
 

  

  

  قلمرو نفوذ شرط فاسخ

  عبداهللا صدیقیان

  ندوشن جعفري جواد

  

  

  چکیده

توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحـالل آن را معلـق بـه وقـوع      متعاقدین می

اي در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صـورت قهـري و    حادثه

در قـرارداد و نتـایج حاصـل از آن،    درج شـرط فاسـخ     ناظر به آینده است. توجه به نحوه

کنـد. از طرفـی آثـار ایـن شـرط در محـدوده        شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می

جهت تعیین قلمرو نفوذ شـرط  گیرد. لذا  حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می

ط بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفـوذ اراده را مـانع نفـوذ شـر     فاسخ می

و ممکـن اسـت در عقـود     . ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود الزم نیسـت فاسخ دانست

  .جایز نیز درج شود

  

  عقد، فسخ، انفساخ، انحالل، شرط نتیجه. :ها کلیدواژه
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  مقدمه

در حقوق کنونی اشخاص براي تنظیم روابط خصوصی خود و با توجه به نیازهـاي  

کنند و بر همین اسـاس نیـز حقـوق     داد میهاي مختلف، اقدام به عقد قرار خود در حوزه

موضوعه کشورها قوانین و مقررات مختلفی در مورد نحوة انعقاد، ادامه حیـات و انحـالل   

عقود و قراردادها تدوین نموده است. عدم رعایت ایـن قـوانین و مقـررات، موجـب بـروز      

رین تـ  گـردد. عمـده   اختالف در بین اشخاص شده و انواع دعاوي در محـاکم مطـرح مـی   

هاي مطروحه در محاکم در ارتباط با قراردادها، مربوط به اختالف طرفین عقد در  پرونده

باشد. به همین جهت نیـز شناسـایی عوامـل و موانـع      مورد انحالل یا عدم انحالل آن می

باشد. انحالل عقـود بـا توجـه بـه      انحالل عقود به لحاظ نظري و عملی داراي اهمیت می

گردد. انحـالل ارادي   به انحالل ارادي و انحالل قهري تقسیم می نقش اراده در تحقق آن

شامل اقاله و خیارات و انحالل قهري قرارداد نیز شامل شروط فاسخ، ضـمان معاوضـی و   

باشد. تحلیل اقاله، خیارات،  انحالل عقود جائز در صورت موت و حجر یکی از طرفین می

فی را در قانون مـدنی ایـران بـه خـود     ضمان معاوضی و انحالل عقود جائز که مواد مختل

باشـد.   اختصاص داده است، بحث مستقل و مفصلی است که موضوع بحث این مقاله نمی

حقـوقی مـورد   ـ   در این مقاله کوشش شده است تا موضوع شرط فاسـخ از نظـر فقهـی    

بررسی قرار گرفته و احکام و شرایط آن تحلیل و در نهایت به این سئوال اساسـی پاسـخ   

شود که قلمرو نفوذ شرط فاسخ چیست و نفوذ حقوقی آن بر چـه مبنـایی تحلیـل     داده

ماهیـت و   بایسـت مفهـوم،   می شرط فاسخ جهت شناخت و تحلیل قلمرو نفوذ گردد. می

مبانی شرط فاسخ تبیین گردد. در این راستا ابتدا مفهوم و ماهیت حقوقی شـرط فاسـخ   

مه قلمـرو نفـوذ شـرط فاسـخ و موضـوع      آید، در ادا بررسی و با شناختی که به دست می

گیـرد. در نهایـت نیـز نتیجـه پـژوهش       شرط فاسخ در عقود جایز مورد تحلیل قرار مـی 

  شود. شده ارائه می انجام

  . مفهوم شرط فاسخ یا شرط انفساخ1

  . طرح موضوع1-1

بایست ابتدا به خاستگاه شرط فاسخ کـه   یابی به مفهوم شرط فاسخ می براي دست

یق است، توجه نمود. مقصود از شرط تعلیق، خواه منبع آن قرارداد باشـد  نوعی شرط تعل

یا قانون، امري است که وجود یا انحالل تعهد منوط به تحقق آن است و نبایـد آن را بـا   

اشـتباه کـرد. معنـی    » تراضی فرعی و وابسته بـه عقـد  «یا » التزام تبعی«شرط به معنی 

ی قراردادهاست و براي ممتازشـدن از گـروه   اخیر شرط از مباحث مربوط به قواعد عموم
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شده از شرط  با دقت در تعریف ارائه 1اند. نیز گفته» تقییدي«نخست، این گونه شروط را 

یابیم که تعلیق یا در وجود تعهد است یا در انحالل تعهد. ممکـن اسـت در    تعلیق در می

ر وجود عقـد تفـاوت   ایراد به تعریف فوق گفته شود که تعلیق در وجود تعهد با تعلیق د

دارد و به همین ترتیب تعلیق در انحالل تعهد با تعلیق در انحالل عقـد متفـاوت اسـت؛    

چرا که تعهد اثر عقد است و عقد ایجادکننده تعهد. در پاسخ به ایـراد فـوق گفتـه شـده     

است که اگر این تعلیق تنها در آثار عقد و تعهد ناشی از آن باشد، بحث مربوط به تعلیق 

عهد و عقد، تکرار یک وضعیت است (دو مفهوم مجـزا اسـت). ولـی در صـورتی کـه      در ت

گفته شود که تعلیق تعهد قراردادي، ناشی از کیفیت انشاء است که رابطـه ناشـی از آن   

آفریند و تعهد نیز به اعتبار منبع آن منوط به وقوع حادثه اي خارجی  (عقد) را معلق می

امـا بـه    2مفهوم مرتبط و نزدیک به یکدیگر هسـتند.  شود، تعلیق در عقد و تعهد، دو می

شـده فـوق مفهـوم تعهـد و عقـد ارتبـاط نزدیکـی بـا          رسد هرچند در پاسخ ارائه نظر می

یکدیگر دارند اما نباید از ماهیت اصلی و ذاتی هریک غافل ماند؛ چـرا کـه یکـی علـت و     

در انحـالل تعهـد    توان گفت که اگر تعلیـق  دیگري معلول است اما از طرف دیگر نیز می

شود، منظور همان تعلیق در انحالل عقد است زیرا با تعلیق در انحالل تعهد عمـالً عقـد   

رود.  باشد را از دست داده است و از بین مـی  موضوع اصلی خود که همان ایجاد تعهد می

توان گفت تعلیق در انحالل عقد نیز همان تعلیق در انحالل تعهـد   از طرف دیگر نیز می

شـود. بـا توجـه بـه      یرا با تعلیق در انحالل علت، معلول نیز به تبع آن تعلیق مـی است ز

شـده از شـرط تعلیـق،     رسد که منظور از تعهد در تعریف ارائـه  استدالل اخیر به نظر می

  همان عقد است.

  . مقایسه شرط انفساخ و شرط تعلیق1-2

شرط تعلیق در  بین شرط تعلیق و شرط انفساخ تفاوت بنیادین وجود دارد چرا که

شـود.   تر توضیح داده شد، شامل شرط فاسخ نیز می گونه که پیش معناي اعم خود، همان

شرط فاسخ به صورت شرط ضمن عقد است اما در شرط تعلیق تاثیر آن برحسب انشـاء  

شـود و   منوط به امر دیگري است. به عبارت دیگر در شرط فاسخ، عقد منجـزاً واقـع مـی   

شود. ایـن در حـالی اسـت کـه در شـروط       اي می به تحقق حادثه صرفاً انحالل آن منوط

تعلیق صحبتی از انحالل معلق عقد نیست بلکه خود تعهد و ایجاد آن منـوط بـه تحقـق    

اي که اگر آن حادثه رخ ندهد به واقع عقدي نیز به وجود نیامده  اي است؛ به گونه حادثه

ه در عقد مشروط به شـرط فاسـخ،   است و در نتیجه عقد، تعهد و اثري ندارد. در حالی ک

                                                             
  .114-115، صص. 1387. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1

  . همان.2
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شود امـا   عقد به وجود آمده و اثر خود را دارد و موجب ایجاد تعهد براي طرفین عقد می

علیه، نسبت به آینده منحل خواهـد شـد. بـه     در ادامه مسیر حیات خود با حصول معلقٌ

در  عبارت دیگر در شرط انفساخ از آنجا که اثر اراده در ایجاد تعهـد منجـز اسـت، تعهـد    

خطر زوال، همه آثار تعهد ساده و بدون قید را داراست و همین امر سبب تفـاوت آن دو  

شـود و   شود. اثر شرط فاسخ نیز مانند شرط تعلیق، خود به خود انجام مـی  در احکام می

شرط فاسخ به طور معمول معلـق اسـت.    1نیازي به تصمیم بدهکار یا حکم دادگاه ندارد.

منوط به وقوع رویدادي در آینده است. با وجود ایـن، تفـاوت    به این معنی که تحقق آن

آن با سایر شروط تعلیقی در این است که عقد مشروط به شرط فاسـخ، بـه طـور منجـز     

آید و تحقق شرط این وضع را بـه هـم    شود و تعهدهاي ناشی از آن به وجود می واقع می

رط تعلیقی، اثر عقد منـوط بـه   گرداند. ولی در ش زند و تعهدها را به جاي خود باز می می

آید. بـراي   اي که اگر رخ ندهد تعهدها به وجود نمی اي خارجی است. حادثه تحقق حادثه

، »این اسب را خریدم، مشروط بر این که در مسابقه برنده شود«مثال اگر خریدار بگوید: 

 اگـر در مسـابقه  «شرط تعلیقی است ولی هرگاه اسب را بخرد و در آن شـرط کنـد کـه:    

، شرط فاسخ است.  در فرض نخست اسب پـس از برنـده   »برنده نشود، بیع منفسخ شود

  2یابد و در فرض دوم از زمان انعقاد بیع. شدن انتقال می

از طرفی تفاوت بنیادین بین شرط تعلیق و شرط انفساخ این است که شرط فاسخ 

منوط به امر به صورت شرط ضمن عقد است اما در شرط تعلیق تأثیر آن برحسب انشاء 

شود و صرفاً انحالل آن  دیگري است. به عبارت دیگر در شرط فاسخ، عقد منجزاً واقع می

شود. این در حالی است کـه در شـروط تعلیـق صـحبتی از      اي می منوط به تحقق حادثه

اي اسـت، بـه    انحالل معلق عقد نیست بلکه خود تعهد و ایجاد آن منوط به تحقق حادثه

حادثه رخ ندهد به واقع عقدي نیز به وجود نیامده است و در نتیجـه،   اي که اگر آن گونه

عقد فاقد تعهد و اثر است. در حالی که در عقد مشروط به شرط فاسـخ عقـد بـه وجـود     

شود اما در ادامـه   آمده است و اثر خود را دارد و موجب ایجاد تعهد براي طرفین عقد می

  ه آینده منحل خواهد شد.علیه، نسبت ب مسیر حیات خود با حصول معلقٌ

تفاوت بین شروط تعلیقی و شروط فاسخ تنها جنبـه نظـري نـدارد بلکـه موجـب      

  شود: اختالف احکام این دو شرط به شرح ذیل می

اگر شرطی که عقد معلق بر آن شده است باطل باشد، عقد نیز فاسد اسـت  ـ   الف 

ه این امتناع عقلی و طبیعی ماند که اثر عقد منوط بر امري محال شود، خوا زیرا بدان می

                                                             
 .117. همان، ص. 1

 .51، ص. 1388انتشار، چاپ هشتم،  . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی2
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اي به عقـد   باشد یا شرعی (الممنوع شرعاً کالممنوع عقالً). ولی بطالن شرط فاسخ صدمه

زند مگر اینکه با مقتضاي عقد منافی باشد. بنابراین اگـر در نکـاح شـرط شـود کـه       نمی

د شود، شرط باطل و عق نپرداختن نفقه براي مدتی بیش از سه ماه باعث انفساخ عقد می

  1صحیح است.

در صورتی که شرط تعلیقی واقع نشود یا محال گردد، اثر آن از آغاز تراضـی  ـ   ب 

برد و به طور خالصـه باعـث    است و همه تعهدهاي احتمالی را از زمان تراضی از بین می

شود. ولی تحقق شرط فاسخ ناظر به آینده است و در تعهـدهاي پیشـین    بطالن عقد می

ال اگر در قرارداد کار شرط شود که اسـتخدام کـارگر نـزد دیگـري     کند. براي مث اثر نمی

شـود   باعث انفساخ قرارداد با کارفرما است، استخدام ممنوع باعث انحالل قرارداد کار می

  2ولی در نفوذ آن پیش از استخدام اثر ندارد و دو طرف پایبند به مفاد آن هستند.

تـوان   اي به عقد الزم نبوده و نمیعلیه، وف در عقد معلق قبل از حصول معلقٌـ   پ 

تواند متعهد  متعهد را مجبور به وفاي عهد کرد در حالی که در شرط فاسخ، متعهدله می

  3را اجبار به انجام تعهد کند.

اشـتباه وفـاي بـه عهـد      علیه، به در عقد معلق اگر مدیون قبل از تحقق معلقٌـ   ت 

علیه وفـاي بـه عهـد     تصور تحقق معلقٌکند، یعنی به زعم این که عقد معلق نیست یا به 

علیـه حاصـل نشـده، چنـین      کند و سپس متوجه شود که عقد معلق بوده و هنوز معلـقٌ 

 302پرداختی مشمول قواعد ایفاي ناروا است. بر این اساس در حقوق ایران طبـق مـاده   

د: دار تواند آن چه را پرداخته مسـترد دارد. ایـن مـاده مقـرر مـی      قانون مدنی، متعهد می

دانسـت آن دیـن را تادیـه کنـد، حـق دارد از       اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون مـی «

در حالی که در شـرط فاسـخ   ». کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید

عقد کامل بوده و دین ناشی از آن بر ذمه متعهد بـار شـده و بنـابراین وفـاي بـه چنـین       

یح بوده و اگر متعهد قبل از تحقق شرط وفاي بـه  عهدي قبل از تحقق شرط فاسخ، صح

  4تواند آنچه را پرداخته مسترد دارد. عهد کند نمی

به این ترتیب تمیز شرط فاسخ از شرط تعلیق اهمیـت فـراوان دارد و گـاه کـه دو     

افتد. بـراي مثـال    کنند، دادرس به دشواري می طرف مقصود خود را به روشنی بیان نمی

ه باشد که رئیس هیات مدیره شرکت امضاکننده یا بـاالترین مقـام   اگر در قراردادي آمد

                                                             
  . همان.1

 .. همان2

به  43م، صص. 1998. سنهوري، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون مدنی، منشورات الحلبی الحقوقیه، 3

 بعد.

  . کاتوزیان، پیشین.4
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اداري مؤسسه دولتی باید آن را امضا کند، معلوم نیست که آیا اثر قرارداد منوط به امضا 

سـازد؟ در چنـین    آن مقام شده است یا خودداري او از امضاي قرارداد آن را منحـل مـی  

د بـر مبنـاي قصـد مشـترك دو طـرف،      توان قاعده به دست داد. دادرس بایـ  فرضی نمی

ویژه از اوضـاع و   تواند از همه دالیل و به ماهیت شرط را تعیین کند و در این جستجو می

هـاي حقـوقی و مفـاد قـوانین یـاري       احوال و گفتگوهاي مقدماتی و اساسنامه شخصیت

 1بخواهد.

یـرد  گ با توجه به آنچه ذکر شد، شرط تعلیق از جهت اینکه در چه چیز صورت می

و چه نوع تعلیقی باشد، معنی عام دارد و هم شـامل شـروط فاسـخ (تعلیـق در انحـالل      

شود. تعلیق در وجـود عقـد و    عقد) و هم شامل شروط تعلیقی(تعلیق در وجود عقد) می

طلبـد. انحـالل قهـري قـرارداد در      تعهد موضوع این مقاله نیست و بحث مستقلی را مـی 

  باشد. مینتیجه شروط فاسخ موضوع این مجال 

  . بیان مفهوم شرط فاسخ1-3

قانون مدنی به تعریف عقد منجز و معلـق پرداختـه    189گذار ایران در ماده  قانون

است. براساس تعریف مذکور، هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از عقد را بدون هیچ گونه قید 

قـد را  وجود آمده را عقدي منجز گوینـد امـا اگـر اثـر ع     و شرطی به وجود آورند، عقد به

منوط به تحقق شرط دیگري کنند، عقد را عقـدي معلـق گوینـد. امـا همـان گونـه کـه        

اي خـارجی   توانند تشکیل قرارداد و انعقاد عقدرا منـوط بـه تحقـق حادثـه     متعاقدین می

توانند معلـق   نمایند و اثر عقد را منوط به تحقق شرطی نمایند، انحالل قرارداد را نیز می

  ینده کنند.اي در آ به وقوع حادثه

و برخی دیگر نیـز بـا    2»شرط انفساخ«و » شرط فاسخ«دانان با تعبیر  برخی حقوق

اند از جمله اینکه  به موضوع پرداخته و تعاریفی ارائه نموده 3»تعلیق انفساخ عقد«عنوان 

گونـه کـه پـس از تحقـق آن      هرگاه انحالل تعهد معلق بـه امـري خـارجی شـود، بـدین     

به عبارت دیگر هرگاه طرفین  4نامند. بین برود، شرط را فاسخ میخود تعهد نیز از  خودبه

اي در آینده نمایند، چنـین   عقد، انحالل عقد و از بین رفتن تعهد را معلق به وقوع حادثه

در واقع، شرط فاسخ نوعی تراضی اسـت کـه دو طـرف     5نامند. شرطی را شرط فاسخ می

بدین وسیله تعهدهاي ناشـی از عقـد را    کنند و درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده می

                                                             
 .345. همان، ص. 1

  به بعد. 343. همان، صص. 2

  .56، ص. 1388م، شهیدي، مهدي، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، چاپ نه 3.
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تعلیق انفساخ عقد نیز یعنی  1کنند. محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرایط خاص می

وابسته کردن انحالل عقد به تحقق امري در آینده مانند اینکه شخصـی مزرعـه خـود را    

ا  خانـه  بفروشد که اگر ظرف یک سال فرزند او از خارج برگردد، عقد بیع منفسخ شود ی

خود را به دیگري هبه کند که اگر متهب ظرف دو سال و پیش از واهب فوت کند، عقـد  

مثال دیگر اینکـه در زمـان انعقـاد عقـد بیـع فـروش یـک دسـتگاه          2شود. سخنفمهبه 

نماید که اگر خریـدار در موعـد مقـرر ثمـن قـرارداد را بـه        آپارتمان، فروشنده شرط می

د منحل گردد یا به عبارت مشابهی ماننـد اینکـه اگـر    صورت موعود پرداخت ننماید، عق

هاي موضوع پرداخـت ثمـن قـرارداد را در موعـد و سررسـید آن کارسـازي        خریدار چک

شـده از شـروط    هاي مطروحـه و تعریـف ارائـه    ننماید عقد منحل گردد. با توجه به مثال

در علیه حاصـل شـود (در فـرض مثـال، پـاس نشـدن چـک         فاسخ، در صورتی که معلقٌ

  گردد. خود و بدون دخالت اراده منحل (منفسخ) می خودي سررسید) عقد به

اثر شرط فاسخ سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهري و ناظر به آینـده اسـت و   

در روابط قراردادي سابق میان متعاقدین اثري نـدارد. هرچنـد تحقـق شـرط فاسـخ بـه       

مدنی ایـران، نـامی از آن بـرده     قانون 264عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در ماده 

تـوان یکـی از    شده، تحقق شرط فاسخ را نیـز مـی   نشده است؛ اما با توجه به تعاریف ارائه

موارد سقوط تعهد نامید. با توجه بـه اینکـه در فقـه نیـز راجـع بـه شـرط فاسـخ بحـث          

ه اي نشده است، در این مقاله به بررسی این مورد از اسباب سقوط تعهد پرداختـ  گسترده

  شده است تا زوایاي مهم این بحث شناخته شود.

  . ماهیت حقوقی شرط فاسخ2

نظر اسـت، ماهیـت    یکی از مسائل مهمی که در رابطه با شرط فاسخ محل اختالف

باشد. برخی ماهیت حقوقی شرط فاسخ را در قلمرو شرط نتیجـه و   حقوقی این شرط می

هیـت آن را نـوعی اقالـه معلـق     کنند و برخـی دیگـر ما   قانون مدنی تحلیل می 10ماده 

دانند. ذیالً در ابتدا دیدگاه فقها در مورد شرط فاسخ مطرح و در ادامه به بررسی هـر   می

  گردد. شود. در نهایت نیز نظریه مورد قبول ارائه می کدام از نظرات مطروحه پرداخته می

  . دیدگاه فقها 2-1

،وجـود نـدارد. تنهـا    در آثار فقهی بحث مستقلی در باره شـرط فاسـخ و حکـم آن   

وضعیت عقد مشـروط و   3اند، اي که برخی از فقها در باب بیع مورد بحث قرار داده مسأله

                                                             
  .643)، ص. 1390. کاتوزیان، پیشین (1
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باشد. مسأله مورد سـئوال از   انفساخ عقد در صورت رد ثمن به وسیله بایع به خریدار می

فقها این است که اگر ضمن انشاي بیع، بر خریدار شرط شود که هرگاه بایع ثمن معامله 

خود منفسخ شود، عقد و شرط مزبور چـه وضـعیتی    به به خریدار رد کند عقد بیع خود را

دارد. چنین عقدي در حقیقت نوعی قرارداد است که زوال آن معلق بر امري دیگر شـده  

علیه در مثال مورد بحث در کتب فقهی، عبارت از رد ثمن به وسیله بـایع   است؛ اما معلقٌ

در مورد اعتبـار شـرط    1باشد. ال اختیاري طرف معامله میبه خریدار است که یکی از افع

  و عقد دیدگاه هاي متفاوتی توسط فقهاي عظام به شرح ذیل بیان شده است:

  . نظریه اول2-1-1

اي از فقها، شرط مزبور را باطل و یا باطل و مبطل عقد دانسـته انـد. بـه نظـر      عده

 دو اشکال ذیل وجود دارد. ایشان در بیع به شرط انفساخ عقد، با رد ثمن یکی از

  انفساخ عقد بدون سببـ  الف 

علیه یعنی رد ثمـن در انحـالل    اگر منظور از شرط، تأخیر انحصاري حصول معلقٌ 

عقد باشد، انفساخ مزبور بدون سبب قانونی و شرعی خواهد بود و چـون انحـالل عقـد و    

بینـی نشـده    رعی پیشانتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده بدون انشاء و سبب ش

  2است؛ لذا این شرط انفساخ مخالف قرآن و محکوم به بطالن است.

  سببیت وجود عقد براي عدم خودـ  ب 

منظور از این اشکال آن است که اگـر مقصـود از درج شـرط مـذکور ضـمن عقـد       

انشاي فسخ معلق به رد ثمن همراه با انشاي خود عقد باشد، شرط مزبور موجب انفساخ 

همان زمان انشاي عقد خواهد بود. بنابراین بیعی وجود ندارد تا انفساخ آن بـا رد  عقد از 

ثمن، ضمن آن شرط شود. به عبارت دیگر انشاي فسخ معلق عقد با انشاي همزمان خود 

  3عقد تضاد دارد و این تضاد سبب بطالن عقد و شرط خواهد بود.

فروشنده، جنسـى را  «که در میان فقهاي متأخر نیز برخی در پاسخ به این سئوال 

هرگاه خریدار در موعد مقرر که به صورت بیع الزم فروخته و در ضمن، شرط شده است 

آیا ،در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمى حاضر نشود، معامله به خودى خود فسخ شـود 

گـاه   شـرط انفسـاخ صـحیح نیسـت و عقـد هـیچ      «انـد:   فرموده» ؟این شرط صحیح است

د، بلکه باید آن را فسخ کننـد و شـرط صـحیح ایـن اسـت کـه       شو خود فسخ نمى خودبه

  4»د.بگویند اگر مشترى در موعد مقرر حاضر به پرداخت ثمن نشد، بایع حق فسخ دار
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  به ایرادات فوق این گونه پاسخ داده شده است:

شرط فاسخ خود از اسباب و مؤثرات است و با وجود این سـبب، بـه سـبب    ـ   الف 

  1خاص دیگري نیاز نیست.

اند که درسـت اسـت    این گروه از فقها براي اثبات این عقیده چنین استدالل کرده

که انفساخ معامله نیاز به سبب شرعی یعنی انشاي فسـخ دارد و بـدون پیـدایش سـبب،     

گیرد، ولی سبب انفسـاخ عقـد در حقیقـت همـان      مسبب یعنی انحالل عقد صورت نمی

به عبارت دیگر، اینکه تحقق هر  2باشد. میاراده طرفین هنگام انشاي ایجاب و قبول عقد 

خـود و بـدون انشـاي فسـخ      خـودي  عمل حقوقی نیازمند انشاء است و انفساخ معامله به

امکان ندارد، قابل تردید نیست؛ ولی براي تحقق انفساخ معامله نیازي به انشاي مسـتقل  

  3فسخ بعد از انشاي عقد وجود ندارد.

سخ، زمان تحقق عقد و زمـان تحقـق انفسـاخ    در قرارداد مشروط به شرط فاـ   ب 

یکی نیست. ظرف وجود انفساخ از ظرف وجود قرارداد، متـأخر اسـت و لـذا بـه هـیچ رو      

وجود قرارداد عدم خود را اقتضاء ندارد. به عبارت دیگر بین انشاي عقـد و انشـاي فسـخ    

فسـاخ آن  معلق آن تضادي وجود ندارد؛ زیرا زمان تشکیل و تحقق عقد با زمان تحقـق ان 

  4یکی نیست. هرچند که زمان انشاي آن دو به لحاظ وحدت خود انشاء یکی باشد.

در مورد مبانی فقهی عقد مشروط به شرط فاسخ در متون فقهی بـه دالیلـی   ـ   پ 

از جمله احادیثی که از امام صادق (ع) رسیده، استناد شده است. منظور از این روایـات،  

  است. 7و روایت معاویه بن میسره 6حاق بن عمار، موثقه اس5صحیحه سعید بن یسار

شود این است کـه در   اي که از تحلیل روایات مذکور به ذهن متبادر می اولین نکته

کند که در آن ملکیت مبیـع بـه    کننده عقد مشروطی را مطرح می هر سه روایت، سئوال

یا خریدار یـا هـر   گردد، بدون اینکه نیاز به عمل ارادي از جانب فروشنده  فروشنده بازمی

دوي آنها باشد و این مطلب همان مفهوم شرط فاسخ است. از سـوي دیگـر، در هـر سـه     

                                                             

 1404العربی، چاپ هفتم،  ، دار إحیاء التراث اإلسالم ، جواهرالکالم فی شرح شرایع . نجفى، محمدحسن1
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السـالم حکـم بـه صـحت و نفـوذ شـرط و عقـد نمـوده و آن را صـحیح           روایت امام علیه

دانستند  السالم شرط و عقد را فاقد اعتبار می اند. چه اگر غیر از این بود، امام علیه دانسته

دادند. در حالی که بـرعکس،   دم نفوذ شرط و عدم لزوم عقد مبتنی بر آن میو حکم به ع

هـاي مـذکور بـه     اند. با عنایت به اسـتدالل  به صراحت حکم به صحت شرط و عقد نموده

رسد که روایات وارده، دلیلی بر صحت قرارداد مشـروط بـه شـرط فاسـخ اسـت.       نظر می

هـاي مـذکور    تـه شـود کـه روایـت    ممکن است در ایراد و اشکال بـه اسـتدالل فـوق گف   

در پاسـخ بـه ایـراد    توان آنها را بـه غیـر از بیـع تعمـیم داد.      اختصاص به بیع دارد و نمی

  توان به دالیل ذیل اشاره نمود: مذکور می

ترین عقد معین در هر زمان بوده و طرح موضوع در ذیل عقد  عقد بیع مهمـ   الف 

  ي در هر زمان باشد.تواند به دلیل غالب بودن چنین عقد بیع می

عقد بیع خصوصیتی ندارد تا صحت شـرط فسـخ مـذکور در فـرض سـئوال      ـ   ب 

  مطرح شده در روایت را مختص به آن بدانیم.

گیـرد   عالوه بر روایات مذکور، دالیل دیگري نیز در ادامه مورد اشاره قرار میـ   پ 

ر قراردادهـا را تأییـد   که مؤید عدم صحت این برداشت از روایت بوده و تعمیم آن به سای

  کند. می

مثبـت  » المؤمنون عنـد شـروطهم  «و » اوفوا بالعقود«اصل صحت و عمومات ـ   ت 

  1باشد. صحت و اعتبار بر این گونه عقد معلق می

  . نظریه دوم2-1-2

بسیاري از فقهاي شیعه بـا انطبـاق شـرط فاسـخ بـا شـرط نتیجـه، آن را یکـی از         

این شـرط انفسـاخ،   فقهاي متاخر نیز معتقدند که دانند. برخی  مصادیق شرط نتیجه می

 شرط انفساخاند که  برخی دیگر گفته 2.شرط نتیجه است که مانند شرط فسخ نافذ است

به این معنا که طرفین معامله ؛ باشد است که در فقه معروف مى» شرط نتیجه«یک نوع 

 ،ار را انجام دهدکنند چنانچه فالن جریان پیش آید و یا یکى از طرفین فالن ک شرط مى

  3.بدون اینکه محتاج به اجراى صیغه فسخ باشد ،عقد خود به خود فسخ شود

  . نظریه سوم2-1-3

برخی دیگر از فقها از آن جهـت کـه بـه صـحت و مشـروعیت شـرط نتیجـه بـاور         

البته ذکـر ایـن    4اند. اند، به عدم صحت و فقدان مشروعیت شرط فاسخ حکم داده نداشته

                                                             
  .59. شهیدي، پیشین، ص. 1

  .20/3/92له، استفتائات، تاریخ مراجعه:  بهجت، محمدتقی، پایگاه مرکز نشر و تنظیم آثار معظم .2

  .20/3/92. مکارم شیرازي، ناصر، پایگاه اطالع رسانی دفتر معظم له، استفتائات، تاریخ مراجعه:3

  .334و 155. در بیان نظر این گروه، از جمله نگاه کنید به: خمینی، پیشین، صص. 4
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دانند. بدین معنا کـه بـه    ه فقها، شرط فاسخ را قید انفساخ عقد مینکته ضروري است ک

محض تحقق شرط، عقد خود به خود و بدون نیاز بـه هـیچ سـبب و عملـی جـز تحقـق       

  1گردد. شرط منفسخ می

علیه آن یعنی رد ثمن، فعل  آنچه در مباحث فوق بحث شد تعلیقی است که معلقٌ

ه مطرح است این است که در عقد معلقـی کـه   ارادي و اختیاري بایع است. اما سئوالی ک

انحالل آن موقوف به امر خـارج از اراده طـرفین شـده اسـت و سرنوشـت عقـد بـه اراده        

یک از طرفین به تنهایی بستگی ندارد؛ مانند اینکـه در عقـد هبـه شـرط شـود کـه        هیچ

هرگاه متهب ظرف یک سال فوت کند، عقد هبه منفسخ گـردد، وضـعیت عقـد و شـرط     

توان گفت که اگرچه در این تعلیق بـرخالف تعلیـق نـوع اول،     است. در پاسخ می چگونه

باشد ولی این تفاوت موجب اختالف وضعیت حقوقی  علیه خارج از اراده طرفین می معلقٌ

شود و حکم به صحت عقد و شرط در این تعلیق نیز از نظـر   این دو گونه عقد معلق نمی

رسد زیرا آنچـه در مـورد صـحت تعلیـق      نظر می فقهی و حقوق مدنی خالی از اشکال به

انحالل عقد بر امر ارادي یکی از طرفین گفته شد، در مورد تعلیق بر امـر خـارج از اراده   

  2شود. ایشان نیز صادق است و مانعی براي انعقاد و اعتبار چنین عقدي استنباط نمی

  دانان . دیدگاه حقوق2-2

  . اقاله معلق2-2-1

توانند با تراضـی،   توان گفت که طرفین قرارداد می اله معلق میدر بیان و توضیح اق

عقدي را منحل سازند. قائلین به اقاله معلق بودن شرط فاسخ، از ایـن جهـت کـه شـرط     

داننـد. نهایتـاً چـون تـا      شود، آنرا نوعی اقاله مـی  فاسخ با تراضی طرفین در عقد درج می

خـود را بـر جـاي گـذارد، آن را معلـق       تواند اثر علیه این تراضی نمی زمان حصول معلقٌ

گـذارد و باعـث    علیه، اقاله اثر خود را بـر جـاي مـی    یعنی پس از حصول معلقٌ 3دانند. می

شود. قائلین به این نظر با چهار استدالل، ماهیت حقوقی شرط فاسـخ   انحالل قرارداد می

  گردد: ها ذیالً ذکر می دانند که این استدالل را نوعی اقاله معلق می

شرط فاسخ و اقاله معلق هر دو یک مبناي مشترك دارند و آن تراضـی بـر   ـ   الف 

انحالل عقد است به نحو معلق. معقول نیست که وقتـی متعـاملین در هـر دو مـورد بـه      

دنبال اثري واحد هستند، فقط به صرف اینکه تعابیر، مختلف اسـت، آنهـا را دو ماهیـت    

                                                             

  جفی، پیشین.. ن1

  .61. شهیدي، پیشین، ص. 2

، مطالعات فقه و »مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران«. ابهري، حمید؛ و زینب افچنگی، 3

  .14، ص. 1388، زمستان 1حقوق اسالمی، شماره 
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شود. هـر جـا کـه     سبب وحدت قلمرو آنها می جدا از هم بدانیم. مبناي مشترك این دو،

اقاله در انحالل عقد موثر نیست، شرط فاسخ نیز اثرگذار نیست و همـین موضـوع مؤیـد    

  آن است که هر دو داراي یک ماهیت هستند.

شایسته نیست به صـرف تفـاوت در بیـان اراده از سـوي متعـاملین و الفـاظ       ـ   ب 

ا بر اعمال آنها مترتب کنیم؛ به ویژه در جایی هاي حقوقی مختلف ر انتخابی آنها، ماهیت

  که دو عنوان در واقع یک ماهیت هستند با مبنا و قلمرو مشترك.

ممکن است یکی از علل عدم اشاره به تعلیق در انحالل عقد به عنـوان یکـی   ـ   پ 

قانون مدنی این باشد که مقنن، عنوان اقالـه را بـراي    264از اسباب سقوط تعهد در ماد 

اما به نظـر   1این مفهوم کافی دانسته و شرط انفساخ را نوعی  اقاله تلقی کرده است. بیان

باشـد. چـرا کـه     رسد اعتقاد به اینکه شرط فاسخ نوعی اقاله معلق است، صحیح نمـی  می

شده در متون فقهی و حقوقی، نهادي به نام اقاله معلق یافت نشد  براساس پژوهش انجام

ی پیرامون آن داشته باشند. حتی در ذیل مباحـث مربـوط بـه    دانان بحث تا فقها یا حقوق

اي به اقاله معلق نشده است. صـرفاً اسـتاد مرحـوم     اقاله در باب سقوط تعهدات نیز اشاره

شهیدي در بیان احکام تعلیق انفساخ عقد، بدون اینکه نظري در مـورد ماهیـت حقـوقی    

ممکن اسـت گفتـه شـود کـه     « نویسد: شرط فاسخ با مبناي اقاله معلق داشته باشد، می

تـوان آن   شود، بنابراین می چون انحالل معلق عقد با اراده طرفین همراه با عقد انشاء می

» اقالـه معلـق  «رسد اختیار عنوان  لذا به نظر می 2»را یکی از مصادیق اقاله معلق دانست.

کـه سـئوال    با نظام حقوقی ما بیگانه است و در نفوذ و اعتبار آن نیز باید شک کرد. چـرا 

بـه   3دانـان  توان اقاله را معلق کرد یا خیر. برخی حقوق اساسی این است که آیا اصوالً می

تراضی است که اثر آن انحالل عقد «اند که اقاله عقد نیست بلکه  این مطلب اذعان نموده

دانند. حال اگر بر فـرض اقالـه را تراضـی بـدانیم نـه       اقاله را عقد می 4اما اکثریت»  است

  توان معلق نمود یا خیر. ، سئوال این است آیا تراضی را میعقد

دانان، شرط فاسخ نوعی شـرط نتیجـه اسـت کـه بـا       به صراحت نظر فقها و حقوق

رسـد در همـین چـارچوب نیـز      تراضی طرفین در عقد قرار داده شده است. به نظـر مـی  

ط فاسـخ، مـا   بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. توجه به ماهیت شرط بودن شر می

کنـد. بـه    نیـاز مـی   را از توسل به توجیهات پیچیده و دور از ذهنی مانند اقاله معلـق بـی  

اي که عدم توجه به معنا و ماهیت شرط فاسخ و اقاله، موجب خلط مبحث گردیـده   گونه

                                                             
  . همان.1

  .62. شهیدي، پیشین، ص. 2

 .326، ص. 1381میه، چاپ بیست و سوم، فروشی اسال . امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات کتاب3

  .20)، ص. 1390. نگاه کنید به: کاتوزیان، پیشین (4
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رسـد بـا    کند. نهایتاً اینکه به نظر مـی  و ذهن را از ماهیت اصلی این نهاد حقوقی دور می

تـوان نظریـه اقالـه معلـق بـودن شـرط فاسـخ را         منطق و اصول حقوقی نمـی استناد به 

  باشد:   پذیرفت. دالیل رد نظریه مزبور به شرح ذیل می

درست است که مبناي شرط فاسخ، تراضـی و حکومـت اراده طـرفین عقـد     ـ   الف 

شـود   است و اقاله نیز یعنی انحالل قرار داد با تراضی؛ اما این مبناي مشترك سبب نمـی 

ه بتوان این دو را یکی دانست. اتفاقاً برخالف نظر قائلین بـه اقالـه معلـق بـودن شـرط      ک

در متون فقهی و حقـوقی  » اقاله«و » شرط فاسخ«، »انفساخ«هاي  فاسخ، استفاده از واژه

  اي نیست. باشد و کار بیهوده جهت تفکیک معناي هر یک می

بـین ایـن اصـطالح و     ، تفاوت بنیـادین »اقاله معلق«برفرض پذیرش صحت ـ   ب 

وجود دارد. سئوال این است که آیا اثر اقاله انحـالل ارادي عقـد،   » شرط فاسخ«اصطالح 

آن هم پس از تشکیل و انعقاد عقد نیست. پاسخ به این سئوال واضح است؛ چراکه اقالـه  

حتی اگر معلق باشد و حتی اگر سبب آن در عقد قرار داده شود (بر فرض پذیرش)، اثـر  

دانان، اثر شرط فاسـخ،   ل ارادي است. در حالی که به صراحت نظر فقها و حقوقآن انحال

شود؛ بلکه به محض  انحالل قهري قرارداد است که آن هم پس از تشکیل عقد انجام نمی

بایسـت   علیه، اثرگذار است. در حالی که اثر اقاله، حتی اگر معلق باشد، مـی  حصول معلقٌ

ر چند سـبب آن سـابقاً در عقـد درج شـده باشـد. بـه       پس از وقوع عقد به وجود آید، ه

عبارت دیگر اثر اقاله انحالل ارادي است، هر چند اثر آن معلق باشد. اما اثر شرط فاسـخ،  

علیـه، قهـراً    اي که عقد پس از وقوع و حصول معلـق   خودي و قهري است؛ به گونه خودبه

انحالل عقد نیست. عدم توجه باشد و از این جهت نیاز به حکم دادگاه و اعالم  منحل می

به همین تفاوت بنیادین باعث گردیده است که قائلین به اقاله معلق بودن شـرط فاسـخ   

  دانند. خودي و قهري می به بیراهه روند؛ به طوري که اثر اقاله معلق را خودبه

شـرط  «تفاوت بنیادین دیگر این است که ما تعلیق انحالل قهري عقد را بـه  ـ   پ 

خـوبی معلـوم اسـت کـه آنچـه باعـث        کنیم  و از این معنا و اصطالح به ر میتعبی» فاسخ

گردد، تراضی طرفین در قالب عقد است. امـا نـه عقـد اصـلی، بلکـه       تعلیق زوال عقد می

، اقالـه  1دانـان  عقدي تبعی در قالب شرط ضمن عقد. در حالی که به اعتقاد برخی حقوق

ی تراضی است که اثر آن انحالل قـرارداد  (حتی اگر معلق هم باشد) عقد نیست بلکه نوع

  است.

باشد این اسـت کـه تراضـی بـر      ایراد اساسی دیگر که برگرفته از مطلب پیشین می –ت 

پذیر است. به عبارت دیگر حتی پس از وقوع عقـد مشـروط بـه      خالف شرط فاسخ امکان

                                                             

 . امامی، پیشین.1
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حتی آثار آن  توانند با تراضی آن را اسقاط کنند یا زمان، مکان و شرط فاسخ، طرفین می

توان اقاله کرد. زیرا با تحقق اقاله، عقدي وجـود نخواهـد    را محدود کنند. اما اقاله را نمی

اي دیگر آثار آن را بازگردانـد. ممکـن اسـت گفتـه شـود در اقالـه        داشت تا بتوان با اقاله

تـوان   پذیر است. در پاسـخ مـی   معلق، اثر اقاله هنوز به وجود نیامده است. لذا اقاله امکان

شود. به قول قائلین بـه ایـن    پذیري اصل اقاله نمی گفت تعلیق اثر اقاله مانع از عدم اقاله

  اي است که صرفاً اثر آن معلق گردیده است. نظر، اقاله

اثر اقاله از زمان وقوع آن است. به عبارت دیگر اثر اقاله ناظر به آینده است و ـ   ث 

. در حالی که در گفتار شرط فاسـخ قهقرایـی   شود باعث حذف رابطه قراردادي سابق نمی

باشـند کـه طـرفین عقـد      شود، برخی قائل به این نظر می که در ادامه به آن پرداخته می

توانند با تراضی اثر طبیعی شرط فاسخ (که ناظر به آینده است) را به گذشته تسـري   می

با اقالـه معلـق   حال سئوال اساسی این است که نهاد شرط فاسخ قهقرایی چگونه  1دهند.

  شود. می  توجیه

در پاسخ به قائلین به این نظر که ممکن است یکـی از علـل عـدم اشـاره بـه      ـ   ج 

گذار شرط انفسـاخ را   قانون مدنی این باشد که قانون 264تعلیق در انحالل عقد در ماده 

نوعی اقاله تلقی کرده است، باید گفت که حتی اگر این اسـتدالل را صـحیح بـدانیم آیـا     

نباید مقنن احکام اقاله معلق را به عنوان ماهیت حقوقی تعلیق در انحالل عقد، در ذیـل  

کرد. این در حالی است که چنین موضوعی در قـانون مـدنی    و ادامه احکام اقاله ذکر می

شود. از طرف دیگر بررسی احکام تعلیق انفساح عقد در ذیـل بحـث اقالـه بـه      دیده نمی

را ایـن دو نهـاد مـاهیتی متفـاوت در انحـالل قـرارداد       لحاظ حقوقی نادرسـت اسـت زیـ   

  باشند. می

» سـبب سـقوط تعهـد   «ذکر اقاله به عنـوان   2دانان از طرفی به اعتقاد برخی حقوق

گذاري است زیرا اثر اقاله انحالل و فسخ قـرارداد اسـت و بـه تبـع ایـن اثـر        اشتباه قانون

ادي چنین گسترده را در جایگاه شود. پس نباید نه اصلی، گاه نیز وسیله سقوط تعهد می

ویژه که در غالـب مـوارد، اقالـه تعهـدي را سـاقط       آورد. به» سبب سقوط تعهد«محدود 

گـذار را   کند. نگاهی به انواع قراردادها و موارد استفاده از اقاله، نادرستی اقدام قـانون  نمی

بینـد و   تناسب نمیسازد؛ مانند اینکه خریدار کاالیی آن را با نیازهاي خود م آشکارتر می

کند که کاال را بدهد و ثمن را باز ستاند. در این مثـال اقالـه هـیچ     با فروشنده توافق می

زند و مالکیـت کـاال و بهـاي آن را بـه      کند؛ دو تملیک را به هم می تعهدي را ساقط نمی
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مانـد تـا    گرداند. پس از وقوع بیع و تسلیم کاال تعهدي بـاقی نمـی   جاي نخستین باز می

بنـدي و تـدوین قـانون مـدنی      اله در آن مؤثر افتد. قانون مدنی فرانسه نیز که در فصلاق

  1کند. مورد تقلید قرار گرفته است، اقاله را وسیله انحالل و فسخ عقد اعالم می

استدالل دیگر قائلین به این نظر مبنـی بـر اینکـه چـون در عقـود غیرقابـل       ـ   چ 

نیست، پس هر دوي آنها داراي یک ماهیت هستند انحالل به اقاله، شرط فاسخ نیز مؤثر 

نیز نادرست است زیرا مبناي عدم نفوذ شرط فاسخ در عقـودي ماننـد نکـاح و وقـف بـه      

دلیل ماهیت این عقود و تعارض اصل حاکمیت اراده بـا قـانون، نظـم عمـومی و اخـالق      

و ایـن امـر   پذیري این عقود وجـود دارد   حسنه است و همین مبنا نیز در مورد عدم اقاله

 دلیل محکمی بر یکی دانستن این دو نیست.  

رسـد کـه ماهیـت     هاي مشروحه فوق  به نظـر مـی   در نهایت با عنایت به استدالل

بایسـت مـاهیتی    توان در قالب اقاله معلق توجیـه کـرد و مـی    حقوقی شرط فاسخ را نمی

  دیگر براي آن جستجو کرد.

  ون مدنی و شرط نتیجهقان 10. ماهیت شرط فاسخ بر اساس ماده 2-2-2

آیـد، ایـن عمـل حقـوقی در قالـب       بر می» شرط فاسخ«همان گونه که از نام نهاد 

رسد که اگر به همین مطلب توجـه کـافی    شود. لذا به نظر می شرط در عقد گنجانده می

توان ماهیت شرط فاسخ را دریافت. به همین جهت و براي رسـیدن بـه معنـی     شود، می

ریف و بررسی ماهیـت حقـوقی شـرط و شـرط نتیجـه بـه اختصـار        مورد نظر ابتدا به تع

  اي نموده و در این رهگذر به ماهیت حقوقی شرط فاسخ خواهیم رسید. اشاره

شرط، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص خود یا مفـاد تراضـی دو طـرف از    

پس بر این اساس موضوع شرط، توافقی است که دو 2توابع عقد دیگري قرار گرفته است.

انـد و در نتیجـه،    طرف درباره ارکان عقد اصلی یا به منظور ایجاد التزام تبعی با هم کرده

  3اند. آثار و شرایط آن عقد را دگرگون ساخته

تعهـد  «در مورد فایده شرط ضمن عقد گفته شده است که چون به نظـر مشـهور   

هاي ویژه (عقـود   البآور  نبود و دو طرف ناچار بودند که اراده خود را در ق الزام» ابتدایی

نمود زیرا براي توافق درباره امري کـه بـا    معین) بریزند، شرط ضمن عقد بسیار مفید می

هیچ یک از عقود معین انطباق نداشت، کافی بود که بـه ظـاهر یکـی از آن عقـود انشـاء      

قـانون   10شود و التزام مورد نظر به صورت شرط ضمن آن در آید. اما بـا تـدوین مـاده    
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هـا بـه    ین فایده از بین رفت. در حقوق کنونی، هیچ ضـرورتی نـدارد کـه پیمـان    مدنی، ا

صورت یکی از عقود معین یا شرط ضمن آن درآید. با وجود این، شرط ضمن عقد هنـوز  

  1هم یکی از مفیدترین وسایل احترام به حاکمیت اراده است.

فاسخ ارائه  با توجه به اوصاف و تعریف ذکرشده از شرط، تعریفی که در مورد شرط

شد نیز منطبق بر همین معناست؛ چرا که شرط فاسخ با تراضی طرفین به عنوان التـزام  

هاي یک شـرط را دارد. امـا اینکـه شـرط      گردد و شرایط و ویژگی تبعی در عقد درج می

گیـرد،   فاسخ در قالب کدام یک از اقسام شرط یعنی شرط فعل، صفت یا نتیجه قرار مـی 

شود.در صورتی که نتیجـه یکـی از اعمـال حقـوقی      پاسخ داده می سئوالی است که ذیالً

خـود   ضمن عقد شرط گردد و مقصود این باشد که موضوع شرط بـا وقـوع عقـد خودبـه    

انجام شود، آن را شرط نتیجه گویند. مانند شرط وکالت زن در عقد نکاح. شـرط نتیجـه   

وقـوع دارد. از طرفـی تحقـق     ناظر به امور اعتباري است که در اثر توافق دو اراده قابلیت

 2شـود.  شرط نتیجه به هیچ اقدام دیگري نیازمند نیست و با وقوع عقد اصلی حاصل مـی 

اندك درنگ و توجهی به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصـل از آن، شـرط   

کنـد. چنانچـه بسـیاري از فقهـاي امامیـه بـه ایـن         نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می

دانان  دانند. برخی حقوق عان داشته و شرط فاسخ را منطبق بر شرط نتیجه میموضوع اذ

نیز با تأیید این مبنا معتقدند که شرط انفساخ تابع احکام خیار شرط نیست بلکه نهادي 

است جداگانه که نفوذ آن را باید بر طبق قواعد کلی (شروط) و طبیعـت عقـد سـنجید.    

قانون مـدنی مـورد    10ین مسأله  را در سایه ماده اصل، نفوذ شرط (فاسخ) است و باید ا

رسد شرط انفسـاخ بـر معنـاي ذکرشـده از شـرط       به نظر می 3تحلیل  و بررسی قرار داد.

نتیجه انطباق دارد، زیرا اوالً شرط فاسـخ بـر مبنـاي تراضـی و اصـل حاکمیـت اراده در       

قاد ان نقش ایفـاء  هایی که در تشکیل و انع ضمن عقد قرار داده شده است و همین اراده

توانند شرایط آن را تغییر داده یا برخالف آن تراضی کنند. ثانیاً شرط فاسخ  اند، می کرده

خود و بدون دخالت اراده اثرگذار است و براي ایفاي نقـش   نیز مانند شرط نتیجه، خودبه

ایـرادات   ها نیست. ثالثاً دهنده آن یا یکی از آن اراده هاي تشکیل آن نیازمند دخالت اراده

  وارده بر نظر قائلین به اقاله معلق بودن شرط فاسخ در اینجا مطرح نیست.

  و نفوذ شرط فاسخ. قلمر3

در تعریف شرط فاسخ در مباحث قبل گفته شـد کـه ایـن نهـاد حقـوقی، تراضـی       

  طرفین عقد درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده است.  
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گاه اصلی و مبناي شرط فاسـخ  گردد که خاست از این تعریف به خوبی مشخص می

ریشه در اراده طرفین قرارداد دارد. لذا عامل محدودکننده شرط فاسخ و عـدم نفـوذ آن   

  باشـد یـا    در قراردادي منوط به این است که آیا آن قـرارداد قابـل انحـالل بـه اراده مـی     

خ نیـز کـه   زیرا اگر اساس قراردادي قابلیت انحالل به اراده را دارا نباشد، شرط فاس ؛خیر

گردد تـا   اثرش، انحالل است، در آن راه ندارد و قرارداد مزبور مشروط به شرط فاسخ نمی

منحل گردد.به عبارت دیگر، شرط انفساخ در قراردادي اثر دارد که قابل انحالل بـه اراده  

باشد. عقدي که به اراده یکی از دو طرف یا در نتیجه تراضـی قابـل انحـالل نیسـت، بـا      

هـم   آنخورد. براي مثال، عقد نکاح قابل اقاله نیسـت و فسـخ    یز برهم نمیشرط فاسخ ن

تـوان رابطـه    شـده در قـانون اسـت و جـز از راه طـالق نمـی       بینـی  محدود به موارد پیش

زناشــویی را از هــم گسســت. پــس شــرط انفســاخ نیــز در آن راه نــدارد و زن و شــوهر  

بـر ایـن اسـاس بـه وضـوح       1زند.توانند رویدادي را به تراضی سبب انفساخ عقد سـا  نمی

بایست قلمرو نفوذ اراده را  گردد که جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می مشخص می

  بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست.

 10اصل آزادي قراردادها و حکومت اراده در نظام حقوقی ایرانی بـه موجـب مـاده    

گرفته است. پس جز در مواردي که قـانون مـانعی در راه    قانون مدنی مورد پذیرش قرار

هاي ایشان است و  نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان

آزادي اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت. از طرفی اصل آزادي قراردادها به عنوان یـک  

توان اسـتفاده   از این وسیله نمیوسیله مفید اجتماعی پذیرفته شده است. پس هرجا که 

    2.سازد مطلوب را برد، قانون آن را محدود می

چنانچه در ماده مذکور نیز نفوذ قراردادهاي خصوصی منوط به این شده است کـه  

محکمه «دارد:  قانون مدنی مقرر می 975مخالف صریح قانون نباشد. از طرف دیگر ماده 

اي خصوصی را که برخالف اخالق حسنه بوده و یا تواند قوانین خارجی و یا قرارداده نمی

دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگـر مخـالف بـا نظـم عمـومی       به واسطه جریحه

  »شود، به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجراي قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد. محسوب می

ز مواردي که قانون مدنی، گذشته ا 975و  10با در نظر گرفتن مفاد و احکام مواد 

سازند، عامـل خـارجی کـه     هاي خصوصی آزادي خویش را محدود می اشخاص در پیمان

سازد، یکـی از ایـن سـه عنـوان را داراسـت: قـانون، نظـم         آزادي قراردادها را محدود می

عمومی و اخالق حسنه. با توجه به اینکه اشاره شد، مبنـاي شـرط فاسـخ حکومـت اراده     
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اکمیت اراده است، مانع نفوذ شرط فاسخ نیز هست، نتیجـه  است و هر آنچه مانع نفوذ ح

شود که موانع عدم نفوذ شرط فاسخ، مواردي است کـه ایـن نهـاد حقـوقی بـا       گرفته می

قانون، نظـم عمـومی و اخـالق حسـنه مخالفـت دارد. ایـن شـروط را شـروط نامشـروع          

شـرط و عـدم   قانون مدنی یعنی بطالن   232ماده  3گویند و حکم آنها مشمول بند  می

  گردد. شود. ذیالً با چند مثال موضوع تبیین می بطالن عقد می

مثال بارز تزاحم این نهاد با موانع مذکور، شرط انفساخ در عقد نکـاح اسـت. چـه،    

همانطور که سابقاً اشاره شد، عقد نکاح قابل اقاله نیست و فسخ آن هم محدود به مـوارد  

تـوان   ه طالق، بذل مدت و انقضـاي مـدت نمـی   شده در قانون است و جز از را بینی پیش

چنین عقدي را از هم گسست. از طرف دیگر اعمال اراده و حاکم دانسـتن اراده طـرفین   

عقد نکاح، در قراردادن شرط انفساخ در عقد نکاح، مخالفـت بـا نظـم عمـومی و اخـالق      

رد که پیمـان  حسنه دارد زیرا در نظام حقوقی ما، توجه به تحکیم بنیان خانواده اقتضا دا

راحتی قابل انحالل نباشد. پس شرط انفساخ در عقد نکاح راه نـدارد و حتـی    زناشویی به

تواند موجب انحالل قهري عقد نکاح شود. به عنوان مثال  در صورت تراضی زوجین، نمی

در عقد نکاح زوجه شرط کند که اگر ظرف مدت معینـی زوج مهریـه را پرداخـت نکنـد     

  شود. این فرض، شرط باطل است اما موجب بطالن عقد نمیعقد منفسخ گردد. در 

مثال دیگر عقد وقف است. الزمه وقف این است که عین مال حـبس و از ملکیـت   

واقف بیرون رود. قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهـادي  

دن در دارایی مالـک  دائم باشد. مالکیت مفهومی دائمی است و از اوصاف بارز آن باقی مان

است تا زمانی که سبب قانونی موجب انتقال آن به دیگري شود. پـس همـین کـه عـین     

علیهم منتقل شود یا خود اصالت و  شود، خواه به موقوف موقوفه از دارایی واقف خارج می

  شخصیت یابد، باید به طور دائم در وضع حقوقی جدید قرار گیرد. 

که ارتباط مالکیت عین موقوفه با دارایی واقـف  موقت بودن وقف بدین معنی است 

خود و بدون اینکه نیـاز بـه سـببی خـاص باشـد،       قطع نشده است و گذشت زمان خودبه

پس وقف باید دائم باشد و واقف نتواند بـا انحـالل    1گرداند. مالکیت را دوباره به او باز می

رفت که وجـود شـرط   وقف دوباره مال موقوف را به دست آورد. به همین جهت باید پذی

دهد که مقصود وقف نبوده است. شرط خیار و شرط فاسـخ بـا مقتضـاي     فاسخ نشان می

کنـد و در   وقف مخالف است، لذا شرط فاسخ در عقد وقف با مانعی قـانونی برخـورد مـی   

  نتیجه چنین شرطی اثر خود را ندارد.

کسب و پیشه هاي امالك شهري نیز که براي  مثال دیگر عقد اجاره است. در اجاره

امکـان فسـخ    1356شود، قانون روابط موجر و مستأجر مصـوب سـال    و تجارت داده می
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اجاره را با دقت تمام محدود به موارد معین کرده اسـت.بر اسـاس مـالك قـانونی فـوق      

توان خیار شرط به سود مالک شرط کرد. همچنین شرط انفساخ قـرارداد، در خـارج    نمی

بینـی کـرده اسـت، نفـوذ حقـوقی نـدارد؛ زیـرا         اره را پیشاز مواردي که قانون، فسخ اج

باطل و بی اثـر   30اي است براي فرار از اجراي مقررات آن قانون که بر طبق ماده  وسیله

  است.

ذکر این نکته نیز ضروري است که اگر انفساخ عقدي از عقـود، قانونـاً موکـول بـه     

ر بـه اسـباب مشـخص    تحقق سبب یا اسباب معینی شده باشد و یـا فسـخ عقـد منحصـ    

گردیده باشد، تعلیق انحالل عقد به امر دیگر جز اسـباب مـذکور صـحیح نخواهـد بـود.      

صلح عقد الزم اسـت  «دارد:  قانون مدنی که در مورد عقد صلح مقرر می 760مانند ماده 

خورد مگر در مـوارد فسـخ بـه     اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی

شـود، اسـباب انفسـاخ صـلح      طوري که از مقررات این ماده استفاده می به». هخیار یا اقال

صریحاً به خیار و اقاله منحصر شده است و تعلیق انحالل عقد (شرط فاسـخ) مسـلماً نـه    

در مورد عقد نکاح هم صادق اسـت، چـرا کـه قـانون      مطلب اخیر 1خیار است و نه اقاله.

عقد نکاح به فسخ یا به طـالق یـا بـه بـذل     «دارد:  مقرر می 1120مدنی به موجب ماده 

گذار انحالل  شود قانون همان گونه که مالحظه می». شود مدت در عقد انقطاع منحل می

عقد نکاح را در سه مورد فسخ، طالق و بذل مدت، محصور دانسـته و سـخنی از انحـالل    

فـوذ شـرط   قهري آن از طریق شرط فاسخ به میان نیاورده است. لذا باید حکم به عـدم ن 

فیه ذکر این نکته نیز ضروري است که در منابع فقهی  فاسخ در عقد نکاح داد. در مانحن

گـذار در   ، لـیکن قـانون  2لعان و فوت نیز از اسباب انحالل عقد نکاح بر شمرده شده است

اي ننموده است. از طرفی اینکه آیـا   ماده اخیرالذکر به این دو سبب از انحالل نکاح اشاره

باشد یا خیر و دالیـل آن چیسـت، موضـوعی     وت از اسباب انحالل عقد نکاح میلعان و ف

در مـورد عقـد نکـاح     مطلب اخیر است که از بحث این مقاله خارج است؛ اما دلیل اینکه

  شرط انفساخ در عقد نکاح با نظم عمومی و اخالق حسنه است. هم صادق است، تزاحم

د شـرط فاسـخ یعنـی حکومـت اراده و     شده در مور رویه قضایی نیز با مبناي اعالم

 5در شـعبه   518/ 69اي کـه بـا کالسـه     تراضی موافقت دارد. به عنوان نمونه در پرونده

دادگاه حقوقی یک سابق تهران مطرح بوده، خواسته دعوي الزام به تنظیم سـند رسـمی   

نامه قید شده است کـه در صـورتی کـه چـک      آپارتمان مطرح شده است. در متن فروش

                                                             
  .61. شهیدي، پیشین، ص. 1
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ی بابت ثمن، احیاناً خالی از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبـدیل نشـود،   تسلیم

شود. دادگاه مذکور با توجه بـه شـرط انفسـاخ منـدرج در عقـد و       نامه منفسخ می فروش

اعتبار و دعوي الزام به تنظـیم سـند را مـردود     صدور گواهی عدم پرداخت، قرارداد را بی

عالی کشور نیز اعتراض به نظر دادگـاه مـذکور را رد    اعالم کرده است. شعبه سوم دیوان

توانند اثر عقد  همچنان که طرفین می«کرده است. در قسمتی از رأي دیوان آمده است: 

قـانون مـدنی)، ممکـن اسـت      189را موکول به شرطی در آینده کنند (عقد معلق ماده 

اي در آینـده بکننـد    دثهانحالل عقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلق به وقوع حا

توان از آن به شرط فاسخ تعبیر کرد که در این نوع شرایط در اثر تراضی طرفین،  که می

کنـد. شـرط    خود زایل می به شود، ولی تحقق شرط آن را خود عقد به طور منجز واقع می

مذکور در سند عادي استنادي (شرط انفساخ) با هیچ یک از شروط باطل و مبطـل عقـد   

قانون مدنی مطابقت ندارد بلکه شرط نتیجه بوده و صـحیح    233و  232در مواد مصرح 

  1»شود. باشد. لذا نظر دادگاه بدوي تأیید می می

منجـر بـه   دیوان عالی کشور  3شعبه در  73/56/3اي دیگر که با کالسه  در پرونده

 ارداعتراض وکیل تجدیـدنظرخواهان بـه دادنامـه و   «صدور رأي شده، چنین آمده است: 

نامـه   ... عنـوان گردیـده در قـرارداد موافقـت     که درنظریه شـماره  همچنان است زیرا اوالً

آقاي...کلیـه حـق وحقـوق وامتیـازات     "تصـریح گردیـده    مربوط به خرید سهام کارخانه

 را با توافق طرفین خریـداري نمودنـد و   سازي و شیمیایی آقاي... نسبت به کارخانه رنگ

متصوره نسبت به کارخانـه   اعم ازفرضیه وا حقوق خود ر حق و 16/3/61... ازتاریخ  آقاي

بـه   خریـدار ز ا وجـوه آن بـه شـرح زیـر     درقبال این معامله،. نماید سلب می خود فوق از

معاملـه فسـخ    ،اگر چنانچه چکی از این ارقام برگشت گردید و فروشنده تحویل گردیده

ه اسـت وجملـه شـرطیه    فقـره قیـد شـد    12ها در شد. سپس شماره و مبلغ چک خواهد

مرجـع آن معاملـه اسـت و     ،در متن قرارداد با لحاظ اینکه به صیغه مضارع آمـده ر مذکو

چنانچه چکی ازاین ارقـام برگشـت گردیـد    "که  معناي دستوري وعرفی جمله این است

در ذیل قـرارداد نـاظر بـه     به دیگرعبارت جمله شرطیه مذکور "معامله فسخ خواهدشد.

ه شرط فاسخ است که طرفین برحسب اصل آزادي وحکومـت اراده  خیار فسخ نیست بلک

ضـمانت اجـراي شـرط مـذکور در قـرارداد       اند و نتیجتاً داد جعل کردهرمتعاملین در قرا

 10توجـه بـه مـاده     با مراتب واین ه ب بنا... .  خودي قرارداد است هانحالل قهري و خودب

هاي عدم پرداخت صادره ازبانـک   هینامهاینکه به داللت اوراق پرونده و گوا قانون مدنی و

                                                             

ن مدنی در آیینه آراي دیوان عالی کشور (عقود و تعهدات)، انتشارات فردوسی، چاپ . بازگیر، یداهللا، قانو1
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 علیه ارائه شده، وصول وجه آن به بانک محال ه به منظور... ک هاي شماره علیه چک محال

 نپرداختـه و را هـاي مرقـوم    موجـودي وجـه چـک    علیه به علت کسر النهایه بانک محال

رگشـت  تـاریخ ب  معامله از حمل طرفین، بر حسب اشتراط و لذا؛ اند برگشت شده ها چک

  1.»منفسخ است) 2/9/61(اولین چک 

هاي مذکور و نیز رویه قضایی، نظر ما را مبنی بر اینکه مبنـاي شـرط فاسـخ،     مثال

ماید. ضمن اینکـه در بحـث ماهیـت حقـوقی     نحکومت اراده طرفین عقد است، تأیید می

شرط فاسخ نیز همانطور که مالحظه شد، به نظر مـا ماهیـت حقـوقی شـرط فاسـخ بـر       

باشـد و در چـارچوب اراده    قـانون مـدنی مـی    10کومت اراده و در قالـب مـاده   مبناي ح

گردد. البته آنچه در فوق به عنوان مثال در تأیید مبنـاي شـرط ارائـه     طرفین تحلیل می

بایسـت بـا قاعـده کلـی      شد، جنبه حصري ندارد بلکه نفوذ شرط فاسخ در هر عقدي می

ق حسنه تطبیق داده شده و بر آن اساس یعنی عدم تعارض با قانون، نظم عمومی و اخال

  حکم به نفوذ یا عدم نفوذ شرط فاسخ در آن عقد داده شود.

  . شرط فاسخ در عقود جایز4

آنچه تاکنون در مورد شرط فاسخ بحث گردید و مثال بارز آن در فقه مورد بررسی 

ه آیـا  شود ایـن اسـت کـ    قرار گرفت، در عقودي مانند بیع بود. لذا سئوالی که مطرح می

شود  درج شرط فاسخ صرفاً ویژه عقود الزم است و موجب انحالل قهري آن عقد الزم می

توان شرط فاسخ را درج نمود؟ اگر پاسخ به سئوال مـذکور   یا اینکه در عقود جایز نیز می

مثبت است اثر شرط فاسخ در عقد جایز چگونه است؟ علت طرح این سئواالت آن اسـت  

نون مدنی، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هـر  قا 186که به موجب ماده 

زمان که اراده کنند، عقد را فسخ کنند. لذا این تعریف از عقد جایز که ماهیـت حقـوقی   

کند که عقد جـایز بـه اراده    دهد، این ابهام و اشکال را به ذهن متبادر می آن را نشان می

درج شرط فاسخ براي انحالل قـرارداد   گردد، پس چه نیازي به طرفین قرارداد منحل می

باشد. به عبارت دیگر فرض درج شرط فاسخ در عقد جایز مانند فرض درج حق فسخ  می

  فایده است. در عقود جایز است و امري بی

ارائه تحلیل و سئوال فوق ناشی از عدم توجه بـه ماهیـت حقـوقی شـرط فاسـخ و      

باشد چرا که انحالل عقود جـایز   عقود میانحالل عقود جایز به اراده طرفین در این گونه 

با اعمال خیار، انحالل ارادي قرارداد است، در حالی که درج شرط فاسخ در عقد جـایز و  

شود. لذا بـا توجـه بـه     علیه مبتنی بر آن موجب انحالل قهري این عقود می حصول معلقٌ

ل و داراي مطالب فوق شرط انفساخ ویژه عقود الزم نیسـت و در عقـد جـایز نیـز معقـو     

                                                             

  .27-32ص. ص ،1376، انتشارات ققنوس ،حقوقی دردیوانعالی کشوري علل نقض آرا. بازگیر، یداهللا، 1
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تواند فسخ کنند. بنـابراین   اهمیت است. عقد جایز را هر یک از دو طرف که بخواهند می

شود و جعل آن به مناسبت وجود غبن یـا عیـب یـا     خیار فسخ از طبیعت عقد ناشی می

شرط و مانند اینها کاري است لغو؛ ولی شرط انفساخ در این گونه قراردادها نیز اثر ویـژه  

ا وجود شرط در حادثه مورد نظر، دیگر براي فسخ عقـد نیـازي بـه انجـام     خود را دارد. ب

  .شود عمل حقوقی نیست و حق انتخاب از هر دو طرف گرفته می

فرض کنید که در عقـد ودیعـه شـرط شـود کـه اگـر امـین از مـال مـورد امانـت           

 تواند هنگام بـروز حادثـه بـه    گمان مودع نیز می سوءاستفاده کند، عقد منفسخ است. بی

فسخ عقد و ستاندن امانت دست زنـد. ولـی ایـن اقـدام نیـاز بـه آگـاهی و انشـاء دارد و         

پذیرد. پس اگر امین دست از افراط بکشد و به امانت رفتار کنـد،   خود صورت نمی خودبه

چون سرچشمه اذن و نیابت (عقد ودیعه) از بین نرفتـه اسـت، سـمت امانـت بـه او بـاز       

یست زیرا تعدي و تفریط امین باعث انحالل عقد ودیعه گردد و تا زمان عقد مسئول ن می

در حـالی کـه در ایـن مثـال کـه       1شود و بقاي عقد به معناي بقاي اذن مالک است. نمی

مشروط به شرط فاسخ گردیده است، در صورت تعدي یا تفریط مسـتودع، عقـد ودیعـه    

دیگـر بـا حصـول     باشد. از طـرف  گردد و نیازي به دخالت اراده مودع نمی قهراً منحل می

علیه یعنی وقوع تفریط یا افراط از سوي مسـتودع، و انحـالل قهـري عقـد ودیعـه،       معلقٌ

ود و برخالف موردي کـه عقـد ودیعـه مشـروط بـه      رصفت امانت و منبع اذن از بین می

علیـه و انحـالل قـرارداد، غاصـب      شرط فاسخ نشده است، امـین پـس از حصـول معلـقٌ    

اي کـه   باشد؛ در حالی که در عقد ودیعـه  احکام غصب میمحسوب و مسئولیت او از باب 

مشروط به شرط فاسخ نیست، در صورتی که مستودع تعـدي یـا تفـریط کنـد و مالـک      

اعمال خیار ننموده یا متوجه نشود تا از حق خود اسـتفاده کنـد، منبـع موجـب تصـرف      

ودع قانونی مستودع، یعنی اذن مالک، موجود اسـت و از آن پـس، حکـم تصـرفات مسـت     

  همچنان در چارچوب احکام امین است نه غاصب.

البته اهمیت نفوذ شرط فاسخ در عقود جایزي که ضـمن عقـود الزم شـرط شـده     

باشند یا طرفین در عقد جایز حق اعمال خیار و اقاله را از خـود اسـقاط نمـوده باشـند،     

بنـدد. بـا    مـی  بروز و ظهور دارد و راه را بر طرفداران عدم نفوذ شرط فاسخ در عقود جایز

این توضیح که اگر عقد جایزي ضمن عقد الزمی شرط شده باشد، آن عقـد جـایز قابـل    

باشد و از این بـاب یعنـی قابلیـت اعمـال خیـار       انحالل به اراده طرفین در هر زمان نمی

شود. از طرفی اگر متعاملین عقد جایز، خـود و بنـا    توسط طرفین به عقد الزم تبدیل می

خ عقد را از خود ساقط نموده باشند، آن عقد از جهت مورد اشاره بـه  به تراضی، حق فس

                                                             
  .57، ص. 1389. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1
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شود. حال اگر در هر دو فرض مورد اشاره طرفین حق اقاله عقد را  عقدي الزم تبدیل می

تواند دستاویز مناسـبی   نیز از خود سلب نموده باشند، درج شرط فاسخ در عقد جایز، می

ها در مورد شرط شده باشد. چرا که در ایـن  براي هر یک از طرفین براي احقاق حقوق آن

زمان، هر چند حق اعمال خیار که نیاز به اراده دارد، از طـرفین سـلب شـده اسـت، امـا      

استفاده از اثر شرط فاسخ نیاز به اعمال اراده ندارد و قهراً اثرگذاري خود را دارد و از این 

  هگشا است.باب، این نهاد حقوقی، براي طرفی که حق وي تضییع شده، را

  . اثر شرط فاسخ نسبت به اشخاص ثالث 5

  . طرح موضوع5-1

در نگـاه اول بـه ذهـن    » اثر شرط فاسخ نسبت به اشخاص ثالـث «آنچه از موضوع 

شود، اثر مستقیم قرارداد داراي شرط فاسـخ در روابـط قـراردادي طـرفین بـا       متبادر می

شـود. امـا    یـاد مـی  ادهـا  اصل نسبی بودن قراردشخص ثالث است. موضوعی که از آن به 

 قراردادهـا اسـت.   اصل قابل استناد بودنمفهوم دومی که از موضوع قابل استنباط است، 

 انـد،  بین خود منعقد نمـوده  د به قراردادي کهنتوان میطرفین قرارداد اصل  ر اساس اینب

بداننـد.  محتـرم  مفـاد آن را  باید نیز اشخاص ثالث  و دندر مقابل اشخاص ثالث استنادکن

اثـر  «شود، منظـور از موضـوع    اما بر خالف دو مفهوم ابتدایی فوق که به ذهن متبادر می

تحلیل آن در محدوده اصل نسبی بودن قراردادهـا  » شرط فاسخ نسبت به اشخاص ثالث

یا اصل قابل استناد بودن قراردادها نیست؛ بلکه آنچه مورد نظر است ماهیـت قـرارداد و   

ز طرفین پـس از انعقـاد قـرارداد داراي شـرط فاسـخ بـا       روابط قراردادي است که یکی ا

  کند. شخص ثالثی منعقد می

  . اثر شرط فاسخ نسبت به اشخاص ثالث5-2

تر توضیح داده شد اثر شرط فاسخ، سقوط تعهد و تحقق آن به  گونه که پیش همان

صورت قهري و ناظر به آینده است و در روابط قـراردادي سـابق میـان متعاقـدین اثـري      

رد. از این نظر (ناظر به آینده بودن)، اثر شرط فاسخ ماننـد خیـارات قـانونی اسـت. از     ندا

گردد و شرایط  طرفی شرط فاسخ با تراضی طرفین به عنوان التزام تبعی در عقد درج می

هاي یک شرط را دارد. از طرف دیگر بیان شـد کـه در متـون فقهـی و حقـوقی       و ویژگی

یامده است؛ لذا به تبع آن از اثر شرط فاسخ نسـبت  بحث مستقلی پیرامون شرط فاسخ ن

اشخاص ثالث نیز بحث نشده است. اما در مورد خیـارات و اثـر آن نسـبت بـه اشـخاص      

ثالث، در کتب فقهی و حقوقی بحث شده است که با توجه به شباهت مذکور خیارات بـا  

اد به موجب توان استفاده کرد و حکم اثر فسخ قرارد شرط فاسخ، از وحدت مالك آن می

  یکی از خیارات نسبت به ثالث را به اثر شرط فاسخ نسبت به ثالث تعمیم داد.
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فقهاي امامیه در ذیل مبحث خیار غبن در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکـه آیـا   

خریدار حق انتقال قرارداد به شخص ثالث را دارد یا خیر و وضعیت حقوقی عقد خریـدار  

نظر دارند. ایـن نظـرات    ر از سوي بایع چگونه است، اختالفبا ثالث در صورت اعمال خیا

  باشد: به شرح ذیل می

باعـث   مغبـون معتقدند که انتقال مالکیت مـورد معاملـه از یـد    فقها  برخیـ   الف 

بـا اعمـال خیـار، عقـدي کـه باعـث انتقـال        تواند  میسقوط خیار نیست و صاحب خیار 

فقها آن است که بیع خیاري (در این جا  استدالل این 1.را باطل نمایدملکیت شده است 

آورد تـا بـر اسـاس آن بتوانـد مـورد       خیار غبن) مالکیت قطعی براي غابن به وجود نمـی 

  معامله را انتقال دهد. لذا در صورت اعمال خیار، معامله دوم باطل است.

طـور   همـان کـه   معتقدندحق شفعه  برخی دیگر با اخذ وحدت مالك از نهادـ   ب 

 اعمـال آن باطـل اسـت؛ در    ز تـاریخ با اعمال این حق توسط شفیع، عقـد ا  ه،در شفعکه 

اعمال خیار نسبت به آینـده باطـل   تـاریخ  از غابن و شخص ثالثبین  نیز عقدغبن  خیار

  2.شود می

که تا قبل از اعمال خیار توسط صاحب خیار، عقد بـین   ندمعتقددیگر  برخیـ   پ 

پـس از اعمـال خیـار نیـز بـه       صحیح اسـت و ثالث غابن و مغبون و نیز عقد بین غابن و 

 بـدل عـین   واسطه انتقال مورد معامله، عین در حکم تلف است و تکلیـف غـابن تحویـل   

  3است.

  . نقد نظرات و انتخاب نظر اقوي5-3

داند داراي اشکال است زیرا وجـود خیـار    اي که عقد دوم را باطل می نظریهـ   الف 

آن را  363نظري که قانون مدنی نیز به موجب مـاده   در عقد مانع انتقال مالکیت نیست.

  4کند. تأیید می

اي که در قیاس با حق شفعه، معامله دوم را از تاریخ اعمال خیار باطل  یهنظرـ   ب 

داند نیز داراي ایراد است. چراکه اوالً حق شفعه به عنوان نهاد حقوقی خاص در نظام  می

باشد و لذا احکام حق شـفعه   گرفته از فقه میشود که قواعد آن بر حقوقی ما شناخته می

توان قواعد آنرا به سایر موراد از جمله خیـارات   بایست در موضع نص تفسیر و نمی را می

                                                             

  .76ق، ص.  1373، المکتبۀ المحمدیۀ، منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسبنائینى، میرزا محمدحسین غروى، . 1

، مؤسسه حاشیۀ المکاسب. در تحلیل این نظر، نگاه کنید به: یزدى، سید محمدکاظم طباطبایى، 2

  به بعد. 42ق، صص.  1410اسماعیلیان،

علی اسالمی، دفتر انتشارات اسالمى، چاپ بیست و یکم، ، ترجمه تحریرالوسیلۀاللّه،  . خمینى، سید روح3

  .401ق، ص.  1425

در عقد بیع وجود خیار فسخ براي متبایعین با وجود اجلی براي تسلیم مبیع با تأدیه ثمن : «363ماده .  4

 ... .»شود مانع انتقال نمی
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تعمیم داد. ثانیاً عقد دوم تا قبل از اعمال خیار تمامی شرایط صحت معاملـه و از جملـه   

الکیـت مـورد معاملـه بـه     وجود مورد معامله را داشته و وجود خیـار نیـز مـانع انتقـال م    

  توان معتقد به باطل بودن معامله از زمان اعمال خیار بود. متعاقدین نیست. پس نمی

اي که مـورد معاملـه را بـا انتقـال آن، در حکـم تلـف        یهنظررسد  به نظر میـ   پ 

قـانون مـدنی، انتقـال     286داند صحیح باشد؛ چراکه مستفاد از وحدت مـالك مـاده    می

از طرفـی عقـد دوم تمـامی شـرایط      1شـود.  حکم تلف آن محسوب مـی  مورد معامله در

صحت معامله را داراست و با توجه به اینکه مـورد معاملـه انتقـال یافتـه اسـت و امکـان       

الخیار  وجود ندارد، تکلیـف او از مسـترد کـردن عـین بـه       علیه بازگرداندن آن توسط من

یابـد.   بودن، قیمت) تغییر مـی  دادن بدل (در صورت مثلی بودن، مثل و در صورت قیمی

بـه عنـوان مثـال اسـتاد مرحـوم امـامی        2باشـد.  دانان نیز مـی  این نظر مورد تأیید حقوق

تواند مبیـع را   ... در مواردي که براي بایع خیار غبن موجود است، مشتري می«معتقدند: 

ملکیـت  به شخص ثالث انتقال دهد و یا آن را تلف نماید زیرا خیار بایع براي اسـتدراك  

  3»سابق است که قانون به جهتی از جهات به او داده است.

الخیار و ثالـث و شـباهتی کـه از خیـار و شـرط       علیه از آنچه در مورد عقد بین من

توان نتیجه گرفت که در صورتی که در قرارداد حاوي شـرط فاسـخ،    فاسخ بیان شد، می

د و پس از آن به دلیل عـدم عمـل   علیه اقدام به انتقال مورد معامله به ثالث نمای مشروطٌ

له منفسـخ گـردد، عقـد دوم صـحیح و تکلیـف       به تعهد خود، قرارداد بین وي و مشروطٌ

  باشد. علیه بازگرداندن بدل عین می مشروطٌ

                                                             
آن چیزي که تلف شده است در این صورت به جاي  .تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست: «286ماده .  1

  »شود. ی بودن داده میصورت قیم  در مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن

  .89- 91)، صص. 1390. کاتوزیان، پیشین (2

  .. همان3
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  نتیجه

شرط فاسخ یا شرط انفسـاخ، نـوعی تراضـی اسـت کـه دو طـرف دربـاره انفسـاخ         

سقوط تعهد، ناظر بـه آینـده و تحقـق    کنند و اثر شرط فاسخ  احتمالی عقد در آینده می

اقالـه  «هایی کـه بیـان شـد، اختیـار عنـوان       آن به صورت قهري است. به دلیل استدالل

براي ماهیت حقوقی شرط فاسخ، با نظام حقـوقی مـا بیگانـه اسـت و در نفـوذ و      » معلق

از اعتبار آن نیز باید شک کرد. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل 

چه بسیاري از فقهاي امامیـه و   کند. چنان آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می

اند و شرط فاسخ را منطبق بر شرط نتیجه  دانان به این موضوع اذعان داشته برخی حقوق

دانند، لذا شرط انفساخ بر معناي ذکرشده از شرط نتیجه انطباق دارد؛ زیرا اوالً شـرط   می

راضی و اصل حاکمیت اراده در ضمن عقد قرار داده شده است و همین فاسخ بر مبناي ت

تواننـد شـرایط آن را تغییـر     اند، می هایی که در تشکیل و انعقاد آن نقش ایفاء کرده اراده

داده یا برخالف آن تراضی کنند. ثانیاً شرط فاسخ نیز مانند شرط نتیجه، خود به خـود و  

ـ    بدون دخالت اراده اثر هـاي   راي ایفـاي نقـش آن نیازمنـد دخالـت اراده    گـذار اسـت و ب

ها نیست. ثالثاً ایرادات وارده بر نظر قائلین بـه اقالـه    دهنده آن یا یکی از آن اراده تشکیل

  معلق بودن شرط فاسخ در اینجا مطرح نیست.

شرط انفساخ در قراردادي اثر دارد که قابل انحالل به اراده باشد. بر این اساس بـه  

بایست قلمرو نفـوذ   گردد که جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می وضوح مشخص می

از جمـع مفـاد   اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسـخ دانسـت.   

قانون مدنی، عوامل محدودکننده و مانع اجراي اصل حاکمیت اراده کـه   975و  10مواد 

شود. لذا در صـورتی کـه شـرط     خراج میو اخالق هستند، است همانا قانون، نظم عمومی 

بایسـت بـه نفـوذ     یک از این سه عامل محدودکننده نباشـد، مـی   فاسخ در تعارض با هیچ

بایسـت   کند، مـی  حقوقی آن حکم کرد و بر عکس در جایی که با این موانع بر خورد می

  قائل به عدم نفوذ آن باشیم.

که انحـالل عقـود جـایز بـا     از طرف دیگر شرط انفساخ ویژه عقود الزم نیست؛ چرا

اعمال خیار، انحالل ارادي قرارداد است در حالی که درج شـرط فاسـخ در عقـد جـایز و     

  شود. علیه مبتنی بر آن موجب انحالل قهري این عقود می حصول معلقٌ

اگر در در خصوص اثر شرط فاسخ نسبت به شخص ثالث نیز چنین تحلیل شد که 

علیه اقدام به انتقال مورد معامله به ثالث نماید و پس  قرارداد حاوي شرط فاسخ، مشروطٌ

له منفسخ گـردد، عقـد    از آن به دلیل عدم عمل به تعهد خود، قرارداد بین وي و مشروطٌ

  باشد. علیه بازگرداندن بدل عین می دوم صحیح و تکلیف مشروطٌ
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  .1381چاپ هشتم، 

 ________ ،1385، نظریه عمومی تعهدات، تهران، میزان.  

 ________ تهران، شرکت سهامی انتشـار،  3، قواعد عمومی قراردادها، جلد ،

 .1387نجم، چاپ پ

 ________ تهران، شرکت سـهامی انتشـار،   1، قواعد عمومی قراردادها، جلد،

 .1388چاپ هشتم، 

 ________ تهران، شرکت سهامی انتشـار،  5، قواعد عمومی قراردادها، جلد ،

 .1390چاپ ششم، 

  قم، دفتر انتشارات 5کزازى عراقى، ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، جلد ،

  ق. 1414اول، اسالمى، چاپ 

   ،مامقانى، ملّا عبداللّه بن محمد حسن، نهایۀ المقال فی تکملۀ غایۀ اآلمال، قـم

  ق. 1350مجمع الذخائر اإلسالمیۀ، چاپ اول، 

 2، جلـد   ، میرزا محمد حسین، منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب نائینى غروى ،

 ق. 1373تهران، المکتبۀ المحمدیۀ، چاپ اول، 

 جلد بیست و سوم،  جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم،  نجفى، محمدحسن ،

 ق.1404بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 

 
   


