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:چكيده
ا ز انجام تعهدات خـويش كوتـاهي كنـد، در حقوق ايران مشهور چنين است كه هرگاه متعهدي

طرف ديگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نمايد بلكه بايد ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الـزام

و  و تنها در صورتي كه اين درخواست ولو با هزينـه متعهـد متعهد را به اجرا درخواست نمايد

ن توسط ديگري ممكن نباشد، مي  اين نظريه كـه همـاره بـر حقـوق. مايدتواند قرارداد را فسخ

و بي عدالتي  شود، هـيچ هايي را موجب مي كشور حاكم بوده است، ضمن آن كه گاه مشكالت

و نـه هماهنـگ بـا حقـوق كه اساس حقـوق مـا را تـشكيل مـي دارد؛ اصلي نه در فقه   دهـد
و نظام حقوق تجارت بين و نـه كشورهاي توسعه يافته  محكـمي حتـي تـوجيه المللـي اسـت

نظرية نويسنده اين مقاله برخالف نظرية مشهور، امكـان. توان براي آن در قانون مدني يافت مي

و هماهنگ با اصول حقوقي پذيرفته شده در  تقدم فسخ قرارداد مبتني بر ادله فقهي، قانون مدني
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 طرح موضوع- مقدمه-1
به اجرا، اجراي قـرارداد بـا با اينكه در ميان ضمانت اجراهاي قرارداد نظير حق حبس، الزام

و فـسخ قـرار هزينه متعهد داد، گـاهو توسط ديگري، استفاده از وجه التزام براي اجـراي تعهـد

و نيت سوء متعهد، مناسب  به لحاظ طبع معامله، بازار مورد معامله يا شخصيت تـرين مورد اخير

و توقـف ايـراد  راه براي جلوگيري از ادامة مشكل پيش آمـده ناشـي از عـدم اجـراي قـرارداد

و اجراي عدالت است   در عين حال نظر حقوقدانان مدني بر آن است كـه.خسارات به متعهدله

به ويژه الزام به اجـراي حقوق ايران وجود اين حق در صورتي خواهد بود كه راه در هاي ديگر

.تعهد از طريق محاكم، ممكن نباشد

و تجار ترجيح مي دهند در بسياري از موارد بـه محـض اين نظر مناسب طبع تجاري نيست

از منبـع ديگـر مواجهه با كوتاهي طرف معامله از آن صرف نظـر كـرده، كـاالي مـورد نيـاز را 

و يا به شخص ديگري بفروشند  و حـداقل. خريداري كنند بي دردسـر بـودن سرعت، سهولت،

به اجراي تعهد از طريـق محـاكم  به ساير روشها به ويژه الزام كم هزينه بودن اين روش نسبت

و خصوصاً در دعاوي بين  المللي امتياز فـراوان فـسخ را بـه يا داوري با استخدام وكيل دعاوي،

.دهدروشني نشان مي

و در معامالت مصرف كننده نيز مـي تـوان آن را مالحظـه اين برتري خاص تجارت نيست

مي. كرد و مصرف كنندگان معموالً ترجيح دهند با متعهد متخلف به طريـق فـسخ عمـل كننـد

و درشتي به دادگـاه مراجعـيمايحتاج خود را از منبع  و براي هر مورد ريز ه ديگر تأمين نمايند

توان توافق ضمني طرفين بر اقالـه تفـسير يـا تعبيـر بديهي است تمام اين موارد را نمي. ننمايند

چه بسا متعهد متخلف در عين حال رضايتي بـه از دسـت دادن معاملـه نباشـد ولـي   نمود زيرا

.اي جز پذيرش رفتار مشتري نداردچاره

و معـامالت مـصرف تـوان شـاهد كننـده نيـز مـي در موارد ديگر، خارج از حوزة تجـارت

كه مالحظات فوق در آنها جريان دارد  خريدار طماعي كـه سـرماية كـافي نـدارد. معامالتي بود

به بهار  كه بها نسبت و زمستان ولي به اقساط امالك روستائيان را در فصولي از سال مانند پاييز

مي.تر استو تابستان سال بعد معموالً پائين  كه با فروش مجـدد يـا كند با اين خريداري برنامه

و از ايـن راه  به ديگران بتواند اقساط خريد امالك را پرداخـت كنـد و واگذاري آنها ويالسازي

كه خارج از اختيار اوست از پرداخت اقساط باز.سود سرشاري تحصيل نمايد  به عللي چه بسا

مي مي و يا حتي ترجيح به دسـت آمـده بـه جـاي تأد دهد با پول ماند يـه بـدهي خـود بـه هاي

و لذا در پرداخت بـدهي خـود تعلـل مـي  . ورزدفروشندگان اوليه، مجدداً معامالت ديگر نمايد

و منحصر نمودن راه آنان به دريافت وجـه معاملـه عدم امكان فسخ از سوي فروشندگان امالك

و طرفين مالك عوضين شده  كه قرارداد صحيح منعقد شده ـ از طريق قضايي با اين توجيه و ان د،
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و لذا فروشنده تنها مي تواند ثمـن معاملـه را مطالبـه بنابر اصاله اللزوم قرارداد قابل فسخ نيست

و زحمت زيادي براي فروشندگان ملك فراهم مي  كه چه بـسا موافـق بـا عـدل كند، زيان آورد

ص(انصاف نباشد  كه خريدار متخلف، از ابتدا سـو.)115اصغري، ء تازه فرض فوق در موردي بود

و صرفاً به اصطالح زرنگ يا بي مباالت نسبت به حقوق مردم بوده باشد ولي نيت نداشته باشد

و متقلب نيـز كـه از اول قـصد نامـشروع دارنـد، كـم  شبيه موارد فوق از سوي افراد كالهبردار

.نيست

به ساير طرق تأمين حقـوق به تأخر رتبة حق فسخ متعهدله نسبت در تمام موارد فوق، قول

و حرج او گردد وي، و حتي عسر توان داشـت كـه البته از نظر دور نمي.چه بسا موجب اضرار

به حق فسخ براي متعهدله نيز گاه ممكن است موجب بـي عـدالتي از طـرف ديگـر  قول مطلق

و  و آن هنگامي است كه قرارداد ولو با تأخير هنوز مطلوبيت اساسي خود را داشـته باشـد گردد

ا  و يا حتي بـدون رفـع نقـص بـه يا تعهدات به شكل و رفع نقص باشد نجام شده قابل تكميل

كه  به التفاوت در بها گردد، به طرق ديگر مانند محاسبه ما لحاظ جزئي بودن نقض، قابل جبران

و نمي در اين صورت  توان با قائل شدن حق فـسخ ها متعهد اجماالً به تعهدات خود عمل نموده

و حرج براي متعهـد را فـراهم آورد براي طرف ديگر، موجبات زيان  هـاي در صـورت. يا عسر

مي  و از فرض مـسأله كـه عـدم انجـام اخير، مورد تعهد انجام شده يا قابل انجام محسوب شود

كه حقوقدانان ما با اسـتناد بـه  تعهد است، موضوعاً خارج خواهد بود ولي اشكال در اين است

ت  و بدون به طور مطلق به نحو فوق، قائل بـه تـأخر حـق برخي مواد قانون مدني فكيك مسائل

و توسط ديگران هستند .فسخ نسبت به الزام متعهد به اجراي قرارداد يا اجراي آن با هزينه وي

و احكـام آن در حقـوق برخـي ما در نظر داريم در اين مقاله، ابتـدا بـه بررسـي موضـوع

كه موضعي متفاوت دارند  و سپس مقررات حقو،كشورها الملل را تحتق تجارت بين بپردازيم

و در  كه مبناي حقوق ايران است نظـر كنـيم به جايگاه مسأله در فقه و آنگاه بررسي قرار دهيم

و ادلة آن را ارائه نماييم به موضع حقوق ايران بيان و نظرية خود را نسبت .نهايت تحليل

در حقوق ساير كشورها-2  طرح مسأله
 حقوق فرانسه-1-2

كه حتي اصوالً موضع و متعهدله حقوق فرانسه در قراردادها آن است االمكان به اجرا درآيند

به سهولت قرارداد را فسخ نمايد  و اگـر. نتواند ولي در عين حال راه اخير كامالً مسدود نيـست

به لحاظ عملي، اخالقي يا حقوقي اجراي قرارداد غيرممكن باشد امكـان فـسخ قـرارداد وجـود 

كه از آزادي افراد حمايـت مـي اخالقي مربوط به زمينه امكان. خواهد داشت  و هايي است شـود

كه تخلف نموده است حسن نيت نداشته باشد ممكن است طرف ديگـر ايـن  مثالً اگر متعهدي
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و در مقابل اگر متعهد با حسن نيت عمل كرده ولـي در كه قرارداد را فسخ كند حق را پيدا كند

مي عين حال از موازين قراردادي تخل  تواند اين امكان را از دادگاه تحصيل كنـدف نموده باشد،

كه مقدمات اجـراي آن را فـراهم  و از فسخ شدن قراردادي كه تعهدات خويش را تكميل نمايد

وجـود قيـد دادگـاه بـراي.)Bell, Boyron & Whittaker, p.348(آورده است جلو گيـري نمايـد 

و امكان اسـتفاده از حـق جلوگيري از سوءاستفاده از احترام به قرار  و لزوم آن از يك طرف داد

كه تعهدات بـه طـور جـدي،بنابراين. فسخ از طرف ديگر است   هرگاه براي دادگاه احراز شود

و احوال اجازة فسخ براي تمام يا بخـشي از قـرارداد به اوضاع و با توجه نقض شده بنابه مورد

م  و در صورت فسخ جزئي، به پرداخت براي بخش انجام شـده را به متعهدله خواهد داد تعهدله

.)ibid, 359. Voirin & Goubeaux, p. 366. Simon, p. 157(! دكه براي او مفيد بوده است خواهد 

 قانون مدني اين كـشور مرجـع1610و 1184 محاكم فرانسه با استناد به مواد،بدين ترتيب

و اجازة اعمال حق فسخ يا ابقاي قرار س احراز و كنند با برقراري تعادل بين حقوق عي مي دادند

و سوءاسـتفاده متعهدلـه  و جلوگيري از سوءاستفاده متعهد از لزوم قرارداد از يك طرف طرفين

در اعمال حق فسخ از طرف ديگر، در صورت بقاي مطلوبيت اجـراي قـرارداد ولـو بـا مهلـت 

به متعهد با حسن نيت  د،اضافي و اگـر به اجراي تعهدات بدهنـد و شـرط فـوق وجـود حكم

آنچه در فوق در وجـود حـق. كنندنداشته باشد از اجازه اعمال حق فسخ به متعهدله دريغ نمي

فسخ براي متعهدله گفتيم، به معناي حق او براي درخواسـت الـزام متعهـد بـه اجـراي قـرارداد 

به آن معناست كه وي حق دارد به يكي از دو طريـق  و تنها و يـا(نيست فـسخ الـزام بـه اجـرا

و احوال ممكـن اسـت) قرارداد به اوضاع كه با توجه و اين دادگاه خواهد بود تمسك پيدا كند

و يا علي  رغم موضع اصلي خود مبني بـر تـرجيح اجـراي قـرارداد، ايـن فسخ قرارداد را نپذيرد

و فـسخ را تجـويز  به لحاظ عملي غيرممكن تشخيص دهد و يا درخواست را اخالقي، حقوقي

ص Weill, P. 808(نمايد  .)223 به نقل از صفايي،

لو( حقوق عرفي-2-2 )كامن
برعكس حقوق نوشته، حقوق عرفي، ظاهراً به لحاظ همين ماهيت عرفي آن در زمينه فـسخ

مي قرارداد موضعي سهل  و آن را بر الزام به اجراي قرارداد ترجيح به طوريتر دارد كـه بـه دهد

و دريافـت محض نقض تعهد در شروط اساسي قرارد  اد، طرف مقابل هر دو حق فسخ قـرارداد

به نحو توأم خواهد داشت  در اين نظـام حقـوقي شـروط قـراردادي بـه دو بخـش. خسارت را

شـود بـا ايـن ثمـره كـه نقـض تقسيم مـي)Warranty(و غير اصلي يا التزام)Condition(اصلي 

ن  و دريافت خسارت خواهد شد ولي به حق فسخ قض التزامات اخير تنهـا تعهدات اصلي منجر

و حـق فـسخ نخواهـد داشـت  به متعهدله حق خواهد داد كـه بـه جبـران خـسارت روي آورد
)Cheshire & Others, p. 681..(
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ــاً ــز نوع ــل ني ــرف مقاب ــدات ط ــراي تعه ــرط ب ــيش ش ــدات پ ــسوب Conditionتعه  مح

هر. Gerard) (McMeel, p. 388-389 شوندمي و مثالً گاه قـراردادي بـراي خريـد كـاال يـا خريـد

و در آن بر روش اعتبار اسـنادي بـراي پرداخـت وجـه  نصب كارخانه يا حمل بار منعقد گردد

كه صـدور آن منـوط  قرارداد توافق كنند، يا مثالً صدور كاالي مورد معامله از نوع خاصي باشد

د  ر بنـدي از قـرارداد توافـق به تحصيل مجوز صادرات از كشور مبدأ توسـط فروشـنده باشـد،

كه بنا مي و يـا كنند به گشايش اعتباري توسط خريدار انجام گرفت، به مورد، هرگاه بند مربوط

به تحصيل مجوز صادرات توسط فروشنده صورت پذيرفت، قرارداد اجرايـي  هرگاه بند مربوط

و آغاز قرارداد از همان تاريخ خواهد بود  در ايـن مـوارد شـرط.)Commencement Date(گردد

و اصـوالً Conditionفوق، ضمانت اجرايي قويتر از ساير موارد تحت عنوان  در صـورت دارنـد

به خود كان لم يكن تلقي خواهـد  و قرارداد خود به اعمال حق فسخ هم نيست عدم انجام، نياز

.شد

و بنا بـه صـالحديد دادگـاه به اجراي قرارداد در كامن لو محدود و اگـر موارد الزام  اسـت

پرداخت خسارت براي جبران زيان ديده كفايت كند، يا دادگاه نتواند بـر اجـرا نظـارت داشـته

، يـا)مثالً كارفرما كارگر خود را اخراج كـرده باشـد(جنبة شخصي داشته باشد باشد، يا قرارداد 

و خالصـه اگـر كـاال ي متعهد صغير باشد، يا قراردادي بـراي اعطـاي وام منعقـد شـده باشـد،

خريداري شده منحصر به فرد نباشد، دادگـاه حكـم بـه الـزام بـه اجـراي قـرارداد نخواهـد داد

)Charlesworths – Schmitthof & Sarre, p.178 (.

و در خصوص تأخير نيز  اصوالً تأكيد بر اهميت بسبسي زمان در معـامالت تجـاري اسـت

، ولي در عين حـال اگـر  (Hoyle, p.71)تواند منجر به حق فسخ براي متعهدله گرددنقض آن مي

كه چنين وصفي موجود نيست، ممكن است دادگاه فسخ قرارداد را و احوال نشان دهد اوضاع

. (Wishart, p. 301-340)تأييد نكند

و موظف به الزام اجراي قـرارداد توسـط متعهـد متخلـف بنابراين كامن لو، متعهد را معطل

مي نمي كند بلكه برعكس با تكليف ديگري  به عهدة متعهدله گذارد يعنـي وي را بـه تقليـلكه

و لذا او را به سوي انعقاد قرارداد جديد براي خريد يـا موظف مي)Mitigation(خسارت  نمايد،

مي  و فروش كاالي مورد معامله با شخص ديگر سوق دهد تا وي با تعلـل نمـودن در ايـن كـار

ج .هاي وارده نمايدبران تمامي خسارتافزايش دادن خسارت نتواند متعهد را ملزم به

و تأخير متعهدله در تأمين نيـاز خـويش از در حقيقت قانون، خساراتي را كه ناشي از تعلل

به متعهد نمـي  و تنهـا وي را مـسؤول آن بخـش از خـسارات منبع ديگر است را منتسب  دانـد

كه مسقيماً ناشي از تخلف او باشد مي .(Charles worth - Schmitthof & Sarre,172)شناسد
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 الملل حقوق تجارت بين-3
 المللي مربوط بـه ايـن زمينـه وجـود دارد كـه عبارتنـد از كنوانـسيون بيـع دو سند مهم بين

المللـي يكنواخـت الملـل مؤسـسه بـينو اصول قراردادهاي تجاري بين) 1980-وين(الملل بين

.يسته است هردو مورد بررسي قرار گيرندكه شا)UNIDROIT(كردن حقوق خصوصي 

 الملل كنوانسيون بيع بين-1-3
و اقـدامات انجـام شـده بـين اين كنوانسيون كه نسبتاً از ساير فعاليـت المللـي در زمينـه هـا

و توانـسته در حـد تنظـيم يـك سـند، در  يكنواخت سازي قوانين كشورها موفقتر بـوده اسـت

و در ميـان(ان توفيقاتي را حاصل نمايد تقريب نظامهاي حقوقي مختلف در جه  گرچه در عمل

و معموالً بر قراردادهاي بيـع بـين  الملـل حـاكم نيـست مگـر آنكـه تجار همچنان مهجور است

و طرف  ها باشند كـه نوعـاً آنـان برحاكميـت قـانون كـشور هاي آن دولت معامالت عمده بوده

ب خاصي توافق نمي  و قواعد و به اصول كلي حقوقي ميينكنند ، بـراي حـق)دهندالمللي ارجاع

به اجراي آن قائل شده است به الزام و قويتري نسبت .فسخ قرارداد جايگاه مشخص

به اجـراي قـرارداد از سـوي28از يك طرف در ماده  اصوالً دادگاه را ملزم به پذيرش الزام

واستي را بپذيرد كـه كند مگر آنكه طبق قانون ملّي خود در موارد مشابه چنين درخ متعهدله نمي

به الزام به اجـرا نـسبت بـه سـاير راه  به معناي عدم اصراركنوانسيون نسبت و از اين هـا اسـت،

هر64و48طرف ديگر در مواد  ميبه و فروشنده حق دهد در صـورت وجـود يك از خريدار

ي را واگر خسارت(نقض اساسي در اجراي تعهدات از سوي طرف ديگر، قرارداد را فسخ نمايند 

آنتحمل كرده ).را نيز مطالبه كنند اند

تنها مانع اعمال حق فسخ از سوي متعهدله در كنوانسيون، اساسي نبودن نقض تعهدات

كه در اين صورت بايد متعهدله به دريافت خسارت اكتفا نمايد  و61-45،2-2مواد(است

و عدم اجرا از سوي توان با اعطاي مهلت اضافياگر مورد نقض اساسي نباشد، نمي). 74

به دادن و از طرف ديگر، در مورد عدم تحويل مبيع نيز الزامي متعهد قرارداد را فسخ نمود

.مهلت اضافي نيست

به محض وجود نقض اساسي از سوي متعهد، طرف مقابل حـق دارد قـرارداد بدين ترتيب

و هيچ مانعي در اين راه وجود نخواهد داشت  از(را فسخ كند ج هجده نفـر ص2دانـشمندان، بـا.)170،

به شرط موافقت دادگـاه بـا(هاي ديگر نيز مانند الزام به اجرا وجود شرط فوق ممكن است راه 

در صورت عدم مطابقت كـاالي تحويـل شـده بـا(، درخواست بدل)توجه به قانون ملّي خود

و احوال معقـول باشـد(يا درخواست تعمير) مورد توافق  نيـز بـه روي) اگر با توجه به اوضاع

ولي اينها همه وي را از برگزيدن اعمال حق فـسخ بـه جـاي آنهـا،)46مادة(متعهدله باز باشد 
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و محدود به درخواست اجراي تعهد نيـست، ضـمن. سازدمحروم نمي بنابراين متعهدله مجبور

، پـذيرش آن بـستگي دارد بـه رويـة28 آنكه اگر چنين درخواستي نيز داشته باشد، مطابق ماده 

و مقررات مقر دادگاه در(قضايي و كه مثالً در فرانسه نـسبتاً بـه آن تمايـل بيـشتر وجـود دارد

همين طور اگر مغايرت كاالي تحويل شده با مـورد تعهـد). كشورهاي كامن لو برعكس است 

مي تواند يكي از دو راه فسخ يا دريافت بدل را برگزينـد  . متضمن نقض اساسي باشد، خريدار

بقت كاالي تحويل شده در حد پيش گفته نباشد حق فسخ نخواهد بود ولي در هر اگر عدم مطا

و گرنه راه جبـران آن پرداخـت  به معقول بودن آن است صورت قبول تقاضاي تعمير نيز منوط

. Honnold, p. 193 &280-286)( خسارت است

 UNIDROITالمللي مؤسسه اصول قرارداهاي تجاري بين-2-3
 است ولـي بـه لحـاظ آنكـه 1980تر از كنوانسيون لحاظ اجرايي ضعيف اين سند گرچه از

و حقوق تجارت بين هاي حقوقي بزرگ جهـان الملل از نظام توسط دانشمندان حقوق قراردادها

و پـس از سـال  و سياسـي، و در فضايي بيـشتر علمـي تـا اداري هـا در يك مؤسسه تخصصي

و طوالني تدوين شده است، ارز  ش علمي آن چه بسا بيشتر باشد بـه طـوري مطالعات گسترده

الملـل بـه عنـوان منبعـي هاي تجاري بـينكه قابليت آن را پيدا كرده است تا به ويژه در داوري

به آن اسـتناد شـود  و توسعه يافته در سطح جهان معتبر براي شناخت اصول حقوقي مورد قبول

پنمؤسسه بين( و ص بيست .)جالمللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي،

به ويژه طي فصل و بـا7در اين سند به انواع ضمانت اجراي تعهـدات پرداختـه به تفصيل

و اجـراي عـدالت فرمول هاي خاصي سعي در تعادل برقراركردن بين وضعيت طـرفين قـرارداد

. نموده است

و شروح خود مؤسسه بر آنها در ذيل مواد اسـتفاده مـي شـود،به طوري كه از مواد مربوطه

از نظـر حقـوقي يـا عملـي ممكـن باشـد، عرفـاً: به اجراي تعهدات منوط به آن است كـه الزام 

به طـور متعـارف بـه دسـت آورد،  و سنگين نباشد، نتوان مورد تعهد را از منبع ديگري پرهزينه

از]ظاهراً مانند آنچه در كامن لو مطـرح اسـت[تعهد جنبه كامالً شخصي نداشته باشد  و پـس ،

بـه).7-2-2م(عدم اجرا ظرف مدت معقولي اجراي آن را مطالبه كرده باشد آگاهي متعهدله از

مي  كه توان الزام به اجرا نمود، حق فسخ منتفي نيـست هرحال، حتي در مورد مشروط اخير نيز

مي توان طبق بند  . آن را اعمال نمود7-3-1و

در خصوص حق فسخ موضع سـند مزبـور آن اسـت كـه اصـوالً در مـوارد جزئـي نقـض

در) مگر شرط ضـمن قـرارداد شـده باشـد(تعهدات، امكان فسخ نيست  و در صـورت تـأخير

اجراي تعهد نيز در صورتي امكان فسخ وجود خواهد داشت كه خود مورد نقض نيـز بـيش از
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و اهميت مـورديبخش به عبارت ديگر دو عامل نقض زمان و  كوچك از قرارداد را شامل شود

م7-1-5م(نقض ضميمه شوند و در نهايت اينكه هرگاه مورد عدم اجـرا، اساسـي)7-3-1و ،

به تقـدم درخواسـت الـزام بـه(باشد اصوالً امكان فسخ قرارداد وجود خواهد داشت و اجباري

را7-3-1مادة ). اجراي قرارداد توسط متعهد يا با هزينة او نيست  عالوه براين مقرره، ضـوابطي

ذ2طي بند به زيان براي تحقق عدم اجراي اساسي كه در آن هاي اساسي هر دو طرف كر نموده

از. عنايت شده است : اين ضوابط عبارتند

 مورد نقض اساساً متعهدله را از آنچه توقع وي از قرارداد بوده محروم كرده باشد،-الف

 مورد نقض اهميت اساسي در قرارداد داشته باشد،-ب

بي احتياطي صورت-ج نه و  گرفته باشد، عدم اجرا از روي عمد

در-د كه نمي تواند بـه اجـراي تعهـد  عدم اجرا متعهدله را منطقاً به اين باور رسانده باشد

 آينده از سوي متعهد اتكا كند،

به انجام شدن مقدمات اجراي تعهد از سوي متعهـد، هـ در صورت فسخ قرارداد، با عنايت

.وي با زيان نامناسبي مواجه نخواهد شد

كه واقعاً متعهدله از حقـوق قيود فوق براي آن  است كه فسخ قرارداد در صورتي مجاز شود

كه به متعهد پرداخت مي كند محروم شود وگرنه چنانچه با جبرانو منافع خود در برابر عوضي

مابه التفاوت، از اصل مقصود خويش مطابق قرارداد محروم نـشود جـايي بـراي فـسخ قـرارداد 

مو. نخواهد بود  و مورد فوق مانند كه در انجام تعهد تأخير شده ولـي اقـدامات الزم ردي است

و  و پس از موعد قراردادي قابل تحويل باشـد مقدمات انجام تعهد از سوي متعهد انجام گرفته

و تأخير را نيز با دريافت خسارت جبران نمايد .متعهدله بتواند از آن بهره برداري كند

كه در اين سند به طور و مستقل بـه آن پرداختـه شـده اسـت از موارد ديگر فسخ  مشخص

كه اجراي تعهدات قراردادي  زيـاد مواجـه شـده باشـد بـه)Hardship(با دشواري موردي است

كه تعادل قراردادي به جهت افزايش يا كـاهش ارزش يكـي از عوضـين پـس از انعقـاد طوري

به نحو اساسي برهم خورده باشد آن  د قرارداد ر زمـان انعقـاد هم در صورتي كـه آن وضـعيت

و وي مسؤوليت وقوع احتمـالي آن و خارج از كنترل زيان ديده بوده  قرارداد غيرقابل پيش بيني

ذي).6-2-2م(را نپذيرفته باشد به درخواست مي تواند را در اين وضعيت دادگاه نفع قرارداد

و يا قرارداد را تعديل نمايد  كه معين مي كند فسخ كند و با شروطي كه اين خـود بـر در تاريخ

طور كه در باال اشاره شد شرط اعمال مقـررات همان).6-2-3م(فسخ قرارداد اول داللت دارد 

به عبارت ديگر متعهد با عـسر  و فوق آن است كه تعادل قراردادي به نحو اساسي برهم خورده

د  نه آنكه صرفاً اجراي تعهد مقداري دشوارتر شده باشد كـه و ر ايـنو حرج مواجه شده باشد

).6-2-1م(صورت حتي اگر متضمن ضرر هم باشد بايد قرارداد اجرا گردد
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 شـود كـه گرچـه در هـر دو سـند مهـم از كل مطالب گفته شده در اين قسمت معلـوم مـي

المللي يادشده تأثير كامن لو در فسخ قرارداد زياد است ولي اين تـأثير در سـند مربـوط بـه بين

UNIDROIT و با مال كه از يك طرف به استحكام به طوري حظات حقوقي ديگران، تعديل شده

و از طرف ديگر بدون پافشاري زياد بر آن حتي در صـورت نقـض  ثبات قراردادها پايبند است

و حـرج نمـي  و عـسر به زحمت و او را بـه اساسي تعهدات از سوي متعهد، متعهدله را انـدازد

د  به اجراي قرارداد خواه شخصاً يا بـا جاي اختيار فسخ، مجبور به اقامه عوي جهت الزام متعهد

اي بـراي متـضرر شـدن االمكان اين حق را زمينه ضمناً از سوي ديگر، حتي. نمايدهزينه او نمي 

و هزينه  به هرحال مقدمات انجام تعهد را مهيا كرده كه هايي را متحمل شده قرار نمـي متعهدي

كه اگر آنچه قابل ايف  به طوري و عليرغم سپري شدن موعد قراردادي، بتوانـد توقـع دهد ا است

به او نمـي و فاصـله پـيش آمـده را بـا متعهدله را از قرارداد برآورده سازد، اجازه فسخ را دهـد

.نمايددريافت خسارت، جبران مي

و نـه فلسفه پيش بيني مهلت اضافي براي اجراي تعهدات، ناظر به همـين وضـعيت اسـت

نا  و صرفاً با اعطاي مهلت اضافي، متعهدله امكان آن را پيدا كنـد كـه آنكه مورد نقض چيز باشد

و خسارت  كه آمادة انجام تعهداتش است را در موضع زيان و متعهدي را قرارداد را فسخ نمايد

.قرار دهد

 بررسي فقهي مسأله-4
و داراي ارزش فــراوان اســت  اول آنكــه،: بررســي مــسأله در فقــه از دو جهــت ضــروري

و استداللي كـه توسـط فقهـا در مـسائل گونـاگون حقـوقي صـورت بحث  هاي عميق، تحليلي

به. شودهاي حقوقي در جهان مالحظه نمي گيرد، مشابه آن در ساير نظام مي و غيرقانع ذهن نقاد

و تئوري  و بيان شقوق مختلف و ظواهر مطالب بـه هاي گوناگون اعجاب آور در فقه اسـتداللي

و را رها نمي ژرف انديش گيري از فن يا علم اصول، هيچ حقوقدان ويژه با عنايت به بهره  كنـد

مي  و آنها را از ديدگاه علمي مورد تحقيق او را ناچار كه اگر بخواهد عمق مسائل را بيابد سازد

و رفيع مراجعه نمايد .قرار دهد، به اين نظام حقوقي استوار

و بـر دوم آنكه، عرف حقوقي اي و چهارصد سال اسـت كـه هماهنـگ به هزار ران نزديك

و رفتار مردم هماهنگ با آن تنظيم شده است  و مباني حقوق اسالمي شكل گرفته . اساس قواعد

و قراردادها و مرجعي مهم براي تفسير قوانين موضوعه و اساس حقوق كشورهاست عرف مبنا

.شودمحسوب مي

كه در نظام حقوقي جمهور ي اسـالمي ايـران، طبـق صـريح اصـل چهـارم قـانون سوم اين

و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسـي«: اساسي كليه قوانين



 1388 ستانزم،4شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 306

اين اصل بر اطالق يا عموم همـة اصـول قـانون.و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد

و تـشخيص  و مقررات ديگر حاكم است و قوانين ايـن امـر بـر عهـدة فقهـاي شـوراي اساسي

كه براي يافتن حكم هـر مـسأله در حقـوق موضـوعة.»نگهبان است  بدين ترتيب منطقي است

كه حكم مسأله و آراء فقها توجه تام شود، در غير اين صورت مادام به مباني فقهي ازكشور،  اي
و محـاكم اين جهت توجيه درستي پيدا نكرده باشد، در حقوق ما نيز جايگاهي نخواهـد يافـت

. مطابق آن حكم صادر نخواهند كرد

كه بايد متوجه تفاوت بين دو مفهوم فقه كه در اينجا هست عبارت از آن است نكته ديگري

فق.و متون فقهي بود  و آراء و يـا مـورد ممكن است مسأله اي تاكنون در متون فقهي هـا نيامـده

كه آن مسأله يا موضوع از  نيـز خـارج» فقـه«بحث قرار نگرفته باشد، ولي اين بدان معنا نيست

و اجمـاع. است و عقـل و سـنت كه از منابع آن مانند كتاب فقه عبارت است از احكام اسالمي

ا  و سـتخراج صـورت استنباط شده يا قابل استنباط باشد، خواه در موضوعي تاكنون اين استنباط

وظيفة مجتهـدين،. هيچ موضوعي نيست كه در فقه داراي حكم نباشد. گرفته خواه نگرفته باشد 

و در صورت اجتهاد  كه براي موضوعات جديد، يا براي موضوعات قديم از جمله، همين است

. متفاوت، حكم جديد استنباط كنند

 حق فسخ در كتب فقهي-1-4
و طـي آن انـواع خيـارات در باب خيارات مطرح مي اين بحث در كتب فقهي عمدتاً شـود

و تĤخير ثمن(خاص  و عـام مربـوط) غير آنها(و مشترك) مجلس، حيوان و ادلة خاص مطرح

.گيردبه هر يك مورد بررسي قرار مي

كه مثالً در خصوص خيار مجلس، تأخير ثمن يـا عيـب منظور از ادلة خاص، رواياتي است

ا  و مراد  اي است كه براي اثبات خيـارات بـه طـور كلـي مطـرحز ادلة عام، ادله وارد شده است

و مي و حرج، المؤمنون عنـد شـروطهم . امثـال اينهـا شوند مانند بناء عقال، نفي ضرر، نفي عسر

و نقلي و عام، عقلي ضمن آنكه در برخي موارد ادلـه نقلـي. بدين ترتيب ادله اعم اند از خاص

ج( عقال قابل حمل خواهند بودنيز خود بر همان مجراي بناء .)7ص5امام خميني،

ج(اند ذكر نمودهبه لحاظ تعداد، برخي از فقها تنها پنج قسم خيارات را ،2محقـق حلـي، شـرايع،

و بقيه را با اين اسـتدالل كـهو بعضي ديگر هفت)15ص لـيس لـه احكـام«گونه آن را برشمرده

ج(اند شده ارجاع دادهبه موارد ياد» مغايره لساير انواع الخيار  ج11ص2شيخ انـصاري 6، آيـه اهللا خـويي،

ص(اند، بر عكس گاه تعداد را تا چهارده گونه نيز رسانده)151ص ، در حـالي)118شـهيد اول، لمعـه،

و موارد متعدد را يادآور مي شوند كـه در شـمار كه برخي حتي به اين احصاء نيز خورده گرفته

ص(ه است مانند خيار شفيع در حق شفعه آنچه نام برده شده نيامد  در ميـان.)9كاشف الغطـاء، علـي،
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ص(متقدمين از فقها، برخي خيارات مشهور مانند غبن، مطرح نشده اسـت  194شـهيد ثـاني، مـسالك،

.)203و

و كنوانسيون كه آنچه در حقوق كشورها 1980از باب مقايسه تطبيقي بد نيست اشاره شود

و بيع در موارد فسخ مطر به موارد معنون در كتـب فقهـي اسـت ح شده است، نوعاً قابل ارجاع

ما در اينجا در مقام بيان تفصيلي تشابهات يا تفاوتهـاي. شودتشابهات زيادي بين آنها يافت مي

به مواد   كنوانسيون بيـع71و64-49،1خيارات از دو منبع فوق نيستيم ولي از باب نمونه تنها

و آنچه تحت بين و تفلـيس در فقـه الملل  عناوين خيارات تخلف وصف، تخلف شرط، عيـب

.دهيمبيان شده اشاره است، توجه مي

به همين خيارات معنون، مي توان بسياري از موارد را كه اصـطالحاً در حقـوق لذا با عنايت

به آنها نقض اساسي تعهدات اطالق مـي تجارت بين  شـود، از مـوارد حـق فـسخ در فقـه الملل

ن . مودمحسوب

و كه بسياري از خيارات معنـون كه اصوالً اين امكان نيز وجود دارد از طرف ديگر، از آنجا

و ضمني قـرار گيرنـد، مـثالً خيـارات  غيرمعنون، تحت عنوان خيار تخلف شرط اعم از صريح

و امثال اينها از مـصاديق خيـار تخلـف شـرط  عيب، غبن، تأخير ثمن، تخلف وصف يا رؤيت،

م  و بيع، بهاي متعادل، ضمني سالمت و آنچـه رؤيـت شـده عدم تأخير ثمن، مطابقت با وصف

ج( غير اينها تلقي شوند  ج 103ص2شيخ انصاري، هللا خويي، ص6، آيه توان، لذا از اين جهت نيز مي)237،

مي  كه در حقوق ديگران با نقض اساسي تعهدات توصيف شوند، تحـت عنـوان نوعاً مواردي را

و  .خيار آن قرار دادكلي تخلف شرط

و نيز خيار تخلـف آن امـري عقاليـي در فقها تصريح كرده كه شرط كردن در معامالت اند

و در صورت تخلف از شروط عقاليي، دو امر متحقـق مـي  و هميشه است شـود يكـي همه جا

و ديگري حق فسخ قرارداد، بدون آن كه دومي مترتـب بـر اولـي باشـد  به اجرا امـام( حق الزام

ج خميني ص5، ،144(.

به صورت صريح يا ضمني مورد توافق متعاقدين قرار گيـرد، صـرف بنابراين وقتي تعهدي

به اجرا خواهد شد بدون  و الزام نظر از نام يا عنوان آن، در صورت نقض موجب دو حق فسخ

يكي بر ديگري مقدم باشد   لذا قيد عدم امكان الزام به اجرا براي تحقق حق فـسخ، هـيچ. آن كه

.ندارد)و عرفي(مبناي فقهي

رغم آنچه گفتيم فرض شود موردي از نقض تعهـد وجـود داشـته باشـد كـه حال اگر علي

نتواند تحت يكي از اقسام معنون خيارات از جمله تخلف شرط قرار بگيـرد، آيـا طـرف مقابـل 

.حق فسخ معامله را خواهد داشت يا نه؟ پاسخ اين سؤال را نيز در ادامه خواهيم داد
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 خيار غير معنون طبق موازين فقهي-2-4
:ابتدا ياد آوري دو نكته ضروري است

كه در باال ديديم، عناوين خيارات توقيفي از سـوي شـارع مقـدس آنكه همان،نخست طور

و مورد  به سايرينيستند تا نتوان تعداد آنها را تغيير داد و يا به آن افزود يا از آن كم كرد  جديد

كه ايرادي. نمودعناوين ملحق تفاوت تعداد عناوين خيارات در كتب فقهي خود دليل آن است

. نخواهد بود اگر بتوان موردي را با اسم يا بدون اسم به عناوين موجود افزود

و ادله عام در اين زمينـه هرجـا،دوم  آنكه براي ثبوت خيار همواره دليل خاص الزم نيست

و مجرا داشته باشند جريان و اثبات خيار خواهنـد نمـود چـه در شـماركه مورد  خواهند يافت

چه نگيرد و بسياري از خيارهاي معنـون اعـم از آنكـه دليـل خـاص. خيارات معنون قرار گيرد

و نداشته باشند مستظهر به همين ادله  كه خيار غبن كه اكثر متقـدمين آن را از داشته اند كما اين

ب اقسام خيار ذكر نكرده  و ساير ادلـة اند، با استناد ه ادلة الضرر، شرط ضمني در عقد، بناء عقالء

ج نجفي،(عامه مورد پذيرش فقها قرار گرفته است ج268ص8شيخ حسن، ص6و آيه اهللا خوئي، ،237(.

كه فروشنده و اينك در فرضي اي كاالي مورد معامله را در موعد توافق شده تسليم ننمـوده

به ارائة خدمتي  به عهـد خـويش وفـا نكـرده يا متعهدي كه مكلف در تاريخ معيني بوده است،

و يا بنا بر اجرا نيز ندارد، دليل معتبر وجود ندارد كه متعهدلـه را از حـق فـسخ محـروم  است،

به عدم امكان الزام به اجرا از طريق دادگاه گردانيم  و مقيد ايـن قيـد،. بدانيم يا آن حق را منوط

و اصل بر  و منشاء شرعي ندارد كه مورد پذيرش يا معمول قاطبـة مبنا  عدم آن است، ضمن آن

و حقوق تجارت بين كه در حقوق ساير كشورها و عرف مردم در عقال نيز نيست كما اين الملل

ميايهن به گونامعامالت جاري آن . شود ديگر عمل

شـوند، بـه مـي) مـوارد معنـون(اگر ادله عامة موجب ثبوت خيارات در موارد كم اهميت تر

ريق اولي براي عدم انجام تعهد يا تأخير غير قابل اغماض نزد عرف، چنين حقـي را ايجـابط

.نمايندمي

كه گاه علي رغم تخلفات صورت گرفته هنوز ممكـن اسـت اين نكته نيز از نظر دور نيست

و متعهد نيز بـراي انجـام آن سـرمايه  گـذاري مورد تعهد براي متعهدله مطلوبيت اصلي را داشته

در ايـن صـورت قـول مطلـق بـه حـق فـسخ بـراي. مهم را فراهم كرده باشديو مقدمات كرده 

و خسارت نامتعارف براي متعهد خواهد شـد كـه  و حرج متعهدله، بز طرف ديگر موجب عسر

. اين نيز مطابق قواعد گفته شده منفي است

ميدر جمع موارد فوق ت نقـض توان گفت كه اوالً حق فسخ براي متعهدلـه در صـور الذكر

به عدم امكان الـزام بـه اجـرا يـا قيـود ديگـر و مقيد اساسي قرارداد از سوي متعهد وجود دارد

و ثانياً اين حق تنها وقتي مي  و حـرج نيست، و عـسر تواند منتفي باشد كه ضـمن ايجـاد ضـرر
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به نحوي كـه مطلوبيــت اساسـي براي متعهد، وي بتواند تعهداتش را علي رغم تخلفات جزئي،

 كه در اين صورت از وصف نقـض اساسـي نيـز خـارج(متعهدله داشته باشد، انجام دهد براي 

و ثالثاً هرگاه تزاحمي در اجراي ادله عامه براي طرفين قرارداد پيش آيـد، تـرجيح بـا)شودمي ،

د و رابعاً اگر عدم يا تأخير ر متعهدله خواهد بود، زيرا كه وي به هر حال قصوري نداشته است،

به سبب موارد تعذر بوده باشد مسأله تابع احكام مـورد مزبـور) فورس ماژور(اجراي تعهدات

و از بحث جاري ما خارج خواهد بود .بوده

به تقدم الزام نسبت به حق فسخ نه تنها همواره بـه نفـع كه قول به اين نكته نيز اشاره كنيم

حـق الـزام. از تحمل فسخ قرارداد است متعهد نيست، كه گاه بر عكس براي او بسيار دشوارتر

كه مي ممكن است حربه  تواند نياز خـود را از محـل اي در دست متعهدله قرار گيرد تا در حالي

و  به زيان و چـه بـسا حـاكم بـه ديگري تأمين كند، متعهد را و حرج نا متعارف بينـدازد، عسر

في االسالم ال ضرار كه .چنين درخواستي ترتيب اثر ندهد زيرا

 حقوق ايران-5
در اين بخش، ابتدا آنچه تاكنون از سوي نويسندگان معتبر حقوق مدني اظهـار شـده اسـت

مي  و ذكـر ادلـة آن ارائـه خواهـد نقل و سپس نظرية نويسنده مقاله به همراه تحليل مسأله شود

.گرديد

 رأي صاحبنظران-1-5
انـد كـه ون مدني بـر ايـن عقيـده نوعاً نويسندگان بزرگ حقوق مدني در شروح خود بر قان

به اجراي قرارداد توسط خود او يا با هزينة وي توسط ديگران بـاقي  مادام كه امكان الزام متعهد

مي. است، حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت به موارد زير اشاره نموداز باب نمونه :توان

به صراحت مي از«:نويسندمرحوم دكتر سيدحسن امامي در اين زمينه قانون مـدني بعـضي

كه هر يك از متعاملين بتوانـد در صـورت تـأخير طـرف ديگـر از  كشورهاي بيگانه اجازه داده

تـوان هميـشه خـسارت زيرا با خـسارت تـأخير تأديـه نمـي. انجام تعهد، معامله را فسخ نمايد 

كه متعهد با اختيار از انجام تعهد امتناع نم  و در صورتي تـرين ايد، سـهل متعهدله را جبران نمود

مي  به متعهدله به انجام تعهد، دادن حق فسخ قانون مدني ايـران ايـن. باشدوسيله براي اجبار او

به متعهدلـه  كه اجبار ممتنع صورت پذير است، حق فسخ و مادام اصل را در معامالت نپذيرفته

م نمي و فقط براي بايع در مورد تأخير ثمن حق فسخ را با شرايط مزبدهد  قـانون402اده ور در

و صريحاً آن 406مـاده. قانون مدني سلب نموده است 406را از مشتري در ماده مدني شناخته
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و براي مشتري از جهت تـأخير در تـسليم مبيـع: قانون مدني خيار تأخير مخصوص بايع است

ج(» باشداين اختيار نمي .)485،ص1حقوق مدني،

خيار تخلف از شرط فرض اين است كه متعهـد بـهدر«: نويسنددكتر ناصر كاتوزيان نيز مي

و اجبار او نيز ميسر نمي  و به وسيله ديگران هم نتيجه مطلوب بـه التزام خود وفا نمي كند شود

م239ماده(آيد دست نمي  مي)ق شود كه مورد معاملـه وصـف مـورد نظـر را نـدارد يا معلوم

مي)235ماده( ، آن گـاه طرفـي كـه شـرط بـه سـود)240ماده(شود يا انجام دادن شرط ممتنع

و راهي براي رفع ضرر ندارد حق فسخ عقد را پيدا مـي ج(» كنـد اوست ،5قواعـد عمـومي قراردادهـا،

كه.)138ص در237در حقوق ايران، مطابق مواد«: دكتر سيدحسين صفائي بر اين عقيده اند م ق

و ـ 476مورد شروط ضمن عقد م در مورد اجاره، در رابطـه ب ا تعهـدات اصـلي در صـورتق

و نقض تعهد از ناحية يكي از طرفين قرارداد، بايد ابتدا اجراي عين قـرارداد درخواسـت شـود

و جز در برخـي  به عنوان آخرين چاره براي جبران ضرر در نظر گرفته شده است فسخ قرارداد

م402ماده(موارد استثنايي مانند خيار تأخير ثمن  طرف ديگر حـق به محض نقض قرارداد)ق

و شـبيه. فسخ نخواهد داشت  بنابر اين در حقوق ايران هـم حـق فـسخ جنبـه اسـتثنايي داشـته

كه حق فسخ. كنوانسيون است  و در مورد ولي مفهوم نقض اساسي در حقوق ايران وجود ندارد

مي  و غيراساسـي مطابق قانون براي يك طرف قرارداد ايجاد شود، تفـاوتي بـين نقـض اساسـي

ص حقوق بيع بين(»ردوجود ندا .)249-250الملل،

بـه نحـو)1980(الملل البته به نظر ما قول به شباهت بين حقوق ايران با كنوانسيون بيع بين

كه مستقيماً از موضوع مقاله خارج اسـت، از پـرداختن  به لحاظ آن مذكور جاي تأمل دارد ولي

.گرددبه آن صرف نظر مي

اي مشابه آنچه كه از شارحان متقدم قانون مدني است عقيده مرحوم منصورالسلطنه عدل نيز

از آيـدبه عمـل مـي 239و238و 237حل اين مشكل با استعانت از مواد«:در باال آمد دارند  و

و بلكه مـشاراليه مجموع مواد مزبور استنباط مي له حق مطلق نيست كه حق فسخ مشروط شود

ك  و اجبـار در صورتي كه بخواهد از حق فسخ استفاده نـد بايـد قـبالً بـه حـاكم رجـوع نمـوده

ص(»مشروط عليه را براي اجراي شرط بخواهد .)308 حقوق مدني،

 نظريه نويسنده-2-5
به سـاير ضـمانت كه امكان تقدم حق فسخ قرارداد نسبت نويسنده مقاله بر اين عقيده است

و رابطة سلسله مراتبي بين حق  و حق فسخ، قابل اثبات اجراها در حقوق ايران وجود دارد الزام

و اين دو حق همدوش يكديگر وجود دارند  قيد عدم امكان اجرا براي تحقق حق فسخ. نيست

و بنـاي  و نـه روش نه حتي در حقوق ديگر كشورها به اين صورت است و نه منشأ فقهي دارد
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نه دليل معتبري در قانون مدني مي و ادلـه. آن يافـت توان برايمردم بر اين ترتيب استوار است

به شرح زير ارائه دادنظريه نويسنده را مي :توان

 رد ادلة تأخرحق فسخ-اول
 قانون مدني است كـه در مبحـث 406و402دليل عمدة قائلين به نظر فوق همان مواد-1

.اندخيار تأخير ثمن ذكر نموده

مي 402ماده بو«: دارد مقرر و يا در حكم آن و براي تأديه ثمـن هرگاه مبيع عين خارجي ده

و در ايـن  سه روز از تـاريخ بيـع بگـذرد با تسليم مبيع بين متبابعين اجلي معين نشده باشد اگر

به بايع بدهد بايع مختـار در  نه مشتري تمام ثمن را و نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد مدت

مي406و ماده» فسخ معامله است  و براي مـشتري خيار تأخير مخصوص بايع«: گويد نيز  است

.»از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نيست

به اين شرح كـه در غيـر مـورد در واقع ايشان از دو مادة فوق يك مفهوم استخراج كرده اند

و نمي 402مادة  كه الـزام بـه اجـراي هيچ خياري براي طرفين وجود نخواهد داشت توان مادام

.سك نمودقرارداد ممكن باشد به حق فسخ تم

:اين در حالي است كه

كه تحت عنوان خيار تأخير ثمن ذكر شده است آن است كـه402 حداكثر مفهوم ماده،اوالً

و اصالً نـسبت بـه» تأخير ثمن«اگر شرايط مقرر در آن محقق نشود خيار وجود نخواهد داشت

و موضـع مثبـ  و غير معنون ساكت است و عدم ساير خيارات اعم از معنون ت يـا منفـي وجود

.ندارد

مي،ثانياً را اگر مفهوم عام مستخرجه صحيح كه نفي ساير حق فسخها بود، بين مفهوم مزبور

و منطوق ساير مواد قانون مـدني كـه اثبـات ايـن حقـوق را مـي مي  نمايـد تعـارض پـيش كند

بـا اسـتناد بـهكه احدي قائل به وجود چنين تعارضي نشده است تا الزم باشد آمد، در حالي مي

مواد مزبور در مقـام حـصر يـا مـشروط كـردن. صريح مواد ديگر تعارض ياد شده مرتفع شود 

.مطلق حق فسخ به تأخير ثمن نيستند تا مفهوم مزبور صحيح باشد

به طور ضـمني مبنـاي نظـرات فـوق اسـت، اصـل لـزوم-2 مي رسد به نظر  دليل دوم كه

م. قراردادهاست مي تأكيد بيش از حد بر اصل گيرد كه ادلة ديگـر ماننـد زبور، در حالي صورت

و نبايد از آنها غافل ماند  و غيره بر آن حاكمند از. نفي ضرر كه گفتيم گاه تأكيد بيش ضمن آن

و بـدون جهـت معقـول بـر  حد بر اجراي قرارداد، ممكن است موجب سختگيري نـا متعـارف

كه سـبب  و همين نكته است  شـده در حقـوق خارجيـان اعـم از متعهد با حسن نيت نيز بشود

به جاي آن تجويز كنند و فسخ را و عرفي در اين مسأله اجازه به الزام را ندهند .نوشته
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 اثبات امكان تقدم حق فسخ-دوم
:دو دليل عمده در اين مورد قابل ارائه است

و-1 به عدم رعايـت شـروط ضـمن عقـد اعـم از صـريح  اگر عمدة تخلفات قراردادي را

ت و غيـر ضمني و سالمت مبيع، قيمت متعـارف حليل كنيم، مانند تخلف از موعد اجرا، اوصاف

و چـه بـه لحـاظ تحقـق  به عناوين مستقل خيارات اينها، در آن صورت خواه به جهت تمسك

كه در ماده   ذكـر شـده اسـت،234–245 قانون مدني نـاظر بـه مـواد 444خيار تخلف شرط

.قرارداد قابل فسخ خواهد بود

-245گذار در مبحث خيار تخلف شرط صرفاً براي احتراز از تكـرار، بـه مـواد تي قانون وق

مي 234 دهد معني آن اين است كه بايد عبارات مذكور در آن مـواد در ارتبـاط بـا خيـار ارجاع

و لذا وقتي مادة  توانـد بـه حـاكم طـرف معاملـه مـي...«گويدمي 237تخلف شرط تفسير شود

به شرط بنمايد رجوع نموده تقاضاي  به وفاء در مبحث فسخ منطقاً بدان» تواندمي«، لفظ» اجبار

به اجـرا نمايـد  له اختيار دارد يا قرارداد را فسخ كند يا تقاضاي الزام كه مشروط بلـه،. معناست

 در حق فسخ برقرار نكرده بود، امكان داشت بـا444و237اگر قانون هيچ ارتباطي را بين مواد 

.يم جايگزين حق الزام، صرف نظر كردن از اصل شرط از سوي مشروط له استاحتمال بگوي

و خيار تخلف شرط، بدون تكلف چنين استنباط بنابراين از جمع مواد فوق در احكام شرط

كه اين دو حق مي و فسخ قرارداد(شود به اجرا و ذيحـق) الزام و همـراه هـم هـستند همدوش

كه حق فسخ را مقدم بدار  و صرف وقت زيـاد در الـزام بـه مختار است و هزينه و از زحمت د

. اجرا احتراز كند

كه طبق قانون اساسي حاكم بر قوانين موضوعه كشور است چنـين-2  وقتي در فقه اسالمي

و اين دو حق همدوش يكديگر محسوب مي شوند، در حقوق موضـوعه مـا قيدي وجود ندارد

. تواند غير اين باشدنيز نمي

ا كه حكم مسأله در حقوق ساير نظام عالوه بر هاي حقوقي مطرح در جهان ين اشاره كرديم

و حتي در كشور فرانسه كـه در اعطـاي حـق  نيز مانند آنچه در ايران مشهور شده است، نيست

و مشابه مقررات پذيرفته شـده در حقـوق تجـارت بـين   الملـل رفتـار فسخ به سهولت كامن لو

و بنـابراين معلـوم نيـست ايـن قيـد كنند، قيد مطلق عدم نمي به اجرا وجود نـدارد  امكان الزام

. مشهور از كجا وارد فرهنگ حقوقي ما شده است

و اگـر بحثـي بدين ترتيب، در اصل وجود حق فسخ بدون قيد مطلق مذكور بحثـي نيـست

مط. باشد، در صغراي قضيه است  ابقـت مثالً آيا اگر تعهد انجام شده عمـدتاً بـا توقـع متعهدلـه

و يا تأخير پيش آمده وي را از آنچه اساساً انتظار داشـته اسـت محـروم نمـي   سـازد، آيـا داشته

توان گفت از نظر عرف، قرارداد نقض شده است؟ اگر جواب منفي باشد، حق فسخ نخواهد مي
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كه نقض تعهد را در هر درجه كه بود مگر آنكه توافقي بين طرفين وجود داشته باشد باشـد، اي

همين بحـث صـغروي اسـت كـه در حقـوق فرانـسه موجـب. موجب حق فسخ شناخته باشد 

و اال در آنجا نيز در كبـراي قـضيه تفـاوت  سختگيري بيشتر در اعطاي حق فسخ گرديده است

و از اين جهت نظر نويسنده حتي با آنان نيـز همـاهنگتر اسـت چـه آشكاري مالحظه نمي  شود

و نظام حقو به كامن لو . المللقي تجارت بينرسد

در،اينبا وجود كه اگر تخلف صـورت گرفتـه، به اين شكل باز ممكن است اشكالي شود

و مـثالً مبيـع  و غيره نبوده بلكه در خـود مـورد تعهـد باشـد شروط ضمن عقد مثل زمان اجرا

و بنا بر اجرا نيز از سوي متعهد نباشد  فـوق در آن صورت مـواد. تحويل يا ثمن پرداخت نشده

به شروط  به الزام بـهكه ناظر و بايد، مطابق با اصاله اللزوم، ابتدا اند بر مسأله حاكم نخواهند بود

نه به فسخ قرارداد .اجرا تمسك كرد

:پاسخ اين كه

به اولويت، ايـن حـق كـه در شـروط همان، اوالً طور كه در مبحث فقهي متذكر شديم، بنا

.اهد داشتوجود دارد در عدم اجرا نيز وجود خو

و غيـر آن وجـود،ثانياً  در عدم اجرا نيز نقض شروط ضمن عقد مانند موعد اجراي قرارداد

و همراه است، لذا با استناد به احكام تخلف شرط نيز مي تـوان قـرارداد را در ايـن مـوارد دارد

. فسخ نمود

و نيز وجـود كه در مورد تشخيص مصداق يا تعيين صغراي قضيه تـزاحمو در نهايت اين

كه در بخش فقهـي اشـاراتي بـه  و حرج براي هر دو طرف، نكاتي وجود دارد و عسر در ضرر

.دهيمآنها صورت گرفت لذا جهت احتراز از تكرار، به همان بخش ارجاع مي

 نتيجه
هايي را كه متعهدله براي فسخ قـراردادي اگرچه خيارات معنون در قانون مدني، عمالً زمينه

به جهت نقض تع  گـذارد هدات از سوي طرف مقابل گرفتار آن شده است، در اختيار او مـيكه

كه موردي از تخلفات اساسي، مشمول عناوين مزبـور هـست يـا نـه   معذلك هرگاه ترديد شود

و بـه وجـود حـق توان اوالً آن مي و ضمني دانست را مشمول خيار تخلف شرط اعم از صريح

به اجراي قرارداد  كـدام از آن دو را كـه مايـل حـق هـر قائل شد تا ذي فسخ در كنار حق الزام

يكي  به توصيف مورد پيش آمده با به ادلة عام مذكور در فقه، بدون نياز و ثانياً بنا باشد برگزيند

مي  و آن را مقيد بـه از عناوين خيارات مشهوره، توان به وجود حق فسخ براي متعهدله قائل شد

به اجرا مقدم بر  .آن ننمودعدم امكان الزام
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