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  تي و ایرادھاي آن ھاي معامال قراردادھاي بیع تنظیمي بنگاه
  

  :اشاره
ت فراواني را براي  شود و در عمل مشكال تي تنظیم مي ھاي معامال شكل نمودن قراردادھاي بیع كھ توسط بنگاه بحث یك

ھاست نقل محافل حقوقي از جملھ دستگاه قضایي كشور است؛ اما تاكنون چنین امري  نموده، مدت طرفین قرارداد ایجاد
متأسفانھ این نوع قراردادھا نھ در .كند بھ منصھ ظھور ننشستھ و ھمچنان این قراردادھا متعاقدان را گرفتار محاكم مي

تي از  ھاي معامال د و نھ متصدیان بنگاهگیر مرجعي كھ مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسي حقوقي قرار مي
گردد و طرفین قرارداد تنھا زیر  در حقیقت شروط چاپي بھ متعاقدان تحمیل مي.عات حقوقي برخوردارند ترین اطال كوچك

نمایند، در حالي كھ قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپي و خالي باشد تا طرفین درباره شروط مورد نظر  آن را امضا مي
  .افق كرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند تا اصل آزادي اراده در قراردادھا رعایت گرددخود تو

  
این مسألھ تنھا یك .ھاي موصوف تعھد بھ بیع ھستند یا خیر، نیست این نوشتار درصدد بررسي این موضوع كھ قولنامھ

اند، وگرنھ در محاكم دادگستري ھیچ  پرداختھ ھاي خویش درباره آن بھ بحث بحث نظري است كھ استادان حقوق در كتاب
شرایط اساسي صحت  ھمكار قضایي نیست كھ قائل بھ بیع نبودن این قراردادھا باشد؛ زیرا بیع انعقاد یافتھ داراي تمامي

د و آی ویخه قصد انشاي بیع بوده و از ھمان آغاز انعقاد بیع، ثمن و مثمن بھ مالكیت فروشنده و مشتري درمي معاملھ، بھ
ناگفتھ نماند در .آورد تنھا ممكن است تأدیھ بخشي از ثمن و تسلیم مبیع مؤجل باشد كھ آن ھم خللي بھ عقد بیع وارد نمي

نامھ كھ استفاده شده باشد، ماھیت بیع بودن معاملھ  نامھ و مبایعھ سربرگ این قراردادھا از ھر عنواني مانند قولنامھ، بیع
را » نامھ رسمي مبایعھ«ھا در سربرگ قرارداد خود عبارت  الب این است كھ بعضي بنگاهج.دھد منعقد شده را تغییر نمي

نامھ  مبایعھ«كند كھ بدون تحمل مخارج گزاف ثبت معاملھ، صاحب یك  نمایند و از این رو خریدار گمان مي درج مي
اي از حیث  ھ ضابطھگون تي ھیچ این موضوع مبین آن است كھ براي گشایش یك بنگاه معامال.شده است» رسمي

ت و دارا بودن حداقل دانش حقوقي وجود ندارد و بر این اساس ھركس مجوزي از شھرداري اخذ نماید و  تحصیال
ھاي تنظیمي در آینده  گونھ قولنامھ این.تي راه بیندازد تواند یك بنگاه معامال اتحادیھ مربوط پروانھ كسب صادر كند، مي

توان بھ  ھا را مي نواقص این قولنامھ.كند ي مواجھ نموده و بیع انجام شده را متزلزل ميت فراوان متعاقدان را با مشكال
  :صھ كرد ترتیب زیر خال

  
اي كھ  گونھ شود كھ با یكدیگر تناقض دارند، بھ ھا مواردي در قالب بند قرارداد آورده مي در قسمت شروط این قولنامھ -١

بھ این .شود ن در نظر گرفتھ مي بند دیگر حق فسخ براي یكي از متعامالگردد و در  در یك بند كافھ خیارات ساقط مي
بھ عبارت دیگر، بایع بھ استناد .كنند ف میان طرفین عقد، ھریك این بند را بھ نفع خود تفسیر مي ترتیب با حصول اختال

سمت شروط قرارداد كند كھ در ق نماید و خریدار چنین دفاع مي این بند از قرارداد دعواي فسخ بیع را طرح مي
این .كدام از طرفین حق فسخ معاملھ را ندارند صورت مطلق منعقد گردیده و ھیچ خیارات ساقط شده و بیع بھ  تمامي

  .شود اي عمل كردن قضات محاكم و صدور رأي بر این اساس مي موضوع سبب سلیقھ
  

ھردو شرط ساقط » ن اذا تعارضًا ساقطًاالنقیضا«بھ عنوان نمونھ، در صورت درج شروط متناقض، مطابق قاعده كلي 
حال چنانچھ .نماید م مي ل دعواي فسخ را مردود اعال بنابراین قاضي طرفدار این استدال.شود  ھستند و بیع مطلق فرض مي

اسقاط كافھ خیارات مقدم بر شرط اعطاي خیار فسخ باشد، گروھي معتقدند شرط مؤخر از آنجا كھ آخرین اراده متعاقدان 
تعلق گرفتھ، حاكم است و از این رو بیع را باید مشروط دانست؛ اما در مقابل، برخي حقوقدانان این پرسش را  بھ آن

كنند كھ چرا شرط مقدم؛ یعني اسقاط كافھ خیارات نباید حكمفرما باشد و ترجیح ھركدام بر دیگري ترجیح  مطرح مي
نویس باشد، شرط  و شرط دیگر بھ صورت دستاي دیگر نیز معتقدند اگر شرطي چاپ شده  عده.مرجح است بال

طرف با توافق و ظاھر نمودن اراده خویش درحقیقت و بھ طور ضمني آن شرط چاپي  ٢نویس مرجح است؛ زیرا  دست
نویس را پذیرفت و اگر ھردو چاپي باشند، ساقطند و بیع مطلق  بنابراین باید شرط دست.اند اعتبار نموده را بي
ع چنداني ندارند و از  ھا از مسائل حقوقي اطال ن و نیز متصدیان بنگاه ھ در بیشتر موارد متعامالشود ك حظھ مي مال.است

ت فراواني را براي  مطالب درج شده در آن از سوي طرفین قرارداد، مشكال سویي امضاي قولنامھ بدون مطالعھ تمامي
و حقوقدانان براي تنظیم قرارداد نشان   اده از وكالكنندگان رغبتي بھ استف كند؛ ضمن این كھ معاملھ متعاقدان ایجاد مي

  .نماید شكل نمودن قولنامھ بنگاھي را ضروري مي مند و یك این مسائل، نظارت و كنترل و نظام.دھند نمي
  
ن از انجام معاملھ منصرف  ھرگاه یكي از متعامال«:ھاي چاپي چنین شرطي آمده است نامھ در قسمت شروط مبایعھ -٢

  ».مبلغي معین را بابت انصراف بھ طرف دیگر معاملھ بپردازدشود، باید 
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ھاي مختلفي توسط محاكم عالي و داني شده و ھركدام بھ ظن خود مبادرت بھ صدور رأي  از این شرط برداشت
  :بھ عنوان نمونھ، در یكي از آراي تجدیدنظر آمده است.اند نموده

  
عاملھ منصرف شود، باید مبلغي معین را بابت انصراف بھ طرف دیگر ن از انجام م ھركدام از متعامال«گنجاندن عبارت 
ل  این استدال.بھ معناي وجود خیار فسخ نبوده؛ بلكھ براي تأكید و تثبیت معاملھ و التزام بھ بیع است» معاملھ بپردازد

در حالي كھ عقد .ه استخورد و حكم وحدت رویھ را پیدا كرد ھاي بدوي بھ چشم مي اكنون در بسیاري از احكام دادگاه ھم
بنابراین .تواند آن را بھ ھم بزند كدام از طرفین عقد نمي زم است و اگر بھ صورت مطلق منعقد گردد، ھیچ بیع از عقود ال

  .نیازي بھ گنجاندن وجھ التزام براي تثبیت عقد بیع نیست
  

در این شرط مبین آن است كھ » ف شوداز انجام معاملھ منصر«اما گروه دیگري از حقوقدانان معتقدند كھ ذكر عبارت 
توان اشخاص را مجبور بھ انجام بیع نمود و  بنابراین نمي.قرارداد انعقاد یافتھ عقد بیع نبوده؛ بلكھ تعھد بھ بیع است

بدین ترتیب از آنجا كھ در قراردادھا اصل .را در نظر گرفت توان وجھ التزامي منظور اجبار اشخاص بھ بیع نمي بھ
توان آنھا را اجبار بھ  توانند از انجام بیع منصرف شوند و تحت ھیچ عنواني نمي ه حكمفرماست، طرفین ميآزادي اراد

  .بیع نمود
  

فسخ » انصراف«ن است و معناي عرفي  اي دیگر را نیز اعتقاد آن است كھ این شرط اعطاي اختیار فسخ بھ متعامال عده
فسخ خویش استفاده نماید، باید بھ طرف دیگر جریمھ معین شده در از این رو ھریك از طرفین كھ از اختیار .باشد مي

قانون مدني شرط  ۴٠١در غیر این صورت براساس ماده .قرارداد را پرداخت كند؛ بھ شرطي كھ این شرط مؤجل باشد
  .و عقد باطل ھستند

  
  .ھاي متفاوتي صورت گرفتھ است شود كھ از این شرط چاپي برداشت حظھ مي مال

  
شود و ھمین موضوع سبب  ھاي چاپي این است كھ براي خیار شرط مدتي تعیین نمي  دیگر از ایرادھاي قولنامھیكي  -٣

گردد پس از ترقي قیمت ملك، بایع بھ علت عدم تعیین مدت براي خیار شرط، دعواي ابطال بیع بھ طرفیت خریدار  مي
  .ال بیع ندارداي جز صدور حكم بھ ابط مطرح نماید و در این خصوص دادگاه چاره

  
اي معتقدند اگر در قرارداد بیع براي  بھ عنوان مثال، عده.شود ھاي مختلفي در آراي محاكم دیده مي در این زمینھ ھم رویھ

پرداخت ثمن و یا تسلیم مبیع و یا تنظیم سند رسمي روز معیني مقرر شده باشد، مدت خیار شرط تا آن زمان خواھد بود 
  .ل استو در حقیقت خیار شرط مؤج

  
ھا تنھا براي پرداخت ثمن معاملھ و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمي تعیین  گروه دیگري نیز اعتقاد دارند كھ این مھلت

اي كھ بتوان  گونھ اي دارد، بھ توان آنھا را بھ خیار شرط تسري داد و خیار شرط نیاز بھ تعیین مدت جداگانھ اند و نمي شده
  .ي خیار شرط مدت تعیین شده استصراحت برا گفت در قرارداد بھ

  
صراحت پس از درج خیار شرط، مدت نیز  گونھ تفسیرھا بھتر است در قراردادھاي چاپي بھ براي جلوگیري از ارائھ این

براي آن تعیین و بھ صورت كتبي نوشتھ شود؛ چراكھ گاه بھ دلیل عدم تعیین مدت براي خیار شرط، خریدار مدعي 
جوید  ل و گواھان امضاكننده زیر قرارداد تمسك مي داشتھ و بھ شھادت متصدي بنگاه یا دال شود كھ خیار شرط مدت مي

كنند كھ اگر براي خیار شرط مدت  ل مي گیرد؛ زیرا چنین استدال كھ در بیشتر مواقع نیز مورد قبول محاكم قرار نمي
  .شھود قابل اعتنا نیستگردید و از این رو شھادت  تعیین شده بود، بھ طور حتم در قرارداد ذكر مي

  
ھرچند این .ھا عدم تعیین ساعت تأدیھ قسط ثمن و ارائھ چك بھ بانك است ت موجود در این قولنامھ یكي دیگر از مشكال -۴

دھد مسألھ بھ این  گردد كھ نشان مي رسد؛ اما در اینجا بھ نمونھ آرایي اشاره مي موضوع در ابتدا ساده بھ نظر مي
  :كنیم فكر مي ھا ھم نیست كھ سادگي

  
در روز » .ھاي ثمن معاملھ برگشت بخورد، معاملھ منفسخ است ھرگاه یكي از چك«:در قراردادي شرط شده بود

دھد؛ اما بھ دلیل فقدان موجودي، گواھي عدم پرداخت از  صبح چك را بھ بانك ارائھ مي ٨سررسید چك، فروشنده ساعت 
نماید و  صبح ھمان روز وجھ چك را بھ حساب خویش واریز مي ١٠ خریدار ساعت.شود علیھ صادر مي سوي بانك محال

  .كند  گواھي بانك را در این خصوص اخذ مي
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صبح تاریخ سررسید مبلغ چك را بھ حساب بانكي  ١٠نماید كھ خریدار ساعت  ل مي دادگاه در این باره چنین استدال
توانستھ براي  م خریدار مي اخت بوده و بایع با اعالخویش واریز نموده و در نتیجھ در تاریخ سررسید، ثمن قابل پرد

از این رو .م خریدار اقدام بھ وصول وجھ مورد نظر نكرده است وصول وجھ چك بھ بانك مراجعھ نماید؛ اما باوجود اعال
  .باشد مقتضاي حق فسخ بایع فراھم نشده و دعواي فسخ وي مردود مي

  
نماید؛ اما شعبھ تشخیص عكس این نظریھ را  فتھ و دادنامھ بدوي را تأیید ميل را پذیر دادگاه تجدیدنظر نیز این استدال

دارد كھ ابتداي ساعت اداري بانك در روز سررسید وجھ چك، ثمن معاملھ باید در حساب  م داشتھ و چنین بیان مي اعال
براي بایع ایجاد  در غیر این صورت با برگشت خوردن چك در ساعت اول وقت اداري، حق فسخ.خریدار موجود باشد

  .شود مي
  

چنانچھ تا آخر ساعت اداري بانك، موجودي در «:با توجھ بھ این موضوع در صورتي كھ در قراردادھاي چاپي قید گردد
مانند موردي كھ ثمن .مشكلي پیش نخواھد آمد» حساب بانكي خریدار نباشد و چك برگشت بخورد، معاملھ منفسخ است

از ابتداي روز معھود تا آخر ھمان روز براي پرداخت آن مھلت دارد و فروشنده  معاملھ وجھ نقد است و خریدار
صبح روز موعود براي دریافت ثمن بھ خریدار مراجعھ نموده؛ اما وي موفق بھ  ٨تواند مدعي شود كھ چون ساعت  نمي

  .تأدیھ مبلغ مذكور نشده است، معاملھ منفسخ است
  

دیوان عالي كشور صادر نشده تا محاكم تابع  اي از سوي ھیأت عمومي رویھ حدتبھ دلیل آن كھ در این موارد ھیچ رأي و
این  زم است تمامي نماید، از این رو ال اي بھ ظن خود مبادرت بھ صدور رأي مي و ملزم بھ رعایت آن باشند و ھر محكمھ

  .آفرین رعایت گردد نكات ریز و مشكل
  

قابل تفسیر نباشد؛ چراكھ در این صورت ھر حزب و گروھي  یكي از خصوصیات یك قانون اساسي خوب آن است كھ
این موضوع درخصوص یك قولنامھ خوب نیز مرعي است؛ یك قولنامھ خوب نیز .آن را بھ نفع خود تفسیر خواھد نمود

 آن است كھ امكان تفسیرش وجود نداشتھ باشد تا ھركدام از طرفین قرارداد نتواند شرط قید شده در آن را بھ نفع خود
  .تفسیر كند
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