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 چکيده

اصوالً عقد بدون تسلیم محقق می شود مگردر عقد غیر معوض و برخی از عقود استثنایی 

ار و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. تسلیم و قبض آث عقد با وجود این ، در  تمام موارد

عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطالن قرارداد می شود. تسلیم نادرست 

برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله قبل از قبض عقد را منفسخ می 

ول قبض اذن بایع شرط چ یک عمل حقوقی نیست؛ زیرا در حصکند. تسلیم و قبض هی

عین معین باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم  نیست. این در صورتی است که موضوع تسلیم

کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد  نیاز است، ولی 

و مبنای تسلیم  مل حقوقی می سازد. در خصوص ماهیتلزوم تعیین  مصداق تسلیم ع

ی دانند در عقود، اختالف نظر است.عده ای تسلیم را یک عمل حقوقی  مستقل از عقد م

از به اذن و اراده فروشنده ، عده ای آن را فاقد ماهیت حقوقی مستقل می دانند که نی

. به هر یک از این نظرات آثاری بار می شود از جمله آن که اگر تسلیم را بیع بدانیم ندارد

، تسلیم توسط غیر از بایع و بدون وکالت یا نمایندگی از جانب او فاقد اعتبار است . در 

ی که چنانچه تسلیم ، ایقاع باشد ، پس از قبض مشتری ، بایع حق رجوع ندارد مگر صورت

آن که جهتی بر بی حقی بودن خریدار نسبت به بعض یا کل مال مورد تسلیم ارائه دهد. 

قبض نیز در بسیاری از عقود و حتی برخی ایقاعات دارای تأثیرات مهم و اساسی می 

تلف شود، ضمان از عهده بعد از قبض ست که اگر مبیع باشد. از جمله تأثیرات قبض این ا

بایع به واسطه قبض به عهده مشتری منتقل می شود یعنی ضمان قبل از قبض بر عهده 

ر خیبایع و بعد از قبض بر عهده مشتری است و همچنین برخی خیارات از جمله خیار تأ

تی نیز موجود است البته در این خصوص استثنائاثمن ، به وسیله قبض ساقط می شود. 

 .می باشد  "التلف فی زمن الخیار ممن ال خیار له "که از آن جمله قاعده 

متعاقد -بیع –عقود  –قبض  –تسلیم  :يديکل واژگان
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 2ابراهيم جعفري خورشيدي،  1 زهرا وحيدي قالنلو

 علمی کاربردی گلستان مدرس دانشگاه ،کارشناس ارشد حقوق خصوصی 1
 مدرس دانشگاه آزاد ،کارشناس ارشد حقوق خصوصی 2

 

 :نام نویسنده مسئول

 زهرا وحيدي قالنلو

 قبض وتسليم در عقود وآثار آن در فقه وحقوق ایران
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 مقدمه
تکامل بوده است.  مقررات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال کهباشد. عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می

ع کلی است که در این پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیوقبض  تسلیم مبیع  یعنی بیعسعی شده به یکی از آثار عقد  پایان نامهاین  در

تسلیم  .تعهد او ایفاء گردد  ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین  در قرارداد توافق کرده اند تاصورت 

مبیع  لیم اختیاریتس درو نیز سبب ایفای تعهد بایع می شوداز جمله اینکه آثار متفاوتی است همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای 

. بر سخ قرارداد را بخواهدفبایع حق دارد الزام خریدار به تحویل ثمن  وعنداالقتضاء ،  اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد بایع توسط

 فی الذمهگر مبیع کلی اف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت  مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند خال

این تسلیم مبیع یگر داثر  .زمان تسلیم یا اختصاص می باشد، زمان انتقال مالکیت بلکه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، 

و لی در معین ، یعنی کمبیع عین معین و یا در حکم آن قبل از تسلیم اگر  وانتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد ه موجب است ک

ع منفسخ می شود بیصورت گیرد تلف  ،بعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماویو فی الذمه مبیع کلیتسلیم  قبل ازهمچنین 

 گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختالف نظر وجود دارد.گردد. و ثمن به مشتری بر می 

سلیم یا تسلم را ت در لسان فقها و حقوقین گاه به جای قبض از این کلمات هم معنی استفاده شده. مثالً گاهی به جای قبض ، کلمه 

یز مورد معامله که چست ، نفس فعل دادن و گرفتن دو به کار می برند و گاه کلمه تحویل را، ولی آنچه که در تمام این اصطالحات مشترک ا

ه اقباض تعبیر می غالباً به شکل ثمن یعنی پول و مبیع یعنی جنس مورد معامله هستند، می باشد. در عرف ما قبض دادن مبیع که از آن ب

معامله ای قبض به  عمول می باشد. در هرشود و تجویل گرفتن یا تسلم نمودن مبیع که به  آن قبض گفته می شود، یک امر کامالً رایج و م

در مکیل و موزون،  مقتضای حال عوضین آن معامله است مثالً در خرید و فروش خانه، قبض آن با تخلیه ی آن از سوی بایع محقق می گردد و

ست. در قبض اجه از زوج کیل و وزن نمودن مبیع به منزله قبض است ، در نکاح ، قبض به مقتضای عوضین آن به معنای تمکین نمودن زو

ل موهوبه با غالباً فوریت شرط نیست و همچنین اذن بایع در قبض مبیع شرط نیست ولی در عقودی مثل وقف و هبه برای قبض نمودن ما

 موقوفه ، می بایست واهب و واقف اذن دهد. 

است و به دلیل  و حقوق دانان قرار داشتهاز آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین 

سخ مانده و یا ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معامالتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پا

واعد کلی، خألهای قوقی وقاینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول ح

 موجود مرتفع شود.

 

 آن ماهيتقبض و تسليم و  مفاهيم فصل اول:

 قبضمفهوم تسليم و اول: مبحث 

 مفهوم تسليم اول: بند
، « واگذار کردن» جمله به معنی ،  تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از

 معنای اصطالحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است . 1«.سالم گفتن» و« گردن نهادن »، « سپردن» 

ا و تصرفات و تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انح:» قانون مدنی بیان داشته  367ماده 

یع به کیفیات مختلفه تسلیم به اختالف مب:» قانون مدنی  369وجب ماده به م«. انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیال مشتری بر مبیع

واقعیت به شمار می  چنانکه از این تعریف بر می آید تسلیم و قبض دو چهره یک«. است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند

 ف مبیع ، قبض یا تسلیم نامیده می شود. روند عمل فروشنده در دادن مبیع ، تسلیم، و کار خریدار در استیال و تصر

تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر »از حقوق دانان در معنای اصطالحی تسلیم گفته اند: برخی

ن مورد معامله تحت با قرارداد مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف

دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار  برخی 2«.اختیار طرف ،مرادف اقباض است

 3تسلم گویند. گیرنده،قبض یا

 

                                                           
 .465،ص1،جلد1340،انتشارات دانشگاه تهران،  دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه دهخدا . 1
 153،ص1374جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط درترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش، تهران، 2
 449،ص 8، چاپ1، جلد1376انتشارات اسالمیه، تهران،  ،1حقوق مدنی امامی، حسن، 3
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  :اندفقها نیز در تعریف تسلیم، با اختالف، مطالبی را به شرح زیر بیان داشته
 شجار عبارت است از: تخلیه به طوراند که تسلیم در غیر منقول مانند اراضی و االمحققین در تعریف تسلیم گفتهعالمه حلی و فخر 

   1باشد.مطلق و در منقول، نقل و در مکیل، کیل و در موزون وزن می
تسلیم تنها مفهوم مادی و  توان گفتمی  اند.برخی دیگر تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته

محسوس آن نیست، یعنی نه فقط ضرورت ندارد که در همه جا مورد معامله تحویل خریدار شود بلکه قبض مادی اگر همراه تسلط خریدار بر 

گاه شرع هیچ اختالفی ظاهر از کالم فقها اینست که از ن .2شودمبیع نباشد و او را متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات نسازد تسلیم محسوب نمی

تمامی فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند  در ماهیت تسلیم نیست ،بلکه اختالف در آن چیزی است که تسلیم با ان در خارج محقق می شود .

ل منقول با که منظور ازتسلیم موضوع معامله ،متمکن ساختن مشتری از تصرف در شی است .که این مهم در مال غیر منقول با تخلیه ودر ما

تخلیه یا نقل وتحویل دادن ویا وضع ید بر آن وغیره محقق می شود و بعید نیست که  این اختالفات ناشی از اختالف در عبارت واز روی 

 مسامحه باشد .

ل الیه نکته مهمی که می توان در این قسمت بیان کرد این است که تسلیم جنبه معنوی و عرفی دارد و باید چنان باشد که عرف منتق

به  مقصود آن است که مبیع ، بالقوه در تصرف مادی مشتری باشد ،هر چند بالفعل در تصرفش نباشد.اگر چه غالبا3ًرا مسلط بر مبیع بداند.

بنابر آنچه که  صورت قبض مادی موضوع معامله توسط منتقل الیه است بنابراین برای تحقق تسلیم تصرف عملی خریدار در مبیع الزم نیست.

مشتری بر مبیع به نحوی که بدون هیچ مزاحمتی متمکن از تصرفات متعارف ه شد می توان گفت که تسلیم عبارت است از مستولی کردن گفت

 در آن باشد.

 

 :  مفهوم قبض بند دوم
 قبض می باشد و از نظر لغوی در معانی زیر به کار رفته است.ی -قبض، مصدر ثالثی مجرد از قبض

شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب، ضمن اشاره به  قبض و چگونگی تحقق آن اختالف نظر وجود دارد.در فقه نسبت به مفهوم 

بدون تردید قبض عبارت است از ، فعل » هشت قول از اقوال مختلف فقها و نقد و تحلیل آنها ، نظر خود را بدین مضمون اعالم می دارد : 

فقها در مال غیر «.  شخص واقع که مشتری در آن دخالت نداشته باشد مترتب نمی گردد قابض . بدون شک احکام مترتبه بر این فعل بر عمل

منقول که قبض را تخلیه می دانند ، اتفاق نظر دارند که قبض، فعل و عمل بایع است و آن  متوقف بر رسیدن مال به مشتری نکرده اند و از 

بر وجوب آن بر بایع در عقد بیع و بر راهن در عقد رهن و بر غاصب در غصب،  آن تعبیر به اقباض نموده اند و این عمل همان امری است که

حکم نموده اند و از آن به  تخلیه که همان فعل شخص دافع باشد تفسیر نموده اند ؛ از آنچه تا کنون مشخص شد ، این است که لفظ قبض 

منقول و خواه در غیر منقول.؛ زیرا کلمه قبض در لغت به معنای در فعل قابض ظهور دارد و آن عبارت است از استیالی بر مال ، خواه در 

گرفتن مطلق یا به دست و یا به تمام کف دست. بنا به اختالف تعبیرات می باشد و اگر از قبض و گرفتن، گرفتن حسی با دست اراده شود ، 

 4نواع مبیع جاری است. این عمل حسی در تمام انواع مبیع امکان ندارد ، در حالی که احکام قبض در تمام ا

معنوی مشتری  ءثیر معنای فقهی خود قرار گرفته است . برخی از حقوق دانان آن را سلطه و استیالأدر اصطالح حقوقی قبض تحت ت

الک در آن تصرف نماید و از آن منتفع شود بدون اینکه تصرف فعلی و مادی را م بر مبیع دانسته اند به گونه ای که هر وقت بخواهد عمالً

اگر بایع مبیعی راکه فروخته است بدون اینکه مشتری از این امر آگاه باشد آن را در منزل او قرار دهد تا زمانی که مشتری یعنی  5بدانند.

متوجه آن نشود قبض حاصل نشده است.بنابر تعریف دیگری قبض آخرین جزءعلت تامه عقد است و آن به اختیار گذاردن و تسلیط فعلی بر 

 6بر ثمن و تسلط مشتری بر چیزی که خریداری نموده است در قلمرو قبض قرار دارد.ن است که استیالء بایع عین معی

 

 

 

 

                                                           
 505،،ص2چاپ 1،جلد1363الحلی، الحسین بن یوسف ،الفوائد فی شرح اشکاالت قواعد االحکام ،موسسه اسماعیلیان،قم، . 1
 185،ص1414غ،بیروت،العاملی الجبلی ،زین الدین بن علی ،معروف شهید ثانی،مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم ،موسسه البال . 2

 قانون مدنی 369ماده 3.  
 35، ص  1379مدنی ایران،انتشارات تابان،تهران،،آثار قبض در حقوق  علی،حائری ، . 4
 .449امامی،حسن،همان ،ص. 5
 .32صهمان ،.،عالمه حائری،علی، 6
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 قبض دوم:ماهيت تسليم و  مبحث

می توان گفت که اگر تسلیم  یک عمل حقوقی باشد به اراده تسلیم کننده نیاز دارد و بدون اراده و قبض در مورد ماهیت تسلیم و 

چون پس از عقد ، هریک از طرفین معامله،مالک آن چیزی 1مدنی این احتمال را از بین می برد . حقق نمی شود. اما قانوناجازه وی تسلیم م

دیه مال خود قبول کرده است .بنابراین اگر خریدار بعد از عقد ،مبیع را بدون آنکه فروشنده تسلیم او کند خود برداشت أمی شود که در عوض ت

،تلف ه استنداد اوو اگر تلف شود از مال او تلف شده است و نمی تواند به این دالیل که چون بایع مبیع را به قبض  کند قبض مال محقق شده

این در زمانی است که موضوع تسلیم عین معین باشد که برای قبض آن اذن بایع شرط  2و به فروشنده مراجعه کند. به عهده او خواهد بود

یده است.ولی در اعمالی دی بدست آوردن چیزی است که به هریک از متبایعین به وسیله دیگری منتقل گرنیست و جنبه طریقیت دارد و برا

برخی از حقوق دانان معتقدند که در این موارد ،قبض یک عمل حقوقی و ارادی است که برای تحقق آن نیاز .که قبض شرط صحت می باشد 

و 3ذن او به قصد اقباض مورد معامله باشد و در غیر این صورت قبض حاصل نخواهد شد.به اذن شخص ناقل یا نماینده اش دارد به نحوی که ا

 شعبه دیوان عالی کشور را که مقرر می دارد :4/12/1316مورخ 2661ید نظر خود رای شماره أیبرای ت

از تعیین باید به وسیله دادگاه اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او معدود  در قبض مبیع کلی و یا نشر در افراد»

جانبه یعنی ایقاع محسوب می  و بیان داشته اند که قبض دراین گونه موارد یک عمل حقوقی مستقل یک4 ذکر کرده اند. «الزام به تعیین شود

ض مشتری نیز یک عمل شود.اما این دلیل بر آن نیست که تسلیم در مبیع کلی عمل حقوقی است و به اذن بایع نیاز دارد. از طرف دیگر قب

اذن وی نیز محقق می شود.برخی از استادان حقوق معتقدند از آنجایی که برای قبض،اهلیت ایفاءکننده الزم است  نحقوقی نیست و بدو

 5است. بنابراین قبض یک عمل حقوقی مستقل ایقاع
 

 مبيع و ضمانت اجراي آن وقبض تسليم فصل دوم:

 ارداد از حيث مقدار و ضمانت اجراي آنمبيع مطابق قر وقبض :تسليممبحث اول
بایعین در تعیین اما گاهی مت.بایع باید در هنگام تسلیم همان عین معینی که مقدارآن میان طرفین معلوم بوده است را تسلیم کند

ساحت یک زمین دچار مبه این اشتباه ناشی از اشتباه در محاسبه است مانند آنکه در محاس ءمقدار مبیع دچار اشتباه می شود. که گاهی منشا

به همین دلیل  .اشتباه شوند یا ناشی از وضعیت خود مبیع می باشد که دچار تغییراتی شده است در حالی که طرفین از آن مطلع نیستند

است.ولی از  ویز نمودهقانون مدنی تج342است که ممکن است بیع به شرط مقدار معین فروخته شود و قانون گذار نیز آن را  با توجه به ماده 

رارداد باشد بر حسب قجایی که آنچه به عنوان مبیع به مشتری تسلیم می شود ممکن است از لحاظ مقدار کمتر یا بیشتر از مقدار مقرر در نآ

ت ن موارد به صوراینکه مبیع عین معین،کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد آثار متفاوتی در پی خواهد داشت به همین علت هریک از ای

 جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 بند اول:مبيع عين معين

یرا در مبیع عین معین زورد آهرگاه مبیع عین معین باشد ،بایع باید مبیع را به همان حالتی که هنگام تسلیم دارد ،به قبض خریدار در 

ی گردد.قانون التزام بایع نسبت به تسلیم نم به مجرد عقد مشتری مالک مبیع می شود و هر گونه تغییری در کمیت آن ،سبب ساقط شدن

 مدنی در مبحث بیع نص خاصی نسبت به این موضوع ندارد .

که اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که »:مقرر می دارد  278اما در قسمت وفای به عهد در ماده 

منظور از کسر در این ماده عبارت است از کاهش کمیت «و نقصان داشته باشد. حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر

وجود کسر و نقص در مبیع 6است . در قانون به کار رفته ،به معنی از دست رفتن کیفیت مبیع )عیب( مبیع و غرض از نقصان که مسامحتاً

 ،سبب سقوط تعهد بایع ،مبنی بر تسلیم مبیع نمی شود .

ارداد باشد و یا در هر صورتی باید تسلیم شود ولی آنچه که تسلیم می شود ممکن است برابر مقدار مقرر در قرپس مبیع عین معین 

 باشد.کمتر یابیشتر از مقدار مذکور در قرارداد 

                                                           
 قانون مدنی374ماده  1
 .368، چاپ اول،،ص1376تشارت گنج دانش،تهران،، جلد اول و دوم،انشرح قانون مدنیحائری شاه باغ ،علی، ،. ، 2
 .192،ص 1،چاپ1377. فصیحی زاده،علیرضا،اذن وآثارحقوقی آن،انتشارات تبلیغات اسالمی،تهران، 3
 .78چاپ سوم،ص1374یک فر،مهدی،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور،انتشارات موسسه کیهان،تهران، . ن4
 .9ص، 1373،1373تهران، کانون وکالی دادگستری، نشر . ،شهیدی،مهدی،سقوط تعهدات، 5
  78،ص 1376، 1چاپ ،تهران، ازتسلیم موردمعامله،انتشارات ققنوس دومشتری قبل وبع التزامات بایع کیائی،عبداله، .   6
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 بند دوم :مبيع کلی در معين

خچال از ده عدد مانند دو عدد یباشد یا کلی در معین باشد  ءدر صورتی که مبیع مقدار معینی به طور کلی از شی متساوی االجزا

موده و تسلیم خریدار کند از افراد کلی را جدا ن را بایع باید مبیع یخچال موجود در مغازه و یا دو تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار

ری الذمه می گردد بیث از این حایع به تعهد خود عمل کرده و بهرگاه هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع برابر مقدار مقرر در قرارداد است .

 ررسی قرار می دهیم.ولی ممکن است که مقدار مبیع تسلیم شده بیشتر یا کمتر از مقدار تراضی طرفین باشد که هر کدام را جداگانه مورد ب

 الف(مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر

یرا آن مقدار زیادی شد مقدار زائد متعلق به بایع می باشد زاگر مقدار مبیعی که تسلیم شده است بیشتر از مقدار مذکور در عقد با

قدار زیاده آنها را شامل قصد طرفین نبوده و آن مقدار داخل در مبیع و جزء مبیع نیست . بنابراین نه مشتری می تواند با پرداخت ثمن م

شتری دهد که این مبجای یک تن گندم ،دو تن تحویل اگر  تصاحب کند و نه بایع می تواند مشتری را به انجام چنین کاری ملزم کند مثالً

 یک تن اضافه متعلق به بایع می باشد و به او مسترد می گردد.

 ب(مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر

ا موجود باشد و ی ءهرگاه بایع مبیع را کمتر از مقدار مقرر در قرارداد تسلیم نماید ممکن است مقدار کسری در شی متساوی االجزا

 اینکه موجود نباشد. 

موجود بوده ولی پس از آن بر اثر حادثه ای قهری بخشی از  هرگاه معلوم شود که به هنگام عقد مقدار مبیع در شی متساوی االجزا -

ه مقدار تلف می گرددو در نتیجه مقدار باقی مانده کمتر از میزان مقرر در عقد است.در این صورت عقد بیع نسبت ب ءآن شی متساوی االجزا

و نظر به بعض شدن مبیع برای مشتری خیار تبعض صفقه بوجود می آید که احکام و شرایط خاص این خیار را 1تلف شده منفسخ می گردد 

 2اعمال نماید.

یا ی از آن را به شخص بایع مقدار وجود داشته ولی بعداً ءهرگاه معلوم شود که هنگام عقد بیع ،مقدار مبیع در شی متساوی االجزا -

ی بودن عقد بیع در صورتی اشخاص ثالثی انتقال داده باشد و به هنگام تسلیم کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد.در این صورت با توجه به تملیک

طبق ماده  دنفیذ نکنمالت  فضولی است و در صورتی که مشتری معامله دوم را تاکه مبیع کلی در معین باشد ،انتقال دوم آن تابع احکام مع

 قانون مدنی متصرف ضامن عین و منافع آن می باشد. 361و259

 ثالثی باشد آنان در برابر مشتری ضامن بدل هستند. شخص وسیله بایع یابه اگر کسری ناشی از اتالف آن  -

 

 الذمه فیبند سوم:کلی 

نیز می  «ر ذمهکلی د»یا  «الذمهکلی فی »مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده باشد.مانند گندم و جو.مبیع کلی را  «کلی»

الذمه باشد تسلیم آن  گویند به اعتبار اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن بر ذمه بایع تعلق می گیرد.در صورتی که مبیع کلی فی

 در قرارداد باعث بری الذمه شدن بایع می گردد و تعهد اوساقط می شود. در موعد تسلیم به مقدار مقرر

قانون مدنی در  267جایی که در بیعی که مبیع آن کلی است بایع متعهد است به تسلیم مبیع با تعیین مصداق و طبق ماده و از آن

ص ثالث با اذن بایع این صورت شخص ثالث نیز می تواند تعهد بایع که همان تسلیم مبیع است را انجام دهد. منتهای مراتب اگر این عمل شخ

 کند و اال حق رجوع ندارد. رجوع اومی تواند به  باشد

 

 دوم:تسليم مبيع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجراي آن مبحث

مشخص بودن موضوع  یکی از شرایط صحت معامله ،معلوم وبایع باید مبیعی را که تسلیم می کند از لحاظ جنس ،مانند قرارداد باشد. 

ز آن نزد ه از حیث جنس و مقدار و وصف مشخص باشدو تشخیص رفع جهالت امعامله می باشد.و معلوم بودن مبیع مبنی بر این است ک

و آنچه که متعلق  طرفین با عرف می باشد.معلوم بودن جنس مبیع از آن جهت دارای اهمیت است که در اغلب موارد ماده اصلی مورد معامله

ته شود و در معین باشد و به عنوان جنس خاصی فروخ قصد طرفین قرار می گیرد جنس مبیع است . به همین علت در صورتی که مبیع عین

 یع باطل است.بواقع از آن جنس نباشد 

 

                                                           
 قانون مدنی 387ماده 1
 قانون مدنی443الی  441مواد 2
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 بند اول:عين معين

عین را که مقصود طرفین اگر مبیع عین معین باشد،بایع باید همان را به خریدار تسلیم نماید نه چیز دیگری را و اگر بایع مبیع عین م

ت بطالن این علیع باطل می باشد . بص شود که جنس مبیع مزبور فاقد جنس مذکور در عقد است و بعد از تسلیم مشخ بود را تسلیم کند

نها می باشد.بنابراین آاشتباه در جنس مورد معامله در واقع اشتباه درمتعلق قصد طرفین یا یکی از .است که جنس مبیع متعلق قصد طرفین است

آنچه »یعنی  «قصدماقصد لم یقع و ماوقع لم ی» شود.در اصطالح گفته می شود : ش مییکی از عناصر تشکیل دهنده  عقد در این مورد مخدو

 ست:اقانون مدنی  مقرر نموده  353به همین علت است که ماده .«که قصد شده واقع نگردیده و آنچه واقع شده قصد نشده است

ز غیر جنس ابیع باطل است؛واگر بعضی از آن هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد،»

 « باشد،نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ن اصلی آن را اختالف در جنس مبیع زمانی موجب بطالن بیع می شود که جنس مبیع مقصود اصلی طرفین یا یکی از آنها باشد و رک

 م شود مبیع فاقد جنس مقرر در عقد می باشد بیع باطل نخواهد بود .تشکیل دهد. در غیر این صورت هرگاه معلو

ه مذکور موجود در خیار تبعض صفق قانون مدنی در خصوص تقسیط ثمن ساکت است ولی با توجه به احکام 353هر چند که ماده 

نس بدهد مانند مواد غذایی جا زمان تسلیم تغییر قانون مدنی می توان این امر را استنباط کرد.و اگر مبیع در اثناء انعقاد عقد ت 441در ماده 

قبل از قبض بر آن  که فاسد شود به نحوی که از قابلیت انتفاع خارج شود،این تغییر جنس در حکم تلف است . به همین علت آثار تلف مبیع

 جاری می شود.

 

 بند دوم:کلی در معين
س مذکور در عقد مطابق جن یا بعضاً ا که بایع تسلیم می کندتماماًنچه رآهرگاه مبیع به صورت کلی در معین فروخته شده باشد و 

 نباشد راههای مختلفی برای جبران ضرر مشتری در نظر گرفته شده که مورد بررسی قرار می دهیم.

قد آن فا ءهرگاه آنچه را که تسلیم می شود با جنس مذکور در عقد مطابق نباشد و در عین حال تمام افراد شی متساوی االجزا -1

 جنس باشد. اگر  عدم مطابقت مربوط به زمان انعقادعقد باشد بیع باطل است و اگر عدم مطابقت مربوط به بعد از عقد و قبل از قبض باشد،در

 1ن مترتب می شود.آحکم تلف است و آثار تلف مبیع قبل از قبض بر

افراد   ءقرارداد نباشد ولی در میان افراد شی متساوی االجزامطابق جنس مذکور در  یا تماماً هرگاه آنچه که تسلیم می شود بعضاً -2

تفاوتی وجود ندارد که  حائز جنس مذکور در عقد موجود باشد در این صورت بایع باید از سایر افراد تا حد مبیع تسلیم نماید . در این مورد

بیع پیدا می شود.البته می تشکیل عقد تا زمان تسلیم در جنس عدم مطابقت مربوط به زمان انعقاد عقد باشد یا مربوط به تغییراتی که در اثنا

 مشروط بر اینکه این تغییرات ناشی از وضعیت اجتناب ناپذیر باشد.

فسخ کل یا بعض مبیع باقی نمی ماند مگر  اروشن است اگر افراد شی متساوی االجزاء به مقدار کافی موجود باشد جایی برای بطالن ی

که در این صورت مشتری می تواند نسبت به بعض تسلیم نشده بیع را فسخ کند و ثمن را تقسیط نماید و یا  .نباشد اینکه اجبار بایع ممکن

فسخ کند و اگر همه مبیع تسلیم نشده باشد به طریق اولی حق فسخ تمام بیع را دارد.اما اگر در شی متساوی االجزاء به مقدار  اینکه بیع را کالً

 2بیع به دو عقد صحیح و باطل منحل می گردد که در این صورت برای مشتری خیار تبعض صفقه بوجود می آید.کافی موجود نباشد ،عقد 

 

 بند سوم:  کلی فی الذمه
ق با عقد باشد . و در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد،بایع آنچه را که به عنوان مبیع تسلیم می نماید باید از حیث جنس مطاب

 .متعذر باشد انجام ندادن تعهد خود هیچ بهانه ای را بیاورد.مگر آنکه دسترسی به مبیع کلی دارای آن جنس نمی تواند برای توجیه

اد از حیث مقدار در صورت خودداری بایع از تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث جنس ، همان گونه که در تسلیم مبیع مطابق قرارد

تری با شخص ثالثی به هزینه م تعهد از دادگاه می خواهد و در صورت امتناع بایع از اجرا ،خود مشگفتیم ،مشتری ابتدا الزام بایع را برای انجا

نجام تعهد را فراهم نماید بایع موجبات انجام آن را فراهم می نمایند و در صورتی که مشتری نتواند از هیچ یک از این دو راه مذکور موجبات ا

 ، می تواند بیع را فسخ کند.

 

 

                                                           
 ،1388، 17، شماره5یگاه نورمگز، دوره. مهدوی، محمدهادی، شرایط اعتبار قبض در عقود عینی،پا 1
 .123کیائی،عبداهلل،همان ،ص.   2
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 مان تسليم مبيعزمبحث سوم:

عهدات خود عمل اصل در همه تعهدات ،پرداخت فوری و بی تأخیر آن است .به صورتی که پس از انعقاد عقد ،هریک طرفین باید به ت

امله به نحوی باشد کنند و هرگونه تأخیر موجب ضمان می شود مگر آنکه در ضمن عقد به گونه ی دیگری مقرر کرده باشند یا نوع وموضوع مع

 رفاً یا قانوناً تأخیر در آن مالحظه شود.که ع

یعنی اگر در عقد بیع موعدی برای 1 باتوجه به مواد موجود در قانون مدنی می توان اصل بر حال بودن تسلیم مبیع را استنباط کرد.

 تسلیم معین نکرده باشد و عقد به صورت مطلق منعقد شده باشد اطالق عقد اقتضاء تسلیم فوری مبیع را دارد.

بیع چنین ایجاب کند. ممگر اینکه متبایعین برای تسلیم اجلی مقرر نمایند یا عرف و عادت اقتضاء تسلیم موجل را بنماید و یا طبیعت 

رد قبول جامعه حقوقی تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن امری عقالیی و مودست تولید است یا باید تولید شود.چنانچه مبیع کاالیی باشد که در 

 است .

ان در آن نرود یعنی ه ای که می توان گفت این است که در این قبیل موارد زمان تسلیم باید معین باشد که احتمال زیاده و نقصنکت 

ست. مثالً اگر زمان تسلیم زمان تسلیم نباید بیش از حد طوالنی باشد که موجب غرر شود بلکه باید به اندازه ای باشد که عرفاً قابل مسامحه ا

 ست . ن روز ماه ربیع قرار دهند،در این مورد زمان تسلیم معین نیست زیرا مردد میان ربیع االول و ربیع االخر ارا آخری

واهد بود . با خدر این مورد که زمان اجل مشخص نیست فقها اعتقاد به بطالن بیع دارند . زیرا جهل به زمان موجب جهل به ثمن 

ی می سازد و در از ثمن خواهد بود ،جهل به آن منجر به جهل در عوض شده است که بیع را غررتوجه به اینکه مدت مقرر به منزله بخشی 

 نتیجه محکوم به بطالن است.

 

 شرایط اعتبار قبض:  بند اول

شد ، این شرایط برای اینکه قبض موضوع عقد معتبر باشد و منجر به  وقوع عقد تملیک شود ، باید شرایطی در زمان عقد موجود با

بض توسط ق -4بض با اذن مالک انجام شود.ق -3ان قبض دارای اهلیت باشند.طرفین در زم -2وت طرفین.فقبض قبل از  -1ند از : عبارت

 متعامل یا نماینده او صورت گیرد.

 

 وجود متعاملين . 1
شان بعد از ایجاب و فوت ای اصوال عقد عینی دارای سه رکن می باشندو طرفین عقد بایستی تا پایان انعقاد عقد در قید حیات باشند و

گر بعد از اذن به اقبول به منزله مرگ در اثنای ایجاب و قبول استو لزوم وجود اذن معامل را در قبض موضوع عقد ، منتفی می سازد حتی 

متعامل حق قبض  و قبض و قبل از قبض فوت کند ، باز عقد تحقق نمی یابد چون اذن امر جایزی میباشد و با  فوت اذن دهنده باطل می شود

ز قبض ، واهب یا متهب ااگر قبل « » قانون مدنی مققرر می دارد  802تراضی مجرد  متوفی را ندارد. با توجه به اینکه ماده ی  بدون اذن یا

ت جمع لکه ضرورباین ماده حکمی خالف قاعده و استثنایی نیست که صرفاً اختصاص به هبه داشته باشد ، « فوت کند ، هبه باطل می شود.

 آن بهره برد.  آمدن کلیه ارکان عقد انگیزه ی صدور این حکم بوده ، پس با توجه به وجدت مالک می توان در سایر عقود عینی نیز از

 

 اهليت متعاملين.2
اً حق که اصطالح اهلیت در اصطالح حقوقی به معنای شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف است. اهلیت دارا بودن

ان یکی از شرایط اساسی به آن ، اهلیت تمتع گفته می شود ودیگر اهلیت اجرای حق و تکلیف که به آن ، اهلیت استیفا می گویند. آنچه به عنو

 قانون مدنی آمده است ، اهلیت استیفاء است نه اهلیت تمتع.  190ماده ی  2صحت معامالت در بند 

یک موجود باشد. بدین ترتیب اهلیت استیفای متعاملین باید تا پایان عقد و تحقق تملچون عقود عینی دارای سه رکن می باشند ، 

قد عینی نیز اگر پیش از همان گونه که متعاملین اگر در زمان ایجاب و قبول در عقود رضایی فاقد اهلیت باشند ، عقد تحقق نمی یابد ، در  ع

 تحقق قبض اهلیت را از دست دهند ، عقد محقق نمی شود.

 

 

 

                                                           
 قانون مدنی 362ماده 3و بند 344ماده .  1
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 اذن در قبضند دوم : ب

قانون مدنی ، تعریفی از اذن نکرده است. بعضی از استادان در تعریف آن گفته اند : اذن عبارت است از اعالم رضای مالک یا نماینده 

 1قانونی اوو یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام یک عمل حقوقی.

اده را می تولن به عنوان قانون مدنی، قبض بدون اذن واهب را فاقد اثر می داند . بنابراین این م 798اده قانونگذار در باب هبه  طی م

مله ممنوع می باشد. یک قاعده کلی در کلیه عقود اعمال کرد. اگر قبض بدون اذن ناقل صورت گیرد ، کلیه تصرفات منتقل الیه در مورد معا

دم بر آن صورت گرفته است و اگر قبض را از اسباب انتقال و داخل در مفهوم عقد بدانیم، اذنی را که مق ناقل می تواند استرداد آن را بخواهد

 ق وراثت تأثیر ندارد.حمفهوم عقد می باشد و با فوت و یا حجر اذن دهنده قبل از قبض، منجربه نابودی ایجاب و قبول میشود و  نیز داخل در

 

 و قبض آثار تسليم:  فصل سوم
 ا به آن اشاره می کنیم:جکه در این م و قبض از نظر حقوقی آثاری مترتب استبر تسلی

 :آثار تسليماول  مبحث

  صرف تسلیم باعث انتقال ضمان معاوضی از فـروشنده 

یابد و ی مشتری انتقال میی فروشنده به عهدهآن از عهده تلف ، ضمان معاوضی و ریسک ناشی ازخریدار با تسلیم مـورد مـعامله بـه

نـموده و  حقوقی تواند تصرّف مادّی یامی بخواهد ی خـریدار اسـت و او هـرگونه کهه مال در تحت حاکمیّت و سلطهطور کاز این پس همان

مـفاد عـقد  ی او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار،مند شود، تلف یا هرگونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهدهاز مـنافع آن بهره

قانون مدنی تسلیم یکی از آثار  362یماده 3به موجب بند. کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدی به فـروشنده مربوط نخواهد بود شکل بـیع به

ترین چنین مـهمترین اثر تسلیم خواهد بود. هـممعاوضی نیز مهم انتقال ضمان . بنابراینگرددبیع است و بیع هم نوعی مـعاوضه مـحسوب مـی

ضمان معاوضی  انتقال همان گردد کـهوارده بر مبیع با تسلیم )اقباض( به خریدار مـنتقل مـی ی عملی تسلیم این است که خطراتاثر و فایده

دارا باشد،  را بیع طور اختصاصی حقّ فسخ عقدالبته در مواردی که خریدار به. شودمیپس با عمل تسلیم، ضـمان مـعاوضی مـنتقل  2.است

که طرفین در ضمن ق.م(. یا آن 453ی نفع خریدار وجود داشته بـاشد )مـاده که در عـقد بیع، خیار شرط یا حیوان یا مجلس تنها بهمـانند آنـ

صورت با وجود تسلیم نی فروشنده باشد در ایچنان بر عهدهبا وجود تسلیم مـبیع، مـسئولیت تـلف هم مواردی ، توافق نمایند که درعقد

  3.ی فروشنده باقی استشود و تلف بر عهدهمبیع، ضمان معاوضی بر خـریدار تـحمیل نمی
 

 :اثر تسليم در  سقوط حق حبس  بند اول
یکی دیگر از آثار تسلیم این است که موجب سقوط حق حبس می گردد. هر یک از طرفین به موجب عقد بیع می تواند ایفای تعهد 

نوط به ایفای تعهد از طرف دیگری نماید . مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد . که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال خود را م

و برخی دیگر آن را حق عقالیی مترتب بر معاوضه  4باشد باید تسلیم شود . برخی  از فقها وجود حق حبس را از شروط ضمن عقد می دانند .

عده ایی از حقوقدانان از جمله مرحوم مهدی شهیدی حق حبس را خالف 5ی دیگر نیز آن را ناشی از التزام عقد می دانند.می دانند. و برخ

قاعده دانسته اند و معتقدند که باید آن را در موراد خاص تصریح شده بکار برد در حالی که به نظر می رسد حق حبس ویژه عقد بیع نیست و 

 وض حاکم است .این قاعده بر همه عقود مع

 

 : اثر تسليم در انتقال ضمان معاوضی بند دوم
 یکی از مهم ترین آثار تسلیم مبیع در انتقال ضمان معاوضی است که زیر به بررسی آن می پردازیم.

ی در عقد بیع ،به محض انعقاد عقد ،خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود و به واسطه تسلیم ضمان از بایع به مشتر

منظور از ضمان معاوضی این است که هریک از طرفین در ضمن عقد متعهد می شوند در قبال مالی که دریافت می کنند 6منتقل می شود.

 عوض آن را به دیگری بدهند. یعنی التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوضی که دریافت می کند. به عنوان نمونه ،در بیع تعهد و التزام

                                                           
 .23جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تزرمینولوژی حقوق، همان،،ص.   1
 299ص..قه1419، قم، نشر الهادی، 2، چالفقهیة مـیرزا حـسن ، القـواعد بـجنوردی،  . 2
 180ص..قه1415، قم، 1، کتاب المکاسب، چ، مـرتضیصاریانـ . 3
 .197،ص3،جلد3،چاپ 1405. خوانساری ، احمد ، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،موسسه اسماعیلیان،قم، 4
 .312انصاری، مرتضی،همان ،ص .  5
 .336،،ص1986ءالتراث العربی، بیروت، . عاملی ،زین الدین، ،روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،انتشارات دار احیا 6
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یه ثمن در قبال دریافت مبیع و التزام بایع به تسلیم مبیع در مقابل دریافت ثمن ،ضمان معاوضی می باشد. که دراین جا انتقال مشتری به تأد

ضمان از بایع به مشتری را مشروط به تسلیم مبیع دانسته ایم که بر این حکم ،حکمی دیگر متفرع است و آن این است که اگر مبیع قبل از 

 بر عهده بایع است .  قبض تلف شود ضمانش

 

 قبض آثار:  مبحث دوم
اده و احکام و آثار آن را الزامات خارج از قرارداد، نقش قبض را مورد توجه قرار دو تعهدات  و  قانون مدنی در بحث از عقود و معامالت

نجا به آثار و احکامی شده است. در ای بیان کرده است. در فقه نیز ضمن ابواب مختلفی به مناسبت هایی ، آثار و احکام قبض ، مطرح و بیان

 کتفا می کنیم:حقوق مدنی و یا در فقه، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و از اهمیت بیشتری برخوردار است به نحو مختصر ا که در

 قبض به عنوان شرط صحت عمل حقوقی بند اول : 
و منوط به قبض و اقباض موضوع آنها می باشد ؛و برخی از بر خالف اصل رضایی بودن عقود ، وقوع برخی از قراردادها موکول 

 1نویسندگان حقوقی ، چنین عقودی را به اعتبار صورت خارجی به تبعیت از حقوق فرانسه ، عقودعینی می نامند.

حفظ حقوق و چنین اثر قبض در اینگونه عقود که بیشتر از عقود مسامحه ای مجانی می باشد، آگاه ساختن طرفین از نتایج عقد و هم

تایج عمل قصد و تصمیم منافع دیگران و ایجاد اطمینان در آنها برای خاطر نشان کردن اهمیت امر مورد توافق می باشد که انتقال دهنده ، ن

 خود را در عالم خارج مشاهده می کند و در اثر احساس آنی و زودگذر، اموال خود را  از دست ندهد. 

صرف ،  وقوع برخی عقود شناخته شده است از قبیل حبس، عقود موجد حق انتفاع، وقف، بیعدر قانون مدنی ، قبض شرط صحت 

ضوع عقد را ذر رهن، هبه، اما در مواردی، طور صحیح قبض، شرط صحت به حساب نیامده است ولی عده ای از نویسندگان ، لزوم تسلیم مو

ض درآنها به عنوان د. و قبکرده اند وآنها را از عقود عینی به حساب آورده انساختار برخی اعمال حقوقی مانند قرض، عاریه و ودیعه، استنباط 

 اد تعهدات و تکالیف قانونی طرفین محسوب می شود.عاملی برای ایج

 

 قبض به عنوان شرط لزوم بند دوم : 

رفین می توانند هر یک از طاگر قبض، شرط لزوم عمل حقوقی باشد ، با ایجاب و قبول طرفین ، عقد به طور متزلزل واقع می شود و 

ر حقوق موضوعه عقد را منحل نمایند و با حصول قبض ، عقد الزم می شود و بعد از آن به صرف اراده یکی از طرفین منحل نمی گردد. د

یت له، وص ایران، تنها موردی که به نظر می رسد قبض، شرط لزوم آن باشد ، وصیت تملیکی است که پس از قبض موصی به توسط موصی

 نسبت به او الزم می گرددو دیگر نمی تواند آن را رد نماید.

 

 ضمانت اجراي تسليم و قبض درست و قبض نادرست: مبحث سوم

 مفاد و الزامهاي ناشی از آنبند اول : 
ن عقد بسته شد عقد بیع ، در حقوق ما ، عقد تملیکی است و موجب انتقال مالکیت از لحظه وقوع عقد می گردد. بنابراین به محض

دد . حال با توجه به بیع ، مبیع معین به ملکیت خریدار در می آید. همچنین است در مورد بایع که با انعقاد عقد ، مالک ثمن شخصی می گر

 ی کنیم :یت انواع ضمانت اجراهارا بررسی ماین انتقال ملک

 الف( اجبار فروشنده به تسليم یا استفاده از حق فسخ به عنوان آخرین حربه
در :» این باره می گوید  قانون مدنی ، فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار کند. ماده مذکور در 376یداران می توانند به استناد ماده خر

تواند ممتنع را به هر گاه اجبار ممتنع ممکن نباشد و محکمه نیز ن«. صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود

اشت که اجبار به دتسلیم ، مجبور کند ، خریدار یا فروشنده حسب مورد ، به عنولن آخرین حربه حق فسخ دارند. باید توجه  تسلیم موضوع

 تسلیم در صورتی است که موعد تسلیم فرا برسد و پیش از آن اجبار و الزام به تسلیم مقدور نیست.

 

 ب( ایجاد حق حبس

ایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند یا طرف دیگر حاضر به هر یک از ب» قانون مدنی  377به موجب ماده 

چنانکه از ماده «. تسلیم شود ، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که  حال باشد، تسلیم می شود 
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در صورت تقاضای احد طرفین دادگاه طرف مقابل را وادار به تسلیم می کند قانونی بر می آید این حق از آن فروشنده و خریدار هر دو است و 

 و نباید حق یکی را بر دیگری ترجیح دهد.

 

 ضمانت اجراي خودداري از تسليم بند دوم : 
ی خوددار ) خریدار یا فروشنده حسب مورد( مسئول تلف مبیع است. هر گاه تعهد تسلیم از تسلیم مبیع یا ثمن حسب مورد خوددار

نماید مبیع یا ثمن پیش از تسلیم تلف شود خوددار مسئول است. و این قاعده اختصاص به مبیع ندارد بلکه شامل عدم تسلیم ثمن نیز می 

ر گردد. به عالوه در سایر معاوضات و عقود نیز جاری می شود. برخی نویسندگان ، مسئولیت تلف جزء مبیع  را نیز مطابق قاعده شمرده اند. د

دهای مستمر مانند اجاره، هر گاه موجر به علت تلف شدن عین مستأجره نتواند آن را تسلیم کند، عقد اجاره باطل می شود.و اگر پیش قراردا

از قبض ، شخصی مزاحم مستأجر شود حق فسخ دارد  اما بعد از  قبض نمی تواند فسخ کند ، فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.. این در 

مستأجر قابل انتفاع و بهره برداری است ولی هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب ، از قابلیت انتفاع خارج شود و نتواند صورتی است که عین 

 1رفع عیب کند ، اجاره باطل می شود.

 

 ضمانت اجراي قراردادي:  مبحث چهارم

 شرط وجه التزام بند اول : 

فاده از اصل آزادی اراده می توانند با سلیقه خودضمانت اجرای مناسبی را مطابق قواعد عمومی قراردادها، فروشنده و خریدار با است

باید توجه داشت که خسارت عدم انجام تعهد و اجرای آن با هم قابل جمع و مطالبه نیستند. بلکه ذینفع  .برای طرف متخلف پیش بینی کنند

طابق همان قواعد عمومی شرط کنند که در صورت عدم تسلیم ، قرارداد باید یکی از آن دو را برگزیند. عالوه بر این ، دو طرف می تو.انند  م

 2خود به خود منفسخ و  مشروط له بتواند وجه التزام را نیز مطالبه نماید . 

 

 ضمان درک  بند دوم : 
ه مبیع از . در اصطالح حقوق مقصود از درک مبیع این است که هر گامی باشدواژه درک به معنی لحوق یعنی ضمیمه شدن و تابع 

آن دیگر غیر از فروشنده باشد و منظور از درک ثمن اینن است که در معامله  ثمن شخصی را که مشتری می پردازد متعلق به دیگری باشد. 

در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع ، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دازد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، باید از 

 هده غرامات وارده بر مشتری برآید. البته این مسئولیت یک قاعده امری نیست و قاعده تکمیلی است بنابراین، خریدار و فروشنده می توانندع

 3ی قراردادها معتبر و محترم است. ادضمن قرارداد بیع بر خالف آن تراضی نمایند. این تراضی و قرارداد به استناداصل  آز

 

 در تسليماشتباه  بند سوم : 
اید حسب مورد، ب موضوع تسلیم ممکن است مال کلی یا عین معین باشد در مواردی که مبیع یا ثمن ، کلی است فروشنده یا خریدار ،

یگری به غیر از آنچه فرد متعارفی را تعیین و به طرف مقابل تسلیم کند و نمی تواند مصداق معیوب برگزیند و تسلیم کند. پس تسلیم چیز د

ان ندارد.  اما در نظر قیمت معادل یا بیشتر از  موضوع تعهد باشد، بدون رضایت طرف دیگر امک وع تعهد است ، اگر چه آن شیء ازکه موض

ه شده است.  صورتی که  عین معینی فروخته شده است و باید تسلیم شود ممکن است پس از تسلیم معلوم شود که در مقدار مبیع اشتبا

ل خریدار است و زام طرف را به تسلیم یک فرد یا مصداق دیگر خواست زیرا عین معین که فروخته شده است ، مادراین صورت نمی توان ال

و خریدار هر دو اشتباه کنند  در صورت اشتباه چاره ای جز فسخ ندارد. بنابراین هر گاه مقدار مبیع از طرف بایع اشتباه اعالم شود ، یا فروشنده

قرر دانسته است. مبیعی میا بیشتر از مقدار اعالم شده درآید قانونگذار حسب مورد قاعده متناسب و متفاوتی را  ومبیع به هنگام تسلیم کمتر

متر از آن مقدار درآید، که اجزای متساوی دارد و. قیمت بر مبنای هر یک از اجزا به عنوان واحد تعیین می گردد، اگر مبیع در وقت تسلیم، ک

یع زیاده از مقدار معین سخ کند یا قیمت موجود را تأدیه و حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. و اگر مبمشتری حق دارد که بیع را ف

ایع و مشتری به باشد زیاده ، مال بایع است.ولی در مبیعی که اجزای آن مختلف است و قیمت برای کل مبیع تعیین می شود، هر یک ار ب

 ایع حق فسخ دارد. بگر معلوم شود که مبیع کمتر است مشتری و اگر معلوم شود که مبیع بیشتر است ، استناد تخلف از شرط حق فسخ دارد. ا

                                                           
 .31، ص2، چاپ1408. محقق حلی،نجم الدین، شرایع االسالم، انتشارات اسماعیلیان، قم،   1
 .1373، 89ه . موسوی بجنوردی، محمد، مقاله نشر قبض در امر رهن، مجله کانون وکال، شمار 2
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 نتيجه گيري
 توجه به مطالبی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت به نتایج ذیل می رسیم:با 

عنوان که برخی از مصادیق قبض ، در نظام حقوقی ایران ، بین قبض و تسلیم رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد به این -1

ذیل عنوان تسلیم قابل تحلیل و برخی مصادیق تسلیم ذیل مفهوم قبض قابل شاخت می باشد. در برخی از موارد قبض تحقق یافته اما تسلیم 

شرکه غیر نقدی قانون تجارت وقتی در مورد شرکت های مسئولیت محدود و شرکت تضامنی صحبت از تسلیم سهم ال در.است  اتفاق نیفتاده

می کند ، مقصود آن تسلیم است و لذا در صورتی که سهم الشرکه غیر نقدی عمل انسان باشد ، صرف بستن قرارداد برلی انجام کار از طرف 

شرکت اگر چه کاری انجام نشده است ، تسلیم محسوب می شود در حالی که قبضی صورت نگرفته است و می تواند سهم الشرکه عمل انسان 

 وب شود.محس

 

لزوم قبض از شوؤن ومقتضیات عقد است وکمتر کسی یافت میشود که به این مهم نرسیده باشد چراکه عقد بدون قبض واقباض -2

اگر این قبض واقباض به صحیح اتفاق نیافتد به جرأت میتوان گفت که عقدی صحیح  .در بین متعاملین عقدی بی اثر وبی نتیجه تلقی میگردد

قع نمیشود وبهترین شاهد این است که در صورت فقدان قبض واقباض سالم وبه هنگام مسایل جانبی دیگری مانند خیارات ودارای اثر هم وا

بنابراین این رابطه  .،حق حبس بایع و...ونیز بسیاری از قواعد ومسایل حقوقی دیگر بروز میکند تابتواند این عقد را به سرمنزل مقصود برساند

ر مترتب بر عقد موجب می شود که عالوه بر پذیرش تمام نظریات در خصوص علل واسباب قبض در معامالت به طرفینی واین حقوق وآثا

 .پذیرش نظریه انتهایی به عنوان مطمین ترین عقیده تن داد
 

ر مبیع عین مهمترین اثر تسلیم مبیع ،انتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد اما اگکه تسلیم مبیع دارای آثار متفاوتی است. -3

معین و یا در حکم آن و همچنین مبیع کلی بعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، قبل از تسلیم در اثر آفت سماوی تلف شود بیع منفسخ می 

 شود و ثمن به مشتری بر می گردد.
 

د موجود باشد ، این شرایط برای اینکه قبض موضوع عقد معتبر باشد و منجر به  وقوع عقد تملیک شود ، باید شرایطی در زمان عق-4

قبض توسط  -4قبض با اذن مالک انجام شود. -3طرفین در زمان قبض دارای اهلیت باشند. -2قبض قبل از فوت طرفین. -1عبارتند از : 

 متعامل یا نماینده او صورت گیرد.
 

عتبار تحویل گیرنده تسلّم یا قبض نامیده اسـت قائم به دو شخص که به اعتبار تحویل دهنده، تسلیم یا اقباض و به ا تسلیم عـملی-5

اند. تـسلیم و قـبض مانند ایجاد و وجود در ذات خود متحدند؛ یک حقیقت از اساس، قبض و تسلیم دو روی یک سکه و دو چهرهشود. براینمی

 .حقیقی و واقعی استها اند که تفاوت آناند. از دیدگاهی دیگر، تسلیم و قبض دو مفهوم متفاوتولی به اعتبار متفاوت

 

رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. در نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی-6

گیرد شود که قبض از سوی مشتری صورت پذیرد؛ اما تسلیم زمانی محقق میاگرچه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می

شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسئولیت تلف مبیع بار می (اری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری )قبضو آث

باشند ی جدا از هم میها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحلهقبل از قبض بری نخواهد شد. تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آن

ی عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ اما مشتری مبیع را قبض نکند. فایدهو ممکن است 

کند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع جایی مسئولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و ... نمود پیدا میمعاوضی، جابه

 .عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بودواجب است که با قبض 
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