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Abstract 
Option of condition, the subject of Article 399 of Civil Law is in the cases that 

for each of the purchaser or customer or both of them or third person is given 

authority of  termination of transaction in the determined term and if this 

condition  is being without term, based on Article 401 of Civil Law, its 

execution guaranty is invalidity of condition and contract. In some of the 

contracts , it is inserted that if this contract after agreeing  and signing to any 

reason, each of the parties cancel the contract,  an amount as loss is paid, 

regard validity of authenticity or voiding of such condition between Doctrine 

and jurisprudence,  there is  subjective of belief and procedure that in this case, 

it  seems unlimited option of condition has not been determined but, it has 

been mentioned and if cancellation to any reason, this rate of loss is obtained 

by the parties and the mentioning to the termination is limited to legal options 

or contractual option. Also, in the cases that the parties make the contract of 

option of conditions for their life period or third person, there is disagreement 

and Civil law hasn’t made an explicit sentence in this regard that in this paper, 

additional to analysis of viewpoint of opponents and supporters, the preferred 

opinion will be discussed proportional to legal and jurisprudential principles 

and judgmental procedure. 

Keywords: Condition, Jurisprudence, Contract, Invalidity, 

Cancellation. 
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 رويه حلیلت با مشابه های نهاد  با نامحدود شرط خیار نیادينب تمايز
  قضايي

   هرانت دادگستری، اداری خدمات و قضایی علوم دانشگاه از خصوصی حقوق دکتری   مجید عزیزیانی

 چکیده 
 یا دو هر یا مشترب یا بایع از هرک ام براب که اسش مواردب در م نی قانون 388 ماده موضوع شر  خیار

 رب  باش ، م ت ب ون شر  این چنانچه و شود می داده مشخص م ت در معامله نسو اختیار ثالث صشخ

  شود می قی  قراردادها از برخی درا اسش عق  و شر  ب الن آن اجراب ضمانش م نی قانون 310ماده اساس

 ضرر عنوان هب م لغ نالن  نماین نسو طرنین از ک ام هر دلیل هر به امضا و توانق از بع   قرارداد این چه چنان

 تدانش ضاییق رویه و دکترین بین شرطی چنین ب الن یا یحش اعت ار خصوص در  گردد،می پرداخش زیان و

 خیار اباساس و اسش نش ه تعیین نامح ود شر  خیار رس  می نظر به حالش این در که دارد وجود رویه و عقی ه

 یورت رد گردی ه قی  یرناب بلکه اسش ناردی ه تعیین نامح ود یورت به چه و مح ود یورت به چه شر 

 قانونی تخیارا به مح ود نسو به اشاره و گرددمی اخذ خسارت میزان این ، طرنین توسط دلیلی هر به نسو

 عوض ثالث یا خود عمر م ت به را شر  خیار قرارداد طرنین که مواردب در چنین هما باش می قراردادب یا

 هک اسش نکرده وضع خصوص این در یریحی حکم هم م نی قانون و دارد وجود ظرن اختال  کنن ، می

 رویه و نقدی و حقوقی م انی با متناسب ارجح نظر موانقین و مخالفین دی گاه تحلیل بر عالوه حاضر مقاله در

 اگرنش خواه  قرار بحش مورد قضایی

  .نسو ب الن، عق ، قضایی، رویه شر ،ها: کلیدواژه

                                                            
   نویسن ه مسئول majidaziziyani@gmail.com    
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  مقدمه

 508 ماده)  لزوم ایل مدم، بسیار ایل دو ایران حقوق در قراردادها عمومی قواع  در
 سی رۀ و حاکم مقرراتْ و قواع  بر( م نی قانون 553 ماده)  یحش ایل و( م نی قانون
 قانون ریقط به مذکور ایول مفاد که زمانی تا و اسش انکن ه سایه قراردادها تفسیر بر آن
 اساس رب کردا ت یین و تفسیر آن اساس بر را قراردادها بای  اسش، نش ه مخ وش شرعی و

 و اشن ب پای ن  و ملزم قراردادها ت عات و آثار به هستن  مکلّف طرنین لزوم، ایل مفاد
 و یقدق یورت به بای  که بوده ایل خال  و استثنائی امرب خیارات، و انحالل اس اب
 ایل قانونی، خیارات وجود و لزوم در شک یورت در و شود اث ات و احراز ابدام ب ون
شودا در عقود  ثابش آن خال  مار اسش انحالل اس اب و خیارات وجود ع م و لزوم بر

جان ه عق  را نسو توانن  یکیک از طرنین نمیقانون م نی هیچ 092الزم بر اساس ماده 
ارات نسو ز خیکن  مار اینکه به رضاب طرنین اقاله یا به علش قانونی یا به جدش یکی ا

شودا در عقود الزم یکی از خیارات مقرر در قانون م نی خیار شر  اسش که اختیار برهم 
ده ا خیار شر  ع ارت از خیارب زدن عق  را به یکی از طرنین یا هردو یا شخص ثالث می

زمان اسش که در نتیجة توانق طرنین براب هر دو یا یکی از آنان یا ثالث براب م ت
به خیار شر ،  0زن اتوان  معامله را برهمشود و به استناد آن دارن ه میحقق میمح ودب م

عق ب که خیار شر  در آن درج ش ه، از اقسام عق  الزم اسش؛  5خیار قراردادب نیز گوین ا
چرا ه عق  جایز توسط هر یک از طرنین قابل نسو اسش و نیازب به ان راج خیار ن اردا در 

امکان درج خیار شر  وجود ن اردا در خصوص عق  « وقف»و « ضمان»، «نکا »عقود 
یلح ظاهر کالم برخی نقدا نظیر عالمه در تذکره دخول خیار در م لق عقود از جمله یلح 

 3دلیل اجماع اسشابه
زدن عق  به تصریح مشخص در خیار شر ِ داراب م ت معیّن و مض و ، م ت برهم

سال از تاریو عق  حقّ نسو عق  را  5ر  م تش ه اسشا نظیر اینکه طرنین هر ک ام ظ
 دانان اسشاداردا یحش چنین خیارب مورد اتفاق نقدا و حقوق

                                                            
 ا080(، ص0383، چاپ اول، )تدران  نشر میزان، (0حقوق قراردادها؛ عقود معیّن )رضا، ا باریکلو، علی0
 ا519(، ص 0399تدران  انتشارات گنج دان ،(دوما وا چاپ بیسشترمینولوژب حقوقمحم جعفرا ا جعفرب لنارودب، 5
 ا023(، ص0303ا) قم  مجمع الفکر االسالمی،2ا جل المکاسب ا االنصارب، مرتضیا3



 (1141زمستان  ) | 11شماره  | 11سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 111

 

یورت قانون م نی، م تْ در خیار شر  بای  معیّن باش ا در میر این 310م ابق مادۀ 
ار ا درخیاگر براب خیار شر ، م ت معیّن نش ه باش  هم شر  خیار و هم بیع باطل اسش

زدن عق ، درج نش ه اسشا مثالَ در قرارداد شر  شود م تی جدش برهم ن م ت،شر  ب و
در نقه امامیه که خری ار حقّ نسو عق  را دارد؛ ب ون اینکه زمان آن را مشخص نماین ا 

را  خیار و م ت یحیحبه دلیل اجماع،  ب ون ذکر م ت را خیار دنکرشر   ق مامشدور 
م ت خیار  باگر ابت اقانون م نی  311بر اساس ماده  0اان در این یورت تا سه روز دانسته

ا ا تابع قرارداد متعاملین اسشابت اب آن از تاریو عق  محسوب اسش و الّ ،ذکر نش ه باش 
 ردر برخی موارد طرنین خیار شر  را ب ون م ت یا اینکه تا پایان حیات خود یا ثالث قرا

دهن  ا در حالش اول یعنی خیار شر  نامح ود به نحو م لق که موضع قانون م نی بر می
مشخص اسش، اما در خصوص قسمش اخیر یعنی وضع خیار شر  تا پایان  310اساس ماده 

حیات خود یا ثالث حکم یریحی وجود ن اردا قانون م نی موضع سکوت را در این 
نیز آراب نس تاب متناقضی یادر ش ه اسشا در خصوص برگزی ه اسش و در رویة قضایی 

دانان و در ندایش رویة قضایی، نظرات نرض سکوت قانون م نی، نقداب امامیه و حقوق
متفاوتی ابراز داشته و هر دو نظر یحّش و ب الن چنین شرطی، داراب طرن ارانی اسش که 

 نکه چنانچه ای شوده ه میشودا در برخی از قراردادها این قی  مشاذیالب به آن پرداخته می
 به م لغ نالن شود، نسو طرنین از توسط هرک ام دلیل هر امضا به و توانق از بع  قرارداد
گردد؛ برخی وجود چنین شرطی را ناظر بر خیار شر  می پرداخش زیان و ضرر عنوان

دهن  و همچنین در خصوص یحش یا دانن  و حکم به ب الن چنین شرطی مینامح ود می
العمر طرنین یا ثالث محل الن خیار شر  مجدول و در ندایش پیرامون خیار شر  مادامب 

اختال  اسش که در این مقاله در خصوص یحش یا ب الن و  وضعیش شر  در حاالت 
 گیردامویو  طی سه قسمش  مورد بحث و بررسی قرار می

 . وضعیت اعتیار شرط پشیماني1
ود، شر  پشیمانی اسش که اخیراب نیز بسیار شایع یکی از نروعات بحث خیار شر  نامح 

انچه گردد تا چنعنوان شر  پشیمانی قی  میش ه اسشا در بسیارب از قراردادها شرطی به
هریک از طرنین پشیمان شود با پرداخش م لغی به طر  دیار معامله را نسو نمای ا پرس  
                                                            

 ا35ص (، 0331)بیروت  دار احیاء التراث العربی، ا53اجل   جواهر الکالم نی شر  شرایع االسالما نجفی، محم حسنا 0
 

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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العمر دارد؟ و خیار نسو مادام قانون م نی 310این اسش که آیا چنین شرطی داللش بر ماده
یح عنوان خیار دائمی یحشر  پشیمانی متمایز از خیار دائمی اسش و حمل چنین شرطی به

نیسش؛ زیرا در خیار دائمی متعاملین تا پایان عمر یکی از طرنین یا هردو یا ثالث حقّ برهم 
ن زدن معامله براب طرنیم، در حالی در حقّ پشیمانی یرناب برهنماین زدن معامله را مقرر می

 ت التزام مقرر ش ه که بای  معنوان وجهدر یورت پشیمانی طرنین با پرداخش م لغی به
آن معین باش  و در یورتی که م ت آن معیّن ن اش  بسیارب از محاکم اعتقاد به معیّن بودن 

 ساعش یا تا تنظیم سن  رسمی دارن ا 39م ت آن م ابق عر  مشاوران امالک تا 
شود که  در تنظیم می هاییهاب امالک قراردادبنااه توسط شود کهاخیراب مشاه ه می

 میلیون پنج طرنینِ معامله، م لغ از یک هر نسو یا انصرا  یورت گردد درآن درج می

 چنین درج بودا خواه  مقابل طر  به متعلق بیعانه یا شود پرداخش مقابل به طر 

در  اختال  و نزاع یورت در را مختلفی فسیرهابت باب امالک بنااه توسط شروطی
 310 ماده استناد به قرارداد ب الن پی در قرارداد از ناراضی طر  و کن می باز قرارداد

 چون و اسش شر  خیار بارز نمونة مذکور شر  که است الل این با باش م نی می قانون

 مجرب عنوانبه درسدا نق  .اسش باطل عق  و خیار ناردی ه، شر  قی  آن در م ت

 بسیار معامالت نظم عمومی حفظ واقع در و ممکن ح ّ تا قرارداد حفظ جدش به قانون

 از واقعی طرنین ه   و مشترک قص  به قرارداد تفسیر طریق از اسشا دادرس مدم

 و قراردادب امارات به توسّل با قرارداد نقص یورت در و رسی  خواه  قرارداد انعقاد
 بنااه توسط قراردادهایی که در مثال طورکردا به خواه  حفظ را ردادقرا قواع  عام،

 در م ت تعیین جدش دادرس اسش، همراه الذکرنوق شر  با شود کهمی تنظیم امالک

کن ؛  جلوگیرب معامله انحالل از گردد تاقرارداد می بر مؤخّر تاریو به دن ال قرارداد
 یورت ب ین رسمیا سن  براب تنظیم رسمی اداسن دنتر به مراجعه تاریو مانن  اماراتی

 و اسش قرارداد تاریو انعقاد از شر  خیار ابت اب م نی، قانون 311حکم ماده به که
 که عموماب در جایی اینکه یا اسش رسمی اسناد دنتر به مراجعه تاریو شر  خیار انتداب

آندا  سرسی  وتاری و هاچک تع اد معموال شود،می پرداخش چک طریق از معامله ثمن
 سررسی  تاریو توان می شر  خیار انقضاب یورت این شود؛ درمی قی  نامهم ایعه در

 برعکس یا آن در تصرّ  و نروشن ه توسط ثمن دریانش طورچک باش ا همین اولین

 معناب به طوالنی م ت براب خیار از استفاه ع م یا ش ه مال خری ار بر خری ار تصرّ 
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 امارات از استفاده با شودا دادرسمحسو می اجراب خیار از خیار یاحب انصرا 

موضوع شر  پشیمانی با اب در دادنامه 0کن ا تکمیل را ناقص قرارداد توان می قراردادب
پیرامون ادعاب خواهان م نی بر تلقّی ش ن شر  پشیمانی به خیار شر  نامح ود، اظدارنظر 

بوده، یورت  هنامم ایعه کردن محکم براب رنابی طرنین ارادۀ قضایی جال ی م نی بر اینکه
   5گرنته اسشا

اب مشورتی ب ین شر  اظدار نظر کرده اسش  اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه
ضمن  بلکه نیسش، م نی قانون 310 مادۀ موضوع شر  خیار مصادیق از پشیمانی شر »

                                                            
، «م العه ط یقی تأثیر ع م ذکر م ت در خیار شر   بر قرارداد در مذاهب اسالمی»واثقی، محسن، ؛ ، ع اسمکریا 0

 ا598(، ص 0388) 98، شماره هاب حقوق قضاییدی گاه
و  و نامة مویها به ذیل م ایعهاستناد اساسی وکیل خواهان  »89/ 53/7مورخ  8918875883711220ا دادنامة شماره 5

الذکر اسشا حال آنکه آنچه نامه نوققانون م نی م نی بر خیار شر  نامح ود و ادعاب ب الن م ایعه 310استناد به ماده 
لذا این قولنامه را چنانچه بع  از توانق و امضا به هر دلیل هر ک ام از طرنین »ااا آی  مینامه براز قسمش انتدایی این م ایعه

، این اسش که در این قسمش خیار شر  «گرددریال به عنوان ضرر و زیان پرداخش می 211111111نسو نماین  م لغ 
یورت مح ود و چه به یورت نامح ود تعیین ناردی ه اسش، بلکه نامح ود تعیین نش ه اسش و اساساب خیار شر  چه به

مح ود  گردد و اشاره به نسومییرناب قی  گردی ه در یورت نسو به هر دلیلی توسط طرنین، این میزان خسارت اخذ 
نامه بوده؛ زیرا باش ا به ع ارتی اساساب مأخذ ارادۀ طرنین یرناب براب محکم کردن م ایعهبه خیارات قانونی یا قراردادب می

« ن یدی م نیمجازات ت»ان  و استفاده و استعمال ضرر و زیان به ای ال  حقوقی براب نسو م لغ ضرر و زیان تعیین کرده
ب شخصی اسش که معاملة منعق ه رانسو کن ، امّا این نسو به معناب خیار نسو نامح ود ن وده، بلکه در قانون م نی برا

اشاره به مفدوم خیارات مذکور « به هر دلیل»در باب خیارات ذکر ش ه و قرینة لفظ  327الی  381مواد متع دب از مواد 
توانن  قرارداد مویو  را نسو نماین ااا ازطرنین ب ون م ت خایی میداشته و این به این معنا نخواه  بود که هرک ام 

قانون م نی در مواردب اسش که براب هرک ام از بایع یا مشترب یا هر دو یا شخص  388ا اساساب خیار شر  موضوع ماده 
وع نامح ود موضشود و چنانچه این شر  ب ون م ت باش  خیار شر  ثالث اختیار نسو معامله در م ت مشخص داده می

نامه مستن  دعوب شر  اختیار نسو معامله در واقع تعیین نکرده اسش، خواه  بود، حال آنکه در ذیل م ایعه 310ماده 
بلکه شر  خیار، ب ون ابدام بای  مورد توانق طرنین بوده و عق  م نیاب م تنی بر آن باش  ولی در مانحن نیه ابتناب عق  بر 

، بلکه اشاره به این دارد که در یورت نسو قرارداد که ممکن اسش توسط خیارات قانونی خیار شر  نامح ود ن وده
شود و تعیین خسارت اتفاقاب داللش بر پای ن ب طرنین به قرارداد داشته در یورت گیرد، این میزان خسارت تعیین می

الی که رادۀ انشایی کاملی ن اشته در ححالی که در شر  نسو نامح ود معموالب طرنین براب انتقال مالکیش م یع و ثمن ا
نامه مستن  دعوب ، متعاق ین از طریق درج شر  م ال ة ضرر و زیان بر استحکام قرارداد تکیه داشته و به هر در م ایعه

دلیلی هرجایی در یحش معامله شک شود ایل بر یحّش اسش و استناد به ایل ع م در متون نقدی زمانی اسش که 
نامه مستن  قواع  عمومی قراردادها محرز ن اش ، در حالی که در پرون ه وقوع معامله از طریق م ایعهوقوع معامله در 

 رییس شع ه دوم دادگاه رودبار قصران/«ا دعوب براب این محکمه محرز و مسلّم اسشااا
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 معامله رسمی انجام در لّلتع از که اسش خسارتی برآورد نوع یک معامله م انی تحکیم

 0«شودانمی تلقّی نسو شر  از استفاده گویاب آن م ال ة و گرددحایل می
حال برخی محاکمِ عالی شر  مذکور را شر  خیار قلم اد کرده ولی با توجه به اینیا

 ان  تا از مصادیققرائن و امارات قانونی و قراردادب م ت پایانی براب آن در نظر گرنته
اب موجب دادنامهدیوان عالی کشور به 50قانون م نی خارج گرددا مثالب شع ة  310ماده 

 کیفیش به ثمن پرداخش جدش م ت تعیین به توجه با»چنین اظدار نظر کرده اسش  

 قی  و بال نایله اضانه گردی ه اسش چه 31/3/0371ندایتاب  مذکور که قرارداد در من رج

باشیم،  دادنی طر  به تومان هزار چدل شویم م لغ مانپشی ک ام ه نروشن ه چه و خری ار
 بوده خیار م ت 31/3/0371تاریو انعقاد قرارداد تا  7/9/0378مذکوراز  م ت قرارداد در

دیوان عالی کشور براب  50همچنین شع ة  5«باش انمی م نی قانون310مادۀ  مصادیق از و
رداد رأب شع ه تالی را چنین نقض احراز م ت خیار شر  با توجه به قرائن و امارات قرا

ماده  ط ق م ت ذکر ب ون خری ار براب حقّ نسو قولنامه 7 بن  به توجه با»کرده اسش  
 دادنامة و است الل این به که اشکالی باش ، لیکنمی باطل بیع شر  و م نی قانون 310

 ی ر در مذکور االجلاوالب ضرب که اسش میرس  این نظر به وارد تج ی نظرخواسته

 قولنامه امضاب از بع  سالیک زماندرم ت ع ارت چنانچه این یریحاب با قرارداد 3 بن 

 متعد  نروشن ه باش  مورد معامله م لغ کل از باقیمان ه م لغ پرداخش به حاضر خری ار

 بوده؛ قرارداد 7بن  جملهمن قرارداد کل به خواه  بود، ناظر وب نام به سن  انتقال به

ماده  به استناد و ن وده م ت ب ون شر ، خیار عنوان به بن  این تلقّی نرض با بنابراین
 3«باش انمی موجه قرارداد ب الن به حکم ی ور و م نی قانون 310

 و دانن می قرارداد نسو بر ناظر «تن یدی شر » نوعی را پشیمانی برخی محاکم شر 
 3اسشا شخص م نی مجازات و تن یه تن یدی، شر  ه  

                                                            
 ا5/3/0379مورخ  7/3391ا نظریة مشورتی شماره 0

 ا03/05/0373مورخ  50/711ا دادنامه شماره 5

 ا01/8/0383مورخ  3382/ 50ا رأب شماره 3
از سویی »ااا شع ه اول دادگاه عمومی رودبارقصران   51/7/88مورخ  8818875883311312ا از جمله دادنامه شماره  3

باش  در حالی که این است الل هم بر اساس ممکن اسش که خواهان م عی شود که خیار مذکور، خیار شر  مح ود می
لذا این قولنامه را چنانچه بع  از توانق و امضا به »گردد ع ارت رد گردی ه اسش و مج داب تأکی  میمحتویات آن رأب 

شر  چه  داللش بر خیار« شودهر دلیلی هرک ام از طرنین نسو نماین  م لغ نالن ریال به عنوان ضرر و زیان پرداخش می
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 العمر(عیت اعتبار خیار شرط به مدت عمر )خیار شرط مادام. وض2
العمر، یعنی خیارب که طر  عق  تا زمان پایان حیات و عمر خوی  خیار دائمی یا مادام

زدن عق  را داردا این خیار با نرضی که م ت خیار در عق  اشاره یا شخص ثالث، حقّ برهم
ص یحش یا ب الن این شق از خیار نش ه و مسکوت گذاشته ش ه متفاوت اسشا در خصو

دانان و رویة شر  یا به ع ارتی وضعیش حقوقی اعت ار خیار شر  مذکور بین نقدا و حقوق
قضایی به ش ت اختال  عقی ه و رویه اسش که در این خصوص ضمن بیان دی گاه 

 دداگرمخالفان و موانقان، نظریة ارجحِ من  ق با موازین نقدی و قضایی ت یین می

 العمر. پیروان نظریه صحّت خیار شرط مادام1-2
اب دارنن  که از اساسْ ذکر م ت در العمر ادلهطرن اران نظریه یحّش خیار شر ِ مادام

یار بینی نش ه اسشا خدانن  و معتق ن  در نقه نیز چنین امرب پی خیار شر  را الزم نمی
چنانکه ذکر م ت در مورد  قانون م نی بوده، پس 388بایع در بیع شر  هم مشمول ماده 

توان شر  کرد که بایع به محض ردّ ثمن به خیار بایع در بیع شر  ضرورب نیسش و می
مشترب خیار نسو دارد، در خیار شر  هم چنین شرطی حتمی نیسشا حتی اگر م ت ذکر 

گر در ا الحصول باش االحصول یا ق عیتوان  معلّق بر امرب محتملشود، چنین م تی می
ر شر  م ت ذکر نشود و معامله به یورت بیع شر  ن اش ، ابت اب آن تاریو عق  اسش خیا

کن ا دادگاه در تفسیر م ت خیار شر  رعایش مصلحش و انتداب آن را عر  تعیین می

                                                            
وسیلة خیارات و موج ات قانونی و قراردادب قرارداد بهمح ود و چه نامح ود ن ارد، بلکه داللش بر این دارد که اگر 

نسو گردد، آن میزان به عنوان ج ران خسارت بای  پرداخش شود که خیارات و موج ات قانونی و قراردادب بای  احراز 
ترم الیحه وکیل مح 3و اث ات شود که در مانحن نیه دلیل و م رکی دالّ بر این موضوع وجود ن اردا در پاسو به بن  

مزبور  الجرم بای  براب شر »بینی نش ه اسش،نامه م تی براب شر  مزبور پی خواهان م نی بر اینکه چون در م ایعه
، «م تی در نظر گرنش و م ابق عر  شر  پشیمانی تا ق ل از اجراب کامل قرارداد )ت ادل عوضین( معت ر و قابل استناد

مه شر  مذکور در ذیل قرارداد، اساساب از شمول خیار شر  چه مح ود و بای  پاسو و جواب داد که به اعتقاد این محک
طور که ذکر ش ، شر  مذکور یرناب ناظر بر این چه نامح ود خروج موضوعی دارد و نیازب به ذکر م ت نیسش و همان

اش  و اگر ب دیار باسش که طرنین متمایل به نسو قرارداد به هر دلیل از جمله خیارات قانونی و قراردادب و سایر اس ا
یات حقوقی ع ارت دیار در ادبهرک ام از طرنین، چنین تمایلی داشته باشن  مکلّف هستن  خسارات آن را متحمّل شودا به

ناظر بر نسو قرارداد دانسش و ه   شر  تن یدی، تن یه و مجازات م نی « شر  تن یدی»توان شر  مذکور را نوعی می
ق اعمال حباش  که بای  الزاماب با سل ه و اختیار ذبنسو قرارداد از حقوق محسوب میباش ؛ زیرا خیارات و شخص می
 «اشودااا
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له را براب اعمال خیار خواه  کردا م ت زای  بر حاجش و مصلحش، لغو نوعیِ مشرو 
معتق ن  شر  خیار دائمی، شر  مجدول نیسش؛ زیرا به دکتر امامی  0اسش و مُتّ ع نیسشا

باش  که ابت اب آن زمان معیّن اسش و آن در تمامی اوقات می« م ت براب همیشه»نظر 
انعقاد عق  اسشا این اشکال که قراردادن خیار نسو براب همیشه در ضمن عق  الزم، عق  

؛ زیرا لزوم و جواز از مقتضیات گردان  نیز تالی ناس ب ن اردالزم را ت  یل به جایز می
ق  توان عذات عقود نیسش تا شر  مزبور برخال  مقتضاب عق  باش ، همچنان که می

جایزب را مانن  وکالش در ضمن عق  الزم ب ون قی  م ت شر  نمود، در این یورت عق  
کیل وان  وتکن  و موکّل نمیجایز مادام که عق  الزم منحل نش ه آثار عق  الزم را پی ا  می

  5«را عزل کن ا
مر را العاداره کل  حقوقی قوه قضائیه سابقاب طی دو نظریه مشورتی، خیار شر  مادام

چنانچه در عق  بیع، خیار نسو در م ت عمر » -0خیار شر  معیّن تلقی کرده اسش  
نروشن ه شر  شود، چون ابت اب شر  از زمان عق  بیع و انتداب آن موقع نوت نروشن ه 

در پاسو به این  -5 3«قانون م نی اسشا 388دار بوده و مشمول ماده ، شر  م تاسش
نامه خیار نسو به م ت عمر مصالح شر  شود آیا این شر  پرس  که چنانچه در یلح

قانون م نی به  729عالوه بر آنکه ماده »قانون م نی اسش، بیان ش ه   310مشمول ماده 
امالت هرچن  نتیجة معامله را که جاب آن واقع ش ه یراحش مقرر داشته، یلح در مقام مع

ده ، لیکن شرایط و احکام خایّه آن معامله را ن اردا در عق  بیع نیز چنانچه خیار اسش می
نسو در م ت عمر نروشن ه شود چون ابت اب شر  از زمان عق  بیع و انتداب آن موقع 

قانون م نی اسش؛ لذا شر   388دار بوده و مشمول ماده نوت نروشن ه اسش شر  م ت
مالحظه  3«اقانون م نی خارج اسش 310نامة موضوع استعالم از شمول مادهمذکور در یلح

 دان االحیات بودن خیار شر  را، شرطی معیّن میشود که اداره حقوقی شر  ماداممی
 العمر استناد بهدلیل دیار براب یحّش خیار شر  به م ت عمر یا  خیار شر  مادام

قانون م نی در خصوص کفایش علم اجمالی در تعیین أجَل اسش؛ زیرا به موجب  501دهما
                                                            

(، 0380، چاپ چدارم، )تدران  کتابخانه گنج دان ، مجموعه محشی قانون م نیا جعفرب لنارودب، محم جعفر، 0
 ا957و  593ص
 ا217(، ص 0381تشارات اسالمیه، ودوم،  )تدران  ان، جل  اولا چاپ سی، حقوق م نیا امامی، حسن5

 ا51/3/0371-893/7ا نظریه شماره 3

 ا00/3/0393-5320/7ا نظریه شماره 3
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مورد معامله بای  م دم ن اش  مار در موارد خایّه که علم اجمالی به آن کانی »این ماده 
ی الزم نیسش و علم اجمال« أجَل»در خصوص شر  و خیار شر  نیز علم تفصیلی به « اسشا

ردا نظر وجود دااینکه ضاب ة علم اجمالی چیسش، اختال کن ا در خصوص کفایش می
 ا کندانان معتق ن  موارد استثنایی و علم اجمالی را قانون مشخص میاب از حقوقپاره

برخی دیار معتق ن  علم اجمالی، در عقود م تنی بر تسامح و ارناق جارب اسشا برخی نیز 
در خصوص نظر گروه نخسش، دلیلی ان ا ضاب ة عرنی را در این خصوص مالک دانسته

ارائه نش ه و براب نظر گروه دوم نیز موارد خال  آن وجود دارد، چنانکه مقنن در ماده 
قانون م نی، علم اجمالی در مضاربه را کانی ن انسته اسش؛ بنابراین معیار عرنی که با  223

کی  به مسئله، علم اجمالی اب نیز با تأع ه 0تر اسشانقه اسالمی نیز سازگارب دارد پذیرنتنی
به مورد معامله را کانی دانسته و بین حالتی که درج شر  مجدول موجب مجدول ش ن 

طور شود و جایی که مورد دیار عق  بهطور کلی و از تمام جدات نمیمورد دیار عق  به
 ان ا در حالش نخسش، اعتقادشود، قائل به تفکیک ش هکلی و از جمیع جدات مجدول می

بر ع م ب الن عق  دارن ، نظیر عق  یلح که حفظ تعادل ارزش اقتصادب دو مورد، منظور 
طرنین نیسش، پس درج شر  مجدولی که موجب جدل به عوض یلح شود باطل نیسشا 
در حالش دوم،  هرگاه شر  مجدول س ب شود که علم اجمالی نیز به مورد معامله حایل 

قانون م نی که در  533ماده  5  شر  مذکور در بن  نش ه و از هر حیث مجدول باش ، مانن
نتیجة ت عیش شر  از عق  که از لوازم ماهیش آن  5این حالش معتق  به ب الن عق  هستن ا

به اقتضاب ارادۀ مشترک اسش، این خواه  بود که اگر در عق ، علم اجمالی به موضوع 
ش که تابع عق  مزبور اسمعامله براب یحّش قرارداد کانی باش ، در خصوص شرطی نیز 

علم اجمالی براب یحّش شر  کانی اسش و جدل به موضوع شر  به یحش آن خللی 
پس در خیار شر  چنانچه آن دسته از اویا  که نق  اساسی در رنع  3سازداوارد نمی

                                                            
-033(، 0393ا چاپ دوما)تدران  نشر میزان،دوره مق ماتی حقوق م نی؛ قواع  عمومی قراردادهاا یفایی، حسیناا 0
032 

 050(،ص0397)تدران  انتشارات مج ، ا5ا جل  چدارما چحقوق م نی؛ شرو  ضمن عق ا شدی ب، مد با 5

(ا چاپ اولا )تدران  مرکز نشر 0387ا)5نظریه عمومی شرو  و التزامات در حقوق اسالمی ا محقق داماد ، مص فی ، 3

 33علوم اسالمی(،ص
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ابدام در مورد معامله ن اشته، مجدول باشن ، قرارداد یحیح بوده و این جدل، به یحّش 
 0کن اوارد نمیمعامله خللی 
بن ب این نظر م نی بر یحیح بودن خیار شر  به م ت عمر، بای  گفش که در جمع

قانون م نی )مورد معامله ن ای  م دم باش (،  501شر  علم تفصیلی در قسمش اول ماده 
قود کن  و عیرناب در عقود معاوضی مغابنی اسش و در سایر عقود علم اجمالی کفایش می

قانون م نی  501شود و قسمش دوم ماده ع ۀ کمی از عقود را شامل میمعاوضی مغابنی 
)مار در موارد خایّه که علم اجمالی به آن کانی اسش( یرناب استثنایی براب عقود معاوضی 

بسا علم اجمالی ایل بوده و لزوم علم تفصیلی استثنایی بر مغابنی اسش و در سایر عقود چه
شر  لزومی بر معلوم و معین بودن اجل از جمیع  ایل محسوب شود و لذا براب خیار

 یورتی که أجَل قابلجدات وجود ن ارد، بلکه چنانچه این أجَل به کیفیش اجمالی و به
 کن ا تعیین باش ، کفایش می

 العمر. پیروان نظریه بطالن خیار شرط مادام2-2
تزام بین رنتن ویف ال العمر وجود این خیار را س ب ازمعتق ان به ب الن خیار شر  مادام

دانن  و معتق ن  شر  دائمی خیار، ابدام و مررب به عق  به عنوان جوهر و مقتضاب عق  می
کن ا گذارد، ولی انایزۀ ایلی عق  را که ایجاد التزام به معامله اسش بیدوده میباقی نمی

تقرار را م و اسوانادی تزلزل قرارداد، در عقود تملیکی با مفدوم مالکیش، که ث ات و دوا
رسان ا به واقع این چاونه مالکیتی اسش که نظر میدر جوهر خود دارد، نامتناسب به

سرنوشش آن براب همیشه نامعلوم و وابسته به تصمیم دیارب اسش و مالک حقّ انتقال و 
قانون م نی  310شودا ظاهر ماده رهن آن را ن ارد و سل ة او مح ود به اداره و انتفاع می

ان آن شود که آماز و پایگفته می« معیّن»کن ؛ زیرا به م تی در عر   نظر را تأیی  میاین 
 شود و دو طر معلوم باش ا در موردب که خیار دائمی اسش با نرضی که خیار شر  می

گوین  ش اهش کامل دارد؛ چرا که در هر حال آماز م ت از دربارۀ م ت آن سخن نمی
ا مرحوم نائینی دلیل دیارب براب ب الن خیار دائمی 5«ر دو نامعلومزمان عق  اسش و پایان ه

                                                            
، چاپ دوما )تدران  انتشارات حقوق م نی؛ شرایط اساسی شکل گیرب قراردادا قاسمی حام ، ع اسا 0

 518(،ص0398دراک،
(، 0397، چاپ پنجم، جل  سوم، )تدران شرکش سدامی انتشار،قواع  عمومی قراردادها، آثار قراردادا کاتوزیان، نایر،  5

 ا031-033، یص 
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ذکر کرده و آنْ مخالفش شر  خیار دائمی با مقتضاب ذات عق  از جدش م لول التزامی 
  0آن یعنی اقتضاب عق  نس ش به التزام و پای ن ب متعاق ین به عق  اسشا

العمر( را س ب شر  مادام نیه خیاراب شرطی که م ت آن مجدول باش  )در مانحنع ه
قانون م نی، شر   533ماده  5نامعلوم ش ن ارزش مورد معامله دانسته و بر اساس بن  

 گرددا ایراد اساسی بهگردد س ب ب الن عق  میمجدولی که موجب جدل به عوضین می
این نظر این اسش که جدل به ارزش معامله س ب ب الن عق  ن وده، بلکه با جمع شرای ی، 

عنوان خیار م ن خواه  ش ؛ زیرا ارزش معامله بر س ب حقّ نسو براب طر  معامله به
حسب اینکه طر  دیار تا چه زمان اختیار نسو داشته باش ، متغیر خواه  بود و نه مجدولا 
مثالب هرگاه شخصی نرشی را که به م لغ هشش میلیون ریال ارزش دارد بخواه  با حقّ نسو 

روش ، مسلماب ارزش م یع کمتر خواه  ش ، زیرا اشخاص کمتر مایلن  یک ساله براب خود بف
اب انجام دهن  که تا م ت زیادب متزلزل بوده و براب ث ات و ق عیش آن الزم باش  معامله

م ت زیادب انتظار بکشن  و در یورتی که در هناام معامله م ت شر  را تعیین نکنن ، 
 5مررب باطل اسشامعامله مزبور مررب خواه  ش  و معامله 

اب و چه در عقود یا به م ت عمر چه در عقود مغابنه رس  وضعیش خیار دائمینظر میبه
طور کلی عقود الزم که ب ون دلیل قانونی و قراردادب امکان نسو آن میر مغابنی، بلکه به

ناپذیر بودن ب ون دلیل وجود ن ارد، به دلیل مغایرت با ذات عقود الزم که همان نسو
قانون م نی محکوم به ب الن اسش و  533ماده  0انونی و قراردادب اسش، به استناد بن ق

یل مرر اب به دلاب و مسامحی )شر  خیار دائمی در عقود مغابنهتفکیک بین عقود مغابنه
باطل بوده و حتماب م ت در این عقود بای  معلوم باش ، لیکن در عقود مسامحه نظیر یلح 

دلیل انتفاب مرر، خیار دائمی امکان پذیر اسش( از این حیث یحیح ت، بهدر مقام میرمعامال
 ناپذیر بودن ب ون دلیلنمی باش  که به دلیل مغایرت با ذات عقود الزم که همان نسو

قانونی و قراردادب اسش، باطل اسشا برخی دکترین نیز نظر نوق را با این است الل 
مجدول » ق ن  دانن  و معتی بر تسامح را نیز شر  میان  که تعیین م ت در عقود م تنپذیرنته

مان ن دو عوض در عقود م تنی بر تسامح مانع از نفوذ پیمان ن وده و سرایش جدل به دو 

                                                            
ا چاپ دوما )تدران مرکز نشر علوم 0نظریه عمومی شرو  و التزامات در حقوق اسالمی ا محقق داماد، مص فی، 0

 ا307(، ص 0380اسالمی،
 ا055(،ص0397ا )تدران  انتشارات مج ،5ا جل  چدارما چحقوق م نی؛ شرو  ضمن عق با ا شدی ب، مد 5
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عوض منتفی اسشا لیکن سسش ش ن پایة التزام به عق  چیزب بی  از مجدول مان ن دو 
ان    راب دشمنی و اختالعوض اسشا طرنین در هناام تسالم بیشتر در نکر رهایی از اض

گذاز نیز قالب یلح را با همین ه   آراسته اسشا ولی مرضشان ق ع دعواسشا قانون
ندادب که حصار بیرونی آن مانن  هر معامله دیار استوار اسش، لیکن در درون قابل انع ا  

پوشی اسش ا مجدول مان ن م ت شر  یا دائمی بودن آن حصار بیرونی و آمیخته با چشم
قانون  710شکن  و از این جدش با جوهر و مقتضاب عق  در تعارض اسشا ظاهر ماده را می

ها کن ؛ بنابراین اشترا  خیار در یلح نیز مانن  سایر قراردادم نی نیز این تحلیل را تأیی  می
که نکتة دیار این 0«معا  شودا« لزوم تعیین م ت»تابع احکام عمومی اسش و ن ای  از قی  

العمر با نداد یلح عمرب خلط شود، در حالی که یلح عمرب، سش خیار شر ِ مادامممکن ا
ده  و در ضمن آن شر  عق ب اسش که مُصالح مال خوی  را به مُتصالح انتقال می

شود که مُصالح به م ت عمر خوی  یا به م ت عمر دیارب، حقّ استفاده از مال یا حقّ می
باش ا به ع ارتی یلح عمرب ممکن اسش با حقّ نسو یا  انتقال منانع به دیارب را داشته

قل و طور ق عی به مُتصالح منتب ون حقّ نسو براب متعد ٌله منعق  گردد و مالکیش مال به
 مُصالح حقّ انتقال عین موضوع مصالحه را به میر ن اردا

 بین حقّ مقنن»قانون م نی با این است الل که  37، 33، 30از سویی استناد برخی به مواد 
انتفاع به م ت عمر) عمرب( و حقّ انتفاع ب ون م ت )ح س م لق( نرق گذاشته، مُ یّن این 

گذار با دی گاه اسش که ع م تعیین م ت و م ت به ان ازۀ عمر اشخاص، از نظر قانون
ایلی  عنوان م نابیک یار متفاوت بوده و مجدول پن اشتن شر  خیار به م ت حیات به

 37، 33، 30ن، نادرسش اسش و با ت قیق در برخی از مواد قانون م نی نظیر است الل مخالفی
هاب قانون مالیات 055و  00قانون آیین دادرسی م نی و مواد  15ماده  3و همچنین بن  
سش گذار نظر به یحّش چنین شرطی داشته اگردد که قانونگونه استن ا  میمستقیم، این
یحّش چنین شرطی در نقه امامیه نیز پیروان بیشترب توان آن را مجدول دانسشا و نمی

اهلل خویی، سیستانی، مکارم شیرازب و وحی  داشته و مشدور نقداب معایر از جمله آیش
ان ؛ لذا نس ش به دی گاه باطل بودن شر ، از قوت بیشترب خراسانی آن را یحیح دانسته

                                                            
 531(،ص0399گنج دان ،ا چاپ سوما )تدران  انتشاراتحقوق م نی؛ رهن و یلحا جعفرب لنارودب، محم جعفرا0
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 ش  یه اسش که استناد به مالکاز این حیث کامالب نادرسش و میرقابل ت 0،«برخوردار اسش
شود؛ زیرا عمرب به موجب ماده الفارق محسوب میقانون م نی قیاسی مع 37، 33، 30مواد 
 شخص براب مالک طر  از عق ب موجب به که اسش حقّ انتفاعی قانونِ مویو  30

ر باش  و ارت اطی با خیا ش ه برقرار ثالثی شخص عمر یا و منتفع عمر خود یا عمر م ت به
 دو هر یا مشترب یا بایع براب معیّن قانون م نی  براب م ت 388شر  که به موجب ماده 

باش ، متفاوت اسشا از سویی بیان مقنن در مادۀ  معامله نسو اختیار خارجی یا شخص
براب م ت خیار نسو داللش بر این دارد که لفظ معیّن « معیّن»مویو  از طریق لفظ 

مال زیاده یا کمی در آن وجود ن اشته باش  و م ت عمر مع و  به حالتی اسش که احت
ها در ی  و سل ة خ اون  متعال اسش نحو دقیق اساساب مشخص نیسش و عمر انساناشخاص به

ها از پی  مشخص و قابل تعیین  نخواه  بودا از سویی استناد و ق عاب زمان آن توسط انسان
 15و  10ز این حیث مردود اسش که  ماده ا 5قانون آیین دادرسی م نی 15ماده  3به  بن  

 بداب خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تج ی نظرخواهیالذکر در باب قانون اخیر
حل جدش تعیین بداب یادش ه یرناب در باب ارائة راه 15ماده  3حل مقنن در بن  اسش و راه

ح داللتی چه یری خواسته و امکان اخذ هزینه دادرسی توسط محاکم قضایی اسش و هیچ
العمر ن ارد و چنین اجتدادهایی براب وح ت مالک از مواد چه ضمنی بر خیار شر  مادام

العمر، اجتداد در مقابل نص محسوب الذکر براب پذیرش خیار شر  ماداماستنادب نوق
شود که امرب ناق  وجاهش قانونی اسش و همین است الل هم براب ع م پذیرش استناد می

قابل ذکر اسش؛ زیرا مادۀ مویو  یرناب در باب   3هاب مستقیمقانون مالیات 055به ماده 
العمر اب به  خیار شر  مادامچاونای تعیین مالیات براب  یلح  عمرب اسش و هیچ اشاره

 ن اردا

                                                            
قه حقوق ایران و ن شر  خیار به م ت حیات درا محم ب، سام، جعفرب بدزاد کالیی، محسن، شدی ب، سی  مرتضی،  0

 37و  32، تابستان،ص12، مجله حقوق اسالمی،  سال هف هم، شماره امامیه

ا در دعاوب راجع به منانع و حقوقی که بای  در مواع  معیّن استیفا و یا پرداخش شود، بداب خواسته ع ارت اسش 5
دریورتی که حقّ نام رده مح ود  .دان آن می حق در م البازحایل جمع تمام اقسا  و منانعی که خواهان خود را ذب

العمر باش  بداب خواسته مساوب اسش با حایل جمع منانع ده سال یا آنچه را که ظر  ده به زمان معیّن ن وده و یا مادام
 . سال بای  استیفا کن 

 ت معیّن به مُصالح یا العمر یا براب مدر مورد یلحِ مالی که منانع آن مادام»هاب مستقیم  قانون مالیات 055ا ماده 3
شود، بداب مال به مأخذ جمع عین و منفعش در تاریو تعلق منانع، مأخذ مالیات متصالح شخص ثالث اختصاص داده می
 «در تاریو مزبور خواه  بود
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 . وضعیت اعتبار خیار شرط مجهول3
ا دالش وجود داردشود، لیکن در زمان نسو، جدر این خیار، عق  به یورت منجّز منعق  می

یورت تردی  براب م ت یک ماه یا دوماه باش ، شکّی در مررب و خ رب مثال ب اگر خیار به
بودن چنین شرطی نیسشا تفاوتی بین شر  مجدول و شرطی که م ت در آن ذکر نمی 

همچنین شرطی که به موجب آن خیار نسوْ معلّق به امرب  0شود، از حیث ب الن نیسشا
 قانون 553 مادۀ از دو شق ونق کن اش ن در کنکور، عق  را نیز باطل می گردد، مثل ق ول

 که اسش مجدولی گردد، شر می عق  ب الن موجب و باطل که شروطی جمله از م نی
 رتأثی م یع در ارزش بیع در شر  خیار وجود شودا عوضین به جدل موجب آن به جدل
قانون م نی  311مادۀ حکم اسش، به عبای نفع به شر  خیار هرگاه زیرا دارد، سزاییبه

 ومینامعل ق ر به مشترب براب م یع ارزش تزلزل موجب باش ، مجدول م ت شر  چنانچه
 آماده ار المثلثمن مجدولی م ت در بای  بایع اسش، مشترب نفع خیار به هرگاه و گرددمی
 امر نای و کن  رد او به را آن نمای  استفاده خود خیار از حقّ مشترب چنانچه که دارد ناه
 ارزش رقّیت و تنزّل مق ار شودامی نامعلومی به مق ار مشترب براب م یع ارزش نزونی س ب
 یارخ م ت که یورتی در و نمای نرق می خیار، م ت درازب و کوتاهی نس ش به م یع
 نمای امی تسرّب ثمن باش ، که عوضین اح ِ به جدل در آن به جدل باش  مجدول شر 
 آن ردیا و قول دان می باطل نیز را عق  امامیه نقداب مشدور قول از پیروب به  نیم قانون
 دلموجب ج شر  خیار م ت به جدل زیرا کن ؛نمی سرایش عق  به شر ْ ب النِ که اسش
 5گرددانمی ثمن به

کوتاه یا بلن  بودن زمان خیار شر  مؤثر در مقام نیسش؛ زیرا قلّش و کثرت از حیث 
جدلی که موجب  3شودااسش و حاجش هم به تمایز اشخاص و احوال می حاجش طرنین

دن ال دارد در خیار شر  به م ت حیات م ر  جدل به عوضین ش ه و در نتیجه مرر را به
 لالجل قسط»شود و بیان نیسش؛ زیرا شر  به م ت حیات، شر  مجدولی محسوب نمی

                                                            
 003و  001(،ص0303ا ط عه االولا) قم  مؤسسه نی طریق الحق،الخیاراتا االراکی، محم  علیا 0

 370(،0381ا جل  اولا چاپ سی و دوما )تدران  انتشارات اسالمیه،م نی حقوقا امامی، حسناا 5

 537(،ص0391، )تدران، کتابخانه گنج دان ،0، چحقوق م نی(، 0391بروجردب، ع  ه، ) ا 3
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اش ، منصر  به اجل مجدول اسشا قانون م نی نیز میاب 310که متأخذ ماده « من الثمن
 0که چنین ویفی از این شر  به دور اسشاحال آن
 امامیه اسش، نقداب مشدور ایران که متأخذ از نظام حقوقی طور که ذکر ش  درهمان
 که مجدول زمان دان امی عق  یحّش شر  را م ت م نی تعیین قانون 310 ماده در مقنن
 و گرای  ها،قرارداد اسشا در م ت تعیین انن  ع مم رود،می آن در کموبی  احتمال
 راردادق طر  که م تی مان ن اسشا مجدول التزام و پای ن ب و قی  ایجاد سوب به حرکش

 ی مه یتراض زمان عق  در موضوع بودن معلوم به مستقیم طوربه دارد، نسو حقّ بیاانه یا
 هشر  ش  او زیان به خیار زدا آنکهسامی م دم را عق  مفاد به التزام دامنة ولی زن نمی

 نساد برخی  دلیل 5کن ا اعتماد خود طر  التزام به توان می ان ازه چه تا که دان اسش نمی
 رد نیسش، روشن آن زمان یا ن ارد م ت که خیارب اوالب شر »دانن  که  عق  را چنین می

 خری ار خیارب عق  شود  درمی عوض دو به جدل باعث که مجدولی اسش شرو  زمرۀ
 قانون م نی(ا این 311کن  )ماده  خوددارب اسش اِعمال خیار مُنانی که تصرّناتی از بای 
  یعم تملک با که ارزشی واقع در باش  اگر مجدول شر  پس کاه می م یع ارزش از قی 
 ابان ازه هب قرارداد به التزام ثانیاب چاونای نیسشا معلوم شودمی انزوده خری ار دارایی به
 واقع آن پایة بر که عق  شرطی شمرد، عق  قی  را آن بای  که دارد اهمیش تراضی در
 شودناس  می و مررب عق  بمان  مجدول شر  اگر پس .اسش آن ذات مقتضاب شود،می
و  نیسش یت ع آن نساد دیار، بیان اسشا به گذارقانون ندی مشمول مستقیم طوربه خود و

 آن زا و اسش عق  نساد ایالش بر تکیه اخیر، بیان ن اردا در حقوقی نفوذِ ایلْ از خود
 رو  با هک رس می نظر به و کن نمی ایال  را عق  نیز اسقا  که شودگرنته می نتیجه
 که معتق ن  دانانحقوق از ابع ه ال ته 3«باش ا سازگارتر تاریخی آن پیشینة و م نی قانون
 به و کرد خواه  مجدول را مورد معامله ارزشِ شر ْ خیارِ م ت بودن مجدول که نظر این
 معامله مورد ارزش نیسش؛ زیرا مجدول مان ن یحیح اسش، عق  نساد س ب جدش این
 خواه  م ن ارخی عنوانمعامله به طر  براب نسو حقّ س ب بلکه شود،نمی عق  ب الن س ب

                                                            
شر  خیار به م ت حیات در حقوق ایران و نقه ا محم ب، سام، جعفرب بدزاد کالیی، محسن، شدی ب، سی  مرتضی، 0

 33، تابستان،ص12حقوق اسالمی،  سال هف هم، شماره  ، مجلهامامیه

الی  013(،0391ا چاپ هفتما )تدران  انتشارات گنج دان ،ها و یلححقوق م نی؛ مشارکش(ا 0391کاتوزیان، نایرا) 5
071 

 573(، 0393ا یفایی، حسیناا دوره مق ماتی حقوق م نی؛ قواع  عمومی قراردادهاا چاپ دوما)تدران  نشر میزان،5
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 الزم  عق ذاتِ قتضابم با و ش ه عق  تزلزل باعث نسو حقّ استمرار معتق ن  ابع ه 0ش ا
 داردا اتمنان اسش عق  انعقاد از طرنین مقصود به نیل و عق  مفاد ق عی اجراب ث ات و که
 موجب هک باش  ح ّب به ن ای  نیز بودن معیّن یورت در خیار م ت داشش که توجه بای 
 اسال ی  م ت براب خیار مثل شر  گردد، نامعقول طوالنی و زمانی براب عق  تزلزل
خیار شر  مجدول آنچه مدم و اساسی اسش جد  و تالش براب رنع جدالش اسش، در 

چون خیار شر  مجدول ب ون رنع جدالش به دلیل مشخص ن ودن م ت خیار مشمول ماده 
 بر ایل م نی، قانون 508 ماده اساس قانون م نی و محکوم به ب الن اسش؛ زیرا بر 310
 خال  و استثنائی امرب قراردادها انحالل و نسو موج ات و اسش قراردادها و عقود لزوم
 انونیق خیارات طریق از یا قراردادها انحالل اس اب و شود اث ات و احراز بای  که اسش ایل
 تفاسو، موج ات یا شودمی اث ات و احراز م نی قانون 381 ماده در من رج قراردادب و

 به راردادق رخی معتق ن  ب النطور که بباش ا همان نراهم قرارداد ب الن حتی یا انفساخ
 آمرانة مادۀ اجراب و عق  عرنی لوازم به نااه ب ون شر  خیار در م ت ذکر ع م علش
 از ا انص استناد به توان نمی دادرس اگرچه باش ،نمی منصفانه نظر به م نی قانون 310

 جابای بینیواقع ولی سازد، منحر  را آن شرایط یا کن  خوددارب عق  اجراب مفاد
 اجراب مقام در دادرس .ن ریم یاد از بخ الدام آرمانی عنوانبه انصا  را نق  که کن می

 ردو انصا  از که کن  معنا چنان را شر  و قانون باذرد ظاهر از کن می تالش قرارداد
 از و شودمی اجتماعی هابالزام با ارادب التزام آمیختندرهم باعث قرارداد تفسیر 5ن اش ا
  3داردا رتفسی به نیاز باش ، ننی و دقیق هرچن  قراردادب هر پی ای  اختال ، با طرنی

در خصوص توجه به شرایط و  قضائیهاداره کل حقوقی قوّه مشورتی  نظریّه
واحوال حاکم بر قرارداد پیرامون رنع جدالش از م ت خیار مؤی  این م لب اسش  اوضاع

 ،31ر وقوع بیع داشته باش  و با توجه به مواد سن  عادب داللش بچنانچه چنین شرطی در »
قانون ث ش اسناد و امالک قابل ق ول در محاکم باش  و کلیه شرایط انجام معامله  39و  37

قاع تاب بای  تاریو تنظیم سن  عادب و موع   ،بیع رعایش و در سن  عادب منعکس ش ه باش 

                                                            
 ا23(، ص 0392مج ، انتشارات :تدران ،)1چاپ  ،0معیّن  عقود مد ب، شدی ب، 0

(، 0397ا کاتوزیان، نایر،  قواع  عمومی قراردادها، آثار قرارداد، چاپ پنجم، جل  سوم، )تدران شرکش سدامی انتشار، 2

 33، ص 
 ا27، ص 1و  2شماره  ،ضاییق حقوق هابدی گاه نصلنامه، «قراردادب اختال  حل»سی مرتضی،  زاده،قاسم 3
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راتب ک مشخص باش  و بنا به مر سمی انتقال مل حضور طرنین در محضر براب تنظیم سن 
قانون م نی آماز م ت خیار شر  تاریو تنظیم سن  عادب  311مذکور و با عنایش به ماده 

رسمی اسش و لذا مورد از مصادیق  و انقضاب م ت، موع  حضور طرنین در دنترخانه اسناد
ود ششرایط مجدولی که جدل به آن به قرارداد سن  عادب سرایش کن  و موجب ب الن آن 

اما اگر در قرارداد مدلتی براب استفاده از خیار شر  و یا مدلش معینی براب مراجعه  ،نیسش
قانون  310ر سمی معین نش ه باش  در این یورت ط ق مفاد ماده  به دنترخانه و تنظیم سن 

م نی هم شر  خیار و هم بیع باطل خواه  بودا اگر سن  تنظیمی قولنامه و قرارداد بیع در 
قانون م نی بوده و احکام بیع و خیارات درآن مورد  01مورد مشمول ماده  ،باش  آین ه

ا آنچه مدم و اساسی اسش جد  و تالش براب رنع جارب نیسش و توانق طرنین معت ر اسش
جدالش اسش، چون خیار شر  مجدول ب ون رنع جدالش به دلیل مشخص ن ودن م ت 

 0«به ب الن اسشاقانون م نی و محکوم  310خیار مشمول ماده 

 نتیجه
 اگریورت قانون م نی در خیار شر  بای  م ت معیّن باش ؛ در میر این 310م ابق ماده

ا در شر  هم شر  خیار و هم بیع باطل اسش ،براب خیار شر ، م ت معیّن نش ه باش 
 ح ودم یورتبه چه شر  خیار اساساب و اسش نش ه تعیین نامح ود شر ِ پشیمانی، خیار

 به نسو یورت در گردی ه قی  یرناب بلکه اسش، ناردی ه تعیین نامح ود یورتبه چه و
 خیارات هب مح ود نسو به اشاره و گرددمی اخذ خسارت میزان این طرنین، توسط دلیلی هر

 ردنک محکم براب یرناب طرنین ارادۀ مأخذ اساساب ع ارتی بها اسش قراردادب یا قانونی
انی متمایز از خیار دائمی اسش و حمل چنین شرطی به عنوان شر  پشیماسشا  نامه م ایعه

خیار دائمی یحیح نیسش؛ چراکه در خیار دائمی متعاملین تا پایان عمر یکی از طرنین یا 
نماین ، در حالی در حقّ پشیمانی یرناب برهم زدن معامله را مقرر میهردو یا ثالث حقّ برهم

التزام جهعنوان وی طرنین با پرداخش م لغی بهزدن معامله براب طرنین در یورت پشیمان
هاب مشورتی ادارۀ حقوقی رویة قضایی و نظریه مقرر ش ه که بای  م ت آن معین باش ا
 قوه قضائیه نیز مؤی  این م لب اسشا

                                                            
 ا55/5/0371ا  581/7ا نظریه شماره 0
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العمر یا خیار شر  دائمی بای  نتیجه گرنش که وضعیش در خصوص خیار شر  مادام
اب و چه در عقود میرمغابنی، بلکه به طور کلی عقود الزم خیار دائمی چه در عقود مغابنه

که ب ون دلیل قانونی و قراردادب امکان نسو آن وجود ن ارد، به دلیل مغایرت با ذات 
 0ناپذیر بودن ب ون دلیل قانونی و قراردادب اسش،  به استناد بن  عقود الزم که همان نسو

، 30چنین استناد به مواد قانون م نی نظیر قانون م نی محکوم به ب الن اسشا هم 533ماده
قانون  055و  00قانون آیین دادرسی م نی و همچنین مواد  15ماده  3و همچنین بن   37، 33

العمر از این حیث مردود و محکوم به هاب مستقیم براب پذیرش خیار شر  ماداممالیات
 العمر ن ارد و چنینمب الن اسش که هیچ داللتی چه یریح چه ضمنی بر خیار شر  مادا

الذکر براب پذیرش خیار شر ِ اجتدادهایی براب وح ت مالک از مواد استنادب نوق
 شود که امرب ناق  وجاهش قانونی اسشاالعمر، اجتداد در مقابل نص محسوب میمادام
 شر  را م ت م نی تعیین قانون 310 ماده در همچنین در مورد شر  مجدول مقنن  

 تعیین مانن  ع م رود،می آن در کموبی  احتمال که مجدول زمان  ادانمی عق  یحش
اسش و محکوم به ب الن اسش ولی آنچه مدم و اساسی اسش جد  و تالش براب رنع  م ت

 انحالل اس اب وجود ع م یا وجود در ش ده و شکّ هرگونه یورت جدالش اسش چون در
 اجراب به مکلّف طرنین و اسش زومل بر ایل م نی قانون 508 ماده اساس بر قراردادها
 احراز بای  انحالل اس اب ماده، همان دوم قسمش اساس بر و بوده خود قراردادب تعد ات

 553 ادهم اساس بر و بوده محرز دعوب مستن ِ م ایعة اساس بر معامله وقوع و شون  اث ات و
رنع جدالش به اسش؛ زیرا خیار شر ِ مجدول ب ون  یحش بر حمل معامله آن م نی قانون

 اقانون م نی و محکوم به ب الن اسش 310دلیل مشخص ن ودن م ت خیار  مشمول ماده 

 منافع تعارض
 ن اردا وجود منانع تعارض

   منابع
 الف( فارسي

 ه علمیهحوز إسالمی ت لیغات دنتر )قم  چاپخانه شیعه نقه المسائل؛توضیح محم علی، اراکی،
 ا(0370قم،

 (ا0381دوم )تدران  انتشارات اسالمیه، و، جل  اولا چاپ سیحقوق م نیامامی، حسن، 
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 (ا0399دان ،
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 (ا0383دان ،)انتشارات گنج
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 .(0393جنال،

، چاپ چدارم، )تدران  کتابخانه گنج مجموعه محشی قانون م نیجعفرب لنارودب، محم  جعفرا
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ا چاپ دوما)تدران  نشر دوره مق ماتی حقوق م نی؛ قواع  عمومی قراردادهایفایی، حسینا 
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ا جل  پنجما چاپ پنجما )تدران  شرکش سدامی قواع  عمومی قراردادهاتوزیان، نایرا کا

 (ا0397انتشار،
 (ا0391ا چاپ هفتما )تدران  انتشارات گنج دان ،حقوق م نی؛ مشارکتدا و یلحکاتوزیان، نایرا 
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ا چاپ دوما )تدران مرکز 0نظریه عمومی شرو  و التزامات در حقوق اسالمی محقق داماد، مص فی، 
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 (ا0303ا ط عه االولا )قم  مؤسسه نی طریق الحق،الخیارات  علیا االراکی، محم

 (ا0303ا) قم  مجمع الفکر االسالمی،2ا جل ا المکاسباالنصارب، مرتضی

 (0303ا )قم  اعتمادا المختار نی أحکام الخیاراتالس حانی، جعفرا 
احیاء التراث  بیروت  دار ا)53اجل   جواهر الکالم نی شر  شرایع االسالمنجفی، محم  حسنا 

 1(0331العربیا
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