
 

 
 

 صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی
 

 راضیه تقی زادگان ابراهیم تقی زاده    جالل سلطان احمدی
 

 چکیده
انجاا  توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یاا تعدادی از 

کارفرما  شود مانند شرط عد  رقابت بینمعارض ممنوع می و عمل حقوقی مخالف

یا شرط عد  فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نا  دار.  و مستخد 

حکام عمال حقاوقی  و منع مشاروط این ندی و تأثیراین تحقیق شناسایی  مسئله

شرط مندرج در ماواد  با شرط است. صراحت به بطالن معامله معارض معارض با

ای عا  در این زمیناه نیسات. در نیریاا  قانون مدنی متضمن قاعده 455و  454

 حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک باین وجاود یاا

 در عقاودحق عینی مشروط علیه بر مال نیریا  متعارضی بیان شده اسات   عد 

این پاووه  باا تفکیاک عمال حقاوقی  .عددی راهکار مناسبی بیان نشده است

 و عمل تاوأ  باا ساوتنیت وی  معارض به عمل توأ  با حسن نیت شخص ثالث

جباران سساارا   درصدد استثنا کردن بطالن و دفاع از ضمانت اجرای صحت و

از  سوتاساتفادهمنع  و قاعدهمشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزو  

یی اقتصاادی و کاارانیریاه  با حسن نیات وقاعده حمایت از شخص ثالث  حق 

ترین مبانی دفااع از نیریاه صاحت عمال حقاوقی نقض کارآمد قرارداد  از مدم

 معارض در این تحقیق است.

  ترک عمل حقوقی  حسن نیت  حکم قرارداد  شرط  قرارداد معارض. واژگان کلیدی:

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (نویسنده مسئول) .تدران  ایران دانشگاه پیا  نور  ه حقوق گرو استادیار     jsahmadi@gmail.com 

  تدران  ایراندانشگاه پیا  نورگروه حقوق  دانشیار  .                taghizaadeh@gmail.com 

 تدران  ایران.دانشگاه پیا  نور  حقوق سصوصیرشته   دانشجوی دکتری      
Razieh.taghizadegan@gmail.com 
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 مقدمه
حقوقی یا شرط فدل منفی حقوقی  شرطی اسات کاه باه     فدل شرط ترک عمل یا 

شاود    یمموجب آن مشروط علیه متدیا و ملتز  به سوددارز ان ان ا  ی  فدل حقوقی 

ماننا اینکه ضمن عقا بی  شرط شود سریاار ان انتقا  مبی  به دیگاران ساوددارز کناا    

ژیمانکاار تاا   یا در قرارداد مشاارکت در سااست شارط شاود      (797:7935)نسیمی سکوتی  

در حالت کلای  صاحت و اعتباار ایان      مرحله ژایان کار حق فروش سی  سود را ناارد.

قانون مانی قابل برداشت است. اگرچاه   691و  694در مواد  گذار قانونشرط ان تصریح 

ان بیاناتشان در مورد  انا نکردهفقیاز امامیه در مورد اعتبار این شرط بحث مستقلی ارائه 

 برسی مصادیق شرط مزبور ماننا شرط عا  فروش مبی  سه دیاگاه قابل استفاده است:

  9-632: 7472  عااملی جبدای    73-22: 747۱آ  عصفور بحرانی  )عقا . بطالن شرط و 7 

 ( 7۱-642تا:  یبعالمه حلی  
ز امامیه  شارط  برسی ان فقیا .(6 -748: 7981طوسی  )عقا . بطالن شرط و صحت 6

  اع  ان اینکه براز ما  مدین باشا یا مطلق و باون قیاا  انا دانستهرا در هر حا  باطل 

 ( 687 تا: یبو عاملی جبدی   4-474: 7474 عاملی کرکی )نمان 

 (.8-75۱: 7477مقاس اردبیلی  )عقا . صحت شرط و 9

شارط   محور اصلی این ژهوهب  تدیین ضمانت اجرا و حک  عمل حقوقی ساال  

نافاذ باودن و    یار غ (45: 7982جویباارز    ناهاد  یرنام) 7است که در قالب امکان اعال  بطالن

 یابا. یمصحت مصااق 

حونه حقوق دینی و  عینی  و حقوقدر این تحقیق به غیر ان شروط راج  به اموا  

شود. براز مثا   نمانی که کارفرما دیگرز را براز ما  دو سا   یمتدیاا  نیز بررسی 

آورد به این شرط که مشروط علیه طی ما  این دو ساا  باراز    یدرمبه استخاا  سود 

تخصص سود را طی این ما  فقا    شرکت رقیب هیچ سامت مشابیی را ارائه نکنا و

ه بارسال  تدیاا و   در انحصار شرکت استخاا  کنناه محاود ساند  اگار مشاروط علیا   

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 771 مدارض منارج در ماده مدامال  فضولی و یا مداملهمدارض با مفاهیمی چون  . ان طرفی ممکن است مفیو  مدامله 7

 ز عمیقی وجود دارد.ها تفاو ین مفیو  با دو عنوان فوق در اقانون ثبت سل  شود که بایستی توجه داشت 
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شرط عمل کرد و با شرکت رقیب قرارداد مندقا کرد  قرارداد مدارض با شارط مشامو    

توانا سواستار اعال  بطالن قرارداد مخالف  یمچه ضمانت اجرایی است؟ آیا مشروط له 

و در صاور  صاحیح باودن قارارداد دو  چاه       صاور   یان ابا شارط شاود؟ در غیار    

  وارد آماه به شاخص مشاروط لاه وجاود دارد؟ آیاا      راهکارهایی براز جبران سسارا

 حسن نیت و عا  آگاهی شخص رقیب نقشی در تدیین ضمانت اجرا سواها داشت؟

و گر حک   یانباهمیت این موضوع  قوانین صریح و عا  الشمولی که  وجود با

 اجرامانی در  قانون 455و  454و مواد  قانون مانی وجود ناارد باشا دراجرا  ضمانت

 و نهکه در مورد اموا  است  یناویهه  و بهشود  ینماز عا  در این نمینه تلقی  عاهقا

رسا سألیی که در قانون نسبت به ضمانت اجراز نیی در قرارداد  یمبه نار  تدیاا .

شود و ان این بابت تفاوتی بین  یمدر حقوق عینی وجود دارد حقوق دینی را نیز شامل 

  ضمن آنکه در قالب شرط ه  حق عینی ه  حق دینی شود ینماین دو عنوان مشاهاه 

شود و  یممشمو  الن  الوفا بودن بر طبق قانون و عمو  ادله وفا به شرط بر طبق شرع 

تر  زقوان این حیث نیز تمایزز ناارنا. تفاو  حق به آن مدنا نیست که حق عینی  حق 

  (59: 7982جویبارز   نهادیرنام)رود  یمز نسبت به حق دینی به شمار تر کاملو 

بنابراین شایسته است براز روشن شان تکلیف قانونی قرارداد  دامنه شمو  قرارداد 

مخالف با شرط و ضمانت اجراز آن را ه  نسبت به حقوق عینی و ه  حقوق دینی 

این ژهوهب این است که آنچه ژیب ان این راج  به  زها تفاو یکی ان  شناسایی کرد.

بحث اعیان اموا  بوده اما دامنه این ژهوهب وارد در وادز  آن گفتگو شاه است

عا  آگاهی مدامله کنناه  دو حالتشود. ژهوهب حاضر با تفکی   یمتدیاا  دینی نیز 

آگاهی و عا   و حالتثالث به وجود چنین شرط ترک فدل حقوقی و حس نیت وز 

مربوط به حقوق  مسائلژرداند  نیرا ژرداستن به  یمحسن نیت وز به بررسی موضوع 

دینی که بسیار مبتالبه جامده است در میزان اهمیت کمتر ان حقوق عینی نیست. ابیا  

در موضوع شرط ترک فدل  گشا گرهدر چگونگی اعما  ضمانت اجراز صریح و 

 سألشود  یمحقوقی منارج در قراردادها با توجه به شرایطی که قرارداد در آن مندقا 

رسا مواد قانون مانی در حونه  یمبه نار  شود  نیرا یمموجود در قانون محسوب 
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ز قانونی در ها دادهشروط  به میزان کافی راهگشا نیست و آنچه مبرهن است  عماه 

نه تنیا نسبت به شروط ترک فدل منفی  ضمناًرابطه با شروط فدل مثبت است نه منفی و 

و اعما  آن نیز  یچ اثرز ان قاعاه حسن نیتهشود بلکه  ینمراهکار ساصی مشاهاه 

 وجود ناارد.

در برسورد با موضوع ضمانت اجراهاز متدادز  گرچه یزندر ناریا  حقوقی 

است. به عبار  دیگر    آن  اما مشکل این ناریا  در کلی و مبی  بودن 7ارائه شاه است

 غیر نافذ بودن عمل حقوقی مدارض با شرط عماه ک  دستناریه صحت بطالن یا 

توجه به اوضاع و احوالی که قرارداد در آن موقدیت مندقا شاه مطرح ناریا  که باون 

 سو استفاده من  یرناتوان با مبنا قرار دادن قواعاز  یماما با بررسی موضوع   شاه است

ان حق و حسن نیت در قراردادها  سشکی و غیر مندطف بودن ناریا  فوق را تدایل 

االمکان حفظ اصل لزو  و استوارز  یحتبه تحو  جامده امرونز و  با توجهکرد تا 

مدامال  کوشیا تا در مواق  لزو  با در نار قرار دادن حفظ حقوق شخص ثالث با 

علیه  یت مشروطسو نحسن نیت  حک  به صحت مدامله داد و در نمانی که بی  تبانی و 

شود حک  بطالن مدامله  یمبا شخص ثالثی که وارد در عمل حقوقی مدارض با او 

توان متوسل به  ینما صادر کرد  نیرا در نبود ضمانت اجراز مشخص مدارض ر

مدامله مدارض شا و یا در هر حا  حتی در  شایاترین ضمانت اجرا یدنی بطالن

یت حک  به صحت عمل حقوقی مدارض داد و حقوق سو نصور  وجود تبانی و 

مچنین ناریه له قرارداد نخست را تنیا با ژرداست سسار  به وز جبران کرد. ه مشروط

مبانی مدامال  فضولی به عنوان دلیل  توس  طرفااران این ناریه  با توجهعا  نفوذ نیز 

در راه رسیان به ها  که عبار  است ان حفظ اعتبار  ضمناًرسا.  ینمصحیح به نار 

قرارداد  در صور  حسن نیت شخص ثالث وارد در مدامله مدارض و بطالن مدامله 

و ن نیت شخص ثالث وارد در مدامله مدارض  ناریا  مدارض در صور  عا  حس

 نیز تاثیرگذار است. هاز اقتصادز در حونه نقض کارآما قرارداد یلتحل

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
این ناریا  به تفکی  به همراه نویسناگان مربوط ارائه  نقا و بررسی  (این مقاله )ضمانت اجراز شرط . در بخب دو  7

 سواها شا.
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 بررسی و نقد نظریات ارائه شده .1
 سه ناریه عماه به شرح نیر در سصوص موضوع مطرح شاه است: 

 

 نظریه بطالن .1-1
بنا بر نار شیخ انصارز وجوب وفاز به شرط سقوط سیار م لس مستلز   در فقه

موجب  وفا. بر اساس نار ایشان ادله وجوب استعلیه بر ترک آن  عا  سلطه مشروط

 درشود.  یمشود و این حق مان  ان تصرفا  منافی با آن  یمله  ثبو  حق براز مشروط

یار م لس سواها بود و نافذ علیه )فسخ( مغایر با شرط سقوط س ی ه عمل مشروطنت

ایشان در نار سویب به عمو  دلیل سیار و التزا  به ترک سیار نیز براز  هرچنانیست  

یابی و ارناین ناریه مورد نقا  (.55 -52: 746۱)انصارز  صحت عمل توجه داشته است 

   محقق یزدز طباطبایی 77۱تا:  یبمحقق اصفیانی  است )محققان دیگرز نیز واق  شاه 

: حااکثر داللت ادله وجوب وفاز به شرط  اثبا  لزو  انا نوشتهو در نقا آن  (77تا:  یب

  اما این ادله داللتی بر ژیاایب حقی براز مشروط له استعمل بر طبق مفاد شرط 

تا:  یب)موسوز سمینی  انا  سمینی نیز استاال  شیخ را مورد نقا قرار داده اما  کنا. ینم

آنچه به موجب دلیل شرط واجب »کنا که  یموضیح مطلب اشاره . ایشان در ت(4-769

گیرد و تدلق  یمشود وفاز به شرط است و وجوب شرعی به عنوان وفا تدلق  یم

نقا دیگر وارد به ناریه «. استوجوب به هر عنوان دیگر ماننا عا  فسخ غیرمدقو  

عا  سلطه بر ترک شرط یا تخلف ان شرط  موجب بطالن و »شیخ انصارز آن است که 

 «شود  نیرا عا  سلطه جنبه تکلیفی دارد نه وضدی ینمتأثیرز عمل حقوقی مدارض  یب
 (.467 :74۱1 )شییاز تبریزز 

شرط موجب سلب » انا که یاهعقبرسی دیگر ان فقیاز ژیرو ناریه بطالن بر این  

ق:  7478)سوانسارز ن فی  « شود یمشخص ثالث  قار  و استیار مال  بر فروش مبی  به

ادله » که انا کردهگونه استاال   ینایت برسی دیگر در راستاز این نار نیا در و  (48

ی ه  عمل مشروط درنتوجوب وفا  مستلز  عا  سلطه مشروط علیه بر ترک آن است و 

)جیانگیرز و  «اثر سواها بود یبعلیه ان نار فقیی به دلیل ت اون به حق مشروط له 
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بایا گفت که ظاهراً آنچه در این دسته  الذکر فوقدر انتقاد ان ناریه  .(43: 7937یزدانی  

به بطالن شونا  عا  تفکی  میان شرط ترک فدل  قائلموجب شاه که به استناد آن 

( ان ی  طر  و شرط اسقاط حق )استیار( استاقسا  شرط فدل  انجملهحقوقی )که 

ان طر  دیگر باشا.  (گیرد یمکه در نمره اقسا  شرط نتی ه قرار )ایقاع فدل حقوقی 

علیه بر عا  ان ا   تدیا مشروط صرفاًتوضیح آنکه در فرض نخست  مقتضاز شرط 

عمل حقوقی است که حسب فرض استیار ان ا  آن را دارا بوده است. در چنین فرضی 

اسقاط حق ناارد و واضح است که مفاد شرط داللت قطدی )مطابقی و یا تضمنی( بر 

در باب  اصوالًعلیه نبایا آن عمل را ان ا  دها و  تنیا مفیا این مدناست که مشروط

ضمانت اجرا بر  هرگونهضمانت اجراز تخلف ان شرط ساکت است و ترتب 

 شود. یمز است که ان سایر ادله مستفاد اوامرشکنی  یمانژ

  تدلق نیی بین متداملین او  به مدامله اوالًنقا وارد دیگر این سواها بود که  ضمناً

دو  ثابت نیست  نیرا امر به شی  مقتضی نیی ان ضاش نیست. ثانیا ً حرمت تکلیفی 

حرا  است کسی با آب متدلق به دیگرز لباسب را  مثالًمستلز  حرمت وضدی نیست  

متوقف بر  ثالثاً  این استاال  (.2-763 تا: یب)سویی  شود  یمتطییر کنا ولی لباسب ژاک 

این است که شرط فدل است   فرض یران این است که نیی به مسبب تدلق گرفته باشا 

 ز مورد نار است.مصارکه در این ا بی  و فسخ به مدناز  «عا  فسخ» «عا  بی » یدنی
 (.4-78۱ تا: یبموسوز سمینی  )

محقق )انا  شاهبه بطالن  قائلبه اقتضاز نیی در مدامال   دانان حقوقاز ان  عاه

اما ایراد اساسی وارد به این ناریه آن است که امر به شی  مقتضی نیی   (7914 :45داماد  

وجود ناارد  ادعاشاه که در این استاال  گونه آننیی صریح  اصوالًان ضاش نیست  

که حک  ساص  ینابلکه )نیی( مورد ادعا در واق  مالو  التزامی )امر( شارع است نه 

اذا جا االحتما  بطل کنا ) یمکه این امر استاال  مذکور را تضدیف  نیی وارد شاه باشا

اصل این حک  که نیی در مدامال  )بر عکس عبادا (  (.4: 7982)اصالنی   االستاال (

موجب فساد عمل باشا حکمی عارز ان استال  نار فقیی و اصولی نبوده که همین 

ا  مدارضه با اصو  مسل  نایر کاها و در مق یمامران قو  و استناد به این قاعاه 
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 (.78۱-73۱: 7471)آسونا سراسانی   و تسلی   دچار ضدف سواها بود صحت

 

 نظریه صحت .1-2

از طرفاار صحت عمل حقوقی مدارض با شرط ترک  نیز عاه دانان حقوقدر میان 

: 7916  کاتونیان  62-61: 7912  ناده قاس   صفایی و 753-758: 7934)امامی  هستنافدل حقوقی 

توان  یمدر واق   ایشان عقیاه دارنا که به سختی  .(743: 7923  جدفرز لنگرودز  981

مدامله مدارض را باطل دانست و قو  به صحت آن و امکان مطالبه سسار  ناشی ان 

له ترجیح دارد. ایشان براز دفاع ان ناریه فوق دالیلی را  نقض قرارداد ان سوز متدیا

عبار  است ان: استناد به حق عینی  به این مدنا  ها آنین تر می  ملهانجکه  انا کرده ارائه

ان ی  نوع حق دینی برسوردار  صرفاًگونه موارد متدیا له یا مشروط له  یناکه چون در 

ی ه نقض قرارداد ان نت دربوده نسبت به ما  موضوع قرارداد مدارض حق عینی ناارد و 

نیست و در حقوق ما ه  صرفاً تدرض به  سوز متدیا مستلز  ت اون به حق عینی وز

به بدا قانون  641حق عینی شخص متضمن بطالن یا عا  نفوذ مدامله با آن است )مواد 

. (ق.  در باب تصرفا  منافی حق مرتین 139مانی در باب مدامال  فضولی یا ماده 

ها سسار  د یمبه متدیا له حق  صرفاًلذا قرارداد مندقاه با ثالث قابل ابطا  نبوده و 

این است  دانان حقوقوارده ناشی ان این نقض را مطالبه کنا. استاال  دیگر این دسته ان 

که با توجه به اینکه دلیل صریح بر بطالن یا عا  نفوذ چنین قراردادز در قانون مانی 

اً مورد ان مصادیق تردیا میان صحت یا عا  صحت به شمار طبدموجود نیست و 

ا در صور  مردد بودن میان ضمانت اجراز صحت و بطالن  رود و برابر قواع یم

ضمانت اجراز صحت بایستی اعما  شود. لذا بایا ان ناریه صحت قرارداد مدارض و 

اصل  (.743: 7923)جدفرز لنگرودز  امکان مطالبه سسار  ان سوز متدیا له دفاع کرد 

یگر قائلین به صحت مستناا  د انجملهق.  و استناد به آن  9۱تسلی  مذکور در ماده 

دها هر  یماین اصل به مال  اجانه  (.981: 7916کاتونیان  )است عمل حقوقی مدارض 

گونه  ینادر  (سواها در مل  سود بکنا  چون متدیا )مشروط علیه یمتصرفی که 

توانا باطل یا غیر  ینماالصو  تصر  وز در ما  سود  یعلقراردادها مال  ما  است 
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توانا مان  ان اجراز  ینمی صر  نیان بردن ان انتقا  نیز به تنیایی نافذ باشا و ان طرف

 حق مالکیت باشا.

دالیل دیگر طرفااران ناریه صحت  عا  مالنمه میان تدیا به انتقا  ما   انجمله

ز ها نشانهمدین به شخص و سلب حق انتقا  آن به اشخاص دیگر است  مگر اینکه 

کنا اضافی ماننا تحویل مورد تدیا و گرفتن تما  ثمن این اراده ضمنی را اثبا  
 .(937: 7916کاتونیان  )

تدیا شخص به عا  شرکت در مزایاه مشخص به  دانان حقوقبنا بر نار برسی 

مدناز سلب امکان حقوقی ان ا  صحیح و مدتبر این اعما  نبوده  نقض آن صرفاً 

 (.744: 7923)شییاز   شود یمران سسار  براز متدیا موجب ای اد مسئولیت جب

در راستاز ناریه صحت عمل حقوقی مدارض دیاگاه دیگرز مدتقا است در 

سصوص مورد که شخص متدیا شاه ان ان ا  عمل حقوقی سوددارز کنا ولی 

ی ه الزا  به عا  ان ا  درنتدها  عمل مزبور واق  شاه و  یمشرط آن را ان ا   برسال 

مانی  سه  قانون 693تا  691یرا در مواد ن  بودلب به انتفاز موضوع سواها آن سا

ضمانت اجرا به ترتیب: الزا  به ان ا  تدیا  ان ا  فدل مشروط به وسیله دیگرز به 

سرج مشروط علیه و در نیایت حق فسخ قرارداد ژیب بینی شاه است که دو مورد او  

یست  بنابراین مشروط له به م رد تخلف ندر مورد شرط ترک فدل حقوقی قابل اعما  

البته امکان  (.763-752: 7935)سکوتی نسیمی   توانا عقا مشروط را فسخ کنا یمان شرط 

فسخ عقا مشروط به وسیله مشروط له منافاتی با صحت و نفوذ عمل حقوقی ان ا  

 گرفته ناارد.

 صرفاًقوق ایران در ح که آنممکن است بر ناریه صحت این انتقاد وارد باشا  او  

توانا ضمانت اجراز بطالن یا عا  نفوذ را در  یمتدرض به حق عینی شخص نیست که 

 سؤا توان یافت که صحت قراردادز در قانون نیر  یمبر داشته باشا. موارد متدادز 

قانون  25رفته است باون اینکه به حق عینی کسی ت اون شاه باشا. براز مثا   در ماده 

  نتی ه این ماده آن است که «دیان نافذ نیست قصا اضراروقف به »: اهمقررشمانی که 

به دلیل  صرفاًبه طلبکاران که حق عینی نسبت به اموا  واقف را ناارنا  گذار قانون
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ها م ون ابطا  مدامله را داده است.  ت اون ناروا به حقوق دینی مکتسب و محتر  آن

تدیین ضمانت اجراز عمل حقوقی مدارض ها  ان ذکر مطلب فوق آن است که دامنه 

 توانا دربرگیرناه حق عینی باشا و ه  حق دینی. با شرط ترک فدل حقوقی ه  می

ثانیاً  نقا اساسی وارد به ناریه صحت که اتفاقاً بر سایر ناریا  همچون بطالن و 

ی و غیر مندطف بودن این ناریا  است  به عبار  کل غیر نافذ بودن نیز وارد است 

یگر در نار نااشتن شرای  و اوضاع و احوالی که عمل حقوقی مدارض با شرط در آن د

اندقاد یافته است و آن عبار  است ان وجود یا عا  حسن نیت شخص ثالثی است که 

شود  به این مدنا که  یموارد در مدامله مدارض با شخص مشروط علیه مدامله نخست 

قوقی آگاه است باون حسن نیت با اگر شخص ثالث که ان وجود شرط عا  فدل ح

یتی را صحیح با سو ناز بکنا نبایا مدامله چنین تبانی کنناگان  مشروط علیه مدامله

 (.988: 7916)کاتونیان  تلقی کرد 

مانی مطرح شاه بایا گفت:  قانون 693تا  691از که به استناد مواد  در نقا ناریه

رک فدل حقوقی را ناارنا  نیرا مفیو  به طور کلی قابلیت اعما  بر شروط ت این مواد

کنا که هنون به ان ا   یمالزا  به ان ا  تدیا بیشتر در رابطه با امر ای ابی مدنا ژیاا 

نرسیاه اما شرط ترک فدل  امرز سلبی است که در بحث حاضر برسال  شرط 

که بانگردانان آن شرای  ماننا  آورد یمصور  ژذیرفته و شرای  ساصی را به وجود 

روح کلی این مواد بیشتر موافق با  اما رسا. یمسابق ان لحاظ حقوقی دشوار به نار 

حفظ اصل لزو  و استوارز مدامال  تاوین یافته است  نیرا نیایتاً در صور  عا  

امکان اجبار متدیا به ان ا  شرط  متدیا له اجانه فسخ مدامله را دارد  نیرا با تصور 

قانون مانی( مشروط  64۱ممتن  الحصو  شود )ماده  اینکه موضوع شرط به هر دلیلی

کنا نه کمتر و نه بیشتر. ژس اینکه روح کلی قانون در  یمله اجانه فسخ مدامله را ژیاا 

  414نبود ضمانت اجراز مشخص در شرط ترک فدل حقوقی بر اساس متون مواد 

در مبحث  گذار ونقانامکان اعال  بطالن تلقی شود با آنچه مناور نار  455و  454  42۱

دانان برجسته کشور در  رسا. البته یکی ان حقوق شرط فدل آماه متدارض به نار می

دارد که مواد مذکور ان نوع شرط نتی ه منفی است نه  الذکر بیان می سصوص مواد فوق
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و  5-8۱: 7918کاتونیان  )دارد شرط فدل منفی  بنابراین ان مبحث حاضر سروج موضوعی 

716-717.) 
: 7937)جیانگیرز  برسی نیز طرفاار ناریه عا  نفوذ هستنا  نظریه عدم نفوذ: .1-3

بر اساس این ناریه  به لحاظ آنکه در هر حا  مشروط (. 43: 7939  میرنانهاد جویبارز  79

له ذینف  در اتیان شرط ان جانب مشروط علیه بوده و این نف  نیز سود مشروع و محتر  

توان او را داراز حقی دانست که با ان ا  عمل حقوقی منیی عنه توس   است  لذا می

ز توافق طرفین در درج گیرد. به بیان دیگر  مقتضا یممشروط علیه مورد ت اون قرار 

اقاا  مغایر  هرگونهشرط ضمن عقا نیز ای اد چنین حقی براز مشروط له بوده  لذا 

 منوط به اذن قبلی یا اجانه بداز اوست.

در انتقاد ان ناریه عا  نفوذ بایا گفت در موارد عا  نفوذ مثل مدامله فضولی 

ارائه شاه در باب عا  مالکیت اصیل در مدامال  فضولی شرط جریان ادله و مبانی 

نفوذ و امکان تنفیذ بداز ان  نفوذ است باون وجود چنین حقی اصوالً حک  به عا 

نفوذ  موارد عا  ین دربنابرا  استو دلیل  بال وجهسوز مشروط له به تحک  و ادعاز 

مورد بحث ما اصل وجود  مسئلهمفقود است. اما در  اما رضاموجود  قصا حق عینی

براز مشروط له با تردیا جاز مواجه است و با تردیا در اصل « کانهاز حق مال گونه»

 حق عینی حک  عا  نفوذ منتفی است.

مستناا  طرفااران ناریه عا  نفوذ بحث طلق بودن مورد مدامله  ان یگردیکی 

است. به نار مرحو  نائینی مقصود ان طلق بودن این است که مل  نسبت به مال  آن 

این مدنا که مال  بر آن شی  تسل  کامل داشته باشا و بتوانا در رها و آناد باشا  به 

سلطنت مال  به دلیل  ها آنآن هر نوع که بخواها تصر  کنا. در برابر مواردز که در 

 (.919: 7479نائینی  )است تدلق حق غیر ناقص 

بلکه حقوقی  انا نکردهبرسی دیگر ان فقیا طلق بودن را به عنوان شرط بی  بیان 

ا حق مرتین بر عین مرهونه یا حق مشروط له بر مورد شرط که مان  ان صحت یا مانن

 (.43: 7466)کاشف الغطا    انا کردهلزو  بی  است به طور جااگانه ذکر 

درباره اینکه طلق بودن امر مستقلی است یا سیر بایاا گفات باه ناار اغلاب فقیاا       
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طلق بودن به عناوان   د ان ذکرطلقیت امر مستقلی نیست ماننا صاحب جواهر که در انتقا

در هیچ ی  ان نصوصی که به دسات ماا رسایاه      گویا: یکی ان شروط کلی عوضین می

شود و استفاده ان این شرط به وسیله روایاتی کاه   ینمشرط طلق یا تا  بودن مل  یافت 

ها به موارد دیگرز تدااز   به نحوز که بتوان ان آن -در موارد ساص ماننا وقف رسیاه 

سالی ان اشکا  نیست  نیرا اگر مقصود ان آن  این باشا که مبی  متدلاق حاق غیار     -کرد

نباشا  این شرط با مواردز ماننا فروستن مبی  در نمان سیاار یاا ترکاه ماایون بناا بار       

شود و اگر مقصود این باشاا کاه هماه اناواع تصارفا  در آن       یمبرسی ان وجوه نقض 

است. اگر بانگشت این شارط   تر واضحاو  نیز  یز باشا  فساد آن ان وجهجابراز مال  

آن به عناوان یا     ذکر یز نیست جا ها آنبه مواردز باشا که به دلیل تدلق حق غیر بی  

شرط کلی مناسب نیست. همچنین اگر مقصاود ان آن متزلال نباودن ملا  باشاا  نیارا       

گیارد   یما  ه یز است. ایشان در نیایت نتیجامدلو  است که بی  عین موهوبه و ناائر آن 

یز بودن فروش هر عین مملوکه است مگر در ماواردز کاه باه    جاکه مقتضاز عموما   

دلیل ساص سارج شاه باشا و نه فق  دلیلی در دست نیست که تدلق حق غیر در تما  

 (.952 -951: 7928ن فی  )است آن  برسال موارد یا بی  منافا  دارد بلکه دلیل 

 :رسا مردود به نار میشرط طلق بودن به دالیل نیر 

. اینکه شرط همواره حق عینی براز مشروط له به همراه ناارد. مثالً در فرضی که 7

دهاا تاا وز ملا  را     یما از مل  سود را در استیار شخص ژیمانکار قرار  مال  عرصه

شود  نمانی کاه   و در قرارداد سیا  طرفین بالمناصفه و به نحو مفرون مشخص می بساند

مال  عرصه  شرط ترک فدل حقوقی به این ترتیب باشا که سانناه حق  یکی ان شروط

نااشته باشا تا قبل ان اتما  سقف و نانک کارز سیا  متدلق به سودش )سانناه( را باه  

کنا آیا بایا برچسب طلق نباودن   یم برسال و سانناه به هر دلیل اقاا   غیر انتقا  دها

   سودش اقاا  به فروش کرده است؟ز ند که ان سیاا سانناهرا بر سیا  شخص 

در این ا رابطه بین شخص مال  و سانناه ی  رابطه شخصی یا به عبار   درواق 

یه است و مال  عرصه نیز بار سایا    مشروط علبیتر تدیا  تدیا دینی است که بر عیاه 

مابین حق عینی نااارد کاه در صاور  نقاض عیاا حکا         یفسانناه بر اساس قرارداد 
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ض را عا  نفوذ دانسته و شخص سانناه را متضارر کنای . بلکاه در جاایی     مدامله مدار

قانون مانی( و در صور  ای اد حاق عینای باراز     25ماننا موارد ساص )به ماننا ماده 

باا طبا     مطاابق  یاا بامشروط له ماننا وثیقه عا  شان ما  جیت حفظ حقوق طلبکاران 

 موافقین عا  نفوذ نار داد.

  عا  نفاوذ اعا  اسات ان موقاو  و     «ناریه عا  نفوذ»اران بنا بر نار برسی طرفا

مراعی و در عا  نفوذ موقو   تأثیر عقا موقو  بر حصاو  شارط اسات اماا در عاا       

نفوذ مراعی عقا در حالت انتاار براز رف  مان  است. در عقا موقو  باه دلیال فقااان    

یر عقاا  موقاو  باه    از ان شرای  تشکیل عقا  مقتضی تأثیر عقا کامل نیست و تاأث  ژاره

عنوان مثا   در عقا فضولی به دلیل فقاان رضاز مال   نفوذ  به حصو  آن شرط است.

و تأثیر عقا موقو  به اجانه مال  است  اما در عقا مراعی تما  شارای  تشاکیل عقاا    

فراه  است و فق  تدلق حق اشخاص ثالث به مورد مدامله مان  ان نفوذ عقا یاا تاااو    

شود. بنابراین به هر طریقی که حق شاخص ثالاث تاأمین شاود ماان        یم جریان آثار آن

از ان شخص ثالث  شود و منقضی مزبور اثر سواها کرد  حتی اگر اجانه مزبور منتفی می

همچنین  رد شخص ثالاث تاا جاایی مدتبار     (. 726-729: 7937)کریمای    صادر نشاه باشا

باه صار  رد او موجاب بطاالن     است که او بخواها ان حق سود استفاده کناا  وگرناه   

مدامله راهان نسابت باه عاین      (7۱5: 7918)جدفرز لنگرودز  مدامله مدارض نخواها شا 

مرهونه  یکی ان مصادیق ضمانت اجراز عا  نفوذ مراعای اسات در نتی اه عاا  نفاوذ      

مراعی را نبایا مختص مدامله راهن دانست بلکه بایا بر آن بود که این مورد مصااقی ان 

ه عا  است که به موجب آن هرگاه قراردادز به نیان شخص ثالث باشا و حق ی  قاعا

یا مالکیت بالقوه دیگرز را نقض کنا  وضدیت حقوقی آن عا  نفوذ مراعای اسات. در   

که کاامالً بساته   -توان باون تفکی  درجه عا  نفوذ  توان گفت نمی انتقاد ان این نار می

در درجه اعلی ماننا مالکیت باشا یا درجاه   به نوع حق مشروط له دارد اینکه حق عینی

تر مثل وثیقه دین بودن موضوع شرط ترک فدل حقوقی که ماورد انتقاا  توسا      یفضد

ز مشاابه مداملاه   اجارا ضامانت   –راهن قرار گرفته باشا یا اینکه ان نوع حق دینی باشا

فضولی که ان نوع وضدیت حقوقی عا  نفوذ موقو  است تدیین شود تا در صور  رد 
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که شرح آن آما  حتی در صاورتی کاه    گونه همانمال  مدامله مدارض باطل باشا بلکه 

حق عینی تبدی ماننا ما  مورد وثیقه )ما  مرهونه( موضاوع مداملاه مداارض باشاا در     

از جبران شود  وز دیگر حق تنفیذ یاا رد   یا مرتین به گونهجایی که حقوق مشروط له 

مدامله مدارض را نخواها داشت  نیرا نگارناه نیز در این ژهوهب قائل به تفکیا  باین   

درجا  مختلف حق اع  ان عینی  عینی تبدی و دینی براز تدیین ضمانت اجراز مدامله 

ض نگارنااه قائال باه    مدارض حق مشروط له است. در مورد او  یدنی حق عینای محا  

اعما  ضمانت اجراز صحت مدامله مدارض نیست  اما تحت شرایطی که در آتی راج  

 به آن سخن سواها رفت در رابطه با حق عینی تبدی و دینی قائل به صحت است.

 

 صحت معامله معارض و مقدمات و مبانی آن. 2
ضرورز  جیت اثبا  ناریه صحت  بررسی موارد ذیل که بدضا مغفو  ماناه 

 است:

 

 . نقش مشروط علیه و مشروط له در شرط ترک فعل حقوقی2-1

شرط توس  مشروط علیه عمال مشاروط علیاه قارارداد نخسات در هار        با نقض 

شود  نیرا وز آگاهانه اقاا  به عمل حقوقی ساال  شارط    یمصور  تقصیر محسوب 

ست حقوق مشاروط  کنا  اما اگر ضمانت اجراز این تقصیر تنیا بطالن باشا ممکن ا یم

از براز مشروط له نااشته باشا. به عاالوه مقاررا     ین نکنا  یدنی بطالن فایاهتأمله را 

قانون اساسی بایا لحاظ شاود. اساتفاده ان    4۱قانون مانی و اصل  796ماده  میمی چون

یابا که حقاوق مشاروط لاه قابال جباران       یمدر جایی مصااق  سصوصاًمستناا  فوق 

عاین   در یاباا.  یما ای  دورز جستن ان بطالن مدامله مدارض مدنی باشا ژس در آن شر

حا  با جبران سسار   مناف  حاصل ان شرط نقض شاه را جیت مشروط له به بیترین 

ین چنان بایا براز مشروط له جباران سساار  کارد کاه حاااقل      بنابرا ین کرد تأمنحو 

اناه کارده در حالات    ترانوز انصا  بین وز و مشروط علییی که اقاا  باه نقاض عاما  

که مشروط علیه باه سااطر نقاض عیاا و بار اسااس رابطاه         یناتساوز قرار گیرد. البته 
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قراردادز بایا حقوق مشروط له را جبران کنا به دلیل ورود سسارا  به مشاروط علیاه   

باا حسان نیات     تاوأ  دها که نقض عیاا نیاز    یماست اما گاهاً در قرارداد شرایطی رخ 

از که من  ان ژیب فروش شاه اماا باه دلیال نوساانا       ماننا سانناه .مشروط علیه است

بینی و اتفاقاً به دلیل حسن ان ا  کار و اتما  ژروژه م باور باه    اقتصادز و غیرقابل ژیب

در این صور  حسان نیات اقتضااز     شود. ژیب فروش سیا  سویب به قیمت بانار می

ان ی  ژله فراتار رفتاه حتای در    حقوق انگلست دفاع ان حقوق وز و سریاار ثالث دارد.

 66ژرداند باین نحو که مااده   جایی که شخص مالکیت ناارد به دفاع ان حقوق ثالث می

که بر آن اساس نمانی که کاالهاا مطاابق باا عار       7313( قانون فروش کاال مصوب 7)

رسانا  سریااار باا حسان نیات مساتحق مالکیات         در بانار عمومی به فروش می بانار 

 (.(Lai,1994:440تی اگر فروشناه مال  کاال نباشا کاالست  ح

 

 اصل لزوم و استواری معامالت. 2-2

در عمل حقوقی مدارض که همه شرای  صحت جم  است و در جایی که  -

هاز حقوقی نایر بطالن  غیر  یتوضدضمانت اجراز ساصی تدیین نشاه در انتخاب 

اجرا یدنی بطالن عمل حقوقی نافذ و صحت  منطقاً به جاز گزینب شایاترین ضمانت 

یناه ان آن بحث سواها شا  ضمانت اجراز در آمدارض با جم  دیگر مبانی که 

یت و تبانی محرن باشا. اصل سو نیدنی صحت ارجح است مگر عواملی نایر  تر مناسب

است و تا نمانی که این لزو   قرارداد الن از دارد   لزو  در قراردادها  جایگاه ویهه

جارز و حاک  است. البته در  بر آن« اصالت اللزو »نشاه است  اصل اولیه  دار ساشه

داننا اما  یماغلب متون اسالمی  این اصل را صرفاً در عقود مدین جارز و سارز 

امرونه  این اعتقاد در میان اکثر فقیاز کنونی و حقوقاانان وجود دارد که اصل لزو  نه 

عقود نامدین نیز اصل اولیه  اصل لزو  است.  تنیا بر عقود مدین جارز است بلکه در

از ش  کردی . اصالت  نتی ه این اصل آن است که اگر در لزو  یا جوان عقا یا مدامله

: 7981)امین  شود مگر اینکه دلیل ساصی حکایت ان جایز بودن آن کنا  اللزو  جارز می

6۱). 
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شایا ایان بحاث مطارح    این اصل در قانونی مانی ایران نیز ژذیرفته شاه است. اما 

بشود که استناد به اصالت اللزو  اگر در مدامله ثاانی مداارض باا شارط ژذیرفتاه شاود        

بایستی نسبت به مدامله و قرارداد مشروط حاوز شرط ترک فدل حقاوقی نیاز ژذیرفتاه    

که ژیب ان این مطرح شا ها  ژااس   گونه همانشود  اما در ژاسخ بایستی اذعان داشت 

دو مدامله است در حالی که مدامله ثانی نیز با جم  سایر شارای  کاه   داشت و حفظ هر 

کاه   ها حسن نیت شخص ثالث ناآگاه است مندقا شاه است. ژس در جایی ین آنتر می 

یی اقتصادز و نقض کارآماا قارارداد کاه در اداماه باه آن ژرداستاه       کارابر مبناز ناریه 

ر عا  تدیین ضمانت اجرا قیاراً و  سواها شا  بتوان اقرب به غرض مشروط له را که )د

سود به سود مسامحه کرد و آماده تدیین هر سرنوشتی به دلیل مسامحه مذکور است(  با 

ژرداست سسار  قان  کنناه و بر ژایه مسئولیت قراردادز مشروط علیه  حقوق مشروط 

ر له را برابر ساست تا بر این اساس حقوق شخص ثالث ناآگاه نیز حفظ شاود  الزامای د  

 توسل به ضمانت اجراز اشا ماننا بطالن وجود ناارد.

 

 قاعده حسن نیت و لزوم ورود اصل حسن نیت در قوانین موضوعه .2-3

هااز روحای و شخصای افاراد باه نتاای ی        یهگای واجراز قانون باون توجه باه   

شود. این اصل در حمایت ان اشاخاص داراز حسان نیات  سشاکی      ناعادالنه من ر می

کنا. حسن نیت را بیانگر اعتقااد یاا اراده    یمرا تدایل و بایاها را اصالح قواعا حقوقی 

دهاا ان حاکمیات    یمداننا که این حالت به وز اجانه  یمانطباق عمل شخص با حقوق 

حسن نیت متراد  جیل . (Cornu,2014:105)قانون و سشکی قواعا حقوقی رهایی یابا 

دهاا  همچناین در    یما به عیب حقوقی است که شخص با جیل به آن  عملی را ان اا   

رود. مدناز نخست  سشکی قواعاا   یمقراردادها در مدناز گفتار و رفتار صادقانه به کار 

ساااند و مفیااو  دو  در  یمااحقااوقی را در مااورد متصاار  داراز حساان نیاات تدااایل 

: 7936کاتونیان و عبااس ناده   )دها  یمارنیابی رفتار متداملین ارائه  قراردادها  مدیارز براز

 . رفتار.6. جیل. 7حسن نیت منشأ گرفته ان دو منب  است:  (.721-782

در حسن نیت ناشی ان جیل که جنبه ذهنی و روانی دارد  ان نار آگاهی و جیل  
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موضوع یا ین منب   حسن نیت  جیل نسبت به ی  در اشود.  اشخاص بررسی می

شود یا اعتقاد نادرست به  شرایطی است که مان  ان دادن اثر کامل به دف  حقوقی می

 .(Simler& Terré, 2018: 62)وجود وض  حقوقی مدتبر است 

حساان نیاات در منباا  رفتااارز  بااه مدناااز گفتااار و رفتااار صااادقانه اساات و در  

 قاعاااهت یاا  مقاباال آن  تقلااب و نیرناا  قاارار دارد. در ایاان کااارکرد  حساان نیاا   

رفتااارز بااراز ارنیااابی رفتااار و گفتااار متداااملین ان نمااان شااروع مااذاکرا  ژاایب    

کناا اشاخاص در    یما دهاا. حسان نیات ای ااب      یما قراردادز تا ساتمه قرارداد ارائاه  

و دلساونز رفتاار کنناا و ان تقلاب بزرهیزناا. حسان نیات در         صاااقت  باا قراردادها 

یان فارض گفتااار و   در اژاارداند   ینما ص قراردادهاا باه اعتقااد ذهناای و روانای اشاخا     

 .(Becquart, 1982: 69)گیرد  یمرفتار آن مدیار داورز قرار 

بر مبناز دو منب  ژیشین و در تطبیق با موضوع ژهوهب نیز بایستی گفت در نبود  

نقض عیا ان سوز مشروط علیه و اقاا  به ان ا   ضمانت اجراز ساص در شرای 

ممکن است در حالت مدمو  که عبار  است ان نقض عمل حقوقی مخالف با شرط  

عیا همراه با آگاهی و تبانی شخص ثالث وارد در مدامله مدارض در جیت حمایت ان 

اصالت اللزو  مدامله او  و تأکیا بر حمایت ان حقوق مشروط له ذهن متبادر به 

   ناوضدیت حقوقی بطالن مدامله ثانی شود اما در جایی که شخص ثالث با حسن نیت

شود  همین اصل  آگاه و بر مبناز صااقت تا  وارد در مدامله ثانی مخالف با شرط می

بطالن مدامله ثانی را  فرضاًاسالقی حسن نیت است که وضدیت حقوقی مدمو  یدنی 

کنار نده سدی بر نگیاارز و استوارز مدامله ثانی به همراه جبران سسار  مشروط له 

ننا تا ترانوز عا  و انصا  به حفظ حقوق هر دو  یم مدامله ژیشین تا سر حا امکان

شود  یدنی مدامله  دست ننا. حا  ممکن است گفته شود چرا این حالت برعکس نمی

او  صحیح دانسته شود و ژرداست سسار  به شخص ثالث صور  نگیرد؟ ژاسخ این 

  است که در شرط ترک فدل حقوقی مدموالً شرای  ساص و استثنایی است  به عبار

توان موضوع  گرفته  ان ا  گرفته است ژس می یمدیگر فدل حقوقی که نبایستی ان ا  

مدامله را به نوعی در حک  تلف قرار داد  نیرا بانگشت به حالت او  مدموالً 
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قانون مانی قرارداد و  64۱ماده توان مبنا را  ین راستا میدر ایر نخواها بود و ژذ امکان

ژرداست غرامت ها  غایی مشروط را تا حا امکان برآورده مدامله ژیشین را فسخ و با 

توانست با برآورده شان شرط قرار گیرد. به  ساست و او را در شرایطی قرار داد که می

عبار  دیگر  در جایی که با حقوق عینی مسل  مشروط له تدارضی وجود نااشته باشا  

ک  ممتن  شان ان ا  توان موضوع شرط را در ح با نقض شرط ان سوز مشروط له می

شرط دانست و با استفاده ان اصل امکان جبران سسار  طبق توضیح فوق سسار  

از را که متداقب نقض شرط قرارداد  له را تأمین کرد تا به این نحو مدامله مشروط 

 7نخست واق  شاه نیز مشمو  صحت شود.

 6۱72  اکتبرقراردادها در قانون مانی که در او در فرانسه قبل ان اصالح بخب

تصمیما  قضا  روش تفسیر مواد قانون را  (Helleringer,2017:355-375)مارنیزه شا 

ان موقدیت غالب اقتصادز  سو استفادهتغییر داده بود  براز مثا   قانون چیزز در مورد 

به عنوان عامل کنار گذاشتن قرارداد رفتار  سو استفادهنگفته است  اما دادگاه با این 

ه صور  مشابه قانون براز غرامت نقض قرارداد تنیا به ژرداست سسار  کرد. ب می

کنا  در عمل دادگاه اغلب آماده ارائه حک  ان ا  عملی ساص به عنوان  اشاره می

 .(Helleringer, 2017: 355-375)جایگزین ژرداست سسار  بود 

عار    ها  نگارناه ان طرح مطلب ژیب گفته  ای اد نمینه قیاس است با آنچه در

و رویه قضایی حا  حاضر ایران در شار  وقاوع اسات  نیارا در نمیناه ماورد بحاث        

مابین ضمانت اجراز شارط تارک فدال حقاوقی و نباود ناص در قاوانین         یفژهوهب  

هاز قضا  دچار تشتت شاه و در نتی ه رویاه   قراردادها در قانون مانی در عمل ناریه

شود. حا  در  ه اصالح قانون احساس میواحاز وجود ناارد  این است که نیان مبرمی ب

این مسیر ان آن ا که در اکثر موارد متداقب عمل حقوقی مخالف با شارط کاه ان جاناب    

شود  شخص ثالثی نیز وجود دارد  نگارناه بار آن   مشروط علیه قرارداد نخست واق  می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
توان گفت قوانین این کشور نیز در وادز موضوع ژهوهب حاضر بسیار بر  یممتحاه آمریکا نیز  یاال ادر تطبیق با حقوق  .7

 به آن ژرداسته سواها شا.یت در تدیین ضمانت اجرا تأکیا دارد که در بخب مربوطه سو نحسن نیت و مسئله 

 



 
 82 7938 تابستاندو     شماره یانده دوره 

ان له قرارداد نخست به حمایات    است که تا سر حا امکان در عین حفظ حقوق مشروط

حقوق شخص ثالث با حسن نیت و حفظ قرارداد وز دست یاند. جیت دست یافتن به 

از هماهنا  باا مباانی حقاوقی      این ها  الن  است عنصر اسالقی حسن نیت به شیوه

که قانون ماانی فرانساه نیایتااً     گونه همانایران بر سر جاز سود در قانون مانی بنشینا  

تصویب قاانونی در قاانون ماانی فرانساه جااز داد      با  6۱72این عنصر را در او  اکتبر 

(Helleringer, 2017: 355-375) . حسن نیت  6۱72در قانون اصالح شاه مانی فرانسه در

ذکار   78۱4کاه در   طاور  هماندر تما  مراحل قرارداد اعال  شاه است چه در عملکرد )

 شا( چه در مذاکره و تشکیل قرارداد.

اکنون حسن نیت به عنوان موضوع سیاست عا  توصیف شااه  باه ایان مدناا کاه      

ین بخاب اصاالحا    تار  مرتب طرفین اجانه ناارنا باون آن قراردادز تشکیل دهنا. اما 

در قسمت ورود عنصر اسالقی حسن نیت یا به عبار  بیتر مدناز دیگار آن در قاانون   

  متناقض طر  سو . نقب حسن نیات  مانی فرانسه این است: فقاان دانب فرد ان مناف

هااز حاق مالکیات متاوالی یاا       در این کاربرد نیز ارتقا یافته: حسن نیت اکنون در بحث

ادعاز باطل کردن قرارداد شکل گرفته توس  ی  وکیل باون قار  وکالت کنتر  شاه 

اگر قانون مانی فرانسه در شارای  کناونی جامداه    . (Helleringer, 2017: 355-375)است 

هااز چشامگیر فضااز م اانز و الکترونیا  و عصار        جیانی که تحت تأثیر ژیشارفت 

ارتباطا  به سصوص در حونه قراردادها سود را نیانمناا اصاالح و ان هماه بااالتر در     

عصر مارن لزو  ورود اصاو  اسالقای نایار حسان نیات و انصاا  را بایب ان ژایب         

کنا  بنابراین قانون مانی ایران نیز که نه تنیا مقتبس ان قانون فرانساه اسات    میاحساس 

دار بودن ژرچ  اسالمی و شارعی در ساردر آن بایاا بایب ان قاانون       یدهطلبلکه به دلیل 

فرانسه اصرار بر لزو  ورود اصو  اسالقای نایار انصاا  و حسان نیات را در قاوانین       

)میارنا ناهاد    ود اصاو  اسالقای نایار حسان نیات     موضوعه داشته باشا. اما منتقااین ور 

با تکیه بر این مطلب که اوالً  حسن نیت شخص ثالث بر حسن نیت  (56: 7939 جویبارز 

طر  قرارداد ترجیحی ناارد و ثانیاً حسن نیات در حقاوق ایاران باه صاور  مساتقل       

جایگاهی ناارد  استناد به حسن نیات شاخص ثالاث را باراز جلاوگیرز ان مخااوش       
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 داننا. نستن مدامله مدارض با شرط قرارداد نخست چناان مدقو  نمیدا

اما در ژاسخ بایا اذعان کرد که اوالً ها  غایی  برتر دانستن حقوق شخص ثالث 

له قرارداد نخست نیست بلکه ها  آن است که در صور    نسبت به حقوق مشروط

ا مدارض با جم  شرای  تدریف حسن نیت شخص ثالث وارد در مدامله مخالف ی

له را جبران کرد بر طبق اصاله لزو  واصل  شرط در عین اینکه بتوان حقوق مشروط 

ثانی مندقا شاه توس  شخص ثالث با حسن نیت را  مدامله لزو  و استوارز مدامال 

 نیز حفظ کرد.

توان قائل به جایگاه نااشاتن عنصار    در ژاسخ به ایراد دو  منتقاین بایا گفت: نمی

« حسان نیات  »نیت در قوانین ایران بود بلکه نقص تنیا آن است که واژه  اسالقی حسن

به طور مستقی  در قوانین  ساصه قانون مانی  نیاماه تا در نتی ه حکا  صاریحی باراز    

رعایت حسن نیت و مدامله منصفانه در قراردادها و رعایات حقاوق شاخص ثالاث باا      

توان رعایت حسن نیت  قررا  میحسن نیت اصاار شود  اما به طور ژراکناه ان برسی م

اعماا  حاق   »قاانون اساسای:    4۱را در قراردادها مورد تأییا قرار داد. به موجاب اصال   

ز حسن نیت ها جلوه  این قاعاه یکی ان «چنانچه وسیله اضرار به غیر شود ممنوع است

توانا در حقوق ناشی ان قرارداد نیز جارز شود. بر این اسااس  در موضاوع    است که می

تواناا باه بیاناه اجاراز حاق       مانت اجراز شرط ترک فدل حقوقی مشروط لاه نمای  ض

الخصوص جایی که حقوق مالی او را در اثار شارط تارک فدال مقارر در       یعلسویب )

قرارداد بتوانا وصو  کنا( به حقوق شخص ثالث با حسان نیات کاه آگااهی ان منااف       

. ان دیگر ماواد مارتب  باا    از وارد کنا له( نااشته ساشه  متناقض شخص دیگر )مشروط

تما  امورز که وکیل قبال  »دارد:  قانون مانی است که مقرر می 28۱ماده موضوع بحث  

«. ان رسیان سبر عز  به او  در حاود وکالت سود بکناا نسابت باه موکال نافاذ اسات      

توانا شامل اندقاد مدامله با شخص ثالث نیز باشا  به عباار  دیگار    مسلماً تما  امور می

در این بخب با اعما   گذار قانوناست که موکل حق عز  وکیل سود را دارد اما  درست

قرار از ان اصل انصا  و قاعاه حسن نیت  دانب و آگاهی شخص وکیل را مالک  گونه

و در صور  عا  دانب وز مبنی بر عز   عملیا  او را نافذ قلمااد کرده است. به  داده
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باا در   گاذار  قاانون و بر ه  ندن قارارداد را دارد  بیان دیگر در جایی که موکل حق عز  

کناا. باه طاور     یما نار گرفتن انصا  و عا  آگاهی وکیل  مدامال  وز را نافذ قلمااد 

مشابه در موضوع بحث نیز ان نار نگارناه بایا قار  بر ه  ندن مدامله مداارض را باا   

ز وجود حق براز مشروط لاه در صاور  وجاود شاخص ثالاث باا حسان نیات ان و        

گیرز را در صور  احران وجود حسن نیت در  ی تصم)مشروط له( سلب کرد و قار  

مدامله مدارض و برآورده شان حقوق مشروط له را به دست قاضی محکمه سزرد. مواد 

نیز رعایت حسن نیت در قراردادهاا را الزامای    7972قانون بیمه مصوب  75و  76و  77

ماورد دیگارز ان توجاه     7949ایی مصاوب  قاانون دریا   713و  4۱دانسته است و مواد 

ان قاانون ت اار     42و  95و  99و  9به رعایات حسان نیات اسات. ماواد       گذار قانون

ه  به نحو صریح و ه  به صور  ضمنی رعایت اصل  7986الکترونیکی ایران مصوب 

حسن نیت را براز اولین بار در قوانین ما به رسمیت شاناسته اسات. اماا در ارتبااط باا      

فقه اساال  در اثباا     در»توان گفت:  رعایت انصا  و حسن نیت در فقه نیز می جایگاه

« اصال نفای عسار و حارج    »و « ال ضارر قاعاه »توان به  ضرور  رعایت حسن نیت می

کنا که حسان   یماستناد کرد. همچنین سیار غبن و سیار تالیس در موادز مصادیق ژیاا 

اتی دا  بر نیی ان غب و تدزیر )ژنیاان  نیت در مدامله رعایت نشاه باشا. همچنین روای

 (.87: 7983)شداریان و ترابی   بر رعایت حسن نیت دارد ( داللتکردن عیب به قصا فریب

ی رکبان نیز مؤیا رفتار ساال  حسان نیات اسات     و تلقنیی ان غب در مدامال  

یکی دیگر ان نویسناگان حقوقی ایاران در ارتبااط باا اعتباار      (.87: 7983)شداریان و ترابی  

قرارداد به مثابه قانون »نویسا:  یممفاد قرارداد و رعایت اصل عاالت و انصا  قراردادز 

گاذار دولتای باه     طبیدی است. این تدبیر به مدناز نفی اصل حاکمیت اراده و اراده قانون

منشأ وجودز و اعتباارز قاانون طبیدای  ناه      عنوان مبناز اعتبار مفاد قرارداد است  نیرا

اراده  بلکه عاالت و انصا  طبیدی است. با اتخاذ این رویکرد  اصل عااالت و انصاا    

اصل برتر قراردادز سواهناا باود.    -نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لزو   –قراردادز 

ا  حقاوقی  چنین نگرشی  با ناا  حقوق قراردادهاز ایران نیاز ساانگارتر اسات. در ناا    

کااا  مبنااز اعتباار مفااد      یچهگذار دولتی و نه اصل حاکمیت اراده   ایران  نه اراده قانون
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نتی ه شود  بلکه اراده شارع مبناز اعتبار مفاد قرارداد « ستایب قرارداد»قرارداد نیستنا تا 

و اصل نفی عسر و حرج را حاک  بار ساایر اصاو      الضرراست و اراده شارع نیز اصل 

 (.2۱7: 7934)شیابی   دانا یمادز قرارد

بر مبناز نار فوق نمانی که اصل انصا  و عاالت قراردادز را که  به نار نگارناه

قاعاه حسن نیت نیز است به مثابه قانون طبیدی ماورا  اراده طرفین  دربردارناه مطمئناً

طرفه مشروط  ه ی توان تنیا به اراد ی تاً در نمان اعما  آثار قرارداد نمینتقرار گیرد ژس 

یگر شرای  نیز لحاظ شود. ممکن است این ایراد د یاباله قرارداد نخست اکتفا کرد و 

دان غربی  گونه که ی  حقوق وارد شود که امر فوق در حا ی  ناریه است  اما همان

ناژذیر با  هر ناریه که مبتنی بر عاالت اجتماعی باشا به میزانی اجتناب»دارد:  بیان می

 .(Sadurski, 1984:336) «میت اراده مدارض استاصل حاک

تشکیل ساستمان عقا به قصا نیان دارد  اما احکا  عقا به »برسی فقیا نیز مدتقانا 

اراده شارع بستگی دارد. قصا طرفین رابطه قراردادز هیچ تأثیرز در احکا  عقود ناارد 

 (.914: 791۱)مکار  شیرانز  « و این مسئله باییی است

ساس شارع در هر حا  مبناز برتر است و اگر اراده کرده باشا که اصولی بر این ا

براز مثا  اصل نفی عسر و حرج حاک  بر اصل حاکمیت اراده باشا  این حکومت 

توانا به نوعی همین  نگاهی به مواد قانون مانی ایران نیز می ی نتحقق سواها یافت. 

گذار مانی  جایگاه اصلی حاکمیت اراده را نه مبناز  تحلیل را تقویت کنا که قانون

گذار در ماده  اعتبار مفاد قرارداد  بلکه روش ای اد آثار قراردادز اعال  کرده است. قانون

متداملین جاهل  ...اگرچهعر   برحسبزز که هر چی»دارد:  قانون مانی مقرر می 952

ها بر مصااق عرفی است  جیل متداملین  به مدنی عا  اراده و قصا آن«. بر عر  باشنا

ژس  .(272 :7934)شیابی  یز در قرارداد  قراردادز نیست چ همهو مبناز آن این است که 

ص ثالث اگر عر  و قانون بر اساس عاالت و انصا  اقتضاز حمایت ان حقوق شخ

و با حسن نیت را داشت مالک تنیا قصا و اراده طرفین قراردادز نخواها بود که  ناآگاه

مشروط له قرارداد نخست باون در نار گرفتن حقوق ثالث و به بیانه حفظ حقوق 

 جانبه جیت ابطا  قرارداد ثانی اقاا  کنا. سویب به طور ی 
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 دیی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداکارا. نظریه 2-4
اگر ها  حفظ قرارداد ثانی مدارض بر ژایه حسن نیات شاخص مااسلاه کننااه      

کاه   یهنگاام باه   (در ایان ژاهوهب   ماوردنار گرفتن سایر شارای    در نارباشا )البته با 

عماه سسار  شخص مشروط له را ان لحاظ مالی جباران کارد     توان در اکثر موارد  می

ان حاق نبایاا باه ابازارز مانناا       ساتفاده سو امن   و قاعاهقانون اساسی  4۱اصل مطابق 

باراز توجیاه ناریاه فاوق ناریاه       ها مالک  یکی ان حا  بطالن مدامله ثانی متوسل شا.

این ناریه  ها  نیایی همه قواعا اجتماعی به حااکثر  بر اساسیی اقتصادز است. کارا

نااا    ین نگاه کارکرد اصالی در ارسانان ثرو  عمومی و ارتقاز رفاه شیروناان است. 

ها و افزایب عوایا  ینههزز اجتماعی ان طریق کاستن ان سانوکارها« سانز ینهبی»حقوقی 

وض  بیینه وضدی است کاه باا   « هیکس -ی کالاورجبران یارمدان منار » اقتصادز است.

انتقا  ان ی  وضدیت به وض  اقتصادز دیگر بتوان ان محل ساود  ساود بدردگاان  نیاان      

کرد و در عین حا  سود بدردگان وضدی بیتر ان قبل داشته باشانا  نیان دیاگان را جبران 
 (.7936:31)دینی ترکمانی  

بدضااً در چاارچوب مدیاار کارآمااز     « قارارداد  کارآماا نقاض  »تئاورز   بر اساس

یان  در اهیکس  نقض قرارداد اقاامی قابل توجیه است. الزا  به ایفاز تدیااا    -کالاور

یست  مگر آنکاه منااف  آن باراز متدیاا لاه بایب ان       دیاگاه به سودز سود قابل دفاع ن

ی کنا باه شارط   عیاشکنمخارج ایفاز آن براز متدیا باشا  بنابراین متدیا م ان است 

باشا که ژس ان ژرداسات ساود ماورد انتااار متدیاا لاه         قار آنآنکه فایاه این تخلف 

تواناا در   ی  وعاه می چیزز براز او باقی بمانا. ان این رو مالک التزا  یا عا  التزا  به

ان ناار نگارنااه    (.87: 7934)عباز ژور فرد و ژرهیزگار  مالحاه نتایج اقتصادز آن نیز باشا 

سساار (   و جباران ز سود حاوز الزا  به ان ا  و عاا  ان اا  )  فرا مدناالزا  قراردادز 

که بحث عاالت و حسان نیات و انصاا  فراساوز اراده      یهنگام. به عبار  دیگر است

ین ثابت شا دیگر ها  واال تنیا الزا  به ان ا  شرط  وعاه و تدیاا نخواهاا باود     طرف

از اقتضاز الزا  به عا  ان ا  تدیا یاا در واقا  برداشاتن باار      نیرا شایا شرای  به گونه

گونه است که براز مثاا  اگار مشاروط     ینااضافه ان دوش مشروط علیه را داشته باشا. 
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 بارسال  بینی و نوسانا  اقتصادز شایا م بور باه عمال    یبژیرقابل غعلیه در شرای  

 -در مثاا  قارارداد مشاارکت در سااست     - شرط و ژیب فروش واحاهاز سیمی سود

شا  دیگر قرارداد مدارض شرط را باطل قلمااد نکارده و باا کما  قاضای  انصاا  را      

ه مبنااز اصال   توان ب ماورا  شرای  قراردادز و اراده طرفین قرار دهی . در این راستا  می

چیل  قانون اساسی و اصل جبران سسار  نیز تکیه کرد. همچنین با اسذ وحا  مالک 

فدلای در ضامن    هرگااه »دارد:  قانون مانی که در باب شرط فدل مقرر مای  698ان ماده 

توانا به سرج ملتاز   موجباا  ان اا  آن فدال را فاراه        حاک  می...عقا  شرط شود و

توان جبران سساار  ماالی در    می« به سرج ملتز »بخب ماده در  با استفاده ان این«. کنا

باا ژرداسات غرامات     مشاروط لاه  بحث نقض شرط )ترک فدل( جیات حفاظ حقاوق    

سسار ( به حالت بانگشت به فرض اجراز کامل قرارداد عاود  ژیااا کارده  منااف      )

ایان   مشروط له را تأمین یا سسارا  او را جبران کرد. در سصوص مسئولیت قاراردادز 

ان جباران سساار  ایان اسات کاه       هاا  »اصل کلی مورد تأکیا قرار گرفته است کاه  

له  در همان وض  مالی قرار گیرد که در صور  اجراز قرارداد به ترتیب مقارره   محکو 

 (.9۱9-94۱: 7983)قربانیان  داشت  یمتوس  طرفین در موق  اندقاد  در آن وضدیت قرار 

به صور  ساص  7667ماده  6۱72در قانون مانی اصالح شاه فرانسه در سا  

ممکن بودن ارائه حک  ان ا  ی  عمل ساص براز جبران سسار  نقض ی  قرارداد 

دارد: متدیا به ی  الزا  ممکن است با  اصلی شناسته شاه است. این ماده مقرر می

مل باشا مگر اینکه این عمل دریافت اسطار به ان ا  تدیا  به دنبا  ان ا  این ع

یرممکن باشا یا عا  تناسب آشکارز بین هزینه آن براز متدیا و سود آن براز متدیا غ

توان شرای   در تفسیر شرح فوق می .(Helleringer,2017:355-375)له وجود داشته باشا 

 تر شان قضیه چنین عنوان کرد که در مثا  جامده ایران را براز ملموس اقتصادز حا 

مابین مال  عرصه و سانناه( در حالی که مشروط له  بارن ژهوهب )قرارداد مشارکت فی

)مال ( شرط کرده که سانناه حق ژیب فروش واحاهاز سیمی سود را قبل ان اتما  

سقف نااشته باشا )به نحو شرط ترک فدل حقوقی( در این حالت سانناه باواً هزینه 

بینی و  یبژیرقابل غبود اما به دلیل شرای  را رق  ساصی برآورد کرده  وسان ساست
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نوسانا  شایا اقتصادز م بور به نقض شرط و ژیب فروش واحاها کمی نودتر ان 

کنا تا توان ادامه ان ا  تدیا را داشته باشا در این صور  بر اساس  موعا مدیود می

شاه با  توان حق را به مشروط علیه داد و عقود مندقا ناریه نقض کارآما قرارداد می

ها را بر اساس قیمت  فروش یبژکه  سصوصاً اشخاص ثالث را نیز صحیح قلمااد کرد.

نیز تا حاز ان بین رفته  (رون ان ا  داده باشا تا قرینه تبانی با شخص ثالث )سریاار

 .(642-615 :7932 )مبین و لؤلؤ باشا 

 7735ماده  ماده مشابه دیگر در قانون مانی اصالح شاه فرانسه و قابل استفاده

بینی عمل به قرارداد را براز  یبژیرقابل غاست. بر اساس این ماده  نمانی که شرای  

توانا درسواست مذاکره م اد  می موردنارساند  طر   یم فرسا طاقتیکی ان طرفین 

کنا. اگر مذاکره موفق نبود یا توافقی براز ساتمه قرارداد به دست نیاما قاضی ممکن 

توان در حقوق ایران  انبینی کرده یا ساتمه دها. حک  ماده فوق را میاست قرارداد را ب

در رابطه با نقض شرط نیز تسرز داد و در اصالحا  مواد راج  به شروط  ساصه 

ز کرد. یکی دیگر ان مستناا  نقض کارآما قرارداد بردار بیرهشرط ترک فدل حقوقی 

ین ماده نمایانگر آن است که در ا قانون اجراز احکا  مانی دانست. 41توان ماده  را می

ننا جبران سسار  مالی گزینه مطلوبی  جایی که مشروط علیه ان ان ا  شرط سربان می

 سواها بود.

 

 متحده آمریکا یاالتانقض قراردادهای پیشین در حقوق  بر اساسعتبار قرارداد . ا3
و  حق مالکیت ساص یا مدین است دهناه نشاندر حقوق آمریکا ی  قرارداد 

 در حقوق .(Post, 2013:70)ت اون ان آن قرارداد با قرارداد مدارض شبه جر  است 

آمریکا  حقوق طرفین قرارداد ان مااسله طر  سو  که در قرارداد حقی ناارد تضمین 

با مااسله  نقض قرارداد توس  ی  شخص ثالث  ها دادگاه .(Bennett, 2013:36)شود  می

یانار نیویورک در مورد باد و ت اکننا. نمانی که دادگاه  یمرا به عنوان شبه جر  تلقی 
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با این ژرسب مواجه شا )تدیین ضمانت اجرا در شرای  نقض  7مورنین  تلگرا 

ی در مورد وضدیت توجی قابلقرارداد ژیشین توس  ثالث(  تصمیمی گرفته شا که ابیا  

 حقوق در نیویورک در مورد این مسئله ای اد کرد.

داشت که ماعی علیه 6با شرکت انتشارا  دیلی ریسین  فر  ساله سه قرارداد باد 

)شرکت رقیب( ان آن آگاه بود. با این حا   ماعی علیه  رقیب ریسین  فر   )در نمانی 

و  قراردادز با شرای  بیتر به او ژیشنیاد کرد (بود ژابرجاکه باد همچنان قرارداد سابقب 

و ماعی علیه )شرکت  ین  فر  اجبارز نیستبه او تضمین داد که این توافق با ریس

رقیب( عواقب نقض قرارداد را سواها ژذیرفت. سزس باد قرارداد سود را نقض کرده و 

وارد قرارداد جایا با ماعی علیه شا. متداقباً  قرارداد او با ماعی علیه منفصل شا و در 

 مورد نقض قرارداد شکایت کرد.

 اساساً این سؤا  در ژروناه باد 
این نکته حل شاه بود که اگر اثبا   بر اساس9

تواننا ان الزامی ساستن قرارداد  شود که انگیزه ی  شبه جر  بوده است  آیا دادگاه می

 دو  چش  ژوشا؟

که  ینااین ژرسشی است که توس  دادگاه استینا  نیویورک ژاسخ داده شا. براز  

یت شود شرایطی الن  است. ابتاا قرارداد مسئولقرارداد مدارض شبه جر  و موجب 

بایا ان ا  دهناه )عامل( شبه  .) (Post,2013:71باشا  اجرا قابلبایا مدتبر و  یماصلی 

ین تر می این قصا با اثبا   جر  قصا جلوگیرز ان عمل به الزاما  اولیه را داشته باشا.

 .(Post, 2013:72) عنصر شبه جر  یدنی عل  به وجود قراردادز که نقض شاه است 

به طور کلی  ( کهیتسو نیب با این عوامل  عنصر چیار  )در ترکشود.  ثابت می

 .(Podwitz,1939:687-684)آیا  یبرمجو و فضو   برساسته ان عمل شخص مااسله

و   (Clark,1992:105)سو نیت نیانمنا ان ا  عماز اقاامی مضر باون توجیه است

یت واقدی به مناور تصایق علت سو نصرفاً شامل باسواهی یا باانایشی نیست. اثبا  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. s241 App. Div. 142, 271 N. Y. Supp. 538 (1st Dept. 1938), aff'd, 265 N. Y. 639, 193 N. E. 

423 (1938). (Budd V.Morning Telegraph) 

2 . Daily racing form 

3 . Budd 
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یابا در کنار  یمنیایتاً  این نقض قرارداد . (Butt.1920:497)اقامه دعوا ضرور  ناارد 

دیاه اثبا  شود. اثبا  این عناصر شبه جر   یبآسهاز واقدی وارده توس  طر   یبآس

این عناصر  بر اساسکنا اما آیا این به آن مدنا است که قراردادز که  یمرا تأییا 

 قرارداد مدتبرز وجود داشته باشا و  Bو  Aجایی که بین  در شاه مدتبر نیست؟ یلتشک

X یت سو نآگاهی ان قرارداد  ان روز  باB   را به تنای  قرارداد با سود براز ها

توانا به بیاز نقض  یما  این مدامله تحری  کن  A ساصی با قصا آسیب رسانان به

عمااً قصا دارد با  Xمدتبر است.  Bو  Aتوافق ژیشین اعما  شود؟ تدیاا  اولیه بین 

یت سو نآسیب رسانا و ان قرارداد موجود آگاه است و  Aجلوگیرز ان این عملکرد به 

او در این حقایق به صور  ضمنی موجود نیست  بلکه قابل مشاهاه است. اجراز 

توانا این آسیب را اثبا  کنا.  می Aقراردادز دو  نقض تدیاا  اولی است که ان آن 

دها قرارداد او  یمان هر نار او را به عنوان ان ا  دهناه شبه جر  نشان  Xاعما  

کنا. با این حا   دادگاه استینا  این نوع قرارداد را  یمعنصرز است که آسیب را ای اد 

 کنا. یمتنفیذ و اعما  

تنیا  Xم موعه دو  ان حقایق مشابه را در تما  جوانب فرض کنیا  اینکه قصا  

آوردن ها  قرارداد او  به نف  اوست. این موقدیت تصویرز واضح ان  به دست

 دها. یمارتکاب شبه جر  را ارائه 

از تحت  گونه اقااما  مااسله ینادر واق   بسیارز ان تصمیما  به دنبا  توجیه 

دها که جلوگیرز ان ان ا   یمهاز این ناریه نشان  یهنماگونه  ینا هستنا «رقابت»عنوان 

ین بردن رقابت و ان بی  مدامله سوب توس  فرد به بیاز آسیب رسانان به رقیب  

 .(Simler & Terré, 2018:93)آنادز مدامله است 

بارود   ینان بانا که حقیقت دارد که رقابت نبایا  یاهعقین ا برحقوقاانان آمریکایی  

کنا؟ این ناریه نمانی که یا  حقیقات    یماما آیا این ت اون به حقوق دیگرز را توجیه 

داناا   یمشود. یدنی آگاهی ان قرارداد او  نمانی که القا  کنناه  می  درک شود  نقض می

آورد  طر  مااسله کننااه   به دستکنا تا ها  نیایی سود را  یمکه قراردادز را نقض 

این دانب و آگاهی . (Marsters,1907:236)قض تصادفی را داشته باشا توانا ادعاز ن نمی



 
 ... صحت مدامله با حسن نیت در تدارض با شرط من  عمل حقوقی 91

شود و شبه جار    یت استنباط میسو نمبنی بر ان ا  اقاا  اشتباه بودن توجییی است که 

 کنا. یمرا ای اد 

هیچ  Xدر موقدیت سو  که ان تما  این جوانب به اولی شباهت دارد غیر ان اینکه  

توان گفت که شبه جر  وجود دارد. با  را ناارد. نمی Aآگاهی یا قصا آسیب رسانان به 

توان هیچ اشتباهی را نشان داد. حقیقت دارد  سن ب این حقایق با عناصر شبه جر   نمی

ت اون شاه اما قصا مااسله وجود نااشته  با دانب و آگاهی ان حقوقی  Aکه به حقوق 

فقاان آسیب رسانی عماز  گیرنا  عناد وجود ناارد و نتی ه یمکه مورد ت اون قرار 

سواها بود. تمایز این سه ژروناه چیست؟ در نار گرفتن عناصر آگاهی و عناد 

. به طور استها وابسته  )سو نیت( است که ژایه تأییا شبه جر  هستنا. این مولفه

مستقل به مناور  یت به عنوان ی  حقیقتسو نز انگلیس بر تأییا ها دادگاهرسمی  

اما تصمیما  بداز تأییا کردنا  Farrell,1950:554-561). کننا ) یماثبا  شبه جر  تأکیا 

که شبه جر  مبتنی بر قصا عناد نبود بلکه بر ژایه این مسئله بود: ت اون ان حقوق 

متداقباً این  (Leathem,1901:495)قانونی با آگاهی ان ی  علت صور  گرفته است 

. (Leathem,1901:203) و امرون آگاهی عنصرز می  است  آمریکا نیز تأییا شامسئله در 

شود. در نیایت  حقوق  یت استنباط میسو نان دانب و آگاهی ان قرارداد او  است که 

 (یتسو نکنا که شبه جر  نیانمنا دانب و عناد ) یمآمریکا این امر را تأکیا و تأییا 

شود یا بیان شود. ت اون به حقوق قانونی به تنیایی بایا با آگاهی ان ا   یماست که 

در نیایت اعتبار قرارداد  .(Post,2013:16) براز تأییا علت ی  اقامه دعوا کافی نیست

یت شخص سو نحسن نیت و  ه  آنکنا.  یم یت تلقیسو ندو  را بر ژایه حسن نیت و 

 مااسله کنناه )شخص ثالث(.

 

 گیری یجهنت

یرز ان ناریا  مختلاف  گ بیرهضمانت اجراز صریح بایا با به عا  وجود  با توجه

به طور صریح مشخص شود که در چه شرایطی و بر چه اساسی بایا حک  باه صاحت   

شان به بطالن  عا  نفوذ یا صاحت   قائلیا بطالن عمل حقوقی مدارض داده شود  نیرا 
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بر اساس این تحقیق  اصل لزو  و آنادز قراردادز  .مناسبی نیست حل راهبه نحو اطالق 

توانا به دلیل عاالت  حسن نیت و کاربرد عمومی محاود شود  در عبار  فاوق   تنیا می

از کاه شارط تارک فدال      لاه  اصل لزو  و آنادز قراردادز به قرارداد ژیشاین و مشاروط  

اربرد عماومی  شود و کارکرد عاالت و حسن نیت و ک حقوقی را مقرر کرده است بان می

به شخص مشروط علیه و شخص ثالثی که متداقباً وارد در قرارداد مخالف با شرط ترک 

 یابا. یمشود  ارتباط  فدل حقوقی می

در رسیان به حک  مناسب بایا بین انواع درجا  حق یدنی حق عینی  حاق عینای   

ی  رابطاه   تبدی و حق دینی تمایز قائل بود  نیرا ممکن است حقیقتاً موضوع شرط تنیا

مابین مشروط له و مشروط علیه باشا یا تدیا ان ناوع دینای باشاا. در ایان      یفشخصی 

صور  عاالت اقتضا دارد جیت حمایت ان شخص ثالث با حسن نیت تدیین سرنوشت 

مدامله ثانی را به سان مشروط له داراز حق عینی محض باه دساتان وز )مشاروط لاه(     

تنیا در حالت حق عینی محض )ماننا حاق مالکیات(   نسزرد  نیرا تنفیذ و رد مشروط له 

 یابا  نه در سایر درجا  حق. یممفیو  

ز کارد  باردار  بیرهناریه فقیی عا  نفوذ مراعی  ان کاربردتوان  در این سصوص می

دارد: اگر بتوان حق مشروط له را به هر نحو جبران کارد امکاان دسالات در     که مقرر می

وجود ناارد  سصوصاً در شارایطی کاه حسان نیات     مدامله مدارض با شرط توس  وز 

 شخص ثالث وارد در قرارداد مدارض  در بین باشا.

ان دیگر دستاوردهاز ژهوهب حاضر  لزو  ورود قاعاه حسان نیات و انصاا  در    

قوانین جیت حمایت ان شخص ثالث ناآگاه و فاقا ساو نیت در صاورتی اسات کاه ان     

اهی نااشته باشا. البته حمایت ان وز بایستی وجود قرارداد متناقض با حقوق دیگرز آگ

 در شرایطی اعما  شود که با حق عینی مشروط له تدارضی نااشته باشا.

دیگر تحقیق توجه حسن نیت نه تنیاا باه شاخص ثالاث بلکاه باه        دستاورداما در 

رود  به این گونه که بتاوان در صاور  نقاض     یمشخص مشروط علیه ناقض شرط نیز 

قرارداد مدارض وز را مشمو  صحت دانست. حا  این نقاض کارآماا    کارآما قرارداد 

: وجود شرط ترک فدل حقاوقی  انجملهتوانا در اثر شرای  متفاو  ای اد شود.  سود می
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دها کاه آن الزاماا  ضارورز یاا در      ینمقرار  موردتوجهکه الزاما  ضرورز متدیا را 

به وجود آیا  ماننا نوسانا  شاایا   موق  اندقاد عقا بالفدل است یا اینکه نمینه آن بدااً

بینی بودن آن شرای  یا وجود تفاو  فاحب بین ساود بار ها      یبژیرقابل غاقتصادز و 

ندن قرارداد و اندقاد قرارداد جایا مدارض با شرط توس  مشروط علیه و سود مشروط 

ا له در حالتی که مشروط علیه تصمی  بگیرد ژاز بنا حفظ شرط باشا  در صور فوق بای

 قرارداد مدارض مشروط علیه را مشمو  صحت دانست به دو دلیل:

 حفظ انصا  و اصل لزو  و استوارز مدامال  .7

 ناآگاهحسن نیت شخص ثالث  .6

به ضمانت اجراز بطالن مداملاه مداارض    قائلدر نتی ه این تحقیق در حالت کلی 

باا حاق   یت و تبانی با شخص ثالث  اما در حالت تناقض سو ننیست مگر حالت وجود 

 .است نفوذ موردقبو عینی نیز ضمانت اجراز عا  

هایی در قالب وض  و تصحیح قانون به شاکل نیار    یشنیادژ بر اساس ژهوهب فوق

 شود: یمارائه 

. در مدامال  مدارض با شرط ترک فدال حقاوقی ها  در حقاوق عینای و ها        7

حقوق عیاز در صور  وجود حسن نیت بین اطرا  مداملاه مداارض و در صاور     

یر جبران سساار    نا یگرد ان طرقین مناف  حاصل ان شرط براز مشروط له تأمامکان 

ا  حسان نیات ایان    صور  تبانی وع اما درمدامله مخالف با شرط صحیح سواها بود  

 باه  محکاو  مشاروط لاه    و باارد مدامله به دلیل حفظ مصالح اسالقی در جامده غیر نافذ 

 بطالن سواها بود.

با ارسا  اسطار به مشروط علیه  ان ا  تدیا یا بانگرداناان   توانا یممشروط له . »6

تناساب  یرممکن باشا یاا عاا    غمگر اینکه این عمل  آن به حالت نخست را مطالبه کنا

آشکارز بین هزینه آن براز متدیا و سود آن براز متدیا له وجود داشاته باشاا کاه در    

 «.توانا جبران سسار  را مطالبه کنا این صور  تنیا می
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 منابع

 الف. فارسی

ضمانت اجراز شرط ترک فدل حقوقی ان منار فقه امامیاه  » (7982یارضا )حماصالنی  

مجله علوم اجتمااعی     «آراز اما  سمینی ره و حقوق مانی ایران با رویکردز بر

 .7-6۱  صص92   شمارهپژوهشنامه متین

   تیران: انتشارا  اسالمیه.92چاپ  ( 1حقوق مدنی )جلد ( 7934امامی  حسن )

فصالنامه    «اصال لازو  در فقاه و قاانون ماانی ایاران      »( 7981یرمیااز ) امامین  سیا 

  44-45سااما  ادارز  شاماره     دانشاکاه علاو  قضاایی و    های حقوقی دیدگاه

 .77-56صص 

  تیاران: انتشاارا    (1حقوق تعهادات )جلاد   ( 7923) محماجدفرجدفرز لنگرودز  

 دانشگاه تیران.

جلااز    5  مبساوط در ترمینولاوژی حقاوق   ( 7918) محمااجدفر جدفرز لنگرودز  

 چاپ او   تیران: گنج دانب.

ی اقسا  شرط و آثار آن باا تکیاه   بررس»( 7937) رضا غال جیانگیرز  محسن و یزدانی  

 .65-54  صص 5  بیار و تابستان  ی فقه مدنیها آموزهمجله   «بر نقض تدیا

نسبت میاان مکتاب کمباریج و تداایل باه روش انف اار       »( 7936دینی ترکمانی  علی )

 .68-63  صص 31  تیران  دوره مجله دنیای اقتصاد  «درمانی

اموال حقوق قراردادهاای اروپاا و حقاوق    ( 7983شداریان  ابراهی  و ترابی  ابراهی  )

   تبریز: انتشارا  فرونش.ایران )مطالعه تطبیقی(

قرارداد به مثابه قانون طبیدای )عقلای(  تاأملی در مبنااز مفااد      »( 7934شیابی  میاز ) 

العاات حقاوق   مجلاه مط   «قرارداد در ناا  حقاوق قراردادهااز ایاران و فرانساه    

 .2۱7-265  ژائیز و نمستان  صص 6  شماره 2  دوره تطبیقی

  «رابطه انسان با حقوق کلی مانی و حق کلی اجاراز حقاوق  »( 7923شییاز  میاز ) 

  ژااییز و  8  دانشکاه حقوق دانشگاه شییا بیشتی  شاماره  مجله تحقیقات حقوقی
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 .799-75۱نمستان  صص 

اشااا  و  )حقاوق مادنی   ( 7912یا مرتضای )   سا ناده قاسا  صفایی  سیا حسین و 

 چاپ دو   تیران: سمت. محجورین( 

بررسی تطبیقای مباانی التازا  باه     »( 7934عباز ژور فرد  ابراهی  و عباالرضا ژرهیزگار )

  فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اساالم و رار     «عقا با تأکیا بر ناریه اعتمااد 

 .21-36  صص 4دوره 

  «حساان نیاات در حقااوق ایااران( »7936ناده ) ز عباااسمحماااهادکاتونیااان  ناصاار و 

 49  فصلنامه حقوق  مجله دانشکده حقاوق و علاوم سیاسای دانشاتاه تهاران     

 .721-782  صص 9شماره 

   چاپ دو   تیران: دادگستر.اموال و مالکیت( 7918کاتونیان  ناصر )

و   تیاران:  . چااپ د (1قواعاد عماومی قراردادهاا )جلاد     ( 7916کاتونیاان  ناصار )  

 انتشارا  مارس.

فصالنامه    «تالشی براز سااماناهی ناریاه عاا  نفاود مراعای     »( 7937کریمی  عباس )

 .751-788  صص 58شماره  71  های حقوق قضائی یدگاهد

مسئولیت مانی کاارگزاران باورس و فرآیناا طارح دعااوز      »( 7983قربانیان  حسین ) 

-94۱  صاص  71  شاماره  قوقیی حها پژوهشمجله   «مرتب  در مراجده صاالحه 

9۱9. 

مبانی و چگونگی جبران سساار  وارده باه   »( 7932مبین  ح ت و لؤلؤ  سیاه مینان ) 

مجلاه مطالعاات     «انگلستان در حقوقسریاار در مدامله فضولی با مطالده تطبیقی 

 .642-614  دوره نی   شماره چیار   نمستان  صص حقوقی دانشتاه شیراز

   چاپ او   تیران: سمت. 2قواعد فقه باش مدنی ( 7914ی )مصطف یاسمحقق داماد  

امکاان ابطاا  قارارداد مداارض در حقاوق ایاران و       ( »7982میرنا نهاد جویبارز  اکبر )

  انتشاارا  سامت و موسساه حقاوق     حقوق مدنی تطبیقی تهران مجله  «انگلیس

 .47-29تطبیقی دانشگاه تیران  بیار  چاپ او   صص 
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   تیران: دارالکتب االسالمیه.66  جلا جواهر الکالم( 7928بن باقر ) نمحماحسن فی  

بررسی فقیی و حقوقی ضمانت اجراز تخلف ان شارط   »( 7935نسیمی سکوتی  رضا )

 79  دانشگاه علو  اسالمی رضاوز   ی فقه مدنیها آموزهمجله   «ترک فدل حقوقی

 .77-61بیار و تابستان  صص

 

  . عربی

  قا : موسساه آ  البیات  االحیاا      کفایه االصول( 7471) محماکاظ آسونا سراسانی  

 التراث.

الحدائق النضره فی احکاام  ق( 747۱آ  عصفور بحرانی  یوسف بن احما بن ابراهی  )

   چاپ دو   بیرو : داراالضوا .العتره الطاهره

 ز.الیاد   ق :5  جلا المکاسب( 746۱انصارز  شیخ مرتضی )

  ق : موسسه نشار  منیه الطالب فی شرح المکاسبق( 7478)سوانسارز ن فی  موسی 

 اسالمی.

   بی جا.مصباح الفقاههتا(  یبسویی  سیاابوالقاس  )

  قا :  هدایاه الطالاب الای اسارار المکاساب     ( ق 74۱1شییاز تبریزز  میرنا فتااح ) 

 کتابخانه آیت اهلل مرعشی ن فی.

 ن ف: مطبده اآلداب.  یالوثق عروه( 7946طباطبایی یزدز  شیخ محماکاظ  )

   ق : مؤسسه نشر اسالمی.  الاالف( 7918طوسی  محما بن حسن ) 

. مسالک الفهام فی شرح شارائع االساالم  ( ق 7472الاین بن علی ) یننعاملی جبدی   

 ق : مؤسسه مدار  اسالمی.

  قا :  جاامع المقاصاد فای شارح القواعاد     ( ق 7474عاملی کرکی  علی بن حسین ) 

 می.  مؤسسه مدار  اسال

تحریراالحکام الشرعیه علی ماههب  ( 7918عالمه حلی  حسین بن یوسف بن مطیر ) 

   مشیا: چاپ سنگی  مؤسسه آ  البیت علیی  السال .االمامیه
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  چااپ او    انوارالفقهاهاه)کتا  البیاع(  ( ق 7466کاشف الغطا   حسن بان جدفار )   

 ن ف: مؤسسه کاشف الغطا .

  قا : مؤسساه آ    المتقین فی فقه ائماه الحاق و الیقاین   مناهج مامقانی  عبااهلل)بی تا( 

 االحیا  التراث.  )ع( البیت

تحقیاق محماا آ      (4حاشیه مکاسب )جلاد  ( 7478محقق اصفیانی  محما حسین ) 

 سباع  ق : موسسه النشر االسالمی الدلمیه.

قا : موسساه     (2جلاد  )حاشایه مکاساب   ( 7918محقق یزدز طباطبایی  عباالدزیز ) 

 اسماعیلیان.

مجمع الفائده و البرهان فی شرح االذهان ( ق 7477مقاس اردبیلی  احما بن محماا )  

   ق : مؤسسه نشر اسالمی.الی االحکام االیمان

  ال ز  الثانی  الطبده الثالثه  قا : مارساه   القواعد الفقهیه( 791۱مکار  شیرانز  ناصر ) 

 ال .االما  علی بن ابی طالب علیه الس

   ق : دارالکتب الدلمیه.القواعد الفقهیه( 7911موسوز ب نورز  سیامیرناحسن ) 

   ق : چاژخانه میر.کتا  البیعموسوز سمینی  سیاروح اهلل )بی تا(  

 ق : دارالدل . البیع  (موسوز سمینی  سیا روح ا... )بی تا 

آملی  ق : مؤسسه    تقریر محما تقیالمکاسب و البیع( ق 7479نائینی  محما حسین ) 

 النشر االسالمی.

عوائد االمام فی بیان قواعد االحکاام و  ( 7915نراقی  موسی احما بن محما میاز ) 

   ق : دفتر تبلیغا  اسالمی.مهمات مسائل الحالل و الحرام
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