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مقدمه
درکناراقالهوفسخ کهطرقانحاللارادیقراردادهامیباشند،یکیدیگرازطرقانحالل
قراردادها ،انفساخ قراردادها میباشد .انفساخ قرارداد موجب میشود که عقد بدون اینکه
نیازیبهعملحقوقیاضافهایباشد،خودبهخودوبدونارادهیطرفینقراردادازبینبرود.
درحقوققراردادها،سببانفساخقرارداددوچیزاست:قانونوارادهیمتعاقدین.ازاینرو
انفساخبهدونوعانفساخقانونیوانفساخقراردادیتقسیممیشود.
 درکنارفوت،جنونوسفههریکازمتعاقدیندرعقودجایز،یکیازمصادیقانفساخ
قانونیآناستکهموضوعقراردادقبلازآنکهریسک 1موضوعقراردادازانتقالدهندهبه
منتقلالیهمنتقلشود،تلفگردد.
 بر طبق نظر فقها و به تبع آن در حقوق ما ،ریسک موضوع معامله در سه صورت به
منتقلالیهقراردادیمنتقلمیشود:
الفـبعدازآنکهموضوعمعاملهبهشخصمنتقلالیهتسلیمگردد(محققحلی1227،ق،
ج،2ص15؛ عالمهحلی1211،ق،ج،12ص912؛ شهیدثانی1221،ق،ج،2ص193؛ نجفی،
1952ش،ج،29ص59؛انصاری1227،ق،ج،9ص125؛حسینیعاملی1215،ق،ص1222؛
فخرالمحققین1919،ش،ج،1ص725؛مراغهای1227،ق،ج،2ص.2)272
بـدرصورتیکهانتقالدهندهبهمنتقلالیهاجازهی قبضموضوعموردمعاملهرابدهد
(انصاری1227،ق،ج،9ص.)172
9
جـبعدازآنکهمنتقلالیهخودسرانهموضوعمعاملهرابهقبضگیرد(همان،ص. )171
_____________________________________________________
.1ریسکیعنیاینکهضررناشیازتلفیامعیوبشدنموضوعقرارداد بهحسابچهکسیمنظورگردد.از
زمانیکهریسکبهخریدارمنتقلمیشود ،تحملضررناشیازعیبیاتلفکاالبردوشویگذاشتهمیشود
ودرعینحالویموظفبهپرداختکلثمنمیباشد.
.2عالمهیحلیضمانمعاوضیرانظرمشهورفقهادانستهاست(عالمهحلی1211،ق،ج،12ص.)912
 .9ادعا شده است در صورت رضایت منتقلالیه به ابقای مال در دست انتقالدهنده نیز ریسک به شخص
انتقالدهندهانتقالمییابد(همان؛عالمهحلی1211،ق،ج،12ص.)912بااینحالبرخیباقیگذاردنمالدر
دستانتقالدهندهراموجبانتقالضمانمعاوضینمیدانند (حسینیعاملی1215،ق،ج،5ص .)1222در
پارهایازمواردنیزشاهدآنهستیمکهعلیرغمتسلیممالبهمنتقلالیه،فقهاوقانون،ریسکموردمعاملهرا
بهویمنتقلنمیدانندوآندرجاییاستکهدرعقدیکخیاریازنوعمجلس،شرطیاحیوان کهمختص
بهمنتقلالیهیامشترکمابیناووشخصثالثمیباشد،وجودداشتهباشد(مادهی279ق.م.).

بررسیفقهی–حقوقیاعمالقاعدهیضمانمعاوضیدرانحاللعقودمعاوضی73/
درصورتیکهموضوعموردمعاملهقبلازانتقالریسکبهمنتقلالیهتلفگردد،برطبق
مادهی  953ق.م 1.قرارداد منفسخ و انتقالدهنده بهصورت قانونی مکلف به استرداد آن
چیزیاستکهازمنتقلالیهگرفتهاست.درلسانحقوقیبهحکمنخست ،ضمانمعاوضی
وبهحکمدومضماندرکمیگویند.2
با اینحال ،پذیرفته شده که قرارداد نه از زمان انعقاد ،بلکه از زمان تلف مورد معامله
منفسخمیگردد.بنابراینازآنجاییکهمنتقلالیهبرطبققاعدهی«المبیعیملکبالعقد»با
انعقادعقدبیع  ،مالکموردمعاملهشدهاست،نمائاتحاصلهازموردمعاملهاززمانعقدتا
زمانتلفبهشخصمنتقلالیهتعلقدارد(محققحلی1227،ق،ج،2ص15؛حسینیعاملی،
1215ق،ص1225؛فخرالمحققین1919،ش،ج،1ص.)15
باعنایتبهاصولوقواعدفقهی ،اعمالیاعدماعمالضمانمعاوضیدرانحاللعقود
معاوضی بررسی خواهد شود .دو سئوال اساسی در این زمینه وجود دارد .اول اینکه در
صورتیکهبعدازاقاله یافسخقراردادمعاوضی،موضوعاقالهیافسخدردستمتصرفآنبه
علتسماویتلفگردد،آیاتلفبهصحتعملحقوقیاقالهیافسخخللیواردمیآوردیا
خیر؟درصورتیکهپاسخسئوالنخستمنفیباشد،سئوالدیگریمطرحمیشودکهآیا
ضمانیازنوعضمانقهریمتوجهیشخصمتصرفمیباشدیاخیر؟
 متصرفمکلفاستکهپسازاقالهوفسخ،مالموردانتقالرابدوندرنگبهمالک
قبلیآنمسترددارد؛درغیراین صورتاگردراینامرکوتاهینمایدوبرمالخسارتیوارد
آید ،ویضامنتلفوعیوبمیباشد؛زیرا ویمرتکبتفریطگشتهومقصروضامنمی-
_____________________________________________________
.1اینقاعدهحکمقانونگذاراست؛ازاینرو،ازنگاهفقها طرفینقراردادنمیتوانند برخالفآنتراضیکنند
«...بلقالوالوأبرأالمشتریالبایععنضمانالمبیعلمیبرأ»(همان).
.2برایاجرایایندوحکم کهدرتمامعقودمعاوضیبهخصوصعقدبیع،جاریمیباشد؛وجودشرایطزیر
الزماست:یکیموردمعاملهتلفگردد.اینتلفبایدبهعلتحوادثسماویباشد؛بنابرایندرصورتتلفمال
توسطمتعهدیاشخصثالثعقدصحیحومنتقلالیهمیتواندیاعقدرا ابقاوبنابرقواعدحاکمبرمسؤولیت
مدنیبرایجبرانخسارتبهمتعهدیاثالثرجوعکند یااینکهمنتقلالیه،قراردادرابهدلیلخیارتعذراز
تسلیمفسخنماید (انصاری1227،ق،ج ،9ص .)171البتهبعضیازفقهاحکمتلفتوسطشخصثالثرابا
حکمتلفبهعلتسماویرایکیپنداشتند(مراغهای1227،ق،ج،2ص.)277درصورتیکهموضوعمعاملهبه
واسطهیعملخودمنتقلالیهتلفگردد ،عقدباقیخواهد بودومنفسخ نمیگردد؛زیرا اینتلفدرحکم
قبضمالخواهدبود.دیگری موردمعاملهعین معینیاکلیدرمعینباشد؛بنابرایندرصورتیکهموضوع
موردمعاملهکلیباشد،اینقاعدهجارینخواهدبود(محققداماد1957،ش،ج،1ص.)153
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باشد .در صورتیکه عین انتقال داده شده ،مباشرتاً یا بالتسبیب و توأم با تعدی و تفریط
متصرفتوسطویمورداتالفقرارگیرد،ویضامناستوازاینروبایدطبققواعدعام
مسؤولیتمدنیمثلیاقیمتعینمورداتالفرابهانتقالدهندهمسترددارد.
1ـ وجود یا عدم وجود ضمان معاوضی یا ضمان قهری در اقاله
در این گفتار با دو سئوال روبهرو هستیم .نخست آنکه ،اگر بعد از اقالهی یک قرارداد
معاوضی،موضوعمورداقالهدردستمتصرفآنتلفگردد،آیاتلفبهصحتعملحقوقی
اقالهخللیوارد میآوردیاخیر؟به فرضآنکهپاسخسئوالنخستمنفی باشد،سئوال
دیگریمطرحاستوآناینکهآیادرصورتتلفیامعیوبشدنمالمورداقاله،ضمانی
متوجهیشخصمتصرفمالمی باشدیاخیر؟
پاسخبهایندوسئوال درگرویافتنماهیتاقالهاست .آیاماهیتاقاله،همانطورکه
مشهور فقهای امامیه گفتهاند ،فسخ است یا اینکه ماهیت آن بیع یا اینکه ماهیت آن
عقدیبهمعنایاعممیباشد؟
1ـ1ـ ضمان معاوضی در اقاله
باتوجهبهآنکهفقهایعظامدرفقهمطالعاتزیادیرادرخصوصقاعدهیضمانمعاوضی
انجامدادهاندوقانونگذاروحقوقدانانتاحدزیادیتحتتأثیرنظرآنهابودهاند،بهترآن
استکهدراین  مبحثابتدابهنظرفقهایعظامپرداختهشودوپسازبررسینظرمقنن
درقانونمدنیایرانونظرحقوقدانان،درنهایتنظرمختارمحققبااستداللمربوطبهآن
ارائهشود.
1ـ1ـ1ـ دیدگاه فقها
هرچندکهفقهاپذیرفتهاندکهدربطناقالهنیزیکتراضی وجوددارد،امابرطبقنظر
آنان  اقاله یک عقد و قرارداد جدید نیست؛ بلکه اقاله صرفاً فسخ طرفینی قرارداد سابق

بررسیفقهی–حقوقیاعمالقاعدهیضمانمعاوضیدرانحاللعقودمعاوضی11/
است(1حسینیعاملی1215 ،ق ،ج ،5ص1915؛ طوسی ،بیتا ،ج ،2ص155؛ محققکرکی،
1211ق ،ج ،2ص272؛ مراغهای1227 ،ق ،ج ،2ص952؛ شهیدثانی1221 ،ق ،ج،2
ص.)193نسبتبهپذیرشاینمطلبادعایاجماعشدهاست(همان،ص.)1915
اساساًفقهابهایندلیلکهاقالهراقراردادجدیدینمیدانند بهلزوموحدتمتعاقدین
اقالهبامتعاقدینعقداصلیویکسانبودنعوضینقرارداداصلیواقاله (همان،ص1915؛
سیستانی1215،ق،ج،2ص)39وعدمامکانفسخواقالهیمجددقرارداداقالهشده،حکم
دادهاند(سیستانی1215،ق،ج،2ص.)39
 فقهادرآثارخودبهصراحتدرخصوصاعمالیاعدماعمالضمانمعاوضیدراقاله
هیچصحبتیننمودهاند؛اماازفحوایکالمبعضیازفقهامیتوانگفتکهفقهاتلفموضوع
اقالهرامانعصحتاقالهوباعثانفساخآننمیدانند؛بهعنوانمثال:فقیهیمانندصاحب-
جواهر ،وقتی با فرض تلف موضوع اقاله روبهرو میشود ،بدون هیچ اشاره به انفساخ اقاله
صرفاًحکمبهمسؤولیتیدمتصرفمیدهد(نجفی1952،ش،ج،22ص.)975
فقیهی دیگر در این خصوص میگوید :پس از اقاله هر یک از دو عوض نزد طرف دیگر،
قراردادامانتاست .بنابراین تلفمبیعپیشازتسلیمبهفروشندهضمانیرابرایمتصرف
درپینخواهدداشت؛نهایتآنکهاگرتلفبهمتصرفمنتسبباشد،موجبضماناومی-
شود(شهیدثانی،بیتا،ج،2ص.)221اینگونهاظهارنظردرخصوصحکمتلفموضوعاقاله
دربردارندهیاینمعناستکهازنگاهفقهاتلفموضوعاقالهسببانفساخآننمیشود.
1ـ1ـ2ـ دیدگاه حقوقدانان و قانون مدنی
مبحثدومازفصلششمکتابنخستقانونمدنیکهمقنندرآنجادرمقامبیانطرق
سقوطتعهداتبودهاست،اختصاصبهمبحثاقالهدارد.قانونگذاردراینقسمتازمادهی
 259الی  255به بیان مقررات پیرامون اقاله پرداخته است .با اینحال ،قانونگذار در
خصوصماهیتاقالهوانفساخاقالهدرصورتتلفیکیازعوضیناقالهنفیاًواثباتاًصحبتی
ننمودهاست.همینامرباعثشدهیافتننظرمقنندراینخصوصاندکیمشکلشود.اما
_____________________________________________________
.1فقهایاهلسنتدربابماهیتاقالهاختالفدارند.برطبقنظرفقهایمالکی،اقالهبیعاست.امابرطبق
نظرفقهایشافعیوحنبلیاقالهصرفاًفسخعقداست.ازنگاهابوحنیفهاقالهنسبتبهطرفینفسخونسبتبه
ثالث،یکبیعجدیداست(الزحیلی1215،ق،ج،7ص.)9551
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باتوجهبهاصل12و252قانوناساسیکهطیآنقانونگذارحکمبهتبعیتقوانینداخلی
بامقرراتشرعانورکردهاستومادهی 9قانونآییندادرسیمدنی کهدادرسرامکلف
نموده که در مقام صدور حکم و در موارد سکوت قانون به منابع معتبر فقهی و فتاوی
مشهورفقهارجوعنماید  وبا عنایتبهنظرفقهامبنیبرانکاروجودضمانمعاوضی در
اقاله،بایدنظرمقننراحملبر  نظرمشهورفقهانمودوپذیرفتکهمقنناقالهرامحل
اجرایضمانمعاوضینمیداند.
اما در خصوص نظر حقوقدانان در اینباره باید گفت :برخالف فقها که در خصوص
ماهیت اقاله اجماع کردهاند ،حقوقدانان در ماهیت اقاله با یکدیگر اختالف نظر دارند .به
نحوی که عدهایی از آنها قائل برآنند که ماهیت اقاله چیزی جز توافق بر فسخ نیست
(شهیدی1955،ش،ص113؛قاسمزاده1955،ش،ص.)223عدهایدیگراقالهراقراردادی
میدانند که موضوع آن فسخ یک قرارداد پیشین است (جعفریلنگرودی1951 ،ش ،ص
121؛کاتوزیان1959،ش،ج،7ص19؛افتخاری1952،ش،ص.)911پارهایدیگرازحقوق-
دانان نیز در آثار خود هیچ اشارهای به ماهیت اقاله که آیا عقد است یا فسخ ،ننمودهاند
(صفایی1955،ش،ص.)225
از نگاه حقوقدانان دستهی نخست اقاله ،قراردادی به معنی واقعی کلمه نیست؛ بلکه
صرفاًتفاسخمعاملهایاستکهقبالًانعقادیافتهاست(شهیدی1955،ش،ص.)113بااین
نگاه ،اگرچه در اقاله توافق وجود دارد ،اما این توافق نمیتواند اقاله را در زمرهی عقود
درآورد .زیرا عقدعبارتاستازانشاییکماهیتحقوقیوحالآنکهاقاله ،انشاییک
ماهیتحقوقینیست(قاسمزاده1955،ش،ص.)212
دستهیدیگرازحقوقدانان معتقدندکه اقالهبیگمانباتراضیواقعمیشودووجود
همینتراضیاستکهاقالهراازسایرطرقسقوطتعهدجدامیسازد .بنابراینازنگاهآنان
اقاله ،رکن و جوهرهی یک عقد که همان تراضی و توافق دو اراده میباشد را با خود به
همراهدارد؛هرچندکهازنگاهبعضیازآناننمیتوانآنرایکمعاملهیجدیدیاعقد
جدیددانست(امامی1911،ش،ج،1ص.)925ازنگاهبعضیازاینحقوقدانان،منظورفقها
_____________________________________________________
 . 1اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اشعار دارد« :کلیهی قوانین و مقررات مدنی ،جزایی،
مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسیوغیراینهابایدبراساسموازیناسالمیباشد.»...
 .2اصل هفتاد دوم  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان میدارد« :مجلس شورای اسالمی نمیتواند
قوانینیوضعکندکهبااصولواحکاممذهبرسمیکشوریاقانوناساسیمغایرتداشتهباشد.»...
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ازاینسخنکهاقالهعقدنیستبهاینمعناستکهاقالهمعاملهیجدیدینیست؛نهاینکه
اقالهرانتوانیکتوافقوقرارداددانست(کاتوزیان1959،ش،ج،7ص .)19برخینیزاقاله
رایکمعاملهیجدیدمی دانندکهطیآنمالیبهشخصیتملیکودرمقابلآنشخصی
که مال را به تملیک میگیرد ،مالی را به تملیک شخص دیگر در میآورد .البته ایشان
تصریحمینمایندکهاینتملیکنمیتواندیکبیعباشد؛ بلکهصرفاًیکاعادهیمالکیت
است(جعفریلنگرودی1951،ش،ص121؛جعفری1952،ش،ص.)39
بااینحال،حقوقدانانصراحتاًقایلبهوجودضمانمعاوضیدراقالهنشدهاند.بعضیبا
ایناستداللکهاقاله ،عقدجدیدنیستیادراقالهتملیکجدیدیصورتنمیگیردوبه
ایندلیلپیوستگیبیندوعوض،چنانکهدرمعاملهمعوضمعهوداست،ایجادنمیشود،
صراحتاًحکمبهعدموجودضمانمعاوضیدراقالهدادهاند (قاسمزاده1955،ش ،ص219؛
افتخاری1952،ش،ص.)917البتهازآرایپارهیازحقوقداناننیزانکارایننوعضمانو
متابعتازنظرمشهورفقهابهراحتیقابلبرداشتاست...«:پسازاقاله،مبیعنزدمشتری
وثمننزدبایعامانتخواهدبودوآندو...ضامنتلفیانقصاننمیباشند،مگردرصورت
تعدیوتفریط» (امامی1911،ش،ج،1ص992و« .)999تعهدهریکازطرفیناقالهدر
بازگرداندنمالموردتصرفیکتعهدبهنتیجهاست.درصورتتلفیامعیوبشدنمال
موردتصرفویضامناست؛مگرآنکهاثباتکندحادثهایقهریواحترازناپذیریمانع
وفایبهعهدشدهاست»(کاتوزیان1959،ش،ج،7ص.)29بامداقهدراینعباراتمیتوان
پذیرفتکهازنگاهحقوقدانان،تلفموضوعاقالهسببانفساخآننمی شود.
1ـ1ـ3ـ نظر مختار
بر خالفنظرفقهایعظام،اقالهیکتراضیوعقدجدیدیاستکهموضوعآنچیزیجز
انحاللقراردادپیشیننمیباشد.محققباردنظرفقهاکهاقالهرافسخمیدانندوپذیرش
نظرحقوقدانانکهاقالهرایکقراردادجدیدقلمدادمیکنند،براینباوراستکهماهیت
اقاله صرف انحالل عمل حقوقی پیشین نیست؛ بلکه یک عمل حقوقی جدیدی است که
ریشهدرمعاوضهدارد.
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دلیلاینادعایمحققکهماهیتاقاله ،صرفانحاللعملحقوقیپیشیننیست،امکان
اقاله یآندستهازقراردادهاییاستکهموضوعآنتلفگردیدهاست.1بهعبارتبهتر،اگر
ماهیتاقالهصرفاًرفعاثراز قراردادپیشینبودباتلفموضوعقرارداد ،دیگرامکاناقاله
قراردادوجودنمیداشتوحالآنکهقانونمدنیوحقوقدانان بهپذیرشایناقالهحکم
دادهاند(شهیدی1955،ش،ص122؛کاتوزیان1959،ش،ج،7ص29؛قاسمزاده1955،ش،
ص211؛ افتخاری1952 ،ش ،ص919؛ بهرامی احمدی1951 ،ش ،ص .)272مادهی 251
ق.م .نیزدراینبارهاشعارمیدارد«:تلفیکیازعوضینمانعاقالهنیست،دراینصورتبه
جایآنچیزیکهتلفشدهاست ،مثلآندرصورتمثلیبودنوقیمتآندرصورت
قیمیبودندادهمیشود».
همچنین  اگربپذیریمکهماهیتاقالهصرفاًانحاللعقدپیشیناست،بایدبپذیریمکه
میانعوضیناقالهوعوضینعقداصلیازلحاظکمیتنبایدهیچتفاوتیوجودداشتهباشد؛
درحالی کهمقننرعایتاینشرطراالزمندانستهواقالهجزءقرارداداصلیرانیزپذیرفته
استوحقوقداناننیزبرصحتآنحکمدادهاند (شهیدی1955،ش،ص122؛کاتوزیان،
1959ش،ج،7ص25؛قاسمزاده1955،ش،ص.)212مادهی257ق.م.نیزدراینبارهاشعار
دارد«:موضوعاقالهممکناستنسبتبهتماممعاملهواقعشودیافقطمقداریازمورد
آن».
اگربناباشدکهماهیتاقالهراصرفاًانحاللقراردادپیشینبدانیم،بایستیبپذیریمکه
موضوع  اقالهنیزبایدصرفاًهمانموضوععقدپیشینباشد.یعنیموضوعاقالهچیزیجز
موضوع قرارداد پیشین نباشد؛ در غیر اینصورت نمیتوان اقاله را انحالل عقد پیشین
دانست.اگربپذیریمکهاقالهیجزءقراردادپیشینقابلپذیرشاست یابگویمدرصورت
تلفموضوععقداصلی،می توانبدلآنراپرداختکردوقراردادپیشینرااقالهنمود،باید
پذیرفتکهماهیتاقالهدیگرانحاللعقدپیشیننیست؛ بلکهمعاوضهیجدیدیاستکه
دوآشنانسبتبهآنتراضیکردهاند.
بهنظرمیرسدچوناقالهخودیکمعاوضهوعقدجدیداست،دراقالهیقراردادهای
معاوضینیزماشاهدوجودیکضمانمعاوضیباشیم؛زیرا بهمانندانعقادعقودمعاوضی،
_____________________________________________________
.1معاوضهیموجوددراقالهنیزیکمعاوضهمبتنیبرارادهیطرفیناست؛نهیکمعاضهایقهری.زیرادر
معاوضهیقهریحقحبسیوجودنداردوحالآنکهبرطبقمختارمادراقالهنیزحقحبسوجوددارد.
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رکناساسییکعقدوقراردادکههمانتراضیمیباشددراقالهنیزوجوددارد.اگرطرفین
قرارداددرصورتبقایموردمعاملهبر اقالهتراضینمایند ،فرضآناستکهطرفیناقاله
چونموضوعمعاملهیاصلیهمچنانوجودداردبهتراضیبراقالهراضیگشتهاند؛بنابراین
بقایموضوعمعاملهقیدتراضیطرفیناقالهمحسوبمیشودودرنتیجهدرصورتیکهبعد
ازاقالهوقبلازتسلیم،مورداقالهتلفگردد تراضیبراقالهنیزمخدوشمیشود .زیرابر
طبققاعدهی«إذاانتفیالقیدینتفیالمقید»هرگاهچیزیمقیدبهچیزدیگرشد باعدم
تحققآنقید،مقیدآنقیدنیزازبینخواهدرفت .بنابراینبایدبپذیریمباتلفموضوع
اقاله،اقالهنیزمنفسخمیشود؛زیراازیکطرفدستیابیاقالهکنندگانبهآنچیزیکه
موردخواستواراده یآنانبودهمتعذرشدهاستوازطرفدیگرحکمبهپرداختچیزی
بهغیرازموضوعاقالهخالفخواستوارادهیمتعاقدیناقالهمیباشد.
ازآنچهگفتهشدبهدستمیآیدکهمانندانعقادواجرایعقودمعاوضی،تلفموضوع
اقاله نیز باعث انفساخ اقالهی قرارداد معاوضی میشود .اما اتالف مال توسط متصرف آن،
باعثانفساخاقالهنمیشود؛بلکهباعثایجادمسؤولیتمدنیبرایوییاایجادخیارفسخ
برایمالکمالمیشود(کاتوزیان1952،ش،ص.)917بنابرایندراینگونهموارد،مالکیا
میتوانداقالهرابهجهتخیارتعذرتسلیمفسخنماید یاآنکهاقالهرافسخنکرده ،مثلیا
قیمتمالمورداتالفراازمتلفبگیرد.
بهفرضآنکهبپذیریمباتلفموضوعاقاله،اقالهمنفسخمیشود،دراینجااینسئوال
قابلطرحاستکهآیاطرفینقرارداداقالهمیتوانندباتراضیخودریسکناشیازتلف
موضوعاقالهراازمتصرفمالبهطرفدیگراقالهانتقالدهندیاخیر؟
میان فقها و حقوق دانان در خصوص تراضی طرفین در عدم اعمال ضمان معاوضی در
انعقادعقدبیعاختالفافتادهاست.پاره ایازفقهاباحکمدانستنانفساخبیعباتلفمبیع،
تراضیخالفآنرانامشروعوباطلانگاشتهاند(الموسویالخمینی1221،ق،ج،7ص759؛
حسینیعاملی1215،ق،ج،5ص1222؛انصاری1227،ق،ج،9ص.)123عدهایازحقوق-
داناننیزاینتراضیراخالفحکمقانونگذاردانستهاند (امامی1911،ش،ج،1ص.)219
عدهایدیگرآنرا خالفمقتضایذاتعقودمعاوضیقلمدادنمودهوهردوحکمبهبطالن
آندادهاند(جعفریلنگرودی1951،ش،ص.)21اماعدهایدیگرازحقوقداناناینتراضیرا
نهشرطنامشروعونهخالفمقتضیذاتعقودمعاوضیدانستهوبرصحتآننظردادهاند
(کاتوزیان1952،ش،ص.)912
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بهنظرمیرسد،پذیرشنظرسومبهصوابنزدیکترباشد؛زیراهیچاشکالیوجودندارد
حالکهبرطبققاعدهی«المبیعیملکبالعقد»ازلحظهیوقوععقد،تمامنمائاتمبیعبه
خریدار تعلق میگیرد ،ریسک ناشی از تلف مبیع نیز بنا بر تراضی متعاملین بر عهدهی
خریدارقرارگیرد.ایننظرنهبرخالفحکمقانونگذاراستونهخالفمقتضایذاتعقود
معاوضی.بنابراینطرفیناقالهمیتوانندبهاینشکلتوافقکنندکه ریسکناشیازتلف
موضوعاقالهیاضمانناشیازتلفموضوعاقالهازدوشمتصرفبرداشتهوبهدوشطرف
مقابلانتقالیابد(امامی1911،ش،ج،1ص.)219
1ـ2ـ ضمان یا عدم ضمان شخص متصرف در اقاله
سئوال دیگری که مطرح است ،آیا متصرف ضامن تلف عین میباشد در صورتیکه تلف
موضوعاقالهدردستمتصرفآنوبافرضاینکهتلفپیشازتسلیمموضوعاقالهباعث
انفساخآننمیگردد؟بدیهیاستکهاهمیتپاسخبهاینسئوالدرصورتیاستکهقائل
به آن شویم که در اقاله  ،ضمانی از نوع ضمان معاوضی وجود ندارد .در صورت پذیرش
ضمان معاوضی در اقاله ،صحبت از ضمان قهری نیز بیمورد خواهد بود؛ زیرا با پذیرش
ضمانمعاوضیدراقاله،ماحکمبه نابودیاقالهدادهایم،درحالیکه وجودضمانقهری
برای شخص متصرف موضوع اقاله ،منوط به بقای حیات حقوقی اقاله میباشد .در این
مبحثنیزابتدابهبررسینظرفقهاپرداختهوسپسنظرقانونمدنیوحقوقدانانونظر
مختاربیانخواهدشد.
1ـ2ـ1ـ دیدگاه فقها
 درخصوصضمانیدمتصرفموضوعاقالهدرفقهصحبتزیادینشدهاست؛اماباتتبع
زیادیکهمحققدرمنابعزیادفقهیانجامدادهمیتوانگفتدراینخصوصمیانفقهادو
نظروجوددارد:
اولـ عده ایازفقهابرآنندکهپسازاقالههریکازدوعوضنزدطرف دیگرقرارداد
امانتاست .تلفمبیعپیشازتسلیمبهفروشنده،نهتنهاموجبانفساخاقالهنمیشود؛
بلکهضمانیرانیزبرایمتصرفدر پینخواهدداشت .نهایتآنکهاگرتلفبه متصرف
منتسبباشد،بهنحویکهویمالرامباشرتاًاتالفنمایدیابهجهتتقصیرخودسبب
تلفآنگردد،موجبضماناومیشود؛بهنحویکهویضامناستردادمثل یاقیمتآن

بررسیفقهی–حقوقیاعمالقاعدهیضمانمعاوضیدرانحاللعقودمعاوضی15/
میباشد و اگر تلف نتیجهی عوامل خارجی باشد ،وی ضامن پرداخت چیزی نخواهد بود
(شهیدثانی،بیتا،ج،2ص.)221
دومـعدهایدیگرازفقها،ایننظررانپذیرفتهوبهطور مطلقحکمبه مسؤولیتید
متصرفدادهاند(نجفی1952،ش،ج،22ص. )975
1ـ2ـ2ـ دیدگاه قانون مدنی و حقوقدانان
قانونگذاردرقانونمدنیودرمیانقواعدپیراموناقاله،صحبتیازوضعیتحقوقییداقاله
کنندهنکردهاست.بااینحال،بعضیازاساتیدحقوقبیانداشتندکهیدهریکازدو
طرفاقالهنسبتبهمالموضوعاقالهیکیدامانیبودهوازاینرومتصرفضامنتلفیا
نقصانمالمورداقالهنمیباشد؛مگرآنکهمتصرفمرتکبتعدیوتفریطشدهباشدیاآن-
که مباشرتاً مال را تلف کرده باشد (امامی1911 ،ش ،ج ،1ص992و999؛ قاسمزاده،
1955ش،ص219؛افتخاری1952،ش،ص.)917
برخی دیگر از حقوقدانان از امانی تلقیکردن ید متصرف مال موضوع اقاله ،استقبال
نکردهوبیانداشتهاند«:ازآنجاییکهدراقاله،هدفاعادهیوضعپیشیناستوازاینرو
طرفیندراقاله،تراضیبربازگرداندندوعوضموجودمیکنند،هریکازدوطرفدربرابر
دیگریتعهدمیکندآنچهراکهبرمبنایعقدنخستینبهدستآوردهبازگرداند.این
تعهدکهیکتعهدقراردادیبودهوریشهدراقالهدارد،ازنوعتعهداتبهنتیجهبودهواز
اینرواگرمتصرفمتعهدنتواندبهاینتعهدخودعملنمایدضامنمیباشد؛مگراینکه
وی ثابتکندحادثهیقهریواحترازناپذیریمانعازوفایبهعهدشدهاست» (کاتوزیان،
1957ش،ج،7ص.)29بااندکتأملیآشکارمیشودکهایندونظردرعملیکسانبودهو
تنهادرباراثباتمسؤولیتمتصرفبایکدیگرمتفاوتمیباشند.بهاینشکلکهبرطبق
نظرنخستاثباتتقصیرمتصرفبرعهدهیمالکمالاستوبرطبقنظردوم ،اثباتعدم
تقصیرمتصرفوتلفمالبهدالیلغیرمنتسببهمتصرف،برعهدهیمتصرفمیباشد.
1ـ2ـ3ـ نظر مختار
نظرگروهنخستفقهاودونظرارائهشدهازسویحقوقدانانکاملنیست.استداللگروه
نخستفقهاوحقوق دانانبهایندلیلمردوداستکهامینتلقیکردنیدمتصرفدراین
فرضنیازبهدلیلداردوحالآنکهدلیلیبرایامینتلقیکردنمتصرفوجودندارد.
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بنابرایندرصورتیکهقایلبهعدماجرایضمانمعاوضیدراقالهیقراردادهایمعاوضی
باشیم ،باید قایل به وجود ضمان قهری ید متصرف گردیم؛ زیرا اصل بر ضمانآور بودن
تصرفاتغیربرمالدیگریمیباشد؛مگرآنکهویامینشخصمالکقرارگیردوبانص
«لیسعلیالیمیناالالیمین» ازتحتشمولقاعدهی «علیالیدماأخذتحتیتودیه»
خارجگردد.بنابراینهرجادرامینبودنیانبودنیدمتصرفشکحاصلشود،بایدبهاصل
کهضمانیبودنیدمیباشد،مراجعهشود.
دراینجاشایداشکالشود،دراینفرضمالکباباقیگذارندنمالدردستمتصرفبه
اواذندرتصرفمیدهد؛ایناذنخودمفیدامانتاستودرجاییکهامانتوجودداردنیز
صحبتازضمانبیمعنامیباشد.درجوابایناشکالمیگویمبهفرضآنکهدراینجا
اذنیازسویمالکدادهشدهباشد ،امابایدتوجهداشتکههراذنیمفیدامانتنیست.
همانطورکهبعضیازحقوقداناننیزبیانداشتهانداذنفیذاتهتنهابراباحهداللتداردو
نهبرامانت(جعفریلنگرودی1952،ش،ج،2ص.)12برایایجادامانت،عالوهبراذنرعایت
شرایطدیگرینیزوجوددارد.مگرنهایناستکهمتصرفمأخوذبالسومومقبوضبهعقد
فاسدضامنمالیاستکهتحویلمیگیرد؛درحالیکهمالکآنمال ،بهمتصرفآناذن
درتصرفمی دهد.علتآناستکههراذنیمفیدامانتنیست.اذنتنهامفیداباحهاست.
برایامانتبایددنبالچیزیعالوهبراذنگشت(مراغهای1227،ق،ج،2ص.)719
آناذنیمیتواندمفیدامانتباشدکهیاتصرفبرایتأمینمنافعشخصمالکبهکار
رود (همان،ص )252یاآنکهمقننصریحاًمأذونراامینتلقینماید (جعفریلنگرودی،
1952ش ،ج،2ص )11؛مانندتصریحمقننبهامانیبودنیدمتصرفدرعقدعاریه.باید
اذعانکردکهدرتصرفاتمتصرفبعدازاقالهنهاینتصرفاتبهنفعمالکاستونهآنکه
قانونصریحاًتصرفاتویرادرقالبامانتقراردادهباشد؛بنابراینبایدآنراضمانیتلقی
نمایم.دراینحالتمتصرفبایددرصورتتلفمالموضوعاقالهمثلیاقیمتمالرابه
مالکیکهدرنتیجهیاقالهمالکمالگردیدهاست،تسلیمنماید.
بنابراین بهفرضعدماجرایقاعده یضمانمعاوضیدراقاله،درصورتتلفیامعیوب
شدن مال موضوع اقاله در ید اقالهکننده ،وی مطلقاً ضامن است؛ چه تلف ناشی از علل
سماویباشدوچهناشیازتعدیوتفریطشخصمتصرفباشد.

بررسیفقهی–حقوقیاعمالقاعدهیضمانمعاوضیدرانحاللعقودمعاوضی13/
2ـ وجود یا عدم وجود ضمان معاوضی یا ضمان
یا عدم ضمان شخص متصرف در فسخ
دراینگفتارمانندمبحثپیشین  ،ابتدابهبررسیوجودیاعدموجودضمانمعاوضیدر
فسخوسپسبهوجودضمانیاعدمضمانشخصمتصرفاشارهمیشود.
2ـ1ـ وجود یا عدم وجود ضمان معاوضی در فسخ
دراینمبحثنیزابتداآرایفقهاوسپسنظرمختارواستداللپیرامونآنخواهدآمد.
2ـ1ـ1ـ نظر فقها
عالمهدرکتابقواعد میفرماید« :خیارفسخباتلفعینازبیننمیرود»(محققکرکی،
1211ق،ج،2ص.)129مرحومعاملینیزدرمفتاحالکرامه ضمنپذیرشاینحکم،اجرای
آنراچهتلفناشیازعللسماویباشدوچهتلفناشیازعللغیرسماویباشد،درمطلق
خیاراتجاریمیداند (حسینیعاملی1215،ق،ج،5ص .)1222علتاینحکم ،همچنان
کهگفتهشدهاست،تعلقخیاربهعقداست،بیشازآنکهبهعینتعلقداشتهباشد.از
اینرودرصورتتلفعین،طرفینعقدبعدازاعمالفسخبهبدلآنعینرجوعمیکنند.1
شیخانصارینیزقایلبهایننظراستکهتلفعینمانعفسخعقدنمیباشد.ایشانپساز
نقل و قول نظر متقدمین (محققحلی1227 ،ق ،ج ،2ص15؛ شهیدثانی1221 ،ق ،ج،2
ص)112کهقایلبهسقوطخیارفسخبهسببمطلقتصرفمیباشند،دربابمنعتصرف
ازسویمالکعقدیدرزمانخیاربهایننتیجهمیرسدکهتصرفاتبرایمالکعقدیبه
دلیلعموم«الناسمسلطونعلیاموالهم»ونبوددلیلبرتقییداینعمومجایزاست؛مگر
_____________________________________________________
.1فسخقراردادیعنیبرهمزدنقرارداد.فسخقراردادحقیاستکهقانونگذاربنابرمصالحیوبهتبعیک
حق دیگری به یکی از طرفین قرارداد یا به هر دوی آنها اعطا میکند .فسخ عقد دو سبب دارد :خیار و
رجوع.بایدبینخیارفسخورجوعبهعقدتفاوتگذاشت.ایندوباهمسهتفاوتمهمدارند:
الفـرجوعقائمبهشخصمعاملهکنندهاست؛درحالیکهفسخبهوراثمعاملهکنندهمنتقلمیشود.
بـرجوعحکماست.ازاینروقابلاسقاطنیست؛درحالیکهخیارفسخحقاستوقابلاسقاطمیباشد.
جـرجوعوابستهبهعینموردمعاملهاست.ازاینرودرصورتیکهعینموردقراردادازبینبرود،حقرجوع
نیزازبینمیرود؛درحالیکهفسخبهعقدمربوطمیباشد .ازاینرودرصورتتلفموردمعاملهکافیاست
کهفسخکنندهبدلآنمالرابهطرفدیگربدهد.
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درخیاراتغیراصلییاجعلی،همچونخیارشرط (انصاری1227،ق،ج ،9ص.)35ازنگاه
ایشانتلفعینبهفسخعقدخللیواردنمیآورد؛درصورتتلفعین،فسخباپرداخت
بدلآنامکانپذیرخواهدبود.1
سیدکاظمطباطبایییزدیباجایزدانستنهرگونهتصرفازسویمالکوعدمتفکیک
مابینخیاراتجعلیوغیرخیاراتجعلی،قائلبرامکانفسخعقدحتیدرصورتتلف
عین میباشد.ایشاندر تأییدنظرخوداینگونهاستداللمیکند:برطبققاعدهی«المبیع
یملکبالعقد»باانعقادعقدبیععیندرملکیتمالکعقدیقرارمیگیرد؛مالکعقدینیز
میتواندبرطبقعموم«الناسمسلطونعلیاموالهم»درمالخودهرگونهتصرفیکهمی-
خواهد انجام دهد .از نگاه سید این ادعا که خیار حقی وابسته به عین است ،یک ادعای
باطلمیباشد.ایشانمانندشیخمرتضیانصاریدرمکاسب،خیارفسخراحقیمیداندکه
هموابستهبهعینوهموابستهبهعقد است؛بهنحویکهبافسخعقد،اگرعینباقیبود
خود عین و در صورت تلف بدل آن عین داده میشود» (طباطبایییزدی1223 ،ق ،ج،9
ص.)221
باتوجهبهآنچهگفتهشد،فقهاقائ لبهوجودضمانمعاوضیدرفسخنشدهاند؛زیرابر
طبقنظرآنان تلفعینقبلازفسخ،مانعاعمالفسخنمیشود.پسمیتوانگفتازنظر
فقهاوبهطریقأولیتلفمالبعدازاعمالفسخنیزمانعصحتفسخنمیشود(الموسوی
الخمینی1221،ق،ج،7ص.)259



_____________________________________________________
.1درنقطهیمقابل دربرخینظامهایحقوقیدیگر مانند :فرانسه،آلمان ،انگلیسوقوانینبینالمللی هم-
چونکنوانسیونبیعبینالمللیکاال(مادهی،)52یکیازشرایطفسخقرارداد،امکاناعادهیوضعبهحالت
سابقمیباشد .بنابرایندرایننظامهاتلفعینموردمعاملهمانعفسخقراردادمیباشد.بااینحالدربرخی
ازنظامهایحقوقی،همچونانگلیس رعایتاینشرطدرفسخیکهناشیازنقضتعهداتقراردادیصورت
میگیرد،الزمنیست.دربرخینظامهایحقوقیدیگرمانند:فرانسه(مادهی1115ق.م).وآلماندرفسخیکه
سببآنعیبموجوددرکاالمیباشد ،اعادهی وضعبهحالتسابقشرطنمیباشد.درمقرراتبینالمللی،
مانند اصولقراردادهایبینالمللی(مادهی 1ازقسمتسومازبخشهفتم)واصولاروپاییحقوققراردادها،
اعادهیوضعبهحالتسابق،شرطاعمالفسخنمیباشد.

بررسیفقهی–حقوقیاعمالقاعدهیضمانمعاوضیدرانحاللعقودمعاوضی51/
2ـ1ـ2ـ نظر مختار
 نظرمختارفقها بااستداللیکهگفتهخواهدشدموردمتابعتمحققنیزمیباشد.به
عبارتدیگر،منتقلالیهمیتواندعلیالقاعدهجزدرموارداستثناییبرطبققاعدهی«المبیع
یملک بالعقد» و عموم حدیث نبوی «الناس مسلطون علی أموالهم» در مال مورد انتقال
تصرفنماید.بهنحویکهخیارفسخمانعازتقییدوتحدیداینتسلطنخواهدشد.هم-
چنین،اینتصرفحتیمنتهیبهتلفمالشودبهحقفسخویخللیواردنمیآورد.زیرا
همانطورکهگفتهشد ،خیارفسخبهعقدونهبهعین تعلقدارد.بنابراین ،همانطورکه
تلفمبیعقبلازفسخمانعاعمالفسخنمیشود؛بهطریقاولیتلفمبیعبعدازفسخو
قبلازقبضآنبهطرفدیگرنیز،مانعنفوذوصحتفسخانجامشدهنخواهدشد.
امابهچهدلیلدراقاله کهفقهانیزتلف مبیعرامانعاعمالاقالهندانستهاندورجوعبه
بدلراممکندانستهاند،برطبقنظرمختار و برخالفنظرمشهورفقها،تلفمبیعبعداز
اقالهباعثانفساخاقالهمیشود؛ولیدرفسخ،تلفعینتأثیریبرفسخصورتنمیگیرد.
درپاسخ بایدبهتفاوتاساسیمابیناقالهوفسخ کههمانوجودتراضیدراقالهمی-
باشد،اشارهکرد.اگرتلفهریکازعوضینمانعصحتاقالهمیشود،بهجهتآناستکه
اقالهمبتنیبرتراضیطرفیناست؛ازاینرواگربعدازاقالهوقبلازتسلیممتعلقاقاله،
متعلقاقاله تلفگردد،تراضیموجوددراقاله کهفرضبر آناستکهمقیدبروجودعین
بودهاستنیزمخدوشمیگرددوازاینرونفوذآنبهدلیلانتفایقیدآن،زیرسئوالمی-
رود.دراینحالتوجودعوضینبرایاقالهقیدتراضیبودهاست؛درصورتتلفهریکاز
عوضین با توجه به قاعدهی «إذا انتفی القید ینتفی المقید» تراضی وابسته به آن نیز
مخدوشمیگردد.بنابرایندرصورتتلفمالموضوعاقاله،براییکاقالهیصحیحنیازبه
یکتراضیجدیددیگرمیباشد.امادرفسخنیازیبهتراضینیست،پس تلفهریکاز
عوضینمانعصحتفسخنمی شود.علتاینامرکهفقهاضمانمعاوضیرادراقالهنفی
کردهان دنیزهمیناست؛یعنییکیدانستنماهیتاقالهوفسخ ونادیدهانگاشتنعنصر
تراضیدراقاله.
2ـ2ـ ضمان یا عدم ضمان شخص متصرف در فسخ
2ـ2ـ1ـ دیدگاه فقها
درباره یضمانیاعدمضمانشخصمتصرفدرصورتفسخعقدوقبلازتسلیممالبه
مالکپیشینآندرفقهدونظروجوددارد:
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اولـبعضیازفقهاپذیرفتهانددرصورتیکهفروشندهعقدرافسخنماید،متصرفضامن
نمیباشد؛زیراباایناقدامویمبیعرابهطورضمنینزدخریداربهامانتمینهد .پسوی
ضامننمیباشد؛مگردر صورتتعدیوتفریط.ولیدرجاییکهخریدارعقدرافسخکند
ویضامنمیباشد؛زیرامالدرضمانتاوبودهاست،بنابراینضمانتاستصحابمیشودو
هیچاذنجدیدینیزازسویشخصفروشندهمبنیبرتصرفخریداروجودندارد(عالمه-
حلی ،بیتا ،ج ،1ص127؛ انصاری1227 ،ق ،ص115؛ حسینیعاملی1215 ،ق ،ج،5
ص .)1225
دومـدرمقابلگروهنخستازفقها،بعضیدیگرازفقهاگفتهاند:ازآغازمعاملهبنایدو
طرفمعاملهبراینبودهاستکهخریدارضامنبدلموردمعاملهباشد؛اینبدلدرقرارداد
ثمناستودرعقدفسخشدهخودموردمعاملهودرصورتتلفمثلیاقیمت آنمی-
باشد.بنابراینهیچگاهتصرفخریداربدونعوضوبهنیابتازسویانتقالدهندهنمیباشد
(فخرالمحققیقن1919 ،ش ،ج ،1ص231؛ محققکرکی1211 ،ق ،ج ،2ص922؛ نجفی،
1952ش،ج،22ص.)975
عالمهحلی در قواعد با پذیرش نظر نخست امین دانستن متصرف را در صورتیکه
فروشندهعقدرافسخکردهباشددارایاشکالمیداند(عالمهحلی،بیتا،ج،1ص)127ودر
تذکره نیزهمینمطلبرابیانداشتهاند(فخرالمحققیقن1919،ش،ج،1ص231؛ محقق-
کرکی1211،ق،ج،2ص)922کهمتصرفراچهفاسخباشدوچهمفسوخعلیهضامناست.
بعضیازفقهایدیگرنیز،همچونشیخانصاریدراینبارهقائلبهتفکیکشدهاست.از
نگاهایشانبیندوفرضذیلبایدقائلبهتفکیکشد:برطبقنظرایشاندرصورتیکهعین
مالدریدفردفاسختلفشود،ویضامناست.ایشانبرایادعایخودسهدلیلذیلرا
ذکرمیکند:
الفـ قبل از فسخ ،مال در ضمانگیرنده بوده است؛ از آنجاییکه اصل بر بقای این
ضمانتمیباشد؛بنابراینمالموردتصرفبعدازفسخنیزهمچناندرضمانگیرندهقرار
دارد .منتهی از نگاه ایشان ،همچون عقد فاسد ،ضمان بالثمنالمسمی که قبل از فسخ
قراردادوجودداشتبهضمانبالثمنواقعیتبدیلمیشود.
بـعموم«علیالیدماأخذتحتیتودیه».
جـ نبوددلیلکافیبرایامانیتلقیشدنیدفاسخوخروجیدویازتحتعمومعلی
الید .اما در صورتیکه عین در دست مفسوخعلیه تلف گردد ،از نگاه ایشان در ضمانآور
بودنیاامانیبودنیدویتأملوجوددارد (انصاری1227،ق،ج ،9ص .)115سیدکاظم

بررسیفقهی–حقوقیاعمالقاعدهیضمانمعاوضیدرانحاللعقودمعاوضی59/
طباطباییدرکنارپذیرشوجودمناقشهدرموضوعموردبحثدرنهایتنظرشیخانصاری
رامیپذیرد(طباطبایییزدی1223،ق،ج،9ص.)271

2ـ2ـ2ـ نظر مختار و استدالل پيرامون آن
نظرمرحومفخرالمحققینومحققکرکیتاحدودزیادی،بااستداللدیگری،قابلپذیرش
میباشد.یدمتصرفپسازفسخ،مطلقاًیکیدضمانیاست؛چهمتصرففاسخباشدوچه
مفسوخعلیه.زیرااصلبرضمانآوربودنتصرفاتشخصمتصرفبرمالغیرمیباشد؛مگر
آنکهویامینشخصمالکقرارگیردوبانص«لیسعلیالیمیناالالیمین» ازتحت
شمولقاعدهی«علیالیدماأخذتحتیتودیه»خارجگردد.
هرجادرامینبودنیانبودنیدمتصرفشکحاصلشود،بایدبهاصلمراجعهشود.
بنابرایندرصورتتلفیامعیوبشدنمالموضوعفسخ،متصرفضامنمثلیاقیمتعین
درتصرفمیباشد.درپیشجوابایناشکالکهدراینجامالکباباقیگذارندنمالدر
دستمتصرفبهاواذندرتصرفمیدهدواینخودمفیدامانتاست.باردیگروبهطور
خالصهبهفرضآنکهمالکدراینجااذندرتصرفدادهباشد،بایددانستهراذنیمفید
امانتنیست؛بهعبارتبهتراذنفیذاتهتنهابراباحهداللتداردونهبرامانت.برایایجاد
امانت،عالوه براذننیازبهرعایتشرایطدیگرینیزهست.آناذنیمیتواندمفیدامانت
باشدکهیاتصرفبرایتأمینمنافعشخصمالکبهکاررودیاآنکهمقننصریحاًمأذونرا
امینتلقینماید؛ مانندتصریحویدرعقدعاریه.درتصرفاتمتصرفبعدازفسخشاهدآن
هستیمکهاینتصرفاتنهبهنفعمالکاستونهآنکهقانونصریحاًتصرفاتوی رادر
قالبامانتقراردادهاست.بنابراینبایدیدفاسخومفسوخعلیهراضمانیتلقینماییمووی
راضامنهر گونهعیبوتلفبدانیم؛چهتلفوعیبناشیازعللسماویباشدوچهناشی
ازتعدیوتفریطشخصمتصرف.
نتيجه
مطالبتبینشدهدرایننوشتاررامیتواندرچندفرازدستهبندینمود:
1ـ به مانند انعقاد و اجرای قراردادهای معاوضی در اقالهی قراردادهای معاوضی نیز
ضمانمعاوضیوجوددارد.بنابرایندرصورتیکهموضوعاقالهتلفشود،اقالهمنفسخمی-
گردد.درصورتیکهموضوعاقالهتوسطمتصرفتلفگردد،مالکمیتواندیاقراردادرابر
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مبنایخیارتعذرتسلیمفسخنماید یاباابقایاقالهجهتدریافتمثل یاقیمتمالتلف
شده،بهمتلفرجوعکند.
2ـ در صورتیکه قایل به عدم اجرای قاعدهی ضمان معاوضی در اقالهی قراردادهای
معاوضیباشیم،حداقلبایدقایلبهمسئولیتمدنییدمتصرفگردیم؛چهتلفناشیاز
تقصیرمتصرفباشدوچهناشیازعللسماویباشد.
9ـهمانطورکهتلفمبیعقبلازفسخمانعاعمالفسخنمیشود،بهطریق اولیتلف
مبیعبعدازفسخوقبلازقبضآنبهطرفدیگرنیزمانعنفوذوصحتفسخنخواهدشد.
2ـدرصورتیکهقبلازتسلیمموضوعفسخ،مالدریدمتصرفآنتلفیامعیوبشود،
متصرف مطلقاً چه مقصر باشد و چه نباشد ،مسؤولیت مدنی دارد و باید جبران خسارت
مالکرانماید.
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