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  » كاربرد قواعد فقهي در ماليه اسالمي« گزارش دومين جلسه از سلسه جلسات 

  »المؤمنون عند شروطهم«قاعده شروط يا    :با موضوع

  

  )كارشناس ارشد پژوهشي(فرشته مالكريمي : تنظيم

  

طراحي ابزارهاي مالي مبتني بر شريعت  و استنباط احكام معامالتقواعد فقهي در زمينه نظر به اهميت 
قاعده فقهي قاعده شروط » كاربرد قواعد فقهي در ماليه اسالمي« سلسله جلسات مقدس، دومين جلسه از 

با حضور حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي دكتر 1/09/1391مورخه در » المؤمنون عند شروطهم«يا 
 . آهنگران در پژوهشكده پولي و بانكي برگزار شد

 .مي باشد» المؤمنون عند شروطهم«يكي از قواعد فقهي قاعده شروط يا 

قاعده شروط بدين معناست كه مي توان در ضمن عقود مختلف، شروطي قرار داد كه عمل به آن در 
 .باشد، واجب است... يط صحت شرط همچون مشروع بودن، معلوم و معين بودن، و صورتي كه داراي شرا

بر اساس اين قاعده هر شرطي را نمي توان در ضمن عقد قرار داد و الزم الوفاء دانست بلكه شرط با دارا 
 . بودن ويژگي هاي خاص الزم الوفاء مي گردد

 . ي فراواني استاين قاعده در بانكداري و مالي اسالمي داراي كاربردها

شرط داراي دو معنا مي باشد كه نبايد اين دو معنا را با يكديگر خلط كرد بلكه بايد هر يك را معنايي 
شرط  در اين معنا عبارت .شرط به معناي مصدري عبارت است از تعهد. متفاوت از يكديگر حساب آورد

آن توقف دارد به طوري كه اگر شرط تحقق يك امري بر اما شرط به معناي اسمي يعني است از آنچه كه 
براي مثال مباشرت مستقيم در انعقاد قراردادها اعم .  منتفي شد، آنچه برآن توقف دارد نيز منتفي مي گردد

از بانكي و غير بانكي منوط به رسيدن به سن خاصي است كه اگر طرف قرارداد به آن سن مورد نظر 
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د منتفي است ولي با تحقق اين شرط نمي توان لزوما حكم به نرسيده باشد ، امكان و صحت انعقاد قراردا
تحقق صحت نمود چرا كه رسيدن به يك سن خاص تنها يك شرط است و چه بسا اين مسئله داراي 

  .شرايط ديگري باشد

كسي كه شرط به نفع وي و  مشروطٌ عليه ،كسي كه شرط و تعهد بدان بر عهده وي قرار داده شده است
  . شوند خوانده مي مشروطٌ له، مقرر گرديده است

  :شرط به لحاظ متعلق آن به سه نوع تقسيم مي شود

عبارت است از عملي كه تعهد به انجام آن از سوي طرفين قرارداد صورت مي گيرد مثل : شرط فعل - 1
 . اينكه در ضمن يك قرارداد بيع شرط مي شود كه مثال مشتري خانه ي بايع را رنگ بزند

رت است از اينكه نتيجه قراردادي براي يكي از طرفين به صرف اشتراط حاصل مي شرط نتيجه عبا- 2
شود مثل اينكه در يك قرارداد بيع بايع شرط مي كند كه من به شرطي اين وسيله را به مشتري مي 

در قراردادهاي بانكي مثل اينكه شرط مي شود . فروشم كه فالن كاالي مشتري مورد تملك من قرار گيرد 
بانك نسبت به وثيقه ي دريافت كننده تسهيالت در صورتي كه نسبت به زمان بازپرداخت  مالكيت

 تسهيالت تخلفي صورت گيرد

مثال در . اين است كه خصوصيتي براي عوضين در يك قراردادمرد شرط قرار گيرد: شرط وصف - 3
كنم كه در  قرارداد بيع يك كتاب ، مشتري شرط مي كند كه به شرطي اين كتاب را خريداري مي

 .انتشارات خاصي چاپ  شده باشد 

  :شرائط معتبر در صحت شرط عبارتند از

 مقدور بودن - 1

مشروط عليه يا كسي كه متعهد به انجام شرطي مي شود بايد قدرت و توان بر انجام آنچه كه مورد شرط 
تمام فقها مقدور بودن مورد شرط را معتبر مي دانند و اگر درحين قرارداد . قرار گرفته است را دارا باشد 

 . ننددا آن را محكوم به بطالن ميشرطي مطرح شود كه مقدور مشروط عليه نيست ، 

 داراي غرض عقاليي بودن - 2
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با توجه به اين شرط اگر امري مورد تعهد . شرط بايد در بردارنده ي يك غرض عقاليي مورد اعتنا باشد
 . قرار گيرد كه مشتمل بر هيچ غرض و فايده ي عقالئي نباشد باطل و بي اثر است

 . مخالف شرع نبودن - 3

در اين شرط اين امر به صورت مسلم ميان همه فقهاء پذيرفته شده است كه نبايد مورد تعهد مخالفتي با 
مثل اينكه در عقد قرضي شرط شود كه قرض گيرنده بايد مقدار اضافه . دستورات شارع مقدس داشته باشد 

ت  و رباست قهرا باطل اي اعم از عيني و يا حكمي به قرض دهنده بپردازد و اين شرط چون غير شرعي اس
 مي باشد 

 .مخالف با مقتضاي عقد نبودن-4

 : مخالفت با مقتضاي عقد به دو صورت مي باشد

مخالفت گاه با مفاد قرارداد است كه اگر شرط با مفاد قرارداد مخالفت داشته باشد، در اين صورت :اول
دادي مثل بيع شرط شود كه شرط به خاطر مخالفت با مقتضاي عقد باطل است مثل اينكه در يك قرار

 . مشتري مالك مبيع نشود اين شرط باطل و بي اثر خواهد بود 

مخالفت با مقتضاي عقد گاه به اين صورت است كه شرط مورد نظر با آثار عرفي و يا شرعي يك : دوم
ست كه اگر قرارداد در منافات است براي مثال جابجايي و يا استفاده از مبيع جزء آثار عرفي قرارداد بيع ا

  .عدم آن شرط شود، اين شرط به دليل مخالفت با مقتضاي عقد باطل است

 معلوم بودن  - 5

 . شرط مي بايست معلوم باشد و در صورت مجهول بودن باطل مي باشد

 مستلزم محال نبودن  -6

ه تو آن را مثل اينكه در يك قرارداد بيع ، بايع به مشتري بگويد اين كاال را به شرطي به تو مي فروشم ك
به من بفروشي اين شرط مستلزم دور است و محال خواهد بود؛ چرا كه مالكيت مشتري متوقف بر عمل او 

از . شود بنابراين تا مشتري به شرط عمل نكند مالك نمي. به شرطي  است كه در معامله گنجانده شده است
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شده باشد چون تا مالك نشده  طرف ديگر زماني مي تواند به اين شرط جامه ي عمل بپوشاند كه مالك
نمي تواند مبادرت به فروش مال كند پس هريك به ديگري متوقف » ال بيع اال في ملك« باشد به حكم 

  . است و اين امر محال است

 قرار داشتن شرط در ضمن عقد  -7

هاء عمل اگر شرط در ضمن قرارداد الزم گنجانده نشود بلكه به صورت ابتدائي باشد بنابر نظر مشهور فق
 .به آن واجب نيست

. در صورتي كه شروط ضمن عقد داراي اين شرائط باشند، صحيح هستند و عمل به آن واجب مي باشد
تخلف از شرط  اعم از شرط فعل، شرط صفت و شرط نتيجه تنها در صورتي موجب بطالن قرارداد مي شود 

كه شرط مورد نظر قيدي از مفاد قرارداد را كه اصل مفاد قرارداد به آن شرط مرتبط شده باشد به اين معنا 
 . تشكيل دهد

در فرضي كه شرط موجب تقيد اصل قرارداد نشود بلكه التزام به بقاء و يا به عبارت ديگر وفاي به اما 
. قرارداد مشروط  شود، تخلف از شرط موجب بطالن قرارداد نيست اما باعث مي شود جواز فسخ تحقق يابد

مي تواند با مالحظه تخلف از سوي مشروطٌ ) في كه شرط به نفع او صورت گرفتهطر(همچنين مشروطٌ له
 .عليه، قرارداد را فسخ كند

به عنوان مثال طرفين قرارداد با گنجاندن شرط فعلي به اين صورت توافق مي نمايند كه مشروط عليه   
حق دارد قرارداد را فسخ  هبه انجام كاري متعهد شود و اگر به تعهد خود جامه عمل نپوشاند، مشروط ل

 .نمايد


