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Background and Aim: The contract is usually considered to be the main and most 

important source of commitment. It creates a series of obligations between the two 

parties. In this regard, the most important principles that are presented from a 

moral-legal point of view are the need to adhere to obligations. However, in some 

cases, one of the parties terminates the contract due to the availability of conditions 

for termination, and this may also affect the transactions before termination.  

Materials and Methods: It is descriptive study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings: The results indicate that the termination of the transaction based on the 

subsequent transactions has a special effect on the legal and contractual options, 

which has led to the issuance of conflicting votes in this regard. 

Conclusion: In the verdict No 810 if it is stipulated in the contract of sale, if the 

price is not paid in due time, the seller has the right to terminate and return the sale, 

if the condition is met. And the exercise of the right of termination, even if the 

buyer has sold the seller to a person, the seller must be returned to the seller. Failure 

of the subsequent buyer to be informed of the said condition, according to its 

inclusion in the text of the contract, due to the normal behavior of individuals and 

the right of priority of the owner, will not invalidate the condition and the original 

owner's right to the same property. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 

http://www.orcid.org/0000-0003-3811-4508


 0420 تابستان، دوموم، شماره س ، دورهاي رشته هاي حقوقي ميان فصلنامه پژوهش/ 02
 

 

 

 

 

 

 يمقاله پژوهش

 (03-91ت صفحا)

 

  تأثير فسخ عقد بر معامالت پيشين

2نوروزي بهروز، 9نصيري اردلي رویا
* 

  .رانیا، شهرکرد ،آزاد اسالميدانشگاه ، شهرکردواحد علوم انساني، ادبيات و دانشکده  ،حقوق خصوصيگروه  ،کارشناسي ارشددانشجوي . 9

 (نویسنده مسؤول)  .رانی، اشهرکرد ،آزاد اسالميدانشگاه دانشکده ادبيات و علوم انساني، واحد شهرکرد،  ،گروه حقوق خصوصي ،مربي. 0
Email: bnorozi6@gmail.com         

 

 39/34/9439: : انتشار       22/30/9439: رشیپذ     91/30/9439: شیرایو     39/32/9439: فتایدر

 

 دهيچک

دو طرف به وجود  نيرا در ارتباطات ب يتعهداتکه  گردد يم يتعهد، تلق جادیمنبع ا نیتر و مهم نیتر يعنوان اصل همعمواًل قرارداد ب :نه و هدفيزم
اما در . باشد يبه تعهدات م يبندیهمانا ضرورت پا گردد، يارائه م يحقوق-ياخالق دگاهید ازاصولي که  نیتر خصوص، از مهم نیدر ا. خواهد آورد

 .داشته باشد ريامکان دارد تأث زيبر معامالت قبل از فسخ نتواند  ميامر  نیقرارداد را فسخ نموده و ا ،فسخ طیشرا وجودبا  نياز طرف يکیمواقع  يبرخ
 .صورت توصيفي بوده است روش تحقيق در این مقاله به :ها مواد و روش

 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  اخالقيتمامي اصول  :يمالحظات اخالق
در خيارات قانوني و قراردادي داراي تأثير خاصي بوده که  سابق بر فسخفسخ معامله مبنا بر معامالت از آن است که  يحاک یافته این مطالعه :ها افتهی

 . متناقض در این زمينه گردیده است منجر به صدور آراء
چنانچه در ضمن عقد بيع شرط شود، در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعيين شده، فروشنده  ۰93ي وحدت رویه رأطبق  :يريگ جهينت

. رد شودحق فسخ و استرداد مبيع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار مبيع را به شخصي فروخته باشد، مبيع باید به بایع مست
مالک، موجب بي اثر شدن  تقدمدي از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق عدم اطالع خریدار بع

 .شرط و زوال حق مالک اوليه نسبت به عين مال نخواهد بود
  ..۰93 هیحدت روي ورأ ،فسخ ،معامله، عقد :يديکلمات کل
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 مقدمه

 يها از نظام ياريکه در بس ياز قواعد يکی: بيان موضوع -9

 رشیسرتاسر جهان من جمله حقوق کشور ما، مورد پذ يحقوق

مفهوم اصل . باشد يقرار گرفته است، اصل لزوم قراردادها م

قرارداد، با  کیکه دو طرف  يکه در صورت این استالذکر  فوق

بعد  ند،یآن را منعقد نما ،يو ماهو يکامل شروط شکل تیرعا

دو  آن يکه بر اساس عقد، برا يتعهدات ياز آن ملزم به تمام

 ه،ياز فقه امام يرويما، به پ يقانون مدن در .شده، هستند جادیا

قرار گرفته،  رشیردادها، صراحتًا مورد پذبا آنکه اصل لزوم قرا

 به مقوله ياز قانون مدن يعيوجود، قسمت عمده و وس نیبا ا

 از .کرده است دايو احکام مرتبط با آن اختصاص پ اراتيخ

که  رديصورت گ يامکان دارد که قبل از فسخ، معامالت يطرف

 نیرو، در ا نیها مشخص نباشد از ا آن فيفسخ، تکل جادیبا ا

در رابطه با استرداد  ۰93 هیوحدت رو يپژوهش با توجه به رأ

فسخ  ريدر معامالت قبل از فسخ، تأث عيفسخ ب ريو تأث عيمب

 .قرار خواهد گرفت يبررساز آن مورد  شيعقد بر معامالت پ

 -يفيتوص روش تحقيق در این مقاله،: روش تحقيق -0

 .استتحليلي 

 بحث و نظر

از قراردادهاي پيشين  بر قرارداد مبنا به بررسي اثر فسخ ذیاًل

فسخ بر اثر فقه و در حقوق و نيز استثنائات قاعده کلي  منظر

 .پردازیم سابق ميي قراردادها

 در فقه -0

 نيازمندفسخ بر قراردادهاي پيشين در فقه اماميه  تأثيربررسي 

الکيت در دوران موجود بودن خيار بررسي شرایط و وضعيت م

اثر فسخ نسبت به  نحوهسي چنين وضعي بر آنکه برر است چه

 .باشد مي مؤثرقراردادهاي پيشين بسيار 

 وضعيت مالکيت دو طرف قرارداد در دوران وجود خيار  -0-0

با بررسي و نيز تتبع در اقوال فقهاي اماميه در رابطه با وضع 

دو  توان يممالکيت دو طرف قرارداد در دوران وجود خيار 

 :نظریه را به قرار ذیل بيان کرد

 نظریه اول -0-0-0

کند و مشتري حق  ملکيت بر مبيع با خود عقد انتقال پيدا مي

موجود بودن و عبارت دیگر به . داردهر نوع تصرف را در آن 

یا عدم موجود بودن خيار، محدودیتي در ملکيت مشتري به 

که  داردقرار  اي مزبور در برابر نظریه هینظر .آورد وجود نمي

و در برابر  نيازمند اقتضاي خيار دانسته است حصول ملکيت را

آن موضع گرفته و انتقال ملکيت را به صرف عقد دانسته 

  .(94۰: 9490حلي،  عالمه)است 

 دوم هینظر -0-0-0

. باشد مالکيت مبيع براي مشتري متوقف در انقضاي خيار مي

مشهور فقها مبتکر  .خيار شرط است ،باید بيان داشت که مراد

شاید ابن . اند اي را جناب شيخ طوسي دانسته این چنين نظریه

ن مذکور برشمرد؛ هما هینظرجنيد را نيز بتوان از طراحان 

ظاهر قول ابن جنيد هم  گونه که شهيد اول آورده است که

عالمه حلي هم قول . باشد توقف ملکيت بر انقضاي خيار مي

داند و اعتقاد شيخ طوسي در  د ميجني ابن دهيعقفوق را نظر و 

هم بر همين بوده که در صورت موجود بودن خيار  خالف

شرط در بيع، ملکيت مشتري بر مبيع متوقف بر انقضاي خيار 

 .(91۰: 9432طوسي، )است 

 جهينتبا در نظر گرفتن قبول هر یک از مباني موصوف، 

اعمال خيار و فسخ معامله نسبت به معامالت پيشين بر آن 

که دیدگاه اول که اعتقاد  گونه همان. کاماًل متفاوت است

گردد و نه انقضاي خيار، قبول  داشته ملکيت با عقد ایجاد مي

توان قائل شد با در نظر گرفتن آن که مشتري با  گردد مي

بنابراین،  .محدودیتي در تصرف در مبيع مواجه نبوده است

مشتري بایع و یا شخص  واسطهفسخ بعدي معامله فوق به 

به . ي نداردتأثيرنسبت به تصرفات ناقله پيش از فسخ هيچ 
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توان دو علت به قرار ذیل  اي مي جهت اثبات چنين نظریه

 :مطرح کرد

 ،کند که حکم عقد به گذشته تسري پيدا نمي طور همان -

 یابد؛ فسخ نيز به گذشته سرایت نميحکم 

استصحاب آثار مترتب بر عقد، مقتضي آن بوده که آثار  -

 .(029: 9013نجفي، )فسخ به گذشته تسري پيدا نکند 

علت نخست مبني بر عدم تسري آثار اعمال حقوقي به 

دانان معاصر هم  گذشته هر چند ميان بسياري از حقوق

از این لحاظ قابل خدشه اميان و طرفداراني داشته است اما ح

جودات حقوقي همانند حقيقتي خارجي فرض بوده که مو

گردیده است در صورتي که موجودات مذکور، اعتباري و نيز 

 .باشد دانان مي آن حقوق شهیاندذهن و  پرداختهو  ساخته

، اگر حقوق قادر باشد خود را از بند فلسفه رها کند، رو از این

. موجودات حقوقي در گذشته امکان خواهد داشت تأثيرتصور 

در باب رد علت دوم مبني بر استصحاب آثار عقد تا موعد 

گردیده که در رافعيت فسخ هيچ شک و  انيبفسخ هم 

دانان موجود نيست و در صورت فسخ،  تردیدي فيمابين حقوق

 .گردد عقد و آثار آن به طور کامل زائل مي

که بر مبناي قواعد و  باشد يمثار ، اختالف در موعد رفع آنليک

شود همانند امور مادي هر حادثي از آغاز  بيان مي اصول عقلي

وليکن  ردد و به گذشته سرایت نداشته است؛گ مي مؤثرحدوث 

بایست بيان داشت که این امر به آن بخش از امور  مي

قهقهرایي نداشته  تأثيرباشد که اقتضاي  اعتباري مرتبط مي

 .است

وجودي آن بر گرداندن  فلسفهکه فسخ که هدف و  در صورتي

وضع و شرایط حقوقي دوطرف پيش از عقد بوده است، 

بنابراین در این چنين . قهقرایي داشته است تأثيراقتضاي 

ساعي و ) نيستت ادعا شرایطي، استناد استصحاب مثِب

دوم مبتني بر انتقال  هینظراما چنانچه . (09: 901۰کزازي، 

مالکيت از موعد انقضاي خيار، مورد پذیرش قرار گيرد اگر که 

عقد پس از انقضاي خيار فسخ گردد موضوع تابع و پيرو 

يش از انقضاي خيار فسخ اگر عقد پ نليک .نظریه اول است

جایي که پس از عقد و پيش از انقضاي خيار،  شود از آن

رده است، فسخ قرارداد ملکيت به مشتري انتقال پيدا نک

شود و نظير حالتي بوده که  همانند بطالن قرارداد محسوب مي

تصرفاتي  هيکلبنابراین، . عقد به طور کل موجود نبوده است

 که در فاصله زماني منعقد کردن عقد تا فسخ صورت گرفته

اي همان اثر  اثر بوده و چنين مسأله اند، باطل و بي شده

گفته . باشد اردادهاي پيشين ميي فسخ نسبت به قرقهقرای

اي از صور به پذیرفتن اثر  دوم در پاره هینظرشده که قبول 

 .شود قهقرایي فسخ نسبت به معامالت پيشين، منتج مي

نخست بوده که  هینظردر هر صورت دیدگاه مشهور همان  اما

 .تحت پيروي قانون مدني هم واقع شده است

 مدنيتجلي دیدگاه مشهور در قانون  -0-0-3

جلي پيدا کرده ت 4۵1و  0۶2در بند یکم مواد دیدگاه مشهور  

و ضرورت دارد تا بررسي گردد که آیا دیدگاه مزبور هم  است

متضمن اثر قهقرایي بوده و یا نه؟ به جهت سهولت بررسي 

بندي  توان به شکل زیر بخش مباحث، معامالت مشتري را مي

آنها را نداشته ري امکان فسخ معامالتي که مشتالف،  :نمود

معامالتي که مشتري امکان فسخ آنها را داشته است و ب، 

 .است

 اثر فسخ در قراردادهاي پيشين غيرقابل فسخ -0-0-3-0

ي نسبت به عين مبيع مشتري بعد از عقد بيع، معامالت فرضًا 

. پذیر نبوده است نها امکا فسخ تمامي آن صورت داده که

حال چنانچه بيع، به هر دليلي  .خيار و یا وقفمانند بيع بال

 ي بر معامالت فوق خواهد داشت؟تأثيرفسخ گردد، چه 

دیدگاه به قرار ذیل، قابل  سهاز بررسي اقوال فقيهان 

 :باشد استخراج مي

 دیدگاه اول -

مشتري و خارج کردن  واسطهانجام دادن تصرفات مزبور به 

 .شود مبيع از ملکيت ایشان در حکم اتالف، محسوب مي

ي بر تصرفات تأثيرنخست هيچ نوع  معاملهابراین، فسخ بن
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نماید  مشتري ندارد و بایع به مثل و یا قيمت مبيع، رجوع مي

 .(042: 9420خميني، )

 دیدگاه دوم -

اي از فقيهان در اثناي بررسي این موضوع در بحث خيار  عده

غبن بر این اعتقاد هستند که مغبون بعد از فسخ معامله اصلي، 

 .معامالت مشتري را هم فسخ نماید هيکلت سا قادر

 دیدگاه سوم -

با فسخ معامله به  ي دیگر از فقيهان هم بيان داشتند کها عده

گردند و مال به  مغبون، معامالت مشتري باطل مي واسطه

 .بایع بر خواهد گشت

آید هرچند دیدگاه دو و سه، ضمن  این چنين به نظر مي

از لحاظ آثار فسخ  اند اما خيار غبن، ارائه گردیده بررسي نمودن

ي فيمابين خيار غبن، عيب، در اصل، نبایستي هيچ نوع فرق

هاي فوق  بنابراین در تحليل مباني دیدگاه .باشد... تدليس و

توان چنين بيان داشت که در بيع داراي خيار براي بایع،  مي

 تصرف مشتري در مبيع در حقيقت تصرف در متعلق حق

به دليل آنکه به طور نمونه، بایع مغبون . باشد دیگري مي

بنابراین  .تواند با فسخ معامله، عين را به ملکيتش برگرداند مي

از آنجایي که معامله عين در ملک مشتري انجام شده، پس 

لذا . درستي بوده و علتي براي بطالن آن موجود نيست معامله

توان  مي «مشتريحق بایع و حق »در مقام جمع ميان حقين 

نخست، قادر است از این  معاملهبيان داشت که بایع با فسخ 

: 949۵انصاري دزفولي، )تاریخ، دیگر معامالت را فسخ نماید 

2۵۶). 

توان اذعان نمود که منعقد ساختن عقد بر متعلق  چنين مي هم

گونه  همان. شود معامله مي رأسن حق دیگري، سبب تزلزل ِم

راهن چنين بوده و مقتضاي  واسطهبه که بيع مال مرهونه 

فسخ نخست خارج نمودن مال از ملکيت فردي بوده که با بيع 

بنابراین، چنين  .با وي صورت گرفته و نه مشتري دوم

کند که معامالت مشتري،  اي در صورتي تحقق پيدا مي لهأمس

توان بيان داشت علتي براي تزلزل  گرچه که مي. باطل باشد

به دليل آنکه تصرف در . وجود نيستمعامالت مشتري، م

شود و  زمان خيار، یک تصرف درست و ضروري محسوب مي

انصاري دزفولي، )گردد  با فسخ معامله، بدل آن مسترد مي

معامالت صورت داده  هيکلتمامي اشخاصي که . (911: 949۵

دارند با  مشتري را صحيح بر شمرده بيان مي واسطهشده به 

گردد  جاره به طور کامل منفسخ نمي، ابایع واسطهفسخ بيع به 

شود و  المنفعه به بایع برگردانده مي لکه عين به شکل مسلوبب

 .بایع بایستي تا انقضاي مدت زمان اجاره، صبر پيشه کند

حق با افرادي بوده که  دیآ يمدر این بخش این چنين به نظر 

تأثيري بر تصرفات مشتري بر این باورند فسخ بيع، هيچ گونه 

ه دليل آنکه در عقد بيع که یک عقد الزم اشته است بند

گردد و  شود، مشتري مالک مال موضوع عقد مي محسوب مي

حق هر نوع تصرفي را در مایملکش داشته است و موجود 

تواند  نه مي «به غير از بيع شرط»بودن خيار براي بایع 

تصرفات مشتري را محدود سازد و نه علتي موجود بوده که با 

بایع، خللي بر تصرفات ناقله  واسطهفسخ بيع، آن هم به 

 .مشتري وارد بياید

 اثر فسخ بر قراردادهاي پيشين قابل فسخ -0-0-3-0

در مطالبي که در فوق بيان گردید اثر فسخ بر قراردادهاي غير 

از آن صورت گرفته شده بود، مورد قابل فسخي که پيش 

اي  لهشود تا چنين مسأ در ادامه تالش مي .بررسي قرار گرفت

بررسي گردد که اگر به عنوان نمونه مشتري پس از عقد بيع 

معامالتي صورت داده باشد که به علت موجود بودن خيار و یا 

فسخ عقد بيع بر معامالت  ،جایز بودن عقد قابل فسخ باشند

 نظر از دیدگاهي صرف مورد بابوده و یا خير؟ این  مؤثرفوق، 

بایع تصرفات  واسطهباشيم با فسخ بيع به  که قائل مي است

 (024: 9430اردبيلي، )گردند  مشتري به طور کامل باطل مي

 واسطهبعضي هم بر این اعتقاد بوده بعد از فسخ بيع به یا و 

 .بایع ایشان حق فسخ تصرفات مشتري را داشته است

که چنانچه معامله  معتقد استيد ثاني در این خصوص شه

. استسکني مطلق یا عاریه باشد، قابل فسخ از سوي بایع 
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تواند آن باشد که  این، اساس و مبناي دیدگاه مذکور مي بربنا

تواند عقدي  با فسخ بيع، بایع قائم مقام مشتري گردیده و مي

 .ندرا که ایشان منعقد کرده و قابل فسخ بوده، فسخ ک

بلکه ایشان . سازد ينماما، شهيد ثاني موضوع را چنين توجيه 

قابل ابطال  ناقلهبر این اعتقاد استوار بوده که در معامالت 

 ابن را ملزم به فسخ قرارداد الحقنظير بيع به خيار، مغبون غ

بنابراین چنانچه امتناع ورزد حاکم عقد را فسخ . نماید مي

پذیر نباشد، خود مغبون، فسخ  نماید و چنانچه امکان مي

بر استدالل مذکور به دو شکل ایراد و اشکال وارد . نماید مي

 :گردیده است

 ون معامله مشتري را هم فسخ نمایدمغب: نخست آنکه اشکال

کيت وي بوده و یا به و یا به علت داخل شدن عين در مل

. باشد علت داخل شدن بدل عين در ملکيت ایشان مي

بنابراین، در شکل نخست هيچ ضرورتي به فسخ موجود 

و در  «به دليل آن که مال در ملک وي وارد گردیده»نيست 

شکل دوم علتي وجود نداشته که از آنچه توسط فسخ 

 «ينع»به غير از آن  «بدل عين»یابد،  استحقاق آن را مي

 .(91۰: 949۵انصاري دزفولي، ) عدول کند

صاحب جواهر اعتقاد داشته علتي براي مواردي که شهيد ثاني 

بلکه مقتضاي فسخ به خيار ابطال . بيان داشته، موجود نيست

نخست و برگشت هر کدام از عوضين به صاحب آن  معاوضه

چنانچه موجود باشد و در غير اینصورت بدل آن داده . باشد مي

: 9013نجفي، )گردد  جا الزام به فسخ نمي شود و در این مي

00). 

آید حق با افرادي بوده که دیدگاه شهيد  به نظر مي در اینجا

به دليل آن که به قول صاحب . اند ثاني را مورد نقد قرار داده

بيان داشتند، موجود  ر علتي براي مواردي که شهيد ثانيجواه

چه دليلي قادر بوده غابن را نيست و آشکار نبوده که مغبون به 

و در صورت . به فسخ نمودن قرارداد الحق، ملزم سازد

 .خودداري ایشان، حاکم، اقدام به فسخ عقد کند

غابن  واسطهبه دليل آنکه منتقل کردن موضوع معامله به 

حتي با یک معامله قابل فسخ، به مفهوم انتزاع مالکيت مال از 

. غابن بوده و از این لحاظ، هيچ فرقي با تلف مال نداشته است

که در شرایط و حالت تلف مال در صورت  گونه همانبنابراین، 

گردد در شرایطي که  فسخ معامله، غابن به دادن بدل ملزم مي

منتقل نموده و دیگر مالک مال ایشان مال را به فرد دیگري 

باشد و نه هيچ چيز  نبوده، هم به دادن بدل مال ملزم مي

 .دیگري

 موضوعه در حقوق -0

اي کلي  فسخ بر قراردادهاي پيشين، متضمن قاعده تأثيربحث 

گردد و بعد  کلي مطرح مي قاعدهبوده که در آغاز  و چند استثنا

 :شود فوق بررسي مي قاعدهاز آن، استثنائات 

 بيان قاعده کلي -0-0

فسخ، سکوت اختيار  تأثير  قانون مدني ایران، در باب زمان

لفان در این خصوص بر این باور ؤاما بسياري از م. کرده است

هستند که اثر فسخ نسبت به آینده بوده و به گذشته هيچ نوع 

 .(239: 901۶شهيدي، ) نداردسرایتي 

تعریف  گونه نیالفان آن را به شکل قاعده، ؤیکي از مو 

تصرف طرفي که بر اثر عقد، مالک گردیده در موضوع »: کند مي

اي  تمليک نافذ بوده و فسخ بعدي به آن هيچ نوع آسيب و خدشه

دیوانعالي کشور هم  ۶در یکي از آراء شعب  «.سازد وارد نمي

و یا اثر فسخ توسط غبن »: درج شده است صراحتًاعبارت فوق، 

. کند سایر خيارات نسبت به آینده بوده و به گذشته تسري پيدا نمي

رو اعمال حقوقي که مشتري پيش از فسخ نسبت به مبيع  از این

 «.صورت داده، توسط فسخ بعدي معامله با تزلزل همراه نيست

 قاعدهبایست بيان داشت که به مقتضاي  در این خصوص مي

ني آورده شده، مالک حق از قانون مد 03 ماده که درتسليط 

جمله تصرفات  هر نوع تصرف را در اموالش داشته که من

تواند انجام دادن معامالت بر روي مایملک خویش  مزبور مي

از قانون مدني هم به  4۵۵و  4۵4نخست مواد  بخش .باشد
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بنابراین، با در نظر گرفتن مفاد . فوق، اشعار داشته است قاعده

 گونه نیاتوان  با احکام اقاله مي همين قوانين و وحدت مالک

نتيجه گرفت که اثر انحالل قرارداد در اصل، ناظر و حاکم به 

: 9013کاتوزیان، )گردد  ماسبق نمي به باشد و عطف آینده مي

اي بوده که در  چنين موردي در حقيقت همان نتيجه .(04

 .بخش پيش و بر اساس دیدگاه مشهور فقيهان ایجاد شد

 استثنائات قاعده کلي  -0-0

فسخ بر قراردادهاي سابق که در مطالب قبل  تأثيرعدم  قاعده

ت و ّيمورد بررسي قرار گرفت، نظير اکثر قواعد دیگر به کّل

اي از  کند و در پاره تماميت خویش بر تمامي موارد صدق نمي

تواند محل بحث و مناقشه واقع شود که در ذیل، به  موارد مي

 :يم پرداختها خواه آن

 اثر فسخ قرارداد اصلي بر قراردادهاي فرعي -0-0-0

توان چنين  در مصادیقي نظير اجاره و یا پيمانکاري فرعي مي

اصلي، معامالت فرعي هم  معاملهبيان داشت که با انحالل 

م، .از ق 424 مادهبه عنوان نمونه بر مبناي . گردند منفسخ مي

. د دیگري انتقال دهدمنافع ملکش را به فر داردحق  مستأجر

شود  ایشان واقع مي ذمهتکاليف موجر بر  هيکلبنابراین 

در چنين شرایطي اگر موجر اصلي . (004: 901۶کاتوزیان، )

نخست از آغاز  مستأجراین قرارداد اجاره را فسخ نماید، بنابر 

مالک منافع مدت زمان حد فاصل وقوع فسخ تا پایان مدت 

منافع مزبور  نيستبدین ترتيب قادر  .زمان قرارداد اول نيست

لذا بایستي قائل گردید که با  دوم تمليک کند، مستأجررا به 

دوم نسبت به مابقي مدت غير نافذ  اجارهنخست،  اجارهفسخ 

 .شود گردیده و منوط به تنفيذ موجر نخست مي

 اثر فسخ قرارداد اصلي بر قراردادهاي تبعي -0-0-0

. کنند عقدي دیگر انعقاد پيدا ميکه به تبع  هستندعقودي  گاه

یابد و خریدار براي توثيق  به عنوان نمونه عقد بيعي انعقاد مي

پرداختن ثمن، مالي را به رهن فروشنده گذاشته و یا ثالثي از 

و یا خریدار،  دینما يمخریدار در برابر فروشنده ضمانت 

که مورد پذیرش ایشان  دهد يمفروشنده را به ثالثي حواله 

 .شود و نظایر آن واقع مي

گردد که اثر فسخ معامله پایه  مطرح ميجا این سؤال در این

که به تبع آن انعقاد پيدا کرده است  يعقود اینبيع بر 

صریحي که تکليف عقود  مقرره؟ در این خصوص چيست

کارگيري  با به اما. شخص نموده باشد، موجود نيستمزبور را م

توان نتيجه گرفت که در چنين حالتي  اي از مواد مي ارهمفاد پ

تبعي داشته با انحالل عقد اصلي که  جنبهعقود مذکور که 

شود، منفسخ  فسخ هم یکي از اسباب انحالل محسوب مي

 .گردند مي

قانون  232 و 239 از موادبه عنوان نمونه در عقد ضمان 

دین مبناي که از بين رفتن  گردد يمگونه استفاده  مدني این

گردد و از آنجایي که معقول  سبب برائت ضامن مي ،ضمان

گردد که عقد ضمان باقي بوده اما ضامن بري  نبوده، بيان مي

بایستي قائل بود که برائت ضامن به مفهوم . گردیده است

از  2۰2 مادهبخش اخيرالذکر . باشد انفساخ عقد ضامن مي

د رهن دانسته قانون مدني هنگامي راهن را مستوجب استردا

 .دین بري گردداز انحاء از آن  که به شکلي

برائت راهن از  ،مذکور، مالک استرداد رهينه مادهبر اساس 

دین بوده و یکي از اسباب برائت ایشان هم فسخ عقد پایه 

بنابراین، با فسخ عقد پایه، عقد رهن هم به طور . باشد مي

همانند  در حواله هم شرایطي کاماًل. شود کامل منفسخ مي

اگر که پس از حواله عقد بيع که . شرایط مزبور موجود است

منشأ دین موضوع حواله بوده فسخ گردد، دین موضوع حواله 

 .گردد از بين خواهد رفت و عقد حواله، فاقد موضوع مي

قانون مدني در این رابطه که شرایط عقد حواله پس از فسخ 

قانون مدني . بيع چه چيزي است حکم مبرهني نداشته است

چنانچه بيع  در این خصوص بيان داشته است که 200 مادهدر 

توسط فسخ و یا اقاله منفسخ گردد، حواله باطل نيست اما 

محال عليه بري و بایع و یا مشتري قادر است به همدیگر 

 .کنندمراجعه 



 0420 تابستان، دوموم، شماره س ، دورهاي رشته هاي حقوقي ميان فصلنامه پژوهش/ 02
 

فوق در بخشي قائل به عدم بطالن حواله بوده،  مادهظاهر 

دارد که اعتقاد داشته فسخ بيع به  مي دیيتأدیدگاه افرادي را 

امامي، )سازد  کند و آن را فسخ نمي نفوذ حواله، خللي وارد نمي

منصف بوده که حق با افرادي  بایست اما مي (044: 901۰

بوده که اعتقاد داشته حواله تابع و پيرو بيع بوده و هر زمان 

 .دینما يمبيع به عللي منحل گردد، حواله هم از آن تبعيت 

باالخص، چنانچه قبول نمایيم که حواله یک نوع استيفا تلقي 

شود، با فسخ  گردد و بدهي خریدار بدین گونه پرداخت مي مي

در هر . بيع و برائت خریدار، وجود حواله محملي نداشته است

حال، حکم کنوني قانون مدني هرچند دال بر همين بوده که 

ماًل همانند انفساخ گردد اما، عماًل اثري کا حواله منفسخ نمي

به دليل آنکه با محقق شدن حواله دین اله داشته است حو

عليه به محيل از بين خواهد رفت و فقط دیني که براي  محال

. ماند تعهد در مقابل محتال بوده است ایشان باقي برجاي مي

باطل  حوالهبنابراین، زماني که مقنن مقرر داشته است که 

گردد ظاهر در آن بوده که به  ميعليه بري  نيست اما، محال

پس، وي در موعد فسخ توجه داشته است  تازهدین جدید و 

چنانچه محال عليه وجه حواله را نپردازد، دیگر لزومي نداشته 

باشد  حواله مي داخت کند و این به مفهوم انحالل انفساخپر

 .(442: 9019کاتوزیان، )

 قاثر فسخ بيع خياري بر قراردادهاي ساب -0-0-3

قانون مدني نقل و انتقال مبيع شرطي را منع  4۶3 مادهمفاد 

مفاد همين ماده را با در نظر گرفتن اساس و . نموده است

توان در بيع متضمن خيار شرط هم جاري و  مبناي آن مي

 .دانستساري 

به دليل آنکه مراد و منظور آن بوده که مبيع به جهت پس 

بيع داراي خيار شرط هم بایستي  رو، از اینگرفتن مهيا باشد، 

شتري به از مصادیقي تلقي نمود که عدم تصرفات ناقله بر م

اي که محل  وليکن، نکته شکل ضمني شرط گردیده است

تالقي همين بحث با موضوع نوشتار حاضر بوده آنکه 

معامالت ناقله مشتري به طور خودکار باطل هستند و یا با 

عامالت مذکور منفسخ بایع شرطي م واسطهفسخ بيع به 

اي هدف آن بوده که امکان اجراي  عده دهيعقگردند؟ به  مي

بایع و دسترسي به مبيع محفوظ ماند و  واسطهخيار به 

بنابراین، خریدار قادر نبوده موضوع حق فروشنده را از بين برد 

: 949۵انصاري دزفولي، )و مبيع را به فرد دیگري انتقال دهد 

يز بر این اعتقاد استوار بوده که مفاد جمعي دیگر ن اما (90۶

رساند که صرف اشتراط عدم  از قانون مدني مي 4۵4 ماده

بلکه . تصرفات ناقله موجب بطالن تصرفات مزبور نبوده است

با پذیرش دیدگاه . ماند از موعد فسخ بيع آثار فوق برجاي مي

از قانون مدني به همين شکل  4۶3 مادهاخير و تفسير نمودن 

فسخ نسبت  تأثيرن این مورد را هم مصداقي از موارد توا مي

 .به معامالت پيشين، تلقي کند

البته در چنين شرایطي باید قائل گردید که پس از فسخ بيع 

بایع، بيع صورت گرفته شده از جانب مشتري منفسخ توسط 

ه و نيازمند بلکه به شکل عدم نفوذ منقلب گردید. گردد نمي

حلي بوده که در  این وضع نظير راهو  تنفيذ بایع نخست است

قانون مدني در باب اجاره مبيع شرطي مورد  ۵33 مادهتفسير 

خریدار  واسطهبنابراین اجاره مال به . پذیرش قرار گرفته است

و در صورت منافات با حق بایع  داند يمشرطي را درست 

بایع اجاره را نسبت به  واسطهشرطي از تاریخ فسخ بيع به 

: 901۵کاتوزیان، )داند  مان در حکم فضولي ميمابقي مدت ز

قانون  4۵۵ مادهلذا باید بيان داشت که تفسير مذکور در  .(44

مدني، به رهن بيع مبيع شرطي هم مربوط بوده و در آن 

 .صادق است

اثر فسخ قرارداد ارفاقي بر معامالت ضرري تاجر  -0-0-4

 ورشکسته

کم دور حصتاجر از زمان قانون تجارت،  491 ماده طبق

 مادهشود و  اموالش منع مي هيکلورشکستگي از دخالت در 

همين قانون تمامي معامالت ایشان را باطل اعالم  ۵۵2

ليکن، اگر تاجر به منعقد ساختن قرارداد ارفاقي موفق  .دارد مي

گردید، قادر است به صورت مجدد، به معامالت تجاري اقدام 



 02/ نصيري اردلي و همکار                                                                                                تأثير فسخ عقد بر معامالت پيشين

 

 

. ضمن اشکال نيستندورزد و معامالت مزبور از این لحاظ مت

به شکلي  دارد يمقانون تجارت بيان  ۵33 مادهاما حکمي که 

آثار بطالن قرارداد ارفاقي را بر فسخ همين قرارداد بار نموده 

 .است

چنانچه تاجر » 414د بيان داشت که بر اساس ماده بای

طلبکاران  هيکلورشکسته به شروط قرارداد ارفاقي عمل ننماید، 

 «.دعوا کنند اقامهقادر هستند به جهت فسخ قرارداد بر عليه ایشان 

با در نظر گرفتن مواد فوق، فسخ قرارداد مذکور، از جانب 

انشایي داشته و  جنبهپذیرد و حکم دادگاه  دادگاه انجام مي

دادگاه، معامالت تاجر پس از قرارداد  واسطهفسخ قرارداد به 

شرط به قصد و نيت اضرار و ضرري ارفاقي با اجتماع دو 

به این معنا که در مصادیق فوق،  .گردند بودن باطل مي

قانونگذار احکام بطالن را بر فسخ قرارداد بار نموده و این 

پذیرش اثر قهقرایي نسبت به معامالت پيشين براي این قسم 

 .باشد فسخ مي

 رویه قضایي ایران در خصوص اجراي حق فسخ -3

انحالل  ،ما اثر بسيار مهم اعمال حق فسخ يقضای هیرودر 

پذیرد و  و انحالل مذکور، نسبت به آتي انجام مي استعقد 

لذا تحت . نماید وجود عقد را از آغاز به طور کامل حذف نمي

فسخ، نافذ و  عنوان اصلي اوليه، تصرفات مشتري پيش از

 از آنکه تصرفات حقوقي باشند نظيراعم باشد  بدون اشکال مي

یا تصرفات مادي باشند نظير استفاده از مبيع یا ... ه رهن واجار

 .مبدل کردن آن به یک کاالي دیگر

در ایران با در نظر گرفتن منع ربا و عدم شيوه قانوني مبرهن 

هاي نشأت گرفته  و آشکار در رابطه با جبران نمودن خسارت

هاي پولي، عملکرد کنوني  از عدم پرداختن به موقع بدهي

را ثمن پرداختي محاکم بدین شکل بوده که فرد قادر است 

زي که در مطالبه کند و حق درخواست رقمي به غير از آن چي

 .زمان عقد پرداخته، نداشته است

بنابراین این رویه محاکم به شکل تورم روزافزون حاکم در 

جامعه و کاهش قدرت خرید پول ملي از دیدگاه عملي و 

این حقایق  تأثيرفلذا تحت . گردد اقتصادي سبب اجحاف مي

سري اصالحات در  گذار با انجام دادن یک بوده که قانون

هاي پولي نشأت گرفته از  بدهي محاسبهکان قانون مدني ام

ها به  نامه ارزش اقتصادي مبلغ مندرج شده در نکاح ریه کهمه

با رعایت نمودن جدول  را شکل فاحشي تقليل یافته بود

شاخص کاال و خدمات بانک مرکزي مهيا کرد و بنابر این، 

هاي پولي نشأت گرفته از صادر  شيوه مذکور در رابطه با بدهي

چک هم مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام واقع کردن 

دارد که  از نظر تحليلي هم ماهيت حقوقي پول ایجاب مي. شد

در جایگاه استرداد مثل مبلغ دریافتي نشأت گرفته از سقوط 

 واسطه ارزش پول و کاهش قدرت خرید پنهان شده در آن، به

بدهکار مورد جبران قرار گيرد و این زیادتي ظاهري، موضوعًا 

 .شمول احکام ربا خارج است از

نمایند شرط  قد بيع درج ميعیکي از شروطي که دو طرف در 

گر هرکدام از اقساط ثمن معامله که افاسخ بوده به این شکل 

در زمان مقرر  «باشد که به طور معمول به شکل چک مي»

شده مورد پرداخت قرار نگيرد، بيع فسخ و مبيع مسترد 

 .گردد مي

بوده که بایع مطمئن گردد در ازاي از حکمت شرط فوق آن 

ها پرداخت  دست دادن مبيع اگر در مواعد مقرر شده چک

نگردد، ایشان با فسخ معامله قادر باشد مال مورد معامله را 

دعواي مطالبه »پس گرفته و خود را از بند جریان دادرسي 

ثمن معامله خود با معضالت بسيار زیادي نظير استخدام 

عوا و متحمل شدن مهلت احيانًا چندین وکيل جهت طرح د

ساله دادرسي و دسترسي نداشتن به اموال مدیون یا فرار از 

 .رها کند «دین مدیون و نيز مشکالت دیگر

که  وده به نفع بایععنوان تضميني ب در حقيقت شرط فاسخ به

رداد مبيع به در فرض پرداخت نکردن اقساط ثمن، است
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شرطي دستيابي به دو  با چنين. سهولت تحقق پيدا کند

 یا :باشد ابل پذیرش ميامرق

زم شرط فاسخ اهرم فشاري بر مشتري بوده تا ایشان را مل -

 به پرداختن ثمن در موعد نماید؛ یا

شکن بایستي بر فسخ معامله و استرداد  مشتري پيمان  -

 .مبيع، تن بدهد

جمعي هم متصور بوده شرط فاسخ همان شرط انفساخ 

معنا که فورًا تخلف مشتري از پرداختن به باشد به این  مي

گيرد  موقع ثمن، عقد بيع به شکل خودکار مورد فسخ قرار مي

 .و هيچ نيازي به انشا و اعالم فسخ از جانب بایع نبوده است

در صورتي که ماهيت شرط فاسخ همان خيار تخلف از شرط 

بوده که در صورت تخلف مشتري، بایع بر اعمال خيار مسلط 

بنابراین راجع به اثر اعمال چنين حقي بعد از منتقل . دگرد مي

هاي متعددي اتخاذ گردیده  کردن مبيع از سوي مشتري، رویه

ها اعتقاد داشته با فسخ عقد چنانچه  اي از دادگاه پاره. است

مبيع از جانب مشتري به فرد دیگري انتقال پيدا کند، استرداد 

ها، آن بوده که با  و استدالل تمامي آن پذیر نبوده امکانمبيع 

منتقل کردن مبيع به فرد ثالث، مبيع در حکم تلف محسوب 

بایست به  بنابراین بایع صرفًا براي مثل و قيمت مي. شود مي

 .مشتري مراجعه نماید

چنين جمعي از قضات معتقد بوده با منتقل کردن مبيع از  هم

ابل استرداد قسوي مشتري به غير و با فسخ عقد، مبيع 

که شرط فسخ و استرداد مبيع، به توافق دو باشد به دليل آن مي

بنابراین هيچ علتي براي پيروي نکردن از . طرف رسيده است

فرضًا که فرد ثالث با حسن . چنين شرایطي موجود نيست

نيت، هيچ آگاهي و اطالعي از حق فسخ نداشته باشد به 

م بایع در معامله توان حق مقد صرف مطلع نبودن ایشان نمي

 .خریدار را ترجيح داد مؤخررا نادیده انگاشت و حق 

از بين دو دیدگاه فوق، دیدگاه  ۰93 ت عمومي دیوان عاليهيأ

مورد  ۰93قضائي  هیروي وحدت رأاخير را تحت عنوان 

هرچند در انتقاالت با سند عادي . پذیرش قرار داده است

ادیقي زائل امکان دارد حقوق مشتري با حسن نيت در مص

جمله رواج اسناد عادي  گردد؛ اما اشکال و ایرادات عملي من

اي از افراد در  احتياطي عده مباالتي و بي در معامالت و نيز بي

معامالت بدون بررسي الزم از وجود حق فسخ در ایادي 

مباالتي جمعي از مشاورین امالک و  سابق، از طرفي بي

در راستاي نادیده  تواند سببي خودرو در این رابطه نمي

انگاشتن اصول و نيز مباني مستحکم حقوق معامالتي و چشم 

 .افراد در معامالت شودو ضمن پوشي از اراده صریح 

 ،نخست در معامالت وهلهجا بوده در با چنين توصيفي، ب

معامله با سند رسمي صورت  باالخص اموال غير منقول صرفًا

تنظيم نمودن  دوم مشاورین امالک در وهلهو در  پذیرد

و نيز با بررسي . جوانب امانت را رعایت کنند هيکلمعامالت 

وجود بودن حق فسخ در نمودن درست و اطمينان از عدم م

مخصوصًا چنانچه فروشنده فاقد سند رسمي باشد ایادي سابق 

 .اقدام به تنظيم نمودن معامالت کنند

در صورت تقصير مشاورین امالک در این  است کهپر واضح 

 هيکلسوم  وهلهدر . باشد مقصر مي ذمهابطه، ضمان بر ر

قضات در پذیرفتن دعواي فسخ معامالت جوانب احتياط را 

رعایت کرده و اصل صحت معامالت را تا جایي که امکان 

چهارم در دعاوي فسخ که  وهلهو نيز در  .داشته حاکم کنند

شود دخالت ایشان در دعوا را الزم  متضرر مي خریدارفرد ثالث 

 .و ضروري بر شمارند

ر ذیل به گزارش معاونت هيات عمومي دیوان عالي کشور از د

، نتيجه مذاکرات و 11/20پرونده وحدت رویه قضایي ردیف 

 .ي دیوان عالي کشور به اختصار پرداخته خواهد شدرأ

حق فسخ  ي وحدت رویه دیوان عالي کشور با موضوع رأمتن 

به  در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله عيو استرداد مب

 4۵4، و 22۵، 224، 223، 291از موواد   مستفاد: قرار زیر است

شرط شود در صوورت   ع،يچنانچه در ضمن عقد ب ،يقانون مدن

شده، فروشنده حوق   نييعدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تع

شرط و اعمال حق فسخ را دارد، با تحقق  عيفسخ و استرداد مب
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را بوه   عيو بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مب داریخر نکهیولو ا

مسترد شوود و   عیبه با دیبا عيفروخته باشد، مب يگریشخص د

از شرط مذکور با توجوه بوه درج آن    يبعد داریعدم اطالع خر

رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم  يدر متن قرارداد، به اقتضا

نسبت  هيشدن شرط و زوال حق مالک اول اثر يمالک، موجب ب

 شوانزدهم شوعب    يبنا به مراتوب، رأ . مال نخواهد بود نيبه ع

نظور   نیو کوه بوا ا   ياستان مازندران تا حود  دنظریدادگاه تجد

داده  صيتشوخ  يو قوانون  حيآراء صوح  تیانطباق دارد به اکثر

 يفريک يدادرس نیيقانون آ 429طبق ماده  يرأ نیا. شود يم

شوعب   يدر موارد مشابه برا ،يبا اصالحات بعد 9012مصوب 

و  یيمراجع، اعوم از قضوا   ریها و سا کشور، دادگاه يعال وانید

 .االتباع است آن الزم ريغ

 9۶ شعبهي رأبنابراین،  کشور يعال وانید يعموم أتيه

تا جایي که با دیدگاه  را دادگاه تجدید نظر استان مازندران

به اکثریت آرا درست و قانوني  ،مزبور انطباق داشته باشد

از  429  ي مزبور، بر مبناي مادهرأ. تشخيص داده خواهد شد

با اصالحات بعدي در مصادیق مشابه براي  9012ک .د.آ.ق

ي اکم و دیگر مراجع اعم از قضایعالي کشور، مح  شعب دیوان

 .و غير آن الزم االتباع است

 گيري نتيجه

، ماده یا مواد قانوني که به صراحت و در قانون مدنيگرچه ا

؛ ليکن به در نيستروشني اثر فسخ عقد را مطرح سازد موجود 

نظر گرفتن منابع فقهي و احکام مقرر شده در مواد گوناگون 

که در اصل اثر فسخ ناظر و حاکم  استقانون مدني پرواضح 

باشد و به جز در مصادیق خاص، در گذشته هيچ  بر آینده مي

 نوع اثري نداشته است

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

و  نخستنگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

مقاله  نویسنده دومنظارت علمي و اصالحات نهایي توسط 

 .صورت گرفته است

این مقاله ما  براي نگارشکساني که  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمرا یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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