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 دهيچك

 تااست  شده موجب يمعاوض عدالت ياجرا لزوم و معوض عقود در نيعوض متقابل يوابستگ    
 اما. شود رفتهيپذ تعهدات،ي اجرا به عقد نيطرف اجبار يها راه ازي ك يعنوان به حبس، حق
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  مقدمه .1
 عدالت بر يمبتن هك مقابل، تعهد ياجرا تا تعهد ياجرا ازي خوددار ارياخت اي حبس حق 

 فقه دري قرارداد تعهدات مانجا به اجبار يها وهيش ازي ك يعنوان به عقالست، يبنا و يمعاوض
 از يكهر به عيب عقد مبحث در يمدن قانون 377 مادة. است شده رفتهيپذي مدن قانون و هيامام
 ميتسل به حاضر گريد طرف تا ندك يخوددار ثمن و عيمب ميتسل از هك داده حق يمشتر و عيبا

 و قاعده فخال را حق نياي بعض ؛است نظر اختالف آن اعمال قلمرو خصوص در اما. شود
ي بعض و )40: 1382 ،يديشه( باشد ياصل نيعوض و عيب عقد به محدود ديبا هك دانند يمي ياستثنا

 سوابق به توجه با هك شناسنديم معوضي قراردادها دري عموم قاعدة منزلة به را آن گريد
  .)242: 1386 ان،يكاتوز( است آمده قاعده، يك از يمصداق عنوان به ع،يب عقد در ،يفقه

 قاعدة عنوان به حبس حقيي شناسا ،سو  كي از ،دهد يمي نوآور ةصبغ پژوهش نيا به آنچه
 قانون اي يقهر ضمان اي عقد تعهد، منشأ آنكه از اعم است؛ متقابل تعهدات يتمام دري عموم
 ريسا و قرارداد انحالل مرحلة در حبس حقيي شناسا عدم نكهيا به توجه با ب،يترت نيبد. باشد

 و مشكالت آمدن وجود به موجب و است يمعاوض عدالت اصل با ريمغا تقابل،م تعهدات
 ياجرا ةمرحل در حبس حق يمبان افتني با ،شود يم نيعوض استرداد هنگام سوءاستفاده
 و قرارداد انحالل مرحلة در بلكه انعقاد، مرحلة در تنها نه حق، نيا هك ميابي يدرم تعهدات،
 زين شود يم جاديا يقهر ضمان قيمصاد يبرخ در هك يقابلمت تعهدات در و نيعوض استرداد
 در و شناسد ينم آن انحالل و قرارداد انعقاد مرحلة نيب يتفاوت عقال يبنا و عرف. دارد وجود

ي سو از. كنند ميتسل گريكد يبه را معوض و عوض كه متعهدند متقابالً نيطرف مرحله دو هر
 شده مواجه مشكالت نيا با عمل در زنده، حقوق نعنوا به كه است،يي قضا ةيروي بررس گر،يد
 رب ناظر هك ها دادگاه امكاح يا پاره در. است رفتهيپذ را حبس حق قلمرو ازي موسع ريتفس و

 به عوض رد به منوط را به محكوم رد ييقضا ةيرو ،است عيب عقد فسخ اعالم مكح صدور
  . است ردهك هيعل محكوم
 ابتدا آن، موانع و طيشرا و حبس حق يمبان ناختش ضرورت به توجه با ب،يترت نيبد
 آثار و طيشرا ،يمبان به سپس،. شود يم مطالعه) اول مبحث (حبس حقي مبان و طيشرا مفهوم،
 پرداخته) دوم مبحث (متقابل تعهدات در آن از فراتر و قرارداد انحالل مرحلة در حبس حق
  .شود يم
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 حبس حقي مبان و طيشرا مفهوم، .2

 نيهمچن و حبس حق اعمال و جاديا طيشرا و مفهومي بررس ،ياصل بحث به ورود زا شيپ
 مفهوم، به ب،يترت به رو ازاين. است ازين مورد مطلوب جةينت به يابيدستي برا حبس حقي مبان
 .شود يم پرداخته حبس حقي مبان و طيشرا

 
  حبس حق طيشرا و مفهوم. 2.1
 مواد در نكاح قسمت در زين و عيب مبحث در 3781 و 377 مواد ،يمدن قانون در حبس حق

 از كيهر مواد، نيا موجب به. است شده ذكر 3)371 مادة (تجارت قانون در و2 1086 و 1085
.  دكن اجرا را خود تعهد گريد طرف تا كنندي خوددار شيخو تعهدي اجرا از توانند يم نيطرف
 مقابل طرف الزام منظور به شيوخ تعهدي اجرا از نيطرفي خوددار حق به توان يمرا حبس حق
 ؛137: 1389 زاده، وميق ؛181: 1371 ان،يكاتوز: ك.ر حبس حق مفهومي برا ن،يهمچن( كرد فيتعر تعهدشي اجرا به
  .)65: 1390 ،ينليز ؛72 - 74 :1385 ،يمدن ؛2: تا يب ،يلياردب زاده ميعظ

 عيمب به نسبتي مشتر و عيبا حق رب ناظر صرفاً را حبس حق ،يمدن قانون 377 مادة منطوق
 حبس حق رب ناظر صرفاً و دارد وجود زين عقود ريسا در حق نيا اما. است دهكر مقرر ثمن و
 قرارداد نيطرفي برا حبس حق جاديا هماد نيا موجب به. ستين عيب عقد دري مشتر و عيبا

 تعهد ودي فايا موعد) ب قرارداد؛ بودني تعهد دو ا يمعوض )الف  :است ليذ طيشرا به منوط
 از تر عيوس ريتفس با و باشند حال تعهد دو هر كه دارد وجودي زمان حبس حق: باشد كساني

 حبس حق طيشرا از فوق موارد. باشدي نيمع زمان دو هر اجل باشند، مؤجل اگر حبس، حق
 ازي ك يميتسل) ب و حبس حق اسقاط) الف :دارد وجود زين يموانع هزمين نيا در اما. است
 نيا در( است نظر اختالف نيعوضي جزئ ميتسل مورد در البته ؛)يمدن قانون 378 مادة (نيعوض

 .)459: ق1410 ،يكرك محقق ؛93 - 112 :1387 ، و همكارانيتفرشي سائيع ؛98 -99 :1376 ان،يكاتوز: ك.ر باره

 
 

                                                            
هريك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم « يدنم قانون 377 مادة .1

 قانون 378 مادة .»مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شودشود مگر اينكه مبيع يا ثمن
 تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود« يمدن

 ».فسخ در مورد خيار

تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر زن مي« يمدن قانون 1085 مادة. 2
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار « يمدن قانون 1086 مادة .»ودمسقط حق نفقه نخواهد ب اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع

 حقي كه براي ذلك مع قبل استفاده كند، مادةتواند از حكم خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي
 ».مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

 معامله موضوع كهي اموال به نسبت او از خود مطالبات وصولي برا مرآ مقابل در كارالعملحق « تجارت قانون 371 مادة. 3
 ».داشت خواهد حبس حق كرده اخذ كهي متيق به نسبت ا يو بوده
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  حبس حقي مبان .2.2
 مرحلة در حبس حق يمبنا عنوان به را يمتفاوت و متعدد يمبان يفقه و يحقوق يها شهياند در

  :شود يم انيب ليذ در هك اند كرده انيب تعهد ياجرا
 شود اجرا زمان ك يدر تعهد دو كند يم جابياي معاوض عدالت« :معاوضهي مقتضا) الف

 بدون شوند ناچار اگر كه اند وابستهي برابر نيا به چنان طرف دو. نباشد انيم دري ضيتبع و
 ؛كنند يم ظلم احساس ند،ينما ميتسل دارند عهده به را آنچه ندا داشته انتظار عقد در آنچه افتيدر
 طيتفر ا يتعهد موضوعي قهر تلف ا ياعسار ليدل به مقابل، طرف كه دارد وجود خطر نيا رايز

 گرفتهي همبستگ نيا از كهي مهم ةجينت. كند عهد بهي وفا نتواند گران،يد ريتقص ا يخود
 ميتسل به منوط را خود تعهدي اجرا تواند يم اوضهمع طرف دو از كيهر كه است نيا شود يم

 ؛40: 1387 ك،يپ ره ؛137 - 157 :1384 ، و همكارانيرينص. ك.ر زين ؛86 - 87 :1376 ان،يكاتوز(» كندي قرارداد عوض
 ،يحل عالمه(ي بعض. )89: تا يب ،يساع ؛179: 1387 ،يامام ويي صفا ؛144 - 145 :1365 ،ينجف ؛39: 1382 ،يديشه

 وي قرارداد از اعم معاوضات تمام در حبس حق كه معتقدند )312: ق1416 ،يعاملي جبع ؛535: ق1421
 دو كه آنجا. افت يتعهدات انيم تقابل در ستيبا يم را حبس حقي مبان«. دارد وجودي قهر
 نسبتي ك يرجحان و تقدم عدم و تعهد دوي تساو ليدل به و رديگ يم قرار هم مقابل در تعهد
 فيتكل را متقابل متعهد دو ازي ك يتوان ينم) بالمرجح حيترج قبح (عقل حكم به ،يگريد به

 دو از كيهر جهينت در و گذارد اجرا به را خود تعهد تعهدش، بهي گريدي بنديپا بدون كه كرد
 اوست، عهده به آنچهي اجرا از مقابل طرف جانب از تعهدي اجرا تا توانديم متقابل طلبكار
 دوي همبستگ از حبس حق گر،يدي ريتعب به. )13: 1388 ،يتفرشي سائيع و اپورپارس(» دينماي خوددار
 .)60: 1390 زاده، وسفي( شود يمي ناش عيب عقد دري گريد به آنها از كيهر بودن معلق و تعهد
 انعقاد ةمرحل در عقالً و عرفاً كه دانند يم نيعوضي وستگيپ را قاعدهي مبناي بعض ن،يهمچن
 عقد به التزام ازي ناش را حبس حق فقهاي بعض. )236: 1375 ،ياحمد( ستا شده لحاظ قرارداد
 نيمتعامل از كيهر كهي نحو به است؛ دادوستد و تقابض بر عقدي بنا كه نظرند نيا بر و دانسته
 از مقابل طرف كه يدرصورت و شود يم گريد طرف ميتسل با همزمان عوض ميتسل به ملتزم
   .)118: 1374 ،يانصار خيش( رود يم نيب از زين ميتسل به يو التزام ورزد، امتناع ميتسل

: 1387 عدل،( دانند يم انصاف و عدالت بري مبتن را حبس حقي بعض :انصاف و عدالت) ب

 حبس حق فروعي پاسخگو يخوب به ،تر يجزئ قواعد ازي ك يدر انعكاس بدون نظر، نيا. )205
    .دانست عادالنه و منصفانه را سحب حق ديبا گمان يب ،ييمبنا نظر از هرچند ست؛ين

 سمت در چه (موازنه بري مبتن را حبس حق اساس گر،يدي برخ :ضيتعو در موازنه) ج
 نيا طبق. اند كردهي معرف) }قرارداد انحالل {سلب سمت در چه و} قرارداد انعقاد {جابيا

 از ميتسل ،)رود يم كار بهي معن نيا در اخصي معن در حبس حق كه (جابيا طرف در «هينظر
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 ميتسل از طرف دو هر اگر كه رديگ يم قرار گريد طرف ميتسل برابر در قرارداد طرف ك يجانب
 طرف در اما ؛شناسد يم امتناع در حق يذ را آنان قانون ،يفطر حقوق تبع به ،)تمانع (كنند امتناع
 ازي جابيا وضع آن و شود ختهيگس شفعه ا ياقاله ا يفسخ اريخ سبب به است ممكن عقد سلب،

 در و) است بوده نيطرفي تراض ازي ناش كه (را ضيتعو در موازنه ةدامني ول ؛رود يم نيب
 معكوس انيجر و شود يم كشانده هم سلب طرف به نكيا بود؛ دهيكش جابيا يسو به گذشته
  .)122: الف1381 ،يلنگرودي جعفر(» كند يم ييخودنما مبادله
 و دارد نيمتعاقد قصد در شهير حبس حق كه معتقدندي بعض :نيطرفي بنا و قصد) د
 ،يزدان يوي ريجهانگ ؛22: تا يب ،يثان زاده ليوك( ستآنها مشتركي ضمن قصد وي تراض آن رشيپذي مبنا

 ؛368 - 369 :ق1421 ،يروانيا( است آمده زيني ضمن شرط ةينظر قالب در هينظر نيا. )23 - 46 :1391
 در .)339: ق1418 ،يخوانساري نجف ؛634 - 635 :تا يب ،يديتوح ؛371 :ق1418 ،ياصفهان ؛291: ق1425 ،يزيتبري غرو
 اقدام دارد ذمه بر كهي تعهدي اجرا به نيطرف ازي ك يكه يزمان تا گفت ديبا هينظر نيا ليتحل

ي ضمن شرط ةينظر شود گفته است ممكن. داشت نخواهد راي قرارداد عوض مطالبة حق نكند،
 نيب از زين شرط قرارداد انحالل با چراكه ،خورد يبرمي اردشو به قرارداد انحالل مرحلة در
 استقالل ،كمشتر قصد در هك بود آن بر ديبا كنيل ،)8 -9 :1388 ،يتفرشي سائيع و پارساپور( روديم

  . شود ينم منحل شرط ،ياصل عقد انحالل با و است بوده مقصود عقد از شرط
 مثل به معامله قاعدة بري مبن را حبس حق گريدي برخ ):تقاص (مثل به معامله قاعدة) ه

 طرف كند، امتناعي گريد حقي ادا اي ميتسل از طرف كي اگر ه،ينظر نيا موجب به. داننديم
 حق اي مال بهي وي ابيدست مانع و دهكري خوددار او حقي ادا اي مال ميتسل از دارد حق گريد

  .)157 - 158 ،1371 ،يقمي رزايم ؛259 - 261: ق1418 ،يمراغي نيحس( شود شيخو
 به و استي يعقال احكام از عيب عقد در اقباض و قبض كه معتقدندي بعض :عقال يبنا) و
 دو به افتن يدستي براي راه عيب چراكه ،كرد ريتعب اعطا و اخذ به عيب از توان يم ليدل نيهم

 حبس حق و ندارد وجود معاوضه نفس دري التزام و دييتق گونه چيه رو ازاين. است عوض
. )197: 1364 ،يخوانسار ؛371 - 372 :1974 ،ينيخمي موسو( است معاوضه بر مترتب ويي عقالي حق رفاًص
 ازي ناش تراد نيا كهيي جا در تنها نه م،يبدان فهيوظ تراد در عقل حكم را حبس حقي مبنا اگر«

 حكم فه،يوظ تراد كهي موارد در بلكه ؛ابدي يم تحقق حبس حق هست، نيمتعامل مشترك قصد
» گردد يمي جار زين باشد نيمتعامل مشترك قصد از خارج گريدي معنا به و عرف و قانون

 تراد (اصطالح به و متقابل تعهد كه جا هر در مبنا نيا طبق. )23: 1383 ،ييوشانلويي نور و باقرزاده(
 .)85 :1384 ،يطباطبائ وي باقر: ك.ر نيهمچن( دارد وجود حبس حق كه كند يم حكم عقل ،باشد) فهيوظ
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  متقابل تعهداتي اجرا و قرارداد انحالل مرحلة در حبس حق اعمال .3
 حبس، حق گسترش خصوص در موافقان و مخالفان ليدال حبس، حقي مبان مبحث نيا در

 .شود يمي بررس آني اجرا آثار و حبس حق طيشرا

  
  متقابل تعهداتي اجرا و قرارداد انحالل ةمرحل در حبس حقي مبن .3.1
 و اجرا مرحلة در عقل و نيطرفي بنا و قصد ض،يتعو در موازنه معاوضه،ي مقتضاي نامب چهار

 مرحلة در حبس حق آمدن وجود به سبب كهي علت همان رايز ،استي جار قرارداد انحالل
 قرارداد،ي اجرا مرحلة در. دارد وجود زين قرارداد انحالل مرحلة در ،شود يم قراردادي اجرا
 انحالل مرحلة در مسئله نيهم. است مقابل طرف دست در كه دستنهي زيچ آن مالك نيطرف

 بري مبن را شيخو تعهد كه متعهدند نيطرف قراردادي اجرا مرحلة در. دارد وجود زين قرارداد
 بر متعهد نيطرف و دارد وجود زين انحالل مرحلة در امر نيا كه دهند انجام نيعوض ميتسل
 مرحلة در كهي نگران همان. ندهست مقابل طرف آن مالك كهي نيعوض ؛هستند نيعوض ميتسل
 . دارد وجود زين انحالل مرحلة در دارد، وجود تعهدي فايا عدم بري مبن قراردادي اجرا

  
ي اجرا و قرارداد انحالل مرحلة به حبس حق گسترش موافقان و مخالفان ليدال .3.2

  متقابل تعهدات
  مخالفان ليدال .3.2.1
 نيا در ثمن و عيمب تكيمال رايز، ابدي يم انيپا حبس حق ع،يب عقد حاللان با هك شده گفته) الف
: 1384 ،يباقر( بود خواهد معنا يب خود مال به نسبت حبس حق و گردد يبازم نيطرف به تيوضع

 حاكم تيوضع نيهم زين تعهدي اجرا و انعقاد مرحلة در رايز ست،ين موجه راديا نيا .)144
 و شده عكس تيوضع انحالل، مرحلة در. است عيبا ملك ثمن وي مشتر ملك عيمب. است
 حبس حق امر نيا همچنين. است افتهي انتقال يمشتر به ثمن تكيمل و عيبا به عيمب تكيمال

 نيا به تا اوست د يدر كه است مقابل طرف مال به نسبت بلكه ،ستين خود مال به نسبت
  .برسند خود حق به بتوانند نيطرف قيطر

 عوض دوي اراد ونديپ جةينت حبس حق كه است معتقد يمدن حقوق اناستاد از يكي) ب
 جةينت در ونديپ نيا اما. است ريپذ امكان معوض عقود در تنها حبس حقرو  ازاين. است متقابل
ي قرارداد تعهد دارد، قرار طرف دو عهدة بر آنچه بازگرداندن و رود يم نيب از ابطال اي فسخ

. شود رهيچي و مال بر مالك اذن بدون تواند ينم كس چيه رايز، استي قهر ضمان بلكه ست؛ين
 بدون حبس حق و برد يم نيب از را نيطرف متقابل تعهدات معوض قرارداد فسخ نيهمچن

 اغلب كه حبس حقي مبان به توجه با اند گفته نيهمچن. )88 - 106: 1376 ان،يكاتوز( مانديم موضوع
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 ك يعنوان به حبس، حق ،آنهاستي ارادي ستگهمب و نيعوض انيمي تبادل ارتباط ازي ناش
 در نيطرف ،شود آشكار معامله فساد اگررو ازاين. داردي معاوض عقود به اختصاص قاعده،

 عقد ازي ناش نيعوض بازگرداندن چراكه ،كنند استفاده حبس حق از توانند ينم آنها بازگرداندن
 وي اراد ونديپ ازي ناش حبس حق كه يدرحال ؛است ريغ مال رد وجوب باب از بلكه نبوده،

 استي قرارداد تعهدات مختص جهينت در و است نيطرفي معاوض تعهد ا ينيعوضي همبستگ
  .)16: تا يب ،يمينسي سكوت(

 هكبل ست،ين مسلم تنها نه يقرارداد تعهدات به حبس حق ردنك محدود رسد يم نظر به
 ةجينت در عقد انحالل مانند شد،باي اراد قرارداد انحالل است ممكن همچنين. ستين عادالنه
 به مستند ميرمستقيغ طور به انحالل هك شرط از تخلف اريخ در يحت و اريخ شرط اي اقاله
 انفساخ ،دهند يم قرار فاسخ شرط عقد ضمن در نيطرف كهيي جا در ن،يهمچن. است يتراض

 نجايا در نيعوض با هابطر در شده گفتهي اراد ونديپ رو ازاين و دارد واسطه باي اراد منشأ قرارداد
ي تعهد گريد نيطرف كه شود يم سبب قرارداد انحالل كه است درست نيهمچن. دارد وجود زين
 لذا. است آنان عهدة بر همچنان نيعوض بازگرداندن به تعهد اما باشند، نداشته عقدي اجرا به

  .ماند ينم موضوع بدون حبس حق  است،شده گفته كه آنچنان
 سپس و دهد يم مالك به را مغصوب مال بدل غاصب كهيي جا رد غصب خصوص در) ج
 حبس حق مانعي عدوان تصرف كه معتقدندي بعض ،شود يم مالك به نيع رد از متمكن غاصب
ي عدوان آن حبس و قبض كه ديآ يم وجود بهي مال به نسبت حبس حق ،گريد عبارت به و است
ي و غاصبانة دي زيتجو ةمنزل به غاصبي برا حبس حق زيتجو. )261: ق1410 ،يكرك محقق( نباشد
 معوض و عوض نفسه به بدل و مغصوب نيع نيهمچن. )123: الف1381،يلنگرودي جعفر( است

  . )403 –404 :1390 ،يانصار( ستين
 و ستين حبس حق وجودآورندة بهي معوض و عوض رابطة صرف كه گفت ديبا پاسخ در
 تقابل ،كند يم جاديا را حبس حق آنچه. ستين حيصح رابطه نيا به حبس حق كردن محدود
 به متعلق نيع به نسبت غاصب كه است درست نيهمچن. است آن ياجرا يهمزمان و تعهدات
 حق اعمال. است نشده قطع لولهيح بدل به نسبتي و تيمالك رابطة اما ندارد،ي حق مالك
 تيمالك ندارد قحي كس قانوناً نيهمچن. است لولهيح بدل آوردن دست بهي برا نجايا در حبس
 مالكي ول برگرداند، مالك به را نيع غاصب اگر و كند سلب لولهيح بدل به نسبت را غاصب

. دارد وجودي و الزام امكان كه است درست رد؟ك ديبا چه نكند مستردي و به را لولهيح بدل
 و شود يمي تلق غاصب ،دهد ينم را بدلي ول گرفته را نيع كهي مالك كه گفت توان يم اما

 بر مضاف. ندارد بدل بهي حق چيه بعد به موقع نيا از رايز شود، باري و بر ديبا غصب احكام
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 حبس حق زيتجو عبارت ،رو نيازا ،ندارد مالك دست در بدل ماندن بهي تيرضا غاصب نكهيا
 .رسد ينم نظر به حيصح ؛اوست غاصبانة دي زيتجو واقع در غاصبي برا

  
  موافقان ليدال. 3.2.2
 تعهدات در زين و قرارداد انحالل مرحلة در بلكه قرارداد، انعقاد مرحلة در تنها هن حبس حق

  :چراكه ،دارد وجود همي قهر ضمان در متقابل
 از تبعاَ آن رفتن نيب از با رو ، ازاينستين آن تابع اما ديآ ديپد تواند يم عقد با حبس حق) الف

  .)230: 1389 ،يجانيرود( رود ينم نيب
 با كه نيطرفي ضمن و مشترك قصد به توجه با قرارداد انحالل ةمرحل در حبس حق) ب
 و دارد وجود است، ريانكارناپذي امر الملل نيب تجارت ةعرص ژهيو به و بازار عرف به توجه

) يمدن قانون 225 مادة (است عقد در آن ركذ ةمنزل به عادت و عرف در يامر بودن متعارف
 نيطرفي بنا نكهيا وي ضمن شرط  به فسخ، از قبل را حبس حق فقهاي خبر. )23: تا يب ،يثان زاده ليوك(

 فسخ از بعد حق، نيا مورد در و دانند يم مربوط است، متقابل تسلّم و ميتسل عرف، برحسب
 گفتهي ول ،شود يمي منتف زيني ضمن شرط جمله از آن توابع عقد، انحالل با هرچند: نديگو يم

 شدن اثر يب سبب عقد، انحالل رايز دارد؛ حبس حقي ااقتض زين هنوزي ضمن شرط كه شده
 با. شود ثابتي ضمن شرط ا ياجماعي ادعا براساس حبس حق نيبنابرا. ستيني شرط نيچن
 به آنها ازي ك ياگر رايز است ظلم مستلزم حبس حق «نكهيا به يلياردب محقق راديا ل،يتحل نيا
 ستين وارد )504 :8ج ،ق1403اردبيلي، محقق (» ستين متقابل ظلم مجوز ،كند يم ظلمي گريد
  .)163 :1 ج،1373 ،يخوانسار(

 تراد (اصطالح به و متقابل تعهد كهيي جا هر در ،شود دانسته عقل حبس حقي مبنا اگر) ج
 طرف دو در حبس حق. كند يم حبس حق وجود به حكم عقل باشد، داشته وجود) فهيوظ
 اي اقاله سلب، از منظور و است عيب عقد عوقو جاب،يا از منظور. دارد وجود سلب و جابيا

 نيا و كند يميي خودنما مبادله معكوس انيجر هنگام نيا در. است عقد) انحالل (فسخ
 در را معكوس تبادل و ضيتعو اگر «.ستين دور ضيتعو فكر از يكل بهيي جا هجاب و برگشت

 از پسي عني. كند يم كومتح ميتسل در موازنه هم، مبادله نيا به ريناگز ميريبپذ اقاله و فسخ
 ،يلنگرودي جعفر(» است عقول اتيهيبد از وي فطر استي حكم م،يتسل از تمانع تفاسخ، اي فسخ
  .)122 :الف1381
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 نيمب ونقل حمل در 1تجارت قانون 390 و يكار العمل حق در 371 مواد رسد يم نظر به) د
 الزامات به را حبس حق قننم كه گفت ديبا مواد نيا ةمالحظ با. است حبس حق عيوس قلمرو
 اموال قاعدتاً آنكه با رايز ،)23: 1383 ،ييوشانلويي نور و باقرزاده( است نكرده محدودي قرارداد متقابل
 عنوان به او و استي امان كار العمل حق د يدر معامله موضوع مال متيق ا يقرارداد موضوع

 حسب اما كند، ميتسل آمر به را شده تهفروخ مال متيق ا يشده دهيخر مال نيع ديبا آمر ةندينما
 نسبت او، از خود مطالبات وصولي برا آمر، مقابل در ،كار العمل حق «تجارت قانون 371 مادة
 .»داشت خواهد حبس حق كرده، اخذ كهي متيق به نسبت ا يو بوده معامله موضوع كهي اموال به

 و است طلبكار و داردي نيد حق مخارج ريسا و هيكرا بابت ونقل حملي متصد اصوالً نيهمچن
 زانيم هيال مرسل اگر« تجارت قانون 390 مادة حسب كنيل ندارد،ي تبعي نيع حق التجاره مال بر

 نكند قبول ،دينما يم مطالبه التجاره مال بابت ونقل حملي متصد كه راي وجوه ريسا و مخارج
 اختالف ختم تا را هيف متنازع مبلغ نكهيا مگر داشت نخواهد را التجاره مال ميتسلي تقاضا حق
 حق و است التجاره مال مالك هيال مرسل كه استي حال در نيا .»گذارد امانت هيعدل صندوق در
 مطالبات وصول تا كهاست  كرده مقرري متصدي برا حبس حقي نوع قانونگذار اما دارد،ي نيع

 تجارت قانون 390 و 371 موادي بعض دةيعق به. كندي خوددار التجاره مال ميتسل از بتواند خود
 دةيعق به اما ،)1698: ب1381 ،يلنگرودي جعفر( 2استي جار عقود، ريغ و عقود ،ها ضيتعو همة در

 كرد استخراجي عموم قاعدة مواد نيا از توانينم و دارنديي استثنا جنبة احكام نياي بعض
 مواد در حبس حقي نيبشيپ سبب آنچه رايز ،ستين رشيپذ قابل نظر نيا. )92: 1376 ان،يكاتوز(

 دست به مختلف مواد از وضوح به امر نيا ؛ستين تعهداتي عرف تقابل جزي زيچ است، مذكور
ي متصد و هيال مرسل نيب دارد احتمال بسا چه كه تجارت قانون 390 مادة خصوص به ،ديآ يم

  .نباشدي قرارداد ،ونقل حمل
 استرداد و نيع رد هنگام غاصب كه معتقدندي برخ لولهيح بدل و غصبخصوص  در) ه
 وي قهر از اعم معاوضات تمام در را حبس حقي مبنا چراكه ،دارد حبس حق لولهيح بدل

 باب از را لولهيح بدل در حبس حقي بعض. )535: ق1421 ،يحل عالمه( داننديمي جاري قرارداد
 ميتسل به ضرحا مالك كه باشد داشته نانياطم غاصب اگر كه صورت نيا به ؛اند رفتهيپذ مقاصه
: تا يب ،يعاملي نيحس( ورزد امتناع مالك به مغصوب نيع ليتحو از تواند يمي و نشده، لولهيح بدل

                                                            
 حق ،نكند قبول دينمايم مطالبه التجارهمال بابت ونقل حملي متصد كه راي وجوه ريسا و مخارج زانيم هيالمرسل اگر. 1

 .گذارد امانت هيعدل صندوق در اختالف ختم تا را هيفمتنازع مبلغ نكهيا مگر ،داشت نخواهد را التجارهمالميتسلي تقاضا

 اموال به نسبت حبس حق 6/1312/ 1 مصوب ها ونيپانس و ها مهمانخانه به نيواردي بده به راجع قانون در نيهمچن. 2 
 .است شده ينيب شيپ ونيپانس خانه، مهمان صاحب طلب وصول منظور به بدهكار
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 معاوضه مانند اما ست،يني قيحق معاوضة امر نيا هرچند معتقدند گريدي بعض سرانجام. )255
  .)135: 1397 ،ينجف( است
 عقد اقاله چراكه ،است حبس حق وجود به معتقد استادان ازي كي ،اقاله خصوص در) و
 ان،يكاتوز( اند گرفته مميتصم عوض دو استرداد مورد دري ضمن اي حيصر طور به نيطرف و است
 مورد در) يضمن اي حيصر ارادة (توافق نيا ايآ. داد گسترش توان يم را نظر نيا. )93: 1376

 و شكل قراردادها، ريفست در ندارد؟ وجود آن ريغ اي قرارداد انحالل مرحلة در نيعوض استرداد
 كه يضمن ةاراد همان ايآ. است نيطرف قصد و اراده ،مهم مسئلة بلكه ست،ين مهم اراده صورت

 نظر به ؟شود يم ناتوان قرارداد، انحالل مرحلة در دارد، را حبس حق جاديا توان اقاله در
ي تفاوت حبس حق اب رابطه در آن انحالل مرحلة و قرارداد انعقاد مرحلة نيب عرف كه رسد ينم

 همان. است مقابل طرف دست در نيطرف از كيهر حق مرحله، دو هر در چراكه ،شود قائل
 مرحلة در ،دارد وجود خود مال و حق بر افتنين دست بري مبن انعقاد مرحلة در كهي نگران

  .دارد وجود زين انحالل
ي تراض از را خود تيوعمشر نيعوض بازگرداندن به الزام اقاله در اگر ،يبرخ اعتقاد به) ز

 صفا،( داردي قانون تيمشروع نيعوض استرداد به نيطرف الزام زين فسخ در است، آورده دست به
 در هكاين مضافاً. هستند نيعوض بازگرداندن به ملزم قانون حكم به نيطرفي عن ي؛)69 -70 :1388
 نقش شرط، اريخ ژهيو به و وصف از تخلف اريخ و شرط از تخلف اريخ مانند ارات،يخ يا پاره
 ،يزدان يوي ريجهانگ: ك.ر نظر نيا دنيدي برا( است مشهود ميرمستقيغ و ميمستق لكش به كمشتر قصد
1391: 42 - 40(.  

 متقابل تعهدات وجود جزي زيچ حبس حقي واقعي مبنا كه گفت توان يم تينها در) ح
 انعقاد مرحلة در چه عقد، كي ازي ناش تعهدات نيب نظر نيا طبق. ستين شخص دو نيب مرتبط

  .ندارد وجودي فرق چيه ،يحقوق واقعة كيي حت و انحالل مرحلة در چه و
 

  متقابل تعهداتي اجرا و قرارداد انحالل ةمرحل در حبس حق طيشرا .4
 حبس حق .1 :دانند يم مورد دو شامل تنها را حبس حقي برا الزم طيشرا حقوقداناني بعض
 .2 ؛ندارد وجود حبس حق عوض شرط با ههب دررو اين، ازاستي جار معوض عقود در تنها
ي برا اجل نييتع و )88 - 93 :1386 ان،يكاتوز( است متقابل وي اصل نيعوض رب ناظر تنها حبس حق

 :1386 ان،يكاتوز( دانند يم حبس حقي اجرا موانع از را عقدي ارياختي اجرا و تعهد دو ازي كي
 حبس حقي اجرا طيشرا از ثمن و عيمب بودن لحا كه است معتقدي گريد استاد. )94 و 105

  .)165 و 169 :1386 ،يديشه( است
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 از معاوضه .2 ؛باشد معوض عقد .1: اند برشمرده حبس حقي برا راي شتريب عناصري بعض
 .5 ؛باشد نكرده تقابضي نف مسلم عرف .4؛ باشد حيصح ديبا عقد .3 ؛نباشدي قهر معاوضات

 ميتسل از نيطرف تمانع .7 ؛طرف دو هر از نيعوض ميتسل دمع .6؛ باشند مطالبه قابل نيعوض
 زمان وحدت .9 ؛باشد نشده ميتسل العقد ضمن شرط متعلقي حت معامله مورد .8 ؛نيعوض
 ميتسل )ب ؛باشند نكرده نيمع نيعوض ميتسلي برا زمان )الف: است ريز صور شامل كه مطالبه
 ميتسل )ج ؛شود يم آغاز حبس حق ديسررس خيتار از كهي مساو اجل با باشد مؤجل نيعوض
 حبس حق) گريد عناصر تيرعا با (نياالجل ابعد حلول خيتار ازي نامساو اجل با ن،يعوض
 آغاز ديسررس از حبس حق حال،ي گريد و باشد مؤجل نيعوض ازي كي )د ؛شود يم آغاز

 در بسح حق. نداردمالزمه  حبس حق اسقاط قصد با ،يتراض به ميتسل اجل نييتع. شود يم
ي مشتر عمل ع،يب در ثمن اگر. است تصور قابل ثمن، ريتأخ اريخ و شرط اريخ مدت ياثنا

 رسد يم نظر به. )275 ـ 276 :1382 ،يلنگرودي جعفر( است تصور قابل هم عيب نيا در حبس حق باشد،
 عوض دو ازي كي اگري مدن قانون 377 مادة طبق رايز ،نباشد حيصح نهم عنصر از چهارم مورد

 اجرا ديبا ،است حال كهي تعهد ابتدا و شود يم ساقط حبس حق باشد، حالي گريد و ؤجلم
 زين 3 بند. است حبس حق اسقاط بري مبن نيطرف قصد ازي حاك صراحت به اجل نييتع. شود
 ،رسد يم زودتر آن ديسررس كهي تعهد و ندارد وجود آن در حبس حق و است 4 بند مانند
 است الزم شرط ك يتنها حبس حق به استنادي برا كه معتقدند گريدي بعض. دشو فايا ديبا ابتدا
  .)94: 1384 ،يفخر وي آقمشهدي اصغر( است نيطرف توسط ثمن و عيمب ميتسلي همزمان شرط آن و

 جزء تنها موارد نيا ازي بعض. ستين مانع و جامع شده گفته طيشرا رسد يم نظر به 
رو  ازاين .است حبس حق موانع جزء گريدي ضبع و حبس حق) جادكنندهيا شروط (اتيمقتض
 جادياي برا: متقابل تعهد دو وجود .1: باشدي كاف و الزم ريز شروط حبس، حق جادياي برا
 دو نيا كه كند ينمي فرق نيهمچن. است شرط همزمان طور به متقابل نيد دو وجود حبس حق
ي مشتر و عيبا عيب عقد درال براي مث. باشدي حقوق واقعة ايي حقوق عمل ازي ناش متقابل نيد

 ا يشود اقاله اي فسخ منفسخ، عيب اگر ن،يهمچن. دارند حبس حق عيمب و ثمن ليتحو به نسبت
. دارد وجود حبس حق گريكدي به نيعوض استرداد در ،باشد بوده باطل ابتدا از عقد اگري حت
 نجايا در ،شود يم مالك به نيع رد از متمكن غاصب كهي مورد مثل ز،يني حقوق عيوقا در

ي ناش تعهد دو .2 ؛كند استناد حبس حق به توانديم مالك از لولهيح بدل گرفتني برا غاصب
 كي ازي ناش تعهد دو كه است نيا حبس حق اعمال طيشرا از گريدي كي: باشند منشأ كي از

 عقد انفساخ اي اقاله اي باشد عيب عقد تعهد، دو هر منشأ مثالً كه صورت نيا به. باشند منشأ
  .باشد غصب تواند يم تعهد دو منشأ نيهمچن. باشد
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 حبس حق سقوط سبب زيني عوامل اما ،است حبس حق اتيمقتض جزء ذكرشده شروط
 اجل نييتع .2 ؛نيطرف ارادة به حبس حق اسقاط .1: شود يم اشاره آنها ازي بعض به كه شود يم

 .تعهد وردمي ارياخت انجام اي ميتسل. 3 ؛تعهد اي نيعوض ازي كيي برا

  
  حبس حقي اجرا آثار .5
 ةمرحل در حبس حق آثار توان يم تعهدات، ياجرا ةمرحل در حبس حق آثار از كمال وحدت با

 ها تفاوت از يا پاره موجد تواند يم منشأ در زيتما هرچند رد؛ك استخراج را نيعوض استرداد
  :باشد

. است نظر اختالف بسح حق در آن ريتأث و ثمن ا يعيمبي جزئ ميتسل خصوص در) الف
 و ساقط نشده ميتسل كهي مقدار به حبس حق ثمن ا يعيمبي جزئ ميتسل با كه معتقدندي بعض
 قائل گريدي بعض اما. )104: 1375 ،يطاهر ؛47: 1377 ،يريپ خواجه و نينو ؛447: 1382 ،يامام( شود ينم هيتجز
 آن هك ردك استناد حبس حق هب مانده يباق بخش يبرا توان يم يوقت معتقدند و ندا كيتفك به

 جلوه سوءاستفاده حبس حق ياجرا هك باشد مهم يا اندازه به و نباشد اغماض قابل عرفاَ بخش
 و يشيتفري سائيع :ك.ر. هستند كيتفك به قائل كهي كسان ريسا نظر دنيدي برا نيهمچن( )98 - 100 :1386 ان،يكاتوز( ندكن

  .)98 ـ99: 1387 ،همكاران
 در تواننديم آنها و ستين شيخو مال در مالكان يحقوق تصرف از مانع حبس حق) ب

 كه صرف عيب مثلي موارد در مگر بفروشد، را عيمبي مشتربراي مثال  كنند، تصرف خود مال
 حق صاحب از را شده حبس مال تواند ينم مستأجر اي يمشتري ول. است صحت شرط قبض

  .)103 ـ105 :1376 ان،يكاتوز( رديبگ
. رسد ينم نظر به استناد قابل حبس حق بر مقدمي نيع حق صاحبان برابر در ازيتام نيا«) ج

 در تواند ينم غاصب كند، متصرف از را آن استردادي تقاضا مالي واقع مالك اگر مثالي برا
 مالك به آن رد از و كند استناد است كرده دايپ قرارداد طرف برابر در كهي حق به او برابر

  .)105: 1376 ،انيزكاتو(» كندي خوددار
 ،كنند يم استفاده خود حبس حق از نيطرفي وقت: تعهداتي اجراي برا دادگاه دخالت) د

 است ممكن نيطرف ا يطرف ك يكه صورت نيا به ؛شود يم جاديا دادگاه دخالتي برا نهيزم
 نظر به. شود يم مطرح اقباض و قبضي چگونگ ةمسئل نجايا در و كند دعوا اقامة به اقدام

 از امكاح ياجرا ةمرحل در مكح ياجرا و همزمان ميتسل به طرف دو هر تيومكمح رسد يم
 ؛118: 1380 ،يعاملي جبع ؛333: ق1412 ،ينجف: ك.ر باره نيا در( باشد داشته يشتريب هيتوج يعمل ثيح
 مطابق. )100 ـ103 :1376 ان،يكاتوز ؛214 و 215 :1383 ،زاده قاسم ؛171 ـ175 :1386 ،يديشه ؛61: 1390 زاده، وسفي

 ةپروند در تهران استان دنظريتجد 15 ةشعب از صادره 12/9/1384 مورخ 1214 ةشمار ةدادنام
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 شرط از تخلف اريخ استناد به داريخر هيعل فروشنده فسخ يدعوا در 727/15/84 ةالسك
 به ولكمو مكح ياجرا (هك داشته اعالم عيب فسخ اعالم به مكح صدور ضمن دادگاه صفت،
 ةاعاد قرارداد انفساخ ةالزم رايز ،است داريخر به فروشنده طرف از قرارداد يافتيدر مبلغ اعاده
 نيعوض استرداد و فسخ ةمرحل در حبس حق اوالً صراحت به مكح نيا در). است نيعوض
 اقباض و قبض و امكاح ياجرا ةمرحل به را نيعوض ميتسل تيفكي اًيثان ؛است شده رفتهيپذ

  .است ردهك ولكمو دو آن همزمان
 ضمان حكم رو ازاين ست،ين كار دري قرارداد گريد قرارداد، انحالل ةمرحل در كه آنجا از) ه

  .شود ينم اجراي معاوض
 ،|شود ينمي جار قراردادي اجرا مرحلة همچون ارش اي فسخ مانند نقص و بيع احكام) و
  .كند جبران را ارتخس ديبا متعهد شود، واردي نقص و بيع تعهد مورد اي عيمب به اگر بلكه
 آنها د يو نديستن نيام ،شود يم منحل عقد كه يزمان در نيطرف شود گفته است نكمم) ز
 حبس حقي اجرا مانع امر نيا هرچند ،)يمدن قانون 366 مادة مالك وحدت (استي ضمان

 حبس حق به قرارداد انحالل مرحلة در خود حق بهي ابيدستي برا كه يشخص لذا و ستين
: 1387 ،يتفرشي سائيع و پارساپور: ك.ر نظر نيا دييتأ در (رديبپذ زين را آن يقانون آثار ديبا ،شود يم متوسل

 حق از كننده استفاده شود، تلف مالكش به ميتسل از قبل عوض دو ازي ك ياگر رو ازاين. )18
 ريغ مال بر الياست كه است نياي كل ةقاعد چراكه ،است آن متيق ا يمثل پرداخت ضامن حبس
: 1397 ،ينجف( نباشدي ضمان فرد د يكه لقطه و عهيود مانندي موارد در مگر است، ضمان موجب

 و تلف ضامن حبس حق به نندهكاستناد عقد، ياجرا ةمرحل مانند به ،رسد يم نظر به نيكل. )135
 يقانون مجوز و كند يم استفاده امتناع ارياخت از قانون مكح به چون ست؛ين بيع و نقص
 كه چنانهم است، مقابل فرد به متعلق است تكيمل تابع هك مال منافع هرچند است؛ رآو امانت

  . اوست ةعهد به ينگهدار يها نهيهز
 دوبراي مثال  ،دهد يم رخي تصادف كهي موارد در شده دهيبرگز ةينظر و مبنا طبق) ح
 ونيد در تهاتر انكام بر عالوه هستند، ضامن اي مقصر دو هر و كنند يم برخورد هم به لياتومب

 و پارساپور: ك.ر باره نيا در( دارد وجود حبس حق زين رهمجنسيغ خسارات پرداخت در همجنس،
  .)18: 1387 ،يتفرشي سائيع

  
  ييقضاي آرا در متقابل تعهدات در حبس حق .6
 شرويپ متقابل تعهدات تمام در حبس حق ةنيزم در ،است زنده حقوق بازتاب كهيي قضا ةيرو

 و ازدواج مانند ها نهيزم ازي اريبس در و است گرفتهي شيپ نيدكتر از گفت بتوان ديشا و بوده
  . است كرده اعمال را آني جارياست روابط و عيب انحالل در نيعوض استرداد
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ي شورا 4 ةشعب 97/ 647ة السك ةپروند موضوع970 -359 ةشمار ةدادنام .6.1 
  مشهد اختالف حل

 نموده مطرح الير 000/240/55 مبلغ ةمطالب ةخواست بهي دادخواست خواهان حاضر ةپروند در«
 با يمال مراوده يدارا نيطرف دعوا، اصحاب اظهارات مفاد حسب هك حيتوض نيا با. است
 خوانده توسط يمنزل خواهان، طلب بابت ،شود يم مقرر و نموده سازش تاًينها هك بوده گريديك
 عنوان به خواهان، به خواندهي بده مبلغ و) انتفاع در اذن (رديگ قرار خواهان ارياخت در

 نزد خواهان طلب هك يزمان تا و باشد خوانده ارياخت در انكماك) منزل رهن عرفاً (الحسنه قرض
 توسط اذن از عدول از پس و داشته را كمل در انتفاع و تصرف اذن خواهان است، خوانده

 ةيحال. ... گردد مسترد انخواه به الحسنه قرض وجه و خوانده به منزل ن،يطرف از يكهر
 يتقاضا داده، خود طلب در تصرف خصوص در خوانده به هك ياذن از عدول با خواهان
 از الير 000/000/40 مبلغ يدگيرس ةجلس در خوانده. دارد را خواسته موضوع مبلغ استرداد
 هيتخل ديبا منزل داشته اظهار ضمناً. است نموده قبول خواهان به خود يبده بابت را خواسته

  . ...شود
 000/240/55 مبلغ ةمطالب ةخواست به» ق «تيطرف به» ر«ي دعو خصوص در: شورا يرأ

 يحيتصر تعهدات، انحالل هنگام حبس حق هرچند ،ييسو از ...،يدادرس نهيهز انضمام به الير
 يطول مراتب سلسله بنابر هم عقود، انحالل زمان تا آن گسترش نكل ندارد، موضوعه نيقوان در
 دامنه ييجا تا و است رشيپذ قابلي فقه منابع بنابر هم و يحقوق يمبان و يفقه اتكمدر زا
 مال نيع شفك صورت در (غاصب به لولهيح بدل استرداد ژهيو به يقهر معاوضات در هك افتهي

 تا مغصوب مال نيع حبس به ريمخ غاصب و شده گذارده صحه حبس حق اعمال به) مغصوب
 ،يثان ديشه و ؛535 ةصفح ، 4 ج ه،يالشرع امكراالحيتحر ،يحل عالمه( است شده يو به لولهيح بدل ميتسل
  ...)255 ةصفح عالمه، قواعد شرح يف رامهكال مفتاح: يعامل ينيحس جواد ديس و 261 ةصفح االفهام، كمسال

 و تيخصوص عيب. است آورده عيب عقد مباحث ليذ در را حبس حق ...يمدن قانون
 لكيتش و جاديا زمان در يقرارداد معاوضات اي عيب به منصرف حبس حق تا نداشته يتيموضوع

 نيع با معوض عقد هر اي عيب عقد لكيتش زمان در عقل مكح به هك ياتيضرور و مصالح. شود
 بسا چه و داشته وجود زين آنها انحالل زمان در و عقود ريسا در عقل مكح به دارد، وجود نيمع
 تعهدات در را يحقوق سيتأس نيا لذا. .. باشد داشته وجود زين قرارداد از خارج الزامات در

 - حبس حق اسقاط - تعهد ياجرا زمان تأخر و تقدم(موانع وجود عدم شرط به مرتبط و متقابل
 مكحا دخالت حبس، حق ييشناسا آثار از...ردك اعمال و ييشناسا ديبا) نيعوض از احد ميتسل

 چراكه است؛ متقابل تعهدات همزماني اجرا و دعوا هخواند راديا بدون آن اعمال در) دادگاه(
 و 333 ةصفح ،1412 ،1 ج جواهرالكالم، ،ينجف محمدحسن( است متقابل تعهدات ديق تعهد ياجرا يهمزمان
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 خوانده، تعهد توافق، انحالل از بعد ؛)103 تا100 صفحات ،4ج قراردادها،ي عموم قواعد ،انيناصر كاتوز
 تعهد، دو نياي اجراي همزمان و ملك ليتحو و هيتخل خواهان، تعهد و اقرار مورد مبلغ استرداد

 زانيم به خودي بده به خوانده اقرار با ...شورا لذا. است و خوانده خواهان توافق ديق
 و 198 مواد به مستنداً ص،يتشخ وارد اقرار مورد سقف تا را خواسته شورا، ال،ير 000/000/40
 به خوانده تيومكمح به مكحي مدن قانون 10 مادة و يمدن يدادرس نييآ قانون از 519

 مورد وجه اخذ با همزماني مدن احكامي اجرا ةريدا. ... دينما يم اعالم و صادر...مبلغ پرداخت
  .»بود خواهد زين خوانده به كمل ليتحو و هيتخل به مكلف حكم،

  
ي مومع دادگاه اول ةشعب 26/1/1399 - 990997519180017 ةشمار ةدادنام .6.2

  كاشمري حقوق
... ي دعوا خصوص در«: دارد يم مقرر دادنامه نيا در كاشمري حقوقي عموم دادگاه اول ةشعب

 نيطرفي برا حيصح عيب در كهي حقوق ازي كي .4... ي تجار ةمغاز ك يالمثل اجرت ةمطالب
 ردادقراي راستا در خوانده تصرفات .5 ؛)يمدن قانون 377 مادة (است حبس حق ،شده ينيب شيپ
 از ك يهر قرارداد، شدن باطل با .6 است؛ نبوده اذن بدون شانيا تصرفات لذا است بوده عيب

 ،3 بند ،ي مدن قانون 377 مادة برابر .7 ند؛ينما مسترد را معوض و عوض ستيبا يم نيطرف
 اعطا قانون كه را حقي اجرا توان ينم .8 دارد؛ ثمن ميتسل عدم قبال در حبس حق داريخر

 كه بودهي عقد قالب در خوانده تصرفات نكهيا جهت به لذا. دانست ضمان موجب ستا نموده
 كه گونه همان و است محفوظ شانياي برا حبس حق ثمن، افتيدر تا آن، ابطال اعالم با

 لذا ... داشت خواهد را عيمب از انتفاع حق هم داريخر ،نموده يم استفاده ثمن منافع از فروشنده
  .»شود يم اعالم و صادر خواهاني حقي ب حكم..  .ستين ثابت خواسته
ة شمار ةدادنام موجب به زين خراسان استان دنظريتجد دادگاه 29 ةشعب

ي رأ نيا دييتأ با 9900277 ةشمار ةپروند موضوع 2/5/1399 مورخ 9909975152900621
 است ميتعم قابل معامالت و عقودي تمام به تنها نه حبس حق نكهيا نظر به... «: دارد يم مقرر
 شده رفتهيپذ هيامام و عامه فقه در و استي جار زين) بطالن -فسخ( قرارداد انحالل از بعد بلكه

 متقابل تعهد دو كه كند يم جابيا همي معاوض عدالت و ندارد وجودي ديترد آن صحت در و
 هم ااجر زمان در دارد، عرف در شهير كه حبس حق دادگاه، دهيعق به و شود اجرا زمان ك يدر

 ا يطرف به را ثمن ابتدا خواهان بوده الزم دادگاه، نيا قضات أتيه نظر به و است استناد قابل
 .»دينماي دادخواه ،المثل اجرتي برا سپس و دينما ميتسلي مدن قانون) 273 مادة (حاكم
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 900438 ةشمار ةپروند در 20/9/1391-9109975112901231ة شمار ةدادنام .6.3
  مشهدي حقوقي عموم ادگاهد 34 ةشعب

 با محمد ... محمود يآقا تيطرف به ... ديسع يآقا التكو با ... رضا يآقا يدعوا به راجع«
 مورخ 400901 ةشمار قرارداد فسخ اعالم يهاخواسته بر مشتمل ... رضايعل يآقا يبعد التكو
 كپال 21 امامت بلوار در يونكمس منزل باب يك از است عبارت هك عيمب استرداد و 5/6/89

 با و نموده تخلف قرارداد طيشرا از خوانده ور،كمذ كمل فروش از بعد هك ادعا نيا با ،54
 شود يارسازك مقرر موعد در تومان ونيليم 70 مبلغ به ... شماره كچ مبلغ بود شده مقرر هكنيا
 را قرارداد فسخ حق) خواهان (فروشنده گردد پرداخت عدم يگواه به يمنته كچ نيا اگر و
 وركمذ كچ اوالً هكنيا به نظر داشت، خواهد وركمذ يگواه خيتار از روز ده گذشت از دبع
 هكنيا به نظر و ...است آن ليدل خوانده اقرار و كبان پرداخت عدم يگواه و نشده يارسازك

 مكح به نيطرف و ندارد هيتوج) اريالخ هيعل من (خوانده تصرفات ادامه قرارداد، فسخ از بعد
 عدم در خوانده و باشند تعهدات آثار متحمل ديبا خود بيع بدون و حيصح هاراد و توافق

 است خواهان فعل به منتسب پرداخت از امتناع دهد نشان هك معقول يليدل ،كچ وجه پرداخت
 منحل را عقد و شوديم محقق» اريالخ له من «اراده با هك است قاعيا زين فسخ و نداده ارائه

 قانون حيتصر مورد تعهدات انحالل هنگام در حبس مانند يحق هرچند هكنيا به نظر و دينمايم
 چه هك است آن قراردادها در نيطرف يبنا و دارد يعرف هيپا حق، نيا اما ندارد قرار يمدن
 به عيمب رد (عيمب استرداد نيبنابرا و رديگ صورت همزمان وضع اعاده چه و تعهدات ياجرا

 و شد خواهد اجرا اساس نيا بر و است قرارداد از حاصل وجه پرداخت با همزمان) خواهان
 لذا باشد داده يرأ اجرا خواسته از فراتر را يامر دادگاه هكنيا نه است تعهد ديق ،يهمزمان نيا

 و 444 ،252 ،239 ،234 ،)شروط و تعهدات تيرعا (219- 10 مواد از حاصل اجازه با دادگاه
 بر مكح ،)عيمب ليتحو مكح در (عيمب رد و فسخ اعالم يدعاو رشيپذ با يمدن قانون 449
 اعالم و صادر ... خواهان حق در عيمب رد به خوانده تيومكمح و وركمذ قرارداد فسخ اعالم

» است شده ميتسل خواهان به هك است ثمن از بخش آن پرداخت با همزمان عيمب رد هك دارديم
 .)204 :1399 ،يخدابخش(

  
 دادگاه 40 ةشعب 9109970224001947 ةشمار به 30/11/1391 مورخ ةدادنام. 6.4
  تهران استان دنظريتجد
 زوجه نأش متناسب مسكن ةيته به منوط را نيتمك به حكم صدور خانواده دادگاه شعبي برخ
 نيتأم جمله از نفقه رايز ،كند يم القا را آن عيوس مفهوم در حبس حق ينوع به كه كنند يم

 تقابل دو نيا نيبيي قضا ةيرو در و است وجهزي قانون تعهد نيتمك و مرد تعهد مسكن
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 ةدادنام به نسبت. ت.س تيطرف به. ط.ري دنظرخواهيتجد دادخواست در خصوص« .ندا قائل
ي عموم دادگاه 231 ةشعب از صادره 101160 ةكالس ةپروند در 29/9/1391 مورخ 101360

 خواسته به خواهدنظريتجدي دعو بطالن به حكم آن موجب به كه تهران) خانواده(ي حقوق
 نموده ايمه منزل نكهيا بري ليدل دنظرخواهيتجد ةحيال ةمالحظ به نظر ده،يگرد صادر نيتمك
 لذا باشديم مسكن داشتن نيتمك الزمه است ننموده دارد، تيمالك ا ياجاره صورتبه ا ياست
 ده،يدگر ديقي بدو محترم دادگاه دادنامه دري مطالب و نداشته مفهوم نيتمك مسكن،ي منها
 واردي دنظرخواهيتجد راديا هذايعل. باشدينم گذشته نفقه پرداخت به منوط نيتمك
 .»...باشدينم

  
  جهينت .7

 متقابل تعهدات تمام در بلكه است، معوض عقود تمام دري عموم قاعدة كي تنها نه حبس حق
 حبس قح قلمرو خصوص در نظرها اختالف منشأ. رود يم كار بهي قرارداد وي قهر از اعم

ي مشتر و عيبا حبس حق به ظاهراً كه است عيب مبحث در 377 مادة گرفتن قرار ازي ناش شتريب
 در را قراردادهاي عموم قواعد هيامامي فقها كه است آن ازي ناش مسئله نيا. است دهش محدود
 دهكر ذكر عيب مبحث در را حبس حق فقها از تيتبع به زين مقنن و اند دهكر ذكر عيب مبحث

 رشيپذ به كه است شخص دو نيب مرتبط متقابل تعهدات وجود ،دهيبرگزي مبنا اما. تاس
 اعمال طيشرا .شود يم منجري قرارداد وي قهر از اعم متقابل تعهدات تمام در حبس حق اعمال
 تعهد دو وجود :است امر دو از عبارت نيعوض استرداد و عقد انحالل ةمرحل در حبس حق

ي مدن قانون در حبس حق قلمرو كه است ستهيشا رو ازاين. تعهدات نيا بودن منشأ هم و متقابل
 عام يا قاعده تعهدات سقوط و انعقاد يعموم قواعد مبحث در حبس حق ركذ با و شود اصالح
 و عقد انحالل و انعقاد مرحلة از اعمي قرارداد معاوضات تمام در آن موجب به كه دارد مقرر
 مقرر تعهدات همزماني اجرا عرف ا يقانون ا يقرارداد حسب كهي قهر متقابل تعهدات تمام در

 مقابل شخص تعهدي اجرا به منوط را خود تعهدي اجرا تواند يم نيطرف از كيهر ،باشد شده
  .كند

  
   نبود تعارض منافعهيانيب

 ياز دزد زي كه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را شامل پرهدنكن ي اعالم مگانسندي نو
 و جعل يساز ها، منبع  جعل دادهاي يساز  دادهگران،ي بار مقاله، تكرار پژوهش دكياز  شي ارسال باي انتشار و ،يادب

  .اند  كردهتي كامل رعاطور به ره،ي و غسوءرفتارشونده،   پژوهشاي سوژه هان ناآگاهتيمنابع، رضا
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Abstract 
The right to non-performance is mentioned in Articles 377 and 378 of the 
Civil Code on the subject of sale, as well as in the section on marriage in 
Articles 1085 and 1086 of the same and in Article 371 of the Commercial 
Code. According to these articles, either party can refuse to fulfill its 
obligation in order to urge the other party to fulfill the latter’s obligation. 
The right to non-performance can be defined as the right of the parties to 
refuse to fulfill their obligation in order to oblige the other party to fulfill his 
obligation. This right, which is based on reciprocal justice and the common 
sense, has been accepted as one of the methods of compelling the fulfillment 
of contractual obligations in Imami fiqh and in civil law. Article 377 of the 
Civil Code gives each seller and buyer the right to refuse to surrender the 
item of sale and the price, respectively, until the other party agrees to 
surrender. According to this article, the creation of the right of non-
performance for the parties to the contract is subject to the following 
conditions: a) the contract involves an exchange, that is, two mutual 
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obligations; b) the two obligations are supposed to be fulfilled at the same 
time: this means that the right to non-performance exists either when both 
obligations are to be fulfilled immediately once the contract is made or, and 
based on a broader interpretation of the relevant rules, when the two 
obligations are agreed to be done at the same time in future. 
But with regard to the scope of its application, there has been some dispute 
as to whether this right constitutes an exception to a general rule, hence 
having to be limited to the contract of sale and to the exchange of the item of 
sale and the price in it. This probability is supported, on the one hand, by the 
fact that the right to non-performance is mentioned in the Chapter on Sale, 
and on the other hand, by considering that, although the right to non-
performance is possible in exchange contracts, the bond between the two 
obligations will be lost as a result of termination or cancellation of the 
contract and the returning of the objects of the two obligations does not stem 
from the contract itself, but is a general duty directly imposed by the rule 
that prohibits individuals from possessing other people’s property without 
the owner's permission. In addition, the termination of an exchange contract 
discontinues the mutual obligations of the parties, hence leaving no subject-
matter for the right to non-performance, and the parties’ duty to return the 
items is not the result of the contract, but represents the obligation to give 
others’ properties back to them. A different view is that the right to non-
performance is a general rule in exchange contracts, which is discussed, as is 
the general practice in the Islamic legal treatises, in chapters on sale as an 
example of a general rule. A third hypothesis is that the right to non-
performance should not be limited to contracts and has to be applicable in all 
reciprocal obligations, even those imposed directly by law irrespective of the 
parties’ will.  Therefore, this study seeks to answer the question whether the 
right to non-performance is applicable to all reciprocal obligations regardless 
of their source- contracts, tort liability or other rules. 

 This descriptive-analytical study hypothesized that failure to recognize 
the right to non-performance at the stage of dissolution of the contract and 
other reciprocal obligations is contrary to the principle of the transactional 
justice and causes problems and unfair consequences when the items of the 
contracts are returned .Arguing that there is nothing that limits the right of 
non-performance in the stage of fulfillment of obligations, this article argues 
that this right exists not only in the stage of concluding contracts ,but also in 
the stage where they are dissolved and the items are returned to their original 
owners, and also in mutual obligations arising from civil liability rules. The 
custom and the common sense does not warrant the differentiation between 
the stage of concluding a contract and its dissolution in both of which the 
parties are mutually committed to hand over the items to each other. The 
right to non-performance in the stage of dissolution of the contract exists 
according to the common implicit intention of the parties, whose authority is 
indisputably upheld by the custom especially the field of international trade ,
which gives it the same status as what is stipulated in the contract (Article 
٢٢٥ of the Civil Code). Thus, considering the need to study the principles of
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 the right to non-performance and its conditions and obstacles, this article 
will first explore the concept of the right to non-performance and its bases 
and conditions in general and will then focus on the principles applying to, 
the conditions of exercising, and the effects of the right to non-performance 
in the stage of the dissolution of the contract and its mutual obligations. 
A review of the Islamic legal literature shows that the courts have accepted a 
broader interpretation of the scope of the right to non-performance. Some of 
the court decisions upholding the termination of the contract of sale have 
made the return of the sale item to the seller conditional on the refund of its 
price to the buyer. It should be noted that there are two conditions for 
exercising the right to non-performance in the stage of dissolution of the 
contracts: first, there must be two mutual obligations; second, they must 
have the same cause. 

The article will, thus ,propose the scope of the right to non-performance 
in the Civil Code to be amended, and the right to non-performance to be 
recognized as a general rule applicable to the conclusion and termination of 
all obligations according to which in all exchange contracts, in both stages of 
conclusion and dissolution, as well as in all non-contractual mutual 
obligations which have to be performed simultaneously ,each party can 
make the fulfillment of his obligation conditional on the fulfillment of the 
other's obligation. 

 
Key words: Right of non-performance, Return of exchanges, Reciprocity 
of exchanges, Exchange justice, Sale contract. 
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