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 چکيده
کده در حودوا اادران بدا     ، معامالت با حق استرداد نام دارندد  اطدحالحی   ها شرط استرداد مورد معامله وجود داشته باشد ی که در آنتمعامال

که مورد سوءاستفاده هائی از سوی افراد سدودجو قدرار    را ماهیت بیع شرط قانون مدنی و وارد دکتران حووقی ااران شد ،تصواب قانون ثبت
گذاران  . قانوندکرن سلب آاثر تملیکی بیع شرط را از  ون ثبتقان 33تا  33طی مواد  یمورراتبا وضع گذار  قانونساخت و دگرگون گرفته بود، 

اند. در اان نوشتار، معامالت با حق استرداد در حودوا اادران    گونه معامالت به وضع مورراتی مبادرت کرده کشور سوئیس نیز در خصوص اان
ای گردآوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا و  نهبررسی و با قوانین کشور سوئیس تحبیق داده شد. اطالعات اان پژوهش، به روش کتابخا
رود، بلکده اد     نوعی معامله مستول به شمار نمدی  تحبیوی مورد بررسی قرار گرفته است  نتیجه اان محالعه نشان داد معامله با حق استرداد

اقسام اان معدامالت در دفتدر امدال     شود. همچنین در قوانین سوئیس، ثبت برخی از  اطحالح حووقی است که شامل معامالت متعددی می
 کند. تواند تواضای ثبت در قوانین موضوعه ااران حتی قبل از تحوق شرط بااع میقبل از تحوق شرط، امکان ندارد اما 
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 ه  ئلمقدمه و بيان مس

در دو بخدش  نیدز  معدامالت را   وو معامالت توسدی    عباداتاحکام شرعی را به دو بخش  شااد بتوان ادعا کرد نخستین کسی که
محودق  ساختار رااج فوده برگرفتده از توسدی     البته  (100-۲2: طص1073،حلبی، سالر دالمی بود. )بندی کرد و احکام دسته عوود
. کندد  مدی و احکدام توسدی     ااواعدات محوق حلی ابواب فوه را به چهار قسمت عبادات، عودود،  ( 211: 13۲0 ،اسالمی  )است حلی

دالال توسی  محوق حلی به دو گونه در کلمدات فوهدا   ( 033، ص0  ج000، ص3  ج2۶1، ص2  ج۲، ص1، ج1073،محوق حلی)
 ت: آمده اس

 است  آنچه غرضش آخرت است، عبادات   اعنیاند ، وجه توسی  را اخروی بودن و دنیوی بودن ذکر کردهفاضل مودادو  شهید ثانی
است کده خدود   طیغه و عبارت نیازمند به طیغه و عبارت نیست که احکام است و اا نیازمند  اا   که و آنچه غرض اه  آن دنیاست

  (37ص :1جتا، اول ، بیشهید ) 3.طرفه ااواعات دو بخش است: اگر نیازمند طیغه دوطرفه است، عوود و اگر نیازمند عبارت ا 
حک  شرعی اگر نیازمند قصد قربت اسدت، عبدادت اسدت. اگدر     به اعتواد وی داند.  وجه توسی  را قصد قربت می محمدجواد عاملی

اا محتاج ااجاب و قبول است که عوود است اا تنها محتاج ااجاب است کده ااوداا اسدت و ادا نیازمندد       )معامالت( مند نیستنیاز
 (.21 :0ج، 1013 ،ملىعا .)ا  که احکام است هیچ

ی از در هر طورت معامالت به عنوان بخش مهمی از فوه شیعی و قوانین موضوعه ااران دارای ابعاد و اقسام مختلفدی اسدت  اکد   
در آاندده کده    محتمدل الوقدوا  اسدت  شرط امری شود.  ای است که شامل معامالت شرطی نیز می اقسام معامالت، معامالت وثیوه

کده   اسدت  به معنای هر امری عل  اطولنمااند. شرط در  می محتمل الوقوا آن امرِ حدوثاثر حووقی را متوقف بر  حدوثطرفین 
 عودد اع  از اانکده در ضدمن     به معنی محلق تعهد است فوهوجود آن برای تحوق امر داگری الزم است و در اطحالح حووا و 

 »چندین آمدده اسدت     فوده منحودی و اطدولی در   طورکلی در تعراف شرط به معنای حووقی و نه معنای  به .عودباشد اا مستول از 
شدرط را بده دو قسد      ( فوها220۶:  130۲جعفری لنگرودی، . )«الشرط امر زااد علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق

  .شرط ضمن عودو  شرط ابتداای د:کنن توسی  می
شرطی که ا  طرف ( 10۶: 13۲1بهرامی،.) کند میطرفه علیه خود ااجاد  ا  قصد انشاءکه شخص با  است  تعهدیشرط ابتدائی 

خواهد بود. اما اگدر   0قانون مدنی 17، اگر توافق طرف موابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصاداق ماده کند میانشاء 
  .طرفی و عنوان شرط ابتداای و آثار آن را خواهد داشت توافق طرف موابل نباشد ا  تعهد، ا 

شود. ا  ندوا تعهدد    رج میاا قرارداد به نفع اا ضرر طرفین اا شخص ثالث د عودکه در است شرط اا التزامی شرط ضمن عود،  
آور باشدد باادد بده     کس بخواهد تعهد اا شرطی نماادد کده الدزام    هر حووا امامیهآورند. در  فرعی که طرفین ضمن تعهد اطلی می

 .طورت شرط ضمن عود باشد
، عودد ، بحالن، نفوذ و عدم نفوذ طحتبه اان معنی که  است.  شرط ضمن عود از هر جهت تابع تعهد اطلی 0قانون مدنیمحابق 

 شود.  اا بحالن و عدم نفوذ اا نفوذ شرط می طحتموجب 

 گدردد کده   شرط می در آن برای فروشندهای که  عبارت است از معاملهاست  بیع شرط « بیع شرط»اکی از اقسام معامالت شرطی 
ی هدزار تومدانی را    مانند آنکه فروشنده خانهخواهد داشت   خیارحقّ  ،در مدّتی معیّن در طورت باز پس دادن بهای کاال به خرادار

، بهای خانه را به وی برگرداند حدقّ فسدخ   معاملهق کند چنانچه ظرف ا  سال پس از به دواست تومان بفروشد و با خرادار تواف
 (. 3۲ -3۶طص 23ج 13۶2.)نجفی،معامله را داشته باشد

به مجرد انعواد عود در بیع شرط  است  محابق اان موررات، گرداده تبیین مدنی قانون 0۶3 الی  00۲موررات بیع شرطی طی مواد 
در زمان وضع قدانون مددنی در    .  داردقانون مدنی بیع شرط اثر مملّ 003بیع، مشتری مال  مبیع خواهد شد. اعنی محابق ماده 

در  ،اثدر مشدکالت مدالی    که در  افرادی کردندسودجو با اطالا از موررات بیع شرطی شروا به سوءاستفاده از  ای عده 1370سال 

                                                 
   01-01، ص1ا، ج1070اد، التنویح، فاضل مود ر.  : 3
 .اند در طورتی که مخالف طراح قانون نباشد نافذ است قراردادهای خصوطی نسبت به کسانی که آن را منعود نموده  :قانون مدنی 17ماده  0
شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند   آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجامدر طورتی که معامله به واسحه اقاله اا فسخ به  بخورد شرطی که در ضمن :  قانون مدنی 20۶ماده  0

 .له بگیرد عوض او را از مشروط 
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معامالت ربدوی انجدام    ،در قالب بیع شرط. در واقع آنان بردند از داگران بهره می به اان شیوهبجای ربا  و بردند سر میه عسرت ب
گیرندده را خرادده و در قدرارداد     طور طوری مل  وام بهداد و  عنوان قرض و وام به داگری می شخصی مبلغی را به   مثالً دادند می
کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد، حق فسخ معامله را خواهد داشت. غالبا در اان معدامالت، ارزش   رط میش

وام را پس داده و معامله را فسدخ  قرض اا توانست  وام در موابل مل ، ناچیز بود و اگر فروشنده در مهلت معین نمیپول قرضی اا 
بدا مشدخص شددن اادن ندوا       1317سدال  اانکده در  تدا  . شدد  رهای زاادی به فروشنده وارد مدی شد و ضر کند، معامله قحعی می

قانون ثبت که در 33ماده . به اطالح اان نوا معامله پرداخت قانون ثبت 33ماده گذار از مجرای وضع  قانون ان،رباخوار سوءاستفاده
اثدر  و  موضوا معامالت با حق استرداد با انتوال دهندده اسدت  دارد که حق تواضای امال   موام بیان تواضای ثبت است اعالم می

وارد دکتدران حودوقی   « دمعامالت با حق استردا». اانجا بود که برای اولین بار اطحالح   بودن بیع شرط را از آن سلب نمودمملّ
 ااران شد. 

اا اانکه اطحالح معامالت با حق استرداد  روند حال سئوال اان است که معامالت با حق استرداد نوعی معامله مستول به شمار می
گونه معامالت طرفاً اختصاص به حووا اادران   شود؟ و اانکه اان طرفاً ا  اطحالح حووقی است که شامل معامالت متعددی می

طدلی،  گذاران اان کشور قرار گرفته است؟. همچنین به دنبال اادن پرسدش ا   دارد اا در قوانین کشور سوئیس نیز مورد توجه قانون
 بااد داد اان معامالت چه تفاوتی با بیع شرط دارند؟

 

 پيشينه پژوهش-1
گونده معدامالت و    برای پاسخ به سئواالت فوا، کتب و مواالت مختلف بررسی شد، اما هیچ تحویق مستولی که بده بررسدی اادن   

تحویوداتی کده در    ازجملده تحبیق قوانین ااران در اان باب با قوانین موضوعه کشور سوئیس پرداخت باشد، مشاهده نشد.  خصوطاً
 به موارد زار اشاره کرد: توان میاان خصوص طورت گرفته است 

ژوهشدی تحویودات   فصلنامه علمی پ 00نوشته حکمت اله عسکری که در شماره« معامالت با حق استرداد در حووا ااران» مواله 
که در چکیده اان مواله عنوان شدده اسدت،    گونه همانحووقی دانشکده حووا دانشگاه شهید بهشتی تهران به چاپ رسیده است. 

نوشته ناهیدد  « معامالت با حق استرداد» گونه معامالت در اان مواله مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب  مبانی، آثار و اجرای اان
منتشر شده است. نواسنده اان کتاب به ابعاد مختلف معامالدت   133۲قمشه که توسط انتشارات قانون اار در سال السادات فاطمی 
ای ، معامالت شرطی، حق استرداد و قوانین موضوعه ااران  گونه معامالت، اقاسام معامالت وثیوه تعراف اان ازجملهبا حق استرداد 
 گونه معامالت پرداخته است. در خصوص اان

نوشته راحانه طاهری زاده که در نشراه فوه، حووا و علدوم جدزا،   « بررسی معامالت با حق استرداد در نظام حووقی ااران» واله م

هدا در نظدام حودوقی اادران      مالت و وضدعیت آن اگونه معد  و به ماهیت اان  ( منتشر شده است3۲)زمستان  10سال پنج  شماره 

 پرداخته است.

در نشراه  33تابستان  2نوشته محمد رضا امیدی و زابا مرادی که در شماره « حق استرداد در حووا ااران آثار معامالت با»مواله 
 گونه معامالت پرداخته است. محالعات علوم سیاسی، حووا و فوه منتشر شده است و بیشتر به آثار اان

مجلده رهنمدون منتشدر شدده اسدت.       13۲2بهار  2نوشته محبوبه مینا که در شماره « معامالت با حق استرداد -بیع شرط» مواله 
نواسنده در اان مجله طی هفت گفتار که چهار گفتار را در شماره ا  اان مجله ابتدا به کلیات مباحدث مربدوط بده بیدع شدرط و      

حق استرداد و پیشینه آن در حووا ااران پرداخته، در گفتار دوم به مباحث قلمروی بیع شرط از نظر نوا و مورد معامله معامالت با 
طور تحبیوی از دادگاه حودوا   پرداخته،  در گفتار سوم شرااط طحت بیع شرط را بیان کرده است، در گفتار چهارم آثار بیع شرط به

معامالت با حق استرداد با عود رهن را بیان کرده است  های تفاوتهای عربی و در گفتار پنج  اسالم، ااران، فرانسه و برخی کشور
و دو گفتار داگر را در اان شماره مجله به اان ترتیب که در گفتار شش   اعمال و شدیوه حدق فسدخ و اسدترداد از داددگاه حودوا       

ت  از اجدرای سدند رسدمی سدخن بده میدان آورده اسدت.       در گفتدار هفد   نهااتداً اسالم، اادران و فرانسده را بحدث کدرده اسدت و      
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مجله تحویوات حودوا   13نوشته راما امیر اقدم و حسن برجی که در شماره « موااسه عود رهن با معامالت با حق استرداد»مواله 
دو نمونده  خصوطی و کیفری منتشر شده است. نواسندگان ضمن بحث درباره عود رهن و معمالت با حق استرداد به موااسه اان 

 .اند پرداخته معامله

. اندد  نمودهمتفرقه به ابعادی از اان معامالت اشاره  طورت بهو اا  اند پرداختهگونه معامالت  مختلف اان های جنبهآثار داگری نیز به 

 اما هیچ تحویوی به تحبیق قوانین ااران و سوئیس در خصوص معامالت با حق استرداد نپرداخته است.

که اشاره شد در اان پژوهش، معامالت با حق استرداد در حووا اادران بررسدی و بدا قدوانین کشدور سدوئیس در اادن         گونه همان

 است که تاکنون هیچ تحویوی متعرض آن نشده است. شده دادهخصوص تحبیق 

بررسی قرار خواهد گرفدت   ای و با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحبیوی مورد گرداوری محالب به روش کتابخانهدر اان نوشتار، 
رود، بلکه ا  اطحالح حووقی اسدت کده شدامل     و نشان خواهی  داد که معامله با حق استرداد، نوعی معامله مستول به شمار نمی

با تحبیق قوانین ااران در اان خصوص با قوانین کشور سوئیس مشدخص خواهدد شدد کده در      نهااتاًشود. و  معامالت متعددی می
 گونه معامالت مورد توجه بوده و البته در مواردی نیز با موررات ااران تفاوت هائی دارند.  ر نیز اانقوانین اان کشو

عنوان ا  مفهوم فوهی  به« معامله»مفهوم  ازجملهاطلی پژوهش بشوا ، الزم است بعضی از مفاهی   مسئلهاما قبل از اانکه وارد 
 وارد بحث معامالت با حق استرداد شد. تر راحتبتوان و حووقی بررسی شود و اقسام آن نیز بیان گردد تا 

 

 معامله-2
قانون مددنی اادران    1۲3تا  1۲3که گفته شد، معامالت اکی از ابواب فوه شیعی را به خود اختصاص داده است و ماده  گونه همان

حووقدانان ما بده   های نوشتهمعامله در قوانین و نیز که مبتنی بر فوه امامیه است، متعرض بیان اقسام عوود و معامالت شده است. 
مترادف است، بدا   «عود»با  «معتودند که معامله دانان حووابرخى از   به کار رفته است« قرارداد»و « عود»مترادف  ای واژهعنوان 

 اختصاص اافتده اسدت   ضچهره و رنگ اقتصادى دارد و به همین دلیل اطحالح معامله به عوود مالى و معوّمعامله اان تفاوت که 

بعضى داگر برآن اند که معامله در معناى اخصّ به هر نوا رابحه حووقى که موضدوعش امدور مدالى باشدد،      (. 00: 130۲)رفیعی، 
آمدده اسدت   ا.م.  1۲0مداده  البته حسب آنچده در   .(2: 1071) شهیدی، اان معنا، نکاح معامله نخواهد بود محابق. شود میاطالا 

  ...( شوند میبه اقسام ذال منوس  « معامالت»و « عوود)»
که عحف بدر  « معامالت»کلمه و  شود میمحسوب  «عود»است که مرادف  ای واژهو معامله نیز  اند مترادفدو کلمه  قراردادعود و 

« معامله»ر فوه و اطول د( 00: 130۲)رفیعی،  است« معامالت»همان ، «عوود»مراد از لذا شده، عحف بیان است و « عوود»کلمه 

عملى خواهد بود کده موقدوف بده    « معامله»است. عبادت عملى است که محتاج به قصد قربت است  در نتیجه « عبادت»در برابر 

، که در اان طدورت معاملده در فوده، معندااى     شود مینیز « عوود، ااواعات و ضمانات»قصد قربت نباشد. معامله به اان معنا شامل 

  .کند میاز معامله در اطحالح حووقى پیدا  تر وسیع

نامیدده  گدر نیازمندد قصدد قربدت اسدت، عبدادت       حک  شرعی امعتود بود که  محمدجواد عاملیگفتی  که  مسئلهه  در بیان  قبالً

تنهدا   و اگرعوود است  باشد،محتاج ااجاب و قبول  شود که معامله نیز اگر قصد قربت نباشد، معامله نامیده می. اگر نیازمند شود می

 (.21 :0ج، 1013 ،ملىعا شود. ) نامیده میااواا  باد،محتاج ااجاب 

ا  اا چند نفر در موابل اد  ادا چندد نفدر     »قانون مدنی عبارت است از اانکه  1۲3معامله اا عود اا قرارداد، طبق ماده بنابراان  

شدود   اان قرارداد، ا  رابحه حووقی جداد ااجاد مدی  گیری شکلدر اثر  .«ها واقع شود داگر تعهد به امری نمااند و مورد قبول آن

 .اکداگر انجام دهند که طرفین بااد تعهداتی را در موابل

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
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بدا توجّده بده    به هر طورت پرداختن به مفهوم معامله در تمام ابعاد آن باعث دوری از موضوا خواهد شد و بااد توجه داشدت کده   

طور عمده براى انتوال  ، عود اا قراردادى است که براى دو طرف ااجاد تعهد کند و بهاانجامحالب ااد شده، موصود ما از معامله در 

 انتوال ملکیت منعود شده و چهره اقتصادى داشته باشد. ی درنتیجهل و اموا

 

 انواع عقود و معامالت -2-1
اده متفاوت ارائه کرد. محابق مد  های بندی توسی  توان میدارند و به اعتبارات مختلف  ای گستردهانواا عوود و قراردادها )معامالت(، 

 است: شده قانون مدنی اقسام عوود و معامالت به اان نحو بیان  1۲0

 . «: الزم، جائز، خیاری، منجز و معلقشوند میعوود و معامالت به اقسام ذال منوس  »

از طرفین معامله حق فسخ آن  ا  هیچعود الزم آن است که »دارد:  مورر می نظیر بیع قانون مدنی در تعراف عود الزم 1۲0ماده 
. منظور از موارد معینه مواردی است که در قانون معین شده است. غیر از موارد فسدخ کده در   «را نداشته باشد مگر در موارد معینه

را  عودد  گراکدد ااست، اعنی اانکه با توافق  «اقاله»قانون معین شده طرفین راه داگری نیز برای بره  زدن عود الزم دارند و آن 
 بره  بزنند. 
 قانون مدنی:  1۲۶طبق ماده 

مثل عود وکالت که هرا  از وکیل و موکدل  « عود جااز آن است که هر ا  از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند»
جندون ادا سدفه     ه متعاملین )طرفین( بلکه به فدوت ادا  رادند آن را فسخ کنند. عوود جااز نه تنها به اتوان میهر وقت خواسته باشند 

 .شوند میهرا  از طرفین منفسخ 
 : مورر داشته  قانون مدنی 1۲۲ماده در مورد عود خیاری 

. بنابراان عود خیاری عودی اسدت کده در   «ها اا برای ثالثی اختیار فسخ باشد عود خیاری آن است که برای طرفین اا اکی از آن»

 .آن شرط خیار وجود داشته باشد

آن برحسب انشداء موقدوف    تأثیرعود منجز آن است که »دارد:  قانون مدنی مورر می 1۲3ماده در مورد عود منجز و عود معلق نیز 
شدود مدثالً مالکیدت منتودل      . بنابراان در عود منجز موتضای عود بالفاطله محوق می«به امر داگری نباشد واال معلق خواهد بود

بلکه موکول به وقدوا امدر داگدری     آاد نمیلی در عود معلق موتضای عود بالفاطله به وجود شود و گردد اا زوجیت محوق می می
 .اانکه در تهران ساکن گردی شرط بهرا به تو فروخت   ام خانهشخصی به داگری بگواد:  اانکه مثلاست 

د ادا نده( عدین مدال منودول ادا       آن شخصی )اع  از اانکه مداون باشد  موجب بهای است که  معامالت، معامله وثیوهاکی از اقسام 
دهد، خواه آن عمل رد ّ طلب باشد اا عمل داگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد اا  غیرمنوول خود را وثیوه انجام عملی قرار

و طدورت پدذارد    عودقرار دادن در ضمن  وثیوه گذاری اا وثیوه اطل بر اان است کهو  دان است ماهیت پیدااش وثیوه، وجودنه. 
 ا.م.17مادة موضواخصوطی  حتی قراردادهای رهن باشد اا بیع شرط و اا ،آن عود که کند نمیفرقی 

 دارد مورر مدی  مدنی قانون 0۲0 مادهشود اا عوود جااز،  اگر آن عود، رهن باشد در خصوص اانکه آاا جزء عوود الزم محسوب می 

تواند هر وقت بخواهد آن را بر ه  زندد ولدی    می مرتهنالزم است و بنابراان  راهنجااز و نسبت به  مرتهننسبت به  عود رهن»:

 طدور  همدین .  «تواند قبل از اان که دان خود را ادا نمااد اا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد نمیراهن 

 :  0۲۲ مادهطبق 

تواند تواضدا کندد کده رهدن بده تصدرف        ، راهن میفوت مرتهنشود ولی در طورت  منفسخ نمی رهنبه موت راهن اا مرتهن ، »

 «.دشود داده شو شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می

اگر آن عود، شرطی باشد، بااد گفت ماهیت معامالت شرطی، ناشی از بیع با حق خیار برای متعاملین است و لذا جدزء عودود الزم    
و غالب معامالت شدرطی تحدت همدین عندوان انجدام       شده دادهشود. در قانون مدنی فصلی به بیع شرطی اختصاص  محسوب می
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که الزم است در وسع اان مواله به ماهیت بیع شدرط نیدز    باشد میطی همانا بیع شرط و متبادر ذهن افراد از معامالت شر گیرد می
 بپردازا  .

 

 بيع شرط -2-2
 اسدت کده از  با توجّه به گستردگى انواا عوود و قراردادها )معامالت(، نمونه بارز و مصداا کامل قراردادها و معدامالت، عودد بیدع    

 . رود میبه شمار د معوّض وعو تران مه 
 تعاراف متعددی برای بیع بیان شده است    ،و در معنای فوهی استداد و ستد و  به معنای خراد و فروش عرفاًبیع 

 : گواد میشیخ انصاری در کتاب مکاسب ضمن بیان تعاراف فوها از بیع، 
 . (1۲1: 1،ج 1017نصاری،)ا« است  انشای تملی  عین به مال )در موابل مال(اولی و احسن در تعراف بیع اان است که  بیع » 

شود، بر فعل  که بر فعل بااع )اعنی انشاء تملی  در برابر عوض معلوم( اطالا می گونه همانکه عنوان بیع،  ی درخور توجّه آن نکته
 گردد.  مشتری )اعنی انشاء تمل  آنچه فروشنده تملی  کرده( نیز اطالا می

شدود.   نیز بیع گفته می«(دادوستد»روشنده و خرادار )اعنی انشاء تملی  و تملّ  ی ترکیب اافته از دو فعل ف که به معامله همچنان
 – 273: 22،ج  13۶2)نجفی،، واقع شده استفسادو  طحت، حرمت، حلیتمفهوم اخیر، موضوا بسیاری از احکام شرعی همچون 

217  ).  
برابر عوض معلوم و ب( انشاء تملّ  آن بده عدوض، تشدکیل      الف( انشاء تملی  کاال در  عود بیع همچون داگر عوود از دو انشاء

 .شود شده که اوّلی، ااجاب و دومی قبول نام دارد، تشکیل می
  :بیان کرده است 33۲قانون مدنی در تعراف بیع درماده 

  :و بالفاطله در ماده بعدی ابراز کرده است« بیع عبارت است از تملی  عین به عوض معلوم»
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقدع   . شود میپس از توافق بااع و مشتری در مبیع و قیمت آن عود بیع به ااجاب و قبول واقع »

 .«گردد
دارد،  در عنوان شش  )در  اختصاصدر قانون تعهدات سوئیس نیز که بخشی از مواله به تحبیق قوانین اان کشور در موضوا بحث 

 بیع را چنین مورر داشته است :  تعراف 1۲0ه بیع و معاوضه ( در ماد
آن بااع ملزم به تسلی  مبیع به مشتری و نول مالکیت آن به وی ، در موابدل قیمتدی کده خراددار      موجب بهبیع عودی است که »

 ( ۶3: 133۲)واحدی،« گردد شود، می متعهد به پرداخت آن می

قانون تعهدات  21۶است ، ماده  پذار امکانسند رسمی  وسیله بهطرفاً  وولغیرمنالزم به ذکر است که در قوانین سوئیس بیع اموال 
 دارد: سوئیس اشعار می

 )همان(  « . سند رسمی طورت گیرد وسیله بهاعتبار ندارد مگر اانکه  غیرمنوولفروش اموال » 
ا. م آمده 12۲۶ماده سند عادی نیز پذارفته شده است  در   موجب بهکه در قوانین ااران کمی متفاوت است و انجام آن  ای مسئله
 است : 

اسدنادی  »همین قانون در خصوص اسناد رسمی تصراح شده است که : 12۲0ماده و در « ی سند بر دو نوا است: رسمی و عاد »
مودررات   بر طبقها و  که در اداره ثبت اسناد و امال  و اا دفاتر اسناد رسمی اا در نزد ساار مأموران رسمی در حدود طالحیت آن

سداار اسدناد عدادی     12۲0غیر از اسناد مذکوره در ماده » دارد:  اشعار می12۲3ماده و نیز «  قانونی تنظی  شده باشند رسمی است
 «.  است

 کدرده ها را ه  تراز اسناد رسمی قلمدداد   قانون مدنی اعتبار خاطی به اسناد عادی داده است و در دو مورد آن1231ه مادهمچنین 

 آنان معتبر است: موام قائ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و »است 

 الیه تصداق نمااد. از منتسباست طدور آن را  شده اقامهعلیه او اگر طرفی که سند  .1

 « .الواقع امضا اا مهر کرده است هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذاب اا ترداد کرده فی .2

https://fa.wikifeqh.ir/حلیت
https://fa.wikifeqh.ir/حرمت
https://fa.wikifeqh.ir/صحت
https://fa.wikifeqh.ir/فساد
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 .اند شده شناختهو هر دو به رسمیت  رداپذ یمطورت  یررسمیغبنابراان در قوانین ااران بیع به دو طورت رسمی و 

محتمدل   آن امدرِ  حدوثاثر حووقی را متوقف بر  حدوثدر آانده که طرفین  محتمل الوقوااست امری  ،شرطدر مودمه گفتی  که 
 د:کنن شرط را به دو قس  توسی  می فوها نمااند. می الوقوا

.) کندد  مدی طرفده علیده خدود ااجداد      اد   قصدد انشداء  که شخص با  است  تعهدیشرط ابتدائی  .شرط ضمن عودو  شرط ابتداای 
، اگر توافق طرف موابدل را بده همدراه داشدته باشدد ندوعی قدرارداد و از        کند میشرطی که ا  طرف انشاء ( 10۶: 13۲1بهرامی،

 و آثار آن را طرفی و عنوان شرط ابتداای خواهد بود. اما اگر توافق طرف موابل نباشد ا  تعهد، ا  قانون مدنی 17مصاداق ماده 
 شود. اا قرارداد به نفع اا ضرر طرفین اا شخص ثالث درج می عودکه در است شرط اا التزامی شرط ضمن عود،  .خواهد داشت

اکدی   طور مثال و موتضای عود نباشد، شرط نمااند. به احکام شرعیتوانند، هر شرطی که برخالف  در ضمن عود بیع می متعاقدان

 خیار فسخنمااد،  ردرا به مشتری  ثمنهرگاه بااع در مدت معینی تمام  در عود بیع شرط نمود اان است که توان میاز شرااحی که 

 (. 102: 130۶اان،کاتوز) .گواند می «بیع شرط اا بیع خیاری»به اان معامله که  داشته باشد مبیعرا نسبت به تمام  معامله

در طدورت بداز پدس دادن     گردد کده  شرط می ای که در آن برای فروشنده عبارت است از معاملهگفت، بیع شرط  توان میبنابراان 

ی هزار تومانی را به دواست تومان بفروشدد   مانند آنکه فروشنده خانهخواهد داشت   خیارحقّ  ،در مدّتی معیّن بهای کاال به خرادار

، بهدای خانده را بده وی برگرداندد حدّق فسدخ معاملده را داشدته         معاملده و با خرادار توافق کند چنانچه ظرف اد  سدال پدس از    

 (.  3۲ -3۶طص 23ج 13۶2.)نجفی،باشد

در عودد بیدع   » دارد: مورر مدی  قانون مدنی 00۲ماده است   گرداده تبیین مدنی قانون 0۶3 الی  00۲موررات بیع شرطی طی مواد 
بده   بااع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسدبت   هرگاهشرط نمااند که  توانند یممتعاملین 

به تمدام ادا    بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت  هرگاهشرط کنند که  توانند یمتمام مبیع داشته باشد و همچنین 
به ثمن قید تمام اا بعدض نشدده باشدد     نسبت  هرگاهاهد بود و متعاملین خو قراردادحق خیار تابع  درهرحال  بعض مبیع داشته باشد

 «. خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن
 دارد: نیز مورر می قانون مدنی 003ماده 

در بیع شرط به مجرد عود مبیع مل  مشتری میشود با قید خیار برای بااع بنابراان اگر بااع به شرااحی کده بدین او و مشدتری    » 

استرداد مبیع مورر شده است عمل ننمااد بیع قحعی شده و مشتری مال  قحعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بااع به شدرااط   برای 

و منافع حاطله از حین عودد تدا حدین     نمااتاسترداد کند از حین فسخ مبیع مال بااع خواهد شد ولی   مزبوره عمل ننمااد و مبیع را

 «.فسخ مال مشتری است

قانون مدنی بیدع   003به مجرد انعواد عود بیع، مشتری مال  مبیع خواهد شد. اعنی محابق ماده در بیع شرط  محابق اان موررات،
سدودجو بدا اطدالا از مودررات بیدع شدرطی شدروا بده          ای عدده  1370در زمان وضع قانون مدنی در سال  .  داردشرط اثر مملّ

از داگدران بهدره    بده اادن شدیوه   بجدای ربدا    و بردندد  سر میه در عسرت ب ،که در اثر مشکالت مالی افرادی کردندسوءاستفاده از 
عنوان قرض و وام به داگدری   شخصی مبلغی را به   مثالً دادند معامالت ربوی انجام می ،در قالب بیع شرط. در واقع آنان بردند می
کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معیندی بپدردازد،    گیرنده را خراده و در قرارداد شرط می طور طوری مل  وام بهداد و  می

وام در موابل مل ، نداچیز بدود و اگدر فروشدنده در     پول قرضی اا حق فسخ معامله را خواهد داشت. غالبا در اان معامالت، ارزش 
شد و ضررهای زاادی به فروشدنده وارد   وام را پس داده و معامله را فسخ کند، معامله قحعی میقرض اا توانست  مهلت معین نمی

به  قانون ثبت 33 مادهگذار از مجرای وضع  قانون ان،رباخوار با مشخص شدن اان نوا سوءاستفاده 1317سال اانکه در تا . شد می
دارد کده حدق تواضدای امدال       قانون ثبت که در موام بیان تواضای ثبت است اعالم می33ماده . اطالح اان نوا معامله پرداخت

. اانجا بود که برای اولین بار   بودن بیع شرط را از آن سلب نموداثر مملّو  موضوا معامالت با حق استرداد با انتوال دهنده است
حال بااد داد که معدامالت بدا حدق اسدترداد ندوعی معاملده       وارد دکتران حووقی ااران شد.  « عامالت با حق استردادم»اطحالح 
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گونه معامالت طرفاً  شود؟ و اانکه اان روند اا طرفاً ا  اطحالح حووقی است که شامل معامالت متعددی می مستول به شمار می
 گذاران اان کشور قرار گرفته است؟. ور سوئیس نیز مورد توجه قانوناختصاص به حووا ااران دارد اا در قوانین کش

 

 معامالت با حق استرداد-3
گفت  توان میبرای اولین بار اطحالح معامالت با حق استرداد را به کار برد. در تعراف اان نوا معامالت  1317قانون ثبت مصوب 

آن ا  طرف عود در موابل دراافت وجه مالی اع  از منوول  موجب بهکه معامله با حق استرداد، عودی است تشرافاتی و الزم که 
 تدأخیر پرداخدت دان)اعد  از طلدب و عندداللزوم خسدارات       و با دهد میاا غیرمنوول را برای مدت معینی وثیوه بازپرداخت آن قرار 

بات خدود از محدل وثیوده)اعراض( بدا     و عدم انصراف طلبکار از استیفای محال اان طورتگردد و در غیر  (مورد وثیوه آزاد میتأداه
 گردد خواه منتول الیه طلبکار باشد اا غیر.  تواضا و طدور اجراایه از طراق دفاتر اسناد رسمی عود مذکور منتج به نول می

قانون مدنی، الزم هستند و وجود شرط خیار اا حدق اسدترداد نیدز باعدث توطدیف اادن        312معامالت با حق استرداد محابق ماده 
 .ندارد  کدام از طرفین نیز در دوام عود تأثیری شود.به همین ترتیب فوت هیچ مالت به عود جااز نمیمعا

ا  عوض )مانند وجده نودد(    درازایشخص مال خود را  ،است که در آن ای معاملهکه اشاره شد، معامله با حق استرداد  گونه همان
 شدده  فروختهعوض دراافت شده را برگرداند و مال  توان میشود که تا مدت مشخصی  و قرار گذاشته می کند میبه داگری منتول 

  که در آن شرط استرداد مورد معامله وجود داشته باشد اطحالحاً معامله با حق استرداد اسدت  ای معاملههر بنابراان  .را پس گرفت

در اان طورت معامله مذکور معامله با حق اسدترداد تلودی خواهدد     1مدنی قانون 003و  00۲انند معامالت شرطی مندرج در مواد م

 .شد
اان معامله عود مستولی است کده   معتودند  برخی  اند داشتهدانان ااران  تعاراف مختلفی برای معامالت با حق استرداد بیان حووا

و در موابل مالی را به عنوان وثیوه برای مدت معینی پذارد که پس  دهد میآن اکی از طرفین مبلغی را به داگری قرض  موجب به
  نظر تحلیلاز  بنابراان معامله با حق استرداد عود واحدی است که از انوضای مدت طلب خود را دراافت و وثیوه را مسترد دارد

 .( 001: ص1300)امامی، « اثر قرض و وثیوه است دارای حووقی
بده مالکیدت    شدده  پرداخدت عامله با حق استرداد از نظر تحلیلی مختلحی از عود قرض و وثیوه است. پولی که طبق اان تعراف  م 

 نمااد. و او متعهد است که مثل آن را از حیث مودار و جنس و وطف رد آاد درمیحق استرداد  شخص دارای
آن شخص مال خود را در ازای پرداخت وجهدی   جبمو بهاست که  ای معاملهمعامله با حق استرداد »در تعراف داگری آمده است: 

حق استرداد کده معاملده شدرطی نیدز نامیدده       معامله با کند میزاان دارکرد برای خود حفظ  و افتاده عوبو اجور  که دراافت کرده
 .(030: ص13۲۶)طفاای، «دارای ارزش قرض و وثیوه است که از نظر حووقی عود واحدی است شود می

 : دارد میدر تعرافی بیان  حووقدانانبرخی داگر از 
تعهد در اختیار قانونی بستانکار قرار داده شود  اا حسن انجام هر عودی که موضوا آن مال غیرمنوول بوده و به عنوان وثیوه دان»

تدأمین کندد. چدون در اادن معدامالت       خود را وثیوه طلب از محل تحت شرااط قانونی در طورت امتناا مداون از پرداخت دان تا

نیست و عنوان طدحیح اادن    مکرر ا.ث.( لذا ذکر کلمه استرداد که موه  نول مال است درست30)ماده شود مینول عین ن اساساً

 .(۶۶0 -۶۶0: طص1302لنگرودی، )جعفری«غیرمنوول نهاد ای وثیوهمعامالت را بااد معامالت 

  :معتود استدکتر ناطر کاتوزاان 

                                                 
به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند  معامله را نسبت در عود بیع متعاملین میتوانند شرط نمااند که هر گاه بااع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ » قانون مدنی 00۲ماده ۶

به ثمن قید تمام اا بعض نشده  درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت   به تمام اا بعض مبیع داشته باشد شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت 
 «نار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمباشد خی

استرداد مبیع مورر شده است عمل ننمااد بیع قحعی  در بیع شرط به مجرد عود مبیع مل  مشتری میشود با قید خیار برای بااع بنابراان اگر بااع به شرااحی که بین او و مشتری برای »قانون مدنی  003ماده  
استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بااع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاطله از حین عود تا حین فسخ مال   دد و اگر بالعکس بااع به شرااط مزبوره عمل ننمااد و مبیع راشده و مشتری مال  قحعی مبیع میگر

 .«مشتری است
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انتوال دهنده حق دارد، با رد عوض که دراافدت کدرده    د از معامله با حق استرداد هر عود تملیکی و معوض است که در آنموصو»

شرط خیدار   وسیله بهطلح و خواه امکان استرداد  است، مال تملی  شده را استرداد کند،خواه طورت معامله بیع باشرط خیار باشد اا

   (100: ص13۶3کاتوزاان،«)باشد اا وکالت اا نذر

محابق اان تعراف، معامله با حق استرداد ا  عود مستولی در کنار ساار عوود نیست بلکه اطحالحی است جهت معرفی آن دسته 
شرط ااطلح با  ها کرده است. پس اان عوود معوضی و تملیکی نظیر بیع معامالتی که قانون ثبت اقدام به حذف برخی از آثار آن از

 (13۶3)االخانی پور و بهمن پوری، 0.دهند نمیست دو ماهیت خود را به عنوان بیع اا طلح از  استرداد، اطالت حق
قانون ثبت اان تعراف و نگاه غیر استواللی به معدامالت بدا حدق     33ماده  1معامالت با حق استرداد طبق تبصره  رسد میبه نظر 

 است. تر دقیقاسترداد 

 بنابر آنچه در سامانه ملی قوانین و موررات قوه قضائیه در خصوص معامالت با حق استرداد آمده است: 
هر عود تملیکی و معوض است که در آن انتوال دهنده حق دارد با رد عوضی که دراافت کدرده   معامله با حق استردادموصود از » 

شدرط   وسدیله  بده ه بیع با شرط خیار باشد اا طلح و خواه امکان اسدترداد  است مال تملی  شده را استرداد کند   خواه طورت معامل
کندونی مدا    در حوواا.ث (. 30شود) ماده  اان معامله شامل اموال منوول نیز می(  قانون ثبت 30و  33خیار باشد اا وکالت ) مواد 

 .۲«است«معامالت با حق استرداد» از اقسامبیع شرط 
 : کنی  میرا بازخوانی  قانون ثبت 33ماده عامالت در قوانین موضوعه ااران، ذاال گونه م برای مشخص شدن وضع اان

اسدت و    عنوان قحعی با شرط وکالت منتودل شدده   عنوان قحعی با شرط نذر خارج و اا به که با شرط خیار اا به به امالکینسبت »
 شدده  دادهعنوان طلح اا بهر عنوان داگر با حق استرداد قبل از تاراخ اجرای اان قدانون انتودال    طورکلی نسبت به امالکی که به به

اع  از اانکه مدت خیار اا عمل بشرط و بحور کلی مدت حق استرداد موتضی شده اا نشده باشد و اع  از اانکه ملد  در تصدرف   
است مگر در مدوارد ذادل کده اظهارنامده فودط از       ر تصرف انتوال گیرنده حق تواضای ثبت با انتوال دهندهانتوال دهنده باشد اا د

 :منتول الیه پذارفته میشود
 .که مل  قبل از تاراخ اجرای اادن قدانون بموجدب حکد  نهداای بملکیدت قحعدی منتودل الیده محکدوم شدده باشدد             در طورتی

د انتوال دهنده مالکیت قحعی )بدون حق اسدترداد( انتودال گیرندده را کتبداً تصدداق      در طورتی که پس از انوضاء مدت حق استردا
 .کرده باشد
سدال از   مل  مورد معامله در تصرف انتوال گیرنده بوده و الاقل پنج 37۲بهمن  21که در تاراخ اجرای قانون مصوب  در طورتی

 :شرط ذالانوضاء مدعد حق استرداد تا تاراخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو 

عرض حدال   وسیله بهقانونی او  موام قائ از طرف انتوال دهنده  37۲از انوضاء موعد حق استرداد تا تاراخ اجرای قانون بهمن  -الف

 .اا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالکیت انتوال گیرنده نشده باشد

قانونی او طدادر   موام قائ ( حک  قحعی بر بی حوی انتوال گیرنده اا 1312داماه  2۲در طورتیکه تا تاراخ تصواب اان قانون ) -ب

 .نشده باشد

کلیه معامالت با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع موررات راجعه بمعدامالت بدا    -1تبصره 
اهد بود اع  از اانکه بین متعاملین محصور بوده و اا برای تامین حدق اسدترداد اشدخاص ثدالثی را بدای نحوکدان       حق استرداد خو

 .مداخله داده باشند
بااد حق گیرنده را در تواضا نامه خود قید نمااد و اان  کند میدر مواردی که محابق اان ماده انتوال دهنده تواضای ثبت  -2تبصره 

 «.دتصراح باس  طرف ذکر خواهد شحق در ضمن اعالن با 
قانون ثبت در معامالت با حق استرداد که شامل معامالت با شرط خیدار ادا بده عندوان      07مکرر تا ماده  30و 30و  33طبق مواد 

شود، مالکیت انتوال دهنده نسبت به آنچه که به طراق مدذکور   قحعی اا شرط نذر خارج اا به عنوان قحعی با شرط وکالت ه  می
                                                 

 
8 https://iran5050.com/?p=2239 
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شود و لذا در خواست ثبت بااد از ناحیده ی انتودال    و اان قبیل معامالت موجب نول مل  نمی انتوال داده است کماکان باقی است
قانون ثبت ، انتوال دهنده در موقع در خواست ثبت بااد حق انتوال گیرندده   33ماده  2دهنده به عمل آاد و به طراحت تبصره ی 

 . ن حق به اس  طرف ذکر خواهد شدرا در اظهارنامه قید نمااد و در ضمن انتشار آگهی نوبتی نیز اا
 از :  اند عبارتبنابراان محابق مواد قانونی فوا در حووا ااران، طور احتمالی حق استرداد 

 شرط خیار -1

  3شرط نذر خارج –2

 17شرط وکالت –3

معامالت بدا حدق اسدترداد را    ، قانون، داگر عبارت بهطورکلی. البته اان اسامی طورِ محصور ِحق استرداد نیستند.  حق استرداد به -0

( و اان محلب مستفاد از تبصره اک  001، ص  1: ج1300احصاء ننموده است و تشخیص را به دادگاه واگذار کرده است ) امامی ، 

 ا. ث است. 33ماده 

صدار سده مدورد    طورکلی( مورد بحث قرار گرفت و تا حدود زاادی روشن شد، بده اخت  با توجه به اانکه قس  چهارم )حق استرداد به
 داگر )شرط خیار، شرط نذر خیار و شرط وکالت( را نیز مورد اشاره قرار خواهی  داد: 

 

 شرط خيار-1-3
مشابه است  مثالً در قدامو   در تعراف شرط،  لغتشود. تعابیر اهل  در لغت به تعهدی که در ضمن قراردادی آمده، شرط گفته می

 کتب داگر لغوی نیدز همین تعبیر در ( 3۶۲آبادی:« عود بیع و مانند آن  متعهد ساختن و پذارش تعهد در ضمن» چنین آمده است:
 .تکرار شده است

چه هست مسائل و فروا مربوط  شود  آن در جوامع فوهی، به واژه در آثار قدما، محلبی در باب تعراف شرط و ماهیت آن داده نمی
 :فرمااددد کدده مددی  عددد و الفوائددد الووااسددت در  شددهید اولتددران نددص در تعراددف شددرط، سددخن    بدده آن اسددت. قدددامی 

گذاری مؤثر بر وجود آن متوقف است نه وجدود   تأثیر، آن چیزی است که  عرفبه معنی عالمت و نشانه است  و در  لغتشرط در 
آاد  ولی از وجود آن، وجدود مشدروط حتمدی نیسدت       های آن، اان است که از عدم آن، عدم مشروط الزم می خود مؤثر. از واژگی

 (۶0. ) شهید اول:  زکاتو سال برای  نمازبرای  طهارتمانند شرط 
 و مخاطب را به کتب مربوطه ارجاا می دهی . کنی  میبه جهت رعاات اختصار از بحث در اقسام شرط طرف نظر 

 معروف است که  عبارت است از : ه و قوانین ما اکی از اقسام شرط، شرط خیار است. و اان اختیار به خیار شرطدر فو
شود تدا بتواندد در مددت معیندی      ها اا شخص ثالث قرار داده می اختیاری که در ضمن عود برای اکی از متعاملین اا هردوی آن» 

 ( 0۲۶همان، ص « ) معامله را فسخ نمااد
ا. م خیدار شدرط در تمدامی عودود      00۶ا . م خیار شرط را واژه عود بیع می داند ، لکدن محدابق مداده     333اگرچه ظاهر ماده  

 ( 1۶1:   0، ج  13۶3معاوضی الزم قابل درج است ) ناطر کاتوزاان ، 

شدود، در حویودت فودط     مدی شرط خیار در بیع شرط، دارای واژگی خاطی است. به اان طورت که اان خیار برای فروشنده شدرط  
خدود را   مدال باشد. بددان ترتیدب کده شدخص      تواند از اان امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می فروشنده می

کرده و مبیع را  فسخثمن و قیمت آن مال را به خرادار برگرداند، بتواند عود را  ،اگر در مدت خیارکه  کند میفروخته و در آن شرط 
 .پس بگیرد
  .ن اا برای شخص ثالثی حق فسخ، شرط شودعودی است که محابق با آن برای اکی از طرفی ی،منظور از معامله شرطبنابراان 

                                                 
 اع ثمن را داد، مبیع مل  او باشد. شرط نذر خیار اان است که طرفین شرط، نذر کنند که هرگاه با 3
 و مال االجاره  زمان گذشته مبیع را به خود انتوال دهد.  منظور از شرط وکالت اان است که طرفین عود ا  عود معوض و تملیکی شرط کنند که بااع وکیل که در مدت معینی بتواند در موابل پرداخت ثمن 17

https://fa.wikifeqh.ir/لغت
https://fa.wikifeqh.ir/شهید_اول
https://fa.wikifeqh.ir/القواعد_و_الفوائد
https://fa.wikifeqh.ir/لغت
https://fa.wikifeqh.ir/عرف
https://fa.wikifeqh.ir/طهارت
https://fa.wikifeqh.ir/نماز
https://fa.wikifeqh.ir/زکات
https://fa.wikifeqh.ir/اموال_(حقوق_خصوصی)
https://fa.wikifeqh.ir/فسخ_(فقه)
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شدود کده    شدود و بددان طدورت در قدرارداد نوشدته مدی       حق فسخ عموما برای فروشنده شرط مدی  در عود بیع بااد توجه کرد که

و تملی  مجدد مبیدع )مدال مدورد     فسخ معامله حق برگرداند، ، ثمن )پول( معامله را به خرادارمشخصی مدت ظرف فروشنده اگر

 .  باشد می دارا را معامله(

شود اما در معامله با حق استرداد مالکیت تا  قرارداد مال  مال می فروشنده به محض انعواد ،بیع شرط البته بااد توجه داشت که در

 .شود اتمام دوره ی مشخص شده، اثر رهنی دارد و منتول نمی

 

 شرط نذر خيار -2-3
بیع قحعی با شرط ندذر خدارج، شدده     طورت بهکه اشاره شد، طحبت از انتوال امالکی شده که  گونه همانقانون ثبت،  33در ماده 

: شرط نذر خیار اادن  کنی  میاست ولی معنای آن در قانون ثبت نیامده است. برای روشن تر شدن بحث به اان اطحالح نیز اشاره 
 است که طرفین شرط، نذر کنند که هرگاه بااع ثمن را داد، مبیع مل  او باشد.

ماه از تاراخ عود بااد تمام  فروشد که احمد در ظرف ا  می تومان میلیون اکصدلغ علی زمینش را به احمد با مب به عنوان مثال،
غ اد  میلیدون تومدان بده احمدد کده       مبل شود، خوب بیمارش فرزند اگر که کند می نذر معامله، علی اان از در خارج. مبلغ را بدهد

ملد    ،ماه تمام مبلغ را پرداخدت نکندد   که اگر ظرف ا  کند میدر همان نذر با احمد ه  شرط . پرداخت کند ،خرادار زمین است
 متعلق به او خواهد بود. 

است، اما در خارج از اان بیع شرط نذر شده است و در اان نذر حق استرداد  شده دادهبیع قحعی انتوال  طورت بهدر اان مثال مل  
 مبیع شرط شده است.

 
 

 شرط وکالت -3-3
عدم عزل و اا عدم اسدتعفاء بدا اکدداگر تراضدی نمااندد و اادن توافدق         توانندد درخدصوص مدیآاا طرفین عود وکالت در اانکه  

اادن   در طدحبتی از  در کتب فوهداء شدیعه  ، رسد ظهور می ی و درچه قالبی اان تراضی به منصه وتراضی چگونه بااد انجام شدود
ضدمن عودد    اند، اگدر وکالددت در   بعضی گفته»: ورده کهالمتعلمین مترج  و شارح آ نیامده و تنها در کتاب تبصره میدان فدرا بده

 الزم باشدددد ادددا درعودددد الزمدددی شدددرط کنندددد کددده موکدددل او را عدددزل نکندددد بلکددده اگددددر شددددرط کننددددد           

های داگر همانندد رهدن و ادا نکداح      در باب اام(  002)عالمه حلی:  « العالهللا و ا شود میالزم  باشد، االختیار موکل خود مسلوب
اگر در عود رهن شدرط   «رهن از همان کتاب عالمه آورده که در باب  :مثال به عندوان.شود میهاء شیعه داده محالبی در کتاب فو

شدرط   گواد جائز است در عودد رهددن   شارح می تواند مرتهن را عزل نمااد نمی کهراهن زنده است، زمانی وکالت مرتهن گردد تا
و نبااد بدهکار اان شرط را مانند عود  طلبکار بتواند خود مال گروی را بفروشدسر آاد و دان پرداخته نشود،  کنند که چون مدت به

رهدن   اان شرط عود بدون رهن شد با شرط تسلط خواش بر فروش، وکالت شمارد و وکیل را عزل کند چون طلبکدار راضدی بده
 (  333. )همان:را منعود نساخت

وکالدت در عودد الزم، حدق فسدخ از      شرط نمااند و با قددرار دادن  د الزمیبنابراان طرفین عود وکالت میتوانند وکالت را ضمن عو

دانندد   و توجیه چنین پیشامد و رخدادی را اان مدی  شود میسلب  گردد و اابه اعتوداد برخدی برای طرفین حسب مورد محدود می

ت شرط تبعی آن نیز بر دوام و برقدرار  که عود اطلی پا برجاس و تا هنگامی کند میکسب لزوم  که عود جا ئز وکالدت از عودد الزم

 (۶0. )خیراللهی و مهدوی: است

در بیع خیاری، وضع مالکیت مبیع، پیش از سپری شدن مدت خیار و قحعی شدن بیع، ثابت نیسدت. زادرا فروشدنده    به هر طورت، 

هرگاه بخواهد، با پرداختن ثمن، آنچه را که از دست داده است دوباره تمل  کند. وضع متزلزل مبیع ممکدن اسدت اادن     تواند، می

که ثمره آن اان است که منفعت و اا تلف مبیع در مددت  شود  ت نیز پس از انوضای خیار منتول میترداد را به وجود آورد که ملکیّ

https://shamslawyers.com/blog/%d8%ad%d9%82-%d9%81%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/
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در بیع خیاری مالکیدت از حدین عودد    »برای رفع همین ترداد مورر داشته است که :  قانون مدنیخیار متوجه فروشنده خواهد بود. 

حصول شدرط اسدت نده از      شرط طحت است مثل بیع طرف انتوال از حین ،ر بیعی که قبضبیع است نه از تاراخ انوضاء خیار و د

در بیع شرط مدنی به مجرد انعواد عود بیع ، مشتری مال  مبیدع خواهدد شدد. اعندی     بنابراان ا.م.(  3۶0. )ماده  «حین وقوا بیع

قدانون   101مداده   2در قوانین سوئیس اما وضدع متفداوت اسدت  در بندد      .  داردقانون مدنی بیع شرط اثر مملّ 003محابق ماده 

را نکدرده باشدند ، آثدار قدرارداد مشدروط، از روز تحودق شدرط ظداهر         11اگر طرفین اعالم اراده خالف اان امر » تعهدات سوئیس 

 (03: 133۲)واحدی،« شود می

 

 تطبيق معامالت با حق استرداد در قوانين ایران و سوئيس-1

 عامالت با حق استرداد در قوانين ایرانم -1-1

در زمان وضدع قدانون مددنی در سدال      . است گرداده تبیین مدنی قانون 0۶3 الی  00۲موررات بیع شرطی طی مواد گفته شد که 

سدر  ه در عسرت ب ،که در اثر مشکالت مالی  افرادیسودجو با اطالا از موررات بیع شرطی شروا به سوءاستفاده از  ای عده 1370

بده   قدانون ثبدت   33ماده گذار از مجرای وضع  قانون 1317سال اانکه در تا  بردند بردند بجای ربا بدانگونه از داگران بهره می می

 .اطالح اان نوا معامله پرداخت

ی بیدع  قدانون مددن   003در بیع شرط به مجرد انعواد عود بیع ، مشتری مال  مبیع خواهد شد. اعنی محابق مداده  در قوانین ااران 
 .  داردشرط اثر مملّ

و در قالدب بیدع شدرط معدامالت ربدوی انجدام        کدرده پاره ای از سودجواان از تبعات و اثرات اان نوا معامله به نفع خود استفاده 
 .دادند می

عنوان قحعی بدا   عنوان قحعی با شرط نذر خارج و اا به نسبت به امالکی که با شرط خیار اا به» دارد:  اشعار می قانون ثبت 33ماده 
عنوان طلح اا بهر عنوان داگر با حدق اسدترداد قبدل از تداراخ      طورکلی نسبت به امالکی که به شرط وکالت منتول شده است و به

ضی شده اا نشده باشدد  نول بشرط و بحور کلی مدت حق استرداد ماع  از اانکه مدت خیار اا عم شده دادهاجرای اان قانون انتوال 
و اع  از اانکه مل  در تصرف انتوال دهنده باشد اا در تصرف انتوال گیرنده حق تواضای ثبت با انتوال دهنده است مگر در موارد 

 :ذال که اظهارنامه فوط از منتول الیه پذارفته میشود

 .اجرای اادن قدانون بموجدب حکد  نهداای بملکیدت قحعدی منتودل الیده محکدوم شدده باشدد            که مل  قبل از تاراخ  در طورتی

را کتبا تصداق کرده در طورتیکه پس از انوضاء مدت حق استرداد انتوال دهنده مالکیت قحعی )بدون حق استرداد( انتوال گیرنده  

 باشد.

سدال از   مله در تصرف انتوال گیرنده بوده و الاقل پنجمل  مورد معا 37۲بهمن  21که در تاراخ اجرای قانون مصوب  در طورتی 
 :انوضاء موعد حق استرداد تا تاراخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذال

عرض حدال   وسیله بهقانونی او  موام قائ از طرف انتوال دهنده  37۲از انوضاء موعد حق استرداد تا تاراخ اجرای قانون بهمن  -الف

 .اا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتوال گیرنده نشده باشد

قانونی او طادر  موام قائ ( حک  قحعی بر بی حوی انتوال گیرنده اا 1312داماه  2۲که تا تاراخ تصواب اان قانون ) در طورتی -ب

 .نشده باشد

                                                 
  .شرطی که در قرارداد وضع شده است 11
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معامالت بدا  نباشد مشمول جمیع موررات راجع به  با حق استرداد معاملهکلیه معامالت با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر  -1تبصره 

خواهد بود اع  از اانکه بین متعاملین محصور بوده و اا برای تامین حدق اسدترداد اشدخاص ثدالثی را بدای نحوکدان        حق استرداد

 .مداخله داده باشند

بااد حق گیرنده را در تواضانامه خود قید نمااد و اادن   کند میدر مواردی که محابق اان ماده انتوال دهنده تواضای ثبت  -2تبصره 

 . «حق در ضمن اعالن با تصراح به اس  طرف ذکر خواهد شد

گذار برای انتوال گیرنده )مثل خرادار( مالکیتی قائل نشد و به داگر سخن مورد معامله را وثیوده   قانون 33اما بعد از وضع اان ماده 
 . طلب تلوی کرد

  بودن بیع شدرط را از آن سدلب نمدود و    قانون ثبت دست به نوآوری زد، به اان معنا که اثر ممل33ّگذار در ماده  قانونفی الواقع 

دارد که حق تواضای امال  موضدوا معدامالت بدا     قانون ثبت که در موام بیان تواضای ثبت است اعالم می33بدان ترتیب ماده 

 .حق استرداد با انتوال دهنده است

قدانون جدادد اگدر     موجب بهاعنی    به اطالح اان قانون پرداخت که در ابتکار و نوآوری جداد 13۲۶گذار در سال  قانون رحاله به
فروشنده نتواند در سررسید مورر، داونش را به خرادار پرداخت نمااد، خرادار بیع شرطی می بااست بده دفتدر تنظدی  کنندده سدند      

ابالغ اجرائیه و انوضاء مهلت های قانونی و پس از آنکه فروشنده بداز هد     از مااد و پسمراجعه کرده و درخواست طدور اجرائیه ن
نتوانست اا نخواست نسبت به پرداخت داون اقدام کند، مل  توسط اجرای اسدناد فروختده خواهدد شدد و طلدب خراددار بده وی        

  .گرداد خواهد تسلی  فروشنده به  پرداخت و الباقی
شود طراحاً ذکری از رهن مکرر نشده لیکن رهن مکرر نیاز به تجواز قانون گذار ندارد و مبداح   مالحظه میدر ماده اطالحی فوا 

سابق تنها تأکید بر آن را به عنوان حکمی زااد از بین برده و دلیل بر منع  30شود و فسخ ماده  بودن آن از اطول کلی استنباط می
ماده اطالحی مذکور بازداشدت مدورد رهدن تخصدیص بده ذکدر و تعبیدر از اراده         2ره تواند باشد کما اانکه در تبص گذار نمی قانون
ای مدوثر   گذار شده است بنابراان تردادی در امکان رهن مکرر مازاد وثیوه وجود ندارد و اذن مرتهن نیز در نفوذ چنین معامله قانون
 . نیست

اگر بااع به شرااحی که بدین   : دارد که   بر عود می داند و مورر میقانون مدنی، اراده خرادار و فروشنده را حاک 003ماده بنابراان 
 30گدردد. مداده    او و مشتری برای استرداد مبیع مورر شده است عمل ننمااد، بیع قحعی شده و مشتری مالد  قحعدی مبیدع مدی    

شرطی نیز، مانندد   معامالتاان ماده، در  موجب بهرهنی قرارداد.  معامالترا در زمره  حق استرداداطالحی قانون ثبت اثر معامله با 
ل طلب خود و زاان دار کرد در خواسدت طددور   تواند برای وطو شود و می معامله رهنی، خرادار تنها طلبکار فروشنده محسوب می

شود و نهداد   خرادار نمیاا خیاری باعث انتوال مالکیت مبیع به  بیع شرطاجراایه و فروش مبیع شرطی را بکند. با اان وطف، داگر 
 .حووقی واژه ای است که بااد جداگانه مورد محالعه قرار گیرد

 

 معامالت با حق استرداد در قوانين سوئيس-2-1
حق استرداد تدا حددودی کده دراافدت کنندده غیدر       »قانون تعهدات سوئیس به حق استرداد اشاره شده است :  21۶ماده  2در بند 

داشن آن را  در زمان استرداد ثابت کند ، قابل اعمال نیست مگر اانکه دراافت کنندده ، مدال ادا وجده     طلبکار بتواند، در مالکیت ن
ماخوذه را با سوء نیت از دارائی خود خارج کرده باشد و اا اانکه در موقع اخراج آن از دارائی خود با توجه به موتضدیات ، باادد مدی    

 (23: 133۲واحدی،« . )دانسته که ممکن است استرداد آن محرح شود 
گونه معدامالت در دفتدر امدال  مندوط بده       است البته ثبت اان شده شناختهدر قانون تعهدات سوئیس معامالت شرطی به رسمیت 

در دفتدر امدال  ثبدت     غیرمنودول معامالت شرطی نسبت بده امدوال   » انعکا  اافته است  210تحوق شرط است و اان در ماده 

 دردر قوانین ااران وضع متفاوت است   اشداره کدردا  کده     که درحالی( ۶3: 133۲)واحدی،« . مگر پس از تحوق شرط  شوند مین

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A8%DB%8C%D8%B9%20%D8%B4%D8%B1%D8%B7-o-Title-ot-desc/
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نسبت به معامالت شرطی و با حق استرداد حق تواضای ثبت از سوی منتول الیه  حتی قبل از تحودق شدرط     قانون ثبت 33ماده 

 ( 1317قانون ثبت مصوب  33)ماده است.  شده شناختهبه رسمیت 

ر هدر دو  گذا و قانون شوند میه  اشاره شد معامالت شرطی در قوانین ااران به دو طراق رسمی و عادی انجام  قبالًکه  گونه همان
. در همدین   شدوند  مدی سند رسمی انجدام   وسیله بهروش را به رسمیت شناخته است. اما در قوانین سوئیس معامالت شرطی طرفاً 

تعهد به فروش ، قرارداد شفعه و قرارداد فروش غیرمنوول با حدق بازخرادد، فودط در    » دارد:  اشعار می 21۶خصوص بند دوم ماده 
 )همان (« . پذارند انجامرسمی  با سند دارندهطورتی اعتبار 

خواهی  شد و آن اانکه ثمره و اا تلف مال در معدامالت شدرطی متوجده خراددار      ای نکتهبا نگاه به قوانین ااران و سوئیس متوجه 

در  و خرادار است منفعت و حاطلی داشته باشد تا زمان فسخ از آنِ شده فروختهاگر جنس  003است اا متوجه فروشنده  طبق ماده 

قانون تعهددات سدوئیس،    103( اما محابق ماده 33- 3۶طص 23ج  13۶2) نجفی ،.است شده تلفخرادار  نیز از مالِ تلفطورت 

شرط بااد آن را رد نمااد. )همان( منافع حاطله در فاطله تسلی  و تحوق شرط برای طلبکار)خرادار( است و در طورت عدم تحوق 

 :  کند میاان قانون همچنین تصراح 

تواند پس از تحوق شرط، منافع حاطله در فاطله تحوادل   طلبکاری که قبل از تحوق شرط، موضوا تعهد تحوال او شده، می-1» 

 و تحوق شرط را برای خود نگه دارد. 

قدانون   1۲0مداده   3)همان( اان محلب در بندد  « به ردّ منافع حاطله استاگر تحوق شرط منتفی شود ، طلبکار )خرادار( ملزم  -2

 مذکور سوئیس نیز تصراح شده است :

، مندافع و خحرهدا، فودط از تداراخ تحودق شدرط ، بده خراددار منتودل          شدوند  مدی که با شدرط تعلیودی منعودد     قراردادهاایدر »  

 (۶3: 133۲واحدی،«)شوند می

 

   گيری نتيجه-1

آن  موجدب  بده کده   ای معاملده هر ای  است .  اکی از اقسام معامالت ، معامالت وثیوهاکی از ابواب فوه شیعی باب معامالت است  

دهدد، خدواه آن عمدل رد ّ     شخصی )اع  از اانکه مداون باشد اا نه( عین مال منوول اا غیرمنوول خود را وثیوه انجام عملی قدرار 

شرطی و رهندی   ، معامالتای وثیوهااران معامالت  در قوانینطلب باشد اا عمل داگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد اا نه. 

ای شامل معدامالت شدرطی، رهندی و معدامالت بدا حدق        معامالت وثیوه داگر عبارت بهاست،  گرفته نامو معامالت با حق استرداد 

 شود.  می استرداد

 1370در زمدان وضدع قدانون مددنی در سدال       .است گرداده ااران تبیین مدنی قانون 0۶3 الی  00۲موررات بیع شرطی طی مواد 

سدر  ه در عسرت ب ،که در اثر مشکالت مالی  افرادی کردندسودجو با اطالا از موررات بیع شرطی شروا به سوءاستفاده از  ای عده

معامالت ربوی که قبح عرفدی و شدرعی آن بدر همگدان مشدخص بدود، انجدام         گونه موررات، اان و در عمل در پوششبردند  می

به اطدالح   قانون ثبت 33ماده گذار از مجرای وضع  هجوم سود گران رباخوار قانونبا عیان شدن  1317سال اانکه در تا دادند،  می

 . اان نوا معامله پرداخت

موصود از معامله با حق استرداد هر عودد  الح معامالت با حق استرداد را به کار برد.  برای اولین بار اطح 1317قانون ثبت مصوب 

انتوال دهنده حق دارد، با رد عوضی که دراافت کرده است، مال تملی  شدده را اسدترداد کندد،     تملیکی و معوض است که در آن

 شرط خیار باشد اا وکالت اا نذر. وسیله هبطلح و خواه امکان استرداد  خواه طورت معامله بیع با شرط خیار باشد اا

https://fa.wikifeqh.ir/تلف
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محابق اان تعراف، معامله با حق استرداد ا  عود مستولی در کنار ساار عوود نیست بلکه اطحالحی است جهت معرفی آن دسته 

 ها کرده است.  معامالتی که قانون ثبت اقدام به حذف برخی از آثار آن از

 از :  اند عبارتا. ث ااران، طور احتمالی حق استرداد  33محابق ماده 

 شرط خیار -1

 شرط نذر خیار –2

 شرط وکالت –3 

 طورکلی.   حق استرداد به -0 

گذار، معامالت با حدق اسدترداد را احصداء نکدرده اسدت و       ، قانونداگر عبارت بهالبته اان اسامی طورِ محصور ِحق استرداد نیستند. 

 را به دادگاه واگذار کرده است . تشخیص

معامالت با حق استرداد با عناوان مختلف نظیر معامالت شرطی در قوانین کشور سوئیس نیز بازتاب اافته است  معامالت شدرطی  

ن گذار هر دو روش را به رسمیت شدناخته اسدت. امدا در قدوانی     و قانون شوند میدر قوانین ااران به دو طراق رسمی و عادی انجام 

گونه معامالت در دفتر امال  منوط بده تحودق    . البته ثبت اانشوند میسند رسمی انجام  وسیله بهسوئیس معامالت شرطی طرفاً 

نسبت به معامالت شرطی و بدا حدق اسدترداد      قانون ثبت 33ماده در قوانین ااران وضع متفاوت است   در  که درحالیشرط است. 

 است.   شده شناختهحق تواضای ثبت از سوی منتول الیه  حتی قبل از تحوق شرط به رسمیت 

قدانون   101مداده   2در قوانین سوئیس اما وضع متفداوت اسدت  در بندد     .  داردقانون مدنی بیع شرط اثر مملّ 003محابق ماده  

 شود. د مشروط، از روز تحوق شرط ظاهر میتعهدات اان کشور آثار قراردا

 003خواهی  شد و آن اانکه ثمره و اا تلف مال در معامالت شرطی طبدق مداده    ای نکتهبا نگاه به قوانین ااران و سوئیس متوجه 

و بندد   103. اما محابق ماده است شده تلفخرادار   نیز از مالِ تلفدر طورت  و خرادار است تا زمان فسخ از آنِقانون مدنی ااران 

قانون تعهدات سوئیس، منافع حاطله در فاطله تسلی  و تحوق شرط برای طلبکار است و در طورت عدم تحوق شدرط   1۲0ماده 3

 قانون مذکور نیز تصراح شده است . 1۲0ماده  3لب در بند بااد آن را رد کند. اان مح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fa.wikifeqh.ir/تلف
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