قرارداد بيعزماني
محمد امين وحداني نيا

*

چـكـيـده

واقعي خويش را پيدا كرده است .ســالهاي اخير در جامعه ايراني برخي شركتهاي ساختماني ،

توريستي و هتلداري از اينگونه قراردادهاي حقوق غرب الگوبرداري كردهاند ؛ در نتيجه موضوعي
مستحدثه و نو پيدا با ادبيات حقوقي « بيع زماني » يا « مالكيت موقت » ذهن حقوقدانان را به خود

مشغول ساخته و گاه با وصف محدوديت منابع مطالعاتي بر اساس اصول كلي فقهي و حقوقي صحت
و اعتبار آن به چالش كشيده شده  ،هنوز در رويه قضايي بلحاظ نو ظهور بودن اين چالش جايگاه

روشني متولد نگرديده است

كليدواژگان :مالكيت  ،مالكيت موقت  ،بيع زماني

* مدرس دانشگاه و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت
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امروزه در كشورهاي پيشــرفته پديده جديد حقوقي با ماهيت تايم شرينگ متولد و جايگاه
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مقدمه

امروزه در كشورهاي پيشرفته پديده جديد حقوقي با ماهيت تايم شرينگ متولد و جايگاه واقعي

خويش را پيدا كرده است .سالهاي اخير در جامعه ايراني برخي شركتهاي ساختماني  ،توريستي و
هتلداري از اينگونه قراردادهاي حقوق غرب الگوبرداري كردهاند ؛ در نتيجه موضوعي مستحدثه و
نو پيدا با ادبيات حقوقي « بيع زماني » يا « مالكيت موقت » ذهن حقوقدانان را به خود مشغول ساخته
و گاه با وصف محدوديت منابع مطالعاتي بر اساس اصول كلي فقهي و حقوقي صحت و اعتبار آن به
چالش كشيده شده  ،هنوز در رويه قضايي بلحاظ نو ظهور بودن اين چالش جايگاه روشني متولد
نگرديده است ؛ البته منابع و مباني فقهي موضوع قابل بررسي بوده و فقيهان معاصر با دو نگاه كلي
بطالن و صحت فتاوي مختلفي را ارايه كردهاند .هدف از طرح فرضيه صرف ًا بررسي ماهيت حقوقي

تايم شرينگ به صورت چكيده بوده از شرح مبسوط خودداري خواهد شود.
تعريف  Time sharing :در لغت به مفهوم مشاركت يا ســهم زماني است ؛ در اصطالح
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حقوقي  ،استحقاق استفاده چندين مالك از شيء واحد به صورت زمانبندي شده براي مدت معين
در هر سال را گويند)1(.
اگر چه مانند ديگر نهادهاي وارداتي حقوقي نو پيدا ترجمه تايم شرينگ به مالكيت يا بيع زماني

مورد ترديد قرار گرفته النهايه در نگاه تطبيقي عم ً
ال تحت ادبيات حقوقي « مالكيت زماني » يا «بيع
موقت » مشمول مباحث علمي قرار ميگيرد ؛ بنابراين جايگاه اين فرضيه با توجه به تعريف مالكيت،
ويژگي هاي ذاتي و نه اطالقي و عرفي آن قابل مطالعه است.
فقیهان اماميه و اهل ســنت در مفهوم حقوقي ملك و مالكيت اتفاق نظر ندارند ( )2حقوقدانان
نظريه واحدي بيان نداشــته ( )3و قانون مدني موضوع را تعريف نكرده است .به صورت خالصه
برخي نوشتههاي حقوقي بهترين راه شناخت مفهوم مالكيت را بررسي ويژگيهاي اختصاصي مالكيت
دانستهاند ()4

ي مهم است)5(.
عمدت ًا بر اساس نظريه مشهور در حقوق فرانسه و ايران مالكيت داراي چهار ويژگ 
الف ؛ جامع بودن «  » totolب ؛ مانع بودن «  » exclusiveج؛ مطلق بودن «absolute

» د؛ دايمي بودن «.» perpetual
در نظريه صحت و اعتبار قراردادهاي تايم شرينگ محل نزاع و چالش ناشي از تصور همين
ويژگي اخير اســت .آيا دايمي بودن مالكيت بر گرفته از اطالق كالم بوده يــا خير ويژگي ذاتي
مالكيتهاست ؟
بيع در مقايسه با زمان ســه حالت دارد  -1بيع غير موقت به عبارتي نسبت به توقيت به شرط
ال مي باشد  -2بيع به شيوهاي كه زمان قيد مملوك است نه قيد مالكيت  ،مانند فروش ميوه يكساله
درخت ( -3 )6بيع موقت با تمليك موقت كه مورد نزاع همين فرض اخير بوده و دو حالت اول و
دوم از دايره فرضيه خارج است  .ما به صورت چكيده ديدگاههاي مخالفين و موافقين را ذكر كرده ،
مؤيدهاي موضوع را بيان داشته و نتيجه گيري مينماييم.
ديدگاههاي مخالفين مالكيت زماني

امري بديهي است .عالوه محدويت زماني مالكيت به معناي پذيرش محدوديت در برخي عناصر
حقوقي آن مانند تصرف است.
 -2با نگاه فلسفي  ،مالكيت شيء واحد و از اعراض قار است ؛ بنابراين قابل تكثير  ،تبعيض و
تقييد به زمان نميباشد )8( .
 -3مالكيت در نگاه ديگر فلسفي از اعيان خارجي قلمداد ميگردد .به عبارتي جوهر محسوب

و در اصطالح فالسفه قابل تقدير و تقييد به زمان نيست .مث ً
ال نمي توان گفت كتاب امروز و كتاب فردا؛
البته در نگاه اين نظريه منافع اعيان از اعراض بوده و ميتواند به زمان محدود گردد)9( .
 -4مالكيت موقت گزينهاي نامعقول و بر فرض عقاليي بودن آن نامشروع است ؛( )10بنابراين
هر قرارداد نامشروعي محكوم به بطالن است
 -5عرفا عنوان بيع بر بيع مطلق (غير موقت) صادق است  .اگر صدق عنوان عرفي بيع بر معامالت
تايم شرينگ مشكوك باشد ديگر نمي توان آنرا تحت عام از مصاديق بيع دانست )11( .
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 -1اصو ًال طبيعت مالكيت اقتضاي دوام را دارد ()7؛ بنابراين تنافي بين مالكيت و موقت بودن آن

7

به عبارتي عنوان بيع مصطلح در فقه اگر چه حقيقت شرعيه و متشرعه نداشته است لكن به نظر
شارع ارتكاز عرفي آن مراد بوده و البته در اين نگاه در عرف مردم و سيره عقال مالكيت نامحدود و
غير مقيد به زمان متبادر است .
 -6با استناد به قاعده تسليط ( )12و توجه به ويژگي مالكيت ( ويژگي دوام ) بهره برداري مالكيت
مقيد به زمان خاصي نيست  .خصوصيت دائمي بودن مالكيت از حق استفاده بدون محدوديت زماني
به استناد قاعده تسليط استنباط مي گردد .
 -7استدالل به تالي فاسد غير عقاليي در تايم شرينگ كه نمي توان بدان ملتزم شد  .فرض كنيم
مالكيت محدود در زمان خاص به فردي اعطا شد؛ يكي از عناصر حقوقي آن حق تصرف است  .الف
 ،اگر براي مالك اقتدار كاملي در نظر گرفته ايم وي مي بايست حق همه گونه تصرف از جمله تلف
ملك را دارا باشد كه بنابراين خالف انگيزه هاي ديگر موجود در قرار دادهاي تايم شريگ خواهد
بود ؛ البته اگر هم بر اساس قرار داد چنين حقي داشته باشد ديگر مالكيت دائمي است نه موقت و از
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فرضيه ما خارج است .ب  ،در فرضي كه بگوييم شخص اصو ًال چنين حقي را دارا نميباشد در واقع

حق مالكيت معني نداشته و قرارداد از نوع حق انتفاع خواهد بود)13(.

با نگاهي كلي به نظريه هاي حقوقي و عمدت ًا فقهي فوق مالحظه ميكنيم كه دستهاي از اين داليل

به عدم صحت و اعتبار تام شرينك ( بيع زمان ) در مقام ثبوت اشاره دارد و دسته ديگر بار استدالل
را به عدم امكان اينگونه مالكيتها در مقام اثبات و آثار اجتماعي حقوقي آن از جمله تالي فاسد غير
عقاليي تكيه دادهاند.
ديدگاه موافق مالكيت زماني

اجما ًال برخي فقيهان و حقوقدانان با تعابيري نايكسان توقيت مالكيت را پذيرفتهاند ) 14 ( .ما با
نقد داليل ديدگاه مخالف  ،نظريه موافقين را بررسي و تحليل ميكنيم.
 -1در پاسخ دليل اول مخالفين ميتوان گفت  :با توجه به اينكه مالكيت حقيقت شرعيه نداشته و
براي شناخت مفهوم آن بايد به معرف مراجعه كنيم  ،ويژگي دوام برگفته از اعتبارات عملي عرف بوده

است ( )15به عبارتي چون قيدي در توقيت آورده نميشود عم ً
ال مالكيت زمان دار است بنابراين
دوام مقتضاي اطالق آن است  .اگر امروزه عرف به علت ضرورت اجتماعي مث ً
ال در صنعت توريست

و هتلداراي در مواردي محدود به زمان نمايد بر خالف ذات مالكيت رفتار نكرده است.
 -2به همان نگاه فلسفي ( دليل دوم ) در پاسخ بايد گفت  :تقييد به زمان در امور قار بالعرض است
نه بالذات ؛ بنابراين با توجه به قطعات زمان بايستي تقطيع و تقسيم گردد( )16مانند مالكيت وقف بر
موقوف عليهم با طبقات و بطون مختلف .بر فرض هم كه امور قار از اعراض غير قابل تقييد به زمان
در نظر فالسفه باشد با مالكيت تفاوت ماهوي دارد؛ چرا كه مالكيت از امور اعتباري و چگونگي
اعتبار آن به دست منشاء و آفريدگار اعتبار است.
 -3از نظر ايراد جوهرهاي فلسفي ( دليل سوم ) در مالكيت موقت  ،عين مقيد به زمان به خريدار
تمليك نميگردد  ،بلكه مالكيت عين در قطعه مشخصي از زمان به ديگري منتقل ميشود .در واقع
مالكيت كتاب را محدود و مقيد به زمان ميكنيم نه خود كتاب را ؛ پر واضح است كه تفاوت مبرهني
به عالوه چنانچه بگوييم اعيان خارجي مقيد به زمان نميگردد برخي قراردادهاي اجاره منافع
كه منفعت هم از نوع عين خارجي است مانند ميوه درخت با ايراد روبرو ميشود ؛ اين در حالي است
كه فقيهان چنين قراردادهايي را صحيح دانستهاند ()17

 -4ايراد غير عقالني و غير شرعي بودن اينگونه قراردادها مردود است .چرا كه ؛ او ًال مالكيت

موقت در نظامهاي حقوقي كنوني بر اساس نيازمنديهاي بشري در صنعت توريست و هتلداراي امر
معقول واقع گرديده و بر مبناي قاعده « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » شرعي خواهد بود ؛ ثاني ًا

معامالت از امور توقيفي مانند عبادات نبوده  ،حقيقت شرعيه و متشرعه ندارد ( )18اعتبار آن تابع

آفريدگار اعتبار يعني عرف كنوني جوامع بشري است ؛ ثالث ًا نمونههاي مالكيت موقت در نزد فقيهان
( )19پذيرفته شده كه بر خالف تصور برخي خود دليل بر سابقه شرعي بحث بوده ما بعنوان مؤيد
نظريه صحت و اعتبار بيان خواهيم نمود.
 -5از نظر شك در مصداق اگر چه در گذشــته مصاديق قراردادهاي بيع در شكل مصطلح و
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عرفي آن با ويژگي دوام انشاء گرديده است لكن به مفهوم وجود يك قاعده انحصاري نميباشد .با
وجود آن كه قواعد اساسي بيع بايستي رعايت شود اما بيع ميتواند به دهها شكل با شرايط گوناگون
منعقد شود؛ بعالوه ديگر امروزه نقش تحوالت اجتماعي و تأثير آن بر ارتكازهاي عرفي غير قابل
انكار است.
 -6اگر چه دايره شمول قاعده سلطنت از نظر كيفي و كمي يا هيچكدام آن مورد چالش فقيهان
قرار داشته است ( )20و صرفنظر از آنكه بر اساس نظر مشهور هم شامل تصرفات كيفي است و هم
كمي ،و اگر چه دوام مالكيت از قاعده ســلطنت برداشت نميگردد اما در استناد به سلطنت مالك
اولويت استدالل و تمسك از آن مالك قبلي است .به عبارتي مالك در زمان مالكيت خود چه دائمي
و چه موقت مسلط بر مال خويش بوده و انتقال آنرا به صورت مقيد به مصلحت خود دانسته است ؛
بنابراين با اطالق قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم » مالكيت زماني قابل توجيه است.
 -7در ارتباط بين مالكين تايم شرينگ استدالل شــيخ انصاري مبني بر مالكيت فعلي طبقه
سال اول|شماره اول|تابستان 1393
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موجود وقف و مالكيت شأني طبقه معدوم در مقام پاسخ به ايراد هفتم مخالفين قابل استفاده ميباشد
( )21حتي اگر مالكيت شأني را آنطور كه برخي فقيهان قبول نكردهاند به رسميت نشناسيم ( )22اما
رابطهاي ضعيف و اعتباري بين عين و ساير مالكان تايم شرينگ بر قرار شده است و اين رابطه ضعيف
را اگر چه مالكيت شأني هم ندانيم باز هم موجب محدوديت دايره اختيارات مالك موقت ميشود
بنابراين حق تلف ندارد.
جايگاه اصول كلي فقهي و حقوقي در استدالل موافقين  :طرفداران صحت قراردادهاي مالكيت
زماني مي توانند به اصل حاكميت اراده ،آزادي قراردادها  ،ماده  10و  30قانون مدني  ،قاعده اوفوا
بالعقود و...استناد نمايند .
بررسي نهادهاي حقوقي مشابه

نظريه صحت و اعتبار مالكيت زماني از وجود شيوههاي مشابه فقهي و حقوقي به عنوان مؤيد

استدالل خويش سود جسته است.

 -1وقف منقطع االخر  :در وقف خاص مشــهور فقيهان پذيرفتهاند كه مالكيت عين به موقوف

عليهم منتقل ميشود؛ ( )23حتي برخي حقوقدانان از اهليت موقوف عليهم در تمليك عين سخن
گفتهاند )24( .تئوري مطرح در بيان فقيهان در فرض انقراض موقوف عليهم بنابر نظريه مشهور  ،اعاده
مالكيت به واقف يا قائم مقام وي است؛ اين نوعي مالكيت زماني ميباشد .به نظر ميرسد با توجه به
تعريف قانون مدني از وقف كه عين تسبيل و فقط منفعت به موقوف عليه منتقل ميگردد مدد جستن
از مباحث فقه در مالكيت زماني ناظر در مورد فوق به عين داراي ايراداتي باشد.
 -2بدل حيلوله  :مالك ملكي كه غصب شده است تا زمان عدم استرداد عين در برخي موارد بدل

حيلوله اخذ و تملك كرده با استرداد عين توسط غاصب مالكيت بدل حيلوله به غاصب برگشته و
اين مؤيد صحت مالكيت زماني است ( )25در پاسخ ميتوان گفت براي مالك صرف ًا اباحه تصرف
بدل حيلوله ايجاد مي گردد نه تملك موقت آن .
 -3اجاره  :عقدي كه در نظر شاذ برخي فقيهان عبارت از تمليك موقت عين است نه منفعت (.)26

امري ممكن و مشروع پذيرفته شده است.
 -4حبس  :شهيد ثاني با عبارت تمليك الموقت متحقق في الحبس و االخويه ( )27مالكيت موقت

را پذيرفته است .ايراد اين استدالل آن است كه طبق نظريه مشهور  ،حبس و عقود مشابه آن مصداق
حق انتفاع ( از توابع مالكيت ) است نه اصل مالكيت.

 -5صلح  :با توجه به نگرش استقاللي به عقد صلح نزد فقيهان كه قالبي وسيع تر از همه عقود معين

داشته است بعالوه در مقام هر عقدي مانند بيع و اجاره نتيجه همان عقد را دارد ( ، )28برخي از آنان
مالكيت موقت را به شيوه صلح مشروط پذيرفتهاند ؛( )29اگر چه در موضوع مالكيت موقت ( تايم

شرينگ ) ايراد غير مشروع بودن چنين صلحي ميتواند مطرح شود لكن اجما ًال ما بر مشروعيت
بيع موقت يا مالكيت موقت نزد فقيهان مؤيداتي ذكر نموديم؛ بنابراين ايراد فوق وارد نميباشد .البته
استفاده كنوني شركتهايي با موضوع صنعت توريست و مشابه آن از اين شيوه در قالب صلح منافع
ميتواند خطرهايي براي خريداران بيع زماني ايجاد كند و اين تهديد بايستي مورد توجه قرار گيرد.
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 -6مهايات  :از جمله فرضيات مطرح در سابقه كهن فقه پويا تقسيم منافع امالك بر اساس اجزاء

يا زمان بوده است ( . )30در توجيه تايم شرينگ به استناد منابع فقهي برخي حقوقدانان به اين نهاد
فقهي (مهايات ) اشاره كردهاند ( .)31به عالوه برخي شركتهاي فوق الذكر مانند شركت مجتمعهاي
توريستي و رفاهي آبادگران ايران ويالهاي متعلق به خود را به صورت بيع مشاع مشروط به مهايات
در راستاي قرارداد تايم شرينگ به فروش رساندهاند  .هر چند سابقه مشابه موضوع در فقه پويا مؤيد
صحت و اعتبار قراردادهاي تايم شرينگ به عنوان گزينهاي مستحدثه ميباشد  ،اما به نظر ميرسد
بين مهايات و قراداد بيع زماني حداقل تفاوتهاي زير وجود دارد -1 .مشاع بودن مال در مهايات
و ششدانگ شدن مالكيت در تايم شرينگ  -2طرفين توافق در مهايات شركاي مال هستند لكن
در بيع زماني در مقام فروشنده و خريدارند  -3صرفنظر از وجود نظر مخالف بين حقوقدانان ()32
مشهور فقيهان و اســاتيد حقوق مهايات را توافقي جايز و قابل فسخ دانستهاند ( )33در حالي كه
قرارداد بيع زماني عقدي الزم است  -4 .عنصر اساسي مهايات تقسيم منافع و در واقع نوعي صلح
سال اول|شماره اول|تابستان 1393
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در مقام نزاع و ترافع با ماهيت اباحه منفعت معوض ميباشد لكن ويژگي اصلي تايم شرينگ تمليك
و تملك عين است.
نتيجه گيري

 -1همانطور كه مباحث اساسي مالكيت در قانون مدني مانند احكام امالك مجاور  ،حيازت

مباحات و ...مفهوم پيشين خود را از دســت داده و در تقابل با ضرورتهاي اجتماعي برخي قواعد
حقوقي مدني تخصيص خورده است ،به همين دليل از جنبه ديگر ويژگي انحصاري  ،مطلق و دائمي
بودن مالكيت ديگر به شدت و قاطعيت گذشته نميتواند تفسير و مورد استناد قرار گيرد .بنابراين
ناديده گرفتن قراردادهاي تايم شرينگ با پشتوانه حقوقي  -فقهي و بر اساس ضرورتهاي اجتماعي

صرف ًا بدين بهانه كه ويژگي تداوم مالكيت ( دائم بودن ) به چالش كشيده ميشود  ،امر غير عقاليي و
مخالف منطق حقوقي ميباشد.

 -2توجيه قراردادهاي تايم شرينگ بر اســاس « قرارداد صلح منافع » كه مورد عمل برخي

شركتهاي هتلداري و توريستي قرار گرفته اســت از نظر صحت و اعتبار داراي پشتوانه فقهي و
حقوقي است ؛ اما از آنجا كه مالكيت در صلح منافع به خريدار منتقل نميشود بلكه فقط منفعت انتقال
يافته اين شــيوه تهديدي جديد عليه مصالح خريداران بيع زماني محسوب و گاهي داراي مفسده
مي باشد.
 -3همانند ساير پديدههاي حقوقي جديد  ،قرارداد تايم شرينگ با استدالل در قالب عقود غير
معين بهتر مورد پذيرش حقوقدانان واقع شده اســت  ،اما تالش در جهت توجيه اين نهاد حقوقي

در قالب يكي از انواع بيع ( عقد معين ) به مصلحت نزديكتر اســت؛ چرا كه او ًال گسترش بي رويه

پديدههاي حقوقي و توجيه آن همانند تايم شرينگ خارج از چتر عقود معين برخي امتيازهاي خاص

بيع را از دست ميدهد ؛ ثاني ًا تفسير در فراسوي عقود معين انتظام كلي در قواعد و نهادهاي بنيادين
حقوق را به هم زده به هم ريختگي ذهن حقوقدانان را به دنبال داشته و تخصيص اكثر الزم مي آيد.
 -4اگر چه مهمترين ايراد بر مالكيت زماني به بهانه عدم وجود عنصر دوام مطرح گرديده است و
وجود دارد ؛ چرا كه مالكيت در مقاطع زماني هر شخص علي الدوام مختص هر كدام از مالكين بيع
زماني است .به عالوه از جنبه ديگر عدم دخالت هر مالك در خارج از زمان ويژه خود مث ً
ال فراسوي

فروردين هر سال يك نوع اسقاط حق به نفع ديگري در ساير ماههاي سال است.
 -5قرارداد بيع زماني عقدي مشروط و الزم  ،از نوع تمليكي معوض است.

 -6با توجه به تعريف هتل و مهمانســرا در قواعد مربوط به صنعت هتلــداري كه عمدت ًا بار
مسئوليت تكاليف قانوني بر دوش مالك اين تشكيالت مي باشد  ،پذيرش مالكيت در تايم شرينگ
براي خريدار به معناي آنســت كه خريداران بيع زماني به دلخواه خود اقدام كرده قواعد مربوط به
صنعت هتلداري و توريست را ناديده گيرند ،بنابراين او ًال پيش بيني قانونگذار اصالحگر در تدوين

مجدد اينگونه مقررات ضروري است؛ ثاني ًا تا زمان اصالح مقررات فوق از ديد صنعت هتلداري و

توريست تنظيم قراردادهاي تايم شرينگ در قالب صلح منافع بيشتر به مصلحت اين رشته مشاغل
خواهد بود.
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 -7با توجه به ارتباط بيشتر قراردادهاي تايم شرينگ به اموال غير منقول او ًال مقررات ثبتي

در اين زمينه نيازمند اصالح و تكامل بوده ثاني ًا با تتبع در رويه هاي ثبتي نزد سردفتران اسناد هنوز
در مباحث علمي از مجله تخصصي كانون سردفتران مباحثي بدست نيامده بررسي علمي موضوع
در رويههاي ثبتي ضروري است  .بعالوه به نظر ميرســد عم ً
ال ثبت قرارداد تايم شريك در دفتر

خانههاي اسناد رسمي در نظام حقوقي فعلي ثبت مشكالتي را در بر داشت ه كه با استفاده از رويه ثبت
ساعتهاي زماني استفاده آب در اراضي كشاورزي هم قابل قياس و حل نباشد.
 -8نظريات فقيهان معاصر در خصوص موضوع ( )34قابل توجه بوده و ديدگاه موافق آن دسته

از فقهايي كه بيشتر و عم ً
ال درگير مسائل اجتماعي بودهاند حكايت از اهميت موضوع با نظر مثبت
داشته است.
 -9اگر چه نظريه مشورتي اداره حقوقي ( )35با ديد منفي به موضوع قراردادهاي تایم شرينگ

نگريسته است  ،اما به نظر مي رسد با توجه به نحوه استدالل اداره محترم حقوقي صرف ًا چالش عدم
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14

وجود نص قانوني مد نظر بوده كه با توجه به استداللهاي علمي به شرحي كه گذشت نافي واقعيت
حقوقي صحت و اعتبار تايم شرينگ نبوده با بروز رويههاي مثبت قضايي و يا اصالح قانون در آينده
انتظار تحليل ديگري از اداره محترم حقوقي ميرود.
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المجله  ،جلد  3ص  0235دو مورد اخير به نقل از كاتوزيان همان.

 -34جزوه استعالمات فقهي مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه  -برخي سايتهاي فقيهان معاصر

در اينترنت  -كتب استفتائات اخير از جمله صانعي  ،يوسف  ،استفتائات قضايي  ،جلد  ، 2ص 198

 -35نظريه اداره حقوقي به شماره  5042/7مورخه  75/8/1ميگويد  :عقد بيع با فرض

مندرج در استعالم قابل تحقق نيست .به عبارتي ديگر بيع يك ملك براي مث ً
ال يك فصل سال با
قوانين موجود مطابقت ندارد .زيرا وقتي كه ششدانگ ملكي را ميفروشد آن ملك از ملكيت او
خارج و داخل در ملكيت مشتري مي گردد .و اين امر محدوديت زماني ندارد يعني براي هميشه
است ولي در بعضي كشورهاي اروپايي اين قبيل معامالت تجويز شده است و اگر مصلحت باشد
كه در ايران هم آن روش اعمال شود نياز به تصويب قانون خاص دارد.

