مطالعات فقهي و فلسفي
سال سوم ،شماره  ،21زمستان 2932
صفحات  12ـ 7

ضمانت اجرای تعهد به ازدواج دائم


سید مهدی میرداداشی

(تاریخ دریافت9310/52/50 :؛ تاریخ پذیرش)9310/53/50 :

چکیده
میدانیم«نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده  915قانون مددنی ) و قواعدد عودومی تعهددا بایدد در نن
رعایت شود ،یکی از قواعد عوومی تعهدا  ،امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهدد اسدت ولدی تردیدد نیتدت ده قواعدد عودومی
معامال تا جایی در نکاح مینید ه با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد یکی از چالشها حقوقی ه محا م را نیز درگیر خود نووده اسدت
بحث تعهد به ازدواج دائم است برا مثال ضون عقد متعه ،زوج متعهد میشود تا پس از انقضا مد نکاح منقطع  ،زن را به عقد دائدم
خود در نورد و چه بتا برا تضوین اجرا این تعهد ،چکی با مبلغ معلوم نیز صادر و در اختیار زوجه قرار میدهدد ،نیدا دعدو زوجده بدا
عنوان الزام زوج به حضور در دفتر ازدواج به منظور اجرا صیغه نکاح دائم و ثبت نن و ایضا مطالبه مبلغ چد در صدور امتنداع زوج از
ایفا تعهد مزبور توجیه شرعی دارد؟ رسالت این پژوهش پاسخ گوئی به این سوال است.

کلیدواژگان
تعهد ،تعهد به ازدواج ،ضوانت اجرا.

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo.com :

 ..............................................  8فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1311

طرح بحث
یکی از چالشهای حقوقی که محاکم را نیز درگیر خود نموده است بحث تعهد به ازدواج دائم است
برای مثال ضمن عقد متعه ،زوج متعهد میشود تا پس از انقضای مدد

نکدام مطق د  ،زن را بده

عقد دائم خود در آورد و چه بسا برای تضمین اجرای این تعهد ،چکی با مبلغ معلوم نیدز صدادر و
در اختیار زوجه قرار میدهد ،آیا دعوی زوجه با عطوان الزام زوج بده حضدور در درتدر ازدواج بده
مطظور اجرای صیغه نکام دائم و ثبت آن و ایضا م البه مبلغ چک در صور

امتطاع زوج از ایفدای

تعهد مزبور توجیه شرعی دارد؟
بخش اول :تعهد به ازدواج
تعهد زوج به عقد دائم نوعی شرط رعل حقوقی است شرط رعل ،آن است که در ضمن عقد ،انجام
دادن و یا ترك یک رعل مادى یا حقوقى بر یکى از متعاملین و یا بر شخص خدارجى شدرط شدود

(محقق داماد 6041 /ه ق / 02/2/موسوىخوئی  6060 /ه ق.)77 /6/
حال در قواعد عمومی قراردادها ،هرگاه مفاد شرط انجام دادن یکى از ارعال حقدوقى باشدد ،در
ررض تخلف از آن ،مشروط له مانطد مورد تخلف از شرط رعل مادى ،مىتواند بده حداکم مراجعده
کطد و حاکم ممتط را وادار به انجام دادن مورد تعهد مىکطد و چطانچه او بازهم از انجام دادن مفداد
تعهد امتطاع کطد ،حاکم به استطاد قاعده «الحاکم ولى الممتط » به نیابت از ممتط  ،عمل حقوقى مدورد
تعهد را انجام مى دهد زیرا عمل حقوقى مورد تعهد از اعمالى نیست که مباشر

در انجام دادن آن

معتبر باشد .بطابراین ،مادام که امکان اجبار به انجام دادن عمل مورد تعهدد وجدود دارد ،حدق خیدار
رسخ براى مشروط له ایجاد نمىشود (.استطباط از مادّتین  237و  232قانون مدنی) ( محقق دامداد/
 6041ه ق )01/2/اما درباب نکام ،قانون مدنى براى شروط ضمن عقد نکام که به صدور

شدرط

رعل ملحوظ گردیده ،ضمانت اجرائى مشخّصى مطظور نداشته است .در واق معلوم نیست کده اگدر
مثال زوجین در ضمن عقد نکام موقت ،شرطى را بصور
لحاظ نمایطد ،چه نتیجه حقوقى ایجاد خواهد شد.

شرط رعل مبطدی بدر ازدواج عقدد دائدم
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برخی از حقوقدانان در مقام بررسی مفاد ماده 6431ق.م 6 ،نوشته اندد کده ندامزدی «تعهدد بده
ازدواج» نیست ،بلکه صرراً «وعده ازدواج» یا همان نامزدی است که یک امر اخالقی است ،و نتیجه
می گیرند که طررین میتوانطد به وسیله قرارداد خصوصی تعهد به ازدواج نمایطدد و بدا عطایدت بده
اصل حاکمیت اراده (ماده  64قانون مدنی) آنان ملزم به انجام آن هستطد و چطانچه نامزد متعهد بده
میل خود آن را انجام ندهد از طرف دادگاه الزام به انجام میگردد و هرگاه امتطاع نمایدد بده وسدیله
مأمور دادگاه عقد ازدواج مطعقد میگردد (.امامی/بی تا )276/ 0/در مقابل ،بسیاری از حقدوقداندان
معتقدند که نه تطها اعالم نامزدی ساده هیچ الزامی برای نامزدها به بار نمیآورد ،تعهد صدری آندان
به ازدواج نیز الزامآور نیست .درواق  ،اصل حاکمیت اراده در باب نکام ،به خداطر حفدس سدالمت
خانواده و تأمین آزادی کامل نامزدها ،اجرا نمیشود و ماده 64ق.م .نمیتواند مسدتلزم الدزام متعهدد
قرار گیرد (.گرجی 23 /محققداماد 33/جعفری لطگرودی 7/کاتوزیان )31/6/با عطایت به سکو
قوانین و با هدایت اصل  617قانون اساسی چاره رجوع به مطاب معتبر رقهی است در اسدتفتائی کده
از محضر مراج معا صر به عمل آمده است می توان پی برد که امکان الدزام بده ازدواج بده معطدای
اجرای صیغه از طرف دادگاه وجود ندارد
سؤال .2 ... :اگر در ضمن عقد مطق

شرط کرده باشطد که بعد از انقضای مد

او را به عقدد

دائم در آورد و زوج امتطاع کطد آیا حاکم میتواند از طرف زوج نیابتاً عقد را واق سدازد؟( گطجیطده
استفتائا

قضایی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا  /سؤال )7022

جواب:
 آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی :در مورد بی اشکالی ندارد ولی در مورد عقدد ازدواجخالف احتیاط است6332/64/41 .
 .6ماده  6431قانون مدنی« :وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکطد اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طدررین بدرای
موق ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بطابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکام جاری نشده میتواندد از
وصلت امتطاع کطد و طرف دیگر نمیتواند به هیچوجه او را مجبدور بده ازدواج کدرده و یدا از جهدت صدرف امتطداع از
وصلت ،م البه خسارتی نماید».
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 آیت اهلل العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی :والیدت حداکم در چطدین مدواردی ثابدتنیست6332/64/47 .
 آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی :خیر نمیتواند6332/42/26 . آیت اهلل العظمی مدنی تبریزی :حاکم شرع نمدی تواندد نیابتدا از طدرف زوج عقدد دائدم راجاری نماید6332/64/6.
 آیت اهلل العظمی علوی گرگانی :حاکم نمی تواند عقد را واق سازد6332/64/66. آیت اهلل العظمی سید صادق شیرازی :خیر در ررض سوال ،بلکه حاکم شدرع زوج را اجبدارمی کطد بر اجراء عقد دائم ،یا ارضاء زوجه به رر ید از شرط6332/64/0.
 آیت اهلل العظمی گرامی :در برخی امور رقهاء بطا را بر احتیاط گذاشته اندد از جملده مسد لهنکام است .بهتر است احتیاط شود .ولی قاعدتا باید این هم مانطد طالق که حاکم در زمیطده
عسروحرج زن م لقا یا در برخی موارد انجام میدهد ممکن باشد6332/64/21.
سؤال :الف .اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج موقت با مرد شرط کطد که او را بده حبالده نکدام
دایم خویش در آورد و مرد از انجام شرط سرباز زند ،آیا مرد به انجام شرط ملزم میشود؟( گطجیطه
استفتائا

قضایی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا /سؤال ).1730

جواب:
 آیت اهلل العظمی محمدد تقدی بهجدت(ره) :الدف .شدرط مزبدور الزم الورداء اسدت تکلیفداً.6334/46/23
 آیت اهلل العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) .6 :مرد شرعاً ملزم است پس از تمام شدن مددمتعه یا ابراء مد

به شرط عمل کطد مگر ثابت شود که عذر شرعی دارد مثل ایطکه زنددگی

با او موجب عسر و حرج باشد .واهللالعالم6334/42/23 .
 آیت اهلل العظمی سید علی سیستانی :الف  .آری ملزم است67 .ذیالحجة.6026ه.ق آیت اهلل العظمی سیدعلی خامطهای :الف و ب .زن اگر در ضمن عقد ازدواج موقدت شدرطازدواج دائم کرده بر شوهر الزم است به شرط عمل کطد ولی اگر شوهر از روی عصیان بده
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شرط عمل نکطد حق رسخ عقد برای زن ثابت نیست لکن حاکم شرع او را اجبار مدیکطدد.
6334/42/23
 آیت اهلل العظمی ناصر مکدارم شدیرازی .6 :آری شدرعاً ملدزم اسدت شدرط را انجدام دهدد.6334/46/66
 -آیت اهلل العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی :الدف  .در صدور

درخواسدت زن ،مدرد

باید به شرط عمل کطد و ملزم میشود6372/62/23 .
 آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی :الف و ب .بلی ،ملزم میشود6334/46/62 .سؤال :اگر در ضمن عقد الزمی ،شرط ازدواج کطد -6:آیدا لدزوم وردا دارد؟ بده عبدار

دیگدر

چطانچه شخص متعهد از انجام تعهد امتطاع کطد آیا حاکم شرع می تواندد وی را بده ازدواج مجبدور
نماید؟
در صور

مثبت بودن جواب ،بفرمائید چطانچه زوج از ازدواج سر باز زند ،آیا حاکم شرع مدی

تواند از باب «الحاکم ولی الممتط » رأساً مبادر

به انعقاد ازدواج نماید؟( همان ،سؤال ) 7204

جواب:
 آیه اهلل صاری :در ررض سؤال بر متعهد تکلیفاً واجب است کده بده شدرط عمدل کطدد و درصور

ترك عمل به شرط عصیاناً ،از طرف متعهد جواز تزویج حاکم شرع بدون رضدایت

متعهد محل اشکال است.
 آیه اهلل مکارم :در صورتی که ازدواج آن شخص ،تأثیر معقولی در زندگی شرط کططده داشتهباشد ،چطین شرطی صحی است و حاکم شرع می تواند او را الزام به ایدن کدار کطدد ،ولدی
نمی تواند از طرف او صیغه عقد بخواند.
 آیهاهلل سیدمحمد شاهرودی :اگر این شرط برای مشروطله نفعی داشته باشد ،بر مشروطعلیهالزم است عمل کطد مثالً اگر رروشطده زن باشد و در ضمن عقد الزم شرط کطد که مشدتری
با او ازدواج کطد و مشتری قبول کطد ،باید به شرط خود عمل کطد ،و اگر ممتط شدد حداکم
شرع ظاهراً میتواند او را مجبور کطد ،لکن نمیتواند به جای او عقد نکام را انجام دهد.
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 آیه اهلل اردبیلی .6 :تعهد ررد مکلف صاحب اختیار ،لزوم وردا دارد و قابدل اجبدار نیدز مدیباشد .2 .خیر.
 آیه اهلل سید صادق روحانی .6 :شرط ازدواج الزم الوراء است اگر شرط رعل باشد ،نه شرطزوجیت که آن خالف کتاب و سطت است و مس له جواز اجبار محل خالف است و به نظر
ما حاکم می تواند اجبار بکطد .2 .با آن که جواز اجبار ثابت است ،حاکم شدرع نمدی تواندد
مبادر

به انعقاد ازدواج بطماید ،چون شرط رعل است نه زوجیت و مدوردی بدر اجبدار بده

انعقاد ازدواج بطماید.
 آیه اهلل سبحانی :هر گاه ضمن معامله ای یکی از طررین ازدواج را شرط بکطد و طرف دیگربپذیرد ،شرط صحی است و متخلف از عمل به شرط از طرف حاکم مأمور بده عمدل مدی
شود ،ولی خود حاکم حق اجرای عقد را ندارد و در صور

عدم عمل بده شدرط  ،طدرف

حق رسخ عقد را دارد.
 آیه اهلل سید سعید حکیم .6 :بله اگر مورد تعهد شرعاً به دست متعهد باشد لزوم وردا دارد ودر صور

امتطاع از انجام شرط ،حاکم شرع می تواند او را نسبت به ورا اجبار نمایدد کمدا

این که مشروط له می تواند در صور

امتطاع بدون این که دست به اجبار بزند عقدد را کده

این در ضمن آن شرط شده است ،رسخ نمایدد .2 .حداکم شدرع رقدق حدق اجبدار دارد نده
تصدی به اجراء شرط که عقد ازدواج است (.همان ،سؤال ). 7204
و نیز در استفتائی از حضر

امام (ره) آمده است :سوال :دختر بالغه و عاقله و رشیدهای با اذن

پدر و مادرش قرار ازدواج موقت هفتاد روزهای با مردی و با مهر  314هزار تومدان مدیگدذارد ،در
حالی که قرار بر این است که در این مد
بعد از انقضای مد

عمل نزدیکی انجام نشود و نیز قرار بر ایدن اسدت کده

هفتاد روز ،عقد دائم ری ما بین جاری گردد ،ولی در میان همان مدد

هفتداد

روز ،زوج مذکور اظهار عدم تمایل به زوجهاش نموده و بدون عمل نزدیکی کطار میرود ،آیدا ایدن
شخص نسبت به مهریه روق بعضا یا کال به دختر بدهکار است یا نه؟
جواب :آیت اهلل العظمی امام خمیطی (ره) :با ررض این که عقد مبطی بدر شدرط ازدواج بعدد از
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واق شده ،الزم است ازدواج کططد و اگر مرد حاضر به ازدواج نشد باید تمدام مهدری

انقضاء مد

که در ضمن عقد تمت مقرر شده را بپردازد ،بلی اگر در اثطاء مد

عقد مطق

مد

را ببخشد مهر

نصف میشود( امام خمیطی /3 /6336/سؤال )023
سوال :اگر در ضمن عقد موقت شرط شود که مثال بعد از اتمام شش ماه ،ازدواج دائم بدا مهدر
معین صور

گیرد ،اگر زوج به شرط عمل نکطد و راضی به ازدواج دائم نشود آن مهر به عهدده او

میآید؟
جواب :آیتاهلل العظمی ل فاهلل صاریگلپایگانی :اگر در ضمن عقد موقت شرط شده کده زوج
بعد از تمامشدن مد

عقد موقت زوجه را بعقد دائم عقد نماید بر زوج واجب اسدت کده بشدرط

عمل کطد ولی اگر زوج بشرط عمل نکطد مهریهای بر او الزم نیست( .صاریگلپایگانی)23/2/6062/
به نظر می رسد با عطایت به استفتائا
استفتائا

روق ،مطظور رقهای عظام از الزام به ازدواج در برخدی از

مذکور ،الزام تکلیفی است نه وضعی ،یعطی اگر مرد به تعهد خویش ملتزم نباشدد ،صدررا

معصیت نموده است و به هرحال دادگاه حق ندارد علیرغم میل زوج ،زوجه را به عقد وی درآورد.
به عبار

دیگر ،ادله وجوب وراء به شرط مانطد المؤمطدون عطدد شدروطهم(شدیخ طوسدی 6047 /ه

ق 376 /7/همو  6324 /ه ق 232/3حرّ عاملى  6042 /ه ق . )271 /26/شامل مورد بحث شدده
و حکم به وجوب وراء به آن می کطد .بطا براین زوج ملزم است بعد از پایان عقد نکام موقدت ،آن
زن را به عقد نکام دائم خویش در آورد .یعطی وجوب تکلیفی زوج بر انجام شدرط و ایجداد عقدد
نکام دائم بعد از پایان عقد نکام موقت ،روشن است ،آن چه الزم به ذکر است این کده اگدر زوج
عصیان کطد و از انجام شرط مورد نظر امتطاع ورزد ،ضمانت اجدرای ایدن شدرط چیسدت؟ از کدالم
رقهاء استفاده می شود که در صور

امتطاع زوج از عمل به شرط ،چطان چه زوجده شدکایت کطدد،

حاکم شرع زوج را ملزم به انجام شرط و ایجاد عقد نکام دائم می کطد .ولی در این کده بدا ردرض
امتطاع زوج ،حاکم شرع از باب «ولی ممتط » بتواند رأساً مبادر

به انعقاد نکام دائم کطد ،طبق نظدر

مراج مذکور ،جایز نیست .بطابراین دعوی زوجه با عطوان الزام زوج به حضور در درتر ازدواج بده
مطظور اجرای صیغه نکام دائم و ثبت آن ،توجیه شرعی ندارد.
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بخش دوم؛ مطالبه مبلغ چک در صورت امتناع زوج از ایفای تعهد مزبور
از نظددر حقددوقی مبلددغ چددک بددا عطددوان وجدده التددزام شددطاخته مددی شددود .وجدده التددزام یددا شددرط
کیفری(کاتوزیان) 761/6 /به توارقهایی اطالق می گردد که قبل از ورود خسار
قرارداد جداگانه (طبق ماده  64ق.م ).و خواه به صور

خواه به صدور

شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل مدی

آید و به موجب آن ،بدرای تخلّدف از انجدام تعهّدد بده طدور مق دوع ،مبلغدی تعیدین مدی شدود(.
همان 727/جعفری لطگرودی)3703/
ماده  234قانون مدنی مقرر می دارد ":اگر در ضمن معامله شدرط شدده باشدد کده در صدور
تخلّف ،متخلّف مبلغی به عطوان خسار

تأدیه نماید ،حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتدر از آن

چه ملزم شده است محکوم نماید ".رایده ای که این شرط برای متعهدله دارد ،این است که او را از
اثبا

اصل خسار

و مقدار و میزان آن معاف می کطد .وجه التزام از نظر شرعی بی اشدکال اسدت

رتاوای ذیل گویای این حقیقت است
سؤال :هرگاه شرط کطد به یکی از دو وجه روق که هرگاه طبق تعهد ملدک را در تداریخ معدین
بهطرف نفروخت ،مبلغی بعطوان خسار

یا وجه التزام دادنی باشد  .ایدن تعهددالزام آور اسدت یدا

خیر؟ و متعهد له حق وصول وجه روق را دارد یا خیر؟
جواب :آیت اهلل العظمی امام خمیطی (ره) :اگر در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدائی
بوده نارذ نیست (.موسوى خمیطی 6022 /ه ق)643 /2/
سؤال :م البه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عددم انجدام تعهدد بدوده اسدت دارای
جطبه شرعی بوده و می توان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل نطموده صررطظر از
علل م البه نمود یا خیر؟
جواب :شورای عالی قضایی« :اگر این شرط در ضدمن معاملدهای شدده باشدد کده در صدور
تخلف متخلف مبلغی را بعطوان خسار

تأدیه نماید م البه چطین وجه تخلفی با توجه به ماده 234

قانون مدنی بال اشکال اسدت»  (.پاسدخ و سدؤاال

از کمیسدیون اسدتفتائا

شورای عالی قضایی ،روزنامه رسمی ،6 /6312 /ص /63سؤال ).3

و مشداورین حقدوقی
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سؤال :در قرارداد قرض یا غیر آن شرط میشود که« :در صور

عدم تسویه کامل اصل بددهی

ناشی از قرارداد در سررسید مقرر ،عالوه بر اصل بدهی ،مبلغی معادل  62درصد مانده بدهی بدرای
هر سال ،به ذمه متعهد این قرارداد تعلق خواهد گررت» .آیا شرط مزبور با مشکل «ربا»و یدا غیدرآن
مواجه میباشد یا خیر و آیا میان قرض و غیر آن همچون بی نسدیه یدا سدلف در ایدن بداره ررقدی
هست یا نه؟( گطجیطه استفتائا

قضایی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا  /سؤال ).3472

جواب :آیت اهلل العظمی ل ف اهلل صاری گلپایگانی :اگر مفهوم شرط مذکور مجاز بودن مددیون
در تأخیر اداء دین در مقابل  62درصد باشد ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر اداء دین
در راس مد

مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم اداء باشد ظاهراً اشکال ندارد واهللالعالم.

س  :696این جانب آپارتمان مسکونى خود را در سال  6311با دو نفر با شرای ى قولطامه کردم
از شرایق قولطامه یکى این است که در صور
یک میلیون تومان به عطوان خسار

انصراف هر یک از طررین (رروشطده یا خریدداران)

پرداخت نمایطد" ماده  "3و چون این جاندب پدس از قولطامده

نمودن آپارتمان مذکور غبن راحش برایم اثبا

شد و مورد اعتراض همسر و ررزندانم قرار گدررتم

به خریداران طى تلگراف اطالع دادم که مطصرف شدم و یک میلیون تومدان بیعانده و یدک میلیدون
تومان خسار

را به شما مى پردازم لیکن آنها گفتطدد مدا از طریدق قدانون خانده را از دسدت شدما

مى گیریم من هم بیعانه را که گررته بودم به صطدوق دادگسترى واریز نمودم و اکطون خانه در دست
این جانب است .از نظر اطالع ارزش آپارتمان مذکور در سال  11444444 ،6311ریال بوده که بده
حدود  314444444ریال ترقى کرده است اکطون براى حل مشکل متوسل به حضر

عالى شددیم

که امید است نظر مبارك حل مشکل بکطد.
جواب :با ررض تحقق معامله چطانچه شرعا ثابت شود که بای در حین انجاممعامله مغبون بوده
و نمىدانسته و مقدار غبن هم راحش و بیش از اندازۀ مورد نظر بوده بای پس از اطالع ،خیار غدبن
دارد و حق دارد معامله را رسخ نماید گرچه خیار غبن را قبال اسدقاط کدرده باشدد و بدا رسدخ بده
موجب خیار ،معامله کأن لم یکن محسوب و با از بین رردتن معاملده شدرط ضدمن آن نیدز از بدین
مىرود و وجه التزام را الزم نیست به خریدار بدهد (.موسوى گلپایگانى 6042 /ه ق)303 /1/

 ..............................................  11فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1311

سؤال  -425معمول است که در برخى قراردادها -از جهت محکم کدارى -مبلغدى بده عطدوان
وجه التزام از سوى متعاقدین پیشبیطى مىگردد .تا چطانچه متعهّد از انجام تعهّد استطکاف ورزید ،یا
تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید ،مبلغ مزبور را به متعهّد له بپدردازد .مثلًدا در قدرارداد بید  ،شدرط
مى گردد که چطانچه با بای نسبت به انتقال رسمى مبی اقدامى نطمود ،مىبایست یک میلیون تومدان
به مشترى بپردازد .یا در قرار داد ساخت آپارتمان توارق مىشود که چطانچه پیمانکار در موعد مقرّر
آپارتمان را تحویل نداد ،باید به إزاى هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار ررما بپدردازد .یعطدى
در واق طررین از قبل ،خسار
است خسار

و میزان آن را مفروض و پیشبیطى مىنمایطد .در حالى کده ممکدن

واقعى ،کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد ،یا حقیقتاً خسارتى وارد نشدده باشدد .بدا

عطایت به این که طبق موادّ  64و 234قانون مدنى ایران اشتراط چطین امرى تجدویز شدده ،ل فداً در
این مورد به سؤاال

زیر پاسخ ررمایید :الف) مشروعیّت آن چگونه است؟...

جواب :مشروعیّت آن از دو طریق امکانپذیر است نخست این که تخلّفا
مىشود ،ولى خیار رسخ مشروط به پرداختن رالن مقدار به عطوان خسار
معامله رسخ نشود ،و با تأخیر انجام شود ،و خسار
شده باشد .در هر دو صور

باعث حدقّ رسدخ

شده باشد .دوّم این کده

پیشبیطى شده به عطوان شرط ضمن عقد ذکدر

گررتن آن مبلغ جایز است (.مکارم شیرازى 6027 /ه ق)631 /3/

"عربون"(بیعانه یا پیش بها) یکى از مصادیق شرط غرامدت یدا وجده التدزام اسدت کده آن نیدز
مشروع می باشد برخی از رقهای معاصر در این خصوص نوشته اند اگر پیش بها تطها این عطوان را
داشته باشد که مقدارى از بها یا اجاره است که براى الزام مالدک بده عقدد ،پیشدا پدیش بده او داده
مى شود و بر ررض رسخ خسارتى متوجّه او نیست ،صدحّت سدتاندن و پدرداختن پدیش بهدا هدیچ
اشکالى ندارد .همچطین است اگر ررض کطیم پیش بها ،بهایى است که مشترى مىپردازد و در برابدر
آن ،التزام مالک را به نفروختن و اجاره ندادن کاالى مورد نظدر او بده دیگدرى ،مدىخدرد ،بدر ایدن
اساس ،این خود یک عقد تمام و مستقلّى است و آنچه به عطوان پدیش بهدا پرداخدت شدده اسدت
بخشى از بها یا اجر

نیست بلکه خود بهایى است که در برابر آن ،تعهّد و التزام مالدک را خریدده

است .چه ،تعهّد و التزام عقدى مستقلّ است که گاه به رایگان و بدون عوض صور

مدىپدذیرد و
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گاه در مقابل عوض ،خواه طررى که برایش چطین تعهّدى شده است ،بعد از آن اقدام بده خریدد یدا
اجاره بکطد و خواه نکطد .تطها اثر مسأله در این است که اگر مالک به التزام خود عمل نکرد ،مشترى
حق دارد پیش بها را برگرداند .همه سخن ما دربارۀ ررض سدوم اسدت کده امدروز ،در میدان مدردم
متعارف است و آن این که پیش بها یا بیعانه ،بدین عطوان پرداخت مىشود که در صدور
توارق ،بخشى از ثمن یا اجر

باشد و در صور

اجدراى

خوددارى مشدترى از خریدد یدا اجداره ،عدوض

رسخ باشد ،چطان که اگر مالک از تصمیم خود برگردد ،مىبایست پیش بها را همدراه بدا مبلغدى بده
همان مقدار به عطوان جبران خسار

به مشترى برگرداند .ایطک پرسش ایطجاست کده آیدا سدتاندن

پیش بها به این عطوان جایز است یا نه؟ ایشان پس از یک بحث طوالنی باالخره بده جدواز عربدون
می رسطد به این بیان که گررتن پیش بها به یکى از این سه وجه جایز اسدت .6 :ایطکده پدیش بهدا،
عوض اقاله باشد ،یعطى به صور

قراردادى آن را شرط اقاله قرار مىدهطد .2 ...ایطکه پیش بها قبدل

از اجراى عقد بی یا اجاره و هطگام مذاکره و وعدۀ بی یا اجاره ،پرداخت شود به عطوان ایطکده هدر
وقت بی یا اجاره صور

گررت ،جزئى از ثمن باشد .امّا در غیر ایدن صدور  ،پدیش بهدا بده ازاء

امتطاع طرف تعهّد از اجراى عقد خواهد بود .3 ... .پیش بها ،نوعى تخفیف در بهداى کداال در یدک
معامله جدید است .بدین معطا که مالک مال را پس از آن که به بهایى کمتر از بهاى واقعى خود بده
ملکیّت خریداردر آورده آن را به او مىرروشد یا اجاره مىدهد( 6.... .هاشدمى شداهرودى 6023/ه
ق 234 /2/تسخیری/بی تا 22 /33/معررت ).633 /6/
در مورد سوال تحقیق ،از آن جا که شرط پرداخت مبلغ چک در صور

امتطداع زوج از ایفدای

تعهد مزبور ،در ضمن عقد الزم ازدواج آمده است و موضوع تعهد اصلی نیز خالف مدوازین شدرع
نمی باشد و تعهد به ازدواج نیز الزم االجراست ،هرچطدد در صدور

امتطداع زوج ،امکدان اجدرای

" .6و نستتلص م تتو متتتق تتج از ت ذخ ل تتون علتتأ وس أحتتتل خ تتت علتتجي ع تتخ وسلصأ تتج وسلجس ت  -1 :عل يكتتتل ختًتتج ختتو و جس ت  -2 ...عل يكتتتل
وس أحتل بل إلأوء خزخ وسب ع عو و جر ني وسلتوختخ ممتجأب ْ يل يتخاع وس أحتتل س كتتل لتنءو تو وستحتمو إلو عزتو وسب تع عو و تجر و لت ودت ذخدأب و
إذ يكتل ابنوء و لنجق وآللأ خو وإل خو خ تت وس زتخ -3 ...عل يكتتل وس أحتتل يض ًتج ستحتمو وسست
ح خ عل ك ْ ل و مثن "..

ح تع لخيتخأب ْ يل يب تع عو يتالأ خ ت و تج
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صیغه عقد از طرف دادرس دادگاه وجود ندارد ،بطابراین امکان م البه مبلدغ چدک وجدود دارد .بده
عبار

دیگر باید بین موارد ررق گذاشت  ،اگر تعهد به ازدواج یک نوع تعهد ابتدائی باشدد امکدان

دریارت وجه التزام وجود ندارد چون خود تعهد اصلی قابل الزام نیست ولی اگدر تعهدد بده ازدواج
در ضمن عقد الزمی آمده باشد هم تعهد اصلی الزام آور است و هم وجه التزام قابل م البه اسدت.
برخی از رقهای معاصر در این خصوص نوشته اند اگر مردى از زنى خواستگارى کطد یدا بده زندى
وعده ازدواج دهد ،بدون شک ،این امر ابتدایى ،الزامى براى ازدواج و قبول آن -براى هیچ کددام از
طررین -ایجاد نمىکطد .لذا هر شرط غرامتى (جزایى) که در ضمن خواسدتگارى یدا وعدده ازدواج،
م رم شود و هدف از آن ،تضمین ازدواج باشد ،باطل است .زیرا وعده ،یک تعهد ابتددایى بدوده و
الزم االجراء نمىباشد و هر شرطى نیز در ضمن آن درج گردد ،ضمانت اجرایدى نددارد .آرى ،اگدر
مرد در ضمن عقد الزم دیگرى -مثلًا عقد بی  -شرط ازدواج بدا ردالن زن را بپدذیرد ،ایدن شدرط،
صحی و الزم االجراء است ...بطابراین اگر زنى در ضمن عقد الزمى با رالن مرد شرط کطدد کده در
زمان معین با وى ازدواج کطد ،در غیر این صور  ،متعهد به پرداخت مبلغ معیطى مدىباشدد خدواه
مشروطٌ علیه (مرد) اصلًا با وى ازدواج نکطد و خواه پس از سپرى شدن زمان معدین بدا وى ازدواج
نماید در هر دو صور  ،شرط جزایى مورد توارق ،ثابت مىگردد زیرا صرف ازدواج ،مورد تعهدد
نیست بلکه «ازدواج در زمان معین» مورد تعهد است .لدذا ازدواج بدا تدأخیر ،موجدب سدرپیچى و
خددوددارى از انجددام تعهددد مددىباشددد و غرامددت و جددزاى مقددرر علیدده مددرد قابددل اعمددال اسددت.
(تسخیری/پیشین)22 /
برخی از حقوقدانان نیز ،تعهد به ازدواج و وجه التزام را م لقداً بده اسدتطاد مداده 64ق.م .قابدل
م البه می دانطد زیرا تعهد به نکام مانطد تعهد به انجام معامال

است و میتوان نامزد را به وسدیله

دادگاه به نکام یا پرداختن وجه التزام اجبار کرد (.امامی /پیشین )276/
برخی دیگر معتقدند که تعهد به ازدواج قابل الزام نیست ،و در مورد وجده التدزام ،بدین مدوارد
مختلف تفکیک نموده و نوشتهاند چطانچه غرض از تعیین وجه التزام این باشد که بده محدب بده
هم خوردن نامزدی از جهت صرف امتطاع از وصلت ،متعهد له بتواند آن را م البه نماید ،این وجده
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التزام معتبر نخواهد بود ،چون مخالف اصل آزادی نامزدها در ازدواج و مداده 6431ق.م .اسدت کده
متضمّن یک قاعده امری است ولی اگر مقصود این باشد کده در صدور
ازدواج بدون علت موجه و با اثبا

بده هدم خدوردن وعدده

این امر از جانب زیاندیده ،وجه التزام قابل م البه باشد به نظر

می رسد که این وجه التزام معتبر است چون به موجب قراردادی تعیین شده که مخالف هیچ قاعده
امددری نیسددت و اصددل حاکمیددت اراده ،صددحت آن را اقتضدداء مددیکطددد (.صددفایی /امددامی22/6/
گرجی/پیشین 20/دیانی)22/
نتیجه
عموما

وجوب وراء به شروط ایجاب می کطد تا زوج ملزم باشد بعد از پایان عقد نکدام موقدت،

آن زن را به عقد نکام دائم خویش در آورد .یعطی در وجوب تکلیفی زوج نسبت به انجام شدرط و
ایجاد عقد نکام دائم بعد از پایان عقد نکام موقت ،تردیددی نیسدت و در صدور

امتطداع زوج از

عمل به شرط ،چطان چه زوجه شکایت کطد ،حاکم شرع زوج را ملزم به انجام شرط و ایجداد عقدد
نکام دائم می کطد .اما در این که با ررض امتطاع زوج ،حاکم شرع از باب «ولی ممتط » بتواند رأسداً
مبادر

به انعقاد نکام دائم کطد ،طبق نظر قریب به اتفاق مراجد معاصدر ،جدایز نیسدت .بطدابراین

دعوی زوجه با عطوان الزام زوج به حضور در درتر ازدواج به مطظور اجرای صیغه نکام دائم و ثبت
آن ،توجیه شرعی ندارد.
در مورد م البه مبلغ چک باید گفت در صور

امتطاع زوج از ایفای تعهد مزبور ،م البده مبلدغ

چک امکان پذیر است چون از نظر حقوقی مبلغ چک با عطوان وجه التزام شطاخته مدی شدود وجده
التزام بر اساس رتاوای صری رقهاء از نظر شرعی بی اشکال است.به عبدار
شرط پرداخت مبلغ چک در صور

دیگدر از آن جدا کده

امتطاع زوج از ایفای تعهد مزبور ،در ضدمن عقدد الزم ازدواج

آمده است و موضوع تعهد اصلی نیز خالف موازین شرع نمدی باشدد و تعهدد بده ازدواج نیدز الزم
االجراست ،هرچطد در صور

امتطاع زوج ،امکان اجرای صیغه عقد از طرف دادرس دادگاه وجدود

ندارد ،بطابراین امکان م البه مبلغ چک وجود دارد.
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