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 يبعد معامالت بر نخست قرارداد فسخ اثر
 کشور یعال وانید یعموم أتیه 810شماره  هیرو وحدت يرأ ریتفس و لیتحل

 1جواهرکالم يمحمدهاد

 :دهیچک
 نیا کشور یعال وانید یعموم أتیه 4/3/1400 مورخ 810 شماره هیرو وحدت يرأ منطوق
 اریخ اعمال با اول معامله و شود واقع عیمب بر گریکدی طول در يمتعدد معامالت هرگاه که است
 شرط وجود لیدلبه شود، منحل) مقرر مواعد در ثمن اقساط پرداخت(عدم  شرط از تخلف
 از یجزئ که عرف حکم به زین و ع،یمب در ناقله تصرفات انجام عدم ای نیع يبقا بر یمبن یضمن
 فسخ حق وجود از فرضاً ای واقعاً داریخر که جهت نیبد و است، قرارداد در ذکر منزلهبه و عقد
 را عیمب اول، قرارداد انحالل با تواندیم نخست فروشنده است، بوده مطلع عیمب بازگشت امکان و
 شودیم دهیفهم نیچن آن مخالف مفهوم و يرأ در مندرج لیتعل از. کند مسترد يبعد يادیا از
 وجود شرط از تخلف اریخ از داریخر اطالع امکان واست  بوده یشفاه اول قرارداد چهچنان که

 فسخ ،یالحاق شرط ای مستقل توافق قالب در نخست، قرارداد انعقاد از پس کهنیا ای نداشته
 بدان نخست قرارداد در کهنیا بدون شود، ریپذامکان تواق مورد شروطِ از تخلف اثر در قرارداد
 معامله اقاله ،یوانگه. ندارد يبعد يقراردادها بر يریتأث اول قرارداد انحالل باشد، شده حیتصر

 هیرو وحدتيرأ مفاد ن،یهمچن. شودینم يبعد يقراردادها ياعتباریب موجب نخست
 يارهایخ هیکل« و »معامالت تمام« در بلکه ندارد؛ »شرط تخلف اریخ« و »عیب عقد« به اختصاص
 قرارداد انحالل ،یقانون يارهایخ در اما اجراست؛ قابل »فاسخ شرط« مورد در زین و »يقرارداد
 یبرخ و هیامام يفقها از ياریبس که ياجهینت شود؛ینم الحق عقود انفساخ ای بطالن باعث اول

                                                           
 . استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی1

Email: javaherkalam@atu.ac.ir 
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 عالوه،به. دیآیبرم هم یمدن قانون پراکنده مواد مالك از و اند کرده دییتأ را آن زین دانانحقوق از
 نخست قرارداد انحالل صورت در يبعد معامالت تیوضع ه،یرو وحدت يرأ در اگرچه

 با و شمرد »یمراع« دیبا را يبعد معامالت ،يقرارداد يارهایخ در اما ،است نشده مشخص
 .شودیم باطل الحق عقود نخست، عیبا رد با و خیتار همان از اول، قرارداد انحالل

 دار،یخر اطالع ع،یمب بر معامله چک، نکردن يکارساز فاسخ، شرط شرط، از تخلف اریخ :هادواژهیکل
 .یمراع انحالل، بطالن، ،یضمن شرط
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 کشور یعال وانید یعموم أتیه 4/3/1400 - 810 شماره هیرو وحدت يرأ
 ،يبعد يقراردادها بر معامله فسخ اثر مورد در ادشده،ی هیرو وحدت يرأ در کشور وانید
 قانون 454 و 225 ،224 ،220 ،219 مواد از مستفاد«[: است کرده میتصم اتخاذ گونهنیا

 در ثمن اقساط پرداخت عدم صورت در شود شرط ع،یب عقد ضمن در چهچنان ،یمدن
 حق اعمال و شرط تحقق با دارد، را عیمب استرداد و فسخ حق فروشنده شده، نییتع مواعد
 فروخته يگرید شخص به را عیمب فسخ حق گرفتن نظر در بدون داریخر کهنیا ولو فسخ،
 توجه با مذکور شرط از يبعد داریخر اطالع عدم و شود مسترد عیبا به دیبا عیمب باشد،

 موجب مالک، تقدم حق و اشخاص متعارف رفتار ياقتضا به قرارداد، متن در آن درج به
 مراتب، به بنا. بود نخواهد مال نیع به نسبت هیاول مالک حق زوال و شرط شدن اثریب
 دارد انطباق نظر نیا با که يحد تا مازندران استان دنظریتجد دادگاه شانزدهم شعبه يرأ
 قانون 471 ماده طبق يرأ نیا. شودیم داده صیتشخ یقانون و حیصح آراء تیاکثر به
 وانید شعب يبرا مشابه موارد در ،يبعد اصالحات با 1392 مصوب يفریک یدادرس نییآ

 .]»است االتباعالزم آن ریغ و ییقضا از اعم مراجع، ریسا و دادگاهها کشور، یعال
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 مقدمه
 واقع هینس صورتبه امالك، عیب ژهیبو ع،یب يقراردادها غالب که است مرسوم امروزه

 موکول انتقال یِرسم سند میتنظ زمان به معامله ثمن از یبخش پرداخت حداقل و شودیم
 داریخر یعنی است؛ چک معمول، طبق زین مقرر موعد در تعهد ياجرا لهیوس. شودیم

 در را چکها وجه که شودیم متعهد وکند می صادر فروشنده وجه در چک فقره چند
 وصول به ع،یمب کیتمل يازا در فروشنده کهآن يبرا. کند پرداخت و يکارساز مقرر مواعد
 در داریخر یناتوان ثمن، مطالبه يدعوا مانند ،یحقوق مشکالت از و شود مطمئن ثمن

 متیق شیافزا و یمل پول ارزش کاهش او، اموال به یرسدست عدم ای ثمن پرداخت
 از کی هر هرگاه کهکند می شرط عیب عقد ضمن معموالً بماند، امان در رهیغ و امالك
 منحل خود به خود قرارداد ای کند فسخ را معامله بتواند او نشود، پرداخت ثمن اقساط
 شرط -1: شود درج قرارداد در شکل دو به است ممکن مزبور شرط ب،یترت نیبد. شود
 آن یینها ياجرا ضمانت(که  مقرر مواعد ای موعد در ثمن اقساط پرداخت بر یمبن فعل
 قرارداد انفساخ ثمن، هیتأد عدم جهینت(که  فاسخ شرط -2)؛ است شرط از تخلف اریخ

 ). است
 انیز به است ممکن اما کند؛میتأمین  را فروشنده منافع اگرچه مذکور شرط حال، نیا با

 در ریتأخ از شیپ و) ی(اصل اول عقد از پس دارد امکان رایز شود، تمام ثالث اشخاص
 گرید اشخاص ای شخص به را معامله مورد داریخر ثمن، اقساط از کی هر پرداخت
 چکها، از یکی هیتأد عدم خاطر به سپس، و بچرخد دست نیچند معامله مورد و بفروشد
 نیا در. شود منفسخ خود يخودبه مذکور معامله ای کند فسخ را نخست معامله فروشنده

 يبعد يقراردادها بر يریتأث چه نخست، قرارداد انفساخ ای فسخ که دید دیبا ت،یوضع
 تیسراآنها  به نخست عقد انحالل و مانندیم یباق معتبر يبعد يقراردادها ایآ: دارد
 شوند؟یم منفسخ ای باطل زین يبعد عقود اول، قرارداد انحالل با ای کندنمی
 است، اراتیخ و عیب باب در یمدن قانون مأخذ که ه،یامام فقه در پرسش، نیا به پاسخ در



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /172 

 

. است نشده يرویپ وهیش کی از زین یمدن قانون متعدد مواد در و 1دارد وجود نظراختالف
 انحالل موجب نخست قرارداد فسخ.م. ق 455 و 454 مواد مطابق طرف، کی از

 بر نیچن قانون نیا 500 و 460 مواد از مقابل، در. است نشده شناخته يبعد يقراردادها
 ع،یبا ارِیخ مدت در يمشتر است، شرط اریخ قیمصاد از یکی که شرط، عیب در که دیآیم

 تصرفات شرط، عیب انحالل با و ندارد را یشرط عیمب در ناقله تصرفات انجام اریاخت
 .شودیم اثریب زین عیمب در داریخر
 ينحوبه است؛ کرده تیسرا زین ییقضا هیرو به یقانون مواد و یفقه متون در اختالف نیا

 مورخ 810 شماره هیرو وحدت يرأ ضمن تا است ساخته مجاب را کشور یعال وانید که
 که است افتهی نگارش ياگونه به يرأ متن منتها دهد؛ انیپا اختالف نیابه 4/3/1400

 يمبنا آراء در. است شده ییقضا آراء و یحقوق نیدکتر نیب اختالف و ابهام سبب خود
 یملک 2/3/1394 خیدر تار یعل نامبه یشخصکه  بود قرار نیا از هیقض ه،یرو وحدت يرأ

 از چکها از کی هر وجه چهچنان که بود شده شرط عقد ضمن و فروختهرا به ابوالفضل 
 داریخر و فسخ معامله ،ییقضا مراجع به مراجعه بدون نشود، يکارساز داریخر يسو
را به  ملکآن  5/4/1394 خی(ابوالفضل) در تار داری. خردهد لیتحو فروشنده به را ملک
 یدمجتبیملک را به س نیا 11/7/1394 خیدر تار هم ریاخ شخص و فروخته نیدحسیس
وجه  هیتأد بر یمبن خود تعهد(ابوالفضل) از  نخست داریخر ن،یا وجود با. فروشدیم
 ،يقرارداد شرط تحقق لیدلبه)، ی(عل اول فروشنده وکند می يخودداراز چکها  یکی

 يسار یحقوق یعمومدادگاه  5شعبه  ونخست را طرح کرده است  قراردادفسخ  يدعوا
. داردیم اعالم و دییتحقق فسخ را تأ 20/8/1394–893 شماره دادنامه موجببه زین

دادگاه  16 هشعب وکند می یدنظرخواهیتجد حکم نیا(ابوالفضل) نسبت به هیعلمحکوم
 دییرا تأ يبدو يرأ 17/11/1394–1534 شماره دادنامه یطمازندران  استان دنظریتجد

                                                           
صورت مفصل مورد مطالعه قرار گرفته بود؛ اما . گفتنی است که در متن اولیه مقاله، مسأله از منظر فقه امامیه نیز به1
تر شدن مقاله، این مبحث از متن حاضر حذف شد و به مقاله مستقل دیگري واگذار شد. ز حجیمدلیل جلوگیري ابه

 شود.جا صرفاً به نتیجه بحث در فقه امامیه اشاره میبنابراین، در این
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 دحسنیس ،ابوالفضل هی، علنخست قراردادفسخ  دییبه استناد حکم تأ یعل سپس،کند. می
 11 ه. شعبکندمی دعوا اقامه متصرف دیابطال معامالت و خلع  خواستهبه ،یدمجتبیس و

 حق« را يقرارداد شرط 31/4/1398–561 شماره دادنامه موجببه يسار یعمومدادگاه 
 نیچن ،»عیمب یحکم تلف« به استناد رشیپذعدم ضمن و) فاسخ شرط(نه  شمرده »فسخ

 تیمالک که شودیم استنباط ،یضمن نحوبه قرارداد، در مندرج شرط از کهکند می استدالل
 خوانده اقدام شرط، از تخلف جهتبه و شودیم مستقر چکها وجهتأمین  با اول داریخر
 مفاد به توجه با دادگاه ت،ینها در و شودیم یتلق باطل سوم و دوم سپس و اول، فیرد

 عیمب رد لزوم بر یمبن آن ضمن شرط و نخست قرارداد فسخ بر یمبن ادشدهی يهادادنامه
 نیب عیب بطالن بر حکم ع،یمب در ناقله تصرفات منع یِضمن شرط استنباط با و فروشنده به

 شماره دادنامه در زین مازندران استان دنظریدادگاه تجد 16. شعبه کندمی صادر خواندگان
 اعاده امکان نشود باطل يبعد معامالت چهچنان که استدالل نیا با 20/1/1399–0043

 کند.می دییتأ را يبدو دادگاه حکم ندارد، وجود سابق وضع به عیمب

 ضمن شروط از تخلف لیدلبه نخست معامله فسخ محاکم از یبرخ مخالف، جهت در
 شده منعقد عیمب نیهم بر اول معامله فسخ از شیپ که ییقراردادها به نسبت را عقد آن

 يرأ صدور يمبنا که زینآراء  از دسته نیا که است آن جالب. اندشمرده اثریب است،
 نخست دسته آراء کهاست  بوده یملک همانبه مربوط هم اندشده گفتهشیپ هیرو وحدت
 با معامله فسخ حکم »یعل« کهآنپس از  که حیتوض نیا با اند؛شده صادر آن به نسبت

 نیدحسیس عیب بطالن و نیدحسیس و ابوالفضل عیب بطالن يدعوا و کرد اخذ را ابوالفضل
روز پس  کی ،(ابوالفضل) نخست يمشتر که شد معلوم ساخت، مطرح را یدمجتبیس و

نام هب یشخصبه  ،6/4/1394 خیهمان ملک را در تار ن،یدحسیس و او نیبدوم  عیب عقداز 
 عیبابطال  ي، دعوانخست عیبفسخ  حکم استناد به یعل ،رونیا. از استصابر فروخته 

کند. اقامه می مزبور شخص دو هیرا عل متصرف دیو خلع  صابر و ابوالفضل نیب منعقده
 به 25/12/1397 – 1567 شماره دادنامه یط، يسار یحقوق یعمومدادگاه  14 هشعب
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 یابیغ هیعلمحکومکند. می صادر متصرف دیخلع  و عیببطالن  بر حکم یابیغ صورت
 یواخواه يدعوابه یدگیرس مقام در دادگاه وکند می یواخواه حکم نیا از(صابر) 

 ندهیآ به نسبت فسخ اثر که استدالل نیا با ،21/7/1398–0947 شماره دادنامه موجببه
 مواد استناد به و کندنمی تیسرا گذشتهبه و شودیم يجار آن آثار فسخ خیتار از و است
 يمشتر بر منفعت و نیع در ناقله تصرفات عدم که جهت نیبد و.م. ق 455 و 454
 واخوانده يدعوا بطالن بر حکم ،یواخواه قبول ضمن است، نشده شرط ضمناً ای حاًیصر
دادگاه  25شعبه  و است کرده یدنظرخواهیتجد هدادنام نیا از یعل. کندمی صادر) ی(عل
 ناً یرا ع يبدودادنامه  20/2/1399–0208 شماره دادنامه یطمازندران  استان دنظریتجد
، شماره 77سال  ،یروزنامه رسم.ك.: ر ادشده،ی آراء متن مشاهده يبراکند (می دییتأ

 12409//110/152، شماره 810شماره  هیوحدت رو ي، رأ1423: نامهژهی، شماره و22214
 ).26/3/1400 مورخ
 مورخ 810 شماره هیرو وحدت يرأ در کشور یعال وانید یعموم أتیه ت،ینها در
 فروشنده به و کرده دییتأ را مازندران استان دنظریتجد دادگاه 16 شعبه يرأ 4/3/1400
 از کی هر دست در را عیمب بتواند نخست قرارداد انحالل از پس که است داده اریاخت
 صراحتبه را يبعد معامالت تیوضع کهنیا بدون دارد؛ مسترد ند،یبب که يبعد يادیا
 .کند نیمع

 منعقد معامالت -1: شود داده پاسخ نیادیبن پرسش دو به که است يضرور ب،یترتنیبد
 یوضع چه یحقوق و یفقه ثیح از آن انحالل زمان تا یاصل عقد انعقاد فاصله در شده
 قلمرو و کرديرو -2 دارد؟ يبعد يقراردادها بر ياثر چه نخست عقد انحالل و دارند
 پرسش دو نیا ست؟یچ کشور یعال وانید یعموم أتیه 810 شماره هیرو وحدت يرأ
 روشن از قبل نخست هیالمنتقل ایآ: کرد هیتجز يتریجزئ سؤاالت به توانیم را یاصل
 حق) فاسخ شرط ای شرط از تخلف اریخ تحقق ای(اعمال  عقد ضمن شرط تیوضع شدن
 انعقاد فاصله در باشد، برخوردار یحق نیچن از داریخر که فرض بر دارد؟ را عیمب انتقال
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 یوضع چه يبعد معامالت عقد، ضمن شرط تیوضع شدن روشن از شیپ تا نخست عقد
 شود، منحل فاسخ شرط تحقق ای شرط از تخلف جهتبه نخست معامله چهچنان دارند؟

 ای شوند،یم کنیلمکان نفعيذ رد با و نافذند ریغ ای شوند،یم باطل يبعد يقراردادها ایآ
 عقد انحالل و مانندیم یباق حیصح يبعد عقود کهنیا ای و شوندیم منفسخ خود به خود
 شرط از تخلف اریخ به اختصاص هیرو وحدت يرأ مفا ایآ ابد؟یینم يتسرآنها  به یاصل
 در فسخ حق يبعد درج ای اول قرارداد اقاله ایآ شود؟یم زین فاسخ شرط شامل ای دارد

 ایآ است؟ هیرو وحدت يرأ مشمول زین) يبعد معامالت انعقاد از(پس  نخست قرارداد
 تخلف و شرط اریخ مثل) يقرارداد ای ی(جعل ياراد اراتیخ به ناظر صرفاً  ادشدهی يرأ

 در شود؟یم هم سیتدل و غبن مانند) ی(قانون یاصل اراتیخ شامل ای است شرط
(نخست)  مقدم قرارداد در فسخ حق درج از) يبعد هیال(منتقل ثالث اشخاص کهیصورت
 و معامالت تزلزل موجب گفتهشیپ هیرو وحدت يرأ ایآ ست؟یچ فیتکل باشند، ناآگاه

 حسن با ثالث اشخاص ضرر به و شودینم استفاده سوء و یعموم اعتماد ختنیر همبه
 قلمرو از توانیم ییراهکارها چه با شودیم ياجهینت نیچنبه منجر اگر و شودینم تین
 کاست؟ آن شمول رهیدا و

 و هیرو وحدت يرأ از ابهام رفع يبرا دست نیا از یسؤاالت و پرسشها نیا به پاسخ
 ابتدا منظور، نیا يبرا. است ریانکارناپذ یضرورت آن انیمجر فیتکل ساختن روشن
 ای شرط از تخلف اریخ آن در(که  نخست قرارداد انعقاد فاصله در که یمعامالت تیوضع
 اند،شده واقع نخست، معامله مورد همان بر آن، انحالل هنگام تا) داشته وجود فاسخ شرط

 یبررس نهیزم نیا در یحقوق نیدکتر و یمدن قانون موضع و شودیم لیتحل یحقوق دید از
 يرأ مفاد و باره نیا در کشور یعال وانید یعموم أتیه موضع سپس،. شودیم یابیارز و

 وحدت يرأ ریتفس به انتها، در. شودیم مطالعه آن مستندات و استداللها و هیرو وحدت
 .پرداخت میخواه آن يرادهایا و ابهامها رفع و هیرو
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 یحقوق نیدکتر و یمدن قانون موضع -1
 مورد در یمدن حقوق استادان و دانانحقوق دگاهید و یمدن قانون کرديرو کهآن يبرا

 معامالت نیا یحقوق تیوضع و اریخ زمان در معامله مورد در هیالمنتقل تصرف امکان
 و یمدن قانون دگاهید ابتدا شود، معلوم یدرستبه نخست قرارداد انحالل صورت در

 هینظر طرحبهگاه آن رد؛یگیم قرار یبررس مورد گوناگون يارهایخ در یحقوق نیدکتر
 .شودیم پرداخته یحقوق نیدکتر و یمدن قانون منظر از یعموم

 گوناگون يارهایخ در یحقوق نیدکتر و یمدن قانون موضع -1-1

 از یشرط عیمب تیمالک انتقال.م. ق 500 و 460 مواد در گذارقانون ،»شرط عیب« در. 1
 را عیبا اریخ مدت در فروشنده حق با یمناف تصرف ای ثالث شخص به داریخر يسو
 آماده ن،یطرف هدف شرط، عیب در که ستین يدیترد قت،یحق در 1.است نکرده زیتجو
. اوست يسو از عیمب استرداد و عیبا فسخ حق اعمال يبرا اریخ مدت در عیمب داشتننگه
 را او اریخ اعمال نهیزم که کند یتصرف عیمب در اریخ مدت در تواندینم يمشتر ن،یبنابرا
 با نخست، فروشنده هرگاه ن،یبنابرا. سازد لیزا را عیمب بازگرداندن امکان ای ببرد نیب از
، نهیزم نیدر ا( افتدیم اثر از زین عیمب بر داریخر تصرفات کند، فسخ را شرط عیب ثمن، رد

؛ 563: 1385/1، یامام ؛154-153و  90-89 ،77-76: 5(الف)/1387، انیر.ك.: کاتوز
 ).385: 1383 ان،یکاتوز

 تصرفات انجام امکان عدم ای امکان شرط، عیب خالف بر ،یمدن قانون ،»شرط اریخ« در. 2
 از یبرخ حال،نیا با. است نکرده مشخص را عیبا اریخ مدت در داریخر يسو از ناقله

 شده گنجانده آن در شرط اریخ که یعیب عقد مورد در را.م. ق 460 ماده مفاد دانانحقوق
 که است نیا هدف شرط، عیب همانند ز،ین ياریخ عیب در رایز اند؛کرده اعمال زین است

                                                           
قانون ثبت، بیع شرط دیگر مملک نیست و خریدار، همانند مرتهن و طلبکار داراي  34و  33. امروزه مطابق مواد 1

 به بعد). 199: 1400شود (ر.ك.: صفایی و جواهرکالم، محسوب می وثیقه
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 تصرفات انجام عدم ار،یخ شرط با عیب در قت،یحق در. باشد آماده گرفتن پس باز يبرا عیمب
؛ 149و  91، 89: 5(الف)/1387، انیکاتوز( است شده شرط یضمن صورتبه ناقله
 ).76: 1384، يدیشه
 ینیبشیپ که ،.م.ق 444 ماده و 245 تا 234 مواد موضوع ،»شرط از تخلف اریخ« در. 4

 نیطرف خواست و اراده به مستند يقرارداد شروط از تخلف صورت در عقد فسخ امکان
 معامله فسخ اثر درباره یمدن قانون ماند،یم شرط اریخ به جهت نیا از و است قرارداد
 یحقوق نیدکتر شد، یبررس کهجا آن تا. است کرده سکوت هم باز يبعد عقود بر نخست

 بر فسخ اثر و) هیال(منتقل داریخر تصرفات تیوضع شرط، از تخلف اریخ يحاو عیب در
 قوه یحقوق یفقه قاتیتحق مرکز ن،یا وجود با. اندنساخته مشخص را يمشتر معامالت

 که يمورد در ،»فسخ حق وجود صورت در يبعد معامالت حکم« خصوص در هیقضائ
 با معامله ثمن موضوع يهاچک از کی هر چهچنان شودیم شرط يامعامله ضمن در«

 منفسخ معامله ای دارد فسخ حق فروشنده شود، مواجه بانک در پرداخت عدم یگواه
 عدم و مطالبه و آن از بعد ای چک دیسررس از(قبل  داریخر یمدت از پس و است،

 و دهدیم انتقال یثالث شخص به را عیمب فاسخ، شرط ای فسخ حق رغمیعل ،)پرداخت
 انفساخ ای فسخ صورت در« که پرسش نیا به پاسخ در و »شودیم واقع يبعد معامالت

 ای فسخ دییتأ یقطع حکم لیتحص ایآ ست؟یچ يبعد معامالت تیوضع نخست، ۀمعامل
 کرده اظهارنظر گونهنیا ،»شود؟یم يبعد معامالت بطالن موجب اول، ۀمعامل انفساخ
 قرار توافق مورد »عقد انفساخ« ای »معلّق شرط اریخ« ینیبشیپ سؤال، فرض در... «: است
 اراتیخ انیم از گر،ید عبارتبه«. است شرط عیب و شرط اریخ احکام تابع و است گرفته
 سازدیم محدود اریخ يانقضا زمان تا را داریخر انتقاالت و نقل که است شرط اریخ تنها
 حق ریتفس امکان البته. کندمی واگذار اریذوالخ نظر به را اریخ مدت در معامالت نفوذ و

 صورتنیا در که دارد، وجود زین شرط تخلف اریخ در ینوعبه معامله، انفساخ ای فسخ
 و اتالف حق داریخر و بود نخواهد عیمب بر داریخر تام تسلط مانع یشرط نیچن درج
 شرط درج به توجه با ه،یالنها. داشت خواهد تخلف صورت در ولو را عیمب انتقال و نقل
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 ینوع عنوانبه مزبور اریخ احتساب معامله، انفساخ ای شرط اریخ بر توافق و عقد ضمن
استان مازندران  دنظریمستشار دادگاه تجد يپرسش از سو نی(ا »دارد حیترج شرط اریخ
 هییقضا ةقو یحقوق یفقه اتیمرکز تحق رخانهیعمل آمده و با شماره دببه

 ثبت شده است). 24/8/1396ـ  480/1665/9000
 قرار توافق مورد چهآن اوالً: است مردود و مخدوش ادشدهی استدالل دو هر حال،نیا با

 آن يبرا زین یمدت جهت، نیهمبه و ستین معلق، صورتبه یحت شرط، اریخ گرفته،
 آن بطالن سبب زین.م.) ق 401 ماده(موضوع  مدت نییتع عدم و است نشده ینیبشیپ
 ضمانت يجابه منتها است؛ فعل شرط از تخلف اریخ ن،یطرف توافق تیماه. شودینم

 ياجرا ضمانت نیطرف ،.م.)ق 238 و 237 مواد(موضوع  شرط انجام به الزام هیاول ياجرا
نظر،  نیا دیی(در تأ اندساخته حاکم آن بر را.م.) ق 239 ماده(موضوع  قرارداد فسخ هیثانو

 تمام توانینم شرط، از تخلف اریخ در اًیثان). 139-137: 5(الف)/1387، انیر.ك.: کاتوز
 نفوذ به حکم نخست، قرارداد فسخ صورت در و شمرد حیصح را داریخر تصرفات
 نیا از شرط از تخلف اریخ که چرا کرد، اول فروشنده به بدل رد و يمشتر معامالت
 عقد بر هیاول ياجرا ضمانت عنوانبه را قرارداد فسخ امکان توافق طبق نیطرف که جهت
 یفقه متون در کهچنان ،يقرارداد اراتیخ در و است شرط اریخ همانند اند،ساخته حاکم
 اعمال نهیزم داشتن نگاه آماده و نیع استرداد امکان ،یضمن صورتبه است، شده گفته
 به صرفاً  اگر یحت ،یلیتحل ثیح از ن،یبنابرا. است نیطرف قصد و توجه مورد عیبا اریخ

 و باشد شده اشاره قرارداد متن در تعهدات از یکی ندادن انجام اثر در قرارداد فسخ
 حق داریخر و است نیع رد بر نیطرف یضمن اراده باشد، امدهین قرارداد در »عیمب استرداد«

 از تخلف اریخ در ناقله تصرفات انجام عدم شرط. ندارد را یضمن شرط نیا از تخلف
 استنباط و احراز قابل عرف و وجدان به مراجعه با و است يارتکاز شرط کی شرط،
 اریاخت و است عقد از یجزئ.م. ق 225 و 220 مواد حکمبه مذکور شرط مبنا، نیا بر. است

 عقد دار،یخر تخلف لیدلبه چهچنان جه،ینت در. کندمی سلب داریخر از را یمناف تصرف



 
 179 / کشور یعال وانید یعموم أتیه 810شماره  هیوحدت رو يرأ ریو تفس لیتحل  

جواهرکالم يمحمدهاد  

 

 انحالل با باشد، فروخته یثالث به را معامله مورد داریخر مدت نیا در و شود فسخ نخست
 شرط، از تخلف اریخ در قت،یحق در. شودیم اعتباریب زین يبعد معامالت نخست، عقد

 454 مواد ریاخ قسمت مالك وحدت و.م. ق 500 و 460 مواد مالك شرط، اریخ همانند
 .بود خواهد يجار.م. ق 455 و
 460 ماده مالك وحدتبه توجه با حقوق استادان از یبرخ زین »فاسخ شرط« مورد در. 5
 یتصرف خود ملک در تواندینم هیالمنتقل: اندگفته یدرست به ن،یطرف یضمن اراده و.م. ق
 ).118: 1389، انی(کاتوز باشد دهندهانتقال ضرر به و فاسخ شرط یمناف که کند

 فرض در را، عیمب در داریخر تصرفات تیوضع یمدن قانون ،»غبن اریخ« يحاو عیب در. 6
 صورتبه زین دانانحقوق. است نساخته معلوم مغبون، توسط نخست قرارداد فسخ

 ارات،یخ یعموم قواعد قسمت در بلکه اند؛نپرداخته بحث نیا به غبن اریخ در جداگانه
 .کرد میخواه ادی آن از یعموم هینظر مبحث در زین ما که اندکرده بحث آن از
 را عیمب يمشتر ار،یخ سقوط ای اعمال از قبل هرگاه ،»بیع اریخ« متضمن عیب در. 7
) ارش افتیدر ای معامله(فسخ  اریاخت دو يدارا يمشتر چون دهد، انتقال ثالث شخصبه

 نیا در.م. ق 429 ماده نخست بند شود،یم جبران او ضرر زین ارش افتیدر با و است
 بتواند که است داده حق او به تنها و شمرده ممنوع نخست عیب فسخ از را يمشتر فرض

: 5(الف)/1387، انیکاتوز، ر.ك.: هینظر یمبان دنید ي(برا کند ارش مطالبه فروشنده از
 یعیطب شود،ینم منحل نخست معامله چون جه،ینت در). 421-420: 1383، انیکاتوز ؛256
 .ماند خواهد یباق خود اعتبار به زین دوم معامله که است

 رانیا یمدن حقوق در یعموم هینظر طرح -1-2

 معامله فسخ از شیپ که يبعد معامالت بر را »قرارداد فسخ« اثر صراحتبه یمدن قانون
 نیدکتر در اختالف و ابهام جادیا سبب امر نیهم و نکرده مشخص اند،شده انشا نخست
 مواد در مقرر حکم مانند ،یمدن قانون پراکنده مواد نیب. است شده ییقضا هیرو و یحقوق
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 از 500 و 460 مواد مفاد و طرف کی از 454 و 454 مواد ژهیبو و 733 ،364 ،363 ،362
 داریخر تیمالک گذارقانون اول، دسته در که چرا دارد، وجود تعارض ظاهربه گر،ید يسو
 در تصرفات يانحادادن  انجام به مجاز را او و رفتهیپذ عقد انعقاد مجرد به را عیمب بر
 هم به نخست عقد انحالل صرفبه زین عیمب بر داریخر معامالت. است دانسته عیمب
 یضمن صورتبه ای صراحت به اریخ با یمناف تصرفات انجام عدم کهنیا مگر خورد،ینم
 در را عیمب در يمشتر تصرفات گذارقانون ر،یاخ مواد در اما. باشد شده شرط اول عقد در

. باشد داده تصرف در اذن داریخر به فروشنده کهنیا مگر ند،یبینم مجاز عیبا اریخ مدت
 و اصل را کی کدام و کرد جمع فوق پراکنده مواد نیب توانیم چطور که دید دیبا حال
 از اعم عقد، انحالل اسباب تمام شامل.م. ق 455 و 454 مواد ایآ: شمرد استثنا را کدام
 در و شودیم(انفساخ)  يقهر انحالل و) اری(خ طرفه کی فسخ ،(اقاله) یطرف دو فسخ
 و بیع(مانند  یقانون ای یاصل اراتیخ از اعم ارات،یخ تمام شامل ار،یخ به فسخ مورد
) سیتفل و تعهد ياجرا تعذر ای میتسل تعذر و ثمن ریتأخ و صفقه تبعض و سیتدل و غبن
 شود؟یم 1)شرط تخلف و شرط اریخ(مانند  يقرارداد ای(مجعول)  یجعل اراتیخ و

 نخست عقد فسخ اثر و کند تصرف عیمب در اریخ مدت در تواندیم داریخر ایآ ،یوانگه
 کهنیا ای ماندیم یباق نافذ و حیصح فسخ بر سابق معامالت و است ندهیآ به ناظر زین

 دارد ییقهقرا اثر نخست عقد فسخ و دهد انجام ناقله تصرفات عیمب در تواندینم يمشتر
 شود؟یم اعتباریب و لیزا زین عیمب بر يمشتر معامالت نخست، عقد فسخ با و
 به و است ندهیآ به نسبت فسخ اثر که است مشهور ما حقوق در پرسش، نیابه پاسخ در

 اثر در عقد انحالل مشابه فسخ، موجببه قرارداد انحالل اثر رایز کند،نمی تیسرا گذشته

                                                           
. خیار رؤیت و تخلف وصف نیز از اقسام خیارات قراردادي و از مصادیق خیار تخلف از مشروط است؛ با این 1

ضمن عقد آمده است؛ اما » شرط«چه مورد تراضی قرار گرفته، در قالب ، آن»خیار تخلف شرط«تفاوت که که در 
و نه به صورت شرط در ضمن عقد، » موصوف و صفت«چه بر آن توافق شده، در قالب خیار تخلف وصف، آندر 

تواند جامع هر دو باشد (براي پاسخ به این پرسش که خیار ذکر شده است. بنابراین، خیار تخلف از مشروط می
 ).164-162: 5(الف)/1387رؤیت از اقسام خیار تخلف از شرط است یا خیر، ر.ك.: کاتوزیان، 
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 به نسبت تنها انحالل و ماندیم یباق عقد نیشیپ آثار اقاله، در که طورهمان و است، اقاله
 تیمالک زمان در يمشتر تصرفات و گذشته آثار زین عقد فسخ شود،یم واقع مؤثر ندهیآ
 تصرف است، شده مالک عقد اثر در که یمال در هیالمنتقل اگر ن،یبنابرا. کندنمی اثریب را

 وارد ياصدمه دوم معامله به یاصل قرارداد فسخ و است نافذ و حیصح او تصرف کند،
: 1385/1، یامام( بدهد نخست فروشنده به را عیمب بدل دیبا اول داریخر بلکه کند؛نمی
؛ 200-199: 1388، يدی؛ شه77-76 و 13-12: 5(الف)/1387 ان،یکاتوز؛ 546-547
؛ 53-52: 1385، يدی؛ شه202: 1386، يلنگرود ي؛ جعفر336-335: 1399، ییصفا
: 1383 ان،یکاتوز؛ 167-166: 1381، يلنگرود ي؛ جعفر707: 1390 ،ياحمد یبهرام
؛ محقق 806: 1396، يو بهرامپور یمیکر ؛230: 1390، ینی؛ نهر361 و 356-358 ،328

 زمان در داریخر تصرف ،یوانگه. به بعد) 44: 1400، یبه بعد؛ آقاخان 46: 1372داماد، 
 يجابه دیبا داریخر و شودیم محسوب عیمب تلف حکم در معامله، مورد بر خود تیمالک
 از یکی تلف«: داردیم مقرر.م. ق 286 ماده که همچنان بدهد؛ را آن بدل معامله، مورد

 آن مثل است، شده تلف که چیزي آن يجابه صورت، این در. نیست اقاله مانع عوضین
 صیتشخ 6 شعبه .»شودمی داده بودن قیمتی صورت در آن قیمت و بودن مثلی صورت در
: 1388، گرانی، و دانیعابد( است رفتهیپذ را دگاهید نیا صراحت به زین کشور یعال وانید

 ).بعد به 77: 1391، انی، ر.ك.: کاتوزگریآراء د دنید يبرا؛ و 103
 أوفوا« فهیشر هیآ و) طیتسل(قاعده  »اموالهم یعل مسلطون الناس«(ص)  ينبو ثیحد

 از متمکن را مالک که ،.م.ق 30 ماده مفاد و »شروطهم عند المؤمنون« ثیحد و »بالعقود
 مشهور نظر و قرارداد لزوم و صحت قاعده و دانسته، شیخو ملک در تصرفات هیکل انجام
 ،)است یقانون اراتیخ ریسا در حکم نیا انیجر گرانینما(که  غبن اریخ در هیامام هانیفق
.م. ق 287 ماده مالك وحدت ،یوانگه. کندمی دییتأ یعموم قاعده عنوانبه را دگاهید نیا

 قرارداد انحالل اثر که است آن انگریب زین.م. ق 804 و 733 ،459 مواد مفاد و اقاله باب در
 مطابق ن،یبنابرا. سازدینم اثریب آن شیدایپ آغاز از را معامله و شودینم ماسبقبه عطف
 قاعده عنوانبه را اریخ اعمال از قبل تصرفات دیبا.م. ق 455 و 454 مواد نخست قسمت
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 تیوضع یِعموم قاعده.م. ق 455 و 454 مواد در مقرر حکم جه،ینت در. شمرد نافذ
 نخست عقد فسخ ریتأث عدم نشانگر وکند می انیب را معامله مورد در رندهیگانتقال تصرفات

 با را آن ياستثناءها و قیمصاد و حکم نیا قلمرو دیبا رو،نیا از. است يبعد معامالت بر
 شرط اریخ و شرط عیب مورد در چهآن از گر،ید طرف از .کرد جستجو ادله ریسابه مراجعه

 طرق از دسته نیا در که شودیم معلوم شد، گفته فاسخ شرط و شرط از تخلف اریخ و
 و است قرارداد انحالل صورت در عیمب استرداد بر نیطرف یضمن اراده قرارداد، انحالل
 قرارداد ن،یبنابرا. دارد وجود يقرارداد يارهایخ گونهنیا در عیمب يابقا یضمن شرط

عدم تصرفات ناقله در « که است يموارد از انفساخ شرط ای يقرارداد يارهایخ متضمن
 خود يخودبه ب،یترت نیبد و »شرط شده یا ضمناً عین و منفعت بر مشتري صریحاً

 فسخ، طرق از دسته نیا در ،یوانگه. شودیم.م. ق 455 و 454 مواد ریاخ قسمت مشمول
 یمناف یتصرف تواندینم هیالمنتقل که شودیم اجرا.م. ق 500 و 460 مواد مالك وحدت

 .ستین معتبر مزبور تصرف وگرنه دهد؛ انجام دهندهانتقال اریخ با
 عدم که یزمان تا ،یقانون يارهایخ در که گفت توانیم بحث جهینت عنوانبه ب،یترتنیبد

 تصرفات باشد، نشده درج معامله در یضمن ای حیصر صورتبه ناقله تصرفات انجام
 بطالن باعث نخست قرارداد انحالل و است نافذ و حیصح معامله مورد در رندهیگانتقال

 شرط، اریخ شرط، عی(ب يقرارداد يارهایخ در اما. شودینم يبعد يقراردادها انحالل ای
 صاحب فسخِ حق و است عیمب استرداد بر نیطرف یضمن اراده فاسخ، شرط و) شرط تخلف

. شود شمرده محترم دیبا معهود توافق طبق) عیمب(بازگرداندن  او حق اعمال نهیزم و اریخ
 »دیق« با مال دهد، انجام ناقله تصرف نخست قرارداد موضوع در رندهیگانتقال اگر پس،
 وجود. شودیم منتقل ثالث شخصبه نخست فروشنده يسو از معامله مورد استرداد حق
 الحق يقراردادها یحقوق تیوضع در نخست معامله انحالل که شودیم سبب دیق نیا
1.دید میخواه هیرو وحدت يرأ ریتفس هنگام را آن تیوضع که بگذارد ریتأث

                                                           
اي مستقل ارائه خواهد شد. همچنین، در مورد وضعیت تصرفات . دیدگاه فقهاي امامیه در این باره در قالب مقاله1

الیه در دکترین حقوقی که بین خیار شرط و خیارهاي قانونی تفکیک کرده است، ر.ك.: کاتوزیان، منتقل
 .362-361: 1383؛ کاتوزیان، 91: 5(الف)/1387
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 تقدم: 810 شماره هیرو وحدت يرأ در کشور یعال وانید یعموم أتیه موضع -2
 شرط تخلف اریخ در نخست عیبا حق

 طرح هنگام که دهدیم نشان 810 شماره هیرو وحدت يرأ به مربوط مذاکرات مشروح
 مستشاران رؤسا، نیب ياگسترده ياختالفها کشور، یعال وانید یعموم أتیه در موضوع

 .است داشته وجود لیذ شرحبه وانید شعبمعاون  ياعضا و

 انحالل ریتأث عدم: مازندران استان دنظریتجد دادگاه 25 شعبه يرأ طرفداران. 2-1
 يبعد معامالت بر اول قرارداد

 52کشور، مستشار شعبه  یعال وانید 45و  42، 35، 21شعب  يرؤسا که دگاه،ید نیا در
(مشروح  اندکرده اظهارنظر آن دییتأ در کشور وانید 51و  18و عضو معاون شعب 

 يبعد معامالت صحت يبرا ،)64تا  21: 1400، 810شماره  هیوحدت رو يمذاکرات رأ
 :است شده استناد لیدل چندبه مقدم، معامله فسخ اثر درآنها  فتادنین اعتبار از و
 چیه اول، عیب بطالن مورد در. دارد وجود تفاوت آن فسخ و نخست معامله بطالن نیب. 1

 رایز بود، خواهد باطل باشد، کهتا  چند هر ز،ین يبعد معامالت که ندارد يدیترد کس
 بطالن پس،. کند واگذار يگریدبه را آن بتواند او تا است نشده منتقل داریخربه یتیمالک

 شده مالک داریخر دیترد بدون نخست، معامله فسخ مود در اما. دارد ییقهقرا اثر قرارداد
 تصرف امکان مالک هر گر،ید طرف از. ندارد وجود او تیمالک در یقیتعل ای تزلزل و است
 معامله جمله از فسخ، از شیپ آثار زین نخست معامله فسخ. دارد را شیخو ملک در
 و داشته را عیمب در تصرف اریاخت داریخر ن،یبنابرا. سازدینم لیزا را ع،یمب بر داریخر
 فسخ اگر«. کندنمی اعتباریب را يبعد معامالت آن، بطالن خالف بر نخست، معامله فسخ
 کهیحال در م؛یانشده لیقا یتفاوت عمل کی بطالن و فسخ نیب م،یبدان گذشته بر ناظر زین را

 زین یمدن قانون متعدد مواد. »متفاوتند هم با دو نیا که دارند قبول... دانانحقوق همه
. است ساخته روشن را يبعد معامالت بر آن اثر و مقدم معامله فسخ و بطالن تفاوت
: دیگویم شفعه به اخذ در 814 ماده ،287 و 455 ،454 ،366 ،365 ،363 مواد بر افزون
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: داردیم انیب است، حواله مورد در که 733 ماده. ستین شفعه به اخذ مانع معامله فسخ
 توجه با کهآن جهینت». ...ستین باطل حواله شود منفسخ اقاله ای فسخ واسطهبه عیب اگر... «
 گرفته صورت فسخ از قبل که یمعامالت. است ندهیآ به ناظر فسخ اثر ،یمدن قانون مواد به

 شدهواقع عیب ای ندارد انتقال حق هیالمنتقل که باشد شده حیتصر کهنیا مگر است، حیصح
. ستین دو آن از کدامچیه مشمول بحث مورد پرونده کهیحال در باشد؛ شرط عیب نوع از
 بدل نخست فروشنده به دیبا داریخر و است تلف حکم در ثالث، به عیمب انتقال جه،ینت در

 .بدهد
 عالوه و دارد را معامله فسخ حق فروشنده که باشد شده شرط نخست قرارداد در اگر. 2
 باطل داریخر معامالت که ستین یشک ندارد، را ریغبه عیمب انتقال حق داریخر آن، بر

 او تصرفات انجام و داریخر تیمالک شرط نیا باشد، شده فسخ شرط فقط اگر اما است؛
 شرط عیب در تنها. ندارد ناقله تصرفات انجام عدم بر یداللت و کندنمی ینف را عیمب در

 عیمب انتقال امکان زین حیصر شرط بدون یحت داریخر آن، خاص ياقتضا لیدلبه که است
 اریخ درج صرف و دارد حیتصر به ازین یمنع نیچن اراتیخ ریسا در اما. ندارد را ریغ به

 .ندارد آن بر یداللت شرط از تخلف
 هم طرفهکی فسخ در اصوالً آن احکام و است ینیطرف فسخ که اقاله، در گذارقانون. 3

 را آن و آورده شماربه عیمب تلف حکم در را ثالث شخصبه مال انتقال شود،یم اعمال
 اعمال اثر در عیب فسخ در ن،یبنابراق.م.). 286(ماده  است ندانسته اقاله صحت از مانع
 بر فروشنده يسو از فسخ اعمال از قبل داریخر که یمعامالت ز،ین شرط از تخلف اریخ
 و نخست فروشنده رابطه در منتها ماند؛یم یباق نافذ و معتبر است، کرده منعقد عیمب
 نیب از را نخست عقد فسخ امکان کهآن بدون ثالث، شخصبه عیمب انتقال اول، داریخر
 آن بازگرداندن و ندارد قرار داریخر تیملک در عیمب نیع گرید چون شودیم باعث ببرد،
 فروشندهبه را آن بدل نخست، عقد انحالل از پس شود ناچار يمشتر ست،ین ریپذامکان
 .بدهد
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 نیهم بر. باشد درست عیمب بر داریخر معامالت کهکند می اقتضا یاجتماع مصلحت. 4
 باطل را دوم عقد اگر معتقدند یبعض: دیگویم کشور یعال وانید 21 شعبه سیرئ اساس،

 عوض کهآن بدون بردیم را فروشنده مال و شودیم يکالهبردار مرتکب داریخر م،یندان
 فسخ از قبل و) ثمن اقساط هیتأد(عدم  چکها وجه نکردن يکارساز با رایز بپردازد، را آن
 فروشنده دست که شودیم باعث و دهدیم انتقال يگریدبه را عیمب فروشنده، يسو از عقد
 زین يبعد معامالت و شود گرفته او تقلب و لهیح يجلو دیبا ن،یبنابرا. شود کوتاه عیمب از
 ثالث هیالمتقل یعنی ه،یقض گرید طرف ن،یا وجود با. شود لیزا نخست، عقد انحالل تبعبه
 درست م؟یرینگ نظر در را او چرا. است دهیخر را یمال تین حُسن با که است يفرد زین

 مرتکب و کرده تخلف يقرارداد شرط و ثمن پرداخت و تعهد ياجرا از داریخر که است
 را ضرر دیبا چرا اما کند، ضرر دینبا هیاول مالک رو،نیا از واست  شده يکالهبردار

 کرديرو و مبنا نیهم دییتأ در( میکن لیتحم ،است داشته هم تین حسن که دوم داریخربه
 وانید 51عضو معاون شعبه  45 و 35 شعب يرؤسا دگاهید.ك.: ر گر،ید ياستداللها و

 ). بعد به 39ص همان،: کشور

 معامالت بطالن: مازندران استان دنظریتجد دادگاه 16 شعبه يرأ طرفداران -2-2
  نخست قرارداد انحالل صورت در يبعد

 یکیتمل انیب از پس که کرد اشاره کشور کل دادستان دگاهید به توانیم گروه، نیا انیم در
 نبودن نافذ و.م. ق 363 ماده به استناد و عیمب بر داریخر ینیع حق و عیب عقد بودن

 تصرّفات«: داردیم اظهار شرط، تخلف اریخ و شرط اریخ متضمن عیب در داریخر تصرفات
 هیاوّل قرارداد در مندرج شرط( باشد نیطرف توافق از یناش عیبا اریخ کهییجا در داریخر
 است، تخّلف وقوع صورت در نیع استرداد بر بنا چون) شرط از تخّلف اریخ همان ای

 توسط شدهواقع عقد صحّتبه تواندیم عیبا فسخ و است متزلزل یتصرّف ،يمشتر تصّرف
 یقانون حکم از یناش عیبا اریخ کهییجا در داریخر تصرّفات یول آورد؛ وارد خلل داریخر

 و شودیم محسوب تلف حکم در معامله مورد و شودیم شمرده نافذ یتصرّف باشد،
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 مورد شرط بوده، فسخ يمبنا چهآن ه،یفمانحن در اما. کند مطالبه را بدل دیبا فروشنده
 از تخلّف مرتکب چک نکردن پاس با داریخر که است بوده قرارداد ضمن در یتراض

 داریخر چون و شود مسترد نیعوض دیبا لزوماً و شده فسخبه یمنته قرارداد و شده قرارداد
 دوم داریخر با يو دوم معامله کرده، معاملهبه اقدام قرارداد، در شرط وجودبه علم با اول
 به تیعنا با لذا است؛ قرارداد بطالن نفوذ، عدم جهینت و رنافذیغ فروشنده، ذیتنف عدم با

 خصوص در کهنیا بر یمبن) ره(یخوئ اهللاتیآ حضرت هینظر به توجه و مارّالذکر مراتب
 کامالً  عیمب بر يو تیمالک چون ندارد، مطلق طوربه را نیع انتقال حق داریخر مورد،
 غرض کهنیا بر یمبن مکاسب صاحب هینظر به توجه با و است متزلزل و نشده مستقر

 نخواهد محقّق مال، نیع استرداد و است شیخو مال نیع استرداد شرط، اریخ جعل از عیبا
 کهنیا گرفتن نظر در با و باشد عیبا يبرا مال از حفاظت به ملتزم يمشتر کهنیا مگر شد،
 یباق حق، اسقاط ای ِاعمال احراز ای و فسخ شرط يمقتضا نشدن محّقق زمان تا عیبا حق
 در شود؛ینم محسوب یحکم تلف عنوانچیه تحت است، موجود نیع چون و است

 قابل. »است یقانون نیمواز با مطابق و حیصح نظر دیتجد دادگاه 16 شعبه يرأ جه،ینت
 انتقاد قابل خود دگاهید دییتأ در ییخو مرحوم نظر به کل دادستان استناد که است ذکر

 اریخ نه است، »شرط اریخ« به ناظر ییخو اهللاتیآ دگاهید کهنیا از نظرصرف رایز است،
 تصرف »نیالصالح منهاج« کتاب در اگرچه شانیا ز،ین شرط اریخ مورد در شرط؛ از تخلف
 اما)؛ 31: 1410/2 ،ییخو( شمارندیم ممنوع را عیبا اریخ مدت در عیمب بر داریخر ناقله
 در) شرط اریخ(مانند  يقرارداد يارهایخ در ،»ۀالفقاه مصباح« سنگگران کتاب در

 ای عیمب در ناقله تصرفات عدم بر يانهیقر که دانندیم ممنوع را داریخر تصرفات یصورت
 در شانیا حال، هر در). 474-473: 7(الف)/تایب، یی(خو باشد داشته وجود عیمب حفظ

 از تنها ناقله، تصرفات عدم ای نیع يابقا بر یمبن یضمن ای حیصر شرط وجود صورت
 معامالت ،یوضع جهت از اما داند؛ینم مجاز را عیمب بر داریخر تصرفات ،یفیتکل ثیح
، ییاست (خو داده فتوا بدل دادن به و شمرده تلف حکم در را عیمب و درست را داریخر
 ).468: 1418/30 ،ییخو؛ 468-466(ب):  تایب



 
 187 / کشور یعال وانید یعموم أتیه 810شماره  هیوحدت رو يرأ ریو تفس لیتحل  

جواهرکالم يمحمدهاد  

 

 کرديرو نیا دییتأ در یعموم أتیه امور در کشور یعال وانید ییقضا معاون ن،یهمچن
 ثمن موعد سرِ يمشتر اگر که شرط نیا با پرونده نیا در :دیگویم یفعل عرف بر هیتک با
 از عیبا هدف. میهست مواجه شود،یم مسترد عیمب و شودیم فسخ معامله نکند پرداخت را
 و دادگاه دنبال کرد، تخلف يمشتر اگر که بوده نیا او هدف است؟ بوده چه شرط نیا

 و نیتضم نیترکینزد که خودش ملکبه یعنی نرود، لیقب نیا از یلیمسا و چک ياجرا
 عرف به اآلن اگر«. است عرف مطابق هم و آمده قرارداد در هم امر نیا. برسد است قهیوث

 شمابه باالتفاق چه؟ یعنی فسخ د؟یگذاریم فسخ شرط چرا دییبگو و دیکن مراجعه
 بر خود يجابه زیچ همه شودیم فسخ معامله یوقت یعنی است معلوم فسخ ندیگویم
 ،»شروطهم عند المؤمنون« و »شرطاً کالمشروط عرفاً المعروف« ةقاعدبه توجه با. »شودیم
 دیبا کنند،یم استناد.م. ق 455 و 454 موادبه که آنان. باشد محترم مذکور شرط دیبا
 ،یضمن ای و حیصر شرطبه آخر قسمت در که چرا کنند، دقت زین مواد نیا آخر قسمتبه

 اگر ،یوانگه. است حاکم شرط باشد، شده شرط اگراست  گفته یعنی است؛ داده احاله
 دنبال قرارداد، فسخ با اول فروشنده و میبشمار آن تلف حکم در را مال انتقال که باشد بنا
 فسخ بدون کند؟ فسخ چرا د؟یآیم کار چه به عقد فسخ باشد، خود مال متیق ای مثل
 که ستین ییعقال ن،یبنابرا. کند مطالبه نخست داریخر از را ثمن مانده تواندیم زین عقد
 انتقال کهنیا ن،یبنابرا! برود عیمب متیق و مثل دنبال بعد و بگذارد را یشرط معامله طرف

 یخنث عمالً را عقد ضمن شرط م،یریبگ نظر در یحکم تلف را يمشتر توسط عیمب
 دیبا عیمب ندهد، را ثمن داریخر اگر که است نیا نیطرف قصد آن، بر افزون. میاکرده

 هر پس،. دارد مفهوم يقرارداد قصد نیهم با هم قرارداد تینسب اصل یحت و برگردد
 نخست، عیبا يبرا فسخ اریخ وجود با همراه شود، واقع عیمب بر که انتقال و نقل تعداد

 ندهیآ به نسبت فسخ اثر که است درست عالوه،به. چرخدیم دستبه دست عیمب نیا
 مصداق ریاخ برداشت. ستین عیمب بر داریخر تصرفات صحت يمعنابه امر نیا اما است،
 که معناست نیبد ندهیآ به نسبت فسخ ریتأث چراکه است؛ »الباطِل بِهَا رادُیُ حقٍّ ۀُکلم« بارزِ
 ماندن نافذ يمعنابه امر نیا اما شود؛ینم مخدوش دوم داریخر تیملک ع،یمب انتقال با
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 که يروز از یعنی است، ندهیآ به نسبت فسخ اثر کهنیا پس،. ستین داریخر تصرفات
 تا دوم يمشتر يبرا تیمالک آثار تمام یول شود،یم فسخ معامله کرده، فسخ اعمال عیبا

 دو با الحق عقود بر قرارداد فسخ اثر مسأله در کهنیا بر مضافاً. است یباق فسخ زمان
 دوم ي(مشتر تینحسن با داریخر گرید و نخست فروشنده یکی م؛یهست روروبه مظلوم

 لهیزیَ ال مِیالقد(الحقُ  نقل و عقل م؟یبدار مقدم را کدام دیبا جانیا در). يبعد يادیا و
 را نخست فروشنده کهنیا يجابه جه،ینت در. دهدیم نخست عیبا به را حیترج) ئاًیش

 رندگانیگانتقال و دوم داریخر بر را فیتکل نیا م،یکن) متیق ای(مثل  بدل قبول به مکلف
 معامالت صحت سبب رندهیگانتقال تینحسن صرف کهنیا بر مضافاً. میکن لیتحم يبعد
 را ریغ مال و کند یفضول معامله یکس اگر کههمچنان شود؛ینم ما یحقوق نظام در

 استرداد به فیتکل بوده، تینحسن با ثالث شخص داریخر چون که لیدل نیابه بفروشد،
به بعد).  21: 1400 ،810وحدت  ي(مشروح مذاکرات رأ میدارینم بر او عهده از را عیمب

و  39 و 19و مستشار شعب  سیو رئ 32، 18، 14، 13شعب  يرؤسا که است یگفتن
را صائب  16شعبه  يمشابه رأ يبا استداللها زیکشور ن یعال وانید 8شعبه عضو معاون 

 ).بعد به 30ص همان،ند (اهدانست
  آن مستندات و استداللها و کشور یعال وانید یعموم أتیه کرديرو. 2-3
، و 225، 224، 220، 219مواد  استنادبه آرا، تیاکثر با کشور یعال وانید یعموم أتیه

 و کرده دییتأ را مازندران استان دنظریتجد دادگاه 16 شعبه يرأ و ریاخ دگاهید.م. ق 454
 را نخست فروشنده حق شرط، از تخلف اریخ متضمن عِیب در یضمن شرط وجود لیدلبه
 زیتجو را الحق متصرف دی از عیمب نیع استرداد و داده حیترج يبعد دارانیخر حق بر

 225 و 454 مواد بر يرأ انیبن کشور، وانید یعموم أتیه مستندات انیم در. است کرده
 يقرارداد اریخ متضمن يقراردادها در کشور، وانید نظر از که شرح نیبد است؛.م. ق

 مورد نیع استرداد بر یقطع و مسلم عرف ،)شرط از تخلف اریخ و شرط اریخ(مانند 
 نیع يبقا یِضمن شرط گر،ید انیببه ای است؛ گرفته شکل قرارداد فسخ صورت در معامله
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 از دسته نیا در یکنون عرف در قاطع صورتبه آن در ناقله تصرفاتندادن  انجام و
 گر،ید طرف از. است عقد در ذکر منزلهبه مسلم عرف نیا و است شده رفتهیپذ اراتیخ
 در ناقله تصرفات انجام عدم يبرا یضمن ای حیصر شرط وجود صورت در.م. ق 454 ماد
 دو نیا جمع از. است شمرده باطل نخست عقد فسخ صورت در را يبعد قرارداد ع،یمب

 و پاگرفته عرف داللتبه ،يقرارداد يارهایخ در چون که شودیم گرفته جهینت نیچن ماده
 و یقطع صورتبه ع،یمب در ناقله تصرفات انجام عدم ای نیع يابقا یضمن شرط مسلم،
 است عقد مفاد از یجزئ و قرارداد در ذکر منزلهبه قاطع عرف نیا و دارد وجود روشن

 دهندهانتقال اریخ زمان در هیالمنتقل تصرف کند،می سلب داریخر از را یمناف تصرف که
 نخست، قرارداد فسخ صورت در اما است؛ دهندهانتقال يسو از عقد فسخ عدم به دیمق

 خواهد اعتبار از يبعد معامالت است، نداشته را عیمب در تصرف اریاخت داریخر چون
 بر شدهواقع معامالت یحقوق تیوضع مورد در. بازگردد اول فروشندهبه دیبا عیمب و افتاد
 .گفت میخواه سخن ادامه در اول قرارداد انحالل صورت در عیمب

 810 شماره هیرو وحدت يرأ لیتحل و ریتفس -3
 دیبا که دارد وجود ریز شرحبه ییابهامها و پرسشها ادشده،ی هیرو وحدت يرأ مورد در

 .شود برطرف

 هیرو وحدت يرأ صدور در کشور یعال وانید یعموم أتیه تیصالح -3-1

 وحدت يرأ صدور و پرونده به یدگیرس در کشور یعال وانید یعموم أتیه تیصالح
 :است گرفته قرار دیترد مورد جهت دو از حداقل هیرو
 هیرو وحدت يرأ صدوربه منجر که دنظریتجد و يبدو محاکم انیب اختالف کهنیا در. 1

 ای است یقانون ماده کی از برداشت تفاوت و یحکم امور در اختالف از یناش شده،
 وانید ایآ جه،ینت در و ن؛یطرف اراده ریتفس از یناش و یموضوع امور در اختالف از یناش
 و طرح زمان در هم ر،یخ ای است داشته هیرو وحدت يرأ صدور تیصالح کشور یعال
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 وجود اختالف وانید شعب مستشاران و رؤسا نیب یعموم أتیه در موضوع یبررس
 دیپد اختالف یحقوق نیدکتر نیب هیرو وحدت يرأ صدور از پس هم، و 1است داشته
 .است آمده
 رایز است، داشته را پرونده به یدگیرس تیصالح کشور یعال وانید که رسدیم نظربه

 است، آمده دیپد کشور وانید یعموم أتیه در شده مطرح متهافتِ آراء در که یاختالف
 حکم ایآ که است نیا در اختالف بلکه ست؛ین یجزئ هیقض در نیطرف اراده ریتفس از یناش
 شرط، عیب بر افزون ،)منفعت و نیع در ناقله تصرفات.م. (منع ق 500 و 460 مواد در مقرر
 اریخ و دارد شرط عیب به اختصاص مواد نیا ای شودیم يقرارداد يارهایخ تمام شامل
 عالوه،به. است.م. ق 455 و 454 مواد صدر در مقرر حکم تابع شرط، از تخلف و شرط

 اریخ متضمن عیب در که است بوده نیا در مازندران استان محاکم نیب شدهحاصل اختالف
 و معامله مورد يواگذار منع بر نیطرف اراده ،ینوع طوربه ایآ شرط، تخلف اریخ و شرط
 نیچن ای شودیم.م. ق 455 و 454 مواد ریاخ قسمت مشمول مورد و است عیمب يابقا
 ضمناً « عبارت و ستین نیطرف مقصود يقرارداد يارهایخ در یضمن صورتبه یشرط
 ریتفس از یناش محاکم نیب اختالف ن،یبنابرا. شودینم آن شامل 454 ماده در »شده شرط
 .است بوده.م. ق پراکنده مواد در مندرج ابهام و قانون

 از متهافت آراء صدوربه منجر که ییقراردادها در »عقد ضمن شرط تیماه« جهت از. 2
 أتیه تیصالح بر آن ریتأث و است شده مازندران استان دنظریتجد و يبدو محاکم
 هیرو وحدت يرأ صدور و کشور یعال وانید در موضوع طرح تیقابل در ز،ین یعموم
 دنظریتجد دادگاه 16 شعبه دییتأبه که نخست پرونده در: است شده اختالف و دیترد

 آمده قرارداد متن در رایز بوده، یتراض مورد فاسخ شرط ظاهراً ده،یرس مازندران استان
 به مراجعه بدون نشود، يکارساز داریخر يسو از چکها از کی هر وجه چهچنان«: است

                                                           
 39و  9و مستشار شعب  42و  32رئیس شعب  خصوص دیدگاهشده، بهنظرهاي طرحي مالحظه اختالف. برا1

 .22-19: 1400، 810دیوان عالی کشور، ر.ك.: مشروح مذاکرات رأي وحدت رویه 
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 کهنیا از مراد. »کند فروشنده لیتحو را ملک داریخر و ،فسخ معامله ،ییقضا مراجع
 داشته فسخ حق عیبا کهنیا نه شود؛یم منحل خودبه خود یعنی »شودیم فسخ معامله«

 از. دانست قرارداد انفساخ شرط ای فاسخ شرط مصداق دیبا را مورد نیا ن،یبنابرا. باشد
 حق عنوانبه شرط نیا از کشور یعال وانید یعموم أتیه ياعضا غالب یتلق رو،نیا

 دنظریتجد دادگاه 25 شعبه دییتأبه که ياپرونده در اما. کندمی انتقاد قابل معامله فسخ
 چهآن که است نشده روشن کشور وانید ییقضا معاون گزارش در ده،یرس مازندران استان
(حق  است چک نشدنوصول صورت در قرارداد فسخ امکان گرفته، قرار توافق مورد
 مبلغ نشدن يکارساز صورت در عقد شدنمنفسخ ای) شرط از تخلف اریخ باب از فسخ
 در مندرج شرط کشور یعال وانید 39 شعبه مستشار هرحال، در). فاسخ(شرط  چک

 اندکرده ریتعب فسخ حق را آن هیبق و آورده شماربه) فاسخ شرط ای( انفساخ شرط را قرارداد
 و »فاسخ شرط« متضمن آن ظاهر طبق را قراردادها از یکی اگر ب،یترت نیبد جا).(همان
 اند،کرده برداشت کشور یعال وانید یعموم أتیه قضات اکثر کهچنان را، دوم قرارداد

 محاکم نیب واحد امر به نسبت که شودیم مطرح رادیا نیا م،یبدان »فسخ حق« انگریب
 اگر یحت حال،نیا با. برسد روبه وحدت يرأ صدور به نوبت تا است نشده واقع اختالف

 رسدیم نظربه باشد، فاسخ شرط متضمن يگرید و فسخ حق متضمن هاپرونده از یکی
 بر »قرارداد انحالل« اثر ،یاصل بحث چراکه کرد، ینف را یعال وانید تیصالح دینبا که

 حکم در یتفاوت) فاسخ شرط ای شرط تخلف اری(خ انحالل سبب و است يبعد عقود
 که تفاوت نیا با: است قرارداد ياراد انحالل بر ناظر دو هر کهآن ژهیبو کند؛نمی جادیا

 دوم، مورد در اما دارد، ضرورت فسخ تحقق يبرا يبعد اراده اعمال نخست، مورد در
 ازین(بدون  يقهر صورتبه و خودبه خود انفساخ و گرفته صورت انحالل از شیپ توافق

 378-377: 1383 ان،یکاتوز.ك.: ر مفهوم، دو تفاوت ي(برا دهدیم رخ) فسخ يانشا به
 دو، هر در ای فاسخ شرط قرارداد، دو هر در شرط موضوع اگر که،آن جهینت). 453-452 و
 ندارد؛ وجود کشور وانید یعموم أتیه تیصالح در يدیترد باشد، شرط از تخلف اریخ
 گرید قرارداد در و فاسخ شرط یکی در گرفته، قرار عقد نیطرف یتراض مورد چهآن اگر اما
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 آن نیب چراکه آورد، شماربه واحد را موضوع توانیم تسامح با باشد، شرط تخلف اریخ
 .ندارد وجود یتفاوت آورد،یم بار به يبعد معامالت بر که ياثر ثیح از دو

 آن توسعه و شرط تخلف اریخ: هیرو وحدت يرأ موضوع و نیطرف توافق تیماه -3-2
 يقرارداد يارهایخ تمام به

 ؛315: 1407، ی.ك.: رشتر( است روشن شرط تخلف اریخ و شرط اریخ تفاوت گرچه
 در که دهدیم نشان یعموم أتیه مذاکرات مشروح مشاهده اما ،)377: 1383 ان،یکاتوز
 چک ای ثمن اقساط از کی هر پرداختعدم صورت در قرارداد(فسخ  مزبور اریخ فیتوص
 کشور وانید 52 شعبه مستشار. است داشته وجود اختالف قضات نیب ،)مقرر موعد در
 اریخ است، مهلت يدارا چک چون و کرده یتلق شرط اریخ ت،یماه ثیح از را اریخ نیا
 زین یعال وانید 39 شعبه سیرئ. انددانسته درست را شرط و عقد جه،ینت در و دارمدت را

 یجمع چوناست:  معتقد اساس، نیا بر. باشد اریخ شرط توافق، نیا کهاست  داده احتمال
 مزبور شرط اریخ ،يرازیش مکارم اهللاتیآ و یالوثق عروة صاحب و جواهر صاحب مانند
 وجود عقد و شرط بطالن يبرا یموجب دانند،یم یعرف را فسخ مهلت و دانسته حیصح را

 اریخ شمول از خارج را فوق شرط کشور یعال وانید 39 شعبه مستشار مقابل، در .ندارد
 آورده شماربه انفساخ شرط ای) اشتراط اری(خ شرط تخلف اریخ را آن و دانسته شرط
 یعال وانید 18 شعبه معاون عضو و 42 و 18 شعب يرؤسا مانند گر،ید گروه. است
 ي(مشروح مذاکرات رأ اندشمرده(فعل)  شرط از تخلف اریخ را شرط نیا تیماه کشور،

 يبدو محاکم آراء اختالف زین کشور کل دادستانبه بعد).  21: 1400 ،810 هیوحدت رو
 سه بند در اگرچه اند؛دانسته شرط از تخلف اریخ به ناظر را مازندران استان دنظریتجد و

 قواعد و اریخ تیماه در شیتشو ه،یامام هانیفق دگاهید به استناد مقام در ژهیبو شان،یا نظر
 . است مشهود آن بر حاکم
 يرأ صدور سازنهیزم که ییهاپرونده در چهآن: گفت دیبا ،یلیتحل ثیح از هرحال، در

 است، شرط از تخلف اریخ تاًیماه است، گرفته قرار نیطرف توافق مورد ،بوده هیرو وحدت
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 تخلفبه و است یتراض میمستق جهینت شرط اریخ م،یدانیم کهچنان رایز شرط، اریخ نه
 متعهد امتناع و یتراض از تخلف جهینت شرط، از تخلف اریخ اما ندارد؛ نظر تعهد ياجرا از
: 5(الف)/1387، انی.ك.: کاتوزر نه،یزم نیا در قیدق بحث يبرا( است تعهد ياجرا از

 اقساط پرداخت از) داری(خر متعهد امتناع صورت در زین هاپرونده نیا در). 137-139
 فروشنده يبرا د،یسررس در چکها از کی هر وجه نکردن يکارساز ای نیمع مواعد در ثمن
 تعهد ياجرا از متعهد امتناع به ناظر شرط مفاد جه،ینت در. است شده ینیبشیپ فسخ اریخ

 مفاد منتها. دهدیم فسخ حق فروشندهبه که است يقرارداد شراط از تخلف نیا و است
 که شرط، از تخلف اریخ هیاول ياجرا ضمانت يجا به که است شده باعث نیطرف توافق
 زمان همان از ،.م.)ق 238 و 237(مواد  است شرط به يوفا به هیعلمشروط الزام يتقاضا
 فسخ امکان همانا که شرط، ياجرا از امتناع ییِ نها ياجرا ضمانت شرط، انجام از تخلف
 .م.).ق 239(ماده  باشد اعمال قابل است، هیفمشروط قرارداد
 شرط از تخلف اریخبه اختصاص دینبا را هیرو وحدت يرأ مفاد شد، گفته چهآن براساس

 قت،یحق در. است اعمال قابل هیرو وحدت يرأ مفاد يقرارداد يارهایخ تمام در بلکه داد؛
 همان بر فسخ اعمال از شیپ که ییقراردادها بر معامله فسخ اثر مورد در کشور وانید

 يرویپ ،يانصار خیش ژهیبو ه،یامام هانیفق غالب دگاهید از اند،شده منعقد معامله مورد
 حق بر را عیمب استرداد در نخست مالک حق ،يقرارداد يارهایخ در که است کرده
 از تخلف اریخ در کشور وانید یوقت ،یوانگه. اندشمرده مقدم الحق، رندگانیگانتقال
 مالك، وحدتبه کمدست ای تیاولو اسیقبه ،است دانسته مقدم را نخست عیبا حق شرط

 عیب در یمدن قانون کهآن ژهیبو. شد خواهد زین شرط عیب و شرط اریخ شامل حکم نیا
 عیب در آن مالك اعمال و) 500 و 460(مواد  رفتهیپذ را دگاهید نیا صراحتبه شرط،
 مورد در توانیم آن مالك از و دیآیم بر زین یمدن قانون خود از شرط، اریخ متضمن

 حقوقی عمومی دادگاه 6 شعبه کرديرو ن،یبنابرا. کرد استفاده زین شرط از تخلف اریخ
 کالسه پرونده موضوع 140107390000141786 شماره دادنامه در اردبیل شهرستان
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 که است دانسته ییاستثنا یحکم را 810 شماره هیرو وحدت يرأ که ،1400313257
 .کندمی انتقاد قابل ندارد، توسعه تیقابل

 ؟»عیمب استرداد« به حیتصر ضرورت -3-3

 اریخ صرف که دیآیم بر نیچن کشور یعال وانید یعموم أتیه در اظهارنظرها یبرخ از
 »عیمب اعاده« دیق دیبا بلکه ست؛ین عیمب استرداد به اول عیبا استحقاق سبب شرط تخلف

: کشور وانید 13 شعبه سیرئ نظر.ك.: ر نمونه، يبرا( باشد شده ذکر قرارداد متن در زین
 یعال وانید 21 شعبه سیرئ ).44-43: 1400 ،810 هیرو وحدت يرأمشروح مذاکرات 

 بطالن و داریخر تصرفات منع موجب را شرط از تخلف اریخ درج صرف زین کشور
 باشد شده حیتصر یمناف تصرفات انجام امکان عدم به دیبا بلکه داند؛ینم يبعد معامالت
 يبرا را يقرارداد اریخ درج صرف که یهانیفق از دسته آن دگاهید. )26-25ص ،(همان
 کمک به ولو را، یاضاف توافق و دانندینم یکاف عیمب در داریخر ناقله تصرفات تیممنوع
 ییطباطبا ؛474-473: 7/تایب ،ییخوکند (می دییتأ را دگاهید نیا زین دانندیم الزم ن،یقرا
 ،ینیخم امام ؛451: 1418/2 ،يالر ؛439: 1421/5 ،ینیخم امام ؛157: 1421/2، يزدی
 ).520: 1/تایب
 به معامله موضوع بازگشت« به حیتصر ای »عیمب استرداد« دیق رسدیم نظربه حال،نیا با

 يبعد رندگانیگانتقال حق بر اول فروشنده حق تقدم يبرا نخست، قرارداد در »فروشنده
.م. ق 225 مادهبه تقدم حق نیا يبرا کشور وانید م،یدید کهچنان رایز ندارد، ضرورت
 قرارداد در ذکر منزله به و عقد از یجزئ را شرط نیا مسلم عرف حکمبه و کرده استناد
 دارد، وجود قرارداد در یضمن صورتبه و هرحال در عیمب استرداد ن،یبنابرا. است دانسته
 دنظریتجد دادگاه 16 شعبه دادنامه کشور وانید ،یوانگه. باشد نشده حیتصر بدان هرچند
 يبدو دادنامه همانند مرجع، نیا ازشده  صادر دادنامه در و کرده دییتأ را مازندران استان
 و نخست عیبا حق تقدم يبرا ،يسار یحقوق یعموم دادگاه 11 شعبه ازشده  صادر آن

 شرط، از تخلف صورت در یعنی است؛ شده استناد »یضمن شرط« به ع،یمب استرداد
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. کند مسترد را عیمب و فسخ را عیب فروشنده که دارد وجود توافق نیا یضمن صورتبه
. ستین عقد، فسخ صورت در نخست، قرارداد در عیمب استرداد به حیتصربه يازین ن،یبنابرا
 رد بر یضمن یتراض ،يقرارداد يارهایخ در ه،یامام فقه در تريقو قول طبق کهآن ژهیبو
 حق تقدم و هیالمنتقل تصرفات شدن محدود يمبنا یضمن شرط نیهم و دارد وجود نیع
 باشد قرارداد در آن ذکر به يازین کهآن بدون است؛ يبعد رندگانیگانتقال حقوق بر عیبا
 ؛235-234: 1421/3 ه،یمغن ؛404: 1429/6 ،یروحان ؛150: 1415/6 ،يانصار خیش(

، يرازیش ؛183 :1414/5، یعراق ؛75: 1406/2 ،یروانیا ؛117-116: 1359، الغطاءکاشف
 ؛190-189: 1350 ،یمامقان.: ك.ر زین و ؛344: 1426/6، یقم ییطباطبا؛ 198: 15/تایب

؛ 369و365: 1413، یگانی؛ گلپا351و347: 1422، یاصفهان ؛507-506: 1416/4 ،يزیتبر
-33 و 31: 1410 ،ییخو ؛46-45 و 42: 1410 م،یحک ؛49-48 و 45: 1417/2 ،یستانیس

: 1416، یصاف ؛69و63: 2/تایب ،یروحان ؛525-524 و 520: 1/تایب ،ینیخم امام ؛34
 ).319و316

 عدم اثر و شرط از يبعد رندگانیگانتقال اطالع: هیرو وحدت يرأ در مندرج لیتعل -3-4
 اطالع

 که است الزم ،يبعد دارانیخر بر نخست عیبا حق تقدم يبرا ایآ که است نیا پرسش
 اطالع نیا کهنیا ای باشند آگاه یقبل دی قرارداد فسخ امکان به) مابعد يادیا(و  دوم داریخر

 و شرط تخلف اریخ درج از آنان اطالع عدم و اطالع اصالً کهنیا ای و است مفروض
 زوال باعث نخست معامله فسخ هرحال، در و ندارد يریتأث یقبل قرارداد فسخ امکان

 فروشنده حق تقدم بر یمبن ،یقبل مباحث از است ممکن شود؟یم هم يبعد يقراردادها
 که شود گرفته جهینت نیچن ،يقرارداد يارهایخ در يبعد رندگانیگانتقال حق بر نخست
 عیبا حق برسد، اثباتبه شهود، شهادت قیطر از یحت ،ينحو هربه معامله در اریخ وجود
 انحالل ای بطالن سبب و دهدیم حیترج يبعد يادیا حق بر عیمب استرداد يبرا را اول
عدم «: است آمده 810 شماره هیرو وحدت يرأ متن در حال،نیا با. شودیم يبعد عقود
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رفتار  ياقتضادرج آن در متن قرارداد، بهاز شرط مذکور با توجه به يبعد داریاطالع خر
 هیشدن شرط و زوال حق مالک اول اثریمتعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب ب

 شمرده مرجح اول فروشنده حق د،یق چند با ،يرأ نیا در. »مال نخواهد بود نیعنسبت به
 داریخر -2. باشد شده درج قرارداد در دیبا حتماً فاسخ شرط ای »فسخحق «-1: است شده
 قرارداد در شرط نیا چون کهنیا ای است مطلع نخست قرارداد فسخ شرط از واقعاً ای دوم
 همانند داریخر با شرط، مفاد از اطالع ثیح از -3. ندارد يریتأث او اطالع عدم شده، ذکر

 .است مالك اشخاص متعارف رفتار ای شودیم رفتار متعارف اشخاص
 یدرستبه کشور وانید که شودیم دهیفهم نیچن گفتهشیپ يدهایق و يرأ از قسمت نیا از
 اشخاص استفاده سوء از يریجلوگ و هیرو وحدت يرأ بارانیز جینتا و آثار از کاستن يبرا
 فسخ شرط یصورت در تنها ،یحقوق روابط تیامن و معامالت ثبات و ياستواربه احترام و
 شده حیتصر بدان قرارداد در که داندیم اول فروشنده حق تقدم موجب را فاسخ شرط ای

 شرط و عقد واقعاً ای يبعد داریخر عقد، متن در شرط نیابه حیتصر صورت در. باشد
 يو د،یترد بدون فرض، نیا در که است، شده مطلع یشرط نیچن از و دهید را آن ضمن
 قرارداد انعقاد به اقدام فرض نیا با و است دادهیم را عیمب استرداد و قرارداد فسخ احتمال
 رفتهیپذ را نخست عیبا يسو از عیمب گرفتن بازپس و اول عیب انحالل رو،نیا از و کرده
 شرط به يو دار،یخر يسو از آن تیرؤ و قرارداد در شرط درج فرض با کهنیا ای است؛
 مورد نیا در که است، نکرده مطالبه را قبل ما دی قرارداد کهنیا ای و نکرده دقت آن ضمن

 تیحما مستحق کرده، عمل اشخاص متعارف رفتار برخالف داریخر کهآن لیدلبه زین
 استرداد از مانع داریخر یاطالعیب نیا رو،نیا از و است اقدام قاعده مشمول بلکه ست؛ین
 .ستین نخست فروشنده يسو از عیمب
 عقد متن در فاسخ، شرط اثر در آن انحالل ای نخست قرارداد فسخ امکان اگر مقابل، در
 بر نیچن آن مخالف مفهوم ای هیرو وحدت يرأ در مندرج لیتعل از باشد، امدهین یاصل
 استرداد به اول فروشنده استحقاق باعث نخست قرارداد انحالل فرض، نیا در که دیآیم
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 لیذ قرار از حکم، نیا عِیشا فرض چند. شودینم الحق يادیا و دوم داریخر از عیمب
 موجببه نیطرف بعداً و امدهین فاسخ شرط ای فسخ شرط نخست، قرارداد متن در -1: است

(مثل  شرط ياجرا عدم اثر در قرارداد انحالل امکان ،یالحاق شرط ای جداگانه قرارداد
 اول عقد انحالل امکان چون فرض، نیا در. اندکرده ینیبشیپ را) چک نشدن پرداخت

 عقد انحالل نداشته، وجود دوم داریخر يبرا آن از اطالع امکان و نشده درج آن متن در
 نخست قرارداد -2. ماندیم یباق معتبر يبعد يقراردادها و ندارد او حق در يریتأث نخست

 شروط از اطالع امکان و) است عیشا منقول اموال در(که  شده منعقد یشفاه صورتبه
 همان تابع زین فرض نیا. است نداشته وجود يبعد دارانیخر يبرا نیطرف توافق مورد
 را قرارداد موضوع مال رنده،یگانتقال کهآن از پس نخست، قرارداد نیطرف -3. است حکم
 نیا در. کنندیم اقاله را قرارداد.م. ق 286 ماده يراستا در کرد، واگذار یثالث شخصبه

 به و کنندینم جادیا يتعهد ای حق ثالث يبرا و دارند ینسب اثر قراردادها چون زین حالت
 انفساخ ای فسخ شرط هم دوم معامله انعقاد زمان در گر،ید طرف از و ندارند اثر او انیز
 عقد اقاله شود، مطرح آن از دوم داریخر اطالع تا بوده نشده گنجانده نخست قرارداد در
 دو -4. ندارد اند،کرده منعقد يبعد يادیا و اول هیالمنقل که يقرارداد صحت در يریتأث

 را معامله مورد اقاله، از پس اول داریخر اما کنند،یم اقاله را قرارداد اول، معامله طرف
 نیا در. باشد آگاه اقاله از) دوم داری(خر ثالث شخص کهنیا بدون کند،می منتقل ثالثبه

 قرارداد انحالل ،است نبوده ریپذامکان دوم هیالمنتقل يبرا اقاله از اطالع چون هم، حالت
 .شودینم دوم قرارداد انحالل ای بطالن باعث نخست

 در کشور وانید که شودیم استنباط نیچن 810 شماره هیرو وحدت يرأ از جه،ینت در
 امدهین قرارداد متن در فاسخ ای فسخ شرط کهیصورت در یعنی دوم، داریخر جهل فرض

 دیخربه اقدام یشرط نیچن از اطالع و یآگاه بدون و بوده تینحسن با دوم يمشتر و
 يبعد معامالت ابطال ای زدن هم بر امکان و گرفته را دوم داریخر جانب است، کرده عیمب

 ای یواقع(اطالع  دوم داریخر علم فرض در اما است؛ رفتهینپذ را نخست فروشنده توسط
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 نخست معامله فسخ احتمال که عالم، داریخر حق بر را عیمب بر نخست عیبا حق ،)یفرض
 317/1400/7 شماره یمشورت هینظر.ك.: ر باره، نیا در( است داده حیترج داده،یم را

 شماره هیرو وحدت يرأ ریتفس مقام در هییقضا قوه یحقوق کل اداره 31/5/1400 مورخ
810.( 
 هیرو وحدت يرأ صدور از پس که یآرائ از یبرخ در که است الزم هم نکته نیا ذکر

 و داشته ادشدهی يرأ از يگرید استنباط ظاهربه دادگاهها است، شده صادر 810 شماره
 اختالف وجود که يامر اند؛دانسته ریتأثیب يبعد عقود تیوضع در را نخست قرارداد فسخ

 دادنامه در نمونه، يبرا. دهدیم نشان را هیرو وحدت يرأ صدور از پس دادگاهها نیب
 حقوقی دادگاه 6 شعبه ازشده  صادر 27/1/1401 – 140107390000141786 شماره
 را عیمب داریخر و آمده عملبه اراتیخ کافه اسقاط ع،یب عقد ضمن کهیفرض در اردبیل،

 فسخ را نخست معامله شرط از تخلف اریخ استنادبه فروشنده و داده انتقال يگریدبه
 ادشده،ی یرسم سند ابطال بر یمبن خواهان يدعوا قبول که جهت نیبد دادگاه ،باشد کرده

 مردود لیذ ياستداللهابه استناد با و داشت، خواهد يبعد معامالت اسناد ابطال با مالزمه
 عیمب بر داریخر تیمالک ،یمدن قانون 459 ماده و 362 ماده کی بند مطابق«: است دانسته

 وجود و دارد را آن در تصرف هرگونه حق يمشتر و شودیم منتقل عقد، انعقاد زمان در
 زین فسخ اثر جهینت در و کندنمی جادیا يمشتر تیمالک در یتیمحدود ار،یخ وجود عدم و

 ع،یب عقد از پس ،يمشتر چهچنان و داشت نخواهد ییقهقرا اثر و بود خواهد هیآت به ناظر
 تیمالک از عیمب خروج و یتصرفات نیچن انجام باشد، داده انجام عیمببه نسبت یمعامالت

 به عیبا و نداشته يمشتر تصرفات بر يریتأث اوّل، معامله فسخ و است تلف حکم در ،يو
 سند اعتبار به اعتماد با يبعد معامالت ه،یف مانحن در وکند می رجوع عیمب متیق ای مثل
 نسبت الف و ب انیآقا روابط در معامله فسخ و افتهی انجام ،)ثبت قانون 22 ماده( یرسم
 ياثر ندارند، یاطالع ،يتجار واحد یسرقفل با آپارتمان معاوضه از که ثالث اشخاص به

 یحکم کشور، یعال وانید یعموم أتیه 810 شماره هیرو وحدت يرأ و داشت نخواهد
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 فسخ حق انعکاس و معامله يظاهر تیوضع ریتأث و ندارد توسعه تیقابل و است یاستثنائ
 و توجه مورد ملک، اول فروشنده فسخ حق از يبعد يادیا اطالع و نیطرف قرارداد در
 معامله طرف کهآن از قبل ب يآقا یوقت دادگاه، نظربه... است بوده يرأ آن صدور يمبنا

 نامبه یرسم سند میتنظبه اقدام کند، عمل کار انیپا اخذ بر یمبن خود تعهد به) الف(
 گونهچیه انتقال، یرسم سند در و کرده معامله ثمن درج و یقطع عیب عبارات دیق با خوانده
 داریخر تعهدات يفایا از قبل مدت در( ثالث شخصبه انتقال تیمحدود بر یمبن یشرط
 و کندنمی دیق را فسخ حق وجود ای و) يتجار واحد يبرا کار انیپا اخذ خصوص در

 يادیا و ثالث اشخاص نظر در انتقال، یرسم سند در اراتیخ کافه اسقاط درج با اتفاقاً
 است، برگشت رقابلیغ سند، آن موضوع معامله که آوردیم وجودبه را ظاهر نیا ،يبعد
 میتنظ با ب يآقا گر،ید عبارتبه و کند تقاضا را یرسم سند همان ابطال تواندینم گرید

 به راجع يادعاها از ثالث اشخاص برابر در یضمن طوربه ه،یالمنتقل نام به یرسم سند
 گونهنیا يو عمل از و است کرده نظرصرف الف يآقا با خود یخصوص يقراردادها
 نخواهد آنان از یرسم سند موضوعبه نسبت را ییادعا گونهچیه يو که شودیم استنباط
 از شیب ،يبعد يادیا برابر در و باشد خود عملکرد ظاهربه بنديپا د،یبا يو و داشت
 منحصر او رجوع حق و داشت نخواهد است، مندرج انتقال، یرسم سند در که یحقوق
 مالك. »بود خواهد معاوضه مورد مال متیقبه رجوع همآن و) الف يآقا( هیاول متعامل به

 یاجتماع مصالح و) تجارت قانون 571 ماده مالك( انصاف اصل« و یمدن قانون 680 ماده
 ماتیتصم اثر و نگردند متضرر خوانده یعهدشکن از گرید اشخاص که دارد اقتضاء زین

 مختل ثالث، اشخاص حقوق و نرود فراتر متعامل اشخاص روابط از االمکانیحت ییقضا
 ییکارآ و یمعامالت نظم باشد، نداشته رتیمغا یحقوق اصول با کهییجا تا و نشود
 بطالن بر حکم مرقوم، جهات به بنا فلذا. شوند واقع تیحما مورد قراردادها ياقتصاد
 .»داردیم اعالم و صادر قسمت نیا در خواهان يدعوا
 شماره هیرو وحدت يرأ و حکم نیا نیب که دهدیم نشان گفتهشیپ دادنامه مفاد در دقت
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 گفتهشیپ هیرو وحدت يرأ دییتأ در دادنامه نیا عکس بر بلکه ندارد؛ وجود یتعارض 810
 متعارف رفتار به(استناد  کشور یعال وانید یعموم أتیه لیتعل از رایز است، شده صادر

 انحالل ای ابطال باعث یصورت در مبنا معامله فسخ که شودیم استنباط گونهنیا) اشخاص
 توافق، مورد شروط از تخلف اثر در نخست قرارداد فسخ امکان که شودیم يبعد عقود
 قرارداد فسخ به ،»ب« و »الف« نیب شدهمیتنظ قرارداد در اما باشد؛ شده ذکر قرارداد متن در
 ن،یبنابرا. است شده حیتصر اراتیخ سقوط به عکس بر بلکه است؛ نشده يااشاره چیه

 ندارد وجود نخست قرارداد فسخ امکان که فهمدیم نیچن قرارداد نیا از متعارف انسان
 از آپارتمان دیخربه اقدام تصور، نیا با و اساس نیهم بر زین يبعد رندگانیگانتقال و

 و است شده حیتصر فعل شرط به تنها حاضر، پرونده در کهآن ژهیبو. اندکرده هیالمنتقل
 متعهد الزام بلکه.م.)؛ ق 239 و 238(مواد  ستین عقد فسخ ز،ین آن یعیطب ياجرا ضمانت

 نه متعارف انسان کی یطیشرا نیچن در جه،ینت در.م.). ق 240(ماده  است تعهد يفایا به
 جاهل یاحتمال نیچنبه نسبت اساساً که دهد،ینم قرارداد فسخ يبرا یمعقول احتمال تنها

. کندمی استنباط را ماقبل قرارداد فسخ امکان عدم ارات،یخ کافه اسقاط از بلکه است؛
 دارد، وجود گفتهشیپ دادنامه و ادشدهی هیرو وحدت يرأ در که یتفاوت تنها است یگفتن

 هیعل(من  نداشته را معامله فسخ اریاخت که یکس ه،یرو وحدت يرأ در که است نیا
 گفته،شیپ دادنامه در اما است؛ کرده اقدام ثالث شخصبه معامله مورد انتقال به ،)اریالخ

 معامله موضوع يواگذاربه مبادرت ،)اریالخ له(من  است فسخ حق يدارا که یشخص
 حق از کردن نظرصرف مقام در چون ز،ین اریخ دارنده اقدام نیا. است کرده يگرید فردبه
 حق از استفاده سوء مرتکب زین شیخو حق اعمال در يو و ستین آن اسقاط و اریخ

 .ندارد هیقض حکم در يریتأث است، نشده

 نخست معامله فسخ صورت در يبعد معامالت یحقوق تیوضع -3-5

 تخلف اریخ متضمن عیب ای) یمدن قانون(موضوع  شرط عیب ای ياریخ عیب در است ممکن
 شرط تحقق اثر در اول معامله ای شود فسخ اریخ اعمال اثر در نخست عیب عقد شرط، از
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 استرداد يبرا نخست فروشنده حق داشتن مقدم با صورت، نیا در. شود منحل فاسخ،
 خودبه خود يبعد يقراردادها ایآ است؟ چگونه يبعد معامالت تیوضع دید دیبا ع،یمب
 از ندهیآ به نسبت و شودیم منفسخ يبعد معامالت کهنیا ای است باطل انعقاد آغاز از و
 افتد؟یم اثر
 در يبعد يقراردادها تیوضع که است آن هیرو وحدت يرأ رادیا نیترمهم شک،یب

 توسط عیمب استرداد امکانبه صرفاً بلکه نکرده؛ مشخص را نخست قرارداد انحالل صورت
 قرارداد انحالل ای بطالن بر فرع عیمب استرداد کهیحال در است؛ کرده حیتصر نخست عیبا

 استرداد امکان ،است یباق و هستند حیصح يبعد يقراردادها کهیزمان تا و است يبعد
 تواندیم یزمان تنها کشور وانید یعموم أتیه ن،یبنابرا. ندارد وجود متصرف از عیمب

 بدواً  که بدهد اول قرارداد فسخ صورت در نخست فروشنده به عیمب استرداد به حکم
. باشد کرده میتصم اتخاذ متصرف دی خلع و يبدو يقراردادها انحالل ای ابطال نسبت

 خواسته اند،بوده هیرو وحدت يرأ صدور سازنهیزم که يبدو يدعاو در که،آن ژهیبو
 بوده متصرف دی خلع و يبعد يقراردادها بطالن اعالم ای هانامهعهیمبا ابطال خواهانها

 صراحتبه نهیزم نیا در کشور وانید محاکم، نیب اختالف لیدلبه است بوده الزم و است
 استرداد به نظر کشور وانید یعموم أتیه یوقت که است واضح البته. کند موضع اعالم

 دی خلع و عیمب بر داریخر معامله ياعتباریب ،یعقل داللتبه داده، نخست عیبابه عیمب
 معامالت تیوضع دیبا کشور وانید که است نیا بحث منتها است؛ رفتهیپذ را متصرف

 سکوت رسدیم نظربه. کردیم روشن است، یحقوق و یفقه مباحث ثقل مرکز که را يبعد
 در هیامام فقه در که است بوده ينظراختالف از یناش قسمت، نیا در هیرو وحدت يرأ

 يبرا یضمن ای حیصر شرط وجود صورت در ،يبعد يقراردادها یحقوق تیوضع مورد
 اعمال اثر در نخست قرارداد انحالل اثر خصوص در ای ع،یمب در ناقله تصرفات منع
 .است داشته وجود ،يبعد معامالت بر يقرارداد يارهایخ

 يقرارداد يارهایخ در چهآن(همانند  یضمن ای حیصر صورتبه که يموارد در قت،یدرحق
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 در است، شده ذکر قرارداد در ناقله تصرفات انجام عدم ای نیع يبقا شرط ،)شد گفته
 منفسخ اول عقد انحالل لحظه از يبعد عقود که شودیم باعث اول قرارداد انحالل کهنیا

 غالباً  چه اگر ست؛ین کسانی دگاههاید و لهایتحل فقه در شود، باطل انعقاد آغاز از ای شود
 يقراردادها کهنیا نه اند،رفتهیپذ نخست قرارداد فسخ زمان از را يبعد عقود انحالل
 ؛152: 1415/6، يانصار خیبحث، ر.ك.: ش لیتفص ي(برا باشد باطل اساس از الحق

به بعد؛  481: 7/تایب، یی؛ خو158: 1421/2، يزدی یی؛ طباطبا167-166: 1373/2، ینینائ
، ی؛ سبحان432 :1413/3، یقم يرزای؛ م531-530: تایب، ي؛ خوانسار189: 1350، یمامقان
؛ 575: 1414، یاراک ؛442: 1400/4، یقم یی؛ طباطبا406: 1429/6، یروحان ؛587: 1414

، يزی؛ تبر453: 1418/2، ي؛ الر287-286: 1420/2، ی؛ روحان209: 15/تایب، يرازیش
 اریخ مدت در »شرط اریخ« متضمن عیب در داریخر که یتصرفات مورد در). 578: 1375/3

، یطوس خی(ش اندداده یمناف يقراردادها نفوذعدم به حکم فقها از یگروه زینکند می عیبا
آن  دیی؛ و در تأ157: 1421/2، يزدی یی؛ طباطبا70: 1413/2، ی؛ عالمه حل211: 1387/2

 معامالت زین کشور کل دادستان). 149: 5(الف)/1387، انی، ر.ك.: کاتوزیدر نظام حقوق
 .است شمرده رنافذیغ را يبعد
 رسد،یم نظربه انتقاد قابل شرط اریخ در یمناف تصرفات نفوذعدم به حکم ن،یا وجود با
و  یی(صفا میاکرده اثبات و بحث مبسوط صورتبه خود يجا در کهچنان رایز

 اریخ صاحب ،)693-692: 1396و جواهرکالم،  یمیکر ؛به بعد 168: 1400جواهرکالم، 
 ياجرا ضمانت آن از تیحما يبرا تا ندارد معامله موضوع در بالفعل یحق(فروشنده) 

 ت،یوضع نیا با مناسب ياجرا ضمانت و است بالقوه يو حق بلکه شود؛ مقرر نفوذ عدم
 محفوظ فروشنده حق ،یمناف تصرفات دانستن یمراع با که چرا 1است؛ »یمراع هینظر«
 انجام نخست معامله موضوع در هیالمنتقل که ییقراردادها مورد در واقع، در. ماندیم

                                                           
، ر.ك.: صفایی و جواهرکالم، »مراعی«. براي مطالعه در خصوص مفهوم، مبانی، مصادیق، قلمرو و آثار نظریه 1

 .188-157: 1391؛ کریمی و جواهرکالم، 702-683: 1396به بعد؛ کریمی و جواهرکالم،  168: 1400
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 مانع نیا که ثالث، شخص حقوق مانع با تنها و دارد وجود عقد لیتشک یمقتض دهد،یم
 با و آن، مانعِ ثالث حق و است موجود یمقتض پس،. کندمی برخورد است، یاحتمال زین

 هرگاه اساس، نیا بر. شودیم محقق آن تامه علت و شده کامل عقد یمقتض مانع، رفع
 داریخر معامالت نکنند، فسخ را نخست قرارداد و نکند استفاده خود اریخ از فروشنده

 سبب زین عیبا رد و است درست(فروشنده)  اریخ صاحب اجازه به ازین بدون عیمب در
 را عیمب بر داریخر معامالت توانینم جه،ینت در. شودینم عیمب بر يمشتر معامله بطالن

 تیوضع.م. ق 460 ماده اگرچه ز،ین »شرط عیب« مورد در. پنداشت موقوف ای رنافذیغ
 دیبا زین را تصرفات نیا اما است، نکرده مشخص را عیبا اریخ با یمناف معامله یحقوق
 معامالت نشود، فسخ عیبا توسط نخست عیب عقد کهیصورت در ن،یبنابرا. دانست یمراع
 .باشد فروشنده ذیتنف ازمندین کهنیا بدون است، نافذ خود به خود عیمب در داریخر
 و کند اعمال را شیخو اریخ حق) عی(با اریخ صاحب اگر که است نیا یاصل بحث اما

 از پس به نسبت ای شودیم ابطال آغاز از عیمب بر داریخر معامله ایآ بزند، هم بر را معامله
 قیمصاد از یبرخ مورد در پرسش، نیا به پاسخ در شود؟یم منفسخ نخست، عقد فسخ
 که شودیم کشف نخست عقد انحالل با که است شده گفته ،یمراع یحقوق تیوضع
 بوده »باطل« دوم معامله جه،ینت در و نداشته را عیمب بر معامله انجام حق ابتدا از يمشتر
: 1429/6، یر.ك.: روحان آن دییدر تأ و؛ 170-165: 1391و جواهرکالم،  یمی(کر است
 با ز،ین شرط عیب مورد در). 432: 1413/3، یقم يرزای؛ م285: 1420/2، یروحان ؛403
 حکم دیبا ،یقبل معارض معامالت ذیتنف عدم و نخست عیب انحالل و عیبا فسخ حق اعمال

 با. است رفتهیپذ را دگاهید نیا صراحتبه.م. ق 500 ماده کهچنان داد؛آنها  »بطالن« به
 در یشرط عِیبا که دانست يموردبه ناظر دیبا را ماده نیا در مذکور »بطالن« ن،یا وجود
 عیمب بر داریخر معامالت بطالنبه حکم وگرنه کند،می اعمال را خود حق مقرر مهلت
 در يبعد عقود انفساخ یحت و فوق ماده در »بطالن« ریتعب آن، بر افزون. ندارد یوجه

 انحالل و فسخ حق اعمال با کهچرا رسد،ینم نظربه درست نخست عقد فسخ صورت
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 معلوم و شودیم لیتبد بالفعل تیمالکبه او بالقوه تیمالک و عیبا تملک حق اول، عقد
 کشف رو نیا از و است؛ برگشته عیبابه عیمب تیمالک ،يقرارداد شرط لیدلبه که شودیم
. است بوده فروشنده مالبه نسبت معامله قتیحق در ع،یمب در داریخر معامله که شودیم
، ر.ك.: دگاهید نیا دیی(در تأ شودیم اجرا یفضول معامله قواعد بعد، به نیا از جه،ینت در
: 1385/1، ی؛ امام378: 1(ب)/1387، انی؛ کاتوز170-168: 1391و جواهرکالم،  یمیکر

 ).238: 1390، ینی؛ نهر564-565
 متضمن عیب ای شرط عیب(در  عیبا توسط نخست عیب فسخ با که رفتیپذ دیبا ب،یترت نیبد
 داریخر معامله فاسخ، شرط تحقق اثر در آن انفساخ ای) شرط تخلف اریخ ای شرط اریخ
 منتها شود؛یم باطل او، رد با و است عیبا ذیتنف به منوط و(موقوف)  یفضول ع،یمب بر

 نه شود،یم باطل ندهیآ به نسبت و عیبا توسط نخست عقد فسخ نیح از يبعد عقود
 و بوده عیمب مالک نخست، معامله فسخ زمان تا داریخر که چرا باشد، باطل ابتدا از کهنیا

 وجود عقد انعقاد آغاز ازآنها  بطالن بر یلیدل و بوده درست خود ملک در او تصرفات
 پس و دیآیم در او تیملکبه عیمب کند،می فسخ را عیب عقد نخست عیبا کهیزمان از. ندارد

آنها  رد ای عیمب بر داریخر معامالتبه نسبت خود تیرضاعدم نخست فروشنده کهآن از
 نه(و  نخست قرارداد فسخ زمان از يبعد عقود بطالن از کاشف او اراده دارد،یم اعالم را
 شودیم باطل بعدبه زمان نیا از قرارداد و است) يبعد معامالت رد اراده اعالم هنگام از
نمونه،  ي(برا اندکرده استفاده انفساخ اصطالح از یبرخ که است لیدل نیهمبه دیشا و

 از چون که استدالل نیا رسدیم نظربه جه،ینت در). 432: 1413/3، یقم يرزایر.ك.: م
 اریاخت او و بوده شده سلب داریخر از یضمن صورتبه معامله انجام حق قرارداد در ابتدا
 یعنی( است باطل آغاز از داریخر معامالت ل،یدل نیهمبه و است، نداشته را ریغبه انتقال
 اثر فسخ ای آنهاست انعقاد هنگام از يبعد معامالت بطالن از کاشف نخست، معامله فسخ
 يبعد يقراردادها نخست، معامله فسخ زمان تا چراکه ست،ین رشیپذ قابل) دارد ییقهقرا
 ،یوانگه. است مؤثر ندهیآ به نسبت نخست معامله فسخ و شده منعقد داریخر تیملک در
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 نیا ازآنها  انفساخ ای( نخست قرارداد فسخ زمان از يبعد يقراردادها بطالن رفتنیپذ با
 شود،یمتأمین  )یضمن صورتبه انتقال حق(سلب  قرارداد در مندرج شرط زین) زمان

 اول فروشنده يبرا يضرر نخست، عقد فسخ هنگام تا يبعد يقراردادها صحت رایز
 .میکن حکم آغاز ازآنها  بطالن به تا ندارد
 صورت در عیمب در) اریالخ هیعل(من  داریخر تصرفات که دیگرد معلوم ب،یترت نیا به

 به منوط را آن صحت و دانست یمراع دیبا را يقرارداد يارهایخ در نخست عقد فسخ
 با اما)؛ 255و77: 1373/1، ینی(نائ دانست شیخو اریخ حق از عیبا استفاده عدم ای اجازه
 انحالل زمان از ع،یمب بر شده منعقد يقراردادها ،يبعد معامالت رد و نخست عقد فسخ
 دارانیخر که يعقود بر یمراع هینظر آثار و احکام ن،یبنابرا. شودیم لیزا نخست، عقد
 خواهد مجرا آن، انحالل از پس چه و یاصل عقد فسخ از قبل چه اند،کرده منعقد عیمب بر
 .بود
 عنوانبه »یمراع« هینظر زین 810 شماره هیرو وحدت يرأ سینوشیپ در که است یگفتن
 در متأسفانه اما شد؛ رفتهیپذ شده، منعقد نخست عقد فسخ از قبل که یمعامالت تیوضع
 تا داریخر چهچنان«: بود قرار نیا از سینوشیپ متن عبارت. است شده حذف یینها متن
 کهآن لحاظبه کند، منتقل يگریدبه را عیمب شرط، يانتفا و مذکور مواعد يانقضا از شیپ
 هرحال، در». )...است ی(مراع ستین نافذ یانتقال نیچن است، فروشنده حق متعلق عیمب
 اجرا ضمانت نیبهتر که دهدیم نشان مسأله یفقه و یحقوق لیتحل زین یفعل تیوضع در
 .است یمراع يتئور همان دهندهانتقال اریخ زمان در رندهیگانتقال تصرفات تیوضع يبرا

 ریغ معامالت ریسا و عقد انحالل اسباب ریسا بر هیرو وحدت يرأ شمول یبررس -3-6
 عیب از

 يقرارداد فسخ حق شامل هیرو وحدت يرأ مفاد که شد معلوم گفتهشیپ مباحث از
 فاسخ شرط زین و) شرط از تخلف اریخ و شرط اریخ اثر در نخست قرارداد(انحالل 

 یعموم دادگاه 6 شعبه از 30/4/1401 مورخ 140107390001290625 شماره دادنامه(
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 ییکارا صفقه تبعض و سیتدل و غبن مانند ،یقانون يارهایخ مورد در اما شود؛یم) لیاردب
. کندنمی تیسرا يبعد عقودبه ادشدهی اراتیخ از یکی اثر در یاصل عقد انحالل و ندارد
. دارد یموضوع خروج هیرو وحدت يرأ شمول از زین قرارداد اقاله که میدید ن،یهمچن
 وانید 45شعبه  سی(ر.ك.: نظر رئ کشور یعال وانید قضات از یبرخ دغدغه ن،یبنابرا
 خصوص در) 41: 1400 ،810شماره  هیوحدت رو يکشور در مشروح مذاکرات رأ یعال

 .است یمنتف خودبه خود قرارداد اقاله بر هیرو وحدت يرأ شمول
 بلکه ندارد؛ عیب عقدبه اختصاص گفتهشیپ احکام و هیرو وحدت يرأ مفاد ن،یهمچن
 قابل زین یکیتمل عقود ریسا در ،يبعد عقود بر قرارداد انحالل اثر مورد در ادشدهی احکام
 اریخ شرط گر،ید عقد ای معاوضه ای صلح عقد در هرگاه نمونه، يبرا. بود خواهد اعمال
 جهتبه ای ای دیآ دیپد عقد ضمن شروط از امتناع جهتبه شرط تخلف اریخ ای شود درج
 زمان تا نخست عقد انعقاد فاصله در و شود، منحل نخست قرارداد فاسخ، شرط تحقق
 گفتهشیپ مباحث تمام باشد، داده انجام آن موضوع بر يامعامله هیالمنتقل آن، انحالل
 .بود خواهد مجرا الحق معامالت تیوضع درباره
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 نتیجه:
: است لیذ قرار از شده، حاصل هیرو وحدت يرأ ریتفس و لیتحل از که یجینتا نیترمهم

 که شودیم دهیفهم نیچن آن مخالف مفهوم و هیرو وحدت يرأ در مندرج لیتعل از -1
 فروشنده ،یالحاق شرط ای مستقل توافق قالب در نخست، قرارداد انعقاد از بعد هرگاه
 آورد، دستبه را نیطرف تواق مورد شروط از تخلف اثر در اول قرارداد فسخ حق نحست
 بوده یشفاه اول قرارداد کهنیا ای باشد، شده حیتصر بدان نخست قرارداد در کهنیا بدون

 اول قرارداد انحالل باشد، نداشته وجود شرط از تخلف اریخ از داریخر اطالع امکان و
 ،یوانگه. مانندیم یباق معتبر و نافذ الحق عقود بلکه ندارد؛ يبعد يقراردادها بر يریتأث

 اعتبار به باشند، نشده مطلع آن اوقوع از يبعد دارانیخر کهیصورت در اول، قرارداد اقاله
 عقد« به اختصاص هیرو وحدت يرأ مفاد -2. آوردینم وارد یخلل يبعد يقراردادها

 »يقرارداد يارهایخ هیکل« و »معامالت تمام« در بلکه ندارد؛ »شرط از تخلف اریخ« و »عیب
 »فاسخ شرط« در زین و) شرط تخلف اریخ و شرط اریخ ،یمدن قانون موضوع شرط عیب(

 اول قرارداد انحالل ،)صفقه تبعض و غبن(مانند  یقانون يارهایخ در اما شود؛یم اجرا
 از یبرخ و هیامام يفقها غالب که ياجهینت شود؛ینم الحق عقود انفساخ ای ابطال باعث
 -3. دیآیم بر زین یمدن قانون پراکنده مواد مالك از و کرده دییتأ را آن زین دانانحقوق
 نخست قرارداد انحالل صورت در يبعد معامالت تیوضع ه،یرو وحدت يرأ در اگرچه

 ای حیصر صورت به که يمورد هر در ای يقرارداد يارهایخ در اما است؛ نشده مشخص
 معامالت باشد، شده منفعت و نیع در ناقله تصرفات عدم ای نیع يابقا شرط یضمن
 يبعد معامالت رد با و خیتار همان از اول، قرارداد انحالل با و شمرد یمراع دیبا را يبعد

 صورت در قرارداد فسخ به حیتصر صرف -4. شوندیم باطل عقود آن نخست، عیبا توسط
 به يازین وکند می تیکفا هیرو وحدت يرأ اعمال يبرا عقد ضمن شروط از تخلف
  .ستین عیمب استرداد ای ناقله تصرفات انجام عدم به حیتصر
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The Effect of Termination of a Primary Contract on Subsequent 
Transactions; 

The analysis and Interpretation of the Binding Precedent No. 810, dated 2021-
05-25, Rendered by the General Board of the Supreme Court 

Mohammad Hadi Javaherkalam1 

Abstract: 
The explicit meaning of the binding precedent No. 810, dated 2021-05-
25, rendered by General Board of the Supreme Court is that if multiple 
transactions are subsequently concluded on a real estate and the initial  
transaction is discharged by applying an option to terminate a contract 
due to violation of an agreed-upon condition (failure to pay the price 
installments within the stipulated dates), the first seller may terminate 
the initial contract and return the real estate from the next sellers on the 
grounds of the existence of an implied condition that the real estate 
remains with the seller and is not transferred to someone else, by 
operation of custom which is part of a contract and deemed as a 
condition mentioned in a contract, and because the buyer is actually or 
presumably aware of the right of option to cancel the contract and the 
possibility of returning the real estate to the seller. From the argument 
contained in the judgment and its contrario argument, it is understood 
that if the initial  contract was verbal and there was no possibility of 
informing the buyer of an option to terminate a contract due to violation 
of an agreed-upon condition or that it is possible to terminate the 
contract due to violation of agreed-upon condition or after concluding 
the initial  contract, in the form of an independent agreement or a clause 
added to a contract without it being stated in the initial contract, the 
dissolution of the initial  contract does not affect the subsequent 
contracts. However, mutual consent to terminate the initial contract 
does not invalidate subsequent ones. Also, the content of the binding 
precedent does not exclusively apply to "sale contract" and "an option 
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to terminate a contract due to violation of an agreed-upon condition," 
rather, it is applicable to "all transactions" and "all options to terminate 
a transaction based on contracts" as well as to the case of "resolutory 
condition";  However, in options to terminate a contract based on law, 
the dissolution of the initial contract does not invalidate or 
automatically terminate the subsequent ones; A result that many Imami 
jurists and certain legal experts have confirmed, and it is also 
understood from the criteria of scattered articles of the Civil Act. In 
addition, although in the decision of binding precedent, the status of 
subsequent transactions in case of dissolution of the initial contract is 
not specified, in case there are options to terminate a transaction based 
on contracts, the subsequent transactions should be considered subject 
to observing the rights of others, and in case the initial contract is 
dissolved subsequent contracts become void from the time the first 
seller rejects the contract. 

KeyWords: option to terminate a contract due to violation of an agreed-
upon condition, resolutory condition, non-payment of check, sale 
transaction of goods, notification of the buyer, implied condition, nullity, 
dissolution, subject to the rights of others. 


