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چکیده
مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است :یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد .مسئولیت قراردادی
مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید .همچنین مسئئولیت خئارج از قئرارداد مسئئولیتی کئه ناشئی از
نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خسارتی است که شخصی به دیگری وارد می آورد و در نتیجه آن موظئف بئه رائران خسئار
زیان دیده می شود .مقصود از گنجاندن شرط در قرار داد تحقق آن در خارج است .از این رو ،اگر شئرط غیئر مقئدور باشئد ،باتئل تلقئی
میشود .یکی از دالیل انحالل عقود ،شرط فاسخ است .براین اساس ترفین شرط می کنند اگر حادثه ،فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقئد از
بین برود .در این صور با حصول معلق علیه ،عقد منفسخ می گردد .در این موارد ساب انفساخ ارادی است و نتیجه به تور قهری ظئاهر
می گردد .مد شرط فاسخ باید معلوم باشد .به عالوه امکان درج آن در تمام قراردادها ورود ندارد .در مدتی که شئرط فاسئخ ورئود دارد
ترفین باید از انجام هرگونه عملی منافی با حق ترف دیگر خودداری کنند.
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مقدمه
افراد جامعه برای رفع نیازهای خود ،مجبور به انعقاد قراردادهاایی باا یکادیگر هساتند .بار هیای
اساس هدف هریک از طرفی آن است که قرارداد به طور کامل بی آنها اجرا گردد .لایک گااهی
قرارداد به دالیل عدیده ای منفسخ می گردد .امروزه ،شرط فاسخ ،یکی از نهادهای انحالل قارارداد،
دانسته می شود .شرط فاسخ ،عبارت است از ای که دو طرف قرارداد ،به هنگاا انعقااد آن ،شارط
می کنند که قرارداد مذکور ،به صرف تحقق امری معی در آینده ،بدون نیاز به انشاای فساخ ،خاود
به خود ،منفسخ گردد؛ مثالً در عقد اجاره ای شرط می کنند که اگر محل مأموریت مساتأجر تیییار
یابد ،عقد اجاره ،قهراً منفسخ است(.شهیدی ،ص )56بنابرای  ،اثر شرط فاسخ ،تعلیق انحالل قهاری
قرارداد است؛ یعنی :در قرارداد مشروط به شرط فاسخ ،الزمات و تعهدات اصلی ناشای از قارارداد،
به طور منجز و بالفاصله پس از انشای عقد ایجاد مای شاود و ایا تنهاا انحاالل و انفساا ایا
تعهدات و الزامات ناشی از قرارداد است که به تحقق شارط خاارجی ،در آیناده ،معلاق و وابساته
میباشد .برای انحالل قرارداد ،صرف تحقق شرط مندرج در قرارداد ،کافی است و دیگر به انشاای
مستقل فسخ قرارداد ،نیازی نیست .اما باا ایا وجاود مسائولیت مادنی کاه عباارت از مسائولیت
قراردادی و غیر قراردادی است (کاتوزیان ،2831 ،ش )7در قانون مادنی ایاران ماورد قباول واقاع
شده ،وقتی طبق قرارداد ،متعهد می باید تکلیفی را انجا دهاد مسائولیتی تحات عناوان مسائولیت
قراردادی که در صورت عد انجا می باید خسارت وارده را به خاطر (لزو جباران رارر نااروا)
جبران نیاید که ماده ( 112ق ) .نیز ای تکلیف را مشخص نیوده است .در هر موردی که شخص
ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ،در برابر او مسئولیت مادنی دارد .ایا مسائولیت ناشای از
اراده و اختیارات انسان است .در هر صورت با وجود مسئولیت مدنی عقود میک است به عوامال
متعددی منحل شوند که در ای مقاله به بررسی مسئولیت ناشی از فسخ و شرط فاسخ در قراردادها
می پردازیم که آیا اگر دو طرف از قبل شرط کنند باز هم موجب مسئولیت مدنی می شود یا خیر؟
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مفهوم شناسي
مسئولیت مدني

هرچند که قانون مدنی تعریفی از مسئولیت مدنی به دست نداده است اما می توان گفت در مفهاو
گسترده ،مسئولیت مدنی هیه عناوی الزامات خاارج از قارارداد شاامل غ اب ،اتاالف ،تسابیب،
استیفا ،استفاده بالجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عد اجرای تعهاد و زیانهاای
ناشی از جر را شامل می شود.
تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا می کند مقن قواعاد و دساتورالعیل هاایی را باه عناوان
تکالیف و الزامات بر شهروندان تحییل نیاید و برای آن ها ریانت اجرا قرار داده و کسانی را کاه
از ای تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهد .با ایا وجاود هیاه مقاررات
دارای ریانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا ای مقررات بر مبنای ارزشی متنوعی استوار است؛ هرجاا
نقض قاعده ای باعث ررر به پیکاره اجتیااش شاود رایانت اجارای شادیدتری الز اسات کاه
مسئولیت کیفری می باشد اما جایی که ررر از روابط بی شهروندان فراتر نرفته و به جامعه رارر
نزند مسئولیت مدنی محقق می شود .بنابرای ریانت اجرای نقاض قواعاد و مقرراتای کاه باعاث
اررار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است .به عبارتی تعهد و الزا باه جباران خساارت وارده
به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.
انفساخ

انفسا م در باب «انفعال» از ریشه «فسخ» و به معنای شکساته شادن ،براناداخت  ،تبااه شاده و
متالشی شده است(.ان اری ،طاهری ،2831 ،ج ،2ص )138پس از آن که قراردادی به طور صحیح
منعقد گردید ،میک است به دالیلی منحل گردد .یکی از ای دالیل ،انحاالل قارارداد باه صاورت
قهری و بدون دخالت اراده طرفی می باشد که به آن انفسا می گویند .بناابرای انفساا باه ایا
معنا است که رابطه ناشی از قرارداد بدون ق د و ارداه طرفی معامله و به موجاب حکام قاانون از
بی برود(.جعفری لنگرودی ،2873 ،ج ،2ص )592البته باید دانست که انفسا قرارداد با بطالن آن
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تفاوت دارد .اگر قراردادی باطل باشد به معنی بی اعتباری و عاد تاأثیر آن اسات اماا قارارداد در
صورتی منفسخ می شود که ابتدا قراردادی به طور صحیح منعقد شده باشاد سا س ساببی موجاب
انفسا آن گردد(.کاتوزیان ،2835 ،ص)817
شرط در لغت

واژه شرط در لیت به معانی عهد ،مطلق الزا و التزا به چیزی آماده اسات(.طریحای ،2851 ،ج،1
ص167؛ اب منظور ،بی تا ،ج ،7ص31؛ زبیدی ،2121 ،ج ،21ص )816در ای میان اگرچه برخای
از اهل لیت ،قید اندراج در ری عقد را نیز افزوده اند و به صاورت تیثیلای قارار گارفت آن در
ری عقد بیع و امثال آن را الز دانسته اند ،در عی حال هیان گونه که مرحو شیخ ان اری نیاز
در باب شروط ،اشاره می فرمایند :افزودن قید مزبور ناظر به غالب موارد است و از ایا رو ناوعی
قید غالبی است نه قید احترازی (ان اری ،2111 ،ص )176لذا ادلّه ای ناظر بر لزو وفای به شرط،
عالوه بر شروط ری عقد ،شامل شروط ابتدایی غیر مندرج در عقد نیز می گردد.
شرط در اصطالح

از نظر اصطالحی معانی متعدّدی از شرط ارایه گردیده است که هر یاک از آنهاا در جایگااه ویا ه
خود مورد استفاده قرار می گیرد .از جیله مهم تاری ایا معاانی عبارتناد از :شارط در اصاطال
عرفی ،نحوی ،فلسفی ،ل ولی ،روایی و حقوقی(ان اری ،2111 ،ص)231
شرط فاسخ

تعلیق در انحالل عقد در لسان حقوق دانان به شرط فاساخ یاا شارط انفساا یااد مای شاود و در
تعریف آن گفته اند « :شرطی که عقاد را در معارا انحاالل و ارایحالل در آیناده قارار دهاد».
(جعفری لنگرودی ،2873 ،ص )115هیچنی گفته اند« :شرط فاسخ ترارای اسات کاه دو طارف
درباره انفسا احتیالی عقد در آینده می کنند و بدی وسیله تعهادهای ناشای عقاد را محادود باه
زمان معی یا عد وقوش شرایط خاص می سازند(».کاتوزیان ،2839 ،ص)818
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ارکان مسئولیت مدني
مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی مباالتی اشخاص است ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجاود
سه رک رروری

است.

 .2وجود ررر :هدف از قواعد مسئولیت مدنی ،جبران ررر است لاذا وجاود رارر باه طاور
طبیعی مقد بر جبران آن خواهد بود .در ماده  2قانون مسئولیت مادنی در ایا بااره چنای
آمده است« :هر کس بدون مجوّز قانونی … لطیهای وارد کند که موجاب رارر ماادّی یاا
معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسارت ناشی از عیل خود میباشد».
 .1ارتکاب فعل زیانبار یا نامشروش :ایراد ررر به دیگری باید با فعل نامشروش انجا گیرد ،تاا
قاباال جبااران باشااد ،در ایا باااره نیااز ماااده  2قااانون مساائولیت ماادنی چناای ماایگویااد:
«هر کس بدون مجوّز قانونی… فعلی انجا دهد که موجاب زیاان دیگاری شاود ،راام
است ».اما در صورتی که فعل مشروش باشد مثل دفاش مشروش ،اگر موجب خسااراتی شاود،
مسئول خسارات نخواهد بود؛ هیانطوری که ماده  26قانون مسئولیت مادنی نیاز مدیاد آن
است.

 .8رابطه سببیت :صرف وجاود رارر و ارتکااب عیال نامشاروش موجاب جباران خساارت
نییشود و باید بی ررر وارده ،عامل و فعل زیانبار ،رابطۀ سببیت احراز شاود باه طاوری
که عرف نیز به آن شهادت

دهد.

مسئولیت مدني و صحت شرط فاسخ در اسالم
در فقه اسالمی قواعد گوناگونی وجود دارد که میتوان به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در اسال ناا
برد ،از آن جیله قواعدی مثل قاعده الررر ،قاعده اتالف ،قاعده تسبیب ،قاعده ریان ید و قاعاده
ریان غرور را می توان برشیرد .از مجیوش قواعد به دو نیونه آن اشاره می کنیم:
 .3مستندات قاعده الضرر

عقل :مهم تری دلیل برای نفی ررر و ررار ،منبع چهار فقه یعنی عقل است .در واقع باید گفات
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که مدلول ای قاعده جز «مستقالت عقلیه» است که عبارتند از اموری که بدون حکام شارش خاود
عقل به آن ها می رسد.
کتاب :در قرآن مجید آیاتی وجود دارند که با ت ریح باه واژه «رارر» و مشاتقات

در ماوارد

خاص ،احکامی را ارایه کرده اند که از باب تعلیق حکم بر وصاف ،حااوی معناای عاا هساتند و
«الررر» را به صورت یک قاعده می توانند تثبیت کنناد از جیلاه« :ال تضار الدا ب لددا ور ا ال ودداد دا
لددا ب» ؛ یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ررر برساند و نیز هیچ پدری نبایاد باه فرزنادش زیاان
بزند( .بقره )188،طبق ای آیه ،از جیله مادران ،نهی شده اند که با قطع شیر ،موجب زیان و رارر
فرزند خود شوند.
روایات :در خ وص الررر ،روایات بسیار زیادی وارد شده که از فرط تعدد به صورت تواتر
اجیالی در آمده اند؛ به ای معنا که هرچند هیه روایات مذکور به یک لفظ نیساتند ،ولای مضایون
واحدی دارند از جیله ای روایات جیله الررر و ال ررار در ذیل روایت شفعه است که مرحاو
کلینی از عقبه ب خالد و او از حضرت صادق (ش) نقال کارده کاه آن حضارت(ش) فرماود« :اقضا
سادهللا اب شدعاابنی لااک لدعااالرض ا لال نااک ا ل اارال ا قاارهللا :ال نااا ا ال ن اال »(کلیناای ،ج ،)1 ،6یعناای
حضرت رسول خدا(ص) در مورد شفعه بی شرکا در زمی و مسک قضاوت کرد و فرمود الررر
و ال ررار.
قاعده الضرر در قانون مدني ایران

قانون مدنی ایران در معارره اِعیال حق و قاعده الررر ،حاکییت ررر را پذیرفته است و در ایا
خ وص یک مورد را بیان می کنیم:
 ت رف مالک را در ملک خود در صورت استلزا تضرر هیسایه مینوش کرده است ،جاز درشرایط معی (ماده)281
 .1ید

ید عبارت از است از «سلطه و اقتدار شخص بر شیء به گونه ای کاه عرفااً آن شایء در اختیاار و
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استیالی او باشد و بتواند هرگونه ت رف و تیییری در آن باه عیال آورد(».طباطباایی یازدی ،ج،8
ص)223
مستندات قاعده ید

فقها برای حجیت ید به چند دلیل استناد کرده اند که به اخت ار عبارتند از:
سیره :روش مستیر مسلیانان در جییع اصار ای بوده که با دارنده شیء معامله کارده ،و بادون
اذن و اجازه او در آن ت رفی نیی کنند .سیره در فقه یکای از مساتندات اسات ،ولای در صاورتی
حجت است که به زمان مع و (ش) مت ل گردد ،یعنی در زمان مع و (ش) نیز معیول بوده باشد.
بنای عقال :هرگاه امری مورد پذیرش جییع عقال در تیا اقوا و ملل بوده باشاد ،چاون شاارش
هم یکی از عقال و به تعبیر بهتر در رأس آنان است ،آن را تنفیذ و تجویز مای کناد(.محقاق دامااد،
ج ،1ص)213
اجماع :اجیاش از دالیل حجیت ید است ،البته اجیاش مستقالً دلیال نیسات و فقاط در صاورت
کاشف بودن از رأی مع و (ش) حجیت دارد(.محقق داماد ،ج ،1ص)92
سنت :دلیل دیگر بر حجیت ید ،روایات است .از جیله روایت حفص ب غیاا

کاه در میاان

فقها بسیار معروف است در مورد ید از حضرت صادق (ش) نقل می کناد کاه :آن حضارت(ش) باه
مردی که از ایشان سوال کرده بود آیا اگر م چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم
آن شیء مال او است؟ فرمود :آری جایز است .آن مرد گفت :شاهادت خاواهم داد کاه آن ماال در
دست او است ،ولی گواهی نیی دهم که به او تعلق دارد ،زیارا میکا اسات ماال دیگاری باشاد.
حضرت(ش) فرمود آیا حالل است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت :آری حال اسات .اماا (ش)
فرمودند :شاید مال دیگری باشد پس چگونه جایز است تو آن را بخری و بعد از تیلکا

بگاویی

که متعلق به م است و بر آن سوگند یادکنی ،ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسای کاه تاو از
ناحیه او مالک گردیده ای اقرار کنی؟ س س حضرت(ش) فرماود« :داد زاه واملل لام دمنی امنیک ساد »؛
یعنی اگر ای امر جایز نباشد برای مسلیان ها بازاری بر پا نیی ماند(.حرعاملی ،ج ،23ص)126
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قاعده ید در قانون مدني ایران

قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور در ای مورد در ماده  87می گوید« :اگر مت رف فعلی
اقرا رکند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است ،در ایا صاورت مشااریالیه نیای تواناد بارای رد
ادعای مالکیت شخص مزبور به ت رف خود استناد کند ،مگر ای که ثابت نیاید که ملک باه ناقال
صحیح به او منتقل شده است».
قلمرو مسئولیت مدني

مسئولیت مدنی در معنی عا خود شاامل دو بخا

اسات :یکای مسائولیت قاراردادی و دیگاری

مسئولیت خارج از قرارداد.
 .3مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خ وصی پدید می آیاد .در
نتیجه عد اجرای قرارداد ،ک سی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ررر طرف قرارداد خود شاده
باید زیان وارد آمده را جبران کند .از آنجا که ریشه ای مسئولیت ،تخلف از قرارداد اسات باه ایا
مسئولیت ،مسئولیت قراردادی گفته شده است .تعهدی که نقض شده تعهد اصلی و تعهدی کاه باه
علت نقض قرارداد به عقهده مسئول قرار می گیرد تعهد عرفای نامیاده اناد(.کاتوزیاان ،2875،ج،2
ص)78
در جستجو از نص صریح برای اینکه شرط قابلیت پی

بینی ررر را برای مطالبه خسارت بیان

کرده باشد ،نیی توان چنی ن ّی یافت ولی با مراجعه به عیو و اطالق بعضای ماوارد مای تاوان
چنی شرطی را معتبر دانست از جیله ماده (112ق ) .که می گوید« :اگر کسی تعهد اقدا به اماری
بکند یا تعهد نیاید که از انجا امری خودداری کند در صاورت تخلاف مسائول خساارت طارف
مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت ت ریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله ت اریح باشاد و
یا برحسب قانون موجب ریان باشد».
نظ ر بسیاری از حقوق دانان بر ای است که در مسئولیت قراردادی باید ررر پی

بینای شاده

باشد .بعنوان مثال ،دکتر سید حس امامی می گویند ...« :چنان که در تسبیب گفته خواهد شد کسی
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که سبب اررار دیگری می شود در صورتی مسئول می گردد کاه در فعال خاود تق ایر نیاوده و
نتیجه آن عیل عیوماً پی

بینی می شده است(».امامی ،2878 ،ج ،2ص)111

در ای باره از ماده (112ق ) .از جیله موادی است که بر شرط قابال پای

بینای باودن رارر

میشود به آن استدالل کرد ای ماده می گوید« :هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قییت آن
را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قییت آن برآید ».طبق ای ماده
اگر عرف تشخیص دهد که خسارتی وارد شده است ،ای خسارت قابل مطالبه است.
نظر دکتر شهیدی در خ وص لزو قابلیت پی

بینی ررر در مسئولیت قاراردادی :ایشاان باا

توجه به ماده (119ق ) .که مقرر می دارد« :اگر متعهد به واسطه حادثاه ای کاه دفاع آن خاارج از
حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکو به تأدیه خسارت نخواهد بود».
ایشان می گویند :در بدو امر چنی به نظار مای رساد کاه اگار متعهاد مای توانساته از حادثاه
جلوگیری نیاید محکو به تأدیه خسارت است .ولی با کیی دقت می شود گفت کاه ماراد قاانون
گذار از حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است ،حادثاه ای کاه رفاع آن در حادود
اراده طرفی و پی

بینی ایشان خارج از حیطه اقتادار متعهاد اسات .پاس مااده  119تعاررای باا

محدود بودن تعهد به میزان پی

بینی آثار ندارد(».شهیدی ،2831 ،ج ،8ص)215

 .1مسئولیت غیر قراردادی

ای مسئولیت هیان طور که از نا آن پیداست ناشی از نقض قرارداد نیسات بلکاه ناشای از زیاانی
است که شخ ی به دیگری وارد می آورد و در نتیجه آن موظف به جباران خساارت زیاان دیاده
میشود .بعضی گفته اند که مسئولیت مدنی خارج از قرارداد ناشی از تخلاف مشاخص از تکاالیف
هیگااانی قااانون مثاال منااع آد کشاای ،منااع ساارقت ،عااد خیاناات در اماناات و محتاااط بااودن
است(.کاتوزیان ،ج ،2ص)78
ماده (817ق ) .می گوید« :امور ذیل موجب ریان قهری اسات .2 ،غضاب و آنچاه در حکام
غضب است .1 .اتالف  .8تسبیب  .1استیفاء» .ای ماده به بحث از غضب و اتالف و استیفای نااروا
که از موارد ریان قهری هستند پرداخته است .و نیز ماده  815-812هیی قانون به بحاث کلای از
پرداخت ناروا و اداره فضولی اموال دیگران پرداخته است ولی در مسئولیت مادنی نیاز باا ره آورد
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تق یر به عنوان رک مسئولیت بسنده کرده که نتیجه آن طر شرط تسبیب در الزا های خاارج از
قرارداد بوده که در ماده ( 611آ.د ) .فعلی انعکاس آن دیده می شود .مت ایا مااده «در خ اوص
مطالبه خسارت وارده ،خواهان باید ای جهت را ثابت نیاید که زیان وارده بالواسطه ناشی از عاد
انجا تعهد یا تأخیر آن و یا عد تسلیم خواسته بوده است ،در غیار ایا صاورت دادگااه دعاوای
مطالبه خسارت را رد خواهد کرد».
انفساخ قرارداد
انفسا قرارداد را می توان با توجه به سبب آن به دو قسم تقسیم نیود:
 .3انفساخ ناشي از تراضي

میک است انفسا ناشی از توافق طرفی قرارداد باشد مثل ای که در عقد بیع شرط شاود کاه در
صورت عد در ای گونه شروط ،طرفی قرارداد توافق می کنند تا در صورت ح ول شرایط مقرر
شده ،تحویل مبیع در موعد معی عقد بیع خود به خود از بی برود ،عقد منفساخ گاردد(.جعفاری
لنگرودی ،2831 ،ص)213
باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود الز و هم در عقود جایز کاربرد دارد .عقد الز  ،و هم
در عقود جایز کاربرد دارد .عقد الز  ،عقدی است که هیچ یک از طرفی معاملاه حاق فساخ آن را
نداشته باشد236 (.ق ) .در حالی که عقد جایز ،عقدی است که هریک از طرفی هروقت بخواهد،
می تواند عقد را فسخ کند235 (.ق ) .بنابرای اگرچاه در عقاد جاایز هریاک از طارفی هروقات
بخواهد می تواند عقد را فسخ نیاید اما شرط فاسخ نیز در ایا گوناه عقاود صاحیح و دارای اثار
ال شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جاایز اسات موجاب مای شاود کاه در صاورت
است .مث ً
ح ول شرط ،عقد وکالت خود به خود منحل می گردد و نیاز به فسخ عقد توسط وکیل یاا موکال
نیست.
لذا در ای عقود ،با شرط فاسخ نیز باید توجه داشت که برخی عقود باا اراده طارفی آن قابال
انحالل نیست نیی توان عقد را منحل نیود مانند عقد نکا که تنها از طریاق طاالق قابال انحاالل
است و شرط انفسا قرارداد در ای عقد بی اثر است(.کاتوزیان ،2835 ،ص)166-161
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 .1شرط انفساخ در قانون مدني

برخی شرط انفسا را تابع احکا عیومی شروط و ماده 21قاانون مادنی و در هار حاال از اقساا
«معامله با حق استرداد» می دانناد(.کاتوزیاان ،ج ،6ص )271ایشاان رد ایا عباارت ،دو موراوش
جداگانه را طر می نیاید :یک موروش ،اثبات صحت شرط انفسا و پذیرش صحت آن به لحاظ
قانون است که بدی منظور به ماده  21استناد شده است .موروش دیگر مربوط باه ماهیات حقاوقی
معامله واجد شرط انفسا و مقررات حاکم بر آن است که در ایا زمیناه باه مقاررات مرباوط باه
معامله با حقّ استرداد (قانون ثبت) استناد گردیده است .برای اثبات صحت معامله با شرط انفساا
و پیدا کردن جایگاه قانونی برای آن می توان به ماده  21قانون مدنی استناد کرد .ای ماده مقرر مای
دارد « :قراردادهای خ وصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نیوده اناد ،در صاورتی کاه مخاالف
صریح قانون نباشد ،نافذ است».
ماده  197قانون مدنی هم می تواند به نحوی بیانگر اراده رینی قانون گذار بار پاذیرش شارط
انفسا و نهاد تعلیق در انحالل عقد باشد .در ای ماده آمده است« :عقاد اجااره باه واساطه فاوت
موجر یا مستأجر باطل نیی شود و لیک اگر موجر فقط برای مدت عیر خاود مالاک مناافع عای
مستأجره بوده است ،اجاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مالاک مناافع عای مساتأجره
بوده است ،ا جاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد ،باه فاوت
مستأجر باطل می گردد ».هیچنی ماده  619قانون مدنی در خ وص مزارعه و ماده  616آن ،راجع
به مساقات هم به هیی نحو می تواند مثبت پذیرش شرط فاسخ از سوی قانون گذار باشد.
ماده « :619عقد مزارعه به فوت متعاملی یا احد آن ها باطل نیی شود مگار ایا کاه مباشارت
عامل شرط شده باشد در ای صورت به فوت او منفسخ می شود».
ماده « :616مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقاد مسااقات
نیز مرعی خواهد بود.»...
شرط انفساخ در دکترین حقوقي

دکتر امامی پس از بیان اقسا پنج گانه صورت هایی که برای ردّ ثی در بیع شرط در کتااب هاای
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فقهی بیان شده ،می نویسد« :چنانکه از عبارت ماده 163ق .معلو می شود ،ماده مزبور ردّ ثیا را
در خیار شرط به یک از دو قسم اول و دو (قسم اول قید برای وجود خیار و قسم قید برای فسخ
کردن عقد) اعتبار نیوده است ولی چنان چه رد ثی در عقد بیع ،به یکای از ساه قسام دیگار (ردّ
ثی فسخ فعلی ،قید انفسا  ،شرط لزو اقاله) اعتبار شود عقاد نیاز خیااری مای باشاد و صاحیح
است(.امامی ،2866 ،ص )6551دکتر کاتوزیان نیز ای مورد را از خیار شارط جادا و تاابع احکاا
عیومی شروط و ماده  21قانون مدنی دانسته است ولی در هر حال آن را از اقسا «معامله باا حاق
استرداد» می داند(.کاتوزیان 2831،ج ،6ص)271
دکتر شهیدی قایل به صحت چنی معامله ای است و معتقد است کاه دلیلای بار بطاالن آن در
حقوق مدنی ایران و فقه امامیه نیی توان یافت .ایشان در تکییل استدالل فقهاا بیاان مای دارد کاه
اوالً :اصل صحت و عیومات «ل دل شدنیلد » و «ل دوندن عنا رااام م» ،مثبت صحت و اعتبار ایا گوناه
عقد معلّق است .ثانیاً :ای که تحقق هر عیل حقوقی نیازمند انشا است و انفسا معامله ،به خاودی
خود و بدون انشای فسخ امکان ندارد ،قابل تردید نیست ،ولی برای تحقق انفسا معامله نیازی باه
انشای مستقل فسخ بعد از انشای عقد وجود ندارد و دلیلی بر اثبات لزو انشای جداگانه نیی توان
یافت .الز نیست که اول عقدی انشا شود و س س فسخ یا اقاله آن به وسیله یکی از طارفی انشاا
گردد(.شهیدی ،2832،ص)51-69
شرط انفساخ در آراء دادگاه ها

شرط انفسا در رویه دادگاه ها بوی ه آراء صادره از دیوان عالی کشور ،مورد پاذیرش قارار گرفتاه
است .بعنوان نیونه ،در قسیتی از رأی شیاره  711/8ماور  2872/22/29صاادره از شاعبه ساو
دیوان آمده است که هیچنان که طرفی عقد می توانند اثر عقد را موکول به شرطی در آینده کنناد،
میک است انحالل عقد را معلّق به وقوش حادثه ای در آینده نیایند که می توان از چنی شرطی به
شرط فاسخ تعبیر نیود که در ای نوش شرایط ،در اثر تراری طرفی  ،عقد بطور منجز ایجاد میشود
ولی تحقق شرط ،آن را خود به خود زایل می کند .اثر تراری در شروط تعلیقی ،ایجاد تعهد و دی
و در شروط فاسخ ،انحالل و سقوط آن است .شرط فاسخ با خیار شرط نیز از نظر ماهیات تفااوت
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دارد زیرا خیار شرط به مشروط له حق می دهد که اگر مایل باشد عقاد را فساخ کناد ولای نتیجاه
شرط فاسخ ،انحالل خود به خود عقد است و نیاز به ت ییم دیگر ندارد(.بازگیر ،2872 ،ص)86
شرایط تحقق شرط انفساخ

شرط فاسخ به منظور انحالل قرارداد و از بی بردن آثار آن واقع می شود ،اما خاود نیاز مبتنای بار
نوعی قرارداد است و به تراری واقع می شود و هیانند ساایر قراردادهاا ،در رابطاه دو طارف اثار
میکند .وی گی شرط فاسخ در ای است که به جای ساخت عقد ،باه انحاالل آن مای پاردازد .باه
عبارت دیگر ،اثر شرط فاسخ ،انحالل قهری و خود به خود عقد است که حق انتخابی برای طرفی
یا دادگاه نیی گذارد؛ لیک  ،ماهیت عقد را از ابتادا حاذف نیای کناد و اثار آن نسابت باه آیناده
است(.لشکری ،2835 ،ص)275
 .3اناطه شرط به وقوع حادثه در آینده

تعلیق واقعی آن است که معلّق علیه ناظر به آینده باشد و الّا چنانچه انعقاد عقد با انحالل آن (شرط
انفسا )  ،منوط به حادثه ای گردد که طرفی می دانند در آینده قابل تحقق نیست ،باه لحااظ عاد
وجود ق د واقعی ،توافق باطل است .از طرف دیگر ،اگر عقد منوط باه اماری شاود کاه در زماان
توافق واقع شده است ،ق د طرفی بر انعقاد عقد به نحو منجز است(.نائینی ،2878 ،ج ،2ص228،؛
کاتوزیان ،2831 ،ص)221
 .1مدت دار بودن شرط انفساخ

شرط دیگری که برای اعتبار شرط فاسخ الز است ،قید مادت در شارط فاساخ اسات .مااده 112
قانون مدنی در خ وص خیار شرط مقرر می دارد« :اگر برای خیار شرط مدت معی نشاده باشاد،
هم شرط خیار و هم بیع باطل است ».در مورد علت فساد عقدی که در آن خیاار شارط باا مادت
مجهول آمده است ،سه نظر متفاوت ارایه شده است:
برخی بر ای نظرند که اگر در عقد ،خیار شرط بدون مدت قید شاود ،هام خاود شارط و هام
عقدی که متضی ای شرط است باطل خواهد بود ،زیرا خیار شرط در عقود جایز که اساساً بارای
طرفی در هر موقعی حقّ فسخ موجود است ،قابل ت ور نیسات ،بناابرای اساتفاده از آن فقاط در
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عقود الز میک می باشد و اگر بنا باشد که در عقد الزمی خیار شرط قیاد شاود بادون ایا کاه
مدتی برای آن معی شده باشد ،ای شرط با مقتضای عقد کاه لازو آن اسات مخاالف باوده و در
نتیجه ،شرط هم باطل و هم مبطل عقد می باشد(.عدل ،2878 ،ص)112
برخی دیگر از حقوق دانان چنی استدالل نیوده اند که وجود خیاار شارط بارای هار یاک از
طرفی  ،سبب تزلزل مالکیت آن ها نسبت به مبیع و ثی در مدت خیار می شود و مادت خیاار در
ارزش مورد معامل تأثیر می گذارد ،هر چه مدت خیار بیشتر باشاد از ارزش ماورد معاملاه کاساته
میشود و اگر مدت خیار مجهول باشد ،معلو نیست چه قادر از ارزش ماورد معاملاه کاساته مای
شود .پس جهل به شرط ،به مورد معامله سرایت می کند و مشیول بناد دو مااده  188ق( .شارط
مجهولی که سبب جهل به عوری می شود) ،بوده و در نتیجه ،هم شرط و هم عقد باطل میشاود.
(امامی،2866 ،ص139،؛ صفایی ،2831 ،ص)821-822
برخی دیگر با استدالل مشابه استدالل قبلی معتقدند که علت بطالن عقد دارای خیار شرط فاقد
مدت ای است که ارزش مورد معامله ،برحسب ای که طرف دیگر تا چه زمان اختیار فسخ داشاته
باشد ،متعیّر خواهد بود ،بدی معنی که مثالً هرگاه شخ ی بخواهاد ،فرشای را کاه مبلات هشت اد
هزار ریال ارزش دارد ،به دیگری بفروشد و تا یکسال برای خاود حاقّ فساخ شارط کناد ،مسالّیاً
ارزش فرش در ای ورعیت کیتر از هشت د هزار ریال خواهد شد و به هیی ترتیب هرچه قادر
مدت خیار بیشتر باشد ،ارزش مبیع کیتر خواهد شدف زیرا اشخاص ،کیتر مایلند معامله ای انجاا
دهند که تا مدت زیادی متزلزل بوده و برای ثباات و قطعیات آن الز باشاد مادت زیاادی انتظاار
بکشند و در صورتی که هنگا معامله ،مدت خیار شرط تعیی نشود معامله مزباور غارری خواهاد
شد و معامله غرری باطل است(.شهیدی،2832 ،ص61،؛ کاتوزیان ،ج ،6ص)251
با توجه به آن چه گفته شد ،مای تاوان نتیجاه گرفات کاه حکام مزباور در مااده 112ق .در
خ وص معامله ای نیز که در آن شرط انفسا با مدت مجهول شده است ،قابال اجارا مای باشاد؛
زیرا در ای مورد نیز غرر وجود دارد .با ای وجود برخی معتقدند که در عقاودی کاه غارر باعاث
بطالن آن می شود ،لزوماً باید مدت شرط فاسخ معلو باشد ولی در عقاود غیار معاوا ،مجهاول
بودن مدت شرط به صحت آن خلل وارد نیی کند(.لشکری ،2836 ،ص)276
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نتیجهگیری
قرارداد میک است بدون دخالت اراده و به صورت قهری منحل و منفسخ شود .سبب انحالل گااه
حکم قانون و گاه تراری دو طرف قرارداد است
در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ،در برابر او مسائولیت مادنی
دارد .ای مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است .در هر صورت با وجود مسئولیت مادنی
عقود میک است به عوامل متعددی منحل شوند .یکای از عوامال انحاالل عقاود ،انفساا اسات.
انفسا در صورتی حاصل می شود که شرایط مقرر در قانون مهیا گردد .در ای مورد عقد به طاور
قهری منفسخ می شود .به عبارتی دیگر در ای نوش از انفسا سبب و نتیجه ،قهری می باشاند .اماا
گاهی میک است انفسا ارادی باشد .در ای صورت طرفی حادثه ،فعل یا ترک فعال طارفی یاا
شخص ثالث را موجب انفسا قرار می دهند .در ایا صاورت باا ح اول شارط ،عقاد منفساخ
میگردد .در ای مورد برخالف سبب ،نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد.
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