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Background and Aim: The contract is usually considered to be the main and most
important
of commitment.
It creates
a series of obligations between the two
ince the source
beginning
of the Iranian
contemporary
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.
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چکيده
زمينه و هدف :معموالً قرارداد به عنوان اصليترین و مهمترین منبع ایجاد تعهد ،تلقي ميگردد که تعهداتي را در ارتباطات بين دو طرف به وجود
خواهد آورد .در این خصوص ،از مهمترین اصولي که از دیدگاه اخالقي-حقوقي ارائه ميگردد ،همانا ضرورت پایبندي به تعهدات ميباشد .اما در
برخي مواقع یکي از طرفين با وجود شرایط فسخ ،قرارداد را فسخ نموده و این امر ميتواند بر معامالت قبل از فسخ نيز امکان دارد تأثير داشته باشد.
مواد و روشها :روش تحقيق در این مقاله بهصورت توصيفي بوده است.
مالحظات اخالقي :تمامي اصول اخالقي در نگارش این مقاله رعایت شده است.
یافتهها :یافته این مطالعه حاکي از آن است که فسخ معامله مبنا بر معامالت سابق بر فسخ در خيارات قانوني و قراردادي داراي تأثير خاصي بوده که
منجر به صدور آراء متناقض در این زمينه گردیده است.
نتيجهگيري :طبق رأي وحدت رویه  ۰93چنانچه در ضمن عقد بيع شرط شود ،در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعيين شده ،فروشنده
حق 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 مسترد شود.
عدم اطالع خریدار بع دي از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد ،به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک ،موجب بي اثر شدن
شرط و زوال حق مالک اوليه نسبت به عين مال نخواهد بود.
کلمات کليدي :عقد ،معامله ،فسخ ،رأي وحدت رویه ..۰93
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تأثير فسخ عقد بر معامالت پيشين

مقدمه

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

 -9بيان موضوع :یکي از قواعدي که در بسياري از نظامهاي

مالکيت دو طرف قرارداد در دوران وجود خيار ميتوان دو

حقوقي سرتاسر جهان من جمله حقوق کشور ما ،مورد پذیرش

نظریه را به قرار ذیل بيان کرد:

قرار گرفته است ،اصل لزوم قراردادها ميباشد .مفهوم اصل

 -0-0-0نظریه اول

فوقالذکر این است که در صورتي که دو طرف یک قرارداد ،با

ملکيت بر مبيع با خود عقد انتقال پيدا ميکند و مشتري حق

رعایت کامل شروط شکلي و ماهوي ،آن را منعقد نمایند ،بعد

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

از آن ملزم به تمامي تعهداتي که بر اساس عقد ،براي آندو

یا عدم موجود بودن خيار ،محدودیتي در ملکيت مشتري به

ایجاد شده ،هستند .در قانون مدني ما ،به پيروي از فقه اماميه،

وجود نميآورد .نظریه مزبور در برابر نظریهاي قرار دارد که

با آنکه اصل لزوم قراردادها ،صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته،

حصول ملکيت را نيازمند اقتضاي خيار دانسته است و در برابر

با این وجود ،قسمت عمده و وسيعي از قانون مدني به مقوله

آن موضع گرفته و انتقال ملکيت را به صرف عقد دانسته

خيارات و احکام مرتبط با آن اختصاص پيدا کرده است .از

است (عالمهحلي.)94۰ :9490 ،

طرفي امکان دارد که قبل از فسخ ،معامالتي صورت گيرد که

 -0-0-0نظریه دوم

با ایجاد فسخ ،تکليف آنها مشخص نباشد از این رو ،در این

مالکيت مبيع براي مشتري متوقف در انقضاي خيار ميباشد.

پژوهش با توجه به رأي وحدت رویه  ۰93در رابطه با استرداد

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

مبيع و تأثير فسخ بيع در معامالت قبل از فسخ ،تأثير فسخ

این چنين نظریهاي را جناب شيخ طوسي دانستهاند .شاید ابن

عقد بر معامالت پيش از آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

جنيد را نيز بتوان از طراحان نظریه مذکور برشمرد؛ همان

 -0روش تحقيق :روش تحقيق در این مقاله ،توصيفي-
تحليلي است.

گونه که شهيد اول آورده است که ظاهر قول ابن جنيد هم
توقف ملکيت بر انقضاي خيار ميباشد .عالمه حلي هم قول
فوق را نظر و عقيده ابنجنيد ميداند و اعتقاد شيخ طوسي در

بحث و نظر

خالف هم بر همين بوده که در صورت موجود بودن خيار

ذیالً به بررسي اثر فسخ قرارداد مبنا بر قراردادهاي پيشين از

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

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

است (طوسي.)91۰ :9432 ،

قراردادهاي سابق ميپردازیم.

با در نظر گرفتن قبول هر یک از مباني موصوف ،نتيجه

 -0در فقه
بررسي تأثير فسخ بر قراردادهاي پيشين در فقه اماميه نيازمند
بررسي شرایط و وضعيت مالکيت در دوران موجود بودن خيار
است چهآنکه بررسي چنين وضعي بر نحوه اثر فسخ نسبت به
قراردادهاي پيشين بسيار مؤثر ميباشد.
 -0-0وضعيت مالکيت دو طرف قرارداد در دوران وجود خيار

اعمال خيار و فسخ معامله نسبت به معامالت پيشين بر آن
کامالً متفاوت است .همانگونه که دیدگاه اول که اعتقاد
داشته ملکيت با عقد ایجاد ميگردد و نه انقضاي خيار ،قبول
گردد ميتوان قائل شد با در نظر گرفتن آن که مشتري با
محدودیتي در تصرف در مبيع مواجه نبوده است .بنابراین،
فسخ بعدي معامله فوق به واسطه بایع و یا شخص مشتري
نسبت به تصرفات ناقله پيش از فسخ هيچ تأثيري ندارد .به
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جهت اثبات چنين نظریهاي ميتوان دو علت به قرار ذیل

نظریه اول است .ليکن اگر عقد پيش از انقضاي خيار فسخ

مطرح کرد:

شود از آنجایي که پس از عقد و پيش از انقضاي خيار،

 -همانطور که حکم عقد به گذشته تسري پيدا نميکند،

ملکيت به مشتري انتقال پيدا نکرده است ،فسخ قرارداد

حکم فسخ نيز به گذشته سرایت نميیابد؛

همانند بطالن قرارداد محسوب ميشود و نظير حالتي بوده که

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

عقد به طور کل موجود نبوده است .بنابراین ،کليه تصرفاتي

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

که در فاصله زماني منعقد کردن عقد تا فسخ صورت گرفته

علت نخست مبني بر عدم تسري آثار اعمال حقوقي به

شدهاند ،باطل و بياثر بوده و چنين مسألهاي همان اثر

گذشته هر چند ميان بسياري از حقوقدانان معاصر هم

قهقرایي فسخ نسبت به قراردادهاي پيشين ميباشد .گفته

حاميان و طرفداراني داشته است اما از این لحاظ قابل خدشه

شده که قبول نظریه دوم در پارهاي از صور به پذیرفتن اثر

بوده که موجودات حقوقي همانند حقيقتي خارجي فرض

قهقرایي فسخ نسبت به معامالت پيشين ،منتج ميشود.

گردیده است در صورتي که موجودات مذکور ،اعتباري و نيز

اما در هر صورت دیدگاه مشهور همان نظریه نخست بوده که

ساخته و پرداخته ذهن و اندیشه آن حقوقدانان ميباشد.

تحت پيروي قانون مدني هم واقع شده است.

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

 -3-0-0تجلي دیدگاه مشهور در قانون مدني

تصور تأثير موجودات حقوقي در گذشته امکان خواهد داشت.

دیدگاه مشهور در بند یکم مواد  0۶2و  4۵1تجلي پيدا کرده

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

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

فسخ هم بيان گردیده که در رافعيت فسخ هيچ شک و

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

تردیدي فيمابين حقوقدانان موجود نيست و در صورت فسخ،

مباحث ،معامالت مشتري را ميتوان به شکل زیر بخشبندي

عقد و آثار آن به طور کامل زائل ميگردد.

نمود :الف ،معامالتي که مشتري امکان فسخ آنها را نداشته

ليکن ،اختالف در موعد رفع آثار ميباشد که بر مبناي قواعد و

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

اصول عقلي بيان ميشود همانند امور مادي هر حادثي از آغاز

است.

حدوث مؤثر ميگردد و به گذشته سرایت نداشته است؛ وليکن

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

ميبایست بيان داشت که این امر به آن بخش از امور

فرضاً مشتري بعد از عقد بيع ،معامالتي نسبت به عين مبيع

اعتباري مرتبط ميباشد که اقتضاي تأثير قهقهرایي نداشته

صورت داده که فسخ تمامي آنها امکانپذیر نبوده است.

است.

مانند بيع بالخيار و یا وقف .حال چنانچه بيع ،به هر دليلي

در صورتي که فسخ که هدف و فلسفه وجودي آن بر گرداندن

فسخ گردد ،چه تأثيري بر معامالت فوق خواهد داشت؟

وضع و شرایط حقوقي دوطرف پيش از عقد بوده است،

از بررسي اقوال فقيهان سه دیدگاه به قرار ذیل ،قابل

اقتضاي تأثير قهقرایي داشته است .بنابراین در این چنين

استخراج ميباشد:

شرایطي ،استناد استصحاب مثبِت ادعا نيست (ساعي و

 -دیدگاه اول

کزازي .)09 :901۰ ،اما چنانچه نظریه دوم مبتني بر انتقال

انجام دادن تصرفات مزبور به واسطه مشتري و خارج کردن

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

مبيع از ملکيت ایشان در حکم اتالف ،محسوب ميشود.

عقد پس از انقضاي خيار فسخ گردد موضوع تابع و پيرو

بنابراین ،فسخ معامله نخست هيچ نوع تأثيري بر تصرفات
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مشتري ندارد و بایع به مثل و یا قيمت مبيع ،رجوع مينماید

معامالت مشتري ،موجود نيست .به دليل آنکه تصرف در

(خميني.)042 :9420 ،

زمان خيار ،یک تصرف درست و ضروري محسوب ميشود و

 -دیدگاه دوم

با فسخ معامله ،بدل آن مسترد ميگردد (انصاري دزفولي،

عدهاي از فقيهان در اثناي بررسي این موضوع در بحث خيار

 .)911 :949۵تمامي اشخاصي که کليه معامالت صورت داده

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

شده به واسطه مشتري را صحيح بر شمرده بيان ميدارند با

قادر است کليه معامالت مشتري را هم فسخ نماید.

فسخ بيع به واسطه بایع ،اجاره به طور کامل منفسخ نميگردد

 -دیدگاه سوم

بلکه عين به شکل مسلوبالمنفعه به بایع برگردانده ميشود و

عدهاي دیگر از فقيهان هم بيان داشتند که با فسخ معامله به

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

واسطه مغبون ،معامالت مشتري باطل ميگردند و مال به

در این بخش این چنين به نظر ميآید حق با افرادي بوده که

بایع بر خواهد گشت.

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

این چنين به نظر ميآید هرچند دیدگاه دو و سه ،ضمن

نداشته است به دليل آنکه در عقد بيع که یک عقد الزم

بررسي نمودن خيار غبن ،ارائه گردیدهاند اما از لحاظ آثار فسخ

محسوب ميشود ،مشتري مالک مال موضوع عقد ميگردد و

در اصل ،نبایستي هيچ نوع فرقي فيمابين خيار غبن ،عيب،

حق هر نوع تصرفي را در مایملکش داشته است و موجود

تدليس و ...باشد .بنابراین در تحليل مباني دیدگاههاي فوق

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

ميتوان چنين بيان داشت که در بيع داراي خيار براي بایع،

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

تصرف مشتري در مبيع در حقيقت تصرف در متعلق حق

فسخ بيع ،آن هم به واسطه بایع ،خللي بر تصرفات ناقله

دیگري ميباشد .به دليل آنکه به طور نمونه ،بایع مغبون

مشتري وارد بياید.

ميتواند با فسخ معامله ،عين را به ملکيتش برگرداند .بنابراین

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

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

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

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

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

در مقام جمع ميان حقين «حق بایع و حق مشتري» ميتوان

بررسي قرار گرفت .در ادامه تالش ميشود تا چنين مسألهاي

بيان داشت که بایع با فسخ معامله نخست ،قادر است از این

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

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

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

.)2۵۶

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

همچنين ميتوان اذعان نمود که منعقد ساختن عقد بر متعلق

فوق ،مؤثر بوده و یا خير؟ این مورد با صرفنظر از دیدگاهي

حق دیگري ،سبب تزلزل مِن رأس معامله ميشود .همانگونه

است که قائل ميباشيم با فسخ بيع به واسطه بایع تصرفات

که بيع مال مرهونه به واسطه راهن چنين بوده و مقتضاي

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

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

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

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

بایع ایشان حق فسخ تصرفات مشتري را داشته است.

مسألهاي در صورتي تحقق پيدا ميکند که معامالت مشتري،

شهيد ثاني در این خصوص معتقد است که چنانچه معامله

باطل باشد .گرچه که ميتوان بيان داشت علتي براي تزلزل

سکني مطلق یا عاریه باشد ،قابل فسخ از سوي بایع است.
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بنابر این ،اساس و مبناي دیدگاه مذکور ميتواند آن باشد که

به دليل آنکه منتقل کردن موضوع معامله به واسطه غابن

با فسخ بيع ،بایع قائم مقام مشتري گردیده و ميتواند عقدي

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

را که ایشان منعقد کرده و قابل فسخ بوده ،فسخ کند.

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

اما ،شهيد ثاني موضوع را چنين توجيه نميسازد .بلکه ایشان

بنابراین ،همانگونه که در شرایط و حالت تلف مال در صورت

بر این اعتقاد استوار بوده که در معامالت ناقله قابل ابطال

فسخ معامله ،غابن به دادن بدل ملزم ميگردد در شرایطي که

نظير بيع به خيار ،مغبون غابن را ملزم به فسخ قرارداد الحق

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

مينماید .بنابراین چنانچه امتناع ورزد حاکم عقد را فسخ

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

مينماید و چنانچه امکانپذیر نباشد ،خود مغبون ،فسخ

دیگري.

مينماید .بر استدالل مذکور به دو شکل ایراد و اشکال وارد
گردیده است:
اشکال نخست آنکه :مغبون معامله مشتري را هم فسخ نماید
و یا به علت داخل شدن عين در ملکيت وي بوده و یا به
علت داخل شدن بدل عين در ملکيت ایشان ميباشد.
بنابراین ،در شکل نخست هيچ ضرورتي به فسخ موجود
نيست «به دليل آن که مال در ملک وي وارد گردیده» و در
شکل دوم علتي وجود نداشته که از آنچه توسط فسخ
استحقاق آن را ميیابد« ،بدل عين» به غير از آن «عين»
عدول کند (انصاري دزفولي.)91۰ :949۵ ،
صاحب جواهر اعتقاد داشته علتي براي مواردي که شهيد ثاني
بيان داشته ،موجود نيست .بلکه مقتضاي فسخ به خيار ابطال
معاوضه نخست و برگشت هر کدام از عوضين به صاحب آن
ميباشد .چنانچه موجود باشد و در غير اینصورت بدل آن داده
ميشود و در اینجا الزام به فسخ نميگردد (نجفي:9013 ،
.)00
در اینجا به نظر ميآید حق با افرادي بوده که دیدگاه شهيد
ثاني را مورد نقد قرار دادهاند .به دليل آن که به قول صاحب
جواهر علتي براي مواردي که شهيد ثاني بيان داشتند ،موجود
نيست و آشکار نبوده که مغبون به چه دليلي قادر بوده غابن را
به فسخ نمودن قرارداد الحق ،ملزم سازد .و در صورت
خودداري ایشان ،حاکم ،اقدام به فسخ عقد کند.

 -0در حقوق موضوعه
بحث تأثير فسخ بر قراردادهاي پيشين ،متضمن قاعدهاي کلي
و چند استثنا بوده که در آغاز قاعده کلي مطرح ميگردد و بعد
از آن ،استثنائات قاعده فوق بررسي ميشود:
 -0-0بيان قاعده کلي
قانون مدني ایران ،در باب زمان تأثير فسخ ،سکوت اختيار
کرده است .اما بسياري از مؤلفان در این خصوص بر این باور
هستند که اثر فسخ نسبت به آینده بوده و به گذشته هيچ نوع
سرایتي ندارد (شهيدي.)239 :901۶ ،
و یکي از مؤلفان آن را به شکل قاعده ،اینگونه تعریف
ميکند« :تصرف طرفي که بر اثر عقد ،مالک گردیده در موضوع
تمليک نافذ بوده و فسخ بعدي به آن هيچ نوع آسيب و خدشهاي

وارد نميسازد ».در یکي از آراء شعب  ۶دیوانعالي کشور هم
عبارت فوق ،صراحتاً درج شده است« :اثر فسخ توسط غبن و یا
سایر خيارات نسبت به آینده بوده و به گذشته تسري پيدا نميکند.
از اینرو اعمال حقوقي که مشتري پيش از فسخ نسبت به مبيع
صورت داده ،توسط فسخ بعدي معامله با تزلزل همراه نيست».

در این خصوص ميبایست بيان داشت که به مقتضاي قاعده
تسليط که در ماده  03از قانون مدني آورده شده ،مالک حق
هر نوع تصرف را در اموالش داشته که منجمله تصرفات
مزبور ميتواند انجام دادن معامالت بر روي مایملک خویش
باشد .بخش نخست مواد  4۵4و  4۵۵از قانون مدني هم به
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قاعده فوق ،اشعار داشته است .بنابراین ،با در نظر گرفتن مفاد

فروشنده را به ثالثي حواله ميدهد که مورد پذیرش ایشان

همين قوانين و وحدت مالک با احکام اقاله ميتوان اینگونه

واقع ميشود و نظایر آن.

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

در اینجا این سؤال مطرح ميگردد که اثر فسخ معامله پایه

آینده ميباشد و عطفبهماسبق نميگردد (کاتوزیان:9013 ،

بيع بر این عقودي که به تبع آن انعقاد پيدا کرده است

 .)04چنين موردي در حقيقت همان نتيجهاي بوده که در

چيست؟ در این خصوص مقرره صریحي که تکليف عقود

بخش پيش و بر اساس دیدگاه مشهور فقيهان ایجاد شد.

مزبور را مشخص نموده باشد ،موجود نيست .اما با بهکارگيري

 -0-0استثنائات قاعده کلي

مفاد پارهاي از مواد ميتوان نتيجه گرفت که در چنين حالتي

قاعده عدم تأثير فسخ بر قراردادهاي سابق که در مطالب قبل

عقود مذکور که جنبه تبعي داشته با انحالل عقد اصلي که

مورد بررسي قرار گرفت ،نظير اکثر قواعد دیگر به کلّ ّيت و

فسخ هم یکي از اسباب انحالل محسوب ميشود ،منفسخ

تماميت خویش بر تمامي موارد صدق نميکند و در پارهاي از

ميگردند.

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

به عنوان نمونه در عقد ضمان از مواد  239و  232قانون

آنها خواهيم پرداخت:

مدني اینگونه استفاده ميگردد که از بين رفتن دین مبناي

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

ضمان ،سبب برائت ضامن ميگردد و از آنجایي که معقول

در مصادیقي نظير اجاره و یا پيمانکاري فرعي ميتوان چنين

نبوده ،بيان ميگردد که عقد ضمان باقي بوده اما ضامن بري

بيان داشت که با انحالل معامله اصلي ،معامالت فرعي هم

گردیده است .بایستي قائل بود که برائت ضامن به مفهوم

منفسخ ميگردند .به عنوان نمونه بر مبناي ماده  424از ق.م،

انفساخ عقد ضامن ميباشد .بخش اخيرالذکر ماده  2۰2از

مستأجر حق دارد منافع ملکش را به فرد دیگري انتقال دهد.

قانون مدني هنگامي راهن را مستوجب استرداد رهن دانسته

بنابراین کليه تکاليف موجر بر ذمه ایشان واقع ميشود

که به شکلي از انحاء از آن دین بري گردد.

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

بر اساس ماده مذکور ،مالک استرداد رهينه ،برائت راهن از

قرارداد اجاره را فسخ نماید ،بنابر این مستأجر نخست از آغاز

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

مالک منافع مدت زمان حد فاصل وقوع فسخ تا پایان مدت

ميباشد .بنابراین ،با فسخ عقد پایه ،عقد رهن هم به طور

زمان قرارداد اول نيست .بدین ترتيب قادر نيست منافع مزبور

کامل منفسخ ميشود .در حواله هم شرایطي کامالً همانند

را به مستأجر دوم تمليک کند ،لذا بایستي قائل گردید که با

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

فسخ اجاره نخست ،اجاره دوم نسبت به مابقي مدت غير نافذ

منشأ دین موضوع حواله بوده فسخ گردد ،دین موضوع حواله

گردیده و منوط به تنفيذ موجر نخست ميشود.

از بين خواهد رفت و عقد حواله ،فاقد موضوع ميگردد.

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

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

گاه عقودي هستند که به تبع عقدي دیگر انعقاد پيدا ميکنند.

بيع چه چيزي است حکم مبرهني نداشته است .قانون مدني

به عنوان نمونه عقد بيعي انعقاد ميیابد و خریدار براي توثيق

در ماده  200در این خصوص بيان داشته است که چنانچه بيع

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

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

خریدار در برابر فروشنده ضمانت مينماید و یا خریدار،

محال عليه بري و بایع و یا مشتري قادر است به همدیگر
مراجعه کنند.
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ظاهر ماده فوق در بخشي قائل به عدم بطالن حواله بوده،

فسخ بيع به واسطه بایع شرطي معامالت مذکور منفسخ

دیدگاه افرادي را تأیيد ميدارد که اعتقاد داشته فسخ بيع به

ميگردند؟ به عقيده عدهاي هدف آن بوده که امکان اجراي

نفوذ حواله ،خللي وارد نميکند و آن را فسخ نميسازد (امامي،

خيار به واسطه بایع و دسترسي به مبيع محفوظ ماند و

 )044 :901۰اما ميبایست منصف بوده که حق با افرادي

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

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

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

بيع به عللي منحل گردد ،حواله هم از آن تبعيت مينماید.

 )90۶اما جمعي دیگر نيز بر این اعتقاد استوار بوده که مفاد

باالخص ،چنانچه قبول نمایيم که حواله یک نوع استيفا تلقي

ماده  4۵4از قانون مدني ميرساند که صرف اشتراط عدم

ميگردد و بدهي خریدار بدین گونه پرداخت ميشود ،با فسخ

تصرفات ناقله موجب بطالن تصرفات مزبور نبوده است .بلکه

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

از موعد فسخ بيع آثار فوق برجاي ميماند .با پذیرش دیدگاه

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

اخير و تفسير نمودن ماده  4۶3از قانون مدني به همين شکل

حواله منفسخ نميگردد اما ،عمالً اثري کامالً همانند انفساخ

ميتوان این مورد را هم مصداقي از موارد تأثير فسخ نسبت

حواله داشته است به دليل آنکه با محقق شدن حواله دین

به معامالت پيشين ،تلقي کند.

محالعليه به محيل از بين خواهد رفت و فقط دیني که براي

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

ایشان باقي برجاي ميماند تعهد در مقابل محتال بوده است.

توسط بایع ،بيع صورت گرفته شده از جانب مشتري منفسخ

بنابراین ،زماني که مقنن مقرر داشته است که حواله باطل

نميگردد .بلکه به شکل عدم نفوذ منقلب گردیده و نيازمند

نيست اما ،محالعليه بري ميگردد ظاهر در آن بوده که به

تنفيذ بایع نخست است و این وضع نظير راهحلي بوده که در

دین جدید و تازه وي در موعد فسخ توجه داشته است پس،

تفسير ماده  ۵33قانون مدني در باب اجاره مبيع شرطي مورد

چنانچه محال عليه وجه حواله را نپردازد ،دیگر لزومي نداشته

پذیرش قرار گرفته است .بنابراین اجاره مال به واسطه خریدار

پرداخت کند و این به مفهوم انحالل انفساخ حواله ميباشد

شرطي را درست ميداند و در صورت منافات با حق بایع

(کاتوزیان.)442 :9019 ،

شرطي از تاریخ فسخ بيع به واسطه بایع اجاره را نسبت به

 -3-0-0اثر فسخ بيع خياري بر قراردادهاي سابق

مابقي مدت زمان در حکم فضولي ميداند (کاتوزیان:901۵ ،

مفاد ماده  4۶3قانون مدني نقل و انتقال مبيع شرطي را منع

 .)44لذا باید بيان داشت که تفسير مذکور در ماده  4۵۵قانون

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

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

مبناي آن ميتوان در بيع متضمن خيار شرط هم جاري و

صادق است.

ساري دانست.

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

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

ورشکسته

گرفتن مهيا باشد ،از اینرو ،بيع داراي خيار شرط هم بایستي

طبق ماده  491قانون تجارت ،تاجر از زمان صدور حکم

از مصادیقي تلقي نمود که عدم تصرفات ناقله بر مشتري به

ورشکستگي از دخالت در کليه اموالش منع ميشود و ماده

شکل ضمني شرط گردیده است وليکن ،نکتهاي که محل

 ۵۵2همين قانون تمامي معامالت ایشان را باطل اعالم

تالقي همين بحث با موضوع نوشتار حاضر بوده آنکه

ميدارد .ليکن ،اگر تاجر به منعقد ساختن قرارداد ارفاقي موفق

معامالت ناقله مشتري به طور خودکار باطل هستند و یا با

گردید ،قادر است به صورت مجدد ،به معامالت تجاري اقدام
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ورزد و معامالت مزبور از این لحاظ متضمن اشکال نيستند.

بنابراین این رویه محاکم به شکل تورم روزافزون حاکم در

اما حکمي که ماده  ۵33قانون تجارت بيان ميدارد به شکلي

جامعه و کاهش قدرت خرید پول ملي از دیدگاه عملي و

آثار بطالن قرارداد ارفاقي را بر فسخ همين قرارداد بار نموده

اقتصادي سبب اجحاف ميگردد .فلذا تحت تأثير این حقایق

است.

بوده که قانونگذار با انجام دادن یکسري اصالحات در

باید بيان داشت که بر اساس ماده « 414چنانچه تاجر

قانون مدني امکان محاسبه بدهيهاي پولي نشأت گرفته از

ورشکسته به شروط قرارداد ارفاقي عمل ننماید ،کليه طلبکاران

مهریه که ارزش اقتصادي مبلغ مندرج شده در نکاحنامهها به

قادر هستند به جهت فسخ قرارداد بر عليه ایشان اقامه دعوا کنند».

شکل فاحشي تقليل یافته بود را با رعایت نمودن جدول

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

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

دادگاه انجام ميپذیرد و حکم دادگاه جنبه انشایي داشته و

شيوه مذکور در رابطه با بدهيهاي پولي نشأت گرفته از صادر

فسخ قرارداد به واسطه دادگاه ،معامالت تاجر پس از قرارداد

کردن چک هم مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام واقع

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

شد .از نظر تحليلي هم ماهيت حقوقي پول ایجاب ميدارد که

بودن باطل ميگردند .به این معنا که در مصادیق فوق،

در جایگاه استرداد مثل مبلغ دریافتي نشأت گرفته از سقوط

قانونگذار احکام بطالن را بر فسخ قرارداد بار نموده و این

ارزش پول و کاهش قدرت خرید پنهان شده در آن ،بهواسطه

پذیرش اثر قهقرایي نسبت به معامالت پيشين براي این قسم

بدهکار مورد جبران قرار گيرد و این زیادتي ظاهري ،موضوعاً

فسخ ميباشد.

از شمول احکام ربا خارج است.

 -3رویه قضایي ایران در خصوص اجراي حق فسخ
در رویه قضایي ما اثر بسيار مهم اعمال حق فسخ ،انحالل
عقد است و انحالل مذکور ،نسبت به آتي انجام ميپذیرد و
وجود عقد را از آغاز به طور کامل حذف نمينماید .لذا تحت
عنوان اصلي اوليه ،تصرفات مشتري پيش از فسخ ،نافذ و
بدون اشکال ميباشد اعم از آنکه تصرفات حقوقي باشند نظير
اجاره رهن و ...یا تصرفات مادي باشند نظير استفاده از مبيع یا
مبدل کردن آن به یک کاالي دیگر.
در ایران با در نظر گرفتن منع ربا و عدم شيوه قانوني مبرهن
و آشکار در رابطه با جبران نمودن خسارتهاي نشأت گرفته
از عدم پرداختن به موقع بدهيهاي پولي ،عملکرد کنوني
محاکم بدین شکل بوده که فرد قادر است ثمن پرداختي را
مطالبه کند و حق درخواست رقمي به غير از آن چيزي که در
زمان عقد پرداخته ،نداشته است.

یکي از شروطي که دو طرف در عقد بيع درج مينمایند شرط
فاسخ بوده به این شکل که اگر هرکدام از اقساط ثمن معامله
«که به طور معمول به شکل چک ميباشد» در زمان مقرر
شده مورد پرداخت قرار نگيرد ،بيع فسخ و مبيع مسترد
ميگردد.
حکمت شرط فوق آن بوده که بایع مطمئن گردد در ازاي از
دست دادن مبيع اگر در مواعد مقرر شده چکها پرداخت
نگردد ،ایشان با فسخ معامله قادر باشد مال مورد معامله را
پس گرفته و خود را از بند جریان دادرسي «دعواي مطالبه
ثمن معامله خود با معضالت بسيار زیادي نظير استخدام
وکيل جهت طرح دعوا و متحمل شدن مهلت احياناً چندین
ساله دادرسي و دسترسي نداشتن به اموال مدیون یا فرار از
دین مدیون و نيز مشکالت دیگر» رها کند.
در حقيقت شرط فاسخ بهعنوان تضميني بوده به نفع بایع که
در فرض پرداخت نکردن اقساط ثمن ،استرداد مبيع به
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سهولت تحقق پيدا کند .با چنين شرطي دستيابي به دو

امکان دارد حقوق مشتري با حسن نيت در مصادیقي زائل

امرقابل پذیرش ميباشد :یا

گردد؛ اما اشکال و ایرادات عملي منجمله رواج اسناد عادي

 -شرط فاسخ اهرم فشاري بر مشتري بوده تا ایشان را ملزم

در معامالت و نيز بيمباالتي و بياحتياطي عدهاي از افراد در

به پرداختن ثمن در موعد نماید؛ یا

معامالت بدون بررسي الزم از وجود حق فسخ در ایادي

 -مشتري پيمانشکن بایستي بر فسخ معامله و استرداد

سابق ،از طرفي بيمباالتي جمعي از مشاورین امالک و

مبيع ،تن بدهد.

خودرو در این رابطه نميتواند سببي در راستاي نادیده

جمعي هم متصور بوده شرط فاسخ همان شرط انفساخ

انگاشتن اصول و نيز مباني مستحکم حقوق معامالتي و چشم

ميباشد به این معنا که فوراً تخلف مشتري از پرداختن به

پوشي از اراده صریح و ضمن افراد در معامالت شود.

موقع ثمن ،عقد بيع به شکل خودکار مورد فسخ قرار ميگيرد

با چنين توصيفي ،بجا بوده در وهله نخست در معامالت،

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

باالخص اموال غير منقول صرفاً معامله با سند رسمي صورت

در صورتي که ماهيت شرط فاسخ همان خيار تخلف از شرط

پذیرد و در وهله دوم مشاورین امالک در تنظيم نمودن

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

معامالت کليه جوانب امانت را رعایت کنند .و نيز با بررسي

ميگردد .بنابراین راجع به اثر اعمال چنين حقي بعد از منتقل

نمودن درست و اطمينان از عدم موجود بودن حق فسخ در

کردن مبيع از سوي مشتري ،رویههاي متعددي اتخاذ گردیده

ایادي سابق مخصوصاً چنانچه فروشنده فاقد سند رسمي باشد

است .پارهاي از دادگاهها اعتقاد داشته با فسخ عقد چنانچه

اقدام به تنظيم نمودن معامالت کنند.

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

پر واضح است که در صورت تقصير مشاورین امالک در این

مبيع امکانپذیر نبوده و استدالل تمامي آنها ،آن بوده که با

رابطه ،ضمان بر ذمه مقصر ميباشد .در وهله سوم کليه

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

قضات در پذیرفتن دعواي فسخ معامالت جوانب احتياط را

ميشود .بنابراین بایع صرفاً براي مثل و قيمت ميبایست به

رعایت کرده و اصل صحت معامالت را تا جایي که امکان

مشتري مراجعه نماید.

داشته حاکم کنند .و نيز در وهله چهارم در دعاوي فسخ که

همچنين جمعي از قضات معتقد بوده با منتقل کردن مبيع از

فرد ثالث خریدار متضرر ميشود دخالت ایشان در دعوا را الزم

سوي مشتري به غير و با فسخ عقد ،مبيع قابل استرداد

و ضروري بر شمارند.

ميباشد به دليل آنکه شرط فسخ و استرداد مبيع ،به توافق دو

در ذیل به گزارش معاونت هيات عمومي دیوان عالي کشور از

طرف رسيده است .بنابراین هيچ علتي براي پيروي نکردن از

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

چنين شرایطي موجود نيست .فرضاً که فرد ثالث با حسن

رأي دیوان عالي کشور به اختصار پرداخته خواهد شد.

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

متن رأي وحدت رویه دیوان عالي کشور با موضوع حق فسخ

صرف مطلع نبودن ایشان نميتوان حق مقدم بایع در معامله

و استرداد مبيع در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله به

را نادیده انگاشت و حق مؤخر خریدار را ترجيح داد.

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

هيأت عمومي دیوان عالي  ۰93از بين دو دیدگاه فوق ،دیدگاه

قانون مدني ،چنانچه در ضمن عقد بيع ،شرط شود در صوورت

اخير را تحت عنوان رأي وحدت رویه قضائي  ۰93مورد

عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعيين شده ،فروشنده حوق

پذیرش قرار داده است .هرچند در انتقاالت با سند عادي

فسخ و استرداد مبيع را دارد ،با تحقق شرط و اعمال حق فسخ
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ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ ،مبيوع را بوه

تعارض منافع :در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود

شخص دیگري فروخته باشد ،مبيع باید به بایع مسترد شوود و

ندارد.

عدم اطالع خریدار بعدي از شرط مذکور با توجوه بوه درج آن
در متن قرارداد ،به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم
مالک ،موجب بياثر شدن شرط و زوال حق مالک اوليه نسبت
به عين مال نخواهد بود .بنا به مراتوب ،رأي شوعب شوانزدهم

سهم نویسندگان :نگارش متن توسط نویسنده نخست و
نظارت علمي و اصالحات نهایي توسط نویسنده دوم مقاله
صورت گرفته است.

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حودي کوه بوا ایون نظور

تشکر و قدرداني :از کليه کساني که براي نگارش این مقاله ما

انطباق دارد به اکثریت آراء صوحيح و قوانوني تشوخيص داده

را یاري رساندند ،تشکر و قدرداني مينمایيم.

ميشود .این رأي طبق ماده  429قانون آیين دادرسي کيفري
مصوب  9012با اصالحات بعدي ،در موارد مشابه براي شوعب
دیوان عالي کشور ،دادگاهها و سایر مراجع ،اعوم از قضوایي و
غير آن الزماالتباع است.
هيأت عمومي دیوان عالي کشور بنابراین ،رأي شعبه 9۶
دادگاه تجدید نظر استان مازندران را تا جایي که با دیدگاه
مزبور انطباق داشته باشد ،به اکثریت آرا درست و قانوني
تشخيص داده خواهد شد .رأي مزبور ،بر مبناي ماده  429از
ق.آ.د.ک  9012با اصالحات بعدي در مصادیق مشابه براي
شعب دیوان عالي کشور ،محاکم و دیگر مراجع اعم از قضایي
و غير آن الزم االتباع است.
نتيجهگيري
اگرچه در قانون مدني ،ماده یا مواد قانوني که به صراحت و
روشني اثر فسخ عقد را مطرح سازد موجود نيست؛ ليکن به در
نظر گرفتن منابع فقهي و احکام مقرر شده در مواد گوناگون
قانون مدني پرواضح است که در اصل اثر فسخ ناظر و حاکم
بر آینده ميباشد و به جز در مصادیق خاص ،در گذشته هيچ
نوع اثري نداشته است
مالحظات اخالقي :در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،
صداقت و امانتداري رعایت شده است.

تأمين اعتبار پژوهش :این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي
بوده است.
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