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بیع زمانی ،ماهیت و آثار آن از دیدگاه فقها


محمد مهدی احمدی ،حمید واحدی

(تاریخ دریافت6315/16/61 :؛ تاریخ پذیرش)6315/12/21 :

چکیده
یكي از مسائل نو بنياد حقوقي ،مساله تایم شرینگ مي باشد كه از پيددای ن مددم مدیددم نگدي دذرد اندد سدالي اسدت كده در
كشورما نيز ر اج یافته است .مقاله حاضر نيز به بررسي فقهي حقوقي این مساله حقوقي جدیدد پرداتتده اسدت .تحقيد پدي ر بدا
تدقي در مباني ماهيت تایم شرینگ شناتت انواع ن قابليت انطباق ن با عقود معين تعریف شده درفقه حقوق موضوعه عقدود
غيرمعين ،سعي درشناتت هراه دقي تر ن دارد .در این تحقي مشخص شده است كه انواع ونا و دارد تایم شدرینگ بدا برتدي از
عقود اسالمي قابل انطباق است .تایم شرینگ مالكيتي با بيع مشاع به شرط مهایام صلح قابل تطبي است .هگچنين مدي تدوا ن را
تحت قالب عقدم از عقود غيرمعين درن رد كه البته باتوجه به سابقه دیرینه مهایام درفقه اماميه تاریخ حقوق ایرا سداز ارم بيشدتر
ن با فرهنگ حقوقي مذهبي ما ،بيع مشاع به شرط مهایام قالب بهترم به نظررسيد .تایم شرینگ اجاره ام نيز با اجاره ،اجداره مشداع
به شرط مهایام صلح منافع قابل انطباق است .تایم شرینگ اعتبارم را نيز مي توا در قالب سكني منعقد نگود.

کلیدواژگان
عقد اجاره ،عقد بيع ،عقد شركت ،مالكيت زماني (تایم شيرینگ) ،مهایام.

 عضو هیئت علمی ،گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :کارشناس ارشد رشته الهیات و مبانی اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهHamid.vahedi22@yahoo.com :
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مقدمه
مسأله تایم شر به طور مختص از زمانی در ایران مطرح شد و به ادبیات حقووقی موا وارد شود کوه
شرکتی به نام شرکت مجتمع های توریسوتی و رفواهی آبوادگران ایوران اقودام بوه فورو

ه تگوی

آپارتمان ها و ویالهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود این شرکت در آگهی ها و برگه
های تبلیغاتی خود از عنوان تایم شر ،مالکیت زمانی و بیع زمانی است اده نمود .شروع فعالیوت ایون
شرکت به ویژه است اده از اصطالحات و عناوین بحث انگیز فوق موجب مطرح شدن این موضووع
در محافل حقوقی گردید ،چراکه عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی در حقوق ایران و خصوصوا در
فقه بی سابقه و ناشناخته بود .م هوم تایم شر در ایران از لحاظ حقوقی و فنی شناخته شده نیست و
جوانب آن مشخص نشده است ،بسیاری از حقوق دانان تایم شر را یک عقد می دانند که متضومن
ایجاد مالکیت موقت است و لذا آن را بیع زمانی ترجمه کردند فلذا الزم است پس از شناخت تایم
شر وضعیت حقوقی آن از لحاظ حقوق داخلی بررسی شود و معلووم گوردد کوه در چوه صوورتی
چنین نهادی در حقوق ایران قابل پذیر

است؛ درواقع ،بعود از تشوخیص ماهیوت حقووقی توایم

شیرینگ سؤاالت فرعی دیگری می توان مطرح می شود از جمله اینکه:
آیا تایم شر متضمن مالکیت موقت است؟ یا اینکه آیا تایم شر در حقووق ایوران قابول پوذیر
است؟ نظر فقهای معاصر در خصوص این نهاد تازه وارد چیست؟
بدیهی است که پاسخ به این سؤاالت می تواند در جهت تبیین موضوع راه گشا باشد و بنابراین
تال

خواهد شد این پاسخ ها به نحوی شایسته و براساس دکترین فقهی و حقوقی ارائه گردند.
الزم به ذکر است که معادل سازی بیع زمانی بوا

share

 Timeنیوز توسو متخصصوین شورکت

مذکور صورت گرفته و بنابر اظهار مسئولین شرکت ،نزدیک تورین معنوای فارسوی در (توایم شور)
شرکت در زمان و یا فرو

زمانی است و به جهت بازاریابی و جلب توجه خریداران ،کارشناسوان

اقتصادی شرکت مالکیت زمانی را انتخاب نموده اند.
در این تحقیق تال

شده است به رو

تحلیلی -توصی ی و با است اده از ابزار کتابخانوه ای و

فیش برداری و همچنین با مراجعه به سایتهای اینترنتی به جمع آوری مطالب بپردازیم.
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مفهوم مالکیت
در لغت ،مالکیت مصدر جعلی از ریشه ملک است و با مراجعه به کتب لغت در می یابیم که ملوک
و مالکیت به ،داشتن ،بدست آوردن ،تصرف کردن ،صاحب چیزی شدن ،تسل و در اختیار داشتن
معنا شده است (آذرتا  .)756 :1831 ،با این وجود ،تعری ی که لغویین از مالکیت به عمول آورده
اند بیشتر«تعریف به اثر» است؛ یعنی اکثرا آثار مالکیت از جمله تصرف ،تسل  ،تصاحب و نظایر آن
را مدنظر قرار داده اند .همچنین م هوم مالکیت در فقه امامیه از دامنه گسترده تری نسوبت بوه علوم
حقوق برخورداراست؛ از موارد استعمال واژه مالکیت درفقه و همچنین از تعاریف اعمی که در فقه
برای آن ارائه شده است به این نتیجه مهم می رسیم که مالکیت نزد فقها شامل هرگونوه سولطنت و
احاطه اعتباری است .در مقابل می توان مالکیت را در حقوق چنین تعریف نمود :مالکیت رابطه ای
است اعتباری مابین شخص و مال که مقتضای آن تصرف و انت اع از مال است به جز آنچوه را کوه
قانون استثناء نموده باشد.
مفهوم مالکیت زماني
عنوان مالکیت زموانی ترجموه واژه

sharing

 Timeیوا

share

 Timeموی باشود و از کتوب فرهنوگ

انگلیسی به فارسی ترجمه شده است .در زبان انگلیسی "time" ،بوه معنوی وقوت ،زموان ،روزگوار،
مدت ،بار ،دفعه ،وقت چیزی را تعیین کردن یا سنجیدن به کار رفتوه اسوت .همچنوین " "shareبوه
معنی سهم ،بخش ،قسمت ،بخش کردن ،تقسیم کردن و سهم بردن به کار رفته است (حییم:1861 ،
775و.)531
در یکی از فرهنگهای تخصصی حقوقی که به زبان انگلیسی است این گونه آمده اسوت« :توایم
شرینگ گونه ای از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموما در امالك مشاعی کوه مخصووص
گذران اوغات فراغت است و نیز در اماکن ت ریحی رواج دارد و در آن چند مالوک اسوتحقاق موی
یابد که بورای مودت معوین در هور سوال از آن موال اسوت اده کنود .موثال دو ه توه در هور سوال».
(.)Oxford,2001: 1362
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در تعریف دیگری آمده است« :توایم شورینگ در بردارنوده موالکیتی اسوت کوه از خریود دوره
مشخصی از زمان یا درصد مشخصی از است اده یک محل اقامتی در یک خانوه یوا منطقوه ت ریحوی
حاصل می شود».
به طوری که از تعاریف استنباط می گردد ،این نحو است اده از اموال ،در ابتدا از به هم پیوسوتن
مالکیت چندین توافق مابین فروشنده تایم شرینگ و خریداران شکل می گیرد؛ نه آن که ابتدا موالی
توس چند ن ر خریداری شود و آنها در مالی شریک شوند ،سپس مابین خود بر سر نحوه اسوت اده
از مال ،توافق نمایند .به عبارت دیگر مالکیت نسبت به مالی مشترك به وجود می آید؛ سپس توافق
برسر چگونگی انت اع از مال مشترك است که قرارداد تایم شرینگ را شکل می دهود؛ منتهوا نحووه
است اده از مال مشترك در واقع از پیش تعیین شده و مال مورد نظر با این شرط واگوذار موی گوردد
که صرفا در بازه زمانی مشخصی در هر سال از مال است اده شود ،بدون آن که هر یک از خریداران
بتواند در بقیه ایام سال از آن است اده نماید.
بررسي نقش دوام در مالکیت
یکی از ویژگیهای مالکیت ،دائمیبودن آن است .این خصوصیت در کنار دو ویژگی دیگر (مطلوق
و انحصاریبودن) تا حدودی بیانکننده م هوم مالکیت است .در ایون زمینوه ،بایود م هووم دوام بوه
درستی روشن شود .منظور از دوام آن است که وقتی مال در ملکیت کسی داخل شد ،برای همیشوه
در ملک او باقی بماند مگر اینکه به یکی از اسباب انتقال مالکیت به دیگوری انتقوال یابود .بور ایون
اساس انتقال مالکیت منافاتی با دوام آن ندارد ،و منظور از مالکیت موقت ایون اسوت کوه مالکیوت
شخص خودبهخود بدون هیچ سبب جدیدی زائل شود و مال به مالک اصولی برگوردد (کاتوزیوان،
.)67 :1863
حال این سؤال مطرح می شود که آیا انتقال مالکیت زمان بندی شده یا به عبوارت دیگور مقیود
شدن مالکیت به زمان در فقه و حقوق قابل قبول است یا خیر؟
برخی معتقدند که مقتضای ملکیت ،دوام آن است و زمان بندی آن با طبیعوت مالکیوت منافوات
دارد.؛ زیرا مهمترین ویژگی مالکیت ،امکان و جواز تصرف مطلق در مال و از جمله اتالف و نوابود
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کردن آن است ،در حالی که در مالکیت موقت ،برای مثال در فرضی که شخص تا یک سال مالوک
است ،چطور می توان تصور کرد که مالک موقت هم بتواند هرگونه تصورفی در موال بکنود و هوم
مالکیت پس از انقضای یک سال به مالک اولی برگردد .پوس علوت باطول دانسوتن مالکیوت ،غیور
معقول بودن آن است.
دوام مالکیت بدین معنا نیست که اموال اشخاص همواره در ملکشان باقی بماند؛ چرا که اموالی
که در مالکیت افراد است ،به سبب اسباب ناقله قهری یا اختیاری در حوال نقول و انتقوال اسوت و
مالکیت رابطه ای اعتباری بین شئ مملوك و شخص مالک است (اشرفی.)29 :1863 ،
در قرارداد مالکیت زمانی که مالکیت شخص به زموان محودود و مشوخص مقیود شوده اسوت،
طرفین قصد انشای عقد را دارند و آن را در زمان آینده اراده می کننود ،اموا از آنجوا کوه تحقوق در
زمان معین قطعی و مسلم است ،با سپری شدن آن مدت مشخص ،مالکیت به خودی خود و بودون
نیاز به انشای فسخ عقد و بدون هیچ سبب جدیدی منحل می شود و به مالک بعدی می رسد.
در واقع مالکیت در قراردادهای بیع زموانی از منظوری موقوت و از جهتوی دائموی اسوت؛ زیورا
مالکیت خریدار به عین اگرچه به فصل یا ه ته ای خاص در طول سال محدود است ،سایر زمانها
را شامل نمی شود ولی مالکیت او نسبت به آن برهوه از زموان متناوبوا تکورار شوود و از ایون نظور
مالکیت ابدی و دائمی است و این نکته ای است که از دید برخی از فقه پژوهان پنهان مانده است.
انطباق مالکیت زماني بر بیع
شباهتهایی که در هر دو قرارداد وجود دارد موجب گردیوده برخوی از فقیهوان ،توایم شورینگ را
مصداقی از عقد بیع بدانند و مقررات و احکام عقد بیع را در مورد آن جاری سوازند .برخوی دیگور
این قرارداد را مصداق عقد بیع ندانسته ،معتقدند ماهیت این قورارداد را بایسوتی در قالوب دیگوری
جستجو کرد.
به طور کلی عقد بیع در ارتباط با زمان سه صورت ممکن است داشته باشد:
 .1بیع غیر موقت (دایم) :در چنین بیعی مالکیت عین بطور دایم به دیگری منتقل موی گوردد.
باید درنظر داشت که دوام در اینجا به این معنی نیست که خریدار نمی تواند مال خود را به
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دیگری منتقل کند و مبیع برای همیشه در ملکیت مشتری باقی خواهد مانود؛ بلکوه بوه ایون
معنی است که مادام که سبب ناقله ای نظیر انتقال یا فوت مالوک محقوق نگردیوده ،موال در
ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
 .9بیعی که در آن اجل قید مملوک باشد :یعنی برای تعیین میزان عین باید از زموان اسوت اده
کرد .مانند فرو

شیر یک ماهه گوس ند یا فرو

میوه بوا بوه مودت یوک سوال .در ایون

موارد اجل قید مملوك است و قید تملیک نیست (یزدی ،بیتا.)77 :
 .8بیع موقت :در این نوع از بیع ،تملیک به صورت موقت صورت میگیرد .مانند آنکه خانهای
را برای مدت یک یا دو سال به دیگری ب روشند .این صورت از بیع در اینجا موورد بحوث
ماست.
در بررسی م شروعیت صور سه گانه فوق باید گ ت که صورت اول بدون شک بالاشکال است
و اکثر معامالتی که در رواب حقوقی مردم به وقوع می پیوندد ،از این دست می باشد .نوع دوم نیز
به نظر فقهایی که در این مورد اظهار نظر نمووده انود صوحی و بالاشوکال اسوت .و اموا در موورد
صورت سوم که محل بحث ماست باید گ ت که کمتر فقیهی به این موضوع پرداخته است.
به طور کلی دو دلیل اساسی بر بطالن بیع موقت اقامه شده است:
 عدم معقولیوت و مشوروعیت مالکیوت موقوت :اجمواال بایود گ وت کوه معقولیوت غیور ازمشروعیت است لذا می توان گت بیع موقت فضولی است اما مشوروع نموی باشود .گرچوه
معنای شایع تملیک ،تملیک مستمر است اما این بدان معنی نیسوت کوه تملیوک موقوت در
شریعت اسالمی اعتبار نداشته باشد .با توجه به امکان مشروعیت تملیوک موقوت و ناکوافی
بودن دالئل ردآن ،باید دلیل دیگری برای بطالن بیع موقت اقامه نمود.
 دومین دلیل بر بطالن بیع موقت آن است که چنین بیعی اساسا از عنوان بیع مصطل در فقهخارج می باشد .عقود و قراردادها توس شارع تأسیس نگردیده اند و صرفا شارع در موورد
آنها نقش امضایی و ارشادی داشته است .عرف مردم از زمان های بسیار دور بیع را شناخته
است و احکام و آثار و شرای آن نیز توس عرف بیان گردیده است .به عقیوده بسویاری از
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فقها ل ظ بیع فاقد حقیقت شرعیه و متشرعه است و به همان معنی عرفی خود بواقی مانوده
است (انصاری ،بیتا .)817 :بنابراین ،بورای تشوخیص اینکوه آیوا معاملوه ای مصوداق بیوع
مصطل است یا خیر باید به عرف مراجعه نمود .از این رو باید دید که آیوا تملیوک موقوت
در نظر عرف می تواند مصداقی برای م هوم بیع باشد؟ فقیهان گذشته براین باور بودنود کوه
عنوان عرفی بیع برتملیک موقت صدق نمی نمایود .لوذا ادلوه ن ووذ و صوحت بیوع ،شوامل
تملیک موقت نمی گردد و نمی توان بیع موقت را مصداق بیع دانست.
مالکیت زمانی نیز اگر چه انطباق کامل با بیع موقت ندارد ،ولی دلیل فقها بر بطالن بیوع موقوت
شامل آن می گردد .به عبارت دیگر انعقاد این قرارداد در قالب عقد بیع ،بوه دلیول ایون کوه صودق
عرفی عنوان بیع برآن محقق نیست ،ناممکن می باشد.
در مالکیت زمانی ما با گونه خاصی از انتقال مالکیت مواجه هستیم .در این قورارداد ،انتقوال بوه
یک معنا دایمی است؛ به این ترتیب که فروشنده مالکیت را برای همیشه به خریدار منتقل می کنود
و هیچگاه مالکیت به او باز نمی گردد .اما خریدار برای تمام زمانها نمی توانود از آن موال اسوت اده
کند .مالکیت او مختص به زمان خاصی در هرسال است (مثال ه ته دهم از هر سال) ایون مالکیوت
مدام در هر سال تکرار می شود .اگر شخص فوت کند این مالکیت به ورثه او منتقل می شود و بوه
همان ترتیبی که مورث مالکیت زمانی داشته ورثه نیز در همان زمان مالک مال خواهند بود.
در واقع اصلی ترین دلیلی که می توان در مالکیت زمانی به عنوان انتقال مالکیت از فروشنده به
مالک نام برد ،همین به ارث رسیدن آن است .حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا
در غیر از زمان معین مالک آن ملک فروشنده است یا خریدار؟
با توجه به توضیحات مطروحه خریدار تنها در زمان های معین مالوک محسووب شوده (هموان
ه ته دهم هر سال) البته به نظر ما این نوع مالکیوت بوا مالکیوت موقوت ت واوت دارد .در مالکیوت
موقت مال به دیگری منتقل می شود اما پس از سپری شدن زمان مقرر ملک به مالک قبلوی بوازمی
گردد .اما در تایم شرینگ همانگونه که بیان شد مالکیت هیچگاه به مالک قبلی بازنمی گردد .شواید
می توان نام این مالکیت را مالکیت ادواری نامید.
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در بیع ،ما با انتقال مالکیت به صورت دایم مواجه هستیم؛ به این معنی که به مجرد وقووع بیوع،
مالکیت دایمی مال به خریداران منتقل می گردد .در این حالوت خریودار در هموه زموان هوا و بوال
انقطاع و بدون اینکه فاصله ای در مالکیت او ایجاد گردد مالک مال خواهود بوود .بور ایون اسواس
ت اوت عمده ای مابین بیع و تایم شرینگ وجود خواهد داشت که باعث می شود نتوان این قرارداد
را نوعی عقد بیع دانست.
انطباق مالکیت زماني بر اجاره
حق مالکیتی که در قالب مالکیت زمانی به اشخاص واگذار می شود بر دو گونه است:
 مالک شدن عین ،به طور مطلق و بدون قید و شرط. مالک شدن من عت ملک ،یا به دست آوردن حق انت اع برای دوره زمانی معین.پس باتوجه به دو قسم حق مالکیت ،می توان در تعریف مالکیت گ ت رابطه ای است که بوین
یک شخص و یک شئ بوجود می آید و شخص می تواند از آن اسوت اده کنود .بوه عبوارت دیگور،
مالکیت امر اعتباری است که بر اساس نیازهای جامعه و پیشرفت تمدن بشری به اشوکال مختل وی
ظهور پیدا می کند .در نتیجه ،زماندار بودن مالکیت ،با وصف دائمی بودن آن منافاتی ندارد .به نظور
می رسد می توان قسم اول مالکیت زمانی را حق مالکیت مطلق ملک دانست .با ایون توضوی کوه
مالکیت نسبت به ملک مطلق و بدون قید و شرط است و شوخص تموام حقووق مالکانوه از جملوه
انت اع ،اجاره ،رهن و  ...را دارا می باشد و محدود به زمان خاص نمی باشد ،اما یک محدودیتی که
وجود دارد ،مربوط به زمان است اده است که خریدار می تواند بر اساس شیوه ای کوه انتخواب موی
نماید ،است اده از ملک را محدود به یک ه ته در سال نماید؛ ولی در مدت یک ه ته که متعلوق بوه
خریدار است ،دیگران هیچ حق مالکانه ای نسبت به ملک ندارند ،ولوی در عوین حوال مالوک ایون
ه ته ،در است اده از ملک نباید به گونه ای عمل نماید کوه مضور حقووق مالکوان باشود .قسوم دوم
مالکیت زمانی را می توان تحت عنوان عقد اجاره منعقد نمود ،اما باید بین موردی که من عت منتقل
می شود ،با موردی که فق حق انت اع منتقل می شود ،تمییز قائل شد؛ چون در حق انت اع ،شخص
مالک منافع نمی شود بر خالف من عت ،فق حق است اده از ملک را به دست می آورد .پس زموانی
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که من عت ملکی ،به دیگری منتقل می شود و برای دوره زمانی معین باشد ،می توان عقد اجواره را
بر آن منطبق دانست (عطازاده ،سعید و پارسا ،الهه.)12-13 :1829 ،
انطباق مالکیت زماني بر عقد سکني
مالکیت زمانی انواع و اقسام مختل ی دارد و این اقسام متنوع ،همگی تابع قواعود حقووقی یکسوانی
نیستند .در برخی از آنها مالکیت عین به خریداران منتقل می گردد .در برخی دیگور از انوواع توایم
شرینگ ،خریدار مالک منافع موضوع قرارداد می گردد و در انواع دیگوری از توایم شورینگ طورف
قراردا ،نه مالک عین خواهد بود و نه مالک منافع بلکه صرفا حق است اده و انت اع از موورد قورارداد
را خواهد داشت.
دراین گونه از تایم شرینگ ،عین درملکیت انتقال دهنده باقی می مانود و منتقولا الیوه باامضوای
قرارداد ،بدون آن که حقی نسبت به عین یا منافع مال موضوع قرارداد بدست آورد ،تنها حق انت واع
واست اده از مال را به دست می آورد.
این نوع مالکیت زمانی براساس عضویت در باشگاه یا طرح هوای مبتنوی برسیسوتم امواکن موی
باشد .دراین رو

یک باشگاه تایم شرینگ وجووددارد ،یعنوی یوک مجموعوه ت ریحوی کوه افوراد

مختلف می توانند عضو آن شوند؛ یعنی حق است اده از تسهیالت آن مجموعه راپیداکننود .بنوابراین
هیچ حقی مانند مالکیت عین یا منافع از یک واحد خاص برای فرد ایجاد نموی شوود؛ بلکوه او بوه
عضویت باشگاهی درموی آیود کوه براسواس پرداخوت حوق عضوویت ،حوق اسوت اده از امکانوات
وتسهیالت آن باشگاه را ،پیدا می کند .دراین نوع تایم شورینگ ،معمووال باشوگاههای مختلوف بوه
یکدیگر ملحق می شوند و این امکان برای اعضای هر باشگاه ایجاد می شود که بتواند با پرداخوت
حق عضویت خود ،از تسهیالت فراهم آمده درباشگاه های دیگر نیز است اده کند.
به نظرمی رسد تایم شرینگ اعتباری را بتوان درقالب عقد سوکنی منعقود نموود .چراکوه مودت
است اده و انت اع مشخص و محدود است و نوع انت اع ،سکونت در یکوی از واحودهای ارائوه شوده
است .در اینجا مورد قرارداد می تواند حق سکونت در واحدی مشخص باشد یعنوی موورد معاملوه
عین معین باشد و یا این که مورد معامله عین کلی در معین باشد موثال یوک واحود آپارتموان یوک
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خوابه با متراژ تقریبی مثال هشتاد متر واقع در مجتمع آپارتمانی الف یا هر واحود مشوابه دیگور کوه
شرکت امکانات ایجاد کرده و یا خریداری نموده و یا متعلق به شرکت های طرف قرارداد باشد.
انطباق مالکیت زماني برصلح
از جمله عقودی که در کتب فقهی و همین طور قانون مدنی فصل مستقلی را بوه خوود اختصواص
داده و بسیار مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است ،عقد صل می باشد .در این قسمت به امکان
انطباق تایم شرینگ با عقد صل می پردازیم.
بیشتر مراجع تقلید معاصر 6در پاسخ به است تائی که دراین زمینه صورت گرفته است ،تحقق این
این قرارداد را در قالب عقد صل جایز شمرده اند .قابلیت انطباق تایم شرینگ و عقد صل را موی
توان از سه منظر مورد بررسی قرارداد:
الف) صلح عین :به نظر می رسد تایم شرینگ مالکیتی را بتوان در قالب صل عین منعقد نمود
بدون اینکه از لحاظ حقوق اسالمی ایرادی بر آن وارد باشد .چرا که در صل عوین ،بوا محودودیت
های عقد بیع مواجه نیستیم .در مبحث بیع اشاره نمودیم که بیع موقت از لحاظ فقه امامیه پذیرفتوه
نشده است و این عمده ترین دلیل عدم پذیر
پذیر

تایم شرینگ در قالب بیع است .اما در عقود صول

انتقال موقت به نظر امکان پذیر می رسد .چراکه توقیت مالکیت اموری نامشوروع نیسوت و

برخی از فقها در مواضعی آنرا پذیرفته اند .همچنین انتقال موقت عوین اموری غیرعقالیوی نیسوت.
چراکه شیوه تایم شرینگ را عقال به جهت مصالحی که در پی آن وجوود داشوته اسوت بوه وجوود
آورده اند و عقالی عالم آن را روشی صحی و معقول می دانند.
ب) صلح منافع :صل منافع همان آثار و نتایج عقد اجاره را دارد .با این ت واوت کوه در صول

 .1دراست تای سال  ،1839حضرات آیات سیستانی ،بهجت ،موسوی اردبیلی ،نوری همدانی و فاضل لنکرانی تحقق این
قرارداد را در قالب عقد صل جایز شمرده اند .اما حضرات آیات تبریزی و صافی گلپایگانی تحقق این قرارداد را در
قالب عقد صل جایز نمی دانند.
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منافع نیازی نیست که شرای و تشری ات عقد اجاره دقیقا رعایت گردد و نسبت به عقود اجواره از
انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است .لذا به نظر می رسد تایم شرینگ اجاره ای قابلیوت انطبواق
با صل منافع را خواهد داشت.
تایم شرینگ مالکیتی نیز به هیچ عنوان قابل انطباق با صل منافع نیست ،چراکه در تایم شرینگ
مالکیتی عین مال به خریدار واگذار می گردد .اما در صل منافع صرفا منافع مال واگذار موی شوود.
برخی از شرکتها نظیر شرکت نارنجستان زیبای شمال ،تایم شرینگ مالکیتی را در قالب صل منافع
ارائه نموده اند که به نظر صحی نمی باشد؛ چرا که اجرای این شیوه منافع متصوال را در معور
خطر قرار می دهد .زیرا متصال تنها مالک منافع مال خواهد بود و حق هیچگونه تصمیم گیوری در
مورد عین مال را ندارد .از طرف دیگر مالک عین می تواند دست به اقداماتی بزند که در نهایت بوه
ضرر صاحبان منافع تمام شود ،مثال عین را به دیگری منتقل نماید .لذا است اده از این رو

مناسب

به نظر نمی رسد.
ج) صلح حق انتفاع :همان گونه که می توان تایم شرینگ اعتباری راتحت عقد سکنی درآورد،
می توان آن را در قالب صل حق انت اع منعقد نمود و از این حیث ت اوت چندانی با عقود سوکنی
نخواهد داشت.
مزیت صل بر دیگر عقود آن است که صل می تواند هر سه گونه تایم شرینگ را شامل گردد.
یعنی تایم شرینگ مالکیتی ،اجاره ای و اعتباری را می توان در قالب صل منعقد نمود.
انطباق مالکیت زماني بر شرکت
یکی از قالب های حقوقی دیگر که در ارتباط با مالکیت زمانی قابلیت بحث و بررسوی دارد ،عقود
شرکت است .شرکت ابزار حقوقی مناسبی است که می توان با توسل به آن ،خصوصوا در موواقعی
که لزوم حضور چند اراده احساس می شود ،افراد با مساعدت و یاری یکدیگر و با اتکا به نیوروی
اراده جمعی ،قدرت و توان خود را افزایش داده و به اهدافی که به صوورت ان ورادی بورای آن هوا
قابل وصول نیست ،دست یابند.
آنچه که باعث ارتباط بین شرکت و تایم شرینگ می شود آن است که در تایم شرینگ نیز مانند

 .............................................. 68فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،61زمستان 6312

شرکت ،حضور چند اراده و تجمیع حقوق ضروری است .چراکه الزمه تشکیل این قرارداد حضور
حداقل بیش از یک اراده می باشد تا برنامه انت اع زمانی از مال معنا و م هوم پیدا کند.
پس از آن که مال عرضه شده در قالب تایم شرینگ به فرو

رفت ،خواه نواخواه گروهوی بوه

وجود میآیند به نام گروه تایم شرینگ .اعضاء این گروه همان مالکان تایم شرینگ هسوتند .ایشوان
ملزم هستند که حقوق دیگران را محترم شمرده و از تصرفات مخل حقوق دیگران اجتناب نماینود.
البته درتایم شرینگ مال به صورت مشاع نمیباشد؛ چراکه هریک از مالکین دربازه زموانی خاصوی
بر مال مورد نظر مالکیت دارند و مالکیت ایشان در آن زمان خاص نسبت به تمامی مال میباشود و
این با حالت اشاعه مت اوت است .این ت اوت مانع ازآن میگردد که تایم شرینگ را مبتنی بور عقود
شرکت بدانیم.
انطباق مالکیت زماني بر حق انتفاع
حق انت اع مرتبه ضعی ی از مالکیت است؛ در حق انت اع صاحب حق موی توانود از منوافع موضووع
حق است اده کند ،بدون اینکه مالک عین آن یا مالک منافع آن باشد .پس همیشه در حوق انت واع دو
صاحب حق وجود دارد:
 اول منت ع ،کسی است که حق استعمال و است اده و انت اع از عین به او واگذار شده است. دوم مالک ،صاحب عین است و سهم بزرگی از حقوق خود را به منت ع واگذار کرده است.حق انت اع یکی از شاخه های مالکیت است که در اثر عمل حقوقی می تواند از آن جدا شود و
به دیگران تعلق یابد؛ پس مانند ریشه خود از حقوق عینی است و قابل انتقال در زمان حیات و بوه
وصیت و میراث است (اگر عمری و منوط به عمر منت ع نباشد).
مطالب فوقالذکر سبب گشته است تا برخی ادعا نمایند مالکیت زمانی همان حق انت واع اسوت
(کاظمی نجفآبادی .)181 :1833 ،با این وجود باید دانست که مالکیت زمانی قراردادی اسوت کوه
اثر اولیه آن ایجاد حق مالکیت نسبت به منافع در دورههوای زموانی متنواوب بورای طورف قورارداد
میباشد ،فلذا به نظر میرسد که این نوع از قراردادها بوا حوق انت واع ت واوت اساسوی دارنود .ایون
ت اوتها عبارتند از:
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 در حق انت اع ،منت ع مالک منافع می شود و صرفا حق انت اع و استی اء من عوت دارد ،لویکندر مالکیت زمانی طرف قرارداد مالک منافع می گردد؛
 در حق انت اع ،منت ع حق واگذاری منافع را به غیر ندارد ولی در مالکیوت زموانی ایون حوقوجود دارد به صورت فرو

مجدد 6یا مبادله2؛

 حق انت اع اگر عمری بوده و مدت آن به عمر منت ع باشد با مرگ او زائول موی شوود و بوهوارث قابل انتقال نیست .مالکیت زمانی چه محدود باشد چوه نامحودود پوس از فووت بوه
وارث مالک متوفی ،منتقل می شود ،منوط به اینکه در مالکیت زمانی محدود مدت متقضوی
نشده باشد؛
 مالکیت زمانی بخشی از دارایی فرد محسوب می شود به عکس حوق انت واع جوزء دارایویمحسوب نمی شود ،زیرا منت ع فق حق بهره برداری دارد والغیر؛
 حق انت اع علی االصول مجانی است ولی می توان در حوق انت واع خواص (عموری ،رقبوی،سکنی ،حبس مطلق) شرط عو

بشود ولوی مالکیوت زموانی ذاتوا یوک قورارداد معوو

محسوب می شود؛
 مقتضای ذات حق انت اع ،بهره مندی و بهره برداری است ولی مقتضای ذات مالکیت زموانیتملیک منافع در دوره های زمانی متناوب می باشد؛
بنابر آنچه بیان گردید ،تردیدی نیست که اساسا نمی توان مالکیت زموانی را بوا حوق انت واع در
حقوق ایران توجیه نمود؛ زیرا این دو مقوله ،دارای ت اوت های آشکار و ذاتی موی باشوند و از دو
جنس جداگانه ای هستند؛ ولی با این حال شباهت های بین آنها وجود دارد.
انطباق مالکیت زماني بر مهایات
مهایات در لغت قراردادن دو وضع متساوی در برابر یکدیگر می باشود و در اصوطالح مهایوات بوه
1. Re sales
2. Exchange
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تقسیم منافع مشترك به حسب اجزا اطالق می شود .به عبارت دیگر تقسیم موال مشواع بور مبنوای
تقسیم منافع را مهایات گویند که می تواند در مورد عین مشاعی یوا منوافع مشواعی صوورت گیورد
(جع ری لنگرودی .)947 :1833 ،با توجه به اینکه در تایم شرینگ با مالکوان متعودد عوین مواجوه
هستیم و از طرفی این مالکان هریک در مدت زمانی مشخص می توانند از منافع مال است اده کننود.
این رو

بسیار شبیه آن است که مالکان متعدد مال مشاع در انت اع به شیوه مهایات توافوق نمووده

باشند.
مهایات دو گونه است:
 مهایات زمانی :در این نوع مهایات ،منافع به حسب زمان تقسیم می گردد .این نوع مهایاتاز قدیم االیام در مورد آب رودخانه ها و قنات ها بکار می رفتوه اسوت و قوانون مودنی در
ماده  156بدان اشاره نموده است« :هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شووند
و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هردو در یوک زموان بخواهنود آب ببرنود و آب
کافی برای هردو نباشد ،باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصوه ،قرعوه زده و
اگر آب کافی برای هردو باشد ،به نسبت حصه تقسیم گردد» .بیع مشاع به شرط مهایات در
این نوع مانند مالکیت زمانی است لکن حصه ای از آن می باشد نه جزئی دیگر.
 مهایات مکانی :در این نوع مهایات منافع به حسب مکان تقسیم موی گوردد ،بودون تعیویننوبت و وقت و بدون تقسیم عین مال مشترك .مانند آنکه شخصی فوت کورده و خانوه ای
دو طبقه به ارث گذارده باشد و دو وارث نیز داشته باشد .دو وارث با یکودیگر توافوق موی
کنند که هریک از ایشان از یک طبقه خانه است اده کنند بودون آنکوه عوین تقسویم شوود در
اینجا ارث رسیدن هم توافق بر است اده از نخستین منافع است بورای هور یوک بوه صوورت
همیشه .مثال یک طبقه مال حسن طبقه دیگور موال حسوین در حوالی کوه در توایم شورنگ
مالکیتی ،ملکیت در زمان خاصی است نه همیشه پس از این جهت با هم ت اوت دارند.
همانگونه که در مبحث بیع بیان گردید ،تایم شرینگ قابلیت انطباق با بیوع را نودارد؛ چراکوه در
تایم شرینگ با گونه ای خاص از انتقال مالکیت مواجه هستیم که سابقه ای نداشته اسوت و عورف
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چنین انتقالی را به عنوان بیع نمی شناسد .از طرفی عقد بیع دارای شورای  ،احکوام و آثوار خاصوی
است که قرارداد تایم شرینگ این خصوصیات را بطور کامل ندارد.
به نظر می رسد گونه ای بیع وجود دارد که همان آثار و نتایج تایم شورینگ موالکیتی را دارد و
آن عبارت است از بیع مشاع به شرط مهایات هرچند این نوع از بیع نیز دقیقا مطابق با تایم شرینگ
نیست.
قرارداد تایم شرینگ مالکیتی را درنظر بگیرید که مطابق آن هریک از مالکین یک ه ته در سوال
مالک یک دستگاه آپارتمان مسکونی گردیده اند .اگر موابین فروشونده و خریوداران بیعوی صوورت
گیرد به این نحو که هریک از خریداران مالک یوک سوهم مشواع از  59سوهم ششودانگ آپارتموان
مسکونی گردند ،در ضمن عقد بیع هریک از خریداران حق تصرف و انت اع از آپارتموان موذکور را
در ه ته مقرر برای خود نگاه داشته و حق انت اع از آپارتمان را در مابقی ایوام سوال از خوود سولب
نمایند ،نتیجه همان می شود که از تایم شرینگ مالکیتی حاصل می گردد.
این شرط ضمن عقد بیع ،همان مهایات است که هریک از مالکین مشاعی ملک آنرا یک به یک
امضاء می کنند و چون ضمن عقد بیع که الزم است برقرار گردیده ،مسلما الزم خواهد بود.
بیع مشاع به شرط مهایات در فقه و حقوق ما بیشترین شباهت را با تایم شرینگ موالکیتی دارد،
اگر بخواهیم به قرارداد جدیدی تن ندهیم و براساس همین عقود معوین موجوود در فقوه امامیوه و
حقوق موضوعه تکیه نماییم ،بیع مشاع به شرط مهایات می تواند قالب مناسبی باشد .تنهوا مشوکلی
که وجود دارد این است که صرفا نوعی از انواع تایم شورینگ یعنوی توایم شورینگ موالکیتی را در
برمی گیرد و همه انواع آن را نمی توان در قالب بیع مشاع به شرط مهایات منعقد نمود.
همچنین در حالتی که قرارداد اجاره مشاع مشروط تنظیم گردد همین نتیجوه را بوه بوار خواهود
آورد .به این نحو که هریک از مستأجرین یک سهم مشاع از پنجاه و دو سوهم ششودانگ ملوک را
اجاره نماید با این شرط که حق انت اع از ملک را برای یک ه ته معوین در سوال بورای خوود نگواه
داشته و بقیه حق است اده را از خود سلب نماید.
بنابراین مالکین منافع نیز می توانند با توافق یکدیگر منافع را به حسب زموان یوا مکوان تقسویم
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نمایند .البته در اینجا هریک از مالکین منافع ،جداگانه و بر اساس شورط ضومن العقود اجواره حوق
است اده از منافع ملک در مابقی مدت را از خود سلب می کنند .این به این معناسوت کوه هریوک از
مستأجرین توافق مهایات را جداگانه امضاء نموده باشد.
در اینجا نیز با این که اجاره به این شیوه همان نتیجه تایم شرینگ اجواره ای را دارد ،اموا دقیقوا
با آن مطابقت ندارد .چراکه در تایم شرینگ اجاره ای ،مالکیت منافع به صورت مشاعی نمی باشود
و هر یک از مستأجرین به مدت یک ه ته در سال و در پنج سال متوالی مالک منافع خواهنود بوود.
با این حال به نظر می رسد بتوان از این ت اوت صرفنظرکرد؛ چرا که از دیود عورف چنوین ت واوتی
قابل تصور نیست .بنابراین می توان تایم شرینگ اجاره ای را با اجاره مشاع به شرط مهایات قابول
انطباق دانست.
نتیجه
قرارداد مالکیت زمانی حسب آثار مدنظر طرفین انواع گوناگونی دارد :تایم شرینگ مالکیتی ،اجواره
ای و اعتباری؛ اگرچه عقدی مانند صل می تواند هر سه مورد را شامل گردد و انوواع موذکور موی
توانند بر عقد صل منطبق گردند ولی در مقابل مالکیت زمانی اساسا قابل انطبواق بوا برخوی عقوود
دیگر نظیر بیع و شرکت نمی باشد .در این میان برخی قراردادها وجود دارند که تنهوا بوا برخوی از
انواع تایم شرینگ و نه همه انواع آن منطبق می باشند ،نظیر عقد اجاره ،عقد سکنی و حتوی شورط
مهایات.
به نظر می رسد با وجود این تطابق در ماهیت ،چه به صورت جزئی و چوه بوه صوورت کلوی،
باید قائل به ماهیتی جداگانه و مستقل برای قراردادهای مالکیت زمانی باشیم؛ چراکه در اینصوورت
می توان آثار ویژه چنین قراردادهایی را بدون وام گرفتن از آثار دیگر عقود و قراردادها تبیین نموود
و در عمل موجبات گستر

و رواج چنین معامالتی را در محمل اصولی خوود پدیود آورد .چنوین

سخت گیری همواره در برخورد با نهادهای تازه وارد به نظام حقوقی کشور صوورت موی گیورد و
بیش از آنکه به فکر تبیین جایگاه ویژه برای چنین نهادهایی باشیم تا بتوانند تأثیر خود را همانگونه
که در نظامهای خارجی شکل گرفته اند پدیدار نمایند ،درصدد انطباق با دیگور نهادهوای داخلوی و
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اصرار در یکی دانستن آنها داریم موضوعی که به رونق آن کمک چندانی نخواهد نموود .فقیهوان و
حقوقدانان بحث های پردامنه ای را در امکان و یا وقووع چنوین موالکیتی مطورح نمووده انود ،اموا
پرواض است که مالکیت زمانی به هیچ وجه مصداق مالکیتهای پیشوین نیسوت ،بلکوه مالکیوت در
قرارداد مالکیت زمانی از منظری موقت می باشد و از منظوری دیگور دائموی اسوت؛ زیورا مالکیوت
خریدار نسبت به عین اگرچه محدود به فصل خاص یا ماه خاص یا ه ته ای خاص در طول سوال
است و این مالکیت شامل دیگر ازمنه سال نمی گردد و از این جهت موالکیتی موقوت اسوت ،ولوی
مالکیت او نسبت به آن برهه خاص از زمان متناوبا تکرار می شود و از این جهت مالکیتی دائمی و
ابدی است.
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