©2020 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran

 فرشاد فارسانی و همکاران110
ISSN: 2251-6166: Journal of Quran and Medicine, 2020:5(1): 110-117

Re-examination of Quranic and Jurisprudential Evidences of Selling
Self-Help as One of the Remedies For Breach Of Contract for the
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ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article Type
Analytical Review

Purpose:The aim of this study was to re-examine the Quranic and
jurisprudential evidences of selling self-help as one of the
Remedies For Breach Of Contract for the purchase of medical
equipment.
Materials and Methods: This research has been done by library
studies and descriptive-analytical method. By referring to Quranic,
narrative and scientific texts, the necessary information has been
obtained and analyzed.
Findings: One of the problems that has arisen in recent years in
the field of medical equipment is that for various reasons,
including oppressive sanctions, some buyers or sellers of Iranian
medical equipment are not able to pay the price or the goods and
this factor causes uncertainty. The incidence of material damages
and losses to medical equipment activists. The main question of
the research is: "What is the ruling on Quranic and jurisprudential
arguments regarding the sale of self-help (resale) as one of the
Remedies For Breach Of Contract for the purchase of medical
equipment?" The findings of the research indicate that the
requirements of the holy verse "... فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
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ْ عَلَيْكُم..." (Baqarah: 194) and verses 40 of Surah Shura and verse
126 of Surah An-Nahl and other jurisprudential narrations and
rules, including the rule of no Loss principle in Islam and the
Retalitation rule, as well as legal provisions in similar matters, not
only do not contradict this, but also accept it. However, the
principle of agreement must be kept and rights of the other party
must be taken into account in this regard, and according to the holy
verse "... َ( " لَا تَظْلِمُونَ َولَا تُظْلَمُونBaqarah: 279), neither party to the deal
should be wronged or abused.
Conclusion: Medical equipment contractors can sell the property
to another and exercise their rights in order to prevent further
damage and uncertainty in the fate of the contract. However, this
right and authority should not lead to "oppression", "loss" and
"injustice" to the rights of the other party, but from the point of
view of the Holy Quran and Islamic traditions, justice and fairness
should be observed and the rights of the parties to the transaction
should be exercised to the maximum.
Keywords: Quranic evidences, retalitation, international sale convention,
self-help sale, medical equipment.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بازپژوهی ادله قرآنی و فقهی فروش
خودیاری به عنوان یكی از ضمانت اجراهای نقض قرارداد خرید
تجهيزات طبی -پزشكی بود.
مواد و روشها :این پژوهش با روش مطالعات کتابخانهای و به
شيوه توصيفی ـ تحليلی انجام شده است  .با مراجعه به متون قرآنی
و روایی و علمی اطالعات الزم بهدست آمده و مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفته است.
یافتهها :یكی از مسائلی که در سال های اخير در حوزه تجهيزات
پزشكی به وجود آمده ،آن است که به دالیل مختلف از جمله
تحریم های ظالمانه برخی خریداران یا فروشندگان تجهيزات
طبی -پزشكی ایرانی امكان تسليم ثمن یا مبيع را ندارند و همين
عامل باعث بالتكليفی ،بروز خسارت ها و زیان های مادی به
فعاالن عرصه تجهيزات طبی -پزشكی شده است .سوال اصلی
پژوهش آن است که« :ادله قرآنی و فقهی درباره فروش خود
یاری(بازفروش) بعنوان یكی از ضمانت اجراهای نقض قرارداد
خرید تجهيزات پزشكی چه حكمی را اقتضا می کند؟» یافته های
پژوهش حاکی از آن است که مقتضای آیه شریفه«...فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِ ْثلِ مَا اعْتَدَى عَلَ ْيكُمْ(»...بقره )194:و آیات 40
سوره شوری و آیه  126سوره نحل و سایر روایات و احكام فقهی
از جمله قاعده الضرر و الضرار فی االسالم وقاعده تقاص ،
همچنين مقررات قانونی در امور مشابه  ،نه تنها تخالفی با این امر
ندارند ،بلكه انرا ميپذیرند .لكن باید اصل لزوم قراردادها و حقوق
طرف مقابل در این زمينه لحاظ گردد و بر اساس آیه شریفه «...لَا
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»(بقره )279:نباید به هيچ یک از طرفين معامله
ظلمی روا داشته شود و یا موجب سوء استفاده شود.
نتیجهگیری :متعاقدین تجهيزات طبی -پزشكی می توانند برای
جلوگيری از ضرر بيشتر و بالتكليفی در سرنوشت قرارداد با لحاظ
شرایط اقدام به فروش ملک به دیگری و استيفاء حقوق خود
نمایند .لكن این حق و اختيار نباید به «ظلم»« ،ضرر» و «اجحاف»
به حقوق طرف مقابل منجر گردد ،بلكه از نگاه قرآن کریم و
روایات اسالمی باید عدالت و انصاف رعایت شود و حقوق طرفين
معامله به صورت حداکثری استيفاء گردد.
واژگان کلیدی :ادله قرآنی ،تقاص ،کنوانسيون بيع بين الملل ،فروش
خودیاری ،تجهيزات طبی -پزشكی.

مقدمه
یكی از مسائلی که در سال های اخير در حوزه تجهيزات پزشكی
به وجود آمده ،آن است که به دالیل مختلف از جمله تحریم های
ظالمانه برخی خریداران یا فروشندگان تجهيزات طبی -پزشكی
ایرانی امكان تسليم ثمن یا مبيع را ندارند و همين عامل باعث
بالتكليفی ،بروز خسارات و زیان های مادی به فعاالن عرصه
تجهيزات طبی -پزشكی شده است .بر اساس ماده  88کنوانسيون
بيع بين الملل کاال یک طرف قرارداد که از تخلف طرف مقابل
متضرر شده و مبيع را در اختيار دارد ،می تواند رأساً و بدون
مراجعه به مراجع قضایی آن را بفروشد تا از خسارت بيشتر
جلوگيری و ضررهای خود را جبران نماید .ضرورت این امر در
کاالهای فاسد شدنی نمود بيشتری دارد .با عنایت به سكوت قانون
مدنی ایران در اینخصوص و لزوم شرعی بودن قوانين و احكام
صادره از سوی محاکم قضایی در جمهوری اسالمی ایران باید ادله
قرآنی و فقهی را مورد بررسی و تحليل قرار داد تا حكم مساله
روشن گردد .بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که« :ادله قرآنی
و فقهی درباره فروش خود یاری(بازفروش) بعنوان یكی از ضمانت
اجراهای نقض قرارداد خرید تجهيزات پزشكی چه حكمی را اقتضا
می کند؟» برای یافتن پاسخ مستدل به این پرسش ادله قرآنی و فقهی
و همچنين قوانين ایران و قوانين بين الملل مورد بررسی ،تحليل و
مداقه قرار می گيرد.
اول-تعریف فروش خودیاری
ماده  88کنوانسيون حكم بازفروش را بيان نموده ،اما تعریفی از آن
ارائه نداده است .از آنجا که کنوانسيون از اصطالح خاصی برای
این حكم استفاده ننموده ،برخی آن را ) (Self help saleبه
معنی فروش خودیاری ناميده اند ( )1و برخی هم از اصطالح
) (Resaleبه معنی بازفروش استفاده نموده اند ( .)2بطور کلی
میتوان گفت فروش خودیاری موقعی است که یک طرف قرارداد
که از تخلف طرف مقابل متضرر شده و مبيع را در اختيار دارد
رأساً و بدون مراجعه به مراجع قضایی آن را می فروشد تا از
خسارت بيشتر جلوگيری و ضررهای خود را هم جبران نماید.
دوم-اقسام فروش خودیاری
کنوانسيون بازفروش را به دو صورت اختياری موضوع بند  1ماده
 88و اجباری موضوع بند  2ماده  88تقسيم نموده است .بدیهی
است که بازفروش اختياری درواقع حقی است که به ذینفع اعطاء
شده ،اما میتواند آن را اجرا ننماید .اما بازفروش اجباری تكليفی
است که در صورت عدم اجرای آن ضامن بوده و مسئول جبران
خسارت صاحب مال میباشد(.)3
الف -فروش خودیاری اختياری
بند  1ماده  88کنوانسيون مقرر نموده« :چنانچه طرف دیگر در
قبض کاال یا پس گرفتن آن یا در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ
کاال به نحو غيرمتعارف تأخير ورزد ،طرفی که طبق مواد  85و
 86ک مكلف به حفظ و نگهداری کاال میباشد ،میتواند آن را به
طریق مقتضی بفروشد ،مشروط بر اینكه اخطار متعارفی مبنی بر
قصد فروش به طرف دیگر ارسال کرده باشد».
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با توجه به اینكه در بند مزبور از کلمه «میتواند» استفاده شده،
تردیدی نيست که در صورت تحقق شرایط این بند ،ذینفع میتواند
یا حق دارد نسبت به بازفروش کاال اقدام نماید ،اما الزامی در
اینخصوص ندارد.
شرایط اعمال فروش خودیاری اختياری
تأخير غيرمتعارف
مقصود از تأخير غيرمتعارف ،تأخيری است که در یک مورد
خاص بسته به نوع عمل و اوضاع و احوال آن بيش از آنچه که
متعارف و معقول میباشد و از زمانی که متعارف و متوقع است
فراتر رود .البته اگر یک طرف صراحتاً اعالم نماید که تعهدش را
انجام نمیدهد ،نيازی به تأمل نيست و تخلف محقق گشته
است( .)1حتی با وصف تأخير غيرمتعارف اگر متعهد در آخرین
لحظه به تعهدش عمل نمود ،مانع اجرای بازفروش خواهد شد ،زیرا
با انجام تعهد ولو بعد از تأخير غيرمتعارف ،فروش خودیاری
موضوعيت خود را از دست میدهد( .)1،4بدیهيست اگر رسيدگی
به اختالف طرفين در محكمه یا داوری منجر به تأخير
غيرمتعارف در ایفاء تعهد شود ،نميواند مجوز فروش خودیاری
باشد( .)4مطابق بند  1ماده  88تأخير غرمتعارف در  4مورد موجد
حق فروش خودیاری است:
 -1تأخير غيرمتعارف خریدار در پرداخت ثمن
 -2تأخير غيرمتعارف خریدار در قبض کاال
-3تأخير غيرمتعارف فروشنده در بازپس گرفتن کاال بعلت فسخ یا
غيره
 -4تأخير غيرمتعارف خریدار یا فروشنده در هزینه های حفظ
کاال
بنابراین در قراردادهای خرید و فوش کاال از جمله تجهيزات
پزشكی هریک از تخلفات فوق ميتواند مجوز فروش خودیاری
باشد.
تصرف کاال
مستفاد از قسمت آخر بند  1ماده  88ک طرفی که طبق مواد  85و
86ک ،مبيع در تصرف اوست و ملزم به حفظ آن میباشد میتواند
با لحاظ شرایط اقدام به فروش خودیاری آن کاال نماید ،که در
بندهای قبل مشخص شد در  2مورد فروشنده ،یک مورد خریدار
و یک مورد هم بسته به مورد خریدار یا فروشنده میباشد.
ارسال اخطار
مطابق بند  1ماده  88ک فروش خودیاری منوط به ارسال اخطار
متعارفی مبنی بر قصد فروش به طرف مقابل میباشد تا به متخلف
جهت اجرای تعهداتش فرصت الزم اعطاء شود ،تانيازی به فروش
خودیاری نباشد و یا طرف مقابل از آن مطلع شده و عنداللزوم با
حضور در زمان فروش ،اطمينان حاصل کند سوء استفاده ای
صورت نگرفته است  .در خصوص ضمانت اجرای عدم ارسال
اخطار برای طرف مقابل کنوانسيون ساکت است ،باوجود این
برخی معتقدند که یكی از شرایط فروش خودیاری رعایت نشده و
موجب بطالن و بی اعتباری آن میباشد (.)5البته اعتراض طرف
مقابل به فروش خودیاری مانع اجرای آن نيست(.)6حتی ممكن

است بالفاصله پس از ارسال اخطار اقدام به فروش خودیاری شود
(.)7
فروش به طریق مقتضی
کنوانسيون مقررات خاصی جهت شيوه فروش خودیاری در نظر
نگرفته و تنها از عبارت «طریق مقتضی» استفاده نموده ،بدین معنی
که فروش به روشی صورت گيرد که فروشنده راهی مناسب ،بی
دردسر و با لحاظ منافع و حقوق طرفين در نظر بگيرد و در حقوق
ال ممكن است در
داخلی نحوه فروش به رسميت شناخته شود ،مث ً
کشوری فروش از طریق حراج با قواعد خاص صورت گيرد (.)7
اگر کنوانسيون شيوه و آئين مشخصی برای فروش کاال در نظر می
گرفت ،هماهنگ تر عمل می شد( )8اما مشخص نكردن روش
یكسان برای فروش در حقوق داخلی کشورها مناسب تر و عملی
تر میباشد(.)9
ب-فروش خودیاری اجباری
مطابق بند  2ماده 88ک «هرگاه کاال در معرض فساد سریع باشد یا
نگهداری آن مستلزم هزینه غيرمتعارف باشد ،طرفی که مطابق
مواد  85یا  86ک ملزم به حفظ و نگهداری کاالست ،مكلف
است جهت فروش آن اقدامات متعارفی معمول دارد .مشاراليه حتی
االمكان بایداخطاری مبنی بر قصد فروش به طرف دیگر ارسال
نماید» .در این بند متصرف کاال موظف به فروش آن شده ،زیرا در
صورت عدم فروش کاال خسارت بسيار زیادی وارد میشود و به
ارزش و کيفيت کاال صدمه جدی می زند ،به همين جهت در
صورت عدم اقدام مسئول هرگونه تلف یا فساد ویا خسارت ناشی
از عدم فروش کاال میباشد.
البته تعهد مزبور تعهد به نتيجه نيست بلكه ممكن است با وجود
اقدامات معقول برای فروش خودیاری نتيجه ای حاصل نشود و کاال
به فروش نرسد ،در این صورت متصرف به وظيفه اش عمل کرده و
دیگر مسئوليتی نخواهد داشت (.)10
شرایط فروش خودیاری اجباری
کاال سریع الفساد باشد
کنوانسيون تعمداً به جای واژه تلف ) (lossاز واژه
) (deteriorationبه معنی فساد استفاده نموده ،چرا که تلف
اعم از فساد فيزیكی و کاهش قيمت کاال بوده ،ولی فساد صرفاً از
بين رفتن فيزیكی را شامل میشود (.)7
هزینه نگهداری نامتعارف باشد
صرفنظر از مورد اول حتی اگر کاال سریع الفساد نباشد ولی هزینه
نگهداری آن نامتعارف باشد به نحویكه ادامه نگهداری آن موجب
زحمت یا مخارج غيرمتعارف باشد و توجيه عقلی و اقتصادی
نداشته باشد همانگونه که در ماده  85و  86ک آمده نگهدارنده
مكلف به بازفروش کاالست .برای تشيخص غيرمتعارف بودن
هزینه نگهداری کاال باید نوع ،جنس کاال ،زمان و مكان حمل و
نقل و اوضاع و احوال را لحاظ نمود (.)11
اقدام متعارف برای فروش خودیاری
کنوانسيون در بند 1از اصطالح «طرق مقتضی» برای فروش
خودیاری استفاده نموده،اما در این بند مقصود کنوانسيون از آوردن
عبارت «اقدام متعارف برای فروش» آن است که نگهدارنده باید
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هم قبل از بازفروش کليه اقدامات متعارف برای نگهداری و حفظ
کاال با هزینه مناسب اقدام نماید ،هم در زمان فروش خودیاری
زمان ،مكان ،موقعيت متعارف و متناسب انتخاب نماید و تالش
کند با بازاریابی شایسته کمترین ضرر به کاال و طرف مقابل وارد
شود واال ضامن خواهد بود (.)11
ارسال اخطار
برخی گمان نموده اند که در فروش خودیاری اختياری ،ارسال
اخطار اجباری است ،ولی در فروش خودیاری اجباری ارسال
اخطار اختياری است ( ،)11در صورتيكه به نظر می رسد در این
مورد هم کنوانسيون با آوردن عبارت « to the extent of
… »possible he must give noticeبه معنی «حتی
االمكان بایداخطار بفرستد» ،فروشنده را ملزم به ارسال اخطار
جهت اعالم قصد فروش خود نموده ،اما در شرایط خاص ،مثالً به
دليل سریع الفساد بودن کاال امكان و فرصت ارسال اخطار نباشد،
از چنين تكليفی معاف است.
سوم-آثار فروش خودیاری
مطابق بند  3ماده  « 88طرفی که اقدام به فروش کاال می کند حق
دارد از عواید فروش ،مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های
متعارف نگهداری کاال برای خود نگه دارد و باقيمانده را به طرف
دیگر بپردازد» .بنابراین کسی که اقدام به فروش خودیاری ميكند
در حكم امين یا نماینده ای است که این اقدام را انجام میدهد و
میتواند هزینه متعارف نگهداری مذکور در مواد  85و  86ک از
جمله انبارداری و سایر مخارج متعارف و معقول برای فروش
خودیاری مانند حق الزحمه حق العمل کار ،آگهی فروش و حمل
کاال را برداشت و مابقی را به طرف مقابل بپردازد .بازفروش کننده
حتی میتواند خودش کاال را با رعایت شرایط ماده  88ک بخرد و
خسارتی که بابت هزینه های مربوطه به او وارد شده را برداشت
و مابقی را به مالک مسترد نماید (.)10
در صورتی که فروش خودیاری به علت عدم پرداخت ثمن به
فروشنده بوده ،حكم بند  3در خصوص لزوم رد مابقی ثمن حاصل
از فروش خودیاری ،مانع از تهاتر با ثمن معامله اصلی نيست و
فروشنده میتواند پس از کسر هزینه های مزبور تا ميزان ثمن
معامله را از مبلغ فروش خودیاری برداشت و به تهاتر استناد کند و
در صورتی که کفایت نكند به عنوان طلبكار نسبت به دریافت
مابقی طلب خود اقدام نماید ( .)12البته عده ای به جهت تصریح
موارد برداشت از فروش خودیاری که هزینه های نگهداری و
فروش میباشد ،مخالف با برداشت ثمن یا تهاتر آن می باشند (.)7
چهارم-مبانی فروش خودیاری
آیه معاقبه
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید...« :فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْ ِل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ(»...بقره )194:پس هر که بر شما
تعدّی کرد ،شما هم به مثل آن بر او تعدّی کنيد ،و از خدا پروا
نمایيد ،و بدانيد که خدا با پروا پيشگان است ».راغـب اصفهانی در
المفردات ،اعتدا را تجاوز از حق تعریف مـی کنـد و بـا تقسـيم
اعتـدا بـه ابتـدایی و مقابله ای ،ميگوید اعتداء در این آیه بدین
معناست« :أی :قابلوه بحسب اعتدائه و تجاوزوا إليه بحسب

تجاوزه :هرکس به شما تجاوز کرد ،همانند آن بر او تعدى و
تجاوز کنيد» .با دقت در این آیه به این نكته رهنمون می شویم که
ا عتدا در مقابل اعتدا جایز است و شخصی که مـورد تعـدی قـرار
گرفته باشد ،ميتواند مقابله به مثل نماید .مقابله به مثل رفتار
متناسب با همان رفتاری است که طرف مقابل انجام داده است .در
مساله مورد بحث که شخص به هر دليلی اعم از دليل موجه و غير
موجه نتوانسته است به فروشنده ثمن تجهيزات طبی -پزشكی
خریداری کرده را پرداخت نماید نوعی اعتداء و تجاوز و ضرر
زدن به فروشنده محسوب می شود که بر اساس این آیه فروشنده
می تواند برای جلوگيری از تجاوز به حقوق خود و احقاق حق می
تواند این تجهيزات را به شخص دیگری بازفروشی نماید.
آیه جزای سيئه
یكی دیگر از آیات قرآن کریم که می تواند به عنوان مبنای
مشروعيت فروش خودیاری تجهيزات طبی -پزشكی مورد استناد
قرار گيرد ،آیه شریفه  40سوره شوری می باشد .خداوند متعال در
قرآن کریم می فرماید « :وَجَزَا ُء سَ ِّيئَةٍ سَيِّئَة ِمثْلُهَا؛ (شوری)40:
پاداش بدی [چون قتل و زخم زدن و اتالف مال] مانند همان بدی
است ».
عقوبت که اسم معاقبه ميباشد ،به معنای جـزا آمـده اسـت.ابن
منظور ميگوید :معاقبـه ایـن اسـت کـه شـخص بـر آنچـه از کـار
ناشایست انجام داده است ،جزا داده شـود یـا مجـازات شـود (.)13
روشن است منظور از جزا در کتـب لغـت  ،مجـازات مصـطلح
نيسـت ،بلكـه منظور هرگونه نتيجه و عاقبتی است که به دليل
کـار بـد گریبـان شـخص را مـی گيـرد ؛ بنابراین شامل مقابله به
مثل در حقوق خصوصی نيز ميگردد .بر این اساس می توان گفت
بر فروشنده تجهيزات طبی – پزشكی بدليل عدم دریافت ثمن،
«بدی» وارد شده است و در مقابل او ميتوانداین «بدی» را جبران
نماید و مصداق آن فروش تجهيزات به دیگری برای جبران
خسارت می باشد.
آیه انتصار
یكی از ادله قرآنی که می تواند به عنوان مبنایی برای مشروعيت
بازفروشی کاال از جمله تجهيزات طبی-پزشكی قرار گيرد ،آیه
«انتصار» می باشد .خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید « :وَلَمَنِ
انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ؛(شوری )41 :و کسانی
که پس از ستم دیدنشان [به حكم حق و برابر قوانين اسالم] در
مقام انتقام برآیند ،ایرادی بر آنان نيست [و در شرع مقدس مجوزی
وجود ندارد که اعمال حق آنان را باطل کنند] » .از لحاظ نحوی،
(الم) در «لَمنِ انْتَصَر» ابتدایی است( ،من) مبتدا واقع شده و
(انتصـار) به معنای دادخواهی است .ضمير «ظُلْمه« به «مـن »
مربـوط اسـت و اضـافه ظلـم بـه آن ،اضافه مصدر به مفعول
است؛ یعنى کسانى که داد خود را از ظالمانشـان بسـتانند .کلمـه
«ما» نفى جنس و «من» استغراقی براى تأکيد نفى و عموم و «سبيل»
اسـم مـا و «علـيهم » خبر مقدم است ( )14بر اساس این آیه
شریفه اگر کسـى مظلـوم واقـع شود ،سپس داد خود را از ظالم
بستاند و حق خود را استيفاء نماید ،قابل مؤاخذه نيسـت ،اعم از
اینكه ظلمی که به وی شده است ،جسمی باشد و او بخواهد قصاص
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کند و یا ظلم مـالی باشد و او بخواهد جبران نماید .در ما نحن فيه
نيز با عدم پرداخت ثمن به فروشنده تجهيزات پزشكی ،ظلم شده
است و اگر قرار باشد که او نيز اختيار فروش به دیگری را نداشته
باشد این ظلم استمرار پيدا می کند و لذا برای جلوگيری از ادامه
این ظلم ،حق بازفروشی برای فروشنده حقی مشروع قلمداد می
گردد.
آیه ممنوعيت ظلم کردن و ظلم پذیری
یكی دیگر از آیات شریفه قرآن کریم که در مساله فروش
خودیاری باید مورد عنایت و تامل قرار گيرد .این سخن خداوند
متعال در قرآن کریم است که می فرماید...«:ال تَظلِمونَ وَال
تُظلَمونَ؛(بقره )279 :نه ستم می کنيد و نه مورد ستم قرار می
گيرید ».جمله «ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ» در حقيقت یک شعار
وسيع پرمایه اسالمى است که مىگوید :به همان نسبت که
مسلمانان باید از ستمگرى بپرهيزند از تن دادن به ظلم و ستم نيز
باید اجتناب کنند اصوال اگر ستمكش نباشد ستمگر کمتر پيدا
مىشود! بنابراین و براساس دستور قرآن کریم هم از «ظلم کردن»
باید پرهيز کرد و هم باید از «پذیرش ظلم» اجتناب نمود .در مساله
مورد بحث نيز فروشنده تجهيزات طبی -پزشكی با فروش خود
یاری از «پذیرش ظلم» اجتناب می کند و با اطالع قبلی به خریدار
و سایر شرایط ضروری در فروش خودیاری از «ظلم کردن» پرهيز
می نماید .به عبارت دیگر اگرچه برای فروشنده این حق از باب
عدم ظلم پذیری روا می باشد لكن نباید در حق خریدار اولی هم
اجح اف و ظلم نماید و اگر بخشی از ثمن را وی پرداخت کرده
است یا هرگونه وثيقه و اسناد مالی -اعتباری که نزد وی به امانت
گذاشته است باید پس از کسر هزینه هاو مطالباتش به وی مسترد
نماید و بدین ترتيب نظر قرآن کریم که «ظلم کردن» و «ظلم
پذیری» را مذموم دانسته است به صورت حداکثری تامين می
گردد.
قاعده الضرر
قاعده «الضرر و الضرار فی االسالم» یكی از قواعد پرکاربرد
فقهی -حقوقی است که از نظر مستند و دليل داراى پشتوانه قوى و
محكمى است و از کتاب و سنت گرفته تا دليل عقل بر آن داللت
دارد .در قرآن کریم آیاتى وجود دارد که به روشنى بر قاعده
الضرر داللت دارد؛ آیات  231 ،233 ،196 ،282و  173سوره
بقره ،آیه  12سوره نساء و آیه  6سوره طالق گویاى این مطلب
هستند .باوجود آیات و روایات متعدد در مورد قاعده مزبور دالئل
عقلى محكمى نيز وجود دارد که مى توان ادعا کرد ،این قاعده در
زمره مستقالت عقليه قرار مى گيرد.
در مورد قاعده الضرر روایات فراوانى داریم که از طرف شيعه و
اهل سنت نقل شده ،اگر چه الفاظ و کلمات انها به یک شكل نقل
نشده ،اما مى توان مدعى تواتر مضمونى انها بود.مهمترین روایت
در این خصوص روایت مربوط به داستان سمرة بن جندب است
( ،)15که فخرالمحققين در کتاب ایضاح الفوائد ،ادعاى تواتر انرا
کرده است( .)16در هر حال در اعتبار روایت با مضمون «الضرر و
الضرار» تردیدی نيست .برخى از فقها از جمله شيخ انصاری بر
اساس قاعده الضرر (حدیث الضرر و الضرار) معتقد هستند هر

حكمى که از سوى شارع وضع گردد و مستلزم ضرر باشد و یا این
که بخاطر جعل حكم بر بندگان ضررى وارد مى شود ،چه ضرر
بر شخص مكلف باشد یا بر دیگرى ،در اسالم نفى شده است (.)17
بر این اساس در شرع اسالم صدور حكم ضرری منع شده است .این
قاعده اقتضاء می کند نه تنها حكم ضرری در اسالم نباشد بلكه
حكمی که ضرر بيشتر را دفع می نماید اعمال شود و از اضرار
بيشتر به طرفين قرارداد و سرمایه و وقت و انرژی آنها ممانعت
شودو بازفروش کاال و تجهيزات پزشكی در این راستاست.
قاعده تقاص
عده ای از حقوقدانان بازفروش را مشابه نهاد تقاص در فقه و
حقوق ایران دانسته اند ( .)11تقاص در اصطالح حقوقی بدین معنی
است که شخصی حق یا طلبی را از دیگری که در اداء دینش
مماطله یا امتناع می کند بدون اطالع یا رضای او یا مراجعه به
دادگاه بگيرد ( .)20 ،18،19حتی از عبارت «التوصل بالحق» یا
«ظفر بالحق» هم برای آن استفاده شده است (.)21 ،20
به طلبكار یا تقاص کننده«،متقاص» یا «من له حق المقاصه» ،به
بدهكار یا تقاص شونده«،متقاص منه» یا «من عليه المقاصه» و به
دین مدیون« ،متقاص عليه» و به مالی که از آن طلب برداشته
میشود« ،متقاص به» می گویند .برخی از فقها ماهيت تقاص را بدل
حيوله می دانند که بر اساس آن مدیون میتواند دینش را پرداخت
و مال مزبور را در صورت وجود مسترد نماید ( )22و عده ای
دیگر آن را موجب معاوضه و مالكيت دائم می دانند و از آنجا که
عموماً در تقاص ،طلبكار مال مدیون را بدون رضایتش برای خود
تملک می کند ،آن را در حكم ایقاع دانسته اند (.)12
اما نباید به اشتباه تصور نمود که از این جهت متفاوت با بازفروش
به عنوان عقد است ،چرا که در بازفروشی عموماً فروشنده بدون
دضایت طرف مقابل مال را به دیگران می فروشد،همچنانكه در
تقاص هم طلبكار میتواند به جای طلبش مال مدیون را بفروشد و
به اندازه طلبش برداشته و مابقی را به وی مسترد نماید .یكی دیگر
از شباهتهای تقاص و بازفروش آن است که هر دو بدون مراجعه
به محاکم اقدام به استيفاء طلب می نمایند .در هر دو تأسيس
جلوگيری از اضرار بيشتر به طرفين و بالتكليفی ،مماطله و صرف
وقت و هزینه و سرمایه برای مراجعه به دادگاه مد نظر بوده و
هست .البته حق بازفروش ممكن است به صورت اختياری یا
اجباری باشد در صورتيكه تقاص حق است و اعمال ان اختياری
است .همچنين در کنوانسيون اصل بر ارسال اخطار و اطالع رسانی
است اما در تقاص چنين امری نياز نيست .بنابراین فلسفه هر دو
شباهت بسياری با یكدیگر داشته که حكایت از عدم بيگانگی و
عدم تخالف با ان در فقه و حقوق ایران دارد .مواد  294تا 299قم
ایران در خصوص تهاتر است که در صورتی که طلبكار مالی از
مدیون نزدش بود یا به وی بدهكار بود میتواند به صورت قهری
تهاتر نمود.
بنای عقال
یكی از ادله ای که در استنباط احكام فقهی و حقوقی کارایی دارد،
بنای عقال است .مراد از بنای عقال (یا سيره عقال) سيره و عملی
است که ناشی از فطرت و ارتكاز انسانها باشد؛ ازینرو چه بسا در
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تعابير فقها به جایِ «بنای عقال» تعبير «ارتكاز عقال» (یا تعابير
مشابه) به کار رفته است .)23(.با توجه به اینكه بازفروش مصادیق
فراوانی در حقوق تجارت و فقه و حقوق ایران دارد حتی در قوانين
کشورهای دیگر به خصوص ماده  88کنوانسيون و سایر مقررات و
اسناد بين المللی آمده است ،داللت بر آن دارد که عقالی عالم بر
آن اتفاق دارند و آن را امری الزم و ضروری برای تجارت می
دانند و در حقوق ایران هم قابل اعمال میباشد .در واقع عرف تجار
انرا تأیيد می کندو از انجا که بنای عقالی عالم بر چنين حقی
مستقر شده و ردع و منعی نيز از سوی شارع در این باره نيامده ،این
بنای عقالیی از نظر فقهی و شرعی مورد تایيد و بدون اشكال است.
فسخ قرارداد و استرداد مالكيت عوضين
در حقوق فرانسه و حتی انگليس بيشتر مبنای بازفروش را فسخ و
انحالل قرارداد می دانند .بدین توضيح که درواقع پس از تخلف
متعهد قرارداد فسخ شده و فروشنده به عنوان مالک میتواند آن را
بفروشد و حتی عالوه بر هزینه ها ،طلب خود بابت ثمن را هم از
مازاد آن استيفاء نماید ( .)24البته نص بند  3ماده  88کنوانسيون
که فروشنده را مكلف به استرداد مازاد ثمن بازفروش پس از کسر
هزینه ها به طرف مقابل می نماید این نظریه را تأیيد نمیکند.
نظریه نمایندگی
عده ای معتقدند پس از وقوع تخلف توسط متعهد متصرف کاال با
مجوز قانونی به نمایندگی از او کاال را می فروشد( .)25بند  3ماده
88ک هم داللت بر پذیرش این نظریه و اینكه فروش خودیاری
درواقع بيشتر به نفع متعهد و برای جلوگيری از اضرار بيشتر به
اوست ،موید این نظریه میباشد (.)12
اداره فضولی مال غير
مطابق ماده  306قم «اگر کسی اموال غایب یا محجور یا امثال آن
را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد،اداره کند باید
حساب زمان تصدی خود را بدهد ...اگر عدم دخالت یا تأخير در
دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد ،دخالت کننده مستحق اخذ
مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن الزم بوده است» .بر
اساس این ماده عليرغم اصل عدم والیت یک شخص میتواند به
قصد احسان و یاری طرف مقابل و برای دفع ضرر بيشتر از او اقدام
به اداره فضولی مال غيرنموده و به عنوان مثال مال وی را نگهداری
یا حتی در صورت لزوم بفروشد و مخارج و مطالبات خود را کسر
و مابقی را به وی مسترد نماید (.)26
حقوقدانان معتقدند در صورت وجود شرایط ماده  306ق.م شخص
میتواند دیون دیگری را بپردازد ،هرچند که مأذون در پرداخت
نباشد و این حكم با ماده 267قم قابل جمع میباشد ( .)27به نظر
می رسد همانند فروش خودیاری به مقتضای مقدمه واجب واجب
است ،شخص میتواند جهت پرداخت دیون متعهدله برای
جلوگيری از ضرر بيشتر به وی و به قصد احسان و یاری به او
حتی از اموال وی دینش را بپردازد و اگر خودش طلبكار است
استيفاء طلب نماید .مرحوم دکتر امامی به جای تعبير اداره فضولی
از اصطالح اداره اموال غير که معادل اصطالح (Gestion des
) ‘affairesدر قانون مدنی فرانسه است ،استفاده نموده که
عبارت است از عملياتی که شخصی برای اداره اموال دیگری انجام

میدهد و اگرچه شبيه وکالت و نمایندگی است ،اما برخالف
وکالت ممكن است بدون اجازه و اطالع موکل باشد .ضمن اینكه
اقدام مزبور نمیتواند فضولی باشد ،چرا که در صورت رعایت
شرایط نياز به تنفيذ موکل هم نيست ( .)28اگرچه اداره فضولی
میتواند مشابه بازفروش بوده و یكی از مبانی آن محسوب شود اما
باید توجه داشت  ،امری است خالف اصل و قاعده ،لذا باید در
اجرای آن از تفسير موسع امتناع نمود.
پنجم-مصادیق مشابه فروش خودیاری در حقوق ایران
خيار تأخير ثمن
مطابق ماده 402قم اگر مبيع عين معين خارجی یا در حكم آن
باشد و برای تأدیه ثمن یا تسليم مبيع اجلی معين شده باشد ،در
صورتيكه سه روز از قرارداد بگذرد و نه بایع مبيع را تسليم
مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع دهد ،فروشنده حق
فسخ قرارداد را به استناد خيار تأخير ثمن دارد .همچنين طبق ماده
 409قم اگر مبيع از چيزهایی باشد که زودتر از سه روز فاسد یا
کم قيمت میشود ابتدای زمان خيار از زمانی است که کاال مشرف
به فساد یا کسر قيمت ميگردد.
برخالف فروش خودیاری کنوانسيون ،خيار تأخير ثمن تنها متعلق
به فروشنده و تنها در مورد تأخير در پرداخت ثمن میباشد و بعد
از تحقق خيار مبيع به مالكيت فروشنده باز می گردد و عالوه بر
کسر مخارج ،سود حاصل از فروش هم متعلق به فروشنده میباشد.
برخی معتقدند از آنجا که یكی از مبانی خيار تأخير ثمن الضرر
والضرار و جلوگيری از مماطله و بالتكليفی در قرارداد میباشد ،
حكایت از آن دارد که فقه ما در موارد مشابه مخالفتی با فروش
خودیاری نداشته باشد (.)11
حق فروش مال التجاره توسط حق العملكار
مطابق ماده  372ق.ت «اگر فروش مال ممكن نشد و یا آمر از
اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بيش از حد متعارف نزد
حق العملكار بگذارد ،حق العملكار میتواند آن را با نظارت مدعی
العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده هم نداشته باشد ،فروش
ال
بدون حضور یا نمایندة او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قب ً
باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد ،مگر اینكه اموال از جمله
اموال سریع الفساد باشد» .این ماده شباهت بسياری با قواعد فروش
خودیاری دارد زیرا یک اقدام غيرقضایی است که به جهت ماندن
کاال بيش از مدت متعارف نزد حق العملكار صورت می گيرد و
حتی در کاالی سریع الفساد نيازی نيست اخطار به طرف مقابل
ارسال شود( .)29بنابراین فلسفه این ماده مانند فروش خودیاری
است ،زیرا مماطله و معطل گذاردن حق العملكار وی را متحمل
مخارج و خساراتی می کند که با فروش کاال از خسارت بيشتر
جلوگيری و مطالبات خود را هم استيفاء می کند .البته در این ماده
برخال ف کنوانسيون اعمال این حق اختياری است و شيوه فروش
کاال هم ذکر شده که ميبایست تحت نظر دادستان و به صورت
مزایده به فروش رود.
حق فروش کاال توسط متصدی حمل و نقل
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ماده  384ق.ت مقرر نموده« :اگر مرسل اليه مال التجاره را قبول
نكند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال
التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل اليه دسترسی نباشد متصدی حمل
و نقل باید مراتب را به اطالع ارسال کننده رسانيده و مال التجاره
را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت
بگذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عيب به عهده
ارسال کننده خواهد بود .اگر ارسال کننده و یا مرسل اليه در مدت
مناسبی تكليف مال التجاره را معين نكند متصدی حمل و نقل
میتواند مطابق ماده  362آن را بفروش برساند» .ماده  362ق.ت
نيز مقرر میدارد « :اگر بيم فساد سریع مال التجاره ای رود که نزد
حق العملكار برای فروش ارسال شده حق العملكار میتواند و حتی
در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مكلف است مال التجاره را با
اطالع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجاست یا نماینده او
بفروش برساند» .ماده  384ق.ت همانند بازفروش در راستای
جلوگيری از اضرار بيشتر به متصدی حمل و مالک و تحميل
هزینه ها و زحمت بيشتر و امكان دریافت مطالبات از قبيل هزینه
ها ،خسارات و اجرت ،اجازه فروش کاال را به متصدی داده است.
حق فروش سهام از سوی شرکت سهامی عام
به موجب مواد  34و  35الیحه اصالح قانون تجارت ،هر کسی که
اقدام به پذیره نویسی سهام کند ،در صورت نپرداختن تمام مبلغ
اسمی باقيمانده سهام عليرغم آگهی شرکت در روزنامه
کثيراالنتشار مربوط به آگهی های شرکت و اعطاء مهلت معقول و
متناسب برای پرداخت مبلغ مزبور و ارسال اخطار به طرف و
گذشتن یكماه و عدم اقدام صاحب سهم ،شرکت سهام وی را
ازطریق بورس واال از طریق مزایده بفروش رسانده ،و کليه هزینه
ها و مطالبات و خسارات را برداشت و مازاد آن را به وی
پرداخت می کند .این ماده نيز بسيار مشابه بازفروش است و
همانطور که حقوقدانان مطرح نموده اند شرکت برای جلوگيری از
بالتكليفی و اضرار بيشتر ،اتالف وقت و هزینه و زحمت مضاعف
به جای مراجعه به دادگاه رأساً اقدام به فروش سهام و برداشت
مطالبات خود می نماید ( .)30با وجود عدم تصریح قانونگذار به
نظر ميرسد اجرای مفاد این ماده اجباریست و مدیران شرکت در
مقابل سهامداران و طلبكاران شرکت مسئوليت حقوقی و کيفری
دارند.
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نتیجه گیری
در این پژوهش ادله قرآنی و فقهی فروش خودیاری به عنوان یكی
از ضمانت اجراهای نقض قرارداد خرید تجهيزات طبی -پزشكی
مورد بررسی ،تحليل و مداقه قرار گرفت .نتایج پژوهش حاکی از
آن است که متعاقدین تجهيزات طبی -پزشكی در صورت تخلف
طرف مقابل می توانند اقدام به فزوش خودیاری (باز فروشی)
نمایند .آیات قرآن کریم نيز مقابله به مثل و اعتداء در مقابل ظلم
را برای جبران خسارت جایز ميداند .البته بر اساس دستور قرآن
کریم «ال تظلمون و ال تظلمون» نباید به حقوق طرف مقابل تجاوز
نمایند و اگر وجوه ،وثائق یا دیگر اسناد مالی تجاری نزد آنها به
امانت می باشد باید مسترد شود .همچنين قواعد فقهی مانند مقاصه

و الضرر موید این دیدگاه است که بازفروشی به عنوان یک حق
برای متعاقدین تجهيزات طبی -پزشكی در نظر گرفته شود زیرا
اگر چنين حقی برای آنها در نظر گرفته نشود مصداق حكم
«ضرری» است و حكم ضرری از نگاه قرآن و فقه مذموم و منهی
است .از دیگر نتایج پژوهش حاضر آن است که ماده 88
کنوانسيون بيع بين المللی که فروش خود یاری را مجاز شمرده
است تا آنجا که منطبق با منطق قرآن کریم باشد و ظلمی به
خریدار روا نگردد مشروعيت دارد و در حقوق ایران هم مصادیق
مشابهی مانند خيار تاخير ثمن ،اداره فضولی مال غير،حق فروش
مال التجاره توسط حق العملكار،حق فروش کاال توسط متصدی
حمل دارد که جميعا حكایت از امكان پذیرش و اعمال ان در
حقوق ایران دارد.
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