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خيار شرط از ديدگاه شيخ انصاري و تطبيق بر حقوق مدني ايران


نجمه عزیزی ناصرآباد ،علیرضا عسگری

(تاریخ دریافت3131/01/31 :؛ تاریخ پذیرش)3131/01/31 :

چكيده
خيار در لغت ،اسم مصدر از اختيار است .و در اصطالح به معنی مالکيت فسخ عقد تعریف شده است .هدف از این وششنتار ,بررسنی خينار
شرط از دیدگاه شيخ اوصاری و مطابقت با حقشق مدوی می باشد .که در تهيه آن از روش تحليلی و کتابخاوه ای اسنتااده شنده اسنت ..بنا
تشجه به یافته های ای پژوهش  ,شيخ اوصاری معتقد است شرط کردن خيار  -یعنی اختيار فسنخ ینا امینای معاملنه  -در عقند مشجن
ثبشت حقّ خيار برای کسی میششد که ای حق برای او قرار داده شده است .و همچني معتقد است که خيار شرط بنه لحناز زمنان ،حند
معينی ودارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کشتاه باشد یا طشالوی ،متصل به عقد یا مناصل از آن؛ جایز است در عقد شرط ششد لک بایند معني
باشد؛ به گشوهای که احتمال کاهش یا افزایش آن ورود وگروه هم شرط باطل است و هم معامله .شرط کردن خيار در عقد برای هریک از
فروشنده و خریدار و ويز برای اجنبی به تنهایی یا همراه یکی از دو طرف عقد صحيح است .حقّ خيارشرط بنه سنب شنرط کنردن آن در
عقد ثابت است .که عبارت است از تسلّط داروده حقّ خيار بر فسخ عقد به سب شرط کردن خيار برای خشد در عقداست .شرط خيار ماونند
دیگر شروط در وتيجه تراضی و تشافق طرفي قرارداد حاصل می ششد .و اثر آن که هماوا فسخ قرارداد است منشط به اراده مشروط له منی
باشد.

كليدواژگان
حقشق ،خيار ،شرط ،شيخ اوصاری ،عقد.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهnjm.azizi@gmail.com :

 معاون آموزش ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
از شاخصهای مهم ،در پيشبرد مقاصد اسالمی حضور فعال ،پویا و زنده فقه در جامعهه و زنهد ی
مردم است که پاسخ ویی نيازهای آنان است ،بیشک یکی از عرصهههای مههم زنهد ی اجتیهاعی
مردم مسائل اقتصادی است؛ از آن جیله ،مسائل متنوع و نوپيدایی در بخه
حوزه تعهداو و قراردادها وجود دارد ،که بي
و حضور مؤثر فقه را میطلبد .از این مهمتر ،نق

معهامالو و بهه ویه ه

از هیه ،در معرض بایدها و نبایدهای شرعی است
و جایگاهی است که شروط ضین عقد میتواند

در حل مشکالو اقتصادی و معضالو اجتیاعی داشته باشد.چه بسا در حل یک مشهکل اقتصهادی
و اجتیاعی ،قالبهای متعارف عقود ،پاسخ و نباشند ولی با کم و زیاد کردن یک شرط بتوان بر آن
مشکل فائق آمد .خيار شرط از جیله خياراو مشترکی است که می توان آن را مختص بهه بعضهی
عقود دانست .در این فتار سعی شده است خيار شرط و جایگاه و قلیرو آن را مورد بحه

قهرار

دهيم.
مفاهيم و تعاریف
تعریف خيار

یک :فقها از خيار  2تعریف ارائه کرده اند .متقدمين خيار را به دو معنای تثبيت و ابقای عقهد و یها
زائل کردن آن دانسته اند و فقهای متأخر خيار را به ملک فسخ عقد یعنی اختيار فسخ عقد تعریهف
نیوده اند .خيار در اصطالح حقوقی ،اختياری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکهی
از طرفين یا هر دویا شخص ثالثی داده شده است .قانون مدنی ایران خياراو را به  01قسم تقسهيم
نیوده و برخی از حقوقدانان موارد دیگری مانند خيارتعذر تسليم – خيهارتفلي

 -خيهار کهذو و

خيار امهال را نيز از جیله خياراو دانسته اند (جعفری لنگرودی ،0832 ،ص.)282
دو :قانون مدنی  8مورد از خياراو دهگانه ( خيارمجل

؛ خيارحيوان و خيار تهأخير ثیهن) را

وی ه بيع دانسته و مابقی را خياراو مشترك در عقود تلقی کرده است ،شرط خيار در ردیهف سهوم
خياراو دهگانه مقرر در ماده  823قانون مدنی پي

بينی شهده و از جیلهه خيهاراتی اسهت کهه در
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بسياری از عقود الزم اشتراك و کاربرد دارد و البته در برخی از عقود به اقتضای ذاو و طبيعت ویا
اهیيت اجتیاعی آنها خيار مذکور جاری نخواهد بود .مثال در عقد صلح مسامحه ای یا غير معوض
یا در عقد نکاح یا وقف که لزوم آنها از قواعد آمره است.
سه :برخی از حقوقدانان خيار را به اختيار نقض عقد الزم که لهزوم آن از قواعهد آمهره نباشهد،
تعریف کرده اند و خيار را اه ناشی از حکم قانون یا ناشی از تراضی متعاقدین دانسهته انهد ،و بها
این معنا قسم اول را خيار اصلی و قسم دوم را خيار جعلی یا قهراردادی نهام نههاده انهد (جعفهری
لنگرودی ،0832 ،ص.)282
ماهيت خيار

خيار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و اه به شهخص ثاله

اختيهار فسهخ عقهد را

ميدهد .اجرای این حق عیل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و نياز به قصد انشها دارد
و در زمره ایقاعاو است بر خالف اقاله که با تراضی واقع می شهود .اراده بهاطنی و اشهتياق فسهخ
کننده اثری در عقد ندارد .تصیيم او باید اعالم شود چهره بيرونی و مادی بيابد وهر چند به آ اهی
طرف معامله نرسد .فسخ قرار داد هیانند سایر اعیال حقوق در موردی مؤثر اسهت کهه اراده سهالم
باشد و از انسانی آ اه و هوشيار سر بزند .اشتباه اکراه مستی و بيهوشهی اعهالن اراده را بهی محتهوا
ميکند ذشته از اینها اه قوانين توان تصرف را از شخص ميگيرد تها از دیگهران ثابهت کنهد ماننهد
ورشکستگی که تاجر در ماند ،را از فعاليت های مالی باز ميدارد .این ونه موانع حقوقی نيهز ماننهد
حج اثر اراده را خنثی

ميکند.

تعریف شرط
در فقه

در باو معانی عرفی شرط مرحوم شيخ انصاری فرموده است که ،مطلهق شهرط در عهرف دارای 2
معنی است:
«احد مها :املعنددا اث د واه ذددا ع د ا املعنددا

د

د  ،فهددا ددا م ا د ا

ددا ،ذ ددا ار د ٌ د م
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ف من ٌ

هأ ٌ

علیه» .ا ثا ا :ا یلزم ن ع ه ا ع م ن د ن

اسم دا
 ،فلیس فع ً
ذا ع ا املعنا م
د ا ی ددا تنیددای ل فددا ا عددا ا عددا  ،بددا ا ٌددا

حطه أ ّه یلدزم دن ددادل ا ادداد أ ه

ح اثً ه ا تاق «املٌ

» نه دیس علدا ار دا شا ٌدا ،

ذددا ا اعددا املٌ د ذددا ددا دعددا دده ا ٌ د  ،شامل ددبّ
ا تح املٌت ّقل ن ا ب »( .انصاری ،0832 ،ج  ،8ص .)83-83

اب ک
پ

بنابر دو معنای عرفی که شيخ انصاری بيان کرد اینگونه می شود برداشت نیود کهه بنها بهر

معنای اول شارطٌ یعنی  :امری که شرط شده و فالنی یعنی  :شرط شده برای او و بنابر معنهای دوم:
شارطٌ کسی که جاعل و قرار دهنده شرط است و مشروط یعنی  :آنچه که قرار داده شهده بهرای او
شرط.
و هیچنين شيخ انصاری بيان کرده است کهه؛ بنهابر دو معنهای عرفهی بهرای شهرط ،دو معنهای
اصطالحی نيز برای شرط می باشد که این دو معنای اصطالحی حیهل نیهی شهوند بهر دو معنهای
عرفی بلکه مردد هستند بين دو معنای عرفی چنانچه ا ر اقامه قرینه شود در معنای اصهطالحی بهر
اراده کردن معنای مصدری تعيّن پيدا می کند معنای اصطالحی بر معنای اولی عرفی یعنی الحهدثی،
معنای مصدری برای شرط و ا ر اقامه شود قرینه ای که داللت کند بر اینکه ارادة معنهای جامهد از
شرط لحاظ شده است معنای دوم عرفی تعيّن پيدا می کند.
و بنابر هیين بيان ،شيخ انصاری ،مراد و منظور شرط را در قول ائیهه معصهومين (صهلواو اهلل
عليهم) «املؤ ندان عند

د هم» به هیين دو اعتبار و ارادة از معنا برای شرط قهول معصهومين (علهيهم

السالم) را بنابر اینکه شرط در عبارو اراده و اعتبار مصدر از آن شده باشهد یها اسهتعیال شهده در
معنای خودش یعنی الزم کرده اند بر نف

خودشان یا استعیال شده به معنای ملتزم شدن آنها ولی

قرار دادن شرط به معنای دوم یعنی :قرار دادن چيزی را شرط به معنی اینکهه ملتهزم مهی شهود بهه
نبودن چيزی هنگام نبودن چيز دیگر.
در حقوق

از دید اه حقوقی و در حقوق مدنی ایران شرط در  2معنا اسهتعیال شهده اسهت ،هاهی از شهرط،
چيزی اراده می شود که وجود یا تأثير یک امر حقوقی به آن بستگی دارد ،مهثال فهوو موصهی کهه
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شرط تأثير وصيت است .اما اه شرط به تبع عقد یا قراردادی مورد توافق و تراضهی طهرفين واقهع
می ردد که شرط ضین عقد ناميده می شود که اینگونه شروط با فسخ و بطالن عقد اصلی ،از بين
می روند ( امامی ،0833 ،ج  ،0ص.)010
اقسام شرط
برخی از حقوقدانان شروط ضین عقد را به اعتبار نحوه تأسي

به دو دسته کلی تقسيم کهرده انهد

(کاتوزیان ،0831 ،ج  ،8ص.)23
 .0دسته ای از شروط که به اقتضای طبيعت خود التزام مستقلی ایجاد نیی کنند بلکه به علهت
ارتباط با وصف مورد معامله یا اجل مقرر در عقد حدود و قلیرو التزامههای اصهلی عقهد را تعيهين
میکنند .2 .دسته دیگرشروطی هستند که خود فی نفسه مهی تواننهد بهه عنهوان قهراردادی مجهزا و
مستقل مورد توافق قرار يرند اما بنا به مالحظاتی تابع عقد دیگری شده اند .مانند عقد وکالتی کهه
ضین عقد نکاح یا عقد رهن در قالب یک شرط فرعی و تبعی مورد تراضی و توافق طهرفين عقهد
قرار می يرد .شروط ضین عقد از حي

آثار به دو دسته شروط صحيح و باطل تقسيم می شهوند.

هر شرطی که ضین عقد صحيحی منعقد شود صحيح است مگر این که قانونگذار بنا بهه جههاو و
دالیلی آن را باطل اعالم کرده باشد.
قانونگذار در فصل چهارم قانون مدنی ضین معرفی اقسام شرط ابتدا شروط باطل را به  2دسته
شروط باطل و غير مبطل عقد و شروط باطل و مبطل عقد تقسيم کرده و انواع هر یهک از ایهن دو
قسم شرط را تعریف نیوده است.
ماده  283قانون مدنی سپ

به معرفی شروط صحيح پرداخته و در یک تقسيم بندی سه عنهوان

شرط صفت ،شرط نتيجه و شرط فعل را در زمره شروط صحيح قرار داده است .هر چند برخهی از
حقوقدانان معتقدند قسم چهارمی نيز وجود دارد که در این تقسيم بندی مورد مسامحه و فراموشهی
قرار رفته است و از آن به عنوان شرط تعليقی نام برده اند و آن را تعليق در حدوث اثهر عقهد یها
تعليق در بقا اثر عقد دانسته اند (جعفری لنگرودی ،0832 ،ص.)282
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برخی از حقوقدانان شرط خيار را از جیله شروط نتيجهه مهی داننهد و معتقدنهد شهرط نتيجهه
اشتراط تحقق اثر یک عیل حقوقی در ضین عقد است ( محقق داماد ،0833 ،صهص  302و )321
قانون مدنی شرط نتيجه را اشتراط تحقق امری در خارج دانسته و در فقه نيز خيار شرط بهه خيهار
ناشی از مقتضای شرط تعبير و تعریف شده است (.انصاری ،ج  ،3صص 008و )021
ماهيت حقوقي خيار شرط
هیانطور که فتيم برخی از حقوقدانان خيار شرط را از مصادیق شروط صهحيح ضهین عقهد و از
نوع شرط نتيجه می دانند .از این رو که به محض اشتراط این شرط ،حق فسخ از زمان انعقاد عقهد
تا مدو مقرر در شرط بوجود می آید و اعیال حق ناشی از این شرط ،فسخ قهرارداد یها معاملهه را
رقم خواهد زد .ماده  822قانون مدنی ،درباره خيار شرط چنين مقهرر داشهته کهه میکهن اسهت در
مدو معينی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختيار فسهخ معاملهه شهرط شهود .در
تفسير و تحليل عبارو ماده  822قانون مدنی می توان فت که وضهع خيهار از طریهق یهک عیهل
حقوقی که هیان تالقی و تراضی اراده طرفين است تحقق می یابد و نتيجهه آن وجهود حهق خيهار
برای دارنده آن است و ذیحق می تواند هر آن که اراده نیاید از حق خيار خود برای فسهخ معاملهه
استفاده نیاید .لذا باید بين شرط و نتيجه حاصل از آن تفکيک قایل شهد .شهرط خيهار بها تراضهی
طرفين در عقد نجانده می شود و به عنوان یک شرط نتيجه به محض اشهتراط هیهراه خهود یهک
حق را ایجاد می نیاید .اما اجرای این حق یک عیل حقوقی دیگر اسهت کهه بها اراده یهک سهویه
دارنده حق که میکن است یکی از متعاملين یا هر دو و یا شخص ثهالثی باشهد ،تحقهق مهی یابهد.
تفاوو عیلی و آثاری تفکيک این دو معنا در آن است که خيار شرط به عنهوان یهک شهرط نتيجهه
قابل اسقاط نيست ،اما اعیال حق حاصل از این شرط قابل اعراض و اسقاط اسهت .بهدیهی اسهت
اعیال حق ناشی از شرط خيار که هیانا فسخ یکسویه عقد است می بایست با اعهالم و ابهراز اراده
ایقاعی ذیحق انجام شود که مستلزم قصد انشا و نيازمند اظهار قصد و ابالغ به طرف مقابل است.
در مقام بررسی و تحليل نظریه مذکور که خيار شرط را از انواع شرط نتيجه می داند مهی تهوان
فت هر اه لزوماً کليه شروط ضین عقد را در دسته بندی سه انهه مقهرر در قهانون مهدنی یعنهی
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شرط صفت  ،شرط فعل و شرط نتيجه جای دهيم ؛ از این رو که خيار شرط با تعاریف و مصادیق
شروط صفت و فعل ساز ار نيست .الجرم در این دسته بندی جایگاه و عنوانی جهز شهرط نتيجهه
نخواهد داشت .اما به نظر می رسد خصوصياو شرط نتيجه از جیله حصول آن به محض اشهتراط
و قابل اسقاط نبودن آن ،آنگونه که در قانون مدنی تعریف شهده ،نجهای
شرط نتيجه را دشوار مينیاید .زیرا وقتی می وئيم شرط نتيجه به نف

شهرط خيهار در قالهب

اشتراط حاصل می شود بهه

این معنی است که نتيجه حاصل از شرط به محض اشتراط شرط تحقق یافتهه اسهت و ا هر شهرط
خيار را شرط نتيجه بدانيم مانند موردی که در عقد بيع خریدار به موجب شرط نتيجه ضهین عقهد
وکيل فروشنده شده است در مواردی هم که ضین عقد بيع خيار شرط می شود به محض اشهتراط
خيار شرط در عقد ،باید معامله را فسخ شده بدانيم که اساسهاً چنهين وضهعيتی ،منطقهی و عقالئهی
نيست که بگوئيم عقدی منعقد می شود و طرفين فی الیجل

آن را خيار با شرط فسخ شده تلقهی

می کنند .از سوی دیگر وقتی ميگویيم شرط نتيجه قابل اسهقاط نيسهت معنهایی جهز عهدم قابليهت
اسقاط آثار شرط نتيجه را در بر ندارد  .به عبارو دیگر آثار شرط نتيجه که هیانا اختيار به هم زدن
معامله است نباید قابل اسقاط باشد حال آنکه هر یک از دو طرف قرارداد که چنين شرطی بهه نفهع
آنها پي

بينی شده می توانند از اعیال آن سر باز زنند و به نظر می رسد تفهاوتی بهين اعهراض از

اجرای حق و اسقاط حق ناشی از شرط نیی توان قایل شد.امها در مقهام دفهاع از مبنهای اسهتداللی
نظریه ای که شرط خيار را از انواع شرط نتيجه ميداند و بين اعیهال حهق ناشهی از شهرط و نفه
شرط تفاوو قایل است؛ باید فت  :آثار شرط خيار به عنوان یک شرط نتيجه که به نف

اشهتراط

حاصل می شود آنجا آشکار می ردد که فروشنده و خریدار دارای حق خيار را از تصرف منافی با
حق خيار در مورد معامله خياری باز می دارد .مثالً در بيع شرط مشتری نیی تواند در بيهع تصهرفی
که منافی خيار باشد انجام دهد ،چون در مدو خيار امکان اجرای حق خيار فسخ از ناحيهه ذیحهق
وجود دارد و هیين مانعيت از تصرف به معنای حصول آثار شرط به نف

اشتراط است کهه مالهک

را از تصرفاو منافی با شرط خيار بازمی دارد .و اعیال و اجرای این حق است که قابل اسقاط مهی
باشد یعنی اراده ایقاعی مشروط له می تواند این حق را بهه منصهه ظههور و عیهل برسهاند و یها از
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اعیال و اجرای آن رویگردان شود .بدیهی است اجرای این حق نيازمند کاشهف خهارجی اسهت و
باید به اطالع طرف مقابل برسد.
مباني فقهي خيار شرط
عموم ادله

از مستنداو و مبانی فقهی خيار شرط  :یکی عیوماو وفا به شرط اسهت کهه از اصهل و روایهت
«املا نان عن

هم اي امل لمان عن

هم» سرچشیه می يرد.

بناي عقال

مبنای دیگر این شرط یا خيار ،بنای عقال است به این معنا که افراد آزاد انه مهی تواننهد ههر ونهه
تعهدی را که مغایر با اخالق حسنه و قانون و نظم عیومی جامعه نباشد و با عقل و شرع ساز اری
داشته باشد ،بپذیرند و به انجام رسانند.
اجماع

از دیگر دالیل صحت خيار شرط اجیاع فقها است که خيار شرط را در حد مشهور پذیرفتهه انهد،
نصوص خاصه ای نيز مبنی بر جواز جعل خيار از طریق شرط در ضهین عقهد وجهود دارد کهه از
جیله روایت صحيحه ابن سنان از امام صادق (ع) و احادی

دیگهری اسهت ( ان كدان بینهمدا د

ااي اً ع داً فهلك يف ی املٌرتي قبا ان مينیا ا ٌ فها ن دا ا بدای ) (حر عاملی ،بی تا ،ج  ،02بهاو ،3
ص  ) 833که در باو بيع شرط وارد شده است.
قلمرو خيار شرط
شرط خيار در مبح

خياراو قانون مدنی در زمره خيهاراو مشهترك قهرار دارد .مهاده  333قهانون

مدنی تیام خياراو را در هیه معامالو الزم میکن می دانهد و منحصهراً خيهار مجله  ،حيهوان و
تأخير ثین را مختص بيع دانسته است ،لذا عبارو ماده  822قانون مدنی که عقد بيهع را بهه عنهوان
عقد اصلی متضین شرط خيار قرار داده است حصری نيست و قصد قانونگذار از اشاره بهه عنهوان
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بيع در ماده مذکور قيد انحصار نبوده بلکه بيهع را بهه عنهوان نیونهه ای از عقهد الزم آورده اسهت.
هیچنان که در ماده  333قانون مدنی نيز حکم عام وجود خيار در هیهه معهامالو را انشها نیهوده
است .البته در عقودی که با نهادهای اجتیاعی و خانواد ی مانند نکاح و وقف ،سر و کار دارند ،بهه
لحاظ ضرورو رعایت ذاو و طبيعت عقد ،نظم اجتیاعی و قواعد آمره ،خيهار شهرط راه نهدارد و
طرفين نیی توانند برخالف اصول و احکام و مخالف اراده قانونگذار توافق و تراضی نیاینهد .کیها
این که ماده  0132قانون مدنی شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح را باطل ميداند .در عقهود غيهر
معاوضی و اذنی مانند تبرعاو ،عاریه یا ودیعه و هیچنين عقد وکالت که لزوم عقد جاری نيسهت،
خيار شرط جایگاه و موضوعيتی نخواهد داشت.
وقت و ضیان از جیله عقودی هستند که خيار شرط در آنها راه ندارد .حتی برخی از فقهها و
حقوقدانان شرط خيار در وقف را خالف مقتضای عقد دانسته و شرط و عقد را باطل تلقهی کهرده
اند( .حلی ،بی تا ،ج 0و طوسی ،بی تا ،ج ،2ص  30و امامی ،ج ،0صص 332و) 320
اما برخی معتقدند وصف چنين عقدی حب

با شرط خيار است و عنوان وقهف بهه آن صهادق

نيست و از این رو قائل به بطالن شرط و عقد نيستند(.کاتوزیان ،0831 ،ج ،8ش )313
روهی از حقوقدانان نيز عقيده دارند شرط خيار در عقد نکاح ،وقف و صهلحی کهه نتيجهه آن
منحصراً ابرا باشد باطل است اما موجهب بطهالن عقهد نیهی هردد( .جعفهری لنگهرودی،0832 ،
ص)282
برخی از فقها در ضیان ،شرط خيار را صحيح نیی دانند (حلی ،بهی تها ،ج ،2ص  33وعهاملی،
بی تا ،ج ،3ص  .)331اما شيخ انصاری معتقد به صحت شرط خيار در عقهد ضهیان و عقهد رههن
است و در مقام یک قاعده کلی ،در هر عقد قابل اقاله ای ،شرط خيار را وارد و صحيح می دانهد و
عقد ضیان را نيز قابل اقاله دانسته از این رو شرط خيار را در آن جایز دانسته است.
در خصوص صحت شرط خيار در بيع صرف نيز هیين اختالف نظر بين شيخ انصاری و دیگر
فقها وجود دارد.برخی از فقها مثل شيخ طوسی (طوسی ،بی تا ،ج  ،2ص 12و ابن ادری  ،بی تها،
ج  ،2ص  )233با این استدالل که در بيع صرف قبض شرط صحت است و منظور از تهأثير قهبض
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در صحت عقد ،قلع نزاع و ختم و قطع عقد بوده است ،شرط خيار را در بيع صرف موجب بطهالن
عقد دانسته اند :اما شيخ انصاری معتقد است بين قبض و عدم شرط خيار مالزمه ای وجهود نهدارد
و شرط خيار در بيع صرف را صحيح دانسته است( .انصاری ،0832 ،ج  ،3ص )033
در خصوص امکان وضع خيار شرط در عقد صلح نيز نظریاو متعدد و متفاوتی از سهوی فقهها
ابراز شده برخی ،معتقد به عدم جواز خيار شرط در عقد صلح از هر نوع هستند به ایهن دليهل کهه
صلح را عقدی در مقام رفع تنازع می دانند .برخی مانند عالمه حلی معتقهد بهه جهواز وضهع خيهار
شرط در عقد صلح بطور مطلق هستند و برخی معتقدند هر اه صلح در مقام ابهرا و اسهقاط دیهن
باشد خيار شرط در آن راه ندارد و هر اه صلح معاوضی باشد امکان وضهع خيهار شهرط در صهلح
موجود است (خیينی0303 ،ق ،ج  ،3ص .)221
قانون مدنی اما شرط خيار و اقاله را در ههر نهوع صهلح بطهور مطلهق پذیرفتهه اسهت .هرچنهد
ازعباراو مواد 131و  130قانون مدنی افاده امکان وضع شرط خيار در موارد ابرا یها اسهقاط دیهن
در مقام عقد صلح ،نیی شود.
در عقود معاطاتی ،شيخ انصاری از این رو که معاطاو یک تراضی عیلهی اسهت و شهرط بایهد
ضین عقد وضع شود ،خيار شرط را وارد نیی داند( .انصاری ،0832 ،ج  ،3ص  )033به نظهر مهی
رسد این عقيده با آن قاعده کلی مورد نظر ایشان که در هر عقد قابل اقاله ای خيار شرط را صحيح
می داند ،مغایرو دارد و در معاطاو هم امکان ورود شرط خيار وجود دارد .چهون عقهد بها قصهد
انشا محقق می شود و انشا عقد میکن است بوسيله عیلی که مبين قصهد و رضها باشهد حاصهل
ردد و معا طاو نيز این ونه است .از برخی از عقود و قراردادها که دارای جنبه آمره هستند مثهل
قانون روابط موجر و مستاجر مصوو  0833که حق فسخ مؤجر را محهدود و منحصهر بهه جههاو
مصرح در قانون نیوده یا در روابط کار ر و کارفرما که فسخ قرارداد کار را با قواعد آمهره احصها
نیوده است ،خيار شرط راه ندارد .در ایقاعاو نيز به قول مشههور فقهها خيهار شهرط راه نهدارد ؛
هرچند نظراو مخالفی نيز در ميان فقها متاخر در این خصوص وجود دارد.
بنابراین در مورد امکان جعل خيار شرط در عقود توسط شيخ انصاری یهک قاعهده ارائهه شهده
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است که بدین شرح می باشد؛ در هر عقدی که امکان اقاله وجود دارد امکان جعل خيار شرط ههم
وجود دارد و هر عقدی که اقاله آن امکان ندارد جعل خيار شرط نيز در آن وجود نهدارد .بنهابراین:
اوال :در عقد قابل اقاله می توان خيار شرط را جعل نیود و در ثانی :در عقد غير قبال اقاله نییتوان
خيار شرط را جعل نیود .مثال :نکاح قابل اقاله نيست .لذا خيار شرط در آن راه ندارد.
نتيجه می يریم با توجه به اینکه در عقد جایز ،خيار شرط نيسهت و در ایقاعهاو خيهار شهرط
نيست و در عقد الزمی که در مقام ایقاع است خيار شرط ندارد لذا در عقهد الزمهی کهه جهایگزین
عقد جایز شود خيار شرط در آن نيست.
سؤال :ا ر در ضین عقد الزمی ،عقد جایزی شرط شود آیا می توان در ضین عقهد جایزشهرط
خيار قرار داد؟
عقود جایز الزام آور شامل :ه شرط عقد جایز در ضین عقد الزم دیگره شرط عدم فسهخ عقهد
جایز در ضین عقد الزم دیگر دو حالت وجود دارد .0 :اهی عقد جایز و عدم فسخ عقد جایز بهه
عنوان یکی از شروط ضین عقد الزم وجود دارد .2 .اهی عقد جایزی که ضین عقد الزمی شرط
شده است ،در ضین آن خيار شرط قرار دارد.
عناصر و شرایط خيار شرط
خيار شرط ضین برخورداری از عناصری که برای صحت و تشهکيل دیگهر عقهود و شهروط ،الزم
است ،شرایط وی ه ای نيز دارد که مهیترین آن ضرورو تعيين مدو برای فسخ معاملهه و قهرارداد
است .درجه اهیيت تعيين مدو در خيار شرط تا جائی است که عدم رعایت آن عالوه بهر بطهالن
شرط ،عقد را نيز باطل و منحل می نیاید .مبنای استداللی و فقهی این اثهر ،ایجهاد غهرر در معاملهه
است (حر عاملی ،بی تا ،ج  ،01ص  333و انصاری ،0832 ،ج  ،3ص  .)008چرا که فقها معتقدنهد
عدم تعيين مدو در خيار شرط ،موجب حدوث غرر در معامله می شود .جهل به مدو خيار شرط
و ابهام در آن به  8حالت میکن است :حالت اول :مجهول بودن مدو است مانند ایهن کهه اعیهال
حق ناشی از خيار شرط موکول به آمدن حجاج شود .حالت دوم :اطالق در مدو شرط است .مثالً
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شرط می شود که برای یکی از متعاقدین یا هر دو برای مدتی حق فسخ باشد ،بدون آن کهه تعيهين
شود مدو چقدر است .حالت سوم :عدم ذکر مدو است .به این معنا که شخص در ضین عقد یها
معامله ای شرط کند که حق فسخ معامله را دارا باشد .بدون آنکه از مبدا و منتهای مدو حرفی بهه
ميان آورده شود .برخی از فقها معتقدند خياری که مدو ندارد فهوری اسهت و در اینگونهه مهوارد
حیل بر فوری بودن خيارمی شود (.طباطبائی ،بی تا ،ج  ،2ص  )33روهی از فقهها و حقوقهدانان
نيز در این حالت شرط خيار را داییی تلقی کرده و علم طرفين به دائیی بودن مدو خيهار را نهافی
غرر دانسته و در نتيجه عقد را صحيح فرض کهرده انهد( .طباطبهائی ،هیهان و امهامی ،0833 ،ج ،0
ص )323اما در مقابل دسته ای دیگر استدالل کرده اند که ا رچه شرط خياردائیی ابههام و غهرری
باقی نیی ذارد اما التزام به معامله را متزلزل می سازد و این خالف قاعده لزوم در عقهود الزم بهه
وی ه عقود تیليکی است که جوهره آنها با ثباو و دوام قوام مهی یابهد( .خوانسهاری ،0820 ،ج ،2
صص 011و23و کاتوزیان ،0831 ،ج  ،3ش  (223برخی از فقها عدم ذکر مدو و هیچنين اطهالق
در مدو خيار را حیل بر سه روز کرده اند (شيخ مفيد -سيد مرتضی -شيخ طوسهی -عالمهه بحهر
العلوم – ابوحنيفه شافعی نيز مدو خيار را مجهدد بهه  8روز مهی داننهد و بهي

از آن را مخهالف

مقتضای عقد بيع تلقی کرده اند .در ميان حقوقدانان نيز در این خصوص اختالف نظرههایی وجهود
دارد .برخی معتقدند ذکر مدو ؛شرط حتیی برای خيار شرط نيست و مهدعی عهدم مشهاهده ایهن
فرع در متون فقهی ردیده اند(.جعفری لنگرودی ،هیان) و روهی نيز عقيده دارند مدو مجهولی
که احتیال بي

و کم در آن برود در حکم نبودن مدو است و عدم ذکر مهدو موجهب تزلهزل در

التزام به عقد و باع

غرر در معامله است .حقوق مدنی نيز از قول مشهور فقها پيروی کرده و عدم

تعيين مدو در خيار شرط را باع

بطالن شرط و عقهد دانسهته انهد( .کاتوزیهان ،0831 ،ج  ،3ش

 )223ل ذا در هر سه حالت مذکور جهل و ابهام نسبت یه مدو ،موجب غرر است و در بطالن عقد
غرری نيز اختالف و تردیدی وجود ندارد .در خصوص ابتدای مدو شرط خيهار اعهم از ایهن کهه
ابتدای زمان خيار متصل به عقد ویا جدا از آن باشد به شرط معلوم بودن پایان مدو ،شرط صحيح
است و به عقد ني ز خدشه ای وارد نیی آورد و در صورتی که انقضای مدو خيار معلوم و ابتهدای
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آن مجهول باشد ،مبدا مدو خيار هیان تاریخ وقوع عقد تلقی شده است قانون مهدنی بها تکيهه بهر
این فرض قانونی ،راه اجتهاد را برای حقوقدانان باز ذاشته کیا ایهن کهه برخهی از حقوقهدانان بها
تفسير و توسعه این حکم ،معتقدند ا ر در خيار شرط ،مدو ذکر نشهود ابتهدای آن تهاریخ عقهد و
انتهای آن متعارف در عقهود اسهت و لهوازم عرفهی و قهانونی در تعيهين مهدو شهرط تهأثير دارد.
(کاتوزیان ،0831 ،ج  ،3ش  223و جعفری لنگهرودی ،ص ،282مهاده  0881پيشهنهادی در قهانون
مدنی)
سؤال اول :ا ر مدو در خيار شرط مجهول باشد آیا عقد باطل است؟
 برخی می ویند :فقط شرط مجهول باطل است ولی موجب بطالن عقود نیی شود. پاسخ شيخ انصاری :این مبنا ا ر هم پذیرفته شود مربوط به مهوردی اسهت کهه فسهاد شهرطموجب فساد عقد نشود و به عقد سرایت نکند در حالی که جهالت در اینجا باع

غرری شدن بيع

میشود .لذا شرط فاسد است و مفسد عقد هم هست و بخاط نهی پيامبر از بيع غرری ،باطل است.
سؤال دوم :ا ر ابتدای مدو در خيار شرط مجهول باشد حکم شرط و عقد چيست؟
دو نظر وجود دارد:
 .0مجهول بودن مدو ،هم خيار را باطل می کند و هم عقد را.
 .2فقط خيار را باطل می کند .زمان ایجاد خيار(ابتدا ) زمان عقد است و نظر درست این است.
ا ر ابتدای مدو عقد مجهول باشد باع

غرری شدن بيع می شود و عقد و شهرط ههر2باطهل

است .مثال :در عقد بگوید  8روز از تفرق حق فسخ دارد در اینجا زمان تفرق معلوم نيسهت و بيهع
را غرری می کند.
بنابراین در یک جیع بندی صور قابل طرح در خصوص مدو شرط خيهار را بهه ایهن ترتيهب
میتوان خالصه کرد که:
 .0هر اه خيار شرط مدو داشته باشد شرط و عقد صحيح است .هر چند مدو طوالنی باشهد
قول مشهور فقهای اماميه و قانون مدنی این نظر را پذیرفته هر چند در فقه عامه (ابو حنيفهه
و شافعی مدو را محدود به سه روزمی دانند).
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 .2هر اه مدو خيار شرط مجهول باشد ،قول مشهور بطالن عقد و شرط است و دليل آن نيهز
وقوع و نفوذ غرر در معامله است.
 .8حالت سوم هنگامی است که به مدو خيار در عقد اشاره نشده است که دراین حالت  3نظر
متفاوو وجود دارد.
الف) مشهور فقهای متقدم اماميه و برخی از متأخرین خيهار را حیهل بهر سهه روز کهرده و
حکم به صحت عقد و شرط داده اند( .طوسی ،بهیتها ،ج ،8ص 383و مفيهد ،الیقنعهه،
 ،0813ص)322
و) نظر برخی از فقها بطالن شرط و صحت عقد است که به علت غرری بودن عقهد ایهن
قول پذیرفته نشده است
ج) نظر سوم ،فرض فوریبودن خيار فاقد مدو است( .طباطبائییزدی ،بیتا ،ج ،2ص.)33
د) نظر دیگر بطالن شرط وعقد است که دليل آن هیان غرری بودن بيع و شرط می باشد و
قانون مدنی نيز از هیين نظر پيروی کرده است.
 .3حالت چهارم نيز اطالق مدو شرط در عقد است ،چنانچه حد و حدود و مدو شرط تعيين
نیی شود .حکم این حالت نيز هیانند عدم ذکر مدو است و هیان نظریهاو در ایهن بهاو
نيز اظهار شده است.
 .3صورو پنجم ،شرط خيار دائم ،و مادام العیر است که در فقه عامه مالهک چنهين شهرطی را
صحيح می داند و سایر فقها آن را باطل دانسته اند .اما در فقه اماميه مرحهوم نهائينی چنهين
شرطی را به دو دليل غرری شدن شرط و معامله و هیچنهين مخالفهت شهرط بها مقاتضهای
ذاو عقد باطل دانسته و معتقد است اقتضای ذاو  2ونه است:
 .0اقتضای ذاو به نحو مدلول مطابقی که مبادله مال به واسطه عقد بيع را به دنبال دارد.
 .2مدلول التزامی که داللت بر التزام و پایبندی طرفين به عقد دارد .و اشتراط خيار دائم بها
مدلول التزامی عقد که هیانا ونه ای از مقتضهای ذاو عقهد اسهت مغهایرو دارد .ایهن
نظریه مورد ایراد برخی از فقها قرار رفته است .چون به عقيهده اینهان در خيهار شهرط
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دائیی مدو معين و محدود به حياو شخص است و آغاز آن نيز انعقاد عقد مهی باشهد
لذا طرفين علم به مدو خيار دارند و غرری از این حي

رخ نیی دهد و در خصهوص

مغایرو شرط مذکور با مقتضای ذاو عقد نيز پاسخ داده اند که لزوم و جواز آثار عقهد
هستند و هیانگونه که در عقد جایز می توان با اسقاط حق رجوع در ضهین عقهد الزم
دیگر جواز را به لزوم تبدیل کرد در عقد الزم هم می توان با شرط خيار وصف لزوم را
از عقد الزم سلب نیود (آخوند خراسانی ،بی تا ،ص  013و طباطبهائی ،بهی تها ،ج  2و
امامی ،0833 ،ج  ،0ص  )332برخی دیگر از صاحب نظران و دانشیندان فقه و حقهوق
نيز در مقام تأیيد نظریه اخير معتقدند ثباو و دوام مالکيت الزمه الینفک عقد نيسهتند و
الزمه وصف مالکيت هستند (.محقق داماد ،0833 ،ص )302
از دیگر عناصر و شرایط خيار شرط منشا و بستر ایجاد و تحقق آن اسهت کهه بهه محهدودیت
شکلی تعبير شده( .محقق داماد ،0833 ،ص  )313صاحب نظران اشکال مختلفی برای خيهار شهرط
تصور کرده اند( .محقق داماد ،0833 ،ص )321
اشتراط شرط در ضین عقد که شيوه معیول و مرسوم پي

بينی شرط است .به ایهن معنها کهه

طرفين ضین عقد الزم اختيار فسخ معامله را برای یکی از متعاقدین یا هر دو ظرف مدو معهين و
معلوم شرط می کنند این شروط اه صریح و اه ضینی است.
حالت دوم توافق بر شرط قبل از وقوع معامله یا عقد است .شهرط تبهانی از جیلهه ایهن ونهه
شروط است و هیچنين رویه ای که در معامالو معاطاتی معیول است؛ مانند اعالن شرط اسهترداد
اجناس خریداری شده توسط فروشند ان کاالها که معیوالً قبل از معاملهه بهه اطهالع خریهداران و
مشتریان می رسد .برخی از حقوقدانان اشکال مختلفی را در این حالت برای شرط ،قائل شهده انهد
که عبارتند از :مذاکره -قرارداد مقدماتی -قرارداد الزم مستقل و قرارداد جایز مستقل که حکهم ههر
یک تابع موضوع آن است( .محقق داماد ،0833 ،ص )321
اه خيار شرط مؤخر بر عقد است که بطور مستقل و منفصل از عقد سابق نيست .به این ونهه
شروط شروط الحاقی می ویند که پ

از انعقاد عقد ضیيیه آن میشود و قرارداد سابق را تصحيح
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یا تکیيل مینیاید و اعتبارش تابع و توام با قرارداد پيشين است .البته نوع دیگری از شروط الحاقی
وجود دارد که منفصل از عقد سابق است که یا در قالب شرط ابتدائی به عقد ملحق میشوند یا بهه
عنوان یک عقد و قرارداد مستقل نفوذ و اعتبار مییابند( .کاتوزیان ،0831 ،ج ،8ص)003
برخی از حقوقدانان معتقدند ا ر شرط الحاقی تعهدی مستقل نباشد ،شرط باطل و بالاثر اسهت
و در صحت و اطالق عقد تاثير ندارد( .امامی ،0833 ،ج  ،0ص)320
حالت دیگر عرفی بودن خيار شرط است یعنی هر اه به اقتضای عرف و عادو ،وجود شهرط
معهود باشد حتی در صورو عدم تصریح شرط خيار ،حق فسخ بهرای طهرفين در مهدو متعهارف
وجود دارد(.امامی ،0833 ،ج ،0ص  )320در مقام بررسی و مقایسه حاالو مذکور می توان فهت
آنچه اهیيت دارد وجود علقه و ارتباط شرط با عقد است و زمان وقوع شهرط تهأثيری در اعتبهار و
نفوذ آن ندارد (.کاتوزیان ،0831 ،ج  ،8ص )002
آثار خيار شرط
برخی از نویسند ان ،آثار این شرط را به آثار وجودی حق خيار و آثار ناشهی از اعیهال ایهن حهق
تقسيم کرده اند (محقق داماد ،0833 ،-ص )388
آثار وجودي خيار شرط

خيار شرط خود چهره های مختلفی دارد.
شههرط خيههار از قههدرو التههزام بههه عقههد مههی کاهههد و بههه مشههروط لههه حههق فسههخ قههرارداد را
ميدهد درخصوص آثار شرط خيار بر عقود تیليکی مانند بيع 2 ،نظریه ی فقههی وجهود دارد .نظهر
مشهور تیليک مال و مالکيت خریدار را به محض وقوع عقد بيع محقق می داند و پي

بينی شرط

خيار را در این عقد فقط در حد حقی برای مشروط له قابل تصور می داند .قانون مدنی ایهران نيهز
این نظریه را پذیرفته است .هر چند قهانون مهدنی در مبحه

بيهع شهرط و قهانون ثبهت در بحه

معامالو با حق استرداد شرایط وی ه ای را منظور نیوده است .نظریه دیگری که بهه مرحهوم شهيخ
طوسی منتسب ردیده این است که تحقق اثر عقد یعنی تیليهک و مالکيهت را منهوط بهه انقضهای
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مدو خيار و عدم اعیال حق خيار می داند .و وجود حق خيار را مانعی موقت که موجب تفاصهل
و تباین بين سبب عقد و اثر عقد می شود می دانند (.طوسی ،بی تا ،ج ،8ص)22
تفاوو این دو نظر در ضیان معاوضی و آثار ناشی از مالکيت است یعنی وفق نظریه اخيهر ههر
اه مبيع در مدو زمان خيار تلف شود از ملک فروشنده است و ضیان معاوضی ساقط نیهی شهود
هر چند مبيع تسليم شده باشد و تعهد و ضیان معاوضی با انقضای مدو خيار ساقط می شهود نهه
با تسليم مورد معامله.
از دیگر آثار وجودی شرط خيار منع تصرفاو منافی شرط است ،به این معنی که جیع بين حق
خيار ناشی از شرط و حق مالکيت ایجاو می نیاید که مثالً در عقد بيع مالک یا خریدار از تصرف
منافی حق خيار فروشنده در ملک یا مال منع شود و الزام به این منع نيهز امکانپهذیر اسهت .قهانون
مدنی در ماده  331حکم منع تصرفاو منافی خيار را انشا نیوده است .برخی از صاحبنظران فقه و
حقوق معتقدند در مدو خيار امکان اجبار به تسليم مبيع یا مال متعلق حق خيهاری وجهود نهدارد.
(محقق داماد ،0833 ،هیان ،ص )383
اما به نظر می رسد وجود و پي

بينی خيار شرط که ناظر بر آینده است مهانع اسهتيفا از حهق

مالکيت و استيال بر مال از ناحيه خریدار یا مالکی که به موجب عقد نسبت به مال علقهه مالکيهت
دارد نيست و الزام به تسليم مال که از فروع و تبعاو سلطه مالکانه است منعی ندارد .بهه ویه ه در
مواردی که مدو خيار طوالنی است محدویت مالک از تصهرف در مهال خهوی
مشرط له سزاوار نيست لکن هیانگونه که در قانون مدنی نيز پي

بهه اسهتناد حهق

بينی شده تصرفاو منهافی حهق

خيار باطل و بالاثر است.
آثار و احكام ناشي از اعمال حق خيار شرط

اثر اعیال حق خيار ناشی از شرط مانند سایر موارد فسخ قراردادها موجب اعاده وضعيت ههر یهک
از طرفين عقد به حال و وضع سابق می شود و در مواردی که امکان اعهاده مهال وجهود نهدارد بهه
حکم ضیان معاوضی بدل یا جبران خساراو جایگزین می هردد .لهذا بها اعیهال شهرط از ناحيهه
مشروط له ،طرف مقابل مکلف به استرداد مال می باشد و استنکاف دارنده از استرداد مهال موجهب
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ضیان قهری است .حال ا ر مال مورد معامله در زمان خيار تلف یا ناقص شده باشد ههر هاه ایهن
تلف و نقصان پ

از تسليم مبيع به خریدار رخ داده باشد ضیان معاوضی بهر قهرار اسهت .قهانون

مدنی در ماده  338تلف یا نقصان مبيع در زمان خيار بایع یا متعاملين را از مال مشتری مهی دانهد و
جبران آن را به عهده مشتری ذاشته است .اما ا ر شرط خيار فقط به نفع مشتری پي

بينهی شهده

باشد در این صورو حتی با وجود تسليم مبيع به مشتری ،تلف به عهده بایع است .مگهر ایهن کهه
تلف و نقصان ناشی از اتالف و تسبيب منتسب به فعل خریدار یا دیگری باشد که در این صهورو
بایع مسئوليتی ندارد .نا فته نیاند که حکم ماده  338منحصرا در مورد خياراو مجل

وحيهوان و

خيار شرط نفوذ دارد و در مورد سایر خياراو نافذ نيست و این حکهم اسهتثنائی متناسهب بها نظهر
فقهائی است که تیليک مال در عقد توام با خيار شرط را موکول و منوط به انقضای مدو خيار می
دانند(.کاتوزیان0831 ،ج  ،3ص )23
انتقال – اسقاط و بطالن خيار شرط
انتقال حق ناشي از خيار شرط

طرفين قرارداد می توانند با تراضی حق ناشی از شرط خيار را مقيد به به مباشرو متعاملين یا یکهی
از آنها و یا شخص ثالثی بنیایند که موارد مذکور ،خيار نه بصورو قههری و نهه بصهورو ارادی و
توافقی به دیگران اعم از وارث و غيره منتقل نیی شود ،قيد مباشرو متعهاملين در خيهار شهرط بهه
معنای سقوط شرط در صورو فوو مشروط له است .در خصوص شرط خيار برای ثاله
بح

نيهز در

جدا انه ای سخن خواهيم فت .بدیهی است حق ناشی از خيار شرط جهز در مهواردی کهه

ذکر شد قابل انتقال قهری به وراث و انتقال قراردادی به دیگران هست .منوط به ایهن کهه پهي

از

مرگ مشروط له توسط وی ساقط نشده باشد و یا مدو خيار شهرط پایهان نيافتهه باشهد .در مهورد
نحوه اعیال حق خيار ناشی از شرط توسط وراث اختالف نظرهایی بين حقوقدانان و فقهها وجهود
دارد .بر خی معتقدند حق خيار بسيط و غير قابل تجزیه است و برخی از وراث نیی توانند عقهد را
فسخ و بعضی تنفيذ نیایند و هر اه عده ای امضا وعده ای فسخ نیایند ،فسخ بالاثر و امضا عقهد
مرجح است ( امامی ،ج ،0ص  )328اما عده ای از حقوقدانان وجه رجحهانی بهرای تقهدم امضهای
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قرارداد بر فسخ آن قائل نيستند ( .کاتوزیان ،0831 ،ج ،3ص )021و به تبعيت از عقيده برخی فقهها
که حق هر وارث را به تناسب وی از ميراث می دانند و قائل به تجزیه حق خيهار هسهتند (عالمهه،
بی تا ،ج ،3ص  )332معتقدند حق خيار قابل تقسيم بين وراث خواهد بود و هر اه برخی از وراث
معامله را امضا و بعضی فسخ کنند این حق برای طرف معامله وجود دارد که او نيز تیام معامله را
فسخ نیاید یا معامله را به هیان صورو بپذیرد.
اسقاط شرط خيار یا حق ناشي از این شرط

مشروط له شرط خيار می تواند در مدو خيار و تا زمان پابرجایی این حهق ،از اعیهال حهق خهود
صرفنظر نیاید .عدول از اجرا و اعیال این حق اه به صراحت لفظی صورو می يرد و هاه بهه
طور ضینی ،اسقاط ضینی حق خيار ناشی از شرط بدین ونه است که مثال هر اه بهرای خریهدار
مال در قرارداد شرط خيار ذکر شده باشد و وی مال را به دیگری بفروشد یا منتقل نیاید ،فعهل وی
حکایت از آن دارد که بطور ضینی از حق فسخ خود چشم پوشی کرده است .اعیال حق ناشهی از
شرط خيار ،بلکه اصل این شرط با انقضای مدو ساقط می شود و دیگهر موجهب و مجهالی بهرای
اعیال و اجرای این حق باقی نیی ماند ،برخی از حقوقدانان شرط سقوط خيار بایع شرطی در بيهع
شرط را خالف مقتضای ذاو عقد دانسته اند و معتقدند چنين شرطی خالف عنصر مغابنه ای بودن
عقد بيع و غير عقالئی است( .جعفری لنگرودی ،0812 ،ص  ) 282قانون مدنی اما سقوط تیام یها
بعضی از خياراو را ضین عقد بالمانع دانسته است .لذا از دید اه قانون مدنی در صورتی که خيار
شرط از نظر شکلی صحيح و مدو دار باشد ،اسقاط آن په

از وقهوع عقهد بها تراضهی و توافهق

طرفين در قالب شرط الحاقی بالمانع است .اما برخی از فقها معتقدند ا ر خيار شرط به علت عدم
رعایت قواعد شکلی از نظر مدو خيار باطل باشد چون بطالن شرط موجب بطالن عقد می ردد،
اسقاط شرط پ

از وقوع عقد موجب احيا و تصحيح عقد باطل نخواههد شهد( .انصهاری،0832 ،

ج ،0ص  )23شاید منطوق عبارو ذیل ماده  233قانون مدنی این شبهه را بوجود آورد که ههر هاه
شرط باطل ساقط شود چون مانند آن است که شرط در عقد قيد نشده ،اسقاط شرط مانع از بطهالن
عقد شود ،اما برخی از حقوقدانان با استداللی ظریف این شبهه را زدوده انهد و در ایهن خصهوص
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فته اند  :در شرط باطل حق برای مشروط له بوجود نيامده تا اسقاط آن معنا داشته باشد و متصور
از اسقاط شرط فاسد در واقع رضای مشروط له به عقد بدون شرط است .لذا هر اه شرط باطل به
ارکان عقد نفوذ ننیاید با اسقاط شرط باطل ،عقد صدمه ای نیی بيند اما هر اه شرط فاسد به یکی
از ارکان عقد صدمه می زند چون عقد و شرط با هم انشا می شوند و از آغهاز نيهز ههر دو باطهل
است پ

اسقاط شرط و رضای عقد بدون شرط نیی تواند عقد باطل را تصحيح و احيها نیایهد(.

کاتوزیان ،0831 ،ج  ،8ص )011
بطالن خيار شرط

خيار شرط و فسخ در صورتی که ضهین عقهد نکهاح -وقهف -ضهیان و یها بهه عقيهده برخهی از
حقوقدانان ضین عقد صلحی که منحصرا ابرا باشد ،باطل و بالاثر است .در ایقاعاو نيهز اشهتراط
خيار شرط باطل میباشد .هر اه برای خيار شرط مدو تعيين نشده باشد یها مهدو شهرط مهذکور
مجهول یا مطلق باشد شرط باطل است و موجهب بطهالن عقهد نيهز خواههد شهد .هرچنهد برخهی
حقوقدانان معتقدند ذکر مدو شرط حتیی صحت خيار شرط نيست( .جعفهری لنگهرودی،0812 ،
ص)321
جعل خيار براي ثالث

در فقه و حقوق مدنی شرط خيار برای شخص ثال
استقالل برای ثال

نيز پي

بينی شده اسهت .ایهن حهق هاه بهه

منظور ميشود و اه اعیال آن منوط به موافقت و تایيد ثال

خيار موامره یا مشروط به استيیار ویند .شرط خيار بهرای ثاله

می ردد کهه آن را

را برخهی از بهاو تیليهک حهق

(حلی ،بی تا ،ج ،0ص  033و طباطبائی ،بی تا ،ج ،2ص  )803و برخی توکيل حق (حلهی،0833 ،
ج ،0ص )222و روهی تحکيم حق دانسته اند .اغلب فقها اماميه شرط خيار برای ثال

را از نوع

تحکيم حق تلقی کرده اند .محقق اصفهانی در تفسير و تحليل این اختالف نظر فته اسهت :چهون
خيار ناشی از شرط قابل انتقال به ورثه ثال
شخص ثال

نيست نیی تواند جنبه تیليکهی داشهته باشهد و چهون

از ناحيه شارط قابل عزل نيست و شرط کننده نیهی توانهد در اعیهال حهق ناشهی از

شرط خيار با ثال

مشارکت و هیکاری نیاید ،لذا تفویض این حق بهه ثاله

نیهی توانهد از نهوع
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توکيل حق باشد ،لذا آثار ملک حق فسخ و وکالت بطور کامل بر خيار شرط برای ثال

بار نيسهت

(محقق داماد ،0833 ،ص  ) 322لذا از این روست که فقها اماميه قائل به تحکيم شده اند کهه ههم
به تیليک شباهت دارد و هم به توکيل .اما محقق اصفهانی شق سوم یعنی معنای تحکيم را مختص
خيار برای ثال

می داند و معتقد است منظور غالب و ظاهرا از عنوان جعل خيار برای ثال

حق خيار است نه اعیال خيار لذا در این صورو وضع خيار برای ثال

جعهل

از باو تیليک حهق اسهت

نه از باو توکيل ،لکن این تیليک حق خاصی است که به دیگری تسری نیی یابهد و بهه شهخص
وی برای فسخ و امضای عقد داده شده و با مرگ او این حق قطع می شود و قابل انتقهال بهه ورثهه
نيست .اما در مورد انتقال ارادی و قراردادی خيار از سوی ثال
معتقدند شخص ثال

حکیی ندارد .برخی از حقوقهدانان

در واقع داور طرفين در شرایط فسخ و لزوم اجرای آن است ،په

اختيهاری

که برای شخص خارجی در عقد می شود صالحيت داوری و حکومهت اسهت و نبایهد آن را حهق
شیرد ،به عبارو دیگر خياری که برای بيگانه شرط می شود وسيله جلب مال برای او نيست تا در
زمره اموال وی درآید (کاتوزیان ،0831 ،ج ،3ص  )013بلکه در واقع او داور دو طرف عقد اسهت
که اختيار فسخ را به عنوان منتصب دارد و بدیهی است چنين حقی به ارث نیی رسد و در فرضهی
که حق برای دو طرف محفوظ ميیاند و اجرای آن به بيگانه تفویض می هردد  ،په

از مهرگ او

حق باقی است و با در ذشت او صاحب حق می توانهد خهود راسهاً آن را اعیهال کنهد(کانوزیهان،
 ،0831ص  012و خوانساری ،0820 ،ج ،2ص  .)038هر اه شرط شود خيار فسخ تا یک سهال از
آن بيگانه است و در صورو مرگ او در این مدو ورثه حق فسخ دارنهد ،در چنهين حهالتی وراث
بيگ انه خود به طور مشروط صاحب خيار می شوند و حق به آنها منتقل می شود اما ایهن انتقهال از
طریق شرط است نه از طریق قائم مقامی مورث .لذا نفوذ چنين شرطی بها حکهم مهاده  331قهانون
مدنی که انتقال خيار به وراث را برای ثال

منع کرده ،منافاو و مغایرتی ندارد .اما نظریهه دیگهری

که از جانب بعضی از حقوقدانان ابراز شده بيانگر این است که تعيين اثر خيهار شهرط بهرای ثاله
تابع قصد طرفين است و هر اه قصد صریح نباشد باید از طریهق قهوانين اراده متعاقهدین اسهتنباط
شود ،مثال هر اه شخص ثال

نسبت به حق دارای نفع شخصی باشد مثال معامله نسبت بهه ملکهی
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در م جاورو ملک او انجام شده باشد حسب قرینه می توان فت کهه قصهد طهرفين تیليهک حهق
فسخ به وی بوده است .یا ا ر شخص ثال

خبره و کارشناس امر موضوع عقد باشد می توان فت

این قرینهای است به این که طهرفين او را داور قهرار دادهانهد( .محقهق دامهاد ،0833 ،ص  ) 323و
نییتوان او را وکيل یا نیاینده پنداشت .بنابر نظریه فهوق در عقهدی کهه شهرط خيهار بهرای ثاله
میشود هر اه برای او سیت و عنوان داوری قائل شویم ،تنها شخص ثال

است که میتوانهد بهه

عنوان داور ،عقد را فسخ کند و طرفين در این امر اختياری ندارند و هیچنين هيچ یک از دو طرف
نییتوانند ثال

را عزل کنند و تنها با تراضی دو طرف انحالل شرط و حذف اختيهار ثاله

است .نوع دیگری از خيار شرط برای ثال

ميسهر

وجود دارد که به آن خيار موامره یا مشروط به اسهتيیار

و مشورو ثال

فتهاند .خيار موامره به این معناست که حق خيار فسخ برای یکی از طرفين عقهد

یا هر دو یا ثال

قهرار داده شهود .در

و یا اعیال این حق توسط آنها مقيد به تایيد و موافقت ثاله

این صورو ا ر شخص ثال

نظر به فسخ معامله داشته باشد و آن را به صالح مشهروط لهه بدانهد

خيار برای مشروطله ثابت می ردد و او میتواند معامله را فسخ یها قبهول کنهد و در صهورتی کهه
مشاور نظر به فسخ نداشت معامله قطعی می ردد و مشروط له دیگر حق اعیال خيار ندارد .اما ا ر
شرط خيار برای طرفين و ثال

شده باشد و هیگی اتفاق نظر بر فسخ یا امضا عقد داشهته باشهند

طبق اتفاق نظرشان عیل میشود و در صورتی که اتفاق نظر حاصل نشد طرفين نظرشان بهه فسهخ
عقد بود و ثال

عقيده به امضا عقد داشت در این صورو عقد فسخ میشود چون با فسخ عقد از

سوی طرفين دیگر زمينهای برای امضا عقد توسط ثال

باقی نییمانهد (هرنهدی ،0833 ،ص)881

منطوق ماده  332قانون مدنی نيز در خصوص متعاملين اینگونه حکم مینیاید که هر اه متعهاملين
هر دو خيار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نیاید ،معامله منفسخ است.
مقایسه خيار شرط و خيار تخلف از شرط
تفاوو این دو را از سياق ظاهری کالم نيز می توان دریافت .خيار شرط با تراضی و توافق طهرفين
در قالب شرط ضین عقد برای طرفين حق فسخ عقد را ایجاد می نیاید اما خيار تخلهف از شهرط
حق فسخی است که در نتيجه تخلف متعهد از ایفا شرط و عدم امکان التزام وی بهه انجهام شهرط
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برای مشروط له بوجود می آید یا در شرایطی که وصف خاصی برای مال مورد معامله منظور شهده
و مبيع فاقد آن وصف است ،مشروط له به علت تخلف متعهد از این شرط حق فسخ عقهد را پيهدا
می کند لذا شرط خيار خود موجد حق فسخ برای متعاقدین است و خيار تخلف از شهرط ،در اثهر
تخلف متعهداز شرط مقرر در قرارداد ایجاد می شود .معيار تیيز و تشهخيص ایهن دو عنهوان ایهن
است که در خيار شرط طرفين بدون قيد و شهرطی ،حهق فسهخ را بهرای خهود در مهدو مقهرر و
مشخص ،پي

بينی می کنند اما خيار تخلف از شرط منوط به وقوع تخلف و امتناع متعهد از وفها

به شرط یا انجام فعل مشروط است .حقوقدانان در مقام بيان مثال برای تشهخيص و تیيهز ایهن دو
فته اند  :اه میکن است در عقد شرط شهود کهه پرداخهت ثیهن بهه اقسهاط باشهد و هر هاه در
پرداخت یکی از اقساط تاخيری رخ دهد فروشنده حق فسخ داشته باشد .حهال ا هر ایهن شهرط را
شرط خيار بدانيم به علت فقدان مدو شرط باطل و مبطل عقد است .اما ا ر آن را شهرطی بهدانيم
که متعهد مکلف به اجرای آن است ،شرط و عقد صحيح است و باید متعهد را اجبار به ایفا شرط
نیود و عدم امکان التزام متعهد به اجرای شرط در صورتيکه اجرای فعل مشروط به وسيله دیگهری
نيز مقد و ر نباشد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
خيار شرط و بيع شرط
بيع شرط عقدی است که مطابق آن بایع تا مدو معين ا ر ثین را اعاده کند می تواند کهاال را په
بگيرد به عنوان مثال :ا ر فروشند در مدو تعين شده ثین را به خریدار پ

دهد حق تیلک مجدد

مبيع را پيدا می کند .بيع شرط را بيع الخيار نيز فته اند زیرا در آن شرط خيار وجهود دارد( .شهرط
الخيار)  :قبل از سپری شدن مدو خيار مالکيت مثال :خانه ای است و فروشنده می توانهد بها دادن
ثین آنچه را داده پ

بگيرد.

مثال دیگر :کسی که به پول نياز دارد و خانه اش را می فروشد ،شرط می کند ا هر تها یکسهال
پول را بر رداندم خانه را به من بر ردانی در اینجا امام صادق (ع) فرموده اند شرط صحيح اسهت.
(انصاری ،0832 ،ج ،3ص)021
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فقه اماميه بيع شرط را از اقسام خيار شهرط مهی دانهد و بهه آن عنهوان بيهع الخيهار داده اسهت.
(انصاری ،0832 ،ج ،3ص 021و محقق داماد ،0833 ،ص )333
فقه عامه نيز بيع شرط را بيع الوفا می داند و غالبا حکم رهن را برآن جاری می سازند و عهده
ای نيز آن را باطل می دانند .بيع شرط بدین معناست که بایع شرط می کند هر اه در مدتی معهين،
ثین معامله را رد نیود ،حق فسخ بيع و استرداد مبيع را داشته باشد .از جیلهه تفاوتههای بهارز بيهع
شرط و شرط خيار آن است که .0 :در بيع شرط ،خيار فسهخ فقهط بهرای بهایع اسهت و شهرط آن
استرداد ثین است اما اشتراط شرط خيار در عقد برای بایع یا مشتری یا هردو و یها شهخص ثاله
امکانپذیر است .2 .شرط خيار منجز است و فسخ عقد معلق و منوط به قيهد و شهرط و رویهدادی
نيست اما حق فسخ در عقد بيع شرط ،مقيد به استرداد ثین از سوی بایع است.
نتيجه
خيار شرط هم به عنوان یکی از شروط ضین عقهد و ههم بهه مثابهه یکهی از خيهاراو قهانونی در
قراردادها منشا آثاری است که اثر بارز و واضح آن فسخ و انحالل مسهتقيم قراردادهاسهت .شهرط
خيار مانند دیگر شروط در نتيجه تراضی و توافق طرفين قرارداد حاصل میشود .و اثر آن که هیانها
فسخ قرارداد است منوط به اراده مشروطٌله است و سبب و عامل دیگری در اعیال این حهق نقه
ندارد .شرط خيار در فقه و ق انون مدنی ایران بهه عنهوان یکهی از ابهزار فسهخ معاملهه و قراردادهها
پي بينیشده و قيدی که آن را از دیگر شروط و خياراو متیایز میسازد ،ضرورو تعيين مهدو و
مهلت اعیال حق ناشی از این شرط است و دامنه نفوذ و اثر این قيدقانونی تا آنجاست که میتوانهد
حياو و بقا عقد را متزلزل و منحل نیاید .شرط خيار عالوه بر متعاملين ،برای شخص ثاله

نيهز

در شرایط خاص قابلپي بينی است .بطور کلی نحوه انشا شرط خيار در قراردادها و تعيين مهدو
آن از جیله عوامل تاثير ذار در صحت شرط و عقد و آثار قانونی آن است کهه مهیبایسهت حهين
تنظيم قراردادها و پي بينی این شرط مورددقت و تامل قرار يرد .وبا توجه به اینکه در عقد جایز،
خيار شرط نيست و هیچنين در ایقاعاو خيار شرط نيست و در عقد الزمی که در مقام ایقاع است
خيار شرط ندارد لذا در عقد الزمی که جایگزین عقد جایز شود خيار شرط در آن نيست.
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