
 

 

 

 

 
 

 اثر بطالن عقد بر شرط مستقل )توجیه و تحلیل رویه قضایی(

 
 2محمد قربانی جویباری - 1زادهسید مرتضی قاسم

 
 (6/2/1396تاریخ پذیرش: -29/4/1395تاریخ دریافت:)

 چکیده

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

شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض ته تنظیممدنی، بر اساس شروط وابس

فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد 

 شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطهکه تفکیک شروط ضمن عقد بهپایه است. درحالی

حاکمیت اراده و استفاده از وحدت  شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل

مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و  مالک قوانین نشان خواهد داد که نظریه

توان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در می

توان یافت که عقد حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حاالتی را می

پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن )شرط مستقل( به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین 

 الزم االتباع است.

و در تأیید دادنامه بدوی،  9109981810200850موجب پرونده کالسه این دیدگاه به

 صحیح ر اجرایب قانون اساسی، وظیفه نظارت 161توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 

 پردازیم.شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن میرا دارد، پذیرفته در محاکم قوانین

 شرط ضمن عقد، شرط وابسته، شرط مستقل، عقد باطل :واژگان کلیدی

 

                                                                                                     
 Dr.qasem_zadeh@yahoo.com                                                          استاد دانشگاه علوم قضایی)نویسنده مسئول(  .1

 m_ghorbani.j@yahoo.com                                            دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران .2
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 مقدمه
مبحث شروط ضمن عقد، یکی از مباحث مهم و مورد توجه قانون مدنی است. تأمل در مواد 

دهد شرط به معنای مطلق تعهد یا قرار، تصور نگردیده تا شامل کلیه توافقات نی نشان میقانون مد

جهت موردتوجه شده و تحلیل شروط ضمن عقد ازآنعنوان امری تابع در نظر گرفتهباشد بلکه به

 قرارگرفته تا از این نهاد، در تولید احکام خاص و متفاوت از عقود مستقل، بهره کامل برده شود.

رط در معنای اصلی خود در قانون مدنی، غالباً عملی وابسته است نه مستقل )مانند عقدی در ش

 ضمن عقد دیگر( و احکام مقرر در قانون مدنی نیز غالباً منصرف به شروط وابسته است.

شروط وابسته، توافقی است که اگر در خارج از عقد تصور شود، اعتبار و اثر حقوقی مهمی بر 

ت، اما قرار گرفتن آن در ظرف عقد، اعتبار و آثار حقوقی متعددی برای آن ایجاد آن مترتب نیس

که از  های ضمن عقدای از توافقشوند. در مقابل، پارهکند و با انتفای موضوع عقد منتفی میمی

ها نداشته و شود، وجود دارد که انتفای عقد تأثیری بر آنها با عنوان شروط مستقل یاد میآن

 گذارند.آثار حقوقی خود را بر جای می مستقالً

باشند اما مسئله مهمی که وابسته به عقد اصلی می« حدوثاً»شروط مستقل، مانند شروط وابسته، 

وجود دارد، آن است که در فرض قابلیت بقای شرط در حالت فساد عقد، وضعیت شرط مستقل 

باشند یا وابسته به عقد اصلی و پایه می« بقائاً»و « حدوثاً»گونه شروط، چگونه خواهد بود؟ آیا این

 گونه است؟آنکه صرفاً در مرحله ایجاد این

ایی که در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی انزلی به جهت پاسخ به این پرسش، به پرونده

مطرح و توسط دادرس دادگاه انشای رای گردیده و به  9109981810200850شماره کالسه 

عالی کشور نیز رسیده است پرداخته تا مبانی استدالل مأخوذه مشخص  تأیید شعبه پنجم دیوان

 گردد.

 

 برآمد
خالصه پرونده از آن قرار است که خانم مریم... به وکالت از آقای حجت... دادخواستی 

نامه عادی . بنیاد مستضعفان استان گیالن به خواسته تنفیذ مبایعه2آقای محمد... و . 1طرفیت به

به  3/288و انجام تعهد مبنی بر تحویل یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی  27/7/1381مورخ 
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مترمربع تقدیم دادگاه نموده و در شرح شکایت بیان داشت: موکل از سوی جد  500مساحت 

ساله نسبت به قطعه زمینی را داشته که به لحاظ سابقه طوالنی تصرف،  70پدری سابقه تصرف 

مترمربع را به  2170بنیاد پیشنهاد ابتیاع این قطعه زمین به مساحت  برابر اسناد و مدارک موجود،

موکل داده است. چون موکل به لحاظ مشکالت مالی قادر به خرید نبوده با هماهنگی آقای 

عنوان خریدار معرفی شود، با حضور در اداره کل بنیاد محمد... مبنی بر اینکه مشارالیه به بنیاد به

دستخطی مبنی بر اینکه موکل هیچ ادعایی نسبت به تصرفات خود ندارد، استان گیالن و ارائه 

کند و در این راستا قراردادی مابین موکل و آقای عنوان خریدار معرفی میآقای محمد... را به

کند و چکی به شماره شود که طبق آن، آقای حجت... زمین را تملک میحجت... تنظیم می

 دهد.ریال به موکل می 5000000به مبلغ  0984452سریال 

از زمین فوق یک »عالوه بر آن در قالب شرط ضمن عقد، طرفین بدین گونه توافق می نمایند: 

« مترمربع از طرف کوچه و زمین تعیین، به آقای حجت... واگذار گردد. 500قطعه به مساحت 

 نماید.سال از انجام تعهد امتناع می 10لیکن بعد از گذشت 

طرفیت آقای حجت... دادخواستی به به ینا... به وکالت از آقای محمد ...در مقابل آقای س

عنوان ضمان درک ریال به 5000000و استرداد مبلغ  27/7/1381خواسته حکم به ابطال قرارداد 

 2170، مقدار 1381مبیع تقدیم و در شرح شکایت بیان داشت: آقای حجت... حسب سند عادی 

کند. حین واگذاری معلوم ریال به موکل واگذار می 5000000لغ مترمربع زمین را در قبال مب

شود زمین متعلق به بنیاد است و اصوالً فروشنده مالکیتی نداشته و عالم و عامد در انتقال آن به می

صورت دیگری بوده است. موکل به بنیاد مراجعه، پس از طی تشریفات و پرداخت وجه ملک را به

قیدشده  1381نماید. حال آقای حجت... ادعا دارد چون در قولنامه رسمی به نام خود ثبت می

که این مترمربع از زمین خود را به وی انتقال دهد اکنون ملزم به آن است، درحالی 500مساحت 

دعوی اصوالً دعوی باطلی است، زیرابه لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع، بیع فاسد است و با بطالن 

 عات آن نیز باطل است.بیع نیز، کلیه شروط و تب

نماینده بنیاد نیز در جلسه دادرسی بیان داشت: مالکیت بنیاد بر زمین محرز بوده است. به آقای 

حجت... اخطار شده که اگر دالیلی بر مالکیت خود دارد ارائه نماید و دعوت از ایشان برای 

امتیازی برای او نبوده  شرکت در مزایده شده تا وی نیز مثل سایرین در مزایده شرکت کند و این
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گذاری دو نفر قیمت مساوی بدهند که با توجه به سابقه است. امتیاز فقط وقتی است که در قیمت

 جانب متصرف است.بهتصرف حق

 پس از رسیدگی، دادگاه بر مبنای استدالالت ذیل:

ا به آیه اوالً، شرط مورد توافق طرفین از نوع شرط فعل حقوقی مثبت بوده که در شرط فعل بن

به بعد قانون مدنی، حکم  237و مواد « المؤمنون عند شروطهم»و روایت « أوفوا بالعقود»شریفه 

 اولی لزوم وفای به عهد است

ثانیاً، وفق اصل صحت، هرگاه عقد یا شرطی از لحاظ ظاهری و عرفی به وقوع پیوسته اصل بر 

 صحت است.

نوبه خود المللی، در مواردی که شرط بهنقانون داوری تجاری بی 16ثالثاً، به مالک ماده 

هویتی مستقل و دارای ارزش و غرض عقالیی است بنا بر اصل احترام به اراده طرفین عمل بدان 

 ضروری است، شرط موردتوافق را صحیح دانسته و حکم به نفع آقای حجت... صادر نموده است.

خواهی نموده اقدام به فرجاموکیل آقای محمد...، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، 

رای »است. پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم دیوان عالی کشور، آن مرجع نیز با این استدالل که 

اصداری از لحاظ اصول و مبانی و نحوه استدالل صحیحاً و مطابق موازین قانونی صادرشده و از 

 خواسته را ابرام نموده است.فرجام دادنامه« جهت رعایت قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال مؤثر است

شده است. در ابتدا، مقاله حاضر، جهت بررسی مبانی رای اشاره شده در پنج مبحث تدوین

 شود.مفهوم شرط مستقل بیان می

در بند دوم، معیارهای شناسایی شرط مستقل از وابسته تشریح و ذیل بند سوم نیز ماهیت شرط 

صاص به بیان ادله و مبانی اعتبار شرط مستقل داشته و در انتها نیز شود. بند بعدی اختمستقل بیان می

 شود.به آثار بطالن عقد بر شرط ضمن عقد پرداخته می
 

 . مفهوم شرط مستقل1
های لغت، شرط به الزام معنی شده ای از کتابدر پاره 1شرط در لغت معانی مختلفی دارد.

که این دو معنی به معنای حقوقی شرط  1اند.داده و برخی، آن را به الزام و التزام تعمیم 2است.
                                                                                                     

 305، 1414و  واسطى 1414،15 ابن االثیر، بی تا و خویى،   .1
 همان .2
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 2تر است.نزدیک

که در اصطالح اصولی، شرط، امری است که از عدم آن عدم مشروط الزم آید بدون آن

 اما در اصطالح حقوقی شرط یکی از دو مفهوم ذیل را دارد: 3وجودش الزمه وجود مشروط باشد.

 قانون مدنی( 190)ماده  4قوقی خاص به آن بستگی دارد..امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه ح1

عقد  5.توافقی است که حسب طبیعت خاص موضوع آن، یا تراضی طرفین در شمار توابع2

یا در تعریف دیگر آمده است شرط، امری است که در یک عمل حقوقی  6دیگری درآمده است.

و حدوث حقی برای امری مستقبل و گنجانیده شود تا آثار آن را تکمیل یا تغییر دهد یا زوال 

 7الوقوع منوط گردد.محتمل

شود؛ در این مقاله، مقصود از شرط، مفهوم اخیر آن است که به توافق ضمن عقد اطالق می

طور ضمنی، شرط ضمن عقد نامیده طور صریح شرط شده باشد، خواه بهتوافق مذکور خواه به

 8شود.می

د با عقد پایه، توافقات ضمن عقد به دو نوع مستقل و به اعتبار درجه ارتباط شرط ضمن عق

که در  10مقصود از شروط وابسته، شروطی تابع و مرتبط با عقدند 9شوند.بندی میوابسته تقسیم

آور هویت الزام درواقع، چنانچه شرط 11گردند.صورت انتزاع از عقد، سالبه به انتفاء موضوع می

مانند وصف مورد  شود؛نا پیدا کند شرط وابسته نامیده مینداشته باشد و با وابستگی به عقد، مع

گیرد یا اعطای وکالت صورت شرط صفت، موردتوافق دو طرف اصلی عقد قرار میمعامله که به

 .اعتبار هستندبه زوجه ضمن عقد نکاح. بدیهی است که چنین شروطی با انتفاء موضوع عقد، بی
                                                                                                     

 9، 1419اصفهانى،  .1
 33، 1393قاسم زاده،  .2

 272،  1387و امامی، 192،  و 1408سعدى،  .3
 146، 1392و قاسم زاده ،3/114، 1390کاتوزیان،  .4
برای بیان مفهوم شرط ضمن عقد را درست ندانسته و معتقدند شرط ضمن  "تابع"برخی از نویسندگان به کارگیری واژه ی  .5

 «78الی  43، صص1391، محمد حسن و شکوهی زاده، رضا، بهار صادقی مقدم»عقد با عقد رابطه ی فرعیت دارد و نه تابعیت

 کاتوزیان، همان  .6
 3043 ، شماره1387جعفری لنگرودی،  .7

 33، 1393قاسم زاده ،  .8
 21، 1393رهپیک،  .9

 165، 1388محقق داماد،  .10

 40رهپیک، همان ،  .11
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صادره از شعبه پنجم  8/8/1392مورخ  9209970908900489برای نمونه، در دادنامه شماره 

چنانچه در قرارداد شرط شده باشد در صورت فسخ قرارداد، یکی »شده دیوان عالی کشور، اعالم

طرف مقابل بپردازد، اگر معامله منحل شود شرطی که از طرفین بیست درصد ثمن قراردادی را به

 1«رود.تبع عقد از بین میضمن عقد شده به

صورت ط مستقل، ناظر به مواردی است که یک عمل حقوقی مستقل، مانند وکالت، بهاما شر

تواند یک قرارداد مستقل باشد و الزم نیست که خود میشود. درحالیشرط ضمن عقد منعقد می

که ضمن عقد دیگری درباره آن توافق صورت گیرد ولی دو طرف، به دالیلی همچون کسب 

مانند شرط وکالت درفروش اتومبیل، ضمن عقد  2وافق می کنند.لزوم، ضمن عقد نسبت به آن ت

حکم مقنن، زوال عقد اصلی اثری بر شرط ضمن آن نداشته بیع یک دستگاه آپارتمان. یا آنکه به

 المللی.قانون داوری تجاری بین 16مانند شرط داوری موضوع ماده  باشد؛

د گردد یا آنکه اخبار به امری در عالوه بر آن، گاهی اوقات ممکن است حقی برای غیر ایجا

قالب شرط ضمن عقد صورت پذیرد. به این صورت که ضمن عقد بیع، اقرار به وجود دینی شود. 

در این حالت، چون حقی برای غیر به اثبات رسیده، بطالن عمل حقوقی تأثیری در حقوق موجود 

گیرد. یز ذیل شرط مستقل قرار میتواند از اقرار خود عدول نمایید که این حالت نندارد و مقر نمی

ی فرعی محض بین عقد و شرط برقرار نیست، شده، رابطهمبرهن است که در فرض بیان

 که با انتفای عقد، بقای شرط خالی از فایده باشد.نحویبه

تر از عقد داشته و هرگونه شود که شرط مستقل مفهومی گستردهترتیب، مشخص میاینبه

دوطرفه( یا اخباری را که در قالب شرط ضمن عقد قرار گیرد و بر مبنای اراده طرفه یا انشاء )یک

که عقد، گیرد. درحالیطرفین قرارداد یا حکم قانون یا طبیعت شرط قابلیت بقاء داشته را در برمی

قانون مدنی، ناظر به حالتی است که یک یا چند نفر  183تری داشته و به داللت ماده مفهوم مضیق

 ها باشد.ل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و موردقبول آندر مقاب
 

 . معیارهای شناسایی شرط مستقل از وابسته2
گفته شد، شرط مستقل مفهومی جدا از شرط وابسته دارد و این تفاوت معانی، موجب ترتب 
                                                                                                     

 421، 1392پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی، .1
 189، 1404نجفى،  .2
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ی ها و مبانشود. حال، آنچه که بررسی آن ضرورت دارد مالکاثرات حقوقی مختلف می

یعنی، در چه مواردی شرط ضمن عقد جزء شروط  تفکیک این دو نوع شرط از یکدیگر است؛

 مستقل تلقی شده و اصل حاکم در موارد تردید در وابسته یا مستقل بودن نوع شرط چیست؟

 
 . قانون1-2

حکم قانون، بطالن عقد پایه خللی به ادامه حیات شرط ضمن عقد وارد در برخی موارد، به

گونه از شروط به نحوی است دهد. طبیعت ایند و شرط همچنان به اعتبار خود ادامه میسازنمی

صراحت حکم به بقای آن حتی در فرض بطالن عقد داده است و شرط مستقل را کأنه که مقنن به

قانون  16مانند شرط داوری مقرر در ماده  توافقی مستقل دانسته که در ضمن عقد آمده است؛

 داوری شرط المللی که موضوع آن، حل اختالف احتمالی آینده است. درواقع،نداوری تجاری بی

 تنها و شودمی معین، منعقد قراردادی یا و حقوقی هایرابطه به اختالفات مربوط وفصلحل برای

الیحه تجارت  837یا ماده  1.رسدمی خود هدف به کامالً که است این موارد در اجراشدن با

 های بانکی.نامهدر خصوص ضمانت 1391

 

 اراده طرفین .2-2

شوند و ارتباط بین عقد و شرط اعمال حقوقی ازجمله عقد و شرط براثر اراده انشایی ایجاد می

 گردد.که این قاعده کلی، در شروط مستقل نیز جاری می 2قصد دو طرف بستگی دارد.نیز به

وازم عرفی یا ضمنی اراده اراده صریح طرفین از درج شرط مستقل در ضمن عقد و یا حتی ل

صورت توافق تواند دالیلی ازجمله کسب لزوم شرط از عقد باشد که تراضی خود را بهآنان، می

ها تبعیت کامل شرط از حیث بقاء به عقد فرعی ضمن عقد انشاء می نمایند بدون آنکه اراده آن

ی استقالل شرط داوری را اراده مانند شرط مضاربه ضمن عقد بیع. یا بنا بر نظری که مبنا پایه باشد؛

لذا، اصل احترام به حاکمیت اراده اقتضاء داردکه در این موارد، بنا به  3طرفین دانسته است.

 خواست و اراده طرفین عمل گردد و حکم به اعتبار و صحت شرط داد.

                                                                                                     
 24الی  1، صص1392رئیسی ، مریم و ساعدی، بهزاد، ، بهار   .1

 34، 1393قاسم زاده،  .2

 رییسی و ساعدی، همان .3
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 ایجاد حقوق مکتسبه .3-2

رفه انشاء می نمایند و طرفه یا دوطدر برخی موارد، طرفین در ضمن عقد توافقاتی را یک

حقی را برای غیر اعالم نماید یا آنکه اخبار بهحقوقی را به سود غیر یا یکی از طرفین ایجاد می

حق برای غیر کنند. در این موارد، آثار حقوقی موردنظر خود که داللت بر ایجاد یا اخبار بهمی

 رد.گیدارد، در قالب شرط ضمن عقد مورد انشاء یا اخبار قرار می

 1به بطالن است.واسطه بطالن عقد، شرط ضمن آن نیز محکومطبق قاعده عمومی و غالب، به

طور مثال، سازد. بهکه توجه به مبانی شرط مستقل، ذهن را به نتایج متفاوتی رهنمود میدرحالی

 ضمن عقد بیع فروشنده اقرار به دین سابق خود نماید یا مواردی که ضمن عقد پایه، دین دیگری

بدیهی است که در فرض بطالن عقد به لحاظ غرری بودن بیع، نباید به صحت اقرار  2ابراء گردد.

خللی وارد شود تا مقر از زیر بار اقرار خود شانه خالی نکند؛ زیرا حقی برای مقرله ایجاد گشته که 

است و حق  وابسته به توافق پایه نیست. به معنای دیگر، هرچند مبنای تعهد قرارداد میان دو طرف

گیرد ولی امکان ایجاد آور خود را از عقد میگیرد و نیروی الزامثالث از این منبع سرچشمه می

مانند این بحث در عقد ضمان نیز مطرح  3حق به سود ثالث با توانایی اسقاط آن مالزمه ندارد.

ده مدیون توانند با اقاله ضمان، دوباره دین را به عهشود که آیا طرفین عقد ضمان میمی

شده به لحاظ تعارض با حقوق ثالث امکان اقاله وجود بازگردانند با خیر که در آن بحث، بیان

 4ندارد.

های حقوقی هستند که در ضمن عقد توان گفت که شروط مستقل، عمل یا پدیدهدرنتیجه، می

حق مکتسبه، حتی  حکم مقنن یا اراده طرفین قرارداد یا وجود موانعی ازجمله وجودآیند و بنا بهمی

شود، با توجه به دهند. از مفهوم این نتیجه استنباط میدر فرض بطالن عقد به حیات خود ادامه می

آید، شروط مستقل صرفاً در موارد اصل تبعی بودن شرط از عقد که از مفهوم حقوقی شرط برمی

، اصل بر منصوص و استثنائی مصداق داشته و در صورت شک نسبت به وضعیت شرط ضمن عقد

 وابسته بودن شرط است.

                                                                                                     
 3/354، 1390کاتوزیان، .1

 1393،40، رهپیک،3/354، 1390کاتوزیان،  .2

 کاتوزیان، همان .3
 170 ،1389و صفایی،  4/306، 1392کاتوزیان،  .4
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 . ماهیت شرط مستقل3
شوند که در کلیات، تابع احکام شروط ضمن عقد، نوع خاصی از اعمال حقوقی تلقی می 

قانون مدنی نیز در بحث  1باشند.عمومی اعمال حقوقی و در مواردی دارای احکام خاص خود می

عقود، به معنای خاص شرط توجه  شروط ضمن عقد، با جدا کردن احکام شرط از احکام کلی

 داشته است.

توجه آن است که احکام و مسائل شروط ضمن عقد در قانون مدنی غالباً بر اساس نکته قابل

اند، گرچه و شروط مستقل موردتوجه نویسندگان قانون مدنی نبوده 2شده استشروط وابسته تنظیم

اوالً، فلسفه تدوین باب  زیرا که 3دارد. بسیاری از احکام شروط در این نوع از شروط نیز جریان

حلی برای معتبر نمودن و الزامی کردن شروط خارج از عقد بوده شروط ضمن عقد، پیشنهاد راه

عنوان قاعده کلی تنها در شروط وابسته جریان دارد. مثل است. ثانیاً، برخی از احکام شروط، به

( در شروط وابسته که امری فرعی و قانون مدنی 232عدم بطالن شرط مجهول )مفهوم ماده 

که شروط مستقل مانند یک عقد ازنظر شرط معلوم بودن درحالی 4شوند،غیرمستقل تلقی می

 عوضین احکام خاص خود را دارند.

مضافاً اینکه، اصوالً اشتراط امری که قابلیت التزام مستقل را دارد، در ضمن عقد دیگر به 

باشد و طرفین برای این شروط، حسابی و آثار و احکام آن می معنای اشتراط آن، بدون لحاظ مفاد

 کنند.جدای از عقد اصلی باز می

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

جهت شرط ضمن عقد است که احکام خاص شروط در آن جاری است و از جهت دیگر یک

یعنی برحسب ماهیت موضوع  5«بر آن حاکم است. یک عقد خاصی است که احکام آن عقد

 گردد.تعهد، ماهیت شرط تعیین و احکام و آثار آن عقد )معین یا نامعین( بر آن مترتب می

درواقع، ماهیت شرط مستقل، ترکیبی از دو عقد است که در ضمن یک عقد نسبت بدان 

اعالم نموده و خود را پایبند  شود و طرفین در قالب یک عقد مرکب اراده خود راتراضی انجام می
                                                                                                     

 1393،21رهپیک،  .1

 40همان، .2
 1390،164رهپیک،  .3

 40، 1393رهپیک، .4

 21همان، ص .5
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و دسته  2به آن نهاده 1«شرط ابتدائی»گذاری این توافق، برخی عنوان دانند، حال جهت نامبدان می

 3برده اند.عنوان تعهد ابتدائی یا قرارداد مستقل نامدیگر از آن به

موضوع  های حقوقی همچون ایقاع یا اقرار باشد، برحسباما چنانچه شرط ضمن عقد، پدیده

گردد و اطالق قرارداد مستقل و عقیده بر ایجاد دو عقد در توافق، احکام و آثار مناسب بار می

ضمن یک عقد صحیح نبوده، بلکه در این حالت، طرفین در قالب یک عقد که اجزای آن دارای 

 استقالل نسبی بوده آثار حقوقی موردنظر را ایجاد می نمایند.

شرط آید، در فرضی که طرفین با علم به بطالن عقد، توافق به ممکن است این پرسش به میان

رسد در این مستقلی در ضمن آن نمایند وضعیت شرط از حیث بقاء چگونه خواهد بود؟ به نظر می

قصد متعاملین مراجعه نمود. چنانچه قصد طرفین بر انعقاد شرط صحیح و الزم االتباع حالت باید به

صورت صوری چنین توافقی نمایند بالتبع شرط ت. ولی اگر طرفین بهباشد، تبعیت از آن واجب اس

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

توانند در قالب عقد مستقل تراضی نمایند و ضرورتی بر توافق در ضمن صحیحی داشته باشند می

 عقد باطلی وجود ندارد.

 

 ادله و مبانی .4
طرح و ارائه است درباره اعتبار شرط مستقل در صورت بطالن عقد پایه، دالیل متفاوتی قابل

 گیرد:که به ترتیب ذیل موردتحقیق و پژوهش قرار می

 

 ی شرط با عقدرابطه .1-4
ای است که میان عقد و یکی از مسائلی که در مبحث شرط قابل بررسی است چگونگی رابطه

 درج در آن وجود دارد.شرط من

                                                                                                     
، 1388محقق داماد،»دیدگاهی ، بر اساس تعریفی که از شرط ابتدائی دارد، شرط مستقل رامعادل شرط ابتدائی دانسته است.  .1

ی را توافقی وابسته به عقد زیرا که؛ در خصوص مفهوم شرط ابتدائی اختالف نظر وجود دارد.چنانکه برخی شرط ابتدائ«166
و اما دسته ی دیگر این شرط را به منزله ی توافقی مستقل دانسته و آن را « 102، 1422خمینى، » دانسته و الزم االتباع نمی دانند

 «1406،50و محقق داماد ،  51،  1410و انصارى   253، 1409کاشانى ، » الزم االتباع می دانند.
 رهپیک ، همان   .2
 119توزیان، همان،کا  .3
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واسطه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف، بین عقد و تعهد عالقه و در شرط ضمن عقد، به

که ماهیتی مرتبط با عقد دارد، با لحاظ و شرط ضمن عقد به دلیل آن 1ارتباطی تبعی وجود دارد.

  گیرد.فرعی بودن مورد انشاء قرار می

را تابع عقد دانسته که ماهیت اعتباری مستقل ندارد شرط  2دانانبه همین جهت، اکثریت حقوق

صورت تحلیلی به که به 3اما مطالعه در دیگر منابع گردد؛و با بطالن عقد، شرط نیز باطل می

 دهد.اند، نتایج دیگری را نیز پیش روی هر محققی قرار میتوصیف این رابطه پرداخته

گذار یا طبیعت شرط، داللت بر حکم قانون راستی، در مواردی که نیت و غایت متعاملین یابه

شود؟ در میان ی شرط با عقد بر چه اساس توجیه میرغم فساد عقد دارد رابطهبقای شرط علی

رسد ی شرط با عقد، به نظر می، برای بیان رابطه7«ظرفیت»و  6«تعلیق»، 5«تقیید»، 4«جزئیت»نظریات 

 پردازیم.ا به تحلیل آن میتر بوده که جهت اثبات مدعی اخیر موجهنظریه

گردد که ی ظرفیت، شرط یک قرار مستقل در برابر قرارداد اصلی محسوب میبر اساس نظریه

ی شرط و عقد همچون نظریات تقیید و عقد را تشکیل داده و عقد صرفاً ظرف شرط است. رابطه

قد تنها در حد آن باشد، بلکه ارتباط شرط و عتعلیق، متضمن نوعی مالزمه و ارتباط شدید نمی

 شود.عنوان شرط انشاء میاست که در ضمن ظرف یک عقد، امر دیگری به

که از پیروان این نظریه هستند، در اقامه دلیل بر مدعای خود، به لغت و  8برخی از فقهای معاصر

 فرمایند:اند و میعرف و وجدان تمسک جسته

ط، التزامی است که ظرف آن شود آن است که شرالف. آنچه از تعریف شرط آشکار می

زیرا که اهل لغت در تعریف شرط از  9عقد بیع است، نه اینکه عقد، معلق بر آن یا مقید بدان باشد.

که این تعریف،  10تعریف کرده اند« التزامه فی البیع و نحوه»استفاده کرده و شرط را « فی»حرف 
                                                                                                     

 119و کاتوزیان، همان، 273امامی، همان، .1
 23، 1387و امامی، همان و شهیدی، 124کاتوزیان، همان، .2

 به بعد 22، 1393به بعد و رهپیک، 330محقق داماد، همان، .3
 (321و عالمه حلی، بی تا،  125، 1408ان للشرط قسطاً من الثمن)نراقی،  .4
 455، 1413و عاملی،  120، 1410و مکی عاملی،  164، 1396اصفهانی،  .5
 96و خویی، عروه الوثقی، بی تا، 298خویی، مصباح الفقاهه ، بی تا،   .6

 204، ،1410خمینی،  .7

 همان .8

 205.همان، .9

 187محمود ، بی تا،  .10
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 ی ظرفیت است.مناسب با نظریه

زیرا وجود معامله بر  اهم از عقد مشروط، عقد معلق نیست؛حکم عرف و وجدان، متفب. به

وجود شرط توقف ندارد. معامله، امری منجز است که در ضمن آن کاری بر یکی از طرفین آن، 

ی میان آن دو چنین نیست که یکی معلق بر دیگری باشد، بلکه شرط، شرط شده است. پس رابطه

 1قرارگرفته است. التزام مستقلی است که در ضمن التزامی دیگر

مضافاً اینکه، اصوالً اشتراط امری که قابلیت التزام مستقل دارد، در ضمن عقد دیگر به معنی 

باشد و طرفین برای این شروط، حسابی اشتراط آن بدون لحاظ مفاد عقد و آثار و احکام آن می

ل از مورد معامله کنند. پس بر مبنای این دیدگاه، شرط توافقی مستقجدای از عقد اصلی باز می

 2شود.است که در ضمن عقد الزمی درج می

گر آن است که بر اساس همین مبانی، شرط را الزم االتباع تتبع در کتب برخی از فقها نیز بیان 

اند. چنانکه صاحب مفتاح الکرامه، در فرضی که مشتری در دانسته و عقیده بر صحت شرط داشته

بیع به بایع داشته است )در قالب شرط( مالی را از خود به رهن او بیعی فاسد بابت دینی که قبل از 

یا آنکه فقهی دیگر در پاسخ به این سوال که چنانچه در  3بدهد، شرط را صحیح دانسته است.

مبیعی که در عقد سابق به او _ضمن عقد الزم شرط شود که هرگاه مستحقاً للغیر در آید

تومان مثالً مشغول الذمه باشد از برای مشتری و مجاناً به او الی پنجاه سال، پنجاه _شده استمنتقل

شود یا خیر؟ بدهد. آیا با ظهور استحقاق غیر در مبیع در مدت مزبور، مشروط علیه مشغول ذمه می

 و اگر فوت شود مشروط علیه از ترکه او حق دارد که مشروط له را بردارد؟

ت و عند خروجه مستحقاً للغیر، ذمه بلی، ظاهر صحت شرط مذکور اس»بیان داشته است: 

 4«شود و با فوت او باید ترکه اخراج شود. مثل سایر دیون.مشروط علیه مشغول می

ی شرط مستقل در میان فقهای متقدم نیز مطرح بوده و شود که نظریهترتیب، مالحظه میاینبه

ین نکته را نادیده گرفت که با نباید منشاء این دیدگاه را به فقهای معاصر نسبت داد. هرچند نباید ا

 تری به خود گرفته است.مند، شکل ضابطه«ظرفیت»ی تحلیل این دیدگاه بر مبنای نظریه

                                                                                                     
 خمینی، همان  .1

 189، 1404نجفى،   .2

 74، 1419عاملی،  .3

 167، 1415یزدی،  .4
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در مواردی که تابعیت شرط صوری و تابع »دانان نیز دکتر لنگرودی معتقد است: در بین حقوق

ساد عقد، مؤثر در اغراض دیگری است، در این حالت تبعیت شرط نسبت به عقد واقعی نیست و ف

 1«شرط نباید باشد.

گردد و در ی ظرفیت، فساد عقد مطلقاً موجب فساد شرط نمیبا این بیان، بر مبنای نظریه

رغم گیرد و علینماید که شرط در آن جای میشروط مستقل، عقد هم چون ظرفی عمل می

 افتد.وجود ارتباط میان عقد با شرط، فساد عقد در شرط مؤثر نمی

رسد آن است که اگر شرط ترین پرسشی که پاسخ به آن دشوار به نظر میمهم در این فرضیه،

ی بین ظرف و ای جزء رابطهضمن عقد از استقالل برخوردار است و با عقد مشروط فیه رابطه

 2آید؟مظروف ندارد، چرا در صورت تخلف شرط، برای مشروط له حق فسخ به وجود می

ای با خود عقد یا ثمن یا مبیع ، اوالً؛ شرط در مقام انشاء هیچ رابطهشده استدر پاسخ گفته

ای از عقد نیست و به همین دلیل است که ندارد هرچند برحسب اغراض لبی طرفین، شرط بیگانه

شود و در صورت تخلف شرط حق خیار به وجود شرط ضمن عقد موجب تفاوت قیمت می

 3آید.می

ای میان شرط و عقد وجود گونه رابطهنا نخواهد بود که هیچثانیاً؛ دیدگاه ظرفیت بدان مع

رغم وجود ای را تشکیل داده که علیندارد؛ زیرا حسب اراده طرفین، شرط با عقد مجموعه

که مالک شناسایی  ها مستقل از یکدیگر عمل می نمایند؛ی تأثیر و تأثری، در برخی از جنبهرابطه

 فین است.و اجرای احکام مترتب نیز اراده طر
 

 روایت المؤمنون عند شروطهم .2-4

دارند هر شرطی را که مخالف فقها در تألیفات خود برای اثبات این امر که طرفین عقد حق

المؤمنون عند شروطهم اال شرطاً احل حراماً او حرم » شرع نباشد در عقد بگنجانند به روایت

 4کنند.استناد می« حالالً

صورت یک قاعده مسلم فقهی بر نبوی است که در فقه اسالمی بهروایت مزبور از احادیث معت
                                                                                                     

 276، 1390، لنگرودی جعفری  .1

 27_15، صص1385فرح زادی،   .2

 خمینی، همان  .3

 21، 1415انصارى ،   .4
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 داند.موجب آن، شارع مومنان و مسلمانان را ملزم و پایبند به شروط خود میدرآمده است و به

در خصوص معنای شرط، اکثریت فقها شرط را به معنای التزام فرعی در ضمن التزام اصلی 

به معنای دیگر، مطلق شرط را  1اند.امات انکار کردهتعریف کرده و شمول آن را به مطلق التز

دانند بلکه شرط، التزام مرتبطی به شیء دیگر است. چه عقد باشد چه های ابتدایی نمیشامل شرط

غیر آن. شاهد این مطلب آن است که اطالق شرط بر عقدهایی مانند هبه و خریدوفروش و ...قبیح 

ل شرط محرز است، اصل اول در خصوص شرط مستقل، حال، در مواردی که استقالبااین 2است.

اعتبار و اصالت آن بوده و این شرط، قابلیت دارد تا در حالت فساد عقد نیز مابین طرفین الزم 

اعتباری شرط به االتباع بوده و متعاقدین بدان عمل نمایند و تا زمانی که دلیل قطعی مبنی بر بی

 دست نیاید، عمل بدان ضروری است.
 

 المللیقانون داوری تجاری بین .3-4
تواند در مورد داور می»، 1376المللی مصوب قانون داوری تجاری بین 16ماده  1موجب بند به

نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط موافقت صالحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار

ای نامهعنوان موافقتقانون بهازنظر اجرای این  صورت جزئی از یک قرارداد باشدداوری که به

منزله نفسه بهفیاالثر بودن قرارداد در خصوص بطالن و ملغی"داور "شود، تصمیم مستقل تلقی می

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

تی مستقل بوده و بطالن عقد موجب صورت شرط ضمن عقد درج گردد دارای ماهیکه داوری به

 شود.اثری شرط نمیبی

المللی است، در ، گستره این قانون ناظر به روابط تجاری بین23ماده  1که مطابق بند درحالی

 حقوق داخلی این اختالف وجود دارد که وضعیت شرط داوری چگونه است؟

ن عقد منشاء چنین نصی در خصوص اعتبار شرط داوری در قراردادهای داخلی در فرض بطال 

شده است شرط ارجاع به داوری در حقوق داخلی که ضمن وجود ندارد. به همین دلیل، بیان
                                                                                                     

 207، 1422،نجفىو  272، 1417، مراغىو  44خمینی، بی تا،  .1

  67بی تا،  خویی،  .2

، امور مالی، خدمات حمل و نقل، بیمه المللی اعم از خرید و فروش کاال و خدمات،داوری اختالفات در روابط تجاری بین» .3
های مشابه مطابق مقررات این کاری، پیمانکاری و فعالیتالعملنمایندگی، حق های فنی،گذاری، همکاریسرمایه ای،مشاوره

 «.صورت خواهد پذیرفت قانون
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 1قرارداد اصلی آمده باشد، شرطی است تبعی که در صورت بطالن عقد، الزم االتباع نیست.

 10/2/1384-7/721 موجب نظریهچنانکه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مبتنی بر همین دیدگاه به

ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و درنتیجه اصل معامله و یا اگر معامله»بیان داشته است: 

شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و بینیقرارداد از بین برود. بدیهی است که شرط داوری پیش

 «شروط از بین رفته است.

المللی استقالل ار با توجه به گرایش بینگذالمللی، قانونهای تجاری بیناما نسبت به داوری

نظر از اختالفات موجود، صرف 2شرط داوری را صریحاً پذیرفته و وارد قانون ایران نموده است.

المللی برای این شرط هویتی این نکته حائز اهمیت است که مقنن در قانون داوری تجاری بین

 استدالل مطرح گردیده است. مستقل قائل گردیده که برای توجیه این مبنا، دو نوع

و  3دیدگاهی مبنای حکم قانون را بر اساس اراده طرفین و قاعده انحالل عقود توجیه نموده

 4است.دیدگاه دیگر، مبنای این استقالل را ماهیت موضوع قرارداد داوری دانسته

د قرارداد و سایر شروط قرارداد مربوط به تحقق بهتر مفا»شده است در توجیه دیدگاه اخیر بیان

که شرط داوری، مربوط به حل عینیت بخشیدن به مقصود قراردادی طرفین است، درحالی

آید و ماهیتی مستقل از سایر شروط ی قراردادی به وجود میاختالف است که در اثر رابطه

 5«تفکیک از قرارداد اصلی است.قرارداد دارد و شرط داوری قابل

شعبه  950143مثال، در پرونده کالسه عنوانشده است. بهیرفتهدر رویه قضایی نیز این مبنا پذ

رغم انحالل عقد وکالت به دلیل عزل وکیل، قاضی شورا دوم شورای حل اختالف کیاشهر، علی

شده است، نسبت به دعوی با این استدالل که در قرارداد خصوصی وکالت شرط داوری گنجانده

 عدم استماع صادر نموده است.طرفیت موکل، قرار مطالبه وجه وکیل به

واضح است که منشاء این دیدگاه، ویژگی استقالل و قابلیت تأثیر شرط داوری حتی باوجود 

بطالن یا انحالل عقد اصلی است که موجب ادامه حیات شرط داوری شده است و با وحدت 

جری دانست. توان این مبنا را در خصوص سایر شروط مستقل نیز ممالک از این تجویز مقنن، می
                                                                                                     

 367و محقق داماد، همان، 3/140، 1390کاتوزیان، .1

 273، 1388، امیر معزی  .2

 25، 1394خشی،و خداب 175، 1376جنیدی،  .3

 رئیسی ، مریم و ساعدی، بهزاد، ، همان  .4

 همان  .5
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که شرط داوری به لحاظ قابلیت اثرگذاری و بقای حیات خود حتی در فرض به معنای دیگر، وقتی

فساد عقد اصلی الزم االتباع است، در حاالتی که سایر شروط ضمن عقد نیز قابلیت بقاء داشته و 

 وابسته به عقد اصلی نباشد، عمل بدان الزم و ضروری است.

 
 . تجاری و اعتباری4-4

اسناد تجاری، اسنادی است که معرف طلب یا مالی است که متضمن دستور پرداخت مبلغی 

اسناد تجاری در معنای خاص شامل چک، سفته و  1گیرند.معین بوده و وسیله پرداخت قرار می

 برات بوده که خود موضوعیت داشته و متضمن تعهدی به نام تعهد براتی هستند.

اسناد تجاری، ذکر یک مثال، کمک شایان توجهی به این جهت روشن شدن ارتباط بحث با 

موجب قواعد عمومی ای که دارای جهت نامشروع بوده و بهکند. فرض کنید در معاملهارتباط می

به بطالن است، متعاملین جهت پرداخت ثمن قانون مدنی( محکوم 190ماده  4قراردادها )بند 

مایند و خریدار بابت هر قسط چکی را در وجه دار در ضمن عقد تراضی نصورت اقساط مدتبه

 نماید.فروشنده صادر نماید. فروشنده نیز چک را به شخص ثالث منتقل می

تواند در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت رغم فساد معامله پایه خریدار نمیدر این حالت، علی

ی از اوصاف اسناد تجاری زیرا که یک 2به بطالن معامله استناد و از پرداخت ثمن امتناع جوید.

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

رو، بطالن یا از بین رفتن حال که راجع به تعهد منشاء است، تابع آن نیست. ازاینتعهد براتی درعین

 3شود.اعتباری سند تجارتی نمیتعهد منشاء موجب بطالن یا بی

هرچند پرداخت اقساطی ثمن معامله در قالب اسناد تجاری، شرط مستقل تلقی نمی شود و 

علت تکلیف صادرکننده به پرداخت وجه، تابع قواعد عمومی قراردادها نبوده و ناشی از اوصاف 

ویژه اسناد تجارتی است، لیکن مثبت این ادعاست در مواردی که شروط ضمن عقد به اقتضای 

صرف بطالن عقد پایه و توان بهداشته باشند، تبعیت از آن ضروری بوده و نمی خود قابلیت بقاء

 اصلی، قائل بر بطالن شرط بود.
                                                                                                     

 37الی 1، صص1358اخالقی،   .1
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 484، 1387دمرچیلی و غیره،  .3



131 
 

 اثر بطالن عقد بر شرط مستقل )توجیه و تحلیل رویه قضایی(

های بانکی است که در نامهباشد، بحث ضمانتکننده این دیدگاه میمورد دیگری که تقویت

نک که ناشی از گونه اسناد، تعهدات باشده است. در اینبدان اشاره 1391الیحه تجارت  837ماده 

توانند به استناد ادعای نامه بانکی است وابسته به قرارداد اصلی نبوده و بانک ها نمیصدور ضمانت

 1بطالن آن از پرداخت وجه خودداری نمایند.

آید که باید میان شروط وابسته با گونه به دست میشده ایندر نتیجه، از مجموع ادله بیان

بر شرط تفاوت قائل شد و نباید شروط ضمن عقد را مطلقاً تابع عقد مستقل از حیث اثر فساد عقد 

زیرا عالوه بر قوانین مصرح و قواعد حقوقی موجود، اصل حاکمیت اراده کماکان یکی  دانست؛

رود و این اراده اشخاص است که اعمال و آثار حقوقی ترین منابع ایجاد تعهد به شمار میاز مهم

 آورد.را به وجود می
 

 ثار بطالن عقد بر شرط ضمن عقدآ .5
شده است قانون مدنی، چهار مورد جزء شرایط صحت معامالت در نظر گرفته 190طبق ماده 

باشد. که ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط، حسب مورد بطالن یا عدم نفوذ قرارداد می

لیلی باطل شود، که عقد اصلی به هر دسوالی که به موضوع بحث ارتباط دارد آن است، درصورتی

 وضع شرط ضمن آن چگونه است؟

تبع بطالن عقد، باطل بدانیم زیرا با باطل بدیهی است در خصوص شروط وابسته باید شرط را به

راحتی گردد؛ اما در خصوص شروط مستقل، بهبودن عقد، موضوع شرط وابسته نیز منتفی می

ررسی گردد زیرا که شرط ضمن یک عمل توان به بطالن حکم نمود و بدواً باید علت بطالن بنمی

 حقوقی بوده و برای تحقق و اعتبار خود نیازمند شرایط صحت است.

قانون مدنی پنج شرط برای صحت شروط قابل استنباط است که در  233و  232از مفهوم مواد 

ها در شروط ضمن عقد نیز کنار این موارد، برخی از شرایط صحت معامالت که رعایت آن

 190ها )ماده اند، اما توجه به شرایط صحت قراردادارند در باب شروط، تصریح نشدهضرورت د

شوند، الزم است در این قانون مدنی( که فی الجمله شرایط صحت اعمال حقوقی نیز تلقی می
                                                                                                     

 و نفع ذی متقابل تعهدات از باب، مستقل این موضوع نامه ضمانت از ناشی تعهدات:»1391الیحه قانون تجارت  837ماده  .1
 فسخ سقوط، و است معتبر ، صادرکننده برابر متقاضی در تعهد از مستقل همچنین و است اصلی قرارداد از ناشی که متقاضی

چنین  صدور به  مجاز ی اعتبار و مالی مؤسسات و هابانک تنها .گردد نمی برائت صادرکننده موجب اصلی تعهد بطالن یا
 .«باشند می هایی نامه ضمانت
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 1بحث نیز موردبررسی قرار گیرند.

رض انحالل عقد قانون مدنی، در ف 246تتبع در قانون مدنی حاکی از آن است مقنن در ماده 

اولی طریقواسطه اقاله یا فسخ، وضعیت شرط ضمن عقد را مطلقاً مشخص نموده است که بهبه

 حکم قضیه در فرض بطالن عقد نیز جریان دارد.

باید میان علت بطالن عقد در شروط رسد میوجود، جهت پاسخ به سوال، به نظر میبااین

 شرط وابسته دانست.جه به ادله ذکرشده منصرف بهرا با تو 246مستقل تفکیک قائل شد و ماده 

بدین معنی که چنانچه عقد اصلی به علت فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامالت مثل عدم 

تعلق قصد انشاء که وجود آن در شرط مستقل نیز ضروری است با بطالن مواجه گردد، شرط 

ضروری نباشد، با توجه به مبانی مستقل ضمن عقد نیز باطل است، اما اگر رعایت آن در شرط 

شده در این مقاله، دلیلی مبنی بر بطالن شرط وجود ندارد. به معنای دیگر، در شروط پذیرفته

حال، هویت مستقلی نیز جهت با عقد پایه ارتباط دارد ولی درعینمستقل، اگرچه شرط از یک

 2گردد.دارد که در مواردی مانع از بین رفتن شرط می

ثال، در عقد بیع به لحاظ مالی بودن موضوع تعهد، اهلیت رشد متبایعین ضروری بوده معنوانبه

که شرط مستقل ضمن عقد مبنی بر اعطای وکالت در اخذ شناسنامه به جهت غیرمالی درحالی

نماید. حال چنانچه عقد پایه بودن موضوع شرط، نیاز به چنین قیدی ندارد و بلوغ موکل کفایت می

 د غیر نافذ باشد، دلیلی بر عدم صحت شرط وجود ندارد.به علت عدم رش
 

 گیرینتیجه
ی تبعیت و فرعیت با عقد . بر اساس متون فقهی و مواد قانون مدنی، شرط ضمن عقد، رابطه1

پایه دارد و اطالق شرط مستقل نیازمند دلیل است. به معنای بهتر، چنانچه از اراده طرفین یا حکم 

حقی برای غیر، استقالل شرط طرفه حق یا اخبار بهلحاظ ایجاد یکقانون یا طبیعت شرط به 

 استنباط نشود، اصل بر تبعی بودن شرط است و شرط مستقل استثناست.

باشند، ولی . طبق نظر اکثریت، شروط ضمن عقد از حیث حدوث و بقاء تابع عقد اصلی می2

ی ظرفیت جهت ود ازجمله نظریهشرط وابسته و مستقل و توسل به مبانی موجبا تفکیک شروط، به
                                                                                                     

 45، 1393رهپیک،  .1
 48همان،  .2
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المللی، ی شرط با عقد، روایت المؤمنون عند شروطهم و قانون داوری تجاری بینتحلیل رابطه

آن و احکام « بقاء» تابع عقد است ولی « حدوث»توان گفت شروط مستقل صرفاً از حیث می

قصد شود ولی با توجه بهگونه شروط، تابع ماهیت آن است. با انشای عقد ایجاد میاین  مترتب بر

 دو طرف یا حکم قانون یا طبیعت شرط، ظرفیت بقاء دارد و تابع بقاء و اعتبار عقد نیست.

شده است. چنانچه در پرونده کالسه این دیدگاه توسط مراجع عالی قضاوتی نیز پذیرفته

ق اصل که مطاب ، اعتبار شرط مستقل توسط شعبه پنجم دیوان عالی کشور9109981810200850

را دارد، ابرام گردیده که  در محاکم قوانین صحیح بر اجرای قانون اساسی، وظیفه نظارت 161

 تواند مثبت خالف قانون نبودن بقای شرط مستقل باشد.می

اند و احکام شروط قانون مدنی ناظر به شروط وابسته  246و  234و  233و  232. احکام مواد 3

 رسد.احکام شروط مستقل ضروری به نظر می  رفع این نقیصه و بیانکنند. مستقل را بیان نمی

. معیار تشخیص استقالل شرط از عقد حسب مورد اراده دو طرف یا حکم قانونی یا حقوق 4

 مکتسبه ایجادشده است و مدعی استقالل شرط باید ادعای خود را اثبات نماید.
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 منابع
 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ،«تجاری بحثی پیرامون مفهوم اسناد»اخالقی، بهروز،  -
 .(1358سال )، 21دوره 
القدیمة(، جلد  -)لألصفهانی، ط  حاشیه کتاب المکاسب، ، محمدحسین«کمپانى»اصفهانى  -

 .ق( ه 1419) ،ایران –قم  : سوم و پنجم، چاپ اول، ذوی القربى

، تهران :اسالمیه اراتانتش بیست و هشتم، چاپ اول، جلد ،حقوق مدنی، حسن ید س امامی، -
(1387). 

، تهران :نشر دادگستر چاپ دوم، ،المللی در دعاوی بازرگانیداوری بین امیر معزی، احمد، -
(1388). 

الحدیثة(،  -)للشیخ األنصاری، ط  کتاب المکاسبانصارى دزفولى، مرتضى بن محمدامین ،  -
 .ق( ه 1415)، ایران –قم  :ىاول، نشر کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصار چاپ جلد پنجم،

سوم،  چاپ (، جلد سیزدهم،کتاب المکاسب )المحشّى ین،محمدامانصارى، مرتضى بن  -
 .ق( ه 1410)، ایران –قم  :مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب

مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی  ،کشورپژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی  -
 :مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ دوم، ،_1392آذر مهر و آبان و  _حقوقی() کشور
 .(1394 )،تهران

 ، تهران :چاپ نوزدهم، گنج دانش ،ترمینولوژی حقوق ،جعفری لنگرودی، محمدجعفر -
(1387). 

 ،تهران :گنج دانش دوم، چاپ ، جلد اول،، فلسفه حقوق مدنی________________________ -
(1390.) 

 ،تهران :چاپ اول، نشر دادگستر ،المللیهای تجاری بینحاکم در داوریقانون جنیدی، لعیا،  -
(1376). 

شرکت سهامی  چاپ اول، ،«تحلیل و نقد رویه قضایی» حقوق دعاوی عبداهلل، خدابخشی، -
 .(1394) ، تهران :انتشار

ى پنجم، جلد دوم، دفتر انتشارات اسالم چاپ ،(استفتاءات )امام خمینى، اللّهخمینى، سید روح  -
 .ق( ه 1422)، ایران –قم  : وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مؤسسه تنظیم و نشر )اول،  چاپ (،کتاب البیع )تقریرات، للقدیری  ،_________________ -
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 .تا(بی)، تهران :آثار امام خمینى قدس سره

 :سماعیلیانجلد پنجم، چاپ چهارم، موسسه مطبوعاتی ا ،کتاب البیع سید روح اهلل، خمینی، -
 .(ه.ق 1410) قم،

، جلد اول، دار المؤرخ الشروط أو االلتزامات التبعیة فی العقود، موسوىسید محمدتقی خویى،  -
 .(1414) لبنان، -بیروت  :العربی

 جایب ، جلد دوم، دارالکتاب اسالمی،محاضرات فی الفقه الجعفری  ،ابوالقاسمخویی، سید  -

، جایب ،دارالکتاب اسالمی ششم، جلد (،)المکاسبالفقاهة  مصباح ،________________ -
 تا(،بی)

 .تا(بی)، نجف :جلد دوم، مطبعه اآلداب الوثقی،عروه،  خویی، سید ابوالقاسم -

 ،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ،محسن حاتمی، علی و قرائی، -محمد  دمرچیلی، -
 .(1387)، تهران :چاپ هشتم، نشر میثاق عدالت

، مجله المللیاستقالل شرط داوری در قراردادهای تجاری بینساعدی، بهزاد،  -رئیسی، مریم  -
 .(1392بهار ) وقی آزاد، سال ششم، شماره نوزدهم، تحقیقات حق

، تهران :چاپ اول، انتشارات خرسندی ،حقوق قراردادها ، حقوق مدنیحسن،  رهپیک، -
(1390). 

 .(1393)، تهران :ات خرسندیچاپ اول، انتشار ،حقوق مدنی پیشرفته ، ____________ -

 سوریه، -دمشق  :دار الفکر، چاپ دوم، القاموس الفقهی لغة و اصطالحاسعدى، ابو جیب،  -
  (ق ه 1408)

انتشارات مجد:  چاپ دوم، جلد چهارم، ،«شروط ضمن عقد» حقوق مدنی مهدی، شهیدی، -
 .(1387)، تهران

 ، فصلنامهیت در اعمال حقوقیی تبعنظریه شکوهی زاده، رضا، -محمدحسن  صادقی مقدم، -

 .(1391بهار ) ، 57شماره  دانشگاه علوم قضایی، قضایی، حقوق هایدیدگاه پژوهشی-علمی

، تهران :میزان چاپ دهم، جلد دوم، ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ، سید حسین صفایی، -
(1389). 

هام فی شرح مسالک االف ،(ه.ق 1413«)معروف به شهید ثانی» الدین بن علیزین العاملی، -
 قم چاپ اول، المطبعه بهمن، جلد سوم، ،شرائع االسالم

 جلد ،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالّمة(، 1419) ینىمحمدحسعاملى، سید جواد بن  -
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 لبنان –پنجم، چاپ اول، دار إحیاء التراث العربی، بیروت 

، قم :نابی ی،، جلد پنجم، چاپ سنگمختلف الشیعهحسن بن یوسف بن مطهر،  عالمه حلی، -
 تا(.بی)

 های حقوقی،فصلنامه دیدگاه ،ی شرط ضمن عقد و قراردادرابطه اکبر،فرح زادی، علی -
 (.1385) ، 39و  38شماره  دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری،

 (.1389)، تهران :چاپ سوم، میزان ،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، فرحناکیان، فرشید -

 (.1393)، تهران :نشر میزان چاپ اول، ،عقد بیع و شروط و خیارات ، رتضیزاده، سید مقاسم -

 (.1393)، تهران :چاپ اول، میزان ،عقد بیع حقوق مدنی؛ ، __________________ -

: ، چاپ دهم، نشر دادگسترمختصر قراردادها و تعهدات ،________________________ -
 (.1393)، تهران

، جلد سوم، چاپ ششم، «قواعد عمومی قراردادها» نیدوره حقوق مد ،ناصر کاتوزیان، -
 .(1390) ، تهران :شرکت سهامی انتشار

چاپ هفتم، شرکت سهامی  جلد چهارم، ،«معین عقود» دوره حقوق مدنی ، ____________ -
 .(1392)، تهران :انتشار

تبة اول، مک چاپ ،شریفة على بحث الخیارات و الشروط تعلیقة ،مدنىآقا رضا کاشانى، حاج -
 .(ق ه 1409)، ایران –قم  :آیة اهلل المدنی الکاشانی

 .(1387)، تهران :، چاپ دوم، میزانحقوق اسناد تجارتی  کاویانی، کوروش -

 الجزء الثانی، ،النهایه فی غریب الحدیث و االثر ،«ابن االثیر»المبارک الجزری، مجدالدین  -
 .تا(بی)، قم :موسسه اسماعیلیان

 چاپ اول، ،نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسالمی ،فیسید مصط محقق داماد، -
 .(1388)، تهران :مرکز نشر علوم اسالمی

 :، جلد دوم، چاپ دوازدهم، مرکز نشر علوم اسالمىقواعد فقهمصطفى،  سید محقق داماد، -
 .ق( ه 1406) ، ایران –تهران 

، لمعه الدمشقیه فی فقه االمامیهال، «شهید اول» الدینمکی عاملی، ابوعبداهلل محمد بن جمال -
 .ه.ق( 1410)، بیروت :إحیاء التراث العربی دار چاپ اول،

 .(تابی)، جابی جلد اول، ،المصطلحات و األلفاظ الفقهیة معجم ،عبدالرحمان محمود،  -

اول، دفتر  چاپ ، جلد دوم،العناوین الفقهیة ،حسینىمراغى، سید میر عبد الفتاح بن على  -
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 .(ق ه 1417)، قم :مى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات اسال

، جلد بیست و جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،محمدحسننجفى، صاحب الجواهر،   -
 ق(. ه 1404) ، لبنان –بیروت  :إحیاء التراث العربی دار سوم، چاپ هفتم،

، چاپ اول، دفتر للمعةخیارات ا شرح ،خضر، على بن جعفر بن «کاشف الغطاء»نجفى  -
 ق(. ه 1422) ، قم :انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ه.ق(. 1408)، قم :، چاپ اول، مکتبه بصیرتیعوائد االیام،  مال احمد نراقی، -

 جلد ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،حسینىسید محمد مرتضى  واسطى، محب الدین -
 ق(. ه 1414)، لبنان –بیروت  :لفکر للطباعة و النشر و التوزیعا دار دهم، چاپ اول،

 :نشر العلوم اإلسالمی مرکز اول، چاپ ،و جواب سؤال ،یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى -

 .ق( ه 1415، )ایران -تهران



 

 
 
 

 
 
 


