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ضمانت اجراي شرط تخلف از پرداخت ثمن، ایجاد حق فسخ

1راد علی فتوحی

چکیده 

بین شرکت عمران مسکن سـازان منطقهشـرق    2/4/1380-2362برابر قرارداد بیع شماره 

آغشته مقـدم بـه    -4مداح قرقی  -3نیک سلیمان  -2آل مراد  -1به عنوان فروشنده و آقایان 

قطعه زمین با عرصه وقفی به خریداران انتقال و ضمن پرداخـت بخشـی    4عنوان خریداران، 

از ثمن معامله بایت بقیه ثمن، چند فقره چـک توسـط خریـداران صـادر و تسـلیم فروشـنده       

در صـورتی کـه بـراي پرداخـت     «:شـود  بر مبناي شرط صریح قراردادي مقرر می.گردد می

هـاي مـورد اشـاره در     اقساط باقیمانده ثمن معامله، چک دریافت شده باشد و چنانچه چـک 

همچنـین تخلـف   .ده حق فسخ قرارداد را خواهد داشتتاریخ سررسید وصول نشود، فروشن

خریدار از هر یک از تعهدات و مفاد موضـوع ایـن قـرارداد باعـث ایجـاد حـق فسـخ بـراي         

به جهت صدور چند فقره چک از حساب مسـدود و صـدور گـواهی    »فروشنده خواهد بود

ارداد بیـع  علیه، مراتب فسخ قر صادره از سوي بانک محالهاي  عدم پرداخت نسبت به چک

گردد و متعاقب آن دعوایی به خواسته تقاضـاي رسـیدگی    اي به خریداران ابالغ می طی نامه

الزام خواندگان به  -2/4/13802-2362اثبات فسخ قرارداد بیع شماره  -1و صدور حکم به 

المثل ایام تصـرف بـا    پرداخت اجره -3ریال  3100000استرداد مورد معامله هریک مقوم به 

دادگاه عمومی مشـهد   4ر کارشناسی به انضمام خسارات دادرسی طرح که به شعبه جلب نظ

مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستري، الیحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی به شعب تشـخیص دیوانعـالی کشـور    .1

.توسط اینجانب تهیه شده است 1383در سال 
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م بـدوا  .ق 237با این استدالل که برابر ماده  8/9/82-14-1366ارجاع و برابر دادنامه شماره 

باید دعوي الزام به انجام تعهد در شرط فعل تقدیم و در صـورت عـدم انجـام تعهـد دعـوي      

بـا انجـام تجدیـدنظرخواهی نسـبت بـه      .شـود  دعوي صادر میفسخ مطرح شود، حکم به رد 

قضـات  .شـود  دادگاه تجدیـدنظر خراسـان ارجـاع مـی     20دادنامه موصوف، پرونده به شعبه 

-1839/157دادگــاه تجدیــدنظر بــا اسـتدالل مشــابه برابــر دادنامــه شــماره   20محتـرم شــعبه  

.نمایند ایید میدادگاه عمومی مشهد را ت 4دادنامه صادره از شعبه  25/10/82

نسـبت بـه دادنامـه مـذکور     ، دادگاه تجدیدنظر خراسان 20پس از تایید دادنامه در شعبه 

تشـخیص دیوانعـالی کشـور ارجـاع و شـعبه       5نجدیدنظرخواهی گردید و پرونـده بـه شـعبه    

هاي بیان شده در الیحه تقدیمی و بر مبناي حـق فسـخ اعطـایی     تشخیص با پذیرش استدالل

 20، عمـومی مشـهد   4هـاي شـعب    دادنامـه .حکم به اثبات فسخ صادر نمـود ، عدر قرارداد بی

تشـخیص دیوانعـالی کشـور بـه      5الیحه تقدیمی به شعب تشخیص و راي شعبه ، تجدیدنظر

.ترتیب مورد اشاره قرار گرفته است

دادگاه عمومی مشهد 4دادنامه شعبه .1

عمومی مشهد دادگاه 4شعبه 82-1162:کالسه پرونده

8/9/82-14-1366:شماره دادنامه

-خیابـان نـواب صـفوي   :شرکت عمران و مسـکن سـازان منطقـه شـرق آدرس    :خواهان

مطهـري   -مشـهد  :نیـک سـلیمان هـر دو بـه آدرس     -2آل مراد  -1:خواندگان سمت چپ

جنـب  )ن دکتـر شـهین پرتـوي   ساختما(54ساختمان  -حد فاصل کفاش و کاشف -جنوبی

مـداح قرقـی باوکالـت آقـاي      -3طبقه سوم بینالود  -خدمات مسافرتی و جهانگردي کسري

-304کوچه زرمهر پـالك   -8مدرس -مشهد:جمال الري یزدي و داوود داور پناه ادرس

-54سـاختمان   -حدفاصل کفـاش و کاشـف   -مطهري جنوبی -مشهد:مقدم آدرسآغشته

.بینالود، جنب خدمات مسافرتی و جهانگردي کسري سوم)شهین پرتويساختمان دکتر (

خواسته فسخ قرارداد و غیره
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شعبه چهارم دادگاه عمومی مشهد:مرجع رسیدگی

بسمه تعالی راي دادگاه 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقاي سـید محمـد پژمـان مـدیرعامل شـرکت عمـران       

-4مداح قرقـی   -3نیک سلیمان  -2آل مراد  -1رق به طرفیت آقایان مسکن سازان منطقه ش

اثبـات فسـخ قـرارداد بیـع      -1آغشته مقدم به خواسته تقاضاي رسیدگی و صـدور حکـم بـه    

الزام خوانـدگان بـه اسـترداد مـورد معاملـه هـر یـک مقـوم بـه           -2/4/13802-2362شماره 

جلـب نظـر کارشناسـی بـه انضـمام      پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با  -3ریال  3100000

خسارات دادرسی بدین توضیح که در جریان رسیدگی آقاي الري و داور پناه ضـمن ابـراز   

انـد ماحصـل ادعـاي     وکالتنامه از ناحیه خوانده ردیف سوم آقاي مداح اعالم وکالت نمـوده 

چهـار قطعـه زمـین بـه      2/4/1380-2362خواهان چنین است که به موجب قـرارداد شـماره   

متر مربع به خواندگان واگذار و در این راستا خریداران قسـمتی از ثمـن    72/1048ساحت م

الـی   347827هـاي   معامله را نقدا تادیه و بابت بقیه مورد معامله چند فقـره چـک بـه شـماره    

 4مـاده   4عهده بانک ملت شـعبه نخریسـی مشـهد تسـلیم و چـون بـه موجـب بنـد          247833

)خواهـان (هـاي صـادره فروشـنده     ورت عدم وصول چـک قرارداد مذکور شرط شده در ص

عـدم پرداخـت صـادره از ناحیـه بانـک      هـاي   حق فسخ قرارداد را دارد و چون طبق گـواهی 

علیه موجبات حق فسخ قرارداد محقق گردیـده لـذا تقاضـاي صـدور حکـم بـه شـرح         محال

ق پرونـده و  دادگـاه بـا امعـان نظـر در منـدرجات اورا     .له خود را نموده است، خواسته فوق

التفاتا به الیحه دفاعیه واصله از ناحیه وکالي محترم خوانده ردیف سـوم و ثبـت بـه شـماره     

و با امعان نظر به پاسخ استعالمیه اداره اوقـاف و امـور خیریـه ناحیـه یـک       950-27/8/1382

و نظر به این که شرط استنادي خواهان موضوع بند  4/9/1382-1760مشهد وارده به شماره 

شـرط فعـل بـوده کـه در     )2/4/1380-2362(ز شروط ضمن عقد قرارداد مستند دعوي ا 4

قـانون مـدنی متعهدلـه     237بنا به صراحت مـاده  )خریداران(فرض عدم انجام تعهد از ناحیه 

باید ابتداء الزام وي بـه انجـام تعهـد را از دادگـاه صـالحه تقاضـا       )خواهان دعوي موصوف(

و از طرفی قبـل از  .عمل نگردید)خواهان(نی از ناحیه فروشنده نماید که به این تکلیف قانو
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طی این مرحله قانونی اعمال خیار فسـخ قانونـا ممکـن و میسـور نیسـت و از جهتـی دعـاوي        

المثل ایام تصرف اثبات مورد خواسته نیز بـر تبـع دعـوي     استرداد مورد معامله و مطالبه اجره

قبل از تحقق دعوي فسخ موارد اخیـر نیـز موقعیـت     فسخ قابلیت استماع داشته و به عبارتی تا

قـانون   1257قانونی نداشته بناء علی هذا دعاوي اقامه شده غیر وارد تلقی و مسـتندا بـه مـاده    

روز از تاریخ ابالغ قابل اعتـراض در   20ظرف مدت آراء صادره.مدنی محکوم به رد است

.دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خراسان ا ست

ساالري  -دادگاه عمومی مشهد 4به رئیس شع 

دادگاه تجدیدنظرخراسان 20دادنامه شعبه .2

شعب بیست تجدیدنظر استان خراسان 82-1740:پرونده کالسه

23/10/82:تاریخ رسیدگیاحکام 25/10/82-1839/157:شماره دادنامه

ثـامن مشـهد خیابـان نـواب     شرکت عمـران و مسـکن سـازان    :خواهان/تجدیدنظر خواه

.صفوي

مطهري جنـوبی حـد فاصـل کفـاش و کاشـف      :آل مراد:خواندگان/تجدیدنظر خوانده

جنب خدمات مسافرتی و جهانگردي کسري طبقه سوم بینالود 54ساختمان 

دادگـاه عمـومی    4صـادره از شـعبه    8/9/82-14-1366راي شماره :تجدیدنظر خواسته

کننده شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خراسانمشهد مرجع رسیدگی 

دادگاه تجدیدنظر اسـتان خراسـان بـه     20آقاي علیرضا اسالمی رئیس شعبه :هئیت شعبه

تصدي امضاء کنندگان ذیل تشکیل پرونده کالسه فوق در غیاب اصحاب دعوي تحت نظر 

را اعـالم و بـه شـرح آتـی      و با عنایت به مندرجات آن و پس از مشاوره الزم ختم دادرسـی 

.مبادرت به صدور راي میگردد

راي دادگاه -بسمه تعالی

قانون مدنی اعمال فسخ ناشی از تخلـف از   239نظر به اینکه بنا به ظهور مندرج در ماذه  

علیه به شرط ضمن عقد اسـت و از ایـن    شرط مثبت منوط به احراز عدم امکان الزام مشروط
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دادگـاه محتـرم بـدوي منطبـق بـا مـاده مرقـوم و مـوازین قـانونی محسـوب           جهت اسـتدالل  

همان قانون اسـقاط حـق حاصـل از شـرط فعـل       245مضافا به اینکه بر اساس ماده .گردد می

مثبت این معنی ممکن است و با توجه به مدافعات تجدیدنظرخواندگان در این خصـوص و  

تجدیدنظرخواه به طی مراحـل قـانونی    اقدام 27/8/82-950ضمن الیحه ثبت شده به شماره 

انتقال حقوق استیجاري نسبت به عرصه موقوفـه مـورد معاملـه منجـر بـه اعتبـار نامـه شـماره         

پس از تحقق شرط ناشی از صـدور گـواهی عـدم پرداخـت مورخـه       1330/232/1-4/9/82

بالصـــراحه داللـــت بـــر عـــدول  30/7/80-337827نســـبت بـــه چـــک شـــماره  8/10/80

از حق ناشی از شرط استنادي و نتیجتا سقوط حق وي در این خصوص کـه   تجدیدنظرخواه

بنا به مراتب فـوق و اینکـه سـایر مـدافعات در     .دارداستوار است رامبناء دعوي بدوي برآن

واقع تکرار مطالب عنوان شده در مرحله بـدوي بـوده کـه مـورد رسـیدگی قرارگرفتـه و بـا        

بنابراین ضمن رد .مدنی انطباق ندارد دادرسی  آیینقانون 348جهات قانونی مندرج در ماده 

ــا تاییــد 8/9/82-1366/14تجدیــدنظرخواهی مطروحــه دادنامــه معتــرض عنــه شــماره    عین

.و راي صادره قطعی استگرددمی

:مستشـاران دادگـاه  علیرضـا اسـالمی  دادگاه تجدیـدنظر اسـتان خراسـان    20رئیس شعبه 

کاظم فالح -مرتضی امینی

تقدیمی به شعب تشخیص دیوانعالی کشورالیحه .3

هیات محترم قضات شعبه تشخیص دیوان عالی کشور 

با اهداي سالم 

دادگاه عمومی مشـهد طـی دادنامـه     4رساند ریاست محترم شعبه  احترام به استحضار می

که بـه موجـب دادنامـه     82/1162/4موضوع پرونده کالسه  8/9/82مورخ  1366/14شماره 

دادگــاه  20شــعبه  82/1740موضــوع پرونــده کالســه  25/10/82مــورخ  1839/157شــماره 

دادخواهی این شرکت مبنی بر اعالم فسخ قرارداد ، تجدید استان خراسان قطعیت یافته است

و استرداد مـورد معاملـه را بـا اسـتنباط نادرسـت از شـرایط مقـرر         2/4/80-2362بیع شماره 
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در مهلت مقرر قانونی به .اند ونی مردود اعالم نمودهحاکم بر قرارداد و قوانین و مقررات قان

قانون اصالح قانون تشـکیل دادگاهـاي عمـومی و انقـالب مصـوب       18ماده  2استناد تبصره 

نقض دادنامه مذکور و صدور حکم مبنی بر فسخ قرارداد و استرداد مـورد معاملـه    28/1/81

.بنا به دالیل و جهات ذیل مورد استدعاست

مقدمه 

از هر چیزي الزم است به منظور تشحیذ اذهان هیات محترم قضات شـعبه تشـخیص   قبل 

بـه موجـب درخواسـت شـماره     .اي در خصوص موضوع بیان شود دیوان عالی کشور مقدمه

مـداح قرقـی و نیـک    ، آل مـراد ، آقایـان آغشـته مقـدم   )1پیوست شـماره  (739-27/12/79

ــوار   جنــب گمــرك را ، آهــن مشــهد راهســلیمانی درخواســت خریــد امــالك واقــع در بول

 2362منجـر بـه انعقـاد قـرارداد بیـع شـماره        4/4/80درخواست مذکور در تاریخ .نمایند می

ریـال تعیـین و مبلـغ     000/720/048/1قیمت مورد معامله مبلـغ  )2پیوست شماره (گردد  می

لمـه معـادل   ریال از مبلغ مورد معامله پرداخت و براي باقیمانده ثمن مورد معا 000/000/500

 4به موجـب بنـد   )2پیوست شماره (گردد  چند فقره چک تحویل شرکت می 00/720/548

، در صورتی که براي پرداخت اقساط باقیمانـده ثمـن معاملـه   «گردد  قرارداد مقرر می 4ماده 

، هاي مورد اشاره در تـاریخ سررسـید وصـول نشـود     چنانچه چک.چک دریافت شده باشد

همچنین تخلف خریدار از هریک از تعهـدات  .د را خواهد داشتفروشنده حق فسخ قراردا

»و مفاد موضوع این قرارداد باعث ایجاد حق فسخ براي فروشنده خواهد بود

هاي اقساط ثمن معامله منتهی  به علت مسدود بودن حساب بانکی خریداران تمامی چک

3884/1974/700بـدین لحـاظ طـی نامـه شـماره      .گردد به صدور گواهی عدم پرداخت می

 4ماده  4مراتب فسخ قرارداد با اختیارات حاصله از بند )4پیوست شماره (20/12/80مورخ 

،6/3/82-13/2/82،3141-1766هـاي شـماره    قرارداد به خریداران اعالم و طـی اظهارنامـه  

درخواست استرداد موضوع معاملـه بـه خریـداران    ، با اشاره به فسخ قرارداد 4992-12/4/82

با توجه به عـدم تمکـین خریـداران بـه     ).7-6-5شماره هاي  پیوست(گردد  م و ابالغ میاعال

و استرداد مورد  20/4/80-2362به ناچار این شرکت طی دادخواست ، استرداد مورد معامله
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دادگـاه عمـومی   4شـعبه   82/1162معامله و اجرت المثل ایام تصرف طـرح کـه بـه کالسـه     

.گرددمی مشهد ثبت

8/9/82-1366/14ترم شعبه چهارم دادگاه عمومی مشهد طی دادنامه شماره ریاست مح 

نظـر بـه اینکـه    «با ایـن اسـتدالل کـه    )9پیوست شماره (82/1162/4موضوع پرونده کالسه 

-2362(از شروط ضمن عقد قرارداد مسـتنذد دعـوي    4شرط استنادي خواهان موضوع بند 

 237بنـا بـه صـراحت مـاده     (تعهد از ناحیه شرط فعل بوده که در فرض عدم انجام )4/4/80

باید ابتدا الزام وي به انجام تعهد را از دادگاه )خواهان دعوي موصوف(متعهد )قانون مدنی

عمل نگردیـد و از  )خواهان(صالحه تقاضا نماید که به این تکلیف قانونی از ناحیه فروشنده 

حکـم  »باشدنمینا ممکن و میسور طرفی قبل از طی این مرحله قانونی اعمال خیار فسخ قانو

.نمایند به رد دادخواهی این شرکت صادر و اعالم می

پیوست (8/10/82-/4007/1974این شرکت طی دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره 

م مربـوط بـه اجـراي آثـار ناشـی از      .ق 362و مـاده   237با این استدالل که ماده )10شماره 

 4مـاده   4عام است در حالی که شرط منـدرج در بنـد   شروط فعل و عقد به صورت مطلق و 

خیار تخلف از شرط است که ضمانت اجراي آن نیز بین طرفین مشخص گردیده و طـرفین  

صادره حکـم بـه   هاي  درخواست نقض دادنامه، .پایبند به آثار و تعهدات ناشی از آن هستند 

.شرح دادخواست تقدیمی را نموده است

ــدنظ 20شــعبه   ــز طــی دادنامــه شــماره  دادگــاه تجدی -/1839/157ر اســتان خراســان نی

بـا ایـن   )1پیوسـت شـماره   (تجدیـد نظـر    80/1740/20موضوع پرونـده کالسـه    25/10/82

قـانون مـدنی اعمـال فسـخ ناشـی از       239نظر به اینکه بنا بر ظهور مندرج در مـاده  «استدالل 

به شرط ضمن عقد است  تخلف از شرط مثبت منوط به احراز عدم امکان الزام مشروط علیه

و از این جهت استدالل دادگاه محترم بدوي منطبق با ماده مرقوم و موازین قـانون محسـوب   

همان قانون اسـقاط حـق حاصـل از شـرط فعـل مثبـت ایـن         245مضافا اینکه ماده ، گردد می

.نمایندمی عینا حکم به تایید و استواري دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر»معنی ممکن است 
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تجدیدنظر استان اشکاالت اساسی و مغایر  20عمومی و  4نظر به اینکه در نظرات شعب 

با قانون مدنی وجود دارد و همین نظرات موجب تضییع حقوق این شرکت کـه سـرمایه آن   

لذا به ناچار به آن مرجع محترم مراجعه و دالیـل خـود را   ، متعلق به بیت المال است گردیده

ترین اشکال موجـود   عمده، رساندمی حکم به شرح ذیل به استحضاربراي درخواست نقض 

در نظرات مراجع مقدم مذکور این است که آثار عقد مطلق با آثار و ضمانت اجراي ناشـی  

از شروط ضمن عقد یکی دانسته شده است و ایجاد حق فسخ براي متعهد له صرفا براسـاس  

-ب ایجاد حـق فسـخ بـراي مشـروط لـه     عدم امکان اجبار مشروط علیه موج(م.ق 239ماده 

.ممکن دانسته شده است)-صورت مطلق

حقوق طرفین در قرارداد مطلق )الف

همچنان که قضات محترم شعبه تشخیص دیوان عـالی کشـور استحضـار دارنـد اجـراي      

چنانچه هریک از طـرفین قـرارداد نسـبت    .فوریت عرفی دارد)مطلق(تعهدات ناشی از عقد 

تواند الـزام   طرف دیگر می.اقدام ننماید)آثار مستقیم آن(تعهدات ناشی از قرارداد به انجام 

.و اجبار طرف ممتنع را به انجام مورد تعهد از دادگاه درخواست نماید

بـر  )قواعد عمومی آثار معـامالت (به بعد  219در این خصوص مقررات مندرج در مواد 

، آثـار بیـع  (بـه بعـد    362نیز این آثار در مـواد   روابط طرفین قرارداد حاکم است در عقد بیع

نیـز بیـان شـده کـه      394تصریح شده اسـت و در مـاده   )ضمان درك، در تسلیم، تادیه ثمن

مشتري باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقـرر شـده اسـت    

پرداخـت نسـبت بـه فسـخ     تواند در صورت عدم  نیز فروشنده می 395طبق ماده .تادیه نماید

.عقد با استفاده از خیار تاخیر ثمن اقدام و یا اجبار مشتري به تادیه ثمن را بخواهد

فروشنده حق دارد اجبار مشتري به تادیه ثمن و خریـدار  ، به بیان دیگر در عقد بیع مطلق

آثار  در این صورت چنانچه امکان انجام.اجبار فروشنده به تحویل مبیع را درخواست نماید

ــت       ــور اسـ ــل تصـ ــرض قابـ ــد فـ ــد چنـ ــته باشـ ــود نداشـ ــد وجـ ــی از عقـ ــتقیم ناشـ :مسـ

از ابتدا وجود داشته است )تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن(عدم امکان اجراي تعهد ، یکی اینکه

)م.ق 371و 361و مفهموم مواد  348ماده (که عقد بیع باطل است 



ایجاد حق فسخ، ضمانت اجراي شرط تخلف از پرداخت ثمن

نقدها و آراها

263

بعـد از عقـد حـادث    )رداخـت ثمـن  تسلیم مبیع یا پ(عدم امکان اجراي تعهد ، دوم اینکه

موجـب بطـالن   ، عدم اجـراي عقـد  شده است در این صورت نیز در فرض دائمی بودن مانع

، در فرض موقتی بودن مانع و مشروط به اینکه زمان تعهد قید مورد تعهـد نباشـد  .عقد است

.شود قرارداد صحیح بوده و حق فسخی هم برا متعهدله ایجاد نمی

بـه دلیـل عـدم امکـان     )تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن(ان اجراي تعهد عدم امک، سوم اینکه

اجراي مادي و فیزیکی موضوع تعهد نیسـت بلکـه متعهـد بنـا بـه هـر دلیلـی از انجـام تعهـد          

گردد در این فـرض نیـز نهایتـا راهـی جـز فسـخ        خودداري و عمال اجراي تعهد ناممکن می

.قرارداد وجود ندارد

اد مشروطحقوق متعهدله در قرارد)ب

چنانچه در یک قرارداد انجام امري به صورت شرط فعل مثبت مادي درج شده باشـد و   

م بـا  .ق 237مشـروط لـه بایسـتی طبـق مـاده      ، مشروط علیه از عمل به شرط اسـتنکاف ورزد 

مراجعه به حاکم درخواست اجبار مشروط علیه به انجام شرط یا عدم امکان اجبـار مشـروط   

(را فسخ نماید نهایتا قرارداد، علیه )م.ق 239ماده .

حقوق متعهدله در قرارداد که ضمانت اجراي تخلف از انجـام تعهـد   )ج

.بین طرفین معیین شده است)شرط(

در صورتی که قرارداد انجام امري به صورت شرط فعل درج و ضمانت اجـراي آن نیـز   

آیـا بـاز هـم    در ایـن صـورت   )خیار تخلف از شـرط (مورد قبول طرفین مشخص شده باشد

 239یا مـاده   237توان همانند مورد قبل گفت ضمانت اجراي عدم انجام شرط طبق ماده  می

است؟

همانطور که بیان شد اختصاص مباحثی از قانون مدنی به شروط و انواع ضمانت اجـراي  

یا عدم امکان انجام شـروط بیـانگر ایـن اسـت کـه آنچـه در       )شرط(عدم وجود مورد تعهد 

در وهله اول مفاد قرارداد و توافقـات حاصـله از   ، دادي بین اشخاص حاکم استروابط قرار

در صورت سکوت یا اجمال قرارداد بایستی با مراجعه به مقررات مربوطه پـس از  .آن است

.حکم ناظر بر موضوع را به دست آورد، تطبیق موضوع با حکم یا قواعد و اصول حقوقی
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، قـرارداد اسـت  ، کم بـر روابـط قـراردادي طـرفین    در تقویت این استنباط که قواعـد حـا  

قانون مدنی و اختیار طرفین در درج هرگونه شرطی کـه مخـالف قـانون     10توان به ماده می

نباشد با تعین شرایط و آثار آن که مبین اصل آزادي انعقاد قراردادها و دالیل بر آمره نبودن 

.اشــاره نمــود)ات و شــروطبحــث تعهــد(قواعــد و مقــررات منــدرج در قــانون مــدنی دارد 

در این خصوص الزم است به دو نمونه راي صادره از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور 

و فسخ معامله در صورت عـدم  )آزادي قراردادها(که نشان دهنده امکان درج شرط انفساخ 

.اشاره گردد، استها  وصول وجه سفته

:73/56/3دیوان عالی کشور در پرونده کالسه 3راي شعبه 

که بـه صـیغه مضـارع    ، شدن، جمله شرطیه مذکور در متن قرارداد با لحاظ این که فعل«

چانچه چکی از ایـن  ، آمده مرجع آن معامله است و معناي دستوري و عرفی جمله این است

به دیگر عبارت جمله شرطیه مذکور در ذیـل  .ارقام برگشت گردید معامله فسخ خواهد شد

حکومـت  بلکه شرط فاسخ است که طرفین بر حسب اصل.خیار فسخ نیستقرارداد ناظر به 

اراده متعاملین در قرارداد است که شارحین حقوق مدنی از آن به عنوان شـرط فاسـخ تعبیـر    

 در مقام بیان اقسام شـرایطی اسـت کـه متعـاملین    م.ق 234و تمسک دادگاه به ماده اند  کرده

نتیجه و شرط فعل اثباتا یـا نفیـا و شـرط منـدرج در     شرط ، توانند در متن عقد شرط کنندمی

لـذا بـا   .م مطابقت ندارد.ق 234قرارداد مستند دعوي با هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 

عـدم پرداخـت صـادره از    هـاي   م به داللت اوراق پرونـده و گواهینامـه  .ق 10عنایت به ماده 

»برگشت اولین چک منفسخ استمعامله از تاریخ ، بانک محال علیه بر حسب شرط اشتراط

تـوان حـق فسـخ    مـی  به طریـق اولـی  ، مسلما زمانی که امکان درج شرط انفساخ وجود دارد

بدون مراجعه به محاکم دادگستري جهت الزام و اجبار متعهد به انجـام تعهـد را در قـرارداد    

.درج نمود

:دیوان عالی کشور 25شعبه  24/7/72-379/25-398راي شماره 

اینکه وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد از ناحیه موکلش را عدم پرداخت وجـوه نظر به «

هـاي   صرف نظر از این امر دلیلی ابراز نشـده کـه دو فقـره سـفته    اند  دو فقره سفته ذکر کرده
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اصـوال متعهـد   .مذکور را بابت قرارداد مستند دعوي در اختیار خواهان گذاشته شـده اسـت  

آنبه این ترتیب عدم پرداخت وجـه .اندگان دعوي است شخص دیگري غیر از خوها  سفته

»گـردد نمیتاثیري در حق خواندگان ندارد و موجب ایجاد حق فسخ قرارداد براي خواهان 

از ناحیه خریدار صـادر و  ها  مفهوم مخالف نظر ابراز شده در راي این است که چنانچه سفته

عدم پرداخت آنهـا بـراي فروشـنده     معلوم بود که بابت همین معامله داده شده و در صورت

.فروشنده حق فسخ مورد معامله را داشت.حق فسخ پیش بینی شده بود

عالوه بر راي مذکور پاسخ استقتاء حضرت آیت العظمـی بهجـت در خصـوص مـانحن     

(فیه اخذ شده است که پاسخ معظم له نیز در تایید مطلب فوق االشاره است پیوست شـماره  .

12(

مفاد آراي صادره از شعب چهارم عمومی و بیسـتم تجدیـدنظر   بررسی .د

استان خراسان

 4مـاده   4منـدرج در بنـد   ریاست محترم شعبه چهـارم دادگـاه عمـومی مشـهد شـرط     -1

در صورتی که براي پرداخت اقسـاط بـاقی مانـده ثمـن معاملـه چـک       «قرارداد با این عنوان 

فروشـنده  ، اریخ سررسید وصول نشدههاي مورد اشاره در ت دریافت شده باشد چنانچه چک

م اسـتدالل  .ق237شرط فعـل دانسـته و بـر مبنـاي مـاده     »حق فسخ قرارداد را خواهد داشت

بایسـتی الـزام متعهـد بـه انجـام تعهـد از حـاکم        بـدوا نموده است که جهت اعمال حق فسخ

:درحالی که.خواسته شود

 234ا و مفهوم منـدرج در مـاده   همانطور که بیان شد شرط مذکور شرط فعل به معن اوال

زیرا رابطه شرط با عقد یک رابطه تبعی است که بر مبناي آن طـرفین عـالوه بـر    .م نیست.ق

انجـام امـر دیگـري را بـه عهـده      ، پذیرش انجام تعهدات مستقیم و غیرمستقیم ناشـی از عقـد  

آن صراحتا  نحوه اجراي تعهد متعهد و ضمانت اجراي 4ماده  4حال آنکه در بند .گیرند می

.بیان شده است

ماده  4بر فرض پذیرش استدالل دادگاه محترم مبنی بر اینکه عبارت مندرج در بند  ثانیا

م را ناظر به موضوع دانسـت  .ق 239و 237توان مقررات مندرج می زمان، شرط فعل باشد 4
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کـه   در صـورتی .که ضمانت اجرایی براي تخلف خریدار از مفاد قرارداد درج نشـده باشـد  

ایجـاد حـق فسـخ بـراي     ، 4مـاده   4ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن در سررسید طبـق بنـد  

در تقویت این استنباط و استدالل به چنـد نمونـه از آراي   .فروشنده در نظر گرفته شده است

.گردد شعب دیوان عالی کشور اشاره می

:دیوان عالی کشور 6شعبه  10/2/1327-427رأي شماره 

در مـوردي  )لزوم اجبار مشـروط علیـه  (قانون مدنی  237ماده «مه مذکوربه موجب دادنا

است که مشروط علیه از انجام عمل تخلف نماید و در ضمن عقد براي مشروط له حق فسخ 

(»در صورت تخلف مقرر نشده باشد تـدوین سـید    -قانون مدنی در رویه قضایی 86صفحه .

)13پیوست شماره  -محمدرضا حسینی

شـعبه دوم دادگـاه عمـومی کـرج دعـوي فسـخ        12/10/74-478شماره  به موجب رأي

(را به جهت اینکه شرط نگردیده است چنانچه چک فاقد محل بـود   8/7/71قرارداد عادي 

رأي مذکور بیانگر ایـن  .مردود اعالم نموده است، حق فسخ معامله را داشته باشد)فروشنده

گریـد کـه در    املـه بـوده و شـرط مـی    است که چنانچه چک مورد ادعـا مربـوط بـه ثمـن مع    

، فروشـنده حـق فسـخ قـرارداد را دارد    )صدور گواهی عدم پرداخـت (صورت عدم وصول 

فروشنده حق فسخ قـرارداد را بـدون مراجعـه بـه محـاکم دادگسـتري جهـت الـزام و اجبـار          

(داشت خریدار به پرداخت ثمن می قـانون مـدنی در آیینـه آراي دیـوان عـالی       295صفحه .

)14پیوست  -به اهتمام یداهللا بازگیر -خیارات و احکام راجع به آن-کشور

:دیوان عالی کشور 22شعبه  15/8/69-598/22رأي شماره 

دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوي مبنی بر بطالن  23به موجب دادنامه مذکور شعبه 

را بـا   6/2/64دعوي الزام به تنظـیم سـند رسـمی یـک بـاب منـزل موضـوع قـرارداد مـورخ          

چانچه هر یک از طرفین حاظر بـه  ، قید گردیده 6/2/64استدالل که چون در بیع نامه مورخ 

ریـال بـه دیگـري پرداخـت و معاملـه       000/000/5متعهد شدند مبلغ ، انجام معامله نگردیدند

(تایید و تنفیذ قرارداده است، فسخ گردد پیوست شـماره   -مرجع سابق 298-287صفحات .

15(



ایجاد حق فسخ، ضمانت اجراي شرط تخلف از پرداخت ثمن

نقدها و آراها

267

:دیوان عالی کشور 22شعبه  16/2/70-97/22رأي شماره 

خریـدار  (دیوان عالی کشور قرار رد دعوي خواهان  22شعبه ، به موجب دادنامه مذکور

را به این استدالل که دادگـاه بـدوي بـه ایـن شـرط       16/3/67موضوع قرارداد مورخ )ملک

جهـت حضـور   )30/3/67(معینی را قرارداد تنظیمی مبنی بر اینکه در قرارداد تنظیمی مهلت 

طرفین در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال تصریح نموده و درخواست فسـخ قـرارداد را   

رد کرده و با عنایت به اینکه در صورت تخلف فروشـنده ار شـرط مزبـور حـق خیـار فسـخ       

، براي خریدار ثابت است و دادگاه به این موضوع رسیدگی و دقت کافی بـه عمـل نیـاورده   

(قابل تنفیذ ندانسته و به مخـدوش بـودن آن اظهـارنظر نمـوده اسـت       294و  293صـفحات  .

)17مرجع سابق پیوست شماره 

بـه  ، فرماینـد  همانطور که قضات محترم شعبه تشخیص دیوان عالی کشـور مالحظـه مـی   

موجب منطوق و مفهوم آراي مورد اشاره درج حق فسخ براي متعهدله در صـورت تخلـف   

.مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، مفاد شرطمتعهد از 

هر چند ریاست محترم شعبه چهارم دادگاه عمـومی مشـهد صـرفا بـه الیحـه دفاعیـه        -2

ثبـت شـده بـه    )آقاي حسن مداح قرقـی (واصله از ناحیه وکالي محترم خوانده ردیف سوم 

چـه بهـره    و مشـخص نیسـت  انـد   اسـتناد نمـوده  )18پیوسـت شـماره   (27/8/82-950شماره 

ولی الزم است پاسـخ ایـرادات و دفاعیـات مطروحـه توسـط وکیـل       اند  برداري از آن نموده

.محترم مذکور بیان شود

رسـاند بـرخالف ادعـاي وکیـل محتـرم      مـی  بـه استحضـار  ، در پاسخ به اولین ایـراد  1-2

 خوانده مذکور این شرکت به جهت ترقی قیمت اراضی اقدام به ارسـال نامـه فسـخ قـرارداد    

هاي خریداران که در حسابداري شرکت بـوده اسـت و    زمانی که تمامی چک.ننموده است

این شـرکت بـه   ، مسدود صادر گردیدههاي  به موجب گواهی عدم پرداخت تماما از حساب

.اقدام به فسخ قرارداد نموده است، قرارداد با استفاده از حق فسخ 4ماده  4استناد بند 

حتــرم آقــاي مــداح ایــن شــرکت هیچگــاه در تــاریخ  بــر خــالف اعــاي وکیــل م -2-2

مالحظـه اعتبارنامـه شـماره    .اقدام به تنظیم اعتبارنامه اداره اوقـاف ننمـوده اسـت    30/11/80
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دهـد کـه مـوجر موقوفـه      نشـان مـی  )19پیوست شماره (30/11/80-)67-4(1763/232/1

رزاده دانشـور و بـه   به تولیت آقاي ایرج نادري به وکالت آقـاي جعفـ  )عادل شاهی(علیخان 

علیرضـا  ، مستاجران نیز آقایـان منصـور کیخـایی مقـدم    .نمایندگی آقاي ناصر حذیقی است

اعتبـار نامـه بـه     7باشند و مـورد اجـاره بـر اسـاس بنـد      می آقاي حسن مداح قرقی، بهروزیان

جـالل  ، مشـهد در اجـاره آقایـان احمـد     47دفتـر   8/8/80-11088موجب اعتبارنامه شـماره  

اخوان با وکالت آقاي مصطفی پزشکی بوده که حقـوق اسـتیجاري خـود را بـه نـام     کاشانی 

فرمایید هیچ نـام و نشـانی از   می همانطور که مالحظه.مستاجران فوق الذکر منتقل نموده اند

.گرددنمیاین شرکت یا نماینده شرکت در تنظیم و امضاي اعتبار نامه مالحظه 

مداح قرقی مبنی بر اینکه در حضـور شـهود    در خصوص ادعاي دیگر وکیل آقاي 3-2

که کل مبلـغ باقیمانـده   اند  موافقت کرده، متعددي آقاي صابري فر مدیر عامل وقت شرکت

رسـاند ایـن   مـی  بـه استحضـار  ، تنظیم سند رسمی دریافت دارندرا نقدا در محضر همزمان با

.استموضوع کذب محض بوده و هیچگونه موافقتی در این خصوص صورت نگرفته 

اعـالم فسـخ قـرارداد نـه     ، برخالف ادعاي آقاي داورپناه وکیل محترم آقاي مداح -4-2

، به خریـداران اعـالم گردیـده اسـت     20/12/80-700/ف1974-3884تنها طی نامه شماره 

ضــمن تاکیــد بــر فســخ  6/3/82-14/2/82،3141-1766شــماره هــاي  بلکــه طــی اظهارنامــه

هـاي مقـرر نسـبت بـه اسـترداد مبیـع اقـدام         ران در مهلتاعالم گردیده است خریدا، قرارداد

آقـاي  )20پیوسـت شـماره   (7/5/82مـورخ   5820مضافا اینکه مفاد اظهارنامه شماره .نمایند

عـالوه  .باشدمی مداح قرقی به شرکت مبین اطالع نامبرده از فسخ قراداد توسط این شرکت

مبنـی بـر اعـالم فسـخ      25/4/82ریخ در تـا  12/4/82مـورخ   4993شماره بر اینکه اظهارنامه

.ابالغ گردیده است)آقاي ساترکار(قرارداد و استرداد به کارگر خریداران 

قـرارداد را خیـار تخلـف از     4مـاده   4با وجود اینکه وکیل محترم آقاي مداح بند  -5-2

 ولـی ، و تخلف موکل خود و سایر خریـداران را مـورد تاییـد قـرار داده انـد     اند  شرط دانسته

عنـوان  )کـه ضـمانت اجـراي آن تعیـین شـده اسـت      (جهت استفاده از خیار تخلف از شرط 

در صـورت عـدم انجـام    .صورت پذیرد)شرط(که بایستی ابتدا الزام به انجام فعل اند  نموده
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آنگاه متعهدله نسبت به فسخ قرارداد اقـدام نمایـد؟ و بـدین جهـت از شـرط مـذکور       ، شرط

.مصادره به مطلوب نموده اند

ضمن عدول از ، بر خالف استدالل قبلی»سادسا«وکیل محترم آقاي مداح در بند  -6-2

ولـی مـدعی عـدول از    .ایجاد حق فسخ براي این شرکت را پذیرفته انـد ، این نحوه استدالل

.گردیده اند}نامعلوم{حق فسخ توسط این شرکت به دلیل اوضاع و احوال 

بالمحـل بـه معنـی    هـاي   ینکه برگشت زدن چـک استدالل آقاي داورپناه مبنی بر ا -7-2

:چرا که.باشد نیز در نوع خود جالب و بی نظیر استمی مطالبه و عدول از حق فسخ

صادره توسط خریداران در حسـابداري شـرکت بـوده و تمـامی     هاي  تمامی چک.اوال 

جـه  به بانک سپرده شده تا در موعد سر رسید به بانک محال علیه جهـت دریافـت و  ها  چک

.آن ارسال گردد

به معناي آن اسـت  ، نمایدمی زمانی که شخص اقدام به صدور چک و دریافت آن.ثانیا

مسلما زمانی کـه  .دریافت شود)بانک(اند که وجه چک از شخص ثالثی  که طرفین پذیرفته

شود چنانچه در حساب صـادرکننده وجـه چـک موجـود باشـد       چک به حساب گذارده می

.گرددمی هی نامه عدم پرداخت صادرپرداخت و اال گوا

با عنایت به مراتب مذکور همانطور که قضات محترم شعبه تشخیص دیوان عالی کشـور  

قـرارداد را   4فرمایند وکیل محترم آقاي مداح از یک طرف شرط مندرج در بندمی مالحظه

بتدا الزام متعهد اند بایستی ا اند و جهت استفاده از آن الزم دانسته خیار تخلف از شرط دانسته

متعهدله نسبت به فسخ قـرارداد  ، در صورت عدم انجام شرط.به انجام شرط درخواست شود

در حـالی کـه   .اقدام نماید و در استدالت بعدي مدعی عدول از حق فسخ ایجاد شده اسـت 

عـدول گردیـده   ، چگونه از حقی که ایجاد نشده اسـت ، اگر حق فسخ ایجاد نگردیده است

اي از آن عدول گردیده است؟  است و اگر حق فسخ ایجاد گردیده بر مبناي چه ادله

در مورد اشاره ریاست محترم شـعبه چهـارم بـه پاسـخ اسـتعالم اداره اوقـاف و امـور         -3

که اسقاط حق فسخ ناشی از خیـار تخلـف    4/9/82-1706خیریه ناحیه یک مشهد به شماره 

هـاي بـدوي و    بایستی به این نکتـه اشـاره نمـایم کـه اشـاره دادگـاه      ، شرط دانسته شده است
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زیرا پس از اعمـال حـق فسـخ    .تجدیدنظر به تاریخ پاسخ استعالم به هیچ وجه صحیح نیست

هیچگونه اقدامی که داللت بر اسقاط حق فسـخ از ناحیـه ایـن شـرکت      20/12/80در تاریخ 

هاي  صدور اعتبارنامه نسبت به پالكچرا که تاریخ درخواست .صورت نگرفته است، نماید

، مشهد 9اصلی واقع در بخش  8فرعی از  220و  1608و باقیمانده  220و  1611/1608ثبتی 

30/7/80-34787یعنی قبل از تاریخ سر رسید اولین چک بـه شـماره    29/7/80و22/7/80

 بـه پیوسـت  (اسـت  ، گـواهی عـدم پرداخـت صـادر گردیـده اسـت       8/10/80که در تـاریخ  

 تقـدیم  29/7/80-2267/1974/740و22/7/80مـورخ   1974/740-2228هـاي شـماره    نامه

(گرددمی نیـز قبـل از اعـالم    )10/11/80(تاریخ صدور اعتبارنامـه  )22و 21پیوست شماره )

هاي  فرمایند استناد دادگاهمی همانطور که هیات محترم قضات شعبه مالحظهلذا.فسخ است

بعد از درخواست صدور آن و قبـل از  خ استعالمی که چندین ماهبدوي و تجدیدنظر به پاس

فسخ قرارداد صادر گردیده و هیچ وجه داللت بر اسقاط حق ناشـی از خیـار تخلـف شـرط     

دهد که طرفین تنظیم کننده اعتبار نامه  بدین شرح که بررسی مفاد اعتبارنامه نشان می.ندارد

ت به عنوان طرف صدور یا تنفیذ اعتبارنامه باشند و این شرکمی اشخاصی به جز این شرکت

چــرا کــه تــاریخ .نداشــته اســت 8/10/80دخــالتی پــس از برگشــت خــوردن اولــین چــک 

30/11/80بوده و تاریخ صدور اعتبار نامـه نیـز    29/7/80و  22درخواست صدور اعتبار نامه 

لی پس از و، درخواست صدور اعتبار نامه نموده 29/7/80و  23بوده است یعنی شرکت در 

اداره اوقاف بـدون اطـالع از درخواسـت    .اقدام به فسخ معامله نموده استها  برگشت چک

.اعتبارنامه را براي خواندگان دعوا صادر کرده است، فسخ معامله

م ارتباط به مانحن فیه .ق239دادگاه تجدیدنظر استان خراسان به ماده  20اشاره شعبه  -4

به موردي اسـت کـه انجـام شـرط فعـل نـاظر بـه شخصـیت و         ناظر  239چرا که ماده .ندارد

ویژگی خاص متعهد است که امکان اجبار متعهد وجود نداشته و انجـام آن توسـط شـخص    

.باشدنمیدیگري نیز ممکن 

، اجبار مشروط علیه به انجام شـرط ممکـن نباشـد ثانیـا    ، براساس ماده مذکور هرگاه اوال

متعهدلـه  ، ه انجام آن توسط دیگـري ممکـن نباشـد   فعل مشروط هم از جمله اعمالی باشد ک
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مشروط له حـق فسـخ   .به عبارت دیگر چنانچه یکی از شرایط مذکور نباشد.حق فسخ دارد

.قرارداد را نخواهد داشت

فرماینـد  مـی  با وصف مراتب مذکور همانطور که قضات محترم شعبه تشخیص مالحظه 

عقد مشروط با تعیین ضمانت اجـراي تخلـف   با ، ضمانت اجراي آثار ناشی از قرارداد مطلق

.متخلف متفاوت است

در قرارداد مطلق هریک از طرفین در صورت امتنـاع از تعهـدات مسـتقیم و غیرمسـتقیم     

.حق در خواست الزام متخلف به انجام تعهد را از دادگاه دارد، ناشی از قرارداد

، داد مشخص شده استدر قرارداد مشروطی که ضمانت اجراي تخلف متخلف در قرار 

بنـابراین بـا توجـه بـه اینکـه      .مقررات حاکم بر موضوع همان قرارداد و توافق طـرفین اسـت  

قرارداد فسخ قرارداد تعیین شـده   4ماده  4در بندها  ضمانت اجراي عدم پرداخت وجه چک

بدین ترتیب جهت آراي صادره از شعب بدوي و تجدیدنظر خالف بین شرع و قانون .است

.است

محترم به اعتبارنامه اوقاف که بعـد از صـدور گـواهی عـدم پرداخـت      هاي  اشاره دادگاه

با عنایت به اینکـه بـدون توجـه بـه زمـان درخواسـت صـدور        ، اولین چک صادر شده است

لـذا از محضـر   .نیز مـردود و بالوجـه اسـت   ، باشدمی اعتبارنامه که قبل از تاریخ اولین چک

یوان عالی کشور نقـض دادنامـه تجدیـدنظر خواسـته و     هیات محترم قضات شعبه تشخیص د

.صدور حکم بر فسخ قرارداد و استرداد مورد معامله به این شرکت مورد استدعاست

در نهایت رجاء واثق دارد که هیات محترم قضات شعبه تشخیص دیوان عالی کشـور بـا   

اشخاصـی کـه از    که حقوق بیت المال توسطدرایت و فراستی که دارند اجازه نخواهند داد

متعـدد  هـاي   اند و بدین جهت اقدام به صدور چک ابتدا قصد پرداخت ثمن معامله را نداشته

این شرکت را در راستاي ، پایمال شود و ان اشااهللا با نقض راي، از حساب مسدود نموده اند

.نیل به اهداف قانونی یاري خواهد نمود
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تشخیص دیوانعالی کشور 5دادنامه شعبه .4

10/5/84مورخه:تاریخ گزارش

721/5:شماره دادنامه 

شرکت عمران و مسکن سازان ثامن :تجدیدنظر خواه

آقایان آل مراد و نیک سلیمان و حسـن مـداحی قرقـی و آغشـته     :تجدیدنظر خواندگان

مقدم

صادره از شعبه بیستم دادگـاه   25/10/82-157/1839دادنامه شماره  :تجدید نظر خواسته

یدنظر استان خراسانتجد

15/6/83:تاریخ ابالغ دادنامه به تجدیدنظر خواه 

6/12/82:تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر

مرجع رسیدگی شعبه پنجم تشخیص دیوانعالی کشور 

سـید خلیـل نجفـی و    ، یداله آزموده اردالن -)رئیس(حسین زهتابیان :هیت شعبه آقایان 

)مستشاران(حسین انتظاري 

:خالصه جریان پرونده

آقاي سید محمد پژمان مدیرعامل شرکت عمران مسکن سازان دادخواستی بـه طرفیـت   

آغشته مقدم بخواسته رسیدگی و صـدور   -4مداحی قرقی  -3نیک سلیمان  -2آل مراد  -1

و الزام خواندگان به استرداد مورد معامله بر  2/4/80-2362حکم به اثبات فسخ قرارداد بیع 

وم به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال و پرداخت اجره المثل ایام تصرف با جلـب  یک مق

نظر کارشناس به انضمام خسارت دادرسی تقدیم داشـته خواهـان مـدعی اسـت بـه موجـب       

متر مربع به خواندگان واگذار نمـوده   72/1048قرارداد مذکور چهار قطعه زمین به مساحت 

معامله را نقدا تادیه و بابت بقیه مـورد معاملـه چنـد فقـره     که خواندگان قسمتی از ثمن مورد 

عهده بانک ملت شعبه نخریسـی مشـهد تسـلیم و     347833الی  347827هاي  چک به شماره

قـرارداد فـوق الـذکر مشـروط شـده در صـورت عـدم وصـول          4ماده  4چون به موجب بند 

عـدم پرداخـت   هاي صادره خواهان حق فسخ قرارداد را دارد و چون طبق گواهیهاي  چک
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بانک محال علیه موجبات حق فسخ قرارداد محقق گردیده به شرح خواسته تقاضاي صـدور  

8/9/82-1366/14حکم نموده شعبه چهارم دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره 

-1706با امعان نظر به پاسخ استعالمیه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد به شـماره  

از شروط ضـمن عقـد قـرارداد مسـتند      4و اینکه شرط استنادي خواهان موضوع بند  4/9/82

قـانون مـدنی    237دعوي مشرط فعل بوده که در فـرض عـدم انجـام تعهـد مسـتندا بـه مـاده        

بایست ابتدا الزام خواندگان به انجام تعهد را از دادگاه صالحه تقاضا نماید که به می خواهان

عمـل نگردیـده و قبـل از طـی ایـن مرحلـه       )خواهـان (ناحیه فروشنده این تکلیف قانونی از 

قانونی خیار فسخ قانونا ممکن و میسور نیسـت و از جهـت دعـاوي اسـترداد مـورد معاملـه و       

مطالبه اجره المثل ایام تصرف به تبع دعوي فسخ قابلیت استماع دارد دعـاوي اقامـه شـده را    

اسـت شـعبه بیسـتم دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان       غیر وارد دانسته و محکـوم بـرد اعـالم کـرده     

در مقـام رسـیدگی بـه تجدیـدنظر      25/10/82-1839/157خراسان حسـب دادنامـه شـماره    

وکـالي   27/8/82-950خواهی محکوم علیه با این استدالل که بـا توجـه بـه الیحـه شـماره      

رصـه  خواندگان و اقدام معترض به طی مراحل قانونی انتقال حقـوق اسـتیجاري نسـبت بـه ع    

پـس از تحقـق شـرط     4/9/82-1330/232/1موقوفه مورد معامله منجر به اعتبارنامه شـماره  

داللت بر عدول معترض از حق ناشـی از شـرط اسـتنادي و نتیجـه سـقوط حـق وي در ایـن        

مدیرعامل شرکت .خصوص است با رد اعتراض به تایید دادنامه اولیه اظهار نظر کرده است

اي بـه   به احکام صـادره اعتـراض و طـی الیحـه یـازده صـفحه       عمران و مسکن سازان نسبت

بالمحل به معنی مطالبـه و عـدول از حـق فسـخ     هاي  خالصه اشعار داشته برگشت زدن چک

به بانک سپرده شده تا موعد سر رسید جهـت دریافـت وجـه آن ارسـال     ها  نیست زیرا چک

ضـمنا پاسـخ   .گرددمی گردد که در صورت عدم پرداخت گواهی نامه عدم پرداخت صارد

قانون  239باشد اشاره دادگاه تجدیدنظر به ماده نمیبه تاریخ استعالم از اراده اوقاف صحیح 

مدنی ارتباطی به قضیه مطروحه ندارد در قرارداد مطلق امتناع هر یک از طرفین از تعهـدات  

ده و عـدم  مستقیم و غیرمستقیم حق درخواست الزام متخلف بع انجام تعهد از دادگاه داده ش
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قرارداد فسخ قرارداد ضمانت اجراي آن است نتیجـه   4ماده  4در بند ها  پرداخت وجه چک

.نقض آراء معترض عنه را خواستار شده متن الیحه هنگام شور قرائت خواهد شد

هیئت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید پس از قرائت گـزارش آقـاي حسـین انتظـاري     

.دهد شاوره نموده به اکثریت چنین راي میعضو ممیز و اوراق پرونده م

اعتراض شرکت عمران و مسکن سازان نسبت بـه دادنامـه تجدیـد نظـر خواسـته       -راي

چهـار قطعـه زمـین بـه      2/4/80شرکت مذکور به موجـب قـرارداد مـورخ    :زیرا.وارد است

راي پرداخـت  قرارداد مقـرر شـده در صـورتیکه بـ     4ماده  4خواندگان فروخته لیکن در بند 

مورد اشاره در تاریخ سر رسـید وصـول نشـود    هاي  اقساط باقیمانده ثمن معمله چنانچه چک

بنابراین با عنایت بـه اینکـه چکهـاي صـادره از     .فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت

طرف خریداران به علت مسدود بودن حساب واخواست شده حـق فسـخ فروشـنده محقفـق     

مراتب دادنامه تجدید نظر خواسته بلحاظ عـدم رعایـت مقـررات واجـد     گردیده است بنا به 

قـانون   18مـاده   2علیهـذا مسـتندا بـه تبصـره     شـود  خالف بین شرعی و قانونی تشخیص مـی 

هـاي بـدوي و    عمـومی و انقـالب ضـمن نقـض دادنامـه     هـاي   دادگـاه اصالح قانون تشـکیل 

شـود و در خصـوص دعـوي     مـی تجدیدنظر راي به فسخ بیع نامه مورد بحث صادر و اعـالم  

شرکت مزبور به مطلبه اجرت المثل با عنایت به محتویات پرونده امر وجهه قانونی نداشته و 

.این راي قطعی است.شود راي به رد آن صادر و اعالم می

حسین زهتابیان -رئیس شعبه پنجم تشخیص دیوانعالی کشور

حسـین انتظـاري   -مستشـار سید خلیـل نجفـی   -رمستشایداله آزموده اردالن -مستشار 


