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چكيده
عقد ،پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید ،به حکم ماده  219قانون مدنی بین دو طرف معامله
و قائم مقام آنها ،الزم االتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند
آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد ،بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ
باشد .و یکی از این عوامل فسخ قرارداد ،فسخ آن با خیار غریم میّت است .این عامل فسخ به خیار غریم این
است که اگر طلبکار میّت ،کاالي خودش را در ترکه میّت بیابد ،اختیار دارد که آن را بردارد و یا واگذارد و با
سایر طلبکاران میّت به نسبت قیمت کاالي خود از اموال باقی مانده شریك گردد .شارع مقدّس اسالم این نهاد
حقوقی را براي شخص طلبکار پیش بینی نموده است .ولی ماهیّت ،شرایط ،مبانی  ،قلمرو و آثار آن از سوي
قانونگذار بیان نشده است .آنگاه مشکل خود را نشان می دهد که بدانیم فقیهان ،حقوقدانان ،و محققان حقوق
اسالمی و ایران نیز کمتر به این مسئله پرداخته و ماهیّت ،شروط و ادلّه ثبوت ،قلمرو و آثار این نهاد فقهی و
حقوقی را مورد مطالعه علمی قرارداده اند ،به نحوي که در این مورد سواالت و مشکالت علمی پیش آمده است
که بایستی به آنها پرداخته و پاسخ مناسب حقوق اسالمی و ایران ارائه شود .و این مقاله درصدد است با توجه
به منابع معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است به ماهیّت ،مبانی ،قلمرو و آثار نهاد فقهی و حقوقی با روش
کتابخانه اي بپردازد تا به سواالت موجود در این زمینه پاسخ داده و مشکالت موجود را بر طرف سازد.
واژگان كليدي :قرارداد ،خیار فسخ ،غریم میّت ،فوریت ،تراخی.
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مقدمه
خیار یا فسخ قرارداد یکی از اسباب انحالل قرارداد است .خیار فسخ حقّی است که به دو طرف عقد و یا
یکی از آنها و گاه به شخص ثالث قرارداد داده می شود .انحالل قرارداد زمانی مطرح می شود که قراردادي
معتبر و نافذ باشد ،زیرا بحث انحالل در مورد قراردادي که از اساس باطل باشد منتفی است .بحث خیار فسخ،
به گونه اي که درفقه و حقوق موضوعه ایران مطرح شده از مختصّات حقوق ماست ،و در قوانین و حقوق
خارجی دیده نمی شود .کتاب دوم قانون مدنی درمبحث پنجم ،خیارات و احکام راجع به آن را مورد بررسی
قرار داده است ،و تعداد  10مورد از خیارات را آورده است ،ولی در کتاب شرح لمعه تعداد  14و در کتاب
مکاسب  7خیار ،احصا شده است .و هر چند در قانون مدنی و نیز کتاب مکاسب خیار غریم میّت نیامده است،
ولی در کتاب شرح لمعه یکی از عوامل فسخ قرارداد ،فسخ آن با خیار غریم میّت اعالم شده است.
خیارغریم میّت عبارت از تسلط طلبکار بر فسخ قرارداد به سبب یافتن عین مال خود درترکه میّت است.
بنابراین هرگاه بدهکاري بمیرد و بدهی اش برابر با ترکه اش باشد ،طلبکاري که مالش با عقد قرارداد به آن
منتقل شده با یافتن عین مال خود در ترکه میّت می تواند عین مالش را با فسخ قرارداد از اموال میّت بردارد .
با توجه به اینکه خیار غریم میّت بعنوان یك خیار مستقل ،درحقوق موضوع ایران آورده نشده است و
قانونگذار ایران ،این نهاد حقوقی را بیان نکرده است ،لذا سؤال هاي مختلفی در مورد آن وجود دارد که باید به
آنها بپردازیم ،زیرا فقیهان و حقوقدانان ،کمتر به این مسئله پرداخته و ماهیّت ،مبانی ،ادلّه ،شروط و راههاي
اثبات آن و قلمرو و آثار و مسقطات این نهاد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است .آنگاه اهمیّت
تحقیق در این مسئله آشکار می شود که اگر به اصل  167قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران توجه داشته
باشیم ،این اصل بیان می دارد اگر قانون در مواردي سکوت نماید ،یا نقص ،اجمال و تعارض داشته باشد،
قاضی باید حکم مسئله را از روي منابع معتبر به دست آورد و حق ردّ دعوا را به علت سکوت ،نقص ،اجمال و
تعارض قانون ندارد؛ همچنین در ماده سوم قانون آئین دادرسی در امور مدنی به صراحت به آن اشاره شده است
و قاضی مستنکف را در ماده چهار خود قابل پیگیري اعالم نموده است.
بنابراین ،با ارائه پاسخ مناسب به سواالت تحقیق ،عامل خیار غریم میّت نیز مانند سایر عوامل فسخ قانونی
قرارداد هاي الزم ،وارد مباحث حقوقی شده ،تکلیف سکوت و نقص قانونی را در این مورد جبران می نماید.
این تحقیق درصدد است با توجه به منابع معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است به ماهیّت ،مبانی ،ادلّه و
شروط و راههاي اثبات آن و قلمرو و آثار و مسقطات این نهاد فقهی و حقوقی با روش کتابخانه اي بپردازد تا
به سواالت موجود در این زمینه پاسخ داده و مشکالت موجود را بر طرف سازد.
غريم ميّت در لغت و اصطالح
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غریم جمع غرما و غرّم بوده ،و به این معانی است :مدیون ،دائن ،طلبکار و بدهکار (.طریحی ،فخرالدین،
مجمع البحرین ،ج  ،6ص 125؛ ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج  ،12ص )436
اگر بدهکاري که سبب بدهکا ري او اخذ مبلغی به عنوان قرض ویا خرید کاالیی باشد ،قبل ازآنکه دین
خود را پرداخت کند بمیرد ،وعین قرض ویا کاال دربین اموال میّت موجود باشد،دراین صورت فرد طلبکار در
دریافت عین قرض و کاالي خود از اموال ایشان نسبت به سایر طلبکاران اولویت خواهد داشت ،واین اولویت
به این معناست که فرد طلبکار می تواند عقد بیع ویا قرض را فسخ کند وعین مال قرض شده ویاکاالي خود را
از اموال ایشان بردارد ،و یا می تواند عقد مذکور را امضاء کند ونسبت به مبلغ دین خود با سایر طلبکاران سهیم
گردد.که به این اولویت واختیار طلبکار دراموال شخص فوت شده خیار غریم میّت گویند.
علت نامیده شدن این عامل فسخ در عقود الزم به خیار غریم این است که این عامل فسخ قرارداد در
اموال میّت پدید می آید .و این نهاد حقوق اسالمی احکام شبیه به خیار تفلیس دارد ،به طوري که فقیهان آن را
به خیار تفلیس ملحق کرده اند (.باقري اصل ،احکام اختصاصی فسخ عقود الزم ،ص )351
فقها در بیان تعریف این خیار چنین آورده اند :هرگاه بدهکار بمیرد و بدهىاش برابر با ترکهاش باشد،
طلبکارى که مالش با عقد بیع یا قرض و مانند آن به میّت منتقل شده ،با یافتن عین مال خود در ترکه ،مىتواند
با فسخ عقد ،مالش را پس بگیرد( .محقق حلی ،شرائع االسالم ج  ،2ص 345؛ نجفی ،محمد حسن بن باقر،
جواهر الکالم ج  ،25ص)295
خیار غریم میّت یعنی حق برداشت بدهی از ترکه میت است؛و در اصطالح ،خیار یاد شده عبارتست از:
تسلط طلبکار برفسخ قرارداد به سبب یافتن عین مال خود درترکه میّت می باشد( .جمعی از پژوهشگران زیر
نظر شاهرودي ،فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل بیت (ع) ،ج  ،3ص )556
ادلّة ثبوت خیار غریم میّت
در بررسی ادلّه اثبات خیار غریم میّت ،ادلّه متعددي خیار غریم میّت را توجیه می کنند .این ادلّه عبارت
است از  :روایات و اجماع فقیهان می باشد .روایات هم  ،شامل روایات اختصاصی باب غریم میّت و روایت
خبر نفی ضرر می باشد.

روايات باب
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روایات مختلفی در مورد غریم میّت وارد شده است که می توانیم آنها را ،روایات اختصاصی باب غریم
میّت بنامیم .این روایات را بیان نموده و سپس نحوه استدالل به آنها را توضیح می دهیم[ .اولین روایت] ،روایت
نبوي مشهور بوده که در کتب اهل سنّت به این بیان نقل شده است( :مسلم ،صحیح مسلم  ،ج ،5ص  «.31مَن
وَجَدَ عَینَ مَالِهِ فَهُوَ اَحَقَّ بِهَا ») هرکسی عین مالش [را در اموال مفلس] بیابد ،بر دیگر طلبکاران شایسته تر
[ومقدم] است.این حدیث نبوي مذکور هر چند در کتب امامیّه نقل نشده است ،ولی اصحاب امامیه ،بدون
اعتراض بر آن عمل کرده و ضعف این روایت با عمل اصحاب بر طرف شده است ،همچنانکه ،شهید ثانی به
عموم این روایت نبوي استناد کرده و اخذ عین مال فروشنده از اموال مفلس را اثبات نموده است( .شهید ثانی،
شرح لمعه ،ج  ،4ص )25
بنابراین ،با توجه به وحدت مالك بین غریم میّت و غریم مفلس ،اگر طلبکار عین مال خودش را دراموال
میّت بیابد ،مشروط بر این که به شروط خیار غریم میّت عمل کند ،می تواند کاالي خود را از اموال میّت
دریافت کند و طلبکاران نمی توانند در مبیع او شریك شوند و سهمی را از کاالي او ببرند.
[دومین روایت] باب اختصاصی غریم میّت که در وسائل الشیعه آمده ،ابی ولّاد از امام صادق ،علیه السالم،
روایت می کند که ایشان فرمودند :ابی ولّاد می گوید :از امام صادق ،علیه السالم ،در مورد مردي سؤال کردم که
متاعی را از مردي دیگري می خرد ،سپس مشتري قبل از این که زمان پرداخت دین برسد ،فوت می کند.
فروشنده به عین متاع خود در اموال میت برخورد می کند .آیا فروشنده می تواند متاع خود را زمانی که حق بر
او پنهان می شود ،اخذ نماید؟ ]ابی ولّاد می گوید [ :امام صادق ،علیه السالم ،فرمودند :اگر بر عهده میت ،دین
است و او به اندازه دین مذکور ،ترکه گذاشته است .اگر حق فروشنده در میان اموال میت مخفی است ،او می
تواند آن را از اموال میت اخذ نماید و آن دریافت براي فروشنده حالل است  ،ولی اگر میت به اندازه کافی ترکه
براي دین خود بر جا نگذاشته باشد ،صاحب متاع نمی تواند عین کاالي خود را از بین اموال میت بردارد ،بلکه
او مانند یکی از طلبکاران است و به نسبت سهم خود با دیگران طلبکاران شریك خواهد بود( .باقري اصل،
احکام اختصاصی فسخ عقود الزم ،ص 357؛ به نقل از :حر عاملی ،وسائل الشیعه  ،ج ،13ص  ،146حدیث .3
متن عربی روایت « :قالَ  :سَئلتُ اَبَا عَبدِاهلل ،علیه السالم ،عَن رَجُل بَاعَ مِن رَجُل مَتَاعَاً اِلَی سَنَه فَمَاتَ المُشتَرِي
قَبلَ أن یَحُلَّ مَالَهُ وَ أصَابَ البائِعُ مَتَاعَهُ بِعَینهِ ،لَهُ أن یَأ خُذَهُ اِذَا خُفِیَ حَقُّ لَهُ ؟ قَالَ :قَالَ ،علیه السالم  :أُن کَانَ عَلَیهِ
دَینُ وَ تَركَ نَحواً مِمّا عَلَیهِ فَلیَأخُذُهُ أَن اخفَی حَقُّ لَهُ فَاِنَّ ذَلِكَ حَاللُ لَهُ وَ لَو لَم یَترُكُ نَحواً مِن دَینِهِ فَاِنَّ صَاحِبَ
المَتَاعِ کَوَاحِد مِمّن لَهُ عَلَیهِ شَیُ یَأخُذُ بِحِصّةِ وَ لَاسَبیلَ لَهُ عَلَی المَتَاعِ » )
در توضیح و استدالل این روایت شیخ حرّ عاملی به نقل از شیخ طوسی چنین آورده است " :ردّ متاع
زمانی بر صاحبش واجب است که میّت اموال را بدون محاسبه عین فروشنده ،باقی گذاشته باشد که بر دیون
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وي کفایت می کند و گرنه صاحب عین مانند سایر طلبکاران خواهد بود و اموال میّت را با آنها ،برابر و هر
کسی به نسبت سهم خود ،تقسیم خواهد کرد( .همان  ،ص ) 146
بنابراین ،با توجه به روایت و استدالل فوق ،اگر بر عهده میت دینی باشد و اموال میت مکفی بر سایر
طلبکاران باشد و عین کاال فروشنده در اموال میت موجود باشد براي فروشنده حالل است و می تواند عین
کاالي خود را از ترکه میت بردارد و یا می تواند به نسبت قیمت کاالي خود با سایر طلبکاران سهیم گردد.
[سومین روایت] از روایات باب  ،روایت ابی بصیر از امام صادق ،علیه السالم ،است .متن این روایت به
بیان زیر است( :باقري اصل ،احکام اختصاصی فسخ عقود الزم ،ص 357؛ به نقل از :حر عاملی ،وسائل الشیعه ،
ج ،13ص ،146حدیث  . 4متن عربی روایت « :عَن اَبی بَصِیر عَن اَبِی عَبدِاهللِ ،علیه السالم ،اَنّهُ سُئِلَ عَن رُجلِ
کَاَنت عِندَهُ مُضارِبَةُ وَ وَدِیعةُ وَ اَموَالُ أیتَامِ وَ بِضَائعُ وَ عَلَیهِ سَلَفَ لِقُوم فَهَلَكَ وَ تَرَكَ ألفِ دِرهَمِ أو أکثَرِ مِن ذَلِكَ
وَ الَّذي عَلَیهِ لِلنّاسِ أکثَرُ مِمّا تَرَكَ  ،فَقَالَ ،عَلَیهِ السّالمِ  :یقَسِّمُ لِهَؤالءِ الَّذینَ ذَکَرتَ کُلُّهُم عَلَی قَدرِ حِصَصَهُم
اَموَالِهِم») ابی بصیر روایت می کند که از امام صادق ،علیه السالم ،در مورد مردي سوال شد که پیش او مال
مضاربه ،ودیعه ،اموال ایتام و کاالهایی بود در حالی که بر عهده او مبلغ سلف هم بود ،لذا او هالك شد و هزار
درهم یا بیشتراز آن را در ترکه گذاشت ،در حالی که آنچه مردم از او می خواستند بیشتر بود؟ آن حضرت فرمود
 :اموال مذکور براي همه آن کسانی که ذکر کردي نسبت به سهم هر کسی تقسیم می شود .
در چگونگی استدالل این روایت ،مؤلف جامع الشتات ،به نقل از شیخ طوسی بیان می کند «:که در حدیث
منقول ،مطابق گفته هاي پیشین ما هیچ منافات دیده نمی شود و این کامالً روشن است»( .همان مدرك)
[روایت چهارم] صحیح جمیل ابن دراج از جماعتی از اصحاب امامیه از امام صادق ،علیه السالم است.
از امام صادق ،علیه السالم ،در مورد مردي سؤال شد که به مرد دیگري متاعی را می فروشد و مشتري
ثمن را به او نمی پردازد ،سپس در حالی که عین متاع موجود است ،مشتري می میرد؟ آن حضرتفرمودند :اگر
عین متاع موجود باشد آن به صاحب متاع باز گردانیده می شود و فرمود :طلبکاران در متاع مذکور حق سهم
خواهی و شراکت [حق مخاصمه ] ندارند ( .همان  ،ص  ،97حدیث  . 1متن عربی روایت « :عَن اَبِی عَبدِاهللِ،
علیه السالم ،فِی رَجُلِ بَاعَ مَتَاعَاً مِن رَجُلِ فَقَبَضَ المُشتَري المَتَاعَ وَ لَم یَدفُعُ الثّمَنَ ثُمَّ مَاتَ المُشتَري وَ المَتَاعُ قَائِمُ
بِعینِهِ ؟ فَقَالَ ،علیه السّالم ،اِذَا کَانَ المَتَاعُ قَائِماً بِعینِهِ رُدَّ اِلَی صَاحِبِ المَتَاعِ و قَالَ ،علیه السّالم : ،لَیسَ لِلغُرماءِ أن
یَحَاصُّوُهُ [ یَخَاصِموا بِه] ») طبق این حدیث ،در صورتی که عین کاال در اموال میت موجود باشد ،فروشنده می
تواند مال خود را از اموال میت بردارد و طلبکاران نمی توانند حق سهم خواهی از اموال ایشان داشته باشند.
قاعده و حديث نفي ضرر
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یکی دیگر از ادلّه اثبات خیار غریم میّت در روایات ،قاعده و یا خبر نفی ضرر است ،که هم به عنوان
قاعده ،مطلب را اثبات می کند و هم به عنوان اخباري که مفاد آنها رفع و دفع ضرر است ،و ادعاي مذکور را
ثابت خواهد کرد .خبر نفی ضرر از پیامبر (ص) نقل شده است .این خبر به اندازه اي معروف است که گاهی
مبناي قاعده نفی واقع می شود .و این قاعده نفی ضرر با متن « :الضَرَر و الضرار فی االسالم » است که از
احادیث اخذ شده است( .حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،17ص  ،376حدیث  ) 10به معناي حکم ضرري در
اسالم نیست.
نحوه استدالل به خبر نفی ضرر براي اثبات خیار غریم میّت به این بیان است که :
در قراردادي که با استناد به خیار غریم میت منعقد شده ،طلبکار میت می تواند ضرر را با داشتن خیار در
وضع قرار داد از خود دور سازد .اگر خریدار بعد از تحویل کاال فوت نماید و طلبکار میت کاال ي خودش را
در اموال میت بیابد ،می تواند با اعمال و اجازه این روایت ،عین کاالي خودش را از اموال میت به شرط مکفی
بودن اموال براي سایر طلبکاران ،از ترکه میت بر دارد و بقیه طلبکاران نمی توانند در اموال او شریك گردند ،و
خبر نفی ضرر ،اضرار او را مرتفع و مرفوع دانسته است زیرا شارع به حکم ضرري حکم نمی کند ،بلکه طلبکار
با قرار دادن خبر نفی ضرر ،حکم ضرري را از آنها بر می دارد.
غرض خیار غریم میّت حمایت از حقوق طلبکار است تا جلوي ورود ضرر را بر او مسدود نماید ،زیرا
طبق خبر و قاعده نفی ضرر ،ضرري که از جعل احکام بر کسی وارد می شود ،مرتفع می شود ،لذا اگر عین مال
شخصی در میان اموال میّت یافته شود ،با این روایت اجازه دریافت به شخص طلبکار داده می شود و جلوي
شرکت دیگر طلبکاران را در سهم داشتن مال مذکور مسدود می کند (.باقري اصل ،احکام اختصاصی فسخ
عقود الزم ،ص ) 357
از آنجایی که فقیهان مقصود از خبر نفی ضرر را نفی مشروعیت حکم ضرري می دانند ،لذا در کلیات
نحوه استدالل مذکور ،اشکالی وجود ندارد و مطابق آن ،تزلزل عقد الزم در صورت وجود ضرر پذیرفته شده
است ،همچنانکه شهید ثانی در توجیه و تحلیل اصلی ورود ضرر چنین آورده است که  :صبر ورثه تا سر رسید
دیون میّت ورود ضرر بر آنان است و خبر و یا قاعده نفی ضرر ،چنین ضرري را از آنها بر می دارد ،همچنین
صبر صاحب دین تا سر رسید موجب احتمال ضرر است( ،شهید ثانی ،شرح لمعه ،ج  ،4ص  )24زیرا ممکن
است بعد از فوت میت ،اموال او از بین برود و نتواند دین خود را از اموال میّت بگیرد ( .باقري اصل ،احکام
اختصاصی فسخ عقود الزم ،ص ) 357
اجماع فقيهان
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یکی از منابع استنباط احکام شرعی فرعی اجماع می باشد و اتفاق نظر فقیهان است .عنصر اصلی اجماع
وجود اتفاق نظر و عقیده است .بنابراین ،این اتفاق در جایی که همه علما اظهار نظر کرده باشند حاصل است.
(محمدي ،مبانی استنباط حقوق اسالمی ،ص ) 177
یکی دیگراز دالیل ثبوت خیار غریم میّت  ،اجماع فقیهان است .مطابق قول فقیهان منشأ اصلی اثبات این
خیار ،فوت مدیون است ،زیرا طبق ادلّه موجود هرگاه مدیون قبل از موعد دین بمیرد ،دیون مؤجل او ،معجل
می شود و واجب است که بالفاصله ورثة وي بدهی اورا بپردازد ،ولی طلب مؤجل میّت معجل نمی گردد و
ورثه باید تا موعد طلب منتظر بمانند ،براي مثال اگر زوجه وقتی را دروصول مهریه خود بر زوج تعیین کرده
باشد و زوج قبل از موعد مذکور بمیرد ،دین میت بمحض فوت او ،حالّ می شود وورثه باید مهریه او را
بپردازنند واگر فرض شود که تمام و یا بخشی از دین ،عین معین چون قطعه زمینی و یا شیء قیمتی دیگر است،
زوجه نسبت به سایر طلبکارن حق اولویت و خیار غریم میّت دارد وزوجه می تواند عین مال مذکور را از اموال
میّت بردارد و نیز می تواند در طلب خود با سایر طلبکاران به نسبت طلب خود سهیم شود ،ولی اگر زوجه بر
زوج مدیون باشد و زوج پیش از موعد دین زوجه بمیرد ،ورثه نمی توانند طلب مذکور را معجل از زوجه
دریافت کنند ،زیرا فوت مدیون ،منشأ تعجیل دین است ،ولی فوت طلبکار منشأ تعجیل دین نیست( .باقري
اصل ،احکام اختصاصی فسخ عقود الزم ،ص )353
شیخ طوسی در کتاب " الخالف" مسئله  2در این رابطه می نویسد:
« هرگاه مدیون بمیرد هر کدام از بدهکاران آن که عین مالش را در میان دارائی هاي او بیابد نسبت به
دیگران به آن مال استحقاق دارد البته این در صورتی است که غیر از آن عین ،دارایی و مال دیگري نداشته
باشد»( .طوسی ،الخالف ،ج  ،3ص ) 263
شهید ثانی در "شرح لمعه" چنین بیان می دارد «:دیون مدت دار با فوت مدیون ،حال می شود » (.شهید
ثانی ،شرح لمعه ،ج  ،2ص )21
شهید اول در " شرح لمعه" چنین آورده است:
« ابن جنید گفته است که عین به صاحبش اختصاص دارد هر چند ترکه کمتر از دین باشد مانند مفلس که
میت با وي قیاس می شود و نیز به روایتی استناد کرده است که مطلقاً می گوید ،عین به صاحب آن اختصاص
دارد اما قیاس باطل است و روایت هم مقید به صورتی می شود که ترکه کمتر از دین نباشد تا جمع میان روایت
ها شود»( .شهید ،اللمعه الدمشقیه ،ص )135
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ایشان ،دیون مفلس را همانند دیون میّت ،حالّ اعالم نموده است ،ولی این قیاس در فقه امامیّه ،باطل است،
زیرا ادعاي مذکور ،قیاس منصوص العله نیست  ،بلکه مستنبط العله است و قیاس مستنبط العله ظنّی بوده و
باطل است.
بنابراین،دیون مؤجل میّت ،مطابق اجماع فقیهان (شهید،اللمعه الدمشقیه ،ص  ) 135و همچنین نصوص
موجود (حر عاملی ،جامع الشتات ( ط.ج) ،ج  ،13ص  ،97حدیث  ) 3-1حالّ می شود؛ و هر کدام از این ادلّه،
خیار غریم میّت را اثبات می کنند و حرف و حدیث را در خیار غریم میّت بر طرف می سازند.
در نحوه داللت باید گفت :با وجود ادلّه روایت نبوي مشهور و روایات باب اختصاصی ،وجود چنین
اجماعی تحقق خارجی ندارد و یا اگر کسی چنین اجماعی را هم ادعا کند ،از اجماع هاي معتبري نیست که
فقیهان ،عمل به آن را الزم بدانند و این اجماعی که هم از ظاهر روایات و هم از اقوال فقیهان و هم از تصریح
قول آنها استفاده می شود نمی تواند دلیل باشد چون اجماع شان ،اجماع مدرکی است که اتفاق کنندگان به آن
به عنوان مدرك نظر خود استناد نموده اند؛ و می دانیم که اجماع مدرکی دلیل مستقلی نیست یعنی مستقالً دلیل
اثبات حکم نمی باشد نه اینکه اجماع نباشد و یا حجت نباشد( .محمدي ،مبانی استنباط حقوق اسالمی ،ص
) 187
قلمرو خيار غريم ميّت
یکی از مباحث خیار غریم میّت ،مسئله قلمرو آن است .طرح و بررسی این مسئله کمك مؤثري براي تبیین
بحث می کند .خیار غریم میّت قلمرو متعددي دارد که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
عدم اختصاص به بيع
در بررسی منابع معتبر فقهی در قلمرو خیار غریم میّت ،استدالل می گردد که قلمرو خیار غریم میّت به بیع
اختصاص ندارد ،بلکه سایر عقود و ایقاعات را شامل می شود .چرا که به کرّات مشاهده می گردد که در کالم
فقیهان و در ابتداي بحث غریم میّت و خیار او از حکم مال استفاده شده است( .شهید ثانی ،مسالك االفهام ،ج
 ،13ص  516؛ همان ،شرح لمعه ،ج  ،2ص  21؛ عالمه حلی ،قواعد االحکام فی المعرفه الحالل و الحرام ،ج ،3
ص  450؛ طباطبائی ،ریاض المسائل ،ج  ،15ص )133
از میرزاي قمی سوال شده است :زید فوت شده و چند زوجه دارد که هر یك صداق خود را از ورثه زید
می طلبد ورثه زید صغیر می باشند آیا صداق زوجه هاي زید را از آن چیزي که نفع از براي صغیر ندارند باید
داد؟ جوابی که ایشان داده اند ،این است :اختیار مال با وراث است صاحبان صداق حق خود را می طلبند اگر
عین در صداق ایشان هست عین را باید به آنها داد ،و اگر دین است هر مالی را که وارث خواهد بفروشد و حق
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آنها را بدهد .از این مسئله مذکور ،استدالل می گردد که ،زوجه ها خیار غریم میّت را نسبت به عین خواهند
داشت ،ولی در دین با سایر طلبکاران سهیم خواهند شد( .میرزاي قمی  ،جامع الشتات( ،ط .ج) ،ج، 2ص )455
حر عاملی در " وسائل الشیعه " روایتی را از ابی بصیر از امام صادق ،علیه السالم ،مطرح نموده ،که روایت
مذکور قلمرو خیار غریم میت را در ،بیع  ،مضاربه ،ودیعه ،امانت و همچنین اموال ایتام وسلف را هم شامل می
شود( .حر عاملی ،وسایل شیعه  ،ج  ، 13ص  ) 146باتوجه به عمومیت ماده  456قانون مدنی نیز که تمامی
انواع خیار را در جمیع معامالت الزم؛ مگر خیار مجلس ،حیوان و تأخیر ثمن ،جاري می داند باید گفت :خیار
غریم میّت از خیارات مشترك است و آن در سایر عقود معوض الزم هم جاري می شود؛ به این ترتیب محدوده
خیار غریم میّت تنها به بیع اختصاص ندارد بلکه سایر عقود و ایقاعات را شامل می شود.
خارج از مستثنيات دين
دومین عنوان قلمرو خیار غریم میّت ،آن است که خیار غریم میّت خارج از مستثنیات دین است .مشهور
فقهاي امامیه ،منزل مسکونی ،مرکب (چهار پا) ،البسه مدیون و خانواده او و هزینه زندگی مدیون و خانواده او را
در فاصله زمانی توقیف اموال تا پایان روز فروش اموال ،جزء مستثنیات دین شمرده اند( .تولیت ،عباس ،مقاله
ضابطه و مفهوم مستثنیات دین ،ص  40؛ مجله :دیدگاههاي حقوق قضایی ،زمستان  ،1377ش )12
همچنان که از مسائل مطرح شده از فقهاي معاصر استنباط می گردد ،اگر فروشنده مال خود را از اموال میّت
که جز مستثنیات دین میّت است بیابد ،فروشنده نمی تواند با اعمال خیار غریم میّت اموال خود را اخذ نماید.
بنابراین ،محدوده وقلمرو خیار غریم میّت ،مستثنیات دین میّت را شامل نمی شود( .همان ،ج  ،3ص  ، 29مسئله
 ) 36مستثنیات دین در ماده  65قانون اجراي احکام مدنی مصوب  ، 1365و ماده  69آیین نامه اجراي مفاد
اسناد رسمی الزم االجراء مصوب  1355احصاء شده است .بنابراین ورثه میت باید از عهده دین برآیند و اگر
خود ورثه پیشقدم نشوند و در مق ام اداي دین فروشنده بر نیایند و کاال را تسلیم ننمایند و یا جبران ضرر نگردد،
فروشنده می تواند از طریق اجرا و با استفاده از قواي عمومی ورثه را وادار به اداي دین نماید ،مقررات اجراي
احکام با تفصیل طرق مختلف را پیش بینی کرده تا هر چه سریع تر داین و محکوم له به حقوق خود برسند و
از جمله با توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول  ،اداي دین صورت گرفته و نتیجه مطلوب حاصل گردد.
ثبوت حق فسخ در حقوق اموال
یکی دیگر از قلمرو خیار غریم میّت ،آن است که خیار غریم میّت به عین اموال اختصاص نداشته ،بلکه در
حقوق اموال هم جاري می شود.
از میرزاي قمی در "جامع الشتات " سوالی بدین مضمون مطرح شده است :
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« هرگاه قیم شرعی صغار ،در صورت عدم صرفه و غبطه ،امالك صغار را به کمتر از ثمن المثل بفروشد،
چنین می دانسته که ثمن المثل است و فروخته ،اما تفحص و تجسس نکرده باشد ،بعد از مبایعه معلوم شود و
به اثبات شرعی برسد که امالك مزبوره کمتر از ثمن المثل است .چه صورت دارد؟
ایشان در جواب مسئله چنین آورده اند :هرگاه ولی بدون احتیاج صغیر به بیع ملك ،آن ملك را فروخته و
مصلحت هم درآن بیع نبوده ،بیع جایز نیست .وهرگاه با احتیاج صغیر به بیع ،ملك را فروخته یا آن که فروختن
به جهت ایشان اصلح بوده از نگاه داشتن ،و لیکن مغبون شده باشد در قیمت ،و از راه نادانی به قیمت کمتر از
ثمن المثل فروخته باشد ،بیع صحیح است .و لیکن پاي دعوي غبن در میان می آید و به مقتضاي آن عمل باید
کرد( .میرزاي قمی ،جامع الشتات(،ط .ج ) ،ج  ، 2ص ) 461
در مسئله مذکور ،اگر بعد از گذشت مدت ها از معامله ،طفل بالغ گردد و مسئله را متوجه گردد ،در حالی
که مشتري هم فوت شده و اموال فروخته شده در بین ترکه میّت موجود باشد ،براي طفل بالغ شده ،خیار غبن و
بدنبال آن خیار غریم میّت خواهد بود.
و اگر طفل بالغ شده و مال مذکور را در بین اموال میّت بیابد ،این خیار غبن به دنبال خود ،خیار غریم میت
را براي او زنده خواهد کرد و او خواهد توانست که هم با خیار غبن و هم با خیار غریم میت  ،عقد را فسخ کند
و عین مال خود را از بین مال میت بر دارد و یا آن را امضا نماید( .باقري اصل ،احکام اختصاصی فسخ عقود
الزم ،ص ) 360
آثار خيار غريم ميّت
یکی از مسائلی که در این مبحث به آن پرداخته شده است ،بیان آثار خیار غریم میّت است .به طور کلی
اجراي خیارات داراي آثاري است که این آثار تعیین کننده احکام و وضعیت عقد در بعد و قبل از اعمال
خیارات است ،از این رو در این قسمت به بیان آثار خیار غریم میّت می پردازیم.
فسخ عقد
وقتی عقدي به طور صحیح منعقد شد داراي آثاري است و متعاملین به کلیه نتایج و آثاري که به موجب
قانون یا عرف و عادت حاصل شود ملزم می شوند .همچنانکه ماده  220ق.م مقرر می دارد « :عقود نه فقط
متعاملین را به اجراي چیزي که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به
موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند».
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عقود بسته به نوع خود ،داراي آثار متفاوتی هستند ولی وجه مشترك همه آنها این است که الزامات و
تعهداتی را براي طرفین یا قائم مقام قانونی آنها بدنبال دارند ،این تعهدات ممکن است بالفاصله پس از عقد
انجام شود یا با مدتی تأخیر صورت پذیرد وقتی عقدي فسخ شد و از بین رفت ،اثرآن نیز باید از بین برود.
فسخ عقد گاهی قبل از تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از عقد است و گاهی پس از اتمام آن ،در عقد
عالوه بر تعهدات اصلی ممکن است تعهدات و الزامات دیگري نیز بصورت شرط صریح یا ضمنی گنجانده
شده باشد .همچنین ممکن است پس از عقد و قبل از فسخ آن ،تصرفاتی مادي یا حقوقی از سوي یکی از
طرفین یا هر دوي آنها یا شخص ثالث انجام گرفته باشد که با فسخ عقد باید تکلیف این گونه تصرفات و انجام
تعهدات مشخص و معین گردد.
فسخ عقد ،عبارت است از انحالل عقد الزم خیاري با مجوز قانون ( شرع) و قرار داد که موارد آن در
خیارات قانون مدنی و قراردادي پیش بینی شده است .فسخ عقد یك عمل حقوقی یك طرفه است ( ایقاع)
بنابراین به تراضی طرفین نیاز ندارد ،بلکه با یك طرف قابل اجراست
اولین و مهمترین اثر اعمال خیار غریم میّت ،انحالل قرارداد است .بنابراین هنگامی که فسخ به نحو معتبر و
مؤثر واقع شود ،به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بري می شوند.
بررسی آثار حق فسخ در خیار غریم میّت از اینجا آغاز می شود که مشتري در قرارداد ،ثمن را به بایع
تحویل نداده و فوت نماید ،زیرا اگر مشتري ثمن کاال را به بایع تحویل دهد ،قرارداد لزوم پیدا می کند .بنابراین
خیار غریم میّت در جایی است که شخص کاالیی را به نسیه براي دیگري بفروشد ،سپس خریدار فوت نماید و
طلبکار کاالي فروخته شده اش را در میان اموال میت بیابد ،اینجا طلبکار با اعمال خیار فسخ در قرارداد می
تواند کاالي خودش را از میان اموال میت بردارد و یا کاال در اموال میت باقی بماند و او با دیگر طلبکاران و یا
با وراث در اموال میت به نسبت قیمت کاال ي مذکور ،سهیم باشد .براي مثال اگر کسی به دیگري یك فرشی را
به نسیه بفروشد و مشتري پیش از این که ثمن معین را به فروشنده بپردازد ،فوت نماید ،در صورتی که عین
فرش در اموال مشتري موجود باشد و او آن را به دیگري منتقل ننموده و یا پیش او تلف نگردیده باشد،
فروشنده می تواند با اعمال خیار غریم میت و با فسخ قرارداد ،فرش را از میان اموال میت بردارد ،ویا اگر فرش
را به مشتري تحویل نداده باشد به او تحویل ندهد و نیز فروشنده می تواند قرارداد را با صرف نظر کردن از
خیار غریم میت ،امضاء نماید و با طلبکاران میت به نسبت قیمت فرش مذکور در اموال میت ،سهیم باشد.
اثر اصلی اجراي حق فسخ در غریم میّت ،انحالل عقد الزم است و آثار انحالل قرارداد با استفاده از فسخ،
پیوند حقوقی قرارداد را نسبت به گذشته از بین نمی برد ،بنابراین پیش از فسخ قرارداد بیع با استفاده از حق
فسخ فوق ،اثر ق رارداد انعقاد یافته باقی می ماند و در نتیجه شخصی که به موجب عقد بیع ،مالك مبیع شده
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است ،پس از اجراي حق فسخ ،مالك مبیع خواهد ماند و فسخ عقد ،تصرفات او را باطل نمی کند( .کاتوزیان،
قواعد عمومی قرارداد ها ،ج  ،5ص ) 79
دکتر کاتوزیان بیان می دارد :اثر مهم اجراي خیار ،انحالل عقد الزم است .ایشان اثر گسیختن پیوند ناشی از
قرارداد ،را همچون اقاله نسبت به آینده می داند و اعتقاد دارد که اعمال خیار وجود عقد را از آغاز حذف نمی
کند ،پیش از فسخ ،عقد اثر خود را بجا می گذارد و نمی توان وجود آن را انکار کرد .بنابراین اگر طرفی که به
موجب عقد مالك شده است تصرفی در ملك کرده باشد ،فسخ آن را باطل نمی کند .قانون مدنی دو فرض
شایع ( مواد  454و  ) 455از این گونه تصرف ها را در احکام خود آورده است .در منظر ایشان حتی ،در عقد
عهدي هم از این قاعده باید پیروي کرد( .همان  ،ص) 80
اخذ عين مال از اموال فوت شده
دومین اثر فسخ قرارداد ،بازگرداندن آثار عقد به حالت اولیه است .فسخ ،آثار بجا مانده از عقد را تا جایی
که به حقوق دیگران صدمه نزند ،باز می گرداند و محدود به انحالل قرارداد نمی شود .هدف از فسخ این است
که وضع دو طرف بجاي پیشین باز گردد و اگر مبادله اي انجام پذیرفته است بر هم بخورد( .کاتوزیان ،قواعد
عمومی قرارداد ها ،ص ) 77
بند اول  :برداشتن عین مال
اثر انحالل عقد پیوند حقوقی قرارداد را نسبت به آینده از بین می برد و در نتیجه در اثر فسخ ،مورد معامله
در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد به مالك قبل از عقد ردّ می شود ،یعنی مبیع به فروشنده مسترد می
گردد و او مجدداً مالك مالی خواهد بود که بوسیله عقد از دست داده است .بنابراین بعد از اعالم فسخ عقد ،هر
کدام از طرفین حق دارند که استرداد هر آنچه را که در مقام انجام وظایف و تعهدات قراردادي خود ،به طرف
دیگر پرداخته یا تحویل داده بخواهند .بعنوان مثال در عقد بیع ،بایع مکلف است ثمن دریافتی را به مشتري
بدهد و خریدار نیز به نوبه خود مکلف به رد مبیع است .البته هر یك از دو مورد معامله در وضعیتی که زمان
فسخ دارند ،مالك اولیه رد می گردد( .امامی ،حقوق مدنی ،صص  329و ) 547
جعل خیار غریم میّت براي کمك به بایع است تا او در طلبکاران میّت داخل نشود ،بنابراین اگر فروشنده
عین مال خودش را در اموال میّت بیابد ،مشروط بر اینکه به شروط خیار غریم میت عمل کند ،می تواند عین
کاالي خود را از اموال میت دریافت کند و طلبکاران نمی توانند در مبیع او شریك شوند و سهمی را از کاالي
او ببرنند.
شهید اول در « لمعه» چنین بیان می کند:
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« اگر طلبکار میت ،کاالي خودش را در ترکه میت بیابد ،اختیار دارد آن را بر دارد و یا آن را واگذارد و با
سایر طلبکاران میت به نسبت قیمت کاالي خود از اموال باقی مانده شریك گردد»( .شهید ،اللمعه المشقیه ،ص
 ) 130بنابراین ،مشتري می تواند عین مال خود را در ترکه میّت بیابد و به آن رجوع نماید ،مشروط بر اینکه
سایر ترکه میّت وافی به دیون میّت نسبت به دیگران باشد و گرنه نمی تواند به عین مالخود رجوع کند ،بلکه
همانند سایر طلبکاران خواهد بود.
شريك شدن با ورثه
در روایت ابی ولّاد ،که از امام صادق ،علیه السالم ،می گوید :که در مورد مردي سؤال کردم که متاعی را از
مرد دیگري می خرد ،سپس مشتري قبل از این که زمان پرداخت دین برسد ،فوت می کند .امام صادق (ع)
فرمود ند :اگر بر عهده میّت ،دین است و او به اندازه دین مذکور ،ترکه گذاشته است .اگر حق فروشنده در میان
امال میت مخفی است ،او می تواند آن را از اموال میّت اخذ نماید و آن دریافت براي فروشنده حالل است ،ولی
اگر میّت به اندازه کافی ترکه براي دین خود بر جا نگذاشته باشد،صاحب متاع نمی تواند عین کاالي خود را از
اموال میت بردارد ،بلکه او مانند یکی از طلبکاران است و به نسبت سهم خود با دیگران شریك خواهد بود.
(شهید ثانی ،شرح لمعه ،ج  ،4ص ) 24
مطابق ادلّه موجود ،فروشنده می تواند خیار غریم میّت خود را با فوت مشتري اسقاط نماید و یا بر سهیم
شدن با طلبکاران ،رضایت دهد .بنابراین فروشنده می تواند از حق فسخ خود صرف نظر کرده و جزو طلبکاران
میت باشد ،زیرا غرض خیار غریم میت آن است که فروشنده جزو طلبکاران میت نباشد و همچنانکه شرع هم
برابر قاعده الضرر ،ضرر را از فروشنده ،مرتفع ساخته است.
بنابراین ،در اعمال خیار غریم میّت ،خیار ،در صورتی است که اموال میّت براي سایر دیون وي مکفی
باشد ،در غیر این صورت ،فروشنده با سایر طلبکاران و وراث نسبت به عین کاالي خود سهیم خواهد شد.
تلف عين در دوران حق فسخ
اکثر فقها و حقوق دانان معتقدند که از ماده  286قانون مدنی این چنین برداشت می شود که تلف یکی از
دو مورد معامله ( به جز در مورد خیار عیب) مانع از فسخ عقد نیست ،در این صورت به جاي آن چیزي که
تلف شده است مثل آن در صورت مثلی ،و قیمت آن در صورت قیمی بودن آن داده می شود .در صورتی که
مورد معامله ناقص و یا معیوب شده باشدعالوه بر ردّ آن عوض نقص و عیب که ارش است داده خواهد شد،
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زیرا عیب مانند نقص ،تلف بعض است .تلف بعض مانند تلف کل ،موجب پرداخت عوض خواهد بود( .امامی،
حقوق مدنی ،ص 547؛ کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها ،ص 78؛ شیخ انصاري مکاسب ،ص ) 200
اگر پس از فسخ عقد ،آشکار شود که مورد معامله در زمان وجود حق فسخ تلف شده چه باید کرد؟
قاعده اي در فقه بیان شده که می گوید :تلف شدن مال در زمان خیار ،از کیسه آن که حق خیار ندارد
محسوب می شود( .بجنوردي ،القواعد الفقیهیه ،ج  ،2صص  62تا  «. 84التلف فی زمن الخیار من مال من
الخیار له » ) این قاعده برگرفته از روایاتی است که عمده آن صحیحه عبداهلل ابن سنان از امام صادق ،علیه
السالم ،است( .خمینی (امام) ،البیع ،ج  ،5ص ) 329
بعضی از فقها در وجود قاعده در این مورد تردید کرده و روایت آن را به خیار حیوان دانسته اند و آن را
خالف قاعده می دانند و به همین جهت معتقدند نباید آن را به خیارات دیگر سرایت داد زیرا در روایت داللت
لفظی بر مثبت یا مناط حکم دیده نمی شود تا بتوان حکم کلی از آن استخراج کرد( .همان )
در مقابل فقهایی هستند که این قاعده را در مورد همه خیارات بجز خیار عیب جاري می دانند( .طباطبایی
یزدي ،حاشیه بر مکاسب ،ص  ) 168و عده اي دیگر با استفاده از ذیل روایت ابن سنان ،آن را به خیار حیوان،
شرط و خیار مجلس اختصاص داده اند ( با استفاده از عبارت « حتی ینقض الشرط» گفته اند مربوط به این سه
نوع خیار است که زمان محدود دارد ولی در دیگر خیارات نامحدود است )
شیخ انصاري با استفاده از مناط حکم در روایت ،شمول قاعده نسبت به ثمن را نیز بعید نمی داند یعنی
تلف ثمن در مدت خیار بایع از مال مشتري است( .انصاري ،مکاسب ،0ص  ) 181ایشان معتقد است که منظور
از خیار در این قاعده ،خیار زمانی و مدت دار است بنابراین خیار غبن و رویت و عیب را شامل نمی شود و
خیار تأخیر ثمن نیز از قاعده خارج است زیرا بحث در مورد بعد از قبض است .مناط قاعده هم این است که
خروج مبیع از ضمان بایع بستگی به انقضاي خیار مشتري و مختص شدن مبیع به او دارد و پس از اینکه کامالً
مشخص شد که مبیع اختصاص به مشتري یافته و هیچ تردید و تزلزلی در عقد نبود ،آنگاه ضمان بایع هم تمام
شده است و این معنی اختصاص به خیار مجلس و حیوان و شرط دارد.
عالمه حلّی این مسئله امکان و عدم امکان فسخ عقد با تلف عین در عقود الزم را در غالب یك مسئله
فقهی طرح کرده و در « قواعد» نوشته است:
« الیسقط ( الیبطل) الخیار تلف العین »( عالمه حلی ،قواعد االحکام ،ج  ،2ص  ) 70یعنی خیار با تلف
عین ،ساقط و باطل نمی شود.
شیخ انصاري می نویسد « :مراد از تلف ،از بین رفتن عین مورد معامله با بقاي عقد بر همان حال خود
است .این نوع تلف که عقد هنوز در حال خود باقی است ،موجب سقوط خیار نمی شود و به عبارت دیگر،
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تلف عین در ملك کسی که مال در دست اوست ،موجب سقوط خیار او و یا طرف مقابلش نیست »( .انصاري،
مکاسب ( ط.ج) ،ج  ،6ص ) 19به نظر می رسد مراد از خیار در قاعده « :عدم سقوط خیار با تلف عین» اوالً،
خیاري است که در زمان تلف ،تحقق دارد و خیار مذکور در قاعده ،خیار تأخیر ثمن را در بر نمی گیرد( .باقري
اصل،احکام عمومی فسخ عقود الزم ،ص ) 282
شهید اول نیز این مفاد خیار را در قاعده فوق تأیید کرده و منظور عالمه حلی را از خیار بر وجود خیار
زمان تلف ،معنی نموده است( .شهید  ،القوا ئد و الفوائد ،ج  ،2ص  ) 70ثانیاً ،مراد از خیار مذکور در قاعده،
خیار شرعی است و شامل خیار جعلی نمی شود زیرا خیار جعلی تابع جعل طرفین عقد است .ثالثاً ،این قاعده
در خیار جاري می شود که به عقد و یا مالیت مورد عقد ،تعلق گرفته باشد ( .نائینی ،منیة الطالب ،ج  3صص
 ) 351-350زیرا اگر به خود عین با ویژگی هاي خاص ،تعلق بگیرد ،با تلف ،خیار آن نیز از بین می رود .
شیخ انصاري می نویسد « :اقوا بقاي خیار [ با تلف عین] است ،ریرا عمده ادله در خیار ،نفی ضرر است و
نفی ضرر بین بقاي عین و تلف آن فرقی نمی کند .عالوه بر این ،اطالق قول معصوم هم این مطلب را اثبات می
کند:
" و هم بالخیار اِذ ادخلوا السوق" (نوري ،مستدرك الوسائل ،ج ،13ص  ) 8به اضافه این که اگر استناد
اجماع باشد ،می توان به استصحاب نیز تمسك نمود؛ مگر این که کسی ادعا نماید که عقد بر تسلط بر ردّ،
انعقاد یافته است که در صورت اثبات آن[ ،خیار] به حالت بقاي عین ،اختصاص  ،خواهد یافت [ و اگر عین
تلف گردد ،خیار نیز منتفی خواهد شد] »( .انصاري ،مکاسب ( ط.ج) ،ج  ،6ص ) 191
اگر اتالف به وسیله طرف مقابل دارنده حق فسخ ( غیر ذي الخیار) واقع شود ،موجب سقوط حق فسخ
نیست و طبق قاعده باید از عهده مثل یا قیمت برآید( .اصفهانی ،حاشیه کتاب مکاسب ،ج  ،5ص 326؛ نجفی،
جواهر الکالم فی شرح شرایع السالم ،ج  ،32ص  )89نظر مشهور بین برجسته گان حقوق آن است که اصوالً
تلف یا به طور کلی عدم امکان ردّ موضوع عقد مانع از اعمال حق فسخ نیست .براي اثبات صحت این ادعا نیز
معموالً به ماده  286ق.م در مبحث اقاله استناد می شود( .امامی ،حقوق مدنی؛ کاتوزیان ،قواعد عمومی
قراردادها؛ شهیدي ،سقوط تعهدات؛ صفایی ،قواعد عمومی قراردادها)
با توجه به مباحث مطرح شده ،در عقدي که خیار شرط وجود دارد خریدار نباید مبیع را از بین ببرد یا
موجب از بین رفتن آن بشود مثالً در صورتی که مورد معامله یك گاو باشد ،خریدار نباید آن را بکشد ،زیرا با
از بین رفتن آن فروشنده نمی تواند پس از فسخ قرارداد به مبیع دست پیدا کند ،همچنین تخریب و معیوب
نمودن موضوع قرارداد نیز در صورتی که موجب از بین رفتن ارزش مبیع شود ،مانند اتالف است و با حق خیار
بایع منافات دارد ولی در سایر خیارات مطابق قواعدي است که ذکر شد.
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در خیار غریم میت ،این خیار در قسمتی از مبیع هم مانند اصل خود مبیع ،جاري می شود .بنابراین ،اگر
قسمتی از مبیع در دست مشتري تلف گردد و یا مشتري بخشی از کاال را به دیگري انتقال دهد و یا واگذارد و
فوت نماید ،فروشنده می تواند قرار داد را نسبت به آن بخش باقی مانده کاال ،فسخ کند و آن بخش کاال را
دریافت نماید و نسبت به قسمت تلف و یا در اموال میت ،به نسبت منتقل شده با دیگر طلبکاران ،شریك باشد،
هر چند این نوع اعمال خیار موجب تبعض خیار غریم میت و نیز تحلیل عقد واحد به عقود متعدد می شود،
ولی چنین تحلیل عقد واحد به عقود متعدد و تبعض به علت اضرار به کسی درست و صحیح است؛ و از این
رو ،برخی از فقیهان آورده اند:
« اگر بعض قرض شده ،موجود باشد ،قرض دهنده حق رجوع به بعض موجود مقابل حصه اي از دین را
دارد و در حصه دین باقی مانده با سایر غرما ،سهیم است»( .گلپایگانی ،مجمع المسا ئل ،ص  ،29مسئله  ) 37از
مطالب فوق چنین برداشت می گردد ،ضمان بایع ناشی از تلف مبیع نسبت به گذشته و قبل از اعمال خیارات
است و لذا بعد از انحالل عقد و اعمال خیار ،مبیع به ملکیت بایع بازگشته و ضمانی نخواهد داشت.
مبحث هفتم  :مسقطات خیار غریم میّت
یکی از مسائل مهمی که در مورد خیار غریم میّت مطرح است ،مسقطات آن است .از آنجایی که نمی توان
تصور کرد که حق فسخ براي همیشه وجود داشته باشد ،زیرا این حق با اصاله اللزوم که عقد را غیر قابل فسخ
می داند ،سازگاري ندارد.
نکته دقیقی که در مورد قاعده لزوم در معامالت وجود دارد این است که  :این قاعده یك حکم تأسیسی
شرعی نیست بلکه شرع قصد باطنی طرفین معامله را تأیید و امضاء کرده است .با این توضیح که دو طرف که
معامله اي را انشاء می کنند و خیار فسخ قرار نمی دهند قصد باطنی آنها استمرار تأثیر انشاء بوده حتی نسبت به
زمانی که یکی از آنها بدون حق فسخ اعالم حق فسخ نماید( .محمدي ،قواعد فقه ،ص ) 244
بنابراین در مواردي که با دلیل و مجوز قانونگذار ،قرارداد در معرض فسخ قرار می گیرد و این تزلزل باید
زمانی به پایان برسد که ممکن است ناشی از خواست و اراده صاحب آن باشد یا به حکم قانون .از این رو خیار
غریم میّت هم ،زمانی باید به پایان برسد تا طرفین قرارداد نسبت به استقرار آن اطمینان یابند ،لذا در این قسمت
به بیان مسقطات این خیار می پردازیم .که این مسقطات عبارت اند از:
 -1اسقاط خیار غریم میت در ضمن عقد؛  -2تلف مبیع در دست مشتري؛  -3انتقال مبیع از مشتري به
شخص دیگر؛ -4اسقاط خیار بعد از فوت و رضایت فروشنده بر سهیم شدن با سایر طلبکاران
گفتار اول :اسقاط خیار در ضمن عقد
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یکی از مسقطات سقوط خیار غریم میّت در ضمن عقدي است که خیار غریم میّت ممکن است درآن پیدا
شود .خیار به اعتبار متعلق خود می تواند جزو حقوق مالی باشد و حقوق مالی علی القاعده قابل اسقاط می
باشند ،خیار هم از این اصل کلی مستثنی نیست .فقها و حقوقدانان نیز به اتفاق بر این ویژگی خیار صحه گذارده
اند.
در تعریف اسقاط باید گفت « :اسقاط به معنی صرفنظر کردن و چشم پوشیدن از حق توسط صاحب حق
است و بیشتر در مقابل انتقال حق بکار می رود »( .محقق داماد ،قواعد فقه ( بخش مدنی) ،ج  ،2ص ) 254
مشهور فقها ،درباره اسقاط حق اعتقاد دارند که از جمله ایقاعات است( .شهید اول و ثانی ،بی تا ،ص )193
بنابراین اسقاط انشاي یك طرفه است که تحقق آن نیاز به قبول طرف دیگر ندارد.
مرحوم دکتر امامی می گوید « :اسقاط خیار مانند ابراء و اعراض از ایقاعات است و به قصد انشاء از کسی
که حق خیار دارد حاصل می شود ( »...امامی ،حقوق مدنی ،ج  ،1ص  ) 518همان طور که می دانیم ،ایقاع هم
به معنی عمل حقوقی اي است که با اراده یك طرف ایجاد می شود؛ به عبارت دیگر ،ایقاع در نقطه مقابل عقد
قرارداد می باشد.
در اصطالح حقوقی ،از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و غیر مالی را اسقاط می گویند( .انصاري،
طاهري ،دانشنامه حقوق خصوصی ،ج  ،1ص  ) 272قابل ذکر است که در ادبیات حقوقی این بحث با عنوان
زوال حق مطرح گردیده و بر دو قسم است:
الف) زوال ارادي ب) زوال قهري این بدین معناست که همچنان که اعمال حقوقی می تواند حق را از بین
ببرد وقایع حقوقی نیز آن را زای ل می کند .اما اسقاط حق در واقع همان زوال ارادي حق است که قلمرو ایقاع به
عنوان یکی از اعمال حقوقی قرار می گیرد و به صاحب حق اجازه می دهد از حق خود صرف نظر کند .و از
مصادیق این صرف نظر کردن ابراء واعراض است که اولی در حقوق دینی است و از موارد سقوط تعهدات
است و دومی براي صرف نظر کردن از مالکیت در حقوق عینی است( .کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در
نظام حقوقی ایران ،ص  ) 307قابل ذکر است که در باره ماهیت ابراء هم دو نظر است:
 -1مشهور فقها ابراء را اسقاط حق می دانند که در این صورت ایقاع است و نیاز به قبول مدیون ندارد-2 .
برخی ابراء را تملیك دین به مدیون می دانند که در این صورت عقد بوده و نیازمند قبول است .بنابراین نتیجه
گرفته می شود کسانی که آن را اسقاط دین می دانند در ایقاع بودن آن تردیدي ندارند ( .محقق داماد ،قواعد فقه
بخش مدنی  ،2ج  ،2ص  ) 523-252درباره ویژگی هاي اسقاط حق به مواردي زیر اشاره شده است:
الف) عمل ارادي است و در قلمرو اعمال حقوقی قرارداد این ویژگی اسقاط حق خیار را از موارد زوال
قهري که اراده صاحب حق در از بین رفتن آن دخالتی ندارد ،جدا می کند .ب) از بین رفتن حق اثر مستقیم

81

فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی  /سال ششم  /شماره  / 19بهار 93

انشاي اسقاط کننده است .این و یژگی اسقاط حق را از انتقال حق جدا می کند .توضیح آن که در انتقال حق نیز
مالك حقی را که پیش از انتقال بر مبیع داشته به مشتري منتقل می کند و بالعکس از طرف مشتري .اما تفاوت
این دو این است که اوالًدر اسقاط از بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء است به خالف انتقال که اوالً اوالًدر اسقاط
از بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء است به خالف انتقال که اوالً بالذات انتقال مدنظر است و ثانیاً بالعرض حق
منتقل می شود .دوم آن که در اسقاط حق از بین می رود ،اما در انتقال ،حق از بین نمی رود و باقی است و فقط
دارنده آن عوض می شود .ج) اسقاط حق صرفاً به اراده دارنده آن یا نماینده قانونی وي است( .مولودي
قالیچی ،اسقاط مالم یجب درفقه اسالمی  ،ص ) 2-1
محقق اصفهانی در توضیح عبارت «،هر آن چه براي بنده اسقاط آن جایز است پس آن حق بنده است و
آن چه این گونه نیست مانند تحریم ،ربا و بیع غرر حق نمی باشد» می گوید :که استاد وي آخوند خراسانی ،از
این عبارت استظهار نموده که حق الناس قابل اسقاط است .لذا ،هرچه قابل اسقاط است از حقوق بندگان است
و آن چه قابل اسقاط نیست از دسته حقوق الهی است که همان حکم است ،هم چنان که در عبارت براي آن به
مانند تحریم ،ربا و بیع غرر مثال زده شده است .همچنین از عبارت فوق فهمیده می شود که تقسیم حق بر دو
قسم قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط صحیح نیست و شهید اول نیز موافق این تقسیم نیست( .اصفهانی ،القواعد
والفواعد ،ص  ) 51شیخ انصاري نیز در کتاب مکاسب در بحث مسقطات خیار مجلس می فرماید « :قاعده
مسلم آن است که براي هر صاحب حقی اسقاط حقش می باشد» (.انصاري ،مکاسب ،ص  )288مؤلف نهج
الفقاهه نیز با اشاره به عبارت شیخ انصاري براي هر صاحب حقی اسقاط حقش می باشد( لکل ذي حق اسقاط
حقه) آن را یك قاعده عقلی دانسته است( .الحکیم( طباطبایی) ،نهج الفقاهه ،ص ) 8مؤ لفان قواعد فقه نیز در
بحث اسقاط خیار ،از آن بعنوان قاعده فقهی اسقاط حق یاد کرده اند .بدین معنا که هر صاحب حقی می تواند
حق خود را اسقاط کند و یا امضاء نماید( .مصطفوي ،القواعد ،ص 37؛ محقق داماد ،قواعد فقه بخش مدنی،2
ص  284؛ انصاري ،مکاسب  ،ص228؛ « لکل ذي حق اسقاط حقه» خوانساري ،منیه الطالب فی شرح
المکاسب ،ص 108؛ « کل ما کان حقا فهو قابل االسقاط» ) مال عبداهلل مامقانی تنها شارح مکاسب در شرح خود
بنام " نهایه المقال" در توضیح عبارت شیخ انصاري که به مناسبت تعریف حق خیار ( ملك فسخ العقد) گفته« :
شاید تعبیر به ملك براي آگاهی به این است که خیار از جمله حقوق است و نه احکام»( انصاري ،مکاسب ،ص
) 209
اگر بخواهیم نتیجه گیري داشته باشیم  ،می توانیم بگوییم که با توجه به سکوت قانون در زمینه اي موارد
مستثنی از شرط سقوط خیار در ضمن عقد از یك طرف و عدم وجود دلیل متقن و مورد قبول از سوي دیگر ،و
همچنین با توجه به اسقاط پذیري حق در نظر فقهاي متقدم و متأخر که آن را از مسلمات فقهی دانسته اند ،باید
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قائل به امکان سقوط تمام انواع خیار [ همچنین خیار غریم میّت ] در ضمن عقد باشیم؛ جز خیار تخلف از
وصف که همه فقها مستثی بودن آن را پذیرفته و بر عدم امکان سقوط آن در ضمن عقد صحه گذارده اند؛ و به
این ترتیب اگر در قراردادي ،سقوط خیار غریم میّت را در ضمن عقد ،شرط کنند و آن ظاهر گردد ،خیار غریم
میّت سقوط می کند.
تلف مبيع در دست مشتري
تلف مبیع و یا اتالف مبیع در دست مشتري از جمله موارد اسقاط خیار غریم میّت می باشد .بیشتر فقهاي
متقدم بر آنند که تصرفات ناقله و هر گونه تصرف یا تلف کاال که ردّ آن را غیر ممکن گرداند ،مانع از اعمال
خیار است .براي مثال ،محقق حلّی در شرایع تصریح می کند که خیار غبن با تصرف ساقط نمی شود مگر اینکه
مال از مالکیت مشتري خارج شده یا به دالیل دیگر ردّ آن ممکن نباشد( .محقق حلّی ،شرایع االسالم  ،ج  ،2ص
) 277
برخی از فقها بیان می دارند که نص و اجماع و فتوي در خصوص مبیع است و ظاهر خبر معاویه بن
میسره که خیار شرط را منوط به رد ثمن دانسته این است که تلف ثمن حتی اگر صاحب خیار باشد از آن بایع
است و همچنین خبر موثقه اسحاق بن عمار که در آن اطالق خیار شرط و باقی ماندن آن شامل تلف ثمن هم
می شود ،چرا که اگر تلف را از آن مشتري بدانیم با تلف عقد منفسخ می شود و دیگر عقد بیعی وجود ندارد که
بتوان آن را فسخ کرد و باقی ماندن خیار کاشف از بقاء عقد و عدم انفساخ بیع است .بنابراین با توجه به روایات
و این که قاعده مخالف مقتضیات قاعده مالکیت است و اثبات حکم در غیر مورد نص نیاز به قرینه قطعی دارد
و دلیل و اجماعی هم وجود ندارد( .خویی ،مصباح الفقاهه ،ص ) 253
عالمه در " تذکره" چنین بیان داشته اند که اگر مبیع در زمان خیار تلف شود ،اگر قبل از قبض باشد بیع
منفسخ می شود و اگر بعد از آن باشد بیع منفسخ نمی شود بنابراین خیار هم باطل نمی شود و مشتري می تواند
براي مثل یا قیمت مبیع به بایع رجوع کند و معنی ضمان در قاعده همین است( .عالمه ،تذکره ،ج  ،1ص ) 535
محقق حلی در " شرایع" چنین تصریح کرده است « :اگر مبیع بدون افراط و تفریط در زمان خیار ،تلف
شود و خیار براي بایع باشد ،تلف از مال مشتري خواهد بود و اگر خیار براي مشتري باشد ،تلف از مال بایع
خواهد بود»( .محقق حلی ،شرائع االسالم ،ج  ،2ص  ) 278بنابراین ،اگر متاع را به مانند عقد بیع ،هبه و وقف
منتقل کرده باشد و یا آن را تلف نموده باشد ،خیار غریم میت اعمال نخواهد شد ،زیرا در این صورت خیار
مذکور ساقط شده است.
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انتقال مبيع از مشتري به شخص ديگر
از جمله موارد اسقاط خیار غریم میّت ،انتقال مبیع از مشتري به شخص دیگر است .همچنانکه روایت
جمیل بن دراج آن را اثبات می کند ،زیرا در این روایت از امام صادق ،علیه السالم ،نقل شده است:
اگر مشتري متاع را به مانند عقد بیع ،هبه و وقف منتقل کرده باشد و یا آن را تلف نموده باشد ،خیار اعمال
ن خواهد شد ،زیرا در این صورت خیار مذکور ساقط شده است( .حر عاملی ،وسایل الشیعه  ،ج  ،13ص ،97
حدیث )1
سوالی که در اینجا مطرح شده ،این است :آیا وجود خیار و حق فسخ در معامله مانع انتقال ملکیت است یا
نه؟ یااگر طرفین در عقد حق فسخی قرار داده باشند یا یکی از خیارات وجود داشته باشد مانند خیار مجلس،
آیا تا زمان انقضاي خیار مالکیت منتقل نمی شود؟
انصاري در مکاسب چنین بیان می دارد که مبیع به محض عقد به ملکیت مشتري در می آید و اثر خیار
فقط تزلزل ملکیت به سبب قدرتی که بر رفع این سبب وجود دارد ،می باشد.اما نظر دیگري هم در فقه وجود
دارد که ملکیت پس از انقضاي خیار حاصل می شود و تا قبل از انقضاي خیار ملکیت حاصل نشده و بلکه فقط
سبب مالکیت ( عقد) حاصل است .این نظر منسوب به شیخ طوسی است( .انصاري ،مکاسب ،صص 160و
)161
ابن ادریس ،در" سرائر" آورده است « :اگر در آن[ مبیع] به نوعی تصرف کند که طبق عادت عقال [و عرف
مردم] طرف مقابل به این گونه تصرف اذن به رضا می دهد [ خیار او ساقط می گردد]»( .ابن ادریس ،سرائر ،ج
 ،2ص)280
ابن زهره یکی دیگر از فقها ،در کتاب " غنیه " نوشته است:
« اگر مبیع در مدت خیار ،تلف شود ،آن از مال بایع است؛ مگر اینکه خریدار در آن [ تصرف و ] حدثی را
ایجاد نماید که بر رضاي [ تنفیذ عقد و اسقاط خیار او ] ،داللت نماید »( .ابن زهره ،غنیه النزوع ،ص ) 221
قول گروهی از فقیهان ،این است که :مطلق تصرف بر تنفیذ عقد و اسقاط خیار طرف ،داللت می کند .این
دیدگاه در حقیقت ،تصرف را یك کاشف ت عبدي محض می داند ،اعم از اینکه قصد تنفیذ عقد و اسقاط خیار از
آن تصرف کشف گردد و یا خیر؛ وباز اعم از این که تصرف مالکانه باشد یا خیر.صاحب " ریاض المسائل" و "
مفتاح الکرامه " وقوع غالب تصرفات بدون رضایت را موجب تنفیذ عقد و اسقاط خیار دانسته اند (طباطبایی،
ریاض المسائل ،ج  ،8ص  202؛ حسینی عاملی ،مفتاح الکرامة ،ج ،4ص  ، ) 560چنانکه شیخ انصاري نیز
غالب و بسیاري از مصداق هاي تصرف را مطابق این قول اعالم نموده است( .انصاري ،مکاسب ( ط.ج) ،ج،5
صص  ) 108-107مرحوم دکتر امامی در پاسخ به کسانی که به ایشان ایراد می کنند که در اثر فسخ معامله،
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مشتري باید مبیع را به بایع رد نماید و با عدم قدرت برآن در صورت انتقال یا تلف ،فسخ عملی نخواهد شد و
همچنین :عدم قدرت بر اعاده وضعیت به حالت سابق که قبل از عقد بایع داشته موجب ضرر بایع است و با
تعارض دو ضرر ( ضرر مشتري در صورت عدم فسخ و ضرر بایع در صورت فسخ) و سقوط آندو ،حق فسخ
ساقط میگردد ،می گوید « :اوالً لزوم رد عین مبیع در اثر فسخ ،در صورتی است که عین مبیع نزد مشتري
موجود باشد نه در تمامی موارد و ثانیاً با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادي بایع تا آنجا که ممکن
است مانند قبل از عقد خواهد گردید و ضرري متوجه او نمی شود .بنابراین توهم لزوم رد عین مبیع و یا توهم
آنکه صورتاً وضعیت قبل از عقد را براي بایع نمیتوان اعاده نمود ،موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال
نمیشود ،عالوه بر این که خیار عبارت از ملکیت حق فسخ است ،و با تلف و انتقال مورد معامله ،حق مزبور
ساقط نمیگردد و از مسقطات حق فسخ نیز بشمار نیامده است .بنظر می رسد که جواز فسخ پس از اتالف و
انتقال مبیع ،فرقی ننماید که فسخ از طرف بایع باشد یا مشتري ،اگر چه در مورد اخیر که مشتري خود اقدام
بانتقال و تلف مبیع نموده است فقهاي امامیه تصریح به جواز فسخ ننموده اند ،زیرا آنچه موجب جواز فسخ در
صورت اول است در صورت دوم نیز موجود میباشد( .امامی ،حقوق مدنی ،ج  ،1ص  ) 548در هر صورت
چنین می توان استدالل فقهی و حقوقی کرد که  :تنفیذ عقد و اسقاط خیار مانند فسخ عقد ،یك عمل ایقاعی و
ایجادي است و سبب سقوط خیار از زمان وقوع ایقاع است .این به آن معنی است که ولو تصرف دال بر رضاي
تنفیذ عقد و یا فسخ آن ،سبب سقوط خیار است .بنابراین ،انتقال مبیع از مشتري به شخص دیگر ،تصرف
اعتباري و غیر فیزیکی است که از روي اراده و در قالب :معامله ،عقد ،ایقاع و قرارداد ،تحقق می یابد و سبب
سقوط خیار غریم میت براي بایع می گردد.
اسقاط خيار بعد از فوت و رضايت فروشنده بر سهيم شدن با ساير طلبكاران
اسقاط حق خیار یك عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد و ممکن است صریح و یا ضمنی
باشد .اسقاط صریح ،حق آشکاراست  ،اما در اسقاط ضمنی در خصوص داللت اعمالی که به منظور دیگري
انجام می شود و در ضمن نشانه اي رضاي او به معامله و اسقاط خیار است ،باید دانست از آنجا که اسقاط خیار
یك عمل حقوقی و تابع اراده ي صاحب خیار می باشد ،در صورتی ،اعمال او داللت بر اسقاط ضمنی خیار می
کند که با آگاهی و از روي اراده صورت پذیرد ( .انصاري ،طاهري ،دانشنامه حقوق خصوصی ،ص)932
ماده  450ق.م مقرر می دارد:
« تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضاي به معامله باشد در معناي فعلی است ،مثل آن که مشتري که خیار دارد
با علم به خیار ،مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد ( ».قانون مدنی ،ماده) 450
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در مورد مسقط چهارم باید گفت :مطابق ادلّه موجود فروشنده می تواند خیار غریم میّت خود را بعد از
معلوم شدن حال مشتري[ فوت مشتري] ،اسقاط نماید و یا بر سهیم شدن با طلبکاران ،رضایت دهد .همچنانکه
از روایات بر می آید ،اگر طلبکار عین مال خودش را در اموال میّت بیابد ،می تواند آن را از اموال میت بردارد و
طلبکاران نمی توانند در مبیع او شریك شوند و سهمی را از کاالي او ببرند ،و در صورت رضایت فروشنده،
فروشنده می تواند نسبت به سهم خود با دیگر طلبکاران در اموال میت شریك گردد.روایت ابی والد از امام
صادق ،علیه السالم ،آن را اثبات می کند( .حر عاملی ،وسایل الشیعه  ،ج ، 13ص  ،146حدیث ) 3
بنابراین ،فروشنده می تواند از حق فسخ خود صرف نظر نماید و جزو طلبکاران میّت باشد ،زیرا غرض
خیار غریم میّت آن است که فروشنده جزو طلبکاران میّت نباشد و شرع طبق قاعده و یا خبر ضرر ،ضرر را از
فروشنده ،مرتفع ساخته است ،ولی اگر خود فروشنده به این ضرر تن بدهد ،آن ضرر خود ساخته فروشنده
است و از سوي احکام شرع پدید نیامده است ،لذا خبر و قاعده نفی ضرر چنین ضرر خود ساخته را نفی نمی
کند ،بلکه آن ضرري را نفی می کند که از احکام شرع ،پدید آمده باشد( .باقري اصل ،احکام اختصاصی فسخ
قانونی عقود الزم ،ص ) 345
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نتيجهگيري
غریم جمع غرما و غرّم بوده ،و به معناي مدیون ،دائن ،طلبکار و بدهکار است .خیار غریم میّت یعنی حق
برداشت بدهی از ترکه میت است؛ و در اصطالح ،خیار یاد شده عبارتست از :تسلط طلبکار برفسخ قرارداد به
سبب یافتن عین مال خود درترکه میّت می باشد و به عبارتی :اگر طلبکار میّت ،کاالي خودش را در ترکه میّت
بیابد ،اختیار دارد که آن را بردارد و یا آن را واگذارد و با سایر طلبکاران میّت به نسبت قیمت کاالي خود از
اموال باقی مانده شریك گردد .این نوع عمل را خیار غریم میّت می نامند.
علت نامیده شدن این عامل فسخ در عقود الزم به خیار غریم این است که این عامل فسخ قرارداد در اموال
میّت پدید می آید .و این نهاد حقوق اسالمی احکام شبیه به خیار تفلیس دارد ،به طوري که فقیهان آن را به
خیار تفلیس ملحق کرده اند
ادله اثبات خیار غریم میّت عبارتند از :روایات ؛که شامل روایت نبوي مشهور « :مَن وَجَدَ عَینَ مَالِهِ فَهُوَ
اَحَقَّ بِهَا»  ،خبر نفی ضرر ،روایت باب ابی ولّاد ،روایت ابی بصیر از امام صادق ،علیه السالم  ،و روایت جمیل
ابن دراج از جماعتی از اصحاب امامیّه از امام صادق ،علیه السالم و اجماع فقیهان
خیار غریم میّت با دو شرط اثبات می گردد:
شرط اول ،اثبات اختصاص عین مال به فروشنده و مانند آن است و شرط دوم آن است که سایر ترکه میّت
دیون طلبکاران را کفایت کند.
راه هاي اثبات خیار غریم میت عبارت اند از:
 .1شهادت شهود؛  .2سند رسمی گویاي قرارداد میان شخص مذکور و میت؛  . 3اقرار ورثه بر مالکیت و
حق شخص مذکور نسبت به عین مال ادعایی.
قلمرو خیار غریم میت عبارت اند از:
الف) به بیع اختصاص ندارد ،بلکه سایر عقود و ایقاعات را نیز شامل می شود؛ ب) خیار غریم میت خارج
از مستثنیات دین است؛ ج) خیار غریم میت به عین اموال اختصاص ندارد ،بلکه در حقوق اموال هم جاري
است.
آثار خیار غریم میّت عبارت عبارت اند از:
الف) فسخ عقد؛ ب) اخذ عین مال از اموال فوت شده ؛ ج) تلف عین در دوران حق فسخ.
مسقطات خیار غریم میّت ،چهار امر هستند که عبارت اند از:
 -1اسقاط خیار غریم میت در ضمن عقد؛  - 2تلف مبیع در دست مشتري؛  -3انتقال مبیع از مشتري به
شخص دیگر؛  - 4اسقاط خیار بعد از فوت و رضایت فروشنده بر سهیم شدن با سایر طلبکاران.
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در اینکه خیار غریم میّت فوري است یا با تراخی نیز ثابت می باشد ،اختالف نظر وجود دارد  .خیار غریم
میّت فوري نیست ،زیرا از تراخی آن به کسی ضرر وارد نمی شود؛ بلی فروشنده نمی تواند در تأخیر اعمال
خیار و یا اعالم صرف نظر کردن از آن ،افراط کند ،به طوري که موجب معطل شدن تقسیم اموال بر طلبکاران
دیگر شود و اگر دست به این کار بزند ،طلبکاران می توانند به حاکم شرع مراجعه کنند.
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.7

شهيدي ،مهدي1342 ،ش،سقوط تعهدات ،ميزان ،تهران ،بيچا.

.8

صفايي ،سيد حسين 1384،ش ،قواعد عمومي قراردادها ،جلد دوم ،نشر ميزان ،تهران ،چاپ سوم.

.9

قمي  ،ابوالقاسم [ميرزاي قمي] 1410 ،ق،جامع الشتات في أجوبه السواالت،كيهان،تهران ،چاپ دوم.

 .10كاتوزيان ،ناصر1390 ،ش،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ،نشر ميزان ،تهران ،چاپ سوم .
 1378 ،--------- .11ش،حقوق مدني :دوره مقدماتي:شفعه ،وصيت و ارث ،ميزان ،تهران ،چاپ اول.
1390 ،--------- .12ش ،قواعد عمومي قراردادها ،جلد  ،5انتشارات شركت انتشار ،تهران ،چاپ ششم.
 .13كريمي ،عباس ،ادلّه اثبات دعوا ،انتشارات دانشگاه پيام نورتهران ،تهران ،بي تا.
 .14گلپايگاني ،محمدرضا  1409 ،ق،مجمع المسائل ،دارالقرآن ،قم  ،چاپ اول .
 .15محقق داماد ،سيد مصطفي1374 ،ش،قواعد فقه ( بخش مدني) ،ج  ،2نشر سمت ،تهران ،چاپ اول.
 .16محمدي ،ابوالحسن 1393 ،ش ،قواعد فقه ،انتشارات بنياد حقوق ميزان ،چاپ سيزدهم.
 1358 ،---------- .17ش ،مباني استنباط در حقوق اسالمي ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ سوم.
ب) منابع عربي
 .18ابن ادريس ،محمد بن منصور بن احمد [ابن ادريس]1410 ،ق،السرائر الحاوي لتحريرالفتاوي[سرائر] ،النشر االسالمي الطابعه لجامعه
المدرسين ،قم ،الطبعه الثانيه.
 .19ابن منظور ،محمد بن مكرم 1405 ،ق،لسان العرب ،نشر ادب الحوزه ،قم ،بيچا.
 .20ابن زهره ،حمزه بن علي الحلبي الحسين 1417،ق ،غنيه النزوع الي علمي االصول و الفروع[ غنيه] ،التحقيق :ابراهيم بهادري ،مؤسسه
االمام الصادق ،قم ،الطبعۀ االولي.
 .21اراكي،محمدعلي 1414 ،ق ،الخيارات ،قم ،مهر ،الطبعه االولي.
 .22اردبيلي ،احمد 1403 ،ق ،مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد االذهان [ مجمع الفايده] ،تحقيق مجتبي عراقي و علي پناه
اشتهاردي و حسين يزدي اصفهاني ،النشر االسالمي الطابعه المدرسين ،الطبه االولي.
 .23انصاري[شيخ] ،مرتضي 1375 ،ق،المكاسب[مكاسب]،اطالعات ،تبريز ،چاپ دوم ،چاپ سنگي[ ،ط.ج].
 .24جبعي عاملي،زين الدين بن علي[شهيد ثاني] 1413 ،ق،مسالك االفهام الي تنقيح شرائع االسالم [مسالك] ،التحقيق و النشر مؤسسه
المعارف اسالمي ،قم ،الطبعه االولي.
 ، ----------- .25بينا،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه[ شرح لمعه] ،تعليق محمد كالنتري  ،دار العالم االسالمي  ،بيروت ،
بيچا.
 .26حرّعاملي  ،محمدبن حسن[شيخ حر عاملي ] 1387 ،ق ،وسائل الشيعه الي تحصيل المسئل الشريعه[وسائل]،التصحيح :محمد
رازي،احياء دارالتراث،بيروت.
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 .27حسيني عاملي ،سيد محمد جواد 1419 ،ق ،مفتاح الكرامه ،تحقيق محمد باقر خالصي ،النشر االسالمي الطابعه لجامعه المدرسين،
قم ،الطبعه االولي.
 .28حلّي ،حسن بن يوسف بن علي مطهر حلّي اسدي [ عالمه] ،تحرير االحكام [ تحرير] ،موسسه آل البيت ،مشهد ،چاپ سنگي.
 ،---------- .29تذكره الفقهاء ،المكتبه الرضويه الحياء التراث الجعفريه ،قم ،الطبعه الحجريه.
 1410 ،---------- .30ق،نهايه االحكام في معرفه الحالل و الحرام ،مؤسسه اسماعيليان ،قم ،الطبعه الثانيه ،بيچا.
 .31خراساني ،محمد كاظم [آخوند خراساني]،بينا،كفايه االصول[كفايه]،النشر االسالمي الطابعه لجامعه المدرسين ،قم ،بيچا.
1366،--------- .32ش،كفايه االصول[كفايه] ،محشي ابوالحسن مشكيني ،كتابفروشي اسالمي ،الطبعه التسعه.
 .33خويي ،سيد ابوالقاسم 1365 ،ش ،مصباح الفقاهه ،تقريرات توحيدي،انتشارات وجداني ،قم ،الطبعه االولي.
 .34طباطبايي ،سيدعلي 1404 ،ق ،رياض المسائل في بيان الحكام بالداليل ،مؤسسه آل البيت [ رياض ] ،قم ،چاپ سنگي [ ط.ق].
 .35طباطبايي يزدي ،محمد كاظم 1378 ،ش،حاشيه المكاسب ،مؤسسه اسماعيليان ،قم.
 .36طوسي ،محمد بن حسن [ شيخ؛ شيخ الطائفه]1407 ،ق ،الخالف ،دفترانتشارات اسالمي ،قم.
 .37عاملي ،شمس الدين محمد بن مكي[شهيد اول]1412 ،ق،الدروس في الفقه االماميه[دروس] ،النشر االسالميالطابعه لجامعه المدرسين،
قم  ،الطبعه االولي.
1406،------------------ .38ق ،اللمعه الدمشقيه[لمعه] ،دار الناصر ،قم ،الطبعه االولي.
 .39مسلم ،مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،بينا،الجامع الصحيح [صحيح مسلم] ،دارالفكر،بيروت ،بيچا.
 .40محقق حلّي ،ابو القاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي[ محقق ] 1415 ،ق،شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام [ شرائع]،
المؤسسه المعارف االسالميه ،بيروت ،الطبعه االولي.
 .41مظفر،محمدرضا1386 ،ق،اصول الفقه ،موسسه المعارف االسالميه ،نجف،الطبعه الثانيه.
 .42موسوي بجنوردي ،سيد حسن،بينا ،القواعد الفقيهيه ،مكتبه بصيرتي ،قم ،بيچا.
 .43موسوي خميني،روح اهلل [امام خميني]1390،ق ،تحريرالوسيله[تحرير]،مطبعه االداب ،نجف ،الطبعه الثانيه.
1410،--------- .44ق ،كتاب البيع ،موسسه مطبوعاتي اسماعيليان ،قم ،الطبعه الرابعه.
 .45نائيني ،ميرزا محمد حسين 1373،ق،منيۀ الطالب في حاشيه المكاسب ،جلد دوم ،چاپ اول ،نشر مكتبه المحمديه .
 .46نجفي ،محمد حسن بن باقر[صاحب جواهر]1981،م ،جواهرالكالم في شرح شرائع االسالم[ جواهر] ،التحقيق و التعليق  :محمد
القوچاني ،داراالحياء التراث العربيه ،بيروت ،الطبعه السابعه.
 .47نراقي ،احمد 1369 ،ق،مستند الشيعه في احكام الشريعه ،المكتبه المر تضويه ،تهران ،بيچا.
ج) قوانين
 .48قانون مدني ايران.
 .49قانون مدني فرانسه.
 .50قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  1379ش.
 .51قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
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