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 فقه، حقوق ایران و فرانسه ي معلق علیه درهاویژگي
 

 ١٭علیرضا یزدانیان
 استادیار دانشگاه اصفهان

 )٢٥/٦/١٣٨٧ :يریخ پذیرش نهای تاـ ١٤/٩/١٣٨٦ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

گذشته از ،  فرانسه و برخي از کشورهاي اسالمي مانند مصرن مدنییقواندر 
 عقد نیز مطرح شده و موادي از قانون تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحالل

است که اگر معلق علیه افته یاختصاص مدني این کشورها به اوصاف معلق علیه 
صحیح است اما با انحالل عقد،  آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا

گنجد یا  طرفین یا در قالب حقوقي با وصف دیگري ميۀفقدان آن اوصاف، رابط
 عقد معلق یکي از اقسام عقد به  قانون مدني ایران،١٨٤ ۀاددرم. باطل است

شمار رفته است ولي در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبي به چشم 
این مقاله به بررسي . خورد تا بتوان این نهاد را به درستي بررسي کردنمي

د نظر پردازد که بدیهي است در صورت احراز اوصاف موراوصاف معلق علیه مي
 .اي معلق توصیف کردرابطهتوان رابطه حقوقي مزبور را به مي

 
 .  شرط ـ عدم قطعیت ـ آتي ـ معلق علیه ـعقد معلق  هاکلید واژه

 
 طرح مساله  

 و آن را به تعلیق در کردهمطرح ٢٢»شرط« قانون مدني فرانسه تعلیق را تحت عنوان
  استکرده تقسیم ٤)شرط فاسخ(عقد  تعلیق در انحالل و ٣ )شرط تعلیقي(انعقاد عقد 

(Starck, 544) مبناي مقررات قانوني در برخي کشورهاي اسالمي ،و همین مقررات 
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 ١٤٢ 

 دۀشرط تعلیقي همانند عقد معلق موضوع ما). ٣/١٠ ،سنهوري(دیگر قرار گرفته است 
 اگر تعلیق در درباره عقد معلق گفته شده کهدر حقوق ایران . ایران است ا.م.ق ١٨٤
 ،ناییني؛ ١/٧٥ ،شهیدي(باشد صحیح است  عقد باشد باطل و اگر تعلیق در منشاء اءانش
به .  نوع دیگر تعلیق در حقوق فرانسه تعلیق در انحالل عقد است.)٢/٢٣٥ ،الطالبه منی

 که به کنندانحالل عقدي را معلق به وقوع امري در آینده  ،این مفهوم که طرفین عقد
 به عنوان مثال اگر ضمن بیع یک  (Starck, 544).شودآن شرط فاسخ گفته مي

سال فرزند بایع از دانشکده فارغ  دستگاه اتومبیل بر خریدار شرط شود که اگر ظرف یک
التحصیل شود بیع منحل شود، اثر تعلیق مزبور این است که با حصول معلق علیه، عقد 

 به روح برخي از گردد که با توجهمنحل مي خود به خود و بدون نیاز به انشاي فسخ،
 در بیع شرط ٤٥٨ ۀدر خیار شرط و ماد ا.م.ق ٣٩٩ ۀمقررات قانون مدني ایران مانند ماد

 ،کاتوزیان( توان چنین تعلیقي را در حقوق ایران نیز پذیرفت ميا.م. ق١٠ ۀو نیز ماد
برخي از   فرانسه ون مدنییقواندر  .)٥٩ ، سقوط تعهدات، شهیدي؛١١٧ ،حقوق مدنی
سالمي مانند مصر برخي از مواد قانون مدني براي معلق علیه اوصاف و کشورهاي ا

دیگر معلق  معلق علیه، اند که با فقدان این اوصاف و شرایط،شرایطي را در نظر گرفته
علیه موردنظر حقوق مدني نیست و در نتیجه یا عقد باطل است یا دیگر نهاد حقوقي 

را در عناوین دیگر یعني عقودي با اوصاف مزبور تعلیق نیست و باید نوع رابطه طرفین 
 ولي بر خالف کردهبیان   عقد معلق را١٨٩ ۀ در حقوق ایران ماد.کرددیگر جستجو 

 شاید بتوان .حقوق فرانسه هیچ ویژگي خاصي براي معلق علیه در نظر گرفته نشده است
صحت عقد ه در فقه از نظر اکثر فقها تنجیز شرط کاین وضع را ناشي ازاین امر دانست 

. نتیجه کمتر به بیان اوصاف معلق علیه پرداخته شده است در. بوده و تعلیق باطل است
بدیهي است بین . بر خالف شرط که در فقه به تفصیل از آن سخن به میان آمده است

  عقد به امري است چنانکردنتعلیق موکول و وابسته  تعلیق و شرط تفاوت وجود دارد؛
عقد  در شرط، آید امالق پیش از تحقق معلق علیه به وجود نميت عقد معی ظاهرا ماهکه

 ،شهیدي(آید و شرط فقط یک امر فرعي متصل به عقد است در زمان انشاء پدید مي
 :با این وجود شرط در معناي اعم دو قسم است .)١/٧١ ،تشکیل قراردادها وتعهدات

 همان شرط مندرج شرط تعلیقي که همان تعلیق موضوع بحث است و شرط تقییدي که
در این مقاله با قانون ) ٣/١٢٤ ،حقوق مدنی  ،کاتوزیان؛ ٤٦ ،نراقي(در ضمن عقد است 

 . پردازیممدني فرانسه و برخي از احکام شروط درفقه، به بررسي اوصاف معلق علیه مي
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١٤٣

 معلق علیه باید امري آتي باشدـ ١
 ايعلق است که وابسته بر حادثهتعهد هنگامي م« :دارد فرانسه مقرر ميا.م. ق١١٦٨ ۀماد

 خواه با معلق کردن تعهد تا زمان وقوع حادثه یا با معلق کردن زوال. آتي و محتمل باشد
 بنابراین اولین وصف معلق علیه. »آن بر حسب اینکه حادثه مزبور واقع خواهد شد یا نه

 مربوط به انفساخباشد خواه معلق علیه مربوط به انعقاد یا  ١»اي آتيحادثه«این است که 
 قانون مدني ایران راجع به. داردم مصر نیز همین حکم را مقرر مي. ق٢٦٥ماده  .باشد

 جبعي(با وجود این با توجه به برخي از کتب فقهي . این وصف معلق علیه ساکت است
 رسد در حقوق ایران نیز در عقد معلق،به نظر مي ،)١١/٢٣ ،مسالک االفهام ،العاملي

 دیگر اینکه اگر انحالل عقد نیز معلق بر ۀنکت. اید در زمان آینده رخ دهدمعلق علیه ب
 که در ،(Starck, 544) د معلق علیه باید در زمان آینده رخ ده،اي باشدوقوع حادثه

 توان چنین مي،ا.م. ق١٠و  ٤٥٨  و٣٩٩رسد با توجه به مواد حقوق ایران نیز به نظر مي
 ، که به هر حالکرداي در آینده را معلق به حادثهعقدي را منعقد و سپس انحالل آن 

 بنابراین اگر معلق علیه قبالً .دهدانفساخ باید معلق به امري باشد که در آینده رخ مي
 به همین جهت اگر پدري به فرزندي بگوید اگر در. حاصل شده باشد عقد معلق نیست

 بل از انعقاد عقد نتایج اعالمبخشم و دو روز قام را به تو ميامتحان پذیرفته شوي خانه
 شده و فرزند مردود شده باشد هیچ عقد بیعي محقق نخواهد شد و اگر فرزند قبول شده

 علم واطالع ،به نظر برخي حقوقدانان. آید که الزم الوفاستباشد عقد منجزي پدید مي
 ،ن وجودبا ای. )١٣ ،سنهوري(نقشي ندارد  طرفین بر وقوع یا عدم وقوع معلق علیه اصوالً

 معلق علیه به تبع از یک سنت رومي در حقوق فرانسه پذیرفته شده است که اگر قبالً
 شوداي وارد نميتحقق یافته ولي طرفین جاهل به آن باشند به صحت تعلیق خدشه

)(Mazeaud,1092/2 فقه نیز وجود دارد  شه دریکه این اند)،٥/٢٥٣ طباطبائي یزدي(، 
تعلیق نیست  لیه حاصل شده و طرفین به آن عالم باشند اصالًنظر برخي اگر معلق ع  بهو
 .)٢/٢٦٤ الدروس، ،جبعي العاملي؛ ١٢/٤٢٨ ،حکیم(

 
 ـ معلق علیه نباید قطعي باشد٢

 ٢يقطع ریواقعه غ«د ین است که بایم فرانسه وصف دیگر معلق علیه ا. ق١١٦٨ ۀطبق ماد
 دۀما م عراق و. ق٢٨٦ ۀکه در ماد )Benanent, 242؛ Carbonnier, 325 (باشد

_____________________________________________________________ 
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 ١٤٤ 

سابقه و در فقه نیز بي) ١٥ ،سنهوري( پذیرفته شده است ن نکتهیهم م مصر نیز.ق٢٦٥
تعلیق : اول. در اینجا توجه به دو نکته ضروري است .)٢/٧٧ ،)محقق(کرکي  :ـ نک( نیست

 اي محقق الوقوع در آینده دیگر تعلیق نیست، بلکه اجل استعقد بر پدیده
)Lacantinerie,101/2محقق الوقوع معلوم ،حتي اگر زمان پدیده .)١٥  سنهوري،؛ 

مانند .  محقق الوقوع باشد، نهاد حقوقي مورد بحث معلق نیست،نباشد اما تحقق پدیده
-انعقاد عقد معلق بر مرگ شخص ثالث که گر چه معلوم نیست چه زماني مرگ فرا مي

علق نیست و در حقوق چنین عقدي م .رسد اما قطعیت مرگ بر کسي پوشیده نیست
یز یبه همین دلیل گاه تم ،)Malinvaud, 263( عنوان اجل بحث شده است فرانسه زیر

ین تعهد شرکت بیمه ابنابر ،)Deschamps, 279( تعلیق از تاجیل چندان آسان نیست
دهد اما با  عمر گرچه موکول به مرگي است که در آینده رخ ميۀبه پرداخت وجه بیم
کما اینکه  )١٦ ،سنهوري(تواند معلق باشد رگ چنین عقدي نميتوجه به قطعیت م

  ١. عقد منجز استۀالتزام بیمه گذار به پرداخت حق بیمه در طول حیات نشان دهند
به عنوان . دیگر این که ممکن است عقد معلق بر فرا رسیدن زمان معیني باشد ۀنکت

که عقد   معین توافق کنندتوانند در فروش یک دستگاه خودرو به مبلغمثال طرفین مي
- ي اشعار ما.م.ق٤٦٩ ۀهمانگونه که ماد .محقق شودپس از سه ماه دیگر در عالم اعتبار 

این عقد معلق بر  .»...ن مقرر شدهین طرفیشود که بي شروع ميمدت اجاره از روز« :دارد
زیرا هر چند در زمان . زمان شده ولي در حقیقت عقد معلق به معني اصطالحي نیست

 است ولي تشکیل آن در  موکول شدهعقدي پدید نیامده و تشکیل آن به آینده نشاءا
در حالي که سرنوشت عقد معلق به جهت عدم قطعیت معلق علیه،  ،آینده قطعي است

زیرا در تعلیق عقد بر زمان، ماهیت عقد . البته عقد مزبور مؤجل هم نیست. معلوم نیست
 .ود و از این جهت با عقد موجل تفاوت داردشقبل از انقضاي مدت مذکور محقق نمي

آید، اگرچه اجراي پدید مي عقد موجل عقدي است که ماهیت اعتباري آن در زمان انشاء
). ١/١٠٣ ،تعهدات تشکیل قراردادها و ،شهیدي(مفاد عقد موکول به انقضاي اجل است 

ل بودن باید البته محا. تعلیق بر امري که وقوع آن محال است نیز تعلیق نیست: دوم
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زیرا در عقد بیمه . رسد عقد بیمه عقد معلق نیست به نظر مي١٣١٦ قانون بیمه مصوب ١علي رغم ظاهر ماده . ١ 
گیرد و بیمه گذار به عبارت دیگر عقد فورا در عالم اعتبار شکل مي. گردداي معلق نميبه حادثه» تشکیل عقد«

شود پرداخت حق بیمه به بیمه گر مي آورد و در مقابل متعهد بهد نظر را به دست ميامنیت خاطر یا تامین مور
دهد که تشکیل عقد بیمه معلق نیست بلکه جبران خسارت منوط به تحقق ریسک مورد و این امر نشان مي

  .بیمه شده است و بنابرین بیمه عقد معلق نیست
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١٤٥

مطلق باشد یعني با وسائل متعارف امروزي توان تحقق آن نباشد مانند احداث منزلي در 
- که محال نسبي خللي به معلق علیه وارد نمي برخي از حقوقدانان معتقدند. یک دقیقه

تواند تعلیق به شمار بنابراین تعلیق عقد به پیدا کردن درمان برخي از امراض مي. آورد
 که لزومي ندارد عدم قطعیت معلق علیه در افزود در اینجا باید .)١٧ ،ريسنهو(آید 

 نیز یعني ٢باشد بلکه غیر قطعیت آن در دنیاي درون و روان ١دنیاي بروني و از نظر ذاتي
بنابراین  .Malaurie, Aynes, Stoffel-Munck, 677)( کنددر نزد طرفین کفایت مي

  و محقق الحصول بوده،ست و اگر معلق علیهیکي از شروط معلق علیه ا عدم قطعیت،
؛ ٢/٢٦٤ ،الدروس ،العامليجبعي( نهاد مزبور تعلیق نیست ،طرفین عالم بر آن باشند

  .)١٤/٣٨٠ ،کیمح: ؛ نیز نکـ ٢٢/١٠. بحراني
 
  متعهد بستگي نداشته باشدۀمعلق علیه فقط به ارادـ  ٣

 یکي از ۀتواند به اراد ميآید این است که آیا معلق علیهپرسش مهمي که پیش مي
 توان از منظر سنتيبا توجه به قانون مدني فرانسه مي طرفین بستگي داشته باشد یا نه؟

)See: porchy-simon, 415(، معلق علیه ـ ١: کرد شرط را به چند دسته تقسیم
 ۀمعلق علیهي است که وقوع یا عدم وقوع آن وابسته به یک حادثه است و اراد: ٣احتمالي

معلق : ٤ معلق علیه اراديـ٢ .)ف.م . ق١١٦٩ ۀماد( فین هیچ نقشي در آن نداردطر
 ١١٧٠ ۀماد( متعهد یا متعهد له وابسته است ۀعلیهي که وقوع یا عدم وقوع آن به اراد

معلق علیهي است که هم : ٥معلق علیه مختلطـ ٣ . مانند مسافرت به مقصدي،)ف.م.ق
 ۀماد( ثالث وابسته است ۀاملي خارجي مانند ارادیکي از متعاملین و هم به ع ۀبه اراد
مانند انعقاد عقد معلق بر ازدواج یکي از متعاهدین با شخص ثالثي که به  ،)ف.م. ق١١٧١

معلق علیه احتمالي و مختلط صحیح  از بین اوصاف فوق،. اراده وي و ثالث وابسته است
 در رابطه با معلق علیه اما ،)١٨ ،سنهوري(است؛ زیرا نه محقق الوقوع است نه محال 

معلق علیه ارادي . ارادي که خود به دو قسم  قابل تقسیم است ذکر تامالتي الزم است
 یکي ۀداکه به ار: ٦يشرط ارادي ساده یا معمول )الف :خود قابل تقسیم به دو قسم است

_____________________________________________________________ 
1. objectivement 
2. subjectivement 
3. la condition casuelle 
4. la condition potestative 
5. la condition mixte 
6. la condition simplement  potestative 
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 ١٤٦ 

بستگي دارد ولي این اراده مطلق نیست بلکه مقید به عوامل دیگري است  از متعاهدین
اي معلق شود به سکني گزیدن یکي از متعاهدین در پاریس ل این که عقد بیع خانهمث

خرید خانه   وي نیست، بلکه به عوامل دیگري مانند گرفتن ویزا،ۀکه فقط وابسته به اراد
که فقط به اراده محض یکي از : ١شرط ارادي محض )ب. وابسته است ...در فرانسه و

را  اگر من آن« یا »اگر من بخواهم« . آن این استاطراف تعهد وابسته است که فرمول
پس از بیان اقسام  .)٣٥/٨ ، نجفي؛la morandier, 370/2(» مناسب تشخیص دهم

 تا حدودي نزدیک به يا معمولیتوان چنین گفت که شرط ارادي ساده شروط ارادي مي
 احوال  زیرا فقط به اراده بستگي ندارد و اوضاع و،)١٨ ،سنهوري(شرط مختلط است 

به همین جهت . اي بر آنها ندارد که گاه شخص، سلطه و ارادهسهم دارنددیگر هم در آن 
 متعهد له بستگي داشته ۀمتعهد، یا به اراد ۀشرط ارادي بسیط صحیح است خواه به اراد

 متعهدله باشد صحیح است؛ زیرا ۀاما معلق علیه ارادي محض اگر وابسته به اراد .باشد
خواست (تواند با تحقق معلق علیه  ميکندد شده و اگر متعهد له اراده عقد معلق، ایجا

اما اگر . کند  وي را ابراءۀتواند ذم یا ميسازدمدیون را مجبور به وفاي به عهد  )خود
اگر  :اول : مدیون باشد باید بین دو امر قائل به تفکیک شدۀمعلق علیه وابسته به اراد

مانند اینکه موجر به مستاجر بگوید این منزل را به  :اشدتعلیق از نوع تعلیق در انحالل ب
 که چنین معلق علیهي  ، عقد منحل شود، اگر من خواستمبه شرطی کهدهم تو اجاره مي
زیرا چنین عقدي مانند  :Malaurie, Aynes, Stoffel-Munck, 70)( صحیح است

. گرددعلیه عقد منحل ميبا حصول معلق   و نهایتاًداردآثار خود را  عقد خیاري از ابتدا
آنچه معلق است زوال تعهد است و  همچنین نفس تعهد وابسته به اراده متعهد نیست؛

اگر تعلیق از نوع تعلیق در انعقاد : دوم. آیدبدین ترتیب به جوهر تعهد خللي وارد نمي
 چنین شرطي سبب بطالن تعهد ، مدیون باشدۀعقد باشد و ایجاد تعهد وابسته به اراد

تعهدي که « :م مصر مقرر داشته است.ق٢٦٧ ۀبه همین جهت ماد .)Ibid, 670 (است
به وجود   محض متعهد کندۀوابسته به معلق علیهي است که وجود تعهد را منوط به اراد

 ٢.»آیدنمي
_____________________________________________________________ 
1. la condition purement  potestative 

توان تشخیص داد؟ پاسخ این حال ممکن است این سوال مطرح شود که در هر عقدي متعهد را چگونه مي. ٢  
به . توان مدیون و داین یا متعهد و متعهدله را تعیین کرد توجه به مفاد تعهدات مياست که در هر عقدي با

شود و در مورد عنوان مثال در عقد بیع در مورد تسلیم مبیع فروشنده متعهد و خریدار متعهد له محسوب مي
هدات صرفا به حال اگر هر یک از این تع. آیندپرداخت ثمن خریدار متعهد و فروشنده متعهدله به حساب مي

به عنوان مثال اگر در عقد بیع توافق شود که تسلیم مبیع . آید متعهد آن وابسته گردد تعهد به وجود نميۀاراد
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١٤٧

 باشد  امري عارض بر جوهر عقدمعلق علیه بایدـ ٤
امري است  شود؛عارض مينظر تحلیلي تعلیق، امري بروني و عارضي است که بر تعهد  از

به همین جهت .  و در تکوین حق نقشي نداردمی شودکه پس از تکوین حق، برآن وارد 
بنابراین تعلیق، امري عارض بر جوهر است که گاهي . تصور حق بدون تعلیق ممکن است

 عقد معلق ، عقد معلق شده و اگر عارض نشود،اگر عارض شود. هست و گاهي نیست
 استامري عارض  )معلق علیه(حادثه   در حق معلق،.)٢٤ ،سنهوري (نشده و منجز است

شود اما در مواردي پدیده مورد نظر جزئي و بعد از تکوین عناصر عقد به عقد ملحق مي
توان گفت عقد معلق به بنابراین در بیع صرف پس از ایجاب و قبول نمي. از حق است

تي قبض امري عارض نیست بلکه به عبار. قبض است بلکه قبض خود جزئي از حق است
بلکه قبل از . امري جوهري در عقد است و بنابراین عقد صرف معلق به قبض نیست

 . آیدقبض اصال ًعقدي پدید نمي
 
 تحقق معلق علیه باید درمدت معین باشد ـ ٥

. در قانون مدني فرانسه و مصر براي معلق علیه ظرف زماني در نظر گرفته نشده است
 ۀتواند به منزلغیر محتمل با داشتن اوصاف قبلي هر وقت رخ دهد، مي آتي و ۀحادث

 اما در .)Toulet, 287( تحقق معلق علیه به شمار آید خواه مدت معین باشد یا نه
 ۀزیرا با توجه به ماد. رسد معلق علیه باید داراي مدت معین باشدحقوق ایران به نظر مي

 مدت معین داشته باشد، در انعقاد عقد معلق به  اگر انحالل عقد نیاز به ذکر،ا. م.ق٤٠١
زیرا طرفین تا مدت زمان . آیددر غیراین صورت غرر پیش مي. طریق اولي الزم است

 یا نه؟ بنابراین تعلیق بیع به اینکه بایع  کنددانند آیا تعهدي تحقق پیدا ميمجهولي نمي
 حلي؛ ٣/٢١٤ ،الدروس ،ليجبعي العام(باطل است  کنددر زمان نامعیني مبیع را تسلیم 

فرانسه در دکترین حقوقي پیش بیني شده که در  به همین جهت در .)٢/٢٧٦ ،)محقّق(
 دۀصورت عدم تعیین مهلتي براي تحقق معلق علیه در عقد، قاضي باید در حدود ما

بنابراین . انداي تعبیر کند که طرفین فهمیده و اراده کرده معلق را به گونه،ف.م. ق١١٧٥
، مگر اینکه قطعیت حاصل شود که معلق علیه به کردتوان تصور ت معقولي را ميمهل

 .Malaurie, Aynes, Stoffel-Munck, 667)(هیچ وجه به وقوع نخواهد پیوست 
                                                                                                                             

 از خودرا که الزام است، ۀخریدار منوط باشد تعهد جوهرۀ  فروشنده یا پرداخت ثمن فقط به ارادۀفقط به اراد
 .دهددست مي
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 ١٤٨ 

 که با کنندتوانند براي معلق علیه مهلتي تعیین حتي در حقوق فرانسه طرفین مي
شود و اگر یق زایل شده فرض مياین زمان اگر معلق علیه حاصل نشود، تعل یانقضا

تواند محقق شود جز اینکه قطعیت مهلتي مشخص نشده باشد، معلق علیه هر زمان مي
 ١١٧٦ماده  .Magnan, 150) (شودحاصل شود که معلق علیه هیچ زمان محقق نمي

زماني که تعهد معلق به این شرط تعلیقي تشکیل شده باشد که « :دارد ف مقرر مي.م.ق
اگر زمان منقضي شود بدون اینکه   در ظرف زماني مشخص رخ دهد،یص خاۀحادث

اگر زمان مشخص نباشد معلق علیه هر زمان . گرددحادثه رخ دهد این تعلیق زایل مي
تواند واقع شود ولي اگر محرز گردد که حادثه رخ نخواهد داد شرط زایل شده مي

ازگشت برادر بایع از مسافرت بنابراین اگر فروش یک باب منزل به ب .»گرددمحسوب مي
سال برادر بایع از مسافرت بر نگردد عقد را  سال معلق گردد و با انقضاي یک ظرف یک

 که اگر چنین شرطي در عقد داشتالبته باید توجه . کردباید تشکیل نشده محسوب 
به عنوان مثال اگر انحالل عقدي به  :باشرط فاسخ درج شده باشد نتیجه متفاوت است

زمان برادر از  یسال معلق گردد و با انقضا ت برادر بایع از مسافرت ظرف یکبازگش
مسافرت باز نگردد، عقد بیع مزبور استوار گردیده و بازگشت برادر خارج از موعد به 

 معلق ، دیگراینکه گاه عقدۀنکت .)Capitant, 375/2(آورد صحت عقد خللي وارد نمي
 قانون مدني ١١٧٧ ۀماد. اي رخ ندهددثهرف مدت معیني حاظگردد که بر این مي

زماني که تعهد معلق به این شرط تعلیقي تشکیل شده باشد که « :داردفرانسه مقرر مي
ي شود ولي حادثه مزبور قضرف زمان مشخص رخ ندهد اگر زمان منظ خاصي در ۀحادث

 معلق ، موقعهیچ کهن اگر محرز گردد یهمچن.  معلق علیه حاصل شده است،رخ ندهد
اگر مدتي معین نشده باشد معلق علیه   رخ نخواهد داد همین حکم جاري است وعلیه

بنابراین اگر فروش یک باب . »دهدرخ نمي وقتي حاصل است که محرز گردد واقعه مزبور
 و سپس زمان بگذرد بدون نکند ثالثي ازدواج ،سال  تا یککهمنزل معلق بر این گردد 

 داشت البته در اینجا نیز باید توجه .محقق شده استاینکه ازدواجي رخ دهد عقد بیع 
 سال باشد و سپس یک رف یکظازدواج ثالثي در عدم که اگر انحالل بیعي معلق به 

 .گردد منفسخ مي،بیع  حاصل شده وعلیه معلق نکندسال بگذرد و ثالث ازدواج 
 
 اخالقي و نامشروع باشد غیر کن، شرط نباید غیر ممـ٦

جبعي (ف معلق علیه این است که معلق علیه نباید غیر ممکن باشد یکي دیگر از اوصا
 زیرا کسي که عقدي را موکول به شرطي کند که تحقق آن ،)٣/٢١٥ ،الدروس ،العاملي
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١٤٩

خواه  .)La Moranier, 371( انشاي چنین عقدي را ندارد ۀمحال باشد در واقع اراد
اینجا نیز باید یاد آور شد که در  .)Ibid, 372( طبیعي باشد خواه حقوقي ،عدم امکان

تحقق آن با وسائل  منظور از عدم امکان، محال عقلي نیست بلکه کافي است عرفاً
بنابراین ضمانت اجراي چنین عقد معلقي بطالن . معمولي و طبیعي امکان پذیر نباشد

 ،تعلیق بر عدم انجام امر محال« :داردمقرر مي ف.م. ق١١٧٣ ۀ دیگر اینکه مادۀنکت. است
یعني اگر عقدي معلق بر این شود که یکي از  .»کندتعهد ناشي از عقد را باطل نمي

طرفین امر محالي را انجام ندهد به عنوان مثال اگر شرط کنند که عقد معلق بر این 
در واقع این یک سخن . اي را نسازد عقد باطل نیستزاویه مثلث بي،باشد که متعهد

در حقوق ایران نیز به نظر  .)Ibid, 373(  عقد ندارداي است که هیچ اثري رويبیهوده
همچنین . گردیده است رسد چنین تعلیقي در واقع تعلیق نبوده و عقد منجزي انشاءمي

) ٣/٢١٥ ،٢/١٤٩ ،الدروس ،جبعي العاملي( معلق علیه نباید غیر اخالقي و نامشروع باشد
مي توسط متعهد یا ثالث باید  تعلیق عقد به ارتکاب جر،بنابراین. و اال عقد باطل است

هر شرط « :داردم مقرر مي. ق١١٧٢ ۀ ماد،در حقوق فرانسه. محکوم به بطالن باشد
 و قرارداد استتعلیقي مربوط به امر محال یا خالف اخالق حسنه یا خالف قانون باطل 

 و شرط و عقد هر دو را داردگر چه ماده مزبور اطالق  .»کندمعلق بر آن را باطل مي
م فرانسه در مورد هبه و وصیت تصریح شده که . ق٩٠٠ ۀ اما در ماد کنداطل اعالم ميب

 فقط شرط مزبور نانوشته ،خالف قانون و اخالق حسنه باشد اگر معلق علیه غیر ممکن،
. و این به این معني است که عقد صحیح بوده و فقط شرط باطل است شودمیمحسوب 

 که به حقوق فرانسه وارد شده و کردروم جستجو  این تعارض را باید در حقوق ۀریش
حقوقدانان فرانسه در رفع این تعارض معتقدند که اگر عقد معوض بوده و معلق علیه 

 عقد و شرط تعلیقي هر دو باطل است ،یا نامشروع باشد خالف اخالق حسنه و محال،
خالف اخالق  محال ، غیر معوض بوده و معلق علیه،ولي اگر عقد ،)ف.م . ق١١٧٢ ۀماد(

یا قانون باشد عقد صحیح بوده ولي شرط نانوشته محسوب شده و بنابراین عقد منجز و 
در حقوق ایران ممکن است گفته شود که شرط و عقد هردو . )Ibid, 372( استصحیح 

نامشروع  ده ویفاير مقدور و بی فقط شروط غ٢٣٢ ۀ در ماديرا قانون مدنیز .ح استیصح
ن ماده در مورد شروط ضمن ی ايوانگه .ح دانسته استیعقد را صح را باطل دانسته اما

ق در ین تعلید بیبا رسد به نظر مييول .ق قانون ساکت استیعقد است و در مورد تعل
ل عقد معلق شده یاگر تشک :ک شدیل به تفکی قا،ق در انحالل عقدیل عقد و تعلیتشک
توان شرط هر دو باطل است و نميا غیر مقدور باشد، عقد ویو معلق علیه نامشروع  باشد
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 دانست که در این موارد ا،.م.ق٢٣٢ ۀ چنین وصفي را مشمول ماد،با قیاس شرط و تعلیق
 ،٢٣٢ ۀزیرا اگر چه طبق ماد. انگارد مفسد عقد نمي آن را وليداندمیشرط را باطل 

شرط مفسد عقد نیست ولي نباید از یاد برد که شرط تعهد فرعي ضمن عقد است در 
الي که در تعلیق ایجاد یک ماهیت حقوقي معلق بر شرط تعلیقي شده و در صورت ح

توان گفت اگر انحالل يق در انحالل عقد میاما در تعل .فساد آن عقد نیز باطل است
د یح بوده و بعیعقد که صح  معلق شده باشدير مقدوریا غی بر انجام امر نامشروع يعقد

 الزم است اشاره شود که منظور از معلق علیه همچنین. ح باشدیست که شرط هم صحین
معلق علیهي است که خالف یکي از قواعد آمره باشد و گر نه تعلیق خالف  خالف قانون،

نهایتا باید  .)Ibid, 73(مقررات تکمیلي و تخییري نباید به صحت عقد خللي وارد آورد 
 اساسي و ذاتي انسان  و به یکي از حقوقباشدپذیرفت هر تعلیقي که مخالف قواعد آمره 

سبب بطالن  که براي پیشرفت آزاد فعالیتهاي انساني ضروري است لطمه وارد آورد،
به عنوان مثال انعقاد عقد معلق بر این امر که متعهد له هیچ زمان ازدواج  .تعلیق است

رسد با توجه به مخالفت با حق مدني افراد و آزادي آنها باطل باشد  به نظر مينکند
)Ibid, 373( .عدم مخالفت با قوانین موضوعه، از شرایط دیگر معلق علیه این  گذشته از

 در غیر این و ،)ا.م.ق ٩٧٥ دۀما(است که مخالف نظم عمومي و اخالق حسنه نیز نباشد 
انند فروش یک باب منزل معلق به اینکه خریدار تا آخر عمر م. صورت عقد باطل است

به این . اینکه مرد زن خویش را هیچ وقت طالق ندهد یا بیع خانه معلق بر نکندازدواج 
به  .توان بین شرط مخالف نظم عمومي و شرط محال قانوني تفاوت گذاردترتیب مي

 ولي ،عنوان مثال در بیع کاالیي معلق به عدم ازدواج، معلق علیه مزبور امر محالي نیست
اما  ،)٢٢ ،سنهوري ( مخالف نظم عمومي است،از آنجا که منتهي به مفاسدي خواهد شد

البته بحث . ١مقررات حقوقي ممکن نیست شرط ازدواج با دو خواهر هم زمان از نظر
هر معلق علیه نامشروع و خالف اخالق  ؛کردمعلق علیه نامشروع را باید اندکي تعدیل 

به عنوان مثال اگر محمد اتومبیلي را به علي هبه . اي فاسد و مفسد عقد نیستحسنه
، گر چه معلق کند معلق بر اینکه شخصي اتومبیل وي را سرقت کند و علي قبول کند

. علیه آن سرقت اتومبیل توسط شخص ثالث است اما چنین تعلیقي نامشروع نیست

_____________________________________________________________ 
 تواند یک امر مستمر باشد یاکن است این سوال مطرح گردد که آیا معلق علیه ميهاي فوق ممـ با توجه به مثال١ 

 مرحله«توان توان به این پرسش داد این است که در مورد تشکیل عقد نمينه؟ پاسخي که از نظر تحلیلي مي
 رک کاري درتوان یک نهاد حقوقي را بر انجام کاري یا ترسد مياما به نظر مي. را مستمر ساخت» عقدتشکیل

 . است کرد که انجام کار یا ترک کار نیز طبعا امري است که در طول زمان جاري و مستمرمعین معلقطول مدت
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بنابراین تعلیقي باطل است که معلق علیه فعل نامشروع طرف عقد و تحقق آن خواست 
د به چنین معلق علیهي، تشویق یکي یکي یا هر دو طرف عقد بوده و هدف از تعلیق عق

 .)١/١٠٤ ،تعهدات تشکیل قراردادها و ،شهیدي(از طرفین عقد به انجام آن باشد 
و باید آن را محدود به مواردي  کردف تکیه . م. ق١١٧٢ ۀماد توان به ظاهربنابراین نمي

 . کنیم که فعل نامشروع با اهداف پلید طرفین آمیخته باشد
 
 ید از شرایط صحت عقد باشدلیه نبا معلق عـ٧

 عقدزیرا چنین وابستگي در صحت. عقد باشدمعلق علیه نباید یکي از شرایط صحت
 به عبارتي هر عقد نیازمند شرایط عمومي و شرایط اختصاصي صحت آن عقد. هست
 و بدیهي است صحت عقد منوط کرده شرایط صحت عقد را ذکر ا.م.ق١٩٠دۀ ما. است

بنابراین اگر طرفین انعقاد عقد را موکول به داشتن اهلیت . ستاحراز این شرایط ا به
زیرا اگر طرفین هم انعقاد عقد را وابسته به شرایط صحت . عقد، معلق نیست ،کنند

تعلیق ضمان به « :دارد مقرر ميا.م.  ق٧٠٠ ۀماد. ذاته وجود داردوابستگي في نکنند این
 مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر شرایط
عنه یا ایجاد سبب آن از  مضمونۀوجود دین در ذم زیرا. »شودبطالن آن نمي موجب
 دۀبه همین جهت علیرغم تصریح ما .)ا.م.ق٦٩١ دۀما(عقد است اختصاصي صحت شرایط
خصوصیتي در .  تعلیق صحیح استا.م.ق٧٠٠ دۀ در بطالن ضمان معلق، در ماا.م.ق٦٩٩
 و تعلیق هر عقد به شرایط صحت آن تعلیق به معناي اصطالحي ستینمان ض عقد

 .بود نخواهد
 
 لیه نباید به طور کلي مجهول باشد معلق عـ٨

این . یکي دیگر از اوصاف معلق علیه این است که معلق علیه نباید به کلي مجهول باشد
 عقد در فقه  از احکام شرط ضمنآن را خورد اماوصف در حقوق فرانسه به چشم نمي

 که آیا شرط مجهول در عقد کرددر ابتدا این نکته را باید مطرح . کردتوان استنباط مي
 در پاسخ ؟ باطل استکند،باطل است یا شرط مجهولي که جهل آن به عوضین سرایت 

 معتقدند شرط مجهول ،اي شرط را جزئي از دو عوض عقد دانستهبه این سوال عده
که  برخي دیگر معتقدند. )٢٨٢انصاري، (کند  عقد سرایت مي و بطالن آن بهاستباطل 

آورد مگر آن که به عوضین سرایت و شرط مجهول به خودي خود خللي به عقد وارد نمي
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 دۀ ما.)٢٣/٢٠٢ ،نجفي( که در این صورت باطل و مبطل است کندکل عقد را غرري 
وص معلق علیه نیز با حال در خص.  به نظر این دسته از فقها گرایش دارد،ا.م. ق٢٣٣

 ولي جهل آن باشدرسد اگر معلق علیه مجهول به نظر مي ،ا.م.ق٢٣٣ دۀوحدت مالك ما
به عنوان مثال اگر فروش یک باب . به عوضین سرایت نکند نباید اشکالي داشته باشد

منزل به پانصد میلیون ریال معلق بر این گردد که خریدار هزینه بیمارستان و مخارج 
زیرا اگر چه  .رسد عقد معلق مزبور صحیح استه بایع را بپردازد به نظر ميپیوند کلی

ولي اگر قرارداد فروش یک . کندهاي فوق مجهول است اما به عوضین سرایت نميهزینه
ها به شخص ثالثي داده تن گندم به مبلغ معیني معلق بر این گردد که مقداري از گندم

کند؛ به امر مجهولي شده که به عوضین سرایت ميزیرا عقد معلق . عقد باطل است شود،
این که   دیگرۀنکت. گرددها به خریدار تملیک ميزیرا معلوم نیست نهایتا چقدر از گندم

عقد باطل  طور کلي مجهول باشد و به هیچ وجه قابل تعیین نباشد،ه اگر معلق علیه ب
 . باطل است » در آیندهیک امر«به عنوان مثال فروش یک دستگاه خودرو معلق بر . است

 
 نباید مخالف مقتضاي ذات عقد باشد معلق علیه ـ٩

یکي دیگر از شرایط معلق علیه این است که نباید مخالف مقتضاي ذات عقد باشد 
این شرط در حقوق فرانسه براي معلق علیه در نظر گرفته .)٢٤٢ـ٢٤١ ،آخوند خراساني(

 که معلق کردتوان این امر را استنباط نشده ولي با توجه به احکام شروط در فقه مي
مقتضاي ذات عقد امري است که . علیه نباید منافاتي با مقتضاي ذات عقد داشته باشد

شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن، عقد به خاطر ایجاد آن امر واقع مي
ردي شرط در موا .)٣/١٨٢ ،قواعد عمومي قراردادها ،کاتوزیان(الزمه ماهیت عقد است 

به عنوان مثال عقد بیع عبارت . ممکن است مخالف مضمون عقد یا مفاد اصلي عقد باشد
حال اگر عقد منوط و معلق به عدم تملیک مبیع . است از تملیک عین به عوض معلوم

 عقد باطل ،ا.م.ق٢٢٣ ۀ و به حکم ماداستمخالف مقتضاي ذات عقد  ، معلق علیه،گردد
-ي به صراحت در عقود دیده نميینتي است اما چنین مثالهااي ساین مثال نمونه. است
رود که مفهوم شرط تعلیقي از لحاظ نتیجه با تملیک قابل بیشتر احتمال آن مي. شود

مانند فروش یک باب منزل معلق به اینکه ظرف دو روز خریدار آن را به . جمع نباشد
 ،الدروس ،العاملييجبع( آید مقصود تملیک نیستکه به خوبي برمي بایع بفروشد

ي تراضي تعارض داشته باشد و مبناي یهمچنین اگر معلق علیه با هدف نها ).٣/٢١٦
به . اصلي مورد توافق و اثر مطلوب طرفین را نفي کند مخالف مقتضاي ذات عقد است
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  قانون تجارت یکي از اقسام معامالت تجاري عبارت است از٢ ۀعنوان مثال طبق ماد
ي یحال اگر قرارداد فروش کاال .»....ر نوع مال منقول به قصد فروشخرید یا تحصیل ه«

رسد مخالف که تاجر آن را به غیر نفروشد به نظر مي منقول معلق به این امر گردد
 بعدي اینکه در مورد مبناي بطالن شرط ۀنکت. مقتضاي ذات عقد و عقد باطل است

 آید کالم برخي از فقها برمييااز فحو.  در فقه اختالف است،خالف مقتضاي ذات عقد
 حلي( دانندکه آن را از اقسام شرط نامشروع و بطالن آن را مخالفت با کتاب و سنت مي

در این صورت این شرط .)٣/٤٣٦ ،قمي؛ ٤٩١ـ٤٨٩ ،)عالمه( حلي؛ ٢٨٨ ،همان )محقق(
 مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد وصف جدیدي نیست و راجع به این ،که معلق علیه

اما برخي از فقها معتقدند که شرط  .ق علیه است که نباید نامشروع باشدوصف معل
 مبناي بطالن آن ،از نظر ایشان نامشروع با شرط مخالف مقتضاي ذات عقد تفاوت دارد و

موسوي ( استوجود تعارض بین مفاد عقد و شرط و به عبارتي اختالل در ارکان عقد 
اوصاف معلق علیه این است که نامشروع در این صورت یکي از .)٢٠٢ـ٤/١٩٧ ،بجنوردي

 .نباشد و وصف دیگر آن عبارت از این است که مخالف مقتضاي ذات عقد نیز نباشد
 
  معلق علیه در عقد مطرح شده باشد یا عقد بر آن واقع گرددـ١٠

و در دید عرف  ه معلق علیه باید به عقد مربوط باشدکاین وصف این است  از منظور
رسد معلق این منظر به نظر مي از. د بر آن پدیده، معلق گردیده استکه عق معلوم باشد

منظور  :معلق علیه مصرح ـ الف :تواند با عقد ارتباط داشته باشدعلیه به چند صورت مي
تعلیق به این صورت  نوعاً. این است که معلق علیه بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود

منظور  :معلق علیه تباني یا بنائي ـ  ب.گیرد و تردیدي در صحت آن نیستشکل مي
عقد بر  معلق علیهي است که در عقد ذکر نشده اما در گفتگوهاي مقدماتي بیان شده و

 برخي آن را الزام آور که )٢/١٢٥ ،نجفي خوانساري(مبناي همین گفتگوها بسته شود 
روف در که مع دانند برخي دیگر آن را در صورتي صحیح ميو )٢٨٢ ،انصاري( دانندنمي

برخي از فقها  و )٢/١١٨ ،یزديطباطبایي(این صورت الزام آور است  که در عرف باشد
اختالفات فقها،  غم علي )٢٣/١٩٨ ،نجفي(اند نیز قایل به صحت آن به طور کلي  شده

تواند حال سوال این است که آیا معلق علیه مي . آن را پذیرفته استا.م. ق١١٢٨ ۀماد
ز معلق علیه تباني این است که به هنگام ایجاب نامي از معلق علیه منظور ا. تباني باشد

تباني ذهني خویش  برده نشود اما طرفین قبل از عقد نسبت به آن توافق و عقد را با
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 محمد به ،هاي مقدماتيبه عنوان مثال اگر در ضمن گفتگوي. کنند نسبت به آن انشاء
فروشم و روز بعد مان خود را به شما مي آپارتکنمماه زمیني پیدا ٦علي بگوید اگر ظرف

بیع آپارتمان مزبور صورت پذیرد و طرفین نظر به شرط قبلي یعني تعلیق بیع داشته 
صحت این نوع تعلیق نیز نباید  در. توان آن را معلق علیه تباني یا بنائي دانستباشند مي

از معلق  ورمنظ : معلق علیه ضمني ـج ).١١٢٨ وحدت مالك ماده( داشتتردید روا 
گردد ولي به لحاظ علیه ضمني، معلق علیهي است که به صورت صریح در عقد ذکر نمي

- به گونه،)١٢٥ ،خوانسارينجفي(انس ذهني جامعه چنین تعلیقي معهود در عرف است 
وجود چنین تعلیقي در ذهن عرف  گردد، اي که حتي اگر عقد به طور مطلق هم انشاء

بنابراین . کند وجود شرط ضمني را تائید مي٤٥٤ ۀران ماددر حقوق ای. شودمنعکس مي
 درج تعلیق در عقد همانند شروط باشد باید معلق علیه ۀاگر نحو با پذیرش شرط ضمني،
گفته شد که در . براي تصور تعلیق ضمني مقدمه اي الزم است. ضمني را نیز پذیرفت

اي از تعلیق در نون مدني به گونهحقوق ایران نیز مانند فرانسه با توجه به فقه و مواد قا
در بیع شرط در واقع  ،٤٥٨ ۀبه عنوان مثال در ماد .توان دست یافتانحالل عقد مي

 صرف رد ثمن ،اند برخي از فقها گفته کهچنان. انحالل بیع معلق به رد ثمن شده است
 یاغیر از رد ثمن انش و )٣/٢٠٢ ،مسالک ،جبعي العاملي( آیدفسخ عقد به شمار نمي

اند رد ثمن خود انحالل عقد را و بعضي گفته )٢٩٢) محقق( ،کرکي( فسخ نیز الزم است
خود فسخ عملي است   وستینبه دنبال خواهد داشت و نیازي به انشاي مجدد فسخ 

 مقرر ا.م. ق٥٠٠ ۀ دیگر اینکه مادۀنکت). ٣٩ـ٢٣/٣٨ ،نجفي؛ ١١/٣٦٤ ،حسیني شیرازي(
تواند مبیع را براي مدتي که بایع حق خیار ندارد در بیع شرط مشتري مي« :داردمي

یا نحو آن حق بایع   جعل خیارۀوسیله اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خیار بایع باشد ب
پس از . » باطل خواهد بود،اال اجاره تا حدي که منافي با حق بایع باشد را محفوظ دارد و

توان تعلیق ضمني را به این نحو بیان مطالب قبل اکنون با کمک مواد فوق الذکر مي
اگر در فروش یک باب منزل به بیع شرط این  شرط درج گردد که بایع اگر  :کردتصور 

ظرف یکسال تمام ثمن را رد کند حق فسخ داشته باشد و مشتري پس از عقد بیع منزل 
  این منزل تا یکۀمذکور را براي دو سال اجاره دهد و به مستاجر تذکر دهد که فروشند

توان گفت انحالل عقد اجاره به طور ضمني معلق به سال حق فسخ معامله را دارد مي
 معلق کرد،بدین ترتیب که اگر بایع حق خود را اعمال .  بایع گردیده استۀفسخ از ناحی

این  در غیر .)شرط فاسخ(شود علیه انحالل عقد اجاره حاصل  و عقد اجاره نیز منحل مي
شباهت معلق علیه ضمني و تباني در این .  ادامه خواهد دادصورت اجاره به حیات خود
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 طرفین است ولي ۀگرچه متعلق اراد گردد،است که هر دو صراحتا در عقد ذکر نمي
این است که معلق علیه بنائي مورد لحاظ خاص طرفین و معهود ایشان  تفاوت آنها در

منظور آن  :ه الحاقيمعلق علی ـ د. است در حالي که شرط ضمني معهود نزد عرف است
کنند تا آن را به عقد از نوع معلق علیهي است که طرفین پس از انشاي عقد اراده مي

به عنوان مثال اگر پس از عقد بیع طرفین اراده کنند تا . قبل تشکیل یافته، متصل کنند
 در اینجا کنند،نهاد حقوقي ساخته شده را معلق به بازگشت برادر بایع از مسافرت 

تواند  طرفین انشاي انضمام شرط تعلیقي به عقد است که چنین تعلیقي نميمنظور
تواند چنین  و یکي از طرفین نمياست اصل بر لزوم ،زیرا پس از انعقاد عقد. صحیح باشد

 چنین نهادي را اراده کرده ،معلق علیهي را به عقد ملحق سازد و اگر هم طرفین با هم
ختار شرط ضمن عقد که تعلیق نیز به نوعي یکي از باشند باید گفت چنین نهادي با سا

. )٣/٤٣ ،آثار قراردادها و تعهدات ،شهیدي( تواند سازگار باشداقسام آن است نمي
توان چنین عملي را به اقاله عقد منجز و انشاي هم زمان عقد معلق بنابراین فقط مي

 . کردجدید تعبیر 
 
 عقال قرار گیرد و متعلق غرض باشد معلق علیه باید مفید ـ١١

 به تبع از ا.م.ق٢٣٢ ۀ ماد.)٢٧٧ ،انصاري(یکي از شرایط صحت شرط، داشتن فایده است 
، اگر چه بطالن آن را به عقد تسري کردهفقه صراحتا شرط بدون فایده را باطل اعالم 

 این امر قید نگردیده ،اما در مورد معلق علیه در قانون مدني ایران و فرانسه. نداده است
تواند به عنوان معلق یا معلق علیه باید مفید باشد یا معلق علیه بدون فایده نیز ميکه آ

که  به عنوان مثال اگر فروش یک باب منزل معلق به این امر گردد. علیه به کار رود
ماه آینده در یک روز باراني یک ساعت زیر باران دست راست ٦شخص ثالثي در ظرف 
ال قابل طرح است که با توجه به غیر مفید بودن چنین  این سو،خویش را باال نگه دارد

معلق علیهي آیا باید گفت عقد معلق تشکیل نشده و باطل است یا باید گفت عقد 
تردید به این امر مربوط است که با توجه به تفاوت شرط و  منجزي اراده شده است؟

عنوان یک  عقد محقق شده و صحیح است و فقط شرط به ،تعلیق در شرط بدون فایده
 موکول به ، تشکیل عقد،اما در تعلیق ،)ا.م.ق٢٢٣ ۀماد(نهاد فرعي و وابسته باطل است 

گویا طرفین اصال عقدي . حصول معلق علیه شده و با فقدان معلق علیه عقد باطل است
 که با توجه به اوضاع واحوال کردگونه توجیه  توان این همچنان که مي؛اندرا اراده نکرده
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 ١٥٦ 

 به اطالع طرفین از غیر مفید بودن معلق علیه گویا طرفین عقد منجزي را و با توجه
 یدر واقع تردید در تعلیق بر سر این امر است که آیا طرفین قصد انشا. اندکرده انشاء

وجود یا  اند که با تردید بر سر عقد نداشتهیاند یا اصال قصد انشاعقد منجزي را داشته
و در نتیجه بطالن عقد است   عدم، فقدان قصد انشاءمقتضي اصل عدم وجود قصد انشا

 این است که این موارد ظاهر رسد دراما به نظر مي )٢٩١ ،سقوط تعهدات ،شهیدي(
 . شود و در تعارض اصل و ظاهر جانب ظاهر مقدم داشته مياندداشته رفین قصد انشاءط
 

 نتیجه
اي وجود ندارد و در فقه هدر خصوص شرایط معلق علیه در قانون مدني ایران هیچ ماد

تري در خصوص  باب اختالف مهم، صحت تعلیق گرایش پیدا شدهۀنیز هر جا به نظری
توان در ولي به هر حال این نظر را مي ،)٣/٦٥ ،خوئي(شرایط معلق علیه باز شده است 

فقه نیز دید که معلق علیهي که آتي و غیر قطعي و محتمل الحصول است نباید اشکالي 
در این مقاله ثابت شد که در همه موارد معلق علیه ارادي باطل .)٧٠ ،خویي( باشد داشته

 همچنان. نیست و فقط در مواردي که جوهر تعهد یعني الزام را از بین ببرد باطل است
رسد همچنین به نظر مي .که در بطالن معلق علیه غیرمشروع تردیدي وجود ندارد

یعني معلق علیه در  .یز نوعا جاري استشرایط صحت شرط در خصوص معلق علیه ن
جهل آن  باشد و مجهول د به کلیینبا باشد،عین حال که نباید مخالف مقتضاي عقد 

که با توجه به وحدت مالك از شرط، معلق علیه  همچنان .به عوضین سرایت کند نباید
این  در بر جوهر تعهد، ي باشداعارضه  و در ضمن این که بایدباشدنباید بدون فایده 

یا عقد   وشوددر عقد درج  بایستي صراحتا یا ضمنا و ارکان عقد باشد ومعنا نباید جز
تواند براي تکمیل قانون مدني بنابراین قانونگذار مي. متباینا بر آن تشکیل شده باشد

در قسمت قواعد  و ایران با استفاده از فقه و حقوق تطبیقي شرایط معلق علیه را احصاء
 .شروط ضمن عقد تبیین گردد تا قلمرو عقد معلق و کنددها درج عمومي قراردا
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