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 چکيده

سوال مطرح شده این است که آیا در زمینه خیارات عقود معاوضی بین حقوق ایران و فقه امامیه 

 در دهد می نشان ها تطابق وجود دارد یا اینکه اختالفاتی در این زمینه وجود دارد ؟ بررسی

 و شرط از تخلف ، صفقه تبعض ، تدلیس ، عیب ، غبن ، وصف تخلف و رویت ، شرط خیارهای

 خیار اسم به خیاری امامیه فقه در.  دارد وجود کامل تطابق امامیه فقه و ایران حقوق بین تفلیس

 مدنی قانون در لیکن است نشده برده نامی ایران حقوق در خیار این از ولی دارد وجود تسلیم تعذر

 عارض عقد از پس اگر ، یمتسل ناتوانی دهد می نشان که دارد وجود ای پراکنده و گوناگون مواد

 که دارد وجود شرکت خیار اسم به خیاری امامیه فقه در همچنین.  نماید می فسخ خیار ایجاد شود

 شرکت خیار ایران حقوق در لیکن اند پرداخته آن به مستقل خیار یک عنوان به فقها از بسیاری

 به هم را میت غریم خیار فقها از بعضی امامیه فقه در این بر عالوه. آید نمی شمار به خیارات جزء

 .ندارد وجود ایران حقوق در خیار این که اند کرده معرفی خیارات از یکی عنوان
 .امامیه فقه -ایران حقوق - معاوضی عقود خیارات :يديکل واژگان
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 2 مراد مقصودي ، 1 مصطفی انصاري نژاد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهلران ،مدرس دانشگاه 1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم ،استادیار دانشگاه 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 مصطفی انصاري نژاد

 بررسی تطبيقی خيارات عقود معاوضی در حقوق ایران و فقه اماميه
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 مقدمه
ست . از اصول و قواعد کامال شناخته شده در اصل لزوم قراردادها که خود ناشی از یک اصل کلی تری بنام اصل حاکمیت اراده ا

حقوق خصوصی است . در حقوق اسالم این اصل تحت عنوان قاعده اصاله اللزوم شناخته می شود . در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه 

این قاعده اصل بر این است ( . بر طبق 131،،1،2قانون مدنی پذیرفته شده است)صفایی 212اصل لزوم قراردادها  علی الخصوص در ماده 

 که عقود را الزم بینگاریم مگر اینکه یک دلیل عام و دلیل خاصی دائر بر جایز بودن آن عقد در دست داشته باشیم . فسخ یکی از استثنائات

فسخ عقد پرداخته  ( . قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران به ویژه در مبحث خیارات به7،31،،1وارد بر اصل لزوم قراردادهاست )کاتوزیان

 است که مبنا و ریشه آن به فقه امامیه برمی گردد . اکثر خیارات در فسخ عقود معاوضی راه دارند اما برخی از آنها مختص فسخ عقد بیع می

 ( .142، ،1،2باشند)قاسم زاده

خیار تخلف از شرط ، خیار  خیار شرط ، خیار رویت و تخلف وصف ، خیار غبن ، خیار عیب ، خیار تدلیس ، خیار تبعض صفقه ،

تفلیس ، خیار تعذر تسلیم ، خیار شرکت و خیار غریم میت ، خیارهایی هستند که در فسخ عقود معاوضی کاربرد دارند )باقری اصل 

باهت ( . از آنجایی که قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نشات گرفته از فقه امامیه است لذا در زمینه خیارات عقود معاوضی ش،،1،21

های زیادی بین حقوق ایران و فقه امامیه در این زمینه وجود دارد اما اختالفات موردی هم به چشم می خورد . در این مقاله خیارات عقود 

 معاوضی در حقوق ایران و فقه امامیه بصورت تطبیقی ، مقایسه و بررسی می شوند .

 

  شرط خيار -1
 ایران حقوق در شرط خيار -1-1

 آن باشد، داشته را معامله فسخ حق معین، مدت در ثالث، شخص یا دو هر یا متعاملین از یکی که شود شرط معامله، در گاه، هر

 در: »داردمی مقرر م.ق 22، ماده. شودمی نامیده «شرط خیار» است، گردیده درج آن در که فسخی حق و شودمی محسوب خیاری معامله

 خیار مبنای .«باشد معامله فسخ اختیار خارجی، شخص یا دو هر یا مشتری یا بایع برای معین، مدت در که شود شرط است، ممکن بیع عقد

 .است عقد طرفین تراضی به منوط آن تحقق و است اراده حاکمیت اصل شرط،

 متضمن عقد و شودمی واقع عقد، ضمن شرط صورت به که است حقی شرط، خیار. است «شرط تخلف» خیار از متفاوت شرط خیار

 از تخلف خیار در که، حالی در. زند هم بر را عقد مقرر، مدت در ای،بهانه هر بدون تواندمی خیار، دارنده زیرا. نمایدمی متزلزل را شرط آن

 بنابراین،. باشد گرفته صورت تخلفی نتیجه شرط یا صفت شرط یا فعل شرط از که گیردمی قرار انحالل معرض در زمانی عقد شرط

 401 ماده مطابق. باشد معلوم باید خیار، اعمال مدت شرط، خیار در .کند جلوگیری عقد، انحالل  از شرط، به عمل با تواند،می علیه،مشروط

 باعث شرط، به جهل حالت، این در زیرا، «است باطل بیع هم و است باطل شرط هم باشد، نشده معین مدت شرط خیار برای اگر: »م.ق

 بودن عذری شود،می عوضین به موجب آن به جهل که شرطی بودن مبطل و باطل علت( م.ق ،،2 ماده 2 بند) شودمی عوضین به جهل

 .است معامله

 

 اماميه فقه در شرط خيار -1-2

 شرط خيار موت بودن مضبوط -1-2-1
 اساس از را آن تمد اصل اگر لذا است، شرط خیار مدت اصل ذکر اول، امر: یابدمی تحقق امر، دو به شرط خیار مدت بودن مضبوط

. است هم عقد مبطل خود باطلی، شرط چنین و باشدمی باطل مذکور، صورت در شرط که معنی این به. است باطل شرط، و عقد نکند، بیان

 نظر به ولی( 202:، ق،.ه ،141 ثانی شهید. )است نموده نقل قائلی از را عقد بدون تنها، شرط بطالن ،«مسالک» در ثانی شهید البته

 شرط جهالت که است درست جایی در کالمی چنین و شودنمی عقد بطالن موجب شرط، بطالن که باشد مبنا این بر گفتار این که رسدمی

 شرط جهالت حتی و است چنین که ما بحث مقام مثل نماید، سرایت عقد اصل به شرط جهالت اگر و نکند سرایت عقد، اصل جهالت به

 به شرط فساد سرایت به قائل که این ولو بود خواهد شرط بطالن بر عالوه نیز بیع بطالن وجیه قول صورت این در شود،می غرری بیع موجب

 (2،:3 ق،.ه 1413 انصاری. )نباشیم مشروط

 خیار شروع زمان عقد، طرف دو که است چنین شرط خیار در مجهول مدت جعل مثال. باشد مجهول نباید مذکور مدت دوم، امر

 و دانندمی عقد مبطل را آن نیز و باطل را شرط شرطی، چنین در امامیه فقیهان. بکنند سفر از مثالً کسی آمدن بر علیقت آینده در را شرط

 .باشدمی غرر حصول و اجماع مذکور ادعای در هاآن یادله
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 شرط خيار در مدت ذکر عدم حکم -2-2-2

 چیست؟ شرط خیار مدت ذکر عدم حکم که است این سؤال بند این در

 مدت ذکر حکم همانند را شرط خیار مدت ذکر عدم حکم آنان، از ایعده: اندکرده اختالف یکدیگر با سؤال این پاسخ در فقیهان

 و است فقیهان گروه این از انصاری شیخ. کنندمی اعالم صورت دو هر در غرر حصول بودن یکسان را آن دلیل و دانندمی شرط خیار مجهول

 این بر: بگوید که این مانند اساس از مدت ذکر عدم بین و حاجیان آمدن نظیر مجهول مدت ذکر بین عقد بطالن در: »دنویسمی مورد این در

 باشد، خیار من برای مدتی که فروشممی این بر مشروط: بگوید اینکه مثل مطلق مدت ذکر بین و باشد من برای خیار که فروشممی شرط

 از توانمی که اندبرگزیده را قول این متأخر . فقیهان (3:111 ق،.ه 1413 انصاری. )«است مساوی همه در غرر حصول زیرا نیست، فرقی

 .برد نام( 21 ،،142 سبزواری) سبزواری و( 201:، ،،141 ثانی شهید) ثانی شهید

 

 وصف از تخلف و رؤیت خيار -2

 ایران حقوق در وصف از تخلف و رؤیت خيار -2-1
 :است خیار دو به تجزیه قابل حقیقت در خیار، این

 کند معامله سابق رویت بر اعتماد با و باشد دیده سابقاً را مالی معامله طرف دو از یکی گاه هر م.ق ،41 ماده طبق -رؤیت خیار -اول

 و دیده قبالً را ایخانه شخصی آنکه مانند. دارد را معامله فسخ اختیار است، داده دست از را سابق اوصاف مزبور مال که شود معلوم بعداً و

 جهت، این به داشته، را پیش سال دو وضعیت همان مزبور خانه که کندمی تصور معامله هنگام و بخرد را آن خواهدمی سال دو مدت از پس

 و شده معیوب نآ هایاطاق بیشتر شده، ایجاد بعداً که رطوبت اثر بر مزبور، خانه که شود معلوم بعداً کند، معامله وضعیت، همان بر اعتماد با

 که گویند رویت خیار جهت آن از را خیار این. ندارد وجود آن، در دیگر معامله، تشکیل زمان قبلی اوصاف آن و رفته بین از آن هاینقاشی

 ای مقایسه مقام در معامله، مورد وضعیت بودن یکسان به نسبت معامله، طرفین از یکی واقع خالف تصور اثر بر که است ضرری آن منشأ

 .است سابق مشاهده و رویت آن منشأ حقیقت در یعنی، شود، وارد او به است ممکن سابق، وضعیت

 است ممکن بلکه ندارد گیردمی انتقال دیگری از را مالی که کسی به یا مشتری به اختصاص خیار این اوالً: که بدانیم است الزم

 را باغ این و دارد اقامتش محل از غیر دیگری شهر در باغی که شخصی آنکه مانند شود؛ رویت خیار صاحب نیز بایع مانند دهنده انتقال

 که کندمی تصور معامله هنگام و فروشد،می را آن سال چند از پس است، بوده نکرده رشد آن هایدرخت هنوز که بوده دیده پیش هاسال

 گذشته به نسبت باغ، وضعیت و نشسته بار به کرده، رشد غبا اشجار سال، چند این ظرف که صورتی در دارد، را گذشته وضعیت همان مبیع

 همین به کند، فسخ را معامله وریت خیار استناد به تواند،می فروشنده شد، کشف موضوع این که بیع عقد از پس. است شده بهتر خیلی

 خوب اوصاف از بعضی فاقد جهت، یک از معامله، مورد یعنی. کنند پیدا رؤیت خیار جهتی، به مشتری و بایع زا یک هر است ممکن ترتیب

 .باشد آورده بدست را دیگر خوب اوصاف بعضی و شده

 با معامله مورد اوصاف شناسایی بر مبتنی است ممکن است، آن مبنای باصره نیروی و مشاهده که آن، نام خالف بر رؤیت، خیار ثانیاً

 از را خود بوی بعداً که صورتی در کند،می خریداری است کرده استشمام را آن سابقاً که ادکلن مقداری که کسی مثالً باشد دیگر حواس

 در او اطالع که چند هر بزند؛ هم بر را معامله خیار، همین استناد به تواندمی باشد، نداشته را قبل وضعیت آن معامله هنگام و داده دست

 و سامعه ذائقه، حس مورد در همچنین. است گرفته انجام بویایی، طریق از بلکه نبوده بینایی، حس بوسیله مبیع، وضعیت بر گذشته، زمان

 (33 ،،1،2 شهیدی. )المسه

 اگر کند، خریداری توصیف به اعتماد با فقط را آن و ندیده را مالی کسی گاه هر م،.ق 410 ماده موجب به -وصف تخلف خیار -دوم

 توصیف به اعتماد با بایع، ولی باشد، دیده را مبیع خریدار، صورتیکه در همچنین کند، فسخ را بیع تواندمی دریابد، اوصاف آن فاقد را آن بعداً

 است، بوده بهتر اوصافی دارای یعنی شده بیان معامله از قبل آنچه از غیر اوصافی دارای مبیع شود معلوم سپس و باشد فروخته را آن مبیع

 و ندارد معامله طرف دو از یک هیچ به اختصاص خیار این ترتیب این به. سازد منحل وصف، تخلف خیار استناد به را، معامله تواند،می بایع

 توصیف طریق از را دیگر بعضی و دیده را مبیع از بعضی مشتری گاه هر همچنین،. باشند خیار این دارای توانندمی دو هر یا ایشان از یک هر

 آنچه از غیر اوصافی دارای بعضی آن که شود معلوم معامله از بعد و شدبفرو توصیف با را مبیع از قسمتی بایع همچنین، یا کند، خریداری

 مبیع تمام به نسبت را معامله یا توانست خواهد ایشان از یک هر است بوده بهتر یا ترنامرغوب اوصافی دارای یعنی شده ذکر معامله هنگام

 نسبت و کند فسخ دارد تفاوت مذکور اوصاف با آن اوصاف که قسمتی به نسبت را عقد تواننمی و بپذیرد را معامله نحو همان به یا کند فسخ

 با که، شود موجب دیگر طرف به نسبت را ضرری است ممکن مبیع جهت از معامله، تجزیه زیرا دارد؛ نگه را معامله مبیع از دیگر قسمت به

 ذکر آنچه به توجه با دانست مجاز باشد، داشته یگرد طرف برای ضرری است ممکن که را تجزیه تواننمی ضرر، دفع برای دیگری راه بودن

 بر کننده معامله رؤیت، خیار در که دارند تفاوت هم با نظر این از دارد  وجود رؤیت خیار و وصف خیار بین زیاد هاییشباهت چند هر شد،
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 به اقدام آن، اوصاف ذکر بر اعتماد با وصف رخیا در که حالی در کند،می معامله داشته مبیع از گذشته زمان در شخصاً که ایمشاهده اساس

 نداشته را معامله مورد که شود معلوم سپس و شود ذکر عقد ضمن شرط صورت به معامله مورد وصف که صورتی در. نمایدمی عقد تشکیل

 (37 ،،1،2 شهیدی. )وصف تخلف خیار نه است( م.ق 2،3 ماده) صفت شرط یا وصف شرط تخلف خیار آید،می وجود به که خیاری است،

 

 اماميه فقه در وصف از تخلف و رؤیت خيار -2-2
 را رؤیت خیار مباحث فقیهانی چند هر است، رؤیت خیار کندمی تبدیل فسخ قابل و متزلزل عقد به را الزم عقد که عواملی از یکی

 خیار از را رؤیت خیار فقیهانی، ولی نمایندمی قملح خیار، به را خیار این هاآن از برخی حتی و کنندمی بحث وصف از تخلف خیار ذیل در

 (4:422 ،1421 خمینی امام. )انددانسته مستقل وصف شرط تخلف

 .کنیممی بحث وصف شرط خیار از مستقل را رؤیت خیار اخیر، فقیهان نظر از تبعیت به ما لذا

 

 رؤیت خيار جریان مورد -2-2-1

 در کلی مبیع در فروشنده زیرا شود،نمی جاری ذمّه، در کلی بیع در ولی دارد، جریان معین، در کلی و معین بیع در تنها رؤیت خیار

 دیگری و گرفته پس را آن است، کرده تسلیم را آن غیر اگر و دهد تحویل را طرفین بین مقرر اوصاف با ومطابق مشابه جنسی تواندمی ذمّه

 (3:241 ق،.ه 1413 انصاری. )است دانسته غایب شخص عین بیع را خیار این جریان مورد هم انصاری شیخ. دهد تحویل آن جای به را

 

 غبن خيار -3
 ایران حقوق در غبن خيار -3-1

 و مغبون که طرفی به عوضین تعادل عدم صورت در قانونگذار که قرارداد فسخ برای است اختیاری حقوقی اصطالح در غبن خیار

 از بعد باشد، داشته فاحش غبن معامله در که متعاملین از یک هر: »داردمی مقرر بارهاین در مدنی قانون 411 یماده. است گردیده متضرر

 :است الزم شرط دو غبن خیار تحقق برای. «کند فسخ را معامله تواندمی غبن، به علم

 یا اضطرار اثر بر و قیمت به علم اب کسی اگر بنابراین. باشد نداشته عادله قیمت به علم قرارداد انعقاد هنگام باید کننده معامله اوالً،

  ضرر به اقدام خود اختیار به چون داشت؛ نخواهد فسخ خیار بخرد، ریال هزار دویست به دارد، قیمت ریال هزار یکصد که را معامله در شتاب

 معامله حین در مغبون اگر» :گویدمی خصوص این در مدنی قانون ،41 یماده. کندنمی حمایت وی از گذارقانون رواین از و نموده خویش

 موافق دیگر سوی از و مدعی نفسانیات به مربوط چون قیمت به جهل ادعای البته. «داشت نخواهد فسخ هیار است بوده عادله قیمت به عالم

 قیمت به خود طرف علم مدعی بینید،می خود زیان به را قرارداد فسخ که معامله دیگر طرف اگر و شودمی پذیرفته دلیل بدون است اصل

 (2:272 ،،1،2 صفایی. )کند اثبات را آن باید باشد،

 ارزدمی ریال یکصدهزار که را مالی کسی اگر مثالً. است تحمل قابل عرفاً که آیاندازه از بیش یعنی باشد، فاحشی باید غبن ثانیاً،

 صدهزار مال اگر لیکن کند؛نمی ایجاد خریدار برای فسخ رخیا و است مسامحه قابل عرف در اغلب غبن مقدار اینبخرد، ریال هزار ده و یکصد

 .دهدمی فسخ اختیار مشتری به و است فاحش غبن این باشد، خریده ریال هزار سیصد یا دویست به را رایلی

 

 اماميه فقه در غبن خيار -3-2
 کاال، آن در غبن و نباشد خبره اهل از او و بخرد را چیزی کسی که است آن غبن خیار: »فرمایدمی خیار تصریف در حلی محقق

 قول «المقاصد جامع» در ثانی محقق (2:277 ،،140 حلی محقق. )«ندارد جریان عادت و عرف در مذکور تغابن که بطوری کند ظهور

 و عقد وقت در قیمت به -1: شودمی اثبات شرط دو با مغبون برای غبن خیار: »است کرده نقل چنین را «قواعداالحکام» در حلی یعالمه

 و فسخ در مغبون تنها صورت دو این در باشد، نداشته علم کنند،نمی تغابن عقد، وقت در آن مثل به مردم که فاحشی زیاد و کم به -2

 ثانی محقق. )«است مواجه اشکال، با خیار داشتن بپردازد، را تفاوت غابن اگر ولی گردد،می مخیر است، شده واقع طوری به عقد، امضای

1414، 4:224) 

 

 غبن خيار تحقق شروط -3-2-1
 به شخص اگر بنابراین، است بازار در کاال قیمت به مغبون علم عدم غبن، خیار ثبوت شرایط از یکی: قیمت به مغبون علم عدم -1

 چنین ضرر، نفی خبر و است خود ضرر علیه او اقدام باشد، نموده اقدام ضرر به علم وجود با و داشته علم کاال یک بازار از ترگران قیمت
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 اجماعی یعنی «اِشکالٌ ال و خاَلفٌ بال» عنوان با عالم مغبون برای را خیار ثبوت عدم انصاری شیخ. کندنمی دفع و رفع شخص، از را ضرری

 !است دانسته خود ضرر علیه شخص رااقدام تآن علت و نموده بیان مسئله بودن

 تحقق برای فاحش غبن وجود شرط وجود اصل در فقیهان. است فاحش غبن دوجو غبن خیار ثبوت شرط دومین: فاحش غبن -2

 معیار کدام -2 چیست؟ فاحش غبن از مقصود -1: دارند نظر اختالف یکدیگر، با سؤال دو این پاسخ در هاآن ولی ندارند، اختالفی غبن، خیار

 باشد، نگرفته صورت روز و بازار قیمت به فروش و خرید که اننددمی ایمعامله را فاحش غبن از مراد فقیهان، دارد؟ وجود آن تشخیص برای

 (،41:، ق،.ه 1410 ثانی شهید. )نکند مسامحه را قیمت تفاوت مقدار این بازار عرف که طوری به

 

 عيب خيار -4

 ایران حقوق در عيب خيار -4-1

 عيب معيار و مفهوم -4-1-1
 «بکاهد آن متعارف انتفاع یا کاال ارزش از که نقصی: »اندگفته اختصار به آن یفتعر در. است شده بسیار وگوگفت عیب مفهوم درباره

 در متعارف و عادت خالف بر که فزونی و زیادی یا کاستی و کمی» یا «خود نوع به نسبت است ءشی آن صفت یا جزء نقصان یا زیادتی» یا

 (132 ،،1،2 زادهقاسم.« )باشد حیوانی یا چیزی

 

 بعي شرایط -4-1-2
 .«باشد عقد حین در موجود و مخفی عیب که شودمی ثابت مشتری برای وقتی عیب خیار» م.ق ،42 ماده مبنای بر

 بیع زمان در مشتری که است محسوب مخفی وقتی عیب: »داردمی مقرر نخست شرط درباره م.ق 424 ماده: عیب بودن مخفی -1

 آن ملتفت مشتری ولی بوده ظاهر اینکه یا است بوده مستور واقعاً عیب که باشد آن از یناش علم عدم این اینکه از اعم است نبوده آن به عالم

 مشتری اگر چنانکه شود ثابت آن خالف اینکه مگر است علم عدم اصل شود، اختالف عیب به مشتری جهل و علم درباره گاه هر «است نشده

 به استناد برای مجالی و است آگاه خویش یحرفه و تخصص به بوطمر کاالی عیب از که است این ظاهر باشد ایحرفه صاحب و متخصص

 .ماندنمی باقی مذکور اصل

 به. است عیب خیار ایجاد در مؤثر عیب شرایط از قرارداد تشکیل و تراضی هنگام به عیب وجود: عقد حین در عیب بودن موجود -2

 مبیع در قبض از قبل و بیع از بعد که عیبی: »م.ق 423 ماده موجب به -اوالً: است سابق عیب حکم در ذیل موارد در حادث هایعیب عالوه

 سابق عیب حکم در نیز( م.ق 422 ماده ، بند» مشتری یویژه خیار زمان در حادث عیب همچنین. «است سابق عیب حکم در شود حادث

 خواهد نیز را رد حق مشتری باشد قدیم یبع ینتیجه در قبض از بعد حادث عیب اگر» -ثانیاً. است فروشنده با آن مسئولیت و است

 .است کافی عقد زمان در عیب سبب وجود غبن، خیار تحقق برای بنابراین( م.ق 4،0 ماده.« )داشت

 

 اماميه فقه در عيب خيار -4-2

 عيب خيار تعریف و معنی -4-2-1

 و سبب عیب زیرا است خود علت به معلول یفهاضا باب از عیب به خیار یاضافه. است الزم عقود فسخ اسباب یجمله از عیب خیار

 متعلق عیب، مفهوم بر را روایات در ارش و رد حکم فقیهان از برخی که کندمی نقل انصاری شیخ رواین از. شودمی تلقی مذکور خیار علت

 (31،:3 ،1413 انصاری. )دانندمی

 موجب که داندمی چیزی هر از عبارت را عیب ثانی، هیدش. است مبیع نقص حالت همان عیب و است عیب معنای به لغت در عوار

 اجزای آن و است معتبر مبیع، آن نوع ذات اکثر در یا: که داندمی خلقتی آن را اصلی خلقت و شودمی مبیع اصلی خلقت نقص و افزایش

 و قوت و صحت مثل حیوان حاالت آن و است معتبر مبیع، آن نوع صفت اکثر در آن یا و است آن غیر گوش چشم، سر، مثل حیوان بدن

 وصف در که است ممکن یا دست یک در پنج از بیش انگشت چون باشد، مبیع عین در که است ممکن مبیع، نقصان این است آن مانند

. گردد محموم قبض از قبل یا بیابد محموم را آن و بخرد را مبیع که بیان این به. گردد چنین روز یک ولو صورت قرمزی چون باشد، مبیع

 اخذارش، و رد بین مشتری نکند، فرقی آن قیمت اگر حتی و دهد افزایش یا و کاهش را آن قیمت خواه بیابد، مبیع در را عیب گونهاین اگر

 (،47:، ،1410 ثانی شهید. )باشد بوده جاهل خرید زمان در عیب به او اینکه بر مشروط بود، خواهد مخیر
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 عيب خيار تحقق شرایط -4-2-2

 یا و مبیع عیب به عالم مشتری، یعنی است، بوده معیوب ثمن یا مبیع که گردد آشکار معامله از بعد که دارد تحقق صورتی در عیب

 تا معامله بین عیب یا و باشد مانده مخفی مشتری و بایع دید از ثمن و مثمن عیب بلکه نباشد، معامله زمان در ثمن عیب به عالم بایع،

 این اینکه از اعم است، نبوده آن به عالم بیع زمان در مشتری که است محسوب مخفی وقتی همچنین و. بیاید دپدی مثمن و ثمن تحویل

 که است صورت این در. است نشده آن ملتفت مشتری ولی بوده، ظاهر یااینکه است بوده مستور واقعاً عیب که باشد آن از ناشی علم، عدم

 مختار معامله فسخ یا و مبیع قبول با اخذارش و معیوب مبیع قبول بین و کندمی پیدا عیب خیار مشتری، و بایع از اعم متضرر، شخص

 .گرددمی

 

 تدليس خيار -5
 ایران حقوق در تدليس خيار -5-1

 موجب که عملیاتی از است عبارت تدلیس: »حقوقی اصطالح در. است واقع کردن پنهان و دادن فریب معنی به لغت در تدلیس واژه

 -، معامله؛ طرف فریب -2 عملیات؛ وقوع -1: رکن سه با تدلیس قانونی تعریف این مبنای . بر (م.ق ،،4 ماده.« )بشود معامله طرف فریب

  .شودمی محقق معامله، طرف فریب و مذکور عملیات بین سببیت یرابطه برقراری

 طرف به فریبنده کار بودن انتساب قابل کارانه،فریب کار بودن عمدی تدلیس، شرایط تکمیل و ماده اجمال رفع برای حقوقدانان،

 صورت عقد تشکیل برای تدلیس که شودمی ایجاد هنگامی تدلیس خیار بعالوه اندافزوده مذکور شرایط بر نیز را آن بودن نامتعارف و قرارداد

 بودن انتساب قابل شرط ولی است م.ق ،،4 ماده، اطالق و ظاهر خالف بر تدلیس بودن عمدی شرط. عقد اجرای برای نه باشد گرفته

 (273 ،،،،1 زادهقاسم. )است توجیه قابل کلی اصول استناد به فریبنده کار بودن نامتعارف شرط و م.ق 4،2 یماده از استفاده با تدلیس

 

 اماميه فقه در تدليس خيار -5-2

 تدليس خيار تعریف -5-2-1

 را واقع غیر و کندمی معکوس را امر که است شخصی مدلّس و شود ملهمعا طرف فریب موجب که است عملیاتی از عبارت تدلیس

 نتیجه، در و افتدمی اشتباه به مخاطب که طوری به دهد،می جلوه عیببی را دارعیب چیز یک مثال برای دهد، نشان واقع غیر را واقع و واقع

 شیر پر فروش زمان در را گاو تا دوشدنمی فروش نزدیک زمان در را گاو شیر اینکه مانند. گرددمی گرفتار او تدلیس به و خوردمی را او فریب

 تدلیس خیار فسخی حق چنین به و شودمی فسخ حق ثبوت موجب حالتی و وضع چنین وجود( 300:، ق،.ه 1410 ثانی شهید. )دهد نشان

 .گویند

 

 تدليس خيار ثبوت معيار -5-2-2
 خرید برای واقع از بیشتر رغبت افزایش موجب تدلیس و کند تفاوت تدلیس، اثر در مبیع ثمن که است آن تدلیس خیار ثبوت معیار

 اقدام بداند، را امر واقع مشتری اگر که باشد طوری زیادی پرداخت این و بدهد کاال آن برای را بیشتری پول او که طوری به گردد، مشتری

 .گردد قیمت اختالف موجب تدلیس که شودمی ثابت صورتی رد تدلیس خیار بنابراین،. کردنمی مبلغ آن با یا و خرید آن به

 

 تدليس خيار حکم -5-2-3

 ولی است، تکلیفی حکم این و( 301:، ق،.ه 1410 ثانی شهید) اندکرده ذکر حرمت را تدلیس فقهی حکم فقیهان از برخی چند هر

 موجب تدلیس وضعی، حکم طبق و است حرام تدلیس ی،تکلیف حکم طبق بنابراین. اندداسنته وضعی را تدلیس فقهی حکم فقیهان غالب

 برای که اندکرده جبران و طراحی چنین را مذکور ضمان مقدس شارع .است دیده تدلیس بر وارده زیان ضمان کننده تدلیس و است ضمان

 مبیع در او اینکه بر مشروط اند،نموده اثبات پرداختی، عوض اخذ با عقد فسخ یا و قیمت همان به عقد امضای اختیار شده تدلیس شخص

 زمان در کاال اصلی خلقت در باید هم عیب این و شودمی ثابت معیب کاال در ارش زیرا گردد،نمی ثابت ارش او، برای ولی باشد، نکرده تصرف

 به را ارزش کم کاالی و گذاشته کاله دیگری شخص سر شخص تنها و ندارد وجود عیبی چنین تدلیس در که حالی در باشد، موجود خرید

 .است فروخته بیشتر قیمت
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 صفقه تبعض خيار -6

  ایران حقوق در صفقه تبعض خيار -6-1

 بوده قدیمی رسمی خاطر به معامالت، در واژه این یتسمیه وجه. است دادن دست معنای به لغت در است عربی ایواژه که «صفقه»

 صفقه تدریج به یعنی. کرد پیدا تعیین وضع معامله در واژه این کمکم. انددادهمی دست هم با تراضی به معامله هنگام به معامله طرفین که

 شدن تجزیه معنای به «صفقه تبعض» بنابراین. است شدن تجزیه معنای به لغوی نظر از نیز تبعض. شد استعمال معامله و عقد معنای در

 در. باشد باطل آن، از دیگری قسمت به نسبت و صحیح آن موضوع از تیقسم به نسبت معامله که دهدمی روی زمانی امر این و است معامله

 گفته «صفقه تبعض خیار» مزبور اختیار به. آیدمی وجود به معامله فسخ اختیار شود،می متضرر امر این از که کسی برای وضعیتی، چنین

 باطل جهات، از جهتی به مبیع، بعضی به نسبت بیع عقد که شودمی حاصل وقتی صفقه، تبعض خیار: »م.ق 441 یماده مطابق. شودمی

 به نسبت و کند قبول است، شده واقع بیع که قسمتی نسبت به یا نماید فسخ را بیع داشت، خواهد حق مشتری صورت، این در. باشد

 و نداشته تعلق بایع به مبیع از ینیم شود،می متوجه ملکی، خرید از بعد خریدار مثالً. «کند استرداد را ثمن است، بوده باطل بیع که قسمتی

 .کندمی رد را خو سهم به نسبت یمعامله مالک

 از حاصل اختیار حسب خریدار. شودمی باطل آن، از دیگر نیمی به نسبت و صحیح معامله، مورد از نیمی به نسبت معامله نتیجه، در

 مبنای. نماید مسترد را پرداختی ثمن تمام و فسخ کلی به را معامله یا کند مطالبه نسبت، به را ثمن تقلیل یا تواند،می صفقه تبعض خیار

 (4،4 ،1،22 حیاتی. )است الضرر یقاعده و قراردادها در معاوضی عدالت اصل صفقه، تبعض خیار

 منث حال، هر در ولی نباشد، آن به عالم معامله حین در مشتری که است خیار موجب وقتی صفقه تبعض(: »م.ق) ،44 ماده مطابق

 .است آن از قسمتی به نسبت معامله بطالن به الیهمنتقل جهل صفقه، تبعض دلیل به معامله فسخ شرط بنابراین،. «شودمی تقسیط

 

 اماميه فقه در صفقه تبعض خيار -6-2

 صفقه تبعض خيار تعریف -6-2-1
 بازاری به عربی زبان در را «مصفق» واژه و است عقد انفاذ ینشانه و معامله هنگام زدن هم بر دست معنای به لغت در «صفقه» واژه

 به را خود دستانکردند،می معامله یکدیگر با که زمانی مردم: »نویسدمی ثانی شهید. یابدمی تحقق زیاد آن در بیع عقد که کنندمی اطالق

 تعریف در صفقه تبعض معام خیار آن بر ضایتر ینشانه را صفقه این هاآن و شودمی گفته صفقه کهر، انی به و زدندمی هم بر و داده هم

 صورت این در باشد، صحیح دیگر بعض به نسبت و باطل جهات از جهتی به مبیع بعض به نسبت بیع عقد که است خیاری از عبارت فقیهان

 پس بیع، باطل بخش به نسبت را ثمن و شود راضی آن به یا و بگیرد پس را ثمن و نماید فسخ آن، صحیح بخش در را بیع تواندمی مشتری

  .است آمده چیز یک شدن بعض بعض و کردن بعض بعض معنای به تبعض و( 310:، ،1410 ثانی شهید) «دانستندمی له.بگیرد

 

 صفقه تبعض خيار شروط -6-2-2

 اگر مثال برای گردد، منحل عقد، دو به عقدواحد که آیدمی پیش صورتی در معامله از قسمتی بطالن: معامله از قسمتی بطالن -1

 علل، از علتی به دو، آن از یکی به نسبت مذکور عقد و گردد فروش و خرید واحد عقد در کاال دو این و باشد مستقل کاالی دو عقد موضوع

 صورت این در گردد،می باطل دو از قسمتی در و صحیح دو، آن از قسمتی در و کندمی پیدا انحالل عقد، دو به مذکور واحد عقد شود، باطل

 ثمن و کند تقسیط را کاال دو آن ثمن و نماید امضا صحیح قسمت به نسبت را معامله تواندمی و کندمی پیدا صفقه تبعض خیار مشتری،

 .نماید اخذ را ثمن تمام و کند فسخ را عقد تواندمی و دارد دریافت بطالن قسمت به نسبت را شده تقسیط

 حین در مشتری جهل و علم که کندمی ایجاب اسالمی حقوق بر حاکم اصول: معامله از قسمتی بطالن به نسبت مشتری جهل -2

 صفقه تبعض به علم اگر ولی داشت خواهد تبعیض خیار باشد، داشته تبعیض به جهل مشتری اگر باشد، دخیل مسئله پاسخ در معامله

 عقد تواندآننمی لذا است، کرده اقدام ناقص، عقد انعقاد به دعق از قسمتی بطالن به علم با مشتری زیرا. داشت نخواهدد خیاری باشد، داشته

 چنین ضرر، یادله و است کرده ضرر به اقدام خود او باشد، او متوجه عقد این از هم ضرری اگر حتی و کند فسخ صفقه، تبعض دلیل به را

 .سازدنمی مرتفع شخص از را ساخته خود ضرر
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 شرط از تخلف خيار -7

 ایران حقوق در شرط از لفتخ خيار -7-1
 صورت به موارد بیشتر در بیع عقد جمله از عقود ولی باشد مشروط یا مطلق است ممکن دیگر عقود مانند نیز بیع عقد گرچه

 این اهم. کنندمی منعقد خویش پسند مورد و متناسب شرایط با مورد حسب را بیع عقد فروشنده و خریدار بنابراین. شوندمی منعقد مشروط

 در. است متفاوت مورد حسب( نتیجه و صفت فعل،) شرط از تخلف اجرای ضمانت. نتیجه شرط و صفت شرط فعل، شرط: از عبارتند شرایط

 .«است شده ذکر 243 الی 2،4 مواد در که است بطوری شرط تخلف خیار احکام: »است آمده 444 ماده

 :گفت باید شرط از تخلف دلیل به قرارداد فسخ امکان درباره

 مورد مقدار یا باشد موضوع چگونگی به ناظر خواه و ضمنی یا باشد صریح خواه و ضمنی یا باشد صریح خواه صفت، شرط در -الف

 .«داشت خواهد فسخ خیار است شده او نفع به شرط که کسی نیست، موجود صفت آن شود معلوم گاه هر» معامله

 امتناع با که طرفی به و داندنمی عهدشکنی درمان را فسخ خیار مدنی نونقا کشورها، از بسیاری حقوق خالف بر فعل، شرط در -ب

 و انحالل فرصت زمانی. شودمی استفاده دارو آخرین عنوان به رواین از. دهدنمی فسخ حق شودمی روبرو قرارداد اجرای و شرط دادن انجام از

. یابد دست حق، ستاندن و عدالت اجرای یعنی خود، اصلی وظیفه به دنتوان حقوق و نماند باقی عقد اجرای به امیدی که رسدمی فرا فسخ

 از بتواند دیگری که نباشد اعمالی جمله از هم مشروط فعل و نباشد ممکن علیه مشروط اجبار گاه هر: »گویدمی درباره 2،2 ماده چنانکه

 .«داشت خواهد را معامله فسخ حق مقابل طرف سازد، واقع او جانب

 ممتنع و کند پیدا برخورد مادی یا حقوقی مانع به مطلوب نتیجه تحقق که کندمی پیدا مورد زمانی معامله فسخ جه،نتی شرط در -ج

 از را آن باید جهت، همین به. کند فسخ را عقد دارد حق نباشد آن بطالن از آگاه است شده او نفع به شرط که شخصی اگر پس،. شود

 (270 ،1،21 تعهداتسیاسی، علوم و حقوق دپایتمان روهج. )نامید «شرط تعذر خیار» هایمصداق

 

 اماميه فقه در شرط از تخلف خيار -7-2
 گفت : باید شرط از تخلف دلیل به عقد فسخ امکان درباره

 امکان که باشد اوصافی از وصف اگر که صورت این به است، شده تفصیل به قائل نائینی محقق در شرط صفت ، مرحوم  -الف 

 متعهد برای وصف تحصیل امکان اگر ولی است خیار حق وصف، تخلف اجرای ضمانت صورت این در. نیست متعهدعلیه برای هاآن تحصیل

 .دارد وجود شرط تحصیل بر متعهدعلیه الزام امکان صورت این در. باشد داشته وجود علیه

 را او تواندمی مقابل طرف کند،می استنکاف تعهد و شرط انجام از متعهدعلیه وقتی هستند معتقد امامیه در شرط فعل , فقهای –ب 

 .کند فسخ را معامله تواندمی هم و نماید اجبار تعهد انجام به

 باشدف شرط فساد به عالم یا و جاهل لهمشروط که موردی بین باید که است این فقها بین در مشهور عقیده -در شرط نتیجه  –ج 

 مانند باطل شرط زیرا. دارد را معامله فسخ خیار حق باشد شرط بطالن و جاهل لهمشروط که تیصور در گویدمی انصاری شیخ. گذاشت فرق

 علت و بود خواهد هم اینجا ضرر از جلوگیری قبیل از دارد، وجود شرط تخلف خیار برای که دالیلی همان بنابراین. باشدمی شرطی از تخلف

 فقهی قواعد خالف را شرط تخلف خیار اساساً انصاری شیخ که است این اند،شده ئلقا فرق شرط فساد به لهمشروط جهل و علم بین اینکه

 مانند مکود تمسک اجماع یا و ضررنفی دالیلی به آن اثبات برای بشود که داندمی مواردی در منحصر را فسخ خیار جهت این از و دانسته

 به اقدام خود چون باشد، شرط بطالن به عالم لهمشروط که صورتی در الذ شده تجویز ضرر دفع برای خیار دیگر عبارت به شرط، تخلف خیار

 (،1 ،1،71 زاده جعفر. )شد نخواهد وجود خیار حق نتیجه در و نمود استناد ضررنفی دالیل به تواننمی نموده، خویش ضرر

 

 تفليس خيار -8

 ایران حقوق در تفليس خيار -8-1

 آن استرداد حق بایع باشد، موجود او نزد مبیع عین و شود مفلس مشتری که صورتی در: »داشته مقرر بیع فصل در م.ق 0،، ماده

 گرفتن پس تنها نه ولی است نبرده نامی فسخ خیار از قانون. «کند امتناع آن تسلیم از تواندمی باشد نشده تسلیم هنوز مبیع اگر و دارد را

 تسلیم از امتناع ندارد، امکان تملیک انحالل و عقد فسخ با جز است شده دهدا( خریدار) جدید مالک تصرف به و شده فروخته که کاالیی

 در مدنی قانون نویسندگان و است مضمون همین به «تفلیس خیار» نیز فقه در .ساده حبس نه است آن از شدن معاف معنی به نیز مبیع

 .اندگرفته الهام آن از 0،، ماده تدوین
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 دست آن به نتواند مفلس دارایی کمبود نتیجه در و باشد ثمن طلبکار فروشنده که است این مبیع استرداد امکان شرط گمان،بی

 فسخ نه باشد داده اجازه عهد به وفای عنوان به و بایع طلب استیفای مقام در را مبیع استرداد گذارقانون که دارد وجود نیز احتمال این. یابد

. شود طلبکاران سایر از ممتاز تا ندارد آن بر عینی حق هیچ مال تسلیم و تملیک از پس هفروشند که چرا است، ضعیف احتمال این ولی. عقد

 فسخ باب در مدنی قانون ظاهر باید پس بگیرد خود حق از زیادتر بتواند ترتیب بدین و باشد او طلب از بیش مبیع بهای دارد امکان وانگهی

 (77،:3 ،7،،1 کاتوزیان. )است شده تأیید تجارت قانون 3،0 ماده در م.ق 0،، ماده دوم بخش کرد؛ تأیید را مبیع عین ستاندن و عقد

 

 اماميه فقه در تفليس خيار -8-2

 تفليس خيار تعریف -8-2-1
 برای اموالش که است کسی(  مثلث وزن بر)  مفلس.  است خویش دارایی در تصرف از مدیون ساختن ممنوع معنای به تفلیس

 که(  معسر وزن بر)  مفلس با و است کرده ممنوع خود اموال در تصرف از را او حاکم طلبکاران درخواست به و نیست کافی او دیون پرداختن

 بدهکار پیش را خود کاالی فروشنده، اگر: )  است کرده تعریف چنین را تفلیس خیار ثانی شهید . دارد تفاوت باشدمی ندار و فقیر معنای به

 شهید( . )  بود خواهد مخیر طلبکاران دیگر با آن سهم در شدن شریک بین و کاال آن اخذ بودن مقدم بین او هنگام این در کند، پیدا مفلس

 ( ،:  311 ،1410 ثانی

 

 تفليس خيار قلمرو -8-2-2
 اگر بنابراین،. است جاری مبیع خود اصل مانند هم مبیع از قسمتی در خیار این که است آن تفلیس خیار قلمرو در اول مطلب

 به نسبت را بیع عقد تواندمی فروشنده نماید، واگذار دیگری به را کالال از بخشی مشتری یا و گردد تلف مشتری دست در مبیع از قسمتی

 به یشده منتقل نسبت به مفلس، اموال در یا و تلف قسمت به نسبت و نماید دریافت را کاال بخش آن و کند فسخ کاال، مانده باقی بخش آن

 ولی شود،می متعدد عقود به واحد عقد تحلیل نیز و تفلیس خیار تبعض موجب خیار اعمال نوع این چند هر باشد، شریک طلبکاران، دیگر

 :اندفرموده فقیهان از برخی رواین از. است صحیح و درست کسی به اضرار عدم علت به تبعض و متعدد عقود به واحد عقد تحلیل چنین

 استیفا که منفعتی اجرت به نسبت و کند فسخ مابقی در را اجاره مدت دارد حق مؤجر باشد، هشد استیفا اجاره، منفعت بعض اگر»

 .«شود سهیم غرما، سایر با شده

 میان تفلیس خیار جریان عدم و جریان مورد در نیز صورت این در یابد، افزایش کاال که است آن تفلیس خیار قلمرو در دوم مطلب

 نمائات در را تفلیس خیار جریان و ایت شده قائل تفصیل منفصل، و متصل نمائات میان فقیهان مشهور قول. دارد وجود اختالف فقیهان،

 (4:23 ،1410 ثانی شهید. )است نموده تجویز منفصل نمائات در را آن جریان و کرده منع متصل

 

 تسليم تعذر خيار -9
 ایران حقوق در تسليم تعذر خيار -9-1
 به وفای از ناتوان خود که طرفی: شمرد معاوضی عدالت یالزمه را آن باید ولی است، نشده برده نامی مدنی قانون در خیار این از

 معوض برابر در و بگیرد را عوض ندارد حق طرف دو از یکی معاوضی عقد در زیرا بخواهد، را پیمان اجرای مقابل طرف از تواندنمی است عهد

 تنها نه تسلیم، ناتوانی دهدمی نشان که دارد وجود ایپراکنده و گوناگون مواد نیز مدنی قانون در. کند جمع خود نزد را دو آن و ندهد را

 بخش مفاد جمله از: کندمی فسخ خیار ایجاد و بردمی بین از را عقد به التزام شود، عارض نیز عقد از پس اگر است، التزام ایجاد موانع از یکی

 240 و 2،2 مواد .است تسلیم تعذر خیار برای روشنی مبنای شود، پذیرفته عمومی قواعد یزمره در اگر که، است م.ق 0،، یماده نخست

 در آن مشابه موضوع و اجاره در م.ق ،،4 و 471 مواد است همچنین. است تسلیم تعذر برابر در فسخ خیار ایجاد از دیگر مصداق در نیز م.ق

 (،،،:3 ،7،،1 کاتوزیان(. )3،4 یماده) مزارعه

 

 اماميه فقه در تسليم تعذر خيار -9-2

 تسليم تعذر خيار -9-2-1

 :اندکرده تعریف گونهاین را تسلیم تعذر خیار اول، شهید

 (1،0 ق،.ه 1401 اول شهید) ؛«المشتری تخَیرَّ بَعْدَهُ عَجَزَ ثُمَّ تَسْلِیمِه إمْکَانَ ظَنّأ شیئاً اِشْتری لَوْ»

 :است بیان این به اوله ترجمه: ردک ترجمه توانمی نوع دو را مذکور متن
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 خواهد خیار مشتری گردد، عاجز تسلیم از عقد از پس فروشنده سپس بخرد، فروشنده تسلیم امکان گمان به را کاالیی مشتری اگر»

 .«داشت

 :است چنین مذکور متن دوم ترجمه

 آن تسلیم که شود معلوم عقد از بعد سپس رد،کمی گمان تسلیم بر قادر را خود عقد حین در بایع که بخرد را مالی مشتری اگر»

 .«دارد را عقد فسخ حق مشتری صورت این در نیست، مقدور او برای

 (302:، ،1410 ثانی شهید. )رسدمی نظر به تردرست دوم معنای ولی است، استفاده قابل مذکور متن از فوق معنای دو هر چند هر

 

 تسليم تعذر خيار شروط -9-2-2

 عقد، حین در فروشنده اگر بنابراین. کند تصور تسلیم بر قادر را خود عقد حین در بایع که است آن تسلیم تعذر ارخی شرط اولین

 حین در بایع اگر که است آن تسلیم تعذر خیار دوم شرط .بود خواهد باطل عقد نیست، عقد مورد تسلیم بر قادر که باشد عالم و مطمئن

 این که شود معلوم عقد از بعد اگر همه این با است صحیح عقد این باشد تسلم بر قادر خود مشتری ولی نبیند، تسلیم بر قادر را خود عقد

 خیار سوم شرط .داشت خواهد را تسلیم تعذر خیار او نیز صورت این در نبود معامله مورد تسلم بر قادر نیز او و بود اشتباه مشتری تصور

 عالم تسلیم قدرت عدم بر هاآن دوی هر یا یکی اگر بنابراین .باشند جاهل تسلیم قدرت عدم بر فروشنده یا مشتری که است آن تسلیم تعذر

 عقد مورد تسلیم که است آن تسلیم تعذر خیار چهارم شرط .بود خواهد باطل عقد، مورد تسلیم بر قدرت عدم علت به مذکور عقد باشند،

 موعد آن در را عقد مورد نتواند مشتری خود یا و کند تسلیم موعد، آن در را قدع مورد نتواند فروشنده و باشد مؤجل تسلیم یا و باشد حال

 .نماید تسلم

 

 شرکت خيار -11

 ایران حقوق در شرکت خيار -11-1
 از بعد یا و باشد دیگری مستحق عقد ابتدای از واحد مبیع بعض که آیدمی پدیدی عقدی و مبیع در حقوقی اصطالح در شرکت خیار

 عیب علت به مشتری صورت این در باشد نداشته وجود تفکیک و تمییز امکان که طوری به کند، پیدا امتزاج دیگر مال با قبض از قبل و عقد

 قسمت که گردد معلوم معاوضی، عقد از بعد گاه، هر بنابراین، .شودمی مخیر دیگر، طرف شراکت قبول با آن امضای و عقد فسخ بین شرکت

 مشتری که است آن خیار، این اثر. آیدمی پدید الیهمنتقل برای شرکت خیار است، بوده ثالثی شخص به علقمت معامله، مورد از مشاعی

 ثالث، شخص با مذکور مبیع در خود سهم به نسبت و کند امضا را عقد یا و دارد دریافت را عوض و نماید فسخ اصل، از را عقد تواندمی

 که گردد متوجه خرید از بعد مشتری و بفروشد مشتری به است مشاع دیگری با که را ایخانه شخصی کنید فرض مثال برای گردد، شریک

 مسترد را عوض و کندمی فسخ را عقد یا کرد. او خواهد پیدا شرکت خیار مشتری صورت این در است، مشاعی ثالث شخص و او بین مبیع

 بطالن، بخش در صفقه تبعض خیار فرمول مطابق و آن نسبت به ار ثالث شخص مشارکت قسمت عوض و نمایدمی امضا را آن یا و داردمی

 اثر در مشتری برای که را خیاری امامیه، فقهای از بعضی: »است کرده تصریح خود «مدنی حقوق» در امامی دکتر مرحوم .کندمی دریافت

 با آن، آمدن در للغیر مستحق ینتیجه در ریمشت زیرا اند،نامیده شرکت خیار شود، حاصل واحد، مبیع از قسمتی آمدن در للغیر مستحق

 .است نشده شرکت خیار به ایاشاره مدنی قانون . در (،1:31 امامی،. )«شودمی شریک دیگر، قسمت مالک

. 

 اماميه فقه در شرکت خيار -11-2

 شرکت خيار تعریف -11-2-1

 کاالیی مشتری که آنجا مانند شود، حاصل عقد با مقارن شرکت خواه[ ثابت خیار این: »]فرمایدمی دمشقیه لمعه کتاب در اول شهید

 که آنجا مانند شود، حاصل کاال گرفتن از پیش و عقد از پس آنکه یا و است، دیگری ملک آن از قسمتی که شودمی معلوم آنگاه و خردمی را

 و بخرد برنج کیلو یک آنکه مثل کرد، جدا را هانآ نتوان که ایگونه به گردد مخلوط دیگری مال با[ شود مشتری تحویل آنکه از پیش] مبیع

 (،1:23 ،1،21 اول شهید. )نامندمی عیب مجازاً را چیزی چنین.[ شود مخلوط دیگری شخص هایبرنج با برنج این آنگاه

 

 شرکت خيار مسقطات -11-2-2
 عقد، از بعد مشتری خود سوی از خیار اسقاط عقد، ضمن در خیار اسقاط عقد، به مشتری التزام: از عبارتند شرکت خیار مسقطات

 .مبیع مُتْلف تصرف
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 ميت غریم خيار -11

 ایران حقوق در ميت غریم خيار -11-1
 . است نشده برده آن از نامی ایران حقوق در

 اماميه فقه در ميت غریم خيار -11-2

 ميت غریم خيار تعریف -11-2-1

 خریده علی از حسن که باشد کاالیی خرید قیمت از عبارت مثال، ایبر حسن دین سبب و باشد داشته دینی علی، به حسن اگر

 عین و بمیرد کند، پرداخت را خود دین اینکه از قبل حسن سپس باشد، قرض عنوان به مبلغی اخذ از عبارت او، بدهکاری سبب یا و است

 حسن طلبکاران سایر به نسبت مذکور الیکا و قرض عین دریافت در علی صورت این در باشد، حسن اموال بین در علی کاالی و قرض

 اموال بین از را خود کاالی و قرض و مال عین و کند فسخ را قرض یا بیع عقد تواندمی علی که است آن اولویت معنای. داشت خواهد اولویت

 علی اختیار و اولویت این. شود هیمس طلبکاران سایر با حسن از خود دین مبلغ به نسبت و کند امضا را مذکور عقد تواندمی یا و بردارد حسن

 تعریف چنین «لمعه» دین کتاب در را میت طلبکار خیار شهید، رو،این از .گویند میت غریم خیار را( حسن) شده فوت شخص اموال در

 میت طلبکاران سایر با و ردواگذا را آن یا و بردارد را آن که دارد اختیار بیابد، میت یترکه در را فروش کاالی میت، طلبکار اگر: »است کرده

 (1،0 ،1401 اول شهید. )«گردد شریک مانده باقی اموال ار خود کاالی قیمت به نسبت به

 

 ميت غریم خيار ثبوت شروط -11-2-2
 را خود صداق میت یزوجه اگر مثال برای است، آن مانند و فروشنده به مال عین اختصاص اثبات میت، غریم خیار شروط از یکی

 تواندمی نباشد، مدعی او مقابل اگر. است متعلق او به مذکور عین که کند یقین و بیاید خود میت زوج اموال در است معین مال عین که

 خود برابر یا و شود مطلع او کار از حاکم اگر ولی نماید، تقاص خدا، و خود میان را مال تواندمی حتی و بردارد میت اموال بین از را عین

 و حاکم پیش اثبات امکان عدم صورت در است، صداق باب از آن مثال برای اوست مال عین مال که کند اثبات باید اشد،ب داشته مدعی

 رعایت را طلبکاران سایر و غایب مصلحت باید امر این در فقط. است صحیح او عمل و بردارد تقاص باب از را عین آن تواندمی تنها مدعی

 .نماید

 غریم: »است فرموده خمینی امام رو،این از. باشد مکفی را طلبکاران دیون میت یترکه سایر که است آن میت غریم خیار دوم شرط

 یترکه سایر که این شرط به لیکن نماید، رجوع آن به تواندمی بیاید میت ترکه در را خود مال عین اگر لذا است، مفلس غریم مانند میت

 طلبکاران سایر مانند او بلکه کند، رجوع خود مال عین به تواندنمی[ میت] غریم وگرنه اشدب دیگران به نسبت میت دیون به وافی میت

 (2:21 خمینی، امام. )«داشت برخواهد میت اموال از طلبکاران سایر با سهم به نسبت را خود دین و بود خواهد
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 نتيجه گيري

 کامل تطابق امامیه فقه با ایران مدنی قانون تفلیس و صفقه تبعض س،تدلی عیب، غبن، وصف، تخلف و رویت شرط، خیارهای در

 مدنی قانون در لیکن است نشده بردهنامی ایران حقوق در خیار این از ولی دارد وجود تسلیم تعذر خیار اسم به خیاری امامیه فقه در.  دارد

 عارض نیز عقد از پس اگر است، التزام ایجاد موانع از یکی تنها نه تسلیم، ناتوانی دهدمی نشان که دارد وجود ای پراکنده و گوناگون مواد

 قواعد ی زمره در اگر که مدنی، قانون0،،ماده نخست بخش مفاد جمله از:کندمی فسخ خیار ایجاد و بردمی بین از را عقد به التزام شود،

 فسخ خیار ایجاد از دیگر مصادیقی نیز مدنی قانون،،4و471،240،2،2مواد. است تسلیم تعذر خیار برای روشنی مبنای شود پذیرفتهعمومی

 آن به مستقل خیار یک عنوان به فقها از بسیاری که دارد وجود شرکت خیار اسم به خیاری امامیه فقه در ؛ باشندمی تسلیم تعذر برابر در

 در همچنین آید،نمی شمار به خیارات جزء رکتش خیار ایران حقوق در لیکن، دانندمی عقد فسخ برای سبب نوع یک را آن و اند پرداخته

 خیارات از یکی عنوان به هم را میت غریم خیار فقها از بعضی امامیه فقه در .است نشده آن به ای اشاره کاال المللی بین بین بیع کنوانسیون

 .کرد مشاهده تواننمی ایران حقوق در  را خیار این که اند کرده معرفی
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