي نوعي  مدلول التزام كالم آنان است و از راه

د ـضمن عقد آمده است از ديدگاه قصد مشترك ربطي به عق الفي نكنند پايبند به مدلول كالم خود هستند نيز اگر شرطي كهـاگر بيان مخ

   . مستقل يا تعهد ابتدايي دانست زاميـنداشته باشد بايد آن را الت

  : موارد زير را نام برد ه عقد مي تواندر بيان مبناي وابستگي شرط ضمني ب

شرط را از لوازم عقد مي داند به قدري كه هيچ گونه ترديد و شكي در آن باب روا  گاهي اوقات عقل به گونه اي آشكار لزوم: ـ عقل و بداهت 1

 . نمي باشد

رد ـوانين تكميلي را مي توان در زمره اين قوانين نام بــق. خواسته اند  پاره از احكام قانون بر اين فرض بنا شده كه دو طرف آنرا: ـ قانون 2

د ــگردد بر عقــتوسط شرط نقض ن بيان شرط صريح در ضمن عقد مي توانند اثر اين قوانين را از بين ببرند و در صورتي كه كه دو طرف با

  .  مگر اين كه شرط خالف شده باشدتاديه به عهده مديون است مخارج:  م كه مقرر مي دارد . ق280ماده .حاكميت خواهد كرد 

بدين مفهوم كه مفاد . است  راردادهاــرف و عادات قــدر برخي موارد التزام شرط ضمني و عقد بر اساس ع: قراردادها  اداتــ عرف و ع3

  البته عرف همانند . له دانست وازم معامــوان آن را از لــكرده كه مي ت داــرار شده و جنبه عام پيــرارداد تكـرط به اندازه اي در قــش
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واقع شده به عمل آيد  دــانجام تعهدبايددرمحلي كه عق: م در تصديق آن بيان مي كند . ق 280قرارداداست كه ماده  قانون وسيله تكميل

   . ترتيب ديگري اقتضا نمايد املين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف وعادتـمگر اين كه بين متع

  روط له و مشروط عليهمش:  گفتار چهارم  

و يا ملزم به اجراي آن است  مندرج در ضمن عقد به سود اوست اصطالحاً مشروط له و كسي كه از درج شرط نفعي نمي برد كسي كه شرط

 .گويند مشروط عليه 

ايشان باشد ،  يه هر دويكي از دو طرف و عليه طرف ديگر باشد ، در عين حال ممكن است به نفع يا عل همچنان كه ممكن است شرط به نفع

له و به  روط ـدر اين صورت هريك از ايشان به اعتباري مش . بدين معني كه درج شرط ضمن عقد اصلي مورد خواسته هر دوي ايشان باشد

دارد ـ ندـدار وجه نقـريـون خـه شود و چـمانند آنكه  ماشيني به مبلغ پنجاه ميليون ريال فروخت.  اري مشروط عليه خواهد بودـــاعتب

د به سود هردو شرط ـدين جهت ضمن عقـتا به عنوان  ثمن به فروشنده دهد و از طرفي به همين مبلغ برنج در خانه دارد كه بايد بفروشد ، ب

 . شود كه فروشنده وكيل  خريدار باشد تا برنج موجود را بفروشد و بابت  ثمن ماشين بردارد  

را كند كه در اين ـرط مبــروط عليه را نسبت به شـمش د كه از شرط چشم پوشي نمايد و ذمهمشروط له در شرط هميشه اين قدرت را دار

 244 به گونه اي كه مي توان گفت عقد از ابتدا بدون شرط منعقد گشته همانگونه كه در ماده . ورت وجود شرط كان لم يكن خواهد بودـص

آن شرط صرفنظر كند و در اين صورت مثل آن است كه  ست مي تواند از عمل بهدو طرف معامله كه شرط به نفع او شده ا(( ق م مقرر است  

 ولي در صورتي كه شرط .  ق م244، بر اساس وحدت مالك از ماده )) بوده باشد )) جاهل((انجام شرط  اين شرط عقد نسبت به بطالن يا عدم

روط له و مشروط عليه در مورد ـقاط كند ، از اينرو تعيين مشري شرط را اسـبه سود هر دو  طرف باشد هيچيك نميتواند بدون رضايت ديگ

 .شرط ضمن عقد اهميت داشته و مورد توجه دادگاه ميباشد

  اقسام شرط: فصل  دوم  

  : اقسام تقسيمها  :   اولگفتار

ه گروه تعليقي ــآن را به س توانار اثري كه شرط در عقد مي كند مي ــبراي مثال به اعتب. گوناگون تقسيم كرده اند  شرط را به اعتبارهاي

  . افزود ، فاسخ و تقليدي تقسيم كرد كه شرط اجل نيز بايد به آن

يا معلق بر وجود يك  گاهي نيز شرط ايجاد آثار عقد را منوط.اند گفته)) شرط تقليدي (( گاهي اثر شرط بر عقد باشد به همين دليل به آن 

خ براي ـفس رط فاسح هم شرطي است كه با پيدايش آن حقــش .ناميده مي شود )) عليق رط تــش(( واقعه خارجي مي كند چنين شرطي 

اجاره بها كه برخي آن را به اجل در متن عقد اصلي   ورت تاخير پرداختــوجر در صــمانند شرط فسخ براي م. مشروط له موجود مي شود 

 شرط اجل دانست  جل كه به نظر مي رسد بايد همه آنها را چهره هاي مختلفنكاح و تقصيرات ديگري براي ا تعبير كرده اند ، مانند وكالت در
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  . دو دسته تكوين و تشريعي تقسيم نمود شرط را به لحاظ مبنا مي توان به.وبيش از يك ماهيت براي آن قابل نشد 

كه  ورد معاملهـاف مــ ندارند مانند اوصهستند كه ماهيتاً تابع تعهد اصلي بوده ووجود مستقل منظور از شرط تكويني آن دسته از شروطي

  . مي تواند به عنوان شرط صفت در عقد ، قيد گردد

ر قرارداد ــاث دسته از شروطي است كه در حقيقت خارج از مورد معامله وداراي ماهيت مستقل است لكن در منظور از مشروط تشريعي آن

شرط فعل در عقد گنجانده شود يا هر فعل ديگري كه به  رت شرط نتيجه ياتابع عقد اصل مي شوند مثل شرط وكالت كه ممكن است به صو

اط نيست و ــاسق بر تقسيم فوق آثاري مترتب است از جمله اين كه شرط تكويني يا تبعي قابل . شود عنوان شرط ضمن عقددر نظر گرفته

قد بدان تباني نشود يا حين عقد قيد نگردد چنين شرطي از از ع به همين دليل در صورتيكه قبل. نمي تواند مستقل از عقد ايجاد تعهد كند 

يك قرارداد تكميلي ضميمه  اگر شرط تشريعي باشد ، وجود مستقل دارد و پس از انعقاد عقد نيز مي تواند به عنوان بين مي رود در حالي كه

  . عقد شود

اند كه شرح آن در فصل قبل آمده است و  از لحاظ نحوه اتصال شروط صريح و ضمني تقسيم كرده  شرط به اعتبار چگونگي بيان اراده نيز به

به عقد به شروط مصرح ، تباني يا بنايي ، ضمني يا صحيح  و الحاقي يا بعدي  تقسيم شده كه در فصل قبل مفصال توضيح داده شد و نيز به 

  . در اين فصل به آنها خواهيم پرداخت تقسيم كرده اند كه )) صحيح (( و )) فاسد يا باطل  (( نفوذ شرط آن را به  اعتبار

  شروط باطل : ر دومگفتا

ادله وفا آن را شامل نمي شود وفاقد  شروط باطل يعني الزام والتزام بيهوده و فاسد كه عموماً   ، بيهوده و بي اثر است باطل  در لغت به معني 

رعي باشد ، چنين شروطي هر چند در ضمن عقد ذكر شده ــزين شتر خالف قانون وموا شرايط اساسي و صحيح معامله بوده و به بيان ساده

 شروطي كه مفسد عقد -1:  ه تقسيم كرده است ــقانون مدني شروط باطل را به دو دست. و بي اثر خواهد بود و قابل اعتنا نيست  باشد باطل

كه عبارتند از شرط  ، د نيز ميشودــكه موجب بطالن عق   شروطي -2 ).   232ماده ( مانند شرط نلمشروع و بي فايده و غير مقدور  ، نيست 

   ) .  233ماده (  موجب جهل به عوضين ميشود   آنخالف مقتضاي عقد و شرط مجهولي كه جهل به

ر بنابراين اصل را بر صحت شرط دانسته است مگ. ق م شروط باطل را بر شمرده  233 و 232ايران در مواد همانطور كه بيان شد قانون مدني 

را بر صحت شرط دانسته اند كه از جمله آيـات   فقها نيز به استناد آيات قرآن و برخي روايات اصل  .شمول مواد مذكور قرار گيرند اين كه در

باطلند وخللي به عقد اصـل   ماهيت اين شروط به گونه اي است كه تنها خود . سوره مائده اشاره كرد  سوره نسا وآيه اول20مي توان به آيه 

درضمن عقد اصلي كان لم يكن تلقي گرديده وعقداصلي به صحت خود ادامه  رد نمي سازد و با بطالن چنين شرطي ، تعهدتبعي ناشي از آنوا

هيچگاه ملزم به ايفـاي شـرطي    مشروط له مي تواند عقد را فسخ كند در هر صورت مشروط له)) جهل (( چند تحت شرايط  هر. خواهدداد 

 بـر  232 شروط باطل كه مفسد عقد نيستند را در مـاده  وو مبطل را پذيرفت  از آنكه نظريه تفكيك ميان شروط باطلقانونگذار پس . نيست 

   :  شروط   باطلي كه مفسد عقد نيست –الف : ردازيمپنها مي آكه ذيال به بررسي   شمرده
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حقوق مذموم و مطرود است زيرا خواستن از كي كه مكاتب  اصوالً تكليف مااليطاق در همه  : شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد-1 

  . است اين واقعيت ، مورد اتفاق جوامع انساني. يك حجت دور از عقل و ازحجت ديگر ظلم است  امكان انجام خواسته راندارد از

ج امكان تحقق پيدا كند و اال ارـشرط مقرر در عقد عمالً در خ در واقع هدف اصلي متعاملين از قراردادن شرط در ضمن معامله ، آن است كه

مال ، مقدور نباشد  ل يا تسليمــترك فعل يا دادن مال ضمن عقد موضوع شرط قرار گيرد كه انجام يا ترك آن عم اگر بنا شود انجام عمل يا

 امكان ندارد و چيزي ام آنـاين رو شرط غيرمقدور باطل است زيرا انج از. شرط قرار دادن چنين امري در ضمن عقد يك اقدام بيهوده است 

 .چنين شرطي را شر محل يا ممتنع گويند.ندارد نمي تواند موضوع يك تعهد باشد  كه انجامش امكان

 ادتاً متعهد آن شرط درــعقالً يا ع نامقدور باشد و يا شرطي كه  آن اجراي  كه   شرط غير مقدور شرطي است :تعريف آن مي توان گفت  در

مانند اين كه ضمن عقدي شرط شود كه يكي از  . نبيند كردن به شرط را در زماني كه بايد به آن عمل كند در خودحين تعهد ، توانايي عمل 

   .كند متعاملين بايد مرده اي را زنده

خداوند :  استنادي كه كه مي فرمايد 247به سوره بقره آيه  براي شرط غير مقدور در قرآن و فقه مستنداتي وجود دارد كه از جمله مي توان

  . تكليف نمي كنند و نيز از دو قاعده فقهي نيز مي توان استفاده كرد به هيچ نفسي بيش از طاقتش

ودن شرط غير مقدور ـآن مي توان باطل ب تعزر هر عقدي را كه وفاي به مضمون آن متعزر باشد را باطل مي داند كه به استناد به قاعده: اول 

 .را اثبات كرد

د ــاســو ف اطلـرط بــكه به واسطه آن مي توان به صحت عقد مشروطي كه ش  )) ليس بمضر اال في موارد  رط الفاسدالش(( قاعده : دوم 

 .در ضمن آن شده پي برد) غيرمقدور ( 

  : اشاره نمود در مورد شروط غير مقدور به نكات زير

لي چگونگي غير مقدور بودن را روشن نكرده كه ذاتاً غيرمقدور و  قانون مدني شرط غير مقدور را فاسد اعالم كرده است232 در ماده . 1 -1

  . عليه شرط است توان مشروطدر هر عقد خاص باشد يا 

تسليم مقدور نباشد ولي امكان داشته باشد به صحت عقد خوشه اي  مله ، هر گاهابه نظر مي رسد همان طور كه در خصوص تسليم مورد مع

طرفين نيز توجه  ز با توجه به قواعد عمومي بايد عالوه بر غيرمقدور بودن ذاتي مورد شرط بر قدرتشرط ني  ،  در خصوص وارد نمي شود

  . توجه كرد  ق م براي اجراي شرط240 تا 237داشت و در صورت امكان به شرح مواد 

د به وسيله ضرورتي ندارد كه به در تعه. معيار آن عرف است  در خصوص توان متعهد كافي است كه احتمال انجام شرط وجود داشته باشد و

تعهد به ثمر رساندن  مانند( متعهد باشد كافي است كه امكان دست يابي به آن در ديد عرف وجود داشته باشد  دست آوردن نتيجه درتوان

  . )) زراعت و درمان بيماري 

  . شرط حالت هاي مختلف قابل تصور است در خصوص قدرت بر تسليم با توجه به مورد.  2-1 

   يا عمل توسط غير باشد در اين صورت اصوالً موضوع در قدرت مشروط عليه نيست و زماني مثالً هر گاه موضوع شرط ، انتقال مال معين
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است كه صرفاً توسط مشروط عليه بايد انجام  شرط باطل است كه از ديد عرف كسي قادر به انجام آن نباشد ولي اگر انجام عمل ، اقدامي

 ري توان انجام شرط را داشته باشد شرط نافذـد و ديگـانجام عمل شرط مباشرت نداشته باش ر تسليم او شرط است اما هر گاهگردد قدرت ب

و انجام آن  ار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ـاجب هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و(( ق م كه مقرر مي دارد   238است به استناد ماده 

غيرمقدور نافذ بر  بطالن شرط)) . (( مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند  مقدور باشد حاكمبه وسيله شخص ديگري 

نه بيماري و ورشكستگي ) راري ــوان فــمانند فروش حي( تعهد باشد  مواردي است كه ناتواني تسليم ناشي از وضع مال يا طبيعت كارمورد

   )).متهد

ه براي تسليم بيع موعدي ــطرفين معامل اگر((  ق م كه مقرر مي دارد 370اني از تسليم در موعد مقرر به استناد ماده خصوص ناتو در. 3-1

 ن العقد باعث بطالن شرطــبنابراين ناتواني از تسليم شرط حي)) است نه در زمان عقد  قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط

 . شرط را مد نظر قرار دادنيست بلكه بايد زمان مقرر

 يانـزم وب نشده بلكهــخاصي براي انجام شرط تعيين گردد صرف تحقق شرط به معناي وفاي به آن محس گفتني است اگر در شرط مكان

 .شرط حاصل مي شود كه در مكان مورد نظر ايفا گردد

 به ولي. كند  اد شرط غيرمقدور به عقد اصلي سرايت نميباطل و عقد مشروط مربوط به آن صحيح باشد و فس اگر چه شرط غيرمقدور .4-1 

 جهتيوثر بوده و به ــ مي عقد اصلايجاددر مزبور شرط ي كه در هر صورتو نطر بنده در صورت جهل مشروطه له بر غير مقدور بودن شرط 

د به ـاد عقــام انعقــمشروط له به هنگ  ، مگر اينكه مشروط له حق فسخ را خواهد داشت  ، له در اعالم رضايت به آن نظر داشته مشروط

 .اقدام كرده است و در اين حال حق فسخ ايجاد نمي گردد غيرمقدور بودن شرط عالم بوده ، كه در اين صورت خود

  .در آن نفع و فايده نباشد ـ شرطي كه  2

آثار و نتايج آن مي باشد و هر تعهدي اعم از مقتضاي خاصي است كه در حقيقت  در عقود وتعهدات و معامالت گفته شده كه هر عقدي داراي

باشد و اال عملي لغو و بيهوده است كه بنا  بايد منشا اثر وفايده اي) تعهد تبعي ( اصلي باشد يا اينكه به صورت شرط ضمن عقد  اينكه تعهد

روت است و از ــم ثـامين عدالت در تقسيرا كه هدف اصلي حقوق حفظ  نظم و تچ  ، مي باشد اعتبار بي به حكم عقل ، عرف و قانون باطل و

منتها بايد موضوع شرط را با مالحظه خصوصيتهاي رابطه طرفين  در نظر طرفت و مفيد ياغيرمفيد . كارهاي بي فايده و بيخود حمايت نميكند

 .دانست

شرط گردد كه مستاجر هر روز گودال به صحت باشد اما ضمن عقد  مانند اينكه فردي با ديگري عقد اجاره اي مفقود نمايد كه عقد در نهايت

اطل ـق م آن را ب 232  ماده2وني قائل نيست به همين جهت در بند ــانــقانون گذار بر چنين شرطي اثر ق .كند عمق دو متر بكند وآن پر

در امور حقوقي نه تنها در اصوالً . تاثيري در عقد اصلي نخواهد داشت  مي داند و چون شرط يك تعهد تبعي است لذا بطالن شرط هيچ گونه

 سيانچه كــچن. ول باشد ـمعم فايده و نفع مقرر گشته بلكه در ساير موارد نيز بايد مقدم بر امر حقوق نفعي در اقدام خصوص شرط ، لزوم

  ي از قول عالمه نقل ارـخ انصـشي(( م .د.آ. ق2ذي نفع باشد به استناد ماده  مي تواند دعوايي عليه ديگري طرح نمايد كه در دعواي مطروحه
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   .)) لغو است اگرچيزي را شرط كندكه غرض عقاليي نداشته و مال را هم اضافه نكنددرآن صورت:گفته است  مي كند كه

ايد چنين ــاين است كه در شرط هدفي معقول منظور نباشد پس نب)) بودن  منظور ازبي فايده: (( برخي از اساتيد هم در اين باره معتقداند 

وايد مادي منحصر نيست ــدر ف بنابراين فايده داشتن تنها . بر ماهيت يكي از دو عوض نيفزايد نفع و فايده اي ندارد  شت كه اگر شرطپندا

راي ديگري مفيد نباشد ــاست شرطي براي فردي فايده عقاليي داشتند و ب همچنين ممكن. ومعيار عقالني بودن نيز رفتار خردمندان است 

 .گران قابل مقايسه نيستـبراي دي گاه پدري براي تربيت فرزند خود ، عمل شاقي را بر او شرط كند با شرط همراهان عمل هربه طور مثال  

همان گونه كه .وجيه كندـواند شرط را تــمي ت... پيشبرد هدفهاي سياسي و اجتماعي و  گاهي نيز هدف از شرط دلجويي از ستمديدگان و يا

خواسته ها و نيازهاي ويژه دو طرف عقد و شرط در نظر  يده شرط بناي خردمندان است اما اين معيار را بايد با توجه بهشد معيار تميز فا گفته

در جايي است كه  ايدهــبرخي از اساتيد گفته اند كه بطالن شرط بي ف. طرفين در بطالن شرط تاثيري ندارد  لهدر هر حال علم و ج. گرفت 

 نبه علت فقدان اهليت باطل است ولي به نظر مي رسد كه معيار جنو اما اگر عالم باشند عاقل نيستند و قرار دادطرفين جاهل به امر باشند 

در نهايت الزم به ذكر است كه . عقل و منطق انجام مي دهند  عاقالن و رشيدان نيز گاهي كارهايي بر خالق. را كهچ و عقل و سفاهت نيست ،

مشروط له به منظور نظر خود   ق م هستند كه در هر دوي آنها232ر هر دو از شروط باطل موضوع ماده شروط غير مقدو شروط بي فايده و

 : دارند كه در زير به آنها خواهيم پرداخت نخواهد رسيد اما اين دو نوع از شروط باطل تفاوت هايي

تواند منافعي  واهد بود اما در شرط غيرمقدور در صورت عمل شدن ، ميانجام عمل نفعي قابل تصور نخ آن كه در شرط بي فايده بعد از: اول 

  . براي مشروط له منظور متصور باشد

آن را به  غيرمقدور ، امكان عملي شدن دارد و مشروط عليه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مي توان شرط بي فايده بر خالف شرط: دوم 

 مرحله اجرا در آورد

  .اشدـ شرطي كه نامشروع ب3

خودرويي را  مانند كسي كه.  باشد امري يا نظم عمومي وااخالق حسنه  نامشروع به شرطي گفته مي شود كه بر خالف قوانين وموازين  شرط

خريدار پس از تحويل گرفتن خودرو ، يك بسته مواد مخدر با آن  مي فروشد ثمن آن را دريافت مي نمايد و در ضمن عقد ، شرط مي كند كه

اين نيست كه ارتكاب آن  قرار گيرد و شرط نامشروع صرفاً امر نامشروع و غيرقانوني نمي تواند مورد تعهد  .  مشخصي حمل كندبه مقصد 

 شروط نامشروع باطل است امامبطل  .ررات عمل ناپسند باشدــبرابر روح مق جرم باشد ، بلكه منظور هر عمل بدون مجوز قانون است كه در

  . عقد نيست

واحكام شرع وخالف نظم عمومي  رط خالف قانونــامل شــشرط نامشروع نظر قالب حقوقدانان اين است كه تعبير نامشروع شخصوص  در

 ق م 232 ماده 3دربند ) نامشروع ( ويد اين امر است و واژه ــم كه م.د.آ.ق  6  ق م و ماده1295 و975و اخالق حسنه است به استناد مواد 

شرط بر خالف اخالق و مصالح عمومي نيز  ار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و مي خواهد از نفوذدهد كه قانون گذ نشان مي

 . جلوگيري نمايد
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حسنه تقسيم  نامشروع را مي توان به شروط خالف قانون و احكام شرعي و شروط خالف نظم عمومي و اخالق همان گونه كه گفته شد شرط

 :نمود

شرط . رط خواهدبودـناپذيرند و هر گونه مغايرت باعث بطالن ش رع كه تفصيلـبرخالف احكام ش: ف قانون وا حكام شرع  شرط خال .  1-3 

ادي را سرقت ــاسن راردادــدر عقد بيع شرط شود كه طرف ق: مثال ( كه با قوانين امري مغايرت داشته باشد  خالف قانون زماني باطل است

د زيرا كاربرد ـجاري نخواهد بود و به صحت شرط لطمه اي نمي زن ر خصوص قوانين ماهوي ، تكميل و تفسيريو شرط خالف قانون د) نمايد 

مثال اگر ضمن عقد  نوانـرط خالف قانون محترم است به عـكه طرفين اعمال اراده نكرده باشند و در اين مورد ش اين قوانين در جايي است

 ق م كه از قوانين تكميل بود و 375 ق م و يا ماده 1114ماده   داشت اين شرط درست است ،نكاح شرط شود كه زن حق تعيين مسكن خواهد

  . شرطي باطل است كه مخالفت آن با قانون امري مسلم باشد شرط خالف آن درست است پس

داشته باشد را  يستي مدنظربرخي گفته اند آن دسته از قواعدي كه دولت در اعمال خود با: واخالق حسنه   شرط خالف نظم عمومي . 3 ـ2

   . نظم عمومي دانسته اند

قواعد مربوط به  الزم به ذكر است كه در حال حاضر بيشتر باشد ... حاكميت ، سياست ، راهبردي جامعه و  اين قواعد اعم از اين كه مربوط به

بايد دانست كه قوانين . م موجود درقوانين نيست جز حالل و حرا نظم عمومي در قوانين نفوذ كرده و عده اي معتقدند كه نظم عمومي چيزي

الً ـرند عمـرار نگيـاوز قـتج وردـحكومت مي كند كه از اخالق حسنه در جامعه آنها را تعيين مي كند و تا زماني كه م نانوشته فراواني بر ما

 )).  اط نامشروعجلب رضايت زني براي ارتب براي مثال تعهد به پرداخت وجهي به منظور((. احساس نمي شوند 

ود ـانون مشروعيت جهت را در معامالت اصلي منع كند و در عقـ  كافي است زيرا منطقي نيست كه قشرط بطالن براي  نيز  جهت نامشروع

 مثل شرط نامشروع شرط)) الممنوع شرعاً كالممنوع عقالً : (( و نيز از آنجا كه گفته اند  .  گردد واال نقض غرض خواهد بود.تبعي مباح شمارد

موضوع آن امري بر خالف نظم عمومي و يا اخالق حسنه باشد و يا  كه) شرط ( هر تعهدي : در نهايت مي توان نتيجه گرفت . غيرمقدور است 

    .باشد يافتن به هدف پست و ضد اجتماعي توصيف كرد فاسد است حتي اگر قوانين موضوعه منع نشده انگيزه آن را بتوان دست

  : طالن شرط ثار بآ   - 4 

يك از سه شرط مزبور تاثيري در عقد ندارد زيرا شرط نسبت به عقد اصلي يك تعهد فرعي اسـت كـه                      چبطالن هي : خر در  اين  گفتار       آسخن  

د يا در موارد مذكور مشروط له ميتوان      آاما يك سوال مطرح ميشود كه       . تاثيري در قرارداد اصلي نداشته و اصطكاكي با اركان عقد اصلي ندارد           

  عقد اصلي را منحل كند يا نه؟ 

ولي در صورت جهل    .  او نميتواند عقد اصلي را فسخ كند        ، اسخي كه ميتوان داد اينست  كه در صورت علم مشروط له بر وضعيت اين شروط                 پ

  : اكنون هر يك از سه شرط را در اين مورد توضيح ميدهيم .   حق فسخ را دارا خواهد بود،
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 مشروط له در صورت جهل ميتواند عقد اصلي را فسخ كند زيرا عقـد مزبـور مطلـق نبـوده و      ، شرط غير مقدور باشد       در صورتي كه    -  اول  

در . م.  ق 240مـاده  . بنابراين رضاي او به انشاي عقد بدون وجود شرط كامـل نيـست   . نرا با در نظر داشتن شرط انشا كرده است     آمشروط له   

د از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط به نفع او شـده                        اگر بع : (( اينمورد اعالم ميدارد    

  )). مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد ،است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت 

زيرا خودش به ضرر خـود عمـل كـرده و       .  فسخ كند   نميتواند معامله اصلي را    ،در صورتيكه مشروط له خود باعث غيرمقدور شدن شرط شود           

  . ن نمودآثار آنميتوان ديگري را وادار به تحمل  

 عقـد   ايجـاد در  مزبـور  شرط    مشروط له در صورت جهل ميتواند عقد اصلي را فسخ كند زيرا               ،  در صورتيكه شرط فايده نداشته باشد      – دوم  

 و اشتباها نفعي را براي خود تصور كرده كه بـا كـشف عـدم وجـود      به آن نظر داشتهله در اعالم رضايت  مشروطجهتي موثر بوده و به ياصل

  .  رضايت مشروط له به عقد اصلي كامل نيست،فايده 

الممنوع شرعا كـالممنوع    ( ،نست كه انجامش غير مقدور باشد  آعدم مشروعيت شرط مانند  مانند . در صورتيكه شرط نامشروع باشد  : سوم  

  . اين حكم اين مورد نيز مانند موردي است كه انجام بر بناي عقال ناممكن باشدبنابر).  عقال 

  :    شروط باطلي كه موجب بطالن عقد  ميشود -ب

مجهـولي كـه     شـرط  -2         ـ شرط خالف مقتضاي عقد1 :مفصله ذيل را باطل وموجب بطالن عقد است شروط: ((  م  . ق233ماده مطابق 

ولي بايد دانست كه قانون مدني در صدد محصور نمودن اينطونه شروط نبوده و هر جا كـه وضـع   )) . ه عوضين شودجعل به آن موجب جعل ب

 ، در موردي كه جهت معاملـه بـصورت شـرط قيـد شـود      ،براي نمونه .  را باطل ميكند آن ،خاص شرط به اركان اساسي عقد خللي وارد كند    

  اثري است كه شرط در اركـان عقـد           ،س ضابطه شناسايي شروط مبطل عقد       پ.  باطل ميكند  بديهي است كه نامشروع بودن اين شرط عقد را        

  .  دربا درستي و بطالن عقد تصميم  گرفت آناصلي دارد بدين ترتيب كه بايستي ابتدا نتيجه بطالن شرط را در عقد اصلي ديد و بعد از 

  :   شرط خالف مقتضاي عقد -1

نيز از بين مي  قتضاچنان به ماهيت عقد وابسته است كه اگر به وسيله شرط گرفته شود جوهر عقدم در تعريف مقتضاي عقد مي توان گفت

مبناي اين تعريف ، هر شرطي كه موضوع اساسي يا اثر اصلي ومعني هدف  بر  . رود و در ديد عرف يا قانون موضوعي براي آن باقي نمي ماند

البته شرط خالف . ايتام باشد  مثل اين كه در عقد بيع شرط شود كه مورد معامله وقف بر((. شرط خالف مقتضاي عقد است  عقد را نفي كند ،

   )) .  تباني واقع شود و عقد بر مبناي آن انعقاد يابد  مقتضاي عقد ممكن است به روشني در عقد قيد گردد يا مورد
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و . ي به ذات عقد يكسان نيستگثار از لحاظ اهميت و بستآين  ولي ا. كند از ساير عقود جدا مي ن را آثاري دارد كه آهر عقد خصوصيت و 

  .مقتضاي ذات عقد و مقتضاي اطالق عقد:دودسته دانسته اند حقوقدانان مقتضاي عقد را بربراين اساس  

 است و چنين  نندهك توليد  بالذات عبارتست از اثري يا امري كه عقل براي پيدايش آن منعقد مي گردد و عقد آن: مقتضاي ذات عقد : اول 

عقد  عقد است منظور مقتضاي ذات  خالف مقتضاي عقد ، موجب بطالن   وقتي كه مي گويند شرط بنابراين خواهد بود  اثري الينفك از عقد 

 ودرصورتيكه به واسطه آن نباشد آن موضوع اصلي را كه عقد به خاطر آن واقع مي شود: ذات عقد مي توان گفت  است در تعريف مقتضاي

عقدبيع  ،البته مقتضاي عقود متفاوت است انتقال مالكيت مبيع عين خارجي ، مقتضاي ذات  عقد منعقد نمي گردد ، مقتضاي ذات عقد نامند

دا نكند ، چنين معني ــدار انتقال پيــمالكيت مبيع به خري درج شرط اين كه. است كه بدون آن نمي توان ماهيت معامله را محقق دانست 

به  ((.  بود عقد نيز خواهد سبب بطالن  زبور نه تنها خود باطل است بلكه اساساً ـبدين جهت شرط م.نشود  ذات عقدبيع محققد كهـمي ده

 اين    نيست مثل وجب بطالنـا مـمقتضاي عقد باشد مخالف با مقتض عقيده اساتيد فقه و حقوق چنانچه شرطي خالف يكي از آثار يا اجزاي

اييد كرده مگر ــت رويه قضايي نيز همين را. مشتري براي مدت دو سال حق فروش ملك خريداري شده را ندارد  كه در عقد بيع شرط شود

د نكاح شرط شود حق نزديكي وجود ــاشدماننداين كه در عقـنب آنكه جزء داراي چنان اهميتي باشد كه از ذات مقتضاي عقدقابل تفكيك

 )).نداشته باشد

، اثر ذات عقد مي  اين آثار در واقع . عقد دانست  ثار ديگر نيز وجود دارد كه مي توان آن را از مقتضيات با واسطهمعامله اي پاره اي آ در هر

عقد است نه شرط  آنچه كه عقد را باطل مي كند شرط خالف مقتضاي: (( شهيدي در اين باره چنين گفته اند  دكتر. باشند نه اثر خود عقد 

اورزي به غير شرط شود كه خريدار حق انتقال اين ــفروش يك زمين كش اگر در زمان انعقاد عقد:  طور مثال ،به))  خالف مقتضاي اثر عقد

  .با خود مقتضاي ذات عقد ندارد،عقد و شروط ضمن آن نافذ است زيرا اين شرط در تعارضي با اثر مقتضاي عقد است نه را به ديگري ملك 

د ــداشت ، متقاعدين يا يكي از طرفين عق يا جواز اقتضا  سبب ذات ، لزوم  و هر گاه عقدي بهشرط مخالف لزوم و جواز عقد نيز باطل است

  .خالف آن را شرط نمايند نمي تواند بر

ا نداشت مي توانند هرچه را كه بخواهند ــباشد اما اگر عقدي لزوم و جواز را اقتض براي آن كه لزوم و جواز حكم است نه حق كه قابل اسقاط

وجب فساد آن ــاي وارد نمايد ، م دشهــمي توان گفت هر وقت كه بطالن شرط ضمن عقد به يكي از اركان عقد خ رط قرار دهند ،مورد ش

د ــاد عقــوجبات فســقائلين به تفصيل ميان شروط باطل آن را از م . آن موارد است خواهدشد و شرط خالف مقتضاي ذات عقد يكي از

   .مي دانند

  : طالق عقد مقتضاي ا : دوم

آن نمي باشد بلكه هر گاه معامله به طور مطلق تشكيل شود اثر مزبور  اطالق عقد امري فرعي است كه از ماهيت عقد ناشي نمي شود والزمه

  د بروز اثر آن جلوگيري كر  در ضمن عقد اصلي از توليد وف درج شرط خال باولي چون با ذات عقد مالزمه ندارد مي توان تحقق خواهد يافت
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طرفين مي توانند .  در اين صورت لطمه اي بر ماهيت عقد نيز وارد نمي شود ، نه باطل است نه مبطل زيرا مخالف قانون تكميل است نه امري 

: به طور مثال . طور جزيي محدود كنند  عقد بر خالف اموري كه مقتضاي اطالق عقد است شرط نمايند ويا بعضي از آثار آن را به در ضمن

 اشدـآثار عقد بيع مطلق است كه شرطي در آن ذكر نشده باشد يعني شرط در عقد مذكور نب  ق م مال بودن ثمن معامله از344ق ماده مطاب

طرفين نحوه پرداخت ثمن را به طور ديگري مقرر كنند  خريدار مكلف است ثمن را نقدا پرداخت نمايد ولي اين امر مانع از آن نخواهد بود كه

شرط گردد  و شرط خالف آن با ماهيت معامله تضادي نداردونيز اگر اسقاط خيار مجلس و خيار حيوان مقتضاي ذات عقد نيست، پس اين اثر 

 . اين اخالل به معني اخالل درعقد اصلي نيست اين شرط درست است زيرا لزوم عقدمقصود اصلي است و خيار عارض بر آن است و

ون از ــقان اري است كه بر حسب عرف ياـ ق م آث233در بند اول ماده )) مقتضاي عقد (( ر از ذكر گذا هدف قانون: از اين رو مي توان گفت 

مفاد عقد و يا تاثير آن منافات داشته باشد و شرط خالف  مقدمات يا لوازم غيرقابل تفكيك مطلق عقد محسوب مي گردد و شرط خالف آن با

  . خواهد بود  به آن شرطانجامد نه تنها بدون اشكال است بلكه مشروط عليه ملزم به قابل تفكيك از عق مقتضاي اطالق يا آثار و لوازم

  . شرط مجهول كه جهل به آن موجب جعل به عوضين شود -2

را مجهول كند و از  آن ورددــه گــمعامل مورد شرط مجهول مي توان گفت هر گاه شرطي درضمن عقد قرارداد شود كه موجب ابهام مورد در

امحه و ــاي مســر عقودي كه بر مبند ولي  ،  آن عقد باطل مي شود معامله بوده باشد از شرايط اساسي صحت  مورد آنمعلوم بودن طرفي  

احت الزم براي ـر شخصي زميني را به شرط داشتن مسگ ا،براي مثال  . ونه شروط خللي به درستي عقد نمي رساندگ اين ،تغابن استوار باشد 

روخته ـ ميليون ريال فدهر خانه اي به مبلغ  گ ولي ا ، عقد مزبور بعلت مجهول بودن موضوع باطل است  ،دان فوتبال بخرداحداث تعدادي مي

و يا در . واهد شدــ سبب بطالن عقد نخ،مشده فروشنده را بدهد گشود و شرط شود كه خريدار تمام  هزينه هاي الزم براي يافتن اتومبيل  

  . قرارداد اصلي را باطل نمي كند،ردد  گث جهل ضامن به مقدار و اوصاف دين   شرطي طه باع،عقد ضمان 

  شروط صحيح : سوم  گفتار

  : اين ماده مقرر ميدارد . ورده استآ 234قانون مدني اقسام شروط صحيح را در ماده 

 :شروط بر سه قسم مي باشند ((

  شرط صفت-1

   شرط نتيجه-2

  . اثباتا يا نفيا شرط فعل-3

  :رح هر يك مي پردازيمكه به ش
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. ورد معامله است يا كيفيت آن و حتي گاهي هر دو وصف           ــامله است كه اين وصف؛ يا راجع به كميت م         ــ صفتي از صفات مع    :شرط صفت -1

شتري يا شـرط  گان مانند طال بودن .نام برد) كميت... (اندازه و   , وزن,  تعداد نظرو يا مقدار آن از    ) كيفيت... (وضعيت و   , رنگ, مي توان از جنس   

 ، ضابطه اصلي تميز   ،ولي  . ساني امكان ندارد  آ هميشه به    ، تشخيص اينكه شرط مقدار كداميك از اين دو قسم است           .مساحت معين براي زمين   

فته يـا   رگوهاي دو طرف ميتوان تعيين كرد كه اجزا مبيع موضوع مبادله قرار             گفتگ كه بايد با مالحظه قراين كار و         .اراده مشترك طرفين است   

  .ري مد نظر بوده استگخصوصيات دي

و يـا خـودداري از      ) اثباتا( شرط فعل اثباتا يا نفيا در ضمن عقد قرار داده مي شود به اين نحو كه عبارت است از شرط انجام                       :شرط فعل  - 2 

رد ممكـن اسـت   گع شرط قرار ميكاري كه موضو )م. ق234موضوع ماده . (توسط يكي از طرفين عقد و يا يك شخص ثالث) نفيا(انجام عملي   

نظيـر  : و ممكن است عمل حقوقي خاصي باشد        ). به شكل منفي    ( منزل  نبريدن درخت    و يا   ) به شكل مثبت  ( مانند ساختن خانه  : مادي باشد   

  ).شكل منفي ( و يا اجاره ندادن ملك ) شكل مثبت ( وكالت بر فروش مال 

 چنـين   234چنانچه قانون مدني نيز در مـاده        . ي يكي از عقود در ضمن يك عقد ديگر         عبارت است از شرط نمودن مقتضا      :شرط نتيجه  -3 

گفته مي شود كه شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شـود  » شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود ... «: اشعار مي دارد  

يگر شرط نتيجه شرط تحقق يكي از اعمـال حقـوقي در عـالم    به عبارت د. مشروط بر اين كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد        

هبه و صلح مي تواند شرط نتيجه باشد چرا كه مي توان آن را ضمن معامله ديگري ايجاد كـرد ولـي مـثال                  , اجاره, براي مثال بيع   .اعتبار است 

ن ضمن عقد اصلي به صورت شرط نتيجه انـشا          را نمي توا  ) يعني بايد به صيغه طالق و منجز واقع شود        (طالق كه موقوف به سبب خاصي است        

  : س بين شرط فعل و نتيجه دو تفاوت مهم وجود دارد پ . نتيجه و فعل قابل بررسي است .نمود

 شرط نتيجه ناظر به امور اعتباري است كه در اثر توافق دو اراده قابليت وقوع را دارد و وقايع خارجي كه نياز بـه فعـل مـادي اسـت را           –اول  

در صورتيكه موضوع شـرط فعـل ممكـن     .  آندر اين امور نيز مقصود انجام عمل حقوقي است نه خودداري از .  شرط نتيجه قرار دتد   نميتوان

  .عمل مادي يا حقوقي باشد و در هر حال نيز ميتوان موضوع شرط را خودداري از انجام كار قرار داد

 عمل را انجام دهد و تا زمانيكه اين تعهد را اجرا نكند نتيجـه              آنمتعهد بايد    ، ديكه موضوع شرط فعل ممكن عمل حقوقي باشد       مور در   -دوم  

 نبازمند نيست و با وقوع عقد اصـلي حاصـل           ديگري اقدام   چدر حاليكه تحقق شرط نتيجه به هي      . عمل حقوقي براي مشروط له بدست نميايد      

  .ميشود
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   در روابط طرفينآنتخلف از شرط و اثر :  فصل سوم  

تخلف شـرط در سـه حالـت        .  انه ضمن عقد      گعدم تحقق شرط مندرج ضمن عقد ميباشد كه با توجه به شروط سه              .   تخلف شرط      منظور از 

  .نتيجه و فعل قابل بررسي است.  تخلف از شرط صفت  

  : تخلف از شرط صفت : فتار اول گ

رط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست رطي كه در ضمن عقد شده است شــش هرگاه  : قانون مدني آمده است235در ماده 

  .به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت كسي كه شرط

 در, شرط صفت شده باشد,  زئي و شخصيــد جــچنانچه در عق: را بر مقيد حمل كرد؛ يعني گفت اما بايد ان, ه مطلق استدهر چند اين ما

ورد معامله عين مين يا كلي در معين ــر خيار تخلف از شرط صفت در مگارتي ديـ بعب؛مشروط له خيار خواهد داشت, صورت تخلف از شرط

  :است  قانون مدني مقرر شده414 فلذا در ماده . قابل تصور است و در مورد معامله كلي في الذمه تخلف وصف معني ندارد 

  .رره بين طرفين باشدمق در بيع كلي خيار روئيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف

روطهم جاري خواهد شد؛ يعني مشورط عليه ملزم است كه عين را ـد شــعن عموم المومنون, بنابراين در بيع كلي به خاطر تخلف از صفت

حكم , ديگري كلي باشد ع و يا عقدــورتي كه بيــدر ص, ر حالــبه ه. تحويل دهد كه مطابق اوصاف بيان شده باشد تعويض و عين ديگري

بايد آن , اگر مشروط عليه قادر به ايجاد صفت باشد, حتي در عين شخصي البته به نظر مي رسد. شرط صفت نيز مشمول بحث ما خواهد شد

رد تخلف از وصف نبايد ــبه مج ,مثالً اگر ساختمان معين و مشخصي معامله شود و شرط شود كه ساختمان نقاشي شده باشد را احداث كند؛

, اختمان آجري باشدــنقاشي و بعد آن را تحويل دهد؛ يا شرط شده باشد نماي س چون مشروط عليه مي تواند ساختمان را, دخيار ثابت شو

 مشروط له مسلط ,بنابراين به مجرد تخلف از صفت .مي توان الزام او را به نماكاري خواست, اختمان نماكاري نشدهسمعلوم شود كه  ولي بعداً

  . ود بر فسخ نخواهد ب

  : تخلف از شرط فعل : فتاردوم گ

ا فعل مادي است و      شروط فعل هم بردو قسم است يا فعل مثبت است و يا فعل منفي و هر يك از اقسام ي                    ،  همانطور كه در فصل قبل بيان شد        

 مبناي خـود را انتخـاب        عليرغم وجود اختالف نظر در فقه اسالمي       241 تا   237 قانون مدني در مواد      در مورد تخلف از شرط      و. يا فعل حقوقي  

  : نموده كه بطور خالصه چنين است
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   : شرط فعل مثبت مادي-الف

انچه مشروط عليه از انجام ــچن. در فرض امتناع مشروط عليه، نخست مشروط له حق دارد كه از دادگاه الزام به اجراي مفاد شرط را بخواهد

ر شخص مشروط عليه باشد، دادگاه توسط ــمايد ولي مفاد شرط قابل انجام توسط غيمفاد شرط امتناع نمايد، و به الزام دادگاه هم توجهي نن

  . غير انجام و مخارج آن را از اموال مشروط عليه برداشت مي كند

. رط، حق فسخ معامله را خواهد داشتــار تخلف شــاشد، مشروط له باستناد خيـچنانچه مفاد شرط از اعمال قابل انجام توسط ديگري نب

ار فسخ براي مشروط له قائل نيست كه البته در فقه در اين خصوص نظر ــنطور كه مالحظه ميشود قانون مدني جز در فرض اخير حق خيهما

  .روط له مي تواند فسخ و يا از دادگاه الزام به اجراي شرط را بخواهدــمخالف وجود دارد، مبني بر اينكه بصرف امتناع مشروط عليه، مش

   :بت حقوقي  شرط فعل مث-ب 

قانون مدني بطور صريح در خصوص آثار و احكام در موارديكه مفاد شرط فعل، يك يا چند عمل حقوقي باشد، ذكري به ميان نياورده ولي از 

  : مواد قانوني مختلف نظر قانونگذار را مي توان استنباط كرد و براي آن دو فرض متصور است

 فرض امتناع مشروط عليه از انجام فعل و مطالبه مشروط له از دادگاه مبني بر الزام خواسته،  چنانچه مفاد شرط فعل حقوقي باشد در–الف 

  . مبادرت به انجام عمل حقوقي مفاد شرط مي نمايد» الحاكم ولي الممتنع«دادگاه به استناد قاعده 

م تعهد مشتري بر عمل حقوقي مثبت، قانون مدني م استدالل شود كه عليرغ. ق243 و 379ممكن است بعنوان ايراد بر اين استنباط، به مواد 

  : پاسخ اينست كه. در فرض امتناع قائل به خيار فسخ شده و نشر به الزام توسط دادگاه نداده است

  : تبيين مدلول دو ماه مورد نقص نياز به مقدمه اي تحليلي دارد كه ذيالً بنحو اجمال بĤن ميپردازيم

اشد، بلكه به اراده وي و شخص ثالثي وابسته باشد، ــكه تا اراده مشروط عليه به تنهائي، انجام پذير نبهرگاه مفاد شرط عملي حقوقي باشد 

ريدار نيز در تحقق عمل حقوقي بيع نقش اساسي ــمثل آنكه مشروط عليه، تعهد كند كه عيني را به شخص ثالثي بفروشد، كه طبعاً اراده خ

  : تدارد، در اينگونه موارد دو فرض متصور اس

ان به قول ــفرض اول آنكه در حين اشتراط، اطمينان به رضايت مشتري وجود ندارد، در اين فرض بنظر فقها، مورد شرط به علت عدم اطمين

   . ترديد در قدرت غرري و باطل استشخص ثالث مقدور بودن آن مورد ترديد است و با توجه به

اع ـول امتنـريدار از قبـداً خـ مشروط عليه به ايجاب بيع، او قبول خواهد كرد، ولي بعفرض دوم آنكه، طرفين اطمينان دارند، در فرض اقدام

  . بورزد، در اين حالت، شرط صحيح، ولي چون مفاد شرط قابل اجبار نيست، خسارت مشروط له، از طريق خيار فسخ جبران خواهد شد

  : شيخ انصاري مي گويد

  » .ي البايع اقامة كفيل علي العهده فلم يوجد او امتنع المعين ثبت للمشتري الخيارولواشترط عل«و عليه يحمل قوله في التذكره 

  : عالمه گفته است. يعني نظر عالمه حلي در تذكره نيز بهمين فرض بايد حمل شود

  براي اين منظور معرفي نمايد، و شخصي را ) بدون تعيين شخص خاص(ردي را ـاگر بايع در ضمن عقد تعهد كند كه براي ضمان عهده مبيع ف
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بنظر شيخ . ار فسخ مطرح مي گرددـري خيــول نكند، براي مشتـپيدا نكند، و يا شخص معيني را براي ضمانت معرفي كند و آن شخص قب

ول او داشته باشند، ـامن و قبـانصاري موارد مطروحه در كالم عالمه محمول است برجائي كه طرفين در حين عقد اطمينان بر پيدا شدن ض

  . عذير بعداً طاري گردد، چرا كه در غير اينصورت شرط از اول باطل خواهد بودت

در خصوص تعهد نسبت . ري رهنـامن و ديگــدو مورد مطرح شده است، يكي دادن ض) 243و 379(اينك مي گوئيم، در مادتين مورد نقض 

اين د متعذر گرديده است وبنابرــورد تعهـتعهد از انجام مبه ضامن، همانطور كه گفته است محمول است بر مورديكه، در عارض گرديده و م

  . در زمان تعذر مورد تعهد، مانند ساير تعهدات و عقود، كان لم يكن خواهد شد و خسارت مشروط له از طريق خيار جبران خواهد شد

  : و اما در خصوص تعهد به رهن نيز چند فرض متصور است

ذر حاصل ـال خود و يا ديگري كه در اين فرض چنانچه در حين اشتراط اطمينان وجود داشته و بعداً تعتعهد به رهن مالي كلي، اعم از م: الف

  . شده، با همان استدالل پيش، شرط از زمان غير قابل انجام شدن، منحل و براي طرف عقد خيار حاصل مي شود

  . قبلي استتعهد به رهن مالي معين از اموال ديگران، حكم اين فرض نيز مانند فرض : ب

ل از انجام ــد به جهتي متعذر گردد، مثل آنكه مال مزبور قبــود، در اين فرض نيز چنانچه مورد تعهـتعهد به رهن مالي معين از اموال خ: ج

موضوع، تلف شود، حكم فروض پيش را داراست و چنانچه انجام موضوع ممكن ولي متعهر از انجام موضوع، امتناع ورزد، بنظر مي رسد، 

 . ان الزام، براي طرف ديگر خيار حاصل مي گرددــمشروط له نخست مي تواند الزام متعهد را از حاكم درخواست كند، و در صورت عدم امك

   : شرط ترك فعل حقوقي-ج

 مواردي ديده در جائي كه مفاد شرط ترك عملي حقوقي باشد، قانون مدني بطور صريح تعيين تكليف نكرده و صرفاً در البالي قوانين مختلف،

  . مي شود از جمله در همين مورد است

د تخلف كند و مبادرت به انجام آن عمل ــنظر قانونگذار در اينجا اينست كه تعهد بر ترك عمل حقوقي نتيجه اش آن است كه چنانچه متعه

ورت ـآنكه شرط خالف شده باشد كه در اينصمگر «: نمايد، آن عمل لغو، و كان لم يكن و اثر شرعي بر آن متدتب نخواهد بود و لذا گفته است

  . »اجاره باطل است

يعني . رديد حكم تصرفات ناقله بر همين استــذكر اين نكته الزم است كه اگر چه قانونگذار تنها به بطالن اجاره اشاره كرده است، ولي بي ت

  . در فرض شرط ترك تخلف از آن موجب بي اثر بودن حقوقي تصرفات خواهد بود

  : اه بعد نيز موضوع رهن مطرح شده كه حكم آن شبيه مسئله قبل است، بشرح زيردر م

 اگر پس از عقد بيع، مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد، مثل اينكه نزد كسي دهن گذارد، فسخ معامله – 455ماده 

  . دموجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اين كه شرط خالف شده باش

در خاتمه اين بحث، ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند عقدي كه فسخ مي شود، شرائط ضمن آن به تبع آن بيگمان كان لم يكن خواهد 

  وافق طرفين قرار گرفته و ــد مورد تــ شرط عدم تصرفات بوسيله مشتري در ضمن عق455 و 454بود، ولي ناگفته پيداست كه در مادتين 
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  . تحقق فسخ به تصرفات در منفعت مبادرت ورزيده و مبيع را اجاره داده و يا رهن گذاشته استمشتري قبل از 

رائي خود را عبارتست از ــبنابراين اقدام مشتري در زماني انجام گرفته كه هنوز عقد و شروط ضمن آن به قوت خود باقي بوده و ضمانت اج

حقوق دانان اختالف نظر است كه عده اي بطالن و عده اي عدم   در اين مورد بين كه متذكر ميشوم.مانعيت از تأثير عقد اجاره داشته است

مي دانند، مسئله  آنان كه بطالن را ضمانت اجراي شرط فعل منفي حقوقي. از شرط فعل منفي حقوقي مي دانند نفوذ را ضمانت اجراي تخلف

واند به طور ــهيچ كس نمي ت« :اين ماده بيان مي كند. بيان مي كنند  ام ر.ق) 959(سلب حق به طور جزئي از قسمتي از حقوق مدني و ماده 

وق ـطور جزئي قسمتي از حق بنابراين شخص مي تواند به» .حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را ازخود سلب كند كلي حق تمتع و يا

وق در آن درج شده، اينجا محض مشروط عليه از قسمتي فعل منفي حق مدني را از خود سلب كند و در جايي كه عقدي صورت گرفته و شرط

مي فروشد و در ) ب) ماشين خود را به آقاي) الف(به عنوان مثال فرض كنيد كه شخص . طور جزئي محروم شده است از حقوق مدني خود به

اين شرط فعل منفي حقوقي .  بفروشدانتقال دهد و) ج(را به آقاي  حق نداشته باشد كه ماشين) ب(ضمن عقد شرط مي كند كه خريدار،آقاي 

) ب(در اين فرض اگر آقاي  حال. به فروش ماشين به شخص معين مي باشد) در اينجا آقاي ب(اقدام كلي از متعاملين  است كه مفادآن عدم

ن به ـاست،حق فروش ماشيكه همان خريدار ) ب(در مثال فوق الذكر آقاي  .نافذ فروخت، آيا معامله باطل است يا غير) ج(ماشين را به آقاي 

طور جزئي صورت گرفته و صحيح  از وي سلب شده است و سلب حق به)ج(را نداشته و به عبارت ديگر حق فروش ماشين به آقاي  (ج(آقاي 

د به ـستا چه ر) هــرا نداشت) ج(حق فروش ماشين به آقاي ( حق تمتعي نداشته اصوالً) ب(حال با وجود اين مسئله بايد گفت كه آقاي .است

نداشته و نتيجه اينكه معامله اي بين  را) ج(،حق فروش و انتقال مالكيت ماشين به آقاي )ب(آن را اجرا كند و بنابراين آقاي  واهدــاينكه بخ

 .معامله باطل است وجود نيامده و به تعبيري) ج(و آقاي ) ب(آقاي 

تخلف از شرط فعل منفي حقوقي بطالن يا عدم نفوذ است،منظور بطالن  يالبته ذكر اين نكته مفيد است كه وقتي گفته مي شود ضمانت اجرا

وذ ــدم نفــنه بطالن يا ع حقوقي است كه در نتيجه تخلف از شرط فعل منفي مشروط عليه درصدد ايجاد آن بوده است و يا عدم نفوذ عمل

 .شرط فعل منفي

 البته حقوقدانان. ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل منفي حقوقي مي داندعدم نفوذ را ررسي عقيده اي مي رسد كهــوبت به بــاما اكنون ن

برخي صاحب نظران  و نظر و ايده  گنجانده شده، وزيان بر اين عقيده نظر دارند ولي آنچه كه در اين مثالــاصر كاتــر نــبزرگي مانند دكت

در بحث از ضمانت اجراي شرط فعل .ضاي بررسي اين نظر را دارم تقااستاد ارجمند  مي باشد كه با وجود نقصها و كاستيهايش ازنطر شخصي

م .ق) 454(نظريه عدم نفوذ مي توان به ماده  در توجيه.تر از نظريه بطالن استصحيح ريه عدم نفوذ، ــحقوقي به عقيده نگارنده ، نظ منفي

دم ــه عــاينك بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود،مگررگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد، ــه«:دارد اشعار مي) 454(ماده .اشاره كرد

د ــوضيح اين قسمت بايـدر ت» .اين صورت اجاره باطل مي شود تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در

دهد، هر چند كه  مي تواند مبيع را اجارهگيرد،مشتري مي تواند در مبيع هر گونه تصرفي كند و از جمله  گفت كه وقتي عقد بيع صورت مي

  راي تسليم يا تأديه ـي بـوجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجل م در عقد بيع.ق)363(به عبارت ديگر،بنابر ماده . بيع قابل فسخ باشد
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» ...ارــاي خيــتاريخ انقض ع است نه ازدربيع خياري،مالكيت از حين عقد بي«م .ق) 364(همچنين بنابر ماده » ...شود ثمن مانع انتقال نمي

بنابراين .از حين بيع به مالكيت مشتري در مي آيد) عين معين( قابل فسخ مبيع  بنابراين از اين دو مقرره قانوني مي توان دريافت كه در بيع

 .مشتري در مبيع، تصرفي مالكانه و قانوني است و با فسخ بيع اجاره باطل مي شود تصرف

بر مشتري شرط شده ) فعل منفي حقوقي است كه همان شرط(وم ماده بيان مي كند كه اگر عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت قسمت د اما

ر بايد گفت ـارت ديگــبه عب. شود ولي اگر بيع فسخ نشود، اجاره به حال خود باقي است است،اجاره در صورتي باطل مي شود كه بيع فسخ

نتواند مبيع را اجاره دهد ولي از اين  له در منفعت بر مشتري شرط شود و مشتري به موجب شرط فعل منفيدرصورتي كه عدم تصرف ناق كه

 فسخ بيع در اينجا همان فعلي است كه. غير نافذ و فضولي است و با فسخ بيع باطل مي شود شرط تخلف كند و مبيع را اجاره دهد،اين اجاره

دم ــمي شود به هر لفظ يا فعلي كه داللت بر ع ولي حاصلـرد معامله فض: بيان مي كند. م.ق)251(ماده (داللت بر رد معامله فضولي مي كند

 .رضاي به آن نمايد

اجاره غير نافذ است و  اره داده شود، اينــد،مبيع اجــاگر بر خالف شرط مندرج در عق) 454(يابيم كه طبق ماده  مي با دقت در اين ماده

 .اجاره فضولي باطل مي شود ) دال بر رد معامله فضولي استكه عملي است كه(با فسخ بيع 

ابل اعمال است يا در ساير عقود نيز اجرا ـآيا اين ماده فقط در مورد عقد اجاره ق حال سؤالي كه در اينجا ممكن است پيش آيد، اين است كه

در مورد هر شرط فعل منفي، قابليت اجرا دارد  است كهجزء قواعد عمومي . م.ق) 454(گردد و به عبارت ديگر آيا قاعده مندرج در ماده  مي

  .بزنيم و بحث تنقيح مناط را مطرح كنيم) اصول فقه(مباحث اصولي  يا خير؟در اينجا بايد گريزي به يكي از

 حكم وضعي كه بدانيم علت اين است» اطــتنقيح من«منظور از .تهذيب و پيراستن و حذف است و مناط به معناي علت است تنقيح در لغت،

را كه قطع ذاتاً حجت ــقطعي حجت است و تنقيح مناط ظني حجت نيست، چ «تنقيح مناط«.است معين و ساير اوصاف در آن دخالتي ندارد

مطمئناً حجت است ولي  د گفت كهــايــگذار تصريح شود و در مورد تنقيح مناط قطعي ب¬بايد از سوي شارع و قانون است ولي حجيت ظن

ادق ـمثال درباره اختالف زن و شوهر در اثاث البيت حديثي از امام ص به عنوان.ظني حجت نيست و دليلي بر حجيت آن نداريمتنقيح مناط 

ولي ــمنزل مسلط و مست زي از اثاثــيعني هر يك از آنها بر چي» من استولي علي شيي منه فهو اولي« :فرموده اند رسيده كه ايشان) ع(

ديگر و اشخاص ديگر نيز قابل اجراست و وصف خاص مورد تأثيري در  اولويت دارد، ليكن حكم در مورد چيزهايباشد،نسبت به آن تقدم و 

 .»مورد مخصص نيست«بيان ديگر  حكم مسئله ندارد و به

 قوقي در سايرراي تخلف از شرط فعل منفي حـو اينكه آيا عدم نفوذ به عنوان ضمانت اج حال بر مي گرديم به سؤالي كه در باال طرح كرديم

 .اجرا مي شود م اين قاعده.ق) 454(موارد قابل اجراست و يا اينكه تنها در مورد خاص مندرج در ماده 

علت و مناط » ن و منفعتــعدم تصرفات ناقله در عي«باال اشاره شد، قيد  در پاسخ به اين سؤال به نظر مي رسد كه با توجه به مطالبي كه در

در .رط شده بوده استـمنفعت ش مناط در مي يابيم كه علت اصلي بطالن اجاره اين است كه عدم تصرفات ناقله درتنقيح  حكم بوده و با يك

  ن و منفعت فقط ـعمومي و كلي مندرج در ماده و قيد عدم تصرفات ناقله در عي مثالي است براي قاعده. م.ق) 454(واقع عقد اجاره در ماده 
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يكي   اجاره  شود، خواهد بود و عقد نتيجه اين اعمال در منفعت يا عين مال تصرف مي مال حقوقي كه در نبوده و شامل ساير اع شامل اجاره

... ه و بيع وــمعاوض هبه، عين و منافع مي تواند در قالب عقود ديگر از جمله صلح، ازمصاديق تصرف در منفعت است، در حالي كه تصرف در

عمومي و كلي است، قانع مي سازد، اين است كه  يك قاعده.م.ق) 454(اينكه قاعده مندرج در ماده مسئله ديگري كه ما را به . واقع شود نيز

راين شمول ـابــ، بن و منفعت صحبت مي كند ناقله در عين   تصرف  از م . ق )454( كه ماده  ، در حالي منفعت است ، تصرف در  عقد اجاره

اده ـود حاكي از اين است كه مـخ اره بيشتر است و اين مطلبـارتي عقد اجـيا به عبمنفعت و عين نسبت به تصرف در منفعت   و رفــتص

 .كه مخالف شرط مندرج در عقد است شامل هر گونه تصرفي در عين و منفعت مي باشد.م.ق) 454(

 يـل منفـرط فعــجراي تخلف از شقابليت اينكه ضمانت ا. م.ق) 454(نتيجه مي رساند كه ماده  همه مطالبي كه در باال ذكر شد، ما را به اين

مناط حكم در اينجا به اجاره دادن مبيعي كه مشتري  همچنين با استفاده از تنقيح مناط مي توان دريافت كه علت و.حقوقي باشد را داراست

با توجه به  .ه باشدبلكه هر گونه عدم تصرفي در عين و منفعت مي باشد كه در عين بر مشتري شرط شد از اجاره دادن آن منع شده، نيست

 .مورد عدم نفوذ است اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت كه ضمانت اجراي شرط فعل منفي حقوقي در هر

راي ــدر بيع شرط، مشتري مي تواند مبيع را ب((م اشعار مي دارد .ق)500(ماده  .نظر ما را به خود جلب مي كند. م.ق) 500(در همين جا ماده 

وظ دارد واال ــع را محفـخيار يا لغو آن حق باي  ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد، به وسيله جعلبايع حق خيار مدتي كه

 )).باطل خواهد بود اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد،

اره غير نافذ و منوط به ـ از اعمال خيار،اجسوي فروشنده نافذ مي باشد و پس در توضيح اين ماده بايد گفت كه اجاره تا زمان اعمال خيار از

ولي مشتري اگر ــنيست و عمل فض ار بايع باشد،خود به خود باطلــافي با خيــجديد است به عبارت ديگر عقد اجاره كه من رضاي مالك

ايي است و اصل ــطالن، امري استثنمطالبي كه در باال گفتيم، بايد اضافه كنيم كه ب همچنين عالوه بر. به واسطه بايع رد شود،باطل مي گردد

 .)م. ق223ماده (صحت معامالت است، مگراينكه فساد آن معلوم شود بر

ايجاد شده، استثنايي است و هر  رطـوقي كه در نتيجه تخلف از شــمسئله مورد بحث بايد اشاره كرد كه نظر به بطالن عمل حق بنابراين در

 .صحيح تر مي باشد باشد، به نظرمقدار كه نظر ما به صحت معامله نزديكتر 

  : تخلف از شرط نتيجه : فتارسوم گ

در شرط نتيجه، تحقق اثر ) م. ق235ماده . (اصــدر نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خ

وان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود ــط هم نمي تيك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شر

رايط مزبور، شرط مذكور محقق ــاع شــزيرادر صورت وجود شرايط الزم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتم

روط عليه ـده مشــنجام دادن عملي به عهپس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا ا. نمي شود

 اقدين ـايت متعـاه تحقق شرط عالوه بررضگ ولي هر.نبوده است در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است
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 هايي گربراي مثال ا. د  نتيجه با عقد بدست نميايد و موضوع در حكم موردي است كه شرط نامشروع باشآن ،نيازمند تشريفات خاصي باشد 

شرط شود كه ملك ثبت شده خريدار مال ، يا ضمن سند عادي در خريد و فروش مال منقولي ، زوجه يكي از طرفين شرط نتيجه باشد

زيرا طالق شرايط خاص خود مثل صيغه مخصوص و ساير شرايط . يك از اين دو نتيجه با عقد اصلي محقق نخواهد شى چهي، فروشنده باشد 

راط ــو اشت و انتقال ملك نيز مراحل خاص خودش  را كه تنظيم سند رسمي و ثبت در دفتر امالك است) م .  ق 1133ماده ( مه را دارد الز

   .نها را تغيير نميدهدآ ماهيت اصلي گردر ضمن عقد دي

 

  :   خر آسخن 

. تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست       بابِ عقود و    ) شروط در ضمن عقد   (از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ          

 الزم و كارسـاز و       كه ضمانت اجرايي   مهم است    است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو                از آنجا كه شرط،جزئي از قرارداد     

خصي را براي آنها تدوين كند تـا ضـمن حفـظ            شته باشد و قانونگذاربايد احكام ثابت و مش        براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دا        مشخص

حقوق مسلمه متعاقدين و اجراي عدالت ، از سوء استفاده و ظلم برخي افراد با استفاده از عدم وجود قانون كافي جلوگيري شود و نيـز  بايـد                             

 از جمله التزام  ،مندي  گرايي و قاعده    الي قانون به مراتب با    و در نتيجه      را پر كرده     هاي حقوقي   ها و خأل    استفاده از اخالق فاصله   تالش شود تا با     

به اين ترتيب بسياري از مسايل مربوط به اجراي شروط          راكه  چ   دست يابيم  عملي به معيارها و ضوابط اخالقي و به طور كلي، تحقق اخالقيات           

 امـروزه نيزبـا ايجـا روحيـه          ،جود داشـته  ودر قديم و در سنت اصيل ما ايرانيها          تالش كنيم تا  همچنانكه        نيز ضمن عقد حل خواهد شد ، و      

ميزان پايبندي به تعهدات و انتظارات، معاشرت پذيري، احساس تعلـق، فـداكاري، نظـم و پـيش بينـي                 ذيري و افزايش    پقانونمندي و قانون    

ديده شروط ضمن عقـد  پرش  ستگ  ،ايبندي به اخالق و عرف از ايجاد بي اعتمادي بين افراد جامعه           پو  پذيري رفتار، ميزان شناخت از يكديگر       

  اهللا ء انشا.يري شودگتخلف نسبت به شروط ضمن عقد جلوين همچنو 
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   : فهرست منابع و ماخذ

  دكتر سيد حسين امامي, چاپ ششم, كتاب فروشي اسالميه, جلديك,  حقوق مدني -1

  ناصر كاتوزياندكتر , مزدهاچاپ دو, شركت سهامي انتشار , ) ايقاع –قرارداد ( اعمال حقوقي ,  حقوق مدني -2

  دكتر مهدي شهيدي, سيزدهمچاپ , نشر ميزان, تعهدات, 3 حقوق مدني   -3

  دكتر مهدي شهيدي , هفتم چاپ  ,مجمع علمي و فرهنگي مجد , جلد اول, تشكيل قراردادها و تعهدات ,حقوق مدني-4

  ناصر كاتوزياندكتر , بيست و يكم  چاپ ،1388، سال ميزانحقوق كنوني، تهران، نشر  قانون مدني در نظو -5

  محمدي  ،دكتر ابوالحسن بيست و سومچاپ،اه تهران گ انتشارات دانش ،)اصول فقه(مباني استنباط حقوق اسالمي  -6

   دكتر صادقي ، شيراز اهگدانش ،  3 جزوه درسي حقوق مدني -7

   دكتر خرسنديان، شيراز اهگدانش ، جزوه درسي متون فقه -8

  جود در سايتهاي مختلف حقوقي مقاالت مو-9
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