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 چكيده
 در علم حقوق، تعهد است كه پژوهشترين موضوعات  بدون ترديد يكي از اساسي    

يكي از اقسام تعهد به اعتبار تعدد .  استدرنظر گرفته شدهاي آن هاي مختلفي بر بندي تقسيم
رغم وجود مصاديقي از آن در نظام حقوقي ايران، قانون  بهموضوع، تعهد تخييري است كه 
هرچند تعهد .  استرا به خود جلب كردهدانان   حقوقنظرمدني به آن اشاره نكرده و كمتر 

توان به تضمين بيشتر  آن جمله مي در پي دارد كه ازتخييري مزاياي متعددي براي طرفين تعهد 
ار چنين تعهداتي بر ب مشروعيت و اعتامااجراي تعهد و نيز سهولت در اجراي آن اشاره كرد، 

 حاضر ةمقال. ترديد استمحل  ،مبناي داليلي از جمله نامعين بودن موضوع تعهد و وقوع غرر
د تخييري و قواعد خاص حاكم بر آن، سعي اني مشروعيت تعهبدر راستاي شناسايي مفهوم و م

  .اجراي آن ارائه دهدچگونگي ار و بها، داليل اعت تر از تعهد تخييري، ويژگي دارد شناختي دقيق
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  مقدمه. 1
تعدد اگر . اند  كردهبندي  دسته،ز جمله تعدد ا، تعهدات را به اعتبار اوصاف گوناگوندانان حقوق

آيد و نيز  يمميان  ناظر به اطراف تعهد باشد، آنگاه سخن از تضامن طلبكاران يا بدهكاران به
تعهدي بسيط  «،اگر تعهد تنها يك موضوع داشته باشد. ممكن است ناظر به موضوع تعهد باشد

 اما تعهداتي با ،رسد يم تعهد به پايان شود كه با ايفاي همان يك موضوع، يم شمرده» و ساده
  :گيرد مي جاي بيش از يك موضوع نيز وجود دارند كه در سه قالب 

 الزاماً با است، تفاوتم موضوعات كه داراي تعهدي .1د تعهد با موضوعات متعد)الف
  .رسد يم تعهد به انجام ها آناجراي تمامي 

تنهايي   بهها آن انجام هريك از تعهدي با چند موضوع مختلف كه .2 تعهد تخييري)ب
  .شود يمموجب ايفاي تعهد 

 آن، تعهد فرعي  نشدن تعهدي با يك موضوع اصلي كه در صورت انجام.3 تعهد بدلي)ج
  .شود ميعنوان بدل تعيين  ديگري به

يكي از منابع اصلي نگارش قانون مدني ايران به چنين  عنوان اگرچه قانون مدني فرانسه به
اين نهاد به  در قانون مدني ايران ،) قانون مدني فرانسه1196 تا 1189مواد  (دهكره تعهداتي اشار
  با.است وجود داشته همواره ترديدهايي در مشروعيت آن راكه است؛ چنشده يحقوقي توجه

 همانند ؛شوند يمافراد جامعه ديده ن مياحال درعمل، اين نوع تعهدات در روابط حقوقي  اين 
 3000 ماه يا 6ضمانت اتومبيل به مدت  ،در قرارداد يادشده با يكي از دو ارز  انجام تعهدةاجاز

در  .براي دانشجويان در غذاخوري دانشگاها  و يا امكان انتخاب يكي از دو نوع غذ،كيلومتر
 .برداري از معادن  قانون بهره14 ة همانند ماد؛يي از آن وجود داردها نمونهقوانين پراكنده نيز 

ها، چنين تعهدي مزايايي همچون حمايت از منافع خصوصي افراد، افزايش احتمال  ناي افزون بر
 در پي دارد كه در تعهدات  راين عدالت در روابط قراردادي طرفينتأماجراي تعهد و حتي 

 وجود از يك سو براي متعهدله اين مزيت ، مثالراي ب.(Bineau,2002,2) شود يمرايج كمتر ديده 
 به حق خويش دست يابد كه اين مسئله به سود متعهدله تواند يمي تفاوتم ايه شيوهدارد كه به 

 شيوه تعهد نيتر مناسب كه به آورد يماست و از سوي ديگر براي متعهد اين امكان را فراهم 
در نظريات . هاي اجراي تعهد مخير باشد جا آورد و در گزينش يكي از راه خود را به

 تعهد تخييري ايجاد تضمين بيشتر براي ةين فايدتر مهم ،نويسندگان كالسيك حقوق فرانسه
 اما امروزه توجيه تعهد تخييري بر مبناي ،(Planiol et Ripert, 1954, 402)ت طلبكار بيان شده اس

نظر  ؛ لذا به(Veaux, 1992, 3)كند  يمتخيير را وارد قرارداد ه شود ك يمتمايل طرفي انجام 
                                                           

1. Obligation conjunctive  
 alternative 

3. Obligation facultative 
 

 Obligation2.  
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د تخييري شاهد گسترش تعهداتي از اين نوع خواهيم رسد در صورت تدوين قواعد تعه مي
  .بود

 تشكيل چنين ،شود كه آيا بر اساس قواعد نظام حقوقي ايران يممطرح  پرسشحال اين 
تعهداتي مشروعيت دارد يا خير؟ اما پيش از پاسخ به اين پرسش الزم است مفهوم تعهد 

 اعتبار تعهد تخييري در حقوق پس از بررسي. بحث روشن گردد ةزمين تا شودتخييري مطالعه 
آيا اجراي آن از قواعد  ؟ بايد ديد چه قواعدي بر اجراي اين دسته از تعهدات حاكم است،ايران

  كند و يا نيازمند قواعد خاصي است؟ يمعمومي تعهدات تبعيت 
ماهيت چنين تعهدي، اقسام و مصاديق آن  همچون مسائلي ،هنگام بحث از تعهد تخييري

معامله مطرح  ضوعمون، اعتبار اين دسته از تعهدات با توجه به لزوم معين بودن در حقوق ايرا
مقاله تالش بر آن بوده است تا شناختي اين ر د. گردد كه بايد بررسي و تجزيه و تحليل شود يم

، اقسام و اعتبار تعهد تخييري در حقوق ايران و قواعد حاكم بر اين تعهدات 1اجمالي از مفهوم
  . ارائه شود

  
  تعريف تعهد تخييري. 2

 كه تعهد يكي است با دو يا چند موضوع، ولي تنها اجراي شود يمتعهد تخييري به فرضي گفته 
را به اعتبار اختيار متعهد در د  براي وفاي به عهد كافي است و اين تعهها موضوعيكي از آن 

راي مثال، شوهر مكلف به  ب.)156ص، 1389كاتوزيان، ( نامند يم، تخييري ها موضوعانتخاب يكي از 
.  مسكن و غذا و لباس در اختيار او گذارد يا هزينه آن را بپردازدتواند يم ؛انفاق زن است

 قاتل مكلف به پرداخت ديه بود كه ،ش1379مجازات اسالمي مصوب پيشين موجب قانون  به
 و قاتل در شد يمانجام ) شتر، گاو، گوسفند، لباس، دينار و درهم(با دادن يكي از شش موضوع 

به بيان ديگر، وجوبي كه از تعهد . ) سابقا.م.ق 297 ةماد( د مخير بوها آنانتخاب يكي از 
طور خالصه تعهدي با چند موضوع گوناگون  يا به.  نه تعييني، تخييري استشود يمحاصل 

  .)158صپيشين، ( بايد اجرا شود ها آناست كه تنها يكي از 
هاي اصلي تعهد تخييري يعني متعدد بودن موضوع و  گيدرستي به ويژ به يادشدهتعريف 

حق انتخاب ممكن است شخصي غير از  ةدارند اما ،استده كروجود اختيار انتخاب اشاره 
توان گفت تعهد تخييري تعهدي است كه داراي چند موضوع در عرض  ي؛ لذا ممتعهد باشد

                                                           
 چنين تعهـدي بـه انـدازه كـافي       اين موضوع نيز قابل بحث است كه آيا عبارت تعهد تخييري در حقوق ايران براي اشاره به                . 1

دانـان از عبـارت تعهـد     گوياست يا خير؟ با دقت در موضوعاتي چون استعمال عبارت وجوب تخييري در فقه، استفاده حقـوق       
توان نتيجه گرفت كه تعهد تخييري عبارت مناسبي براي اشاره به تعهدي است كه بـيش از                  تخييري و معناي لغوي تخييري، مي     

 . رسد انجام مي ها به انتخاب متعهد يا متعهدله يا ثالث، تعهد به  با ايفاي يك يا برخي از آنيك موضوع دارد و
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مرجع . ذمه متعهد كافي است براي برائت ها آنيك يا برخي از هر اما ايفاي ،يكديگر است
  .انتخاب، ممكن است متعهد، متعهدله و يا ثالث باشد

  
  ي تعهد تخييريها يژگيو. 3

  :برشمردگونه  اينهاي تعهد تخييري را  يژگيوتوان  يمگفته  با توجه به تعريف پيش
  
 متعدد بودن موضوع تعهد . 1 . 3

هاي ديگري از همان نوع يا   اگر با تأديه،ار گيردنفسه موضوع تعهد قر اي كه بتواند في هر تأديه
مهم اين است كه موضوع .  موضوع تعهد تخييري قرار گيردتواند يم ،غير از آن همراه شود

شود كه  يم اين موضوع نيز مطرح ،اما در كنار مسئله تعدد .(Demolombe, 1881, 4) دمتعدد باش
 درصورتي كه جنس موضوعات متعدد يكي ؟آيا الزم است موضوعات گوناگون باشند يا خير

 پاسخ ؟ آيا تعهد تخييري است؟ يا اينكه با تعهدي نظير تعهد كلي در معين روبرو هستيم،باشد
  .به اين مسئله بستگي دارد كه گوناگوني را به چه معنا بدانيم پيشين پرسش

نظر  ه ممكن است ضروري ب،درصورتي كه گوناگوني را به معناي جنس موضوعات بدانيم
تعهد به پرداخت با  خصوصكه در  چنان. برسد كه موضوعات تعهد تخييري گوناگون باشند

 پس چنين تعهدي ،موضوعات پول است ةهمارزهاي مختلف گفته شده است كه چون جنس 
Ripert et B ؛158صمان، ، هكاتوزيان(ت تخييري نيس oulanger, 1956, 1306(درحالي كه در يك ؛ 

ين ه ا ب،ن است گوناگوني در اوصاف فرعي موضوعات نيز وجود داشته باشد ممكتر عاممعناي 
 تخييري ،پرداخت ةوسيلتفاوت در شيوه و  دليلمعنا كه امكان پرداخت با ارزهاي مختلف به 

نظر  بنابراين ويژگي گوناگوني براي اوصاف اصلي موضوعات تعهد ضروري به. تلقي گردد
  . رسد ينم

  
 يه بودن حداقل يكي از موضوعات تأدال الزم. 2. 3

 در تعهد تخييري ايفاي يك يا برخي از موضوعات از ميان ،طور كه پيش از اين اشاره شد همان
حقوقي  ةرابطتعهد بودن هر  ةالزمبنابراين ازآنجا كه . دهد يمدو يا چند موضوع، به تعهد پايان 

خييري نيز چنين اجباري حداقل  در تعهد ت،وجود اجبار و الزام بر اجراي موضوع تعهد است
موضوعات نيز  ةهمز سوي ديگر نبايد ا. دنسبت به يكي از موضوعات بايد وجود داشته باش

 ، زيرا در اين صورت با تعهدي روبرو هستيم كه داراي موضوعات متعدد بوده،يه باشندتأدال الزم
  . همراه ندارد ويژگي تخيير را با خود به
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  موضوعات عرض بودن هم. 3. 3
 طولي با يكديگر ة ولي اين موضوعات رابط،درصورتي كه تعهدي موضوعات متعدد داشته باشد

در چنين حالتي تعهد عنوان بدلي به خود خواهد . داشته باشند، تعهد تخييري نخواهد بود
 بدلي آن است كه تعهد داراي يك موضوع اصلي است كه ايفاي از تعهددرواقع منظور . گرفت

 موضوع اصلي، يك بدل براي آن درنظر  نشدن اما در صورت اجرا،نظر طرفين استآن مد 
 موضوعات در عرض يكديگر قرار ةاين درحالي است كه در تعهد تخييري هم. شود ميگرفته 

 پس از صرفاًموضوع نهايي و اصلي تعهد است و  يك توان گفت كه كدام ينمدارند و در ابتدا 
يك از موضوعات نسبت به ديگري اولويت حقوقي  هيچ. يص دادتوان آن را تشخ ي، مانتخاب

البته تشخيص اين .  حق انتخاب استةدارنداز سوي ندارد و هريك مانند ديگري قابل انتخاب 
 مثال رايب.  خواهد شدروبروهايي  يدشوار اما درعمل با ،استموضوع در عالم نظر ساده 

ييري يا بدلي نسبت به آن نتايج متفاوتي را رقم توان از وجه التزام ياد كرد كه رويكرد تخ يم
 و 807، ش4، قواعد عمومي قراردادها، ج158 ص،عمومي تعهداتنظرية  به كاتوزيان، .ك.ربيشتر مطالعة براي (خواهد زد 

  .) به بعد358، ش1، مسئوليت مدني، ج)ضمان قهري(هاي خارج از قرارداد   الزام-808
  

 عات ارزش بودن موضو هم. 4. 3
 يكسان يا متفاوتي براي هريك از موضوعات در نظر ةيتأددر هر تعهدي ممكن است شرايط 

 مثال ممكن است تعهدي تشكيل شود با اين مضمون كه شخص متعهد رايب. گرفته شود
و يا اتومبيل وي را به مبلغ بفروشد  ميليون ريال 10 خود را به متعهدله به مبلغ ةخان كه شود مي
 چون ،فايده است بيارزش بودن موضوعات  در اين حالت سخن از هم ؛بخرد ال ميليون ري2

  .هريك از موضوعات ارزش جداگانه و ثمن مشخص دارند
رسد كه ارزش موضوعات بايد به  يم به نظر ،يه يكسان استتأدكه شروط  جايياما در 

ار تعهد خواهد صورت خطر وجود غرر باعث ازبين رفتن اعتب درغير اين. يكديگر نزديك باشد
البته سنجش ارزش هر موضوع نيز بايد با توجه به معيارهاي نوعي و شخصي هر دو . شد

 در روابط طرفين و ،ارزش است  زيرا ممكن است موضوعي كه در نظر عرف كم،سنجيده شود
  . اي پيدا كرده باشد ارزش ويژه ضوع،موبا توجه به اوضاع و احوال خاص هر 

  
  اجراي قرارداد ة مرحلتخيير در. 5. 3

چنـد   از آغازشود كه درواقع تعهد بايد از         يم روشن   ،با تعريفي كه براي تعهد تخييري ارائه شد       
؛ لذا   داشته باشد   متعهد را در پي    ة برائت ذم  ها  آنموضوع تشكيل شود كه انجام يك يا برخي از          
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ممكـن اسـت    ولـي  ،گـردد  يم اجراي تعهد بـاز ةبحث در تعهد تخييري به مرحل    ضوعموتخيير  
  :دشوتخيير در سه فرض مختلف تصور 

 اما براي ايجاد ،در اين فرض هنوز تعهد واقع نشده است . تشكيل تعهدةدر مرحل )الف
 و طرف شود يمي مختلفي كه واقع ها جابيا مانند ؛آن ممكن است تخيير وجود داشته باشد

ي مختلفي كه ها جابياري و ميان تعهد تخيي.  مخير استها آنايجاب در پذيرش هريك از 
ي ها مثالدر مواقعي كه در . هنوز به مرحله تشكيل تعهد نرسيده است بايد تفكيك قائل شد

گوناگون براي تعهد تخييري از اختيار شخص در انتخاب يكي از دو مبيع با دو ثمن مختلف 
كه اتومبيل را به اگر فروشنده مشتري را مخير گرداند . دكردقت بيشتر  بايد ،شود يمسخن گفته 

درواقع دو ايجاب بر خريدار عرضه شده  ،را به دو ميليون ريال از وي بخرده يك ميليون يا خان
.  انتخاب كند و پس از انتخاب، تعهد ايجاد خواهد شدتواند يماست كه وي هركدام را بخواهد 

تخاب كند به وي اما اگر فروشنده متعهد باشد كه هريك از اتومبيل يا خانه را كه خريدار ان
 در اين صورت تعهدي از نوع تخييري وجود دارد كه پيش از انتخاب ايجاد شده و ،انتقال دهد

  . انتخاب تنها راه براي اجراي چنين تعهدي است
در اين فرض، تعهد با تمام شرايط الزم واقع شده و الزام و  . اجراي تعهدةدر مرحل )ب

ي اجرا اختيار وجود ها محل اما در انتخاب يكي از ،استوجود آمده  پايبندي براي اجراي آن به
 تعيين كند كه با اجراي كدام يك از تواند يم حق انتخاب ةين معنا كه دارنده ا ب؛دارد

  . اجرا درآمده است موضوعات، تعهد به
غير از  هاي پايان تعهد به منظور از پايان تعهد در اينجا شيوه . پايان تعهدةدر مرحل )ج

بنابراين اگر . شود يم شمردههاي پايان آن  زيرا اجراي تعهد نيز يكي از شيوه ،ن استاجراي آ
.  نبايد تعهد را تخييري دانست،پايان دادن به قرارداد، تخييري وجود داشته باشد شيوةبراي 

 شخص ملزم است در صورت فسخ معامله ،معامله ضوعمو مثال در صورت معيوب بودن رايب
 .يا در صورت اختيار ارش از سوي طرف مقابل، مبلغ ارش را بپردازدثمن را بازگرداند 

 اما به داليلي چون نقص در ،بر موضوع واحد واقع شده آغاز تعهد از ، باالهاي در مثال
. كند يماجرا، تخيير براي پايان دادن به تعهد ايجاد شده است؛ لذا با تعهد تخييري تفاوت پيدا 

 پايان قرارداد آن خواهد بود كه هرگونه ةخيير حتي در مرحل پذيرش تة الزم،از سوي ديگر
 يا اينكه خسارت اجراورد بياجا   زيرا متعهد يا بايد تعهد را به،تعهدي تخييري محسوب شود

پس از شناخت . رسد ينمنظر  اي منطقي به روشن است كه چنين نتيجه.  تعهد را بپردازدنشدن
  .را برشمردتوان اقسام اين تعهد  يمتعهد تخييري 
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  اقسام تعهد تخييري. 4
   :وجود داردزير ي تعهد تخييري به شرح براي مختلفي به اعتبار گوناگون ها يبند تقسيم

  
   تخييرمنشأ اعتباربه . 1. 4

شود كه در قرارداد براي متعهد  يمعموماً در ادبيات حقوقي زماني از تعهد تخييري سخت گفته 
براين ممكن است قانون اين اختيار را قائل شده   اما افزون،وند شيا متعهدله حق انتخاب قائل

 پروانه ةارند د، قانون معادن14 ةبراي مثال بر اساس ماد. (Baydoun, 2005, 139)باشد 
ساالنه  معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز ةبردارى بايد درصدى از بهاى ماد بهره
تواند در  مي شده يادوزارت .  معادن و فلزات پرداخت نمايدعنوان حقوق دولتى به وزارت به

 دولت مخير ،بر اين اساس. بردار اخذ كند  از بهره را ماده معدنى،آنمعادل بهاي صورت لزوم 
براين، چندان دور  افزون. است كه طلب خود را به هريك از دو شيوه كه بخواهد وصول نمايد

 ،قانون مسئوليت مدني 3 ةمادبر اساس . د تخيير شوداز ذهن نيست كه حكم دادگاه سبب ايجا
احوال قضيه تعيين  جبران آن را با توجه به اوضاع و چگونگيو  روشدادگاه ميزان زيان و 

 ة جبران خسارت به شيو،تواند با درنظر گرفتن شرايط هر دعوا يمدادگاه خواهد كرد؛ لذا 
 اختيار انتخاب را نيز در حكم ةد دارندتوان يمتخييري را موضوع حكم خود قرار دهد و حتي 

  .تعيين نمايد
عذرخواهي  ةشيو درصورتي كه دادگاه تشخيص دهد جبران خسارت به هر دو راي نمونه،ب

انجام يكي از اين ن مياتواند مرتكب زيان را  يم ،شود يمدر روزنامه يا دادن مبلغي پول حاصل 
. هد جبران خسارت صورت پذيرفته است تع،دو عمل مخير گرداند و هركدام كه انجام شود

 و ،ديده در گزينش يكي از دو راه پيشنهادي دادگاه مخير يانز يعني ؛ نيز ممكن استآنعكس 
  .دانتخابي باش ةگزينملزم به انجام نيز مرتكب زيان 

  
  تخييرموضوع به اعتبار  .2. 4

است در تعهدات تخييري با  ممكن ،اين مسئله كه امكان انتخاب بين چه موضوعاتي وجود دارد
 مثال در يك تعهد تخييري تنها در زمان اجرا و در خصوص رايب. يكديگر فرق داشته باشد

اوصاف فرعي موضوع تعهد، تخيير وجود دارد و در تعهدي ديگر در موضوع اصلي تعهد نيز 
  . امكان انتخاب ايجاد شده است

 كه براي تعهد تخييري يي رايجها مثالبسياري از  . تخيير در موضوع اساسي تعهد)الف
 قعموادر اين . شود يم تعهدمانند اينكه به انتقال زمين يا خانه  ؛اند ه از اين دستشود يم آورده
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كه تا زماني كه تعيين نشده است   وموضوع تعهد انتقال زمين يا انتقال خانه خواهد بود
  . مشخص نيست گفت موضوع اصلي معامله توان يم ،يك بايد منتقل شود كدام

 اجرا ة اما در مرحل، موضوع اصلي تعهد معين استگاهي .تخيير در اوصاف فرعي )ب
هنگامي كه شخص يك بليط براي يك . نسبت به برخي از اوصاف فرعي، تخيير وجود دارد

 براي شركت مترو تعهدي كلي نسبت به انجام يك سفر براي اين ،كند يممترو تهيه ا سفر ب
 با )ني معيها مكاناز ميان زمان و (اما انتخاب زمان و مكان اين تعهد  ،ودش يممسافر ايجاد 

  . مسافر خواهد بود
ويژه در   اعتبار اين تعهدات است كه به، تعهدات تخييريةموضوع قابل توجه ديگر در زمين

در ادامة يابد؛ لذا اين موضوع  يممعامله اهميت  ضوعموحقوق ايران از جهت لزوم معين بودن 
  .خواهد شدبررسي  لهمقا

  
  اعتبار تعهد تخييري. 5

نخست اينكه آيا تعهد با تخيير قابل جمع : قابل بررسي است بخشسه  دراعتبار تعهد تخييري 
 ديگر آنكه موضوع تعهد تخييري نيز مانند ساير تعهدات بايد شرايط موردنياز براي واقع ؟است

كه تعهد تخييري در ابتدا بيش از يك  ازآنجا .عنوان موضوع تعهد را داشته باشد شدن به
بيني شده در  موضوعات بايد شرايط پيش ةهم بايد اين مسئله روشن شود كه آيا ،موضوع دارد

عالوه  بيني است؟ به صورت چه ضمانت اجرايي قابل پيش قانون را داشته باشند؟ درغير اين
يابد و بايد به  يمتعهد تخييري شكل خاصي  خصوصمعامله در  ضوعموشرط معين بودن 

  .دشوصورت جداگانه بررسي 
  

  جمع دو مفهوم تعهد و تخيير. 1. 5
تعهد در معناي عام معادل . رود يمكار  تعهد در دو مفهوم عام و خاص در ادبيات حقوقي به

التزام، پايبندي، شرط، تكليف و نظاير آن است كه ممكن است از قرارداد حاصل شده باشد يا 
 حقوقي است كه اي  رابطه،اما تعهد در معناي خاص خود. خارج قرارداد باشدالزام ناشي از 

 ؛شود يمموجب آن شخصي در برابر ديگري مكلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن كاري  به
در ذات . آوري آن است  حقوقي بودن آن و ديگري الزامة اوصاف اصلي تعهد يكي رابط،بنابراين

  . شود ينمود دارد و اين مفهوم با اختيار جمع تعهد ايجاد تكليف وج
تخيير به معناي داشتن اختيار براي برگزيدن چيزي است و در تعهد هنگامي سخن از تخيير 

 گفت توان ينم.  كه امكان انتخاب موضوع براي ايفاي تعهد وجود داشته باشدشود يمگفته 
نياز براي تعهد در  و الزام مورد پايبندي ،چون موضوع تعهد تخييري مردد بين چند امر است
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.  استهيالتأد  حداقل يكي از موضوعات الزم،طور كه گفته شد  زيرا همان،آن وجود ندارد
حال بايد توجه داشت كه گاه ممكن  اين  با. بنابراين الزام به اداي يكي از موضوعات وجود دارد

كه اگر متعهد اختيار  نان چ؛آوري تعهد لطمه بزند است ويژگي تخييري بودن به وصف الزام
داشته باشد تا هر زمان كه خواست موضوع تعهد را اجرا نمايد، چنين اختياري با الزام تعهد 

  . تعهدي وجود ندارداصالً گويا ؛قابل جمع نخواهد بود
  

  داشتن شرايط موضوع تعهد براي همه تعهدات. 2. 5
موضوع . ام كار يا تمليك مال باشدموضوع تعهد ممكن است انجام كار يا خودداري از انج

حال بايد  هر به.  باشدها آنو يا تركيبي از  ضوعاتموتعهد تخييري ممكن است هريك از اين 
ماليت داشتن، متضمن نفع عقاليي مشروع (د معامله داشته باش ضوعموبراي را شرايط الزم 

تخييري با بيش از يك موضوع  اما ازآنجا كه در تعهد ،)التسليم بودن بودن، مبهم نبودن، مقدور
 چه بايد ،باشندالزم را نداشته  درصورتي كه برخي از اين موضوعات شرايط ،روبرو هستيم

  : چنين است،عنوان نظر غالب ياد كرد توان از آن به يمحلي كه  اه؟ ركرد
گفته شده است كه يكي از نتايج لزوم شمول موضوع تعهد بر اموال و كارهاي متعدد اين 

مانند تعهد به دادن اتومبيل (ه اگر يكي از دو مال موضوع تعهد قابل انتقال نباشد است ك
يط شمرد، زيرا متعهد حق انتخاب بس بايد تعهد را ،)شخصي يا دولتي كه در اختيار متعهد است

مادة ؛ (Planiol et Riper , 1954, 1048ندارد و ناچار تعهد تنها نسبت به موضوع مشروع نفوذ دارد 

ين ترتيب نامشروع بودن برخي از موضوعات تعهد، خللي به تعهد ه اب. )ه قانون مدني فرانس1192
درصورتي كه بيش از يك  و ،رساند و تعهد نسبت به موضوع مشروع نافذ خواهد بود نمي

 تعهد به صورت تخييري باقي خواهد ماند و در هر صورت ،موضوع واجد شرايط باشند
  . موضوعات حذف خواهد شدموضوع فاقد شرايط از ميان 

قائل ن شرايط الزم براي موضوع تعهد تفكيك ميابتوان اما در تحليلي ديگر ممكن است 
توان گفت   مي،تسليم نباشدقابل يا باشد درصورتي كه يكي از موضوعات ماليت نداشته . شد

شود، اما درصورتي كه يكي از موضوعات تعهد  تعهد نسبت به موضوع ديگر متعين مي
. كند  مسئله شكل ديگري پيدا مي،مشروع باشد يا برخالف نظم عمومي و اخالق حسنه باشدنا

 به اين دليل كه محل تعهد مشخص نيست و ،در اين حالت بايد گفت تعهد اساساً باطل است
عنوان موضوع نهايي تعهد نظر  ن معناست كه طرفين به اجراي موضوع نامشروع نيز بهه آاين ب
 .(Larombiere, 1885, 332)د شو مي شمرده مخدوش ها آن قصد  يعني؛اند داشته

 بايد ها آن ةاين فرض متفاوت از فرضي است كه تعهدي با چند موضوع وجود دارد و هم
زيرا در اين حالت قصد طرفين نسبت به .  يعني تعهد با موضوعات متعدد؛اجرا شود
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 نامشروع نيز باطل اعالم موضوعات مشروع واقع شده و قابل اجراست و نسبت به موضوع
اما در تعهد تخييري چون اجراي . شود  تعهد تنها در اين قسمت باطل مي،گردد و درنتيجه مي

 وجود يك موضوع نامشروع اساس تعهد ،سازد تنهايي متعهد را بري مي هريك از موضوعات به
قلب نسبت به قانون تواند براي جلوگيري از سوء استفاده و ت اين نظر مي. كند  ميرا دچار خلل 

و به سود طرفين خواهد بود و مدتر آكاراما بايد گفت نظر نخست در عمل . باشدثر ؤمنيز 
در حقوق فرانسه نيز مالحظه . دشو  ميموجب نفوذ تعهد نسبت به موضوع واجد شرايط 

  . هاي جديدتر به صحت و نفوذ چنين تعهداتي تمايل دارند يلتحلكه  گردد  يم
  

  عين بودن موضوع تعهدم. 3. 5
 ردموت هر معامله اين است كه حاز جمله شرايط اساسى ص. م. ق190 دة ما3بر اساس بند 

تفاسير مختلفي از مفهوم معين بودن در اين ماده ارائه شده است . باشد» موضوع معين«معامله 
ع تعهد را از جمله  معين بودن موضوها آن كه برخي از )132ص، 1386صفايي،  ؛177 ص،1386 كاتوزيان،(

 صرف نظر از .)257ص، 1391الهويي نظري،(دانند  ينمشرايط اساسي صحت معامله در حقوق ايران 
 به بررسي ، با فرض اينكه معين بودن يكي از شروط اساسي صحت تعهد باشد،اين ديدگاه

مردد عنوان بطالن بيع اشياي  باپردازيم كه در فقه  يمداليل ترديد در صحت تعهد تخييري 
  .شود يممطرح 

 لذا ،د به حسب دقت عقلى امرى غيرواقعى استدون امر مبهم و مر چاند گفتهبرخي 
معامله نيز امرى غيرواقعى و غيرقابل اشاره است؛ به عبارت ديگر، معامله بدون  ضوعمو

ه حلّى، عالم(اند   حكم به بطالن چنين بيعى دادهنهايبر همين اساس، فق. شود يموضوع م
اى،   ميرفتاح مراغه؛250ص مكاسب،؛ شيخ مرتضى انصارى، 400ص، 1لفقهاء، كتاب متاجر؛ شيخ طوسى، نهايه، جتذكرةا

  .)291صعناوين، 
 غرري بودن چنين ، دليلي كه براي بطالن بيع بر اشياي مردد وارد شدهنيتر عمدهاما 
صاديق تعهدات ما با دقت بيشتر بر اين موضوع، بايد اذعان نمود غالب ما. تي اسا معامله

توان چنين بيان  يمداليل غرري نبودن چنين تعهداتي را . شوند ينم شمردهتخييري غرري 
  :نمود

يم، درجايى كه يكى  كن عرف واگذارةمعامله را به عهد ضوعمواگر تعيين حدود علم به مال 
از چند كااليى كه از حيث ارزش و اوصاف برابرند فروخته شـود، حكـم بـه بطـالن تـوجيهى                     

 ضوعمو ، مردد ءاند كه اگر دو شي      يدهعق مشهور فقها بر اين      .)46ص،  1384،كاتوزيان(نخواهد داشت   
 اگرچه از حيث ارزش و قيمت مساوي باشند، بيع به سبب جهالت به مبيع و  ،معامله قرار گيرند  

 ، قائـل ها استداللضمن رد همه اين  يخ انصارى    ش .ت باطل اس  ،ابهام آن و يا غرري بودن معامله      
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 .)250ص ،ق1425 شيخ انـصارى،  (د  اي وجود ندار    چنين معامله  يح نبودن است كه دليل معتبري بر صح     
اي  در باب منع چنين معاملـه      ،1از جمله محقق ثانى    ،ات فقيهان ي نظر صاحب عناوين پس از نقل    

  :بر آن اشكالى دارد و آن اين است 
 كه به وجود يا قبض و اقباض يا ديآ يوجود م چنان كه گفته شد غرر و خطر هنگامى به آن

 خصوصولى در اين . معامله اطمينان نباشد ضوعموت و كيفيت و ديگر صفات الزم براى يكم
اشيا معين و يكسان  ةهمعلم وجود دارد و قيمت و ارزش گفته  پيش موضوعات ةكه به هم

  .)291صق، 1418اى،  فتاح مراغهمير( ديآ يوجود م  گفت غرر بهتوان ي چگونه م،است
 كوشند ياى است؛ يعنى طرفين م  چون بيع يك عقد مغابنهمعتقدند كهدانان  عضى از حقوقب

كه بتوانند اين منظور  كه ارزش متعادلى را به صورت مبيع و ثمن با يكديگر مبادله كنند، چنان
   .)595ص ،1357، جعفرى لنگرودى(د رسان ينمزيانى  اين مقدار از جهل به اساس بيع ،را تأمين نمايند

درنهايت بطالن چنين   معامله بر فرد مردد، غرري بودن وةبايد توجه داشت كه مسئل
 عقد ،از سوي ديگر. معامالتي به صورت سنتي در هنگام بحث از شرايط مبيع مطرح شده است

فرانسه عقد بيع  مانندي كه در حقوق كشورهايي درحال ،حقوق ايران تمليكي استر بيع د
 اختالف نظرها بر سر اعتبار يا عدم منشأ تواند يمهمين تفاوت . ه انتقال استدرواقع تعهد ب

ست روبرونحو مردد با اين اشكال  درواقع تمليك يكي از دو چيز به. اعتبار تعهد تخييري باشد
اي كه در دو عقد تمليكي  مسئله ؛شود يمگيرنده   انتقالتيملككه معلوم نيست چه چيزي وارد 

. اند دهدا فقيهان را به خود مشغول داشته است و حكم به بطالن چنين عقودي بيع و اجاره ذهن
؛  از اين حيث با ايرادي مواجه نخواهند بود، اگر چنين عقودي را عهدي بدانيمكه يدرحال
 تعيين موضوع از ميان چند موضوع صرفاًتعهد با تمام شرايط صحت خود واقع شده و  چراكه

  . فين يا ثالث گذاشته شده استمعلوم به اختيار يكي از طر
تعهد به فروش يكي از دو قطعه فرش، برخالف فروش يكي از آن دو «: كه گفته شد چنان

 تعهد بر فروش يكي از آن دو است كه موضوعي قتيدر حقزيرا مورد اين قرارداد . فرش است
 چيز حق هرچند مورد حقيقي انتقال در فروش يكي از دو. معين است نه خود يكي از آن دو

مالكيت يكي از آن دو است نه خود يكي از آن دو، ليكن ازآنجا كه عرف حق مالكيت شيء را 
  .)306ص، 1384هيدي، ش( »كند يم خود شيء را مورد انتقال تلقي داند يمبا خود شيء يكي 

 زيرا موضوع چنين ، معتبر دانستتوان يملذا در غير عقود تمليكي تعهدات تخييري را 
 شمردهقال يكي از چند مال، انجام يكي از چند كار و نظاير آن است كه معين انت، تعهدي

  . شود يم

                                                           
لوقال بعتك صاعاً من هذه وهو صاعان، صح ولو فرقهما، وقـال بعتـك احـدهما لـم     «: گويد المقاصد مى محقق ثانى در جامع  . 1

 .» وفى االولى كلّى غير متشخص ويتميز بنفسهيصح والفرق ان المبيع فى الثانيه واحد غير معين، فهو غرر
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جاي معين بودن تا حد زيادي شرط معين  شايد بتوان با جايگزيني معيار قابليت تعيين به
 غرر ناشي از ،زند يمدرواقع، آنچه به نفوذ تعهد صدمه . معامله را فراهم آورد ضوعموبودن 

كه  چنان(قابليت تعيين براي اجراي آن كافي است  ، و تعيين فرد موضوع تعهدمعاوضه است نه
كس  االجزا يا ضمان يكي از چند دين هيچ در فروش مال كلي يا مقداري معين از كلي متساوي

پس، .  رفع غرر در معاوضه و معلوم ساختن متعلق قصد استةتعيين فرد، وسيل). ترديد ندارد
صيف كه در ديد عرف رفع غرر كند كافي است و سختگيري بيش از همان اندازه تعيين و تو
  . )171صمان، ، هاتوزيانك( و منطقي ندارد شود يمآن بيهوده عقال آزادي 

  
  اجراي تعهد تخييري. 6

 بهشود كه در ادامه  يم در اجراي آن مسائلي مطرح ، تعهد تخييريخاصهاي  يژگيوبا توجه به 
  :پردازيم ها مي آنمطالعه 
  

   حق انتخابةدارند. 1. 6
 اول مستلزم انتخاب و تعيين تعهد از سوي كسي است كه اين ةاجراي تعهد تخييري در وهل
درواقع بايد موضوعي كه قرار است اجرا شود از ميان موضوعات . اختيار به او داده شده است

اي  ست و در پارهطور معمول با متعهد ا انتخاب موضوع تعهد تخييري به. دگردمتعدد انتخاب 
 حق انتخاب ممكن است متعهد، ةدارند از قوانين بيگانه به اين امر تصريح شده است كه

 قانون 275 ةمادو سوئيس، . ت. ق72 ة ماد،فرانسه. م.  ق1190 ةماد(متعهدله يا ثالث باشد 
  .)مدني مصر

 ، معرفي كندلهمتعهد اين خيار را ةمنشأ تعيين باشد، ممكن است  دارندقانون همچنين اگر 
 قانون مدني مصر، آنجا كه خود متعهد تأمين خاص اعطايي 273 دةمادر بند دوم از . نه متعهد

 يا قبل از حلول اجل دين خود را استيفا ،است داده شده متعهدله اين اختيار به را كاهش دهد،
كرده كه اختيار تصريح در اينجا قانون بر اين مطلب .  و يا درخواست تكميل تأمين را نمايدكند

   .)161ص، 1388حمد السنهوري، ا(ت  اسمتعهدلهبا  يادشده
شخص  شرايط،در اين . مانعي نيست كه متعاقدين اختيار تعيين را به شخص ثالث بدهند

 و درواقع همين كرده مشورت با ويممكن است كارشناسي باشد كه يكي از طرفين  يادشده
 و يا آنكه پيش از اين دينما يمار خود را اعمال دنبال مشورت با او اختي طرف است كه به

 اختيار ةيك از متعاقدين به فرد بيگانه رجوع نكرده باشد و متعاهدين تنها براي تعيين دارند هيچ
   .دان يرفتهپذو پايان بخشيدن به نزاع خود چنين شخصي را تعيين كرده و حكم او را 
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 اختيار تعيين را معين ةمتعاهدين، دارندبنابراين اگر تعهد تخييري وجود داشته باشد و 
با  يادشدهنكرده باشند و قانون نيز چنين چيزي را مشخص ننمايد، در اين صورت اختيار 

 كلي است كه هنگام شك، قرارداد به مصلحت ةاين يك قاعد. متعهدله نه ،متعهد خواهد بود
 نه ، اعطا نمايندمتعهدله به البته طرفين تعهد حق دارند اين اختيار را. شود يممتعهد تفسير 

عنوان فرض قانوني درنظر  اي دارد، لذا به  نياز به توافق جداگانهآنمتعهد؛ اما چون تحقق 
  . اي صريح يا ضمني محقق شود گونه  بهتواند يماين توافق . شود ينمگرفته 
  

  اعمال اختيارنحوة  .2 . 6
ي يكي از دو فاياود دارد كه مديون با در فرضي كه انتخاب با متعهد است، اين اختالف وج

 از اين اختيار استفاده كند يا پيش از آن نيز حق دارد به طلبكار اعالم كند كه تواند يمموضوع 
  . پايبند استموضوعبه كدام 

نحو بدليت باشد، نوعي تضمين   تعدد موضوع تعهد، هرچند به،اند گفته مؤلفان از برخي
يا به دليل برخورد با  نباشدگر اجراي يكي از آن دو مقدور زيرا ا ،براي اجراي تعهد است
.  اجراي تعهد ديگر را بخواهدتواند يم، طلبكار داشته باشدن اجرا يتقوانين و نظم عمومي قابل

پس مديون حق ندارد با اعالم خود اين تضمين را ازبين ببرد و تعهد منتخب را نيز در معرض 
 متعهد ة ديگر اعالم ارادي ولي بعض.(planiol & ripert, 1408)د  خود نگاه دارو در اختيارخطر 

 اعالم، تصريح تيكفاآلمان به . م. ق263 ةو ماد) 95صي، همان، احمد السنهور(اند  شمردهرا كافي 
 ةدر حقوق ما بايد از نظر اخير پيروي كرد، زيرا ظاهر اين است كه اختيار به سود دارند. كند يم

 و حق تخيير كند يمتعهد را متمركز  ،ع او با انتخاب يكي از دو موضو،حق انتخاب برقرار شده
وجوداين اگر تصريح شود يا از قرائن برآيد كه اختيار به سود هر دو طرف  با. بندد يمكار  را به

   .)163صكاتوزيان، همان، (ت  برطرف كردن اين امتياز دوسويه اسةاست، اجراي تعهد، الزم
مبني بر را  خود ة اراد،د كه حق انتخاب موضوع تعهد را داردبنابراين ممكن است متعه

انتخاب يكي از موضوعات به اطالع متعهدله برساند و يا اينكه با اجراي يكي از موضوعات از 
  .اختيار انتخاب خود استفاده كند
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معين  خويش مبني بر انتخاب موضوع ةمتعهد بايد اختيار خود را با اعالن اراد. اعالم اراده) الف
صرف قانوني ت« را ة يادشدهاراد. تعهد تخييري اعمال نمايدد از ميان موضوعات متعد

 تا زماني كه به آگاهي متعهدله نرسيده يديگرارادة  و همانند هر نامند يم» جانبه يك
 زماني در خصوصهمين موضوع  .)165صمان، ، هكاتوزيان(د است منشأ اثر نخواهد ش
  .  صادق است،تخاب دارندكه متعهدله يا ثالث حق ان

. دانتخاب ممكن است با اجراي موضوع منتخب صورت پذير .اجراي موضوع منتخب) ب
التأديه، از طريق اجراي تعهد   خود را در تعيين موضوع الزمة ارادتواند يمتعهد م

اعالن نمايد؛ يعني هروقت كه متعهد اقدام به تأديه يكي از موضوعات متعدد در تعهد 
، چنين اقدامي، اگرچه منجر به اجراي جزئي از موضوعات تعهد شود، مايدنتخييري 

اي  با چنين شيوه. گردد يم وي در اعمال اختيار خود محسوب ة اعالن ارادةمنزل به
 ةاز شروع به اجراي تعهد از ادامپس  تواند ينمموضوع تعهد معين شده، ديگر متعهد 

ديگري را مال  آن تعهد عدول نموده،  از اجرايتواند ينمكه  آن سرباز زند؛ چنان
  .)165 صپيشين،(د تأديه نماي

متعهد نيز همانند اجراي عملي موضوع تعهد  ياز سوتقديم عيني يكي از موضوعات 
 تقديم متعهدلهقانوني، يكي از موضوعات را به مقرر است؛ لذا هرگاه متعهد مطابق اقدامات 

طوري كه رجوع بعدي متعهد از  ؛ بهشود يم مردهش اعمال اختيار وي ،تقديماين عيني نمايد، 
زيرا تقديم، بيانگر تعيين نهايي موضوع  ،اين اقدام، تأثيري در سرنوشت تعيين نخواهد داشت

   .)161صمان، ، هاحمد السنهوري(تعهد است 
نسبت به يكي از موضوعات  فقطمتعهد به هر شكلي كه اعمال خيار نمايد، بايد اين كار 

 صرف نظر كرده، ها آن از همگي تواند ينمرو  اين د تخييري صورت پذيرد؛ ازمتعدد در تعه
طور كامل انتخاب نمايد؛  اين الزم است يك موضوع را به بر افزون. موضوع ديگري را برگزيند

 زيرا چنين تلفيقي ،نه آنكه جزئي را از يك موضوع و جزئي ديگر را از موضوع ديگر برگزيند
  . منافات داردبا ماهيت تعهد تخييري

 اعمال خيار نمايد؛ به اين ، از راه اجراي عملي موضوع تعهدتواند يم متعهدلههمچنين 
 موضوع معين را از ةصورت كه يكي از موضوعات معين را برگزيده، قبض نمايد يا آنكه تأدي

جزئي از يك  براي مثال، بخشي از موضوع تعهد، به اين شكل كه ةتأدي. متعهد درخواست كند
وضوع معين را از متعهد قبض كند، از نظر اعمال خيار، حكم اجراي كلي را خواهد داشت؛ م

   .)161 صمان،، هالسنهوري(د  اجراي همان موضوع را كامل نمايتواند يم فقط متعهدلهلذا پس از آن 
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 اصلي طرف نفع يذدر فرض اختيار ثالث، بايد توجه داشت كه تعهد به سود ثالث نيست و 
 همانند خياري كه به ؛ ثالث اختيار دارد يكي از چند موضوع را براي ايفا برگزيند.تعهد است

   .)163صمان، ، هكاتوزيان؛ .م. ق319 ةماد( شود يمشخص ثالث داده 
  

  مهلت انتخاب موضوع تعهد .3. 6
  مثالراي ب؛اعمال شود يادشده كه در خالل آن اختيار كنند يمغلب متعاهدين موعدي را معين ا

 قانون مدني اين كشور 299 ةماد در بند اول ،قانون مدني عراق اقدام به تعيين اين موعد نموده
  . »ر خيار تعيين بايد مدت خيار مشخص شودد«: دارد يممقرر 

درغير . در صورت تعيين مدت، متعهد بايد در طي اين مدت انتخاب خود را انجام دهد
  .  دادگاه درخواست نمودصورت بايد الزام وي به انتخاب را از اين

  
   انتخابريتأث زمان. 4. 6

 و در حكم تعهد كند يماثر انتخاب از روز ايجاد تعهد است و آن را در موضوع منتخب متمركز 
عنوان وصف آن   از آغاز ايجاد تعهد بهشود يمطبيعت موضوعي كه برگزيده . شود يمبسيط 

  . يا منقولمنقولريغمانند تعهد ؛ استثر ؤم
 به ،التأديه  اختيار، هركس كه باشد، و انتخاب موضوع الزمةبا اعمال حق از سوي دارند

 و تعهد شود يمن ييتعطور قطعي  بهتعهد عنوان موضوع  شرحي كه گذشت، همان موضوع به
 تبديل ،تخييري به تعهدي ساده و داراي يك موضوع كه همان موضوع اختيار شده است

  .گردد يم
 يعني موضوعي كه با اعمال حق ؛اثر قهقرايي نسبت به گذشته استاين تعيين داراي 

 و فرض رديگ يمعنوان موضوع تعهد قرار  ايجاد تعهد به آغازانتخاب مشخص شده است، از 
، نه از زمان اعمال خيار، ساده بوده است آمدنبه وجود  آغاز كه تعهد از همان شود يم
   .)173صالسنهوري، همان، (

 كه به شود يمو استناد يافتن به گذشته نتايج مهمي مترتب  گفته پيشي بر ويژگي قهقراي
  :ميكن يم اشاره ها آن نيتر مهم

 و به شود يمبا تعييني كه بعد از ايجاد تعهد حاصل  آغاز ماهيت تعهد تخييري از )الف
اگر موضوعات تعهد تخييري، بعضي ؛ لذا شود يم مشخص ،گردد يمزمان ايجاد تعهد مستند 

نقول و بعضي منقول بوده، يا بعضي قابل تجزيه و بعضي غير قابل تجزيه باشند و سپس از غيرم
ي غيرقابل تجزيه تعيين گردد، چنين فرض يئ غيرمنقول يا شةالتأدي  موضوع الزمها آنميان 



  

   1394 بهار ،1شمارة ، 45 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات    فصلنامه                                        162 

 يا تعهدي ساده و ،ي از ابتدا تعهدي ساده و مربوط به مال غيرمنقولرييتخ كه تعهد شود يم
  .يه بوده استغيرقابل تجز

 ها آن متعدد باشد و آنگاه يكي از ي اگر موضوعات تعهد تخييري، انتقال مالكيت اشيا)ب
در مجرد ايجاد تعهد حاصل آيد،  تعيين شود و انتقال ملكيت نيز همانند موضوع منقول معين به

يافته فرض  پديد آمدن تعهد تحقق آغاز است از شده صورت ملكيت چيزي كه اختيار نيا
  .دگرد  يممالك آن تلقي  ابتدا از متعهدله، نه از زمان اعمال خيار، و شود يم

 ميان ايجاد تعهد و اعمال حق خيار، ورشكستگي يا اعسار متعهد اعالن ة اگر در فاصل)ج
است، حق خواهد داشت موضوع بوده ايجاد تعهد مالك  آغاز از متعهدلهشود، ازآنجا كه 

ر ديگ بدون آنكه مجبور به مشاركت با ؛ مال معسر مسترد داردرا از مدير تصفيه يا از يادشده
  . ديان باشد

  
  درخواست الزام به انتخاب از دادگاه. 5. 6 

 متعهد از آن ، اجراي موضوع منتخبةدرصورتي كه انتخاب صورت پذيرد و در مرحل
 به حاكم اقدام  از طريق رجوع، مطابق قواعد عمومي براي اجبار به ايفاي تعهد،ورزد خودداري

اي مقدماتي نيز وجود دارد كه همان انتخاب موضوع تعهد  اما در تعهد تخييري مرحله. شود يم
  .  حق انتخاب به انجام اين تعهد ممكن است مسائل خاصي را ايجاب نمايدةاست و الزام دارند

او را از توان الزام  يم حق انتخاب، اقدام به انتخاب موضوع ننمايد، ةدرصورتي كه دارند
 حق انتخاب، متعهد باشد و پس از الزام دادگاه به ةدرفرضي كه دارند. دادگاه درخواست نمود

اما اگر . تواند خود به واليت به انتخاب دست زند يم، دادگاه كند خودداريانتخاب، باز هم 
عهد  درصورت خودداري از انتخاب، دادگاه حق انتخاب را به مت، اختيار متعهدله باشدةدارند
  .تواند موضوع تعهد را انتخاب و اجرا نمايد يمگرداند و او  بازمي
  

 پايان تعهد تخييري. 7
 اما هريك از ،پذيرد  اسباب سقوط تعهد پايان ميةواسط تعهدات بهر ديگتعهد تخييري نيز مانند 

ر گيرد كه البته مبسوط هريك مجالي ديگ اين اسباب در تعهد تخييري شكل متفاوتي به خود مي
 درصورتي كه متعهدله بتواند برخي ، در فرضي كه متعهد حق انتخاب دارد، مثالرايب. طلبد مي

. رود  حتي ازبين مي، در اين صورت حق انتخاب متعهد محدود شده، نمايدابراءموضوعات را 
 تلف باوجود زيرا ،احكام تلف موضوع تعهد نيز در تعهد تخييري با تعهد بسيط متفاوت است

از سوي ديگر با توجه به . چنان موضوع ديگري براي ايفاي تعهد باقي است  هميك موضوع
 ة و يا تلف يك يا هم، حق انتخاب ممكن است متعهد، متعهدله يا ثالث باشدةاينكه دارند
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 عامل خارجي يا هريك از اين اشخاص صورت پذيرد، شقوق مختلفي ةواسط موضوعات به
د كه بايد از يكديگر تفكيك شوند و با توجه به قواعد براي تلف موضوع قابل تصور خواهد بو

  .  حكم موضوع شناخته شود،عمومي
 تعهد، متعهد ملزم به جبران خسارت  نشدن كلي درصورت اجراةهمچنين بر اساس قاعد

، ارزيابي ميزان خسارت است ابدي يمجبران خسارت اهميت  خصوصاي كه در  مسئله. است
 تشخيص داده ،بيني طرفين يا مبلغ قرارداد ادي بر اساس پيش در تعهدات قراردمعموالًكه 
 زيرا در صورت ،شود يمتري مطرح  صورت پيچيده در تعهد تخييري اين موضوع به. شود يم

هنگامي كه ارزش . رديگ يموجود چند موضوع بايد ديد كدام يك معيار جبران خسارت قرار 
كن است بر سر شيوه و ميزان جبران  مم،موضوعات متعدد در تعهد تخييري يكسان نباشد

 نيتر ييابتدادر . هاي مختلفي قابل بررسي است وجود بيايد كه البته راه خسارت اختالف به
 گفت كه هريك از موضوعات كه ارزش كمتري دارند بايد مالك عمل قرار توان يمفرض 
ديگر بايد ديد در يك از سوي .  استشده يم متعهد به اين اندازه مشغول ة ذمقطعاًزيرا  ،گيرند

. ه استكرد يم حق انتخاب كدام يك از موضوعات را انتخاب ة دارند،وضعيت متعارف
توان ميزان  مي ، برآورد كردن ميانگين ارزش موضوعات تعهدبرخي معتقدند باهمچنين 

   .(Alarie and Dinning, 2004)خسارت را تعيين نمود
  

 نتيجه. 8
فظ منافع هر دو طرف و رعايت عدالت قراردادي، ازآنجا كه  ضمن ح، تخييريةدر تعهد به شيو
نيافتن  موضوع ديگر و در نتيجه تحقق  نشدن باعث اجراالزاماً اجراي يك موضوع ممكن نبودن

 دريافتيم گفته شد،از آنچه تاكنون  .شود يمروابط قراردادي و اجتماعي تسهيل  گردد، ينمتعهد 
. عدد موضوع و حق انتخاب با تعهد بسيط داردكه تعهد تخييري دو تفاوت عمده در ت

 ها فرض اما در برخي ،اين، قواعد عمومي تعهدات بر تعهد تخييري همچنان حاكم استوجودبا
از . نمايند يم قواعد خاصي را ايجاب ها تفاوت اين ،همانند تلف موضوع و يا جبران خسارت

و » ان عقود عهدي و تمليكيتفكيك مي«، »مبناي غرر«همچون  ضوعاتمو بررسي ،سوي ديگر
دهد كه تعهد تخييري در نظام حقوقي ايران مشروعيت  يمنشان » يار قابليت تعيينمع«همچنين 

 برخي از نهادهاي تر قيدق در شناسايي تواند يمتعيين قواعد حاكم بر تعهد تخييري . دارد
و نيز تشكيل چنين باشد ثر ؤموجه التزام و اجاره به شرط تمليك، ثمن شناور،  مانندموجود 

درمجموع بايد اذعان نمود .  تسهيل نمايد،دارد تعهداتي را كه براي طرفين مزاياي متعدد دربر
 با توجه ها آنكه تعهدات تخييري با نظام حقوقي ايران بيگانه نيستند و تدوين قواعد و احكام 

  .پذير و سودمند است به قواعد اين نظام امكان



  

   1394 بهار ،1شمارة ، 45 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات    فصلنامه                                        164 

 منابع و مĤخذ

  ي و عربيفارس -الف
 دادمرزي، سيد مهدي و دانش كيا، ةترجم .الوسيط في شرح القانون المدني الجديد .)1388 (احمد السنهوري، عبدالرزاق .1

 .انتشارات دانشگاه قم:  چاپ اول،محمدحسين، جلد سوم؛ اوصاف تعهد
 .79 ة حقوقي دادگستري، شمارةمجل . تعهدات تخييرينهاد تطبيقي ةمطالع .)1391(الهويي نظري، مهدي  .2
  .مجمع الفكر االسالمي: جلد چهارم، قم .مكاسب .)ق1425 (انصاري، شيخ مرتضي .3
 .1ج .تدايرةالمعارف حقوق مدنى و تجار .)1357 ( محمدجعفر،جعفرى لنگرودى .4
 .مجمع علمي و فرهنگي مجد:  جلد اول، چاپ چهارم،تشكيل قراردادها و تعهدات .حقوق مدني .)1384( شهيدي، مهدي .5
 بنياد حقوقي ميزان: تهران . عمومي تعهداتةنظري .)1389(كاتوزيان، ناصر  .6
 گنج دانش: هرانت. جلد اول. چاپ هشتم. هايي از عقود معين درس .حقوق مدني .)1384(كاتوزيان، ناصر  .7
 .ميزان نشر  پنجم، تهران چاپ دوم، جلد .ادهاقرارد عمومي قواعد .)1386( ناصر كاتوزيان، .8
 .چاپ اول.  النشر االسالميةمؤسس: قم .العناوين .)1418 (اي، ميرعبدالفتاح بن علي مراغه .9

 

  خارجي-ب
1.Alarie B, Dinning J (2004) Remedies and Alternative Contracts                 
(https://www.UNISI.IT/LAW AND ECONOMICS.com) 
2.Baydoun, A (2005) L’obligation alternative, université panthéon-Assas (paris II) 
3.Bineau L (2002) Les obligations alternatives en droit prive, Petites affiches. 
4.Demolombe Ch (1881)  Cours de code Napoléon. Traité des contrats ou des obligations 

conventionnelles en général. T.VII.  Paris : Imprimeur Editeur A.Lahure 
5.Larombière L (1885) Théorie et pratique de s obligations : ou Com mentaire des titres III et 

IV, livre III du code civil, articles 1101 à 1386,  Paris : A. Durand et Pedone-Lauriel 
6.Ripert G, Boulanger (1956) Traité de droit civ il. Tome 2, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence – LGDJ 
7.Ripert G, Radouant, J,  Gabolde G (1954) Traité pratique de droit civil français. Tome 7: les 

obligations. Esmein, Paul-Edmond, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence - LGDJ 
8.Veaux,D (1992) J.-Cl. Civil, Contrats et obligations, articles 1189 à 1196, no 5. 

 
 
 

 

                                                           


