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  مقدمه. 1
 پايبند انسان خود را آنكهپس از .  به زندگي انسان استبخشي انسجامهدف از تشريع قانون، 

، درصدد نبودنظام اجتماعي كرد، چون در برخي موارد، حكم قانون مطابق اهداف و اميال وي 
يا قانون را :  داشتِرو درپيشفرار از قانون برآمد و براي فرار از اين حصارِ خودساخته، دو راه 

، تا دكن طغيان و نقض صريح قانون، از حيله و تقلب استفاده جاي به آنكه؛ يا دكنصراحتاً نقض 
 براي . غيرصريح، قواعد مزاحم را كنار نهد و به اهداف خود نائل آيدصورت بهاز راه نيرنگ و 

ده، تا افراد، متناسب  كربيني پيش عقود معين عنوان به، شده تعيين از پيش هايي قالبمثال، قانون، 
، شرايط، ها قالباين . ندكن، نيازهاي خود را برطرف آنهايك از  با نياز خود، با انتخاب هر

 پس از ،گرچه افراد در انتخاب نوع قالب و عقد، آزادندااحكام و آثار خاص خود را دارد، كه 
و ثانياً پس از انعقاد عقد، د كننانتخاب نوع عقد، ناگزيرند اوالً شرايط انعقاد آن عقد را رعايت 

ممكن است اشخاص، قادر يا مايل به رعايت شرايط .  باشندپايبندبه احكام و آثار ناشي از آن، 
 بنابراين درصددند تا از راهي غيرمستقيم، از اين شرايط و ،و تبعيت از احكام اين عقود نباشند
  . شناخته شودرسميت بهقانون  مشروع باشد و توسط آنهااحكام بگريزند و با اين حال، عمل 

 كه با توجه به گستردگيِ است از سوي قانون شده بيني پيش هاي قالبعقد صلح، يكي از 
 مادةدر فقه اماميه و مطابق . دارد اي ويژه آن در فقه اماميه و حقوق ايران، اهميت فرد منحصربه

 شرايط و اينكهدون  جانشين عقود معين ديگر شود، بتواند مي قانون مدني، عقد صلح 758
 ة از همتر وسيع، صلح قالبي ترتيب  اين  به آن قرار گرفته، دارا باشد؛ جاي بهعقدي را كه  احكام

جوالنگاه  و) 300 و 299: 1376كاتوزيان، (عقود معين است كه براي تحقق حاكميت اراده فراهم آمده 
. است) 28: تا بي، زنجاني قزويني( سيداالحكام  و)134: 1370، لنگرودي جعفري(آزادي اراده و آقاي قراردادها 

 اجازه داده است افراد در قالب عقد صلح، در عين حال كه از اجرا و تبعيت قانونگذار، ظاهر به
 به شده است، طفره روند، بيني پيش ساير عقود مورد در قانون كه ةاز مقررات و احكام آمر

همين نقطه، بحث حيله و تقلب نسبت به از . يابند دست مطلوب خود حقوقي آثار و مقاصد
 تحت عنوان عقد اي وسيله كه افراد با ترتيب  اين  به. شود ميقانون از طريق عقد صلح، مطرح 

  . شوند ميصلح، بدون رعايت شرايط و احكام ساير عقود، به نتايج حاصل از آن عقود، نائل 
 عنوان به عقد صلح پژوهش حاضر، در مقام بررسي و تحليل قابليت، نقش و قلمرو

 الزم است بدواً مفهوم حيله منظور اينبراي نيل به . است براي تقلب نسبت به قانون اي وسيله
 .و تقلب تبيين شود
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  آنهاو ارتباط » تقلب نسبت به قانون«و » حيله«. 2
تردستي، مهارت، نيرنگ و فريب، مصلحت  «معاني به» حول «ةحيله در كتاب لغت، ذيل ماد

و » چاره «معناي بهگفته شده حيله، مجازاً  .)292: تا بي، پور صفي؛ 188: ق1414، منظور ابن( »ه استآمد
 ممكن است توأم با تقلب باشد و جويي چارهاين . )253: 3، جق1416قيم،  ابن( رود مي كار به» وسيله«

از گاه ممكن است هدف از ارتكاب آن، خير و مصلحت؛ رسيدن به مقصود شرعي و نجات 
 ةحيله، بنابر همين تفكيك، به حيل .)417: ق1312 بارفروش،(مهلكه و رفع برخي مفاسد باشد 

  . شود مي نامشروع تقسيم ةمشروع و حيل
نقض «مالك تفكيك حيل مشروع از نامشروع اين است كه اگر استفاده از حيله، موجب 

اسقاط حق و اثبات «يا » تحليل حرام يا تحريم حالل«و سببِ » اوامر و نواهي شارع مقدس
شيخ صدوق، (، نامشروع و باطل است صورت  اين غير درنگردد، مشروع و جايز است؛ » باطلي

؛ 513 و 289: 8، جتا بي؛ اندلسي، 26 :،2، ج]الف[ تا بي، )شهيد ثاني(عاملي جبعي؛ 482:  ق1403؛ محقق حلي، 32: ق1413
  .)15 و 14 :9 ج ،اندلسي

كه  ديگري ضابطة.  موصوف، همواره راهگشا نباشدابطةض ممكن است در مقام عمل،
جلوگيري «: استده ش ارائه و تبيين حقوقدانانسوي برخي فقها و  و از باشد مي تر عيني، نظر به

 حيلةبا اين توضيح كه . )55: 1352كاشاني، (» از تحقق و پيدايش شرايط وجودي تكليف است
دارد و نسبت به نفس حكم، حيله متصور تحقق » موضوعِ احكام«مشروع، فقط در قلمرو 

بر د كر تا بتوان ادعا كند مي مشروع، در موضوعِ حكم، تغيير ايجاد حيلة ديگر، عبارت به .نيست
 چراكه ،مورد ما، موضوعِ حكم الزامي، صادق نيست؛ خروج، موضوعي است و نه حكمي

، يعني حالل و حرام الهي  در حكمتواند نمي كس هيچ انسان خارج است و سلطةاحكام ذاتاً از 
تصرف كند، بلكه چيزي كه براي انسان امكان دارد، تصرف در موضوعِ حكم است؛ به اين 

و به موضوع شرعي ديگر وارد شود  ندك شرعي خارج  انسان خود را از يك موضوعِكه معنا
ياد » ارت مشروعمه« تعبير حيله مشروع، با عنوان جاي بهبرخي از اين عمل، . )135: تا بيبهبهاني، (

  .)61 :1352كاشاني، ( اند كرده
تصرف در كارها، گردش، تحول، تغيير و در كاري به سود خود  «معاني بهتقلب در لغت، 

 »تقلب نسبت به قانون«. )34 :4، ج1373دهخدا، ( باشد مي» و زيان ديگري تالش و تصرف كردن
)Fraude A la Loi( ،قانونگذار حقوقي ما راه يافته و از سوي  از حقوق فرانسه به ادبياتتازگي به 

در تعريف تقلب نسبت به . اصطالح فاقد حقيقت قانوني استدر تعريفي از آن، ارائه نشده و 
 و اين، شود ميهر عملي كه به قصد فرار از اجراي يك تكليف، انجام «:  استقانون، بيان شده

 .)39 :1352كاشاني، (» اند كردهرام تعبير همان است كه فقها از آن به تخلص از حرام يا فرار از ح
، خود خودي به كه ذاتاً و شود مي، به وسايلي متوسل كند ميكه نسبت به قانون، تقلب  كسي
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مشروع و قانوني است، اما منظور او، وصول به اغراضي است كه آن اغراض با يكي از قوانينِ 
  .)167: 1389؛ ديلمي، 19: 1343، لنگرودي جعفري(آمره، تعارض دارد 

 هم به، از نظر لغوي و همچنين اصطالحي، تقلب و حيله، بسيار مذكور به مراتب توجه با
 با اين تفاوت كه در فقه، از اصطالح حيله و در حقوق، از اصطالح تقلب استفاده ،اند نزديك

  مبنا، در پژوهش حاضر نيز، دو اصطالحِ حيله و تقلب نسبت به قانون، درهمين بر .شده است
  1.اند شده قائل هايي تفاوت اصطالح، دو اين، برخي بين اين با وجود. شود ميكنار هم استفاده 

  
   يكي از وسايل حيله و تقلب نسبت به قانون مثابة بهقابليت عقد صلح . 3

 توان ميآيا : پس از شناخت حيله و تقلب نسبت به قانون و قلمرو آن، الزم است بررسي شود
   يكي از وسايل حيله و تقلب بهره برد يا خير؟ وانعن بهاز عقد صلح، 

 .دشو مي قلمرو آن بررسي و تبيين  و تقلبوسيلة مثابة بهدر ادامه، قابليت عقد صلح، 
  
   تقلب از طريق عقد صلح»امكان«بررسي . 3. 1

 از توان مي يكي از وسايل حيله و تقلب نسبت به قانون، عنوان بهبراي توجيه كاربرد عقد صلح 
 : تحليل و تقريبِ استدالل بهره جستسه

  
  عقد صلح» استقالل«و » گستردگي موضوع«. 3.1.1

 اين تحليل، براي اثبات امكان حيله و تقلب از طريق عقد صلح، مبتني بر اثبات گستردگي
 وجود دو صورت در مطابق اين تحليل، .استموضوعي و همچنين استقالل عقد صلح 

 براي تقلب نسبت به اي وسيله عنوان به نقش اين عقد را نتوا مي ذيل در عقد صلح، خصيصة
  :قانون پذيرفت

 قالبي جهت انعقاد عنوان بهاوالً صلح، مختص رفع نزاع و فيصله دادن به دعوا نباشد، بلكه 
 پذيرفته شود و) صلح ابتدايي يا در مقام معامله(عقد با هر موضوعي اعم از رفع نزاع يا غير آن 

 كه اي حقوقيضوع خاصي باشد و بتوان با آن، هر نوع اثر حقوقي، حتي آثار اين عقد، فاقد مو
مستقل باشد و فرع بر ساير عقود صلح، عقدي ثانياً ؛ دكر، انشاء شود ميبا عقود معين ايجاد 

 با اين توضيح كه يكي از موضوعاتي كه در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته اين ؛نباشد
 منظورِ به براي مثال، صلح .تقل است يا فرع بر ساير عقود استاست كه آيا صلح، عقدي مس

 انتقال منفعت در مقابل عوض، فرع بر منظورِ بهانتقال عين در مقابل عوض، فرع بر بيع و صلح 
صلح، مستقل نباشد و فرع بر ساير اعمال حقوقي يا عقود معين چنانچه، . اجاره خواهد بود

                                                            
 .146 و 145: 1390 طباطبايي و قاسمي، ؛97: 1386دار،  ابلق: ك.ر. 1
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 آن واقع جاي بهداشت كه از احكام و شرايط عقدي كه صلح  خواهد پي درباشد، اين نتيجه را 
 و هر شرايطي كه وجود آن براي تشكيل و صحت آن عقود، الزم و كند مي، پيروي شود مي

ضروري است، در صلح نيز وجود آن ضروري است؛ همچنين آثار آن همان آثار عقدي است 
  .شود ميكه صلح در مقام آن واقع 

 و شود مي فصل خصومت و دعوا جاري منظور بهوالً در مقام و صلح در فقه اهل سنت، ا
: ق1407زحيلي،  (است) بيع، اجاره، هبه، عاريه، ابرا(ثانياً، عقد مستقلي نيست و فرع بر عقود ديگر 

نتيجه، الزم است شرايط عقودي كه صلح، متفرع بر آن است وجود  ؛ در)306: ق1415؛ سيوطي، 298
 آن منعقد جاي بهار آن، همان احكام و آثار عقدي است كه صلح داشته باشد و احكام و آث

 بيع، صلح كند چون عقد مستقلي خاصة، اگر براي فرار از احكام صورت  اين در؛ گردد مي
  .اهد بود معامله شرعي نخو،نيست

 قانون مدني 517 ، قانون مدني مصر549جمله مواد  از نيز  اسالميكشورهايدر حقوق 
 قانون موجبات و عقود لبنان و 1035 ، قانون مدني عراق698 ،ن مدني ليبي قانو548 ،سوريه

 قانون مدني فرانسه، صلح عقدي 2044 مادةجمله  همچنين در حقوق كشورهاي غربي، از
و خصومت را  كند ميو با تراضي طرفين، دعوا را رفع  شود ميوضع » رفع نزاع«است كه براي 

حصر به رفع ل سنت و حقوق اين كشورها، كاربرد صلح من بنابراين در فقه اه.دهد ميفيصله 
 اينكه در فقه اهل سنت و حقوق ساير كشورها نيز با توجه به ،ترتيب  اين  به. استدعوا و نزاع 

 براي حيله اي وسيله عنوان به از اين عقد، توان نمي، است موصوف هاي ويژگيعقد صلح، فاقد 
  .و تقلب نسبت به قانون بهره جست

، عقد صلح را مذكور با استفاده از تحليل توان ميدر فقه اماميه و حقوق ايران، آيا اما 
   جهت حيله و تقلب نسبت به قانون پذيرفت؟اي وسيله عنوان به

 براي حيله و تقلب اي وسيله عنوان بهيكي از اساتيد حقوقي، مخالف پذيرش نقش صلح 
» تسالم«در مفهوم و جوهر صلح، نوعي  «،ه اين حقوقدان برجستاعتقاد به. استنسبت به قانون 

 از ساير عقود را آنوجود دارد و همين امتياز است كه »  متقابلهاي گذشت«و به بيان ديگر، 
 كه وجود حقي بين دو مورد هر يعني در ؛آورد درمي مستقل اي معامله صورت به و كند ميممتاز 

ف اين است كه از تنازع احتمالي پرهيز نفر مشتبه بوده يا مورد نزاع قرار گرفته است، يا هد
اين تلقيِ ...  صلح استشود مي متقابل طرفين واقع هاي گذشتشود، عقدي كه بر اين مبنا و 

، اما نويسندگان قانون دهد مي نشان خوبي بهمنطقي از صلح، امتياز اين عقد را از ساير قراردادها 
 مانند اي معامله كه دو نفر در مقام انجام دان كرده را چنان تنظيم 762 و 758 و 752مدني مواد 

 خود نهند و معاملةرا بر » صلح« نام توانند مي قصد تسامح نيز داشته باشند، كه اينبيع و بدون 
، صلح در اين مفهوم گسترده، صورت  اين در... از اجراي تمام احكام مربوط به بيع بگريزند
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 و 302: 1376كاتوزيان، (» شود ميت به قانون باعث برهم خوردن نظم عمومي و تسهيل تقلب نسب
303(.  

 جهت حيله و تقلب مشروع نسبت به اي وسيله عنوان بهاما به اعتقاد اين نوشتار، نقش صلح 
 فردي منحصربه چراكه صلح در فقه اماميه و حقوق ايران اوالً قلمرو ، استناپذير انكار،قانون

 باشد؛ ثانياً عقد صلح موضوع تواند مير از آن دارد و هر موضوعي، اعم از فصل خصومت يا غي
 بنابراين براي نيست،عقدي مستقل است كه شرايط، احكام و آثار ساير عقود در آن جاري 

 طرفين اينكه عقد بيع نائل شد، بدون نتيجة همان به با استفاده از قالب صلح، توان ميمثال، 
  . تحميل شودآنها اين عقد به ةصملزم به رعايت شرايط خاص عقد بيع باشند و آثار خا

) گستردگي موضوع و استقالل آن( اثبات هريك از دو خصوصيت عقد صلح ادلةدر ادامه، 
  :شود مي بيان ،به تحليل
 و باشد ميموضوع عقد صلح، اوالً هر امري اعم از موضوعِ عقود معين و نامعين  )الف

شرط نيست؛ » ز سوي طرفينگذشت متقابل ا«، عنوانثانياً در اين عقد، عنصري تحت 
 واژة، شيخ انصاري و فقهاي بعد از ايشان در تعريف صلح، از سو  يكدر فقه، از  چراكه

: 26ق، ج 1404، ينجف( اند دانسته و معناي اصلي و حقيقت صلح را، تسالم اند كردهاستفاده » تسالم«
، اصفهاني موسوي؛ 218، 206، 201، 200، 197، 127، 125: ق1413؛ نائيني، 38: تا بي؛ مظفر، 13: ق1415؛ انصاري، 211

تسالم  و )293: 1413؛ سيستاني، 63 و 62: تا بي؛ خويي، 561: تا بي،  موسوي خميني؛ 392: 1364؛ خوانساري، 82 :ق1394
، منظور ؛ ابن347: 1362؛ معلوف، 13248 :9، ج1373دهخدا، ( »تصالح و توافق«را در معناي لغوي آن يعني 

 خميني ؛ ق1394، اصفهاني موسوي؛ 211: 26ق، ج 1404نجفي،  (اند برده كار به» تراضي«و  )344: 6ج ،ق1414
 و است تراضي و توافق معناي بهبنابراين، تسالم در صلح،  ؛)62: تا بي؛ خويي، 561: تا بي ،موسوي

 نزاع يا گذشت متقابل در آن شرط اينكه باشد، بدون تواند مي چيزي هر ،موضوع اين عقد
از سوي ديگر، فقهاي گذشته نيز بدون استفاده از تعبير تسالم، مستقيماً براي صلح از  .باشد

؛ گيالني، 102: تا بي؛ عالمه مجلسي، 3: ق1416قدامه،  ؛ ابن177: تا بيعالمه حلي، ( اند كردهاستفاده » تراضي«معناي 
 .)388: 1362؛ طريحي، 208 و 207: ق1413
 متعلق آن اقتضا آنچه، برحسب مورد هر گفت صلح در توان يم، مذكور به مراتب توجه با
تسالم و :  صلح معناي عامي كه عبارت است از، ديگرعبارت به. شود مي منشأ اثر ،كند مي

 متعاقدين است كه ممكن است متعلق يكي ارادةتراضي، دارد و تعيين متعلق آن در اختيار و به 
 مانند اثبات وضعيتي كه ،نفعت، يا چنين نباشداز عقود معين باشد مانند تمليك عين و م

 اي حقوقياعمال :  گفته شده استرو ازاين .)78 و 13: ق1415انصاري، (متعاقدين در آن قرار دارند 
 با عقود توان مي كه اي حقوقي اعمال همة موضوع عقد صلح واقع شود، حتي از تواند ميكه 

 صلح در فقه اماميه،  گفته شده استرو ازاين؛ )153: 1393، اللهي نعمت( است بيشترديگر انجام داد، 
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و جوالنگاه آزادي اراده، آقاي ) 267: 1370، لنگرودي جعفري (بر مركب آزادي اراده سوار است
  .است) 28: تا بي، زنجاني قزويني( سيداالحكام و )134: همان(قراردادها 

 754 مادة .عي تعيين نشده است از فقه اماميه، براي صلح، موضوتبع بهدر قانون مدني نيز 
 نيز صلح در مقام عقود 758 مادة است؛ نهادهاصل را بر صحت هر صلح با هر موضوعي بنا 

 در 752 مادةدر  عقد صلح پذيرفته شده است؛ ة و قلمرو گستردشناسد مي رسميت بهمعين را 
لح در مقام ، ص)استمنحصر به رفع نزاع و كه موضوع آن محدود (كنار صلح در مقام نزاع 

  . شناخته شده استرسميت به مطلق و با هر موضوعي، صورت بهمعامله 
 اين تحقيق نتيجة كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته و در اي نكته اخيرالذكر مادة مورد در

  : صورت نقل شده استدو به حقوقي اين ماده هاي با، اين است كه در كتتأثير دارد
صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع «:  نقل شدهگونه اينه در برخي آثار حقوقي، ماد. 1

: 1389عدل، (» شود مي معامله و غير آن واقع مورد در »يا«موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي، 
 كه ،؛ براساس همين قرائت)299: 1370، ؛ كاتوزيان134: 1370 ،لنگرودي جعفري؛ 317 و 315: 1375؛ امامي، 403

ذكر شده و » يا«، حرف »... معاملهمورد در«، قبل از عبارت استثار حقوقيِ قديمي مربوط به آ
 شود مي) اعم از موجود يا احتمالي(مقام نزاع، قسيم صلحِ در مقام نزاع  نتيجه، صلحِ در غير در

مقام   معامله؛ صلحِ ابتداييِ در غيرمقام در ابتداييِ يا صلحِ: و صلح بدوي، دو مصداق دارد
  .يستنه؛ بنابراين عقد صلح، منحصر و محدود به رفع نزاع معامل
صلح ممكن است يا در مورد رفع «:  نقل شده استچنين ايندر آثار حقوقي ديگر، ماده . 2

: 1388امامي، (»  معامله و غير آن واقع شودمورد درتنازع موجود يا جلوگيري از تنازع احتمالي 
: 1390، زاده يوسف؛ 147: 1387، پيك ره؛ 237: 1383، پيري خواجه؛ نوين و 126: 1392؛ شهيدي، 470: 1388؛ كاتوزيان، 396
» يا«، از حرف » معاملهمورد در« در اين نقل از ماده، قبل از عبارت .)358: 1394؛ باريكلو، 204

 براساس اين نقل از ماده، موضوع عقد صلح همانند فقه عامه و رو ، ازايناستفاده نشده است
، كه اين نزاع، يا در مورد باشد ميكشورها، محدود به رفع نزاع موجود يا احتمالي حقوق ساير 

  .معامله، اما به هر حال وجود عنصر نزاع در عقد صلح ضروري است  يا غيراستمعامله 
 صورت به نمايندگان مجلس رسيده، تصويب به قانون مدني كه اولية متن اينكهبا توجه به 

 نظر به. استت نقل صحيح ماده، مستلزم بررسي و استدالل حقوقي رسمي بايگاني نشده، شناخ
 چراكه چنين تفسيري با ساير مواد قانون مدني سازگاري نيست،اين نوشتار، نقل دوم صحيح 

، صلح ابتدايي را پذيرفته و 758 و 754 وادمندارد، چون قانون مدني در مواد ديگر از جمله 
 به تاريخ تر نزديك و تر قديميست؛ ثانياً، آثار حقوقيِ موضوع خاصي براي صلح تعيين نكرده ا

، نقل اول از رسد مي نظر به رو ازاين. اند كرده اول نقل صورت بهتصويب قانون مدني نيز، ماده را 
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 موصوف، صحيح است، چون هم با مواد بعدي قانون مدني و هم با فقه اماميه، سازگار ةماد
  1.است
 از يك هيچ دارد و در اي گستردهح در قانون مدني نيز قلمرو ، صلمذكور به مراتب توجه با

  . مواد اين قانون، صلح، محدود و مشروط به گذشت متقابل نشده است
شهيد اول، ( فقهاي اماميه بر استقالل صلح، اجماع دارند : صلح عقدي مستقل است)ب

: 1335، عبده بروجردي؛ 143: 1373 مقداد،  فاضل؛؛212: 26ق، ج1404؛ نجفي، 26: 2، ج1388؛ شهيد ثاني، 327:ق1417
، اين عقد را 758 مادة از فقه اماميه، در تبعيت به و قانون مدني نيز )561: تابي،  موسويخميني ؛ 202
  . شناخته استرسميت به عقدي مستقل، عنوان به

 صحت يا نيز در مقام بررسي) 331: ق1417د اول، يشه ؛ 14: ق1414، يعالمه حلّ (دو فقيه برجسته
 چون عقد صلح مستقل اينكهبطالن صلح ربوي با استفاده از همين تقريبِ استدالل، مبني بر 

 و از سوي ديگر حرمت ربا در شود نمي احكام ملحق همةع نيست و در بيع به ياست و فرع ب
 .دهند ميشود، به صحت آن فتوا  ي نميهمة عقود جار

  
   صلح عقد»  وجوديِ جعل و تشريعِفلسفة«. 3.1.2
 استدالل و تقريب ديگري براي توجيه نقش عقد صلح توان مي، مذكوربر استدالل  عالوه

 اين تحليل، مبتني بر اين .كرد مشروع نسبت به قانون ارائه حيلة براي تقلب و اي وسيله عنوان به
 طرفين و اصل حاكميت اراده و ة وجودي عقد صلح، رفع نزاع و توجه به ارادفلسفةاست كه 

 تراضي معناي بهبا اين توضيح كه فقهايي كه تسالم و صلح را  .ست صحت قراردادهااصل
 كه تراضي، مختص عقد صلح نيست، بلكه تراضي، قوام شوند مي، با اين ايراد مواجه اند دانسته

  . انشاء هر عقدي از جمله صلح است
اي ديگر اين واژه  گفت تسالم در مورد عقد صلح، در معنتوان ميبراي پاسخ به اين ايراد، 

» خالي از آفت «معناي به و سالم و سالم ،»خلوص «معناي به» سلم و مسالمه«.  رفته استكار به
 گفت انشاء عقد صلح، تسالم توان مي رو ، ازاين)289: 12ق، ج1414، منظور ابن؛ 69: ق1418، ياصفهان(است 

 معناي به متقابل، بلكه هاي تگذش معناي به نه توافقِ سببي و معناي بهاست، اما تسالم، نه 
معامله بر تسالم «، كه از آن به باشد مي»  نابسامانيازالة و بخشي سامان«و مطلقِ » ضد فساد«

 سببي كه در هر عقدي وجود معناي به» تسالم بر معامله«تعبير شده است، نه » نسبت به امري
الم در معناي ضد فساد كه منشأ دارد و از حيث سببي، قوام انشاء، وابسته به آن است، البته تس

                                                            
 قانون مدني توجه نشده است و حتي برخي 752هاي حقوقي به اين تفاوت از نحوة نقل مادة  شايان ذكر است در كتاب. 1

؛ كاتوزيان، 317 و 315: 1375امامي، (ي مختلف يا آثار مختلف خود، ماده را به هر دوصورت اول ها چاپ در دانانحقوق
  . اند كرده نقل )470: 1388؛ كاتوزيان، 396: 1388امامي، ( و دوم )299: 1376
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 در اين معنا، .)63: تا بي، ييخو( تمليك يا اسقاط، يا غير اين امور باشد ر ناظر بتواند مياست، 
 تسالم و صلح، ضد فساد است، اينكه به توجه بانتيجه،   در،است» ضد فساد «معناي بهتسالم 

، در عقد صلح گردد مي باطل  فقدان آن، عقدصورت درشرايطي كه مختص ساير عقود است و 
  . عدم احراز آن شرايط، عقد صحيح استصورت درضروري نيست و 

 ترتيب  اين  بهدر اين تحليل، در عقد صلح، عنصر نزاع و پيشگيري از آن، لحاظ شده است؛ 
 اين تبع به و شود مي» قانون«، جايگزين » طرفينارادة«كه در تعيين شرايط، احكام و آثار عقود، 

ع، عدم رعايت قانون در مورد شرايط صحت عمل حقوقي و آثار آن، به فساد عمل موضو
نتيجه، صحيح تلقي شدنِ اعمال حقوقيِ  ؛ درشود نمي منجرحقوقيِ انشاشده توسط طرفين 

 كه اين موضوع، از شود مي منجر و ازاله نابساماني بخشي سامانانشاشده توسط طرفين، به 
 ما از طريق عقد قانونگذارواقع،  در. ندك ميل حقوقي، پيشگيري ايجاد نزاع ناشي از بطالن عم
 حقوق فردي يا اصالت فرد پيروي ة حقوق اجتماعي، از نظريةصلح، با فاصله گرفتن از نظري

 اين بوده كه تا حد امكان، قانونگذار هدف ،اند كردهكه برخي اشاره  گونه همان و 1استده كر
الف انتظامات عمومي نباشد محترم شمرده و رعايت كند، لذا  كه مخاي اندازهقصد طرفين را تا 

؛ اين كاربرد و معناي عقد صلح، )403 :1389عدل، ( به صحت اين عقد خللي وارد آورد توان نمي
قرارداد، قانون دو طرف «: دارد مي قانون مدني فرانسه است كه مقرر 134 مادة كنندة تداعي
 .»است
  
  لحعقد ص» خروج موضوعيِ«. 3.1.3

 آمرةممكن است گفته شود وجود اين قابليت در عقد صلح كه بتوان با استفاده از آن، از احكام 
 عقود ديگر يا ساير قواعد عمومي قراردادها خاصة شرايط، احكام و آثار خصوص درقانون 

 سو يك چراكه از ،دتخلص يافت، موجب نقض غرض و لغويت قانون مدني خواهد بو
 كه اي گونه به، ندك مييك از عقود شرايط، احكام و آثار خاصي وضع  ر همورد در قانونگذار

 خود، اين اختيار را به قانونگذارفقدان آن شرايط، موجب بطالن آن خواهد بود؛ از سوي ديگر، 
 خاصة تا با تغيير عنوان عقد، به عقد صلح، از رعايت شرايط يا پذيرش آثار دهد مياشخاص 

  . عقود، طفره روند
ز حيل مشروع از نامشروع ي دومي كه براي تميضابطة از توان ميم پاسخ به اين ترديد در مقا

 ،بود» جلوگيري از تحقق و پيدايش شرايط وجودي تكليف«ارائه شد كه اين ضابطه همان 
 و نسبت ندك ميتغيير ايجاد » موضوعِ احكام« مشروع، در قلمرو ةكه حيل گونه همان. دكراستفاده 

 ساير عقود نيز، موضوع حكم تغيير جاي بهيري ندارد، با انعقاد عقد صلح به نفس حكم تأث
                                                            

 .441- 513: 1385يان، كاتوز: ك.ر» حقوق فردي يا اصالت فرد«و » حقوق اجتماعي و دولتي«براي شناخت نظريات . 1
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 هر يك از عقود و .كند مي تغيير موضوع، احكام مترتب بر آن نيز تغيير تبعِ به و يابد مي
 آنهاجمله بيع، اجاره، هبه، صلح و غيره موضوعاتي هستند كه احكامي بر   معين، ازهاي قالب

 كه هنگامي . همان عقد استريك از عقود، ناظر ب  هرمورد در گذارقانوناحكام . مترتب است
خارج و به ) عقد بيع(، از موضوعي شرعي نندك مي بيع استفاده جاي بهطرفين از قالب صلح 

 آن، از احكام بيع نيز خارج و وارد تبع به و شوند ميوارد ) عقد صلح(موضوع شرعي ديگري 
 بنابراين در عقد صلح نيز، ،موضوعي است و نه حكميواقع خروج،   در.شوند مياحكام صلح 

 در حكم يعني حالل و تواند نمي كس هيچ انسان خارج بوده و ةهمچنان احكام ذاتاً از سلط
 . حرام الهي تصرف كند، بلكه چيزي كه براي انسان امكان دارد، تصرف در موضوعِ حكم است

  
   نتيجه. 3.1.4

 طريق از نتيجه گرفت در فقه و حقوق ايران، توان مي، شده ئهارا ةگان سه هاي تحليلبا توجه به 
 نتيجة كه درصورتي و وجود دارد) در معناي مثبت آن(عقد صلح، امكان تقلب نسبت به قانون 

حقوقي مطلوب طرفين، در قالب يكي از عقود معين قابل تحصيل باشد، اما آن قالب حقوقي، 
مثالً جايز بودن (» احكام و آثار«يا )  هبه يا بيع صرفمثالً لزوم قبض در(» شرايط«براي طرفين، 

، در آن براي فرار از توانند مينامطلوبي داشته باشند، افراد ) وديعه يا ايجاد حق شفعه در بيع
 با استفاده از قالب عقد توانند ميمتعاملين  رو ازاين.  خود نائل شوندمقصود بيقالب عقد صلح، 

اين .  حقوقي، بگريزندهاي قالب مقرر در ساير عقود و هاي محدوديتصلح، از الزامات و 
 كه حتي وسعت آن، مورد انتقاد آنجا نيز رسيده، تا حقوقدانانقابليت عقد صلح، به تأييد برخي 

 راه به چراكه به اعتقاد ايشان، مقنن در نقض قواعد آمره از طريق عقد صلح، ،قرار گرفته است
نظر نگرفته است و بايد در اصالحات قانون مدني اين  ا درافراط رفته و حريم قواعد آمره ر

 . )260 و 259 :1370، لنگرودي جعفري(نظر گرفته شود  اشكال در

  
   عقد صلحقياز طر حيله و تقلب نسبت به قانون »مصاديق«. 3.2

 براي حيله و تقلب نسبت به قانون، الزم اي وسيله عنوان بهپس از پذيرش قابليت عقد صلح 
  . دشواديقي از اين قابليت تبيين است مص

 عقود، همة اول احكامي كه در مورد ة عقود، دو دسته احكام دارد؛ دستمورد درقانون مدني 
 دوم، ة و دستشود مياز آن ياد » قواعد عمومي قراردادها«الرعايه است و تحت عنوان  الزم

قواعد « و از آن تحت عنوان باشد مييك از عقود معين   هرراحكامي است كه ناظر ب
بخش مجزا، مواردي از تقلب   نمونه در دوبراي در ادامه .شود ميياد » اختصاصي قراردادها

 .دشو مينسبت به قواعد خصوصي و عمومي قراردادها از طريق عقد صلح تشريح 
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  »احكام و شرايط خاص عقود«تقلب نسبت به قواعد خصوصي قراردادها؛ . 3.2.1
 قانون مدني، عقد صلح با توجه به وسعت موضوعش 758 مادةقه اماميه و گفته شد در ف

 احكام و اينكه بدون ،1)280: تا بيمامقاني، ( جانشين تمام عقود معين، بجز عقد نكاح، شود تواند مي
 اثري كه بر انعقاد صلح ترين اصلي. ، دارا باشد است آن قرار گرفتهجاي بهشرايط عقدي را كه 

 چراكه گفته شد، صلح، عقدي مستقل است و ، همين استگردد ميقود مترتب  ديگر عجاي به
 وجود شباهت ميان نتيجه عقدي با عقد ديگر، صرف  بههر عقدي، آثار خاص خود را دارد و 

 كلي، صورت بهبنابراين،  . كه احكام و شرايط يكي در ديگري هم جاري باشدكند نمياقتضا 
احكام و شرايط خاص هر «فرار از   از طريق عقد صلح، حيله و تقلب نسبت به قانوننحوة
جلوگيري از ايجاد حق  «منظور به ،استفاده از قالب عقد صلح  بهتوان مي براي نمونه .است» عقد
مانند هبه و » جايز بودن عقود جايز«تخلص از ؛ )400، تا بيالعاملي، ؛ 186 :ق1413ي، گيالن( » شريكشفعة

 .دكراشاره  )260 :1370، لنگرودي جعفري(وديعه 
  
 »مورد معاملهنقض لزوم معلوم بودن «تقلب نسبت به قواعد عمومي قراردادها؛ . 3.2.2

 لزوم يا عدم لزوم كفايت علم اجمالي در عقد صلح، سكوت اختيار خصوص درقانون مدني 
 جز به اين قانون، قاعده اين است كه مورد معامله بايد معلوم باشد 216 مادةوفق . كرده است

برخي نويسندگان حقوقي، با . موارد استثنايي كه علم اجمالي به مورد معامله، پذيرفته شده است
 آن قانون، معتقدند كه مورد صلح بايد معين و 216 مادة قانون مدني و 190 مادة 3توجه به بند 
 ؛ نجفي،802 و 801: ق1414عالمه حلي، ( فقها تصريح  بهاما  ؛)248: 1383، پيري خواجهنوين و (معلوم باشد 

، )127: 1392؛ شهيدي، 343: 1376كاتوزيان، ( حقوقدانان و )205 و 204: 1376، يزدي طباطبائي؛ 26 و 21: 7، جق1404
  اين  به ،كند ميصلح نيز يكي از موارد استثنايي است كه علم اجمالي به موضوع آن، كفايت 

اردادها نيز مرتكب حيله و تقلب نسبت  نسبت به قواعد عمومي قرتوان مي، با عقد صلح ترتيب
 .به قانون شد

 
   عقد صلحقياز طر امكان حيله و تقلب »قلمرو«. 3.3

حقوق ايران، از طريق عقد صلح، امكان ارتكاب ، در فقه اماميه و گفته پيشمطالب با توجه به 
اين  اين است كه قلمرو شود مي كه مطرح سؤالي. حيله و تقلب نسبت به قانون وجود دارد

 نظرقلمرو امكان حيله و تقلب نسبت به قانون از دو  ؟باشد مي اي محدودهحيله و تقلب تا چه 
 .دشو ميبه شرح ذيل تبيين 

  

                                                            
  . ، نكاح را از اين قاعده استثنا نكرده استحيتصر به در فقه مطرح شده و قانوني مدني صراحت بهاستثنا شدن عقد نكاح . 1
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  فرار از احكام قانوني» زةيانگ« با حتي ، صلحيواقعيِ انشا» قصد«داشتن . 3.3.1
 حقوقي هاي قالبر  كه در سايقانونگذار، تخلص از احكام خاص تبع بهبراي انعقاد عقد صلح و 

مقرر شده، الزم است طرفين، قصد واقعي انعقاد عقد صلح داشته باشند، به اين معنا كه انعقاد 
عقد صلح، صرفاً با تغيير عنوان و نام قرارداد ممكن نيست، بلكه مشروط به اين است كه 

» قصد«و » زهانگي« مبتني بر تفكيك ،اين تحليل. طرفين، قصد انعقاد اين عقد را داشته باشند
  . است

  :، الزم است انواع تقلب به لحاظ متعلَّق آن تبيين گرددگفته پيشبراي تبيين موضوع 
 اساساً قصد انعقاد عقدي داشته باشند، به اين معنا كه آنكه گاهي طرفين بدون )الف

 حقوقي، ظاهرْ به، به اين عملِ نندك مي ظاهري و صوري، با يكديگر قراردادي امضا صورت به
 مديوني، براي فرار از اداي دين از طريق خارج ، براي مثال.شود مياطالق » قرارداد صوري«

 ظاهري و غيرواقعي با شخص ديگري قراردادي صورت بهكردن اموال از دسترس طلبكاران، 
در اين نوع قرارداد، تقلب، به . دهد مي به ديگري انتقال ظاهر به و اموال خود را ندك ميامضا 

 مرتكب حيله و ، به اين معنا كه طرفين در اصلِ انعقاد عقد،گيرد مياس عقد تعلق اصل و اس
به اقدام  از دسترس خارج كردن اموال مديون، منظور بهچراكه با تقلب و شوند،  ميب تقل

البته به معنايِ (اين قرارداد .  عقد، متقلبانه و صوري است و خودنندك مي عقدي صوري يامضا
  فقدان ركن ركين عقد، يعني قصد انشاء، محكوم بهلحاظ به)  قراردادظاهرْ بهت  بايد گفتر دقيق

  .بطالن است
كه براي عقد خود » عنواني«، داراي قصد هستند، اما » انعقاد عقداصلِ« گاهي طرفين در )ب
شده، صوري بوده و طرفين از اين  انتخاب  نبوده، بلكه عنوانِآنها، واقعاً مورد قصد اند برگزيده

طريق، در مقام حيله و تقلب هستند تا با تغيير نام عقد، از احكام قانون در مورد قرارداد اصلي 
 اند كردهياد » صوري بودن توصيف قرارداد«برخي، از اين اقدام تحت اصطالح . تخلص يابند

صوري بودن انعقاد ( در اين فرض، برخالف فرض اول .)101-142: 1395، نيا شهبازيغالمي و (
 چراكه طرفين نسبت به اصل انعقاد عقد، ،متعلَّقِ حيله و تقلب، اصلِ انعقاد عقد نيست، )دادقرار

 متعلقِ حيله و تقلب، ،رو ازاينداراي قصد هستند، بلكه عنوان و نام قرارداد، صوري است و 
شده مانع از تحقق عقد  انتخاب در چنين مواردي، عنوان صوريِ .عنوان و نامِ قرارداد است

 و مباني )133: 3ق، ج1419بجنوردي، (» العقود تابعه للقصود «ةيِ مورد قصد نبوده و مطابق قاعدواقع
 آنچه و از سوي ديگر يابد مي طرفين به آن تعلق گيرد، تحقق ارادة قصد شود و آنچه هر، 1آن

؛ )28: ق1418غروي اصفهاني، (اراده به آن تعلق نگرفته و مقصود شخص نيست، واقع نخواهد شد 

                                                            
  .انما االعمال بالنيات؛ العمل اال بنيه؛ لكل امرء ما نوي: از جمله. 1
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 دادگاه 44 ة شعب،خصوصدر همين  .كند مي، عقد، از قصد واقعي طرفين پيروي رو ازاين
داللت سياقي عبارات ... «:دهكر حكم صادر چنين  177/70 ة كالسةحقوقي تهران در پروند

 اجاره محل مزبور براي مدت يك سال بوده است و به ،حاكي است كه قصد واقعي طرفين
تكليف  قابل ترتيب اثر بوده و براي طرفين ايجاد آنچهلقصود  العقود تابعه لةموجب قاعد

رود يا عنواني كه   ميكار بهاست نه صرف الفاظي كه در قراردادها  ها آننمايد، قصد واقعي  مي
 ةبر دادنام... «:  داشتهتصريح دادگاه حقوقي يك تهران نيز 34 ةشعب. »...شود براي آن انتخاب مي

 باطني و واقعي طرفين در تنظيم ةحيث ايراد وارد است كه به ارادتجديدنظر خواسته از اين 
 قرار گرفته است عنايتي نشده 25/11/1360 مورخ 53302ة شمارسند صلحي كه اساس انتقال 

باطني اشخاص دارد و  ةاست به نظر فقها و علماي حقوق انجام هر عمل حقوقي نياز به اراد
به نقل ( »داند ميآنان   واقعيةتابع اراد قصود العقود تابعه للةقانون مدني هم عقد را به اعتبار قاعد

در اين دادنامه، دادگاه صرف استفاده از عنوان صلح براي ). 101 -142: 1395، نيا شهبازيغالمي و : از
قرارداد را موجب صلح شدن آن عقد ندانسته، بلكه عقد را تابع اراده واقعي طرفين دانسته 

  . است
 صرف تغيير عنوان عقد به صلح، موجب تغيير ماهيت اثر حقوقي مورد قصد ترتيب  اين  به

نخواهد شد و انعقاد عقد صلح و جريان احكام اين عقد و عدم جريان احكام عقدي كه صلح 
  . واقعاً قصد انعقاد اين عقد را داشته باشند، منوط به اين است كه طرفين شود ميجايگزين آن 

، اما با ندكنين قصد دارند اثر حقوقي خاصي را ايجاد  حالت سوم آن است كه طرف)ج
 آن آن اثر حقوقي كه طرفين، قصد ايجاد خصوص در قانونگذار قانون مربوط، احكام مالحظة

مثالً سهام يك  (غيرماديبراي مثال طرفين، قصد دارند مالي . كنند مي بيني پيش دارند، را
كه عين بودن مبيع را شرط دانسته است،  قانون مدني مالحظةرا انتقال دهند، با ) شركت
 شخص قصد انتقال آنكه كه قادر به انتقال آن حق در قالب عقد بيع نيستند، يا نندك مي بيني پيش

 كه چنانچه حق خود را در قالب بيع، انتقال دهد، كند مي بيني پيشسهم مشاعي خود را دارد، 
وگيري از ايجاد اين حق، تصميم  جلةبراي شريك، حق شفعه ايجاد خواهد شد و با انگيز

و  كنند از ظرفيتي كه قانون مدني از طريق قالب عقد صلح مقرر داشته است، استفاده گيرند مي
» قصد« طرفين واقعاً ،در اين فرض. در قالب اين عقد، به اثر حقوقي مطلوب خود نائل آيند

)  منحصرةنه انگيز (هاي زهانگي عقد صلح با تمام احكام و آثار آن را دارند و يكي از يانشا
  .ند در مورد اثر حقوقي موردنظرقانونگذارطرفين، جلوگيري از جريان احكام خاص 

حيله و » قلمرو«و » امكان«، روكمذ ةگان سه، از ميان فروض گفته پيشبا توجه به مطالب 
به اين است كه » محدود«و » مشروط«ترتيب  بهتقلب نسبت به قانون از طريق عقد صلح، 

، بلكه واقعاً قصد )صوري نبودن انعقاد قرارداد( عقد داشته باشند ي قصد انشاتنها نه ،رفينط
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 داشته باشند و صرفاً به تغيير عنوان و نام عقد اكتفا را آن احكام و آثار همة عقد صلح با يانشا
  چنانچه قصد واقعي طرفين، عقد صلح نباشد، بلكه با.)صوري نبودن توصيف قرارداد(ند كنن

 العقود ة، مطابق قاعدندكنهدف تقلب نسبت به قانون، صرفاً از نام و عنوان عقد صلح استفاده 
 . و تابع قصد واقعي طرفين استيستنتابعه للقصود، اثر حقوقي ايجادشده، تابع عقد صلح 

چنانچه از قالبي غير از عقد صلح، استفاده نمايند، «: كنند مي بيني پيش طرفين اينكهبنابراين، 
، براي نگري آيندهگرفتار احكام نامطلوب قانون در مورد آن قالب خواهند شد، و با اين 

 آن قالب، از قالب جاي به، انديشي چارهجلوگيري از ساري و جاري شدن آن احكام، با حيله و 
 نبايد امكان استفاده از قالب صلح براي رهايي از برخي ،موضوعاين  ،»صلح استفاده نمايند

 متعدد، هاي قالب بيني پيش از قانونگذار چراكه هدف ،ون را با ترديد مواجه سازداحكام قان
نظر گرفتن مصالح و   تا با درآنهاست طرفين و اعطاي حق انتخاب به ةاحترام به آزادي اراد

 موصوف، معناي لغوي حيله ةبا توجه به نكت. ندكناهداف خود، قالب موردنظر خود را انتخاب 
 . بود، قابل درك استديشيان چارهكه همان 

   
  )عدم مخالفت با قانون در معناي عام(مشروع بودن . 3.3.2
، قلمرو تقلب نسبت به قانون از طريق صلح، از جهت ديگري نيز مقيد مذكوربر قيد  عالوه
هر صلح، نافذ است، جز صلح بر امري كه «: دارد مي قانون مدني كه مقرر 754 مادة. است

 كه بطالن آن نياز به اي گونه به، دارد ميتدا اصل صحت هر صلح را بيان ، اب»غيرمشروع باشد
ي بر اين اصل معرفي ي استثناعنوان بهرا » نامشروع بودن« ماده، عنصر ادامةدليل دارد و در 

  .اشاره نشده است» نامشروع« زيرا صراحتاً به معناي ،اين استثنا، مجمل است. كند مي
 گفت قلمرو اعتبار عقد صلح، منوط به عدم مخالفت با توان ميبا توجه به قانون مدني، 

 در ادامه، ضرورت لحاظ هر يك از اين منابع، .است نظم عمومي و اخالق حسنه ، قانون،شرع
  .شود ميتبيين 

، »مي را حالل نكندهر امري كه حاللي را حرام يا حرا« در فقه اماميه، فقها معتقدند )الف
 .)561: تابي،  موسويخميني ؛ 211: ق1404؛ نجفي، 327: ق1417شهيد اول، ( شد موضوع عقد صلح باتواند يم

شهيد ثاني،  (شودمنجر  كه به ترك واجب يا ارتكاب حرام شود مينامشروع به هر صلحي اطالق 
 واجبات و محرمات شرعي، صلح تعداد  بهتوان مي ور ازاين، )91: 1421؛ انصاري، 262: ]ب[ تا بي

  . و باطل استگيرد نمي وفاي به عقد قرار ادلةچنين صلحي تحت شمول . دكرنامشروع تصور 
 نامشروع اين است كه حيلة مشروع از حيلةز بين يدر ابتداي پژوهش، گفته شد مالك تمي

 صورت اين غير درشود، نامشروع و منتهي  حيله، به تحليل حرام يا تحريم حالل چنانچه
 قلمرو اعتبار عقد صلح در مورد در است كه اي ابطهض اين ضابطه، دقيقاً همان .استمشروع 
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نتيجه،   دراست، مشروع با قلمرو عقد صلح واحد حيلة بنابراين، قلمرو .فقه ارائه شده است
  .است گفت كه يكي از حيل مشروع، عقد صلح توان مي

  :است  نظر لزوم عدم مخالفت عقد صلح با قانون از دو)ب
 قانون 10 مادةت تضمين حاكميت اراده است، مطابق گرچه عقد صلح، ابزاري جها. اول

 عقود از جمله عقد صلح، مقيد به رعايت قوانين ة طرفين در انعقاد كليارادةمدني، اين آزادي 
كه قاعدتاً قوانين ناظر به شرايط صحت عقود و قواعد مربوط به احوال شخصيه و (امري 

  . شدبا مي) )155 و 154: 1374كاتوزيان، (خانواده است 
يك از   و ثانياً در هركند مي معين كلي طور بهقانون مدني اوالً شرايط صحت قراردادها را 

 بنابراين در احكام ،صلح نيز يكي از عقود است. افزايد ميعقود معين شرايط خاصي را بر آن 
 اصل بر اين است كه ،) قانون مدني218 تا 190شرايط صحت عقود، مقرر در مواد (اول قانون 

 در قالب صلح، احكام قانون توان نمينتيجه   در.است و مجرا الرعايت الزمر مورد صلح نيز د
 عقود، خاصة شرايط، احكام و آثار مورد در اما .كرد صحت معامالت را نقض مورد درمدني 

  .است قانون مدني، اصل بر عدم تبعيت عقد صلح از آن 758 مادةبا توجه به 
 از قالب حقوقي نظر صرفگرفتن مالحظاتي،  نظر خاصي، با در در موارد قانونگذار. دوم

 قانون روابط موجر و مستأجر 1 مادةبراي نمونه . داند ميمورد توافق، رعايت مقرراتي را الزم 
 منظور بهتجارت يا  هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا«: دارد مي مقرر 1356سال 

 تراضي با موجر يا برحسب تصرف متصرف كه رتيدرصويگري اجاره داده شده يا بشود، د
، ... اجاره باشدمنظور به اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري عنوان به قانوني او ةنمايند

 اي ويژه اهميت قانونگذاراجراي مقررات اين قانون، براي . »مشمول مقررات اين قانون است
ل منافع تحت هر قالب حقوقي حتي صلح، تحت  بيان كرده انتقاتصريح به، رو همينو از  دارد

  . شمول مقررات اين قانون خواهد بود
 علت لزوم عدم مخالفت عقد صلح با نظم عمومي و اخالق حسنه نيز بايد مورد در )ج

 دائم در طور به ، قواعدي كه حافظ نظام اجتماعي و سياسي دولت استاينكهگفت با توجه به 
 ، نبوده استبيني پيشيگر، تمامي اين قواعد در قانون قابل تغيير و تحول است و از سوي د

 در مشروعيت مؤثر عاملي فعال و عنوان به، نظم عمومي و اخالق حسنه را قانونگذار ور ازاين
بخشي از نظم عمومي و اخالق حسنه، همان قوانين آمره هستند . استده كر عقود تعيين همة

 نشده و داراي منابع ديگري مانند اخالق بيني پيش قانون  و بخشي از آن در)160: 1374كاتوزيان، (
 قانون آيين دادرسي 6 مادة زمينهدر همين . حسنه، احساسات عمومي، عرف و عادت است

 كه مخل نظم عمومي يا برخالف اخالق  را عقود و قراردادهايي قانون مدني،975 مادةو مدني 
ق و عموم اين مواد قانوني، شامل هر عقدي،  غيرقابل ترتيب اثر دانسته است، اطال،حسنه است
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 مذكوربنابراين، قلمرو مشروعيت عقد صلح منوط به رعايت موارد  .شود ميجمله صلح  از
كه  گونه همانذكر است كه در مقام ترديد نسبت به قلمرو مشروعيت عقد صلح، شايان  .است

 اعتبار صلح است و بطالن آن  قانون مدني اصل بر نفوذ و754 مادةبا توجه به لحن : گفته شده
 توان نمي بدون دليل قاطع ة از آزادي اراد،؛ از سوي ديگر)341: 1376كاتوزيان، ( نياز به دليل دارد

 ،بنابراين اگر آمره بودن يك قانون مورد ترديد باشد .)241 و 240: 1370، لنگرودي جعفري(چشم پوشيد 
 ).2358: 1378، وديلنگر جعفري( صلح مبتني بر آن نافذ و درست است

  
  گيري نتيجه. 4

در فقه اماميه و حقوق ايران، برخالف فقه عامه و حقوق ساير كشورها، عقد صلح، قلمرو و 
اين عقد، . كند مي، نظام حقوقي ما را برجسته نظر دارد كه از اين فردي منحصربهكاربرد ويژه و 

 طرفين عقد اختيار بهضوع آن  ندارد و تعيين مواي شده تعيين پيشاوالً موضوع خاص و از 
 در قالب عقد صلح، به اثر حقوقي ناشي از عقود معين نيز دست يافت؛ توان مي بنابراين .است

 ساير عقود معين و حتي از برخي از خاصةثانياً عقدي مستقل است و از احكام و شرايط 
ل عقد صلح، توجه به  جعفلسفة؛ ثالثاً كند نمياحكام مربوط به قواعد عمومي قراردادها تبعيت 

 گفته شده صلح، بر مركب آزادي اراده سوار و آقاي قراردادها و رو ازاين .استحاكميت اراده 
 ة از طريق عقد صلح نسبت به احكام آمرتوان مي، مذكور به مراتب توجه با .است سيداالحكام

برخي  مورد درو همچنين »  عقود معينخاصةشرايط و آثار و احكام  «خصوص درقانون 
  .، مرتكب حيله و تقلب شد»قواعد عمومي قراردادها«

 از آن براي رهايي از احكام ساير عقود، جويي بهرهصحت عقد صلح و  قلمرو در اين ميان،
 عقد صلح باشد و صرف استفاده ي محدود به اين است كه قصد واقعي طرفين، انشاسو  يكاز 

 كه براي قلمرو صحت عقد صلح اي هضابط از سوي ديگر ،از عنوان عقد صلح كافي نيست
 در هر دو، صحت عمل منوط به عدم . حيل مشروع، واحد و مشترك استضابطةارائه شده، با 

 همچنين در هر دو، حيله .نقض اوامر و نواهي شارع و عدم تحليلِ حرام يا تحريمِ حالل است
 در واقع استفاده .تاس قانونگذارو تقلب نسبت به قانون از طريق خروج موضوعي، از احكام 

 . استده كر تجويز را آناست كه قانون » مهارت مشروعي«از قالب عقد صلح، 
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