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 چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی شرط ضمن عقدی که برخالف مقتضای شرط ضمنی 

می باشد، پرداخته شده است. به عبارت دیگر شرط ضمن عقد نه با خود عقد بلکه با 

در این خصوص پس از بررسی مفاهیم مقدماتی در مورد شرط دیگری در تعارض است. 

تاثیری که بر یکدیگر و شروط و مقتضای آنها به تعارض شروط بر یکدیگر و سپس 

همچنین عقد دارند، پرداخته شده است. بر این اساس آنچه به اختصار به عنوان یافته 

پژوهش حاضر می توان گفت این است که در صورت تنافی شروط بر یکدیگر، در 

صورتی که واقعًا مصداق تعارض باشند شرط ثانوی باطل بوده و تاثیری در هیچ یک از 

 نین عقد نخواهد داشت.شرط اولی و همچ

 شرط ضمن عقد، تعارض شروط ضمنی، مقتضای شرط، عقد، بطالن واژگان کلیدي:

 

 

 مقدمه

ک آنها نه ممکن یک ی ییاست که شناسا یچنان تنوع یآنها دارا یژه روابط حقوقیانسانها به و یروابط اجتماع     

ر است. حقوق یقراردادها مغا یت اراده و آزادیبا اصول حاکم ین روابطید چنیگمان تحد ی. بیاست ونه عقالن

همچون اندراج شرط ضمن  ین قرارداد به طرقیطرف یخواسته ها ییهمواره به شناسا ین وادیاسالم هم در ا

که  یبحث شده است و صرفنظر از اختالفات عقود اقدام کرده است. در احکام شروط به عنوان مبطالت آن از اقتضا

ذات عقود هم خود باطل است و  ین نکته که شرط مخالف با اقتضایدر ا ید دارد همگآن وجو یر معنایدر تفس

عقود بحث شده است.  یان بحث از شرط خالف مقتضاین میشود اتفاق نظر دارند. در ا یهم سبب بطالن عقد م

باشد که  یف چه خواهد بود. سوال فوق موضوع مقاله حاضر میحال اگر شرط با شرط در تناقض باشد نه عقد تکل

 قرار گرفته است. یبطور اختصار مورد بررس

 

 میمفاه بخش اول:

 شرط (1

 «محمد»سوره  62فه یه شریهمانگونه که درآ (6962، قرشى) باشدیعالمت م یشرط در لغت به معنا     

 د:نیفرمایم
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اعََة َأْن تَأْتَِيهُْم بَْغَتًة  »      َّلا إلس ّٰ
ِ
إُطهّٰافَهَْل يَْنُظُروَن إ اَء َأْْشّٰ آیا جز بساعت منتظراند که ناگهان آید و حقا که عالئم آن  «فََقْد جّٰ

 (6969، واسطى) شود یر عقود درج میا سایع یکه در ضمن عقد ب یالزام و التزام ین به معنایهمچن آمده است.

طاِن يف بْيع  » ثیهمانند حد ط  »و «َّل ََيُوز َْشْ يَ  عن بَْيع  و َْشْ  ظهور و مالزمه در درج شرط در ضمن عقود دارند.که  «ُُنِ

 یبه نظر نم یاست که ذکر آن ضرور یمتفاوت یمعان یات، منطق، اصول و فقه دارایشرط عالوه بر لغت، در ادب

ط ىف إحليوإن ثالثة»: ز آمده استیار نیخ یات شرط به معنایدر روا یرسد حت یعنى ایام شرط  (6973، عاملى) «إلّش 

ا ترک فعل و یالزام به فعل  یلغو یمعامله حیوان سه روز است. در لسان فقها، شرط به همان معنا)خیار( در 

 یف شده است که صحت آن را عدم مخالفت با مقتضاین تعریا هر دو طرفین یاز طرف یکی یالتزام به آن از سو

 دانند. یم –عقد  -خود یمنشا وجود

  

   يمقتض (2
مستوجب بودن  یدر لغت به معنا است. یاسم فاعل از ماده قض -به کسر -اسم مفعول و  -به فتح -یمقتض

ف کرد که عقد یتعر یزیعقد را آن چ یتوان مقتضیم یف لغویوداللت کردن آمده است. با درنظر داشتن تعر

فقها و حقوقدانان ارائه شده است. به عنوان  یاز سو یاز مقتض یف متفاوتیمستوجب و داللت بر آن دارد. تعار

که  یاتیآثار و خصوصاجزا، ت، یف کرد: عبارتست از ماهین تعریرا چن« یمقتض»توان یف میف جامع همه تعاریتعر

ت یدر بحث مشروع باشد. یو قانون یباشد خواه شرع یت عرفیا خصوصیذات عقد مستلزم آن است خواه آن اثر 

که  یتیان شده است. چراکه ماهیب یشود عدم منافات آن با مقتض یکه ذکر م یطیاز شرا یکیشروط ضمن عقد 

و درصورت مخالفت از درجه  ت اصل منافات داشته باشدید با ماهیشود نبایآورده م یا اصلی ییضمن وجود منشا

ن فقها اختالف نظر یب یا عدم استقالل شرط عدم مخالفت شرط با مقتضیاعتبار ساقط خواهد بود. در استقالل 

 وجود دارد.

توان یعقد را م یذات یشود. اقتضایاطالق عقد، م یذات عقد و مقتضا یمنقسم به دو نوع مقتضا یمقتض     

و سلب آن  یست و نفیکه عقد بدون آن عرفاً متصور ن یتینفک(و ماهیا عرض الی یف کرد: اثر )ذاتین تعریچن

ذات خواهد  یبرخالف مقتضا یت در اشتراط شرطیو ابطال عقد خواهد بود. حکم به بطالن ماه یانتفا با یمساو

 اطالق. یبود نه در شرط برخالف مقتضا

 عقد با ي: رابطه شرط ضمنبخش دوم
هستند نظر  یتیچه وضع یگر دارایکدیو موثر بر  ینکه شرط و عقد از لحاظ ارتباط وجودیبحث در مورد ا     

و اهم کتب  یتوجه به مواد قانون مدن ان باین میفقها و حقوقدانان ارائه نشده است. در ا یاز سو یمنسجم و جامع

ن، هستند که یمورد قصد مشترک طرفن معتقد به وحدت شرط و عقد به عنوان مجموعه  واحد ینظر مب یفقه

اقسام آن وحدت را برشمرده اند. در کنار آن نظر تعدد شرط و عقد هم اراده شده است که معقدند شرط و عقد دو 

دو  ین مختصر قصد بررسیا آورده شده است. به هرحال در یک قصد ظاهری لیگرند که ذیکدیت مستقل از یماه

از  ییت ندارد و نمونه هایچ کدام از دو نظر فوق به انحصار حاکمیتوان گفت هیمبه اختصار م اما ینظر فوق را ندار

جه یگفت نتتوان یبه عنوان ماحصل بحث مشود. به دنبال مطالب فوق،  یده میهر دو در کتب فقها به فراخور د

ن تعارض شرط با عقد آشکار یا عدم بطالن عقد بر شرط، و همچنیک از نظرات فوق دراثر بطالن یانتخاب هر

  خواهد شد.

 

 بطالن شرط درعقدریتاثاقسام شرط و :سوم بخش

 اقسام شرط( 1
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جه. یشرط نت، ییا نفی ی: شرط صفت، شرط فعل اعم از اثباتشودیم میشرط به لحاظ موضوع به سه قسم تقس     

پرداخته است.  یک و احکام آنها در مواد بعدیف هریان تعاریح سه شرط فوق و بیبه تصر یقانون مدن 299ماده

ان اقسام و یل به بیدر ذ 6ان شروط باطل و مبطل پرداخته است.یل مبحث اول از فصل چهارم به بیذ یقانون مدن

 م:یپرداز یاحکام آنها م

 

 شروط باطل الف(
 دارد:  یان مین ماده که بیشروط باطل را در سه مورد خالصه کرده است. بموجب ا یقانون مدن 292ماده      

 شروط مفصلۀ ذیل باطل است ولى مفسده عقد نیست:»

 شرطى که انجام آن غیر مقدور باشد. -6

 شرطى که در آن نفع و فایده نباشد. -2

   «شرطى که نامشروع باشد -9

ز اضافه کرد که یرا ن ید شرط مجهولین موارد است اما به شروط مذکور در ماده بایهمشروط باطل محدود به      

، جعفری لنگرودی) کند یت نمین سرایبه عوضکه جهل به آن  یشرط یعنیشود ینم 299ماده  2مشمول بند

 .(6937؛ کاتوزیان، 6937

ه عقد و ارکان آن ی یباطل بوده وخللان داشته در موارد فوق فقط شرط یکه خود ماده مذکور هم ب همانگونه     

، محقق ثانى) ستیسابقه ن یچندان ب ین شروطیچنبر فساد عقد هم در  یز مبنین یکند هرچند نظرات یوارد نم

 7.(6969؛ حلی، 6969

ست. همانگونه که از ظاهر ماده ینکه شرط صفت داخل در مورد مبحث نیگر که ذکر آن الزم است اینکته د     

 شود. یامر استفاده من یز این

 شروط مبطل ب(
 عقد است: 9شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطالن» دارد: یان میب یقانون مدن 299ماده      

 شرط خالف مقتضاى عقد. -6

 9«شرط مجهولى که جهل بآن موجب جهل بعوضین شود. -2

که ذات عقد مستلزم آن  یاتیخصوصت، اجزا، آثار و یماه» گذشت، آن را  یف مقتضیهمانگونه که در تعر     

با آنها هم  یم که شرط تنافیف کردیتعر«  باشد یو قانون یباشد خواه شرع یت عرفیا خصوصیاست خواه آن اثر 

نکه منظور از اجزا، از یشود ا ینجا بدان اشاره میکه در ا یکند و هم شرط. نکته ایعقد را از درجه اعتبار ساقط م

                                                                 

. استعمال لفظ باطل براي شروطي که تنها خودشان باطل اند بدون اينکه به عقد لطمه اي وارد کنند صحيح است اما لفظ 1

مبطل بيانگر هم بطالن شرط و هم بطالن عقد است بنابراين استعمال دو لفظ باطل و مبطل در کنار هم براي شروط اخير از 

 . به نظر نمي رسدنظر ادبي چندان صحيح 

ن إلأقوى بطالن »434، ص: 4، ججامع إملقاصد. 2 لك  ْشط يقتيض جتهيل أأحد إلعوضني، فان إلبيع يبطل به و ما َّل يقتضيه لكنه فاسد، فا 

ذإ تضمن ْشطا فاسدإ قال إلش يخ يف إملبسوط: يبطل إلّشط »292، ص: 5، جهخمتلف إلش يع«/ إلبيع، و َّل حيصل به مكل للمشرتي إلبيع إ 

 به قال إبن إجلنيد، و إبن إلرب إج و إملعمتد عندي بطالن إلعقد و إلّشط معا.خاصة دون إلبيع و 
به کاربردن لفظ مبطل بر شرط مخالف مقتضاي عقد را مبني بر مسامحه در تعبير دانسته و معتقدند شرطي  رحوم حائريم. 3

است ور در چنين موردي «انشاي دو امر متناقض است به يک انشا که عقالً ممتنع » که مخالف با مقتضاي عقد است در واقع

، شرح ذيل 1شاه باغ، سيد علي، شرح قانون مدني، ج اصاًل عقدي واقع نميشود تا فرض بطالن هم گردد. رک: حائري

 ق.م 333ماده
 403ش 1، جلسفه حقوق مدنيفرک: جعفري لنگرودي، دکترمحمد جعفر،  333. درانتقاد از ذکر دو شرط مذکور در ماده4
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بین مفاد شرط و » ست که ا نیل بطالن هردو عقد وشرط ایباشد. دل یانفکاک مقتضا مرقابل یغ ینظر عرف اجزا

گردد و تحقق شرط موجب عدم  شود، زیرا تحقق عقد موجب پیدایش مقتضاء آن می مفاد عقد تضاد حاصل می

ل آن شود و نتیجۀ عقد مزبور که اثبات مقتضاء و نفى آن در آن واحد است، عدم حصو پیدایش آن مقتضاء می

 «شوند عقد خواهد بود، زیرا آثار هر یک از شرط و مشروط بعلت تضاد بین آن دو خنثى شده و هر دو باطل می

 .(6901، امامی)

عقد بوده و شرط  یذات یعقد در ماده فوق، مقتضا یاست منظور از مقتضا یهینکه بدیان این مینکته آخر در ا     

 کند. یبه آن وارد نم یاطالق عقد خلل یخالف با اقتضا

معامله از  ین برایموضوع مع یقانون مدن 637ماده  9توان گفت به موجب بند یم ماده مرقوم 2بند حیتوضدر      

که  یمجهول ا اجماالً. حال شرطین باشد یمع الًیتواند تفص یاست که حسب مورد م یط صحت هر معامله ایشرا

به جهت عدم کند و  ین شود عقد را باطل میا حداکثر به عوضین معامله یاز عوض یکیسبب جهل به حداقل 

 ،بر آن وارد نباشد یاز نظر ارکان صحت شرط خلل است اما اگرز باطل ین ، خود شرطشرط یبرا تعنصر صح

ه وحدت شرط و عقد باشد که سابقاً به اختصار ینظر یاز مصداق ها یکیتواند یت اثر بطالن عقد بر شرط میسرا

 د.بدان اشاره ش

 يبا شرط اول يمخالفت شرط ثانو (2
الزم  یقانون مدن 637عقود مندرج در ماده  یط اساسیصحت شروط ضمن عقد، شرا یست که براین یدیترد     

 که تتبع بعمل آمد، وجود ندارد و عبارت ییشود که سابقه طرح آن تا جایپرداخته م ین بخش به موردیاست. در ا

شرط  یتناف ین مختصر به بررسیا قرار دارد. در یدر تناقض و تناف یگریکه با شرط ضمن عقد د یست از شرطا

ک یا هریک عقد یشود. البته ممکن است شروط مخالف ضمن یر آن بر عقد پرداخته مین تاثیبر شرط و همچن

 آورده شده باشد. یضمن عقد جداگانه ا

 م:یکن ینقل م از کتاب جامع الشتات است را به نظر منطبق با آنکه  ن موضوع رایمثال ا     

هر گاه کسى زمینى را وقف کرده باشد بر جمعى، و شرط کرده باشد که یک سال بیشتر به اجاره ندهند.      

موقوف علیهم آن زمین را به شخصى به اجاره بدهند به شش سال، به این نحو که در سال اول خود به مستأجر 

مستأجر را وکیل کنند که در هر سال دیگر صیغه از جانب ایشان جارى کند. جایز است بدهند و صیغه بخوانند و 

 . (6969، میرزاى قمّى) یا نه؟

 گر قراردارند.یکدی ی( در تنافی)شرط اولی( با شرط فعل از نوع نفیجه )شرط دومین مثال شرط نتیدرا     

جعفری ) ع شرط دانسته شده استیار در بیارات را مخالف با شرط خیگر: شرط اسقاط کافه خیمثال د     

 .(6922لنگرودی، 

 یا دو شرط مذکور در تنافیاً آیست؟ ثانیچ یشرط اول یم که : اوالً مقتضایپردازین مطلب میا یحال به بررس     

دوم  ر شرط اول بر شرطیتاث ن حکم آن(یی)و تع ین آنها جمع کرد؟ ثالثاً در صورت تنافیتوان بیا میهم قرار دارند 

 ر؟یاخیبر عقد خواهند داشت  یریشروط تاث یا تنافیچگونه است؟ رابعاً آ

 م:یده یمورد مطالعه قرار م قسمترا در چهار  مطالب مزبورن مقدمه، یبنابرا     

 

 يشرط اول يمقتضا الف(

 یژه در شروط ابتدائین اختالف بوین فقها اختالف نظر وجود دارد. ایر بیاخینکه شروط الزم الوفا هستند یدر ا     

 ید توجه داشت، وفایبرخوردار است. اما به عنوان حاصل بحث با یشتریرند از شدت بیگ یکه ضمن عقد قرار نم

» باشد، الزم بوده و مشمول عموم قاعده  یا به اصطالح فقها شروط ابتدائیک عقد باشد یبه شروط خواه ضمن 

ا الزام متعهد به مفاد شرط یاز جمله فسخ عقد  ییضمانت اجرا یاز آن دارا یبوده و تخط« المومنون عند شروطهم
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باشد. در  یمتعهد م یبه آن از سو یشرط، لزوم وفا ین مقتضای. بنابراقانون مدنی( 293و  290)مواد  باشد یم

موقوف  یبه مفاد آن از سو یلزوم وفا یاقتضا  –کسال یش از یشرط عدم اجاره به ب - که در باال آورده شد یمثال

 یعقد به اطالق خود اقتضاان داشت که ید بین است بایهم دارد. در مثال دوم که شرط فسخ عقد در مدت معیعل

 ین توافق ضمنین، مفاد ایخود قرار دهند. بنابرا یار فسخ آن را برایتوانند اختین میلزوم به آن را دارد اما طرف

 د.باش یز الزم الوفا میبه آن ن یبندیبر عدم پا یمبن

 گريکديشروط با  يتناف ب(
( به صورت یا وکالت )شرط ثانوین نکته توجه داشت که در مثال اول، آید به ایدو شرط با یدر خصوص تناف     

باشد مطمئناً شرط باطل بوده و  ییق اگر بصورت انشایتعل ،ا منجز؟ در صورت اولیمعلق واقع شده شده است 

آورده شده است و  ییق عقد به صورت انشایاست که در تعل یهمان استداللل آن هم یاست. دل یمنتف یبحث تناف

 ییق بصورت منشایکه تعل یاما در صورت .(6900شهیدی، ) باشد یدر اندراج شرط م« ییفقدان اراده انشا»آن 

. باشدیگر میکدیدر تناقض با  یشرط اول یشرط با مقتضا یرسد مقتضا یا بصورت منجز باشد به نظر می باشد و

با شرط دوم  خواه  آن بوده  و ید اجاره بعد از انقضاید تجدیچرا که در مثال فوق، مقصود واقف از اندراج شرط شا

ز ین ین صورتیدر چند اجاره( یشود. هرچند مقصود واقف) تجد یم ین امر منتفیا منجز، ای ییبصورت منشا

 شود و ین امر محقق نمیا یآن بوده که با شرط ثانو یاسباب حدوث ی، جریشود، اما چه بسا مقصود و یمحقق م

 باشد. یدر تناقض م یبا شرط اول

 

 ر شرطیتاث ج(

در شروط چه  یست که در صورت تحقق تنافا نیم ایشو یکه با آن روبرو م یر، سوالیباتوجه به مطالب اخ     

اعتبار  ینکه هر دو شرط دارایا ایا شرط دوم از درجه اعتبار ساقط است یکند؟ آ یدا میان پیبر آن جر یحکم

 باشد؟ید اجاره است، متوقف بر اجازه واقف میجه حاصل از شرط که همان تجدیتنها نت بوده و

 ن اظهار داشت که: ید چنیدر پاسخ به سوال مذکور با     

شرط هم  صحت عقود در یط اساسیهمچون عقود بوده وشرا یتیماه یدارا یشرط مذکور به عنوان امر اعتبار     

ت شرط مذکور یآنها شرط باطل خواهد بود. ماه ک ازیباشد ودر صورت فقدان هر یاعتبار آن الزم م یبرا

ن یباطل باشد. ا یستیض آن بایمتعهد بوده و هرگونه عمل نق یبه آن از سو یهمانگونه که سابقاً گذشت لزوم وفا

شرط  یکه مخالف مقتضا ین مضمون شرطینمود بدتوان برداشت  یز میق.م ن299ماده  6جه را از مالک بندینت

 یبه بررس یبر عقد دارد در گفتار آت یرینکه چه تاثیبه آن است، باشد باطل خواهد بود. ودر ا یکه همان لزوم وفا

 شود. یآن پرداخته م

باشد گر قابل جمع یکدیرسد دو شرط مذکور با یع شرط به نظر میار در بیدر مثال دوم مربوط به شرط خ     

ار شرط که بصورت خاص یرد با خیگیارات که بصورت عام مورد توافق قرار مینگونه که شرط اسقاط کافه خیبد

که آورده شده است  ین، مثالیاست. بنابرا یشرط منتف ن دویب یجه تنافیص خورده و در تنیشود، تخص یدرج م

  ن شده است.ایمطلب مذکور ب یبا شرط باشد که براتواند مصداق شرط مخالف  ینم

 

   شروط در عقد ير تنافیتاث د(
ر آن بر ظرف یتاث یقرار گرفت. حال در گفتار به بررس یگر مورد بررسیکدیک بر ی ر هریشروط، تاث یدر تناف     

 .ردیگیقرار م یمورد بررس  –عقد   –شرط 

شروط، شرط الحق باطل بوده و از  یدر صورت تناف دیان گردیگونه که سابقاً بنهما ریبا توجه به مطالب اخ      

خود  یکند و عقد به اقتضا یوارد نم یکه ضمن آن درج شده است خلل یاما به عقد .درجه اعتبار ساقط است

شود اما مفاد یکسال منعقد میاست. در مثال معنونه، عقد اجاره به مدت  یبدون در نظر گرفتن مفاد شرط باق
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شرط اول که  و عقد و کسال باطل استیان ید اجاره در پایتجد یبرا ار به مستاجریض اختیشرط که همان تفو

ک از مفاد شرط و یچیبه ه ینکه شرط باطل خللیل ایهم در مورد آن توافق کرده بودند به دلیواقف با موقوف عل

 جه بر خالف شرط مخالف ذات عقد است که سبب بطالنینتن یا است. یعقد وارد نکرده است، به اعتبار خود باق

 جه است.ین نتیت ایقاعده صحت در عقود و عدم بطالن هم باعث تقو یشود. مقتضا یعقد هم م

 

 جهینت
نکه خود باطل است ید اتفاق همگان است عالوه برایذات عقد همانگونه که مشهور و شا یشرط مخالف مقتضا     

ا عدم وجود اراده یدو اراده  یه آن هم به تنافیشود که در توج یهم م  -عقد -خود  یسبب بطالن منشا وجود

 یاستناد شده است. به هر حال آنچه در مطالب گذشته مورد بررس یت حقوقیجاد ماهیدر ا یواقع ییانشا

در تناقض باشد که  برحسب مورد سبب بطالن شرط دوم  یگرینکه اوالً شرط ممکن است با شرط دیقرارگرفت ا

 ید گفت که تنافیعقد هم بادر احکام حاکم بر شروط  یتسر شود. در یدو م جه صحت هریا جمع شروط و در نتی

 شود. یو موجب بطالن عقد نم بر عقد ندارند یشروط خلل
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