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   دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشگاه مازندران
  عباس جغتايي

  دانشگاه مازندران ارشد حقوق خصوصي يكارشناسآموخته دانش
  

  )20/12/1390:نهايي تاريخ پذيرش  -  10/9/1390:  تاريخ دريافت( 
  

 :چكيده

در جايي كه مبيع عين  .ر حقوق ايران، مبيع ممكن است عين معين، كلي در معين، يا كلي في الذمه باشدد
شود و قبض تاثيري در انتقال مالكيت ندارد، به انتقال مالكيت با ايجاب و قبول واقع مي معين است، اصوالً

موردي كه مبيع كلي است،  در ).قانون مدني 364ماده (شرط صحت آن است  استثناي بيع صرف كه قبض،
برخي، زمان تعيين : باره زمان انتقال مالكيت و نقش قبض در آن اختالف نظر وجود دارد بين حقوقدانان در

قانون  .اندرا زمان انتقال دانسته) قبض( دانند و بعضي، زمان تسليممصداق مبيع را زمان انتقال مالكيت مي
  . ين زمان انتقال مالكيت ساكت استمدني، در مورد اختيار طرفين، براي تعي

در اين نظام حقوقي، اگر مبيع در . ممكن است مبيع، عين معين يا نامعين باشد در حقوق انگليس،
ولي اگر مبيع در وضعيت قابل تسليم  ،گيردوضعيت قابل تسليم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالكيت صورت مي

انتقال مالكيت صورت  ،مورد، مبيع را در وضعيت تسليم قرار دهدنباشد، وقتي كه فروشنده يا خريدار، حسب 
البته قانون بيع كاال، صراحتاً به طرفين اختيار تعيين . گيرد، لذا قبض تاثيري در انتقال مالكيت نداردمي

 در اين تحقيق، نقش قبض در انتقال مالكيت در انواع مبيع در حقوق ايران. زمان انتقال مالكيت را داده است
  .گيردو انگليس مورد بررسي قرار مي

 
  .قبض، مالكيت، مبيع، انتقال، بيع :هاكليد واژه

                                                 
   :hamid.abhary@gmail.com Email                                                                مسئول نويسنده* 
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  :همقدم
عين بر سه  .»عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم بيع« :داردقانون مدني مقرر مي 338ماده 

ن، مـالي  عين معي). قانون مذكور 350ماده ( كلي در معين و  كلي في الذمه ن،عين معي: قسم است
ماننـد يـك جلـد كتـاب      ،مشخص و قابل اشـاره باشـد  ، جداي از ساير اموال ،است كه درعالم خارج

هر گاه موضوع تعهد مقدار معين از مالي باشد كه اجزاء آن از هر حيـث بـا   : نكلي در معي. مشخص
؛ هم برابر است، به اصطالح قانون مدني، آن موضوع در حكم عين خارجي يـا كلـي در معـين اسـت    

 كلي في الذمه، مالي است كه صفات آن در ذهن معين و در. مانند صد كيلو از هزار كيلو برنج معين
 ).35: 1377كاتوزيان، (ورامين  باشد، مانند يك تن گندمِ هعالم خارج، صادق بر افراد عديد

 عين معين، كااليي است. باشد) نامعين(در حقوق انگليس، مبيع ممكن است عين معين يا كلي 
ور طهكه هنگام قرارداد بيع، مشخص شده باشد و كاالي كلي، كااليي است كه هنگام انعقاد قرارداد ب

  .(Bryan, 2004: 312)د مشخص شناسايي نشده باش
اين تحقيق، ابتدا نقش قبض در انواع مبيع در حقوق ايران بيان مي شود و سپس موضوع در  در

  .گيردمورد بررسي قرار مي ،حقوق انگليس
  

  :نقش قبض در عين معين، كلي در معين و كلي في الذمه در حقوق ايران: مبحث اول
در اين مبحث، نقش قبض در انتقال مالكيت در عين معين، كلي در معين و كلي في الذمه، به 

  .تفكيك بيان مي شود
  

  نقش قبض در عين معين  :بند اول
عين معين، : سه حالت داشته باشد  قانون مدني، در عقد بيع، مبيع ممكن است 350طبق ماده 

يا  ،يا مشاع ،مبيع ممكن است مفروز باشد«: دداراين ماده مقرر مي. كلي در معين و كلي في الذمه
 .»به طور كلي از شيء متساوي االجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد .مقدار معين

 عالم شود كه در به چيزي گفته مي ،عين معين كه آن را عين شخصي يا عين خارجي نيز گويند
در . )35: 1377، كاتوزيان( مانند خانه مشخص ،توان به آن اشاره نمودو مياست خارج موجود 

لكيت آن پس از تشكيل عقد، بالفاصله به طرف ديگر معامله ام ؛عين معين باشد ،صورتي كه مبيع
گويند و در صورتي كه مبيع ليكي ميتم ت،بدين جهت عقد بيع را در اين وضعي. كندانتقال پيدا مي

زيرا با تشكيل عقد بيع، مبيع عين معين به  ،يك ايفاي تعهد است عين معين باشد، قبض صرفاً
 ؛35: 1383شهيدي، (ي شود ماثر اين عقد محسوب  ،قبض و تسليم. ملكيت خريدار در آمده است

 ).157 :1378كاتوزيان،  ؛434 :1377مامي، ا
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مبيع به  به مجرد عقد بيع، كه كه مقرر داشته است ،قانون مدني 362اده م 1بند  بنابراين،
ملكيت مشتري و ثمن به ملكيت بايع در مي آيد، ناظر به موردي است كه مبيع يا ثمن عين معين 

قبض،  ،قانون مدني 364در بيع صرف، به استناد ماده : اين قاعده با استثنائاتي مواجه است. باشد
 همچنين، در منابع فقهي، قول مشهور اين است كه در بيع سلف يا سلم .شرط صحت عقد است

نيز قبض ثمن شرط صحت عقد ) شودجل است ولي ثمن فورا پرداخت ميبيعي كه مبيع كلي و مؤ(
شايد بر اين مبنا ). 247: 1413شهيد اول، ؛ 289: 1367نجفي،  ؛169: 1387طوسي، (باشد مي

قبض، شرط  ،ع صرف را يكي از مصاديق بيعي دانسته كه در آنقانون مدني، بي 364است كه ماده 
غير از بيع صرف، بيع ديگري وجود ندارد كه در آن، قبض شرط صحت  ،در اين قانون. صحت است

توان بيع سلف را نيز عقد شناخته شده باشد، ولي با توجه به سكوت قانون و قول مشهور فقها، مي
در مورد ). 19: 1387ابهري، ( شرط صحت عقد مي باشد قبض، ،هايي دانست كه در آنيكي از بيع

، )283: 1380 كاتوزيان،( امالك ثبت شده، چه تنظيم سند رسمي را از شرايط صحت عقد بدانيم
، قبض، از شرايط صحت عقد )42: 1383صفايي،  ؛67: 1382شهيدي، ( چه عقد را رضايي بدانيم

 .باشدنمي
 

  ننقش قبض در كلي درمعي: بند دوم
  :در دو صورت صحيح دانسته شده است كلي در معين بيع، در فقه اماميه

مقدار تمامي شيء متساوي االجزاء و همچنين مقدار خريداري از آن به طور كلي معلوم ) الف
و مورد معامله يك تن از آن باشد، در اين صورت بيع  بودهداراي ده تن گندم  يخرمن مثالاست، 

  .استرد معامله يك تن است كه معلوم و موجود صحيح است، زيرا مقدار مو
-مجموع كلي در معين، معلوم نيست ولي مقدار مورد معامله معلوم است و متبايعين مي) ب

طرفين مقدار گندم موجود در  به عنوان مثال، .دانند كه مقدار مورد معامله در آن موجود است
مطمئن هستند كه  طرفينفروشد  يك تن گندم را مي ،ولي مالك خرمن ،دانندخرمن را نمي

اين بيع نيز صحيح مي باشد، زيرا مقدار مبيع معلوم است و  ،هاي خرمن بيش از يك تن استگندم
 ).250 :1420انصاري، ، 267 :تابيشهيد ثاني، (باشد دانند كه مبيع موجود ميمتبايعين مي

شود مالكيت با عقد واقع مي اين سوال پيش مي آيد كه آيا انتقال ،در مورد بيع كلي در معين
  :در اين خصوص سه نظر وجود دارد يا با قبض؟

عقدي است تمليكي و در صورتي كه مبيع عين  ،برخي از حقوقدانان معتقدند كه بيع) 1
شود، اگر چه هنوز مبيع خارجي يا در حكم آن باشد به نفس عقد به ملكيت مشتري داخل مي
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، كه مي 338ده نشده باشد، اين امر را قانون مدني در ماده تسليم مشتري و ثمن به قبض بايع دا
  ).434 :1377مامي، ا(كند بيان مي) بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم(گويد 
 ،معتقدند كه در بيع كلي در معين، به صرف ايجاب و قبول گروهي از فقها و حقوقدانان )2

شود و بر هيچ عيني خريدار مالك هيچ عيني نمي ،قدشود، زيرا بعد از عمالكيت مبيع، منتقل نمي
تواند از فروشنده اجراي تعهد او را بخواهد، اين تعهد، در مرحله نخست كند و فقط ميحق پيدا نمي

يابد و به عبارت ديگر تا ولي با انجام دادن آن، تمليك تحقق مي  .ناظر به تعيين مصداق كلي است
خريدار بر هيچ ) اي مبيع را مشخص نكنديا حادثه( انتخاب نكند فروشنده مبيع را از توده معين

كند و مالك چيزي نيست و امتياز آن بر كلي در ذمه اين است كه به مال معيني حق پيدا نمي
  ،كاتوزيان ؛54 :1378، يزدي طباطبائي( تدانيم كه مبيع در داخل آن توده معين اساجمال مي

كه مبيع كلي در معين توسط بايع مشخص شد مالكيت منتقل همين  ،طبق اين نظر). 14: 1378
  .گرچه مبيع به قبض مشتري داده نشده باشد مي شود،

معتقدند كه در بيع كلي در معين، مبيع كلي در معين مشخص و  برخي از حقوقدانان )3
هنگامي بين شخص و شيء قابل تصور است  ،مجزاست و مالكيت كه عبارت از رابطه اعتباري است

كه شيء مشخص باشد، مالكيت نسبت به شيء غير معين قابل تصور نيست، و مي توان گفت كه با 
يك حق عيني كه حق مالكيت نيست، نسبت به مجموع معين به وجود  ،تشكيل عقد، براي خريدار

مي آيد كه به اعتبار اين حق، خواهد توانست، فروشنده را ملزم كند كه مقداري از مجموعه معين را 
يك نموده و به خريدار تسليم نمايد و اين حق عيني مسلماً نه يك حق مالكيت است و نه آثار تمل

عالوه بر ايفاء  ،و تسليم اين اساس، بيع كلي در معين در اين فرض تمليكي نمي باشد آن را دارد؛ بر
از  تعهد، سبب انتقال ملكيت به خريدار مي شود و اين مالكيت زماني قابل تصور است كه فردي

  ).37: 1382شهيدي، (افراد كلي، معين شده و به تصرف خريدار داده شود 
زيرا در كلي در معين، همين  د،تر باشنظر دوم منطقيبه نظر مي رسد  ،با بررسي نظرات فوق

كه مصداق كلي در عالم خارج توسط بايع مشخص شد، مبيع به عين معين تبديل مي شود و 
باشد؛ براين شود و نيازي به قبض مبيع نميخريدار منتقل مي مالكيت آن با تعيين مصداق به

 .باشداز آثار اين عقد مي ،نقشي در انتقال مالكيت ندارد و قبض ،قبض ،اساس، در اين فرض
  

  نقش قبض در كلي في الذمه: بند سوم
  :در مورد كلي في الذمه نيز در فقه، اقوال مختلفي وجود دارد

ند كه كلي نيز در عرف، مالي است موجود كه مي تواند مورد خريد و عضي از فقها گفته اب) الف  
مال موجود  ،همچنان كه منفعت آينده را نيز همين عرف ،فروش و موضوع حق مالكيت قرار گيرد

 ).101: 1418 ي، خوانسار ي ونائين ؛54 :1378، يزدي طباطبائي( شناسندمي
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شخصه، كلي مشاع و كلي في الذمه و كلي عين را شامل اعيان م ،بسياري ديگر از فقهاء) ب
واقع  توانند موضوع بيعبر تمامي اين موارد كه مي عين اند و عنوانتقسيم نموده ر،ثابت بر ذمه غي

  ).35 :1408نراقي،  ؛16: 1371وئي، خ(صادق است  شوند
كرده  اي كه فقيهان گفته اند قبولفي الذمه را به گونه كلي قانون مدني ايران نيز، مالكيت

ضمن تعريف  ،قانون اين 351ماده  .م بيع كلي في الذمه را صحيح دانسته است.ق 350است، ماده 
كلي به آنچه كه صادق بر افراد عديده باشد، شرط صحت چنين بيعي را ذكر كردن مقدار و جنس و 

كلي في لذا در صحت بيع . داند كه هنگام انعقاد بيع بايد براي طرفين معلوم باشدوصف مبيع مي
  .ماندالذمه ترديدي باقي نمي

  :دو نظر وجود دارد ،در مورد نقش قبض در انتقال مالكيت در بيع كلي في الذمه
آن  فردعقيده دارندكه در صورتي كه مبيع، كلي في الذمه باشد، تسليم  از حقوقدانان بعضي -1

ه عبارت ديگر، اين گروه بيع عمل قضائي مستقل است؛ ب ،گيردكه به اراده بايع انجام مي ،به مشتري
بدين ترتيب كه در اثر عقد براي فروشنده . اندكلي را به دو عمل حقوقي و مستقل تحليل كرده

شود كه بايد وفا كند، سپس او فردي را كه مي خواهد انتخاب و به وسيله تسليم به ديني ايجاد مي
عمل حقوقي مستقل است كه به  تمليك  داخل در مفاد عقد نيست، بلكه. كندخريدار تمليك مي

بنابراين، در بيع كلي از زمان تشكيل  عقد، نمي توان مالكيتي براي   ؛شودوسيله قبض انجام مي
خريدار شناخت، اين مالكيت هنگامي قابل تصور است كه فردي از افراد كلي، معين شده و به 

 ).85  :1377شهيدي، ؛  440: 1377 امامي،(تصرف خريدار داده شود 
از حقوقدانان معتقدند  كه در بيع كلي نيز به صرف ايجاب و قبول مالكيت  ديگر برخي - 2 

آورد و همين كه مقتضاي تمليك را به وجود مي ،)ايجاب و قبول(بلكه  عقد  ،منتقل نمي شود
اگر چه  ،شودمصداق كلي در عالم خارج توسط بايع تعيين شد، مالكيت مبيع به مشتري منتقل مي

باشد و شرط تاثير آن، تعيين شتري قبض نشده باشد؛ بنابراين، سبب تمليك، عقد ميتوسط م
شود باشد كه بدون هيچ سبب اضافي يا مكمل باعث انتقال مالكيت ميمصداق توسط بايع مي

طبق اين نظر، تعيين  .)563 :1372جعفري لنگرودي،  ؛226 :1373عدل،  ،36 :1377كاتوزيان، (
  .مالكيت است و قبض تأثيري در انتقال مالكيت نداردمصداق، شرط انتقال 

در فقه اماميه نيز از ظاهر كالم فقها چنين بر مي آيد كه فقط عقد، سبب انتقال مالكيت مبيع  
 ي،نائين. 54  :1378 ،يزدي ، طباطبائي35 :1408نراقي،  ؛319 :1367نجفي، (باشد به مشتري مي

تا زماني كه تعيين مصداق صورت  ،در بيع كلي في الذمهبديهي است كه ). 101: 1418 ي،خوانسار
تواند مالك مبيع محسوب شود، زيرا ممكن نيست كسي نسبت به چيزي نگرفته باشد، مشتري نمي
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كه در عالم خارج موجود نيست ادعاي مالكيت كند؛ بنابراين، بايد گفت سبب تمليك در بيع كلي 
  .و بال واسطه نيست و منوط به تعيين مبيع  است في الذمه تنها عقد است، اما اين اثر فوري

) 338ماده (و قانون مدني  )14 :1371وئي، خ ،15 :1420انصاري، (تعريف بيع در فقه اماميه 
- است، زيرا عقد بيع را مطلقا تمليكي دانسته ااين مدع مويدبه عنوان تمليك عين به عوض معلوم، 

به مجرد  ،انتقال مالكيت ،يكي از آثار بيع به طور مطلققانون مدني نيز،  362ماده  1اند و در بند 
  .ذكر شده است ،وقوع عقد

پس از  ،توان به اين نتيجه رسيد كه در بيع كلي در معين و كلي في الذمهمي ،از آنچه گفته شد
مورد فوق، قبض هيچ نقشي در  دوشود و در هر تعيين مصداق توسط بايع، مالكيت منتقل مي

  .نه از اركان عقد ،شودم قبض از آثار عقد محسوب مي.ق 362نداشته و طبق ماده انتقال مالكيت 
بيع مال آينده است كه پس از توليد كاال  خواهيم ديد كه در حقوق انگليس، يكي از انواع بيع،

در حقوق ايران، در صورتي كه مبيع عين معين باشد . شودمالكيت مبيع به مشتري منتقل مي
برخي از اساتيد ). قانون مدني 361ماده (انعقاد عقد، شرط صحت معامله است وجود آن در زمان 

هاي ساخته نشده معتقدند كه چنانچه قصد طرفين از انعقاد عقد حقوق، در مورد فروش آپارتمان
آن باشد كه سببي را بسازند كه تمليك پس از احداث آپارتمان انجام شود، نفوذ عقد با مشكلي 

تمليك . را حق مالكيت پس از ايجاد، انتقال مي يابد و بر معدوم استوار نيستمواجه نمي شود، زي
گيرد كه مبيع موجود است، همانند بيع مال كلي كه طرفين به عين خارجي زماني صورت مي

كنند و با تعيين مصداق مبيع از سوي جنس و وصف مبيع را تعيين مي موجود نظر ندارند و مقدار،
با وجود اين، بايد دانست كه در ). 275: 1378كاتوزيان، ( گيردصورت مي بايع، انتقال مالكيت

حقوق ايران، بيع امالك ثبت شده، از عقود تشريفاتي است كه تا زماني كه ملك در دفتر امالك به 
قانون  22ماده (نام خريدار ثبت نشود انتقال مالكيتي واقع نشده و خريدار مالك شناخته نمي شود 

رو بر اساس مقررات قانون ثبت، حداقل در مورد امالك ثبت شده، كه آپارتمان نيز  از اين). ثبت
-هتوان خريدار را مالك آن شناخت؛ بمعموال جزء اين امالك است، بدون تنظيم سند رسمي، نمي

ها تا زماني كه ساخت آنها كامل نشده و پروانه ويژه اگر توجه داشته باشيم كه در مورد آپارتمان
ار از شهرداري صادر نشود، تفكيك آپارتمان و صدور سند تفكيكي و انتقال آن به نام خريدار پايان ك

لذا با وجود مقررات آمره قانون ثبت براي انتقال امالك، طرفين نمي توانند توافق . باشدممكن نمي
كنند كه آپارتمان به محض ساخته شدن به ملكيت خريدار در آيد چون به فرض ساخته شدن 

رتمان، تا قبل از صدور سند تفكيكي و انتقال آن به نام خريدار نمي توان او را مالك آپارتمان آپا
مالكيت ( ، اين موضوع1389فروش ساختمان در سال البته اخيرا با تصويب قانون پيش. دانست

اين قانون، پيش خريدار به  13با اين توضيح كه طبق ماده . پذيرفته شده است) تدريجي امالك
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گردد ليكن بايد توجه فروش شده، ميبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيشنس
فروش از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر قانون مذكور، قرارداد پيش 3داشت كه طبق ماده 

  .گيرداسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خالصه آن به اداره ثبت محل، صورت مي
ال منقول كه از عقود رضايي است و براي انتقال مالكيت، نياز به تشريفات خاصي در مورد امو

نيست، مي توان به طرفين اختيار داد كه با توافق، زمان انتقال مالكيت را تعيين كنند، همانطور كه 
در بيع كلي كه ناظر به اموال منقول است، عدم وجود مبيع در زمان انعقاد عقد با مانعي مواجه نمي 

  .شود
  

  نامعين در حقوق انگليس مبيع و ) كاالي خاص(ن عين معي  نقش قبض درمبيع  :مبحث دوم
، بيع را قراردادي دانسته است كه به موجب آن فروشنده، 1979قانون فروش كاال مصوب   2ماده 

قال آن ، به خريدار منتقل مي كند يا توافق براي انت)بها( مالكيت را در برابر عوض نقدي، به نام ثمن
 :رودبا دقت در تعريف مذكور مالحظه مي گردد كه عقد بيع به دو منظور به كار مي .مي نمايد
بنابراين عقد بيع در حقوق  ،(Guest.A.G. 1989: 1136 ) لكيتاتوافق براي انتقال م ،لكيتاانتقال م
مالكيت از جايي كه عقد بيع به منظور انتقال . دو چهره تمليكي و عهدي را داراست ،انگليس

در صورتي كه . فروشنده به خريدار منعقد شده، قرارداد با شرايطي كه خواهد آمد تمليكي است
لكيت بعمل آيد و انتقال الكيت مبادله نشود بلكه صرفاً توافقي براي انتقال ماهنگام قرارداد، م

و  4بند . لكيت، به گذشتن مدت زماني يا تحقق شرطي موكول شود، عقد بيع عهدي خواهد بودام
است، در صورت اول كه  قانون فروش كاال دو نام متفاوت براي اين دو معامله مقرر داشته 2ماده  5

رود، قرارداد فروش را بيع ناميده و در صورت دوم كه قرارداد عقد بيع براي انتقال مالكيت بكار مي
گيرد، ر آن شكل ميلكيت كاال دافروش صرفاً چهار چوبي است كه توافق طرفين براي انتقال م

 ،قانون فروش كاال 2ماده  6مطابق بند   (Atiyah, 1996: 3) قرارداد را توافق براي بيع ناميده است
يا شرايط  هشود كه مدت زمان تعيين شده سپري شدتوافق براي بيع هنگامي به بيع تبديل مي

  . پيش بيني شده انجام شود
 :نگليس بررسي مي شوددر ذيل، نقش قبض در انواع مبيع در حقوق ا

  
 در عين معين نقش قبض :ند اولب

مبيع معين كااليي است كه هنگام انعقاد قرارداد بيع  ،قانون فروش كاال 61طبق بند يك ماده 
در فرهنگ حقوقي آكسفورد آمده است كه  .مشخص شده و روي آن توافق صورت گرفته است

عقاد قرارداد بيع، شناسايي و تعيين هويت كاالي معين، كااليي است كه به طور مشخص هنگام ان
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اگر موضوع قرار داد به ترتيب مذكور . شده است؛ مثل يك ماشين مشخص با پالك ثبت شده معين
در قراردادي كه براي فروش كاالي . معين نشده باشد قرارداد براي فروش كاالي نامعين خواهد بود 

 :Elizabeth, 1999)ر ال است نه كاالي ديگمعين منعقد شده، فروشنده ملزم به تسليم همان كا

جايي كه قرارداد براي فروش كاالي  ر،مذكوقانون  17در حقوق انگليس طبق بند يك ماده  .(390
 .معين باشد، مالكيت كاال در زماني كه طرفين قرارداد قصد كرده باشند به خريدار منتقل مي شود

پي بردن به اراده طرفين امري  ا كه ممكن استاز آنجلكيت كاال يك امري قصدي است ، اانتقال م
قانوني مختلفي را براي احراز قصد مشترك متعاملين در  امارات ،18قانونگذار در ماده  ،مشكل باشد

دارد كه قواعد مذكور صدر ماده مزبور مقرر مي. دست داده است هخصوص زمان انتقال ملكيت كاال ب
تي كه قصد ديگري ظاهر شود ، براي احراز قصد متعاملين در اين ماده قواعدي است كه جز در صور

اهميت قواعد مذكور در اين ماده اين . در مورد زمان انتقال ملكيت كاال به خريدار به كار مي رود
در  :در اغلب موارد قصد مشترك طرفين در قرارداد مورد تصريح قرار مي گيرد و ثانياً :است كه اوالً

ولي اين تصريح در  ،قصد طرفين در زمان انتقال ملكيت كاال تصريح شدهمواردي با وجود آنكه به 
در . اهد بودواثر خ موجب اين قواعد منتقل شده باشد بي لكيت كاال ،بهام ،صورتي كه قبل از آن

متصدي حراج چند دستگاه اتومبيل را به يك پيشنهاد  ،)Skinner )1936عليه  Denantدعوي 
نمود، خريدار خود را تاجر معروف  دريافترا بعداً به وسيله چك دهنده فروخت و ثمن معامله 

اتومبيل معرفي كرد، فروشنده قبل از آنكه اجازه بردن اتومبيلها را به خريدار بدهد، از خريدار 
مالكيت اتومبيلها تا زمان كارسازي وجه چك به وي  ،خواست تا سندي را امضا كند كه بر اساس آن

در حاليكه  ،چك او برگشت خورد است وديد كه خريدار شخصي كالهبردار منتقل نشود ، معلوم گر
كامل  ،هنگام حراج ،قرارداد كه راي داد Hellenقاضي . ماشين را به خوانده اين دعوي فروخته بود

لكيت همان وقت به خريدار منتقل شده است و سندي كه پس از انعقاد قرار داد به منظور ابوده و م
مالك  ،پس خوانده دعوي ؛است لكيت تنظيم شده هيچگونه اثري نداشتهماتاخير در انتقال 

  .(Guest, 1989: 1189) اتومبيلها شناخته مي شود
 مذكور درالزم است فروض مختلف  ،قبض در انتقال مالكيت مبيع عين معين در مورد نقش

   :گيردقانون فروش كاال مورد بررسي قرار 18ماده 
 ،قانون فروش كاال، هرگاه كاالها در وضعيت قابل تسليم باشند 18اول ماده  بندطبق ) الف

تاريخ ديرتري  م،مالكيت در زمان انعقاد قرار داد منتقل مي شود اگرچه زمان پرداخت و يا تسلي
شود كه اوالً قرار بنابراين مالكيت مبيع معين طبق اين بند زماني به موجب عقد منتقل مي. باشد

ثانياً كاالي موضوع . ؛ يعني شرط مخالف براي زمان انتقال مالكيت نباشد داد بيع، غير مشروط باشد
ثالثاً كاالي معين در وضعيت قابل تسليم قرار داشته باشد كه با جمع اين  .قرارداد كاالي معين باشد
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تمليكي بودن . شودلكيت همزمان و بالفاصله پس از انعقاد قرارداد به خريدار منتقل مياشرايط م
كند كه مبادله مادي ثمن و مبيع هم زمان فرق نمي. در اين قاعده پيش بيني شده است  عقد بيع

يا اينكه براي پرداخت ثمن يا تسليم كاال مهلتي پيش بيني شده  ،با تشكيل عقد انجام شده باشد
 18قاعده اول مذكور در ماده . گيردلكيت بدون تسليم يا قبض نيز صورت مياپس انتقال م. باشد

ر اين خصوص نويسندگان د. ، كاالي معين باشددشود كه موضوع قراردادر صورتي اجرا ميفقط 
  : اندحقوقي اغلب پرونده زير را طرح كرده

قراردادي براي ، Timber Operators & Contractors,Ltd )(1937عليه Kursullدر دعواي 
بعد از مدتي همه  .ودسال منعقد شده ب 15در مدت  Latvianفروش الوارهاي بخشي از جنگل 

چنين راي داده . ملغي گرديد Latvianحقوق خصوصي افراد در مورد جنگل مزبور توسط ايالت 
شده كه مالكيت الوارها به خريدار منتقل نشده بود؛ زيرا قرارداد مذكور قرارداد بيع كاالي معين 

ل تعيين بوده ولي هنگام مبيع هر چند قاب ،كردنبوده است و تعريف كاالي معين بر مبيع صدق نمي
  .(Guest, 1989: 1190) قرارداد معين نبوده است

قراردادي كه در آن انتقال مالكيت ؛ يعني ايد غير مشروط باشدبقرارداد  18،اول ماده  بندطبق 
در صورت مشروط بودن قرارداد، انتقال مالكيت پس از انجام  .به انجام شرطي متوقف نشده باشد

  .شرط خواهد بود
براي  صرفاً اماره اي است كه ،18ماده  بندهاياول مانند ديگر  بند ،طور كه گفته شدهمان

بنابراين طبيعي است جايي كه . رودكار ميلكيت بهااحراز قصد طرفين در مورد زمان انتقال م
ند، اين زماني غير از زمان انعقاد قرارداد نموده باش لكيت را درماطرفين صريحاً يا ضمناً قصد انتقال 

 18و صدر ماده  17اين امر از بند يك ماده . شودقاعده حتي اگر شرايط آن جمع باشد اعمال نمي
  . شودقانون فروش كاال به روشني استفاده مي

هر گاه كاالها در وضعيت قابل تسليم «: داردقانون فروش كاال مقرر مي 18دوم ماده  بند )ب
تا  ،براي قرار دادن كاالها در وضعيت قابل تسليم باشد ،امورنباشد و فروشنده مكلف به انجام برخي 

   .»مالكيت منتقل نمي شود ،زمانيكه اين امور انجام شود و خريدار مطلع گردد
 2 بندهمچنين . يك ، قرارداد مشروط است بند و بر خالف  4و  3 بندهمچون  بندموضوع اين 

 .است ن قاعده هم صرفاً يك اماره قانونييك ، به شكل منفي بيان شده است و اي بندبر خالف 
در صورتي  بندشود؛ اين منتقل نمي ،لكيت كاال قبل از قرار گرفتن در وضعيت قابل تسليماانتقال م
: نباشداال در وضعيت قابل تسليم ك وشود كه موضوع قرارداد، فروش كاالي معين باشد اجرا مي

و اگر كاال هنگام تشكيل عقد در وضعيت قابل  تعريف شده 61ماده  5وضعيت قابل تسليم در بند 
-اجرا مي 2 بندتسليم نباشد، ولي شرط شود كه فروشنده آنرا در وضعيت قابل تسليم قرار دهد، 
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؛ يعني به عهده اگر وظيفه قرار دادن مبيع در وضعيت قابل تسليم به عهده فروشنده نباشد. شود
: داردمقرر مي 17ماده . فروش كاال خواهد بود قانون 17مشمول ماده  باشد خريدار يا شخص ثالث

لكيت كاال در زماني كه طرفين اجايي كه قرارداد براي فروش كاالي معين يا معين شده باشد، م«
 .»قرارداد قصد كرده باشند ، به خريدار منتقل مي شود

دام فروشنده ده كه خريدار بايد از اقشاين شرط اضافه  ،براي اجراي قاعده مذكور، 2 بندذيل  در
-به وي منتقل نمي ،قبل از آنمالكيت كاال در قرار دادن كاال در وضعيت قابل تسليم مطلع باشد و 

  .(Atiyah, 1996: 197) شود
هر گاه كاالي قابل تسليم براي تعيين قيمت، نيازمند «: داردمقرر مي 18سوم ماده بند ) ج

شود تا فروشنده باشد، مالكيت منتقل نمي گيري، آزمايش يا چيزهاي ديگري توسطتوزين، اندازه
  .»اين امور انجام و خريدار مطلع گردد

در قرارداد  .وضعيت قابل تسليم باشد در و كاالي معين بايدموضوع قرارداد در اين مورد،   
-لذا شرط مي ،مشخص نيست ،فروش، گاهي با آنكه مبيع معين است اما ثمن هنگام تشكيل عقد

. انجام اقدامات الزم، ثمن معامله را در مدتي پس از عقد معين نمايد شود كه فروشنده با
كه طرفين قصد تعليق انتقال مالكيت را است شرط در قرارداد اين  از وجود اينظاهر  ت،دراينصور

لكيت تا زمان انجام اعمال الزم براي تعيين ثمن، توسط لذا ما ،دانتا زمان تعيين ثمن داشته
در مواردي كه معامله با يك ثمن مقطوع انجام شده باشد و نيز  .شودمنتقل نميفروشنده به خريدار 

-گيري شده و براي تعيين ثمن، به همان اندازه گيري قبلي اكتفا ميكاال قبًال اندازه كه در مواردي
به نظر مي رسد كه در اين صورت، بند اول قابل  .(Atiyah, op.cit, 188) مصداق ندارد 3شود قاعده 

شود كه انجام اقدامات الزم براي تعيين ثمن به موجب سوم تنها زماني اجرا مي بند. را باشداج
 ،بر عهده خريدار يا شخص ثالث باشد اين اقدامات اگر .داد به عهده فروشنده گذاشته شده باشدرقرا

   .(Guest, 1989: 1197) طرفين صادق نيست اماره مذكور در اين قاعده براي احراز قصد
، اطالع خريدار از اقدامات فروشنده ضروري است؛ يعني، قبل از  2بند مانند  ؛3 بندي اجراي برا

- مالكيت كاال منتقل نمي ،آنكه خريدار در جريان انجام اقدامات الزم براي تعيين ثمن قرار بگيرد
  .شود
رداد مازاد هرگاه كاال به شرط تاييد كيفيت و يا به شرط است«: داردمقرر مي 18ماده  4 بند) د

   :مالكيت كاال منتقل نمي شود تا ،يا ساير شرايط مشابه تسليم شده باشد
يا در صورتي كه هيچ  ،يا كاالها را بيش از زمان مورد توافق ،خريدار تاييد خود را رسانده – 1

  . مدتي توافق نشده باشد فراتر از يك مدت معقول نگاه دارد
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بدين ترتيب مثل يك  ،يا وثيقه گذاشته ، كاال را بفروشدمثالً(خريدار عمالً كاال را بپذيرد  –2
   .»مالك عمل كند

ي موضوع كاال وكاالي معين باشد ،الزم است كه موضوع قرارداد ،18ماده  4 بندبراي اجراي 
اين . به شرط فروش يا اعاده كاال يا ساير موارد به خريدار تحويل داده شده باشد ،قرارداد بيع

در حقيقت . طي آن كاال به توافق طرفين در اختيار خريدار قرار مي گيردقراردادي است كه 
كرده است و به موجب آن گيرنده كاال  ارائه فروشنده، در اين قرارداد يك ايجاب غير قابل برگشت

 كند كه با اعالم قبول، تشكيل يك عقد بيع داده و مالك كاال گردداين حق را پيدا مي
(Schmitthoff, 1990: 90)،  قرارداد 4 بندبه نظر برخي از نويسندگان حقوق انگليس موضوع ،
موضوع قرار گرفته است، خصوصيت  ط،نوعي خاص از قرارداد مشرو بند،مشروط است، ولي در اين 

به  انتقال مالكيت به خريدار،  اين قرارداد اين است كه اوالً كاال به خريدار تحويل داده شده و ثانياً
براي انتقال مالكيت  ،18ماده  4 بند .(Benjamin’s, 1997: 188 )ف شده است متوق  شرط  انجام

خريدار موافقت يا قبول ) 1 :بيني كردهدو وضعيت پيش ،در قرارداد بيع به شرط فروش يا اعاده كاال
مهلت تعيين شده در ) 2خود را به فروشنده اعالم كند يا عملي كه كاشف از قبول باشد انجام دهد 

و يا مهلت معقول بگذرد و خريدار نه اعالم قبول كند و نه كاالها را به فروشنده برگرداند  قرارداد
(Ibid, 196).  

قبض تاثيري  ،اصوالً در بيع عين معين ،در حقوق انگليس آيد كهاز آنچه گفته شد چنين برمي
ضعيت قابل تسليم همين كه كاال در و كاال، قانون فروش 18در انتقال مالكيت ندارد بلكه طبق ماده 

عقد بيع به صرف ايجاب و قبول  ،باشد مالكيت آن نيز منتقل مي شود؛ بنابراين در مبيع عين معين
مالكيت آن نيز منتقل  ،منعقد مي شود و در صورتي كه مبيع معين در وضعيت قابل تسليم باشد

ن كه مالكيت مبيع اين وضعيت با حقوق ايرا. هر چند كه مبيع تسليم يا قبض نشده باشد ،مي شود
شود تا حدودي مطابقت دارد به خريدار منتقل مي) انعقاد عقد(عين معين به صرف ايجاب و قبول 

  ).م.ق 362ماده  1بند (
  

   بيع نامعينمنقش قبض در :بند دوم
 و ، اصطالح مبيع يا كاالي نامعين را تعريف نكرده و با توجه به تعريفي انگليسقانون فروش كاال

كااليي است كه هنگام انعقاد قرارداد در  ،مي توان گفت منظور از مبيع نامعين ،الي معينمفهوم كا
مبيع كلي عبارت از كااليي است كه در هنگام  بعبارت ديگر، .خارج، مشخص و قابل اشاره نباشد

مثالً در يك قرارداد به منظور ؛ به طور مشخص شناسايي و تعيين هويت نشده باشد ،انعقاد قرارداد
تواند هر هزار تني را كه با توصيف قراردادي مطابق  فروش هزار تن دانه روغني سويا ، فروشنده مي
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هنگامي كه مقدار الزم براي تحويل به خريدار كنار  ،(Bryan, 2004: 312) تسليم خريدار كند ،باشد
  .شودكاال به عنوان معين توصيف مي ،شودگذاشته مي

  :كاالي نامعين داراي اقسام ذيل است ، (Guest.A.G, 1989: 1187) از نظر حقوقدانان انگليسي
كاالي كلي داراي . را كاالي كلي گويند ي از يك كاال به طور كليلوممقدار مع: كاالي كلي )الف

باشد، مثل يك تن مصاديق فراوان است و هرچند مقدار و وصف آن معلوم باشد ولي نامعين مي
و قابل اشاره نيست و به قرارداد تخصيص داده نشده، نامعين  شكر چون در هنگام قرار داد مشخص

رسد كه مقررات كاالي كلي تعريف نشده و به نظر مي 1979در قانون فروش كاال مصوب . است 
  . (Benjamin’s, 1997: 799)شوددر مورد كاالي كلي هم اعمال مي ،مربوط به كاالي آينده

بلكه بايد پس از  ،رارداد در اختيار فروشنده نيستكااليي است كه هنگام ق: كاالي آينده) ب
  .)Sale of Goods Act, 1979: 61( انعقاد قرارداد به وسيله او توليد يا تحصيل شود

مترادف  ن،اصطالح بخش نامعين از يك مجموعه معي: نبخش نامعين از يك مجموعه معي) ج
. باري كه حاوي هزار تن گندم استتن گندم از ان 10مانند  ،در حقوق ايران است» كلي در معين«

در قانون فروش كاال تعريف نشده است ولي نويسندگان حقوقي به آن  نيزكاالي كلي در معين 
حق انتخاب و تفكيك قسمت فروخته شده از انبار ممكن است به خريدار، فروشنده . اندتوجه داشته

نامعين در اين قسم ممكن است  تخصيص كاالي. (Guest,op.cit: 1194)يا شخص ثالث واگذار شود 
بدون اراده فروشنده و خريدار هم اتفاق بيفتد؛ مثل آنكه، تمام انبار يا مجموعه، به جز مقدار 

در اين فرض، مقدار باقي مانده خود به خود تخصيص يافته به قرارداد . فروخته شده تلف شود
ود، همچنين است اگر يك ششود و مالكيت آن از آن هنگام به خريدار منتقل ميمحسوب مي

در اين حالت تمام انبار پس از آخرين  .خريدار تمام موجودي انبار را در چند نوبت خريداري كند
  .قرارداد به تملك او در خواهد آمد

  :داراي احكام مشترك ذيل هستند ،الذكرگانه فوقاقسام سه
اره نيست؛ يعني، مورد معامله در در هيچيك از اين اقسام، مبيع هنگام قرارداد مشخص و قابل اش - 1

اين امر در مورد . (Benjamin’s, op.cit: 200) شودخارج وجود ممتاز ندارد و با ذكر اوصاف فروخته مي
در موردي كه بخشي از يك انبار مورد معامله باشد، آنچه در خارج . كاالي آينده نياز به توضيح ندارد

اي نيست و داراي وجود جداگانه ،جموعه در خارجوجود دارد كل مجموعه است و بخشي از يك م
 ،گيرد در اين صورتهمينطور است وقتي كه كاالي داراي مصاديق فراوان، موضوع معامله قرار مي

بلكه مورد معامله از هر آنچه داراي اوصاف  ،مجموعه يا انباري كه مبيع بدان مربوط باشد در ميان نيست
به همين جهت اگر مثالً يك تن برنج به طور كلي مورد معامله قرار قابل تحويل است و  ،ذكر شده باشد

گرفته باشد و فروشنده ، انباري مشتمل بر ده تن برنج داشته باشد و به تدريج نه تن از آن برنجها تلف يا 
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تواند شود بلكه فروشنده ميتخصيص يافته به قرارداد مذكور تلقي نمي ،يك تن باقي مانده ،مصرف شود
  .(Benjamin’s, op.cit: 201) خود را از غير آن ايفا كندتعهد 
در  ،»بيع« است نه» توافق براي بيع«قرارداد  ت،بيع كاالي آينده اس د،وقتي موضوع قراردا -2

است و پس از ساخت وتكميل مبيع و نيز  موجلنتيجه، چنين قراردادي از نوع قرارداد ناتمام يا 
شود ودر اين زمان است كه فروش به عقد بيع تبديل مي توافق براي ،تخصيص آن به قرارداد

  . (Guest, op.cit: 216) مالكيت آن به خريدار منتقل مي شود

در  .شودمالكيت كاالي نامعين هيچ وقت قبل از تعيين و تخصيص به خريدار منتقل نمي -3
دار، معين بودن حقوق انگلستان اين امر مسلم است كه نخستين شرط انتقال مالكيت مبيع به خري

جايي كه قرارداد براي فروش كاالي « :كرده استقانون كاال به اين نكته اشاره  16ماده . آن است
 .»شودغير معين است تا زماني كه كاال تعيين نشده هيچ مالكيتي در كاال به خريدار منتقل نمي

 شوددار منتقل ميلكيت آن به خريام ،اين اصل در كاالي غير معين، به محض تعيين كاالطبق 
(Benjamin’s, op.cit: 199) ، ذكر شده در مورد همه اقسام كاالي غير معين  ماده،آنچه در اين

هر چند مجموعه  ،رسدبنابراين وقتي بخش نامعيني از يك مجموعه معين بفروش مي ؛صادق است
بدين جهت قبل  ؛معين است ولي خود مبيع نامعين است ،اي كه مبيع بايد از آن تحويل داده شود
 :Guest, op.cit) گرددلكيت آن به خريدار منتقل نميام ،از تفكيك آن از انبار يا مجموعه معين

قانون  17طبق ماده زيرا ؛لكيت تابع قصد طرفين استابعد از تعيين كاال زمان انتقال م .(1194
كيت كاال در زماني كه لام ،فروش كاال جايي كه قرارداد براي فروش كاالي معين يا معين شده باشد

قصد صريح در ن، در صورتي كه از قرائ. طرفين قرارداد قصد كرده باشند به خريدار منتقل مي شود
كند كه فرض مي 18اماره قانوني مذكور در ماده  ،لكيت كاال به ثبوت نرسدامورد زمان انتقال م
ن شدن و قرار گرفتن در لكيت كاالي غير معين پس از معيااند كه انتقال مطرفين قصد داشته

  . وضعيت قابل تسليم  به قرارداد صورت پذيرد
 )تخصيص(، انتقال مالكيت با اختصاص »كلي«در مبيع نامعين آيد كه آنچه گفته شد، برمي از

در وضعيت قابل تسليم  معين شد ،گيرد مشروط بر اينكه بعد از اينكه كاالي كليكاال صورت مي
اين تخصيص ممكن است به فروشنده، واگذار شده باشد، . گيردصورت نمي باشد و اال انتقال مالكيت

گيرد، ليكن در اين انتقال مالكيت صورت مي )تخصيص(در اين صورت با تعيين مصداق مبيع 
از لحاظ جنس، (تخصيص، اگر كاالي اختصاص يافته با آنچه در قرارداد ذكر شده منطبق نباشد 

همچنين اگر فروشنده كاالي موصوف در قرارداد را با . گيردنميانتقال مالكيت صورت  )...وصف، 
زيرا مبيع در  ،شودصورت آميخته و مخلوط تعيين كند، انتقال مالكيت واقع نميهكاالي ديگر ب

 .»قانون فروش كاال 18ماده  1 بند«، (Benjamin’s, op.cit: 205) وضعيت قابل تسليم نمي باشد
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واگذار شده منتهي شرط شده » فروشنده يا خريدار«كي از طرفين گاهي اوقات تخصيص كاال به ي
قانون بيع كاالي انگليس دو  18ماده  5بند . است كه اين تخصيص با رضايت طرف مقابل باشد

  :  حالت را پيش بيني كرده است
با رضايت صريح يا ضمني خريدار، كه ممكن است قبل از  ،تخصيص توسط فروشنده) 1

  . آن به اطالع فروشنده برسدتخصيص يا بعد از 
با رضايت صريح يا ضمني فروشنده كه ممكن است قبل از  ،تخصيص توسط خريدار) 2

 .تخصيص يا بعد از آن به اطالع خريدار برسد
مگر آنكه با رضايت  ،عمل تخصيص هيچ اثر حقوقي ندارد است كه در اين خصوص گفته شده

 ،صيص فروشنده داده شودتخايت خريدار پس از اگر رض ،قبلي يا بعدي طرف ديگر همراه باشد
. (Ibid, 207) فروشنده ايجاب مي كند و خريدار قبول كننده توافق براي تخصيص خواهد بود

چنانكه فروشنده كااليي را براي تخصيص به قرارداد انتخاب كند و به نحوي آن را به قرارداد 
 ،يدار با رفتار يا گفتار آن را تاييد نمايدتخصيص دهد و انجام تخصيص به اطالع خريدار برسد و خر

لكيت كاال بدون احتياج به تسليم آن، به خريدار ام .در واقع به تخصيص فروشنده رضايت داده
  رضايت از طريق رفتار رضايت ممكن است صريح باشد يا ضمني، مثل ،بنابرايند؛ منتقل مي شو

(Atiyah, 1996: 1180) .كه آن كاال طبق مشخصات  يد گفت كه هميندر مورد كاالي آينده نيز با
يابد و قبل از تكميل شدن مندرج در قرارداد توليد و تكميل شد، مالكيت آن به خريدار انتقال مي

 .(Benjamin’s, op.cit: 21) گيردانتقال مالكيت صورت نمي ،كاال
  
  :گيرينتيجه

  :به نتايج زير رسيدآنچه گفته شد، مي توان  از 
مالكيت مبيع، به صرف ايجاب و  ،در صورتي كه مبيع عين معين باشد ،ندر حقوق ايرا -1
كه مبيع در وضعيت قابل تسليم باشد يا اعم از اين ،شودبه خريدار منتقل مي )انعقاد عقد( قبول

فروشنده مالك ثمن و خريدار  ،م، همين كه عقد بيع واقع شد.ق 362ماده  1نباشد؛ زيرا طبق بند 
انگليس چنانچه مبيع عين معين و در وضعيت قابل تسليم باشد،  در حقوق .شودمالك مبيع مي

گيرد و در غير اين صورت وقتي كه مبيع در وضعيت قابل انتقال مالكيت با انعقاد عقد صورت مي
درحقوق . آيدمبيع به ملكيت خريدار در مي ،)حسب مورد توسط فروشنده يا خريدار( تسليم در آيد

زمان انتقال مالكيت  ،)كاال(ا به طرفين اجازه داده است تا در مورد اموال منقولانگليس قانون صراحت
با وجود اين،  چنين اختياري به طرفين نداده است، در حقوق ايران، قانون صريحاً .را تعيين كنند

توانند بطور صريح شرط كنند كه انتقال مالكيت به طرفين ميبرخي از حقوقدانان معتقدند كه 
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 گيرداند صورت ميفتد، در اين صورت انتقال مالكيت در زماني كه طرفين معين كردهتأخير بي
 .قبض تاثيري در انتقال مالكيت ندارد لذا اصوالً. )158: 1378كاتوزيان، (

برخي حقوقدانان زمان  ،)در معين، ما في الذمه( در مورد مبيع كلي ،در حقوق ايران -2
برخي ديگر زمان انتقال مالكيت را زمان تعيين  .داننديم) قبض( انتقال مالكيت را زمان تسليم

قانون مدني، عقد بيع را تمليكي  338نظر دوم منطقي تر است زيرا ماده . دانندمصداق مبيع مي
در حقوق انگليس، در صورتي كه  .دانسته است و تفاوتي بين عين معين و كلي قائل نشده است

شود كه در صورتي مالكيت مبيع منتقل مي ،لي في الذمهمبيع كلي باشد اعم از كلي در معين و ك
ثانياً، مصداق تعيين . اوالً مصداق مبيع كلي توسط فروشنده يا با رضايت طرفين تعيين شده باشد

؛ به عبارت ديگر، در )قانون بيع كاالي انگليس 18ماده  5 بند( شده در وضعيت قابل تسليم باشد
شده در وضعيت قابل تسليم باشد و طرفين با قصد صريح  بيع كلي در صورتي كه مصداق تعيين

زماني براي انتقال مالكيت تعيين نكرده باشند، مالكيت به صرف تعيين مصداق به خريدار منتقل 
 .شود و قبض تأثيري در انتقال مالكيت نداردمي

ل انتقال با تفكيك اموال غير منقول از منقول، در مورد اموال غير منقو ،در حقوق انگليس -3
دانند ولي در اموال منقول با حذف اين مالكيت را با سند رسمي و نسبت به اموال موجود، ممكن مي

دانند و انتقال مالكيت را پس از توليد و را صحيح مي) غير موجود( بيع كاالي آينده تشريفات،
معين، عدم وجود در بيع عين  قانون مدني، 361در حقوق ايران، طبق ماده  .دانندساخت كاال مي

با وجود اين، برخي از حقوقدانان در مورد بيع . مبيع در زمان انعقاد عقد سبب بطالن عقد است
چنانچه قصد طرفين از انعقاد عقد، آن باشد كه سببي را بسازند  آپارتمان ساخته نشده، معتقدند كه

نمي شود زيرا حق كه تمليك پس از احداث آپارتمان انجام شود، نفوذ عقد با مشكلي مواجه 
با وجود ). 275: كاتوزيان، همانجا( مالكيت پس از ايجاد، انتقال مي يابد و بر معدوم استوار نيست

رسد كه در حقوق ايران، بيع امالك ثبت شده از عقود تشريفاتي است كه تا زماني اين، به نظر مي
اقع نشده و خريدار مالك كه ملك در دفتر امالك به نام خريدار ثبت نشود، انتقال مالكيتي و

قانون پيش فروش ساختمان  13با وجود اين، طبق ماده ). قانون ثبت 22ماده (شناخته نمي شود 
، پيش خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش فروش 1389مصوب 

ش فروش، از طريق قانون مذكور، قرارداد پي 3گردد ليكن بايد توجه داشت كه طبق ماده شده، مي
تنظيم سند رسمي، نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خالصه آن به اداره 

  .گيردثبت محل، صورت مي
در مورد اموال منقول كه از عقود رضايي است و براي انتقال مالكيت، نياز به تشريفات خاصي 

مان انتقال مالكيت را تعيين كنند و در صورت توان به طرفين اختيار داد كه با توافق، زنيست مي



  1390 تابستان، دومشماره ، دومسال پژوهشنامه حقوقي،          16  

همانطور كه در بيع كلي كه ناظر به . عدم وجود مبيع، انتقال مالكيت را منوط به ايجاد آن نمايند
با اين وضع، حكم . شوداموال منقول است، عدم وجود مبيع در زمان انعقاد عقد با مانعي مواجه نمي

  .تكميلي خواهد بود قانون مدني، حكمي 361مذكور در ماده 
  
  :و مĤخذ منابع
  فارسي. الف
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