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   دهيچك
 شيپ معامله مورد تلف سكير ،يليتكم ةقاعد ك يقالب در 387 ةماد در رانياي مدن قانون     

 ةقاعد. دانسته است معامله مورد ميتسل ةجينت را تلف خطر انتقال و دهكري نيب شيپ را ميازتسل
 موجب و دهد كاهش راي معامالتي ها نهيهز كه باشدي ا گونه به ديباي اقتصاد نگاه ازي ليتكم
 فروشنده گردن بر را خطر ما گذار قانون. ابد يكاهشي اخالق خطر تا شود الزم اطالعاتي افشا

 صيتخص را خطر نهيهز نيتركم با تواند يم كه است فروشنده نيا او نظر به چراكه گذاشته،
 خطر تحملي گاه و ستين نيچن شهيهم اما ،باشد حيصح موارد بيشتر در تواند يم امر نيا .دهد

 كه است ساخته قانع را سندگانينوي برخ تيوضع نيا .رسد يم نظر به تر معقول داريخر از سوي
 نيا در مشخصي هااستثناي نيب شيپ. كنندي معرف استثنا و قاعده خالف را يادشده ةماد حكم
 سكير بهتر ينحو به ديبا قرارداد نيطرف. دشو يم ماده نيا حكم كردن تر آمدروز موجب ،ماده
  .دنكني بررسي اقتصاد نگاه از را قاعده نيا تا ندا آن بر مقاله نيا نگارندگان .دهند صيتخص را
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   مقدمه .1
 مقبولي امري حقوق بزرگي ها نظام ژهيو به كشورها ازي اريبس رد حقوقي اقتصاد ليتحل

 و ريتفسي برا قضات دست ،ييقضا ةيرو ةژيو تياهم به باتوجه ال كامني كشورها در. است
 در. ستندين برخورداري عملي آزاد نيچن از قضات ،نوشته حقوق نظام در اما ؛ستا باز ليتحل

 روشن نيقوان كهي موارد در هرچند ؛باشد مستدل و مستند ديبا ها دادگاه احكام اصوالً زين رانيا
ي فقه معتبري فتاو و ها دگاهيد از تواند يمي قاض ،باشد نداشته وجود هيقض دري حكم ا يدنباش
 با داد اجازهي قاض به توان يم كه جاستنيا. كند مراجعهي حقوق نيدكتر به زين گاه و ببرد بهره

 ند،يب يم بهتري اقتصاد ديد از و مناسب كه راي نظر موضوع، گوناگوني ها جنبه گرفتن درنظر
 با و ببرد بهرهي اقتصادي ها ليتحل از تواند يم مقننه ةقو زيني گذار قانون ةمرحل در. نديبرگز
  . دينما بيتصو جامعهي برا ترآمدكار و تر يكاربردي قانون ،امور نيا گرفتن نظردر

 آن بر يالياست و معامله مورد ميتسل قرارداد، انعقاد از داريخر هدف ،فروش و ديخر در
 مقابله كه دهد رخي ا حادثه است ممكن هرلحظه دري نيب شيپ رقابليغ و ريمتغ جهان در. است

 مورد تلف ،دشويم ليتحلي اقتصاد نگاه از مقاله نيا در آنچه. باشد خارجي آدم توان از آن با
 زيني مدن قانون در. استي نيب شيپ رقابليغ حوادث نيا ازي ك يليدل به ميتسل از شيپ معامله

 توانند يم نيطرف كه استي ليتكمي ا قاعده انگريب و آمده 387 ةماد دري حدود تا اصل نيا
 موارد بيشتر در كه باشدي ا گونه به ديباي ليتكم ةقاعدي اقتصاد نگاه در. كنندي تراض برخالفش

 از كهي معامالتي ها نهيهز شكل نيه اب و رديگ قرار نيطرف توافق مورد مشابهي قراردادها در
 باي معاوض ضمان ،ماده نيا اساس بر. ابد يكاهش ،است امر آن هب راجع مذاكره ةنيهز آن ةجمل
 خطر صيتخص عنوان با اقتصاد در كه است خطر انتقالي معنا به اين و شود يم منتقل ميتسل
 خطر تواند يم بهتر كه است فروشنده نيا كه بوده دهيعق نيا بر ما گذار قانون و شود يمي بررس

 نظر از ،دهيبرگز خصوص نيا در گذار قانون كهي ا قاعده ايآ ديد ديبا حال. كند تحمل را
 اكثر در حكم نيا ،فروشندهي اطالعاتي برتر به باتوجه رسد يم نظر به ؟ستآمد اكاري اقتصاد
 نحو به سكير تا استي ضرور موضوع نيا برخالف توافقي موارد در اما ،باشد حيصح موارد

 .ابدي صيتخصي گريد

  
   اوصاف .2
 عيبا طرف از اهمال و ريتقص بدون ميتسل از قبل عيمب اگر« : استآمدهي مدن قانون 387 ةماد در

 حاكم به ميتسلي برا عيبا كه نيا مگر گردد مستردي مشتر به ديبا ثمن و منفسخ عيب شود تلف
 ماده نيا .»بود خواهدي مشتر مال از لفت صورت نيا در كه باشد نموده رجوع او مقام قائم اي
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 ما گذار قانون چراكه ؛دانست ميتسل از قبل عيمب تلف ةقاعد ذكر دري مدن قانون تيب شاه ديبا را
  .است كرده انيب عيب مبحث در را قراردادها يعموم قواعد ازي اريبس فقه ازي رويپ به

  :دش دخواهي ررسب ماده نياي كل اوصاف قسمت نيا در
  

  قاعده بودني ليتكم .1. 2
 نيتضمي دولتي قوا جانب از ها آني اجرا و اند ارتباط دري عموم منافع با شيب و كم نيقوان تمام
 جوجست قانون ازي ناش اجبار ةدرج در ديبا راي امر وي ليتكم به نيقوان ميتقس اما ،است شده
 بوده مهم گذار قانون نظر دري ا اندازه به قانون كي يمبان و جهاتي گاه گفت ديبا نيابنابر. كرد
 در. مينام يمي امر را قواعد نيا كه است نداده را آن برخالفي تراض ةاجاز اشخاص به كه

ي منضة اراد خواهد يم بلكه ،ستين ريناپذ تخلف قواعد وضع گذار قانون منظور گريدي موارد
 زين موارد نيا در. شود ادآور ي،است تر ديمف او نظر به كهرا ي بيترت ا يكند انيب را عقد نيطرف

 نكردهي تراض آن برخالف عقد نيطرف كه استي صورت در الزام نيا اما ،است آور الزام قانون
  .)158، ص1388 ان،يكاتوز( شود يم گفته يريتفس اي يليتكم قواعد ها آن به كه باشند
 نيا در. دارد وجود اختالفي ليتكم ا ياستي امري ا قاعده ماده نيا ايآ نكهيا خصوص در 
 نيطرف و ستين اسقاط قابل ميتسل از قبل معامله مورد تلف ضمان نيا كه اند برآني برخ باره
 حق و باشد يم حكم و تلفي قهر اثر يادشده ضمان رايز ،كنند شرط آن خالفبر توانند ينم
 اند رفتهيپذ را تلف ضمان از برائت شرط خصوص نيا در البته .كرد ساقط را آن بتوان تا ستين
 توافق ةجينت معامله مورد تلف صورت در عقد انفساخ گفت ديبا ،مقابل در .)464 ، ص1347 ،يامام(

 را معوض معامله مورد افتيدر در برابر داريخر چراكه ؛است معاوضه آثار از و دوطرفي ضمن
 مخالف معاوضهي مبنا و او خواست با معامله مورد تلف صورت در تعهدي بقا و پردازد يم

 نيا تلف زمان تا و درآمده داريخر تيملك به عقد اثر در عيمب چون گر،يدي سو از .است
 خود كه طرف دو ن،يبنابرا. ستدان اثر يب ابتدا از را عقد توان ينم پس ،استي باق تيملك
 از .)190، ص1392 ان،يكاتوز( كنند توافق آن برخالف توانند يم شهيهم ،هستند آني اصل گذار انيبن

 خصوص در و قراردادهاست ةدرباري ا قاعدهي مدن قانون 387 ةماد چون ،گريد طرف
 و گردد  جاري مي بيان شده است،يمدن قانون 223 ةماددر  گونه كه آن صحت اصل قراردادها

 در هرگاه ؛ بنابراين،هستند جامعه عرف تيرعا و نيطرف مقصود نيتأم ةليوس قراردادها كهنيا
 بودني امر بري ليدل و ميكرد شك است آن برخالف قرارداد كهي قانون بودني امر اي يليتكم

 حيصح قرارداد تا ميريگ يم نظردري ليتكم را آن ،باشد نداشته وجود قرارداد بر حاكم قانون
 قواعد جزء را قاعده نيا ديبا بحث ةجينت عنوان به پس ؛)213، ص1389 ان،يكاتوز( بماندي باق

  .دانستي ليتكم
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 نيطرف كه استي طيشرا ريتفسي برايي راهنما تنظيم ،يليتكم قواعد ةعمد عملكرد
 سه ،باشد چهي ليتكم قواعدي مبنا نكهيا ةدربار اقتصاد و حقوق در. اند نداشته انيب روشني به
  :دارد وجود دگاهيد

 كه شوند انتخابي ا گونه به ديباي ليتكم قواعد دگاهيد نيا اساس بر .اول دگاهيد 
 حداقل به ،داده كاهش شود يم ليتحم معامله نيطرف بر كه راي اضافي معامالتي ها نهيهز

 ،شوند مواجه مشابهي معامالتي ها نهيهز با نيطرف ةهم ها قرارداد از نوع ك يدر هرگاه. برساند
 از زين طيشراي برخ. باشد تياكثر ةعالق مورد تواند يم) يليتكم قواعد(ي ضمن شروط نيا

 نيطرفي برا اما ،كنند يم رجوعي ليتكم قواعد به نيطرف هك استي زمان با برابر يا نهيهز لحاظ
 مثال رايب .)Hermalin, 2006, p.82( است تر راحت قرارداد در اصطالحات آن كردن انيب از فرار

 زمان به باتوجه تواند يم آن مصداق كه كرد انيب را قرارداد در »متعارف« عنوان آوردن توان يم
ي طيشراي برا ديباي ليتكم قواعد موارد نيا در .)Schwartz, Robert, 2003, p.64( باشد تفاوتم

 دگاهيد را دگاهيد نيا توان يم .كنند فرار آن به پرداختن از توانند يم تر راحت نيطرف كه باشد
  .دينامي ليتكم قواعدي براي معامالتي ها نهيهز كاهش
ي ليتكم ةقاعد ويس به را نيطرف ازي اريبس تواند يمي قرارداد يها نهيهز .دوم دگاهيد
 انتخاب هدف ،نيبنابرا .كردند يم انتخاب آنان كه نباشدي زيچ آن قاعده نيا اگري حت ؛ببرد

 ،ياساسي جانب راتيثتأ كهي موارد در امر نيا .باشدي اساسي ور بهره ديباي ليتكم قواعد
 ،يشناخت عوامل. است يجالب اريبس روش ،دارد وجودي عقالن تيمحدود ا يريمغاي اه انتخاب
 ،كند يم بهتر را ها آن تيموقع كهي طيشرا ويس به نيطرف كه دنشو يم سببي روان وي اجتماع
ي ارتج كار و كسب و ها شركت به مربوطي ها حوزه دري جانب راتيثتأة شبكازآنجا كه  .بروند

 كنترل دگاه،يد نيا به. دارد كاربرد شتريب استانداردي ها فرم از استفاده ،نيبنابرا ؛است گسترده
 . نديگو يم  (Central-Command)يمركز

 را مهم اطالعات كند قيتشو را نيطرف كه باشدي ا گونه به ديباي ليتكم قواعد .سوم دگاهيد
 Contra( »دهنده شنهاديپ هيبرعل« نيدكتر ازبراي مثال  ها آن. كنند شااف قرارداد از شيپ

Proferentem( كهي كس ضرر به ديبا قرارداد مبهم اصطالحات آن اساس بر كه كنند يم استفاده 
 سيون شيپ ةسندينو قصدي ريتفس نيچن است ديبع و شود ريتفس ،كرده هيته را آن سينو شيپ

 كند فراهمي ا گونه به را آن سينو شيپ ةكنند هيته كه استي محرك امر نيا ن،يبنابرا. باشد بوده
 قواعد نيا سندگانينوي بعض. باشد روشن مقابل طرفي برا طيشرا و اصطالحاتي معنا كه
ي طرفي براي هينبتي ا گونهبه قواعد انتخاب رايز ،اند دهينامي فريكي ليتكم قواعد راي ليتكم
 قواعد خصوص در هرچند .)Hermalin, 2006, p.83( است نكرده آشكار را اطالعات كه است
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 ,Posner, 2005( شود ردي كل طور به تااست  شده تالش و دارد وجوديي انتقادهاي فريكي ليتكم

p.25(، گنجد ينم مقاله نيا در آن بحث .  
 به است بهتر كه دده يم شنهاديپ قرارداد نيطرف به ها تيقعموي برخ دري اقتصاد ليتحل

 روابطي ها رمجموعهيز ازي ك يتنهاي ليتكم قواعد و ابند يدست خطري قرارداد صيتخص كي
 شده عيتوز نيطرف انيم متقارن طور به اطالعات و كمي معامالتي ها نهيهز اگر و استي قرارداد

 ,Korobin, 1998( بپردازند مذاكره بهي ليتكم قواعد به توجه بدوننند توا مي نيمتعاقد ،اشدب

p.621(.  
ي ليتكم قواعد اصوالً چراكه ؛ستيني كاف يليتكم قواعدي برا مبنا ك يتنها گرفتن درنظر 
 نيا ،برابر اطالعات وجود بر افزون كه دهند كاهش راي معامالتي ها نهيهز توانند يمي زمان

ي جا به دهند يم حيترج نيطرف كه است حالت نيا در. باشنديي كاراي داران يطرفي برا قواعد
 ،يمدن قانون 387 ةماد در. شود اعمالي ليتكم قواعد تا رندگذا مسكوت را امر آن مذاكره،

 كهچرا ؛نداردي اربردك استي جانب تتأثيرا وي عقالن تيمحدود  خصوصدر كه دوم دگاهيد
 ا يندينماي دگيرس امور آن به توانندي نم خود قرارداد نيطرف كه رديگ يم نظردر راي طيشرا

 ةقاعد دري نيب شيپ مورد طيشرا توانند ينم تخصص ا يتفكر ةحوز بودن محدود ليدل به نكهيا
ي اجراي كيزيف شدن رممكنيغ ةدربار كه ماده حكم به باتوجه كه كنند تصور راي ليتكم

. باشد ينم هم عقل از دور اما ،ستين مطلوب نيطرفي برا كه استي امر هرچند است قرارداد
 معامله مورد رفتن نيباز ليدل به قراردادي اجرا عدم نكهيا به باتوجه ،اول دگاهيد  خصوصدر
 محسوبي موارد جملهاز لذا ؛استي نيب شيپ قابل و ممكن قراردادها هر در كه استي امر
 ك يعنوان به را قاعده نيا گذار قانون ليدل نيهم به ؛بود خواهد تياكثر ةعالق مورد كه دشو يم

 را فروشنده گذار قانون ،گفت ديبا سوم دگاهيد خصوص در اما. است دهكر ذكر مستقل ةماد
 در امر نيا هرچند ؛كند يم ليتحم او بر را خسارت و داند يم برتري اطالعات تيموقعي دارا
 بهتر را خود مال ديبا مالك كه است نيا بر اصل تياكثر مورد در اما ،نباشد حيصح موارد ةهم

  .دينما مراقبت و بشناسد

  
  بودن هقاعد .2. 2
 تنها نكهيا ا ياستي جار عقود ةهم ةردربا ،متعهد ةعهدبر ميتسل از شيپ معامله مورد تلف ايآ

 دانان حقوق و فقها انيم ،باره نيا در ؟استصادق  شده نييتع و مصرح موارد  خصوصدر
 دهيبرگز رايي استثنا حل راه ك يگذار قانون رسد يم نظر به آغاز در .دارد وجود نظر اختالف
 ستين نيچن كه شود يم مشخص شتريب دقت باي ول ،شود محدود نص مورد به ديبا و است
 عيب در تيمالك ةقاعد بر كه حال نيعدر ؛استي عقل علت ةفلسف بري مبتن خود امر نيا بلكه



  
 1395زمستان  ، 4شمارة ، 46 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات                                      فصلنامه 578 

 باشد خود قيمصاد به نسبت شمول و عمومي دارا تواند يم كه استي ا قاعده خود ،استثناست
ي علتي داراي ا معامله هر. است حاكم قاعده نيا ،اشتد وجود علت و فلسفه نيا هرجا و

 شكل معامله ،نداشت وجود علت نيا اگر و شود يم منعقد آن به دنيرس رايب كه است
 طرف دنيرس كه معامله علت ،ميتسل از شيپ معامله مورد تلف درصورت ن،يبنابرا. گرفت ينم
 بودني معاوض دليل به معوض پرداخت چون و ودش يمي منتف است، معامله مورد به گريد

 معامله مورد تلف ةواسط به عقد انفساخ گفت توان يم هيتوج نيا با ،رديگ ينم انجام معامله
 ياقتصاد ليتحل وي حقوقي ها ليتحل به باتوجه .)167، ص1349 ،يمحمد( است قاعده موافق
ي ليتحل و منطق به باتوجه بلكه ،دانستي جار عيب خصوص در تنها دينبا را ماده نيا گفته، پيش
 رايز ؛باشد اعمال قابل ديبا زيني گريدي معاوض وي كيتمل عقد هر در ،است آن پس در كه

  .  است طرح قابل زين قراردادها گريد در خطر صيتخص ،ياخالق خطري ها بحثباتوجه به 
 حقوق در. است اعمال قابل ،باشد كيتمل آن اثر كهي گانيرا عقود  خصوصدر قاعده نيا
 كهي موارد در نيبنابرا. است عقد صحت شرط قبض هبه، مانندي كيتمل گانيرا عقد در ما

 عقد نيا مقام در صلح عقدي گاه اما .ستين تصور قابل قاعده اعمال ،باشد صحت شرط قبض
 قاعده نيا پس ؛)يمدن قانون 758 ةماد (ميندار ازين قبض به ما نجايا رد و شود يم واقعي كيتمل
 منفعت توان يمي سخت به گانيرا عقودي براي حقوق نظر از هرچند. دارد كاربرد زين جانيا در

 از استفاده با كهاست  شده تالشي اقتصاد ليتحل در اما ،بود متصور بخشندهي براي اقتصاد
 اما باشد؟ االجرا الزم ديبا گانيرا تعهد چراكه  شود داده پاسخ الؤس نيا به »متقابل منافع« بحث
 نظر از واقع،در. نشود اقناع موجب ،ندهيآ در انتقال به تعهد ةدربار هيتوج نيا است ممكن
 تعهدات تهالب و باشد داشته متعهدي براي منفعت كه شود اجرا ديباي درصورت تعهد كي ياقتصاد

 كهي فور پرداخت شكل بهي ا گسترده طور به توانند يم بودن، الزام رقابليغ صورت در گانيرا
 مورد نيا در حال نيا با شوند ظاهر است، برخورداري تركم ارزش از ندهيآ در تعهد به نسبت

 كه است نيا ياقتصاد ةجامعدر مطرح  ةمسئل. كرد فراموش رايي قضا ستميسي ها نهيهز دينبا
 گانيرا تعهد ك يمنفعت. باشد شيها نهيهز از شيب آن منفعت كه شود اجرا ديباي زمان تعهد
 ،باشد تر يطوالن زمان هرچه و داردي بستگ آن ليتكمي برا نهيبه زمان طول و تعهد زانيم به

 آنچه بنابر .)Posner, 1977, p.411-414( شود يمي شتريب منافع رفتن نيباز موجب آن  نشدناجرا
 درنظر محض ةنيهز را آن و دانستي ضرر راي گانيرا تعهد هر توان ينم شد، گفته كنونتا

  .گرفت
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   طيشرا. 3
 عيمب تلف ةقاعد نكهياي برا فقها و دانان حقوق رظن نيهمچن وي مدن قانون 387 ةمادي مبنا رب
 طيشرا نيا از كدامهر قسمت نيا در ما كه است الزمي طيشرا ،باشد اعمال قابل ميلتس از شيپ
  . خواهيم كردي بررس را
 
  ميتسل عدم. 1. 3

. شود يمي معاوض ضمان انتقال موجب كه است نكته نيا دارد تياهم اريبس ميتسل در آنچه
 كه است معامله مورد بر وارده خسارت ا يتلف ازي ناش خطر لانتقاي معنا بهي معاوض ضمان

 ،شود لقمنتي زمان چه سكير نكهيا ةدربار .)75، ص1378 نژاد، يسلطان( رسد يم انيپا به ميتسل با
 و اياسترال آلمان، مانند كشورهاي برخ ؛اند گرفته درنظري گوناگوني ها هيرو مختلفي كشورها
 انگلستان ماننديي كشورها  ودانند يم ميتسل با زمان هم را سكير انتقالي ناوياسكاندي كشورها

 جملهاز رانيا. (Roth, 1979, p.292) دانند يم شده منتقل تيمالك با همراه را سكير فرانسه و
  .شود يم منتقل قرارداد با همراه تيمالك هرچند ؛است اول ةدستيي كشورها
 كهي نحو بهي مشتر تصرف به عيمب دادني معنا به ميتسل ،يمدن قانون 367 ةماد اساس بر
 حاصلي زمان ميتسل :ديافزا يم ادامه در 368 ةماد و باشد انتفاعات و تصرفات انحاء از متمكن

 باشد نكرده تصرف عمالً هنوزي مشتر اگرچه ؛رديگ قراري مشتر ارياخت تحت عيمب كه شود يم
 ديبا و است متفاوت عيمب انواع در اختالف گرفتن نظردر با ميتسل 369 ةماد به هباتوج البته و
  . بداند ميتسل را آن عرف كه باشدي ا گونه به

 ميتسل لفظ ازي مدن قانون در اما ،آمده قبض از قبل عيمب تلف عنوان با اصل نيا فقه در
 زييتم گريكد ياز قبض و ميتسلي مدن قانون 367 ةماد در نكهيا به باتوجه و است شده استفاده

  .است برده كار به را كلمه نياي آگاه با گذار قانون رسد يم نظر به ،اند شده داده
 است ممكن و است آمده .... و شدن جمع تصرف، ك،يتمل گرفتن،ي معنا به لغت در قبض
 بان،يغر  ويخدابخش( باشد افتهين تحققي مشتري وس از قبض م،يتسلي برا فروشنده تالش باوجود

 ميتسل ،واقعدر. است شده دانسته عيمب بري مشتر يالياست قبض زيني مدن قانون در .)41، ص1391
 در داريخر كار و ميتسل عيمب دادن در فروشنده عمل و هستند تيواقع كي ةچهر دو قبض و

 ميتسل كه است نيا بحث ةجينت پس .)90، ص1377 زاده، قاسم( است قبض عيمب بر تصرف و الياست
 رجوع حاكم اي يمشتر به عيمب ميتسلي برا عيبا كه است الزم و داريخر قبض نه ،استمهم 
 كردهي خوددار قبض از او و نموده مراجعه داريخر به عيمب ميتسل براي هرگاه اما باشد، نكرده
 ضمان رايز ،دانست مسئول را عيبا توان ينم گريد شود، تلف عيبا نزد عيمب آن از پس و باشد
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، 1393، يديشه( است شده منتقل داريخر به عيمب قبول از او خودداري و داريخر به مراجعه باي و

  .)43ص
 دوش رب كه معامله مورد بر وارده خسارت ا يتلف ازي ناش خطر م،يتسل با  كهميداشت انيب

 ةليوس به كه استي خسارتي معنا به ،است نظر مد كهي خطر. رسد يم انيپا به ،است فروشنده
   .) Demeir, 2014 , p.212(است بوده دادقرار نيطرف خواست از خارج كه شود يم جادياي ا حادثه

 كهي راه عنوان به دقراردا به نيطرف. است آن عيتوز ةليوس و خطر ةدهند كاهش قرارداد،
 نيطرفي فرض قرارداد ك يدر. كنند يم نگاه دهد، يم كاهش راي اقتصادي ها تيفعال ةياول خطر
 جاديا قيطر از تواند يم امر نيا كه هستند بالقوهي ها خطر صيتخصي براي روشي جوجست در
 ا يرديگ يم صورت كند، يريجلوگي احتمال انيز و ضرر از بهتر بتواند كهي كسي برا زهيانگ
 ليتحمي كس بر را آن ،بماندي باق طرف ك يدوش بر خسارت دارد امكان كهيي جادر نكهيا

  .)Vejanovski, 2007, p.126( كند مهيب ا يتحمل را آن بتواند بهتر كه كنند
. رنديگ يم درنظر را آن و اند آگاه تعهد  نشدناجرا خطر از قرارداد انعقاد از شيپ نيطرف
 متعهد كه است نيا خطرها ازي كي. ندينما توافق هم با خطر ميتقسي برا است ممكن نيمتعاقد
 از خسارت تا كند يم عملي ا گونه به اغلب گذار قانون. دكن اجرا را تعهد نتواند ا ينخواهد
 به حكم ا يقرارداد كاملي اجرا به الزام لهيوس به معموالً امر نيا شود، منتقل متعهد به متعهدله
 دينما عيتوز نيطرف انيم را خسارت تواند يم مهيب البته. رديگ يم صورت خسارت جبران

)Bloom, 2002, p.281(. خطر صيتخصي برا نيطرفي آزاد ةدربار استي ادآور يبه الزم 
 ،شود يم محسوب خطر آنچه ماده نيا در .)ibid, p.292( دارد وجودي اندكي ها تيمحدود

  .است قرارداد موضوع  نكردنميتسل
 نهيهز نيتركم با بتواند كه شود ليتحمي كس بر ديبا خطر سك،ير ا يخطريي كارا اساس بر

 و داريخر انيم از زين قراردادي اجرا امكان نداشتن فرض در پس كند؛ي ريجلوگ آن از
 دهد صيتخص نهيهز نيتركم با را خطر نيا بتواند كه كرد باري كس بر را خطر ديبا ،فروشنده

  .)524، ص1390، يانصار(
  
  معامله مورد بودن نيمع. 2. 3

 قواعد و بحث ةسابق به باتوجهي ول ،است نكرده اشاره عيمب بودن نيمع به 387 ةماد هرچند
 حيتصري امر نيچن به زين فقه در نكهيا ضمن. دنمو استنباط را شرط نيا توان يم معامالتي كل

 تلف است فروشنده ارياخت در كه مصداقي و باشدي كل عيمب اگر كه صورت نيا به ؛است شده
 و هيته راي گريد مصداق ديبا فروشنده و بود خواهد عيمب مستحق همچنان داريخر شود،
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 مصداق ميتسل از شيپ چون زين برود انيم ازي لك عيمب مصاديق تمام كهي درصورت. كند ميتسل
   .)39، ص1391 ،انيعرب و يخدابخش( بود خواهد باطل ابتدا از عيب عقد  است،نشده انجام كيتمل ع،يمب

 باشد نيمع نيع قرارداد زمان در عيمب است الزم ايآ كه است نيا جانيا در طرح قابل الؤس
 بر نشان را گذار قانون سكوت بتوان ديشا باشد؟ شده نيمع تلف هنگام در استي كاف اي

 ةليوس بهي كل مصداق كه استي صورت در اشكال. دانست فقها مشهور ةينظر ليتعد به لشيتما
 نييتع معمول، طور به. برود نيب از داريخر به ميتسل از شيپ مصداق نيا ،شده نييتع فروشنده

ي حقوق عمل ،ميتسل كه گرفت جهينت امر نيا از دينبا اما ،شود يم انجام ميتسل با عيمب فرد
  است؛شده مطرح زين فقه در نظر نيا .)191، ص1392 ان،يكاتوز(  استآن اثر كيتمل و مستقل
 دوم بند در م1980 نيو ونيكنوانس در .)85، ص1367 ،يالجواهري نجف(اند اندك آن داران طرف هرچند

 ضمان انتقال موجب ،باشد شده نييتع  فروشنده ةليوس به وضوح به كاال كه راي فرض 67 ةماد
محدوديتي ي مشتر به كاال صيتخص در مورد نيا در ونيكنوانس و دانسته داريخر بهي معاوض
 خواه وي مشتر به اخطار با خواه ها، آني روي گذار عالمت قيرط از خواه؛ است نگرفته درنظر

 رانيا قانون در ،شد گفته تر پيش كه طور همان .)117، ص1384 ،مهاجر و يآقمشهدي اصغر( گريد نحو به
 البته .اند دانسته الزم را قرارداد زمان در بودن نيمع سندگانينو اكثر و ندارد وجودي حيتصر
 383 ةماد به باتوجه و رديگ صورت نقل و حملي متصد ةليوس به حمل كهي مورد در ديشا

 كاال ميتسل صرف ندارد، وجود كننده ارسالي برا استرداد امكان كهي موارد در ،تجارت قانون
 ندهفروش دوش از راي معاوض ضمان ،شمرده شده عيمب شدن نيمع معادل حملي متصد به
  . ددار ميبر

 اجرا تعهد ديبا الذمهي في كل در نيبنابرا ؛است نيمع نيع خصوص در ماده نيا شد گفته
 تعهدي اجرا گذار قانون كهي زمان رايز ،است امر نيا بري ديتأكي مدن قانون 279 ةماد و گردد

 نخواهد تعهدي اجراي اول قيطر به را شده تلف تعهد موضوع رد،يپذ ينم وبيمع شكل به را
 به را نيطرف كه است نيا تعهد اصلي اجرا ازاتيامت جملهاز. گردد اجرا ديبا دوباره و دانست
 تعهد نيعي اجراي گاه هرچند ؛)500، ص1390 ،يانصار( كند يم قيتشو كارآمدي قراردادها انعقاد
 در امر نيا اما ،است شده مطرح قرارداد كارآمد نقض ةينظر خصوص نيا در و ستين كارا

 .نداردي گاهيجا ما حقوق
  

  عيمب تلف در عيبا ريتقص عدم .3. 3
ي ول، هساخت خارج خود قلمرو از را عيبا اتالف ع،يبا جانب از ريتقص و اهمال ذكر با ماده نيا

 نظر به كه آورده وجود هب را احتمال نيا و است دهيبرگز را سكوت ثالث اشخاص مورد در
 در عيمب تلف ةقاعد اختصاص اما ،استي قهر ةحادث همانند ثالث شخصي سو از تلف قانون
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 بتوان ديشا كه افته يشهرت فقه در چنان باشدي خارج وي عيطب حادثه كهي مورد به قبض
 به ناظر را شمول عدم نيا ديبا البته و است نظر نيهم زين 387 ةمادي خيتاري مبنا گفت
 مال سرقت وگرنه باشد مطالبه قابلي و از خسارت و نيمع مال ةكنند تلف كه دانستي موارد

 در .)198، ص1392 ان،يكاتوز( دانستي خارج ةحادث حكم در ديبا را دولت طرف از مصادره اي
 مال اتالف موجب ثثال شخص كه راي موارد رسد يم نظر به كاالي الملل نيب عيب ونيكنوانس

 .(Erauw, 2005, p.204) رديگ يم دربر زين گردد يم

 كه است نيا مثل و نموده تلف را خود مال شود، تلف مسبب ا يمباشر هيال منتقل خود اگر
 كهي مورد در .)215، ص1386 ،يديشه(است  ثمن پرداخت به ملزم و باشد شده ميتسلي و به مال
 در البته .است متيق ا يمثل ضامن او و شود ينم منفسخ عيب ،باشد فروشنده خود ةليوس به تلف

 داشتن هرچند ؛داشت خواهد فسخ حق ميتسل تعذر اريخ اساس بر هيال منتقل خصوص نيا
 است رفتهيپذ داريخري برا را فسخ حق مشهور نظر اما ،است اختالف مورد نيا در اريخ
 رااست  داده حكم يخارج خطر ا يحادثهدربارة  تنها ماده نيا نكهيا ليدل  .)312، ص1389، انيكاتوز(
 تيموقع داشتن و كاال داشتن دست در با فروشنده چراكه ؛دانستي اخالق خطر توان يم

  .كند سوءاستفاده خود تيوضع از تواند يم برتري اطالعات
 رقابت در و شود يم مطرحي اطالعات تقارن عدم وي نابرابر طيشرا دري اخالق ةمخاطر

 آن فاقد گرانيد كه برخوردارندي اطالعات ازي اقتصاد عوامل ازي برخ. گذارد يم اثر سالم
 قراري اخالق ةمخاطر و بد انتخاب طيشرا در را معامالت كهي ا گونه به ؛هستند اطالعات

  .)388، ص1390 ،يانصار( دهند يم
 توانديم قرارداد طرف ك يآن اساس بر كه دانستي خطر توان يم را ياخالق خطر
 توان يم گريدي فيتعر در. گردد گريد طرف خسارت موجب كه دهد رييتغي ا گونه به را رفتارش

 (دانست شده مهيبي كاال از حفاظتي برا كمتر تالش به گذار مهيب ليتما راي اخالق خطر

Frank, 1991, p.193)(. بازار طرف ك يآن در كه داردي تيموقع به اشارهي خطراخالق نيهمچن و 
 پنهان اتيعمل مشكل آن بهي گاه ليدل نيهم به دينماي بررس را گريد طرف اعمال تواند ينم
  .)Varian, 2010, p.725(  شودي م گفته زين

  :كرد بياني اخالق ةرمخاطي برا راي ژگيو دو توان يم شدهياد فيتعار اساس بر
 قرارداد گريد طرف اعمال مشاهده به قادر قرارداد طرف كي يعن ي؛يپنهان عمل وجود. 1 
  . نباشد
 دهد شيافزا را بد وي منف ةجينت ك ياحتمال  كهيپنهان طور  بهفعل ترك ا يفعل انجام. 2

)Tumay, 2009, p. 109(.  
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  اجرا ضمانت. 4
 اجرا ضمانت همان كه داردي ا پشتوانه به ازين ،شوديي اجرا عمل در نكهياي براي ا قاعده هر
 ماده موجب به كه داشت ميخواه راي قانوني اجرا ضمانت سو ك ياز ما مورد نيا در. باشد يم

 بودني ليتكم به باتوجه گريدي سو زا و است شده گرفته درنظر عقد انفساخي مدن قانون 387
 بهتر صيتخصي برا كه دارد وجود نيطرفي برا امكان نيا آن، برخالف توافق امكان و قاعده

 . كنند استفادهي قراردادي اجرا ضمانت از سكير

  
  ي قانون. 1. 4
 دانسته عقدي خود به خود اللحاني معنا به عقد انفساخ را اجرا ضمانتي مدن قانون 387 ةماد 

 داريخر آنِ از عقد انحالل زمان تا عيمب منافع نيبنابرا ؛ندارديي قهقرا اثر عقد انفساخ و است
 بودني كيتمل كه استي حل راه تنها عقد انفساخ. است بوده عيمب مالك مدت آن در رايز ،است
ي باق تلف هنگام تا داريخر تيمالك هم رايز ،كند يم جمع هم با را عوض دوي همبستگ و عقد

 نيهمچن .)109، ص1392، انيكاتوز( شود يمي منتف عيمب رفتن نيباز ليدل به زين او التزام و ماند يم
  .شود يم منتقل عقد با تيمالك ما قانون در كه گرفت درنظر ديبا را امر نيا

 الخراج« ةقاعد از توان يم دار،يرخ نه باشد فروشنده آن از تلف زمان تا منافع نكهيا ةدربار
  وابدي يم تيمسئولي زيچي نابودي براي كس كه معناست نيا به قاعده نيا. برد بهره »بالضمان

 گر،يد عبارت به ؛شد خواهد برخوردار آني ها بهره از) ضمان( تيمسئول نيا مقابل در
 دارد، تيمسئول شينگهداري راستا دري المي نابود و نقص ا يبيعي برا شخص كه گونه همان
، 1375 ساكت،( بود خواهدي و آن از زين مال آن از آمده دست بهي سودها و ها بهره ةهم ،مقابل در

 خراج ،شود ليتحمي و بر تلف م،يتسل از شيپ عيمب تلف خصوص در هركسي عن ي؛)178ص
ي زيچ هم  ورديبگ پس را ثمن تمام هم دينباي مشتر و شدبا او مال ديبا هم) عيمب آن منفعت(

ي جعفر( است نپرداخته طرف بهي زيچ آن بابت آنكه حال ؛شود مالك را نمائاتي عن ياضافه

 از پيش مالي نگهداري ها نهيهز كه است نيا تأمل قابل ةنكت باره نيا در .)36، ص1393 ،يلنگرود
 هر نكهيا و  استدانسته عقد با زمان هم را تيمالك انتقال قانون چون ست؟يك ةعهدبر ميتسل
 و باشد داريخر ةبرعهد عيمبي ها نهيهز الزم است ،بپردازد را خود مالي ها نهيهز ديباي مالك

 ةماد ةدربار البته .دارد منافات عيب بودني كيتمل با استفاده از قاعدة الخراج بالضمان نيهمچن
 ناقص ا يتلفي مشتر اريخ زمان در عيمب اگر ،شرط و وانيح مجلس،ي ارهايخ در كه 453
  . براي استدالل مخالف بهره برد قاعدهاين  از توان يم  وگيرد مي عيبا ةبرعهد ، تلفشود

 در نيعاقد د ي،كنند يم اعمال را شيخو حبس حق نيطرف كهي زمان در هنكيا گريد ةنكت
 در راي مدن قانون 387 ةماد زيني بعض و )294، ص1386 ،يلنگرودي جعفر( استي امان مدت نيا
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 به ابتدا در آنچهي امان لفظ آوردن با .)1698، ص1378 ،يلنگرودي جعفر( اند دانستهي جار حبس مدت
 مسئولي قهر تلف خصوص در دينبا پس ،هستند نيام نيعاقد اگر كه است نيا رسد يم ذهن

 نيا به را آن ديبا ،برسد نظر به تر درك قابل شدن دانستهي امان نيا نكهياي برا. شوند شناخته
 با حبس حق ةكنند اعمال كه است نيا حبس مدت در امانت از منظور كه ميكن ليتحل شكل
 نخواهد غاصب حكم در و شود ينم ليتبدي ضمان به دش ي،گريد طرف جانب از مطالبه وجود
 و  استمنفسخ همچنان قرارداد اما ،شود ينم متيق اي مثل دادن به ملزم تلف صورت در و بود
  .گردد مسترد ديبا ثمن

 خصوص در توانند يم آن از بعد ا يمذاكراتي ط در و قرارداد انعقاد زمان در نيطرف
 ا يداريخر دوش بر را تلف و ندينما توافق گريكد يبا قراردادي اجرا عدمي اجرا ضمانت
 ميتسل از شيپ عيمب چنانچه اما .بگنجانند خود قرارداد در را مهيب شرط ا يدهند قرار فروشنده

 حكم به ،شده اعمالي ليتكم ةقاعد ،باشد نشده واقع نيطرف انيمي توافق آن از قبل و هشد تلف
 تلف و گردد يم منحل عقد خود به خود طور بهي عن ي؛شود يم منفسخ عقدي مدن قانون 387 ةماد
 ميكني بررس ديبا حال. بود خواهد داريخر مال از ثمن مورد در و است فروشنده مال از عيمب
  . است چگونه اقتصاد ديد از انحالل نيا

 كاهش ها آن ةجمل از كه دارند مؤثر كاركرد چندي قرارداد نيقواني اقتصاد دگاهيد از
ي ها نهيهز  خصوصدر. باشد يمي اطالعاتي ها نهيهز آوردن نييپا وي معامالتي ها نهيهز

 ،يمعامالتي ها نهيهز نبود صورت در آن اساس بر كه كوز رونالد ةينظر به باتوجهي معامالت
 و شوند يم ميتنظ ناقص طور به قراردادها اكثر درعمل اما ،استيي كاراي اراديي تنها به قرارداد
 شكل نيا به ؛كند عملي قراردادي ها خأل كردن برطرفي براي ا لهيوس عنوان به تواند يم قانون
 و دينما نيمع ،باشدي قرارداد مشكل ك يبالقوه است ممكن كه راي طيشرا و اصطالحات كه
 اطالعاتي معنا به نه الزاماً( بهتري قرارداد اطالعات ،ياطالعاتي ها نهيهز در خصوص اما
 تواند يم اطالعاتي افشا. سازد توانا نهيبه انتخابي برا را ها سازمان و افراد تواند يم) شتريب

. باشد برقرار تعادلي اكتساب منافع وي اطالعاتي ها نهيهز انيم ديبا نيبنابرا ؛باشد داشته نهيهز
 نيقوان و قواعد محرك اثر بر هم و شوند يم افشا اطالعات كهي راه به هم ديبا زين گذار قانون

 تواند يم آنچه بلكه ،ستيني اساس مشكل ناقص اطالعات. كند توجه افشا به نيطرف ليتما بر
 از شيب نيطرف ازي كي اطالعات آني مبنا بر كه استي اطالعات تقارن عدم ،كند جاديا مشكل

 افشا را اطالعات ديبا تر آگاه طرف ايآ كه رديبگ ميتصم ديبا كه است قانون نيا و استي گريد
  .)Veljanovski, 2007, p.125( باشد مرتبطي ها خسارت جبران مسئول اي كند

 و شود يم رممكنيغي كيزيف نظر از قراردادي اجرا درواقع ،ميتسل از شيپ عيمب تلف ةدربار
 چندباره  نيا در. شود ليتحمي كس چه بر شدن رممكنيغ نيا كند يم نييتع كه است قانون نيا
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 نقش. 2 ؛سكير صيتخص نقش. 1: دارد وجود قرارداد شدن رممكنيغ خصوص در مسئله
  .ياخالق ةمخاطر ا يزهيانگ نقش. 3 ؛اطالعات

 شدن رممكنيغ كهي هنگام. 1: كرد تصور توان يم را حالت سه سكير صيتخصي برا 
 كامل طور به شدن رممكنيغ سكير كهيي جا. 2. شود يم محسوب متعهدي برا كامل دفاع كي

  .شود ميتقس نيطرف انيم سكير كهي حالت. 3. شود يم تحمل متعهد از سوي
 نييتع ن،يطرف در خطر به ليتما انيم كه دباشي ا گونه به ديبا نيقواني اقتصاد نگاه از 

 مورد گوناگون حاالت ريز جدول در. كنند جاديا تعادلي خصوص اطالعات و اجرا احتمال
  .)Ceuini, 2009, p.7( است گرفته قراري برس

  
 )ibid, p. 8( قراردادي اجرا شدن رممكنيغ ةدربار نهيبه قانون نييتع جدول

  دفاع در شدن رممكنيغ ريتأث 
 كامل دفاع يجزئ دفاع ستين دفاع نداردي تياهم 

 نظر از هردو سكير صيتخص
 سكير به ليتما
 هستندي عيطب

 متعهدله
 زيگر سكير

 است

 سكير دو هر
 ندزيگر

 متعهد
 زيگرخطر

 است

 اطالعات متعهد ياطالعات تقارن اطالعات
 داردي خصوص

 اطالعات دو هر
  دارنديخصوص

 متعهدله
 اطالعات
ي خصوص
 دارد

ش
نق

  
اقتصاد

 

 خطر و زهيانگ
 ياخالق

ي ها زهيانگ يخارج سكير
 متعهد

ي ها زهيانگ
 دوجانبه

 متعهدله
ي اخالق خطر

 دارد

 
 و متعهد نه ،ياطالعات يبرابر فرض با و استي خارج شدن رممكنيغ احتمال كه هنگامي

 به نيقوان صورت نيا در ؛ندارند دهد يم رخ كهي خارج ةحادث بري كنترل كدام چيه متعهدله نه
با خطر سه  رويارويي افراد در ،واقعدر .)ibid: 8( دارد توجه خطر به نسبت نيطرفي ها دگاهيد

مانند كسي كه به قمار عالقه دارد يا شخصي  ؛ميل به خطر. 1: دهند نوع رفتار از خود بروز مي
تمايل به خطر . 2. پردازد تر از خطر مورد انتظار ميكه به خريد يك حق بيمه با ارزشي كم

پذيرد كه ارزشش برابر است با خطر  اي را مي زماني كه شخصي حق بيمه ؛متعادل يا طبيعي
اي را خريداري كند كه ارزشش  ارد حق بيمهشخصي كه تمايل د ؛خطر گريزي. 3. مورد انتظار

  .)Schafer, Ott, 2004, p.286( از خطر مورد انتظار باالتر باشد
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 كي. پسندد ينم را صرفي مال خطر آن اساس بر كه استي نگرشي معنا بهي زيگرخطر
ي روزيپ احتمال درصد 50 آن در كهي طيشرا از مثالي برا كه ميدان يم زيگرخطري زمان را فرد
ي درصورت زيگرخطر شخص نيهمچن و كند يم زيپره دارد وجود باخت احتمال درصد 50 و

 كهي زماني فرد نيچني برا. باشدي منطقي آمار لحاظ از مهيب ازيامت كه كند يم مهيب را خطر
 شتريب تيمطلوب نيا ،ابدي يم كاهشي و تيمطلوب و دهد يم دست از را خوديي دارا ازي زانيم
ي جد وي اساس حوادث در .كند پيدا مي دست مقدار همان به دنيرس از كه استي زانيم از

  .)Shavell, 2004, p. 258( دنشو يم ستهينگر زيخطرگر عامل ك يعنوان بهاشخاص  عموماً

حالت اول، . پردازيم حال به تحليل تلف مبيع پيش از تسليم با درنظر گرفتن جدول باال مي
واقع از برتري گريز است و خريدار اطالعات خصوصي دارد يا درزماني كه فروشنده خطر

توان  جا مي در اين، اخالقي شودةتواند موجب مخاطر اطالعاتي برخوردار است كه اين امر مي
در  .يستخارجي ن عمل خود خريدار ايجاد شده است و ةواسط چنين درنظر گرفت كه خطر به

دانيم و دفاع كامل براي فروشنده محسوب  ما فروشنده را از مسئوليت مبرا مي صورت ناي
گريز باشد و  اگر خريدار خطر،حالت دوم.  گويا تسليم انجام شده است،به زبان حقوقي. دشومي

 داشته باشد و خظر خارجي فروشنده از موقعيت اطالعاتي برتر بهربرده و خطر اخالقي وجود
هيچ  شرايط در اين ،نباشد و اين خود فروشنده باشد كه در ايجاد خطر نقش داشته است

دفاعي براي فروشنده وجود ندارد و وي بايد مثل يا قيمت را بپردازد و همچنين خريدار حق 
به ميزان نقششان  هركدام ،دو در ايجاد خطر نقش داشته باشند  اگر هرت سوم،حال. فسخ دارد

 تعهد به  باشد، يعني به ميزاني كه خريدار در اتالف نقش داشته؛بايد مسئول شناخته شوند
 ملزم به دادن مثل يا مانده نسبت به باقيفروشنده شود و  شده محسوب مي همان نسبت اجرا

گريزي طبيعي  حالت چهارم حالتي است كه خريدار و فروشنده از نظر خطر. گردد قيمت مي
 يعني طرفين قرارداد در ؛شده خارجي است باشند و تقارن اطالعاتي وجود دارد و خطر ايجاد

 در اين حالت فروشنده خطرپذير ، قانون مدني387 ةماد بر اساس .اند ايجادش نقشي نداشته
فاوت آن  اما ت.كشد شود و هم اوست كه خسارت ناشي از تلف مبيع را بر دوش مي فرض مي

جا فروشنده به دادن شود در اين است كه در آن  فروشنده ايجاد ميةوسيل با زماني كه خطر به
گذار موقعيت اطالعاتي برتر  قانون ممكن است ،از سوي ديگر .گردد مثل يا قيمت ملزم مي

قاعده را به اين  ،دكنناستفاده   براي اينكه وي از اين موقعيت سوء،فروشنده را مفروض دانسته
اي باشد كه موجب  اندازه البته اين موقعيت اطالعاتي برتر نبايد به. بيني نموده باشد شكل پيش

حتي اگر حادثه خارجي باشد و عدم مراقبت و توجه فروشنده موجب  ؛اخالقي شود ةمخاطر
  .  در اين صورت مانند حالت دوم خواهد بود،خسارت گردد
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 داريخر و ريخطرپذي فرد را فروشنده ما گذار قانون ،گفت توان يم بحث نيا ةجينت انعنو به
 باتوجه و است داده قرار اصلي مدن قانون 387 ةماد در را امر نيا و دانسته زيگرخطري فرد را
 خود حكم از ،باشد شده جاديا فروشنده ا يداريخر لهيوس به كهرا ي ا حادثه ماده نيا نكهيا به

ي ريخطرپذ اما ،باشد نداشته وجودي اخالق ةمخاطركه   استشده موجب پس ،كرده خارج
 يا قاعده قاعده، نيا ذكرشد چنانچه و است داشته انيب ذيريپنا انعطاف طور به را فروشنده

 اعمال نيطرف اطالع عدم صورت دري حت ،باشد نشده توافق برخالفش اگر كهاست ي ليتكم
 انحاللي معنا به انفساخ و است عقد انفساخ شياجرا ضمانت چون و شد خواهد
 دري قاض ةليوس بهي قرارداد ليتعد. ندارد نيطرف ةاراد بهي ازين و باشد يم عقدي خود به خود

 ةاجاز كه مورد چند جز به و است نشده واقع استفاده مورد چندان كه استي امر ما حقوق
 .ندارد وجوديي قضا ليتعد امكان است، شده دادهي قاض بهي قرارداد طيتقس

  
  ي قرارداد. 2. 4

 اثر سكير صيتخصي برا تواند ينمي قاض ،است نوشته حقوق ماي حقوق نظام نكهيا به باتوجه
 د،ريگ شيپ در بتواند زمينه نيا در فروشنده كهي راه ديشا. باشد داشته باره نيا دري چندان

ي كس چه بر خسارت كه پرسش نيا به پاسخي اقتصاد دگاهيد از .است معامله مورد مال ةميب
، 1392 ،ينيباد( باشد يم نفع يذ كردن مهيب دري كس چه كه معناست نيا به ،شود ليتحم
 در البته. دشو يم خسارت حملمت كه است فروشنده نيا زمينه نيا در واقعدر ؛)458ص

 ةدربار. است جيراي اديز حد تا مهيب خدمات از استفاده لياتومب مانند منقول اموالخصوص 
 نظر مد چندان مهيب متأسفانه ،رديگ يم صورت متفاوتي ا گونه به زين ميتسل كه رمنقوليغ اموال

 اصوال چراكه ؛دارد نقش كاال متيق رفتن االب در امر نيا كه كرد فراموش دينبا اما. ستين
  . شوند يم محاسبه ثمن در ،گردد يم پرداخت معامله مورد مال ةميبي برا كهيي ها نهيهز

 فروشنده كه است نيا داد شنهاديپ توان يم كهي حل راه ،سكيري قرارداد صيتخصي برا
 منفعتي دارا زمان طول در تواند يم عيمب كهي فرض در ژهيو به ،ثمن و عيمب تيوضع به باتوجه
 موجب به هرچند. ندازدبي ريتأخ به كاال ميتسل زمان تا قرارداد موجب به را تيمالك انتقال ،باشد
 نيا گفت ديبا اما ،شود يم منتقل عقد با زمان هم ما قانون در تيمالك ،يمدن قانون 363 ةماد

 در امر نيا. كنند توافق آن برخالف توانند يم نيطرف و است مطلق عيب به راجع موضوع
 به را پرداخت قابل خسارت گر مهيب رايز ،آمد خواهد فروشنده كمك به زين مهيب خصوص

 يو به ميتسل بدون را عيمب شود خواسته داريخر از نكهيا رشيپذ و دينما يم پرداخت مالك
 است خارج فروشنده دسترس از كاال كهي موارد در هرچند ؛رسد يم نظر به دشوار د،ينما مهيب
 نيا ،)نقل و حملي متصد به ليتحو مانند (است نشده داده ليتحو زين داريخر به هنوز و
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 صيتخصي برا كه رايي ها نهيهز فروشنده كرد فراموش دينبا البته. رسد يم نظر به معقول توافق
 وارد كننده مصرف بر و رديگ يم درنظر كاال ةنيهز ازي بخش نوانع به، دينما يم صرف سكير
  .(R.S.G, 1979, p.557) كند يم

 

   جهينت .5
 از قبل عيمب تلف عنوان با آن از كه داردي اسالم فقه در شهير ميتسل از شيپ معامله مورد تلف
 لفظ از قبضي جا به البته  وداشته انيب را اصل نياي مدن قانون 387 ةماد. شود يم اد يقبض
 اند نموده ذكر راي طيشرا مذكور ةماد اعمالي برا يحقوق سندگانينو. است كرده استفاده ميتسل
 مورد تلف ةقاعد. كرد اشاره تلف بودني قهر و عيمب نبود نيمع به توان يم ها آن ةجمل از كه

 از. ندينماي تراض برخالفش توانند يم نيطرف كه استي ليتكمي ا قاعده ميتسل از شيپ معامله
 كاهش آن ةجمل از كه شده مطرح نظر چندي ليتكم قواعد خصوص دري اقتصاد دگاهيد

 اقدامات انجام امكان كهي تيموقع در قرارداد نيطرفي اطالعاتي برتر وي معامالتي ها نهيهز
ي خارج به باتوجه خطر ليتحم  خصوصدر. دارد وجود ،ستاي اخالق خطر همان كه پنهان
 استي زيگرخطر در نيطرفي ژگيو ،كند جلب نظر مي آنچه ،ياطالعاتي برابر و حادثه بودن
 در ما گذار قانون. زنديگرخطر عقد نيطرف جملهاز مردم ةهم اصوالًي جد حوادث برابر در كه
ي دسترس تيموقع به باتوجه عيبا او نظر به چراكه  است؛كرده بار فروشنده بر را طرخ ماده نيا
 كه داشت توجه ديبا اما ،دهد صيتخص را خطر تواند يم تركم ةنيهز تحمل با برتري اطالعات و
 معامله مورد مال كردن مهيب به مواردي برخ در عيبا است بهتر و ستين حيصح همواره امر نيا

 ماده نيا واقع،در. كند شرط را قانوني ليتكم حكم نيا خالف قرارداد در نكهيا اي بپردازد
 فروشنده نيا. است معقول وي نيب شيپ قابل مشابه يقراردادها اكثر در كه دهكر مطرح راي حكم
 به باره نيا در خطر ديبا ليدل نيهم به و است داربرخوري برتري اطالعات تيموقع از كه است

 داريخري گاه گفت توان يم اما ،باشد حيصح موارد اكثر در تواند يم امر نيا شود، ليتحمي و
 متحمل را سكير او هم قرارداد موجب به و دشو محسوب فروشنده از رتريخطرپذ تواند يم

 دسته آن ريتفس و برداشت وي مدن قانون 387 ةماد حكم زيني اقتصاد ليتحل با نيبنابرا. گردد
 قابلي منطق وي ضرور اصل ك يعنوان به دانند، يمي ليتكم ةقاعد مطابق را آن كه سندگانينو از
 به خطر صيتخص اگرچهي مدن قانوني فعل طيشرا در ميكن فراموش دينبا حال نيا با. است دييتأ

 از نمونه عنوان به و قانون خود در شتريب انعطافي نيب شيپ اما ،ستين ممنوعي قرارداد شكل
 تر ياقتصاد و روز به را ماده حكم گر،يد مواد در اي ماده نيهم در تبصره و استثنا ذكر قيطر
ي قانون حكم نوسان ةمنزل به آني احتمال هاياستثنا و قاعده اصلي نيب شيپ استي عيطب. دكن يم
 خواهد بودنيي قضا ةيرو بري مبتن ا يال كامن نظام به رانياي حقوق نظام شدن كينزد اي
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