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:چكيده
از به و يا تخلف از بخشي موجب اصل تجزيه پذيري قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض

و مابقي) بطالن يا فسخ(ضمانت اجراي مربوطه عقد تنها بر همان بخش از عقد وارد مي شود

بي. عقد به اعتبار خود باقي است و كنوانسيون ع بين المللي كاال اين اصل به در حقوق انگليس

. بخش نامحقق عقد جاري استبر فسخ تنها صراحت مقرر شده است كه بر اساس آن بطالن يا

در حقوق ايران نيز با استفاده از مستندات فقهي از جمله قاعده انحالل عقد واحد به عقود
و لزوم، احكام حاصل از استقرا و بر اساس اصول صحت وني از قبيل موارد متون قاندر متعدد

و متعدد و فسخ جزيي، انفساخ، ضابطه مقصود بطالن بر مبناي اراده طرف هاي عقد باالصاله

بريموارد معارض استثناها. توان تجزيه پذيري را به عنوان اصل پذيرفت مي ي محدود است كه

. آن وارد شده است

: واژگان كليدي
و .ن جزيي، حاكميت اراده، لزوم وصحت، قاعده انحاللبطال قرارداد، تجزيه پذيري، فسخ

                           Email:hsafaii@ut.ac.ir 66409595:فاكس مسئول مقاله∗

.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد 
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 مقدمه
مي دهد بخشي از عقد گاه و تخلفي رخ ضمانت آيا.محقق نمي شود يا نسبت به آن نقض

كل(عقد كل عدم تحقق يا نقضاجراي   نيز جاري است؟ نقض جزيي عقدبر)بطالن يا فسخ

تآ درأت از قرارداد هيچياجرا يا امكان اجراي بخش،حققيا وون نداردآ سرنوشت ثيري  فسخ

و آيا نقض بخشي از عقد، بطالن جزيي ممكن نيست؟ مقصود متعاقدين را به كلي مطلوب

و نابود ساخته، كه اثر و اراده آنها تلقي مي شود نقشي بر آن مترتب مابقي عقد خارج از قصد

 نيست؟ 

واز در حقوق بسياري  از اد مهم بين المللي راجع به قراردادهااسناز برخي در كشورها

و كنوانسيون پذيرفته شده در اين موارد تجزيهه قاعد،بيع بين المللي كاالجمله حقوق انگليس

. پذيري عقد است

به چشم ايراندر حقوق  در بادي امر صراحتي در تجزيه پذيري يا تجزيه ناپذيري عقد

درناپذيري برخي معتقد به تجزيه. خوردنمي و تعهدات  هستندايرانحقوق عقود

و566و483و441و391 مالحظه مواد متعدد قانون مدني همچون مواد.)70،ص1371سلجوقي،(

به سوابق فقهي به عقود متعدد(ساير مواد، رجوع  تر از آنها مهمو) قاعده انحالل عقد واحد

و طرفهتحليل اراد بخ هاي عقد كه در بسياري موارد اجرا وتحقق شي از عقد نيز مقصود

از مقبول آن ها و است، همگي حاكي نقض. نامقبول بودن آن است قابل خدشه بودن نظر فوق

كه در صورت بدين مفهوم.يه پذير استزتججزيي همچون نقض كل عقد نيست، بلكه عقد 

و عدم امكان اجراي بخشي از عقد اعتبار،عدم، بطالن يا موضوع تعهدو عيب، عدم مطابقت

مي گيرد؛ مثالً  بطالن، فسخ يا شرط ضمن عقد، ضمانت اجراي مربوط فقط بر آن بخش تعلق

و و انفساخ تنها بر همان بخش از عقد وارد شده از اصول صحت لزوم بر بخش باقي مانده

. عقد جاري است

،بخش اول به اثبات اصل تجزيه پذيري قرارداد: اين مقاله در سه بخش تنظيم شده است

وبخش به شناسايي مبنا به آثار دوم . تجزيه پذيري اختصاص داده شده است بخش سوم

 اثبات اصل تجزيه پذيري قرارداد:بخش اول
 نسبت به معاملهاهگهر:قاعده انحالل عقد واحد به عقود متعدد-فقه اماميه بند اول،

نس، باطل باشدي عقدبرخي از اجزا و درستي معامله به صحت به ساير اجزا فقها حكم  بت

كه.ه اندداد ازبه عبارتي در جايي به امضا،باطل باشد عقد بخشي و فقها و صحت مابقي عقد



و كنوانسيون بيع بين  151) وين1980(المللي كاال تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران، انگليس

و تقسيط عوضعتب ازب1. داده اندفتوييض ه نظر فقها در هنگام ورود علت بطالن در بخشي

مي عقد آن عقد ازو گردد واحد در حكم عقود متعدد كه مستقل  يكديگر همانند عقود متعدد

و بطالن هريك در ديگري تاثيري ندارد  چنين در فرض بطالن بعض نيز عقد واحد،بوده

ميحكم ص 1412 خويي،– 158ص 1412نجفي،(بدياي ) واحد عقد(عقد بركل برخي ديگر از فقها.)7،

به منزله عقود متعدد تلقي مي از( كنند را به مناسبت اجزاي آن  مقدس نظر منتسب به مشهور به نقل

هر عقدي.)162 ،ص 1411اردبيلي، دركه متعلق آن امور متعدد باشد آن عقد تعلق به يك از آنها ولو

هاي مهم اين قاعده در فسخ جزيي عقديكي از محل.)399ص 1405 بهبهاني،(ردضمن مجموع دا

و كه به وحدت مالك در همه موارد مشابه جاري استبه موجب خيار عيب .حيوان است

به كل آنچه عقد برآن واقع شده استثراك كه در رد بيع نسبت نه( فقها معتقدند نصوصي و

 واحد باشد واين مبيع واحد وارد شده، موردش تنها مبيعي است كه عرفاً) جزء معيبفقط

كه اگر معيب همراه كاالي ديگري باشد، معيوب گردد، اين مقدار از روايات داللت ندارد بر آن

آ مي شودرد شامل كل ص1412نجفي،(ن  كه نسبت به بخشي از مورد عقد نيزدر فرضي2.)396،

مي گردد باشد جاريخيار درالًمث( با اعمال خيار فقط همان بخش فسخ  اعمال خيار حيوان

كهآ.)260و325 ،صص)الف(1410،انصاري()ميان مبيع متعدد نچه حايز اهميت بسيار است اين است

و وتعدد عقد ضاب وحدت به تجزيه بخش استداللي است كه فقها عموماً طه به آن  با استناد

و و صحيح مي نمايند، تا از تسري مابقيدر نتيجه صحيح دانستن ناصحيح عقد  عقد استدالل

،جويباري ميرزانژاد(بنابراين برخالف آنچه برخي معتقدند. بطالن يا فسخ بر كل عقد جلوگيري كنند

به فرض بطالن بعض نيست، بلكه عقد انحاللعدهقا)328،ص1382 و منحصر  قاعده اي محدود

و تعدد قاعدههاي از تالش فقها در خالل بحث.است عام و وحدت امكانو عقد انحالل

كهفسخ جزيي و پيداست و بطالن  از جمله براساس حفظ قراردادفسخ در فقه جزيي است

ولواص درصحت لزوم فق بخشي از آن نقضفرض ولو و قطعي استهدر . مسلم

ي استقرا از فقهي،ه سابق حقوق مدني ايران؛ دوم، بند و نتيجه كه به صحت  موارد متعدد

حكم لزوم عقد فسخوبطالن موارد متعددو استدهشحتي با وجود نقض در بخشي از آن

كهنجزيي وقتي با هم جمع شو پي برد مي توان و د، ازتخلفو است بقاي عقد اصل حفظ

بدر.1 آنمتون فقهي نظر،)162،ص1411مقدس اردبيلي،(بيان شده"احتمال"باهم مخالفته جز يك مورد نظر مخالف كه

و به همين مناسبت ادعاي اجماع در واقع.مخالف ديگري بر اين قاعده مشاهده نشده است انحالل متفق عليه همه فقهاست

.)158،ص1412نجفي،(برآن شده است

كه.2 وبرخي فقهاي ديگر معتقدند  يعني مورد. عدم تفريق در جايي است كه عقد واحد باشد منظور از عدم تبعض خيار عيب

و انصاري،( مورد معامله متعدد باشد تعلق خيار به جزء معيوب جايز است پس اگر. قابل تعدد نباشد معامله يكي باشد

.)78ص1411محقق ثاني،-326ص،)الف(1410
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حقشي از عقدبخ اصل بودن نشان گر به عبارتي.را ايجاد نمي كند زوال كل عقد هميشه

از. در حقوق ايران استتجزيه پذيري عقد :برخي از اين موارد عبارتند

آن تجزيه پذيري عقد.الف كه شروط ضمن عقد در مجموع:از شرط ضمن با وجود اين

ر وبخشي از مفاد عقد هستند، اما رابطه اين دو و ابطه اي بين اصل و استقالل تجزيه فرع است

و232جز در دو مورد خاص مطابق مواد.پذيري عقد از شرط در قانون مدني حاكم است

وو فساد.م.ق233 مي شود بطالن شرط موجب فساد عقد نمي شود به1.شرط از عقد تجزيه

به تحقق شرط،نيز در صورت عدم.م.ق243و242و240و239و 235موجب مواد  عقد

و كه در واقع خود چهره. قوت خود باقي است اعتبار له حق فسخ قرارداد تنها براي مشروط

م است 441ايي از خيار تبعص صفقه موضوع ماده  ص1383كاتوزيان،(ق مي شود)1369، . ايجاد

بچنانچه:پس از بطالن بخشي از عقد تجزيه پذيري عقد.ب  اشد،بخشي از قرارداد باطل

در صورت مستحق للغير در آمدن بخشي از مبيع به موجب مواد(عدم مالكيت بعض: قبيلاز

و مابقي قرارداد به اعتبار392و391و 441 و صحت، بايع بايد ثمن آن بعض را مسترد نمايد

بر.م.ق372مطابق ماده(تعذر تسليم بعض،)خود باقي است به بعضي كه قدرت بيع نسبت

و تنهاتسليم وجود به بعض نامقدور باطل است دارد صحيح تلف بعض قبل از قبض،)نسبت

اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد..."م.ق434ماده(عدم ماليت بعضو.)م.ق496و 483مواد(

به آن بعض باطل است به بخش باطل محدود شده، بخش ديگر عقد)".....بيع نسبت اثر بطالن

.است خود باقيو صحتبه اعتبار

432از ظاهر مواد: عيب بعض.1 فرض عدم مطابقت بعض؛در تجزيه پذيري عقد.ج

بر بر مي آيد كه خيار.م.ق431و و عيب فسخ جزيي امكان پذير كل قرارداد وارد مي شود

با431ماده: تحليل اين مواد بايد گفتدر اما. نيست كه چند چيز هم مخصوص موردي است

و ياقيمت هري معامله شود و چون ثمن در مقابل كل تعيين شدهك مشخص قابل تعيين نباشد

چه مقدار از ثمن در مقابل هر  كااليي قرارو در صورت تبعيض در واقع مشخص نمي گردد كه

و بدون. گرفته است امكان تجزيه وجود ندارد به صورت كلي وقتي كه در يك عقد چند كاال

م بري شود، ظاهر آن است كه اراده طرفمشخص شدن جداگانه قيمت هر يك معامله ها

بايد به اين نيز432توجيه ماده در2. استتعلق گرفتهو در واقع بر تجزيه ناپذيري مجموع 

 
آن"جب بطالن مي شوند مستقيما مو 233 شروط باطلي كه مطابق ماده.1 و شرايط صحت  به صحت عقد اصلي لطمه مي زنند

نمي تواند سـرايت) شرط ضمن عقد( را زايل مي كنند وبه همين علت موجب بطالن عقد مي گردندواال بطالن موجود تبعي

،(به موجود اصلي نمايد  ص)الف(1373امامي ص 1380 كاتوزيان،– 273، ،141(.

ياام.2 و قيمت هريك عليحده معين شود و عرفاًا مواردي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود  معلوم ياقابـل تعيـين باشـد

و انحالل در اين موارد جاري است بعضي از آنها معيوب در آيد از شمول ماده خارج است زيرا و ضابطه تجزيه .مالك



و كنوانسيون بيع بين  153) وين1980(المللي كاال تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران، انگليس

و بقاي قرارداد:كه نكته توجه شود به هدف حفظ و محدود نمودن عامل زوال تجزيه پذيري

و مي دانند تا تبديل به چند خيارهمين هدف خيار واحد را تجزيه ناپذير بنابر.مي دهدآن رخ

تكه پاره شدن عقد نشود مي432ماده.1در نتيجه  اتفاق"عبارتاز. كند نيز همن نتيجه را تائيد

در"در رد مبيع كه هرگاه در يك عقد چند تن حق خيار داشته باشند مي شود  اين ماده فهميده

و بايد فسخ  با توافق همه صاحبان خيار صورت برابر طرف قرارداد نمي توانند تبعيض كنند

ص)ب(1383كاتوزيان،(پذيرد و432بنابراين ماده.)126،  از مصاديق تجزيه ناپذيري خيار است

گفت بايد.م.ق 434به عالوه با وحدت مالك ماده2.مخالفتي با اصل تجزيه پذيري عقد ندارد

.)فسخ جزيي است(است تعهد خيار عيب تنها بر بخش معيوب وارد در صورت تعدد مورد

حق.م.ق412در ماده:تخلف از وصف بعض.2 تمام فسخ با وجود تعدد مورد معامله

به نظر.تجزيه پذيري عقد است شده است كه مغاير مبيع در صورت تخلف از وصف مقرر

 را مي توان استثنايي بر اصل تجزيه پذيري قرارداد در حقوق مدني ايران412مي رسد ماده

با اين ماده اجازه نمي دهد كسي.في كردمعر و از اعتماد طرف معامالت، عرضه خالف وصف

واال از لحاظ فرمول حقوقي در اين مورد نيز همچون عيب بعض. مشاهده سوء استفاده نمايد

به تجزيه عقد كرد خصوصيتي جز بيان امكان412مندرج در ماده"تمام"كلمه اما.بايد حكم

و متعهدله مي تواند با اعمال حق نسبت به و افاده حصر نسبت به كل نمي كند  كل عقد ندارد

و اختيار خويش قرارداد را تجزيه نمايد 3.اراده

به اجرا4:تجزيه پذيري عقد پس از اجراي بعض.د  هميشه آنچه به صورت ناقص

.رسيده به كلي بالاثر نيست

اس.1 ت كه از تعدد حق خيارايجاد مي شود، ايجاب مي كند كه فسخ جز با بسيط بودن حق خياركه ناشي از نتايج نامطلوب

ص)الف(1383كاتوزيان،(.توافق همه شركاء ممكن نباشد ،125.(

در.2 دو 432تشريح ماده برخي از حقوقدانان در فرضي كه كاال متعدد است مانند اينكه بخش مفروزي از خانه به يكي از

و بخش دوم به خريدار دي و تعدد موضوع ماده خريدار كاتوزيان،( مي دانند431گر فروخته شود، مساله را تابع احكام تبعيض

ص)ب(1383 وواحدعقد اين نظر هرچند به قاعده انحالل). 304،  نزديك است، اما در مواردي كه خود موجب تبعيض

و يا با ضابطه .اعمال شود نبايدشدبامغايرمي 432 مندرج در ماده"اتفاق در رد مبيع"ي تجزيه نارواي عقد مي گردد

 ). 424،ص1368موسوي خميني،(واحد در اين مورد هستند به اعمال قاعده انحالل عقد برخي فقها نيز معتقد3
بر اساس اين ماده، اصل اجراي كامل. تجزيه پذيري قرارداد مغاير هم نيستندو) 277ماده(اصول اجراي كامل قرارداد.4

به هر حال متخلف مورد. است كه جاري است، اما در صورت ضرورت امكان تجزيه قرارداد وجود داردقرارداد، اصل اولي

و و ختيار خويش بخشي از تعهد را اجرا حمايت نيست يعني كسي كه به ميل در واقع در صدد آن است كه طرف مقابل كرده

و اداي تمام تعهددر منع شده استنكاف يا تاخير277آنچه در ماده. مورد حمايت نيست را مجبور به پذيرش آن بعض كند،

.دين بدون وجود ضرورت است
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به ضوابط مفي1 پس از اجرايد براي تجزيه پذيري عقد از مقررات قانون مدني مي توان

:بخشي از آن دست يافت

از .):م.ق566ماده(ضابطه مقصود باالصاله بودن هر جزء.1 گاه در جعاله، هر بخش

و"كار مستقال و مفيد است انجام هر جزيي به طور مستقل سهمي در ميزان پاداش مطلوب

و يك يا چند بخش از آن بدستبه عبارتي مطلوب داراي چند بخش جداگا. دارد نه است

كه جاعل بتواند از حاصل كار ديگري بدون سبب مشروعدر.مي آيد اين فرض عادالنه نيست

مي باشد به نسبت كار انجام شده عامل مستحق اجرت المسمي  استفاده ببرد، بنابراين

به اعتبار اجزاي مورد منح.)249 ،ص 1386كاتوزيان،( و عقد جعاله مزبور مي شود به عقود متعدده ل

هريك از آن اجزاء در مقابل سهمي از اجرت قرار مي گيرد كه عامل در صورت انجام جزء

،( مزبور مستحق اجرت آن خواهد بود ص)ب(1373امامي كهياين ماده خصوصيت.)127،  ويژه ندارد

ي آن مي توا و مبنا و وحدت مالك ن در همه عقود مختص به جعاله شود، بلكه از اين ماده

كه بخشي از تعهد"بنابراين در همه عقود خصوصا. استفاده كرد يا شود اجرا عهدي هنگامي

و مطلوب بوده باشد،"چنانچه آن بخش مستقال قابل اجرا باشد، مي تواند( مقصود مقصود

به آن قسمت آثار عقد) عرف آن را مطلوب ومقصود بداندصريح يا ضمني باشد مثالً نسبت

به ازاي قراردادي آن بخش برج به پرداخت ما به طور مثال طرف قرارداد مكلف اي مي ماند،

و حسب مورد ضمانت اجراي مربوط نسبت به بخش اجرا نشده يا غيرقابل اجرا تنهامي باشد

.اعمال خواهد شد

، فسخ،:انفساخ عقد.2 ، عدم نفوذ  در بسياري نيزانفساخ در كنار مفاهيمي همچون بطالن

انفساخ.، مالحظه مي شود683، 638، 496،527،551،530، 483از مواد قانون مدني نظير مواد

مي دهد كه پس از ياهنگامي رخ تا. با مانع روبرو شودمابقي اجراي بخشي از عقد، تحقق

 را برجاي مي گذارد اما نسبت به مابقي منفسخ لحظه وقوع مانع عقد صحيح بوده آثار خود

و و هم عقود عهدي در قانون مدني انفساخ هم در عقود.ادامه پيدا نمي كندمي شود تمليكي

 
و يا اساس قرارداد".1 و اقدام بدهكار را مي پذيرد مانند(در بعضي موارد اجراي بخشي از عقد به سود طلبكار است

و پاره اي امور جزئي باقي مي ماند) ساختمان  مو. انجام مي شود باشد، مانند ضوع تعهد تجزيه پذيردر اين فرض هر گاه

اگر كيفيت مطلوب تعهد با صرف"و".پرداخت پول، مسئوليت بدهكار نيز در باره بخشي كه اجرا شده است از بين مي رود

و بايد هزينه اي نه چندان گزاف قابل تامين باشد، نمي توان متعهد را به خسارت خودداري از انجام تمام تعهد محكوم كرد

برخي)159و 160، صص 1382 كاتوزيان،(". او را به تناسب ضرري كه به طلبكار وارد شده است تعديل كردمسئوليت

و پس از تشكيل قرارداد  و(ديگر از حقوقدانان با تفكيك ناممكن شدن اجراي تعهد پيش پس در هنگام انشاو تشكيل عقد

كه)از آن و عدم امكان حادث پس از تشكيلن اجراي تعهد قراردادي از ابتدا تفكيك عدم امكا"، به اين نتيجه رسيده اند

در."گونه نخست قرارداد باطل ولي در صورت دوم قرارداد منفسخ خواهد بود قرارداد، اين نتيجه را دارد كه نشان مي دهد در
ص 1382شهيدي،( نتيجه تا زمان حدوث مانع قرارداد را بايد صحيح دانست ،123(.



و كنوانسيون بيع بين  155) وين1980(المللي كاال تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران، انگليس

در.به كار رفته است و انفساخ بر فقه بر حقوق مدني ما مجوزي است از اين كه اجراي بخشي

هر.عقد اثر مترتب است كه امكان اعمال انفساخ وجود داشته باشد اين در واقع در موردي

كليا)هيچ اثري ندارد كه عقد از ابتدا(ها از جمله بطالن مانع اعمال ساير ضمانتامكان فسخ

مي گردد مي گردد،عقد 1.در نتيجه با وجود انفساخ، فسخ يا بطالن كل منتفي

در: حقوق انگليس بند سوم؛ .دو عنوان مطرح است بحث تجزيه پذيري در حقوق انگليس

خ تجزيه قرارداد.1 هنگامي كه بخشي از قرارداد:(severance)) جداسازي(اصبه مفهوم

 باشد، آن بخش از (void)و يا باطل(illegal)به علت مخالفت با قانون يا نظم عمومي غيرقانوني

و مي شود سه شرط ضروري است براي اين منظور.مابقي عقد معتبر است عقد تجزيه  تحقق

(Chitty, 1977, p.495-Richards, 1997, p.263):. ًامكان قابل تجزيه باشد،موضوع تعهد بايد ماهيتا

و و تجزيه بخش باطل در(غير قانوني بدون دست بردن در قرارداد باشد جداسازي يعني

و اين كه تجزيه نبايد) را اعمال كرد(Blue Pencil)2خصوص مورد بتوان قاعده بلو پنسيل

و به عبارتي هدف اگر. نمايد تغييرمقصود طرفها نبايد كامالًموجب تغيير ماهيت قرارداد شود،

يكي از  و كه در كنار هم جمع شده اند دادگاه قانع شود كه موضوع تعهد اجزاي مستقل هستند

صورت بطالن يا غير قانوني بودن بخشيدر آنها را مي توان بدون تغيير در ماهيت تجزيه نمود،

مي زند به تجزيه .Treitel,1999,p.469)( از آن، دست

در حقوق انگليس قرارداد:عقد در ساير موارد (divisibility-severability)تجزيه پذيري.2

به تجزيه  ناپذير يا بهتر است گفته شود، تعهدات ناشي از قرارداد، در يك تقسيم كلي

يك تعهد قراردادي. تقسيم مي شوند(severable-divisible)تجزيه پذيرو (Entire))كامل(

كه اجراي كامل تعهد توسط يك طرف قرارداد قبل از پرداخت يا اجراي هنگامي  كامل است

به. عوض مقابل آن توسط طرف ديگر قرارداد، ضروري باشد گاه از اجراي كامل توسط متعهد

 نيز تعبير شده است) Condition precedent( برعوض"شرط اصلي مقدم"

)Treitel,1999,p.725 .( متعهد براي اجراي بخشي از قرارداد كامل مستحق هيچ گونه عوضي

 
در.)1376 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب16ماده(ل شرط داوري نيز از مصاديق تجزيه پذيري عقد استاستقال.1

 Harbor Assurance co (UK)LTD v. Kansa general(حقوق انگليس نيز داوري شرطي است مستقل
international insurance co LTD -1993 Tweeddales,2005,p.582(د7بخشو  The(1996اوري قانون

Arbitration act 1996(و تجزيه پذيري شرط داوريدر به) تحت عنوان شروط حل اختالف(كنواسيون نيز استقالل

).(Tweeddales,2005,P125 به رسميت شناخته شده است81 ماده1موجب بند
2- Blue pencil-(running a blue pencil through the offending words). 

و عبارات باطل قرارداد وجود داشته باشد دادگاه  . تنها هنگامي به تجزيه دست مي زند كه امكان خط كشيدن بر روي كلمات

.).Treitel, 1999, p.467( دادگاه قرارداد را از طريق اضافه كردن يا باز نويسي مجدد مورد دستكاري قرار نمي دهد
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1نيست
)(Treitel, 1999, p.727 .با تعهدات ناشي از قرارداد در صورتي تجزيه پذير است كه

 حتي اگر در اجراي كامل2.انجام هر بخش از قرارداد عوض مقابل آن بر عهده طرف قرار گيرد

)Treitel,1999,p.728( قصور شده باشدادقرارد
كه دادگاه روش.3 ها از طريق هاي زيادي است

به تفسير مي زنند )Richards, 1997, p.289(: جملهاز.آنها به نفع تجزيه پذيري قرارداد دست

به طور:قرارداد)Substantial performance(اساسي اجراي.الف در جايي كه تعهد

به انجام  و جزئي در اجرابا(رسيده اساسي به دادگاه،)وجود تخلف كوچك ها متعهد را محق

مي دانند مي شود4مطالبه عوض .وبخش نقض شده از قرارداد تجزيه

و تخلف در اجراي قرارداد بايد حداقل:)(Fundamental Breachنقض اساسي.ب نقض

در صورت عدم.خ قرارداد را داددرجه اي از جديت را دارا باشد تا بتوان به زيان ديده حق فس

و اساسي بودن تخلف،  معموالً. حق فسخ كل قرارداد منتفي است احراز ميزان الزم از جديت

و به طور اساسي از هدف مي شود نقض وتخلفي كه طرف را مقصودش از قرارداد گفته

مي كند و ريشه قرارداد نفوذ مي سازد يا به عمق Go(محروم to the root of a contract (،نقض

كه به ريشه قرارداد اساسي است، آن(يا نقضي كه اجراي)نه تنها بخشي از وارد شده به نحوي

مي سازد يا بر ماهيت اصلي قرارداد نقض اساسي گذاردمي تاثير قرارداد را غير ممكن

و جزئي موج دادگاه.)Furmoston, 1991, p.534است كه تخلفات كوچك ب ها اجازه نمي دهند

5.دنبي اعتباري بخش اجرا شده قرارداد شو

 دعواي ورثه براي اجرت (Cutter v. Powell, 1795 - Treitel, 1999, p.728)در پرونده معروف كاتر عليه پاول.1

 بيع تجزيه1979 قانون بيع30 ماده2و1به موجب بندهاي.چند هفته كار مورثشان بااستناد به تجزيه ناپذير بودن عقد ردگرديد

، مگر آن كه (Richards,1997,p.293) بر قانون بيع بيع تجزيه پذيرگرديده است 1994اما در اصالحيه سال ناپذير بود،

.خريدار مصرف كننده باشد

و يا رويه تجاري يا قانون قابل انجام است.2 به. در بسياري موارد شناسايي آنها از يكديگر از طريق مفاد قرارداد اين امر

ص)Botton v. Tampson-1869(در راي باتون عليه تامپسون.قرارداد باز مي گردد) Construction( تفسير راحت به

،": آمده كه هاي طرف{، اما آنها}اجراي كامل قرارداد مورد نظر بوده باشد{ ممكن است قرارداد اين گونه منعقد شده باشد

و كلماتي صريح بيان نمايند}قرارداد  به طور".} در غير اين صورت اجراي كامل مالك نيست{بايد اين مقصود را با عبارات

در كامل يا تجزيه پذير بودن قرارداد را به نفع تجزيه پذيري تفسير كنند تا از مشكالت ناشي از ها مايلند ابهام كلي دادگاه

 (chen-Wishart,2005,p.507 ). كامل دانستن قرارداد بپرهيزند
3.- Treitel, 1999, p.728) (Ritchie v. Atkinson-1808 قراردادهاي كار وقراردادهاي ساخت مشتمل برشرط

).chitty,1999 ,p.727( نمونه اي از قراردادهاي تجزيه پذير هستند)Progress payment(ايپرداخت مرحله 

4.HOENIG v. Isaacs (Treitel,1999,p756) (به دادگاه عليرغم تخلف خواهان با استنادبه اين قاعده خوانده را

.محكوم نمود) با كسرهزينه رفع نقص(پرداخت مبلغ قرارداد

5. Aerial advertising co v.  Batchelor’s pas LTD-1938(Treitel,1999,p.757) 



و كنوانسيون بيع بين  157) وين1980(المللي كاال تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران، انگليس

در جايي كه از طريق اجراي بخشي ): Unjust enrichment(دارا شدن بال جهت.ج

و اين منفعت قابل استرداد نيست يا نبايد مسترد شود، دادگاه ها از قرارداد منفعتي عايد شده

و تجويز ن تمايل به فسخ كل قرارداد  Mckendrick,2002(دارند عدم پرداخت عوض قراردادي

,p.927-Treitel,1999,p.714,730(.به اجراي بعض موجب دارا شدن زيرا معتقدند اعتبار ندادن

كه از بخش اجرا شده قرارداد بهره مند شده است مي شود 1.ناعادالنه طرفي

عقد موجب ايجاد حق) condition(نقض شرط اصلي:قبول تخلف از سوي زيان ديده.د

مي شودفسخ به علت نقض شرط اصلي قبول زيان ديده مانع فسخ قرارداد اما. كل قرارداد

ازو اين قاعده در صورت جهل خريدار2.مي شود حتي در صورتي كه خريدار كاالها را بيش

و متعارف نگه دارد نيز جاري است 3.زمان معقول

 قراردادهاي بيع بين المللي كاالبند چهارم؛كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به

73 كنوانسيون بيان شده، اما ماده51اصل كلي تجزيه پذيري عقد در ماده): وين1980(

 كنوانسيون51 ماده1در بند.اين اصل را در قراردادهاي اقساطي نيز مقرر كرده است"مجددا

كه خريدار حق دارد در صورتي كه كاالي  تسليم شده از سوي فروشنده چنين مقررشده است

به قسمت تسليم و خواه از جهت اوصاف، منطبق با قرارداد نباشد، نسبت خواه از جهت مقدار

كه از جمله آن فسخ به دليل تحقق نقض اساسي50تا46نشده يا غير منطبق، مواد   را

(fundamental Breach)به همان بخش است، اعمال كند كه تنها. نسبت  تخلف در صورتي

51 ماده2به موجب بند قرارداد موجب نقض اساسي كل قرارداد گردد، نسبت به جزيي از

مي تواند در73در قراردادهاي اقساطي موضوع ماده.كل قرارداد را فسخ نمايد خريدار  نيز

مي گردد 2بند. صورت نقض اساسي در يك قسط همان قسط مشمول ضمانت اجراي مربوط

نح73ماده به كه در ماده، پيش متضمن فسخ اقساط قرارداد پيش بيني شده است، نيز72وي

4.از موعد مقرر به علت پيش بيني نقض اساسي در آينده است

و ناچيز است به تجزيه ناپذيري عقد توجهي نمي شود در عقد تجزيه ناپذير نيز جايي كه نقض بسيار De( جزئي
minimis non curat lex. Treitel,1999,p.726.(ًكيفيت حتي ممكن است عقداز جهت ديگر كه اجرا نشده مثال 

.تجزيه ناپذير تلقي شود ونه كميت كه بخشي از آن محقق شده است
1- Boon v. Ire 1957-Dok Albans S T v. Shore ,1975(Treitel,1999,p.714 ). 

 1979قانون بيع كاال)4(11ماده.2

3.)Treitel,1999,p. (براي فرار از فسخ وجود ندارد راهي شديددر نقض هايو در صورت تدليس.

يك رشته از نقض هاي انجام شده كه هيچ يك از آنها نمي توانند به تنهايي فسخ قرارداد را توجيه كنند، ممكن است داليل.4

مناسب در اختيار زيان ديده قرار دهند تا وي بتواند به اين نتيجه برسد كه نقض اساسي نسبت به اقساط آينده واقع خواهد 

به73 ماده3 بند بر اساس). Honnold,1991 ,p.501( شد چنانچه كاالهاي موضوع قرارداد اقساطي داراي وابستگي

قرارداد يكديگر بوده به نحوي كه به علت تخلف در يك قسط موضوع قرارداد را نتوان براي اهدافي كه به خاطر آنها انعقاد

"ن متحد الشكل تجاري آمريكا اصطالح در قانو. دارد شده است مورد استفاده قرار داد، خريدار اختيار فسخ كل قرارداد را
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ي تجزيه پذيري قراردادبخش دوم؛ مبنا
مي سازد كه قرارداد دو مبناي اساسي دارد؛" اراده مشترك تحليل ماهيت قرارداد آشكار

و طرف هاي عقد با قصد مشترك خويش آن را مطابق قانون انشا مي كنند طرف.نقانو هاي آن

مي كندو به.)331،ص1381شهيدي،("قانون تحقق آن را در عالم اعتبار تاييد  تاثير ساير عوامل

م مي كندزبوگونه اي با يكي از دو مبناي اصلي .ر ارتباط پيدا

به اراده طرف:گفتار اول، اراده مبناي تجزيه پذيري عقد است هاي تجزيه پذيري قرارداد

به حفظ قرارداد اين اثر اراده طرف. آن برمي گردد كه فرض نقضدر ولو هاي قرارداد است

و بخشي از آن قصد به.عدم تحقق ونقض جزيي را موجب زوال كل قرارداد نمي دانند دارند

هنگامي كه خصوصيت. استها برحفظ قرارداد تا حد ممكن طرفهقراردادها اراددرعبارتي

ويمنفعتو و هر يك از اجزا مستقل از يكديگر خاص در وابستگي توالي اجزاي عقد نبوده

و ها نيز طرفهاراد هستند، و تجزيه هريك از اجزا برهمين استقالل  تعلق گرفته، هر ميزان

ها تحقق يافته طرفهمطابق اراد به انجام برسد همان مقدار از قرارداد اجزاي قرارداداز مقدار

مي شود و.تلقي بر تحقق كل ست كه تعلق ارادها اراده طرفها پيوستگي اجزا وصف اضافه اي

به اثبات برسد به تجزيه پذيري قرارداد در1.واال عقد تجزيه پذير است بر آن بايد  مقررات راجع

درعالوه بر نقش. هاي قرارداد هستند قانون مدني خود جلوه اي از اراده طرف  مستقيم اراده

و تجزيه پذيري قرارداد به صورت عرف كه تجزيه پذيري عادت رايج در تجارت از آن جا

به اين عرف استناد كرد مي توان .خصوصا بين المللي در آمده است در حقوق ايران نيزاز جمله

به صرف عدم تحقق بخشي از قرارداد نبايد كل آن ست را منتفي دان براساس اين عرف وعادت

-1384،160صفايي،(مبنا ومنشا عرف نيزاراده است.يا كل آن رادر معرض زوال قرار داد

هاي قرارداد به انجام هر ميزان از مقصود طرف نيز.م.ق566به موجب ماده.)304،ص1381شهيدي،

و برسد، نسبت به آن اجرت معهود مي گيرد مي شود تعلق .عقد متناسب با آن تجزيه

ن  بربعض مقصود ولو در ضمن كل نيز" العقود تابعه للقصود"قاعدهظر فقها در فقه بنابه

مييعني.جاري است هر،شود هرچند يك عقد به صورت مجموع وكل منعقد از اما يك

ص 1412نجفي،(هاي قرارداد است ابعاض آن نيز مقصود طرف ص 1412 خويي،– 158،  به عبارتي.)8،

و مشابه مورد ماده (commercial unit)"واحد تجاري از. است73 به كار رفته است كه معادل واحد تجاري عبارتست

و و تقسيم آن از لحاظ ماهوي در واحدي كه درعرف تجارت ومعامالت يك مجموعه كامل بوده مادي بر تركيب يا ارزش آن

وبازار يا   ,Honnold, 1991(بنابراين تجزيه پذير نيست؛حتي اگر در شكل اقساطي باشد در عمل آسيب مي رساند
p.403(.

و 268 به موجب مواد.اين اراده خصوصا در بين تجار در معامالت تجاري واضح تر است.1 چك5قانون تجارت  قانون

.استوجه موجب برائت صادركننده به همان مقدار پرداخت بخشي از



و كنوانسيون بيع بين  159) وين1980(المللي كاال تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران، انگليس

ك اصل لزوم در هريك از اجزا وابعاض جاريه بر مبناي ارادهعلت قاعده انحالل عقد آن است

،( است 1.)78،ص 1411محقق ثاني

به قصد طرف يكي از شرايط مهم تجزيه خاص توجه و درحقوق انگليس هاي قرارداد

به.)Treitel, 1999, p. 468 upex, 2004, p. 245  chitty, 1977, p. 495(سعي در عدم تغيير آن است

د و هدفرعبارتي  Part(در بحث اجراي بعض.2 جديد جايگزين شوديتجزيه نبايد مقصود

performance (به حكم قانون مثل قرارداد بيع كاال غير از مواردبهها نيز دادگاه تجزيه ناپذيري

به در ساير موارد هاي عقد، يا تصريح طرف در جايي كه خريدار مصرف كننده است، با استناد

قاراده طرف ازمي پذيرراردادها را تجزيهها و  كامل دانستن آن خودداري دانند

Richard,1997,p.291 (.3(ورزندمي

و نقش اراده در تاسيس تجزيه،25و51كنوانسيون با در نظر گرفتن مجموع مواد در اثر

و عادات تجاري73و51 مواد قواعد. است مالحظه قابلپذيري قرارداد نيز  ملهم از عرف

 كنوانسيون73اما نقش اراده در قراردادهاي اقساطي موضوع ماده.(Honnold,1991,p.500) است

را صريح تر است، چون آن  اراده صريح سازدميو اقساط رامستقلاقساطيچه قرارداد

. است هاي قرارداد طرف

پذ دوم، گفتار آنشناسايي احكام تجزيه از.الف:يري براساس مبناي و قسمتي بخش

و"عقد قابل تجزيه است كه بر اساس اراده طرفها مستقال اين. ها باشد مطلوب طرف مقصود

مي تواند صريح يا ضمني باشد كه. ترين اراده ضمني عرف وعادت است مهم.اراده در جايي

 
به. الف: متوسل شده اندها در انتساب قاعده انحالل عقد واحد به اراده فقها از جمله به اين استدالل.1 ظاهر از معاوضه كل

و نه بر ابعاض موارد نادري است. كل، قصد مقابله اجزاء در مقابل اجزاء است  اينكه در بعض موارد رضايت بر مجموع است

و كه چنين قصدي افاده نمي شود بنابر اين اگرچه در قصد كل ،اجزاء) اطالق معامله(از اصل معامله نياز به قصد خاص دارد

و -74،ص1418مراغي،(تنها كل يك عقد ظاهر است، اما قطعا ظهوري نيز بر قصد ارتباط اجزاء وجود ندارد ظاهرنيست

به.ب).139،ص1419بجنوردي، و منشا و غرض واحد واقع مي شود و نحو وحدت مطلوب مورد نظر است گاه عقد به هدف

وچندبر عقدگاه واغراضو اهداف تعدداين. واقع مي شودغرض هدف  در اين فرض قايم بر اجزاي متعدد عقد است

و اجزا به علت تعدد تعدد( و)اهداف اغراض اجزاء مورد هدف هرجزء چون انحاللبا منشا به نحو تعدد مطلوب در مي آيد

ص1371طباطبائي حكيم،( تحقق مي يابد غرض واقع شده مابقي به صحت باقي است وانحاللو كهدر.ج).284، جايي

و بعض ديگر صحيح است  مستقل نشده است اما به صورتي هرچند نسبت به اين بعض اخير مبيع قصد،بعض مبيع باطل

بآضمني انشاي خاص نسبت به اهن و بنابراين  نشا به اعتبار تعدد متعلق آن به انشاهاي متعدد تقسيمانجام رسيده است

و انحالل عقد واحد به عقود متعدد از باب انشاي ضمني نسبت به بعض صحيح تحقق مي پذيرد ،1412نائيني،(مي شود

).219ص
2- severance must not alter entirely scope and intention of the agreement parties .(  Richards 
,1997 , p.287). 

چنانچه مقصود طرفها از انعقاد قرارداد محقق شده باشد، اجراي) Substantial performance( اجراي اساسيدر.3

و از اساسي تحقق يافته وبه تخلف ونقض جزئي  -Upex, 2004, p.245(قرارداد اعتنا نمي شود عدم تحقق بخشي
Bradgate, 1995, p.70..(
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و"عرفا هر وابستگي و يك از اجزا مستقل از يكديگر ارتباط اجزاي مورد معامله شرط نيست

به اينكه طرف  هاي قرارداد در جامعه اي با چنين عرفي زندگي قابل معامله هستند وبا توجه

به عرف جامعه خود بوده يا فرض مي شوند، بنابراين عرف به منزله اراده ضمنيمي كنند وآشنا

ص1384صفايي،(آنها تلقي شده مي قراردادو)160، . شودتجزيه پذير

.)م.ق355ماده(از طريق تصريح پذيري اراده ضمني مفروض است كه خالف آن تجزيه.ب

به صورت ضمني ومثالً وجود(يا اثبات است، در اين قابل) در عقودي خاصعادت عرف

مي گرددصورت  1.قرارداد تجزيه ناپذير

 پذيري قرارداد آثار تجزيه: بخش سوم
ازتجزيه پذيري قرارداد عبا آثار  عقد،) انحالل(جزيي ومحدود شدن عامل زوال:رتند

و . حقوق ايران ايجاد خيار تبعض صفقهدر تقسيط عوض

و: گفتار اول  پذيري قرارداد ترين اثر تجزيه مهم:محدود شدن فسخ يا بطالن جزيي

يابر)فسخ يا بطالن(جزيي شدن دامنه اعمال عامل زوال قراردادو محدود تنها بخش باطل

به كار برده شده بل فسخ قرارداد است،قا كما اين كه در قانون مدني در موارد مشابه انفساخ

اگر بخشي از قرارداد با بطالن مواجه شود، مثالً بخشي از مورد معامله مستحق للغير باشد. است

و غير(يا بخشي از مورد معامله فاقد ماليت يا متعلق به غير باشد.)م.ق392و 391مواد(

به(پذيري قرارداد اثر تجزيه)معامله را اجازه نكند مستفاد از قاعده فقهي انحالل عقد واحد

و ماده  و جزء از قرارداد محدود.)م.ق441عقود متعدد به همان بخش آن است كه بطالن تنها

مي مي و صحت خود باقي و بخش ديگر قرارداد به اعتبار بر.ماند گردد يا چنانچه خيار تنها

به  و مابقي قرارداد بخشي از عقد تعلق گيرد در آن صورت تنها همان بخش قابل فسخ است

و صحت خود باقي است  عقد محدود نيز عامل فسادو كنوانسيوندر حقوق انگليس2.اعتبار

و فسخ قرارداد تنها.مي گردد هر ميزان از قرارداد به اجرا رسيده باشد بر آن اثر مترتب است

ميقسطياي شامل بخش كه نقض.شود كه اجرا نشده يا قابل اجرا نيست از قرارداد مگر آن

به كل عقد اساسي باشد . كه در آن صورت حق فسخ كل عقد وجود داردنسبت

در باطلهنگامي كه بخش.1 قصد مشترك طرفها بخش درست يا غير قابل اجراي قرارداد بخش اساسي باشد همچنين اگر

را عقد از توابع بخش باطل عقد بوده باشد، البته تجزيه ناپذيري().185ص،1382كاتوزيان،(نمي توان پذيرفت تجزيه قرارداد

 در حقوق ايران،.م.ق412مثل ماده بنا به مصالحي حكم به تجزيه ناپذيري عقد بدهد،مقنن(عالوه بر ارادي مي تواند حكمي

ا  قابل تجزيه موضوع تعهد ماهيتاً(يا طبيعي)ستانگليس بيع جهت حمايت از مصرف كنندگان در مقابل آنان تجزيه ناپذير

.باشد.)م.ق749 مثل مورد ماده نباشد،

كهن حق فسخ بر بخشي از قرارداد نبايد با تجزيهفسخ جزئي قرارداد يعني به كار برد.2 از خيار واحد خيار به اين مفهوم

و امكان اعمال مستقل هر يك نيز باشد اشتباه شود . خيارهاي متعدد ناشي شود



و كنوانسيون بيع بين  161) وين1980(المللي كاال تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران، انگليس

دو: تقسيط عوض:دوم گفتار به پس از آن كه مورد تعهد با ورود عامل بطالن يا فسخ

و الزم تجزيه و صحيح يا منفسخ ع بخش باطل به همان صورت شد، به ازاي آن نيز وض ما

442درحقوق ايران ماده. بايد تجزيه شود تا تعادل در رابطه قراردادي طرفين محفوظ بماند

كه تعهدي تجزيهحقوق انگليس در1.همين خصوص وضع شده استدر.م.ق پذير است

تعلق گرفته در چنين مواردي حق آن است كه عوض2. عوض مستقلي در برابر آن قرار گيرد

و فاسد تجزيه شود اما تعيين عوض هميشه آسان.(Treitel,1999, p. 466)بر بخش صحيح

را ها نمي زيرا دادگاه. نيست به به قسمت معتبر حتي بفهمند كه طرف توانند ها چه مقدار را

و) تقابل عوضين( نظريه فوق، بنابراين3.اند اختصاص داده ق در همه آرا مورد توجه رار متابعت

و مستقل براي هريك از بخش. نگرفته است هاي معتبر در برخي آرا حتي هيچ عوض جداگانه

 تجزيه ناپذير در قرارداد4. نامعتبر قرارداد در نظر گرفته نشده بود، اما قرارداد تجزيه گرديدو

هنگامي كه طرف مقابل چنان اما. حق مطالبه عوض در مقابل اجراي بخشي از آن وجود ندارد

به پرداخت عوض آن است اجراي ناقص عقد يكپارچه را بپذيرد، در در. آن صورت مكلف

)Quantum Meruit(بيشتر اين گونه موارد حكم به پرداخت اجرت المثل
در.شود مي5

به ميزان بخش انجام شده استحقاق دريافت عوض وجود  دارد، قراردادهاي تجزيه پذير

)Anson,1975,p. 484(و اگر و اجرا كه معادل به حدي باشد ما به ازاي آن در قرارداد انجام

و مي معين كه اين گونه نباشد يعني. شود مشخص باشد، همان عوض پرداخت اما در صورتي

به آن تعلق يابد يا عوض مستقل براي هر مورد تعيين  اجرا به حدي نباشدكه عوض مستقلي

مينشده باشد، در آن موارد نيز  هر. شود اجرت المثل تعيين بابه وجود پرداخت اين حال

6نيز وجود دارد عوض حق مطالبه خسارت عدم اجراي كامل عقد
)Anson,1975,p. 484(.در

هم.1 و و از جمله عقود عهدي مي از مالك اين ماده در همه عقود  در عقد. توان بهره جست چنين فسخ جزئي قرارداد نيز

وآعهدي كه در درن انجام كاري تعهد شده و بخشي از آن به اجرا سپس قرارداد به علت عدم امكان اجراي مابقي آمده

مي تجزيه شود، آن قسمت ازتعهد كه به انجام رسيده منفرداً  و قيمت و شود قيمتي كه مجموع هر نسبتي كه بين قيمت مزبور

ازتعهد در حال اجتماع دارد پيدا شود به هم  خسارات ناشي خصوص خسارات مثالًدر.عوض به متعهدله تعلق دارد ان نسبت

هر از .نيز مي توان به قواعد عام مراجعه كردين يك از عوض استرداد پس از تسليم
2- Putsman V Taylor-Kuening V Donnesmarck(1955)-(Treitel,1999,p. 469). 

اما در دعواي. مستخدم، دادگاه حكم به اختصاص كل اجرت به مستخدم داددر دعوايي راجع به محدوديت رقابت توسط.3

ا و طبق قانون هر كار باالي 1109رزش كار به ديگري  پوند غير قانوني بود مگر آنكه مجوز آن اخذ 1000 پوند رسيد

.دكرمحكومه خوانده را تنها به پرداخت مبلغي كه قانوني بودكرددادگاه قرارداد را تجزيه اما. گرديد مي
4- Goldsoll V Goldman-( Treitel,1999, p. 466, 467). 

و.5 . عايد طرف شده استي از عقدمتعارف در قبال نفعي كه از اجراي بخش مبلغي معقول
 سه دسته مقررات براي استرداد پول پرداختي، خسارات قابل 1943)غير ممكن(Frustrated در قانون قراردادهاي عقيم.6

و اخت در مقابل هزينهپرد كه پرداخت عوض از جانب طرف قرارداد هاي انجام شده در اجراي قرارداد تا هنگام عقيم شدن

در1 ماده3به موجب بند Richards,2005,p.315)( نفعي ارزشمند از قرارداد عايدش شده مقرر شده است اين قانون
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كه زيرا تقسيط عوض ساكت هستند مورددر73و51 مواد كنوانسيون فرض بر آن بوده

به منزله روشن بودن اجزا يا اقساط مبيع  در.است يكديگرمقابلدر ثمنوتجزيه پذيري

و بايد گفت قرارداد معلوم نبودن اجزاي متقابل عوضين صورت  ماهيتا تجزيه ناپذير است

مي شود به كل قرارداد تلقي .نقض ولوجزيي نقض اساسي نسبت

تا:ايجاد خيار تبعض صفقه سوم، گفتار كه صورتيدر اين خيارحقي است براي مشتري

د كه صحيح واقع شده فسخ نمايدقسمتي از بيع باطل 1.ر آيد بتواند قسمت ديگر را

و بنداول، به نظر بسياري:خيار تبعض صفقه تعارض تجزيه پذيري كه  اين خيار

-296،ص 1384صفايي،(اختصاص به بطالن بعض نداشته ودر همه موارد انحالل عقد جاري است

، و كل قرارداد را در مع)377و376صص،)ب(1383كاتوزيان مي دهد و رض فسخ قرار هدفي مقصود

و مي شوديعني جزيي نمودن بطالن مي سازد كه از تجزيه پذيري حاصل . فسخ را منتفي

آن دوم، بند و اعمال صحيح به:2 محدود سازي خيار تبعض صفقه  اصول راجع

به تعهدات انسان قراردادها بر ا. ها در روابط اجتماعي است ضمانت اجرا بخشيدن نعقاد پس از

و . تجزيه پذيري عقد در ادامه همين اصول است. صحت در آن جاري است عقد اصول لزوم

در جايي كه عقد تجزيه پذير فسخ يا بطالن عقد نيازمند وجود حق فسخ يا عامل بطالن است،

مي دهد، خيار است، تبعض اين تجزيه پذيري به هدف فرار از فسخ يا بطالن كل عقد رخ

و حاكميت اراده،(بنابراين بايدگفت اصول مذكور صفقه نبايد اين اصل را بالاثرنمايد،  لزوم

مي كنندو تبعض صفقه حاكم هستند خياربر)صحت  بنا به نظر برخي فقها.دامنه آن را محدود

مي) يا خيار تخلف از شرط(هنگامي خيار تبعض صفقه و اجتماعكه پيوستگي شود ايجاد

و يا بر آن شرط شده باشد مورد معامله مقصود طرفاجزاي كه اين3.ها بوده پس جايي

و مشروط طرف ) يا تخلف شرط(هاي عقد نبوده نبايد خيار تبعض صفقه پيوستگي مقصود

ا صورتي كه يكي از طرف  جراي بخشي از قرارداد قبل از عقيم شدن آن نفعي ارزشمندهاي قرارداد به علت اقدام يا
Valuable Benefit و معادل آن بايد توسط طرف ديگر قرارداد عايدش شده باشد، چنين نفعي با پرداخت عوض مقابل

.(B. P. Exploration Co. v Hunt-1979-Richards,2005,p. 317) جبران شود
ودر.1 آن( بخشي ازعقدحقوق انگليس نقض كنوانسيون آندر باشد اگر موجب نقض اساسي قرارداد)اقساطي يا غير

.صورت حق فسخ كل قرارداد وجود دارد

از.2 نمانده، به دنبال توجيهي براي محدود كردن اعمال خيار نظر برخي حقوقدانان دور در حقوق مدني ايران اين تعارض

آن. اند تبعض صفقه برآمده ب از جمله و ايد بين عقدي كه داراي موضوعكه معتقدند يك هاي متعدد است چند عقد كه ضمن

و و. با يك ايجاب وقبول واقع شده است تفاوت نهاد سند گرنه جايي كه چند عقد تبعض صفقه ويژه فرض نخست است

آن گردآوري مي ،)ب(1383، كاتوزيان(.كند دهد، خيار تبعض وجود پيدا نمي ها را به هم پيوند نمي شود وقصد مشترك

)272ص

و االجتماع منظورا او شرطاً فياتي خيار تخلف الشرط او خيار تبعض الصفقه".3 موسوي بجنوردي،(" لو كان االنضمام

ص 1419 ،149(.



و كنوانسيون بيع بين  163) وين1980(المللي كاال تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران، انگليس

كه مطابق اراده مشترك طرف بر1. شود ايجاد يا همين اساس بايد گفت در هر كجا  هاي قرارداد

وو ميان اجزاي قرارداد وجود نداردعرف يكپارچگي وهمبستگي در يا اين يكپارچگي به نحو

كه خصوصيت ويحدي نيست  مقصود ويژه داشته وهر كدام از اجزا نيز مستقالً مطلوب

به وجودها طرف و پيوستگي.نمي آيد است، خيار تبعض صفقه البته اگر بين آنها ارتباط

كه خصوصيتي در كل موضو به نحوي به اين اراده موجود باشد كه با تجزيه ع تعهد وجود دارد

مي شود،  در عين حال كه عقد(خيار تبعض صفقه در اين فرض جاري است خلل وارد

مي شود و همچنين در2).تجزيه پذير است اما خيار نيز ايجاد كه تبعيض تقسيط عوض مواردي

م(شرط ضمن عقد محقق نشود مثالً، ممكن نباشد  ستقلي در برابر شرط قرار زيرا عوض

و)نمي گيرد در مقابل بخش باطل يا عقدي كه كل عوض بر بخش صحيح آن منطبق باشد

به اراده طرف براي،)391ص)ب(1383كاتوزيان،( نگيرد عوضي قرار  هاي عقد مي توان خيار احترام

.تبعض صفقه را جاري دانست

و پيشنهاد  نتيجه
ه انحالل عقد واحد، مالك موارد متعدد تجزيه پذيري در حقوق مدنيبه استناد قاعد.1

و فسخ جزيي، انفساخ، استقالل عقد از شرط، مقصودباالصاله،( و) ساير موارد بطالن جزيي

در براي محدود.1  چون علت خيار تبعض صفقه: الف:نيز مي توان اشاره نمود فقه به اين موارد كردن خيارتبعض صفقه

و رضاي طرف و پيوستگي نيز حمايت از قصد و اجتماع اجزاي قرارداد است، اين ارتباط هاي قرارداد مبني بر پيوستگي

كهو عموماً مفروض تلقي شده است، اما در جايي كه خالف چنين قصد مفروضي اثبات گردد تنها اشتراك شان در اين باشد

جا جمع شدهدر عقد واحد مياند بنابراين در چنين . شود توان گفت كه با اعمال قاعده انحالل، خيار تبعض صفقه ايجاد نمي يي

و كما اين كه برخي فقها صرف جمع شدن اجزاء در صيغه واحد را موجب ارتباط اجزاء نمي و در اين حالت نيز انفراد دانند

آن استقالل اجزارا اصل مي و قصد ارتباط بين مي دانند كه ها را امري زائد ( بايد بدان تصريح شوددانند ، صص 1418مراغي،.

مي:ب)74و 42 و تنها در يك عقد.شود در فقه قاعده انحالل بر عقد واحد جاري اما در جايي كه عقود واقعاً متعدد هستند

و در واقع هر يك از عقود مستقل از ديگري هستند با بطالن هر عقد به صحت عقود ديگر خلل در كنار هم جمع شده ي اند

مي:ج.نمي شودوارد و برخي ديگر بعضي از اقسام خيار برخي فقها علت تاسيس خيار تبعض صفقه را شركت با ديگري دانند

و دانند؛بدين مفهوم كه علت ايجاد شركت را از افراد خيار تبعض صفقه مي آن خيار تبعض صفقه حق فسخ كل قرارداد را

م مي ميدانندكه مشتري با ديگران در مال مورد آنو شود عامله شريك و اين شركت به نظر حق فسخ به وجود ها عيب است

دو. آيد مي و پس در جايي كه از تجزيه قرارداد به مي صحيح شركت به وجود نمي بخش باطل توان گفت خيار تبعض آيد

.شود صفقه هم ايجاد نمي

را.م.ق566 ماده.2 مي نيزچنين استنباط واستداللي ظر مقنن آن است كه به نسبت عمل انجام شده اجرتن. كند تقويت

از تاكيدنيز.م.ق384 مادهدر.گيرد وحق فسخ آن چه به انجام رسيد وجود ندارد قراردادي تعلق  بر معين بودن مقدار است كه

م. گيرد، در آن صورت با توجه به شرط بودن مقدار، حق فسخ كل عقد نيز وجود داردمي اراده نشات قدار در هنگام اما اگر

و و معامله معين نشده يا تاكيدي بر مقدار نشده باشد، در صورت بطالن يا عدم تحقق بعض تجزيه قرارداد، خيار انحالل

. تبعض صفقه نسبت به كل وجود ندارد
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همچون دو نظام هاي عقد به اين نتيجه مي رسيم كه در حقوق ايران نيز تحليل اراده طرف

ووي عقد است ديگر مورد مطالعه اصل بر تجزيه پذير  زوال كل عقدحقتخلف جزيي نقض

و.را ايجاد نمي كند يا دادگاه قضات بي محابا به صرف عدم اجرا از ها نبايد عدم اعتبار بخشي

بلكه بر مبناي اصل تجزيه پذيري بايد اعتبار مابقي عقد حكم به فسخ يا بطالن كل عقد بدهند،

را را حفظ نموده، عقد . تنها بر بخش نقض شده اعمال نمايندضمانت تخلف از عقد

به مقداردر.2 (م.ق441نص ماده اعمال خيار تبعض صفقه بايد و)بطالن جزييدر تنها.

و تنها در عقد واحد كه مقصود و وآن هم عقدي آن نفع خاصي در ارتباط يكپارچگي اجزاي

تج ساير موارد ذكرو باشد  زيه پذيري قراردادشده بسنده نمود واال موجب زايل شدن اصل

.مي شود

در علي رغم مستندات موجود، دخالت قانون.3 و تكميل گذار  جهت تصريح

ها تجزيه پذيري، مي رسدو رفع ابهام به نظر .اصالح مقرراتي نظير خيار تبعض صفقه ضروري

منو51احكام تجزيه پذيري عقد در ماده 73درج در مادهبه ويژه قراردادهاي اقساطي

و كه از رويه بين المللي و استدالل مندرج در آراي راجع كنوانسيون عرف وعادت اقتباس شده

و نقض اساسي در اين دو نظام به تجزيه پذيري عقد در حقوق انگليس همچنين مفاهيم اجرا

كه مبتني بر اراده طرف هاي عقد است، در مي تواند الگويي براي قانون حقوقي موارد گذاري

. مشابه در حقوق ما باشد
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: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و فروشندگان« تعهـد حـسن انجـام«.1، شـماره 1349، سال»كاالهاي معيوب مسئوليت سازندگان

مو«.2، شماره 1349، سال»)ضمانت(قرارداد  ».ضوع، معاملـه در حقـوق ايـران، فرانـسه اشتباه در خور

و فرانسه«.3، شماره 1349سال .4، شماره 1349، سال»اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ايران

و هنرمنـدان« و مـصنفان و بررسي قانون حمايت حقـوق مؤلفـان و هنري ، 1350، سـال»مالكيت ادبي

و بررسي قانون حما«.6شماره و هنري و هنرمندانمالكيت ادبي و مصنفان ، سال»)2(يت حقوق مولفان

،»)2(نظريه جهـت در قراردادهـا«.8، شماره 1350، سال»نظريه جهت در قراردادها«.7، شماره 1350

و روش«.9، شماره 1351سال ،»كوچـك تغيير نام«.12، شماره 1351، سال»هاي حقوق تطبيقي فايده

وكالـت«.17، شـماره 1354، سـال» دكتر محمـود حيـدريانانيادي از شادرو«.13، شماره 1352سال

و ارزي از ديـدگاه حقـوق«.22، شماره 1360، سال»زوجه در طالق  نكاتي چند درباره مقررات پـولي

و نقـدي بـر مـاده«.24، شماره 1368، سال»بين الملل خصوصي   اصـالحي قـانون مـدني 1210شرح

و اعالميـه جهـاني حقـوق بـشر حقوق«.25، شماره 1369، سال»1361مصوب ، سـال» بشر در اسالم

، شـماره 1372، سال»بين المللي تعيين حقوق حاكم بر ماهيت دعوي در داوريهاي«.27، شماره 1370

و چهاردهمين كنگره بين المللـي حقـوق تطبيقـي«. 30 ،»گزارشي از آكادمي بين المللي حقوق تطبيقي

ح گزارشي از چهار«.32، شماره 1373سال ، شـماره 1373، سال»قوق تطبيقي دهمين كنگره بين المللي

و نارساييهاي قانون داوري تجاري بين المللـي«. 33 ، شـماره 1377، سـال»سخني چند درباره نوآوريها

و«. 40 قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي بـه«قيمومت شخص حقوقي

.46، شماره 1378، سال»سازمان مذكور


