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چکیده

مالی که برای فروش عرضه میشود و خر یدار آن را تصرف میکند در اصطالح «مأخوذ به َس ْوم» و گیرنده
مال را « آخذ به َس ْوم» و عمل را «اخذ به َس ْوم» مینامند .تسلیم کاال توسط فروشنده به مشتری میتواند ایجاب
یا وعده بیع به شمار آید .نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخگو یی به این سؤال است که مسئولیت گیرنده مال
نسبت به خسارت وارده بر آن تا زمانی که در اختیار او قرار دارد ،چیست؟ گروهی بر این نظرند که ید گیرنده
مال ،امانی است و عده ای نیز وی را ضامن یافته اند .برخی مسئولیت مزبور را قراردادی دانسته و برخی دیگر
قائل به قهری بودن ضمان ید مذکور شده اند .نظر یات یاد شده در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مورد
بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که ید آخذ به َس ْوم بر مالی که جهت آزمایش در اختیار دارد ،امانی
است و حکم به ضمان برای فردی که به اذن مالک و به منظور سنجیدن و اختبار ،مال را در اختیار گرفته و
همانند دانستن او با گیرنده بدون اذن ،خالف منطق حقوقی و توجیه ناپذیر است.
کلیدواژه هاَ :س ْوم ،آخذ به َس ْوم ،مسئولیت قراردادی ،ضمان قهری

* .تاریخ وصول8931/81/81 :؛ تاریخ تصویب نهایی( .8931/10/81 :این مقاله بنابر نظر داوران و مصوبه هیئت تحریریهه لمیهی وهوه هی
محسوب است).
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Pre-contractual Liability of the Person who Takes Possession of Another’s Property
Offered for Sale, its Basis and Implications
Ibrahim Javanmard Farrokhani, Ph.D. Assistant Professor, Department of Theology, Gonbad Kavoos
University

Abstract
The property which is offered for sale and possessed by buyer is terminologically
called makhuz belsaum, the possessor is called akhez belsaum and the act is called
akh belsaum. Delivery of property by the seller to the buyer may be considered either
offer or promise to sell. The author in this paper seeks to answer the following
question: what is the liability of the possessor of property with regard to property
damage while in his possession? A group of jurists believe that he acts in a fiduciary
capacity while the others consider him liable. Some jurists maintain that his liability
is contractual while the others consider his liability as tort liability. The above said
opinions have been studied through analytical-descriptive method and it has been
concluded that the possessor is considered to be in a fiduciary capacity with regard to
the property in his possession for testing and it is against legal logic and unjustifiable
to consider liable a person who, by the owner's authorization possesses a property to
test and verify and consider him as unauthorized possessor.
Keywords: Saum, Akhz belsaum, contractual liability, non-contractual liability
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مقدمه
ً
غالبا مشتری برای خرید یک کاال ،ابتدا آن را از فروشنده میخواهد تا در اختیار بگیرد و چنانچه از هرر
حیث نظر او را جلب کند به خرید آن اقدام نماید .در فقه امامیه از مالی که شرخ
خصوصیات آن پی ببرد ،تعبیر به «مأخوذ بالسوم» یا «مقبرو

اخرذ مینمایرد ترا بره

للشرراء» میشرود صراحب جرواهر /73 ،

 .)37این بحث در کتب حقوقی تحت عنوان وعده بیرع و مسرئولیت پیشقرراردادی شرناخته شرده و مرورد
بررسی قرار گرفته است کاتوزیان ،عقود معین .)723 /1 ،به همین منظور بررای بررسری ایرن امرر و تبیرین
مسئولیت فروشنده و خریدار باید دید چه توصیفهایی از عرضه کاال و برداشتن آن میتوان داشت .چنانچه
عرضه کاال توسط فروشنده یا برداشتن آن از جانب مشتری را ایجاب ملزم 1بردانیم ،دیگرر گوینرده ایجراب
نمیتواند از آن رجوع کند کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها .)709 /1 ،اما اگر عرضه کراال و برداشرتن آن
را دعوت به معامله و وعده بیع بدانیم ،در این صورت اراده وعرده دهنرده بررای او ایجراد تعهرد نمیکنرد و
میتواند از آن رجوع کند شهیدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات144 ،؛ صفایی .)39 /2،هر چند برای ایرن
اختالفنظر دالیل گوناگونی میتواند وجود داشته باشد ،اما یکری از اساسریترین عوامرل مرؤ ر در آن نروع
نگرش به ماهیت حقوقی اخذ بالسوم است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد .نکته بعدی اختالفنظرر
فقهررا و حقوقرردانان دربرراره مسررئولیت گیرنررده مررال در معررر

فررروش در ایررن فاصررله زمررانی یعنرری دوره

پیشقراردادی و توافقهای مقدماتی است .محل نزاع در جایی است که کاال با اذن فروشنده جهت بررسری
بیشتر در اختیار خریدار قرار میگیرد و آن مال بدون تعدی یا تفریط در دست وی تلف یا معیروب میشرود.
در این م ورد برخی از فقها با استناد به وجود اذن از طرف فروشنده و اصل برائت ذمه ،ضمان گیرنده مرال را
قبول نکرده و او را امین تلقی نمودهانرد اردبیلری494 /10،؛ فخررالمحققین )133 /2،و عردهای نیرز طبرق
قاعده ضمان ید ،گیرنده مال را در هر حال ضامن تلقی نموده و وی را مانند غاصب مسئول هر تلف و نق
فر

کردهاند سبزواری709 /21،؛ خمینی ،تحریر الوسیله .)133 /2 ،در بین حقوقدانان نیرز دیردگاههای

مختلفی در خصوص منشأ ضمان آخذ بالسوم بیان شده است .برخی از حقوقدانان معتقدند کره مسرئولیت
مذکور مسئولیت قهری و ناشی از قانون است امامی )130 /2 ،و برخی دیگر مبنای تعهد و التزام خریردار
را قراردادی و از نوع تعهد به نتیجه میدانند موسوی بجنوردی11 /2،؛ کاتوزیان ،الزامهای خارج از قرارداد،
 .)93در قانون مدنی ایران نیز راه حلی برای ضمان مأخوذ بالسوم پیشبینری نشرده اسرت و بایرد از طریرق
قواعد کلی آن را استنباط نمود.

 .8ایجاب ممزم یا غیر قابل لدول ایجابی است که گوینده آن به صراحت یا به دالیل قرائن مدتی برای ابراز قبول طرف مقابل معین میکند.
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با توجه به مراتب مذکور ،سؤال اساسی این تحقیق آن است که ماهیت و آ ار حقوقی سوم چیست؟ اگر
مال در دست گیرنده بدون تعدی و تفر یط تلف یا ناق

یا معیوب شود ضرمان متوجره چره کسری اسرت؛

خریدار یا فروشنده؟ آیا ادله عدم ضمان امرین شرامل آخرذ بالسروم میشرود؟ برا فرر

احتمرال ضرمان،

مسئولیت گیرنده مال قراردادی است یا قهری؟ کسانی که قائل به مسئولیت قراردادی یا قهری هستند چگونه
آن را توجیه مینمایند؟
ب ه منظور پاسخگویی به سؤاالت فوق ،ضمن تبیین لغوی و اصطالحی واژه سوم به بررسری توصریفات
ارائه شده در رابطه با عرضه یا برداشتن کاال میپردازیم و در این مرحله توصریفی را کره بره عنروان توصریف
مناسب است میپذیریم و در نهایت دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان را در زمینره مسرئولیت آخرذ بالسروم
تحلیل و واکاوی مینمائیم.
تاریخچه بحث
در این زمینه در کتب فقهی و حقوقی به صورت مستقل و منسجم بحثی مطرح نگردیده است و فقهرا و
حقوقدانان به صورت استطرادی و در ضمن مباحث دیگر مطالبی در این خصوص بیان نمودهاند .تا جرایی
که نگارنده بررسی کرده ،در رابطه با توصیف اخذ به سوم به وعده بیع یرا ایجراب پرشوهش مسرتقلی یافرت
نشد؛ اما آ اری با رویکردهای دیگر به رشته تحریر درآمده است .از جمله:
 .1قاسم زاده و خسروی  )1741در پشوهشی همسو با عنوان «مسئولیت مدنی آخرذ بالسروم در فقره و
قانون مدنی» در سه فصل اختالفنظرها ی فقها و حقوقدانان را در زمینره مسرئولیت آخرذ بالسروم بررسری
نموده اند .به نظر نویسندگان مقاله حاضر ،چون دلیلی بر خارج کردن ید آخذ بالسروم از شرمول مراده 701
ق.م وجود ندارد ،لذا او مسئولیت عینی در جبران خسارت دارد.
 .2نیازی و بادینی  )1792در مقاله خود با عنوان «بررسی مسئولیت آخذ بالسوم با نگراهی تطبیقری»
آ اری که اذن مالک می تواند بر ضمان مال مأخوذ بالسوم داشته باشد ،مورد بررسی قرار داده و دیدگاه برخی
از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران را بیان نمودهاند .به نظر آنان ،هرچند ید آخذ بالسوم امانی است اما برای
ایجاد اعتماد در بازار می توان مبنای ضمان را اراده مشرتر طررفین کره همران مسرئولیت قرراردادی اسرت،
دانست.
ما نیز در این مقاله تالش نمودهایم تا با مراجعه به منابع معتبر گامهرای مرؤ ر و جرامعتری را در تبیرین
نتایج منطقی برداریم .پشوهش حاضر به دلیل ارائه رویکردهای جدید بر مبنای حقوق موضوعه و رفع ابهرام
از ماهیت حقوقی سوم از جنبههای جدیدی برخوردار بوده و دارای نوآوری است.

زمستان 8931

مسئولیت پیشقراردادی آخذ به سَوْم ،مبنا و آثار مترتب بر آن

90

سوم در لغت و اصطالح
پیش از ورود به اصل بحث الزم است مفهوم «سوم» را از نگاه معناشناختی مورد ارزیابی قرار داده و برا
ّ
تعریف لغوی و اصطالحی این واژه ،موضوع بحث را منقح سازیم.
«سوم» بر وزن یوم ریشه ال ی آن س ،و ،م است .سوم در لغت به معنای طلب خرید و شراء است و به
مذاکرت طرفین قبل از انعقاد قرارداد و چک و چانه زدن نیز سوم و مساومه میگویند ابرن ا یرر.)423 /2،
در جای دیگر ،برخی از لغویان گفتهاند :سام الماشیه فی المرعی :چهارپایان را برای چرا رهرا کررد .سراوم:
سازش کرد ،معامله کرد .سامَ :سوما و سواما [سوم] السلعه :کاال را عرضه و بهرای آن را ذکرر کررد .سرام)
المشتری السلعه :خریدار خواست تا کراال را بخررد و بهرای آن را بدانرد مصرطفوی ،231 /1،فیرومی/2،
 .)293پس واژه سوم برای چند معنای حقیقی به طور مجزا وضع شده و مشتر لفظی بین آن معانی است.
از این رو تعیین معنایی که مقصود گوینده است نیازمند قرینه معینه است.
«سوم» در اصطالح فقها در سه معنا به کار رفته است؛ اول به معنای عرضه کاال برای فروش« :عرر
السلعه علی البیع» و درخواست قیمت برای خرید« :اصل السوم طلب سعر المتاع» شهید رانی ،حاشریه
َ
َ
المختصر النافع .)97 ،دوم به معنای تجارت« :نهی النبی ص) أن یسوم الرجل علی سوم أخیه» و سوم بره
معنای چریردن حیروان« :فیره تسریمون ،أی ترعرون؛ الغرنم السرائمه و هری الراعیره» شرهید اول73 /2،؛
خوانساری .)24 /2،از این بیا ن دانسته شد که این واژه با معانی مورد نظر لغویان اختالف چندانی نردارد و
قانونگذار اسالم برای این واژه معنای جداگانهای در نظر نگرفته اسرت .پرس ایرن واژه ،حقیقرت شررعیه و
متشرعیه ندارد و معنای آن همان معنای لغوی است.
گفتنی است دیدگاه حقوقدانان نیز در اینباره بسیار به هم نزدیک است و همگری اتفراقنظر دارنرد کره
سوم به معنای عرضه کاال از طرف فروشنده و تقاضای فروش از طررف مشرتری اسرت و در مانحنفیره نیرز
همین معنی کاربرد دارد محقق داماد104،؛ کاتوزیان ،عقود معین.)37 /1 ،
ماهیت حقوقی سوم و آثار آن
عرضه کاال و برداشتن آن حداقل به دو حالت میتواند تبیین شود .یک تبیین اینکره ،پیشرنهاد و عرضره
کاال توسط فروشنده یا برداشتن کاال از جانب مشتری ،ایجاب معرفی گردد .تبیین دیگر اینکه ،عرضه کاال و
درخواست فروش تنها یک دعوت به معامله ساده و وعده بیع به شمار آید؛ زیرا ایجراب تعریرف و شررایطی
دارد که بر این فعل قابل تعمیم نیست کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها .)733 /1 ،به این ترتیب ،بسته به
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اینکه چه توصیفی را بپذیریم الزامات و آ ار قابل بحثی را موجب میشود کره هرر یرک از دیگرری متفراوت
است.
 .1نظر یه ایجاب بودن سوم
ً
غالبا ایجاب از سوی بایع صورت میپذیرد ولکن این مسئله الزامی نیست و گاه ممکن اسرت از ناحیره
مشتری مطرح گردد .بنابراین همانطور که فروشنده میتواند با عرضه کاال صادرکننده ایجاب به شمار آیرد،
مشتری نیز می تواند با انتخاب و برداشتن کاال موجب تلقی گردد .با ایرن اوصراف ،چنانچره موافرق نظرری
باشیم که عرضه کاال توسط فروشنده یا برداشتن کاال از جانب مشتری را ایجاب میدانرد ،نتیجره ای کره از
این توصیف گرفته میشود این است که موجب میتواند تا زمانی که طرف مقابل قبول خود را اعالم نکررده
از انعقاد قرارداد خودداری کند .لکن چنانچه گوینده ایجاب برای اعالم قبول توسط قابل به صرراحت یرا برا
قرائن مهلتی معین نماید ،ایجاب الزامی است و تا قبل از اتمام این مهلت ،او ملزم به ایجاب خرود اسرت و
در صورت رجوع از ایجاب و ورود خسارت مسئول قلمداد خواهد شد کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها،
700 /1؛ صفایی.)39 /2،
الزم به ذکر است هر چند بر اساس نظر مشهور فقها ایجاب برای گوینده آن هیچگونه تعهرد و التزامری
ایجاد نمیکند و تا قبل از قبول ،او میتواند از این ایجاب عدول نماید انصاری134 /7،؛ نائینی،)214 /1،
اما برخی دیگر از فقها قائل به پذیرش تعهد ناشری از ایجراب میباشرند ر : .خمینری ،کتراب البیرع/2 ،
247؛ طباطبایی یزدی .)92،با قبول این دیدگاه ،ایجاب منبع تعهد پذیرفته شده و موجب نمیتواند پرس از
انشاء از آن رجوع نماید.
ً
به هر تقدیر ،نظریه ایجاب بودن سوم قابل قبول به نظر نمیرسد و عرضه داشتن کاال اساسرا نمیتوانرد
ایجاب باشد زیرا نبایرد هرر پیشرنهادی بررای انجرام معاملره را ایجراب بره شرمار آورد .بررای آنکره چنرین
پیشنهادهایی ،از نظر حقوقی ایجاب نامیده شوند ،نیازمند شرایط و ویشگیهای خاصی هسرتند کره از میران
آنها داللت بر قصد التزام اهمیت ویشهای دارد .از آنجا که نمیتوان از این پیشرنهاد ،اراده قطعری برر بیرع را
برداشت نمود لذا چنی ن پیشنهادی علی القاعده ایجاب نبوده و آ ار حقوقی ایجاب را ندارد .در واقع ،صرف
عرضه کاال به معنای عالقه و پیشنهاد فروشنده به فروش آن است ولی منتهی به ایجاب برای فروش نمیشود
ً
و صرفا دعوت به ایجاب به شمار میآید.
 .2نظر یه وعده بودن سوم
عرضه یا برداشتن کاال می تواند وعده یک طرفه از سوی فروشنده یا خریدار برای انتقال کاال و یا وعرده
ّ
دو طرفه از هر دوی آنها تلقی شود .با این اوصاف ،چنانچه عرضه کاال توسط فروشنده یا برداشتن کراال از
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جانب مشتری را دعوت به معامله و وعده بیع توصیف نماییم ،دیگر وعرده دهنرده تعهردی بره انجرام مفراد
دعوت ندارد و می تواند از آن رجوع کند چرا که او در این گونه موارد قصد قطعی بر انجام معاملره نداشرته و
در مرحله پیشنهاد است .عرضه کاال از زبان فروشنده یعنی من کاالهای عرضه شده را به قیمت تعیین شرده
در اختیار دارم و اگر تو تمایل به خرید آنها داری ،من تمام تالشم را خواهم نمود تا آنها را بره ترو تحویرل
دهم .برداشتن کاال از زبان خریدار نیز یعنی من رغبت و تمایل به خرید ایرن کراال دارم و پرس از اختبرار و
آزمایش تصمیم نهایی خود بر خرید آن را اعالم میکنم .همچنین مالکیت فروشنده به ّقوت خود باقی است
و در ا ر وعده بیع کاالی مورد نظر به مشتری منتقل نشده است باقری .)47،از این رو ،فروشرنده میتوانرد
هر تصرفی در آن انجام دهد؛ در عین حال که همه منافع و نمائات آن نیز متعلق به فروشرنده اسرت .از ایرن
منظر ،صرف امتناع از انعقاد قرارداد بعد از مذاکره و توافقهای مقردماتی موجرب مسرئولیت امتنراع کننرده
نخواهد شد مگر در فر

ورود زیان به طرف مقابل و احراز ارکان مسئولیت مدنی.

به هر ترتیب ،با توجه به آنچه در خصوص ماهیت حقوقی سوم بیان شد ،به نظر میرسد نظریه وعده دو
طرفه از نظر منطق حقوقی و شیوه استدالل قویتر است زیرا فروشنده و مشتری با عرضره کراال و گررفتن آن
قصد انشای فعلی عقد را ندارند بلکه می خواهند نسبت به انعقاد عقد در آینده ملتزم شوند .در این صورت،
همانطور که خریدار میتواند به وعده خود پایبند نبوده تغییرر عقیرده داده و از خریرد کراال امتنراع ورزد،
فروشنده نیز میتواند از فروش کاالیی که عرضه کرده به خریدار خودداری نماید.
مسئولیت آخذ بالسوم
درباره مسئولیت آخذ بالسوم نسبت به کاالیی که در اختیار دارد ،امکران جریران دیردگاههای مختلفری
وجود دارد که باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد:
 .1نظر یه ضمانی بودن ید آخذ بالسوم
مشهور فقهای امامیه به استناد قاعده علی الید معتقدند که ید آخذ بالسروم ضرمانی اسرت .طبرق ایرن
قاعده ،هر کس مالی از دیگری بگیرد ملزم است آن را به صاحبش برگرداند و تا زمانی کره مرال را رد نکررده
است ،مسئولیت خواهد داشت صاحب جواهر37 /73 ،؛ شهید انی ،مسرالک اففهرام24 /4 ،؛ محقرق
حلی343 /2،؛ خمینی ،تحریرالوسیله .)133 /2 ،صاحبان این نظریه برر ایرن باورنرد کره فروشرنده اذن در
تصرف و قبض داده است نه اذن در تلف و باید بین مساله اباحه تصرف که ناشی از اذن است و مساله رفرع
ضمان تفکیک قائل شد زیرا مطلق اذن در تصرف مسقط ضمان نیست؛ چنانکه در عاریه مضمونه این گونه
است قمی141،؛ مراغی .) 117 /2،به دیگر سخن ،چه در اذن قرانونی و چره در اذن مرالکی ا رر اذن تنهرا
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اباحه است و اباحه نفی ضمان نمیکند صاحب جواهر .)732 /74 ،پس رابطه اذن با امانت رابطه عموم و
خصوص مطلق است به ایرن نحرو کره هرر امینری مرأذون اسرت ولری هرر مرأذونی امرین نیسرت محقرق
داماد .)101،نتیجه آنکه ،ادله عدم ضمان امین شامل آخذ بالسوم نمیشود و حکم بره ضرمان از ایرن ادلره
ً
تخصصا خارج است و قاعده علی الید به ّقوت خود باقی میماند فاضل لنکرانی ،القواعرد الفقهیره.)79 ،
عالوه بر آنکه ،اصل بر ضمانی بودن ید است و اگر گیرنده مال را ملزم به جبران خسرارت نردانیم ،موجرب
میشود که افراد در اموال یکدیگر تصرف نمایند و موجبات ضرر بره دیگرران را فرراهم سرازند عراملی/3،
 .) 213به هر ترتیب ،نظریه ضمانی بودن ید آخذ بالسوم نظریه مشهور در بین فقهای امامیه است و شرهرت
به عنوان یک اماره میتواند در این خصوص راهگشا باشد1.

 .2نظر یه امانی بودن ید آخذ بالسوم
در مقابل نظر مشهور فقها ،عدهای بر این عقیدهاند که به دلیل وجود اذن مالک ،آخذ بالسروم امرین بره
شمار می آید و لذا فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است و در غیر این صورت ملزم به جبران خسارت
ّ
ّ
وارده بر کاالی تحت اختیار خویش نیست ابن ادریس حلی43 /2،؛ عالمه حلری721 /1،؛ بحرانری/14 ،
433؛ فخرالمحققین .)133 /2،برخی دیگر از فقها نیز در این مورد اشکال و تردیرد نمودهانرد عراملی/3،
213؛ سیستانی .)214 /2،محقق اردبیلی در این زمینه میفرماید« :دلیرل ضرمان در اخرذ بالسروم روشرن
برر

نیست مگر حدیث مشهور علی الید ،که صحت و داللت آن واضح نیست و اصل بر برائت ذمه و فر
عدم تعدی است و رضایت مالک نیز وجود دارد ،لذا ضامن بودن آخذ بالسوم محل ّ
تأمل است بلکه قول به

عدم ضمان به واقعیت و حقیقت نزدیکتر است» اردبیلی 2.)931 /11،بر این اساس مال موضوع معاملره
در نزد آخذ بالسوم امانت است و اگر تلف شود یا نق

و خسارت بر آن وارد گردد ،ضرمانی برر عهرده وی

نیست.
براساس تحلیلی ،مبنای عدم ضمان را باید در امانرت شررعی و قرانونی جسرتجو نمرود کره از جانرب
قانون گذار تحت عنوان اختبار و امتحان به آخذ بالسوم داده شده است .بدین وسیله قانونگذار با عنایرت بره
حدیث نبوی «نهی النبی ص) عن بیع الغرر» حرعاملی )770 /12،به مشتری اجازه داده است که مبیع را
 .8فقهای اهل سنت در این زمینه دو فرض را بیان نیودهاند :فرض اول اینکه فروشنده قییت کاال را بیان میکند یا اینکهه م هیری قییهت را
میورسد و با یکدیگر مذاکره نیوده و بر سر قییت به توافق میرسند .سپس کاال با اذن فروشنده جهت بررسی بی یر در اخییار م یری قهرار
میگیرد و بدون تعدی یا تفریط در دست وی تمف یا معیوب میشود .فرض دوم اینکه قییت کاال بیان شده سهپس م هیری کهاال را بها اذن
فروشنده جهت آزمایش در اخییار میگیرد و به فروشنده میگوید اگر وسندیدم آن را میخرم .در این دو صهور فقههای حنبمهی شهافعی
مالکی و حنفی اتفاقنظر دارند که گیرنده کاال ضامن است (جزیری 338 /3؛ ابن نجیم الحنفی .)811 /0
« .3دلیل الضیان بالقبض بالسوم غیر ظاهر اال الحدیث الی هور لمی الید ما أخذ حیی تؤدی و صحیه و داللیه غیر واضحین و األصل براءه
الذمه و الفرض لدم ا لیعدی و األخذ برضا الیالک فالضیان محل الیأمّل بل خالفه قریب».

زمستان 8931

مسئولیت پیشقراردادی آخذ به سَوْم ،مبنا و آثار مترتب بر آن

93

قبض و آن را مورد ارزیابی قرار دهد .پس در واقع آخذ بالسوم امین شرعی به شمار میآید و در صورت عدم
تعدی و تفریط ضامن نیست.
ً
اما باید گفت اوال امانت شرعی و قانونی در جایی متصور است که صاحب کاال غایب و مفقود باشد و
یا در صورت حضور صالحیت تصرف نداشته باشد مانند اخذ مرال گمشرده ،تصررف در امروال غرائبین و
محجورین امامی .)133 /2،لکن بحث اخذ بالسوم در جایی مطرح میشود کره فروشرنده حاضرر و غیرر
محجور است و با اذن وی تصرف صورت میگیرد.
مبنا و منشأ مسئولیت آخذ بالسوم
در توجیه مسئولیت آخذ بالسوم دو نظر وجود دارد .برخی از حقوقدانان مسئولیت مزبور را قرراردادی و
برخی دیگر قهری میدانند که در مقام تبیین نظر خود این گونه استدالل میکنند:
 .1قراردادی بودن مسئولیت
براساس این نظریه ،ری شه تعهد گیرنده مال نسبت به جبران خسارت را باید در رابطه قراردادی جسرتجو
نمود .بر طبق این قرارداد ،گیرنده مال از زمانی که کاال را تحویل میگیرد باید نسبت بره سرالمتی آن دقرت
نموده و در صورت عدم تمایل به خرید ،سالم برگرداند .بدین ترتیب ،گیرنده کاال تعهد به نتیجه میکند کره
یا کاال را مسترد دارد یا من و عو آن را .لذا اگر هم در این بحث اذن مالک وجود دارد ولی یک اذن ّ
مقید
و مشروط وجود دارد که از آن ضمان قابض قابل برداشت است .به عبارت دیگر ،فروشنده به قصرد امانرت
کاال را به مشتری تحویل نداده است بلکه قبض به عنوان مقدمه بیع یا ضمان واقع میشود که یا باید مشتری
آن را بخرد یا هر گاه اراده خریدن کاال را نگیرد ،ضامن خسارات آن است موسوی بجنوردی .)11 /2،مبنای
رابطه گیرنده مال با مالک نیز احسان و تبرع و مسامحه نیست بلکه کسب سود است و باید گیرنرده مرال بره
این توافق عمل کند ،هرچن د به طور صریح بیان نشده باشد چون شرط ضرمنی بره شرمار میآیرد؛ چنانکره
مرحوم محقق سبزواری در این زمینه معتقد است که اگر اراده دو طرف بر لحاظ شرطی باشد ،به نحوی کره
هر کدام قصد دیگری را بداند و عقد مبتنی بر آن واقع شود ،چنین شرطی در حکم ذکر در متن عقرد اسرت.
ایشان تصریح نمودهاند « :اذن فروشنده در مأخوذ بالسوم اذن ضرمنی اسرت بره ایرن معنرا کره بنرا و قصرد
فروشنده از تحویل کاال به مشتری آن است کره در صرورت تلرف ،عرو

آن را بپرردازد» .سربزواری/21،

1.)709

 «« .8أن اإلذن فی الیقبوض بالسوم إذن تضیینی بیعنی أن البائع یعطی السمعه إلی الی یری م روطاً بال رط البنائی لمی أنه لو تمف فهی یهده
یعطیه بدله».
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از طرف دیگر ،عرف بر این شرط ضمنی داللت دارد و هر امری که در عررف بره عنروان شررط قررارداد
ّ
داللت کند ،الزم االتباع است .به عبارت دیگر ،متبادر عرفی از اوضاع و احوال این قرارداد آن است که آخذ
بالسوم ملزم است یا مال را برگرداند و یا عو

آن را به مالک بپردازد .از این رو ،هرگاه قابض نه تصرمیم بره

خرید کاال گرفته و نه آن را به فروشنده تسلیم کند ،مرتکب نقض تعهد قرراردادی شرده اسرت .برطبرق ایرن
نظریه ،تعهدی که گیرنده مال پذیرفته این نیست که برای حفظ مال بکوشد بلکره او ملترزم شرده اسرت کره
هرگاه تصمیم به خریدن مال نگرفت ،آن را چنانکه سالم گرفته است برگرداند کاتوزیان ،الزامهای خارج از
قرارداد .)93 ،بدین ترتیب ،فروشنده نیازی به ا بات تقصیر و بیمباالتی متصرف ندارد ولی هر گراه گیرنرده
مال ابت کند که قوه قاهره یا فورس ماژور سبب تلف یا نق مال شده است ،از مسئولیت ّ
مبری میشود.
در هرحال به نظر میرسد که نمیتوان از این منظر مسئولیت قراردادی را برعهرده گیرنرده مرال مسرتقر
دانست زیرا برای ا بات دعوای مسؤولیت قراردادی باید پیمان و عقدی معتبر بین طرفین وجود داشته باشرد
در حالی که در اخذ بالسوم هیچ رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد نشده است .این تعهد و شرط ضمنی تنها
در صورتی ابت میشود که شواهد یقینی وجود داشته باشد .لکن اگر چنین عالئم و اماراتی وجرود نداشرته
ّ ً
باشد ،اصل بر عدم و برائت ذمه آخذ بالسوم است .مسلما قبض کراال از سروی خریردار بره عنروان مقدمره
قرارداد است نه قراردادی مستقل و حکم ذی المقدمه به مقدمه آن ّ
تسری نمییابد فاضل لنکرانی ،القواعرد
الفقهیه .)79 ،اصطالح توافق و شرط تبانی نیز به طور معمول در موردی به کار میرود که فررد بنرا بره اراده
خود انجام یا خودداری از کاری را عهده دار میشود لکن گیرنده چنین مالی قصد ندارد که برای خود ایجاد
التزام کند و حقی به فروشنده دهد و بنای دو طرف بر اباحه انتفاع است .همچنین تبادر عرفری برین طررفین
مبن ی بر پرداخت من کاالی دریافتی و یا مسترد نمودن آن توسط خریدار نیز محرز نیست.
 .2قهری بودن مسئولیت
عده ای از حقوقدانان یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری را اخذ بالسوم به شمار آوردهاند .آنان آخذ
بالسوم را غاصب میدانند و او را وفق قواعد عام مسئولیت مدنی ،ضرامن جبرران خسرارت وارده میداننرد.
صاحبان این نظریه بر این باورند که اگر مأخوذ بالسوم در دست خریدار تلف یا ناق
ضامن است هر چند ا بات کند که تلف یا نق

شود ،او در هر حرال

به دلیل وجود قوه قاهره مانند طوفان ،سریل یرا زلزلره بروده

است امامی130 /2،؛ قاسمزاده143،؛ جعفری لنگرودی .)204 /1،لکن فروشنده بایرد ارکران مسرئولیت
مدنی خارج از قرارداد یعنی تقصیر ،رابطه سببیت و زیان وارده را به ا بات برساند.
به طور کلی ،کسانی که در مرحله پیشقراردادی معتقد به مسئولیت قهری آخرذ بالسروم هسرتند ،چنرد
استدالل در این زمینه مطرح نمودهاند .یک استدالل اینکه ،بر اساس مال ماده  371قانون مدنی که چنین
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بیان داشته « :هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مسرتودع متصررف باشرد و مقرررات ایرن قرانون او را
نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است ،بنابراین مستأجر ،قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا
مولی علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تعدی و تفریط  »...کسانی امین به حساب میآیند
که ّ
مقررات قانونی آنان را امین قرار داده باشد :مانند مستأجر نسبت به عین مستاجره و قیم یا ولی نسربت بره
مال صغیر و امثال آنها .این افراد در صورتی ضامن هستند که افراط یا تفریط کرده باشند ولی قرانون مردنی
در هیچ متنی آخذ به سوم را امین قرار نداده است .پس او را نمیتوان مشمول حکم مراده  371ق.م شرمرد و
ً
ً
قهرا و قانونا مسئول تلف و نق مال است گرچه تعدی و تفریط نکرده باشد شهیدی ،اصرول قراردادهرا و
تعهدات109 ،؛ امامی.)130 /2،
استدالل دیگر اینکه ،مسئولیت آخذ بالسوم تابع قواعد کلی ماده  703قانون مردنی اسرت .برر اسراس
ماده  703ق.م چهار مورد از موجبات ضمان قهری است -1 :غصب و آنچه در حکرم غصرب اسرت-2 .
اتالف -7 .تسبیب -4 .استیفا .در این خصوص ممکن است گفته شود که مسرئولیت آخرذ بالسروم تحرت
ً
عنوان یکی از سه قسم اول ماده  703قرار میگیرد .لکن باید توجه داشرت کره عمرل آخرذ بالسروم مسرلما
غصب و در حکم غصب نیست زیرا این دو عنوان ناظر به مواردی هستند کره انسران مرال دیگرری را بردون
رضایت او و با قهر و عدوان بر میدارد اما در اخذ بالسوم اذن از سوی مالک بررای تصررف در مرال وجرود
دارد .پس ید غاصب ضمانی عدوانی است اما ید آخذ بالسوم مأذون غیر عدوانی است .برا ایرن وجرود ،برا
استناد به اتالف و تسبیب که دو منبع اصلی ضمان قهری در مسئولیت مدنی هستند میتوان آخرذ بالسروم را
مسئول دانست .همچنین براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی که بیان مریدارد« :هررکس بردون مجروز
ً
قانونی ،عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی ...موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسرارت
ناشی از عمل خویش است» می توان گفت اگر مأخوذ بالسوم توسط خریدار تلف یا ناق

شود ،الزام او بره

جبران خسارات وارد بر فروشنده به استناد دعوای مسؤولیت مدنی قابل طرح است.
با این وجود ،پذیرفتن این نظر دشوار است زیرا با وجود اذن مالک و امانرت مالکانره دیگرر نوبرت بره
امانت شرعی و قانونی نمیرسد .اذن صراحب کراال موجرب امرانی برودن یرد گیرنرده آن میشرود و دیگرر
ضرورتی ندارد که قانونگذار در ماده  371ق.م یا دیگر ّ
مقررات قانونی به امین بودن وی تصریح نمایرد .برا
این وصف ،چگونه می توان آخذ بالسوم را در زمره غاصبان آورد و بره حکرم قرانون مسرئول شرمرد؟ ر: .
کاتوزیان ،الزامهای خارج از قرار داد .)94 ،این ماده در واقع تفسیری مختصر از امین ارائره داده و مصرادیق
تمثیلی آن را با عبارت «و امثال آنها» بیان کرده است .اگر این ماده حصری باشد ،تنها باید کسانی امین بره
شمار آیند که ّ
مقررات قانونی آنان را امین قرار داده در حالی که در هیچ متن قرانونی از امرین برودن وکیرل و
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اجیر و موقوف علیهم سخن به میان نیامده است و التزام به این تفسیر موجرب میشرود کره ایرن مروارد را از
مصادیق امین به شمار نیاوریم .عالوه بر اینکه ،مراد از عبارت ماده  371قانون مدنی« :مقررات این قانون او
را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است» تنها ّ
مصرحات قانونی نیست بلکه اصول و قواعد
مستخرج از قانون نیز بخشی از قانون و نظام حقوقی را تشکیل میدهد و بیتردید از مجمروع قرانون مردنی
سببیت اذن برای رفع ضمان قابل استنباط است شریف و جعفری دولت آبادی ،گفتاری در حقیقت امانرت
و نقش اذن در ایجاد امانت مالکانه.)11 ،
نظر مختار
به نظر می رسد گرچه نظریه امانی بودن ید آخذ بالسوم خالی از ابهام و اشکال نیست ولری در مجمروع
راه صواب را پیموده است زیرا از مجموع مطالب ذکر شده به خوبی استنباط میشود که حکم به عدم ضمان
گیرنده مال به عدالت نزدیکتر و با واقعیات بیع منطبقتر است.
در ا بات این نظر میتوان به مساله «مأخوذ برای نظر» اشاره کرد که در این خصوص هیچ فقیهی نگفته
است کسی که مال دیگری را برای مالحظه و نظر نه به قصد خرید و معامله در اختیرار گرفتره ضرامن مرال
مأخوذ در زمان تصرف است 1کاشف الغطاء 2.)22 /1،بنابراین با وحدت مال میتوان حکم این مورد را
به همانند آن ّ
تسری داد و استنباط نمود که شخصی هم که به قصد خرید ،مال دیگری را در اختیار گرفته ترا
پس از بررسی و پسندیدن آن را خریداری کند ،در صورت تلف ،ناق

و یا معیوب شدن مال بدون تعدی یا

تفریط ضامن نیست.
الزم به ذکر است فقها در بحث جواز بیع مشک در پوست معتقدنرد کره مشرتری میتوانرد بررای رفرع
جهالت از مبیع نخی را با سوزن در آن داخل کند و بیرون بیاورد و ببویرد .در ایرن صرورت ،اگرر بررسری و
آزمایش مال باعث عیب یا فساد آن شود ،مشتری ضامن نخواهد بود محقق کرکی .)93 /4،در اخذ بالسوم
نیز شرایطی مشابه به همین مساله جریان دارد و مالک به خریدار اجازه میدهد که مبیع را قبض و آن را مورد
اختبار و ارزیابی قرار دهد ،پس در واقع او امین به شرمار میآیرد و در صرورت تلرف مرال ضرامن نیسرت؛
چنانکه برخی از شارحان مکاسب تصریح نمودهاند که مال و معیار این دو مساله واحد اسرت حسرینی

 .8چنانکه فقهای اهل سنت نیز معیقدند که اگر گیرنده مال با اذن مالک آن را به جهت نگاه کردن نه خرید تحویل بگیرد خواه ثین بیان شده
یا ن ده باشد ضامن نخواهد بود .به لنوان مثال فروشنده بگوید قییت این کاال هزار تومان است یا بدون ذکر قییت آن را به قابض تحویل
دهد و بگوید اگر وسندیدی آن را بخر .سپس قابض آن را با اذن فروشنده بردارد تا نگاه کند اما ولده خرید ندهد بمکه تنها قصد او نگاه کردن
باشد .در این صور قابض ضامن تمف یا نقص آن مال نخواهد بود زیرا او امین است (ابن لابدین .)019 /3
 « .3ما یقبض لمی سوم النظر و هو ان یقبض ماالً لینظر الیه أو یریه آلخر سواء بین ثینه أم ال فیکون امانه فی ید القابض فال یضین إذا همهک
بال تعد».
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شیرازی .)291 /11،بنابراین میتوان مبنای یاد شده را به سایر حوزهها نیز ّ
تسری داد و با استناد به این مبنا به
امانی بودن ید آخذ بالسوم اندیشید.
اما در مورد قاعده علی الید و شمول آن بر مساله مزبور ،به این نکته باید توجه نمود که تمسک بره عرام
در شبهه مصداقیه جایز نیست .با این توضیح که ،حکم نمیتواند موضوع خود را ا بات کند بلکه حکم برای
ً
موضوع مفرو الوجود ابت میشود .مثال اگر در عردالت شخصری تردیرد داشرته باشریم نمیتروانیم بره
عمومات جواز اقتدای به عادل استدالل کنریم صرالحی مازنردرانی .)39 /4،برر همرین اسراس ،تکیره بره
عمومیت قاعده علی الید نیز بستگی به احراز موضوع دارد و در جایی که موضوع احراز نشود ،اسرتدالل بره
عام جایز نیست و در این مورد ،ما احراز نکردهایم که مأخوذ بالسوم از مصادیق قاعده علی الیرد اسرت .بره
دیگر سخن ،صدق موضوع عام بر مصداق مشکو است زیرا قاعده علی الیرد برا ادلره عردم ضرمان امرین
تخصی

خورده است و با وجود مخص

منفصل و شک در مصداق نمیتوان به عموم عام تمسک نمود.

پس شمول و داللت قاعده علی الید در این فر

مشکو است فاضل لنکرانی ،درس خارج فقه ،جلسره

بیست وچهارم) ،با این حال چگونه ممکن است به عام استدالل نمود؟ عالوه بر اینکه ،به تصریح برخی از
ّ
فقها معنای ید تسلط و استیالی بر مال است .لذا چنانچه فردی لباسی را که در تن مالکش است برا دسرت
بگیرد و در همان زمان لباس تلف شود ،ضامن نیست زیرا این مورد مشمول قاعده علی الید که متوقرف برر
استیال است ،نیست مراغی .)419 /2،از همین مال میتوان برداشرت نمرود کره مرأخوذ بالسروم نیرز از
ً
شمول قاعده علی الید خارج است زیرا در این باب صرفا قبض وجود دارد ،اما تسلط و استیالیی نیست .بره
عبارت دیگر ،گیرنده مال با حضور مالک استیال و سیطرهای ندارد بلکه مال تحت اختیار و اراده مالک است
و اگر استیالیی هم فر

شود استیالی نسبی است و عرف که در این موارد حاکم است ،استیالی نسربی را

استیال نمیداند.
از سویی دیگر ،آخذ بالسوم به عنوان شخصی که اذن در تصرف مجانی مال دیگری دارد تا زمان تقصیر
ّ
امین است چرا که دو عنصر موجب تحقق ید امانی میشود :یکی اذن مالک و دیگری مجانی بودن محقق
داماد )93،که در فر اخذ بالسوم هر دو عنصر وجود دارد .از استقراء در قانون مدنی نیز میتوان اسرتنتاج
ّ
نمود که در هر موردی که استیال و اذن مالک صورت گرفته ،ید متصرف امانی تلقری شرده اسرت و امانرت
حاصل اذن و رضایت مالک به تصرف است .به دیگر سخن ،تنها نکتهای که در تمام صرور امانرت مرالکی
مشتر است و مستعیر و مستأجر و وکیل و عامل و امثال آن را به یکدیگر متصل میکند ایرن اسرت کره در
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ّ
تمامی آنها مالک با رضایت ،مال خود را تحت تسلط دیگری قرار داده است .موادی همچون ماده  1494و
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ماده  773ق.م 2که متصرف مأذون را تنها در برابر منافعی که بهرهمند شده ضامن شناخته است ،بره خروبی
حکایت از آن دارد که قانونگذار ید متصرف مأذون را امانی قلمداد کرده و اال باید حکم به ضمان منافع اعم
از مستوفات و غیر مستوفات مینمود .شیوه بیان ماده  704ق.م 9نیز که از استیالی بدون مجروز بره عنروان
علت ضمان ید سخن گفته ،نشان میدهد که از نظر قانونگذار استیالی با مجوز و مستند بره اذن مالرک از
شمول دلیل ید خارج است .بنابراین برای امین به شمار آوردن شخ

کافی است مأذون بودن استیال احراز

شود و نیازی به تأکید قانونگذار به امین بودن متصرف و عدم ضمان وی نیست .همچنین بره کمرک اصرل
عدم حصر توقف رفع ضمان بر جهات معین نیز میتوان حکم به ارتفاع ضمانت گیرنده مرال نمرود ر: .
شریف و جعفری دولت آبادی.)27،
ممکن است گفته شود که اذن مالک به تصرف در کاال اذن به اتالف نیست و عرف هم چنین مالزمهای
را در نمی یابد و حتی اذن به خودی خود هیچ گاه مسقط ضمان نیست .زیرا ماهیت اذن رخصت در تصرف
است اعم از اینکه به نحو ضمان باشد و یا به نحو عدم ضمان مانند مقبو

به عقد فاسد و مرأخوذ بالسروم

که با وجود اذن ضمان هم محقق است مراغی.)117 /2،
در پاسخ باید گفت اگر گیرنده مال را ضامن بدانیم دیگر نباید فرقی بین شخصی کره از صراحب کراال
اذن در قبض داشته و تعدی و تفریط نیز نکرده است و شخصی که بردون اذن کراال را قربض نمروده و یرا در
صورت اذن تعدی و تفریط نموده است ،وجود داشته باشد .پس مره اذن مالک چیست؟ عرالوه برر اینکره،
تمامی فقها ید کسی که مال گمشدهای را پیدا کند ،امانی میدانند با اینکه اذن وجود نردارد .پرس در مرورد
ً
آخذ بالسوم که اذن صاحب کاال وجود دارد مسلما باید ید متصرف امانی باشد ر : .لطفی.)93 ،
گفتنی است در قانون ایران مادهای که به صراحت مسئولیت آخذ بالسوم را مطررح کنرد ،وجرود نردارد.
بنابراین با توجه به سکوت قانون مدنی و دیگر قوانین مربوط باید به اصل برائرت ذمره آخرذ و عردم ضرمان
رجوع نمود .عالوه بر اینکه ،برخی از حقوقدانان تصریح نمودهاند« :اگر آخذ بالسوم پرس از اخرذ مرال از
فروشنده یا برداشتن آن از بساط وی بگریزد ،عمل وی سرقت به شمار نمیآید زیرا با اطالع و اجازه صرریح
 .8ماده  333ق.م« :لقد اجاره به محض انقضای مد برطرف میشود و اگر وس از انقضای آن مسیأجر لین مسیأجره را بهدون اذن مالهک
مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مد مزبور مسیحق اجر الیثل خواهد بود اگر چه مسیأجر اسییفای منفعت نکرده باشد و اگر با
اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقیی باید اجر الیثل بدهد که اسییفای منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً اسیفاده
کند».
 .3ماده  991ق.م« :هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضینی از مال غیر اسییفای منفعت کند صاحب مال مسیحق اجر الیثل خواهد بهود
مگر اینکه معموم شود که اذن در انیفاع مجانی بوده است».
 .9ماده  911ق.م« :غصب اسییال بر حق غیر است به نحو لدوان .اثبا ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
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یا ضمنی مالک مال را وضع ید نموده است .از این رو ،با وجود عنصر سپردن و امانت مالکی بردن مرال در
این شرایط به خیانت در امانت شباهت بیشرتری دارد» میرمحمرد صرادقی .)34،برا ایرن توضریح معلروم
میشود که ید آخذ بالسوم بر مالی که برای آزمودن در اختیار دارد ،ید امانی است.
از سویی دیگر ،در یک طرف قرارداد ،مالک کاال با ایجاد محلهای ویشه فروش اجناس به دنبال کسب
سود و بازده بیشتر است و در سوی دیگر گیرنده مال که برای تأمین مایحتاج مورد نیراز خرویش راهری جرز
معامله ندارد .لذا براساس قاعده «تالزم بین نماء و در

» و قاعرده «عردم اسرتحقاق ربرح مرا ال یضرمن»1

صاحب کاال از سود ناشی از فروش برخوردار میشود و مسئولیت تلف یا عیب ناشری از اختبرار و بررسری
کاال نیز بر عهده اوست هاشمی شاهرودی .)221 /2،از این منظر ،در صورتی که انسان احتمرال خطرر و
ضرر در مال را نپذ یرفته باشد ،به طوری کره در صرورت ورود خسرارت مرن آن مرال برر ذمرهاش نباشرد،
استحقاق سود و بازده آن مال را نمییابد .بنابراین گیرنده مال که ارزش افزوده و نمراء متصرل و منفصرل آن
ً
کاال شرعا برای او نمی باشد ،خسارت آن کاال نیز بر ذمه او نیست زیرا هر شخ عاقلی غرامت کاال را برر
ّ
عهده نمیگیرد مگر به جهت اینکه نماء آن کاال را به تملک درآورد.
این نکته نیز قابل ذکر است که اگر خریدار ضامن تلقی گردد ،برای جلروگیری از ضررر از گررفتن کراال
امتناع میورزد .در این صورت ،در سهولت اجرای بسیاری از دادوستدها خلل ایجاد میشرود؛ زیررا مبادلره
کاالها نیازمند بررسی و معاینه آنهاست و این مسئولیت موجب عسر و حرج میگردد .به ایرن ترتیرب ،برر
مبنای ضمانی بودن ید آخذ بالسوم ،هرگاه خریدار مرتکب بیمباالتی و بیاحتیراطی نشرده و برا ایرن حرال
ظرف یا کاالی شکستنی که در دستش بوده به واسطه تنه خوردن یا لغزش ،افتاده و بشکند یا هنگامی کره در
حال تست کردن لباس انتخابیاش است درزی پاره شود و یا دکمهای بیفتاد ،در هرر حرال ضرامن اسرت و
فروشنده نیازی به ا بات تقصیر و بیمباالتی متصرف ندارد مگر آنکه گیرنده مال ابت کند که قوه قراهره یرا
فورس ماژور سبب تلف یا نق

مال شده است یا اینکه شیء حاد ه آفرین از سر بیاحتیراطی فروشرنده در

آن مکان قرار گرفته است .با اتخاذ چنین مبنایی ،از مشتری این انتظار مریرود کره در موقرع خریرد قبرل از
قدمهایی که بر می دارد ،به شرایط زمین توجه خاص داشرته باشرد و ایرن امرر موجرب حررج در معرامالت
میگردد .از طرف دیگر ،پذیرش این نظر منجر به ورود ضرر و زیان غیرمتدار به آخذ بالسوم میشود زیررا
وی با یک دقت متعارف و بدون قصور و کوتاهی ،اقدامات الزم برای حفظ مال را به کار برده امرا همچنران
ّ
مسئول جبران خسارت تلقی میگردد .چنانچه گفته شود با حکم به عدم ضمان آخذ بالسوم ،صاحب کراال

 .8هر کس لهدهدار (وذیرنده ویامدهای ناخوشایند و ناخواسیه) غرامت باشد مالک منافع است.
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نیز متضرر میگردد؛ در پاسخ خواهیم گفت این دو ضرر با هرم تعرار

نمروده و از درجره اعتبرار سراقط

میشوند و در نهایت به اصل عدم ضمان و برائت ذمه آخذ رجوع میکنیم.
بی گمان فروشنده نیز نیاز به حمایت قانونی دارد اما حمایت از فروشنده منحصر به ضامن شناختن آخذ
بالسوم نمیشود بلکه وی میتواند با انتخاب تدابیر و اقدامهای مؤ ر ،هماهنگی مناسرب را میران موقعیرت
خود و مصرف کننده مهیا سازد .همچنین برای ایجاد اعتماد در بازار و افزایش اهتمام ورزیدن در حفظ مرال
فروشنده میتوان به استناد قواعد عرام مسرئولیت مردنی خریردار را در صرورت بیمبراالتی مسرئول جبرران
خسارت وارده دانست.
نتیجهگیری
با امعان نظر و پس از بحث و بررسی پیرامون مسئولیت آخذ بالسوم و آ ار مترتب بر آن مشخ

گردید:

 . 1توصیف مناسب در مورد ماهیت حقوقی سوم توصیفی اسرت کره عرضره کراال توسرط فروشرنده یرا
برداشتن کاال از جانب مشتری را وعده دوطرفه بیع میداند زیرا صرف رغبت به انجام معامله انشای نهرایی
عقد به شمار نمی آید و پیشنهادکننده قصد نهایی خود به انعقاد قرارداد را موکول بره رضرایت طررف مقابرل
میسازد.
 .2مسئولیت آخذ بالسوم را به سختی میتوان قراردادی دانست زیرا احراز وجود قرارداد با توجه به بنای
دو طرف که صرف پیشنهاد و دعوت به معامله بوده است ،بسیار مشکل به نظر میرسد.
 . 7امکان انتساب مسئولیت قهری به آخذ بالسوم منتفی اسرت زیررا یرد آخرذ بالسروم در هریچ قرانونی
ضمانی لحاظ نشده است و در صورت شک اصل برائت و عدم ضمان اجرا میشود.
 .4مره تفاوت تحلیلی در منشأ ضمان آخذ بالسوم در این است که با قهری شمردن مسئولیت ،گیرنرده
مال در صورت وجود قوه قاهره نیز ضامن تلف مال است در حالی کره در صرورت وجرود رابطره قرراردادی
دیگر او مسئول حوادث خارجی نیست.
 .1الزام آخذ بالسوم به جبران خسارات وارد بر فروشنده در فر

تلف یا نق

کاالی در معر

فروش

به استناد مسئولیت قراردادی یا قهری ممکن نیست ولی دعوای مسئولیت مدنی علیه او قابل طرح است.
 .3در سکوت قانون مدنی و دیگر قوانین مربوط ،به نظر میرسد دیدگاهی که ید آخذ بالسروم را امرانی
میداند از توجیه قانونی مناسبتری برخوردار بوده و با قواعد فقهی« :عدم استحقاق ربح مرا ال یضرمن» و
«الضرر و الضرار فی االسالم» هماهنگی بیشتری دارد .عالوه بر اینکه ،با تنقیح مناط و الغای خصوصریت
از مساله «مأخوذ برای نظر» و «بیع مشک در پوست» ،میتوان حکم عدم ضمان گیرنده چنرین مرالی را بره
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مورد مشابه ّ
تسری داد و استنباط نمود که ید آخذ بالسوم بر مالی که جهرت بررسری در اختیرار دارد ،امرانی
است.
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حسینی شیرازی ،محمد ،ایصال الطالب إلی المکاسب ،تهران ،منشورات اعلمی ،بیتا.
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