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تعلیق درانحالل عقد
دكترسیّدباقرسیّدبنابي1

ثریا

لطفي2

چكیده
ارادههایي كه عقد را به وجود آوردهاند ،همان ارادهها ميتوانند به حيات اعتباري و استمراري عقد خاتمه دهند كه با انجام
این عمل ،تعهدات و تكاليف طرفين نسبت به هم از بين ميرود و طرفين در شرایط قبل از انعقاد عقد قرار خواهند گرفت ،در
حقيقت تراضي جوهر عقد است .بنابراین تعليق در انحالل ،چيزي جز نوعي شرط در عقود ،بخصوص عقود شرطي و فسخي
نميتواند باشد.و عقد با تمام آثار و تعهدات به حيات خود ادامه ميدهد بنابرین انحالل عقد معلق بر امري احتمالي و نامعلوم
در آینده ميگردد و اگر معلق عليه در ظرف مدت زمان مشخص شده اتفاق بيافتد ،عقد خودبه خود منحل ميگردد بدون اراده
طرفين و به جهت بروز عاملي خارجي اتفاق ميافتد .وانگهي اثر انحالل كه ناشي از تعليق باشد ناظر بر آینده است،یعني
جریان و نفوذ حقوقي عقد مربوطه را ،متوقف ميكند و تشكيل آن را بر هم ميزند و نسبت به گذشته هيچگونه پس رفت و
اثر قهقرائي ندارد و از زمان ظهور ،سبب فروپاشي عقد ميباشد .با همه اختالف نظرها در زمينه بطالن و صحت تعليق در
عقود هم در خود قانون هم در فقه نظر مشهور بر صحت تعليق بخصوص در زمينه اثر عقد است كه بنا بر توضيح باال دو نوع
تعليق از هم باز شناخته شده كه به تعليق در انحالل و تعليق در انعقاد یاد ميشود .و در این مقاله در مورد انحالل معلق بحث
خواهيم كرد.
واژگان كلیدي :عقد ،انحالل ،تعليق ،معلقعليه

 - 1عضو هيات علمي گروه فقه و مباني حقوق اسالمي واحد بناب دانشگاه آزاد اسالمي بناب ایران.
 - 2دانشجوي گروه فقه و مباني حقوق اسالمي واحد بناب دانشگاه آزاد اسالمي بناب ایران.
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مقدمه
براي ایجاد اثر حقوقي تالقي ارادههاي جدي و سالم ضروري است .در حقيقت عنصر اساسي تشكيل دهنده عقد ،همان
ارادهها هستند و اگر زایده همين ارادهها مخالف قانون و نظم عمومي نباشد ،پرورش خواهد یافت و متعاملين را در مقابل هم
متعهد خواهد ساخت ،قانون نيز به آن ترتيب اثر خواهد داد.
عقد نيز مانند هر موجودي دیگر زوال و فنا ميپذیرد و به رابطههاي حقوقي ایجاد شده پایان ميدهد كه به این حالت در عالم
اعتبار «انحالل»ميگویند.
در قانون مدني كشور ما عنواني به نام«تعليق در انحالل» دیده نميشود و تنها موردي كه به صورت مختصر در كتب حقوقي و
فقهي به چشم مي خورد شرط فاسخ است؛ در حالي كه شرط فاسخ به تنهایي براي كالن مشكالت حقوقي قراردادها جواب
نخواهد داد و لكن باید راهي پيدا كرد تا از حجم پروندههاي حقوقي در این زمينه در دادگاهها كاسته شود .تعليق در انحالل
به عنوان یكي از شاخههاي انحالل قهري محسوب ميشود كه عقد بنا بر وجود بعضي شرایط ،خود به خود منحل ميگردد.
تعليق در انحالل به این مفهوم ميشود كه كالً شرطي در عقد گنجانده شود كه با تحقق آن شرط عقد خودبه خود منحل گردد
و معلقعليه این امر باید داراي مدت معين و منوط به اتفاقي در آینده باشد.
مراتب حق از جهت وجود و نفوذ
ميتوان گفت حق از جهت نفوذ و وجود در یكي از مراحل هفت گانه زیر جاي دارد.
 -1حق معدوم كه در آن ،حق نه وجود دارد و نه احتمال وجود آنميرود.
 -2حق احتمالي كه در آن وجود ندارد؛ ولي احتمال آن داده ميشود .در این مرحله حق معدوم ،اما در معرض وجود است.
 -3حق معلق بر شرط تعليق كه در آن حق وجود دارد؛ اما از وجود كامل برخوردار نيست.
 -4حق موجل كه در آن حق به طور كامل وجود دارد ولي از نفوذ برخوردار نيست.
 -5حق معلق بر شرط فاسخ كه در آن حق موجودي كامل بوده در همين زمان نيز از نفوذ برخوردار است؛ اما موجودیت آن
در معرض سقوط قرار دارد.
 -6حق مقارن با اجل فاسخ كه در آن حق به طور كامل وجود دارد؛ ولي تا زماني معين ،از نفوذ برخوردار است و بعد از
انقضاي آن مدت از بين ميرود.
 -7مرحله حق منجز كه در آن حق بدون آنكه نفوذ آن محدود به مدتي شده باشد ،به طور كامل موجود و نافذ است.
(سنهوري ،1393 ،ص )43
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هدف ما از ذكر مطالب باال این است كه حالت تعليق كه نوعي شرط معلق است مي تواند چه آثاري را داشته باشد و در این
زمينه ميتوان مورد  5ذكر شده مطالب باال را ،به بحث راجع به مقاله بسط داد.
وقتي قبول داریم كه در شرط فاسخ حق معلق بر امري است به این معني است كه دارنده ،داراي چنين حقي است و حق
تصرف در آن را دارد ولي این حق در تزلزل قرار ميگيرد یعني با تحقق شرط هم تصرفات قبلي و هم حاكميت متزلزي كه
وجود داشت زایل ميگردد.
دكتر سنهوري نيز اشاره به این مطلب دارد كه فرد با همان حاكميت متزلزلي كه در فاصله عقد تا تحقق شرط دارد نسبت به
عيني كه مالك است مي تواند اقدام به طرح دعوي مالكيت و تصرف نماید و به عنوان مدعي به ،دادخواست تجاوز و
مزاحمت را نسبت به این مال خواستار شود و این نشان از موجود بودن حق و نفوذ این حق است.
مفهوم تعلیق در انحالل
تعليق در لغت به معني بالتكليف نهادن یك كار است بطوري كه نفياً و اثباتاً تصميمي راجع به آن نگرفته باشد امر معلق از آن
حيث كه معلق است نه معدوم و نه موجود كامل بلكه وجودي است ناقص( .جعفري لنگرودي ،1394،ص)164
بنابراین عقد تشكيل شده است و اثر حقوقي خود را دارد و تنها انحالل آن معلق بر امري شده است.
مثال :انحالل عقد معلق به بازگشت پدر فروشنده ،از خارج از كشور باشد یا اینكه در ضمن عقد بدین مورد شرط شود ،خانه-
ام را به تو هبه كردهام هر گاه بحران اقتصادي كشور تا پنج سال دیگر خاتمه یافت.
بنابرین تعليق در انحالل نياز به تصميم طرفين ندارد و عقد خود به خود منحل ميشود و نياز به ارادهي انشاءیي نيست.
بنابراین هر امري را ميتوان معلق عليه قرار داد.
طرفين قرارداد ميتوانند طبق ماده  10ق .م از آزادي اراده در امور مالي خود استفاده كنند و قرارداد منعقده خود را منحل
سازند همانگونه كه طبق ماده « »283قانون مدني «پس از معامله طرفين ميتوانند به تراضي آن را اقاله و فسخ كنند» ميتوانند
از آزادي اعطاء شده بهره مند شوند.
در این ميان بعضيها اعتقاد بر این دارند كه تعليق در انحالل عقد چون با تراضي طرفين در عقد ذكر ميشود آنرا ميتوان
نوعي اقاله نماید؛ چون تا زمان حصول معلق عليه این تراضي نميتواند اثر خود را بر جاي گذارد ،آن را معلق ميدانند .و
براي گفته خود به این نوع دالیل متوسل ميشوند كه :تعليق در انحالل عقد مانند اقاله معلق هر دو در یك مبنا قرار ميگيرند
و آن ،تراضي بر انحالل عقد به صورت معلق است و مبناي مشترک این دو ،سبب وحدت قلمرو آنها ميشود ،هر جا كه اقاله
در انحالل عقد مؤثر نيست شرط فاسخ نيز اثر گذار است و همين موضوع باعث شده كه هر دو داراي یك ماهيت باشند
بنابراین ،در جایي كه دو عنوان ،در واقع یك ماهيت و مبنا هستند :شایسته نيست حكم متفاوت نسبت به ماهيتهاي حقوقي
مختلف بر اعمال آنها مترتب كنيم.
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اقاله را نميتوان یك عقد در معني اختصاصي كلمه دانست(شهيدي ،1395 ،ص  )129ولي مانند عقود و معامالت دیگر داراي
آثار حقوقي است ،و این آثار عبارت است از انحالل عقد و زوال تعهد و یا منحصراً قطع آثار عقد .در هيچ كتب حقوقي یا
مبحث حقوقي از اقاله معلق عنواني نشده كه ما بتوانيم تعليق در انحالل را نوعي اقاله معلق بدانيم و حتي كساني كه قائل به
عقد بودن اقاله هستند زیرا اگر ما اقاله معلق را قبول كنيم و حتي اگر سبب آن در عقد قرار داده شود ،بر فرض پذیرش ،اثر آن
انحالل ارادي است؛ در حالي كه تعليق در انحالل یعني انحالل یك عقد بصورت قهري اتفاق خواهد افتاد نه با اراده طرفين،
كه آن هم پس از تشكيل عقد انجام نميشود بلكه به محض حصول معلق عليه اثر گذار است .در حالي كه حتي با پذیرش
اقاله معلق ،اثر اقاله ميبایست پس از وقوع عقد به وجود آید هر چند سبب آن سابقاً در عقد درج شده باشد.
تعلیق در انحالل و سقوط تعهدات
انحالل هميشه قهري نيست (مانند تلف مبيع قبل از قبض) بلكه ممكن است ریشه در تراضي طرفين داشته باشد .یعني ممكن
است كه انحالل عقد از ناحيه شرط تحليلي یا شرط فاسخ در قرارداد باشد .در این موارد انحالل تابع اراده یكي از طرفين
نيست بلكه منوط به حادثهاي دیگر است كه با بروز آن ،عقد منحل ميشود .دالیل عقلي متعددي براي درج چنين شروطي در
عقد وجود دارند؛ موجري كه به اتمام تحصيالت فرزند و بازگشت وي به كشور مطمئن نيست؛ ممكن است بخواهد عقد
اجاره را در مهلت زماني مشخص منعقد كند ولي انحالل آن را مقيد به بازگشت فرزند و نياز وي به مورد اجاره كند .با این
حساب طبق قانون فرانسه شرط تحليلي از شرط تعليق جدا ميشود كه در شرط تحليلي «اختتام» و انحالل عقد سابقاً منعقد
شده و منوط به تحقيق یك حادثه خارج از اراده مستقيم طرفين شده ،ولي در شرط تعليقي «انعقاد» و تشكيل عقد منوط به
بروز یك حادثه خارجي شده است.
قبول كردیم كه هم عقد معلق هم تعليق در انحالل ،در قانون كشور ما پذیرفته شده هر چند ماده صریحي در این زمينه نباشد.
چون تعليق در این جا ،تعليق در انشاء نيست؛ یعني عقد منجزاً واقع ميشود هر چند انحالل آن معلق بر یك حادثه نامطمئن
در آینده گردد .بنابراین بحث ما روي شرط انحاللي است كه عقد را از زمان بروز عامل منحل ميسازد.
در تعليق انحالل عقد ،یك وضعيت نفس االمري پيش ميآید كه بدون اعمال اراده یكي از طرفين ،عقد منحل شده و نيازي به
عمل حقوقي مستقل نيست،اگر مداخله دادگاه هم بعضاً الزم ميشود ،براي احراز بروز عامل انحالل است و اال انحالل عقد
مستند به اراده طرفين نيست؛ لذا حكم دادگاه نيز پس از احراز بروز عامل انحالل ،یك حكم اعالمي است ،در شرط تحليل
انشاء الزم نيس ت .مثالً اگر در عقد بيع زمين واقع در روستایي ،طرفين خواسته باشند نظر شوراي محل را كه در زمان انعقاد
عقد به آن دسترسي ندارند را جلب كنند ،ممكن است حق فسخ عقد را به استناد ماده ( 189ق .م) براي شوراي محل قائل
شوند و ممكن است مخالفت شورا را در قالب شرط تحليلي موجبي براي انحالل عقد بيع زمين درج نمایند .بنابراین اگر
شورا رضایتي به عقد منعقده نداشته باشد ،براي انحالل عقد كفایت ميكند و نياز به هيچ عمل حقوقي دیگري وجود نخواهد
داشت.

52

تعلیق درانحالل عقد

در این زمينه بهتر است قانونگذار نگاهي اجمالي به ماده  264ق .م بنگرد و گنجاندن موارد اشاره شده در باال در ماده قانوني
خالي از فایده نخواهد بود و شاید یكي از بزرگترین مشكالت حقوقي در پروندههاي قراردادي در دادگاهها كاسته شود.
موضع فقهاو حقوقدانان در خصوص تعلیق در انحالل
در نوشته هاي حقوق مدني و متون فقهي بحثي در مورد تعليق در انحالل عقد و طرح این مسئله كه آیا در معامله ميتوان
ضمن انشاي عقد ،انحالل آن را بدون نياز به انشاي فسخ؛معلق بر امري نمود یا خير بحثي به نظر نميرسد ،ولي مباحث
پراكنده در زمينه خيار شرط و یا خود شرط فاسخ در باب بيع است در زمينه رد ثمن توسط بایع به خریدار.
یعني عقدي به طور صریح و منجز منعقد شده است ولي انحالل آن بستگي دارد به رد ثمن توسط فروشنده و خود این
شرایط زماني قابل اعتبار خواهد بود كه براي حصول معلق عليه مدت معين در نظر گرفته شود.
آناني كه تعليق در انحالل عقد را صحيح ميدانند بر این نظرند كه :عقد مشروط صحيح است و به قاعده شروط «المؤمنون
عند شروطهم» كه مقتضي عموم صحت همه وجوه مذكور است.
فقها معموالً در مباحث مربوط به بيع ،اشاراتي نيز به بحث تعليق دارند و مسئلهاي ،كه در عقد معلق با عقود منجز تجلي مي-
نمایند و یا به عبارت دیگر شرطيت تنجيز در عقود و ایقاعات را به عنوان قاعدهاي فقهي مورد بررسي قرار دادهاند (حسيني
مراغهاي 1418 ،ه.ق،ص  ) 191مانند بعضي از فقها در باب بيع موضوع بحث تعليق را به ميان نياوردهاند بلكه در قسمت
وكالت و وقف معترض این مسئله شدهاند.
مرحوم شيخ طوسي « اگر شخصي به شخص دیگر بگوید :اگر حجاج از حج بازگشتند یا اول ماه فرا رسيد تو را وكيل در بيع
نموده ام؛ صحيح نيست و شافعي نيز همين قاعده را دارد ولي ابوحنيفه قائل به صحت است دليل ما این است كه دليلي بر
صحت این عقد نيست .زیرا دليل بر صحت آن وجود ندارد»( .الطوسي ،1377 ،ص )665
هدف از بيان تعليق در انحالل در قالب عناوین مختلف ،توسط فقها و صاحبنظران مختلف در جهت رسيدن به صحت شرط
تعليق در انحالل عقد و بيان ماهيت آن ميباشد.
با وجود این ،مطالب مهم در صحت تعليق در انحالل در سببيت انحالل عقد ميباشد؛ زیرا تعليق در انحالل در قالب نهادهاي
مختلف نميتواند دليلي بر صحت آن تلقي گردد ،زیرا معلق عليه ،چهرههاي گوناگون از خود نشان ميدهد .از لحاظ
ساختاري بر شرط تعليقي استوار بوده به صورتي كه مورد قبول فقه و حقوق ایران نيز است .با بعضي مشابهتها و تفاوت-
هایي ميتوان حكم به صحت شرط فاسخ نيز داد.
از لحاظ صحت یا عدم صحت شرط ت عليق در انحالل به مطالبي اشاره و تردید عمده در صحت شرط تعليق در انحالل،
انحالل بخودي خود و بدون انشاء ميباشد ولي در بادي امر ،انحالل معامله به خودي خود و بدون انشاء فسخ بعدي ممكن
بوده و تحقق انفساخ معامله نيازي به انشاء مستقل بعد از انشاي عقد ندارد و دليلي مبني بر لزوم انشاء جداگانه نيست هرچند
در این زمينه نظرات مختلفي موجود ميباشد.
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از لحاظ فقهي مانعي در پذیرش تعليق در انحالل عقد به نظر نميرسد .اما اینكه شرط جایگاه قانوني دارد یا نه؟ دكتر
كاتوزیان بر این نظرند كه شرط انفساخ یا كالً تعليق در انحالل ،تابع احكام عمومي قراردادها و شروط و ماده 10ق .م ميباشد
و مقررات حاكم بر آن را در زمينهیمعامالت با حق استرداد عنوان نموده و به مادهي  10استناد كرده است.
طرفين عقد ممكن است اثر عقد را موكول به شرطي در آینده كنند (كاتوزیان ،1391 ،ص  )53انحالل عقد و از بين رفتن
تعهد نيز گاه معلق به وقوع حادثهاي در آینده ميشود چنين شرطي را ميتوان «شرط فاسخ» ناميد ،در این جا تعهد به طور
منجز ایجاد ميشود ولي تحقق شرط آن را خود به خود از بين ميبرد.
شرط تعليق در انحالل مانع از ایجاد آثار عقد نميشود و تا زماني كه واقع نشده دیون ناشي از آن قابل مطالبه است .پس اگر
مردي

خانهاي

را به زن خود ببخشد و شرط كند كه در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود ،به محض وقوع عقد و قبض

عين موصوبه ،مالكيت زن بطور منجز ایجاد ميشود ولي فوت فرزند این مالكيت و آثار آن را از بين ميبرد.
در كتب حقوقي در مورد ت عليق در انحالل بحث مختصري شده اما برخي از حقوقدانان در مورد صحت یا عدم صحت آن پا
را فراتر نهاده و بر صحت آن صحه گذاشتهاند.
دكتر شهيدي قائل به صحت شرط تعليق در انحالل و چنين معاملهاي شده است و در تكميل استدالل فقهاي موافق ،اوالً
صحت و عمومات «اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم» ،مثبت صحت و اعتبار اینگونه عقد معلق است.
در ثاني اینكه تحقق هر عمل حقوقي نيازمند انشاء است ولي انفساخ معامله به خودي خود و بدون انشاي فسخ امكان ندارد،
قابل تردید نيست ولي براي تحقق انفساخ معامله نيازي به انشاي مستقل فسخ نيست كه اول عقدي انشا شود و سپس فسخ یا
اقاله آن به وسيله یكي از طرفين انشاء گردد.
دكتر شهيدي قائل به توقيت انحالل عقد شده و آنرا از تعليق در انحالل عقد جدا كرده است؛ منظور از توقيت انحالل عقد
تعيين زماني براي انحالل عقد ،بدون نياز به انشاء فسخ عقد است .در این نهاد ،طرفين در انشاء عقد ،انحالل آن در زمان
معين آینده نيز اراده ميكنند .مانند اینكه خانهاي فروخته شود كه عقد پس از دو سال منحل گردد (شهيدي ،1395 ،ص
) 58تفاوت این نهاد با ماهيت تعليق در انحالل عقد در این است كه هرچند در تعليق انحالل عقد ،ظرف زماني حصول
معلقعليه معين است ،ولي تحقق آن در آینده محتمل است ،نه مسلم .در صورتي كه در توقيت انحالل عقد ،در زمان معين
قطعي و مسلم است .با این كه در زمينه توقيت انحالل عقد مقالههایي چاپ شده كه حاكي از رد این نظریه دكتر شهيدي
هستند اما امري كه حتميالوقوع باشد نميتواند از شرایط تعليق در انحالل باشد و ناگزیر از نامگذاري توقيت هستيم تا زمان
حصول معلق عليه حتمي عقد حالت توقيفي به خود خواهد گرفت تا آن امر حتمي اتفاق بيافتد كه توقيت انحالل عقد به
بحث در زمينه حتمي الوقوع در كتاب انصاري بر ميگردد .هر چند بحث توقيت فایده عملي زیادي نميتواند داشته باشد ولي
ميتواند درک كرد كه تعليق در انحالل و توقيت انحالل دو مقوله جدا از هم تلقي ميشود.
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بنابر مخالفت هایي كه بين فقها در زمينه صحت یا بطالن عقد و شرط تعليق در انحالل ذكر شد (شهيدي ،1395 ،ص )60
آنچه ما اضافه ميكنيم ،تفاوت زیر وجود دارد كه در نظریات فقها در این عقد ،در حقيقت ،یك انشاء با دو منشأ موجود است
كه عبارت است از ماهيت عقد و دیگري فسخ آن ،منتهي این دو منشأ بر حسب اراده طرفين در زمان جداگانه محقق ميشود؛
ماهيت عقد در زمان انشاء ولي فسخ آن بعداً و پس از حصول معلق عليه ،آنچه در نظر دكتر شهيدي است این است كه منشأ
در این عقد یكي بيش نيست و آن عبارت است از ماهيت عقدي كه با حصول معلق عليه منفسخ ميشود .به عبارت دیگر،
انفساخ معامله پس از حصول معلق عليه قيد ماهيت منشأ و از خصوصيات آن است ،نه یك منشأ مستقل.
در عقدي كه انحالل آن موقوف به امر خارج از اراده طرفين شده است ،سرنوشت عقد به اراده هيچ یك از طرفين به تنهایي
بستگي ندارد .مانند اینكه در عقد هبه شرط شود كه هرگاه متهب ظرف یك سال فوت كند ،عقد هبه منفسخ گردد .خود دكتر
شهيدي هم در مثالهایي كه ذكر ميكند و همهي مطالبي كه در بحث ميآورد راجع به انفساخ بحث كردهاند در حالي كه اگر
بجاي انفساخ ،انحالل به كار گرفته شود شمول مطلب گستردهتر ميشود و ميدانيم كه تعليق بر انحالل به صورت عام هم
زیر مجموعههاي انحالل را كه شامل فسخ ،انفساخ ،تفاسخ ،اقاله ...است را ميشود.
صحت و اعتبار عقدي كه انحالل آن معلق است باید یك اصل تلقي شود ،نه یك عام بدون استثناء(شهيدي.)61 ،1395 ،
بنابراین اگر انفساخ عقدي از عقود قانوناً ،موكول به تحقق سبب یا اسباب معني شده باشد و یا اسباب فسخ عقد منحصر به
اسباب مشخصي گردیده باشد ،تعليق انحالل عقد به امر دیگر جز اسباب مذكور صحيح نخواهد بود.
دكتر امامي با استناد به ماده « »458قانون مدني؛ رد ثمن را در خيار شرط به یكي از دو قسم اول و دوم اعتبار نموده است ولي
چنانچه رد ثمن در عقد بيع ،به یكي از سه قسم دیگر اعتبار شود عقد نيز خياري ميباشد و صحيح است.
بنابراین حق انحالل تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه در عقد نسبت به ثمن ،قيد بعض یا تمام نشده باشد حق انحالل
ثابت نخواهد بود ،مگر با رد تمام ثمن و پس از رد تمام ثمن بایع ميتواند عقد را نسبت به تمام مبيع منحل نماید ،زیرا اطالق
عقد منصرف به آن ميباشد.
اثر تعلیق در انحالل در عقود تملیكي و عهدي
اثر عقد منحصر به ایجاد و انتقال حق عيني نيست و همراه با تعهدي است ،چنانكه عقد بيع كه نمونه بارز این عقود است،
ضمن انتقال مبيع و ثمن ،فروشنده را متعهد به تسليم مبيع و خریدار را مستلزم به تادیه ثمن ميكند و هر دو ضامن درک مبيع
و ثمن قرار ميگيرد( .ماده  362ق .م)
با این نتيجه انحالل معلق نوعي تصرفات ناقله منتقل اليه را محدود ميكند.
در عقود تمليكي چون بيع و اجاره ،پس از ایجاب و قبول بيدرنگ خریدار مالك مبيع ميشود،حق انتقال داده شده وابستگي
خود را به عقد از دست ميدهد و به صورت نهاد مستقل به زندگي حقوقي تازه ميپردازد .پس ،انحالل بيع در آینده نميتواند
به خودي خود بازگشت این مالكيت را همراه داشته باشد ،با وجود این در بعضي شرایط چون ایجاد شرط در عقد ،خریدار و
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فروشنده در تراضي خود چنين ميخواهند و به اعاده وضع پيشين نظر دارند (تعليق انحالل عقد) و بر مبناي همين اراده
قانونگذار در موارد فسخ یا اقاله نيز به بازگشت مالكيتها نظر داده بدین صورت كه مهلت تا زمان وقوع معلقعليه به جاي
خود ميماند و آثار خود را ميگذارد ولي از آن پس به محل نخستين باز ميگردد اگر مبيع و ثمن عين معين باشد بر ملكيت
بایع و مشتري بازگشته ميشوند و اگر ثمن عين كلي باشد مثال وجه نقد باشد بر ذمه بایع استوار ميگردد( .توحيدي،1377،ص
)231
شرط تعليق در انحالل نيز در حقيقت مانند اقاله این اثر مثبت را دارد كه آن ،بازگشت ملكيت استمرار یافته استدر حقوق ما با
مالحظات عرفي و تاریخي ،چهره تبعي پيدا كرده است.
منافعي كه از زمان عقد تا زمان تحقق معلق عليه به دست آمده از آن خریدار است،چرا كه مالك عين بر منافع نيز مالكيت
تبعي دارد .در مورد منافعي كه از عين جدا شده و استقالل یافته است مانند ميوه درخت با هيچ مشكلي روبرو نميشود .ولي
آنچه همراه مبيع است و جدا نشدني است همراه با عين به فروشنده باز ميگردد .دو طرف در زمان انحالل به وضع كنوني
مورد معامله نظر دارند همانند اقاله :براي مثال ،اگر حيوان فروخته چاق شده باشد یا بهاي كاال فزوني یافته باشد و دو طرف
تصميم بگيرند كه معامله را برگردانند و درباره این فزونيها سخني نگویند ،ظاهر تراضي حكایت ميكند كه در این باره
ادعایي وجود ندارد( .كاتوزیان ،1390 ،ص )42
عقد عهدي ،عقدي است كه ایجاد حق دیني و تعهد براي یك طرف در مقابل هدف دیگر یا براي هر یك از طرفين در مقابل
طرف دیگر مينماید.
زدودن اثر عقد عهدي را در دو فرض جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم.
پيش از اجراي تعهد :در قولنامه اي مالك مزرعه عهد كند كه ملك خود را در برابر بهاي معين بفروشد و طرف مقابل بر عهده
بگيرد كه ،بهاي معهود را در برابر تملك مزرعه بپردازد .شرط وقوع معلقعليي كه بين طرفين تراضي شده ،در این حالت با
تحقق معلقعليه ،انحالل عقد سبب سقوط تعهدهاي ناشي از آن ميگردد ،چرا كه تعهد موجودي و بسته به عقد است و با
زوال آن از بين ميرود .بنابراین تكليف فروشنده در انتقال ملك و التزام متقابل آن نسبت به پرداختن بهاي ملك از بين
ميرود.
پس از اجراي تعهد :اما اگر طرفين تعهدات خود را نسبت به هم انجام دهند تا وقوع معلقعليه ،اجراي تعهد خود باعث زوال
آن ميشود؛ التزامها از دوش دو طرف سقوط ميكند و چيزي به جا نميماند ،پس انحالل عقد به تنهایي ثمري ندارد و باید
بدل آنچه از دست رفته بجاي آن باز گردد و بنابراین تعهد راجع به دادن بدل در شمار لوازم قانوني تراضي آورده ميشود.
كاشفیت یا ناقل بودن زمان تحقق معلق علیه
در صورت تحقق معلق عليه ،تعهدات نهایي طرفين ،با تمام آثار آن محقق ميشود؛ ولي قانونگذار ما ،زمان استقرار این حقوق
و تكاليف را مشخص نكرده است .اینجاست ،كه دیدگاه ناقل یا كاشف بودن معلق عليه مطرح ميشود.
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بحث نقل و كشف بحث تازهاي نيست فقهاي اماميه بخصوص آیت اهلل خویي در این مورد بحث مفصلي كرده و این بحث را
در زمينه تاثير اجازه در عقود فضولي به كار برده است و به سه عنوان كشف حقيقي-كشف حكمي و نقل پرداخته كه آثار هر
كدام متفاوت است( .خویي،1419،ص)592
نتيجه عملي بين دو قول نقل و كشف در منافع حاصل در مدت بين زمان عقد و زمان وقوع معلق عليه از دیدگاه قول نقل آن
منافع متعلق به ناقل خواهد بود واز دیدگاه قول به كشف متعلق به منتقل اليه است( .امامي،1388،ص )305
اما هرگاه طرفين سكوت كنند و هيچ قرینهاي و امارهاي بر نوع توافق طرفين در مورد زمان تأثير شرط موجود نباشد ناقل
بودن بر مبناي قواعد عمومي قراردادها و ضرورتهاي اقتصادي و روزمره قويتر است .از سوي دیگر داوري عرف و توافق
طرفين كه آثار وقوع شرط را تا زمان وقوع شرط به تأخير مياندازد.
اگر قائل به كاشف بودن شرط باشيم یعني از ارادههاي دو طرف پيروي كردهایم؛ یعني طرفين خواستهاند اگر معلق عليه
موردنظر واقع شد عقد از ابتدا مؤثر باشد و حقوق و تعهدات آنان چنان محقق شود كه گویي هيچ تعليقي در آن نبوده است و
در صورتي كه شرط موردنظر اتفاق نيافتاد كه عقد خود به خود منحل ميشود و تمام عوضين با بدل یا منافع به هر كدام از
بایع و خریدار منتقل خواهد شد.
در جایي كه در زمينه عقد معلق ،حقوق و تعهدات طرفين بوجود ميآید و تحقق شرط فقط به آنها نفوذ حقوقي ميبخشد.
بنابراین ،اثر شرط در گذشته نتيجة طبيعت خاص حق معلق است و فرضي نيست كه قانونگذار ،بخاطر حمایت از حقوق
احتمالي طلبكار ،اندیشيده باشد :وقوع معلق عليه حق تازهاي به وجود نميآورد تابتوان گفت اثر آن ناظر به آینده است،بلكه
باعث استحكام حقي ميشود كه ازپيش وجودداشته است و درچنين حالتي ،حكم تنفيذ دراعمال حقوقي را دارد.
اثر انحالل قرارداد در گذشته امري است خالف ظاهر و استثنایي .شرط انحالل قرارداد ،اگر منوط به وقوع حادثهاي باشد ،به
آینده توجه دارد و از زمان تحقق آن رویداد موثر است .اثر قهقرایي نه الزمه طبيعت تعليق است نه ناشي از اراده مفروض دو
طرف و فقط زماني اعتبار آن مطرح ميشود كه در باره آن به طور قاطع تصميم گرفته شده باشد .بنابر این ،شرطي كه انحالل
عقد را از آغاز وجود مقرّر دارد نباید شرط فاسخ ناميد ،چرا كه عقد را ابطال ميكند .پس مفاد شرط ،به معنایي كه ما در نظر
داریم« ،ابطال معلق»عقد است و باید «شرط مبطل»ناميده شود نه فاسخ( .كاتوزیان ،1394،ص )139
در عقود تمليكي ،مالكيت نمائات و منافع عين مورد معامله ،در فاصله بين وقوع عقد و شرط ،بستگي به اثر شرط دارد .زیرا
در صورت ناقل بودن ،به فروشنده تعلق خواهد گرفت .و همچنين ،در موردي كه پيش از وقوع شرط دین به اشتباه پرداخته
مي شود ،منافع مالي كه به این عنوان پرداخته شده در صورتي قابل استرداد است كه آثار شرط ناظر بر آینده باشد.در این زمينه
نظر دكتر كاتوزیان صحيح ميب اشد زیرا كاشف بودن فقط به نمائات منحصر است و یك حكمي استثنایي است كه
بایدتفسيرمضيقشوداثرعقدغيرموردنمائات قول به نقل را ترجيح داد.
اثر قهقرایي معلق علیه
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موردي كه در زمينه شرط تعليق در انحالل بين حقوقدانان خارجي و داخلي اختالف و بحث شده اثر قهقرایي بودن معلق
عليه بعد از رخداد است كه ماده  289ق.م كشور مصر در این رابطه چنين اعالم كرده(با تحقق شرط فاسخ تعهد ساقط مي-
شود و ل ذا دائن ملزم است آنچه را دریافت نموده مسترد دارد و چنانچه این رد به سببي كه وي مسئول آن است غير ممكن
گردد موظف به پرداخت خسارت است به صراحت اشاره شده كه با تحقق شرط تعهد معلق بر آن از بين ميرود و با توجه به
قهقرایي بودن اثر آن از ابتدا كان لم یكن تلقي ميگردد و نه نيازي به درخواست فسخ و نه نيازي به صدور حكم ندارد و حتي
اشخاص ثالث (طلبكاران)فروشنده بعد از انحالل خود به خودي عقد او با مشتري به مجرد وقوع معلق عليه مبيع را توقيف
نمایند.
اگر ما تعليق در انحالل را با مالحظه اثر قهقرایي آن محقق بدانيم باید به این نتيجه برسيم كه دائن استحقاق دریافت شيئ
پرداختي را نداشته و در نتيجه مدیون حق استرداد آن را دارد با وجود این نميتوانيم اثر قهقرایي را در انحالل معلق بگنجانيم
زیرا عقد و قراردادي كه ما انحاللش را معلق بر امري نموده ایم در واقع عقد با تمام شرایط صحت خود ایجاد شده و در حال
حيات استو حيات او جز با تحقق معلق عليه از بين نميرود بنابراین با انحالل عقد نميتوان آن را به گذشته سرایت داد مگر
در رابطه با مواردي كه در مطالب پایين ذكر ميشود بنابراین تمامي تصرفات دائن در حدود حق وي فورا نافذ است.
در فقه تصرفات از زمان عقد شروع ميشود كه در كتاب مكاسب بحثهایي راجع به این عنوان شده و در خود قانون نيز بنابر
استنباط ازكاشفيت و ناقليت معلق عليه و همچنين در رابطه با قواعد عمومي قراردادها ميتوان مطالب باال را با اعتماد بيشتري
در علم حقوق به كار برد.با وجود ارائ متناقض،مطابق نظر بعضي از حقوقدانان اثر قهقرایي ناشي از تحقق معلق عليه چيزي
جز تعبيري سازگار از این نظر نيست كه شان تحقق شرط تنها تثبيت حق موجودي است كه از قبل بوده (سنهوري،1393،
ص )50با قبول این بيان دیگر نظري كه اثر قهقرایي شرط را موجودي فرضي تلقي ميكرد نادیده گرفته خواهد شدبه
خصوص در حقوق روم و آلمان كه اثر قهقرایي را امري فرضي ميپنداشتند.
آثار تعلیق در عقد قبل از انحالل در روابط طرفین و اشخاص ثالث
عقدي كه انحالل آن معلق بر امري شده است از وجودي كامل برخوردار است و در عين حال نافذ ميباشد اما در هر حال در
معرض سقوط است و ليكن با وجود این دارنده چنين حقي فعالً صاحب آن است و ميتواند در آن تصرف كند ،آن را به ميل
خود اداره كند با این وجود این تصرفات نيز مانند خود حق در معرض زوال قرار دارد یعني در صورت تحقق معلق عليه
همهي تصرفات قبلي او زائل ميگردد بنابراین مالكيت متزلزلي كه براي فرد ایجاد شده بود تا زمان تحقق معلق عليه پا برجا
ميماند با این شرایط مالك ميتواند هر نوع تصرف مالكانه در آن بنمایدبر خالف معامله فضولي كه رد مالك باعث ابطال
تصرفات است.
با وجود این تا تحقق معلقعليه سرنوشت عقد نامعلوم است با این حال نميتوان گفت كه هيچ امري محقق نشده است؛ زیرا
هيچكدام از طرفين نميتوانند وفق ماده  219قانون مدني كه اصالت لزوم را در معامالت بيان ميكند ،از مفاد عقد سربار زنند
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از طرفي این همنوعي قرارداد خصوصي است كه وفق ماده  10ق .م بين طرفين الزم االجرا است؛ لذا حقي كه ضمن عقد
معلق بوجود ميآید در حدود مقتضاي خود اثر حقوقي دارد و حتي قابل ارث و انتقال است.
پس اثر عقد منوط به سپري شدن مدت تعليق نيست بلكه عقد از همان لحظهاي كه منعقد ميشود مالكيت نيز به طرفين انتقال
ميیابد كه خود ماده  409ق .م در این زمينه تصریح ميكند« :وقتي عقد بيع منعقد ميشود ،مالكيت مشتري بر مبيع و مالكيت
بایع بر ثمن به وجود ميآید».
دكتر سنهوري بر این نظرند حتي مالك متزلزل ميتواند اگر مال حصهاي مشاع ،از ملك باشد ،درخواست افراز ملك نماید و
اگر چنين افرازي صورت بپذیرد ،هم نسبت به حق خود و هم حق مالك تحت شرط تعليق (در صورت تحقق معلق عليه)
نافذ خواهد بود ،زیرا افراز از جمله اعمال اداره است كه حتي بعد از تحقق شرط فاسخ نيز نافذ است بنابراین به محض انعقاد
عقد بيع تمليك صورت ميگيرد.
رد ثمن به عنوان قيد خيار محسوب است از این رو پيش از رد ثمن خيار نيست بنابراین زمان خيار همواره از عقد جداست
هر چند زمانش بسيار اندک باشد پيش از رد ثمن هيچ خياري وجود ندارد و رد ثمن همواره پس از عقد است و از این رو
خيار منفصل از عقد است( .انصاري ،1392 ،ص)188
حق معلق بر شرط در معرض سقوط و نابودي است چون با تحقق معلق عليه عمالً زایل ميشود بنابراین اگر مشروط عليه در
تعهد به شرط تعليق در انحالل پرداختي كرده باشد و بعد از مدتي معلق عليه تحقق یابد مشروط عليه ميتواند مطابق قواعد
عموميقرارداد در زمينه ایفاي نارواء آنچه را كه پرداخت كرده مسترد نماید( .انصاري ،1395 ،ص )170
بنابراین تحقق شرط تعليق در انحالل ناظر بر آینده است و در تعهدات پيشين طرفين اثر نميكند طبق ماده  302ق .م «اگر
كسي خود را مدیون ميدانست آن دین را تادیه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید».
با وجود این صاحب حق ناقص مي تواند آن چرا دارد به دیگري منتقل كند و در صورت فوت او نيز وارثانش ،به قائم مقامي
مورث خود ،طلبكار خواهند شد و همچنين است اگر متعهد قبل از حصول معلقعليه بميرد ،وارث او نيز نسبت به انجام تعهد
جانشين متعهد اصلي باشد به شرط اینكه تعهد قائم به شخص متعهد نباشد.
هرگاه پيش از معلق عليه متعهد احتمالي به اشتباه دین را بپردازد حق استرداد آن را دارد .این حق پس از وقوع شرط نيز از
بين نميرود ،زیرا امكان دارد كه مدیون نخواهد مالي را كه بابت دین به طلبكار تمليك كرده است به او بدهد و مایل باشد كه
دین را به گونهاي دیگر بپردازد (مانند تهاتر با طلب موجود یا تمليك مالي به دیگري) ولي ،اگر وقوع شرط كاشف از وجود
دین سابق باشد ،دیگر استرداد مالي كه به این عنوان پرداخته شده است امكان ندارد ،زیرا مدیون در واقع دین محقق خود ر
ایفاء كرده است.
با اینكه طرفين مي توانند ،و این حق را هم دارند كه اجراي حق خود را از طرف مقابل درخواست نمایند ولي در زمينه
قهري،این حق از آنان ساقط شده است؛ لذا دائن نميتواند تعهد معلق بر این شرط را به طور اجباري از مدیون مطالبه كند.
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دائن چنين شرطي حتي نميتواند از طرح دعواي عدم نفوذ تصرفات مدیون به عنوان مقدمهاي بر اجراي قهري استفاده
نماید ،شرط طرح این دعوا این است كه حق دائن الزم التادیه باشد؛ در حالي كه در اینجا حق معلق بر وقوع معلق عليهي شده
است از این ویژگي بر خوردار نيست؛ ولي دائن ممنوع از مطالبه حق نميباشد و گفتيم پرداخت مدیون به عنوان ایفاي ناروا
محسوب مي شود؛ و اگر معلق عليه اتفاق نيافتد بر اساس قواعد عمومي حاكم بر ایفاي ناروا حق استرداد آن را دارد.با توجه به
مطالبهاي عنوان شده خریدار اول بعنوان مالك مال محسوب ميشود و این تصرفات باید با رعایت حقوق متعهد له تعليق بر
شرط صورت بگيرد و همچنان كه در ماده  460ق .م در مورد خيار شرط اشاره كردیم ،هرگونه تصرف منافي با خيار ممنوع
است.
واگذاري عين ملك از طرف مشتري بدون قيد شرط یا خياري كه به نفع بایع در عقد قرار داده شده صحيح نيست و مانند
معامله فضولي محسوب مي شود زیرا حق مشتري نسبت به مبيع به طور مطلق نيست بلكه مقيد به خيار و تا انقضاي مدت
متزلزل است و واگذاري آن به طور مطلق ،تجاوز به حق بایع خواهد بود .ولي مشتري ميتواند حق خود را كه مالكيت متزلزل
بر مبيع است به هر طریقي كه بخواهد به دیگري انتقال دهد و آن با حفظ حق فسخ بایع خياري است .منظور ماده از نقل و
انتقال واگذاري بدون قيد خيار و به طور مطلق ميباشد( .امامي ،1388 ،ص  )542بنابراین انتقال عوضين از ناحيه طرفين
صحيح تلقي ميگردد و دليلي براي بياعتباري معامالت با اشخاص ثالث نيست .با وجود این اختياراتي كه به مشتري داده
شده تا با مالكيت متزلزل خود بتواند در مال دخل و تصرف كند ولي عقل در اینجا حكم ميكند كه آیا كدام موانع قانوني
هست كه مشتري را در شرایط محدود قرار ميدهد تا نتواند مانند یك مالك واقعي آزادانه مال خود را تمليك نماید؟
از آنجایي كه گفته شد تا زمان تحقق معلقعليه وضعيت اثر عقد نامشخص است تملك خریدار نيز با محدودیت مواجه
ميشود ،در مقابل آزادي كه به خریدار داده شده در جاهایي كه به حقوق فروشنده (متعهدله) لطمه زده ميشود محدود
گردیده،بعضي از امتيازات است كه خریدار از آن محروم ميشود مانند :دادن مال به عنوان رهن و یا مورد حق ارتفاق قرار
دادن مال .مشتري نمي تواند مبيع را نزد شخص ثالث رهن گذارد و یا مال را مورد حق ارتفاق براي ملك مجاور قرار دهد .هر
یك از این دو امر منافي با حق طرف مقابل است ،زیرا به وسيله عقد رهن ،به مرتهن حق داده ميشود كه بتواند در صورت
عدم تادیه دین از طرف راهن ،درخواست فروش عين مرهونه را كند تا طلب خود از ثمن آن استيفا بنماید و این امر با حق
(متعهدله) منافات دارد ،زیرا او نميتواند ملكيت خود را نسبت به مال استدراک كند.
حق تعليق اگرچه یك حق عملي نيست ولي یك حق مالي تلقي ميگردد و مانند سایر حقوق مالي در صورت فوت تعليق
كننده مي تواند به ورثه او منتقل شود و همچنين مانعي در انتقال حق تعليق از طریق قرارداد شفاهي یا كتبي به غير وجود
نداشته باشد .همچنين ميتواند واگذار یا مصالحه نماید؛ در این صورت جانشين وي ميتواند حق مزبور را از جانب خود نه
به عنوان نماینده اعمال نماید.
آثار تعلیق در عقد بعد از انحالل در روابط بین طرفین و اشخاص ثالث
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گفتيم كه تعليق حالتي وابسته و منوط كردن امري به امر دیگر است بنابراین در اینجا بحث از وابسته نمودن انحالل یك عقد
به امري غيرقطعي و محقق است بنابراین در تعليق در انحالل عقد آثار عقد بالفاصله از ایجاب و قبول جریان ميیابد و با
حصول معلق عليه آثار قطع ميشود یعني نتيجه ميگيریم كه تعهد ناشي از عقد به صورت منجز است و جزء عقود منجز
محسوب ميشود.
اما در زمينه تاثير انحالل نظر مشهور فقها چون شيخ انصاري در این است كه عقد از زمان انحالل ،منحل ميشود و اثر
قهقرایي ندارد .بنابراین اگر به وسيله شرط تعليق در انحالل عقد منحل گردد ،در این انحالل نميتواند اصوالً به آثار و
لوازميكه صحيحاً مترتب شده ضرر وارد كند چون تحقق آثار عقد منوط به چيزي نبوده است.
بنابراین اگر عقد تمليكي باشد «یعني هر یك از عوضين از مالكيت مالك سابق خارج و به مالكيت طرف مقابل در ميآید» با
تحقق معلق عليه مبيع به مالكيت بایع و ثمن به مالكيت مشتري در خواهد آمد.
آثار و نتایج عقد پس از تحقق شرط ،یعني سپري شدن طول دوره انتظار ميباشد در حقيقت در این دوره آثار عقد قطع
ميشود.
بنابراین با انحالل عقد اصوالً طرفين باید بيع و ثمن را به همراه نمائات مربوطه به همدیگر عودت دهند و عهدهدار كليه
نقصان و خرابي در همان مورد معامله كه با تقصير متعاقدین شده ميباشند .فسخ برهم ميخورد دیگر ادامه نخواهد داشت و
مورد معامله باید به كسي كه قبل از معامله مالك آن بوده رد شود ماده  286قانون مدني« :تلف یكي از عوضين مانع اقاله
نيست ،در این صورت به جاي آن چيزي تلف شده مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده
ميشود» .اگر عقد اقاله یا فسخ شو د ،وضعيت شرط نيز باید به صورت قبل از عقد درآید ،زیرا شرط معناً جزء مورد معامله
است( .امامي ،1388 ،ص )296
تناقض در صورتي روي مي دهد كه مالكيت پس از عقد كامل و برگشت ناپذیر باشد و تحقق شرط آن را از آغاز دگرگون
سازد ولي در فرض ما مالكيت از آغاز وجود ،متزلزل و ناپایدار و برگشت پذیر است و همين وصف باعث ميشود كه با
تحقق شرط ،از بين برود و بجاي خود باز گردد .پس ،در فاصله ميان عقد و شرط ،دو چيز مخالف با هم جمع نميشوند :نهاد
مالكيت زمينه بازگشت را در خود دارد با این وصف با تحقق شرط پرورده ميشود و فعليت ميیابد و ملكيت را باز مي-
گرداند( .كاتوزیان ،1390 ،ص )348
با وجود این مالكيت مفهوم ي است اعتباري كه نمودار آثار حقوقي و مادي آن در زندگي اشخاص است .بنابراین رجعت
مالكيت به معناي باز گرداندن و انتقال آثار آن (منافع زمان بين عقد و شرط و انحال قرارداد) است كه با هيچ ایراد منطقي روبه
رو نميشود.
وقتي ما قائل به تعليق در انحالل هستيم در واقع هدف ما این است كه صرفاً بازگشت عوضين هست یعني با تحقق معلق
عليه و انحالل عقد عوضين به مالكيت هر كدام از طرفين برگردانده ميشوند.
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ولي خطرناک بودن اینگونه قراردادها براي اشخاص ثالث انكار ناپذیر است و امكان تباني و تقلّب به زیان آنان را فراهم مي-
كند .این مصلحت گرایي و نامتعارف بودن چگونگي قرارداد ،موضع قوانين كنوني نسبت به آن را متفاوت كرده است .با
بررسي قوانين كشورهاي مختلف و عدم رویه قضایي در این زمينه بصورت موثر ،در حقوق كشورمان چنانكه باید در زمينه
تعليق انحال عقد با اثر قهقرائي بحث و انتقادي نشده است .و نظر بر نفوذ قراردادي كه انفساخ قرارداد را از آغاز انعقاد معيين
سازد قوي تر است.
وقتي كه در معامله مشروط به شرطي كه انحاللش در حقيقت معلق است ،خریدار مال را بر دیگري منتقل دهد و یا حتي
مورد انتقال هاي بعدي قرار دهد و با تحقق معلق عليه عقد منحل شود با منحل شدن عقد اصلي آیا عقود دیگر نيز در پي آن
منحل خواهند بود؟
اگر مالك( ،خریدار اول)همان مال را به دیگري منتقل كند ،چون نميتواند بيش از حقي كه خود دارد به او بدهد ،حق انتقال
گيرنده نيز همان نقض را خواهد داشت ،بنابراین به محض وقوع معلق عليه ،مالكيت خریدار نخست محقق ميشود و انتقال
دوم نميتواند مانعي در این راه ایجاد كند (كاتوزیان ،1391 ،ص  )70حقي را كه مالك به شخص ثالث منتقل ميكند ،در اثر
توافقي كه او از پيش كرده مقيد بر این است كه اگر شرط محقق شود مالكيت او از تاریخ عقد از بين برود و چون شخص
ثالث نيز نميتواند حقي بيش از حق ناقل داشته باشد ،این قيد در مالكيت او نيز ایجاد ميشود در نتيجه ،اگر حادثه مورد نظر
اتفاق افتد ،حق او نيز از تاریخ وقوع معلق عليه زایل خواهد شد.
انحالل قرارداد در این زمينه نسبت به آینده انجام ميشود و در گذشته اثر ندارد ؛ قرارداد را در روابط دو طرف حذف
نميكند ،و تنها نسبت به آینده پایان ميبخشد .نفوذ گذشته قراردادو انحالل آینده آن در عقود مستمر نمایان است.
اگر خریدار ملكي پيش از وقوع شرط آن را به دیگري اجاره دهد یا بفروشد یا رهن دین خود بگذارد ،انحالل بر حقوقي كه
بيش از آن به دست آمده است صدمه نميزند واجاره باقي ميماند و مالكيت عين در آینده به فروشنده باز ميگردد ،مالكيت
خریدار و حق طلب كار نيز محترم است و با انحالل از بين نميرود.
عقد دوم چه الزم باشد چه جایز انحالل معامله اول موجب بطالن یا انحالل معامالت بعدي نخواهد بود ،زیرا مالك اخير بنابر
حقي كه نسبت به مال خود دارد آن را انتقال داده و مورد خرید و فروش قرار داده است و براي این كار مجاز است و در
صورت انتقال مال به شخص ثالث مالك را فقط ميتوان مجبور به دادن بدل آن به مشروط له تعليق در انحالل نمایيم.
انتقال مورد معامله در حكم تلف آن است از طرفي عقد دوم تمامي شرایط صحت معامله را دارا است .و با توجه به اینكه
مورد معا مله انتقال یافته است و امكان بازگردان آن توسط متعهد وجود ندارد تكليف او به مسترد عين ،به دادن بدل تغيير
ميكند و این نظر مورد تایيد حقوقدانان است ميتوان نتيجه گرفت در صورتي كه در قرارداد حاوي شرط تعليق در
انحالل،مشروطعليه اقدام به انتقال مورد معامله به ثالث نماید و پس از آن به دليل عدم عمل به تعهد خود قراردادي بين وي و
مشروطله منفسخ گردد عقد دوم صحيح و تكليف مشروطعليه بازگرداندن بدل عين ميباشد.
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چون با انحالل عقد اول ،اگر مال در ملكيت طرف باشد به او برگشت داده ميشود و در صورت عدم مالكيت و واگذاري آن
به شخص ثالث ،هر چند عقد بطور جایز باشد بدل آن اعم از مثل یا قيمت در ذمه او قرار ميگيرد و دليل بر اجبار شخص به
فسخ عقد دوم موجود نيست و این اختيارات فروشنده ميباشد(.توحيدي ،1417 ،ص )365
تنها تفاوتي كه بيع شرط با بيع به صورت مطلق دارد ،در این است كه در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفات ناقل
داشته باشد یا آن را تلف كند (الخميني (ره) ،1363 ،ص )478
چون بنابر نظر ایشان ،مقصود بایع ،شارط آن است كه عين مبيعه محفوظ بماند تا در صورت رد ثمن در وقتمقدر ،عيناً آن را
باز ستاند در صورتي كه پيش از انقضاي زمان خيار ،مشتري ،مبيع را از طریق بيع یا هبه یا صلح یا هر سبب مملك به دیگري
منتقل سازد معامله وي بياعتبار خواهد بود و متوقف بر امضاي بایع است( .باقري ،1393 ،ص )248
بنابراین هر عقدي كه در آن شرط شود و آن شرط طوري باشد كه نوعي تعليق در انحالل در عقد ایجاد كند موجب نقل و
انتقال مالكيت مي شود اما مالكيت مذكور محدود و تابع شرطي است كه در ضمن عقد ،داده شده است و زماني محدودیت
مرتفع خواهد شد كه شرط انجام شود و یا اینكه معلق عليه تحقق نيابد بنابراین نمائات و منافع مال در فاصله زماني عقد تا
بيش از تحقق معلق عليه متعلق به مشتري است یا همان خریدار است.
منافع
انحالل قرارداد ،خواه به تراضي باشد باشد یا با یك اراده صورت پذیرد و یا خود به خود رخ دهد ناظر بر آینده است و عقد
را از هنگام تحقق سبب برهم مي زند این قاعده در هيچ متني به صراحت نيامده است ،ولي از مواد گوناگون و پراكنده در
قانون مدني به خوبي استنباط ميشود.
منفعت تابع ملكيت است؛ هر كه مالك عين است منافع آن را نيز ميبرد (ماده  33ق .م ).پس تعلق منافع به طرف عقد نشانه
آن است كه اقاله با آثار مالكيت (نتيجه اصلي عقد) پيش از آن صدمه نميزند و تنها در آینده ملكيت را به جاي نخستين باز
ميگرداند و همچنين ماده ( 459ق .م« ،).در فرضي كه با یك شرطي به شرایط فسخ عمل ميكند و مبيع را از خریدار باز مي-
ستاند ،اعالم ميدارد» از حين فسخ مبيع مال بایع خواهد شد ،ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال
مشتري است ،در این ماده ،به اثر فسخ مالكيت و توابع آن (نما آت و منافع) به صراحت اشاره ميشود و نشان ميدهد كه
ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد.
با تشبيه این نوع عقد به عقد فضولي با تحقق معلق عليه ،منافع باید كاشف از صحت عقد از زمان انعقاد عقد باشد .بدین معنا
كه اثر عقد از زمان انعقاد بر آن بار شود و لذا نمائات مال مشتري باشد ،همان طور كه در معامالت فضولي چنين است.
در معامالت معلق به شرط ،و به محض اتفاق شرط یا معلق عليه بدین جهت اثر قهقرائي خواهد داشت .و الزم نيست كه
شرط مقدم بر مشروط قرار گيرد تا بتواند تأثير در آن بنماید بلكه شرط ميتواند مؤخر قرار گيرد و تأثير در ما قبل خود بنماید
و آن را شرط متأخر گویند( .امامي ،1388 ،ص )305
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عقد سبب انتقال مالكيت است و با تحقق معلق نيز مالكيت به طور كامل انتقال ميیابد ،در حقيقت با تحقق معلق عليه
مالكيت متزلزلي كه وجود داشته به صورت كامل مستقر ميشود.
اگر كاالیي خرید شده ،سودي داشته باشد كه مشتري پيش از بازگرداندن آن به مالك ،از آن بهره برده باشد ،طبق قول مشهور
باید عوض آن منفعت را به مالك بدهدپس ضمان منافع ثابت است.
و در زمينه منافع استفاده نشده ،حكم بر عدم ضمان است( .انصاري ،1392 ،ص )342
زیرا منفعت مجاناً ،از آن مشتري است و ضمانت مشتري در منافع استفاده شده نيز به دليل اتالف است .صاحب جواهر نيز در
این زمينه معتقد است كه :هنگام تلف عين ،ضمان (تقدیري و معلق) به بهاي آن جانشين تعهد رد عين ميگردد و هر چند
قيمت تغيير ميكند ،بهاي جدید جانشين قيمت پيشين ميشود تا به قيمت روز معلق عليه برسد(.كاتوزیان،1390،ص )40
اثر فسخ از زمان فسخ است و اثر قهقرایي ندارد (ماده  459قانون مدني) در صورتي كه بایع بر شرط مندرج در عقد عمل
نمود و بيع را فسخ كرد .از حين فسخ عقد منحل شده و مبيع به ملكيت بایع بر ميگردد ،بدین جهت منافع و نمائات حاصله
از حين عقد تا زمان انحالل مال مشتري ميباشد ،زیرا منافع و نمائات تابع ملك است( .امامي ،1388 ،ص )541
ولي باز باید بين نمائات منفصله و متصله فرق گذارد یعني نمائات و منافع منفصلهاي كه از زمان عقد تا زمان انحالل در مورد
معامله حادث شده ،باید مال مشتري دانست و نمائات و منافع متصله به تبع مبيع به بایع بر ميگردد.بنابراین نمائات مال
مشتري ميباشد .بر این اساس اگر مال قبل از تحقق شرط تلف شده باشد ،بر عهده خریدار است.با این وجود نباید پنداشتكه
قاعده تاثير انحالل عقد در آینده با نظم عمومي ارتباط دارد.
دو طرف ميتو انند به تراضي اثر انحالل را به گذشته نيز سرایت دهند .مثالً :در قراردادي كه موسسه صنعتي با كارگر
متخصص ميبندد ممكن است شرط شود كه كارگر حق ندارد تا پنج سال در كارگاههاي رقيب كارفرما كار كند ،و گرنه
كارفرما حق فسخ قرارداد و مطالبه دستمزدهاي پرداخت شده را دارد.
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نتیجهگیري
تعليق در انحالل مقوله اي است كه در خود قانون كشور ما صورت صریحي ندارد و حتي بعضي از علما با وحدت مالک از
قاعده بطالن تعليق در انعقاد عقد ،تعليق در انحالل را نيز باطل ميپندارند .با وجود این موافقان در انحالل نيز با توسل به
قواعد بيع الشرط روزنهاي براي قبوالندن این امر بر مخالفان هستند .از آنجایي كه قانونگذار با ایجاد ماده  10ق .م نه تنها غبار
از این زمينه شست در حقيقت بزرگترین خلع قانون مدني ما برطرف گردید و خود این امر ،باعث پذیرش جنجالي ،در مورد
تعليق در انحالل عقد ميباشد.
حق معلق بر تعليق در انحالل موجودي كامل است و از نفوذ حقوقي برخوردار است ،اما موجودیت آن در معرض سقوط
قرار دارد .بنابراین در تعليق انحالل ،عقد بطوركامل و منجّز منعقد گردیده و طرفين ملزم به رعایت مفاد عقد هستند و هرگونه
تصرفاتي كه مخالف با حقوق متعهدله نباشد صحيح است.
تعليق در انحالل ،یعني انحالل قرارداد منوط به وقوع احتمالي در آینده ميباشد كه با تحقق معلقعليه ،عقد خود به خود
منحل ميشود و ایرادات بعمل آمده نسبت به علت و سببيت انحالل عقد با این توجيه رو ميشود كه ،سببيت در انحالل عقد
همان حصول معلقعليه در عالم خارجي است كه با تراضي طرفين جایگزین اراده شده است.
با توجه به مطالب عنوان شده در این مقاله نه تنها تفاوت تعليق در انحالل با شرط فلسخ آشكار شد در زمينه بيع الخيارو
شرط تعليقي كه گاهي بيشتر نویسندگان و حقوقدانان آیند عناوین را به جاي هم به كار ميبردند و به این نتيجه رسيدیم كه نه
تنهاتفاوت نظري دارند بلكه موجب اختالف احكام هم ميشوند با تحقق معتق عليه برخالف شرط فاسخ حق ایجادشده
فاقداثرقهقرایي است واین تفاوتهاي باریك وظریف داراي اثرات مختلف داشتند كه حدامكان سعي شد به آن پرداخته شد.
انحالل قرارداد خواه به تراضي باشه یا به اراده یكي ازطرفين یا خودبه خودي باشدتنها ناظر بر آینده است وعقدازهنگام تحقق
معلق عليه برهم ميخوردو این در حالي است كه این امر نميتواند جزء حقوق آمره به حساب آید زیرا اراده طرفين بر هر
چيزي حاكم است و طرفين در توافق خود ميتوانند برخالفموارد ذكر شده عمل نمایند.
نقش مدت در قراردادها قابل كتمان نيست حتي اگر شرط تعليق در انحالل شده باشد .چون تنها عاملي كه این نهاد را از دیگر
نهادهاي مشابه متمایز ميكند همين مدت دار بودن معلقعليه است و گرنه این شرط نيز مانند شروط دیگر نيازي به مدت
نداشت .و از مقوله عام نيز اگر بنگيریم اگر مدت در آن درج نگردد ،دوام ،مدت و اعتبار عقد مجهول و موجب بطالن عقد
خواهد بود.
با هم بحث هایي راجع به اثر تعليق بر انحالل و تعليق در عقد قبل از انحالل و بعد از انحالل ميتوان به این نتيجه رسيد كه
انحالل معلق نوعي تصرفات ناقله منتقل اليه را محدود ميكنند ،بنابراین نوعي تحدید مالكيت است.
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 -13جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،1394 ،ترمينولوژي حقوقي،چاپ سوم ،تهران ،كتابخانه گنج دانش.
 -14دهخدا ،بي تا،لغتنامه ،ج ،10مؤسسه لغتنامه دهخدا.
 -15دیاني ،عبدالرسول ،1390 ،شرط تعليقي و عقد معلق در حقوق ایران ،فقه اماميه و حقوق فراسند.
 -16دیاني ،عبدالرسول ،1395 ،قواعد عمومي قراردادها ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات ميزان.
 -17سنهوري ،احمد عبدالرزاق ،1393 ،دوره حقوق تعهدات ،محمدحسين دانشكيا و سيّدمهدي دادمرزي ،ج سوم ،چاپ
دوم ،قم،دانشگاه قم.
 -18شهيد ثاني ،1391 ،الروضةالبيهه في شرح اللمعهالدمشقيه ،عليرضا اميني و محمدرضا آیين ،كتاب طه ،چاپ بيستودوم.
 -19شهيدي ،مهدي ،1390 ،حقوق مدني،ج  ،3چاپ پانزدهم ،تهران ،انتشارات مجد.
 -20شهيدي ،مهدي ،1393 ،حقوق مدني ،ج  ،1چاپ دهم ،تهران ،انتشارات مجد.
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 -21شهيدي ،مهدي ،1395 ،سقوط تعهدات ،ج  ،5چاپ دهم ،تهران ،انتشارات مجد.
 -22عدل ،مصطفي ،1342 ،حقوق مدني ،ج  ،7تهران ،دانشگاه اميركبير.
 -23غروي اصفهاني ،بيتا،حاشيه بر مكاسب شيخ انصاري ،جلد  1و  ،2قم ،مجمعالذخایراالسالميه.
 -24كاتوزیان ،ناصر ،1376 ،قواعد عمومي قراردادها ،ج دوم ،تهران ،شركت سهامي انتشار.
 -25كاتوزیان ،ناصر ،1388 ،قواعد عمومي قراردادها ،ج سوم ،چاپ دوم ،تهران ،شركت سهامي انتشار.
 -26كاتوزیان ،ناصر ،1390 ،قواعد عمومي قراردادها ،ج  ،5چاپ ششم ،تهران ،شركت سهامي انتشار.
 -27كاتوزیان ،ناصر ،1391 ،قواعد عمومي قراردادها ،ج اول ،چاپ دهم،تهران،شركت سهامي انتشار.
 -28كاتوزیان ،ناصر ،1388 ،حقوق مدني درسهایي از عقود معين ،ج دوم ،چاپ دوازدهم ،تهران ،كتابخانه گنج دانش.
 -29محقق حلي ،1373 ،ترجمه مختصرالنافع ،سيّدمحمد نجفي یزدي و سعيد رزمجو ،چاپ اول ،انتشارات باقرالعلوم.
 -30محقق حلي ،1377 ،شرایعاالسالم ،المكتبهالعلميهاالسالميه.
 -31نوین ،پرویز ،1393 ،حقوق مدني ،ج سوم ،چاپ دوم ،هران ،انتشارات جنگل.
 -32هاشمي ،سيدحسين ،1392 ،انحالل قراردادها در حقوق ایران و فرانسه ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جنگل.
 -33یزدانيان ،عليرضا ،1388 ،تحليلي از تعليق در انحالل عقد در فقه اماميه و حقوق فرانسه.

67

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال یازدهم  /شماره  / 2تابستان 1397

68

