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چکیده

امروزه رواج و اهمیت معامالت متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بینالملل و در
عین حال عدم آشنایی کافی از اینگونه معامالت در حقوق ایران ،موجب شده است تا
اشخاص حقیقی و حقوقی ،از سطح وسیعی از تعامالت و مبادالت متداول در سطح
تجارت بینالملل محروم بمانند .در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد
افست ،به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده
است .بر اساس اینگونه از معامالت ،خریدار محصولی را تهیه میکند و در مقابل
فروشنده نیز تعهد میکند قطعات به کار رفته در آن محصول را از کشور خریدار تهیه
نماید و یا به طور کلی معادل ارزش قرارداد فروش ،از خریدار کاال خریداری نماید .در
نتیجه بر اساس نحوه ارتباط تعهدات فروشنده نسبت به قرارداد اصلی ،معامالت افست
به دو گروه ،مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند.
نوآوری این پژوهش را میتوان در قالبریزی و یافتن ماهیت و آثار برای یکی از
پیچیدهترین معامالت در حوزه تجارت متقابل و هم خانواده با بیع متقابل؛ بر اساس
مفاهیم ،قواعد و اصول حقوقی ایران و فقه امامیه دانست .در حقوق ایران و فقه امامیه
چندین دیدگاه برای تعیین ماهیت خاص معامالت افست قابل طرح میباشد .اجاره
اشخاص ،عقود مختلط ،قرارداد خصوصی ،بیع عهدی و بیع مبیع کلی فی الذمه
چارچوبهایی هستند که در این زمینه قابل بررسی خواهند بود .در خصوص آثار
اینگونه از معامالت بحث تعلیق در تملیك مبیع ،قبض ثمن حین العقد ،ضمانت
اجرای تخلف از اجراء تعهدات و فروش پیش از موعد قابل طرح میباشد که به منظور
رعایت اجمال به برخی از این موارد در این مقاله اشاره گردیده و البته توضیحات کامل
آن ،در پایان نامهای با همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفته است.
واژگان کلیدي

معامالت جبرانی ،معامالت افست ،تجارت متقابل ،بیع کلی فی الذمه ،بی ع س لف ،بی ع ص ناعات.
* استاد پژوهشگاه علوم و فنون هستهای.
** دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز (نویسنده مسئول)tehrani83@gmail.com .
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مقدمه
حسب ظاهر این پژوهش میبایست در قلمرو حقوق تجارت بینالملل گنجان ده ش ود،
چرا که از روابط بینالمللی تجار سخن میگوید (اسکینی ،9831 ،ص  )2لکن به جهت
آنکه بحث از ماهیت و به تبع آن ،آثار حقوقی این قراردادها بر اس اس م وازین حق وق
مدنی و فقه امامیه مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است ،لذا از سوی دیگر میتوان ای ن
پژوهش را در قلمرو حقوق مدنی نیز قلمداد کرد.
در خصوص علت انتخاب موضوع باید اب راز داش ت ،مت داول ب ودن ای ن ن وع از
شیوههای معامالتی در عرصه تجارت بینالملل از ی كس و ،و ع دم آش نایی ک افی ب ه
مکانیزمهای اینگونه قرادادها در میان تجار داخلی و همچنین پیچیدگیهای حقوقی ک ه
در عمده این مبادالت وجود دارد ،سبب شد تا بررسی ماهوی ق رارداد افس ت و ب التبع
آثار آنها که بیشتر معامالت نظامی و صنعت هواپیمایی بر طبق آن منعقد میش وند ،ب ر
اساس حقوق ایران و فقه امامیه مورد توجه قرار بگیرد.
مباحثی که در این مطالعه مورد نظر قرار گرفت ه را م یت وان در س ه س ئوال کل ی
خالصه نمود .اول اینکه معامالت افست به چه ن وع مع امالتی اط الق م یش وند دوم
اینکه ماهیت این قراردادها با کدامیك از معیارهای حقوق ایران و فقه امامیه قابل انطباق
است و آخر آن که با توجه به ماهیتی که برای اینگونه معامالت تبیین م یش ود ،چ ه
آثار حقوقیای به دنبال خواهند داشت
معامله افست از جمله معامالت جبرانی محسوب م یش ود ک ه از دو ن وع مس تقیم و
غیرمستقیم تشکیل شده است .این قراردادها از سه نوع توافق به ظاهر جداگانه می ان ط رفین
به وجود میآید که شامل دو عقد بیع و یك توافق جداگانه و حسب ظاهر مص داق ق رارداد
خصوصی که وظیفه مرتبط کردن این دو عقد بیع به یک دیگر را دارد ،خواه د ب ود .در ای ن
معامالت پرداختها به صورت نقدی انجام میشود ،ولی مبیع در آینده تحویل خری دار داده
خواهد شد .چنانچه کاالهای خریداری شده برای ساخت کاالی دیگر مورد نی از باش د؛ ای ن
قرارداد ،معامله افست مستقیم خواهد بود و چنانچه می ان کااله ای خری داری ش ده توس ط
طرفین ،هیچگونه ارتباطی نباشد ،این قرارداد معامله افست غیرمستقیم محسوب میشود .آث ار
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اینگونه از معامالت نیز مشابه آثار عقد بیع ب وده خصوص ا در معامل ه افس ت ک ه ش باهت
زیادی با بیع مبیع کلی فی الذمه در فقه امامیه دارد.
عمده مطالعاتی که در این زمینه پیش از این وجود داشته بیشتر به شناخت موضوع
توجه داشته و رویکرد ترجمهای را دنبال میکرده است .لذا مباح ث م اهوی منطب ق ب ا
موازین حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و شاید ب ه ج ز دو ی ا س ه پای اننام ه در
خصوص بیع متقابل که یکی از ان واع قراداده ای ح وزه مع امالت جبران ی را تش کیل
میدهد ،میتوان ابراز داشت هیچ مطالعهای با رویکرد حقوقی و فقهی به نحو خاص در
قرارداد افست در حقوق ایران سابقه نداشته است .لذا همین امر را م یت وان ب ه عن وان
مهمترین نوآوری و دستاورد این پژوهش به حساب آورد.
چنانچه معیار تحقیقات ک اربردی را م ورد اس تفاده واق ع ش دن آن ه ا ب ه ص ورت
بالواسطه بدانیم و چنانچه معیار تحقیقات تحلیلی را نیز تحلیل پدیدههای حقوقی به نح و
کلی بدانیم ،میتوان این پژوهش را یك مطالعه کاربردی

تحلیلی قلم داد نم ود .زی را از

یكسو نتیجه این پژوهش میتواند مستقیما در قراردادهای خصوصی تجار م ورد اس تفاده
و بهرهبرداری قرار بگیرد و از سوی دیگر عمده مباحثی که در این تحقیق مورد توجه قرار
گرفته است ،تحلیل قرادادهایی است که پیش از این در ح وزه تج ارت ب ینالمل ل م ورد
استفاده بوده اما تا به حال بر اساس موازین حقوقی و فقهی تبیین نشده بودند.
روش گردآوری اطالعات بر اساس مراجعه به منابع مکتوب کتابخانهای ،اینترنتی و
نرمافزاری میباشد.
در خصوص مشکالت در سر راه این تحقیق باید ابراز داشت ،کمبود منابع فارس ی
در این زمینه و لزوم مراجعه به متون اصلی و ترجمه آنها و همچن ین مح دود ب ودن و
غالبا محرمانه بودن اطالعات مرتبط با این قبیل معامالت و به وی ژه معامل ه افس ت ک ه
عمدتا قراردادهای نظامی و هوایی بر این قالب منعقد میش وند ،مش کلی ب ود ک ه ای ن
پژوهش در ابتدا با آن مواجه بود.
ضمنا پیچیدگی و گستردگی محتواء معامالت متقابل از ی كس و و در ع ین ح ال
فقدان سابقه مطالعاتی در خصوص ماهیت و آثار این قبیل معامالت و به ویژه در معامله
افست و لزوم مراجعه به منابع اولیه حقوقی و فقهی جهت ارائه تحلیل ،ب ر دش واری آن
بیش از پیش افزود .و اما دیگر دشواری که این پژوهش با آن مواجه بود ،بح ثبرانگی ز
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بودن عمده مباحث حقوقی بود که در تحلیل معامالت متقابل به ویژه قرارداد افست ب ه
کار میآمدند.
این تحقیق از سه بخش تشکیل شده است .بخش اول مفهوم معامله افست و ان واع
آن را مورد توجه قرار داده است .در بخ ش دوم ب ه ماهی ت خ اص معامل ه افس ت در
حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است .و در بخش سوم آثار خ اص ای نگون ه از
معامالت مورد مطالعه قرار گرفته است.
 .6مفهوم قرارداد افست و انواع آن

افست 9در لغت به معنای جبران کردن ،متوازن کردن ،هم سنگ کردن و هم وزن ک ردن
آمده است که به اتفاق با مفهوم معامالت جبرانی که عنوان کلی ای نگون ه از قرارداده ا
میباشد ،کامال تناسب و همخوانی دارد .البته در اص طالح نس بت ب ه ارائ ه تعریف ی از
معامله افست ،نظرات متعددی ابراز شده است.
برخی در قالب مثال این چنین تعریف نمودهاند که :یك کشوری که میخواه د ب ه
ارزش یکصد میلیون دالر تجهیزات نظامی از کشور دیگر وارد کند ،به هم ان فروش نده
به ارزش یکصد میلیون دالر کاالها و قطعات اولیه نظامی میفروشد .و ی ا آنک ه کش ور
واردکننده ممکن است بر کشور صادرکننده یا شرکتی که طرف معامله خود است ،چنین
شرط کند که صادرکننده طبق قرارداد ،متعهد شود که بخشی از عوائد حاصل از یکص د
میلیون دالر خود را در صنایع نظامی کشور وارد کننده سرمایهگ ذاری کن د و اق دام ب ه
تولید مشترک نمایند و یا در هر زمینهای دیگر که تمای ل دارد و امک ان آن وج ود دارد
سرمایهگذاری کند .این برگشت نقدینگی و جبران سرمایه ،میتواند مع ادل ارزش تم ام
معامله اولیه باشد و یا معادل بخشی از ارزش آن باشد .اگر این برگشت سرمایه مرب وط
به قسمتی از معامله خرید تجهیزات نظامی باشد و مرتبط با قرارداد اصلی باشد ،به ای ن
ترتیب معامالتی ،افست گفته میشود (.)Brauer and Dunne, 2004, p. 2
در جای دیگر آمده است ،قراردادهای افست به قراردادهایی اطالق میشود ک ه ب ر
طبق آن دولتی ،پروژهها و یا اقالم گران قیمت و کامال تخصصی مثل تجهیزات پیش رفته
نظامی را از یك کشور صنعتی خریداری میکند ،مشروط به اینک ه ص ادرکننده ی ك ی ا
چند مورد از تعهدات زیر را تقبل نماید:
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 با صنایع داخلی کشور خریدار ،همکاری نموده تا بعضی از قطعات یا بخشه اییاز پروژه در داخل کشور تولید شود.
 از پیمانکاران داخلی کشور خریدار ،در ساخت پروژه استفاده کند. کارکنان داخلی کشور خریدار را استخدام کند یا به آنها آموزش دهد. تکنولوژی و مهارت الزم را به کشور خریدار منتقل نماید. در زمینه پروژه و یا در یك بخش اقتصادی دیگر در کشور خریدار سرمایهگذاری کند. بخشی از تولیدات پروژه را از کشور خریدار وارد کند. به کشور خریدار در فعالیتهای اقتصادی مرتبط با پروژه خریداری شده یا فعالی ته ایاقتصادی دیگر ،کمك فنی ،مالی یا مدیریتی نماید (شیروی ،9838 ،ص .)22
برخی نیز تصریح داشتهاند قراردادهای افست عموم ا در ص نایع نظ امی و ه وایی
کاربرد داشته و با موضوع تولید داخلی ،تولید مشترک و انتقال تکنولوژی همراه هس تند
و مستلزم دوره نسبتا طوالنی مدت قراردادی در ح دود پ نس س ال م یباش ند .در ای ن
قرارداد یك طرف تأمینکننده اصلی بوده و بر اساس این شیوه معامالتی موجبات تأمین
اعتبار و تسهیل امر درآمد کشور خریدار و ی ا حف ا ارز خ ارجی آن کش ور را ف راهم
میسازد .این مهم از طریق خرید متقابل انجام میشود و موجب توسعه ص نعتی کش ور
خریدار میگردد .بر این اساس تأمینکننده اصلی کاال یك ق رارداد ف روش تجهی زات را
منعقد کرده که ضمن آن مجوز تولید مشترک و یا امک ان م ذاکره نس بت ب ه آن را نی ز
صادر مینماید .تولید مشترک خود مستلزم تنظیم قرارداد مستقل ب وده و ط رفین ض من
آن مبادرت به تأس ی

ش رکت مش ترک م ینماین د .در ای ن قرارداده ا ممک ن اس ت

تأمینکننده اصلی تجهیزات نسبت به خرید محصوالت و خدمات حاص ل از تجهی زات
اقدام نماید (.)Ernest e smith and others, 2010, p. 935
از مجموع تعاریف صاحبنظران ،میتوان این چنین ابراز داشت که معامل ه افس ت
یک ی از مهمت رین ن وع از مع امالت جبران ی ( Offset-real Benefit or unnecessary

.)hindrance? Kpww. 34741; Behera, 2009, vol. 3 No. 1
از گروه بزرگ معامالت متقابل است که بر اساس آن خریدار ،کاالیی را تهیه میکند؛ و در
مقابل فروشنده نیز تعهد میکند ،یکی از اقدامات زیر را برای خریدار به انجام برساند:
 -قطعات ساخت کاالی سفارش داده شده را از کشور خریدار تهیه کند.
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 در صورتی که کشور خریدار توانایی ساخت قطعات چنین کاالیی را ن دارد ،ابت دااقدام به انتقال تکنولوژی ساخت قطعات نموده و پ

از تولی د قطع ات ،آن ه ا را

تهیه کند.
 عملیات ساخت کاال را در داخل کشور خریدار انجام دهد .ک ه ای ن ام ر موج بانتقال تکنولوژی ساخت کاال به خریدار نیز خواهد شد.
 کاالهایی را که هیچگونه ارتب اطی ب ا محص ول فروخت ه ش ده ن دارد را از کش ورخریدار تهیه کند؛ تا از این طریق به نوعی بازگشت سرمایه و جب ران نق دینگی از
دست رفته در نهایت حاصل شود (.)Defense Trade, 1998
در نتیجه بر اساس نوع تعهدات متقابلی که فروشنده میپذیرد ،قرارداده ای افس ت
به دو گروه عمده ،تحت عن وان قرارداده ای «افس ت مس تقیم» و قرارداده ای «افس ت
غیرمستقیم» تقسیم میشوند.
برخی در مقام تعریف آوردهاند :هرگ اه فروش نده ب رای انج ام تعه دات ناش ی از
قرارداد افست ،مجبور باشد ،قطعات مورد نیاز خود را از ش رکتی ک ه در داخ ل کش ور
خریدار وجود دارد ،تهیه کند ،چنین معامل های افس ت مس تقیم خواه د ب ود و در غی ر
اینصورت قرارداد افست ،غیرمستقم محسوب میش ود .ب ه عب ارت دیگ ر در ق رارداد
فروش از نوع افست غیرمستقیم ،تهیه کاالها و خدمات توسط پیمانکار اصلی با سیس تم
و برنامههای نظامی (که معموال معامالت افست به این منظور تنظ یم م یش وند) ک امال
بیارتباط است(.)Defense Trade, 1998
عدهای دیگر نیز در تعریفی مشابه آوردهان د :در مع امالت افس ت مس تقیم ،ص ادر
کننده تجهیزات یا تکنولوژی متعهد میشود ،قطعاتی را که در ساخت این تجهی زات ب ه
کار میرود ،از کشور واردکننده خریداری نماید .این قطعات ممکن اس ت ب ا همک اری
فنی صادرکننده یا به طور مستقل در کشور واردکننده ساخته شود .به این ترتیب در این
روش ،فعالیت تعهد شده به محص والت فروخت ه ش ده ارتب اط دارد .ام ا در مع امالت
افست غیرمستقیم ،صادرکننده تجهیزات ،هرگونه محصوالتی را که در کشور واردکنن ده
برای صادرات اختصاص یافته است ،خریداری میکند ،یا موجبات خری د آن را ف راهم
میآورد ،در این روش فعالیت تعهد شده به محصوالت فروخته شده هیچگونه ارتب اطی
ندارد (اصغرزاده ،9831 ،ص .)93
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با عنایت به تعاریف مذکور میتوان این چنین ابراز داشت که هرگاه تعهد فروشنده
کاالی اصلی ،به خرید قطعات ساخت همان کاال ،از کشور خریدار باش د (اع م از آنک ه
در ابتدا این خرید صورت بگیرد و یا اینک ه بع د از انتق ال تکنول وژی س اخت قطع ه،
عملیات خرید صورت بگیرد و یا اینکه عالوه بر خرید قطعات ،عملیات ساخت ک االی
اصلی نیز در کشور خریدار صورت بگیرد) معامله افست ،مستقیم خواهد بود .و هرگ اه
تعهد فروشنده کاالی اصلی ،هیچگونه ارتباطی با محصول فروخت ه ش ده نداش ته باش د
(اعم از آنکه تعهد او خرید کاالهای غیرمرتبط باشد و یا اینکه تعه د او س رمایهگ ذاری
در سایر صنایع کشور خریدار باشد) معامله افست ،غیرمستقیم محسوب میشود.
 .2ماهیت معامله افست
در معامله افست خریدار ،کاالیی را نقدا خریداری میکند که هنوز تولید نشده و وجود
خارجی ندارد .فروشنده نیز متقابال متعهد میشد ک ه اوال ای ن ک اال را در زم ان معین ی
تحویل بدهد و ثانیا در ساخت آن از قطعات تولید شده توسط خریدار استفاده نمای د و
آنها را در تولید محصول نهایی خود به کار بگیرد.
البته در معامله افست غیرمستقیم نیز چنانچه کاالی خری داری ش ده وج ود خ ارجی
نداشته باشد وضعیت به همین ترتیب است اما با این تفاوت که تولیدکنن ده ب ه انتخ اب و
اختیار خود قطعات تولید محصول نهایی را در عملیات ساخت محصول به کار میگیرد.
 .6-2ماهیت معامله افست در حقوق ايران
با توجه به تعریف فوق ،در حقوق ایران چن دین دی دگاه ب رای تعی ین ماهی ت خ اص
معامالت افست قابل طرح میباشد.
الف .نظريه اجاره اشخاص
برخی معتقدند« ،در مقاطعه کاری (اجاره اشخاص) سازنده کاال چنانک ه ب ه او س فارش
دادهاند و صاحبکار میل دارد عمل میکند و ابتکار از خود ندارد» (به نق ل از کاتوزی ان،
 ،9838ج ،9ص  .)22بنابراین چون در معامله افست مستقیم ،سازنده کاال به س فارش و
تمایل صاحبکار اقدام میکند و قطعاتی را که او تمایل دارد را در س اخت محص ول ب ه
کار میبندد ،لذا به نحوی ابتکار عمل از سازنده محصول سلب ش ده و اق دامات او ب ر
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اساس سفارش صاحبکار میباشد ،در نتیجه معامله افست مستقیم تابع عقد اج اره م ی-
باشد .اما میتوان معامله افست غیرمستقیم را تابع قرارداد بیع دانست زی را ص نعتگر ب ه
ابتکار خود کاالی موضوع توافق را میسازد و طرح انجام کار را میری زد و ل ذا ص رفا
مأمور اجراء نمیباشد .البته حقوقدانان در نقد این دیدگاه ابراز داش تهان د« ،ای ن ض ابطه
روانی در جایی که طرح ساختن کاال به طور مشترک تهیه میشود و ط رفین درب اره آن
تبادلنظر و گفتگو میکنند بکار نمیآید و همین نقض سبب شده است که چندان م ورد
توجه قرار نگیرد» (کاتوزیان ،9838 ،ج ،9ص .)22
مضافا اینکه در معامله افست مستقیم اگر بخواهیم آنرا تابع عقد اجاره ب دانیم ،مس تلزم
این است که عقد بیعی برای فروش و انتقال ملکیت محصول نهایی با س فارش دهن ده ک اال
منعقد شود .زیرا وی فقط اجرت ساخت را پرداخت کرده است و قطع ات محص ول مل ك
اجیر میباشد؛ در حالی که متعاملین هیچگاه چنین قرارداد چهارمی را منعقد نم یکنن د و ب ه
مجرد رسیدن موعد تسلیم ،محصول نهایی ،تحویل خریدار آن م یش ود .ب ر اس اس هم ین
ایراد میتوان نظریه جعاله دانستن اینگونه از قراردادها را نیز مورد اشکال و انتق اد ق رار داد.
زیرا قرارداد جعاله در ماهیت شباهت زیادی با عقد اجاره دارد.
ب .نظريه عقود مختلط
بر طبق این نظر« ،جایی که صنعتگر یا مقاطعه کار مصالح کار را نیز فراهم م یآورد ،در
واقع دو عقد گوناگون در ی ك عم ل اقتص ادی جم ع ش ده اس ت .انتق ال مص الح ب ه
صاحبکار طبیعتی جز فروش آنها ندارد و توافق درباره کاری که ص نعتگر تعه د انج ام
آن را میکند تابع اجاره اعمال و مقاطع ه ک اری اس ت .ب دین ترتی ب در ف رو م ورد
گفتگو ،صنعتگر مصالح را ابتدا به صاحبکار میفروشد ،سپ

به تعهد خود درباره انجام

کار بر روی آن وفا میکند» (کاتوزیان ،9838 ،ج ،9ص .)22
به عبارت دیگر در معامله افست (اعم از مستقیم و غیرمس تقیم) س ازنده محص ول
نهایی قیمتی را که تعیین میکند در واقع از جمع ف روش قطع ات مص رفی در س اخت
محصول و هزینه و اجرت ساخت و مونتاژ آنها میباشد .لذا ب ه ظ اهر ،عق د واح دی
منعقد میشود اما در عمل دو عقد بیع و اجاره موجب به وجود آمدن ای ن تواف ق ش ده
است .در خصوص این دی دگاه بای د اب راز داش ت ،چنانچ ه ص نعتگر ب ر ای ن اس اس
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قیمتگذاری میکند و خریدار نیز به این معیار قیمتگذاری آگاهی دارد ،اقتضاء العق ود
تابعه للقصود و توافق طرفین این است که چنین نوع از معامالت را ترکیبی از عق د بی ع
و اجاره بدانیم .اما چنانچه معیار قیمت گذاری کاال در نظر صنعتگر بر این ضابطه نباشد
و یا اگر هم باشد ،خریدار از آن مطلع نباشد ،نمیتوان معامله منعقد ش ده را ب ه غی ر از
عقد بیع واحد دانست .زیرا ظاهر توافق متعاملین این است که ص نعتگر در قب ال تعی ین
قیمت واحد ،کاالیی را به خریدار میفروشد و خریدار نیز ب ا پرداخ ت وج ه آن ص رفا
منتظر تسلیم کاالی خود در زمان مقرر م یش ود .ص رفنظ ر از آنک ه ب ه ای ن واس طه
فروشنده را نیز اجیر خود کرده باشد یا نکرده باشد .آنچه از ظاهر مع امالت افس ت ک ه
در حوزه معامالت جبرانی منعقد میشود بدست میآید همین ف رو اخی ر ب وده زی را
هیچ گاه بحثی از اجاره یا تملیك منافع اشخاص و یا ابراز ضابطه تعیین قیم ت ک اال ب ر
اساس مجموع فروش قطعات و اجرت ساخت میان متعاملین به میان نیامده است.
ج .نظريه قرارداد خصوصی مشمول ماده  61قانون مدنی
برخی معتقدند «در حقوق ایران به وسیله ماده  91ق انون م دنی اص ل آزادی قرارداده ا
پذیرفته شده است .بدین معنی که جز در مواردی که قانون م انعی در راه نف وق ق رارداد
ایجاد کرده باشد ،اراده اشخاص حاکم بر سرنوش ت پیم انه ای ایش ان اس ت و آزادی
اراده را بای د ب ه عن وان اص ل پ ذیرفت» (کاتوزی ان ،9833 ،ج ،9ص  .)911بن ابراین
متعاملین در ایجاد عقد ،شروط و اوصاف و نوع تعهد آزاد هستند و مجرد تراض ی آن ان
برای ایجاد التزام کافی است ،بدون اینکه به شکل خاصی از عقد و ی ا نح وه بی ان اراده
انشائی یا استفاده از الفاظ خاصی مقید باشند .لذا معامالت افست را به واسطه پیچیدگی
و تنوع شروط در آنها ،میتوان به سادگی از مصادیق بارز اصل آزادی اراده و مش مول
ماده  91قانون مدنی بدانیم .بر این اساس« ،شرایط و آث ار آن ب ر طب ق قواع د عم ومی
تعیین میشود» (کاتوزیان ،9831 ،ص .)81
در خصوص آثار چنین تحلیلی باید ابراز داش ت اگ ر بح ث از ماهی ت معامل های
همچون قرارداد افست در دادگاه مطرح میشد و در آنجا صرفا ب ه دنب ال مش روعیت و
اعتبار چنین معاملهای میب ودیم ،طبیعت ا یک ی از راهه ای اثب ات ای ن مش روعیت ن زد
محکمه ،همین است که ماهیت معامله افست را قرارداد خصوصی تحلی ل ک رده و آنرا
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مشمول ماده  91قانون مدنی بدانیم ،تا به این واسطه با استناد به ماده  291ق انون م دنی
نیز الزماالتباع بودن مفاد آن را اثبات نماییم .اما این تحلیل بیش از این نمیتواند در رفع
اختالفهای احتمالی میان متعاملین راهگشا باشد .زی را قواع د عم ومی ک ه ب ه عن وان
ضابطه تعیین شرایط و آثار چنین معامالتی شناخته شده ،اوال .محدود به م وارد خاص ی
است :یك .شرایط اساسی صحت معامل ه (م واد  911ال ی  293ق انون م دنی)؛ دو .اث ر
معامالت (مواد  291الی  289قانون مدنی)؛ س ه .ش رایط ص حت ش روط ض من عق د،
اقسام و احکام آن (مواد  282الی  212قانون مدنی)؛ چهار .معامل ه ب ه م ال غی ر (م واد
 213الی  228قانون مدنی)؛ و پنس .سقوط تعهدات (مواد  221ال ی  811ق انون م دنی).
ثانیا .اقتضاء قواعد عمومی اجمال ،ابهام و کلی بودن است که همین امر سبب م یش ود
میان صاحب نظران در تعیین شرایط و آثار معامل ه افس ت اخ تالفنظ ر پ یش آم ده و
نسبت به موارد متعددی نیز که خارج از قواعد عمومی است با نقص و عدم توان ایی در
تعیین حقوق و وظایف طرفین قرارداد مواجه بشویم .از آن جمله میت وان ب ه ابه ام در
زمان تحقق مالکیت کاال ،ماهیت تعه دات تولیدکنن ده ،ض مانت اج رای ع دم تس لیم،
ماهیت وجه پرداختی توسط سفارش دهنده و غیره اشاره نمود .و اگ ر ب رای رف ع ای ن
ابهامات بخواهیم قراردادهای خصوصی را تابع شرایط هر ی ك از عق ود مع ین ب دانیم،
دیگر قرارداد خصوصی مشمول ماده  91قانون م دنی نم یتوان د ب ه عن وان ی ك عق د
مستقل و در کنار عقود معین نقشآفرینی کند و در واقع ماهیت همان عقد مع ین را ب ه
خود خواهد گرفت .زیرا «الزمه مستقل دانستن چنین قراردادهایی همین اس ت ک ه آنرا
تابع شرایط هیچ عقد خاصی ندانیم» (کاتوزیان ،9832 ،ص  .)213ک ه البت ه هم ین ام ر
موجب بروز اجمال ،ابهام و نواقصی نیز خواهد شد.
د .نظريه بیع عهدی (بیع مبیع کلی فی الذمه)
عقد عهدی عبارت از عقدی است که ایجاد ح ق دین ی و تعه د ب رای ی ك ط رف در
مقابل طرف دیگر یا برای هر یك از طرفین در مقابل طرف دیگر مینماید؛ مثال هر گ اه
کسی به بیع سلم یك صد تن گندم به دیگ ری بفروش د ک ه پ

از رس یدن محص ول

بپردازد ،در اثر عقد ،بایع مدیون یك صد تن گندم به مشتری شده و متعهد است ک ه آن
را به مشتری در موعد مقرر بدهد .همچنین است هرگاه مقاطع هک اری تعه د ب ه انج ام
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عمل ساختمانی در مقابل صد هزار ریال بنماید که صاحب کار آن را در اقساط معینه به
او بپردازد .عقد عهدی و تعهد که در فرانسه  Obligationمینامند ،در حق وق روم ی و
حقوق اروپایی فصل مهمی را تشکیل میدهد و م ورد تحقیق ات علم ی بس یاری ق رار
گرفته است (امامی ،9833 ،ج ،9ص .)932
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند« ،هدف اصلی در بیشتر این پیمانها انتقال نتیجه
کار است و به همین جهت عرف نیز آن ها را بیع م یشناس د .چنانک ه اگ ر مؤسس های
ساختن چند اتومبیل یا کشتی و هواپیما را به کارخانهای سفارش دهد ،هیچک در بی ع
بودن عقد تردید نمیکند؛ جز اینکه عقد در چنین موردی عهدی است و مبیع در آین ده
باید تهیه شود» (کاتوزیان ،ناصر ،9838 ،ج ،9ص  .)93در فقه اهل سنت از این نوع بیع
به «بیع استصناع» نیز تعبیر شده است (عبیداهلل ،9833 ،ص .)918
برخی از اساتید حقوق نیز در مقام بیان صحت این عقود ابراز داش تهان د چ ون در
استصناع کاال به نحو کلی است لذا در بیع دانستن اینگونه از معامالت تردی دی نیس ت
زیرا کاال غیر موجود و صادق بر افراد متعدد میباشد .لذا شبیه بی ع س لم در فق ه اس ت
(صفایی ،9831 ،صص  22و .)21
در نتیجه آنچه به نظر میرسد ،ق رارداد افس ت ب ر اس اس حق وق ای ران یک ی از
مصادیق بیع عهدی به حساب آمده و حتی در معامله افس ت مس تقیم نی ز نبای د تص ور
داشت که چون قطعات تولید محصول توسط خریدار ساخته شده است پ تولیدکنن ده
محصول نهایی صرفا اجیر به حساب میآید و توافقات تابع عقد اجاره اس ت .زی را وی
قطعات مورد نظر را خریداری میکند و س پ در انته ا محص ول خ ود را ب ا در نظ ر
گرفتن هزینهها و سود برای فروش به خریدار اصلی ارائه میکند.
لذا در بیع بودن چنین قراردادی تردید وجود ندارد .با وجود این اگر« ارزش کاری
که در اشیاء ب کار میرود به اندازهای زیادتر از مصالح به ک ار رفت ه باش د ،ک ه بت وان
موضوع اصلی توافق را بهرهبرداری از کار و هن ر ط رف ق رارداد دانس ت ،بای د رابط ه
حقوقی را تابع عقد اجاره دانست» (کاتوزیان ،9838 ،ج ،9ص .)93
البته این فرو در معامالت افست که معم وال ب رای س اخت تجهی زات ب ا ارزش و
پیچیدهای چون هواپیماها و تس لیحات نظ امی منعق د م یش ود منتف ی اس ت .برخ ی از
حقوقدانان نیز در قالب مثال به عهدی بودن اینگونه از بیع اشاره داشته و ابراز م یدارن د،
«کسی که قرارداد فروش هزار دستگاه اتومبیل را میبندد الزم نیست که هر ه زار اتومبی ل
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را در هنگام انعقاد عقد داشته باشد (در اینجا) عقد بیع جنبه عهدی دارد نه جنبه تملیک ی»
(درودیان ،بیتا ،ص  .)921الزم به توضیح است این نظر ب ا تحلیل ی ک ه ب ر اس اس فق ه
امامیه در خصوص این نوع قراردادی ارائه میگردد هماهنگی بیشتری نیز دارد.
 .2-2ماهیت معامله افست در فقه امامیه
الف .بیع مبیع کلی فی الذمه (بیع استصناع)
در فقه امامیه ماهیت معامله افست (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) را میتوان مصداق بیع
مضمون که تعبیر فقهاء متقدم میباشد و یا همان بیع سلف (سلم) که متأخرین از ایشان
ابراز داشتهاند ،دانست .زیرا در این نوع از بیع نیز مبیع حین العقد وجود خارجی نداشته
و آنچه در ابتدا بوجود میآید اشتغال قمه بائع است به تسلیم مبیع .به عبارت دیگر ب ائع
ضامن تهیه مبیع میشود.
همچنین تسلیم مبیع در این ن وع از معامل ه ،در زم ان معین ی پ از انعق اد عق د
میباشد و در نهایت اینکه ثمن معامله نیز به ص ورت نق د و در مجل عق د ب ه ب ائع
تسلیم میشود .که این خصوصیات کامال منطبق ب ا آنچ ه در مع امالت افس ت نی ز رخ
میدهد ،میباشد .در خصوص صحت و اعتبار چنین نوع از معامالت ،روایات متع ددی
از ائمه معصومین(ع) در کتب شیعه نقل شده است (طوس ی9192 ،ق ،ص  ،9281ب اب
بیع المضمون) .فقهای امامیه نیز به تبع ای ن روای ات و قواع د فقه ی و س یره مس تمره
مسلمین به تبیین شرایط و ضوابط این نوع از معامالت پرداختهاند( .شهید ث انی،9838 ،
ج ،2ص 22؛ محق ق حل ی ،9831 ،ج ،2ص 21؛ عالم ه حل ی ،ب یت ا ،ج ،9ص 211؛
خمینی ،9831 ،ج ،9صص 122-121؛ طریح ی9113 ،ق ،ج ،9ص 119؛ س لاار ،ب یت ا،
ص 938؛ ابن حمزه ،بیتا ،ص 219؛ ابن ادری (حل ی) ،ب یت ا ،ج ،2ص 813؛ حل ی،
یحیی بن سعید ،ب یت ا ،ص 212؛ حل ی9833 ،ق ،ج ،99ص ص  223و 893؛ بحران ی،
بیتا ،ج ،21ص  2به بعد؛ حسینی عاملی ،بیتا ،ج ،1ص .)133
در خصوص ماهیت خاص آنچه در معامالت افست منعق د م یش ود بای د اب راز
داشت از منظر فقه امامیه کامال مشابه نوعی از معامالت سلف است که اص طالحا ش اید
بتوان آنرا به بیع صناعات نامگذاری نمود .موضوعی که در فقه اهل سنت ب ه استص ناع
مشهور است .به عبارت دیگر بیع سلفی است که در آن بائع بهواس طه حرف ه و مه ارتی
که دارد ،تعهد به ساختن شیء معین ی را ب ر عه ده م یگی رد .در ای ن ن وع از ق رارداد
فروشنده متعهد به ساخت و تحویل کاالیی مطابق سفارش خریدار میگردد و عق د بی ع
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در زمان سفارش منعقد میگردد.
نمونههایی چون «سفارش ساخت مصنوعات گرانقیمت همچون هواپیما یا کش تی
به کارخانجات و صنایع هواپیماسازی و کشتیسازی که در تج ارت ب ینالملل ی ام ری
متعارف و روزمره است و به دلیل آنکه از طریق استانداردهای پذیرفته شده جهانی تمام
جزئیات کاال اعم از مواد به کار رفته در بدنه ،نوع و ق درت موت ور ،تجهی زات ایمن ی،
امکانات رفاهی و غیره به وضوح مشخص میگردد ،اساسا ه یچ احتم ال غ رر در ای ن
معامالت داده نمیشود و عرف عقال با اطمینان خاطر به آن اقدام مینماید».
در میان فقهاء امامیه تنها شخصیتی که نسبت به اعتبار این نوع از مع امالت س لف
اظهار تردید نموده است ،مرحوم شیخ طوسی(ره) است .ایشان مدعی هستند که اجم اع
امامیه وجود دارد بر اینکه چنین متعهدی ،هیچ الزامی به تسلیم کاالی سفارش داده شده
ندارد .همچنین بر مشتری نیز الزامی وجود ندارد که کاالی مذکور را دریافت نماید .ل ذا
این نشانگر آن است که اگر بیع استصناع میان فقهاء عقد صحیحی میبود ،چنین ام وری
جایز نمیبود .مضافا به اینکه در این نوع از معامالت امکان توصیف مبیع به ه یچ وج ه
وجود ندارد و لذا مبیع همیشه مجهول و نامعلوم باقی میماند و به هم ین دلی ل انعق اد
عقدی با عنوان بیع ،نسبت به چنین مبیعی واجب المنع میباشد (طوسی ،بیتا ،ج ،8ص
 .)292سایر فقها نیز در مقام رد چنین بیعی ،در واقع از نظر شیخ طوسی تبعیت نموده و
با ایشان همنظر شدهاند و با عدم رد خود بر آن صحه گذاشتهاند (راشد صمیری ،ب یت ا،
ج ،2ص .)19
نسبت به ادله مرحوم شیخ طوسی باید ابراز داشت ،با توجه به اینکه فقهای پیش از
ایشان اساسا در اینباره اظهار نظر نکردهاند (مفید ،بیتا ،ص 211؛ ابن بابویه ،بیت ا ،ص
 )832و بلکه اطالقات کلمات ایشان مؤید صحت این نوع از بیع میباش د ،ل ذا اجم اع
ادعایی فاقد اعتبار و سندیت است .مضافا اینکه روای ات ائم ه معص ومین(ع) (طوس ی،
 ،9192ص  ،)9281صراحتا مؤید صحت این نوع از معامالت ب وده و همچن ین وج ود
عموم ادلهای چون «اوفوا بالعقود» و «احل اهلل البیع» جای تردیدی باقی نم یگ ذارد ک ه
چنین معامالتی از مشروعیت و اعتبار برخوردار هستند.
در مورد دلیل دوم شیخ طوسی که ابراز داشتند ،بیع استص ناع مص داقی از بی ع ب ا
مبیع مجهول است و لذا واجب المنع است ،اش کال ج دی وارد اس ت .زی را چن انک ه
گذشت «تمامی کسانی که استصناع را پذیرفتهاند بر اینکه باید خصوص یات ک اال چن ان
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وصف شود که جهالت و غرر را رفع کند تأکید نمودهان د .ام روز در مب ادالت س نگین
بینالمللی ،کاال چنان به طور جزئی و دقیق توصیف میشود که گویی یك شیء موجود
حاضر و ساخته شده را توصیف میکنند .از کوچكترین تا بزرگترین ویژگ ی ک اال در
اینگونه قراردادها قکر میشود.
مطلب دیگر این است که شیخ طوسی در اثر دیگر خود ،به هم راه قری ب ب ه اتف اق
فقهاء امامیه (طوسی ،ب یت ا ،المبس وط ،ج  ،2ص ص 939-933؛ حل ی ،9831 ،ج  ،2ص
921؛ حلی ،ب یت ا ،ج  ،9ص 911؛ حل ی9833 ،ق ،ج  ،99مس ئله  ،122ص 212؛ ش هید
اول9191 ،ق ،ج ،8ص 221؛ محقق کرکی9113 ،ق ،ج  ،1ص  298به بعد؛ بحرانی ،بیتا،
ج  ،21ص 2؛ سبزواری ،بیتا ،ج  ،9ص 221؛ صاحب ج واهر9139 ،م ،ج  ،21ص )232
به مصادیقی از صناعات اشاره کرده و برای انعقاد بیع سلف نسبت ب ه آن ه ا توص یفات و
توضیحات مبسوطی برای تعیین خصوص یات مبی ع اب راز نم ودهان د .ل ذا آن را از جمل ه
معامالت صحیح و مصداقی از بیع سلف دانستهاند که همین امر خ ود ش اهدی اس ت ب ر
این مسئله که عالوه بر اینکه انعقاد چنین معامالتی نزد ایشان ص حیح و معتب ر م یباش د،
موئد آن است که مبیع در بیع استصناع ،قابلیت تعیین به توصیف را نیز دارا میباشد.
اصوال همانطور که بزرگان از فقهاء امامیه تص ریح داش تهان د اینک ه چ ه مبیع ی
قابلیت تعیین به وصف را دارد یا ندارد ،به تشخیص عرف میباشد .زیرا ع رف و بلک ه
عوام در این امور آگاهتر از فقهاء میباشند (شهید اول9191 ،ق ،ج  ،8ص 221؛ صاحب
جواهر9139 ،م ،ج  ،21ص  .)232لذا چنانچه نزد عرف مبیعی قابلیت تعیین به وص ف
را داشته باشد (همچنانکه در بیع استصناع اینچن ین اس ت) ک افی اس ت ت ا حک م ب ه
صحت آن بدهیم .در نتیجه بر اساس فقه امامیه معامله افست نوعی از بیع س لف اس ت
که نسبت به صناعات رخ داده و تردیدی در صحت آن باقی نمیماند.
مضافا اینکه وقتی در فقه امامیه نسبت به صحت بیع ثمار تردیدی وجود ندارد پ
به طریق اولی باید قائل به صحت بیع استصناع میان ایشان باشیم .زیرا در بیع ثم ار اراده
بائع در تهیه ثمار به مراتب دورتر و دش وارتر از اراده ب ائع در تهی ه و س اختن مص نوع
است و احتمال غرری بودن چنین معامالتی به مراتب ضعیفتر از بیع ثمار خواهد بود.
 .9آثار خاص قرارداد افست
 .6-9تعلیق در تملیك مبیع
در بیعی که مبیع آن مؤجل باشد و خصوصا این تأجیل به واسطه عدم وجود مبیع یا ب ه
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واسطه عدم دسترسی به آن حین العقد باشد ،به اعتبار نوع مبی ع ،بی ع مبی ع کل ی گفت ه
میشود .معامله افست نیز به جهت آنکه مبیع حینالعقد وجود خارجی ن دارد از جمل ه
عقودی محسوب میشود که مبیع در آن کلی و مؤجل بوده و همانطور که بیان ش د در
حقوق اصطالحا از آن به بیع عهدی و در فقه به بیع مضمون یا بیع سلف یاد مینماین د.
لذا واضح است که امکان نقل مالکیت حین العقد وجود ندارد ،زیرا مبی ع هن وز س اخته
نشده و وجود خارجی پیدا نکرده است.
حقوقدانان معتقدند «در امور اعتب اری چگ ونگی و زم ان و ش رایط ت أثیر س بب در
اختیار سازنده آن است .دو طرف میتوانن د س ببی برپ ا س ازند ک ه مقتض ای آن تملی ك
بیدرنگ و بیقید و شرط مبیع باشد ،و نیز میتوانند سبب را معلق به وجود مبیع در آینده
کنند» (کاتوزیان ،9838 ،ج ،9ص  .)232در عین حال برخی دیگ ر معتقدن د «در ص ورتی
که مبیع کلی باشد ،ملکیت از زمان تسلیم آن ب ه مش تری حاص ل م یش ود .در اص طالح
حقوقین امامیه گفته میشود که مشتری در اثر عقد بیع (کلی) ،مالك ما فیالذمه ب ایع ش ده
است .یعنی مشتری مالك چیزی شده که در قمه و عهده بایع اس ت» (ام امی ،9833 ،ج،9
ص  .)122همچنین برخی دیگر نیز در نظر مشابه ابراز م یدارن د« ،در ص ورتی ک ه مبی ع
کلی فیالذمه باشد ،بدون تحویل و قبض مبیع توسط مشتری ،مالکیت نسبت به مبیع برای
مشتری حاصل نخواهد شد» (محقق داماد ،9832 ،ج ،9ص  )931این دیدگاه در میان فقه ا
نیز طرفدارانی دارد (حسینی عاملی ،بیتا ،ج ،1ص .)133
عدهای نیز ابراز داشتهاند ،تا زمانی که مبیع به خریدار داده نش ده ی ا ح داقل ب رای
تسلیم به او به طور قاطع معین نشده است ،نمیتوان خریدار را مالك آن پنداشت .البت ه
ایشان در بیان دیگر معتقدند تملیك مبیع در این حالت اثر عقد بی ع و معل ق ب ه تعی ین
مصداق کلی است .انتخاب این مصداق با فروشنده است ولی گ اه نی ز خ ود ب ه خ ود
انجام میپذیرد .برای مثال اگر همه مصداقهای کلی جز به ش ماری ک ه فروخت ه ش ده
است از بین برود ،آنچه باقی میماند مبیع است که بدون نیاز به هیچ عمل حقوقی دیگر
تملیك میشود (کاتوزیان ،9838 ،ج  ،9ص .)81
ایشان برای اثبات این تحلیل بیان میدارند« ،در فروش مال کلی نباید تس لیم را ب ا
تملیك اشتباه کرد .سبب تملیك عقد است؛ متنه ا چ ون موض وع خ ارجی آن بای د ب ه
وسیله فروشنده معین شود ،تا این کار از طرف او انجام نگردد ،ح ق عین ی خری دار ب ر
هیچ مالی تحقاق پیدا نمیکند و به طور معمول تعیین فرد مبیع با تسلیم انج ام م یش ود
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ولی از آن نباید نتیجه گرفت که تسلیم ،عمل حقوقی مس تقلی اس ت و تملی ك اث ر آن
است .لذا همین که مصداق مبیع کلی از طرف فروش نده ب ه ط ور قطع ی تعی ین ش ود،
تملیك نیز محقق میشود» (کاتوزیان ،9838 ،ج  ،9ص .)912
مجموعا در حقوق ایران چهار نظریه در خصوص نحوه تملیك مبیع کلی فیالذم ه
قابل ابراز است.
نظریه اول .دیدگاهی است که با توجه به برخی اطالق عبارات (کاتوزی ان ،9838 ،ج
 ،9ص  .)232بیشتر نسبت به مبیع غیر موجود توجه داشته و معتقد است به مح ض
به وجود آمدن و ساختن آن توسط بایع ،مالکیت برای خریدار محقا ق خواه د ش د.
صرفنظر از آنکه این به وجود آمدن ،پیش از تسلیم مبیع به مشتری باشد و یا پ یش
از انتخاب آن توسط فروشنده برای مشتری باشد.
نظریه دوم .دیدگاهی است که معتقد است با تس لیم مبی ع ب ه مش تری ملکی ت ب رای
خریدار محقاق میشود .به عبارت دیگر قبض مبیع شرط تملك محسوب شده است.
نظریه سوم .ملکیت مبیع برای خریدار زم انی محقا ق م یش ود ک ه ب ائع آن را ب رای
مشتری انتخاب کرده باشد .اعم از آنکه این انتخاب بعد از ساختن و به وجود آم دن
مبیع باشد و یا همزمان با ساختن آن رخ داده باشد .و بر اساس نظر چه ارم در ای ن
نوع از بیع نیز انتقال ملکیت هما نند مبی ع ع ین مع ین ب وده و از لحظ ه انعق اد بی ع
خواهد بود.
به نظر میرسد در چنین عقودی ،آنچه ماهیت اصلی تعهد بائع را به واسطه انعق اد
بیع تشکیل میدهد ،انتقال مالکیت مبیع به نفع خریدار میباش د .ام ا ب ه جه ت وج ود
موانعی از قبیل در دسترس نبودن مبیع و یا غیرموجود بودن آن ،موقتا امکان تحقاق ای ن
مطلوب وجود نداشته و اصطالحا این موانع سبب تع ذر تملی ك در ح ین العق د ب رای
خریدار شدهاند .آنچه در حال حاضر و به موجب عقد بر بائع ایج اد م یش ود ،اش تغال
قمه او به رفع موانع تملیك مبیع تا زمان معین است که البته این تعهد در واقع فرع ی و
بدل از تعهد اصلی او محسوب میشود .در نتیجه باید ابراز داشت ،اقتضاء چنین تعهدی
این است که به محض رفع موانع و از بین رفتن اس باب تع ذر تملی ك ،مالکی ت ب رای
خریدار واقع بشود.
لذا طبیعتا ممکن است گاهی این رفع مانع و موجبات تعذر ،به وسیله ساختن ک اال
و به وجود آمدن آن حاصل شود که در این صورت به محض به وجود آمدن ،موجب ات
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تعذر مرتفع و به موجب عقد بیع منعقد شده ،تملك خریدار نسبت به مبیع خود به خود
محقاق میشود .و یا گاهی ممکن است به واسطه انتخاب مبیع از یك مجموعه کلی و یا
در اختیار قرار گرفتن آنچه در دسترس نبوده است ،این موجبات تع ذر تملی ك مرتف ع
شوند .که در این صورت نیز ملکیت مشتری به محض انتخاب یا در اختیار قرار گ رفتن
مبیع ،خود به خود برای او حاصل خواهد شد .اگرچه که سبب تملیك (انعق اد بی ع) در
گذشته ایجاد شده است اما ملکیت از لحظه رفع تع ذر تملی ك ب رای مش تری حاص ل
میشود و به گذشته و یا به عبارتی از حینالعقد تسری پیدا نخواه د ک رد .فرض ی ک ه
ممکن است متصور باشد این است که مبیع پیش از رسیدن موعد تسلیم ،موجبات تعذر
تملیك آن مرتفع بشود.
در چنین فرضی نیز باید اقعان داشت که ملکیت برای مشتری حاصل ش ده اس ت
اما به واسطه اقدامی که او علیه خود نموده و به موجب عق د ،خ ود را پ از رس یدن
موعد مقرر ،مستحق مالکیت مبیع دانسته است ،لذا بر بائع هیچگونه تعه دی ب ه تس لیم
مبیع پیش از موعد مقرر به وجود نخواهد آمد .به عنوان مثال به موجب ق رارداد افس ت
ممکن است بائع قبل از رسیدن موعد مقرر ،کاالی مورد نظر مش تری را بس ازد و آن را
آماده تحویل نموده باشد.
 .2-9قبض ثمن حین العقد
الف .حقوق ايران
چنانچه تعهد فروشنده به تسلیم مبیع مؤجل باشد و به عبارتی بیع از نوع عه دی منعق د
شده باشد( ،آنچنان که قرارداد افست نیز اینگونه منعقد میشود) اگر قرار باشد ثمن نیز
در آینده تسلیم شود ،در این صورت به اصطالح به این نوع از بیع عهدی ،بیع ک الی ب ه
کالی یا بیع دین به دین گفته میشود.
برخی از حقوقدانان معتقدند «در قانون مدنی به ل زوم ق بض ثم ن تص ریح نش ده
است .و این سکوت به معنای اجرای قواعد عمومی در (بیع عهدی) بیع س لف اس ت و
به دشواری میتوان ادعا کرد که چون حکمی در قانون وجود ندارد ،نظ ر فقیه ان بای د
این نقص را جبران کند .زیرا قانونگذار در ماده  91قانون مدنی اصلی تأسی کرده ک ه
به موجب آن همه قراردادها درست است مگر اینکه خالف صریح قانون باشد.
پ اگر (قانونگذار) چنین نظر داشت (که قبض ثمن در بیع عهدی شرط صحت)
و بیع کالی به کالی فاسد است ،بیگمان به آن اشاره میکرد .ل ذا هم ین س کوت او در
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مقام بیان قرینه است بر درستی معامله.
مضافا اینکه امروزه بخش مهمی از داد و ستدهای بازرگانی ب دین ص ورت انج ام
میپذیرد ،لذا اعتقاد به بطالن بیع کالی به کالی (مؤجل به مؤجل) از جه ت اقتص ادی و
برخورد با عرف نیز زیانبار است .ضرورت تسلیم ثمن در مجل عقد در بیع سلف ،م ا
را در روابط بازرگانی و به ویژه در صحنه بینالمللی دچار تکلفی سخت میکند ک ه ب ه
هر حیله باید از آن گریخت» (کاتوزیان ،9838 ،ج  ،9ص .)931
برخی دیگر معتقدند «قانون مدنی در ماده  821میگوی د ...« :در بیع ی ک ه ق بض
شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال (مالکیت) از حین حص ول ش رط اس ت ن ه از
حین وقوع عقد» .لذا میتوان استنباط نمود (از اینکه قانونگذار عبارت قانون را حص ری
قکر نکرده است) .که عالوه بر بیع صرف ،بیع دیگری نیز موجود است که قبض ،ش رط
صحت آن میباشد ولی نامی از آن برده نشده است (که آن بیع سلف خواهد بود) .البت ه
ایشان نیز ابراز داشتهاند از نظر قضایی این امر کافی نخواهد بود که بیع سلف یا س لم را
در صورتی که ثمن آن در مجل عقد ،قبض نشده باشد ،باطل دانست» (ام امی،9833 ،
ج ،9ص .)112
در نهایت به نظر میرسد آنچنانکه برخی از اس اتید در تحلی ل م اده  821ق انون
مدنی ابراز داشتهاند «از استقراء در قوانین بر میآید که بیع صرف تنها موردی اس ت ک ه
قانونگذار به طور استثناء تملیك را منوط به قبض مبیع کرده اس ت» (کاتوزی ان،9838 ،
ج  ،9ص  .)929نمیتوان شرط قبض ثمن را به مقتضای اصاله العدم به سایر عقود نی ز
تسری داد.
ب .در فقه امامیه
در فقه امامیه نسبت به جزئیات قبض ثمن در عقدی که مبیع آن مؤجل م یباش د (بی ع
سلف) اختالفهایی وجود دارد .برخ ی (محق ق حل ی ،9831 ،ج  ،2ص  )28معتقدن د
قبض ثمن در مجل عقد ،موضوعیت داشته و هیچ امری نمیتواند جایگزین آن بشود.
زیرا در غیر این صورت مصداق بیع دین به دین خواهد شد که مشمول نهی نبوی(ص)
است .لذا به مجرد انعقاد بیع ،مشتری باید به موجب چنین عقدی ،عوو معامل ه را ب ه
قبض بائع درآورد .البته آنچه در معامالت افست نیز معمول است ،این است که مش تری
تمام ثمن معامله را به نحوی به قبض بائع در میآورد.
برخی دیگر (شهید ثانی ،9838 ،ج ،2همان ،ص 23؛ محقق حلی ،بیت ا ،ج  ،2ص
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21؛ خمینی ،9831 ،ج ،9ص  )122معتقدند قبض ثمن موضوعیت ندارد بلک ه مه م آن
است که به موجب معامله ،عوضین (مبیع و ثمن) به صورت دین باقی نماند تا مصداقی
از بیع دین به دین بشود .لذا اگر خریدار از فروشنده طلبکار باشد و به جای تأدیه ثمن،
طلب خود را که حال شده به عنوان عوو معامل ه محاس به کن د ،در ای ن ص ورت ب ه
مجرد تحقق عقد ،طلب مذکور ساقط شده و فقط دینی که باقی میماند ،تعهد بائع است
به تسلیم مبیع در آینده ،و طبیعتا چنین قراردادی نمیتواند مص داق بی ع دی ن ب ه دی ن
محسوب شود.
اما بر اساس تحلیلی که بزرگان از فقهاء امامیه (ش هید ث انی ،9838 ،ج  ،2ص 23؛
خمینی ،9831 ،ج  ،9ص  )122آن را مطرح ساختهاند ،حتی اگر ثمن معامله نیز مؤج ل
باشد ،چنانچه این بیع موجب به وجود آمدن آن دین شده باشد ،عقد صحیح و مص داق
بیع دین به دین نخواهد بود .زیرا اقتضاء «باء» مقابله که در نب وی(ص) «ال یب اع ال دین
بالدین» آمده ،این است که دو دین پیش از این وجود داشته و به موجب تواف ق جدی د
در مقابل یکدیگر قرار بگیرند و با یکدیگر معاوضه شوند .لذا چنانچه دی ن ب ه موج ب
عقد جدید به وج ود آی د و پ یش از ای ن س ابقه نداش ته باش د طبیعت ا مص داق نه ی
نبوی(ص) نیز نخواهد شد .به عبارت دیگر آنچه قدر متیقن نه ی نب وی اس ت ،وجه ی
است که در آن دو دین که پیش از عقد وجود داشتهاند ،با یکدیگر معاوضه شوند؛ و لذا
نسبت به موارد دیگری همچون موضوع بحث ،فوقش ای ن اس ت ش ك کن یم ک ه آی ا
مصداق نهی نبوی خواهد بود یا نه که اصل برائت ج اری ک رده و ل ذا چن ین م واردی
مشمول نهی نبوی نخواهند شد.
آنچه به نظر میرسد این است که ای ن تحلی ل ه م از ق درت اس تداللی بیش تری
بهرهمند است و هم با سیره مستمره مسلمین و اقتضائات بازرگانی و تج اری هم اهنگی
بیشتری دارد .مضافا اینکه تصور متعاملین نسبت به آنچه منعقد س اختهان د چی زی ج ز
«تجارة عن تراو» نبوده و هیچگاه گمان نمیکنند که تواف ق آن ان مص داق «اک ل م ال
بالباطل» باشد.
 .9-9ضمانت اجرای تخلف از اجراء تعهدات
 .6-9-9حقوق ايران
در قرارداد افست و معامالت مشابه آن که مبیع حین العقد وجود خارجی ن دارد و بای د
با اقدامات بایع تهیه و ساخته شده تا در موعد مقرر آماده تحویل به مشتری گ ردد ،ای ن
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فرو متصور است که بایع از انجام تعهدات خود امتناع کند .لذا بر اساس حقوق ایران،
ضمانت اجراهایی برای احقاق حقوق مشتری میتوان تبیین نمود.
حقوقدانان معتقدند «در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعه د مع ین ش ده
باشد ،متعهد ملزم به ایفاء آن در موعد مزبور خواهد ب ود .موع د مزب ور ممک ن اس ت
مضیق باشد ،چنانکه تاریخ انجام ،ظهر روز سه شنبه29آبان ماه ق رار داده ش ود .در ای ن
صورت تعهد در زمان مزبور باید انجام گردد .و ممکن است موعد موسع باشد .چنانکه
تاریخ انجام در ظرف پانزده روز اول فروردین ماه معین شود.
در این صورت متعهد میتواند در ظرف پانزده روز ،هر زم ان ک ه بخواه د تعه د را
انجام دهد .همچنانکه میتو اند تا آخ رین لحظ ه روز پ انزدهم ،ایف اء تعه د را ب ه ت أخیر
اندازد» (امامی ،9833 ،ج ،9ص  .)219چنانچه بایع نسبت ب ه آنچ ه متعه د ب وده تخل ف
نماید ،اعم از آنکه در موعد تسلیم ،مبیع را تحویل مشتری ندهد و یا در آن موع د ک االیی
غیر از آنچه مورد توافق طرفین بوده تحویل نماید ،حاالت قیل متصور خواهد بود:
الف .موعدی که برای انجام تعهد در عقد قرار داده میشود ،دارای خصوصیتی است که
انجام تعهد منحصرا در آن موعد مقصود طرفین است .به عبارت دیگ ر انج ام تعه د ب ه
نحو وحدت مطلوب مورد نظر قرار گرفته است .چه آنکه شخصیت و مباش رت متعه د
در چگونگی انجام آن مؤثر باشد و چه آنکه شخصیت و مباشرت متعه د در چگ ونگی
انجام آن مؤثر نباشد.
در این صورت انجام تعهد در خارج از موعد مقرر مورد عق د نم یباش د و ب دین
جهت متعهد له ملزم به پذیرش مبیع در خارج از موعد نیست .زیرا ب ا گذش تن موع د،
مقصود از انعقاد قرارداد از بین رفته و لذا تعهد متعهد نیز س اقط م یگ ردد .مث ل اینک ه
«شخصی برای جشن خود مقداری شیرینی به شیرینی فروشی س فارش ده د ک ه ب رای
روز جشن تحویل دهد .اگر شرینی فروش به تعهد خود در آن تاریخ عمل نکن د ،ایف اء
تعهد پ از آن تاریخ برای متعهد له مفید نخواهد بود» (بهرامی ،9839 ،ص .)921
ب .موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین میشود ،دارای خصوصیت مزبور نیس ت
و بنحو تعدد مطلوب است.
بدین نحو که «انجام تعهد ،مقصود اصلی متعاملین است و تحقق آن در موعد مقرر
مقصود فرعی میباشد .به طوری که اگر در موعد مقرر تعهد انجام نیافت ،مقصود فرعی
از دست رفته ولی مقصود اصلی که انجام تعهد باش د ،ه مچن ان ب اقی اس ت» (ام امی،
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 ،9833ج ،9ص  .)219در چنین حالتی دو فرو متصور است.
فرو اول اینکه «شخصیت متعهد در چگونگی انجام آن مؤثر باشد و معل وم ش ود
در قرارداد به مباشرت او ،نظر بوده است و انجام دادن کار مورد تعهد تنها بهوسیله خود
او امکان دارد و نه به نمایندگی وفا میشود و نه بهوس یله اش خاص ثال ث» (کاتوزی ان،
 ،9831ص  )291در این صورت متعهدله میتواند به دادگاه رجوع کرده و ال زام متعه د
به انجام مقتضای تعهداتش را خواستار شود.
ماده283ق .م در این خصوص مقرر داشته« :هرگاه شرط در ضمن عقد ،شرط فعل
باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بی اورد .و در
صورت تخلف ،طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاض ای اجب ار ب ه وف ای
شرط بنماید».
چنانچه الزام متعهد به هر جهت ممکن نباشد ،اعم از آنکه وی حضور داشته اما ب ه
حکم دادگاه نیز تمکین نمیکند و یا آنکه غائب باش د و ی ا آنک ه حس ب م ورد ف وت
نموده و یا اگر شرکت خاصی باشد و منحل شده باش د ،متعهدل ه م یتوان د ق رارداد را
فسخ نماید و خود را نسبت به ثمن معامله از متعهد یا قائم مقام او طلبکار بداند .ق انون
مدنی در ماده  281مقرر نموده« :هرگاه اجبار مشروط علی ه ب رای انج ام فع ل مش روط
ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگ ری بتوان د از جان ب او
واقع سازد ،طرف مقابل حق فسخ معامله را خواه د داش ت» .ظ اهر ای ن م اده نش انگر
آنست که قانون مدنی مبنای حق فسخ را جلوگیری از ورود ضرر دانسته است.
زیرا تا زمانی که امکان انجام تعهد وجود دارد ،هرچند بع د از موع د مق رر باش د،
حق فسخ را برای متعهد له جایز ندانسته است .لذا این ح ق را فق ط در ص ورتی ب رای
متعهد له تجویز نموده است که بقاء عقد و نتیجت ا ل زوم پایبن دی ب ه آن ب دون امک ان
اجرای تعهدات قراردادی ،جز تضرر برای او چیزی به همراه نخواهد داشت .اما چنانچه
مبنای حق فسخ ،تخلف از شرایط و توافقات قراردادی میبود ،متعهدله به مجرد تخل ف
متعهد از حدود تراضیای که میان طرفین واقع شده اس ت (ک ه از آن جمل ه تخل ف از
انجام تعهد در موعد مقرر توسط بایع میباشد) حق فسخ معامله را پیدا میکرد.
چنانکه در عقد اجاره با آنکه هیچ خصوصیتی برای آن در مقاب ل عق د بی ع و س ایر
عقود از این جهت وجود ندارد ،قانونگذار همین مبنا را نیز برگزیده اس ت .م اده 112ق.م
مقرر داشته ...« :و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر اس ت ،خی ار
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فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد» .زیرا آنچه مقصود و مورد تراضی طرفین ب وده واق ع
نشده و آنچه نیز ممکن است محقق شود ،مقصود و مورد تراضی متعاملین نمیباشد.
و اما فرو دوم در جایی است که «قرارداد به شخصیت و مباش رت متعه د توج ه
ندارد و وفای به عهد از سوی دیگران نیز ممکن است» (کاتوزیان ،9831 ،ص .)291
در چنین فرضی با توجه به مفاد مواد  283و 283ق.م ،متعهدله ابتدا موظ ف اس ت
به دادگاه رجوع کرده و تقاضای اجبار متعه د ب ه وف ای ش رط را خواس تار ش ود .ام ا
چنانچه اجبار ملتزم به انجام تعهدات به هر جهت غیرمق دور باش د ول ی انج ام آن ب ه
وسیله شخص دیگری مقدور باشد ،حاکم میتواند به خ رج ملت زم موجب ات انج ام آن
فعل را فراهم آورد .لذا هرگاه م دیون از انج ام تعه د خ ودداری کن د ،در ای ن حال ت
طلبکار میتواند از دادگاه بخواهد که تعهدات بایع توسط شخص ثالث و البته به هزین ه
متعهد اصلی به مورد اجراء گذاشته شود .البته قانون م دنی ب ه موج ب م اده  222ای ن
اختیار را برای متعهدله قرارداده است که« :در صورت عدم ایفاء تعهد ...حاکم م یتوان د
به کسی که تعهد بنفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف
را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید» .اما چنانچه به هر دلیل امکان انجام تعه دات ب ایع
توسط غیر او وجود نداشته باشد (به عنوان مثال امکان رجوع به دادگاه نباش د) در آخ ر
حکم ماده 281ق .م مجرا بوده و متعهدله چارهای جز بدست آوردن ح ق فس خ معامل ه
برای جلوگیری از ضررهای وارده را ندارد.
در صورتی که «در عقد تصریح نشده باشد که تعهد موجل از کدامیك از دو قس م
مذکور است (وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب) و اوضاع و احوال و ق رائن ه م داللت ی
بر آن نکند ،ظاهر آن است که تعهد مزبور از نوع تعدد مطلوب اس ت .یعن ی هرگ اه در
موعد مقرر تعهد انجام نشود ،تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انج ام آن خواه د ب ود
مگر آنکه خالف آن ثابت شود» (امامی ،9833 ،ص  .)218زیرا قبل از آنکه موعد تسلیم
فرا برسد یقین به قیحق بودن متعهدله نسبت به اجرای تعه دات داش تهای م ام ا پ از
موعد مقرر شك میکنیم که آیا هنوز وی قیحق نسبت به اجرای تعهدات میباشد یا ن ه
که استصحاب بقاء حالت سابقه کرده و حکم به قیحقی او خواهیم کرد .و ای ن ثم رهای
جز برگزیدن تعهدات از نوع تعدد مطلوب ندارد .همچنین اگر مشخص نشده باش د ک ه
تعهدات مزبور قائم به شخصیت و مباشرت متعهد است یا نه در ای ن ف رو نی ز ش ك
میکنیم که آیا شخصیت متعهد در قرار داد شرط میباشد و یا ن ه ،ک ه در ای ن ص ورت
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بهواسطه اصل عدم اشتراط ،حکم به عدم اعتبار چنین شرطی خواهیم کرد .لذا در موارد
تردید ،تعهدات مندرج در قرارداد را قائم به شخصیت و مباشرت متعهد ندانسته و آن ان
را قابل اجراء توسط دیگران خواهیم دانست.
 .2-9-9فقه امامیه
در فقه امامیه نسبت به ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهداتی ک ه مش ابه بی ع س لف
(همچون معامالت افست) برای انجام آنها و تسلیم مبیع مورد نظر ،م دتی مع ین ش ده
باشد ،نظرات متعددی مطرح است .برخی معتقدند ،چنانچه موعد مقرر فرا برسد و ب ایع
به واسطه عارضهای (مانند نایاب شدن مبیع) کاال را در زمان مقرر به تس لیم مش تری در
نیاورد و البته مشتری نیز مطالبه مبیع را کرده باشد ،در این ص ورت اس ت ک ه وی ب ین
فسخ قرارداد و دریافت ثمن معامله و یا عدم فس خ معامل ه و انتظ ار ت ا دریاف ت مبی ع
معهود ،مخیر خواهد بود .بدون آنکه نیاز باشد برای رجوع به حق فسخ ابتدا ب ه دادگ اه
مراجعه کرده و الزام بایع را خواستار شده باشد.
(محقق حلی ،9831 ،ج ،2ص  )22ایشان بر این باورند که به مجرد تع ذر تس لیم
مبیع در موعد مقرر ،قرارداد خود به خود منفسخ نخواهد شد .زیرا تا قبل از تعذر اص ل
بر بقاء عقد بوده است اما بعد از تعذر تسلیم شك میکنیم که آیا عقد ب ه ص حت خ ود
همچنان باقی مانده و یا اینکه منفسخ شده است .که در اینج ا استص حاب بق اء حال ت
سابقه نموده و حکم به بقاء عقد بعد از تعذر تسلیم خواهیم کرد.
اما از آن جهت که الزماالتباع دانستن عقدی که تعهدات بایع در آن با مشکل تعذر
تسلیم مواجه شده است ،مستلزم ورود ضرر به حقوق مشتری است ،و چ ون در اس الم
به موجب حدیث نبوی(ص)« :الضرر و الضرار فی االسالم» هیچ حکم ض رری تش ریع
نشده است ،لذا به همین جهت لزوم عقد برداشته شده و به مشتری ح ق فس خ ق رارداد
واگذار شده است (فاضل مقداد9111 ،ق ،ج ،2ص  .)913البته ب ه نظ ر م یرس د ک الم
فق هاء ناظر به مورد غالب باشد و متوجه به آن فرضی اس ت ک ه تعه دات ب ایع از ن وع
تعدد مطلوب میباشد و نه از نوع وحدت مطلوب.
برخی نیز ابراز نمودهاند در اینگونه از معامالت ،مورد عقد قمهایست که بر عه ده
بایع قرار گرفته است و فقهاء امامیه اجماع دارند بر اینک ه ب ه ص رف ت أخیر در تس لیم
مبیع ،دلیلی برای سقوط این اشتغال قمه به وجود نخواهد آمد .به عبارت دیگ ر اش تغال
یقینی مستلزم برائت یقینی است و با عدم تسلیم مبیع در موعد مق رر ه یچگون ه برائ ت
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یقینی نسبت به اشتغال قمهای که بایع دارد ،حاصل نمیشود.
زیرا موعد مقرر ،فقط زمان تسلیم را تعیین میکند نه امر دیگری (حس ینی ع املی،
بیتا ،ج ،1ص122؛ صاحب ج واهر9139 ،م ،ج ،21 ،ص  .)882در خص وص ص حت
این نظر عالوه بر اینکه مشهور فقهاء امامیه متمایل به این نظر شدهاند ،روایتی نیز از ابن
بکیر از امام صادق(ع) نقل شده که بر اعتبار این تحلیل افزوده است (بحران ی ،الح دائق
الناضره ،ج ،21ص.)12
برخی دیگر از فقه ای امامی ه (محق ق کرک ی9113 ،ق ،ج ،1ص 282؛ س بزواری،
بیتا ،ج ،9ص  .221صاحب جواهر9139 ،م ،ج ،21ص  .882سیستانی ،بیت ا ،ج ،2ص
32؛ طوس ی9122 ،ق ،ص  ،9282ح91؛ روح انی9191 ،ق ،ج ،23ص  )223معتقدن د
برای اینکه مشتری حق فسخ قرارداد به واسطه عدم تسلیم مبیع در موعد مقرر را داش ته
باشد ،هیچ دلیلی وجود ندارد که ابتدا وی مطالب ه مبی ع را ک رده باش د .ل ذا ب ه ص رف
گذشتن موعد تسلیم و عدم ارائه مبیع توسط ب ایع ،مش تری ح ق فس خ معامل ه را پی دا
خواهد کرد .زیرا لزوم عقد تا آنجا که مقصود و توافق متعاملین بوده است ،نافذ خواه د
بود اما به محض آنکه از حدود تراضی طرفین خارج شویم ،لزوم عقد نیز منتفی خواهد
شد .لذا چه آنکه مشتری مطالبه کرده باشد و چه آنکه مطالب ه نک رده باش د ،ب ه ص رف
تأخیر از تسلیم در موعد مقرر ،تعهدات قراردادی از حدود تراضی خارج ش ده و ل زوم
عقد نیز به همین جهت از بین رفته است .مضافا اینکه روایت امام ص ادق(ع) ظه ور در
این دارد که برای بدست آوردن حق فسخ هیچ لزومی ندارد که مشتری مطالب ه مبی ع را
کرده باشد .لذا روایت مذکور در واقع به عنوان دلیل برای این نظر محسوب م یش ود و
نه برای دیدگاه اول.
در آخر برخی دیگ ر از فقه اء امامی ه (انص اری9122 ،ق ،ج ،9ص 881؛ طوس ی،
9122ق ،ص  ،9281ح92 ،82؛ بحرانی ،بیتا ،ج ،21ص 12؛ شهید ثانی ،9838ج ،2ص
 )32معتقدند ،مشتری عالوه بر اینکه حق خیار فسخ قرارداد و مطالبه ثمن خ ود را دارد
و یا اینکه میتواند صبر کند تا مبیع را بعدا تأدیه کند ،در عین حال نی ز ق ادر اس ت ب ه
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جای این اقدامات از بایع قیمت مبیع در یوم التسلیم را مطالبه کند.
در خصوص تحلیل این نظر باید ابراز داشت آنچه به موجب عق د ب ر عه ده ب ایع
قرار گرفته است ،اشتغال قمه او به تأدیه عین مبیع در موعد مقرر میان متعاملین است .و
چون مبیع به نحو کلی فی الذمه و یا به تعبیری به نحو مثل ی م یباش د ،ل ذا قم ه ب ایع
زمانی از اشتغال خارج میشود که عین مبی ع را ب ه تس لیم مش تری در آورده باش د .در
نتیجه تا زمانی که این اقدام صورت نگرفته باشد ،همچن ان ای ن اش تغال قم ه ب رای او
وجود خواهد داشت.
چنانچه در موعد مقرر بایع به هر جهت متعذر از تسلیم عین مبیع بش ود؛ و چ ون
وجوب اسقاط ما فی الذمه به تادیه عین مبیع در این موقع ،مستلزم تکلیف ب ه ماالیط اق
میباشد ،لذا اقتضاء جمع حق بایع و حق مشتری این خواهد شد که قمه ب ایع آن ام ا از
تادیه مثل (عین مبیع) به تادیه قیمت آن در یوم الدفع منقلب بشود .و همین ام ر مبن ای
حق مشتری به مطالبه قیمت مبیع در زمان تس لیم خواه د ب ود .مض افا اینک ه روای ات
متعددی نیز از معصومین(ع) در جواز این اقدام نقل شده که استحکام این تحلی ل را دو
چندان ساخته است .البته باید توجه داشت ای ن انق الب در فرض ی اس ت ک ه مش تری
مطالبه حق خود را کرده باشد و اال دلیلی برای خروج از تعذر و انقالب قمه از مث ل ب ه
قیمت باقی نخواهد ماند .و اما نسبت به حکم امام(ع) در روایت اب ن بکی ر بای د اب راز
داشت اقتضاء الجمع مهما امکن اولی من الطرح این است که حکم این روایت را ظ اهر
در انحصار ندانسته و مشتری را عالوه بر حق اعمال خیار یا ص بر ت ا تأدی ه مبی ع و ی ا
مطالبه قیمت مبیع در یومالدفع مخیر بدانیم.
آخرین مطلبی که در این پژوهش مورد توجه قرار میگیرد این است که گ اهی ممک ن
است قبل از آنکه موعد تسلیم فرا برسد ،مشتری علم پیدا کند به اینک ه ب ایع در زم ان مق رر
توانایی تسلیم مبیع را نخواهد داشت .در این صورت دو دیدگاه قابل طرح است.
ممکن است برخی معتقد باشند به اینکه مشتری در چنین صورتی حق فس خ عق د
را خواهد داشت و میتواند ثمن خود را مس ترد نمای د ،هرچن د هن وز موع د تس لیم
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نرسیده باشد .مانند آنکه تهیه مبیع در معامله افست بر عه ده ش خص ی ا ش رکتی ق رار
گرفته باشد که اوال انجام آن تعهدات قائم ب ه شخص یت آن ف رد ی ا حس ب م ورد ،آن
شرکت باشد و در عین حال قبل از آنکه موعد تس لیم ف را برس د ،ش خص در مع رو
موت قرار بگیرد و یا شرکت در معرو انحالل واقع شود.
دیدگاه دیگر (حسینی عاملی ،بیتا ،ج ،1ص 123؛ ش هید ث انی9191 ،ق ،ج ،8ص
189؛ شهید ثانی ،9838 ،ج ،2ص  )32این است که چون مقتض ی خی ار (اع م از آنک ه
مبناء خیار را الضرر دانسته و یا تخلف از شرط و حدود تراضی بدانیم) در حال حاض ر
وجود ندارد ،دلیلی نیز برای حق فسخ ایجاد نخواه د ش د .مض افا اینک ه قاع ده کل ی،
داللت بر لزوم عقد داشته (مفاد اصاله اللزوم که در ماده291ق .م نیز تأکید ش ده) و ه ر
آنچه بخواهد مخالف این اصل باشد نیازمند تصریح به آن است؛ ک ه در چن ین فرض ی
هیچگونه تصریحی برای وجود حق فسخ نمیتواند مورد استناد قرار بگیرد.
در این خصوص ماده211ق .م مقرر داشته است« :اگر بعد از عقد انجام شرط ممتن ع
شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است ،کسی که شرط به نف ع او ش ده اس ت
اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع ،مستند به فع ل مش روط ل ه باش د».
همانطور که مشهود است ماده مذکور بحث امتناع از انجام ش رط بع د از عق د را مطل ق
بیان کرده است .لذا این امتناع میتواند بعد از عقد و قبل از موعد تسلیم باشد .یعن ی قب ل
از موعد تسلیم معلوم شود متعهد حین العقد ،ممتنع از انجام تعهد اس ت و ی ا اینک ه ای ن
امتناع بعد از عقد و در زمان تسلیم حاصل شود .لذا به موجب این ماده حق فس خ در ه ر
دو صورت برای مشتری متصور بوده و میتواند ثمن معامله را مطالبه نماید.
جمعبندی
نسبت به ماهیت معامالت افست نظرات متعددی قابل طرح است از قبیل نظری ه عق ود
مختلط ،نظریه قرارداد خصوصی ،نظریه اجاره اشخاص و در نهایت نظریه مطل وب ک ه
دیدگاه بیع عهدی را مطرح میکند .بر این اساس معامالت افست از دو عقد بیع تشکیل
شده است .یك عقد بیع آن الزاما بر اساس حقوق ایران ماهیت بیع عهدی و ب ر اس اس
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فقه امامیه ماهیت بیع مضمون را دارا میباشد .چنانچه کاالهایی که خرید آنه ا در عق د
بیع دوم تعهد شده برای ساخت کاالی خریداری شده در عقد اول ضروری باش د ،ای ن
نوع از معامله افست را قرارداد افست مستقیم م ینامن د و چنانچ ه کااله ای خری داری
شده در هر یك از عقود بیع بیارتباط از یکدیگر باشند ،ای ن ن وع از معامل ه افس ت را
قرارداد افست غیرمستقیم میگویند .در نتیجه هر یك از این عقود بیع از آثار عم ومی و
آثار عقد بیع مخصوص به خود که در حقوق ایران و فق ه امامی ه قک ر گردی ده اس ت،
برخوردار میباشند .آثاری از قبیل تعلی ق در تملی ك مبی ع ،ع دم ل زوم ق بض ثم ن و
ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهدات.
يادداشتها
1. Offset
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کتابنامه
ابن ادری

حلی (بیتا) ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،بیجا :بینا.

ابن بابویه ،محمدبن علی (بیتا) ،المقنع ،بیجا :بینا.
ابن حمزه ،محمدبن علی (بیتا) ،الوسیله الی نیل الفضیله ،بیجا :بینا.
اسکینی ،ربیعا (« ،)9831تقریرات درس حقوق تجارت بینالملل» ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
اصغرزاده ،عبداهلل ( ،)9831آشنایی ب ا تج ارت متقاب ل ،ته ران :مؤسس ه مطالع ات و پ ژوهشه ای
بازرگانی.
امامی ،حسن ( ،)9833حقوق مدنی ،تهران :انتشارات اسالمیه.

انصاری ،مرتضی (9122ق) ،کتاب المکاسب ،قم :مؤسسه االمام المنتظر.
بحرانی ،یوسف بن احمد (ب ی ت ا) ،الح دائق الناض ره ف ی احک ام العت ره الط اهره ،ته ران:
دارالکتب االسالمیه.
بهرامی ،حمید ( ،)9839کلیات عقود و قراردادها ،تهران :نشر میزان.

حسینی عاملی ،جواد بن محمد (بیتا) ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه ،مؤسسه آل البیت.
حلی ،جعفربن حسن ( ،)9831شرائع االسالم ،تهران :منشورات االعلمی.
حلی ،حسن بن یوسف (بیتا) ،تبصره المتعلمین ،بیجا :کتابفروشی اسالمیه.
همو (بیتا) ،تحریراالحکام الشریعه علی مذهب االمامیه ،بیجا :بینا.
همو (9831ق) ،مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،بیجا :مکتب االعالم االسالمی.
همو (9833ق) ،تذکره الفقها ،بیجا :منشورات المکتبه المرتضویه الحیاء التراث الجعفریه.
حلی ،یحیی بن سعید (بیتا) ،الجامع للشرائع ،بیجا :بینا.
خمینی ،روحاهلل ( ،)9831تحریر الوسیله ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار.
درودیان ،حسنعلی (بیتا)« ،جزوه حقوق مدنی ،»8تهران :دانشگاه تهران.

راشد صمیری ،مفلح بن حسن (بیتا) ،تلخیص الخالف و خالصه االختالف ،مسئله .82
روحانی ،محمدصادق (9191ق) ،فقه الصادق(ع) ،قم :مؤسسه دار الکتاب.
سبزواری ،عبداالعلی (بیتا) ،مهذب االحکام ،بیجا :بینا.
سبزواری ،محمدباقربن محمد مومن (بیتا) ،کفایه االحکام ،بیجا :بینا.
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سلاار ،حمزه بن عبد العزیز (بیتا) ،المراسم العلویه و االحکام النبویه فی الفق ه االم امی ،ب یج ا:
بینا.
سیستانی ،علی (بیتا) ،منهاج الصالحین ،بیجا :بینا.
شهید اول ،محمدبن مکی عاملی (9191ق) ،الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه ،بیجا :بینا.
شهید ثانی ،زینالدین بن علی عاملی ( ،)9838الروضه البهی ه ف ی ش رح اللمع ه الدمش قیه

للشهید االول ،قم :دار التفسیر.
همو (9191ق) ،مسالك االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،مؤسسه المعارف االسالمیه.
شیروی ،عبدالحسین (« ،)9838انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل» ،اندیشههای حق وقی،
سال دوم ،شماره.3

صاحب جواهر ،محمد حسن (9139م) ،جواهر الکالم فی ش رح ش رایع االس الم ،بی روت:
داراحیاء التراث العربی.
صفایی ،حسین (« ،)9831تقریرات درس مدنی ،»91تهران :دانشگاه امام صادق(ع).

طریحی ،فخرالدین (9113ق) ،مجمع البحرین ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
طوسی ،محمدبن حسن (بیتا) ،الخالف ،کتاب السلم ،مسئله .88
همو (بیتا) ،المبسوط فی فقه االمامیه ،بیجا :بیتا.
همو (9122ق) ،تهذیب االحکام ،بیروت :مؤسسه االعلی للمطبوعات.
عبیداهلل ،محمد ( ،)9833مهندسی مالی اسالمی ،بمانپور ،مسلم و سیفلو ،سجاد ،تهران :دانش گاه
امام صادق(ع).

فاضل مقداد ،جمالالدین مقدادبن عبداهلل (9111ق) ،التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ،بیجا:
مکتبه المرعشی.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)9838دوره عقود معین ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
همو ( ،)9831اعمال حقوقی ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
همو ( ،)9832مشارکتها و صلح ،تهران :گنس دانش.
همو ( ،)9833قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرکت سهامی انتشار.

محقق کرکی ،علی بن حسین عاملی (9113ق) ،جامع المقاصد فی شرح القواع د ،ب ی ج ا:
مؤسسه آل البیت.
مفید ،محمدبن محمد (بیتا) ،المقنعه ،باب البیع المضمون.
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