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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاهها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصاادیق واقعای
تا حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشجویان حقوق آماوزش داده میشاود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شاکلی اسات
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بدون تطبیاق
با مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیاب معماوالً چاون امکاان انجاام کاار عملای حاین
تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغالتحصیالن وقتی مشغول به کار
میشوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاههاا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیات آگااهی از رویاه قضاائی باا اشاتغال باه کاار و فعالیات بار های
فارغالتحصیل حقوقی پوشیده نیست .بیتردیاد تنهاا منباع آماوزش عملای وکالات ،قضااوت و
بهطورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویاههای قضاائی
میباشد؛ به عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی کاه هار
روز بهصورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کااربردی
و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هساتند؛ اماا های
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیاز از مطالعه و تحقیاق و تفحاد در ایان حاوزه
علمی نمیباشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسات کاه دائام در حاال تغییار و
تحاول میباشاد و غفلاات از ایان حاوزه موجااب عقبمانادگی از علام واقعاای حقاوق و جامعااه
حقوقدانان خواهد شد .ازاینرو ناشاران تخصصای ایان حاوزه ،هرکادام باه طریقای نسابت باه
جمعآوری و انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجاع باه رویاه قضاائی اقادام میکنناد کاه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگای خاود در نظار
دارد نسبت به تدوین و جمعبنادی مطالاب رویاه قضاائی بهصاورت مانظم و منحصاربهفرد باا
ویژگیهای مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه بهصاورت کااربردی و باا دسترسای
آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید لذا در راستای تاأمین ایان هادف ،مجموعاهای از کتابهاا
تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» که شامل ماوارد زیار اسات تادوین و تاألیف
خواهد شد:
 .1آراء وحدت رویه؛
 .2آرای اصراری؛
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 .3آراء شعب دیوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .5نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا بهصاورت منساجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمتارین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسایار آراء
دادگاهها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از ماوارد متفااوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین در ساایر ماوارد؛ مثال آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .1تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .2تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .5دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقاوقی موجاود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیادتر شادن مجموعاه در چا هاای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیاز از هار صانف ضامن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصاورت (کتبای یاا از طریاق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یک هزار و سیصد و نود و شش

فصلاول
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دعوای آثار شرط

آثارشرطدرقرارداد
شرط در معنای تخصصی حقوقی ،عبارت است از تعهد مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط باه
عقد مشروط .شرط ،ماهیت اعتباری وابسته به عقد میباشد و یک عمل حقوقی مساتقل
نیست ،با اقاله یا ابطال عقد ،شرط نیز از بین خواهد رفت .در ایان خصاوص مااده 2۴۶
مقرر داشته اسات« :در صورتی که معامله بهواسطه اقاله یا فسخ بهه ههب برهورد
شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم بهه اناهام
شرط بوده است عمل به شرط کرده باشهد میتوانهد عهوا او را ام مشهروطله
بگیرد».
الزم به یادآوری است که «شرط و تعلیق» دو معنای متفاوت دارند بهعنوان مثال ،باین
اینکاه «خانه را فروختب به شرط اینكه خریدار آن را تعمیهر کنهد» باا «خانهه را
فروختب اگر خریدار آن را تعمیر کند» تفاوت بسیار است در اولی عقد بیع واقع شده
است و «تعمیرکردن» شرط ضمن بیع است و در صورت تخلف حسب ماورد متعهدلاه
حق اجبار متعهد یا فسخ معامله را دارد ولی در حالت دوم تحقق عقاد معلاق باه تحقاق
شرط شده است اگر شرط محقق نگردد ،عقد واقع نشده

است۱ .

مبحثاول:انواعشروطصحیح
قانون مدنی در ماده  2۳۴شروط ضمن عقد را در سه قسم « شرط صفت ،شرط نتیجه،
شرط فعل ».معرفی کرده که مجالی است هریک را بهطور جداگاناه ماورد مطالعاه قارار
دهیم تا آثار و ضمانت اجرایی آنها روشن شود.
گفتار اول :شرط صفت
شرط صفت شرطی است که مربوط به صفات مورد معامله میباشد؛ بنابراین اگر در یاک
معامله معلوم شود که مبیع فاقد وصف موردنظر بوده است مشروط لاه خواهاد توانسات
معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت فسخ کند.
بند اول -نكات شرط صفت :درخصوص شرط صفت ذکر دو نکته ضروری است:
 .1مهدی شهیدی ،شروط ضمن عقد ،تهران ،مجد ،1387 ،ص .18
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 .1شرط صفت ممکن است مربوط به کیفیت و یا کمیت مورد معامله باشد کاه در ذیال
هریک را توضیح میدهیم.
 .1-1شرط کیفیت :شرطی است که مربوط به وضعیت ماورد معاملاه از قبیال جانس،
بافت ،رنگ ،شکل و نقشه میباشد.
 .2-1شرط کمیت :شرطی است که مربوط به مقدار و کمیت مورد معامله میباشد.
تعیین کمیت معموالً نقش اساسی در صحت معامله دارد .چنان چه عادم تعیاین مقادار
کمیت عرفاً سبب مبهم شدن مورد معامله گردد ،موجب بطالن معامله خواهاد شاد؛ اماا
در مواردی که کمیت نقش اساسی در معلوم شدن و رفع ابهاام از ماورد معاملاه نداشاته
باشد و فقط به صورت شرط فسخ معامله درج گردد ،سبب بطالن معامله نخواهاد شاد و
مشروطله فقط حق فسخ خواهد داشت .ماده  ۳55ق.م .در این مورد بیان مایدارد« :اگر
ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شهود کهه
کمتر ام آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلهوم
شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند مگر اینكه در هر دو صهورت
طرفین به محاسبه میاده یا نقیصه تراضی نمایند».
 .2شرط صفت در مورد معامله با «عین خاارجی و کلای در معاین» تحقاق مییاباد در
صورتی که مورد معامله «کلی فیالذمه» باشد ،شرط صفت درج شده در آن حکم شرط
نتیجه است و آثار شرط صفت را نخواهد داشت .مثالً اگر شخصی  5تن برنج به دیگاری
بفروشد ،به شرط اینکه این  5تن برنج محصول مزرعه معین باشد .چنانچاه فروشانده از
مزرعه دیگری  5تن برنج را تسلیم خریدار نماید ،خریدار حاق فساخ معاملاه را نخواهاد
داشت؛ زیرا در چنین حالتی فسخ معامله تنها راه خالف وصف درآمدن مبیع نیست بلکه
خریدار میتواند برنجها را برگرداند و فروشنده را الزام به تسلیم نمودن ماورد معاملاه باا
وصف تعیین شده بنماید.
بند دوم -تفاوت شرط صفت با تعلیق به صفت :شرط صافت راجاع باه کمیات یاا
کیفیت مورد معامله میباشد؛ بنابراین« ،شرط صفت» متصل کردن وصفی از اوصاف باه

آثار شرط در قرارداد در رویه دادگاه ها

15

مورد معامله است درحالی که «تعلیق به صفت» معلاق کاردن تحقاق عقاد باه وجاود
صفتی در مورد معامله میباشد.
بند سوم -ضمانت اجرای فقدان شرط صفت :ماده  2۳5ق.م .در مقام بیاان ضامانت
اجرای فقدان شرط صفت مقرر میدارد« :هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است
شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او
شده است خیار فسخ خواهد داشت».
گفتار دوم :شرط نتیاه
اگر در ضمن عقد ،نتیجه یا اثر یک عقد یا ایقاع دیگر شهرط شاود آن را شهرط نتیجاه
گویند که به تشریح هریک میپردازیم.
بند اول -اگر در ضمن عقد ،نتیاۀ یک عقهد دیگهر شهرط شهود :ممکان اسات
متعاقدین نتیجۀ به وجود آمدن و محقق شدن یک عقد دیگر را در زمان تنظایم قارارداد
اصلی مانند مبایعهنامه شرط کنند .به فرض مثال آقای (الف) و (ب) ضامن تنظایم عقاد
بیع شرط میکنند که آقای (ب) وکالت انجام کارهای آقای (الاف) را برعهاده بگیارد در
این حالت هم زمان با ایجاد عقد بیع ،عقد وکالت نیز محقق میشود.
بند دوم -در ضمن عقد ،نتیاۀ یک ایقاع شهرط شهود :همانناد بناد اول اطاراف
قرارداد ضمن عقد اصلی محقق شدن یک عمل حقوقی باه صاورت ایقااع را شارط مای
کنند.
به محض انعقاد عقد اصلی قالب حقوقی ایقاع نیز ایجاد میشود مانند اینکه شاخد الاف
با ب قرارداد فروش تنظیم می کند و ضمن این قرارداد شرط می شود که دیون ب اباراء
گردد .در این صورت به محض انعقاد عقد فروش ،ب بریء خواهد شد.
شرط نتیجه نباید تشریفاتی باشد و اگر تشریفاتی باشد باطل است چاون شهرط نتیجاه
باید فوری بیاید تا عقد منعقد شود (ماده  2۳۶قانون مدنی) اگر تشریفاتی باشاد شهرط
باطل و عقد صحیح است؛ بنابراین ،این شرط در صورتی که حصول آن موقوف به سابب
خاص نباشد به نفس اشتراط حاصل میشود مانند اینکه در ضمن عقد آپارتمان به مبلاغ
 ۳00میلیون ریال فروشنده شرط کند که ماشین خریدار ،ملک فروشنده شود ،در اینجاا
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انتقال مالکیت ماشین به فروشنده ،ضمن معامله آپارتمان شرط شده اسات و باه نفاس
درج شرط مزبور در صورتی که مانع قانونی وجود نداشته باشاد ،نتیجاه حاصال خواهاد
شد .ماده  2۳۶ق.م .مقرر میدارد« :شرط نتیاه در صورتی که حصهول آن نتیاهه،
موقوف به سبب خاصی نباشد ،آن نتیاه به نفس اشتراط حاصهل میشهود» در
صورتی که حصول نتیجه موقوف به سبب خاصای باشاد ،نمیتاوان باه صارف اشاتراط،
نتیجه موردنظر محقق شود مانند آنکه وقوع طالق ضمن معاملۀ خاصی شهرط شاود در
این مورد به صرف درج شرط ،نتیجه محقق نخواهد شد چون وقوع طاالق مطاابق مااده
 ۱۱۳۴ق.م .نیاز به تشریفات خاص دارد.
بند سوم -ضمانت اجرای ترلف ام شرط نتیاه :در صورت تخلاف از شهرط نتیجاه
مشروطله حق فسخ معاملاه را دارد از جملاه مصاادیق شهرط نتیجاه در قاانون مادنی
میتوان به مواد  ۶7۹ ،۴۴8و  77۹ق.م .اشاره کرد.
بند چهارم  -تفاوت شرط نتیاه با تعلیق عقد در نتیاه :همانطوری کاه توضایح
داده شد شرط نتیجه آن است که تحقق امری حقوقی در خاارج شرط شاود در شهرط
نتیجه ،طبق ماده  2۳۶ق.م .در صورتی که حصول آن نتیجه موقاوف باه سابب خاصای
نباشد ،آن نتیجه به نفس اشتراط و هم زمان با تشکیل عقاد مشاروط حاصال میشاود؛
مثل اینکه در عقد اجاره شرط شود ،دین قبلی مستأجر به موجر از ذمه مساتأجر باریء
شود که با تشکیل عقد مشروط اجاره ،برائت ذمه مستأجر در برابر موجر نسبت باه دیان
قبلی هم محقق خواهد شد .در حالی که در تعلیق عقد به نتیجه ،ماهیت عقاد تاا زماان
حصول معلق علیه ،تحقق نخواهد یافت ،مانند اینکه خانهای فروخته شود ،به شرط آنکه
فروشنده مالک قطعه زمین خریدار شود ،که در این صاورت اگار مالکیات زماین مزباور
بهعنوان نتیجه عمل حقوقی به هر سبب به فروشنده خانه منتقل گردد ،بیاع خاناه نیاز
محقق میگردد و اگر مالکیت زمین به مالک خانه انتقال نیاباد ،بیاع خاناه نیاز تشاکیل
نمیشود۱.

 .۱ر.ک .مهدی شهیدی ،همان ،ص  20به بعد.

