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 چکيده
وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب 

ومشتری درمقابل دیگری بوجود می انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع 

آید؛ بایع مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقاباًل متعهد می 

شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند.صرف نظر از اینکه هر دو 

پرداخت ننمایند، بایع دارای  دارای حق حبس می باشند، در صورتیکه مشتری ثمن را به موقع

ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثاًل میتواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید 

و یا با اجتماع شرایط الزم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانوناً به خیار تأخیر ثمن 

 نامه پایان موضوع عنوان به امامیه هفق و ایران حقوق در ثمن تادیه عدم آثار معروف می باشد.

 قرار بررسی مورد امامیه وفقه مدنی قانون دیدگاه از را موضوع این احکام و آثار تا ایم کرده انتخاب

                                                                     .دهیم

 فسخ حق ،ثمن تاخیر خیار ،ثمن ،مبیع ،بیع :يديکل واژگان
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 سيده نرجس فاطمی
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
 سيده نرجس فاطمی

narjesfatemy@gmail.com 

 ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن در فقه  و حقوق ایران
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 مقدمه

 است، مطرح شود، می واقع نسیه و نقدی غیر بصورت تاً عمد که کالن معامالت خصوص به و معامالت در که موضوعاتی از یکی

 ثمن مقرر مواعید یا موعد در خریدار چنانچه که معنا بدین. است مقرر مواعید یا موعد در معامله ثمن پرداخت عدم اجرای ضمانت موضوع

 .نماید استیفاء را خود حقوق ندتوا می آن از استفاده با و برخوردار اجرایی ضمانت چه از فروشنده ننماید، تسلیم را معامله

. ندارد ثمن پرداخت به خریدار اجبار و دادگاه به رجوع جز ای چاره فروشنده که است این رسد می نظر به امر بدو در که آنچه

 عدم و خریدار تخلف برای نیز دیگری اجرایی ضمانت و راهکار مدنی قانون 395 ماده جعل با قانونگذار که رسد می نظر به دقتی اندک با ولی

 395 ماده تفسیر و شرح به اجمال طور به که شد خواهد این بر سعی مختصر این در است، نموده مقررابداع مواعید یا موعد در ثمن پرداخت

 م.ق 402 ماده موضوع ثمن تاخیر خیار همان م.ق 395 ماده موضوع خیار آیا که دهیم پاسخ اساسی سوال این به و پرداخته مدنی قانون

 بیع چنانچه که، رسید نتیجه این به توان می 402 و 395 موارد جمع از خالصه بطور.   است ثمن تاخیر خیار سوای خیاری یا باشد می

 نکند، تادیه را معامله ثمن خریدار مقرر موعد در و بوده آن حکم در یا و خارجی عین نیز مبیع و باشد نشده تسلیم نیز مبیع و باشد موجل

در این مقاله ما برآنیم که ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن در فقه و .داشت خواهد 395 ماده استناد به را معامله فسخ یاراخت فروشنده

  حقوق ایران را بررسی نماییم.

 مفهوم ثمن و اوصاف آن :گفتار اول

 الف( مفهوم ثمن
ارزش متعارف کاال در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا شود که کاال در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ثمن به بهایی اطالق می

ثمن » عبارت است از ارزش کاال در بازار و نزد عرف که از آن به «قیمت» در همین است؛ زیرا« قیمت» کمتر باشد و تفاوت آن با

 معامالت و نیز عبادات سخن رفته است. شود ، ثمن المثل از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابوابتعبیر می«المثل

رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از شمار میبه« از ارکان عقد بیع»ثمن در عقد بیع: ثمن همچون مثمن مبیع 

 1جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

بیع نقد، ثمن و مثمن هر دو نقد باشند ؛ دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: نقد و مدّت

دار باشد و  بیع نسیه عکس صورت سوم دار باشند ؛ بیع سلف یا سلم، ثمن نقد و مثمن مدّتبیع کالی به کالی، بیع دین به دین ،هردو مدّت

. 

هد بود. در صورتی که خریدار در در بیع نقد چنانچه فروشنده کاال را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز الزم خوا

 2تواند معامله را فسخ کند.این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می

، در حقوق ما ثمن می تواند پول ،کاال، خدمت و یا هر چیز دارای 3قانون مدنی ایران از عقد بیع 338با توجه به تعریف مادۀ 

وق مدرن، ثمن الزاما پول است و در صورتی که هر دو مورد معامله کاال باشد، چنین عقدی را ارزش اقتصادی باشد؛ در حالی که در حق

 معاوضه و یا کالًی به کالی می شمرند. 

 

  ب ( اوصاف ثمن

در ثمن نیز همان شروط مبیع باید لحاظ شود. بنابراین در مواردی هم که ثمن پول نقد است باید خریدار و فروشنده به مقدار و 

گی آن آگاه باشند. مثالً، فروش مال در برابر هزار واحد پول خارجی باطل است . درج شرطی هم که موجب جهل به ثمن شود از چگون

 اسباب بطالن است ؛ مانند تعهد به پرداختن نفقه یک نفر تا پایان عمر. در عین حال ، اگر رقم قطعی در قرارداد معین نشود ولی طرفین در

من با مبانی معین توافق کنند، چنانکه در بسیاری از قراردادها از جمله فروش بلندمدت نفت از این شیوه استفاده می مورد شیوۀ محاسبة ث

شود، از لحاظ دلیل نهی از غرر اشکالی به نظر نمی رسد و صحت معامله بدون اشکال است . از میان فقهای امامیه ، صاحب حدائق به استناد 

 ثمن را موجب بطالن بیع نمی داند. اساساً جهل به  4،روایتی 

                                                           
 180، ص 18 جلد الطاهرۀ العترۀ احکام ،  فی الناضرۀ الحدائق 1
 341، ص1968 ـ1967 دمشق ، العام الفقهی المدخل زرقاء، احمد مصطفی 2

 «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»قانون مدنی ایران:  338مادۀ  3
 ،271 ص ،12 ج تا، ،بی بیروت ، شیرازی ربانی عبدالرحیم چاپ ، الشریعة مسائل تحصیل الی الشیعة وسائل ، حسن مدبنمح ، عاملی حرّ 4

 .18 باب ،1 حدیث
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 تأدیه ثمنج( 
گیرد تأدیه ثمن است. پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، اولین تعهدی که بر عهدۀ مشتری قرار می

بدست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم خواهند چیزی دهند میاین تأدیه بر مبنای عدالت معاوضی است زیرا طرفین در مقابل آنچه می

افقی مبیع، تأدیه ثمن را انتظار دارد. گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و تو

ر مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به اند که دو تعهد داست که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق نموده

تواند از حق حبس همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که مادامی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده، دیگری می

، به بیان دیگر طرفین تواند در صورت عدم تأدیه ثمن بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن بیع را فسخ کنداستفاده کند. همچنین بایع می

اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر گردیده است، به همین جهت است که عقد بیع بصورت ضمنی قبض و اقباض عوضین را شرط نموده

ل مالکیت که انتقا اند که تا جزء اخیر این تعریف تحقق نیابد، جزء اولتعریف نموده« تعهد به تسلیم آنها»و « تملیک عوضین» توانرا می

 4توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ نمایند. قانون مدنی در بند شود زیرا هر یک از طرفین میاست نیز بطور کامل مستقر نمی

  5«کند.عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می» به این التزام مشتری تصریح دارد: 362ماده 

 

 لزوم معين بودن ثمن : دومگفتار 

بینی کنند، لیکن از آنجایی که توانند شرایطی را در قرارداد پیشتعاقدین در حدود قوانین و بسته به اوضاع و احوال خاص میم

به بعد قانون مدنی احکامی را  232نماید، قانونگذار در مادّۀ برخی از شروط قراردادی به ارکان اساسی معامالت یا مقتضای عقد خلل وارد می

و برخی از شروط را باطل تلقّی نموده است. بطالن شروط یاد شده نیز در مواردی آسیبی به عقد اصلی وارد نکرده است لیکن در مقرّر داشته 

دهد و کلّ توافق را یابد، فساد شرط را به عقد سرایت میمواردی که قانونگذار شرط مورد توافق طرفین را خالف ارکان اساسی معامالت می

 شمارد.باطل می

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و »دارد: یکی از این موارد است که مقرّر می 233مادّۀ  2د بن

 «.موجب بطالن عقد است

شود این است که، آیا شرط ناظر به تعیین ثمن در آینده، که موجب ایجاد ابهام در عوض بنابراین سؤالی که در اینجا مطرح می

 حقوقی بالاشکال است یا اینکه موجب جهالت به عوضین و بطالن عقد اصلی است؟ -شود از نظر فقهیمی قرارداد )ثمن(

در پاسخ به این سؤال باید گفت که، یکی از شرایط اساسی صحّت هر قرارداد وجود موضوع و معلوم بودن آن است، منظور از 

عهّدات هر یک از آنها معلوم و مشخّص باشد به صورتی که پس از تشکیل ها و حدود تمعلوم بودن این است که در نزد متعاملین، ویژگی

بیان  قرارداد، صرف نظر از ارادۀ هر یک از طرفین، بتوان اجرای تعهّد را مشخصاً مطالبه کند. آگاهی از تعهّدات گاه با حس و مشاهده، گاه با

 . 6پذیر استیین موضوع در آینده امکانو توصیف، گاه با اشتراط و التزام و گاه با ارائة ضوابطی برای تع

، 312، 216و مواد  190مادّۀ  3بنابراین ثمن معامله به عنوان یکی از دو مورد معامله باید معلوم و معین باشد و به موجب بند 

مواردی که ثمن عین ق. م، ثمن معامله باید به طور مقطوع معلوم باشد، البته چگونگی تعیین ثمن در همة موارد یکسان نیست، در  315

ق. م باید مقدار، جنس و وصف  351مّه باشد مطابق مادّۀ معین باشد باید فرد آن در خارج معین باشد؛ ولی در صورتی که ثمن کلی فی الذ

تشکیل عقد، ثمن  دارند که حتّی قبل ازق. م. اعالم می 339آن معین شود و در قرارداد نیز ذکر شود. برخی از حقوقدانان با استناد به مادّۀ 

  7.را طرفین باید معین کنند

سعی می کنیم ابتدا حاالت ثمن را از جهت چگونگی تعیین در حین عقد را عنوان کرد و نفوذ و اعتبار آن  مبحثما در این 

 حاالت را در قانون مدنی ایران به بحث و گفتگو بگذاریم .

   نامعین کامالً ثمن – 4  ضمنی طور به ثمن تعیین – 3 ، تعیین قابل ثمن – 2 ،  ثمن معلوم و معین -1این حاالت عبارتند از : 
       

                                                           
 .212ص ،1 ج بهمن، چاپخانه نهم چاپ ،1384 انتشار، سهامی مدنی، حقوق ناصر؛ کاتوزیان، 5
 و فرانسه حقوق در آن تطبیقی مطالعه با ایران حقوق در معامله مورد بودن نمعی و معلوم» ،(1380) دکتری، رساله علی، پناه، اسالم 6

 .402تهران، ص دانشگاه سیاسی، علوم و حقوق دانشکده ،«ال-کامن
 150ص معین، عقود ،(1384) ناصر، کاتوزیان، 7
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 معين ثمن معلوم و الف( 

ایط صحت عقد بیع ، معلوم و معین بودن ثمن مورد معامله است و مطابق قانون مدنی ایران و به تبع آن فقه امامیه ، یکی از شر

این ثمن اگر به تفصیل معلوم ومعین باشد عقد بیع صحیح و هیچ غرری نیز رخ نخواهد داد . چنین حالتی در مورد ثمن مورد قبول همه 

 به مدنی قانون در امر این دیگر جهت از  نویسندگان حقوقی و فقهای ماست و اجماع وجود دارد که چنین بیعی از این نظر صحیح است

 ، باشد کلی ثمن اگر البته و ندارد وجود جهلی هیچ و بوده معلوم معامله مورد ، باشد ومعین معلوم ثمن گاه هر پس.  است آمده صراحت

    باشدر یا بیشتر کمت آن مقدار واقع در که چند هر(  مدنی قانون 351 ماده مستند)  دارد کفایت آن مقدار ذکر

 

    ثمن قابل تعيين ب( 

من به دو صورت ممکن است قابلیت تعیین داشته باشد یا این قابلیت به اراده طرفین یا ثالث داده خواهد شد تا در آینده ثمن ث 

لیت تعیین ثمن و یا را تعیین کنند و یا اینکه به یک حادثه خارجی غیر اراده افراد قابلیت این تعیین موکول خواهد شد. البته وقتی از قاب

 ارائه معیاری که بر اساس آن بتوان ثمن را معین نمود ، سخن به میان می آید . 

 

     تعيين ثمن به صورت ضمنی ج( 
می توان دلیل بر  را عرفی وضعیت این و  در مواردی که میزان ثمن در عرف معلوم باشد نیازی به بیان و مشاهده آن وجود ندارد

مورد معامله در نزد طرفین دانست . مثالً با توجه به اینکه نرخ بسیاری از کاالها به علت دخالت دولت در کنترل بازار ، معلوم بودن قیمت 

منظور از تعیین ثمن به  8. بود خواهد صحیح معامله و معلوم مشخص است اگر حتی ثمن معامله هنگام عقد ذکر نشود ، ثمن معامله عرفاً 

مثالً فروشنده درکاتالوگ اجناس خود، قیمتی را ذکر میکند و به عنوان تبلیغ در سطح شهر پخش می نماید  صورت ضمنی حالتی است که

نطور و خریدار با توجه به کاتالوگ ارائه شده با فروشنده عقد بیع منعقد کرده و در آن هیچ اشاره ای به میزان ثمن معامله نمی نمایند . هما

فروشنده قبل از انعقاد عقد و با نظر به قیمت کاتالوگ به معامله مبادرت می ورزند . البته چنانچه ثمن که در مثال مشهود است خریدار و 

 ثمن صورت این در کرد توافق خریدار اگر و دهد اطالع خریدار به مندرج در کاتالوگ تغییر یابد فروشنده می تواند با تلفن یا تلکس تغییر را 

قانون مدنی ما ظاهر در مورد تعیین ثمن به صورت ضمنی ساکت .ار داد بیع را منعقد نماید قر ذکورم فرم با و است محسوب شده تعیین

اشد و چه به صورت ضمنی و چه به ب معلوم طرفین نزد ثمن میزان است کافی فقط که کرد استنیاط چنین قانون روح از توان می ولی است 

    .به صورت معین و معلوم نداردصراحت و در این مورد به نظر تفاوتی با تعیین ثمن 

     
 ثمن کامالً نا معين د( 
 برچسب آن به صراحت به و داند نمی معتبر را باشد معین نا کامالً معامله ثمن که را فرضی ما مدنی قانون و فقه در شک بی

ی نیست که چنین بیعی شک و کرد خواهد یدتای را امر همین نیز عقالء بناء و دارد وجود نیز زمینه این در اجماع و چسباند خواهد باطل

 فقط اینکه نه مصداق بارز بیع غرری مورد گفتگو است و در بطالن آن محل تردید نیست اما این فرض آنجاست که ثمن کامالً نا معین باشد

معلوم می شود . که این  و ینمع ضمنی صورت به ثمن مقدار اوقات گاهی شد گفته که همانطور زیرا نگردد عنوان طرفین تراضی داد قرار در

ی فرض مورد تایید قانون مدنی و فقه ما نیز هست . زیرا علم از هر راهی که بدست می آید برای رفع غرر کافی است . چه در قرار داد و تراض

  .عنوان شود و چه نشود به عبارت دیگر چه مقدار ثمن به صراحت بیان شود چه به صورت ضمنی معلوم باشد

 

 مبناي حقوقی بطالن قرارداد مبتنی بر ثمن مجهولوم:  گفتار س

 الف( حقوقی

ای که ثمن آن ق. م که از نظر فقهای متأخّر امامیه اقتباس شده است در بطالن معامله 233مادّۀ  2از نظر حقوقی صراحت بند 

 9.اند از آن چنین معامالتی را باطل دانسته گذارد و علمای حقوق نیز به تأسّیای باقی نمیمجهول و موجب جهالت به عوضین است، شبهه

                                                           
 33  شماره ، باقری شریعت جواد محمد دکتر ترجمه ، مراغی الفتاح عبد میر ، دادگستر قضایی حقوقی مجله 8
 ؛ عدل،188 و 167 ،3 ،1383 ؛ کاتوزیان،209اسالمیه،ص کتابفروشی تهران، ششم، چاپ ،1 ج مدنی، حقوق ،(1366) سیدحسن، امامی، 9

 140بحرالعلوم،ص انتشارات قزوین، اوّل، چاپ بندرچی، محمّدرضا کوشش به مدنی، حقوق ،(1373) مصطفی،
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توانند ولو با تراضی اثر شود و به دیگر سخن طرفین قرارداد نمیازقواعد امری تلقّی می 233باید افزود حکم قانون مدنی در مادّۀ 

سنجند و تسامح و اغماض در توافق دانیم در قراردادهای مبحوث عنه خریدار و فروشنده سود و زیان خود را میآن را خنثی سازند؛ نیز می

 .آنان راه ندارد تا علم اجمالی بر عوضین در صحّت معامله کافی باشد

باشد؛ ولی با توجّه به آنچه که گفته شد، لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قراردادها، یکی از شرایط اساسی صحّت هر معامله می

فروش خودرو در پذیر نیست، برای مثال، از جمله شرایط قرارداد پیشی به راحتی امکانفروش اموال، تعیین ثمن قطعدر قراردادهای پیش

شرایط قرارداد مقرّر گردیده بود  2گذاری خودرو بود، به نحوی که در بند مربوط به نحوۀ قیمت 1373اطّالعیه شرکت ایران خودرو در سال 

شود در قراردادهای قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. به طوری که مالحظه می که به هنگام تحویل، ثمن معامله یک میلیون ریال کمتر از

موصوف بهای مورد معامله معین نیست و بستگی به شرایط زمان تحویل خواهد داشت. پس سؤال اساسی این است که آیا از نظر شرعی و 

رسد بطالن چنین پاسخ به این سؤال آنچه که در ابتدا به ذهن میتوان چنین قراردادهایی را صحیح و نافذ تلقّی کرد یا خیر؟ در قانونی می

قراردادهایی است؛ چرا که معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله شرایط صحّت معامله است و چنانچه این شروط لحاظ نشده باشد، باعث 

 شود و صحّت معامله مورد تردید قرار خواهد گرفت.غرر می

باشد؛ زیرا قراردادهای مزبور رواج دارد و های جامعه و نیازهای اقتصادی آن میعنی چشم پوشی از واقعیتامّا چنین پاسخی، به م

گیرد، بنابر این الزم است برای رفع نیازهای جامعه و در مقابل تئوری بطالن اینگونه قراردادها، راه به صورت گسترده مورد استفاده قرار می

 .سی و ارزیابی قرار دادهایی را پیشنهاد و مورد بررحل

 فقهی ب( 

 نهی» نبوی حدیث به و کنندمی تلقّی باطل را آن خاصّه و عامّه و است شده بیان بحث یاد شده در فقه تحت عنوان معامله غرری

من یا مثمن( در )ث عوضین به جهل که، است ایمعامله غرری معامله اقسام از یکی معتقدند و نمایندمی استناد «الغرر بیع عن( ص) النبی

ثمن باید  11،به اعتقاد برخی فقها 10.داند، کاالی مورد توافق را به کدامین قیمت تملّک خواهد کرد آن وجود دارد و به عبارتی خریدار نمی

باشد و در یقبل از عقد معین گردد و اگر بیعی واقع شود و بعداً تعیین قیمت به عهدۀ متعاقدین یا ثالث باشد به علّت وجود غرر صحیح نم

سازد و در کتاب الفقه علی باشد و معامله را باطل میچنین نقل شده که جهل به وصف و مقدار ثمن سبب غرر می  12بدایه المجتهد

ی المذاهب االربعه در معقود علیه که همان ثمن یا مثمّن است، معلوم بودن شرط است و علم به ثمن که مانع از منازعه بعدی باشد، الزم تلقّ

توان در معامله تعیین ثمن را به اختیار یکی از متعاملین محوّل کرد به همچنین نمی. شده است و مذاهب عامّه و خاصّه بر این امر متفّقند

  13.اندای نمودهطوری که برخی از فقها و حقوقدانان تصریح به بطالن چنین معامله

 

 ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن: مچهارگفتار
   مسأله فقهی الف( بررسی

: اساسـی قـانون چهارم اصل ومطابق اسـت اسـالمی حقـوق و فقهـی متون با منطبق و هماهنگ ایران حقوق که این به نظر

اسـالمی  موازین براساس باید ها این غیر و سیاسی نظامی، فرهنگی، اداری، مـالی اقتصادی، ، جزایـی مـدنی، مقـررات و قـوانین کلیـه»

 .   شود توجه آن فقهی مبانی به ابتدا موضوعه، حقوق در مسأله هر حکم یافتن برای که است طقیمن». ...باشد

 توضیح در و شده برده نام « تأخیر خیار» نام به خیاری از ثمن تأدیه از مشتری امتناع صورت در بیع، عقد باب در فقهی کتب در

 تاریخ از روز سه چنانچه نکرده، تسلیم مشتری به را آن که مادام بفروشد لحا ثمن مقابل در را معینی عین کسی اگر: است شده گفته آن

 را ثمن تأدیه به مشتری الزام ویا کند فسخ را عقد که داشت خواهد اختیار بایع باشد، نکرده تسلیم را ثمن تمام مشتری و بگذرد عقد انعقاد

 ضمان مبیع، بودن معین فرض در چون که استدالل این با است شده ناداست ضرر نفی حدیث به اجماع بر عالوه آن دلیل بیان در و بخواهد

 منافع و مبیع که حال عین در کند، استفاده مشتری مقابل در خود حبس ازحق بخواهـد وی اگـر است، بایع عهده بر تسلیم از قبل آن تلف

                                                           
 461اسالمی، ص نشر مؤسسه قم، ،18 ج ه،الناضر حدائق ،(تابی) یوسف، بحرانی، 01
 285قم، ص علمیه حوزه مرکزانتشارات قم، االسالمی، اعالم مکتب دوّم، چاپ ،1 ج لمعه، شرح ،(1365) ثانی، شهید11
 170قاهره، ص دوّم، جزء المقتصد، نهایه و المجتهد بدایه ،(تابی) رشد، بن احمد قرطبی،  21

 شرکت تهران، سوم، چاپ ،3ج قراردادها، عمومی قواعد ،(1383) ناصر، کاتوزیان،  ؛151 ،1362 لّی،ح محقّق ؛285 پیشین، ثانی، شهید 13

 76انتشار، ص سهامی
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 داشته را عقد فسخ حق خود از ضرر دفع برای بایع که کند می ایجاب الضرر قاعده لذا. است بایع مال از آن تلف است، مشتری به متعلق آن

 14باشد.

 در بـایع جز قرارداد، اجرای امکان با ضرر ورود عدم و لزوم اصل مبنای بر فقه، در که شود گرفته نتیجه است ممکن بنابراین 

 . بخواهد را ثمن تأدیه به مشتری اجبار اندتو می وتنها نـدارد را عقد فسخ حق تفلیس، خیار و ثمن تأخیر خیار مانند استثنایی موارد

 می الضرر قاعده را آن مبنای و است فسخ حق موجد متعهد، توسط قرارداد اجرای عدم صرف که باورند این بر فقها از برخی اما 

 ولی ..... »...: افزاید می قرارداد انجام از تخلف صورت در فسخ امکان عدم بر مبنی خویش نظر ازبیان پـس جـواهر صاحب که چنان دانند؛

 مانند  دارد؛ منافات شده استفاده دیگر جای در فقها قول از که چیزی آن با( فسخ خیار وجود عدم) حکم این که است شده گفته گاهی

 از عامتنا عمل، انجام از شخص امتناع دلیل به خیار وجود ثمن، تأخیر صورت در خیار وجود و شرط به عـدم وفا صورت در خیار وجود

 مراجعـه بدون شده ذکر موارد از یکی حصول مجرد به خیار ثبوت شود می اسـتفاده مـوارد این در فقها قول از آنچه و مستأجره عین تسلیم

 منافات عقد دیگر طرف استحقاق با که کند رفتاری متعاقدین از یکی الزم عقد در هرگاه که است این فقها قول ظاهر بلکه  حـاکم است؛ بـه

  15«.گردد می فسخ قابل و جایز الضرر قاعده دلیل به و او از ضرر جهـت دفع به مقابل طرف به نسبت عقد باشد داشته

 و عقل نیز را فسخ خیار مبنای است، بیع بر مترتب عقالیی احکام از عوضین تسلم و تسلیم که این بیان از پس نیز خمینی امام

 عدم عقد زمان در قصدشان اگر نبود، ممکن اجبار و کرد امتناع تسلیم از دو هر یا ها آن از یکی اگر»: دارند می بیان و دانند می عقال بنای

 و خیار، ثبوت و عقد انحالل: داد توان می احتمال مطلـق دو امتناع صورت در و گرنه و است باطل بودن غیرعقالیی جهت به عقد بود تسلیم

 امتناع ها آن از یکی اگر و است ثابت عقال نزد که است دیگری خیار بلکه نیست، ضمنی طشر از ناشی خیار این و است ارجح خیار ثبوت

 کـه شود می مالحظه  16«.دارد وجود تأخیر خیار بایع برای مشـتریباشد او اگر و است امتناع خیار مشتری برای باشد بایع او اگر کرد،

 .   شود می ایجاد دیگر طرف برای انجـام تعهد از طـرف یک امتناع صورت در هک برد می نام« خیاراالمتناع»  نام به خیار ازنوعی ایشـان

 بعید نیز را اجبار از قبل فسخ جواز داند می تســلیم از امتناع اجــرای ضمانت را اجبــار کــه ضمن این نیــز خویی هللا آیت

 بـازتسلیم اگر و گردد می اجبار کند امتناع طرفین از یکی اگر پس. شوند تسلیم فوراً کـه عوضین دارد اقتضـا عقـد اطـالق»:   دانـد نمـی

 بلکـه بود، خواهد عقد فسخ حق دیگر طرف برای نکرد

 مجرا همـه معاوضات در و نـدارد بیـع بـه اختصـاص خیـار ایـن و نیسـت بعید نیز اجبار از قبل صـورت امتناع در فسـخ جـواز

  17«.شود می گفته تأخیر ارخی آن به و دارد خاصی خیار بیع و است

 طرفین از یکی امتناع زمان در که اند نـامبرده « خیاراالمتنـاع» نـام بـه خیـاری از فقهـا برخی شود می مالحظه که طور همان

 . اند پذیرفته خیارات سایر کنار در را آن و شود می ایجاد مقابل طرف برای تعهد، انجام از

 

 ایران موضوعه حقوق ب( در  

 ضمانت بیان مقام در ،394 ماده در ثمن  تأدیـه بـه مشـتری تکلیف بیان از پس بیع عقد مبحث در قانونگذار موضوعه حقوق در

 : دارد مـی مقرر 395 ماده در تکلیف این اجرای

 فسخ را معامله ،ثمن تأخیر خیار مطـابق مقررات کـه داشـت خواهـد اختیـار  بـایع نکند تأدیه مقرر موعد در را ثمن مشتری اگر

 عقیده این بر قراردادها لزوم اصل استناد به و ماده ظاهر به توجه با هم نویسندگان. بخواهد ثمن تأدیه به را مشتری اجبار حاکم از ویا کند

 موجب به و شود محقق ثمن تأخیر خیار ایجاد شرایط که شود می بایع برای فسخ حق ایجاد سبب صورتی در ثمن پرداخت در تأخیر که اند

 تسلیم یا ثمن تأدیه برای و بوده آن حکم در یا خارجی عین مبیع که شود می ایجاد مواردی در ثمن تأخیر خیار مدنی، قانون 402 ماده

 در و است ثمن و مبیع بودن حال ثمن، تأخیر خیار ایجاد شرایط از یکی لذا. باشد نشده تسلیم هم ثمن و مبیع و نشده معین اجلی مبیع،

 18بخواهد. را ثمن بـه تأدیه مشـتری اجبـار توانست خواهد تنها و داشت نخواهد فسخ خیار بایع باشد، ثمـن مؤجل کـه تیصـور

                                                           
 ،2 چ ،4 ج القواعد، شرح فی المقاصد جامع ثانی، ؛ محقق  71ق ، ص.هـ 1414 ،(ع) البیت آل مؤسسه ،11ج الفقهاء، تذکره حلی، عالمه 41

 .297ق، ص.هـ 1414 ،(ع) البیت آل مؤسسه
 .218ق، ص.هـ1404 العربی، التراث احیاء دار لبنان، ، بیـروت ،7 چ ،27 ج ، االسـالم ئع شـرا شرح فی الکالم جواهر حسن، محمد نجفی، 51
 .372ص ،1368 اسماعیلیان، مطبوعاتی مؤسسه ،5ج البیع، کتاب ،هللا روح سید خمینی،61

  .37ص ، ق..ه1411 نجف، ،2 چ ،2ج الصالحین، منهاج ابوالقاسم، سید خویی، 17
 شرکت تهران، ،9 چ ،1ج معین، عقود ناصر، کاتوزیان،  ؛485ص ،1357 اسالمیه، انتشارات تهران، ،4 چ ،1ج مدنی، حقوق حسن، امامی، 81

   .213ص ، 1384 انتشار، سهامی
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 ثمن، و مبیع بودن حال فرض در که بـه این توجـه بـا است شده گفته فقه از تبعیت به نیز ثمن تأخیر خیار مبنای توجیه در

لـذا  19باشـد، مـی بـایع عهـده بـر معاوضی ضمان است، مبیع منافع مالک خریدار که این لیرغمع فاصله این در و دارند حبس حق طرفین

 به بیع زدن هم بر با بتواند فروشنده که کند می حکم انصاف رو این از. نیست عادالنه آن ادامه که گیرد می قرار خطرناکی وضع در فروشنده

 واقعی مبنای شد بیان نیز مسأله فقهی بررسی در که طور همان واقع در  20کند. لوگیریج خود به ورود ضرر از و دهـد پایـان وضـع این

 .   است الضرر قاعده ثمن، تأخیر خیار

 دلیل به مؤجل ثمن در گرچه. است انتقاد قابل است، جامعه روز مقتضیات و نیازها مالحظه بدون که قانونگذار دیدگاه این اما

 وی تحمیل بـه اسـت ممکـن بـایع عهـده بر معاوضی ضمان گرفتن قرار نتیجه در که ضـررخاصی بـیم طـرفین، بـرای حـبس حق نبودن

 ولی کرده، تسلیم مشتری به را مبیع فروشنده و است ثمـن مؤجل کـه فرضـی در واقـع در. نیست منتفی کلی به ضرر اما ندارد، وجود شود

 آن مالک عوض، پرداخت بدون که مالی در خریدار که کند می اقتضا عدالت آیا ،کند می امتناع ثمن تسلیم از سررسید از پس خریدار

 الزام بتواند تنها داده مهلت خریدار به ثمن پرداخت برای نیت بـاحسن کـه ای فروشـنده و دهـد انجـام مالکانـه تصـرفات آزادانه گردیده

 در ویژه به و شود می واقع ونسیه اعتبـاری صـورت به بیع قراردادهای غالب حجم که شرایطی در هم آن بخواهد؟ پرداخـت ثمن بـه را وی

 و ماه چندین است ممکن قطعی حکم صدور تا دعوا طرح زمانی فاصله دادرسی، اطاله و دعاوی باالی حجم دلیل به که قضایی سیستمی

 طلب زمانی یا شود خریدار از خود ول طلبوص به موفق نتواند فروشنده است ممکن هم نهایت در بینجامد؟ طول به سال حتـی چندین

 درمقابل خـود طلـب وصـول جهـت فروشنده حال، بیع در که است حالی در این. باشد داده دست از را خود ارزش که کند دریافت را خود

 .   است برخوردار نیز حبس حق از خریدار،

) قرارداد به پایبندی و انعقاد از ای هـرفروشنده قصد قطعاً  است؟ طرفین اراده قراردادها لزوم اصل مبنای که است این نه مگر

 انعقـاد قرارداد بـه وادار را او کـه اسـت ای انگیزه راستای در آن صرف جهت مقرر، موعد در معامله ثمن آوردن دست به ،(قرارداد سبب

 انعقاد از فروشنده انگیزه تحقق تنها نه ورزد، می متناعا تعهـد خود انجام از خریدار آن در که قراردادی به وی کردن ملتزم بسا چه و کرده

 بوده قراردادی چنین به پایبندی و التزام فروشنده اراده و قصد آیا. آورد وارد وی به نیز هنگفتی ضررهای بلکه سازد، غیرممکن را قرارداد

 کـر قربانی حد تا نه ولی است، تجاری روابط نظم کننده تضمین و معامالت تداوم و ثبات حافظ قراردادها لزوم اصل که است درست است؟

 .   مصـالح اشخاص دن

 که صورتی در دهد می اجازه بایع به شود می  مفلـس عقـد، از بعـد مشـتری که فرضی در و راستا این در مدنی قانون 380 ماده

 را ایـن خیار نیـز نویسـندگان. دارد مسترد را عمبی و فسخ را عقد مشتری، نزد مبیع عین صـورت بقای در ویـا نشده تسلیم هنوز مبیع

 در زیرا بخواهد؛ را پیمان اجرای مقابل طرف از تواند نمی عهـداست بـه وفا از ناتوان خود که طرفی» معتقدند، دانسته، معاوضی عدالت الزمه

  21«.جمـع کند خود نزد را دو آن و ندهد را معوض برابر در و بگیرد را عوض ندارد حق طرف دو از یکی معاوضی عقد

 وجود کند می امتناع ثمن پرداخت از مبیع، دریافت علیرغم و  کـرده امتناع تعهد اجرای از خریدار که فرضی در فلسفه این آیا 

 و طرفین اراده و خواست انصـاف، و عـدالت اصـول لحـاظ بـا را آن و شسـت دست. م.ق 395 ماده ناعادالنه و خشک ظاهر از باید لذا ندارد؟

 ، اسـت ثمن و مبیع بودن حال بر اصل مدنی، قانون 344 ماده به توجه با اوالً:  گفت و کرد تفسیر جامعه روز مقتضیات و ها نیاز با متناسب

 معهود موعدی یا شرط وجود تجارت، عادت و عرف یا محل عادت و عرف حسب بر یا شده شرط آن برخالف عقد، ضمن در که مگـراین

 ثمـن است، و مبیـع بـودن حـال فرض در منحصر ثمن تأخیر خیار که این به توجه با و همـین اصل راسـتای در نیـز 395 دهمـا. باشد

 تأدیـه مقـرر موعد در را ثمن مشتری چنانچه. م.ق 395مـاده موجب به لذا. است کرده اشاره ثمن تأخیر خیار به فسخ، حق درخصوص

 ثمن، و مبیع حـال بودن صـورت در که کند فسخ ثمن تأدیه از خریدار امتناع دلیل به را معامله( 1: داشت خواهـد اختیـار دو بـایع نکنـد

 .   بخواهد را ثمن تأدیه به مشتری اجبار( 2 و بـود خواهـد « ثمـن تأخیر خیار»  خاص عنوان دارای خیار این

 نباید «.شود می تسلیم به اجبار ثمـن ممتنع یـا مبیع لیمتس در تأخیر صورت در» که این بر مبنی. م.ق 376 ماده نص ثانیاً

 و 377 مواد و شد گفته که طور همان بلکه است، قانون در شده بینی پیش اجرای تنهـا ضمانت تسـلیم، بـه اجبار که شود تصور این موجد

 فسخ حق و حبس حق کنار در قانون در شده بینی پیش اجراهای ضمانت از یکی ثمن، پرداخت به اجبار دارند، صراحت نیز. م.ق 395

 .   است  ثمـن تأدیـه به خریدار تعهد درخصوص

                                                           
 . است بایع عهده بر قبض از قبل مبیع تلف قاعده، طبق 91
 .214ص ، معین، عقود ناصر، کاتوزیان، 02

 .395 ، ص 1383.  انتشار، سهامی شرکت تهران، ،4 چ ،5 ج قراردادها، عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان، 21
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 بمانند؛ استوار خود پیمان بر خواهند می  طـرفین. اسـت طـرفین اراده حاکمیـت ، عقـود آور الـزام نیـروی مبنای بیگمان ثالثاً

چنانچـه  کننـد می توافق مثال عنوان به. کنند می مشخص را مرز این عقد ضمن طـرفین صراحتاً گاه. دارد مرزی و حد پایبندی، این اما

 شـرط)شد خواهـد منفسخ خود خودبه عقد یا خواهـدداشت را عقـد فسـخ حـق فروشنده نکند پرداخت را ثمن معینی، مهلت ظرف مشتری

 کند می ایجاب طرفین اراده به احترام و تراضی مفاد اجرای لزوم اما نشده، گفته فسخ حق از سخنی قـراردادصریحاً در گرچـه گـاه و( فاسـخ

 با داشته باشد حق وی و نشود تحمیل مقابل طرف بر عقد نگذارد، موقـع اجرا بـه هنگـام به را خود تعهدات طرفین از یکی که صورتی در

 همه مبنای گفت توان می اساس همین بر. برهاند ناخواسته موقعیت این از را خود( ضمنی) شرط از تخلف خیار استناد به قرارداد فسخ

 به. کند می معین را عقد به التزام حدود طرفین، اراده واقع در و گردد برمی طـرف قرارداد دو ضـمنی یا صریح خواست به فسخ خیارهای

 از حتی و دهند کاهش ار آن یا بیفزایند فسـخ عقد در خود اختیار قلمرو بر عقد ضمن در تراضی به توانند می طرفین که است دلیل همین

   22کنند. سلب خود

 مواد در که است نحوی به شرط تخلف خیار احکام مدنی، قانون 444 ماده موجب به که شود ایراد خصوص این در است ممکن

 حق ایـنصورت در نبـود ممکـن اجبـار اگـر و  کنـد اجبار را متعهد باید ابتدا متعهدله مزبور، براسـاس مواد و اسـت شـده ذکر 245 تا 234

 حاکم به تواند می معامله طرف تخلف، صورت در... »: است داشته مقرر صریحاً 237 ماده گفت باید ایراد این به پاسخ در. داشت خواهد فسخ

 هدلهمتع که معنا بدین است؛ اختیار شود، می متبادر ذهن به «تواند می»  لفظ از آنچه. «کند شرط وفای به اجبار تقاضای کرده رجوع

 .   است گردیده بیان نیز. م.ق 395 ماده در صراحتاً اختیار این. کند فسخ را قرارداد یا بخواهد را متعهد اجبار که دارد اختیار

 نخستین و عادی احکام اجرای که هرجا واقع در.  نشـود ناروا ضرر موجب که است االجرا الزم زمانی تا قراردادها لزوم اصل رابعاً

 23کنند. می الضـررتعبیر قاعده حکومت به آن از فقها که شود می مقدم آن بر ثانوی قاعده یک عنوان به الضـرر قاعـده ـود،ش ضـرر موجـب

 ثمن تأخیر خیار جمله از خیارات از بسیاری مبنای که طوری به 24 دارد؛ سرشناسی قراردادهـا طرفداران لـزوم اصل بر قاعده این حاکمیت

 ناشی ناروای ضرر واقع در. گردد می متزلزل دیده زیان برای عقد شود، ضرر موجب عقد لزوم هرگاه اساس این بر اند دانسته الضرر قاعده را

 موجب حال، ثمن پرداخت عدم که طور بنـابراین همان. نشیند آن جای به اختیار شده، برداشته لزوم حکم شود می موجب عقد لزوم از

 و نکند عمل خود تعهد به مقرر زمان در خریدار که صورتی در نیز ثمن بودن مؤجل فرض در شود، می فروشنده برای خیار فسخ تحقق

 .   داد فروشنده به را عقد فسخ اختیار الضرر قاعده براساس باید آورد فراهم را فروشنده ضرر موجبات

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-57ق،ص..ه1373 المحمدیه، المکتبه ،2ج شـرحالمکاسب، فـی الطالـب منیـه موسـی، شـیخ ، خونسـاری و حسین محمد میرزا نائینی، 22

58. 
 273، ص.ق..ه 1414 اسالمی، نشر سسهمؤ ،2ج الخالف، حسن، بن محمد طوسی، 32
 .19ص ق ،.هـ 1414 ،(ع) البیت آل مؤسسه ،11ج الفقهاء، تذکره حلی، عالمه 42
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 نتيجه گيري

 تعهد آوردن دست به ها آن واقعی کـه محرک  طـوری بـه ؛ دارنـد توجه آن اعتباری وجود از بیش معامالت خارجی آثار به افراد

 همبسـتگی متقابل بـر طـرفین مشـترک اراده واقع در. شوند می ایجاد واحد موجودی صورت به پیوسته، هم به تعهد دو این و است دیگری

 حق. دارد وجود نیز عقد اجرای مرحله در و حیات طول در بلکه عقد، انعقاد و تشکیل مرحله در تنها نه همبستگی این و است تعهدات

. است اصل نتـایج این از( م.ق387 ماده) قبض از قبل مبیع تلف نتیجه در عقد انفساخ و( م.ق377 ماده)معاوضـی عقـود در طـرفین حـبس

 طوری به شود، تعذرم عقد به وفا عبارتی به و نباشد ممکن دلیلی به عقد اجرای هرگاه عوضین، متقابل همبستگی اصل موجب به همچنین

 امکان دیگر چون فرض این در( . بمضـمونه الوفاء بتعذر عقد کل بطالن)  بود خواهد باطل معامله آن نباشد طرفین اختیار در آن رفع که

 از یکی که فرضی در اما. شود معاف قطعی طور به خود تعهد از هم مقابل طرف که کند می ایجاب معاوضه مقتضای ندارد، وجود تعهد انجام

 شود داده اختیار متعهدله به که است دارد منطقی وجـود تعهـد انجـام به وی الزام امکان چون زند، می باز سر خود تعهد اجرای از طرفین

 .   کند فسخ را آن بیند، می خود مصلحت به را عقد انحالل که صورتی در و بگیرد تصمیم باره این در احوال و اوضاع به توجه با که

 فروشـنده به ثمن پرداخت به تعهدش از مشتری تخلف ای اجـر ضـمانت بیـان مقام در. م.ق 395 ماده در قانونگذار گفت باید اساس ینا بر

 به راجعه طبـق مقررات بـر» عبـارت و ثمـن تأدیه به مشتری اجبار( 2 و عقد فسخ( 1: دارند قرار عـرض یکدیگر در کـه داده اختیـار دو

 تخلف فرض در که نیست معنا بدین مطلب این اما. است مدنی قانون 344 مـاده در مندرج ثمن، بودن حال اصل به ناظر «نثم تأخیر خیار

 این. است ناروا ضرر جبران ثمن، تأخیر خیار مبنای زیرا باشد؛ نداشته عقد فسخ حق فروشنده مقرر، موعد در مؤجل ثمن  تأدیـه از مشتری

 تخلف خیار عنوان تحت توان می را ثمن تأخیر خیار جمله از خیارات از بسیاری که این کما. دارد وجود نیز ثمن بودن مؤجل فرض در ضرر

 بر نیز مؤجل ثمن تأدیه در مشتری تأخیر فرض در تا داد فروشـنده اختیار بـه اسـاس این بر و داد، قرار ضمنی یا صریح از اعم شرط از

 خیار و معامالت در شـرط کردن کـه انـد کرده تصریح نیز فقها که چنان کند؛ فسخ را عقد ،ثمن تأخیر عدم ضمنی شرط از تخلف مبنای

 به الزام حق( 1:شود می محقق امر دو( ضمنی یا صریح) شرط از تخلف درصورت و اسـت عقالیـی امری همیشه و جا همه شرط، از تخلف

 .اشدب اولی بر مترتب دومی که این بدون قرارداد فسخ حق( 2 و اجرا
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 قاهره. دوّم، جزء المقتصد، نهایه و المجتهد بدایه ،(تابی) رشد، بن احمد قرطبی، [14]

 . 1384 انتشار، سهامی شرکت تهران، ،9 چ ،1ج معین، عقود ناصر، کاتوزیان، [15]

 . 1383،انتشار سهامی شرکت تهران، ،4 چ ،5 ج ردادها،قرا عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان، [16]

 .1 ج بهمن، چاپخانه نهم چاپ ،1384 انتشار، سهامی مدنی، حقوق ناصر؛ کاتوزیان، [17]

 ق..هـ 1414 ،(ع) البیت آل مؤسسه ،2 چ ،4 ج القواعد، شرح فی المقاصد جامع ثانی، محقق [18]

 .33  شماره ، باقری شریعت جواد محمد دکتر رجمهت ، مراغی الفتاح عبد میر ، دادگستر قضایی حقوقی مجله [19]
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