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 الکترونیکیخیار مجلس در معامالت واکاوی فقهی و حقوقی 

 1نويسنده:سید محمد حسینی دره صوفی

 

 چکیده

دیجیتال، قراردادهای  و بروز پدیده های نوظهور اقتصادی مثل ارزهای توجه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی با

سنتی در معامالت کارساز نیست و روشهای خرید و فروش مدرنی به وجود آمده است که در بستر شبکه و 

طلبد تا بتوان چنین راهکارهای فقهی جدیدی را می . شیوع بیش از پیش معامالت آنالین،شودمینت انجام 

یکی از خیارات  واساس همین ضرورت، این قلم متعهد شد  معامالتی را درچارچوب فقه مشروعیت بخشید؛ بر

 مورد بحث در فقه را در این چهارچوب را مورد پژوهش قرار داد.کاربردی 

آوری آن کتابخانه و داده های دیجیتالی با تکنیک پیمایشی است. ابزار گردتحقیق از نوع توصیفی تحلیلی 

 مطرح شد که خیار مجلس به لحاظ فقهی و حقوقیاست. با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش این سوال 

 ؟ه جایگاهی در قراردادهای الکترونیکی داردچ

 بدون حالت منتظره . قراردادهای که به صورت الکترونیکی است1وردهای حاصله به شرح ذیل است: ادست

این نوع از قرار دادها معامله را منعقد سازند، در اقدام به برقراری ارتباط نموده وک زمان یو طرفین قادرند در

و ارتباط فکری در  که بین ایجاب و قبول در عقد فاصله می افتد قراردادهای. 2 .خیار مجلس جریان دارد

 یک زمان وجود ندارد، دراین نوع از معامالت الکترونیکی خیار مجلس راه ندارد.

 

 .قراردادهای آنالین ،خیار مالت الکترونیکی، مسقطاتخیارمجلس، معا واژگان کلیدی:

                                              
 daraisuf@gmail.com ،دانشجوی دکترای فقه و حقوق قضایی جامعة المصطفی قمسید محمدحسین دره صوفی،  1
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 ن مسئلهیتبی -1

ام می گیرد ت و سایر روشهای دیجیتالی و الکترونیکی انجینترنمعامالت الکتروینکی و آنالین که از راه دور و بوسیله تلفن، ا

گزین شدن با معامالت شفاهی و یتدریج در حال جاه است که ب ای معاصردنیدرآمدترین تجارتهای ترین و پریکی از شایع

. نندینبدستوراتی را در نظر گرفته است تا دو طرف معامله آسیبی  برای محقق شدن معامالت، تیباهلسنتی است. فقه 

آن در معامالت  انیرو جسنتی کامال پذیرفته شده است  دوفروشیخریکی از این موارد، خیار مجلس است. این خیار در 

 .بحث و بررسی دارد الکترونیکی نیاز به

 کلیات -2

 الکترونیکی قراردادتعریف  -1-2

 تعریف شده است: گونهنیا "عقد از راه دور"در قانون تجارت الکترونیکی ایران، با عنوان 

با استفاده از  کنندهمصرفو  کنندهنیتأماز ایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین  عبارت استعقد از راه دور 

 .(، بند ص2قانون تجارت الکترونیک ایران، ماده دور )وسایل از راه 

است که بدون  اییلهنوع وس هر (: عبارت ازMeans Of Distance Communication« )وسائل ارتباط از راه دور»

قانون تجارت الکترونیک شود )یو خدمات استفاده م کاال فروش جهت کنندهمصرفو  کنندهنیتأم زمانهم یزیکیحضور ف

 .(، بند ف2ایران، ماده 

اطالعات از  و یا خدمات یا تبادل محصوالت، انتقال ،دوفروشیخر به روند» و تجارت الکترونیک قراردادبه عبارت دیگر 

 (.109، ص 128، ش1391رضوی اصل، «)شوداینترنت گفته می ازجملهای های رایانهشبکه طریق

 در فقه و حقوق خیارتعریف  -2-2

 (475، 1372امامی، بزند )عقد الزم را بر هم  تواندیمکه  هاآنخیار حقی است که برای متبایعین یا یکی از 

 .(302، ص 2، ج 1411، انصاریشیخ ) اندنمودهتعریف  "فسخ معامله قدرت بر"در فقه نیز خیار را به 

 خیار مجلس در فقه -3-2

و تا زمانی که از محل خواندن صیغه خارج  جاری نمایند دوفروشیخرخیار مجلس آن است که بایع و خریدار هرگاه صیغه 

خیار مجلس  (.7ص، 3، ج 1417شیخ طوسی، ) ندینمامعامله انجام شده را فسخ  توانندیم، اندنشدهیا از همدیگر جدا 
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قانون ) داندیمقانون مدنی ایران نیز خیار مجلس را مختص به عقد بیع ( 310 شیخ انصاری، پیشین، صاست )مختص بیع 

 .(456مدنی، ماده 

 .(329شیخ انصاری، پیشین، ص است )و رفتن هرکدام به خالف جهت دیگری  جدا شدنتفرق، رفتن یکی یا  مبدأ

 خیار مجلس در حقوق -4-2

 ماده قانون مدنی،دارند )، اختیار فسخ معامله را اندنشدهو مادام که متفرق  المجلسیفاز متبایعین بعد از عقد  یک هر

397.) 

در هرکدام مورد  مجلس اریخبرای روشن شدن مسئله، نخست باید انواع قراردادهای الکترونیکی تبیین شود تا حکم 

 بررسی قرار گیرد.

 الکترونیکی: یقراردادهاانواع  -3

 به صورت کلی به دو قسم تقسیم نمود توانمیالکترونیکی را  یقراردادها

 :ایلحظه الکترونیکی قراردادهای -1-3

نفرانس یا هر ابزار الکترونیکی دیگری به صورت زنده چت، ویدئو ک از طریق تلفن، دو طرفکه  شودمیگفته  قراردادهایبه 

 .افتدینمو بین ایجاب و قبول عرفا فاصله  اقدام به معامله نمایند و مستقیم

 .باشدیماز معامالت ولو حضور فیزیکی دو طرف در یک مجلس مفقود است؛ اما حضور فکری و معنوی برقرار  گونهنیادر 

 فاصله ایجاب و قبول باالکترونیکی  قراردادهای -3-2

ش فرو یهاتیسا، مثل معامالتی که از طریق شوندیمنوعی دیگری از معامالت الکترونیکی با تأخیر ایجاب و قبول محقق 

 در سایت قرار داده است و مشتری باکاال را با لینک فروش که به بانک وصل است  مشخصات. فروشنده شوندیمکاال انجام 

و بعد از واریز وجه  کندیمخرید، معامله را قبول نموده و اقدام به واریز وجه  ینهیگزمراجعه به سایت با کلیک بر روی 

 .گرددیم دانلود برایش ظاهر نکیلسند کاال یا 

که خرید انجام نشود،  یتا زمان؛ زیرا فروشنده دو طرفمعامالت نه مجلس عقد وجود دارد و نه ارتباط فکری  گونهنیادر 

 است. اطالعیب یامعاملهچنین  از تحققبه طور کلی 

 شودمیالکترونیکی غیر آنالین، معامله از طریق ایمیل است که با فاصله ایجاب و قبول انجام  قراردادهاییکی از اقسام 

 .(1364کاتوزیان، دارد )عادی را  ینگارنامهو حکم معامله از طریق 
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 قرارداددر مکان انعقاد  ،مالک -4

مجلس که در حالت ایستاده باشد یا نشسته. تصویر  کندینمفرقی  شودمیمکانی است که عقد در آن انجام  مجلس عقد

آسان است. بحث در این است  ندینمایمدر معامالت سنتی و شفاهی که بایع و مشتری در یک مکان اقدام به معامله  عقد

، مکان ندیانمیماقدام به معامله  زمان کیدر  ،دوبارهیا  دو شهرشخص از  الکترونیکی که دو قراردادهایدر  توانمیکه آیا 

 را تصور کرد؟ مجلس عقد(واحد )

دو در یک مکان باشند یا این که مکان بایع با مکان مشتری فاصله  مکان عقد اعم از این است که هر رسدیمبه نظر 

 .در یک زمان باشد و ایجاب و قبول عرفا مرتبط باشندو زمانی متحد و  داشته باشد اما از لحاظ فکری

در معامالت الکترونیکی حالت فیزیکی شخص مراد باشد، در فرض مذکور تصور مکان واحد مشکل است زیرا تنها اگر 

گفت تا زمانی که  توانمیارتباط فکری و روانی مالک باشد، ؛ اما اگر در یک مجلس وجود ندارد دو شخصحضور فیزیکی 

فرانس یا و کنئمثل معامله از طریق وید جلس استمکان، در حکم یک م این ارتباط قطع نشده است، حضورشان ولو در دو

 .تلفن

، در معامالت "مکان کل عقد بحسبه"مکان معامله را باید جداگانه در نظر گرفت و  یهر عقدکه در  رسدیمبه نظر 

 قراردادهایهم و در یک مجلس اقدام به معامله نمایند اما در  یروبروسنتی مکان و مجلس عقد در صورتی است که طرفین 

، مکان عقد شودمیکه از طریق اینترنت یا تلفن انجام  قراردادهایالکترونیکی، باید مکان را طور دیگری فرض کرد، مثال در 

 .اندداشتهقرار  در آنمکانی است که هنگام تلفن زدن  هاآن

مجلس، فالمراد بالمجلس، االول: فى خیار ال»):دیفرمایمشیرازی ضمن شرح مکاسب شیخ انصاری  مرحوم سید محمد

الظاهر انه یشمل و لو  ؛ وس اصطالحا، کما اذا عامال و هما یمشیانمطلق مکان المتبایعین حین البیع( و ان لم یکن مجل

و االنصراف الى المتعارف فى  ذلک الطالق االدلة و کان احدهما بعیدا عن اآلخر، کما اذا عامال بواسطة التلفون او الالسلکى.

و لو فرض منع االطالق، فال اشکال فى وجود  و مثله ال یمنع االطالق ایات غیر مهم بعد ان کان انصرافا بدویازمن الرو

 .«المناط

تلفن، معامله  واسطه بهبشود؛ مثل اینکه  دارند فاصلهشامل موردی هم که متبایعین از یکدیگر « مجلس»عنوان  ظاهرا"

 .(59ص  ،11ج  تا،بیشیرازی، است )که در مورد خیار مجلس، وارد شده، دانسته  ایادلّه و دلیل آن را اطالق "کنند

در یک مجلس  ارهابنه مجلس عقد را، زیرا چه بسا این دو فرد  انددادهبرخی از اندیشمندان ارتباط فکری را مالک قرار 

بین آنان انجام نشده بود،  یقرارداداخته بودند، ارتباط برقرار نس یامعامله دربارهقرار گرفته بودند؛ اما چون از نگاه فکری 

 (.98، ص 1339بروجردی عبده، عقد )بنابراین مالک، ارتباط فکری است نه مجلس 
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 مبدأ خیار مجلس -5

این است که  بر ( دالالبیعان بالخیارمجلس )نه از زمان ملکیت، چون دلیل خیار  شودمی عقد آغاز انجاما بخیار مجلس 

« بیعان» عنوان ،عیعقد ببرای ثبوت خیار مجلس است و نیازی به تحقق ملکیت نیست و بعد از انشای  علت تامه عقد

 (.320شیخ انصاری، پیشین، ص ) کندیمبرطرفین صدق 

 ایلحظهزنده و  الکترونیکی بررسی خیار مجلس در معامالت -6

متقاعدین در یک  ،متفاوت است اما به لحاظ فکریمکان  معامالت راه دارد زیرا مجلس عقد ولو در دو نیدر اخیار مجلس 

نوع از معامالت، خریدار قبل از قطع  نیدر ا، شودمیو ایجاب و قبول عرفا در یک زمان انجام  باشندیمزمان در ارتباط 

ند ولی مشغول کار دیگری شده باش نیولو طرفد از خیار مجلس استفاده نموده و معامله را فسخ نماید توانمیشدن ارتباط 

 دیگر همچنان باقی باشد. یابزارهایا  تلفن نفرانس، چت،از طریق ویدئوک هاآنارتباط 

که بعد از انجام  در قراردادهای فوق، در حکم حضور در یک مجلس عقد است ط معنوی و فکری طرفین،پس تنها ارتبا

ین نوع از معامالت، پایان خیار مجلس قطع ارتباط معامله و قبل از قطع ارتباط، ذوالخیار حق اعمال خیار خود را دارد. در ا

 .اینترنتی یا تلفنی یا ابزارهای دیگر است

که متعاقدین در مجلس حاضر باشند ولو مشغول کار دیگری  یتا زماندر مبدأ تفرق خیار مجلس گفته شده است که 

 (.329شیخ انصاری، پیشین، ص است )غیر از معامله شده باشند، خیار مجلس باقی 

ابراین بن؛ که ارتباطات آنالین قطع نشده است، خیار مجلس باقی است یتا زمان در محل بحث نیز، بعد از تحقق بیع؛

ایجاب و قبول  چنانچه از راه دور و به صورت الکترونیکی انجام شد، یقرارداداگر مالک و معیار را ارتباط فکری بدانیم، اگر 

 وجود خواهد داشت. مجلس اریخکه این ارتباط برقرار است  یتا زمانیک زمان عرفی و در دو مکان، محقق شود،  در

، "و مکان کل عقد بحسبه"باید جداگانه در نظر گرفته شود،  هر عقدکه مکان  که در قسمت پنجم بیان شد آنچهطبق 

مکانی  هاآن، مکان عقد شودمییق اینترنت یا تلفن انجام که از طر ییقراردادهایکی از فقهای معاصر معتقد است که: در 

روحانی، است )و تا زمانی که در آن مکان قرار دارند، خیار مجلس ثابت  اندداشتهقرار  در آناست که هنگام تلفن زدن 

 .(25-26، صص17، ج 1414

 قراردادرفین است که باعث بسته شدن ، آنچه در انعقاد قراردادها نقش کلیدی دارد، ارتباط معنوی و فکری طنیبنابرا

و عقدهای الکترونیکی  شودمیو مکان هر عقدی با در نظرداشت اوضاع و احوال آن سنجیده  شودمیمعامله  یریگشکلو 

که ارتباط فکری آنان قطع نشده و یا  یتا زمانمکان واحد است و  در حکم، شوندیمانجام  دو مکانکه دریک زمان و در 

 قی است.ا، خیار مجلس باندنشدهفین از مکان مورد نظر عرفا متفرق هریک از طر
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 ریتأخالکترونیکی همراه با  قراردادهایبررسی خیار مجلس در  -7

در  قابلیت انطباق ندارد. هاآندر  یک از معیارهای مذکور، چیه زیرا؛ جایگاهی ندارد مجلس اریخ ،قراردادهانوع از  نیا در

میان طرفین برقرار  زمانهمارتباط فکری  نه مجلس عقد. است و موجود ایلحظه، نه ارتباط فکری نوع از قراردادها نیا

را برای خرید  هنیو گزدر سایت معرفی نموده  را ییکاالها ،دینمایمشخصی که از طریق سایت اقدام به فروش نیست؛ زیرا 

 ثمن را واریز نماید. و وصل شده شدهیمعرفکلیک بر روی آن، به بانک  تا مشتری با دهدیممشتری قرار 

 نوع از معامالت، نیدر ا. شودمیدریافت رسید، گاهی بعد از چند روز، کاال تحویل مشتری  بعد از واریز شدن پول و

ارتباط فیزیکی و فکری میان طرفین برقرار  چیو ه نندیبینمو  شناسندینم را گریهمدغالبا، مشتری و فروشنده هرگز 

معامله  نمی شناسند و هیچ صحبتی درمورد و انددهیند، زیرا طرفین همدیگر را مکانی نیز معنا نداردویزمانهم .شودمین

 .الکترونیکی خیار مجلس راه ندارد بنابراین در این نوع از قراردادهای؛ انجام نگرفته است

 در معامالت الکترونیکی مسقطات خیار مجلس -8

 :شودمیخیار مجلس در چند مورد ساقط 

 تفرق -1-8

در مقدار حرکت و جدایی  و مالک شودمیتفرق در صورتی که اختیاری و همراه با حرکت باشد باعث سقوط خیار مجلس 

، 1411شیخ انصاری،است )و مسقط خیار مجلس  شودمیاگر مسمای جدایی حاصل شود، تفرق حاصل  و عرفاعرف است 

 .(329، ص 2ج

ند، در قراردادهای الکترونیکی، تفرق فیزیکی اهطبق مبنای اندیشمندانی که مالک را ارتباط فکری و معنوی قرار داد

چنین معامالتی،  در هرکدام درکشتی یا هواپیما از طریق تلفن همراه، اقدام به معامله نمایند. دو نفرمعنا ندارد؛ زیرا چه بسا 

، ش 1392ایزدی فرد، ) شودمیرونیکی است که با قطع ارتباطات، خیار مجلس ساقط معیار در تفرق، قطع ارتباطات الکت

اختالالت مخابراتی یا  لهیوس بهاز شرایط مسقط بودن تفرق اختیاری بودن آن است، پس اگر ارتباطات  یکی (.83، ص 81

د معامله و قطع ارتباط اختیاری، باقی اینترنتی و بدون اراده طرفین قطع گردد، خیار مجلس تا ارتباط بعدی و تکمیل فراین

 است.

 اسقاط بعد از عقد -2-8

از منعقد شدن معامله، خیار خود را ساقط کند، صحیح است و به عقیده شیخ انصاری، یکی  بعد ،قرارداداگر یکی از طرفین 

 (.327پیشین، ص شیخ انصاری، است )همین صورت  مجلس اریخاز مسقطات حقیقی 
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 ر این صورت چند چیز است:دلیل سقوط خیار د

 (پیشین) هیاماماجماع فقهای  -1

که صاحب حق یا مالک چیزی باشد قدرت واگذاری آن به  ی( هرکسپیشین)«ذی حق اسقاط حقه لکلّ»قاعده کلی  -2

 باشد که فرمود: اسالم )ص( این قاعده برگرفته از حدیث رسول گرامی اسالم دیشا .غیر را دارد

 .(478، ص 10، ج 1429کلینی، )اموالهم علی مسّلطونانّ الّناس 

د حق خود را ساقط نماید و توانمینتیجه گرفت که هر صاحب حقی،  توانمیبه این روایت و آن قاعده کلی،  با توجه

 .شودمییکی از این حقوق، حق خیار مجلس است که با اسقاط قولی یا فعلی، ساقط 

 تصرف -3-8

 البته (.335، ص نیشیپ شیخ انصاری،) شودمیساقط  از ذوالخیارخیار مجلس  و بایع در ثمن، مبیعمشتری در  با تصرف

 تصرفات مسقط تصرفی است که باعث از بین رفتن عین شده باشد. نیست، یکی ازهر تصرفی مسقط خیار 

فیسبوک اقدام به معامله نمودند، اجتماعی مثل  یهاشبکهیکی از  چت در قیاز طرالکترونیکی طرفین  یامعاملهدر یک 

 Serial) یسازفعالخریداری نمود و بایع نیز، کد  یروسیویآنتپول از طریق درگاه بانکی اینترنتی،  زیبا وارمشتری 

Namber همان زمان مشتری با وارد کردن سریال،  آن، به مشتری از طریق چت ارسال کرد، در یسازفعال( برنامه را برای

، خیار مجلس او با تصرف دیآیمبرنامه تصرف مشتری در مثمن به حساب  یسازفعال چون برنامه نمود؛ یسازفعالاقدام به 

 ، دیگر برای بایع ارزش اقتصادی ندارد.سازفعالبرنامه توسط مشتری، این کد  یسازفعال ؛ زیرا باشودمیکذایی ساقط 

 مسقط بودن تصرف یهالیدل

 یقولکه سبب، فعلی باشد یا  کندینم یفرق عقالئی است، با سببخیار از امور اعتباری است و وضع و رفعش  -1

 .)48، ص 35، ش 1381خاتمی، )

 (.شیخ انصاری، پیشینمنقول )اجماع  -2

 روایت ذیل:در  ذکر شدهتعلیل  یتعموم -3

اگر  یعنی ؛«قبل الثـّالثة ایـّام، فـذلک رضا منه، فال شرطفان احدث المشتری فیما اشتری حدثاً » فرمایند:)ع( می امام

این امر، عالمت رضایت وی بر بیع  پس دهد، قبل از گذشت سه روز، در حیوان خـریداری شـده، تصرفی انجام مشتری

ر مسقط بودن این روایت دال بفرماید: ی( م)ره. مرحوم شـیخ انـصاری (شیخ انصاری، پیشین) دبوده و حق الخیاری ندار
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گردد ـ سقوط خیار مجلس به واسـطه تـصرّف در مال اخذ شده، استفاده می« فـذلک رضـا مـنه فال شرط»از  است وتصرف 

 .(پیشین شیخ انصاری،)

زیرا  در سایر خیارات اعمال نمود؛ توانمیچند این روایت مخصوص خیار حیوان است؛ اما عمومیت تعلیل آن را  هر

؛ داندیممسقط  طرف قبل از اتمام زمان خیار در حیوان تصرف نموده است و امام چنین تصرفی را کهبحث در این است 

 .گرددیم او ساقطبنابراین در زمان خیار مجلس هم اگر مشتری در مبیع تصرف کند، خیار مجلس 

 شرط سقوط در ضمن عقد -4-8

و دو خیار مجلس نداشته باشند، این شرط صحیح و مورد قبول است  هراگر در متن عقد شرط کنند که احدهما یا 

 دلیل: به .گرددیم مجلس اریخسقوط  باعث

این عمومات داللت دارندکه شرط مسلمان ( .353، ص 12وسائل الشیعه، ج «)شروطهم... المسلمون عند»عمومات  -1

 است. ساقط اریخ ضمن عقد شرط سقوط خیار مجلس شود، در اگر واجب الوفا است و

 .شوندیممقدم  هابر آنمعارضه ندارند، بلکه  «فترقای لم ما اریبالخ عانیّالب» وانیحاین عمومات با ادله خیار 

 (.539، ص 4مفتاح الکرامه، جالبرهان )شده در غنیه و مجمع  اجماع ادعا -2

 خیار مجلسشرط سقوط  یهاصورت -۱-4-8

 :است بحث به چهار صورت قابل خیار، سقوط شرط

 عدم سقوط با شرط ابتدایی -۱-۱-4-8

. اگر قبل از عقد شرط کنند که بعد شرط سقوط در صورتی مثمر ثمر است که در ضمن عقد باشد به عقیده شیخ انصاری

؛ زیرا چنین نیست و وجوب وفا ندارد آورالزاماست و چنین شرطی برای طرفین  دهیفایباز عقد خیار مجلس نداشته باشند، 

 دو مورد در هر و و ماهیت شروط ابتدایی یا وعده به التزام است و یا نوعی التزام تبرعی است شروط ابتدایی بوده شرطی از

زیرا  ؛باشد ولو این عقد مبنی بر آن شرط گرددینملزوم عقد الحق . شرط سابق موجب شروط ابتدایی الزم الوفا نیستند

 .(325-326شیخ انصاری، پیشین، ص ندارد )و جدایی بوده و ربطی به التزام به عـقد الحـق  شرط سابق، الزام مستقل

 در متن عقدشرط عدم ثبوت خیار مجلس  -۲-۱-4-8

، چنانچه شرط نتیجه(نباشد )بین ما ثابت بگوید این کاال را به تو فروختم به شرطی که خیار مجلس  در متن عقد اگر بایع

صـاحب مفتاح الکرامه اّدعای  در مورد این شرط، از جانب ساقط است.مجلس و خیار  گرددیممشتری قبول کند، عقد الزم 

 (،539، ص 4ج  ،1419عاملی، است )خالف آن دیده نشده  که و در غنیه و مجمع البرهان گفته شـده شده استاجماع 
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همین صـورت اسـت نـه اینکه  «ساشتراط سقوط خیار مجل»ز مراد مشهور فقهاء افرماید: ( میمرحوم شیخ انصاری )ره

به عبارت دیگر منظور، پیـشگیری از ثـبوت خیار مجلس برای طرفین عقد  باشد؛ منظور، ارتفاع آن پس از پیدایش خیار

 (.324انصاری، پیشین، ص  شیخاست )است نه اینکه مراد، رفع و برداشتن چیزی باشد که با انـشای عـقد ثـابت شده 

 در متن عقد معامله عدم فسخشرط  -۳-۱-4-8

این  و بازگشت شرط نافذ است نیا دو حق فسخ معامله را نداشته باشند، عقد شرط کنند که احدهما یا هر در متناگر 

 .(شیخ انصاری، پیشیناست )شرط به عدم استفاده از حق الخیار 

 .عـقد، فـسخ نکنم مـجلس در معامله را ینکهمال را به تو فروختم به شرط ا ینا: یدبـگو یعبـا ینکهمثل ا

 یکی یـنکها شـرط بـه یا یمعامله را فسخ نکن ینکها شرط به فروختم مال را به تو ین: ایدبگو یبه مشتر یعبا ینکها یاو  

 از ما دو نفر معامله را فسخ نکند.

 (.488، ماده قانون مدنیاست )ا نیز چنین شرطی را پذیرفته  ا. .قانون مدنی ج

 عـدم نفوذ فسخبه نظر شیخ انصاری  تریقودر این صورت اگر بایع به شرط عمل نکند دو احتمال وجود دارد و احتمال 

شارط واجب که بر  کندیعمومات داللت م ینا. است ترموافقچون عدم نفوذ، با عمومات ادله وجوب وفاء به شرط  ؛است

 .(325 ، صشیخ انصاری، پیشینکند )زمـان بـعد از فسخ مترتب  در یحـتّ  حاالت یعدر جـم را است آثار شرط

 سقوط خیار مجلس با شرط ضمن عقد -۴-۱-4-8

 ،شرط فعل() مینمامشروط به اینکه خیار مجلس خود را ساقط  فروشمیماگر بایع به مشتری بگوید: این مال را به تو 

 شیخ انصاری، پیشین(.است )مقتضای ظاهر چنین شرطی سقوط خیار مجلس بایع 

 :این صورت اگر بایع به شرط خود عمل نکند و خیار مجلس را اعمال نماید، در نفوذ این خیار دو احتمال است در

 ، زیرا مقتضای ادله خیار مجلس نفوذ آن است.شودمیخیار عقد فسخ  با اعمال -

 شودمیو معامله با استفاده از حق الخیار فسخ ن ثمری ندارداعمال خیار  -

 و معامله یدکه کرده برآ یبا شرط مخالفت جهت در یعفسخ است، فلذا اگـر با یر)ره( عدم تأث یانصار یخمرحوم ش نظر

 .پیشین(است ) یو عقد به قوت خود، کماکان باق یستنافذ ن او فسخ کند، فسخ را
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 نتیجه -9

 یا هر تکنولوژی الکترونیکی ایلحظه، چت آنالین و کنفرانستوسط تلفن، ویدئو خیار مجلس در معامالتی الکترونیکی که 

ثابت است و  فاصله نباشد، عرفا از لحاظ زمانی و قبولو بین ایجاب  نماید لرا رد و بد هاداده ،و زنده یلحظهکه به صورت 

که  ؛ چراد خیار مجلس را اعمال نموده و معامله را فسخ کندتوانمیاز قطع ارتباطات، ذوالخیار، بعد از انعقاد بیع و قبل 

حضور فیزیکی در یک مکان  .های الکترونیکی، ارتباط فکری و معنوی طرفین استر در این نوع از معاملهمالک و معیا

 موضوعیت ندارد و مکان کل عقد بحسبه.

از لحاظ  و قبولارسال داده وجود ندارد و بین ایجاب  یزمانهمی که ویژگی الکترونیک قراردادهایاما در آن دسته از 

 .شودمیخیار مجلس راه ندارد؛ زیرا ادله خیار مجلس شامل چنین معامالتی ن، افتدیمفاصله ، عرفا زمانی
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