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 بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان
 

  امیر انتظاری
 

 اسلامی آزاد دانشگاه خصوصی حقوق تخصصی دکتری دانشجوی

 

 چکیده  

 کند قابل انکار نیست. که قرارداد در یک سیستم اقتصادی بازی میاهمیت نقشی

که قرارداد را منعقد قرارداد زمانی که در خصوص آن تصمیم نگرفته باشد باید بپذیرد که طرفیناندازه ای است که حقوق می پذیردیادرصورتیاهمیت موضوع به

 سازد .قید و شرط آن را محدود میهایی است که اعمال بیمند شوند، اما آزادی قراردادی دارای محدودیتگیری اقتصادی بهرهکنند از آزادی تصمیممی

های حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تاملی برخوردار اند که در کلیه نظامحسنه از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادیقوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق  

گیرند ، در حقوق کشورهای ایران و مورد مطالعه قرار می«نامشروع شدن قرارداد»های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان باشند .این قواعد که در نوشتهمی

 مشابهی برخوردار نیستند.انگلستان به لحاظ آثار و اوصاف از وضعیت کاملا 

ه شرط نامشروع در در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه در این مقاله ضمانت اجرای قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه  بطلان مطلق اعلام شده و البت

 رسد.نظر میطرح ادعای خسارت تفاوتهایی بهحقوق ایران خود باطل است ولی مبطل عقد نیست،اما از نظر آثار این بطلان و امکان استرداد عوض و 

عوض قراردادی و  درحقوق ایران شرط نامشروع باطل است و اگر مفادقرارداد مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد ، اجرای آن منتفی است، اما امکان استرداد  

 اخذ خسارت برخلاف نظر پذیرفته شده 

 ایرانی ظاهراً منتفی است . در حقوق انگلیس؛ در نوشته های حقوقدانان

 

  عقد،شرط نامشروع،قراردادهای نامشروع،آزادی قراردادیواژه های کلیدی :

 

 مقدمه
های  گردد که حاکی از ریشهبندی به امری تداعی میآید در ذهن اکثر افراد جامعه نوعی تعهد و پایهرگاه سخن از شرط و اقسام آن به میان می

که توان منشأ این تفکرات را به آیات نورانی قرآن و روایات عدیده در این خصوص پیوند زد طوریعموم دارد که میعمیق این تفکر در اذهان 

 فرمایند:شمارد و میحضرت حق در قرآن کریم خود را با وفاترین می

 و یا  111توبه « تر از خداست.و من اوفی بعهده من الله؛ چه کسی به پیمانش پایبند»

 08بقره «  شکنی نمی کند.الله عهده؛ خداوند هرگز پیمانفلن یخلف »

   در اولین آیه سوره مائده  که برای حقوق دانان و حقوق خوانان بسیار آشناست  .    « یا ایها الذین آمنو اوفوا با العقود»و نیز آیه  

گردد که ترین این توافق اصطلاحاً عقد نامیده میو به نوعی مهم بنابراین،میان افراد مختلف در جوامع گوناگون عهدها و پیمان های متفاوتی ایجاد 

های  ها در جوامع بشری از سالشرط نیز خود نوعی عقد است از این روست که بررسی  قواعد این حوزه به لحاظ تاثیرات فراوان آن بر اعمال انسان

که اگر شرط در ضمن دقیق فقیهان دارای عمق و ژرفای خاصی است ،طوریدور آغاز گردیده و قوانین موضوعه ما نیز تحت  تأثیر  فقه و نظرات 

 گردد. عقد مندرج گردد مشروطٌ علیه به لحاظ ادله وجوب وفا ، به ایفای آن ملتزم می

اصل اباحه را تحدید ای دارد، اصل حاکمیت اراده و اما هر شرطی هم از نظر قانونی محترم شمرده نشده و از آن جا که این مقوله جنبه عمومی قوی

نموده  و ضوابطی برای آن تعریف گردیده است به نحوی که در صورت عدم رعایت این ضوابط نه تنها شرط فاقد اثر است بلکه شرطی که خود 

بیین آن را تبعی است و به تبع عقد به وجود آمده ؛ ممکن است باعث بطلان اصل و اساس خود یعنی زوال عقد نیز گردد که این اهمیت ضرورت ت

 بیشتر می نماید.

قانون مدنی بحث انواع شرط باطل و در  233و  232لذا در اکثر نظام های حقوقی محدودیت هایی به شرط وارد شده که در حقوق ایران در مواد 

ررسی؛ و آثار آن ها بر حقوق انگلستان بحث قراردادهای نامشروع مطرح گردیده، که سعی به آن شده این موارد در یک بستر تطبیقی به دقت ب

 قراردادها در دو نظام مذکور مورد بحث ومداقه قرارگیرد.
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نامشروع وآثار آن درحقوق ایران ومقایسه تطبیقی آن باقراردادهای نامشروع درحقوق انگلستان که شرط هدف ازاین مقاله بررسی دقیق و شناخت 

نماید که بدانیم اصولاً یکی از مهمترین خصیصه های ت این بحث بیشتر نمود پیدا میباشد و زمانی اهمیبه نوعی نماینده حقوق کامن لو است، می

 ای بررسی گردد .قواعد حقوقی ؛برخلاف قواعداخلاقی برخورداری آنها از ضمانت اجرای مناسب است که آثارآنها بایستی به دقت دربستری مقایسه

 انگلستانمفهوم شرط نامشروع در حقوق ایران و مبحث نخست:  
بایست پی به معانی و تعاریف شرط در این گفتار؛ به لحاظ اینکه به شناخت دقیقی از کارکرد و آثار شرط در دو نظام حقوقی برسیم لاجرم می

به عنوان اصلی  های حقوقی کشورها ، اصل آزادی قراردادها و اراده متعاملیننامشروع در حقوق ایران و انگلستان ببریم . زیرا اکنون در اکثر نظام

 اساسی و بنایی پذیرفته شده است  .

ر در حقوق ایران به لحاظ تاثیرپذیری قوانین از منابع سرشار فقهی ،موضوع شرط با ظرایف خاصی مورد تدقیق و امعان نظر قرار گرفته است، د

اقی مانده بود و می توان گفت حقوق انگلیس به ویژه در که حقوق انگلستان تا قرن نوزدهم از نظر ماهوی فوق العاده مبهم و توسعه نیافته بحالی

که در چهار جلد به سالهای « تفاسیری بر حقوق انگلیس » که نویسنده کتاب مورد قراردادها ساخته قرن های نوزدهم و بیستم است ،به نحوی

و نخستین کتاب حقوق انگلیس در زمینه دهد منتشر شده است ؛ فقط بیست و شش صفحه به حقوق قراردادها اختصاص می 1671تا  1671

 *منتشر شده است . 1086حقوق قراردادها که کتابی کوچک است به سال 

همیت فوق امّا امروزه کامن لا در عصر رفاه اجتماعی و با ویژگی های جدید خود دنبال می شود و قوانین و آیین نامه ها در مقایسه با وضع پیشین ا 

 †آورد.شماری را در این خصوص پدید میدعاوی بی اند ؛ کهای یافتهالعاده

 گفتار نخست: مفهوم شرط نامشروع در حقوق ایران

قانون مدنی ، اراده طرفین را بایستی به عنوان اصل اساسی دانست و همواره در تفسیر قراردادها نیز بدان رجوع نمود و  18در ایران به موجب ماده 

ماً او حرم المومنون عند شروطهم الا شرطاً  احل حر ا "در عین حال باید پذیرفت که فقهای عامّه در مبحث  شرط از همین اصل پیروی  نموده اند؛ 
 "حلالا ً

های بعضی از و حتی درنوشته †اند.که بعضی از فقهاء ؛ وفای به تمام عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد ، واجب دانستهتا جایی 

 †اساتیدحقوق ادعا شده، فتاوی وجود دارد که در خلال آنها نفی توقیفی بودن عقود مشاهده می شود.

با  و باشد می رینصاا شیخ تنظریا از مخصوصاً متاثر و مامیها فقه از سقتباا  با ستا 287  تا 232ادمو شامل که مدنی نقانو رمچها فصل         

 ضمن وطشر مقساا ارقانونگذ دخو که هرچند. ستا یافته صختصاا عقد ضمن وطبهشر   "شودمی عقد ضمن در که یطیاشر نبیا در " رتعبا  ینا

 حق دیجاا †ً بعضا و یاتعهد  ایجرا به متعهد رجباا و املزا حیث از طشر ایجرا تضمین یمبنا بر یبند تقسیم ینا ماا ستا دهکرکرذ را صحیح عقد

 ست.ا گرفته منجاا له متعهد ایبر صلیا عقد فسخ

 مجاز اعلام نه است قانون حکم به آن نبودن ممنوع ، شرط بودن مشروع از برای پی بردن به مفهوم شرط نامشروع بایستی دقت داشت که منظور

 برابر در که است قانونی مجوز بدون عمل هر منظور بلکه باشد جرم آن ارتکاب که نیست این نامشروع شرط از منظور همچنین قانون. در آن بودن

 عملی یا کند خودداری دارد ثالث شخص برابر در که تعهدی انجام از خریدار که شود شرط بیع عقد در مانندآنکه باشد، ناپسند عملی مقررات روح

 الممنوع) است باطل و بوده نامشروع مغایر باشد قانون با که شرطی هر بنابراین. دهد انجام است عمومی نظم یا حسنه اخلاق خلاف راکه

 به البته .که در مورد تمیز شرط نامشروع بایستی مدنظر قرار گیرد دارند واحدی مفهوم دو هر شرع و قانون حاضر حال در     .(عقلاً شرعاًکالممنوع

 نمی فاسد را عقد اما است فاسد نامشروع شرط جهت این به کند،نمی سرایت عقد به نسبت شرط فساد اصولاً شرط به عقدنسبت استقلال لحاظ

 . سازد

 این به و قانون خلاف است شرطی نامشروع شرط گرفت؛ اشتباه است نامشروع آن انجام انگیزه و جهت در که شرطی با نباید را نامشروع شرط     

 شرط با توان نمی را عقد صحت شرایط زیرا است، نامشروع آن انجام وانگیزه جهت بلکه نیست باطل خود نامشروع جهت با اماشرط است باطل علت

                                                           
، ترجمه و تلخیص سیدحسین صفایی ؛ چاپ نهم ؛ تهران درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصرکامی ژؤفره اسپینوزی ؛  -رنه داوید .  *  

 118، ص  1311؛ نشر میزان ؛ 
 161-162همان ، صص . 2
  311و  313و  200، ص  2، ج عروه الوثقی؛ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم،   182؛ ص  2، ج  مصباح الفقاهه فی المعاملاتابوالقاسم ،خویی ، سید . 3

ر، ج ، کتاب المتاجمفتاح الکرامه؛ عاملی، سیدمحمدجواد،  213، ص  22، جلد  جواهر الکلام) و برای دیدن نظر مخالف ر .ک به : نجفی ، شیخ محمد حسن ،

 ( 168، ص 8
 817 ش ، 287 ص ، تهران ، اول چاپ ، 2 جلد ، مدنی حقوق فلسفهجعفر،  محمد ، لنگرودی جعفری . 8
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 برتسری دلیلی زیرا است صحیح ،شرط گردد تصریح عقد هنگام جهت این و باشد نامشروع شرط جهت هرگاه نتیجه در.  دانست یکی شرط صحت

 بر زمین قطعه یک فروش ضمن هرگاه مثلاً. ندارد وجود شرط نامشروع جهت به نسبت شده تصریح آن در نامشروع جهت که ای معامله بطلان حکم

 توان نمی است همسایه ملک ساختن ،نامرغوب آهنگری کردن دایر جهت که شود تصریح و کند دایر آهنگری مزبور زمین در که شود شرط خریدار

 تحت عقد ضمن مندرج شرط بودن فقه، مشروع در.نیست نامشروع که است آهنگری کارگاه احداث شرط، موضوع ،زیرا دانست باطل را شرط این

 حرام کارهای به نسبت تعهد زیرا باشد، جایز شریعت دیدگاه از باید گردد می شرط آنچه شده تأکید و گرفته قرار بحث مورد جایز شرط عنوان

 * .است وباطل نداشته اثری هیچگونه شراب ساختن مانند

 گفتار دوّم: مفهوم شرط نامشروع در حقوق انگلستان

دارد ؛ هر عقدی که که قرادادهای فی مابین افراد تحت تاثیر اصل آزادی اراده قرار در حقوق انگستان به مثابه بیشتر کشورهای اروپایی ،چون    

واقع شود ؛ چنانچه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد در اجرای آن تردیدی وجود ندارد ؛ لذا حقوقدانان آن کشور نیز بیشتر به مباحث 

توان به معنای عدم  مربوط به اجرای مفاد قرارداد می پردازند .در این نظام حقوقی ابتدا بایستی مفهوم شرط را شناخت و در این رهگذراست که می

که اگر به منابع اصلی حقوق انگلستان  اشاره گردد ؛ می بینیم که این منابع اصلی عبارت خواهند بود از : مشروعیت قرارداد دست یافت ؛ طوری

   †رویه های قضات و سوابق موجود قضایی ؛ کتب قدیمی معین ؛ قانونگذاری و البته آداب و رسوم محلی.

 وقی برای واژه شرط می توان به الفاظ  :  در این نظام حق

   Term  ؛ Clause  حتّی  وCondition   معانی و کارکرد خاص خود استعمال می گردند و دارای آثار   اشاره کرد ولی هر کدام از این الفاظ در

 مختص به خود می باشند .

 تعریف کرد : و آن را چنین  عنوان کرد Term حقوق انگلستان لفظبدین ترتیب می توان معادل واژه شرط را در   

 "بخشی از قرارداد باشد . اظهارات و تعهدات دو طرف  در اثنای مذاکراتی که منتهی به انعقاد عقد گردد و به عنوان تمایلات و"

که استاد برجسته دانشگاه کمبریج می باشد و در زمینه حقوق    Anson`s Low of contractمن جمله مولّف کتاب  †حقوقدانان انگلیسی 

ن شرط و توصیف تمایز قایل میلادی بیست و هفت بار مورد ویرایش قرار گرفته است ( میا 1110) کتاب فوق تا سال  †انگلستان تخصص دارد 

شی از مفاد قرارداد را شامل می گردد؛ در حالی که مذاکراتی ند و مهمترین ویژگی شرط را در این نظام حقوقی این دانسته اند که شرط بخاگردیده

یا توصیف نامیده   representionکه موجب تشویق طرف مقابل به انعقاد معامله گردد ولی به خودی خود بخشی از قرارداد را تشکیل نمی دهد

 می شود که در خصوص تمایز این دو مفهوم نیز راهکارهایی ارایه می نمایند . 

مل خصوص تمایز این دو مفهوم ابتدا بایستی به اراده طرفین قرارداد رجوع نمود و معنا را دریافت و در غیر این صورت می بایست به سایر عوا در   

 یقین آور چون علم و اطلاع و تخصص طرفین معامله ، زمان و مکان و نوع و شیوه مراودات و اظهارات و امارات دیگر رجوع نمود .

گردندو گردد که در برگردان آن به فارسی همگی در معنی شرط ترجمه میواژه های مشخصی برای معانی خاصی استفاده می ، کشور حقوق این در

 های کاربردی مشخصی با یکدیگر دارند .این درحالی است که تفاوت

 "Condition" معنی  به شرط 

        ** .گردد؛ کاربرد دارد موقوف بر تحقّق آن حقّی حدوثیا  زوال که ، الوقوعمحتمل و مستقبل و در خصوص امری  حادث

                                                           
 181 ص،1311تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ سوم ،   ،شروط ضمن عقد، مهدی  ، شهیدی -* 

نظام مهرا، نسرین،  ؛  117 ، ص 1360، چاپ اول ، تهران ، نشر دنیای سبز ،  ترجمه تفصیلی و شرح حقوق قراردادهای انگلستانترابی ، احمد ،   -† 

، چاپ پنجم، تهران، انتشارات زهد، درآمدی بر حقوق تطبیقیبه بعد ؛ خوئینی، غفور،  16، ص 1306، چاپ اول، تهران، نشرمیزان؛ حقوقی  انگلستان

رنه به بعد ؛  128، ص  1307، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل،های حقوقی معاصرظامحقوق تطبیقی در ن؛ عرفانی، محمود،  71 - 76، صص1308پائیز

، ترجمه و تلخیص سیدحسین صفایی ؛ چاپ نهم ؛ تهران ؛ نشر درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصرکامی ژؤفره اسپینوزی ؛  -داوید 

  به بعد 111، ص  1311میزان ؛ 

 
†  -j . Beatson . Anson’s law of contract , 27 thed , oxford 1995 , pp 125-128.  

    G . H treitel , law of contract , 9 thed, sweet and maxwell , 1995,pp .191-207.    
   C.f padfield and D.L.A Barker , law of contract. pp.140- 147.   
   G.Eftekhar , law texts ,3th ed , pp.107-115.   
† -j . Beatson 
**  -Elizabeth . A.Martin . Dicthionary of law , p94.  
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 "Clause"  معنی به شرط ولی       

  آن؛ محمول حقوقی آثار تغییر یا تکمیل منظور به شود،می گنجانیده حقوقی عمل یک در که است شرطی  

  "  term "و شرط به معنی 

 گرددصریح معنی می که شرط Express term تشکیل می دهد مثلبه تعهداتی گفته می شود که بخشی از قرارداد را 

 *ضمانت به کار رفته است . التزام و  که بیشتر  در معنای تعهد؛  "  Warranty"و لفظ 

                                                                           †که مورد اشاره نویسندگان لغت نامه های حقوقی نیز قرار گرفته است.

 طوری به است شده تعریف ، دهد می تشکیل را تعهد اصلی محتوای که تعهدی یا عمل بیان به  "Condition  "عبارت انگلیس حقوق در         

 برای مثال. گردد معاف قرارداد بیشتر اجرای قید از و کند رها را قرارداد تواند می قرارداد دیگر ، طرف انجام نشود مزبور تعهد یا عمل همان اگر که

 در زمان آن در کشتی حضور عدم که باشد آمستردام بندر در قرارداداجاره تشکیل زمان در کشتی که بود شده مقرر  کشتی اجاره قرارداد یک در

مکان  و زمان در کشتی وجود شرط تأثیر مثال این در †. کرد آزاد خویش قراردادی تعهدات قید از قرارداد را  دیگر طرف ، مذکور مشخص مکان

 .ساخت می منتفی را دیگر طرف قراردادی تعهدات ، شرط تحقق عدم که بود حدی به مقرر

  در. است تعلیق همان از عبارت که رود می کار به نیز دیگری معنای در (condition) شرط واژه

 نمی محقق عقدی آن بدون و است ضروری قرارداد، شدن واقع مؤثر و تحقق برای آن تحقق که است ایواقعه  از عبارت قرارداد شرط معنی این

 :شود می مترتب زیر آثار تعلیق این بر. گردد نمی مترتب آن بر اثری و شود

 †  compbellعلیه   PYMشرکت  دعوای به عنوان مثال در بگیرد؛ را قراردادی تعهد گونه هر تحقق جلوی تواند می تعلیق این کهاین یکی     

 نیست تعهد موجد قرارداد ، این که ، با این شرطشفاهی صریح توافق یک اساس بر محصول خرید و فروش به مبادرت طرفین ، قرارداد طبق که

  . ،کردند ثالث شخص تایید با مگر

 . هم بزنند)فسخ نمایند(به را قرارداد توانند می( تأیید) علیه معلقٌ حصول از پیش طرف دو از یک هر قراردادی چنین در

 تعهدی وضعیت این ،در بخرد او از یا دیگری بفروشد به چیزی شود ،متعهد معلّق صورت به و تنهایی به طرف دو از یکی است ممکن کهاین دوم

 .گردد تعهد این انجام به ملزم دیگر طرف کهاین بدون کند،عدول  آن از تواندکه نمی گیردقرار می متعهد شخص برعهده طرفهیک

 و زن اگر مثال برای. است شرط تحقق وابسته به و معلّق آن اثرگذاری که کنند بالفعلی تعهدآورِ  قراردادِ تشکیل به مبادرت طرفین کهاین سوم

 تا توانند نمی طرفین از یک ،هیچ باشد دادگاه تصویب که معلّق بر منعقد های زندگی ویهزینه تأمین فرزند و نگهداری مورد در قراردادی شوهر

 **بکشند و توافق را برهم زنند.  بیرون قرارداد از را ،خود کند پیدا تحقق تواندنمی مزبور شرط شود از طرف دادگاه معلوم که زمانی

 به وارد خسارت ، شرط تحقق عدم صورت در که سازد دمتعهّ را خود تواند می طرفین از یک هر ، مذکور موقعیت سه از یک هر در حال عین در

 .کند جبران را دیگر طرف

 شرط که ††احتمالی شرط و ††تعهدی شرط است، تصور قابل شایع معنای در انگلیس حقوق در "condition" شرط نوع دو گفت باید اختصار به

 شرط معنی دو در دقت کمی که طورهمان اما †† .است ایران حقوق در تعلیق همان دوم شرط و ایران حقوق در تعهدآور فعل شرط  مشابه نخست

 مشترک مزبور معنی دو که است مترادف معنی دو در لفظ کاربرد ای گونه معنی دو این در شرط بردن کار به دهد، می نشان "condition" یا

 .یافت مشترکی قدر تواننمی مزبور معنی دو بین زیرا ؛ معنوی نه است لفظی

 حقوق ،مشابه تأمل قابل نکات ای پاره از نظر صرف این جهت در انگلیس حقوق وضعیت و آمده عمل به تفکیک همین نیز ایران حقوق در        

 *** .است ایران

                                                           
*  - Paul Dobson and clive M-Schmitthoff , Bussiness law , 15 th ed , London , Sweet and maxweell , 1991, p.33. 

 383، ردیف   308 صفحه ،حقوق ترمینولوژی جعفر ؛ محُمد لنگرودی ، دکتر جعفری  -† 
† -Cheshire, fifoot and Furmstos. , law of Contract , 12 th ed,London ,1991.pp.391-392 
† - Ibild 
**  - j .  Beatson. Anson`s Low of contract . pp 115 - 117 
†† -  Promissory Condition 
†† -  Contingent Condition 

  31، ص  شروط ضمن عقدشهیدی ، مهدی،   -†† 

 31همان ، ص -*** 
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 حدوث به نیز شرط از تعلیق معنایباشد و می اصلی قرارداد از قسمتی معنای به "condition "شرط اصطلاح انگلستان در حقوقدر نتیجه       

 حقوق در که چرا است متفاوت نیز حقوق ایران با شرط از تعابیر این *. تعریف گردیده است است، وابسته به آن عقد تشکیل که ، عملی یا واقع

 . باشد نمی وابسته آن تشکیل عدم یا تشکیل حیث از عقداصلی به آن وقوع عدم یا وقوع که است عقد وجود بر فرع شرط ایران

 مشروعیت عدمکه در خصوص تشخیص  می توان در حقوق انگلستان شرط ضمن عقد را به طور کلی به سه قسم تقسیم نمود این تعاریفبا 

 : باشدقرارداد حائز اهمیت می

 ( conditions)     مهم وطشرـ  1  

 (  warranty)    مهم غیر وطشر  - 2

 (  innominate terms نامعین) وطشر - 3

 هر به آن نبطال که دشو می بمحسو ساسیوا مهم رقد آن وطشر از برخی ،باشند نمی همیتا جدوا ازهندا یک به اتتعهد  همه انگلستان قحقودر

نماید  فسخ را عقد که شتدا هداخو را حق ینا لهوطٌ مشر ددنقضگر مهمی طشر یک، چنانچه یا شودمی صلیا اردادقر گرفتن هیددنا باعث لیلید

 تنها و ندآورنمی دجوو به له وطٌمشر ایبررا رختیاا ینا مهم غیر یها طشر که ستا حالی در ینا البته البه نماید ؛ مط را نقضاز ناشی رتخساو

 .  ندارد را صلیا عقد فسخ حق و بگیرد رتخسا نداتو می علیه وطٌمشر

 نمازمسئله   ؛ گرددمی ظلحا ها اردادقر ینا در مهم طشر انعنو به که نچهآ نددگر می منعقد ریتجا عموضو با هاییکهاردادقر در لمثا ایبر    

 . ستا اردادقر ایجرا

 و شوند می تصریح موضوعه نیناقو در مهم وطشر گاهیکه  نیز اینگونه است ؛مهم  غیر طیوشر چه و هستند مهم طیوچهشر ینکها رمعیا    

 ادقلمد مهم را شرطی انعنو اردادقر یک طرفین که جایی در حتی ینابنابر.چیست مهم طشر هدد می تشخیص که ست هگاداد قاضی یناگاهی

 گرفتن نظر در با قاضی ستا ممکن و باشد طشر یک همیتا  یستارا درنیز،  طرفین اراده که باشد آن مبین نداتو نمی نیاعنو چنین فصر نمایند

 †. نداند همیتا دارای انرارداد آقر بر حاکم الحوا و عضااو

صحبت به میان قراردادهای نامشروع بایستی ازتوان گفت در حقوق انگلستان شرط نامشروع به معنای مصطلح در حقوق ایران وجود نداشته و می

تفاوت وجود دارد. این تفاوت هم در قلمرو تفسیر دادرس از شرط فاسد است که مغایر نظم  (illegal)و نامشروع  (void)بین قرارداد باطل  آورد.

که شرایط دیگر آن جمع باشد، از قرارداد حذف کرد و به عبارتی قرارداد را توان به سادگی ، در صورتیی یا قوانین باشد.شرط باطل را میعموم

تجزیه کرد و بخش درست قرارداد را معتبر و نافذ شمرد. ولی شرط نامشروع ) شرطی که نشانه پستی شدید اخلاقی است مانند قتل یا دزدی یا 

افکندکه تنفیذ هر بخش آن مغایر نظم عمومی بوده و با نظم عمومی مالیاتی یا روابط نامشروع و خلاف اخلاق حسنه( چنان بر عقد سایه میتقلب 

 نماید.این چنین عقدی اثری نداشته و باطل است هرچند که قابل تجزیه هم باشد.مخالف می

 انآثار شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستمبحث دوّم : 
 و ستا شتهدا دممر معامالتی بطروا در مهمی ربسیا نقش،  گذشته یها نماز از به عقد، بستهوا دنها یک انعنو به طشر انیرا رکشو قحقو در       

 در مستقلاًتوانسته است د معین نمیعقو یلگوهاا قنطباا معد لیلد به یامقرر قانونی  یطاشر قیقد عجتماا معدعلت  به که حقوقی بطروا از ریبسیا

 هیددگر کند، محقّقخاصی را اقتضاء می حقوقی رثاآ که عقد با بستگیوا ظلحا با عقد ضمن رجمند طشر رتصوبه  تحقّق پیدا کند، رعتباا عالم

 بچورچها زا را هااردادقرتاثیر آزادی اراده ، تحت که مدنی نقانو  18ی دهما ضعازو پس که ینا غمر علی، انیرا قحقو کنونی ضعیتو در. ستا

 نظریه تمهید که گفت انتو می فصااو ینا باای برخوردار است. از اهمیت ویژه عقد ضمن طشر هم زهنو، داده شگسترو هکشید بیرون معین دعقو

 لیلد همین به.  اردند دجوو خاصی ی نظریه چنین ننگلستاا رکشو قحقو در که ستا انیرا مدنی نقانو ییژگیهاو از عقد با آن طتبای خاص و ار

و عقد  ضمن طشر صخصو در رکشو ینا† ننااحقوقد ه،شد منجاا عقد صخصو در دییاز تفصیلی یها بحث آن در که ننگلستاا رکشو در که ستا

اثرگداری آن و  حقوقی دنها ینا ایبر صخا ینظریه یک تأسیس از و نمودهکتفا ا ت،توصیفا از آن تمایز و مقساا ، تعریفی  ئهارا به تنها آثار آن،

 .اندکرده دداریخوبرعقد 

 گردد آثار شرط نامشروع در هر دو نظام حقوقی به تفکیک بررسی گردد.در این نوشتار سعی می

 گفتار اوّل: آثار شرط نامشروع در حقوق ایران

                                                           
 36همان، ص  -* 

 11- 18،صص  1302 ن،نگلستاا در هااردادقر قحقو از تحلیلی مسائلسید حسین،  ،قیدصا محمد میر -† 
† - -cheshire ,fifoot and Furmstons.op.cit.pp.388-395 
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 علیهوطٌمشر بر همچنین و کند ستاخورا در آن منجاا نداتونمی  له وطٌمشر و نیست لوفاا زمال باطل طشر در حقوق ایران مذکور، مطالب به توجه با

به لحاظ عدم اجابت شرط و عدم تحقق له  وطٌمشر ایبر ،نکند عمل دخو به تعهد علیهوطٌمشر که هنگامی پس.  ء کندفاو آن به که نیست زمال نیز

 ینا در توجه قابل نکتهشود.نمی عقدطلان ب موجب طشر دفسا که اچر ،کند فسخ را عقد نداتو می له وطٌمشر رتصو ینا در دمیشو دیجاا رضر آن

 له وطٌمشر ایبر رضر دیجاا منزله به شرطی هر نبطالو  دمیشو جعل وارده رضر فعد خاطر به له وطٌمشر ایبر فسخ رخیا که ستا ینا ردمو

 .  دبو هدانخو

 را آن نبطال یمبنا و دهبو اتتعهد عمومی عداقو لمشمو که ستا باطلی وطشر جمله از وعنامشر ط:شروع باید گفت نامشر طشر ثردر خصوص ا

 که ینا به وطمشر لبتها د،می شو مقابل فطر بر فسخ حق دیجاا موجب وعنامشر طشر و دکر توجیه نیز اتتعهد عمومی یطاشر انفقد باان میتو

 * باشد. جاهل عقد دنبو وعنامشر بر مقابل فطر

 و ستا رجخا ءفاو معمو تحت از رهمین منظو ایبر نمیکند. وارد ای لطمه عقد ساسیا نکاار به نچو دشو نمی عقد نبطال موجب وعنامشر طشر  

 له وطٌمشر ایبر فسخ رخیا باعث ط،شر دنبو ممتنع خاطر به و ستور اغیرمقد طشر نهمچو نیز طشر ینا. دنمیشو شامل را آن وملز لهاد

 تیرصو در ینا و همان طور که بیان شد نمیکند شرطی چنین به مملز را علیه وطٌمشر نقانو و دارد مخالفتن قانو مرا با طشر ینا نچو میباشد.

 ده باشد . بو طشر دفسا جاهل به له وطٌمشر که ستا

 » چنانچه :  †فرمایندمیثانی که شهید رهمانطو میکند املزا به رمجبو را او نقانو مهنگا ینا در میکند عمتناا طشر به یفاو از علیه وطٌمشر گاهی

 کند.« رمجبو طشر آن منجاا به را او تا دشو می داده عجاار به حاکم مرا ،نباشد ممکن نیز رجباا و دنمو عمتناا طشر به ءفاو از علیه وطٌمشر

 نچهآ گرا رو ینا از و مدآ خواهد ربهشما هعدو ن،بطال دلیل به ماا ستا املتزا و تعهد قالب در چه گرا طشراین و دهنبو جبوا باطل طشر به یپایبند

  †شد . هد اخو مستحب آنبهء  فاو ددنمیگر عقد نبطال سبب باطلط شر که باشیم معتقد نیزما و دهبو عیتومشر دارای ط گردیدهشر که

 گفتار دوّم: آثار شرط نامشروع در حقوق انگلستان

را ناممکن می سازد . منظور از ناممکن شدن اجرای  درحقوق انگلیس اولین اثری که نامشروع بودن قرارداد دارد ، این است که اجرای آن         

ای وجود دارد که در موارد نامشروع بودن قرارداد حاکم و جاری در حقوق این کشور قاعده †قرارداد ، عدم استماع دعوای اجرای مفاد قرارداد است.

دادگاه ها به هیچ وجه در صدد کمک کردن به اجرای قراردادی که غیر قانونی و مخالف نظم عمومی است ، نخواهند آمد. » است و مقرر می دارد : 

 »** 

-ای قرارگرفتهمجرمانه نیّت تأثیر تحت ،طرفین یاآ ینکهاست . اطرفین  هنیذ ضعیتو سیربرارگیرد، قر توجه ردمو صخصو ینا در باید کهای نکته 

انگلستان موارد ذیل  حقوق در نامشروع قراردادهای لذا در خصوص اثر †† . شتداهد اخو همیتا غیرقانونی اردادقر یک قباعو آوردبر در اند یا خیر؛

                                                 حائز اهمیت است :

 که نداپذیرفته طرفین قعدر وا اند.توانند ادعا کنندکه قصد قانون شکنی نداشتههیچ یک از طرفین نمیباشد  غیرقانونی زغاآ ارداد ازقر گراولاً : ا   

 عممنوصراحتاً یا ضمنا ً نقانو موجب به فقکنندکهاتو ریکا منجاا یابر طرفین گرا همچنین. ممنوع استحتاً اصرلا کامندرکه  هندد منجاا عملی

 به نداتو نمی دیفر هیچ،عمومی نظم یمبنا بر.  است غیرقانونی نفسهارد ،قرارداد فیمو ینا دوی هر در و ستا ترتیب همین به ، نیز وضعیت باشد

 به مملز هگاداد و نیست حطر قابل دفسا بر مبتنی ایعود و کند رتخسا انجبر یا حق یعااد ،شتهدا شرکت آن در غیرقانونیکه ی معامله موجب

 رتعبا به . جیرخا منابع از چه و باشد حاصل ممجر فطر ارشگز از هگاداد گاهیآ ینا چه ††. ستا غیرقانونی نددا می کهرد اجرای قراردادی است 

                                                           
قواعد عمومی ؛ کاتوزیان، ناصر،  137، ص 68، ش ، تعهدات 3حقوق مدنی شهیدی ، مهدی،؛  261، ص  1، جحقوق مدنیامامی ، سیدحسن،  -* 

به بعد ، برای  206، ص  مکاسبو از فقها :انصاری، شیخ مرتضی،  221،  ص قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، همان ؛  171، ص 103، ش 3، جقراردادها

  181، ص  2، ج منیه الطالبداند: میرزا نائینی، ل وارد مینظر مخالف که حق فسخ را در هر دو صورت علم و جه

 187ص  ،  3ج  ، 1818، لبهیها ضهرو ،ثانی شهید  -† 

 281؛ ص  1361رم ؛چها پچا، لحکمهدار ا ،قم ، 0 جلد ؛ شرطمبحث  رات،خیا رینصاا شیخ محضر در ، اد،جو  طوسی، رفخا -† 
† - Treitel–G.H, op cit, p 292 
** - Treitel–G.H, op cit, p 293 
†† - cheshire,fifoot and Furmstons.op.cit.p.373; Rubert Duxbury.op.cit.p.71 
††- Cheshire, fifoot and Furmstons. op.cit.p.374 
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 دیفر چنین به هگاداد.  ستا ساخته ارستوا غیرقانونی عمل یک ، یپایه بر را خویش عمل یمبنا که نمیکند کمک دیفر به گاهیداد هیچ ،یگرد

 *.به این دلیل که به شاکی کمک نکندبلکه  ، متهم خاطر به نه،کند نمی مساعدتی هیچ

 هداخو بمحسو غیرقانونی زغاآ از اشقانونی ظاهر غمر علیثانیاً : اگر قرارداد در ظاهر قانونی باشد ، اما قصد هر دو طرف سوء استفاده از آن باشد ،  

 . شد

 حکم لمعمو ؛ قانون به طورکند  دهستفاا ءسو غیرقانونی دیمقصو ایبر آن ثالثاً: اگر شکل قرارداد قانونی باشد ولی یک طرف قرارداد بخواهد از

ت در سیستم حقوقی قضا توسط هاربا مسأله ینا.  دگیرارقر یگرد فطر یمجرمانه مقاصد سمعکو تأثیر تحت نباید هبیگنا فطر که نمیکند

 ،ینابنابر †بود. هد انخو دادسترا قابل، باشد هشد منتقل یا ختداپرباطل  اردادقر موجب به که مالی یا لپو که است گرفته ارقر تأکید ردمو انگلستان

د خو یعااد تثبااگر به منظور ا حتیمطالبهکند.  ستا داده یگرد فطر به غیرقانونی اردادقر یک موجب به که را نچهآ ندانمیتو طرفی هیچ

ی تقصیر طرفین، خوانده یا متصرف در موقعیت برتری قرار برابر رتصو در که ستا ینا اصل کلی در این موارد †، نماید ءفشاا را دنبو غیرقانونی

 به را یپوند 1ای خواهان سفته هندوپر ینا در †است . همشاهد قابل Taylor.V.Chester(1869)پرونده  ، ردمو ینا وفمعر لمثا خواهد داشت .

 ایبر نهااخو ایعود.  دشو تضمین هنداخو یفاحشهخانه در مختلف یهارهبدکا لقبا در رمقر لپو ختداپر تا داد ارقر هنداخو رختیاا در ثیقهو انعنو

 . تکذیبکند اردادقر خالقیاغیر ماهیت دنکر رشکاآ ونبد را نلضماا جهو رعتباا نستانتو وی ایرز. شد رد سفته دادسترا

 نتیجه گیری
 صلیا تعهدات، و هااردادقر قحقو مباحث در اراده حاکمیت و هااردادقر  آزادی صلا توان بیان داشت که هرچندبا توجه به مطالب مذکور می      

 که هشد دیجاا  عیتومشر عنوان تحت ای مقوله، معاجو در آور املزا بطاضو و عداقو  تعیین و اریگذ نقانو هپدید رحضو با ،اما ستا شده پذیرفته

 هاداد ارقر آزادی  صلا نیز ایران رکشو قحقو در . میکند ودمحد را آن و دهکر امندا ضعر قفو صلا مقابل در  دارد یتمندرقد عمومی جنبه نچو

 نظم ، نقانو با تمغایر معد به ، امور مدنیهای عمومی و انقلاب در قانون آئین دادرسی دادگاه 7ماده  و قانون مدنی 161و  18مواد  دستناا به

 در که ستا هشد دهستفاا وعنامشر طشر رتعبا از مدنی نقانو 232 دهما  3بند در  یگرد سویی از.  ستا هشد ودمحد حسنه  قخالا و عمومی

 صخصو در د،میشو لعماا هااردادقر آزادی صلا بر که یتهاییودمحد ینابنابر و ستا اردادقر از ای هچهر نیز طشر که پذیرفت باید آن تفسیر

 حطر قابل ط،شر و جهتارداد ،یعنی موضوع ، قر فرعی و صلیا ایجزدرا آن معد یا عیتومشر انعنو و ستا ریجاساری و نیز عقد ضمن وطشر

 است. آن دنبو زمجاعام،  یمعنا به تعهد یک عیتومشر نتیجه شنترینرو که ستا ضحواپر . ستا

 سساا یطاشر دارای گرا آن ، دنبو آور املزا در و دنمو منعقد توان،بدواً میمعین غیر و معین از عما  را یعقد هر ننگلستاا رکشو قحقو در    

 مطالب سالمیا یفقها و ننااحقوقد با مقایسه در رکشو ینا ننااحقوقد تتالیفا در تا هشد باعث مرا همین ارد.ند دجوو ییددتر، باشد معامله صحت

 مباحث قالب در کشورینا قحقو در « عیتومشر معد و عیتومشر »و بحث دگیر ارقر مناقشه ردمو کمتر آن رثاوآ عقد ضمن طشر به طمربو

 ازتقلید به، انیرا مدنی اران قانونقانونگذ و نیایرا ننااکه حقوقد ستا حالی در ینا ،وگرفته است ارقر بحث ردمو قانونی غیر یهااردادقر به طمربو

 عااد توانمی فصااو ینا با.  ندا داده ارقر سیربر ردمو آن صحت یطاشر و عقد ضمن طشر به طمربو مباحث ضمن در را بحث ینا ،مامیها یفقها

 . ستا انیرا مدنی قحقو زممتاو جالب ییژگیهاو از یکیعقد  با آن طتباار و طشر ایبر خاصی نظریه تمهید که دکر

سازد که منظور از ناممکن شدن اجرای در حقوق انگلستان اولین اثری که نامشروع بودن عقد دارد، این است که اجرای آن را ناممکن می    

 اردمو در جز نگلیسا قحقو در نامشروع اردادقر از ناشی راتخسا و ضعو دادسترا ایعوقرارداد، عدم استماع دعوای اجرای مفاد قرارداد است. د

 . نیست عستماا قابل ثناییستا
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