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چکيده
کا ا مابب آد شخص م تاا ا در هامد رهاا ،
ق دائم ا
میلک،
تصن در میل را ا ااد االصیص دها م ا تمی مویف آد ا لییده کوا .ا ه
کا ا رید م تاا ا ن میل داشهلا یشها م دارای ها
ق ا
کیمل تن
م ه ا حصیریو مال م دائم ادد ا  .در ا لقیل میلک ،و که ا مرهیئل
کا ته ،،کوواه ی مید ا جید آمیر من هاط ها آد ا ه .
مزاو مید ا لقیل ا
هاع مهارد مهیملها
نا ظی هیی قهار و مهید ا لقهیل میلک،ه را نا هی
ته ،،م کووا .در فقا امیم،ا م قان ا نادو مید ا لقیل میلک ،در تمی اررهی
هاع
مر ،و  ،مراع عقا ا و یل آ کها در ظهی قهار ا گله،زو نا هی
مارد مهیملاو ملییمر م یشا .ا ظن م ر ا کا ا ا لقهیل میلک،ه در ه،
مراع عقا صن ظن ا اع مر ،و موی ب تن م ا لحیظ ظنی صهح ،تهن ا ه ه
رم کندی کا در اصاص مید ا لقیل میلک ،در فقا م قان ا ناد اتخی شهاه
ا .

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال دوم – شماره سوم  -بهار 4334

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

ماژ ید کل،ای :میلک ،و مید ا لقیل میلک ،و ع ،مه ،و کل در ماو کل در مه،

 .1استاديار گروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز (نويسنده مسئول)
رايانامهSarbazian@shirazu.ac.ir :
 .2دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شيراز.
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مقدمه

انتقال مالکي

يکي از مسائل مهم حقوقي به شمار ميآيد که در نتيجهي يدک عمدل يدا

واقعهي حقوقي ،عقد يا ايقاع ،واق ،ميشود .با تحقخ ايدن عمدل يدا واقعدهي حقدوقي ،مدورد
معامله از ملکي انتقال دهنده خدارج و بده ملکيد منتقدلاليده در مديآيدد .بده تبد ،اهميد
مالکي  ،انتقال مالکي و مفاهيم وابسته به آن نيز اهمي مييابدد .از فرفدي انتقدال مالکيد
در نظامهاي حقوقي مختلف به شيوهاي يکسان واق ،نميگردد ،بلکه بسته به مباني قدانوني و
حقوقي هر نظام ،متفاوت اس  .در انتقال مالکي  ،آنچه که مهم و سبب تفاوت در نظدامهدا
ميگردد ،زمان انتقال اس  .در فقه ،مسلله مزبور مورد توجه فقها بدوده و فقهداي اماميده ،آن
را به همراه مسائل و حواشي مربو  ،به تفصيل بحث نمدودهاندد .قدانون مددني ايدران کده در
موارد زيادي به تبعي

از فقه اماميه تدوين شدده ،داراي رويکدردي سدازگار بدا منداب ،فقهدي

اس اگرچه دکترين در اين مورد مطابق کاملي با قدانون نددارد .لکدن مفهدوم مالکيد و
انتقال آن در برخي از نظامهداي حقدوقي در سداير کشدورها ،متفداوت اسد  .در ايدن زمينده
حقوق انگليس تفاوتهاي آشکاري با فقه و حقوق ايران دارد .در فقه و حقوق ما ،عقد بيد،
به فور مطلخ و در تمام اقسام مبي ،،موجب تمليک يا انتقال مالکي ميشدود و زمدان انتقدال
در همهي اقسام ،حين وقوع عقد اس  .اما در حقدوق انگلديس مشداهده مديشدود کده زمدان
انتقال مالکي بر اساس مورد معامله متفاوت اس اگر کاال عين معدين باشدد ،زمدان انتقدال
مالکي بستگي به اين دارد که فرفين قصد کرده باشند مالکي در چده زمداني بده خريددار
منتقل شود و براي احراز اين قصد ،قواعدي را پيشبيني نمودهاندد .و چنانچده کداال ندامعين
باشد ،بدون آنکه ميان انواع کاالي نامعين و کاالي آينده تفاوتي قائل گردند ،زمدان انتقدال
را زمان تعيين و تخصيص مورد معامله دانستهاند.
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در اين مقاله ،نخس به مفهدوم شناسدي پرداختده و مفداهيم کليددي همچدون مالکيد ،
انتقال مالکي و انواع مورد معامله تعريف ميشدود .در ادامده ،بده زمدان انتقدال مالکيد در
انواع مورد معامله ،پرداخته ميشود ،ضمن آنکه اين مسائل با نگاهي نقادانه در هر سه نظدام،

مورد بررسي قرار گرفته و اين که کدام رويکرد مناسبتر و داراي نتدايا بهتدري مديباشدد،
بررسي و در پايان از مجموع مباحث نتيجهگيري ميشود.



 .1مفاهيم

مالکي

عبارت اس

از حخ استعمال و بهره برداري و انتقدال يدک چيدز بده هرصدورت،

مگر آنکه قانون استثناء کرده باشد (لنگرودي .)211 :1331،قانون مددني ايدران ،مالکيد را
تعريف نکرده ،اما اوصاف اين حخ را ميتوان از مواد قانوني بهدس آورد .به موجب مداده
( )31قانون مدني مالکي حقي مطلخ اس و از ماده ( )31نيز انحصاري بدودن آن برداشد
ميشود .همچنين ،به رغم عدم تصريح قانوني ،مالکي حقي دائمي اس که موقتي بودن بدا
فبيع آن منافدات دارد (کاتوزيدان .)113 -112 :1333 ،در فقده نيدز در رابطده بدا مالکيد

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

 .1-1مالکيت

1

تعاريفي چند وجود دارد .يکي از فقها در تعريف مالکي ايدن گونده مديفرمايندد «حقيقد
مالکي فق يک اعتبدار عقاليدي اسد عقدالء چيدزي را کده در دسد کسدي قدرار دارد،
علقهاي بين او و چيزي که در اختيار وي ميباشد اعتبار ميکنند که اين رابطه منشداء تسدل
وي بر آن چيز ميباشد( ».فبافبايي يزدي. )23 :1321 ،
در انگلستان مفهوم مالکي تا پيش از سال  1233ناشناخته بود و به جاي آن از اصطالح
«حخ تصرف» استفاده ميشد همچنان که تا پيش از قرن نوزدهم براي بيان معنداي «مدال» از
واژه » «propertyاستفاده نميشد و به جاي آن واژه «متصرفات» و يدا متدرادفهداي آن بده
کار ميرف (صفايي و ديگران .)333 :1322 ،امدا حقوقددانان معاصدر انگليسدي مالکيد را
چنين تعريف ميکنند «اختيار تام در استفاده يا واگذاري موضدوع حدخ مالکيد بدر حسدب
اجازهي قانون» .ايشان حخ بهره گيري و تمت ،،حخ اتالف و حخ واگذاري را جزء اختيارات
و حقوق مالک ميدانند( .محقخ داماد.)123 :1333 ،

1.property
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 .2-1انتقال مالکيت

1
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انتقال مالکي به معناي آن اس که شخص به موجب عقد يا ايقاع ،مدالکيتي کده داراي
بار مالي اس  ،را به ديگري انتقال دهد ،به فوري که مالکي او با اين انتقال از بدين رفتده و
مالکي شخص يا اشخاص ديگري جاي مالکي او را بگيدرد (لنگدرودي .)332 :1323 ،در
حقوق انگليس ،به ويژه در دهدهي اخيدر ،تحليدلهدايي دربداره اختيدارات مالدک نسدب

بده

مايملکش به چشم ميخورد که از برخي جنبهها با حقوق ساير کشورهاي اروپدايي متفداوت
اس  .براي مثال در حقوق انگليس مالک ميتواند با تجزيدهي کيفدي اختيداراتش ،تغييراتدي
اساسي در نوع رابطه ي خود با مايملکش بدهد براي نمونه از فريخ انعقاد قراردادي بده ندام
«تراس » 2بخشي از اختيارات خود را نسب به دارايياش به «تراستي» 3انتقال دهد و خود بده
عنوان ذينف ،،رابطهي جديدي با دارايي سابقش برقرار سازد .به اين ترتيب ،تراسدتي ضدمن
آنکه تعهداتي در قبال ذينف ،به عهده ميگيرد ،به عنوان مالک جديد مال شناخته مديشدود
و حخ اداره و حتي انتقال آن را به غير دارد و در عين حال ،ذينف ،حخ دارد در صورتي کده
تراستي تعهداتش را نقض کند ،از فريخ مراجعه به دادگاه ،الزام تراستي را به اجدراي تعهدد
درخواس کند (صفايي و ديگران)331 :1322 ،
 .3-1مفهوم کاال

3

يکي از مفاهيم مهم در مبحث مالکي  ،کاال اس که در زير بررسي ميگردد.
 .1-3-1کاال

منظور از کاال در فقه ،عين اس

که به صورت جم ،اعيدان نيدز خواندده مديشدود و بده

معناي اشياي مادي مستقل اس  .گاهي نيز به معني مال مادي خارجي به کار بدرده مديشدود
که در اين صورت شامل عين شخصي ،عين کلي در معدين ،کلدي در ذمده و کلدي در مشداع

1.transfer of property
2.trust
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3. trusty
4.Goods

تقسيم ميشود (لنگرودي )333 :1323 ،همچنين ديده ميشود که در نوشتههداي حقدوقي از
1

اصطالح عام «مال» براي کاال استفاده ميکنند.
اگر بخواهيم معناي اين اصدطالح را در حقدوق انگلديس دريدابيم ،مديبايسد



بده قدانون

فروش کاال 2مراجعه کنيم در ماده ( )31قانون مذکور مديخدوانيم کده کداال عبدارت اسد

 .2-3-1انواع کاال

در يک تقسيمبندي کلي و متفاوت از تقسيمبندي رايا ،کاال به دو قسم کاالي موجود

3

و کاالي آينده 2تقسيم ميگردد (قبولي )122 :1333 ،اما تقسيمبندي رايا ،کداال را بده سده
قسم عين معين ،کلي در معين و کلي در ذمه تقسيم مينمايد قسم دوم از نظدر آثدار ،ملحدخ
به قسم اول اس (کاتوزيان )32-32 :1323 ،اين موارد در ذيل بررسي ميشوند.
 .1-2-3-1کاالي موجود

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

از«تمام اموال شخصي 3غير از فلب 3و پول».2

منظور از کاالي موجود کااليي اس که تح مالکي يا تصرف فروشنده باشدد يدا در
فرضي نيز که در تصرف وي نيس  ،به گونهاي اس که کاال وجود دارد تا فروشنده بتواندد
آن را تهيه و در اختيار مشتري قرار دهد .مصداق موصدوف در حقدوق انگلديس نيدز ،امدري
پذيرفته شده اس ( .)Dobson, 1989:44کاالي موجود داراي اقسام ذيل اس :

 .1ناصر کاتوزيان در کتاب اموال و مالکي  ،در معرفي و تقسيم اقسام اموال به موجود و آيندده ،از واژه «مدال» اسدتفاده
نموده اس .
2. Sale of Goods Act 1979
3.Personal chattels
4.Things in action

 .2در حقوق انگليس اموال شخصي به دو دسته اموال شخصي ملموس يعني آنهايي که تح

تصرف افراد اسد

ملموس يعني آنهايي که شخص ميتواند مورد تعقيب قرار د هد مثل فلدب يدا سدهام شدرک

و غيدر

يدا اسدناد براتدي و غيدره

تقسيم مي شود .اولي را  things in possessionو دومي را  things in actionميگويند.
6. Existing goods
7. Future goods
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 .1-1-2-3-1عين معين

1
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عين معين عبارت از مالي اس که در عدالم خدارج ،جدداي از سداير امدوال ،مشدخص و
قابل اشاره باشد (کاتوزيان )32 :1323 ،همچنين آن را چيزِ مادي متمايز و مشخص گفتهاندد
(لنگرودي)333 :1323 ،
در تعريف فقهي ،عين معين به عين شخصي تعبير شده و در توضيح آن آمده اسد

کده

به مبيعي افالق ميشود که در رابطه با متعاقدين معلوم بوده و الزم نيس که مقددار ،جدنس
و وصف آن مورد توافخ قرار گيرد (نجفي)312 :1313،
در حقوق انگليس با توجه به ماده ( )31قانون فروش کاال ميتدوان گفد کداالي معدين
2
«کااليي اس که در زمان انعقاد قرارداد فروش معين شده و مورد توافخ قرار گرفته اس »
بنابراين تعريف کاالي معين هرگز نميتواند شامل کاالي آينده شود (.)Clark, 2011:93
 .2-1-2-3-1کلی در معين

هرگاه موضوع تعهد مقدار معين از مالي باشد که اجزاء آن از هر حيث با هم برابر باشد،
به آن مال کلي در معين ميگويند( .کاتوزيان )23 :1323 ،اين قسم از نظر احکام ،در حکم
عين معين اس  .فقها نيز در باب شراي مربو به عوضين معامله ،کلي در معين را به عندوان
قسمي از مبي ،معرفي نمودهاند (خويي .)13 :1332 ،قدانون مددني نيدز بده ايدن قسدم در مداده
( )321اشاره کرده اس .
در حقوق انگليس به فور کلي کاال به دو قسم معين و نامعين تقسيم مديشدود و آن چده

که ما "کلي در معين" ميناميم ،در ذيل کاالي نامعين قرار ميگيدرد و منظدور از آن بخدش
نامعين يا کلي از يک مجموعهي معين اس ()Atiyah, 2010: 332
 .3-1-2-3-1کاالي کلی در ذمه

کلي در ذمه ،مطابخ ماده ( )321قانون مدني ،آن اس که بر افدراد عديدده صددق کندد
به عبارت ديگر مبيعي که در عالم واق ،داراي مصاديخ متعددي باشدد .در دکتدرين حقدوقي
کلي در ذمه به اشيايي گفته ميشود که به واسطهي عدد يا وزن يا مقدار مشخص ميشدود و
تشددخيص خددارجي آن در نظددر گرفتدده نمدديشددود (لنگددرودي )333 :1323 ،فقهددا نيددز در
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1.Specific goods
2 .Identified

تقسيم بندي عين مورد معامله از کلي في الذمه نام بردهاندد و در توضديح آن بيدان مديدارندد
منظور از کلي في الذمه چيزي اس که بر مصاديخ عديده صدق کند و قابل انطباق بر افراد
کثيره و غير متناهي باشد .کلي در ذمه نيز دو صورت دارد اول آنکه کسدي فلبدي را کده از



ديگري دارد ميفروشد مثل آنکه صد کيلو گندمي را که از ديگدري فلبکدار اسد  ،مدي-
1

از بي ،چيزي در ذمه باشد مانند آن که صد کيلو برنا را بطور کلي به ديگري ميفروشد (
خويي )12 :1332 ،ايدن ندوع کداال در حقدوق انگلسدتان در ذيدل کداالي ندامعين قدرار دارد
(.)Atiyah, 2010: 78
 .2-2-3-1کاالي آينده

در تعريف کاالي آينده گفته شده در موردي که مالي به حکم عدادت در آيندده ايجداد
ميشود و زمينه ي اين وجود در ديدد عدرف ارزش دارد ،بايدد آن را مدال يدا در حکدم مدال
دانس  .بنابراين منظور از کاالي آينده کااليي اس

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

فروشد .ديگر آنکه کلي به واسطهي نفس عقد بي ،ثاب

در ذمه ميگردد ،بدون آنکده قبدل

که در آينده به وجود ميآيد يا سداخته

ميشود (کاتوزيان .)1 :1333 ،کاالي آينده توس فقها نيز مورد توجده قدرار گرفتده اسد .
براي مثال در جايي ميخوانيم که سفارش ساخ کفش يا ظرف از چدوب ،آهدن و سدرب
صحيح نيس ( .شي فوسي )212 :1312 ،صرفنظر از حکم چنين معاملهاي ،مديبينديم کده
فروش کاالي آينده در فقه نيز مورد توجه بوده اس  .الزم به ذکر اس که معاملده سدلم يدا
سلف نوعي از فدروش کداالي آيندده محسدوب مديشدود (کاتوزيدان )223-223 :1332،در
حقوق انگليس مطابخ بند ( )1ماده( )2قانون فروش کاال ،کاالي آينده به کااليي که پدس از
انعقاد قرارداد توس

فروشنده ساخته يا تحصيل ميشود ،افالق ميگدردد(Atiyah, 2010: .

)80

 .2زمان انتقال مالکيت در فقه اماميه ،حقوق ايران و انگليس

آنچه موجب تفاوت در انتقال مالکي

در نظامهاي حقوقي و ترتدب آثدار مربدو مدي-

باشد ،زمان انتقال مالکي اس  .بنابراين مسللهي زمان در انتقال مالکي حائز اهمي
بنابراين در اين قسم ابتدا به انتفال مالکي و سسس زمان آن پرداخته ميشود.

 .1ألنه قد يتعلخ بالکلي الثاب

اسد .

في الذمه قبل البي -،کبي ،الدين ممن هو عليه ،او من غير -و قدد يتعلدخ بدالکي الثابد فدي

الذمه بنفس البي ،،من غير ان يکون فيها شيء قبله ،کما هو المتعارف في بي ،السلم و غيره من البيوع الکليه.
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 .1-2انتقال مالکيت

ابتدا انتقال مالکي در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران بررسي ميشود.
 .1-1-2انتقال مالکيت در فقه اماميه و حقوق ايران

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

ميگردد .به عبارت ديگر بي ،عقدي تمليکي

در فقه اماميه ،عقد بي ،سبب انتقال مالکي

ميباشد که به مجرد عقد ،مورد معامله از شخصي به شخص ديگر منتقل ميشدود (صدفايي،
 .)31 :1332تمليکي بودن از ويژگيهاي عقد بي ،اس و اين که مورد معامله عدين معدين يدا

کلي باشد تفاوتي ندارد .فقهاي اماميه عقد بي ،را سبب تمليک عدين در مقابدل عدوض مدي-
دانند و به اصطالح فقهي ،اثر عقد بيد ،را انشداء تمليدک و تملدک مديدانندد ( امدام خميندي
 )11 :1321همچنين عقد بي ،را الفداظي دال بدر نقدل ملدک از مالدک بده ديگدري در مقابدل
عوضي معلوم دانستهاند (نجفي .)213 :1313 ،لذا تمليکي بودن عقدد بيد ،مدورد اتفداق فقهدا
اس و اين حکم منحصر به مورد عين معين نيس  .بايد دانس اينکه برخي فقيهان (نداييني،
بيتا )111 :بي ،را عقدي عهدي دانستهاند ،به معناي نفي تمليکي بودن عقد بي ،نيسد  ،بلکده
عهدي بودن را در مقابل عقد اذني استعمال نمودهاند 1.بندابراين عقدودي مانندد بيد ،و اجداره
عقودي تمليکي هستند که در عين حال در مقابل عقد اذني ،عقد عهدي به شمار ميروند.
از آن جا که ماده ( )333قانون مدني ايران به صورت مطلخ عقد بيد ،را موجدب تمليدک
دانسته ،بايد گف عقد بي ،بي هيچ ترديدي در حقوق ايدران داراي اثدر تمليکدي اسد و در
اين مورد تفاوتي ميان عين معين و کلي نميباشد .شاهد ديگر بدر ايدن مطلدب بندد اول مداده
( )333قانون مدني اس که بيان ميدارد« :به مجرد وقدوع بيد ،،مشدتري مالدک مبيد ،و بداي،
مالک ثمن مي شود .»...از اين ماده چنين استفاده ميشود که افالق تمليکي بودن عقدد بيد،
منحصر به مورد معامله نيس  .بنابراين و براي مثال در عقدد بيعدي کده در آن بدراي يکدي از
فرفين خياري (مثالً خيار حيوان) قرار داده شدود ،مالکيد در زمدان انعقداد عقدد از بداي ،بده
تدا انقضداي مددت خيدار

مشتري منتقل مي شود و وجود خيار در عقدد مدان ،انتقدال مالکيد
نيس ( .کاتوزيان)132-133: 1323 ،
در حقوق ايران برخي حقوقدانان تمليکي بودن عقد بي ،را مختص عين معين دانسدتهاندد
(امامي )323 :1321،اما اين پندار نادرس
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اس

چه آنکه اختصاص دادن اثدر تمليکدي بده

 .1ميرزاي نائيني در باب عقد اجاره اين گونه ميفرمايد«:کاالجاره فانها تدخل مدن جهده تمليدک المنفعده بدالعوض فدي
العهديه.»...

مورد عين معين مستلزم آن اس

که تمليک فوري و بدون قيد و شر بي ،را مقتضداي عقدد

بي ،بدانيم ،حال آنکه مقتضاي عقد بي ،تمليک يا انتقال صرفنظر از هر قيد و شرفي بوده و
فوري مقتضاي عقد نيس (کاتوزيان.)122 :1323 ،



 .2-1-2انتقال مالکيت در حقوق انگليس

با مفهوم «حخ تصرف» به يدک معندا نيسد

نميتوان مفهوم سنتي حخ تصرف را به فور افالق در مورد مالکي

و

پذيرف  .حدخ تصدرف

به اين معناس

که حخ خريدار نسب به تصرف ،بده پرداخد ثمدن يدا دادن اعتبدار و نده بده

انتقال مالکي

کاال به خريددار منتقدل

بستگي دارد .به عبارت ديگر به مجرد اين که مالکي

گردد ،به وي حخ استناد به آن در مقابل ديگران حتي فروشنده داده نخواهد شد .قدانون نيدز
حخ تصرف را از مالکي استثنا کرده اسد  .بندابراين معلدوم مديشدود کده منظدور قدانون از
اصطالح مالکي  ،چيزي غير از تصرف ميباشد ( .)Battersby, 1972:269به عبارت ديگر
لزوماً انتقال مالکي

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

ابتدا بايد توجه داش

که مفهوم مالکي

1

براي منتقلاليه حخ تصرف در مبي ،به وجدود نمديآورد ،بلکده خريددار

چنانچه بخواهد تصرف کاال را به دس

آورد ،يا بايد قيم

کداال را پرداخد

نمايدد يدا در

صورت توافخ فروشنده وثيقه اي به وي بسسارد و سسس در کداال تصدرف کندد .لدذا خريددار
نميتواند با استناد به مالکي خود ،اقامه دعوا کرده و کاال را مطالبه نمايد ،به اين دليدل کده
حخ انتقدال صدرف ًا متعلدخ بده کسدي اسد کده بده فدور مسدتقيم حدخ تصدرف کداال را دارد
( .)Battersby, 1972:269اين وضعي آثار ديگري نيز دارد که از مهمترين آنها مديتدوان
به موارد ذيل اشاره کرد :اگر خريدار مبي ،را قبل از تصرف بفروشدد ،خريددار دوم ،تنهدا بدا
پرداخ ثمن حخ تصرف در آن را دارد مگر آنکه فروشنده به فروش دوم رضاي دهد( 2.
 .)Battersby, 1972:280ديگر اين که اگر خريدار قبل از پرداخ ثمدن ورشکسدته شدود
در اين حال نيز نميتوان به صرف انتقال مالکي به خريدار ،فروشنده را به تسليم کداال بده

امين (مدير تصفيه) خريدار ملزم کرد.)Atiyah, 2010: 305( .
بهرغم آن که گفته شد براي تصرف در مبي ،،خريددار عدالوه بدر انتقدال مالکيد  ،مدي-
بايس ثمن را نيز پرداخ کند يا به فروشنده اعتبار دهد ،مواردي وجود دارد کده اگدر چده
1.Seisin

 .2اما اگر خريدار اسناد مالکي
فروش کاال.

را به ثالث منتقل کرده باشد ،حقوق فروشنده از بدين مدي رود :ر : .بخدش  32قدانون
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خريدار با پرداخ

ثمن حخ تصرف در مبي ،را واقعاً به دس

آورده اس  ،اما فروشنده في

قرارداد مؤظف به انتقال مالکي نميباشد .اين مطلب را بند ( )1بخش ( )22قدانون مدذکور
مقرر داشته اس که :خريددار متصدرف را بسدته بده اينکده آيدا فروشدنده مؤظدف بده انتقدال

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مالکي

به وي شده يا نه ،مستحخ انتفال مالکي

ميداندد .در مقابدل حالد

ديگدري وجدود

دارد و آن جايي که فروشنده به وسيلهي شرفي در ضدمن قدرارداد ،مالکيد را بدراي خدود

محفوظ دارد که اين شر شر تحف  1نام دارد .يکي از آثار مهم شدر تحفد آن اسد
که فروشنده ميتواند کاال را در صورت ورشکستگي خريدار مسدترد دارد .از مجمدوع ايدن
مطالب ميتوان چنين نتيجه گرف

در صورتي که فروشنده پس از انتقدال مالکيد  ،کداال را

همچنان در تصرف داشته باشد و آن را مجدداً به ثالثي بفروشد ،باز هدم انتقدال مالکيد

اثدر

ويژهاي ندارد ،زيرا ماده ( )23قانون مزبور به فروشنده اجازه ميدهد که مالکي کداال را تدا
زماني که متصرف اس  ،به منتقلاليهِ داراي حسن ني انتقال دهدد ،هدر چندد ايدن اقددام در
مقابل خريدار اول تخلف محسوب ميشود .البته اگر کاال به خريددار تحويدل شدده باشدد و
بعداً به عنوان امان به فروشنده برگردانده شود ،وي اجدازهي فدروش آن را بده اسدتناد مداده
مزبور نخواهد داش ( .)Rostill, 2014: 8بنابراين صرف مالکي  ،در موارد ندادري تعيدين
کننده اس و انتقال مالکي براي اثرگذاري يا بايدد همدراه بدا حدخ تصدرف 2يدا يدک حدخ
قراردادي 3باشد .در نتيجه در حقوق انگليس آثدار عملدي مهمدي کده صدرف ًا ناشدي از انتقدال
مالکي ميباشند به شرح زير وجود دارند::
 .1چنانچه مالکي کاال به خريدار منتقل شده باشد ،وي مالک کاال خواهد بود مگدر
اينکه فروشنده ورشکسته شود در حالي که کاال همچنان نزد وي اس .
 .2چنانچه کاال با حف حخ مالکي براي فروشنده ،شر تحف  ،بده خريددار تسدليم
شود ،فروشنده در صورت ورشکستگي خريدار حخ مالکي نسب به کاال خواهد داش .
.3
ميشود.

حخ مطالبهي تلف يا نقص کاال عليه ثالث ،با کسي اس که مالک کاال محسدوب

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
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 .3يعني قراردادي که عالوه بر قرارداد انتقال مالکي  ،ميان فروشنده و ديگري منعقد مي شود مانند قرارداد فروشدنده بدا
متصدي حمل و نقل کاال که مي تواند جداي از قرارداد مالکي

حقوقي را له يا عليه فرفين ايجاد کند.

.4

ضمان با انتقال مالکي

منتقل ميشود.

 .5فروشنده فق در صورتي ميتواند مطالبهي قيم
باشد (.)Atiyah, 2010: 307

کندد کده مالکيد

منتقدل شدده



 .2-2زمان انتقال مالکيت

معامله به فور جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.
 .1-2-2کاالي عين معين
 .1-1-2-2فقه اماميه و حقوق ايران

در فقه اماميه عقد بي ،عقدي تمليکي اس کده مدورد معاملده بده محدض وقدوع عقدد بده
مشتري منتقل ميشود و از اين نظر تفاوتي ميان عين معين و غيدر آن وجدود نددارد (نجفدي،
 .)213 :1313در حقوق ايران نيز ،عالوه بر ماده ( ،)333ميتوان به ماده ( )332اسدتناد نمدود

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

در ادامه بنا به اهمي

زمان انتقال مالکي  ،مسللهي مذکور را در خصدوص اقسدام مدورد

و اين گونه گف که گرچه حکدم انتقدال مالکيد  ،مخدتص عدين معدين نيسد  ،امدا انتقدال
مالکي مبي ،معين در حين عقد به حدي روشن اس که حتدي برخدي نويسدندگان (امدامي،
 )323 :1321معتقدند که بند ( )1ماده ( )332اختصاص به عين معين دارد .اگرچه اين گفتده
مورد قبول ما نيس  ،اما شاهدي بر گفتهي يکي از حقوقدانان اس که نبايد پنداش انتقدال
فوري و بدون قيد و شر مبي ،و ثمن ،جزء مقتضاي بي ،اس  ،تمليدک انجدام مديشدود امدا
بدين شر که موضوع قرارداد قابلي آن را داشته باشدد (کاتوزيدان .)122 :1323 ،اگرچده
قائل برآنيم که همه ي اقسام مبي ،اين قابلي را دارند ،اما اگدر هدم در ايدن مسدلله مناقشدهاي
وجود داشته باشد ،به فور قط ،دربارهي مبي ،معين نيس زيرا با فرض صدح ايدن سدخن،
عين معين قابلي تمليک به محض وقوع عقد را خواهد داش  .برخي نويسدندگان بده فدور
صريح بيان داشته اندد کده دربداره تمليکدي بدودن و انتقدال سدري ،عدين معدين در حدين عقدد
هيچگونه اختالفي وجود ندارد (قبولي.)23 :1333 ،
 .2-1-2-2نظام حقوقی انگليس

در حقوق انگليس ،قانونگذار ميان زمان انتقال مالکي

در هر يک از اقسام مبي ،تفداوت

قائل شده اس  .در خصوص زمان انتقال مالکي کاالي معين ماده ( )12قانون فدروش کداال
اينگونه مقرر شده که در بي ،کاالي معين ،مالکي کاال زماني منتقدل مديشدود کده فدرفين
قصد کردهاند کاال در آن زمان به خريدار منتقل شود .سسس بند ( )2ماده مزبدور ،بده منظدور
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تعيين قصد فرفين ،شاخصهايي را منظور ميدارد :در تعيدين قصدد فدرفين بايدد بده شدرو
قرارداد ،رفتار فدرفين و اوضداع و احدوال توجده شدود .پدس از آن مداده ( )13قدانون مزبدور
قواعدي را براي احراز قصد فرفين مقرر ميکند .اين قواعد بدين شرح اس :

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

قاعده اول .هرگداه قدرارداد غيدر معلقدي 1بدراي فدروش کداالي معدين در وضدعي

قابدل

تحويل 2برقرار اس  ،مالکي کاال در زمان انعقاد عقدد بده خريددار منتقدل مديشدود و مهدم
نيس که زمان پرداخ يا تحويدل يدا هدر دو مؤجدل باشدد .منظدور از قدرارداد غيدر معلدخ،
قراردادي اس که معروض شر قبلي يا بعدي 3قرار نگيرد به عبارت ديگر ،قراردادي کده
متضمن يک شر اساسي که نقض آن به خريددار اختيدار فسد مديدهدد ،نباشدد .مسدللهي
ديگر که در اين قاعده مطرح مي شود ،مفهوم اصدطالح وضدعي

قابدل تحويدل اسد  .ايدن

اصطالح در بند ( )2ماده ( )31معنا شده اس براساس ايدن مداده کداال زمداني در وضدعي
قابل تحويل قرار دارد که خريدار به موجب قرارداد ملزم به تحويل آن باشد.
قاعده دوم .اگر در قرارداد فروش کاالي معين ،فروشنده ملزم به انجام کداري در مدورد
کاال باشد تا آن را در وضعي قابل تحويل قرار دهد ،مالکي زماني به خريدار منتقدل مدي-
شود که آن امر انجام و به افالع خريدار رسيده باشد.
قاعده سوم .اگر در قرارداد فروش کاالي معين در وضعي قابدل تحويدل ،فروشدنده در
جه تعيين ثمن ،ملزم به وزن ،کيدل ،آزمدايش يدا انجدام کداري در خصدوص کداال باشدد،
مالکي تا زمان انجام آن عمل و افالع آن ،به خريدار منتقل نخواهد شد.
قاعده چهارم .زماني که کاال به شر تلييد يا فدروش يدا اسدترداد کداال بده فروشدنده ،بده
پس از تلييد يا انجدام شدر و اعدالم آن بده فروشدنده ،بده

خريدار تحويل ميشود ،مالکي
خريدار منتقل ميشود.
قاعده پنجم .خريدار بايد به تعيين و اختصاص کاال به فدور ضدمني يدا صدريح رضداي

داشته باشد .موافق ميتواند قبل يدا بعدد از تحقدخ اختصداص ،صدورت بگيدرد و در برخدي
موارد موافق ممکن اس از واقعياتي که به هنگام قرارداد يا قبل يا بعد از عمدل اختصداص
صورت ميگيرد ،برداش شود.
1 .Unconditional contract
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2 .Deliverable state
3.Condition precedent or subsequent

همانفور که مالحظه ميشود ،در حقوق انگليس فق در مورد قاعددهي اول اسد

کده

زمان انتقال مالکي عين معين مانند فقه و حقوق ما ،همان زمان انعقداد عقدد اسد  ،آن هدم
مشرو به اين که اوالً قرارداد غيرمعلخ باشد ،يعني فاقد شر فاسخي باشد کده بده خريددار
حخ فس ميدهد ثانياً کاال در «وضعي

قابل تحويل» با اوصاف گفتده شدده باشدد .در ايدن

حکم قضيه متفاوت اس و دادگاه با توجه به شراي و اوضاع و احوال ،حکدم بده انتقدال يدا
عدم انتقال ميکند .لذا ميتوان اينگونه نتيجه گرف که حقوق انگليس در خصوص مسلله
مورد بحث ،فق در مورد اول با شرايطي ،تدا حددودي بدا فقده و حقدوق مدا داراي مطابقد
زيرا در فقه اماميه و حقوق ايران ،مالکي

عين معين بدون شک در هنگام وقوع عقدد

بي ،به مشتري منتقل ميشود حتي وجود خيار در معامله نميتواند مان ،اين انتقال شود .البتده
در خصوص شر وضعي قابل تحويل که در قاعدده اول مقدرر گرديدده ،بايدد گفد کده

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

موارد به تناسب آن که معامله مطابخ بدا کددام يدک از قواعدد مدذکور در مداده ( )13باشدد،

اس



وجود اين شر ميتواند در مسللهي مورد بحث مفيد به شمار آيد ،به جه آنکه در برخي
موارد با وجود آنکه مالکي کاال ظاهراً به موجب قرارداد منتقل شده ،اما کداال در وضدعيتي
قرار ندارد که بتوان گف خريدار ميتواندد در آن تصدرف نمدوده و از آن بهدره بگيدرد .در
حقيق وضعي بهگونهاي اس که فروشنده عالوه بر آنکه به موجب قرارداد قصد خود را
براي انتقال کاال به خريدار اعالم ميدارد ،ميبايس عمالً کاال را در وضعيتي قرار دهد کده
تحويل آن به خريدار محقخ گردد و در اين حال اس که ميتوان گف انتقدال مالکيد
تحقخ يافته اس  .اين حال در مقايسه با حقوق ما که عقد را مطلقاً موجب تمليک و انتقدال
مالکي ميداند ،داراي اين امتياز اس که چنانچه کاال قابلي تحويل بده مشدتري را بده هدر
علتي نداشته باشد ،به خصوص آنکه با توجه به قانون مزبور ،اگر وضدعي قابدل تحويدل در
کاال موجود نباشد ،ميبايس توس فروشنده ايجاد گردد ،مديتدوان حکدم بده عددم انتقدال
نمود و از جريان آثار بعدي آن جلدوگيري کدرد .اگرچده ايدن مدورد تدا حددودي بدا شدر
«مقدورالتسليم بودن مبي »،در حقوق ايران قابل انطباق اسد  .در ايدن خصدوص بده يکدي از
پروندهها اشاره ميشود :در پرونده مورد نظر خواهانها يدک ماشدين تغلدي  ،تحد شدراي
فوب1به خواندگان ميفروشند .اين ماشين حدود سدي تدن وزن داشدته و روي زمدين مسدتقر

1.FOB
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بوده اس  .فروشنده مطابخ شراي فوب ميبايس

ماشين را في دو هفتده بدا پرداخد

صدد

پوند ،پس از جدا کردن ،بر روي زمين پيادهسازي ميکرد .در نهاي رأي دادگاه اين گونه
صادر شد که ماشين در زمان انعقاد قرارداد در وضعي قابل تحويل قدرار نداشدته و بندابراين

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مالکي

آن به خريدار منتقل نشده اس

با دق
انتقال مالکي

(.)Benjamin, 1997: 67

در اين قواعد ،پي ميبريم که در مدوارد مدذکور هديچ هدمخدواني در خصدوص
ميان فقه و حقوق ما و نظام حقوقي انگليس وجود ندارد.

 .2-2-2کاالي غيرمعين

در مقابل کاالي معين ،کاالي غيرمعين قرار دارد .اين مسلله که انتقدال مالکيد

در ايدن

موارد چه زماني اتفاق ميافتد ،در ادامه بررسي ميگردد.
 .1-2-2-2فقه اماميه و حقوق ايران

با توجه به نظرات فقهي و مواد قانوني بايد گف

مانند عين معين ،انتقال مالکي

در عين

غيرمعين ،اعم از کلي در ذمه و کلي در معين و کلي در مشاع ، ،از زمان انعقاد عقد اس  .با
بررسي آراي فقها مشخص ميشود که ايشان در مواردي نيز که موضدوع عقدد کلدي اسد ،
عقد بي ،را تمليکي ميدانند (فبافبايي يزدي .)113 :1321 ،برخي حقوقدانان به رغم وقوف
بر اثر مطلقاً تمليکي عقد بي ،،چندين نظدر داده اندد کده زمدان انتقدال مالکيد در اقسدام مبيد،
متفاوت اس  ،به اينصورت که در مبي ،عين معين ،انتقال مالکي از زمان عقد محقخ مدي-
شود ،لکن در مبي ،کلي در ذمه و کلي در معين ،عقدد بيد ،فقد اقتضداي انتقدال مالکيد را
فراهم ميکند و مالکي زماني منتقل ميشود که مصداق آن توس بداي ،تعيدين شدده باشدد
(کاتوزيان .)122 :1323،عقد بي ،مالي را که قابل اختصاص يافتن به ديگدري باشدد و بتواندد
موضوع حخ عيني قرار گيرد [عين معين] تمليک ميکند و در ساير مدوارد [کلدي در ذمده و
کلي در معين] اقتضاي تمليک را به وجدود مديآورد (کاتوزيدان .)33-32 :1323،در جدايي
ديگر چنين استدالل شده در بي ،کلي ،بعد از عقد خريدار مالک هيچ عيندي نمديشدود و بدر
هديچ عيندي حدخ پيددا نمدديکندد و فقد مديتوانددد از فروشدنده اجدراي تعهدد او را بخواهددد
(کاتوزيان )33 :1323،حتي برخي عقد بي ،را در مورد مبي ،کلي ،عقدي عهددي دانسدتهاندد
(شهيدي )32 :1333 ،و عدهاي ديگر بدون تصريح به عهدي بودن بي ،در مورد کلدي ،آن را
استيالي مشتري بر ذمهي باي ،دانستهاند (امامي .)222 :1333 ،به نظر ميرسدد در ايدن مدورد
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حقوقدانان ما با غفل

از مباني فقهي و قانوني ،زمان انتقال ملکي

را در اقسام مختلف مبيد،

متفاوت دانستهاند .شايد عل

فرح اين نظر ،اشکاالتي اس

که در مورد عدين کلدي وجدود

دارد و مورد بحث فقها نيز قرار گرفته اس  .اين اشکال از آن جا ناشي ميشدود کده تصدور
رابطه ي مالکي ميان خريدار و مبي ،کلي مشکل اس زيدرا مبيد ،کلدي ،مشدخص و مجدزا
نيس

و مالکي



که رابطهاي اعتباري اس  ،هنگامي بين شخص و شديء قابدل تصدور اسد

 )32 :1332لکن اين اشکال قابل رف ،اس  ،چه آنکه مطابخ گفتهي فقهاي اماميه مالکي بدر
چند قسم اس  ،اول مالکيد حقيقدي کده از آن خداوندد اسد دوم مالکيد عرضدي کده
منظور از آن احافهي جسمي بر جسم ديگر ميباشد و سوم مالکيد
خاص بين دو شيء اسد

اعتبداري کده اضدافهي

و از مدواردي کده موضدوع آن در خدارج الزم اسد  ،قسدم دوم،

نميباشد ،بلکه صرف اعتبار وجود آنها کافي اس  .لذا مالکي امري اعتباري بوده و تداب،
اعتبار شارع و عقالء ميباشد و فرقي نميکند فعلي باشدد يدا نباشدد (قندواتي )33 :1332 ،در

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

که شيء مشخص باشد و مالکي

نسدب

بده شديء غيدر معدين قابدل تصدور نيسد

(قندواتي،

همين راستا برخي از فقها اينگونه نظر دادهاند که «ملکي  ،عدرض خدارجي نيسد بلکده از
اعتبارات عقالييه اس و لذا مدانعي از اعتبدار کدردن آن در يدک موضدوع اعتبداري ديگدر،
وجود ندارد .دين يا کلي في الذمه ،معدوم مطلخ نيس بلکه موجدود اعتبداري اسد و ايدن
موجود اعتباري گاهي در ذمه و گاهي در خارج از ذمه ،اعتبار ميشدود و بدا ايدن وصدف و
داشددتن موجددوديتي اعتبدداري ،عقددالء ،آن را ملددک و مملددو لحدداظ مدديکننددد»( .امددام
خميني )13 -12 :1321،با رف ،اين اشکال جايي براي فرح نظريهي پيش گفته در خصوص
زمان انتقال کلي ،باقي نميماند.
 .2-2-2-2در حقوق انگليس

در نظام حقوقي انگليس کاالي نامعين تعريف قانوني ندارد ،اما حقوقددانان آن را چندين
تعريف کردهاند که کاالهاي غيرمعين عبارتاند از کاالهايي که تنها بده وسديلهي توصديف
مشخص ميشوند مانند صد تن زغال سنگ ( .)Worth, 1997: 337همان فور که پيش از
اين گفته شد ،در انگليس بر خالف حقوق ما تفکيکي در کاالي نامعين وجود ندارد و تمام
کاالهايي کده عدين معدين خدارجي نيسدتند ،کداالي غيدرمعين محسدوب مديشدوند .يکدي از

نويسندگان در اين خصوص ميگويد بهفور کلي کاالي نامعين حاالت ذيل را در بدر مدي-
گيرد :نخس کااليي که قرار اس فروشنده آن را توليد يا کش نمايد .دوم کداالي بددون
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برند خاص  1سوم بخش نامعيني از يک مجموعده يدا کدل .)Atiyah, 2010: 321(2ايدن در
حالي اس که در حقوق ما ،کلي در معين ،قسمي مجزا از کلي در ذمده و کلدي در مشداع و
داراي آثار خاص خود ميباشدد .در حاليکده در حقدوق انگلديس ،مطدابخ مداده ( )13قدانون

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

فروش کاال ،مالکي

در تمام اقسام کاالي کلي زماني منتقل ميشدود کده کاالهدا مشدخص

گردند و از فرفي مطابخ قاعده ( )2ماده ( )13همان قدانون ،خريددار بده تعيدين و اختصداص
کاالها ،بهفور ضمني يا صريح رضاي داشته باشد .ماده ( )13بدا رعايد قسدم «الدف» از
ماده ( )21اصدالحي مقدرر مدي دارد در قدرارداد فدروش کداالي ندامعين ،انتقدال مالکيد بده
خريدار صورت نميگيرد مگر تا زماني که کاال معين شود .از فرفي ،شاخصهداي موجدود
در ماده ( )12و نيز قواعد موجود در ماده ( )13قانون مزبور که به منظور تعيين قصدد فدرفين
مقرر گرديده ،درباره ي کاالهاي غير معين بعد از آنکه معدين و مشدخص شددند نيدز اعمدال
ميگردد .ماده ( )13نيز در صورتي که قصد مخالفي وجود نداشته باشد چنين مقرر ميکندد
که در قرارداد فروش کاالي نامعين يا کاالي آينده از روي توصديف ،هدر گداه کداال بدا آن
توصيف و در وضعيتي قابل تحويل ،به صدورت غيدر مشدرو و غيدر معلدخ اختصداص داده

شود 3،مالکي کاال بعد از اختصاص منتقل ميشود.)Atiyah, 2010: 325( .
بنابراين به فور کلي در خصوص انتقال مالکي در کاالهاي غيرمعين ،بايد کليهي مواد
( )12( ،)13و ( )13مورد مالحظه قرار گيرند .ماده ( )13بايدد نقطدهي آغداز بررسدي انتقدال
مالکي در مورد فروش کاالي نامعين باشد .مداده مدذکور بيدانگر ايدن قاعدده اسد کده بدا
رعاي قسم «الف» ماده ( )21اصالحي ،تا زمداني کده کداال معدين نشدود ،انتقدال مالکيد
صورت نميگيرد و به نظر ميرسد که اين يدک قاعددهي آمدره بدوده کده حداکم بدر قصدد
فرفين اس ( .)Neo, 1997:386در حقيق ماده ( )12که درمدورد قصدد فدرفين صدحب
ميکند ،صرفاً در خصوص کاالي عين معين يا مشخص شده اجدرا مديشدود .بندابراين هديچ
مقرره اي که شامل انتقال مالکي کاالهايي که هنوز مشخص نشدهاند وجود ندارد ،بده ايدن
دليل که قانون مذکور صراحتاً اين مورد را به عنوان يدک احتمدال قدانوني مطدرح نمديکندد
1.Purely generic goods
2.Unidentified portion of a specified bulk or whole
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 .3فرقي نمي کند که اين اختصاص توس فروشنده با رضاي
بگيرد .رضاي

خريدار يا توس خريددار بدا رضداي فروشدنده صدورت

مذکور ممکن اس صريح يا ضمني باشد و ميتواند قبل يا بعد از اختصاص تحصيل شده باشد.

( .)Neo, 1997:386از آثار وجود اين وضعي

در اين اس

کده در نظدام حقدوقي انگلديس

عمالً تفاوتي ميان کلي در معين و آن چه که در حقوق ما کلي در مشداع خواندده مديشدود،
وجود ندارد .در توضيح اين مطلب مثالي ذکر مديشدود اگدر از يدک مجموعده هدزار تندي



بددرنا ،الددف ، 111ب 211و ج 211تددن را خريددداري نماينددد ،مطددابخ بنددد ( )3مدداده ()21
باشد .اگر بعداً معلوم شود که اين مجموعه واقعداً هشتصدد تدن بدوده ،مدثالً فروشدنده اشدتباه
کرده يا آنکه دويس تن از مجموعه خراب شده اس  ،مطدابخ قاعدده بندد ( )3مداده (،)21
سهم هر يک از خريداران به ترتيب  2/3 ،1/3و  2/3از  311تن ميباشدد .در ايدنجدا آنچده
که از مجموعه باقي مانده اس  ،براي پرداخ

سهام خريداران کافي مديباشدد .امدا در نظدر

بگيريد که از همين مجموعه هزار تندي ،چهارصدد تدن خدراب شدود .در ايدن صدورت تنهدا
ششصد تن از کل مجموعه باقي ميماند و سهام خريداران از اين قرار اس  :الدف  111تدن،

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

اصالحي ،سهم هريک از خريداران از ايدن مجموعده بده ترتيدب  2/11 ، 1/11و  3/11مدي-

ب 211تن و ج  211تن به عبارت ديگدر  2/3 ،1/3و .2/3همدانطور کده مالحظده مديشدود
ميزان باقي مانده ،کافي براي هر سه خريدار نميباشد زيرا سهام خريداران از مجموع بيشتر
اس ( .)3/3در اين مورد بند ( )3ماده ( )21اصالحي اعمال ميگدردد بده ايدن صدورت کده
 211تن کمبود از سهام تمام خريداران به نسب کم ميشود(.)Neo, 1997:377
در اينجا نقطه تفاوت مهم فقده و حقدوق ايدران بدا حقدوق انگلديس در آن اسد کده در
حقوق ما ميان دو وضعي ياد شده تفاوت وجود دارد به اين صورت کده در حقدوق مدا در
کلي در معين چنانچه چند خريدار از يک مجموعدهي معدين ،بخشدي را خريدداري نمايندد،
سهم هر يک ميبايس توس فروشنده معين شود و پس از تعيين در حکم عين معدين قدرار
ميگيرد ،در حاليکه اگر همين مورد به قيد اشاعه ،کلي در مشاع ،باشدد وضدعي متفداوت
خواهد بود به اين صورت که سهام خريدداران در جدزء جدزء کدل مجموعده منتشدر اسد
زماني تفاوت آشکار ميشود که بخشي از مجموعه از بين برود ،در اين صورت اگر فدروش
به صورت اول ،کلي در معين ،باشد ،هريدک از خريدداران مديتوانندد بدراي دريافد سدهم
خود ،به باقيمانده مراجعه کرده سهم خود را مطالبه کند و به همين ترتيب نفدرات ديگدر نيدز
عمل نمايند ،و خريداران نميتوانند در آنچه که باقي مانده اس  ،شريک شوند .حتدي اگدر
ايشان در يک زمان براي گرفتن سهم خود مراجعه کنند ،باز هم نمديتدوان گفد بده دليدل
شراک

در باقيمانده ،هريک به نسب

سهم خود بر ميدارند ،بلکه اگر هدم چندين شدود ،از
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باب اشاعه نميباشد بلکه از باب قاعده تساوي ميان غرماء خواهد بود .حال آنکه اگر همدين
مورد معامله ،کلي در مشاع باشدد ،خريدداران در آنچده کده بداقي ماندده ،شدريک هسدتند و
اينجاس که نقص مجموعه باعث کسر سهام همگي آنان ميشود .لکن در حقوق انگلديس

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

با توجه به مثالي که ذکر شد ،مالحظه مدي شدود کده تفداوتي ميدان ايدن دو وضدعي

وجدود

ندارد زيرا در حالي که مورد معامله کلي در معين ميباشد ،در جدايي کده مقددار باقيماندده
کمتر از مورد معامله شده باشد ،مطابخ بند ( )3ماده ( )21اصالحي و به صورت يک قاعدده،
کمبود از سهم تمام خريداران به نسب کسر ميشود راه حلي مشابه آنچده کده مدا در کلدي
در مشاع اتخاذ مينماييم.
در جايي هم که مبي ،کلي در يکي از افراد خود منحصر ميگردد ،به گونهاي که امکان
تلديهي آن از فريخ مصداق ديگري ممکن نباشد ،مبي ،بدون دخال باي ،به صورتي قهدري
تعين مييابد مانند آنکه فروشنده يکي از ده يخچال موجود در انبار خود را به نحو کلي در
معين بفروشد و همهي يخچالها جز يکي از آنها سرق شود .بديهي اسد در فدرض عددم
رضاي باي ،،يخچال باقي مانده مبي ،تلقي شده و ملک مشتري خواهدد بدود .در ايدن مدورد
فقها چنين نظر داده اند که فرد باقيمانده از کلي ،لزوماً مبيد ،خواهدد بدود ،بددون آنکده ندوع
کلي ،عل ناياب شدن و يا انحصار آن ،تلثيرگذار باشد (سبزواري )132 :1313،عل التزام
به اين رأي آن اس که همهي افدراد کلدي ،بده نحدو علدي البددل متعلدخ قصدد فدرفين قدرار
گرفتهاند و از اينرو چنانچه پيش از تعيين قطعي مبي ،،افراد کلي به هر دليل تلف يا معيدوب
يا از دسترس فروشنده خارج شوند و تنها مصاديقي از کلي باقي بماند که برابدر بدا موضدوع
عقد باشند ،قصد فرفين در خصوص افراد بر جاي ماندده قهدراً تنجدز خواهدد يافد  ،بددون
آنکه اقدام ديگري تلثيرگذار باشد (باقري.)11-13 :1313 ،
در حقوق انگليس تعين به موجب انحصاري شدن نيدز مطدرح مديباشدد .ايدن مطلدب در
ماده ( )1قانون اصالح قانون فروش مصوب  1112مورد تلييدد قدرار گرفتده اسد  .مداده ()1
قانون اصالحي مطلبي را عنوان ميکند که ميبايس به قاعدده ( )2مداده ( )13قدانون 1121
اضافه گردد .در فروش حجم معيني از کاالي نامعين که بخشدي از يدک کلدي در وضدعي
قابل تحويل را تشکيل ميدهد ،کلي در معين ،که کلي به هنگدام قدرارداد يدا بعدداً بدا توافدخ
فرفين مشخص ميگردد و آن کلي به ميزان يا کمتر از حجم مورد نظر در قرارداد کداهش
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بيابد ،در صورتي که خريدار تنها مشتري کاالي باقيمانده باشد:

الف .کاالي باقيمانده ميبايس

به عنوان بخش اختصاص يافته به قرارداد در زمداني کده

کلي به آن ميزان کاهش مييابد ،منظور گردد
ب .مالکي آن کاال بعد از آن تاري به آن خريدار منتقل ميشود.



مالحظه ميگردد که در اين جا نيز کاهش حجم مورد معامله ،به مقدار قرارداد ،موجب
.)1991
 .3-2-2کاالي آينده
 .1-3-2-2در فقه اماميه و حقوق ايران

برخي از فقها در مورد کاالي آينده فروش آن را به فور کلدي بافدل مدي دانندد ( شدي
فوسي )212 :1312،و برخي ديگر نظر مخالف دارندد ( سرخسدي .)131 :1311،در فقده بده
فور کلي بي ،کاالي آينده يا به صورت سفارش ساخ کاال يا به صدورت فدروش کدااليي

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

تعين گرديده و بدين ترتيدب مالکيد

نيدز در ايدن زمدان انتقدال مدي يابدد ( Adams, 354:

که فعالً وجود ندارد و در موعد مقرر تهيه و تحويدل مدي شدود .مديباشدد .در صدورت اول
سازنده اي که از مصنوعات خود کاالي مورد نظر مشتري را ميسازد ،در حقيق مال خدود
را به مشتري مي فروشد ،اين قرارداد بي ،محسوب مي شود و اين که مشرو به ساخ کاال
در آينده باشد مورد اشکال نيس  .کااليي که قرار اس براي مشتري سداخته شدود ،ممکدن
اس کاالي نيمه ساخته اي باشد که پس از تکميل به مشتري تسليم ميشود و يا آنکه هندوز
ساخته نشده اس  .در صورت اول بي ،از نوع بي ،عين معين اس  .صورت دوم قسدم اول بده
همراه قسم دوم کاالي آينده ،در حقيق همان بي ،سلم يا سدلف مديباشدد .بندابراين هدر دو
نوع فروش محکوم به صح ميباشند .در مورد زمان انتقال مالکي جز در مورد بيد ،سدلم
که منو به قبض ثمن در مجلس عقد ميباشد ،در ساير موارد زمان انتقدال مالکيد را بايدد
همان حين عقد دانس  .در حقوق ايران نيز با استناد به صح بي ،سلم بايد حکم به صدح

بي ،کاالي آينده داد .حقوقدانان نيز در موردي که مالي به حکم عادت در آينده ايجاد مي-
شود و زمينه ي اين وجود در ديد عرف ارزش دارد ،آن را در حکم مال دانسته و فروش آن
را درس د مدديداننددد و از آن بدده واگددذاري اسددتعداد عددين در ايجدداد مددال تعبيددر کددردهانددد
(کاتوزيان .)11 :1323 ،در خصوص زمان انتقدال مالکيد در کداالي آيندده بدا مراجعده بده
مقررات بي ،سلم مالحظه ميشود که بهرغم مناب ،فقهي ،در اين مورد قبض ثمن در مجلدس
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عقد ،شر صح

بي ،دانسته نشده اس

تا گفته شود انتقال مالکي

محقخ ميشود و لذا مطابخ قاعدهي کلي ،مالکي

از زمان حصدول شدر

از زمان انعقاد عقد منتقل ميشود.

 .2-3-2-2در حقوق انگليس

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

در مورد فروش کاالي آينده در حقوق انگليس قواعد خاصي وجدود نددارد ،از ايدن رو
قواعد مربو به کاالهاي غير معين نسب

به آن اعمال ميگردد به همدين دليدل گفتده مدي-

شود که بي ،کاالي آينده در واق ،نوعي بي ،کاالي غير معدين اسد

(.)Chitty, 1968: 682

ماده ( )13قانون فروش مقرر ميدارد در قرارداد فروش کداالي ندامعين يدا کداالي آيندده از
روي توصيف ،هرگاه کداال بدا آن توصديف و در يدک وضدعي

قابدل تحويدل بده صدورت

غيرمعلخ اختصاص داده شود ،مالکي کاال بعد از اختصاص منتقل ميشود .با توجه بده ايدن
مقرره ،کاالي آينده به صورت قسمي مجزا لحاظ نميشدود و در ذيدل عندوان کلدي کداالي
غيرمعين ،مورد حکم قرار گرفته اس  .بنابراين در مورد کاالي آيندده نيدز زمدان اختصداص
کاال ،زمان انتقال مالکي

اس

و در واق ،همان قواعد مربدو بده انتقدال مالکيد کاالهداي

غيرمعين در مورد آن اعمال ميشود (.) Atiyah, 2010: 339
نتيجه گيري

عمدهترين مسلله در انتقال مالکي  ،زمان انتقال اس بنابراين تعيين زمان انتقال مالکي
اهمي مييابد زيرا از اين زمان آثدار مترتدب بدر انتقدال را مديتدوان بده رسدمي شدناخ .
دربارهي زمان انتقال مالکي  ،در نظامهاي حقوقي مختلف رويکردهاي متفاوتي اتخاذ شدده
اس  .در فقه اماميه آنچه مورد پذيرش اکثر فقهاس  ،آن اس که عقد بي ،،تمليکي بدوده و
بنابراين از حين انعقاد آن ،مالکي از باي ،به مشتري منتقل ميشود .به رغم افدالق قدانون در
اين مسلله ،برخي حقوقدانان ما نظر بر اين دارند که زمان انتقال مالکيد بدا توجده بده مدورد
معامله متفاوت اس

در عين معين ،انتقال مالکي

با وقوع بي ،ميباشد ،لکدن در عدين کلدي

اعم از کلي در ذمه ،کلي در معين و کلي در مشاع ،مالکي مبي ،زماني منتقل مديشدود کده
مصداق کلي تعيين گردد .اين نظر اگرچه همسو با برخدي نظدامهداي حقدوقي ديگدر بدوده و
ناشي از برخي اشکاالت مربو به تصور عين کلي ميباشد ،لکدن بدا افدالق ندص قدانوني و
مناب ،فقهي تعارض دارد.
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در نقطه مقابل حقوق انگليس از جمله نظامهايي اس

که با فقه و حقدوق ايدران تفداوت

دارد ،چه آنکه در اين نظام زمان انتقال مالکي  ،بستگي به نوع مدورد معاملده دارد .در عدين
معين انتقال بستگي به قصد فرفين دارد .در عين نامعين مالکي در زمان تخصديص و تعيدين
مورد معاملده محقدخ مديگدردد .قواعددي را نيدز در جهد



تعيدين قصدد فدرفين پديش بيندي

اين نظام تفاوت چشمگيري با نظام ما دارد و به دشواري ميتوان همداهنگي و تطدابقي ميدان
اين دو نظام ياف  .از جملهي اين تفاوتها آن اس که در حقوق انگليس ،به غير از کاالي
معين ،ساير انواع مورد معامله اعم از کلي در ذمده ،کلدي در معدين ،کلدي در مشداع و حتدي
کاالي آينده ،بي هيچ تفکيکي در ذيل عنوان کلي کداالي ندامعين قدرار مديگيدرد و همدين
مسلله موجب خل آثار هر يک از اين موارد شده اسد در حداليکده تفداوت ميدان اقسدام
مورد معامله با توجه به ماهي هر يک بهفور فبيعي موجب تفاوت آثار مديگدرد،د کده در

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

نمودهاند .پس از بررسي اين قواعد معلوم ميگردد که مفهدوم مالکيد

و نيدز انتقدال آن در

اين تقسيم بندي نيز ،تمايزي ميان کلي در معين و مال مشاعي ديده نميشدود و در مدورادي
هم که اشاره شده چون اين تقسيمبندي لحاظ نگرديدده ،موجدب سدردرگمي قضدات شدده
اس  .لکن در فقه و حقوق ما در خصوص آثدار هدر يدک از ايدن مدوارد ،بدهفدور جداگانده
حکم شده اس  .اگر چه به عقيدهي فقها زمان انتقال مالکي در اقسام مختلدف مبيد ،،حدين
وقوع معامله اس  ،اما انتقال در هر يک داراي آثار متفاوتي اس که ايدن تفداوت ،ناشدي از
تفاوت در مورد معامله ميباشد .بنابراين تمايز و تفکيدک در ايدن مدورد داراي آثدار مهمدي
اس که در فقه و حقوق ما مورد توجه قدرار گرفتده اسد  .مدورد ديگدر آن کده در حقدوق
انگليس شاخصهاي مربو به تعيين زمان انتقال مالکي  ،متعدد و متنوع اسد کده اگرچده
ميتواند قضاياي متنوعي را پوشش دهد ،لکن به نظر ما اين مسلله موجب تشت و تزلزل در
مالکي و آثار آن ميگردد .نهاي آنکه وجود اين تفاوتها ،آثدار حقدوقي متفداوتي را بده
دنبال دارد که باعث تمايز مفاهيم حقوقي يکسان ،در نظام هاي حقوقي مختلف ميشود .در
پايان با مطالعه موارد مختلف بهنظر مي رسد که ديدگاه اتخاذ شده در رابطه بدا زمدان انتقدال
مالکي  ،در فقه اماميه و حقوق ايران ،با توجه به اصول و مبداني نظدري حقدوقي ،صدحيحتدر
اس و به عالوه متضمن نظم و انسجام حقوقي بيشتري اس .
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 .13فوسي ،ابوجعفر1312 ،ق ،الخالف ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسدته بده جامعده

 --------- .21و وحدددتي شددبيري ،سدديد حسددن و عبدددي پددور ،ابددراهيم1321 ،ش،
حقوق قراردادها در فقه اماميه ،تهران ،انتشارات سم  ،چ ،1ج.1
 .22کاتوزيان ،ناصر1323 ،ش ،اموال و مالکي  ،تهران ،نشر دادگستر ،چ.2
1321 ، ---------- .23ش ،حقوق مدني ،عقود معدين( ،)1تهدران ،شدرک
چ .3

انتشدار،

1331 ، --------- .23ش ،قانون مدني در نظدم حقدوقي کندوني ،تهدران ،انتشدارات
بنياد حقوقي ميزان،چ.23
 .22محقخ حلي ،نجم الدين1313 ،ق ،الشراي ،االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم،
مؤسسه اسماعيليان ،چ.2
 .23محقددخ دامدداد ،سدديد مصددطفي1333 ،ش ،قواعددد فقدده ،تهددران ،مرکددز نشددر علددوم
دانشگاهي،ج.2
 .22موسوي الخميني ،سيد روح اله1321 ،ش ،تحريرالوسيله ،تهران ،مؤسسده تنظديم و
نشر آثار امام خميني (ره) ،چ،1ج.1
1321 ، ------------------ .23ق ،کتدداب البيدد ،،تهددران ،مؤسسدده تنظدديم و نشددر
آثار امام خميني(ره) ،چ،1ج.1
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