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چکیده
مطابق قانون مدنی ایران ،از آثار تسلیم مبیع میتوان به انتقال مالکیت ( ضماان مااضضمید ر مبیمع
کلی اشاره کر  .لذا ر بیع کلی فیالذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی ر حین اناقا قمرار ا  ،مالکیمت
کاالی خارجی به مشتری منتقل نایشو ض مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی ض ر ذمه بمایع ممی-
باشد .ر حقوق انگلیس مبیع کلی فیالذمه به شیوه توصیف ،ناونه یا مناسب بمو ن بمه منرمور مد
خاص تایین میشو  .مقاله حاضر به بررسی انتقال مالکیت بیع کلی فیالذمه رفقه امامیه ،حقوق ایمران
ض انگلیس پر اخته است .آنچه که ناقل مالکیت است تخصیص ض تایین کاال ر رابطه با قرار ا طمرفین
است نه تسلیم .لذا تسلیم کاشف از انتقال مالکیت کاالیی است که به قرار ا اختصاص ا ه می شو .
موضوع مهای که ر این تحقیق مور سوال ض بررسی قرار گرفته این است که انتقال مالکیمت مبیمع ر
بیع کلی فیالذمه رفقه امامیه ،حقوق ایران ضانگلیس به چه صورت است؟ ض یافته مای تحقیمق بیمانگر
این امر است که رحقوق انگلیس زمان انتقال مالکیت ر بیع ماین ض ناماین با ادیگر تفاضت ارند .ض
زمان انتقال از زمان تخصیص ض تایین کاالی مطابق قرار ا طرفین می باشد .اما ر فقه امامیه ض حقموق
ایران ،ربیع کلی فیالذمه زمان انتقال مالکیت با ضقوع عقد بیع قابل تحقق است مگر ر مموار اسمتانا
که با تسلیم مبیع مالکیت انتقال می یابد.
ضاژگان کلیدی :بیع کلی فی الذمه ،مالکیت ،حقوق ایران ،حقوق انگلیس.
* انشجوی کتری حقوق خصوصی ،گرضه حقوق ،ضاحد اراک ،انشگاه آزا اسالمی ،اراک ،ایران.
** استا یار گرضه حقوق ،ضاحد اراک ،انشگاه آزا اسالمی ،اراک ،ایران .نویسنده مسئول ،ایایلdr.civial.alikarami@gmail.com :
*** استا یار گرضه حقوق ،ضاحد اراک ،انشگاه آزا اسالمی ،اراک ،ایران.
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مقدمه
ر نرام حقوقی ایران به تبع انواع مبیع ،بیع به سه نوع از جاله بیع عین ماین ،کلمی
ر ماین ض کلی فیالذمه تقسیم میشو .موضوع عقد،کلی فیالذمه یانمی صما ق برافمرا
عدیده است ض مفهومی است که مصا یق متاد ار که ربیع سلم ض سملف مبیمع کلمی
است یا رماامالت پیش فرضش که بایع تاهد میکند فر ی از افرا کلی را تهیه نااید ض
به مشتری تحویل نااید .مطابق ما ه  350ق.م« .مبیمع ماکمن اسمت مفمرضش باشمد یما
مشاع ،یا مقدار ماین به طور کلی از شیی متساضی االجزا ض اچنین ماکن است کلی
فی الذمه یاشد» عین ماین که آن را عین شخصی یا عین خارجی گویند یانی چیزی کمه
ر خارج موجو ض قابل اشاره است( .کاتوزیان35 :1377 ،د ر حقوق ض فقمه از جهتمی
به کلی ر ذمه ض کلی ر ماین ض عین ماین قابل تقسیم باشد .با ضجمو اینکمه کلمی ر
ذمه فاقد ضجو خارجی است اما میتواند مور تاهد ضاقع شو که آن را باید ر محلمی
به نام ذمه اعتبار ناو  ،شاید بتوان ذمه را از لحاظ عرفی به مانای گر ن تاریف کمر از
این جهت ضامن را گر نگیر نامند (جافری لنگرض ی995-994 : 1391 ،د .تقسیم بنمدی
بیع ر حقوق انگلیس به صورت بیع عین ماین ض بیع کلی یا بیع ناماین مطرح میباشد.
بطورکلی ر نرام ای حقوقی ضقتی بحث پیرامون بیع یا قرار ا خرید ض فمرضش کاالبمه
عنوان یک عال حقوقی مطرح میگر  ،د

طمرفین قمرار ا ازمااملمهای کمه انجمام

مید ند انتقال مالکیت مور ماامله به خریدار ض یا ثان کاال به فرضشنده میباشد.
ر حقوق انگلیس به جای بیع کلی فیالذمه از اصمطالح مبیمع آینمده اسمتفا ه شمده
است ض آن م به سه نوع مشخص شده است :توصیف ،ناونه ض مناسب بو ن به منرمور
د

خاص (احادی فر60 :1394 ،د .لذا رسیستم حقوقی انگلیس ،مالکیمت نگمامی

منتقل میشو که طرفین ر انتقال آن توافق ناایند .مطابق ما ه  62قانون تجماری 1979
انگلیس تحویل به مانای انتقال ارا ی تصر

ازیک شخص به یگمری اسمت .مااموالً

کاال ا نگامی به خریدار منتقل میگر ند که ضی یا نااینده اض ،آنها را ر اختیمار گرفتمه
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یا قا ر به نرارت برآنها باشد10، 1999، Schlechtriem( .د ر این خصوص ر نرمام-
ای مختلف حقوقی اتفاق نرر ضجو ار لیکن آنچه محل اختال

است نحوه ض زمان

انتقال مالکیت است بدین صورت که برخی از نرام ای حقوقی انتقال مالکیمت را اثمر ض
نتیجه فوری ض مستقیم بیع می انند ،رحالی که برخی یگر از نرام ای حقموقی عمالضه
بر اناقا عقد ،اعاال حقوقی یگری از قبیل قبض ض تسلیم مبیع یا ثان را بمرای تحقمق
انتقال مالکیت الزم می انند( .کاتوزیان28 :1378 ،د بنابراین پرسش اصلی ر ایمن مقالمه
این است که آیا ر بیع کلی فیالدمه با اناقا عقد ر فقه امامیه ،حقوق ایران ض انگلمیس
مالکیت منتقل میشو یا با «تسلیم» یا «تایین» این انتقال صورت می گیمر ؟ آیما امکمان
انتقال مالکیت غیر از زمان اناقا عقد نیز قابل تصور است؟ ض شرط انتقمال مالکیمت ر
حقوق ض کشور چگونه است؟ که ر تحقیق حاضر به بررسمی ایمن سمواالت پر اختمه
خوا د شد.
 -2جایگاه بیع کلی فیالذمه در فقه امامیه،حقوق ایران و انگلیس
اانگونه که اشاره شد ،یکی از انواع بیع ،بیع کلی فیالذمه است .لذا ر این قسمت
ابتدا جایگاه بیع کلی فیالذمه ر حقوق ایران ض انگلیس بررسی میشو .
 -1-2در فقه امامیه و حقوق ایران
باید اذعان اشت که فقه امامیه منبع اصلی حقوق مدنی است .ر حقوق ایمران ،بیمع
کلی فیالذمه ،عبارت است از عقدی است که طی آن ،تاهد به تالیمک مقمدار ماینمی از
افرا کلی که مور بیع قرار گرفته است ،بنابراین تسلیم مبیع کلی ،تالیک مقدار ماین از
افرا کلی به مشتری خوا د بو ( .امامی450: 1379 ،د برخی از فقها (طباطبمایی یمز ی،
272 : 1429د اعتقا بر اعتباری بو ن ملکیت اشته ض بیان می کنند کمه نیماز نیسمت کمه
مارش ملکیت ر خارج موجو باشد بلکمه اعتبمار ضجمو محلمی بمرای آن بمه اعتبمار
خصوص آن ر آینده ر اعتبار این نوع از ملکیت کافی است؛ از این جهمت عقمال ایمن
ملکیت را برای کلی فی الذمه اعتبار می کنند .شیخ انصاری اختصماص کماالی کلمی بمه
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مشتری را با تسلم ض قبض قابل تحقق انسته یانی مبیع باید ماین شده باشمد (حمایری،
350 :1382د .مطابق ما ه  351قانون مدنی کلی را به عنوان آنچه بر افرا عدیمده صما ق
است تاریف ناو ه است که این مفهوم کلمی امان مفهموم منطقمی اسمت کمه توسم
منطقیون ( مرفر51 : 1432 ،د چنین بیان شده اسمت« :الکلمی ،الافهموم المذی ال یاتنمع
صدقه علی اکار من ضاحد» .بنابراین کلی رذمه مطابق قانون مدنی ،ممبیایاست کممه ر
عمالم ضاقع ارای مصا یق متاد ی باشمد ض مطابق کتممرین حقمموقی کلمی رذممه بمه
اشیایی گمفته ممیشو که به ضاسمطهی عمد یما ضزن یما مقمدار مشمخص ممیشممو ض
تشخیص خارجی آن ر نرر گرفته نایشو (جافری لنگرض ی3156 : 1391 ،د .فممقها
نیز ر تمقسیمبندی عین مور ماامله از کلیفیالذمه نام بر هانمد ض ر توضمیح آن بیمان
می ارند ممنرور از کلیفیالذمه چیزی است که برمصا یق عدیمده صمدق کنمد ض قابمل
انطباق برافرا کایره ض غیر متنا ی باشد .کلمی ر ذممه نیمز ض صمورت ار ؛ اضل آنکمه
کسی طلبی راکه از یگری ار میفرضشد؛ ممال آنکه صد کیلو گندمی راکه از یگممری
طلبکماراسمت ،ممیفرضشد .یگر آنکه کلی بمه ضاسمطهی نمفس عقد بیمع ثابمت رذممه
میگر  ،بدضن آنکمه قبمل از بیع چیزی ر ذمه باشد؛ مانند آن کمه صمد کیلمو بمرنر را
بطورکلی به یگری میفرضشد (خویی17 :1382 ،د این نوع کماال ر حقموق انگلسممتان
رذیل کاالی ناماین قرار ار (78:2010 ،Atiyahsد اصطالح کاالی غیرماین ر حقوق
غرب برای استااال ر مجاوع کاالیکملیفمیالذمه ض کلی ر ماین به کمار ممیرض  .ر
حقوق اسالم ض حقوق ایران چنین اصطالحی ر تقسمیم مبیمع ض ثامن ضجمو نمدار ض
تقسیم کاال به عین ماین ،کملی رذممه ض کلی ر ماین مور توجه قمرار گمرفته است.
 -2-2بیع کلی فیالذمه در حقوق انگلیس
ر قانون بیع کماالی انمگلیس ،کاالی غیر ماین تاریمف نشمده اسمت .امما بمه نرمر
می رسد تاام کاال ایی که عین ماین خمارجی نباشمند کماالی غیمرمامین خوا نمد بمو .
بنابراین کاالی آینده کاالیی که باید رآینده ساخته شمو کاالی کلی فیالذمه ،کلی ماین
ض کلی مشاع از اقسام کاالی ماین ستند .ر کل ر نرام حقوقی انگلیس کاالی نماماین
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تاریف قانونی ندار  ،اما حقوق انان آن را چنمین تاریف کمر هاند که کاال ای غیرماین
عبارتاند از کاال ایی که تنها بمه ضسمیلهی توصمیف ممشخص میشوند؛ مانند صمدتمن
زغمال سنگ (Worth،1997 :337د به موجب مما ه  61قمانون بیمع کاال مای انگلمیس،
کاالی ماین کاالیی است که ر زمان اناقا عقد بر آن توافق شده ض با قصمد انتقمال ،آن
منتقل میشو  .ر حقوق انگلیس برخال

حقوق ما تفکیکی ر کماالی نماماین ضجمو

ندار ض تاام کاال ایی کمه عمین مامین خارجی نیسممتند ،کماالی غیمرماین محسمموب
ممیشموند.
از نرر حقوق انان انگلیسی کاالی ناماین ارای اقسام ذیل است :الفد کاالی کلمی:
مقدار مالومی از یک کاال به طور کلی را کاالی کلی گویند .کاالی کلمی ارای مصما یق
فراضان است ض رچند مقدار ض ضصف آن مالوم باشد ضلی ناماین میباشد ،مال یک تمن
شکر چون ر نگام قرار ا مشخص ض قابل اشاره نیست ض بمه قمرار ا تخصمیص ا ه
نشده ،ناماین استGuest ،1989: 1187( .د ر قانون فرضش کاال مصوب  1979کماالی
کلی تاریف نشده ض به نرر میرسد که مقررات مربوط به کاالی آینده ،ر ممور کماالی
کلی م اعاال میشو (Benjamin, 1997 :799د بد کاالی آینده :کماالیی اسمت کمه
نگام قرار ا ر اختیار فرضشنده نیست ،بلکه باید پس از اناقا قمرار ا بمه ضسمیله اض
تولید یا تحصمیل شمو (Sale of Goods Act ،1979،61د جد بخمش نماماین از یمک
مجاوعه ماین :اصطالح بخش ناماین از یک مجاوعه ماین ،مترا

«کلی ر ماین» ر

حقوق ایران است ،مانند  10تن گندم از انباری که حاضی زار تن گنمدم اسمت .کماالی
کلی ر ماین نیز ر قانون فرضش کاال تاریف نشده است ضلی نویسندگان حقوقی به آن
توجه اشتهاند .حق انتخاب ض تفکیک قسات فرضختمه شمده از انبمار ماکمن اسمت بمه
خریدار ،فرضشنده یا شمخص ثالمث ضاگمذار شمو (Guest ،1989: 1194د .تخصمیص
کاالی ناماین ر این قسم ماکن است بدضن ارا ه فرضشنده ض خریدار م اتفماق بیفتمد؛
مال آنکه ،تاام انبار یا مجاوعه ،به جز مقدار فرضخته شده تلمف شمو  .ر ایمن فمرش،
مقدار باقی مانده خو به خو تخصیص یافته به قرار ا محسوب میشو ض مالکیمت آن
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از آن نگام به خریدار منتقل می شو  ،اچنین است اگر یک خریمدار تامام موجمو ی
انبار را ر چند نوبت خریداری کند .ر این حالت تاام انبار پس از آخرین قمرار ا بمه
تالک اض ر خوا د آمد.
 -3شرط انتقال مالکیت در کلی فیالذمه
 -1-3در حقوق انگلیس
اصطالح کاالی غیرماین ر حقوق غرب برای استااال ر مجاوع کاالی کلی فمی-
الذمه ض کلی ر ماین کاربر ار ض اچنین ر حقوق ایمران ر تقسمیم کماال بمه عمین
ماین ،کلی ر ذمه ض کلی ر ماین مور توجه قرار گرفته است (قنواتی44 :1382 ،د .ر
حقوق انگلیس ،ر بیع کلی ،فرضشنده میتواند به عنوان شرط ضان تایین ض اختصماص
مبیع به قرار ا حق مالکیت ض تصر

ر مبیع را تا تحقمق شمرضط خاصمی بمرای خمو

انتقال کند .ر این حالت ،علیرغم تسلیم مبیع به خریدار یا به متصدی حال ض نقمل یما
ر شخص یگری به منرور انتقال مبیع به خریمدار ،مالکیمت مبیمع بمه خریمدار منتقمل
نای شو تا آنکه شرطی که توس فرضشنده ضضع شمده اسمت ،تحقمق یابمد .اثمر چنمین
شرطی این است که از اختصاص یافتن بی قید ض شرط مبیع به قرار ا به لیل تسلیم بمه
خریدار یا متصدی حال ض نقل یا ر امین یگری ،جلوگیری میکند .ما ه  19قانون بیع
کاال ،انتقال حق تصر

ر مبیع را برای فرضشنده ،به عنوان شرط ضان قرار ا یا شمرط

ضان تایین ض اختصاص مبیع به قرار ا  ،لحاظ ناو ه کمه اثمر ایمن شمرط عمدم انتقمال
مالکیت مبیع به خریدار تا زمان تحقق شرط است.این شرط موجب میشو تا ر فرش
ضرشکستگی خریدار ،مبیع ،حداقل تا زمانی که ر اان حالتی که فرضختمه شمده بماقی
مانده است ،به اموال خریدار ضار نشو  .از نرر عالی یا تجاری ،شمرط انتقمال مالکیمت
اانند حق حبس ،یا حقی که برای فرضشنده ر متوقمف کمر ن کماالی ر حمال حامل
ضجو ار  ،عال میکند .حق حبس زمانی اعاال میشمو کمه فرضشمنده کماال را بمرای
خریدار ارسال ناو ه ،امما خریمدار نموز آن را ریافمت نکمر ه اسمت ض شمرط انتقمال
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مالکیت ،زمانی اعاال میگر که مبیع به طور ضاقای تسلیم خریدار شده است .بامالضه،
شرط انتقال مالکیت باید صمراحتاً ر قمرار ا رج شمو (کاشمانی430 :1382،د .شمرط
انتقال مالکیت ر حقوق انگلستان به  5شرط ماکن ض متصور است .این پمنر شمرط ،از
شرط سا ه که انتقال مالکیت مبیع به خریدار را مالق به پر اخت ثان میناایمد شمرضع
می شو ض تا انواع یگر که حقوق اضافی یگری را به فرضشنده ر جهمت اطاینمان بمه
ریافت ثان اعطا میکند ،ا امه مییابد .انواع شرضط پنرگانه ،صمر

نرمر از مسمایل ض

مشممکالتی کممه رکممدام از جهممت نرممری ض عالممی مممیتواننممد ر بر اشممته باشممند،
(Arro،2011, 39د به شرح ذیل است:
-1-1-3شرط ساده
فرضشنده مالکیت کاالی تسلیم شده را ر مقابل خریدار برای خو انتقال میکند .تا
زمانی که اه ثان به اض پر اخت شو  .این نوع شرط ماکن است بمه یکمی از عبمارات
ذیل ر قرار ا رج شو  .مالکیت رکماالیی کمه تسملیم گمر  ،بمرای فرضشمنده بماقی
میماند تا اینکه اه ثان مذکور ر صورت حساب پر اخت گمر  .مالکیمت مبیمع بمه
مشتری منتقل نای شو تا اینکه اه ثان را پر اخت نااید.علیرغم اینکه مبیع به تصر
خریدار یا نااینده اض رآمده است ،مالکیت مبیع برای فرضشنده تا زممان پر اخمت امه
ثان محفوظ است .ریسک مبیع اراه با تسلیم به خریدار منتقل میگمر  ،امما مالکیمت
مبیع تا زمان پر اخت اه «ثان برای فرضشنده باقی میماند» (Arro،2011, 39د
 -2-1-3شرط حساب جاری
ر این نوع شرط که پیچیده تر از شرط سا ه است ،فرضشمنده مالکیمت مبیمع تسملیم
شده به خریدار را تا پر اخت اه تاهدات ض بد ی ای فرضشنده ناشی از این ماامله یما
سایر رضاب مالی طرفین برای خو انتقال میکند .این شمرط ماکمن اسمت بمه یکمی از
عبارات ذیل یا عباراتی مشابه ،ر ضان قرار ا رج شو .مالکیت محصموالت از امموال
تأمین کننده باقی می ماند تا اینکمه تامام ثامن آن ض مر طلمب حمال شمده یگمری کمه
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تأمین کننده از خریدار ار  ،پر اخت شو  .مالکیت مبیع برای فرضشنده انتقال میشو تما
زمانی که خریدار تاام آنچه را که به فرضشنده بد کار است ،به طورکامل بپر از .
 -3-1-3شرط استمرار انتقال مالکیت
ر این نوع شرط ،فرضشنده مالکیت کاالی تسلیم شده را ر رابطه با خریمدار ض مر
خریدار بادی یگر برای خو انتقال میکند تا اینکه اه ثان بمه اض پر اخمت شمو یما
اینکه اه بد ی ای یگر خریدار به فرضشنده پر اخت گر  .د

از این نموع شمرط

آن است که شرط انتقال مالکیت را از رابطه بمین خریمدار ض فرضشمنده بمه مر خریمدار
یگری که مبیع را ر جریان ماامالت بادی تحصیل میکنند توساه ا ه؛ به گونهای که
خریداران بادی نیز عنوان مالکانه نسبت بمه مبیمع را تما زممانی کمه ثامن بمه فرضشمنده
پر اخت نشو  ،تحصیل نخوا ند کر  .برای ماال ،طمرفین ممیتواننمد ایمن شمرط را بمه
عبارت ذیل ر قرار ا رج ناایند .مالکیت مبیع تسلیم شده به خریدار یا رکسمی کمه
باد از اض ض به اعتبار اض م دعی مالکیت است ،منتقمل نخوا مد شمد تما اینکمه امه ثامن
قرار ا ی پر اخت شو ض ر صورت عدم پر اخت ،فرضشنده مجاز خوا د بو مبیمع را
مجد اً تصر

کند یا آن را تاقیب ناایمد ض اچنمین ثامن حاصمل از فمرضش آن را از

خریدار یا مدیرتصفیه یا ا اره تصفیه یا از رکس یگری که مالکیت را از خریدار اضلیمه
تحصیل کر ه است ،مطالبه نااید (elso, 1983,19د.
 -4-1-3شرطی که حق تعقیب ثمن حاصل از فروش
ر این نوع شرط ،فرضشنده ضان انتقال مالکیت کاالی تسلیم شده به خریدار بمرای
خو تا زمان پر اخت ثان ،یا ایفای اه تاهدات یگر خریدار به ضی ،خریدار را مجاز
به فرضش مجد مبیع قبل از پر اخت بد ی ایش میکند .اما چنانچه کماالی مزبمور بمه
خریدار یگری فرضخته شو  ،فرضشنده اضلیه نسمبت بمه ضجمه حاصمل از فمرضش ،حمق
مالکیت مییابد یا اینکه به اض حق ا ه میشو تا برای ریافت مطالبات خو از خریدار
اضلیه ،به خریدار یا خریداران بادی مراجاه کند .به تابیری یگر ،این شمرط خریمدار را
به فرضش مجد مبیع ،با این شرط مجاز ممیکنمد کمه ضجمه حاصمل از فمرضش توسم
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خریدار اضلیه به عنوان امین یا نااینده اض برایش انتقال شو تا اینکه ثان ض ر آنچمه کمه
خریدار اضلیه به فرضشنده بد کار است ،پر اخت گر  .این شرط که ر انگلستان بسیار
متداضل است ،ماکن است به نحو ذیل ر قرار ا رج گر :
مالکیت مبیع به خریدار منتقل نایشو تا اینکه ثان به نحو کامل پر اخمت گمر ض
اگر خریدار کاالی موضوع قرار ا یانی مبیع را قبل از پر اخت کامل ثامن بمه یگمری
فرضخته ،فرضشنده اضلیه نسبت به ضجه حاصله از فرضش محق خوا د بو  .ر صورتی که
ر نرر باشد تا خریدار اضلیه پس از ایجا تغییمرات ر مبیمع ،آن را بمه فمرضش رسماند،
شرط مور نرر با عبارات ذیل ر قرار ا رج گر .
بنابراین خریدار مجاز است تا مبیع را به امان حمالتی کمه توسم فرضشمنده بمه اض
تحویل ا ه شده یا به شکل کاالی ساخته شدهای که مبیمع ر آن بکمار رفتمه اسمت ،ر
جریان ماامالت تجاری متاار

خو به اشخاص ثالث فرضخته ض تسلیم نااید ،مشرضط

به آنکه خریدار تا زمانی که اه آنچه را که به فرضشنده بد کار بو ه ،پر اخمت نکمر ه
باشد ،حق خو مبنی بر مطالبه ثان حاصمل از فمرضش از اشمخاص ثالمث (خریمدار یما
خریداران بادید را به فرضشنده منتقل نااید ،یا ضجه حاصل از فرضش را بمه ضی انتقمال
د (elso, 1983,20د.
 -5-1-3شرط مجموعی یا کلی
ر این نوع شرط ،فرضشنده حق مالکیت مبیع تسلیم شده را برای خو علیه خریمدار
انتقال میکند تا اینکه ثان به اض پر اخت شو  ،امما اگمر مبیمع ر جریمان تولیمد کماالی
یگری مور استفا ه قرار گرفت ،خواه تولید مستلزم افمزض ن کماالی یگمری باشمد یما
خیر ،فرضشنده حق مالکیت نسبت به کماالی سماخته شمده را بمه تناسمب ارزش کماالی
مصر

شده موضوع حق مالکیت نسبت بمه کماالی سماخته شمده را بمه تناسمب ارزش

کاالی مصر

شده موضوع حق خو (مبیعد تحصیل خوا د کر .

اان گونه که ذکر شمد ،ایمن نموع شمرط خریمدار را مجماز بمه اسمتفا ه از مبیمع ر
محصوالت ض مصنوعات یگر مینااید ض ر مقابل ،مالکیت محصول تولیمد شمده را بمه
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فرضشنده ر برابر تأمینکنندگان سایر اجزای محصول تولیدی اعطا میکند یا ر صورتی
که سایر تأمین کنندگان نیز چنین شرطی گذاشته باشند ،مالکیت محصول به نحو اشاعه با
آنان یا با خریدار به ضی اعطا میشو (elso, 1983,21د .بطور کلی با توجه به مطالب
فوق زمان انتقال مالکیت زمان اناقا عقد بیع است ض آن ر صورتی است که کماال قابمل
تحویل ض قرار ا غیر مشرضط باشد.
 -2-3شرط انتقال مالکیت در فقه امامیه و حقوق ایران
بیع ر حقوق ایران عقدی تالیکی است ،یانمی اثمر ض نتیجمه مسمتقیم بیمع ،انتقمال
مالکیت ر یک از مبیع ض ثان به خریدار ض فرضشمنده اسمت (مموا  338ض  363قمانونی
مدنید ،البته مشرضط بر آن که عوضین قابلیت این نقمل ض انتقمال را اشمته باشمند .ایمن
قابلیت ،ر بیع عین ماین ر نگام عقد موجو بو ه ض ر بیع کلمی ر مامین یما کلمی
فیالذمه با تایین ض اختصاص فر ی از افرا ی کلی ماین یما کلمی فمیالذممه ،مطمابق بما
توصیف ضیژگی مذکور ر عقد ر مبیع ایجا میشو  .از این رض ،ر شمرطی کمه اثمر ض
نتیجه آن عدم تحقق انتقال مالکیت باشد ،ماکن است به عنوان شمرط خمال

مقتیمای

عقد تلقی شو ( .کاتوزیان466 :1 ،1378،د( .ما ه  233قانون مدنید اما اانگونه کمه ر
کتب حقوق مدنی به تفصیل بحث شمده اسمت ،شمرضط خمال
شرضط خال

مقتیمای ذات عقمد ض

مقتیای اطالق عقدتفکیک شده است .ر این قسات امکمان اعتبمار رج

انواع شرط انتقال مالکیت ر حقوق ایران مور بررسی قرار می گیر .
 -1-2-3شرط ساده
ر این شرط فرضشنده ،مالکیت ر مبیع تسلیم شده را تا زمان پر اخت ثامن بمرای
خو انتقال میکند .اانگونه که قبالً اشاره شد ،راین شرط یکمی از اثمرات عقمد کمه
انتقال مالکیت بو ه ،مالق بر پر اخت ثان شده (امما اثمر یگمر بیمع کمه انتقمال ضماان
مااضضی با تسلیم است ،با تسلیم محقق شده ض لذا تالیمق ر امه اثمرات عقمد ایجما
نای شو د ض به محض پر اخت ثان ،انتقال مالکیت نیز صمورت ممیگیمر  .ایمن شمرط
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مخالفتی با ذات عقد نداشته ض لذا ماتبر ض مشرضع تلقی میشو  .ر چنمد ماکمن اسمت
این تر ید ایرا شو که با ضجو ما ه  380قمانون ممدنی فرضشمنده از رج ایمن شمرط،
تیاین اضافهای به ست نای آضر  ،زیرا اثر این شرط م بیش از این نخوا د بمو کمه
ر فرش ضرشکستگی خریدار ،فرضشنده بتواند عمین مبیمع تسملیم شمده را مسمتر ار
(کاتوزیان166 :1 ،1378،د.
 -2-2-3شرط حساب جاری
ر این نوع شرط ،فرضشنده مالکیت مبیع تسلیم شده را ر مقابمل خریمدار تما زممان
پر اخت اه بد ی ای خریدار به فرضشنده ،خواه ناشی از این ماامله باشد ض یما سمایر
رضاب مالی آنها ،برای خو محفوظ نگه می ار  .ر حقوق ایران زمانی این شرط ماتبمر
است که سایر بد ی ای خریدار ض فرضشنده ر زمان عقمد مالموم باشمد ،یانمی انتقمال
مالکیت به پر اخت مبلغ مشخصی از سموی خریمدار بمه فرضشمنده مالمق شمده باشمد.
چنانچه میزان این بد ی ا مالوم نباشد یا بد ی ایی که باداً ماکن است بمه مر لیمل
ایجا شو نیز به این مبلغ اضافه گر  ،اما به نرر میرسد چنین شمرطی موجمب جهمل
به عوضین شده ض مجهول تلقی می شو (ما ه  233قانون مدنید ض موجبات بطالن عقد
را فرا م میآضر (کاتوزیان162 :1 ،1378،د.
استفا ه از تیاین عدم انتقال مالکیت مبیع برای تأ یه سایر بد ی ای قطای ض حمال
شده خریدار به فرضشنده عالضه بر ثان ،نتیجهای است کمه از مما ه ( 380قمانون ممدنید
حاصل نای شو  ،زیرا این ما ه عدم پر اخت ثامن ر فمرش ضرشکسمتگی خریمدار را
موجبی برای استر ا مبیع می اند ،ر حالی که به استنا این نوع شرط ،ضلو اینکمه ثامن
پر اخت شده باشد ،ضلی خریدار به فرضشنده یون یگری اشته باشمد ،عمدم پر اخمت
این یون میتواند موجب استر ا مبیع توس فرضشنده گر (کاتوزیان117 :1374،د.
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 -3-2-3شرط استمرار انتقال مالکیت
این شرط مالکیت مبیع را برای فرضشنده نه تنها ر مقابمل خریمدار اضلیمه ،بلکمه ر
مقابل اشخاصی که باداً کاالی مزبور را از خریدار اضلیه ریافمت ممیکننمد ،نیمز انتقمال
میکند.
ر حقوق ایران به لیل عدم تاایز ض تفکیک بین ض مفهوم پیشگفتمه ،شمرط انتقمال
مالکیت ،خریدار را قبل از تحقق شرط ر مقام مالک قرار نای د ض لمذا ضی مجماز بمه
فرضش یا تصر

ر مبیع نیست ض چنانچه آن را به فرضش رساند ،مشاول احکام ماامله

فیولی خوا د شد .لذا تصور این قسم شمرط ر حقموق ایمران موضموعیت نداشمته ض
امکان فرضش مال موضوع شرط انتقال مالکیت توس خریدار ،به عنوان نااینده یا اممین
مالک (فرضشنده اضلیهد ر مباحث بادی بررسی خوا د شد (کاتوزیان497 :1 ،1378 ،د.
 -4-2-3شرطی که حق تعقیب ثمن حاصل از فروش
ر این شرط فرضشنده ضان انتقال مالکیت تا زمان پر اخت ثامن بمرای خمو  ،بمه
خریدار اجازه می د تا مجد اً مبیع را به فرضش برساند ،اما حق تاقیب ض ریافت ضجه
حاصل از فرضش را برای خو نگه می ار  .ر تحلیل این شرط ر حقموق ایمران بایمد
گفت که ر ضاقع خریدار اضلیه به عنوان نااینده ض ضکیل فرضشنده مجاز به فرضش مجد
مبیع شده است ،اما با این تفماضت کمه مر چنمد بایمد تامامی سمو ض زیمان حاصمل از
ماامالت ضکیل به موکل برگر  ،اما ر این فرش فرضشنده اضلیه فقم نسمبت بمه ثامن
ماامله اضلیه یا مبلغ ماین یگری که انتقال مالکیت مشرضط به پر اخت آن شده ،از ضجه
حاصل از فرضش مجد مبیع حق پیدا میکند .نکته یگری که ر رج ایمن شمرط بایمد
مور توجه قرار گیر  ،این است که رج شرط باید به گونهای باشد کمه خریمدار نتوانمد
با ماامالت صوری ض غیرضاقای ض یا ماامالت با شرایطی غیرمتاار

(مماالً بمه کاتمر از

قیات بازارد موجبات زیان فرضشنده اضلیه ض عدم امکان سترسی اض به ثان یما مطالبمات
یگر را فرا م آضر  ،ر چند ر حقوق ایران چنانچه خریدار اضلیه ،ضکیل فرضشنده تلقی
شو  ،از آنجا که ضکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل ر ماامالت خو است ،ماامالت

انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه ،حقوق ایران و انگلیس201.......................

صوری ض توأم با تبانی نسبت به موکل (فرضشنده اضلیهد نافذ نخوا د بو  .بدیهی است با
پر اخت کامل ثان یا بد ی ای یگر خریدار به فرضشمنده ،مالکیمت مبیمع بمه خریمدار
انتقال یافته ض طبااً سات ضکالت اض ر آن مال نیز خاتامه ممییابمد (شمهیدی:1 ،1377،
548د.
 -5-2-3شرط مجموعی یا کلی
به موجب این شرط ،فرضشنده مالکیت مبیع را تا زمان پر اخمت ثامن بمرای خمو
محفوظ می ار ض ضانا ًشرط میکند که چنانچه مبیع ر جریان ساخت کماالی یگمری
مور استفا ه قرار گرفت ،مالکیت کاالی تولیدشده نیز بمه فرضشمنده اضلیمه تالمق اشمته
باشد تا ثان پر اخت شو  .ر تحلیل این شرط ر حقوق ایران باید گفت که فرضشنده،
خریدار را نااینده خو قرار می د تا تصرفات ما ی مشخصمی را ر مبیمع کمه نموز
مالکیت آن به خریدار منتقل نشده است ،انجام د .اگمر انصمرا

ضکالمت را بمه اممور

حقوقی قطای بدانیم ض اعطای ضکالت برای انجام امور ما ی ض فاقد اثمر حقموقی را غیمر
ماکن تلقی کنیم باید قرار ا ضانی بین خریدار ض فرضشنده را نموعی قمرار ا موضموع
ما ه  10قانون مدنی تلقی نااییم که بمه موجمب آن شخصمی مجماز ممیشمو امموال ض
کاال ای متالق به یگری را ر تولید مور اسمتفا ه قمرار مد ض بمه جمای اجمرت ،ر
ارزش محصول نهایی با مالک موا اضلیه شریک باشد .بدیهی است سهم مشاعی ر یک
از مالک موا اضلیه ض سازنده ر محصول نهایی متناسمب بما ارزش ممالی ممال یما عامل
رکدام ماین خوا د شد.این شرط میتواند با شرط نوع قبل (اعطای ضکالت ر فرضشد
نیز تلفیق شو ض خریدار را بمه فمرضش کماالی سماخته شمده از مبیمع نیمز مجماز ناایمد
(شهیدی954 :1 ،1377،د.
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 -4زمان انتقال مالکیت کلی فیالذمه درفقه امامیه حقوق ایران وانگلیس
 -1-4فقه امامیه و حقوق ایران
حقوق مدنی ر این زمینه که مطابق فقه امامیمه تنرمیم شمده اسمت ض بما توجمه بمه
صراحت بند اضل ما ه  362قانون مدنی که بیان اشته «.....به مجمر ضقموع بیمع مشمتری
مالک مبیع ض بایع مالک ثان میشو  » ....مالحره میشو قانونگذار ر ایمن خصموص
تفاضتی میان عین ماین ض کلی قایل نشده است ض انتقال مالکیت ر مور مبیع کلی فمی-
الذمه ،کلی ر ماین ض کلی مشاع را نیز از زمان اناقا عقمد انسمته اسمت .کاتوزیمان ض
شهیدی ر تفسیر این بند از ما ه  362قانون مدنی عقیده ارند اگر چه قاعده این اسمت
که ر اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع ض فرضشنده مالک ثان میشو اما ر بیمع کلمی تما
زمانی که فر مور تالیمک از طمر

فرضشمنده تایمین نشمو خریمدار حمق عینمی بمر

آن نخوا ممد اشممت (کاتوزیممان 281 : 1378 ،ض شمممهیدی :1377 ،ج37 ،1د .اممما نرممر
مشهور فقها این است که ر بیع سلف یا سلم نیز قبض ثان شرط صمحت عقمد اسمت
(شهید اضل 247 :1413 ،ض نجفی289 :1367 ،د .بدین ضصف می توان از سکوت قمانون
مدنی ض نرر اکار فقها بیع صر

را از این نوع عقد که قبض شرط صحت است انست.

برخی از حقوق انان ماتقدند که عقد تنها سبب ایجا ین بمرای فرضشمنده میشمو کمه
باید ضفا کند ض تسلیم سبب ض ضسیلهای برای تالیک مبیع به خریمدار اسمت بمه عبمارت
یگر تالیک اخل ر مفا عقد نیست بلکه عال حقموقی مسمتقلی اسمت کمه بوسمیله
قبض انجام میشو  .با اه این اضصا

مالحرمه میشمو قمانون ممدنی بمرخال

نرمر

انتقا ی حقوق انان فوق انتقال مالکیت ر بیع کلی را اانند بیمع عمین مامین از زممان
اناقا قرار ا انسته ض بیع کلی را نیز تالیکی می اند نه عهمدی» (اممامی145 :1376 ،د.
از موار مذکور به ضیژه بند اضل ما ه  362ق.م .چنین متبا ر به ذ ن میشو که تالیکمی
بو ن عقد بیع ضاضح بو ه ض منوط بر قبض یا ر نوع عال حقوقی یگر نایباشد .مگر
ر موار استانا ما ه  364ق.م .ر بیع صر

که انتقمال ر ایمن بیمع از زممان حصمول

شرط است نه از زمان ضقوع بیع ( قنواتی35-34 :1382 ،د.
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ر مور انتقال مالکیت مبیع کلی فیالذمه ض کمملی رممماین انممتقا ی مطمرح شمده
است .این انتقا سبب گر ید بایی ازحقوق انان زمان انتقال مالکیت ر ممور کلمی را
زممان اناقا قرار ا ن انسته ضاصوال بیای را که مبیع آن کلی است بیع عهدی ر مقابمل
بمیع تالیکی بدانند .انتقا ایمن اسمت که ر قرار ا بیع کلی پس ازعقد ،خریدار مالمک
یچ چیزی نایشو ض فق حق ار از فرضشنده رخواست کند که فر مبیمع را تایمین
ضتسلیم نااید از اینرض نایتوان این عقد را تالیکی انست.
رمور کلی ر ماین نمیز تا فرضشنده مبیع را از تو ه ماین انتخاب نکند یا حا ثهای
مبیع را مشخص نساز  ،خریدار بر یچ مال ماینی حق عینی پیدا نایکند ض مالک چیزی
نیست ضامتیازآن برکلی فیالذمه این است کمه بمه اجاال می انیم که مبیع اخل آن تو ه
ماین است به این لیل م آن را رحکم ماین گفتهاند (کاتوزیان ،اان32 :د .به تابیر
یگر گفته میشو مفهوم بیع بر مااملهای که مور آن کمملی فممی الذممه اسمت صما ق
نای باشد ،زیرا اضالً ر این ماامله ملکیت متصمور نیسمت ،ثانیما ًمالیمت ضجمو نمدار .
توضیح اینکه :اضالً ،ر این ماامله ملکیت متصور نیست زیرا اانگونه که گفته شد بیمع
انشای تمالیک عمین ر مقابل عوش مالوم است ض ملکیت ر تاریف از اعراضی است
که تحققش ضابسته ض قایم به یک موجو محقق است مانند سفیدی ض سیا ی کمه ضجمو
آنها به یک مارضش موجو ض فالی ضابمسته اسمت ض کملی ر ذممه نیمز اممری مامدضم
اسمت کمه قمابل اتصا

به مالوکیت نیست ض با انتفای ملکیت بیع منتفی ممیشمو  .بمه

عبارت یگر مبیع باید ملک باشد تا ملکیت برآن عمارش گمر ض کملی فیالذمه ضجو
ندار  .حال آنکه ملکیت عمرضی اسمت که نیازمند به محل است.
با بررسی قانون مدنی ض یدگاه فقها از آثار عقد بیع تالیک مال به مشمتری اسمت ض
به مجر اینکه بایع فر ی را که باید به مشتری تسلیم نااید تایین کنمد ،فمر تایینمی ر
این حالت خو به خو به مالکیت مشتری ر میآید لذا ر بیع کلی فیالذممه ،مالکیمت
مشتری منوط به تسلیم مبیع میباشد ض ر بیع کلی از آثار فموری عقمد انتقمال مالکیمت
است ض آنچه که منتقل می گر  ،مالکیت ما فی الذمه اسمت ض بما تسملیم مبیمع «تایمین
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مصداق» این حق ینی به حق عینی تبدیل می شو (طباطبایی یز ی116 :1429 ،د .الزم
به ذکر است از اسباب عدم انتقال مالکیت ر بیع کلی فی الذمه عدم تایین مبیع است بر
این اساس با تایین مبیع عقد به اان اثر خو که علت تامه انتقمال مالکیمت اسمت ممی
رسد ر چند که اغلب تایین با تسملیم امراه ممی باشمد (قاسمای104-103 :1382 ،د.
یدگاه فقهای امامیه این است که فق عقد ،سبب انتقال مالکیت مبیع به خریمدار اسمت
(نراقی36-32 :1408 ،د .بنابر این یدگاه فقه امامیه این اسمت کمه بما اناقما عقمد بیمع
مالکیت منتقل میشو ض اچنین قانون مدنی به تبمع نرمر فقهمای امامیمه زممان انتقمال
مالکیت را ضقوع عقد بیع می اند.بنابر این ر بیع کلی فیالذمه ،مشتری مالک مبیع نامی
شو مگر اینکه مصداق آن تایین شده باشد لذا سبب تالیک ین ایمن بیمع صمرفاً عقمد
است ض آثار آن منوط به تایین مصداق است که تایین مبیمع ر حقموق انگلمیس نیمز از
مزایای این قانون است.
 -2-4زمان انتقال مالکیت مبیع دربیع کلی فیالذمه در حقوق انگلیس
رحمقوق ایران ،کلی رماین ،نوعی مجزا از کلی ر ذممه ض کلمیدر مشمماع ض ارای
آثار خاص خو میباشمد .رحالیکمه رحقمموق انگلممیس ،مطممابق ممما ه  16قممانون
فرضش کاال ،مالکیت ر تاام اقسام کاالی کلمی زممانی منتقمل ممی شمو کمممه کماال مما
مشمخص گر ند ض به محض تایین مبیع مالکیت آن به مشتری انتقال می یابد ( Sale of

16،1979 ،Act of ،Goodsد ض از طرفی مطابق قاعده  5ما ه  18اان قمانون ،خریمدار
بمه تایمین ض اختصماص کاال ا،به طورضانی یا صریح رضایت اشته باشد .ما ه  16بمما
رعایمت قسمات «المف» ازما ه  20اصمالحی مقممرر مممی ار ر قمممرار ا فمممرضش
کماالی نماماین ،انتقمال مالکیمت بمه خریدارصورت نایگیر مگر تازمانی که کماالماین
شو  .ازطرفی ،شاخص مای موجمو ر ما ه  17ض نیز قواعد موجو ر ما ه  18قانون
مزبورکه به ممنرور تمایین قمصمد طمرفین مقرر گر یده ،ربارهی کماال ای غمیرممماین
باد از آنکه مامین ض مشمخص شمدند نیمز اعامال میگر  .ما ه  18نیز ر صمورتی کمه
قصد مخالفی ضجو نداشته باشد چنین مقرر میکند که ر قرار ا فرضش کاالی ناماین
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یا کاالی آینده از رضی توصمیف ،رگاه کاال با آن توصیف ض ر ضضایتی قابمل تحویمل،
به صورت غیر مشرضط ض غیر مالق اختصاص ا ه شو  ،مالکیت کاال باد از اختصماص
منتقل میشو (Atiyahs، 2010،235د.
قواعد کملی ممربوط بمه زمان انتقال مالکیت ر ممور کماالی غیمرماین عبارتنمد از:
الفد ر مور کاالی غیر ماین ،مالکیت زمانی منتقل میشو که کاال مشخص ض ممماین
گمر  .بد ضقمتی کاال ا ماین ض مشخص شدند زمان انتقال مالکیمت مبتنمی بممر قصمد
طرفین با توجه به قواعد مذکور ر ما ه  18خوا د بو (مموا 18مم17مم 16قمانون بیمع
کاالی انگلیسد .رما ه  16قانون مذکور ممقررشمده اسممت کمه رقمرار ا بیمع کماالی
غیرماین مالکیت کاال به خریدار ر زمانی منتقل میشو که کاال ا مشخص شوند .یانی
باد از قرار ا به طوری مشخص شو که مطابق توافق شان باشد .بنابراین بمه طمورکلی
رخصوص انتقال مالکیت رکاال مای غیمرماین ،بایمد کلیمه مموا  17،16ض  18مممور
مالحره قرار گیرند .ما ه  16باید نقطه آغماز بررسمی انتقمال مالکیمت ر ممور فمرضش
کاالی ناماین باشد .ما ه مذکور بیانگر این قاعده است که با رعایت قسات «الف » ما ه
 20اصالحی ،تا زممانی که کاال ماین نشو  ،انتقال مالکیت صمورت نایگیمر ض بمه نرمر
میرسد که این یک قاعده آمره بو ه که حاکم برقصد طرفیناسمت (Neo،1997،337د .از
آثمار ضجو این ضضایت آن است کمه ر نرمام حقموقی انگلممیس عامالً تفماضتی میمان
کلی ر مماین ض آنچمه کمه ر حقوق ما کلی ر مشاع خوانمده میشمو  ،ضجو ندار .
این قاعده که یچگونه مالکیتی نسبت به کاال ای ماین نشده ،نایتواند انتقمال یابمد
ر برخی موار  ،باعث ایجا مشکالتی میشو  .این امر بویژه ر ض ضضایت بمه چشمم
میخور  :ر مور ی که خریدار  ،بخشی از یک محاولة فله را میخر  ،بمرای مامال 10
زار تن از نفت خام یک محاولة ضیست زار تنی را که ر یمک سموپر تانمک حامل
میشو یا نگامی که خریدار قیات خرید را پیشاپیش پر اخت میکنمد ،امما فرضشمنده
قبل از تحویل کاال ا ،فاقد توانایی برای ا ای یونش میشو .
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قانون فرضش کاالی انگلیس ،اصطالح مبیع یا کاالی نماماین را تاریمف نکمر ه ض بما
توجه به تاریف ض مفهوم کاالی ماین ،میتوان گفت منرور از مبیع ناماین ،کاالیی است
که نگام اناقا قرار ا ر خارج ،مشخص ض قابل اشاره نباشد .به عبمارت یگمر ،مبیمع
کلی عبارت از کاالیی است که ر نگام اناقا قرار ا  ،بمه طمور مشمخص شناسمایی ض
تایین ویت نشده باشد؛ ماالً ر یک قرار ا به منرور فمرضش مزار تمن انمه رضغنمی
سویا ،فرضشنده میتواند ر زار تنی را که با توصیف قمرار ا ی مطمابق باشمد ،تسملیم
خریدار کند (Bryan،2004، 312د ،نگامی که مقدار الزم برای تحویل به خریدار کنمار
گذاشته میشو  ،کاال به عنوان ماین توصیف میشو .

انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه ،حقوق ایران و انگلیس207.......................

نتیجهگیری:
از مباحث مطرح شده میتوان چنین نتیجه گرفت که ر سیستم ای حقوقی بررسی
شده مشخص گر ید که زمان انتقال مالکیت با توجه بمه نموع بیمع متفماضت اسمت ض از
طرفی یگر بیع کلی فیالذمه که از اقسام سه گانه بیع ر حقموق اخلمی ض بمینالاللمی
است با برخور مشابه ض بایاً متفاضت سیستم ای حقوقی مواجه شده است کمه نتمایر
آن بشرح ذیل بیان میگر :
 -1ر مور بیع کماالی کملی فیالذمه یدگاه فقیهان اسمالمی ایمن اسمت کمه انتقمال
مالکیت اانند عین ماین ر زمان اناقا قمرار ا صمورت ممیگیر  .قانون مدنی ایمران
( ر اقسام سه گانه بیعد نیز با اقتباس ازفمقه اممامیه مماین یمدگاه راپذیممرفته اسممت؛
مگر ر موار استانا مانند بیع صر

که انتقال مالکیت از زمان حصول شرط است نمه

از زمان عقد بیع (ما ه  364ق.م.د .با ضجو این ،حقوق انان ایران مطابق مما ه  362ق.م.
براین باضرند که زمان انتقال مالکیت بیع کلی فیالذمه زمان ضقوع عقد بیع است ض برخی
حقوقدانان بر آن اختال

ناو هاند که پس از اناقا عقد بیع کلی خریدار مالمک جیمزی

نایشو  .تنها حق ار از فرضشنده که فر مبیع را تایین ض تسلیم نااید.
 .2رحقوق انگلیس با توجمه بمه اینکمه تایمین مبیمع ماکمن اسمت از رضی ناونمه،
توصیف ض یا مناسب بو ن به منرور د

خاص است ض نیز از زمان اختصماص کماال ض

تمایین کاال برای قرار ا مالکیت منتقل میگر  .مالکیت کاالی ناماین یچوقت قبمل از
تایین ض تخصیص به خریدار منتقل نایشو  .ر حقوق انگلستان این امر مسلم است که
نخستین شرط انتقال مالکیت مبیع به خریدار ،ماین بو ن آن است .از آنچمه گفتمه شمد،
چنین متبا ر به ذ ن میگر که ر مبیع ناماین «کلمی» ،انتقمال مالکیمت بما اختصماص
(تخصیصد کاال صورت میگیر مشرضط براین که باد از اینکه کاالی کلی ،مامین شمد
ر ضضایت قابل تسلیم باشد ضاال انتقال مالکیت صورت نامیگیمر  .بطمور کلمی زممان
انتقال مالکیت ر حقوق انگلیس ر کاالی غیر ماین که مشابه کلی فی الذممه ر فقمه ض
قانون مدنی ایران است متفاضت برخور شده است .مطمابق مما ه  16قمانون بیمع کماالی
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انگلیس ر قرار ا بیع کاالی غیرماین انتقال مالکیت ر زمان مشمخص ض مامین شمدن
کاال است مشرضط بر اینکه کاالی توصیف شده مور توافق ،قابمل تحمویلی ض فاقمد مر
شرطی باشد اختصاص ا ه شده است.
پیشنهاد پژوهشی:
بنابراین بهترین را کار این است که مبیع ر بیع کلی فی الذممه تایمین گمر کمه از
بطالن احتاالی قرار ا جلوگیری کند .علیرغم اینکه مبیع ر حقوق ایران از را توصمیف
یا ناونه تایین میشو ض ر حقوق انگلستان تایین مبیع کلی ر ذمه از رضش توصمیف
ض ناونه یا مناسب بو ن برای د
به منرور د

خاص است که تایین مبیع از طریمق مناسمب بمو ن

خاص شیوه مناسبی است لذا ر حقوق ایران نیز از ایمن شمیوه مناسمب

می توان استفا ه کر .
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