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Investigating the nature of barter in Iranian law 

 

Abstract 

A barter contract is a conditional method of importing goods or services to 

export goods or other services to the seller's country and exchanging them for 

sale instead of paying foreign currency. There has been no discussion of new 

international trade agreements, such as barter agreements in jurisprudence and 

jurisprudence, but the nature and characteristics of such agreements in 

jurisprudence and domestic law are similar to institutions such as sale, exchange, 

forgery, and peace. Becomes. This article, by examining and analyzing similar 

legal institutions, justifies, explains and examines this issue and concludes that 

clearing contracts are considered due to the wide scope of the principle of 

sovereignty and freedom of contracts in law and also due to the acceptance of 

this principle. In jurisprudence, it is one of the types of contracts accepted in 

Article 10 of the Civil Code and the consent of the parties is sufficient for the 

necessity and validity of these contracts. Therefore, the present paper accepts the 

recent theory. 

Keywords: Barter contract, nature, legal, principle of freedom of contracts. 
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 بررسی ماهیت قرارداد پایاپای در حقوق ایران 

 1حسین رونده 

 2محمد حسین بیاتی  

 چکیده

 بااه  دیگاار  کاااال یااا خاادمات  صدور  به  یا خدمات  کاال  واردات  مشروط  روش  از  است   عبارت  پایاپای  قرارداد

 جدیااد  قراردادهااای  مورد  در  .است   خارجی  ارز  پرداخت   بجای  فروش  در مقابل  آنها  تبادل  و  فروشنده  کشور

 در امااا اساات  نیامااده بعماال بحثاای و حقوق موضااوعه فقه در پایاپای قراردادهای قبیل از  المللی  بین  تجارت

شااابهی از قبیاال تم  نهادهااای  داخلاایموضوعه    حقوق  و  فقه  در  قراردادها  نوع  این  اوصاف  و  هیت ما  خصوص

 حقااوقی نهادهااای و تحلیاال بررساای بااا این مقالااه. دیده می شودعقد بیع، عقد معاوضه، جعاله و عقد صلح 

 راردادهااایقکااه     منااتم ماای  اارددپردازد و به این نتیجااه    می  موضوع  این  و بررسی  تبیین  ،توجیه  به  شابهتم

 پااریرش بااه توجااه با نیز و حقوق در قراردادها آزادی و اراده حاکمیت  اصل  سترده دامنه  به  توجه  با  پایاپای

 طاارفین تراضاای و می باشااد مدنی قانون 10  ماده  در  شده  پریرفته  قراردادهای  انواع  از  یكی  فقه،  در  اصل  این

اله حاضر نظریه اخیر را مااورد پااریرش قاارار ماای بنابراین، مق  .است   کافی  قراردادها  این  صحت   و  لزوم  برای

 دهد.

 .اصل آزادی قراردادهات، حقوقی،  ، ماهی: قرارداد پایاپایکلید واژه ها
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 مقدمه -1-1

پول  منای  کرد و  پیدا  تكامل  بانكی  پیچیده  نظام  به  پایاپای  ساده  نظام  از  و قراردادها  معامالت  در حقوق کنونی

 بااه  منتهاای شاادن  تا  کنونی  پولی  اما نظام  .تبدیل شده است   جامعه  وسیله  مهمترین  به  و  ه است  یافت  تكامل  نیز

نامساعد و بهاام  دنیا مالی و احوال  اوضاع  که  چنان  هم  ،با این وجود.  دارد  زیادی  فاصله    هنوز  کامل  نظام  یک

 در  که  اقتصادی  اصول  و  مسائل  برای  که  است   باعث شده  ،می باشد  رو به  فزونی  تجاری  مشكالت  و  ریخته  

 یكاای  .و مسائل بوجود آید  از این مشكالت  رری برای فراروش دیگ  ،آمده است   بوجود  متمادی  سالهای  طول

 هااای روش بهبااود جهاات  در یدیگاار مساایر تواناادمی کااه اساات  ، قراردادهای پایاپااایخط مشی ها   این  از

 روش از غیاار روشاای بااه  پرداخاات   آن  در  کااه  است   مختلفی  بازر انی  ترتیبات  متضمن  در  که  باشد  معامالتی

   .(38،ص1365 ولت،.  بی. جی.  )لئو  .پریرد می انجام نقدی

 پیاادایش نظااام  رفت و تعاقب این امر می انجام پایاپای  صورت  به  اکثر قراردادها  پول،  رواج  از  فلرا، تا پیش

 در ایاان، با وجود پیدا کرده است لیكن چشمگیری توسعه نقدی معامالت پول، مختلف اشكال  ایجاد  و  بانكی

 اینكااه باار مبناای عمااومی تصااور صاارفنظر از .اساات  یافتااه زیادی  توسعه  پایاپای  قراردادهای  ،کنونی  دهه  سه

 هایسااال  در  معااامالت  نااوع  ایاان  کسترش  است،  مستقیم  تجارت  به  نسبت   مناسب نا  روشی  معامالت پایاپای

 در  بلكااه  نیسااتند  ناکارآمااد  تنهااا  نااه  معااامالت  این  که  است   این  دهنده  نشان  آن  باالی  حجم  همچنین  و  اخیر

 متقاباال  معااامالت  از  دنیااا  در  کشور  15  تنها  1972  سال  در.  دارندترجیح    مستقیم  معامالت  بر  خاص  شرایطی

 رساایده کشااور 100 نزدیک بااه میالدی نود دهه اوایل در و 27 به 1979 سال در رقم این اند،کردهمی  استفاده

 قراردادهااای بااا در  رابطااه  کشااور 140 کااه حدس و  مان می رود نیز االنه .(33،ص1374)اصغرزاده،  است 

 1975  سااال  در  %4  حاادود  از  یالمللاا بین  صااحنه    در  پایاپااای  قراردادهااای  نقااشکه    تا جاییكه  ندباش  پایاپای

 از را معااامالت این ارزش بعضی ها  که تا حدی  است   بالغ شده  میالدی  2000  سال  در  %50  میزان  به  میالدی

 قراردادهااای  از  دولتاای  مقامااات  و  بانكااداران  دیگاار،  سااوی  . ازدانند  می  جهانی  تجارت  کل  درصد  50  تا  25

 تنها  که  ای  شیوه  یعنی  انددریافته  آن  ساده  بسیار  مفهوم  به  را  واژه  این  اغلب   و  اندنداشته  درستی  تفسیر  پایاپای

 دنیااا جااای همااه در روابااط ایاان جهاات  امااروزه  امااا  شودمی  استفاده  آن  از  غرب  و  شرق  بازر انی  روابط  در

   .(Abdel Latif,1985,p5)دارد   تروسیع  بسیار  مفهومی و  است   یافته   سترش

 کمبااود بااا کااه کشااورهایی در ویاا ه به. است  مناسبی روش توسعه  حال  در  کشورهای  برای  معامالت پایاپای

 قاباال و آزاد ارز از استفاده رساندن حداقل  به  منظور  به  دلیل  همین  به.  باشدمی  صادق  هستند،  مواجه  نقدینگی

 شاادن،صنعتی  اهااداف  به  دستیابی  و  رسیدن  کشورها،  بانكی  سیستم  امكانات  و  ابلمتق  اعتبار  از  استفاده  تبدیل،

 ایجاااد ارز، ناار  نوسااانات خطر از  پرهیز  ها،فرآورده  و  شده  ساخته  کاالهای  کیفیت   و  استاندارد  سطح  توسعه

 آزادسااازی نهایتاً و محصوالت با ارتباط در زیربناییترکیب  ومدیریت  متقابل، هایطرف و کشورها  میان  اتحاد

 چنااین سیاساات  محصولی، تک اقتصاد از رهایی دیگر عبارت به و خاص محصول یک به  وابستگی  از  اقتصاد

 بنااابراین،. نمایدمی   یریجهت   پایاپای  معامالت  مختلف  هایشیوه  کار یری  به  و  استفاده  سوی  به  هاییدولت 

 افزایش  روز،  یتكنولوژ  نداشتن  خارجی،   راری  سرمایه  جلب   ارز،  کمبود  علل  به   توسعه  حال  در  کشورهای

. شاادند متوساال پایاپااای مبااادالت مختلف های شیوه به کشور توسعه جهت  طورکلی به و  اشتغال  افزون  روز

 توسااعه  حااال  در  کشورهای  که  عواملی  از  و  است   کمیاب  و  معتبر  ارز  از  کمتر  استفاده  هم  امر  این  اصلی  دلیل
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عالوه . است   ارز  نر   نوسانات  از  فرار  د،ساز  می  مبادالتی  چنین  انجام  به  ناچار  را  کوچک  کشورهای  خصوصا 

 در حااال کشااورهای  پیشاارفته  بازاریااابی  نظااام  از  بهره  یااری  پایاپای،  قراردادهای  انجام  در  دیگر  عامل  بر آن

 کشور  امكانات  از  موضوع  این  در   راری  سرمایه  بدون  توانند  می  کوچک  کشورهای  که  می باشد  یافته  توسعه

 .(40 ،ص1365 ولت،.  بی.  جی.  لئو ) .ندبهره مند  رد   خود قرارداد طرف

 از  رهایی  و  تمحصوال  ساختن  متنوع  باعث   ،  می کند  کمکتجاری    توسعه  به  عالوه  پایاپای  مبادالت  بنابراین،

 هاااپرداخت   و  یتتجااار  تااراز  صاانعتی،  تااوازن  اصالح  به  ارزنده ای  کمک  تواندمی   ردیده و  معتبر  ارز  کمبود

 فرهنگاای و اجتماااعی اقتصااادی، توسااعه اول ساااله پاانم برنامااه در که است  بوده خاطر همین به شاید.  باشد

 بوساایله نخساات   پایاپااای  مبااادالت  .شده بااود  داده  صتخصی  امر  این  به خاطر  را  دالر  میلیارد  10  مبلغ  ،رکشو 

 صاانعتی  کشااورهای  فناای  دانااش  و  فناااوری  به  تا  ه است  رفت  قرار  بهره برداری  مورد  سوسیالیستی  کشورهای

سمت   صنعتی  کشورهای  بازارهای  به  را  خود  شده  تولید  هایمتاع    بتواننددیگر    از سوی  و  کنند  پیدا  دسترسی

  .(Blum,1987,p38) و سوق دهند

 بااا  چااین  و  شاارقی  اروپااای  کشااورهای  روسیه،  بین  قراردادها را می توان در  از این قبیل  ییها  نمونهموارد و  

 کشااورهای  بااه  این قبیل قراردادهااا مخااتص  زهامرو  .(Hennart,1990,p259)نمود  پیدا  صنعتی  کشورهای

 دلیل به 1980 دهه  در  . یرند  می  بهره    روش  این  از  جهان  سطح  در  متعددی  کشورهای  و  نیست   سوسیالیستی

 صاااحبان  و  ، مساائولینزیاارا  صااورت ماای پااریرفت.    شگفت انگیاازی  طور  به  داشت،  که  نا ملموسی  طبیعت 

 بااه  تمااایلی  دادنااد،می  انجااام  را  مالحظااه ای  قاباال  راردادهایق  پایاپای  روش  به  که  هاییکارخانه  و  هاشرکت 

 انجااام  بر  بالقوه  خریداران  سایر  که  از این موضوع در هراس بودند  نداشته اند. چه آنكه  خود  معامالت  افشای

 ایاان انجااام و ترتیااب  چگااونگی از آنااان رقبااای نبودند مایل دیگر  سویی  از  و  کنند  اصرار  قراردادهایی  چنین

بیشااتر و بیشااتر  ایاان نااوع معااامالتانجااام   ردنااد لاایكن بااا همااه ایاان اوصاااف بااه تاادریم  اهآ    معامالت

 .(Dick,1987,p1)شد

 خصوصاااً ،یالمللاا  بین تجارت  عرصه  در  حائز اهمیت   بسیار  مسئله  یک  عنوان  به  پایاپای  ، قراردادهایبنابراین

 اول جهااانی جناا  از  پاا   ارباا   اولین  آن  وسیع  سطح  در  و  ه است  ردید  میالدی مطرح  1970دهه    اواسط  از

 ثباااتی باای اثاار در کشااور پااول که شرایطی در و وایمار جمهوری دوران در آلمان به عنوان مثال  .یافت   ظهور

 کشااور  زمان  آن  در.   ردید  متوسل  تهاتری  شیوه  به   یرد،  قرار  خارجی  مبادله  وسیله  توانست   نمی  حد  از  بیش

 کااه  شااود  ارزشبی  چنان  آنها  پول  بود  شده  باعث   باال  تورم  و  بود  رو  روبه  اقتصادی  عدیده  مشكالت  با  آلمان

 از اسااتفاده ساامت  بااه نتیجه در و باشند نداشته المللیبین عرصه در خصوص به را  آن  با  معامله  توانایی  دیگر

 دیااده  خسارت  اقتصاد  ندتوانستهایی که در یر جن  بودند؛    کشور  ترتیب   این  به.  آورد  روی  پایاپای  مبادالت

 عنااوان  به  راپایاپای    سیستم  نیز  اروپایی  کشورهای  سایر.  دنباز ردان  سالم  و  عادی  حالت   به  دوباره  را  جن   از

 .  (6،ص1381) حسن بیگی، رفتند کار  به ازجن  بعد اقتصادی  اوضاع  بهبود  به کمک  جهت  ای  وسیله

 خااارجی ران را سرمایه استقبال و خارجی ی   رار  سرمایه  حمایت   و  تشویق  قانون  تصویب   با  دیگر  سوی  از

 مقااررات  تلفیق  جهت   در  آنان  داخلی  مشاوران  و  خارجی   راران  سرمایه  تالش  قانون،  این  حمایتی  مزایای  از

 نموده  ایجاد  این زمینه  در  را  روشنی  افق  قراردادها  سایر  از  استفاده  امكان  نیز  و  شده  یاد  قانونی  های  پوشش  با
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 جدل و بحث  و  جدی  دانتقا  مورد  استفادهشروع    از  شده  یاد  قراردادهای  این است که  توجه  جالب نكته  .  است 

 ایاان قضاایه  باار  کااه  ایراداتی  همه  با  و  است    رفته  قرار  حقوقی  و  اقتصادی  علمی،  متنوع  مجال   و  محافل  در

 قاارار  رفتااه عااام مقبولیاات  به طور نسبی مااورد توجااه و  آن، خاص قانونی جایگاه  دلیل  به  ،است   شده  وارد

  ااراران  ساارمایه  استقبال  و  خارجی  ی   رار  سرمایه  حمایت   و  تشویق  قانون  تصویب   با  دیگر  طرفی  از.  است 

 تلفیااق  به منظور  آنان  داخلی  مشاوران  و  خارجی   راران  سرمایه  سعی  قانون،  این  حمایتی  امتیازات  از  خارجی

 چشاام انااداز  و معاهاادات،  قراردادهااا  سااایر  از  اسااتفاده  امكان  نیز  و  شده  ذکر  قانونی  های  پوشش  با  مقررات

 در زمینااه  تهاااتری  قراردادهااای  پیشاارفت و افاازایش  بر  عالوه.  است   نموده  ایجاد  خصوص  این  در  را  شنیرو

 و توجااه اسااتفاده مااورد نیز کشورها داخلی زمینه در ای سترده شكل به  نوع قراردادها  این  امروزه  ،یالمللبین

 400  از  تربیشاا   اکنااون  هاام(  IRTA)جانبااه  چنااد  هایهمكاری  المللیبین  مؤسسه  آمار  براساس.   یرندمی  قرار

، 1386)صااابر، هستند  تهاتری بازارهای ادارهاستفاده و  درحال دنیا مختلف کشورهای  درو موسسات    شرکت 

 . (246ص

 از ناچیزی خیلی سهم میالدی  1972  سال  از  قبل  تا  که  ،پایاپای  که مبادالت  بنابراین، می توان بر آن اعتقاد بود

 و مسااایل  مشااكالت  دلیل  به  شد،می  مشمول  را  غرب  داریسرمایه  کشورهایدر  و تجاری  بازر انی  معامالت

 شااایعمتااداول و  بساایار حاضاار حااال در شرقی، اروپای در صنعتی  کشورهای  و  سوم  جهان  کشورهای  ارزی

این   که  بر آن اعتقاد بود  توانمی  و  نمی باشد  سوسیالیستی  کشورهای  با  معامله  مختص  امروزه  و  است    ردیده

با مشكالت و   معامله  طرف  کشورهای  از  یكی  اقلحد  که  شرایطی  در    -قراردادهای پایاپای  –دالت  نوع از مبا

 و همان طااوری کااه فوقاااً ذکاار  ردیااد؛ معااامالت  قرار می  یرد  استفاده  مورد  باشد،مواجه می    ارزی  مسائل

 نقاادینگی ودکمباا  بااا کااه کشااورهایی در  وی ه  به  است؛  مناسبی  روش  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  پایاپای

 تباادیل، قاباال و آزاد ارز از اسااتفاده رساندن حداقل به منظور به دلیل همین  به.  باشدمی  صادق  هستند،  مواجه

 توسااعه  شاادن،صنعتی  اهداف  به  دستیابی  و  رسیدن  کشورها،  بانكی  سیستم  امكانات  و  متقابل  اعتبار  از  استفاده

 اتحاااد ایجاااد ارز،  ناار   نوسااانات  خطر  از  پرهیز  ها،فرآورده  و  شده  ساخته  کاالهای  کیفیت   و  استاندارد  سطح

 آزادسااازی  نهایتاااً  و  محصااوالت  بااا  ارتباااط  در  زیربناییترکیب   ومدیریت    متقابل،  هایطرف  و  کشورها  میان

 چنااین سیاساات  محصولی، تک اقتصاد از رهایی دیگر عبارت به و خاص محصول یک به  وابستگی  از  اقتصاد

 بنااابراین،. نمایدمی   یریجهت   پایاپای  معامالت  مختلف  هایشیوه  کار یری  به  و  استفاده  سوی  به  هاییدولت 

 خااارجی،   ااراری  ساارمایه  و جاارب  جلب   ارز،  کمبودمشكالت ناشی از    دلیل  به   توسعه  حال  در  کشورهای

و   توسااعه  جهت   و در یک نگاه وسیع تر  طورکلی  به  و  اشتغال  روبه افزایش  افزایش  ،مدرن  تكنولوژی  نداشتن

 متوساالتمایل پیدا نموده و بااه ایاان روش  پایاپای مبادالت مختلف  ها و روش های    شیوه  به  کشور  فت پیشر

 در کشااورهای که عواملی از و است  کمیاب و معتبر ارز از کمتر استفاده هم امر این و مهم اصلی  علت .  شدند

و  فاارار ،نمایااد می ییمبادالت و قراردادها چنین انجام  به  مجبور  را  کوچک  کشورهای  خصوصام  توسعه  حال

 ایاان مقالااه بااا ،موضااوع و مهم بودن این اهمیت  به توجه بابنابراین .  است   و دالر  ارز  نر   نوسانات  از  رهایی

 پردازد. می  قراردادهای پایاپایماهیت    بررسی به  مشابه  حقوقی نهادهای  و تجزیه و تحلییل  بررسی

 تعریف -2-1
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 هم چنان که برخاای. است و به رشته تحریر درآمده  ارائه  ایپایاپ  قراردادهای  برای  متفاوت و مختلفی  تعاریف 

 بتواند  که  و جامع  دقیق  تعریفی  و بیان یک    که ارائه  بر این عقیده اند  (331،ص1389)شیروی،از حقوق دانان  

از دامنااه ایاان نااوع از معااامالت   نیااز  را  نقدی  معامالت  و  دهد  پوشش  را  مبادالت    این نوع  هایروش  تمامی

و   خاااص  فضای  در  ،پایاپای  مبادالت  انواع  از  یک    کدام  هرچه آنكه،    ؛نمی باشد  ایساده  وضوعم  کند،  خارج

 از تعریفی ونه هرارائه و تحریر  ،فلرا.  است    ردیده  لیشكت  خاصی  نیازها و مسائل  به  جواب  در  و  خود  وی ه

 .  نباشد مانع و  جامع  است  ممكن  پایاپای شكل مبادالت 

 پایاپااای قراردادهااای کااه    بیان شده است   (241،ص1390)اشمیتوف،  حقوقی    نکتب مولفیدیگر از  در برخی  

از کشااور صااادر   ایاان دو قااراردادصادراتی است که یكاای از    و قرارداد  ارتباط دو معامله  روش های مختلف

هم چنین، برخی دیگر از حقوق دانان در تعریااف می  یرد.   قرارداد دیگری از کشور وارد کننده منشاکننده و  

 شااكل ترینپیچیااده در و است  دیگر کاالی با کاالشی یا  یک معاوضه  ،که  بیان نموده اند  پایاپای  ردادهای  قرا

 .(  Baker,1983,p274) محسوب می  ردد  خارجی   راریسرمایه نوعی ،آن

ایاان نااوع از قراردادهااا،   در  که  (Uncitral,1993,p325)هستند  معامالتی  پایاپای  عالوه بر آن، قراردادهای

و فااراهم  تهیه مقابل طرف برای را دیگری اقتصادی ارزش هر یا فناوری  خدمات،  کاال،  معامله  طرفین  از  یكی

 ارزش هاار و یااا فناوری خدمات، کاال، ای شده توافق مقدار دوم طرف از اول طرف آن  عوض در  و  کند  می

 .(Thomas,1980,p201)کند می خریداری را دیگری  اقتصادی

:  دارد  ماای  بیااان  خصااوص  ایاان  در  نیز  وزیران  هیئت   مصوب  1369/ 1/ 20  مصوب   ابلمتق  معامالت  نامه  آیین

»  طاارف یااک آن ضاامن و  ردد می منقعد حقوقی یا حقیقی شخص دو بین که است  عقدی  متقابل  معامالت

 مشااخص کاالهااای یااا کاال از تحویل و تولید بر مبنی«    صادرکننده  »دیگر  طرف  تعهد  مقابل  در«    کننده  تأمین

 و  آالت،قطعااات  ماشااین  اباازار،  مااواد،  نماید  می  تعهد  توافق،  مورد  زمان  طی  کشور  از  خارج  به  رصدو  جهت 

 مزبااور نامه آیین 3 ماده چنین هم. دهد قرار وی اختیار در تعهدش ایفای برای را  طرف  آن  نیاز  مورد  خدمات

 ماای تعهااد متقاباال  معاملااه  قرارداد  تحت   که  است   ایرانی  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  صادرکننده:  دارد  می  مقرر

 رأساً  کننده  تأمین  یعنی  قرارداد  دیگر  طرف  از  خدمات  یا  و  آالت  ماشین  ابزار،  قطعات،  دریافت   ازای  در  نماید

 هم صنعتی تولیدات  یا  تولیدی  واحد  همان  و فرآورده های  محصوالت  از  را  توافق  مورد  کاالهای  واسطه،با    یا

 .دهد قرار   کننده تأمین  اختیار در صدور  جهت  یا صادر مقرر زمان در و و مقرر شده معین مقدار به آن   روه

 بر اساس آن که به اقدامات و عملیاتی  فته می شود  ،  مبادالت پایاپایهم چنین می توان بر آن اعتقاد بود که  

 کنااد  قبااول  فروشاانده  کااه  اساات   امكااان پااریر  صورتی  در  تنها  خارجی  کشور  یک  به  و انعقاد قرارداد  فروش

 صااادر  خریاادار  کشااور  از  نماید و نهایتاً    خریداری  اول  قرارداد  بها و ارزش  به  خریدار،  کشور  از  را  کاالهایی

 ماای  متعهااد  کاااال  فروشاانده  آن  موجب   به  که  دارد  قراردادی  ترتیبات  به  اشاره  در واقع مبادالت پایاپای  .نماید

 ریااداریخ اصاالی خریاادار از خاادمات یااا کاااال صااورت بااه را از پرداخاات  بخشاای یااا تمااام تااا شااود

 (International Countertrade,1988,p99؛  Ruben,1987,p1)کند

 واژة  مقاباال  در  پایاپااای  قاارارداد  اصااطالح  ناچااار  بااه  البته ذکر این نكته خالی از فایده نیست که  فته شااود؛

Counter Trade  Contracts در آنكه چه. است  شده برده کار به باشد،می تری  سترده مفهوم واجد که 
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 و خریااد آن موجااب  بااه کااه المللاایبین  قراردادهای تجاری  انواع  فارسی،  زبان  به  بانكی  و  بازر انی  هایواژه

 و اصااطالح  معااادل  کااه  است،  شده  محسوب  پایاپای  عنوان  به  صورت نمی پریرد  ارز  انتقال  مقابل  در  فروش

 از  یكاای  شخااود  Barter  یعناای  مفهااوممعنااا و    ایاان  در  پایاپااای  قرارداد  اما.  می باشد    Barterآن  خارجی

 از پرهیااز خاااطر بااه با توجه به آنچه بیااان  ردیااد؛  بنابراین،.  می باشد  پایاپای  و نمونه های مبادالت  مصادیق

 .شااودمی  اسااتفاده  تعبیاار،  در  مسااامحه و اغماااض  با«   پایاپای  مبادلة»  متعارف  کلمه  ،و عبارت  اصطالح  جعل

 یااا خاادمات  کاااال  صاادور  بااه  یا خدمات  کاال  واردات  مشروط  روش  از  است   عبارت  قرارداد پایاپایبنابراین،  

یااا  کاااال مبادلااة یااا و  خارجی،  ارز  پرداخت   مقابل  در  فروش  جای  بهمبادله ی آنها    و  فروشنده  کشور  به  دیگر

 نقااد  وجااه  پرداخاات   مسااتلزم  کااه  دفتااری  تهاااتر  بااانكی  روش  از  اسااتفاده  بااا  یااا خاادمات  کاااال  بااا  خدمات

 .(160،ص1383)نصیری،نباشد

 ردادهای پایاپایقرا ماهیت -3-1

بااا لاارا حقوق داخلی ایران نهادهااای حقااوقی مشااابهی وجااود دارد. در   پایاپای  مبادالت  در خصوص ماهیت 

 :به توجیه و تبیین این مسئله می پردازیم  بررسی نهادهای حقوقی مشابه

 

 عقد بیع -الف

؛ 118ص،1410؛ محقااق حلاای،16،ص1413و در نظاار فقهااا ) عالمااه حلاای،عقااد بیااع در حقااوق ایااران 

؛ 9، ص1399، موساااوی  لگایگاااانی؛  27،ص1379موساااوی خمینااای، ؛ 412،ص1378فخااارالمحققین،

 338به تملیک عین به عوض معلوم تعریف شده است )ماااده  (  53،ص1371؛ خویی،510،ص1404طباطبایی،

ر عقااود از بااین سااای متبادر می سازد که مبادالت پایاپای، این موضوع را به ذهن  بیع  عقد  ق.م(. تملیكی بودن

 معین، بیشترین شباهت را با عقد بیع داشته باشد.

. زیرا عقد بیااع جااز  نمی تواند محسوب شود  عقد بیع  به عنوان    پایاپایاما باید بر آن اعتقاد بود که مبادالت  

محسااوب ماای عقد، بایع مالک ثمن و خریدار مالک مبیااع    عقود تملیكی محسوب  ردیده و به صرف انعقاد

 و   یاارد  نماای  صورت  است   مدنظر  بیععقد    در  که  طوری  به  تملیک  ،قراردادهای پایاپای  در   ردد. حال لیكن

از عقااود عهاادی  قت می توان  فت قراردادهای پایاپااایحقیو در  کند  می  ایجاد  طرفین  برای  را  تعهداتی  تنها

در انااواع مختلااف نیااز    (262،ص1386)صااابر،  هاام چنااان کااه برخاای از حقااوق دانانمحسوب می  ااردد.  

 به این امر اشاره کرده اند.  اردادهای پایاپایقر

کمیساایون اقتصااادی   1اد نمونه بیع متقابلمورد بعدی که می تواند موید عهدی بودن آن باشد، ماده یک قرارد

و این نكته نیز قابل ذکر اساات کااه بیااع   می باشد  (3،ج1372)کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا،  1اورپا

 مقرر می دارد:  های قرارداد پایاپای محسوب می  ردد. این ماده متقابل یكی از نمونه

 
  کامل   کارخانة  یک  آن  موجب  به   که   است  المدتیطویل  معاملة  است،   تهاتری  قراردادهای  انواع  از   یکی  که   تولیدی  تهاتر  -  1

  تولیدات   صورت  به   را   کارخانه  بهای  کندکهمی  تعهد   مقابل   در   خریدار  و  شود می  فروخته  و  نصب   ولوژی،تکن  و  تجهیزات   با
 . دهد قرار فروشنده اختیار در  حاصله



 

3797 

 

 

ان
ایر

ق 
قو

 ح
در

ی 
اپا

پای
اد 

رد
قرا

ت 
اهی

ی م
رس

بر
 

 :متقابل خرید تعهد -1  ماده 

 از  اسااتفاده  وساایله  قاارارداد بااه  این  شروط  موجب   به  بتا  که  را  محصوالتی  که  میكند  موافقت   آلفا  وسیله  بدین -1-1

 و آورد وجااود بااه را  دخری  سبب   یا  بخرد  بتا  از  است   کرده  تولید  آلفا  توسط  شده  فروخته  تكنولوژی  و  وسایل

 .بگیرد  تحویل را مرکور محصوالت همچنین

 یااا  آلفا  به  را  مرکور  محصوالت  قرارداد،  در  مرکور  مقررات  و  شرایط  طبق  که  کند  می  موافقت   بتا  وسیله  بدین -2-1

 در متقابل بیع عنوان به آلفا از محصوالت خرید با و بفروشدرا  شده تعریف آن از 6 ماده  در  که  وی  مقام  قائم

 .نماید  موافقت  قرارداد این  ارچوبچ

:  دارد  ماای  بیااان  مااورد  ایاان  در  نیز  وزیران  هیئت    1369/ 1/ 20  مصوب   متقابل  قرارداد  نامه  ، آیینعالوه بر آن

 یااک  ایاان عقااد  ضمن  در  و   ردد  می  منقعد  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  دو  بین  که  است   عقدی  متقابل  قرارداد

 نامیده ماای شااود صادرکننده که دیگر طرف تعهد مقابل در  ددمحسوب می  ر  کننده  تأمین  که به عنوان  طرف

ی که بین طرفین زمان  طی  کشور  از  خارج  به  صدور  جهت   مشخص  کاالهای  یا  کاال  از  تحویل  و  تولید  بر  مبنی

 نیاااز مااورد خاادمات و آالت،قطعات ماشین ابزار،  می  ردد که  تعهدم  همدیگر می باشد؛  توافق  مورد  مقرر و

عالوه باار آن، از سااویی دیگاار، همااان   .دهدب قرار وی اختیار  در  تعهدات خودش  ایفای  یبرا  را  مقابل  طرف

هاایگ  ونااه   شرح تفصاایلی آن  رشاات؛ در ایاان  ونااه قراردادهاااتهاتری    طوری که در تعریف قراردادهای  

ساات یا به اصطالح حقوقی ثمن معامله ا  مبادله کاال با پول  ، خاصعقد بیع  وجود ندارد. لیكننقدی  پرداخت  

بایااد آن  داد اااه نمایند؛ مبادله پول  با  را  کاالیی  نفر  دو  ا ر  بر آن اعتقادند که  برخی از حقوق دانان  تا جائیكه  

بایااد   امااا  .(12،ص1378در نظاار بگیرنااد )کاتوزیااان،  معاوضه  را  آن  طرف  دو  هرچند  ،را عقد بیع تلقی نماید

نحااوه ی  و ناادارد وجود نقدی پرداخت   ونه هیگ پایاپای قرارداد یک و شكل قالب  درمبادله  اذعان نمود که  

 .(Christain, 2005,p13)و متمایز  می باشدمتفاوت    پایاپای آن  به موجب نوع قرارداد  بازپرداخت 

 ساانخیت   یكدیگر  با  مبیع  و  ثمنموضوع قرارداد یعنی      که  نمی باشد  و ضروری  الزم  بیع  عقد  در  عالوه بر آن

از   پایاپااای  رخی از مبااادالتب  در  لیكن  باشد  دیگری  نتیجه  و  محصول  یكی  یعنی  باشند؛  داشته  کامل  و ارتباط

و   پیمانكار   راری  سرمایه  از  که  محصولی  همان  که  است   اینآن    و مهم  اصلی  شرایط  از  یكی  متقابل  یعب  قبیل

 -171ص،صاا 1383؛ نصیری،334،ص1389)شیروی،2شود  فروخته  وی  خود  به  آید  می  دست   به  طرف قرارداد

را  قراردادهای پایاپااای ین با توجه به آنچه که شرح آن فوقاً  رشت می توان بر آن اعتقاد بود که بنابرا  .(170

 محسوب نمود.  نوان عقد بیعنمی توان به ع

 
1 - Article 1- The Buy- Back Commitment 

1,1  . Alpha hereby agrees to buy (or cause the purchase) from Beta, under the terms and 

conditions set forth in this contract , products manufactured by Beta using the equipment / the 

thechnology sold by Alpha , and take delivery of the said products . 

1,2. Beta hereby agrees to sell to Alpha (or to his assignee (as defined below in Article 6)), under 

the terms and conditions set forth in this contract, such products, and to accept the purchase by 

Alpha of such products as Buy-Back within the framework of this contract. 
 چهارم  برنامه   قانون  14ماده  «ج  »بند  موضوع  متقابل  بیع  قراردادهاي  نحوه  اجرایي  نامه  آئین  8  ماده  ذیل  3  تبصره  -  2

»وزیران  هیأت  15/4/1384  مصوب  توسعه   قالب   در  اكتشافي  غیرمستقیم  و  مستقیم   هزینه  قراردادها،   گونه  این  در: 
  تولیدي   محصوالت  فروش  محل  از  شده  كشف  تجاري   میدان  توسعه  هاي  هزینه  همراه  به  و  منظور  شده  منعقد  قراردادهاي

 . «د ش خواهد میدان،بازپرداخت همان
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 معاوضهعقد   -ب

 از کااه دیگاار مااال عااوض بااه طاارفین از یكی آن به موجب  که است  عقدی معاوضهبه موجب قانون مدنی،  

   .باشد ثمن دیگری و  مبیع  عوضین، از یكی اینكه مالحظه بدون دهد می مالیکند؛   می اخر مقابل طرف

 از کاادام هاار کااه است  این معاوضهعقد  اطالق مقتضایکه  بر آن عقیده هستند  برخی از فقهادیگر،    از طرفی

عقااد  ذات مقتضااای این اماار و شده داخل د، ردد می خارج آن از عوض دیگر که  شخصی  ملک  در  عوضین

 پیاادا تحقااق معاوضااهعقااد  و ذات حقیقاات  ،آن قصااد خااالف  باااطاارفین    تااا  می  اارددمعاوضه محسوب ن

 عقد معاوضه از عقود تملیكی محسوب می  ااردد ولاایكن،  هم چنین  .(147،ص1376)طباطبایی یزدی،ننماید

 باارای را تعهااداتی صرفاً و افتد نمی اتفاق وجود دارد؛ معاوضهعقد  در که صورتی به تملیک پایاپای  مبادالت

 عهاادی عقااودجااز     پایاپااای  مبااادالت  اذعااان نمااود کااه    توان  می  واقع  و در  نماید  می  ایجاد  قرارداد  نطرفی

وجااود ناادارد و ایاان همااان   ارتباااط  و  ساانخیت   بین عوضااینمعاوضه    عقد  عالوه دربه    . ردد  می  محسوب

 کااه آنچااه هب توجه  با  موضوعی بوده است که در عقد بیع نیز وجود داشته است که شرح آن  رشت. بنابراین

 معاوضااه عقااد عنااوان به توان نمی را پایاپای قراردادهای  که بود اعتقاد  آن  بر  توان  می   رشت   فوقاً  آن  شرح

 .نمود  محسوب

 جعاله -ج

 مقاباال در معلااوم اجاارت ادا  بااه شخصی التزام از است  عبارت جعالهق.م(    561به موجب قانون مدنی)ماده  

اله بین فقها و حقااوق دانااان ماهیت جع در مورد باشد. غیرمعیناینكه  یا باشد معین  طرف،  اینكه  از  اعم  عملی

؛ 513،ص1366سوی خمیناای،؛ مو 149،ص1417)شهید ثانی،از آنان    برخی  که  تا جایی  داردننظر وجود    اتفاق

ایقاااع هساات  جعاله بر آن اعتقادند که (325،ص1379؛ لنگرودی،190،ص1981؛ نجفی،127ص،1394خویی،

، 110،ص1382شاااهیدی،؛ 217، ص1389اماااامی، ؛ 152صثاااانی،بی تاااا، )شاااهید  دیگااار و برخااای

فصاایلی کااه بحااث ت هستند که  جعاله یک عقد محسوب می  ردد اعتقادبر آن نیز    (256،ص1383کاتوزیان،

 است. آن خارج از مقاله

و  نیست که اجرت من جمیااع الجهااات معلااوم  و ضروری  ق.م در جعاله الزم  563بر طبق ماده    ،عالوه بر آن

در جعاله  رشته از عدم لزوم تعیین عامل ممكن است عمل ق.م  564بر طبق ماده   مشخص باشد و هم چنین

قبااول  و تقویاات کننااده ی بیااان کننااده معلوم باشد. بنابراین، مواد ذکر شده در فااوقهم مردد و کیفیات آن نا

و آثااار حقااوقی  یرش قرار داده است هامات در جعاله می باشد و با وجود این ابهامات، شارع آن را مورد پراب

)نجفاای، مااورد پااریرش قاارار داده انااد  را    یااهو برخاای از فقهااا نیااز همااین نظر  را بر آن مترتب نموده است 

 جااایز  جعاله تعهاادی  بر آن باور هستند کهفقها    دیگر،  از طرفی  .(149، ص1417؛ شهید ثانی ،549،ص1981

قابل فسخ می باشد و ذکر این نكته نیااز خااالی از  -و عاملجاعل  -بوده که از سوی هر کدام از طرفین جعاله

اقاادام  یا فعل مورد نظر عرفا مستحق اجرت باشد و   که ا ر جاعل پ  از انجام مقداری از عمل  فایده نیست 

؛ موسااوی 189،ص1410)محقااق کرکاای،بنمایااد، عاماال مسااتحق اجاارت عماال خااود خواهااد بودبه فسااخ  

؛ عالمااه 326،ص1405؛ سااعید حلاای،6،ص1413گااانی، ؛ موسااوی  لگای589-590،صااص1409خمیناای،

 (. 116،ص1410بحرانی،آل عصفور ؛ 163،ص1378؛ فخر المحققین، 430،ص1410حلی،
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 مشااخص و معیناای ثغور و حدود و موضوع،  متعاقدین  حیث   از  که  دیگر  عقود  خالف  ، برموارد  عالوه بر این 

می باشد. به عنوان مثال در   برخوردار  ه عقود دیگرو بیشتری نسبت ب  العاده  فوق  مانور  قابلیت   از  جعاله  دارند،

باار  اجاااره عقد   یرد قواعد  قرار  منافع  عین،  جای  به  ا ر  و  است   معلوم  عوض  مقابل  در  عین  تملیک  بیع،  عقد

 و معیناای  مشااخص  و موضااوعاتی  خاص  دارای مفاهیم  مساقات  و  مزارعه  مانند  عقودی  یا  آن حاکم می باشد

ایاان  نیز م.ق 564 و 563 و 561 قانون مدنی از قبیل موادو مداقه در پاره ای از   که با مالحظه  حالی  در  دارند

کلمااه   از  به عنوان نمونااه  .قرار داد  جعاله  عقد  قالب   در  توان  می  را  بسیاری  عقود  که    به بدست می آیدنتیجه  

 امااور شااامل صاارفا جعالااه عقد مورد که این مطلب قابل استنتاج است  خوبی به. م.ق 561  در ماده ی«  عمل»

 موضااوع را دیگاار موضوعات یا اعیان وا راری میتوانتا جائیكه می توان بر آن اعتقاد بود که    نیست   خدماتی

 بساایار عقااد ایاان از ربااا باادون بانكااداری در بانكهااا که است   خاطر  همین  به.  داد  قرار  جعاله  عقد  و مشمول

 )ایزدی فااردنمایند  می  وا رار  عقد  این  شكل  رد  را  خود  تسهیالت  نیز  موارد  از  بسیاری  در  و  استفاده می کنند

 .(127،ص1389،و کاویار

 باااذکر  ردیااد را  جعاله  عقد  مورد  در  که  وی  ی هایی  با  را  پایاپای  اذعان نمود که معامالت  ابراین می توانبن

 نایاان تبیاای بااه فراواناای کمااک جعاله عقد در تعمیم قابلیت  مانند وی  ی هایی  وجود.  تبیین نمود  جعاله  عقد

 بااه  منوط  یک طرف،  از  تكنولوژی  و  تجهیزات  عرضه  بای بک،  از  آنسیترال  تعریف  طبق  مثال  میكند. به عنوان

قرار  جعاله عقد  شكل  در  که  دهد  تشكیل می  را  بای بک  معامالت  پایه  محصوالت،  طریق  از  ثمن  پرداخت   باز

جدای   پایاپای  ظر می رسد مبادالتباید اذعان نمود که به ن  اما  .(127،ص1389،و کاویار  )ایزدی فردمی  یرد  

خالف جعاله هاایگ  ونااه تردیاادی وجااود ناادارد و از بر    پایاپای  از جعاله باشد. زیرا، در عقد بودن مبادالت

حداقل قابل تعیین و تعهدات و حقااوق طاارفین اینكه طرفین قرارداد معلوم یا    پایاپای  سوی دیگر در مبادالت

ق.م  565 در جعالااه باار طبااق ماااده همی وجود ندارد . عالوه بر آن،و معین می باشد و موارد مب  نیز مشخص

جعالااه را بهاام هر کدام از طاارفین ماای تواننااد  تعهدی است جایز و تا زمانیكه که عمل به پایان نرسیده باشد

قرارداد نمی  یک حقوقی و در قالب  الزم است و طرفین بدون تبیین عقدی پایاپای  آنكه مبادالت  بزنند و حال

  کااه بااود اعتقاااد آن باار توان می  رشت  فوقاً آن شرح که آنچه به توجه با بنابراینند عقد را فسخ نمایند. توان

 .نمود  محسوب جعاله  عنوان به توان نمی را  پایاپای  قراردادهای

 

 عقد صلح -د

 یریجلااو  در جهت   یا وباشد  موجود تنازع رفع مورد در یا است   ممكن  صلح  قانون مدنی،  752مطابق ماده  

 مشااهور مادر عقود نیااز به صلح عقددیگر،    واقع شود. از طرفی  آن  از  و غیر  معامله  مورد  در  احتمالی  تنازع  از

 داشااته باشااد، نتیجااه آن عقااد را  وجااود  سخت و محكماای  شرایط  به  احتیاجی  که  این  بدون  ،زیرا    .می باشد

 معااامالت  مقااام  در  رر میدارد: صلحاین ماده مق  است.  ق.م نیز مثبت موضوع مرکور  758خواهد داشت. ماده  

 را  معاملااه  آن  خاصااه  احكااام  و  شاارایط  لیكن  دهد  می  است   شده  واقع  آن  جای  به  که  را  معامله  نتیجه  هرچند

 اینكااه باادون بااود خواهااد بیع نتیجه همان آن نتیجه عوض مقابل  در  باشد  عین  صلح  مورد  ا ر  بنابراین  ندارد

حراما  احلَّ صلحاً الّا المسلمین بین نبویِ »الصلح جایزٌ  حدیث     .شود  مجری  آن  در  بیع  خاصه  احكام  و  شرایط
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؛ 306،ص1405حلاای،؛ 213،ص1415)عالمااه حلاای،داردماارکور موضااوع  نیااز اشاااره بااه« او حاارم حااالال

؛ 64،ص1411؛ اباان ادریاا  حلاای،288،ص1387؛ شیخ طوسی،309؛ دسوقی،بی تا، ص455،ص1418بهوتی،

 (.144،ص1410؛ محقق حلی، 367،ص1389محقق حلی،

؛ 354، ص1418؛ زکریااا انصاااری، 177،ص1377) شربینی،شافعیهفقه برخالف  نیز در فقه امامیه مسئله صلح 

فقهااا باارای  برخاای از  و مطابق با نظاار  صرفاً منصرف به رفع خصومت نبوده(  105-106مزنی، بی تا، صص  

  معاملااه انجااام  وساایله  از قبیلموارد دیگر  شامل    بلكه  نیست،  اختالف  وجود  به  و انجام صلح ضرورتی  تحقق

؛ 327،ص1414شااهید اول،؛ 288،ص1387شاایخ طوساای، ؛562،ص1409)موسااوی خمیناای، ماای شود نیااز

 .(223،ص1406رخسی،س

و شباهت دارد یا خیر باید باار آن اعتقاااد بااود کااه   با عقد صلح مطابقت   پایاپای  لیكن در مورد اینكه مبادالت

دارنااد و  دو قرارداد با یكدیگر تفاااوت ماااهیتی، این ق نمی باشد. زیرابا عقد صلح قابل انطبا پایاپای  مبادالت

، 1389ایاازدی فاارد و کاویااار، )ست که عنصر تسالم جز جدانشدنی تمامی اقسام عقد صلح ماای باشااد آن این

فلرا، همان  ونه که فقها نیز بر آن اعتقادنااد معناای  است. ، تعهدپایاپای لیكن پایه و اساس مبادالت  .(130ص

 نماای توانااد منصاارف بااه مااالصاالح بااه خااودی خااود  ی صاالح تسااالم ماای باشااد و باادین دلیاالاصاال

   .(13-14،صص1418)انصاری، ردد

ق.م  757ماااده  و حااال آنكااه مطااابقعقود معوض محسوب می  ردد  از جمله  پایاپای  عالوه بر آن، مبادالت

محسااوب معااوض صااورت بااه صلح بالعوض نیز جایز است و در نتیجه نمی توان تمااامی اقسااام صاالح را 

 پایاپااای قراردادهااای  که بود اعتقاد آن بر توان می  رشت   فوقاً  آن  شرح  که  آنچه  به  توجه  با  بنابراین  دانست.

 .نمود محسوب  صلح عقد  عنوان به توان نمی را

 عقد نامعین  -ه  

 در انااد، ه دنمااو  منعقااد را آن کااه کسااانی بااه نسبت  خصوصی قراردادهایایران،  مدنی قانون 10 ماده  مطابق

 آزادی باار اصاال   ایران  حقوق  در. بنابراین، مطابق این ماده  است   نافر  نباشد،  قانون  صریح  مخالف  که  صورتی

 می باشد.  قراردادها

 هااای   ااروه  وجااود  بااا  و  از قراردادهااا  انعقاااد ایاان نااوع  پیچیده  سیستم  به  توجه  با  پایاپای  در مورد مبادالت

 ی ها ف  طر  اینكه  به  لحاظ قراردادن  بانیز      و  پایاپای  مبادالت  با  مرتبط  غیر  و  مرتبط  و متنوع  قراردادی متعدد

 ندارند،  و موضوعه  داخلی  حقوق  در  معین  عقود  شكل های  در  نمودن  متعهد  به  را  خود  مشترك   قرارداد قصد

 ناادارد کاماالو مطابقاات  هماااهنگیایااران   کشااور  حقااوقی  یو شكل هااا  قالب ها  از  یک  هیگ  با  این قرارداد

 .(138،ص1383)صادقی،

 اصاال ایاان کمک کننده می باشد.قراردادها  آزادی اصل ،قراردادهای پایاپای ماهیت حقوقی و تبیین  توجیه  در

هاام  و التاازام ایجاد و عقد  انشا   برای  اراده  را به استنباط می رساند که  و پایه ای  اساسیواقع این موضوع    در

 و مختار می باشااند تعهد نوع و اوصاف ، شروط عقد، دایجا در طرفین و است  کافیدر تعیین آثار عقد   چنین



 

3801 

 

 

ان
ایر

ق 
قو

 ح
در

ی 
اپا

پای
اد 

رد
قرا

ت 
اهی

ی م
رس

بر
 

 یا  انشائی  اراده  بیان  نحوه  یا  و  عقد  از  خاصی  شكل  بوده و نیازی به  کافی  تعهد  ایجاد  برای  آنان  تراضی  صرف 

   .(39ص،1383)حائری،ص نمی باشدخا الفاظ از  استفاده

وسعه و تعمیم نیست که مصالح اجتماااعی قراردادها افراد به حدی قابل ت  ، قلمرو آزادیعالوه بر این موضوع

قااانون   که  طوری  همان  .(90،ص1382)صائمی،بر خالف نظم عمومی باشداینكه  یا  و    را با خطر مواجه نماید

؛ 50،ص1382) صاافایی،اشاااره نمااوده اساات صااراحتاً قااانون ماادنی بااه ایاان اماار  10نیااز در ماااده   اارار 

و مهم تشریع ماده   و هدف اصلی  قالب خاص نمی شناسد  فلرا، اصل آزادی قراردادها  .(6،ص1378کاتوزیان،

در قانون به صراحت منع شده است،  جز در مواردی که  و توافق طرفین قرارداد  تراضی  ق.م این است که    10

در فقااه نیااز . به بعد( 77،صص  1383؛ نصیری،6،ص1378)کاتوزیان،  باشد  حاکم بر روابط طرفین قرارداد می

آیااه »اوفااوا  بااه عمااوم  ی قراردادها مورد قبول فقها قرار  رفته است. فقها با استنادو آزاد  اصل حاکمیت اراده

بااه سااایر  مون/المومنون عنااد شااروطهم «، قلماارو لاازوم عقااود را» المساال بالعقود« و نیز با استناد  به حدیث 

؛ شااهید اول، 66،ص1415؛ عالمااه حلاای،388،ص1417) شاایخ طوساای،تسااری دادناادو تعهاادات  قراردادها  

؛ بخاااری، 277،ص1403عالمااه مجلساای،؛86،ص1418اری ،؛ انص86،ص1410؛ محقق کرکی،268،ص1414

 (.48،ص1404،؛ شیخ صدوق51،ص1405؛ راوندی،52،ص1401

مباااحثی مطاارح   فقااه نیااز    در  پایاپااای  قراردادهای  قبیل  از  المللی  بین  تجارت  نوین  قراردادهای  خصوصدر  

 دریااا  و نمودنااد و  فتگااو  بحااث  اجاااره و غیااره بیع، از قبیل معین عقود  مورد  در  بیشتر  فقها  نگردیده است.

 عمااومی  قواعااد  بااه  در عصاار حاضاار  کااه  مباااحثی  انصاری  شیخ  مكاسب   مانند   متأخر  فقهای  کتب   از  برخی

 (. 270،ص1386  صابر،)است    رفته قرار  بررسی و  بحث  مورد مشهورند،  قراردادها

 برخااوردار  خاااص و ویاا ه ای  و ظرافاات   پیچید ی  از  د،بو   متداول  که  قراردادهایی  اکثر   رشتهادوارهای    در 

 بااوده  معمااولی  و  ساااده   رشته  ادوار  در  مردم  اجتماعی  روابط  که  است   بوده  دلیل  بدین  امر  این  و  ه است نبود

 کااه  بایااد اذعااان نمااود  ،فلرا.  ه است بود  جامعه  و  مردم  یو برآوردها  نیازها  پاسخگوی  موجود  قواعد  و  است 

 پیچید ی  از  ی پایاپایقراردادها   ،زیرا  .نمود  تبیین  معین  عقود  از  کدام  هیگ  با  می توانن  را  پایاپای  قراردادهای

به عبارتی دیگر ماای  و به چشم نمی خورد های دیگرعقود ازکدام  هیگ در که برخور می باشند وی ه ای  یها

 دانساات،ی پایاپااای دهاقراردا مشابه و نزدیک به  را  آن  دبتوان  که  فقه  در  عقدی  پیدا کردن  که  توان اذعان نمود

 تبیااین  رسد  می  نظر  به  فقه  در  که  حل و پیشنهادی  راه  تنها  ،فلرا.   ردد  میمحسوب    موضوع  در  اندیشی  ساده

 .  است  قراردادها آزادی  اصل  طرفین می باشد که بیانگر تراضی  باشد،  ی پایاپایقراردادها  مشروعیت   کننده

 الزم  را  عقودی  تنها(  22،ص1408نراقی،  ؛84،ص1415حلی،  عالمه  ؛  41،ص1371قمی،)فقها  از  برخی  فقه  در

به عبارتی دیگاار از نظاار   باشد  مورد تائید قرار داده  را  آن قراردادها  مقدس  شارع  که  دانند  می  مشروع  و  الوفا 

 عقااود  ایاان  از  غیر  عقدی  هر  و  قرار  رفته باشد  معین  عقودفقها تنها عقودی الزم الوفا می باشد که  در زمره  

 حسااینی)فقها اکثریاات  امااا.  نبوده و قابلیت اجرایی ناادارد  مشروع  باشد،  بوده  جامعه  نیاز  مورد  دهرچنباشد و  

 ،1412اردبیلاای،  محقااق  ؛424،ص1343  مقااداد،  فاضاال  ؛63،ص1379  خمیناای،  موسوی  ؛10،ص1417مراغی،

 بینكم اموالكم اکلواالت آمنوا الرین ایها  یا»  یا  و  «بالعقود  اوفوا»  آیاتی از قبیل  عموم  که  بر این باورند  ،(  140ص

 ناظر  «شروطهم  عند  المؤمنون»  نبوی  حدیث   عالوه بر این موضوع،  و   «تراض  عن  ة  تجار  تكون  ان  اال  بالباطل



 

3802 

 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

 ،بهتاار  عبااارتی  بااه.  باشد  مین  نامعین  عقود  و  معین  عقود  بوده و از این لحاظ تفاوتی بین  قراردادها  ی  همه  به

 عقاادی هیگ قالب  در  ر بوده و فرقی ندارد که قرارداد مورد نظرکافی برای این ام  طرفین  و توافق  تراضی  تنها

تنعااا  ونباشااد    سنت   و  کتاب  برخالف  نباشد. البته در صورتی این بحث قابل قبول می باشد که  معین  عقود  از

 موسااوی)دانند نماای باطاال را ناادارد شاارع در ای سااابقهمااورد نظاار ، چااون  عقااد آن بااه ایاان خاااطر کااه

 (.27،ص1379خمینی،

دامنااه  لحاظ قااراردادنبا  پایاپای قراردادهایبا توجه به موارد مرکور در فوق می توان اذعان نمود که   براینبنا

  شااده  پریرفتااه  قراردادهااای  انواع  از  یكی  ایران  فقه  و  حقوق  در  قراردادها  آزادی  و  اراده  حاکمیت   اصل  وسیع

 اساس چنین قراردادی تلقی می  ردد. و اراده طرفین پایه و ایران باشد مدنی  قانون 10  ماده مطابق با
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 نتیجه -4-1 

 بااه  دیگاار  خاادمات  یااا  کاااال  صدور  به  خدمات  یا  کاال  واردات  مشروط  روش  از  است   عبارت  پایاپای  قرارداد

 جدیااد  قراردادهااای  مورد  در.  است   خارجی  ارز  پرداخت   بجای  فروش  مقابل  در  آنها  تبادل  و  فروشنده  کشور

 در امااا اساات  نیامااده بعماال بحثاای موضااوعه حقوق و فقه در پایاپای قراردادهای قبیل زا  المللی  بین  تجارت

 قبیاال  از  متشااابهی  نهادهااای  داخلاای  موضوعه  حقوق  و  فقه  در  قراردادها  نوع  این  اوصاف  و  ماهیت   خصوص

 بااه متشااابه حقااوقی نهادهااای تحلیاال و بررسی با.  شود می دیده صلح عقد و  جعاله  معاوضه،  عقد  بیع،  عقد

 توجااه با پایاپای قراردادهای  که  ردد می منتم نتیجه این به  و  پردازد  می  موضوع  این  بررسی  و  تبیین  وجیه،ت

 فقااه، در اصل این  پریرش  به  توجه  با  نیز  و  حقوق  در  قراردادها  آزادی  و  اراده  حاکمیت   اصل   سترده  دامنه  به

 صحت   و  لزوم  برای  طرفین  تراضی  و  باشد  یم  مدنی  قانون  10  ماده  در  شده  پریرفته  قراردادهای  انواع  از  یكی

و قبااول  مشااروعیت   کنناادهو تبیااین    توجیااه  که به نظر می رسد  حلی  راه  تنها  ،فلرا.  است   کافی  قراردادها  این

 .؛ ماای باشااداساات   قراردادهااا  آزادی  اصاال  همااان  و توافق طرفین که  تراضی  باشد،ی پایاپای  قراردادها  کردن

 توجااه با ایران حقوق در پایاپای قراردادهای  که  رسید  و استنباط  نتیجه  این  به  توان  میبنابراین در حالت کلی  

 10 ماااده در شااده پریرفتااه قراردادهااای انواع از یكیقراردادها  آزادی و اراده حاکمیت  اصل  سترده  دامنه  به

 .باشد  مدنی  قانون
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 منابع

 کریم قرآن 

 فارسی  -الف

 .دوم و  بیست  چاپ  تهران، اسالمی، انتشارات ،2 جلد دنی،م حقوق  ،(1389) حسن، سید  امامی، -1

 پاا وهش فصاالنامه متقابل، بیع قرارداد در حقوقی فقهی تامل ،(1389) ، حسین کاویار، اکبر؛  علی  فرد،  ایزدی  -2

 54بازر انی،شماره  

 م ن  انتشارات  ،(علمی،تطبیقی،تاریخی)مدنی  قانون  محشی  مجموعه  ،(1379)  محمدجعفر،  لنگرودی،  جعفری -3

 .اول چاپ تهران، دانش،

 انتشااارات  ماادنی،  قااانون  10  ماااده  از  تحلیلاای  و  قراردادها  آزادی  اصل  فقهی  مبانی  ،(1383)مسعود،  حائری،  -4

 .اول  چاپ تهران،  کیهان،

 .تهران نور، آوای  انتشارات ، ملی  منافع  و بک بای نفت،  ،(1381) ابوالفضل، بیگی،  حسن -5

 .اول چاپ تهران، مجد، شاراتانت ،6مدنی  حقوق ،(1382)مهدی،  شهیدی، -6

 .اول  چاپ تهران،  سمت،  انتشارات الملل، بین تجارت  حقوق ،(1389) عبدالحسین،  شیروی، -7

 مجلااه آن، قااانونی جایگاااه و متقابل بیع قراردادهای حقوقی ماهیت  تطبیقی مطالعه  ،(1386)  صابر،محمدرضا، -8

 تهااران،  جمهااوری،  ریاساات   مجلاا   مااورا  و  حقااوقی  معاونت   المللی  بین  حقوقی  امور  مرکز  نشریه  حقوقی،

 .هفت   و سی  شماره

 حقااوقی  هااای  پاا وهش  متقابل،  بیع   راری  سرمایه  قراردادهای  حقوقی  های  جنبه  ،(1383)  صادقی،جوانمرد، -9

 .پنجم  شماره سوم، سال دانش،تهران،  شهر  حقوقی های پ وهش و مطالعات  موسسه به  وابسته

 .اول  چاپ قراردادها،میزان،تهران،  عمومی  قواعد -مدنی وقحق مقدماتی دوره  ،(1382)  حسین، سید صفایی،  -10

 تهااران،  دانااش،   نم  انتشارات  ،2جلد  ،(صلح  –  مشارکتها)معین  عقود:  مدنی  حقوق  ،(1383)  ناصر،  کاتوزیان، -11

 .ششم  چاپ

 .هفتم  چاپ  انتشار،  سهامی  شرکت  انتشارات ، 1 ج معین،  عقود ،(1378)  ناصر،  کاتوزیان، -12

 ساامت، انتشااارات ، غیااره  و  بهااروز  اخالقاای  ترجمه  الملل،  بین  تجارت  حقوق  ،(1390)  اشمیتوف،.  ام  کالیو  -13

 .دوم  چاپ تهران،
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 فرهنگی خدمات موسسه پول، بدون تجارت عادلی، محمدحسین  سید  ترجمه  ،(1365)  ولت،.    بی.  جی.    لئو   -14 

 . اول تهران،چاپ  رسا،

 امیرکبیر،تهااران، انتشااارات موسسه ان،ایر حقوق نظام در المللی بین تجارت  حقوق  ،(1383)مرتضی،  نصیری، -15

 .اول  چاپ

 عربی -ب

 موسسه  ،2جلد  الناظره،  الحدائق  تتمه  فی  الناظره  الحقایق  عیون  ،(1410)محمد،  بن  حسین  بحرانی،  عصفور  آل -16

 .اول  چاپ ، قم اسالمی، نشر

 انتشااارات دفتاار نشاار ،2جلااد  الفتاااوی،  لتحریاار  الحاوی  السرائر  ،(1411)  احمد،  بن  محمد  حلی،  ادری   ابن -17

 .دوم چاپ قم،  علمیه  حوزه مدرسین  جامعه به  وابسته اسالمی

 .اول چاپ  بیروت، العلمیه، الكتب  دار  ،1جلد الوهاب،  فتح ،(1418)  زکریا، انصاری، -18

 .اول چاپ  الهادی،قم،  موسسه  ،4 و3 جلد  مكاسب، ،(1418)انصاری،مرتضی، -19

 .بیروت ارالفكر،د ،3جلد البخاری،  صحیح  ،(1401)اسماعیل، محمدبن بخاری، -20

 .بیروت العلمیه،  دارالكتب  ،3جلد القناع،  کشاف ،(1418)  یون ، بن منصور  بهوتی، -21

 ،11جلااد  االسااالم،  شاارایع  شرح  فی  االفهام  مسالک  ،(1417)  -ثانی  شهید  -علی  بن  الدین  زین  عاملی،  جبعی -22

 .اول چاپ االسالمیه، المعارف  موسسه

 ،4و3  جلااد  الدمشقیه،  اللمعه  شرح  فی  البهیه  الروضه  ،(تا  بی)    -ثانی  شهید  -علی  بن  الدین  زین  عاملی،  جبعی -23

 .بیروت االسالمیه، دارالعلم

 قاام، اسااالمی، نشاار موسسااه ،3جلااد شرعیه، الدروس ،(1414) -اول شهید – مكی بن  محمد  عاملی،  جعبی  -24

  .اول  چاپ

 .اول چاپ قم، ی،اسالم نشر  موسسه ،2جلد الفقهیه،  العناوین ،(1417)عبدالفتاح، میر  مراغی،  حسینی -25

 .اول  چاپ قم، الشهدا ، سید  موسسه  الشرایع، الجامع ،(1405)سعید، بن یحیی  حلی، -26

 ،3جلااد توحیاادی، علاای محمااد میاارزا تقریاار المعااامالت، فاای  الفقاهااه  مصااباح  ،(1371)ابوالقاساام،  خویی، -27

 .اول  دارالهادی،بیروت،چاپ

 .چهارم چاپ تهران، ، لطفی  مكتبه ناشر جعاله،  کتاب ،2جلد الصالحین،  منهاج ،(ق.ه1394)  ابوالقاسم،  خویی، -28

 الكتااب  االحیا  دار ،3جلد الكبیر، الشرح علی الدسوقی حاشیه  ،(تا  بی)عرفه،  بن  محمد  الدین  شم   دسوقی،  -29

 .العربیه

 مرعشاای،  محمااود  سید  اهتمام  به  حسینی  احمد  سید  تحقیق  ،2جلد  القرآن،  فقه  ،(1405)الدین،  قطب   راوندی، -30

 .نجفی مرعشی العظمی اهلل آیت   مكتبه

 .بیروت دارالمعرفه، االفضل، من تحقیق ،30جلد  المبسوط، ،(1406) الدین، شم   سرخسی، -31

 التاارا   االحیااا   دار  ،2جلااد  المنهاااج،  الفاااظ  معااانی  معرفااه  الاای  المحتاااج  مغناای  ،(1377)محمااد،  شربینی،  -32

 .العربی،بیروت

 .دوم چاپ قم، المدرسین، جامعه ،3جلد قیه،الف یحضره ال من  ،(1404)بابویه، بن علی محمدبن صدوق،  شیخ -33
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 جااواد سااید خراسااانی، علاای سااید تحقیااق ،3جلد الخالف، ،(1417)الحسن، محمدبن ابوجعفر  طوسی،  شیخ -34

 .اول  چاپ قم، اسالمی، نشر موسسه نجف، مهدی محمد  شیخ و  شهرستانی

 کشفی، تقی محمد تحقیق ،2 االمامیه،جلد فقه فی المبسوط ،(1387)الحسن، بن محمد جعفر  ابو   طوسی،  شیخ -35

 .تهران الجعفریه، اآلثار  الحیا  المرتضویه  مكتب 

 بیاات،  آل  موسسااه  ،1جلااد  بالدالئل،  االحكام  بیان  فی  المسائل  ریاض  ،(1404)علی،  محمد  بن  علی  طباطبایی، -36

 .قم سنگی،  چاپ

 علااوم  رنشاا   مرکااز  داماااد،  محقااق  مصااطفی  تحقیق  جواب،  و  سؤال  ،(  1376)    کاظم،  محمد  یزدی،  طباطبایی -37

 .اول  چاپ تهران، اسالمی،

 .اول  چاپ قم، االسالمیه، النشر  موسسه ،2 جلد االحكام،  قواعد ،(1413)  مطهر، بن علی  حلی، عالمه -38

 چاااپ قم، اسالمی، نشر موسسه ،1جلد االیمان، احكام الی االذهان ارشاد ،(1410)مطهر، بن  علی  حلی،  عالمه -39

 .اول

 .اول چاپ ، قم اسالمی،  نشر  موسسه ،6و5 جلد الشیعه، ختلفالم  ،(1415)مطهر، بن علی  حلی، عالمه -40

 .دوم  چاپ بیروت،  الوفا،  موسسه  ،2جلد بحاراالنوار،  ،(1403)محمدباقر، مجلسی، عالمه  -41

 محمد  و  زاده  شریف  باقر  محمد  تصحیح  القرآن،  فقه  فی  العرفان  کنز  ،(1343)الدین،  جمال  شیخ  مقداد،  فاضل -42

 .تهران الجعفریه، اآلثار  الحیا  المرتضویه  مكتب   بهبودی،  باقر

 اهلل  آیاات   باارمر  طبع  ،1  جلد  القواعد،  شرح  فی  الفوائد  ایضاح  ،(1378)  حلی،  مطهر  بن  یوسف  المحققین،  فخر -43

  .اول  چاپ  شاهرودی، محمود

 .تهران  کیهان،  موسسه  ،2جلد الشتات، جامع ،(1371)الجیالنی، الحسن  بن ابوالقاسم  میرزا قمی، -44
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