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 ه کیدچ

نتواند با بر    سادگیبهاز طرفین    یکهیچشده و    اهرانعقاد ظاقتضای قاعده در معامالت آن است که آثار عقود بالفاصله پس از  

متعرض آن   به نحویزده یا    ایلطمه  ، ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است  حق  به  ،هم زدن آن

قانون ثبت    یقانون مدن   ،ی اسالم  یاز منظر فقها  یشرط  اریمعامالت خ  ینوشتار بررس  نیا  ی هدف اصل  .شود روش    . باشدمیو 

برای    -یفی توص  قیتحق که  بود  روش    آوریجمع تحلیلی  از  است  ایکتابخانهاطالعات  لحاظ    .استفاده شده  به  که  خیار شرط 

زندگی  نقشی که در  و  دارد  ،اهمیت  و معامالت  قانونگذارن    ،قراردادها  و  توجه شارع مقدس  امامیه    ازجملهمورد  قانون   وفقه 

ق ایران  استمدنی  است  .رار گرفته  بررسی  قابل  و حداقل  اعمال  قابل  اسالمی  عقود  به هدف    .موضوع خیار شرط در  توجه  با 

 .  دهدمی نیفسخ عقد را در زمان مع اریکه اخت است که به شخص مشروط یشرط حق  ،نتیجه گرفت که توانمیپژوهش  

 

 . جامعه اسالمی  ، فسخ عقد  ،عقود اسالمی  ، یاسالم یفقها  ،قانون ثبت ،ی قانون مدن ،شرط  اریمعامالت خهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

اهمیت و نقشی که در زندگی   به لحاظ  فرد دارد  ،خیار شرط که  و معامالت  شارع مقدس و    روزافزونمورد توجه    ،قراردادها 

در کتب قانون و در موارد    کهنحوی به  ،فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است  ازجملهکشورهای اسالمی    گذارانقانون

اعده یعنی خیار شرط نام برده شده است و در بندهای مختلفی به این مبحث پرداخته شده  متعددی از اثر و شرایط تحقق این ق 

مورد احكام و ابعاد مختلف آن    ،مشروعیت خیار تبعض صفقه  ،در پژوهش های متعددی که در این زمینه انجام شده است  .است

  ی عل  ،ی رحمانبه پژوهش    توانمی  ،که در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت  پژوهش هایی   ازجمله  .بررسی قرار گرفت

مقاله    ن یدر ا  .شرط پرداخته شده است  عیب  یقانونگذار  خچهیتار  یشرط به بررس  عیب  ،این پژوهش با عنوان  . اشاره کرد  (1395)

ب   عهیشرط در فقه ش  عیدرباره ب بر اصل صحت صحه گذاشته    زین  یون مدن قان  . شود  یموضوعه مطرح م  نیشرط در قوان  عیو 

شرط    عیهمان ب  ا ی  اریخ  ع یو در آن به آثار و احكام ب  افتهی شرط اختصاص    عیبه ب  عیاز مباحث ب  یفصل   ی است در قانون مدن

 .  )(استپرداخته شده هیمطابق مشهور فقه امام

 ی به بررس  رانیدر حقوق ا  ( تحت عنوان معامالت با حق استرداد 1396حكمت اله )  ،یعسكرپژوهش دیگری که    همچنین در

شرط که از آنها سوء استفاده شده    عینظیر ب  یدر خصوص معامالت   1310معامالت با حق استرداد را قانون ثبت در سال    نكهیا

 .  )(است موده را از این گونه معامالت سلب ن یاست ابداع کرده و اثر تملیك

عمدتاً در قالب »رهن و اجاره« منعقد    یامروز  جیاجاره در عرف را  یقراردادها  ،شرط و عقد اجاره  عی( ب1393)  دیسع  ،  یمیابراه

را مطرح نموده اند که شامل    یشنهاداتینوع از قراردادها فقهاء پ   نیناظر بر ا  یفقه  راداتیاز ا  ی ابا توجّه به وجود پاره  . گردندیم

و    ادشده یقرارداد    هیتوج قالب شرط قرض  عار  ا ی در  ود  هیشرط  م  عهیو  اجاره  عقد  در جا  باشد یدر  و    یکه  تأمّل  خود محلّ 

 . است یبررس

 ت ارایتحت عنوان اسقاط خ  یدر مقاله ا  (1389عطاءاله )  ،ی گدلیب  ،و در اخرین نمونه از پزوهش های انجام شده در این زمینه

دانان با اشكاالت  نظر حقوق قاعده با دقت  ن یا  ،از حقوق و قابل اسقاط است  اراتیخ  نكهیا  یبه بررس  هیو فقه امام  رانیدر حقوق ا

 .  )(مواجه شده است یفراوان

معامالت    با این حال تمام پژوهش هایی که در این مبحث مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند به طور کامل و کلی به بررسی

اند  یشرط  اریخ و   توانمیبه طور کلی    ،نپرداخته  ابعاد مختلف موضوع مورد بحث  و  احكام  فعلی  پزوهش های  گفت که در 

و قانون   یقانون مدن   ، یاسالم ی از منظر فقها بررسی قرار نگرفته است بنابراین هدف ما از انجام این پژوهش بررسی خیار شرطی

 .  دهدمیاحث جدیدی را مطرح نموده و نكات جدیدی را ارائه که از این جهت مب  باشدمی ثبت

 

 روش پژوهش 

 برای پژوهش حاضر دو بحث اصلی صورت گرفته است: 

 ی از منظر فقها و قانون مدن  یشرط اریمعامالت خ یبررسالف( 

 از منظر قانون ثبت یشرط اریمعامالت خ یبررسب( 

که نتایج حاصل از آن میتواند    ،قوانین و احكام مورد بررسی قرار گرفته استدر هر دو بخش نكات اصلی و مفاهیم کاربردی از  

 .  نین در این مبحث تاثیر گذار باشددر براورده ساختن احكام و قوا
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 مبانی نظری 

 لزوم   قاعده  در  اصل یمعنا 

 به طور کلی اصل در قاعده را میتوان در چهار مفهوم زیر خالصه کرد:

   .(284: 1411 ، یکرک )محقق تیراجح و اغـلب ی ـ به معن1

 .  (383: 1414 ،یلی)محقق اردب همانند اصل طهارت و برائت ، لزوم قاعده؛ اصل  یـ در معنا2

 ( 515تا:  یب  ،ی )حلّ حاباسـتص یمعنا ـ به3

  .(189: 1391، ی)بجنورد  باشدیمجعول م یخارج حقّ ،اریو خ  است لزوم عرفاً و شرعاً بر ،عیوضـع ب  است که نیا معنای ـ به4

  موجود در کتاب و سنّت که داللت  ی شرع  ل یدال  رایز رسد؛ینظر م به قویتردوم  ی معنا  ، که ذکر شد  یاچـهارگانه ی مـعان  انیم از

 .  (160: 1385 ، ندارند )محقق داماد عیعام هستند و اختصاص به عقد ب  ،بـر لزوم عـقود دارند 

 

 فسخ   اریمناط و مـالک خـ

 نمود: ریگونه تفس 5را به  اراتیمالک خ توانمیدر مجموع 

 و تعهّد  التزام یـ مبنا الف 

 اکراه ینف یمبنا -ب

 اشتباه:  ی نف -ج

 ( 283:  1386 ،یجبران ضرر )اصغر -ح

 نیاز اشخاص متعاقد  تیحما به منظور ،: عرف و شارعیتیحما یهینظر -خ

 

 انتقال خیار شرط

خیار شرط به عنوان یک حق مالی قابلیت انتقال را داردو جز در مواردی که اختصاص به شخص مشروطه له بیابد می تواند از  

انتقال خیار ممكن است به اختیار باشد )واگذای ( یا به قمر ) ارث ( بنابراین خیار شرط از   .دیگری منتقل شود  صاحب خیار به  

   .با این وصف در هر دو شكل انتقال مستنیاتی وجود دارد  . هر دو طریق انتقال حقوق قابلیت نقل و انتقال را دارد 

وضعیت متعامل در عقد خیاری با عقد الزم یكسان    ، بدان معنا است کهاین    دارد  معاوضی   ارزش  خیار  حقباید توجه داشت که  

نتیجه این انحالل ان   . در عقد خیاری هر آن ممكن است صاحب خیار از حق خود استفاده و معامله را منحل کند    .نیست  

رای ارزش مساوی نیتسند مالكیت مستقر و مالكیت متزلزل در شرایط مساوی دا  . خواهد بود که وضعیت قبل از عقد اعاده گردد

بدیهی است که مالكیت مستقر و غیر قابل تعرض ارزشمند تر و از نظر متعامل مطلوبتر است چنین است که اغلب در قبال    ،

این حقیقت قابل انكار نیست که    .حق خیاری که به یكطرف اعطا می شود به میزان بهای دریافتی طرف مقابل افزوده می شود  

با مد نظر قرار دادن حق خیار و مسلط کردن یک طرف بر سرنوشت عقد امتیازی در براب ران به طرف در یک عقد خیاری  

این امتیاز ممكن است حق خیار متقابل برای وی یا ما به ازای مادی مازاد بر ارزش واقعی عوض و یا کسر    .دیگر داده می شود  

شرط در نظر گرفته می شود بستگی به میزان ارزش و نفعی دراد قسمتی از معوض باشد میزان ما به ازائی که در مقابل خیار  

که هر طرف برای خیار قائل است یعنی انكس که به موجب خیار بر فسخ معامله مسلط می شود بر این تسلط خود قیمتی  

به نفعش نیست و متضرر گشته   بپردازد و کسی که خیار  اضافه به عوض واقعی  انرا  است در  تعیین می کند که حاضر است 
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از عوض متعارف وصول نماید   این میزان اضافه بر عوض واقعی    . صورتی راضی به عقد قرار داد می شود که به نسبتی اضافه 

پس نتیجه می وشد گرفت که ارزش خیار به   .همان ارزش مادی است که متعاملین برای حق فسخ معامله تعیین می کنند  

 .  (104: 1383 ،انی)کاتوز . عقد پیدا کرده وامكان فسخ یا اجازه انرا می یابد  خاطر اقتداری است که مشروط له بر سرنوشت

 

 عوامل باعث اسقاط در خیار شرط

در این موارد   .مواردی وجود دارد که این خیار بخودی خود و بواسطه ی تاثیر عواملی غیر از اراده صاحب خیار ساقط می شود  

اثنای جریان ان بدون اینكه صاحبش اراده اسقاط انرا بنماید اعتبار خود را از دست می خیار شرط قبل از انقضای مدت و در  

برد  .دهد   بین می  از  را  ان  انحالل  و خاصیت  گردیده  عقد  است که سقوط خیار شرط موجب الزم شدن  موارد   .بدیهی  این 

 عبارت است از:

 
 شرط خیار  در  : عوامل اسقاط1شکل

 

 بیع شرط

هر زمانی    ، یعنی پس از بیع    ، از بیع ها است که فروشنده دارای خیار فسخ است اما به شرط پس دادن ثمن    بیع شرط گونه ای

بین خیار    .که اراده کند در مدت تعیین شده میان متعاقدین می تواند ثمن را پس دهد و اختیار فسخ معامله را داشته باشد  

 : شرط و خیار بیع شرط فرق هایی وجود دارد

 هدف تهیه سرمایه است برای صرف در اهداف اقتصادی  ، در مورد بیع شرط اول : 

  . تهیه سرمایه است و ناگزیر طبع این خیار اقتضاء طول مدت را دارد بر عكس خیار شرط ،دوم : هدف در بیع شرط 

 .  دسوم : هدف در بیع شرط بدست اوردن منفعت زیاد است و متعاقدین عادتا اسقاط این خیار را نمی کنن

  چهارم : هدف خیار در بیع شرط اوال و با لذات استرجاع مبیع است ولی در خیار شرط نقض اثار عقد

 . پنجم : خیار در بیع شرط غالبا رابطه با مال غیر منقول دارد اما در خیار شرط غالبا این رابطه نیست 
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 لزوم رعايت شرايط اساسی صحت معامله 

قانون   232شرایط صحت شروط را به صورت ایجابی ذکر نكرده است بلكه از سویی به ذکر شروط باطل)ماده    ،قانونگذار ایران

این در حالی است که در   .قانون مدنی( سخن گفته است  233مدنی( پرداخته و از سوی دیگر از شروط باطل و مبطل)ماده  

این امر موجب طرح این سؤال   .بیان شرایط اساسی صحت قراردادها پرداخته استقانون مدنی به    190در ماده    ، مورد قراردادها

قانون مدنی در مورد شروط نیز جاری است یا میتوان از برخی شرایط مزبور    190گردیده که آیا جملگی شرایط مندرج در ماده  

  40،    1387  ،و عابدیان  168،    1386  ،در این راستا گروهی از حقوقدانان)کاتوزیان  .در مورد شروط ضمن عقد چشمپوشی نمود

گردیدهاند   41و   شروط  مورد  در  قراردادها  صحت  شرایط  جملگی  اجرای  لزوم  به  قائل  مقابل  .)  از   ، در  دیگری  گروه 

را مورد پذیرش    190)لزوم جریان همه شرایط مندرج در ماده    93و    92،    1386  ،و شهیدی  272،    1386  ،حقوقدانان)امامی 

 . شروط مجهول)البته معلوم اجمالی( و نیز شرط با جهت نامشروع را صحیح دانسته اند ازجملهی قرار ندادهاند و شروط

این   .قانون مدنی از لزوم قصد و رضا به عنوان اولین شرایط الزم برای صحت قراردادها سخن گفته است  190قانونگذار در ماده  

برای تحقق عقد است لزوم »اراده«  از  نیز بسیار روشن است و  مبن  . دو شرط تعبیر دیگری  برای صحت قرارداد  اراده  لزوم  ای 

دارد قرارداد  ارادی  ماهیت  به  است  .بازگشت  یافته  تشكیل  ارادهها  توافق  از  قرارداد  که  در    . چرا  قانونگذار  اینكه  رغم  به  البته 

ه امامیه به تبع اندیشمندان تدوین این قسمت از قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه بهره برده است ولی در مقام تطبیق با فق

)تفكیک مزبور نیز به این   238،    1379  ،)محقق داماد و دیگران.  فقهی به تقكیک اراده به دو عنصر قصد و رضا پرداخته است

توضیح    .جهت است که اهمیت قصد و رضا یكسان نیست و به همین دلیل ضمانت اجراهای آن دو نیز با یكدیگر متفاوت است

به همین جهت یكی از معتبر ترین قواعد پذیرفته شده فقهی قاعده   .ده قرارداد به شمار می آید قصد انشاء استاینكه آنچه سازن

را قصد   و طرف قرارداد آن  نباشد  راستای قصد  واقع شده در  آنچه  به شمار آمده است و در مواردی که  از قصد  تبعیت عقد 

قانون مدنی نیز   191ماده    ازجملهاین مسأله از مواد قانون مدنی    .ن گفتننموده باشد باید از عدم تشكیل یا بطالن قرارداد سخ

است استنباط  قابل  خوبی  انشاء    191ماده    .به  قصد  به  میشود  محقق  »عقد  است:  داشته  بیان  این خصوص  در  مدنی  قانون 

عدم تشكیل قرارداد و فقدان قصد موجب    ،با توجه به همین مراتب  .«.  بهشرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند 

)با توجه به 63و    62،    1386  ،)کاتوزیان.  بطالن مطلق قرارداد می گردد در حالی که فقدان رضا عدم نفوذ آن را به دنبال دارد

زیرا   . مبنایی که برای لزوم قصد در قراردادها بیان شد به نظر می رسد شرط مزبور مسلماً در مورد شروط ضمن عقد الزم است

به همین جهت همانگونه که برخی از اندیشمندان   . هیت ارادی داشته و تحقق آن به توافق اراده های انشائی استشروط نیز ما

توضیح اینكه شرط به عنوان ماهیتی    . حقوقی بیان داشته اند؛ شرط از عقد در مرحله انشاء و ادامه اعتبار حقوقی تبعیت میكند

به دیگر سخن تمایزی   .هرچند که همراه عقد و به تبعیت از آن تشكیل میگردد  ،داعتباری با اراده انشایی طرفین به وجود میآی

( بنابراین قصد انشاء طرفین برای تحقق   91  -  90:    1386  ،)شهیدی  .در حرکت اراده میان عقد و شرط ضمن آن وجود ندارد

 .آن نیز الزم است

  

 شرايط اختصاصی صحت شرط

عدم مخالفت    ، داشتن غرض عقالیی  ،عدم مخالفت با شرع و قانون  ،شرایط اختصاصی شرط عبارتند از؛ مقدور بودن شر  ازجمله

امری    ، قرار دادن شرط غیر مقدور.  با مقتضای عقد و مجهول نبودن بودن شرط که هریک در بندهایی مجزا قابل بررسی است

ر آن در خارج است؛ مانند آنكه زوجه شرط نماید زوج تمامی الماسهای  پیدایش آثا  ،بیهوده است زیرا قصد طرفین از درج شرط
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ریاست جمهوری برسد به مقام  یا در عرض یک سال  نماید  آماده  برای وی  را  به غیر   .جهان  از طرفین  علم یكی  عدم  یا  علم 

از شروط صحت  ،رف قراردادشیخ انصاری داخل بودن شرط را در تحت توانایی ط . تأثیری در بطالن آن ندارد ، مقدور بودن شرط

خواه آن صفتی باشد    ،بنابراین آنچه وی توانایی تسلیم آن را به طرف دیگر ندارد از زمره شروط صحیح بیرون است  .آن میشمرد

و خواه    ،که او نمیتواند عین را در حالی که واجد آن صفت است به طرف دیگر تسلیم کند نظیر شرط نمودن خوشه بستن زرع

نظیر این که از او خواسته شود که زرع را به خوشه بنشاند و یا خرمای کال را رسیده   ،ه او توانایی انجامش را نداردعملی باشد ک

در تقریرات میرزای نائینی آمده است؛ تعبیر شیخ از شرط نخستین دربرگیرنده مقام مقاصد ما از    .(276:    1420  ،)انصاری.  کند

زیرا چنانچه وجود صفتی بالفعل در کاالی مورد   ، رتی که از مقوله افعال باشد فرا میگیردو شرط را تنها در صو ،این عنوان نیست

مگر این که گفته شود این اشتراط به    .وجود آن را نه میتوان به مقدوریت متصف نمود نه به عدم آن  ،خریداری الزم گرفته شود

بازگشت م به صفت الزم گرفته شده در آن  اتصاف  این رو در صورت وجود صفت  .ینمایدتسلیم کاال در حال  بر   ،از  او قدرت 

وجود صفت به مقدوریت    ،لیكن آشكار است که با این توجیه نیز  .قادر بر تسلیم نخواهد بود  ،تسلیم دارد و در صورت فقدان آن

بلكه به مجرد عالوه بر آن الزم گرفتن بعضی از نتایج که حصول آن نیازمند به سببی خاص نبوده    .و یا عدم آن متصف نشد

 .  حصول شرط تحقق مییابد نیز سزاوار وصف به مقدوریت و یا عدم آن نیست

غرض از درج شرط در ضمن عقد ایجاد آن به نفع مشروطله است و طرف معامله باید قدرت انجام    ،به طور خالصه میتوان گفت

به طور مثال؛ مشتری می گوید که من این    .شد آن را در اختیار داشته باشد و همچنین تحقق شرط باید در خارج قابل تصور با

را می خرم به شرطی که درختانش میوه دهد او   .باغ  اختیار  با طرف معامله است ولی میوه دادن در  ایجاد مقدمات  اینكه  با 

ه  در حالی که موضوع شرط محیا کردن مقدمات نبود بلكه میوه دادن درختان بوده ک  .نیست)بلكه در حیطه قدرت الهی است(

در اختیار او نیست تحقق موضوع شرط در قدرت مشروط علیه نیست پس مقدور نبودن عمل به چنین شرطی به معنای خارج  

 .  بودن از توان طرف معامله)مشروط علیه( است

 

 عدم مخالفت با شرع و قانون

است که مضمون بعضی از  مهمترین امر معتبر در صحت شرط عدم مخالفت آن با کتاب است و دلیل اعتبارش اخبار بسیاری

بطالن شرط مخالف کتاب یا آنچه در کتاب نیست و یا آنچه غیر کتاب است و یا آنچه حاللی را حرام یا حرامی را حالل  ،آنها

 .  (104: 1404 ،)نجفی. میباشد  ،سازد

 .اظ خود شرط)التزام(برخی فقها عقیده دارند؛ شرط گاه به لحاظ متعلق)مشروط( اتصاف به مخالفت پیدا میكند و گاه به لح

حكم ثابت در شرع است؛ به گونه ای که با شرط   ،مراد از حكم کتاب و سنّت که مخالف نبودن با آن شرط صحت شروط است

  ،صرف نظر از مالحظه عنوان عارضی بر آن ،تغییرپذیر نباشد؛ چون حكم شرعی ثابت برای موضوعی گاه برای خود آن موضوع

مانند اغلب   ،حتی با مالحظه عناوین عارضی بر آن ،ستحبات و مكروهات و گاه مطلقا ثابت استم ، ثابت است مانند مباحات

مخالف کتاب و سنّت نخواهد بود؛ اما اگر بر   ،التزام به آن ،اگر شرط بر آنچه از نوع نخست است وارد شود .محرمات و واجبات

ی دیگر گفتهاند؛ حكم در همه موضوعات؛ اعم از واجبات و  و برخ. مخالف کتاب و سنّت و باطل خواهد بود  ،نوع دوم وارد شود

  ،قطع نظر از عوارض ثابت است و با عروض عنوانی دیگر ،برای موضوع فی نفسه ، محرمات یا مستحبات و مكروهات و مباحات

  ،حرجی بودن مانند ضرری و ،تزاحم رخ میدهد واهم مقدم میشود؛ لیكن مزاحم واجب و حرام جز آنجا که در نهایت قوت باشد 

وضع احكام تكلیفی چنین است؛ اما در احكام وضعی صرف اطالق یا   . نمیتواند بر واجب و حرام غلبه کرده و بر آن مقدم شود
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مگر آنكه به دلیلی ثابت شود که    ،در حكم به مخالف بودن شرط مخالف اطالق یا عموم کفایت میكند  ،عموم ثابت کننده حكم 

 .  ( 111- 109:   1377 ، )یزدی. قابل تغییرباشد حكم وضعی خاصی به سبب شرط 

 

 از منظر قانون ثبت یشرط  اریمعامالت خ  یبررس

 انواع و عناصر آن   ، ای  قهی معامالت وث

 تعریف معامله:  -1

 اعم  یالف(به معن

معامله    . م(.  ق   807بنابراین عقد صدقه ) ماده    . به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد  معامله »

معامله به این    . جزو معامله به معنی اعم می باشند  ،ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره  .نیست

   .(664:  1380 ،« )جعفری لنگرودی. ی در حقوق خارجی استمدن التمعنی در فقه بسیار نزدیک به اصطالح معام

به معنب است  -1اخص  ی(  ایقاعات  و  نكاح(  مانند  غیرمالی  و  )مالی  عقود  معنی خاص شامل  به  به معنی    -2  .معامله  معامله 

  47و    46)ماده    .به معنی عقود معین و غیرمعین است  -3اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نكاح نمی شود  

ایقاعات ) ماده    -4ث(  .  ق  قانون مدنی دشوار است«   .( است.  م .  ق   223به معنی عقود و  غیر  این معنی در  بر  حمل معامله 

 .  (664: 1380 ،)جعفری لنگرودی

 تعریف وثیقه:  -2

زیر به کار    و در اصطالح در معانی  .»آنچه بدان اعتماد شود« و »محكم کاری« است  ،در معنای لغوی وثیقه به معنی »استوار«

 : رفته است

در اصطالح مالی است )منقول و غیرمنقول( که وام گیرنده تحت یكی از صورت های قانونی از قبیل رهن یا معامله با    -خست

وام دهنده بتواند از محل   ،آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد  ،حق استرداد

 .  طلب خود را وصول کند ،ه و قیمت آنفروش وثیق

دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به عكس رهن و    ،در این صورت  .مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده میشود  -دوم

بر این اساس وثیقه مبلغ مالی یا    .(  665:    1380  ،بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد )جعفری لنگرودی

 .  دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می گذارند 

 معامالت وثیقه ای را به صورت زیر تعریف نمود: توانمیبرطبق تعریفی که از وثیقه نشان داده میشود 

»هر معامله ای که به موجب آن شخصی )اعم از این که مدیون باشد یا نه( عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام 

در قانون ما به معامالت    .خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد یا نه  ،عملی قرار دهد 

 (  662:  1380 ،« )جعفری لنگرودی. ی و معامالت با حق استرداد نام داده اند معامالت شرطی و رهن  ،وثیقه ای

 : معامالت وثیقه ای سه صورت عمده دارند

 : که عناصر آن عبارتن است از  .ث. ق 34و   33معامالت مذکور در مواد  -اول

 منشاء دین هر چه باشد فرق نمی کند  . الف( وجود دین که وثیقه برای آن داده می شود

خواه بیع شرط باشد خواه رهن خواه قراداد    ،قراردادی که به موجب آن مالی برای دین مزبور به وثیقه ی دین داده می شودب(  

 .  دیگر
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 ج( دین مزبور وجه باشد نه کاال 

 موعد و سررسیدی معین شده باشد   ،د( برای پرداخت دین

 : ه امروز صُور مختلف آن رو به ازدیاد استوثیقه حسن انجام تعهد : در این صورت از معامالت وثیقه ای ک -دوم

 .  در حین معامله اساساً دینی وجود ندارد -اوالً

شخصی بر اثر قبول خدمتی در یک بنگاه رسمی و غیر رسمی تعهد می کند که طبق شرایط معین وظیفه و کار خود را   -ثانیاً 

رت را که دین او خواهد شد به آن بنگاه بدهد و برای این خسا  ،انجام دهد و اگر تخلف کرد و خسارتی از تخلف او حاصل شد 

تأمین این قصد از همان حین استخدام ملكی را نزد بنگاه به وثیقه می گذارد که در صورت تخلف و حدوث خسارت تا مبلغ 

 .  ء کندمعین )و یا به میزان خسارت وارد شده ( با صدور اجرائیه و فروش مورد وثیقه خسارت خود را از آن محل استیفا

بنابراین در بیع شرط هم    .معلوم است که در بیع ممكن است ثمن هم عین باشد و هم پول  .م.  ق   197و    338از مواد    -سوم

مثل اینكه شخصی خانه خود را در قبال صد تن پسته به بیع شرط بدهد که در سر رسید پسته را   ، ممكن است ثمن کاال باشد

به آن تعلق نخواهد گرفت و آگهی مزایده هم به    . ث.  ق   34ورت خسارت تأخیر ماده  در این ص  . بدهد و خانه را مستخلص کند

 .  م(. ق 338و  197به انضمام مواد  .ث.  ق   34عنوان مقدار صد تن پسته باید منتشر شود )مستقیماً از ماده 

ت که در رهن باشد یا  این است که معامالت مذکور از طرفین الزم اس  ،از خواص مشترک معامالت وثیقه ای در هر سه نوع آن

اند و    . ث.  ق   34زیرا در ماده    ،بیع شرط یا عقد دیگر معامالت شرطی و رهن در یک سیاق ذکر شده و همه تابع یک حكم 

ولی معامالت شرطی    ،از طرف مرتهن جایز است  . م.  ق   787عبارت ماده طوری است که نمی توان گفت : »رهن طبق ماده  

  .الزم است نسبت به طرفین  .م. ق  219طبق ماده 

 

 مفهوم معامله با حق استرداد

 به دو بخش از نگاه قانون و نگاه حقوقدان تقسیم بندی میشود:

 الف( از نگاه قانون:

نسبت به امالكی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط "پیرامون معامله با حق استرداد آمده است :    .ث.  ق   33در ماده  

ب به امالكی که به عنوان صلح یا به هر  نذر خارج و یا به عنوان قطعی  ا شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت 

عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینكه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور  

  ، ر تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینكه ملک د

 ". . .  حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است 

 : نیز چنین مقرر می دارد . ث. ق   33ماده  1تبصره 

کلیة معامالت با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معامالت با حق   "

استرداد خواهد بود اعم از اینكه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو آن مداخله 

و کلیه معامالت شرطی و رهنی راجع به   33در مورد معامالت مذکور در ماده  "مقرر می دارد :    .ث.  ق   34ماده    ."داده باشند 

ار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار می تواند وصول طلب خود را  اموال غیرمنقول در صورتی که بدهك

 ". توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند

 ب( از نگاه حقوقدان
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به طور کلی دو انتقاد عمده بر این طرز   .معامله با حق استرداد یک معامله مستقلی است که دارای اثر قرض و وثیقه است

 :تعریف به شرح زیر وارد است

دانسته   . . .این طرز تعریف معامله با حق استرداد را یک معامله مستقل در ردیف سایر معامالت نظیر بیع و رهن و اجاره و   -1

اصطالح   .است به  را  خود  جای  و  باشند  شده  حذف  ما  حقوقی  قاموس  از  استرداد  حق  با  صلح  یا  و  شرط  بیع  عناوین  گویی 

یک معامله با حق استرداد    ،درست است که بیع شرط و یا صلح با حق استرداد  .معامله با حق استرداد داده اند  جدیدی به نام

است کرده  بار  معامالت  این  بر  ثبت  قانون  که  است  آثاری  تابع  و  عقد    ،است  تأسیس  با  است  نخواسته  هرگز  قانونگذار  لیكن 

بلكه قانونگذار با هدف مقابله با تقلب نسبت به قانون و   ،عقد بیع شرط بكندمستقلی به نام معامله با حق استرداد اقدام به حذف  

اقدام به حذف برخی از آثار گروهی از معامالت کرده است و برای معرفی این دسته از معامالت که خود دارای   ،اجرای عدالت

در واقع بیع شرط با وجود مقررات ثبتی    .استفاده کرده است  "معامالت با حق استرداد"اصالت و قدمت می باشند از اصطالح  

در   ،مربوط به معامالت با حق استرداد همچنان اصالت خود را حفظ کرده است و تنها برخی از آثار خود را از دست داده است

  حالی که مستقل دانستن معامله با حق استرداد به معنی قائل شدن به حذف عناوینی مانند بیع شرط و صلح با حق استرداد و 

 . است "معامله با حق استرداد"تحلیل آنها در اصطالح 

مثالً هر عقد بیع شرطی که منعقد شود    . ظاهر هیچ یک از معامالت با حق استرداد حكایت از دادن قرض و وثیقه نمی کند-2

پس اگر    .است  بر مبنای آن بایع مبیع را در مقابل ثمن به مشتری منتقل کرده و حق استرداد آن را برای خود محفوظ داشته

عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل    "در تعریف گفته شود که : 

درست نخواهد بود زیرا این تعریف فقط شامل    .(571:    1375  ، )امامی  ".  مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد

و وثیقه باشد و بدیهی است شامل معامله ای مثل بیع شرط که اساساً مرکز توجه قانونگذار  عقدی می شود که ظاهر آن قرض  

 .  نخواهد شد ،در قانون ثبت بوده است

ایراد دیگر اینكه اراده قانونگذار در معامالت با حق استرداد در نظر گرفته نشده است و آن را ناشی از اراده طرفین دانسته -3

راده و قصد دیگری داشته اند و معامله با حق استرداد را قانونگذار بر آنها تحمیل می کند که ممكن ا   ،است در حالی که طرفین

به عبارت دیگر این تعریف عقد فرضی است که در آن    ،است در نهایت مخالف قصد یكی از طرفین یا حتی هر دوی آنها باشد

أسیس حقوقی جدیدی با عنوان معامله با حق استرداد نبوده و  وثیقه نیز گرفته شده است و اگر چنین می بود دیگر نیازی به ت

 .  عقد قرض و رهن از آن کفایت می کرد

 

 نتیجه گیری 

»مـلک    به  اریخ  ریتعب  د؛ یابقاء نما  ا یعـقد را فسخ و    تواندیمـ   ، براساس حكم شـرع  ،است که صاحب آن  ی در واقع حق  ،اریخ

اقدام به جـعل    ار«یبالخ  عانیّحق است و شارع مقدّس با »الب  ، اریخ  تیچراکه ماه  رسد؛یبه نظر نم  قیفـسخ عقد« چندان دق

الوفاء    جبی»  انگری»اوفوا بالعقود« ب  یفهیشر  یهیآ  .دست خود آنـهاست  به  آن  و سقوط  تکرده که ثبو  نیمتعامل  یحـق بـرا

  ، گرید  ی سو  و از  رودیبه شمار م  یاسالم  میاصـل تـعال  نیترییـربنا یز  ،به عقد  یاصل لزوم و وفا  ،گرید  انیب  به  .« استعقد  بكلّ

  ی مالک و مبنا   ،نیبنابرا  .شوند یم  حاصل  عیبا انشاء ب  همزمان  طور   هر دو مـتعلّق بـه عقد بوده و به  ،اریأصالة اللزوم و حقّ خ

نـ  ،فسخ  اریخ آور  یرویهـمان  ا  که  است  یالتـزام  را  لزوم آن    ، عـقد  نیطرف  ، زین  زهیو در عقود جا  کندیم  جابیاصل عقد و 

 .  ملتزم به مضمون آن باشند یستیبا  ،عقد پا برجاست  کـه یمـادام 



 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 

 1-13، صفحات  1401، پاییز 3، شماره 8دوره 

10 

 

است و    یحق قابل انتقال   ،اریذوالخ   یبرا  اریخ  ،قتیدرحق  .بـودن آنـهاست  ثیانتقال و تـور  قابل  ،اراتیخ  یاحكام کلّ  یازجمله 

قابل    ،فسخ  اریخ  حقّ  ،گری د  من حقّ فلوارثه« است و از طرف   تیّ»مـا ترک الم  ینـبو  ثیارث و حد  یأدلّه  مشمول  ،ی حقّ  نیچن

آن را در   مانند مـلک بـوده و  ،حق  یریپذ ه یبه تجز  ( قائلصاحب جواهر )ره  ،باره  نیاست که در ا  تعدّدانـتقال بـه اشـخاص م

 مجموع  ثیح  بـه مجموع ورثه من  اریدارد کـه خـ  نیبر ا  ده یعق  زی)ره( ن  یاعظم انصار  خیو ش  داده  قرار  شفعه و قصاص  فیرد

 . نداشت اریخ کیاز  شیب خـود ،هستند؛ چراکه مـورّث اریخ کی یدارا ،اریافراد صاحب خ یو همه رسدیم

از دو   یكیعقد نسبت به    یکه داللت بر رضا  است  یگـفت کـه تصرّف  نیچـن  توانمی  ،اریامّا در خصوص مالک سقوط حق خ

ابراز م  با  یو گاه   با قول  ی معامله داشته بـاشد کـه گـاه  و فسخ  ذیطرف تنف از  گردد؛یفعل    ی ـعنی   ، اتیروا  امّا عنوان مأخوذ 

از آن پذ   معامله  فسخاز تصرّف دارد که معموالً    یاز نوع خاصّ  تی»احـداث الحدث« حكا   در   ، تینها  و در  .شودینم  رفتهیپس 

  شد   ملتزم  یستیبـا  ،یبنا بر فرض اختصاص آن به مـشتر  یاریبا عقد خ  تملّک  ه یّبراساسِ نظر  ،اریدر مـدت خـ  عیمب  تلف  مورد

 رایاست؛ ز  یکلّ  مـطابق ضوابط   ،اریمدّت خـ  یانقضا  با  تیو تـنها درصورت انتقال ملك  شودیخالفِ قاعده مـحسوب مـ  ،نیکه ا

و در حال حاضر بیع شرط نسبت   .گردد  هیمحاسبه و تأد  عی با  مـال  از  دی اتفاق افتاده و بـا  یقبل از مالک شدن مشتر  عیتلف مب

امالک مطابق ماده   اموال غیرمنقول ثبت شده و  این نوع   .ث.  ق   34و    33به  استرداد محسوب می شود  با حق  جز معامالت 

دار ای  ووثیقه  قرضی  اثر  اینكه  ویژگیهای خاص خودشان    ندمعامالت ضمن  و  آثار  دارای  و  شوند  مستقلی محسوب می  عقد 

قرار   مقررات قانون ثبت چون موافق با واقعیات و حقیقت های بیع شرطها می باشند و به نظر باید طوری مورد اصالح  .میباشند

 . گیرند که شامل بیع شرطهایی نسبت به اموال غیرمنقول ثبت نشده و اموال منقول نیز بشود

و    33اگر بیع شرطهای مطابق با آنچه در فقه آمده صورت می گرفت مشكلی پیش نمی آمد و لزوم به وضع قوانینی چون مواد  

رد اما چنانچه ذکر گردید بیع شرط در طی تحول وجود نداشت و قوانین قانون مدنی در این خصوص کفایت می ک  .ث.  ق 34

بود  حرام  شرع  در  ربا  چون  گشت  شرعی  محرمات  انجام  برای  شرعی  وسیله  و  گشت  منحرف  خود  حقیقی  مسیر  از  خود 

به  مجبور  خود  احتیاجات  رفع  برای  گیرندگان  قرض  و  رسیدند  می  خود  مقاصد  به  شرط  بیع  به  جستن  توسل  با  رباخواران 

بلكه در ظاهر بیع شرط و در باطن رباخواری بود بر   ،یگر بیع شرط ها آن بیع شرطهای بحث شده در فقه نبودد   .تمكین بودند

برای جلوگیری از رباخواری با استفاده از حیل شرعی تصویب شد و موافق نظر فقهی    . ث.  ق   34و    33همین مبنا بود که مواد  

  . ین مغایر با شرع نبوده و در عین حال مطابق با انصاف و عدالت بوداست که استفاده از حیل شرعی را جایز نمی داند بنابرا

و نظر بدهد نه بیع شرط مندرج در کتب   .بنابراین اساس شورای نگهبان نیز باید حقیقت بیع شرطهای کنونی را در نظر بگیرد

 .  فقهی که شكی در صحت چنین بیع هایی نبوده است و نیست

با   یافتن مصادیق معامالت  قانون ثبت که جنبه   34و    33حق استرداد در هر دو معنای بیع شرط قانون مدنی و مواد  اساساً 

وثیقه ای دارد در حقوق انگلیس کار آسانی نیست؛ چراکه صرف نظر از تفاوتهای ذاتی دو نظام حقوقی کامن ال و نظام نوشته 

از فقه اسالمی است و باعثشده معامالتی که در آنها ایران که متأسی  پا گذاشته شده و معامله حاوی    حقوق  اللزوم زیر  اصاله 

در نظام حقوقی انگلیس پیشبینی معامالت با حق استرداد به معنای تخصصی کلمه به عمل    ،جنبه های غرری محسوب گردد

 .  موداشاره ن ،نیامده است و لذا تنها میتوان به مواردی که مستوجب استقرار حق استرداد برای طرفها در قراردادها میشود

مورد دیگر نقض اساسی معامله است که بر اساس آن حق استرداد مبیعی که به تصرف خریدار داده شده است میتواند برای 

بر این اساس رویه قضایی انگلیس تنها در صورتی که نقض اساسی باشد قائل به استرداد شده است و در    .فروشنده ایجاد شود

اما گذشته از موارد و مصادیقی که میتواند استرداد شبیه آنچه که  .ای اولویت خواهد بودالزام و اخذ خسارت دار ،غیر این صورت
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نزدیكترین نهاد حقوقی به معامالت با حق استرداد در حقوق انگلیس   ،در معامالت با حق استرداد به وجود می آید استقرار یابد

های انتقال مالكیت در معامالت بیع در حقوق قراردادها به  به طور کلی کنترل جنبه    .را میتوان معامالت و بیع مشروط دانست

ارائه  به  مالكیت  عنوان  انتقال  کنترل  با  که  است  حقوقی  نهاد  دقیقاً  نیز  مشروط  بیع  و  میشود  استفاده  تضمین  نوعی  عنوان 

من تأدیه نشود و کلیه عنوان مالكیت تا زمانی که تمام ث  ،به جهت ضمانت فروشنده  ،در بیع مشروط  .تضمین قراردادی میپردازد

این مفهوم بیشتر با مفهوم وثیقه ای و رهنی بودن   .به خریدار منتقل نمیشود  ،شدن پیدا نكنند  آزادوثائق و تضمینات امكان  

 . معامالت با حق استرداد در حقوق ایران قابل انطباق است که به مهمترین جنبه های آن پرداخته شد
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