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 قدرت بر تسلیم موضوع تعهد 

 

 مریم رنجبر

 دانشگاه آزاد دماوند

 

 چکیده:

هدف اصلی از تشکیل معامله ، قرار گرفتن مورد عقد اعم از مال یا عمل در اختیار منتقل الیه یا متعهدله است 

محکوم به بطالن می باشد. عقود عینی که در آنها قبض شرط صحت است و  این موردبدون که ای معامله 

بیع صرف از موضوع بحث ما خارج هستند به دلیل آنکه  -رهن -عقد موجد حق النتقاع -هبه -عبارتند از: وقف

 تا زمانی که تسلیم صورت نگرفنه اصال عقدی واقع نمی شود که ما بر آن آثاری را حمل کنیم. به دلیل آنکه

عدم قدرت بر تسلیم منتسب به تعهد است اما متعهد له و یا اشخاص ثالث توانایی تسلم و یا تسلیم را دارند 

عقد صحیح است اما متعهد له می تواند از طریق حاکم متعهد را الزام به تسلیم مورد تعهد نماید و اگر الزام 

عمل امکان پذیر نباشد حق فسخ به استناد  مقدور نبود به هزینه وی تسلیم را حاصل نماید و در نهایت اگر

خیار تعذر از تسلیم عقد را فسخ کند. آنچه در موارد فوق بحث شد در خصوص مواردی است که مورد معامله 

یا تعهد عین معینی باشد اما در خصوص مورد معامله کلی چون بر مصادیق عدیده صدق می کند تا زمانی 

 اق دیگری را جایگزین نمود فلذا کلی غالیا داخل در بحث ما نمی شود.تعیین مصداق نشده است می توان مصد

 مقدمه:

هدف واقعی از خرید و فروش و بطور کلی هدف واقعی از انعقاد یک عقد چیست؟ آیا متعاملین در یک عقد صرفا بدنبال آن هستند 

که در عالم اعتبار مالک مبیع یا ثمن یا موضوع تعهد شوند؟ هدف اصلی از تشکیل معامله ، قرار گرفتن مورد عقد اعم از مال یا عمل 

و متعاملین  ]:292::292شهیدی: [محکوم به بطالن می باشد این مورد ای بدون که معامله متعهدله است  در اختیار منتقل الیه یا

صرفا بدنبال یک رابطه حقوقی اعتباری نمی باشند بلکه عقد و مالکیت ابزاری برای بهره برداری از مالی است که موضوع تعهد واقع 

 غلط است.م مورد ان مقدور و ممکن نباشد، در حقیقت، معامله و معامله ای که تسلی(229::92)کاتوزیان:[شده است

 مبانی نظری:

  ق.م 293دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از لحاظ تصرفات و انتفاعات باشد. ماده تسلیم: 

  (9شماره  242توانایی یک انسان متعارف مالک است.)کاتوزیان، نظم عمومی،حاشیه ماده قدرت: 
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  وانی از تسلیم مورد تعهدناتتعذر: 

  انواع تعذر از تسلیم:

  نه متعهد+ نه متعهد له+ + نه هیچ شخص ثالث متعارقی قدرت تسلیم و تسلم مورد معامله را ندارند.تعذر مطلق: حالت اول: 

فروختن گلدان شکسته در خصوص تعهداتی که در آنها شرط مباشرط  –آموزش زبان انگلیسی بطور کامل ظرف یک هفته مثال: 

  وجود دارد هم اگر تعذر حاصل شود مطلق است.

  انگشتر داخل آب افتاده اصال فروشنده شنا بلد نیست.مثال  صرفا متعهد قادر به تسلیم نیست.تعذر نسبی: 

فروختن گلدانی که روز قبل شکسته مثال: قد وجود داشته است. تعذر اصلی : عدم قدرت در تسلیم مال پیش از انعقاد عحالت دوم: 

  شده است.

  تعذر طاری: عدم قدرت پس از انعقاد عقد حاصل شده است.

مورد معامله یک مثال : عدم قدرت بر تسلیم در موضوع اصلی عقد حاصل شده است. تعذر در تعهد اصلی مورد مطالعه: حالت سوم: 

  گلدان شکسته است. گلدان عتیقه است که حال آن

عقد اصلی در مثال: عدم قدرت در خصوص شرطی است که ضمن عقد مقرر گردیده است. تعذر در تعهد فرعی یا شرط ضمن عقد: 

  خصوص یکباب خانه است و شرط ضمنی عقد در خصوص یک عدد گلدان شکسته بوده است.

ر بیع : دمثاله است قابل تسلیم نیست.حقتی که عرفا قابل مسامتعذر موقت: موضوع تعهد یا معامله ای برای مدت موحالت چهارم: 

 . ل می شود و هنوز به بندر نرسیدهسلف یا فروختن اتومبیلی که توسط کشتی حم

  مورد معامله تلف شده است.مثال: موضوع تعهد غیر مقدور تسلیم است و این مسئله هیچ گاه از بین نمی رود. تعذر دائم: 

موضوع معامله دستبندی از طال بوده که قسمتی از مثال: تعذر جزئی: قسمتی از موضوع تعهد قابل تسلیم نمی باشد. حالت پنجم: 

  آن تخریب شده است.

  : شکسته شدن گلدان مورد معامله، آتش گرفتن اتومبیل مورد معاملهمثالتمامی مورد معامله قابل تسلیم نمی باشد. تعذر کامل: 
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 د شرط است و یا اگر متعهد له و یا شخص ثالثی قادر به تسلم و تسلیم باشند کفایت می کند؟آیا صرف قدرت متعه

 2شیخ محمد تقی آملی، المکاسب و بیع)تقیرات نائینی(ج -242، کتاب متاجر، ص:پاسخ: در برخی از کتب فقهی ) شرح لمعه ،ج 

قدرت بر تسلیم  مبیع ندارد ولی مشتری قادر بر تسلیم  نقل قول دکتر صفائی( موردی را که بایع 493و499،ص 222:چاپ تهران 

که در باب تسلیم مورد معامله بحث می کند می توان  229الی  293در قانون مدنی آنچه از مواد  باشد،بیع را صحیح دانسته اند.

راب یله چه کسی انجام شود محلی از اعاینگونه برداشت نمود که تسلیم مورد معامله طریقیت دارد نه موضوعیت و اینکه چگونه و بوس

ق.م بر این مسئله صحه گذاشته و بیع مالی را که فروشنده قدرت بر تسلیم آن را ندارد اما متعهدله قدرت تسلم را  242ندارد. ماده 

هم پذیرفته  لثدارد صحیح دانسته است.اما مسئله دیگری که در اینجا قابل بحث است این می باشد که آیا تسلیم توسط اشخاصی ثا

نقل قول از سید حسین صفائی(  202، ش:شده است یاخیر ؟ برخی از نویسندگان ) عبدالمجید الحکیم، الوسیط فی نظریه تاعقد،ج

ق.م تسلم خریدار یا متعهدله را کافی دانسته اند اما تسلیم اشخاص ثالث را نمی پذیرند اما به نظر می  242با توجه به ظاهر ماده 

یم وظیفه بایع است و تفاوتی نمی کند که این امر را خودش انجام دهد یا توسط شخص ثالثی آن را انجام دهد و می رسد که تسل

 ] 224::23:صفائی : [توان وی را ملزم به ایفاء نمود

 قدرت بر تسلیم در چه زمانی الزم است؟

ق.م در عقد فضولی قدرت در زمان :23رط است. ماده ق.م قدرتی بر تسلیم در زمان مقرر برای ایفای تعهد ش 230با استناد ماده 

  اجازه شرط است.

 آیا صرف قدرت بر تسلیم کافی است با علم بر قدرت هم الزم است؟

با بررسی اصول و منابع فقه امامیه می توان نتیجه گرفت قدرت بر تسلیم الزم است اما کافی نیست بلکه علم طرفین بر مقدور تسلیم 

داشته باشد اگر مورد معامله قابل تسلیم باشد اما متعهد یا معامل  دالزم است و اصطالحا قدرت معلوم باید وجوبودن موضوع تعهد 

دانان برخی دیگر از حقوق ]292،29:2:292شهیدی :[عالم به آن نباشد معامله از مصادیق معامالت غرری است وباطل می باشد. 

 ]229::92کاتوزیان: [.آن وجود ندارد را باطل می دانند چنین معامله ای را به دلیل آنکه اراده جدی در

 آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عدم قدرت مانع؟

اگر قدرت بر تسلیم شرط صحت عقد باشد، وجود آن برای صحت عقد باید احراز شود و در صورت تردید در وجود شرح سوال: 

دانست و در صورتی که عدم قدرت تسلیم مانع باشد در صورت تردید قدرت بر تسلیم به حکم اصل عدم ، تحقق عقد را باید منتفی 

در وجود یا عدم قدرت به حکم اصل عدم، وجود مانع یعنی عجز از تسلیم را باید منتفی دانسته و حکم به تحقق عقد کرد) شیخ 

  مرتضی انصاری ، مطاسب ، نقل قول از سید مهدی شهیدی(
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وقی مربوط و نصوصی که داللت بر بطالن معامله غرری دارد به نظر می رسد، این است که پاسخ: آنچه به لحاظ مبانی فقهی و حق

قدرت بر تسلیم مورد معامله شرط صحت عقد است و در موارد تردید در وجود قدرت مذکور، معامله باطل است و استصهاب بقای 

می تواند صحت عقد را مورد تردید در وجود یا قدرت و اصل صحت عقد یا عمومات فقهی مربوط به صحت عقد در موارد مشکوک ن

عدم وجود قدرت بر تسلیم ثابت کند زیرا موارد تردید مزبور، از مصادیق نصوصی دیگر همچون نهی از بیع غرری است که بطالن عقد 

  را نتیجه می دهد.

 ضمانت اجراء غیر مقدور بودن تعهد :

منتسب به تعهد است اما متعهد له و یا اشخاص ثالث توانایی تسلم و یا تسلیم  در تمام صور فوق به دلیل آنکه عدم قدرت بر تسلیم

را دارند عقد صحیح است اما متعهد له می تواند از طریق حاکم متعهد را الزام به تسلیم مورد تعهد نماید و اگر الزام مقدور نبود به 

اشد حق فسخ به استناد خیار تعذر از تسلیم عقد را فسخ کند هزینه وی تسلیم را حاصل نماید و در نهایت اگر عمل امکان پذیر نب

  (224-439-240-229-242-222)مواد 

  ق.م( 242( اصلی: عقد باطل است )به استناد ماده :در تعهد اصلی باشد: 

  (9ق.م 223) به استناد ماده 0عقد منفسخ می شود( طاری: 2                          

 ( اصلی :در تعهد فرعی باشد: 

  ق.م( 240در هر دو حالت حق فسخ برای مشروط له وجود دارد            ) به استناد ماده ( طاری: 2                          

نکته مهم: آنچه در موارد فوق بحث شد در خصوص مواردی است که مورد معامله یا تعهد عین معینی باشد اما در خصوص مورد 

صادیق عدیده صدق می کند تا زمانی تعیین مصداق نشده است می توان مصداق دیگری را جایگزین نمود فلذا معامله کلی چون بر م

  کلی غالیا داخل در بحث ما نمی شود.

 منابع:
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