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   مقدمه. 1
 در اي باشد قرارداد كي در ياصل هدتع موضوع نكهيا از اعم نيمع يحقوق عمل ترك رب توافق
 و صحت اصل جمله از مختلف يحقوق يكل اصول مطابق ،1ابدي نمود عقد ضمن شرط قالب
 اين توافق .معتبراست يمدن قانون 237 و 231 ،219 ،10مواد برابر و عهد به يوفا لزوم اصل
 به خود يمنف ةجينت شرط و گاه نيز شكل شود يمظاهر ي حقوقي منف فعل شرط صورت بهگاه 

 عمل ايآ كه شود يم مطرح نياديبن پرسش نيا همواره اين نوع توافق نقض هنگام. رديگ يم
 عمل صحت از دفاع ديبا نكهيا اي دانست رمعتبريغ ديبا را مزبور توافق مفاد با ريمغا يحقوق
 ار متخلف متعهد از وارده ياحتمال خسارت افتيدر سمت به متعهدله تيهدا و مذكور يحقوق
 حل راه دو نيا از كدام هر بر اين افزون. آورد شمار به رانيا يحقوق نظام با يسازگارتر حل راه
 نقض ياجرا ضمانت انيم ديبا اي توان يم ايآ كه است نيا گريد مهم پرسش ،شود رفتهيپذ كه

 تفاوت به قائل يمنف ةجينت شرط نقض و) يحقوق فعل ترك به تعهد(ي حقوقي منف فعل شرط
   .ستيچ گريكدي از نهاد دو نيا زييتم ضابطه صورت نيا در و شد

 نشانيي قضا ةيرو دري اجمال تأمل نيجن همي حقوق مقاالت و ها باكت ،يفقه منابع ةمطالع
 به تعهد آن موضوع كه يهنگامشكل از شرط  دو نيا نقضي اجرا ضمانت ةدربار كه دهد يم

) حق سلب( يمنف ةجينت شرط قالب در توافق موضوع كهي مورد و است يحقوق فعل ترك
ميان  كيتفك لزوم دگاهيد حقوقدانان انيم ژهيو هب و ندارد وجود نظر وحدت ،شود يم ظاهر

 رغم به. است برخوردار چشمگيري نسبتاً نفوذ از توافق از نوع دو نيا نقضي اجرا ضمانت
 ةديفا و ضرورت و كيتفك نيا مستندات وي مبان به راجع ،باره نيا در متعدد مطالعات انجام
 نظر بهي ضرور كامالً آن ةمطالع و است نگرفته صورت يجامع و قيدق ليوتحل هيتجز آن
  .رسد يم

 پرداخته ها پرسش نيا به مفصل باًيتقر نحو به شيخو متعدد آثار در كه يحقوقدانان ازي كي
ي منف فعل شرط نقضي اجرا ضمانت انيم كيتفك لزومدربارة  را يجامع نسبتاًة ينظر و

 ازي اريبس گرچه ا.است انيكاتوز استاد ،دهيد تدارك )حق سلب(ي منف ةجينت شرط وي حقوق
 آثار بر تمركز و ديتأك عمده ليدل به سه كنيل ،اند كرده ورود لهئمس نيا به زين گريد حقوقدانان

اين  ةجمل از انيكاتوز استادي ها هينظر نكهيا نخست: است تر يضرور نهيزم نيا در شانيا
 و بوده برخوردار يا ژهيو اعتبار و تياهم از قتاًيحق رانيايي قضا وي حقوق نظام در هينظر

                                                            
 ،دشوي متجل عقد ضمن شرط شكل به ا يرديگ صورت عقدي اصل تعهد قالب دري حقوق فعل ترك بر توافق نكهيا. 1

 نيا با ريمغا و معارض ةمعاملي حقوق تيوضعي عني حاضر ةمقال در سندهينو بحث اصل در يريتأث ،ديد ميخواه طوركه همان
 فعل ترك به تعهد ليذ كهي مطلب هر القاعده يعل جهينت در و ميكن ينمي توجه كيتفك نيا به مقاله نيا در نيبنابرا. ندارد توافق
ي حقوقي منف فعل شرط ليذ كه هم راي مطلب هر برعكس و است صادقي حقوقي منف فعل شرط مورد در ،باشد آمدهي حقوق
 .بست كار هبي حقوق فعل ترك به تعهد ةدربار توان يم ،باشد شده مطرح
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 در نگارنده نظر به آنكه گريد. است حقوقدانان ريسا و وكال ،قضات ةمراجع محل همواره
 وجود انسجام عدم اي ابهام ينوع ،مذكور يها پرسش در خصوص استاد يها ليتحل و مطالب
 قيتدق باره نيا در شانيا مواضع بر كه سازد يم فراهم را فرصت نيا ضرحا تحقيق و دارد

 همانند انيكاتوز استاد هاينظر و آرا قيدق نييتب و نقد نكهيا سرانجام. رديگ صورت يا دوباره
 مؤثر وي علم تالش ها سال ازي قدرشناسي نوع نكهيا ازي جدا ،گريد بزرگ پرداز هينظر هر
 نظام ةتوسع تينها  درو تازه يها حل راه و ها شهياند ييكوفاش و ظهور موجب ،است آنان
  .شود يم يحقوق

 شرح به نخست در بخش .كند يم عرضه بخش دو در را خود مطالب مقاله نيا در نگارنده
 را مذكور ةينظر هم دوم بخش در و پردازد يم انيكاتوز استاد ةينظر مختلف ابعاد قيدق نييتب و
  .كند مي ليوتحل هيتجزيي قضا ةيرو وي مدن قانون نيمواز ،يفقه ةنيشيپ با آن انطباقنظر  از

  
  هينظر نييتب و شرح .2 
 پرسش سه هر با ارتباط در شانيا آثار يبررس مستلزم استاد ةينظر كامل نييتب كه آنجا از 

 نيعناو با قسمت سه ليذ را بخش نيا مباحث زين ما رو ، ازايناست مقدمه در شده مطرح
 وي منف ةجينت شرط نقضي اجرا ضمانت ،يحقوق فعل ترك به تعهد نقضي ااجر ضمانت
 بحث به ورود از شيپ. ميكن يم دنبال يمنف ةجينت شرط و يحقوق فعل ترك تعهد زييتم ةضابط
 يعموم ةينظري عن يتعهدات ةحوز در خود كتاب نيتر مهم در استاد كه است ذكر انيشا

 نديفرا در كتاب نيا به ارجاع عدم ليدل و نكرده يا شارها لهئمس سه نيا از كي چيه به ،تعهدات
  .است نكته نيهم حاضرة مقال در استاد آثاري بررس

  
   يحقوق فعل ترك به تعهد نقض ياجرا ضمانت. 2.1
 سخن يحقوق فعل ترك شرط اي تعهد نقض ياجرا ضمانت ةدربار شيخو متعدد آثار در استاد
 صرفاً را متعهدله اي نفع يذ و حيصح صراحت به را ورمذك تعهد با ريمغا يحقوق عمل و گفته

 در شانيا مثال يبرا است؛ دانسته يشكن مانيپ از يناش وارده خسارت افتيدر مستحق
 حالت نيا در« :ديگو يم فعل شرط قالب در عزل حق از استفاده عدم به موكل تعهد خصوص

 و دارد را خود نفوذ عزل ،برد كار به را آن شرط برخالف هرگاه و رود ينم نيب از عزل حق
 عقد تواند يم ،است شده او سود به »عزل عدم« شرط كه يكس يول ،سازد يم منحل را وكالت
 جبران را يشكن مانيپ نيا از يناش خسارت كه است ناچار موكل اضافه به. كند فسخ را الزم
  .)206 :1364 ان،يكاتوز(» كند
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 ،يگريد به جرهأمست نيع انتقال عدم به أجرمست تعهد از بحث در را موضع نيهم شانيا 
 كامل تيمالك از است شده متعهد مستأجر كه فرض نيا در« :سدينو يم نيچن و كند مي تكرار
 باطل شده انجام شرط برخالف كه يا اجاره ،ندهد يگريد به را منافع و نكند استفاده خود

  .)377 :1369 ،انيكاتوز(» دارد فسخ حق شرط از تخلف ليدل به موجر يول ستين
 ابتدا و پردازد يم موضوع نيا به شتريب ليتفص با شيخو هاي باكت از گريد يكي در استاد 

 طرف برابر در مالك تعهد جاديا شرط نيا مفاد« :سدينو يم »انتقال عدم به التزام« عنوان ليذ
 خود حق كه ودش يم متعهد مالك گريد انيب به ندهد؛ انتقال را خود ملك نكهيا و است قرارداد

 مذكور شرط از تخلف ياجرا ضمانت از بحث در سپس و )89: 1374 ،انيكاتوز(» نكند اعمال را
 است نيا فرض رايز ،ستين انتقال بطالن ،شرط نيا از تخلف ياجرا ضمانت« :ديگو يم نيچن
 دتوان ينم مالك يشخص التزامي وانگه. است داده انتقال را خود به متعلق ينيع حق مالك كه
 طرف به است كرده مالك كه ييتعهدها از تخلف .بزند صدمه ملك )ثالث (داريخر ةمعامل به

 عهدشكن با را خود مانيپ شرط از تخلف اريخ استناد به كه دهد يم حق) له مشروط (قرارداد
  .)90: 1374، انيكاتوز(» ستين عهدشكن از يناش خسارت ةمطالب مانع قرارداد فسخ .كند فسخ

 ترك به تعهد نقض ياجرا ضمانت ديترد يب انيكاتوز استاد نظر از ،شد گفته آنچه بنابر
 يحقوق عمل بطالن ،آن ضمن شرط ا يباشد عقدي اصل تعهد موضوع نكهيا از اعم يحقوق فعل
 است مختار منحصراً له مشروط اي متعهدله موارد گونه نيا در و ستين مذكور تعهد با ريمغا

 ،است نيچن نوعاً كه باشد عقد ضمن شرط قالب در يحقوق لفع ترك به تعهد كه يدرصورت
 از را يعهدشكن از يناش ةوارد خسارت و كند فسخ شرط ياجرا تعذر ليدل به را ياصل قرارداد
  . ندارد را معارض ةمعامل ابطال درخواست حق و دكن مطالبه متعهد
  

  يمنف ةجينت شرط نقض ياجرا ضمانت .2.2
 افتاده اتفاق يمنف ةجينت شرط قالب در نيمع يحقوق فعل انجام عدم كه يهنگام استاد نظر از 

 نيا .است بطالن ،يحقوق فعل ترك به تعهد نقض برخالف ،آن نقض ياجرا ضمانت ،باشد
 كه يفرض ةدربار وكالت باب در مثال يبرا است؛ گرفته قرار ديتأك مورد مختلف آثار در موضع
 نيچن شانيا از ،شود يم سلب موكل از جهينت شرط قالب در ليوك عزل حق الزم عقد ضمن

 موكل عزل ارياخت شرط به يوفا لزوم و نيطرف ةاراد تيحاكم بنابر صورت نيا در« :ميخوان يم
 انتقال حق سلب خصوص در شانيا. )206: 1364 ،انيكاتوز( »شود يم وكالت به بنديپا او و ساقط

 زين رديگ يم خود به را جهينت شرط كلش ريغ به انتقال عدم كه يهنگام مستأجر از ريغ به
 »ستين نافذ عقد دهد اجاره يگريد به را اجاره مورد مستأجر اگر يحالت نيچن در« :ديگو يم
 ياريبس در« :است آمده نيچن نهيزم نيهم در استاد آثار از گريد يكي در. )377: 1369 ،انيكاتوز(
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 در نكهيا مانند شوند يم معامله انجام زا ممنوع اند بسته كه ييها مانيپ اثر در اشخاص موارد
 محروم است كرده تملك آنچه فروش حق از يمدت يبرا رندهيگ انتقال هبه و تيوص
 كه يعقد باشد، انتقال حق سلب توافق مورد شرط مفهوم اگر موارد گونه نيدر ا..ماند يم

  .)192 :1373 ،انيكاتوز( »است باطل ،شود يم بسته آن برخالف
 نحو به »مالك از انتقال حق سلب« عنوان ليذ تيمالك و اموال يمدن حقوق ابكت در شانيا

 »شرط ياجرا ضمانت« عنوان ليذ سرانجام و پردازد يم موضوع نياي بررس به تر مبسوط
 را يمنف ةجينت شرط مفاد متعهد كه يدرصورت دارد حق له مشروط اي نفع يذ كه كند يم حيتصر
 از را انتقال ابطال ،كند واگذار يگريد به ندارد را آن نتقالا حق كه را يمال و نكند تيرعا

 »دينما مطالبه ، نشده جبران ابطال قيطر از كه هم را يخسارات از بخش و بخواهد دادگاه
 ياجرا ضمانت خصوص در كتاب نيا در استاد كه استي گفتن البته. )95 و 94: 1374 ،انيكاتوز(

 بحث گامهن او آثار ريسا در كه كند يم اشاره يمطلب هب) حق سلب (يمنف ةجينت شرط از تخلف
 يجا به تواند يم نفع يذ موارد گونه نيا در كه است نيا آن و نشده مشاهده موضوع نيا از

 از تخلف اريخ استناد به ياصل قرارداد فسخ به اقدام ،شرط با ريمغا قرارداد ابطال درخواست
  .)93: 1374، انيكاتوز( كند شرط
 فعل ترك به تعهد نقض ياجرا ضمانت انيم كيتفك بر مجدداً شيخو گريد اثر در استاد 
 از او ةندينما اي داريخر كه يمورد در« :كند يم ديتأك ريز عبارات با يمنف ةجينت شرط و يحقوق
 گريد انيب به .شود يم ساقط او ارياخت يتراض اثر در ،گذرد يم عيمب در كردن تصرف حق
 به بنا رايز است؛ باطل ،دهد انتقال را عيمب اگر جهينت در. ابدي يم الانتق او به ناقص تيملك

 چراكه ،است »جهينت شرط« ليقب از كند يم سلب را مالك ارياخت آنچه .ندارد انتقال حق فرض
 آن ياجرا و ابدي يم تحقق معامله اصل با همراه وي تراض با) انتقال حق اسقاط( موردنظر جهينت
 ارياخت تا كند يم تعهد داريخر كه ييجا در برعكس. ندارد يخارج فعل دادن انجام به ازين

 ةجينت تحقق چون است فعل شرط يتراض مفاد ،زديبپره انتقال از و نبرد كار به را شيخو
 ستين باطل زين عيمب انتقال .رديپذ يم صورت) انتقال عدم (يخارج فعل انجام عدم با موردنظر

 داريخر الزام امكان عدم و فعل شرط از تخلف ليدل به را ياصل ةمعامل تواند يم فروشنده و
 در و كرده ادهاستف »بطالن« ةواژ از آثار يبرخ در استاد البته. )244 :1368 ان،يكاتوز( »دكن فسخ
 راي دوگانگ نيا رسد يم نظر به كنيل .است برده كار به را »نفوذ عدم« عبارت موارد از يا پاره
 موارد در استاد رايز ،كرد نفوذ عدم بر محمول را استاد نظر وي تلق محتسا بري مبتن شتري بديبا

 هم )584 : 1364 ،انيكاتوز( مرتهن اذن بدون راهني سو از مرهونه نيع فروش در جمله از مشابه
 قرارداد همانند ،معامله در خللي مبنا كه )290 :1366 ان،يكاتوز( نيد از فرار قصد به معامله نيچن
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 دهيبرگز را نفوذ عدمي اجرا ضمانت ،است ثالث شخص حقوق به تعرض ،شرط با معارض
  .است
  

  يمنف جهينت شرط و يحقوق فعل ترك تعهد زييتم ةضابط. 2.3
 ياجرا ضمانت انيم كيتفك به قائل انيكاتوز استاد همچون كه يحقوقدانان از دسته آني برا

 آن رو شيپ ياساس يها پرسش از يكي ،ندا يمنف ةجينت شرط و يحقوق فعل ترك به تعهد نقض
 قرار الفاظ براساس ديبا صرفاً ايآ .ستيچ گريكد ياز يحقوق نهاد دو نيا زييتم ةضابط كه است
 گريد بيترت به را نيطرف مشترك قصد توان يم اي كرد يريگ ميتصم آنها يريكارگ بهة ويش و داد

  ؟كرد احراز
 انتقال حق سلب باب در مثال يبرا و پردازد يم موضوع نيا به خود آثار يبرخ در استاد 

 در يول است درست يمنطق نظر از فرض دو نيا ييجدا« :كند يم حيتصر مستأجر از ريغ به
 كه است يقاض با گريد نيا و است شده شناخته ريغ به انتقال عنوان به دو هر يحقوق عرف
 يداور نيا در دادرس. دارد فسخ حق فقط موجر نكهيا اي است باطل اجاره دهد صيتشخ
 ديآ يدرم طرف دو مشترك قصد از آنچه ديبا پس گرا مصلحت نه است قرارداد ريتفس مأمور
 حال هر در و كند ينم قضاوت يكيبار نيبد عرف كه رفتيپذ ديبا گمان يب .سازد آن بر حاكم

  .)378 و 377 :1369 ،انيكاتوز(» دهد ينم ريغ به انتقال حق مستأجر به
 1/11/48 مورخ191 ةشمار ياصرار يرأ يبررس هنگام استاد ،ها باكت از گريد يكي در

 اختالف مورد يرسم سند در مندرج عبارت ريتفس مقام در كشور يعال وانيد يمومع تأيه
 هرگونه از دهينرس سال 18 سن به هيعل يمول كه مادام) داريخر (يقهر يول« نكهيا بري مبن

 سال سه بر زائد و اجاره رهن ،شرط عيب ،معاوضه ،هبه ، صلح فروش، آن ةجينت كه ياقدام
 و يحقوق يمنف فعل شرط كيتفك ضرورت اعالم از پس ،»است ممنوع باشد معامله مورد
 جهينت و فعل شرط مفهوم اختالط جهت از كشور كل دادستان ةينظر نقد و يمنف ةجينت شرط

 از انتقال حق خواستند يم ايآ. است بوده چه معامله طرف دو مقصود ديد ديبا اكنون« :ديگو يم
 حق توابع يعني شيخو ارياخت از شود ملزم او كه است بوده نيا نظر اي شود ثبت داريخر
 در كه داريخر يبرا انتقال امكان است خواسته ينم هفروشند گمان يب نكند؟ استفاده تيمالك
 احتمالو  دهيد خطر در را خود ةنواد سرنوشت چراكه ،بماند يباق است بوده يگريد تيوال
 يول يسو از شرط ياجرا به ناظر و بماند زنده داريخر رشد هنگام تا كه است داده ينم زين

 يبرا ناقل تصرف حق بدون تيمالك انتقال يمبنا بر يتراض كه رفتيپذ ديبا پس باشد يقهر
» دانست فعل شرط از يناش را يقهر يول ارياخت شدن محدود دينبا و است شده انجام داريخر

   .)245: 1368 ،انيكاتوز(
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 است ممكن«: ميخوان يم نيچن شرط نوع دو نيا زييتم خصوص در استاد از يگريد اثر در 
 با يتفاوت ثيح نيا از و انجامد يم حق سلب به زين تقالان از يخوددار به تعهد كه شود ادعا

 مشترك صدق و شرط مفاد در ديترد واقع در ادعا نيا يول ،ندارد گرانيد به انتقال حق اسقاط
 شمرد، مقصود همان تابع را آن ديبا است حق سلب مقصود كه شود احراز اگر. است طرف دو

 حق مفاد از كه است نيا مالك تعهد و التزام از ظاهر يول. شود گفته تعهد واژه با كه هرچند
 دهش آن اعمال از يخوددار به متعهد قرارداد طرف برابر در تنها و كاهد ينم ملك بر خود ينيع

  .)90 و 89 :1374 ،انيكاتوز(» است
 از شرط نوع دو نيا صيتشخ يدشوار به استاد كه ديآ يبرم نيچن ،شد گفته آنچه از 

 نيا كه كند يم ديتأك يول ،داشته توجه كامالً آني عمل و يعرف درك منظر از ژهيو به گريكدي
 صرفاً نه و است نيطرف يواقع مشترك قصد ،است عمل مالك آنچه و رديگ صورت ديبا زييتم

 و فهم مقام در كند تالش ديبا دادگاه مورد هر در نيبنابرا ند؛ا هبرد كار به كه يعبارات و الفاظ
 يمنف جهينت شرط قالب در انتقال حق سلب مقصود ايآ دكن احراز نيطرف مشترك ةاراد ريتفس
  . كنند يطراح و ينيب شيپ را يحقوق عمل ترك به تعهد ينوع خواستند يم نيطرف اي بوده

  
  هينظر ليوتحل هيتجز و نقد .3
 حيث از هم و يفقه منظر از هم توان يم بحث مورد يها پرسش بر تمركز با را استادة ينظر 

 سندهينوي ها دگاهيد ةارائ و مرحله نيا به ورود از شيپ حال نيا با. كرد ليوتحل هيتجز يحقوق
  .شودي بررس حقوقدانان و فقها يآرا در هينظر نيا گاهيجا اجمال نحو به است الزم

  
   هيامام يفقها نظر. 3.1
 و يحقوق فعل ترك به تعهد ياجرا ضمانت انيم كيتفك لزوم به اساساً فقها از ياريبس آثار در

. اند پرداخته كيتفك نيا به هم يبرخ يول ،است نشده يا ارهاش حيصر طور به يمنف ةجينت شرط
 فعل ترك شرط با ريمغا يحقوق عمل بطالن و صحت مورد در فقط نوعاً ،فقها از دسته دو هر

 با معارض ةمعامل بطالن مورد در رسد يم نظر به گريد انيب به .اند كرده اظهارنظر نيمع يحقوق
 تعهد نقض ياجرا ضمانت در خصوص كنيل ،ندارد وجود فقها نزد يديترد يمنف ةجينت شرط

  . خورد يم چشم به ياختالفات آنها انيم يحقوق فعل ترك به
ي اجرا ضمانت انيم كيتفك رسد يم نظر به ،دادهي بررسة اجاز نگارنده بضاعت كهي حد تا
 مطرحي جد طور به معاصر يفقها ازي انصار خيشي سو از بار نينخست شرط نوع نيا نقض
ي فقها نزد و است كرده دايپ ادامه متأخري فقها و ناشارح ازي تعداد توسط هابعد و شده
 آنها نقض ياجرا ضمانت و مذكور شرط نوع دو انيم اساساً معاصري فقها ازي اريبس و متقدم
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 آنان كه آن است ازي حاك رياخ ةدست يفقها از يا پاره عبارات در دقت و امدهين عمل بهي كيتفك
 عمل بطالن از عمدتاًي حقوق فعل ترك شرط از تخلفي اجرا ضمانت از بحث در قضا از

  . اند كرده دفاع شرط با ريمغاي حقوق
 فقها ازي اريبس كه يدرحال عقد ضمن شرط قيطر از مجلس اريخ بردن نيب از خصوص در
 :ق1409 ،يحل محقق ؛539 :تا يب ،يعاملي نيحس؛ 448 :تا يب ،يثان ديشه( اند نداشته يا اشاره كيتفك نيا به اساساً

 عدم شرط قالب در تاس ممكن شرط نيا كه پردازند يم نكته نيا به ابتدا فقهاي برخ ،)276
 فعل ترك شرط نحو به (فسخ اعمال عدم شرط اي باشد) جهينت شرط نحو به( اريخ ثبوت
 نوع دو نيا از كيهر نقض ياجرا ضمانت كه كنند يم مطرح را پرسش نيا سپس و) يحقوق
 نخست توافق از تخلف صورت در فسخ بودن اثر بي اغلب فقها از دسته نيا .ستيچ شرط

 اظهار آن نقض ياجرا ضمانت به راجع و گرفته يهيبد و مفروض را) ينفم ةجينت شرط(
  .شود يم دهيد نظر اختالف آنها انيم دوم فرض مورد در اما ،اند نكرده دهيعق

 شرط نيا از تخلفي اجرا ضمانت ةدربار )324 :ق1411 ،يانصار خيش( فقها ازي كي مثالي برا 
 شرط به وفاء وجوب رايز ،است فسخي اعتبار يب نخست احتمال ؛كند يم مطرح را احتمال دو

 شرط ترك بر او) ارياخت( سلطه عدم و شرط انجام بر هيعل مشروط اجبار به وجوب مستلزم
 احتمال. داند يم شده اعالم فسخ ياعتبار يب را شرط از تخلفي اجرا ضمانت رو نيازا است؛
 هيعل مشروط تعهد و شود يم هم دمور نيا شامل ادله عموم رايز، است فسخ اعتبار و نفوذ دوم
 را اول نظر سرانجام شانيا. شود ينم فسخ ياعتبار يب موجب فسخ حق اعمال عدم به
 رايز ،دارد يشتريب مطابقت شرط به وفاء عموم با اول احتمال كه استدالل نيا با ،نديگز يبرم

 از پس يحت احوال ةهم در است واجب هيعل مشروط بر كه دارد آن بر داللت مذكور عموم
 شرط مفاد خالف يو فسخ كه است آن امر نيا ةالزم و باشد ملتزم شرط مفاد به زين فسخ
  . شود دانسته اثر يب و باطل
 اريخ سقوط صورت در فسخ ياعتبار يب مورد در زين )47 :ق1418 ،ينينائي رزايم( گريد هيفق
 سقوط شرط نقضي ااجر ضمانت مورد دري ول ،نكردهي كيتشك جهينت شرط صورت به مجلس

 حيتصري حت و دارد شده اعالم فسخ بطالن بر دهيعقي حقوق فعل ترك شرط صورت به اريخ
ي گريد از راي مال كه كند شرط عقد ضمني كس كه استي مورد مثل فرض نيا حكم كند يم

. است باطل منعقده معامله صورت نيا در كه كند آن ديخر به مبادرت شرط خالف و نخرد
 قدرت سلب موجب شرط عالوه به است؛ فساد موجبي نه و گرفته تعلق آن بهي نه چون
  . خورد يم صيتخص شرط ةادل قيطر از طيتسل ةقاعد واقع در و شود يم عيمب بر مالك
ي اجرا ضمانت انيم ديبا كه ندا آن بر) 104- 107: ق1412 ،ييخو( فقها از گريد يا پاره مقابل در
 نقض فرض رب ناظر فقط را فسخ ياعتبار يب و شد كيتفك به قائل شرط نوع دو نيا نقض
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 صرفاً چون ،فسخ عدم شرط از تخلف و دانستي منف ةجينت شرط قالب در اريخ سقوط شرط
 ةادل رايز ،كردي تلق فسخ ياعتبار يب ةيما را آن دينبا ،شود يم يفيتكل حرمت و گناه موجب

 هر ا ينيطرف ازي ك يكه باشد شده شرط قرارداد در اگري حت و است محكم وي قو اريبس اريخ
 را قرارداد مجلس اريخ استناد به تواند يم هيعل مشروط نكند، فسخ را قرارداد كه است متعهد دو

  . كند فسخ
 اند نپرداخته موضوع نيا به اساساً فقها شتريب هم عزل عدم شرط از تخلف خصوص در

 اشاره مطلب نيا به كه هم آنها ازي معدود و )بعد به 425:ق1409 ،يحل محقق؛ بعد به 367 :تا يب ،يثان ديشه(
 عزلي اعتبار يب ،)يمنف ةجينت شرط قالب در (عزل عدم شرط از تخلف باب در ،اند كرده
   اند نساخته مطرح آن ةدرباري چندان ةمناقش و بحث و دانستهي عيطب كامالً را شده انجام

 قالب در (وكالت در عزل عدم به تعهد از تخلف ةدربار كنيل ،1)189 و 188 :ق1423 ،يزديييطباطبا(
 خالف شده انجام عزل بطالن ةينظر بر و كرده ورود مشخص طور به ،)يحقوق فعل ترك شرط
   2.)189 :ق1423 ،يزديييطباطبا( اند دهيورز ديتأك شرط
 ياجرا ضمانت بحث همانند هم، مستأجر توسط جرهأمست نيع ةاجار عدم شرط باب در
؛ 84 و 83: تا يب ،يعاملي نيحس؛ 340 و 339 :تا يب ،يثان ديشه( فقها اتفاق به بيقر ،عزل عدم طشر از تخلف
 يا اشاره كيتفك نيا به اساساً )500 :1368 ،ينيخمي موسو؛ 484 :1371 ،يقم محقق؛ 416 :ق1409 ،يحل محقق

 كه شود شرط تأجرمس بر اجاره در چنانچه كه ندا هكرد بسنده مطلب نيا انيب به صرفاً و نداشته
 و كند استفاده بالمباشره و ساًأر خود را اجاره مورد ا يندهد اجارهي گريد به را جرهأمست نيع
 آن از تخلف ،داردي حقوق فعل ترك شرط در ظهور قضا از كه ندهد قراري گريد ارياخت در
 :ق1423 ،يزدي ييطباطبا( فقها ازي معدود. است باطل شرط نيا ريمغا منعقده ةاجار و ستين زيجا
 مشخص طور هب ،يمنف ةجينت شرط قالب در توافق نيا نقضي اجرا ضمانت به اشاره بدون )76
 قرارداد در اگر نديگو يم و كرده تمركزي حقوق فعل ترك شرط نقضي اجرا ضمانتي رو بر

 فعل ترك شرط( ندهد اجاره يگريد به را جرهأمست نيع كه شود شرط مستأجر بر اجاره
 كه دوم ةاجار نكهيا يكي دارد؛ وجود احتمال دو شرط نيا از تخلف صورت رد ،)يحقوق

 نكهيا يگريد و است باطل شرط از يناش حق با مخالفت ليدل به ،شده واقع شرط مفاد مخالف
 اول ةاجار فسخ حق ،است گرفته انجام كه يتخلف ليدل به له مشروط و است حيصح دوم ةاجار
  .دارد را

                                                            
 هيعل من طرف من ولو الزم عقد ضمن يف جةيالنت شرط وجه يعل الوكالة شرط إذا«:است نيچن كتاب نيا در شانيا عبارت. 1

 .»المشهور ياألقو يعل ليالوك عزل له سيول لزمت الشرط

 نئذيح نعزلي وال صح عزله،ي ال أن شرط ثم الزم عقد ضمن يف وكله إذا«: است نيچن زمينه نيا در عروه صاحب عبارت. 2
 .»الشرط يمقتض خالف ألنه بعزله،
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 ظاهر ديگو يم و دهيبرگز را بطالن نظر زمينه نيهم در زين )90: :تا يب م،يحك( فقها از گريدي كي
) تسلط (سلطنت ةقاعد و دارد هيعل مشروط ةعهد بري حق له مشروط كه ست انيا ،فعل شرط از
 شرط خالف منعقده ةاجار نيبنابرا .شد خواهدي مناف و ريمغا تصرفات نفوذ از مانع ،حق بر

  .است باطل
 عدم ،اوالً گفت توان يم رسد يم نظر به ،شد عرضه فقهاي برخ هاي باكت از آنچه براساس

 اًيثان ،يمنف ةجينت شرط وي حقوق فعل ترك شرط نقضي اجرا ضمانت انيم كيتفك ضرورت
 جهينت شرط قالب در نكهيا از اعم شرط با ريمغاي حقوق عمل )نفوذ عدم (بطالن و ياعتبار يب

  .است تر كينزد فقها اجماع به كينزد مشهور ةديعق به ،يوقحق فعل ترك شرط ا يباشدي منف
  

  حقوقدانان نظر. 3.2
 ازي اريبس واست  گرفته قرار هم حقوقدانان ريسا توجه مورد شرط نوع دو نيا انيم كيتفك 

 تعهد نقض صورت در و نهاد تفاوت آنها انيم ديبا كه معتقدند انيكاتوز استاد همانند آنها
 دوم فرض در كنيل ،شد ياصل قرارداد فسخ و خسارت ةمطالب امكان به معتقد صرفاً نخست

 نظر همي اندك تعداد و كرد دفاع ريمغا ةمعامل ابطال امكان از يمنف ةجينت شرط نقض يعني
 باره نيا در حقوقدانان از يا پاره نظر طرح به نكيا. ستندين كيتفك نيا به قائل و رنددا مخالف

  :ميپرداز يم
 يمنف جهينت شرط صورت به شرط اگر«) 177 و 176: 1386 ،يديشه( كنند يم اظهار هگون نياي برخ

 اگر كه است نيا شيمعنا باشد نداشته فروش حق هيعل مشروط كه شود شرط يعني ،باشد
ي كاال كه شود شرط اگر اما ،است رمعتبريغ و حق ريغ من معامله ،كرد عمل شرط برخالف

 نيا در كه نفروشد كه كرده تعهد يول داشته فروش حق هك است نيا شيمعنا نفروشد را خود
 جاديا فسخ حق له مشروط يبرا كه بوده فعل شرط از تخلف يگريد به مال آن فروش حال

  .»كند يم
 خود از يگريد مقابل در يكس هرگاه كه مثال نيا انيب با هم) 159 و 158 :1368 ،يامام( يا عده
 رسد يم نظر به« :نديگو يم نيچن بخرد را آن عدب و دكن را مشخص ملك كي ديخر حق سلب
 كه است آن مانند حق سلب از پس داريخر رايز باشد يم باطل معامله حق سلب اثر در كه
 استفاده خاص حق فالن از كه دينما تعهد يكس كه يدرصورت اما است نداشته را يحق نيچن

  .»بپردازد ديبا را تعهد مانجا عدم از يناش خسارت دينما عمل خود تعهد برخالف و نكند
 از توان ينم يآسان به كه است معتقد) 27 و 26: 1376 زاده، قاسم وي صفائ( حقوقدانان از گريد يكي
 صحت به قائل ديبا كه است آن بر و كرد دفاع يحقوق فعل ترك به تعهد با ريمغا معامله ابطال
  .شد متعهد يسو از قرارداد نقض از يناش خسارت ةمطالب امكان و معامله
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 فرض در و نبوده كيتفك نيا به قائل )275 و 274 :1388 داماد،محقق( حقوقدانان از گريدي برخ
 بطالن به قائل) يمنف ةجينت شرط (حق سلب فرض مانند هم يحقوق عمل ترك به تعهد نقض

 يقحقو اعمال ،له مشروط يبرا حق وجود به توجه با« :معتقدند و رنديمغا معامله نفوذ عدم اي
 كه ينحو به رديگ قرار قانونگذار و شارع ذيتنف مورد تواند ينم مزبور حق با يمناف و خالف
  . »كند تيحما متخلف شخص از دادگاه
 يشخص كهي مورد يكي مثال دو طرح با )149 :1369 ،يلنگروديجعفر( حقوقدانان از گريد يكي 
 كه يشخص كه يفرض يگريد و )تمتع حق سلب تعهد( نخرد را ينيمع ةخان كند يم تعهد
 به كه) فاياست حق سلب تعهد (نفروشد نيد يادا تا را خود ةخان كه كند يم تعهد دارد يبده
 باب در ،است يمنف جهينت شرط و يحقوق فعل ترك ميتقس همان از يگريد ريتعب رسد يم نظر

 باطل نهخا ديخر اول صورت در كه دارند دهيعق يبعض« :ديگو يم شرط نوع دو نيا از تخلف
  .  »ندارد وجود يفرق كه يدرحال ،است درست خانه فروش دوم صورت در و است
 انيم كيتفك لزوم بر يمبن انيكاتوز استاد نظر رسد يم نظر به ،شد گفته آنچه به توجه با

 در معامله بطالن به اعتقاد وي منف ةجينت شرط وي حقوقي منف فعل شرط نقضي اجرا ضمانت
ي نظرها وجود با يحقوق فعل ترك به تعهد با ريمغا معامله صحت و رياخ شرط نقض فرض

  . دارد يشتريب موافقان حقوقدانان انيم ،مخالف
  

 سندهينو يينها ليوتحل هيتجز و نقد .3.3

 شرط و يحقوق فعل ترك به تعهد نقض ياجرا ضمانت انيم كيتفك است معتقد سندهينو 
 با ،دارد هم يفراوان نسبتاً موافقان و آمده تاداس آثار در كه يشرح به) حق سلب (يمنف ةجينت

 سازگار چندان موضوع يفقه ةسابق ويي قضا ةيرو موضع نيهمچن  ويقانون و يحقوق نيمواز
  :كرد اشاره ريز موارد و نكات به توان يم ادعا نيا صحت اثبات يبرا. ستين

 نيا انيم كيتفك ضرورت عدم به ليمتما فقها مشهور نظر ،شد گفته طوركه همان .1
 ةجينت شرط همانند يحقوق فعل ترك شرط با ريمغا معامله ابطال امكان و شرط نوع دو
 موضوعي فقه ةنيشيپ با ياديز انطباق استاد نظر گفت توان يم حيث نيا از و بوده يمنف

 پس  ،دارد آتش بر يدست هم يحقوق مطالعات ةنيزم در كه فقها از يكي كه همچنان. ندارد
 سلب ياجرا ضمانت انيم كيتفك لزوم خصوص در انيكاتوز استاد ةينظر هب اشاره از

 و اعتبار و نخست فرض در عزل بودن اثر يب و عزل عدم به تعهد و ليوك عزل حق
 ،دامادمحقق(ستين منطبق يفقه اتيادب با نظر نيا كه ديگو يم دوم حالت در عزل صحت

 مشهور ةديعق با انيكاتوز استاد ةيظرن مخالفت نفس بر كه است روشن البته. )272 :1388
 آنها ازي برخ به كه است مطرح همي گريد هاينظر فقه در رايز ،كرد راديا توان ينم فقها
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 به ابهام و سكوت موارد در استاد خود كه آنجا از كنيل ،شد اشاره مقاله نيا در هم
 )68: 1376 ان،يكاتوز( دارد ليتما فقها مشهور نظر حكومت

 167 اصلي كل روح و مبنا و١
 نظر از عدولي برا استاد آثار دري طرف از و است نظر نيهم ديؤم همي اساس قانون
 بر را نقد نيا توان يم رسد يم نظر به ،است نشده ارائه الزم وي كافي مبان و ليدال مشهور

 . دانست وارد استاد نظر

 را خود يها استدالل و مستندات ،يمبان يا مقاله در ليتفص به شيپ ها سال سندهينو .2
  خصوصدر سيانگل حقوق در موضوعي قيتطب ةمطالع با همراه يحقوق و يفقه حيث از

 و كرده نييتب يحقوق فعل ترك به تعهد با معارض ةمعامل ابطال ةينظر از دفاع امكان
 ةينظر( يحقوق فعل ترك تعهد با معارض ةمعامل ابطال رشيپذ عدم يفاسدهاي تال اجماالً
ي حقوق فعل ترك تعهد با معارض ةمعامل ابطال رشيپذي ايمزا و) اجرا ضمانت كيتفك

 ،يباريجو رزانژاديم( برشمرده را) اجرا ضمانت وحدت ةينظر( يمنف ةجينت شرط نقض همانند
 نيا در كهي ا هنكت ؛نديب ينم مطالب آن تكرار به يضرورت مقاله نيا در و 2)41 -  63: 1386
 عدم ضرورت بر ديتأك ،افزود نيشيپ ةمقال در مندرج يمبان و لبمطا بر بتوان ديشا زمينه
 سلب (يمنف ةجينت شرط و يحقوق فعل ترك شرط نقض ياجرا ضمانت انيم كيتفك
 نشان يمدن قانون مواد يبرخ در دقت كه حيتوض نيا با است؛ يمدن قانون در) حق
 ياجرا ضمانت و داردن وجود توافق شكل دو نيا انيم يتفاوت قانونگذار نظر از دهد يم

: ميخوان يم 454 ةماد در مثال يبرا. است ريمغا ةمعامل بطالن صورت، دو هر در آن نقض
 نكهيا مگر شود ينم باطل اجاره شود فسخ عيب و باشد داده اجاره را عيمب يمشتر هرگاه«

 در كه باشد شده شرط ضمناً اي حاًيصر يمشتر بر منفعت و نيع در ناقله تصرفات عدم
 يمشتر عيب عقد از پس اگر«:است آمده 455 ةماد در اي» است باطل اجاره صورت نيا

 فسخ گذارد رهني كس نزد نكهيا مثل دهد قرار حق متعلق را عيمب از يقسمت اي تمام
. »باشد شده خالف شرط نكهيا مگر بود نخواهد مزبور شخص حق زوال موجب معامله

 شرط (شرط نوع انيم كيتفك لزوم به ،بوده انيب مقام در قانونگذار نكهيا با مواد نيا در
 شرط ذكر مطلق طور به و نكرده يا اشاره چيه) يمنف ةجينت شرط و يحقوق يمنف فعل

 در مقنن عبارت كه كرد ادعا توان يم اتفاقاً و دانسته يكاف را عبارت و شكل هر به خالف
                                                            

 ميتنظ چنان ياساس قانون 167 اصل اگر«: است نيچن »يكنوني حقوق نظم دري اسالم حقوق گاهيجا« ةمقال در استاد عبارت. 1
 گام گرفت، يم سرچشمه)  متأخرهانيفق مشهور مانند (بحث قابل و مبهم هرچند مستند، كي ازها  استنباط اختالف كه شد يم

 .»گشت ي مسريم زين وحدت راه در نهادن

اصالني، منظر فقه اماميه  و حقوق مدني ايران با ؛ 45 - 54: 9ش  ،1372 محقق داماد، :ك. بيشتر در اين زمينه رةبراي مطالع. 2
 :1398  و همكاران، سلطان احمدي؛25 - 54: 1391جهانگيري و يزداني، ؛ 53- 65: 1387توليت، ؛ 21-1: 1386رويكردي 

98 -65. 
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 شرط« عبارت چون ؛يمنف ةجينت شرط تا دارد يحقوق فعل ترك شرط در ظهور 454 ةماد
 قانون 474 ةماد در قانونگذار. استي منف فعل شرط به منصرف اغلب» ناقله تصرفات عدم
 فعل ترك شرط انيم كيتفك بدون و دهيبرگز راي مش نيهم زين اجاره خصوص در يمدن

 كرده بسنده »باشد شده خالف شرط رمگ «يكل عبارت ذكر به يمنف ةجينت شرط و يحقوق
 اجاره يگريد به را جرهأمست نيع تواند يم مستأجر«: ميخوان يم نيچن ماده نيا در .است
 شود گفته است ممكن گرچها. »باشد شده شرط آن خالف اجاره عقد در نكهيا مگر دهد
 شرط وي منف فعل شرط (شرط نوع انيب مقام در گفته شيپ مواد وضع در قانونگذار چون

 عدم نگارنده ةديعق به اما ،ستين استناد قابلي و كالم اطالق رو ، ازايننبوده) يمنف ةجينت
 بطالن ا ينفوذ عدمي عن يواحدي اجرا ضمانت اعالم و شرط نوع دو نيا انيم كيتفك

 گرفته صورتي فقه مشهور نظر بري مبتن و آگاهانه ،شرط نوع هر نقضي برا ،معامله
 شرط با ريمغا معامله بطالن به دهيعق ز،يني منف فعل شرط نقض فرض دري حت كه است
 . دارد

 فعل ترك تعهد نقض ياجرا ضمانت انيم كيتفك لزوم ةينظر گريد ةعمد راديا. 3
 نظر به است؛ نيطرف يواقع مشترك قصد با آن انطباق عدم ،يمنف ةجينت شرط و يحقوق

 صورت توافق با ريمغا يحقوق عمل كه است نيا نيطرف مشترك قصد و خواست سندهينو
 هيتك با مشابه احوال و اوضاع در متعارف افراد افعال و الفاظ در دقت گريد انيب به. ردينگ
 ستين نيا آنها مقصود موارد اتفاق به بيقر در كه سازد يم اثبات وضوح به يعرف فهم بر
 به محكوم صرفاً و تخلف به مجاز همچنان متعهد ،يحقوق فعل ترك به تعهد فرض در كه

 ريمغا معامله باشد نداشته حق يمنف ةجينت شرط مورد در فقط و باشد خسارت پرداخت
 كند يم اقتضا معامالت در اشخاص متعارف و يواقع مشترك قصد به تراماح .سازد منعقد

 ابطال امكان شكل دو هر در معارض ةمعامل و ردينگ صورت يكيتفكحيث  نيا از كه
 هم نيطرف الافع و الفاظ اگر از كه است متعارف و مسلم چنان قصد نيا. باشد داشته

 از يبخش يمدن قانون 225 ةماد از مستفاد را آن ديبا ،ديايبرن يضمن اي حيصر طور به
 .كرد دفاع يحقوق فعل ترك به تعهد با ريمغا معامله ابطال امكان از و آورد شمار به قرارداد

 راتعباي ريكارگ هب بر عالوه آنها كه ديبرآ نيچن نيطرف يضمن ا يحيصر ةاراد از اگر البته
ي اجرا ضمانت انيم كيتفك لزوم به ،شرط نوع دو نيا از كيهر انيب در متفاوت ظاهر به

 اما ،ستين آنان مشترك قصد به احترام لزوم دري ديترد ،اند داشته نظر هم آنها نقض
 نيا انيم كيتفك قصد آناني ضمن ا يحيصر ةاراد از نتوان چنانچه كه نجاستيا كار اشكال

 ميتنظ در متفاوت عباراتي ريكارگ هب صرف به ،كرد برداشت را اجرا ضمانت نوع دو
 نيا استاد هينظر راديا. داد متفاوت ياجراها ضمانت اعمال به يرأ دينبا و توان ينم ،شرط
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 شرط عبارات ميتنظ و ابراز شكل بر عمدتاً نيطرفي واقع قصد احرازي برا آن در كه است
 نيطرف عبارات ظاهر موارد اغلب در ارندهنگ ليتحل حسب كه يدرحال .شود يم ديتأك

 ميتنظ ودجو با نيطرفي واقع قصد و ستين اعتماد قابل و كننده نييتع چندان قرارداد
 كه ستين نيا اغلبي منف ةجينت شرط اي يحقوقي منف فعل شرط از يحاكي عبارات

 . شود بار آنها از كيهر نقض بري متفاوتي اجرا ضمانت

 نيآخر با توافق دو نيا نقضي اجرا ضمانت انيم كيتفك رسد يم نظر به. 4
 به توان يم ادعا نيا اثباتي برا. ستين سازگار چندان هميي قضا ةيروي كل يريگ جهت

 4 خيتار در كه 810 ةشمار به كشوري عال وانيدي عموم تأيه رياخ ةيرو وحدتي أر
 ضمن شرط يعموم تأيه قضات يرأ نيا در. كرد استناد ،1 استشده صادر 3/1400/

 يضمن طور هب را ثمن اقساط پرداخت عدم صورت در عيب فسخ امكان بري مبن عقد
 فعل ترك شرط( ثمن قسط نيآخر پرداخت خيتار تا عيمب فروش عدم شرط متضمن
 اعالم ابطال قابل را شرط نيا خالف داريخري سو از منعقده ةمعامل و دانسته) يحقوق
 دو نيا نقض ياجرا ضمانت انيم كيتفك به تنها نه كورمذ يرأ در گريد ريتعب به ؛اند كرده
 مندرج شرط بلكه ،نشدهي توجه) ي حقوق فعل ترك شرط وي منف ةجينت شرط (شرط نوع
 چيه ظاهراً كه اقساط پرداخت از تخلف صورت در عيب فسخ امكان بري مبن قرارداد در

 به تعهد شرط تضمنمي ضمن طور به ،نداردي حقوق عمل انجام از منع بري حيصر داللت
ي اجرا ضمانت و شدهي تلق) يحقوق فعل ترك شرط (اقساط انيپا تا عيمب فروش عدم
 سندهينو استناد مورد كه 454 ةماد جمله ازي مدن قانون مختلف مواد استناد به زين آن نقض
 مذكور، ةيرو وحدت يرأ صدور. است دهش اعالم معامله ابطال بود، گرفته قرار هم

) اجرا ضمانت وحدت ا يكيتفك ةينظر( نظر دو از كي كدام با غلبه نكهيا نظر از صرف
 ةمعامل ابطال امكان به ادقاعت كه شده رفتهيپذي ريمس تينهادر  كه ست اآن ازي حاك ،بوده

 دو نيا نقضي اجرا ضمانت انيم كيتفك لزوم عدم وي حقوق فعل ترك تعهد با معارض
 كي رب ناظر ادشدهي ةيرو وحدت يرأ كه برسد نظر به است ممكن هرچند. دارد شرط نوع

                                                            
من عقد بيع، شرط شود در  قانون مدني، چنانچه در ض454، و 225، 224، 220، 219مستفاد از مواد «ي عموم تأيه يرأ متن. 1

، فروشنده حق فسخ و استرداد مبيع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق شده نييصورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تع
فسخ ولو اينكه خريدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبيع را به شخص ديگري فروخته باشد، مبيع بايد به بايع مسترد شود و 

ار بعدي از شرط مذكور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم عدم اطالع خريد
 شانزدهم دادگاه ةبنا به مراتب، رأي شعب. اثر شدن شرط و زوال حق مالك اوليه نسبت به عين مال نخواهد بود مالك، موجب بي

اين رأي . شود اق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده ميتجديدنظر استان مازندران تا حدي كه با اين نظر انطب
 با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، 1392 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 471 ةطبق ماد
  .»االتباع است ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن الزم دادگاه
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 و مبنا در دقت كنيل ،ندارد را موارد ريسا به ميتعم تيقابل و است خاص موضوع و فرع
 فعل شرط با ريمغا معامله ابطال امكان ةينظر كه دهد يم نشان وضوح هب صادره يرأ اساس

 شرط نوع دو نيا نقضي اجرا ضمانت انيم كيتفك لزوم عدم طبعاً وي حقوقي منف
ي كل يا قاعده آن از توان يمي آسان به واست  شده رفتهيپذ موصوف يرأ در صراحتاً
 نيا استاد نظر نقد جهت هيرو وحدت يرأ به استناد از مقصود استي هيبد .كرد استخراج

 سال در كه ييأر به استناد رايز ،است كردهي توجه يب يرأ مفاد به استاد چرا كه ستين
 مراد .ستين يمنطق يرأ صدور از شيپ ها سال در استاد نظر نقد يبرا ،دهش صادر 1400

 چندان حاكميي قضا ةيرو موضع نيآخر با استاد ةينظر حاضر حال در كه ست انيا
 . ستين همسو

 فعل ترك شرط با ريمغا معامله ابطال امكان عدم بر اصرار آنكه از شيب واقع در. 5
ي حقوق قالب دو نياي اجرا ضمانت انيم كيتفك صلا ،باشد مناقشه و نقد قابل يحقوق
ي حت شد، گفته 3 بند در طوركه همان معامالت، اتفاق به بيقر در. است راديا مورد
 طبعاً وي كيتفك نيچن قتاًيحق ،شود يم ميتنظ حقوقدانان توسط قرارداد متن كه يهنگام
 ديبا فرض دو هر رد رو نيااز. ستين نيطرف مقصود آنها نقضي اجرا ضمانت در تفاوت

 دو نيا از ك يهر نقض صورت در كه معنا نيا به ؛گفت سخن اجرا ضمانت وحدت از
 معامله حالت دو هر در اي كرد دفاع توافق با ريمغا معامله ابطال امكان از ديبا ا يشرط نوع
 با البته..نداردي هيتوج اجرا ضمانت نوع دو نيا انيم كيتفك و نمود يتلق حيصح را ريمغا

 بطالن در ،كردهي بررس نگارنده كهي حد تا حقوقدانان و فقها از كي چيه نكهيا به توجه
ي راستا در رو ، ازايناست نداده راه خود به يديترد يمنف ةجينت شرط با ريمغا معامله
 به تعهد نقض مورد به را اجرا ضمانت نيا ديبا ،اجراها ضمانت يساز كساني و وحدت
 انجام عدم بر توافق نقض ياجرا ضمانت كه بود معتقد و داد يتسر هم يحقوق فعل ترك
 ،يمنف ةجينت شرط اي باشد يحقوق فعل ترك شرط قالب در نكهيا از اعم نيمع ةمعامل
 كرده مقرري گريد حكم خاص مورد در قانون نكهيا مگر ،بود خواهد ريمغا معامله ابطال
ي برا وباشند  دهكر توافق آن فخالي ضمن ا يحيصر طور هب قبل از نيطرف نكهيا ا يباشد
 ريمغا ةمعامل صحت را توافق شكل دو نيا از كيهر در قرارداد نقضي اجرا ضمانت مثال
 نيا در طبعاً كه ندكن توافق معارض ةمعامل بطالن بر نكهيا ا يكنند اعالم خسارت ةمطالب و

 نيطرف ةاراد تيحاكم اصل اعتبار و آمره قواعد با لهئمس ارتباط عدم به توجه با صورت
 .شد خواهد عمل صورت نيهم به

 از بحث هنگام خود آثار از يكي در استاد كه استي مطلب به مربوط آخر نكته. 6
 در كه است كرده انيب و پرداخته بدان )حق سلب( يمنف ةجينت شرط نقض ياجرا ضمانت
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 يشكن انميپ از يناش خسارت ةمطالب بر عالوه متعهدله اي له مشروط موارد گونه نيا
 تخلف اريخ استناد به ياصل قرارداد فسخ حل راه دو از يكي عرض هم صورت به تواند يم
 آثار ريسا در كه هينظر از قسمت نيا. نديبرگز را شرط با ريمغا معامله ابطال اي شرط از

 يمدن قانون 239 تا 237 مواد مطابق رايز، ستين راديا و اشكال از يخال ،امدهين استاد
 در استاد نكهيا به توجه با.ستين زيجا فسخ ،است ممكن تعهد انجام به اجبار هك يهنگام
 نيا آن يمعنا است رفتهيپذ را معارض ةمعامل ابطال امكان ،يمنف ةجينت شرط نقض فرض
 فسخ انتخاب حق رشيپذ نيبنابرا ،است ممكن تعهد انجام به اجبار كه بود خواهد
 مواد ريمغا ،شرط با معارض ةمعامل ابطال امكان وجود با له مشروطي برا ياصل قرارداد
 امكان عدم و كرده توجه مطلب نيا به )47 :1381 داماد،محقق( حقوقدانان از يبرخ. است فوق
 اعالم يحقوق نيمواز با منطبق را ريمغا ةمعامل ابطال امكان وجود با ياصل قرارداد فسخ
 1.كردند

  جهينت
  :كرد ديتأك پژوهش يدستاوردها عنوان به ريز نكات بر توان يم ،شد گفته آنچه به توجه با 

 با معارض ةمعامل كه است آن بر حقوقدانان، ازي اريبس همانند ،انيكاتوز استاد )الف
 ترك شرط نقض ياجرا ضمانت يول ،دانست باطل ديبا را) حق سلب (يمنف ةجينت شرط
 ةمعامل دارد حق منحصراً له مشروط اي متعهدله و ستين ريمغا معامله ابطال يحقوق فعل
 شكن مانيپ از را وارده ياحتمال خسارات و فسخ شرط از تخلف اريخ استناد به را ياصل
 .كند افتيدر

 انيم كيتفك لزوم عدم به ليمتما هيامام يفقها اجماع به كينزد و مشهور نظر )ب
 با ريامغ همعامل ابطال امكان و يحقوق فعل ترك و يمنف ةجينت شرط نقض ياجرا ضمانت
 كه مسئله يفقه شهرت و باسابقه استاد دهيعق ثيح نيا از و است مورد دو هر در شرط

و  455 و 454 مواد مثل باره نيا دري مدن قانون مختلف مواد وضع در رسد يم نظر به
 .نداردي انطباق چندان ،بوده قانونگذار راه چراغ 474 ةماد نيهمچن

 يمنف ةجينت شرط انيم زييتم يبرا يا ضابطه ةارائ جهت در انيكاتوز استاد هرچند )ج
 قصد بر هيتك لزوم بر يدرست به و كرده يشيستا قابل تالش يحقوق فعل ترك شرط از

 قالب و شكل بودن متفاوت ،سندهينو نظر به كنيل اند، كرده ديتأك نيطرف يواقع و مشترك

                                                            
 امكان انتخاب حق فسخ ابتدايي يا ةحل نظام حقوقي ايران در مورد عدم پذيرش نظري نع از آن نيست كه راهالبته اين نكته ما. 1

عرض براي متعهدله به داليل مختلف اقتصادي و اجتماعي مورد نقد قرار بگيرد و اصالح آن پيشنهاد شود  صورت هم اجبار به
نحوي اين   قانون مدني به225 ةدادي يا حكم عرفي مستند به مادو حتي تالش گردد با تكيه بر شروط صريح  يا ضمني قرار

 .حق براي متعهدله مقرر گردد
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 لزوماً) يحقوق فعل ترك شرط قالب اي يمنف جهينت شرط قالب (مقصود كي انيب يحقوق
 قصد صورت دو هر در رايز ،نجامديب آنها نقض ياجرا ضمانت در تفاوت به دينبا

 .است باشرط معارض معامله انعقاد جواز عدم ،نيطرفي عرف و يواقع مشترك

 مورد شرط نوع دو نقض ياجرا ضمانت انيم كيتفك لزوم بر يمبن استاد ةينظر )د
 معامله نيطرف متعارف و يواقع قصد و هيامام يفقها مشهور نظر با رتيمغا بر عالوه ،بحث
 متعدد مواد در چراكه ست؛ين سازگار چندان زين يمدن قانونگذار موضع با ،موارد اغلب در
 شرط و يمنف ةجينت شرط انيم كيتفك بدون ،يمدن قانون 478 و 455 ،454 مواد جمله از

 شده اعالم باطل نونگذارقا يسو از شرط با ريمغا يحقوق عمل هرگونه ،يحقوق فعل
  .است
 رسد يم نظر به 3/04/1400 مورخ 810 ةشمار ةيرو وحدت يرأ مفاد به توجه با) ه
 عدم و توافق از شكل دو نيا نقض ياجرا ضمانت انيم كيتفك لزوم ةدربار استاد موضع
 هميي قضا ةيرو يريگ جهت نيآخر باي حقوق فعل ترك شرط با ريمغا ةمعامل ابطال امكان

 .نداردي همخوان دانچن

 قانون نيمواز ،موضوعي فقه شهرت و باسابقه استاد ةينظر انطباق عدم گرچها )و
 بر وارد نقد نيتر مهم اما ،است زيبرانگ ملأت و مهم اريبسيي قضا ةيروي حد تا وي مدن
 عدم ،شرط نوع دو نيا نقض ياجراها ضمانت انيم كيتفك لزوم بري مبن استاد ةينظر

 و الفاظ باي بازي نوع در شدن گرفتار و قرارداد نيطرف مشتركي واقع قصد اب آن انطباق
 نيتر ياساسي طرف از .است توافق از شكل دو نيا انيم زييتم و صيتشخي برا عبارات

 احترام زين اجرا ضمانت نوع دو نيا انيم كيتفك لزوم عدم بر ريدا نگارنده ليتحل تيمز
 قراردادها حقوق در رايز ،است معامالت در دافرا متعارف و عيشا ،يواقع قصد به

ي اجرا ضمانت انيم كيتفك اغلب و است نياديبن اصل نيطرف قصد و اراده تيحاكم
  .ستين نيطرفي واقع مقصود ،وفصمو شرط نوع دو نقض
 له مشروط يسو از ياصل قرارداد فسخ حل راه انتخاب امكان بر يمبن استاد نظر )ز

 با تعارض و انسجام عدم ينوع متضمن ،يمنف ةجينت شرط با ضمعار ةمعامل ابطال يجا به
 مطابق رايز ،قراردادهاست ياجرا ةحوز در رانيا يحقوق نظام قواعد و ها حل راه ريسا

 شرط ياجرا كه است مجاز يهنگام ياصل قرارداد فسخ ،رانيا يحقوق نيمواز و اصول
 يمنف ةجينت شرط نقض فرض در استاد نظر حسب كه آنجا از باشد؛ شده متعذر آن ضمن
 توان ينم ،دارد وجود معارض ةمعامل ابطال امكان قيطر از تعهد ياجرا به متعهد اجبار
 .كرد هيتوج و رفتيپذ را شرطي اجرا تعذر ليدل به قرارداد فسخ امكان
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Abstract 
The agreement to abandon a certain legal act, whether the subject of the 
main obligation is in a contract or in the form of a condition attached to the 
contract, according to various general legal principles, including the 
principle of validity and the principle of irrevocability and according to 
articles 10, 219, 231 and 237 of the Civil Code is valid. This sometimes 
appears in the form of a condition of a legal forbearance and sometimes it 
takes the form of a negative status condition (Shart-e Natijeh). When this 
kind of agreement is violated, we will inevitably face the issue of validity or 
invalidity of the contrary legal act. 

When facing this issue, three basic questions can be asked: First, whether 
the legal act contrary to mentioned agreement should be considered invalid, 
or the validity of the said legal act should be admitted and the obligee should 
be directed towards receiving possible damages from the offending obligor 
as a solution more compatible with Iran's legal system. The other thing is 
whether, one of these two solutions being chosen, a single procedure should 
be adopted and the same sanction be applied in the event of a violation of 
either of these two forms of agreement, or the sanction of violation of legal 
forbearance and negative status clause are different n the first of which the 
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validity of the legal act and in the second the invalidity of the legal act 
are acceptable. Finally, if we believe in the necessity of distinguishing 
between the sanction of the violation of these two forms of the agreement, 
what is the criterion for distinguishing the two from each other. 

 The study of jurisprudential sources, legal books and articles, as well as 
a brief reflection on judicial precedent shows that there is no unanimity of 
opinion regarding the sanction of the breach of these two forms of agreement 
and that, especially among lawyers, the theory of the necessity of 
differentiating between the sanction of legal forbearance and the negative 
status condition has a more significant influence. 

One of the jurists who has dealt with these questions in fair detail in his 
numerous works and believes in the necessity of distinguishing between the 
sanction of legal forbearance and the violation of negative status condition is 
Professor Katoozian. Although many jurists have also looked into this issue, 
it is more necessary to emphasize and focus on his works in this field for 
three main reasons: firstly, the theories of professor Katoozian, including 
this theory, have a really special importance and credibility in Iran's legal 
and judicial system. It has been and continues to be the place of reference for 
judges, lawyers and other jurists. Another thing is that in the opinion of the 
author, there is some kind of ambiguity or incoherence in the contents of his 
analyses regarding the above questions, and the present study provides the 
opportunity to re-examine his positions in this regard. Finally, the criticism 
and detailed explanation of Professor Katoozian's views and opinions, like 
any other great theorist, apart from being a kind of appreciation for their 
years of scientific and effective efforts, leads to the emergence and 
flourishing of new ideas and solutions and ultimately to the development of 
the legal system.  

In this article, the author has tried to analyze Professor Katouzian's theory 
regarding the necessity of distinguishing between the sanction of legal 
forbearance and the violation of the negative status condition based on the 
above questions. The research shows that his theory is not compatible with 
the famous opinion of the Islamic jurists, the standards of the civil Code, and 
the fundamental orientation of the judicial procedure, and that in case of 
violation of any of these two forms of agreement, the sanction of invalidity 
of the contrary legal act must be defended. 
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