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 اي بيني حق فسخ ضمن عقود وثيقه پيش

  پيري جواد

  10/12/96تاريخ پذيرش:     22/9/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
گـردد، داراي   تضمين و تسهيل وصـول مطالبـات منعقـد مـي    منظور  به كهاي  عقود وثيقه

احكام مترتب بر تمامي عقود است. يكي از مسائل بسيار مهم در  غير از به احكام متعددي 
القاعـده در ضـمن    . علـي اسـت بيني حق فسخ  ارتباط با عقود، صحت يا عدم صحت پيش

 خـي از عقـود  راجع به بر اماتوان چنين حقي را براي طرفين عقد در نظر گرفت؛  عقود مي
اي ترديـدهايي وارد شـده اسـت.     يقهراجع به عقود وث حال بااينچنين امكاني وجود ندارد. 

برخـي آن را  اي را ممكـن و   بيني حق فسخ در ضمن عقـود وثيقـه   پيش مؤلفينبرخي از 
اي قائل بـه امكـان    . برخي نيز نسبت به بعضي از مصاديق عقود وثيقهاند اعتبار دانسته بي

فـداران هـر   انـد. طر  اند و راجع به مصاديق ديگر آن را جايز ندانسته اندارج حق فسخ شده
به نظـر   حال باايناند.  هاي مطروحه داليلي براي اثبات نظر خود بيان داشته يك از ديدگاه

بينـي حـق فسـخ در     بايست قائل به ديدگاهي شد كه معتقد به امكـان پـيش   رسد مي مي
اي است. در اين نوشتار سعي نگارنده بر اين خواهد بود كه داليل ارائـه   ضمن عقود وثيقه

ها  ها را مورد مداقه قرار دهد و با ديد تحليلي به بررسي آن هر يك از ديدگاه شده از سوي
  بپردازد.

  : گانكليدواژ
  اي تضميني، فسخ. اي انتقالي، عقد وثيقه عقد وثيقه

                                                            
 حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران؛ دانشجوي دكترا.  

javadpiri020@yahoo.com 
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  مقدمه
اسـت.  گسترش روزافزون روابط اجتماعي متضمن توسعه روابط قراردادي اشـخاص بـا يكـديگر    

شوند، ممكن است در ضمن قرارداد براي خود حق فسـخي   اشخاصي كه وارد رابطه قراردادي مي
بيني كنند تا بتوانند در صورت نياز از اصل لزوم رهايي يافته و زنجيره تعهدات به وجود آمده  پيش

يسـت و  رو ن را بگسلند. طبق قواعد عمومي قراردادها، اندارج حق فسخ ضمن عقود با ايرادي روبه
بينـي كننـد.    مابين، اين حق را پيش توانند در ضمن عقود في طرفين قرارداد بنا به آزادي اراده مي

بيني حق فسخ در عقود، احكام و اوصـاف خـاص برخـي از قراردادهـا      رغم قاعده امكان پيش علي
كـان  عقود از حيث امطوركلي  مانع از آن است كه بتوان براي طرفين حق فسخ در نظر گرفت. به

بنا به ماهيت خاص  اند. دسته اول عقودي هستند كه بيني حق فسخ به سه دسته تقسيم شده پيش
 نظـر  اتفـاق هـا   نسبت به عدم جواز درج شرط فسخ ضمن آن ها كه مقتضي دوام و ثبات است، آن

 دسته دوم عقودي هستند كه در توان به عقد نكاح و وقف اشاره كرد. مثال مي عنوان بهوجود دارد؛ 
تـوان بـه عقـود     د. در اين خصوص مـي وجود دار نظر اختالفها  امكان اندراج حق فسخ ضمن آن

دسـته  شوند، اشاره كـرد.   اي شناخته مي ضمان، حواله، كفالت و رهن كه تحت عنوان عقود وثيقه
نمونـه   عنـوان  بـه ؛ اسـت ها مورد اتفاق فقها  سوم نيز عقودي هستند كه جواز جعل خيار ضمن آن

  به عقد بيع اشاره كرد.توان  مي
اي بـه جهـت ماهيـت خـاص      ويژه عقود وثيقه از ميان اين سه دسته از عقود، عقود دسته دوم، به

خـود بـه    اي يقـه عقود وثها و ابهامات و اختالفات موجود، از اهميت به سزايي برخوردار است.  آن
. راجع به اين دسـته از  هستند تقسيم قابل ينيتضم اي يقهو عقود وث يانتقال اي يقهعقود وث دودسته

عقود الزم است باديد تحليلي به بررسي اين مسئله بپردازيم كه آيا اين عقود از قاعده كلي جـواز  
ها سبب تمايزشان بـا   كه ماهيت خاص آن كنند؛ يا اين بيني حق فسخ ضمن عقود پيروي مي پيش

طـور كـه    ه خواهند بـود. همـان  گفت ديگر عقود است و درنتيجه خارج از قلمرو شمولي قاعده پيش
اي ترديد وجود دارد و مؤلفين  گفته شد، راجع به جواز يا عدم جواز اندراج حق فسخ در عقود وثيقه

اند؛ بر اين اساس الزم اسـت   هاي متفاوتي را موردتوجه قرار داده دانان ديدگاه اعم از فقها و حقوق
هـاي   وسـقم ديـدگاه   اقه قرار دهيم تا صحتهاي موجود و ادله مربوطه را موردبررسي و مد ديدگاه

  موجود تبيين گردد.



 اي بيني حق فسخ ضمن عقود وثيقه پيش  2شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

  

49 

بيني  امكان يا عدم امكان پيش يينه تبشده است. در بخش اول ب نوشتار حاضر در دو بخش تنظيم
 يانتقـال  اي يقـه عقـود وث  يقمصـاد  ينتـر  مهـم  عنـوان  بـه عقد ضمان و عقد حوالـه  حق فسخ در 

تـرين   كه عقد كفالت و رهن ازجمله مهـم  ينيتضم اي يقهعقود وث بخش دوم نيزدر  و پردازيم يم
  .دهيم يرا مورد مداقه قرار م مصاديق آن هستند

  اي انتقالي عقود وثيقه .1
به  يهاز ذمه متعهد تعهد پايا طلب  يناست كه با انعقاد آن د يعقد يانتقال اي يقهمنظور از عقد وث
. دسـته از عقـود هسـتند    ينا يق. عقد ضمان و حواله از مصادشود يمنتقل م يگريذمه شخص د

گذار راجع به عقد ضمان و حواله در برخي موارد اجازه فسخ قرارداد را بـه يكـي از طـرفين     قانون
قانون مدني در سه حالت ممكـن اسـت عقـد ضـمان      701و  690ماده  موجب بهعقد داده است. 

ار در زمـان انعقـاد   كه اعسـ  له با اعسار ضامن مشروط به اين شدن مضمون رو روبه) 1فسخ گردد: 
) در صورت بودن حق فسخ نسـبت  2له نسبت به آن آگاه نبوده باشد.  عقد وجود داشته و مضمون

در صورت تخلف از مقررات عقـد ضـمان. در خصـوص عقـد حوالـه نيـز        )3 1به. مضمون  به دين
بـر اسـاس   ، اعسار و شرط خيار را از مواردي دانسته است كـه  732و  729موجب ماده  گذار به قانون
گـذار در خصـوص    طور كه مشخص است، قـانون  تواند عقد را فسخ كند. همان يكي از طرفين مي آن

عقد ضمان، از اندراج حق فسخ و راجع به عقد حواله از تخلف از مفاد عقد و خيار ناشي از آن سخني 
  دهيم. ميبه ميان نياورده است؛ بنابراين عقد ضمان و حواله را از اين حيث موردبررسي قرار 

  عقد ضمان .1.1
بينـي كـرد، دو    شتوان در عقد ضمان براي يكي از طرفين حـق فسـخ پـي    كه آيا مي راجع به اين

  پردازيم. هاي مطروحه مي ديدگاه وجود دارد. در اين بخش از نوشتار به بررسي ديدگاه

                                                            
 كاررفته است. در ادامه به شرح و تفسير اين بند خواهيم پرداخت. به» طلب دين مضمون«خ قانون، عبارت . در برخي از نس1
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  بيني حق فسخ عدم جواز پيش .1.1.1
مطابق قاعـده اسـت؛   بيني حق فسخ در عقود  پيش هرچنداز مؤلفين بر اين نظر هستند كه  برخي

توجيه طرفداران اين ديدگاه براي  1.توان براي طرفين چنين حقي قائل شد نمياما در عقد ضمان 
  كنيم. ها اشاره مي ترين آن ذيالً به مهماند كه  خود داليلي ارائه نموده ديدگاه

  مقتضاي عقدبا  يارشرط خ يتناف. 1.1.1.1

مقتضاي دانيم، يكي از موارد بطالن شرط، تنافي آن با مقتضاي ذات عقد است.  طور كه مي همان
شود و مقصود اساسـي از عقـد    تحقق آن منعقد مي منظور بهكه عقد  استذات را عبارت از امري 

 3نتيجه و اثر مستقيمي است كه اراده طرفين از انعقاد عقد، حصول آن است. ديگر عبارت به 2.است
اند كه اگـر در عقـد ضـمان،     بيان داشتهبيني حق فسخ در عقد ضمان  پيشيكي از فقها خصوص 

ضامن براي خود شرط خيار كند، چنين شرطي باطل است. علت بطالن شرط خيار تنـافي آن بـا   
گيرد و  عنه را بر ذمه مي عقد ضمان دين مضمون موجب بهمقتضاي عقد ضمان است؛ زيرا ضامن 

بايست آن را پرداخت كند. همچنين ضامن با انعقاد عقد ضمان به متضرر شـدن   يقين دارد كه مي
كه ضامن به ضرر  بيني حق فسخ در عقد ضمان به جهت اين بنابراين پيش 4دهد؛ خود رضايت مي

خود اقدام كرده است، وجهي ندارد. البته بايد توجه داشت كه چنـين تحليلـي صـرفاً در خصـوص     
بينـي حـق فسـخ بـراي      من محل توجه است؛ اما نافي امكان پـيش بيني حق فسخ براي ضا پيش

  .نيستله نيست؛ زيرا مسئله يقين به غرامت و غرر در مورد او مطرح  مضمون

  تنافي شرط خيار با حكمي بودن لزوم عقد. 2.1.1.1

حـق فسـخ    عقـد تواننـد ضـمن    گاه لزوم جنبه حكمي دارد؛ به اين معنا كه طرفين قـرارداد نمـي  
در ذيل خيار شرط پـس   المكاسبة يحاش ية الطالب فيمندر كتاب  نائينيكنند. مرحوم بيني  پيش

                                                            
قـم: دفتـر    ،جلـد دوم  ،الحـرام قواعد األحكام في معرفة الحالل و اسدي، عالمه حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر . 1

 .155، ص. ق  ه 1413 ،چاپ اول، قم يهحوزه علم ينوابسته به جامعه مدرس يانتشارات اسالم

 .280. ص. پيشين). (جلد اول). 1393. امامي، سيد حسن. (2

ق).   ه 1406؛ محقق داماد، سيد مصـطفي. ( 677. ص. پيشين). ترمينولوژي حقوق. 1388ر. (. جعفري لنگرودي، محمدجعف3
 .72. ص. پيشين(جلد دوم). 

قـم:   ،جلـد پـانزدهم   ،الحديثـة)  -مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالّمة (ط ،جواد بن محمد يدس ي،عامل ينيحس. 4
 .353ق، ص.   ه 1419، جلد شانزدهم، چاپ اول، قم يهحوزه علم ينوابسته به جامعه مدرس يدفتر انتشارات اسالم
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دارد  از بيان عدم اختصاص آن به عقد بيع و ذكر موارد شمول آن در خصوص عقد ضمان بيان مي
كه لزوم عقد ضمان نيز همانند عقد نكاح جنبه حكمي دارد؛ زيرا اثـر عقـد انتقـال ذمـه و برائـت      

برخوردار نيستند كه با درج حق فسـخ   توانبنابراين طرفين عقد ضمان از اين  1؛عنه است مضمون
  ضمن عقد، لزوم آن را متزلزل كنند.

  تنافي شرط خيار با حقوق شخص ثالث. 3.1.1.1

مبناي ديگري كه در تحليل عدم جواز اشـتراط حـق فسـخ در عقـد ضـمان مطـرح شـده، عـدم         
عنه است. اشتراط خيار در عقودي كه نتيجـه   سازگاري شرط با حقوق شخص ثالث يعني مضمون

، مطابق قاعده است؛ اما اگر بـا حقـوق اشـخاص ثالـث برخـوردي      گردد برميآن صرفاً به طرفين 
در  2ها زايل شود، اندراج خيار و اعمال آن جايز نخواهد بـود.  كه حقي از آن اي گونه بهداشته باشد؛ 

عقد ضمان منتفع و ذمه او بري شده است، با  موجب بهعنه  كه مضمون عقد ضمان با توجه به اين
دهـد؛ بنـابراين بـا     قرار مي الشعاع تحتكند و حقوق او را  فسخ عقد، اثر فسخ به او نيز سرايت مي

بايست معتقد  گردد، مي بيني خيار در عقد ضمان منتهي به فسخ آن مي كه فرض پيش توجه به اين
تـوان در اصـل    به عدم جواز اندراج خيار براي طرفين عقد ضمان بود. مبناي دليل مـذكور را مـي  

اگـر در   3عدم واليت جستجو كرد. منظور از واليت سلطه و امكان دخالت در امور ديگران اسـت. 
عنـه كـه بـا     بيني شود، اعمال آن منجر به اشتغال مجدد ذمه مضمون پيشعقد ضمان حق فسخ 

له بتوانند بـر   گردد ضامن و مضمون انعقاد عقد بري شده بود، خواهد گرديد. چنين امري سبب مي
عنه واليت داشـته باشـند و پـس از برائـت ذمـه او، مجـدداً آن را مشـغول سـازند؛          ذمه مضمون

كـه بـه دليـل     ايـن  ويـژه  بـه  4ضي عدم صحت چنين امري است؛اصل عدم واليت مقت كه درحالي

                                                            
، جلد دوم، تهران: المكتبة المحمدية، چاپ اول، منية الطالب في حاشية المكاسب. غروي نائيني، ميرزا محمدحسن، 1

  .57، ص. ق  ه 1373
  ه 1409، چاپ اول ي،لطف -دارالعلم قم: منشورات مدرسة ،جلد دوم، الوثقيمباني العروة  ،ابوالقاسم يدس يي،خو يموسو. 2
 .136، ص. ق
، سال هفتم، شماره بيست و 1383پژوهشي علوم سياسي، -، فصلنامه عمياصل عدم واليت. محالتي، محمد سروش، 3

  .64پنجم، ص. 
  .136، ص. پيشين. موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، 4
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عنه نيازمند سببي اسـت   حصري بودن اسباب تملك در شرع و قانون، اشتغال مجدد ذمه مضمون
  1شوند. خيارات از اسباب مملّك محسوب نمي كه درحاليكه مملّك باشد؛ 

  تنافي شرط خيار با ماهيت توثيق. 4.1.1.1

عقد طور كه بيان شد،  هماناي اشاره كرد.  توان به ماهيت عقود وثيقه يدر تقويت ديدگاه مذكور م
غيـر   صورت بهيابد كه عقد  شود. وثيقه زماني تحقق مي اي محسوب مي عقود وثيقه ازجملهضمان 

يكي از طرفين عقد ضمان يا هر دو طرف حـق فسـخ    كه درصورتيمشروط محقق شود؛ بنابراين 
خواهد بـود؛   تنافيبا ماهيت عقد ضمان كه جنبه توثيقي دارد، در  آن را داشته باشند، چنين امري

  بايست عقد ضمان را از قلمرو شمولي شرط خيار خارج دانست. مي درنتيجه

  بيني حق فسخ جواز پيش .2.1.2

بيني شرط خيار براي طرفين عقد ضمان يا شـخص ثالـث بـا     مشهور فقها بر اين نظرند كه پيش
اند كه دليلي براي بطالن شرط حـق   در كتاب الخالف بيان داشته شيخ طوسي نيز 2صحيح است.

بيني شـرط خيـار در    طرفداران اين ديدگاه غالباً بر مبناي عموم ادله جواز پيش 3فسخ وجود ندارد.
پـذيرش ديـدگاه اخيـر نيازمنـد      4انـد.  اي كـرده  عقود، حكم به صحت اشتراط خيار در عقود وثيقه

  پردازيم. است. در اين بخش به اين مهم ميديدگاه پيشين ن ادهي به ادله طرفدار پاسخ
بيني شرط خيار در عقد ضـمان   در نقد داليل ارائه شده از سوي طرفداران ديدگاه عدم جواز پيش

عقد ضمان مبتني بر پرداخـت و غرامـت اسـت؛ امـا پـذيرش ايـن        هرچند اوالًتوان گفت كه  مي
كـه   مشروط محقق شده است. مضاف بـه ايـن   صورت بهغرامت مطلق نيست؛ بلكه از همان ابتدا 

عنه همواره مبتني بر عدم توجه او به منافع اقتصـادي نيسـت؛    اقدام ضامن به ضمانت از مضمون

                                                            
، سـال دوم،  1390هـاي فقـه مـدني،     ، آموزهعقد ضمانشرط خيار در . محقق داماد، سيد مصطفي و يزداني، غالمرضا، 1

 .20شماره چهارم، ص. 
 .82تا، ص.  يب. جلد دوم، قم: مؤسسة المنار، אلشروط و אلتزאمات אلتبعة فی אلعقود. خويي، محمد تقي، 2

حـوزه   ينسـ وابسته بـه جامعـه مدر   يقم: دفتر انتشارات اسالم، جلد سوم، الخالف، ابوجعفر محمد بن حسن ي،طوس يخش. 3
 .377، ص. ق  ه 1407، چاپ اول، قم يهعلم

אلمضاربة، אلشرکة، אلمزאرعة، אلمسـاقاة، אلـدین و    -تفصیل אلشریعة فی شرح تحریر אلوسیلة، محمد فاضل ي،لنكران يموحد. 4

چاپ ، السالم يهمل. قم: مركز فقه ائمه اطهار عאلهبةאلقرض، אلرهن، אلحجر، אلضمان، אلحوאلة و אلکفالة، אلوکالة، אإلقرאر، 
چاپ ي، تهران: انتشارات مركز العلوم اسالم ،سؤال و جوابمحمدكاظم،  يدس يزدي، ييطباطبا؛ 364، ص. ق  ه 1425، اول
  .413، ص. ق  ه 1415، اول
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 1بيني حق فسخ، بخواهد اهداف خود را تأمين نمايد. بلكه ممكن است هدفي داشته باشد و با پيش
عقـد بيـع را تصـور     مثـال  عنوان بهر عقود ندارد؛ همچنين بايد افزود كه عقد ضمان تفاوتي با ساي

داننـد   كنيد. عقد بيع مقتضي انتقال مالكيت است. در زمان انعقاد عقد متبايعين به نحو يقيني مـي 
خياري باشد. اگر شرط خيار را مغاير با  صورت بهعقد  هرچندصورت پذيرفته است؛  وانتقال نقلكه 

بايست در ساير عقود نيز معتقد به عـدم سـازگاري    يم، مييقيني بودن لزوم پرداخت و غرامت بدان
پـذيرد.   اي است كه هيچ عقـل سـليمي آن را نمـي    ها باشيم؛ اين نتيجه شرط خيار با مقتضاي آن

لـه   طور كه گفتيم، مشهور فقها معتقد به جواز اندارج حق فسخ براي ضامن و مضـمون  همان ثانياً
بيني حق  بود، پيش عقد ضمان است؛ زيرا اگر حكمي مي هستند. اين امر حاكي از حقي بودن لزوم

دارد كه حقي بودن لزوم از ارتكازات  پذير نبود. يكي از فقها در تبيين اين نظر بيان مي فسخ امكان
هم آورد؛ مگـر  اتواند زمينه فسـخ و انحـالل عقـود را فـر     القاعده اراده خالق مي عرفي است. علي

اعتقاد به تنافي شرط خيـار   ثالثاً 2قلمروي شمول اراده خارج باشد. كه بنابه دليل متقن، عقد از اين
ترين دليل در عدم جواز اشتراط حق فسخ در  ترين و اصلي با حقوق اشخاص ثالث كه به نظر مهم

عقد ضمان است نيز از اعتبار چنداني برخوردار نيست. برخـي از نويسـندگان در رد دليـل مـذكور     
حكم بـه بطـالن    جاي بهبايست  يك امري آثار نامعقول مترتب شود، مياند كه اگر بر  بيان داشته
اي بـار   جايي كه بر حق فسخ در عقد ضـمان اثـر غيرمنصـفانه    اتخاذ شود. از آن حلي راهاصل آن، 

عنه نسبت به اعمال خيار از سـوي   شود، كليد مسئله در اعطاي اختيار اجازه و تنفيذ به مضمون مي
رسـد در رد دليـل    نظر مذكور وجيه است؛ امـا بـه نظـر مـي     هرچند 3.استله عقد ضمان  مشروط

حـل مسـئله را   گشا باشد. به نظر نگارنـده راه  تواند چندان راه مخالفان جواز اشتراط حق فسخ نمي
عنه جستجو كرد؛ بدين توضيح كه عقد ضمان در صـورت   بايست در سبب برائت ذمه مضمون مي

گردد و به همـين دليـل مبنـايي بـراي اشـتغال       عنه مي نمطلق بودن، منجر به برائت ذمه مضمو
 صورت بهدر مواردي كه سبب يعني عقد ضمان از همان ابتدا  حال بااينمجدد ذمه او وجود ندارد؛ 

                                                            
 .15-14، ص. پيشين. محقق داماد، سيد مصطفي و يزداني، غالمرضا، 1

 .281، ص. ق  ه 1416، چاپ اولير، قم: موسسه دارالتفس يزدهم،جلد س، یمستمسک אلعروة אلوثق ،محسن يدس يم،حك ييطباطبا. 2

عنه بعد אلحلول و ذلک بدون رضاه علی خالف אلقاعـدة فـاألحوط    لکن حیث أن אلفسخ بالخیار مستلزم الشتغال ذمة אلمضمون. «3

جلـد دوم، قـم: چاپخانـه     ،حوאشی אلگلپایگانیوسیلة אلنجاة مع ؛ اصفهاني، سيد ابوالحسن، »אن لم یکن أقوی عدم אلفسخ אال برضاه
 .20- 19، ص. پيشين، 1390؛ محقق داماد، سيد مصطفي و يزداني، غالمرضا. 205، ص ق  ه 1393مهر، چاپ اول، 
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مطلق بري نشده است؛ حـال اگـر خيـار اعمـال      طور بهعنه  خياري منعقد شده باشد، ذمه مضمون
بـا جعـل خيـار در عقـد      ديگر عبارت بهه بوده است. كه ذمه او بري نشد شود از اين شود، كشف مي

 صـورت  بـه نقـل ذمـه نيـز     درنتيجـه گيرد و  در ذمه ضامن قرار مي غيرمستقر طور بهضمان، دين 
شود؛ بنابراين حتي الزم نيست كه اعمال حق فسخ منـدرج در عقـد ضـمان     محقق مي غيرمستقر

اي اسـت؛ امـا    از مصاديق عقود وثيقهعقد ضمان  هرچند رابعاًعنه گردد.  منوط به رضاي مضمون
كه ممكـن اسـت    اين ويژه بهاين امر منافاتي با امكان يا عدم امكان اشتراط خيار ضمن آن ندارد؛ 

له، غـرض نهـايي از انعقـاد عقـد ضـمان محقـق شـود؛         قبل از اعمال حق فسخ از سوي مشروط
ادعا اسـت و وجهـي نـدارد.     اي بودن عقد ضمان صرف بنابراين تنافي شرط خيار با ماهيت وثيقه

دانان نيز از اين نظريه پيروي كرده و معتقدند كه حتي اگـر وثيقـه متزلـزل باشـد،      برخي از حقوق
  1بهتر از فقدان آن است؛ بنابراين نبايد خياري نبودن عقد ضمان را از عناصر آن قلمداد كرد.

تـر بيـان    طور كه پـيش  ه كرد. همانتوان از مفاد مواد قانوني نيز استفاد در تقويت ديدگاه اخير مي
هـا،   است كه در صورت تحقـق آن  برشمردهقانون مدني، مواردي را  701گذار در ماده  شد، قانون

اين موارد، تخلف از مفـاد عقـد    ازجملهشود.  براي يكي از طرفين عقد ضمان حق فسخ ايجاد مي
توانند تخلف از شروط عقد ضمان را مبنايي براي فسـخ آن و   . اگر طرفين قرارداد مياستضمان 

عنه قرار دهند، دليلي وجود ندارد كه اشتراط حق فسـخ مسـتقيم    بازگرداندن دين به ذمه مضمون
لـه اجـازه    اگر به جهت تخلف از شرط مندرج در عقد ضمان، به مشروط ديگر عبارت بهجايز نباشد؛ 
آورد كه با فسخ عقـد ضـمان،    دهد، اشتراط حق فسخ نيز اين امكان را فراهم مي مي فسخ عقد را

  مبناي حق فسخ در هر دو فرض يكسان است. درواقععنه برگردد.  دين مجدداً به ذمه مضمون
نسبت به عقد ضمان مقرر داشـته، وجـود حـق فسـخ      701گذار در ماده  مواردي كه قانون ازجمله

گـذار از عبـارت مـذكور چيسـت، دو      كه منظور قانون است. راجع به اينبه  نسبت به دين مضمون
) وجود حـق فسـخ در عقـد ضـمان.     2) وجود حق فسخ ضمن عقد پايه. 1تفسير قابل ارائه است؛ 

پذيرش هر يك از اين دو نظر آثار متفاوتي بر جاي خواهد گذاشت. اگر تفسـير اول را بپـذيريم و   
ر خياري بودن رابطه پايه است، ممكن است طرفين رابطـه پايـه   گذا معتقد باشيم كه منظور قانون

                                                            
موسسـه انتشـارات    يبـا همكـار   يبـي ج يهـا  كتـاب  يتهران: شركت سـهام  ،عقد ضمان محمدجعفر، ي،لنگرود يجعفر. 1

 .196ص. ، 1352، چاپ اولين، فرانكل
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بايست اثر فسخ را ناظر به آتيـه   پس از وقوع عقد ضمان، آن را فسخ كنند. در چنين فرضي يا مي
اي باشد، انحالل رابطه  چه اثر فسخ آتيه كه جنبه قهقرايي براي آن قائل شد. چنان دانست و يا اين

عقد ضمان داشته باشد؛ اما اگر اثر فسخ قهقرايي باشد، انحالل رابطـه   بايست تأثيري بر پايه نمي
رسد تبعيت عقـد ضـمان از    كه به نظر مي اين ويژه بهپايه منجر به انحالل عقد ضمان خواهد شد؛ 

قانون مدني و اعتقاد بـه   701رابطه پايه صرفاً در مرحله تشكيل است. پذيرش تفسير اول از ماده 
بـراي فسـخ اثـر قهقرايـي در نظـر      اوالً خواهد بود:  رو روبها ايرادات اساسي انفساخ عقد ضمان ب

مطابق نظر مشهور و نظام حقوقي كنوني، اثر فسـخ نـاظر بـه آينـده      كه درحاليگرفته شده است؛ 
قانون مدني در تبيين موارد فسخ عقد ضمان وضع شده است و مـورد اول؛   701ماده ثانياً است. 

؛ اسـت ن و مورد سوم؛ يعني تخلف از مفاد عقد از موارد فسخ عقـد ضـمان   يعني احراز اعسار ضام
در صورت اعمال منجـر بـه   به،  جود حق فسخ نسبت به دين مضمونمورد دوم؛ يعني و كه درحالي

گردد و بديهي است كه انفساخ با فسخ متفاوت است و تحليل بنـد مـذكور    انفساخ عقد ضمان مي
ير موارد ماده مذكور كـه حـاكي از تحقـق حـق فسـخ اسـت،       در معناي انفساخ عقد ضمان با سا

بـه را بـه    گذار از وجود حق فسخ نسبت به دين مضـمون  اگر منظور قانونسازگاري نخواهد داشت. 
 عنـوان  بـه تر  اشتراط خيار در عقد ضمان تأويل كنيم، بحث از تنافي اشتراط خيار با مواردي كه پيش

گذار  خواهد بود و بايد پذيرفت قانون وجه بيضمان بيان شد، ادله مخالفان اشتراط حق فسخ در عقد 
كلـي جـواز    قاعـده  بـه از ديدگاه فقهايي پيروي كرده است كه اشتراط حق فسخ در عقد ضمان را بنا 

. اسـت دانان نيـز   اند. اين تحليل مطابق نظر برخي از حقوق بيني حق فسخ در عقود جايز دانسته پيش
را بـه معنـاي   » بـه  وجود حق فسخ نسبت به ديـن مضـمون  «عبارت  صراحت به هرچنددكتر امامي 

انـد، صـرفاً بـه     اند؛ اما در توضيحي كه ذيل بند مذكور ارائـه داده  اشتراط خيار در عقد ضمان ندانسته
با چنين تحليلي بحث از جواز يـا   1اند؛ مسئله اشتراط خيار در عقد ضمان پرداخته و آن را جايز دانسته

خيار در عقد ضمان در نظام حقوقي كنوني مناقشه برانگيز نخواهد بود و بر اساس  عدم جواز اشتراط
قانون مدني گفتـه   701بايست حكم به جواز آن نمود؛ البته ممكن است در توجيه ماده  مي 701ماده 

- دراطالق مجازي دارد؛ زيرا » له در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون«شود كه عبارت 

دين اصلي، حق فسخ عقد ضمان را نيز دارد؛ بنابراين حق مذكور نـوعي   تبع بهله  ونمضم صورتاين

                                                            
 .268، ص. 1393سي و پنجم، چاپ يه، تهران: انتشارات اسالم ،جلد اول، يحقوق مدن ،حسن يدس ي،امام. 1
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فـرض  چنـين تحليلـي در راسـتاي     هرچنـد از قلم افتاده است. » تبعي«حق فسخ تبعي است و لفظ 
گذار است؛ اما ايراد وارده بر آن اين است كه ممكـن اسـت در رابطـه پايـه صـرفاً       حكيم بودن قانون

لـه مـوردي    ه حق فسخ باشد. در اين صورت سـخن از حـق تبعـي بـراي مضـمون     عن براي مضمون
وجود خيار در خود عقد  منزله بهتواند  بودن رابطه پايه نمي فسخ قابلكه  نخواهد داشت. مضاف به اين
گيرد؛ امـا پـس از انعقـاد از آن     در ارتباط با رابطه پايه شكل مي هرچندضمان باشد؛ زيرا عقد ضمان 

  ردد.گ مستقل مي
با توجه به مطالبي كه گفته شد، اشتراط حق فسخ در عقد ضمان؛ خواه براي ضامن و خواه بـراي  

 ذكـر  شايانسازد.  نيست و به صحت عقد خللي وارد نمي رو روبهله با ايراد عقلي و منطقي  مضمون
ان، بودن برخي از ادله مخالفان و موافقان اشتراط خيـار در عقـد ضـم    اساس بياست كه به دليل 

  ها خودداري كنيم و صرفاً به داليل مهم اشاره نماييم. ترجيح داديم از ذكر آن

  عقد حواله. 2.1.2

اشـتراط حـق فسـخ ضـمن عقـد حوالـه را        صراحت بهقانون مدني  732ماده  موجب بهگذار  قانون
و مطابق با قاعده جواز اشتراط  2اين امر در كالم فقها نيز مورد تصريح قرار گرفته 1پذيرفته است.

گـذار بـه ايـن مسـئله، از پـرداختن بـه آن        خيار در تمامي عقود است. با توجه به تصـريح قـانون  
كنيم. شايد از مالك ماده مذكور در توجيـه صـحت اشـتراط خيـار در عقـد ضـمان        خودداري مي

مفـاد   موجـب  بـه عقد حوالـه   رسد چنين امري با ايراد رو به است؛ زيرا استفاده شود؛ اما به نظر مي
كه هر سه طرف؛ يعني  با توجه به اين 3شود. محسوب مي طرفه سهقانون مدني،  732و  725ماده 

عليه در انعقاد عقد حواله و تحقق اثر نهايي آن نقش دارند، مسـئله تالقـي    محيل، محتال و محال

                                                            
 مگـر  فسخ كند آن را تواند ينم يهعل و محال محتال و يلمح از يكيچه است الزم و يحواله عقد«قانون مدني:  732. ماده 1
 .»باشد شرط شده يار فسخخ كه يا درصورتي و 729ماده  مورد در

تحریـر אألحکـام    اسدي،عالمه حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر ؛ 13، ص. پيشين. شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، 2

؛ 293ق، ص.   ه 1420، چـاپ اول السالم،  عليهقم: موسسه امام صادق  ،جلد دوم ،)یثةאلحد -אلشرعیة علی مذهب אإلمامیة (ط
وابسـته بـه    يقم: دفتر انتشـارات اسـالم   ،جلد نهم ،אألذهانمجمع אلفائدة و אلبرهان فی شرح إرشاد  ،احمد بن محمد يلي،اردب

  .307-306ق، ص.   ه 1403، چاپ اول، قم يهحوزه علم ينجامعه مدرس
آيد كه با دخالت  قانون مدني كه موارد ايجاد حق فسخ براي اطراف عقد حواله را بيان داشته است، برمي 732موجب ماده  . به3

 ،ناصـر  يان،كاتوزبود؛  معنا مي شود؛ زيرا در غير اين صورت در نظر گرفتن حق فسخ براي هر سه طرف بي سه طرف منعقد مي
، چـاپ پـنجم  ، انتشـار  يتهـران: شـركت سـهام    ،جلد چهارم، ... يعهود _ يند هاي يقهوث _ ي: عقود اذنيحقوق مدن

 .405، ص. 1385
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ت خـود محيـل، عـودت ذمـه او     كند؛ بنابراين با توجه به دخال خيار با حقوق محيل مورد پيدا نمي
مسـئله   حـال  بـااين نخواهد بـود.   رو روبهگونه كه در خصوص عقد ضمان مطرح شد، با ايرادي  آن

مهم در عقد حواله تخلف از مفاد عقد است؛ بدين شرح كه در عقد حواله شروطي درج شـود؛ امـا   
ر در تبيين موارد فسخ گذا عليه از انجام آن خودداري كند. ممكن است گفته شود كه قانون مشروط

عقد حواله، سخني از حق فسخ ايجاد شده به سبب تخلف از شرط به ميان نياورده است؛ بنابراين 
بايسـت گفـت    گذار و عدم تصريح به خيار تخلف از شرط مـي  با توجه به در مقام بيان بودن قانون

دانـان اشـاره    از حقـوق طـور كـه برخـي     همان حال بااينكه چنين خياري در عقد حواله راه ندارد. 
كـه در   ايـن  ويـژه  بهقانون مدني نافي جريان خيار مذكور در عقد حواله نيست؛  732اند، ماده  كرده

توان با اتخاذ مالك از باب عقد  مي ديگر عبارت به 1بيني شده است. عقد ضمان چنين خياري پيش
تـوان بـه قيـاس     تـي مـي  ضمان، در عقد حواله نيز معتقد به جريان خيار تخلف از شرط شـد و ح 

با توجه به جريان خيار تخلف از شـرط در عقـد ضـمان كـه دو     اولويت تمسك جست و گفت كه 
  بايست آن را در عقد حواله نيز جاري دانست. طرفي است، به قياس اولويت مي

با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد، خيار شرط و خيار تخلف از شرط در عقد ضـمان و حوالـه راه   
توان همانند ساير عقود، معتقد بود كه در عقـود   است؛ بنابراين مي اعتبار بيداليل مخالفان  دارد و
لف از شرط مطابق قاعـده اسـت و دليلـي بـراي     اشتراط خيار و خيار تخجواز اي انتقالي نيز  وثيقه

  ها از قاعده مذكور وجود ندارد. استثنا كردن آن

  اي تضميني عقود وثيقه .2
همچنان بر ذمـه   ياصل يونمد يناست كه با انعقاد آن، د يعقد يني،تضم اي يقهمنظور از عقد وث

. عقـد  شـود  يمـ  يجـاد شخص ثالـث ا  يااو  يبرا يديو در كنار آن، تعهد جد ماند يم يخود او باق
نيـز ايـن   اين دسـته از عقـود   در خصوص . باشند يدسته از عقود م ينا يقكفالت و رهن از مصاد
اساساً در چه مواردي براي طرفين اختيار فسخ عقد وجود دارد. با توجـه بـه   بحث مطرح است كه 

در راستاي تضمين حقي براي متعهدله رابطه قراردادي اسـت، متعهدلـه عقـد     مذكور كه عقود اين
اي  نظر كند. عقود وثيقه اي تضميني از اين اختيار برخوردار است كه از حق ايجاد شده صرف وثيقه

                                                            
 .439 . ص.همان. 1
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گير جـايز اسـت؛ بنـابراين او     گذار الزم و نسبت به شخص وثيقه خص وثيقهتضميني نسبت به ش
تواند هر زماني كه بخواهد، عقد را فسخ كند. بر اين اساس ايجاد حق فسخ و يا اشتراط خيـار   مي

يابد؛ اما با توجه به لزوم عقد نسبت به متعهد آن، ممكن است بنـا بـه داليلـي     به نفع او معنا نمي
قرار گيرد. در چنين مواردي اساساً بحث خواهد بـود كـه در چـه     موردتوجهاو  حق فسخ نسبت به

اي تضميني حق فسخ دارد و آيا اشـتراط خيـار در ايـن دسـته از عقـود       مواردي متعهد عقد وثيقه
دهيم  قرار مي موردبررسيپذير است يا خير. در اين بخش هر يك از عقود كفالت و رهن را  امكان

شـود،   اي تضميني كه خارج از مقررات ايـن دو عقـد منعقـد مـي     عقود وثيقه نسبت به درنهايتتا 
  اي استخراج گردد. قاعده

  عقد كفالت. 1.2
راجع به امكان جعل خيار ضمن عقد كفالت در آثار مؤلفين دو نظر وجـود دارد. برخـي از مـؤلفين    

ديـدگاه بيـان شـده    پذير نيست. در توجيه اين  معتقدند كه اشتراط حق فسخ در عقد كفالت امكان
بيني حق فسخ براي كفيـل يـا ثالـث مغـاير بـا       است كه عقد كفالت مبتني بر وثيقه است و پيش

در مقابل برخي ديگر از مؤلفين اشتراط خيار در عقد  1.استمقتضاي ذات عقد كفالت و مفهوم آن 
عمـوم قاعـده    و 2و شرعي مانعي براي آن وجود نداردعقلي  ازنظردانند؛ زيرا  كفالت را صحيح مي

  3گردد. شامل آن مي» المؤمنون عند شروطهم«
بايست در حوزه ادله و تنـافي شـرط خيـار بـا      ها مي با توجه به نظرات و داليل ارائه شده، بررسي

يكـي از عقـود معـين     عنـوان  بـه وصف توثيقي بودن عقد كفالت انجام پذيرد. عقـد كفالـت نيـز    
القاعده مشمول قواعد و مقررات عمومي ناظر بر قراردادهـا اسـت؛ بنـابراين در مـواردي كـه       علي

بايست قواعـد عمـومي را نسـبت بـه آن      خالف قواعد عمومي تصريحي صورت نگرفته باشد، مي
را بـه نظـر   اي بودن عقد كفالت است؛ زي ترديد ايجاد شده ناشي از وثيقه حال بااينجاري دانست؛ 

                                                            
 ينالـد  يمصـطف ، ينحس يربش ي،نجف؛ 566. ص. پيشينق،   ه 1420. عالمه حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، 1
 ،عقـد كفالـت   محمـدجعفر،  ي،لنگرود يجعفر؛ 189ص.  ،ق  ه 1427چاپ اول، ي،اهللا نجف يتنجف: دفتر حضرت آ ،يمالق

  .92، ص. 1390چهارم، چاپ ، تهران: كتابخانه گنج دانش
  .377، ص. پيشين. شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، 2
؛ 165، ص. ق  ه 1419، چـاپ اول ي، قم: نشر الهاد ،جلد ششم ،یةאلقوאعد אلفقهآقابزرگ، حسن بن  يدس ي،بجنورد يموسو. 3

  .304، ص. پيشينامامي، سيد حسن، 
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گـذار اسـت و اگـر چنـين اختيـاري       رسد ذات وثيقه مقتضي عدم وجود اختيار فسخ براي وثيقه مي
نقض غرض است و مغاير با مقتضاي ذات عقد خواهـد بـود.    نوعي بهبراي او در نظر گرفته شود، 

قي بـودن  رسد اعتقاد به تنافي اشتراط خيار با ماهيت عقد كفالت؛ يعني تـوثي  به نظر مي حال بااين
عقـد كفالـت در    هرچند اوالًنيست؛ زيرا  پذيرش قابلاعتقاد به بطالن شرط و عقد  درنتيجهآن و 

شود؛ به همان مالكي كه در خصوص صحت  راستاي تضمين و تسهيل وصول مطالبات منعقد مي
ـ    ثانيـاً  نخواهد بود. رو روبهتعليق بيان شد، اشتراط خيار نيز به ايراد  ه كـه  در عقـد ضـمان و حوال

 رو روبـه منجر به انتقال دين از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث اسـت، اشـتراط خيـار بـا ايـرادي      
اي تضميني اسـت، نبايـد    نيست؛ بنابراين به قياس اولويت در عقد كفالت كه از اقسام عقود وثيقه

ي توثيـق  گذار وجود خيـار منـاف   اگر از نظر قانون درواقعايرادي در اشتراط خيار براي كفيل باشد. 
نسـبت بـه عقـد     كه درحاليكرد؛  بايست در عقد ضمان و حواله نيز حكم به بطالن مي بود، مي مي

سخن از تنافي اشتراط خيار بـا وصـف تـوثيقي     ثالثاًحواله اشتراط خيار صراحتاً تجويز شده است. 
؛ بنابراين اثبات آن نيازمند دليل اسـت.  استاصول  برخالفبودن عقد كفالت ادعاي مازاد است و 

از  صـراحت  بهكه عقدي  پذير است؛ مگر اين مطابق ادله شروط، اشتراط خيار در عقود امكان رابعاً
كه گفته شد، اختالف عقيده  طور همانقلمرو شمولي آن خارج شده باشد. در خصوص عقد كفالت 

فقدان ادله مخصـص، عقـد كفالـت تحـت     وجود دارد؛ بنابراين به دليل عدم حصول نظر متقن و 
بايست حكم به صحت آن نمود. نكته  گيرد و مي شمول قاعده جواز اشتراط خيار در عقود قرار مي

كـه عقـد كفالـت نسـبت بـه       له است؛ با توجه به اين مهم در خصوص اشتراط خيار به نفع مكفول
اگـر   حـال  بـااين رسـد.   ه نظر ميب معنا بيبيني حق فسخ براي او  له جايز است، اساساً پيش مكفول

بيني خيار بـراي   نيز فراهم باشد، اساساً از جهت پيش له مكفولبيني حق فسخ براي  موجبات پيش
  1له نيز مانعي وجود ندارد. مكفول

                                                            
كه اشتراط خيار براي طرفين عقد جايز يا طرفي كه عقد  با توجه به خروج موضوع از رسالت نوشتار حاضر از پرداختن به اين. 1

مطلق حكم  طور بهتوان  رسد نمي به نظر مي حال بااينكنيم؛  شود، چه حكمي دارد، خودداري مي نسبت به او جايز محسوب مي
 پذير باشد. به عدم اعتبار شرط خيار در عقود جايز نمود؛ بلكه ممكن است از برخي جهات توجيه
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  عقد رهن .2.2
اي  اند كه شرط خيار براي راهن جايز نيست؛ زيـرا عقـد رهـن وثيقـه     برخي از مؤلفين بيان داشته

در همـين راسـتا دكتـر لنگـرودي      1شود و خيار با استيثاق در تنافي است. وب ميمحسبراي دين 
رغـم   البته ايشان در جاي ديگر علي 2اند. را از موجبات بطالن عقد دانسته اشتراط خيار براي راهن

كه خياري نبودن از عناصر عقد ضمان نيست و اشتراط خيار در آن جايز است، لـزوم   اعتقاد به اين
 اشـتراط خيـار بـه نفـع راهـن را      درنهايـت ا همانند عقـد ضـمان، حكمـي دانسـته و     عقد رهن ر

 رو روبـه اند كه اشتراط خيار براي راهـن بـا اشـكال     برخي نيز بدون ارائه دليل، گفته 3اند. نپذيرفته
نيسـت و   رو روبـه اي از مؤلفين معتقدند كه جعل خيار در عقد رهن با مـانعي   در مقابل پاره 4است.

 5اي ايجـاد نشـده اسـت.    امر دين بعد از فسخ همانند ديني خواهد بود كه براي آن وثيقه درنهايت
مضـاف بـه    6اند. برخي ديگر نيز به عموم ادله شروط و استثنايي بودن موارد خالف تمسك جسته

در اغلـب مـوارد بـا رهـن      هرچنـد كه توثيق و تأمين، شرعاً و عرفاً طبيعت عقد رهن نيسـت؛   اين
دهد؛ نه حقيقـت   توان گفت كه توثيق صرفاً حكمت رهن را تشكيل مي بنابراين مي 7مالزمه دارد؛

  و شرط خيار صرفاً با غايت نوعي ملحوظ در آن منافات دارد. 8آن را
رسد تنافي شرط خيـار   تر راجع به عقد كفالت بيان شد، به نظر مي با توجه به توضيحاتي كه پيش

براي راهن با توثيقي بودن عقد رهن منتفي است. صاحب جواهر نيز با ايراد به تنافي شرط خيار با 
غايت امر اين است كه عقد ضمان وضـع رهـن   «وصف توثيقي بودن عقد رهن بيان داشته است: 

                                                            
  .44، ص. ق  ه 1420، جلد دوم، بيروت: دارالهادي، چاپ اول، غایة אلمرאم فی شرح شرאئع אإلسالم. صميري، مفلح بن حسن، 1
 .285، ص. 1380، چاپ اول، تهران: كتابخانه گنج دانش ،اولجلد ، يفلسفه حقوق مدن محمدجعفر، ي،لنگرود يجعفر. 2

 .111، ص. 1388سوم، چاپ  ،تهران: كتابخانه گنج دانش ،صلح –: رهن يحقوق مدنمحمدجعفر،  ي،لنگرود يجعفر. 3

 .293. ص. پيشين، 1420. عالمه حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي. 4

  ه 1373، چاپ اول، یةאلمکتبة אلمحمدتهران:  ،جلد دوم، אلمکاسب یةحاش یب فאلطال یةمن محمدحسن، يرزام يني،نائ يغرو. 5
 .57ق، ص. 

ـ  يـت قـم: مؤسسـه آل الب   يـازدهم، جلد  ،)یثةאلحد-تذکرة אلفقهاء (ط ي،بن مطهر اسد يوسفحسن بن  ي،عالمه حلّ. 6  يهمعل
 .535-534، ص. پيشين؛ كاتوزيان، ناصر، 64ص.  ق،  ه 1414السالم، چاپ اول، 

 .66، ص. پيشين، محمدتقي يي،خو. 7

 .69، ص. همان. 8
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 456گذار طبق مـاده   قانون 1»بنا به تراضي طرفين منافاتي ندارد. لزوم است، پس با جعل خياربر 
قانون مدني اصل جواز جعـل خيـار در عقـود را پذيرفتـه اسـت؛ بنـابراين جـز در مـوارد مصـرح          

گـذار بـه ممنوعيـت     قاعده مذكور بود؛ با اين اوصاف به دليل عدم تصريح قانون پايبندبايست  مي
  خيار در عقد رهن، بايد حكم به صحت آن نمود. اشتراط

بنا به توضيحاتي كه ارائه شد، اشتراط خيار در عقد ضمان، حواله، كفالت و رهن با ايـراد منطقـي   
نيست و داليلي كه از سوي برخي از مؤلفين بيان شده است، مبناي استواري ندارد. با اين  رو روبه

اي نيز جاري دانسـت؛   ه جواز جعل خيار را در عقود وثيقهتوان همانند ساير عقود، قاعد اوصاف مي
بنابراين اگر عقدي در راستاي تضمين و توثيق رابطه پايه منعقد شـود و خـارج از مقـررات عقـود     

  اي باشد، داخل در قاعده عمومي مذكور خواهند بود. وثيقه

    

                                                            
 جلد پنجم، قم: كنگـره )، אلحدیثة -ط( אلمکاسب אلمحرمة و אلبیع و אلخیارאتكتاب  محمدامين،بن  يمرتض ي،انصار يخش. 1

 .154ص.  ،ق  ه 1415. چاپ اول، ياعظم انصار يخبزرگداشت ش يجهان
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  گيري نتيجه
گـذار بـوده    قانون موردپذيرشراده كه با توجه به مقررات موجود و اصالت ا يكنون يدر نظام حقوق

شـخص ثالـث حـق فسـخ      يـا خود  يبرا ي،آزادند كه در روابط قرارداد ينطرف القاعده ياست، عل
است. در آثـار   يحق ينچن بيني يشاز عقود مانع از پ ياحكام خاص برخ حال بااينكنند.  بيني يشپ

كـه   ي) عقـود 1انـد.   ته قرار گرفتـه عدم جواز اندارج حق فسخ در سه دس ياجواز  ازنظرعقود  فقها
كـه امكـان    ي) عقـود 2وجـود نـدارد.    يـدي هـا ترد  راجع به عدم امكان درج حق فسخ ضمن آن

عـدم   يـا كه در خصوص امكان  ي) عقود3است.  نظر اتفاقها مورد  حق فسخ ضمن آن بيني يشپ
. شوند يمحسوب مدسته  يناز ا اي يقهوجود دارد. عقود وث يدها ترد ضمن آن سخامكان درج حق ف

 يـا كـرد   بينـي  يشضمن عقود مذكور حق فسخ پ توان يم كه يندر ا ينمؤلف ياناساس م ينبر هم
طور كه گفته آمد، در خصوص عقد ضمان، معتقـدان بـه عـدم     وجود دارد. همان نظر اختالف ير،خ

. يمو نقـد كـرد   يها را بررس آن ينتر اند كه مهم اشاره كرده يلچند دل هحق فسخ ب بيني يشجواز پ
عقـد   هرچندشد كه  يانب يلدل ينعقد ضمان بود. در رد ا يحق فسخ با مقتضا يتناف يلدل يناول

عقد ضـمان   كه ينا ويژه به. يستمطلق ن طور بهامر  ينبر پرداخت غرامت است؛ اما ا يضمان مبتن
اسـت؛   ياصـ خ يو مقتضـا  يـت ماه يدارا يمعنا كه هر عقـد  ينندارد؛ به ا يعقود تفاوت يربا سا
با  يرضمن آن را مغا يارشرط خ گاه يچاست؛ اما ه يتمتضمن انتقال مالك يزن يععقد ب مثال عنوان به

داده شـود،   ينظـر  يناگر در ارتباط بـا عقـد ضـمان چنـ     كه درحالياند؛  ندانسته يععقد ب يمقتضا
بـودن لـزوم    يبـا حكمـ   يارشرط خ يدوم تناف يلمعتقد به آن بود. دل يزن قودع يردر سا بايست يم

فاقد مبنا است و لـزوم در عقـد ضـمان، جنبـه      يلدل ينشد، ا يانطور كه ب عقد ضمان بود. همان
امـر   ينهمـ  يمقتضـ  يزاراده ن يتاست و حاكم يبودن لزوم از ارتكازات عرف يحق يرادارد؛ ز يحق

پـس از   يـرا عنـه بـود؛ ز   مضـمون  يعنـي با حقوق شخص ثالث  يارخ طشر يسوم تالق يلاست. دل
اعمال شود، ذمه او مجدداً  يارو حال اگر شرط خ شود يم يعنه بر تحقق عقد ضمان، ذمه مضمون

شد كه عقد ضـمان   يانب يلدل يناست. در رد ا يامر با حقوق او در تالق ينمشغول خواهد شد و ا
و عـودت ذمـه او بـدون     گردد يعنه م مطلق منعقد شود، موجب برائت ذمه مضمون صورت بهاگر 

 يابـد، تحقـق   يـاري خ صورت بهعنه از همان ابتدا  سبب برائت ذمه مضمون چهچنانمبنا است؛ اما 
 يگرد يلمتزلزل محقق شده است. دل طور بهعنه مطلق نخواهد بود و نقل ذمه  برائت ذمه مضمون
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ضـمن عقـود    يـار شد، وجود شرط خ يانكه ب طور ناست. هما يقتوث يتبا ماه يارشرط خ يرتمغا
عقـود   يـن به اندراج حق فسخ ضـمن ا  توان ينم يزن جهت ازاينندارد و  يقبا توث يمنافات اي يقهوث

  خدشه وارد كرد.
دارد. البتـه   يـان جر يـز شـد، راجـع بـه عقـد حوالـه ن      يانكه در خصوص عقد ضمان ب توضيحاتي

بـه   ينقانون مـد  732حق فسخ ضمن عقد حواله را در ماده  بيني يشجواز پ صراحت بهگذار  قانون
 حـال  بااينو استدالل وجود ندارد.  يهبه توج يازيخصوص ن يندر ا ينشناخته است؛ بنابرا يترسم

دو  يـز ندارد. راجع به عقد كفالـت ن  يحيگذار حكم صر قانون يني،تضم اي يقهبا عقود وث اطدر ارتب
اند كه در  داشته ياننظر خود ب يهتوج يبرا يليدال ها، يدگاهاز د يكنظر وجود دارد و طرفداران هر 

 لـت اذعان داشت كه در عقـد كفا  توان يم طوركلي بهو نقد قرار گرفت.  موردبررسينوشتار حاضر 
طور كـه گفتـه شـد، عقـد      حق فسخ وجود ندارد. البته همان بيني يشعدم امكان پ يبرا يليدل يزن

حـق فسـخ در    نـي بي يشاست و اساساً اگر معتقد به بالاثر بودن پ يزله جا كفالت نسبت به مكفول
ل يـ گفت كه اندراج حق فسخ صرفاً در ارتبـاط بـا كف   بايست يم يزعقد ن يندر ا يم،باش يزعقود جا
 يـدگاه دو د يـز عقد كفالت صرفاً نسبت به او الزم است. راجع به عقد رهن ن يراز كند؛ يم يدامعنا پ

ـ  يـز قرار گرفت و مشخص شد كه در عقد رهن ن موردبررسيوجود دارد كه  يكل حـق   بينـي  يشپ
 يـز شـد، عقـد رهـن ن    يـان طور كه در خصوص عقد كفالت ب است. همان يزمرتهن جا يفسخ برا
و از طـرف مـرتهن الزم اسـت؛     يزمعنا كه از طرف راهن جا يناست؛ به ا ينذوجنبت ودعق ازجمله
بـه  عقد رهن نسـبت   يراز كند؛ يم يداحق فسخ صرفاً در ارتباط با مرتهن معنا پ بيني يشپ ينبنابرا

  او الزم است.
بود كه اندراج حق فسخ ضمن عقـود   ينمعتقد بر ا بايست يكه ارائه شد، م يحاتيتوجه به توض با
 يسـت؛ استوار ن توجهي قابلمخالفان بر محمل  ياستناد يلو دال يستن رو روبه يراديبا ا اي يقهوث

 يبر قاعده كل ييرا استثنا ها آن يدهستند و نبا يداخل در قاعده كل يزدسته از عقود ن ينا ينبنابرا
  كرد. يجواز اندراج حق فسخ ضمن عقود تلق
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