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 برشروط ضمن عقد تاثیرانحالل عقد

 1بتول فروزنده

 

 :چکیده

ن سروکار دارند زیرا آاز مهم ترین مسایل مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود وتعهدات است،چرا که اصوال همه افراد در روابط شخصی واجتماعی خود با 

روط در ضمن عقد می آورند شدر خریدها وفروشها ،تنظیم قراردادها،معامالت وتعهدات که با یکدیگر دارند یک سری از خواسته ها ونیاز ها را به صورت شرط یا 

ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی وپس از این که مورد قبول آنها قرار گرفت مکلف ومتعهد به انجام آن می باشند. ، اجرای تعهد ساده

ه در متن عقد شروطی آورده کت زمان موقت یا دایم وجود نداردودر جایی ممکن نیست،گاهی بنابه دالیلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مد

اگر این پیمان نافذ از بین برود  شده باشندبنا بر ماهیت شرط که امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است بنابراین الزم الوفا هستنداما

از نظر قانونی تکلیف مشروط  ضمن قرارداد داشته باشد،مثال در حالتی که شرط انجام شده باشد اما عقد منحل شودیعنی منحل گردد چه تاثیری می تواند بر شروط 

 له ومشروط علیه چیست وآیا عوضی باید پرداخت گردد یا خیر؟واز آنجا که 

ی دهد.با وجود این،شمار عنوان قراردادها را بی اعتبار نشان م ،اسباب انحالل قرارداد چندان فراوان است که اگر در یک مجموعه جمع شوند در نخستین نگاه لزوم

طرفین در آن دخالت دارد،به سه گروه  ها از اعتبار اصل نمی کاهد ونیروی الزام آور عقد را متزلزل نمی کندو به طور کلی انحالل قرارداد را به اعتبارسهمی که اراده

ضی،انحالل قهری ،که در این مقاله هریک را توضیح می دهیم وتاثیر هریک را بر شروط ضمن عقد را بیان می اانحالل ارادی،انحالل به تر-۱می توان تقسیم کرد:

 نماییم

 9،اقاله8،عقد7،شرط ضمن عقد6،،شرط5،انفساخ4،فسخ3،بطالن2انحالل واژگان کلیدی:

 

 مفهوم عقد

                                                           
 نویسنده مسول* 1

2 Liquidation 
3 Invalidity 
4 Termination 
5 Termination 
6 Condition 
7 Stipulation 
8 Contract 
9 Annulment 
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د.تضمین کردن یعنی معامله را قطعی کر عقدالبیععنی قطعی کردن نیز به کار می رودقد در لغت به معنی بستن،گره زدن،محکم کردن،عهدوپیمان امده است.به مع-۱

 .(۱۴۱۰۰،ص۱۰از دیگر معانی این کلمه است)دهخدا،بی تا،ج

ونظاماتی بکار یت مقررات بین فقهای شیعه،عقد عبارت است از الفاظ مخصوصه که در هریک از عناوین خاص معامالت مثل بیع،صلح،اجاره و... طرفین عقد با رعا

داردبلکه ،خواه هریک از دوطرف یک نفر باشند یا هردوطرف متعدد ویا یک طرف،یک نفر وطرف دیگر متعدد باشد.این اقسام منافاتی با معنی لغوی آن نمی برند

شاء شد،از اتصال وارتباط به معنی دیگری انعین آن است.زیرا معنی عقد،بستن است.در مورد عقود هم همین که لفظ خاصی از یکی طرفین ایجاد شدواز طرف دیگر 

 .(۱۴۴،ص۱،ج۱۳۷۶این دو معنی به یکدیگر معنای مقصود اصلی بین متعاقدین محقق خواهدشد)حایری،

که در  ای حقوقی استهاست ومصداق دیگر آن،ایقاع است .مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده "اعمال حقوقی"در اصطالح حقوقی،عقد یکی از مصادیق

بوط نشده بلکه به حکم که آثار حقوقی آنها به اراده اشخاص مر"وقایع حقوقی"درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد،اراده اشخاص است؛برخالف 

 ...وادث قهری و،تولد،حقانون مترتب می گردند وخود به خود ممکن است واقعهای ارادی باشد؛مثل غصب واتالف ،یا واقعه های غیرارادی باشد،مثل فوت

د.این ماده در مقام تعریف عقد می باش ۱8۳اولین ماده در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می شود،ماده 

 :می گویند

 ."نمایند ومورد قبول آنها باشدعقد،عبارت است از این که یک یا چندنفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر،تعهد بر امری 

 ایجاد تعهد-2ند اراده باهمتوافق دویا چ-۱با دقت در این تعریف می توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد،می توان استفاده کرد:

لشخص مع االخر فی امر من اره عن تعهد اواما تعریف عقد به تعهد در کالم فقها این چنین است؛مرحوم بجنوردی در این باره می نویسد کفی الحقیقه،العقد عب

 (۱۱۶،ص۳،ج۱۳89االمور..؛عقد در حقیقت عبارت است از تعهد شخصی با شخص دیگردر امری از امور..؛)بجنوردی،

 المجله که مهلم از فقه عامه است چنین می خوانیم: ۱۰۳همچنین در ماده 

 (۱۱8،ص۱ق،ج۱۳59الغطاء، )کاشف"ست از التزام طرفین عقد به امری وتعهد آن دو نسبت به آن...العقد،التزام المتعاقدین امرا وتعهدهما به...؛عقد عبارت ا"

نجام فالن کار را دادن خارج می ااز نظر سنهوری،هر تعهدی عقد نیست؛بلکه تعهد به ایجاد اثر در محیط قانون عقد است.با این تعریف تعهد به ولیمه دادن یا وعده 

ن المللی یا قرارداداهای به دادن ناهار کارگر.وی تصریح می کند که تعهد موجود در عقد،تعهد در محیط خصوص است.لذا معاهدات بی شود؛برخالف تعهد کارفرما

د به اه قبول آنها باشد ،عقدولت با اشخاص که در انها جنبه دولت بودن موضوعیت دارد،از تعریف عقد خارج اند وبه همین دلیل ،نصب مقامات دولتی،ولو به همر

 (۱۳۷،ص۱،ج۱9۷۰شمار نمی رود)سنهوردی،

ق.م. ۱۱۰۱ند که در ماده .وتصریح می ک"ایشان در مقام تطبیق تعریف عقد بیع می گوید:در عقد بیع،تعهداتی را در ناحیه هریک از بایع ومشتری ایجاد می کند

 (8۰ق،ص۱9۷۰شده است.)سهنوردی، فرانسه عقد،منشاء تعهد می باشد وموضوع تعهد نیز عمل مثبت یا منفی در نظر گرفته

ه به حکم قانون اجراء می کتعریف عقد به تعهد در حقوق اروپایی نیز امری مشهود است به طور مثال در حقوق انگلیس آمده است:قرارداد،تعهد یا تعهداتی است 

 .۶9و5،صص۱ش،ج۱۳۶9شود)جعفری لنگرودی،
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عقد عبارت است از تراضی دوطرف برتعهد انتقال مالکیت ویا تعهد انجام عمل یا تعهد ترک عمل "ت:ق.م.فرانسه نیز عقد به تعهد تعریف شده اس۱۱۰8در ماده

  ۱۰معین

 شرط-2

 مفهوم شرط-۱-2

گام معامله معنی کرده در کتب لغت،شرط را به الزم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا در هر عقدوپیمانی ونیز ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هن

ه شرط امری است که (.هچنین گفته شده ک۱۷8،ص۱۳۶۱(وگاهی نیز آن را به معنی عهدوپیمان یاتعلیق به امری تعریف نموده اند)جهانبخش،۱2۶۰،ص2اند)جر،ج

 (.۱25۳5،ص9برای الزام والتزام به آن،در بیع یا هر عقد دیگری وضع گردد)دهخدا،بی تا،ج

اند که وقوع آن در آینده  مختلف،معانی متفاوتی را بیان کرده اند،چنانکه شرط را در مفهوم مدنی امری دانسته برخی از بزرگان علم حقوق برای شرط از جهات

اند که یکی از طرفین  محتمل است وطرفین عقد یا شخص ایقاع کننده،حدوث اثر حقوقی عقدوایقاع را متوقف بر حدوث آن امر می کند.نیز آن را وصفی دانسته

ز نظر اصولی ،امری است که ر مورد معامله تعهد کرده یاشند.از طرفی در معنای فقهی آن را به معنی مطلق تعهد می دانند.معنای دیگر شرط اعقد وجود آن را د

ست از شرط عبارت ا یعنی<الشرط ما یلزم من عدمه العدم والیلزم من وجوده الوجود>وجود آن را برای تحقق امر دیگری الزم آید.در تعریف آن آمده است:

 (.۳8۰،ص۱۳۷8چیزی که اگر نباشدمشروط به وجود نمی آید ،ولی اگر به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست)جعفری لنگرودی،

 ارتباط شرط با عقد -2-2

وافزون برشرایطی که خود  عقد مشروط استشرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وایسته به عقد دارد به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساسا وابسته به 

تی که عقد مشروط برای صحت واعتبار حقوقی دارد،از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود وعدم شرایط صحت واعتبار عقد در شرط تاثیر ندارد.در صور

نسبت اصل وجود حقوقی  شرط متکی به وجود عقد است وممکن یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد،عقد باطل است وشرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود؛زیرا

 نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد.

ابستگی شرط به عقد اما در مورد ارتباط عقدوشرط نسبت به شرایط اساسی عقد باید پذیرفت که حالت وجود وعدم قصد ورضا واهلیت در عقد وشرط به علت و

وجود نخواهد ماز این شرایط در عقد موجود باشد در شرط هم موجود خواهد بودواگر در عقد موجود نمباشد ،در شرط نیز  ،یکسان است.یعنی اگر یکی

 (.2۳،ص۴،ج۱۳8۷بود)شهیدی،

 ماهیت شرط ضمن عقد-۳-2

رط را نباید یک ایقاع تلقی شگردد.بنابراین شرط،ماهیتی اعتباری وغیر مستقل است که در ضمن عقد انشاء می شود وبرخالف عقد یا ایقاع خود مستقال انشاء نمی 

عمل حقوقی دوطرفه  کرد؛زیرا ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است که مستقال به ارداه موقع انشاء می شود،در صورتی که شرط،عمل حقوقی یک طرفه نیست بلکه

 (.22،ص۱۳8۷است که وابسته بوده وبه تبع عقد انشاء می شود.)شهیدی،

                                                           
 151-149فص2،ج1374ان،للی کاال)کاتوزیبرای دیدن مویداتی از حقوق آلمانفسوئیس،فرانسه وموافقتنامه ملل متحد درباره قراردادهای بیع بین الم 10

 (30و29،ص1374ونیز کاتوزیان
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خود،شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده است،به موجب این مواد،شروط به دو دسته باطل وصحیح تقسیم می گردند.شرط 2۳۴تا2۳2قانون مدنی در مواد

شرط -۱می شوند: های باطل نیز خود به دودسته تقسیم می شود:یک دسته شرط هایی که باطل هستند ولی باعث بطالن عقد نمی شود که خود نیز به سه دسته تقسیم

 شرط نامشروع-۳شرط که نفع وفایده عقالیی نداشته باشد.-2غیرمقدور

 رط فعل ش-۳شرط نتیجه-2رط صفتش-۱واما شرط صحیح که تقسیم می شود به:

 ( 8۷،ص۱۳82قانون مدنی مشروط گرددبه آن عقد مشروط گویند)شهیدی،2۳۴هرگاه عقد،ماهیت آن به شرطی از شروط سه گانه ماده

 :شرط صفت-1

بارت است از شرط مربوط به صفتی از اوصاف مورد معامله این صفت ممکن است از صفات مرتبط با چگونگی مورد معاله باشد،یا مربوط به کمیت شرط صفت ع

 ."شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله"ق.م.شرط صفت این گونه تعریف شده است:2۳۴ومقدار معامله باشد.درماده

فت ممکن است گاهی مربوط به ماهیت مورد معامه باشد که در برخی موارد متفاوت ماهوی مانند تخلف شرط صفت موجب حق فسخ ودر موارد دیگر شرط ص

 ..سبب بطالن عقد می باشد

است خیار فسخ خواهد  هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد ومعلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده"2۳5ماده 

 ".داشت

خواهد  پس مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت بنابراین در صورت تخلف از شرط صفت معامله صحیح است ولی برای مشروط حق فسخ معامله به وجود

 .آمد

صفت در خصوص مورد معامله ای باشدکه یا به  نکته مهم در مورد شرط صفت این است که حق فسخ برای مشروط له زمانی به وجود می آید که تخلف از شرط

تسلیم می کند دارای صورت عین معین معامله می شود یا به صورت کلی در معین.بنابراین اگر مورد معامله به صورت کلی فی الذمه باشد ومشروط علیه مالی را که 

 .آن صفتی که شرط شده نباشد معامله صحیح است وحق فسخ هم به وجود نمی آتید

 شرط نتیجه-2

تیجه منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی.یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی شود ،ن

 .عمل حقوقی شرط می شود

 .ه می شوداگر عمل حقوقی شرط شود به آن شرط فعل می گوییم ولی اگر نتیجه عمل حقوقی  شرط شود شرط نتیجه نامید

ن را قبول در شرط نتیجه به صورت مستقیم اثرعمل حقوقی شرط می شود.دیگر الزم نیست ایجاب وقبول بعدی انجام شود.یعنی همین که این عقد وشرط ضمن آ

  .کرد عالوه بر اینکه عقد محقق شد اثر عمل حقوقی که شرط شده یا نتیجه آن عمل حقوقی محقق می شود
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شرط "ه مقرر می داردق.م.ک2۳۶با لحاظ ماده "...شرط نتیجه ان است که تحقق امری در خارج شرط شود.."نتیجه راچنین تعریف کرده است:ق.م.شرط 2۳۴ماده 

شرط "ین تعریف کرد:.لذا شرط نتیجه را باید چن"نتیجه در صورتی که حصول آن نتجیه موئقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود

 (.۶۴،ص۱۳8۷)شهیدی،"تیجه شرط محقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی در عالم اعتبار استن

  3 شرط فعل:

ق.م. شرط 2۳۴خص ثالث ماده شرط فعل چنانکه از نام آن پیدا است ،عبارت است از شرط کردن انجام یا خودداری از انجام عملی به وسیله یکی از طرفین عقد باش

 .شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی از متعاملین یا برشخص خارجی شرط شود فعل را چنین تعریف می کند. 

ل قرار گیرد.همان گونه که ممکن از این تعریف معلوم میشود که موضوع شرط فعل تنها انجام عمل نیست و عدم اقدام فعل )به بیان قانون(نیز میتواند موضوع شرط فع

شد،ممکناست شرط به سود ه یکی از دو طرف یا هردوی ایشان باشد،ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان بااست شرط به سود یا علی

خودداری از انجام فعل به وسیله نحصرا ششرط انجام یا میا علیه شخص یا اشخاص ثالث وابسته است.                                                               بنابراین شرط فعل 

 .یکی از طرفین عقد نیست بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور بر عهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود

طرفی که شرط به سودو خواسته او ضمن عقد درج می شود)مشروط له(طرف مقابل او)مشروط علیه(و مورد شرط،)مشروط به(خوانده می شود 

 (۶5،ص۱۳8۷)شهیدی،

 :به طور کلی شرط فعل چهار نوع است

 شرط فعل حقوقی-۱-

 شرط فعل مادی-2-

 شرط ترک فعل حقوقی-۳-

 شرط ترک فعل مادی-۴-

 مفهوم انحالل

از تاریخ معینی الت اراده،انحالل قرارداد،در اصطالح یعنی قراردادی که به طور صحیح واقع می شود وپس از آن با تراضی طرفین یا به اراده یکی از آنها یا بدون دخ

منحل ومنفسخ می گردد.ب ه عبارت دیگر،انحالل قرارداد ،گسیخته شدن واز هم پاشیدن قراردادی است که صحیحا واقع شده است)جعفری 

مواد  (اما به سببی از اسباب منحل گردیده ؛وممکناست انحاللبا دخالت متعاقدین )مانند فسخ به وسیله خیارات واقاله(موضوع۱۴9،ص۱۳۷۶لنگرودی،

 .۱۱ق.م.(باشد۳8۷ق.م.(یا بدون دخالت آنها مانند انحالل بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 28۳،2۱9،۳9۶

                                                           
مان بایع،تلف موضوع اقسام عمده انحالل خواه با دخالت عاقدین یا بدون دخالت عاقدین عبارتاز:تلف مبیع قبل از قبض یا بعداز قبض در زمان ض 11

مان خیار در حکم حجر)به افالس یا ورشکستکی،مشتریفتلف مبیع در زعقد مانند تلف مال مورد عاریه یا ودیعه،شرطانفساخ عقد،تخالف ،صدق 

ر اعیان در اثناء مدت مورد قاعده "التلففیزمن الخیار ممن الخیار له"فارتداد یکی اززوجین فاعمال حق شفعه،بذل مدت در نکاحمنقطع،اعراض مستاج

 د زوجین ،اقاله ،فسخ به وسیله خیاراتاجاره از بقیه مدت اجارهفتغییر جنسیت براثر عمل جراحی به تقاضای اح
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 وضیح می دهیم.الزم به ذکر است که،نحالل،از آثار وعوارض عقد صحیح است؛ونباید آن را با بطالن وفسادعقد اشتباه کردکه در ذیل هرکدام را به اختصار ت

 انحالل عقداثر 

 ق سبب برهم می زند.انحالل قرارداد،خواه به تراضی باشد یا یک اراده صورت پذیرد یا خود به خود رخ دهد،ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحق

 (۱۳و۱2،ص۱۳92کاتوزیان،این قاعده در هیچ متنی به صراحت نیامده است،ولی از مواد گوناگون وپراکنده در قانون مدنی به خوبی استنباط می شود.)

 بطالن

 (5۶،ص۱۱معنا شده است.)ابن منظور ،ج"خالف ونقیض حق"بطالن در لغت به 

تند؛خواه آن عمل از آغاز اما در دانش حقوقی ،اصطالحی است که بر آن دسته ازدسته از اعمال حقوقی مغایر با قانون داللت دارد که دارای اثر و اعتبار قانونی نیس

شامل  د وخواه به علت امری عارض اعتبار قانونی خود را از دست داد باشد.در این معنی عام بطالن ،هم فساد وهم بطالن را شامل می شودو نه فقطغیر قانونی باش

دان یا ناقص بودن بلکه آن گروه از عقودی که به دلیل فق-می شود-مثل قمار وگروبندی-برخی قراردادها که شامل برخی قراردا ها که شرع آن را تصحیح ندانسته

فاسد نامیده می شود،مانند قمار و گروبندی که "شرایط اساسی صحت معامله به وجود نمی آید نیز خواهد شد؛حال آنکه قراردادهای گروه نخست ،در زبان حقوقی 

ونی ونامشروع است وبه همین علت اعتبارواثر قانونی نم یابد ق.م. فاقد اعتباتر واثر قانونی ونامشروع اعالم شده است بنابراین عقد فاسد ذاتا غیرقان۶5۴به موجب ماده 

ذاتا با هیچ گونه ممانعت شرعی وقانونی برای انعقاد ونفوذ حقوقی یافتن -به معنی اخص-اعم از انکه سایر شرایط صحت معامالت را داشته باشد یا خیر؛اما عقد باطل

را ندارد ویا در این زمینه ها دارای نقض غیر قابل جبران است،در عالم حقوق تحقق نمی باد.به این مواجه نیست وفقط از آن نظر که شرایط اساسی صحت معامله 

؛یعنی عقد باطل آن عقدی است که ذاتا مشروعیت داردد؛ولی به دلیل یک وصف "دلیل در تعریف عقد باطل گفته شده است:گما کان مشروعا باصله،ممنوعا بوصفه

 (۱9۷،ص۱اده است)شباطی،موافقات،جعرضی از هستی واثر حقوقی افت

عدها قابل ترمیم عقد باطل به این دلیل که تمام یا برخی از شرایط اساس صحت معامله را ندارد؛هیچ گاه موجودیت حقوقی نمی یابد ولو به شکل متزلزلی که ب

صحیح واقع می شود وسپس به دلیل حادث شدن یکی از (واما در مواردی که یک عقد به طور ۱۱۳،ص۱وتکمیل باشد.)اآلمدی،االحکام فی اصول االحکام،ج

دنی می توان موارد اسباب قانونی انحالل می باد وآثار حقوقی اش زایل می شود،بطالن مصداق نمی یابد،بلکه انحالل صورت گرفته است با توجه به مواد قانون م

 کلی بطالن را این گونه بیان نمود:

 فقدان یا معلولیت رضا-۱

 یا حجر عدم اهلیت-2

 نقض قواعد تشریفاتی در موارد اجباری-۳

 غیرموجود بودن وغیرممکن بودن موضوع-۴

 غیرمشروع وغیراخالقی بودن موضوع-5

 تعمد بدون جهت یا غیرمشروع وغیراخالقی بودن جهت آن-۶
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 اثر بطالن عقد

ام تعهدات ناشی از آن، اعتبار حقوقی ندارد و باید به قبل از وجود قرارداد بازگردد. اثر بطالن عقد، یعنی اینکه قرارداد یا عقد از آغاز وجود نداشته است؛ بنابراین تم

به ویژه در امر دادرسی قرارداد باطل از آغاز وجود حقوقی ندارد یا مانند فسخ پس از بروز علل بطالن  –ولی پرسش این است که آیا در عالم اعتباری حقوق نیز

در این باره باید خاطر نشان کرد که قرارداد باطل اگر از لحاظ قانونی و اصول حقوق وجود ندارد، ولی وجود ظاهری دارد وجود حقوقی خود را ازدست می دهد. 

دادگاه درباره  و گاهی هم عمالً به اجرا گذارده شده یا اجرای آن آغاز شده است. بهترین دلیل بر موجودیت ظاهری عقد باطل، آن است که تا زمانی که حکم

اوجود عقد باطل عقد صادر نشده باشد، اوضاع حاصل از عقد باطل فعلیت یافته است. بنابراین بطالن به منزله نفی شناسایی قانونی این وضع موجود است که ببطالن 

 هنوز ادامه دارد

 عقدفاسد:

معادل باطل برشمرده اند. کلمه باطل که جمع آن اباطیل  (. در لغت عرب نیز کلمه فاسد را898،ص۱۳8۱کلمه فاسد را تباه، ضایع، گندیده معنی کرده اند)عمید،

 در فرهنگ عربی فارسی نیز باطل، فاسد و ناچیز شدن معنی شده است. (2۳9،ص۱۳8۱)عمیداست را ناچیز، ناحق، بی اثر، بیهوده، یاوه، پوچ، ضد حق، معنی نموده اند.

هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر گونه اثر »عبارت است از: مفهوم اصطالحی واژه فاسد هم از معنی لغوی آن دور نشده و 

ی شود؛ مثالً، عقد حقوقی شناخته باشد؛ مانند، بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطالن گویند که در مقابل صحت به کار می رود. صحت عدم نفوذ را هم شامل م

 )«غیر نافذ است. مکره و عقد فضولی صحیح، ولی

 (8۰5،ص۱۳۷8)جعفری لنگرودی،

 رابطه عقد باطل و عقد فاسد

و آنها را به یک معنی به کار برده اند؛ولی در فقه حنفی، این دو عنوان،  در حقوق ایران، مؤلّفان به پیروی از فقه امامیه، عقد باطل و عقد فاسد را به یک معنی گرفته

چنین نقل شده است: باطل، عقدی است که ارکان آن فراهم نیامده و  ۱92، ص ۱نظر فقهای حنفی، در موسوعه جمال عبدالناصر، ج مفهومی متمایز از هم دارند. 

از ارکان آن به  نامشروع به اصل است؛ مانند، قمار و عقد مجنون؛ ولی عقد فاسد، عقدی است که ارکان الزم را دارد و از اصل مشروع است، لکن خللی در یکی

 ود آمده که شرایط الزم را ندارد، در چنین حالتی است که می گویند )مشروع باصله ال بوصفه( مانند بیعی که ثمن در آن مجهول است.وج

 بنابراین؛ عقد فاسد که یکی از اقسام آن، بیع فاسد می باشد همان عقد باطل است و عقد باطل و فاسد در فقه شیعه معادل گرفته شده است.

عد از انعقاد نتیجه فساد در ارکان عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است؛ ولو بطالن مّدتها بعد از آن اعالم شود. ولی اگر موجب فساد عقد، ب بطالن عقد،

 (2۱،ص۱۳۷9عقد، به وجود آید عقد را منحل می نماید نه باطل.)شهیدی،
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 انحالل عقد:

ق.م.،انحالل عقد الزم 2۱9ر ماده ده خود عقد را برهم بزند؛اما در عقود الزم اینگونه نیست با توجه به اصل لزوم ددر عقود جایز،هریک از طرفین می تواند با ارا

م،با حکم قانونگذار عقد امری استثنایی وخالف قاعده است.به همین جهت قانون گذار موارد استثنائ را احصا کرده است.گاهی هم عقود جایز وهم در عقود الز

 بدون نیاز به اعمال اراده وانشای جداگانه ،منحل ومنفسخ می گردد.خود بخود و

 ه دسته تقسیم می نمایند.(؛اما به اعتبار دخالت اراده طرفین،اسباب انحالل قرارداد را به س۳2۷،ص۱۳8۱اسباب انحالل در عقود الزم فراوان است)کاتوزیان،

 ر قبل از انحالل نیست.برا به هم می زند ، نسبت به آینده بی اثرمی نماید؛ در حالی که ناظر  الزم به ذکراست انحالل عقد، سببی که پس از تحقق عقد آن

 انحالل عقد ممکن است به سه صورت محقق شود:

 اشد.به فسخ، که فرد بارز آن خیارات می ب -۱

 ا اقاله یا تفاسخ، که سبب انحالل، رضایت طرفین عقد است)انحالل ارادی(ب-2

 انحالل قهری، که شامل مصادیق گوناگون انحالل قهری و از جمله پایان مدّت قرارداد استبه انفساخ یا  ۳

 عقد۱2فسخ۱

وقی به قرارداد به (.ودر اصطالح حقوقی عبارت است از پایان دادن حق5۰9،ص۱۳8۱فسخ در لغت به معنای تباه کردن،زایل گردانیدن،شکست آمده است)عمید،

 (.5۰2،ص۱۳۷۶خص ثالث)جعفری لنگرودی،وسیله یکی از دوطرف قرارداد یا ش

 وکمال ایجاد می کند. آثار فسخ عقد عطف بما سبق نمی شود واز همان اعالم فسخ عقد از بین می رود بنابراین عقد تا زمان فسخ تمام اثار خود را تمالم

براین نبتید فسخ عقد را با انحالل ر الزم االجرا عقد حاصل می شود.بنافسخ به دو نحو صورت می گیرد:یا به وسیله اراده متعاقدین یا به وسیله از بین رفتن یک عنص

 (.2۰2،ص۱۳8۱عقد که در اثر عدم اجرای عمدی عقد یا بازی یک شرط عقد صورت می گیرد اشتباه کرد.)شهیدی،

رحقی است که یا بهوسیله توافق طرفین بشود.فسخ قرارداد مبتنی بنابراین فسخ همان انحالل ارادی قرارداد می باشد ونباید با انحالل قهری یا انحالل به تراضی اشتباه 

 ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث می باشد.

 همچنین شرایط فسخ را می توان اینگونه بیان نمود:

 ا اراده کند.قصدفسخ کننده بایدانحالل قرارداد ر-۱

 ضا؛فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد واگر با اکراه چنین کرد این فسخ اثرحقوقی ندارد.ر-2

                                                           
1 2 Resolution 
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 هلیت؛کسی که می خواهد عملی حقوقی را فسخ کند باید اهلیت این کار را داشته باشد واز نظر عقل وسن مشسکلی نداشته باشد.ا-۳

 (.2۰5-2۰۳،ص۱۳8۱حقوق آورده شده وحکم نیست،پس طرفین می توانند آن را اسقاط کنند.)شهیدی،نکته قابل توجه این است که فسخ،جزئ 

اع است.یعنی این که یک طرف به با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد،می توان گفت فسخ،انشای یک طرفه انحالل قرارداد وتعهد می باشد،ومانند ابراء نوعی ایق

 (2۰2،ص۱۳8۱)شهیدی،خود را اعمال نماید.بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می شود طور مستقل می تواند حق فسخ

ق.م.(به دست آورده،اختیار ۳9۶و2۱9)مواد۱۳با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون"خیارشرط"انحالل به وسیله فسخ،یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث

می نامند؛واختیاری "فسخ"فسخ قرارداد را به دست می آورد؛وبا انشای جداگانه آن،قرارداد را منحل می نماید.این گونه انحالل ارادی را در حقوق ایران و در فقه 

طرفین باشد؛طرفین قرارداد می توانند  می گویند..اگرمبنای  فسخ توافق"خیار"برای برهم زدن عقد الزم به دست می آورد،"خیارشرط"را که یکی از طرفین یا ثالث 

 (.۴۰۰و۳99ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هردو طرف معامله یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند،بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ  کنند)مواد

ز دو طرف معامله است،به طور ناخواسته از قرارداد،متوجه یکی ا واما هرگاه مبنای فسخ حکم مستقیم قانون باشد؛قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرر به طور

دتی متوجه شود که سکونت ممستنقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد،از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه ای را اجاره کند وپس از 

 نی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. قانون مد۴۷9و۴۷8در آن میسر نیست ،در اینجا به استناد مواد 

 

 آثار فسخ

ا زمان فسخ،باید مال کسی باشد که به اثر این انحالل از تاریخ فسخ وناظر به آینده است ؛اثری نسبت به گذشته ندارد.بنابراین منافعی که مورد معامله داشته،اصوال ت

ن فسخ مال کسی است که به ز مورد معامله جدا کرد ،می گوئیم که منافع منفصله آن تا زماواسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات ومنافع متصله را نمی توان ا

 (2۰5-2۰۳،ص۱۳8۱واسطه عقد مالک شده وپس از فسخ،جزء حقوق آورده شده وحکم نیست ،پس طرفین می توانند آن را اسقاط کنند)شهیدی،

 -2اقاله یا تفاسخ

به انشای مستقل از دو طرف که هریک بگوید عقد را فسخ کردم یا انشای فسخ از یک طرف وقبول از طرف دیگر  اقاله عبارت است از فسخ عقد از دو طرف،خواه

 ر؛بنابراین ۱۴ویا درخواست از طرفی وانشای فسخ از طرف دیگ

                                                           
د شده است یا به وسیله مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد،یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی برحقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجا 13

سباب انحالل قراردادن خیارشرط،عالوه بر اینکه جز،الث می باشد حکم مستقیم قانون به وجود آمده است واین حق برای یکی از طرفین یا هردو یا ثا
ق.م.(وعقد وقف راه 1049باشد؛می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد.خیارشرط در عقدنکاح )ماده

 .(.14،ص1391ندارد.)خدامی،
ریا بیشتر از قیمتی که طبق ر احکام بیع بر آن مترتب نمی شود ونیز به کمتاقاله نزد فقهای امامیه فسخ است نه بیع.بنابراین شفعه،خیار مجلس و دیگ 14

،مکاتبه ومساقات؛مگر آن صورت گرفته جاری نمی شود.اقاله تنها بین متعاقدین صحیح است.قلمرواقاله ،همه عقود الزم است مانندعقد اجاره،مزارعه

 "(124-105-106-357-352عقود جایز اقاله صحیح نیست.)جواهرالکالم،صصعقود الزمی که به دلیلی خاص استثنا شده است مانند نکاح.در 
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معروف "اقاله"ق ایران بهانحالل به تراضی ،یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای برهم زدن وقطع آثار آن،انحالل به تراضی در حقو

 ق.م.(؛ودرفقه به آن تفاسخ می گویند.2۱9است)ماده

 الل از زمان اقاله وناظر به آینده است.پس از عقدطرفین با تراضی یکدیگر،به وسیله اقاله گره بسته شده را باز وانحالل عقد را جداگانه انشاء می نمایند .اثر این انح

یر از عقد نکاح وعقد وقف ،که اقاله اراده می باشد ونص قانون مدنی،تمام عقود الزم را می توان با تراضی اقاله ومنحل کرد؛به غ با توجه به مبنای اقاله ،که حکومت

 در آنها راه ندارد.

طبیعی اقاله کجاست؟به عبارت  ه؛اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است؛سوالی که می توان در اینجا مطرح نمود این است که جایگا2۶۴از آنجا که ماده 

 دیگر اقاله جزئ اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحالل عقد می باشد؟

ق.م.،اقاله را به عنوان 28۳و2۱9ق.م.اقاله را درذ زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است واز طرف دیگر مواد2۶۴همان طور که بیان شد؛قانونگذاردر بند دوم ماده

راین،به نظر نحالل عقد  الزم معرفی کرده است.واز آنجا که اقاله به طور کلی وسیله قطع آثار تعهدات وقراردادی که ایفا واجرا شده،نیزمی باشد بنابیکی از اسباب ا

 (.۱۴و۱۳،ص۱۳9۱می رسد اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد ونمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد)خدامی،

 

 انفساخ یا انحالل قهری۳-2

به معنای شکسته شدن،برانداختن،باطل شدن ودر فقه وحقوق،از اثر افتادن یک عمل حقوقی بیرون از اراده "فسخ"انفساخ در لغت،مصدر باب انفعال از ریشه

 ایجادکنندگان آن می باشد.به انفساخ ،انحالل قهری نیز گفته می شود به عبارت دیگر؛

اگر عقدی صحیحا واقع شود سپس به سببی از اسباب ،آن عقد منحل گردد،یعنی بدون اراده طرفین عقد منحل می شود.منظور "هری یا انفساخ،آن است که انحالل ق

اقی نمی ماند.پس قهری از قهری بودن انحالل،یعنی این که عقد،بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی ،خود به خود از بین می رود،وحق انتخاب برای طرفین یا دادگاه ب

ق.م(انحالل اجاره در اثر تلف عین ۳8۷بودن انحالل،منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد.مانند انحالل عقدبیع در نتیجه تلف مبیع قبل از قبض)ماده

ومواد  95۴موت وحجر یکی از دوطرف مادهمدنی(،انحالل عقد جایز به ۴9۷ق.م.(،فوت مستاجری که مباشرت او در اجاره شرط شده است )ماده۴8۳مستاجره)ماده

به کار می رود که مبتنی برکاربرد اراده یکی از طرفین عقد است.تلف مبیع قبل از قبض ،موجب "فسخ"دیگر که در قانون مدنی آمده است..این وازه در برابر واژه

 (.29۱،ص۱۳88ق.م.(.)جعفری لنگرودی،۴8۳و۳8۷انفساخ بیع است.)مواد

 اقسام انفساخ

 ساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می کنند:انف

 (انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح طرفین عقد است،مانند اجاره ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.۱
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ه قانون گذار ،اراده ضمنی ومفروض طرفین عقد را اجرا می کند،مثل تلف مبیع قبل از (انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است،ولی به گونه ای است ک2

قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می شود،این فسخ ؛انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین ۳8۷قبض،موضوع ماده 

 رفت،دیگرتعهد از بین می رود.

 ناشی از حکم قانونگذار است،ولی هدف آن تامین پایگاه اراده وتراضی است،مانند انحالل همه قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از (انفساخی که۳

 (۴8۳، ص ۱، ج۱۳8۴انصاری، ؛، متعاقدین) 

  

 شرط فاسخ

وسیله تعهدهای طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد در آینده است، بدینشود که مشروط بر تراضی دو به انفساخی که توسط ارادۀ طرفین باشد، شرط فاسخ گفته می

باشد، تواند معلق به وقوع حادثه احتمالی در آینده سازند. شرط فاسخ معمواًل معلق است و میخاص می ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرائط

دهد، مثل سفر برگردد، قرارداد منفسخ شود، همچنین ممکن است معلق به رویدادی شود که در آینده رخ میمثالً در قرارداد اجاره شرط شود اگر پسر موجر از 

زند بلکه از لحظه انفساخ و تحقق که عقد را از همان ابتداء بر هم نمیشرط انحالل قرارداد پس از مدت معین. در این موارد اثر انفساخ نسبت به آینده است، یعنی این

 خورد)عقد به هم میشرط فاسخ 

  .(۳99 -۴۰۳، صص 5، ، ج ۱۳۷۶کاتوزیان، ، 

 قلمرو شرط فاسخ

اما در قراردادهائی که به ارادۀ یکی از طرفین یا دو طرف قابل انحالل نیست و با شرط فاسخ نیز  .در قراردادها ممکن است که با اراده افراد شرط فاسخ را اقاله کرد

 .بینی شده در قانون استقابل اقاله نیست، فسخ آن محدود به موارد پیشخورد؛ مثل نکاح که بر هم نمی

 موارد انفساخ ناشی از قانون

  شودکه به تحویل مشتری برسد، تلف شود، معامله منفسخ میتلف مبیع پیش از قبض؛ اگر مبیع قبل از این-۱

 تلف مورد اجاره پیش از قبض-2

 (۳۰9.ص۱، ، ج۱۳۷9تلف موضوع قرض بیش از تسلیم )امامی، -۳

  

 انحالل عقد مشروط

قد داللت دارد،این به طور کلی شرط تعهدی الزام آور که مفاد آن بواسطه درج در ضمن یک عقد وبتبع آن خود نمائی می کند.آنچه که برلزوم وفاء به شرط ضمن ع

گردد.به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده واز نحوه اداء،تبعی بودن است که شرط جزئی از عقد وبرخاسته از آن باشد.یعنی التزام به آن در متن عقد واقع 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

12 
 

(.شرط ضمن عقد ۶5،ص۱۳۷۶شرط به اصل عقد معلوم گردد.تا آنجا که بعضی گفته اند مطلق ذکر شرط در عقد بدون تحقق ربط آن به عقد کافی نیست)ایروانی،

(.رابطه ای که بین شرط وعقد وجود دارد،رابطه اصل وفرع است وحاصل این امر بقاء والتزام 2۶5،ص۱2،ج۱۳۷۴مانند انشائی در ضمن یک انشاء دیگر است)حکیم،

(براین اساس تحقق موضوع شرط در خارج موقوف است به بقاء عقد وبه عبارت دیگر التزام حاصله ۴5و۴۴،صص۱۳۶۴به شرط به موجب بقاء عقد می باشد)نراقی،

طلق.از این رو با فرض عدم صحت عقد،بحث پیرامون صحت یا فساد شرط موضوعا منتفی است.زیرا شرط التزامی است برتقدیر حصول اثر عقد است نه به طور م

(مثل جزء وابسته ای بر کل که با از بین رفتن کل ۱2۷و۱2۶،صص۱۳۷۶که مشروط به وجود عقد می باشدو با بطالن عقد،التزام شرطی باقی نمی ماند)طباطبائی،

ای شرط منوط به بقای عقد است.لیکن بطالن و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد.مگر در مواردی که از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن باشد معدوم می شود.ضنا بق

 ویا موجب اخالل به ارکان اصلی متشکله عقد گردد.

باشد.شرط ضمن آن نیز  عهد اصلی به جهتی از جهات باطلبدین ترتیب ارتباط شرط )تبعی( با عقد)اصلی( یک رابطه بسیار نزدیک است.به گونه ای که هرگاه ت

کی از شرایط اصلی صحت یباطل خواهد بود.اما بعکس ،نمی توان گفت که هرگاه شرط باطل باشدعقد نیز بتبع آن باطل می گردد.مگر در صورتی که فساد شرط به 

 حقق عقد اصلی باشد.عقد سرایت نماید ویا برای مثال اشتراط بگونه ای باشد که حاصل آن عدم ت

قد اصلی را خنثی سازد.به تعهد اصلی موجود حقوقی مستقلی است که به تعهد تبعی وابستگی ندارد .اما ارتباط میان این دو چنان است که گاه شرط می تواند ع

وند،اما گاهی این ارتباط آنقدر ه امری فرعی تلقی می شعبارت دیگر رابطه شرط با عقد به صورتی است که اگر چه شروط عمدتا از حیث التزام تابع عقداند وبه منزل

قد بقوت خود باقی می نزدیک است که بطالن شرط موجب بطالن عقد می باشد. یعنی با فساد شرط،عقد اصلی نیز فاسد ومنحل می گرددو گاه تنها شرط باطل وع

ی عمل شد وسپس یکی از ال از عقد تبعیت می کند.تا جایی که اگر به شرط صحیحماند.لیکن بطالن عقد همیشه به منزله بطالن شرط خواهد بود وشرط در همه ح

ط شود که یکی مثل اینکه شرمتعاقدین به واسطه یکی از خیارات،عقد را فسخ نمود،شرط از عقد در انفساخ تبعیت می کند ونیز چنانچه شرط از شروط نتیجه باشد،

در صورتی که معامله اقاله  (.همچنین۱۳5،ص۱۳۷۶ود،با فسخ معامله،وکالت وملکیت نیز باطل می گردد)طباطبایی،از طرفین وکیل دیگری باشد ویا مالی از آن او ش

کسی که ملتزم به انجام آن  گردد،انجام شرط منتفی می شود تا آنجا که اگر به شرط ضمن عقدی اقاله شده است،قبال عمل شده باشد،مشروط له باید عوض آن را به

اسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد در صورتی که معامله بو"قانون مدنی صراحت دارد.چنانچه می گوید:2۴۶م خویش عمل کرده است،بدهد.در این باره مادهبوده وبه التزا

 روط له بگیرد.ا از مشرشرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود واگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او 

 ۱5به هرحال با انحالل عقد اصلی ویا انفساخ آن ،دیگر لزوم وفا به شرط معنایی نداشته ونمی توان آن را مشمول عموم وجوب وفاء دانست

واقع ساخته وبدان ملتزم  گاهی عقد برای تحقق شرط منعقد می گردد.اینگونه که طرفین برای حصول به امری،عقدی را محقق می کنند تا بتوانند آن را در ضمن عقد

عقد کسب شوند.در این مورد خاص می توان گفت که اصل،شرط وتحقق آن است وعقد تنها یک منبع برای ایجاد آن بوجهی ملزم می باشد وهرچند که شرط از 

ارد ناگزیر می نمایدوآن در جایی است که قیمت لزوم می کند،اما در واقع عقد به عنوان یک امر تبعی مورد نظر ومقصود می باشد.پذیرش این وضعیت در بعضی مو

دار منتقل کند ویا شرط چندین برابر از ارزش عقد اصلی بیشتر باشد.مثل اینکه در معامله یک شیء کم ارزش،فروشنده تعهد نماید که خانه معینی را نیز به خری

ی از صحت وبطالن چنین شروطی،باید دانست که تراضی طرفین برعقد اصلی به واسطه خریدار ملتزم شود که فرزند خود را از ارث محروم سازد ومانند اینها که جدا

                                                           
 وانفساخه بالفسخ". عبارت ایشان چنین است:"المعنی لوجوب الوفاء بالشرط مع انحالل البیع 88آخوند مالمحمدکاظم خراسانی:تعلیقه برمکاسب ،ص 15
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لبته به منزله فساد تحقق وحصول به شرط بوده استا.یعنی قصد واقعی از انعقاد معامله،اندراج شرط در ضمن آن بوده است که با احراز چنین وضعیتی بطالن شرط ا

 عقد اصلی است.

له و تعهد اصلی قرار گرفته و مشود در واقع و مفهوماً نیز مورد و یا جزء مورد معاکه تعهدی تبعی بوده و ضمن تعهد دیگری واقع می در حقوق، شرط عالوه بر این

 بین دو تعهد ارتباط و عالقه ای  ایجاد می گردد که این ارتباط به دو صورت قابل تصور است: 

بر تعهد اصلی بوده و نیز مورد یا جزئی از معامله اصلی است، بدون شک هرگاه تعهد اصلی به جهتی از جهات  با توجه به این که شرط به عنوان تعهد تبعی متفرع-۱

نحالل نیاز به تشریفات قانونی باطل شود و یا عقد به سببی فسخ یا اقاله شود، یا مدت عقد به سر آید شرط نیز بخودی خود از بین خواهد رفت مگر در مواردی که ا

ق.م ( برای مثال هرگاه در عقد بیع بر مشتری شرط شود که خدمت و یا عمل معینی را برای بایع انجام دهد و پس از عقد معلوم گردد  2۴۶فهوم ماده خاص دارد )م

الوصف به لحاظ معکه بایع فاقد یکی از ارکان و شرایط اساسی برای انعقاد معامله در حین عقد بوده است هر چند شرط به ظاهر تعهدی سوای تعهد اصلی است 

 .ای که فوقا ذکر گردید بابطالن یا انحالل تعهد اصلی موردی برای بقای تعهد فرعی نخواهد بود.همان علقه

به ذات است ، باتوجه به این که عقد اصل می باشد لذادر این فرض بر خالف فرض پیشین چون وجود عقد متفرع بر وجود شرط نبوده بلکه تعهدی اصیل و قائم -2

د و این امتناع مستند بر فعل در صورت بطالن شرط یا انحالل آن، عقد کماکان بقوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند با این وجود اگر بعد از عقد، شرط ممتنع گرد

 ق.م(  2۴۰مشروط له نباشد او می تواند برای جبران ضرر خود عقد را فسخ کند)ماده 

شود ( منحل میبرای مثال هرگاه در عقد بیع باغی، فروشنده وکیل در فروش محصوالت و میوه باغ گردد، در صورت فوق موکل )خریدار( صرفاً شرط )عقد وکالت

)بیع( باقی می ماند ذکر این مطلب ضروری و حائز اهمیت است که صحت و اعتبار عقد به فرض بطالن شرط امری مطلق و الیتغیر نیست مواردی ولی عقد اصلی 

 متنفق علیه است ق.م ایران و نیز بنا به آنچه در فقه تقریباً 2۳۳وجود دارد که در صورت بطالن شرط، عقد نیز باطل و کان لم یکن می گردد وفق بند یک و دو ماده 

ته و باطل خواهد بطالن شرطی که با طبیعت متقضای عقد منافات داشته باشد و نیز شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد. عقد را نیز در برگرف

 نمود.

 ؟واما اگر معامله مشروط به وسیله اقاله یا خیارات به هم خورد در این صورت تکلیف شرط ضمن آن چیست

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شودواگر کسی  که "ق.م.در این مورد بیان می نماید:2۴۶ماده 

 ."ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد

ن ماده باید بین انواع شروط ضمن عقد تفصیل قایل شویم به این صورت که اگر شرط فعل باشد و آن فعل انجام شده باشد وسپس عقد به طور کلی با توجه به ای

تواند عوض آن  منحل شود باید عوض فعل انجام شده پرداخت گردد ولی اگر شرط نتیجه  باشد ؛اگر شرط نتیجه به نفع شخص ثالث باشد قانون مدنی می گوید می

ق.م.برمی آید طرفین عقد می توانند به نفع شخص ثالث تعهد بنمایند.به نظر می ۱9۶ا از مشروط له بگیرد.مشروط له در اینجا چه کسی است؟همانطوری که از مادهر

مشروط له محسوب می شودباید رسد که در اینجا شخص ثالث مشروط له است.در این مورد قانونگذار صراحتی ندارد اما به نظر می رسد که کسی که به موجب عقد 

به انجام شرط عوض آن را بپردازد.به عبارت دیگر مشروط له کسی است که در عقد اصلی شرط می کند.اما در عین حال شخص ثالث می تواند الزام مشروط علیه 

 را بخواهد.

 واما برای توضیح بیشتر هریک از صور انحالل را جداگانه و به نفصیل بیان می کنیم:
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 مرو انحالل عقد به وسیله اقاله:قل-۱

نده پایان می بخشد.نفوذ همانطور که گفته شد فسخ قرارداد نسبت به آینده است و در گذشته اثر ندارد،قرارداد را در روابط دو طرف حذف نمی کند،متنها نسبت به آی

گر عقد اجاره ای که به مدت ده سال منعقد شده است پس از سه سال اقاله گذشته قرارداد وانحالل آینده آن در عقود مستمر)مانند اجاره(نمایان است،چنان که ا

عوض آن را شود،تراضی دوطرف اجاره را در هفت سال آینده بی اثر می کند،لیکن وصف تصرف مستاجر در سه سال گذشته را تغییر نمی دهد وشرایط انتفاع و

 دگرگون نمی سازد.

د درباره حقی است که اشخاص ثالث یر اثار عقد وپیش از اقاله پیدا می کنند.برای مثال اگر خریدار ملکی پیش از اقاله با نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شو

ره باقی می ماند فروشنده آن را به دیگری اجاره دهد یا بفروشد یا رهن دین خود بگذارد،اقاله به حقوقی که پیش از آن به دست آمده است صدمه نمی زند،اجا

 لکیت عین در آینده به فروشنده بر می گردد،مالکیت خریدار وحق طلبکار نیز محترم می ماند وبا اقاله از بین نمی رود.وما

رناپذیر اقاله را در گذشته انکاواما در مورد آثار عقد که آثار عقد نیز در اینده زایل می شود ولی گاه سبب جابجایی اثر جداشده از عقد نیز هست وهمین اثر تبعی نفوذ 

 می کند واما اشکال زوال این آثار در عقد تملیکی وعهدی جداگانه بررسی خواهیم نمود

 انحالل عقد تملیکی واثر ان برشروط ضمن عقد:-۱

مچون نهادی مستقل عقد تملیکی مانند بیع پس از وقوع بی درنگ خریدار را مالک مبیع می کند .حق انتقال داده شده وابستگی خود را به عقد از دست می دهد وه

ا وجود این،خریدار وفروشنده در به زندگی حقوقی تازه می پردازد.پس انحالل بیع در اینده نمی تواند به خودی خود بازگشت این مالکیت را همراه داشته باشد ب

ر مبنای همین اراده تراضی تازه خود چنین می خواهند وبه اعاده مالکیت ها نظر دارند در موارد متعارف هیچ مانعی برای تحقق این خواست مشترک وجود ندارد وب

تا زمان اقاله به جای خود می ماند وآثار خود را می گذارد ولی از آن قانونگذار نیز بازگشت مالکیت ها را از اثار فسخ عقد قرارداده است:بدین گونه که ملکیت 

 پس به محل نخست باز می گردد.

یخی چهره تبعی پیدا بدین ترتیب اقاله تنها اثر منفی وپاک کننده ندارد اثر مثبت آن بازگشت ملکیت استقرار یافته است که در حقوق ما به مالحظات عرفی وتار

 مانند آثار انحالل است.کرده است و به ظاهر 

 انحالل عقد عهدی واثر آن بر شروط ضمن عقد:-2

 انحالل عقد را در دو فرض جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم:

ای معهود که بهپیش از اجرای تعهد:فرض کنیم در قولنامه ای مالک مزرعه عهد کند که ملک خود را در برابر بهای معین بفروشد وطرف مقابل بر عهده بگیرد -۱

می گردد چرا که را در برابر تملک مزرعه بپردازد سپس دو طرف به ترلضی این پیمان را اقاله کنند.در این فرض انحالل عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن 

مره اسباب سقوط تعهد اورده است بنابراین تعهد موجودی وابسته به عقد است وبا زوال آن اط بین می رود .قانون مدنی نیز به همین فرض نظر داشته که اقاله در ز

پرداختن بهای ملک از بین  پس از اقاله وبدون این که نیاز به اشاره یا تراضی درباره سقوط تعهدات باشد،تکلیف فروشنده در انتقال ملک والتزام متقابل آن نسبت به

 می رود.
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 پس از اجرای تعهد:-2

ببرد.وضع تعهد ها ماند  می شود التزام ها از دوش دوطرف سقوط می کند وچیزی به جا نمی ماند که اقاله از بین در این فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن

ه جای آن باز گردد.دوطرف می خواهند ملکیتی است که انتقال یافته وبه سببی از بین رفته است.پس ،انحالل عقد به تنهایی ثمری ندارد وباید بدل آنچه از دستا رفته ب

ده(دارد ومحدود به زوال عقد بهای واقعی اجرای تعهد جاشنین معادل رقراردادی رآن شود.به همین جهت،باید پذیرفت که اقاله در این فرض اثر مثبت)ایجادکننکه 

نونی تراضی بیاورد یعنی تراضی درباره قا نمی شود. منتها ،چون قانونگذار اقاله را معامله جدید نمی داند ناچار شده است که تعهد راجع به دادن بدل را در شمار لوازم

قیمت تعهد،هدف اصلی اقاله است و  فسخ عقد را همچون پدیده ای انگارد که قانون اثر مربوط به دادن بدل را بر آن باز می کند. در حالی که،التزام به دادن مثل یا

 در ضمیر دو طرف می گذرد،هرچند که به زبان نیاید.

ست که ،به جای دستمزد قراردادی،بهای ری تعهد کرده باشد که جاده ای را احداث واسفالت کند،اقاله پیمان بعد از انجام دادن تعهد بدین معنی ابرای مثال اگر پیمانکا

 ق.م(.28۶واقعی برای مثل آن کار پرداخته شود یا ،به بیان دیگر،عوض واقعی جانشین عوض قراردادی گردد)ماده

میم می گیرند که باید افزود که اقاله پیمان اجرا شده در عرف شایع نیست وبیشتر در موردی به کار می آید که بخشی از تعهد ها اجرا شده است و دو طرف تص

در فرضی که شرط ضمن عقد  قرارداد نیمه تمام را پایان بخشند. پس، اقاله مخلوطی است از سقوط تعهد باقی مانده وتبدیل عوض تعهد انجام شده.همچنین است

شین عوض معلوم انجام شده و قرارداد اصلی باقی مانده است واقاله می شود،با این تفاوت کهفدر فرض اخیر،چون قرارداد روشن نیست،اجرت شرط اجرا شده جان

 ۱۶قراردادی نمی شود

 (۷9و۷8و۷۷و۷۶و۴۳و۴2و۴۱،صص۱۳92)کاتوزیان،

 "خیارات"قلمرو انحالل ارادی یا فسخ قرارداد-2

الف اصل .پیمان شکنی ق.م.(برعکس،در عقد الزم،برهم زدن عقد امری است نامتعارف وخ۱8۶عقد جایز را هریک از دو طرف به دلخواه می تواند فسخ کند)ماده

 گناه وتقصیر است دونیاز به مجوز قراردادی یا قانونی دارد.

 آثار اجرای خیار:

ی پذیرد و وجود عقد را از آغاز م.گسیختن پیوند ناشی از قرارداد،چنا ن که در اقاله نیز گفته شد،نسبت به آینده صورت اثر مهم اجرای خیار انحالل عقد الزم است

مالک شده است تصرفی در  حذف نمی کند.پیش از فسخفعقد اثر خود را به جا می گذارد و نمی توان وجود آن را انکار کرد.بنابراین،اگر طرفی که به موجب عقد

 ده باشد،فسخ آن را باطل نمی کند.قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرف ها را در احکام خود آورده است:ملک کر

                                                           
س از دوختن ط شود که یکی از دو طرف جامه ای برای دیگری بدوزد وپسید محمد کاظم طباطبایی در پاسخ این سوال که،اگر درعقد بیعی شر 16

اجرت دوزندگی،اگر بر  جامهعقد اقاله گردد ،آیا غرامت اجرت خیاطی باید پرداخته شود؟می نویسد"نعم اال اذا اشتراطا سقوطها".التزام به پرداخت

مان اصلی،دیگر سبب ده بدون جهت"نیز قابل توجیه است.زیرا ،با اقاله پیمبنای تراضی دو طرف یا لوازم عرفی وقانونی آن نباشد،برپایه "استفا

مل غیر نیز شامل آن ق.م.در باب استیفاء از ع336مشروعی برای بهره مند شدن از کار دیگری وجود ندارد وباید اجرت المثل آن پرداخته شود.ماده

 ر طرف استفاده کننده است.است،چرا که التزام ناشی از شرطفپیش از اقاله قرارداد،در حکم ام
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رط شده باشد که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد وبیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود،مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین ومنفعت صریحا یا ضمنا ش"-۱

 ق.م.(۴5۴)ماده"اجاره باطل استدر این صورت 

جب زوال حق شخص مزبور اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قراردهد،مثل این که نزد کسی رهن گذارد،فسخ معامله مو"-2

 ق.م.(۴55.)ماده"نخواهد شد،مگر این که شرط خالف شده باشد

وماده "در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد،از قبیل نقل وانتقال وغیره،بنماید"رط اعالم می کند:ق.م.در مورد بیع ش۴۶۰با وجود این ،ماده

ان دریافت ک تامل می توق.م. اجازه منافی با حق بایع را باطل می داند.در نخستین نگاه این مواد با قاعده ای که استنباط شد متعارض به نظر می رسد،ولی با اند5۰۰

صرف منافی با اعمال که در خیار شرط دوطرف تراضی می کنند که خریدار ملک را آماده باز گرداندن به فروشنده نگاه دارد و الزمه مفاد تراضی این است که از ت

قد عهدی هم ۷.در ع"ر ضمنی شرط شده استعدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طو"خیار بپرهیزد.پسفخیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که

خ به نفوذ آن صدمه نمی از این قاعده باید پیروی کرد:اگر پیش از اعمال خیار قرارداد طلب خود را به دیگری واگذار کند یا مدیون را ابراء نماید، اجرای حق فس

 بعدی دو دین را به جای خود باز گرداند،خواه تهاتر قهری باشد یا قراردادی. زند.همچنین،در صورتی که میان طلب ناشی از عقد ودین دیگر تهاتر انجام شود،فسخ

نشالنه رضای به معامله به طور کلی نفوذ تصرف در موضوع قرارداد،نه تنها در اثر فسخ از بین نمی رود،گاه باعث سقوط حق خیار نیز می شود، چرا که احتمال دارد 

از آگتاه شدن از عیب آن را به دیگری انتقال دهد،اقدام او سبب سقوط خیار عیب می باشد.برای مثال ،اگر خریدار کاالیی پس 

 (۷۶،۷۷،۷9،صص۱۳92ق.م.(.)کاتوزیان،۴5۰شود)ماده

 بازگشت آثار گذشته:

صدمه نمی زند،باز می گرداند.هدف چنان چه در اقاله گفته شد اثر فسخ محدود به انحالل قرارداد نمی شود آثار به جا مانده از آن را،تا جایی که به حقوق دیگران 

دت دوستال واقع شده از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد واگر مبادله ای انجام پذیرفته است برهم خورد.بدین ترتیب اگر اجاره ای که به م

می گردد ودین او در پرداخت اجاره بها نیز از بین می رود.همچنین،اگر  است پس از گذشتن شش ماه فسخ شود،نسبت به هیجده ماه آینده ملکیت مستاجر بر منافع زائل

می شود یا،اگر آن  فروش مالی بر مبنای خیار غبن خریدار فسخ شود،ملکیت به فروشنده باز می گردد وخریدار از دینی که بابت بهای آن بر عهده داشته است بری

تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست .در این صورت،به جای ".م. در مورد اقاله می توان چنین نتنیجه گرفت که:ق28۶را پرئداخته است باز می ستاند.از مفاده ماده 

.اجرای این قاعده در مورد تملیک عین با مشکلی روبرو "در صورت مثلی بودن وقیمت آن در صثورت قیمی بودن داده می شود» آن چیزی که تلف شده است مثل آ

دربهره آن اجرا می کنند.ولی،در اجاره موجب تریدی می شود.زیرا ،از یک سو،در نظام حقوقی ما اجاره عقدی است تملیکی وباعث می شود  نیست واحکام اقاله را

د واز بابت آنچه جر بازگردکه منفعت تمام مدت قرارداد در برابر همه اجاربها به مستاجر انتقال یابد.پس،اگر در این میان فسخی صورت پذیرد،باتید همه منافع به مو

ت که منفعت هر لحظه را تلف شده قیمت منافع داده شود.از سوی دیگر،برای استفاده از منافع باید زمان معهود بگذرد وارتباط زمان با ایجاد وتلف منمفعت چنان اس

ه در دید عرف باید ناظر به آینده باشد و در مبادله زمان گذشته با زمان بعد قطع می کند وپیوستگی لحظه ها را به عنوان یک مجموعه از بین می برد.بنابراین فسخ اجار

 اثر نکند. به بیان دیگر عقد به اعتبار زمان انتفاع به چند قرارداد تحلیل میز شود وفسخ در قراردادهای آینده موثر است نه در گذشته.

 وجود است وخیاری که در زمان اجاره حادث می شود تفاتوت گذارد:این هر دو نظر افراطی را باید تعدیل کرد وبین خیاری که سبب آن هنگام عقد م
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که از مستاجر  در مورد نخست،مانند غبن وتدلیس و عیب موجود در زمان عقد،اثر فسخ این است که از آغاز دو عوض بازگردانده شود،چرا که در این صورت است

م منفعت گزاف یا معیب به موجر باز گردد وتمام اجاره بها به مستاجر .آگاه نشدن از عیب وغبن رفع ضرر می شود.قاعده بازگشت مبادله نیز ایجاب می کند که تما

ه در دوران اجاره حادث نباید ضرری را جبران نشده باقی بگذارد یاپیوستگی قراردادی میان لحظه های منفعت را از بین ببرد. ولی،در مورد گروه دوم،مانند عیبی ک

ثار را به زمانی اختصاص داد که نقص یا دشواری انتفاع تعادل قراردادی را برهم زده است،زیرا همین اندازه برتی جبران ضرر مستاجر است،باید بازگشت آ 9شده

 کافی است وهیچ موجبی وجود ندارد که مبادله منفعت واجاره بها در زمانی که هیچ عیبی در آن نبوده است،به عنوان الزمه فسخفبرهم خورد.

فرض گر،الزمه فسخ عقد،که به منظور جبران ضرر مستاجر اجازه داده شدهخ،در فرض نخست این است که تمام دو عوض به جای اصلی باز گردد.ولی،در به بیان دی

ه است:در پایان ماده ق.م. نیز به طور ضمنی تفاتوت این دو فرض را پذیرفت۴8۰دوم،این مالزمه تنها نسبت به منفعتی که ضرر از آن برخاسته است وجود دارد..ماده 

و از مفهوم آن در ارذتباط با بخش نخست ماده چنین بر می آیدکه "...اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است"می خوانیمکه :

 ."اگر عیب هنگام عقد و در آغاز اجاره وجود داشته باشد،نسبت به تمام مدت خیار ثابت است ":

بران ضرر ست ایراد شود که فسخ بخشی از اجاره به وسیله مستاجر عقد را به دو بخش تجزیه می کند واحتمال دارد موجر راضی به آن نباشد.پس،برای ج=ممکن ا

مستاجر فسخ می موجر نیز باید به او حق داد که اجاره در مدت گذشته را نیز فسخ کند،مانند موردی که اجاره در بخشی از مدت باطل است وبخش دیگر را 

باره ق.م.(.ولی،در پاسخ باید گفت،برفرض که موجر نیز در این حالت خیار تبعیض صفقه داشته باشد،وجود خیار مانع از اجرای احکام خیار فسخ در۴8۳کند)ماده

ر آگاه است یا خود در فریفتن مستاجر دخالت مستاجر نخواهد شد.وانگهی ،اگر وجود خیار برای موجر نااگاه مقبول افتد ،بی گمان در موردی که او از سبب خیا

 (دارد،باید آن را انکار کرد،زیرتا موجر آگاهانه به زیان خویش اقدام می کندا و نمی توان از نبعیض مورد معاله شکایت داشته باشد.)همان

 -۳قلمرونحالل قهری یا انفساخ وتاثیر آ بر شروط ضمن عقد:

الل به اراده باشد.عقدی که به ارداه یکی از دو طرف یا درنتیجه تراضی قابل انحالل نیست،با شرط فاسخ نیز برهم نمی شرط انفساخ در قراردادی که قابل انح

اله نیست وفسخ آن محدود به موارد پیش بینی شده در قانون است وجز از راه طالق نمی توان رابطه زناشویی را از هم گسست.پس ۴خورد.برای مثال عقد نکاح قابل اق

شد و واقف نتواند با ط انفساخ نیز در ان راه ندارد وزن وشوهر نمی توانند رویدادی را به تراضی سبب انفساخ عقد سازند. همچنین است در وقف که باید دائم باشر

نبوده است.شرط 9س دائمانحالل وقف دوباره مال موقوف را به دست آورد.به همین جهت،باید پذیرفت که وجود شرط فاسخ نشان می دهد که مقصود وقف)حب

 خیار وشرط فاسخ با مقتضای وقف مخالف است.

امکان فسخ اجاره را با دقت تمام محدود به  ۱۳5۶در اجاره های امالک شهری نیز که برای کسب پیشه وتجارت داده می شود ،قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 

توان شرط کرد.همچنین،شرط انفساخ قرارداد،در خارج از مواردی که قانون فسخ اجاره پیش بینی موارد معین کرده است.در نتیجه خیار شرط به سود مالک نمی 

 باطل وبی اثر است.. ۳۰کرده است ،نفوذ حقوقی ندارد.زیرا ،وسیله ای است برای فرار از اجرای مقررات آن قانون،که بر طبق ماده 

ژه عقود الز م نیست ودر عقد جایز نیز معقول و دارای اهمیت است؛عقد جایز را هریک از دوطرف ولی برخالف آنچه درباره خیار فسخ گفته شد،شرط انفساخ وی

ق.م.(.بنابراین،خیار فسخ از طبیعت عقد ناشی می شود و جعل آن به مناسبت وجود غبن یا عیب یا شرط ومانند این ها کاری ۱8۶که بخواهد می تواند فسخ کند)ماده

این گونه قراردادها نیز اثر ویزه خود را دارد:با وجود شرط در حادثه مورد نظر دیگر برای فسخ عقد نیازی به انجام عمل حقوقی نیست  استن لغو.ولی،شرط انفساخ در

 وحق انتخاب از هر دو طرف گرفته می شود.
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نیز می تواند هنگام بروز حادثه به فسخ عقد وستاندن  فرض کنیم در عقد ودیعه شرط شود که،اگر امین از مال امانت استنفاده کند،عقد منفسخ است.بی گمان ،مودع

ر کند چون سرچشمه امانت دست زند.ولی،این اقدام نیاز به آگاهی وانشاء دارد وخود به خود صورت نمی پذیرد.پس اگر امین دست از افراط بکشد وبه امانت رفتا

د وتا زمان فسخ عقد مسوول نیست.در حالی که شرط انفساخ عقد جای گفتگو باقی نمی اذن ونیابت)عقد ودیعه(از بین نرفته است،سمت امانت به او باز می گرد

 گذارد؛سمت امانت ومنبع اذن را از بین می برد وامین پیشین را به غاصب کنونی تبدیل می کند.

ان که گفته شد انفساخ عقد در آینده موثر است و رابطه ای سوالی که در اینجا می توان مطرح نمود این است که آیا انفساخ عقد متواند در آثار گذشته موثر افتد؟چن

ز باشد وتمام گذشته را که به درستی واقع شده ونفوذ حقوقی هم داشته است از هم می گسلد.ولی باید دید آیا دوطرف می توانند شرط کنند که انحالل عقد از آغا

انعقاد قرارداد را معلق به وجود شرطی درذ اینده کنند،آیا حق دارند انحالل آن را منوط به رویداد  آن را از بین ببرد؟به بیان دیگرفهمانگونه که دوطرف می توانند

 مورد نظر خود سازند ووقوع شرط  فاسخ را وسیله حذف کامل رابطه قراردادی کنند؟

از بین ببرد:تمام تصرفاتی که دو طرف در مال تملک شده خود معنی نفوذ چنین تراضی این است که تحقق شرط،نه تنها عقد موجود را منحل سازد،آثار پیشین آن را 

 می کنند باطل می شود ومالکیت از زمان قرارداد به جای خود باز گردد.پس،شرط فاسخ بدین معنی با دو ایراد اساسی روبرو است:

به بیان دیگر ،هم ملک خریدار باشد وهم نباشد ومنطبق با چنین از نظر منطقی در فاصله میان عقد وشرط،مبیع باید هم ملک خریدار باشد وهم ملک فروشنده یا -۱

ن مالک نباشد تناقضی را نمی پذیرد.چگونه ممکن است خریدار با وقوع عقد مالک شود وبتواند در انچه به دست اورده تصرف کند وبا وقوع شرط در همان زما

 وتصرف او بی اعتبار تلقی شود؟

یشین عقد برای اشخاص ثالثی که از وجود شرط آگاه نیستند وبا دو طرف معامله می کنند خطرناک است وبه استواری معامالت تاثیر شرط در گذشته وحذف آثارپ-2

 واعتماد عمومی صدمه می زند.

از آغاز دگرگون  در پاسخ نخستین ایراد می توان گفت ،تناقض در صورتی روی می دهد که مالکیت پس از عقد کامل وبرگشت ناپذیر باشد وتحقق شرط آن را

جای خود  سازد.ولی،در فرض ما،مالکیت از آغاز وجود متزلزل  وناپایدار وبرگشت پذیر است وهمین وصف باعث می شود که،با تحقق شرط،از بین برود وبه

این وصف با تحقق شرط پرورده می شود بازگردد.پس،در فاصله میان عقد وشرط ،دو چیز مخالف با هم جمع نمی شود:نهاد مالکیت زمینه بازگشت را در خود دارد؛

راین،رجعت مالکیت وفعلیت می باد وملکیت را باز می گرداند.وانگهی ،مالکیت مفهومی است اعتباری که نمودار اثار حقوقی ومادی آن در زندگی اشخاص است.بناب

 که با هیچ ایراد منطقی روبرو نمی شود.به معنی باز گرداندن وانتقال آثار آن)منافع زمان بین عقد وشرط وانحالل قرارداد(است 

ایی ونامتعارف بودن ولی،خطرناک بودن این گونه قراردادها برای اشخاص ثالث انکارناپذیر است وامکان تبانی وتقلب به زیان آنان فراهم می آورد.این مصلحت گر

» فرانسه،اثر شرط را به گذشته سرایت داده وانحالل عقد را از زمان انعقاد ا ق.م.۱۱۷9چگونگی قرارداد،موضع قوانین کنونی را نسبت به آن متفاوت کرده است:ماده

(،اثر شرط ۴۶ماده2(وقانون مدنی لهستان)بند۱5۴و۱5۱مواد2(وقانون تعهدات سویس)بند۱59و۱58پذیرفته است .ولی،در قوانین جدیدتر،مانند قانون مدنی آلملن)مواد

 الف آن شده باشد.را در آینده می دانند،مگر این که تراضی برخ
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خ با اثر قهقرایی را در حقوق ما،هنوز رویه قضایی مجال پاسخگویی به پرسش یاد شده را پیدا نکرده است ونویسندگان حقوقی نیز ،چنان که بایست ،اعتبار شرط فس

لک ومکره در عقد گذشته ،حکم به بطالن دشوار به نظر می به بحث وانتقاد نگرفته اند.ولی با توجه به آنچه از نظر تحلیلی گفته شد وبا وجود پذیرش اثر رضای ما

 ت:رسد واعتقاد به نفوذ قراردادی که انفساخ قرارداد را از آغاز انعقاد معین سازد قوی تر است .منتها توجه به دو نکته مهم نیز ضروری اس

د،اگر منوط به وقوع حادثه ای باشد،به آینده توجه دارد واز زمان تحقق آن اثر انحالل قرارداد در گذشته امری است خالف ظاهر واستثنایی.شرط انحالل قراردا-۱

آن به طور قاطع تصمیم رویداد موثر است.اثر قهقرایی نه الزمه طبیعت تعلیق است نه ناشی از ارداه مفروض دوطرف وفقط زمانی اعتبار آن مطرح می شود که درباره 

 گرفته شده باشد.

پاگرفته وروشن وبه معنی انحالل عقد نافذ نسبت به آینده به ذکار میرود.بنابراین ،شرطی که انحالل عقد را از آغاز وجود مقرر دارد  واژه انفساخ اصطالحی است-2

شود نه فاسخ. نامیده "شرط مبطل"عقد است وباید"ابطال معلق"نباید شرط فاسخ نامید،چرا که عقد را ابطالل می کند.پس ،مفاد شرط،به معنایی که ما در نظر داریم،

 (۳۴9الی۳۴۶،صص۱۳92)کاتوزیان،
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د معلق در فقه وحقوق موضوعه،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ،هیات تحریریه خانم مهدیه مهدوی،پرتال جامع افضلی قادی،فریبا،بررسی احکام واثار عق

 علوم انسانی

 5۴-۴5،صفحه2شماره ۱پژوهشی(دوره-،دانش نامه حقوق مدنی)علمی۱۳9۱بنایی اسکویی،مجید،انحالل قهری واختیاری قرارداد متعذر شده،زمستان

 ۴29تا۴۰۱،صفحات۱۳9۳،پاییز وزمستان 2،محمودزاده،خسرو،مطالعه تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران ومصر،دوره پنجم،شمارهرحیمی،حبیب اهلل

 22-۳،صص۱۳88،پاییز وزمستان22-2۱صابریان،علیرضا،ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه وحقوق مدنی،فصلنامه دین وسیاست،شماره

پژوهشی دانش حقوق -درافشان،سید محمد مهدی،بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد،فصلنامه علمیقبولی 

 ۱۳9۱مدنی،شماره نخست،بهاروتابستان

 پایان نامه:

 ۴8۳، ص ۱، ج۱۳8۴فکر، نامه حقوق خصوصی، تهران، محراب انصاری، مسعود؛ دانش-۱

،دانشکده علوم انسانی پیام نور تهران جنوب،برای دریافت ۱۳9۱اهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها،استادراهنما دکتر ابراهیم دلشاد،تابستان خدامی،داود،م-2

 کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
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