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دکتر مجید عباس آبادی

*

چکیده
در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده ،امروزه در تجاارت
بین الملل خصوصاً و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموماً میتواند موجب بروز مشکالت حقوقی متعددی گاردد کاه مقاررات
موجود پاسخ گوی آن نمیباشد .به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم ،از جمله
اثبات این نکته که نمیتوان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معاملاه و بطاالن آن دانسات ،زیارا عار
چنین معامالتی را غرری ندانسته وعمالً نیاز در جامعاه رواج دارد و پا

از مطالعاه تطبیقای حقاو ساایر کشاورها و مقاررات

کنوانسیون ،با طرح دو مقدمه به این نتیجه دست یافته ایم که چنانچه معامله ای از نظر عر
که امروزه در عر

غرری نباشد باطل نیست و معاامالتی

رایج بوده و بعضاً تعیین ثمن در آن به آینده موکول گردیده است ،بیانگر چنین موضوعی است.

واژههای کلیدی :معلوم ،تعیین ،غرر ،ثمن شناور.

*استادیار دانشکده حقو دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

مقدمه
لزوم معلوم و معین بودن عوض در قراردادها (و ثمن در عقد بیع ) اصلی پذیرفته شده در فقه و حقو بوده است به
نحوی که از دیدگاه فقها و حقو دانان تردیدی در بطالن عقد در صورت عدم تعیین ثمن وجود ندارد .ولی امروزه پیش
فروش کاالهای پیچیده صنعتی و تولیدی و فروش مستمر برخی کاالها و اقالم بر پایه بهای تمام شده یا قیمت روز (کاه
هم اکنون در قراردادهای نفتی رایج است) به تدریج اصل لزوم معلوم و معاین باودن مان در ایان قراردادهاا را تحات
الشعاع قرارداده است ،به نحوی که مصالح اقتصادی و تجاری و حتی سیاسی کشور اقتضا می نماید ،مقاررات قاانونی و
دیدگاههای فقهی در این زمینه تعدیل و یا حتی متحول گردد .زیرا در عمل چنین قراردادهاایی درساطح داخلای و باین
المللی رواج یافته و معتبر شناخته میشود و نمیتوان این واقعیت تجاری و اقتصادی را نادیده گرفات .بررسای شایوه و
راهکار سایر کشورها بهویژه آنچه در کنوانسیون بیع بین المللی کاال در این زمینه تدوین و پیش بینی شده است میتواند
راهگشا باشد و تا حد امکان تطبیق این مقررات با فقه وحقو داخلی برای حل این مشکل مورد استفاده قرار گیرد .زیارا
درحقو برخی کشورهاو حتی کشورهای اسالمی ،قابلیت تعیین ثمن و یا ارجاع قیمت به نظار شاص

ثالا

یاا ارایاه

ضابطه ای جهت تعیین آن ،برای صحت عقد کافی دانسته شده است .در حقو داخلی نیز علم به ثمن از جملاه احکاام
فقهی و قانونی است که تاب تفسیر فراوان داشته ،به طوری که ارایه نظر برخال

قول مشاهور یاا آنچاه از ظااهر ماواد

قانونی بر می آید مغایرت مسلم با شرع نصواهد داشت .زیرا اوالًدر بین فقهای امامیه و عامه ،عده ای تعیین ثمن به نحاو
مقطوع در هنگام انعقاد بیع را شرط صحت نمی دانند و احاله به قیمت روز بازار (ساوقیه) ویاا ارجااع تعیاین ثمان باه
شص

ثال

را برای صحت عقد کافی میدانند .ثانیاًنظر به اینکه ضرورت معلوم بودن ثمن برای رفع غررو ضرر اسات

و از طرفی حصول علم و رفع غرر نیز مفهومی عرفی دارد ،چنانچه با توجه به عر

تجاری متعاملین ،شیوه تعیاین ثمان

رافع جهل آنها باشد علم مورد انتظار حاصل است و بیع صحیح خواهد بود.
در این مقاله سعی در بررسی تأثیر تعیین ثمن در عقد بیع و ارایه راه حلی برای توجیاه صاحت معاملاه باا عاوض
شناور شده است.

 -1مفهوم ثمن
 -1-1مفهوم ثمن در فقه و حقوق ایران
ثمن معموالً پول رایج یک کشور است که طرفین میزان آن را معین می کنند و در سطح بین المللی نوع پول با توجاه
به تنوع ارزهای متداول مشص

میشود .در حقو ایران و برخای کشاورها از جملاه حقاو انگلای

و آمریکاا ثمان

میتواند پول ،شیء یا خدمات یا حق باشد( .بند  1ماده  2قانون بیع کاالی انگلی  ،م  333قانون مدنی ایران ،بناد یاک
و دو ماده  2 -303قانون متحد الشکل تجاری ایاالت متحده آمریکا)
در لغت از بیع به مبادله مال به مال تعبیر شده در نتیجه ثمن لزوماً باید مال باشد ،ولی مال در فقه امامیه اعم از عین،
منفعت ،دین ،حق و عمل است .سؤال این است که آیا هر کدام از این اقسام ذکر شده میتواند ثمن قارار گیارد .در
مورد عین ،فقهای امامیه به این سؤال جواب مثبت دادهاند از جمله شایخ انصااری ،قادرمتیقن و مصادا اکمال و فارد

متعار

از عوض (ثمن) را نزد عر

و بازار همین قسم « عین » می دانند و فر ندارد که نقاد رایاج باشاد یاا عاین

شصصی یا کل درمعین یاکلی فی الذمه( .علی محمدی ،1331 ،ص )37
لیکن امروزه گروهی از فقها و حقو دانان معیار تمییز بیع از معاوضه را ،نوع عوض قراردادهاند ،بر مبنای این ضابطه
چنانچه عوض در قرارداد عین باشد عقد معاوضه و اگر عوض وجه نقد باشد عقد بیع خواهد بود ،این ضابطه مبتنی بار
است( .سید ابوالقاسم خوئی ،بی تا ،ص  -3دکتر ناصر کاتوزیان ،1331 ،ص - 13دکتر سید حسان اماامی،1333،

عر

ص )313
در حقو برخی کشورهای اسالمی ،این ضابطه در مقررات قانونی نیز آمده است بدین بیان که ضابطه ی تمییز بیع از
معاوضه ،نوع عوض است .زیرا در بیع ،ثمن ضرورتاً باید وجه نقد باشد ،مادهی  313قانون مدنی مصر به ایان موضاوع
تصریح کرده است و نویسندگان نیز یکی از شرایط ثمن را وجه نقد بودن آن دانستهاناد( .عبادالرزا السانهوری،1313 ،
 313و )313

ص

با توجه به این که منفعت نیز مال محسوب میشود ،نظر اکثریت فقهای امامیه بر این است که منفعت میتواند ثمن قارار
گیرد( .محقق ثانی ،1310 ،ص  - 3عالمه حلی ، 1232 ،ص

 )313 -313هر چند نظر مصاال

نیاز وجاود دارد برخای

فقها مدعی اند که در عقد بیع ،عوض و معوض هر دو باید عین باشد و منفعت همان گونه که نمیتواناد مبیاع واقاع شاود
نمیتواند عوض قرارگیرد .ولی باید گفت که عبارت نقل اعیان در تعاری

فقها به این معنی نیست که مبیاع وثمان هار دو

باید عین باشد و منفعت همان گونه که مبیع (معوض) واقع نمیشود ،عوض هم قرار نمیگیرد( .علای محمادی 1331،ص
)37
به نظر عبارت نقل اعیان در تعاری

فقها به این معنی نیست که مبیع وثمن هر دو باید عین باشاد در نتیجاه منفعات

نمیتواند ثمن قرار گیرد بلکه مقصود ذکر وجه غالب بوده که مبیع باید عین باشد و این ربطای باه ثمان نادارد( .علای
محمدی ،1331 ،ص )31
در مورد این که آیا حق میتواند ثمن قرار گیرد ،نظرات مصتل

است .برخی حقو دانان با این استدالل کاه قاانون

مدنی درمورد ثمن حکمی ندارد ،معتقدند هر چه مال باشد ،اعم از عین و منفعت و حق ،میتواند عاوض بیاع در قارار
گیرد( .دکتر ناصر کاتوزیان ،1331،ص )33
ولی عده ای از فقها بین اقسام مصتل

حق ،تفاوت قایل شده و بیان می دارند حقوقی که اساسااً قابال معاوضاه نیسات

مانند حق حضانت و حق والیت نمیتواند مبیع یا ثمن قرار گیرد .ولی حقوقی که آزادانه قابل نقل وانتقال به دیگری هسات
میتواند در عقود عوض قرارگرفته و در بیع ثمن واقع شود مانند حق تحجیر).علی محمدی ،1231 ،ص (33
در بیان مفهوم ثمن و تمییز آن از مبیع دو دیدگاه در فقه اسالم وجود دارد:
در فقه امامیه تفاوت بین مبیع و ثمن ماهوی نبوده و جنبه اعتبار ی دارد زیرا شرایط عوض و معوض یکی اسات و
مالی که در یک معامله ثمن قرارگرفته ممکن است در معامله ای دیگر مبیع واقع شود ).شاهید ثاانی ،الا  ،1310 ،ص
)221
فقهای عامه بین ثمن و مبیع تفاوت واقعی و ماهوی قایل بوده و ثمن را همواره کلی و وجه نقد تلقی می کنند .یعنی
ضابطه ای عینی و خارجی برای تشصی

مبیع و ثمن وجود دارد که به موجب آن ثمن همواره پول رایج اسات وآنچاه

در مقابل قرار میگیرد مبیع می باشد مبیع همواره برای چیزی به کار مای رود کاه در ضامن عقاد و باا تعیاین طارفین
مشص

شده ،اما ثمن برای چیزی که عین معین نبوده و کلی است بهکار می رود( .امام عال الدین الکاساانی ،ابای بکار

مسعود الحنفی ،1333 ،ص )173
البته برخی از فقهای مالکی ،انواع بیع را با توجه به اقسام عوض ،تقسیم بندی نمودهاند و بیعی را که در آن عاین یاا
منفعت عوض قرار گرفته معتبر شناختهاند .به نظر مایرساد از ایان حیا
دارد(.محمد سکحال المجاجی ،2001 ،ص

باین فقاه ماالکی و حنفای تفااوت وجاود

)70 - 33 - 33

از متن مادهی 333

 .م که مقرر میدارد ((بیع)) عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ،روشن میشاود کاه

در حقو ایران برخال

بسیاری از نظام های حقوقی ،عوض در عقد بیع ،محدود و منحصر به وجه نقد نیسات(.دکتار

محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ب ،33 ،ص  - 333دکتر سید حسن امامی ،1333 ،ص  313و )313
از مادهی 333

.م که ناظر به تعری

عقد بیع است چنین فهمیده میشود که مبیع باید عین باشد و منافع و حقاو

مالی نمیتواند مبیع قرار گیرد ،لیکن عوض در قرارداد بیع محدوده ی وسیع تری دارد ،به طوری که محدود به عاین یاا
منفعت یا وجه نقد نیست ،لذا به استناد مواد  213و  217قانون مدنی هر مال یاا عمال مشاروعی کاه متضامن منفعات
عقالیی باشد ،میتواند در عقود معوض به عنوان عوض قرار گیرد .عوض در بیع ممکن است عین یا منافع یا خدمات و
یا ابرای دین و یا اورا بهادار و اورا قرضه یا حق االمتیاز باشد(.دکتر محمد جعفر جعفری لنگارودی ،ب ، 1333،ص
)217
بنابراین عالوه بر عین خارجی وکلیِ؛ منفعت ،عمل و حق قابل نقل و انتقال مایتواناد ثمان قرارگیارد(.ساید
ابوالقاسم خوئی ،بی تا ،ص  )121و حتی به عقیده ی برخی از قو دانان ،حقو غیار قابال نقال و انتقاال ،مشاروط باه
اینکه قابل اسقاط باشد مانند حق خیار و حق شفعه میتواند در مقابل بیع مال از طر

من علیه الحق ثمن قرار گیارد.

(دکتر سید حسن امامی ،1333 ،ص )321
برخی از استادان نیز در تمییز بیع از معاوضه اراده و قصد طرفین را مالک قرار دادهاند ناه پاول باودن ثمان را ،ولای
مسلم این است که در فرض مبادله کاال با پول عقد مورد نظر طرفین بیع بوده اسات زیارا در فارض عادم امکاان

عر

احراز قصد طرفین این عر

حاکم خواهد بود( .دکتر ناصر کاتوزیان ،1331 ،ص  13و )13

ولی برخی از نویسندگان معتقدند ،امروزه وضعیت عقد بیع با آنچه که در گذشته رایج بوده متفااوت اسات زیارا در
گذشته از عقد بیع ،بیشتر مبادله کاال مد نظر بوده است در حالیکه امروزه ،اینگونه نیست و از مفهوم بیع مبادله کاال در
مقابل پول به ذهن متبادر میشود( .مصطفی عدل (منصور السلطنه) ، 1333 ،ص )230
 .2-1مفهوم ثمن در حقوق سایر کشورها
برای روشن شدن مفهوم ثمن در حقو خارجی ،بهتر است مفهاوم عاوض را بررسای کنایم .در حقاو انگلای ،
تعاری

گوناگونی از عوض به عمل آمده است .عده ای عوض را معادل تعهد متقابل دانستهاند ،یا اینکه عاوض قیمتای

است که یک طر
توجه به این تعاری

در قبال تعهد طر

مقابل میپردازد یا عوض چیزی است که از لحاظ حقوقی واجد ارزش است .باا

معلوم میشود که عوض محدود به پول نیست .بلکه سایر اماوال مفیاد و دارای نفاع مشاروع نیاز

ممکن است عوض واقع شوند.
ولی نه تنها در حقو انگلی

بلکه در فرهنگهای حقوقی و قوانین کشورهای تابع نظام کامن ال و حقو نوشته ،ثمن

همواره وجه نقد تلقی شده است( .رابرت داکسبری ،ترجمه دکتر حسین میر محمد صادقی ،1333 ،ص  33به بعد)
یکی از فرهنگ های حقوقی ثمن را اینگونه تعری

کرده است « .عوضی است به پول که در ازای انتقال مالکیت در

عقد بیع پرداخت شود» )(the concise dictionary of law,1970 , P.277
مادهی  1073قانون مدنی اتریش در تعری

بیع مقرر می دارد :

«بیع قراردادی است که به موجب آن فروشنده ،مالکیات کااال را در ازای مقادار مشصصای پاول منتقال مایکناد و
مادهی 1077آن قانون مجدداً تأکید میکند که در بیع ،ثمن باید وجه نقد باشد مادهی 1332قانون مدنی ایالت کبک کانادا
در تعری

بیع مقرر می دارد « بیع قراردادی است که به موجب آن فروشانده ،مالکیات کااال را در ازای پاولی کاه ثمان

نامیده میشود منتقل یا تعهد به انتقال می نماید(Benjamin.,1992 ,P.68).
قانون فروش کاالهای انگلستان مصوب  1330در مورد عوض متضمن حکم خاصی می باشد ،به این معنی که عوض
در قرارداد فروش کاال لزوماً باید وجه نقد باشد(V.K.Barta and NK.Karla.1998, P.233-234) .
در حقو انگلی

عوض معتبر عوضی است که موجود و واجد ارزش باشد .چنانچه واجد این شرایط نباشد نه تنهاا

عوض تلقی نمیگردد بلکاه قارارداد معتباری نیاز منعقاد نصواهاد شاد .باه عناوان نموناه عاوض گذشاته { Past
}  Considerationیعنی موضوعی که خاتمه یافته است معتبر تلقی نمیشود .حتی وعده های شص

ثال

یا وعده

ای مبهم -که قابل ارزیابی به پول نمیباشد  -نمیتوان عوض تلقی کرد .مثل وعده انجام یاک کاار خاوب و وعاده باه
اینکه طر

آدم خوبی باشد)Marsh and Soulsby ,1989 p.110(.

در قرارداد بیع ،عوضی که وجه نقد است ثمن نامیده میشود و چنانچه عوض ،وجه نقد نباشد ،قرارداد را نمایتاوان
قرارداد فروش محسوب نمود ،اگر کاال با کاال معاوضه شود عقد معاوضه محسوب خواهد شد و بیع تلقی نمیشود ،اماا
اگر عوض مرکب از کاال و پول باشد قرارداد مزبور بیع خواهد بود و چنانچه کاال بدون عوض به دیگری منتقال گاردد،
قرارداد مزبور هبه است نه فروش)V.K,Barta and N.K Karla , 1988 P.234) .
از تعری

ارایه شده برای عقد بیع در قانون فروش کاالی انگلستان آشکار میشود که عوض قرارداد ،باید وجاه نقاد

باشد تا مشمول قانون مزبور شود و چنانچه عوض نیز کاال باشد ،عقد معاوضه بوده و مشمول قانون مزبور نمایگاردد.
مع الوص

اگر قسمتی از عوض وجه نقد باشد به نظر میرسد که قرارداد ،بیع کاال خواهد بود.

))Sir Gordon – Borrier 1988, P.147
در حقو آمریکا ،عوض چیزی است که متعهد له به عنوان قیمت تعهاد پرداخات مایکناد باه شارط آنکاه ارزش
اقتصادی داشته باشد،تعهداتی که صرفاً جنبه عاطفی و اخالقی دارند معتبر نمایباشاند((Ronald , Anderson 147
,1973 P
 .3-1مفهوم ثمن در کنوانسیون
قرارداد بیع بین المللی با توجه به ارکان و عناصر آن ماهیتاًٌ با بیع داخلی تفاوتی ندارد و عقدی است که هد
از انعقاد آن چیزی جز مبادله مبیع و ثمن نمیباشد .بدین لحاظ است که عر

اصلی

و حقو بازرگانی تأدیه ثمن را به عناوان

اساسی ترین تعهد خریدار تلقی کرده است .کنوانسیون بیع بین المللی  1330وین نیاز در برخاورد باا مساأله مزباور باه
تبعیت از واقعیت های تجارت بین المللی ،ضمن مقدم دانستن پرداخت ثمن بر سایر تعهدات مشتری ،در ماواد  73الای
 73به این موضوع پرداخته است .مادهی  73کنوانسیون به تعهاد خریادار باه پرداخات ثمان اشااره کارده و ماادهی 73
ازاقدامات و تشریفات مقدماتی برای تأدیه ثمن سصن گفته است .اقدامات و تشریفات مذکور که بنا به مورد متغیر بوده
میتواند شامل گشایش اعتبار اسنادی ویا تبدیل ارز و ...باشد که خود جزیی از تعهد مشتری به پرداخت ثمن را تشاکیل
می دهد .علت الزام خریدار به انجام تشریفات مذکور طبع خاص معامالت بین المللی است .زیرا همان گوناه کاه گفتاه
شد در قرارداد بیع بین المللی مرکز تجاری طرفین در دو کشور مصتل

قراردارد و طبعاً تعهدات طرفین به ویژه تعهاد

خریدار به تأدیه ثمن مستقیماًو بی واسطه انجام پذیرنیست و الزم است خریداریک رشته اقدامات برای تأدیه ثمن انجاام
دهد از جمله مهمترین این اقدامات گشایش اعتبار اسنادی توسط خریدار می باشد.
اما نکته ی اساسی این است که آیا ثمن به عنوان تعهد مشتری به شرحی که در مقررات کنوانسیون آمده ،لزومااً باه
معنای وجه نقد است ؟ و یا اینکه مانند آنچه که در برخی کشورها گفته شد ،شمول قانون فروش یاا تحقاق عقاد بیاع
ناظر به زمانی است که ثمن مقداری وجه نقد است؟ گرچه ظاهر این مقررات آن گونه که بعضای از مفسارین گفتاهاناد
تداعی پرداخت از طریق اعطای پول را می نماید ،ولی از آنجا که اجرای کنوانسیون در مورد معامالت جبرانای و خریاد
متقابل نیز ممکن است ،در نتیجه میتوان پذیرفت که قیمت کاال به وسیله تحویل متقابل کاال که در قرارداد جداگاناه ای
مورد توافق قرار میگیرد ،تهاتر شود .در قراردادهایی که ثمن بر اساس پول تعیین شده ،لیکن بازپرداخت آن به صاورت
جزیی یا کلی از طریق تحویل کاال صورت میگیرد ،هیچ تردیدی در شمول کنوانسیون نیست .اما در معاوضة خال

باا

آنکه کنوانسیون آن را استثنا نکرده ،هم از لحاظ تئوری و هم عملی به لحاظ ماهیت این دو قرارداد ،مصلحت بار توافاق
طرفین در مورد شمول یا عدم شمول کنوانسیون است (دکتر مهراب داراب پور ،1333 ،ص ص  233و )233
در حقو داخلی ،از این جهت که ضابطة دقیقی برای تمایز بیع از معاوضه وجود ندارد ،مقررات قانون مدنی نااق
به نظر میرسد .گرچه بعضی از نویسندگان عر

و یا احراز اراده طرفین را مالک قرار دادهاند( .دکتار ناصار کاتوزیاان،

،1331ص )13

 .2معلوم و معین بودن ثمن
وفق مواد  130و  211قانون مدنی ،مورد معامله باید معلوم و معین باشد و در بیع به عنوان یک عقد معاوض ،ماورد
معامله و شرط مزبور شامل مبیع و ثمن ،هر دو میشود.
قبل از بررسی این شرط ابتدا باید مفهوم معلوم و معین و تفاوت آن دو را بیان نمود.
 .1-2مفهوم معلوم و معین بودن
الف) معلوم بودن

گرچه در مادهی 130قانون مدنی ،که در بیان شرایط اساسی مورد معامله آمده است ،اشاره ای به عبارت معلوم بودن
مورد معامله نشده است ،لیکن کلمة « معین » در این ماده معنایی عام داشته و شامل معلوم بودن نیز هست .هماان گوناه
که در فقه نیز بین دو کلمه معین و معلوم تفکیک قایل نشدهاند .موید این نظر مادهی  1103قانون مدنی فرانسه است ،که

ظاهراً مأخد مادهی 130به شمار می آید .لذا با توجه به این سابقه و هم چنین با در نظر گرفتن مادهی . 211م که نااظر
به بیان و تشریح شرایط اساسی است ،اینگونه استنباط میشود که لفظ « معین » در ماادهی . 130م نااظر باه هار دو
مفهوم « معلوم » و « معین بودن » مورد معامله است و نه تنها در عر
عنوان دو لفظ متراد

عمومی بلکه حتای در عباارات حقاوقی نیاز باه

بهکار می روند .البته بعضی از نویسندگان معتقدند که در حقو فرانسه به لفظ معلوم بودن ماورد

معامله اشاره شده و تصریحی در زمینه لزوم معین بودن مورد عقد دیده نمیشود .هر چناد از برخای از عباارات قاانونی
میتوان لزوم « معین بودن » را به طور تلویحی استنباط کرد( .دکتر مهدی شهیدی ،1333 ،ص ص  321و )323
از تعابیر گوناگون نویسندگان و آرا و نظرات فقها و حقو دانان استنباط میشود که معلوم بودن ویژگیهایی دارد که فقادان
آن و عدم علم به این ویژگیها ،موجب جهالت و در نتیجه غرری بودن معامله میشود .به لحاظ منطقی ،میتوان مدعی شد که
این ویژگیها همه مواردی را در بر میگیرد که ارزش مورد معامله به واسطه وجود یا فقدان آنها ،به نحو قابل توجهی که موثر
در رغبت متعاملین است تغییر می یابد (.محقق ثانی ،1310 ،ص )113
حتی اگر ویژگی اوصا

نیز طوری باشد که اختال

قابل تسامح نباشد عدم ذکر اوصا

در آن موثر در بهای کاال به طور فاحشی گردد ،باه نحاوی کاه

نیز سبب جهالت و غرر خواهد شد( .شهید ثانی ، .1313 ،ص )2133

نقطه ی مقابل علم ،جهل است ،و جهالت نسبت به مورد معامله ،ممکن است به واسطه جهل باه وجاود و حصاول و یاا
جهل به اوصا کمی و کیفی پدید آید .چنانچه متعاملین در وجود و حصول مورد معامله ،خصوصاً هنگامی کاه عاین معاین
است ،در هنگام عقد تردید داشته باشند ،به اتفا آن معامله باطل وکان لم یکن است( .مال احمد نراقی ،1303 ،ص )33
همین طور اگر حصول مورد معامله احتمالی باشد ،غرری بودن بر آن صاد است .به عقیده برخی از فقها کلیه اقسام
باشد ،به استناد قاعده غرر ،موجاب

جهالت درموردمعامله،اعم از اینکه جهل به وجود و یا حصول و یا جهل به اوصا

بطالن میشود .به همین دلیل تبعیض بین اقسام سه گانه جهالت را نادرست و غیر موجه دانستهاند و در هار ساه ماورد
حکم به بطالن عقد دادهاند( .مال احمد نراقی ،1303 ،ص )33
مادهی. 332م ،معیار معلاوم باودن را معلومیات از حیا

جان

و وصا

و مقادار دانساته اسات(.دکتار مهادی

شهیدی ،1333،ص  )313و در پاسخ به این سوال که آیا علم مزبور چنانچه برای طرفین حاصال شاود ،کاافی اسات یاا
اینکه باید در عالم واقع نیز روشن باشد گفته شده ،مقصود از معلوم بودن مورد معامله که به عنوان شرط صحت عقد در
قانون مدنی معرفی شده است ،معلوم بودن ماهیت و مقدار و وص

موضوع از حی

توافق اراده طرفین است ،نه شایئی

خارجی که به عنوان مورد معامله معرفی شده است .طرفین باید به هنگام توافق بدانند که موضوع معامله در اراده ایشاان
چیست و ایشان نسبت به چه چیزی توافق می کنند.بنابراین هرگاه در زمان تشکیل معامله مربوط به عین معین ،ماهیت و
مقدار و اوصا

مهم آن معرفی گردد و طرفین بر این مبنا مبادرت به انشای عقد نسبت باه آن کنناد ماورد معاملاه نازد

طرفین معلوم است ،هر چند ماهیت یا مقدار یا اوصا
شهیدی ،1333 ،ص  )311مع الوص

مهم بیان شده با واقعیت آن عین ،منطاق نباشاد)) (دکتار مهادی

این علم باید برای طرفین حاصل شود و کافی نیست که یکای از متعااملین آن را

بداند و دیگری به آن جاهل باشد ،زیرا معامله مزبور غرری و باطل است»( .دکتر ساید حسان اماامی ،ج  ،1333 ،1ص
)213
ب) معین بودن

بااینکه مادهی. 130م ،معین بودن مورد معامله را از شرایط صحت عقد دانسته ،اما تعریفی از آن باه عمال نیااورده
است .ولی از مواد  713و  133قانون مدنی مستفاد میشود که مقصود از معین بودن ،مردد نبودن مورد معامله بین دو یا
چند شیء یا دین است .مبنای این شرط نیز رفع غرر است .بدین معنی که متعاملین باید بدانند در مقابل آنچاه از دسات
می دهند ،چه چیزی بهدست می آورند :مورد معامله نمیتواند یکی از دو یا چند شیء معین قرارگیرد .مثالً چنانچه کسی
تعهد نماید که پ

از دو ماه خانه یا باغ خود را به دیگری انتقال بدهد و یا تعهد کند که هر یک از آن دو را که متعهد له

بصواهد به او انتقال خواهد داد ،آن تعهد باطل است .در بسیاری از قوانین ملل دیگر اینگونه تعهد اشاکالی نادارد زیارا
معامله مزبور غرری که موجب اخالل آن گردد در بر نصواهد داشت (دکتار ساید حسان اماامی ،ج  ،1333 ،1ص)220
عده ای از حقو دانان معتقدند چنانچه فروشنده ای پیشنهاد فروش یکی از دو چیزی را که ارزش برابار ندارناد بکناد و
بهای هر یک را معین سازد و به مشتری اختیار دهد تا هر کدام راکه می خواهد انتصاب کند ،تردیاد در درساتی بیاع روا
نیست .چرا که میتوان بر آن بود که وی چند ایجاب را در یک عبارت اراده کرده است و با قبول هر کدام از آنها عقدی
بر اساس ایجاب و قبول خاص خود واقع میگردد .هم چنین هرگاه اشیایی که یکی از آنها مورد بیع قرار گرفته است ،از
حی

ارزش و اوصا

یکسان باشد ،بیع درست خواهد بود .زیرا در چنین حالتی فرض غرر وجود ندارد( .دکتار ناصار

کاتوزیان ،1331 ،ص  111و )112به عالوه میتوان گفت دراین مورد مبیع کلی است کاه مصاادیق متعادد دارد .اطاال
مادهی  211قانون مدنی مبنی بر لزوم معلوم بودن مورد معامله ،هم ناظر به اموال مثلی و هم قیمای اسات ولای نظار باه
اینکه اموال مثلی وضعیت یکسانی دارند ،تردید در دو یا چند مال مثلی غرر ایجاد نمیکند .بر خال
مصادیق آن از حی

اوصا

اماوال قیمای کاه

و مشصصات متفاوتند.

 .2-2معلوم و معین بودن ثمن در فقه اسالم به عنوان منبع اصلی حقوق ایران
آنچه رکن اساسی عقد بوده و هد

نهایی طرفین قرارداد می باشد موضوع آن است .علم به عوضاین باه عناوان دو

رکن عقد به همین جهت اهمیت دارد .تحصیل این علم ممکن است قبل از عقد یا هم زمان با انعقاد عقد صورت پذیرد.
بعضی از فقها علم به عوضین را قبل از انعقاد عقد ضروری دانستهاند( .شهید ثانی ،ج  ،1313 ،3ص  )213ولی به نظار
میرسد اگر هم زمان با انعقاد عقد ،علم طرفین کامل گردد ،به نحوی که در لحظه انشای عقد متعاملین با علام و آگااهی
کافی نسبت به عوضین ،عقد را منعقد نمایند ،برای صحت عقد کافی است .نکتهی مهم آن است که اگر تاا زماان انعقااد
عقد ،علم حاصل نشود ،عقد باطل بوده و کسب آگاهی از ویژگیهای مورد معامله پ

از انعقاد عقد ،فاقد ارزش و اعتبار

است و عقد باطل شده را حیات نمی بصشد .در فقه امامیه درضرورت معلوم بودن مورد معامله ،هیچ تردیادی نیسات و
این امر مسلم به شمار می رود و ادعای اجماع بر لزوم علم به مورد معامله نیز شده است( .شیخ مرتضی انصاری،1311 ،
ص )217
گرچه بعضی از فقها اجماع مطرح شده را محل تردید قرارداده و معتقدند اگر اجماع هم هسات مساتند باه حادی
نبوی نفی غرر است و نه در زمینه معلوم بودن ثمن ،لیکن شرط علم به مقدار ثمن (ابوالقاسم خوئی،بی تا ،ص )313
قول مشهور فقهای امامیه است ،به طوری که بسیاری از فقهای امامیه مدعی اجماع به لازوم علام باه ماورد معاملاه
شدهاند و چنانچه تعیین ثمن به یکی از متعاملین احاله شود ،بیع باطل است ،همان گونه که در کتابهای فقهای مصتلا

از جمله ،تذکره و سرائر ،چنین حکمی بیاان شاده اسات و جملگای نیاز در ایان ماورد باه حادی

نفای غارر اساتناد

کردهاند(.شیخ مرتضی انصاری ،،1311 ،ص ) 213
در فقه عامه نیز چنین دیدگاهی وجود دارد(عبدالرحمن الجزیری  ،1320 ،ص  )133در ابتادا درماورد شارط معلاوم
بودن مورد معامله سصت گیری زیادی وجود داشت و نه تنها دربیع بلکه در سایر معامالت حتی عقود مجانی ،مثال هباه
نیز رفع ابهام را الزم می دانستند .اما فقهای متأخر ،به تدریج شیوه مزبور را تعدیل کردند ،به طاوری کاه ابان تیمیاه از
فقهای عامه معتقد است که قاعده غرر به منظور پیش گیری از خصومت ها وضع شده و اگر با مصلحت مهام تاری در
تضاد باشد ،باید بر طبق مصلحت و بر اساس نیازها غرر را تجویز کرد»( .سید حسن وحدتی ،1333 ،ص )33
بنابراین در هر کدام از مکاتب اهل سنت ،نوعی تفسیر و تعبیر جدید از غرر ارایه شده است ،در مکتب حنفای جهالات
فاحش یا جهالت موجب نزاع در هر یک از عوضین ،باع

فساد بیع میگاردد.در فقاه شاافعی چنانچاه ضارورتی در باین

نباشد ،غرر موجب بطالن عقد است .هم چنین پیشنهاد گردیده که در عصر حاضر الزم است دیدگاه ما نسبت به غارر ،باا
مقداری تسامح همراه باشد ،چراکه آنچه در عصرهای پیشین ،غرر ،و غیر قابل چشمپوشی بود ،هم اکنون با تحاولی کاه در
نظام اقتصادی جهان پدید آمده ،غرر کم و قابل چشم پوشی قلمداد میشود .به همین دلیل گفته شده با توجه به تأثیر زماان
و مکان و نظربه اینکه در حال حاضر در بیشتر معامالت بین المللی ،رقم ثمن از قبل مشص

نیست ،بلکه طباق فرماول و

در آینده تعیین میگردد ،لذا قابل تعیین بودن مورد معامله برای رفع جهل و غرر کافی است(.ساید حسان وحادتی،1333 ،
ص )33
فقهای امامیه جهل به ثمن را به جهت غرری بودن معامله موجب بطالن عقد می دانند .ایشان تا جایی پیش رفتهاناد
که حتی علم به ثمن قبل از انعقاد عقد بیع را شرط صحت آن تلقی کردهاند ،ذکر عبارات تعدادی از فقهابیانگر صاراحت
ایشان در چنین مسأله ای است از جمله « :یشترط علم الثمن قدراً و جنساً و وصفاً قبل ایقاع عقد البیع » (شهید ثانی،
 ،1313،1313ص  )213و « العلم بقدر الثمن کالمثمن شرط باجماع علمائنا و( » ...شیخ مرتضای انصااری ،1311 ،ص
 )217و « یشترط العلم بالثمن قدراً و وصفاً و جنساً قبل ایقاع البیع فال یصاح البیاع بحکام احاد المتباایعین او اجنبای
اجماعاً و بالثمن المجهول القدر» (یوس

بحرانی ،بی تا ،ص )310

نتیجه آن که معامله ای که در آن ثمن تعیین و یا ذکر نشود از نظر فقهای امامیه و اکثر فقهاای اهال سانت باه دلیال
وجود غرر ،صحیح و معتبر نمیباشد(.محمد تقی رفیعی ،1333 ،ص )133
غرر نیز در اصطالح ،آن است که مبیع یا ثمن در بیع و عوض یا معوض در هر معاملاه معاوضای در معارض خطار
باشد .بعضی از نویسندگان ،جهل به مقدار یا جن
جن

و وص

یا وص

ثمن را از موارد غرر دانستهاناد و لازوم علام باه مقادار و

عوضاین را شارط صاحت معاملاه مای دانناد ،کاه از قواعاد فرعای قاعاده غارر باه شامار مای آیاد.

(دکتر ابوالحسن محمدی ،1333 ،ص )30
عده ای از فقهای متأخر عامه نیز معلوم بودن مبیع و ثمن را هنگام عقد ،شرط دانستهاند و جهل به ثمن یا مثمن ،چاه
به نحو اجمالی و یا تفصیلی از نظر ایشان ،موجب بطالن بیع خواهد باود (محماد ساکحال المجااجی ،2001،ص )112
لیکن در بین فقهای امامیه نوآوریهایی در این زمینه مشاهده میشود .مرحوم خوئی ،ضمن بیان ایراداتی که در خصاوص
سند و داللت حدی

نفی غرر بیان می دارند ،اینگونه استدالل مینمایند که آنچاه از ایان روایاات اساتنباط مایگاردد،

نهایت آن است که معامله مورد بح

مکروه است و در این حالت داللت بر فساد بیع نمی نماید .در نتیجه دلیل خاصای
موضاوع بایاد بررسای شاود .اگار منظاور از

که لزوم علم به مقدار ثمن در بیع را افاده کند وجود ندارد لذا از دو حی

جهالت به مقدار ثمن ،جهل به مالیت داشتن یا نداشتن ثمن باشد ،به طوری که بایع نمی داند آنچه دریافت میکناد ماال
است یا خیر ،بدون شک بیع باطل است .لیکن اگر منظور از جهل به مقدار ثمن این باشد که علم به مالیات ثمان وجاود
دارد ولی مقدار ثمن در بازار معلوم نیست ،شکی در صحت بیع وجاود نادارد .زیارا ایان جهال موجاب غارر و خطار
نمیباشد و در نهایت ایشان ارجاع ثمن به قیمت روز بازار(سوقیه) را میپذیرند(ابوالقاسم خوئی ،بی تا ،ص ص ،313و
)313هم چنین صاحب حدائق به استناد برخی از اخبار ،قیمت سوقیه را در فرض جهل به ثمن معتبر و بیع را صحیح می
دانند( .شیخ یوس

بحرانی ،بی تا ،ص ص  313و  )313با توجه به مباحثی که در فقه مطرح گردیده ،مایتاوان نتیجاه

گرفت ،چنانچه متعاملین تعیین ثمن را ارجاع به قیمت متداول در بازار موکول نمایند در صورتی که قیمت روز عقاد،در
بازار ثابت و معلوم باشد ،حتی چنانچه طرفین مقدار دقیق آن را نیز ندانند و بدان جاهل باشاند ایان مقادار جهال قابال
گذشت است و مستلزم غرر نیست .به عبارت دیگر قابل تعیین بودن ثمن برای صحت عقد کاافی مای باشاد ،هار چناد
مشهور فقهای امامیه قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع ابهام کافی نمی دانند و در بیشاتر کتاب فقهای ،خریاد باه
حکم یکی از دو طر

و یا شص

ثال

غرری دانسته شده است و بر بطالن عقد ادعای اجماع نیز شاده اسات(.ساید

حسن وحدتی شبیری ،1333 ،ص  )133لیکن نظر غیر مشهور دراین زمینه قابل اعتنا و راهگشا است ابن جنیاد بیعای را
صحیح می داند که در آن توافق شده ثمن همان مقداری باشد که فروشنده به دیگران مای فروشاد .محقاق اردبیلای نیاز
خرید به هر قیمتی که طر

عقد تعیین کند را مجاز دانسته و به طور کلی قابل تعیین باودن ماورد معاملاه را کاافی مای

داند(.حسن وحدتی شبیری ،1333 ،ص )133
نظر مرحوم خوئی نیز که قبالً ذکر گردید بیانگر کفایت قابل تعیین بودن ثمن برای صحت بیع می باشد.
مادهی . 211م ایران ،در شرایط مورد معامله ،مقرر می دارد که مورد معامله نباید مبهم باشد .این حکم ثمن را نیاز
به عنوان عوض در بر میگیرد و چنانچه ثمن پول باشد -امری که امروزه رایج است ،با تعیین مقدار معلوم میگردد لاذا
در این صورت ذکر جن

و وص

آن ،آن گونه که در مادهی 332بیان شده ضارورت نصواهاد داشات .وفاق قاانون در

معامالت داخلی ،تعهد به پرداخت دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام میپذیرد که در این صورت باه عقیادة
صاحب نظران معاصر حقو ما ،دراین گونه موارد عرفاً جن

و وص

معنا در عقد نمیشود .البته در بیع بین المللی باید نوع پول مشص
به عالوه مادهی 333
«پ

معلوم است نه مجهول .هر چند که ذکری از این

گردد.

.م نیز به معلوم بودن ثمن تصریح می نماید .از مادهی  333این قانون نیز که مقارر مای دارد:

از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود ».مشص

میگاردد کاه بایاد

قبل از انعقاد عقد درباره ثمن توافق شود و بیع با ثمن مجهول به طور صحیح منعقد نمیشود.
حاصل آن که در حقو ایران بیشتر نویسندگان ،معلوم بودن ثمن را شرط صحت بیع دانستهاند و گفته شده جهالات
در عقود الزم مثل بیع و اجاره و ...مبطل عقد است .یعنی با جهالت احد متعاملین به عوضین ،چنآنکه جهل واقعی باشاد
نه آن که بر حسب عر

حمل به علم گردد ،معامله صحیح نیست( .دکترسید حسن اماامی  ،1333 ،ص  -313مصاطفی

عدل،1333 ،ص  – 230سید علی حائری  ،1331 ،ص – 321محمد عبده بروجردی ،1330،ص  33و )73

در رویه ی قضایی نیز مطابق نظریه فو  ،عدم تعیین ثمن موجب بطالن بیع دانسته شده اسات .شاعبه ساوم دیاوان
عالی کشور به موجب دادنامه شماره  3/1مورخ  ،33/1/17استدالل نموده است با توجه به لوایح خواهان ،در زمینه میزان
ثمن معامله و کیفیت پرداخت آن و انکار خواندگان ،میزان ثمن معامله ،مقطوعاً احاراز نمایشاود .چناین معاملاه ای باه
فرض وقوع از جهت معلوم نبودن ثمن معامله ،باطل و فاسد است( .یداهلل بازگیر ،1333 ،ص )23
همین شعبه وفق دادنامه شماره  3/113مورخ  ،31/10/21بیان داشته سند مربوطه مثبت وقوع عقاد نیسات .زیارا باه
موجب مادهی. 333م بیع ،عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم ،در صورتی که در سند عادی عوض و ثمن معلوم
نیست.
مجدداً شعبه سوم دیوان عالی کشوربه موجب دادنامة شماره  3/203مورخ  ،31/1/23به این جهت که ثمن معامله باه
نحو منجز و مقطوع معین نمیباشد ،حکم به بطالن بیع داده است(.یداله بازگیر ،1333 ،ص)33آنچه مسلم است ایانکاه
مجهول بودن کامل مورد معامله ،در هیچ عقدی ،حتی احسانی و تبرعی پذیرفته نشده است ،بنابراین اگر مورد معامله آن
چنان مجهول باشد که حتی علم اجمالی هم در مورد آن منتفی باشد ،چنین معاملاه ای قطعااً باطال اسات (دکتار ناصار
کاتوزیان ،1331 ،ص  )723در مورد ثمن نیز همین قاعده حاکم است .ایرادات ناشی از این وضعیت و مشکالت عملای
و چگونگی صحت عقد در فرض قابلیت تعیین ثمن جداگانه بررسی خواهد شد.

 .3تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی
مذاکرات مقدماتی کنوانسیون ،بیانگر اختال

نظرهای فراوانی در این زمینه است .مادهی  13و  77کنوانسیون کاه باه

ظاهر ،متعارض به نظر می رسند ،در مورد تعیین ثمن احکامی را بیان داشتهاند ،که بررسی و تفسیر آنهاا بیاانگر راه حال
کنوانسیون در این زمینه است .این اختال

و تعارض ،ناشی از حاکمیت دو تفکر در نظامهای حقوقی مصتل

اسات ،در

حقو برخی کشورها ،تعیین ثمن برای صحت قرارداد ضروری است و هرگاه ثمن به طور قطعای معاین نباشاد ،مانناد
آنچه در فقه اسالم در گفتار قبل بررسی شد ،بیع باطل است .در حالیکه در بعضی از نظامها از جمله حقو کامن ال ،در
صورت عدم تعیین ثمن ،خریدار باید ثمن متعار
بعضی از نویسندگان ،صر

را بپردازد.

نظر از تعارض مطرح شده ،بین مواد  13و  ،77ایده تصویب کنندگان کنوانسیون را مبیِّن

صحت عقد بیع ،بر فرض عدم تعیین ثمن می دانند و مادهی  77را ناظر بر چگونگی تعیین ثمن تلقای کاردهاناد( .دکتار
عبداهلل کیائی ،1331 ،ص – 333دکتر مهراب داراب پور ،1333 ،ص )213
حال ابتدا باید تعارض را بررسی کرده و با توجه به تفاسیر حقو دانان نحوه رفع تعارض و راه حل نهایی کنوانسیون
را جستجو نمود.
به موجب مادهی  « 77هرگاه در ضمن قراردادی ،که به صورت صحیح منعقد شده ،ثمن به طور صاریح یاا ضامنی
قید نگردد ،چنین فرض میشود که متعاملین به طور ضمنی ،ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد بارای فاروش ایان قبیال
کاال ،در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده ،در نظر داشتهاند».
قانون متحد الشکل بیع بین المللی  1313الهه بر خال

کنوانسیون  1330وین معیار مشصصی را برای تعیاین ثمان

مقرر می داشت ،بدین بیان که برای تعیین ثمن باید قیمتی را که فروشنده در حین انعقاد عقد اعاالم مای نمایاد ،ماالک

عمل قرارداد .با توجه به مادهی  ،77میتوان تصور نمود که حداقل در بعضی از موارد بدون اینکه ثمان توساط طارفین
تعیین شده باشد ،قرارداد بیع منعقد گردد .ولی پذیرش آن به عنوان یک قاعده ،منوط به رفع تعارض آن با مادهی  13می
باشد.
در همین راستا تفاسیر گوناگونی به عمل آمده که به موجب آنها راه حلهایی ارایه میشود:
 .1-3امکان اعمال مادهی 55بر فرض صحت قرارداد
اولین راه حل آن است که با توجه به عبارت « به نحو صحیح منعقد شده باشد ».مندرج در ابتادای ماادهی  77گفتاه
شود ،در آن قسمت که مسأله اعتبار قرارداد مطرح است ،به موجب قسمت ال

مادهی 3کنوانسایون ،صاریحاً خاارج از

قلمرو شمول کنوانسیون قراردارد و تابع قانون ملی حاکم است.
بدین ترتیب ،با توجه به توضیح فو  ،ابتدا با در نظر گرفتن قانون ملی کاه بار اسااس قواعاد حال تعاارض تعیاین
میشود ،باید وضعیت عقد بیع را از این حی

که آیا صحیحاً منعقد شده یا خیار ،بررسای کارد و ساپ

مادهی 77را با توجه به نتیجه این بررسی ،مشص

امکاان اعماال

ساخت.

به این تفسیر ایراد وارد گردیده ،زیرا که مسأله ضرورت تعیین قبلی ثمن را از شمول کنوانسیون خارج سااخته و باه
اعتبار قرارداد ارتباط می دهد و این امر با مادهی  13کنوانسیون سازگار نیست ،زیرا مادهی  13در جایی که بیان می دارد
ایجاب باید به اندازه کافی مشص

باشد ،تکلی

این موضوع را روشن ساخته و کنوانسیون در این زمیناه دارای حکام

بوده و ساکت نیست .و با مادهی  3به این دلیل سازگار نیست که مادهی  3فو الذکر ،مقررات کنوانسیون را دقیقاً نااظر
به انعقاد قرارداد می داند که یکی از آن مقررات مادهی  13مورد بح

است( .ژان پیر پالنتار ،ترجمه دکتر ایرج صدیقی،

 ،1330ص ) 333
به همین دلیل بعضی از نویسندگان ،با توجه به این تفسیر ،معتقدند که مادهی  77در مورد قراردادهای ناادری اعماال
میشود که طرفین صریحاً قصد خود مبنی بر انعقاد قرارداد را اعالم و توافق نمودهاند کاه تعیاین قیمات نهاایی را از آن
متمایز نمایند) James M.West.John1980,P44) .
به عبارت دیگر محدوده اعمال مادهی 77به طرز قابل توجهی کاهش یافته است .لیکن مادهی 77فاقد آثار عملی نیسات و
مواردی برای اعمال مادهی  77یافت میشود مثالً ممکن است طرفین قرارداد به واسطه عر و رویة تجاری ،صریحاً یا ضمناً
از مادهی 13عدول نمایند ،به عالوه اگر مطابق مادهی 32بصش دوم کنوانسیون پذیرفته نشده باشد ،مادهی 13باه هایچ عناوان
قابل اعمال نصواهد بود)Peter Schlechtriem. 1986 , P461(.
بنا بر مقررات مادهی « 32هریک از کشورهای متعاهد ،میتوانند درزمان امضا ،تصویب ،قبول ،تأیید و یا الحا  ،اعالم
نمایند که ملزم به رعایت قسمت دوم این کنوانسیون نصواهند بود »...بنابراین مقرره ،در کشوری که صرفاً عضاو قسامت
دوم کنوانسیون است ،قرارداد بدون تعیین ثمن یا با تعیین ثمن شناور معتبر نصواهد بود ،ولی اگر کشوری عضو قسامت
سوم کنوانسیون باشد ،ولی عضو قسمت دوم آن نباشد ،در این صورت قرارداد با ثمن شناور معتبر خواهد بود و برطباق
مادهی 77تعیین میشود(.دکتر مهراب داراب پور ،1333 ،ص )231
الف) تخصیص مادهی 11توسط مادهی  55کنوانسیون

چنآنکه اشاره شد ،مادهی 3کنوانسیون ،به صراحت ،امور مربوط به اعتبار قرارداد یا هر یک از شرایط آن را از شمول
کنوانسیون خارج ساخته است.هم چنین مادهی  13کنوانسیون ،در مقام بیان احکام مربوط به انعقاد قرارداد ،آن پیشنهادی
را که خطاب به یک یا چند فرد معین شود ،به شرط آن که به اندازه کافی مشاص
انتهای ماده مشص

باشاد ،ایجااب دانساته اسات و در

بودن کاال ،مقدار آن و تعیین ثمن یا ذکر ضوابط تعیین ثمن و ماثمن را ،باه عناوان مشاص

باودن

پیشنهاد ،ذکر نموده است و مادهی  77حکم خاصی را وضع کرده و اعالم داشته است که هرگاه قراردادی به نحو صحیح
منعقد شده باشد ولی ثمن در آن قرارداد به طور صریح یا ضمنی تعیین نشاده و نیاز ضاوابطی هام بارای تعیاین آن در
قرارداد نیامده باشد ،در صورت فقدان دلیلی مصال

این حکم ،چنین فرض میشود که متعاملین ،به طور ضمنی ،ثمنی را

که در مورد آن کاال در اوضاع واحوال مشابه و در آن تجارت رایج بوده ،پذیرفته و بنابر آن نهادهاند.
قرائتی گذرا در احکام هر سه ماده ،در نگاه اول چنین به ذهن می آورد که مادهی  ،77اصوالً موردی برای اجرا و اعماال
نمی یابد .زیرا که بر حسب مادهی  ،13پیشنهادی که در آن ثمن مشص

نشده و یا دست کم ضوابط تشصی

و تعیاین آن

ذکر نشده ،اصوالً ایجاب نیست و بنابراین هرگاه اینگونه نباشد قراردادی منعقد نمیگردد و لذا اصوالً قرارداد ناقصای – از
حی

فقدان ذکر ثمن و تعیین آن – در دایره شمول کنوانسیون پدید نمی آید که بتواند موضوع حکم مادهی 77قرار بگیارد.

اما این حکم ناشی از نگاه اول ،نادرست است .به سصن دیگر و به زبان حقوقی ما ،میتوان بر آن بود که:
اوالً – حکم مادهی ،13عام است .ثانیاً – حکم موضوع مادهی 77در قبال عام یاد شده ،مصص
ثالثاً -نظر به تصصی

یافتن حکم عمومی مادهی  ،13حکم مادهی ،77به عنوان مصص
باشد ،یا ضوابط تشصی

در واقع هر گونه پیشنهادی که در آن ثمن و مثمن مشص

محسوب میگردد و

قابل اعمال است.
آنها در قرارداد آمده باشاد ،یاا

حتی ظاهر قرارداد گویای این باشد که بنای متعاملین در آن بر تعیین ثمن بر حسب بهای رایج آن کاال در آن تجاارت و
در آن شرایط بوده ،آن پیشنهاد نیز ایجاب محسوب است و موجب انعقاد قرارداد شده است.
ب) اعمال مادهی  55با توجه به اعتبار اراده طرفین

می دانیم که مقررات کنوانسیون ،تکمیلی و مکمل اراده طرفین قرارداد است و وفق مادهی 3کنوانسیون ،طرفین میتوانند
مواردی از امور مورد نظر خود را نیز از شمول مقررات کنوانسیون خارج و استثنا نمایند ومیتاوان بار آن باود کاه ،اساتثنای
موردی از موضوع قرارداد از شمول مقررات کنوانسیون ،میتواند صریح باشد یا ضمنی ،لذا هار گااه قاراردادی در محادودة
مقررات کنوانسیون منعقد گردد و طرفین از تعیین و مشص

ساختن ثمن در آن عدول نموده باشند و نیز ضوابط تشصی

و

تعیین آن را نیز ذکر نکرده باشند ،میتوان بر آن بود که طرفین به طور ضمنی از شمول حکم کنوانسیون در این زمینه خااص،
عدول کرده و آن را از حکم کنوانسیون استثنا نمودهاند و از سوی دیگر با توجه به مذاکرات و شیوه تنظیم کنوانسایون ،هماان
گونه که برخی از نویسندگان اشاره کردهاند ،میتوان این راه حل را نیز بیان داشت کاه گفتاه شاود ماادهی ،13در مقاام بیاان
حصری موارد ایجاب صحیح نبوده بلکه برخی از معیارهای آن را برشمرده و نظر به مادهی  77هرگاه قصد انشا متقابل طرفین
محرز باشد ،قرارداد منعقد گردیده و عدم تعیین ثمن ،مانع صحت بیع نیست و از چنان قراردادی اینگونه مستفاد میشود کاه
طرفین عر و عادت مورد توافق یا عر تجارت بین المللی را در زمینه آن امر پذیرفته و در نتیجه حاکم بر تعیاین ثمان در
قرارداد خود نهادهاند) John Honnold , 1989 No. 8) .
همین جا بایستی متذکر شد که در هر حال برای اعمال مادهی 77دو شرط ضروری به نظر میرسد:

اول این که قرارداد صحیحاً واقع شده باشد و این در صورتی است که صفت صاحیحاً ماذکور در مااده را نااظر باه
تعیین ثمن ندانیم .دوم این که در آن قرارداد که در محدوده کنوانسیون صحیحاً واقاع شاده ،ثمان تعیاین نشاده باشاد و
ضوابطی هم برای تشصی

 ،ذکر نگردیده باشد .در این صورت میتوان بر آن بود که باا فارض قباول عار

ماذکور از

سوی متعاملین ،قرارداد واقع شده ،تابع حکم مادهی 77است.
با توجه به مذاکرات و شیوه تنظیم کنوانسیون همان گونه که بعضی از نویسندگان بیان داشتهاند ،به نظر میرساد بهتارین
راه حل این است که بگوییم مادهی 13صرفاً معیارهایی را جهت تشصی
دهد ،لذا مقصود از مادهی  77این است که اگر قصد انشای دو طر

ایجاب کامال از ماذاکرات مقادماتی ارایاه مای

محقق باشد ،قرارداد واقع شده و صار عادم تعیاین

ثمن مانع صحت بیع نیست .زیرا فرض بر این است که طرفین ،عر و عادت را مورد توافق قرار داده و شیوه پذیرفته شده
در تجارت بین المللی را حاکم بر تجارت خویش ساختهاند(.سید حسن وحدتی بشیری ،1333 ،ص )133
 .2-3معیارهای تعیین ثمن
چنانچه نوبت به اجرای مادهی 77کنوانسیون برسد ،با قراردادی روبرو هستیم که نه باه طاور صاریح و ناه باه طاور
ضمنی ،ثمن در آن تعیین نشده و شیوه ای را برای تعیین ثمن ارایه نمی دهد .برای تعیین ثمان در قراردادهاای مشامول
مادهی  ،77این ماده معیارهایی را به شرح ذیل ارایه می دهد:
ال ) ثمنی که عموماً رایج بوده .ب) در زمان انعقاد قرارداد رواج داشته باشد .ج) برای چنان کاالیی رایاج باشاد .د)
اوضاع و احوال انعقاد قرارداد مشابه در این مورد نیز مد نظر قرار گیرد.
منظور از ثمن عموماً رایج ،این است که برای تعیین ثمن باید ضابطه نوعی مالک قرار گیارد ،ناه ثمنای کاه در یاک
قرارداد وجود داشته و یا مد نظر یکی از طرفین باشد .بنابراین هنگام حدوث اختال

در مورد قاراردادی از قراردادهاای

مشمول مادهی  ،77مقام رسیدگی کننده ثمنی را که نوعاً در قراردادهای رایج آن تجارت کاال تعیین میشاود ،معیاار و
مالک قرار می دهد.
دومین معیار تعیین کننده ،عنصر زمان است .زمانها ی گوناگونی در یک قرارداد مد نظر قرار میگیرد ،از قبیال زماان
انعقاد قرارداد ،زمان تسلیم مبیع ،زمان تأدیه ثمن ،و ...لیکن مادهی ،77زمان انعقاد قرارداد را معیار شناساایی میازان ثمان
قرارداده است و لذا قیمت بازار ،در روزی که قرارداد منعقد شده است مالک تعیین و تشصی

ثمن در چنان قاراردادی

است.
اوضاع و احوال کلی قراردادهای فروش کاالی مشابه نیز در تعیین قیمت ،بایاد ماد نظار قارار گیارد .زیارا نحاوهی
پرداخت ،نحوه تسلیم ،زمان و مکان تسلیم و پرداخت ،نسیه و نقد بودن بیع و ...از عواملی هساتند کاه در میازان ثمان،
مؤثر واقع می شوند( .دکتر مهراب داراب پور  ،1333ص  212و دکتر عبداهلل کیانی ،1331 ،ص )333
این معانی و تأثیر نسبی هر یک از آنها در مقدار و میزان ثمن نیاز در اماور تجااری از بادیهیات اسات .ماثالً هماه
میپذیرند که نقد امروز بیش از نسیه یک ماه دیگر به کار تاجر می آید و از این رو مثالً نقد یا نسیه بودن در میزان تعیین
ثمن اثر می گذارد .ظاهراً کنوانسیون امکان تعیین ثمن توسط شص

ثال

را پیش بینی ننموده اسات .در حاالیکاه ایان

موضوع در حقو آن دسته از کشورهایی که ثمن شناور را پذیرفتهاند ،مورد بح
E.Murray,1984, P500

و قبول قرار گرفته اساتDaniel ((.

مفسرین در بیان مصادیق شیوهی تعیین ثمن ،در کنار معیارهای فو  ،ضابطهی توافق بر تعیین ثمان توساط شاص
ثال

را نیز ذکر نمودهاند(.دکتر مهراب داراب پور ،1333 ،ص )133

 .1فروض مختلف تعیین ثمن
 .1-1قابلیت تعیین
در این شیوه ،تعیین ثمن به معیارهایی در آینده واگذار میگردد .حال ممکن است ایان معیارهاا ،معیارهاایی ثابات و
بدون ارتباط با اراده متعاملین یا شص

ثال

باشد و یا ممکن است به اراده یکی از طرفین یا شص

ثال

وابسته باشد.

در حقو ایران نصی دایر بر اعتبار این نوع قراردادها وجود ندارد اما در گفتارهای قبلی مالحظه شاد کاه ضارورت
معلوم بودن مورد معامله از باب رفع غرر وضرر است .لذا مسأله را باید در میزان معلوم بودن مورد معامله و رابطه آن باا
غرر جستجو نمود .در بح

حاضر فرض بر این است که متعاملین ضابطه تعیین ثمن را مشص

کردهاند واز این حیا

آن را قابل تعیین نمودهاند .چه بسا بر اساس تجربه به معلوم بودن عوض دست یافتهاند .حال میتوان پرساید ،آیاا ایان
میزان علم برای رفع غرر کافی است ؟ مطلب دیگر آنکه جهت احراز غرر ،باید ارادهی شص

متعاملین را مناط اعتباار

دانست یا ضابطه نوعی و ارادهی عموم رامالک قرار داد؟ زیرا معامالت تصصصی و ناظر به بسیاری کاالها کاه اصاوالً
فنی و پیچیده هستند ،برای عموم مردم درک مسایل آن حرفه و کاال پیچیده و مشکل اسات ولای بار اهال آن حرفاه و
معامله روشن و آشکار است و از این رو اگر ارادهی شص

متعاملین مالک احراز غرر باشد ،معاملاه یااد شاده غارری

محسوب نصواهد گردید .لیکن اگر مالک علم و اطالع عموم مردم باشد ،غرر محقق است( .حسین طااهر خاانی،1330 ،
ص )33
به نظر میرسد که برای احراز غرر باید ضابطه ی شصصی را مالک قرارداد .زیرا کافی است بارای متعااملین جنباهی
ضرری و غرری معامله منتفی گردد .همان گونه که در گفتار اول ذکر شد بعضی از فقهای امامیه ناوآوری هاایی در ایان
زمینه داشتهاند ،به عنوان مثال گفته شده که اگر بایع به مشتری بگوید فروختم به قیمتی که خود خریاده ام ویاا مشاتری
بداند ثمن آنچه از بایع خریده است بیش از قیمت بازار نیست و این قیمت در بازار معین است ،حتی اگر مشاتری از آن
بی اطالع باشد دلیلی بر فساد چنین بیعی به واسطهی جهالت نداریم(.سید ابوالقاسم خوئی ،ج ،7بی تا ،ص )313
مورد دیگری که در منافع فقهی مورد بح

قرار گرفته ،فروش کاال بر اساس قیمت بازار است .گاهی منظور از ایان

قیمت ،قیمت هنگام انعقاد قرارداد بوده و گاهی مقصود قیمت زمان تحویل کاال در بازار خاص ،ماد نظار مای باشاد .در
آرای تعدادی از فقها علم به ثمن در هنگام انعقاد قرارداد شرط است وعلم به ثمن بعد از انعقاد عقد بیع از جمله معلاوم
شدن به نرخ روز و بهای متداول در بازار جایز و معتبر نیست.
اما برخی از فقهای عامه و امامیه ،بیع بر اساس ثمن متداول در بازار را جایز دانسته واعتقاد دارند که جهل مشتری به
قیمت مزبور موجب غرر و ضرر نیست و دلیلی بر بطالن معامله وجود ندارد( .حسین طاهر خانی ،1330 ،ص )31
بعضی از نویسندگان نیز با اشاره به دو وضعیت فو یعنی علم به ثمن در هنگام عقد و هنگام تحویل کااال معتقدناد
آنچه از مادهی . 333م ،استنباط میشود لزوم توافق بایع و مشتری قبل از انعقاد عقاد اسات و بهاای متاداول در باازار
وقتی برای حصول علم کفایت میکند که قیمت ثابت بوده ودر این صورت در حکم ذکر ثمن می باشد،

ولی چنانچه قیمت بازار ناپدیدار باشد با معلوم بودن مورد معامله منافات دارد (محمد تقی رفیعی ،1333 ،ص )133
در این مورد نیز بایستی قایل به تفصیل شد و بر آن بود که علیرغم تزلزل قیمت ،هرگاه در زمان انعقاد بیع در باازار
قدر متقینی برای بهای آن کاال وجود داشته باشد ،میتوان معامله را مبتنی بر آن و صحیح دانست.
 .2-1تعیین ثمن بر اساس اراده متعاملین و یا شخص ثالث
گفته شده چنانچه تعیین قیمت به کارشناس ،اعم از متعاملین یا شص

ثال

محول شود ماانعی در صاحت قارارداد

وجود ندارد( .دکترعلی اسالم پناه ،1330 ،ص )237
لیکن در متون قانونی جز آنکه در خصوص تعیین مهر توسط شص
دیگری یافت نمیشود و در عقد بیع ،اگر تعیین ثمن به شص

ثال  ،این شایوه پذیرفتاه شاده اسات ،ماورد

ثال  ،یا متعاملین محاول شاده ،معتبار تلقای نمایشاود

(محمد تقی رفیعی ،غرر در معامله ،ص  )137بیشتر فقها نیز ارجاع قیمت به شص

ثال

یا متعااملین رابارای صاحت

عقد کافی نمی دانند( .شهید ثانی ،1313 ،ص – 237محقق حلی ،1333 ،ص  -13شایخ مرتضای انصااری ،1311 ،ص
 -213امام خمینی ،1313 ،ص )23
علت این حکم را حدی

نبوی نفی غرر ،عنوان نمودهاند.

ولی آن گونه که در گفتار اول این فصل مطرح شده بعضی ازفقها ضمن ایراد به ساند حادی

نفای غارر باه اساتناد

روایتی که بر مبنای آن بیع به حکم مشتری درست و نافذ شناخته شده عقد را معتبر دانسته ومفاد حدی
می دانند که اگر اختیار تعیین ثمن به مشتری واگذار شده باشد ،مکل

را ناظر به ایان

است به قمیت عادله تقویم نماید و اال در صورت

اعتراض خریدار ،فروشنده باید تفاوت قیمت اعالمی با قیمت عادله رابپردازد(.سید ابوالقاسم خوئی ،بی تاا ،ص  313باه
بعد)
امروزه در حقو ما میتوان مصادیقی از این نوع بیع را مالحظه نمود .وکالات راهان باه مارتهن جهات فاروش عاین
مرهونه و استیفای طلب ،یکی از آن موارد است گرچه فقها فروش را تنها به قیمت عادله در این فرض معتبر دانستهاناد .باه
عالوه امروزه ثمن بسیاری از کاالها و خدمات انحصاری که توسط دولت یاا بعضای از اشاصاص ارایاه مایشاود ،توساط
فروشنده تعیین میگردد .در مورد اول عالوه بر فتوای فقها ،عقل نیز معامله چنان وکیلی را در جهت حفظ حقوقش مشروط
به رعایت حقو راهن می داند و گویی که فروش به قیمت عادله جزو مبانی پذیرفته شادهی دو طار

اسات .و در ماورد

دوم ،با توجه به کثرت روز افزون این گونه معامالت و عمومیت آن ،خواه در زمینه خدمات بر  ،آب ،گاز وتلفن باشاد یاا
نرخ بهره های بانکی و یا بلیط های ترن و هواپیما و دهها نوع معامله مشابه خصوصاً معامالت باا فروشاندگان انحصااری
میتوان بر آن بود که در حقو ما نیز سیر و حرکتی به سوی پذیرش صحت معامالتی که در آنهاا تعیاین ثمان باا یکای از
طرفین است وجود دارد و چنین معامالتی هم اکنون هم محکوم به صحت است.
 .3-1فقدان علم و ضابطه جهت تعیین ثمن
مسکوت گذاردن ثمن گاهی مبتنی بر مصالح خاص می باشد ،مثالً وجود قیمت عرفی ،طرفین را بی نیااز از هرگوناه
مذاکره ای در این زمینه می نماید ،یا اینکه وصول مبیع به قدری حایز اهمیت است که ثمن چندان در مقابل آن اهمیات
ندارد( .دکتر عبداهلل کیائی ،1331 ،ص )333

در حقو ما معلوم بودن مورد معامله شرط صحت است .لذا مجهول گذاردن ثمن موجاب بطاالن خواهاد باود ،در
فرض سکوت طرفین ،اگر این سکوت بیانگر جهل طرفین نسبت به ثمن باشد و گفته شود که چون متعاملین نسابت باه
آن هیچگونه مذاکره ای نداشته و در خصوص آن توافق ننمودهاند مسلماً نزد آنها مجهول باوده ،معاملاه صاحیحاً واقاع
نصواهد شد ،مگر اینکه سکوت طرفین همراه با قرینه ای باشد که بیانگر علم طرفین به ثمن محسوب شود .چنآنکاه در
بسیاری از مواقع که بیع قیمت مشصصی در بازار دارد ،طرفین خود را بی نیاز از ماذاکره و توافاق در خصاوص آن مای
بینند .حتی در مواردی ذکر قیمت در آنها غیر عادی است و سکوت در مورد آن و پاذیرش آنچاه معهاود و رایاج باوده
موافق اصل است.
مثالً در خریدهای روزمره و اشیای دارای قیمت مشص

و یا در استفاده از خدمات باا نرخهاای معلاوم ،نیاازی باه

توافق صریح طرفین در زمینه قیمت نیست.
با توجه به همین قاعده و در پاسخ به نیاز مردم ،بعضی از حقو دانان ،قایل باه صاحت معاامالتی گردیادهاناد ،کاه
متعاملین نرخ روز معامله را مالک و معیار قراردهند ،چون این نرخ ثابت و مشص

است( .دکتر محمد جعفار جعفاری

لنگرودی ،1333 ،ال  ،ص ) 723
لذا اگر سکوت متعاملین ،ناظر به ارجاع موضوع به قیمت موجود در بازار یا قیمت موجود در روابط فی ما بین متعاملین
باشد ،تفاوتی با ارجاع صریح این موضوع به قیمت متداول یا به شص

ثال

ندارد .زیرا ساکوت نیاز بیاانگر اراده ضامنی

طرفین دراین زمینه است .در صورت سکوت متعاملین نسبت به ثمن دو فرض قابل تصور است.
ال ) سکوت باتوجه به اوضاع واحوال و عر و عادت و رویه های فی ما بین طرفین حاکی از ارادهی متعاملین به تعیین
قیمت با توجه به بهای متداول در بازار می باشد.
ب) سکوت متعاملین ،متضمن چنین اراده ضمنی نیست واراده آنها نیز واضح و آشکار نمیباشد.
چنانچه ارجاع تعیین قیمت به بهای متداول در بازار یا تعیین آن توسط شص

ثال

رامعتبر بدانیم در فرض اول بیع

معتبر خواهد بود و در فرض دوم غیر معتبر است.
با استناد به مادهی  227و مادهی 131قانون مدنی میتوان مدعی شد که تعیین ثمن با توجه به عر
متداول ممکن است .بعضی از فقها نیز ارجاع قیمت به عار

و عادت و قیمت

و عاادت را پذیرفتاه و چنانچاه اراده متعااملین دایار بار

پذیرش چنین قیمتی قابل احراز باشد ثمن مجهول نبوده و بیع باطل نیست(.سید ابوالقاسم خاوئی ،بای تاا ،ص – 233
محقق ثانی ،1310 ،ص )377
با توجه به مطالبی که گفتیم مشص
ثمن ناق

و با عر

است که قوانین و مقررات ما در مقایسه با حقو سایر کشورها در زمینه تعیین

موجود در روابط حاکم بر تجارت بین الملل و ضرورتهای مربوط باه آن ساازگار نیسات .اماروزه

قراردادهای بسیاری منعقد میگردد که ثمن در آنها هنگام انعقاد عقد به نحو قطعی تعیین نمیشود و طرفین تعیاین آن را
به آینده موکول مینمایند.
چنانچه با توجه به ظاهر مواد قانونی ،قایل به بطالن چنین معامالتی به دلیل مجهول بودن ثمن شویم ،دچار مشکالت
جدی در تنظیم روابط حقوقی داخلی و بین المللی خواهیم شد.
به نظر میرسد بهترین راه حل این است که برای احراز علم و جهل به مورد معامله ،عار

و عاادت را ماالک قارار

دهیم ،در بعضی قراردادها با آنکه رقم مقطوع ثمن در قرارداد ذکر نمیشود ،لیکن طرفین شیوه و مالکی را بارای تعیاین
آن انتصاب نمودهاند که ایجاد علم نموده و جهالت را بر طر

میکند .زیرا با توجه به تصصا

ضابطه مورد نظر آنان ثمن برای آنها روشن است و یا چنانچه تعیین ثمن را به شص
ارجاع دهند ،فرض بر این است که شص

ثال

و حکم قیمت متعار

ثال

طارفین یاا باه موجاب
به عنوان کارشناس و حکام

را تعیین و اعالم خواهد نمود .چنانچه طارفین،

ضابطه ای برای تعیین ثمن ارایه نمایند یا تعیین آن را به کارشناس و ارزیاب محول کنند و یا اینکاه مساکوت گاذاردن
ثمن حاکی از اراده ضمنی آنها در تعیین قیمت متداول در بازار باشد ،در همه این فروض ،عر  ،ثمن را معلوم می داناد
و جهلی که موجب بطالن گردد ،منتفی است ،لیکن در فرض سکوت طرفین و عدم احراز اراده ضمنی آنهاا در پاذیرش
ثمن روز در بازار ،معامله به واسطه مجهول بودن ثمن باطل است.

نتیجه
ثمن اصطالحی حقوقی بوده و مفهوم آن ما به ازای مبیع در عقد بیع است .یکی از شرایط ثمن که شرط صحت عقد
بیع نیزمی باشد معلوم و معین بودن است آنچه در فقه اسالم و حقو ایران به عنوان شرایط ثمن در این زمینه بیان شاده
است امروزه به لحاظ بارزگانی و اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی با چالش روبرو است.
طبق نظر مشهور فقهای امامیه انعقاد معامله ای که عوضین آن مجهول باشد غرری و ممناوع اسات و مجهاول باودن
ثمن به جهت غرری بودن معامله ،منع شرعی دارد.
در حقو مدنی نیز مقررات راجع به معلوم بودن مورد معامله و در نتیجه تعیین ثمن جازو قواعاد اماری اسات کاه
طرفین نمیتوانند بر خال

آن توافق نمایند و معامله ای که بدون رعایت آن واقع شده باشد محکوم باه بطاالن اسات.

لزوم معلوم بودن مورد معامله در مادهی. 211م به عنوان قاعده ای کلی مطرح گردید ولی قانون گذار در زمینه معلاوم
بودن مورد معامله یا چگونگی آن ضوابطی را ارایه ننموده است و هم چنین معامله غرری و یا ضابطه تشاصی

غارری

بودن معامله بیان نشده است.
امروزه قراردادهایی یافت می شوند که در هنگام انعقاد ،ثمن به نحو مقطوع توسط متعاملین تعیین نشاده اسات ،اگار
تنها به تفسیر لفظی از قانون بسنده کنیم چنین معامالتی را باید باطل شناخت که البته راه حلی منطقی نیست زیرا نادیاده
گرفتن نیازهای جامعه علی رغم رواج عرفی این قراردادها خال

مصلحت و عقل است.

و به نظر ارایهی مفهوم جدید از علم و جهل و تعیین ثمن و مفهوم غرر در حل مشاکل راهگشاا خواهاد باود ،زیارا
معامله غرری قراردادی است که عر

آن را خطرناک می داند و به آن اقدام نمیکند ،بنابراین غارر در فقاه موضاوعی

عرفی است به همین دلیل در بعضی از موارد به لحاظ ضرورت و هم چنین منتفی بودن خطر ،علم اجمالی پذیرفته شاده
است ،در قانون مدنی نیز مواردی را میتوان یافت که علم اجمالی کافی است مانند جعالاه کاه معلاوم باودن اجارت از
جمیع جهات الزم نیست و علت اینکه جهل در این مورد موجب غرری بودن معامله نیست منتفی بودن خطر است .لذا
میتوان از وحدت مالک همین مقررات در سایر مواردی هم که جهل مستوجب خطر و غرر نیست استفاده نمود و قایل
به صحت معامله شد.
به عبارت دیگر در این زمینه با تصور دو مقدمه میتوان به یک نتیجه رسید:

ال ) معامله ای که عر

آن را خطرناک نداند ،غرری و باطل نیست.

ب) در برخی معامالت ،علیرغم معین نبودن ثمن هنگام انعقاد عقد ،معامله از لحاظ عر
نتیجه آنکه چنین معامله ای باطل نصواهد بود.

خطری و غرری نیست.
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