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شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحالل قرارداد در حقوق ایران
با مطالعه اجمالی اسناد بینالمللی
جالل سلطان احمدی -1مریم
تاریخ دریافت191/3/22 :

والیی2

تاریخ پذیرش1391/11/23 :

چکیده
بطالن و یا انحالل قرارداد عموماً منجر به بطالن همه مفاد و شروط و تعهداا نن نیدز
خواها شا .مسئله این تحقیق؛ مبندا ،ارادان و مدوارد مهدم اعتبدار مسدتقب برخدی اف مفداد و
شروط و تعهاا تبعی و فرعی در صور عام انعقاد یا بطالن یدا انحدالل قدرارداد اصدلی
است .در پژوهش حاضر به روش توصدیفی -تحلیلدی و تطبیقدی و بدا اسدتفاده اف اتالعدا
اتابخانهای ،مصادیق ،مبانی و اراان این شروط مستقالً معتبر موردبررسی قرار میگیرد .بدر
مبنای قانون ،اراده و همچنین عرف و عداد  ،بدا رعایدت شدرای اساسدی صدحت ،برخدی
شروط مثب محرمانه داشتن اتالعا  ،خود قراردادی مسدتقب هسدتنا و حتدی اگدر قدرارداد
اصلی منعقا نشود نیز این دسته اف شروط برتدرفهدا زفم ازتبداه هسدتنا .برخدی دیزدر اف
شروط مثب نحوه استرداد عوضدین ،قدرارداد مسدتقلی هسدتنا اده بدرای اعتبدار و حاامیدت
برترفها بعا اف انحالل یا بطالن قرارداد اصلی منعقدا مدیشدونا؛ ایدن دسدته اف شدروط بدا
انحالل یا بطالن عقا اصدلی ازدزامنور مدیگردندا .برخدی دیزدر مثدب شدروط حدبوفصدب
اختالفا همواره با بقای قرارداد یا انحالل و بطالن نن ،مستقالً برترفهدا حداام هسدتنا.
در انوانسیون بیع بینازمللی ااز و نیز در اصول قراردادهای بافرگانی بینازمللی و اصول -
قراردادهای اروپا ،به استقالل این شروط تصریحشداه اسدت .در حقدوق ایدران نیدز اح دام
منطبق و هماهنگ با ننچه در اسناد بینازمللی نماه ،قابب استنباط و استخراج است.
واژگان کلیدی :قرارداد ،انحالل ،بطالن ،شرط ،تبعی ،مستقالً معتبر
 .8استادیار حقوق خصوصی دانشزاه پیام نور jsahmadi@gmail.com
 .8اارشناس ارشا حقوق خصوصی maryamvalayi@yahoo.com
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مقدمه
1قرارداد مجموعهای متش ب اف مواد و مفاد اصلی و شدروط و مفداد تبعدی و فرعدی اسدت .در
حازت عادی ،بطالن و یا انحالل قرارداد پایه ،منجر به بطدالن مفداد و شدروط و تعهداا اصدلی و
تبعی نن نیز خواها شا .ی ی اف نثار و زوافم اصب تابعیت شرط اف عقا این است اه با انحدالل یدا
بطالن قرارداد اصلی ،شروط و مفاد و تعها ا ضدمن عقدا یدا ناشدی اف عقدا هدم منحدب و باتدب
میشونا .مسئله اساسی نن است اه در صور عام انعقاد یا بطالن و یا انحالل قدرارداد پایده نیدا
مم ن است بخشی اف مفاد و شروط نن عقا ،مستقالً بدر مدکاارهاننداگان قدراردادی اده منعقدا
نشاه ،قراردادی اه باتب یا منحب گشته است ،معتبر و ازدزامنور باشدنا مصدادیق مهدم شدروط و
تعهاا تبعی مستقب ،مبنای استقالل و اراان این اعتبار مستقب چیست
علیرغم ایناه به موضوه شروط ضمن عقا بسیار پرداختهشا ،اما تداانون مصدادیق و مبدانی
مفاد و شروط مستقب و معتبر در صور انتفای قرارداد پایه ،همچنین شرای و ارادان ایدن اعتبدار
مستقب موردتحقیق و بررسی دقیق قرار نزرفته است.
در فقه برمبنای قاعاه فقه انحالل عقا واحا به عقود متعداد و در حقدوق ایدران و اسدناد بدین-
ازمللی موردمطازعه بر مبنای اصب تجزیدهپدکیری قدرارداد ،ام دان تبعدیت و تجزیدهپدکیری مدورد
معامله و اعتبار مستقب مابقی قرارداد نسبت به بخشی اف مورد معامله اه باتب یا منفسد نشداهاندا،
پکیرفتهشاه است ،اما این قاعاه برای تجزیه قرارداد به علدت تجزیده مدورد معاملده اسدت و بدرای
تجزیه مفاد قرارداد و اعتبار مستقب بخشی اف مفاد قرارداد بهویژه شروط تبعی و فرعدی بایدا مبدانی
دیزری یافت.
اگ رچه غازب ًا چنین است اه ترفین ،حقدوق و تعهداا ناشدی اف شدرط را بده همدراه حقدوق و
تعهاا ناشی اف عقا میخواهنا نه جاای اف نن و این وضع غازب ،موجب پیاایش قاعاه تبعیدت
شرط اف عقا شاه است؛ اما برمبنای اراده صریح یا ضمنی و عرف ،شروتی اه اعتبار جااگانده و
مستقب ننها اف انعقاد یا اعتبار قرارداد پایه اراده شونا یا عرف و عداد ایدنگونده مقدرر دارد ،بدا
انحالل یا فوال عقا این شروط منحب و فایب نمیگردنا.
 .8عالئم اختصاری در این مقازه :انوانسیون بیع بدینازمللدی اداز  8321ویدن –انوانسدیون؛ اصدول قراردادهدای بافرگدانی
بینازمللی موسسه ی سانسافی حقوق خصوصی رم –اصول بافرگانی؛ اصول حقوق قراردادهای اروپا-اصول اروپا؛ قدانون
مانی ایران-ق.م.
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اف انحدالل یدا بطدالن قدرارداد ،شدروط محرمانده بدودن

اتالعا ترفهای مکااره قراردادی ،شروط حبوفصب اختالفا و داوری و سدایر مدوارد اده
در این تحقیق شناسایی و تحلیبشاه انا ،با رعایدت شدرای اساسدی صدحت ،ایدن شدروط و مفداد
مستقب اف انعقاد یا اعتبار قرارداد اصلی ،معتبر هستنا .اهمیت موضوه بهقاری اسدت اده در اسدناد
بینازمللی موردمطازعه تطبیقی ،موادی بهصراحت به این امر اختصاص دادهشاهانا .در مداده 8891
قانون مانی (جایا) فرانسه نیز مقرر گردیا« :فس قرارداد اثری بر شروط حبوفصدب اخدتالف و
شروتی اه قصا شاه است حتی باوجود انحالل قرارداد معتبر باشنا و شروط محرمدانزی وعدام
رقابت ناارد» .در حقوق ایران مادهای عام و صریح در این مورد وجدود نداارد ،امدا بدا اسدتفاده اف
مبددانی تعهدداا قددراردادی و مقددررا موجددود ،اح ددام مشددابه و قابددب تطبیددق بددا اسددناد مددکاور
قاببشناسایی است.
بند اول :رابطه مفاد تبعی و شرط با عقد
الف :آرا و نظرهای راجع به تحلیل رابطه شرط و عقد در فقه و حقوق ایران

 -1اصل تبعیت شرط و مفاد تبعی از عقد
رابطه شرط ضمن عقا و عقا ،رابطه تدابع و متبدوه و اصدبوفدره اسدت؛ در حقدوق مدا شدرط

بهتورمعمول به تعهاهای فرعی و تبعی گفته میشود و به این اعتبار اف اصب قراردادها فاصله مدی-
گیرد .8گفتهشاه شرط ماهیتی غیرمستقب است اه برخالف عقا یا ایقاه ،خود مستقالً انشدا نمدی-
گردد .8تبق نظر مشهور ،وضعیت حقوقی شرط وابسته به عقا مشروط است 9.شدرط ضدمن عقدا
فاسا ،فاسا است و در این صور شرط ،قابلیت اززام ناارد و دزیب ایدن مطلدب بده رابطده عقدا و
شرط و تابع بودن شرط نسبت به عقا بافگشت میانا .بهح م قاعاه الی (ازتابع تابع) اه حداام
بر رواب تعهاهای فرعی واصلی است ،رابطه تعها فرعی (شرط) و تعها اصلی ،رابطه اصبوفدره
است به زحاظ نن اه تبق قاعداه (ازتدابع یسدق بسدقوط ازمتبدوه) و یدا (ا ا سدق ازصدب ،سدق
ازفره) ،جایی برای بقای فره بعا اف انتفای اصب باقی نیست.

4

.8ااتوفیان ،ناصر ،قواعا عمومی قراردادها ،جلا  ،9تهران :شرات سهامی انتشار 8938.ص .888
 .8شهیای ،مهای ،شروط ضمن عقا ،تهران :مجا 8938 :ص .88
 .9همان ،ص .89
 .4حلی ،ابن سعیا ،ازجامع زلشدرائع ،قدم :مسسسدی سیاازشدهاا ازعلمیده 8411،ه.ق ،ص  878و شدی توسدی ،ابوجعفرمحمدا،
ازمبسوط فی فقه ازمامیه ،تهران :م تبیازمرتضویه 8918،ه.ق ،ص .843
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 -2رابطه ظرف و مظروف
بیان دیزری اه در خصوص رابطه شرط با عقا ارائهشاه نظریه ظرفیدت اسدت .در ایدن معندی

شرط ،ازتزامی است اه ظرفش بیع است نه ایناه بیع معلق یا مقیا به نن شاه باشدا .8در حقیقدت
بر اساس این نظر ،شرط یک قرار مسدتقب در برابدر قدرار اصدلی محسدو مدیگدردد اده عقدا را
تش یب داده است .در صورتی عنوان شرط محقق می شدود اده ایدن قدرار مسدتقب در ضدمن عقدا
درج شود .وزی این باان معنا نیست اه شرط ،قیا دو عوض یا قیا انشاء یا قیا منشأ باشا.8
 -3نظریه تقیید
نظریه دیزر ،نظریه تقییا است و عبار است اف ایناه شرط ،قیا ی ی اف دو عدوض اسدت و در

نقصان و افزایش قیمت دخازت دارد ،باون نناه در برابر نن ،مستقیماً بخشدی اف ثمدن قدرار گیدرد.9
ازبته گروه به تقییا محت معتقانا و به ازدزام نور بدودن شدرط ضدمن عقدا اعتقدادی ناارندا و نقدش
شرط را تنها مقیا اردن عقا میداننا4؛ در مقابب بسیاری اف فقها به تقییا با ازتزام قائب شاهانا.1
 -4نظریه تعلیق
مطابق نظریه تعلیقی بودن عقا مشروط ،تأثیری اده شدرط بدر عقدا مدیگدکارد نن اسدت اده

موجب تعلیق عقا بر معلق علیه میگردد .شرط قیا عقا نیست تا فساد نن موجب فساد عقا باشدا
بل ه شرط ،همان تعلیق است اه در عقود مختلف بدهصدور هدای گونداگون جلدوه –مدیاندا.6
مرحوم نیتازه خویی با قبول ازتزام بهشرط معتقا است ،تعلیقی اه افنظر فقها موجب بطالن عقدا
میشود ،مربوط بهجایی است اه ا عقا بر امری محتمدبازوقدوه معلدق شدود؛ بندابراین مم دن
نیست اه شرط ضمن عقا موجب تعلیق ا گردد.7
 .8خمینی ،روحاهلل ،اتا ازبیع ،جلا  ،8قم :مسسسی تنظیم و نشر نثار امام خمینی ،8973 ،ص .898
 .8تاجنبادی ،حسین ،شروط صحیح در فقه امامیه ،تهران ،نشر میزان ،8931،ص .11
 .9انصاری ،مرتضی ،ازم اسب ،جلا  ،6تهران :چاپ انزره  8481ه.ق ،ص .39-38
 .4م یعاملیابوعباازلّه ،محمابنجمالازاین (معروفبهشهیااول) ،ازلمعی ازامشدقیه فدی فقده ازمامیده ،بیدرو  :دارازتدرا ،
 8481ه.ق ،ص .881
 .1نراقی ،مالاحما ،عوائاازیام ،قم :مرازازنشرازتابعزم تبازعالمازسالمی ،8971،ص .883
 .6محقق داماد ،سیا مصطفی ،نظریی عمومی شروط و ازتزاما در حقوق اسالمی ،تهران :مراز نشدر علدوم اسدالمی8931 ،
ص .944
 .7فرحفادی ،علیاابر ،رابطی شرط ضمن عقا و قرارداد « ،فصلنامی دیاگاههای حقدوق ،شدماره  92و  .93سدال  ،8921ص
.88
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ب :جمعبندی آرای مطروحه

اف مواد قانون مانی برمینیا اه شرط به معنای مطلق تعها یا قرار تصدور نزردیداه تدا شدامب
الیه توافقها باشا بل ه به عنوان امری تابع و وابسدته اسدت نده مسدتقیم .اح دام غازبد ًا منصدرف بده
شروط وابسته است 8و در تعاریف نیز گاه در همین معنی امری است اده در یدک عمدب حقدوقی
گنجاناه شود تا نثار نن را ت میب انا و یا تغییر دها یا فوال و حاو حقی برای امری مسدتقبب
و محتمبازوقوه مندوط گدردد؛ 8بده عبدارتی حداو و بقداء شدرط وابسدته بده عقدا اصدلی و پایده
میباشا؛ ااثریت حقوقاانان شرط را تابع دانستنا.

9

در مقام جمع نرای بیانشاه فقها و حقوقاانان میتوان گفت بر مبنای قصا ترفهدا و عدرف
و عاد  ،حسب مورد ی ی اف نرا و نظریا بیانشاه در تحلیب رابطه عقا و شرط بایدا شناسدایی
و احراف نمود؛ گاه ترفهای قرارداد شدرط را تنهدا بدهعندوان متبدوه و فدره بدر عقدا اصدلی اراده
میاننا اه نظر اول یعنی رابطه تابع و متبوه و اصبوفره حاام است؛ وزی هرگداه شدرط و عقدا
نه بهعنوان تابع و متبوه بل ه بهعنوان ظرف و مظروف یا سدایر مدوارد اراده شداه باشدا بدر مبندای
اصول فقه و حقوقی ازعقدود تابعده زلقصدود و حاامیدت اراده ،رابطده شدرط و عقدا مطدابق ننچده
ترفها اراده اردنا خواها بود ،درنتیجه به نظر میرسا افزحاظ فقه ماهت رابطه شرط و عقا بده
هر یک اف ش بهای فوق ام انپکیر است و ام ان استقالل و اعتبار مستقب شدرط اف عقدا افنظدر
فقه نهتنها با منعی مواجه نیست اه مم ن و جایز است و حتی فقها در قازبهای بیانشداه بدهویدژه
نظریه ظرفیت ،ام ان استقالل شرط را مطرح نمودهانا .شرط مسدتقب در میدان فقهدای متقدام نیدز
مطرح بوده اما بر مبنای نظریه ظرفیت ش ب ضابطهمناتر و قاببقبوزی به خود گرفته است.4
 .8قاسمفاده ،سیا مرتضی و قربانی جویباری ،محما ،اثدر بطدالن عقدا بدر شدرط مسدتقب (توجیده و تحلیدب رویده قضدایی)،
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال ششم ،شماره بیست و دوم ،بهار  ،8937ص .886
 .8جعفری زنزرودی ،محماجعفر ،مبسوط در ترمینوزوژی حقوق ،جلا  ،9تهران :گنج دانش 8928 ،شماره .9149
 .9قاسمفاده ،سیا مرتضی و قربانی جویباری ،محما ،پیشین ،ص .881
 .4همان ،ص -886استاد داتر محماجعفر جعفری زنزرودی در «فلسفی حقوق مانی» به ایدن موضدوه تحدت عندوان شدرط
صحیح در عقا فاسا پرداختهانا (جعفری زنزرودی ،جعفر ،پیشین ،ص  .)876داتر ااتوفیان نیز میفرماینا« :اگدر در عقدا
جایز بیایا اه در صور فس عقا ،مفاد شرط بایا اجرا شود و یا اف قدرائن بتدوان وجدود چندین ازتزامدی را بدهتدور ضدمنی
استنباط ارد ،نیا وفای بهشرط ،خارج اف مفاد عقا ،زفم است » ایشدان سد در پاسد نوردهاندا« :احدراف ایدن خواسدت
مشترک نشانمیدها اه شرط درواقع تعهای مستقب یا ابتاایی است اه عالقه و ارتباط زفم را با عقدا نداارد .پد اعتبدار
نن تابع بحث شروط ابتاایی است .درنتیجه بدا مبندایی اده در ازدزام ناشدی اف نن برگزیدایم و مفداد مداد ( 81ق.م) و اصدب
نفادی قراردادها ،تردیا در بقا و ززوم شرط در حاود مضمون خود روا نیست» (ااتوفیان ،ناصر ،پیشین ،ص )891
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ج :مقایسه شروط مستقالً معتبر با اصل تجزیهپذیری قرارداد

 -1تعریف
منظور اف تجزیهپکیری قرارداد این است اه در صدور بطدالن ،عیدب ،عدام تحقدق ،نقدت،

عام مطابقت و عام ام ان اجرای بخشی اف عقا یا مورد تعها یا شرط ضمن نن و بهتدورالی بده
هر علتی اه قرارداد نسبت به بخشی اف موضوه یا شرط یا برخی اف ترفهدای نن بدا مدانع روبدرو
شود ،نن عامب فس یا بطالن محاود به همان بخش اف قرارداد شداه ،مدابقی قدرارداد بده اعتبدار و
نفو خود باقی میمانا .8به عبارتی «گاه یک قصا انشاء ،قائممقدام دو قصدا انشداء خواهدا شدا و
میتوان عمالً ملتزم به نتیجه دو قصا انشاء گردیا».

8

 -2مبانی فقه امکان استقالل بخشی از مفاد قرارداد
مطابق قاعاه ی استقرایی و اصطیادی انحالل عقا واحا به عقود متعاد ،هرگداه مدورد معاملده

دارای دو یا چنا جزء باشا و نسبت به برخی اف اجزاء عقا به هر دزیلی باتب باشا ،فقهدا ح دم بده
صحت و درستی معامله نسبت به سایر اجزای مورد معامله نمودهانا .به عبارتی در صدور بطدالن
بخشی اف قرارداد ،نن قرارداد واحا به دو بخش صدحیح و باتدب منحدب مدیگدردد .هرچندا زفد
خاص انحالل (انحالل عقا واحا به عقود متعاد) در همه موارد مرتب بهااربرده نشاه است ،امدا
فقها با ازفاظی مشابه همان معنی را اراده اردهانا .به عبارتی فقها درجایی اه عقا نسدبت بده یدک
جزء باتب باشا ،به امضا و صحت مابقی عقا و تبعیت و تقسی عوض فتوی دادهاندا .ایدن فتدوی
و رای چنان در فقه شیعه قوی است اه در بررسی متون فدق بدهجدز یدک مدوردنظر مخدازف 9اده
ننهم احتمال بطالن ادب عقدا در صدور بطدالن بخشدی اف نن را داده ،نظدر مخدازف دیزدری
مشاهاه نشاه است .4درواقع انحالل عقا واحا به عقود متعاد متفقعلیه همه فقهاست و بده همدین
مناسبت ادعای اجماه بر نن شاه است.1
و انوانسیون بیع بدینازمللدی

 .8صفایی ،سیا حسین و سلطان احمای ،جالل ،تجزیهپکیری قرارداد در حقوق ایران ،انزلی
ااز (وین  ،)8321مجلی دانش ا حقوق و علوم سیاسی ،شمار  8923،818،ص .811
 .8جعفری زنزرودی ،محماجعفر ،پیشین ،ص .73
 .9مقاس اردبیلی ،احما 8488( ،ه.ق) ،مجمع ازفایاه و ازبرهان ،جلا  ،2قم :موسسه نشر اسالمی ،ص .868
 .4نجفی ،شدی محماحسدن ،)8488( ،جدواهر از دالم ،جلدا  ،2بیدرو  :دارازمدورا ازعربدی ،ص  812و موسدوی خدویی،
ابوازقاسم ،)8488( ،مصباح ازفقاهه فی ازمعامال  ،جلا  ،1بیرو  :دارازهادی ،ص .7
 .1صفایی ،سیا حسین و سلطان احمای ،جالل ،پیشین ،ص .818
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قاعاه انحالل در انار سایر قواعا در فقه و حقوق مانی ایران نشانزر اصب تجزیهپدکیر بدودن
قراردادهاست.8
 -3تجزیهپذیری قرارداد در اسناد بینالمللی
در اسناد بینازمللی حاام بر قراردادها اصب بر تجزیهپکیر بودن قراردادهاست.

مطابق ماده  4-886اصول اروپا« :هرگاه علت ابطال صرفاً شروط خاصدی اف قدرارداد را تحدت
تأثیر قرار دها ،اثر ابطال به نن شروط محاود میشود مزر این ه با توجه به تمدام اوضداهواحدوال
قضیه ،صحت قسمت باقیماناه قرارداد غیرمعقول باشا».
در ماده  9-886اصول بافرگانی نماه« :درصورتیاه منشدأ ابطدال قدرارداد فقد بدر برخدی اف
شروط ن ن مدسثر باشدا ،اثدر ابطدال بده همدان شدروط محداود مدیشدود؛ مزدر این ده بدا توجده بده
اوضاهواحوال تأییا صحت بقیه قرارداد ،غیرمعقول و غیرمتعارف باشا ».
ماده  18انوانسیون مقرر میدارد« :درصورتیاه بایع تنها قسمتی اف ااز را تسلیم انا یدا تنهدا
قسمتی اف اازی تسلیمشاه مطابق قرارداد باشا ،مواد  46تا  11نسبت به بخشی اده تسدلیم نشداها
منطبق با قرارداد نیست ،اعمال خواها شدا .8 .مشدتری فقد در صدورتی حدق اعدالم بطدالن ادب
قرارداد را دارد اه قصور در تسلیم همه ااز یا قصور در تسلیم ادازی منطبدق بدا قدرارداد ،نقدت
اساسددی قددرارداد محسددو گددردد ».و مدداده « :79در مددورد قددرارداد تسددلیم ادداز بدده نحددو
اقساط]بهدفعا [ ،چنانچه قصور ی ی اف ترفین نسبت به اجرای هر قس  ،متضدمن نقدا اساسدی
قرارداد در رابطه با نن قس باشا ،ترف دیزر در رابطه با نن قس  ،اختیار اعالم بطالن دارد ».بده
عبارتی در این مقررا  ،قرارداد تجزیهپکیر محسو شاه و فس جزئی در مورد نن جایز اسدت؛
مزر در قراردادهایی اه بده اعتبدار قصدا و اراده مشدترک یدا بده اعتبدار تجزیدهناپدکیری موضدوه
قرارداد ،تجزیه ننها مم ن نیست اه تنها در این صور فس اب قرارداد مم ن است.
 -4تمایز اصل تجزیهپذیری قرارداد از استقالل و اعتبار شروط و مفاد تبعی
در پارهای موارد ،شرتی اه در ضمن عقا گنجاناه میشدود بدهمنززده یدک قدرارداد مسدتقب

است؛ ماننا فرضی اه ترفین بهتور صریح ،شرط را برای اعمال بعدا اف فسداد عقدا توافدق ادرده
 .8سلطان احمای ،جالل ،تجزیهپکیری قرارداد ،تهران :جاودانه ،8938 ،ص .84
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باشنا ،در این حازت با پکیرش قاعاه انحالل عقا واحا به عقود متعاد و با توجده بده اراده تدرفین
مبنی بر ایناه قصا داشتهانا قراردادی راجع به رواب خود بعا اف فساد عقا منعقا اننا ،میتدوان
عقا مکاور را قابب انحالل و تجزیه به چنا عقا دانست؛ ی دی عقدا اصدلی و دیزدری همداناده
بهصور شرط ضمن نن عقا درجشاه است؛ بنابراین اصب تجزیهپکیری و شروط مسدتقالً معتبدر
گاه باهم ی ی و ی سان هستنا؛ اما تجزیهپکیری قدرارداد عمداتاً مربدوط بده تجزیده وبعدتبعدت
شان مورد معامله است اه پ افنن ،قرارداد نسبت به مابقی مدورد معاملده معتبدر اسدت؛ بندابراین
موضوه اصب تجزیهپکیری قرارداد ،مورد معامله است اما موضوه بحدث و مقازده حاضدر ،مفداد و
شروط مستقالً معتبر است؛ یعنی بخشی اف مفاد و شروط و تعهاا قراردادی اه مستقالً بدا انعقداد
یا عام انعقاد قرارداد یا در صور انحالل یا بطالن قرارداد ،معتبر و اززامنور هسدتنا یدا ازدزامنور
میگردنا .بهعالوه در رابطه شرط و عقا اگر شدرط باتدب باشدا بدهموجدب اصدب تجزیدهپدکیری
قرارداد به صحت عقا زطمهای وارد نیست اما در شروط مستقالً معتبر ،موضوه بحث اثر بطدالن و
انحالل قرارداد اصلی بر شرط و مفاد ضمن نن عقا و درنتیجه اعتبار یا عام اعتبار شدروط و مفداد
ناشی اف نن قرارداد است؛ پ

این دو قاعاه هرچنا مبانی مشترک یعنی اراده ترفهای قدرارداد

و عرف دارنا ،اما قلمرو هریدک متفداو اسدت .ایدن تمدایز را در اسدناد بدینازمللدی اده مدوادی
جااگانه برای هریک مقرر داشتهانا بهتر میتوان درک ارد.
د :مبانی اعتبار و استقالل برخی شروط در صورت انحالل یا زوال قرارداد

 -1قانون
در برخی موارد ،بهح م قانون ،بطالن یا انحالل عقا پایه و یا حتدی عدام انعقداد قدرارداد پایده

خللی به ادامه حیا بخشی اف مفاد و شرط ضمن عقا وارد نمیسدافد و شدرط همچندان بده اعتبدار
خود ادامه میدها .به عبارتی گاه مقنن بهصراحت ح م به بقای شرط حتی در فرض بطالن عقدا
داده است ،ماننا داوری مقرر در قانون داوری تجاری بینازمللی .8976

 -2اراده
چه در فقه و چه در حقوق ایران بر مبنای اصب حاامیدت اراده ،قاعداه الدی تبعیدت عقدا اف
شرط استثنائاتی نیز دارد و نظر مشهور اه بهموجب نن با انحالل و بطدالن عقدا شدرط نیدز منحدب
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میگردد ،بهصور الی و مطلق قاببقبول نیست .در حقیقت همان ارادهای اه شرط را تابع عقا
ارده است ،میتوانا این تابعیت را اف بین ببرد یا نن را محاود و مشروط نمایا .اگدر احدراف شدود
اه مقصود مشترک اف گنجانان شرط ،ایدن نبدوده اده شدرط تدابع درسدتی عقدا باشدا ،سدخن اف
تابعیت شرط اف عقا بیهوده است؛ به عبارتی شرط نافک خواها بود حتدی اگدر عقدا باتدب باشدا.8
فرض روشن مسئله استقالل وقتی است اه ترفین بهتور صریح شرط را برای فرض فسداد منظدور
ارده باشنا؛ یعنی در ضمن عقا ،ضمانت اجرایی را برای فرض فساد عقا بهصدور اشدتراط در
نظر بزیرنا .چنین شروتی اه برخالف اصب تبعیت شرط اف عقا میباشدنا صدحیح و زفمازجدرا
تلقی شاهانا 8.اعتبار مستقب شروط میتوانا محصول اراده صریح یا ضمنی ترفها باشا.

 -3عرف
ی ی اف مبانی اعتبار استقالل برخی شروط عرف است .در صور وجدود عدرف بدر اسدتقالل
شرط علیرغم انحالل یا فوال قرارداد پایه ،شرط مستقالً معتبر است .ازبته عرف هدم بدهعندوان اراده
ضمنی ترفهای قرارداد تلقی میشود 9اما با مالک ماده  916ق.م .در صور جهب ترفها نیز
عرف بهعنوان اراده مفروض بر ننها حاام است؛ بنابراین عرف چه بهعندوان اراده ضدمنی و چده
مفروض ی ی اف مبانی تعیین اعتبار مستقب برخی شروط قراردادی است .بهویژه این عرف در بدین
تجار و معامال تجاری بروف بیشتری دارد.
ه :شرایط و ارکان استقالل شروط
با جمع سه ران ،شرط ضمن عقا یا مفاد تبعی مستقالً معتبر است:
اول -وجود ی ی اف مبانی اعتبار مستقب این شروط ،هماننا اراده ترفهای قرارداد یا وجدود
عرف یا قانون بر استقالل شرط.
دوم -وجود مستقب شرای اساسی صحت در این شروط و مفاد تبعی .وجود شدرای اساسدی
اعتبار و صحت قرارداد منارج در ماده  831قانون مانی شامب :اراده (قصا و رضا) معتبر ،اهلیدت،
موضوه معین اه مورد معامله باشا با جمع سایر شرای صحت مورد معاملده و مشدروعیت جهدت
 .8ایزانلو ،محسن ،برمنهج عال (مقاز اهااشاه به داتر ناصر ااتوفیان) ،تهران :دانشزاه تهران ،8922 ،ص .913
 .8محقق داماد ،سیا مصطفی ،پیشین ،ص .961
 .9شهیای ،مهای ،اصول قراردادها و تعهاا  ،تهران :مجا ،8929،ص .49

811

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال هشتم ،شماره بیستوهشتم ،پاییز 8931

معامله ،مستقالً در این شروط زفم هستنا؛ بنابراین اگدر شدرای اساسدی اعتبدار و صدحت در عقدا
پایه موجود نباشا اما در این شروط شرای اساسی صحت و اعتبار موجود باشنا با جمع دو رادن
دیزر شروط مستقالً معتبر بوده ،بطالن وعام اعتبار عقا پایه به این شروط سرایت نمینمایا.
سوم -رعایت شرای خاص هر عقا در شرط مستقب .برخی اف اح ام شروط ،بهعنوان قاعداه
الی تنها در شروط وابسته اه امری فرعی و غیرمستقب تلقی میشونا 8جریدان دارندا ،مثدب عدام
بطالن شرط مجهول (مفهوم ماده  232قانون مانی)؛ درحازیاه شروط مستقب همانندا یدک عقدا
افنظر شرط معلوم بودن عوضین اح ام خاص خود رادارنا .8مضافاً این ده ،اصدوزً اشدتراط امدری
اه قابلیت ازتزام مستقب را دارد ،در ضمن عقا دیزر بده معندای اشدتراط نن ،بداون زحداظ مفداد و
نثار و اح ام نن نمیباشا«.در مواردی اه شرط ضمن عقا ،خود یک قدرارداد اسدت شدرط ،دو
حیثیت دارد؛ اف یکجهت شرط ضمن عقا است اه اح ام خاص شروط در نن جداری اسدت و
اف جهت دیزر یک عقا خاصی است اه اح ام نن عقدا بدر نن حداام اسدت» 9.بندابراین جهدت
استقالل این شروط زفم است این شروط برحسب ماهت موضوه تعها ،واجا اح دام و نثدار نن
عقا (معین یا نامعین) باشنا.
بند دوم :مهمترین مصادیق تعهدات تبعی مستقالً معتبر
برخی تعهاا وابسته به قرارداد حتی درصورتیاه قرارداد اصلی و پایه منعقا نشود نیز معتبدر و
زفمازجرا هستنا .به عبارتی مم ن است مکاارا قراردادی به انعقاد قرارداد اصلی خدتم نشدود امدا
تعهااتی اه هرچنا بهتبع انعقاد بعای قرارداد اصلی بر عهاه ترفین قرار میگرفت اما ایدن تعهداا
تبعی ،مستقب اف انعقاد یا عام انعقاد قرارداد اصلی برترفها حاام و زفمازجرا است .برخدی نیدز بدا
انعقاد قرارداد پایه ایجاد میشونا اما بعا اف فوال یا انحالل نن نیز مستقالً معتبر هستنا.
 .1شرط محرمانه بودن اطالعات( 4محرمانگی)

مکاارهانناگان قرارداد نسبت به اتالعا ردوبال شاه در مکاارا  ،تعهدا محرمدانزی بدر
 .8رهپیک ،حسن ،حقوق مانی پیشرفته ،تهران ،انتشارا خرسنای ،8939،ص .41
 .8قاسمفاده ،سیا مرتضی و قربانی جویباری ،محما ،پیشین ،ص .889
 .9رهپیک ،حسن ،پیشین ،ص .41
4. Non-disclosure agreement or Confidentialy agreement
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عهاهدارنا .بهموجب این تعها ،اسی اده بداون مجدوف ،اتالعدا محرماندهای اده بده مناسدبت
مکاارا تحصیب نموده را استفادها افشاء نمایا ،مسئول است .این تعها اگرچه فق ناظر به عام
افشای اتالعا ردوبال شاه در تول مکاارا میباشا ،اما به عدام اسدتفاده اف ننهدا نیدز قابدب
تسرّی به نظر میرسدا .8شدرط محرمدانزی جهدت حفد حقدوق تدرفین در خصدوص اتالعدا
حاصله در جریان مکااره قراردادی ،ردوبال شان مستناا فنی و غیرفنی ترفین قرارداد و حتی
متن قرارداد و نیز مستناا حاصله در جریان اجرای تعهاا قراردادی میباشا .محرمدانزی گداه
بهصور شرط در ضمن قرارداد مینیا و گاه بهصور قرارداد مستقب مطرح میشود.

8

مطابق ماده  8-918اصول حقوق قراردادهای اروپا« :هرگداه در جریدان مدکاارا  ،اتالعدا
محرمانهای توس ی ی اف ترفین قرارداد ارائه شود ،ترف دیزر نبایا این اتالعا را افشدا اندا؛
خواه بعا قراردادی منعقا شود یا خیر .جبران نقت این ت لیف شامب غرامت برای ضدرر متحملده
و استرداد سودی اه ترف مقابب دریافت ارده است نیز میباشا».
در ماده  8-8-86اصول قراردادهای بافرگانی بدینازمللدی نمداه« :در جریدان مدکاارا  ،هدر
تددرف وظیفدده دارد اتالعدداتی را ادده تددرف دیزددر بددهعنددوان اتالعددا محرماندده در اختیددارش
میگکارد ،افشا ن نا یا برای مقاصا شخصی ،استفاده نامناسبی اف ننها به عمب نیاورد.» ...
این تعها در ماده  8888-8و بهویژه ماده  8891قانون مانی (جایا) فرانسه نیز مقرر گردیاه است.
محرمانه بودن اتالعا بایستی صراحتاً به تدرف دیزدر اعدالم شدود .عدالوه بدر ایدن ،گیرنداه
اتالعا محرمانه مم ن است تحت یک شرط ضمنی جهت حف ایدن اتالعدا قدرار بزیدرد.9
بنابراین شرط محرمانزی ی ی اف شروتی است اه مستقب اف قرارداد پایه چه قرارداد منعقدا شدود
یا نشود برترفها حاام است.
 -2بخش مقصود باالصاله شروط اجراشده

مطابق ماده  166قانون مانی هرگاه در جعازه عمب دارای اجزای متعاد بوده و هریک اف اجدزا
مقصود بازصازه باشا و عقا فس گردد ،عامب بده نسدبت عملدی اده انجدام داده مسدتحق اجدر
 .8نوری یوشانلوئی ،جعفر و شاهین ،ابوازفضب ،نونوریهای حقوق قراردادهای جایا فرانسه و تطبیق نن با نظام حقوقی
ایران ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،پاییز  ،8973ص .881
 .8اخالقی ،بهروف و امام ،فرهاد ،اصول قراردادهای تجاری بینازمللی ،تهران :شهر دانش ،8921،ص .2
 .9شعاریان ،ابراهیم و ترابی ،ابراهیم ،اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران ،تبریز :فروفش ،8923،ص .861
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ازمسمی خواها بود .به نظر نمیرسا خصوصدیتی موجدب انحصدار ایدن قاعداه در جعازده باشدا و
مالک این ماده در همه قراردادها و تعهاا قاببتعمیم و اجرا است؛ بندابراین هدر بخدش مقصدود
بازصازه افهر قراردادی در صور اجرا مسدتقب اف بخدش فسد یدا باتدبشداه تلقدی مدیشدود و
تعهاا نن مستقالً حاام است.
همچنین هرگاه شرط ضمن عقا به انجام رسیاه باشا و س

عقا اصلی ،فس یا اقازه گدردد،

شرط اف قرارداد اصلی تجزیهشاه و مشروطٌزه بایا عوض نن را ب ردافد 8.بندابراین بدا نناده عقدا
اصلی فایب میگردد اما شرط ضمن نن در فرض اجراشان ،باتب نمیشود .به عبارتی عقا بده دو
بخش تجزیه میشود ،عقا اصلی اه منحب و منتفی شاه است و شرط ضمن نناه به علدت اجدرا
و عمب توس مشروطٌعلیه اف عقا اصلی تجزیهشاه و عوض نن بر عهاه متعهاٌزه قرار مدیگیدرد.
در این حازت اگر اف قرارداد بتوان قصا مشترک ترفین در تعیین عوض بدرای شدرط را دریافدت،
تبق نن رفتار خواها شا و همان عوض پ

اف اجرای شرط و انحدالل قدرارداد بده مشدروطٌعلیده

پرداخت خواها شا و در غیر این صور  ،اجر ازمثب پرداخت خواها شا.8
 -2شرط داوری

استقالل شرط داوری به این معنی است اه شدرط مندارج در قدرارداد اده بدهموجدب نن بدرای
حبوفصب اختالفا  ،داوری مقرر میشود ،صحیح و معتبدر اسدت حتدی اگدر قدرارداد اصدلی باتدب
باشا .به عبار

دیزر پکیرش استقالل داوری به ایدن مفهدوم اسدت اده در صدور بدروف اخدتالف

حتی اگر راجع به اعتبار قرارداد باشا و نهایتاً قرارداد ،غیر معتبدر اعدالم شدود بدافهم شدرط داوری بدا
رعایت شرای صحت ،مستقب اف قرارداد اصلی بر حب اختالف تدرفهدا حداام و معتبدر اسدت .در
برخی اشورها ماننا فرانسه ،سوئی

و سوئا بهتور اامدب و صدریح ،اسدتقالل موافقدتنامده داوری

پکیرفتهشاه است .ز ن برخی اشورهای دیزر ماننا ایداز متحداه نمری دا و انزلسدتان بده نحدوی
محاود قائب به استقالل شرط داوری هستنا و میدان قراردادهدای باتدب و قابدب ابطدال ،تفداو قائدب
شاهانا .9قانونگکار ایران در این خصوص ،راه حلی دوگانه دارد :درحازیاه قانون داوری تجداری
 .8بر اساس ماد ( 846ق.م)« :درصورتیاه معامله بهواسطی اقازه یا فس برهدم بخدورد ،شدرتی اده در ضدمن نن شداه اسدت ،باتدب
میشود و اسی اه ملزم به انجام شرط بوده است ،اگر عمب بهشرط ارده باشا ،میتوانا عوض نن را اف مشروطٌزه بزیرد».
 .8سلطان احمای ،جالل ،پیشین ،ص .888
 .9جنیای ،زعیا ،قانون حاام در داوریهای تجاری بینازمللی ،تهران :دادگستر ،8976،ص .811
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بینازمللی مصو  8976در ماده  ،86اصب استقالل شرط داوری را پکیرفته ،قدانون نیدین دادرسدی -
مانی مصو  8973در ماده  468با استمرار راهحب سدنتی قدانون سدابق بدر عدام اسدتقالل ایدن دو اف
ی ایزر تأایا میانا؛ اه ازبته این راه حب دوگانه ،قابدب انتقداد اسدت و بایدا اندار گکاشدته شدود.8
ز ن پکیرش تئوری استقالل شدرط داوری در حقدوق ایدران بدر مبندای حاامیدت اراده قابدب توجیده
است.

8

بنابر نظر برخی بهواقع تصویب قانون داوری تجداری بدینازمللدی و شناسدایی صدریح اسدتقالل
شرط داوری اف قرارداد اصلی توس قانونگکار بهتمامی این منافعا پایان داده و حتدی ابهامدا
حاصب اف قانون نیین دادرسی مانی در مورد داوریهای داخلی را نیز برترف ارده اسدت؛ فیدرا
داوری بینازمللی خصوصیتی ناارد اه بهواسطه نن گفتده شدود ،قاعداه اسدتقالل شدرط داوری اف
قرارداد اصلی اه در ماده  86مکاور نماه ،به داوری بینازمللی اختصاص داشته و قاببتسدری بده
داوری داخلی نیست .9بهترین راهحب نن است اه قانونگکار ایدران بایدا در جهدت پدکیرش ایدن
اصب ،موضعی را اه اتخا ادرده اندار بزدکارد و در داوریهدای داخلدی نیدز مانندا داوریهدای
بینازمللی ،صراحتاً اصب استقالل را به رسمیت بشناسا.
ازبته استقالل داوری مسلماً با استثنائاتی مواجه است 4مثالً در حقوق انزلدی

ایدن اسدتثناها بدر

اساس حمایت اف اراده سازم و اهلیت ترفها و اعتبار اصب قرارداد شد بگرفتده اسدت .1بندابراین
صرف عام اعتبار قرارداد موجب بیاعتباری شرط داوری ضمن نن نیست.
در انوانسیون و سایر اسناد بینازمللی مورد تطبیق نیز اسدتقالل و اعتبدار شدرط داوری پد

اف

ابطال قرارداد موردپدکیرش صدریح قرارگرفتده اسدت .6انتهدای بندا اول مداده  28انوانسدیون بیدع
 .8اس ینی ،ربیعا ،مبانی نظری اصب استقالل موافقت نامی داوری اف قدرارداد اصدلی در حقدوق تطبیقدی ،فصدلنامی نامده مفیدا،
شماره  ،8929،9ص .7
 .8سلطان احمای ،جالل ،پیشین ،ص .886
 .9افتخار جهرمی ،گودرف ،تحوز نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد نن در حوف داوری بینازمللدی ،مجلده
تحقیقا حقوقی ،شمار  87و  ،82،8972ص .97
 .4سلطان احمای ،جالل ،پیشین ،ص .832
1.Tweeddales, Andrew & Keren, 1996, Arbitration of Commercial Disputes, first
published, Oxford University Press,p.125.
6. Honnold, John. O, Uniform Law for International Sales under the 1980 United
Nations Convention, Kluewer Law & Taxation,1991,p.439 & Schelechtriem, p.,
Commentary on the UN Convention on the International Sales of Goods, second
edition, Oxford University Press,1998,p.446.
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بینازمللی ( ...« )8321بطالن ،تأثیری در شرای قرارداد در مورد حب اختالفا یا بر سایر شدرای
قرارداد اه حاام بر حقوق و ت ازیف ترفین پ

اف بطالن است ،نخواها داشت» .مداده 3-9-11

اصددول اروپددا -8...« :خاتمدده دادن بدده قددرارداد بددر روی هد یددک اف شددروط قددراردادی راجددع بدده
حبوفصب اختالفا یا هر شرط دیزری اه حتی پ

اف خاتمه قرارداد نیدز بایسدتی اعمدال شدود،

مسثر نیست ».ماده  7-9-1اصول بافرگانی «نثار الی خاتمه دادن بده قدرارداد-9 :خاتمده دادن بده
قرارداد ،تأثیری بر مقررهای در قرارداد درباره حبوفصب دعاوی یدا هدر شدرط دیزدری اده قدرار
است حتی پ

اف خاتمه یافتن قرارداد اجرا شود ،ناارد».

 -3شروط راجع به مسئولیت و حدود آن
بهموجب شروط راجع به مسئوزیت ،مسئول اف پرداخت خسار معاف میشود یدا مسدئوزیتش

افزایش یا ااهش مییابا .در اثر اناراج این دسته اف شدروط در قراردادهدا رابطدهای بدین شدرط و
قرارداد به وجود مینیا اه گفتهشاه این رابطه ،رابطه اصبوفره میباشا .این شروط گاه با بقای
قرارداد نیز قاببجمع است و گاه مربوط به پ

اف فوال یا انحالل قرارداد است؛ در این مدوارد نیدز

مسلم است اه هاف ترفین یک قرارداد اف گنجانان چنین شرتی این نیست اه بدا اف بدین رفدتن
قرارداد ،شرط نیز اف بین برود؛ چرااه اگر چنین چیزی مدانظر باشدا ،فایداه عقالئدی بدرای چندین
شروتی قاببتصور نیست .بل ه برع

 ،این شروط اف نن دسته شروتی هستنا اه اصدوزً بدرای

فرض فساد یا انحالل الی یا جزئی عقا در نظر گرفته میشونا.
قددرارداد راجددع بدده خسددار در مددواد  891ق.م .و  181قددانون نیددین دادرس دی مددانی ایددران
موردپکیرش قرارگرفته است .در فرض بطالن قرارداد به علت درک مبیع ،نظدر بده بقدای شدروط
راجع به مسئوزیت دادهشاه است؛ بنابراین به تریق اوزی در رابطه با فس و انحالل جزئی یدا الدی
قرارداد نیز بایا بقای شروط راجع به مسئوزیت ،پکیرفته شود.
با توجه به ماده  28انوانسیون ،فس قدرارداد نسدبت بده برخدی اف شدروط قدراردادی ،تدأثیری
نااشته و تعهاا ناشی اف ننها را اف بین نمی بدرد؛ افجملده شدروط حداام بدر حقدوق و ت دازیف
ترفین پ

اف فس قرارداد ماننا شرط عام مسئوزیت و یا شرط تحایا مسئوزیت.8

بنددا  8مدداده  7-9-1اصددول قراردادهددای بافرگددانی -8....« :خاتمدده دادن بدده قددرارداد ،مددانع اف
 .8صفایی ،سیا حسین و هم اران ،پیشین ،ص .868
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مطازبه خسارا به دزیب عام اجرا نمیشود -9.خاتمده دادن بده قدرارداد ،تدأثیری بدر مقدررهای در
قرارداد درباره ...یا هر شرط دیزری اه قرار است حتی پ

اف خاتمه یدافتن قدرارداد اجدرا شدود،

ناارد».
در بنا 8ماده  3 -113اصول اروپا مقرر گردیدا« :هنزدامیاده قدرارداد مقدرر دارد ترفدی اده
تعهاش را اجرا ن رده بایا به دزیب عام اجرا مبلغ معینی را به فیاندیاه ب ردافد وی میتوانا مبلدغ
مکاور را باون توجه به خسارا واقعی متحمله وصول نمایا ».همچنین ماده  2-813اصول اروپا
«شروط مستثنا یا محاودانناه ترق جبران« :تدرق جبدران بدرای عدام اجدرا ،مدیتواندا مسدتثنا یدا
محاود شود مزر این ه استناد به این استثنا یا محاودیت بدرخالف حسدن نیدت و معاملده منصدفانه
باشا».
مهمترین مصادیق شروط مسئوزیت مستقالً معتبر به شرح فیر هستنا:
 -3-1شرط راجع به ضمان درک

درصورتیاه معامله به مال غیر صور گیرد و مازک ،نن را تنفیک ن نا ،عقا غیر نافک تبدایب
به عقای باتب میشود اه نثار خاصی افجمله استرداد ثمن و خسارا را در پی خواهدا داشدت.
درواقع ضمان درک فروشناه مبتنی بر عقدا باتدب بدوده و ازدزام او بده اسدترداد ثمدن بدا توجده بده
«ضمان مقبوض به عقا فاسا» است .8به عبارتی ضمان درک مبیدع اف نثدار عقدا فاسدا بدهحسدا
مینیا و این ن ته در االم فقها نیز بهوضوح مشخا است.

8

در فرضی اه خریاار و فروشناه مایلنا برای حازتی اه بیع ،باتدب مدیشدود ،روابد خدود را
تنظیم اننا و اف بار مسدئوزیت ی دایزر ب اهندا یدا بدر نن بیفزایندا ،توافدق نندان ،تدابع عقدا قدرار
نمیگیرد و هرچنا اه بهصور شرط در عقا باتدب اسدت ،خدود قدراردادی اسدت اده بدا نثدار
ویژهاش بایا بررسی شود .9حاصب سخن نناه اعتبار مسدتقب شدروط راجدع بده ضدماندرک در
حقوق ما مورد قبول است 4.در فقه نیز شرط ضمان درک مستقالً معتبر شناختهشاه است.1
در ماده  637قانون مانی ضمان عهاه اف مشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صدور
 .8قمی ،میرفا ابوازقاسم ،پیشین ،ص .479
 .8خمینی ،روحاهلل ،پیشین ،ص .978
 .9ااتوفیان ،ناصر ،پیشین ،ص .883
 .4جنیای ،زعیا ،پیشین ،ص .871
 .1تباتبایی یزدی ،سیا محما ،پیشین ،ص .879
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مستحق زلغیر درنمان جایز شناختهشاه است .ضمان عهاه مکاور میتوانا در ضمن عقدا بیدع یدا
خارج اف نن باشا .با توجه به عموم و اتالق ماده شرط ضمان عهاه منارج در بیع با فرض بطالن
بیع نیز مستقالً معتبر است.
صحت شرط ضماندرک در انوانسیون اف عبار بنا  8ماده  ...« 28سایر شرای قرارداد اده
حاام بر حقوق و تعهاا ترفین بعا اف بطالن است »...اه افجمله شامب میزان خسارا اسدت و
همچنین در اصول اروپا اف مواد  3-113و  2-813قابب استنباط است.

8

 -3-2شرط جزایی یا وجه التزام

وجه ازتزام مبلغی است اه در قرارداد برای تخلف در اجرای قرارداد شرط مدیشدود .تخلدف
اف انجام تعها به دو گونه قابدبتصدور اسدت :ی دی ایدناده پد

اف وقدوه تخلدف ،انجدام تعهدا،

غیرمم ن شود و دیزر ایناه باوجود تخلف مزبور ،انجام تعها بافهم مم ن باشا و انجام تعهدا،
صرفاً به تأخیر افتاده باشا .مسئوزیت ناشی اف نوه نخست تخلف اف انجدام تعهدا« ،مسدئوزیت عدام
انجام تعها» و گونه دوم «مسئوزیت تأخیر در انجام تعها» نامیاه مدیشدود .8وجده ازتدزام در فدرض
اول با اجرای تعها ،قاببجمع نیست؛ فیرا خسار و بال اجرای تعها است .وزدی وجده ازتدزام در
فرض دوم درواقع ،خسار مقطوه تأخیر است و با اجرای تعها قاببجمع است.9
عقیاه براین است اه شرط وجه ازتزام عالوه بر ایناه نسدبت بده قدرارداد اصدلی ،جنبده تبعدی
دارد ،اثر اززامنور نن نیز منوط به اعتبار قرارداد اصدلی مدیباشدا؛ ضدمن ایدناده بطدالن قدرارداد
اصلی ،موجب بطالن شرط وجه ازتزام است .4این سخن مسلماً درجایی اه قرارداد و شرط ضدمن
نن به هر دزیلی ماننا عام رعایت شرای صحت باتب باشا ،درست است؛ اما در فرضی اه وجده
ازتزام برای عام انجام تعها در نظر گرفتهشداه اسدت ،دیزدر نمدیتدوان بده ایدن نظدر ااتفدا نمدود.
نامم ن شان عمب مورد تعها ،ی ی اف اسبا سقوط تعها است و در این فرض نیدز چدون انجدام
تعها در خارج اف فمان ،موردنظر نبدوده ،مانندا ایدن اسدت اده بدرای همیشده غیدرمم ن گردیداه
8. Honnold, Ibid,p. 444.
 .8شهیای ،مهای ،نثار قراردادها و تعهاا  ،تهران :مجا ،8926 ،ص .17
 .9جعفری زنزرودی ،محماجعفر ،حقوق تعهاا  ،تهدران :گدنج داندش ،8923 ،ص  988و ااتوفیدان ،ناصدر ،پیشدین ،ص
.794
 .4محقق داماد ،سیا مصطفی ،پیشین ،ص .421
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باشا 8،زکا تعها ساق شاه وزی برای متعهاٌزه ،حق دریافت وجه ازتزام مقرر در قدرارداد ،همچندان
باقی است .8همچنین هرچنا اه در قوانین ما شرط انفساا عقا پیشبینینشاه است ،وزدی بده نظدر
میرسا اه ترفین میتواننا شرط اننا اه در صور عام تسلیم مبیع ،عقا خودبهخدود منفسد
شود و خریاار بتوانا مبلغ وجه ازتزام را اف فروشناه بزیرد ،9یعنی عقا منفس شود اما شدرط وجده
ازتزام ضمن نن مستقالً معتبر باشا.
ننچدده در تشددخیا اثددر حقددوقی وجدده ازتددزام اهمیددت دارد ،قصددا مشددترک تددرفین اسددت.
بطورخالصه بایا گفت ،بهعنوان یک قاعاه الی نمیتوان قائب به افبینرفتن شرط وجه ازتدزام در
صور انحالل و یا حتی بطالن قرارداد اصلی بود؛ در برخی مدوارد ،پد

اف انحدالل ،فسد و یدا

حتی بطالن قرارداد ،شرط مزبور همچنان به حیا خود ادامه میدها.
در اسدناد بددینازمللدی موردمطازعدده نیدز ایددن شدرط پکیرفتددهشداه اسددت .مداده  7-4-89اصددول
بافرگانی مقرر میدارد« :پرداخت توافق شداه بدرای عدام اجدرای تعهدا هنزدامیاده در قدرارداد
مقررشاه باشا اه ترفی اه تعهاش را اجرا ن رده است ،بایا به دزیب عام اجرا ،مبلدغ مشخصدی
را بهترف فیاندیاه ب ردافد ترف فیاندیاه باون توجه به صامه واقعیاش ،مستحق دریافت نن
مبلغ مشخا خواها بود».
در ماده  3-113اصول اروپا نیز تحت عنوان «پرداخت توافق شاه برای عام اجرا» وجه ازتزام،
موردپکیرش قرارگرفته است.
 -3-3شرط خسارت حق عدول

خسار عاول ،مبلغی است اه ترف قرارداد در هنزام عقدا بدهتدرف دیزدر مدیپدردافد تدا
عالوه بر اتمینان دادن به او اف جدایت و تصدمیم خدویش در عقدا ،رضدایت وی را نیدز در فسد
احتمازی نتی قرارداد ،جلب نمایا .این هزینه ،جزئی اف قیمت قدرارداد نبدوده و در صدور ادامده
قرارداد ،حقی برای دریافتانناه نن ایجاد نمیانا4؛ اما اگر قرارداد ،ادامه نیافت ،این مبلدغ تنهدا
خسار دریافت انناه اسدت و حدق مطازبده بیشدتر نداارد .تعیدین حدق عداول در قدرارداد ،ندوعی
 .8شهیای ،مهای ،پیشین ،ص .888
.8ااتوفیان ،ناصر ،پیشین ،ص .826
 .9همان ،ص .827
 .4عادل ،مرتضی ،توافق بر خسار در قراردادها ،مجلی دانش ا حقوق و علوم سیاسی ،شمار  ،8921 .19ص .818
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ااتسا اختیار فس قرارداد با پرداخت هزینه عاول بهعندوان خسدار ناشدی اف فسد اسدت .در
قانون مانی ،مبنای این حق را میتوان در مواد  933تا  418یافت .در این مدواد اگرچده ادری اف
پرداخت مال بهعنوان عوض نشاه وزی بایهی است چون ایجاد این حق به توافدق تدرفین بسدتزی
دارد ،این رضایت را میتوان با پرداخت مبلغی پول اسب نمود.8
واضح است اه چنین شرتی نیز برای فرض انحالل عقا در نظر گرفتهشداه اسدت؛ فیدرا اگدر
ترف قرارداد اف حق خود مبنی بر عاول اف قرارداد ،استفاده ن رده و به قرارداد ادامه دها ،جدایی
برای صحبت اف شرط مکاور باقی نمیمانا؛ اما بلع

در جایی اه به اعمال حدق خدود ب دردافد

و به قرارداد خاتمه دها ،میبایستی به تعها خود مبنی بر پرداخت هزینه شرط شاه ،عمدب اندا و
این خود دززت بر بقای شرط ،علیرغم انحالل قرارداد خواها داشت .حتی اگدر در فمدان انعقداد
قرارداد ،هزینه حق عاول پرداخت شود ،هی حقی بر استرداد نن وجود ناارد؛ درحدازیاده اگدر
اعتقاد به تبعیت شرط اف قرارداد اصلی باشا با انحالل قرارداد ،شرط نیز اف بین رفته و هر پرداختدی
اه صور گرفته ،بایستی به صاحب نن مسترد شود .این مسئله اه دهناه هزینه تعها شداه ،حدق
استرداد نن را ناارد بهروشنی ح ایت اف بقای شرط و اعتبار مستقب نن دارد.
 -4شروط مربوط به نحوه استرداد عوضین
اثر فس  ،اقازه و یدا شدرط انفسداا در قدرارداد ،محداود بده انحدالل قدرارداد نمدیشدود؛ نثدار

بهجاماناه اف نن را نیز تا جایی اه به حقوق دیزدران زطمده وارد ن ندا ،بدافمیگرداندا .هداف اف
فس این است اه وضع دو ترف بهجای پیشین بافگدردد و اگدر مبادزدهای انجدام پکیرفتده اسدت،
برهم خورد.

8

در حقوق ایران ،ت لیف استرداد عوضدین بدهح دم قدانون و ناشدی اف ممنوعیدت نزهدااری و
تصرف مال غیراست؛ اما منافاتی با نن ناارد اه ترفین در قدرارداد راجدع بده چزدونزی اسدترداد
عوضین ،بعا اف بطالن (بهتور مثال در ضماندرک) و یا انحالل قرارداد (اعم اف فسد  ،اقازده و یدا
حتی قراردادن شرط انفساا در قرارداد) با ی ایزر توافق اننا؛ بهعندوانمثدال تدرفین در قدرارداد
خود ار اننا هرگاه عقا بیعی به دزیلی فس شود ،فس انناه موظف است ااز یا وجده را اده
 .8همان ،ص .818
 .8ااتوفیان ،ناصر ،پیشین ،ص .28
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بهموجب عقا اف ترف دیزر دریافت داشته ،همفمان بهترف مقابب تحویب یا بهحسدا او تودیدع
انا؛ یا ایناه شرط اننا ثمن معامله به نحو اقساط ،مسترد گردد و یا شدروتی اف ایدن قبیدب .ایدن
شرای با حاامیت اراده تدرفین ،قدوامیافتده و در حقیقدت متعاقداین اف همدان ابتداای انشداء عقدا
خواستهانا اه این شرای در صور فس قرارداد یا بطالن نن ،قدار ازدزامنور خدود را داشدته
باشدنا .8شدروط و قیددود مربدوط بدده چزدونزی اسدترداد عوضددین ،مصدااق شددروط مسدتقالً معتبددر
میباشنا.
در انوانسیون بیع بینازمللی ااز بخش پنجم اف ماده  28به بعا به نثار بطدالن اختصداصیافتده
است و در بنا  8ماده  28مقرر گردیا« ...بطالن تأثیری در شدرای قدرارداد در مدورد حدبوفصدب
اختالفا یا بر سایر شرای قرارداد اه حاام بر حقدوق و ت دازیف تدرفین پد

اف بطدالن اسدت

نخواها داشت» .توافق راجع به نحوه استرداد عوضین اف مصادیق این مداده اسدت .8برمبندای بندا 8
ماده  ،28قائب شان نوعی حق حب

در مرحله استرداد عوضین با قدراردادی بدودن ایدن ت لیدف،

سافگاری بیشتری دارد 9.در این رابطده در مداده  7-9-6اصدول قراردادهدای تجداری بدینازمللدی،
مقررشاه است« :با خاتمه یافتن قرارداد ،هر ترف میتوانا خواهان اسدترداد هدر ننچده در اختیدار
ترف دیزر ،قرار داده است ،بشود .به این شرط اه ترف مزبور نیز بهتور همفمان هدر چیدزی را
اه دریافت ارده ،مسترد انا» در این اصول نیز توافق راجع به نحوه استرداد عوضین اف مصدادیق
شروط معتبر بعا اف بطالن قرارداد است.

4

در اصول اروپایی نیز در ماده  3-911بنا  8خاتمه دادن قرارداد بر شروتی اه پد

اف خاتمده

قرارداد بایستی اعمال گردنا مسثر نیست .ی ی اف این موارد شروط راجع به رواب تدرفهدا پد
اف بطالن قرارداد است1.

 .4شروط مربوط به صالحیت دادگاه
 .8حیاتی ،علی عباس ،نثار فس در انوانسیون بیع بینازمللی ااز و حقدوق مدانی ایدران ،مصدر و فرانسده ،فصدلنامی دیدن و
ارتباتا  ،شمار  ،8928 .81ص .21
8.Honnold, Ibid,p. 444.
 .9صفایی ،سیا حسین و هم اران ،پیشین ،ص .861
4. Honnold, Ibid,p. 444.
1. ando&Beale,Ibid,p. 234.
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هرچنا بهمنظور حسن جریان امور تقسیم اقتداار قضدایی بدین مراجدع مختلدف ،صدالحیت هریدک
نسبت به دیزری مشخا و گفتهشاه است اه مسائب مربدوط بده صدالحیت اف امدور ح مدی اسدت و
معیددار صددالحیت هددر دادگدداه بددرای رسددیاگی ،رعایددت قواعددا مربددوط بدده صددالحیت بددوده و معمددوزً
قانونگکار همواره ی ی اف موارد نقت رأی صادره را عام صالحیت مرجع رسدیاگیاننداه دانسدته8؛
اما شروط مربوط به تعیین صالحیت نسبی (محلی) دادگاه در حقدوق داخلدی معتبدر اسدت .در تجدار
بینازمللی اعتبار شروط صالحیت دادگاههای اشور خاص نیز موردپکیرش واقعشاه است.
در انوانسیون  8321وین استقالل شرط حب اختالفدا بدا عندوان عدام بدهااررفتده اده شدامب
داوری و یا صالحیت قضدایی اسدت .8در اصدول بافرگدانی اف بندا  9مداده  7-9-1صدحت چندین
شرتی اف عبار «حبوفصب دعاوی» (و نه اعتبار مستقب صرفاً شرط داوری) مسدتفاد مدیگدردد.

9

در اصول اروپا نیز در بنا  8ماده  3 -911شروط راجع به «حبوفصب اخدتالف» نمداه اده اعدم اف
داوری و قضایی است و استقالل شرط صالحیت قضایی نیز اف نن قابب استنباط است.
در قابلیت تجزیه شرط صالحیت قضایی اف قرارداد اصلی و عام تأثیر بطالن قرارداد اصلی بدر
شرط صالحیت دادگاه در حقوق ایران نصی یافت نمدیشدود؛ قدانون داوری تجداری بدینازمللدی
 8976ایران ،استقالل شرط داوری را پکیرفته است (بنا  8ماده  .)86به نظر میرسا همان مبدانی -
توجیه استقالل شدرط داوری و فایداه عملدی اسدتقالل شدرط داوری در رابطده بدا اسدتقالل شدرط
صالحیت دادگاه نیز قاببترح و مقبول باشا.
در این با  ،دو دزیب عماه وجود دارد :ی ی نناه وقتی اعتبار و صحت قرارداد اصدلی فیدر
سئوال باشا ،شرط مزبور اهمیت پیاا میانا؛ فیرا با استقالل شرط ،مرجع تعیینشاه ،میتوانا بده
مسئله صحت قرارداد رسیاگی انا .در غیر این صور  ،رسیاگی به ماهیت بده علدت تردیدا در
موضوه صالحیت به تأخیر خواها افتاد .دیزر نناده افزحداظ علمدی ،مسدئله صدالحیت ،جداا اف
ماهت است و دزیب قاتعی وجود ناارد اه صالحیت و ماهت تابع قانون واحا و دارای سرنوشدتی
 .8قائممقام فراهانی ،محماحسین ،صالحیت در رسیاگی به امدور مدانی ،مجلدی دانشد ا حقدوق و علدوم سیاسدی ،شدمار
 ،62.8924ص .813
 .8در نثار دو شارح بزرگ انوانسیون اثری اف تسری بهشرط صالحیت قضایی مشاهاه نمیشود؛ حتی شلختریم در تشریح
ماده بعا اف حبوفصب اختالف در پرانتز داوری را قیا نموده است .هانوزا نیز تنها استقالل شرط داوری را مورد شدرح قدرار
داده است(Honnold, Ibid:p. 439- Schelechtriem, 1998: p.446).
 .9اخالقی ،بهروف و امام ،فرهاد ،پیشین ،ص .829
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واحا باشنا .این دزیدب ،هدم در مدورد شدرط ارجداه بده داوری و هدم در بدا شدرط صدالحیت
دادگاه ،صادق است.8
در تأییا این نظر در اسناد بینازمللی میتوان به مقررا انوانسیون «معاهداا » 8363ویدن در
با بطالن عهانامه استناد نمود .برابر این مقررا  ،بطالن عهانامه ،موجب بطالن شرط یا شدروط
مربوط به حب اختالف نخواها بود و اف این زحاظ فرقی بین یک قرارداد بینازمللی و قراردادهدای
دیزر نیست 8.زکا اف وحا مالک مقررا راجع به ارجاه به داوری اه مشابه شرط صدالحیت -
دادگاه است ،میتوان استقالل شرط را استنباط ارد .پ

هماننا شرط صدالحیت محلدی دادگداه

در دعاوی داخلی ،شدرط اعطدای صدالحیت بده دادگداه اشدور معدین افجملده شدرط صدالحیت
دادگاههای ایران ،نسبت به قرارداد اصلی اه شرط در نن ارشاه است ،اسدتقالل دارد و ادعدای
بطالن قرارداد یا حتی اثبا نن ،به اعتبار شرط زطمه نمیفنا و دادگاه ملی اده بدهموجدب شدرط
توس ترفها تعیینشاه است بایا به دعوی رسیاگی اندا؛ مزدر نناده بطدالن شدرط بدهتدور
جااگانه به اثبا برسا.

9

 -5تعهد مستقل به فعل ثالث
تعها به فعب ثازث در معنای موسع خود ،عبار است اف تعها یک شدخا (متعهدا) در برابدر

شخا دیزر (متعهاٌزه) به ایناه ثازث ،عملی را اعم اف مثبت یا منفی انجام دها .4تأسی

تعهدا -

به فعب ثازث در قانون مانی ایران ،عنوان خاصی ناارد و ماده  894تنهدا مدوردی اسدت اده قدانون
مانی ایران بهتور عام به تعها به فعب ثازث اشارهارده است .بدر تبدق ایدن مداده« :شدرط فعدب نن
است اه اقاام یا عام اقاام به فعلی بر ی ی اف متعاملین یا بر شخا خارجی ،شرط شود».
تعها به فعب ثازث برابر قواعدا عمدومی قراردادهدا ،یدک ازتدزام صدحیح و معتبدر اسدت .1ایدن
قرارداد میتوانا مستقب و یا بهصور شرط ضمن عقا درنیا .ی دی اف مصدادیق بدارف قدراردادی

 .8صفایی ،سیا حسین ،حقوق مانی و تطبیقی ،تهران ،میزان ،8926 ،ص .921
 .8همان ،ص .921
 .9همان ،ص .926
 .4ایزانلو ،محسن ،پیشین ،ص .832
 .1انعانی ،محما تاهر ،تعها به فعب ثازث ،مجلی دانش ا حقوق و علوم سیاسی ،دور  ،93شمار  ،8922 ،9ص .913
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تعها به فعب ثازث در حقوق ما ،عقا افازت است.8
بنا به اصب تبعیت شرط اف عقا ،وقتی قرارداد باتب باشا ،شرط تعها بده فعدب ثازدث نیدز باتدب
خواها بود؛ اما مم ن است تعها به فعب ثازث بهصور شرط مستقب اف قرارداد اصلی باشا .اگدر
احراف شود اه مقصود مشترک ترفین اف گنجانان شرط این نبوده است اه شدرط ،تدابع درسدتی
عقا باشا ،سخن اف تابعیت شرط اف عقا ،بیهدوده اسدت؛ شدرط نافدکاسدت حتدی اگدر عقدا باتدب
باشا.8
اف بین مصادیق تعها به فعب ثازث دو مورد را بهعنوان شرط مستقب اف قرارداد میتوان نام برد:
 -1-8تعها بده فعدب ثازدث ضدمن عقدا فضدوزی :فرضدی اده نماینداهای بدا تجداوف اف حداود
اختیارا خود ،معاملهای برای منو عنه واقدع مدیاندا و ضدمن نن در برابدر تدرف قدرارداد بده
تحصیب تنفیک منو عنه تعها میانا.
 -1-8ضمانعهاه :مطابق ماده  637ق.م«ضمان عهاه اف مشتری یا بایع نسبت به درکمبیع یدا
ثمن در صور مستحقزلغیر درنمان نن جایزاست ».اگر شخصی در برابدر خریداار اف فروشدناه
ضمانت انا مبنی بر این ه چنانچه مبیع اف مال دیزری درنیا و یا معامله ،باتب باشا ،او عهداهدار
بافگردانان ثمن به خریاار خواها بود؛ این را ضمانعهاه نامندا .بده همدین ترتیدب نیدز شخصدی
مدی تواندا در برابدر بدایع ،ضدامن عهداه خریدداار شدود اده اگدر معاملده فاسدا باشدا ،او عهدداهدار
بافگردانان مبیع به فروشناه خواها بود .9ضامن درک مبیع یا ثمن ،ی دی اف متبدایعین اسدت وزدی
ضامن عهاه درک ،ضامن در عقا ضمان است؛ او نه بایع است و نه مشتری .4پرواضح اسدت اده
اثر این شرط در فرض بطالن بیع ایجاد میشود و پ
باتب منعقاشاه بود اما این شرط پ

اف بطالن ،با ایدناده شدرط در ضدمن عقدا

اف بطالن عقا پایه نیز به حیا خود ادامه میدها و مسدتقالً

معتبر است.
 -6صلح دعوی ناشی از بطالن معامله
در انتهای ماده  761قانون مانی صلح دعوی ناشی اف بطالن معامله صدحیح اعدالمشداه اسدت.
 .8ایزانلو ،محسن ،پیشین ،ص .912
 .8همان ،ص .913
 .9محقق داماد ،سیا مصطفی ،پیشین ،ص .812
 .4جعفری زنزرودی ،محماجعفر ،مبسوط در ترمینوزوژی حقوق ،جلا  ،9تهران :گنج دانش ،8928 ،ش .8481
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نظر به عموم و اتالق ماده ،این ماهت یعنی صلح دعوی همدانتدور اده مدیتواندا بعدا اف بطدالن
قرارداد باشا میتوانا قبب اف عقا اصلی یا بهصور شرط ضمن عقا اصلی باشا و افننجداییاده
تفاوتی بین موارد مختل ف مکاور وجود ناارد یعندی صدلح دعدوی بطدالن بعدا اف تحقدق دعدوی
صحیح است این شرط و عقا مستقب اگر با عقا باتب اصلی هم منعقا شود مستقالً معتبر است؛ بدا
بطالن عقا اصلی شرط صلح دعوی منارج در نن یا عقا صلح دعدوی تدابع نن ،مسدتقالً معتبدر و
برترفها حاام است.
نتیجهگیری
اصب بر ی سان بودن ح م همه مفاد یک قرارداد و تبعیت شدرط یدا مفداد و تعهداا تبعدی و
فرعی اف قراردادی میباشا اه در ضمن نن گنجاناهشاه یا برای نن منعقا و شرط شاهانا ،حتی
اگر در قازب قرارداد مستقب باشنا؛ مثالً واازت بالعزل بین متعاملین اه متعاقب مبایعهنامده عدادی
یا قرارداد مشارات در ساخت منعقا میشود هرچنا بهظاهر عقای مستقب است اما عقای فرعدی
و تبعی محسو شاه ،انحالل یا بطالن قرارداد اصلی بر ننهدا هدم مدسثر اسدت؛ امدا بدا توجده بده
اصول حاامیت اراده ترفهای قرارداد و تابعیت عقا اف قصا و همچنین بر مبنای قدوانین خداص
یا عرف و عاد  ،برخی تعهاا تبعی و فرعی یا شروط ضمن عقا یا بخشی اف مفاد قرارداد پ
اف انحالل یا فوال قرارداد پایه واصلی مستقالً معتبر هستنا اده مهدمتدرین ننهدا شدروط راجدع بده
رواب ترفها بعا اف بطالن و انحالل قرارداد هستنا .برخی مفداد و تعهداا قدرارداد حتدی اگدر
مکاارا منتج به انعقاد قرارداد نشود نیز مستقالً معتبر و برترفها حاام هستنا .این مفداد فرعدی
و تبعی میتوانا در مرحله بقا و اعتبار ،با جمع اراان بیانشاه در این تحقیق ،مصدون اف بطدالن یدا
انحالل قرارداد اصلی باقیماناه و مستقالً معتبر باشنا .اف میان این شروط و مفاد ،برخی مثب شدرط
محرمانه داشتن اتالعا  ،خود قراردادی مستقب هستنا و حتی اگدر قدرارداد اصدلی منعقدا نشدود
این دسته اف شروط برترفها زفم ازتباه هستنا .برخی دیزر شروتی هسدتنا اده بدرای اعتبدار و
حاامیت بر رواب ترف هدا بعدا اف انحدالل یدا بطدالن قدرارداد و نحدوه اسدترداد عوضدین منعقدا
میشونا؛ این دسته اف شروط درواقع قرارداد مستقلی هستنا اه معلدق بدر انحدالل یدا بطدالن عقدا
اصلی میباشنا .برخی دیزر مثب شروط حبوفصب اختالفا با بقا یا انحالل و بطالن قرارداد هدم
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مستقالً برترفها حاام هستنا .در انوانسیون بیع بینازمللدی اداز و نیدز در اصدول قراردادهدای -

بافرگانی بینازمللی و اصول قراردادهای اروپا ،اسدتقالل ایدن شدروط بدهصدراحت مقدرر گردیداه
است .در حقوق ایران نیز هرچنا اح ام منطبق و هماهنگ با ننچه در اسناد بینازمللی نماه ،قابدب
استنباط و استخراج است؛ اما جهت رفع هرگونه شدبهه زفم اسدت قدانونگدکار ایدران هدم قواعدا
متناسبی در این فمینه در قانون مانی تصویب نمایا.
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 افتخار جهرمی ،گودرف " ،تحوز نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دسدتاورد نن درحوفه داوری بینازمللی ،مجله تحقیقا حقوقی ،شماره  87و .)8972( ،82
 انصاری ،مرتضی ،ازم اسب ،جلا ( ،8بیرو  :موسسه ازنعمان 8481،ه.ق). __________ ،ازم اسب ،جلا ( ،6تهران :چاپ انزره 8481 ،ه.ق). ایزانلو ،محسن ،برمنهج عال مقاز اهااشاه به داتدر ناصدر ااتوفیدان( ،تهدران :دانشدزاهتهران.)8922 ،
 بهبهانی ،سیا علی ،ازفوایا ازعلیه ،جلا ( ،8قم :چاپخانه علمیه 8411 ،ه.ق). تاجنبادی ،حسین ،شروط صحیح در فقه امامیه( ،تهران :میزان.)8931 ، جعفری زنزرودی ،محماجعفر ،تأثیر اراده در حقوق مانی (،تهران :گنج دانش.)8927 . _____________ ،__________،حقوق تعهاا ( ،تهران :گنج دانش.)8923 . _____________ ،__________،مجموعدده محشددای قددانون مددانی (،تهددران :گددنجدانش.)8973 .
_____________ ،__________،مبسوط در ترمینوزوژی حقوق ،جلدا ( ،9تهدران:گنج دانش.)8928 ،
 _____________ ،__________،فلسددفه حقددوق مددانی ،جلددا ( ،8تهددران :گددنجدانش)8931 ،

شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحالل قرارداد در حقوق ایران ...

881

 جنیای ،زعیا ،قانون حاام در داوریهای تجاری بینازمللی( ،تهران :دادگستر.)8976 ، حسیننبادی ،امیر ،بررسی وجه ازتزام منارج در قرارداد ،فصلنامه ازهیدا و حقدوق ،شدماره.)8928 ( ،6
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 صفایی ،سیا حسین ،عادل ،مرتضی ،ااظمی ،محمود ،میرفا نژاد جویبداری ،اابدر ،حقدوقبیع بینازمللی (،تهران :دانشزاه تهران.)8931،
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 فرحفادی ،علیاابر  ،رابطه شرط ضمن عقا و قرارداد ،فصلنامه دیاگاه های حقوق ،شماره 92و .)8921( ،93
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