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بررسي خيارات مختص به بيع در تجارت الکترونيکي
از منظر فقه و حقوق موضوعه


سید حسن سادات ،احمد مرادخانی

(تاریخ دریافت5311/20/51 :؛ تاریخ پذیرش)5311/20/03 :

چکيده
قانون تجارت الکترونيکي به علت نوپایي خود ،چه در سطح جهاني و چه در سطح ملي و همچنين باا توجاه باه م واي و مااهد مانا ن
بسياري از جناه ها و کارکردهاي بالقوه آن تاکنون و م ت زمان کمي که از تصویب قوانين مربوط به آن ميگذرد ،از جناههااي بساياري،
ماهد و کلي بوده و قانونگذار در موارد بسياري نيز سکوت اختيار نموده است و مطالب زیادي را ن ی ه انگاشته است .یکي از مسائلي کاه
در این قانون مورد بيتوجهي قرار گرفته است و با وجود کارکرد عم ه آن در فقه اسالمي و قانون م ني ،در قاانون تجاارت الکترونيکاي
لحاظ نش ه است ،مسئله خيارات ميباش  .در تحقيق حاضر به بررسي امکاان اعمااخ خياارات م ات باه عقا بيان در قاانون تجاارت
الکترو نيکي پرداخته ش ه است و چنين نتيجه گرفته ش ه که با وجود امکان اعماخ این خيارات در معامالت الکترونيکي ،از آن جاایي کاه
قوانين موضوعه تجارت الکترونيکي در زمينه خيارات جوابگوي نيازهاي شرکتکنن گان در این تجاارت نمايباشا  ،لاذا نيااز باه ا اال
قوانين موجود و همچنين وضن قوانين ج ی  ،مطابق با احکام فقه اسالمي ميباش .

کليدواژگان
بين ،تجارت الکترونيکي ،خيارات ،فقه اسالمي ،معامالت.

 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران
 نويسنده مسئول :استاديار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران
رايانامهah_moradkhani@yahoo.com :
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مقدمه
ايجاد و گسترش استفاده از فضای مجازی و محيط وب و همچنين مناسببا
انسان قرن يس

و يکم را در دنيايی جديد و پر رمز و راز وارد نموده اس

وشکيل دهکده جهانی را ه واقعي
حران هوي

نزديک کرده اس

مبتنبی بر اينترنب ،
کبه از ررفبی وئبوری

و از ررف ديگر نيز حرانهای نوينی چبون

و شکسته شدن حريمهای خصوصی افراد را ه دنبال دارد .فضبای مجبازی اينترنب
انجام فعالي های مختلف در اختيار کار ران خود قرار داده اس

گستره وسيعی را جه

که در آن

افراد قارهها و کشورهای مختلف میووانند در هر زمان از شبانهروز و دون ووجبه به مسباف  ،با
رفب

افراد ديگر قاره هبا و کشبورها اروببار رقبرار کبرده و از ايبن شبيوه نبوين اروبباری جهب
نيازمندیهای خود استفاده کنند.
وجار

5

الکترونيکی را میووان يکی از نتايج انقالب فنآوری ارالعا

استفاده از اينترن

دانس

و اروبارا

که در عرصه اقتصادی ظهور يافته اس  .اين نوع جديد وجار

مزايای و مناف فراوانی که دارد ووانسته جايگاه قا ل ووجهی رای خود ه دس

و گسترش
ه دليبل

آورده و همچنبان

نيز ا سرعتی روزافزون در حال گسترش اس (.مکالرن ،5831 ،ص )55رخی از صباح نظبران
چنين پيش ينی میکنند که در حال حاضر اگر شرک های وجاری ،خود را جه
انجام معامال

الکترونيکی آماده نسازند ،متقبل خسارا

ه صور

آسانی ووسط رقيبان شکس
انجام وجار
قدر

غيرقا بل جبرانبی گشبته و به

خواهند خورد( .پرنده ،5831 ،ص)51

الکترونيکی و استفادههای وجاری از اينترن

دقيق و موشکافانه اس

ارائبه خبدما

و

و انجام وبليغا

فضای مجازی آن ،انتظارا

نادرس

نيازمند ررسیها و رنامهريزیهبای

در اره اينترن

و شبايد غلبو در باره امکانبا

و

فراوان و گاهی یجا را در افراد جامعه ايجاد میکند .رخبی از

افراد ه وصور افزايش چند را ری فروش کاالهای خود و يا اسبتفبال زيباد از خبدماوی کبه ارائبه
میدهند ،قدم در اين مسير میگذارند و اين در حالی اس

که صرف زمان و هزينبههبای اوليبه در
1. E_commerce

بررسي خيارات مختص به بيع در تجارت الکترونيکي از منظر فقه و حقوق موضوعه 42  ...............................................

اين راه امری اجتنابناپذير و اساسی اس  .يکی از مسائلی که در اين ميان ايد ه آن ووجبه نمبود
که در هر وجاروی ،اعم از الکترونيکی و غيرالکترونيکی ،امکان ضرر و زيان رای هر يبک

آن اس

از ررفين معامله وجود دارد که البته اين خطر رای خريبدار هميشبه يشبتر مبی اشبد .در محبيط
مجازی اينترن
اس

که امکان مشاهده کاال يا نمونه آن از نزديک و ه رور فيزيکی وجود ندارد ،ممکن

مشتری از ويژگیهای کاال ه درستی مطل نشود و يا فروشنده ،سبهوا يبا عمبدا ،مشخصبا

کاال را اشتباه اعالم کند و در نتيجه ،کاالی ارسالی رای مشتری آن چيزی کبه سبفارش داده شبده،
نباشد.
لذا از آن جا که اين مسئله و مسائلی ديگری از اين دس  ،میووانند موج
ه خريدار و يا فروشنده گردند ،می ايس
مسائلی اس

که در قانون وجار

ورود ضرر و زيان

رای آنها حبق خيبار قبرار داده شبود .ايبن مسبئله از

الکترونيکی ايران مورد یووجهی قرار گرفته و ا وجود کبارکرد

عمده آن در فقه اسالمی و قانون مدنی ،در اين قبانون لحبان نشبده اسب  .يکبی از شباي وبرين و
رايجورين انواع معامال
صور

الکترونيکی در فضای مجازی اينترن  ،ي می اشد .در ي الکترونيکی ه

5

پيوسته  ،خريدار و فروشنده ه صور

نوشتاری ا يکديگر ه وبادل ارالعا
چگونگی اعمال خيارا

همزمان ا رقراری اروبار صووی ،وصبويری و يبا

و در نهاي

مختص ه ي در وجار

اين مسئله را در قانون وجار

انجام معامله می پردازنبد .در ايبن ميبان ،حب
الکترونيکی مطرح میشبود کبه وحقيبق حاضبر

الکترونيکی ايران مورد ررسی قرار داده اس .

خيار در لغت و اصطالح
خيار در لغ

ه معنای اختيار داشتن و قدر

قانونی اس

که يکبی از ربرفين عقبد برای منحبل

کردن عقد پيدا میکند(.معين ،5835 ،واژه خيار) ه همين دليل وقتی ه کسی گفته میشبود کبه در
امری رايش خيار وجود دارد ،معنايش اين اسب

کبه برای خبودش آن چبه را کبه دوسب

دارد

1. Online
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انتخاب و اختيار کند و همين معنا ريشه وعريف فقها رای خيار اس
اس

که فرمودهاند« :خيار عببار

از ملک امضاء عقد يا فسخ آن ا لفظ يا ا فعبل»(شبکاری ،5831 ،ص )551لبذا خيبار را در

اصطالح فقهی و حقوقی ه معنای وسلّط ر زائل کردن اثری دانستهاند که از عقد حاصل میشود و
صبباح

خيببار ،مختببار اس ب

کببه عقببد ايجبباد شببده را نق ب

ک برده و يببا آن را ا ببرام نمايببد.

(جعفریلنگرودی ،5831 ،ص)511
خيارات مختص به بيع
خيارا

يان شده در منا مختلف فقهی و حقوقی را میووان ه دو دسته وقسيم نمود .يبک دسبته

آن خياراوی اس

که اختصاص ه عقد ي دارند و در ساير عقود جاری نيستند که مشتمل بر سبه

خيار می اشند .5 :خيار مجلس .5 ،خيار حيوان و  .8خيار وأخير ثمبن .دسبته ديگبر نيبز خيباراوی
هستند که در ي و غير ي جاری میشوند .آن چه که موضبوع ايبن وحقيبق مبی اشبد ،دسبته اول
خيارا

اس

که ا تدا ا ووجه ه منا فقهی و همچنين حقوق موضوعه داخلی مورد ررسی قبرار

میگيرند و سپس ه وطبيق آنها ا قانون وجا

الکترونيکی ايران پرداخته میشود.

خيار مجلس

خيار مجلس ه اين معنا اس
میووانند دون رضاي

که ررفين عقد ي وا زمانی که در مجلبس عقبد هسبتند ،هبر کبدام

ررف مقا ل ،عقد را فسبخ کننبد ،زيبرا نببی اکبرم

اسبالم(صبلیاهللعليبهوآلبه)

فرمودهاند« :البيعان الخيار ما لم يفترقبا» (حرّعباملی5151 ،ق ،ج ،55ص ،811باب اول از ا بواب
خيار ،ح )5يعنی فروشنده و خريدار وا زمانی که از يکديگر جدا نشدهاند ،حق فسخ عقد را دارنبد.
ايد ووجه نمود که افتراق اختياری اس

و وفريق قهری اس  .در نتيجه میووان ايبن گونبه اثببا

نمود که اگر آنها را ه زور از يکديگر جدا کنند ،خيار مجلس از ين نمیرود ،يعنی افتبراق مبرثر
در انقضای خيار مجلس اس

نه وفريق(.شکاری ،5831 ،ص )553ماده  813قبانون مبدنی در ايبن

زمينه میگويد« :هر يک از متبايعين عد از عقد فی المجلس و مادام که متفبرق نشبده انبد ،اختيبار
فسخ معامله را دارند ».پس موجر و مستأجر نمیووانند عقد اجباره را با اسبتناد نمبودن به خيبار
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مجلس ه هم زنند .لذا میووان چنين گف
زمانی که مجلس عقد پا رجاس

که مفهوم خيار مجلس اين اس

کبه در عقبد يب وبا

و هم فروشنده و هم خريبدار ،هبر دو در مجلبس عقبد حضبور

داشته و از هم جدا نگشتهاند ،هر کدام می ووانند عقد را ه هم زنند .قيد واحد ودن مجلس عقبد
در دو معنا ه کار رده شده اس  :يک معنای آن اين اس
شوند ،ه گونهای که موج

که ايجاب و قبول در يک مجلس انشباء

و قا ل در يک محل اشند .معنای دوم اين اس

که مجلسی که انشباء

عقد در آن واق شده اس  ،عد از اومام آن ين دو ررف عقد ،ا جدا شدن يکی از ديگری منحبل
اس .

نشده اشد و اين معنای دوم محل ح
معنای اول در نظر علمای شيعه ح

خاصی ندارد ،اما همان رور که پيش از اين نيز يان شبد،

اگر هر دو يا يکی از ررفين عقد را مجبور ه ورک مجلس نماينبد ،خيبار مجلبس سباقط نشبده و
همچنان پا رجا اس  .امام صادق(عليهالسالم) در زمينه خيار مجلس میفرمايند« :هر کسی کبه چيبزی
را از ديگری میخرد ،مادام که از يکديگر جدا نشدهاند ،حق فسبخ دارد و وقتبی کبه از هبم جبدا
شوند عقد ي واج

و الزم میشود(».حرّعاملی5151 ،ق ،ج ،55ص ،811اب اول از ا واب خيار،

ح )8و شايد ه دليل وجود اين گونه روايا

اس

که صاح

جواهر(ره) در مورد اعتبار اين خيبار

نزد فقهای شيعه ادعای اجماع نموده اس  .در مورد نقطه آغازين خيار مجلس میووان چنين گف
که شروع خيار مجلس از زمانی اس
اشد و اومام مهل

که ايجاب و قبول ه يکديگر ملحق گشته و عقد ايجاد شبده

آن نيز همان گونه که يان شد ،جدا شدن ررفين معامله از يکديگر می اشد.

حال اگر عقد ي ووسط وکيلی که وکال

مطلبق دارد ،منعقبد شبود و موکبل نيبز در مجلبس

حضور داشته اشد ،هر کدام از آنها که خواهند میووانند از اين خيار برای فسبخ عقبد اسبتفاده
کنند .اما اگر وکال
عقد را نخواهد داش

وکيل ،مطلق نباشد و ونها جه

انعقاد عقد وکال

داشته اشد ،ديگر حق فسخ

و فقط موکل ،آن هم ه شرر حضور در مجلبس ،مبیووانبد عقبد را فسبخ

نمايد(.انصاری5155 ،ق ،ج ،1ص )51در موردی نيز که عقد ي از ررف ولی يا قيم منعقد گبردد،
آنها همانند اصيل میووانند وا زمانی که از هم جدا نشدهاند ،ي را فسخ کننبد .در مبورد انقضبای
خيار مجلس چنين گفته شده اس

که خروج يکی از ررفين از مجلس عقد ه ونهايی نيبز موجب
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ا طال حق خيار و انقضای خيار مجلس می اشد و اقی ماندن ررف ديگر ،ه هيچ عنبوان مجبوزی
اجرای حق خيار نخواهد ود .هرگاه شخص واحدی ه نمايندگی از هر دو ررف عقد اقدام

جه

ه انعقاد عقد ي نمايد ،نظر مشهور فقها اين اس

که خيار مجلس واق نمیشود و ايبن خيبار در

صوروی محقّق میگردد که حداقل ميان دو نفر عقد منعقد شده و در صور

مفبرو

 ،ونهبا ايبد

اصل لزوم قراردادها را حاکم دانس  ،نبه خيبار مجلبس را(.کاووزيبان ،5813 ،ج ،51.ش )81ايبن
که خيار از جمله حقوق وده و نمیووان دو ربرف حبق را ،کبه نبوعی از

مطل

دين دليل اس

سلطن

می اشد ،قائم ه يک فرد دانس .

در يعی مانند صرف ،اگر چه عالوه ر ايجاب و قبول ،قب
جه

اجرای خيار مجلس حتی اگر قب

صور

نيبز شبرر صبح

عقبد اسب ،

نگرفته اس  ،وا زمانی کبه مجلبس عقبد هنبوز

منعقد می اشد ،خيار مجلس محقّق خواهد شد(.روسی5153 ،ق ،ج5ص )31ضمنا نا ه نظر اکثبر
فقها ،خيار مجلس در عقودی که ه صور
داش  ،زيرا وفاو

مکاوبهای واقب مبیشبوند ،وجبود خبارجی نخواهبد

زمانی و مکانی ميان ررفين عقد وجود داشته و لبذا وحبد

مجلس ،که از عناصر حياوی خيار مجلس می اشد ،در اين گونه از عقود رعاي
همچنين نا ه نظر عدهای از فقها و حقوقدانان ،اگر عقد ي به صبور

زمبانی و مکبانی
نمیگردد.
مکالمبهای و ولفنبی

واق شود ،خيار مجلس ايجاد نخواهد شد ،زيرا خيار مجلس از امور اسبتثناء شبده از لبزوم عقبود
اس

و محدود نمودن آن ه اصاله اللزوم و ضرور

مجلس ه روش غال
چنين نتيجه گرف

حفظ و قوام معامال

ايجاب میکند که خيار

عقد ي اختصاص داده شود(.کاووزيان ،5813 ،ج ،51.ش )85پس میوبوان

که رقراری اروبار فکری و معنوی خريدار ا فروشبنده در موقب ومبا هبای

ولفنی را نمیووان ه عنوان حضور در مجلس واحد قلمداد نمود .البته رخی ديگر از فقهبا نيبز بر
خالف اين نظر را داشته و صرف اروبار مکالمهای و ولفنی را نيز در حکم مجلس واحد دانسبته و
در چنين عقودی نيز خيار مجلس را وا قبل از اومام مکالمه و قطب اروببار ،صبحي و قا بل اجبرا
میدانند .استدالل اين دسته ،يشتر ه مسئله عرف جامعه امروزی اس

که اروببار مکالمبهای را در

حکم مجلس واحد و مانند حضور فيزيکی میدانند(.جوادیآملی ،در

خارج فقه)5833/55/53 ،
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در مورد عقد ي فضولی نيز خيار مجلس ايجاد نمیشود ،زيرا حداکثر چيزی که عقد يب فضبولی
ايجاد میکند ،نمايندگی در زمينه انعقاد عقد اس  ،مگر آن که مالک در جلسه حضور داشبته اشبد
و عقد را نيز ونفيذ کند که در اين صور

میووان حکم ه اعمال خيار مجلس نمود .در فرضی نيبز

که پس از منعقد شدن عقد و قبل از آن که ررفين معامله از يکبديگر جبدا شبوند ،يکبی از آنهبا
مجنون يا يهوش شود و يا ه خواب رود ،ه عل

جدايی روحی ميان ررفين عقد ،خيبار مجلبس

ساقط میگردد.
شرر نمودن اسقار خيار مجلس اگر قبل از عقد اشد ،اين شرر ارل اس  ،اما اگر در ضبمن
عقد و يا پس از آن خيار مجلس را ساقط کنند ،صبحي

بوده و از مبوارد لبزوم وفبای به شبرر

می اشد .از ديگر عوامل مرثر در اسقار خيار مجلس ،وصرف هر کدام از فروشنده و خريدار در هر
يک از ثمن و مبي اس

که اين اقدام آنها سقور خيبار مجلبس را به دنببال خواهبد داشب  .در
اضبطرار ،به مبد

صوروی که ررفين عقد ه هر دليلی ،اعم از اختياری ،اجباری و يا بر حسب

روالنی نتوانند از يکديگر جدا شوند ،وا زمان جدايی خيار مجلس اقی خواهد ماند .از مجمبوع آن
چه که گفته شد ،میووان چنين گف

که موارد ساقط شدن خيار مجلس عباروند از .5 :شرر نمودن

در ضمن عقد.5 ،شرر نمودن پس از عقد .8 ،جدايی خريدار و فروشنده از يکديگر .1 ،وصرف هر
يک از فروشنده و خريدار در ثمن و مبي .
خيار حيوان

يکی ديگر از خيارا
رواي

مختص ي  ،خيار حيوان اس  .عامه و اماميه از پيامبر

اکبرم(صبلیاهللعليبهوآلبه)

نمودهاند که خيار حيوان سه روز می اشبد و ايبن خيبار برای مشبتری اسب (.حرّعباملی،

5151ق ،ج ،55ص ،813اب سوم از ا واب خيار ،ح )5پس اگر مورد معامله حيوان اشد ،ه شرر
آن که ه رور کلی در ذمه نباشد ،لکه وجود خارجی داشته و شخص معين اشد ،همين که معامله
صور

گرف  ،وا سه روز میشود حيوان را پس داد و عقد ي را فسخ نمود.

همچنين ايد هدف اصلی از خريد حيوان نگهداری آن اشد و اگر رای وهيه غبذا و غيبره کبه
مستلزم ولف حيوان اس  ،اقدام ه خريداری نمايد ،خيار حيوان وجود نخواهد داشب  .به عنبوان
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مثال اگر هدف از خريد گوسفند وهيه غذا اشد ،خيار حيوان وجود نخواهد داش

ولی اگر هبدف

نگهداری آن اشد ،وا سه روز خيار حيوان وجود خواهد داش  .منظبور از حيبوان هبر آن چيبزی
که عرف آن را ه عنوان حيوان میشناسد ،پس شامل چهارپايبان و پرنبدگان مبیشبود ولبی

اس

شامل ماهی و مانند آن ،اگر خارج از آب اشبند نمبیشبود(انصباری5155 ،ق ،ج ،1ص )38زيبرا
هدف اصلی از خريد ماهی ،گوش

آن اس

نه نگهداری آن .ولی نا ر نظری اگبر مباهی و سباير

آ زيان ه قصد نگهداری مثال رای نگهداری در آکواريوم های وزئينبی يبا خبانگی اشبد ،مشبمول
خيار حيوان میشود.
خيار حيوان از جمله خياراوی اس

که ونها رای يکی از ررفين معامله کبه مشبتری مبی اشبد،

ايجاد گشته و هيچ گاه رای فروشنده ايجاد نمیگردد .فلسفه قرار دادن خيار حيوان را میوبوان آن
دانس

که حيوانا

معموال دون عي

و نقص نيستند .گاهی اين عيب هبا در زمبان انعقباد عقبد

پيداس  ،مانند لنگ ودن يا کور ودن حيوان .ولی گاهی مشکال
اس

و قرار دادن اين مهل

سه روزه رای آن اس

که اثرا

جسمی حيوان پنهبان و درونبی

اين معايب

و نبواقص بر مشبتری

آشکار شود و ضرر احتمالی از خريدار دف گردد .مسبتند ايبن خيبار عبالوه بر اجمباع ،روايبا
فراوانی اس

که در اين خصوص از پيامبر اکرم(صلیاهللعليهوآله) و اهل يب (علبيهمالسبالم) نقبل شبده

اس  ،مانند روايتی از امام جعفر صادق(عليهالسبالم) که میفرمايند« :الشرر فی الحيوان کله ثالثه ايبام
للمشتری و هو الخيار اشترار ام لم يشترر»(حرّعباملی5151 ،ق ،ج ،55ص ،815باب چهبارم از
ا واب خيار ،ح )5اما زمان آغاز خيار حيوان چه زمانی اس ؟ نظبر شبيخ روسبی(ره) آن اسب

کبه

مبداء خيار حيوان از هنگام جدا شدن فروشنده و خريدار از يکديگر اس  ،زيرا به عقيبده ايشبان
اجتماع دو يا چند خيار در آن واحد ،رای شخص واحد و در عين واحبد محبال اسب (.روسبی،
5153ق ،ج ،5ص)31
اما مشهور فقها عقيده ر اين دارند که خيارا

از جمله امور اعتباری بوده و اجتمباع دو چيبز

مثل هم در امور اعتباری ،ر خالف امور ربيعی ،محال نيس  .مستند نظر ايشان نيبز روايتبی اسب
که در آن امبام(عليبهالسبالم) مبیفرماينبد« :إنّ الشبرر فبی الحيبوان ثالثبه يبام ،و فبی غيبره حتّبی
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يتفرّقا»(حرّعاملی5151 ،ق ،ج ،55ص ،811اب سوم از ا بواب خيبار ،ح )1نبا راين مببداء خيبار
حيوان را از زمان انشاء عقد میدانند .ماده  813قانون مدنی در مورد خيار حيبوان مبیگويبد« :اگبر
مبي حيوان اشد ،مشتری وا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معاملبه را دارد ».پبس خيبار حيبوان
رای خريدار از لحظه انشاء عقد وجود میآيد و فوري
از انقضای مهل

عرفی نيز در آن موضوعي

ندارد و پبس

مشخص شده که سه روز می اشد ،خيار ساقط میگبردد(.انصباری5155 ،ق ،ج،1

ص )15از مجموع آن چه گفته شد نتيجهگيری میشود کبه چهبار عامبل وجبود دارد کبه موجب
سقور خيار حيوان میشوند:
اتمام مهلت سه روزه جهت اجراي خيار

پس از گذشتن سه روز از عقد ي حيوان و عدم اجرای خيار ،حق خيار معامله ه صور
ساقط شده و معامله قطعی میگردد و خريدار ديگر ه جه

خودکار

اعمال خيار حيوان حبق مراجعبه به

فروشنده را نخواهد داش .
شرط سقوط خيار در ضمن عقد

ه موج

اين شرر و لزوم «اوفوا العقود» ،ديگر خريدار حق اجرای خيار حيوان را ندارد.

اسقاط خيار توسط ذوخيار

در صوروی که خريدار پس از عقد ي حيوان و در حالی که قاصد ،مختار و راضی می اشبد ،حبق
خيار خود را ساقط کند ،ديگر حق منتفی نمودن معامله و رجوع ه فروشنده را از اب اجرای خيار
حيوان نخواهد داش .
انجام وصرفاوی در حيوان ووسط خريدار که نشان از رضاي
دارد يعنی خريداری که خيار دارد ،چه ه وسيله وصرفا
مانند هبه قبل از قب

الزم مانند ي و چه ا وصرفا

غيبرالزم

 ،و حتی ر اثر انتفاع از حيوان مانند سواری گبرفتن از اسب  ،حتبی اگبر در

مسير خانه فروشنده وا خريدار اشد ،موج
اس

او ه معامله و اسبقار حبق خيبار

سقور خيار حيوان می شود و ايبن مفهبوم وصبرفاوی

که منجر ه سقور حق خيار حيوان می گردد(.دادمرزی ،5831 ،ص )535البته مسائلی چبون

آب و علوفه دادن ه حيوان يا انتقال آن ه مکانی ديگر سب

سقور خيار حيوان نمیگردند.
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خيار تأخير ثمن

خيار وأخير ثمن در کنار خيارا

مجلس و حيوان ،از ديگر خيارا

احکام آن فقط در خصوص عقد ي جاری اس

و در ساير عقود و قراردادها قا ل اجرا نمی اشبد.

مراد از اين خيار ،وأخير در وحويل دادن ثمن و مبي ه مد
مورد کسی اس
اس

که مبادر

مخصوص عقد ي می اشبد و

سبه روز از وباريخ عقبد اسب

ه انجام ي کرده ولی ثمن را قب

و در

ننموده و مبي را نيز وحويل نداده

و شبرر وبأخير نيبز نکبرده اسب (.انصباری5155 ،ق ،ج ،1ص 553و حلّبی5151 ،ق ،ج،5

ص )158در اين صور

اي میوواند پس از گذشب

رعکس خيار حيوان ،فقط مخصوص اي اس

سبه روز معاملبه را فسبخ کنبد .ايبن خيبار

و در مورد خريدار موضبوعي

نبدارد .مباده 115

قانون مدنی میگويد « :هرگاه مبي عين خارجی و يا در حکم آن وده و رای وأديه ثمن و يا وسليم
مبي ين متبايعين اجلی معين نشده اشد ،اگر سه روز از واريخ ي گذرد و در اين مد

نبه باي

مبي را وسليم مشتری نمايد و نه مشتری ومام ثمن را ه اي دهبد ،باي مختبار در فسبخ معاملبه
میشود ».در اين خصوص پرداخ
اين حال

قب

ثمن و ه قب

همراه ا وصاح
نسب

خشی از ثمن مثل پرداخ

نکردن کل آن مبی اشبد ،زيبرا در

دادن مبي همچنان رخ نداده اس  ،چه پرداخب

خشی از مبي اشد و چه فقط پرداخ

خشبی از ثمبن

خشبی از ثمبن اشبد و هبيچ دريبافتی

ه مبي رخ ندهد .قانونگذار در ماده  113قانون مدنی اين مسبئله را به ايبن صبور

میدارد« :وسليم ع

ثمن يا دادن آن ه کسی که حق قب

نا راين اگر خريدار ومام ثمن را ه اي پرداخ

يبان

ندارد ،خيار اي را سباقط نمبیکنبد».

نمايد يا ومام مبي ووسبط فروشبنده به خريبدار

وحويل شود ،ديگر خيار وأخير ثمن از اي ساقط میشود ،حتی اگر مجددا ثمن ه دسب

مشبتری

رسد و مبي نيز ه اي رگردانده شود.
فقها خيار وأخير ثمن را ه دليل اين که مهل

اجبرای آن سبه روز مبی اشبد ،خيبار ثالثبه نيبز

مینامند .و از آن جا که محل اجرای اين خيار در يعی اس
محل اجرای اين خيار خارج می اشد ،هر وق

ي ه صور

که غيرمرجبل بوده و يب مرجبل از
نسيه ،سلف و يا سبلم واقب گبردد،

خيار وأخير ثمن محلی رای اجرا نخواهد داش  .مستند ايبن خيبار عبالوه بر روايبا

فبراوان از
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معصومين (عليهمالسالم) و اجماع فقها ،قاعده الضرر نيز می اشد ،زيبرا مطبا ق مفباد ايبن قاعبده ،در
صور
خسار
مسئولي

ولف مبي قبل از آن که ه دس
آن ر عهده فروشنده اس
اي و جه

خريدار رسبد و اصبطالحا خريبدار آن را قبب

و اين امر موج

ضرر فروشنده میشود .نا راين در قبال ايبن

جبران و کاهش ضرر وی ،زمانی که خريدار در پرداخ

نمايد و يا آن را ومام و کمال پرداخ

نمايبد،

ثمن معامله وأخير

ننمايبد ،فروشبنده حبق فسبخ معاملبه را خواهبد داشب

میوواند کاالی خود را ا شخص ديگری معامله نموده و ثمن مورد نياز خويش را ه دس

و

آورد.

اما آن قبضی که مان اجرای خيار وأخير ثمن میشود ،ايد ا اجازه مالبک اشبد و قبضبی کبه
دون اجازه مالک اشد اثری نخواهد داش  .همچنين اگر ومام يا خشی از ثمن قب

شده متعلّبق

ه غير اشد ،خيار وأخير ثمن همچنان رای باي باقی اسب  .اگبر باي پبس از سبه روز مهلب
پرداخ
نسب

ثمن ،از خريدار وقاضای پرداخ

ثمن را نمايد و اين وقاضبا نشباندهنبده رضباي

ه عقد ي اشد ،از هم مسقط خيار نخواهد ود و پبس از اومبام فرصب

وی

سبه روزه ،باي

میوواند معامله را فسخ نمايد.
ماده  111قانون مدنی مورد ديگری از موارد ممکن الوقوع در زمينه خيبار وبأخير ثمبن را يبان
میدارد و آن دين شرح می اشد« :اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که دهد و اي از اخذ آن امتناع
کرد ،خيار فسخ نخواهد داش  ».پس امتناع فروشنده از دريافب

ثمبن به اميبد آن کبه بر قبب

ننمودن آن ادعا نمايد ،صحي نبوده و خيار ساقط میشود و خريدار نيز میووانبد بر رببق قاعبده
«الحاکم ولی الممتن » ثمن را ه حاکم وحويل دهد .همچنين اگر فروشنده از درياف
اشد ،از هم در صور
که فروشنده ه عل

ور

آمادگی خريدار رای پرداخ

ثمبن نباووان

ثمن ،خيار فسخ ساقط میشود ،مانند زمانی

از وجود دزد ،از گرفتن ثمن عاجز اشد.

ذ کر اين نکته نيز ضروری اس

که اگر پس از پايان فرص

اقدام ه فسخ معامله نمايد ،خريدار ثمن را پرداخ

سه روزه و قبل از آن که فروشبنده

کند ،از هم خيار فسبخ برای فروشبنده باقی

میماند و حق خيار او ساقط نمیگردد .مطا ق نظر يشتر فقهای معاصبر ،در صبوروی کبه خريبدار
رای پرداخ

ثمن چک يا سفته صادر نمايد ،اقدام مذکور در حکم پرداخ

ثمبن مبی اشبد و در
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نتيجه ،در صور

پذيرش اين موضوع دليلی رای قاء خيار وأخير ثمن اقی نمبیمانبد(.ميرزائبی،

 ،5833ص)513
بررسي خيارات مختص بيع در قانون تجارت الکترونيکي ايران
خيار مجلس

همان گونه که گفته شد ،مفهوم خيار مجلس عبار

که ررفين عقد ي وا زمانی کبه از

از آن اس

يکديگر جدا نشدهاند و ه اصطالح مجلس عقد پا رجاس  ،میووانند معامله را ه هم زننبد .ايبن
خيار فقط مختص ه عقد ي و معاملههای مبتنی ر فروش کاال و خدما

اس

و ماده  813قبانون

مدنی نيز ناظر ر آن می اشد .اما ايد ووجه نمود که قيد کلمه مجلس فقط شامل نشسبتن فيزيکبی
که در اغل

ررفين نيس  ،لکه ه خارر آن اس

موارد ،معامال

ه صور

نشسته انجام میشود

و ررفين در يک مکان و ا نشستن نزد يکديگر اقدام ه معامله مینماينبد(.انصباری5155 ،ق ،ج،1
ص )53پس آن چه که در وحقّق اين خيار حائز اهمي
عرفی اس

می اشد ،ا هم بودن متعباملين به معنبای

و صرف نشستن نمی اشبد و به همبين دليبل ربرفين مبیوواننبد معاملبه را در حبال

پيادهروی و يا ايستاده انجام دهند.
اما در خصوص وفرق مکانی ررفين معامله در وجار

الکترونيکی ايد ووجه نمود کبه هميشبه

فروشنده و خريدار در مکانهايی جدا از يکديگر هستند و اين فاصله مکانی میووانبد از دو محبل
در يک شهر وا دو قاره متقاو

اشد ،ولی در هر صور

در يک مکان که معنبای فيزيکبی با هبم

ودن و يک مجلس را رساند ،قرار ندارند ،ليکن در عرف فضای مجبازی ،متخصصبان و کبار ران
محيط سايبری ،ورود ه يک ساي
و وفرق را خروج از ساي
اس

و انجام معامله ا گردانندگان آن را ودن در يک مجلس دانسته

مر وره و يا قط اروبار ا شبکه جهانی اينترن

که ا ووجه ه ساختار و ماهي

مجازی اينترن

میدانند و ايبن مطلببی

و لزوم پويايی فقه و همچنين عبرف جباری

در جوام امروزی ،ه مرور مورد پذيرش عدهای از فقها و حقوقدانان نيز قرار گرفته اس .
اين مسئله در فصل چهارم از مبح

چهارم قانون وجار

الکترونيکی مورد ووجه قرار گرفته و

قانونگذار ماده  51اين قانون را ه اين مسئله اختصاص داده اس

که ه يبان نحبوه وعيبين مکبان
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ررفين معامله میپردازد« :اگر محل استقرار سيستم ارالعاوی ا محل اسبتقرار دريافب

«داده پيبام»

مختلف اشد مطا ق قاعده زير عمل میشود:
الف) محل وجاری يا کاری اصلساز محل ارسال «داده پيام» اسب
مخار  ،محل درياف

«داده پيام» اس

و محبل وجباری يبا کباری

مگر آن که خالف آن ووافق شده اشد.

ب) اگر اصلساز يش از يک محل وجاری يا کاری داشبته اشبد ،نزديکتبرين محبل به اصبل
معامله ،محل وجاری يا کاری خواهد ود در غير اين صور

محبل اصبلی شبرک  ،محبل

وجاری يا کاری اس .
ج) اگر اصلساز يا مخار

فاقد محل وجاری يبا کباری اشبند ،اقامتگباه قبانونی آنبان مبالک

خواهد ود ».لذا میووان چنين نتيجه گرف

که ا ووجه به ايبن مباده و عبرف موجبود در

فضای مجازی ،وصور خيار مجلس رای معامال
مسئله در خصوص معامال

ي الکترونيکی ممکن می اشد .البته ايبن

ولفنی و مکاوببهای صبادق نببوده و صبرف اروببار معنبوی و

فکری خريدار ا فروشنده در هنگام مکالما

ولفنی يا اروباربا

اينترنتبی را نمبیوبوان در

حکم حضور در يک مجلس عقد ه حساب آورد.
از مجموع آن چه که گفته شد چنين نتيجهگيری میشود که هر چنبد اعمبال خيبار مجلبس در
وجار
دق

الکترونيکی قا ل وصور می اشد ،ليکن در قوانين موضوعه مر ور ه آن ،چنين مسئلهای با
و ظرافتی که در خصوص معامال

فيزيکی ررسبی شبده اسب  ،پبيش ينبی نشبده و مبورد

ررسی قرار نگرفته اس  .البته در هنگام انجام معامله ه صور

الکترونيکی و قبل از وأييبد نهبايی

خريد محصول ،خريدار میوواند ا قط اروبار خود ا فروشبنده و يبا اعمبال انصبراف از معاملبه،
مراحل خريد را کامل ننموده و وجهی را پرداخ

ننمايد .اما اين مسبئله چيبزی به غيبر از خيبار

مجلس می اشد ،زيرا در اين مورد هنوز معاملهای واق نشده و عقدی منعقد نگشته اس

وبا خيبار

اجرا شود ،در حالی که خيار مجلس پس از انعقاد عقد و وقوع ي و قبل از جدايی ررفين معاملبه
از يکديگر اس .
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خيار حيوان

در مورد اين خيار که مد

آن مطا ق فتوای فقها و همچنين ماده  813قانون مدنی ايبران ،سبه روز
و فقط يان شده اس

می اشد ،در قانون مدنی اشارهای ه نحوه انجام معامله نشده اس

که عد از

وقوع معامله وا سه روز از حين عقد ،خريدار حق فسخ معامله را دارد ،در حالی که فقها به اوّفباق
آراء اين خيار را مختص ه ي حيوان میدانند.
ا ررسی قانون وجار

الکترونيکی ايران مشاهده میشود که ه اين خيار اشارهای نشده اس ،

ولی در ماده  1اين قانون چنين آمده اس
محاکم قضايی ايد ر اسا
اين قانون ،قضاو

که «در مواق سکو

ساير قوانين موضوعه و رعاي

و يبا ا هبام باب اول ايبن قبانون،
چهارچوب فصول و مبواد منبدرج در

نمايند ».پس زمانی که ما در خصوص خيار حيوان و يبا حتبی سباير خيبارا ،

مطلبی را در قانون وجار
حکم مسئله را ا رعاي

الکترونيکی پيدا نمیکنيم ،ايد ه سراغ قوانين موضبوعه مبدنی رفتبه و
چهارچوب و مواد اين قانون ،استخراج نمائيم .همان گونه که يان گرديد،

در ماده  813قانون مدنی در اين اره آمده اس “ :اگر مبي حيوان اشد ،مشتری وا سه روز از حبين
عقد اختيار فسخ معامله را دارد ».و می ينم که در اين قانون قيدی جه

چگونگی انجام يب يبان

نشده اس .
البته ا ووجه ه فاصله زمانی و مکانی خريبدار و فروشبنده در معبامال

الکترونيکبی و اينکبه

معموال ين زمان معامله و وحويل مورد معامله ،فاصله زمانی ايجاد میشود ،ووجه ه دو نکته سبيار
مهم می اشد :اول اين که ايد اين مهل
 88قبانون وجببار
ارائه دهندگان خدما

و ازه زمانی ووسط فروشنده ه خريدار اعالم شبود .مباده

الکترونيکببی اشبباره به ايببن مطلب
ايستی ارالعا

داشببته و مبیگويببد”:فروشببندگان کبباال و

مرثر در وصميمگيری مصرفکننبدگان جهب

خريبد و يبا

قبول شرايط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختيار مصرفکنندگان قرار دهند .حبداقل ارالعبا
الزم ،شامل موارد زير می اشد:
الف) مشخصا
ب) هوي

فنی و ويژگیهای کار ردی کاال و يا خدما ؛

وأمينکننده ،نام وجاری که وح

آن نام ه فعالي

مشغول می اشد و نشانی وی؛
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ج) آدر

پس

الکترونيکی ،شماره ولفن و يا هر روشی که مشتری در صور

نياز ايسبتی از

آن رريق ا فروشنده اروبار رقرار کند؛
د) کليه هزينههايی که رای خريد کاال ر عهدهی مشتری خواهد ود (از جمله قيم

کاال و يبا

خدما  ،ميزان ماليا  ،هزينه حمل ،هزينه وما )؛
هب) مد

زمانی که پيشنهاد ارائه شده معتبر می اشد؛

و) شرايط و فرآيند عقد از جمله وروي
خدما

و نحوه پرداخ  ،وحويبل و يبا اجبرا ،فسبخ ،ارجباع،

پس از فروش».

همان گونه که مشاهده میشود ند «و» اين ماده ه نوعی ه اين مسئله میپردازد و فروشبنده را
ملزم میکند وا در ضمن اعالم موارد ذکر شده در اين ماده ،وروي
گيرنده مد

و نحوه وحويل کباال کبه در بر

زمان ارسال وا وحويل نيز می اشد را ه خريدار اعالم نمايد .مسئله دوم کبه در مبورد

فاصله زمانی ميان انجام معامله وا وحويل مبي ايد مورد ووجه قرار گيرد ،اين اس
از زمان وحويل مورد معامله خواهد ود ،زيرا وا زمانی که قب
خياری نيز ه وجود نمیآيد و عد از قب

اس

که خيبار فسبخ

واق نشود ،عقد الزم نمبیگبردد و

که عقبد الزم گشبته و ومبامی ارکبان آن محقّبق

میشود .پس آغاز زمان خيار حيوان از لحظه وحويل آن ه خريدار می اشد.
البته ماده  83قانون وجار
حداقل هف

روز کاری وق

الکترونيکی می گويد« :در هر معامله از راه دور ،مصرفکننبده ايبد
رای انصراف (حق انصراف) از قبول خود دون وحمل جريمه و يبا

ارائه دليل داشته اشد .ونها هزينه وحميلی ر مصرفکننده هزينه از پس فرستادن کاال خواهد ود».
ذکر اين قيد هف

روز رگرفته از قانون فرانسه می اشد و میووان آن را يک خيار کلی دانس

البته خارج از عناوين خيارا

کبه

مذکور در فقه و حقوق موضوعه نببوده و مبیشبود آن را يبک نبوع

خيار شرر دانس  .همچنين قانونگذار در ماده  83اين قانون ،در خصوص زمان آغاز حق انصراف
چنين میگويد“ :شروع اعمال حق انصراف ه وروي
الف) در صور

زير خواهد ود:

فروش کاال ،از وباريخ وسبليم کباال به مصبرفکننبده و در صبور

خدما  ،از روز انعقاد؛

فبروش
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ب) در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرفکننده پس از ارائه ارالعباوی خواهبد بود کبه
وأمينکننده ربق مواد ( )88و ( )81اين قانون موظف ه ارائه آن اس ؛
ج) ه مح

استفاده مصرفکننده از حق انصراف ،وأمينکننده مکلّف اس

گونه وجهی ،عين مبلغ دريافتی را در اسرع وق

دون مطالببه هبيچ

ه مصرفکننده مسترد نمايد؛

د) حق انصراف مصرفکننده در مواردی که شرايط خاصی ر نوع کاال و خدما
اجرا نخواهد شد .موارد آن ه موج

آييننامهای اس

حاکم اسب ،

که در ماده ( )31اين قانون خواهبد

آمد».
ا ووجه ه ند «د» اين ماده ،میووان گف
هف
وجار

که خيار حيوان جزء شرايط خاص بوده و از مبد

روز گفته شده در ماده  83استثناء میشود .در مورد ساير احکام مر بور به خيبار حيبوان در
الکترونيکی نيز ا ووجه ه ماده  1قبانون وجبار

الکترونيکبی کبه پيشبتر يبان گرديبد و

همچنين ماده  11اين قانون و اصل  513قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،میوبوان به قبانون
مدنی و در صور
 11قانون وجار

سکو

قوانين موضوعه ه منا معتبر فقهی و اسالمی رجوع نمود ،زيبرا مباده

الکترونيکی میگويد« :در موارد اختالف و يبا ورديبد ،مراجب قضبايی رسبيدگی

خواهند کرد ».و اصل  513قانون اساسی نيز چنين اعالم میدارد« :قاضی موظف اس

کوشش کند

حکم هر دعوا را در قوانين مدونه يا د و اگر نيا د ا استناد ه منا معتبر اسالمی يا فتباوی معتببر
حکم قضيه را صادر کند و نمیوواند ه هانه سکو

يا نقص يا اجمال يا وعار

رسيدگی ه دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ».لذا در مورد معبامال

قوانين مدونبه از

مر بور به حيبوان درفضبای

مجازی ،خيار حيوان متصور وده و قا ل اعمال می اشد.
خيار تأخير ثمن

ماده  115قانون مدنی ناظر ه خيار وأخير ثمن ،که در معامال

سنتی و فيزيکبی مهلتبی سبه روزه

رای آن در نظر گرفته شده اس  ،وده و مقرّر میدارد که اگر ررفين در حين معامله مدوی را معين
ننمايند ،در صور

عدم پرداخ

وجه معامله ووسط خريدار ،فروشبنده در صبور

مبي  ،پس از ری شدن سه روز از واريخ معامله ،حق فسخ آن را خواهد داش .

عبدم وحويبل
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اما در قانون وجار
که رای حماي

الکترونيکی که مواد  83وا  11خود را ه ذکر مواردی اختصاص داده اس

از مصرفکننده وده و اختيار فسخ معامله را ه وی میدهد ،هيچ اشارهای ه حبق

فروشنده در خصوص فسخ معامله ننموده اس  .اما همان گونه که پيشور نيز گفته شد ،ا استناد ه
ماده  1و  11قانون وجار

الکترونيکی و اصل  513قانون اساسی ،میووان احکام مر بور به ايبن

خيار را در قوانين مدنی و منا فقهی جستجو نمود .پبس مبیوبوان چنبين نتيجبه گرفب
وجار
مد

الکترونيکی نيز در صور

عدم پرداخ

کبه در

ثمن از سوی خريدار ،فروشبنده در صبوروی کبه

خاصی را در ضمن عقد شرر نکرده اشد و مبي را نيز وحويل نداده اشد ،میووانبد معاملبه

را ه استناد خيار وأخير ثمن فسخ نمايد و در صور

روز مشکل حقبوقی به محباکم ذیصبالح

مراجعه نموده و ررح دعوا نمايد.
البته ذکر اين نکته خالی از فايده نيس
فروشده در وجار

الکترونيکی ناشنا

که ا ووجه ه اين که معموال هويب

خريبدار و عضبا

اس  ،وجه خريد در هنگام انعقباد معاملبه ايبد پرداخب

شود و وا اين مسئله انجام نشود ،فروشنده اقدام ه وحويل محصول ،چه ه صور
ه صور

ديجيتال و چبه

فيزيکی نمیکند و مسائلی که در اره اعمال خيار وأخير ثمن يبان گرديبد در خصبوص

عضی معامال

خاص در وجار

الکترونيکی مصداق داشته و يشتر در معامالوی ماننبد معبامال

نگاههای وجاری ا يکديگر و يا دول

ا نگاههبای وجباری کبارآيی خواهبد داشب

کبه ربرفين

معموال شخصي های حقوقی و معتبر و شناخته شدهای می اشند.
نتيجه
از مجموع آن چه که گفته شد چنين نتيجهگيری میشود که ا ووجه ه نظر عرف موجبود و رويبه
عملی در ميان رراحان و کار ران فضای سبايبری و آن چبه در عمبل در دنيبای مجبازی سباری و
جاری اس  ،انعقاد عقد ي در معامال

الکترونيکی ،چه ه صور

نوشتاری ،صووی ،وصبويری و

يا چند رسانهای ،ميان خريدار و فروشنده میوواند مفهوم يک مجلس ودن را داشبته اشبد و ايبن
چيزی فراور از اروبار معنوی ين ررفين عقد می اشد و در نتيجه اعمال خيار مجلس در معبامال
الکترونيکی متصور خواهد ود .البته در هنگام انجام معامله ه صور

الکترونيکی و قببل از ووافبق
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نهايی ر سر خريد محصول ،خريدار میوواند ا قط اروبار خود ا فروشنده و يا اعالم انصراف از
معامله ،خريد را کامل ننموده و معامله را فسخ نمايد .اما اين مسئله چيزی ه غير از خيبار مجلبس
می اشد .همچنين وکيه نمودن ر مسئله استثناء ودن حکم خيار مجلس از اصبل لبزوم عقبود نيبز
امری محافظهکارانه خواهد ود که در آينده مبیووانبد وبعبا
وجار

گونباگونی را برای فعباالن عرصبه

الکترونيکی ه وجود ياورد و ه عکس ،ووجبه به عبرف جباری در ميبان اهبالی فضبای

مجازی میوواند راهگشای وطبيق احکام و قوانين معامال
ه گسترش معامال

فيزيکی و سنتی ر شيوههای نوين و رو

الکترونيکی وده و امکبان اعمبال انبواع مختلبف خيبارا

فقهبی ،باالخص

خيارا

مختص ه عقد ي که نوع سيار رايج انواع معامله حتی در فضای مجازی می اشبد ،را در

معامال

الکترونيکی فراهم نمايد وا جلوی وضيي حقوق فروشنده و خريدار گرفته شود.
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