�
ﻀﺎوت
مبانی فسخ قرارداد

در فقه امامیه و حقوق ایران
*

مصطفی السان

**

لیال نجفیزاده

***

میرمهدی حسینی اشلقی
****

حسین صبوری

تاریخ پذیر 9315/98/68 :

تاریخ دریافت9315/88/83 :

چکیده
انواع مختلف خیارات اقتضا م،کند که برای عوامل مختلف فسخ قارارداد مباان ،متناساب ،وجاود داشاته
باشد .در خصوص مبان ،قابل طرح برای فسخ عمل حقوق ،،مبان ،حاکمیت اراده ،قاعده الضرر و نظریاه
تقابل تعهدات از همه بیشتر کارمی ،دارند .این نوشتار به بررس ،فقه ،و حقوق ،این موضوع م،پردازد که
انواع مختلف خیارات در نظام حقوق ،کشورمان بر چه مبناهای ،استوار ما،باشاند .ایان بررسا ،از جملاه
نشان خواهد داد که میا با برطرف شدن مبنای خیار ،حق فسخ ناش ،از من نیز از باین ما،رود یاا پابرجاا
م،ماند و در این راستا مواد مرتبط در قانون مدن ،نیز مورد نقد و بحث قرار خواهند گرفات .در ماورد من
دسته از خیارات ،که مبتن ،بر الضرر م،باشند ،این بحث مطرح م،شود که میا با دفع ضرر ،خیاار سااقط
م،گردد یا همچنان باق ،است .موضع قانون مدن ،به تبعیات از فقاه در ماورد چناین خیاارات ،هماواره
یکسان نیست .مقاله حاضر به بررس ،رابطه الضرر و دفع زیان با بقا یا سقوط خیار نیز خواهد پرداخت.
واژگان کلیدی :حاکمیت اراده ،الضرر ،تقابل تعهدات ،فسخ ،مبان ،،فقه و حقوق.

*استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشت(،نویسنده مسؤول).

m_elsan@sbu.ac.ir

**دانشجوی کارشناس ،ارشد حقوق خصوص ،دانشگاه مزاد اسکم ،واحد الکترونیک.،
najafizadehleila@gmail.com
***کارشناس ،ارشد حقوق خصوص ،دانشگاه مزاد اسکم ،واحد تهران شمال.
mir.mehdi.hosseini22@gmail.com
****کارشناس ،ارشد حقوق خصوص ،دانشگاه مزاد اسکم ،واحد زنجان.
sabouri145@gmail.com

83

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

فصلنامه قضاوت ،شماره ،88زمستان15

�
ﻀﺎوت

مقدمه
قرارداد ،یک ،از بهترین نتایج اقدام ارادی حداقل دو شخص است کاه در نتیجاة من ،مثاار
حقوق ،به وجود م،مید .قرارداد از من جهت از سایر اعمال ارادی متمایز م،شود که بدون
این که در عالم ماده اتفاق ،روی داده باشد ممکن است اثر اراده طرفین نماود خاارج ،و
عین ،پیدا کند .از این رو ،در دنیای حقوق حاکم بر قراردادها ،قول ،فعل و یا اشااره اسات
که نهادی را به وجود ما،مورد و موجاب تحاوّل یاا تغییار در بسایاری از رواباط و اماور
شهروندان م،شود.
از گذشتة دور ،نهاد قرارداد به عنوان صلحممیزترین طریق قابل تصوّر برای ایجاد رابطه
میان مردم و دخل و تصرف توافق ،منها در امور و اموال یکدیگر بوده است .کاارای ،ایان
نهاد و نقش عمدهای که در همزیست ،مسالمتممیز داشته ،بشر را به سوی تناوع عقاود و
راههای اجرای تعهدات ناش ،از من کشانیده است ،بهگونهای که امروزه م،تاوان از اناواع
مختلف ،از قراردادها با تعهدات یک یا دو یا چند طرفه ،قالبهای مختلف و مثار گونااگون
سخن به میان مورد.
امّا همه تعهدات پس از توافق به مرحله اجرا نم،رسند .در حقیقت ،موارد نسبتاً ناادری
وجود دارد که در منها به هر دلیل ،اجرای عقد با اختکل روبهرو شده و در نتیجاه ،قارارداد
پیش از اجرا یا در حین من منحل م،شود .انحکل عقد ممکن است ناش ،از توافق طرفین
من ،اراده یا اختیار قانون ،یک ،از طرفین و یا به حکم منحصر قانون و بدون اراده طارفین
باشد .در میان عوامل انحکل ،منچه که در این تحقیق مورد بررس ،قرار م،گیرد« ،فسخ»
م،باشد که در مفهوم عام و خاص دارای معان ،نسبتاً متفاوت ،است .لذا این نوشتار ،پاس
از بیان کلیات ،به تحلیل فسخ بر مبنای حاکمیات اراده ،تحلیال فساخ بار مبناای قاعاده
الضرر و تحلیل فسخ بر مبنای نظریه تقابل تعهدات خواهد پرداخت.
 .9مفاهیم و تعاریف
فسخ ،نتیجة استفادة ذیحق از حق ،است که شخص فساخکنناده دارای من باوده اسات.
بنابراین ،برای تحقق هر فسخ ،،پیشزمینهای به نام «حق فسخ» متصوّر است ،بدین معنا
که تنها کس ،م،تواند عقد را فسخ کند که چنین حق ،به وی اعطا شده باشد .چنین حق،
با توجه به این که منشأ اعطای من چه کس ،باشد م ،تواند بر مبنای متفاوت ،استوار شود.
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برای مثال ،حق فسخ قانون ،با حق فسخ ،که با توافق طرفین به وجود م،میاد ،از حیاث
چرای ،تفاوت دارد .امّا پیش از ورود به بحث باید دید که مقصاود از حاق فساخ ،فساخ و
عقود قابل فسخ چه م،باشد.
 .9-9حق فسخ

وجود حق ،پشتوانة عمل قانون ،اختیاری م،باشد؛ به عبارت دیگر ،وجود حاق اسات کاه
انجام عمل را توجیه م،کند .بنابراین ،ابتدا باید حقّ ،وجود داشته باشد تا بر اساس من و در
صورت وجود شرایط بتوان فسخ ،را انجام داد .حق فسخ در مفهوم عام عباارت از حقّا،
است که به موجب قانون یا توافق به یک ،از طرفین قرارداد داده م،شود تا در صورت ،که
بخواهد از من استفاده کند و از تاریخ فسخ به قراردادی کاه صاحیحاً منعقاد کارده اسات
خاتمه دهد .بنابراین ،حق فسخ دارای شرایط ،به شرح زیر است:
اوالً ،به دلیل تفاوت فسخ و اقاله ،حق فسخ بهطور مستقل به هر یک از طرفین تعلّاق
م ،گیرد؛ چراکه حق فسخ عبارت از حق یک طرف یا شخص ثالث (به نمایندگ ،از همان
طرف) برای پایان دادن به قرارداد است .در صورت ،که طرفین با توافق خاویش باه عقاد
پایان دهند ،به جای فسخ باید از «اقاله» سخن گفات کاه البتاه دارای تماام مثاار فساخ
م،باشد.
ثانیاً ،حق فسخ ممکن است برای هر دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث ،کاه از ساوی
ایشان معرف ،شده است وجود داشته باشد .دخالت ثالث نیز ممکن اسات در قالاب «خیاار
شرط» ،حسب مورد به شرط «مشورت»9یا اقدام مستقل شخص ثالث باشد.
 .2-9فسخ

«فسخ» در اصطکح حقوق ،عبارت است از «پایان دادن باه هسات ،حقاوق ،قارارداد باه
وسیله یک ،از دو طرف یا شخص ثالث»(شهیدی ،9388 ،ص .)915بنابراین« ،فسخ» یک ،از
عوامل ،است که منجر به سقوط تعهدات ناش ،از قرارداد م،شود .برای انجام فسخ ،وجود
قرارداد مقدّم ،شرط الزم م،باشد؛ زیرا چنانکه گفته شد ،باا فساخ ،هسات ِ،حقاوق ،یاک
قرارداد خاتمه م،یابد؛ پس الزمة من وجود قرارداد م،باشد .لذا اگرچه این امر مورد بررس،
 .9شهید ثان ،در این خصوص از اصطکح «مؤامره» به معنای «مشاوره» استفاده کرده است(ر : .شهید ثان.9494 ،،ق).
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قرار گرفته است که میا فسخ به عنوان یک ،از اسباب سقوط تعهدات بهطور کامل به شمار
م،مید یا خیر ،امّ ا در این مورد نباید تردید داشت که فساخ باه هایچ وجاه عامال ساقوط
تعهدات در مفهوم کلّ ،من به نحوی که منحصر به قراردادها نباشد نیست.
در فقه اسکم ،به جای حق فسخ از واژة «خیار» استفاده م،شود9.خیار در لغت ،مصدر
ثکث ،مزید عرب ،از ریشه «خیر» و از باب مفاعله (مخایره) است و از من به اختیاار فساخ
معامله تعبیر م،شود .از فسخ به عنوان «حق» یاد م،شود؛ لذا دارنده م،تواند من را اعمال
کرده یا از اعمال من صرفنظر نماید.
 .3-9عقود قابل فسخ

تشخیص عقودی که بحث «فسخ» به مفهوم اصطکح ،در خصوص منها مطرح م،شاود
مستلزم شناسای ،عقود جایز و عقود الزم است؛ چراکه در عقود جایز ا مطابق تعریف ماده
 987ق.م ا هر یک از طرفین م،تواند من را به هم بزند 6.لذا مفهوم فسخ اصطکح ،کاه
شرایط خاص ،برای تحقق من مطرح باشد در مورد عقود جایز وجود نادارد؛ در حاال ،کاه
ماده  985ق.م در تعریف عقد الزم م،گوید« :عقد الزم من است که هیچ یک از طارفین
معامله حق فسخ من را نداشته باشد مگر در موارد معینه» .همچنین ،ماده  691این قاانون
در تکمیل مثار عقد الزم و التزام عقود مقرر م،دارد« :عقودی که بر طبق قانون واقع شده
باشد بین متعاملین و قائممقام منها الزماالتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به
علت قانون ،فسخ شود» ،هرچند که ماده مذکور ،از حیث این که قراردادهاا ایجااد التازام
م،کنند ،به عقود الزم اختصاص ندارد و تمام ،عقود را دربر م،گیرد.
بنابراین ،در مورد عقود جایز ،از من جهت که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهد
م،تواند من را به هم بزند ،نیازی به استناد به خیار خاص برای فسخ عقد وجود نادارد .در
نتیجه ،اگر برای مثال موکل در عقد وکالت دچار تدلیس از ناحیة وکیل شده باشد م،تواند
عقد را بدون استناد به خیار تدلیس ،به دلیل جایز بودن ماهیت من برهم بزند؛ زیرا اساتناد
به خیار خاص در شرایط ،که امکان عموم ،انحکل عقد جایز وجود دارد صرفاً «تحصیل
 .9یک ،از مشهورترین کتب فقه ،راجع به معامکت که بخش عمدهای از من بهطور خاص به خیارات اختصاص یافتاه ،کتااب
«المکاسب» مرحوم شیخ انصاری است(ر : .شیخ انصاری9466 ،ق).
 .6ماده  987ق.م بیان م،دارد« :عقد جایز من است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت ،بخواهد فسخ کند».
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حاصل» محسوب م،شود.
در عین حال ،اگر عقد جایز در قالب شرط ،در ضمن عقد الزم قید شده باشد م،توان
برای برهم زدن من به یک ،از انواع مختلف خیارات استناد کرد؛ زیارا حاق فساخ قارارداد
اصل ،،لوازم و ملحقات و شروط ضمن من را شامل م،شود و خیار نسبت به عقاد اصال،،
عقد ضمن من را نیز ب،اعتبار م،سازد.
 .2تحلیل فسخ بر مبنای حاکمیت اراده
چنانکه برخ ،از حقوقدانان گفتهاند« ،فسخ» انشای یک طرفه انحکل قرارداد و تعهد و در
حقیقت مانند ابراء و اعراض ،نوع ،ایقاع م،باشد(ر : .شهیدی ،9388 ،ص .)917بنابراین ،باه
هنگام اعمال حق فسخ ،شخص با ارادة خویش عقد الزم ،را که یک ،از طرفین من باوده
است و یا به عنوان ثالث و با توافق طرفین ،از یک ،از طرفین عقد اختیار دارد ،بر هم زند.
با توجه به منچه گفته شد ،اشکال عمده در من نیست که ذو الخیار چگونه حاق فساخ
خود را اعمال م،کند ،بلکه پرسش منجا است که چرا برای شخص ،حق فسخ عقادی باه
وجود م،مید که الزماالتباع و اصوالً غیر قابل انحکل است؟ پاسخ به این پرسش ،تعیین-
کنندة یک ،از مبان ،مهم قابل طرح در خصوص مبنای فسخ خواهد بود.
 .9-2مفهوم اصل حاکمیت اراده

به موجب این اصل ا که از قرن نوزدهم و از اوایل قرن بیستم به عناوان یکا ،از مباان،
مطرح برای بازسازی یا بازبین ،روابط اجتماع ،مد نظر قرار گرفته است ا شهروندان بایاد
در انعقاد یا عدم انعقاد هر نوع عقدی ،مزاد گذاشته شوند و قانون نباید انعقاد عقد خاص ،را
به ایشان تحمیل نماید .این اصل ،پشتوانه محکم ،برای اصل لزوم قراردادهاا باه شامار
م،مید .به عنوان مثال ،وقت ،که در بند  9ماده  9934قانون مدن ،فرانسه گفته ما،شاود
«توافقهای ،که به نحو مشروع شکلگرفتهاند ،در حکم قانون است» ،علّت التزام من است
که دو یا چند طرف با ارادة خود قصد التزام حقوق ،داشتهاند و لذا قانون نم،تواناد چناین
التزام ،را به ایشان تحمیل نماید.
اصل حاکمیت اراده متضمن مثار و احکام عمدهای از جمله «اصال مزادی قاراردادی»
م،باشد .البته مزادی طرفین در انعقاد قرارداد و محتوای من به شادّت تحات تاأثیر قواعاد
ممره قرار دارد()Barry, 1992, p.32؛ چراکاه بارای مثاال ،فساخ قراردادهاای ،کاه باهطاور
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 .2-2حاکمیت اراده در فسخ

بوجود ممدن حق فسخ قرارداد ،در بسیاری از موارد ناش ،از اراده طرفین من م،باشاد؛ باه
عبارت دیگر ،عل،رغم الزم بودن عقد ،طرفین توافق م،کنند که در صورت اثباات وجاود
یا فقدان وضعیت معیّن ،در خود عقد یاا شارایط ضامن من و یاا موضاوع ماورد معاملاه،
شخص ،که از این وضعیت متضرر م،شود حق فسخ من را داشته باشد .در اثبات این امار
شاید بتوان به ماده  683ق.م استناد کرد که مقرر م،دارد« :بعد از معامله طرفین م،توانند
به تراض ،من را اقاله و تفاسخ کنند».
حدود التزام طرفین ،در اصل به موجب عقد تعیین م،شود و البته عرف تا حدودی کاه
خکف من توافق نشده و مرتبط با مفاد تراض ،باشد جزئ ،از عقد طرفین اسات4.بناابراین،
اهمیت توافق به عنوان مدار و مبنای تعیینکنندة حدود رابطه طرفین عقد ،این اختیار را به
طرفین م،دهد که حدود و مرزهای رابطة خود را تعیین نمایند و در صورت تخلف یک ،از
طرفین از من حدود ،طرف دیگر حق فسخ عقد را داشته باشد .به عکوه ،تقریباً در تماام،
عقود ،نسبت به برخ ،از شرایط و وضعیتها توافق صریح ،صورت نم،گیارد و در عاین
حال ،ضرورت وجود من شرایط و تحقق من وضعیتها جزئ ،از قرارداد به شامار ما،میاد.
برای مثال ،هدف خریدار از خرید یک باب منزل مسکون ،،استفاده از من برای سکونت یاا
منافع متعارف دیگری همچون اجاره است و اگر پس از عقد و حتّ ،مادّت ،بعاد مشاخص
شود که خانة مذکور غیر قانون ،و در محل ،که تمام یا بخش ،از من باه فضاای سابز یاا
1. Unfair Contracts.
2. Consumer Right.
3. See: Unfair Contract Terms Act.1977; Supply of Goods and Services Act.1982 and
Consumer Protection Act.1978.
 .4به همین جهت ماده  668ق.م بیان م،دارد« :عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در من تصریح شده اسات ملازم
م ،نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایج ،هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقاد حاصال ما،شاود ملازم
م،باشند» و ماده  664همین قانون مقرر داشته است« :الفا عقود محمول است بر معان ،عرفیه».
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خیابان تعلّق دارد ساخته شده است خریدار حق فسخ معاملاه را دارد و نیاازی باه تصاریح
چنین حق فسخ ،در عقد برای تحقق من وجود ندارد.
در تحلیل نحوة ارتباط حق فسخ با حاکمیت اراده و تراض ،صریح یاا ضامن ،طارفین
قرارداد م ،توان گفت که از یک سو ،التزام طرفین م،تواند محدود به حدود مورد توافق یا
متعارف بوده و در نتیجه ،تعدّی از من حدود موجب حق فسخ باشد .از سوی دیگر ،اگر قرار
باشد که بر هم خوردن التزام قراردادی ،ناش ،از عامل ،غیار از اراده باشاد ،در من صاورت
میان تأثیر اراده و تأثیر عوامل دیگر نوع ،تداخل به وجود م،مید؛ حال من کاه اصال بار
عدم چنین وضعیت ،است.
در خصوص نحوة توجیه خیارات ،همچون عیب و تدلیس در ارتباط با اراده طرفین نیز
م،توان گفت که طرفین بهطور ضمن ،بر این امر توافق کردهاند که موضوع معامله ساالم
بوده و هیچ گونه فریب ،در میان نباشد .لذا با بروز هر عیب یا تدلیس ،در حاین عقاد و یاا
حتّ ،مدّتها پس از انعقاد و اجرای من ،شخص زیاندیده ،از زمان علم به عیب یا تدلیس
تا مدّت متعارف ،حق فسخ قرارداد را پیدا م،کند .بنابراین ،باز هم اراده طرفین اسات کاه
مشخص م،کند که در چه مواردی حق فسخ عقاد وجاود دارد(کاتوزیاان ،9371 ،ج ،5ص،51
 .)888از این رو ،ماده  466ق.م بیان م،دارد« :اگر بعاد از معاملاه ظااهر شاود کاه مبیاع
معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ار یا فسخ معامله»؛ زیارا
هدف مشتری ،خریداری مبیع سالم بوده و به حکم ماده  463ق.م کاه مقارر داشاته اسات،
«خیار عیب وقت ،برای مشتری ثابت م،شود کاه عیاب مخفا ،و موجاود در حاین عقاد
باشد» ،لذا از من جهت که از قلمرو تراض ،طرفین تخلّف شده است باید برای مشتری حق
فسخ عقد را به رسمیت شناخت.
امکان اسقاط خیار نیز م،تواند دلیل دیگری برای این تحلیل باشد که حاق فساخ ،باا
اراده طرفین به وجود م،مید؛ زیرا چیزی را که منشأ ارادی نداشته و ناش ،از قواعاد مماره
باشد ،نه حین عقد و نه پس از من نم،توان اسقاط کرد .شرط سقوط یا اسقاط یک جانباة
خیار (حق فسخ) م،تواند به عنوان دلیل عمدهای برای حاکمیات تاام اراده در تعیاین من
محسوب گردد .در تأیید این ادعا م،توان به ماده  448ق.م استناد کرد که مقرر ما،دارد:
«سقوط تمام یا بعض ،از خیارات را م،توان در ضمن عقد شرط نمود».
در مورد برخ ،از خیارات ،علم به وجود مشکل یا مسولهای که حق فسخ ایجاد م،کند،
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عمکً موجب سقوط خیار است .در این موارد م،توان چنین تحلیل کرد که اراده صریح یاا
ضمن ،شخص ،که از من وضعیت زیان م،بیند ،بر عدم خیاار و در واقاع اقادام بار علیاه
خود تلق ،گردیده است .این موضوع در ماورد خیاارات ،مانناد غابن ،تادلیس و عیاب
مصداق دارد ،به نحوی که اگر شخص حین معامله مگاه به عیب یا غبن یاا فریاب طارف
باشد و در عین حال ،بر قرارداد گردن نهد نم،تواند مدع ،خیار شود و این مگاه ،م،تواند
9
ضمن ،باشد ،کما این که در رویه قضای ،نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
 .3-2نقد حاکمیت اراده در فسخ

این دیدگاه که حق فسخ ،ناش ،از اراده طرفین قرارداد بهطور صریح یاا ضامن ،باشاد در
مورد پاره ای از خیارات همچون خیار شرط و اشتراط صحیح به نظر م،رسد ،امّا اعمال من
به عنوان قاعدهای عموم ،با اشکاالت عمدهای روبرو خواهد بود .برای مثال ،این که گفته
شود که با عیب مبیع یا تفلیس مشتری پیش از تسلیم ثمن ،این شرط ضمن ،میان طرفین
وجود دارد که زیاندیده حق فسخ عقد را پیدا کند چندان صحیح نیست؛ زیرا از یک ساو،
بازگرداندن همة خیارها به مفاد تراض ،،کاری دشوار و نامتعارف اسات و از ساوی دیگار،
«اگر سکمت کاال و برابری دو عوض و مانند این شرایط و اوصااف ،پایاه و قیاد تراضا،
باشد ،باید تخلف از من رضا را از مغاز ب،اثر سازد و عقد غیر نافذ یا باطل باشاد ،در حاال،
که خیار امکان فسخ عقد نسبت به مینده است»(کاتوزیان ،9371 ،ج ،5ص.)888 ،78
از این رو ،در برخ ،از موارد همچون عیب یا فقدان برخ ،از اوصاف غیر اساس ،مورد
توافق در مبیع ،سخن گفتن از حقِ فسخ مبتن ،بر تراض ،با ایان ایاراد مواجاه اسات کاه
چنین حق ،یا به وجود نم ،مید و یا ناش ،از عامل ،غیر از اراده باوده و در واقاع ،از ماوارد
عیب اراده محسوب م،شود .بنابراین به عنوان مثال ،نم،توان برای توجیه علّت وجاودی
خیار غبن ،به تخلّف از تجارت مبتن ،بر تراض ،استناد کرد؛ زیرا الزمة من بطکن بیع است
نه ایجاد خیار فسخ(طباطبای ،،ب،تا ،ج ،6ص88؛ به نقل از کاتوزیان ،9371 ،ج ،5ص ،79زیرنویس.)6

 .9به عنوان مثال ،در ر ی شماره  431ا  8/438مورخ  9386/1/65صادره از شعبه  8دیوان عاال ،کشاور مماده اسات« :خریاد
ملک از طرف تجدیدنظرخواه و فرو من در فاصله کم به تجدیدنظرخوانده و سکونت تجدیدنظرخواه در تهران و اوضااع و
احوال موجود در پرونده حاک ،است که تجدیدنظرخواه حین معامله عالم به قیمت عادله بوده فرضاً مغبون در معاملاه باشاد،
طبق ماده  498قانون مدن ،حق فسخ نخواهد داشت»(ر : .بازگیر.)9381 ،
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این که طرفین م ،توانند از حق فسخ خود بگذرند و من را اسقاط نمایناد دلیال بار من
نیست که حق فسخ ،وجهه و منشأی ،کامکً ارادی داشته باشد؛ چراکه خیار ا صرفنظر از
منشأ و مبنای من ا چیزی بیش از «حق فسخ» برای ذو الخیار ایجاد نما،کناد و هماین
وصف «حق» بودن ،متضمن این حق برای دارنده است که بتواند من را اسقاط نماید ،از من
جهت که اسقاط حق بر فسخ ،مانند اسقاط سایر حقوق نیازمند ارادة انشای ،م،باشد؛ زیارا
اوالً ،ایقاع محسوب م،شود(شهیدی ،9388 ،ص .)958 ،918ثانیاً ،به نحوی باید ابراز گاردد
و ثالثاً ،حق اعمال فسخ و به طریق اول ،حق اسقاط من ،مانند سایر حقوق بهطور ارادی یا
قهری منتقل م،شود مگر این که اراده طرفین یا قانون ،منع ،را در این خصاوص ایجااد
9
کرده باشد.
 .3تحلیل فسخ بر مبنای قاعده الضرر
یک ،از مهمترین قواعدی که م،توان من را به عنوان مبنای فسخ مطرح کرد قاعده فقه،
«الضرر» م،باشد که مبتن ،بر حدیث نبوی «الضرر و الضرار ف ،االساکم» اسات6.باه
موجب این قاعده ا که البته در تحلیل مفاد من میان فقها اختکف نظر وجود دارد ا3نبایاد
به شخص ،ضرر وارد ساخت و اگر زیان ،وارد شود باید جباران گاردد(کاتوزیاان ،9388 ،ج،9
 43به بعد).

قاعده الضرر را به عنوان مبنای عموم ،یا خاص حق فسخ م،توان مورد توجاه قارار
داد که به ترتیب به هر کدام پرداخته م،شود.
 .9-3الضرر به عنوان مبنای عمومی فسخ

چنانکه برخ ،از حقوقدانان نیز اعتقاد دارند ،به نظر م،رسد که مهمتارین مبناا و حکمات
تأسیس خیارات ،قاعده الضرر است(وکیلزاده و دیگران ،9319 ،ص .)989در این تحلیل ،مبنای
 .9در این خصوص ماده  447ق.م بیان داشته است« :خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شاخص مشاروط
له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد» و در ماده  448ق.م مقرر گردیده اسات« :هرگااه شارط خیاار
برای شخص ،غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد».
 .6این روایت به «تواتر معنوی» رسیده است؛ یعن ،این که با عبارات دیگری نیز نقل شده و در عین حال تعداد راویاان من باه
حدی است که احتمال کذب بودن من وجود ندارد .برای مثاال ،باا عباارت «الضارر و الضارار علا ،الماؤمن» نقال شاده
است(ر : .فیض 9383 ،و محمدی.)9389 ،
 .3ر : .شیخ انصاری9466 ،ق ،الجزء الرابع (خیارات) ،رساله ف ،ضرر و ضرار.
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فسخ قرارداد ،حاکمیت اراده و توافق صریح یا ضمن ،طرفین قرارداد نیست بلکه در تمام،
انواع مختلف خیارات ،اجتناب از ضرر نامتعارف و غیر عادالنه به یک ،از طرفین قرارداد یاا
هر دو (حسب مورد) است که به ایشان حق فسخ عقد را م،دهاد .بناابراین ،در خصاوص
اصل لزوم عقود و ضرورت التزام طرفین عقد به اجرای من و تداخل من با قاعاده الضارر،
9
قاعدة اخیرالذکر تقدّم و به اصاطکح اصاول« ،حکومات» دارد(شایخ انصااری9466 ،ق ،ج،3
ص .)671بهطور کلّ ،،تقدّم قاعده الضرر و حکومات من بار تماام قواعاد فقها ،از جملاه
«تسلیط» ،مورد پذیر مشهور فقها قرار گرفته است.
در جهت رفع این اشکال که چگونه م ،توان قاعده الضرر را مبنای ،برای تحلیل خیار
شرط یا اشتراط (شروط ضمن عقد) قرار داد ،گفته شده است که در خیار شرط که طرفین
یا یک ،از منها یا شخص ثالث از سوی یک ،از ایشان حق فسخ عقد را برای مدّت معینا،
پیدا م،کند 6فرض بر این است که در صورت قائل نبودن چناین حقا ،ممکان اسات در
نتیجة التزام به عقد ،ذو الخیار یا ثالث مد نظر یک ،از طرفین عقاد ،متحمال زیاان قابال
توجه ،شود که منشأی ،برای جبران من پیشبین ،نشده اسات .لاذا بارای دفاع ضارر از
شخص در معرض زیان اقتضا دارد که برای وی حق فسخ عقد به رسمیت شناخته شود.
همچنین ،در خصوص شروط ضمن عقد ،تخلّف از شرط ،مشروطله را در معرض زیان
پیشبین ،نشدهای قرار م،دهد که باید وسیلهای برای دفع من وجود داشاته باشاد و ایان
وسیله همانا وجود حق فسخ برای وی م،باشد .موادی از قانون مدن ،نیز به صراحت حق
فسخ قرارداد را از سوی یک ،از طرفین بر مبنای قاعده الضرر بیان کردهاند؛ بارای مثاال،
ماده  488ق.م تصریح دارد که «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حاال اجااره معیاوب
بوده مستأجر م،تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را باا تماام
اجرت قبول کند ول ،اگر موجر رفع عیب کند به نحاوی کاه باه مساتأجر ضارری نرساد
مستأجر حق فسخ ندارد» و ماده  481همین قانون در شرح عیب ،که حق فساخ را بوجاود
م،مورد مقرر داشته است« :عیب ،که موجب فسخ اجاره م،شود عیب ،اسات کاه موجاب
 .9در اصول فقه ،به تقدّم یک قاعده یا اصل بر قاعدهای دیگر با دلیل شرع« ،،حکومات» گفتاه شاده اسات(ر : .سابحان،،
 ،9386ص.)959
 .6در این خصوص ماده  311ق.م مقرر داشته است« :در عقد بیع ممکن است شرط شود کاه در مادت معاین بارای باایع یاا
مشتری یا هر دو شخص خارج ،اختیار فسخ معامله باشد».

86

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

فصلنامه قضاوت ،شماره ،88زمستان15

�
ﻀﺎوت

نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد» یا ماده  568این قانون به صراحت ،خارج شادن
مال از قابلیت انتفاع را از عوامل انحکل عقد دانسته و اعکم داشته است« :هرگااه زماین
بهواسطه فقدان مب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن
نباشد عقد مزارعه منفسخ م،شود».
بنابراین ،باید بر این اعتقاد بود که اوالً ،تمام ،خیارات با هار عناوان ،کاه باشاند ،بار
مبنای قاعده الضرر قابل توجیه م،باشند و ثانیاً« ،ضرر ناروای ناش ،از عقد باعث م،شود
که حکم لزوم برداشته شود و  ...زیاندیده بتواند عقاد را فساخ کناد»(کاتوزیاان ،9371 ،ج،5
ص .)888 ،73این امر به عنوان قاعدهای عموم ،در تمام ،عقود الزم اجرا م،شود و باه
نوع خاص ،از خیار محدود نم،باشد(ر : .شیروی ،9388 ،صص.)41-89
 .2-3قاعده الضرر به عنوان مبنای خیارات مشخص

به موجب این تحلیل ،نم،توان قاعدة الضرر را به عنوان مبنای تمام ،مواردی محساوب
داشت که قانون به شخص حق فسخ عقد را م،دهد بلکه تنها برخ ،از خیارات بر مبناای
الضرر قابل توجیهاناد و در ماورد ساایر خیاارات بایاد از تحلیالهاای دیگاری اساتفاده
کرد(شهیدی ،9388 ،ص.)958 ،918
این تحلیل که تنها برخ ،از خیارات بر مبنای الضارر قابال توجیاه باشاند طرفاداران
زیادی در حقوق ایران و فقه شیعه دارد(ر : .امام ،9388 ،،ص 411و شیخ انصاری9466 ،ق ،ج،4
ص .)669به عنوان یک مورد عین ،و مشهود ،فقها و حقوقدانان برای تحلیل «خیار غابن»
به قاعدة الضرر استناد کرده و بر این اعتقادند که تفاوت فاحش قیمات ماورد معاملاه باا
قیمت متعارف ،در فرض جهل شخص مغبون و در راساتای دفاع ضارر نامتعاارف از وی،
برای او حق فسخ ایجاد م،کند؛ چراکه عدم پذیر چنین حقّ ،مستلزم زیان نامتعارف به
مغبون از یک سو و دارا شدن بدون دلیل غابن از سوی دیگر م،باشد(بروجردی عبده،9361 ،
ص.)647

در مورد خیار عیب یا تدلیس نیز م،توان این تحلیال را ارائاه داد کاه هادف از عقاد،
دستیافتن به مورد معامله سالم در محیط ،مبتن ،بر اعتماد و راستگوی ،اسات .بناابراین،
اگر بدون اطکع یا توافق ،نیرنگ ،در میان باشد یا کاالی معیوب ،فروخته شاود ،شخصا،
که از این وضعیت متضرر شده است به حکم قانون (مواد  466-431ق.م) ،حق فسخ عقد
را پیدا م،کند.
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در تحلیل قاعده الضرر به عنوان مبنای برخ ،از خیارات ،پاارهای از ماوارد فساخ باه
هیچوجه بر مبنای الضرر قابل توجیه نیستند یا حداقل مبنای بهتر یا نزدیکتری نسبت به
الضرر در خصوص منها م،توان ارائه داد .برای مثال ،خیار حیوان یا خیاار تابعض صافقه
اساساً مبتن ،بر توجیههای متفاوت ،هستند و منطق حکم م،کند کاه در تحلیال منهاا باه
الضرر استناد نشود.
قاعده الضرر را در برخ ،از موارد م،توان در راستای پیشگیری از سوء استفاده از حق
خیار مورد استفاده قرار داد ،بدین معناا کاه دارنادة خیاار نما،تواناد حاق خاود را بادون
محدودیت ،ادعا یا اعمال نماید و از این طریق به طارف عقاد خساارت وارد ساازد .عادم
تعیین مدّت در مورد خیارات مقیّد به مدّت را م،توان از مصادیق ،دانست که خیار موجاب
غرری شدن معامله و ب،اعتباری من م،شود ،چنانکه در رویه قضای ،نیز مقرر شده اسات
که اگر در قرارداد ،حق پشیمان ،بدون مدّت برای طرفین پیشبین ،شده باشد ،طبق مااده
9
 489ق.م ،هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
مصداق دیگر دفع ضرر به عنوان مبنای سقوط خیار را م،تاوان در خیاار تاأخیر ثمان
یافت؛ چراکه هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع ،تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا
6
مشتری ،ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود.
 .3-3نقد قاعده الضرر به عنوان مبنای فسخ

در این مورد تردیدی نیست که الضرر یک ،از بهترین مبان ،برای تحلیل خیارات ،همچون
غبن و عیب م،باشد .با این حال ،در نظر گرفتن من به عنوان مبنای عموم ،،با اشکاالت
عمدهای به شرح زیر مواجه خواهد بود:
 )9در رابطه با قرارداد ،تحلیلهای مطرح باید تا حاد امکاان مبتنا ،بار مادار قارار دادن
«اراده» باشد .فرض بر این است که طرفین عقد قصاد زیاان رسااندن باه یکادیگر را
ندارند و در محیط ،مزاد و برابر ،به محتوای منچه که برای ایشان ایجاد التازام خواهاد
کرد پایبند م،شوند .استفاده از قاعده الضرر موجب تداع ،این امر م،شاود کاه زیاان
ناروای ،به یک ،از طرفین وارد شده که ناش ،از عمد یا قصد ضارر طارف دیگار باوده
 .9ر : .ر ی شماره  98/996/83مورخ  9383/6/61صادره از شعبه  98دیوان عال ،کشور(بازگیر.)9381 ،
 .6ر : .ر ی شماره  63/341مورخ  9371/7/95صادره از شعبه  63دیوان عال ،کشور(.)www.ghavanin.ir
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است؛ حال من که در بسیاری از خیارات همچون مجلس ،تأخیر ثمان ،تابعض صافقه،
تفلیس یا تعذر تسلیم ،در اکثر موارد اساساً هایچیاک از طارفین ،تقصایر و تاأثیری در
وضعیت ،که حق فسخ را ایجاد م،کند ندارند .از این رو ،نم،توان از قاعده الضارر باه
عنوان مبنای عموم ،تمام ،خیارات سخن گفت.
 )6در برخ ،از خیارات ،هدف از اعطای خیار جبران خسارت نیست بلکه پیشگیری از ورود
زیان است .برای مثال ،تأخیر در تسلیم ثمان یاا مبیاع ،حقاوق ،همچاون «حابس» و
خیارات ،همچون تأخیر ثمن یا تعذر تسلیم را ایجاد م،کند تا در نتیجاة من باه طارف
دیگر خسارت وارد نشود .به عکوه ،در برخ ،از موارد همچون «خیاار شارط» ،اعماال
خیار اساساً منجر به دفع ضرر از ذو الخیار نم،شود و در اکثر موارد ،زیان ،قابال تصاور
نم،باشد که برای دفع من به اعمال خیار نیاز باشد.
 )3در مورد خیارات ،که بر مبنای اراده طرفین یا الضرر ،هر دو قابال تحلیال ما،باشاند،
تحلیل بر اساس حاکمیت اراده اولویت دارد؛ زیرا چنانکه گفته شد ،عقد رابطهای ارادی
است و حق فسخ من نیز تا حد امکان باید حق ،بر مبناای اراده محساوب گاردد .ایان
تحلیل ،از جمله توجیه امکان اسقاط خیار پیش از تحقق من یا علم ذو الخیاار بادان را
تسهیل م،کند؛ زیرا اگر قاعده الضرر مبنای عمل قرار گیرد ا با توجه به عبارات فقهاا
ا ذینفع نم،تواند حق خود را نسبت به ضرری که ورود من محرز نیست اسقاط نماید،
حال من که مطابق ماده  448ق.م« :سقوط تمام یا بعضا ،از خیاارات را ما،تاوان در
ضمن عقد شرط نمود».
 .4تحلیل فسخ بر مبنای نظریه تقابل تعهدات
به موجب تووری تقابل (همبستگ )،تعهدات9،در عقود معوّض غیر مسامحه همچون بیع و
اجاره ،از من جهت که تعهد هر شخص در مقابل دیگری با هدف دستیافتن به من چیزی
صورت م،گیرد که طرف مقابل من را تعهد م،نماید لاذا حقاوق و تکاالیف طارفین بایاد
هنگااام انعقاااد قاارارداد معلااوم باشااد و میااان دو عااوض تعااادل عرفاا ،وجااود داشااته
باشد( .)See:Brousseau&Glachant,2002فقدان این تعادل یا برهم خوردن من پس از انعقاد

1. Theory of Interdependence of Obligations.
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قرارداد ،حسب زمان و میزان از دست رفتن تعادل ممکن است از موارد بطکن ،انفساخ یاا
فسخ قرارداد محسوب گردد .برای مثال ،تقابل تعهدات طرفین اقتضاا دارد تاا در صاورت
امتناع مشتری از انجام تعهد اصل ،خویش ،طرف دیگر نیز حق داشته باشد تاا باا فارض
عدم امکان الزام وی به اجرای قرارداد ،عقد فیمابین را فسخ نماید .به موجب ایان نظریاه،
در عقود الزم و معوض« ،همبستگ ،دو عوض محدود به زمان تراض ،نیست .دو طرف به
اجاارای تعهاادهای خااویش ماا،اندیشااند و انعقاااد پیمااان را مقدمااه مقصااود نهااای،
م،بیند»(کاتوزیان ،9371 ،ج ،4ص.)864 ،84
در تحلیل نظریه فوق اعتقاد بر من است که در تمام ،عقودی که در منهاا طارفین در
مقابل هم تعهدات متقابل ،را م،پذیرند این شرط ضمن ،وجود دارد که عدم اجرای تعهاد
از سوی یک طرف ،دیگری را نیز در عدول از قرارداد و فسخ من مختاار ساازد( Wohidul
 .)Islam,1998,p.341تووری تقابل تعهدات یا همبستگ ،منها ،یک ،از بهترین مبان ،برای
تحلیل خیار تعذر تسلیم به شمار م،مید(ر : .شهید ثان9494 ،،ق،کتاب المتاجر-خیارات و شیروی،
 ،9383صص985ا.)975

بنابراین ،در مواردی که عل ،رغم توافق متعادل طرفین ،به دلیل تخلف یک ،از طرفین
یا به هر دلیل ،که باعث شود عوض ،که باید از سوی وی تأدیه شود شرایط مورد توافق را
نداشته یا در زمان مد نظر تسلیم نگردد ،طرف دیگر حق خواهد داشت که از انجاام تعهاد
خویش خودداری کند و در واقع ،عقد را یکجانبه فسخ نماید .این تحلیل قطعاً باه عناوان
مبنای خیار عیب (بهویژه نقص مبیع) ،تبعض صفقه ،تفلایس ،تلاف مبیاع قبال از قابض،
امتناع متعهد از انجام تعهد خود و تعذر تسلیم کارای ،دارد؛ حت ،با کم ،مسامحه م،توان
من را برای توجیه خیار غبن مورد استفاده قرار داد؛ امّا قطعاً در مورد خیار شرکت ،مجلس و
حیوان به هیچوجه نم،توان از من بهره گرفت.
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نتیجه
تووری تقابل تعهدات ا عل،رغم کارای ،من در تحلیل پارهای از خیارات ا به مانند الضرر و
حاکمیت اراده ،مبنای جامع ،برای فسخ در مفهوم عموم ،من به شمار نم،میاد .در واقاع،
همانگونه که بررس ،شد ،هیچ مبنای ،در این خصوص نم،تواند ادعای جامعیت و کماال
را داشته باشد .این امر بیشتر ناش ،از من است که خیارات از دو منشأ کامکً متفاوت یعنا،
«ارادة محض» و «حکم قانون» ناش ،م،شوند و بررس ،مبنای ،منها زیر لوای واحد اساساً
امکانپذیر نم،باشد.
با توضیحات ،که در خصوص مبان ،مطرح برای فسخ در حقوق ایران وجود دارد و بار
مبنای اصول فقه م،توان به این نتیجه رسید که تووری «تقابل تعهدات» در ایان حاوزه،
نظریة قابل توجه ،م،باشد که تاکنون در حقوق داخل ،به ندرت مورد توجه قارار گرفتاه
است؛ در حال ،که م،توان مبان ،و منابع محکم ،از کتب اصول ،و فقه ،برای من یافت.
این تووری در واقع ،مبیّن همبستگ ،ارادی موضوعهای معامله در قراردادهای ،است که با
دو عوض متعادل منعقد م،شوند .فقدان ،نقص ،فریبکارانه یا نامتعارف باودن یکا ،از دو
عوض ،به حکم منطق به طرف زیاندیده این حق را ما،دهاد کاه عقاد را فساخ نمایاد.
بدیه ،است که این تووری نم،تواند به عنوان مبنای خیارات در عقود غیار معاوّض قارار
گیرد.
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Abstract:
Different types of options to terminate contracts require different
bases. There are several bases including autonomy of the will of the
parties of contract, the "no harm" rule and theory of mutuality of
obligations. The "no harm" rule and theory of mutuality of obligations
have very efficiency in the structure and analysis of termination of
contracts. In this paper we are discussing the legal and islamic bases
of options for termination of irrevocable contracts. This study will
show whether the resolution of the contract is available upon the
removal of the base of the option. In the meantime, the Iranian Civil
Code as well as related materials will be critically reviewed. A
question arises in options which based on "no harm" rule that, is
payment or nullifying the loss sufficient for aborting the termination
right or not? Iranian Civil code based on Islamic jurisprudence has
different approaches in different options in such case. Thus this paper
is discussing the relation of "no harm" rule with remaining or removal
of termination option.
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