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چکیده
اصل لزوم و استحکام قراردادها و تالش برای جلوگیری از انحالل بی مورد آن ،امروزه به عنوان یکی
از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات ،به شمار می رود .به طوری که م ی ت وان گت ت ،م أله
مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین الملل ی م ی باش د .در م ورد ت أثیر انتت ای
مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران ،نیز بین حقوقدانان و فقها اتتاق نظر وجود ن دارد .همنن ین
این موضوع که آیا با انتتای مبنای خیارات ،باز هم می توان خیارات را ب اقی دان ت و ب ه ص اح
خیار اختیار ف خ معامله را با وجود انتتای مبنای خیار وی ،داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختالفی در
حقوق ایران و فقه امامیه می باشد .و با وجود اهمیت م أله یک قاعده کل ی در ای ن م ورد ،در فق ه
امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نوی ندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختالف فقها و تع دد آرا،،
قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در م واد  421و  4۷۸ق انون م دنی دو حک م ب ه
ظاهر متعارض را مقرر کرده اند .در خصوص اولین اثر ف خ که همان بری شدن طرفین از تعه دات
قراردادی است ،در قانون مدنی ایران مواد صریحی وجود ندارد ،ل یکن ب ا ای نح ال از برخ ی م واد
خصوصاً مواد مربوط به اقاله میتوان استنباط کرد که چنین اثری برای ف خ قرارداد نیز منظور شده
است ،مانند مواد  .3۸۷ ،2۸۶ ،2۸4 ،219البته این برائت ذمه طرفین از تعهدات قراردادی خ ویش،
مربوط به تعهدات اجرا نشده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که قاعده الضرر ،شروط ص ریح و
ضمنی و دالیل خاص ،مبانی خیارات در حقوق ایران می باشد و همنن ین انتت ای مبن ای خی ارات
می تواند موج سقوط خیار گردد که در این مورد می توان به مواد  39۶تا  45۷استناد نمود.
واژگان کلیدی :انتتا ،،ف خ ،مبنای خیار ،قرارداد ،حقوق ایران.
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مقدمه
قرارداد از امور اعتباری بوده که در عالم اعتبار و با همکاری متقابل اراده دو یا چند طرف ب ه وج ود
می آید و معلول تراضی طرفین است .لذا آثار آن نیز بای د ب ه اشااص ی ک ه آن را اراده ک رده ان د،
ت ری پیدا کند و قاعدتاً ن بت به اشااص ث ال ی ک ه اراده آن ه ا در خل ق ای ن ماهی ت اعتب اری
دخالتی نداشته اند ،اثری ندارد .به تعبیر دیگر ،هرچند این پدیده حقوقی قابل استناد توسط همگان
است ولی بدون سب نباید برای اشااص ثالث موقعیت حقوقی ی ا ح ق و تکلیت ی ب ه وج ود آورد.
(اخوی )۷4 ،1393 ،مقدمه ف خ قرارداد مالزمه با انحالل و پایان قرارداد دارد .قراردادی ک ه ش اید
طرفین آن ،روزها ،هتته ه ا ی ا ماه ها یا حتی سال ها در پی تشکیل و ایجاد آن بوده اند .این عم ل
حق وقی موج سقوط ماهیت اعتباری ساختمان عقد و بنیان های تراضی می گردد .ف خ ق رارداد
هرچند لب اس ض مانت اجرای نق ض قرارداد و جلوگیری از ورود ضرر را بر تن دارد ولی گاهی م ی
تواند آثار نامطلوبی برای طرفین (هم من علیه الای ار و ه م م ن ل ه الای ار) ،ب ه ارما ان آورد و از
فل ته وجودی خود فاصله گرفته و ابزاری برای س و ،استتاده از ح ق گردد .م الً جایی که متال
از اجرای تعهد ،قبل از اعمال ف خ از ناحیه صاح حق ،موجبات ایج اد خی ار را مرتت ع س ازد ب ه
طوری که با این وص  ،مطلوب طرف مقابل از انعقاد قرارداد ،حاصل گردد ،در این ص ورت آی ا ب از
هم می توان گتت که اعمال حق ف خ برای دفع ضرر است .توجه ب ه هم ین مالحظ ات اس ت ک ه
حقوق مدرن ،در راستای اصول بنیادی مانند اصل استحکام و ل زوم ق رارداد و اص ل ح ن نی ت و
معامله منصتانه ،با پیش بینی حق جبران در صدد آن است تا حد ممکن ،قرارداد با اراده یک ط رف
مادوش نگردد .در یک جمله کوتاه می توان گتت که حق جب ران ب دین معناس ت ک ه متال از
انجام تعهد ،بتواند با حصول شرایط معینی به اصالح و ترمیم اجرای خود بپردازد.
خیار ،اسم مصدر برای اختیار و اختیار نیز مصدر باب افتعال از ریشه خیر است و در لات؛ در معانی
ماتلتی از جمله «برگزیدن»« ،به خواهش خود دل به چیزی نهادن» و«برگزیدن یک ی از دو ام ر»
به کار رفته است .در اصطالح ،خیار با این معنای لاوی متتاوت است و خیار از معنای لاوی خارج و
در یک معنی خاص نمود یافته است .اگرچ ه خی ار در لا ت دارای معن ای ع ام و ش امل ه ر ن وع
اختیاری است ولی در اصطالح فقه و حقوق ،یک معنای خاص دارد ک ه در آن معن ا ،اص طالحاً ب ه
اختیار ف خ عقد تعبیر شده است .اما این معنی از خیار مورد خدشه قرار گرفت ه و گتت ه ش ده ک ه
خیار صرف توانایی ف خ عقد نی ت بلکه توانایی ف خ و ابقای عقد می باشد .بدین معنی که نه تنها
ف خ عقد نیاز به اراده صاح حق یعنی ذی خیار دارد بلکه ابقای عقد و عدم ف خ آن نی ز محت اج
اراده وی است.
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به نظر می رسد این معنا دقیق تر و صحیح تر است؛ زیرا ،بقای عقد به صرف عدم ف خ حاصل نمی
شود بلکه عدم ف خ ،می تواند ابقای عقد باشد که با آگاهی از وج ود خی ار و تص میم ب ه تأیی د آن
باشد .البته مقنن ضرورتی به اعالم اراده در صورت تأیید و ابقای عقد ندیده است و س کوت ص اح
خیار را در این مورد خاص است نائاً به منزله رضایت به عقد با وضعیت موجود تلقی ک رده اس ت .در
قانون مدنی تعریتی از آن ارائه نشده است زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعری باال نی ز
از متهوم عرفی خیار گرفته شده است .بنابراین ت لط قانونی شاص در انحالل عقد را خیار گوین د.
خیار ممکن است ناشی از تراضی باشد (مانند خیار شرط) یا ناشی از حکم قانون باش د مانن د خی ار
مجلس (ماده  39۷قانون مدنی) .عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ث ال ی
اختیار ف خ باشد .چنان که می دانیم در عقد الزم می توان با توافق ،آن را به عق د خی اری تب دیل
کرد و اختیار ف خ را نه تنها برای هریک از طرفین ،حتی برای شاص ثالث که قبالً توسط ط رفین
مشاص شده است تتویض نمود( .بروجردی عبده )113 ،13۸3 ،ب ه ه ر ترتی  ،خی ار ب ه معن ی
اختیار ف خ ،عبارت است از حقی که بر اساس عقد یا حکم شرع ،صاح آن می توان د عق د الزم را
منحل و یا اثبات و ابقا ،نماید .خیار ف خ ،با اقاله و حکم جواز ف خ در عقود ج ائز ،متت اوت اس ت؛
زیرا ماهیت اقاله ،تراضی طرفین بر انحالل عقد و بازگشت به حال ت قب ل از عق د اس ت و نی از ب ه
چیزی جز تراضی ندارد؛ در حالی که خیار ف خ ،از مقوله ی ایقاع است و در مورد انتااب ف خ ی ا
ابقا ،،نیاز به اعمال خیار دارد و اما تتاوت خیار ف خ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکال ت
آن است که اوالً ،ف خ از مقوله ی حق و جواز در عقود جائزه ،قابل اسقاط نی ت .ثانیاً ،خی ار ف خ
به اراده ی تکوینی صاح خیار ب تگی دارد؛ لکن جواز ف خ در عق ود ج ائز ،ب ر اراده ی تش ریعی
استوار می باشد؛ اما این نوع تتاوت بین خیار ف خ و جواز ف خ و اختصاص اراده ی تکوینی به اولی
و اراده ی تشریعی به دومی قابل مناقشه است؛ زیرا در ه ر دو م ورد ،م ی ت وان گت ت ک ه اراده ی
تکوینی و تشریعی نقش دارد( .گرجی و ابراهیمی )59 ،13۸۷ ،خیار حقی است که به دو طرف عقد
یا یکی از آنها یا شاص ثال ی اختیار ف خ را می دهد .این که یکی از متعاملین علیرغم اصاله اللزوم
در عقود بتواند سرنوشت عقد را به دست گیرد مباح ث زی ادی ب ه خ ود اختص اص داده اس ت و از
آنجایی که خیارات جز ،قواعد عمومی قراردادها مح وب می ش وند در اک ر اب واب فقه ی ک اربرد
داشته و بر آنها آثار و احکامی مترت اس ت ،ک ه ب ا ب ه ک ارگیری ص حیح ای ن احک ام ب یاری از
اختالفات موجود از بین خواهد رفت( .امامی )339 ،13۸2 ،برخی معتقدند که بعد از انتتای مبن ای
خیار در مورد بقا خیار تردید حاصل می گردد و این تردید نیز با اصل استحصاب از ب ین م ی رود و
بنابراین با استناد با استصحاب ،بقای خیار را ترجیح می دهند و در بیان دیگر معتقد ه تند ک ه ب ا
انتتای مبنای خیار ،حق ف خ از بین نمی رود( .نجت ی .)5۷ ،13۷۶ ،در مقاب ل ب ه عقی ده ع ده ای
۳
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دیگر ،اختیار ف خ معامله به این دلیل است که از صاح خیار دفع ضرر شود و عدالت بین ط رفین
ایجاد گردد .در موردی که خریدار ثمن را به او عرضه می کند ،وضعی که مبنای خی ار اس ت پای ان
می پذیرد .پس به چه دلیلی باید به یکی از دو طرف عقد اجازه داده شود که بیهوده قرارداد را ف خ
و منحل نماید؟ درست است که ،با سپری شدن سه روز از تاریخ عقد ،حق برای او ایجاد م ی ش ود،
ولی هر حق مبنا و هدفی دارد که تنها در حدود آنها قابل اجراس ت .ص اح خی ار بع د از برط رف
شدن ضرر ،دیگر هیچ ضرری را با ف خ قرارداد از بین نمی برد و فقط حربه ای ب ه دس ت آورده ت ا
بتواند آننه را که می خواهد بکند ،در حالی که بر هم زدن و انحالل عق د هم واره بای د ب ه عن وان
آخرین چاره و راهکار مورد استتاده قرار گیرد( .کاتوزیان )21۶ ،13۸۷ ،در خیاراتی که مبن ای آنه ا
اراده طرفین (شرط صریح یا ضمنی) می باشد موضوع انتت ای مبن ای خی ار و ت أثیر آن در س قوط
خیار کمتر مطرح می شود و حقوقدانان و فقها نیز این م أله را بررس ی ننم وده ان د .زی را زم انی
مبنای خیار منتتی می شود که خود طرفین و صاح خیار از اراده خود مبنی بر وجود خیار ص رف
نظر نمایند و به نوعی با وجود تال از اراده ضمنی آنها به عقد پایبند بمانند .به عنوان م ال اگر م ا
مبنای خیار تال وص را تال از شرط ضمنی بدانیم انتتای مبنای خیار مطرح نمی شود .البت ه
ممکن است گتته شود که ممکن است صاح خیار اعمالی انجام دهد ک ه نش انگر رض ایت وی ب ه
عقد با وجود حق ف خ باشد و این به متهوم از بین رفتن مبنای خیار می باشد .به بیان دیگ ر ،ای ن
گونه از خیارات زمانی مبنای خود را از دست می دهند که خیار به صورت ارادی س اقط ش ود و ی ا
اسقاط خیار در قرارداد شرط می شود و یا ص اح خی ار از ح ق خ ود بگ ذرد( .کاتوزی ان،13۸3 ،
)132
 -1سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین
م ائل مربوط به خیارات بیشتر در ضمن مباح ث عق د و قواع د عم ومی قرارداده ا م ورد مطالع ه
حقوقدانان قرار گرفته است ،البته با توجه به این که قانون مدنی در مورد تأثیر انتتای مبن ای خی ار
بر قرارداد مقررات صریحی مقرر ننموده است ،حقوقدانان نیز کمتر به ای ن موض وع پرداخت ه ان د و
تنها برخی از حقوقدانان این م أله را م ورد تجزی ه و تحلی ل ق رار داده ان د .مرح وم دکت ر ناص ر
کاتوزیان در جلد پنجم کتاب قواعد عمومی قراردادها اظه ار نم وده ان د ک ه زوال مبن ای خی ارات،
موج سقوط خیارات می گردد .همننین فقها بحث خیارات را در ق مت بیع و تجارت آورده ان د.
در میان فقیهان متقدم ،مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب الاالف فی األحکام آن را مط رح نم وده
است .در میان فقهای متأخر نیز می توان به مرحوم عالمه حلی (ره) در کتاب هایی چ ون ت ذکره و
قواعد اشاره کرد ،که شارحین بزرگی چون مرحوم فار المحققین ،بر کتاب قواعد عالمه شرح نوشته
۴
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اند .از میان فقهای معاصر نیز می توان به مرحوم ش یخ انص اری و مرح وم ن ایینی و مرح وم س ید
محمد کاظم طباطبایی اشاره کرد .با توجه به موضوع مورد تحقیق که در خیار ف خ ،اص ل خی ار از
اراده ی تکوینی حاصل می گردد در تقری و توجیه این نوع تتاوت ،می ت وان گت ت ک ه در خی ار
ف خ ،در حقیقت دو نوع حق وجود دارد؛ حق نا ت به اصل اعمال خیار ،متعلق است و ب ر اس اس
آن ،صاح خیار می تواند از اعمال خیار خودداری و عقد را به حال خود رها کند .حق دوم ،متعل ق
به عقد است که صاح حق می تواند آن را ازاله یا ابقا ،کند .در ن وع اول ح ق خی ار ف خ ،ش بیه
حکم جواز در عقود جائز است و متکی بر اراده ی تشریعی است؛ اما در نوع دوم ،حق ف خ ب ر اراده
ی شاصی استوار است .با این بیان ،روشن می شود که عدم اعمال خیار ف خ و رها کردن عق د ب ه
حال خود به معنی ابقای عقد صرف نظر کردن از ف خ آن نی ت و عقد هنگامی ال زام و اثب ات م ی
شود که صاح خیار ،با عدم اعمال خیار جان ابقای عقد را انتااب کند .ل ذا مطالع ه زائ ل ش دن
مبنای حق خیار بر اسقاط خیار هدف اصلی این پژوهش است .به بیان دیگر این م أله ک ه آی ا در
صورت از بین رفتن مبنای خیارات ،صاح حق خیار همننان حق ف خ معامله را خواهد داشت ی ا
این که زائل شدن مبنا موج زوال حق ف خ و خیار خواهد شد؛ موضوعی است که در این تحقی ق
به آن پاسخ داده خواهد شد ،و تأثیر انتتای مبنای خی ار ب ر ق رارداد در حق وق ای ران ک ه موض وع
پژوهش حاضر می باشد در هیچ یک از موارد مذکور مطرح نشده است .در ضمن در ای ن رابط ه ت ا
کنون م تقیماً مقاله ای نگارش نیافته و عمده ی موضوعات مربوط به خیار شرط و م ائل مرب وط
به آن می باشند.
 -2مفهوم قرارداد
قرارداد مترادف با عقد است و عقد مترد کلمه عقود است که ای ن کلم ه از زب ان عرب ی ب ه فارس ی
انتقال یافته و از نظر لاوی به معنی ب تن است( .مبصر )۶3 ،1394 ،مته وم لا وی ق رارداد ش امل
عقود عهدی ،تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقتهایی است
که به منظور منتتی ساختن اثر موجودی محقق میشود .در متهوم لاوی قرارداد دلیلی ن داریم ک ه
مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد ،بنابراین همان مته وم لا وی حج ت اس ت و حج ت ب ودن
همین متهوم لاوی ،نقص تعری مذکور در ماده  1۸3قانون مدنی را جبران میکند و نتیجه این که
میتوان گتت متهوم قرارداد از متهوم عقد مذکور در ماده  1۸3قانون مدنی اع م اس ت ول ی مق نن
ایران در خارج از ماده  1۸3عموماً هرجا که عقد یا عق ود را ب دون قرین ه ب ه ک ار ب رده منظ ورش
م اوی است با متهوم لاوی قرارداد ،لذا عقد و قرارداد به یک معنی ه تند .در هرح ال ق رارداد را
میتوان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترك تعری
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کرد .قرارداد یک عمل حقوقی دو جانبه است و آن وقتی واقع میشود که طرفین آزادانه با یک دیگر
وارد گتتگو شوند و به توافقی برسند( .کاتوزیان )213 ،13۸3 ،
بر طبق ماده  1۸3قانون مدنی ،عقد عبارت است از این که یک یا چند نتر در مقابل یک یا چند نتر
دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشد .یعن ی در اث ر انعق اد عق د ب ین دو ش اص رابط ه
حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط میکند .ق رارداد و عق د ب ا
این تتاوت مورد کاربرد واقع میشوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال میشود .و حال آن ک ه
قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطالق میشود( .نراقی )94 ،1394 ،ماده 10
قانون مدنی مقرر میدارد ،قراردادهای خصوصی ن بت ب ه ک انی ک ه آن را منعق د ک ردهان د در
صورتی که ماال صریح قانون نباشد نافذ است .بنابراین در فارسی کنونی ،قرارداد به معنی عقد ب ه
کار میرود .در این صورت اختصاص به عقودی که اثر م تقیم آنها ایجاد تعهد است ندارد .در حالی
که ماده  1۸3قانون مدنی تعری نارسایی از عقد کرده و آن را اختص اص ب ه عق ودی داده ک ه اث ر
م تقیم آنها تعهد است( .انصاری و طاهری )30۸ ،13۸5 ،عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ض روری
در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند .به عبارت ساده تر هرگاه جهت ب ه وج ود آم دن ی ک اث ر
حقوقی همنون بیع ،اجاره و نظایر آن ،نیاز به تالقی و تراضی ضروری دو اراده باش د ،عق د محق ق
میگردد .توافق دو یا چند نتر جز ،اصلی تعری قرارداد می باشد .ب ه عن وان م ال در خری د ی ک
اتومبیل دو نتر توافق می کنند که یکی(فروشنده) اتومبی ل خ ود را ب ه دیگ ری(خری دار) بده د و
دیگری متقابالً پولی به فروشنده پرداخت کن د( .کاتوزی ان .)325 ،13۸3 ،عق د ی ا ق رارداد عمل ی
حقوقی است که به توافق صورت می گیرد .نمایندگان دو نتع متضاد برای رسیدن به ه دفی خ اص
برای خود بر سر یک راه مشترك برای رسیدن به این هدف با هم به توافق می رسند و همین توافق
اراده ها را عقد یا قرارداد می گویند.
شایان ذکر است در قانون مدنی اک ر کش ورها ،اص ل آزادی ق راردادی ،در ع ین ح ال ک ه محت رم
شمرده شده ،توسط عوامل محدود کننده ای ،کنترل می شود و قلم رو آن ت ا ج ایی اس ت ک ه ب ه
آزادی و حقوق اجتماعی دیگران ،آسی نرساند( .آقازاده )201 ،1391 ،بدیهی است که اصل آزادی
قراردادی ،به معنای نا محدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آث ار و ش رایط آن
نی ت .امروزه برخالف باور و اعتقاد فرد گرایان قرن نوزدهم که حدی برای آزادی افراد قائل نبودند،
تقریباً هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی حد اراده افراد نی ت و قانونگذار برای جل وگیری از ه رج و
مرج ،اخالل در نظم عمومی و حتظ ضرورت های اجتماعی ،ضمن مشروع و محت رم ش مردن اص ل
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آزادی قراردادی ،برای آن محدودیت هایی را نیز بر شمرده است( .درخش ان )55 ،1393 ،بن ابراین،
اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نی ت.
 -3خیار و انواع آن
 -1-3مفهوم خیار
خیار از حیث لات ،اسم مصدر برای اختیار است از این رو ،نتیجه ی اختیار ،خیار است .در حقیقت،
خیار در لات ،به معنی دل نهادن است بر چیزی به اختیار خود و « انت بالایار» یعنی اختی ار ک ن
چیزی را که خواهی( .خندانی و خاکباز )۸۶ ،1392 ،از لحاظ اصطالحی ،معن ای خی ار ،ب ا معن ای
لاوی آن متتاوت است که از همین رو ،باعث اختالفاتی در بین فقها ش ده اس ت ک ه البت ه تعری
مناس آن « الایار ملک ف خ العقد» است که تعریتی موجز و گوی ا از فا ر المحقق ین اس ت ک ه
مورد اتباع بقیه فقها واقع شده است .بنابراین مراد از این که خیار ،ملک ف خ عقد اس ت ،اش اره ب ه
این دارد که ان ان ،م لط بر ،بر هم زدن آن می باشد .البته در ای ن خص وص ،بای د اجم االً اش اره
داشت که تمامی عقود جایز و عقود الزم ،دارای خیار می باشند؛ هر چند ک ه ب رخالف اص ل باش د؛
چرا که اصل بر اساس قاعده ی م تارج از اجماع ،کتاب و سنّت اصل ل زوم اس ت و ط رفین عق د،
بای تی بر متاد آن پایبند باشند( .مح نی )24 ،1394 ،خیاری که در ب اب مع امالت ،م ورد بح ث
فقها واقع گردیده ،عبارت است از این که هر یک از متعاقدین و یا یک نتر از آنها و یا شاصی ثالث،
اختیار ف خ معامله و ابقا ،آن را داشته باشد( .نهرینی )۷3 ،1394 ،بن ابراین ،خی اری ک ه عام ه در
عداد خیارات ذکر نموده و نام آن را خیار تعیین کرده اند ،مربوط به این معنی نی ت و راجع اس ت
به تاییر؛ زیرا به طوری که آن را تعری نموده اند ،عبارت است از این که بایع ،ماتار باشد که یکی
از اشیا ،معینی را به مشتری ت لیم کرده و یا مشتری ،اختیار گرفتن یکی از آنها را داش ته باش د و
این اختیار ،بر فرض صحّت ،راجع است به تاییر بایع درمورد بیع کلی ن بت ب ه ت لیم ف ردی از
افراد به مشتری؛ نه آن که داخل در خیارات باشد( .جوانمرادی )15 ،13۷۸ ،به هر ترتی  ،خیار ب ه
معنی اختیار ف خ ،عبارت است از حقی که بر اساس عقد یا حکم شرع ،صاح آن م ی توان د عق د
الزم را منحل (ف خ) و یا اثبات و ابقا ،نماید .خیار ف خ ،با اقاله و حکم جواز ف خ در عق ود ج ائز،
متتاوت است؛ زیرا ماهیت اقاله ،تراضی طرفین بر انحالل عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد اس ت
و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد؛ درحالی که خیار ف خ ،از مقوله ی ایقاع است و در م ورد انتا اب
ف خ یا ابقا ،،نیاز به اعمال خیار دارد( .اخوی)23 ،1393 ،
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 -2-3خیارات مورد نظر
ال  -خیار شرط یا شرط خیار
شما در هر قراردادی که منعقد میکنید (به است نای عقد ضمان ،نکاح و وق ) میتوانی د ب ا ط رف
مقابل شرط کنید که ظرف مدت معینی (م الً یک هتته) بتوانید قرارداد را به هم بزنی د .ب ه عن وان
م ال شما میخواهید ماشینی بارید؛ در زمان انعقاد قرارداد با فروشنده ش رط م یکنی د ک ه ی ک
هتته به شما مهلت دهد تا اگر به هر دلیلی از ماشین راضی نبودید ،ماشین را به او بدهید و پولت ان
را پس بگیرید .قرارداد ب ته شده است و شما مالک این ماشین ه تید ،اما شرط خیار گذاشتهاید و
اگر خواستید میتوانید درطول این یک هتته قرارداد را به هم بزنی د و پ ول خ ود را پ س بگیری د.
(اخوی )9۶ ،1393 ،شرط خیار میتواند ماتص به یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنها ی ا حت ی
شاصی ثالث باشد ،اما حتماً باید مدت محدودی داشته باشد.
ب -خیار غبن
ممکن است در گوشه و کنار نام این خیار را شنیده باشید .غبن زمانی ایجاد میش ود ک ه در انج ام
معامله ،بین ارزش آننه که پرداخت یا انجام میشود و ارزش آننه که در برابر آن دریافت میش ود،
تعادل اقتصادی وجود نداشته باشد و یکی از طرفین متضرر و در اصطالح ماب ون ش ود .ب ه عن وان
م ال ک ی که خانهای را که چه ل میلی ون توم ان ارزش دارد ب ه قیم ت هش تاد میلی ون توم ان
خریداری میکند ،از این معامله مابون شده و زیان دیده است؛ پس در اینجا حق دارد که معامله را
بر هم بزند .دقت کنید که شرط ایجاد خیار غبن این است که فرد از زیان خود آگاه نباشد .اگر شما
بدانید که ارزش خانهای که می خرید چهل میلیون بیشتر نی ت و ب ا ای ن ح ال هش تاد میلی ون
بدهید و خانه را بارید ،مابون مح وب نمیشوید .این حق ف خ ،حمایتی قانونی برای ک انی است
که ناخواسته و نادان ته تن به معاملهای میدهند و درنتیجهی آن متضرر میشوند و زی انی ف احش
میبینند .بهعالوه ،هر نوع ضرر و زیانی هم موج ایجاد خیار غبن نی ت و زی ان بای د « ف احش»
باشد؛ یعنی به میزانی نباشد ک ه ب ه راحت ی قاب ل م امحه اس ت .ای ن خی ار در عق ود مع وض و
قراردادهایی که افراد برای منافع مادی خود منعقد میکنند ،مانند خرید و ف روش و اج اره متص ور
است و نه در عقود رایگانی مانند هبه( .انصاری و طاهری)35 ،13۸5 ،
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ج -خیار عی
اگر بعد از انعقاد قرارداد روشن شود که در موضوع قرارداد عیبی وجود داشته اس ت ،ط رف ق رارداد
میتواند تتاوت قیمت مال معیوب یا سالم را بگیرد یا این که قرارداد را ف خ نماید .ب ه ای ن اختی ار
خیار عی گتته میشود .برای این که خیار عی برای ک ی به وج ود بیای د ،دو ش رط الزم اس ت.
عی باید پنهان باشد .یعنی عی مال موضوع معامله از دید مشتری پنهان مانده باشد و او به وجود
این عی آگاه نباشد .به عنوان م ال شما رایانه ای خریدهاید .بعد از خرید ،متوجه میشوید که ای ن
رایانه نقصی دارد و درست کار نمیکند .اگر شما در زمان خرید از این عی باخبر باشید و م الً ب ه
دلیل وجود این عی از فروشنده تاتی گرفته باشید ،دیگر بع داً ح ق ف خ ق رارداد را ناواهی د
داشت .و دیگر این که عی باید در زمان انعقاد قرارداد موجود باشد .این شرط به ای ن معن ی اس ت
که قبل از انجام معامله یا در زمان انجام آن ،موضوع معامله معیوب باشد و اگ ر عی بع د از انج ام
معامله ایجاد شد ،دیگر شما حق ف خ ندارید .در م ال قبل ،اگر بعد از خرید رایان ه ض ربهای ب ه آن
وارد شده باشد که کارکرد آن را ماتل کرده است ،شما دیگر حق ف خ این قرارداد را نداری د؛ چ را
که عی زمانی ایجاد شده است که م ئولیت مال بر عهدهی خود شما بوده است.
د -خیار تدلیس
تدلیس به معنای فریبکاری و پنهان کردن واقعیت است .اگر طرف قرارداد عمداً ش ما را فری داده
باشد که قراردادی را منعقد کنید ،تدلیس اتتاق افتاده است .به عنوان م ال اگر ک ی نقاش ی ی ک
نقاش دیگر را به عنوان نقاشی استاد فرشنیان به شما بتروشد ،در معامله ت دلیس ک رده اس ت .در
تدلیس ،طرف قرارداد با دسی ه و فریبکاری و دروغ موج میشود که شما قراردادی را ببندید ک ه
اگر آن فریبکاری و دروغ نبود ،شما آن قرارداد را امضا نمیکردید .اگر شما میدان تید ک ه نقاش ی
اثر استاد فرشنیان نی ت قطعاً حاضر به خریدن اثر با آن قیمت و شرایط نمیشدید .این ت دلیس و
فریبکاری قبل از انعقاد قرارداد است .در این موارد قانونگذار برای جبران خ ارت وارده ،ب ه ط رف
قرارداد حق داده است تا قرارداد خود را با شاص فریبکار ف خ نمای د( .ش عاریان و تراب ی،13۸9 ،
)4۶
 -4مبنای فسخ
ف خ نتیجه استتاده ذیحق از حق است که شاص ف خ کننده دارای آن بوده است .بدین معن ا ک ه
تنها ک ی ،می تواند عقد را ف خ کند که چنین حقی ،به وی اعطا شده باشد .چنین حقی ،با توج ه
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به این که منشأ اعطای آن چه ک ی ،باشد می تواند بر مبنای متتاوت ،استوار شود .مبن ای حق وقی
ف خ دو امر م لم و بدیهی است .یکی عدالت و انصاف و دیگر قاعده سببیت .از نظر عدالت چگون ه
عقل سلیم حکم میکند که یک طرف قرارداد به تعهد خود وف ا نکن د ی ا در مق ررات و ش روط آن
اخالل نماید و طرف دیگر همننان ملزم به ایتای الزامات متقابل خود باشد؟ اگر مشتری حاض ر ب ه
ت لیم ثمن نباشد و بایع به همین جهت ناواهد مبیع را ت لیم وی کند ،ندادن حق ف خ به بایع و
الزام انترادی وی به ایتای تعهد ظلم محض است .بنابراین باید ب ه ب ایع ح ق ف خ و ب ر ه م زدن
معامله را داد تا از این رهگذر ستمی وارد نیاید( .شعاریان و ترابی)25 ،13۸9 ،
ال  -نظریه سببیت
در عقود عموماً و در عقود معوض خصوصاً یک غرض قانونی وجود دارد که عاقد در تعهد خ ود آن را
منظور نظر داشته است .م الً در بیع که عقدی معوض است بایع ملزم به نقل ملکیت مبیع میش ود
برای آن که مشتری هم ملکیت ثمن را به وی انتقال دهد؛ و از طرف دیگر مشتری ملتزم ب ه تأدی ه
ثمن میگردد برای آن که مالک مبیع شود .بنابراین سب تعهد ه ر ی ک از ب ایع و مش تری تعه د
دیگری است .و ن بت به شروط ضمن عقد تردیدی نی ت که شروط مزبور مبنای تراض ی ط رفین
در ایجاد تعهد است و فقط همان تراضی است که برای آنان ایجاد تعهد میکند .بنابراین وقتی یک ی
از آنان از شروط مزبور تال کند و طرف دیگر به این امر رضایت نده د تعه د او ه م متق ابالً بای د
ساقط گردد و از بین برود .حتی در عقود غیر معوض که الزامات م ادی متق ابلی وج ود ن دارد ح ق
ف خ روی محور سببیتی که میتوان آن را « سببیت معنوی» نامید دور م ی زن د .م الً در ق انون
مدنی فران ه (ماده  )۸94که در مورد عق د هب ه اص ل را ع دم رج وع ش ناخته و رج وع را ام ری
است نایی دان ته مبنای حقوقی هبه را تبرع صرف معین نموده است ،معهذا یکی از موارد است نایی
رجوع را حق ناشناسی مته شمرده است و این امر می رساند که در عقد هبه واه از آن جه ت
ق متی از اموال خود را به ملکیت مته منتقل میکند که م الً جل محب ت او را بنمای د .س ب
تملیک واه جل محبت مته است و لذا اگر مته حق ناشناس باشد و ن بت به واه محبتی
نورزد و پاس لط و مرحمت وی را بجا نیاورد واه حق رجوع یعنی ف حخ عق د هب ه را خواه د
داشت( .ماده  955قانون مدنی فران ه) بنا به مرات فوق بر فرض هم ق وانین ب رای ف خ مقررات ی
وضع نمینمودند این امر از روح قانون و اصول حقوقی و عدالت و انص اف اس تنباط و اس تنتاج م ی
گردید( .صتایی)3۶ ،1395 ،
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ب -قاعده الضرر
یکی از احکام و م تقالت عقلی دفع ضرر محتمل است .عقل آدمی حکم می کن د ،در ه ر م وردی
که احتمال خطر و ضرری وجود دارد و ان ان معقول آن را پیش بینی می کند اقدامات الزم جه ت
دفع آن خطر و ضرر را انجام دهد و به انتظار وقوع آن نباشد تا سپس به چاره جویی جهت خ ارات
وارده بپردازد .عقالی عالم هم چنین انتظاری را معق ول و منطق ی نم ی دانن د .ب ه عقی ده تم امی
علمای فقه و حقوق ،به استناد این قاعده ،نباید ضرری جبران نشده بمان د .منط ق حق وقی ه م روا
نمی دارد تا طرف قراردادی که می داند ،طرف دیگر ق راردادش ب ه ق رارداد پایبن د ناواه د ب ود و
تعهدش را در موعد مقرر انجام ناواهد داد ،به انتظار فرا رسیدن زمان انجام تعهد بماند و سپس ب ه
دنبال چاره اندیشی باشد( .مح نی )29 ،1394 ،در همین راستا ،نظریه قابلی ت پ یش بین ی مق رر
می دارد در صورتی که شاصی چنین اطمینانی یابد ک ه ط رف دیگ ر ق رارداد ب ه تعه دش عم ل
ناواهد کرد ،به وی اجازه می دهد تا اقدامات الزم جهت دفع ض رر ناش ی از نق ض تعه د در موع د
مقرر را انجام دهد و در همین راستا ،اجرای قرارداد را تعلیق و یا قرارداد را ف خ و جه ت دریاف ت
خ ارات اقامه دعوی نماید.
ج -بنای عقال،
یکی دیگر از دالیل مهم فقهی که می توان بر اساس آن متاد نظریه قابلی ت پ یش بین ی را توجی ه
نمود ،بنای عقال ،است .استدالل به بنای عقال ،از رایج ترین شیوه ها در بحث های استداللی فق ه و
اصول است .استناد به این دلیل چنان معمول است که حجیت اث ر ام ارات ب ا آن ثاب ت م ی ش ود؛
ب یاری از قواعد فقهی در باب معامالت بر آن متکی ه تند و حکم ک یری از فروع ات ب ه وی ژه در
فقه معامالت از طریق آن استنباط می شود( .محقق داماد )3۷ ،1395 ،بنای عقال ،به معن ای روش
و سلوك عملی خردمندان بر انجام عملی یا ترك عملی بدون دخالت و تأثیر عوامل زم انی ،مک انی،
نژادی ،و دینی است .به جای این اصطالح که اخیراً در منابع اصولی شیعه ترویج یافته است ،تع ابیر
دیگری نظیر سیره عقال ،،طریقه عقال ،،عمل عقال ،،عرف عقال ،و  ...نیز ب ه ک ار رفت ه اس ت .بن ای
عقال ،در فرآیند استنباط های فقهی و حقوقی نقش به سزایی دارد .به همین علت در ابواب ماتل
فقهی بدان استناد شده و تشایص و تطبیق عناوین ب یاری از احکام و موضوعات آنها بر عه ده آن
گذاشته شده است .در باب اهمیت بنای عقال ،همین بس که در ب یاری از احکام مهم فقه ی بن ای
عقال ،از جمله دالیل و ادله مهم و حتی دلیل منحصر دان ته ش ده اس ت .ب ه نظ ر برخ ی از فقه ا،
دلیلی برای انحصار عقود در عقود معین وجود ندارد بلکه هر عقد عقالیی صحیح است مگر آنک ه ب ا
دلیلی خاص از شمول ادله عام خارج شده باشد .برخی نیز دلیل فقهی ب یاری از احکام مع امالت را
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بنای عقال ،دان ته اند از جمله صحت معامله معاطاتی ،لزوم تعادل عوضین و موارد دیگر .در ارتب اط
با حجیت بنای عقال ،نیز در فقه ،دو دی دگاه عم ده وج ود دارد ،برخ ی معتقدن د ،بن ای عق ال ،در
صورتی حجت است که مورد تأیید معصوم علیه ال الم قرارگرفته باشد ،به این معنا که باید در همه
موارد ،م تند به رأی معصوم باشد و به امضای وی برسد.
 -5آثار فسخ
ال  -اثر ن بت به نمائات و منافع
اثر ف خ ن بت به آینده است و اثری ن بت به گذشته ندارد .ف خ موج میشود که عقد از زم ان
انشای ف خ منحل شده و آثار آن قطع شود .بنابراین منافعی که مورد معامله داشته ،اصوالً تا زم ان
ف خ ،باید متعلق به ک ی باشد که به واسطه عقد مالک شده است؛ اما به دلی ل ای ن ک ه نمائ ات و
منافع متصله را نمیتوان از مورد معامله جدا کرد ،میگوییم منافع منتصله آن تا زمان ف خ متعل ق
به ک ی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از ف خ ،مورد معامله و منافع آن متعلق به ک ی
است که به واسطه ف خ مالک شده است .اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غتلت
کند و جنس را گران تر از قیمت معمول آن بارد ،چناننه به قدری گ ران خری ده ک ه م ردم او را
مابون میدانند و به کمی و زیادی آن اهمیت میدهند ،میتواند معامله را به ه م بزن د( .مح نی،
)524 ،1394
ب -اختیار بر هم زدن معامله در هنگام غبن
همننین اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غتلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت
آن بتروشد ،در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اس ت ،اهمی ت بدهن د و او را ماب ون
بدانند ،میتواند معامله را به هم بزند .در معامله بیع شرط ،که م الً جنس ه زار توم انی را ب ه ه زار
تومان یا کمتر میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده تا م دتی مع ین پ ول را بده د ،بتوان د
معامله را به هم بزند ،در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و ف روش داش ته باش ند ،معامل ه
صحیح است .اگر فروشنده چای اعال را با چای بی کیتیت مالوط کند و به اسم چای اعال بتروش د،
مشتری میتواند معامله را به هم بزند .اگر خریدار بتهمد مالی که گرفته است ،عیبی دارد ،به عنوان
م ال حیوانی را بارد و سپس بتهمد که یک چشم آن کور است ،چناننه آن عی پ یش از معامل ه
در مال بوده و او نمیدان ته ،میتواند معامله را به هم بزند ،یا تت اوت قیم ت س الم و معی وب آن را
بگیرد( .منتظر و ابراهیمی)۸5 ،1392 ،
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ج -وجود عی پیش از معامله ،از موارد ف خ
اگر فروشنده بتهمد در عوضی که گرفته است ،عیبی وجود دارد ،چناننه آن عی پ یش از معامل ه
در عوض بوده و او نمیدان ته ،میتواند معامله را به هم بزند ،ی ا تت اوت قیم ت س الم و معی وب را
بگیرد .اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال ،عیبی در آن پیدا شود ،خریدار میتواند معامله
را به هم بزند همننین اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گ رفتن ،عیب ی پی دا ش ود،
فروشنده میتواند معامله را به هم بزند اما اگر باواهند تتاوت قیمت بگیرند ،بی اش کال اس ت .اگ ر
خریدار بعد از معامله ،عی مال را بتهمد و فوراً معامله را بهم نزند ،دیگر حق به ه م زدن معامل ه را
ندارد .برای ف خ معامله کافی است که فرد موضوع را به طرف مقابل اطالع دهد ی ا اگ ر ای ن اق دام
مقدور و ممکن نی ت ،به دیگران اطالع دهد که معامله را ف خ کرده است .هر گ اه خری دار بع د از
خریدن جنس عی آن را بتهمد ،اگر چه فروشنده حاضر نباشد ،میتواند معامله را به هم بزند.
د -موارد مقدور نبودن ف خ یا گرفتن تتاوت قیمت
در مواردی اگر خریدار بتهمد که مال عیبی دارد ،نمیتواند معامله را به هم بزن د ی ا تت اوت قیم ت
بگیرد .چناننه موقع خریدن ،عی مال را بداند .به عی مال راضی شود .در وقت معامله بگوی د ک ه
اگر مال عیبی داشته باشد ،پس نمیدهم و تتاوت قیمت هم نمیگی رم .فروش نده در وق ت معامل ه
بگوید که این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم ،اما اگر عیبی را معین کند و بگوی د ک ه م ال را
با این عی میفروشم و سپس معلوم شود عی دیگری هم دارد ،خریدار میتواند ب رای عیب ی ک ه
فروشنده معین نکرده است ،مال را پس دهد یا تتاوت قیمت بگیرد( .صتایی)۷۶ ،1395 ،
 -6اثر فسخ قرارداد از سوی عامل
برای بررسی آثار ناشی از ف خ عامل در دوران انجام کار و بعد از پایان آن احکام جداگان ه ای قاب ل
تصور است.
ال  -انصراف عامل از انجام مورد جعاله پس از شروع به کار
اگر عامل بعد از شروع به کار و قبل از پایان آن از ادامه انصراف دهد ،برای بررسی آثار ناشی از ف خ
باید در ماهیت و نوع عمل مورد جعاله دقت نمود؛ در صورتی که مورد جعاله قابل تجزی ه باش د ،ب ه
طوری که تمام اجزا ،آن باإلصاله مد نظر جاعل باشد مطابق با ش اخی ر م اده  5۶۶ق انون م دنی
عامل به ن بت کار انجام شده م تحق اجرت خواهد بود ،اما اگ ر عم ل م ورد جعال ه قاب ل تجزی ه
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نباشد یا باإلصاله مطلوب جاعل نباشد ،هر چند مقدمات ک ار را ف راهم آورده باش د ،ن ه ن بت ب ه
اجرت الم می قرارداد حقی دارد و نه حق مطالبه اجرت الم ل دارد .این معنا از متهوم ماال ماده
 5۶5قانون مدنی برداشت می شود.
ب -انصراف عامل از جعاله پس از انجام کار
ظاهر ماده  5۶5قانون مدنی حکایت از آن دارد که پس از انجام دادن کار امکان رجوع ب رای ه ر دو
طرف قرارداد پایان می پذیرد .در واقع با پایان کار حق عامل م تقر شده است و اث ری ب رای ف خ
متصور نی ت .حال سؤال این که به فرض پایان یافتن کار آیا اگر ماارج ت لیم مورد قرارداد پ یش
از مال الجعل تعیینی باشد ،می تواند از ت لیم آن خودداری کن د ی ا انج ام ک ار وی را موظ ب ه
ت لیم می کند؟ در پاسخ به این سؤال نظرات ماتلتی ارائ ه ش ده اس ت؛ برخ ی معتقدن د در ای ن
صورت عامل فقط مکل است که مالک را از انجام مورد تعهد آگاه سازد و اگر تحویل آن ب ه جاع ل
م تلزم هزینه ای باشد ،اجرت الم ل آن را مطالبه نماید ،اما اعالم آن به مالک چ ون عم ل واجب ی
است ،تقاضای اجرت در قبال آن متصور نی ت .در مقابل ع ده ای دیگ ر معتقدن د در ای ن مرحل ه
هرگاه مالی از جاعل نزد عامل نباشد و زیانی از مراجعه نکردن عامل به او بار نیاید ،عامل م ی توان د
از سود بردن خود بگذرد و اجرت را مطالبه نکند( .شعاریان و ترابی)43۸ ،13۸9 ،
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نتیجه گیری
در صورت تحقق ف خ ،آثاری بر قرارداد مترت خواهد شد .یکی از مهمترین آثار ،انحالل عق د م ی
باشد .زمانی که ف خ به صورت قانونی و مؤثر واقع شود ،طرفین ن بت ب ه تعه دات آت ی ب ری م ی
شوند .نکته قابل تأمل اثری است که ف خ ن بت به تعهدات قبل ی و آت ی ایج اد م ی نمای د .عل ی
األصول در حقوق ایران ف خ اثر قهقرایی نداشته و ناظر به آینده اس ت مگ ر در ج ایی ک ه تراض ی
طرفین آثار قبلی را نیز در بر گیرد .هر چند در خصوص اولین اثر ف خ که همان بری شدن طرفین
از تعهدات قراردادی است ،در قانون مدنی ایران مواد صریحی وج ود ن دارد ،ل یکن ب ا ای ن ح ال از
برخی مواد خصوصاً مواد مربوط به اقاله میتوان استنباط کرد که چنین اثری برای ف خ قرارداد نیز
منظور شده است .مانند مواد  2۸4 ،219و  .2۸۶البته این برائت ذمه ط رفین از تعه دات ق راردادی
خویش ،مربوط به تعهدات اجرا نشده است؛ لیکن آث اری ک ه پ س از بی ع و قب ل از ف خ حاص ل
گردیده به اعتبار خود باقی خواهند ماند .این امر به ویژه وقتیکه پس از بیع و قبل از ف خ ،مبیع به
اجاره داده شده باشد و یا تمام و یا ق متی از آن متعلق حق غیر قرار گرفته باشد ،قابل توجه است؛
چه ف خ بیع ،اثری بر معامالت ناواهد گذاشت ،مگر این که شرط خالف آن در قرارداد ذک ر ش ده
باشد یا اینکه کاال از طریق بیع شرط فروخته شده و انجام معامله دوم منافی خیار شرط بایع باشد.
به عالوه ماده  10قانون مدنی و بنای عقال ایجاب میکند که به تراضی ط رفین در خص وص رواب ط
ایشان حتی پس از ف خ احترام گذارده و اراده مشترك آنان معتبر و الزم اإلجرا شناخته ش ود .اث ر
دیگر ف خ امکان مطالبه خ ارت است .در حقوق ایران این امر با توجه به قواعد عمومی م ئولیت
ناشی از عدم اجرای تعهدات امکانپذیر است مگر این که خود متعهدله س ب ع دم انج ام تعه د و
ف خ قرارداد باشد ،یا این که علل خارج از حیطه اقتدار متعهد موج این ف خ گردن د .ب ه ع الوه
جمع بین ف خ و مطالبه خ ارت را میتوان از ماده  3۸۶قانون مدنی استنباط ک رد .ب رای تحلی ل
زوال مبنای خیارات در اسقاط آنها بررسی مبانی خیارات ض روری م ی باش د .در حق وق ای ران ب ر
خالف فقه اهل سنت نمی توان عیوب رضا را به مبن ای خی ارات اع الم نم ود بلک ه تال از اراده
طرفین و قاعده الضرر یا نتی ضرر دو مبنای اصلی خیارات می باشد .در خی اراتی ک ه مبن ای آنه ا
اراده طرفین می باشد موضوع انتتای مبنای خیار و تأثیر آن در سقوط خیار کمتر مطرح می شود و
حقوقدانان و فقها نیز این م أله را بررسی ننموده اند .زیرا زمانی مبنای خیار منتتی م ی ش ود ک ه
خود طرفین و صاح خیار از اراده خود مبنی بر وجود خیار صرف نظر نمایند و به ن وعی ب ا وج ود
تال از اراده ضمنی آنها به عقد پایبند بمانند .در مورد این که اگر ضرری که موج ایج اد خی ار
شده و مبنای خیار مح وب می گردد قبل از اعمال خیار و ف خ قرارداد منتتی شده و از بین ب رود
خیار ساقط میشود یا خیر نیز در بین حقوقدانان و فقها اختالف نظر زیادی وجود دارد .در پاسخ ب ه
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این سؤال حقوقدانان و فقها نظر واحدی ندارند و سکوت قانونگذار در وضع یک قاعده کل ی در ای ن
زمینه به اختالف نظر بین حقوقدانان دامن زده است و حتی به نوعی اختالف نظ ر فقه ا ب ه ق انون
مدنی نیز راه پیدا کرده است .ماده  421قانون مدنی به این سؤال پاسخ منتی می دهد « :اگر ک ی
که طرف خود را مابون کرده است تتاوت قیمت را بدهد خیار غبن س اقط نم ی ش ود مگ ر اینک ه
مابون به اخذ تتاوت قیمت راضی گردد» .در حالی که ماده  4۷۸قانون مدنی به سؤال مزبور پاس خ
م بت داده و انتتای مبنا یا همان ضرر را موج از بین رفتن حق ف خ اعالم نموده است .به موج
این ماده «:هرگاه معلوم شود عین م تأجره در حال اجاره معیوب بوده م تأجر می توان د اج اره را
ف خ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عی
کند به نحوی که م تأجر ضرری نرسد م تاجر حق ف خ ندارد» .برخی معتقدند که بعد از انتت ای
مبنای خیار در مورد بقای خیار تردید حاصل می گردد و این تردید نیز با اص ل استحص اب از ب ین
می رود و بنابراین با استناد با استصحاب بقای خیار را ت رجیح م ی دهن د .ب ه بی ان دیگ ر معتق د
ه تند که با انتتای مبانی خیار حق ف خ از بین نمی رود .در مقابل به عقیده عده ای دیگر اختی ار
ف خ معامله به این دلیل است که از صاح خیار دفع ضرر شود و عدالت بین طرفین ایج اد گ ردد.
در انتها باید یاد آور شویم که خیار یک حق مالی است و مانند تمام حقوق مالی دیگ ر قاب ل انتق ال
خواهد بود .انتقال خیار ممکن است مالی یا قهری (فوت صاح خیار که به ورثه می رسد) باشد.
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The effect of the abolition of the basis of authority on the contract
in Iranian law
Zahra Heydari Ramazan1

Abstract
The principle of necessity and strength of contracts and the effort to prevent
their unnecessary dissolution are considered today as one of the basic principles
in the formulation of rules and regulations. It can be said that this issue is one of
the biggest concerns of international documents. There is no consensus among
jurists and jurists on the effect of the abolition of the option on the basis of the
contract on Iranian law. Also, the issue of whether the options can still be
retained by canceling the basis of the options and giving the option to the owner
of the option to terminate the transaction despite the use of the basis of his
option or not? One of the controversial issues in Iranian law and Imami
jurisprudence. Despite the importance of the issue, there is no general rule in
this regard in Imami jurisprudence and Iranian law, and the authors of the civil
law, due to the differences of jurists and the multiplicity of opinions, have not
set a general rule in this regard and only in Articles 421 and 478 of the law.
Civil has imposed two seemingly conflicting rulings. Regarding the first effect
of termination, which is the release of the parties from the contractual
obligations, there are no explicit provisions in the Iranian Civil Code, however,
it can be inferred from some articles, especially the related materials, that such
an effect is also intended for termination of the contract, such as Articles 219,
284, 286, 387. Of course, this acquittal of the parties from their contractual
obligations is not related to the obligations. The results of the research indicate
that the harmless rule, explicit and implicit conditions and special reasons are
the basis of options in Iranian law and also the omission of the basis of options
can cause the fall of options, in which case we can refer to Articles 396 to 457.
keywords: Cancellation, termination, basis of authority, contract, Iranian law.
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