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در قراردادهای معوض ،درصورتیکه یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند ،مشهور
فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت مالک از احکام شرط فعل و اصل لزوم ،معتقدند متعهدله ابتدا
باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند ،اگر الزام امکان نداشت ،شخص دیگر به هزینۀ متعهد ،تعهد
را انجام دهد .درصورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق ،حق فسخ ایجاد میشود .این نظریه
در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم
اقتصادی معامالت آسیب میزند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلید ،آمریکا و اسناد حقوقی
بینالمللی ،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد میشود و آن در فرضی
است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود .در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور ،قائل به فسخ
ابتدایی نیستند ،اما بهنظر میرسد با توجه به مشکالت اساسی و چالشهای پیشروی اعمال مطلق
نظریۀ اجبار ،اقتضائات روز دنیای تجارت و روابو میان تجار و همچنین دقت نظر در استدالالت
عدهای از فقهای عظام و حقوقدانان ،با دالیلی نظیر بنای عقال ،قاعدۀ الضرر بتوان این نظریه را در
حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانۀ فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.
واژگان کلیدی :تعهدات اصلی ،تعهدات فرعی ،نقض اساسی ،فسخ ابتدایی ،ضمانتاجرا.
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مقدمه

حق فسخ بهعنوان یکی از ضمانتاجراهای نقض قرارداد در حقوق کشور انگلید و اسناد بینالمللی،
پذیرفته شده است .البته این سخن بهمعنای امکان فسخ یک قرارداد بهسبب هر نقض تعهد قراردادی
نیست ،بلکه در حقوق این کشور و همچنین در اسناد مورد بررسی در این نوشتار ،نیز اعمال این
ضمانتاجرا با محدودیتهای روبهرو است و شرایطی برای اعمال حق فسخ باید وجود داشته باشد.
در فقه امامیه و حقوق ایران نیز آنچه از نظریات بیشتر فقها و حقوقدانان برداشت میشود آن
است که ضمانتاجرایی همانند آنچه که در حقوق انگلید و اسناد بینالمللی وجود دارد ،در حقوق
ما وجود ندارد .بهعقیدۀ برخی حقوقدانان نظیر مرحوم دکتر کاتوزیان ،در قوانین و مقررات مربوطه
در حقوق ایران ،نمیتوان نص صریح و عامی را پیدا کرد که بر این امر داللت کند که هرگاه یکی از
طرفین قرارداد از انجام تعهدات قراردادیش خودداری کند ،طرف دیگر مجاز به فسخ قرارداد است.
بحث در این خصوص که آیا میتوان همانند حقوق کشورهای خارجی و اسناد بینالمللی ،با تدقیق
در متون فقهی و قانونی به امکان اعمال حق فسخ بهعنوان یک ضمانتاجرا در نقض تعهدات
قراردادی ،نظر داد یا نه در این نوشتار مورد واکاوی قرار گرفته است.
 .1جایگاه نظریه امکان فسخ ابتدایی در حقوق انگلیس
نقض تعهدات قراردادی و پاسخ به این پرسش که ارتکاب چه رفتاری نقض قرارداد محسوب میشود
با توجه به نظرات حقوقدانان انگلید و بهطورکلی براساس قواعد حقوق کامنال ،مصادیق بسیاری
دارد ،اما وفق آنچه نویسندگان حقوق قراردادها در این کشور بیان داشتهاند ،خودداری یا عدم انجام
تعهدات قراردادی ،اجرای ناقص قرارداد ،انجام اقداماتی که سبب عدم اهلیت برای انجام قرارداد
شود را مهمترین مصادیق نقض قرارداد دانسته است (تورنر .)2٤5 :2٤14 ،نقض قرارداد در حقوق
این کشور ضمانتاجراهایی نظیر مطالبۀ خسارت ،اقامۀ دعوا برای اخذ وجه التزام ،مطالبۀ
اجرت المال ،اجبار به انجام تعهد و فسخ را در پی خواهد داشت (کارترایت؛  .)3٤٥ :2٤16اینکه
طرف متضرر از نقض ،به کدامیک از این ضمانتاجراها متمسک میشود ،بستگی به نوع و اهمیت
نقض تعهدات قراردادی دارد .حتی نقضی بسیار مهم نیز به خودی خود سبب فسخ یا سقوط تعهد
منعقده نمیشود (مک کندریک .)831 -831 :2117 ،اجبار متعهد به انجام تعهد در حقوق
ً
کامنال صرفا درخصوص تعهدات پولی اجرا میشود (داکسبری .)1٤2 :2٤٤٤ ،فسخ قرارداد نیز
همان طور که اشاره گشت و البته با وجود شرایطی که در این خصوص مقرر شده ،بهعنوان یک
ضمانتاجرا در حقوق این کشور وجود دارد .فلسفۀ پیدایش حق فسخ در حقوق انگلید این امر
بوده است که از طریق آن ،طرف زیاندیده ،در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد منعقد نمیشود ،در
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آن موقعیت قرار میگرفت (اندریو؛ )4٥1 -4٥٤ :2٤13درحالیکه هدف از ضمانتاجرای مطالبۀ
خسارت آن است که متضرر از نقض در وضعیتی قرار بگیرد که درصورت اجرای صحیح قرارداد ،در
آن وضعیت قرار میگرفت (مک کندریک .)3٥1 :2٤٤7 ،در حقوق انگلید ،ضمانتاجرای فسخ
قرارداد حتی درجایی که هنوز خودداری از انجام تعهدات قراردادی منجربه نقض قرارداد نشده است،
وجود دارد .بهعبارت دیگر ،در جایی که خودداری یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهداتش هنوز
منجربه نقض قرارداد نشده است ،تنها ضمانتاجرای در دسترس طرف دیگر ،ضمانتاجرای فسخ
قرارداد است .در حقوق انگلید خودداری از انجام تعهدات قراردادی یکی از مصادیق نقض قرارداد
است .نقض قرارداد امکان دارد به دالیل دیگر نظیر اجرای ناقص قرارداد ،از بین بردن اهلیت خود
برای اجرای قرارداد و غیره نیز واقع شود (تریتل.)76٤ -75٥ :2٤٤3 ،
حقوقدانان انگلیسی دالیلی را که سبب میشود طرف زیاندیده ،ضمانتاجرای فسخ را برگزیند،
بهشرح زیر دانستهاند :اول ،فسخ قرارداد درجایی که خودداری از انجام تعهدات قراردادی هنوز
منجربه نقض قرارداد نشده است ،تنها ضمانتاجرای در دسترس طرف متضرر است .دوم ،فسخ
قرارداد ،حتی درجایی که خودداری منجربه نقض قرارداد شده است ،میتواند منجربه نتایج بسیار
مطلوبتری برای طرف متضرر در تعهدات پولی شود ،در مقایسه با آنکه وی دعوای مطالبۀ خسارت
اقامه کند .این گفته بهخصوص در جایی درست است که زیانهای وارد آمده بر طرف متضرر
بهگونهای باشد که دعوای مطالبۀ خسارت بهعنوان یک ضمانتاجرای مستقل نمیتواند آن را جبران
کند یا آنکه در جایی که خسارت وارد آمده بر او بسیار دور بوده است و درنتیجه امکان مطالبۀ آن طبق
شرایطی که برای مطالبۀ خسارت است ،وجود ندارد و غیرقابل جبران است .سوم ،طرف متضرر با
اعمال حق فسخ ،یک ضمانتاجرای سریعتر و کارامدتر در دسترس دارد .برای ماال در یک قرارداد
بیع که هنوز خریدار ثمن کاالی معیوب را پرداخت نکرده است ،ترجیح میدهد بیع را فسخ کند تا
آنکه تعهدات خود (پرداخت ثمن) را ایفا کند وسپد برای خسارات وارد بر خود ،اقامۀ دعوا کند .با
اعمال حق فسخ ،وی دیگر نیاز نیست اطالۀ دادرسی و ریسک ورشکسته شدن فروشنده را تحمل کند
(هالسون؛ ( )437 -436 :2٤17مک دونالد و اتکینز.)517-51٥ :2٤18 ،
البته اگرچه بیان شد حق فسخ ابتدایی در حقوق این کشور مورد پذیر قرار گرفته است ،اما باید
درنظر داشت که اعمال حق فسخ توسو طرف متضرر امکان دارد با منافع متعهد در تضاد باشد و
سبب مقاومت وی شود ،چراکه امکان دارد متعهد برای اجرای ناقص تعهد خود نیز متحمل هزینه
ً
شده باشد .ماال با انتقال کاالی غیر منطبق با قرارداد به مکان تحویل یا با پرداخت حق کمیسیون در
یک عقد بیع .حال اگر قرارداد فسخ گردد ،تمامی این هزینهها برای او ضرر محسوب میشود .اعطای
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حق فسخ به صورت مطلق به طرف متضرر چهبسا سبب دارا شدن ناعادالنه وی نیز شود .چه ،اعمال
حق فسخ بهصورت مطلق سبب وارد آمدن ضرر به طرف دیگر قرارداد ،بسیار بیشتر از آن میزانی
شود که به سبب نقض بر طرف متضرر وارد شده است .با توجه به آنچه بیان شد برای ایجاد تعادل
میان این تعارضات منافع طرفین قرارداد ،قواعدی در حقوق انگلید بهوجود آمده است که
علیالظاهر ،امکان اعمال حق فسخ بهعنوان یک ضمانتاجرا را محدود میکند (نیدو:2٤21 ،
( )34٤استون .)287 :2٤٤5 ،بحث از اینکه نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلید چه موقع
سبب پیدایش حق فسخ میشود ،بستگی به نوع تعهد مورد نقض دارد .بهطورکلی نقض هر تعهدی،
سبب پیدایش حق مطالبۀ خسارت میشود ،اما نقض برخی از تعهدات این حق را به طرف زیاندیده
می دهد که قرارداد را فسخ کند .در حقوق انگلید الزام متقابل برای طرفین وجود دارد که به تعهدات
خود عمل کنند و درصورت عدم انجام تعهدات اینکه طرف دیگر در چه شرایطی میتواند به
ضمانتاجرایی نظیر فسخ ،متمسک شود ،بستگی بهشروط متقدم ،شروط متقابل و همزمان و
تعهدات غیرمستقل دارد .با این توضیح که شروط قراردادی به دو دسته تقسیم میشود .شروط اصلی،
تعهداتی هستند که نقض آنها ،این حق را به طرف زیاندیده میدهد که اقدام به فسخ قرارداد کند.
ً
این دسته از شروط تقریبا معادل تعهدات اصلی قرارداد در حقوق ایران هستند .دستۀ دیگر شروط
فرعی هستند ،یعنی تعهداتی که نقض آنها ،سبب پیدایش حق فسخ نمیشود و تنها طرف متضرر
میتواند اقامۀ دعوای مطالبۀ خسارت کند .این دسته از شروط را میتوان در حقوق ایران همان
تعهدات فرعی یا شروط ضمن عقد دانست .این تفاوت میان ضمانتاجرای این دو دسته از شروط،
نشئت گرفته از این موضوع است که کدامیک به ریشه و اصل قرارداد برمیگردد .آنچه که به اساس
قرارداد مربوط است ،شرط اصلی است که نقض آن سبب میشود پایه و اساس قرارداد آسیب ببیند؛
درنتیجه درصورتیکه متضرر دیگر نفعی در قرارداد برای خود متصور نباشد ،میتواند آن قرارداد را
خاتمه دهد (چیتی .)831 -827 :2٤٤8 ،پد در حقوق انگلید ،نقض اساسی ،زمانی رخ میدهد
که یکی از تعهدات و یا شروط اصلی (اساسی) قرارداد مورد نقض قرار گیرد که نتیجۀ آن پیدایش حق
فسخ برای طرف متضرر است (تریتل .)75٥ :2٤٤3 ،نقض اساسی ،نتایج زیانباری برای طرف
دیگر دارد .این مفهوم زمانی رخ میدهد که اگر تعهدی که در قرارداد قید شده است را با آنچه که در
واقع ،انجام شده ،مقایسه کرد ،نتیجه ،محرومیت از تمام یا بخش عمده آنچه است که بر طبق قرارداد
انتظار اجرای آن وجود داشته است (مولکاهی.)2٤7 :2٤٤8 ،
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 .2جایگاه نظریۀ امکان فسخ ابتدایی در اسناد بینالمللی
 .1-2کنوانسیون سازمان ملل متحد راجعبه قراردادهای بیع بینالمللی کاال
با بررسی ضمانت اجراهای مذکور در کنوانسیون بیع در فرض تخلف از تعهدات قراردادی
مشخص میشود مواد مربوطه درخصوص ضمانتاجرای نقض قرارداد نشئت گرفته از مقررات
حقوق کامنال است .بدینمعنی که هدف کنوانسیون نیز حفظ قرارداد تا جای ممکن است ،ازاینرو
ایجاد حق فسخ به این امر مشروط شده است که عدم ایفای تعهد ،به درجهای از اهمیت برسد که
نقض اساسی تلقی شود .البته در یک مورد خاص با وجود اینکه ،نقض تعهد جنبۀ اساسی ندارد،
کنوانسیون این حق را به مشتری داده است که با دادن مهلت اضافی به فروشنده برای ایفای تعهد و
عدم انجام تعهد توسو فروشنده در این مهلت اضافی ،بتواند قرارداد را فسخ کند .این استانا در
کنوانسیون بیع درخصوص« ،تعهد به تسلیم مبیع» مقرر شده است و نشانگر اهمیت تعهد تسلیم در
قرارداد بیع است (جمعی از نویسندگان .)2٤6 :2 /1374 ،براساس ماده  4٥ک .مواردیکه سبب
پیدایش حق فسخ میشود را میتوان بهشرح ذیل دستهبندی کرد:
 -1وقتیکه عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی شود (ماده ( 4٥الف) (.))1
 -2در مورد عدم تسلیم مبیع ،مشتری مهلتی اضافی به فروشنده بدهد (ماده  ))1( 47و فروشنده
در آن مهلت اضافی نیز کاال را تسلیم مشتری نکند و یا آنکه اعالم کند که ظرف آن مهلت مقرر ،کاال
را تسلیم نمیکند (ماده ( 4٥ب) (.))1
اینکه نقض اساسی چه موقع روی میدهد در ماده  25ک .مورد اشاره قرار گرفته است .طبق این
ماده هنگامی نقض یک قرارداد ،اساسی تلقی میشود که حاوی دو شرط باشد:
 -1خسارت عمده بهطرف دیگر قرارداد وارد کند بهطوریکه او را از آنچه براساس قرارداد
انتظار را داشته ،محروم کند.
 -2وقوع این ضرر ،برای طرفی که اقدام به نقض قرارداد کرده است ،قابل پیشبینی باشد (کوچ،
.)31٤ :1٥٥٥
برای تعیین اساسی بودن نقض صورت گرفته ،باید به موارد ذیل توجه داشت:
الف -طرف زیاندیده با درنظر گرفتن تمام واقعیات قراردادی ،به این ضمانتاجرا نیاز داشته باشد.
ب -تال طرفی که اقدام به نقض قرارداد کرده برای کاهش و رفع اثرات نقض
 تناسب یا در دسترس بودن ضمانتاجراهای دیگر (هانولد.)384 :1٥٥٥ ،در مورد قابل پیشبینی بودن ضرر نیز باید بیان داشت از آنجا که ضرر وارد بر یک طرف قرارداد،
امکان دارد تحت تأثیر اوضاعواحوال تنییر کند ،ضرری مالک تصمیمگیری است که از طرف ناقض
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قرارداد ،قابل پیشبینی باشد .ازاینرو طبق مقررات کنوانسیون اگر ضرر وارده آمده بر یک طرف
قرارداد مهم باشد ،اما از طرف نقضکنندۀ قابل پیشبینی نباشد ،نمیتوان آن را نقض اساسی دانست.
معیار قابلیت پیشبینی ضرر نیز وضع یک فرد متعارف در همان اوضاعواحوال است (ماده  8ک.).
البته اگر میان طرفین قرارداد ،راجعبه اساسی بودن نقض ،توافقی صورت گرفته باشد؛ دیگر پیشبینی
ضرر الزم نیست (اشلختریم.)178 :1٥٥8 ،
مورد دوم که مشتری طبق مقررات کنوانسیون (ماده  4٥ک .در بند (ب) ( ،))1حق فسخ قرارداد
را دارد ،جایی است که فروشنده در مهلت اضافی که از ناحیۀ خریدار برای تسلیم مبیع تعیین شده
است ،مبیع را تسلیم نکند و یا آنکه اعالم کند ،قصد تسلیم مبیع را ندارد .در اینجا نیازی نیست عدم
تسلیم مبیع اساسی تلقی شود .بهعبارت دیگر ،این مورد استانائی بر قاعدۀ حق فسخ بهدلیل نقض
اساسی است .البته می توان بیان داشت که کنوانسیون این مورد را در حکم نقض اساسی تلقی کرده
است (لوکوفسکی .)384 :2٤٤٤ ،حق فسخ پیشبینی شده برای فروشنده در کنوانسیون ،در ماده
 64مورد اشاره قرار گرفته است .این حق برای خریدار در ماده  4٥پیشبینی شده است .مطابق ماده
 64ک .در موارد ذیل ،فروشنده میتواند قرارداد را فسخ کند:
 -1درصورتیکه نقض تعهد از ناحیۀ خریدار ،نقض اساسی تلقی شود (ماده (الف) (64 )1
ً
ک ).مفهوم نقض اساسی نیز در ماده  25ک .بیان شده که سابقا مورد بررسی قرار گرفت.
 -2فروشنده برای اجرای تعهد به خریدار مهلت معقولی اعطا کند (ماده  63ک ).و در آن مهلت
نیز خریدار به تعهد خود عمل نکند (ماده (ب) (64 )1ک .).البته این مورد فقو در مورد تعهد
پرداخت ثمن و قبض مبیع قابلاجرا است (اشلختریم.)451 -45٤ :1٥٥8 ،
با توجه به آنچه بیان شد همانند حقوق انگلید و بهبیان کلی حقوق کشورهای کامنال ،معیار
کنوانسیون بیع برای تمسک متعهدله به ضمانتاجرای فسخ ،نقض تعهدات اساسی توسو متعهد
است که در این فرض حق فسخ برای وی وجود دارد.
 .2-2اصول حقوق قراردادهای اروپا
ماده  8:1٤1اصول حقوق قراردادهای اروپا حق فسخ قرارداد را بهعنوان یکی از ضمانتاجراهای
نقض تعهدات قراردادی برشمرده است .طبق ماده  ٥:3٤1این اصول ،حق فسخ قرارداد زمانی به
طرف متضرر داده میشود که عدم اجرای تعهدات توسو طرف دیگر اساسی تلقی شود .ماده 8:1٤3
عدم اجرای تعهدات را در موارد ذیل اساسی تلقی کرده است:
الف -اجرای عین آن تعهد ،اساس قرارداد منعقده باشد.
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ب -عدم اجرای تعهدات قراردادی ،بهطور اساسی طرف زیاندیده را از آنچه که براساس قرارداد
انتظار را داشته ،محروم کند ،مگر آنکه طرف دیگر نمیتوانسته پیدایش چنین نتیجهای را پیشبینی
نکرده است یا آنکه نمیتوانسته این نتیجه را پیشبینی کند.
 عدم اجرای تعهدات قراردادی ،عمدی بوده و به طرف زیاندیده این حق را بدهد که اونمیتواند بر اجرای تعهدات طرف دیگر در آینده ،تکیه کند.
ُپرواضح است ماده فوقالذکر همانند ماده  25کنوانسیون بیع ،از مقررات حقوق کامنال
درخصوص شرایو اعمال حق فسخ تبعیت کرده است .پد طبق مقررات اصول حقوق قراردادهای
اروپا ،همانند کنوانسیون بیع ،فسخ قرارداد یک امر استانائی است .بنابراین تا جای ممکن باید از
ضمانتاجراهایی بهره جست که سبب پایداری قرارداد میشوند ،اما اگر عدم اجرای تعهدات
قراردادی از سوی یکی از طرفین ،اساسی تلقی شود ،سبب آن میشود که طرف زیاندیده بتواند از
ضمانتاجرای حق فسخ استفاده کند.
 .3-2اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسۀ بینالمللی یکنواختسازی حقوق
خبوصی ()2916
در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی این مؤسسه ،ضمانتاجراهای مربوط به نقض قرارداد
در جایی که اجرای تعهدات صورت نگرفته باشد ،با تاخیر باشد و یا آنکه معیوب باشد ،قابلاعمال
است .در ضمانتاجرای حق فسخ نیز مسئله تقصیر متعهد ،بیتأثیر است ،ازاینرو در فرضی که
موارد رافع مسئولیت نیز وجود دارد ،امکان تمسک به این ضمانتاجرا طبق مقررات این اصول وجود
دارد (اشلختریم .)3٤6 :1٥٥٥ ،پد در مواردیکه مرتکب نقض ،مسئول شناخته میشود و هم در
مواردیکه نقض و عدم اجرای تعهدات قراردادی ،دارای علت موجه است ،طوریکه برای زیاندیده
امکان مطالبۀ خسارت و اجرای عین تعهد قراردادی ،وجود ندارد ،اعمال حق فسخ امکانپذیر است.
پد از این نظر مقررات این اصول ،مشابه کنوانسیون بیع است (اشلختریم .)3٤6 :1٥٥٥ ،نگاهی
به شرح رسمی این اصول نیز مؤ ید این مطلب است که حق فسخ قرارداد هم برای اعمال در مواردیکه
طرفی که تعهد خود را انجام نداده ،مسئول عدم اجرا است و هم برای مواردی که عدم اجرا موجه
است ،وجود دارد1.

طبق ماده  7. 3. 1اصول یونیدروا ،نقض اساسی قرارداد و انقضای مهلت اضافی از مواردی است
که سبب ایجاد حق فسخ میشود .بند دوم این ماده ،مواردی را برای تبیین مفهوم نقض اساسی بیان
داشته است .حسب این ماده ،مبنای شرایو احراز نقض اساسی ،انتظارات متعهدله است که در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Comment 1 on Art.7.3.1 UPICC.

فصلنامۀ علمی دیدگاههای حقوق قضایی (دورۀ  ،62شمارۀ  ،94تابستان )0411

614

شروط قرارداد و اهمیت اساسی آنها در بقای قرارداد ،تبلور پیدا میکند که معنای آن نیز چیزی جز
ً
اجرای تعهدات اصلی نیست .بنابراین چنانچه انجام تعهدات غیرممکن شود ،طرف دیگر اساسا از
آنچه که استحقاق انتظار را طبق قرارداد داشته ،محروم میشود و درنتیجه میتواند قرارداد را فسخ
ً
کند ،اما اگر صرفا در اجرای تعهد تأخیر صورت گرفته باشد و امکان اجرا کماکان وجود داشته باشد،
زمان اجرا اهمیت پیدا میکند ،بدینمعنی که اگر زمان اجرا اساس قرارداد بوده است ،این تأخیر
نقض اساسی محسوب میشود.
مورد دیگر اعمال حق فسخ در بند سوم ماده  7. 3. 1اصول یونیدروا ،مورد اشاره قرار گرفته است.
این ماده به فرضی اشاره میکند که زیاندیده مهلتی اضافی برای اجرای تعهد بهطرف نقضکننده
بهدلیل عدم اجرای تعهدات اصلی و یا تأخیر غیراساسی میدهد (ماده  .)7. 1. 5حال اگر طرف
زیاندیده اخطاری از طرف دیگر دریافت کند مبنی بر اینکه طرف مزبور در طی مدت زمان مذکور
از انجام تعهد خودداری خواهد کرد ،یا اگر در انقضای آن مدت ،اجرای قانونی تعهد عملی نشده
باشد ،طرف زیاندیده میتواند اقدام به فسخ قرارداد کند (بند دوم ماده  .)7. 1. 5با توجه به توضیحات
فوقالذکر معیار نقض اساسی که همان معیاری است که در حقوق کامنال وجود دارد و در دو سندی
که در بندهای قبلی به آن اشاره شد نیز مبنای اعمال فسخ ابتدایی بود ،در اصول یونیدروا نیز وجود
داشته و مبنای ایجاد حق فسخ است.
 .4-2قانون متحدالشکل تجاری
فس خ قرارداد در مقررات این قانون نیز همانند حقوق انگلید و سایر اسناد اشاره شده ،محدود
بوده و تحقق آن منوط به مواردی شده است که نقض تعهد ،اساسی تلقی شود.
طبق ماده  2-3٤1تعهد فروشنده عبارت است از انتقال و تسلیم مبیع و تعهد خریدار عبارت
است از قبول مبیع و پرداخت بهای آن طبق قرارداد است .طبق ماده  2-6٤1درصورتیکه کاالی
تسلیم شده طبق قرارداد نباشد یا آنکه پیشنهاد تسلیم مطابق نباشد ،مشتری حق رد دارد .اما اگر وی
کاال را پذیرفت ،درصورتی میتواند قرارداد را فسخ کند که عدم مطابقت کاال ،بهطور اساسی سبب
نقص در ارز و بهای آن شود (ماده  .)2-6٤8همین معیار نقص اساسی در قیمت کاال ،برای ایجاد
حق فسخ ،در موردی که کاال بهطور اقساط تحویل میگردد نیز اعمال میشود (ماده .)2-612
در مورد نقض تعهد خریدار نیز ،فروشنده اگر خریدار به ناروا از قبض مبیع امتناع و یا ثمن را در
موعد مقرر نپردازد ،از حق فسخ برخوردار میشود ،اما در اینجا نیز باید درنظر داشت که عدم انجام
تعهدات توسو خریدار باید بهطور اساسی فروشنده را از آنچه که طبق قرارداد انتظار

را داشته
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محروم کند (بند «و» ماده  .)2-7٤3همچنین درخصوص فسخ بهعلت پیشبینی وقوع نقض اساسی
در آینده ،نیز قانون متحدالشکل تجاری ،مقرراتی مشابه ماده  72کنوانسیون بیع دارد.
 .3جایگاه نظریۀ امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه و حقوق ایران
اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ ،دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در فقه امامیه و
حقوق ایران است .زمانیکه متعهد ،تعهدات قراردادیش را ایفا نکند ،متعهدله میتواند بهعنوان
ً
ضمانتاجرایی که تقریبا موردپذیر اکار نظام های حقوقی است ،متعهد را ملزم به انجام تعهدات
قراردادی خویش کند .در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد ،اینکه متعهدله
کماکان میتواند از ضمانتاجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که
الزام متعهد به انجام تعهد امکانپذیر نباشد میان فقها و حقوقدانان محل اختالف است .در قوانین و
مقررات ایران ،نص صریحی مبنی بر این موضوع وجود ندارد .قانون مدنی در بخش قواعد عمومی
ً
قراردادها (اثر معامالت) صریحا فسخ را بهعنوان ضمانتاجرای عدم اجرای تعهدات اصلی بیان
نکرده است و درخصوص تخلف از شرط فعل ،در مواد  237الی  23٥پیروی از قول اکاریت فقها
مبنی بر امکان فسخ درصورت تعذر اجبار کرده است.
 .1-3آرای فقها
درخصوص اصل امکان اجبار متعهد به انجام تعهد آرای فقها مختلف است .عدهای از فقها نظیر
شهید ثانی و محقق کرکی قائل به جواز اجبار شدهاند .1صاحب جواهر نیز همانند دو فقیه پیشین،
قائل به جواز اجبار است .2عمده دالیل این عده از فقها عمومیت آیۀ اوفوا بالعقود و حدیث المومنون
عند شروطهم است .اما ظاهر عبارات عالمه در تحریر و تذکره ،خالف نظرات فقهای سابق الذکر
است .ایشان این چنین بیان میدارند« :درصورتیکه مصلحت متعاقدین بهشرط تعلق گرفته باشد،
مانند شرط اجل ،اجبار جایز است .در غیر این صورت اجبار مشروطعلیه جایز نیست هرچند وفا
بهشرط امری واجب باشد» (عالمه حلی )113 :11/1111 ،شهید اول نیز در کتاب الدروس نسبت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
ّ
ّ
...« .1و القول اآلخر وجوب الوفاء بالشرط ،و عدم تسلو المشروط له إال مع تعذر تحصیله ،لعموم األمر بالوفاء بالعقد،
ّ
ّ
و «المؤمنون عند شروطهم إال من عصی الله» و هذا هو األجود .فعلی هذا لو امتنع من الوفاء و لم یمکن إجباره رفع
أمره إلی الحاکم لیجبره( »...شهید ثانی «... .)271 :8/1118 ،و اعلم أن فی إجبار المشتری علی العتق وجهین:
َْ ُ ْ ُ ُ
ود) « »1و قوله
أحدهما :العدم ،ألن للبائع طریقا آخر و هو الفسخ .و الاانی :له ذلك ،لظاهر قوله تعالی (أوفوا ِبالعق ِ
ّ
علیهالسالم« :إال من عصی الله» و هو األوجه» (محقق کرکی.)128 -122 :1/1113 ،
...« . 2إذا اشترط العتق فی بیع المملوك ،فإن أعتقه ،فقد لزم البیع بال خالف و ال إشکال ،و إن امتنع ،کان للبائع إجباره
کما فی کل شرط علی األقوی ،إن کان مما یجبر علیه» (صاحب جواهر.)213 :28/1111 ،
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به اجبار مشروطعلیه ،اظهار تردید کرده است (الدروس .)211 :8 /1112 ،مرحوم شیخ (ره) نیز در
مبسوط جانب عدم جواز اجبار را تقویت کردهاند .1شیخ انصاری (ره) ،پد از بیان اقوال فقها و جرح
و تعدیل آن ،درنهایت قول شهید ثانی و صاحب جواهر را میپذیرد و بیان میدارد که عمل به شرط،
مال تسلیم عوضین در عقد بیع است و مشروطله براساس قرارداد مالک شرط نسبت به مشروطعلیه
میشود ،ازاینرو مشروطعلیه مجبور به تسلیم شرط (عمل به شرط)است؛ (شیخ انصاری/1121 ،
.)71 -62 :6
با پذیر امکان اجبار متعهد ،درخصوص رابطۀ اجبار به انجام تعهد و فسخ مشهور فقهای امامیه
متأثر از دیدگاههای شیخ انصاری ،بر این عقیده بودهاند که درصورت امتناع متعهد از انجام تعهد،
بهطور مطلق حق فسخ برای متعهدله وجود ندارد .این دسته از فقها ،حق فسخ را برای جبران ضرر
ناشی از قرارداد به متضرر دادهاند ،ازاینرو درصورتیکه طریق دیگری برای جبران ضرر نباشد،
میتوان حق فسخ را اعمال کرد .بنابراین ،در فرضی که قدرت به اجرای قرارداد بهوسیلۀ اجبار ممتنع
از ناحی ۀ مقامات صالحه ،وجود داشته باشد ،موردی برای حق فسخ وجود ندارد .ظاهر عبارات شهید
ثانی در شرح لمعه ،آن است که درصورت تعذر اجبار ،فسخ امکانپذیر است .شهید ثانی در بیان
دالیل نظریه خود عمومیت آیۀ شریفه درخصوص امر به وفای به عقد را دال بر وجوب میداند.
همچنین ایشان دلیل دیگر برای نظر خود را حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» میداند (شهید
ثانی .)817 -816 :8 /1111 ،مرحوم محقق سبزواری نیز در کفایه همین نظر را داشته است (محقق
سبزواری .)181 :1 /1128 ،محقق نراقی نیز در عوایداالیام بیان داشته است که در این خصوص
میان فقها اختالف نظر است .وی پنج قول را ذکر کرده و از این میان ،قول اول که بیان داشته است
عمل به شرط واجب است و اگر مشروطعلیه ،شرط را انجام ندهد باید او را الزام کرد و درصورت
تعذر اجبار ،حق فسخ وجود دارد را قول درست دانسته است (محققنراقی. )187 -186 :1117 ،
صاحب جواهر نیز همین قول را اختیار کرده است و بیان داشته است ...« :درصورت تعذر اجبار
مشتری ،بایع خیار فسخ دارد ( »...صاحب جواهر .)213 :28 /1867 ،میرعبدالفتاح مراغی نیز
همین نظر را در کتاب خود برگزیده است (مراغی .)281 :2 /1123 ،شیخ انصاری نیز دیگر فقیهی
است که بیان داشته است با تعذر اجبار ،حق فسخ داده میشود .ایشان استدالل میکنند که با تمکن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ایشان این چنین بیان داشتهاند« :إذا اشتری عبدا بشرط أن یعتقه کان البیع و الشرط صحیحین لقوله علیهالسالم:
المؤمنون عند شروطهم .فإذا ثبت ذلك فالمشتری إن أعتق العبد فقد وفی بالشرط و إن لم یعتقه قیل فیه شیئان:أحدهما:
یجبر علیه ألن عتقه قد استحق بالشرط.و الاانی :ال یجبر علیه لکن یجعل البائع بالخیار ،و الاانی أقوی» (شیخ طوسی،
.)181 :2/1837

فسخ ابتدایی در حقوق انگلیس و اسناد بینالمللی و امکانسنجی آن در حقوق ایران (حیدری و اسماعیلی)

615

از الزام ،وجهی برای اعطای اختیار فسخ به مشروطله وجود ندارد؛ بنابراین در مواردیکه اجبار ممکن
است ،حاکم می تواند از باب والیتی که بر ممتنع دارد ،اگر فعل قابل نیابت باشد ،انجام آن را به
دیگری بدهد و هزینه اجرای آن را از مشروطعلیه ،اخذ کند (شیخ انصاری.)78 -71 :6 /1121 ،
در مقابل عدهای دیگر از فقها قائلاند اگر متعهد به تعهداتا

عمل نکند ،الزام و فسخ دو

ضمانتاجرایی است که انتخاب هریک از آنها به اختیار متعهدله واگذار شده است .مرحوم عالمه
(ره) در تذکره ،اختیار میان اجبار و فسخ را برگزیده است .ایشان بیان داشتهاند« :درصورتیکه مشتری
مبیع را با شرط آنکه به دیگری بفروشد ،خریداری کند ،باید به این شرط عمل نماید .درصورت
تخلف ،بیع باطل نیست بلکه بایع میان فسخ و الزام به انجام شرط مخیر است ( »...عالمه حلی،
 .)282 :11 /1111امام خمینی (ره) نیز تخییر مشروطله بین فسخ عقد و اجبار مشروطعلیه را دارای
اشکال نمیدانند و اجماعی بودن مسئله را بهدلیل اینکه امری عقالیی است ،بهعنوان تعبد ،قابلقبول
نمیدانند (امام خمینی .)888 -823 :8 /1121 ،مرحوم آیتالله خویی نیز حق فسخ متعهدله را بر
تعذر از اجبار متعهد بر انجام تعهد ،متوقف نمیدانند .ایشان در کتاب منها الصالحین ،بیان
داشتهاند که مقتضای اطالق عقد فعلیت تسلیم هریک عوضین است ،بدینترتیب که اگر یکی از
طرفین از تسلیم امتناع کند ،اجبار میشود و اگر همچنان از تسلیم خودداری کند ،طرف مقابل حق
فسخ عقد را دارد ،بلکه بعید نیست که بتوان عقد را درصورت امتناع و قبل از اجبار نیز فسخ کرد و
این خیار اختصاصی به بیع ندارد ،بلکه در هر قرارداد معوضیی جاری است ،البته ایشان بیان داشتهاند
که عقد بیع خیاری مخصوص به خود دارد که به آن «خیار تأخیر» گفته میشود (خوئی:2 /1111 ،
 .)86ایشان همچنین در کتاب مصباح الفقاهه بیان میدارند که درصورت نقض تعهد ،متعهدله حق
فسخ قرارداد را دارد .زیرا برای وی خیار تخلف از شرط ثابتشده که چنین شرطی حسب بنای عقال
در هر عقد معوضی مفروض است (خوئی .)611 :7 /1863 ،برخی فقهای بزرگ عصر حاضر نیز
قائل به تخییر بوده و اعمال حق فسخ ،قبل از اجبار را جایز دانستهاند (سیستانی-83 :2/1118 ،
( )83وحید خراسانی( )81 -88 :8 /1118 ،طباطبایی یزدی.)123 :2/1121 ،
 .2-3نظریۀ عدم امکان فسخ ابتدایی
بیشتر نویسندگان حقوق قراردادها ،به پیروی از نظر متداول فقها ،قائل به امکان فسخ بهصورت
ابتدایی نیستن د و با توجه به اصل لزوم قراردادها و همچنین وحدت مالک ماخود از مواد فوقالذکر،
قاعده را در فرض تخلف از اجرای تعهدات قراردادی ،الزام میدانند.
دکتر لنگرودی در فرض امتناع متعهد از ایفای تعهد ،چه راجعبه تمام یا قسمتی از مورد تعهد،
بیان داشته که متعهدله باید طبق مالک مواد  376و  237قانون مدنی ،به دادگاه مراجعه و الزام را
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بخواهد .سپد درصورتی که الزام مقدور نباشد با توجه به مالک ماده  238ق .م ،دادگاه باید به
حساب متعهد ،بهوسیلۀ شخص ثالث (اگر امکانپذیر باشد) تعهد را انجام دهد .حال اگر اجرای
تعهد کماکان میسر نشود ،متعهدله میتواند از دادگاه مطالبه حق فسخ کند .ازاینرو در نظر ایشان،
صرف امتناع متعهد ،موجب حق فسخ عقد نیست (جعفریلنگرودی.)255 -254 :1 /136٥ ،
دکتر شهیدی نیز در این خصوص دو راهحل را متصور دانسته :اول؛ الزام متعهد و دیگری فسخ و
رهایی از تکالیف ناشی از آن .ایشان بیان داشته در نگاه نخستین ،ممکن است بهنظر برسد که وقتی
طرف قرارداد با خودداری طرف دیگر از اجرای قرارداد ،مواجه شود ،در موقعیتی قرار گیرد که اگر
قرارداد را فسخ نکند ،از جهت بازماندن از اهداف قراردادی با زیان بسیار روبهرو شود ،اما پیشبینی
راههای اجرای قرارداد و جبران زیان بهوسیلۀ قانون به اضافه مصلحت پایداری قراردادها ،غیرقابل
فسخ بودن را در سیستم حقوقی ایران توجیهپذیر کرده است (شهیدی .)176 :3 /1382 ،در نظر
ایشان در نظام حقوقی ایران ،طبق خاصیت اصل لزوم قراردادها و محدود بودن طرق انحالل قرارداد،
درصورت امکان اجرای قرارداد،فسخ امکان پذیر نیست .البته ایشان فرض الزام متعهد را محدود به
قراردادهایی که اجرای قرارداد مقید به زمان بهصورت وحدت مطلوب نباشد ،میداند .ازاینرو اگر
اجرای تعهدات قراردادی در زمان خاص مدنظر باشد ،امکان فسخ ابتدایی وجود دارد (شهیدی،
.)43 -42 :3/1382
دکتر شهیدی این استدالل که با خودداری یک طرف از اجرای تعهدات ،میتوان اراده او نسبت
به انحالل قرارداد را استنباط کرد و درنتیجه با اجتماع اراده وی با اراده طرف دیگه که مبادرت به فسخ
ً
کرده ،امکان نوعی از اقاله را محقق دانست ،رد میکند .چراکه خودداری ،الزاما بیانگر رضایت ممتنع
بر فسخ نیست .چهبسا خودداری او ،با انگیزۀ پیدایش شرایو مساعدتر بهمنظور اجرای قرارداد ،باشد.
همچنین در فرضی که رضایت ممتنع از این خودداری و یا سایر قرائن استنباط شود ،اجتماع آن با
رضایت متعهدله و تحقق تراضی بر خالف آنچه که گمان رفته است ،نمیتواند تشکیلدهندۀ اقاله
شود ،چه اقاله به صرف تراضی حاصل نمیشود و برای تحقق آن وجود قصد انشای موافق طرفین
ضروری است (شهیدی.)177 :3 /1382 ،
همچنین ایشان این گفته که حق فسخ ابتدایی ،بهدلیل خیار شرط معلق ضمنی یا خیار تخلف از
شرط ضمنی است با این استدالل که شرط ضمنی طرفین آن بوده که درصورت عدم انجام تعهدات
یا تأخیر در اجرا ،طرف دیگر حق فسخ دارد را قبول ندارند .چراکه خیار شرط را نمیتوان در موارد
عادی ،به ارادۀ طرفین نسبت داد و شرط اینکه درصورت خودداری ،طرف دیگر میتواند قرارداد را
ً
فسخ کند ،عادتا مورد قصد طرفین قرار نمیگیرد .ایشان عقد الزم را جز در موارد استانائی قابلفسخ
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نمیدانند و بیان میدارند خودداری یکی از طرفین قراردادی از انجام تعهداتا  ،در قانون ،مجوز
فسخ نیست (شهیدی.)178 -177 :3 /1382 ،
دکتر کاتوزیان نیز بیان داشته است در قانون مدنی ایران فسخ ابتدایی برای متعهدله وجود ندارد
و از قواعد عمومی قراردادها نیز ،بهدلیل اصل لزوم نمیتوان وجود چنین اختیاری را در عقود معوض
استنباط کرد .ایشان بیان میدارد اصل لزوم را تنها زمانی میتوان از عقد برداشت که ضرری ناروا از
آن ایجاد شود و برای جبران ضرر ،فسخ توجیهپذیر باشد .جبران ضرر هنگامی ضرورت مییابد که
اجرای تعهد متقابل ممکن نباشد و تعادل قراردادی برهم بخورد .در این فرض ملتزم نیز باید از بار
ناخواسته رهایی یابد ،ازاینرو حق فسخ دارد .اما تا زمانیکه اجرای عقد و اجبار طرف قرارداد امکان
دارد ،ضرورت مذکور ،احساس نمیشود .ایشان همانند دکتر لنگرودی ،مالک ماده  23٥ق .م را
مبین این قاعده میداند .ایشان این گفته که در قراردادهای معوض ،معامله بر مبنای این شرط ضمنی
قرار میگیرد که هر متعهد به هنگام ،وفای به عهد کند و دو تعهد با هم مبادله میشوند ،ازاینرو اگر
یکی از طرفین از اجرای تعهد امتناع ورزد ،طرف دیگر به استناد خیار تخلف از شرط ضمنی حق فسخ
دارد را نیز صحیح نمیدانند .چه ،در فرض صحت این فرض ،امکان فسخ عقد را توجیه نمیکند .زیرا
این شرط هرچه باشد ،از شرط صریح در قانون که ضمانتاجرای نخستین را اجبار ملتزم قرار داده
است ،قو یتر نیست .دکتر کاتوزیان پیدایش حق فسخ به علت خیار شرط ضمنی را نیز رد میکنند؛
چراکه ایشان بیان میدارند که دو طرف قرارداد به هنگام تراضی ،بنای خویش را بر وفا و التزام به پیمان
ُ
و رعایت حسن نیت مینهند و بهطور معمول به نقض عهد و امکان فسخ آن نمیاندیشند .وانگهی،
نفود خیار شرط منوط به این است که مدت آن معین باشد ،وگرنه باطل است و سبب فساد عقد میشود.
ایشان این گفته که در قرارداد دو تعهد متقابل وابسته به هم وجود دارد و التزام عقد نیز ناشی از همین
پیوند است ،ازاینرو اگر یکی از متعهدین ،از عهد خویش سر باز زند ،دیگری نیز این حق را پیدا میکند
را نیز مورد پذیر قرار نمیدهند و بیان میدارند که از پیوند میان تعهدات متقابل ،جز این نتیجه
نمیشود که از بین رفتن موضوع یکی از دو تعهد ،دیگری را نیز از التزام رها میسازد و تعذر اجرای عقد
به او حق فسخ میدهد؛ ازاینرو امکان فسخ درصورت تخلف باید بر مبنای دیگر استوار شود
(کاتوزیان .)236 -233 :3 /13٥5 ،دکتر امامی نیز به پیروی از قول مشهور در فقه ،بیان داشته که
قانون مدنی ایران حق فسخ ابتدایی را در معامالت نپذیرفته و مادامکه اجبار ممتنع صورتپذیر است،
حق فسخ به متعهدله نمیدهد (امامی .)485 :1 /1363 ،دکتر صفایی نیز همین مبنا را در کتب خود
برگزیده است و ازاینرو بهمحض نقض قرارداد ،امکان فسخ را منتفی میداند و تنها درصورت تعذر
الزام ،قائل به فسخ شده است (صفایی.)25٤ -24٥ ،1384 ،
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مرحوم سیدمصطفی عدل نیز از شارحان متقدم قانون مدنی هم این عقیده را دارند و بیان داشتهاند
که از مجموع مواد مواد  233و  238و  232ق.م استنباط میشود که حق فسخ مشروطله حق مطلق
ً
نیست و بلکه مشارالیه درصورتیکه بخواهد از حق فسخ استفاده کند ،باید قبال به حاکم رجوع کرده
و اجبار مشروط علیه را برای اجرای تعهد بخواهد (عدل.)3٤8 :1378 ،
 .3-3نظریۀ امکان فسخ ابتدایی
حقوقدانان جدید با مالحظه آثار سوء تئوری اجبار بهدنبال راهحلی هستند که فسخ ابتدایی را در
حقوق ایران بهعنوان یکی از ضمانتاجراهای تخلف از قرارداد بپذیرند .در عقیدۀ این دسته از
حقوقدانان ،درصورت تخلف یکی از طرفین قرارداد ،طرف دیگر اختیار الزام یا فسخ را دارد.
در قراردادهای تجار ،بهویژه قراردادهای تجاری بینالمللی اجرای عین تعهد بعد از نقض قرارداد،
مطلوب طرفین نیست و در برخی موارد هم ،عقالیی و امکانپذیر نیست .چراکه فرایند طوالنی
پیشبینی شده برای این امر ،موجب بروز خسارتی میشود که کمتر قابلتدارک است و با اصل سرعت
در معامالت تجاری نیز در تعارض است (ستودهتهرانی( )18 :1375 ،اسکینی-148 :13٥2 ،
( )15٤عرفانی.)15 :1386 ،
یکی از این نو یسندگان بیان میدارد ،اینکه متعهدله برای اعمال حق فسخ ابتدا باید الزام متعهد
به انجام تعهد را بخواهد ،مناسب طبع تجاری نیست .چراکه تجار ترجیح میدهند در بسیاری از
موارد بهمحض مواجهه با تخلف طرف معامله ،از آن صرفنظر کرده و کاالی موردنیاز خود را بهطریق
دیگر تأمین کنند یا به شخص دیگری بفروشند .سرعت ،سهولت و کمهزینه بودن رو فسخ ابتدایی
نسبت به سایر رو ها علیالخصوص الزام متعهد از طریق اقامۀ دعوا ،امتیاز فراوان آن را نشان
میدهد (اصنری .)115 ،وی البته حق فسخ مطلق را نیز موجب بیعدالتی دانسته و مصداق آن را
زمانی میداند که قرارداد ولو با تأخیر هنوز مطلوبیت اساسی خود را داشته است یا آنکه تعهدات
بهشکل انجامشده قابل تکمیل و رفع نقص باشد و حتی بدون رفع نقص بهدلیل جزئی بودن نقض،
قابلجبران به طرق دیگر نظیر محاسبۀ ار باشد که در این صورتها نیز باید بیان داشت که متعهد
ً
ُ
اجماال به تعهدات خود عمل کرده و نمیتوان قائل به حق فسخ برای متعهدله شد ،چراکه سبب عسر
و حر و زیان شدید متعهد میشود .در غیر از این موارد ایشان قائل به امکان فسخ ابتدایی بوده و
دالیل این نظر خود را این چنین بیان میدارند :اینکه مشهور در رد فسخ ابتدایی با استناد به مواد 4٤2
و  4٤6ق .م بیان میدارند که این قانون فقو تأخیر ثمن در عقد بیع که مصداق انجام تعهد است را
ً
آن هم با شرایطی استانائا موجب فسخ میداند و حتی در مادۀ  4٤6ق.م این حق را به خریدار جهت
ً
عدم تسلیم مبیع از سوی بایع اعطا نکرده است ،موردپذیر نیست .چه ،ماده  4٤2ق.م .صرفا در

فسخ ابتدایی در حقوق انگلیس و اسناد بینالمللی و امکانسنجی آن در حقوق ایران (حیدری و اسماعیلی)

600

بیان شرایو تأخیر ثمن است و نسبت به وجود یا عدم سایر خیارات اعماز معنون و غیر معنون ساکت
است .ایشان اینکه مشهور براساس اصاله اللزوم ،قائل به حق فسخ نیستند را این چنین رد میکند که
ادلۀ دیگر مانند نفی ضرر بر اصل لزوم حاکم است .همچنین اصرار بر اجرای قرارداد در هر حالتی،
ُ
ممکن است سبب عسر و حر متعهد شود .درنهایت ایشان به دو دلیل حق فسخ ابتدایی را در حقوق
ایران مورد شناسایی قرار داده است :نخست بیان میدارند که اگر عمده تخلفات قراردادی را به عدم
رعایت شروط ضمن عقد اعماز صریح و ضمنی تحلیل کنیم ،در آن صورت به جهت تمسک به
عناوین مستقل خیارات و یا تحقق خیار تخلف شرط که در ماده  444ناظر به مواد  234الی 245
ً
آمده است ،قرارداد قابلفسخ است .حال وقتی قانونگذار ،در مبحث خیار تخلف شرط صرفا برای
احتراز از تکرار به مواد  234به بعد ارجاع میدهد معنی آن این است که باید عبارات مذکور در آن
مواد در ارتباط با خیار تخلف شرط تفسیر شود ،ازاینرو واژۀ «میتواند» در ماده  237ق .م در
مبحث فسخ منطقا بدان معناست که مشروط له اختیار دارد قرارداد را فسخ کند یا تقاضای الزام به
اجرا نماید .دلیل دوم که ایشان بیان میکنند آن است که در فقه اسالمی نیز چنین قیدی وجود ندارد
که این دو حق رابطه طولی داشته باشند .لذا با توجه به اینکه در فقه اسالمی این دو حق در عرض
یکدیگرند در حقوق موضوعه نیز ،باید این چنین باشد (صادقینشاط .)313 -3٤8 :1388 ،بهنظر
میرسد دالیلی که مستمسک این استاد حقوق قرار گرفته است ،قابلخدشه است .اینکه بیان شده
ً
ماده  4٤2صرفا در بیان شرایو خیار تأخیر ثمن است و نافی سایر خیارات نیست صحیح است ،اما
نمیتوان از این ماده خیارات دیگر را اثبات کرد.
همچنین اگر به گفتۀ ایشان ،تمام تخلفات قراردادی را به شروط ضمن عقد تحلیل کنیم ،که این
فرض امکانپذیر نیست ،باز هم نتیجه ،شناخت حق فسخ به جهت نقض تعهدات قراردادی نیست.
چراکه نقض شروط ضمن عقد ،البته بهجز شرط نتیجه و صفت که خار از مانحنفیه است ،موجب
ً
فسخ نیست ،بلکه صرفا مشروطعلیه اجبار میشود و برخالف نظر ایشان واژۀ «میتواند» در ماده
 237ق.م .به هیچ وجه ،داللت بر اختیار متعهدله مبنی بر اعمال حق فسخ یا اجبار متعهد ندارد،
ً
بلکه صرفا به این معنا است که برای متعهدله این امکان وجود دارد که متعهد را اجبار به انجام تعهد
کند .چه ،اگر مفهوم واژۀ «میتواند» به معنای اختیار متعهدله در اجبار متعهد یا اعمال حق فسخ
باشد ،ماده  237ق.م با مواد  238و  23٥این قانون تعارض پیدا میکند .چراکه مواد مزبور حق
فسخ را منوط به عدم امکان اجبار و عدم قابلیت انجام موضوع شرط بهوسیلۀ ثالث و به هزینه
مشروطعلیه کرده است ،درحالیکه مطابق تفسیر این استاد حقوق ،به صرف تخلف از شرط،
مشروطله امکان فسخ قرارداد را دارد (دارویی.)133 -132 :13٥3 ،
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همچنین اینکه این استاد حقوق بیان داشتند که در فقه اسالمی ،اعمال حق فسخ مقید به تعذر الزام
نشده است نیز صحیح نیست ،چراکه اقوال فقهای عظام مبنی بر این تقیید در کتب فقهی بیان شده که
ً
بسیاری از فقها قائل به امکان فسخ صرفا در فرض تعذر اجبار هستند (حیدری.)15٤ :13٥7 ،
دیگر قائل به این نظریه ،قاعدۀ فسخ ابتدایی درصورت نقض قرارداد ،را بر سه مبنا توجیه کرده
است .اولین دلیل وی توسل به شروط ضمن عقد است .با این توضیح که قراردادها معوض متضمن
شرطی هستند که بهموجب آن هر کدام از طرفین متعهد میشوند تعهد خود را بالفاصله پد از انعقاد
عقد یا در موعد مقرر انجام دهند .حال اگر یکی از طرفین از انجام تعهد خود امتناع کند ،شرط
ضمنی انجام تعهد را نقض کرده است و متعهدله میتواند همانند نقض سایر شروط متعهد را به
انجام شرط اجبار یا قرارداد را فسخ کند .دومین دلیل او آن است که طبق ماده  225ق .م اگر امر در
عرف و عادت متعارف باشد ،بهطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد ،بهمنزلۀ ذکر در
عقد است .قراردادهای معوض نیز متضمن شرط التزام هستند ،به این معنا که هر طرف بهطور ضمنی،
خو د را به انجام تعهد ملتزم کرده است که تخلف از آن موجب حق فسخ خواهد شد .دلیل آخری که
ایشان بیان داشتهاند آن است که قراردادهای معوض ،متضمن دو دسته از تعهدات متقابل است .شرط
پایبندی یک طرف به تعهدات خود بهدلیل وابستگی این دسته از تعهدات به یکدیگر ،پایبندی طرف
دیگر به انجام تعهداتش است .این وابستگی تعهد هریک از طرفین در یک قرارداد معوض ،بهنحوی
ً
است که فرض میشود ارز تعهدات طرفین تقریبا برابر است .این وابستگی تعهدات طرفین نهتنها
در مرحلۀ انشای عقد ،بلکه در استمرار عقد نیز وجود دارد .حال اگر انجام تعهد ممکن باشد ،ولی
متعهد از انجام آن خودداری کند ،دلیلی وجود ندارد که بتوان طرف مقابل را به انجام تعهد اجبار
کرد ،چراکه هر طرف به این دلیل تعهدی را پذیرفته است که از تعهدات طرف مقابل منتفع شود،
ازاینرو چنانچه طرف مقابل از انجام تعهداتا امتناع کند ،متعهدله باید بتواند خود را از تعهدات
قراردادیش آزاد کند که این امر با اعمال حق فسخ رخ میدهد .همچنین در عقود معوض این امر
موجب ضرر است که یک طرف از انجام تعهد امتناع کند ،ولی بتواند طرف دیگر را به انجام تعهد
ً
ملزم کند .عالوهبر این قانونگذار در ماده  23٥قانون مدنی صریحا به متعهدله اختیار داده است که
معامله را بهسبب نقض شرط ضمن عقد فسخ کند ،ازاینرو بهطریق اولی ،متعهدله حق دارد که
معامله را بهسبب تخلف از تعهدات اصلی فسخ کند (شیروی( )248 -245 :13٥6 ،شیروی،
 ،)67 -62 ،1378این دالیل نیز محل ایراد است .در مورد دلیل اول ،باید گفت که قانونگذار حق
فسخ در تخلف از شرط فعل را تنها در فرض که اجبار ممکن نباشد و موضوع شرط قابلانجام بهوسیلة
ثالث نباشد ،پذیرفته است ،ازاینرو نمیتوان دلیل اول ایشان را در تأیید نظریۀ فسخ ابتدایی
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موردپذیر قرار داد .همچنین همانطور که دکتر کاتوزیان اشاره کردهاند؛ از پیوند میان تعهدهای
متقابل ،تنها نتیجۀ حاصل آن است که از بین رفتن موضوع یکی از دو تعهد ،طرف دیگر را از انجام
تعهداتا رها میسازد.
 .4-3جمعبندی
در نظام حقوقی کشورهای کامنال که در این مقاله بهعنوان پایگاه اصلی این نظام حقوقی مقررات
کشور انگلستان موردبررسی قرار گرفت ،حق فسخ ابتدایی قرارداد بهعنوان یکی از ضمانتاجراهای
در دسترس در فرض تخلف از تعهدات قراردادی وجود دارد .همچنین اسناد بینالمللی حقوقی
بررسی شده نیز از مقررات حقوق کامنال تبعیت کرده و حق فسخ را برای طرف متضرر موردپذیر
قرار دادهاند .وجه مشترک حقوق انگلید (کامنال) و اسناد موردبررسی آن است ،اگرچه فسخ ابتدایی
موردپذیر

است ،اما هدف اصلی حفظ قرارداد است ،ازاینرو نقض تعهدات قراردادی ،سبب

پیدایش حق فسخ بهصورت مطلق نیست و تمسک به این حق تحدید شده است .معیار اساسی در
حقوق کشور انگلستان و اسناد مورد بررسی آن است که نقض تعهدات اصلی قرادادی که همان نقض
اساسی تلقی میشود ،سبب پیدایش این حق است .ازاینرو نقض تعهدات فرعی بهطرف متضرر
حق فسخ نمیدهد و در این فرض وی باید ضرر خود را از دیگر ضمانتاجراهای موجود نظیر مطالبۀ
خسارت جبران کند.
در فقه امامیه نیز حکم ترتیبیبودن اجبار و حق فسخ ،حکمی اجماعی نیست و با توجه به نظرات
مخالف این حکم ،اطالق حکم مشهور بر آن نیز محل تردید است .همچنین با توجه به ادلۀ قائالن
ً
به تخییر و استداللهایی که سابقا در رد ادلۀ نظریۀ امکان فسخ درصورت تعذر تسلیم ،آورده شد باید
بیان داشت که قول به تخییر ،دارای ادلۀ محکم فقهی و همچنین استداللهای عقلی مستحکم است
که حتی ادلۀ طرف مقابل نیز نمیتواند به استحکام آنها ،لطمهای وارد کند .بنابراین طبق ادلۀ فقهی
و عقلی سابقالذکر ،باید اختیار متعهدله میان اجبار و فسخ را پذیرفت .چه بسیاری از فقهای عصر
حاضر نیز این نظریه را با توجه به تفصیل بحثهای مربوط به نظریۀ تعهدات در حقوق امروز و
نیازمندیهای امروزه حقوق تعهدات ،موردپذیر قرار دادهاند .در حقوق ایران نیز همانند بسیاری
از نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی ،میتوان قائل به فسخ ابتدایی ،بدون الزام قبلی متعهد ،شد.
بهعبارتی رابطۀ الزام متعهد به اجرای قرارداد و حق فسخ را یک رابطۀ عرضی دانست .اهم دالیل و
مبانی این نظریه از این قرار است:
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 -1فقها علیالخصوص فقیهان معاصر ،قائل به امکان فسخ بهصورت ابتدایی هستند .با این
توجیه که با اعمال حق فسخ ،ضرر دفع شود که دلیل اعطای این خیار فسخ ،قاعدۀ الضرر است.
چه ،اعمال مطلق نظریۀ اجبار در بسیاری از موارد ضرر هنگفتی را به متعهدله وارد میآورد.
 -2امام خمینی (ره) مبنای این خیار را که از آن بهعنوان خیاراالمتناع یاد کردهاند ،تلقی عرفی در
نزد عقال میدانند .چرا که عقال انتظار دارند ،چنانچه یکی از طرفین ،تعهدات اصلی را انجام ندهد،
طرف دیگر بتواند اقدام به فسخ کند ،چراکه متعهدله التزاما به عقد ،مشروط به پایبندی متعهد به
انجام تعهد است (امام خمینی .)333 -328 :5 /1421 ،با توجه به این مبنا برای اعمال حق فسخ،
درصورت تخلف مشروطعلیه ،بنای عرف بر عدم لزوم است و مشروطله میان لزوم عقد و اجبار
مشروطعلیه و عدم التزام به عقد و اعمال حق فسخ ،مخیر است (طباطبایییزدی)12٥ :2 /1378 ،
ازاینرو باید بیان داشت که اعمال حق فسخ ،تخصیصی بر اصل لزوم است.
 -3قانون مدنی در فصل سوم (اثر معامالت) ،اصلیترین اثر معامله را طبق ماده ،21٥
الزماالتباع بودن معامله میان طرفین بیان کرده است .قانون مدنی در مواد بعدی نیز ضمانتاجرای
این اثر را جبران خسارت زیاندیده و مسئولیت مدنی متخلف دانسته است .باید دقت داشت که
خسارت تأخیر در انجام تعهد با اجرای تعهد قابلجمع است ،اما خسارت عدم انجام تعهد ُپرواضح
است که بدل اصل تعهد است و با آن قابلجمع نیست ،چراکه اگر تعهد انجام شود ،خسارتی از این
جهت به طرف دیگر نمی رسد و همچنین اگر اصل تعهد اجرا نشود ،خسارتی که مورد حکم قرار
میگیرد ،جدای از تعهد اصلی است (کاتوزیان .)265 -264 :13٥5 ،حال وقتی ماده  221ق .م
مقرر داشته است که درصورت تخلف از انجام تعهد ،متخلف مسئول خسارت است ،پد با توجه
به آنکه خسارت بدل اصل تعهد بوده ،قرارداد از بین رفته است .اما طبق قواعد عمومی ،قرارداد تنها
بهموجب اسباب انحالل از بین میرود .در مانحنفیه اقاله صورت نگرفته است ،چراکه اقاله مسلتزم
تراضی است .از طرفی این فرض انفساخ نیز نیست ،چه انحالل قهری ،امری استانائی بوده و مستلزم
تصریح قانونی است .اگر قرارداد بهدلیل عدم انجام تعهد از سوی یک طرف منتفی شود ،باید قبول
داشت که اجبار متعهد غیرممکن است ،حال آنکه امکان اجبار موردنظر فقها و حقوقدانان و همچنین
نظامهای حقوقی دنیا است .با توجه به این استدالالت ،باید گفت که ماده  221ق .م به داللت
التزامی ،عدم اجرای قرارداد را موجب حق فسخ دانسته است .با این توضیح که خسارت ،بدل اصل
تعهد است و با اجرای آن قابلجمع نیست .ازاینرو متعهدله تنها در فرضی میتواند خسارت عدم
انجام تعهد را مطالبه کند که قرارداد را فسخ کند .ماده  222نیز این نظریه را تأیید میکند .چراکه در
این ماده قانونگذار با بهکارگیری «میتواند» به حاکم این اختیار را داده که به متعهدله اجازه دهد که
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عمل را انجام دهد و متعهد را به تأدیه مخار آن ،محکوم کند .پد اختیاری بودن این امر و ذکر آن
پد از بیان جبران خسارت بهعنوان ضمانتاجرای اصلی نقض ،داللت بر آن دارد که حاکم میتواند
طبق ماده  221ق .م به جبران خسارت محکوم کند که الزمۀ آن فسخ است.
 -4از طرف دیگر با توجه به آنکه ،قانونگذار ،اجرای مفاد ماده  222را مشروط به رعایت ماده
( 221قسمت اخیر ماده) کرده است ،درنتیجه ،میتوان گفت که ماده  222در مقام بیان جبران
خسارت است ،نه ایفا و اجبار به انجام تعهد .چراکه ایفا تعهد یا اجبار را نمیتوان بهتصریح جبران
خسارت در قرارداد منوط کرد ،پد الزام متعهد متخلف به پرداخت مخار انجام تعهد نوعی رو
جبران خسارت است که دادگاه با توجه به اختیاری که قانون مسئولیت مدنی به او اعطا کرده است،
انتخاب میکند ،نه اعمال تئوری اجبار؛ و با توجه به اینکه جبران خسارت با اجبار به انجام تعهد
قابلجمع نیست ،ازاینرو ماده  222ق .م نیز در مقام بیان جبران خسارت پد از فسخ قرارداد است.
بهبیان دیگر ،با عدم ایفای تعهد برای متعهدله بهموجب ماده  221حق فسخ ایجاد میشود .حال
پد از فسخ که متعهدله مستحق جبران خسارت است ،این خسارت میتواند با پرداخت وجه نقد
جبران شود (ماده  221ق .م) یا در اجرای ماده  222این قانون با تأدیۀ مخار انجام عمل جبران
شود .ازاینرو مواد  221و  222ق .م به وضعیت پد از فسخ قرارداد پرداختهاند (دارویی:13٥3 ،
.)135 -133
 -5اینکه برخی حقوقدانان ،با وحدت مالک از مواد مربوط به تخلف از شرط فعل و قیاس ،قائل
ً
به عدم امکان فسخ ابتدایی در فرض تخلف از تعهدات اصلی شدهاند نیز صحیح نیست .چه ،اوال
تعهدات اصلی قرارداد با تعهدات فرعی نباید قیاس شود .تعهدات اصلی ،مقصود اصلی طرفین در
انعقاد عقد است ،درحالیکه تعهدات فرعی به این صورت نیستند .با توجه به تفاوت جایگاه و اهمیت
این دسته از تعهدات ،منطقی نیست که ضمانتاجرای تخلف از آنها یکسان باشد .بله همانند
حقوق انگلید و اسناد بین المللی ،صرف تخلف از تعهدات فرعی (شرط فعل) نباید سبب فسخ
شود و هستی حقوقی یک قرارداد را بهدلیل نقض یک تعهد فرعی به مخاطره انداخت و به اصل لزوم،
خدشه وارد کرد .اما نقض تعهدات اصلی ،سبب میشود که متعهدله آنچه را که براساس قرارداد
انتظار استحقاقا

را داشته ،تأمین نشود .ازاینرو در این فرض شناخت حق فسخ منطقی است.

اینکه در این فرض زیاندیده ملزم باشد که طرف مقابل را اجبار کند ،در بسیاری از مواقع ،سبب
تأمین هدف قراردادی او نمیشود .همچنین اعمال مطلق نظریۀ اجبار در روابو میان تجار ،نتایج
ً
بهمراتب زیانبارتری دارد .چه معامالت میان تجار ،غالبا براساس اعتبار است ،ازاینرو ایفای دیون
یک تاجر به وصول مطالباتا بستگی دارد ،درنتیجه عدم وصول بهموقع یک طلب ،موجب عدم
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پرداخت یک دین و ایجاد یک ورشکستگی پیوسته میشود .عالوهبر آن ،الزام بهدلیل صرف وقت و
هزینۀ دادرسی ،اصل اولیه در تجارت که سرعت و سهولت است را نیز موردخدشه قرار میدهد .با
توجه به این نتایج است که قانونگذار در مبحث شروط ضمن عقد ،ضمانتاجرای اولی عدم اجرای
شرط فعل را اجبار مشروطعلیه دانسته ،اما در مبحث اثر معامالت ،درخصوص ضمانتاجرای عدم
ً
انجام تعهدات اصلی از اجبار سخن نگفته و ضمانتاجرای عدم اجرای تعهدات اصلی را صرفا
مسئولیت مدنی بیان کرده که با توجه به عدم امکان جمع مسئولیت مدنی با اجبار ،امکان فسخ قرارداد
درصورت نقص تعهدات اصلی استنباط میشود.
 -6در عقود معین نیز مصادیق فسخ ابتدایی وجود دارد ،مانند تأخیر ثمن در بیع ،تخلف از
شرایو مقرر میان مؤ جر و مستأجر ،فرو مال با نمونه ،شرط دادن رهن در ضمن یک معامله ،مواد
 6و  16قانون پیشفرو ساختمان مصوب .1833
ً
 -7همچنین این ایراد که حق فسخ ابتدایی با برخی مواد قانون مدنی که ظاهرا عدم انجام تعهد
ً
را صرفا موجبی برای اجبار دانستهاند ،در تعارض است نیز قابل مرتفع کردن است .برای ماال ماده
 376قانون مدنی که ضمانتاجرای تأخیر در تسلیم مبیع یا تأدیۀ ثمن را حسب مورد اجبار بایع یا
مشتری در تسلیم یا تأدیه بیان کرده است را میتوان بهگونهای تفسیر کرد که با این نظریه در تعارض
نباشد .به این صورت که مقصود قانونگذار تحدید حقوق متعهدله به اجبار صرف نیست ،بلکه
منظور امکان اجبار است .بهبیان دیگر ،یکی از حقوقی که متعهدله دارد ،اجبار طرف دیگر به انجام
تعهد است و با توجه به قاعدۀ اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند ،امکان اجبار ،مانع دیگر حقوق
متعهدله نیست .دلیل صحت این استدالل را نیز میتوان ماده  35٥دانست که تأخیر در تأدیۀ ثمن را
موجب خیار تأدیۀ ثمن برای بایع دانسته است .پد ماده  376ق .م در مقام بیان تمام حقوق بایع و
مشتری نبوده است .البته اگرچه ماده  4٤6خیار تأخیر ثمن را مخصوص بایع دانسته است ،اما
همانگونه که برخی حقوقدانان اشاره کردهاند ،مقصود قانونگذار این است که مشتری به جهت تأخیر
در تسلیم ،خیار تأخیر با اوصاف و شرایو این خیار را ندارد ،نه اینکه هیچ خیار دیگر نداشته باشد
(صادقینشاط( ) 31٤ :1388 ،دارویی.)13٥ :13٥3 ،
 -8عالوهبر دالیل فوقالذکر ،در رویه قضائ ی در مقام دفع ضرر از متعهدله ،حق فسخ ابتدایی
مورد حکم قرار گرفته و این خود ناش ی از توجه به عدالت و جلوگیری از ضرر وی بوده است .در
پرونده کالسه  333/7/74که منجربه صدور دادنامه بهشماره  2٤8مورخ  1375/5/7از شعبه 7
دادگاه عمومی شهریار شده است ،خواهان پرونده به استناد قرارداد عادی تنظیمی ،اظهار کرده ،طی
توافقات بهعمل آمده یک قطعه با را به مبلغ نه میلیون ریال به خوانده واگذار کرده و مقرر شده مبلغ
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 45٤٤٤٤٤ریال نقدأ و الباقی طی چهار چک در مواعد معینه تأدیه شود .خوانده پد از پرداخت
مبلغ پنج میلیون ریال ،از پرداخت باقی ثمن خودداری میکند .خواهان بهجای الزام خریدار به تأدیه،
و بدون وجود منشأ قانونی و قراردادی ،خواستار فسخ میشود .دادگاه نیز دعوای خواهان را ثابت
تشخیص و حکم به فسخ و ابطال قرارداد میدهد.
نتیجهگیری
اعمال مطلق تئوری اجبار موجب مشکالت فراوان اجتماعی و اقتصادی میشود .در بسیاری از
ُ
ُ
موارد اعمال بیقید و شرط این نظریه ،سبب عسر و حر متعهدله و حتی در برخی موارد سبب عسر
و حر شدید متعهد نیز میشود ،به همین جهت در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا ،امکان اجبار،
در اختیار متعهدله نیست و این دادگاه است که با درنظر گرفتن بسیاری از عوامل ،این تصمیم را
میگیرد که متعهد را ملزم به اجرای تعهد کند یا خیر .در نظام حقوق ایران نیز اعمال این نظریه،
عالوهبر آنکه سبب افزایش بسیار پرونده میشود ،با توجه به طوالنیبودن دادرسیها و مشکالت
ُ
عملی و اقتصادی و خألهای قانونی ،در بسیاری از موارد یک حکم ضرری بوده و سبب ایجاد عسر
و حر متعهدله میشود که با توجه به ادلهای نظیر الضرر ،اعمال این نظر چهبسا صحیح و مشروع
نباشد .همچنانکه بسیاری از فقهای عظام در چنین مواردیکه یک حکم منجربه ورود ضرر بیشتر
شود ،آن را غیر جایز دانسته و آن حکم را بنا به قاعدۀ الضرر نفی میکنند .عالوهبر این ،اعمال این
نظریه در مواردی سبب سوءاستفاده نقضکننده میشود ،چراکه برای الزام او ،متعهدله باید مراحل
دادرسی را طی کند .حال امکان دارد با توجه به اطالۀ این مرحله ،متعهد اموال خود را مخفی کند یا
به قصد فرار از دین به دیگران منتقل کند.
با درنظر گرفتن تمامی این معایب ،مزایا و چالشهای پیشروی نظریۀ اجرای اجباری قرارداد،
حقوقدانان دنیا با تحلیل و تفسیری نو از اصل لزوم ،بهدنبال ایجاد نظریهای بودهاند که با اعمال آن،
زمینۀ برقراری عدالت و نظم عمومی اقتصادی در جامعه ،دستیابی طرفین قرارداد به مقصود اصلی
قراردادیشان ،تقلیل ورود خسارت به آنها و تسهیل در امور و معامالت تجاری از جهت رعایت
اصل سرعت ،امنیت و استحکام ایجاد شود که ماحصل آن بوده که عدم انجام تعهد از سوی متعهد
درصورتی که نقض اساسی تلقی شود ،موجب حق فسخ برای متعهدله است .در فقه امامیه نیز
بسیاری از فقهای عظام نیز اولویتی برای اجرای عین تعهد نسبت به حق فسخ قائل نبوده و متعهدله
را مختار دانستهاند .ازاینرو دست برداشتن از نظریۀ الزام و یا بهعبارت دقیقتر ،تعدیل این نظریه ،با
اجماع فقها عظام ،شرع و قانون تعارض ندارد ،بلکه همانطور که برخی فقها بیان داشتهاند ،مبنای
این نظریه ،بنای عقال است که درصورت تخلف یکی از از طرفین از انجام تعهداتا  ،طرف دیگر
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مختار در فسخ یا اجبار است .کمااینکه در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر نیز حق فسخ و اجبار
متعهد در عرض یکدیگر و به موازات موردپذیر قرار گرفتهاند.
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 کاتوزیان ،ناصر ( ،)1871حقوق مدنی ،نظریه عمومی تعهدات ،جلد اول ،تهران :مؤسسه نشر یلدا.
عربی
 الحسینیالسیستانی ،السیدعلی ( ،)1118منهاج البالحین ،االولی ،قم :مکتب آیهاللهالعظمی السید
السیستانی.
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 الحسینی المراغی ،میر عبد الفتاح ( ،)1117العناوین الفقهیة 2 ،جلد ،جلد اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 الطوسی ،ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی ( ،)1873المبسوط فی فقه االمامیه ،الاالث ،طهران :المطبعه
الحیدریه.
 الموسوی خمینی الخمینی ،سید روح الله ( ،)1121کتاب البیع ،االولی ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی (ره).


النراقی ،احمد بن محمد مهدی ( ،)1117عوائد الیام فی بیان قواعد الحکام و مهمات مسائل الحالل و
الحرام ،یک جلد ،قم :انتشارات دفتر تبلینات اسالمی حوزه علمیه قم.

 انصاری ،مرتضی ( ،)1111کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات( ط -القدیمة) 8 ،جلد ،جلد اول،
قم :منشورات دار الذخائر.
ّ
 حلی ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی ( ،)1121تحر یر الحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة( ط-
الحدیثة) 6 ،جلد ،قم :مؤسسه امام صادق علیهالسالم.
ّ
 حلی ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی ( ،)1111تذکرة الفقهاء (ط  -الحدیثة) 11 ،جلد ،جلد اول،
قم :مؤسسه آل البیت علیهمالسالم.
 خو یی ،سید ابو القاسم ( ،)1877مبباح الفقاهة 7 ،جلد ،الطبعه االولی ،مقرر :محمدعلی توحیدیتبریزی،
قم :مکتبه الداوری.،
 خو یی ،سید ابو القاسم ( ،)1111منهاج البالحین ،الاامنه و العشرون ،قم :مدینه العلم.
 سبزواری ،محقق ،محمد باقر بن محمد مؤمن ( ،)1128کفایة الحکام 2 ،جلد ،قم :دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم..
 عاملی ،شهید اول ،محمد بن مکی ( ،)1112الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة 8 ،جلد ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.


عاملی ،شهید ثانی ،زین الدین بن علی ( ،)1118مسالك الفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم 18 ،جلد ،جلد
اول ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة.

 عاملی ،شهید ثانی ،زین الدین بن علی ( ،)1111الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی-
کالنتر) ،جلد چهارم ،قم ،کتابفروشی داوری.
 کرکی ،محقق ثانی ،علی بن حسین ( ،)1111جامع المقاصد فی شرح القواعد 18 ،جلد ،جلد دوم ،قم:
مؤسسه آل البیت علیهمالسالم..
 نجفی ،صاحب الجواهر ،محمد حسن ( ،)1111جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،چهل و سه جلد،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 وحید خراسانی ،حسین ( ،)1118منهاج البالحین ،جلد  ،8قم :مدرسه االمام الباقر العلوم (ع).
 یزدی ،سید محمد کاظم طباطبایی ( ،)1121حاشیه المکاسب 2 ،جلد ،جلددوم ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.

فسخ ابتدایی در حقوق انگلیس و اسناد بینالمللی و امکانسنجی آن در حقوق ایران (حیدری و اسماعیلی)

660

مقاله
 جهانی ،بهزاد و پریو

پورشکیبایی (« ،)1831جایگاه پلید ویژهی کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی

کیفری» ،فبلنامهی کارآ گاه .شماره هفدهم ،سال پنجم.
 راعی ،مسعود و فرامرز عطریان (« ،)1838استقالل سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران ،فرانسه و
سوئیس» ،مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره پنجم ،شماره دوم.
 رمضانیقوامآبادی ،محمدحسین (« ،)1831مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و
فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت» ،مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره ششم ،شماره دوم.
 زینالی ،حمزه (« ،)1832قانون حمایت از كودكان و نوجوانان و تقابل دیدگاه در آن» ،تهران ،فبلنامه رفاه
اجتماعی ،سال سوم ،شمارۀ نهم.
 ساقیان ،مهدی ( ،)1831تقریرات درس آئین دادرسی كی ری تطبیقی ،دورۀ دکتری حقوق کیفری و جرم-
شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی قشم.
 سماواتی پیروز ،امیرو (« ،)1831ناتوانان بزه دیده :از بایستههای جرم شناختی تا قوانین و مقررات كی ری».
تهران ،مجله حقوقی دادگستری .شمارۀ پنجاه و دوم و پنجاه و سوم.
 عظیمی ،محمدرضا (« ،)1831گوهر مقصود یا مو خون افشان؟ (واکاوی ماده  66قانون آئین دادرسی
کیفری)» ،ماهنامه مدرسه حقوق ،شماره نود و پنجم.
 کمالی محمد و فریبا ایران (« ،)1832مروری بر حقوق كودكان دارای ناتوانی و معلولیت» ،تهران ،فبلنامه رفاه
اجتماعی .شمارۀ هفتم ،سال ّدوم.
 میری قلعه سری ،حسن ( ،)1837حمایت از بزه دیده در نظام کیفری ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

قوانین
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 قانون آئین دادرسی کیفری.
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