
 رییس محترم کانون وکالی دادگستری مرکز« عیسی امینی»متن سخنرانی دکتر 
 گرگان (12/90/2901) «قراردادها فسخ عملی و ای حرفه نکات»سمینار در 

 

 خیار داشتن صرف نه است انفساخ و( اقاله)تفاسخ قرارداد، فسخ سازد می زائل را آن آثار و منحل را عقد آنچه :کلیات

 عقد که است ایقاعی فسخ .پردازیم می کردن فسخ عمل بحث به امروز و شود می ایجاد فسخ حق موجب که ای سلطه یا

 می اعاده را آن معادل اال و عوضین یا عوض امکان،اصل حد در و سازد می زائل حقوقی عمل این تاریخ از را

 اختیار و «سلطه» متعاملین جائز، عقد در منتها .ندارد تفاوتی جایز عقد در چه و الزم عقد در چه فسخ آثار و ماهیت.سازد

 منوط فسخ حق داشتن الزم، عقد در ولی ندارند فسخ اعمال برای جدید مبنای و توجیه به نیاز و دارند فسخ حق بر مطلق

 و نحوه فسخ، امکان از بعد لذا .است فسخ حق تجویز جهت مدنی قانون ۳9ماده همچون صریح نص یا و خیار اثبات به

 رجوع گاهی و شود می استفاده فسخ واژه از گاهی ،ترمینولوژی در  ندارند؛ یکدیگر با فرقی الزم و جایز عقد فسخ، اثار

 باید البته .هستند یکسان عمومی آثار با فسخ همان نهادها این همه بهرحال...و وکالت در استعفا و عزل گاهی و هبه مثل

 ماده در فسخ مثال .گذشت آن کنار از نباید و شود می برخوردار ای ویژه ماهیت از فسخ موارد، بعضی در که کنیم توجه

 با خصوصا آن تفاوت متوجه باید که است برخوردار پیمانکار علیه هم آن و  خاصی آثار از پیمان عمومی شرایط ۶۴

 .بود مدنی قانون در معمول های فسخ یا و( پیمان خاتمه)۶1ماده

 از ولی نموده صحبت خیارات مثل فسخ حق از مدنی قانون که است این ما اصلی مشکل متاسفانه که است این دوم نکته

 به مربوط قواعد مالک از باید و نکرده بحث عمومی قواعد یا مشخص قاعده صورت به آن آثار و «فسخ حقوقی عمل»

 .شد مند بهره آن از فسخ بر حاکم حقوقی اصول و فقهی معتبر منابع و11۲ و 11۴ مادتین همچون اقاله

 کنیم ثابت دادگاه در مثال،اگر عنوان به. است شده فسخ عقد که نیست مفهوم این به خیار داشتن که است این سوم نکته

 عمل انکه مگر شود نمی فرض شده فسخ رای این با قرارداد است باقی خیارات و نبوده صحیح دالیلی به خیارات اسقاط

 بوده فسخ قابل عقد شود می مشخص صرفا شرط، بطالن این با. باشیم نموده ابراز نحوی به و داده انجام قبال هم را فسخ

 نداده انجام است ممکن که کردیم می اعمال خیارات، اسقاط شرط ان با حتی فسخ اظهار با مهلت در باید ما ولی است

 .باشیم

 یک اراده با اینده به نسبت عقد ساختن منحل حق طرف یک که باشد این طرفین مقصود اگر که است این چهارم نکته

 ، م ق 11۶ ماده حسب باز کنند استفاده هم غیره و اقاله فسخ، واژه ،از آن بجای طرفین اگر حال باشد، داشته را طرفه

 سوی از شده استعمال واژه نه شود می تعبیر فسخ حق به وصیف،ت مقام در و طرفین اراده تفسیر از پس طرفین مقصود

 فروشنده توسط قرارداد ننماید تادیه مقرر موعد در را ثمن خریدار اگر» قراردادی عبارت از دادگاه رایی، در . طرفین

 حالی در .نمود رتعبی اقاله بجای فروشنده فسخ حق به عرفیه، معنای بر است محمول عقود الفاظ مبنای بر «شود می اقاله

 اقاله درخواست سند، صریح عبارت حسب باید  فروشنده باز نپردازد هم را ثمن اگر بود شده مدعی دعوی طرف که

 و «اهماله من اولی الکالم اعمال» قاعده مبنای بر دادگاه درستی به .گردد منحل عقد بود راضی هم ایشان اگر و نماید



 تعبیر فسخ حق به است دو هر رضایت مستلزم که قرارداد این در اقاله حق عبث واژه بجای  قرارداد، الفاظ نبودن عبث

 .نمود

 اگر مثال کنیم؛ توجه هم امر این آثار به باید و است صحیح معامله صفت فسخ که کنیم نمی دقت گاهی انکه پنجم نکته

 دیگر دعوی، این در شکست صورت در و شد خواهد تلقی شده تنفیذ معامله کنیم فسخ اظهار و باشد غیرنافذ ای معامله

 کنیم توجه محاکم واکنش و خاص موضوع این به است بهتر راستا، این در .ندارد را نافذ غیر معامله بطالن اعالن امکان

 :است جالب که

 با ایشان بیع که نمود ارسال خوانده برای ای اظهارنامه بود حجر تحت صغر جهت به قبال که شخصی از وکالت به وکیلی

 منتقل خود دوم همسر برادر به  بخس قیمت به را وی موکل مال ولی آن زیرا است؛ فاحش غبن بر مبتنی موکل ولی

 اعالن دعوی از قبل توانست می که شود می متوجه محترم وکیل سپس.نمود اقامه فسخ اعالن دعوی لذا، و بود نموده

 دعوی جهت، همین به و نماید طرح را علیه مولی غبطه عمدی رعایت عدم جهت به معامله بطالن اعالن فسخ،دعوی

 مواجه استدالل این با مزبور معامله بطالن اعالن خواسته به جدید دعوی در دادگستری وکیل .نماید می مسترد را خود

 صحیح و غیرنافذ عقد ضمنی تنفیذ منزله به که فسخ دعوی اقامه از پس و بوده صحیح معامله صفت فسخ که شود می

 که جهت این ،به استدالل این پذیرش ضمن تجدید دادگاه البته) .ندارد را بطالن دعوی اقامه امکان است ان دانستن

 می صادر  معامله بطالن اعالن به رای است اثر بال و است بوده ماذون غیر وکیل توسط اظهارنامه در مذکور فسخ انشای

 .(کند

 

 :پردازم می آن ابراز نحوه و فسخ انشای به دوم بخش در

 موضوعیت اظهارنامه نمود توجه باید ولی است معقولی  روش که پذیرد می صورت اظهارنامه با نمودن فسخ معموال اوال

 محکمه در باید البته و ان ابراز شکل نه است مخاطب برای ارسال جهت اثبات قابل فسخ اظهار و انشا مهم، نکته و ندارد

 قرارداد کدام به مربوط ضمنا و غیره و تدلیس یا است غبن انکه مثل فسخ علت و جهت باید اظهارنامه در ثانیا .شود اثبات

 کننده فسخ محل در لحظه همان از ان اثر و واقع فسخ اظهارنامه، ثبت جمله از و فسخ اظهار محض به ثالثا.شود ذکر است

 حق متعارف مهلت یا و فوریت به توجه با رابعا .دعوی اقامه یا اظهارنامه وصول تاریخ از نه شود می شروع آن زمان و

 ابهام و شرط و قید بدون فسخ بر باید ما کالم مدلول ضمنا و گرفته صورت سریعا باید اظهار الزم،این عقود در فسخ

 مقام قائم یا اصیل توسط باید خامسا؛فسخ. فسخ هم و باشد اجرا درخواست متضمن هم اینکه نه و باشد داشته صراحت

 به انکه اول نکته. شود توجه نکته چند به باید راستا این در .شود ابراز و گرفته صورت اصیل قانونی ماذون یا«  عام» قانونی

 وکیل نه فسخ اعالن دعوی طرح مثل است دادرسی و  دعوی وکیل م د ا ق 9۳ماده مطابق دادگستری وکیل ای، عده نظر

 هم دادگستری وکیل کنیم فرض حال و است مدنی ماهیت با جریان این از قبل که قراردادها نمودن فسخ «مدنی» عمل

 9۳ماده در «مقید» عام لفظ از خارج عمل این و باشد فسخ شده تصریح اختیار دارای باید باز کند، فسخ اظهار بتواند

 دوم نکته .است اختیار عدم نیز اصل و نیست مرافعه و ثمن قبض در وکیل باشد هم بیع در وکیل اگر زیرا است؛ مارالذکر

 در نه هستند عینی حقوق در هم آن و خاص قانونی مقام قائم  له موصی و مشتری همچون البه منتقل آنکه مورد این در



 افرادی البته (.بود داده انتقال وی ناقل به که کسی و وی ناقل بین) اول عقد های ویژگی و خصوصیات یا و دینی حقوق

 29۳۴قانون مشمول اجاره در همجون قراردادی موقعیت انتقال در یا و ورشکستگی امور در تصفیه مدیر و وارث همچون

 در دعوایی،شهرداری یک در مثال عنوان به.کنند فسخ را اول قرارداد کامل، جانشینی و اصیل مقامی قائم به توانند می

 ملک این شد متوجه فرزند.نمود صلح خود فرزند به هم مادر و نمود منتقل بانویی به را معوضی ملک ملکی، تملک قبال

 دادگاه نمود اقدام( شهرداری با خود دهنده انتقال ببن)اول قرارداد فسخ برای که وقتی .است بوده دیگری حریم در

 وی ناقل قرارداد فسخ در ذینفع قراردادها بودن نسبی اصل و خاص مقامی قائم جهت به را خواهان تهران، نظرتجدید

 .ندانست

 .است فسخ اعالن دعوی به راجع نکات سوم بخش

 کرد توجه باید ثانیا .است مالی غیر یا و تقویم قابل مالی ، فسخ موضوع قرارداد تبع به فسخ دعوی اینجانب، نظر به اوال

 بر اگر ثالثا. قراردادها نه است اسناد مختص هم ها خواسته در ابطال واژه و اسناد نه است قرارداد برای فسخ اعالن دعوی

 درخواست با زمان هم هستیم قرارداد بطالن حتی یا و فسخ مدعی و باشد گرفته صورت ثبتی انتقال ، قراردادی مبنای

 خواسته رابعا.نشویم مواجه ثبت قانون 11 ماده مانع با تا گرفته صورت باید نیز ثبتی انتقال سند قرارداد،ابطال فسخ اعالن

. انفساخ یا تفاسخ یا است فسخ بدنبال کند اعالم مشخصا باید خواهان بلکه باشد «قرارداد انحالل» کلی واژه تواند نمی

 غالبا ولی نماید دفاع متقابل، دعوی طرح جای به تواند می خوانده فسخ، احراز بجای محرز فسخ در چند هر خامسا؛

 بر عالوه سادسا؛.است دفاع تاکتیک به اکتفا بجای دعوی اقامه در مصلحت و هستند رسیدگی و نزاع محل فسخ دعاوی

 که اینجاست.شود می طرح آن کنار در هم... و مال مال،اعاده استرداد همچون دیگر خواسته معموال فسخ اعالن دعوی

 خود غرض به عبارتی به و نه یا است استرداد قابل مال عین اساسا فسخ، با ایا که شود جدی توجه بحث مدنی نکته به باید

 قواعد به واحد، مالک جهت به توانیم می انفساخ و فسخ آثار بحث در مدنی حقوق نگاه از دانید می قطعا. نه یا رسیم می

 اگر کنیم می شرط ان در و سازیم می منعقد را بیعی مثال،قرارداد عنوان به.جوییم استناد11۲ و 11۴ مواد در اقاله آثار

 انتقال غیر به را مال همان مزبور، اجل از قبل هم خریدار و دارد فسخ حق فروشنده نپردازد را اقساط از یک هر خریدار

 وجود با مبیع مالکیت زیرا گردد؛ نمی باز فروشنده به مبیع عین اساسا فروشنده، توسط فسخ حق اعمال با کنیم دهد،دقت

 بود یافته انتقال خریدار به تزلزل بدون و قطعی طور به( مدنی قانون نظر مد شرط از تخلف نه شرط خیار جز)خیارات کلیه

 ولی نبوده فسخ یا اقاله مانع( انتقال)حکمی یا حقیقی تلف زیرا.بود نشده خریدار علیه هم انتقال حق سلب شرط آن بر و

 مهم ان تاریخ که فسخ از قبل زیرک مشتری اگر پس.مبیع عین نه کند رجوع الفسخ یوم بهای به تواند می عوض،بایع در

 در.ندارد ثالث علیه حقی و کند مطالبه را مبیع الفسخ یوم بهای و فسخ اعالن باید بایع باشد داده انتقال دیگری به است

 برای باشد( مشهور اصطالح به)اهلل امان فی مفلس قرارداد در مذکور ثمن پرداخت در مشتری که اینصورت،وقتی

 مالکیت مثل خود اولیه حق بجای خود دینی حق با صرفا بایع و است چنین اولی طریق به نیز الفسخ یوم بهای پرداخت

 مثال. باشد مطلع ان عواقب از موکل و هستیم چه بدنبال بدانیم دعوی اقامه و فسخ اظهار زمان در باید پس.شود می مواجه

 راه شرط با را ،دستگاهی29۲1سال در بود شده مدعی دعوایی،خواهان در. است جالب نیز است دیگری دعوی که بعدی



 مبرهن تخلف و فسخ حق داشتن و شروط وجود جهت به ولی نمود خریداری تومان میلیون هشتصد مثال قیمت به اندازی

 که شد این نتیجه.نمود صادر فسخ اعالن به رای داور ، دالیل ارایه و خواهان اصرار از پس لذا.نمود فسخ را آن فروشنده،

 در مذکور عوض،ثمن در خریدار و گردد می باز فروشنده به داشت ارزش برابر چند امروز که فسخ،دستگاهی از پس

 متضمن ای اظهارنامه هیچ فسخ از پس خریدار که انجا از ولی! نماید می مسترد را بود 29۲1سال به مربوط که را قرارداد

 تاخیر خسارت م، د ا ق ۳11 ماده قانونی شرایط جهت به بود ننموده اقامه ثمن استرداد و فسخ از ناشی طلب پرداخت

 اعالن با متضرر خریدار واقع در.نبود ایشان موکل مقصود به کافی قطعا که بود وصول قابل دعوی اقامه زمان از  هم تادیه

 .بخشید فروشنده به تومان میلیارد یک فسخ،الاقل

 .یابد می اختصاص دادگاه رای به مربوط نکات به چهارم بخش

 تعارض در آن با زمان هم یا و اسناد آن ابطال از قبل منقول غیر اموال ثبتی مالکیت با نباید فسخ اعالن در دادگاه رای اوال

 معلوم حال.شد فسخ قرارداد کند می اعالن که شویم می مواجه رایی با گاهی باشد؛ مستدل باید  دادگاه رای ثانیا.باشد

 که فسخ زمان دادگاه رای در دارد ضرورت ثانیا. است شده پذیرفته فسخ اعالن دعوی جهت چه به و خیار کدام با نیست

 منتقل اگر نیست، قضایی فسخ ما کشور حقوقی نظام در فسخ که انجا از زیرا.شود مشخص نیست دعوی اقامه زمان الزاما

 کننده فسخ و است صحیح انتقال عمل باشد، ان از قبل اگر و است نافذ غیر و فضولی دهد انتقال را مال فسخ از بعد الیه

 معامالت اعتبار و صحت بر آنکه بدون ثالث؛ نه کند رجوع خود خریدار به هم ان و فسخ تاریخ در ان معادل بدنبال باید

 .بگذارد تاثیری متعاقب


