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گلیس ن
 مفهوم  مالکیت و زمان انتقال آن رد فقه امامیه،  حقوق اریان و ا

 1جید سربازیانم
 2سهیال رنجبری

 

 چکيده 
تواند در حدددد ودوانی  مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می

تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد د از تمام منافع آن استفاده کند. اید  
تواند بر مالی داشدته باشدد د داراس سده است که انسان می تری  حقیحق کامل

دیژگی انحصارس، مطلق د دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکدی از مسدائل 
س زمان ایجاد آثار مربدو  بده آن اسدت. کنندهمهم، زمان انتقال است که تعیی  

ملده هاس حقدووی، زمدان انتقدال مالکیدت را براسدا  ندو  مدورد معابرخی نظام
وسدام کنند. در فقه امامیه د حقوق ایران، زمان انتقال مالکیت در تمام اتعیی  می

مبیع، حی  دوو  عقد است، حال آنکده در نظدام حقدووی انسلدیر، براسدا  ندو  
رسد حکم به انتقدال مالکیدت در حدی  باشد. به نظر میمورد معامله، متفادت می

تر اسدت  د از لحاظ نظدرس صدحی تر نظر از نو  مبیع، مناسبدوو  عقد صرف
ردیکردس که در خصوص زمان انتقال مالکیت در فقه د حقوق ایران اتخاذ شدده 

 است.
 

 مالکیت، زمان انتقال مالکیت، عی  معی ، کلی در ذمه، کلی در معی  داژگان کلیدس:
 

                                 
 امهئول(: رایان)نویسنده مس نشگاه شیرازاستادیار گروه حقوق خصوصی و اسالمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دا  .1

Sarbazian@shirazu.ac.ir 
 .دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز  .2

 اتریخ پذریش     اتریخ ردیافت
12/6/1393     14/11/1393 
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 مقدمه
یک  عمکل یکا ی آید که در نتیجهانتقال مالکیت یکی از مسائل مهم حقوقی به شمار می

وقی، مکورد ی حقکشود. با تحقق ایک  عمکل یکا واقعکهی حقوقی، عقد یا ایقاع، واقع میواقعه
ت آیکد. بکه تبکع اهمیکالیکه در مکیمعامله از ملکیت انتقال دهنکده خکارو و بکه ملکیکت منتقل

الکیکت انتقکال م یابکد. از رریکیمالکیت، انتقال مالکیت و مفاهیم وابسته به آن نیز اهمیت می
و  بانی قکانونیگردد، بلکه بسته به مای یکسان واقع نمیهای حقوقی مختلف به شیوهدر نظام

ا هکر نظکامحقوقی هر نظام، متفاوت است. در انتقال مالکیت، آنچه که مهم و سبب تفاوت د
ه، آن هکای امامیکگردد، زمان انتقال است. در یقه، مسأله مزبور مورد توجه یقها بکوده و یقمی

ر انکد. قکانون مکدنی ایکران ککه دمراه مسائل و حواشی مربوط، به تفصیل بحک  نمودهرا به ه
ی نکابع یقهکمموارد زیادی به تبعیت از یقه امامیه تدوی  شکده، دارای رویککردی سکازگار بکا 

الکیکت و است؛ اگرچه دکتری  در ای  مورد مطابقت کاملی با قکانون نکدارد. لکک  مفهکوم م
زمینکه  هکای حقکوقی در سکایر کشکورها، متفکاوت اسکت. در ایک مانتقال آن در برخی از نظا
یکع های آشکاری با یقه و حقوق ایران دارد. در یقه و حقوق ما، عقد بحقوق انگلیس تفاوت

ال زمکان انتقک شکود ورور مطلق و در تمام اقسام مبیع، موجب تملی  یا انتقال مالکیت می به
شکود ککه زمکان حقکوق انگلکیس مشکاهده مکی دری اقسام، حی  وقوع عقد است. اما در همه

ال مکان انتقکزانتقال مالکیت بر اساس مورد معامله متفاوت است؛ اگر کاال عی  معکی  باشکد، 
خریکدار  مالکیت بستگی به ای  دارد که رریی  قصد کرده باشند مالکیت در چکه زمکانی بکه

امعی  نکنکد. و چنانچکه ککاال ابینی نمودهمنتقل شود؛ و برای احراز ای  قصد، قواعدی را پیش
نتقکال اد، زمکان باشد، بدون آنکه میان انواع کاالی نامعی  و کاالی آینده تفاوتی قائل گردن

 اند.را زمان تعیی  و تخصیص مورد معامله دانسته
در ای  مقاله، نخست به مفهکوم شناسکی پرداختکه و مفکاهیم کلیکدی همچکون مالکیکت،  

شکود. در ادامکه، بکه زمکان انتقکال مالکیکت در عامله تعریف میانتقال مالکیت و انواع مورد م
شود، ضم  آنکه ای  مسائل با نگاهی نقادانه در هر سه نظکام، انواع مورد معامله، پرداخته می



نگلیس  ن و ا
 اریا

وق
حق میه،  فقه اما ن رد 

آ ال 
نتق ن ا

و زما
ت 

لکی م  ما
مفهو

 ی

 

59 

 
باشکد، تر و دارای نتکای  بهتکری مکیمورد بررسی قرار گریته و ای  که کدام رویکرد مناسب

 شود.گیری مییجهبررسی و در پایان از مجموع مباح  نت
 

 . مفاهيم1

 1. مالکيت1-1

رت، مالکیت عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقکال یک  چیکز بکه هرصکو
، مالکیکت را (. قانون مکدنی ایکران599: 1381مگر آنکه قانون استثناء کرده باشد )لنگرودی،

ه موجب مکاد ت آورد. بهدستوان از مواد قانونی بهتعریف نکرده، اما اوصاف ای  حق را می
برداشکت  ( نیز انحصاری بکودن آن31( قانون مدنی مالکیت حقی مطلق است و از ماده )30)

 شود. همچنی ، به رغم عدم تصریح قانونی، مالکیت حقی دائمی است که موقتی بودن بکامی
 ه نیکز در رابطکه بکا مالکیکت(. در یقک108 -105: 1388ربیعت آن منایکات دارد )کاتوزیکان، 

حقیقکت »یرماینکد تعاریفی چند وجود دارد. یکی از یقها در تعریف مالکیکت ایک  گونکه می
، مالکیت یقط ی  اعتبکار عقالیکی اسکت؛ عقکالء چیکزی را ککه در دسکت کسکی قکرار دارد

ی  رابطه منشکاء تسکلط کنند که اباشد اعتبار میی که در اختیار وی میای بی  او و چیزعلقه
 ( .53: 1421)رباربایی یزدی، « .باشدوی بر آن چیز می

ناشناخته بود و به جای آن از اصطالح  1583 سال مفهوم مالکیت تا پیش از انگلستان در
از « مکال»نوزدهم برای بیان معنکای  قرن شد؛ همچنان که تا پیش ازاستفاده می« حق تصرف»

ای آن بکه هکو یکا متکرادف« متصریات»شد و به جای آن واژه استفاده نمی «property» واژه
(. امکا حقوقکدانان معاصکر انگلیسکی مالکیکت را 344: 1377ریت )صفایی و دیگران، کار می

ه یا واگذاری موضکوع حکق مالکیکت بکر حسکب در استفاد اختیار تام»کنند چنی  تعریف می
ایشان حق بهره گیری و تمتع، حق اتالف و حق واگذاری را جزء اختیارات «. ی قانوناجازه

 (.128: 1383دانند. )محقق داماد، و حقوق مال  می

                                 
1.property 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%85
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 2-11. انتقال مالکيت 

رای انتقال مالکیت به معنای آن است که شخص به موجب عقد یا ایقاع، مکالکیتی ککه دا
بار مالی است، را به دیگری انتقال دهد، به روری که مالکیت او با ای  انتقال از بکی  ریتکه و 

در (. 332: 1356مالکیت شخص یا اشخاص دیگری جای مالکیت او را بگیکرد )لنگکرودی، 
هکایی دربکاره اختیکارات مالک  نسکبت بکه اخیکر، تحلیکل یدهکه حقوق انگلیس، به ویژه در

ها با حقوق سایر کشورهای اروپکایی متفکاوت خورد که از برخی جنبهمایملکش به چشم می
ی کیفکی اختیکاراتش، تیییراتکی تواند با تجزیکهمی مال  است. برای مثال در حقوق انگلیس

ی خود با مایملکش بدهد؛ برای نمونه از رریق انعقاد قراردادی بکه نکام اساسی در نوع رابطه
انتقال دهکد و خکود بکه  3«تراستی»اش به بخشی از اختیارات خود را نسبت به دارایی 2«تراست»

دیدی با دارایی سابقش برقرار سازد. به ای  ترتیب، تراسکتی ضکم  ی جنفع، رابطهعنوان ذی
شکود گیرد، به عنوان مال  جدید مال شکناخته مینفع به عهده میآنکه تعهداتی در قبال ذی

نفع حق دارد در صورتی ککه و حق اداره و حتی انتقال آن را به غیر دارد و در عی  حال، ذی
، الزام تراستی را به اجکرای تعهکد دادگاه یق مراجعه بهتراستی تعهداتش را نقض کند، از رر
 (349: 1377درخواست کند )صفایی و دیگران، 

 4. مفهوم کاال3-1

 گردد.یکی از مفاهیم مهم در مبح  مالکیت، کاال است که در زیر بررسی می

 . کاال1-3-1

شکود؛ و بکه منظور از کاال در یقه، عی  است که به صورت جمع اعیکان نیکز خوانکده مکی
شکود معنای اشیای مادی مستقل است. گاهی نیز به معنی مال مادی خارجی به ککار بکرده می

که در ای  صورت شامل عی  شخصی، عی  کلی در معکی ، کلکی در ذمکه و کلکی در مشکاع 

                                 
1.transfer of property 

2.trust 

3. trusty  

4.Goods 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%87%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%87%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
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هکای حقکوقی از شود که در نوشته( همچنی  دیده می483: 1356)لنگرودی،  شودتقسیم می

 1کنند.برای کاال استفاده می« مال»اصطالح عام 
بایسکت بکه قکانون اگر بخواهیم معنای ای  اصکطالح را در حقکوق انگلکیس دریکابیم، مکی

ت اسکت خکوانیم ککه ککاال عبکار( قانون مکذکور مکی61مراجعه کنیم؛ در ماده ) 2یروش کاال
 .5«و پول 4غیر از رلب 3تمام اموال شخصی»از

 . انواع کاال1-3-2

 6بندی رای ، کاال به دو قسم کاالی موجکودبندی کلی و متفاوت از تقسیمدر ی  تقسیم
بندی رایک ، ککاال را بکه سکه ( اما تقسیم152: 1386گردد؛ )قبولی، تقسیم می 7و کاالی آینده

نماید؛ قسم دوم از نظکر آاکار، ملحکق لی در ذمه تقسیم میقسم عی  معی ، کلی در معی  و ک
 شوند.( ای  موارد در ذیل بررسی می37-35: 1378به قسم اول است )کاتوزیان، 

 . کاالی موجود1-3-2-1

ا در منظور از کاالی موجود کاالیی است که تحت مالکیت یا تصرف یروشنده باشکد یک
 شنده بتوانکدی است که کاال وجود دارد تا یروایرضی نیز که در تصرف وی نیست، به گونه

امکری  آن را تهیه و در اختیار مشتری قرار دهد. مصداق موصکوف در حقکوق انگلکیس نیکز،
 (. کاالی موجود دارای اقسام ذیل است:Dobson, 1989:44پذیریته شده است )

                                 
اسکتفاده « مکال»آینکده، از واژه ناصر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت، در معریی و تقسیم اقسام اموال بکه موجکود و  .1

 . ستنموده ا

2. Sale of Goods Act 1979 

3.Personal chattels 

4.Things in action 

در حقوق انگلیس اموال شخصی به دو دسته اموال شخصی ملموس یعنی آنهایی که تحت تصرف ایکراد اسکت و غیکر  .5

مثل رلکب یکا سکهام شکرکت یکا اسکناد براتکی و غیکره  تواند مورد تعقیب قرار دهدملموس یعنی آنهایی که شخص می

 گویند.می things in actionو دومی را  things in possessionتقسیم می شود. اولی را 

6 . Existing goods 

7. Future goods 
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 1-1-2-3-11. عين معين 

و  از سکایر امکوال، مشکخصعی  معی  عبارت از مالی است که در عکالم خکارو، جکدای 
انکد شخص گفته( همچنی  آن را چیزِ مادی متمایز و م35: 1378قابل اشاره باشد )کاتوزیان، 

 ( 484: 1356)لنگرودی، 
ککه  در تعریف یقهی، عی  معی  به عی  شخصی تعبیر شده و در توضیح آن آمده اسکت

جکنس  و الزم نیست که مقکدار،طه با متعاقدی  معلوم بوده شود که در راببه مبیعی ارالق می
 ( 417: 1404و وصف آن مورد توایق قرار گیرد )نجفی،

تکوان گفکت ککاالی معکی  ( قانون یروش کاال می61در حقوق انگلیس با توجه به ماده )
 2؛«کاالیی است که در زمان انعقاد قرارداد یروش معی  شده و مورد توایق قرار گریته اسکت»

 (.Clark, 2011:93)تواند شامل کاالی آینده شود   هرگز نمیبنابرای  تعریف کاالی معی

 . کلی در معين1-3-2-1-2

اشد، برابر ب هرگاه موضوع تعهد مقدار معی  از مالی باشد که اجزاء آن از هر حی  با هم
کام، در حکم ( ای  قسم از نظر اح28: 1378گویند. )کاتوزیان، به آن مال کلی در معی  می

وان را به عنک یقها نیز در باب شرایط مربوط به عوضی  معامله، کلی در معی عی  معی  است. 
ده (. قکانون مکدنی نیکز بکه ایک  قسکم در مکا16: 1382اند )خویی، قسمی از مبیع معریی نموده

 ( اشاره کرده است.350)
شکود و آن چکه در حقوق انگلیس به رور کلی کاال به دو قسم معی  و نامعی  تقسکیم می

از آن بخکش  گیکرد و منظکورنامیم، در ذیل کاالی نامعی  قرار میمی "لی در معی ک"که ما 
 (Atiyah, 2010: 332ی معی  است )نامعی  یا کلی از ی  مجموعه

 . کاالی کلی در ذمه1-3-2-1-3

( قانون مدنی، آن است که بر ایراد عدیده صدق کند؛ بکه 351کلی در ذمه، مطابق ماده )
در عالم واقکع دارای مصکادیق متعکددی باشکد. در دکتکری  حقکوقی  عبارت دیگر مبیعی که

شکود و ی عدد یا وزن یا مقدار مشخص میشود که به واسطهکلی در ذمه به اشیایی گفته می
( یقهککا نیککز در 484: 1356شککود )لنگککرودی، تشککخیص خککارجی آن در نظککر گریتککه نمککی

                                 
1.Specific goods 

2. Identified 
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دارنکد انکد و در توضکیح آن بیکان مکیهبندی عی  مورد معامله از کلی یی الذمه نام بردتقسیم

منظور از کلی یی الذمه چیزی است که بر مصادیق عدیده صدق کند و قابل انطباق بر ایراد 
کثیره و غیر متناهی باشد. کلی در ذمه نیز دو صورت دارد؛ اول آنکه کسکی رلبکی را ککه از 

-لبککار اسکت، مکییروشد؛ مثل آنکه صد کیلو گندمی را که از دیگکری ردیگری دارد می

گردد، بدون آنککه قبکل ی نفس عقد بیع اابت در ذمه میکه کلی به واسطهیروشد. دیگر آن
)  1یروشکداز بیع چیزی در ذمه باشد؛ مانند آن که صد کیلو برن  را بطور کلی به دیگری می

( ایک  نکوع ککاال در حقکوق انگلسکتان در ذیکل ککاالی نکامعی  قکرار دارد 17: 1382خویی، 
(Atiyah, 2010: 78.) 

 . کاالی آینده1-3-2-2

در تعریف کاالی آینده گفته شده در موردی که مالی به حکم عکادت در آینکده ایجکاد 
ی ای  وجود در دیکد عکرف ارزش دارد، بایکد آن را مکال یکا در حککم مکال شود و زمینهمی

آید یا سکاخته می دانست. بنابرای  منظور از کاالی آینده کاالیی است که در آینده به وجود
(. کاالی آینده توسط یقها نیز مورد توجکه قکرار گریتکه اسکت. 9: 1388شود )کاتوزیان، می

خوانیم که سفارش ساخت کفش یا ظرف از چکوب، آهک  و سکرب برای مثال در جایی می
بینکیم ککه ای، مکینظر از حکم چنی  معامله( صرف215: 1407صحیح نیست. )شیخ روسی، 

ینده در یقه نیز مورد توجه بوده است. الزم به ذکر است که معاملکه سکلم یکا یروش کاالی آ
( در 278-274: 1387شکود )کاتوزیکان،سلف نوعی از یکروش ککاالی آینکده محسکوب مکی

( قانون یروش کاال، کاالی آینده به کاالیی که پکس از 5( ماده)1حقوق انگلیس مطابق بند )
 :Atiyah, 2010)گکردد. ا تحصیل میشود، ارالق میانعقاد قرارداد توسط یروشنده ساخته ی

80) 
 

 . زمان انتقال مالکيت در فقه اماميه، حقوق ایران و انگليس2
-مکی های حقوقی و ترتکب آاکار مربکوطآنچه موجب تفاوت در انتقال مالکیت در نظام

اسکت.  یتی زمان در انتقال مالکیت حائز اهمباشد، زمان انتقال مالکیت است. بنابرای  مسأله
 د.شوبنابرای  در ای  قسمت ابتدا به انتفال مالکیت و سپس زمان آن پرداخته می

                                 
و قکد یتعلکق بکالکی الثابکت یکی  -و علیه، او مک  غیکرکبیع الدی  مم  ه -ألنه قد یتعلق بالکلی الثابت یی الذمه قبل البیع .1

 الذمه بنفس البیع، م  غیر ان یکون ییها شیء قبله، کما هو المتعارف یی بیع السلم و غیره م  البیوع الکلیه.
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 2-1انتقال مالکيت . 

 شود.ابتدا انتقال مالکیت در یقه امامیه و نظام حقوقی ایران بررسی می

 . انتقال مالکيت در فقه اماميه و حقوق ایران2-1-1

گردد. به عبارت دیگر بیع عقدی تملیکی می در یقه امامیه، عقد بیع سبب انتقال مالکیت
شکود )صکفایی، باشد که به مجرد عقد، مورد معامله از شخصی به شخص دیگر منتقل میمی

های عقد بیع است و ای  که مورد معامله عکی  معکی  یکا (. تملیکی بودن از ویژگی40: 1382
-ی  در مقابکل عکوم مکیکلی باشد تفاوتی ندارد. یقهای امامیه عقد بیع را سبب تملی  عک

داننکد ) امکام خمینکی دانند و به اصطالح یقهی، اار عقد بیکع را انشکاء تملیک  و تملک  مکی
( همچنی  عقد بیع را الفکاظی دال بکر نقکل ملک  از مالک  بکه دیگکری در مقابکل 11: 1421

(. لذا تملیکی بودن عقکد بیکع مکورد اتفکاق یقهکا 203: 1404اند )نجفی، عوضی معلوم دانسته
است و ای  حکم منحصر به مورد عی  معی  نیست. باید دانست اینکه برخی یقیهان )نکایینی، 

اند، به معنای نفی تملیکی بودن عقد بیع نیسکت، بلککه ( بیع را عقدی عهدی دانسته110تا: بی
بنکابرای  عقکودی ماننکد بیکع و اجکاره  1انکد.عهدی بودن را در مقابل عقد اذنی استعمال نموده

 روند.تملیکی هستند که در عی  حال در مقابل عقد اذنی، عقد عهدی به شمار میعقودی 
تملیک   ( قانون مدنی ایران به صورت مطلق عقد بیکع را موجکب338) از آن جا که ماده

سکت و در ادانسته، باید گفت عقد بیع بی هیچ تردیدی در حقوق ایکران دارای ااکر تملیککی 
ه باشد. شاهد دیگر بکر ایک  مطلکب بنکد اول مکادو کلی نمیای  مورد تفاوتی میان عی  معی  

 به مجرد وقکوع بیکع، مشکتری مالک  مبیکع و بکایع»دارد: ( قانون مدنی است که بیان می364)
یکع شود که ارالق تملیکی بودن عقکد باز ای  ماده چنی  استفاده می«. مال  ام  می شود...

ز رای یککی امثال در عقکد بیعکی ککه در آن بکمنحصر به مورد معامله نیست. بنابرای  و برای 
ع بکه د از بکایرریی  خیاری )مثالً خیار حیوان( قرار داده شکود، مالکیکت در زمکان انعقکاد عقک

خیکار  شود و وجود خیار در عقکد مکانع انتقکال مالکیکت تکا انقدکای مکدتمشتری منتقل می
 ( 165-163: 1378نیست. )کاتوزیان، 

اند ان تملیکی بودن عقد بیع را مختص عی  معکی  دانسکتهدر حقوق ایران برخی حقوقدان
(؛ اما ای  پندار نادرست است؛ چه آنکه اختصاص دادن ااکر تملیککی بکه 454: 1379)امامی،

                                 
کاالجاره یانهکا تکدخل مک  جهکه تملیک  المنفعکه بکالعوم یکی »یرماید:میرزای نائینی در باب عقد اجاره ای  گونه می .1

 .«هدیه...الع
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مورد عی  معی  مستلزم آن است که تملی  یوری و بدون قید و شرط بیع را مقتدکای عقکد 

نظر از هر قید و شرری بوده و ال صرفبیع بدانیم، حال آنکه مقتدای عقد بیع تملی  یا انتق
 (.157: 1378یوریت مقتدای عقد نیست )کاتوزیان، 

 . انتقال مالکيت در حقوق انگليس2-1-2

بکه یک  معنکا نیسکت و  1«حق تصکرف»ابتدا باید توجه داشت که مفهوم مالکیت با مفهوم 
. حکق تصکرف توان مفهوم سنتی حق تصرف را به رور ارالق در مورد مالکیت پذیریتنمی

به ای  معناست که حق خریدار نسبت به تصرف، بکه پرداخکت امک  یکا دادن اعتبکار و نکه بکه 
انتقال مالکیت بستگی دارد. به عبارت دیگر به مجرد ای  که مالکیت کاال به خریکدار منتقکل 
گردد، به وی حق استناد به آن در مقابل دیگران حتی یروشنده داده نخواهد شد. قکانون نیکز 

شکود ککه منظکور قکانون از تصرف را از مالکیت استثنا کرده اسکت. بنکابرای  معلکوم مکیحق 
(. به عبارت دیگر Battersby, 1972:269باشد )اصطالح مالکیت، چیزی غیر از تصرف می

آورد، بلککه خریکدار الیه حق تصرف در مبیع به وجکود نمکیلزوماً انتقال مالکیت برای منتقل
ال را به دست آورد، یا باید قیمت ککاال را پرداخکت نمایکد یکا در چنانچه بخواهد تصرف کا

ای به وی بسپارد و سپس در ککاال تصکرف کنکد. لکذا خریکدار صورت توایق یروشنده وایقه
تواند با استناد به مالکیت خود، اقامه دعوا کرده و کاال را مطالبه نماید، به ای  دلیکل ککه نمی

 ت ککه بکه رکور مسکتقیم حکق تصکرف ککاال را داردحق انتقکال صکریاً متعلکق بکه کسکی اسک

(Battersby, 1972:269ای  وضعیت آاار دیگری نیز دارد که از مهم .)تکوان تری  آنها مکی
اگر خریدار مبیع را قبل از تصرف بفروشکد، خریکدار دوم، تنهکا بکا  به موارد ذیل اشاره کرد:

 ) 2یروش دوم رضایت دهد. پرداخت ام  حق تصرف در آن را دارد مگر آنکه یروشنده به
Battersby, 1972:280 دیگر ای  که اگر خریدار قبل از پرداخت امک  ورشکسکته شکود؛ .)
توان به صرف انتقال مالکیت به خریدار، یروشنده را به تسلیم ککاال بکه در ای  حالت نیز نمی

 (.Atiyah, 2010: 305)مدیر تصفیه( خریدار ملزم کرد. ) امی 
-ته شد برای تصرف در مبیع، خریکدار عکالوه بکر انتقکال مالکیکت، مکیرغم آن که گفبه

یا به یروشنده اعتبار دهد، مواردی وجود دارد ککه اگکر چکه  بایست ام  را نیز پرداخت کند

                                 
1.Seisin 

قکانون  47ر.ک: بخکش  اما اگر خریدار اسناد مالکیت را به اال  منتقل کرده باشد، حقکوق یروشکنده از بکی  مکی رود:. 2

 یروش کاال.
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خریدار با پرداخت ام  حق تصرف در مبیع را واقعاً به دست آورده است، اما یروشنده ری 

( قکانون مکذکور 25( بخش )1شد. ای  مطلب را بند )باقرارداد مؤظف به انتقال مالکیت نمی
مقرر داشته است که: خریکدار متصکرف را بسکته بکه اینککه آیکا یروشکنده مؤظکف بکه انتقکال 

دانکد. در مقابکل حالکت دیگکری وجکود مالکیت به وی شده یا نه، مستحق انتفال مالکیت می
مالکیکت را بکرای خکود  ی شرری در ضکم  قکرارداد،دارد و آن جایی که یروشنده به وسیله
نام دارد. یکی از آاار مهکم شکرط تحفکظ آن اسکت  1محفوظ دارد که ای  شرط شرط تحفظ

تواند کاال را در صورت ورشکستگی خریدار مسکترد دارد. از مجمکوع ایک  که یروشنده می
توان چنی  نتیجه گریت در صورتی که یروشنده پس از انتقکال مالکیکت، ککاال را مطالب می
در تصرف داشته باشد و آن را مجدداً به االثی بفروشد، باز هکم انتقکال مالکیکت ااکر  همچنان
دهد که مالکیت ککاال را تکا ( قانون مزبور به یروشنده اجازه می24ای ندارد، زیرا ماده )ویژه

الیهِ دارای حس  نیت انتقال دهکد، هکر چنکد ایک  اقکدام در زمانی که متصرف است، به منتقل
شود. البته اگر کاال به خریکدار تحویکل شکده باشکد و ر اول تخلف محسوب میمقابل خریدا

ی یکروش آن را بکه اسکتناد مکاده بعداً به عنوان امانت به یروشنده برگردانده شود، وی اجکازه
(. بنابرای  صرف مالکیت، در موارد نکادری تعیکی  Rostill, 2014: 8مزبور نخواهد داشت )

یکا یک  حکق  2برای اارگذاری یکا بایکد همکراه بکا حکق تصکرف کننده است و انتقال مالکیت
باشد. در نتیجه در حقوق انگلکیس آاکار عملکی مهمکی ککه صکریاً ناشکی از انتقکال  3قراردادی

 باشند به شرح زیر وجود دارند::مالکیت می
چنانچه مالکیت کاال به خریدار منتقل شده باشد، وی مال  کاال خواهد بود مگکر  .1

 چنان نزد وی است. رشکسته شود در حالی که کاال هماینکه یروشنده و
لیم چنانچه کاال با حفظ حق مالکیت برای یروشنده، شرط تحفظ، بکه خریکدار تسک .2

 .شود، یروشنده در صورت ورشکستگی خریدار حق مالکیت نسبت به کاال خواهد داشت
ب ی تلف یا نقص کاال علیه اال ، با کسی است که مال  کاال محسکوحق مطالبه .3
 شود.می

                                 
1 .Retention of title  

2.Lord v Price (1874) LR 9Ex 54. Cf Lee Cooper v C H Jeakins& Sons Ltd [1967] 2 QB 1 

 بکا یروشکنده قکرارداد ماننکد شودمی منعقد دیگری و یروشنده میان مالکیت، انتقال قرارداد بر عالوه که ادیقرارد یعنی .3

 کند. ایجاد رریی  علیه یا له را حقوقی مالکیت قرارداد از جدای تواند می که کاال نقل و حمل متصدی
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 شود.ضمان با انتقال مالکیت منتقل می .4

ی قیمت کنکد ککه مالکیکت منتقکل شکده تواند مطالبهیروشنده یقط در صورتی می .5
 (.Atiyah, 2010: 307باشد )

 . زمان انتقال مالکيت2-2

د ی مذکور را در خصکوص اقسکام مکوردر ادامه بنا به اهمیت زمان انتقال مالکیت، مسأله
 جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.معامله به رور 

 . کاالی عين معين2-2-1

 فقه اماميه و حقوق ایران. 2-2-1-1

بکه  در یقه امامیه عقد بیع عقدی تملیکی است ککه مکورد معاملکه بکه محکض وقکوع عقکد
 رد )نجفکی،شود و از ای  نظر تفاوتی میان عی  معی  و غیکر آن وجکود نکدامشتری منتقل می

اسکتناد نمکود  (362توان به ماده )(، می338ر حقوق ایران نیز، عالوه بر ماده )(. د208: 1404
ال گونه گفت که گرچه حککم انتقکال مالکیکت، مخکتص عکی  معکی  نیسکت، امکا انتقک و ای 

می، مالکیت مبیع معی  در حی  عقد به حدی روش  است که حتکی برخکی نویسکندگان )امکا
ه ای  گفتکه ( اختصاص به عی  معی  دارد. اگرچ362( ماده )1( معتقدند که بند )454: 1379

قکال نداشت انتی یکی از حقوقدانان است که نباید پمورد قبول ما نیست، اما شاهدی بر گفته
شکود امکا یوری و بدون قید و شرط مبیع و ام ، جزء مقتدای بیع اسکت، تملیک  انجکام می

اگرچکه  (.157: 1378کاتوزیکان، ) بدی  شرط که موضوع قرارداد قابلیت آن را داشته باشکد
ای ناقشکهی اقسام مبیع ای  قابلیت را دارند، اما اگکر هکم در ایک  مسکأله مقائل برآنیم که همه

یک  سکخ ، ی مبیع معی  نیست؛ زیرا با یرم صکحت اوجود داشته باشد، به رور قطع درباره
ور رکدگان بکه عی  معی  قابلیت تملی  به محض وقوع عقد را خواهد داشت. برخی نویسکن

اند ککه دربکاره تملیککی بکودن و انتقکال سکریع عکی  معکی  در حکی  عقکد صریح بیان داشکته
 (.76: 1386قبولی، )گونه اختالیی وجود ندارد هیچ

 نظام حقوقی انگليس. 2-2-1-2

در حقوق انگلیس، قانونگذار میان زمان انتقال مالکیت در هر ی  از اقسام مبیع تفکاوت 
( قانون یکروش ککاال 17ر خصوص زمان انتقال مالکیت کاالی معی  ماده )قائل شده است. د

شکود ککه رکریی  گونه مقرر شده که در بیع کاالی معی ، مالکیت کاال زمانی منتقکل مکیای 
( ماده مزبکور، بکه منظکور 2اند کاال در آن زمان به خریدار منتقل شود. سپس بند )قصد کرده
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دارد: در تعیکی  قصکد رکریی  بایکد بکه شکروط منظور میهایی را تعیی  قصد رریی ، شاخص

( قکانون مزبکور 18قرارداد، ریتار رکریی  و اوضکاع و احکوال توجکه شکود. پکس از آن مکاده )
 کند. ای  قواعد بدی  شرح است:قواعدی را برای احراز قصد رریی  مقرر می
یت قابککل بککرای یککروش ککاالی معککی  در وضککع 1قاعکده اول. هرگککاه قککرارداد غیکر معلقککی

شکود و مهکم برقرار است، مالکیت کاال در زمان انعقکاد عقکد بکه خریکدار منتقکل مکی 2تحویل
نیست که زمان پرداخت یا تحویکل یکا هکر دو مؤجکل باشکد. منظکور از قکرارداد غیکر معلکق، 

قرار نگیرد؛ به عبارت دیگر، قکراردادی ککه  3قراردادی است که معروم شرط قبلی یا بعدی
ی دهکد، نباشکد. مسکألهساسی که نقض آن به خریکدار اختیکار یسکخ مکیمتدم  ی  شرط ا

شود، مفهوم اصکطالح وضکعیت قابکل تحویکل اسکت. ایک  دیگر که در ای  قاعده مطرح می
( معنا شده است؛ براساس ایک  مکاده ککاال زمکانی در وضکعیت 61( ماده )5اصطالح در بند )

 ملزم به تحویل آن باشد. قابل تحویل قرار دارد که خریدار به موجب قرارداد

د ی در مکورقاعده دوم. اگر در قرارداد یروش کاالی معی ، یروشنده ملزم به انجام ککار
-یمکر منتقکل کاال باشد تا آن را در وضعیت قابل تحویل قرار دهد، مالکیت زمانی به خریدا

 شود که آن امر انجام و به ارالع خریدار رسیده باشد.
ده در اد یروش کاالی معی  در وضعیت قابکل تحویکل، یروشکنقاعده سوم. اگر در قرارد

د، جهت تعیی  ام ، ملزم به وزن، کیکل، آزمکایش یکا انجکام ککاری در خصکوص ککاال باشک
 مالکیت تا زمان انجام آن عمل و ارالع آن، به خریدار منتقل نخواهد شد.

ه بکوشکنده، ه یرقاعده چهارم. زمانی که کاال به شرط تأیید یا یکروش یکا اسکترداد ککاال بک
شکنده، بکه شود، مالکیت پس از تأیید یا انجکام شکرط و اعکالم آن بکه یروخریدار تحویل می
 شود.خریدار منتقل می

ضکایت قاعده پنجم. خریدار باید به تعیی  و اختصاص کاال به رکور ضکمنی یکا صکریح ر
ر برخکی تواند قبل یکا بعکد از تحقکق اختصکاص، صکورت بگیکرد و دداشته باشد. موایقت می

صکاص عمکل اخت موارد موایقت ممک  است از واقعیاتی که به هنگام قرارداد یا قبل یا بعد از
 .گیرد، برداشت شودصورت می

                                 
1 .Unconditional contract  

2 .Deliverable state 

3.Condition precedent or subsequent 
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ی اول اسکت ککه شود، در حقوق انگلیس یقط در مورد قاعکدهرور که مالحظه میهمان

د اسکت، آن هکم زمان انتقال مالکیت عی  معی  مانند یقه و حقوق ما، همان زمان انعقکاد عقک
مشروط به ای  که اوالً قرارداد غیرمعلق باشد، یعنی یاقد شرط یاسخی باشد ککه بکه خریکدار 

با اوصاف گفتکه شکده باشکد. در ایک  « وضعیت قابل تحویل»دهد؛ اانیاً کاال در حق یسخ می
( باشکد، 18موارد به تناسب آن که معامله مطابق بکا ککدام یک  از قواعکد مکذکور در مکاده )

م قدیه متفاوت است و دادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، حککم بکه انتقکال یکا حک
گونه نتیجه گریت که حقوق انگلیس در خصوص مسأله توان ای کند. لذا میعدم انتقال می

مورد بح ، یقط در مورد اول با شرایطی، تکا حکدودی بکا یقکه و حقکوق مکا دارای مطابقکت 
ه و حقوق ایران، مالکیت عی  معی  بدون ش  در هنگام وقوع عقکد است؛ زیرا در یقه امامی
تواند مانع ای  انتقال شود. البتکه شود؛ حتی وجود خیار در معامله نمیبیع به مشتری منتقل می

در خصوص شرط وضعیت قابل تحویل که در قاعکده اول مقکرر گردیکده، بایکد گفکت ککه 
  مفید به شمار آید، به جهت آنکه در برخی ی مورد بحتواند در مسألهوجود ای  شرط می

موارد با وجود آنکه مالکیت کاال ظاهراً به موجب قرارداد منتقل شده، اما ککاال در وضکعیتی 
توانکد در آن تصکرف نمکوده و از آن بهکره بگیکرد. در قرار ندارد که بتوان گفت خریدار می

به موجب قرارداد قصد خود را ای است که یروشنده عالوه بر آنکه گونهحقیقت وضعیت به
بایست عمالً کاال را در وضعیتی قرار دهد ککه دارد، میبرای انتقال کاال به خریدار اعالم می

توان گفت انتقکال مالکیکت تحویل آن به خریدار محقق گردد؛ و در ای  حالت است که می
جب تملی  و انتقکال تحقق یایته است. ای  حالت در مقایسه با حقوق ما که عقد را مطلقاً مو

داند، دارای ای  امتیاز است که چنانچه کاال قابلیت تحویل بکه مشکتری را بکه هکر مالکیت می
علتی نداشته باشد، به خصوص آنکه با توجه به قانون مزبور، اگر وضکعیت قابکل تحویکل در 

ل تکوان حککم بکه عکدم انتقکابایست توسط یروشنده ایجاد گردد، مکیکاال موجود نباشد، می
نمود و از جریان آاار بعدی آن جلکوگیری ککرد. اگرچکه ایک  مکورد تکا حکدودی بکا شکرط 

در حقوق ایران قابل انطباق اسکت. در ایک  خصکوص بکه یککی از « مقدورالتسلیم بودن مبیع»
ها یک  ماشکی  تیلکیظ، تحکت شکرایط شود: در پرونده مورد نظر خواهانها اشاره میپرونده
د. ای  ماشی  حکدود سکی تک  وزن داشکته و روی زمکی  مسکتقر یروشنبه خواندگان می1یوب

                                 
1.FOB 
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بایست ماشی  را ری دو هفتکه بکا پرداخکت صکد بوده است. یروشنده مطابق شرایط یوب می
کرد. در نهایت رأی دادگاه ای  گونه سازی میپوند، پس از جدا کردن، بر روی زمی  پیاده

ت قابل تحویل قکرار نداشکته و بنکابرای  صادر شد که ماشی  در زمان انعقاد قرارداد در وضعی
 (.Benjamin, 1997: 67مالکیت آن به خریدار منتقل نشده است )

خکوانی در خصکوص بریم ککه در مکوارد مکذکور هکیچ همبا دقت در ای  قواعد، پی می
 انتقال مالکیت میان یقه و حقوق ما و نظام حقوقی انگلیس وجود ندارد.

 . کاالی غيرمعين2-2-2

یک  الکیکت در بل کاالی معی ، کاالی غیرمعی  قرار دارد. ای  مسأله که انتقکال مادر مقا
 گردد.ایتد، در ادامه بررسی میموارد چه زمانی اتفاق می

 فقه اماميه و حقوق ایران. 2-2-2-1

با توجه به نظرات یقهی و مواد قانونی باید گفت مانند عی  معی ، انتقال مالکیت در عی  
از کلی در ذمه و کلی در معی  و کلی در مشاع، ، از زمان انعقاد عقد است. با غیرمعی ، اعم 

شود که ایشان در مواردی نیز که موضکوع عقکد کلکی اسکت، بررسی آرای یقها مشخص می
(. برخی حقوقدانان به رغم وقوف 116: 1421دانند )رباربایی یزدی، عقد بیع را تملیکی می

انکد ککه زمکان انتقکال مالکیکت در اقسکام مبیکع چنکی  نظکر داده بر اار مطلقاً تملیکی عقد بیع،
-صورت که در مبیع عی  معی ، انتقال مالکیت از زمان عقد محقق مکیمتفاوت است، به ای 

شود، لک  در مبیع کلی در ذمه و کلی در معی ، عقکد بیکع یقکط اقتدکای انتقکال مالکیکت را 
مصداق آن توسط بکایع تعیکی  شکده باشکد  شود کهکند و مالکیت زمانی منتقل مییراهم می

(. عقد بیع مالی را که قابل اختصاص یایت  به دیگکری باشکد و بتوانکد 157: 1378کاتوزیان،)
کند و در سایر مکوارد ]کلکی در ذمکه و موضوع حق عینی قرار گیرد ]عی  معی [ تملی  می

(. در جکایی 34-32: 1378کاتوزیکان،آورد )کلی در معی [ اقتدای تملی  را به وجکود مکی
شکود و بکر دیگر چنی  استدالل شده در بیع کلی، بعد از عقد خریدار مال  هیچ عینکی نمکی

توانککد از یروشکنده اجکرای تعهکد او را بخواهککد کنکد و یقکط مکیهکیچ عینکی حکق پیکدا نمککی
اند ( حتی برخی عقد بیع را در مورد مبیع کلی، عقکدی عهکدی دانسکته33: 1378کاتوزیان،)

ای دیگر بدون تصریح به عهدی بودن بیع در مورد کلکی، آن را ( و عده37: 1388 )شهیدی،
رسکد در ایک  مکورد (. به نظر می525: 1388اند )امامی، ی بایع دانستهاستیالی مشتری بر ذمه

حقوقدانان ما با غفلت از مبانی یقهی و قانونی، زمان انتقال ملکیت را در اقسام مختلف مبیکع 
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اند. شاید علت ررح ای  نظر، اشکاالتی است که در مورد عکی  کلکی وجکود متفاوت دانسته

شکود ککه تصکور دارد و مورد بح  یقها نیز قرار گریته است. ای  اشکال از آن جا ناشی می
ی مالکیت میان خریدار و مبیع کلی مشکل است؛ زیکرا مبیکع کلکی، مشکخص و مجکزا رابطه

ت، هنگامی بی  شخص و شکیء قابکل تصکور اسکت ای اعتباری اسنیست و مالکیت که رابطه
که شیء مشخص باشد و مالکیت نسکبت بکه شکیء غیکر معکی  قابکل تصکور نیسکت )قنکواتی، 

ی یقهای امامیه مالکیت بکر ( لک  ای  اشکال قابل ریع است، چه آنکه مطابق گفته45: 1382
ی ککه اول مالکیکت حقیقکی ککه از آن خداونکد اسکت؛ دوم مالکیکت عرضکچند قسم است، 

ی باشد و سوم مالکیکت اعتبکاری ککه اضکایهی جسمی بر جسم دیگر میمنظور از آن احاره
خاص بی  دو شیء اسکت و از مکواردی ککه موضکوع آن در خکارو الزم اسکت، قسکم دوم، 

ها کایی است. لذا مالکیت امری اعتباری بوده و تکابع باشد، بلکه صرف اعتبار وجود آننمی
( در 46: 1382قنکواتی، کند یعلی باشکد یکا نباشکد )باشد و یرقی نمییاعتبار شارع و عقالء م

ملکیت، عکرم خکارجی نیسکت بلککه از »اند که گونه نظر دادههمی  راستا برخی از یقها ای 
اعتبارات عقالییه است و لذا مکانعی از اعتبکار ککردن آن در یک  موضکوع اعتبکاری دیگکر، 

وم مطلق نیست بلکه موجکود اعتبکاری اسکت و ایک  وجود ندارد. دی  یا کلی یی الذمه، معد
شکود و بکا ایک  وصکف و موجود اعتباری گاهی در ذمه و گاهی در خارو از ذمه، اعتبار می

)امککام «. کننککدداشککت  موجککودیتی اعتبککاری، عقککالء، آن را ملکک  و مملککوک لحککاظ مککی
ه در خصوص ی پیش گفت( با ریع ای  اشکال جایی برای ررح نظریه18 -17: 1379خمینی،

 ماند. زمان انتقال کلی، باقی نمی

 در حقوق انگليس. 2-2-2-2

در نظام حقوقی انگلیس کاالی نامعی  تعریف قانونی ندارد، اما حقوقکدانان آن را چنکی  
ی توصکیف اند از کاالهایی که تنها بکه وسکیلهاند که کاالهای غیرمعی  عبارتتعریف کرده
(. همان رور که پیش از Worth, 1997: 337ل سنگ )شوند؛ مانند صد ت  زغامشخص می

ای  گفته شد، در انگلیس بر خالف حقوق ما تفکیکی در کاالی نامعی  وجود ندارد و تمام 
شکوند. یکککی از کاالهکایی ککه عککی  معکی  خککارجی نیسکتند، کککاالی غیکرمعی  محسککوب می

-ذیل را در بکر مکیرور کلی کاالی نامعی  حاالت گوید بهنویسندگان در ای  خصوص می

گیرد: نخست کاالیی که قرار است یروشنده آن را تولید یا کشت نماید. دوم ککاالی بکدون 
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(. ایک  در  ,2010Atiyah :321)2سوم بخکش نکامعینی از یک  مجموعکه یکا ککل 1برند خاص؛

حالی است که در حقوق ما، کلی در معی ، قسمی مجزا از کلی در ذمکه و کلکی در مشکاع و 
( قکانون 16باشکد. در حالیککه در حقکوق انگلکیس، مطکابق مکاده )خاص خود می دارای آاار

شکود ککه کاالهکا مشکخص یروش کاال، مالکیت در تمام اقسام کاالی کلی زمانی منتقل می
( همان قکانون، خریکدار بکه تعیکی  و اختصکاص 18( ماده )5گردند و از رریی مطابق قاعده )

از « الکف»( بکا رعایکت قسکمت 16اشته باشد. ماده )رور ضمنی یا صریح رضایت دکاالها، به
دارد در قکرارداد یکروش ککاالی نکامعی ، انتقکال مالکیکت بکه ( اصکالحی مقکرر مکی20ماده )

هکای موجکود گیرد مگر تا زمانی که کاال معی  شود. از رریی، شاخصخریدار صورت نمی
به منظور تعیی  قصکد رکریی  ( قانون مزبور که 18( و نیز قواعد موجود در ماده )17در ماده )

ی کاالهای غیر معی  بعد از آنکه معکی  و مشکخص شکدند نیکز اعمکال مقرر گردیده، درباره
کنکد ( نیز در صورتی که قصد مخالفی وجود نداشته باشد چنی  مقرر می18گردد. ماده )می

بکا آن که در قرارداد یروش کاالی نامعی  یا کاالی آینده از روی توصکیف، هکر گکاه ککاال 
توصیف و در وضعیتی قابل تحویل، به صکورت غیکر مشکروط و غیکر معلکق اختصکاص داده 

 (. ,2010Atiyah :325شود. )مالکیت کاال بعد از اختصاص منتقل می 3شود،
ی مواد بنابرای  به رور کلی در خصوص انتقال مالکیت در کاالهای غیرمعی ، باید کلیه 
ی آغکاز بررسکی انتقکال ( بایکد نقطکه16ار گیرند. ماده )( مورد مالحظه قر18( و )17(، )16)

مالکیت در مورد یروش کاالی نامعی  باشد. مکاده مکذکور بیکانگر ایک  قاعکده اسکت ککه بکا 
( اصالحی، تا زمکانی ککه ککاال معکی  نشکود، انتقکال مالکیکت 20ماده )« الف»رعایت قسمت 
ه بکوده ککه حکاکم بکر قصکد ی آمکررسد که ای  یک  قاعکدهنظر میگیرد و به صورت نمی
( که درمکورد قصکد رکریی  صکحبت 17(. در حقیقت ماده )Neo, 1997:386رریی  است )

شکود. بنکابرای  هکیچ کند، صریاً در خصوص کاالی عی  معی  یا مشخص شده اجکرا مکیمی
اند وجود ندارد، بکه ایک  ای که شامل انتقال مالکیت کاالهایی که هنوز مشخص نشدهمقرره

کنکد قانون مذکور صراحتاً ای  مورد را به عنوان یک  احتمکال قکانونی مطکرح نمکی دلیل که

                                 
1.Purely generic goods 

2.Unidentified portion of a specified bulk or whole 

 صکورت یروشکنده رضکایت بکا خریکدار توسکط یکا خریدار رضایت با یروشنده توسط اختصاص ای  که کندنمی یرقی .3

 باشد. شده تحصیل اختصاص از بعد یا قبل تواندمی و باشد ضمنی یا صریح است ممک  مذکور رضایت. بگیرد
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(Neo, 1997:386 از آاار وجود ای  وضعیت در ای  است ککه در نظکام حقکوقی انگلکیس .)

شکود، عمالً تفاوتی میان کلی در معی  و آن چه که در حقوق ما کلی در مشکاع خوانکده مکی
شکود؛ اگکر از یک  مجموعکه هکزار تنکی مثالی ذکر مکیوجود ندارد. در توضیح ای  مطلب 

( 20( مککاده )3تکک  را خریککداری نماینککد، مطککابق بنککد ) 500و و 200، ب 100بککرن ، الککف
-مکی 10/3و  10/2،  10/1اصالحی، سهم هری  از خریداران از ایک  مجموعکه بکه ترتیکب 

 یروشکنده اشکتباه باشد. اگر بعداً معلوم شود که ای  مجموعه واقعکاً هشتصکد تک  بکوده، مکثالً
(، 20( مکاده )3کرده یا آنکه دویست ت  از مجموعه خراب شده است، مطکابق قاعکده بنکد )

جا آنچه که باشد. در ای ت  می 800از  8/5و  8/2، 8/1سهم هر ی  از خریداران به ترتیب 
باشکد. امکا در نظکر از مجموعه باقی مانده است، برای پرداخکت سکهام خریکداران ککایی مکی

گیرید که از همی  مجموعه هزار تنکی، چهارصکد تک  خکراب شکود. در ایک  صکورت تنهکا ب
تک ،  100ماند و سهام خریداران از ای  قرار است: الکف ششصد ت  از کل مجموعه باقی می

شکود . همکانطور ککه مالحظکه می6/5و 6/2، 6/1ت ؛ به عبکارت دیگکر  500ت  و و 200ب 
باشد؛ زیرا سهام خریداران از مجموع بیشتر ه خریدار نمیمیزان باقی مانده، کایی برای هر س

گکردد؛ بکه ایک  صکورت ککه ( اصالحی اعمال می20( ماده )4(. در ای  مورد بند )6/8است)
 (.Neo, 1997:377شود)ت  کمبود از سهام تمام خریداران به نسبت کم می 200

ر آن اسکت ککه در در اینجا نقطه تفاوت مهم یقکه و حقکوق ایکران بکا حقکوق انگلکیس د
حقوق ما میان دو وضعیت یاد شده تفاوت وجود دارد؛ به ای  صورت ککه در حقکوق مکا در 

ی معکی ، بخشکی را خریکداری نماینکد، کلی در معی  چنانچه چند خریدار از ی  مجموعکه
بایست توسط یروشنده معی  شود و پس از تعیی  در حکم عی  معکی  قکرار سهم هر ی  می

لیکه اگر همی  مورد به قید اشاعه، کلی در مشاع، باشکد؛ وضکعیت متفکاوت گیرد، در حامی
خواهد بود؛ به ای  صورت که سهام خریکداران در جکزء جکزء ککل مجموعکه منتشکر اسکت؛ 

شود که بخشی از مجموعه از بی  برود، در ای  صورت اگر یکروش زمانی تفاوت آشکار می
تواننکد بکرای دریایکت سکهم یکداران مکیبه صورت اول، کلی در معی ، باشد، هریک  از خر

خود، به باقیمانده مراجعه کرده سهم خود را مطالبه کند و به همی  ترتیب نفکرات دیگکر نیکز 
توانند در آنچه که باقی مانده است، شری  شوند. حتکی اگکر عمل نمایند، و خریداران نمی

تکوان گفکت بکه دلیکل ایشان در ی  زمان برای گریت  سهم خود مراجعه کنند، باز هم نمکی
دارند، بلکه اگر هکم چنکی  شکود، از شراکت در باقیمانده، هری  به نسبت سهم خود بر می
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باشد بلکه از باب قاعده تساوی میان غرماء خواهد بود. حال آنکه اگر همکی  باب اشاعه نمی

مورد معامله، کلی در مشاع باشکد، خریکداران در آنچکه ککه بکاقی مانکده، شکری  هسکتند و 
شود. لک  در حقوق انگلکیس ینجاست که نقص مجموعه باع  کسر سهام همگی آنان میا

شکود ککه تفکاوتی میکان ایک  دو وضکعیت وجکود با توجه به مثالی که ذکر شد، مالحظه مکی
باشد، در جکایی ککه مقکدار باقیمانکده ندارد؛ زیرا در حالی که مورد معامله کلی در معی  می

( اصالحی و به صورت ی  قاعکده، 20( ماده )4شد، مطابق بند )کمتر از مورد معامله شده با
شود؛ راه حلی مشابه آنچکه ککه مکا در کلکی کمبود از سهم تمام خریداران به نسبت کسر می

 نماییم.در مشاع اتخاذ می
ای که امکان گردد، به گونهدر جایی هم که مبیع کلی در یکی از ایراد خود منحصر می

ت بایع به صورتی قهکری مصداق دیگری ممک  نباشد، مبیع بدون دخالی آن از رریق تأدیه
لی در کیکی از ده یخچال موجود در انبار خود را به نحو  یابد؛ مانند آنکه یروشندهتعی  می

ها جز یکی از آنها سرقت شود. بدیهی اسکت در یکرم عکدم ی یخچالمعی  بفروشد و همه
یک  مکورد قی شده و مل  مشتری خواهکد بکود. در ارضایت بایع، یخچال باقی مانده مبیع تل

ککه نکوع اند که یرد باقیمانده از کلی، لزوماً مبیکع خواهکد بکود، بکدون آنیقها چنی  نظر داده
لت التزام ع( 185: 1413کلی، علت نایاب شدن و یا انحصار آن، تأایرگذار باشد )سبزواری،

البکدل متعلکق قصکد رکریی  قکرار  یی ایکراد کلکی، بکه نحکو علکبه ای  رأی آن است که همه
ا معیکوب کلی به هر دلیل تلف ی رو چنانچه پیش از تعیی  قطعی مبیع، ایراداند و از ای گریته

وع ر بکا موضکیا از دسترس یروشنده خارو شوند و تنها مصادیقی از کلی باقی بماند که برابک
دون بکواهکد یایکت، عقد باشند، قصد رریی  در خصوص ایراد بر جای مانکده قهکراً تنجکز خ

 (.19-18: 1393آنکه اقدام دیگری تأایرگذار باشد )باقری، 

ر باشکد. ایک  مطلکب ددر حقوق انگلیس تعی  به موجب انحصاری شدن نیکز مطکرح مکی
( 1اده )مورد تأییکد قکرار گریتکه اسکت. مک 1995( قانون اصالح قانون یروش مصوب 1ماده )

 1979انون قک( 18( مکاده )5بایست به قاعکده )میکند که قانون اصالحی مطلبی را عنوان می
یت اضایه گردد. در یروش حجم معینی از کاالی نامعی  که بخشکی از یک  کلکی در وضکع

ایکق داً بکا تودهد، کلی در معی ، که کلی به هنگکام قکرارداد یکا بعکقابل تحویل را تشکیل می
اد ککاهش نظر در قرارد گردد؛ و آن کلی به میزان یا کمتر از حجم موردرریی  مشخص می

 بیابد، در صورتی که خریدار تنها مشتری کاالی باقیمانده باشد:
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ه ر زمکانی ککبایست به عنوان بخش اختصاص یایته به قرارداد دالف. کاالی باقیمانده می
 یابد، منظور گردد؛کلی به آن میزان کاهش می

 شود.ب. مالکیت آن کاال بعد از آن تاریخ به آن خریدار منتقل می
اد، موجب گردد که در ای  جا نیز کاهش حجم مورد معامله، به مقدار قراردمالحظه می

 (.Adams, 354: 1991تعی  گردیده و بدی  ترتیب مالکیت نیز در ای  زمان انتقال می یابد )

 . کاالی آینده2-2-3

 در فقه اماميه و حقوق ایران. 2-2-3-1

) شکیخ  وش آن را به رور کلکی بارکل مکی داننکدبرخی از یقها در مورد کاالی آینده یر
بکه  (. در یقکه139: 1411( و برخی دیگر نظر مخالف دارنکد ) سرخسکی،215: 1407روسی،

یی رور کلی بیع کاالی آینده یا به صورت سفارش ساخت کاال یا به صکورت یکروش ککاال
صکورت اول باشکد. در که یعالً وجود ندارد و در موعد مقرر تهیکه و تحویکل مکی شکود. می

سازد، در حقیقت مال خکود ای که از مصنوعات خود کاالی مورد نظر مشتری را میسازنده
 اخت کاالرا به مشتری می یروشد، ای  قرارداد بیع محسوب می شود و ای  که مشروط به س
، ممکک  در آینده باشد مورد اشکال نیست. کاالیی که قرار است برای مشتری سکاخته شکود

شود و یا آنکه هنکوز ای باشد که پس از تکمیل به مشتری تسلیم میه ساختهاست کاالی نیم
ول بکه اساخته نشده است. در صورت اول بیع از نوع بیع عی  معی  است. صورت دوم قسکم 

 ی  هکر دوباشکد. بنکابراهمراه قسم دوم کاالی آینده، در حقیقت همان بیع سلم یا سکلف مکی
یکع سکلم بدر مورد زمان انتقال مالکیت جز در مورد  باشند.نوع یروش محکوم به صحت می

د یکت را بایکباشد، در سایر موارد زمان انتقکال مالککه منوط به قبض ام  در مجلس عقد می
 م به صکحتهمان حی  عقد دانست. در حقوق ایران نیز با استناد به صحت بیع سلم باید حک

-می ده ایجادلی به حکم عادت در آینبیع کاالی آینده داد. حقوقدانان نیز در موردی که ما

 ی ای  وجود در دید عرف ارزش دارد، آن را در حکم مال دانسته و یروش آنشود و زمینه
انککد هداننککد و از آن بککه واگککذاری اسککتعداد عککی  در ایجککاد مککال تعبیککر کردرا درسککت مککی

عکه بکه راج(. در خصوص زمان انتقکال مالکیکت در ککاالی آینکده بکا م11: 1378کاتوزیان، )
در مجلکس  رغم منابع یقهی، در ای  مورد قبض ام شود که بهمقررات بیع سلم مالحظه می

ل شکرط عقد، شرط صحت بیع دانسته نشده است تا گفته شود انتقال مالکیت از زمان حصکو
 شود.ی کلی، مالکیت از زمان انعقاد عقد منتقل میشود و لذا مطابق قاعدهمحقق می
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 2-2-3-2 .ق انگليسدر حقو 

  رو در مورد یروش کاالی آینده در حقوق انگلیس قواعد خاصی وجکود نکدارد، از ایک
-گفتکه مکی گردد؛ به همکی  دلیکلقواعد مربوط به کاالهای غیر معی  نسبت به آن اعمال می

(. Chitty, 1968: 682شود که بیع کاالی آینده در واقع نوعی بیع ککاالی غیکر معکی  اسکت )
ی آینکده از دارد در قرارداد یروش ککاالی نکامعی  یکا ککاالیروش مقرر می ( قانون18ماده )

روی توصیف، هرگاه ککاال بکا آن توصکیف و در یک  وضکعیت قابکل تحویکل بکه صکورت 
 ه بکه ایک شود. با توجغیرمعلق اختصاص داده شود، مالکیت کاال بعد از اختصاص منتقل می

االی شکود و در ذیکل عنکوان کلکی ککمیصورت قسمی مجزا لحاظ نه مقرره، کاالی آینده ب
 ن اختصکاصغیرمعی ، مورد حکم قرار گریته است. بنابرای  در مورد کاالی آینکده نیکز زمکا
ای یکت کاالهککاال، زمان انتقال مالکیت است و در واقع همان قواعد مربکوط بکه انتقکال مالک

 (. Atiyah, 2010: 339شود )غیرمعی  در مورد آن اعمال می

 

 ینتيجه گير
مالکیت  ان انتقالتری  مسأله در انتقال مالکیت، زمان انتقال است؛ بنابرای  تعیی  زمعمده
 تکوان بکه رسکمیت شکناخت.یابد؛ زیرا از ای  زمکان آاکار مترتکب بکر انتقکال را میاهمیت می

ه قوقی مختلف رویکردهای متفاوتی اتخاذ شکدهای حی زمان انتقال مالکیت، در نظامدرباره
 ویکی بکوده یقه امامیه آنچه مورد پذیرش اکثر یقهاست، آن است که عقد بیع، تملاست. در 

انون در ارکالق قک شود. به رغمبنابرای  از حی  انعقاد آن، مالکیت از بایع به مشتری منتقل می
مکورد  توجکه بکه ای  مسأله، برخی حقوقدانان ما نظر بر ای  دارند که زمان انتقال مالکیکت بکا

ی ر عکی  کلکدباشد، لکک  ت است؛ در عی  معی ، انتقال مالکیت با وقوع بیع میمعامله متفاو
 شکود ککهیمکاعم از کلی در ذمه، کلی در معی  و کلی در مشاع، مالکیت مبیع زمانی منتقل 

هکای حقکوقی دیگکر بکوده و مصداق کلی تعیی  گردد. ای  نظر اگرچه همسو بکا برخکی نظام
باشد، لکک  بکا ارکالق نکص قکانونی و تصور عی  کلی میناشی از برخی اشکاالت مربوط به 

 منابع یقهی تعارم دارد.
هایی است که با یقه و حقکوق ایکران تفکاوت در نقطه مقابل حقوق انگلیس از جمله نظام

دارد، چه آنکه در ای  نظام زمان انتقال مالکیت، بستگی به نوع مکورد معاملکه دارد. در عکی  
رریی  دارد. در عی  نامعی  مالکیت در زمان تخصکیص و تعیکی  معی  انتقال بستگی به قصد 
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گکردد. قواعکدی را نیکز در جهکت تعیکی  قصکد رکریی  پکیش بینکی مورد معاملکه محقکق مکی

گردد که مفهکوم مالکیکت و نیکز انتقکال آن در اند. پس از بررسی ای  قواعد معلوم مینموده
توان همکاهنگی و تطکابقی میکان اری میای  نظام تفاوت چشمگیری با نظام ما دارد و به دشو

ها آن است که در حقوق انگلیس، به غیر از کاالی ی ای  تفاوتای  دو نظام یایت. از جمله
معی ، سایر انواع مورد معامله اعم از کلی در ذمکه، کلکی در معکی ، کلکی در مشکاع و حتکی 

گیکرد و همکی  ر مکیکاالی آینده، بی هیچ تفکیکی در ذیل عنوان کلی ککاالی نکامعی  قکرا
ککه تفکاوت میکان اقسکام مسأله موجب خلط آاار هر ی  از ای  موارد شکده اسکت؛ در حالی

ککه در  گکرد،درور ربیعی موجب تفاوت آاار مکیمورد معامله با توجه به ماهیت هر ی  به
شکود و در مکورادی ای  تقسیم بندی نیز، تمایزی میان کلی در معی  و مال مشاعی دیده نمی

بندی لحاظ نگردیکده، موجکب سکردرگمی قدکات شکده که اشاره شده چون ای  تقسیمهم 
رکور جداگانکه است. لک  در یقه و حقوق ما در خصوص آاکار هکر یک  از ایک  مکوارد، بکه

ی یقها زمان انتقال مالکیت در اقسام مختلکف مبیکع، حکی  حکم شده است. اگر چه به عقیده
ی  دارای آاار متفاوتی است که ایک  تفکاوت، ناشکی از وقوع معامله است، اما انتقال در هر 

باشد. بنابرای  تمایز و تفکیک  در ایک  مکورد دارای آاکار مهمکی تفاوت در مورد معامله می
است که در یقه و حقوق ما مورد توجه قکرار گریتکه اسکت. مکورد دیگکر آن ککه در حقکوق 

عدد و متنوع اسکت ککه اگرچکه های مربوط به تعیی  زمان انتقال مالکیت، متشاخص انگلیس
تواند قدایای متنوعی را پوشش دهد، لک  به نظر ما ای  مسأله موجب تشتت و تزلزل در می

ها، آاکار حقکوقی متفکاوتی را بکه گردد. نهایت آنکه وجود ای  تفاوتمالکیت و آاار آن می
شود. در میدنبال دارد که باع  تمایز مفاهیم حقوقی یکسان، در نظام های حقوقی مختلف 

رسد که دیدگاه اتخاذ شده در رابطه بکا زمکان انتقکال نظر میپایان با مطالعه موارد مختلف به
تکر مالکیت، در یقه امامیه و حقوق ایران، با توجه به اصول و مبکانی نظکری حقکوقی، صکحیح

 است و به عالوه متدم  نظم و انسجام حقوقی بیشتری است.
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