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پیمان آقابابائی دهکردی، نسبمحمد ساردوئی
 

 دٔهیچک

التفاوت در زمان پرداخت مابه ۀوسیلبهتحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن ، موضوع این نوشتار
منتهی به آن شده  ،  قیمت کاالها در بازار   بینیپیشوالت غیرقابلپرداخت آخرین قسط ثمن است. تح

 ؛اختصاص دهندافزایش قیمت  قسطی از ثمن را به  ،  است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی
،  در آخرین قسط،  در فروش اقساطیشود که  عث میبا  اند. این نهادلذا سازوکار فوق را طراحی نموده

در این   . کندالتفاوت قیمت را پرداخت شود که الباقی ثمن و مابهملزم می ثمن تعدیل شده و خریدار
پس از تحلیل َاشکال مختلف  ،  تحلیلی و رجوع به منابع اصلیبا استفاده از روش توصیفی،  مقاله

و مفهوم   آوریمکه اگر درک صحیحی از غرر به دست    یابیمو درمی ماهیت آن را شناخته  ،  سازوکار فوق
قضایی   ۀروی،  شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این ،  کنیمصر اطمینان خالصه  آن را در عن

.داندنیز آن را معتبر می
 غرر ، ثمن شناور، تعدیل ، شرط نتیجه ،  شرط فعل،  بیع اقساطی:  واژگان کلیدی
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ٔمقدمه
،  بولطرفین با ایجاب و ق،  ثمن معلوم و معین است. بر این اساس ،  در نظام سنتی حقوق قراردادها

توجه به سادگی روابط    با،  . در گذشتهکردندمی میزان و کیفیت ثمن را مشخص و بر آن توافق  ،  نوع
نبوده  رو روبه معضل فروش اقساطی با ، پذیری از تحوالت بیرونیتأثیرپذیری یا کمناتأثیر، اجتماعی

با تحلیل  ،  دند. ایشانانرسمبیع را مقطوع به فروش می ،  با انعقاد قرارداد و تعیین اقساط،  است. طرفین
جهش  ،  دادند. تحوالت اخیر بازار ارز در ایرانقسطی از ثمن را اختصاص به فروش اقساطی می،  بازار

های  در قالب،  به این نتیجه رساند که فروش اقساطی مبیع  تجار را ،  ای آنشدید قیمت و تغییر لحظه
لب تخصیص قسطی از ثمن به  آتی را در قاتوان تحوالت  زیرا نمی  است؛  ی الزم را نداشتهیسنتی کارا 

 لذا الزم شد که به سمت تحول حرکت کنند.  ؛(Hurst, 1976: 882) مدیریت نمود، زمان
شرطی درج شده است که بر اساس  ،  اقساطی  نحوبهیکی از این تحوالت آن بوده که در بیع کاال   

خ،  آن و  شده  تعدیل  بازار  شاخص  اساس  بر  مبیع  قیمت  قسط  آخرین  که  در  است  متعهد  ریدار 
،  دار اتومبیل استالف که یک نمایشگاه، التفاوت آن را در آخرین قسط پرداخت کند. برای مثالمابه
شود که ثمن طی و قرار بر آن می  فروشدمیدستگاه اتومبیل را به قیمت یکصدمیلیون تومان به ب    یک
تحویل فروشنده شده و  مبلغ  بدون  ،  که البته آخرین چک  شوددار( پرداخت  قسط )چک وعده  10

می درج  قرارداد  در  چک  ، شودشرطی  آخرین  سررسید  در  که  توضیح  این  اتومبیل ،  با  روز  قیمت 
مابهاستعال  و  آنم  انضمام ،  التفاوت  آخر  به  قسط  درج    مبلغ  چک  آخرین  از  شودمی در  هدف   .

، بینیپیشو امور غیرقابل آن است که طرفین بتوانند در برابر نوسانات شناورسازی قرارداد به این نحو
 ,Berry and othersپذیر کنند )توافقات خود را روزآمد کرده و قراردادها را از منظر تجاری توجیه 

2007: 1) .1 
ن است که بررسی شود موقعیت این قبیل شروط از منظر علم حقوق چگونه است.  آ  موضوع مهم

اعتبار آن در حقوق ایران  ،  ثانیاً   چیست؟  لذا پرسش این مقاله آن است که اواًل ماهیت این شروط
 چگونه است؟

مقاله این  توصیفی ،  در  از روش  استفاده  به  حتبا  و رجوع  گردد که  سعی می،  منابع مرجعلیلی 
که تاکنون   موضوع نیز باید گفت  ۀپیشیندرخصوص  پاسخی مستدل و مستند به این سؤاالت داده شود.  

 
1. That evolution resulted from the need for contracts that could confirm long-term or 

ongoing obligations between parties but also would allow adjustments for unforeseeable 

circumstances-such as market fluctuations, changes in industries, and general uncertainty 

occurring over extended periods of time-without which it would be commercially untenable 

for the parties to proceed. 
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لذا این   ؛اندمالحظه نکرده  ، ای که به این موضوع پرداخته باشد امهنکتاب یا پایان،  مقاله  گاننگارند
 بدیع است.  موضوع

در فصل دوم  ،  موضوع و ابعاد آن تحلیل شده   در فصل نخستساختار مقاله به این شرح است که  
 شود. در فصل سوم اعتبار آن تحلیل می در نهایتماهیت آن درک و 

ٔ.ٔتبیینٔموضوع۱
های برای مثال در دیدگاه   .من از اهمیت بسیار زیادی برخوردار استن ث بود معلوم ،  در نظریات سنتی

قرارداد آن بوده است که ثمن معلوم و معین باشد. در یکی از شرایط صحت  ،  الکامن سنتی در حقوق  
الجرا نیست. با توجه به االزم   قانوناً ،  شده توافق حاصل ،  اگر ثمن معلوم و معین نباشد ،  نظریات سنتی 

انعطاف در تجارت است ،  از مقتضیات روزگار مدرن ی  یک ،  اینکه  با  ،  ایجاد   مشکالتنظرات سنتی 
 (.Berry and others, 2007: 2) اند  یر اصالح شده و ناگز   بوده است  رو روبه فراوان  

می  نشان  اقتصادی  پرشتاب  تحوالت  کهبررسی  ثمن    دهد  مشخص   1مقطوع  نحوبهتعیین  ،  و 
بودن  بینیپیشو ثبات قراردادی را با توجه به غیرقابل  است  نبودهدر فروش اقساطی کارآمد    خصوص به

 :Creti and Villeneuve, 2003سازوکار قیمت باید شناور شود )لذا  ؛اندازد به خطر می، تتحوال

7; Vold, 1931: 638مطرحموضوع  خصوص    درشقوق مختلفی که  ،  ذیل چهار بند ،  (. در این فصل  
موضوع بحث است.    هاآن از    یککدام گردد که در این مقاله  ص می شخم  در پایانبیان شده و    ، است
 . کرد توان شناور اشکال ذیل می ثمن را به یکی از، باید گفت  ابتدا 

 2.ٔثمنٔبازٔ)شکلٔاولٔ(۱-۱

  « ب»طی قراردادی که با    «الف»شرکت  ،  شودمیاین قسم که در معامالت تحویل آتی استفاده  
می   کند، می منعقد   آن  بر  برای  ذگقرار  روز  قیمت  اساس  بر  را  خودرو سواری  دستگاه  یک  که  ارند 

 برساند.تحویل در سه ماه آینده به فروش 

این شکل   قرارداد ذکر نمی،  در  در  توافق    ؛شودثمنی  بر ،  در زمان تحویل  شودمی ولیکن  ثمن 
ثمن را    ، به این نحو که کارشناس با بررسی بازار ،  ارجاع به کارشناس   که با   3اساس قیمت متعارف

  ، مشخص شده است که زمان و مکان آن  4ر ا یا با استعالم از باز  (Prosser, 1932: 781)  ، مشخص کند 
 شود.تعیین ( Vold, 1931: 213; Prosser, 1932: 750) ، برای مثال قیمت کاال در تهران 

 
1. Fix pricing 

2. Open price 

3. Reasonable price 
4. Market price 
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ًا  قرار داده نشده و صرف   ، ترین ویژگی این قسم آن است که سازوکار مشخصی برای تعیین ثمنمهم
که   اشندکرده بممکن است که طرفین توافق بر آن ، ردیده است. در این روش به یک شاخص احاله گ

آن است که حد و حدود ثمن  ،  این قسم توافقبرانگیز  تأملثمن اقساطی یا نقد باشد. یکی از نقاط  
ن عیین ثممعیار ت،  در صورتی که در بازار چند قیمت وجود داشت،  گردد. برای مثالچگونه تعیین می 

آیا باید حد اعلی را در نظر گرفت پا  چیست؟  ا یا    ترین قیمتیینیا    ه ست گفته شود کآنکه ممکن 
ثمن   ، که منظور  اندکردهبیان  ،  های حقوقیدر این خصوص بسیاری از نظام   .هامیانگین تمامی قیمت 

ز شرط ضمنی  ی اناش،  ارجاع به ثمن متعارف  که  اندکردهان بیان  دانحقوق متعارف است. برخی از  
 (. Akrami and others, 2014: 99) است

ٔسازوکارٔتعیینٔ)شکلٔدومٔ(.ٔثمنٔبازٔبأتعیین۱-۲ٔ
قسم این  ب،  در  که  توافق  است  شکل  این  ثمنجای  بهطرفین  ه  سازوکار    ، تعیین  یک  بر  صرفًا 

  ۀ شدت تمام برای نمونه طرفین بر قیم  ؛تعیین باشدای که ثمن قابلبه گونه  ؛گذاری توافق کنندقیمت
منصفانه سود  اضافه  به  دولت   (Prosser, 1932: 757)  کاال  سوی  از  تعیینی  قیمت  بر  برای  ،  یا 

توافق می 10  ۀ عالوبهواحدهای دولتی   آن  بر  این مثالدرصد اضافه  در  ،  کنند. شایان ذکر است که 
اس نرخ تورم گذاری دولتی بر این است که قیمت سال قبل بر اس دانند که سازوکار قیمتطرفین می

مشروط    ؛دهندرا به قیمت بورس کاال احاله می  شود. مثال دیگر آنکه طرفین ثمنساالنه تعدیل می
 ,Vold, 1957: 639; Vold)  نوسان نداشته باشد، درصد قیمت زمان انعقاد عقد20بر آنکه بیش از 

به  صرفًا  این نحو که    هب،  الزم به ذکر است اگر تحدید نوسان در این مثال صورت نپذیرد   .(209 :1931
لکن در   ؛ گیرد همان ثمن باز خواهد بود و در شق اول قرار میاین  ،  شاخص بورس احاله داده شود

تعیین است. این شکل نیز ممکن است  گذاری تعیین شده است و ثمن قابلسازوکار قیمت،  این شکل 
 اقساطی یا نقد باشد. 

ٔسومٔ(ٔثمنٔمعلومٔؤمعینٔبأدرجٔشرطٔتعدیلٔ)شکلٔ.۱-3
گردد. این  ثمن تعدیل می،  ضمن عقد لکن طبق شرط    ؛ثمن مشخص و معلوم است،  در این قسم

خودرو قیمت  است که  نحو  این  به  مثال،  شکل  برای  قرارداد  انعقاد  زمان  تومان  ،  در  یکصدمیلیون 
در آخرین قسط بر اساس  ،  بودنشود که قیمت بر فرض اقساطیتوافق می،  سپس با درج شرطی،  تعیین

 : شکل ممکن است به چند صورت باشد یمت روز تعدیل شود. اینق
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سازوکار تعدیل مبتنی بر ثمن باز است )شکل اول(. به این شرح که شرکت    ، در صورت نخست 
بر اساس   مشروط بر اینکه در آخرین قسط ؛کندتوافق بر پرداخت ثمن به میزان مشخص می «الف»

 ؛ثمن آن تعدیل شود، قیمت بازار
  ی ثمن بر اساس سازوکار مشخص،  احاله به قیمت بازارجای  به  در سازوکار تعدیل  ، وم در صورت د

تدوین شده است پیش  از  به دیگر سخن  ،که  این صورت،  تعدیل گردد )شکل دوم(.  سازوکار    در 
در بیع خودرو به مبلغ یکصدمیلیون تومان طی ده ،  برای مثال  ؛تعیین و مشخص است تعدیل قابل

این موضوع ،  عدیل شودثمن ت،  که در آخرین قسط بر اساس قیمت بازار آن شود    توافق براگر  ،  قسط
از مصادیق صورت نخست است. لکن اگر توافق شود که بر اساس یک سازوکار قابل تعیین تعدیل  

دوم هویدا خواهد شد،  گردد مثال   ؛صورت  که  ،  برای  باشد  قرار  این  از  توافق  اساساگر  قیمت    بر 
تواند  نعقاد عقد میدرصد قیمت زمان ا30که حداکثر تا    تعدیل گردد  س کاالشده از سوی بورتعیین 

  70لذا در این مثال حداکثر ثمن از قیمت  ،  چون سازوکار تعدیل قابل تعیین است ،  متفاوت باشد
 تواند نوسان داشته باشد. میلیون تومان می  130میلیون تومان تا 

شود. البته و قیمت تعدیل می  را در نظر گرفتهقیمت بورس کاال    در آخرین قسط،  به بیان دیگر 
اینکهتعدیل یک وجه کنترل این   آن  دارد و  تا    کننده  قیمت بورس در قسط آخر30حداکثر  ،  درصد 

شرط قابل تعیین است. شرط  ،  متفاوت از قیمت در زمان انعقاد عقد باشد. در شکل تعدیلی اخیر
 (.113: 1380، شرط نتیجه )فخارممکن است در قالب شرط فعل باشد یا ، تعدیل اخیر

ٔاساسٔثمنٔقابلٔانتظارٔ)شکلٔچهارمٔ(توافقٔبرٔ.۱-۴ٔ
ثمن   اواًل  این فرض  ندارد  نحوبهدر  باشد    ثانیاً   .معلوم و مشخص وجود  باز  ثمن ممکن است 

ثالثاً  توافق گردد.  دوم(  آن )شکل  تعیین  اساس سازوکار  بر  آنکه  یا  اول(  میان شرکت   )شکل  توافق 
 گردد. ی از ثمن معلوم مییک تخمین فرض ، انجام شده است که بر اساس آن «ب»و  «الف»

سمند به ایشان در ده قسط بفروشد.   یدستگاه خودرو  کند که یکبرای مثال الف با ب توافق می  
)شکل نخست( یا بر    مشخص  ، توافق بر آن است که ثمن در تاریخ قسط دهم بر اساس قیمت بازار

التفاوت در قسط دهم تسویه شود. در توافق ایشان آمده است تعیین و مابه،  شدهاساس سازوکار توافق 
ثمن مورد انتظار )تخمینی(   عنوان به مان را ون تویمبلغ یکصدمیل، پرداخت اقساط منظوربه نکه طرفی

 اقساط را پرداخت کند. ، و خریدار موظف است که بر اساس ثمن تخمینی کنندمی تعیین 
صرفًا نوعی  ،  شدهادیق شکل اول یا دوم است و ثمن تعیینر یکی از مص این بیع اخی،  در واقع

م در این است که در شکل سوم  از آن است. تفاوت این شکل با شکل سو  بینیپیش تخمین فرضی و  
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،  لکن در این فرض   ؛های انشایی استقطعی بوده و تعدیل نیازمند اراده،  ون تومانیمیل100اواًل ثمن  
 گردد. تعدیل می، شده و ثمن بر اساس سازوکار مشخص نیستیی انشا ۀنیازی به اراد

ایراد مخالفان در جهل به ثمن  ،  دوم و چهارمو    های اولتفاوت دیگر در آن است که در شکل 
زیرا ثمن مشخص و معلوم است.    ؛هیچ جهلی راجع به ثمن متصور نیست،  لکن در شکل سوم  ؛است

به غرری،  در شکل سوم  راجع  شایراد  بودبودن  است گفته شودرط  ممکن  و  اینکه شرط ،  ه  به  نظر 
 ازد. سموجبات بطالن قرارداد را فراهم می ، سرایت آن به عوضین، مجهول است 

صرفًا َاشکال سوم و چهارم  ،  موضوع این مقاله استآنچه    ، هگفت با توجه به مراتب پیش ،  بنابراین 
صرفًا َاشکال سوم  ،  لذا در ادامه  ؛ی دارد یرا صرفًا در تبیین َاشکال مذکور کا،  است. َاشکال اول و دوم

 موضوع تحلیل قرار خواهند گرفت. ، و چهارم

ٔ.ٔماهیتٔموضؤع۲ٔ
مشخص شد  ، یقبل  مبحثدر   مقاله  موضوع  مختلف  فصل،  ابعاد  این  در  که  است  ، لذا الزم 

  کنیمجداگانه تحلیل شود. در تبیین ماهیت بر آن هستیم که مشخص  ،  ماهیت اشکال سوم و چهارم
تقسیمات سه  یک کدام در ذیل  ،  که شروط مذکور به شرح   ۀگاناز  یا  ،  شرط فعل   قانون مدنی  نتیجه 

 باشند. صفت می

ٔماهیتٔشکلٔسؤمٔ.۲-۱
میلیون تومان به ب در  100ی را به قیمت  یالف خودرو،  در شکل سوم ،  گونه که بیان شد   همان

روز )شکل اول( یا قیمت    متقی ،  شود که در سررسید قسط آخرقسط مساوی فروخته و شرط می  10
رداخت  به انضمام قسط آخر پ  التفاوت تعدیل شده و مابه،  )شکل دوم(  شدهشاخص توافق  بر اساس

را در بررسی    تأثیربیشترین  ،  یا شکل دوم   باشدسازوکار تعدیلی بر اساس شکل نخست    شود. اینکه
است در قالب شرط فعل یا   نظر نخواهد بود. شرط مذکور ممکنحمطم،  و در این فصل  دارد اعتبار  

این بخش از دو قسم تشکیل یافته    بر این اساس.  شودمیبیان    تفکیکبه  که در ادامه باشدیجه  شرط نت
 . گردداست که در ادامه بیان می

ٔشرطٔفعٔل.۲-۱-۱ٔ
شرط فعل تعدیل    نحوبه،  کنند که در زمان معهودطرفین بر این امر توافق می ،  در مثال مذکور

بیع سابق با ثمن قبل را اقاله کرده  ،  با این توضیح که طرفین توافق کنند در زمان قسط دهم  ؛انجام شود
طرفین متعهد ،  در قرارداد فوق  مثالبرای    ؛منعقد کنند،  و بیع جدیدی با همان شرایط لکن ثمن جدید
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م  شده )شکل دوم( اقدا بر اساس قیمت روز )شکل اول( یا شاخص توافق ،  شوند که در قسط آخرمی 
عدیل  اند که تدر این حالت طرفین با درج شرط فعل بر این امر صحه گذارده  د.به تعدیل ثمن کنن

در قالب یک شرط فعل  ،  قرارداد ثانی  ی انشاقرارداد سابق و    ۀاقال،  قرارداد یا به تعبیر دقیق حقوقی
 طرفین است.  یانشانیازمند 

در یکی تعهد  در قرارداد گنجانده شده که    گفته شد در واقع دو شرط فعل  کهچنانهم،  تقدیر   به هر 
تضمین   منظوربهعقد ثانی. ممکن است که    یانشاتعهد بر  ،  و در دومی  است  شده  ۀ عقد اولبر اقال

 (.158:  1394، امیری و عسکری وجه التزام تعیین شود )مقدری ، انجام تعهد 

ٔ.ٔشرطٔنتیجه۲-۱-۲
و    ۀاقال  ۀ نتیجطرفین  ،  در این صورت  مجدد در سررسید قسط را در قالب   ی انشاقرارداد سابق 

نتیجه   قسط(کرده  انشاشرط  )سررسید  زمان  حصول  با  تعدیل  ،  خودکار  صورت به،  اند.  قرارداد 
علیه که همان سررسید  معلق است که با حصول معلق  ۀاین امر نوعی شرط نتیج  در واقعشود.  می 

)و شرایط قرارداد رداد جدید با ثمن جدید  شرط نتیجه اقاله و قرا   نحوبهقرارداد سابق  ،  است  قسط آخر
به قیمت یکصدمیلیون ،  شرکت الف یک خودرو را به ب،  به دیگر سخن   سابق( منجز شده است.

شرط نتیجه اقاله    نحوبهقرارداد  ،  به شرط آنکه در سررسید قسط دهم   ، فروشدتومان در ده قسط می 
بر اساس قیمت سررسید  همان شرایط لکن    همان بیع سابق با ،  ی دیگر  ۀ تیجشرط ن  نحو بهشده و سپس  

 شده است.  انشا معلقاً  ، انشا
این شق  بیع،  در  ضمن  می،  در  معلق  دو  هر  که  است  درج شده  نتیجه  شرط    :باشنددو شرط 

اقاله قرارداد درج شده است و    ۀنتیج  ، معلق بر حصول سررسید قسط آخر است و در آن،  نخست
شرط شده که این فقره نیز معلق ،  قیمت جدید  بر اساس  ایط وبیع دیگری با همان شر  ۀنتیج،  شرط دوم 

 گردد.این شرط منجز می ، قرارداد سابق  ۀبیع سابق است و با اقال ۀبر اقال
بسیار به آن  ،  که در دکترین حقوقی  استهمان شرط فاسخ  ،  شایان ذکر است که شرط نخست 

در ، بیع دیگر ۀن شرط نتیجیا هماثانی  ۀ(. شرط نتیج156: 1393، دامادپرداخته شده است )محقق
بیعی شرط شده است که ثمن آن باز یا   ۀنتیج، که در آن استواقع ثمن آن مبتنی بر شکل اول یا دوم 

تعیین مکانیزم  بر  است. مبتنی  نتیج  شده  نتیج،  دوم   ۀشرط  شرط  بر  حصول    استقبل    ۀمعلق  با  و 
همان  معلق که  )اقالعلیه  فاسخ  است   ۀشرط  نخست(  می  ، قرارداد  حاصل  و  شده  گردد  منجز 

 (.144: 1393، داماد)محقق
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ٔماهیتٔشکلٔچهارٔم.۲-۲ٔ
خود را بر اساس قیمت تخمینی یکصد    یخودرو  «الف»،  در شکل چهارم ،  همانگونه که بیان شد

  « الف»شود که طی ده قسط ثمن تخمینی را به  فروشد و قرار میمی  «ب»میلیون تومان به اقساط به  
ثمن  ، با توجه به شاخص تعیینی یا سازوکار توافق شده در سررسید قسط دهم پرداخت نماید. سپس

 شود.  التفاوت در قسط دهم پرداخت)قیمت قطعی( تعیین و مابه

مذکور و ثمن نیز معادل قیمت توافق شده در    یمبیع برابر است با خودرو  در این شق،  در واقع
ن از این لحاظ یا دوم بوده و صرفًا تخمی  ممکن است مبتنی بر شکل اول،  آینده است و ثمن مذکور

 است که مبلغ اقساط مشخص شود.
تو  باشد که  این نحو  به  اول ممکن است  بر اساس شکل  ابتدا  ،  افق شود در آخرین قسطثمن 

کارشناس قیمت خودرو را بر اساس قیمت روز تعیین نماید. ممکن است ثمن بر اساس شکل دوم  
قیمت  ، شود که در سررسیدگذاری تعیین شود. برای مثال توافق میباشد و در آن یک سازوکار قیمت
تخمینی انحراف نداشته    درصد از قیمت30به شرطی که حداکثر    ، بر اساس ارزش روز کارشناسی

شود  ،باشد نمونه   ؛تعیین  معهود،  برای  زمان  می،  در  مبیع  که  قیمتی  باشدحداکثر  داشته  ،  تواند 
 میلیون تومان است. یکصدوسی

بیع بر اساس ثمن باز  ،  برخالف شکل سوم که بیع مبتنی بر ثمن مقطوع بود،  ل چهارمر شک پس د
پیش  اقساط  و  است  اولیه  تخمین  یک  معلوم  پرداختبا  آینده  در  که  است  ثمن  از  بخشی  نیز  شده 

دیگری که در تبیین ماهیت اهمیت دارد آن است که وضعیت تخمین اولیه چیست؟   ۀگردد. مسئلمی 
با پاسخ  اولیهدر  تخمین  که  گفت  محسوب  ،  ید  قرارداد  تعیینی   شودنمیثمن  مبلغ  یک  صرفًا  و 

رسد پرداخت کند. به نظر می، قساط را بر اساس آنطرفین است که خریدار متعهد است ا  شدۀتوافق 
 پرداخت است. که تخمین اولیه نوعی پیش 

لکن ثمن آن    ؛شخص استاتفاق افتاده است که مبیع آن م  نسیهدر واقع یک بیع  ،  در این شکل
شده است و قیمت تخمینی و اقساط پرداختی عبارت است از  تعیین در زمان مشخصمؤجل و قابل

شدن مبلغ پس از مشخص،  خت که در سررسید قسط آخر که زمان پرداخت ثمن استپردایک پیش 
  را  الباقی ثمنپذیرفته با مبلغ ثمن تهاتر شده و خریدار باید  های صورت پرداختپیش،  مقطوع ثمن

با تسلیم مبیع ضمان معاوضی به خریدار منتقل  ،  در این شکل  پرداخت کند.  ،که تهاتر نشده است
رسد که  و به نظر می  استنسبت به ثمن بدهکار  ،  ایشان تا سررسید قسط آخر  ولیکن  ؛شده است

بیع ضمن  در  که  دانست  قرض  عقد  نوعی  را  پرداختی  اقساط  و  تعیینی  مبلغ  ماهیت  با    بتوان 
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مبلغ مذکور را در   شود که در فواصل زمانی مشخصخریدار متعهد می،  شدن مبلغ تخمینیمشخص
 فروشنده قرض دهد. پرداخت به قالب پیش 

ٔ.ٔبررسیٔاعتبارٔاشکالٔسومٔؤچهارٔم3
آیا موضوع مقاله که همان اشکال سوم و چهارم  ،  آن هستیم که بررسی شود  دنبالبه  مبحثدر این  

نظام ح،  است ایرا در  امقوقی  فقه  از  ملهم  که  اساس معتبر می،  یه است امن  این  بر  یا خیر؟  ،  باشد 
سپس    و  تحلیل شده   مجزا و مختصر در دو بخش   طوربهئله  مقدمه الزم است که یک مس  عنوانبه

این فصل از سه بخش تشکیل  ،  قضایی ایران تحلیل شود. بنابراین   ۀموضوع بر اساس دکترین و روی
موضوع بر اساس دکترین  ،  در بخش دوم   شود؛میمقدمات تحلیل  ،  ت ش نخسدر بخ  :یافته است 

 . شودمیقضایی در این خصوص بیان  ۀروی، در بخش سوم در نهایتو  شده موضوع تحلیل

ٔ.ٔمقدماتٔبحث3-۱
شد گفته  که  سوم ،  همانگونه  شکل  مشکلی  ،  در  مبیع  ندارد بیع  و  ثمن  آن  در  و ،  و  معلوم 

تعهد بر اقاله )شرط فعل( و توافق بر  ،  نخست نیز که در آن دو  ۀیجاند. شرط فعل و شرط نتمشخص
زمان که همان سررسید  ، در شرط فعل نخست کهچرا  ندارد؛مشکلی ، اقاله )شرط نتیجه( شده است

اقاله( نیز همان شرط فاسخ است که    معلق )توافق بر  ۀمشخص بوده و شرط نتیج ،  قسط آخر است 
 اند.اختهدکترین حقوقی آن را به رسمیت شن

اقاله   اوالً   به دیگر سخن بر بطال  استمعلوم و مشخص    ، شرط فعل  دلیلی  آو هیچ  ن وجود  ن 
تردیدی    ینصحت آن کمتر  در خصوص اقاله نیز نوعی شرط فاسخ است که    ۀرط نتیجش  ندارد. ثانیاً 

 شرط دوم است. ، که در شکل سوم وجود دارد  بحثیترین در دکترین حقوقی وجود ندارد. مهم
و صرفًا به یک    نیستموضوع اختالف بر آن است که ثمن معلوم و مشخص  ،  چهارم نیز  شکل در  

موضوع مناقشه  ،  توافق شده است. به هر تقدیر  ثمنسازوکار تعیین  به شاخص احاله داده شده یا آنکه  
 . استاعتبار عقد ، اعتبار شرط و در شکل چهارم، در شکل سوم 

ایراد نخست که در شکل چهارم    :مذکور مطرح استدو ایراد اساسی در مشروعیت تعهدات   
که   ایراد دوم   ؛بیع مذکور غرری و باطل است،  بودن ثمنس با توجه به مجهول مطرح است بر این اسا 

شرط مذکور مجهول است و در   ، که اگرچه بیع صحیح است  استآن  ،  بر شکل سوم مطرح است 
ثمن و غرری،  نتیجه   که   چنان شرط باطل و مبطل است.  ،  مله شدن معابا توجه به سرایت جهل به 

تبیین  ، لذا پیش از ورود به بحث ؛بودن آن استغرری، ل بر موضوعشکامرکزی ا   ۀنقط، مالحظه شد
 مفهوم غرر مهم است. 
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.  استنبودن معامله یا بیع غرری، قانون مدنی 216 مادۀمندرج در  ۀمبنای علم به موضوع معامل
معیار سنجش حدوث یا  ، اندیلی سخن گفتهصان از علم تفدانحقوق با توجه به اینکه، به دیگر سخن

ای که  به گونه  ؛(219:  1389/5،  شود )امامیبا شاقول غرر سنجیده می،  فقدان علم به مورد معامله 
(. به  47:  1391/5،  )کاتوزیان  است شود مورد معامله معلوم  گفته می،  غرر منتفی بود،  اگر در معامله 

 در تبیین این موضوع نقش کلیدی خواهد داشت.، رفهوم غرشناخت م،  هر تقدیر
جهل و خطر. در ،  خدعه  : ند ازاعبارت   این سه   .است   شدهغرر در سه معنی طرح  ،  غتدر کتب ل 

لنگرودی معتقدند دکتر  بسیاری از جمله    .نظر استآیا غرر همان خطر است یا جهل اختالف  اینکه
(. بسیاری 151:  1391/5،  د )لنگرودیتفاوت قائل ش  ای و عقد غرریکه باید میان عقود مخاطره 

 (.178: 4/تابی ، جهل است )انصاری ، معتقدند که قدر متیقن مفهوم لغوی غرر دیگر
پیرامون غرر  ۀعمد،  به هر تقدیر  شود. برخی فقها به دو مفهوم خطر یا جهل ختم می،  نظرات 

لکن برخی دیگر معتقدند    .(137:  1400/2،  شود )عاملیبیع غرری می،  معتقدند که با بروز جهل 
،  ت آن است که به خطر و ریسک بینجامد )نراقیبلکه جهلی مثب    نیست؛  ت غررکه صرف جهل مثب  

1375 :98). 
بلکه جهلی غرری است که    ؛منتهی به غرر نشود،  رسد که صرف جهلبه هر تقدیر به نظر می
)مغنیه به ضرر شود  و هم127:  1379/3  ،منتهی  )کم(  ،  اندکردهبیان  خی  بر  کهچنان(  یسیر  ضرر 

بلکه مالک   .است   ضاساسًا در هر تجارتی این مقدار از ضرر مفروچراکه    نیست؛مالک تحقق غرر  
 .(133: 1379/3، ضرر کثیر است )مغنیه، غرر

که    همان،  دیگربه عبارت    نظریمحققدکتر  گونه  در کتاب  ذکر    ۀداماد  عمومی شروط خویش 
طمینان یافت و غرر به این دلیل نهی شده است که اطمینان  در عنصر ارا باید    مفهوم غرر،  اندفرموده 

 (.101: 1393، دامادبه تحقق آن وجود ندارد )محقق
مفهوم غرر را در این عبارت باید خالصه کرد که چون جهلی که احتمااًل منجر به یک ضرر کثیر   
گیرد. بر این  کل میمفهوم غرر ش،  دهدینابودی سوق م  ۀثبات و اطمینان قرارداد را به ورط،  گردد

بلکه    نیست؛هر ضرری منتهی به غرر    آنکه  . دوم نیستتنهایی موجد غرر  جهل به،  نخست،  اساس 
عنصر اطمینان قراردادی باشد. در این مسئله که آیا عوضین    ۀضرر باید کثیر یا به تعبیر دیگر نابودکنند

، نشودکه موجد ضرر کثیر    باشدی نزد دو طرف معلوم  حونبه باید گفت اگر آن دو  ،  اند یا مجهول معلوم 
اعتبار موضوع ،  شدهگردد. در ادامه با توجه به دکترین پذیرفتهو غرری محسوب نمی  است بیع صحیح  

 .شودمیتحلیل 
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ٔتحلیلٔاعتبارٔموضوعٔدرٔدکتریٔن.3-۲ٔ
این بخش بند نخست ،  در  در  بند موضوع تحلیل خواهد شد.  از   هدشح مطرنظریات  ،  ذیل دو 

 موضوع تحلیل خواهد شد. ، بر اساس حقوق موضوعه، و در بند دوم  شودمیجانب برخی فقها بیان 

ٔفقهٔامامیهٔ.3-۲-۱
،  اعتبار اشکال سوم و چهارم در فقه امامیه باید گفت  دربارۀ   شدهمطرح نظرات  درخصوص  اواًل  

می نشان  فقها  برخی  نظرات  کهبررسی  غیرمعلوم   دهد  ثمن  با  صحیح   سوم   )شکل  بیع  چهارم(  یا 
 (. 11: 1408/2، حلی)محقق وصف و مقدار ثمن باید معلوم باشد، اینان معتقدند که جنس  .نیست

بودن ارکان بیع  پس از کامل  ، لکن این  ؛ که علم به ثمن شرط است  فرمودندامام خمینی    باره این در
  ،که بیع با ثمن باز  کنندمی بیان  شان  ه ایاند. در ادامباشد. ایشان دلیل این امر را حدیث غرر دانستهمی 

(. به دیگر 237:  1410/3،  باطل است )خمینی،  بلکه به دلیل عدم صدق بیع  ، بودندلیل غررینه به
 گونه مالکیتی بر مبیع نیافته است. سخن ایشان معتقدند که بیع محقق نشده است و خریدار هیچ

برای    ؛محل تردید است،  غیرمعلوم ثمن  با    بسیاری معتقدند که حکم به بطالن بیع،  در مقابل
،  که صحت یا بطالن این بیع  کندمیبیان  ،  نخاس بنمقدس اردبیلی با ذکر روایتی از رفاعه،  نمونه

اردبیلی )مقدس  است  تأمل  این176و    175:  14/تابی،  محل  بر  عالوه  کتاب  ،  (.  در  بحرانی 
رفاعه در کتب    ۀبه صحیحبا تمسک  اجماع و  الناضره برخالف مقدس اردبیلی با رد ادعای  حدائق
 (. 461: 18/تا بی، معتقد به صحت این بیع است )بحرانی، حدیث

دیگران  به  از ابن جنید نقل شده است که اگر شخصی کاالیی را به شخص دیگر با همان ثمنی که   
است است،  فروشدب،  فروخته  صحیح  بیع  است   ؛این  ثابت  )فسخ(  خیار  مشتری  برای  لکن 

 (. 182تا: یب، هاردی)اشت
  ها،  واقعهفی    ةیک قضی  ، و معتقد است که این کرده  اگر چه حدیث رفاعه را رد  ،  آیت الله خویی

با بیان این نظر که با توجه به شیوع این معامالت در  ،  بوده است که موضوع آن بر ما مجهول است 
د است.  محل تردییرمعلوم  تحقق غرر در بیع با ثمن غ،  عصر حاضر و اعتبار عقال به این معامالت 

بیع موافق اصول کلی است و غرر   بودن ثمن در آن منتفی کلی  لحاظ بهایشان معتقد است که این 
 (. 332: 5/تابی، لذا دلیلی بر بطالن آن وجود ندارد )خویی است؛

با  ، اواًل بسیاری از ایرادات وارد به این بیع :توان فهمیداز نظرات بسیاری از فقها می، به هر تقدیر
باطل    خصوص تحقق اجماع در این  ،  ثانیاً   ؛واگذاری تعیین ثمن به یکی از طرفین بوده است  فرض 
 اند.ثالثًا فقهای بسیاری بر صحت آن نظر داده ؛است
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منجر به  آن در قرارداد    نکردنتعیین ضابطه برای ثمن و ذکر  یابیم درمی   از بررسی نظرات ایشان
. آری  نیستجهل  عنیغرر صرفًا به م،  گفته شد که  انچن. دلیل آن است که هم شودنمیحدوث غرر 

لکن اگر مفهوم غرر را   ؛بیع با ثمن باز باطل خواهد بود، کنیم اگر غرر را صرفًا به معنی جهل ترجمه 
تفسیر   قرارداد(  در  ثبات  )نوعی  اطمینان  معنای  معنی که جهلی   ، کنیم در  این  در   به  به غرر  منجر 

صرف تحقق جهل بدون فرض احتمال ضرر موجد ،  را منجر شود  ی که ضرر کثیر  شودمیقراردادها  
 غرر نخواهد بود. 

بیان    همانطور که  بیان شقوق مختلف غیرمعلوم  با  در   هرچند،  این معاملهدر  ،  کنند می برخی 
خطری در پی نخواهد داشت. در ادامه  ،  زمان انعقاد قرارداد نوعی جهل نسبت به ثمن وجود دارد 

،  د بود نخواه به این دلیل که مبتنی بر قیمت متعارف زمان معهود این معامالت فرمایند که ایشان می
 انداشاره کرده، ندر ادامه ایشان با ذکر مثال معامله با ثمن بر اساس نظر یکی از طرفی  .غرری نیست

لذا باطل است. دلیل    ؛ای هم مجهول است و هم خطر محتمل در پی خواهد داشتکه چنین معامله
امر   بایع  این  است  ممکن  که  است  نکند    منظوربهآن  مطرح  را  واقعی  قیمت  بیشتر  منفعت  جلب 
 (.100: 1393، داماد)محقق

ٔ.ٔحقوقٔموضوعٔه3-۲-۲
برخی    باره دراین.  اندن قائلان بر بطالن بیع با ثمن نامعیدانحقوقبرخی از  ،  باید گفت  در مقدمه

وم تعیین ثمن را الزم ندانسته و صرف قابلیت  که لز  ی کاالالمللبینکنوانسیون بیع    14  مادۀمعتقدند که  
ر  که دلیل این امر د   معتقدند. ایشان  نیست  شدهپذیرفته در حقوق ایران  ،  تعیین را کافی شمرده است

 (. 43: 1392، حقوق ایران حصول غرر است )صفایی و دیگران

وم و چهارم را  شقوق مختلف اشکال س  باید،  تحلیل موضوع بر اساس حقوق موضوعه  منظوربه 
تحلیل  جداگا نظری  بنابراین.  کردنه  مبانی  به  توجه  چهارم    باید،  با  و  سوم  اشکال  متعدد  شقوق 

که    دارد چهار شق و شکل چهارم دو شق  ،  د. شکل سوم بررسی شوها  آن  مشخص و اعتبار  تفکیکبه
 .شودمیجداگانه تحلیل ، قسمهر شش  در ادامه

ٔٔزشرطٔفعلٔمبتنیٔبرٔثمنٔبأ.3-۲-۲-۱
،  قرارداد سابق  ۀپس از اقال،  که در تاریخ آخرین قسط )چک(  اندطرفین توافق کرده،  این اساس   بر

،  برای مثال  کنند؛منعقد  ،  ثمن باز )شکل نخست(  بر اساسقراردادی جدید با همان شرایط ولیکن  
 قیمت بازار معیار ثمن باشد. ، کنند که در تاریخ آخرین چکطرفین توافق می 
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 ندارد ایران که ثبات قیمت وجود    بازار  در بازاری همچون  ن است گفته شود کهمک م  قسمدر این  
به ،  در پی تعدیل شرط بود،  توان با توسل به مبانی تغییر بنیادین اوضاع و احول نمی،  و از سوی دیگر

و عنصر ثبات و اطمینان در قرارداد را از بین   استغرری  ،  رسد که شرط مبتنی بر ثمن بازنظر می
دادن به قیمت بازار )ثمن باز( محل تردید بوده و احوط آن است که آن را شرطی هد برد. لذا احالهخوا

 (. 159: 1394، امیری و عسکریمجهول دانست )مقدری
جهل آن به عوضین سرایت کرده و  ،  اگر این شرط را مجهول بدانیم ،  اوالً   باید گفت،  در مقابل 

راهگشا  ،  ته این تحلیل با توجه به شیاع این نوع قراردادهاالبکه    منتهی به بطالن قرارداد خواهد شد 
 نبوده است. 

این موضوع نیز یکی از مصادیق حدیث رفاعه  ،  که در مبانی نظری اعتبار بیان شد گونه    همان،  ثانیاً 
رد  اتوان با تمسک به مولذا نمی  ؛اندهارد صحت گذ، است که بسیاری از فقها بر اعتبار قرارداد مذکور

اقتصاد ایران که درگیر جنگ اقتصادی است  ، نا استث حکم بر بطالن قرارداد ،  همچون شرایط فعلی 
 . ردکصادر 

استنباط کرد که با توجه به عرف    گونهاین   توانمی  ، هاقیمت  نشدۀبینی پیش  در صورت جهش،  ثالثاً 
لذا با تمسک   است؛متعارف  ، عقد مبنی بر آن منعقد شده است که تحوالت قیمت،  قراردادها  در این

 متعارف است.  ثمن، که منظور طرفین از ثمن به نرخ روز شودمیاستنباط  گونهاین ، به شرط بنائی
 رسد یم  نظر  به  کرد،   استنباط  نیطرف   مذاکرات  از  را   یبنائ  شرط  نتوان  که  یصورت   در  ن، یا  بر  مضاف

  استناد  با  لذا.  است  تفقاتوا   اریمع  متعارف  ثمن  که  است  آن  بر  معامالت  لیقب  نیا  در  یعرف   ارتکاز  که
 به  ثمن از منظور ، ی عرف  ارتکاز به توجه با که کرد  برداشت گونهنی ا توانیم ، ی ارتکاز یضمن شرط به

 ;Schwartz, 1991: 362; Murrary, 1984: 20)  است  متعارف  ثمن  همان  آخر،   قسط  در  روز  نرخ 

1993: 20 Amato, )1. 

 
1. 2-305: (1) the parties if they so intend can conclude a sale even though the price is not 

settled. In such a case the price is a reasonable price at the time for delivery if 
(a) nothing is said as to price; or 

(b) the price is left to be agreed by the parties and they fail to agree; or 

(c) the price is to be fixed in terms of some agreed market or other standard as set or recorded 

by a third person or agency and it is not so set or recorded. (uniform commercial code of 

USA - Where the price is not clearly stated; it is presumed that the parties agreed on the 

standard market prices prevailing at the place and time of performance. it seems however 

that such an exercise of judicial power will occur only where the missing term can be 

determined by applying some objective standard for example reference in a contract to a 

reasonable price will prevent an offer from being sufficiently definite 
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ٔیٔتعیینٔثمن.ٔشرطٔفعلٔمبتنیٔبرٔتعیینٔشاخصٔبرا3-۲-۲-۲
آن معیار و شرط فعل بر اساس ثمن مبتنی بر شکل دوم است که در  ،  دومین شق از شکل سوم 
با توجه ،  در این شق   خالصه آنکه   . (54:  1379،  داده شده است )نوری  شاخص برای تعیین ثمن قرار

ف مخال  بلکه   ، شرط مجهول نیست تنها  نهرسد که غرری متصور نبوده و  به نظر می،  به تعیین شاخص
 تعیین است. لین شرط قاب خواهد بود؛ زیرا الذا این شرط صحیح  باشد؛نمیمقتضای ذات عقد نیز 

ٔشده.ٔشرطٔنتیجهٔبرٔاساسٔثمنٔبازٔیأسازوکارٔتعییٔن3-۲-۲-3
نیز آن  شرط نتیجه مبتنی بر ثمن با معیار شکل نخست و شق چهارم  ،  سومین شق از شکل سوم 

این  ،  گفته شد )در شقوق اول و دوم(آنچه    با توجه به  که  وم استشرط نتیجه بر اساس ثمن شکل د
 وارد نیست. ها آن ای بربوده و خدشهشقوق نیز صحیح 

 .ٔثمنٔمبتنیٔبرٔتخمینٔفرضٔی3-۲-۲-۴

در واقع قرارداد  ،  که صرفًا در ابتدا یک تخمین فرضی از ثمن مشخص شده است  در شکل چهارم 
اساس  شدهمنعقد ثمن شن،  از  بر  تعدی مبتنی  و  بوده  آخراور  قسط  در سررسید  وقوع  ،  ل  به  خودکار 

 پیوسته است.

گفته  آنچه    با توجه به،  واه در قالب شکل نخست و خواه در قالب شکل دوم باشداین شکل خ 
،  حادث نیستها  آن   رسد که این قراردادها نیز به داللت اینکه غرری دربه نظر میسخن،    شد و ایجاز

باید گفت که شرط بنائی یا ارتکازی وجود  ،  شکل نخست   نحوبهدر ثمن  ،  فاً . صرباشدصحیح و معتبر  
 گردد. حمل بر ثمن متعارف می ، ه ثمن آندارد ک

تقدیر  آن مشخص  ،  در مواردی که ثمن مشخص نشده است لکن ،  به هر  تعیین  برای  معیاری 
ل خارج است.  ن مجهوسبب ثمحکم کلی بطالن به  ۀاز دایر،  تعیین استگردیده و به تعبیر دیگر قابل

  نشده کلی ثمن مشخص نبوده و معیاری نیز برای تعیین آن بیان    طوربهاگر در قرارداد  ،  بر این اساس
 قانون مدنی باطل خواهد بود. 351و  342، 216به مواد  قرارداد مذکور مستنداً ، باشد

ٔقضاییٔٔۀ.ٔتحلیلٔموضوعٔدرٔروی3-3
سعی خواهد شد  ،  شده است. در ادامه  تأکیددادها  قضایی نیز بر صحت این قبیل قرار  ۀدر روی
س ذیل  بخشکه  روی،  ه  در  تحلیل    ۀموضوع  نخستشودقضایی  بخش  در  تحلیل،  .  رأی    به 

ئیه قوۀ قضاحقوقی  ۀ  نظرات ادار،  ای در این خصوص خواهیم پرداخت. در بخش دوم هرویوحدت
 اهد شد. تحلیل خو باره دراینرأی  چند نمونه، و در بخش سوم  شودمی بیان 
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۱۲۴۰ٔٔۀرویوحدترأیٔ.3-3-۱ٔ
  گونه این   توان از آناست که می  از موضوعات مهمیدیوان عالی کشور    1240  ۀ رویوحدترأی  

مناقشهموضوع  ،  ییقضا  ۀاستنباط کرد که روی پذیرفته است.  محل  را  این مقاله  مذکور که  رأی    در 
در زمان ریاست   1344ل  در سا  ، ماحصل اختالف شعب چهارم و ششم دیوان عالی کشور است

 تصویب هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیده است. آبادی بهدکتر علی

های خود را  زمین،  مستغالت پهلوی  و  امالک  رۀ ادا،  موضوع از این قرار است که قبل از انقالب
ن  لک   ،بها مشخص بوددر قالب اجاره به اشخاص واگذار کرده بود. در قراردادهای مذکور میزان اجاره 

 ، مرکزی تغییر یابد  ۀ االرض برابر دستور ادار»چنانچه مأخذ حق،  رطی درج شده بود که بر اساس آن ش
 االرض مورد مطالبه را بپردازد«. حق، امالک ۀ پیمانکار متعهد است پس از اخطار ادار

اقدام  ،  جر از طریق اجرای ثبتوم،  کردنداالرض را پرداخت نمیجران حقأچون مست،  پس از آن
ها مراجعه و طرح  جران به محاکم برای ابطال اجرائیهأمست،  . در مقابلکرد می خود  وصول طلب  به  

 کردند. دادخواست می
دادگاه بخش شهسوار چنین حکم داده است که »موجر پس از  ،  ها در چهار فقره از این پرونده 

در   ری شرط مقدالمثل است و در ثانقانون مستحق اجرت   501و    494انقضاء مدت اجاره طبق مواد  
اند و چه میزان  ع شده باید شرطی باشد که طرفین قطعًا بدانند که چه تعهد کردهسند که مورد اجرا واق

حق نمی باید  بوده  مجهول  برداشت  و  عقد  زمان  در  که  شرطی  و  بدهند  ورق االرض  مورد    ۀتواند 
دادگاه اجرائی  قرار  االجرا الزم  نتیجتًا  و  را مطابق مواز  ۀگیرد  ندانسته و پصادره  توقف  ین قانون  از  س 
حده به عمل آمده حکم بر ابطال اجرائیه صادر نموده است« این احکام در  ئیه که ضمن قرار علیاجرا 

 خواهی نموده است. خواهان فرجام ، در نهایت استوار شده و  تجدیدنظر ۀمرحل
  : است   کردهها اعالم  هدر رسیدگی فرجامی به دو فقره از این پروند،  چهارم دیوان عالی کشور  ۀشعب

ی که استدالل شده صحیح نبوده  نحوبهخواسته که بر تأیید حکم بدوی صادر گردیده  »حکم فرجام 
مورد  ،  پژوهشی اعتراض نموده  ۀ خواه در مرحلکه فرجام   همان طوررسد زیرا  و مخدوش به نظر می

است نداشته و شرط    قانون مدنی که مستند صدور حکم بدوی  233  مادۀانطباقی با قسمت دوم از  
شرط مجهول نبوده است و دادگاه مرجع پژوهشی هم که با استدالل بیشتری در مقام    وگوگفترد  مو

خواسته قابل  تأیید حکم بدوی برآمده مستند قانونی در حکم خود قید ننموده و بنابراین حکم فرجام 
 شود« ابرام نبوده و نقض می

ن شود که آیا شرط مذکور صحیح  بدون آنکه وارد در ای،  ششم دیوان عالی کشور  ۀ شعب، در مقابل
 ۀنامه دفاتر اسناد رسمی اجرائینظام   50  مادۀ »حسب    :است  کردهبوده یا خیر این چنین اعالم حکم  
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می  در موضوعاتی صادر  در ثبتی  مورد بحث  در  باشد.  تعیین شده  منجزًا  مربوطه  در سند  شود که 
تعیین نشده  مستند دعوی موضوع مورد اجرائیه منجزاً  اینکه فرجام   از  حق خوانده ذیبنابراین )اعم 

خواسته که بر بطالن اجرائیه صادر گردیده ثبتی صحیح نبوده و حکم فرجام   ۀباشد یا نه( صدور اجرائی
 « .شودین دادرسی حکم موصوف ابرام میی قانون آ 558 مادۀصحیح بوده لذا به اتفاق آراء حسب 

اعالم نظر شد که »نظر به    گونه این  لی کشور طرح ومومی دیوان عاموضوع در هیئت ع  آخر اینکه
صحت واقع گردیده    نحوبهاینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان  

مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد    ۀ االرض برابر دستور ادارنمودن این امر که »هرگاه میزان حقو شرط
از   وجه هیچبه،  االرض مورد مطالبه را بپردازد« در ضمن عقدمالک حقا  ۀ اخطار اداراست پس از  

بند   در  مقرر  مجهول  شرط  وارد    233  مادۀاز    2مصادیق  عقد  ارکان  به  خللی  نبوده  مدنی  قانون 
 1سازد.«  نمی

در قرارداد اجاره درج شده آنچه    رسد که به نظر می ،  فوق باید گفت  ۀروی وحدت رأی  درخصوص  
 شرط نتیجه بر اساس شکل نخست بوده است. بر این اساس در تبین قرارداد نحو به شرط تعدیل ، ستا 

قرارداد ،  االرض )اجاره( را مشخص کرد میزان حق ،  مرکزی  ۀ باید گفت که به محض آنکه ادار   گونهاین 
ا بپردازد. ا ر هب مستأجر متعهد است که اجاره ، و بر اساس آن شود می شرط نتیجه تعدیل  نحو به مابین فی 

 .کرد موجر از طریق اجرای ثبت برای وصول آن اقدام خواهد  ،  ها پرداخت نشود بدر صورتی که اجاره 
معتقد بودند که شرط مذکور مجهول ، دادگاه بخش و سپس دادگاه پژوهش ، بیان شد  همانطور که   

بی   ۀ شعب ،  و غرری است. در مقابل  که شرط   کرد ان  چهارم دیوان عالی کشور در استداللی متعارض 
 کرد، خواسته را تأیید فرجام رأی  هرچند ، ششم دیوان عالی کشور  ۀ . شعبنیستمذکور غرری و مجهول 

دیوان عالی کشور ،  در پایاننه آنکه شرط باطل است.    ، دلیل تأیید این بود که موضوع اجرائیه منجز نیست
 .نیستمجهول و غرری   جه ویچ ه به تمام اعالم کرد که شرط مذکور  صراحت  به ود  اصداری خ رأی    در 

،  گذشت   که  چناناست. هم  کرده  اظهارنظر،  ما معتقدیمآنچه    ه فراتر ازرویوحدت،  مضاف بر این
تعیین شده  متعاملین  ۀسازوکاری خارج از ارادآن است که ، در شرط تعدیل گانفرض اساسی نگارند

ی که شرط ور حتی در فرض دیوان عالی کش،  ه آمده استرویوحدترأی    در  که  چنانلکن هم ؛  است
شرط  ،  لذا به قیاس اولویت  ؛ صحیح فرض کرده است  بیع را   ، یکی از متعاملین باشد  ۀتعدیل به اراد 

 گیرد. حکم کلی صحت قرار می ۀو در دایر نیستنظر نگارندگان مجهول دتعدیل م

 
1. http://www.divanealee.gov.ir/Default.aspx?tabid=4883 
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ٔحقوقٔیٔۀادأرٔۀ.ٔنظری3-3-۲
ثمن  ،  مؤجل )سلم( در هنگام عقد  ئیه پرسش شده است که اگر در بیعقوۀ قضاحقوقی    ۀ از ادار

سررسید هنگام  در  که  باشد  شده  درج  شرطی  لکن  باشد  معین  و  یابد،  معلوم  تغییر  مبیع  ،  ارزش 
)در صورت کاهش( شودمابه یا کسر  افزایش(  )در صورت  پرداخت  آن  و  ،  التفاوت  وضعیت عقد 

 شود؟ونه است؟ آیا شرط مذکور منجر به جهل به ثمن میشرط چگ

بیان ،  یه صادر شده استئقوۀ قضاحقوقی    ۀ که از سوی ادار  2001/96/7  ۀ ای به شماردر نظریه
باشد و اینکه شرط  قانون مدنی که متضمن اصل صحت قراردادها می  223  مادۀ»با عنایت به  گردیده:  

بنابراین هر شرط محمول به صحت است  ، اصل مذکور استمشمول ، نیز چون جزئی از عقد است 
احصاء نموده است که خود  آن ثابت شود. قانون مدنی نیز که فقط شروط باطل را  مگر اینکه خالف  

قانون مدنی فقط   233  مادۀباشد و با توجه به اینکه مطابق  اصل صحت شرط می  ۀدهنداین امر نشان
ا که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و  شرط خالف مقتضای عقد و شرط مجهولی ر

همان قانون شروطی که باطل است ولی مفسد عقد   232  مادۀاست و برابر    مبطل عقد محسوب کرده
 نیست عبارت است از شرط غیر مقدور و شرط فاقد نفع و شرط نامشروع. 

است که چنانچه  در فرض پرسش که شرط مندرج در عقد مبتنی بر این  ،  با توجه به مراتب فوق
التفاوت افزایش قیمت  مابه،  دا نموده باشدقیمت مبیع افزایش پی،  در تاریخ آخرین چک ثمن معامله

شود و نه شرط خالف مقتضای عقد به شمار  نه از شروط باطل محسوب می،  به بایع پرداخت شود
این شرط باعث  ،  یدنماقیمت مبیع را در زمان و مکان معین تعیین می،  که عرف جا  آن   رود و ازمی

  10 مادۀرسد شرط مذکور صحیح است و مطابق به نظر می، گردد. بنابراینجهل به عوضین نیز نمی
 1.« باشدمی االجرا الزم بین طرفین نافذ و ، قانون مدنی و با توجه به اصل صحت

موارد منصوص  جز اصل بر صحت تمامی شروط به، آن است که اوالً  بر  حقوقیۀ نظر ادار مبنای
لذا هیچ دلیلی بر بطالن آن   ؛تعیین است قابل  شدهمطرح شرط مذکور در موضوع  ،  ثانیاً   ؛ باطل است

اگر شرط  ،  ئیهقوۀ قضاحقوقی  ۀ  ادار  ۀ بر اساس نظری،  . به دیگر سخناستصحیح  شرط  و    ندارد وجود  
شدن عوضین نیز مجهول منتهی به  ،  و در نتیجه  نخواهد بودمجهول  ،  باشد  نیتعیقابل،  تعدیل ثمن

 .اندحصحی، تعیینشروط تعدیلی قابل، . بنابراین شدنخواهد 

 
1. http://www.mh-gh.ir/Default.aspx?tabid=403 
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ٔ.ٔآراءٔمحاکم3-3-3
های  لکن تالش   ؛بیابند،  موضوع مقاله باشددرخصوص  نگارندگان نتوانستند آرائی که صراحتًا  

استمزاج   توانمی،  هابه دست آید که از مالک آن رأی    ایشان منتهی به آن شد که در این خصوص چند
جداگانه   صورت بهرأی  شروط چگونه است. در ادامه سه گونهاین محاکم در بر خورد با ۀکه روی  کرد 

 تحلیل خواهد شد: 

که   بوددهم دیوان عالی کشور مطرح بوده است. موضوع از این قرار  ۀ ای در شعبپرونده، نخست
مربع میان طرفین منعقد شده است. بخشی از ثمن    متر  257ای مبنی بر فروش ملک به میزان  معامله

است که تا تاریخ مشخص طرفین کارهای    و در ادامه شرطی در قرارداد درج شده  شودمیپرداخت  
کار به تاریخ روز از شهرداری  متراژ ملک در پایان  تنهای در  و    دهند وانتقال را انجام  مربوط به نقل

کارشناس بر اساس  ،  متراژ ملک کسری یا زیادی داشتدر آن تاریخ  که  استعالم شود. در صورتی  
 . کندمیثمن را تعدیل ، قیمت روز

به شرط مذکور اعتبار داده و در استداللی دیوان عالی کشور بیان ،  عالی کشورمحکمه و دیوان  
به این معنی  ،  استموضوع توافق طرفین در ارجاع امر به کارشناس برای تعیین قیمت  آنچه    که کند  می 

،  عبارات شرط مذکور مبهم است ،  بتواند برگزیند. هرچند،  که کارشناس هر قیمتی را بخواهد  نیست
مشترک طرفین بر تعیین قیمت عادله یا سوقیه از سوی کارشناس )شرط ضمنی    ست که قصدظاهر آن ا

 1. ارتکازی یا بنایی( بوده است
شده است    بینیپیش شرط تعدیل ثمن در قرارداد  ،  مابینفی در قرارداد  ،  مالحظه شد   که  چنانهم

با تمسک به اینکه قصد ، دهم دیوان عالی کشورۀ کارشناسی بوده است. شعب ۀنظری، که معیار تعدیل
از سوی کارشناس است ،  مشترک طرفین یا سوقیه  قیمت عادله  اینکه    لحاظبهشرط مذکور  ،  تعیین 

 شروط غرری خارج نموده است. ۀ را از دایر فلذا آنشود؛ میمعتبر شمرده ، استتعیین قابل
  تجدیدنظر دادگاه    27  ۀدادگاه عمومی شهرستان تهران و بعدًا در شعب  84  ۀای در شعبپرونده،  دوم 

شرطی درج شده بود که در  ،  مطرح شده است. موضوع این پرونده از این قرار است که در قرارداد بیع
 . کندباید بر اساس نرخ روز ثمن را بازپرداخت   فروشنده، للغیر درآیدقصورتی که مبیع مستح

موضوع را  ، کردتلقی ذ افن پس از آنکه شرط مذکور را معتبر و ، دیدنظر استان تهرانجت 27 ۀ شعب
به کارشناسی ارجاع و قیمت روز مبیع را تعیین و حکم بر محکومیت فروشنده به پرداخت ثمن به  

 2کرد. نرخ روز صادر 

 
1. http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZkUvN1NiSGFkMk09 

2. http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cVViTEpsQjZIRUE9 
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 استاز شروطی  ،  شرط مذکور،  هدف از طرح این پرونده آن بود که نشان داده شود  با این وصف
  کند  کارشناس تعیین، در زمان اختتام قرارداد  یدباکه در زمان انعقاد قرارداد معلوم و مشخص نبوده و  

تعیین  شرط مذکور را چون قابل،  محکمه،  نشان داده شد  کهن  چناتا قیمت روز مشخص شود. هم
غرری    لحاظبه،  است   کردهتلقی   متصور    دراینکه  دیگر،  نیستآن  بیان  به  است.  دانسته    ، معتبر 

 تعیین را معتبر شناخته است. شروط قابل، یی قضا ۀروی، که در این پرونده نشان داده شدن همچنا
،  شن و ماسه   ۀکنندشرکت تولید ،  اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بن  ۀدر شعب،  سوم پروندۀ  
بود. موضوع از این قرار بود    کردهوجه مطرح    ۀای دولتی مبنی بر مطالبرا به طرفیت اداره   دادخواستی

دولتی مقادیری شن   ۀ ادار، شود که در مدتی مشخصر آن میکه قراردادی میان طرفین منعقد و قرار ب
شامل نه فقره    ، ده فقره چک،  و ماسه برای زیرسازی جاده از فروشنده خریداری کند. در توافق فوق 

شود که پس از  تحویل فروشنده شده و قرار بر آن می   ، دار و یک فقره بدون مبلغ و بدون تاریخمبلغ
محموله آخرین  توج،  تحویل  قبا  به  تحویله  زمان  ث،  یمت  کل  و  فروشنده  تعیین  را  معامله  من 

 التفاوت را در آخرین چک درج و وصول نماید. مابه
چک آخر را به مبلغ دویست میلیون ریال تنظیم و وصول کرد. پس از ،  فروشنده بر اساس توافق 

نمود. خواهان بیان  مبلغ الباقی ثمن را  ۀمدتی فروشنده دادخواستی به طرفیت خریدار مطرح و مطالب
 وجوه معاملی را مستحق است. ، سبق روابط معاملی میان طرفینبا توجه به کرد 
 ۀاختیار درج تتم،  دادگاه با این استدالل که خواهان در آخرین چک تحویلی به ایشان،  در نهایت 

این ،  است  هکرد میلیون ریال را درج  با توجه به اینکه ایشان صرفًا مبلغ دویستاست،  طلب را داشته
حقی ایشان  بیلذا حکم بر    است و  است که بیش از مبلغ فوق طلب نداشتهامر اقراری ضمنی بر این  

که   یادشدهدر قرارداد    که نشان داده شوداین بود  هدف از طرح این پرونده    بر این اساس  صادر نمود.
تعیین ده و صرفًا قابلثمن در ابتدای قرارداد معلوم و مشخص نبو،  بسیار به شکل چهارم شبیه است 

است. قسط،  رو ازاین  بوده  آخرین  تحویل که  فروشنده می،  در  زمان  روز  قیمت  به  توجه  با  بایست 
ثمن را مشخص و تتمه  ،  در زمان آخرین قسط،  شده استمستمر و بر اساس استعالم بها تعیین می

 نمود.را در آخرین چک درج و وصول می 
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من را کافی دانسته و پس از  بودن ثتعیینمحکمه قابل،  پروندهدر این  ،  مالحظه شد  که  چنانهم 
قرارداد طرفین به  فروشنده  لحاظبه،  اعتباردهی  بیحکم  ،  اقرار ضمنی  نموده بر  ایشان صادر  حقی 

 1. است
نظرهای بسیاری که در این خصوص در نظر از اختالفصرف ،  بیان شد   که  چنانهم، به هر تقدیر
به طور کلی حکم بر صحت  ، تعیین باشدقابل،  ر هنگام قراردادکه ثمن د  در مواردی،  فقه مطرح است

  ۀ در نظام حقوق موضوع،  افزون بر این  .اندکرده  تأکیدبسیاری از فقها در صحت این توافقات    اند؛داده 
غرری نبوده و هیچ اشکالی بر صحت آن وارد نیست. ، تعیین باشدثمن باز در صورتی که قابل، ایران

 نظر دارد.، تعیینیلی قابلقضایی نیز بر صحت شروط تعد ۀ روی عالوهبه

ٔنتیجٔه
به ثمن  تعدیل  مابه  ۀ وسیلشرط  قسطپرداخت  آخرین  پرداخت  زمان  در  دو،  التفاوت  شکل    در 

شود قرارداد با ثمن مشخص منعقد شده ولیکن شرطی در آن درج می ،  است. در شکل نخست  متصور
اقا،  که در آخرین قسط با قرارداد سابق  قراردادی  قر  له و  قبل وهمان شرایط  ثمن    لیارداد  بر اساس 

گردد. این شرط ممکن است در قالب شرط فعل یا شرط نتیجه باشد و ابتنای شرط  می  انشا،  جدید
که در آن صرفًا یک ثمن به یک شاخص ثمنی  ثمن باز )  بر اساسممکن است که انعقاد قرارداد جدید  

که  ثمنی    شده )تعیین ر یا بورس( یا ثمن با سازوکار ازپیشروز بازا   مثل قیمت  ؛احاله داده شده باشد
ثمن بر اساس قیمت روز مشروط    برای مثال  ؛سازوکار کشف ثمن صریحًا مشخص شده است  در آن

آنکه  باشد ،  بر  یا کاهش داشته  افزایش  قرارداد  قیمت  از  تعیین خواهد شد(  ،  حداکثر بیست درصد 
عبارت است    قسم تشکیل شده است. این چهار    قسم از چهار  شکل  این  ،  کلیلذا در حالت    باشد؛

شرط  ( ب ؛قرارداد جدید مبتنی بر ثمن باز یانشاقرارداد سابق و   ۀشرط فعل )دوسویه( اقال (الف :از
 ؛شدهتعیینقرارداد جدید مبتنی بر ثمن با سازوکار ازپیش  یانشاقرارداد سابق و    ۀفعل )دوسویه( اقال

آن    ۀقرارداد جدید مبتنی بر ثمن باز که البته شرط نتیج  ی انشاقرارداد سابق و    ۀاقال  ۀ تیجشرط ن  (ج
نتیج  (د  است؛ معلق   و    ۀاقال  ۀ شرط  سابق  سازوکار  یانشاقرارداد  با  ثمن  بر  مبتنی  جدید    قرارداد 
 . استآن معلق  ۀشده که البته شرط نتیج تعیینازپیش 

ی که شرط مبتنی بر ثمن با سازوکار ر موارد اواًل د،  نیز باید گفت  اقساماعتبار این  خصوص    در
لذا شرط   دارد؛عنصر اطمینان در قرارداد وجود  ،  چون شرط قابل تعیین است،  است  شدهتعیینازپیش 
 

شعب  970997383440565  ۀ شمار  ۀدادنام .  1 از  شهرستان    ۀصادره  حقوقی  دادگاه  و    بناول  چهارمحال  )استان 
 بختیاری(. 



 یدهکردٔیآقابابائٔؤنسبٔیاردوئس...ٔ/ٔٔالتفاوتمابهٔپرداختٔۀلیوسٔبهٔٔثمنٔٔلیتعدٔشرطٔاعتبارٔؤتیماه
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این شروط مبنی بر ثمن ، بیان شد که چنانهم، در موارد ثمن باز نیز، توان غرری دانست. ثانیاً را نمی
قائل به آن است که طرفین تعهد بر انعقاد قرارداد با    زی نیزمضاف بر این عرف ارتکا  ، متعارف بوده

عقال نیز این    ۀو سیر  نیستلذا از این حیث غرری متصور    ؛اندنموده  ثمن متعارف در زمان معهود
 شمارد. قبیل قراردادها را معتبر می

ان  زم  در  مبیع  قیمت،  و قرار بر آن است که ثمن قرارداد  نیستثمن مشخص  ،  در شکل دوم اساساً 
و خریدار بر   کنندمی صرفًا طرفین یک قیمت فرضی از کاال تعیین  ،  آخرین قسط باشد. در این شکل
با  ،  کند. در سررسید آخرین قسطاساس آن اقساط را پرداخت می بر اساس معیار ثمن باز یا ثمن 

ط در آن قسالتفاوت  و مابه  شودمی به توافق( ثمن بیع مشخص    شده )با توجهتعیینسازوکار ازپیش
تعیین است. قیمت فرضی  و صرفًا قابل  نیستثمن معلوم  ،  در این شکل   گردد. در واقعپرداخت می

به داللت    اعتبار این شکل نیز باید گفتدرخصوص  .  است شده صرفًا برای پرداخت اقساط  بینیپیش 
بیاناستدالل بازچ  اوالً ،  شده های  ثمن  معیار  در  اساس ،  ون  ارتک   بر  یا  بنائی  عرفیشرط  ،  از 
است  بودنمتعارف ثمن  سنجش  ازپیش  ثانیاً ،  شاقول  سازوکار  با  ثمن  معیار  ثمن ،  شدهتعییندر 

بر  ،  استتعیین  قابل را معتبر    نیستن خصوص متصور  آ  غرری درگفته،  پیشمراتب  بنا  آن  باید  و 
 .دانست
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