ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﮐﻠﯿﺪواژه :ﺧﯿﺎر ،ﻣﻌﺎﻣﻼت.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ھ ﻤﺎن ﺧﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪار در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺎی ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪر ﺟﺎت
 - ١ﻣﺮاد از ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ
 - ٢ﺗﻮﺿﯿﺢ
 - ٣و ﯾ ﮋ ﮔﯽ
 - ۴آﻏﺎز ﺳﻪ روز
 - ۵ﻓﻮرﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﺮاﺧﯽ
 - ۶ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٧ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺮاد از ﺧﯿﺎر ﺗﺄ ﺧﯿﺮ
ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﭘﺲ از ﺳﻪ روز در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﮫﺎی ﮐﺎﻻ را ﻧﭙﺮدازد .از آن در ﺑﺎب ﺗﺠﺎرت ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ[١] .
ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻓﺮوﺷﻨﺪهای ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ،وﻟﯽ ھﻨﻮز آن را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاده و ﺑﮫﺎی آن را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮط ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺎ و ﮐﺎﻻ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﻻزم اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺎ از ﺳﻮی ﺧﺮﯾﺪار در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﮐﺎﻻ ﺗﺤﻮﯾﻞ وی ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻪ روز ﺑﮕﺬرد و ﺑﮫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدد ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﻖ ﺧﯿﺎر دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ و ﺑﯿﻦ اﻣﻀﺎی آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺑﮫﺎی ﮐﺎﻻ ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ
ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻊ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد.
آ ﻏﺎز ﺳﻪ روز
در اﯾﻦﮐﻪ آﻏﺎز ﺳﻪ روز از زﻣﺎن ﻋﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ از زﻣﺎن ﺟﺪا ﺷﺪن دو طﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
ت ﺳﻪ روز ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﮫﻮر ھ ﻤﮥ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ ـ اﻋﻢ از ﺣﯿﻮان و ﻏﯿﺮ ﺣﯿﻮان ـ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ ،ﻣﺪت را ﯾﮏ ﻣﺎه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺪ ِ
ﻓﻮرﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﺮا ﺧﯽ
در اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻮرﯾﺖ دارد ﯾﺎ ﺗﺮاﺧﯽ ،اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل دوم ،ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻋ ﻤﺎل ﺣﻖ ﺧﯿﺎر ،ﺧﯿﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻧ ﻤﯽﺷﻮد.
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١ﻣﺆ ﺳ ﺴﻪ داﯾﺮ ة اﻟﻤ ﻌ ﺎرف ﻓﻘﻪ ا ﺳ ﻼﻣ ﯽ ،ﻓﺮھﻨ ﮓ ﻓﻘﻪ ﻣﻄ ﺎﺑ ﻖ ﻣ ﺬھﺐ اھ ﻞ ﺑﯿﺖ )ﻋﻠﯿ ﮫﻢاﻟ ﺴ ﻼم ( ،ج ،٣ص.۵۴١

ﻣﻨﺒﻊ
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