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Background and Aim: The buyer's right to receive a healthy product 

is a matter of course in international legal systems and documents. In 

this article, with regard to the compensation of defective goods, its 

economic effects in the light of the Convention on the Sale of Goods 

and jurisprudential teachings have been studied. 

Materials and Methods: The type of research is descriptive, its 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library. 

Ethical considerations: Preserving the originality of texts and 

fidelity in quoting speech has been the goal of the authors. 

Results: The most important economic effects of compensation for 

defective goods from the perspective of the Convention on the Sale 

of Goods is the restoration of the damaged situation, assuming the 

implementation of the contract and the option to reduce the price for 

the buyer and from the perspective of jurisprudence, termination of 

the transaction. 

Conclusion: Considering the obligation of the seller to restore the 

status of the buyer, assuming the implementation of the contract in 

the Convention on the Sale of Goods, the possibility of eliminating 

the seller from defects in the conclusion of the contract can be 

criticized from the perspective of some jurisprudential teachings. 
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 مقدمه. 1

 کاالی یارائه ای،داد و ستد و معامله هر انجام در

فروشنده )بایع( امری الزامی است؛ به  توسط سالم

 )مبیع( معیوب معامله ای که چنانچه موردگونه

باشد، بایستی جبران خسارت از طرف متضررِ 

 بیع، عقد قرارداد به عمل آید؛ به بیان دیگر، در

دارد  انتظار پردازد،می که ثمنی قبال در مشتری

 با مطابق و المس شود،تسلیم می او به که کاالیی

 35ماده  در امر باشد؛ این قرارداد اوصاف

( )و 1980المللیِ کاال )مصوب بیع بین کنوانسیون

 گرفته قرار تأکید های فقهی( موردهمچنین آموزه

بودن کاالی مورد معامله،  معیوب صورت در. است

 وصول قابل مشتری اجراهایی که برای ضمانت

 تعمیر یا و نقص رفع درخواست :از عبارتند است،

جانشین،  یا بدل کاالی معیوب، درخواستکاالی 

قرارداد و همچنین  ثمن، فسخ درخواست تقلیل

غری آق مشهدی و محمّدزاده، جبران خسارت )اص

و  ترینخسارت، مهم (. جبران123 ،1387

 ترینفنی حاوی و اجرا ضمانت ترینکاربردی

 کاال المللیبین بیع کنوانسیوندر  حقوقی مسائل

(. با وجود اتّخاذ 27 ،1386)بهمنی، است 

ب ـشی از جانـی پژوههـردهای بایستـرویک

نظران مختلف و مطالعه موارد متنوعی صاحب

همچون مسئولیت ناشی از کاالی معیوب )قاسمی 

(، و قلمرو آن و 1391حامد و خالدی دوبرجی، 

دگان و ـکنندنی تولیدـهمچنین مسئولیت م

مواد خوراکی معیوب )افضلی کنندگان عرضه

کمتر به  (، موضوعی که1393حسینی و همکاران، 

آن پرداخته شده، مطالعه آثار مترتّب بر مسئولیت 

مدنی و جبران خسارت با رویکرد اقتصادی است؛ 

بر این مبنا، در این پژوهش، با هدف واکاویِ 

اقتصادی کنوانسیون مزبور و ضمن اتّخاذ روش 

ر مقوله جبران خسارت تحلیلی، ب -توصیفی 

متمرکز گردیده و به بررسی آثار اقتصادیِ مترتّب 

بر ضمانت اجرای مزبور از منظر کنوانسیون بیع 

های فقهی خواهیم المللیِ کاال و همچنین آموزهبین

ی پژوهش پرداخت که مورد اخیر، جنبه نوآورانه

 را پژوهش ؤالـس رینـتر است. مهمـحال حاض

ترین آثارِ مهم که مطرح نمود اینگونه توانمی

اقتصادیِ مترتّب بر جبران خسارت کاالی معیوب 

های المللی بیع کاال و آموزهاز منظر کنوانسیون بین

فقهی چیست؟ فرضیه مورد نظر نگارندگان نیز بر 

 فرض به دیدهزیان وضعیت این مبناست که اعاده

وان ـتقرارداد و فسخ معامله را می کامل اجرای

ترین آثارِ اقتصادیِ مترتّب بر جبران خسارت مهم

المللی بیع کاالی معیوب از منظر کنوانسیون بین

 منظور هـهای فقهی تلقی نمود. بکاال و آموزه

مختصر مفاهیم  تبیین سؤال فوق، به گوییپاسخ

 بر مترتّب اقتصادیِ کلیدی و مطالعه جداگانه آثار

 سیونکنوان منظر از معیوب کاالی خسارت جبران

 اصلی شاکله و های فقهی، ساختارکاال و آموزه بیع

 .دهندمی تشکیل را روی پیش پژوهش
 

 ها. مواد و روش2

 بکار روش و بوده توصیفی حاضر، پژوهش نوع

. باشدمی تحلیلی -توصیفی  آن، در شده گرفته

 است. اینیز کتابخانه هاداده روش گردآوری
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 . مالحظات اخالقی3

ون و ـحفظ اصالت مت ی،رو یشدر پژوهش پ

 یندر نقل گفتار، به عنوان مهمتر یدارامانت

بوده  یسندگانمورد نظر نو ی،اخالق یهایستهبا

 است.
 

 ها. يافته4

های پژوهش حاکی از آن است که مهمترین یافته

آثار اقتصادیِ جبران خسارت کاالی معیوب از منظر 

(، 1980المللی کاال )مصوب کنوانسیون بیع بین

 کامل اجرای فرض به دیدهزیان وضعیت اعاده

قرارداد و اختیار تقلیل ثمن برای خریدار است؛ از 

های فقهی نیز در صورت عدم تبری منظر آموزه

حاصل نمودن بایع از عیوب احتمالی مبیع در 

هنگام انعقاد قرارداد، فسخ معامله و همچنین 

آثار دریافت ارش )مابه التفاوت( از مهمترین 

اقتصادیِ مترتّب بر لزوم جبران خسارت کاالی 

 باشند.معیوب می
 

 . بحث5

 . مفاهیم1-5

ورود به مباحث اصلیِ مقاله پیش روی، مستلزم 

باشد؛ آشنایی با برخی مفاهیم کلیدی و بنیادی می

ممکن است در بدو نظر، شناسایی مفاهیم کلیدیِ 

پژوهش واجد اهمیت چندانی نباشد؛ اما واقعیت 

این است که بدون درک صحیح از مفاهیم یک 

ایهام و تردید از طریق  تحقیق و رها نمودن آنها از

شناسیِ جامع، ورود در مباحث بکارگیریِ مفهوم

 ماهوی پژوهش با اشکاالتی همراه خواهد بود.

 . جبران خسارت1-1-5

به طور کلّی، تحقق مسئولیت مدنی )و به تبع آن 

ی است که به دلیل فعل لزوم جبران خسارت( زمان

شخص، ضرری )اعم از مادی یا ترک فعل ارتکابیِ 

یا معنوی( متوجه دیگری شده باشد )امامی و 

 تجمیع ارکان از (. پس363 ،1390 استوار سنگری،

 رابطه سببیت و بارزیان فعل )ضرر، مدنی مسئولیت

 وارده خسارت جبران تواندمی دیدهزیان بین آنها(،

 ورود عامل. نماید درخواست محکمه از را خود بر

 و کند تحمل را خود ناروای فعل باید نتیجه زیان،

 .درآورد پیشین صورت به را دیدهزیان وضع

 

 . عیب2-1-5

عیب در لغت، متشکل از )ع ی ب( بوده که معادل 

)معلوف، ص و کمبود فیزیکی است فارسی آن، نق

البته به معانی دیگری نیز همچون  ( که540 ،1378

بدی، بدنامی، نقص، نقصان، گناه و روایی نیز آمده 

در لسان فقهای  (.2368 ،1378)معین، است 

عیب به معانی مختلفی همچون نقص یا امامیه نیز 

؛ 150 ،1413کاشف الغطاء، زیاده از خلقت اصلی )

، 8، 1419باطبائی، ؛ ط10، 12، 1403حرعاملی، 

 ،1 ،1430، ؛ بحرانی258 ،23، 1400نجفی، ؛ 257

موجب خروج از مجرای ی یا زیاده (، نقص157

 ،5، 1415حلّی، ؛ 422، 4، 1411)اردبیلی، طبیعی 

)شهید عینی ی ناظر بر امر یا زیاده (، نقص175

(، نقص یا زیاده از خلقت اصلی 109 ،1411اول، 

 ،1423)سبحانی، که مورد رغبت اکثر مردم نباشد 

نقصان قابل توجّه قیمت در مقایسه  ( و همچنین53

دزفولی، ؛ 3585 ،1425لی، سالم )زحبا کاالی 



 189 / انو همکار موذن                                                           جبران خسارت کاالی معیوب در پرتو ... آثار اقتصادیِ 

 
 

خی دیگر از فقها ( آمده است. بر482 ،2، 1415

 ،1379خمینی،  امام؛ 44، 5، 1414محقق ثانی، )

ب، تشخیص و داوریِ ( بدون ارائه تعریف از عی182

اند که این را براساس مالک عرفی استوار کردهآن 

 ،1390در دکترین حقوقی )کاتوزیان، رویکرد، هم 

قانون مدنی پذیرفته شده  426در ماده  ( و هم137

قانون حمایت از  1ماده  4است؛ با این وجود، بند 

در رویکردی  1388کنندگان مصوب حقوق مصرف

رفی ـحالتی مع تغییر یا متفاوت، عیب را نقیصه

 کاال یا صادیارزش اقت کند که موجب کاهشمی

کاال نیز  المللیبین بیع گردد. کنوانسیون خدمات

 و نکرده تعریف را همچون قانون مدنی ایران، عیب

 عدم به عنوان عیب از 44 تا 35 مواد در فقط

 .تعبیر نموده است مادی و حقوقی مطابقت
 

 وب. کاالي معی3-1-5

 المللیبین بیع کنوانسیون 35ماده  1مطابق بند 

کیفیت،  حیث از را قراردادی اوصاف باید کاال کاال،

 عدم بنابراین باشد؛ دارا... و بندیبسته نحوه اوصاف،

 نحوه اوصاف، کیفیت، نظر از قرارداد با کاال مطابقت

 در عیب مبنای عنوان به توانمی را... و بندیبسته

کار  به مواد به مربوط عیب اینکه از اعم گرفت؛ نظر

 آن که کاال کار طرز به مربوط یا باشد کاال در رفته

)جواهری و  نماید آن خرید هدف با غیرمناسب را

 کاال، در عیب کلّی، طور (. به20 ،1396عالم راثی، 

کاالست؛  ساخت یا طراحی در عیب نوع هر شامل

و خواه  نامرغوب خام مواد از استفاده به جهت خواه

 
1 Damages For Breach Of Contract 
2 Loss Of  Profit 

 فرآیند در کافی تخصص و دانش دقت، به دلیل عدم

 ارزش کاهش که موجب کاال و عرضه تولید

 یا و آن از متعارف انتفاع امکان عدم یا اقتصادی

نوری، ) گردد کنندهبه مصرف زیان و ضرر ورود

1396، 23.) 
  

اديِ مترتّب بر جبران خسارت . آثار اقتص2-5

 کاالي معیوب از منظر کنوانسیون بیع کاال

المللیِ کاال، در کنوانسیون بیع بین مطالبة خسارات

یک از طرفین به  وقتی است که قرارداد توسط هر

د )اودیت، علّت تخلّف طرف مقابل، فسخ شده باش

که یکی از موارد تخلّفِ طرف قرارداد (؛ 164، 1990

)عمدتاً فروشنده(، ارائه کاالی معیوب و غیرمنطبق 

با اوصاف موجودِ در قرارداد است. بدیهی است که 

االی معیوب از جانب فروشنده ی کدر صورت ارائه

و نقض متعاقب قرارداد از جانب خریدار به دلیل 

خسارات  مامیِـت ده بایستیـور، فروشنـمزب

ی خریدار ناشی از نقض قرارداد را شدهمتحمّل

پس  ،74 ماده جبران نماید؛ چرا که کنوانسیون در

اعم از  1قرارداد نقض از ناشی از اشاره به خسارت

 و یادآوریِ ارکان تحقق 2عدم النفع خسارت مادی و

 قاعده لزوم خسارت، مطالبه و قراردادی مسؤولیت

رر ـرا مق 3از نقض ناشی خسارات مامیـت جبران

 از ناشی خسارات دارد؛ بدین معنا که تمامیمی

 النفع( و عدم خسارت مادی از )اعم قرارداد نقض

 نقض از دیدهکه زیان نحوی شود؛ به جبران بایستی

بدون  اجرای کامل و وضعیت در اقتصادی نظر از

3 Full Compensation 
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؛ 27 ،1386)بهمنی، شود  واقع قرارداد نقص و عیب

 50طرف دیگر در ماده  (. از514 ،1394هانولد، 

این کنوانسیون نیز این امکان برای خریدار کاالی 

معیوب فراهم گردیده است که بتواند با توجّه به 

 زمان غیرمعیوب و معیوب در کاالی نسبت قیمت

معیوب تسلیم شده را بدون  کاالی قیمت تسلیم،

با  .کند کم قراردادی ثمن مراجعه به محکمه، از

توان به این االشاره، میجمع مفاد مادتین فوق

نتیجه رهنمون گردید که از منظر کنوانسیون، 

لت، واجد جبران خسارت کاالی معیوب، در دو حا

 : یکی در فرض نقضآثار اقتصادی خواهد بود

قرارداد و دیگری در فرض ابقای قرارداد که در فرض 

ی شدهخسارات متحمّل تمامیِ نخست، بایستی

خریدار جبران گردد و در فرض دوم نیز اختیار 

خریدار مبنی بر کسر ثمن قراردادی به رسمیت 

شناخته شده است؛ با توجّه به آنچه گفته شد، اعاده 

رداد )و دیده به فرض اجرای کامل قراوضعیت زیان

تسلیم کاالی غیرمعیوب( و همچنین اختیار تقلیل 

ترین آثار اقتصادیِ مترتّب توان از مهمرا می 1ثمن

بر جبران خسارت کاالی معیوب از منظر 

المللی کاال برشمرد که ذیالً به کنوانسیون بیع بین

 پردازیم.بررسی آنها می
 

ه به فرض ديداعاده وضعیت زيان 1-2-5

 قرارداداجراي کامل 

های رایج درباره هدف جبران یکی از نظریه

له از خسارت، برآورده ساختن انتظارات متعهد

اجرای تعهد است؛ نتیجه منطقی نظریه مزبور آن 

 
1 Price Reduction 

است که جبران خسارت از جانب متعهد بایستی به 

دیده را در وضعیت اجرای ای باشد که زیانگونه

و  (؛478، 2006)ویرگو،  کامل قرارداد، قرار دهد

طبیعی است که شامل عدم النفع و منافع ممکن 

 دیده نیز خواهد گردیدالحصول و مورد انتظار زیان

دیده به اصل اعاده وضع زیان (؛526، 2003)پیچه، 

حالت سابق یا جبران کامل خسارت، قاعدتاً در 

مسئولیت خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری 

ا مبانی، شرایط و ضوابط آن عیناً شود؛ اممطرح می

های قراردادی )از جمله قابل تسری به مسئولیت

تحویل کاالی معیوب( نیز خواهد بود؛ به بیان دیگر، 

توان به در مسئولیت قراردادی از این اصل، می

تعبیر کرد « اصل جبران کامل خسارت قراردادی»

دیده )تحویل که اقتضای آن، تعیین وضعیت زیان

( در شرایطی است که آن ی کاالی معیوبهگیرند

)بادینی را با اجرای کامل قرارداد توقع داشته است 

ع ـون بیـسیـوانـکن (. در3 ،1395کاران، ـو هم

 یا اعاده خسارت کامل پرداخت المللیِ کاال بهبین

قرارداد  اجرای کامل فرض به دیدهزیان وضعیت

بر  کنوانسیون 74 است؛ لیکن ماده نشده تصریحی

از گروهی یده است )این مبنا استوار گرد

 دیدهزیان وضعیت (. اعاده89 ،1395نویسندگان، 

 اجرای فرض )تحویل گیرنده کاالی معیوب( به

توان یکی از آثار قرارداد را از این جهت می کامل

االی معیوب قلمداد اقتصادیِ جبران خسارت ک

از  : الزام فروشنده به انجام آن، پسنمود که اوالً

ثبوت تحویل کاالی معیوب از جانب مشارالیه به 

رارداد به همین دلیل مشتری و احتماالً نقض ق
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به  1: با توجّه به اینکه تقلیل خسارتاست؛ ثانیاً

 وضعیت تر از اعادهیافتهعنوان تدبیری تخفیف

رارداد، ـق کامل رایـاج فرض هـب دهـدیزیان

 صادیـی بازدهی و کارایی اقتدهـدهنشـافزای

 و مانع از اتالف منابع (؛300، 1984چاود، )می

 است، به طریق اولی، اعاده (643، 2001)وونل، 

قرارداد نیز  کامل اجرای فرض به دیدهزیان وضعیت

وده و ـتر، واجد تأثیرات مزبور بدر ابعادی وسیع

تواند به عنوان اثر اقتصادیِ ناشی از جبران می

کنوانسیون بیع خسارت کاالی معیوب از منظر 

 المللیِ کاال، مورد توجّه واقع گردد.بین
 

 مناختیار تقلیل ث .2-2-5

هرگاه » :(1980کنوانسیون وین ) 50طبق ماده 

کاالی تسلیمی منطبق با قرارداد نباشد، اعم از 

ثمن قبالً تأدیه شده یا نشده باشد، خریدار  اینکه

تواند به نسبت تفاوت ارزش کاالی تسلیمی در می

ارزشی که کاالی منطبق با قرارداد در  لیم وسوز تر

بود، ثمن را تقلیل دهد. با وجود روز تسلیم دارا می

هر نوع ، 48یا  37مطابق ماده  فروشنده این، هرگاه

قصور در ایفای تعهداتش را جبران کند یا هرگاه 

مواد مذکور، از قبول انجام تعهد  خریدار مطابق

تواند ثمن را نمیخریدار  فروشنده خودداری ورزد،

توان، مبنای ماده مزبور را می«. دکاهش ده

ناعادالنه بودن الزام خریدار به پرداخت ثمن کامل 

در ازای کاالی غیرمنطبق با موضوع و شرایط 

)زایگل،  قراردادی )مثل کاالی معیوب( دانست

 
گر ورود تواند تنها نظارهبه موجب قاعده تقلیل خسارت، مدعی نمی 1

خسارت باشد بلکه بایستی تمامیِ تدابیر متعارف و منطقیِ ضروری به 

تواند نسبت به منظور تقلیل خسارت را انجام دهد؛ بنابراین مدعی نمی

اختیار تقلیل ثمن مطابق این ماده،  (؛25، 2000

دار ـط خریـفق( 1: یر استهای زیـژگـدارای وی

تقلیل، نسبتی  میزان( 2تواند آن را اعمال کند؛ می

است از ثمن قراردادی، اعم از آنکه ثمن پرداخت 

محقق  این اختیار زمانی( 3شده یا نشده باشد؛ 

 شود که کاالی تسلیمی با قرارداد مطابق نباشدمی

موارد  تواند با رفع؛ فروشنده می)مثالً معیوب باشد(

یا تعویض کاالی نامنطبق، مانع از دم مطابقت ع

، 1390زاده و باریکلو، )بیگ شود عمال این اختیاراِ

توان ثمن را از این جهت می (. اختیار تقلیل58

االی معیوب یکی از آثار اقتصادیِ جبران خسارت ک

: اِعمال آن از جانب خریدار قلمداد نمود که اوالً

کاالی معیوب و در )مشتری(، پس از ثبوت تحویل 

نتیجه الزام فروشنده به جبران خسارت قراردادی 

: دخل ی سالم و غیرمعیوب( است؛ ثانیاً)تحویل کاال

و تصرف قانونی در یکی از عوضین قرارداد )و در 

اینجا ثمن معامله( از جانب هریک از طرفین بر 

گستره اجرای قرارداد و آثار ناشی از آن، تأثیرگذار 

 د.خواهد بو
 

ت . آثار اقتصاديِ مترتّب بر جبران خسار3-5

 هاي فقهیآموزهکاالي معیوب از منظر 

در خصوص کاالی معیوب مورد معامله، عقیده 

 بر است که اصل این بر امامیه فقهای مشهور

 عقد انعقاد زمان در نقص و عیب از مبیع سالمت

است؛ لذا در صورت حدوث اختالف و فقدان ادلّه 

مات متعارف و معقول است، خساراتی که قابل پیشگیری از طریق اقدا

 (.881، 1990ادعایی داشته باشد )تریتل، 
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اثباتی، قول طرفی که مدعی عیب است، خالف 

اصل بوده و وی بایستی به منظور اثبات ادعای 

 ،2، 1411)انصاری، اقامه دلیل نماید خویش، 

(. در صورت اثبات عیب مبیع )کاالی موضوع 473

زمان انعقاد عقد نیز بایستی بین دو  قرارداد( در

فرض، قائل به تفکیک گردیده و آثار مترتّب بر 

ان خسارت ناشی از آن را به طور جداگانه جبر

: نخست فرضی که بایع از بررسی و تحلیل نمود

عیوب مبیع، تبری نجسته است و دوم فرضی که 

بایع در ابتدای قرارداد، خود را از عیوب احتمالیِ 

 مبیع، مبری نموده است. 
 

 . فرض عدم تبري بايع از عیوب مبیع1-3-5

 امامیه فقهای مشهورهمانگونه که گفته شد، عقیده 

و  عیب )کاال( و عاری بودن آن از مبیع سالمت بر

عقد است که به عنوان یک  انعقاد در زمان نقص

مبنای  مزبور که اصل پذیرفته شده است. اصل

نیز  عقالء عنوان سیره به بوده و خیار عیب ایجاد

 بر جاهل خریدارِ که دارد اقتضا است، شده پذیرفته

خریداری  را تصور سالم بودن، آنعیب کاال که با 

 عیب این امکان را داشته باشد که به سبب نموده،

 که متحمّل را ضرری استناد خیار عیب، به و مزبور

یا  کاال، عیب اثبات با نماید؛ یعنی دفع است شده

 ثمن ( و33 ، 2، 1410)خوئی،  کند فسخ را معامله

 خود، اختیار به یا و دارد را دریافت خود پرداختی

)مابه التفاوت(  ارش و کرده قبول را کاالی معیوب

وسی، ـ؛ ط125، 1410حلّی، را بگیرد ) آن عیب

ای که در نکته (.142 ،1418 ،؛ طاهری392 تا،بی

اینجا بایستی تبیین گردد، این است که هم فسخ 

قرارداد و هم دریافت ارش، هردو از آثار جبران 

: چرا که اوالً کاالی معیوب هستند؛خسارت ناشی از 

پس از احراز تحویل کاالی معیوب از جانب 

فروشنده به خریدار، الزام فروشنده به جبران 

گردد و طبیعی است خسارت قراردادی مطرح می

که موارد گفته شده )فسخ قرارداد یا دریافت ارش( 

باشند؛ ثانیاً: چه مشتری از آثار این الزام می

معامله را فسخ ی کاالی معیوب( کننده)دریافت

نماید و چه با پذیرش ابقای آن، ارش یا مابه التفاوت 

کاالی معیوب را دریافت دارد؛ در هر صورت واجد 

تأثیرات اقتصادی خواهد بود؛ به عنوان نمونه، 

ایِ بنام، به دلیل عیب چنانچه یک فروشگاه زنجیره

در مواد غذاییِ تولیدیِ یک کارخانه، قرارداد خرید 

ی از آن را فسخ نماید؛ به طور حتم در اقالم غذای

مناسبات و مبادالت اقتصادی دیگر اشخاص با 

کارخانه مزبور، تأثیرگذار خواهد بود؛ همین گونه 

ایِ فوق با پذیرش است چنانچه فروشگاه زنجیره

ابقای قرارداد با کارخانه مزبور، مابه التفاوت یا ارش 

رت نیز اقالم معیوب را دریافت دارد که در این صو

کنندگان، ضمن ایجاد نگرش منفی در مصرف

معامالت و فروش کارخانه موجبات تغییر در حجم 

خواهد آورد. تمام اینها که گفته شد، در  را فراهم

صورتی است که فروشنده در ابتدای قرارداد، خود 

فروشد، مبری ننموده را از عیوب کاالیی که می

 باشد.
 

 مبیع . فرض تبري بايع از عیوب2-3-5

 در که است بیعی مبیع، عیب از برائت با همراه بیع

شرط  مبیع را عیوب تبعات به التزام عدم بایع، آن
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 فقهی آثار از رهایی شرط، آن از بایع هدف. کندمی

 ردد،ـگمی ری آشکارـمشت برای هـک است عیبی

 برگرداندن و بیع فسخ در مشتری که خیارطوریبه

)زرگوش شود می ارش ساقط تقاضای یا مبیع

(. به منظور اثبات صحت 131-132 ،1396نسب، 

تبری جستن بایع از عیوب احتمالیِ بیعِ همراه با 

)انصاری، مختلفی همچون اجماع مبیع به ادلّه 

(، 221 ،1417؛ ابن زهره حلبی، 320، 5، 1411

 لزوم (، اصالت238 ،23، 1400)نجفی، قاعده اقدام 

همان(، روایات ارش ) از ذمه برائت اصالت و عقد

؛ نجفی، منبع 362-363 ،12، 1403)حر عاملی، 

 ( استناد21 ،، منبع پیشین؛ انصاری238 پیشین،

به  گردیده است. اکثریت فقهای شیعه نیز قائل

بیعِ همراه با تبری جستن بایع از عیوب صحت 

اند؛ اگرچه که گروهی دیگر احتمالیِ مبیع گردیده

 ،3، 1414اول،  شهید ؛138 ،2تا، )طوسی، بی

اینگونه بیع، با آن  1ودن( به دلیل غرری ب198

نظر از مخالفت دسته اخیر اند. صرفمخالفت نموده

باشد، این فقها، آنچه در اینجا محل بحث و تأمّل می

: با توجّه به قواعد فقهی همچون اوالًاست که 

توان تبری ، آیا می3و نفی عسر و حرج 2الضرر

 
؛ مغربی الفیومی، 381، 1411غرر در لغت به معانی خطر )ابن فارس،  1

(، در معرض نابودی قرار گرفتن )خوری الشرتونی البنانی، 445، 1425

، 1364( بکار رفته است. بیع غرری از دیدگاه فقها )ابن اثیر، 867، 1403

( معامله چیزی است که ظاهری 14، 5، 1405؛ ابن منظور، 355

 مشتری فریب دارد ولی باطن آن مجهول است.
این قاعده از یک حدیث نبوی به عاریه گرفته شده است. در این روایت  2

آمده است که سمره بن جندب، درخت خرمایی در خانه یکی از انصار 

احبخانه ایجاد داشت و به بهانه سرکشی به درخت خود، برای ص

کرد. مرد انصاری نزد پیامبر شکایت برد و پیامبر مزاحمت و ضرر می

کوشش زیادی کرد تا با مذاکره و دادن عوض، درخت خرما را برای 

نمود تا اینکه پیامبر دستور داد درخت شاکی بخرد اما سمره لجبازی می

جستن بایع از عیوب احتمالیِ مبیع را به خصوص 

آنجا که خریدار از ترکیبات کاال، کیفیت تولید و 

همچنین طرز استفاده از آن اطالعی ندارد، جایز 

: در صورت تبری جستن بایع از عیوب ثانیاًدانست؟ 

توان احتمالیِ مبیع در هنگام انعقاد قرارداد، آیا می

سارت و آثار اقتصادیِ قائل به وجود مقوله جبران خ

ه نظر ـد یا خیر؟ بـر آن گردیـاحتمالیِ مترتّب ب

 کنندگانعرضه رسد با توجّه به اینکه امروزهمی

 را محصول عرضه امکانات و تولید کاالها، ابزارهای

 کنندگانمصرف و دارند انحصار خود و اختیار در

 به مجبور زندگی ضروری تأمین مایحتاج برای

 بازار در شدهکاالهای عرضه از استفاده و خرید

 دو موجب که - اقتصادی هستند، چنانچه این نظام

 و تحت نظارت -است  شده جامعه شدن قطبی

 و داشته نامطلوب نگیرد، پیامدهای قرار کنترل

رار ـداران قسرمایه سلطه زیر را کنندگانمصرف

 (؛ بنابراین54 ،1397)میرزایی و خالدی، دهد می

مبیع، عالوه بر دارا بودن  عیوب از بایع امکان تبری

شبهه غرر و تعارض با قواعد مسلّم فقهی همچون 

قاعده الضرر و قاعده نفی عسر و حرج، با الزامات و 

روابط اقتصادیِ زندگی امروزی نیز سازگار نیست؛ 

الضرار فی فانّه ال ضرر و »را بکنند و نزد صاحبش بیندازند و فرمودند: 

 (.292، 5، 1415)کلینی، « االسالم
اللَّهِ حَقَّ  یوَجاهِدُوا فِ»فرماید: سوره مبارکه حج که می 78الف( آیه  3

 خدا )و در راه« حَرَج مِنْ ینِالدِّ یفِ عَلَیْکُمْ جِهادِه هُوَ اجْتَباکُمْ وَما جَعَلَ

 یبرا)که شما را  اوست .یداوست جهاد کن( در راه)چنان که حق جهاد 

 یناز مهمتر(، قرار نداده است سختی بر شما یند و در یدهبرگز( خود

که خداوند بر مؤمنان  معنا یناست، بدنفی عسر و حرج  قاعده ادلة اثباتِ 

در  حرج از آنان برداشت، خواه ینرا در د ینهاد و هرگونه حرج منت

 عارض گردد؛ چرا که آن بر یکه به طور اتفاق یحرج یااصل حکم باشد 

 (.211، 29، 1374)طباطبایی،  است اسالم، سهل و آسان یعتشر
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اطالع بودن اکثریت به بیان دیگر، با فرض بی

خریداری شده، خریداران از ترکیبات کاالهای 

کیفیت تولید و همچنین طرز استفاده از آنها، بری 

دانستن فروشندگان و تولیدکنندگان از عیوب 

احتمالی کاال و در نتیجه انتفای جبران خسارت 

قراردادی و همچنین آثار اقتصادیِ مترتّب بر آن، 

 رسد.عادالنه به نظر نمی
 

 . نتیجه 6

ون بیع ـکنوانسیراردادی در ـق مطالبة خسارات

 المللیِ کاال، هنگامی است که قرارداد توسط هربین

یک از طرفین به علّت تخلّف طرف مقابل، فسخ 

شده باشد و یکی از موارد تخلّفِ طرف قرارداد 

)عمدتاً فروشنده(، ارائه کاالی معیوب و غیرمنطبق 

 وضعیت با اوصاف موجودِ در قرارداد است. اعاده

 ی کاالی معیوب( بهیرنده)تحویل گ دیدهزیان

قرارداد، یکی از آثار اقتصادیِ  کامل اجرای فرض

 74جبران خسارت کاالی معیوب به موجب ماده 

کنوانسیون مزبور است. از دیگر آثار اقتصادیِ 

توان به جبران خسارت در پرتو این کنوانسیون می

اختیار تقلیل ثمن از جانب خریدار و به موجب ماده 

های فقهی نیز نظر د. از منظر آموزهاشاره نمو 50

 بر است که اصل، این بر امامیه فقهای مشهور

عقد  انعقاد در زمان نقص و عیب از مبیع سالمت

است؛ لذا قول طرفی که مدعی عیب است، خالف 

اصل بوده و باید به منظور اثبات ادعای خود، دلیل 

بیاورد. در صورت اثبات عیب مبیع )کاالی موضوع 

قرارداد(، در صورتی که بایع در زمان انعقاد عقد، از 

عیوب احتمالیِ کاالی تحویلی، تبری نجسته باشد، 

 کند فسخ را که یا معاملهخریدار این اختیار را دارد 

 اختیار به یا و دارد را دریافت خود پرداختی و ثمن

)مابه  ارش و کرده قبول را کاالی معیوب خود،

را بگیرد. در صورتی که بایع در  آن التفاوت( عیب

زمان انعقاد عقد، از عیوب احتمالیِ کاالی تحویلی، 

تبری جسته باشد، ظاهراً امکانی برای جبران 

ی کاالی معیوب ریدار و تحویل گیرندهخسارت خ

وجود ندارد که این امر، عالوه بر دارا بودن شبهه 

غرر و تعارض با قواعد مسلّم فقهی همچون قاعده 

الضرر و قاعده نفی عسر و حرج، با الزامات و روابط 

اقتصادیِ زندگی امروزی نیز سازگار نیست. در 

ای رسد که قراردادهتر، به نظر مینگاهی کلّی

المللی در نظام حقوقیِ ایران، هنوز برای تجاریِ بین

یافتن احکام خود، به قواعد حقوق مدنی متمسّک 

گردند که در عین دارا بودن استحکام و سالمت، می

رسد مربوط به قلمرو دیگری هستند؛ به نظر می

وجود این خالء چشمگیر، یکی از مهمترین موانع 

المللی های بینسیونپیوستن ایران به اسناد و کنوان

مرتبط است؛ بنابراین تجدیدنظر در ساختارهای 

حقوقیِ مرتبط با اقتصاد و تجارت، به منظور 

پذیرش اقتصاد رقابتی و تجارت آزاد، امری ضروری 

 رسد.به نظر می

 

 . سهم نويسندگان7

در این پژوهش، نویسنده دوم به عنوان نویسنده 

همکار اصلی و مسئول، نویسنده نخست به عنوان 

 باشند.نویسنده سوم نیز ناظر تحقیق می
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 . تضاد منافع8

در پژوهش انجام شده، هیچگونه تضاد منافعی 

 وجود ندارد.
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-بین عـبی دالشکلـمتح وقـاو، حق جان د،ـولـهان -

 متحد، ملل 1980 کنوانسیون طبق کاال المللی
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