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 چکيده

 عقد حین از روز سه تا مشتری باشد حیوان مبیع اگر ، ایران حقوق در حیوان خیار زمینه در

 امامیه فقه در اما است نداشته توجهی مبیع بودن کلی یا معین به و دارد را معامله فسخ اختیار

 ، ثمن تاخیر خیار موضوع در.   ندارد راه کلی مبیع در حیوان خیار و باشد معیین باید حتما مبیع

 روز سه گذشتن ، بیع نبودن موجل ، مبیع بودن معین در کلی یا معیین ، شرط چهار مدنی قانون

 امامیه فقه در لیکن ،  داند می الزم خیار ایجاد برای را ثمن یا مبیع تسلیم عدم و بیع تاریخ از

 الزم شروط جمله از هم را مبیع نبودن حیوان مذکور شرط چهار بر عالوه معتقدند فقها از برخی

  یومه من مایفسد خیار»  عنوان تحت خیاری امامیه فقه در.   دانند می ثمن تاخیر خیار برای

 قانون و است آورده ثمن تاخیر خیار از جزئی صورت به را خیار این مدنی قانون که «دارد وجود

 با بیع عقد فسخ برای عاملی ایران حقوق رد.   است دانسته مردود را خیار این الکترونیکی تجارت

 فقه در اما دارد کاربرد  الکترونیکی های فروش و خرید در که دارد وجود«  انصراف حق»  عنوان

 از قبل مبیع نقص علت به فسخ خیار مجلس ، در زمینه های.  ندارد وجود خیاری چنین امامیه

 اختالفی امامیه فقه و ایران حقوق ینب مبیع بر ثالث شخص انتفاع حق علت به فسخ و تسلیم

  . شود نمی دیده

 .فقه امامیه -حقوق ایران  -موارد مختص فسخ عقد بیع :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 موارد مختص فسخ عقد بيع در 

 حقوق ایران و فقه اماميه
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 مقدمه
عقد بیع یک عقد الزم است اما قانونگذار در برخی موارد معیین به یکی از طرفین یا هر دو طرف عقد بیع اجازه فسخ عقد را داده 

( . این موارد را می توان به دو بخش موارد فسخ عقود معاوضی که عالوه براینکه در فسخ عقد بیع کاربرد دارند ، در 84، 1131دی است)شهی

سایر عقود معاوضی نیز می شود با استفاده از آنها عقود را فسخ کرد ، و بخش موارد مختص فسخ عقد بیع که تنها در فسخ عقد بیع راه 

 ( .183، 1131قاسم زادهدارند تقسیم نمود)

خیار مجلس ، خیار تاخیر پرداخت ثمن ، خیار حیوان ، خیار کاالهای مصرفی روزانه ، فسخ عقد بیع با حق انصراف ، نقص مبیع قبل 

نشات  از تسلیم و حق انتفاع شخص ثالث بر مبیع ، موارد مختص فسخ عقد بیع می باشند . از آنجایی که قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران

گرفته از فقه امامیه است لذا در زمینه موارد مختص فسخ عقد بیع شباهت های زیادی بین حقوق ایران و فقه امامیه در این زمینه وجود 

 دارد .

 در این مقاله موارد مختص فسخ عقد بیع در حقوق ایران و فقه امامیه به صورت تطبیقی مقایسه م بررسی خواهند شد . 

 

 مجلس خيار -1

 ایران حقوق در مجلس خيار -1 -1
 را آن زدن هم به حق یک هر اندنشده جدا همدیگر از مشتری و بایع که وقتی تا بیع انعقاد از پس که است آن مجلس خیار معنی

 محل و جلوس موضع خصوص از عبارت که مجلس به آن اضافه که حالتی در اندکرده مجلس خیار به تعبیر خیار این از فقها. داشت خواهد

 عقد از بعد متبایعین از یک هر داشته مقرر 133 ماده چنانچه است متبایعین تفرق عدم معیار بلکه نداشته کار در دخالتی باشد عقد وقوع

 جمله از و تواتر بلکه استفاضه بحد است اخباری خیار این مأخذ. دارند را معامله فسخ اختیار اندنشده متفرق که مادام و المجلسفی

 تعبیر مجلس خیار به آن از که است فقها عبارت از ترواضح داللت حیث از حدیث این و یتفرقا لم ما یا تفرقاً حتی بالخیار البیعانحدیث

 که است این به مجلس خیار باب در اعتبار مناط اینکه با اسم این به تسمیه حال هر به نموده پیروی آن از ایران مدنی قانون و اندکرده

 و جلوس حال در معامله غالباً اینکه بر است مبنی باشند رفته دیگر جای به همدیگر اتفاق به اینکه ولو باشند نشده جدا هم از متبایعین

 .است االستعمال شایع تجوز از قسم این و گیردمی صورت مکانی در استقرار

 طرف یک یا وکیل یا باشند مالک طرفین خواه تیاف خواهد تحقق متبایعین برای مجلس خیار قبول و ایجاب به بیع انعقاد از بعد

 که هم جائی در است صادق اندبوده کار در دست خود که جای در مالکین خود بر همانطوریکه متبایعین زیرا وکیل دیگر طرف و مالک

 دارای بلکه نبوده عقد اجراء به محدود وکالتش وکیل اینکه شرط به اما کندمی صدق نیز باشد گرفته صورت معامله آنان وکالء توسط

 عبارت که مجلس خیار موضوع عنوان و نبوده پیش عقد اجراء برای محض ابزار وکیل اینصورت غیر در و باشد موکل طرف از کامل استقالل

 باشد ضرحا عقد مجلس در خود موکل صورتیکه در تقدیر این بر و شد قائل فسخ حق او برای بتوان تا نیست صادق او بر باشد متبایعین از

 (1111 ،1132 عبده بروجردی محمد. )بود خواهد ثابت او برای فسخ حق

 مدت چه تا مجلس خیار که شودمی مطرح سؤال این کند،می معامله خود با و است عقد طرف دو جانشین تن یک که مواردی در

 رود؟می بین از چندی از پس یا است همیشگی دارد، وجود

 :کرد ارائه توانمی گوناگون حلراه سه پاسخ در شود؟می آن رفتن بین از باعث ملیعا چه است، پذیرزوال اگر و

 این ولی،. رودمی بین از حق این او خروج با و دارد را آن زدن هم بر حق است نیامده بیرون عقد مجلس از شخص که زمانی تا -الف

 .عقد مجلس ترك نه است طرف دو بودن هم با دارد اعتبار خیار بقای در آنچه زیرا پذیرفت، نباشد را حلراه

 کردن نظرصرف و بیع به الزام بر را خود یاراده ایبوسیله عاقد شخص که زمانی تا و است همیشگی مورد این در مجلس خیار -ب

 .ماندمی باقی او برای حق است، نکرده ابراز خیار از

 و هستند هم با طرفین که اینست مانند دارد، هم با را اصیل و ایندهنم عنوان دو هر عاقد و است باقی نمایندگی که زمانی تا -ج

 لحظه این در. رودمی بین از است جمع او در که متعددی هایعنوان رفت، بین از نمایندگی که همین ولی است، نشده انجام اعتباری جدایی

 .رودمی بین زا نیز خیار و یابندمی استقاللی وجود کدام هر و شوندمی جدا هم از طرفین

 در ممتاز اراده دو با شخص دو که آیدمی بوجود موردی در مجلس خیار. بخواهیم یاری قراردادها لزوم اصل از که است این بهتر

 قاطع یاراده دهند،می ادامه گفتگو به و هستند هم با که زمانی تا طرف، دو که است کرده فرض گذارقانون. باشند داشته شرکت عقد ایجاد

 بندپای جدایی لحظه از تنها نیز دلیل همین به و اند،داشته محفوظ را فسخ حق خود برای ضمنی بطور و نکرده ابزار بیع به التزام بر را ودخ

 خیار مورد در ویژه به فسخ، خیار. نیست تصور قابل کندمی معامله خود با نفر یک که صورتی در تبانی این ولی،. هستند خویش پیمان به
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 مورد در و، شود تفسیر محدود بطور باید که استثنایی است حکمی است، نیامده نیز قراردادها سایر عمومی قواعد یزمره در که مجلس

 (1:81 ،1138 کاتوزیان. )باشد حاکم قرارداها لزوم اصل تردید،

 

 اماميه فقه در مجلس خيار -1-2
 نشسته جایی در هاآن خواه اندنشده متفرق که زمانی تا متبایعین از یک هر توسط بیع زدن هم بر حق از است عبارت مجلس خیار

 پرده، یا دیوار مثل حایلی هاآن میان اگر و( حاتمی رضا سید از نقل به 2:141 ق،.ه 1811 نراقی) آن از غیر یا بروند راه یا باشند ایستاده یا

 (حاتمی رضا سید از نقل به 2:11 ،ق.ه 1844 حلی محقق. )رودنمی بین از مجلس خیار باشد، داشته وجود

 مکان آن در چه است، بیع عقد زمان در متبایعین مکان مطلق مجلس، از مراد: فرمایدمی زمینه همین در انصاری شیخ مرحوم

 بیع جلوس، حال در غالباً است؛ غالب فرد به تعبیر باب از شده تعبیر مجلس، خیار به خیار این از اینکه علت اما باشند، نشسته یا ایستاده

 .شودمی انجام

 متبایعین که آنجایی یعنی آن عرفی معنای بلکه باشدنمی مدنظر اصطالحی، معنای به مجلس که شودمی مالحظه اینجا تا بنابراین

 .است گرفته قرار توجه مورد کنندمی منعقد را عقد مکان آن در و دارند حضور

 :دارد وجود نظراختالف فقها میان نه یا باشدمی متبایعین فیزیکی اجتماع «لسمج» عنوان از منظور آیا که مورداین در اما

 باشند، حاضر یکدیگر نزد در فیزیکی صورت به متبایعین که داندمی آنجایی در را مجلس خیار ثبوت  طوسی شیخ متقدم؛ فقهای از

 و ادریس ابن بیان از ایشان از بعد. دارد وجود عقد فسخ امکان شدبا نشده حاصل متبایعین میان جسمانی افتراق که زمانی تا: فرمایدمی فلذا

 ( 11 ،1141حاتمی. ) دانندمی متبایعین فیزیکی اجتماع در را «مجلس» نیز آنان که شودمی استفاده الکرامه،مفتاح صاحب همچنین

 واحد مکان در قبول و ایجاب حصول «مجلس اتحاد» از منظور: است معتقد معاصر فقهای از یکی فوق نظریات مقابل در ولی

 مکانی همان در قابل و موجب از یک هر ماندن باقی آن و است این از اعم مجلس از مراد بلکه دارد، غلبه مسئله، این که چند هر. باشدنمی

 حاصل تفرق نمایند ترك را آنجا اگر اما. دهند صورت ایمعامله حضوری غیر بطور متبایعین اینکه ولو یافته جریاین آن، در عقد که است

 یکدیگر از متبایعین که هم موردی شامل «مجلس» عنوان ظاهراً: است نموده بیان فقها از دیگر یکی طورهمین ماندنمی باقی خیار و شودمی

 در. است دانسته شده دوار مجلس، خیار مورد در که ایادله اطالق را آن دلیل و کنند معامله تلفن واسطه به اینکه مثل بشود؛ دارند فاصله

 بیع مجلس در که متبایعین برای خیار این که است این شود،می استفاده فتاوی و نصوص از آنچه: معتقدند( ره) خمینی امام اخیر نظریه رد

 کدام هر راگ فلذا. است مجلس خیار اعتبار پیدایش شرط -بیع مجلس در حاضر متبایعان -قیود این تمام و است ثابت هستند جمع و حاضر

 (8:82 ق،.ه 1821 خمینی امام. )است موضوع جزء بیع، مجلس در حضور بنابراین آید؛نمی پدید هم مجلس خیار برود بین از قیود این از

 :است آمده 1111 سؤال در ایخامنه امام االستفتائاتاجوبه کتاب در

 اقدام ساعت سه از بعد فروشنده و است کرده پرداخت روشندهف به بیعانه عنوان به را مبلغی و نموده خریداری را ساختمانی شخصی

 دارد؟ حکمی چه او کار این است، کرده خودداری خریدار به ساختمان تحویل از و نموده بیع فسخ به

 فسخ خیار شرعی موجبات از یکی ثبوت بدون و بیع مجلس از شدن متفرق از بعد او فسخ اگر: فرمودند بیان جواب در حضرت

 (112 ق،.ه 1828 ایخامنه امام. )شودمی فسخ نفوذ و صحت به حکم اال و است اثر بدون و باطل باشد، رفتهگ صورت

 

 ثمن پرداخت تأخير خيار -2

 ایران حقوق در ثمن پرداخت تأخير خيار -2-1

 ثمن پرداخت در تأخير خيار ایجاد شرایط -2-1-1
 شرایط رعایت با و ثمن پرداخت در مشتری تأخیر دلیل به تواند،می فروشنده س،حب حق از استفاده و خریدار و اجبار امکان بر عالوه

 آن ایجاد شرایط بیان در مدنی، قانون 842 ماده و نامندمی «ثمن تأخیر خیار»  اصطالح در را حق این. کند فسخ را بیع عقد خاص،

 سه اگر باشد، نشده معین اجلی متبایعین بین مبیع تسلیم یا منث تأدیه برای و بوده آن حکم در یا و خارجی عین مبیع گاه هر: »گویدمی

 فسخ در مختار بایع بدهد بایع به را ثمن تمام مشتری نه و نماید مشتری تسلیم را مبیع بایع نه مدت این در و بگذرد بیع تاریخ از روز

 :آیدمی وجود به شرایط این شدن جمع با ثمن تأخیر خیار بنابراین،. «شودمی معامله

 فروشنده زنند،می سرباز خویش تعهد اجرای از دو هر فروشنده و خریدار که موردی در: باشد آن حکم در یا خارجی عین مبیع -الف

 از شود تلف هم اگر و است مبیع منافع مالک خریدار سو، یک از: رسدنمی نظر به عادالنه آن ادامه که گیردمی قرار خطرناکی وضع در

 از را خود مال تنها نه مبیع تلف با او و است مانده باقی فروشنده عهده بر معاوضی ضمان دیگر، سوی از و شد، خواهد افمع ثمن پرداختن

 مباح اصوالً ما حقوق در نیز پول ربع گرفتن. بدهد خریدار به نیز را مبیع نمائات باید بگیرد، تواندنمی چیز هیچ برابر در و دهدمی دست
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 هم بر با بتواند فروشنده که کندمی حکم انصاف کرد؟ باید چه پس. کندمی استفاده حبس حق از خریدار که مورد، ینا در ویژه بهنیست،

 در همه معاوضی ضمان به راجع تهدید و آن نگهداری لزوم و خریدار برای مبیع منافع ملکیت چون ولی. دهد پایان وضع این به بیع زدن

 به اختصاص را آن و ساخته مورد همین ویژه را عقد زدن برهم حق قانونگذار باشد، آن حکم در یا خارجی عین مبیع که است موردی

 (م.ق 841 ماده) است داده فروشنده

 تحلیل که ایگونه به ثمن، و مبیع وگروکشی ندارد وجود حبس حق مورد این در زیرا: نباشد مؤجل مبیع تسلیم و ثمن تأدیه -ب

 شد،

 متخلف که آن. بردمی بین از را دیگری حبس حق دو آن از یکی تسلیم زیرا: باشد نشده انجام کدام هیچ ثمن و مبیع تسلیم -ج

. ببرد بین از را فروشنده خیار تا باشد کامل باید تسلیم منتها. ندارد وجود عقد فسخ برای موجبی هیچ و شود اجبار عهد ایفای به باید است

 (م.ق 843 ماده) «کندنمی ساقط را بایع خیار ندارد قبض حق که کسی به آن دادن یا ثمن بعض تسلیم»

 موجبات بتواند خریدار که دیگر ترتیب هر به شود انجام فروشنده به پول پرداختن با و مستقیم طور به ثمن تأدیه که ندارد ضرورتی

 .است کافی سازد فراهم را خویش ذمه برائت

 حواله، تحقق از بعد دهد، حواله را ثمن بایع یا بدهد ضامن ثمن برای مشتری اگر: »گویدمی مدنی قانون 844 ماده که است این

 از نحوی به ثانیاً چه اکر» شودمی ساقط فروشنده خیار مبیع، قبض با که است این افزود باید که دیگری نکته.« شودمی ساقط تأخیر خیار

 (م.ق 848 ماده. )«باشد برگشته مشتری به ثمن و بایع به مبیع انحاء

 تسلیم دلیل خواه نکند، تسلیم دارد عهده به که را آنچه طرف دو از یک هیچ مدت این در و بگذرد بیع تاریخ از روز سه باید -د

 که است زمانی از خیار ابتدا» شود،می فاسد ماندن اثر در که کاالهایی در این وجود با. باشد تقصیر با یا موجه و اضطراری یا ارادی نکردن

 (1131،112 تعهداتسیاسی، علوم و حقوق دپارتمان جزوه( )م.ق 843 ماده) «گرددمی قیمت کسر یا فساد به مشرف مبیع

 

 ثمن تأخير خيار از استفاده مهلت -2-1-2
 عرف حکم به که مدتی گذشتن اثر در تواننمی بنابراین،. باشد فوری باید ثمن خیار از استفاده که است نشده تصریح مدنی قانون در

 بتوان که شود قرائنی با همراه یا کشد درازا به چندان مدت اینکه مگر پنداشت، شده ساقط را آن است الزم خیار اعمال و اندیشیدن رایب

 نظرصرف ضمنی، یا صریح طور به آن از تواندمی و است فروشنده حقوق از ثمن تأخیر خیار. کرد استنباط آن از انصراف بر را فروشنده اراده

 که است دادرس با و شودمی خیار سقوط باعث باشد، خیار از انصراف و بیع به التزام به او تمایل دهنده نشان که کاری هر س،پ. کند

 نام را خیار از ضمنی انصراف موارد از یکی مثال، عنوان به مدنی، قانون 841 ماده بداندو کافی تصمیم این احراز برای را مدتی چه گذشتن

 او خیار است بوده بیع به التزام مقصود که گردد معلوم قرائن به و نماید ثمن مطالبه انحاء از نحوی به بایع اگر: »ماده این موجب به برد،

 .«شد خواهد ساقط

 

 بيع عقد فسخ از پيش ثمن تأدیه اثر -2-1-3
 به هنوز او ولی آمده، وجود به ندهفروش برای ثمن تأخیر خیار بیع، تاریخ از روز سه گذشتن از پس که، گیریممی نظر در را موردی

 این پس،. داردمی اعالم فروشنده به را مراتب و کندمی تسلیم آماده را ثمن خریدار هنگام، این در. است نکرده استفاده حق این از دلیلی

 بعدی آمادگی و است شده ایجاد او برای عقد زدن هم بر حق که استناد این به تواند،می فروشنده فرض این در آیا که، شودمی طرح مسئله

 ناهنجار وضع از فروشنده که اکنون گفت، باید یا کند، فسخ ثمن پرداختن در تأخیر دلیل به را عقد ببرد، بین از را حق این تواندنمی خریدار

 ندارد؟ مجوزی عقد فسخ بگیرد، ضرری هیچ تحمل بدون را ثمن تواندمی و است آمده بیرون گذشته

 انددیده درست را آن بقای جمعی و آندداده ترجیح را خیار سقوط گروهی: دارند نظراختالف سؤال این پاسخ در قوقیح نویسندگان

 فروشنده از که است خاطر بدین معامله فسخ اختیار. رسدمی ترقوی نظر به نخست گروه دالیل ولی. اندداده را احتمال دو هر نیز بعضی و

 پایان بوده خیار مبنای که وضعی کند،می عرضه او به را ثمن خریدار که موردی در. یابد استقرار خریدار و وا بین عدالت و شود ضرر دفع

 تاریخ از روز سه شدن سپری با که، است درست بگسلد؟ هم از بسته که را پیمانی بیهوده که داد اجازه فروشنده به باید چرا پس. پذیردمی

 فسخ با را ضرری هیچ اکنون فروشنده. است اجرا قابل آن حدود در تنها که دارد هدفی و مبنا حق، هر ولی شده، ایجاد او برای حق عقد،

 آخرین عنوان به همیشه عقد زدن هم بر که حالی در بکند، خواهدمی آنچه بتواند تا است آورده دست به ایحربه فقط و بردنمی بین از عقد

 موجر اگر ولی: »... گویدمی و است پذیرفته را حلراه همین اجاره در عیب خیار مورد در مدنی ونقان 834 ماده. رودمی کار به ضروری دارو

 ،1131تعهدات سیاسی، علوم و حقوق دپارتمان جزوه...«. )ندارد فسخ حق مستأجر نرسد، ضرری مستأجر به که نحوی به کند، عیب رفع
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 اماميه فقه در ثمن پرداخت تأخير خيار -2-2

 ثمن تأخير خيار تعریف -2-2-1
 ساعت یک برای چند هر مثمن و ثمن تأخیر شرط و کند تسلیم را مبیع و قبض را ثمن اینکه بدون بفروشد را چیزی کسی گاه هر

 به نسبت بایع وگرنه دارد استحقاق مبیع به نسبت آورد، را ثمن مشتری روز سه این در اگر پس. است الزم روز سه تا بیع عقد باشد نکرده

 تواندمی بایع و ماندنمی باقی خود لزوم در بیع زیرا برگرداند خود ملکیت به را مبیع و کند فسخ را عقد تواندمی یعنی است سزاوارتر مبیع

 من: »است شده تعریف شکل بدین ثمن تأخیر خیار تحریرالوسیله در. نباشد راضی آن به مشتری چه اگربگیرد، پس را مبیع و فسخ را آن

 المشتری جاء فإن ایام ثالثه الزم فالبیع -المثمن قبض تأخیر ال و ساعه ولو -بالثمن اشترط ال و المبیع سلم ال و الثمن یقبض لم و عبا

 .«بالمبیع اولی البایع کان اال و -استحق فیها -بالثمن

 این تعریف در نیز طوسی شیخ. دارد تأخیر خیار از انصاری شیخ عالمه، تذکره از نقل به که است تعریفی مشابه تقریباً تعریف این

 را عقد مجلس یعنی نماید مفارقت و بدهد بایع به را ثمن و کند قبض را مبیع اینکه بدون بخرد را معینی ءشی کسی اگر: »است گفته خیار

 گذشت مدت این اگر و است سزاوارتر بایع از مبیع به نسبت آورد، روز سه تا را معامله ثمن که صورتی در خریدار صورت این در بزند، هم به

 (31 ،1141 زادهقاسم. )دارد فسخ خیار بایع ،نیارد را ثمن و

 

 ثمن تأخير خيار تحقق شرایط -2-2-2

 ثمن در اوصاف این وجود لزوم عدم و مبيع بودن معين در کلی یا خارجی عين لزوم -2-2-2-1
 در کلی همان معین عین حکم در مبیع از مقصود. شودمی ایجاد تأخیر خیار باشد، آن حکم در یا خارجی عین مبیع که صورتی در

 به خرمنی از گندم کیلوگرم صد اگر مثل برای. است برابر هم با حیث هر از آن اجزاء که مالی از کلی طور به معین مقدار یعنی است، معین

 عین باید مبیع که صورتی در. نیست شرط قطعی طور به ثمن بودن معین عین حکم در مبیع که شودمی گفته شود، فروخته کلی طور

 معین عین آن در مبیع که شودمی ایجاد بیعی در تأخیر خیار=ه بنابراین( 21:11 ق،.ه 1848 نجفی. )شود ایجاد تأخیر خیار تا باشد خارجی

 خیار که شودمی استنباط نیز مزبور متون از و است شده احتراز آن امثال و نسیه بیع از که شودمی استفاده فقیهان کالم ظاهر از ولی. باشد

 نیست ملحوظ ثمن در ایویژه شرط هیچ برعکس(. 281 ق،.ه 1811 انصاری. )شودنمی جاری است الذمهفی کلی مبیع که موردی در تأخیر

 .شد خواهد ایجاد شرایط، دیگر تحقق با تأخیر خیار باشد، الذمهفی کلی یا معین عین ای،معامله ثمن اگر و

 

 بيع عقد بودن حال -2-2-2-2
 جواهر،صاحب یگفته به. باشد نشده مقرر اجلی مبیع تسلیم برای یا ثمن تأدیه برای که است این بیع بودن نقد یا حال از مقصود

 و شود عمل لاَج شرط به باید عالوه به. ندارد تعارض آن با نصوص معیار و منساق که است اصلی اجماع، از بعد بودن حال لزوم مستند

 مراعات بدون تأخیر خیار ثبوت زیرا. شودنمی ایجاد ـدخیر خیار روز، سه انقضای با و است الزم طوالنی، چه و باشد کوتاه چه اجل رعایت

 قول درآید، قبض به بعداً قسمت آن و باشد شده اجل شرط بیع، بعض در اگر بنابراین. است خارج دلیل و فتوی ظاهر از بیع بودن حال شرط

 (21:18 ق،.ه 1848 نجفی. )شود ساقط تأخیر خیار که آنست اصول و قواعد به ترنزدیک

 

 مبيع تمام تسليم عدم و ثمن تمام پرداخت عدم 2-2-2-3
 ق،.ه 1814 شهیدثانی. )باشد نشده تسلیم بایع به معامله ثمن تمام بیع، عقد انعقاد از پس که شودمی ایجاد تأخیر خیار صورتی در

 به ثمن اگر البته است آن قبض عدم مانند ثمن بعض قبض زیرا. نیست خیار ایجاد مانع بایع به مشتری طرف از ثمن بعض تأدیه( 1:138

 امام) شودمی خیار ایجاد مانع معیب بصورت ولو ثمن تسلیم تردقیق تعبیر به یا شودمی ساقط بایع خیار باشد شده قبض معیب، صورت

 .کندمی تأیید عرف را آن صحت و شودمی محسوب ثمن تأدیه نیز معیب ثمن لیمتس زیرا (.1:123 خمینی،

 اثربی بر مبنی نظر این این، وجود با. است شرط هم بایع اذن ثمن، قبض در عالوه به. است قبض عدم مانند هم ثمن بعض قبض

 برخورد اشکال با است، لزوم بیع، در اصل و دارندن ظهوری چنین اخبار که مدعا این گرفتن نظر در با بایع، اذن بدون ثمن قبض بودن

 که صورتی در ،(بایعه مال من فهو قبضه قبل تلف مبیع کل) است بایع یعهده بر ثمن، وصول عدم با آن، ضرر و مبیع ضمان زیرا. کندمی

 بایع به را ثمن مشتری، گاه هر مچنینه. شد خواهد برطرف مذکور اشکال شود، داده اذنی چنین اگر. شود تحمیل بایع بر ضرر دو هر نباید

 (.288 ق،.ه 1811 انصاری. )نیست تأخیر خیار را بایع ورزد، امتناع آن اخذ از عوواناً او ولی دهد
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 عقد تاریخ از روز سه مدت انقضاي -2-2-2-4

 شده شرط شوندمی فاسد روز سه از کمتر در که کاالهایی مورد در آن، از کمتر یا روز سه انقضای خیار ایجاد برای امامیه فقه در

 ماه یک جاریه بیع در را مدت این روایتی استناد به صدوق شیخ. است متفاوت مورد حسب و متناسب کاالهایی هر طبیعت با مبنا این. است

 و بایع صبر استحباب به را روایت یا معرفی( شرط خیار) تأخیر خیار از غیر مشهور نظر با مخالفت علت به را آن ولی. داندمی عقد تاریخ از

 (.281 ق،.ه 1811 انصاری. )کندمی حمل ماه یک تا فسخ عدم

 در شب دو گاه هر و است روز شبانه سه روز، سه از مقصود. شودنمی ایجاد تأخیر خیار مذکور هایمدت انقضای از پیش حال هر به

 غروب از است عبارت روز سه مدت در آن بعض یا اول شب شود، واقع شب در بیع گاه هر بنابراین،. شودمی نیز هاآن شامل بگیرد، قرار وسط

 سه) مدت نقص که است این ظاهر. شودمی داخل روز سه مدت در آن بعض یا اول شب شود، واقع اول شب در بیع اگر مثال برتای. سوم روز

 دیگر هایفرض در و بود خواهد چهارم روز زوال خیار، آغاز د،شو بسته روز زوال هنگام به بیع گاه هر بنابراین شود، جبران و تلفیق باید( روز

 هایمدت انقضای از پیش حال هر به( 1:123 ،(ره) خمینی امام. )شودمی تعیین و محاسبه ترتیب همین به آن از کمتر یا روز سه مدت نیز

 خیار ثبوت عدم اصل زیرا،. است هماهنگ ندارد، ارضتع هم روایات و نصوص با که اصلی با حکم این شودنمی ایجاد ثمن تأخیر خیار مذکور

 .است همین نیز عقود لزوم مقتضای و است خیارات دیگر و تأخیر خیار مجلس،

 

  مبيع نبودن حيوان -2-2-2-5
 زادهقاسم. )داندانسته خیار تحقق شرایط از انیز ر مبیع نبودن حیوان ،(قطین بنعلی روایت) روایات از پاره استناد به فقیهان از برخی

1131، 143.) 

 

 خيار عتبار ا مدت -تأخير خيار در ترافی یا فور -2-2-3
 در عالمه بیان ظاهر و شده نقل ترافی به تصریح شهید قواعد کتاب از همچنین. است تراولی ترافی به قول فقیهان از برخی گفته به

 قایل خیار این بودن فوری به که را کسی فقها از: که اندکرده ادعا فقیهان از یبرخ چنانکه. دارد داللت آن به ادله، اطالق دلیل به نیز تذکره

 قدر به باید بیع، لزوم اصل با خیار تعارض صورت در زیرا باشد شده فوریت به تعلیلتأخیر، خیار غیر در دارد احتمال چه اگر اند،نیافته باشد

 را فوریت جانب جزم طور به رؤیت و غبن خیار در اینکه با نیز کرکی محقق. کرد اکتفا است، خیار از استفاده حق بودن فوری که متیقن

 نه گیرد؛می بر در هم را تأخیر خیار هاآن اطالق که است هاییدلیل تردید منشاء. است کرده تردید تأخیر خیار فوریت در ولی کرده انتخاب

 (132 ،1131 زاده قاسم) آن مانند و لزوم اصل و بیع لزوم استصحاب

 بیندازد تأخیر روز سه از را فسخ اگر پس ندارد، فوریت خیار این که است آن ظاهر: »فرمایدمی خصوص این در( ره) خمینی امام

 (1:831 ،1144 کیائی.« )نمایدمی ساقط را خیار که چیزهایی از یکی با مگر شود،نمی ساقط خیار

 

 بيع عقد فسخ از پيش ثمن تأدیه اثر -2-2-4
 دو تأخیر خیار سقوط یدرباره کند، اعالم ثمن تأدیه برای را خود آمادگی بایع، فسخ از قبل روز سه انقضای از پس مشتری گاه هر

 سابق یقین شک صورت در و شودمی ثابت روز سه گذشت با تأخیر خیار زیار است؛ باقی خود اعتبار به خیار آنکه اول:دارد وجود احتمال

 و فلسفه زیرا. شودمی ساقط خیار که است این دوم احتمال. شودنمی توجهی خیار، استقرار از بعد ثمن تأدیه از حاصل شک به و استصحاب

 مشتری که هنگامی شود، وارد بایع به است ممکن ثمن، تأدیه عدم یواسطه به که است احتمالی ضرر از جلوگیری خیار، این جعل حکمت

 قواعد با خیار بقای( 1:138 ق،.ه 1814 ثانی شهید. )ماندنمی باقی تأخیر خیار بقای برای وجهی و شودمی منتفی ضرر کند،می تأدیه را ثمن

( 21:13 ق،.ه 1848 نجفی. )است خیار سقوط عدم مؤید ادله اطالق همچنین. شودمی استصحاب حق بقای زیرا است سازگارتر اصول و

 بعد بایع اگر ولی شد نخواهد ساقط بایع خیار کند آماده تأدیه برای بایع فسخ از قبل را ثمن مشتری و شود ایجاد تأخیر خیار گاه هر بنابراین

 طور به چون ولی شود، محسوب عقد به بایع رضایت بر ایقرینه است ممکن مطالبه این چه اگر کند، مطالبه را ثمن مشتری از روز سه از

 .کندنمی ساقط را او خیار نیست علم مفید قطع

 

 نحيوا خيار -3

 ایران حقوق در حيوان خيار -3-1
 .«دارد را معامله فسخ اختیار عقد حین از روز سه تا مشتری باشد حیوان مبیع اگر: »مدنی قانون 134 ماده موجب به
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 :خيار شرایط -3-1-1

 از روز سه فظر تواند،می خریدار صورت این در که فروشدمی دیگری به اسبی شخصی آنکه مانند باشد؛ حیوان باید مبیع -الف

 مورد نظر این ولی آند؛ خواهد وجود به حیوان خیار ایعده نظر به باشد، حیوان معامله ثمن که صورتی در. کند منحل را عقد معامله، تاریخ

 بر الوهع است، حیوان مبیع که ایمعامله در اینکه از است عبارت آن و شده ابراز نیز دیگری نظریه. است نگرفته قرار مدنی قانون پیروی

 .دارد حیوان خیار نیز بایع مشتری،

 مختص را خیار همچنین و باشد حیوان آن مبیع که داندمی بیعی به منحصر را حیوان خیار که اینظریه مذکور، عقاید بین در

 علت به خیار زیرا. است گرفته قرار مدنی قانون پیروی مورد دلیل، همین به و است سازگارتر قواعد، و اصول با و مشهورتر داندمی مشتری

 .داد تسری قانون در مذکور غیر موارد به تواننمی را قاعده مخالف حکم و است قاعده خالف حکمی عقد، لزوم اصل آثار با تضاد

 .ابریشم کرم یا عسل زنبور مانند کلی، مبیع باشد؛ معین در کلی یا الذمهفیکلی یا عین است ممکن مبیع -ب

 کسی گاه هر بنابراین،. باشد زنده باید مسلماً ولی باشد، ابریشم کرم مانند کوچک، یا بزرگ است ممکن معامله مورد حیوان -ج

 عرفاً مبیع دیگر صورت، آن در زیرا داشت؛ نخواهد حیوان خیار خریدار، بفروشد، دیگری به جانبی شده صید ماهی یا گوسفند الشه مقداری

 (14 ،1131 شهیدی. )است گوشت حقیقت در بلکه نیست حیوان

 عقد تواندمی مشتری روز سه انقضاء تا بالفاصله عقد از پس که نحو بدینباشد،می بیع عقد انعقاد تاریخ از روز سه حیوان خیار مدت

 خیار حق باشد شده واقع شنبه روز صبح ده ساعت در بیع عقد گاه هر بنابراین شودمی محسوب تمام ساعت چهار وبیست روز. نماید فسخ را

 (1:844 امامی،. )بود خواهد باقی شنبهسه روز ده ساعت تا حیوان

 

 اماميه فقه در حيوان خيار -3-2

 :شودمی تعریف چنین حیوان خیار امامیه، فقیهان مشهور قول مطابق

 حیوان خیار( 1:42 ق،.ه 1811 انصاری) «دارد را معامله فسخ اختیار عقد، حین از روز سه تا مشتری باشد، حیوان مبیع اگر)) »

 و گاو مثل. دارد جهنده خون حیوان، نوع این. گرددمی جاری است، حیات صاحب و بودن زنده آن از مقصود که انی.حی هر در اجمال بطور

 رانخیا ابواب از سوم باب در خیار روایات اطالق ظاهر. شوندمی فروش و خریدآن، مانند و گله پرورشگوشت، شیر، براس که گوسفندی

 انصاری) کندمی تأیید را استنباط این هم فقیهان فتوای و کندمی اثبات را مطلب این( 12:284 ق،.ه 1143 عاملی حر) «الشیعه وسایل»

 که است گرفته نتیجه و دانسته حیات صاحب حیوان هر جریان در را فقیهان فتوای و روایات عموم داللت انصاری شیخ( 1:41 ق،.ه 1811

 دارد، اختصاص بیع به حیوان خیار که ندارد شکی کسی فقیهان میان در( همان. )گرددمی ابریشم کرم و زالو ماهی، زنبور، ،ملخ: مثل آن

 اطالق از اتسباق یابد؟می جریان هم ذمه در کلی بیع در یا دارد اختصاص معین بیع به حیوان خیار آیا که است این سؤال بحث مقام در ولی

 به بیع، در حیوان خیار جریان اجماع ادعای در زیرا است، پذیرفته نیز حلی عالمه را قول این. است معین بیع به آن اصاختص خیار، یادله

 انصاری شیخ گفتار مطابق بحث مشکل( 1:113 ق،.ه 1818 حلی عالمه. )کندمی استدالل ذمه، در ثابت کلی بیع در آن جریان عدم حکمت

 بعض قول ظهور از اول وجه که کندمی اقرار انصاری شیخ خود همه این با. اندنکرده تصریح امر، دو ینا از یکی به فقیهان که است این

 (1:48 ق،.ه 1811 انصاری. )داندمی دوم وجه از اقوی را وجه خود او و آیدمی دست به معاصر فقیهان

 

 (یومه من یفسد ما) روزانه مصرفی کاالهاي خيار -4
 ایران حقوق در روزانه یمصرف کاالهاي خيار -4-1

 آن به مستقل خیار یک بصورت و است آورده ثمن تأخیر خیار از جزئی صورت به را یومه من یفسد ما خیار ایران مدنی قانون

 قیمت کم یا و فاسد روز سه از کمتر در که باشد چیزهایی از مبیع گاه هر: »است آمده مدنی قانون 843 ماده در که بطوری است نپرداخته

 الکترونیکی تجارت قانون گفتار، این رغمعلی ولی.« گرددمی قیمت کسر یا فساد به مشرف مبیع که است زمانی از خیار ابتدای شودمی

 :است آورده مذکور یماده بند این زیرا دانسته، مردود را خیار این ،14 ماده دال بند طبق ایران،

 موجب به آن موارد. شد نخواهد اجرا است؛ حاکم خدمات و کاال نوع بر خاصی شرایط که مواردی در کننده مصرف انصراف حق -د»

 . «آمد خواهد قانون این 33 یماده در که است اینامهآیین

 شرح به خدمات و کاال خاص شرایط علت به کننده مصرف انصراف حق فقدان موارد به راجع اجرایی ینامهآیین وزیران، هیئت

 است شده گذاشته هاآن عهده به ایران، الکترونیکی تجارت قانون 33 یماده طبق که الکترونیکی تجارات قانون 14 ماده د بند در مندرج

 .است کرده تصویب
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 شرط حق نیز حکم این مبنای از یکی این و شودنمی جاری الکترونیکی، معامالت در روزانه مصرفی کاالهای خیار خالصه، بطور

 ضرر ورود از جلوگیری و الکترونیکی معامالت امنیت و نظم حفظ منظور به شرط این و است اشخاص صوصخ قراردادهای بر اسالمی دولت

 (.141 ،1131 اصل باقری. )است گرفته صورت عقد طرفین به

 

 اماميه فقه در روزانه مصرفی کاالهاي خيار -4-2

 روزانه مصرفی کاالهاي خيار تعریف -4-2-1
 قیمت معامله، روز پایان در یا شوندمی فاسد فروش، و خرید روز و شب در و دارند روزانه مصرفی که کاالهایی خیار اسالمی حقوق

 یفسد ما خیار طوسی شیخ. است داده قرار بحث مورد عنوان این با را آن و نموده تعبیر «یومه من یفسد ما خیار» عنوان تحت کنند،می کم

 را[ روز یک از بیش] بقای صالحیت آن، غیر و سبزیجات مانند که بفروشد را چیزی سانان که زمانی: »است کرده تعریف چنین را یومه من

 برای وگرنه هیچ که آورد را ثمن خریدار اگر بود، خواهد باقی روز یک تا او خیار نگیرد، او از را ثمن و ندهد مشتری اقباض به را کاال و ندارد

 :کندمی تعریف چنین را روزانه مصرفی کاالی خیار ثانی شهید( 118 ،1131 اصل باقری. )«بود نخواهد بیعی[ لزوم] او

 غیر در و است صحیح معامله بیاورد، شب از قبل را ثمن مشتری که صورتی در بخرد، گردد،می فاسد خرید روز در که را چیزی اگر»

 (.1:243 ،1811 ثانی شهید «بود نخواهد او بر بیعی هیچ صورت، این

 

  «یفسد» يجمله در مبيع دفسا از مراد -4-2-2
 معنای به که نیست مبیع حقیقی فساد فقیهان، فتوای و معصومان نص در مذکور تعبیر و «یفسد: »یجمله در «مبیع فساد» از مراد

 شب با کاالها قبیل این و است دارند، روزانه مصرفی که کاالهایی کلی طور به و سبزیجات ها،میوه مانند اموری در فساد مورد زیرا است، تلف

 شب، اثر بر که هاآن مثل و مذکور امور برای که تغییری مانند. است آن تغییر مبیع، فساد از مراد بلکه رود،نمی بین از و شودنمی تلف شدن

 اثر بر را خود بازار گاهی و کنندنمی رغبت آن، خریدن برای دیگر مردم گاهی و کنندمی پیدا وصف نقض گاهی که طوری به آید،می پدید

 از مراد ثانی محقق که است دلیل این به. باشند داشته جمع یکجا را مورد سه هر است ممکن هم گاهی و دهندمی دست از مذکور تغییر

 : است چنین ایشان بیان متن. داندمی استفاده قابل تلف از خاص نوعی را آن ولی کند،می معنی تلف به اینکه با را فساد

 

 روزانه مصرفی کاالهاي خيار قتحق شروط -4-2-3

 در است شرط ثمن، تأخیر خیار در شروط از آنچه و است ثمن تأخیر خیار شروط همان ،«روزانه مصرفی کاالهای خیار» شروط

 (1:281 ق،.ه 1811 انصاری. )است شرط نیز ،«روزانه مصرفی کاالهای خیار»

 

 مبيع فساد از بعد خيار اسقاط -4-2-4
 و اشکال بدون را روز سه از بعد ثمن تأخیر خیار اسقاط مانند روز، یک گذشت از بعد را روزانه مصرفی کاالهای ارخی اسقاط فقیهان،

 ساقط خود به است ، خود مبیع فساد از بعد که فسخ ، حق زمان گذشت از بعد روزانه مصرفی کاالهای خیار همچنین اند،پذیرفته خالف

 خیر؟ یا است اسقاط قابل نیز معامله روز یک آن یفاصله در خیار این آیا که آنجاست سؤال رو،این از. شودمی

 :نمود تقسیم ذیل صورت به را مسئله صورت باید آنان نظر بیان برای. دارند نظر اختالف سؤال، این پاسخ در فقیهان

 اضافه به. کندمی کفایت خیار این اطاسق برای عقد وجود لذا است، روزانه مصرفی کاالهای خیار سبب عقد، که است این اول، صورت

 .است جاری اینجا در نیز عقد ضمن در خیار سقوط اشتراط جواز فحوای که این

 سبب کاالست ، شدن فاسد همان ضرر این و شودمی حاصل شدنی، فاسد کاالی ثمن تأخیر از که -ضرری که است آن دوم، صورت

 باید بنابراین( 1:212 ق،.ه 1811 انصاری) یابدمی تحقق مبیع، فساد از بعد ضرر ینا و است روزانه مصرفی کاالهای فسخ حق شدن پیدا

 یجب مالم اسقاط آن وگرنه نماید اسقاط را آن یا و اعمال را فسخ بتواند شخص تا کند پیدا تحقق ضرر، آن سبب حداقل یا و مذکور ضرر

 .نمود اسقاط را آن تواندمی چگونه ندارد، تحقق هنوز که چیزی زیرا است، محال بلکه ممنوع، اسقاطی چنین و است

 وی. شودمی شامل نیز را ما مسئله مورد که دارد فرمایشی ثمن تأخیر روز سه از بعد در خیار سقوط مورد در «جواهر» صاحب

 است سقوط عدم نظزشان انبزرگ بعضی کند، اسقاط روز سه داخل در را حق این اگر اما شود؛می ساقط روز سه از بعد خیار حق: »نویسدمی

 (21:13 ق،.ه 1848 نجفی. )«اندداده را نظر این احتمال نیز بعضی و کنندمی بیان خیار حق ثبوت عدم نیز را آن علت و
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 انصراف حق با بيع عقد فسخ -5

 ایران حقوق در انصراف حق با بيع عقد فسخ -5-1

 انصراف حق تعریف -5-1-1
 این و کندمی معرفی الزم بیع عقد فسخ برای را دیگری عامل خود، 13 یماده در ،1142 مصوب ان،ایر الکترونیکی تجارت قانون

 یماده متن. شماردمی الزم الکترونیکی، فروش و خرید در را خیار نوع این و بردمی نام «انصراف حق» عنوان با را بیع فسخ عامل و خیار

 :است شده بیان نچنی ایران، الکترونیکی تجارت قانون در مذکور

 تحمل بدون خود، قبول از( انصراف حق) انصراف برای وقت کاری روز هفت حداقل برای کننده مصرف دور راه از معامله هر در»

 .«بود خواهد کاال فرستادن پس باز هزینه کننده، مصرف بر تحمیلی یهزینه تنها. باشد داشته دلیل ارائه یا و جریمه

 :است زیر شرح به ماده این متن. است گردیده بیان 13 ماده از ترصریح قانون این 14 هماد در انصراف حق خیار

 :بود خواهد زیر، ترتیب به انصراف، حق اعمال شروع»

 .انعقاد روز از خدمات، فروش صورت در و کننده مصرف به کاال تسلیم تاریخ از کاال، فروش صورت در -الف

 این 18 و 11 مواد طبق کننده، تأمین که بود خواهد اطالعاتی ارائه از پس کننده، مصرف فانصرا حق اعمال آغاز حال، هر در -ب

 .است آن ارائه به موظف قانون

 را دریافتی مبلغ عین وجهی، گونههیچ مطالبه بدون است، مکلف: کننده تأمین انصراف حق از کننده مصرف استفاده محض به -ج

 .مایدن مسترد کننده، مصرف به وقت اسرع در

 موجب به آن موارد. شد نخواهد اجرا است، حاکم خدمات و کاال نوع بر خاصی شرایط که مواردی در کننده مصرف انصراف حق -د

 (231 ،1131 اصل باقری. )«آمد خواهد قانون این 33 یماده در که است اینامهآیین

 

 اماميه فقه در انصراف حق با بيع عقد فسخ -5-2
 خاص عنوان این با و حقوقی نهاد چنین با اسالمی حقوق که بگوییم باید امامیه فقه در انصراف حق با یعب عقد فسخ مورد در

 پیدا آن برای فقهی مبنای یک توانمی اما ندارد انطباق اسالمی حقوق یشده شناخته خیارات از کدام هیچ با خیار این زیرا ندارد آشنایی

 .باشدمی کننده مصرف به ضرر ورود از جلوگیری مبنا این که کرد توجیه را قوقیح نهاد این بودن شرعی شکل بدین و کرد

 فرمان آن رعایت لزوم بر و کنندمی درك بدیهی حتی و وجدانی یقضیه یک شکل به را حکم این ضرورت، جامعه، هر عقالی

 این از نیز اسالم شریعت. نمایدمی تلقی عقلی، امر کی را ضرر از جلوگیری و فهمدمی را ضرر نفی اصل نیز سالمی انسان هر عقل. دهندمی

 سه «الشیعه وسائل» خیار ابواب از هفده باب در. است کرده تلقی دینی ضروری امر یک اسالم دین در را آن رعایت و نشده غافل مسئله

 نیز مشهوری نبوی حدیث که سوم ایترو متن. است اسالم دین در ضررنفی آن، و کنندمی بیان را مفاد یک همه، که دارد وجود روایت

 :است بیان این به هست،

 .«االسالمفی ضِرارَ ال و ضَرَرَ ال: قالَ سلم، و آله و علیه آهللِ،رسولَ أنَّ حدیثِ فی آلسالم،علیه جعفرِ، اَبی عَنْ زُواره عَن»

 و ضرر[ حکم] اسالم در: فرمودند سلم و آله و علی هللاصلی پیامبر، که کندمی نقل حدیثی ضمن در السالم،علیه باقر، امام از زراره

 .نیست زیان

 

 تسليم از قبل مبيع نقص -6
 ایران حقوق در تسليم از قبل مبيع نقص -6-1

 بعض اگر ولی گردد،می مشتری به ثمن استرداد و بیع انفساخ سبب قبض از قبل مبیع کل تلف که دانیممی مبیع تلف قاعده درباره

 دارد؟ وجود دیگر طریق مشتری خسارت جبران برای یا بود؟ خواهد جاری قاعده این آیا. گردد معیب یا شود ناقص تسلیم از پیش مبیع از

 .کند فسخ را معامله که داده حق مشتری به م.ق 144 ماده داریم قرار آن در که موضوع این در

 :است تصور قابل فرض دو اینجا در البته

 اعتبار به واحد، عقد صورت این در که گیرد قرار ثمن از بخشی تألف جزء مقابل در یعنی. باشد پذیرتجزیه مبیع که موردی الف

 :گرددمی منحل عقد دو به مبیع اجزای

 قرار تألف بخش مقابل در که ثمن از بخش آن و گرددمی منفسخ کلی قاعده طبق بر است، شده تلف بخش به ناظر که عقدی -1

 .گرددمی تردمس خریدار به گیرد،می
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 بیع داشت خواهد حق آن، موجب به که آیدمی وجود به صفقه تبعض خیار خریدار برای ولی صحیح، موجود، بعض به ناظر عقد -2

 اگر و دارد مسترد نموده تأدیه چنانچه را ثمن تألف، جزء به نسبت نموده، تقسیط را ثمن تواندمی و نماید، مسترد را ثمن تمام و فسخ را

 ( 32 ،1134 آغاج پیر ایمانی. ) بپردازد بایع به موجود نسبت به تنها باشد نکرده تأدیه

 را معامله تواندمی مشتری حالت این در نگیرد، قرار ثمن از قسطی تألف جزء مقابل در یعنی. نباشد تجزیه قابل مبیع که موردی -ب

 .کند مسترد است، پرداخته چنانچه را ثمن و کند فسخ

 فسخ را معامله که داشت خواهد حق مشتری شود، حاصل نقص میع در تسلیم از قبل اگر: »گویدمی مدنی ونقان 144 مادهه

 پیر ایمانی. ) «است سابق عیب حکم در شود حادث مبیع در قبض از قبل و بیع از بعد که عیبی: »که داشته مقرر نیز م.ق 821 ماده ؛«نماید

 ( 32 ،1134 آغاج

 فسخ را معامله که است داده حق خریدار به م.ق 822 ماده در گذارقانون باشد، داشته وجود مبیع در عقد نزما در که عیبی مورد در

 .بگیرد را شودمی نامیده ارش اصطالحاً که معیب و صحیح قیمت تفاوت و بپذیرد عیوب همان با را مبیع یا کند

 قبل مبیع عیب و قبض از قبل مبیع نقص بین مدنی قانون نظر از هک رسدمی نظر به اینطور م.ق 821 و 144 ماده دو به اول نگاه با

 .دارد وجود تفاوت قبض از

 صفت بردن بین از» معنای به حقوقی اصطالح در و شده «آورده عیب و داشتن عیب کاستن، شدن، کم» معنای به لغت در نقص،

 .است آمده «جزء تلف و مال یک کمال

 که طوری به باشد مال در که اینقیصه و زیاده» از عبارتست اصطالح در و «است نقصان و نقص بدی،» معنای به لغت در عیب،

 .«مبیع از قسمتی یا تمام در وضعیت تغییر» و «نباشد دارا را زیاده یا نقیصه آن مال آن مصادیق

 باید را حکمی چه نیست وممعل و شوندمی جمع مبیع در دو هر عیب و نقص موارد بسیاری در است، معتقد کاتوزیان دکتر مرحوم

 ؟144 یا 821 ماده کرد؟ رعایت

 انفساخ به حکم برابر در است، خواسته و نبوده مشتری اختیارهای یهمه بیان مقام در 144 ماده بگوییم، که است این بهتر پس

 عقد انفساخ به حکم نیز مورد این در است ممکن که را توهم این و شود یادآور مبیع نقص مورد در را خریدار فسخ حق ،143 یماده در عقد

 و نگاهدارد را مبیع بتواند او که ندارد اختیار این با منافاتی شرایط، این در ویژه به خریدار، برای فسخ حق شناختن بنابراین،. برود بین از داد

 (1:242 ،1138 کاتوزیان. )بگیرد ارش نقص بابت از

 

 هامامي فقه در تسليم از قبل مبيع نقص -6-2
 ماهیت خالف بر یا اصلی طبع خالف بر شود،می ظاهر عرف و لغت از که چنان عیب، از مقصود و است عیب معنای به لغت در عِوار

 یمرتبه بین مبیع، یک صحت حالت اینکه توضیح. است مبیع نقص حالت همان عیب دیگر، عبارت به و است بودن ءشی یک مشترك

 متوسط حد آن از ترپایین یمرتبه بین و متوسط یمرتبه بین مبیع، یک نقص حالت و است گرفته رارق کمال یمرتبه بین و متوسط صحت

 و طبعی حقیقت مقتضای رو،این از. کنندمی پیدا تعلق مبیعی یک بر خارج در که هستند واقعی امر دو کمال و عیب بنابراین،. دارد قرار

 سالمت حالت همان حیوان حقیقت مثال برای و شودمی شناخته خارج عالم در آن صحت و عیب و شودمی تعیین خارج در چیزی هر اصلی

 نوع یک آن در حیوان زیاد شیردهی و چابکی کهچنان شد، خواهد محسوب معیوب باشد، نداشته پا و چشم مثالً حیوانی اگر لذا است، آن

 .شد خواهد تلقی کمال

 :است آمده روایت این در زیرا کند،می ثابت را مطلب این نیز عبدالعزیز بن میسره روایت

 و رسوب آن در و خردمی روغنی ظرف یک که مردی مورد در نظرتان: کردم عرض( ع) صادق امام به: گویدمی عبدالعزیز بن میسره

 رد را آن تواندمی نداند، گرا ولی نماید، رد را آن تواندنمی هست، رسوب روغن ظرف در که بداند او اگر: فرمودند چیست؟ یابد،می نشینیته

 (112 ،1131 اصل باقری. )کند

 

 مبيع بر ثالث شخص انتفاع حق -7

 ایران حقوق در مبيع بر ثالث شخص انتفاع حق -7-1
 در. ندارد ثمن رد در تکلیفی خود به خود نیز فروشنده و نیست باطل بیع باشد، داشته مبیع بر ارتفاق یا انتفاع حق ثالث شخص اگر

 انتفاع حق مورد در مدنی قانون 11 مادهه چنانکه. کند فسخ را بیع نباشد حق وجود بر آگاه که صورذتی در تواند،می خریدار حالتی چنین

 دیگری به متعلق انتفاع حق که باشد جاهل الیهمنتقل اگر ولی شود،نمی انتفاع حق بطالن موجب بغیر مالک طرف از عین انتقال: »گویدمی

http://www.joce.ir/


 77 -71، ص 9317 بهار،  7، شماره  فقه، حقوق و علوم جزا
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 انتفاع با مالکیت حق ساختن محدود حیث از که نیز، ارتفاق حق مورد در را آن حکم توانمی و.« داشت خواهد را معامله سخف اختیار است

 .کرد اجرا دارد، شباهت

 در انتقال این سازد، منتقل دیگری به رت مالکیت حق تمام مالک که صورتی در. است مالکیت حق از ایشاخه ارتفاق و انتفاع حق

 کاتوزیان. )کند فسخ را بیع است، نبوده آگاه آن از که صورتی در تواند،می خریدار ولی ندارد اثر و نیست درست ارتفاق و انتفاع حق مورد

1138، 1:228) 

 

 اماميه فقه در مبيع بر ثالث شخص انتفاع حق -7-2

 خارج ملکش از دهد، قرار رقبی یا عمری ای سکنی شخصی، برای را اشخانه اگر: فرمایدمی انتفاع حق مورد در( ره) خمینی امام

. دارد را سکنی استحقاق شده، داده قرار برایش که طوری به ساکن، بلکه شوند،نمی باطل گانهسه عقدهای و است جایز آن فروش و شودنمی

 سکنای در البته. دارد خیار قح ثمن، یهمه به آن امضای و بیع فسخ بین باشد، جاهل اگر و کند باطل را آن ندارد حق مشتری همچنین و

 شود،می فسخ شود، اراده آن منافع بر مشتری کردن مسلط و آن فسخ بیع، با اگر و. شودمی باطل عقد مسمی، مقدار گذشتن از بعد مطلق،

 (1:44 ،1144 کیائی. )ندارد خیار حق مشتری صورت این در پس
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 نتيجه گيري  
 حقوق بین که اختالفی:  گفت باید حیوان خیار ی درباره دارد . وجود تطابق امامیه فقه و ایران حقوق بین مجلس خیار مورد در

 از روز سه تا مشتری باشد حیوان مبیع اگر که است آمده مدنی قانون در که است این شودمی مشاهده خصوص این در امامیه فقه و ایران

 معین باید حتماً مبیع امامیه، فقهای اعتقاد به اما. است نداشته توجهی مبیع بودن کلی یا معین به و دارد را معامله فسخ اختیار عقد حین

  . ندارد راه کلی مبیع در حیوان خیار و باشد

 یختار از روز سه گذشتن بیع، نبودن موجل مبیع، بودن معین در کلی یا معین ، شرط چهار مدنی قانون ثمن، تاخیر خیار موضوع در

 حیوان مذکور شرط چهار بر عالوه فقها از بعضی امامیه فقه در که است نموده احصاء خیار ایجاد برای را ثمن، یا مبیع تسلیم عدم و بیع

 دارد وجود «یومه من مایفسد خیار»عنوان تحت خیاری امامیه فقه در. دانندمی ثمن تاخیر خیار برای الزم شروط جمله از هم را مبیع نبودن

 علی است نپرداخته آن به مستقل خیار یک صورت به و است آورده ثمن تاخیر خیار از جزئی صورت به را خیار این ایران مدنی قانون که

 که مواردی در کننده مصرف انصراف حق قانون این نظر از زیرا دانسته، مردود را خیار این ایران الکترونیکی تجارت قانون گفتار این رغم

  . شد نخواهد اجرا است، حاکم خدمات و کاال نوع بر خاصی شرایط

 این از و کندمی معرفی الزم بیع عقد فسخ برای را دیگری عامل ،1142  مصوب ایران الکترونیکی تجارت قانون ایران، حقوق در

 عقد فسخ مورد در. شماردمی الزم الکترونیکی فروش و خرید در را خیار نوع این و بردمی نام«  انصراف حق» عنوان با بیع فسخ عامل و خیار

 مبنای یک توانمی اما ندارد آشنایی خاص عنوان این با و حقوقی نهاد چنین بااسالمی حقوق که گفت باید امامیه فقه در انصراف حق با بیع

 و «االسالم فی ضرار ال و رالضر:»نبوی حدیث مبنا این که کرد توجیه را حقوقی نهاد این بودن شرعی شکل بدین و کرد پیدا آن برای فقهی

 حقوق بین مبیع در ثالث شخص انتفاع حق به جهل دلیل به بیع عقد فسخ موضوع در.  باشدمی کننده مصرف به ضرر ورود از جلوگیری

 وجود بقتطا امامیه فقه و ایران حقوق بین تسلیم از قبل مبیع نقص علت به فسخ خصوص در.  شودنمی دیده اختالفی امامیه فقه و ایران

 دارد . 
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