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 دهیچک

 مدلولی، اصول یشمنداناند یرکه به تعب یحقوق قراردادها، حقوق انتظارهاست؛ انتظار
مکان  ینیتعیکی، دارد که  یانتظار ابعاد متنوع یناست. سخن از ا ینمتعاقد یثانو یقتصد
 ینبه انتظار متعاقد توانیاست که چگونه م ینتعهدات قرارداد است. سخن در ا یاجرا

تعهدات  یگمان در فرض اعالن مکان اجرایقرارداد پاسخ داد؟ ب اجرایمکان  یرامونپ
 یمکان قرارداد نزد عرف، چندان با مشکل ییندر فرض تع یا ینتوسط متعاقد یقرارداد

است  یچالش هنگامواسع دارد. اما تمام  یقرارداد مجال یرمواجه نبوده و دادرس در تفس
ارتکاز عرف،  یقموضع دق یینتع یا ینطرف یکشف اراده جدّ یقکه دادرس نتواند از طر

رار ق یقیکه کمتر مورد مطالعه تطب - یر. در فرض اخیدنما یینقرارداد را تع یمکان اجرا
ور مشه .و حقوقدانان اختالف است یهانفق یانم -گرفته نوشتار حاضر متکفل آن است

کرده،  ینقرارداد مع یبلد عقد را به عنوان مکان اجرا یرانیو حقوقدانان ا یهامام یهانفق
ند. حقوقدانان اشده یلآن قائل به تفص یمو محل تسل یعمب یتمذاهب اربعه نظر به وضع یهانفق

تعهد در  یباشد، محل اجرا ینمع ذاتاً یباورند که اگر موضوع تعهد امر ینبر ا یمصر
 دنیکه موضوع تعهد هنگام فرارس یدر همان محل یدبا یگرمقررات د یاصورت نبود توافق 

محل اقامت  تعهد یتعهدات، مکان اجرا یرداده شود و در سا یلوقت تعهد موجود بوده، تحو
 اتیکه تعهد مربوط به کسب و کار باشد، مرکز عمل یصورت در یابه عهد  یمتعهد هنگام وفا

                                           
 )نویسنده مسئول(/ دانشگاه بوعلی سینا اسالمیفقه و مبانی حقوق گروه استادیار . 1
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 دمور لدارد، مح یتقرارداد، آنچه اولو یمحل اجرا نییکه در تع رسدینظر ممتعهد است، به
 برائت حاکم است. بر نظر متعهد است و در فرض شک در تعهدات زائد، اصل

 محل انعقاد قرارداد.مکان اجرا، تعهد، اجرای تعهد،  ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
 یز دعاوا یاریکه بس یماست. گزاف نخواهد بود اگر ادعا کن یچیدهپ یاقرارداد مقوله یرتفس

ه ناظر ب یاز چالشها یکیقرارداد است و  یرناظر به حوزه قراردادها مربوط به مسئله تفس
تعیین و شناخت محل در واقع است.  یتعهدات قرارداد یمکان اجرا یینقرارداد، تع یرتفس

ه اینکه تسلیم مبیع در چ است. از مسائل مطروحه پیرامون لوازم عقدقرارداد تحویل کاال در 
 با توجه به لزوم تعیین تکلیف طرفین محلی باید انجام گیرد، موضوعی است که از دیرباز

مورد عنایت فقیهان در کتب فقهی بوده است، و حقوقدانان قرارداد از لحاظ محل انجام تعهد، 
 .ندازمینه مباحثی را مطرح کردهمبانی فقهی و با الهام از روح قانون در این عنایت به نیز با 
 یمکان اجرایکی، دارد که  یمتعدد ابعادخن از نسبت مکان به قرارداد، جوانب و س

 ییک یم؛و مرگ بدان یاتسه دوره تولد، ح یدارا یقرارداد است. اثر قرارداد را بسان موجود
 یتتعهدات، غا یگمان اجرایآن است. ب یاجرای، سقوط تعهدات قرارداد یااز عوامل مرگ 
وان تیتعهد را م یمکان اجرا هرسد کینظر ممتعهدله است. به یژهوو به ینانتظارات متعاقد

تعهد، هم زمان و  ینع یدر کنار اجراین، در نگاه متعاقد یراز ،دانست« متعهد به»از  یجزئ
 یچرا که اصوالً مکان اجرا قرارداد برا ،است یدر زمره تعهدات قرارداد یزهم مکان قرارداد ن

 .است دهش بینییشمنافع آنها پ یو قطعاً در راستا داشته یتموضوع یشانا
شود، سپس موضع سنت بحث میدر این نوشتار ابتدا درباره آراء فقیهان امامیه و اهل

خواهد شد و پس از آن نحوه مواجهه قانون  ئهقانونگذار ایرانی و دیدگاههای حقوقدانان ارا
ه افتراق و اشتراک حقوق ایران و مصر مدنی مصر با مسئله مکان اجرای قرارداد تبیین و وجو

-دستههای بشود. و در نهایت پس از بررسی نظریات، به ارائه نتایج و یافتهدست داده میبه

 آمده در این مسئله پرداخته خواهد شد.
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 مکان اجرای قرارداد در فقه

 . حاالت تعیین مکان اجرای قرارداد1
طرفین قرارداد، مکان تسلیم را تعیین کرده باشند  مشهور فقیهان بر این باورند در موردی که

بر اساس اصل حاکمیت اراده، مکان اجرای قرارداد، محل مورد توافق است، ولی در صورتی 
که محل تسلیم در متن قرارداد تصریح نشده باشد، دو حالت را پیش رو خواهیم داشت: 

وجود داشته باشد که همان نخست آنکه عرف و عادت حاکم و ناظر بر محل اجرای قرارداد 
متبع خواهد بود و دوم آنکه، عرف و عادت نسبت به مکان اجرای قرارداد وجود نداشته 
باشد که مکان اجرای قرارداد، محل انعقاد عقد خواهد بود. نظریات دیگری نیز مبنی بر 

ورد م بودن محل انعقاد عقد، یا هر دوبربودن حمل مبیع یا غریبتفصیل با توجه به هزینه
 وجود دارد.

 
 محل اجرای تعهد با شرط ضمن عقد تعین. 1-1

که اجرای تعهد در ضمن عقد شرط شود همان محل، مکان اجرای قرارداد است. ادله چنان
؛ 3/232ق، 1390)طوسی، « المؤمنون عند شروطهم»لزوم پشتوانه فقهی این شرط مانند 

(. طرفداران مذهب 3/418ق، 1410 آید )شهید ثانی،شمار می( به7/371ق، 1407طوسی، 
( و مذهب شافعی )غزالی، 4/116ق، 1313؛ زیلعی، 5/216ق، 1412عابدین، حنفیه )ابن

؛ بجیرمی، 2/295تا، ؛ خطیب شربینی، بی31، 4/13ق، 1412؛ نووی، 3/450ق، 1417
( و 6/2767ق، 1425؛ مروزی، 1/334ق، 1404تیمیه، ( و حنابله )ابن3/65ق، 1415
( نیز در صورت تعیین محل اجرای قرارداد عقد را 1/990تا، )قاضی عبدالوهاب، بیمالکیه 

 .اندجایز دانسته و بر اساس تعیین طرفین حکم به لزوم اجرای تعهد در محل معین داده
 

 . وجود عرف و تعیین محل اجرای عقد به جهت عرف1-2
است که در صورت عدم تعیین ای محل متعارف و معتاد برای اجرای قرارداد در واقع قرینه

ق، 1417شود )حسینی سیستانی، مکان اجرای قرارداد به عنوان مکان اجرا در نظر گرفته می
ویژه در نظر شافعی طوری که این مسئله در مذاهب اربعه فقهی اسالمی به(. همان2/85

( و مالکی )قاضی عبدالوهاب، 3/7ق، 1415؛ خطیب شربینی، 3/450ق، 1417)غزالی، 
نظران قرار گرفته است. تعیین محل اجرای تعهد ( مورد توجه فقیهان و صاحب1/990تا، بی
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توسط عرف و انصراف عقد در صورت عدم تعییین محل اجرای عقد قرینه معیِّنه محسوب 
 الوفاست.شود و در واقع قرینه مذکور به عنوان شرط ضمنی عرفی تلقی شده و الزممی

 
 وجود عرف برای محل اجرای عقد و اقتضای اطالق عقد. عدم اشتراط و عدم 1-3

مشهور فقیهان بر این باورند که در صورت عدم اشتراط محل قرارداد و عدم وجود عرف، 
ق، 1413نماید که محل انعقاد عقد، مکان اجرای قرارداد باشد )حلی، اطالق عقد اقتضاء می

 (.349ق، 1405سعید، ؛ ابن3/424ق، 1413؛ شهید ثانی، 6/128
این مسئله نیز در کتب فقهی مذاهب چهارگانه مورد اشاره قرار گرفته است )غزالی، 

ق، 1313؛ زیلعی، 1/334ق، 1404تیمیه، ؛ ابن4/13ق، 1412؛ نووی، 3/450ق، 1417
( و اطالق قرارداد موجب اخالل در روند اجرای تعهد نخواهد بود و با تفسیر صحیح 4/116

 متعهد را به اجرای تعهدات در مکان مقتضی الزام نمود. تواناز اطالق قرارداد می

که در بحث تسلیم، مقتضای اطالق عقد، تسلیم مبیع و ثمن است )محقق حلی، چنان
( و در بحث نقد و نسیه، مقتضای اطالق، 19/152تا، عصفور، بی؛ بحرانی آل2/23ق، 1408

( و در مورد 17/405ق، 1412؛ حسینی روحانی، 89ق، 1411بودن ثمن است )حلی، حال
ق، 1422؛ حلی، 1/405ق، 1417عیوب، مقتضای اطالق عقد، سالمت کاالست )فاضل آبی، 

2/368.) 
 

 . اقوال فقیهان در زمینه اشتراط تعیین مکان اجرای قرارداد2
نکته است که سرانجام  ینا یانگرنما یدر هر تعهد یجو اوضاع و احوال را یطشرا یبررس

انجام  یابر ینیخود نائل شود و اصوالً هدف از انعقاد قرارداد تضم ید واقعبه مقصو یدتعهد با
 یتخصوص یدارا ینتعهد نزد طرف یفاءخصوص مکان ا یندر ا است ومطلوب مورد تعهد 

در اینجا به اصل این مطلب که آیا تعییین مکان از آن غفلت نمود.  یدنبا که استخاص خود 
از . شودو اینکه این تعیین به چه نحوی باشد پرداخته میاجرای قرارداد لزوم دارد یا خیر 

م عد یاقرارداد  یمکان اجرا ییندر خصوص اصل اشتراط تع یمذاهب اسالم یهانرو فق ینا
تعهد،  یفایمختلف ا یمرتبط با صورتها یلتفاص یزنمودن آن به عرف و ناشتراط و موکول

 .شودپرداخته میآنها  یبه بررس یالًکه ذ هستند یمتفاوت یاتنظر یدارا
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 عدم اشتراط تعیین مطلقاً. 2-1
یکی از رهیافتهای دسترسی به آراء فقیهان در زمینه محل اجرای قرارداد مسئله اشتراط 
تعیین مکان تسلیم در بیع سلم است. فقیهان امامیه در لزوم یا عدم لزوم اشتراط تعیین مکان 

از فقیهان بر این باورند که الزم نیست که در ضمن ای عدهنظر ندارند. اجرای بیع سلم اتفاق
؛ 1/372ق، 1410؛ حلی، 2/58ق، 1408عقد بیع سلم محل معین گردد )محقق حلی، 

؛ 162-2/163ق، 1412؛ محقق حلی، 317-2/318ق، 1410ادریس حلی، ابن
؛ 395ق، 1400؛ طوسی، 2/86ق، 1414؛ شهید اول، 467-1/468ق، 1387فخرالمحققین، 

 (.3/418ق، 1410؛ شهید ثانی، 2/414ق، 1422حلی، 
ت، بدین اس اشتراط تعیین نشده در باقی انواع بیعاین است که اولین استدالل این گروه 

و در مورد این بیع خاص در  نیستمعنا که در سایر انواع بیع ذکر موضع تسلیم شرط 
ید ود یا نیازی به قکنیم که آیا باید در متن قرارداد محل تسلیم قید شاشتراطش شک می

کر این ذبه استناد اصل برائت، تقیید بیع سلم به محل تسلیم الزم نیست. ؟ نیستکردن آن 
صراحت نفی به( 2/58ق، 1408فقیهان )محقق حلی، برخی از  ، اگرچهنکته ضروری است

 تعیین موضعشرط شرایط، از  ، ولی آنان در مقام شمارشانداشتراط موضع تسلیم نکرده
 اند.سخن نگفته تسلیم

و حلیت  (1)مائده،  مبنی بر وفاء به عقودادله استدالل دوم این گروه تمسک به اطالق 
در واقع این گروه از فقیهان بر این باورند که چون در میان ادله سخنی  .( است275)بقره،  بیع

 کنیم )موسویاز اشتراط محل تسلیم به میان نیامده است، به اطالق مقامی تمسک می
منظور از اطالق مقامی آن است که مولی در مقام بیان تمام . 3(2/73ش، 1380بجنوردی، 

 یابیم که اشتراط محل تسلیم شرط نیست.شروط است و از عدم ذکر آن درمی
اند اجماعی است مبنی بر عدم اشتراط سومین استداللی که این گروه بدان تمسک کرده

لی، ادریس ح)ابن ل باشدجّؤچند بیع به صورت م ذکر موضع تسلیم در باقی انواع بیع هر
 .(2/318ق، 1410

 یبانیش عبدالقادر. انددر میان مذاهب اربعه نیز برخی ذکر مکان وفاء عقد را شرط ندانسته
 در شرط این زیرا نیست، شرط سلم عقد در عقد وفاء مکان ذکر است: معتقد حنابله از

                                           
العباده، و من عدم ذکره نستکشف عدم اعتباره. و هذا هو المراد من إذا کان الشارع فی مقام بیان حقیقه . 3

 المقامی. إطالق
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 اشتراط و است واجب عقد انعقاد محل در عقد مضمون به وفاء چون است، نشده ذکر حدیث
 اقعو آن مانند جایی و بیابان در عقد آنکه مگر شود؛می محسوب آن تأکید عقد ضمن در آن

 مکان کرذ صورت این شود که در واقع کشتی در یا غیرمسکونی کوه روی بر مثالً باشد؛ شده
 است. شرط عقد وفاء

 و مکان در طرفین بین اختالف صورت در «الرشاد سبیل الی االرشاد» کتاب صاحب
 حنبل بن (. احمد1/208ق، 1419)هاشمی،  پذیرفته است را الیه مسلم أجل، قول چنینهم
 وفاق موضع را نظر (. این276-6/284ق، 1425است )مروزی،  معتقد اینظریه چنین به نیز
 موضع آن در وفاء امکان که محلی در ایفا مکان تعیین شرط کرد. عنوان توانمی حنابله بین

 که مکانی از غیر- دیگری محل چنانچه و شودمی محسوب تأکیدی شرط دارد، یک وجود
 علت به که روایتی دارد. وجود آن در روایت دو و نظریه دو کنند را شرط -دارد ایفاء امکان

 بیع قدع مثل را سلم عقد که دیگر و روایت داندنمی صحیح عقد مقتضای با آن داشتنمنافات
ق، 1414قدامه، است )ابن کرده معرفی صحیح بیع مثل آن در را ایفاء مکان شرط و دانسته

2/67.) 
 رد مجاز شرط شود ومی محسوب بیوع جزو نیز سلم اینکه به توجه با رسدمی نظربه
 مگر- است عقود ضمن در شروط گنجاندن در طرفین آزادی بر اصل و ندارد ایرادی عقود

 بر هک دوم نظریه تقویت -نیست دسته آن از هم این که شود عقد بطالن موجب که شرطی
  باشد. آراء و اصول مطابق دارد اشاره آن صحت
 ، آن راقاضی و است دانسته اختالفی را ایفاء مکان تعین شرط «المغنی» در نیز قدامهابن
 با و است شده حکایت نظر همین حدیثاهل از گروهی و اسحاق و احمد از داند.نمی شرط
 ایشان بوین حدیث در ایفاء مکان مبنی بر ذکرنشدن کردیم ذکر قبالً که مطلبی همان به توجه

 (.4/226ق، 1388قدامه، دارد )ابن اعتقاد عقد در ایفاء مکان ذکر نبودنشرط به
صالت اتوان از استداللهای مذکور پاسخ داد؛ بدین بیان که در مقابل ناگفته پیداست که می

توان به اصالت احتیاط تمسک کرد. با این توضیح که ما مکلف به تأدیه تعهدی که برائت می
بر ذمه آمده است هستیم و در این مورد، مکان اجرا باید تعیین شود و احتیاط در این است 

وان تکه تمام شروط از جمله تعیین مکان تعهد در قرارداد معین شود. اطالقات عقد را نیز می
ر محل انعقاد عقد حمل کرد و تحقق اجماع با عنایت به اختالف آراء فقیهان قابل مناقشه ب

 است.
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 اشتراط تعیین مطلقاً. 2-2

ند که محل تسلیم کاال در عقد باید مشخص باشد و ذکر آن را اگروهی دیگر از فقیهان بر آن
لبی، زهره ح)ابن کتاب غنیهزهره حلبی در توان به ابناز این دسته فقیهان می دانند.شرط می

در و شهید ثانی  (201ق، 1416)بیهقی کیدری،  و کیدری در اصباح الشیعه (227ش، 1375
 اشاره کرد. (3/420ق، 1410)شهید ثانی،  شرح اللمعه

ود و به شجهت اشتراط تعیین آن است که اغراض متبایعین با تفاوت مکانها متفاوت می
شود، چرا که گاهی محل تسلیم و رغبت در آن مختلف می سبب اختالف غرضها، ثمن معامله

 رغبتی در از محل اقامت مشتری دور است و رغبتی در کثرت پرداخت ثمن و گاهی اصالً
تری ای که محل تسلیم نزدیک به مشگونهبه ،کند و گاهی قضیه بر عکس استخرید پیدا نمی

ه کند و از آن سو مشتری بدا نمیاست و از محل بایع دور است و بایع رغبتی به فروش پی
کم بر نتیجه ح انگیزه بیشتری برای خرید پیدا کرده و در، بودن محل تسلیمجهت نزدیک

اشتراط تعیین محل تسلیم در متن قرارداد قوت  ضرورت شود و بدین مناسبتعکس می
 .(3/423ق، 1413؛ شهید ثانی، 343-11/344تا، عصفور، بی)بحرانی آل یابدمی

توان بیان کرد، بدین صورت که متعهدله وقتی دیگری نیز برای اشتراط تعیین می وجه
تعهد کند که تعهد در ذمه متعهد ثابت شود و استحقاق مطالبه داشته اجرای تواند مطالبه می

جل ؤبه اصطالح مطالبه مبیع، فرع بر ثبوت آن در ذمه است و این مطالبه در سلم م و باشد
ند، کر آنکه مطالبه، هنگام فرارسیدن مدت است و وقتی مدت حلول میمعلوم نیست، به خاط

معلوم نیست که حلول در چه مکانی بر عهده بایع تحقق یافته است. به همین مناسبت قول 
 .یابدبه اشتراط ذکر موضع تسلیم قوت می

 اشتراط تعیین مکان ایفاء تعهد با توجه به اهمیتی که در زمینه کشف اراده طرفین در
موضوع انجام تعهدات دارد سبب آن شده است که اندیشمندان مذهب حنفیه به این نظر 

 زومل عدم یا لزوم اصل بیان مقام در «المبسوط» در ای که سرخسیگونهمتمایل شوند، به
 عهدت ایفای محل مبیع به نقل که صورتی در نویسد:می سلم باب در تعهد ایفاء مکان ذکر

 و است سلم جواز شرایط از ابوحنیفه دوم قول طبق باشد، آن حمل موجب و هزینه دارای
 راگ حال است. قرارداد در تعهد ایفای محل بیان نبودن شرط به قائل خود نخست رأی در

 محل راگ و یابدمی تعین تعهد ایفای برای مکان کنند، آن مشخص عقد در را مکانی طرفین
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 ینا شودمی مشخص تعهد ایفای محل عنوان به قرارداد انعقاد محل نشود معین تعهد ایفای
 که تاس صورت این به بارهاین در دو این استدالل باشد.می نیز «محمد»و  «ابویوسف» قول

 زمملت ذمه در آنچه پرداخت برای بنابراین است. تعهد به التزام محل عقد، همان انعقاد محل
است  ذمه در دین التزام محل همان که گرفتنقرض محل مثل یابد.می تعین است شده

 (.12/127ق، 1414)سرخسی، 
 -یگرد مکان یا عقد مکان خواه - تعهد ایفای مکان تعیین عدم که است معتقد ابوحنیفه

 رایب گردد.می سرانجام طرفین بین منازعه به نهایت در جهالت این و شودمی جهالت باعث
-همان گردد. آن اعالم اشتراط به حکم که است تنازع، الزم و جهالت این از دوری و تحرز

 به الزام برای عقد مکان تعیین دارد. تعیین وجود الزام این تسلیم زمان مورد در طوری که
 تعهد رسیدسر هنگام به تسلیم مستحق التزام خود نفس به که است خاطر این به تعهد ایفای

 در عقد مکان که است ضروری نکته این (. ذکر13-2/14ق، 1414بود )سمرقندی،  خواهد
 پذیرانامک عقد محل در تعهد مورد تسلیم که گرددمی متعین تسلیم مکان عنوان به صورتی

 رب یا دریا در عقد که صورت این به عقد محل در تسلیم نبودنممکن صورت در اما باشد،
 نزدیکترین در نتیجه در و گرددنمی متعین تسلیم برای عقد باشد، مکان شده منعقد کوه باالی
 نانچهچ گیرد. امامی صورت تسلیم باشند داشته وجود تسلیم امکان که عقد مکان به مکان

 خواهد متفاوت آن مکان تفاوت سبب به آن مالیت که باشد هزینه و حمل مستلزم مبیع نقل
 د، دردار وجود روستا و شهر در که باشد گندم تسلیم تعهد موضوع چنانچه مثال برای بود،
 نیز (. مرغینانی2/13باشد )همان، می شرط ایفاء مکان بیان ابوحنیفه نظر طبق صورت این
 شرط را یمتسل مکان تسلیم، تعیین محل به مبیع نقل بربودنهزینه صورت در خود کتاب در
 در سلیمت به عقد اطالق و نیست تعیین به نیاز باشد، معین تسلیم مکان چنانچه و داندمی

 قیهانف اجماع به باشد ایهزینه و نقل و حمل مستلزم مبیع چنانچه و دارد انصراف عقد موضع
 محل انهم و مبیع را در داشت نخواهد تفاوت قیمت آنکه چه ایفاء نیست. مکان بیان به نیاز
 (.3/73تا، نماید )مرغینانی، بیمی تسلیم عقد

 تسلیم کهاین به توجه با سلم عقد در دارد اعتقاد «المختار لتعلیل االختیار» کتاب صاحب
 با و باشد رسیده فرا اجل که دارد لزوم صورتی در تسلیم بنابراین و نیست واجب فوری
 قطعاً سپ باشد کجا که نیست معلوم تسلیم سررسید، زمان فرارسیدن هنگام اینکه به توجه
 عیینت لزوم بر دیگر دلیل دارد و ایفاء موضع بیان به نیاز منازعه وقوع از جلوگیری برای
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 فاوتت دچار مکانها اختالف به توجه با مبیع قیمت که است آن سلم عقد در تسلیم مکان
 ت،اس بیع عقد خالف بر مسئله این دارد ضرورت مکان تعیین رو این از و گرددمی قیمت

 منجر اشدنب نقل و حمل مستلزم که صورتی در و است فوری تسلیم مقتضی مطلق زیرا بیع
 (.2/35ق، 1356شد )موصلی،  نخواهد منازعه به

اندن مشکی نیست که اختالف اغراض و نبود دلیل بر تعیین مکان اجرای قرارداد و مجهول
تقویت را  حنفیانقول شود، محل ایفاء که منجر به منازعه و وقوع فساد در خود عقد می

ین حکم مطور مطلق اولویت داشته و احتیاط نیز هاشتراط تعیین بهبخشیده و با این وجود 
چ در صحت عقد هیقرارداد، شروط سایر ل یکند، بدین بیان که در صورت تکمرا اقتضا می

لیلی د، باشد وط به صورت کامل در قرارداد رعایت نشدهاختالفی نیست و آن هنگام که شر
الزم  در عقدتعیین محل تسلیم  پس .(227ش، 1375زهره حلبی، )ابن بر صحت عقد نیست

محل تسلیم عمل به شرط به دلیل وجوب وفاء به شرط الزم و واجب با تعیین و  است
 .شودمی

 ردهک اشاره صورتی به تنها نظریه این که است این شودمی وارد سخن این بر که ایرادی
 همترینم ثانیاً است و شده انشاء مطلق صورت به بیع و است نشده ذکر آن، مکان در که است

 اطالق صورت در مبنایی چه اساس بر که است این شود می وارد سخن این بر که وجهی
 ررسیب باید که است سخنی این شودمی معین تسلیم محل عنوان به قرارداد انعقاد مکان عقد
 مسئله پیرامون 285 ماده در هواوینی نجیب .شود بررسی آن ضعف و قوت نقاط و شده

 در یعمب که دارد را محلی در مبیع تسلیم اقتضای عقد اطالق که دارد تسلیم، اعتقاد مکان
 حلم در تعهد ایفای لزوم تسلیم، بر محل تعیین صورت در 287 ماده در و است موجود آنجا

 کند.می تصریح مذکور
 

 . اقوال تفصیل3
: تفصیل بین موردی که حمل مبیع هزینه داشته باشد و موردی که تفصیل اول. 3-1

 هزینه نداشته باشد
ر باشد و ببین صورتی که حمل مبیع هزینه اندنیز قائل به تفصیل شده فقیهانگروه سومی از 

؛ طوسی، 3/423ق، 1413)شهید ثانی، ای نداشته باشد صورتی که حمل مبیع هیچ هزینه
گونه که در صورت اول تعیین ، بدین(237ق، 1408حمزه طوسی، ؛ ابن3/202ق، 1407
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شود، چرا که اغراض ن از مطالب گذشته دانسته میوجه این سخ؛ اندمحل آن را واجب دانسته
 در محلی که احتیاج به هزینه دارد، تفاوت دارد.

 
 : غریب بودن محل انعقاد قراردادتفصیل دوم. 3-2

ه اگر بدین صورت ک اند.ای از بزرگان با نظر به وجهی دیگر قائل به تفصیل دیگر شدهعده
ند که قصد مفارقت آنجا را دارند، تعیین محل بیابان یا شهر غریبی باشیک متعاقدین در 

 حلیرا  این قول و در غیر این صورت تعیین الزم نیست. استتسلیم مبیع در قرار داد شرط 
گونه بیان شده وجه این تفصیل بدین برگزیده است. (5/150ق، 1413)حلی،  در مختلف

اقی طور اتفباشد که به است: اگر محل عقد متعاقدین در یک مکان )بیابان( یا شهری بوده
ای که امکان اجتماع آنها در آن مکان وجود نداشته باشد، گونهدر آنجا منعقد شده است، به

ع تسلیم ، در اینجا ذکر موضنداشته باشنددیگر متعاقدین قصد اجتماع در آن مکان را  تعبیربه 
تیجه محل در ن و واجب است، زیرا در چنین صورتی تسلیم در مکان عقد ممکن نیست

قصد تسلیم در محل عقد را ندارند و  به دیگر سخن متعاقدین قطعاً. یابددیگری تعین می
و هیچ مکانی نسبت به مکان دیگر اولویت ندارد،  اندمکان دیگری را برای تسلیم قصد کرده

)شهید  شود، زیرا محل تسلیم برای دو طرف عقد مجهول استاین امر منجر به تنازع می
و اگر محل عقد متعاقدین در جایی باشد که امکان اجتماع در آنجا  (3/422ق، 1413ثانی، 

-است )بحرانی آل محل انعقادمقتضی تسلیم در ، وجود دارد، در این صورت اطالق عقد

 (.5/150ق، 1413؛ حلی، 343-11/344تا، عصفور، بی
 

 بودن محلیا غریبداشتن حمل مبیع : تفصیل بین هزینهتفصیل سوم. 3-3
هزینه  ، بدین صورت که اگر، حمل مبیعاستتفصیل مزبور، در واقع جمع بین دو تفصیل قبلی 
بودن صالحیت تسلیم را نداشته باشد، تعیین داشته باشد یا محل مورد معامله به جهت غریب

 رهرا حلی در کتاب تذکقول این  .نیستو در غیر این صورت، شرط  استشرط  مکان تسلیم
 4(.345-11/346ق، 1414)حلی،  الفقهاء برگزیده است

                                           
الزم به ذکر است که تفصیل مزبور را مرحوم بحرانی در حدائق و شهید ثانی در مسالک به عالمه در . 4

تنها  لیح اما پس از مراجعه و بررسی که در کتاب تذکره صورت گرفت، معلوم شد کهو  اندتذکره نسبت داده
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ذیرفته پ سلم باب از مذهب شافعی در «النبیه کفایه» این تفصیل را در میان مذاهب صاحب
 سلیمت صالحیت که باشد شده برقرار محلی در مدتدار صورت به سلم چنانچه است و معتقد

 به عمبی حمل آنکه چه است الزم تسلیم محل روستا، بیان و بیابان مثل در آن محل را ندارد
 اینبنابر بود و خواهد متفاوت محل آن تفاوت با متبایعین اغراض و نیست ممکن محل آن
 که دباش محلی در سلم اگر ولی است. واجب تسلیم محل غرر، بیان و جهالت نفی منظور به

 در باید سلیمت و نیست واجب تسلیم محل بیان که است شده کرد، گفته تسلیم آنجا در بتوان
 به دارد وجود نقد متعارف که جایی بیع مطلق در که طورهمان بگیرد. صورت عقد محل
م، 2009رفعه، دارد )ابن تکیه نظر این بر نیز رفعهابن دارد. انصراف متعارف نقد همان

ن، آ در باید که زمانی مدت و قبض محل ذکر که است معتقد «األم» کتاب (. صاحب9/354
 ادامه رد و بیان کرده شافعی را این نیست و جایز آن ترک و است شرط شود تسلیم مبیع
 ترک تسلیم محل شرط ذکر که نیست ای باشد، جایزهزینه دارای مبیع حمل اگر نویسد:می

 (.3/103ق، 1410شود )شافعی، 
ید ؤم و حمل اطالق عقد در عقودی نظیر بیع سلم 5معلوم شد که اصالت برائت از اشتراط

نبودن محل تسلیم، بر طوری که در سایر عقود در صورت تعیینیعنی همان قول اول است.
شود، در خصوص بیع سلم نیز محل انعقاد عقد به عنوان مکان محل انعقاد قرارداد حمل می

 قول دوماختالف اغراض و نبود دلیل بر تعیین مکان اجرای قرارداد، و اجرای قرارداد است 
طور مطلق اولویت داشته و احتیاط نیز اشتراط تعیین بهبا این وجود  .بخشدیرجحان مرا 

صحت  درقرارداد، شروط سایر ل یکند، بدین بیان که در صورت تکمهمین حکم را اقتضا می
 وط به صورت کامل در قرارداد رعایت نشدهعقد هیچ اختالفی نیست و آن هنگام که شر

 یسته استبنابراین با .(227ق، 1417زهره حلبی، )ابن دلیلی بر صحت عقد نیست، باشد
محل تسلیم را در عقد تعیین نمود و با تعیین محل تسلیم عمل به شرط به دلیل وجوب وفاء 

و مطابق نظریات دیگر فقیهان  (3/418ق، 1410)شهید ثانی،  شودبه شرط الزم و واجب می
                                           

داشتن حمل مبیع احتمال قوی مبنی هزینه رهداند و درباتعیین محل را شرط می ،بودن محلدر صورت غریب
 بر عدم اشتراط تعیین داده است.

له شک در وجود ئبودن مسبا توجه به غیرمنصوص در مورد نحوه جریان اصاله البرائه باید گفت:. 5
بق قواعد اصولی مجرای اصل برائت است و این اصل اقتضای شود که طف در این مورد حاصل میلیتک

 برائت و عدم اشتراط تعیین را دارد.
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 یرفتند، در صورتی که در متن قراردادکه با توجه به مبنای فقهی خویش، نظر دیگری را پذ
طرفین عقد هیچ سخنی از محل تسلیم عقد به میان نیاورند و به عبارت دیگر اشتراط تحویل 

ضای اطالق عقد مقت ،مبیع در مکانی صورت نگرفته باشد و عقد به صورت مطلق انشاء شود
( بین ای )عرف و عادتنهآن را دارد که مبیع در بلد عقد تسلیم شود، البته در صورتی که قری

 ابدیمتبایعین محل دیگر را اراده نکرده باشد که در این صورت تسلیم در همان محل تعین می
 .(3/72ق، 1428؛ وحید خراسانی، 2/105ق، 1415)حکیم، 

 ارهدرب «نمری»مالکیه نیز قائل به تفصیل در شرایط مختلف شده و در این خصوص 
 ینب چنانچه است در بحث سلم معتقد طرفین بین اختالف صورت در قبض محل نظریه

د، نباش بینه دارای کدامهیچ و دهد رخ نظراختالف سلم قبض محل به راجع معامله طرفین
 رب اگر بنابراین دهد و انجام را تعهد معامله انعقاد محل در است موظف بایع صورت این در

 این رعایت کند، ایفاء روستا و شهر همان بازار تمام در را سلم مورد که شود شرط بایع
 صورت این در که خاص نباشد بازار دارای سلم مورد کاالی اینکه مگر است؛ الزم شرط

 روستا و شهر جای هر در باشد داشته هزینه آن حمل و باشد زیاد شهر مناطق فواصل اگر
 در بایع است کرده خود منعقد خانه در را سلم و معامله عقد که کسی و بپردازد خواست که

 (.698-2/699ق، 1400نماید )نمری، می تعهد محل، ایفای همان
 فاختال بردنازبین برای که است آن اولی نویسد:می مالکیه مذهب از قاضی عبدالوهاب

 رساند،نمی دعق به آسیبی نشود ذکر تسلیم محل اگر و شود ذکر تسلیم محل متبایعین بین
 عقد در شرط مثل عرف و شودمی سپرده عرف محل بهتعیین  موارد، امر این در آنکه چه

 شرط صورت در التحصیل مناهج (. صاحب1/990تا، بود )قاضی عبدالوهاب، بی خواهد
 مزبور تفصیل کاربردنداشتن به توجه با و شده تفصیل به قائل دیگر شهر در مبیع یا ثمن قبض

 (.234-6/235ق، 1428کنیم )رجراجی، می نظرصرف آن نقل از امروزی حقوق در
ماند آنکه وقتی مکان تسلیم در عقد شرط شود و بایع آن را در محل باقی میکه ای نکته

المثل جرتا مشروط علیه دیگری اعطا کند )بدهد( مشتری مجبور به پذیرش نیست، حتی اگر
؛ بیهقی کیدری، 2/192ق، 1387)طوسی،  ملزم به قبول نیست له، مشروطحمل را نیز بپردازد

اگر رضایت به امر داشته باشد مانعی از  ولی. (3/214ق، 1407؛ طوسی، 240ق، 1416
این سخن تعبیر  (.2/59ق، 1408)محقق حلی،  وجود نخواهد داشت تسلیم در محل دیگر

ارد که بودن این قاعده دو نشان از تکمیلی قراردادهاستاراده در آزادی اصل دیگری از 
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بدیهی است که متعاقدین حق اسقاط شرط خود را دارند، توان بر خالف آن توافق کرد و می
 .(24/330ق، 1404)نجفی،  هر چند محلی که شرط شده محل مورد انصراف عقد باشد

 
 حقوق ایرانمکان اجرای قرارداد در 

سزایی برخوردار هحقوق کشور ما نیز از اهمیت ب اجرای قرارداد در کانتعیین مبحث از 
گیرد، است. از جمله آثاری که در قواعد دادرسی و رسیدگی قضایی مورد بحث قرار می

 تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی است.
بازرگانی و دعاوی  در دعاوی»دارد: مقرر می« 13»ماده  درقانون آیین دادرسی مدنی 

تواند به دادگاهی اشد، خواهان میراجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده ب
بایست در آنجا انجام رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می

وضوح ثمره بحث قابل مشاهده است و نقش تعیین محل اجرای تعهد به . در این ماده«شود
 به دلیل تلف عیندر مواردی که موضوع تعهد کلی است و یا  توان دریافت.خوبی میرا به

زینه پردازد و هباید مثل تهیه شود، محل پرداخت در تعیین انگاره وزن و بهایی که مدیون می
 .(222-223، 1392)کاتوزیان، اعمال حقوقی،  ر استؤثپرداخت م

اند. استناد کرده دنیم انونق 280برخی از حقوقدانان در آثار خود در این زمینه به ماده 
انجام تعهد باید در محلی که »کند: محل اجرای تعهدهای قراردادی اعالم میاین ماده درباره 

عقد واقع شده به عمل آید، مگر آنکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت 
 «.ترتیب دیگری اقتضا نماید

 نیز حکم ماده مزبور را تکرار دنیم انونق 375قانونگذار در بحث آثار بیع در ذیل ماده 
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع »کرده است، در آنجا بیان شده است 

شده است، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع 
پیش از ورود به اصل بحث شایسته است به  «.شده باشدمعین محل مخصوصی برای تسلیم 

 موردناظر به اموال منقول است و در  375د. نخست آنکه حکم ماده چند نکته مهم اشاره شو
تسلیم زمین و باغ و خانه و اموری از قبیل اموال غیرمنقول باید محل تسلیم را محل وقوع 

. مگر اینکه وسیله مادی در آن تسلیم (1/176ش، 1376)کاتوزیان،  ملک در نظر گرفت
نی در )کاتوزیان، قانون مد وقوع بیع انجام پذیردکلید یا سند مالکیت باشد که باید در محل 

 .(305-306ش، 1392نظم کنونی، 
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دیه، متعهد است که طبق قاعده باید هزینه و أهای ناشی از تهزینه مورددوم آنکه در 
دیه را بر عهده گیرد، مگر آنکه شرط دیگری در قرارداد شده باشد که طبق تراضی أمخارج ت

پس چنانچه . ق.م( 281وفای به عهد بر ذمه متعهدله درآید )ماده  های ناشی ازطرفین هزینه
چرا که اوست ، نهددیه را بر عهده متعهد میأباره تراضی حاصل نشود قاعده، هزینه تدر این

)کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،  که بایستی موضوع دین را در اختیار طلبکار بگذارد
 .(4/64ش، 1392

که طرفین معامله محلى را براى تسلیم مبیع در عقد معین نمایند و  سوم آنکه در صورتى
یکى از متبایعین گذارند و یا آنکه عرف و عادت طریق مخصوصى  هعهدر آن را ب هیا هزین

ییر تراضى تغه توانند آن را ب قانون مدنى متبایعین می 382ذیل ماده  ر اساسرا ایجاب کند، ب
 لى تعهد نمایند و یا بر خالف عرف و عادت محل رفتار کننددهند، یعنى بر خالف قرارداد قب

 .(1/457تا، )امامی، بی
بنابراین بر اساس مفاد این مواد در مرحله نخست برای تعیین محل انجام تعهد، باید به 

توانند هر محل ها طرفین میمتن قرارداد توجه شود، زیرا بر اساس آزادی و حاکمیت اراده
ش، 1392)کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،  دیه معین کنندأرای تخواهند برا که می

 .شودبینی میضمن عقد پیشاین تعیین به عنوان شرط فعل در (. 4/62
حال اگر چنانچه محل تسلیم در متن قرارداد تصریح نشده باشد، اینجا دو حالت متصور 

برای محل تسلیم کاال وجود دارد که همان عرف و عادت متبع  6. گاهی عرف و عادتیاست
برای مثال در عرف فروش مصالح ساختمانی عرف بر این جاری است که  و گیردقرار می

للی المیا به عنوان نمونه در قراردادهای بین ؛کاال در محل عملیات ساختمان تحویل داده شود
، که از این عرف که 7قامتگاه فروشنده استعرف بر این استوار است که محل تسلیم محل ا

شود، هر چند در متن قرارداد بدان منزله تصریح در قرارداد است پیروی میطبق قانون به
یح تصرزیرا پذیرش لوازم عرفی و قانونی در این موارد لزوم دارد و به، ای نشده باشداشاره
که عقد بدون تصریح طورىهت ببودن امرى در عرف و عادمتعارف»قانون مدنی:  225ماده 

یا رویه بین متعاقدین این باشد که در  «.ذکر در عقد است همنزلبه ،هم منصرف به آن باشد
                                           

عادت همان رویه است که بین طرفین وجود دارد. ولی عرف به لحاظ شمولی عمومیت دارد و . 6
 الشمول است.عام

 م.1980المللی کاال مصوب کنواسیون بیع بین 31. بند سوم از ماده 7
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-محل انجام تعهد انبار عمده ،شودقراردادی که بین عمده فروش و خرده فروش بسته می

 فروش باشد.
و در مورد آن نیز اما بحث در این است که اگر در متن قرارداد محلی مشخص نباشد 

عرف و عادت مسلمی وجود نداشته باشد در این مورد تکلیف چیست؟ پاسخ قانون در این 
مورد آن است که محل تسلیم مبیع جایی است که عقد در آنجا واقع شده است. به عبارت 
دیگر محل انعقاد عقد محل تسلیم است و این همان تعبیر فقیهان است که در این مورد محل 

 نمایند.را بلد عقد معرفی می تسلیم
 توان در چهار مورد خالصه کرد:بندی این صورتها را میجمع

 صورت طبق موادکه در این  مکان اجرای قرارداد در متن قرارداد مشخص شده باشد. 1
متعهد باید بر تعهد « منون عند شروطهمؤالم»و بر اساس قاعده  قانون مدنی «375و  220»

 من عقد پایبند باشد.خود در قالب شرط ض
به این  ،انداضافه کرده (2/153ق، 1418)طاهری،  این صورت را برخی از حقوقدانان. 2

صورت که همانند بحث زمان اجرای قرارداد اگر چنانچه در قرارداد مکان تسلیم مشخص 
ه در این صورت متعهد ملزم است ک و اما اختیار تعیین آن به متعهدله سپرده شود ،نشده باشد

 226کرده انجام دهد. مستند این صورت به ماده عیینتعهد خود را در هر مکان که متعهدله ت
دست اما چنانچه از بررسی و ظهور ماده در قسمت اخیر آن به، 8گرددبرمیقانون مدنی 

جل در تعهد است و به همین جهت در بحث محل الزوم رعایت  مورداین ماده در  ،آیدمی
 د مشهور حقوقدانان قرار نگرفته است.تسلیم مورد استنا

آنکه مکان اجرای قرارداد مشخص نشده باشد و اما عرف و عادت و طبیعت مورد . 3
تعهد مکان خاصی را اقتضا کند که در این صورت به مقتضای عرف و عادت، تعهد مزبور به 

عقود نه فقط متعاملین را به اجراى چیزى که » :داردکه بیان می قانون مدنی 220حکم ماده 
نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجى هم که به موجب عرف در آن تصریح شده است ملزم مى

 ست.االجراالزم« هستندشود ملزم و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل مى
                                           

تواند ادعاى در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکى از متعاملین طرف دیگر نمی» ق.م: 226. ماده 8
خسارت نماید، مگر اینکه براى ایفاى تعهد مدت معینى مقرر شده و مدت مزبور منقضى شده باشد و اگر 

و بوده انجام با اتواند ادعاى خسارت نماید که اختیار موقع براى ایفاى تعهد مدتى مقرر نبوده طرف وقتى می
 و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
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ارداد در متن قرصورت اخیر در واقع فقدان سه صورت پیشین است که محل تسلیم نه . 4
 280در ماده آمده باشد و نه عرف و عادت مقتضی محلی باشد که بر اساس نظر قانونگذار 

 بلد تسلیم همان بلد عقد است.قانون مدنی 
نمایاند این است که چرا در صورتی که در قرارداد محل پرسشی که در این زمینه رخ می

هد وجود ندارد، بلد عقد به عنوان تسلیم مشخص نشده و عرف و عادتی حاکم در مورد تع
 شود؟محل تسلیم مشخص می

چنانچه گفته شود که خود این امر عرفی است، یعنی عرف در صورت عدم تعیین محل و 
کند، در پاسخ خواهیم گفت که نیز با نبود عرف و عادت، به تسلیم در بلد عقد حکم می

 فایده خواهد بود.د آن بیقانونگذار خود به این امر تصریح کرده است و ذکر مجد
ست؛ ااتفاقی و بدون وجه  وانگهی گاهی ارتباط بلد عقد نسبت به طرفین قرارداد کامالً

مثل اینکه اقامتگاه یکی از متعاملین تبریز بوده باشد و طرف دیگر در ترکیه مقیم باشد و بر 
که در  طوریهمان ؛حسب اتفاق در شهری غیرمرتبط با طرفین عقدی منعقد شده باشد

مر اشاره بودن این ا)سخنان فقیهانی که به اتفاقی تفاصیل فقیهان به این امر اشاره شده بود
حال چنانچه بگوییم که بلد عقد به عنوان موضع تسلیم قرار گیرد امری است که  .اند(کرده

موضوع اراده هیچ طرف نبوده است. در حالی که در جایی که عرف وجود دارد و مکان اجرا 
لد ب اند.یعنی طرفین آن مکان عرفی را پذیرفته ،عرف مفسر اراده است ،شودخص نمیمش

بنابراین نباید گفت در صورت عدم تعیین محل و نبود و عقد در این موضوع نقشی ندارد 
 ایکند و این را صورت جداگانهعرف و عادت بلد عقد به عنوان عرف حاکم تعین پیدا می

که مورد استناد در این زمینه  قانون مدنی 375ن موضوع و ماده ای موردپس در  مطرح کرد.
 نخست آنکه بگوییم محل تسلیم یا مشخص: توان سه حالت متصور شدقرار گرفته است می

ابد یدر صورت اول همان محل مشخص تعیین می شده است یا محل تسلیم مشخص نیست.
ی تسلیم در محل معین است و اگر مشخص نشده باشد )صورت دوم( یا عرف و عادت مقتض

تسلیم در محل  )یعنی عرف و عادت( که در صورت وجود مقتضی یا هیچ اقتضایی ندارد
اما اگر عرف و عادت  مثل جایی که محل مشخص است. ؛معین، همان محل متّبع است

عین ترسد نباید بلد عقد به عنوان محل تسلیم نظر میبه ،مقتضی تسلیم در محل معینی نباشد
تواند محمول بر بلد عقد یا هر جای زیرا وقتی عرف و عادتی نباشد، اراده طرفین نمید، یاب

 .شوددیگر 
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م توان از قسالبته صورت دوم که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل معین است را می
توان با نخست دانست چون در این صورت اراده محمول برهمان عرف و عادت است و می

اما اینکه چرا حمل بر بلد عقد  مورد اول تنها دو حالت متصور شد.حمل صورت دوم بر 
محل نخست آنکه دلیلی نداریم که اگر . 1 :توان به دو دلیل تمسک کردنادرست است می

گذار محل ، قانونباشدتعیین نشده باشد و عرف و عادت نیز مقتضی تسلیم در محل مشخص ن
وقتی قانون  استثناء اتصال است نه انقطاع.دوم آنکه اصل در . 2؛ تسلیم را تحمیل کند

شود، مگر عرف و عادت مقتضی تسلیم در جای گوید: تسلیم مبیع در محل عقد انجام میمی
ن صورت در غیر ای منه و مستثنی از یک جنس هستنند.رسد مستثنینظر میدیگری باشد، به

واه عرف خ ؛م در بلد عقد استمعنا ندارد که بگوییم منظور قانونگذار این بوده که محل تسلی
پس  ود.شاقتضا بکند یا اقتضا نکند و در ادامه بگوید که اگر عرف اقتضا بکند چنین می

کند و درصدد بیان این مطلب است که شود که قانونگذار این مطلب را استثناء میمعلوم می
لد عقد ورت بشود و در غیر این صاگر عرف مقتضی تسلیم در بلد عقد بود همان تعیین می

استظهار کرد. وانگهی این استظهار با قانون مدنی  375گونه باید از ماده این شود.تعیین می
بال رسد که باید به دننظر میبا همه این تحلیلها و ایرادات به شود.رو میهدو ایراد قبلی روب

و خالی از ضرر به حل و روشی برای این مورد بود که خالی از ایراد و نیز دارای اولویت راه
 طرفین باشد.

 ، چون تسلیمباشدمحل مورد نظر متعهد  است،رسد آنچه اینجا دارای اولویت نظر میبه
یابد. به عبارت دیگر در -وظیفه بایع است و در شک در زائد از آن اصل برائت جریان می

در اقامتگاه  مجایی که شک ایجاد شود که وظیفه متعهد تسلیم در اقامتگاه خود اوست یا تسلی
متعهدله مدنظر است، قدر متیقن آن است که در محل اقامت خویش تکلیف به تسلیم دارد، 
مگر اینکه کسی استدالل کند که با انجام بیع، اصل تکلیف یعنی وجوب تسلیم مسلم شده 

مورد شک و شبهه است نه اصل تکلیف. پس باید احتیاط را « مکلف به»است و در اینجا 
پس مجرای قاعده  کند، مورد تکلیف است.یعنی جایی که مشتری مطالبه میجاری کرد، 

 ندارد.  خصوصیتیبلد عقد و  کنداحتیاط است. در هر صورت به بلد عقد ارتباطی پیدا نمی
به همین منظور برخی از فقیهان به جهت جلوگیری از جهل به عوضین تعیین محل تسلیم 

ی را بر های متفاوتمحل تسلیم بسته به تفاوت مکانها هزینه)زیرا  اندرا در عقد الزامی دانسته
 نهد(.دوش متعهد و متعهدله می
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 حقوق مصرمکان اجرای قرارداد در 

تعیین مکان اجرای تعهد قائل به تفصیل شده است، به این صورت  بارهقانونگذار مصری در
 مدنی ما وجود دارد.طور کامل متفاوت با آن چیزی است که در قانون که تفصیل مزبور به

اده م شود.در این قانون مکان اجرای تعهد با توجه به موضوع تعهد به دو قسم تقسیم می
 دارد:قانون مدنی مصر در این زمینه مقرر می 347
( إذا کان محل االلتزام شیئا معینا بالذات وجب تسلیمه فی المکان الذی 1) -347 هماد»

 م، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضی بغیر ذلک.االلتزا کان موجودا فیه وقت نشوء
( أما فی االلتزامات األخرى فیکون الوفاء فی المکان الذی یوجد فیه موطن المدین 2)

وقت الوفاء أو فی المکان الذی یوجد فیه مرکز أعمال المدین إذا کان االلتزام متعلقا بهذه 
 «األعمال.

بالذات معین است، باید در همان محلی وقتی موضوع تعهد امری باشد که »: ترجمه ماده
که موضوع تعهد، هنگام فرارسیدن وقت تعهد موجود بوده، تحویل داده شود البته در صورتی 

 که توافق یا مقرراتی بر خالف آن موجود نباشد.
اما در سایر تعهدات، وفای به عهد باید در مکانی باشد که هنگام وفای به تعهد محل 

وجود دارد، یا در مکانی که مرکز عملیات متعهد در آنجا وجود دارد،  اقامت متعهد در آنجا
 «.دگونه اعمال باشالبته )مرکز عملیات( در موردی است که تعهد مربوط به کسب کار و این

ن توافق آخالصه ماده آن است که وفای به عهد در مکانی است که طرفین در مورد 
گفت در مورد عین معینه وفا در مکانی است که  اند، پس چنانچه توافقی نباشد، بایدکرده

در مورد سایر امور غیر از عین  هنگام فرارسیدن زمان تعهد عین در آنجا موجود باشد و
معینه، وفای به عهد در مکانی است که هنگام وفای به عهد محل اقامت متعهد در آنجاست 

صورتی که تعهد مربوط به  یا مکانی است که مرکز عملیات متعهد در آنجا هست. البته در
توافق طرفین که مورد غالب قراردادها را  مورددر  اعمال باشد.گونه این کسب و کار و

ق در مورد مکان اجرای تعهد با یکدیگر توافطرفین اکثر اوقات دهد، باید گفت که تشکیل می
ور که طلبکار طدر نتیجه متعهد تنها حق وفای به عهد در آن مکان را دارد، همانکنند، می

نیز تنها حق مطالبه در آن مکان را دارد. این توافق گاهی هنگام فرارسیدن وقت تعهد است 
ست. اکه غالباً این چنین است و گاهی به صورت توافق خاصی است که پس از ظهور تعهد 
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در تمامی این حاالت گاهی توافق صریح است که در این توافق صریح الفاظ خاصی مد نظر 
فای به کنند که وگاه توافق به صورت ضمنی است؛ مانند این که طرفین توافق می نیست و

شود که مکان اجرای قرارداد نیز مکان تعهد در وقت خاصی باشد و از توافق نتیجه گرفته می
 9قانون مدنی مصر مطابق با این حکم است. 456واحدی باشد؛ که ماده 

یم مبیع و پرداخت ثمن باید در یک زمان در بند اول این ماده فرض شده است که تسل
باشد، برای این منظور قانون مزبور مقرر داشته است: پرداخت ثمن در مکانی است که تسلیم 

 گیرد.مبیع در آن مکان صورت می
کنند که محل اقامت طلبکار مکان وفای به عهد تسلیم باشد. این گاهی طرفین توافق می

ه مگر آنک ؛ند که محل اقامت به عنوان مکان وفا نباشدکدر حالی است که اصل اقتضا می
در صورت توافق اگر محل اقامت او هنگام  توافق صریح یا ضمنی صورت گرفته باشد و

مکان تسلیم همان محل اقامت  ،توافق یا محل اقامت او در هنگام وفای به عهد تغییر کند
افق طرفین واضح نباشد، مفروض اگر چنانچه تو به هنگام وفا خواهد بود و)طلبکار( دائن 

زیرا  ؛اندآن است که طرفین نسبت به مکان اقامت طلبکار به هنگام توافق موافقت نموده
 محل اقامت طلبکار به هنگام توافق، همان محل متعارف در نزد طرفین بوده است.

 بنابراین چنانچه توافق صریح یا ضمنی نسبت به مکان وجود نداشته باشد و موضوع وفا
وفا در مکانی است که هنگام وفای به » دارد:عین معین نباشد، بند دوم ماده مزبور مقرر می

تعهد، محل اقامت طلبکار در آنجاست، یا در محلی که مرکز عملیات متعهد در آنجا وجود 
ن ماده ذیل ای «.اعمال باشدگونه البته در صورتی که تعهد مربوط به کسب و کار و این .دارد

این حکم به هر التزامی که موضوعش بالذات عین معین نباشد و اکثر  مقرر نموده:سنهوری 
مواردی که موضوع تعهد مبلغی پول نقد است و نیز به هر تعهدی که موضوعش عین غیر 
معین )کلی( است و در آخر به هر التزام و تعهدی که موضوعش انجام فعل یا امتناع از عملی 

 .(3/792م، 1982 )سنهوری، کنداست سرایت می
بنابراین در تمام این تعهدات چنانچه توافق صریح یا ضمنی نسبت به مکان وفاء صورت 
نگرفته باشد، مکان وفا محل اقامت متعهد هنگام وفاء یا مکانی که مرکز عملیات مهم او در 

                                           
. یکون الثمن مستحق الوفاء فی المکان الذی سلم فیه المبیع، ما لم یوجد 1»ق.م. مصر:  456. ماده 9

. فاذا لم یکن الثمن مستحقا وقت تسلیم المبیع، وجب الوفاء به فی المکان 2اتفاق او عرف یقضی بغیر ذلک؛ 
 «ذی یوجد فیه موطن المشتری وقت استحقاق الثمن.ال
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البته قید این مرکز عملیات آن است که تعهد مربوط به  باشد.وقت وفاء در آنجاست، می
و در صورتی که متعهد محل اقامت یا مرکز عملیات خود  اعمال باشدگونه کسب و کار و این

را در بین وقت فرارسیدن تعهد و بین زمان وفاء تغییر دهد، محل اقامت یا مرکز عملیات 
 مالک و معتبر خواهد بود.، هنگام وفاء

به عنوان نمونه در  رد.مقابل این ماده در سایر قوانین مدنی کشورهای عربی نیز وجود دا
قانون  397و  396و ماده  334و در قانون مدنی لیبی ماده  345قانون مدنی سوریه ماده 

 کندبه این حکم اشاره می 302دات و قراردادهای لبنان ماده همدنی عراق و در قانون تع
 .(3/788)همان، 

 
 مطالعه تطبیقی

م محل تسلیقیهان امامیه در صورتی که با توجه به آراء حقوقدانان متخذ از نظر مشهور ف
 بلد عقد به عنوان، باشدمشخص نشده و عرف و عادت هم مقتضی تسلیم در محل معینی ن

 یابد.مکان اجرای قرارداد تعین می
اند و خالصه ماده بندی کردهحقوقدانان مصری دعوا را بر اساس موضوع تعهد تقسیم

ق ن توافآر مکانی است که طرفین در مورد وفای به عهد دمرتبط با موضوع بحث اینکه 
اند، پس اگر توافقی نباشد، باید گفت در مورد عین معینه وفا در مکانی است که هنگام کرده

در مورد سایر امور غیر از عین معینه،  فرارسیدن زمان تعهد عین در آنجا موجود باشد و
ت متعهد در آنجاست یا مکانی وفای به عهد در مکانی است که هنگام وفای به عهد محل اقام

است که مرکز عملیات متعهد در آنجا هست. البته در صورتی که تعهد مربوط به کسب و کار 
 این اعمال باشد. و

در واقع وجه تمایز بین قانونگذار مصر و قانونگذار کشور ما این است که قانون مصر در 
و عادت، در تعیین مکان اجرای صورت عدم تعیین مکان اجرا در متن قرارداد و نبود عرف 

قرارداد به موضوع تعهد توجه نموده است و با توجه به موضوع تعهد که امری معین باشد یا 
عملی دیگر مکان اجرای قرارداد را مشخص نموده است، ولی قانونگذار ما در این موضوع 

ته ارداد در نظر گرفبه تبعیت از نظر فقیهان محل انعقاد قرار داد را به عنوان مکان اجرای قر
 است.
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 نتیجه
. مشهور فقیهان امامیه در زمینه قراردادی که محل تسلیم مشخص نشده و عرف و عادت 1

 یرند.گهم مقتضی تسلیم در محل معینی نیست بلد عقد را به عنوان مکان اجرا در نظر می
 اند.هتبعیت کرد. قانون مدنی و حقوقدانان در این خصوص از نظر مشهور فقیهان امامیه 2
. قانون مدنی و حقوقدانان کشور مصر در مورد عین معینه مکانی را که هنگام فرارسیدن 3

زمان تعهد عین در آنجا موجود باشد و در سایر امور غیر از عین معینه، محل اقامت متعهد، 
 دادیا مرکز عملیات متعهد در تعهدات مربوط به کسب و کار را به عنوان محل اجرای قرار

 کنند.معرفی می
. فقهای مذاهب اربعه عمدتاً در صورت تعیین محل تسلیم همان محل را به عنوان محل 4

اند و در صورت عدم تعیین و نبود عرف مشخص، محل تسلیم را ایفاء تعهد معرفی نموده
اند؛ مگر آنکه محل به حسب تفاصیل مذکور دارای هزینه یا محل انعقاد قرارداد معین نموده

 بعد مسافت یا متصف به غریب بودن محل باشد.
باشد محل مورد نظر متعهد است، چون تسلیم آنچه دارای اولویت می. طبق نظر مختار 5

 .یابدوظیفه بایع است و در شک در زائد از آن اصل برائت جریان می
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 ق.1410
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، بیروت، دارإحیاء التراث دالوسیط فی شرح القانون المدنی الجدیسنهوری، عبدالرزاق احمد،  -

 م.1982، العربی

 ق.1410، بیروت، دارالمعرفه، األمشافعی، محمد بن ادریس،  -

، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه غایة المراد فی شرح نکت اإلرشاد شهید اول، محمد بن مکی، -
 ق.1414علمیه قم، 

 ق.1410، قم، داوری، اللمعة الدمشقیةالروضة البهیة فی شرح  الدین بن علی،شهید ثانی، زین -
 ق.1413، ة، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیمسالک األفهام الی تنقیح شرائع اإلسالم ،همو -
 ق.1418، ، دفتر انتشارات اسالمىقم، حقوق مدنىاهلل، طاهرى، حبیب -

 ق.1390 ،هاإلسالمی، تهران، دارالکتب اإلستبصار فیما اختلف من األخبار حسن،طوسى، محمد بن  -
 ق.1407، قم، دفتر انتشارات اسالمی، الخالف ،همو -
 ق.1387، تهران، المکتبة المرتضویة، المبسوط فی فقه اإلمامیة ،همو -
 ق.1400، بیروت، دارالکتاب العربی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،همو -

 ق.1417دارالسالم، ، قاهره، الوسیط فی المذهب غزالی، محمد بن محمد، -
 ق.1417قم، دارالکتاب، ، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع طالب،فاضل آبی، حسن بن ابی -

یان، ، قم، مؤسسه اسماعیلالقواعد مشکالت شرح فی ایضاح الفوائد فخرالمحققین، محمد بن حسن، -
 ق.1387

 تا.احمد باز، بی، مکه، مصطفی المعونة ،عبدالوهاب بن علیقاضی عبدالوهاب،  -
 .قانون آیین دادرسی مدنی -
 .قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران -
 .قانون مدنی مصر -
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 ش.1392، ، شرکت سهامی انتشار، تهراناعمال حقوقیکاتوزیان، ناصر،  -
 ش.1376، شرکت سهامی انتشارتهران، ، عقود معین، همو -
 ش.1392، یزانم، ، تهرانقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،همو -
 ش.1392، شرکت سهامی انتشار، تهران، قواعد عمومی قراردادها، همو -
 ق.1406ه، ، بیروت، دارالکتب العلمیبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -
، قم، مؤسسه اسماعیلیان، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام محقق حلی، جعفر بن حسن، -

 ق.1408
 ق.1412، قم، دفتر انتشارات اسالمی، نکت النهایة ،همو -
 تا.ی، بیحیاء التراث العربإ، بیروت، دارالهدایة فی شرح بدایة المبتدی بکر،مرغینانی، علی بن ابی -
، مدینه، الجامعه االسالمیه، مسائل اإلمام احمد و اسحاق بن راهویهمروزی، اسحاق بن منصور،  -

 ق.1425

 ،تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، منتهی االصولموسوی بجنوردی، سید حسن،  -
 ش.1380

 ق.1356 ،مطبعة مصطفی البابی الحلبی، قاهره، االختیار لتعلیل المختارموصلی، عبداهلل بن محمود،  -
 ،بیروت، دارإحیاء التراث العربی ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

 ق.1404

 ق.1400، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، الکافی فی فقه اهل المدینة نمری، یوسف بن عبداهلل، -
 ق.1412، بیروت، المکتب اإلسالمی، روضة الطالبین و عمدة المفتین نووی، یحیی بن شرف، -
 ق. ،1428امام باقرمدرسه قم، ، منهاج الصالحینوحید خراسانى، حسین،  -
 ق.1419، بیروت، مؤسسة الرسالة، االرشاد الی سبیل الرشادهاشمی، محمد بن احمد،  -


