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 پیشگفتار

 ظاهری تزلزل،   قراردادها برخی در،   ثالث یا طرفین برای«  خیارشرط»   بینی پیش با  ظاهراً

 در بازنگری  و ساختارشناسی  حقوقی نهاد این  احکام بررسی  با که. است شده ایجاد عقد در

 موارد با مقایسه در نهاد این.  نمود ثابت توان می را  عقود در شکننده تاثیر عدم؛  آن احکام

 و شرط خیار با عقد وضعیت  رو  این از   است بفردی منحصر احکام و ویژیگی دارای  مشابه

  را(  ذوالخیار) ثالث و( الخیار علیه من یا الخیار ذی)طرفین حقوقی وضعیت نیز و  آن بدون

 دیگر سوی از آن اعمال عدم یا اعمال و سو یک از شرط خیار جعل.  است گردیده بررسی

  بر تکیه با نوشته این در.   داشت خواهد قرارداد موضوع نیز و عقد طرفین بر مستقیم تاثیر

 طرفین و عقد  جوانب تمام  فقها سایر و انصاری  مرتضی توانا فقیه و اعظم شیخ   فقهی نظریات

 شرط خیار اعمال حقوقی تاثیر و عقد طرفین با ذوالخیار ثالث ارتباط  نیز و  عقد موضوع و عقد

 چهارگانه) رابطه.    است گرفته قرار نگارنده توجه مورد عملی رویکرد با طرفین و عقد بر

 بهترین فقها نظریات بر تکیه با که داشته آن بر را نگارنده؛   طرفین با ذوالخیار ثالث( اختلفی

 احکام و شرط خیار از کلی تصویر نوشته این فصل چندین در که.قراردهد مدنظر را راهکار

  .است گردیده بیان آن

  

 

 

 



 



 

 مقدمه 

خیار شرط یک  عمل حقوقی با  ماهیت ایقاع  بوده که با اندراج در قرارداد ،  توسط 

ذوالخیار قابل اجرا می باشد. خیار شرط ماهیتی کامل قراردادی و مبتنی بر تراضی است  . 

اعمال  فسخ اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند و نتیجه غیر مستقیم فسخ ،  سقوط تعهد 

 است. 

ق.م  شاید از حیث اثر و نتیجه یکی باشد ولی از حیث احکام  219مذکور در  ماده  خیارات

هر یک دارای ویژیگی خاص بوده و البته در کلیات از یک قاحکام پیروی می کند . نباید 

فراموش نمود ،  این خیارات در عرض همدیگر بوده  و استحکام و  لزوم قراردادها را مورد 

یرا با اسقاط یا انتفاء هر یک از خیارات ، باقی موارد به قوت خود باقی تهدید قرار می دهد. ز

 ق.م(    452و  448خواهد ماند )مادتین 

چیستی خیار شرط و نیز تاثیر آن در صورت درج  در قرارداد  و تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری  

 237الزام موضوع ماده  طرفین  قراداد از اعمال و عدم اعمال خیارشرط و اینکه آیا خیار شرط با

 در تعارض  است یا خیر  از جمله سوالتی است که در این نوشته جواب داده شده 239الی 

دانیم که قرارداد نتیجه توافق و تراضی طرفین است و این تراضی دو اراده است که ایجاد  می

وافق دو اراده تعهد یا اسقاط آن را در پی خواهد داشت، اصل تولد یک قرارداد وقتی نتیجه ت

باشد انحلل آن نیز چه بدون پیش شرط )اقاله( و چه با درج شرط انحلل )خیارشرط( ارادی 

، بر تداوم حیات یک قرارداد «اصالة الصحة»ممکن است. اگر چه اصول حاکم بر قرارداد ما 

خ سایه افکنده است ولی نفس این اصول با شرایط قراردادی منطبق با قانون مانند خیار فس

هیچگونه منافاتی ندارد. آن اصول در پی استحکام بنای قراردادی هستند که ممکن است در 

ضمن همان قرارداد شرطی مبنی بر انحلل ارادی قرارداد )شرط خیار فسخ( گنجانده شده 

ة اللزوم در قراردادها در مقام بررسی و ارزیابی رو با قبول اصال باشد. و لذاست که موضوع پیش

« لزوم»آنکه بر  تواند قرارداد لزمی را از ادامه حیات باز دارد، بی واملی است که مییکی از ع

قرارداد پشت نموده باشد، ولی با این وجود مفروض آن است که: اسباب فسخ قرارداد و 
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محدوده اجرای آن منوط به رعایت تشریفات است و از طرفی خیار فسخ بر طرفین متعاملین و 

اثر قهری دارد و آن هم ناظر به گذشته است. )آثار قهقرائی دارد( و اینکه  نیز عوضین قرارداد

اعمال خیار فسخ توسط ثالث امری ممکن است و نقش و سمت ثالث و ارتباط وی با طرفین 

باشد بلکه یک عنوان خاص با آثار  قرارداد تابع هیچکدام از روابط وکالت، تحکیم و ... نمی

 خاص خود است. 

یار فسخ به صورت ارادی غیر ممکن و در صورت انتقال قهری فقط در صورت انتقال حق خ

آثار خاص خود را دارد و همچنین اسقاط کافه خیارات در منتقل الیهم، جمعی   اعمال دسته

باشد. اگرچه در خصوص برخی از این مسائل در کتب و  قرارداد ناظر به شرط خیار فسخ نمی

ده مطالبی آورده شده است و بعضاً به صورت مبسوط عوامل به صورت پراکنهای اساتید  نوشته

بینی )حق فسخ( در  آثار پیش»اند ولی در خصوص  انحلل قرارداد را مورد ارزیابی قرار داده

« ماهیت و آثار فسخ در قرارداد»هایی چون  ام و نوشته ای جامع را نیافته کتاب یا رساله« قرارداد

الزام به اجرای « رینی، کتاب فسخ و ابطال قرارداد در قولنامهدر حقوق ایران تألیف فریدون نه

به اهتمام یدا... بازیگر، رساله دکترای میرزانژاد جویباری با عنوان فسخ قرارداد و قرارداد و ... 

نظر از فوائد علمی بسیار برای اینجانب به  اند که صرف ترین منابعی بوده آثار آن از عمده

خصوصاً مورد مداقه « خیار فسخ و آثار آن را»لیآثار آن بوده و صورت کلی درباره فسخ و

اند. که در این نوشتار تمام تلش و بضاعت علمی خود را بر آن گذاشتیم که از ابتدا  قرار نداده

تا انتها تنها بر محوریت موضوع معنونه و فروعات آن تحقیق نماییم. ولی با دقت در مباحث 

مطالبی پراکنده اما زیبا و پر محتوا را الشأن کتاب مکاسب  اثر عظیمفقهی و آثار فقها به ویژه 

نامه با اتکا بر رویه قضایی  ولی با این وجود به دلیل آنکه موضوع این پایانیافته و بیان نمودیم. 

بوده است، متأسفانه با کمبود مصداق روبرو بودیم ولی با این وجود و با استفاده از وحدت 

های مشورتی و وحدت  مل انحلل، مواردی از احکام صادره و نیز نظریهملك از سایر عوا

های متعدد ذکر شده است و تلش شد از آخرین نظریات و رویه معمول در محاکم  رویه

در گردآوری مطالب و به اصطلح روش تحقیق سعی برداری قرار گیرد.  استفاده و مورد بهره
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کردیم تا بر مبنای مقررات مندرج در اسناد مورد مطالعه در ارتباط با موضوع بحث و تفاسیر 

رسمی نسبت به آن ها و کتب و مقالت و به تجزیه و تحلیل به روش علمی و مقایسه ای، و 

 تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای بپردازیم. بنابراین روش تحقیق توصیفی، تحلیلی است. 

ی، هر که در هر نوشتار یو از آنجای ست واژگانی آشنا ساسی در این نوشتار ؛واژگان ا

د، منطق آن است که نویسنده معانی ای ممکن است با تعاریف و معانی مختلفی روبرو باش واژه

مقصود خود را پیشاپیش توضیح داده تا در انتقال مفاهیم به خواننده دچار دوگانگی در 

، «خیار»، «بینی پیش»، «آثار»های این عنوان عبارت است از  عمده واژهبرداشت از تعابیر نگردد. 

باشند که اجمالً با مراجعه به فرهنگ لغات  می« رویه قضائی»و « قرارداد»، «خیار فسخ»، «فسخ»

و تدریجاً به « نشان و علمت»، «پی=دنبال»در لغت به « اثر»جمع « آثار»آید که  دست میبه 

اثر »مثلً به جای تألیف و تصنیف یک نویسنده گویند چیزی را گویند. « هنتیج»و « ثمره»معنی 

دهد، این عمل را  در حقوق مدنی وقتی غاصبی عملی را بر روی مال مغضوب انجام می« فلنی

  1اثر گویند.

باشد، چرا که  اندراج شرط خیار فسخ می« نتیجه»در واقع « آثار»مقصود نویسنده از کلمه اثر 

نامه نویسنده ارزیابی  باشد، که در این پایان ای می ضمن عقد دارای یک نتیجه هر شرطی در

 باشد.  درج خیار فسخ در ضمن قرارداد می« نتیجه یا نتایج»یا آثار « اثر»

باشد در واقع  می« فسخ»و « خیار»که مرکب از دو واژه « خیار فسخ»مقصود از ترکیب 

ن مدنی اختیار نقض و ابرام عقد لزم را گویند و در قانو« خیار»چرا که مفهومی مرکب است. 

وقتی شخصی قدرت و اختیار )قراردادی یا قهری( بر انحلل یا عدم انحلل قراردادی را داشته 

« خیار»باشد، در واقع وی را ذوالخیار )دارنده خیار( گویند. با این توضیح روشن شد که متعلق 

پایان دادن به حیات حقوقی یک « فسخ»مقصود از واژه و  2باشد. می« فسخ»در قراردادها غالباً 

در واقع معنای اختیار انحلل و پایان « خیار فسخ»قرارداد است که مقصود از ترکیب دو واژه 
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احکامخیارشرط/ ۱۴ 
 

را ذوالخیار ای  اشد و شخصی که چنین قدرت و سلطهب دادن به حیات حقوقی یک قرارداد می

  1در فسخ گویند.

ری در نظر بگیرند و گدی مابین چنین اختیاری را برای خود یا حال اگر طرفین در قرارداد فی

به عنوان یک شرط در ضمن قرارداد بیاورند، در واقع آثار و نتایج آن را در نظر گرفته و 

 اند.  نموده« بینی پیش»

نامه  مقصود از قرارداد نیز اعم از تعریف عقد در قانون مدنی است و نویسنده در این پایان

الجرا بین طرفین باشد را مد  مابین دو نفر یا بیشتر منعقد گردد و لزم ردادی که فیهرگونه قرا

العقود یعنی عقد بیع را محور  اگرچه برای تقریب به ذهن مانند تمام نویسندگان امّنظر دارد. 

 قرار داده است. 

 همان روش معمول محاکم در رسیدگی به دعاوی فسخ،« رویه قضایی»و مقصود از واژه 

نویسنده در این نوشتار و در سه فصل باشد و نه اصطلح آراء هیئت عمومی تمیز بخصوصه.  می

به دنبال آن است که با تطبیق نظریات مطروحه در باب خیار فسخ با روش عملی  اساسی

در تقسیم بندی مباحث سعی شده بر مبنای سوالت اصلی و محاکم، در حد امکان بیان نماید. 

سته بندی شده  شوند تا مخاطب بداند ،  با توجه به اسناد مورد مطالعه در چه فرعی   مطالب د

شرایط و موقعیت های برابر متضرر حق فسخ قرارداد می شود بعد از علم به این موضوع چگونه 

می تواند این حق را به درستی اجرا کند و هم چنین نسبت به موانع احتمالی موجود، که از 

به علم می آورد وقوف پیدا نماید. )به صورت گذرا( و به بخش  اجرای حق فسخ ممانعت

اصلی که آثار حق فسخ قراردادها چیست و با رویکرد و رویه قضایی به این مسئله پرداخته 

 خواهد شد. 

البته لزم به ذکر است که، تمام این مباحث بر اساس بضاعت علمی این حقیر بوده و خالی از 

مید است که خوانندگان عزیز و اساتید محترم با غمض عین از باشد، ا ضعف و نقصان نمی
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۱۵ /مقدمه  

 
، تا در نهایت این نوشتار قدمی کوچک در فعالیت نقائض نویسنده را در رفع نقائص یاری دهند

 علمی محققین و پژوهشگران حقوق در نظر آید.

 



 



 

 فصل اول
 كلیات

در فرهنگ لغت زایل کردن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای، شکستن و جدا جدا 

کردن و سست گردیدن و...... را در تعریف فسخ آورده اند و وجه تسمیه فسخ )به معنای بر هم 

ن معامله( و گسیختن آن به علت آن است که وقتی من له الحق اعمال فسخ می نماید طرف زد

 دیگر قرارداد را از دست یافتن به بیع یا ثمن حسب مورد جدا و زایل می کند. 

یاد کرده اند، الخیار لغه: « الخیار»از هم گسیختن یک عقد و قرارداد که در فقه از آن به تعبیر 

و اختیار داشتن به معنای توانایی و قدرت انتخاب یکی از جوانب  1تیاراسم مصدر من الخ

استمرار یا عدم استمرار عقد است که در این صورت شامل عقود لزم و جایز می شود و شبیه 

 این تعبیر در ایضاح الفوائد مرحوم فخر الدین المحققین آمده:

ه در واقع اختیار فسخ را به ک«  ملک فسخ العقد»غلّب فی کلمات جماعة المتأخرین فی 

عقد گویند. که این تعبیر از نگاه شیخ « گسیختن»معنای مالکیت )توانایی و اقتدار( در فسخ 
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احکامخیارشرط/ ۱۸ 
 

اعظم مقبول نیفتاده است و با کمی تصرف در معنای ملک بر این واقعیت که فسخ تنها در 

للتنبیه علی اَنّ الخیار « لملکا»عقود لزم قابلیت اجرا دارد صحه گذاشته است؛ و لَعَلّ التعبیر به 

 من الحقوق ل مِنَ الحکام. 

و در واقع از  نگاه این فقیه اختیار فسخ نوعی امتیاز و حق است و نه حکم که در نتیجه تنها 

در عقود لزم مجری بوده و از طرفی در عقود جایز به دلیل وجود اختیار قانونی )بدون پیش 

 بینی( این اختیار فسخ وجود دارد و پیش بینی هر گونه حق فسخی تحصیل حاصل و لغو است. 

آن چه مسلم است الزام در عقود و قراردادها مانع از انحلل آن است و طرفین به نوعی ملتزم 

به مفاد آن می باشند. انحلل قرارداد یک مفهوم عام داشته و به هر شکلی که یک عقد را از 

 د می باشد.اعتبار بیندازد و آثار حقوقی آن را متوقف کند دارای آثار خاص خو

انحلل خواه در یک عقد لزم یا جایز، عقد تملیکی یا عهدی، معوض یا غیر معوض به 

اشکال مختلف مانند فسخ، انفساخ، تفاسخ، انقضای مدت، فوت یکی از طرفین محقق می شود 

و حتی یک عقد و قرارداد در آن واحد می تواند در بخشی از آن انحلل صورت گیرد و در 

متضمن آثار حقوقی باشد و به اصطلح به حیات خود ادامه دهد. مانند جایی  بخش دیگر آن

 که یک قرارداد متعلق خیار تبعض صفقه قرار گیرد. 

اگر چه انحلل یک عقد با بطلن آن یکسان نیست و هر دو در یک کفه قرار نمی گیرد، 

ق. م( و  365ت )م چرا که عقد باطل صورتی بی معناست که از آغاز نیز اعتبار نداشته اس

آثاری بر آن متصور نیست. ولی در انحلل قرارداد سببی وجود دارد که موجب پایان دادن به 

 1هستی و حیات قرارداد می شود.

 و به عبارتی در انحلل دو مرحله ترسیم است:
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۱۹ /فصلاول:کلیات  

 
مرحله اول، از آغاز تراضی و توافق تا زمان وقوع سبب انحلل، که قراردادی نافذ بر رابطه 

 و طرف حکومت می کند. د

مرحله دوم، از لحظه تحقق سبب انحلل که باعث گسیختن پیمان شده و عقد را در حکم 

آن چه در این نوشتار به دنبال آنیم، بررسی یکی از موارد انحلل قرارداد به نام کند  باطل می

 .کنند عقد می است، که در اصطلح از آن  تعبیر به انحلل یک طرفه« خیار فسخ»یا « حق فسخ»

در نگاه بعضی اساتید، پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف و یا 

 1شخص ثالث، فسخ نامیده می شود.

 یکی از اسباب سقوط تعهداد و قراردادها به شمار می آید که« فسخ»که در این صورت 

به بعد در  396آن در موادی چون  ق.م  و احکام و آثار 246و  219و  188قواعد حاکم بر مواد 

در حواله و  732در ضمان و   610در مزارعه و  528و  523در اجاره و  482و  480و  479بیع و 

 2در صلح، مؤید این سخن است. 760

حق فسخ یک نوع امتیازی است که دارنده آن را برطرف کفه سنگین قرارداد، استوار می 

آثار حقوقی خاص « ایقاع»یک عمل حقوقی یک طرفه  کند به نوعی که اعمال آن به عنوان

 خود را در بر دارد. 

که به این دلیل نیاز به قصد انشاء داشته و رضایت طرف دیگر قرارداد شرط نیست. ولی با 

 این وجود اعلن آن ضروری می باشد. 

نیاز چرا که ایقاع، انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می گیرد و برخلف عقد 

 که در مباحث آتی ارکان و شرایط و موانع حق فسخ به ترتیب ذکر خواهد شد.  3به قبول ندارد.
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