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تر مقایسه حق فسخ های برای بررسی هرچه بهتر و جامعدر این مقاله تالش: چکیده

و رجوع در معامالت از حیث ماهیت و احکام صورت گرفته است. هدف از آن اقدامی 

جانبه دو اصطالح حق فسخ و رجوع از و ساماندهی همهسازی برای رفع ابهام، شفاف

در این مقاله بیانگر آن است که  گرفتهانجامباشد. مطالعات حیث ماهیت و احکام می

دو یا شخص  قانون و یا قرارداد به طرفین یا هر موجب بهفسخ اختیاری است که 

 کهدرحالی شودمیآن به حالت اولیه داده  ثالثی جهت برهم زدن عقد و بازگشت

 تفاوت فسخ و رجوعدر خصوص . است بازگشت و استرداد عین مال رجوع به معنای

فسخ در معامالت مخصوص عقود الزم است و حق است و لذا  باید اذعان نمود که

قاط است و تلف در آن مانع فسخ نیست و بر خالف قابل نقل و انتقال و توارث و اس

 صوص عده محدودی از عقود مبتنی بر احسانتراضی کرد لیکن رجوع مخ توانمیآن 

ه و وصیت تملیکی است رجوع در معامالت حکم است و قائم به ببخشش مثل ه و

انتقال و توارث و اسقاط است و تلف در آن مانع رجوع  غیرقابلشخص است و لذا 

  .مگر در موارد خاص کرد در معامالت تراضی تواننمیاست و بر خالف آن 

 معامالت. حکم، حق، رجوع، فسخ، :كلیدي واژگان

 

 

 مقدمه

ن بازگشت عیبه عبارت دیگر یا یکی از مباحث حقوقی مهم بر هم زدن عقد و بازگشت آن به حالت اولیه 

دچار ضرر و زیان شوند و یا عدم  دهندمیممکن است افراد در معامالتی که انجام  باشدمیمال به مالک آن 

تعادل در عوض در معامالت وجود داشته باشد یا از شرایط مربوط در قرارداد عدول شود. در چنین مواردی 

برای طرفین معامله جهت رفع ضرر و بازگشت عقد به حالت اولیه قرار داده است که را قانونگذار حق فسخ 

حق فسخ مطرح گردیده است و اختیاری را که شخص جهت فسخ  این بحث در فقه و قانون مدنی تحت عنوان

زیرا فسخ عقد جایز مطابق طبیعت چنین عقدی است و نیازی به  نامندمیمعامله در عقد الزم دارد را خیار 
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قانونی ندارد. در بعضی عقود که مبتنی بر بخشش و احسان است مثل هبه و وصیت تملیکی نیز ممکن مجوز 

وی گردد لذا قانونگذار امکان انحالل قرارداد و شخصی از انجام معامله پشیمان گردد و یا ضرری متوجه است 

 کرده است.  بینیپیشرجوع به عین مال را برای افراد 

ق ح هایویژگیدر این مقاله به بررسی ماهیت و احکام و آثار رجوع و فسخ به طور جداگانه پرداخته که با 

ودن رجوع آشنا شده که هر یک احکام مخصوص به خود را دارند پس از آن وجوه افتراق بودن فسخ و حکم ب

 ا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.آنه

 

 فسخـ 1

 تعریف فسخـ 1ـ1

 نقانون یا قرارداد برای انحالل قرارداد به یکی از طرفی موجبفسخ از نظر حقوقی اختیاری است که به 

ارد و ی ندحقوقی ایقاعی است که نیاز به تراضی داده شده است فسخ از نظر ثالثقرارداد و یا هر دو یا شخص 

 . اصل درشودمیو به اصطالح انحالل ارادی قرارداد گفته  گیردمیبه تصمیم یکی از دو طرف قرارداد انجام 

مگر  تباع استقانونی آنها الزم اال مقامقائمبین طرفین و  ت. وقتی عقد به طور صحیح واقع شدعقود لزوم اس

هر وقت بخواهند آن را  توانندمیاینکه علت قانونی موجب انحالل وضع آن گردد. البته در عقود جایز طرفین 

 نامندمیفسخ نمایند بنابراین فسخ مربوط به عقود الزم است و اختیاری که طرف عقد الزم در آن دارد را خیار 

 .و فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است

 ،ق.م گفته شده است نیست )جعفری لنگرودی 462سقوط تعهدات منحصر به آنچه در ماده  بنابراین

از حق عاقد در ازاله اثر عقد و اعادۀ  است عبارتخیار  گویندمیدر تعریف خیار دکتر لنگرودی  .(104 :7711

  .(31 :7731 ،وضع سابق بر عقد )جعفری لنگرودی

 

 ماهیت فسخ ـ 2ـ1

هر چند بعضی آن را الزم به لزوم رعایت مفاد  شودمی استنباطق.م نیز اصل لزوم قراردادها  472از مادۀ 

( فسخ حق است و معنای حق آن است 470 :7727 ،)کاتوزیان دانندمیو مقتضای عقد اعم از جایز و خیاری 

نقل و انتقال دهد. در فقه نیز خیارات از جمله حق را از خود سلب کند و یا آن را  تواندمیکه صاحب حق 

 حقوق است. 

جود یا عدم آن تردید شود اصل عدم آن است. بحث فسخ در وحق فسخ چهرۀ استثنایی دارد و اگر در 

و  دگیرمیعقد تعلق  مورد قراردادهایی است که نافذ و معتبر است نه قراردادی که باطل است. فسخ به ذات

و خیار همان طور که شیخ انصاری گفته است اسم مصدر است و لذا  گیردمیلک تعلق به تبع آن نیز به م

( در فسخ 6 :7727 ،آن را به اعیان و منافع اضافه نمود و فقط آن را به افعال اضافه کرد )زراعت تواننمی

کتر ت و به نظر دفسخ نوعی ایقاع اسفسخ یا اقاله نمود.  تواننمیتزلزل و بازگشت وجود ندارد و لذا فسخ را 

 .(731 :7716  ،)امامی و شخص دیگری در آن دخالت نداردامامی در ایقاع تنها یک اراده مؤثر است 

ق.م  423و  421تنها جنبه نظری دارد و قانونگذار در مواد  نشدهاعالمکه  ایارادهبه نظر دکتر کاتوزیان 

که از  کردهاشارهدر رجوع به لزوم اعالن اراده  7722در فسخ و مادۀ  222مادۀ  فضولیدر اجازۀ مالک در عقد 

 .(772 :7711 ،جمله شواهد این مدعاست )کاتوزیان
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 مبناي فسخ ـ 3ـ1

مورد  70ق.م که در قانون  726مبنای فسخ ناشی از حکم قانون است مثل خیارات مندرج در مادۀ  -7

 دانعبارت باشندمیمورد نیز بیان گردیده است که خیاراتی که در فقه عالوه بر ق.م  72است ولی در فقه تا 

 :7713 ،)شهید اول ار تفلیستعذر تسلیم و خیخیار  ،خیار شرکت ،شودمیاز خیار آنچه در همان روز حاصل 

  :کندمی( حقوقدانان خیارات را به دو دسته تقسیم 416

ب( خیارات  ق.م( 216از خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن )مادۀ  اندعبارتالف( خیارات مختص بیع که 

قراردادها و عقود وجود ندارد مثالً در  همهکه البته این خیارات در  آیندمیمشترک که در تمامی قراردادها 

 نکاح و یا خیار غبن در هبه وجود ندارد.  روقف خیارات وجود ندارد یا د

)در نکاح و وقف که از عقود « الیثبتُ فی النکاح و الوقف خاصهً من العقود» :فرمایدمیصاحب جواهر 

  .(62 :7762 ،)نجفی شودنمیبه طور ویژه خیار ثابت  باشدمی

توافق دو طرف قرارداد که حق فسخ برای یک طرف یا دو طرف یا ثالثی گنجانده شود )خیار شرط  -4

ت که در آن خیار فسخ شرط شده است سق.م( به نظر دکتر شهیدی عقد خیاری از عقود الزم ا 733مادۀ 

 .(66 :7711 ،)شهیدی

قاعده الضرر است مگر اینکه مبنای مبنای اصلی خیارات بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و 

دیگری احراز شود و چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت 

 (.61 :7724 ،)کاتوزیان

 

 انتقال حق فسخـ 4ـ1

 مگر در شودمیداشته و به ورثه منتقل فسخ حق است و چون حق است قابلیت نقل و انتقال و توارث 

 ق.م 626موردی که قید مباشرت در استفاده از حق فسخ وجود داشته باشد مثل مادۀ 

 :زیر است به صور انتقال خیار

 

 انتقال اراديـ 1ـ4ـ1

 تواندمیانتقال ارادی ممکن است به طرف قرارداد صورت گیرد کسی که صاحب خیار در معامله است ( 7

آن را به کسی که خیار بر علیه اوست واگذار کند مثالً مالی را از او خریداری کند و خیار را ثمن معامله قرار 

 از خیار فسخ استفاده نموده و عقد را به حالت اول برگرداند. تواندمیدهد و در نتیجه آن شخص 

 نفعت عقالیی داشته باشد منتقلخیار را به شخص ثالثی در صورتی که برای او م تواندمیصاحب خیار  (4

دکتر امامی( معتقدند که خیار قابل  ،از حقوقدانان )دکتر کاتوزیان ایعده( البته 702 :7724 ،نماید )صفایی

و نباید او را صاحب حق  باشدمیانتقال به ثالث نیست و ثالث در این موارد به عنوان حکم و داور طرفین 

که به ارث برسد مادۀ  شودنمیلی نیست و لذا جزء دارایی وی محسوب پنداشت چون برای ثالث از حقوق ما

 .کندمیق.م نیز همین امر را بیان  221

مورد معامله را به دیگران  تواندمیکه دارای خیار فسخ در معامله است  غیرشخصیانتقال خیار به ( 7

 :7724 ،زیرا خیار از توابع عقد است نه مال )کاتوزیان باشدمیاین امر نشانه اسقاط خیار نیز  و ؛واگذار نماید

البته ممکن است کسی که در معامله خیار فسخ دارد مورد معامله را همراه با خیار به دیگری انتقال دهد ( 22

 که چنین معامله دال بر اسقاط خیار نیست.
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 انتقال خیار به وسیله ارث ـ2ـ4ـ1

هر یک از ورثه به میزان  ق.م( 221)مادۀ  رسدمیوق مالی به ارث خیار حق مالی است و لذا مثل سایر حق

( چنانچه بعضی از ورثه توافق بر فسخ نمایند و 172 :7716 ،)امامی باشندمیخود در آن سهیم  االرثسهم

ثه متعدد اگر ور»بیان گردیده است ندارد. در فقه نظر مخالفی در این خصوص  ریبعضی توافق ننمایند فسخ اث

 ،ی)الطباطبای «است و در آن محل تأمل شودمیفسخ مقدم  شدهگفتهباشند و در فسخ و اجازه اختالف کنند 

7272: 407).  

چنانچه خیار به  .(16 :7763 ،)النجفی بردمیبه نظر اکثر حقوقدانان و فقها زوجه نیز از حق فسخ سهم 

( 706 :7724 ،است به ورثه منتقل نخواهد شد )صفایی پذیرناتجزیهقید مباشرت باشد چون خیار یک حق 

 .شودنمیمادام الحیات برای خود گذاشته بعد از فوت منتقل به ورثه  ایمعاملها در رمثالً شخصی خیار فسخ 

چون در اینجا حق فسخ یک  شودنمیچنانچه خیار برای شخصی غیر از متعاملین باشد به ورثه وی منتقل 

 تا قابل نقل و انتقال باشد. شودنمیحق مالی محسوب 

 اسقاط حق فسخ ـ 5ـ1

فسخ حق است و لذا حق فسخ در اختیار شخص است و قابل اسقاط است. صرف قصد و نیت در اسقاط 

ق.م نیز بیان شده است سقوط  223ابراز شود در مادۀ  ایگونهکافی نیست و عمل حقوقی است که باید به 

ضمن عقد شرط نمود در اسناد رسمی معامالت نیز واژۀ اسقاط خیارات  توانمیتمام یا بعضی خیارات را 

  باشد. یا ضمنی حق ممکن است صریحکه به همین معنی است اسقاط  شودمینگارش 

بعد از آگاهی از تدلیس حق خود  خوردهفریبچنانچه  اندنپذیرفتهرا  اکثر حقوقدانان اسقاط خیار تدلیس

 .داندنمیلیکن اسقاط آن را در ضمن عقد جایز  داندمیرا ساقط کند صحیح 

 

 رایط فسخ كنندهشـ 1ـ5ـ1

اقدام به فسخ معامله نماید باید قصد داشته باشد چون فسخ ایقاع است و عمل  خواهدمیکسی که  :قصد

 مل حقوقی است.انشاء نیاز دارد که عنصر سازنده عو هر عمل حقوقی به قصد  باشدمیحقوقی 

شخص باید به انجام فسخ که یک عمل حقوقی است رضایت و موافقت داشته باشد و چنانچه در  :رضا

 .(773 :7711 ،و رضا شرط نفوذ است )شهیدی گرددمی اثربی فسخ را منعقد نماید اعالم اراده حالت اکراه

ف ق و تکلیدر اصطالح حقوقی اهلیت عبارتست از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای ح :اهلیت

شخصی که اهلیت « ، رشدبلوغ، عقل» :( سه عنصر جهت اهلیت استیفاء الزم است426 :7711 ،)شهیدی

ممیز و مجنون یا فاقد رضای معتبر قانونی است مثل سفیه و فاقد قصد انشاء است مثل صغیر غیرندارد یا 

 صغیر ممیز.

 

 آثار فسخ در معامالتـ 6ـ1

یکی از  آوردمیو از تداوم آثار آن ممانعت به عمل  زندعقد را به هم می خ در زمان انشاءفس :انحالل عقد

و پیش از فسخ عقد آثار  شودمیآثار فسخ معامله انحالل عقد است و عقد از زمان انشاء فسخ منحل  ترینمهم

عوضین  . چنانچه یکی ازگرددبرمی عقددر اثر فسخ هر یک از عوضین به مالک قبل از  و ؛الزم خود را دارد

 . شودمیاستفاده  ق.م در اقاله 436تلف شده باشد با استفاده از وحدت مالک مادۀ 
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شده باشد و یا یکی از حال اگر یکی از عوضین تلف  :فسخ اعاده وضع سابق به زمان انعقاد عقد

 :7711 ،ش است داده خواهد شد )امامیوه بر رد آن عوض نقص و عیب که اریا معیوب شده عال عوضین ناقص

ولی اگر در فاصله  شودمی( و اگر مورد معامله به غیر انتقال داده شده باشد مانند مورد تلف بدل داده 121

بین عقد و فسخ مورد معامله از سوی مشتری به دیگری انتقال و دوباره به ملکیت وی درآمده باشد در اینجا 

 ه باشد قواعد فوق مجرا خواهد بود.دچنانچه اصل معیوب ش شودمیو اصل داده  شودنمیبدل داده 

در مواردی که در زمان فسخ مشتری در مبیع تصرف نموده باشد مثالً آن را اجاره داده باشد و بیع فسخ 

لیکن در بیع شرط )مادۀ  باشدمیق.م  211و  212آن مادۀ  هاینمونهکه  کندنمیشود آن تصرفات را باطل 

ان خیار شرط بر عهدۀ بایع خیار باشد باطل است. تلف مبیع در زم ق.م( تصرفاتی که منافی با اعمال 260

 (701 :7731 ،. )جعفری لنگرودیرسدمیات بعد از بیع و قبل از تلف به بایع است و نمائ

گاه در دوران بین عقد و فسخ مشتری در مبیع هر :عوامل مختلف اثر برافزایش قیمت مورد معامله 

م آن متفاوت است که به آن قیمت شده باشد در حین فسخ به نسبت احکاتصرفاتی نموده که موجب ازدیاد 

 اشاره شده است.

و معامله  د و در حین فسخ آن زیادی صفت محضهگاه تصرف مشتری موجب ازدیاد قیمت شده باش( هر7

ق.م در حین فسخ به نسبت قیمتی که به سبب عمل ازدیاد  433حدت مالک مادۀ وفسخ شود با استفاده از 

ه مستحق خواهد بود و آن را از بایع دریافت نماید که عامل زیادتی مستحق بهای عمل خود در روز انحالل شد

عقد خواهد بود که اینجا شخصی که با عمل او زیادتی در مورد معامله حاصل شده است پس از فسخ به نسبت 

ه سبب افزایش شده با مال افزایش قیمت از عین مال استحقاق دارد زیرا به نظر دکتر شهیدی تغییری ک

 .(741 :7724 ،موضوع تغییر وحدت پیدا کرده است و یکی شده است )شهیدی

یر خود مورد معامله بدون تغی گرددمی بازدیگر اینکه آن چیزی که به وسیله فسخ به مالک پیش از فسخ 

در اثر  . افزایششودمیو بنابراین شخصی از حاصل عمل با طرف دیگر معامله شریک  باشدمیو به شکل اولیه 

افزایش عینی در مورد معامله باشد و قابل انفکاک و قابل انفصال از مورد معامله باشد که در اینجا آن مال 

 ؛ودشمیخ تسلیم و خود مورد معامله به تنهایی به مالک پیش از فس گرددمیاز مورد معامله جدا  شدهاضافه

اما اگر مورد معامله زمین بوده و مشتری در آن احداث بنا و یا کاشت درخت نموده است بعد از فسخ معامله 

ه قلع مشتری را مجبور ب تواندنمیفرض بایع  این در و زائد متعلق به مشتری است. شودمیمبیع به بایع داده 

پرداخت اجره المثل بنا و درخت را در زمین نگهدارد و یا آنها  با تواندمیدرخت و بنا نماید بنابراین مشتری 

ق.م استفاده کرد در  102مالک مادۀ  وحدت از توانمیکند. به نظر دکتر کاتوزیان این امر را  وقمعقلعرا 

 طبقصورتی که خیار مندرج از عقد خیار شرط باشد مشتری هیچ حقی نسبت به بنا و درخت ندارد چون 

 ق.م منافی خیار است. 260مادۀ 

هر گاه مبیع در فاصله بین عقد تا فسخ توسط مالک پس از عقد تغییر ماهیت عرفی داده باشد مثل ( 4

چون این تغییر وضعیت عرفاً نوعی تلف معامله اینکه مقداری آهن بوده که به ماشین آالت تبدیل شده است 

 گردد نه اموال حاصل از تغییر.ز عقد بر میآن به مالک پیش ا یا بدل محسوب می شود پس از فسخ قیمت

معامله با مال متعلق به مشتری باشد پس از فسخ  ددر صورتی که افزایش در مبیع در اثر اختالط مور( 7

بت به نس فسخ و اگر تجزیه آن ممکن نباشد طرفین در هنگام گرددمیمورد معامله جدا شده و به مالک آن بر 

 و( 743 :7724 ،)شهیدی شودمیارزش هر یک از مورد معامله و مال مالک پس از عقد در مجموعه شریک 

 .بودگاه کاهش قیمتی صورت گیرد نقص قیمت به عهده مالک پیش از فسخ خواهد  هر
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 دنیقانون م 431استفاده از وحدت ملک مادۀ آت و منافع از حین عقد تا حین فسخ با در خصوص نم (2

قد عآت و منافع منفصله که در زمان بنابراین نم ؛نمایندمیده استفاده در خصوص اقاله در فسخ نیز از این ما

افع آت و منبه نظر دکتر امامی نم اندشدهمالک مال کسی است که به واسطه عقد  شودمیتا زمان فسخ حادث 

متصله مال کسی است که در نتیجه فسخ مالک نمآت و  .(117 :7716 ،در ملکیت تابع عین هستند )امامی

این امر را استنباط نمود. لیکن در این  توانمیاز قسمت آخر نیز  انون مدنیق 212و همچنین از مادۀ  شودمی

که در فوق بیان  431در مادۀ  کهدرحالیماده قانونگذار بین منافع منفضل و متصل مبیع تفاوتی نگذارده است 

ق.م  212 هد گفت که مادیو منفضل تفاوت گذاشته شده است. در تعارض این دو ماده باشد بین منافع متصل 

ق.م به  431قانونگذار تفسیر اجمالی از منافع زمان عقد تا فسخ پرداخته است ولی در تفصیل مطلب مادۀ 

 طور مشخص بیان گردیده است.

 به عینکه منافع متصل نسبت  گیردمیله از این جهت در مالکیت خریدار قرار آت منفصمنافع و نم

ولی از آن  آیدمی وجود بهآت متصل اگر چه مانند نوع متصل آن در ملکیت خریدار استقالل دارد ولی نم

جهت که نسبت به عین استقالل نداشته و عرفاً با آن وحدت دارد و نیز تعیین میزان آن نسبت به مدت بین 

 .(741 :7724 ،ال داخل در ملکیت فروشنده خواهد بود )شهیدیعقد و اقاله عادتاً ممکن نیست به بیع عین م

دارندۀ خیار در اعمال آن نباید چنان تأخیر کند که موجب زیان طرف مقابل گردد بنابراین قانونگذار ( 1

از خیارات در جایی آن را فوری اعالم نموده است و چنانچه دارندۀ خیار فوراً عقد را فسخ نکند حق  ایعدهدر 

ه بعض صفقمثل خیار ت رساندنمیمگر در خیاراتی که فوری بودن ضرری  گرددمیخصوص خیار ساقط  او در

 ق.م(. 27)مادۀ 

وجود داشته باشد به جز خیارات حیوان و مجلس و تأخیر ثمن که  تواندمی ایمعاملهی در هر هر خیار( 6

جود غبن و موجود نیست مثالً در قرارداد بیمه مخصوص بیع هستند البته بعضی خیارات در بعضی قراردادها

  .آورد تواننمینیز شرط خیار  وقف و ندارد و در نکاح

 رددگنمیوجود خیار فسخ مانع انتقال نیست وجود خیار فسخ مانع از تملیک مبیع به وسیله عقد ( 1

خیار متزلزل است و . لیکن در بیع خیاری مالکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت (ق.م 767و  762مادۀ )

در مبیع تصرفی که منافی خیار است بنماید مثل اینکه در مدت خیار مورد معامله را رهن  تواندنمیمشتری 

گذارد و یا انتقال دهد به نظر دکتر لنگرودی کسی که خیار بر علیه او قرار داده شده است حق هر گونه تصرف 

و لیکن اگر مال را به دیگری انتقال دهد در حکم معامله فضولی  را در ملک دارد مگر آنچه با خیار منافات دارد

 است. 

 .باشدنمینیازی به مراجعه به دادگاه جهت اعالم فسخ  -3

 

 رجوعـ 2

 رجوع تعریفـ 1ـ2

 ،)جعفری لنگرودی است از نظر حقوقی رجوع برگشت به حالت قبل از عقد معین یا قبل از ایقاع معین

7711: 74). 
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 رجوع ماهیتـ 2ـ2

از لحاظ ماهیت رجوع عمل حقوقی است و جزء ایقاعات است و باید اراده اعالم شود و نیاز به قصد انشاء 

و  کنیمنمیدارد و حکم است. در خصوص عقود الزم جهت بازگرداندن عقد به حالت اولیه از رجوع استفاده 

چون  دررجوع مخصوص بعضی از عقود مانند هبه و وصیت تملیکی به کار می رود. رجوع به قصد انشاء نیاز دا

چون از لحاظ  رسدنمیز شود. اختیار رجوع به ارث مانند هر عمل حقوقی دیگر باید ارادۀ انشایی شخص ابرا

 .(734 :7272 ،)الطباطبایی باشدماهیت حکم است و از زمرۀ حقوق مالی نیست تا قابلیت انتقال داشته 

چون در عقودی مثل هبه و وصیت تملیکی بخشش جهت  شودنمیرجوع به اشخاص دیگر نیز انتقال داده 

لذا قائم به شخص است و خود شخص باید این عمل را انجام دهد. رجوع چون  گیردمیاهداف معنوی انجام 

و باید عین مال برگردانده شود و در  گرددمیل قرارداد . رجوع باعث انحالباشدنمیحکم است قابل اسقاط نیز 

قد و تبع آن به ع گرفته تعلقبه ملک  لذاترجوع اوالً با  شودمیصورتی که عین مال تلف شود رجوع ساقط 

 .(6 :7727 ،زراعت. )گیردمینیز تعلق 

د ساز آورالزامرایگان آن را  از امتیاز حق رجوع بگذرد و تملیک البته در عقودی مثل هبه اگر واهب بخواهد

 .(31 :7720 ،مانع اخالقی و اجتماعی در سر راه خود ندارد )کاتوزیان

است لیکن به نظر دکتر لنگرودی شرط  ناپذیرتخلف ایقاعدهو در مواردی مثل وصیت تملیکی رجوع 

 .(741 :7731 ،خیار و اقاله در ایقاعات راه ندارد )لنگرودی

( 422 :7720 ،کاتوزیان / 64 :7737 ،یم)اما دانندمیحقوقدانان که آن را عقد وصیت تملیکی طبق نظر 

رجوع را ساقط نماید و یا وصیت را به صورت شرط  تواندمیموصی بنابراین  دانندمیرجوع در وصیت را حق 

ق.م از  373ضمن عقد الزمی قرار دهد. ولی بهتر است که اختیار رجوع برای موصی محفوظ باشد و مادۀ 

 اسقاط باشد. غیرقابلو  ناپذیرتخلفاحکام 

 

 شرایط رجوع كنندهـ 3ـ2

 در خصوص شق سوم یعنی د لیکنشرایط رجوع کننده همان شرایطی است که برای فسخ کننده بیان ش

 .گرددمیزیر جهت تکمیل بیان  اهلیت مطالب

که جهت اهلیت بلوغ و عقل و رشد الزم  کندمیق.م نیز به صراحت اهلیت را بیان  7401و  7472مادۀ 

باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. به  داردمیق.م به صراحت بیان  126مادۀ است 

هبه سفیه باطل است هر چند با اجازۀ ولی یا قیم باشد و منظور  .سفیه چون معامله به ضرر اوست رسدمینظر 

 :7727 ،یا در مالی تصرف کند که وثیقه طلب خاصی باشد )کاتوزیاناز تصرف این است که ورشکسته نباشد 

223). 

د نداشته باشد حق انشاء وصیت ندارنظر است و اگر اهلیت تمتع مورد وصیت تملیکی اهلیت تمتع مد و در

( و لذا چنانچه رجوع کننده اهلیت نداشته باشد و یا از ابتدا جهت انجام عمل حقوقی 720 :7720 ،)کاتوزیان

مثل هبه اهلیت نداشته باشد و یا در عملی حقوقی مثل وصیت تملیکی اگر اهلیت تمتع نداشته باشد حتی 

ر وقی نیست. اگو واجد اثر حق شویممیقائل به بطالن  شدهانجامقصد انشاء ندارد در خصوص آن عمل حقوقی 

ق.م شخص ولی  7471 – 7472 – 7737در فاصله بین عقد و رجوع شخص محجور شود با استنباط از مواد 

اگر رجوع کننده یا طرف او در فاصله بین عقد و  .کندمییا قیم به نمایندگی از سوی محجور از هبه رجوع 

( لیکن حجر واهب یا متهب حق رجوع ق.م 301)مستنبط از مادۀ  شودمیرجوع فوت نماید حق رجوع ساقط 



939-149، ص   4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792       
http://www.joih.ir  

 
 

334 
 

باید حجر واهب را بر فوت او افزود و اگر قبض داخل  304با استناد از وحدت مالک مادۀ  .بردنمیرا از بین 

 ،)کاتوزیاندر مفهوم عقد هبه باشد حجر واهب قبل از قبض نیز مانع انعقاد هبه است و حجر متهب اثری ندارد 

7727: 100). 

و واهب فوت  شدهانجامعد از عقدی مثل عقد هبه شخص محجور شود و قبض توسط متهب بنابراین اگر ب

اقدام به رجوع نماید و همچنین اگر متهب فوت شده باشد لیکن اگر بعد از عقد  تواندنمینماید ولی یا قیم 

من عقد یا اینکه ضقانون مدنی.  307بین نمی رود مگر در مادۀ هبه شخص واهب محجور شود حق رجوع از 

یا اینکه عدم رجوع را ضمن عقد  دت معینی حق رجوع از هبه را داردهبه با متهب شرط نموده باشد که در م

 .(171 :7727 ،میالزمی قرار دهند یا هبه را به صورت شرط نتیجه ضمن عقد الزم قرار دهند. )اما

 

 آثار رجوع ـ 4ـ2

و اثر آن نسبت به آینده است و از زمان انشاء رجوع مالکیت به  کندنمیرجوع عقد را از ابتدا باطل  -7

 .گرددمی بازرجوع کننده 

و اگر  گرددمیجوع کننده بر در رجوع عین مال به همان صورتی که هست به ر :استرداد عین مال -4

بخواهد. چون رجوع در عقودی است که بر مبنای  ارش تواندنمیه باشد رجوع کننده یا معیوب شد ناقص

احسان است مثل هبه و لذا شخصی متهب ضامن عیب و نقص نیست و اگر هم مال از بین برود چون رجوع 

مال مالک مال خود بوده است و مسئولیتی  ضامن نیست زیرا زمان تلف یا نقص باید اصل مال به مالک برگردد

هر گونه تصرف در مال خود را دارد و چنانچه مال تلف شود امکان رجوع  ق.م مالک حق 41ندارد طبق مادۀ 

 وجود ندارد.

ل آت متصق به طرف مقابل به رجوع کننده و نمآت منفصل متعلنم :بین عقد و رجوعنمآت در خصوص  -7

یوۀ ممتعلق به رجوع کننده است به تبع اصل مال به طور مثال در عقد هبه اگر گوسفندی یا باغی هدیه شود 

هبه آ در مالکیت او بوجود آمده است مگر اینکه حیوان در زمان نمدرخت و حیوان از آن متهب است چون 

 آ بوجود آمده باشد که در هنگام رجوع متعلق به واهب رجوع کننده است.حامله باشد و قبل از قبض آن نم

آ نماین منافع  بیندمیمتصل مانند چاقی و رشد درختان باشد و عرف این فروض را از اجزاء عین نمآت اگر 

 .(31 :7720 ،متصل است و متعلق به رجوع کننده است )کاتوزیان

اشد نظر به وحدت مالک مادۀ در صورتی که بر اثر عمل طرف مقابل رجوع زیادتی در عین حاصل شده ب

 او تعلق داد و رجوع کننده باید قیمت آن را بپردازد.م حاصل عمل به خود ق. 433

 منفصل بعد از قبض بوجود آمده باشد متعلق به متهب است و از آن رجوع کننده نخواهد بود. نمآ اگر 

 

 تفاوت فسخ و رجوعـ 3

 ولی رجوع در شمار احکام است. باشدمیفسخ از نظر ماهیت در شمار حقوق  -7

صورتی امکان دارد که عین مال موجود باشد  راسترداد عین مال و رجوع درجوع به معنی بازگشت و  -4

و اگر عین مال موجود نباشد رجوع ساقط است و فسخ به معنی گسستن و بازگشت عقد به حالت اول است و 

 .شودمیبه خود عقد توجه دارد نه بازگرداندن عین مال و لذا اگر عین مال در فسخ تلف شود بدل آن داده 

 حق فسخ توانمیو حتی  باشدمی توارثسخ حق است و از حقوق مالی است و قابل نقل و انتقال و ف -7

ولی رجوع حکم است  رسدنمیمتعاملین قائل شد که در این فرض به ارث را در قرارداد برای شخصی غیر از 
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د رجوع کننده زنده انتقال و توارث نیست و جهت انجام رجوع باید خو و و قائم به شخصی است و قابل نقل

 باشد.

فسخ در معامالت برای بر هم زدن عقد الزم که فسخ حالت استثنایی دارد ولی رجوع در معامالت  -2

عقود وجود دارد البته رجوع در  آناست که حالت احسان و نیکی در  تملیکی خاصی مثل هبه و وصیت

 مواردی مثل طالق نیز وجود دارد که از بحث ما خارج است.

ق.م( ولی اسقاط رجوع جای تردید است از بین  223اسقاط حق فسخ در عقود وجود دارد )مادۀ  -1

حقوقدانان تنها دکتر امامی معتقد است اگر واهب در ضمن عقد الزم ملزم شود که از هبه رجوع نکند یا هبه 

قبض عین موهوبه و پس از  گرددمیدر این صورت هبه الزم  ،به صورت شرط نتیجه ضمن عقد الزم شرط شود

 (.171 :7727 ،از آن رجوع کند )امامی تواننمیبه واهب 

. )مستنبط شودمیدر خصوص حق فسخ اگر مورد معامله در زمان فسخ تلف شده باشد بدل آن داده  -6

ولی در رجوع تلف  شودمیق.م( و اگر مال قیمی باشد و تلف شده باشد بهای زمان فسخ داده  436از مادۀ 

 رجوع است. مال مانع

جهت فسخ عقد استفاده نماید  تواندمیدر فسخ استثنائات نداریم هر جا شخص حقی برای فسخ دارد  -1

مگر اینکه از قبل اسقاط نموده باشد ولی در رجوع استثنائات وجود دارد. مواردی وجود دارد که بدون اینکه 

ق.م یا  307ل موارد مندرج در مادۀ شخصی بتواند حق رجوع خود را ساقط کند رجوع از بین می رود مث

 ق.م( 301و  304مواردی مثل فوت واهب یا متهب )مادۀ 

ده ش بینیپیشدر ایقاعات تعلیق وجود ندارد لیکن در حق فسخ حق معلق فسخ و حق فسخ معلق  -3

نشده است چون رجوع حکم است و خالف  بینیپیش( ولی رجوع معلق تاکنون 11 :7724 ،است )شهیدی

 متصور شد و آن را معلق بر امری نمود. تواننمیا آن ر

مواد  شود مثل واقع غیرعین یا منافع مورد معامله متعلق حق  .در فسخ اگر در فاصله بین عقد تا فسخ -2

ق.م موجب زوال خیار فسخ نخواهد شد مگر اینکه در عقد شرط شده باشد و در تغییرات مورد  211و  212

ر غیاما در رجوع اگر در فاصله عقد تا رجوع مورد معامله متعلق  ست باقیمعامله نیز حق فسخ به قوت خود 

 .شودمیساقط قرار گیرد یا تغییراتی در مورد معامله صورت گیرد حق رجوع 

 

 گیرينتیجه 

که حقوقدانان کمتر به تفاوت این دو  توان نتیجه گرفتربوط به فسخ و رجوع میاز بررسی کلیه احکام م

نشده ست و فقط احکام هر یک به طور جداگانه  ایاشارهفقه نیز به تفاوت این دو  رو د اندپرداختهمورد 

وجوه افتراق این دو این است که فسخ حق مالی است و لذا قابل نقل و انتقال  ترینمهمبررسی شده است از 

و توارث و اسقاط است و در خصوص عقود الزم است و در تمامی عقود الزم وجود دارد و به سبب قانون یا 

گشتن بازاما رجوع به معنی  ؛و تلف مورد معامله مانع فسخ نیست آیدمی وجود بهقرارداد برای طرفین یا ثالث 

به وضع سابق و استرداد عین مال است و از لحاظ ماهیت حکم است و قابل نقل و انتقال و اسقاط و توارث 

دود از عقود مبتنی بر بخشش و احسان مثل هبه وصیت تملیکی وجود دارد و محعدۀ  خصوص نیست و در

 قائم به شخصی است و تلف مورد معامله مانع رجوع است.

نشده است و کالً فسخ حق است و لذا خالف آن  بینیپیشولی رجوع معلق  شدهبینیپیشفسخ معلق 

 تراضی کرد. تواننمیدر معامالت تراضی کرد ولی رجوع حکم است و خالف آن  توانمی
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