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  چکیده

خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به 
مختص ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی الزم است. این خیار 

ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه  گونه
شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حاالت  تلقی می» شی«شده که 

معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل 
احکام تکمیلی بوده که با شرط ضمن عقد یا  نظر است. این خیار از جمله اختالف

اسقاط بعد از عقد قابل اسقاط است و تصرف دال بر رضایت به عقد نیز باعث سقوط 
این حق خواهد شد. وجود خیار حیوان در عقد فضولی و همچنین تصور این حق برای 

ی قرار وکیل و آثار و تبعات اعمال حق فسخ ناشی از آن نیز در مقاله حاضر مورد بررس
  گرفته است.
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  مقدمه. 1
امروزه خرید و فروش حیوانات زینتی نظیر انواع پرندگان یا ماهیان، حیوانات وحشی 

هاي خاصی از حیوانات غیربومی و حیوانات اهلی حالل گوشت، بازار اقتصادي  نظیر گونه
که حجم مبادالت مالی آن به صورت شفاف و دقیق برآورد نشده  بزرگی ایجاد کرده

است. بسیاري از معامالتی که از نظر مالی حجم باالیی دارند نیز بدون نوشتن قرارداد(و 
به صورت شفاهی) و یا با نگارش قراردادهاي بسیار ضعیف از نظر نگارشی و محتوایی و 

موجود در بین ص هاي خا یرند. عرفگ بدون اشاره به حقوق و تکالیف طرفین شکل می
فعاالن این بازارها که داراي جزئیات فراوان و گاه متعارض نیز هست و ناآگاهی سیستم 

ها از یک سو و خالء قانونگذاري و تعارض نظرات فقها از سوي  قضایی و وکال با این عرف
ذیرفته گونه دعاوي افزوده است. حسب تحقیق میدانی صورت پ دیگر بر پیچیدگی این

معامالت با رد و بدل نمودن اسناد تجاري گونه  در ایندر بسیاري از اوقات  ینتوسط مولف
دفع یا رفع در وجه حامل توسط طرفین و یا حل و فصل کدخدامنشانه اختالفات، 

ارجاع دعاوي به سیستم قضایی به ندرت اتفاق افتاده است و از همین رو اختالف شده و 
ایی که مستقیما به قرارداهاي راجع  امانه آراي قضایی دادنامهعلیرغم جستجوي مفصل س
  1به حیوانات باشد، یافت نشد.

گونه دعاوی به دادگستری ناآگاهی فعاالن این بازار از  یکی از علل عمده عدم ارجاع این
احکام و قوانین این حوزه است. به عنوان نمونه به دو قرارداد اجرا شده در مورد خرید و 

دادی گونه نسبتا مرسوم از قناری که توسط یکی از فعاالن این بازار در اختیار فروش تع
گردد تا حجم مبادله مالی قرارداهای نسبتا بزرگ این بازار  اشاره می 2مولفین قرار گرفت

تر و خالءهای قانونی و قضایی آن آشکار شود. در قرارداد نخست تعداد یکصد عدد  ملموس
رد ریال مورد معامله قرار گرفته است و دیگری نیز با مضمون مشابه قناری به ارزش ده میلیا
عدد قناری به مبلغ هشت میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته  126مبنی بر فروش مجموعا 

که متن هر دو قرارداد بسیار ساده و دارای غلط امالیی بوده است. حتی  است. قابل توجه این
های  دفتر یادداشت«ت شفاهی بوده و فروشنده صرفا در در برخی موارد قرارداد به صور

  خود به تحویل دادن تعداد و نوع حیوان اشاره نموده است. 3»معامالتی
                                                                                                                                                                        

  انجام شده است. 9/10/1397جو در تاریخ تاین جس. 1
 .موجود است یننزد مولف آن تصویر اند و  محقق شده 1396قراردادهای مزبور در زمستان . 2
شود یا نه و آیا اساسا    که این دفتر را چه باید نامید و آیا این دفتر به عنوان دفتر تجاری محسوب می در مورد این. 3

  کند یا خیر نیاز به بحث مستقل است. ده حیوانات شخص را واجد عنوان تاجر میخرید و فروش گستر
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های دامداری  ایی از قراردادهای مهم مربوط به معامالت راجع به واگذاری مجتمع پاره
، ادوات و شود ترکیبی از امتیاز، زمین، حیوانات، وسائل . آنچه مبیع واقع میاست

تجهیزات موجود در مجتمع و حتی بازار فروش است و ثمن نیز پس از محاسبه جزء به 
گردد. حتی در مورد  جزء توسط طرفین معموال به صورت مبلغ مقطوع اعالم و توافق می

تر  شود ترکیبی از اقالم فوق در حجم پایین تر نیز آنچه واگذار می های کوچک دامداری
، وجود انواع خیارات در آن و نامعین بودنیا عقد  ارداد از نظر بیعص نوع قراست. تشخی

  بسیاری ابهامات دیگر هنوز موضوع بحث جدی بین محاکم واقع نشده است. 
برخی  صابهامات و خالءهای حقوقی و حتی ادبیات ضعیف فقهی در خصو ،سواالت

که این مقاله متکفل نمایاند  پرداختن به خیار حیوان را الزم می ،فروض و شقوق مسئله
پرداختن به این ابهامات و خالءهای قانونی از یک سو و تبیین شقوق  بیان آن است.

اجتهادی سواالت اصلی این پژوهش را تشکیل _مختلف این خیار با ادبیات فقهی
جبران ضعف قانون مدنی و ادبیات حقوقی در این زمینه، بررسی نظرات مختلف  دهد. می

  ا در این حوزه رسالتی است که این مقاله متکفل آن است.فقها و انتخاب مبن
] و برخی آن را از ضروریات 103، ص22[ خیار حیوان یکی از مختصات فقه شیعه است.

] اهل سنت با اصل 499، ص2، ج8اند. [ فقه شیعه دانسته و آن را فی الجمله اجماعی گفته
نین خیاری را در قالب خیار وجود خیار حیوان مخالف هستند و برخی از ایشان وجود چ

، 49؛ 69، ص4، ج36؛ 225، ص11، ج4اند. [ شرط در صورت ذکر ضمن عقد جایز دانسته
دهد که ایشان بین  ] شیخ طوسی نیز در الخالف به فقهای عامه نسبت می174، ص9ج

  ]12، ص3، ج30[ حیوان و سایر انواع مبیع تفاوتی از این حیث قائل نیستند.
احث راجع به خیارات به بررسی احکام و شرایط خیار حیوان فقها عموما در مب

توان در اثر واحدی  های این مقاله را نمی اند ولکن پاسخ به بسیاری از پرسش پرداخته
یافت. ایضا حقوقدانان ایرانی نیز از کنار این موضوع گذر نموده و بحث خاصی در این 

  وضوع الزم بوده است.اند. فلذا طرح جامع و اجتهادی این م مورد نداشته
  

 خیار حیوان . گستره2
 حکمت تشریع خیار حیوان .2. 1

السالم است. لکن برخی  دلیل فقهی تشریع خیار حیوان روایات وارده از معصومین علیهم
اند. اکثر ایشان به مخفی  فقها در مقام بیان حکمت تشریع خیار حیوان بیاناتی داشته
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تر بودن عیوب در حیوان و امکان تغابن  و مخفی بودن وضعیت حیوان برای مالک جدید
] البته بیان این حکمت از سوی فقها به منزله پذیرش آن 27، ص23، ج46[ اند. اشاره نموده

به عنوان علت حکم نیست. زیرا اوال هیچ دلیلی لفظی دال بر این مطلب وجود ندارد. ثانیا 
یا از طریق تنقیح مناط به آن  العله بودن نرسد و حکمت حکم مادامی که به حد منصوص

توان به چنین  ] ثالثا با تنقیح مناط نمی27، ص23، ج46[  نرسیده باشیم حجیت ندارد.
] نظر به تعبدی بودن خیار حیوان، ذوالخیار برای اعمال حق فسخ 45، ص41[ امری رسید.

مانع از  بینی حق خود نیازی به اعالم و اثبات توجیه فسخ نیست. این نحوه ترسیم و پیش
حق به صرف اعالم اراده  که ذی گردد؛ چه این ایجاد اختالفات قضایی و اطاله دادرسی می

 1تواند با تقدیم دادخواست تنفیذ فسخ نماید و در صورت بروز اختالف می قرارداد را فسخ می
و عنداللزوم مطالبه ثمن پرداختی و اثبات فسخ در مهلت قانونی و پرداخت ثمن، حکم 

های خیار عیب  اند که خیار حیوان از شاخه برخی از نویسندگان حقوقی گمان برده بستاند.
، 39است ولی با این تفاوت که قانونگذار عیب مبیع را در این مورد مفروض دانسته است. [

] ولی این تعبیر ایشان با مبانی روایی حجیت و مشروعیت خیار حیوان سازگار 51، ص1ج
از وجود هرگونه دلیلی به ذوالخیار حق فسخ معامله اعطا شده نظر  نیست. در روایات صرف

است. البته اگر کسی چنین سخنانی را از باب حکمت حکم بیان نماید ایرادی ندارد ولکن 
هایی برای احکام شرعی اوال ظنی بوده و فاقد حجیت است و  بدیهی است ذکر چنین حکمت

  این حکمت نیست.ثانیا باعث محدود شدن وجود حکم به موارد وجود 
کننده  کننده در موارد خاصی مصرف در قانون مدنی آلمان در موارد قراردادهای مصرف

مرجوع کردن «و صرفا با » بدون بیان علت«تواند  در صورت وجود حق شرط ضمن قرارداد می
ه ایی به خیار حیوان در فق این حق تا اندازه 2قرارداد را فسخ نماید.» کاال ظرف مهلت دو هفته

شیعه شبیه است. وجه شباهت از این حیث است که ظرف مهلت قانونی خریدار حق فسخ 
معامله را بدون نیاز به اعالم علت دارد و البته از جهات متعددی متفاوت از خیار حیوان 
است. اوال در قانون مدنی آلمان این حق محدود به قراردادهای حیوان نیست و شامل 

کننده وجود دارد در  ثانیا چنین حقی صرفا در قراردادهای مصرفشود؛  گونه کاالیی می همه
  نظر از مصرفی یا تجاری بودن بیع وجود دارد. حالی که خیار حیوان صرف

                                                                                                                                                                        
ها ثمره عملی نداشته و صرفا  گونه تدقیق رسد این دهند. به نظر می راترجیح می» تایید فسخ«برخی عنوان    .1

  .رایج استباعث ثقیل شدن ادبیات قضایی خواهد شد. به هرحال هر دو گونه عنوان در ادبیات فعلی قضایی 
 قانون مدنی آلمان. 356و ماده  355بند اول ماده . 2
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 حیوانات موضوع خیار . 2. 2
های نوینی از  های اخیر با گسترش لیبرالیزم و افزایش قدرت خرید مردم گونه در دهه

های حیوانی ممکن  امروزه تقریبا تمام انواع و گونه] 1، ص50[ تجارت مرسوم شده است.
است موضوع قرارداد قرار گیرند. در پاسخ به این پرسش که موضوع قرارداد چه گونه 
حیوانی باید باشد تا خیار حیوان در آن راه داشته باشد، بحث مستقلی توسط فقها انجام 

مورد حیوانات  وان درنشده است. شیخ انصاری به صورت تلویحی به اختصاص خیار حی
شارحین مکاسب صراحتا  ]53، ص4، ج3[ المنفعه اشاره نموده است. حالل گوشت یا حالل

 اند که به مقتضای عمومیت ادله، خیار مخصوص نوع خاصی از حیوان نیست. معتقد شده
] صاحب جواهر صراحتا بیان نموده مراد از حیوان هر حیوان زنده اعم از 345، ص3، ج28[

  ] 43، ص23، ج46[ بزرگ، اهلی یا وحشی و یا بری یا دریایی است. کوچک و
به حیوان ص اند به صورت خا در بررسی روایاتی که در مورد این خیار وارد شده

اشاره به جنس حیوان دارد و نظر به نوع خاصی از » الحیوان«خاصی اشاره نشده و واژه 
دییه متکلم جنس حیوان بوده و عموم که آیا مراد استعمالیه ج حیوان ندارد. اما در این
. بدین بیان که حجیت اصاله العموم، شود تردید، ممکن است آن اراده شده است یا نه

مستند به ظهور است و ظهور در صورتی حجیت دارد که دلیل مخالفی وجود نداشته 
ژه باشد. در مانحن فیه نیز مراد متکلم حیوانات متعارف المعامله بوده است و ظهور وا

با  در مورد حیوانات غیرمتعارف نظیر حیوانات وحشی محل تردید است و» الحیوان«
خدشه در داللت ظهوری، دلیل حق خیار منتفی و یا حداقل مشکوک شده که با تمسک 

توان عقد واقعه را الزم و  به اصل عدم وجود حق فسخ و استناد به اصاله اللزوم، می
موجود » ال«ن است در تقویت این دلیل گفته شود همچنین ممک غیرخیاری اعالم نمود.

، 2ج ،1[ عهدی نیز داللتی بر عموم ندارد» ال«عهدی است و » ال«، »الحیوان«در واژه 
  ] مراد متکلم حیوانات متعارف دانسته شود.141ص

از سوی دیگر به هرحال خرید و فروش حیواناتی نظیر حیوانات وحشی در مقیاس بسیار 
توان از حجیت اصاله الظهور براحتی دست  مه وجود داشته است. فلذا نمیکمتر در زمان ائ

، الف الم جنس بوده و دلیل، لفظی خواهد »الحیوان«موجود در واژه » ال«شست. همچنین 
توان حجیت آن را سلب نمود.  بود. لفظ عام داللت بر عموم دارد و به صرف ایراد شبهه نمی

ات غیرمتعارف قابل طرح باشد در مورد حیواناتی که حتی اگر این اشکال در مورد حیوان
دارای منفعت حالل هستند مانند حیوانات تجاری نظیر کرم ابریشم یا حیواناتی که دارای 
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استفاده پزشکی هستند همچون زالو و یا آنهایی که استفاده تزیینی دارند شبیه انواع 
گونه  عمومیت عام شامل این که توان چنین اشکالی را وارد کرد؛ چه این پرندگان نمی
  اند.  شود و داخل در مراد استعمالیه متکلم هم بوده حیوانات می

نهی و ممنوع شده ص های حیوانی به موجب قوانین خا معامله کردن برخی گونه
خرید و فروش حیوانات  1375اصالحی  1346قانون شکار و صید مصوب  7است. ماده 

مجاز دانسته است و در بند (حفاظت محیط زیست) وحشی را با کسب اجازه از سازمان 
همین قانون فروش جانوران وحشی را بدون پروانه یا مجوز از سازمان  10ج ماده 

که آیا نهی از  انگاری نموده و تعیین کیفر کرده است. در این حفاظت محیط زیست جرم
؛ 80ص ،2ج، 3[ خیر اختالف نظر اصولی وجود دارد.معامله موجب فساد آن است یا 

اگر نهی از معامله دال بر فساد آن دانسته شود بالتبع در قراردادهای ] 749، ص1ج ،42
راجع به حیوانات ممنوع المعامله مجالی برای طرح بحث وجود نخواهد داشت و به دلیل 
بطالن معامله بحث از وجود خیار حیوان سالبه به انتفاء موضوع است. اما اگر مبنای 

لت نهی بر فساد و بطالن معامله گذارده شود و صحت قرارداد واقعه اصولی بر عدم دال
عنه باشد بحث از وجود خیار حیوان منطقی  المعامله مفروغ نسبت به حیوانات ممنوع

در مواردی که نهی قانونگذار ناظر به یکی از ارکان «اند  در این خصوص گفتهخواهد بود. 
ن است زیرا مقصود اصلی از قراردادها ایجاد و شرایط صحت معامله است قرینه بر فساد آ

 »اثر حقوقی بین دو طرف است و نهی از معامله نیز ارتباط به همین مقصود اصلی دارد
و مانحن فیه نیز از همین قبیل است. غرض و هدف نهایی قانونگذار  ]206، ص1، ج39[

تی است و از تعیین کیفر برای فروش حیوانات وحشی جلوگیری از کثرت چنین معامال
گونه معامالت را باطل اعالم  باید نهی را ناظر بر شرایط صحی معامله تلقی نمود و این

  .و در نتیجه بحث از وجود خیار منتفی خواهد بود نمود
  
 شمول خیار نسبت به حیوان زنده. 2. 3

خیار جنبه استثنایی دارد. ادله خیار حیوان وجود اصل اولی در قراردادها لزوم است و 
اتفاق  نفسهور در حیوان زنده دارند. فلذا در مواردی که قبل از تحقق قرارداد زهاق ظ

افتاده باشد و الشه یا مذبوحه حیوان یا اجزاء بدن حیوان موضوع باشد خیار حیوان 
در مواردی که حیوان در هنگام تحقق قرارداد زنده  ]44، ص41[ جاری نخواهد بود.

مانند ماهی که از آب  ؛رارداد مذبوحه حیوان استقصد اصلی و نهایی از ق یاست ول
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گرفته شده اختالف نظر وجود دارد. گفته شده که ظاهر فتاوی قدما وجود خیار در 
، 5، ج20[ .چنین مواردی است و به فقهای متاخر نسبت عدم وجود خیار داده شده است

ز گوشت آنها ) برخی در مورد حیواناتی که غرض از ابتیاع آن ذبح و استفاده ا303ص
خیار حیوان ص اند قطعا خیار در چنین بیعی وجود دارد و دلیلی بر تخصی است گفته

که غرض نهایی از خرید آن ذبح باشد دلیل بر عدم جریان خیار نخواهد بود  نیست و این
اند در بسیاری از عقود واقعه  و به عنوان تالی فاسد قول به عدم وجود خیار بیان نموده

قائل به فقها غرض از خرید آن ذبح است و با این حال  انات حالل گوشتحیونسبت به 
در مورد حیوانات مشرف به موت  ]345، ص3، ج28. [اند ها شده وجود خیار در این بیع

برخی بین حیوان زنده فاقد حیات  ]303، ص5، ج20. [نظیر صید نیز بحث شده است
رط تبانی بر نگه داشتن حیوان نیست ایی که بیع آن مبتنی بر ش مستقره با حیوان زنده

اند و در مورد نخست خیار را جاری ندانسته و در مورد دوم متوقف  تفکیک قائل شده
رسد برای کشف حکم باید به لسان ادله خیار  به نظر می ]57، ص2ج، 12. [اند شده

نوان است. هرگاه مبیع به ع» الحیوان«حیوان نگاه مجدد نمود. موضوع ادله خیار حیوان، 
خیار حیوان وجود دارد  1،حیوان مورد معامله واقع شده باشد نه به عنوان گوشت یا میته

ولی در مواردی که قصد طرفین بیع گوشت یا میته حیوان است، خیار حیوان وجود 
ندارد. یکی از فقهای معاصر تصریح داشته که اگر حیوان سالمی به این دلیل که گوشت 

 ]303، ص5، ج20[ فروخته شود خیار حیوان وجود ندارد. ردقرار گی استفادهمورد  آن
بین حیوان مشرف به موت و حیوان  چرا که ؛البته نظر اخیرالذکر قابل انتقاد است

آن ذبح باشد تفاوت وجود دارد. در مورد نخست شمول ادله  خریدسالمی که قصد از 
تصور است، اما در  قابلخیار حیوان نسبت به این مورد محل تردید است و نفی خیار 

قصد ذبح آن وجود دارد عام بر حجیت خود باقی بوده و موردی که حیوان سالمی که 
  .ادله وجود نداردص وجهی برای تخصی

همچنین الزم به ذکر است که در قراردادهای خرید و فروش انواع حیوانات 
ی حیوانات  رهها و سنگوا ها یا فسیل تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده و ماکروفسیل

تلقی » کاال«یا » شی«گونه موارد  قدیمی اساسا خیار حیوان موضوعیت ندارد زیرا این
  شوند و تحت عمومات قانون مدنی هستند.  می

  

                                                                                                                                                                        
 مثال ممکن است غرض از خرید و فروش حیوان پوست یا سایر اجزاء آن باشد.. 1
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 دارنده خیار حیوان. 2. 4
توان تمییز قائل شد. آنچه از حیث ماهوی  می» نفع حق ذی«و » دارنده حق«بین مفهوم 

موضوعیت » نفع حق ذی«است ولی در فرایند دادرسی » قدارنده ح«مهم است بحث از 
] و حتی 342، ص2، ج13[ اند. معرفی کرده» دارنده خیار«دارد. عموم فقها مشتری را 

] صاحب جواهر فتوای 54، ص4، ج3[ شیخ انصاری در این مورد ذکر اجماع نموده است.
اجماع  حتی روایی وبه اختصاص خیار به مشتری را داده و مدعی وجود شهرت فتوایی و 

برخی قدر متیقن ثبوت خیار را برای ] 109، ص2، ج19؛ 24، ص23، ج46[ شده است.
] عمده 470، ص7[ اند. مشتری دانسته و در مورد خیار داشتن بائع قائل به احتیاط شده

اند که عقد بیع مقتضی برای وفا را دارد و  دلیل اختصاص خیار به مشتری را این گفته
، 1، ج37[ صل است و در موارد مشکوک باید به اصل لزوم پناه برد.خیار خالف ا

 [به نقل از توان به سید مرتضی ] از قائلین به عدم اختصاص خیار به مشتری می457ص
قرارداد ثابت » من انتقل الیه«] اشاره نمود. برخی دیگر نیز خیار را برای 457، ص1، ج37

نظر برخی در مواردی که حیوان در برابر  ] به57، ص2، ج12؛ 146، ص47[ اند. دانسته
] در 57، ص2، ج15[ شود خیار حیوان برای هر دو طرف وجود دارد. حیوان معاوضه می

] شیخ 479، ص2[. اند دانان نیز برخی خیار حیوان را مختص مشتری دانسته بین حقوق
پنج  ] در11، ص18، ج9[ حر عاملی هشت روایت در مورد دارنده حق خیار آورده است.

صاحب «در یک روایت از تعبیر  1،»للمشتری«روایت برای بیان دارنده خیار از تعبیر 
استفاده شده است. شیخ » صاحب الحیوان«و در روایتی دیگر از تعبیر » الحیوان المشتری

کند که منظور مشتری  تصریح می» صاحب الحیوان«حر عاملی در مقام توضیح تعبیر 
برد و امام در  ل کننده از مشتری و فروشنده و هر دو نام میسوا 2است. در آخرین روایت

فرماید که فقط مشتری خیار حیوان دارد. با وجود چنین تصریحی  پاسخ تصریح می
نیز مبتنی بر همین ماند که فقط مشتری خیار حیوان دارد و نظر مشهور  شکی باقی نمی
 ادله لفظی است.

  

                                                                                                                                                                        
 از کتاب شریف وسائل الشیعه. 23031و  23030؛  23027؛ 23026؛ 23023های شماره  روایت. 1
رْبِ الْ. 2 رٍ ِفي قُ نُ جَعْفَ دُ اللَّهِ بْ وبٍ عَبْ نِ مَحْبُ نِ بْ سَ نِ الْحَ نِ عِیسَى عَ دِ بْ هِ ابْنَيْ مُحَمَّ دِ اللَّ دَ وَ عَبْ حْمَ نْ أَ ادِ عَ سْنَ إِ

شْتَرِ ارُ لِلْمُ نِ الْخِیَ ارِیَةً لِمَ رَى جَ جُلٍ اشْتَ نْ رَ ا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ تُ أَبَ لْ : سَأَ الَ ابٍ قَ نِ رِئَ نْ عَلِيِّ بْ عِ أَوْ عَ ائِ وْ لِلْبَ ي أَ
هُ دْ وَجَبَلَ امٍ فَقَ اثَةُ أَیَّ تْ ثَلَ ا مَضَ رَةً َفإِذَ ظِ امٍ نَ اثَةَ أَیَّ رَى ثَلَ نِ اشْتَ ارُ لِمَ ا فَقَالَ الْخِیَ هِمَ ا کِلَیْ دِیثَ.مَ اءُ الْحَ رَ   الشِّ
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 جریان خیار در غیر بیع. 2. 5
وجود خیار حیوان در غیر بیع نیز اختالف نظر فقهی وجود دارد. برخی از فقها در مورد 

اند که در مواردی که ثمن  بدون بیان تفکیک بین مفهوم بیع و معاوضه تصریح کرده
سازی مخالفت با مشهور بیان  معامله حیوان باشد، خیار وجود دارد و در مقام مدلل

در روایات از باب غلبه وجودی بوده است زیرا  اند که نسبت دادن خیار به مشتری داشته
شود؛  در غالب موارد مشتری در قبال پرداخت وجه نقد یا سایر اموال حیوان را مالک می

، 45شود.[» دارنده خیار«فلذا خیار اختصاصی به مشتری ندارد و بائع نیز ممکن است 
به وجود خیار  »معاوضات«] برخی در عین تصریح به عدم جریان خیار در سایر 58ص

، 40؛ 43، ص2، ج24؛ 60، ص2، ج21؛ 33، ص2، ج6اند. [ حیوان برای بائع فتوا داده
] برخی 314، ص1، ج27اند. [ ] برخی این نظر را خالی از قوت ندانسته145، ص2ج

علیرغم استدالالت مختلف دال بر وجود خیار در این فرض، جرأت صدور فتوا را به خود 
  ] 350ص، 3، ج28اند. [ نداده

را صرفا در مورد بیع جاری دانسته است. برخی قانون مدنی خیار حیوان  456ماده 
هر دو طرف خیار  1اند هرگاه حیوانی در برابر حیوان دیگر فروخته شود بیان داشته

] در این فرع بین بیع و معاوضه، تفکیکی قائل نشده است. 146؛ ص47حیوان دارند. [
معنایی اعم از  2در عبارات فقها» المعاوضات«شود که واژه  که پذیرفته می البته با این

 سازد و مراد ایشان عقود معاوضی است معاوضه مدنظر قانون مدنی را به ذهن متبادر می
این  465قانون مدنی است. ماده  464فرع یاد شده همان معاوضه موضوع ماده  ولی

ارد. فلذا در موردی که قانون تصریح به عدم جریان احکام خاصه بیع در معاوضه د
ظاهر قانون مدنی خیار حیوان را جاری  ،حیوانی در برابر حیوان دیگر معاوضه شود

؛ 2. [اند داند و برخی از نویسندگان حقوقی نیز بر عدم وجود خیار تصریح کرده نمی
ولی فقها قائل به وجود خیار هستند. این تعارض بین قانون  ]340، ص1ج ،38 ؛479ص

ات فقها باید حل شود. امام خمینی در مقام بیان تفکیک بین بیع و معاوضه مدنی و نظر
معتقد است که ماهیت بیع، تبادل مال در برابر مال است و در مبادله حیوان در برابر 

شود پس وجهی برای توهم عدم صدق عنوان بیع باقی  حیوان دیگر مفهوم بیع واقع می

                                                                                                                                                                        
  اذا بیع حیوان بحیوان ثبت لکل منهما الخیار.. 1
 (تبریزی، »الیثبت فی غیره من المعاوضات.و یختص هذا الخیار ایضا بالبیع « اند: به عنوان مثال نوشته. 2

  )33: 2 ج ،1426
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سندگان حقوقی به دلیل اعتباری بودن عنوان برخی از نوی ]260، ص4ج ،17[ ماند. نمی
ی حیوان را دارای خیار  مبیع و ثمن در موارد معاوضه کاال با حیوان، تملک کننده

  ]50، ص1ج ،38[ اند. دانسته
نظر از تمییز بین دو مفهوم بیع و معاوضه باید گفت که از آنجایی که مستند  صرف

این مورد نیز باید با تحلیل روایات به  مشروعیت و حجیت خیار حیوان روایات هستند در
پاسخ پرسش رسید. در روایات نیز تفکیکی بین بیع و معاوضه نشده است و تعبیر 

ظهور در این دارد که در مواردی که حیوانی در برابر حیوان دیگر » صاحب الحیوان«
 خیار که یکی عنوان مبیع و دیگری عنوان ثمن را داشته باشد شود بدون این مبادله می

حیوان برای هر دو نفر وجود دارد مانند جایی که دو پرنده طوطی و قناری در برابر 
اند و یکی  اند. اما در مواردی که دو حیوان در برابر هم مبادله شده یکدیگر مبادله شده

مانند جایی که یک  ،اند عنوان مبیع و دیگری به عنوان ثمن مورد قرارداد واقع شده
شود مبیع قناری است و ثمن ده گوسفند است  ه گوسفند خریداری میقناری در برابر د

که معامله واقعه  رسد تمییز این به نظر می و خیار حیوان فقط برای مشتری وجود دارد.
  شود. است امری قضایی تلقی می دسته ینء کدامجز

یز ] اگر صلح در مقام بیع باشد ن391، ص2، ج41خیار حیوان در عقد صلح راه ندارد. [
نظر به پذیرش نظریه استقالل عقد صلح، باید گفت که خیار حیوان در چنین صلحی نیز 

  راه ندارد. در مورد سایر عقود معاوضی نیز نباید در عدم وجود خیار حیوان تردید نمود.
 

 وجود خیار در عقود مختلط . 2. 6
د. ترتب آثار توصیف قرارداد از امور حکمی است که باید توسط مقام قضایی صورت پذیر

متوقف بر توصیف و شناسایی عمل حقوقی واقع شده است. به عنوان مثال در  ،حقوقی
مواردی که مجتمع دامداری یا مجموعه نمایشگاه و فروشگاه پرندگان زینتی به صورت 

که یک عقد واقع شده است یا عقد واقعه  اینص شود، تشخی یک قرارداد واگذار می
دشوار خواهد بود. از چنین عقودی به عنوان  ستقل است کاریایی از چند عقد م  آمیزه

 گونه عقود در حقوق آلمان اند. اختالف نظر در مورد ماهیت این یاد کرده 1»عقد مختلط«
به نقل از مازو،  112، ص4ج ،26[ ] فرانسه917نقل از دموگ، ش به 97، ص1ج، 39[

چند عقد مستقل ضمن یک  وجود دارد. هرگاه ]89ش  ،2ج و ریپر و بوالنژه، 112ش 

                                                                                                                                                                        
1. Contrat complexe یا contract melange. 
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گمان چند عقد مستقل ایجاد شده است لکن بحث  سند مورد توافق قرار گرفته باشند بی
در موردی است که قرارداد حاوی چند عمل حقوقی با یک انشا محقق شده و در عرف 
دارای استقالل شخصیت باشد که در این مورد برخی آن را عقد مسقل و تابع قواعد 

ایی از عقد و  و برخی دیگر آن را مجموعه] 98، ص1ج، 39[ اند ها دانستهعمومی قرارداد
تر و اساسی بوده است را  اند؛ بدین بیان که آنچه که عرفا مهم شروط ضمن آن دانسته

 موضوع اصلی عقد قرار داده و توصیف عقد را بر این اساس انجام داده و سایر موضوعات
  ]113، ص4ج ،26[ اند. را شرط ضمن عقد معرفی کرده

ز آنجایی که شناسایی عقود جدید باعث ایجاد چندگانگی و پیچیدگی در عالم ا
تر باشد. فلذا در  رسد نظر اخیر در تحلیل عقود مختلط مناسب شود به نظر می حقوق می

ص را باید از امور قضایی تلقی نمود نه حقوقی. چنانچه تشخی گفته پیشموارد تمثیلی 
موضوع اصلی عقد واقع شده حیوان است و سایر موارد مانند مقام قضا این باشد که 

باید عقد محوری را عقد  ،زمین و تجهیزات مستقر در مجتمع دامداری جنبه فرعی دارند
بیع تعدادی حیوان توصیف نموده و سایر موارد را به صورت شرط ضمن عقد اعالم دارد 

چنانچه با لحاظ جمیع واقعیات  ر حیوان را در آن مجری بداند، ولیکه خیا و نتیجه این
محور اصلی عقد واقع شده را زمین یا تجهیزات موجود دانسته شود و  1موجود در قضیه

انتقال مالکیت حیوانات را به صورت فرعی مندرج در عقد تلقی گردند عقد واقعه بیع 
یک زمین بوده و خیار حیوان در آن راه ندارد. ایضا باید افزود چنانچه چند بیع ضمن 

سند مورد توافق قرار گرفته باشند و در واقع با سند مرکب مواجه باشیم، هر عقد دارای 
ت به بیع حیوان ملتزم بتوان به جریان خیار حیوان نس خود خواهد بود و میص آثار خا

که اگر ذوالخیار اعمال خیار کرد و  شد. اما سوالی که در این هنگام قابل طرح است این
تواند نسبت به باقیمانده عقد اعمال  می» من علیه الخیار«سخ نمود آیا بیع حیوانات را ف

در این فرض خارج از » من علیه الخیار«خیار تبعض صفقه نماید؟ وجود و تحلیل حقوق 
  است. تحقیقاین  هدف

همچنین ممکن است واقعیات موجود در قضیه این باشد که طرفین اراده عقد 
و ص امله بر اساس متراژ زمین و کیفیت تجهیزات و تخصاند. مثال ثمن مع نامعین نموده

ها و بازار فروش و میزان دیون به  تعداد نیروی انسانی موجود و تعداد و کیفیت دام
توان چند  جا عقد واقع شده را نمی صورت یکجا مورد توافق قرار گرفته باشد که در این

                                                                                                                                                                        
1. case 
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ه و مبیع یک شی بوده و آن که ثمن هر یک به صورت مستقل ذکر نشد عقد دانست چه این
ایی از تمام موارد فوق الذکر است؛ از سوی دیگر شک در ایجاد خیار حیوان مسبب  مجموعه

گونه موارد با اعمال  از تردید در این است که آیا عقد بیع واقع شده است یا خیر و در این
باید حکم به  اصل عدم در سبب و منتفی دانستن عقد بیع، شک در مسبب نیز از بین رفته و

  قانون مدنی است. 10عدم وجود خیار داد. عقد واقع شده، عقد نامعین موضوع ماده 
  

 جریان خیار در مبیع کلی. 2. 7
(عین معین) جاری است و یا در مبیع کلی نیز راه  آیا خیار حیوان فقط در مبیع شخصی

به وضوح طرح  دارد؟ هر دو نظر قابل طرح است. ظاهرا این پرسش قبل از شیخ انصاری
نشده است. شیخ انصاری با طرح این پرسش، خیار را صرفا در بیع عین معین جاری 

توان به  در دفاع از عدم جریان خیار در بیع غیر شخصی، می ]54، ص4ج ،3[ داند می
انصراف و حکمت جعل خیار و اصل لزوم اشاره کرد. بدین بیان که بیع فرد کلی به 

ثر قریب به اتفاق بیوع واقعه نسبت به حیوان، شخصی است و از افتد و اک ندرت اتفاق می
(در اینجا مبیع کلی)  حیث اصولی نیز مطلق منصرف از فرد نادر است و شامل فرد نادر

از عیوب است و در مبیع کلی این ص شود. همچنین حکمت تشریع خیار حیوان فح نمی
م شده تعهد اجرا نشده حکمت جاری نیست؛ زیرا در صورت معیوب بودن کاالی تسلی

است و متعهدله حق مطالبه اجرای تعهد را خواهد داشت فلذا نیازی به وجود خیار 
  حیوان نیست. ایضا در موارد مشکوک باید به اصاله اللزوم تمسک نمود. 

خود عیب، به نحو  :ادعای انصراف بالدلیل است. ثانیا :اند اوال در رد این ادله گفته
در مواردی که مشتری مطلع از عیب بوده و یا  :ری است. ثالثامستقل سبب خیار دیگ

خیار عیب خود را ساقط کرده است، وجود خیار حیوان حقی مستقل است که شارع 
در اعتبار حکمت ذکر شده برای حکم خیار حیوان  :برای یک طرف قائل شده است. رابعا

ود دارد و به استناد بین حکمت حکم و علت حکم تفاوت وج :تردید وجود دارد. خامسا
باید افزود که همچنین  ]348، ص3، ج29[ توان فتوا صادر کرد. حکمت حکم نمی

گردد  انصراف وجودی مانع اطالق نیست و انصراف استعمالی مانع از تمسک به اطالق می
جا دلیلی بر وجود انصراف استعمالی وجود ندارد؛ از سوی دیگر عالوه بر تردید  که در این
ر حکمت ذکر شده، انحصار حکمت به فحص از عیوب هم مورد تردید بوده و در اعتبا

ممکن است حکمت دیگری نیز در جعل خیار در بیع حیوان وجود داشته باشد. از دیگر 



  383  بازپژوهی خیار حیوان

در  همچنیندر عموم و اطالق ادله تردید وجود ندارد تا نیاز به مراجعه به اصل باشد. سو 
توان به عمومیت و اطالق ادله خیار حیوان  یمقام دفاع از جریان خیار در بیع کلی م

و » صاحب الحیوان المشتری«تمسک نمود. بدین بیان که در روایات از عبارتی همچون 
استفاده شده است که اطالق و عموم این عبارات شامل مبیع شخصی، » صاحب الحیوان«

جود شود. برخی در توجیه نظر شیخ انصاری به و کلی در ذمه و کلی در معین می
 ]155، ص8ج ،44؛ [اند در ادله روایی استناد کرده» ان احدث حدثا...«عباراتی همچون 

توان پذیرفت وجود اشعار است که ظهور این اشعار در مقابله  ولکن نهایت چیزی که می
در تایید همچنین شود.  با ظهور الفاظ عام و مطلق موجود در روایات از حجیت ساقط می

 تناداستوان  میوحدت سیاق در روایات وارده نیز  مبیع کلی به نظریه جریان خیار در
عَانِ«روایت آمده است:  که در بیان  اینبه کرد.  تَبَایِ امٍ  الْمُ یَّ لَاثَةَ أَ یَارِ ثَ خِ الْ انِ  فِي  بِ وَ حَیَ وَ   الْ

وَ قَا یفِیمَا سِ رِ تَّى یَفْتَ عٍ حَ نْ بَیْ لِکَ مِ مجلس  است که خیارص مشخ ]24ص، 7 ج ،29[» ذَ
ص کند که خیار حیوان نیز مخت مبیع شخصی نیست و وحدت سیاق اقتضا میص مخت

از این  مبیع شخصی نباشد و در نتیجه جریان خیار حیوان در مبیع کلی اثبات گردد.
قابل استنباط است. در نهایت باید ادله قابلیت دفاع وجود خیار حیوان در مبیع کلی 

خالفین باید برای خارج شود و م مبیع کلی هم میافزود که ادله خیار حیوان شامل 
  گونه از مبیع از تحت ادله، ارائه دلیل کنند که ادله ایشان کافی نیست.  نمودن این

  
 مبدا ایجاد خیار حیوان. 3
 تبیین قاعده. 3. 1

شود که جزء اخیر سبب (یعنی قبول) حاصل شود. اگر بعد از بیع  عقد هنگامی واقع می
یوانات مشتری به حد نصاب زکات برسد و سررسید پرداخت زکات نیز حیوان، تعداد ح

حال شده باشد نظر به مالکیت وی از زمان تحقق عقد پرداخت زکات بر مشتری واجب 
مدت خیار حیوان را تمام فقها بدون استثنا سه روز  ]28، ص23ج ،46[ شود. می

ر به تعبدی بودن اصل وجود اند. دلیل این اتفاق نظر روایات وارده هستند و نظ دانسته
است. سوالی که بین فقها مطرح  خیار حیوان مجالی برای بحث در این مورد باقی نمانده 

شده این است که لحظه آغاز این سه روز چه زمانی است؟ زمان انعقاد عقد؟ زمان انقضاء 
ت؟ تر این است که زمان انتقال مالکیت در بیع چه زمانی اس خیار مجلس؟ بحث مبنایی

زمان انقضاء خیارات یا زمان انعقاد عقد؟ که این مطلب به صورت مفصل در جای خود 
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مورد بحث قرار گرفته است و اثبات شده است که در بیع عین معین نظریه انتقال 
   ]113، ص25[ مالکیت با انعقاد عقد صواب است.

 ناند که خیار بعد از تفرق جسمانی طرفین(یعنی بعد از بین رفت برخی از فقها گفته
برخی دیگر مبدا زمانی خیار شرط را انقضاء  ]220، ص16[ شود. خیار مجلس) ایجاد می

و به مناسبت همسانی معیار  ]85، ص2ج ،31؛ 247، ص2ج ،13[ اند خیار مجلس گفته
مبدا زمانی باید ایشان را ملتزم به همین قول تلقی  در خیار شرط و خیار حیوان از لحاظ
خیار زمانی نضج  :توان مطالبی را تدارک دید: اوال نمود. در دفاع از این نظریه می

، 16[ گیرد که عقد مستقر شده باشد و قبل از انقضاء خیار مجلس عقد متزلزل است؛ می
(خیار حیوان  د اجتماع مثلیناگر مبدا خیار حیوان، زمان انعقاد عقد باش :ثانیا ]220ص

اگر  :ماع مثلین همانند اجتماع متناقضین محال است؛ ثالثاتآید و اج و مجلس) پیش می
افتد؛  مبدا خیار حیوان، زمان انعقاد عقد باشد اجتماع دو سبب بر مسبب واحد اتفاق می

ر پاسخ شود. د تا زمان انقضاء خیار مجلس، استصحاب عدم ایجاد خیار حیوان می :رابعا
گردد و بعد از اعمال  بعد از ایجاب و قبول عقد مستقر می :اند اوال به این اشکاالت گفته
 ]350ص ،3ج ،28[ شود و مجرد وجود خیار باعث تزلزل عقد نیست؛ خیار، عقد فسخ می

که خیار قدرت بر گشودن (حل) و از بین بردن گره (عقد) سابق است و این  چه این
های متفاوتی وجود داشته باشد. به هرحال وجود حق فسخ  یلقدرت ممکن است به دل

محال بودن اجتماع مثلین مربوط به عالم واقع و  :مانع از استقرار عقد نیست. ثانیا
شود و موضوعات فقهی و حقوقی از جمله علوم اعتباری  موضوعات خارجی و تکوینی می

ر استدالل قبلی، فرض بر این عالوه ب :گیرند. ثالثا و در موطن اعتبار نضج می 1هستند
 ،3ج ،28[توانند سبب تام برای فسخ باشند است که تعدد خیار وجود دارد و هر کدام می

و چنانچه به هر دلیلی یکی از این اسباب ساقط شود سبب دیگر موجود است.  ]52ص
  و دلیل لفظی تمسک به اصل عملی قابل قبول نیست.ص در برابر ن :رابعا

اما  ]273، ص3ج ،34[ ب الدروس قائل به توقف شده است.شهید اول در کتا
 ؛59، ص4ج ،3. [شود بسیاری از فقها معتقدند از زمان تحقق عقد، خیار حیوان آغاز می

در مقام تعلیل این نظریه به ظهور عرفی  ]483، ص1،ج15؛ 66، ص2، ج14؛ 470، ص7
آغاز خیار با عقد متبادر از ادله روایی استناد شده است. از اطالق نصوص، اتصال زمان 

                                                                                                                                                                        
عن مرحلة االعتبار و وعاء االعتبار وسیع و قابل العتبار کل  یفان االعتبار خفیف المئونة و ال یتعد«.... 1

  )350، 3ج ،1413 قمی، طبایی(طبا »ء و بعبارة واضحة: ال موضوع الجتماع المثلین. شي



  385  بازپژوهی خیار حیوان

رسد همین نظریه صحیح باشد. زیرا عالوه بر  به نظر می ]28، ص23، ج46[شود. می
شهرت فتوایی، ادله طرفداران نظریه مخالف ضعیف بوده و رد شدند و همچنین ظهور 

  روایات باب خیار الحیوان اتصال زمانی خیار با عقد قابل استفاده است.
در اعمال حق فسخ به استناد حیوان منتفی است و  بدیهی است موضوع فوریت

ای را  که در واپسین آن چنین اراده تواند اعالم اراده کند ولو این ذوالحق ظرف سه روز می
اعالم دارد. الزم به ذکر است اعالم اراده منوط به رعایت شرایط شکلی خاصی نیست و 

یا هر وسیله دیگر و یا » هارنامهاظ«شود و استفاده از  پس از اعالم اراده فسخ محقق می
   شاهد گرفتن صرفا از باب اثبات مفید خواهد بود.

  
 خیار حیوان برای وکیل. 3. 2

شود. در مورادی که عقد توسط وکیل  خیار حیوان حقی است که به تبع عقد ایجاد می
د، قاعدتا خیار برای اصیل خواهد بود و وکیل در صورتی حق اعمال خیار شو منعقد می

و  660یوان را دارد که به وی وکالت در اعمال حق داده شده باشد. به موجب ماده ح
قانون مدنی و نظر به ماهیت وکالت که استنابه در تصرف است وکیل هنگامی  663

اختیار اعمال حق را دارد که یا صراحتا به وی تفویض اختیار شده باشد و یا عرف و 
  عادت قطعی داللت بر حق نماید. 

کیل بدون داشتن اختیار اعمال حق خیار حیوان در مدت سه روز انجام دهد، این اگر و
عنه منوط به تعیین مبنا در  عمل وی فضولی بوده و قابلیت رد یا تنفیذ توسط منوب

موضوع پذیرش یا عدم پذیرش صحت ایقاع فضولی خواهد بود. برخی از فقهای امامیه قائل 
] برخی دیگر صحت آن 37، ص3، ج33؛ 346، ص3، ج3اند. [ به بطالن ایقاع فضولی شده

] و برخی نیز ضمن پذیرش کلی 264، ص2، ج4؛ 280، ص22، ج46اند. [ را توجیه نموده
، 17؛ 376، ص9، ج11اند. [ صحت ایقاع فضولی برخی مصادیق آن را باطل اعالم کرده

  .]  به هر روی انتخاب مبنا در این بحث موثر در فتوا خواهد بود563، ص1ج
 

  خیار حیوان در معامله فضولی. 3. 3
نظرات مختلفی مطرح شده در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در عقد فضولی و اکراهی 

. اگر بنا بر نظریه هستندکشف و نقل در این مسئله نظریه  دو نظریه عمدهاست ولکن 
بنا بر نظریه  شود و اگر نقل گذارده شود مبدا زمانی خیار حیوان از لحظه اجازه آغاز می

کشف گذارده شود مبدا خیار حیوان لحظه انعقاد عقد خواهد بود. فلذا اگر تنفیذ بعد از 
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سه روز محقق شود مدت خیار تمام شده است و اگر در بین سه روز باشد نسبت به باقی 
اگر بنا بر پذیرش نظریه نقل گذارده شود  ]28، ص23ج ،46[ مانده خیار وجود دارد.

  ]55، ص41[ مالک نباشد ولی خیار حیوان داشته باشد.ص که شخمعقول نیست 
  
 تبعات اعمال حق فسخ. 4

گردد که بررسی آنها جهت تکمیل بحث  با اعمال حق فسخ مسائل جدیدی مطرح می
گردند جنبه تکمیلی دارند و  الزم است. الزم به ذکر است اموری که ذیال مطرح می

 توان برخالف آن را شرط نمود. می
  
 هزینه نگهداری حیوان بعد از فسخ. 4. 1

د که با حرکت اراده شو از آنجایی که در حقوق مدنی ایران فسخ از امور قصدیه تلقی می
گردد و سایر مسائل جنبه اثباتی فسخ هستند؛ با  آفرین می فعال در عالم اعتبار نقش

نماید و  د میعو» من علیه الخیار«تحقق فسخ در عالم ثبوت و اعتبار مالکیت حیوان به 
های نگهداری حیوان تا زمان  بنا به قاعده تبعیت مخارج از مالکیت عین، مخارج و هزینه

بر عهده  یا نماینده قانونی او از باب حسبه» من علیه الخیار«استرداد و تحویل دادن به 
به ها را از مالک بعد از فسخ مطالبه نماید. نظر  تواند این هزینه ذوالخیار بوده و وی می
های نگهداری  توان بین منافع و هزینه برای تحقق تهاتر نمیص لزوم وجود شرایط خا

مطالبه   حیوان در این ایام قائل به تهاتر شد. البته در مواردی که طرفین دادخواست
هزینه نگهداری و مطالبه منافع در یک پرونده در حال رسیدگی باشد و کارشناس 

وجه رایج تقویم کرده باشد، تهاتر قابل تصور است.  رسمی دادگستری حق هر طرف را به
   های دیگر قابل تصویر است. همچنین در مقام عمل امکان تحقق تهاتر از راه

  
 های ناشی از استرداد حیوان هزینه. 4. 2

خواهد ده او هزینه حمل حیوان تا محل تحویل دادن به مالک بعد از فسخ قاعدتا بر عه
انون مدنی آلمان نیز هزینه مرجوع کردن کاال را بر عهده تاجر ق 357بود. بند دوم ماده 

رسد فلسفه این مقرره در حقوق مدنی آلمان با  یا کاسب گذارده است. اگرچه به نظر می
کننده باشد و در حقوق ایران دلیل تحمیل این  توجه به نوع قرارداد، حمایت از مصرف

کیت عین، است ولکن عمال هر دو هزینه بر مالک پس از فسخ، تبعیت مخارج از مال
  اند. قانون هزینه را بر مالک پس از فسخ بار نموده
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 مرجوع کردن ضمان .4 .2
را خواهد یافت و » امین«عنوان خارج و وی  ذوالخیارمال از مالکیت پس از تحقق فسخ، 

نوع این امانت نیز امانت شرعی است. طبق عمومات قانون مدنی امین مکلف به رعایت 
رسد  ات امانی بوده و جز در مورد تعدی یا تفریط مسئول نخواهد بود. به نظر میتعهد

احاله این گونه موضوعات به عمومات قانون مدنی و بحث امانت شرعی بهتر باشد زیرا 
تفاوتی بین موارد مختلف وجود ندارد و با مکلف نمودن ذوالخیار به رعایت حدود امانت 

  د بود.ص خواهتعهدات وی مشخ
  
 مسقطات خیار حیوان. 5
 خیار حیوان به مثابه حکم تکمیلی  .5. 1

تکمیلی به شمار  انواع خیارات از جمله حقوق تلقی شده و اصوال قواعد راجع به خیارات،
اسقاط حق گاه با  ]298، ص8ج ؛10[ رو قابلیت اسقاط آن وجود دارد. روند. از این می

از عقد به صورت تراضی یا اندراج ضمن  شود و گاه بعد اندراج ضمن عقد پایه محقق می
افتد. منبع حجیت خیار حیوان روایات هستند که صراحتا بر  عقد خارج الزم اتفاق می

قابلیت اسقاط این حق داللت دارند. در دنیای معامالتی امروزه در هر حرفه و شغلی 
ای آیند. بر های خاصی حاکم هستند که گاه در بادی امر متعارض به نظر می عرف

هر صنف باید به اعضا و فعاالن آن صنف نگاه کرد. آنچه ایشان به صشناسایی عرف خا
نمایاند و به  دهند و یا آنچه در حرفه ایشان از بدیهیات می صورت ناخودآگاه انجام می

توان عرف ایشان  هر معامله استمرار دارند را میص های شخ نظر از ویژگی انجام آن صرف
ی این عرف الجرم باید وجود عناصر تشکیل دهنده عرف احراز پنداشت. برای شناسای

شود. به عنوان مثال حسب تحقیق میدانی مولف و مصاحبه با فعاالن بازار پرندگان 
اند.  اطالع بوده زینتی ایشان اساسا از وجود خیار حیوان و داشتن چنین حقی بی

ایشان بر ص ن رویه خاولک ،شود اطالعی از حق دلیل عدم وجود و یا سقوط حق نمی بی
های جزیی استوار بود. آیا  حیوان فروخته شده خصوصا در فروش استرداد عدم پذیرش

توان  این رویه حاکم که بدون لحاظ و اطالع از وجود حق خیار شکل گرفته است را می
به عنوان عرف معتبر شناسایی کرد یا خیر؟ از سویی رفتار مستمر و رویه عملی بسیاری 

بر عدم پذیرش فسخ معامله استوار است و از سوی دیگر این ص این صنف خا از اعضای
رویه بدون اطالع و علم نسبت به وجود چنین حق شرعی در بین اعضا شکل گرفته 
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ایی بدون اطالع از وجود چنین حقی شکل  است. ممکن است گفته شود وقتی رویه
عرفی معتبر است که علیرغم  که رویه و تواند اعتبار داشته باشد؛ چه این گرفته نمی

اطالع از حقوق خاصه مرتبطه در بین اعضای صنف پدید آمده باشد. اگر اعتبار چنین 
توان پذیرفت که خیار  گاه می عرفی پذیرفته شود و وجود آن در هر مورد احراز شود آن

حیوان به عنوان شرط تبانی ضمن عقد پایه ساقط شده است. اگرچه در رویه قضایی 
ولکن دادگاه عمومی حقوقی  ،شود ایی با موضوع خیار حیوان به ندرت یافت می هپروند

امکان اسقاط تمام خیارات ضمن عقد  9209970220100047 تهران در پرونده شماره
قرارداد استنادی تمام  6ماده  6که به موجب بند  با توجه به این« را با بیان عبارت

ین ساقط گردیده و اسقاط حق نیز به طریق خیارات از جمله خیار غبن با توافق طرف
ها بوده و با نظم  قانون مدنی است و تابع حاکمیت اراده 10مذکور در راستای ماده 

عمومی و قواعد آمره مخالفتی ندارد بنابراین خواهان با اسقاط این حق، اجازه اقامه 
اهان را قابل دعوی در راستای حق اسقاط شده را ندارد به این ترتیب دادگاه دعوی خو

قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و  2استماع ندانسته و مستنداً به ماده 
در دادگاه تجدیدنظر استان تهران فقط از حیث  رایاین  پذیرفته است. 1»دارد. اعالم می

  عدم قابلیت اسقاط خیار غبن افحش مورد ایراد قرار گرفته است.
  
 تصرف مسقط . 5. 2

در بسیاری فروع فقهی از معامالت گرفته تا عبادات مطرح شده است. » صرفت«عنوان 
اند و تصرفی را دلیل  تمام فقهای امامیه از تصرف به عنوان مسقط خیار حیوان نام برده

، 2ج، 6[ اند که داللت بر امضاء و رضایت به عقد داشته باشد. بر سقوط حق خیار دانسته
تصرف مادی است. مراد از تصرف، مفهوم عرفی تصرف اعم از تصرف حقوقی و  ]33ص

آن است و با توجه به موضوع، همین اندازه که عرف عملی را تصرف تلقی کند احکام 
مربوطه مترتب خواهد شد. آنچه در مسقطیت تصرف مهم است، داللت آن بر رضایت و 

بر  دهد که دال که تصرفی بکند، عملی انجام می بدون اینص اسقاط حق است. گاه شخ
کند.  که مبیع را برای فروش به دیگری عرضه می رضایت به قرارداد است؛ مانند این

صرف عرضه برای فروش تصرف مادی یا حقوقی نیست اما ظهور در رضایت بر قرارداد 
نخست دارد. اگر تصرف فعلی و صریح باشد، سقوط خیار قطعی خواهد بود؛ ولی چنانچه 

                                                                                                                                                                        
  مندرج در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه. 16/5/1391مورخ  9209970220100409دادنامه شماره   .1
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اط خیار وجود داشته باشد ممکن است گفته شود که تصرف فعلی نباشد و تردید در اسق
ی سقوط خیار و یا  عدم سقوط خیار ترجیح دارد زیرا در صورت وجود علم به عدم اراده

شک در وجود اراده، تصرف داللتی نخواهد داشت. این سخن صحیح است ولکن برخی از 
ونه تصرفی در فقها در مورد خیار حیوان به لحاظ داللت روایات بر مسقط بودن هرگ

که از اطالق  برخی ضمن تصریح به این ]62، ص41[اند. خیار حیوان ملتزم شدهص خصو
شود که هرگونه تصرفی مسقط است این سخن را صواب  عبارات فقها استنباط می

اند منظور ایشان مواردی است که تصرف دال بر  ندانسته و در مقام جمع بین ادله گفته
  ]560، ص4ج ،32[ اند. ماره بر اسقاط تلقی نمودهرضا بوده و یا تصرف را ا

فرماید چنانچه تصرف عرفا داللت بر رضایت و  شیخ انصاری پس از فراز و فرود بسیار می
ایی باشد  التزام به عقد داشته باشد اسقاط فعلی خیار است اما هرگاه به همراه تصرف قرینه

] فلذا در 69، ص4، ج3[ خواهد شد.که تصرف توام با التزام به عقد نبوده، خیار ساقط ن
مواردی همچون تصرف اختباری و تصرفاتی که الزمه و مقدمه رد مبیع به فروشنده هستند 

ی رد هستد صراحتا بر  که تصرفاتی که مقدمه خیار ساقط نخواهد بود. نکته قابل ذکر این
ز آن دارد که عدم رضایت به بیع و اعمال خیار داللت دارند و تصرف اختباری نیز نشان ا

ی نگهداشت یا رد بیع است و داللت آن بر رد یا بقاء عقد  ذوالخیار همچنان در اندیشه
داند. در دادنامه شماره  السویه است. رویه قضایی نیز تصرف اختباری را مسقط خیار نمی علی

صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد که در دادگاه  9709973810900077
گفته (اعمال خیار  ایقاع پیش«نیز تایید شده است، صراحتا آمده است که  1ظرتجدیدن

رسد شخص  حیوان) ظرف سه روز از تاریخ بیع واقع شده است و به نظر نمی
اخیرالذکر(خواهان دعوی تنفیذ فسخ) در مبیع تصرفی افزون بر آزمایش آن انجام داده 

   2بر تنفیذ فسخ بیع داده است. و اعمال خیار حیوان را پذیرفته و رای» باشد...
اعمال خیار از جمله امور قصدیه است که به صرف اراده قطعی و قصد ذوالخیار در 

شود ولکن مشکل در عالم اثبات است که آیا ذوالخیار خیار  عالم اعتبار لحاظ و اعمال می
را اعمال کرده یا نه؟ تصرفی مسقط خیار خواهد بود که عرفا داللت بر رضایت و 

ی ذوالخیار  نظر کردن از خیار داشته باشد. با این تحلیل فقط رضایت به بیع و اراده صرف
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 چهارمحال و بختیاری.
  رای به دفتر مجله ارسال شده است.اصل رای نزد مولف موجود است و یک نسخه از . 2
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شود. از  معیار سقوط خیار خواهد بود و تصرف سبب مستقلی برای سقوط حق تلقی نمی
شود و اصوال  سوی دیگر باید توجه داشت که با انعقاد عقد خریدار مالک مبیع می

ست و از همین رو نسبت به منافع منفصله حاصله در تصرفات وی در مبیع مالکانه ا
نیز که رد منافع حاصله از حیوان در  1زمان بین عقد و اعمال خیار ضامن نیست؛ روایتی

باید در مقام جمع با  ]173، ص5ج ،43[ مدت خیار را بر ذوالخیار الزم دانسته است
، حمل بر استحباب نمود. سایر روایات و ادله قطعیه دال بر انتقال مالکیت به محض بیع

البته اگر زمان انتقال مالکیت را لحظه تحقق عقد ندانیم آنگاه باید وجوبا به رد منافع 
  حاصله در زمان خیار حکم نمود. 

از نژاد برتر که توالد  امروزه تصرف مادی در حیوانات چهره جدیدی یافته است. اسبی
پذیر  ظرف چند ساعت انجام 2کشی هرهبره مادی بسیاری خوبی دارد و عمل بهآن  از

ایی است که ظرف چند ساعت قابل  هرهباست؛ نمایش پرندگان زینتی و یا آبزیان 
هایی از این تصرفات هستند. اگرچه  های دیگر، نمونه استفاده است و بسیاری مثال

اما ممکن است ایراد  ،کشی جنسی از حیوانات وجود ندارد هرهبتردیدی در تصرف بودن 
شود ولی با پذیرش معنای  صرف به نمایش گذاشتن پرنده تصرف تلقی نمی شود که

را نیز تصرف  تزیینی است که عرف نمایش دادن حیواناتص عرفی برای تصرف، مشخ
گونه تصرفات مادی بر رضایت نیز نباید تردید نمود. اگرچه به نظر  داند. در داللت این می

گونه فروض ادعای عدم رضایت به بیع  این ما اعمال خیار از امور قصدیه است ولکن در
داند؛ کسی  مسموع نخواهد بود زیرا عرف چنین تصرفاتی را حاکی از رضایت به عقد می

برد در قصد خود نیز راضی به بیع بوده است و اگر  هایی از حیوان می هرهبکه چنین 
است، آنگاه احراز شود که غرض وی از بیع صرفا انجام چنین تصرفاتی و فسخ عقد بوده 

از یک سو حکم به نفوذ خیار اعمال شده، حکمی ضرری خواهد بود که با ادله نفی ضرر 
هره مالکانه بردن بشود و از سوی دیگر از آنجایی که غرض خریدار بر  حکم برداشته می

از حیوان تعلق گرفته است باید عقد بیع را الزم انگاشت و اعالم کرد که با تحقق خارجی 
  وال عقد مستقر و خیار ساقط شده است.غرض وی، اص
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  شود. گفته می» کشی«در عرف مناطق زاگرس نشین به این عمل . 2
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  مطالعه تطبیقی .6
کشورها شناسایی حقی با عنوان خیار حیوان و یا مفهومی  بسیاری از در بررسی قوانین

جلوگیری  برایکشورها  برخیکه همین مضمون را برساند مطلبی به دست نیامد. البته 
قانون «توان به  جمله میاند که از  آزاری قوانین متعددی تصویب نموده از حیوان

کلمبیا اشاره نمود. در قانون مزبور به بیان  1»پیشگیری از خشونت نسبت به حیوانات
های بهداشتی  شرایط نگهداری حیوانات اهلی، شرایط خریدار و مراکز فروش، حداقل

نگهداری از حیوانات و ضمانت اجرای بدرفتاری با آنها اشاره شده است. همچنین در 
نیز به تشکیل سازمان رفاهی حیوانات و تبیین  2هند» واعد فروش حیوانات اهلیق«قانون 

این قوانین هیچ ربطی به اره شده است. شرح وظایف آن و شرایط خریدار و فروشنده اش
گونه که گفته شد نظر به تعبدی  مفهوم خیار حیوان در فقه امامیه ندارد. همچنین همان

فهوم را با مفاهیمی همچون عیب یا تدلیس یا غبن توان این م بودن خیار حیوان نمی
کننده است  مقایسه نمود. آنچه بیشترین نزدیکی را به بحث دارد همان قرارداد مصرف

دهد بدون ارائه یا اثبات هرگونه توجیهی ظرف  که در شرایط خاصی به خریدار اجازه می
تا  354ا مانند موادمهلت قانونی قرارداد را فسخ نماید که در حقوق برخی از کشوره

  ]109، ص48[ قانون مدنی آلمان به آن پرداخته شده است. 360
  
  گیری . نتیجه7

در مورد اصل وجود خیار حیوان و مبدا و مدت  398و  396 وادقانون مدنی فقط در م
زمان آن قانونگذاری نموده است و سایر ابعاد این حق را مسکوت گذارده است. خیار 

است و اموری که به عنوان حکمت آن توسط فقها بیان شده  حیوان یک حق تعبدی
خیار حیوان در همه  است صرفا ظنی و حدسی است و در تبیین آثار آن اثری ندارد.

ایی که بین دو حیوان باشد و  این خیار در بیع و معاوضه اقسام حیوانات زنده راه دارد.
باشند جاری خواهد بود. در بیع، و ثمن را نداشته  هیچ یک از دو حیوان نیز عنوان مبیع

توانند بدون  مشتری و در معاوضه موصوف هر دو طرف دارنده خیار حیوان هستند و می
این خیار در مبیع کلی ارائه هرگونه توضیحی اعمال حق نموده و قرارداد را فسخ نمایند. 

قد در عقود اگر موضوع اصلی ع مبداء زمانی این حق لحظه انعقاد عقد است. نیز راه دارد.

                                                                                                                                                                        
1. Prevention of Cruelty to Animals Act [RSBC 1996] CHAPTER 372 / June 8, 2011 

Available at: http://www.bclaws.ca/civix/document/id/consol22/consol22/00_96372_01 
2. Available at: http://ecoursesonline.iasri.res.in/mod/resource/view.php?id=73914  

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/consol22/consol22/00_96372_01
http://ecoursesonline.iasri.res.in/mod/resource/view.php?id=73914
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مختلط، حیوان باشد، خیار حیوان در آن عقد وجود خواهد داشت ولکن در صورتی که 
ایی از موضوعات به نحو  تمییز موضوع اصلی عقد ممکن نباشد و موضوع عقد مجموعه

قانون  10السویه باشد، عقد واقع شده بیع نیست بلکه عقد نامعین موضوع ماده  علی
از آنجایی که خیار حیوان از یار حیوان در آن منتفی است. مدنی خواهد بود و جریان خ

عنه بوده و مقام قضایی باید در موارد  جمله حقوق است، قابلیت اسقاط آن مفروغ
رسیدگی به دعوی تنفیذ فسخ به سبب اعمال خیار حیوان به اسقاط ضمنی آن به 

  به عمل آورد.  استناد عرف مستقر و همچنین نحوه تصرفات واقع در آن دقت الزم را
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