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بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق
مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه


محمد مهدی احمدی ،نجمه عزيزی ناصرآباد

(تاریخ دریافت3115/40/31 :؛ تاریخ پذیرش)3115/45/40 :

چكيده
حق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گسترردگی در حقتوق ستایر
کشورها موضوعیت نیافره است .این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقتوقی نیازمنتد ارادو و
اخریار است .مرعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابردا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پت از ایجتاد حتق خیتار آن را استقاط
نمایند .به طوری که در عقود امروزی امری شایع بودو که این مسأله مشکالتی را فراهم آوردو است .تا جایی که برخی حقتوقدانتان بته
این نظر مرمایل شدواند ،که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگرسو ،فقهای عظام شتیعه در متورد امکتان استقاط
همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تکتک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخرهاند .این قاعدو با دقتنظر حقتوقدانتان بتا اشتکا ت
فراوانی مواجه شدو است .در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر میکند اسرنثنائات واردو بر ایتن قاعتدو استت ،بته گونتهای کته بستیاری از
حقوقدانان به این قاعدو وارد دانسرهاند.

كليدواژگان
احکام خیارات ،اسقاط خیارات ،آراء وحدت رویه ،حقوق.

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهnjm.azizi@gmail.com :
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مقدمه
دانستیم که خیارات از حقوق و قابل اسقاط است ،این قاعده با دقتنظر حقوقداناان باا اااتا ت
فراوانی مواجه اده است .خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یتی از آنهاا و گااه باه اا
ثالث اختیار فسخ عقد را میدهد .اجرای این حق عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می ااود
و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است بر خالف اقاله که با تراضی واقع می اود .اراده
باطنی و ااتیاق فسخ کننده اثری در عقد ندارد .تصمیم او باید اعالم ااود ههاره بیرونای و ماادی
بیابد وهر هند به آگاهی طرف معامله نرسد .فسخ قرار داد همانند سایر اعماال حقاوق در ماوردی
مؤثر است که اراده سالم بااد و از انسانی آگاه و هوایار سر بزند .ااتباه ,اکراه ,مساتی و بیهواای
اعالن اراده را بی محتوا می کند گذاته از اینها گاه قوانین توان تصرف را از ا

میگیارد تاا از

دیگران ثابت کند  .در تحقیق حاضربه تعاریف ,اصل قابلیت اساقاط ،ماهیات اساقاط و هگاونگی
اسقاط خیارات خواهیم پرداخت .در مبحث دوم به احتام اسقاط خیارات میپردازیم و هم هناین
امتان اسقاط خیار تدلیس ،عیب ،غبن ،ت لف از وصف ،تفلیس و خیار تعذر تسالیم را باه بحاث
مینشینیم و خواهیم دید ،که آیا میتوان تمام خیارات را با ارط ضمن عقد ساقط نماود یاا خیار
نظریه بدیع این مقاله حول این نتته است ،که خیارات صرفاً راهی میانبر برای جبران خساارات و
یا نیل به وضعیت پیشاقراردادی است و نه هیچ هیز دیگر و اسقاط کافه خیاارات باا هایچ قاعاد
حقوقی متنافر نیست و درج هنین ارطی در ضمن عقد مطلقاً صحیح است.
تعاريف
خيار
تعريف خيار

فقها از خیار  2تعریف ارائه کرده اند .متقدمین خیار را به دو معنای تثبیت و ابقای عقد و یاا زائال
کردن آن دانسته اند و فقهای متأخر خیار را به ملک فسخ عقد یعنی اختیار فسخ عقد تعریف نموده
اند .خیار در اصطالح حقوقی  ،اختیاری است که به موجب قانون برای فساخ قارارداد باه یتای از
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طرفین یا هر دویا ا

ثالثی داده اده است  .قانون مدنی ایران خیارات را باه  01قسام تقسایم

نموده و برخی از حقوقدانان موارد دیگری مانند خیارتعذر تسلیم – خیاارتفلیس  -خیاار کاذو و
خیار امهال را نیز از جمله خیارات دانسته اند (جعفری لنگرودی، 0832،ص) 282
قانون مدنی  8مورد از خیارات دهگانه ( خیارمجلس ؛ خیارحیوان و خیار تاخیر ثمن ) را ویاهه
بیع دانسته و مابقی را خیارات مشترك در عقود تلقی کارده اسات  ،اارط خیاار در ردیاف ساوم
خیارات دهگانه مقرر در ماده  823قانون مدنی پیش بینی ااده و از جملاه خیااراتی اسات کاه در
بسیاری از عقود زم ااتراك و کاربرد دارد و البته در برخی از عقود به اقتضای ذات و طبیعت ویا
اهمیت اجتماعی آنها خیار مذکور جاری ن واهد باود  .ماثال در عقاد صالح مساامحه ای یاا غیار
معوض یا در عقد نتاح یا وقف که لزوم آنها از قواعد آمره است.
برخی از حقوقدانان خیار را به اختیار نقض عقد زم که لزوم آن از قواعد آمره نبااد  ،تعریف
کرده اند و خیار را گاه ناای از حتم قانون یا ناای از تراضی متعاقدین دانسته اند ،و باا ایان معناا
قسم اول را خیار اصلی و قسم دوم را خیار جعلی یا قراردادی نام نهاده اند(.همان)
تعريف اسقاط خيار

اسقاط کافه خیارات (بازبینی اده در 2آوریل ،2108جاام جام آنالین،کافاه خیاارات) اصاطالحی
است در حقوق قراردادها که اصو ً در جهت قوام و ثبات قارارداد باه کاار مایرود باا ورود ایان
اصطالح به قرارداد امتان بر هم زدن یکجانبه آن از بین میروداِسقاط خیارات میتواند ضمن عقد
اصلی یا پس از آن صورت گیرد ،هنانکه ماده  ۴۴3قانون مدنی ایران در ایان بااره مقارر مایدارد:
«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد ارط نمود»( .کاتوزیان ،0833 ،ش،883
ص" )8۴3اِسقاط" مصدر باو اِفعال از ریشه «س ق ط» باه معناای افتنادن ،اناداختن و از ارزش
انداختن است .در اصطالح حقوقی به از اعتبار اناداختن حقای اعام از ماالی یاا غیرماالی اِساقاط
میگویند .کافه" (با ف مشدد) به معنای "هماه" اسات" .خیاار" هام باه معناای حاق بارهم زدن
یکجانبه قرارداد است (انصاری،083۴،ج،0ص.)272

 .............................................. 05فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،81تابستان 8313

حق يا حكم بودن خيارات
ااید اولین فقیهی که به صورت خاص ،به تفاوت مفهومی حق و حتم توجه ویاهه نماوده باااد،
ااایخ انصاااری بااااد (انصاااری ،0832 ،ج ،2ص202؛ ساابحانی0۴0۴ ،ق ،.ص .)۴از منظاار ااایخ
مهم ترین تفاوت حق و حتم «در اختیار» بودن است .توضیح آن که حق در اختیار ا

است و

فی الجمله قابل اسقاط است .مانند حق افعه ولی حتام مطلقااً در اختیاار ااارت اسات و اختیاار
متلفین در آن مدخلیتی ندارد(.انصاری ،0832 ،ج ،2ص )202این قاعده در مقام ثبوت است ،ولای
در مقام بحث مصداقی و تفصیلی است و به نظر میرسد ،نمیتوان قاعدهایی کلای ارائاه داد تاا در
مقام اک حق یا حتم بودن مسألهایی را دریافت.
حال سؤال آن است که خیارات جزء احتام بوده یا حقوق و قرائن مثبته حاق باودن خیاارات
هیست
در حقوق ايران

در حقوق ایران اتی نیست ،که خیارات از حقوق مالی هستند(.صفایی ،0838 ،ص
کاتوزیان ،0837 ،ص

813 -81۴؛

003 -3۴؛ امامی ،0833 ،ج اول ،ص )3۴1از نظار قاانونی نیاز م  ۴۴3ق.م

د لت تمام بر حق بودن خیارات دارد.
استد ل بر حق بودن خیارات استد لی لمی است و از آثار و تبعات آن ناای ااده اسات ،باه
عبارتی با توجه به صراحت مقانن در قابلیات اساقاط و ارا واقاع اادن خیاارات ،حقاوقداناان
استد ل نمودهاند ،که خیارات از قبیل حق اند ،نه حتم و سپس در موارد مشتوك احتام حق را بر
خیارات جاری ساخته اند ،به عبارتی به نظر میرسد ،در گام ابتدائی استد ل به «حق» بودن خیار از
آثار نتیجه اده و در استد لی با به پائین در موارد اک قاعده اعمال ااده اسات .ایان روش در
حقوق مرسوم است.
در فقه اماميه

در فقه نیز اتی نیست ،که خیارات از جمله حقوق است .ایخ انصاری به این مطلب مترر ااااره
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دارند ،از جمله« :ان اخلیار من اقون ال م من امم نا » (انصااری ،0832 ،ص )200و« :ان اخلینار منم منا
قابل مسواط»(انصاری ،0832 ،ص .)222
و آن گاه نتیجه می گیرند که طباق قاعاده مسالمه «ان نل ی منم اسنواط مون »؛ صااحب خیاار
میتوان آن را اسقاط نماید (انصاری ،0832 ،ص .)282
این قول تا آنجا که جستوجو اد ،م الفی ندارد .ایخ انصاری در کتاو متاسب در ابتادای
احتام کلی خیارات این بحث را با تفصیل بیشتری پی گرفته است ،ایشان معتقدند برای اثبات ایان
امر فقها به سه دلیل استناد کردهاند:
الف) روایت باو خیار حیوان که د لت بر این امر داات ،که تصرف کاااف از رضاا مساقط
خیار حیوان است.
و) اجمات علما بر امتان اسقاط خیارات .اجمات علما بر حق بودن خیارات.
ایخ انصاری هیچ یک از دو استد ل اول را نمی پذیرند و سارانجام اجماات را کاافی در اثباات
مطلب میدانند(.انصاری ،0832 ،ج ،8ص )۴2
با توجه به نظر حقوقدانان و اجمات فقها به نظر میرسد ،اگر در ضامن عقاد اارط ااود کاه
استقراء به قاعده ایی کلی منتج اده است و خیار ساقط بااد ،ااتال نیست .اماا باه ایان اساتد ل
ااتا تی وارد اده است .از جمله:
 .0عقدِ بیع با خیار مانند عقد جایز است؛ به عبارتی ارط اسقاط خیار ،ارط ضمن عقد جاایز
است و ارط ضمن عقد جایز عقد را زم نمیکند .به عبارتی وجود این اارط ناوعی دور
را زم می آورد ،که عقد بیع زم است ،ارط خیار آن را جایز مینماید ،خود اارط هاون
ذیل عقد جایزی است جایزالوفاء است و ارط جایزالوفاء عقد را زم نمیکند ،حاال اگار
ارط اود ،که خیارات ساقط بااد در واقع این ارط ذیل عقدی منعقد اده است ،که قبالً
به واسطة ثبوت ارط خیاار جاایز باوده اسات و واجابالوفااء نیسات (انصااری،0832 ،
ص.)223
 .2این ارط اصو ً م الف مقتضی عقد است ،زیرا مقتضای عقد بیع است ،که همراه باا خیاار
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بااد و روایت «البیعان بال یار» مثبت همراهی همیشاگی البیعاان و ال یاار اسات و اارط
انقطات این دو ارط خالف مقتضای عقد است(.انصاری ،0832 ،ص  )227بعضی از فقهای
معاصر آوردهاند ،که بهتر است ااتال این گونه مطرح اود ،که ااراط اسقاط خیار م االف
مقتضای «سنت» است ،نه م الف مقتضی «عقد»؛ زیرا م الفت با مقتضاای عقاد باه معنای
م الفت با آن مقتضی عقد است ،که از نظر عرف غیر قابل انفتاك است ،مانند ارط عادم
تمتع جنسی در نتاح یا بیع بال ثمن و اجاره بالاجره؛ ولی خیار ،حتم اارعی اسات ،زیارا
در سایر نظامهای حقوقی ،خیارات به این صورت پذیرفتاه نشاده اسات و ایان نشاانی آن
است که وجود یا عدم وجود خیار جزء ینفک عقد بیع نیست(عرفاً) ،بلته اارت جزئیات
خیار را با بیان «ا بیان ابخلیار» جعل کرده است (سبحانی0۴0۴ ،ق ،.ص.)71
 .8اسقاط خیارات ،اسقاط مالم یجب است ،زیرا خیار بعد از بیع حاصل میگردد و اسقاط حاق
خیار ضمن خود بیع اسقاط قبل از ایجاد است ،ایخ این قول را به اافعیه نسبت داده است
(انصاری ،0832 ،ص.)223
این س ن درست است و اافعی هاا در هایچ عقادی اارط اساقاط خیاارات را نپذیرفتاهاناد
(موساوعة جماال عبدالناصار0۴00 ،ق ،.ج ،۴ص882؛ الزحیلای0۴03 ،ق ،.ص .)237ولای برخاای
حنفیها در خیار ارط و عیب ارط اسقاط را اسقاط ما لم یجب ندانساته و آن را اجاازه دادهاناد.
(الزحیلی0۴03 ،ق ،.ص237؛ دهقانی ،0873 ،ص )031
پاسخ اشكاالت

ایخ انصاری و دیگر فقها هیچکدام از ااتا ت سهگانه فوق را وارد ندانستهاناد(.انصااری،0832 ،
ص222؛ سبحانی0۴0۴ ،ق ،.ص

 )72-71پاسخهایی که ارائه اده به ترتیب اااتا ت باه اارح

زیر است:
 .0ااتال اول دو پاسخ دارد:
اول :این که بحث ما در عقود جایز به ذات باوده ناه جاایز عرضای کاه باا خیاار جاایز ااده
بااد(.انصاری ،0838 ،ص222؛ سبحانی 0۴0۴ق ،.ص)71
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دوم :آنکه به صورت کلی در اروط ضمن عقد جایز ،اعتبار اارط ناه از خاود عقاد بلتاه از
عموم «املؤمن ن عند شروطهم» ناای اده است ،در نتیجه ،این اارط زمالوفااء اسات .ضامن
آن که خیار حق متعاقدین است و خیارات در عقود به «ارط » است .یعنی عقد به ارطی
که خالی از توافق خالف آن بااد ،یعنی عقدی که خاالی از اارط ساقوط خیاارات باوده
جایزه است ،نه عقدی که متضمن وجود ارط اسقاط است .به عبارتی عقد بیاع(باه عناوان
مثال) اصالتاً زم است ،ولی نفس لزوم عقد به «ارط » است؛ نه به « ارط»؛ و اگر خیار
آمد ،عقد را جایز میکند و اگر حق خیار ساقط اد ،عقد به صورت اولی باز میگردد.
 .2مشابه پاسخ با را میتوان به ادعای م الفت این ارط با مقضاای عقاد(یاا سانت) داد .باه
عبارتی خیار حق متعاقدین است ،اگر عقد خلی و طبعه بود و اگر « به ارط» بود .و این حاق باا
اسقاط آن توسط ارط منافاتی ندارد .یعنی مقتضی خیار عقد به «ارط » است ،یعنای عقادی کاه
در آن ارط سقوط عقد نشده بااد و نه طبیعت عقد از آن حیث که عقاد اسات و «ا بیعنان اب اخلینار»
ظهور دارد ،بلته از آن متبادر است که حالتی را اامل میاود که ارط سقوط در آن نشاده باااد.
این تبادر از باو جمع ادله اروط و این حدیث است ،یعنای د ئال ااروط اقتضاا دارد ،کاه هار
عقدی به ارط آن که ضمن آن ارط خالف نشده بااد مقتضی آثار خود اسات(.انصااری،0832 ،
ص.)222
اگر ااتال اود که به این ترتیب دیگر هیچ ارط م الف کتاو و سنتی باقی نمایماناد ،زیارا
اگر این نوت جمع بین ادله اروط و عمومات کتاو و سنت را بپذیریم ،در هر اارطی کاه ادعاای
ت الف آن با کتاو و سنت اود ،میتوان پاسخ داد که منظور از نهی کتاو و سانت نهای از بیعای
بوده است ،که این ارط خاص در آن نشده بااد و اگر ارط کردناد ،دیگار ااامل نهای کتااو و
سنت نمیاود .به عنوان مثال اگر بیع نموده و ارط کردند که بیع ایجاد ملتیات نتناد ،نمایتاوان
مدعی اد ،که این ارط خالف کتاو و سنت است؛ زیرا عقد لوخلی و طبعه ،مقتضی بوده و حال
که متبایعین ارط خالف آن نمودند ،اارت به ارط احترام میگذارد .بیع لاوخلی و طبعاه مقتضای
ملتیاات اساات و اگاار ااارط خااالف آن اااد دیگاار هنااین اقتضااائی ناادارد(.انصاااری،0832 ،
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ص222وسبحانی0۴0۴ ،ق ،.ص )70پاسخ این ااتال آن است ،که خود حاق اساقاط خیاار حقای
است که اارت آن را تجویز کرده است .به عبارتی دلیل م الفت اروطی خاص ،با کتااو و سانت
خارج از خود عقد است ،اارت به صورت جداگانه امر کرده است که پارهایی امور را نمیتوان ذیل
عقد ارط نمود و این ربطی به توافق طرفین ندارد در صورتی که در بقیة موارد خود ااارت اجااز
ارط داده است .به عبارتی اارت جعل نوت خاصی عقد به نام بیع کرده است ،از سویی اجاازه داده
است تا برخی احتام و آثار را از آن رفع یا به آن اضافه نمود و این اجازه خارج از عقد جعل اده
است و به دلیل بیرونی می توان جواز یا عدم جواز ارطی را ذیل عقد دریافت نه از خود عقد به ما
هوهاو .در مااورد خاااص مااا جااواز اسااقاط حااق خیاار مساالم اساات و تنااافی بااا مقتضااای عقااد
ندارد(.انصاری ،0838 ،ص )222ضمن آن که توجاه باه مفهاوم اعتبااری باودن عقاود و آثاار آن
میتواند در تحتیم این پاسخ کمک کند.
حال نتتهای در این میان قابل طرح خواهد بود که ،مرحوم صاحب جواهر ذیال هماین بحاث
مطرح نموده اند ،که سبب مناقشاتی اده است ،بنابرنظر ایشان در تحلیل حق اسقاط خیار ،دو دسته
دلیل متعارض وجود دارند .دسته اول روایتی است ،که مثبت خیار هستند مانناد «البیعاان بال یاار»؛
دسته دوم عمومات ارط هستند ،مانناد «املؤمنن ن عنند شنروطهم» ،تعاارض از آن رو اسات کاه عماوم
«المؤمنون» مفید این معنا است که هر ارط صحیحی که ممضی از سوی ااارت اسات را در عقاد
گنجانده ،به آن پایبند خواهد بود .از سویی دلیل خیار میگوید ،طرفین مطلقاً در هر صورت خیاار
دارند ،حال اگر دلیل «المؤمنون» را بر دلیل «خیار» ترجیح دهیم و در واقع ،گویی اارت بیان داااته
است ،طرفین حق خیار دارند ،مگر آنکه ارطی خالف آن ننموده بااند ،اما اگر دلیل «خیار» را بار
«المؤمنون» ترجیح دهیم ،اارت اینطور بیان دااته است ،که طرفین به اروط ذیل عقد پایبند بوده
ولی نمیتوانند ارط اسقاط خیار کنند زیرا اارت این ارط را مشروت ندانساته ،ااارت مایخواهاد
طرفین در هر ارایطی حق خیار دااته و ارط برخالف آن خالف حتم کتاو و سانت اسات .باه
عبارتی به زبان امروز «البیعان بال یار» امری است و توافق م الف آن مشروت ،صحیح و نافذ نیست
و باطل و بلته مبطل است.

بررسي اسقاط خيارات از منظر شيخ انصاری و تطبيق بر حقوق مدني ايران وآراء وحدت رويه دادگاه 05  .....................

حال از میان ادله خیاار و عماوم ااروط (نجفای ،0838 ،ج ،28ص )31صااحب جاواهر نیاز
آوردهاند ،که دلیل «املؤمن ن عند شروطهم» راجح اسات .یعنای «ا بیعنان ابخلینار م ن مط نرط

ن » ،دلیال

ترجیح« ،عمل اصحاو» است .ضمن آنکه ارط عدمال یار مانند جزئی از عقد است ،که خود عقد
از باو «او ن اب عون » زم الوفا است .به عبارتی ارط مانند ایجاو و قباول اسات و باه دلیال «او ن
اب عو »؛ وضعاً و تتلیفاً صحیح و واجب است (انصاری2 ،0838 ،ج ،ص.)227
ایخ انصاری استد ل صاحب جواهر را ضعیف میداناد(.انصااری ،0838 ،ص )227زیارا او ً
عمل اصحاو حجیت ندااته ،م صوصاً آنکه ما ادله و اسناد عمل آنهاا را داریام ،ادلاه اصاحاو
منحصر در «المؤمنون» است و کسی دلیل دیگری که موجب ترجیح بااد ،ندارد ،ثانیاً اینکه اارط
خیار مانند جزء عقد بااد اول کالم است و در باو اروط به تفصیل راجع به آن س ن گفته ااده
است .ثالثاً در اصول بیان کردیم که در جمع بین عام و خاص ،خاص عرفاً مقدم است ،پس قاعادتاً
دلیل «ا بیعان ابخلیار» که اخ

از «عم املؤمنن ن عنند شنروطهم» است ،باید مقدم بااد و در نتیجه حتام

داد که ارط اسقاط خیار ،خالف کتاو و سنت است .در حالیکه ادعای صااحب جاواهر خاالف
این است(.انصاری ،0838 ،ص)223
پس دلیل ترجیح هیست ایخ پاسخ میدهد :در فرض مسأله اصو ً تعارضی نبوده تا به دنباال
مرجح باایم ،زیرا ادله خیار در مقام بیان این موضوت بوده که اصل خیاار از منظار ااارت پذیرفتاه
اده است .یعنی «ا بیعنان ابخلینار» به معنای این است ،که «ا بیعنان ون نان ان وعنل ن بنیعهم اخلینار»؛ و ایان
منافاتی ندارد ،که بتوانند این توانایی و جواز را با مسقط خارجی ساقط کنند؛ ضمن آنکه تدقیق در
ادله اروط نشان میدهد که هدف این ادله رفع ید از احتام اصالیه ثابتاه اسات ،باه عباارتی ادلاه
اروط حاکم بر سایر ادله هستند ،مانند جایی که کسی نذری کرده و عملای را کاه ذاتااً مساتحب
است ،برخود واجب میکند(.انصاری ،0838 ،ص )223به عبارتی اگر این استد ل پذیرفتاه ااود،
عمالً تمام موارد اروط بالاستفاده میماند .زیرا در مقابل آن همیشه یک حتم خاص وجود داااته
و دیگر اصو ً از انتفات ساقط میگردند.
 .8اما پاسخ از اهل سنت و اسقاط مالم یجب دانستن اسقاط خیارات آن است ،که:
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اوالً :نفس بیع موجد خیار نیست ،بلته مقتضی ،عدمالشرط است .اگار اارط اساقاط خیاارات
اود ،در واقع اصو ً مقتضی ایجاد نشده است ،نه آن که مانع ایجاد اده باااد .باه عباارتی
ارط اسقاط خیارات منع است نه دفع(.انصاری ،0838 ،ص)222
ثانیاً :صحیحه مالک بن عطیه نیز بر جواز آن د لت دارد(.انصاری ،0838 ،ص)281
ثالثاً :در عقود امور از امور اعتباری است و صرف اعتبار ،عقالً کافی برای صحت امار اعتبااری
است ،همین که مقتضی عرفاً نزد عقالً فراهم است کافی است(.سبحانی0۴0۴ ،ق ،.ص)72
رابعاً :صحیحه سالیمان بان خالاد د لات بار اساقاط ماا لام یجاب نباودن اساقاط خیاارات
دارد(.سبحانی0۴0۴ ،ق ،.ص)72
خامساً :ایخ طوسی در خالف و عالمه در تذکره فتاوی بسیاری آوردهاند ،که د لت بار جاواز
اسقاط خیارات دارد( .سبحانی ،0۴0۴ ،ص )72
در مجموت به نظر میرسد ،با توجه به آنکه سبب خیار قطعاً ایجاد اده اسات و هام زماان باا
وقوت عقد سبب خیار و در نتیجه معقول بودن اسقاط آن نزد ارت و عقاالء پذیرفتاه ااده اسات،
اسقاط خیارات ،اسقاط مالم یجب نیست.
به این ترتیب قاعد کلی بدون ااتال باقی مانده و میتوان خیارات را حین عقاد و پاس از آن
اسقاط نمود.
ماهيت اسقاط خيارات

اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه است و نیازی به رضاایت طارف دیگار نادارد(.صافایی،
 ،0838ص813؛ کاتوزیان ،0837 ،اش)283 -202
حقوقدانان ذیل بحث اثر اسقاط خیارات؛ آن را به اقاله تشبیه کردهاند(صفایی ،0838 ،ص)801
بنابراین تمام آثاری که بر اقاله جاری است ،بر اسقاط نیز جاری میگردد .از جمله اینکه اثر اسقاط
خیار از تاریخ تحقق اسقاط است.
نتته که مطابق بحث است ،آن است که آیا تفاوتی بین ماهیت اسقاط خیارات موجود در حاین
عقد و خیاراتی که پس از عقد ایجاد میاوند(مانند خیار تاأخیر ثمان و ت لاف از اارط) وجاود
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دارد یا خیر برخی بر این باورند ،که ارط اسقاط خیارات ماهیتاً عدم ایجاد مقتضی است ،یعنای
طرفین با تراضی یکدیگر ،یا یک طرف از جانب خود باا اعاالم رضاایت و اراده خاود مبنای بار
اسقاط خیارات در واقع مقتضی ایجاد خیار را از بین میبرد و مانع ایجاد خیار مایگاردد .اماا نظار
دوم آن است ،که ایجاد خیار مقتضی عقد است و کسی نمیتواند با اراده خود به صاورت اصاولی
مانع ایجاد خیار گردد .حداکثر آن است که باا انعقااد عقاد خیاار ایجااد مایگاردد و بالفاصاله و
بیدرنگ حذف میگردد(.کاتوزیان ،0837 ،اش)218-283
در جمعبندی نیز میتوان اینطور بیان نمود ،که اسقاط خیارات ماهیتی ابیه ابراء یا اقالاه دارد،
و به مفهوم «ایقات» نزدیک است ،جز این که ایقات بیشتر ایجابی است و اسقاط سلبی؛ ایقات ایجااد
رابطه می کند و اسقاط رابطه را از بین میبرد .ااید لفظ «عمل حقوقی یکجانبه» توصیف خوبی از
این تعبیر بااد و به تبع با پذیرش این اصل کلی احتام ایقات بر اسقاط نیز قابل تطبیاق اسات .اماا
این مسأله که با ارط اسقاط موجب و سبب زایل میگردد و خیار اصو ً ایجاد نمیگردد؛ به نظار
با توجه به مجموعة مواد راجع به خیار در قانون مادنی و کلیاات حقاوقی قابال پاذیرش نیسات؛
خیارات م صوصاً در فقه امامیه و با توجه به تعاریفی که از آن در فقه ارائاه ااده اسات ،ملاک و
حق است .اما ماهیت حقوقی که صرفاً ناای از اراده طرفین است ،متفاوت است؛ خیارات در دیگر
نظام های حقوقی به این اتل و گستردگی پذیرفته نشده است(سبحانی0۴0۴ ،ق ،.ص )71و اصال
خیارات از احتام ارعی و قانونی است به این اعتبار عقد و خیار همراه و مقتضی ارعی و قانونی
یکدیگر خواهند بود و نمیتوان بیعی را تصور کرد که ارعاً خالی از خیار بااد.
چگونگي اسقاط خيارات
در حقوق

اسقاط ،عملی حقوقی است و مانند اعمال حقوقی دیگر باید به گونهای ابراز گردد ،تاا مترتاب اثار
بااد و صارف قصاد و نیات در تحقاق آن کاافی نیسات .اساقاط مای توانناد باه لفاظ یاا عمال
بااد(.صفایی ،0838 ،ص )813اسقاط لفظی مانند آن است ،که صاحب خیار بگوید از حاق فساخ
خود گذاتم ،از سویی اسقاط مانند فسخ است و با استفاده از وحدت مالك ماد  ۴22قانون مادنی
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میتوان دریافت ،که اسقاط نیز به هر لفظ یا فعلی که د لت بر آن نماید ،حاصل میگردد .در نتیجه
اسقاط نیز نیازمند قصد انشاء است و این قصد باید به نحوی ابزار گردد.
دیوان عالی کشور در رأی مورخة  0803/۴/8به امار  7۴3در ماورد فساخ ایان مقارره را باه
صراحت یادآور اده و آورده است ،فسخ معامله محتاج به انشاء فسخ است و خبر از فساخ مثبات
وقوت آن ن واهد بود(.صفایی ،0838 ،ص )812با توجه به ایان آراء مایتاوان باه راحتای نتیجاه
گرفت ،که اسقاط نیز از مقولة انشاء است ،نه اخبار و انشاء نیازمند اراده و ابراز است.
در فقه

در فقه امامیه نیز این مسأله مورد توجه است ،در فقه نیز خیارات را میتاوان باه صاورت قاولی و
فعلی اسقاط نمود(.انصاری ،0832 ،ص

)222 -227

تنها مسألهایی که در فقه مورد توجه خاص قرار گرفته است ،مسألهای است کاه در ااروط باه
تفصیل به آن پرداخته اده است و در اینجا نیز مورد اااره و نیاز است؛ از آن روی که ارط قولی
اسقاط خیارات به صورت ارط ضامن عقاد اسات؛ آیاا اگار ایان اارط باه صاورت ماذاکرات
پیشا قراردادی و متبانیاً علیه منعقد گردد و ضمن عقد به آن تصریح نگردد مؤثر است یا خیار در
این حوزه ،مسأله اختالفی است؛ نظر ایخ انصاری آن است ،که اقوی غیر ماؤثر باودن اارط غیار
[

مذکور در متن عقد است؛ ایخ این قول را به مشهور نیز نسبت میدهد(.انصاری ،0832 ،ص)280

نتتة دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ،آن است که ارط لفظی میتواند به صاورت اارط
نتیجه یا ارط فعل بااد؛ اما ظاهراً ارط صفت بودنِ ارط اسقاط خیارات بیمعناا اسات (دهقاان،
 ،0832ص.)020
اما در مورد اسقاط فعلی که همان تصرف در مورد خیارات است؛ در فقه به تفصیل بحث ااده
است .در حقوق ایران حقوق دانان تصرفی که کااف از سقوط بااد را اسقاط عملی میدانند؛ مانند
آن که مشتری مغبونِ در خریدخانه ،بعد از علم به غبن ،خانه را تعمیر کند یا انتقال دهاد(.صافایی،
 ،0838ص813؛ امامی ،0833 ،ج ،0ص322؛ عدل ،0872 ،ص )۴31این مساأله از وحادت ماالك
ماد  ۴31و  ۴30قانون مدنی نیز قابل فهم است.
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در فقه تصرف و د لت آن بر اسقاط خیار موجب مباحث گستردهایی اده است:
او ً :تصرف باید اختیاری بااد و تصرف اکراهی تصرف است(.انصاری ،0832 ،ص)283
ثانیاً :محل اصلی این بحث در خیار حیوان است .فقها در اینکه هه نوت تصارفی مساقط خیاار
است ،اختالف دارند؛ عالمه در تذکره معتقاد اسات ،کاه هار ناوت تصارفی مطلقا ًا مساقط
خیارات است(.به نقل از انصاری ،0832 ،ص )2۴3اایخ انصااری ایان نظار را در نهایات
ااتال میداند(.انصاری ،0832 ،ص )2۴3دستهای دیگار از فقهاا تصارفی را کاه حااکی از
رضایت ا

به لزوم عقد بااد مسقط میدانند ،این قول از صحیحة ابن رئااو و ظااهر

کالم عالمه در تذکره نیز قابل برداات است ،این فتوا ظاهراً فتاوای اایخ در مبساوط نیاز
هست(.به نقل از انصاری ،0832 ،ص)231
ایخ این قول را هم نمی پسندند و سرانجام معتقد اسات ،تصارفی مساقط خیاارات اسات کاه
«نوعاً» کااف از رضایت متصرف به لزوم عقد بااد ،ایخ صحیحه ابن رئاو و صافار را دلیال بار
س ن خود میآورد(.انصاری ،0838 ،ص)231
اما به هر حال در این که اجماا ً تصارف مساقط خیاار اسات ،در باین فقهاا اختالفای نیسات
(انصاری،0838 ،؛ سبحانی0۴0۴ ،ق ،.ص.)23
احكام اسقاط خيارات
صحت اسقاط كافه خيارات
در حقوق

این مسأله از مسائل مبتلیبه جامعه امروزی حقوق ایران است .آیا میتوان تمام خیاارات را اساقاط
نمود این سؤال از آن روی اهمیت می یابد ،که امروزه در بسایاری از اساناد رسامی و غیررسامی
جملة «اسقاط کافه خیارات» به عنوان ارطی از اروط ضامن عقاد بسایار رایاج اسات و طارفین
خیارات را سااقط ماینمایناد (صافایی ،0838 ،ص813؛ کاتوزیاان ،0837 ،ج ،3ش202؛ جعفاری
لنگرودی ،0837 ،ص )۴8این مسأله تا جایی اایع است ،که به علت سوء اساتفادههاای فاراوان از
خیارات و عدم استحتام عملی معامالت به دلیل وجود تعداد فراوانی از خیارات در نظاام حقاوقی
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ایران ،اداره ثبت طبق ب شنامه اماره  83023-0128کلیة دفااتار اساناد رسامی را ملازم نماود در
قراردادها کافه خیارات را از طرفین ساقط نمایند (جعفری لنگرودی ،0873 ،ج ،0ص.)872
ظاهر ماده  ۴۴3قانون مدنی مشعر این معنا است که میتوان تمام خیارات را سااقط کارد .ایان
مسأله مورد اتفاق حقوق دانان است و به جز یک م الف جدی(دکتر لنگارودی) م االف دیگاری
حداقل در اجمال خود ندارد(صفائی ،0838 ،ص ،813کاتوزیان،0837 ،ج ،3ص ،088امامی،0833،
ج اول ص ،3۴0قائم مقامی ،0833،ص ،018عدل ،0872،ش  ،322ص 801و). . . .
در فقه

در فقه علی رغم جستجوی فراوان به جمله ای که د لت بر جاواز یاا مناع اساقاط کافاه خیاارات
د لت دااته بااد بر ن وردم ،اما با احصاء در سرفصلهای خیارات تقریباً در تمامی خیارات ارط
اسقاط آن بحث اده است .از جمله در خیار مجلس ،خیار حیوان ،خیار ارط ،خیار الغابن ،خیاار
تأخیر ،خیار رؤیت(به اختالفات موجود در این خیار اااره خواهد اد) ،خیار عیاب و(...سابحانی،
 ،0۴0۴ص

 8۴0 ،801 ،237 ،883 ،032 ،022 ،33و ). . .و به نظر میرسد ذیل قاعد کلی« لتل

ذی حق اسقاط حقه» و جواز اسقاط تک تک خیارات ،اسقاط همة آنها بالمانع بااد.
این س ن در میان حقوقدانان م الفانی سرس ت دارد .ااید مهمترین م الف ایان نظار دکتار
لنگرودی است .ایشان معتقدند درج هنین ارطی باطل و مبطل عقد است .خالصه استد ل ایشاان
به این قرار است:
طبق بند اول ماد  282قانون مدنی ارط خالف مقتضای عقاد باطال و مبطال عقاد اسات .از
سویی ماده  ۴۴3قانون مدنی م الف ذات عقود مغابنه است«:قانون در ماد  ۴۴3ااتباه بزرگی کرده
است....ارط اسقاط کافه خیارات برخالف مقتضای ذات عقد مغابنهای اسات .هناین اارطی هام
فاسد و هم مفسد بیع است....به این صورت باید جانب ماده  288را گرفت و حتم به ابطال هناین
بیعی داد....ارط اسقاط کافه خیارات از مصادیق بارز غرر اسات»(.جعفاریلنگارودی ،0873 ،ج،0
ص

)878-872
به عبارتی ایشان بر این باورند ،آن هه از ذاتیات عقود مغابنه است ،تعادل و همساانی تعهادات
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طرفین است و اگر طرفی تمام خیارات را ساقط کناد ،در واقاع حقاوق خاود را بالوجاه و بادون
ارزای همسان و معادل آن از دست داده است .م صوصاً خیار تدلیس و غبن و غیره که به ناوعی
تضمینکننده حقوق طرف معامله است و با اسقاط آن ضمانت اجرای ت لف از مفااد عقاد از باین
رفته و گویی تعهد تعهد میگردد.
این هگونه تعهدی است ،که طرف مقابل حق تدلیس و غبن طرف مقابل را دارد و طرف مقابل
نمی تواند در مقابل مغبون ادن و فریب خوردن معامله را فسخ کند ،این امر قطعاً به غارری اادن
معامله میانجامد و طرفین را در وضعی نابرابر قرار میدهاد ،فلسافه جعال خیاارات جلاوگیری از
ضرر و ضمان ت اجرای اراده طرفین است و با رفع و دفع ایان ابازار ،عقاد و ت لاف از آن عماالً
بالضمانت اجرا است.
این نظر گرهه در ابتدای امر نظری معقول به نظر میرسد ،اما از ضعفهایی برخوردار است:
اوالً :اگر پذیرفته اود ،که خیارات بماهوخیارات جزء حقوق طرفین هستند ،نباید اسقاط آن را
محدود و غیرمجاز بدانیم؛ تمام حقوق ناظر به یک عقد را میتوان اسقاط نمود و این امر با
ماهیت خیارات تناسب تام دارد.
ثانیاً :اگر با اسقاط کافه خیارات خللی در ضمانت اجرای عقد حاصال مایگاردد ،ایان مساأله
ضعف نظام حقوقی و قواعد ناظر به معامالت و معاهدات است و نباید به خاطر ایجاد ایان
نقطه ضعف اصل قاعده را زیر سؤال برد .اگر با اسقاط کافه خیارات عقد به نوعی غرری و
بالضمان میاود ،باید برای آن ،ضمانت اجرایی آمره و قاعدهمند یافت نه آن که طارفین را
در مضیقه نهاد.
ثالثاً :اصل در روابط قراردادی خصوصی اقتضای تعادل دارد؛ فرض رکین حقوق خصوصای و
مدنی بر این واقعیت نهاده اده است ،که طرفین آزادانه اعمال اراده میکنناد و هایچ اهارم
مؤثری اراده و رضای آنان را م دوش نمیکند ،اگر هنین فرضی درست بااد؛ که البتاه در
واقعیت روابط انسانی غالباً اینگونه نیست؛ هر ذیحقی در برابر اسقاط حق خود معادل و
بهایی دریافت میکند و حتماً طرف مقابل در قبال اسقاط حق خیار خاود عوضای دریافات

 .............................................. 55فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،81تابستان 8313

کرده است .حال قیمت را پایین تر آورده است یا از طرف دیگر نیز حقی اسقاط کرده است؛
کما این که در قراردادهای فعل اسقاط کافه خیارات از طرفین به عمل میآیاد و باه ناوعی
معاوضه حقوق است و همسانی و تعادل عوض و معوض در این فرض محقق است.
رابعاً :فرض کنیم اارت مقدس خیارات را جعل نمیکرد ،آیا این امار منجار باه غارری اادن
عقود میاد در نظام های دیگر حقوقی که خیارات به این وسعت و تناوت پذیرفتاه نشاده
است و غالباً خیار عیب با محدودیتهایی پذیرفته اده است؛ عقود غرری است باه نظار
میرسد در نظام حقوقی فقهی و حقوقی ما نیز اگر خیارات ساقط اود ،طرف ضرر دیاده و
مضرور طبق قواعد کلی حق رجوت به ضار و غار را خواهد داات و قواعد کلای نااظر باه
عدم اجرای تعهد باقی است ،خیار تسهیالتی است ،که به یتی از طرفین داده اده است تاا
بتواند عقد را بدون رجوت به محتمه و رعایت تشریقات مرسوم ،فسخ کناد و البتاه نیاازی
به اثبات مدعی و بر دوش کشیدن بار دلیل ندااته بااد .ااتالی در ایان باین وارد نیسات،
که طرف معامله این اجازه را داته بااد ،تا «حق» و تسهیالت خویش را در مقابل دریافات
تسهیالتی وانهاده و اسقاط نماید
اسقاط خيارات
اسقاط خيار تدليس
بحث حقوقي

در این که فریب خورده بعد از اطالت از تدلیس طرف مقابل میتواند ،حق خود را ساقط کند بحثای
نیست ،اما ایراد اصلی آنجا آاتار میگردد ،که اسقاط ضمن عقد و قبل از آگاهی از تدلیس اتفااق
افتد .برخی حقوق دانان معتقدند از آن روی که تدلیس قانوناً ممنوت است و حتی درپارهایای ماوارد
مجازات کیفری برای آن مقارر ااده اسات ،اساقاط ایان خیاار بارخالف نظام عماومی و باطال
است(.کاتوزیان ،0837 ،ج ،3ش)202
برخی دیگر از اسااتید بار ایان باورناد ،کاه ایان اارط غیرعقالیای باوده و در نتیجاه باطال
است(.جعفریلنگرودی ،0872 ،حاایه ماده )۴33در نتیجه اگر در سند ذکار ااده باااد کاه کافاه
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خیارات ساقط است ،اامل خیار تدلیس ن واهد باود(صافایی ،0838 ،ص .)817در مقابال برخای
اساتید هنین ارطی را صحیح میدانند.
«متبایعین میتوانند ،در ضمن عقد بیع ارط کنند خیاراتی که در عقد مزبور به وجاود مایآیاد
مانند خیار عیب ،غبن ،تدلیس و ت لف وصف ساقط اود .اگرهه مشروط علیه جاهال باه وجاود
سبب آن بااد»(امامی  ،0883ج اول ،ص )3۴0آنهه از ظاهر مسأله بر میآید ،این است کاه دکتار
امامی در این قول متفرد است.
پس نظر غالب حقوقدانان آن است ،که اگر در قرارداد تصریح ااده باااد کاه خیاار تادلیس
ساقط است ،موجب بطالن عقد نیست .ولی هون هنین ارطی یا بیفایاده و یاا نامشاروت اسات،
خود ارط باطل خواهد بود(.ماده  282ق.م)
بحث فقهي

خیار تدلیس در فقه آن هنان اناخته اده نیست ،ایخ انصاری و اارحان آثار او از خیاار تادلیس
ذکری باه میاان نیااوردهاناد(انصااری ،0832 ،ص212؛ ال یاارات و سابحانی0۴0۴ ،ق ،.ص07۴؛
الموسویال مینی0۴03 ،ق ،.ج ،3-۴ص )020اهید اول در کتااو اارح لمعاه باه اقتصاار باه آن
پرداخته است(الجبعیالعاملی0۴03 ،ق ،.ج ،2ص )32این خیار غالباً در نتاح و یا ذیل خیار ت لف
از ارط بحث اده است(.الجبعیالعاملی0۴03 ،ق ،.ج ،2ص)871
اهید اول در کتاو الدروس الشرعیه بحثی تفصیلی تر دااته و به عنوان هشاتمین خیاار ،خیاار
تدلیس را بحث کرده است (متیالعاملی0۴23 ،ق ،.ج ،8ص .)803در اینکه با خیاار تادلیس ارش
ثابت است یا خیار ،اخاتالف باود ه و ابان ادریاس و اایخ طوسای باه اثباات ارش فتاوا دادهاناد
(متیالعاملی0۴23 ،ق ،.ج ،8ص )803و مباحث را با خیار عیب م لاوط کاردهاناد (متایالعااملی
0۴23ق ،.ج ،8ص .)820به هر حال جایی در کتاو دروس و کتاو لمعه به امتان یاا عادم امتاان
اسقاط این خیار به تصریح اااره نشده است .هرهند جمالتی به صورت غیرمستقیم د لت بر ایان
مطلب دارند(.متیالعاملی0۴23 ،ق ،.ج ،8ص
امتان اسقاط هنین خیاری است.

 )888-820به هر حال به نظر میرسد ،قول فقیهاان
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تحليل

به نظر قول فقیهان و امتان اسقاط هنین خیاری نزدیکتر به صحت است .ظااهراً حقاوقداناان از
اصل خیار تحلیل ناصحیحی دااته و گمان میکنند ،خیار تنها راه جباران ضارر متعااملین اسات و
حداکثر به این نظر گرایش پیدا کرده اند ،که خیار ثماره تراضای و اراده طارفین اسات(.کاتوزیاان،
 ،0837ص ،3۴ش)323
این مسأله که تدلیس ممنوت و گاه جرم است ،دلیلی بر عدم امتان اسقاط آن نیسات و اساقاط
آن حق و جوازی برای طرف مقابل در دست یازیدن به آن نیست و اصو ً بحاث ربطای باه نظام
عمومی ندارد .تدلیس ،خیار و «حق» طرف است و هیچ دلیلی بر عدم امتاان حاق وی در اساقاط
حق موجود نیست .ضمن این که غیرعقالیی بودن این ارط نیز محل ااتال است .طارفین ممتان
است ،با اسقاط این خیار از ثمن بتاهند یا منفعتی دیگر حاصل نمایند .گمان حقوقداناان آن باوده
است ،که بین اسقاط حق خیار تدلیس با اعطای جواز برای ارتتاو آن از سوی مقابل تالزم وجود
دارد در حالی که هیچ تالزمی در بین نیست .یک طرف میتواناد ،خیاار تادلیس را سااقط کناد و
طرف مقابل موظف به حسننیّت و عدم تدلیس است .ضمن آن که بر فرض که تدلیس واضح اد،
خیار تنها راه ج بران خسارت یا غرر نیست .خیار تدلیس صرفاً یک نوت تسهیالت و آسانی اثباات
دعوا و به نوعی جبران قراردادی خسارت از طریق فسخ معامله است و طارفین مایتوانناد از ایان
تسهیالت استفاده نموده فارغ از این که موجب ایجاد این امتیاز و تسهیالت هه بااد ،هاه اهمیتای
دارد خیار به هه سبب ایجاد اده ،طرف ذیال یار حق دارد از امتیاز خیار اساتفاده نمایاد ولای از
طرق عمومی و ذیل مواد عدم ایفا یا اجرای تعهاد یاا ذیال قواعاد کلای ضارر و غارر جباران
خسارت نماید ،هرهند بار اثبات دعوا با او است .لذا اسقاط حق خیاار تادلیس ممتان و صاحیح
است.
اسقاط خيار عيب
در حقوق

مشتری پس از اطالت عیب قطعاً میتواند ،خیار خود را ساقط نماید .در این مورد نیز اختالف از آن
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جا آغاز میگردد ،که در ضمن عقد یا کافه خیارات را اسقاط نموده بااند یاا آن کاه باه صاراحت
خیار عیب را در ضمن عقد اسقاط نموده بااند.
برخی حقوق دانان بر این باورند ،که درست است که مشتری «ریسک» را پذیرفته که اگار کاا
معیوو بود ،از خیار خود بهره نبرد ،اما پذیرش ریسک در حدود متعارف بوده است نه عیب خارج
از متعارف و عیب فاحش ،با این تقریر اگر در ضمن عقد کلیه خیارات اسقاط اده باود ،یاا حتای
خیار عیب به صراحت اسقاط اده بود و بعد از معامله معلوم اد کاه کاا بایش از حاد متعاارف
معیوو است و عیب فاحش دارد ،مشاتری حاق خیاار خواهاد دااات(.صافایی ،0838 ،ص817؛
کاتوزیان ،0837 ،ج ،3ش)23۴
در مقابل برخی حقوق دانان اسقاط خیارات را مطلق و اامل هر ناوت عیبای اعام از فااحش و
ساده میدانند(.امامی ،0883 ،ج ،0ص()3۴0هرهند این س ن ظاهر در کالم آنان نیسات و مساتفاد
از اطالق جمله مرحوم امامی است)
این اختالفات نظر حقوقی در دادگاهها نیز مطرح اد .در سال  0813دیوان عاالی کشاور طباق
رأی اماره  8۴3-0203نظری به این ارح ارائه نموده است«:اسقاط خیار عیب ااامل عیاوبی کاه
خارج از حد متعارف بااد ،نیست»
با توجه به این نتته که جمعبندی و نتیجهگیری از این بحث مساتلزم بررسای خیاار غابن نیاز
میبااد(صفایی ،0838 ،ص)817
در فقه

در اینجا به ذکر هند نتته فقهی در مورد اسقاط خیار عیب بسنده میاود:
 .0اگر ا صی خیار عیب را مطلقاً از خود ساقط نماید ،ارش هم ساقط است(.انصاری،0832 ،
ج ،2ص )82۴این نظر مورد توجه دادگاه ها قرار نگرفتاه اسات .در رأی ااماره 70/23-7
دادگاه حقوقی اصفهان اظهار اده است«:اسقاط خیارات مندرج در سند ناظر به مطالبه ارش
نیست و امتان فسخ معامله مانع مطالبه ارش نیست»(بازگیر ،0872 ،ص.)281
البته تعارض بیّنی بین دو قول نیست .زیرا ایخ معتقد است ،اگر خیار را مطلقاً سااقط کناد
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ارش هم ساقط است ،اما با توجه به محتویات پرونده ،گویا مفاد قارارداد اساقاط نااظر باه
مطالبه ارش نبوده و قرارداد مشعر این معنا بوده است ،که امتان فسخ معامله را اعطاا کارده
بدون در نظر دااتن اسقاط حق مطالبه ارش؛ ضامن ایان کاه رأی دادگااه ماورد رسایدگی
دیوان عالی(اعبه سوم) قرار گرفته و به جهات دیگری رد اده است و دیوان متعرض ایان
نتته حقوقی مندرج در رأی نشده است(.بازگیر ،0872 ،ص )281و لذا رأی دادگااه منفارد
است و مثبت وجود رویهایی خاص در دادگاهها نیست.
 .2اگر در خیار عیب ،جنس معیوو تلف اود ،استثنائاً خیار ساقط میااود .دلیال ایان مساأله
عالوه بر اجمات منقول ،مرسله جمیل و امتان رجوت به ارش اسات(.انصااری ،0832 ،ج،2
ص)82۴
در این حالت طرف خسارت دیده تنها میتواند مطالبه ارش نماید .در سایر خیارات با تلف
عین ذمه به مثل تعلق گرفته و مشغول میاود(.انصاری ،0832 ،ج ،2ص)82۴
 .8در فقه امامیه دو مورد هم مسقط خیار عیب و هم ارش است :علم قبل از عقاد باه عیاب و
تبرّی بایع نسبت به عیب(.انصاری ،0832 ،ج ،2ص )827از د یل نقلی این فتوا میتوان به
مسقط ارش و خیار عیب بودن «تبرّی» ،اجمات منقول ،وجود برخی اخباار مانناد صاحیحه
زراره از امام باقر علیهالسالم و متاتبه جعفر بن عیسی اااره کرد .تحلیل عقلی نیز مؤید این
س ن است .زیرا خیار عیب در صورتی ثابت است ،که اطالق عقد مقتضای ساالمت مبیاع
بااد ،به عبارتی اطالق عقد مقتضی خیار عیب است ،اگر بایع تصریح کناد کاه نسابت باه
عیوو مسئولیتی ندارد ،اطالق عقد را منتفی نماوده و خیاار عیاب بالمقتضای مایگاردد و
اصو ً ایجاد نمیگردد(.انصاری ،0832 ،ج ،2ص)827
 .۴تبری از عیوو فقط خیار و ارش را ساقط نموده نه احتام دیگر را ،لاذا تلاف ماال قبال از
قبض و ضمان تلف و غیره همهنان باقی است(.انصاری ،0838 ،ج ،2ص )8۴8البته ااهید
در دروس خویش ،در ثبوت ضمان تلف مردد اادهاناد(.متایالعااملی ،0۴23 ،ج ،8درس
 ،230ص)823

بررسي اسقاط خيارات از منظر شيخ انصاری و تطبيق بر حقوق مدني ايران وآراء وحدت رويه دادگاه 51  .....................

اسقاط خيار غبن

بحثی نیست در این که مغبون بعد از اطالت از غبن ،خیار خود را اسقاط کند.ااتال از آن جاا آغااز
خواهد اد ،که در ضمن عقد کافه خیارات اسقاط اده بااد یا به تصریح خیار غبن را ساقط کرده
بااند .ااتال آنگاه غامض تر می گردد ،که در ضمن عقد تأکید اده بااد کاه طارفین خیاار غابن
فاحش را نیز ساقط کرده بااند ،در این اواخر قراردادهای فراوانی دیده اده است که حتی پا فراتر
نهاده و کلیه خیارات ،حتی خیار غبن فاحش ،بل افحش را نیز ساقط کردهاناد؛ در ایان ماوارد آیاا
خیار ساقط است
برخی حقوق دانان معتقدند ،در مواردی که اسقاط خیارات اده است این موضاوت منصارف از
غبن فاحش است .غبن خارج از حدود متعارف و هند برابر معمول داخل در تراضی طرفین نیست
و اامل اسقاط کافه خیارات نیست(.صفائی ،0838 ،ص817؛ کاتوزیان ،0837 ،ج ،3ص23۴؛ قاائم
مقامی ،0833 ،ص )018برخی حقوقدانان نیز با استناد به ظااهر مااد  ۴۴3ایان اارط را صاحیح
میدانند(.امامی ،0883 ،ج ،0ص)3۴0
در ارح عدم ااتمال ارط اسقاط کافه خیارات به غبن فاحش آوردهاند:
« ...به عبارتی «موضوت اسقاط» غبن متعارف است و اگر کسی به «غبن فاحش» دهار ااود ،در
موضوت اسقاط ااتباه کرده و در اعمال حقوقی یک جانبه نیز قاعده ااتباه جاری است»(کاتوزیاان،
 ،0837ج ،3ش )238در این موارد می توان قائل اد که اگر تفاوت قیمات پرداخات ااود ،اارط
سقوط خیار نافذ و خیار ساقط است(.کاتوزیان ،0837 ،ج ،3ش)23۴
این فرض اول(بررسی را به انتهای بحث وامیگذاریم) اما در فرضی کاه طارفین صاراحت باه
اسقاط غبن فاحش بلته افحش دارند هگونه خواهد بود به نظر دو رأی قابل ارائه است:
اول :صحت شرط و سقوط خيار

د ئل این قول را میتوان اینگونه برامرد:
 املؤمن ن عند شروطهم؛ و اطالق این دلیل. -اصل رکین اصالت اللزوم
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 نبود خیار غبن در نظامهای حقوقی کامنلو و اقتصاد بازار باز. اطالق ماده  ۴۴3قانون مدنیدوم :بطالن شرط و جاری بودن حق فسخ

د یل این قول را میتوان اینگونه دستهبندی نمود:
 این ارط خالف عقل سلیم و غیرعقالیی است. اا اص در ضرر زدن به خود آزاد نبوده و قطعاً این ارط ضرر زدن به خود است. ظاهر ارط اسقاط خیار غبن است ،ولی باطن آن تجویز تدلیس است و به همان د یلای کاهدر رد امتان اسقاط خیار تدلیس بیان اد ،می توان در رد امتان اسقاط این خیار نیز تمسک
نمود .در ضمن این امر خالف اخالق حسنه مندرج در ماد  231ق.م اسات (قاائم مقاامی،
 ،0833ص.)018
 معامله غرری میگردد.قبل از بررسی بحث اایسته است نظر حقوقدانان ،رویه قضایی و فقها را ذکر کنیم تاا بررسای
دقیقتر سامان یابد:
نظريه حقوقدانان

دکتر صفایی بر این باور است« :در صورت وجود غبن فاحش ،مغبون هنگامی میتواند ،قارارداد را
فسخ نماید ،که این حق را به طور ضمنی یا صریح اسقاط نترده بااد»(.صفایی ،0838 ،ص)232
این جمله تمایل ایشان را به نظر اول ،یعنی صحت ارط نشان میدهاد .زیارا طارفین صاریحاً
غبن فاحش را اسقاط نمودهاند .بنابر جمله نقل اده از دکتر کاتوزیان نیز همین نظر قابال اساتفاده
است .زیرا مبنای س ن ایشان ،قرار گرفتن یا نگرفتن این اارط در دایاره تراضای طارفین اسات.
هرگاه واقعاً اسقاط غبن فاحش در دایره تراضی طرفین قرار گرفته بااد هه منعی بارای اساقاط آن
و صحت این ارط وجود دارد (مستنبط از کاتوزیان ،0837 ،ج ،3ش)23۴
دکتر امامی نیز با توجه به اطالق جمله مذکور از ایشاان نبایاد باا صاحت اارط اساقاط غابن
فاحش م الفتی دااته بااند(.امامی ،0883 ،ج ،0ص)3۴0
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خواب تانه در رویه قضائی آرایی موجود است که به این مسأله پرداخته است:
 طبق رأی صادره از اعبة دهم دیوان عالی به تاریخ  72/0/03به امار دادنامه :01/21از آن روی که به موجب فروش نامه مستند دعوی کلیه خیارات از جمله خیاار غابن باه اعلای
مرتبه از طرفین ساقط گردیده است ،تمسک به خیار غابن فاقاد موقعیات قاانونی تشا ی

ااده

است(.بازگیر ،0872 ،ص)817
 طبق رأی صادره از اعبه سوم دیوان عالی ،به تاریخ  37/7/3باه ااماره  8/۴01در موضاوتزمینی که به نصف قیمت معامله اده بود و در آن کلیه خیارات از جمله غبن اسقاط اده بود ،نظر
به اسقاط خیار غبن و صحت ارط اسقاط ،حتام باه صاحت معاملاه داده اسات(.باازگیر،0872 ،
ص)813
 طبق رأی صادره از اعبة  3دادگاه عمومی و اعبه  7دادگاه تجدیدنظر به تاریخ  73/8/27باهامار  3۴0اعتراض واخواه که به تحقق غبن فاحش اساتناد کارده باود ،را رد نماوده اسات .نظار
دادگاه در این راستا است که اعتراض واخواه مؤثر در مقام نیسات .زیارا در قارارداد اساقاط کلیاه
خیارات متصوره خصوص خیار غبن فاحش به عمل آمده است(.بازگیر ،0872 ،ص)801
 طبق رأی اعبة هشتم دیوان عالی ،مورخ  32/01/01باه اامار  3/332د لات مبایعاه ناماهعادی و محتویات پرونده بیع صحیح با اسقاط کافه خیارات بین طرفین واقع اده و استناد به خیار
برای فسخ قرارداد صحیح نیست(.بازیگر ،0872 ،ص )800آراء  32/02/23اعبه  22دیوان عاالی و
 71/01/28اعبه دیوان و غیره نیز به همین معنا د لت دارند(.بازگر ،0272 ،ص

)80۴-808

نظريه فقهي

آیا اسقاط کافه خیارات اامل غبن فاحش می گردد یا خیر و آیا اسقاط صاریح غابن ذیال عقاد
ممتن است
در مورد سؤال اول در میان فقهای متقدم هیزی یافت نشده ،اما در ماورد ساؤال دوم ،اایخ در
متاسب متعرض بحث اده است .طبق نقل ایشان ااهید اول در دروس معتقدناد ،اگار در ضامن
عقد سقوط خیار غبن و رؤیت ارط اود ،هنین عقدی باطل است(.انصاری  ،0832ج ،2ص)230
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ایخ در مقام اتیان دلیل برای فتوای اهید میفرمایند:
وقتی خیار غبن در عقدی ساقط گردد ،به این معنا است ،که طرف معامله نمیداناد آیاا قیمات
کا ئی را که خریده است(به مبلغی معین) همین قیمت است یا خیر؛ و این سبب جهال باه قیمات
(مالیّت) مبیع میگردد که موجب بطالن و غرری ادن بیع است.
ایخ این س ن را نمی پذیرد ،او معتقد است اقوی صحت ارط ساقوط خیاار غابن در ضامن
معامله است ،اگر این س ن پذیرفته نشود ،مستلزم این نتیجه خواهد باود کاه هماه معاامالتی کاه
طرفین عقد به قیمت واقعی کا نزد اهل خبره مطلع نیستند ،باطال باااد در حاالی کاه مایدانایم
اینگونه نیست .صرف جهل به مالیت موجب غرر نیست(.انصاری ،0832 ،ج ،2ص)232
نتتهای که در این بحث باید متذکر اد و در تحلیل ما مؤثر خواهد باود ،مفهاوم غابن در فقاه
است .همان گونه که ایخ اعظم تذکر به این نتته دادهاند ،اصو ً غبن در مبحث خیار غبن به معنای
غبن فاحش است؛ غبنی که در عرف هنان ضرری محسوو گردد ،که عرف مردم در آن حاضر باه
تسامح و گذات نبااند(.انصاری ،0832 ،ج ،2ص )273ایخ این س ن را باه عالماه نیاز نسابت
میدهد و در مثال میفرمایند ،که مثالً  2در  )%01(21تفاوت قیمت ،غبن فاحش نیسات(.انصااری،
 ،0832ج ،2ص)273
همانگونه که مالحظه می اود ،فتوای ایخ اقوی بودن صحت ارط سقوط خیار غبن فاحش و
در نتیجه اسقاط آن است .این نظر به نظر حقوقدانان معاصر نزدیک اسات و باا وحادت رویاه در
تضاد است.
اسقاط خيار تخلف از وصف
در حقوق

بدیهی است که اگر متعهد از وصفی که قرار بوده است ،کا یی دااته بااد ت لف نماید ،تعهاد باه
تمامی انجام نگرفته است .هه وصف از مش صاتی است که متعهدله را تشاویق باه معاملاه کارده
است و با فقدان اوصاف مورد نظر رضای طرف مقابل م دوش است .در جاای خاود باه تفصایل
بحث اده است که وصف موردنظر در باو خیارات از اوصاف اساسی نیست و ت لف از اوصاف
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اساسی عمالً با عدم انجام تعهد برابر است و موجب میگردد تا ارط ذیل ماده  20۴قاانون مادنی
محقق نشده و به علت فقدان ارط اساسی صحت معامله ،این معامله صحیح نبااد (باطل بااد).
از سویی واضح است که متعهدله میتواند بعاد از اطاالت از ت لاف از وصاف و ایجااد خیاار
ت لف از وصف آن را اسقاط نماید و بیع را به همانگونه که هست قباول نمایاد(مااده )۴01مانناد
موارد گذاته ااتال از آنجا ایجاد میگردد ،که طرفین در ضمن عقد کافه خیارات یا به صاراحت
خیار ت لّف وصف را اسقاط نموده بااند .پیشتر مشاهده اد که دو مورد تفاوت جوهری ندارند.
برخاای حقااوقدانااان باار ایاان باورنااد ،کااه اسااقاط کافااه خیااارات اااامل ت لااف وصااف
نمی گردد(صفایی ،0838 ،ص817؛ کاتوزیان0۴33 ،ق ،.ص )880استد ل این دسته آن اسات ،کاه
این ا رط غیرعقالیی است و حتی اگر تصریح به اسقاط خیار ت لف وصاف هام ااده باااد باه
استناد ماده  282باطل خواهد بود .وجه غیرعقالیی بودن این ارط آن است ،که گویی طرف معامله
میگوید« :این خانه را میخرم به ارطی که در منطقه خوش آو و هوا باااد ولای اگار در منطقاة
هوش آو و هوا نبود هم میخرم».
از طرفی در مواردی که طرفین اسقاط کافه خیارات را در قرارداد ارط کاردهاناد ،تفسایر اراده
طرفین نیز ما را به عدم امول این ارط به اسقاط خیار ت لف از وصف رهنماون مایکناد ،زیارا
معقول به نظر نمیرسد ،که طرفین اوصافی را که ماد منظار داااتهاناد بادون ضامانت اجارا رهاا
نمایند(.صفایی ،0838 ،ص )817در نتیجه معقول تر قرارداد آن است ،که اراده طرفین را باه اساقاط
این خیار ناظر ندانیم .دیوان عالی نیز در تاریخ  0802/3/23به صراحت به این نظار متمایال ااده
است .طبق این نظر« :توصیف مبیع در قباله برای تعیین مورد معامله است و اسقاط خیارات بهطاور
مطلق اامل ت لف از وصف ن واهد بود» (صفایی ،0838 ،ص.)817
از سویی برخی حقوق دانان با این نظر م الف بوده و با تمسک به اطالق ماد  ۴۴3قانون مدنی
صراحت دارند ،که خیار ت لف از وصف را نیز میتوان اسقاط کرد(.امامی ،0883 ،ج ،0ص)3۴0
در فقه

در فقه نیز در اسقاط خیار رؤیت(ت لف از وصف در حقاوق) پاس از اطاالت و رؤیات اختالفای
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نیست(.انصاری ،0832 ،ص )803اما در ارط اسقاط این خیار حینالعقد برخالف ساایر خیاارات
که تقریباً در صحت اسقاط آن تردیدی نشده است ،اختالف نظر وجود دارد.
ایخ انصاری ،عالمه حلّی ،اهیدو محقاق قائال اناد ،کاه هناین اارطی فاساد و مفساد عقاد
است(.انصاری ،0832 ،ص )803دلیل این دسته از فقها آن است ،که با اساقاط هناین اارطی بیاع
عمالً غرری میگردد زیرا این ارط به معنای فقدان اعتبار اوصاف ذکر ااده اسات و گاویی مبیاع
غایب ،بالتوصیف خریداری اده است(.انصاری ،0832 ،ص )803ایخ این قول را تقویت نماوده
و معتقد است هرهند خیار حتمی ارعی است و موجب غرر عرفی نمیگردد ،ولی باه هار حاال
بین ارط سقوط خیار با ذکر اوصاف منافات هسات و غارر باه سابب هماین تناافی در عقاد راه
مییابد(.انصاری ،0832 ،ص)803
برخی دیگر از فقها در مقابل معتقدند ،که این ارط صحیح و عقد نیز صحیح است .اایخ ایان
قول را به صاحب نهایت ا حتام نسبت داده است(.انصاری ،0832 ،ص )803دلیل صاحب النهایاه
آن است ،که ثبوت خیار اصو ً رافع غرر نیست تا ساقوط آن موجاب غارر گاردد ،خیاار حتمای
ارعی است و غرر امری عرفی است.
هگونه میتوان ادعا کرد که امری ارعی موضوعی عرفی را محقق کند .در ضمن هاه تفااوتی
بین این مورد و اسقاط خیار عیب است هگونه در آنجا همگای قائال باه صاحت اساقاط خیاار
عیباند ولی در این مورد اسقاط خیار رؤیت را نمیپذیرند
ایخ از ادعای اخیر پاسخ می دهد ،به نظر ایخ بین خیار عیب و خیار ت لاف از وصاف فارق
است .زیرا در خیار رؤیت(ت لف از وصف) بایع متعهد به وجود اوصااف در مبیاع ااده اسات و
اسقاط این خیار با عدم تعهد مساوی است و گویی بایع در ضمن تعهد ،ارط عدم تعهد نماید کاه
غیر عقالیی است .اما در خیار عیب بایع متعهد به نبودن عیب در مبیع در ضمن عقد نشاده اسات.
نفی ع یب و نبود عیب در کا ی فروخته اده مقتضی اصالت الصحه است و طرف میتواند با قرار
دادن ارط ذیل عقد اقتضاء قاعده را مرتفع نماید(.انصاری ،0832 ،ص)803
برخی از فقها نیز معتقدند ،هنین ارطی فاسد است ولی عقد صحیح است(ایخ انصااری قائال

بررسي اسقاط خيارات از منظر شيخ انصاری و تطبيق بر حقوق مدني ايران وآراء وحدت رويه دادگاه 50  .....................

را ذکر نترده است) دلیل این گروه آن است ،که رؤیت سبب خیار است و لذا هنگاام عقاد ،خیاار
رؤیت وجود ندارد تا ارط ساقط اود .لذا اسقاط هنین خیاری ،اسقاط مالم یجب است که ارطی
لغو و فاسد است ولی موجب افساد عقد نیست به عبارتی ،ت لف از وصف بعاد از اطاالت مساتقر
میگردد و تا قبل از آن اصو ً خیاری ثابت نیست تا آن را اسقاط نمود(.انصاری ،0832 ،ص)803
اسقاط خيار تفليس و تعذر تسليم

آیا اسقاط کافه خیارات یا ارط اسقاط این دو خیار که تقریباً مشابه بوده و صحیح و نافاذ اسات
این مسأله نیز اخالقی است(.صفایی ،0838 ،ص )81۴علیرغم ظهور ماده  ۴۴3برخی معتقدند این
ارط با مقتضای عقد منافات دارد ،زیرا تسلیم در عقود تملیتی یا اجارای تعهاد در عقاود عهادی
جزء ماهیت این گونه عقود است و ارط اسقاط خیار به این معنی است که متعهد میتواند عاوض
معامله را دریافت نماید بی آن که تعهد خود را اجرا نماید و این با مقتضای عقد معاوضای منافاات
دارد(صفایی ،0838 ،ص )81۴برخی دیگر از حقوقدانان نیز بر این باورند ،که ایان اارط خاالف
نظم عمومی و قواعد آمره است و ارطی نامشروت است(کاتوزیان ،0833 ،ص ،883بند  ۴ذیل ماد
 ۴۴3و کاتوزیان ،0837 ،ص ،8۴1ش )0130زیرا جمع ادن عوض و معوض نزد یک نفر خاالف
نظم عمومی و اخالق حسنه است.
فقها از امتان یا عدم امتان اسقاط این دو خیار سا نی نگفتاهاناد(جبعایالعااملی ،0۴03 ،ج،2
ص

 )2۴-28بسیاری از فقها نیز اصو ً از این خیارات س نی نگفتهاند .لذا نمیتوان از کتب فقهی

نتته خاصی در این باره استفاده کرد و نتیجه آن است که طباق قاعاده اصالی ایان خیاارات قابال
اسقاط است .ثمره قول و مبنای م تلف حقوقدانان آن است ،که اگر این اسقاط را خالف مقتضای
عقد بدانیم ارط فاسد و مفسد است و در حالت م الفت با نظم عماومی و اخاالق حسانه اارط
صرفاً باطل و غیر مفسد است.
در این بیان به تحلیلی از مسأله خواهیم پرداخت ،که به نظر میرسد ،نظر اساتید حقوق صحیح
نیست .این برداات ناای از فهم ناصحیح خیارات است .خیارات به گمان برخای تنهاا راه جباران
ضرر است و سقوط آن موجب وجود ضرری تدارك نشده میگردد(.کاتوزیان ،0837 ،ص)8۴0
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در حالی که این س ن ااتباه است .گروهی دیگر از حقوقدانان به اجمال سعی کردهاند به نظر
م الف تمایل نشان دهند ولی آنرا منقح نتردهاند(.جعفاریلنگارودی ،0837 ،ج ،0ص )۴28بناابر
نظر ایشان:
«در فقه و قانون مدنی ،موقعی میتوان از این خیار [تعذر تسالیم] اساتفاده کارد کاه راه اجباار
مشتری به پرداختن ثمن ،بر بایع مسدود بااد نمیتوان تنها راه اعمال حق بایع را از طریاق اارط
اسقاط خیار تعذر تسلیم ،دانست»(.جعفریلنگرودی ،0837 ،ج ،0ص)۴28
تمام این س نان و نظرات از این مبنا ناای میاود ،کاه گماان آن باوده کاه خیاارات تنهاا راه
اعمال حق و جبران ضرر است .در حالی که خیارات راهای آساان و قاراردادی بارای بازگردانادن
وضعیت به وضعیت سابق است و نه هیچ هیز دیگر .لذا بنابر معنای اسقاط خیار تعذر تسلیم ،ایان
نیست که متعهد بتواند عوض معامله را دریافت کند ،بدون آنکه تعهد خود را اجرا نماید(،صافایی،
 ،0838ص  )81۴بلته به این معنا است که اگر متعهد نتواند کا را تحویل دهد ،متعهدله نمیتواند
رأساً معامله را فسخ کند بلته باید با مراجعه به حاکم ،فسخ قرارداد را یا اجبار متعهد را در صورت
امتان تقاضا نماید.
نتيجه
اصل اولیه و قطعی در اسقاط خیارات ,امتان اسقاط خیارات هم در فقه وهم در قانون ایران؛ و این
اصل اامل اسقاط خیارات در ضمن عقد نیز میگردد .خیارات صرفاً تسهیالتی است که قانونگذار
برای صاحب خیار جعل نموده تا بدون سپر ی کردن تشریفات قاانونی عقاد را باه صاورت یاک
جانبه فسخ کند و ضرر خود را جبران کند یا اگر به هدف مطلوو خاود از معاملاه نرسایده اسات
معامله را کأنلمیتن بگرداند .خیارات اولین راه و آسانترین راه است و هیچ منافاتی با پیگیری بقیه
طرق جهت اجرای تعهد یا جبران ضرر ندارد .لذا خیار ماهیت «حق» دارد و حق را مطلقاً میتاوان
ساقط نمود به عبارتی طرفین میتوانند با اسقاط خیارات ،حاق بهارهمنادی خاود از یاک امتیااز و
تسهیل قانون را ساقط نمایند و اگر با ضرر یا عدم ایفای تعهد مواجه ادند از طریاق عاادی طارح
دعوی نمایند به حق خود برسند .در نتیجه تمام استد لهایی که در استثناء کردن برخای خیاارات
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آوردهاند ،بالجهت و ناصحیح است .کما اینکه در فقه امامیه نیز تنها بر سر اسقاط ضمن عقد خیار
ت لف از وصف اختالف رخ داده است و در صاحت اساقاط ضامن عقاد هایچ یاک از خیاارات
تردیدی وجود ندارد .لذا اگر طرفین واقعاً کافه خیاارات را از یاکدیگار سااقط نماودهاناد ،تماام
خیارات حتی خیار تدلیس و ت لف از وصف و تعذر تسلیم ساقط میگردد و در صورت بروز هار
مشتلی ،طرف مدعی باید از طریق عادی مشتل را حل کند .این س ن در مواردی که به صراحت
این خیارات اسقاط اده بااد قطعاً جاری است.
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