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 1نظام خانواده حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در
 

 2نرگس ايزدي

 چكيده
مل و كاربردي، حق بر هم زدن أچارچوب نظام حقوقي خانواده، يكي از مسائل قابل ت در

 به تقرير ،خانواده است. قانون مدني در اين مسألهمعامالت مربوط به ارث، توسط اعضاي 
ده كه در آن، حكم كلي انتقال يافتن اين حق از مورث به ورثه مطرح شده كراكتفا  445ماده 
شود لذا با توجه به خأل قانوني در فروعات ماده قانوني مذكور، اين سؤاالت مطرح مي است؛

مال حق خيار خويش وحدت نظر نداشته كه چنانچه اعضاي خانواده متعدد باشند و در اع
آيا در اعمال  و گيرد يا عام مجموعي؟باشند، اين حق به نحو عام بدلي مورد توجه قرار مي

قانون اساسي،  167به استناد اصل  اي وجود دارد يا خير؟خيار و امكان استفاده از آن، مالزمه
كه فقها در اين  از آنجا ماا به آراء معتبر فقهي تمسك جست؛ قبيل مسائل بايددر اين 
 ـفقهي  با تكيه بر اصول و قواعد كندميمقاله حاضر سعي دارند؛ اختالف نظر  اتموضوع
با روح قانون و هماهنگ با عمومات و  مساعد حكم، معتبر فقهي و منابع اصيل و  حقوقي،

 .كندمستدل ارائه  به طور را اطالقات ادله
 

 كليديواژگان 
 ال، خيار، ارث، تركهنقل، انتق خانواده،
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دو فصلنامه علمیـ  ترویجی فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، سال بیستم، پاییز وزمستان 94، شماره 663

 مقدمه
مربوط به دوران ها  آن شود كه غالب مسائل حقوقي متعددي مطرح مي ،در نظام خانواده

قانونگذار  از اين رو،مرتبط با فوت يكي از آنهاست. ها  آن ازاي  و پاره ،حيات اعضاي آن
نان نيز براي بعد از مرگ آ نكرده وارتباط اعضاي خانواده را محدود به دوران حيات 

ده كررا مطرح  مرتبط انديشيده و بدين منظور قواعد ارث اموال و برخي حقوق تدابيري
و پس از مرگ بر اساس ضوابط د از جمله حقوقي كه فرد در زمان حيات خود دار .است

با  .استگردد، حق بر هم زدن معامله توسط اعضاي خانواده منتقل مي تعيين شده در ارث،
ه از شدسعي  در تدوين مقاله حاضر وضوع مورد بحث، ريشه فقهي دارد،كه م عنايت به اين

مد نظر قرار  نن توأماان و متأخراو كالم متقدم ودمنابع و مأخذ معتبر فقهي استفاده ش
گيرد. اين مقاله شامل كليات و مبتني بر مباحثي پيرامون مفاهيم انتقال، خيار، ارث، ماهيت و 

تقال خيار (اعم از اختياري و قهري) و عدم انتقال آن ، و سپس به اناستانواع خيار 
همچنين تبعيت ارث خيار از ارث مال، مالزمه بين اعمال خيار و امكان استفاده از  پرازد. مي

دهد و آن و كيفيت اعمال حق خيار توسط ورثه در نظام خانواده را مورد بررسي قرار مي
 .كندميگيري در نهايت از مباحث مذكور نتيجه

 
 بيان مسأله 

به ارث رسيدن حق شود، كه در چارچوب نظام خانواده مطرح مي يكي از مسائل حقوقي
ق. م. در مقام تقرير  445اطالق و كلي گويي ماده  با عنايت بهاست. بر هم زدن معامله 

آيا اعمال حق بر هم زدن  كهشود مطرح مي مسائلاين  ،جواز انتقال حق خيار به ورثه
، جهت ايجاد مقتضي و سبب كه آن ، منوط به فعليت يافتن آن حق است ياورثه معامله توسط

همچنين كيفيت اعمال حق بر هم زدن معامله توسط ورثه متعدد،  تحقق اين حق كافي است؟
عام "يا  "عام بدلي"گردد يا به نحو يك از آنان، به طور مستقل لحاظ مي براي هر
 اعمال خواهد شد؟ "مجموعي
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7 حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در نظام خانواده
 

 اسي مصطلحاتشن مفهوم
ابتدا به طور » انتقال خيار به وسيله ارث«له أتر مسبه منظور بررسي و تبيين دقيق

را از لحاظ لغوي و اصطالحي و حقوقي مورد » ارث«و» خيار«، »انتقال«هاي مختصر واژه
 .پردازيمزمينه ميمطالعه قرار دهيم و سپس به بيان مطالب كلي در اين 

 
 انتقال و نقل ـ 1

لذا به  ؛و تفاوت اين دو واژه ممكن نيست »نقل«بدون توجه به معناي  »انتقال« معناي
 شود.معناي نقل نيز اشاره مي

(عميد، جاي ديگر بردن ه نقل به معناي جابجا كردن چيزي و از جايي ب معناي لغوي:
و انتقال به معني جابجا شدن و واگذاري مال خود به ديگري است  )2411ص ،3ج ،1363

 ).282ص ،ان(هم
 يسلب مالكيت يك مالك نسبت به مال يا اموال معين و اعطا ،نقل معناي اصطالحي:

بيع و رضاي ابراء  خواه به رضاي مالك باشد (مانند رضاي بايع دراست آن به ديگري 
مانند فروش مال محتكر به حكم حاكم يا فروش  .كننده در ابراء) و خواه به حكم قانون

گويند » انتقال«حاصل از نقل را اصطالحاً  حاكم. اثر ي حكمرامال محكوم عليه در اج
 .)720ش  ،5790ص ،1368(جعفري لنگرودي، 

از لحاظ حقوقي  »انتقال«توان گفت كه مي »نقل«با توجه به معناي  تفاوت نقل و انتقال:
 زوال مالكيت مال نسبت به مال يا اموال معين به نفع مالك جديد كه يد«عبارت است از: 

 انتقال بر دو قسم است:». ي متلقاي از مالك نخستين استو
 انتقال مسبوق به نقل بيعـ 1
اولي را نقل و  انتقال غيرمسبوق به نقل مانند انتقال تركه به ورثه متوفي. معموالًـ 2

 ).697ش، 88ص همان،(گويند  مي دومي را انتقال
 

 حق بر هم زدن معامله (خيار) ـ 2
 يا انجام دادن كاري يا برگزيدن اي  ر فسخ و بر هم زدن معاملهاختيار د« معناي لغوي:
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اند: واژه خيار اخص از معناي  برخي در اين مورد گفته. )1063ص، 2، ج1363 (عميد،» چيزي
 ).3ص، 15تا، ج بي (حسيني شيرازي، استو اسم مصدر از اختيار  ،لغوي

 اثر حاصل از عقد. هر ازالخيار از اين لحاظ عبارت است از : تسلط ب معناي اصطالحي:
اي عرفي است و لذا اندازه زيرا ماهيت آن تا ؛در قانون مدني تعريفي از آن نشده است

تسلط قانوني شخص در اضمحالل عقد را  ،بنابراين .به مفهوم عرفي بسنده شده است
 گويند.خيار مي

از حكم خيار ممكن است ناشي از تراضي طرفين باشد (مانند خيار شرط) يا ناشي 
 ).2108ش ،266ص ،1368 (جعفري لنگرودي،ق.م) 397قانون باشد مانند خيار مجلس (ماده 

 (خميني،باشد و معناي لغوي اختيار اصطفاء و انتخاب است  اسم مصدر از اختيار مي ،خيار
و ايصال الطالب  )214ص ،1357 (انصاري، اين معني را صاحب مكاسب). 4ص ،3ج ،1368

) 23ص ،3ج ،1981 (نجفي، اند و صاحب جواهرنيز ذكر كرده )11ص ،3تا، ج بي، (حسيني شيرازي
يعني حق اختيار در ترجيح دادن يكي از دو طرف قضيه محتمله » خيره«آن را به معناي 

 .است دانسته
 

 ارث، ارث خيار ـ 3
(عميد چيزي كه از مرده براي بازماندگانش بماند  ي و ثروت و هريدارا معناي لغوي:

 .)301ص ،1ج ،1363
ي متوفي بعد از كسر واجبات مالي و ديون و ثلث ارث گويند يدارا معناي اصطالحي:

 ).201ش ،28ص ،1368 (جعفري لنگرودي،
 كار رفته است:ه ارث در قانون مدني در دو معنا ب

ـ در مواردي قانون مدني ارث را مترادف با ميراث به كار برده است (از جمله ماده 1
 ق.م) 863و  862
ـ در مواردي قانون مدني ارث را به معناي استحقاق بازماندگان شخص بر دارايي او 2

ارث در اين دو ماده به معناي  ،واقع ق.م). در 867و  861كار برده است (از جمله ماده ه ب
 مصدري يا ارث بردن به كار رفته است .

  ؛قابل سلب است شود و لذا غيرمحسوب مي» حق تمتع«ارث در اين معنا، از مصاديق  
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9 حق بر هم زدن معامله توسط ورثه در نظام خانواده
 

تواند حق تمتع را كس نميدارد: هيچمقرر مي ،ق.م، كه قانوني امري است 959زيرا ماده 
ي اين حقوق، سهم االرثي از جمله ،به صراحت بيان برخي حقوقدانان .از خودش سلب كند

انتقال حق « ارث خيار عبارت است از ).4ص ،1376 (شهيدي،يابد است كه به ورثه تعلق مي
 ).204ش ،28، ص1368 (جعفري لنگرودي،» اث اوريار از متوفي به وارث يا وخ

 
 ـ تركه4

به كار  » ارث«به كرات مترادف با » تركه، ما ترك و متروكات ميت«اگرچه در حقوق، 
تفاوت اساسي » ارث«با مفهوم » ما ترك«يا » تركه«، ليكن در واقع ميان مفهوم است رفته

 دارد. وجود
شود دارايي مثبت و منفي شخص از حقوق و ديون و اموال اطالق مي تركه به تمامي

تصفيه  ،گيردديون و حقوقي كه به تركه تعلق مي يكه محتاج تصفيه است و بايد با ادا
بدين  .)17ص ،1382 (مدني، صورت پذيرد تا مالكيت ورثه نسبت به تركه استقرار پيدا كند

گاهي ممكن است از  ؛ البتهنام دارد» ارث«ماند ميترتيب، پس از تصفيه تركه، آنچه باقي 
هاي شخصي از جمع اموال و حقوق تركه چيزي باقي نماند. بدين معنا كه مجموع بدهي

(نوين و مالي مثبت وي بيشتر و يا مساوي با آن باشد؛ در اين صورت، ارثي وجود ندارد 
 ).2ص ،1378 خواجه پيري،

 
 ماهيت حق بر هم زدن معامله

شوند: عقود الزم و جايز. به لحاظ دوام و استمرار به دو دسته كلي تقسيم ميعقود از 
پس از انعقاد، مفاد آن   قانون مدني عقد الزم، عقدي است كه (بر خالف عقد جايز) تصريح

و اصل كلي اين است كه هيچيك از طرفين  استاالتباع بين متعاملين و قائم مقام آنان الزم
)؛ البته به 186و  185ن را جز در موارد معين ندارد (ق. م. مواد معامله حق بر هم زدن آ

 كه عبارتند از: اقاله و فسخ. شودمياين اصل كلي، در دو مورد استثنا وارد 
به علت قانوني بر هم زدن عقد بر هم زدن عقد با تراضي طرفين را گويند و فسخ  اقاله:

خيار حقي  ،د. در اصطالح حقوقيدر موردي است كه يكي از خيارات در آن موجود باش
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ولي  ؛شودمرگ به ورثه منتقل مي اصحيح است و بها  آن ـ حق يا حقوقي كه اسقاط2
 مثل حق شفعه. ؛غير از صورت وراثت ممكن نيستها  آن انتقال
مانند:  ؛ولي نقل آن به هيچ وجه جايز نيست ،صحيح استها  آن ـ حقوقي كه اسقاط3

 حق غيبت.
مانند حق ابوت براي پدر و  ؛جايز نيستها  آن يك از نقل و اسقاط دروقي كه هيچـ حق4

 حق واليت براي حاكم شرع. 
مانند حق فسخ در عيوب  ،حقوقي كه شك داريم نقل و اسقاط در آن صحيح است يا نه

جايز ها  آن زن يا مرد در نكاح براي هر يك و حق فسخ در وكالت و غيره، نقل و اسقاط
منون ؤالم«و » الناس مسلطون علي اموالهم«عمومات است از جمله ها  آن ليل جوازاست. د

 .)167ـ166ص ،77، ش 1340(امامي ،» عند شروطهم
اند كه: دهكربه طرح اين مطلب اكتفا » ماهيت خيار« برخي حقوقدانان در بيان موضوعِ

صاحب اين  ،ستخيارات از عوارض عقود الزم هستند و به موجب حقي كه نام آن خيار ا
 يتعهد ناشي از عقد، جلوگيري كند و از تاريخ جلوگيري، ديگر تعهد يتواند از ابقاحق مي

برخي ديگر از حقوقدانان خيار را  ).234ص ،1، ج1357 (جعفري لنگرودي،وجود خارجي ندارد 
است خيار يك نوع ايقاع «اند كه: ده و در بيان ماهيت آن اظهار داشتهكرنوعي ايقاع معرفي 

 ).18ص ،1370 (كاتوزيان،» شودحقوقي است كه با يك اراده انجام مي يانشا اثر ،و در حقيقت
شكي در اين مطلب نيست كه خيار، حق بر هم زدن عقد انشائي است كه با انشاء 

د و متفرع بر آن باشد، يامر زا ،كه خيارو تصور ايناست طرفين معامله صورت گرفته 
 ).259ص ،5، ج1368 خميني،موسوي ال(عقاليي نيست 

 
 انتقال و عدم انتقال حق بر هم زدن معامله

ليكن در مواردي  ؛قاعده كلي در مورد حق خيار اين است كه قابليت نقل و انتقال دارد
قابليت انتقال حق خيار مطرح و  :در اينجا به ترتيب. گردداين خصوصيت از آن سلب مي

 .شودميل خيار به ورثه بررسي سپس ادله اثبات آن و موارد عدم انتقا
 

 ،1، ج1363 (امامي، تواند عقد الزم را بر هم زند مي كهها  آن است براي متبايعين يا يكي از
 خيار حقي است كه به معامالت الزم اختصاص دارد. ،پس بدين ترتيب. )475ص

برخي حقوقدانان معتقدند كه اختصاص داشتن خيارات به معامالت الزم، از آن نظر 
ست كه عقود جايز مانند وديعه، عاريه، وكالت و امثال آن به خودي خود قابل فسخ و ا

باشد و احتياجي به موجب ديگري نخواهد داشت و هر گاه شرط فسخ در عقد انحالل مي
توان بنابراين مي. )476ص ، 1، ج1363(امامي ،باشد جايز مطرح شود بيان و تأكيدي بيش نمي

حق است، چنانچه برخي از فقها و علما صراحتاً اين  "خيار"والً چنين نتيجه گرفت كه: ا
و ثانياً صرفاً به معامالت الزم  )5ص ،11تا، جبي (حسيني شيرازي،اند دهكرمطلب را بيان 
 اختصاص دارد.

توان  جا مناسب است كه مختصراً به بيان مفهوم كلي حق و حكم اشاره شود. ميدر اين
ها  آن برخي از ،افراد مجاز باشند به قصد خودو بيني شده پيشگفت: اموري كه در قانون 

كار ه گويند... حق به اين معني در مقابل حكم ب» حق«را تغيير دهند، اين امور قابل تغيير را 
 ).1722ش ،216ص ،1368 (جعفري لنگرودي،رود مي

  ،چيزي ملكيت عبارت است از سلطه و اقتدار بر كه اينبه عبارت ديگر، با توجه به 
باشد. بنابراين قدرت و نفوذ مسلم ملكيت ه ضعيفي از ملكيت ميينقر "حق"توان گفت كه مي

بلكه مرتبه و قسمي از آن است. حكم در واقع عبارت است از دستوري كه از  ؛را ندارد
طرف شارع مقرر شده و براي شخص مالكيت و سلطه واقعي در آن وجود ندارد. به طور 

 ؛در عوض ثمني بپردازد ،زميني را خريداري كرده ،فردي با انعقاد عقد بيعممكن است  ،مثال
اي در اين صورت وي مالك آن زمين است. از طرفي ممكن است اين شخص زمين متروكه

را تحجير نمايد و به اين علت مالك آن شود، در هر دو مورد مفروض، شخص مالك زمين 
ملكيت در فرض اول  .باشدض يكسان نميوليكن مالكيت در هر دو فر ؛شودقلمداد مي

 اي از ملكيت را داراست.و در فرض دوم تنها حقي است كه بهره است بسيار قوي و نافذ
 :باشد ميطور كلي حقوق از لحاظ صحت نقل و اسقاط چهار قسم ه ب
و با مرگ صاحب است صحيح ها  آن ـ حقوقي كه نقل و انتقال و اسقاط، هر دو در1

 شود، مانند: حق خيار و حق تحجير.تقل ميحق به ورثه من
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ولي  ؛شودمرگ به ورثه منتقل مي اصحيح است و بها  آن ـ حق يا حقوقي كه اسقاط2
 مثل حق شفعه. ؛غير از صورت وراثت ممكن نيستها  آن انتقال
مانند:  ؛ولي نقل آن به هيچ وجه جايز نيست ،صحيح استها  آن ـ حقوقي كه اسقاط3

 حق غيبت.
مانند حق ابوت براي پدر و  ؛جايز نيستها  آن يك از نقل و اسقاط دروقي كه هيچـ حق4

 حق واليت براي حاكم شرع. 
مانند حق فسخ در عيوب  ،حقوقي كه شك داريم نقل و اسقاط در آن صحيح است يا نه

جايز ها  آن زن يا مرد در نكاح براي هر يك و حق فسخ در وكالت و غيره، نقل و اسقاط
منون ؤالم«و » الناس مسلطون علي اموالهم«عمومات است از جمله ها  آن ليل جوازاست. د

 .)167ـ166ص ،77، ش 1340(امامي ،» عند شروطهم
اند كه: دهكربه طرح اين مطلب اكتفا » ماهيت خيار« برخي حقوقدانان در بيان موضوعِ

صاحب اين  ،ستخيارات از عوارض عقود الزم هستند و به موجب حقي كه نام آن خيار ا
 يتعهد ناشي از عقد، جلوگيري كند و از تاريخ جلوگيري، ديگر تعهد يتواند از ابقاحق مي

برخي ديگر از حقوقدانان خيار را  ).234ص ،1، ج1357 (جعفري لنگرودي،وجود خارجي ندارد 
است خيار يك نوع ايقاع «اند كه: ده و در بيان ماهيت آن اظهار داشتهكرنوعي ايقاع معرفي 

 ).18ص ،1370 (كاتوزيان،» شودحقوقي است كه با يك اراده انجام مي يانشا اثر ،و در حقيقت
شكي در اين مطلب نيست كه خيار، حق بر هم زدن عقد انشائي است كه با انشاء 

د و متفرع بر آن باشد، يامر زا ،كه خيارو تصور ايناست طرفين معامله صورت گرفته 
 ).259ص ،5، ج1368 خميني،موسوي ال(عقاليي نيست 

 
 انتقال و عدم انتقال حق بر هم زدن معامله

ليكن در مواردي  ؛قاعده كلي در مورد حق خيار اين است كه قابليت نقل و انتقال دارد
قابليت انتقال حق خيار مطرح و  :در اينجا به ترتيب. گردداين خصوصيت از آن سلب مي

 .شودميل خيار به ورثه بررسي سپس ادله اثبات آن و موارد عدم انتقا
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 ـ انتقال خيار به ورثه1
با توجه به اين مطلب و نيز  .روشن شد كه خيار يك حق مالي است ،از مطالبي كه گذشت

توان نتيجه گرفت قابل نقل و انتقال است، مي ،االصول هر حق ماليكه عليدن اينكرلحاظ 
 ت به صورت اختياري يا قهري باشد.نحوه انتقال ممكن اس است.كه خيار قابل انتقال 

خوبي آشكار است، چنانچه از ظاهر عبارت، مفهوم آن به: الف ـ انتقال اختياري خيار
تواند، حق خود را به كسي كه بتواند از آن هر صاحب خياري مي ،در انتقال اختياري خيار

 اي ببرد منتقل نمايد.بهره
من «تواند آن را به يعني صاحب حق مي ؛نفع در خيار استعموماً ذي» من له الخيار«
رود و من صورت حق فسخ صاحب اصلي خيار از بين ميانتقال دهد. در اين» الخيارعليه
 .شودميالخيار به جاي او صاحب حق فسخ عليه

بنابه صراحت قانون مدني، هر يك از خيارات، بعد از فوت، به : ب ـ انتقال قهري خيار
خواهند توانست به جاي مورث ها  آن بدين ترتيب. قانون مدني) 445ده (ماشود ورثه منتقل مي

توان گفت با توجه به اين ماده مي. )48ـ47ص ،1369 (شهيدي،دارند  معامله را فسخ كنند يا نگه
داند و به طور كلي كه قانون مدني، تمام خيارات را، بعد از فوت، قابل انتقال به ورثه مي

مانند خيار خياراتي كه تي كه در قانون مدني صراحتاً ذكر گرديده و بين انواع خيارا يتفاوت
، وجود ندارد. برخي صاحبنظران اين مطلب را با عبارت موجز است ظهور كذب بيان نشده

الزم به ذكر  .)254ص ،5، ج1368 خميني،موسوي ال(اند بيان فرموده» الخيار موروث بأنواعه«
 يموافق نظر فقها ،و ظاهراً مطلب مذكور نيستندقول الله متفقأدر اين مس است كه فقها

االصول، حنفيه عليفقهاي باشد؛ اما فرق شافعي و مالكي اهل سنت مي رخياماميه و ب
اتفاق نظر  ،انددانند و حتي در مورد خياراتي هم كه استثنا كردهخيارات را قابل ارث نمي

(به نقل از جعفري اند دن دانستهرقابل ارث بصرفاً خيار عيب را ها  آن چنانچه برخي از .ندارند
تدليس و  ،خياراتي مانند خيار رؤيت ،برخي ديگر از علماي حنفيه .)31ص ،1357 لنگرودي،

حنفيه در اثبات مدعاي ). 763ص ،6، ج1984 عابدين، (ابناند وصف را هم به خيار عيب افزوده
قصد است و اين چيزي نيست كه كنند كه خيار از جنس اراده و خويش، چنين استدالل مي

در واقع نقصي در مال  ؛استثنا شدهها  آن باشد. مواردي از خيارات كه ارث بردنقابل ارث 
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ت كه جبران آن ضرورت دارد ساي به حقوق مالي وارد گرديده امشاهده شده است و لطمه
د توجه قرار نكته مهمي كه بايد مور). 31ص ،1357 (جعفري لنگرودي،و اين قابل وراثت است 

قابل  ،در انتقال خيار به وسيله ارث، ضرورتي ندارد كه خيار فعليت يافته اين است كهگيرد، 
كافي است.  ،اندازه كه سبب آن به وجود آيد و مقتضي فراهم گردد بلكه همين ؛اجرا باشد

به  حق او ،تأديه خريدار بميرد تأخير اگر فروشنده پيش از خاتمه يافتن سه روز ،بنابراين
حق فسخ عقد را به  ،رسد و اگر تأخير تا سه روز طول كشيد، وارثان خريدارمي وراث

مذاهب چهارگانه با اماميه اتفاق . )109ص ،5، ج1369(كاتوزيان ،واسطه حق خيار خواهد داشت 
اما مذاهب  ؛مقدم بر ديوني است كه بر تركه قبل از فوت تعلق گرفته باشد ،دارند كه تجهيز

اختالف دارند. حنفيه، مالكيه و  ،تركه تعلق دارد هديوني كه ب در تقدم تجهيز برچهارگانه 
شافعيه معتقدند كه حقوق متعلق به اعيان تركه بر تجهيز مقدم است؛ اما حنابله قائلند كه 

اگر چه رهن و ديه جنايت يا غير آن باشد. برخي  ؛تجهيز بر تمام حقوق و ديون مقدم است
 ).539ص تا،بي (مغني،باشند اي موافق حنابله ميعدهو سه مذهب اول  فقهاي اماميه موافق

 
 ـ عدم انتقال خيار به ورثه2

به ورثه وي خواهد  ،خيار حق مالي است و تركه ميت اعم از حق مالي يا عين مال
رسيد؛ ليكن بر اين اصل كلي، دو استثنا وارد شده كه در دو ماده از قانون مدني آمده 

 شود:جا مختصراً بيان ميو در ايناست 
خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به « قانون مدني: 446الف ـ ماده 

 ».در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد ؛له قرار داده شودشخص مشروطه
كند كه خيار شرط بوده و حق اعمال خيار منحصراً به شخص اين ماده موردي را بيان مي

گويند: هر گاه پدري مالي را به باشد. برخي حقوقدانان در اين زمينه مي خاصي واگذار شده
پسر خود هبه نمايد و شرط كند كه او شخصاً در ظرف چهل سال بتواند آن را فسخ كند به 

منحصراً با شخص  ،زيرا طبق شرطي كه شده، حق اعمال فسخ ؛گرددهبه مستقر مي ،فوت پدر
مزبور از حقوق مالي مطلق  اهب هستند. بنابراين حق فسخغير از و ،واهب است و ورثه واهب

 ).537ص ،5، ج1363 ، (اماميشود بلكه با فوت او ساقط مي ؛باشد تا به ورثه منتقل گرددنمي
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در  ،خود مشتري قرار داده شده باشد ، برايبنابراين اگر شرط بنفسه و به مباشرت
 و با مرگش حق خيار ساقط  ودشيمورثه وي قائم مقام او محسوب ن ، ظاهراًاين صورت

به عبارت ديگر، در مورد هر يك ). 310، ص1342؛ عدل، 152، ص2، ج1373(غروي نائيني، شود مي
توان شرط مباشرت قرار داد كه در اين صورت، ديگر  از اقسام حق برهم زدن معامله مي

 ).292، ص1379(جعفري لنگرودي،  رسد به ارث ورثه صاحب حق  مي
گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده  هر« قانون مدني: 447 ب ـ ماده

شود، او در مواردي كه خيار شرط براي بيگانه مقرر  .»باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد
در واقع داور دو طرف است كه اختيار فسخ را دارد و بديهي است كه چنين حقي به 

زيرا شخص ثالث داور  ؛)108ص ،5، ج1369، زيانكاتو؛ 306، ص1382بازگير، (رسد ميراث نمي
اش باشد و به ورثه او منتقل تركه واست و حق مالي مزبور متعلق به داور نيست تا جز

 ).40ص ،247، ش1369، (حقيقي طريقيشود 
و سه عقيده در اين رابطه  ردله مزبور اختالف نظر وجود داأاز ديدگاه فقهي در مس

 ابراز گرديده است:
در صورت فوت ثالثي كه شرط  مكاسبو  مفتاح الكرامه، قواعداي چون صاحب ـ عده1

 (حسيني عاملي،دانند آن را به ورثه وي قابل انتقال نمي ،خيار براي او قرار داده شده است
كنند كه: مرحوم شيخ انصاري در بيان مدعاي خويش چنين استدالل مي .)592ص ،4تا، ج بي

لذا حق ثالث  ،مورد شك است و له مزبور محتمل بودهأچون مدخليت شخص ثالث در مس
همچنين صاحب  ).293ص ،1357 (انصاري،رسد ميشود و در نتيجه به ارث نداخل تركه نمي

 .)44ص ،2، جهـ1401 (خويي، كرده استنيز اين مطلب را صراحتاً بيان  منهاج للصالحين
مفصلي در اين رابطه  ـ صاحب جواهر در اين رابطه قائل به تفصيل شده و به بحث2

طور كلي اگر شرط براي ثالث قرار داده شده هكه خالصه آن چنين است: ب است پرداخته
 باشد، دو حالت متصور است:

با فوت  ،كه در اين حالت است براي ثالث قرار داده شده، اول ـ شرط با قيد مباشرت
 اش منتقل نخواهد شد.وي به ورثه

 اقوي ،، كه در اين صورتاست براي ثالث قرار داده شده دوم ـ شرط بدون قيد مباشرت،
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اين است كه اين حق پس از مرگش به ورثه وي منتقل خواهد شد. و دليل آن را اطالق 
 .)77ص ،23، ج1981 (نجفي،اند نص و فتوي ذكر كرده

 دانند نه به ورثه.ـ برخي از فقها مطلقاً با فوت ثالث اين حق را منتقل به متعاقدين مي3
اين مطلب چنين استدالل شده است كه اين حق در واقع براي متعاقدين وجود داشته و بر 

ثالث به منزله وكيل بوده است؛ لذا با فوت وكيل طبيعتاً حق به موكل وي برخواهد گشت 
طور مطلق و بدون تفصيلي هبرخي از فقها نيز، ب .)293ص ،1357 (انصاري،نه به ورثه وكيل 

حق خيار را به ، له مورد بحثأقائل شده بود، در مس زمينهاين  كه صاحب جواهر در
 ).127ص ،15تا، ج بي (به نقل از حسيني شيرازي،دانند ورثه ثالث قابل انتقال مي

 پس از بيان موارد عدم انتقال خيار به ورثه، استطراداً بيان اين مسأله الزم به نظر 
الخيار تلف مزبور از مال غير ذي رسد كه چنانچه مبيع در زمان خيار تلف شود،مي

رسد. اين حكم اختصاص به بيع گردد و لذا از طرف صاحب خيار به ارث نميمحسوب مي
كه بر اساس اخبار  است» التلف في زمن الخيار ممن الخيار له« و مبتني بر قاعده رددا

 ؛169ص ،5ج، 1367 كليني، ؛352ص ،12، جهـ1403 (حر عاملي،باشد وارده در اين خصوص مي
 ).24ص ،7، ج1365 طوسي،

 
 عدم مالزمه بين اعمال خيار و امكان استفاده از آن

حق خيار به ، هرچند فعليت يافتن آن محقق نشود، سبب خيار پديد آيد كه به مجرد اين
، (كاتوزيانثمن پيش از پايان يافتن سه روز  يابد؛ مانند خيار تأخير مي وسيله ارث انتقال

 ).330، ص1388
االصول، اعمال خيار به منظور استفاده از مورد آن است. مثالً هر گاه شخصي در ليع

اثر معامله مغبون شود، در اثر غبن و ضرري كه به وي وارد شده حق خيار دارد تا 
 ؛اما اين مورد عموميت ندارد؛ ق.م.) 416(م كند  بتواند حق از دست رفته خويش را استيفا

د؛ كنتواند از آن استفاده ولي صاحب خيار نمي ،ود داردمواردي هست كه حق خيار وج
د كه نتوانند اين حق را به ثالثي اختصاص دهمثالً در خيار شرط، طرفين معامله مي

 اعمال حق خيار، هيچ ،در اين صورت ).519ص ،1تا، ج بي (خميني،معامله را فسخ يا امضا نمايد 
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 شود.د طرفين عقد مييه آن عانتيج ،و در هر حال ردنفعي براي شخص ثالث ندا
مستلزم استفاده از مورد آن براي شخص صاحب خيار  ،مورد ديگري كه اعمال خيار

از موارد وكالت است. مثالً اگر شخص، ديگري را در انجام عقد بيع، وكيل  يبعض ؛نيست
خيار  )،397د، مطابق قانون مدني (م كنقرار دهد، و وكيل وي در غياب موكل اقدام به معامله 

كه اين حق براي موكل  نآبدون  ،مجلس با لحاظ شرايط خاص خود، براي وي وجود دارد
و از  ددر حقيقت عنوان متبايع را دار ،در اين صورت وكيل زيرا ؛او وجود داشته باشد

تواند خيار داشته باشد، پس وكيل نمي، طرفي چون موكل در مجلس عقد حضور نداشته
د وي يد كه بديهي است در صورت امضا يا فسخ معامله، نفعي عاصرفاً حق اعمال خيار دار

 شود.نمي
اي وجود مالزمه ،شود كه بين اعمال خيار و استفاده از موارد آنبنابراين نتيجه مي

لزوماً ارتباطي به ملكيت  ،و خيار كه در حقيقت اختيار انحالل يا ابقا معامله است ردندا
رد و لذا ارث خيار هم مشروط به امكان استفاده از مورد مورد و امكان استفاده از آن ندا

 ).283ـ280ص ،1349 (محمدي،آن نيست 
 

 نظريات مختلف در كيفيت اعمال حق خيار توسط ورثه
 دو فرض متصور است: زمينهدر اين 

اند، صاحبنظران به صراحت بيان كرده يهمان گونه كه بعض الف ـ ورثه واحد باشد:
 خميني،موسوي ال(و هيچ مشكلي وجود ندارد  استوشن و مشخص له رأمس ،در اين فرض

 ). 531ص ،1تا، ج بي
در مورد استفاده وراث از حق خيار در صورتي كه متعدد  ب ـ ورثه متعدد باشند:

، صراحتاً حكمي خصوصباشند، اختالف نظر وجود دارد و قانون مدني ايران نيز در اين 
توان در چهار دسته مشهورترين نظريات را مي ،بيان نكرده است. در موضوع مورد بحث

 بندي كرد: تقسيم
ند نتوا مي ،داراي حق خيار بوده ،هر يك از ورثه به نحو عام استغراقي مانند مورث نظريه اول:

 ظاهراً  ).261ص ،5، ج1368 ،همو( معامله را فسخ نمايند، اگر چه ورثه ديگر آن را امضا كرده باشند
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چون بر خالف  ؛است» ما ترك الميت من حق فلوارثه«به حديث نبوي د استنا ،اين عده دليل
تواند به چند نفر، به طور مستقل تواند ملك چند نفر به نحو مستقل باشد، حق ميمال كه نمي
پس خيار به  .ندكنتوانند از آن استفاده مثل حق شفعه كه هر يك از شركا مي .تعلق گيرد

 گيرد.تعلق مينحو استقالل به هر يك از ورثه 
 به اين نظريه سه اشكال وارد شده است: 

و روايت ضعيف بر  )254ص ،5، ج1368 (خميني،است ـ روايت از لحاظ سند، ضعيف 1
الحال بودن راوي يا عدم توثيق وي،  به واسطه مجهول ،حسن و موثق، خالف خبر صحيح

ا به اين اشكال جواب داده ام )؛63ص ،2، ج1363 (محقق داماد،حجيت و اعتبار الزم را ندارد 
وليكن به تعبير  است،شود كه اگر چه روايت مورد استناد از لحاظ سند ضعيف مي

يعني عمل نمودن فقها و علما به مضمون  ؛صاحب جواهر منجبر به عمل اصحاب است
اين مطلب عالوه بر كتاب  ).75ص ،23، ج1981 (نجفي، ده استكرروايت، ضعف سند را جبران 

 (حسيني عاملي،نيز صراحتاً بيان شده است  الكرامهمفتاحدر  ،)254ص  ،5، ج1368 ميني،(خ البيع
 .)590ص ،4تا، ج بي

توان آن را ـ حديث نبوي چنين ظهوري ندارد و خيار حق واحد شخصي است كه نمي2
اين روايت در مورد ارث اموال نيز مورد  كه خصوصاً با توجه به اين ؛دكرتجزيه و تقسيم 

 ؛آيد روايت در دو معني استعمال شده باشدده واقع شده و با اين تفسير الزم مياستفا
 يعني در اموال تجزيه و تقسيم و در حق خيار (بنابراين قول) به نحو استقالل.

بايد عمل هر يك  ،مستقل داشته باشند ،ـ در صورتي كه هر يك از ورثه، حق خيار3 
-تلقي شود و معني ندارد بگوييم هر يك مي صحيح ،حال هر چه كه باشد ،كه مقدم است

 و فسخ بر امضا مقدم است. ؛امضا نمايند، توانند فسخ كنند، هر چند ديگران
هر يك از ورثه مستقالً داراي حق خيار هستند. اما به نسبت حصه و سهم  نظريه دوم:

هر  ،ر اين صورتد .)261ص ،5، ج1368 به نقل از خميني، 149ص ،1378 (طباطبايي يزدي،االرث خود 
ليكن چنانچه برخي  ؛آيدمورد معامله را فسخ يا امضا كنند مشكلي پيش نمي ،گاه تمام ورثه

ده به هم كراز ورثه فسخ و بعضي امضا كنند، معامله نسبت به سهم آن كس كه فسخ 
 گردد. البته در اين صورت براي طرف امضا شده تلقي مي ،و به نسبت ديگراناست خورده 
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 آيد.خيار تبعض صفقه پديد مي ،عاملهديگر م
اساس اين عقيده، حق خيار گرچه حقي است غيرقابل تجزيه و تقسيم؛ اما به حسب  بر

. بنابراين هر يك از ورثه به نسبت سهم خود تمتعلق و مورد آن، قابل تجزيه و تقسيم اس
 است:حق استفاده و اعمال آن را دارند. بر اين نظريه نيز دو ايراد وارد شده 

اما دليلي نيست حق خيار هم به حسب  ؛قابل تجزيه و تقسيم است ،ـ متعلق خيار1
 ،آيددست ميهمالي كه ب ،متعلق، تجزيه و تقسيم شود. مسلم است كه پس از اعمال خيار

 شود و آن غير از تقسيم حق خيار است.سهام ورثه تقسيم مينسبت به 
به ديگري  كه آنچه را كه طرفين معامله به اينيعني التزام هر يك از  ؛ـ لزوم معامله2 

وجود دارد و نيز  در هر معامله يك شرط ضمني. از ملكيتش خارج نسازد ،ده استكرمنتقل 
تمام مبيع در مقابل تمام ثمن باشد و هيچ كدام حق ندارند جزئي را داده، «آن اين است كه 

(نجفي خوانساري به نقل از  »شرطمگر به رضايت طرف ديگر يا به نحو  ،جزئي را پس بگيرند
 توانند بر خالف شرط ضمني مذكور كه مورثورثه نمي ،بدين ترتيب. )289ص ،1349 محمدي،

آورد كه  وجود ميهزيرا براي طرف، خيار تبعض صفقه ب ؛ندكنرفتاري  است، پذيرفتهها  آن
شود يا  طرف معامله راضي كه مگر اين ؛بر خالف اين شرط ضمني است و قانوني نيست

 مورث شرط كرده باشد كه حق اعمال خيار در بعض مورد معامله را دارد.
به اين معني  ؛بردمجموع ورثه به صورت عموم بدلي خيار را به ارث مي نظريه سوم:

خيار تمام شده و ديگران حق ندارند اقدام ديگري  ،ندككه هر يك زودتر فسخ يا امضا 
ن به اين نظريه بر مدعاي خويش قائال. )76ص ،23، ج1981 (نجفي،مخالف اقدام او بنمايند 

حق خيار به ها  آن كنند كه در حديث نبوي و ساير ادله كه به حسب مي چنين استدالل
عنوان وارث جنس و طبيعت است و جنس و طبيعت در ضمن فرد ، وارث داده شده است

ه و ديگري حق تغيير خيار تمام شد ،لذا هر وارثي كه خيار را اعمال كند ؛شودمحقق مي
 يا امضا.  باشد خواه فسخ كرده ؛آن را ندارد

ولي  ،پذير است كه تعلق خيار گرچه بدين نحو امكان اين ،اشكالي كه به نظريه وارد است
 اثبات ندارند؛ هر چند در واقع و در مقام يتچنين داللدليلي بر تعيين آن وجود ندارد و ادله 

 در مقام ثبوت چنين باشد. 
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بدين  ؛برندمجموع ورثه به صورت عموم مجموعي، خيار را به ارث مي يه چهارم:نظر
هر يك از  كه معني كه صاحبان حق خيار يا بايد با هم فسخ كنند و يا با هم امضا؛ نه اين

دارندگان حق خيار، اختيار امضا يا فسخ معامله را داشته باشند. برخي از اين نظريه چنين 
و آنچه از است متعلق حق وي بوده  ار مورث يك امر بسيط وحداني واند كه خيتعبير كرده

شود و مجموع وراث بيش از عيناً منتقل به مجموع وراث مي ،او باقي مانده و ما ترك اوست
 (اسداللهي،قابل اعمال است  ماًبه اجتماع كل ورثه فسخاً و ابرا همان حق وحداني را ندارند و

اي از ورثه بدون انضمام كه هيچ اثري مترتب بر فسخ پارهت اسلذا گفته شده  .)30ص ،1327
نيز اين نظر صراحتاً  الشيعهمستنددر . )531ص ،1تا، ج بي (خميني، فسخ ديگر وراث نخواهد بود

 (طباطبايي يزدي، اندبرخي اين قول را محتمل دانسته .)389ص ،2، جهـ1405 (نراقي،بيان شده است 
اند كه ادله ارث داللت دارد بر ن بر اين قول استدالل كردهاحققاز ماي  و عده )149ص ،1378

قدر متيقن اين است كه هر گاه همه  .معلوم نيست چگونهرسد و اما خيار به ورثه مي كه اين
اين  .شود، امضا ميكنند ورثه معامله خياري را فسخ كنند، فسخ و هر گاه همگي امضا

 ،3، جهـ1412شهيد اول ، ؛293ص ،1357 (انصاري،است  ياطتعقيده قدر مسلم و مبتني بر اصل اح
لذا . )341ص ،12، جهـ1413 شهيد ثاني، ؛481ص ،1، ج1388 فخرالمحققين، ؛69ص ،2، ج1411 حلي، ؛266ص

رسد قائل شدن به اعمال حق خيار به نظر مي .ها مراجعه كردقف يدر اين مسأله بايد به آرا
 و مطابق با، ترين قول از بين نظريات مطرحبراي ورثه به صورت عام مجموعي سازگار

زيرا در اين قول اكتفا به قدر مسلم  ؛مباني و قواعد حقوقي و روح قوانين موضوعه باشد
 شده و جانب احتياط لحاظ شده است.

 
 هاي پژوهش يافته

گذار در فروع متعدد حق بر هم زدن معامله به وسيله ارث با توجه به سكوت قانون
 عبارتند از: هاي اين مقاله ترين يافته نواده، با الهام از فقه اماميه، مهمتوسط اعضاي خا

حقي است مالي كه همانند اموال عيني مورث  ،وسيله ارثـ حق برهم زدن معامله به1
 با كه انشايي عقد زدن هم بر حق از است عبارت حق اين ماهيت شود.به ورثه منتقل مي

  طرف يك اراده با كه است ايقاع نوعي عبارتي به و گيردمي صورت معامله طرفين انشاي
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 .شود مي انجام

ممنوعيت محروم كردن ورثه از "اختيار و قدرت مورث با حكم ، ـ از ديدگاه حقوقي2
اراده ، قانون مدني 447و 446محدود شده است ؛ ليكن از طرفي با عنايت به ماده  "ارث

 دخالت داده شده است.، له ارثافراد در انتقال حق بر هم زدن معامله به وسي

دن شو صرف فراهم  ردفعليت يافتن حق خيار ضرورتي نداـ در اعمال حق مذكور، 3
همچنين بين اعمال خيار و امكان استفاده  .استمقتضي در انتقال آن به وسيله ارث كافي 

است، وجود ندارد و خيار كه در حقيقت اختيار انحالل يا ابقاي معامله  اي از آن، مالزمه
 ارتباطي به ملكيت مورد و امكان استفاده از آن ندارد.

ـ كيفيت اعمال حق مورد بحث، در صورتي كه اعضاي خانواده متعدد باشد ونسبت 4
به اعمال حق خويش اختالف نظر داشته باشند، مورد تغافل قانون گذار قرار گرفته و با 

خيار به صورت عام مجموعي،  تشتت آراي فقهي مواجه است. در اين مسأله، نظريه ثبوت
رسد. عالوه تر به نظر ميبه دليل لزوم اكتفا به قدر متيقن و رعايت اصل احتياط، مطلوب

بر اين، حكم يادشده با روح قوانين مربوطه نيز هماهنگي بيشتري دارد. ثمره اين نظريه، 
سخ ديگر حكم به عدم ترتب اثر، بر فسخ برخي اعضاي خانواده (ورثه) بدون انضمام ف

 باشد.وراث مي
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 منابع و مآخذ
 

 حاشيه رد المحتار علي الدر المختار (علي مذهب ابي حنفيقه محمد امين، ، عابدين ابن
 استانبول، دارقهرمان للنشر و التوزيع  ،1984، النعمان)

 مجله كانون وكالء، سال  ،1327، كيفيت ارث خيار و نحوه اعمال آن، اسداللهي، اسداهللا
 اول، شماره اول

 تهران، انتشارات اسالميه، 1363، حقوق مدني ،امامي، سيد حسن 
  ،77، شماره 13سال ، مجله كانون وكالء، 1340، »حق و حكم«امامي، نورالدين 
  ،تبريز، مطبعه اطالعات ،1357 مكاسب المحرمه،انصاري، شيخ مرتضي 
  ،ن، چاپ گيتي، تهرا1382، خيارات و احكام راجع به آنبازگير، يداهللا 
 مسالك االفهام الي تنقيح شرايع االسالم، )شهيد ثاني( جبعي عاملي، زين الدين ،

 سسه معارف اسالميؤقم، مهـ، 1413
  ،تهران، مشعل آزادي، 1357، ارثجعفري لنگرودي، محمد جعفر 
 ،تهران، گنج دانش، 1368، ترمينولوژي حقوق ــــــــ 
 ،گنج دانش، ، تهران1379، مجموعه محشي قانون مدني ــــــــ 
  ،االسالميه هتهران، مكتبهـ، 1403، وسائل الشيعهحرعاملي، محمد بن حسن 
  ،سسه اعلميؤتهران، م ،تا ، بيايصال الطالب الي المكاسبحسيني شيرازي، محمد 
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 ١الورثة فی فسخ الصفقة فی إطار کیان األرسة حق
 ٢نرگس ايزدي

 امللخص
والجدیرة بالدراسة فی إطار کیان األرسة العملية إحدی القضایا من یعد حق الورثة فی فسخ الصفقة 

قانون الفیه  ذي يُعرضال ٤٤٥بـادة املرقمة امل ببيان ما جاء يففی هذه القضیة  القانونی. اکتفی القانون املدين
املوجود فی فروع  القانوين ثغرعلی أساس ال لذلكعام وهو إمکانیة انتقال هذا الحق من املورث إلی الورثة؛ ال

الرأی يكن إتفاقاً يف األفراد ومل  يالورثة متعدد إذا کانو  :يهذه األسئلة نفسها وه تطرح املادة القانونیة املذکورة؛
الزمة فی  املحتاج إيليحقهم بشکل العام البدلی أم العام املجموعی ؟وهل  األخذ باالعتبارتم فی خیارهم، هل ی

هذه یجب التمسک كفی قضایا و للدستور،  ١٦٧تطبیق خیارهم وإمکان استخدامه أم ال؟ مستندا علی أصل 
اء فی هذه القضیة؛ تسعی هذه اختالف الرأی بین الفقهأن هناك بها؛ لکن مبا واملعتربة باآلراء الفقهیة املوثوقة 

ات واألدلة املطلقة وذلک من خالل يالقانون ومنسق للعموم و أصل املقالة تقدیم الحکم املساعد مع روح
 األصیلة الفقهیة واملوثوقة بها. االستناد علی األصول والقواعد الفقهیة القانونیة واملصادر

 
 الکلامت املفتاحیة 

 یار، اإلرث األرسة، النقل، االنتقال، الخ
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