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احکام خاصه خیار عیب در عقد بیع از منظر فقه امامیه و انطباق آن
با حقوق موضوعه ایران


علیرضا عسکری ،بتول مغفوری فرسنگی

(تاریخ دریافت9015/20/20 :؛ تاریخ پذیرش)9015/20/09 :

چکیده
یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است یعنی هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته و باعث ایجاد خیاار مای شاود (فساخ
ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحالل عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند ).کاه در ایان راورت میاتری مای تواناد
معامله را فسخ کند یا ارش را دریافت کند .تیخیص این امر عده ای ،داوری عرف را مالک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به امار
عینی تلقی کرده اند .در ماده  000قانون مدنی آمده است  :اگر بعد از معامله معلوم شود که کاال معیوب باوده میاتری مختاار اسات کاه
کاالی معیوب را با اخذ ارش قبول کرده یا معامله را فسخ کند که در این مقاله سعی شده احکام مخصوص خیار عیب در عقد بیع از نظار
فقه شیعی و حقوق مدنی ایران بررسی شود یعنی اینکه در عقد بیع در رورت رفع عیب توسط فروشنده باز هم خیار سااقط نمای شاود و
خریدار بین فسخ معامله و قبول آن با اخذ ارش مختار است.

کلیدواژگان
ارش ،بیع ،خیار ،عیب.

 عضو هیئت علمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهB.Maghfoori@gmail.com :
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مقدمه
وجود توازن بین عوض و معوض یک معامله یا به عبارت دیگر وجود عدالت قرراردادی از جملره
مسائلی است ،که از دیرباز مورد توجه اساتید حقوق برود و در ایرن وصرو

و بررای ایجراد آن

مدنظر بوده است .طراحی انواع ویارات ،ایجاد روشهای مختلر

جبرران وسرارت،

تدابیر وا

قبیح دانستن دارا شدن بالسبب ،دویل کردن قصرد و اراده طررفین بررای ترسریر قراردادهرا و ...از
جمله راهکارهایی است که در این وصو

طراحی و به کار گرفته شده است.

نکتهای که باید به آن توجه داشت ،این است که از یک طرف عقل جمعی و قانونگذار بر ایرن
باور است ،که آنچه مورد قصد طرفین بوده است باید تملیک و تملک گردد .به این منظور موانعی
را برای جلوگیری از برهم ووردن توازن قراردادی میاندیشد؛ از طرف دیگر اهمیت وجرود ببرات
قراردادی در راستای ایجاد تعادل و ببات روابر اجتمراعی و جلروگیری از هررم و مررم در ایرن
وصو

این امر را الزم میداند که تا حد امکان از به هم پاشیدن قراردادها جلوگیری و برا حرر

حقوق طرفین ببات قراردادی را قم بزند؛ یا حداقل سرنوشت قرارداد را در بروی موارد بره عهرده
طرفین آن قرار دهد.
ویار عیب از جمله مواردی است ،که با احراز شرای آن ،به گونرهای کره تروازن قرراردادی از
میان رود ،ایجاد حق فسخ برای ذی حق یا اوذ ارش در برابر عیب از جمله راهکارهایی است ،کره
در این زمینه اندیشیده شده است .در این مجال در وصو

ارش ،ماهیت ،شرای و چگرونگی آن

در حد توان صحبت وواهد شد.
بنابراین در ابتدا به تعری

عیب ،ارش ،ماهیت ارش ،شیوه تعیین ارش و شررای ایجراد ویرار

وواهیم پرداوت و در آور اشکاالت وارده بر ویار غیب را مورد بررسی قرار وواهیم داد.
تعریف عیب
عیب از نظر لغوی از ماده «ع ی ب» (عاب یعیب عیبا) به معنی نقر
بعضی روایات عوار عط

و عیرب فیزیکری اسرت در

بر عیب و مترادف عیب گرفته شده در حالیکه میتوان گرت عط

عیب

و عوار به یکدیگر می تواند نشانه تغایر باشد با بررسی بیشتر می توان به این نکته پی برد که عروار
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به معنی پارگی پیراهن یا کوری چشم بکار مری رود ولری عیرب در همره عیروب بکرار مری رود.
(ووئی 6611-ه ش-م-1

 .)66یکی از ویارات مندرم در ماده  691قانون مردنی ایرران ،ویرار

عیب است .عیب از لحاظ فقه به معنی هر چیزی است که از ولقت اصلی اش کم یرا زیراد باشرد.
(وویی -6611-م-1
جهت تشخی

 -66به نقل از حمید ابهری)

این امر عده ای داوری عرف را مالک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به

امر عینی تلقی کرده اند .موضوع بر طرف کردن عیب کاال در حقوق ایران تازگی داشته و در کترب
حقوقی در مورد آن بحثی صورت نگرفته است و در قانون مدنی هم بحث ویار مسکوت گذاشرته
شده است .تنها زوال عیب در منابع فقهی مطرح شده که ربطی به برطرف کردن عیب کراال توسر
فروشنده ندارد(.پژوهش نامه فقه اسالمی و مبانی حقوق سال  – 2شماره  – 2ش )6696 – 2زیررا
زوال عیب شامل مواردی می شود که عیب کاال وودبخود و بدون دوالت فروشنده از برین بررود.
بعضی از حقوقدانان عیب را مانند تعری
-6631

فقه تعری

کرده اند( .بروجردی-عبدی-حقوق مردنی-

 )691زیرا بروی اعتقاد دارند که عیب یعنی اینکه کاال از مجررا و ولقرت اصرلی ورود

وارم شده باشد و در جایی دیگر گرته اند که عیب یعنی وضعیتی در معامله برر ورالف وضرعیت
عادی و حال سالمت آن و بروی گرته اند  :عالوه بر لزوم چهره نوعی انگیزه ها و اهداف ویژه دو
طرف نیز دویل است و معتقدند که عیب ،نقصی است که از بهای کاال یرا نررع معمرول آن بکاهرد
(شهیدی-مهدی-6631-حقوق مدنی-چاپ-1

 )16این تعری

کاملتری اسرت زیررا در کراالی

معیوب معموال همه اجزا وجود دارند و بعضی اجزا وجود دارند و بعضی اجرزا فاقرد کرارایی الزم
هستند مثال اتومبیل تصادف و دارای فرو رفتگی شده ولی در نق

یک عضرو وجرود نردارد مثرل

حیوان باربری که یک دست ندارد( .کاتوزیان – ناصر-قواعد عمومی قراردادها-م-5

)269

عیب از نظر فقها

عیب از نظر بروی فقها به شرح زیر است:
 عالمه حلی ،حسین عاملی و مقدس اردبیلی :وروم از مجررای طبیعری ناشری از نقرزیاده زیان مالی داشته باشد.

یرا
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 محقق حلی و طباطبایی :اگر هرگاه در وصری که در اصل ولقت باید به آن وضع باشد کرمو زیادی برسد.
 -شیخ انصاری :هر چیزی که از نظر عرف نسبت به کامل آن ناق

شناوته شود.

عیب از نظر حقوقدانان

عیب یعنی از وضعیتی در معامله که بر والف وضرعیت و سرالمت آن باشرد( .شرهیدی-مهردی-
-6631حقوق مدنی-چاپ-1
تشخی

)16

عیب به عهده عرف است زیرا عرف ممکن است امری را عیب بداند و گراهی عیرب

نداند( .امامی-حسن-حقوق مدنی)
عیب نقصی است که از ارزش کاال یا انتراع متعرارف آن کرم کنرد( .کاتوزیران -ناصرر-قواعرد
عمومی قراردادها)
اقتضای اطالق عقد بیع
کسی که کاالیی را می ورد و بمن آن را می پردازد با این تصور است کره آن کراال سرالم و بردون
عیب است که در اصطالح حقوق به آن سالمت از عیوب می گوید گرچه در بیع این سالمت کراال
شرط نمی شود ولی مطلق بودن عقد اقتضا می کند که کاال سالم و بدون عیب باشرد و در صرورت
وجود عیب مشتری ضرر کرده که با عدالت سازگار نیست در ماده  122قانون مردنی آمرده اسرت:
اگر بعد از معامله معلوم شود که کاال معیوب بوده مشتری مختار است که کاالی معیوب را با اورذ
ارش قبول کرده یا معامله را فسخ کند.
ظاهر این حکم ناظر به بیع است ملی میتوان از مراد ماده  151قرانون مردنی چنرین فهمیرد کره
قانونگذار در مقام بیان قاعده عمومی برای همه قرارداد هاست زیرا اگر بر والف ظاهرش حکمری
استثنایی بود باید بمن مبیع را نیز در بر نگیرد در صورتی که در ماده  161آمده است کره از حیرث
احکام عیب ،بمن شخصی مثل مبیع شخصی است بنابراین قانونگذار بیع را بعنوان برارزترین عقرد
حاوی عیب مثال زده ولی قصد اوتصا

حکم به عیب را نداشته پس برا وجرود عیرب ،وریردار
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دارای  2حق ممتاز می شرود کره در انتخراب هرر یرک از آن دو آزاد اسرت -6 .فسرخ قررارداد و
برگرداندن کاال و قیمت -2 ،قبول کاالی معیوب و دریافت ما بره الترراوت قیمرت کراالی سرالم و
معیوب.
شرایط ایجاد خیار عیب
جهت ایجاد ویار عیب باید شرایطی وجود داشته باشد که عبارتند از :
موجود بودن عیب در زمان عقد

به هنگام عقد بیع  ,عیب باید وجود داشته باشد تا منشرا ویرار گرردد (ابرن عالمره –  6613ه ق-
 .)196ماده  16قانون مدنی هم در این مورد میگوید  :ویار عیب زمانی برای مشتری بابرت مری
شود که عیب مخری و موجود در هنگام عقد باشد البتره درایرن اصرل اسرتثنائاتی وجرود دارد کره
عبارتند از  -6 :در صورتی که عیب بعد از معامله و قبل از قبض ایجاد شود در حکم عیرب سرابق
است (طبق ماده  152ق م)  -2در صورتیکه عیب بعد از قبض و در زمان ویار مشتری ایجاد شرود
(طبق ماده  129ق م)  -6در صورتی که عیب بعد از تسلیم باشد ولی در ابر عیب سابق ایجاد شده
باشد (طبق ماده  161ق م) که در منابع فقهی هم دراین گونه موارد ویار عیب به قروه ورود براقی
وواهد ماند( .عالمه حلی-تذکره الرقها-م-6

)525

شخصي بودن مبیع

دوم شرط ویار عیب ،شخصی بودن یرا جزئری برودن مبیرع اسرت (زیرن العابردین-6166-کلمره
المتقین) .در ماده  161قانون مدنی نیز آمده  :از حیث احکام عیب بمن شخصی مثل مبیع شخصری
است .پس اگر مبیع کلی باشد پس از آنکه عیب هویدا شد مشتری می تواند بدل آنررا طلرب کنرد
ولی نمی تواند معامله را فسخ کند مگر اینکه مسئله ای مبیع کلی را منحصر به فرد کرده باشد .اگرر
مبیع ،کلی در معین باشد و در بین مقدار معین ،مبیع سالم وجود داشته باشد بایع باید مبیع سرالم را
تحویل دهد و در صورتی که همه آنها معیوب باشند حق فسخ بوجود وواهد آمد (زین العابردین-
-6166کلمه المتقین).
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پنهاني بودن عیب

در صورتی که طرف معامله به ووبی بتواند عیب در مبیع را مشاهده کند به استناد ویار عیب ،نمی
توان قرارداد را فسخ نمود زیرا دیدن عیب یعنی رضایت وریرد .گراهی عیرب پنهران نیسرت ولری
مشتری متوجه آن نیست اینجا ویار عیب وجود دارد (محقق حلی-6611-

 .)616در مراده 121

قانون مدنی آمده است عیب زمانی مخری محسوب می شود که مشتری به هنگام بیع به آن آگراهی
نداشته چه این عدم آگاهی بدلیل مستور بودن عیب بوده یا عیب ظاهر بروده و مشرتری متوجره آن
نبوده پس مالک برای مخری بودن عیب جهل مشتری است نره بقیره افرراد .بنرابراین اگرر مشرتری
بوجود عیب عالم باشد آن عیب مخری نیست و اگرر مشرتری متوجره عیرب نشرده باشرد ،مخرری
محسوب می گردد گرچه دیگران متوجه این عیب شده باشند.
عدم تبری از عیب

امکان دارد که به هنگاع عقد طرفین از عیوب مبیع و بمن تبری کرده باشند بعضری راجرع بره نروع
این شرط از نظر انواع سه گانه شرط «فعل ،نتیجه و صرت» گرته اند چون زمان امری حقوقی است
که همزمان با وود عقد بیع ایجاد میشود نری آنهم نوعی شرط نتیجره مری باشرد و اگرر منظرور از
شرط ،عدم اقدام قضایی علیه طرف دیکر باشد این شرط به نوعی شرط فعل منری است ولی عردم
مسئولیت فی نرسه نمی تواند متص

به فعل یا عدم فعل باشد پس نری زمان ،شرط نتیجه وواهرد

بود ولی نری اقدام قضایی یا عدم اقامه دعوی ،نوعی شرط فعل منری وواهد بود .مراده  161قرانون
مدنی به تبعیت از فقه ،شرط تبری از عیوب را اسقاط حرق دانسرته و آنررا جرایز میدانرد (دیرانی-
 )6631پس میتوان گرت شرط تبری از عیوب نوعی اسقاط ویار عیرب اسرت بنرابراین اگرر مبیرع
معیوب باشد مشتری حق فسخ ندارد و با تبری حق فسخ و مطالبه ارش ساق می شرود .تبرری از
عیوب ،احتماال شامل همه عیوب پنهان و آشکار موجود در حال عقد است ولی شمول و نرروذ آن
نسبت به عیبی که بعد از عقد ایجاد می شود و معموال بر عهده فروشنده اسرت جرای تردیرد مری
باشد (روحانی .)6163-در وصو

این موضوع که تبری از عیب ،تبری از عیب سرابق اسرت یرا

حادث ،حسب مورد در هر دعوی مطابق با ترازی طرفین باید تصمیم مناسب گرفته شرود (منهرام
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المتقین-

 )265الزم بذکر است که شرای ایجاد ویار عیب بره دو دسرته تقسریم مری شرود کره

پنهانی بودن عیب و موجود بودن آن در زمان عقد مربوط به عیب و شخصی بودن و عدم تبرری از
عیوب به هنگام عقد مربوط به عقد می باشند.
مبنای خیار عیب
سالمت کاال

عده ای از فقها مبنای ویار غیب را درون تراضی جستجو می کنند یعنی در موارد متعارف وریردار
وواهان تملک کاالی سالم با فروشنده معامله می کند و اعتماد به سالمت کاال او را بی نیاز می کند
که این شرط را در عقد قرار دهد فروشنده هم از این از این اعتقاد آگاه است چرا که در غالرب داد
و ستدها ،اصل را بر سالمت مبیع می دانند کسی که مالی را می ورد و بمن آن را می پردازد تصور
می کند که مال سالم و و بدون عیب است که در اصطالح حقوقی به این امر سالمت از عیوب می
گویند پس درست است که به هنگام عقد این شرط ذکر نمی شرود ولری اطرالق عقرد مقتضری آن
است که مبیع سالم و والی از عیب باشد .بنابراین شرط سالمت مبیع از عیوب تاکیدی بیش نیست
و چون مشتری به تصور سالمت مبیع آن را وریده اگر معیوب باشرد اگرر معیروب باشرد مشرتری
متضرر شده و عدل و انصاف اقتضای جبران آن را می کند( .کاتوزیان-6636-

)619

خیار عیب وسیله جبران ضرر

عده ای از فقها و حقوقدانان لزوم نری ضرر را نیز در زمره مبانی ویار عیب قرار داده اند البته بایرد
گرت که هدف اصلی از پیش بینی راه رهایی از التزام قراردادی جلوگیری از ورود ضرر نارواسرت
زیرا آنچه در نتیجه وواست دو طرف قرارداد به بار می آید مشروع است و اگر ضرری ایجاد شود
نمی توان آنرا ناروا تلقی کرد .قانون جهت جلوگیری از ضرر مشرتری در مرورد عیرب مبیرع  6راه
پیش روی او نهاده است که می تواند هر کدام را بدون جلب رضایت فروشرنده انتخراب کنرد کره
یکی از آنها فسخ است که دراینصورت تمام بمن به مشتری بر گشت داده می شود .دوم اینکه عقد
بیع را منحل نکند کاالی معیوب را نزد وود نگه دارد و بدلیل وجود عیب تراوت قیمت صرحیح و

 ................................................... 06فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،71بهار 7313

معیوب کاال را بعنوان ارش دریافت کند که عمده ترین تراوت ویار عیب با بقیه ویارات در ببروت
ارش برای صاحب آن است (مرید 616 -ه م) .سوم اینکه این عقد را به هر دلیل منحل نسراوته و
به گرفتن ارش هم اقدام نکند و فق به تملک کاالی معیوب راضی باشد و بیع را مجانا امضا کنرد
البته این اوتیار سوم در متن قانون مدنی ذکر نشده ولی مرهوم ماده  122از معنای مختار این اسرت
که قبول مبیع معیوب با دریافت ارش یا فسخ معامله ،شکی در اوتیار مشتری جهت اسقاط فسخ و
ارش باقی نمی ماند.
ارش
ارش مشترک لرظی است و بیش از یک معنا دارد .ارش مابه الترراوتی اسرت کره مشرتری در قبرال
نق

موجود در مبیع به هنگام معامله از بایع دریافت می کند یکری از اوتیرارات ناشری از وجرود

عیب در مبیع ،حق اوذ ارش می باشد .مبنای حقوق ارش عبارت است از جبران ضرر ،حمایرت از
مشتری و مبنای عدالت است.
ماهیت ارش

در مورد ماهیت ارش ،بعضی آنرا قسمتی از بمن می دانند که بدلیل وجود عیب در مبیع به وریدار
برگردانده می شود (طوسی 666:6631-ه ق و عبده بروجردی )699:6631-و عده ای آن را وسیله
جبران ضرر دانسته اند (انصاری – 211:6121-طباطبایی یزدی  6616-ه ق) و بروی هم معتقدنرد
که به معنای اجرای عدالت در رابطه ی قراردادی است زیرا چنانچه از اوضاع و احوال بر مری آیرد
به جز در مواردی که بمن در برابر مبیع با تمام عیوب پرداوته می شرود بنرای طررفین برر تملیرک
کاالی سالم است و عوض با مالحظه همین وص

مشخ

میشود (لطرری-663-

 )695ظراهرا

ارش وسیله ای جهت جبران ضرر وارده بر صاحب ویار است و طبق اصل برائت ،ذمره فروشرنده
از التزام به تسلیم قسمتی از عین بمن بری است و فق باید ضرر وارده بر وریدار را جبران کند و
نه چیز دیگر .بنابراین ارش نوعی غرامت است و زمان معاوضی نق
پرداوته میشود (کاتوزیان-6611-

مبیرع کره بررای تکمیرل آن

 .)611یعنی می توان گرت هردف از پرداورت ارش ،جبرران
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ضرر مشتری است ولی مسئولیت بایع قراردادی است و می توان ضمانت اجرای قانون را بر نقض
تعهد ضمنی بایع مبنی بر تحویل کاالی سالم مبتنی ساوت( .کاتوزیان-6636-

)611

در ارتباط ارش با ویار عیب ،مشهور فقها معتقدنرد کره فسرخ و ارش در عررض یکدیگرنرد و
متضرر در صورت اعمال نکردن حق فسخ ،حق دریافت ارش را دارد مگر انکره مشرخ

شخ

شود حق مطالبه ارش را نیز ساق کرده است (زراعت پیشه-6611 -

 .)63در قانون مدنی هرم

ارش و فسخ در عرض هم قرار گرفته و این اوتیار را به مشتری داده که در صورت معیوب برودن
مبیع معامله را فسخ کرده و یا ارش را بگیرد.
شیوه تعیین ارش

وریدار می تواند مبیع معیوب را برگردانده وعقد را فسخ کند یا آنرا نگره داشرته ،ارش بگیررد .برا
توجه به ماده  121قانون مدنی روش احتساب ارش به این صورت است که  :قیمت حقیقری مبیرع
در حال سالمت و قیمت حقیقی آن در حالت معیوب توس یک یا چند کارشناس محاسبه شرده و
اگر قیمت آن در حال سالمت مساوی با قیمت در حال بیع مقرر شده باشد تراوت بین این قیمرت
و قیمت معیوب مقدار ارش وواهد بودو اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا بیشتر از قیمرت
معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع معیوب و مبیع سالم معین شده و بایع بایرد از بمرن معاملره بره
همان نسبت نگه داشته و بقیه را بعنوان ارش به وریدار برگرداند.
مواردی که مشتری مي تواند فقط ارش بگیرد

ماده  129قانون مدنی میگوید مواردی که مشتری نمی تواند عقد را فسرخ کنرد و فقر بایرد ارش
بگیرد:
 -زمانی است که مبیع نزد مشتری تل

شود و یا مشتری آنرا به دیگری انتقال داده باشد.

 زمانی که توس فعل مشتری یا دیگری تغییری در مبیع ایجاد شده باشد.در صورتی که بعد از قبض ،عیبی در آن ایجاد شود که اینجا دو استثنا وجود دارد ،یکری اینکره
عیب مزبور در زمان ویار مخت

به مشتری ایجاد شده یا عیب جدید در نتیجه عیب قبلی بوجرود

آمده باشد که در این دو مورد مشتری حق فسخ را نیز وواهد داشت .با عنایرت بره نحروه تبویرب
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قانون مدنی که ویار عیب از انواع ده گانه ویارات است و بیان احکام راجع به آن در بحث مربوط
به بیع ،ممکن است تصور شود که ویار عیب صرفا ناظر به عقد بیع است .عدم تکرار ویرار عیرب
در مواد قانونی راجع به سایر عقود الزم و تصریح به لر مبیع در ماده  122قانون مدنی و تکررار و
ذکر همین لر در موارد  161 ،162 ،129 ،121و  161قانون مدنی به منزله تایید ضمنی این مطلب
است که ویار عیب مشتمل بر حکم ارش نیز می باشد ،مخرت
-6636

بره عقرد بیرع اسرت (کاتوزیران-

 .)213البته این نظر مخالرینی دارد که استداللی قوی دارند  :اوال ،تبویب ویرار عیرب در

مبحث ویارات از فصل مربوط به عقد بیع ،داللتی ندارد که این تاسیس حقوقی و احکام و آبرار آن
به عقد بیع است زیرا قانون گذار بیع را بعنوان یک قررارداد جرامع بررای بیران بسریاری از

مخت

احکام عقود انتخاب کرده است .قانون گذار بسریاری از احکرام مشرترک عقرود الزم و مخصوصرا
عقود معین در عقد بیع که از لحاظ ترتیب نیز در اول سایر عقود آورده شده بیان کرده است .بانیرا،
ماده  151قانون مدنی میگوید « :تمام انواع ویار در همه معامالت الزم ممکن است موجرود باشرد
مگر ویار مجلس و حیوان و تاویر بمن که مخصو

بیع است » لذا قانونگذار در مقام بیان قاعده

عمومی برای همه قرارداد ها بوده است (طبرسی 6113-ه ق-
بیع بود باید آنرا به عیب در مبیع اوتصا
دانسته است (امامی-6611-

 .)611واال اگر ویار عیب مخت

میداد در حالیکه ماده  161آنرا در مورد بمن نیز جراری

.)191

نظر قانون مدنی متخذ از نظر فقهای امامیه است لذا اگر چه موضروع اوبرار و احادیرث حرول
ویار عیب صرفا در عیوب مبیع ظهور دارد و این اوبار به مبیع اوتصا

پیردا کررده اسرت (سرید

 .)562ولی ذکر مبیع در متن نصو

وارده به این دلیرل اسرت

حسن امامی-حقوق مدنی-م-6

که بمن غالبا وجه نقد است ولی مبیع ،کاالی معین است .وجود همین غلبه باعث شرده کره قرانون
گذار در تعمیم احکام ویار عیب مبیع به بمن معامله ،ناچار شود شررط اصرلی اجررای آن احکرام
وا
م- 6

 ،یعنی شخصی بودن عین را ،به صراحت یاد آور شود (سید حسرن امرامی-حقروق مردنی-
 .)562بنابر این ماده  161قانون مدنی به پیروی از نظر فقها در مقام بیان این نکته است که

ویار عیب ویژه مبیع نیست بلکه در بمن نیز اگر شرای آن جمع شود ویار عیب تحقق می یابد.
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اشکاالت وارده بر خیار غیب
انحالل یک عقد با عقود متعدد  :بیع اشیاء متعدد با یک عقد  :در ماده  166قانون مدنی آمده است:
«اگر در یک عقد چند چیز فرووته شود بدون اینکه قیمت هر کدام جداگانه مشخ

شده باشرد و

معلوم شود بعضی معیوب هستند مشتری باید همه را رد کرده و قیمت را مسترد کند یا همه را نگه
داشته ارش بگیرد و نمی تواند قسمت معیوب را پس دهد مگر بایع رضایت دهد».
بایع یک نرر و مشتری متعدد باشد  :ماده  162قانون مدنی می گوید  « :اگر در عقدی بایع یرک
نرر و مشتری متعدد باشد و در بیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سرهم ورود را رد
کند و بقیه نگه دارند مگر با رضایت مابقی بایع ها».
مشتری یک نرر و بایع متعدد باشد  :ماده  166قانون مدنی مری گویرد  « :اگرر در عقردی برایع
متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اوذ ارش قبول کند در اینصورت اگر
عیبی در مبیع پیدا شود مشتری می تواند نسبت به سهم یکی از آنها بیع را فسخ و نسبت به دیگری
ارش بگیرد زیرا باعث ضرر به فروشندگان نخواهد بود برای اینکه قبرل از معاملره مبیرع برین آنهرا
مشترک بوده و با انحالل آن نسبت به سهم بعضی از آنها وضعیت به حالت اول بر می گردد (سرید
حسن امامی-حقوق مدنی-م-6

.)512

مالیت نداشتن مبیع

اگر معلوم شود به هنگام معامله مبیع فاقد ارزش بوده معامله باطل است و اگر قسمتی از مبیع فاقرد
ارزش بوده معامله نسبت به آن بعض باطل و نسبت به بعض دیگر صرحیح اسرت و وریردار مری
تواند به استناد ویار تبعیض معامله را نسبت به بعض باقیمانده نیرز فسرخ کنرد (مهردی شرهیدی-
حقوق مدنی-

.)51

تبری از عیب

ماده  161قانون مدنی مقرر می دارد در صورتیکه برایع از عیروب مبیرع تبرری جسرته و یرا سرلب
مسئولیت از عیب کند یا مبیع معیوب را برروشد مشتری نمی تواند در صورت ظهور عیرب معاملره
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را فسخ نماید و اگر بایع از بعضی عیوب تبری کند مشتری نسبت به آن اوتیار فسخ ندارد و فقر
در صورت بروز عیب دیگر حق ویار عیب دارد زیرا معامله را با وجود پذیرفته .در تبری از عیوب
فرقی نمی کند که بایع با مشتری در زمان عقد از وجود عیب آگاه باشرد یرا نباشرد و همرین طرور
فرقی نمی کند عیوب در مبیع ظاهر یا پنهان باشند .بایع می تواند از عیوبی که بعرد از عقرد ایجراد
می شوند و مسئولیت آنها به عهده اوست مثل عیب ایجاد شده قبل از قربض یرا بعرد از قربض در
زمان ویار مشتری با توجه به شروط ضمن عقد و ماده  61قانون مدنی تبری کررده و مسرئولیت را
از وود دور کند.
ثمن معیوب

طبق ماده  161قانون مدنی آمده است از حیث احکام عیب ،بمن شخصی مثل مبیع شخصی اسرت.
درباره بیع مقدار معین از کاالی متساوی االجزا ویار عیب هنگامی بوجود می آید که یا تمرام کراال
معیوب باشد یا به اندازه مبیع کاالی سالم در آن نباشد وگرنه فروشنده را باید به تسلیم کاالی سالم
مجبور کرد .ویار عیب مخصو

عین معین است در بیع کلی اگر کراالیی کره برایع تسرلیم کررده

معیوب باشد وریدار حق فسخ ندارد و می تواند فروشنده را مجبور کند که آن را تبدیل کند و اگر
تبدیل ممکن نبود حق فسخ دارد.
طبق ماده  165قانون مدنی ویا رعیب بعد از علم به آن فوری است و حکم مراده شرامل فسرخ
معامله و وواستن ارش یعنی هر دو اوتیار ناشی از عیب مورد معاملره اسرت گرچره بعضری فقهرا
فوریت را مخصو

بیع دانسته اند نه اوذ ارش .مسئولیت ویار عیب بعد از اطالع فوری اسرت و

وسارت ناشی از عیب تابع ویار عیب نیست و با سهل انگاری وریدار فور از بین نمری رود و در
صورت تاویر حق فسخ ساق وواهد شد.
نتیجه
ویار عیب مشترک بین عقد عیب و سایر عقود الزم است که در عقد بیرع دارای اشرکال ورا
ویژه است از جمله اینکه وجود هر عیبی در زمان عقد برای شرخ

و

متضررر حرق فسرخ یرا ارش
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بوجود می آورد .ارش ،مابه التراوت قیمت کاالی سالم و معیوب نیست بلکه قیمت کاالی سرالم و
معیوب توس کارشناس محاسبه میگردد و کارشناس قیمت را بر اساس بمرن معاملره تعیرین نمری
کند بلکه قیمت روز کاالی سالم را با قیمت روز کاالی معیوب در نظر میگیرد و این ما به الترراوت
قیمت ارش نام دارد که فروشنده باید به وریدار بپردازد.
در عقد بیع حتی اگر فروشنده حاضر به رفع عیب باشد ویار ساق نمری گرردد .در عقرد بیرع
وریدار بین فسخ معامله و قبول آن با اوذ ارش مختاراست.
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