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ماهيت و اعتبار «شروط مستقل» در فقه و حقوق ایران
نوروز علی مسعودی جوزچال

1

 1کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  .استان گلستان(نویسنده مسئول)

چکيده
قانون گذار ایران ،احكام و مسایل شروط ضمن عقد را بر اساس شروط وابسته تنظيم کرده است.و شروط مستقل را مورد توجه
قرار نداده است .اگرچه بسياري از احكام شروط در این نوع از شروط نيز جریان دارد.حال در فرضی که قاضی ،با استفاده از
ضابطه و معيار تفكيك  ،شرط ضمن عقد را  ،از مصادیق شروط مستقل تلقی کند.با توجه به اینكه قاضی ،موظف است در وهله
اول قانون را رعایت کند؛هر چند آنرا ناعادﻻنه بپندارد(.مفهوم تبصره ماده  ٣آ.د.م و اصول  1٦٦و 1٦٧ق.ا.ج.ا.ا)تكليفش چيست؟
در حالی که به این امر آگاه است که برخی از احكام باب شروط  ،تنها در شروط وابسته جریان دارد.مثﻼ عدم بطﻼن شرط
مجهول (مفهوم ماده  ٢٣٢ق.م )به شرط وابسته  ،که امري عرفی و تسامحی ،تلقی می شوند؛اختصاص دارد.و کفایت علم
اجمالی را در مورد شروط مستقل نمی توان پذیرفت.یا حكم ماده  ٢٤٦ق.م در خصوص بطﻼن شرط ،در نتيجه اقاله یا فسخ
عقد اصلی (بطور کلی انحﻼل عقد) تنها به شروط وابسته توجه دارد.و در مورد شروط مستقل کاربردي نخواهد داشت .قوانين
ایران در خصوص تفكيك و ثمره تفكيك شروط مستقل از وابسته،ساکت می باشد  .یا حداقل  ،ابهام دارد.لذا براي پاسخگویی به
سوال فوق ،بایستی به منبع دوم استدﻻل قضایی  ،یعنی منابع معتبر اسﻼمی یا فتاوي معتبر و اصول حقوقی رجوع کنيم(.ماده
 ٣آ.د.م و اصول  1٦٦و 1٦٧ق.ا ج.ا.ا) دربررسی آثار فقها مشخص می گردد،که متقدمين ،این تفصيل را بين شروط قایل نشده
اند.و ليكن متاخرین بين شروط تفصيل قایل شده ،و از شروط مستقل  ،تعبير به قرار فی القرار نموده اند.که این تعبير را عينا
ميشود در "البيع امام خمينی ره "  ،مشاهده نمود.و با بررسی قوانين ،مشخص می گردد که قانون گذار ایران  ،آگاه یا ناآگاه در
بند  1از ماده  1٦قانون داوري تجاري بين المللی ایران ،از آثار تفكيك بين شروط وابسته و مستقل بهره جسته است .در
مواردي که شرط ضمن عقد ،خود یك قرارداد است (مانند وکالت ضمن بيع) شرط ،دو حيثيت دارد؛ از یك جهت شرط ضمن
عقد است که احكام خاص شروط در آن جاري است و از جهت دیگر یك عقد خاص است که احكام آن عقد بر آن حاکم است.
واژههای كليدی :شرط ضمن عقد ،شروط مستقل ،فقه اماميه ،داوري تجاري بين المللی
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مقدمه
عقد و قراردادهایی که افراد براي تنظيم روابط حقوقی خویش با دیگران و به مقتضاي نيازهاي حيات اجتماعی منعقد می
سازند گاهی همراه با شروطی هستند .این شروط یا بر اساس قصد و اراده مشترك طرفين ،ضمن عقد گنجانده می شوند یا به
لحاظ طبيعی جز در ضمن عقد نمی توان وجود حقوقی براي آنها تصور کرد؛مانند شرطی که راجع به اوصاف و کميت مورد
معامله می باشد .گاه نيز التزام ناشی از شرطماهيتاً قراردادي مستقل است ولی اراده طرفين به دﻻیلی مثل کسب لزوم از عقد
اصلی ،قرارداد مستقل را به صورت شرط در ضمن عقد اصلی درآورده و به آن جنبه تبعی ميدهد .پایبندي به شروط بر اساس
ادله اي نظير المومنون عند شروطهم واجب و الزامی است؛ البته در صورتی که شرط ضوابط صحت را دارا باشد.
از طرفی بسياري از فقه اي اماميه ،به ویژه متقدمين عقيده دارند که شرط تابع عقد است و با بطﻼن عقد اصلی شرط ضمن آن
هم باطل است و با فسخ یا اقاله عقد مشروط ،شرط ضمن آن نيز منحل می گردد .این نظریه وارد نظام قانون مدنی ما نيز شده
است و حسب ماده  ٢٤٦در صورت انحﻼل عقد اصلی حكم به بطﻼن شرط ضمن عقد داده شده است .بی تردید برخی از
شروط این چنين اند ،یعنی به گونه اي انشا می شوند که با فساد عقد ،منهدم ميشوند و با بر هم خوردن عقد منحل ميگردند.
اما تمام بحث در این است که آیا از بين رفتن شرط قاعده حتمی و تخلف ناپذیر است یا امكان دارد شرط به گونه اي انشا شود
که حتی با بطﻼن یا انحﻼل عقد باقی بماند؟ در حقوق تجارت بين الملل در مصادیق مختلفی به این بحث پرداخته شده است
و مبانی آن نيزالبته با در نظر گرفتن بستر خاص شكل گيري این نظریه در دامان حقوق بازرگانی بين المللی ،واکاوي و نظریه
پردازي شده است.

مفهوم شرط در حقوق موضوعه
قانون مدنی در مواد ٢٣٢و ٢٣٣تعریفی از شرط ارائه نكرده است ،بلكه با ذکر شروط باطل و مبطل اصل را بر صحت شروط
گذاشته است  .با وجود این ،شرط در حقوق موضوعه در هر دو معنی عرفی به کار رفته است .شرط در مواد ٢٢٣تا  ٢٤٦ق .م
در معناي اول یعنی ا لزام و التزام در ضمن عقد است .این نوع التزامات یا تبعی و ضمنی هستند و یا بر حسب طبيعيت خاص
خود نمی توانند ،مستقل از عقد به وجود بيایند .مثل شرط صفت یا شروط مربوط به زمان و مكان اجراي تعهدات  .و در برخی
مواد در معنی دوم به کار رفته است ،در مواردي که وقوع یا تاثير عمل یا واقعه حقوقيمنوط به تحقق شرط است مانند ماده
 190ق.م که تحقق عقد منوط به وجود شرایط چهار گانه قصد،رضا و اهليت ،موضوع معين مورد معامله و مشروعيت جهت
معامله می باشد .با وجود این نویسندگان حقوقی نيز در نوشته هاي خود به بررسی شرط و انواع آن اهتمام ورزیده اند.
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ماهيت شرط
شرط ضمن عقد را باید یكی از اقسام اعمالی حقوقی دانست ،زیرا شرط نيز مانند عقد ،انشاء ميشود و آثار آن نيز براساس اراده
و قصد انشایی به وجود می آید .در عين حال شرط با ایقاع و عقد ،تفاوت هایی دارد .شرط از آن جهت که مورد توافق طرفين
عقد قرار می گيرد ،عملی دو طرفه است ،لذا از ایقاع ،متمایز می گردد .همچنين شرط ضمن عقد به دليل آن که ماهيتی
وابسته و مرتبط با عقد دسترسی به این مدرك بر پایة آیين نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده ها ،پایاننامه ها ،و رساله هاي تحصيل
ت تكميلی و صيانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزار ت علوم ،تحقيقا ت ،فناوري به شمارة 1959٢9/و تاریخ ( ٦/9/1٣95از
پایگاه اطلعا ت علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوري اطﻼعاتایران (ایرانداك) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت
کامل حقوق پدیدآوران و تنها براي هدفهاي علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان
( )1٣٤8و الحاقا ت و اصلحا ت بعدي آن و سایر قوانين و مقررا ت مربوط شدنی است.
به طور ضمنی و با لحاظ فرعی مورد انشاء قرار ميگيرد ،لذا با عقد که مقصود اصلی انشاي طرفين است تفاوت دارد .به همين
دليل ،برخی از ش رایط و احكام شرط با عقد یكسان نيست .به طور مثال ،قانون مدنی معلوم بودن شرط را در شرایط صحت
شروط (ماده ي  )٢٣٢ذکر نكرده ،در حالی که در شرایط صحت عقد به این شرط اشاره شده است.
شرط صریح شرطی است که صراحتاً در متن عقد ذکر می شود و هر یك از طرفين عقد موظفند به شرط مذکور عمل نمایند و
متعهد نمی تواند از ایفاي شرط تصریح شده در عقد شانه خالی کند .تصریح به معناي ذکر مستقيم شرط استمثاﻻً .اگر در متن
عقد بيع ،اوصافی براي مبيع همچون رنگ یا جنس خاص ذکر شود ،این اوصاف شرط صریح محسوب ميگردند و در فرض
تخلف ،مشتري ميتواند قرارداد را فسخ نماید.
بند دوم  :شرط ضمنی عقد
تعهدي را که عيناً در متن عقد نوشته نميشود ،شرط ضمنی ميگویند .چه پيش از عقد ذکر شود و عقد بر مبناي آن منعقد
شود؛ یا هرگز ذکر نشود و از اوضاع و عرف و سایر قرائن استنباط گردد .این شروط ضمنی نيز دو دسته ميباشد :شروط ضمنی
بنایی و شروط ضمنی عرفی.
الف) شرط ضمنی بنایی
این شرط که از ابتكارات فقه اي اماميه است ،یكی از اقسام شروط ضمنی محسوب ميشود که طبيعت ویژه ي
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خود را دارد .این شرط از نظر بعضی از فقها صحيح و از نظر عده اي باطل است .برخی نيز معتقدند حكم شرعی این شروط با
مﻼحظه ي نوع شرط و نوع عقد متفاوت خواهد بود.
دسترسی به این مدرك بر پایة آیيننامة ثبت و اشاعة پيشنهاده ها ،پایاننامه ها ،و رساله هاي تحصيﻼت تكميلی و صيانت از
حقوق پدیدآوران در آنها (وزار ت علوم ،تحقيقا ت ،فناوري به شمارة 1959٢9/و تاریخ ( ٦/9/1٣95از پایگاه اطلعا ت علمی
ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوري اطﻼعات ایران (ایرانداك) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران
و تنها براي هدفهاي علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ( )1٣٤8و الحاقا ت و
اصلحا ت بعدي آن و سایر قوانين و مقررا ت مربوط شدنی است.
فقه ایی که رأي به صحت این نوع شرط داده اند ،اینگونه استدﻻل نموده اند که آیه اوفوا بالعقود و روایت المؤمنون عند
شروطهم دليل عام است و موردى را که عقد با لحاظ آن بنا گردیده نيزشامل ميگردد.
در تأیيد این نظر ،عﻼوه بر توجيه فقهى ،توجيه علمى و کاربردى برگرفته از واقعيت هاى موجود در عرصه تجارت و بازرگانى
نيز وجود دارد .نگاهى به معامﻼت مهم و کﻼن نشان می دهد که قرارداد،یك جریان ممتد و به هم پيوسته است که از چندین
نشست و گفتگو و مذاکره و سرانجام ایجاب و قبول تشكيل ميگردد .براى تعيين مفاد چنين قراردادى معقول نيست که صرفا
ایجاب و قبول را پایه و مبدأ قرار داد؛ زیرا بدیهى است که متعاملين هنگام ایجاد قرارداد ،همه قرارها و توافقه اى خود را در
قالب ایجاب و قبول نمی گنجانند و ممكن است همه آنچه را که در مذاکرات مقدماتى بر روي آن به توافق ميرسند ،به شرط
تبدیل نكنند؛ به عبارت دیگر طرفين بعضى از شروط و قيود را در مرحلة گفتگوهاى مقدماتى بيان می کنند و دیگر خود را از
تكرار آنها در قرارداد بی نياز می بينند .لذا نگاهى به معامله و اراده طرفين آن نشان می دهد نمی توان به شروطی که متعاملين
هنگام عقد به آنها توجه داشته باشند و عقد را بر آن اساس بنا کرده اند ،بی توجه بود.
قانون مدنی در رابطه با این شروط نيز از همين دیدگاه تبعيت نموده و این دسته از شروط را ﻻزم الوفا دانسته است .ماده
 11٢8قانون مدنی به این صحت این شرط اشاره ميكند.
هرگاه در هر یك از طرفين (یعنی عوضين) صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد صفت مذکور
بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناَ بر آن واقع شده باشد.
ب) شرط ضمنی عرفی
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دسترسی به این مدرك بر پایة آیين نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده ها ،پایاننامه ها ،و رساله هاي تحصيل ت تكميلی و صيانت از
حقوق پدیدآوران در آنها (وزار ت علوم ،تحقيقا ت ،فناوري به شمارة 1959٢9/و تاریخ ( ٦/9/1٣95از پایگاه اطلعا ت علمی
ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوري اطلعا ت ایران (ایرانداك) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران
و تنها براي هدف هاي علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ( )1٣٤8و الحاقا ت
و اصلحا ت بعدي آن و سایر قوانين و مقررا ت مربوط شدنی است.
اگر چيزي آنقدر متعارف باشد که عرف عامه همه آن را قابل قبول بدانند ،از لوازم عرفی عقد محسوب ميشود .یعنی عرف ،التزام
به آن را به عنوان شرط بر طرفين عقد تحميل ميكند ،مگر خﻼف آن در عقد تصریح شده باشد .در این شروط گاه طرفين به
مفاد شرط مزبور در حال انشا و انعقاد عقد توجه تفصيلی دارند و گاه چنين توجهی ندارند ولو اینكه شرط به نحو اجمال مورد
قصد آنان باشد.
نقد بودن ثمن معامله ،لزوم پرداخت فوري ثمن و تحویل مبيع ،سالم بودن مبيع ،پرداخت ثمن به وجه رایج و امثال آن ،همه از
قبيل شروط ضمنی هستند که نيازي به توافق طرفين ندارد و از لوازم عرفی عقد است .در واقع این شروط مقدماتی است که
عرف عمل به آن را در جهت تحقق توافقی ک ه به صورت عقد بين افراد صورت گرفته ،ﻻزم ميدانند .به عبارت دیگر تعهد به
انجام دادن کاري ،بطور ضمنی مستلزم تعهد به فراهم ساختن مقدمات آن نيز هست .در مورد این شروط نه پيش از عقد نه
پس از آن توافقی وجود ندارد اما التزام طرفين به آن واجب است مگر در صورتی که توافقی در جهت خﻼف آن اثبات نشود.
البته تشخيص این نوع شروط بسيار مشكل است؛ زیرا باید ثابت شود که آنچه که به حكم عقل یا قانون یا عرف ﻻزمهی مفاد
عقد است ،مورد توجه طرفين عقد بوده و آن را اراده کردهاند .این دشواري در تعيين لوازم عرفی و عقلی هر عقدي بيشتر
احساس ميشود زیرا قضاوت افراد معقول در مورد آن یكسان نخواهد بود .لذا باید قبول کرد که آنچه به عنوان شرط ضمنی
عرفی به طرفين عقد نسبت داده ميشود در واقع به آنها تحميل ميشود.
فقها شروط ضمنی را از مقتضيات اطﻼق عقد ميدانند که از نظر عقل و عرف نيازي به تصریح در عقد ندارد و طرفين عقد
مستلزم به رعایت آن ميباشند.محقق داماد ،مصطفی ،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسﻼمی ،چاپ اول ،مرکز نشر
علوم اسﻼمی ،تهران ،1٣88،ص٢8٣
دسترسی به این مدرك بر پایة آیيننامة ثبت و اشاعة پيشنهاده ها ،پایاننامه ها ،و رساله هاي تحصيل ت تكميلی و صيانت از
حقوق پدیدآوران در آنها (وزار ت علوم ،تحقيقا ت ،فناوري به شمارة 1959٢9/و تاریخ ( ٦/9/1٣95از پایگاه اطلعا ت علمی
ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فننناوري اطلعا ت ایران (ایرانداك) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق
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پدیدآوران و تنها براي هدفهاي علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ( )1٣٤8و
الحاقا ت و اصلحا ت بعدي آن و سایر قوانين و مقررا ت مربوط شدنی است.
ادله بسياري در تأثير شرط ضمنی عرفی معرفی شده است .اولين دليل این است که شرط ضمنی عرفی ،مدلول التزامی قرارداد
است و در نتيجه به دنبال انشاي قرارداد ،آن نيز انشا می گردد .یعنی هرگاه مفهوم عقد در ذهن تصور ميشود ،شرط ضمنی نيز
به دنبال آن به ذهن متبادر ميگردد.
در واقع از نظر عقل و عرف رابطه این شروط با عقد ،رابطه ﻻزم و ملزوم است به نحوي که با ایجاد ﻻزم ،ملزوم نيز به وجود
ميآید .به عنوان مثال سﻼمت عوضين از لوازم قراداد است .لذا هرگاه قرادادي منعقد شود این مسأله به ذهن خطور ميكند که
کاﻻ و بهاي آن ميبایست فاقد عيب و سا لم باشد .این شرط نيازي به تصریح در عقد ندارد و در صورت معيوب بودن عوضين،
قرارداد قابل فسخ و برهمزدن است.
براي اثبات این شروط به دﻻیل نقلی نيز استناد شده است .این دﻻیل نقلی همان دﻻیل شروط ضمن عقد است؛ زیرا این
شروط هویت جدایی از شروط ضمن عقد ندارند بنابراین ادله »اوفوا بالعقود« و »المؤمنون عند شروطهم« شروط ضمنی عرفی
را نيز در بر ميگيرد .همچنين ادله عمومی صحت معامﻼت در مورد این شروط نيز مطابقت ميكند؛ چون این شروط از توابع و
ضمائم عقد محسوب است.
در قانون مدنی مواد بسياري به شرط ضمنی عرفی اشاره ميكند هر چند هيچ مادهاي آن را تعریف نمينمایدمثﻼً .ماده ٤5٤
قانون مدنی به صراحت از اصطﻼح شرط ضمنی استفاده کرده است و آن را صحيح و مشروع دانسته است.
هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اینكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر
مشتري صراحتاَ یا ضمناَ شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
دسترسی به این مدرك بر پایة آیيننامة ثبت و اشاعة پيشنهاده ها ،پایاننامه ها ،و رساله هاي تحصيل ت تكميلی و صيانت از
حقوق پدیدآوران در آنها (وزار ت علوم ،تحقيقا ت ،فناوري به شمارة 1959٢9/و تاریخ ( ٦/9/1٣95از پایگاه اطلعا ت علمی
ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فننناوري اطلعا ت ایران (ایرانداك) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق
پدیدآوران و تنها براي هدفهاي علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ( )1٣٤8و
الحاقا ت و اصلحا ت بعدي آن و سایر قوانين و مقررا ت مربوط شدنی است.
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همچنين در ماده ي  ٣٤٤قانون مدنی نيز این شرط ذکر شده هر چند این شرط ضمنی در این مواد به صورت مطلق به کار
رفته اما حتماً شرط ضمنی عرفی را در بر خواهد گرفت.
اگر در عقد بيع شرطی ذکر نشده یا براي تسليم مبيع یا تأدیه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعی و ثمن حال
محسوب است مگر اینكه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامﻼت تجاري وجود شرطی یا موعدي
معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد
طبق قانون مدنی مواردي همچون زمان اجراي تعهد ،مكان اجراي تعهد ،مسئول تأدیه هزینههاي ایفاي تعهد ،توابع مبيع،
تسليم مبيع و تأدیه ثمن ،سﻼمت مبيع و  ...اگر به صورت دیگري شرط نشده باشد بر اساس شرط ضمنی عرفی قابل توجيه و
حكم ميباشد.
بند اول :شروط ضمن عقد وابسته و مستقل
ممكن است شرط به صورت وابسته و یا با ماهيت مستقل ،در ضمن عقد قرار گيرد .مقصود از شرط وابسته ،شرطی است که در
صورت انتزاع از عقد ،شرط ابتدایی تلقی ميشود ،مانند یك تعهد یك طرفه .چنين شرطی خارج از عقد و بياعتبار است و تنها
در صورتی که در ضمن عقد ،انشاء شود معتبر و الزامآور است .اما گاه یك عمل مستقل مانند عقد وکالت یا ابراي دین ،به
صورت شرط ضمن عقد ،منعقد ميشود .چنين شروطی صرفنظر از عقد اصلی ،داراي هویتی مستقل و داراي اعتبار می-باشند.
نكتهی قابل توجه آن است که احكام و مسایل شروط ضمن عقد در قانون مدنی براساس شروط وابسته تنظيم شده است و
شروط مستقل ،مورد توجه نویسندگان قانون مدنی نبودهاند اگرچه بسياري از احكام شروط در این نوع از شروط نيز جریان
دارد.
استنباط فوق ،آن است که اوﻻ ،فلسفه تدوین باب شروط ضمن عقد ،پيشنهاد راهحلی براي معتبر نمودن و الزامی کردن شروط
خارج از عقد (شروط ابتدایی) بوده است .ثانيا ،برخی از احكام باب شروط ،به عنوان یك قاعدهی کلی ،تنها در شروط وابسته
جریان دارد .به طور مثال ،عدم بطﻼن شرط دسترسی به این مدرك بر پایة آیيننامة ثبت و اشاعة پيشنهاده ها ،پایاننامه ها ،و
رساله هاي تحصيل ت تكميلی و صيانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزار ت علوم ،تحقيقا ت ،فناوري به شمارة 1959٢9/و
تاریخ ( ٦/9/1٣95از پایگاه اطلعا ت علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فننناوري اطلعا ت ایران (ایرانداك) فراهم شده و
استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها براي هدفهاي علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از
مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ( )1٣٤8و الحاقا ت و اصلحا ت بعدي آن و سایر قوانين و مقررا ت مربوط شدنی است.
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مجهول (مفهوم مادهی  ) ٢٣٢به شروط وابسته که امري فرعی ،غير مستقل و تسامحی تلقی ميشوند اختصاص دارد .در حالی
که شروط مستقل ،مانند یك عقد ،از نظر شرط معلوم بودن احكام خاص خود را دارند و نميتوان به طور کلی کفایت علم
اجمالی را در مورد آنها پذیرفت .به طور مثال ،اگر اجا زهاي در ضمن یك عقد بيع منعقد شود ،به دليل مغابنی بودن اجاره ،این
شرط باید معلومبالتفصيل باشد .در مقابل ،شروط فعل ،صفت و نتيجه در عقد اصلی ،امري فرعی و وابسته تلقی ميشوند که علم
اجمالی در آنها کفایت ميكند .همچنين حكم مادهی  ٢٦٤قانون مدنی در خصوص بطﻼن شرط در نتيجه اقاله یا فسخِ عقد
اصلی ،تنها به شروط وابسته توجه دارد ،اما در مورد شروط مستقل ،دليلی بر بطﻼن شرط در صورت فسخ یا اقالهی عقد اصلی
وجود ندارد ،نهایتا در چنين حالتی ،شرط ضمن عقد ،آثار شرط بودن را از دست ميدهد (به طور مثال ،لزوم وکالت ضمن بيع از
بين ميرود) و مستقﻼ به حيات خود ادامه ميدهد ،زیرا شروط مستقل ،عﻼوه بر حيثيت شرط بودن ،حيثيت دیگري (ماهيت
عمل حقوقی خاص) نيز دارند.

بنابراین ،در جریان احكام شروط ضمن عقد ،بر شروط مستقل ،ﻻزم است دقت بيشتري صورت گيرد و با توجه به حيثيت
مستقل این شروط ،نسبت به تحليل و حل مسایل آن ،اقدام نمود ٤٦.بند دوم :بررسی ثمره تفكيك شروط مستقل از وابسته
این سوال در عقد مشروط ،قابل طرح است که چنانچه به هر دليل ،عقد مشروط منتفی گردد وضع شرط ضمن آن چگونه
خواهد بود؟
ماده ي  ٢٤٦قانون مدنی در این مورد مقرر ميدارد »در صورتی که معامله به واسطه ي اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در
ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد ميتواند عوض او را از
مشروطله بگيرد.
در این ماده ،تنها به دو حالت از حاﻻتی که عقد بر هم ميخورد ،یعنی فسخ و اقاله اشاره شده است اما ميتوان با اضافه کردن
انفساخ و بطﻼن ،مساله را به شكل تفصيلی مورد بررسی قرار داد.
دسترسی به این مدرك بر پایة آیين نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده ها ،پایاننامه ها ،و رساله هاي تحصيل ت تكميلی و صيانت از
حقوق پدیدآوران در آنها (وزار ت علوم ،تحقيقا ت ،فناوري به شمارة 1959٢9/و تاریخ ( ٦/9/1٣95از پایگاه اطلعا ت علمی
ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فننناوري اطلعا ت ایران (ایرانداك) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق
پدیدآوران و تنها براي هدفهاي علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ( )1٣٤8و
الحاقا ت و اصلحا ت بعدي آن و سایر قوانين و مقررا ت مربوط شدنی است.
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اگرچه هر یك از حاﻻت فسخ ،اقاله ،انفساخ و بطﻼن ،ماهيت و شرایط متفاوتی دارند ،اما به جهت بررسی مسالهی فوق ،با
توجه به آثار حاﻻت چهارگانه مذکور ميتوان بطﻼن را از سه حالت دیگر جدا و به طور کلی موضوع را در دو قسمت بررسی
نمود.
الف :اثر فسخ ،اقاله و انفساخ عقد بر شرط ضمن آن وجه مشترك سه حالت فوق آن است که در تمام آنها عقد پس از وقوع،
صحيح و داراي حيات است و از زمان فسخ یا اقاله یا انفساخ ،منحل و منتفی ميشود ،بنابراین عقد و شرط ضمن آن ،قبل از
انحﻼل ،صحيح بوده و آثار طبيعی خود را داشتهاند .حال ،سوال این است که با انحﻼل عقد ،شرط چه وضع حقوقی خواهد
داشت؟
به نظر ميرسد ،براي پاسخ دقيقتر به سوال فوق ﻻزم است بين حالتی که شرط قبل انحﻼل عقد ،اجرا شده و حالتی که هنوز
شرط اجرا نشده است ،تفاوت قایل شویم .در صورتی که شرط ،اجرا شده باشد ،اجراي شرط ،صحيح است و با اجرا ،شرط ساقط
ميشود .بنابراین ،با انحﻼل عقد ،انتفاء و بطﻼن شرط بيمعناست ،زیرا شرط به عنوان یك عمل حقوقی ،با شرایط قانونی منعقد
و در زمان حيات خود ،اجرا شده است .شرط فعل و صفت اجرا شده و نيز شرط نتيجه ،به طور مطلق ،در این دسته قرار
ميگيرند .اما اگر شرط ضمن عقد ،هنوز اجرا نشده و عقد منحل ميشود ،باید بين شروط وابسته و مستقل ،تفكيك شود .چنانچه
شرط از جمله شروط وابسته باشد ،مانند شرط فعل (یا برخی مصادیق شرط صفت) با انحﻼل عقد ،شرط نيز از زمان انحﻼل
عقد ،منتفی ميشود .مادهی  ٢٤٦در این حالت ،اعتبار شرط را به بطﻼن تعبير کرده است که به نظر ميرسد تعبير دقيقی براي
این نوع شرط نباشد ،چرا که شرط ضمن عقد تا قبل از انحﻼل عقد ،صحيح و داراي آثار بوده است و آثار انحﻼل عقد به گذشته
سرایت نميكند ،لذا شرط نيز از زمان انحﻼل عقد ،بياثر خواهد شد .ممكن است در دوران صحت شرط ،آثار اجمالی بر شرط بار
شود که بطﻼن شرط با این حكم سازگار نيست .به طور مثال ،در صورتی که شرط فعلی در عقد انشا شده و براي تاخير در
اجراي ش رط ،خسارت تاخير تعيين کرده باشند و پس از گذشت زمان مقرر در شرط ،عقد اصلی فسخ یا منفسخ گردد ،اگرچه
به دليل اجرا نشدن شرط ،اصل شرط منتفی خواهد شد اما مطالبهی خسارت تاخير ،به دليل تخلف مشروطعليه از اجراي شرط
صحيح ،قابل بررسی است.
دسترسی به این مدرك بر پایة آیين نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده ها ،پایاننامه ها ،و رساله هاي تحصيﻼت تكميلی و صيانت از
حقوق پدیدآوران در آنها (وزار ت علوم ،تحقيقا ت ،فناوري به شمارة 1959٢9/و تاریخ ( ٦/9/1٣95از پایگاه اطلعا ت علمی
ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فننناوري اطلعا ت ایران (ایرانداك) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق
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پدیدآوران و تنها براي هدفهاي علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ( )1٣٤8و
الحاقا ت و اصلحا ت بعدي آن و سایر قوانين و مقررا ت مربوط شدنی است.
اما اگر شرط اجرا نشده ،از نوع شروط مستقل باشد ،مانند عقد وکالت ،انحﻼل عقد ،تاثيري بر صحت شرط ندارد ،زیرا شرط از
نظر شرایط صحت و اعتبار ،استقﻼل دارد و با فسخ و انفساخ عقد اصلی از بين نميرود .البته ،همانگونه که در مباحث گذشته
مشاهده شد شروط مستقل ،دو حيثيت دارند و به حيث شرط ضمن عقد بودن ،دو اثر مهم التزام و در معرض فسخ قرار دادن
عقد اصلی را به همراه دارند ،لذا عقد وکالت مذکور به حيات خود ادامه ميدهد ،اما دو اثر فوق را از دست ميدهد ،به این معنا
که پس از انحﻼل عقد اصلی ،وکالت ،ﻻزم نيست و نميتواند عقد اصلی را متزلزل نماید (در صورت عدم انجام شرط).
ب  :اثر بطﻼن عقد بر شرط ضمن آن
در صورتی که عقد اصلی ،به هر دليلی باطل شود ،وضع شرط ضمن آن چگونه است؟ قانون مدنی به این سوال پاسخ نداده
است ،اما ممكن است به قياس اولویت حكم مادهی  ٢٤٦در مورد فسخ و اقاله عقد ،شرط ضمن عقد باطل را نيز باطل بدانيم.

ظاهرا در این حالت ،تفاوتی بين اجراي شرط و عدم اجراي آن وجود ندارد ،زیرا با بطﻼن ابتدایی عقد ،انشاي ضمنی آن نيز از
بين ميرود .به نظر ميرسد ،در حالت بطﻼن عقد ،بتوان بين شرط وابسته و مستقل تفكيك نمود.
در مورد شرط وابسته ،باید شرط را به تبع بطﻼن عقد ،باطل بدانيم ،زیرا شرط ،هویت مستقلی ندارد و با باطل شدن عقد،
وجهی براي بقاي شرط وابسته وجود ندارد.
اما در خصوص شروط مستقل ،به راحتی نميتوان به بطﻼن ،حكم نمود .در این مورد با توجه به استقﻼل شرایط صحت و
اعتبار شرط ،باید علت بطﻼن عقد بررسی شود .چنانچه علت بطﻼن عقد اصلی ،در شرط مستقل نيز وجود داشته باشد ،شرط
نيز باطل است ،در غير این صورت ،حكم به بطﻼن شرط ،از این جهت ،صحيح نيست.
به طور مثال ،ممكن است در ضمن عقد بيع ،عقد وکالتی شرط شده باشد .اگر دليل بطﻼن عقد ،جنون یكی از طرفين بيع
باشد ،وکالت نيز (با فرض وجود مجنون به عنوان یك طرف وکالت) باطل می-گردد
دسترسی به این مدرك بر پایة آیين نامة ثبت و اشاعة پيشنهاده ها ،پایاننامه ها ،و رساله هاي تحصيل ت تكميلی و صيانت از
حقوق پدیدآوران در آنها (وزار ت علوم ،تحقيقا ت ،فناوري به شمارة 1959٢9/و تاریخ ( ٦/9/1٣95از پایگاه اطلعا ت علمی
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ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوري اطلعا ت ایران (ایرانداك) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران
و تنها براي هدفهاي علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ( )1٣٤8و الحاقا ت و
اصلحا ت بعدي آن و سایر قوانين و مقررا ت مربوط شدنی است.
اما اگر عقد بيع به دليل غرري بودن ،باطل شود ،دليلی بر بطﻼن وکالت وجود ندارد مگر آن که وکالت به جهت دیگري وابسته
به عقد اصلی باشد ،مانند آن که موضوع وکالت ،مبيع انتقال یافته بوده که با بطﻼن عقد ،وکالت ،فاقد موضوع ميگردد یا رابطه
ي مﻼزمه (تعليق و تقييد) بين بيع و وکالت وجود داشته باشد تا با انتفاي بيع ،وکالت نيز منتفی گردد.
البته ،در هر حال ،در مواردي که شرط مستقل باطل نمی شود ،آثار شرط بودن را از دست ميدهد و تنها به حيث استقﻼل خود
داراي آثاري خواهد بود.

نتيجه گيری
آموزه قابليت بقاي مستقل شرط ،نخستين بار در داوري هاي بين المللی مورد توجه واقع شده است .بنابراین اصالتا رنگ و بوي
حقوق فراملی را به خود گرفته است .تكوین نظریه در چنين فضایی باعث گشته مصالحی هم که وجود آن را اقتضا ميكند جنبه
بين المللی و فراملی داشته باشد .در حقوق بين الملل اشكاﻻت مبنایی پذیرش عدم بطﻼن شرط داوري در صورت بطﻼن
قرارداد اصلی ،به نفع رفع توالی فاسد ناشی از عدم پذیرش آن کنار گذاشته شده است.
در حقوق داخلی ،قانون گذار ایران ،احكام و مسایل شروط ضمن عقد را بر اساس شروط وابسته تنظيم کرده است.و شروط
مستقل را مورد توجه قرار نداده است .اگرچه بسياري از احكام شروط در این نوع از شروط نيز جریان دارد.حال در فرضی که
قاضی ،با استفاده از ضابطه و معيار تفكيك  ،شرط ضمن عقد را  ،از مصادیق شروط مستقل تلقی کند.با توجه به اینكه قاضی
،موظف است در وهله اول قانون را رعایت کند؛هر چند آنرا ناعادﻻنه بپندارد(.مفهوم تبصره ماده  ٣آ.د.م و اصول  1٦٦و1٦٧
ق.ا.ج.ا.ا)تكليفش چيست؟ در حالی که به این امر آگاه است که برخی از احكام باب شروط  ،تنها در شروط وابسته جریان
دارد.مثﻼ عدم بطﻼن شرط مجهول (مغهوم ماده  ٢٣٢ق.م )به شرط وابسته  ،که امري عرفی و تسامحی ،تلقی می
شوند؛اختصاص دارد.و کفایت علم اجمالی را در مورد شروط مستقل نمی توان پذیرفت.یا حكم ماده  ٢٤٦ق.م در خصوص
بطﻼن شرط ،در نتيجه اقاله یا فسخ عقد اصلی (بطور کلی انحﻼل عقد) تنها به شروط وابسته توجه دارد.و در مورد شروط
مستقل کاربردي نخواهد داشت.
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