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چكيده :گاهي اوقات ،بعد از انعقاد عقد بيع معلوم ميشود كه مبيع داراي عيب
ميباشد .در كنوانسيون بيع بينالمللـي كـا ( 1980ويـن) و حقـوا ايـران ،بـا
شرايطي براي مشتري حق فسخ وجود دارد .سؤالي كه مطرح ميشود اين است
كه آيا بايع حق دارد با رفع عيب مبيع ،مانع اعمال حق فسخ مشتري شـود در
كنوانسيون ،به صراحت حق رفع عيب كا پذيرفته شده اسـت .مـواد  37و 48
كنوانسيون حق رفع عيب كا از سوي بايع فروشنده را مطرح كـردهانـد .مـاده
 ،37به اصالح كا قبل از موعد مقرر ميپردازد و ماده  48نيز به رفع عيب كا
بعد از موعد مقرر اشاره مينمايد .در حقوا ايران ،در بحث خيـار عيـب ،حـق
رفع عيب مبيع پيشبيني نشده است ،ليكن قانونگذار در ماده  478قانون مدني
در مبحث مربوط به اجاره ،رفع عيب عين مستأجره قبل از اعمـال خيـار را در
صورتي كه به مستأجر ضرري نرسد پذيرفته است .هرچند در حقوا ايـران بـه
حق رفع عيب مبيع اشارهاي نشده است اما بـا توجـه بـه رويـه تجـاري داخلـي،
وحدت مالك ماده  478قانون مدني ،اصل لزوم قراردادها و حاكميـت اراده و بـا
در نظر گرفتن قاعده ضرر و تكميلي بودن احكام مربوط به خيار عيب ميتـوان
حق رفع عيب كا را براي فروشنده در صورت معيوب بودن مبيع پذيرفت.

* استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران
** كارشناس ارشد حقوق خصوصي
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كليدواژهها :بيع ،مبيع ،بايع ،رفع عيب ،كنوانسيون بيع بينالمللي كا  ،قاعده ضرر

مقدمه
اگر مال فروخته شده داراي عيب باشد ،در كنوانسيون بيع بينالمللي كا و حقوا ايران بـا
وجود شرايطي ،براي مشتري حق فسخ پيشبيني شده است .در كنوانسيون ،عالوه بـر حـق
فسخ براي مشتري ،حق الزام بايع به تعمير كا ي معيوب و رفع عيب از آن در نظـر گرفتـه
شده است .همچنين ،با وجود شرايط مذكور در كنوانسيون ،به بايع نيز حـق تعميـر كـا ي
معيوب داده شده است .اين حق ،گاهي قبل از تاريخ مقرر براي تحويـل كـا قابـل اعمـال
است و گاهي بايع بعد از تحويل كا هم ،حق تعمير كا ي معيوب را دارد.
در حقوا ايران ،در صورت عيب مبيع ،مشتري حق فسخ بيع ،يا قبول مبيع معيـوب بـا
اخذ ارش را دارد ( ماده  421قانون مدني) .در مبحث مربوط به خيار عيب ،به حق بايع يـا
مشتري براي تعمير كا ي معيوب اشاره نشده است ولي در عقد اجاره مقرر شده است كه:
«در صورت معيوب بودن عين مستأجره ،مستأجر حق فسـخ اجـاره را دارد لـيكن اگـر
موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستأجر ضرري نرسد ،مستأجر حق فسـخ نـدارد»
(ماده  478قانون مدني).

در اين مقاله ،حق بايع براي رفع عيب از مبيع معيوب مورد بررسي قرار ميگيـرد .حـق
مشتري براي الزام بايع به رفع عيب از كا ي معيوب ،بهويژه با توجه بـه تفـاوتهـاي ايـن
حق با حق بايع براي رفع عيب مبيع در كنوانسيون بيع بـينالمللـي كـا ( ،)1980مجـال و
مقال ديگري را ميطلبد .مطالب در دو مبحث بيان ميشود :در مبحث اول ،حق بـايع بـراي
رفع عيب كا در كنوانسيون بيع بينالمللي كا و در مبحث دوم ،حق بايع براي رفع عيـب
كا در حقوا ايران بررسي ميشود.

مبحث اول :حق بايع براي
رفع عيب كاال در كنوانسيون بيعبينالمللي كاال
كنوانسيون در مواد  37و  ،48به رفع عيب از طريق تعمير و جايگزين كـردن كـا پرداختـه
است .رفع عيب ممكن است قبل يا بعد از موعد مقرر براي تحويل مبيع باشد كه موضـو،،
طي دو گفتار بيان ميگردد.
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گفتار اول :رفع عيب كاال از سوي فروشنده قبل از تاريخ مقرر براي تحويل
ماده  37كنوانسيون در اين خصوص مقرر ميدارد:
«اگر فروشنده كا را زودتر از موعد مقرر تسليم نمايد او ميتواند تا فرا رسيدن موعـد
مزبور قسمتهاي كسري (ناقص) را تحويل دهد يا نواقص در كميـت كـا ي تحويـل
شده را رفع نمايد ،يـا كـا يي را در عـور هرگونـه كـا ي تحويـل شـده قيرمطـابق
(نامتناسب با قرارداد) تسليم نمايد ،يا هرگونه فقدان تطابق در كا هاي تحويل شـده را
جبران نمايد مشروط بر اينكه اعمال ايـن حـق موجـب زحمـت نـامعقول يـا م ـار
نامتناسب براي خريدار نشود »...

بنابراين ،در كنوانسيون در صورت تحويل مبيع قبل از موعد مقرر و ظهور عيب در آن،
از حق رفع عيب به عنوان يك حق صريح و كامل براي فروشنده صحبت شده است .حقي
كه فروشنده در صورتي كه اعمال آن موجب زحمت و هزينه قيرمعقول بر خريدار نگـردد،
حتي بعد از تسليم مبيع نيز از آن برخوردار است و خريدار نميتوانـد وي را از آن محـروم
كند.
حق رفع عيب در بيع بين المللي ،با توجه به مسائل مربـوط بـه مسـافتهـاي طـو ني،
هزينه هاي سنگين حمل ،مشكالت استرداد كا و ثمن ،مشكالت مربوط به طـرح دعـاوي،
قانون حاكم و مراجع صالحيتدار قضايي ،با منافع تجاري طرفين قرارداد سازگاري بيشـتري
دارد .با توجه به ماده  ،37چنانچه كا يي را كه فروشنده تحويل ميدهد شـامل يـك قطعـه
معيوب باشد ،وي ميتواند با تعويض آن قطعه رفع عيب نمايد .آنچه از ماده  37كنوانسيون
استنباط ميگردد اين است كه خريدار تا زمان انقضاي تاريخ تحويل ،حق فسـخ قـرارداد را
ن واهد داشت.
در حقوا انگليس نيز در صورتي كه فروشنده كا ي معيوب را تحويل خريـدار بدهـد،
تا زماني كه موعد قانوني براي تحويل كا منتفي نشده است ميتواند با جـايگزين نمـودن
كا ي سالم ،رفع عيب نمايد .البته هزينـه هـايي را كـه خريـدار در راسـتاي بازرسـي و رد
تحويل كا ي اوليه متحمل شده است ،فروشنده بايد پرداخت نمايد.

1

ماده  37كنوانسيون ،حق فروشنده براي اصالح و ترميم عدم مطابقت كا قبل از تـاريخ
تحويل را منوط به دو شرط نموده است:
1. Benjamin, Sale of Goods, 15th Ed., London, Sweet & Maxwell, 1977, p. 516.
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 -1برطرف كردن عيب كاال موجب مشقت غيرمعقول براي خريدار نگردد
مطابق ماده  ،37در صورتي كه پيشنهاد فروشنده مبني بر برطرف كـردن عيـب كـا باعـث
تحميل مشقت قيرمعقول به خريدار گردد ،فروشنده از حق برطرف كردن عيب كا محروم
خواهد شد .زحمت يا مشقت قيرمعقول ،زحمتي است كه به طور قيرمعمـول ،و در نتيجـه
تعويض كا يا تعمير آن بر خريدار تحميل ميشود 2.يك نمونه از اين مشقت زماني اسـت
كه فروشنده به خريدار پيشنهاد ميدهد كه ماشين خريداري شده در محل مونتـا كارخانـه
خريدار توسط مت صصان فروشنده تعمير شـود ولـي خريـدار آن را مداخلـه در عمليـات
مونتا و آگاهي از امكانات و تشكيالت كارخانه خود دانسته كه در اين صورت ،تعمير كا
باعث مشقت خريدار خواهد شد.

 -2برطرف كردن عيب كاال ،موجب تحميل هزينههاي غيرمعقول بر خريدار
نگردد
ترميم و اصالح عيب كا نبايد موجب تحميـل م ـار اضـافي بـراي خريـدار گـردد ،در
قيراين صورت فروشنده ،حق رفع عيـب را از دسـت خواهـد داد .فـرر كنـيم ش صـي
ماشيني ميخرد و بعداً متوجه عيبي در ماشين خريداري شده ميگردد .او عيـب موجـود را
به فروشنده اطال ،ميدهد و فروشنده هم به خريدار پيشنهاد رفع عيب موجـود در كـا را
توسط مت صصين خود كه در شهر ديگري قير از محل اقامت خريدار ميدهـد .از آنجـايي
كه در اين مورد براي رفع عيب از كا

زم است كه كا از محل اقامت خريدار بـه محـل

استقرار فروشنده منتقل گردد و اين امر براي خريدار مستلزم صرف هزينههاي قيرمتعـارف
ميباشد ،لذا وي ميتواند از قبول پيشنهاد فروشنده به دليل تحميل هزينـههـاي قيرمعقـول
خودداري نمايد و به راههاي ديگر جبران خسارت توسل جويد.

3

گفتار دوم  :رفع عيب كاال از سوي فروشنده بعد از تاريخ مقرر براي تحويل
در صورتي كه كا در سررسيد تحويل شود ولـي مطـابق قـرارداد نباشـد كنوانسـيون بيـع

 .2بررا گرف و ديگران ،تفسيري بر حقوق بيع بينالملل ي ،ج  ،2ترجمه مههراب دارابپهور ،ج  ،2چها
كتابخان گنج دانش ،1374 ،ص .121

او ،

3. White and Summer, Handbook on the Law under the Uniform Commercial Code, West Publication, 2nd
ed, 1980, sec: 8-4; John Honnold, Uniform Law for International Sales, Kluwer and Taxation Publisher,
1982-1983, p. 295.
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بينالمللي براي فروشنده حق ترميم و اصالح مبيع را قائل شده است.
بند  1ماده  48كنوانسيون مقرر ميدارد:
« -1فروشنده ميتواند با رعايت ماده  ،49حتي پس از موعد تسليم ،هرگونه عدم توفيق
در ايفاي تعهدش را به هزينه خود جبران نمايد مشروط بر آنكه انجام ايـن كـار بـدون
تأخير قيرمعقول و بدون ايجاد مزاحمت نامعقول براي خريدار يـا بـدون ايجـاد ابهـام
براي مشاراليه داير بر اينكه آيا فروشنده هزينههـايي را كـه وي (خريـدار) بـه صـورت
پيشپرداخت متحمل شده را باز خواهد پرداخت ،صورت پذيرد »...

ماده  48كنوانسيون در خصوص رفع عيب كا از سوي فروشـنده بعـد از موعـد مقـرر
شرايط ذيل را در نظر گرفته است:
 -1تأخير قيرمعقول در تكميل تعهدات قراردادي صورت نگيرد :منظور اين اسـت كـه
فروشنده بايد در يك مهلت متعارف كه با توجه به اوضا ،و احوال معين ميشـود ،نقـايص
موجود در تعهد انجام شده را برطرف كند .در صورتي كه فروشنده از نقض قـرارداد آگـاه
نباشد ،مدت متعارف از زمان آگاهي وي از آن شرو ،ميشود.

4

با در نظر گرفتن ماده  ،48سه نو ،تأخير براي رفع نقص ميتواند وجود داشته باشد:
الف) تأخيري كه موجب نقض اساسي قرارداد ميشود .در مورد اين تأخير ،در ماده 49
به خريدار حق فسخ قرارداد داده شده است.
ب) تأخيري كه موجب نقض اساسي قرارداد نبوده ولـي بـاز هـم قيرمعقـول بـه نظـر
ميرسد.
) تأخيري كه نامعقول نيست.
تنها تأخير نو ،سوم است كه راه را براي حق رفع عيب باز ميكند .بـاز هـم معقوليـت
بستگي به اوضا ،و احوال هر مورد ،از جمله ماهيت كا و كاربرد مورد نظر از آن دارد.

5

بنابراين ،اگر فروشنده يك ماشين معيوب ،پيشنهاد تعمير و اصالح آن را در ظرف مدت
يك هفته به خريدار بدهد ،خريدار نميتواند فروشنده را از تعمير آن منع كـرده قـرارداد را
فسخ كند اما اگر پيشنهاد تعمير و اصالح ماشين ظرف مدت  6ماه از سوي فروشنده اظهـار

 .4حسين صفايي ،مرتضي عاد  ،محمود كاظمي ،و اكبر ميرزانژاد جويباري ،حقوق بيع ب ينالملل ي ب ا ملال ه
تلبيقي ،انتشارات دانشگاه تهران ،چا

او  ،1384 ،ص .234

 .5بررا گرف و ديگران ،پيشين ،ص .193
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گردد ،از آنجايي كه در ظرف اين مدت ممكن است كارخانـه خريـدار تعطيـل گـردد ،لـذا
مهلت پيشنهاد شده حسب شرايط و اوضا ،و احوال ،ممكن است قيرمعقول تلقـي شـده و
فروشنده را از حق برطرف كردن عيب كا و اصالح مبيع محروم نمايد.

6

 -2تكميل تعهدات قراردادي ،زحمت قيرمعقول براي مشتري ايجاد نكند.
اگر تكميل تعهدات قراردادي بعد از موعد مقرر سبب ايجاد مزاحمـت نـامعقول بـراي
مشتري باشد ،فروشنده حق تكميل تعهدات را از دست ميدهد.
اصطالح زحمت نامعقول در سيستم حقوقي اقلب كشورها بديع و جديد است و نهايتاً
نميتوان به طور كلي گفت كه چه چيزي موجب زحمت نامعقول ميشود ،چون بر اسـا
اوضا ،و احوال از هر مورد به مورد ديگر فرا ميكند .لـزوم تكـرار برخـي اعمـال جهـت
تعمير و اصالح مبيع ممكن است از مصاديق زحمت نامعقول باشد كه بـه مشـتري تحميـل
ميشود .يا جايي كه خريدار موظف باشد چندين شبانهروز در محـل كارخانـه خـود بـراي
رفع عيب موجود در كا حضور داشته باشد نيز از مصاديق زحمت نامعقول ميباشد.
 -3تكميل تعهدات از سوي فروشنده نبايـد موجـب عـدم اعتمـاد مشـتري نسـبت بـه
بازپرداخت هزينههايي شود كه وي متحمل شده است.
ممكن است خريدار در راستاي تكميل تعهدات قراردادي فروشنده بعد از موعد مقـرر،
متحمل هزينه هايي گردد .در اين صورت ،فروشـنده در صـورتي حـق درخواسـت تكميـل
تعهدات خود و از جمله رفع عيب كا را دارد كه خريـدار مطمـ ن شـود كـه هزينـههـاي
متحمله توسط وي از طرف فروشنده پرداخت خواهد شد .به عنوان مثـال ،فروشـنده بـراي
تعمير كا در محل تجارت خود ،نياز به قطعهاي دارد كه در محل تجارت خريـدار و فقـط
توسط خريدار قابل تهيه ميباشد ،در اين صورت حق تعميـر در صـورتي وجـود دارد كـه
خريدار مطم ن باشد كه هزينه ذيربط از طرف فروشنده پرداخت خواهد شد.

گفتار سوم  :شيوههاي برطرف كردن عيب (تكميل تعهدات) از سوي فروشنده
اگر همه شرايط براي رفع عيب كا از سوي فروشنده فراهم باشد ،چگـونگي اعمـال حـق
رفع عيب توسط فروشنده بستگي به نو ،عدم توفيق در اجراي قرارداد و ماهيت كـا دارد.
ماده  37كنوانسيون در عين حال كه برطرف كردن عيب توسط فروشنده را پذيرفتـه اسـت،
شيوههاي رفع عيب را هم بيان كرده است .معمو ً فروشنده با تحويل قسمتي از حجم كـا
6. Benjamin, op. cit., p. 516.
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كه تحويل نشده است (رفع نقص) يـا تعميـر كـا يـا دادن كـا ي جـايگزين رفـع عيـب
مينمايد .ماده  48كنوانسيون كه در خصوص رفع عيب كا از سوي فروشنده بعد از موعد
مقرر بحث ميكند ،روشهاي تكميل تعهدات فروشنده را پيشبيني نكرده اسـت لـيكن بـه
نظر ميرسد كه روشهاي مذكور در ماده  37در اين زمينه نيز قابل اجراست .بـا توجـه بـه
موضو ،اين مقاله ،بررسي تحويل باقيمانده مبيع و دادن كا ي جايگزين خار از موضـو،
خواهد بود ليكن در باره تعمير كا بايد گفت كه مـاده  37كنوانسـيون بـه فروشـنده حـق
تعمير كا قبل از موعد مقرر را ميدهد ،مـاده  48كنوانسـيون نيـز بـا وجـود شـرايطي بـه
فروشنده پس از تحويل كا در موعد مقرر ،حق تعمير كـا را مـيدهـد .اسـتفاده از حـق
مزبور در ماده  ،48بيشتر در مورد تعمير (ترميم) كا صورت ميگيرد.
بنابراين زماني كه فروشنده كا يي را به خريدار ميفروشـد و خريـدار بعـد از تحويـل
متوجه عيبي در كا مي گردد و اين عيب را به فروشنده اطال ،ميدهد ،فروشنده طبق مـاده
 48كنوانسيون ،ميتواند پيشنهاد برطرف كردن عيب كا را بدهد .البته فروشنده طبق بنـد 2
ماده  48از خريدار درخواست ميكند كه نظرش را در خصوص رفع عيب بيـان نمايـد .در
صورتي كه خريدار به تقاضاي مذكور در مدت معقولي پاسـخ ندهـد ،فروشـنده مـيتوانـد
ظرف مدت مذكور در درخواست ،به تعهدش عمل نمايد و خريدار نميتواند در اثناء مدت
مذكور به هيچيك از طرا جبران خسارتي متوسل شود كه مغاير با ايفـاي تعهـد فروشـنده
باشد .به عنوان نمونه ،در يك مورد ،فروشنده به موجب قرارداد بيع ،ماشيني را بـه خريـدار
مي فروشد .خريدار پس از دريافت مبيع ،متوجه ميشود كه ماشين معيـوب اسـت .لـذا بـه
فروشنده اطال ،ميدهد كه ماشين به دليل عيب موجود در آن قادر بـه كـار كـردن نيسـت.
فروشنده نيز به دنبال آن به خريدار تلگراف ميزند كه مكانيكهاي وي طي يك هفته براي
راهاندازي و تعمير ماشين ميرسند 7.در اين حالت از آنجـايي كـه از طريـق تعميـر ،عيـب
ماشين قابل رفع است و وسايل و امكانـات آن هـم از طـرف فروشـنده فـراهم مـيگـردد،
فروشنده ميتواند بدون هيچ مزاحمتي براي خريدار عيب را برطرف نمايد .لذا خريدار حق
فسخ قرارداد را از دست ميدهد.
همانطور كه مالحظه ميشود كنوانسيون بيع بينالمللي ،براي محافظت معامالت از بروز
حوادث و وقايعي كه منجر به برهم زدن آنها ميگردند ،مقررات ويژهاي را در مجاز كـردن
فروشنده ،در برطرف نمودن عيب مبيع با تعمير آن وضع كرده است .در اين راستا ،مواد 37
7. John Honnold, op. cit., p. 298.
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و  48كنوانسيون ،موضو ،رفع عيب را چنانچه پيشـتر بررسـي گرديـده مـورد بحـث قـرار
داده اند .از طرف ديگر ،چنانچه نقض اساسي قرارداد صورت گيرد ،مطـابق بنـد  1مـاده 49
كنوانسيون ،خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
نقض از ديدگاه كنوانسيون زماني اساسي محسوب ميشود كه منجر به آنچنان خساراتي
به طرف ديگر شود كه به طور عمدهاي او را از آنچه كـه اسـتحقاا انتظـار آن بـه موجـب
قرارداد داشته است را محروم نمايـد ،مگـر اينكـه طـرف نقـضكننـده چنـين نتيجـهاي را
پيشبيني نميكرده و يك فرد متعارف همانند او در شرايط و اوضا ،و احوال مشابه چنـين
پيآمد و نتيجهاي را نميتوانسته پيشبيني كند (ماده  35كنوانسيون).
حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه در تعارر اين دو حق (حق بايع براي رفع
عيب و حق مشتري براي فسخ) ،كدام يك مقدم اسـت در پاسـخ بـه ايـن سـؤال نظـرات
م تلفي ارائه شده است 8.آنچه منطقي به نظر مي رسد اين است كه بايـد بـين مـوردي كـه
فروشنده قبل از اعالم فسخ توسط خريدار ،پيشنهاد معقولي براي تعمير و رفع نقـص كـا
ميدهد و فرضي كه اين امر پس از اعالم فسخ خريدار صورت ميگيرد ،تفاوت گذارد.
در فرر ن ست ،چنانچه پيشنهاد فروشنده واجد شرايط مقرر در ماده ( 48بدون تأخير
و مزاحمت نامعقول) باشد ،خريدار عليا صول ملزم به پذيرش آن ميباشـد و در صـورت
عدم پذيرش پيشنهاد فروشنده ،عمل مشتري برخالف اصل حسن نيـت مـذكور در مـاده 7
كنوانسيون و قاعده لزوم كاهش خسارت مندر در ماده  7كنوانسـيون تلقـي مـيشـود .رد
تقاضا از سوي مشتري زماني قابل قبول مي باشد كه وي ،د يـل مشـرو ،و معقـول داشـته
باشد .البته با توجه به ماده  48نيز كه عبارت «حتي پس از موعد تسليم» در آن تصريح شده
است ،معقول و متعارف بودن پيشنهاد ترميم كا از سوي فروشنده لزوماً به معناي اقدام بـه
اين امر قبل از انقضاء موعد تسليم نيست .لذا هنگامي كه قبل از اعالم فسخ قرارداد پيشنهاد
تعمير كا به خريدار عرضه ميشود وي نميتواند با فسخ ،آن را بياثر سازد و بايـد بـراي
رد اين پيشنهاد دليل معقول و منطبق با اصل حسن نيت ارائه دهد .مثل مـوردي كـه تعميـر
مزبور ،سبب ورود خسارت قيرمعقول و گزاف ميشود يا مستلزم صرف زمان زيادي است
كه برخالف اهداف و منافع عمده مورد نظر مشتري و فوريت امر ميباشد.
در فرر دوم ،هنگامي كه خريدار به دليل نقض اساسي يا انقضاء مهلت اضافي تعيـين
 . 8براي مالحظ نظرات مختلف ،نك :اكبر ميرزانژاد جويباري« ،تأثير درخواست تعمير كاال از سوي فروشنده در
اعما حق فسخ خريدار» ،پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران ،ش  ،1ص  92ب بعد.
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شده برابر بندهاي  1و  2ماده  ،49اخطاريه فسخ ميفرستد ،از فروشـنده پيشـنهاد تعميـر و
رفع عيب كا پذيرفته نمي شود زيرا زماني كه شرايط فسخ موجود بـوده ،خريـدار از حـق
فسخ خويش بهره برده و به قرارداد پايان داده است .از اين رو ،ديگـر در عـالم اعتبـار و از
نظر حقوقي چيزي باقي نميماند تا فروشنده فرصت پيشنهاد تـرميم كـا را بـر اسـا

آن

داشته باشد .به عبارت ديگر ،اگر قرارداد فسخ شده باشد ،وجود آن خاتمـه يافتـه اسـت و
ديگر قراردادي وجود ندارد تا تعمير كا ي موضو ،آن ممكن باشد ،ليكن اگر هنوز قرارداد
فسخ نشده باشد ،با تعمير كا ي معيوب ضرر متوجه خريدار نيست و خيار (حـق فسـخ )
مبناي خود را از دست ميدهد .در واقع پذيرش اين تفسير و قبول تفكيك فوا ،جلوگيري
از ورود زيان فاحش و گزاف به فروشنده ،رعايت اصل حسن نيت و همكـاري در قلمـرو
تجارت بين الملل و در عين حال خودداري از ارائه تفسيري كامالً متفاوت با ظاهر مـاده 48
ميباشد.

مبحث دوم :حق بايع براي رفع عيب مبيع در حقوق ايران
در حقوا ايران ،اگرچه قانونگذار بـه حـق رفـع عيـب مبيـع از سـوي فروشـنده صـراحت ًا
اشارهاي نكرده است اما با توجه به رويه تجاري داخلي و مباني رفع عيب مـيتـوان چنـين
حقي را براي فروشنده قائل شد .حقوقدانان نيز در خصوص پذيرش حق رفع عيـب مبيـع،
نظرياتي ارائه نمودهاند كه در ذيل به بررسي آنها ميپردازيم .

گفتار اول :پذيرش حق رفع عيب كاال در حقوق ايران
قانون مدني در مبحث خيار عيب به حق رفع عيب كا از سوي فروشنده اشـارهاي نكـرده
است ،ليكن در مبحث اجاره در ماده  478قانون مدني مقرر داشته است:
«هرگاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده ،مستأجر ميتواند اجاره را
فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كنـد ولـي اگـر
موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستأجر ضرري نرسد ،مستأجر حق فسخ ندارد».

از سوي ديگر در عرف بازرگاني و داد و ستدهاي تجاري داخلي وا هاي تحـت عنـوان
گارانتي به چشم مي خورد .بدين معنا كـه بعضـي از كا هـا تـا مـدت زمـان معينـي ،داراي
گارانتي (ضمانتنامه) ميباشند و طرفين به صورت ضمني توافق ميكنند كه چنانچـه مـال
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موضو ،معامله ،معيوب در آيد ،فروشنده در اين مدت از كا ي معيـوب رفـع عيـب كنـد،
يعني حقوقي كه قانونگذار در ماده  422قانون مدني براي مشتري در نظر گرفته است (حق
فسخ يا اخذ ارش) ،در مدت زماني كه كـا داراي گـارانتي مـيباشـد ،در اثـر توافـق بـين
خريدار و فروشنده ،قابل اعمال نبوده و فروشنده ميتواند از حق خود براي رفع عيب كـا
استفاده نمايد .اين حق يا به صورت تحويل كا ي جانشين ميباشد يـا بـه صـورت تعميـر
كا ي معيوب ،مانند تعويض يك قطعه معيوب موجود در مبيع .بـه عبـارت ديگـر در ايـن
موارد بين فروشنده و خريدار توافق ميشود كه چنانچه مبيع معيوب بود ،مشـتري از خيـار
عيب استفاده نكند و كا را براي رفع عيب به بايع ارائه دهد و بايع نيز مكلف به رفع عيب
از كا ميباشد.
فقها اين مسأله را كه آيا فروشنده حق رفع عيب كا را دارد و ميتواند عدم مطابقت را
رفع نمايد ،مطرح نكرده اند و آنچه در خيار عيب به آن پرداختهاند آن است كه اگر عيب به
خودي خود از بين برود آيا حق مطالبه ارش ساقط ميشود در اين باره سه نظريـه مطـرح
شده است برخي معتقدند كه حق فسخ و مطالبه ارش هيچ كدام از بين نمـيرود 9.گروهـي
ديگر بر آنند كه حق فسخ از بين ميرود و حق مطالبه ارش باقي ميماند 10.برخي ديگر نيز
معتقدند كه هر دو (حق فسخ و مطالبه ارش) ساقط ميشود.

11

برخي از حقوقدانان معاصر نيز حق رفع عيب كا از سوي فروشنده و سقوط حق فسخ
خريدار را پذيرفته اند و معتقدند كه هدف نهايي از خيار عيب ،جبران ضرر نـاروايي اسـت
كه در نتيجه آن به طرف قرارداد ميرسد .پس اگر پيش از اعمال خيار ،منشـأ ايـن ضـرر از
12

بين برود خيار نيز ساقط ميشود.

برخي ديگر نيز بين دو فرر تفاوت قائل شدهانـد :در فرضـي كـه مبيـع كلـي اسـت،
مستنبط از مواد  414و  482قانون مدني اين است كه اساسـاً حـق فسـخ پذيرفتـه نشـده و
خريدار ملزم است كا را برگرداند و كا ي منطبق با اوصاف مقرر ب واهد .بنابراين وقتـي

 .9روحاهلل موسوي خميني (امام خميني) ،تحرير الوسيله ،ج  ،2ترجم علي اسالمي ،قم ،انتشارات اسالمي ،چا
او  ،1370 ،ص .77
 .10مرتضي انصاري ،مكاسب ،قم ،انتشارات دهاقاني ،1376 ،ص .261
 .11سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي ،حاشيه مكاسب ،ج  ،1قم ،چا

سربي در  2مجلد ،ص .49

 .12ناصر كاتوزيان ،حقوق مدني ،قواعد عمومي قراردادها ،ج  ،5تهران ،شركت سهامي انتشهار ،چها
 ،1383ص .298

چههارم،
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اصل قرارداد قابل فسخ نيست و بنا و اراده قانونگذار نيز بر حفظ و بقاي آن است طبيعـي
است كه بايع بتواند با رفع عيب يا عدم مطابقت كا يا حتي تحويل كا ي ديگر بـه جـاي
كا ي تسليم شده ،به تعهد خويش عمل كرده و در واقع قرارداد را اجرا كند .اين روش بـا
راه حل پذيرفته شده در ماده  48كنوانسيون هـم سـازگار اسـت و بـا توجـه بـه اينكـه در
قراردادهاي تجاري بين المللي اقلب موضو ،معامله كلي است ،اين هماهنگي حائز اهميـت
و قابل توجه است .در فرضي كه مبيع عين معين است ،ظاهر مواد  423 ،354 ،411 ،410و
 355قانون مدني حكايت از آن دارد كه در صورت ت لف وصف يا وجود عيـب در مبيـع،
اين حق براي مشتري پديد ميآيد كه قرارداد را فسخ كنـد و پـس از ثبـوت و ايجـاد حـق
فسخ براي مشتري نيز بايع نمي تواند با پيشنهاد رفع عيب با تغيير كا مانع اعمال آن شـود.
به بيان ديگر زوال حق فسخ مشتري پس از ثبوت ،نياز به دليل دارد كه از هيچيك از متـون
قانوني نمي توان آن را استنباط كرد .وانگهي در صـورت ترديـد نيـز مـيتـوان بقـاي آن را
استصحاب كرد .با اين وصف به نظر ميرسد با توجه به اهميتي كه قانونگذار براي بقـاء و
اجراي قرارداد قائل است ،مواد فوا ناظر به مورد قالب و مبتني بر اين فرر است كه رفع
عيب و يا تجهيز كا به وصف مورد نظر ممكن نيست و ا هر روشي كه بدون ورود زيان
به مشتري ،اجراي قرارداد را ممكن سازد از نظر قانونگذار بر فسخ ترجيح دارد .كما اينكـه
در مسأله مهم عدم تسليم و يا تأخير در تسليم كا و نقض عهد فروشنده ،از اين حيث كـه
اجبار به اجراي آن ممكن بوده است ،در ماده  376قانون مدني فروشنده يا خريدار حسـب
مورد از فسخ قرار داد منع و فقط به آنها اجازه داده شده است كه اجبار طرف مقابـل را بـه
انجام تعهد ب واهند در حالي كه بيگمان ،اهميت نقض اين تعهد كمتر از ت لف وصف يا
13

وجود عيب در كا نيست.

در تأييد و تقويت مبنايي كه انت اب شد ،ميتوان به حكم مـذكور در مـاده  478قـانون
مدني در مبحث اجاره اشاره كرد كه به صراحت به موجر حق رفع عيب از عـين مسـتأجره
معيوب را اعطا كرده است .اين حكم مي تواند قاعده كلي در همه قراردادها و از جمله عقد
بيع باشد ،زيرا قرارداد اجاره از اين حيث خصوصيتي نـدارد تـا چنـين حكمـي را اقتضـاء
نمايد.
از مالك اين ماده به خوبي ميتوان دريافت كه در حقوا ايران ،بايع در مواردي كه مبيع

 .13اكبر ميرزانژاد جويباري ،پيشين ،ص .103
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عين معين است ميتواند با رفع عيب يا ترميم كـا از جهـت انطبـاا آن بـا وصـف مـورد
توافق ،از اعمال حق فسخ مشتري جلوگيري كند ،مشروط بر اينكه ضرري به وي نرسد .در
واقع ،بايد گفت در هر مورد كه مبناي خيار جبران ضرر است ،رفع عيـب از كـا ضـرر را
منتفي ساخته و اعمال حق فسخ را بيفايده ميكند .اين معيار در مواد  527 ،481و  545نيز
تكرار شده است؛ به ويژه آنكه در قراردادها دادن حق فسخ به طرف ديگـر جنبـه اسـتثنايي
دارد و اصل در قراردادها ،لزوم است.
براي قانونگذاري كه عالقهمندي و اشتياا خود را به بقاي و اجراي قرارداد و استثنايي
بودن فسخ در مواد م تلف و پراكنده نشان داده است ،پيشـنهاد تـرميم و تعميـر كـا و در
واقع اجراي عين قرارداد از سوي متعهد بايد بسيار مورد استقبال قرار گيرد .به نظر ميرسد
كه در حقوا ايران حق رفع عيـب كـا از طريـق تـرميم و تعميـر آن از سـوي فروشـنده،
چنانچه منجر به ورود ضرر به مشتري نگردد ،بر حق فسخ وي مقـدم اسـت و حـق فسـخ
مشتري پس از ثبوت نيز در صورت زوال منشـأ و مبنـاي آن زائـل مـيگـردد .در صـورت
پذيرش اين نظريه مي توان ادعا كرد كه راه حل حقوا ايران در اين بـاب فراتـر از حكمـي
است كه در ماده  48كنوانسيون آمده و در اكثر موارد حق فسخ خريدار را بر حق تعميـر و
ترميم كا از سوي فروشنده ترجيح داده است .البته چون اقلب ،اصرار خريدار بـر اعمـال
حق فسخ با وجود پيشنهاد مطلوب و معقول فروشنده بـراي رفـع نقـص كـا بـدون ورود
ضرر نامتعارف به وي ،بر خالف اصـل حسـن نيـت منـدر در مـاده  7كنوانسـيون تلقـي
ميشود و در نتيجه اثري بر آن مترتب نيست ،لذا در عمـل تفـاوت قابـل مالحظـهاي بـين
14

حقوا ايران و كنوانسيون بيع بينالمللي وجود ندارد.

گفتار دوم :مباني حق رفع عيب كاال
مالحظه شد كه با توجه به مقررات موجود ،مي توان حق رفع عيب كا در حقوا ايـران را
پذيرفت .مباني توجيه اين حق از قرار زير ميباشد:

بند اول :حاكميت اراده
ركن اساسي هر عقد ،توافق دو اراده است .در عقد بيع نيـز اراده كسـاني كـه آن را منعقـد
ساخته اند مهمترين عامل ايجاد تعهدات متعاقدين است ،زيرا قانون اصو ً به اش اص حـق
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داده كه خود به هر ترتيب كه مايلند ،درباره ديون و تعهدات خويش توافق كنند و به همين
جهت هم مشهور شده است كه در عقود ،اراده افراد حاكميت دارد .در قـانون مـدني ايـران
اصل حاكميت اراده در ماده  ،10به اين عبارت بيان شده است:
«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كـه آن را منعقـد نمـودهانـد ،در صـورتي كـه
م الف صريح قانون نباشند نافذ است».

لذا اش اص ميتوانند عقود را به هر شكلي كه خودشان اراده كردهاند منعقـد نماينـد و
آثار و نتايج آن را نيز آزادانه تعيين نمايند ،ليكن قانون مدني ،آثار و شرايط پارهاي از عقـود
را به جهت استعمال و اهميت بيشتر بيان نموده كه اصطالحاً اين دسـته از عقـود را ،عقـود
معين مي نامند .بيان آثار و شرايط اين دسته از عقود بدين معنا نيست كه افـراد ملزمنـد كـه
اراده خود را لزوماً در قالب يكي از اين عقود بياورند يا به صورت شرطي در ضمن يكي از
عقود معين بگنجانند يا از كليه نتايج و شروط عقود معين مندر در قانون كه ويژگي آمـره
ندارد ،پيروي نمايند.
در قانون مدني از حق رفع عيب در عقد بيع صحبتي به ميان نيامده و به خريـداري كـه
كا ي معيوب را تحويل گرفته ،فقط حق فسخ يا اخذ ارش داده شده است و نمـيتوانـد از
فروشنده تقاضاي رفع عيب كند و فروشنده هم نميتوانـد بـه اسـتناد حـق رفـع عيـب ،از
اختيارات خريدار در طلب ارش يا فسخ معامله جلوگيري كنـد .امـا بـا توجـه بـه مطالـب
پيشگفته ،در صورتي كه طرفين به نحـو صـريح يـا ضـمني بـه رفـع عيـب تراضـي كننـد
(همانطور كه در داد و ستد تجاري امروز تحت عنوان گارانتي مطرح ميباشد) ،با توجه بـه
تكميلي بودن احكام خيار عيب ميتوان حق رفع عيب را براي فروشنده در حقوا ايران در
نظر گرفت .همانطور كه گفته شد در فروش كا هـاي داراي گـارانتي فروشـنده و خريـدار
توافق مي كنند كه چنانچه مبيع معيوب بود خريدار آن را براي رفع عيب به فروشـنده ارائـه
نمايد و از حق فسخ يا ارش استفاده نكند ،فروشنده هم تعهد ميكند كـه بـا معلـوم شـدن
عيب در مبيع در مدت معين ،از آن رفع عيب كند؛ اين توافق زما جراسـت و طـرفين بـه
تعهدات خود پايبند ميباشند.
در عقد بيع نيز ،مفاد اصل آزادي قراردادها به وضوح مشاهده ميگردد زيرا هـر فـردي
در خريد و فروش يا امتنا ،از آن آزاد است .افراد ميتوانند به راحتي طرف قرارداد خود را
انت اب و پس از تعيين شرايط و آثار عقد ،رابطه حقوقي خود را در قالـب بيـع بـه وجـود
آورند .همه تعهدات ،الزامات ،حقوا و منافعي كه از عقد بيع براي طرفين حاصل ميگردد،
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ناشي از توافق آزادانه اراده متعاقدين آن است .قانون مدني نيـز در مـواد  190 ،183و ،191
به لزوم اعمال اصل حاكميت اراده در عقود پرداخته است.
همچنين ،ماده  436قانون مدني به بايع اجازه داده است كه از عيوب مبيع تبري جويـد؛
در اين صورت ،چنانچه عيبي در مبيع ظاهر شود بايع مسؤول ن واهد بود .اين مـاده مقـرر
ميدارد:
«اگر بايع از عيوب مبيع ،تبري كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سـلب كـرده
يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجـو ،بـه بـايع ن واهـد
داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد ،فقط نسـبت بـه همـان عيـب حـق
مراجعه ندارد».

حال وقتي فروشنده و خريدار ميتوانند بـا توافـق خـود مسـؤوليت فروشـنده از بـاب
فروش كا ي معيوب را ساقط كنند ،به طريق اولي ميتوانند در صورت ظاهر شـدن عيـب،
روش جبران ضرر خريدار (رفع عيب موجود ) را هم تعيين كنند.
در اين فرر ،در واقع فروشنده اعالم ميكند كـه ضـمان ناشـي از عيـب را بـر عهـده
نميگيرد يا مبيع را با تمام عيوب احتمالي آن ميفروشد نه بر مبناي سالمت آن .مسـؤوليت
بد وخوب كا  ،به عهده مشتري است؛ پس اگر عيبي در آن ظاهر شود ،مانند اين است كـه
15

او از آن آگاه بوده است و نميتواند قرارداد را فسخ كند يا از بابت عيب ،ارش ب واهد.

بند دوم :قاعده الضرر
در اين بند ،به حق بايع براي رفع عيب كا بر مبناي قاعده ضرر ميپردازيم .همانطور كـه
گفته شد ،در هر عقد بيعي كه منعقد ميگردد فروشنده به طـور ضـمني در مقابـل خريـدار
تعهد ميكند كه كا ي سالم و عاري از عيب را تحويل دهد .حال اگر فروشنده به اين تعهد
خود عمل نكند ،مرتكب نقض قرارداد شده است .لذا قانون مدني مطابق مـاده  ،422بـراي
دفع ضرر از خريدار به وي حق داده است تا در صورت معيوب درآمـدن مبيـع ،بـه فسـخ
معامله يا دريافت مبيع معيوب با اخذ ارش اقدام نمايد.
در اين خصوص ،بعضي از فقها لزوم نفي ضرر را مبناي خيار عيب دانستهاند .اينان بـر
اين عقيده اند كه در صورت معيوب در آمدن مبيع ،زيان متوجـه خريـدار شـده اسـت و از
 .15ناصر كاتوزيان ،پيشين ،ص .293

حق بايع براي رفع عيب مبيع در كنوانسيون بيع بينالمللي كاال و حقوق ايران

43

طرفي اصل لزوم عقد ،مشتري را ملتزم به احكام معاملهاي ميكند كه انجـام داده اسـت .در
اين صورت ،لزوم عقد باعث ضرر به خريدار شده و از آنجا كـه بـر طبـق قاعـده ضـرر،
شار ،به آنچه ضرري است حكم نمي كند لذا با اعمـال قاعـده ضـرر ،حكـم لـزوم عقـد
برداشته ميشود.16.
اگر مبناي خيار عيب ،جلوگيري از ورود ضرر و زيان به مشتري باشـد ،گـاهي اوقـات
جلوگيري از اين ضرر و زيان از طريق برطرف كردن عيب كا حاصـل مـيگـردد .لـذا در
صورتي كه فروشنده پيشنهاد رفع عيب از طريق جايگزين نمـودن كـا يـا تعميـر بنمايـد،
خريدار بايد از چنين پيشنهادي استقبال نمايد و حـق فسـخ يـا دريافـت ارش وي از بـين
مي رود زيرا در صورت برطرف شدن عيب كا توسط فروشنده ،هيچ دليلي براي فسـخ يـا
دريافت ارش باقي نمي ماند .برخي از فقها نيز ثبوت خيار عيب براي مشتري را در صورتي
ميدانند كه عيب ،قابل رفع نباشد 17.برخي ديگر از فقها معتقدند« :در صورتي كـه در حـين
عقد ،مبيع معيوب بوده باشد و قبل از اينكه خريدار از عيب مبيع آگاه شود و يـا قبـل از رد
شدن مبيع از سوي خريدار ،عيب آن برطرف شـود باعـث سـقوط حـق رد و مطالبـه ارش
ميشود چون آنچه سبب فسخ و ارش گرديده ،وجود ضرري است كه بر خريدار وارد شده
و با مرتفع شدن عيب مبيع ،ديگر ضرري متوجه خريدار نيست تا ب واهد با فسـخ يـا ارش
آن را از بين ببرد 18.مؤيد اين امر حكم مقنن در عقد اجـاره اسـت كـه بسـياري از فقهـا و
حقوقدانان عقيده دارند كه در صورت برطرف كردن عيب «عين مسـتأجره» توسـط مـوجر،
19

مستأجر حق فسخ عقد اجاره را از دست ميدهد.

بنابراين ،با توجه به وحدت مالك زوال عيب قبل از اعمال حـق فسـخ در عقـد اجـاره
(ماده  478قانون مدني) و سقوط خيار عيب در مبحث اجاره ،ميتوان به اين نتيجـه رسـيد
كه چنانچه فروشنده از مبيع معيوب رفع عيب كند ،به نحوي كه بـه خريـدار ضـرري وارد
نشود ،خريدار حق فسخ و اخذ ارش را از دست خواهد داد .حتي برخي معتقدند كـه اگـر
خريدار پيشنهاد بر طرف كردن عيب كا را به فروشنده بدهد ولي فروشـنده از انجـام ايـن
 .16محمدحسين آ كاشفالغطاء ،تحريرالمجله ،ج  ،1باب خيارات ،تهران ،انتشارات نجاح ،بيتا ،ص .63
 .17ميرزاي قمي ،جامع الشتات ،ج  ،1تهران ،انتشارات رضوان ،چا
 .18عالم حلي ،تذكرة الفقها ،ج  ،1چا

او  ،بيتا ،ص .116

سنگي ،بيتا ،ص .541

 .19روحاهلل موسوي خميني (امام خميني) ،پيشين ،ج  ،1كتاب االجاره ،ص 499؛ ناصهر كاتوزيهان ،پيش ين ،ص
.296
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عمل سر باز زند ،خريدار حق الزام بايع به بر طـرف كـردن عيـب كـا را دارد و اينگونـه
استد ل ميكنند كه هر فروشندهاي تعهد ميكنـد كـه كـا ي سـالم و بـيعيـب را تحويـل
خريدار دهد ،لذا وقتي فروشنده به خريدار كا ي معيوب تحويل ميدهد ،به تعهد خـويش
عمل نكرده است و با برطرف كردن عيب ميتواند به تعهد خـويش عمـل نمايـد .خريـدار
مي تواند از فروشنده انجام تعهد را از طريق برطرف كردن عيـب كـا ب واهـد چـون هـر
تعهدي زمالوفاست .اگر الزام فروشنده به برطرف كردن عيـب بـيفايـده باشـد در اينجـا
20

خريدار حق فسخ و دريافت ارش را دارد.

نتيجه
از آنچه گفته شد چنين برميآيد كه كنوانسيون در مواد  37و  48صراحتاً به حق بايع بـراي
رفع عيب كا اشاره كرده است .ماده  37به اصالح عيب كـا از سـوي فروشـنده ،قبـل از
موعد مقرر ميپردازد و ماده  48نيز به رفع عيب كا از سوي فروشنده بعد از موعـد مقـرر
براي تسليم ،اشاره مينمايد .بنابراين در صورت معيوب بودن مورد معامله ،كنوانسيون براي
خريدار در ابتداي امر حق فسخ در نظر نگرفته است مگـر اينكـه بـا معيـوب بـودن مـورد
معامله ،نقض اساسي صورت گرفته باشد .در واقع عدم جعل حق فسـخ بـراي خريـدار در
كنوانسيون با توجه به هزينه سنگين و مشكالت خاص حمل و نقل ،تعذر برگردانـدن كـا
در بيع بينالمللي و رعايت منافع متقابل طرفين توجيه ميگردد.
در قانون مدني ايران ،از حق رفع عيب كا در بيع صحبتي نشده اسـت و مطـابق مـاده
 ،422خريدار در صورت معيوب بودن مورد معامله ميتواند از طريق اعمال خيار ،معامله را
فسخ نموده يا با نگاه داشتن مبيع ،از فروشنده مطالبه ارش نمايد .هر چند در حقـوا ايـران
در مبحث مربوط به بيع در قانون مدني ،صراحتاً به حق رفع عيب كـا از سـوي فروشـنده
اشاره اي نشده است ،در رويه تجاري داخلي در مـورد كا هـايي كـه بـا گـارانتي فروختـه
ميشوند معمو ً بين طرفين به نحو صريح يا ضمني توافق ميشـود كـه چنانچـه در مـدت
معين كا معيوب درآمد ،فروشنده با رفع عيب كا از طريـق تعميـر يـا جـايگزيني كـا ي
ديگر يا قطعه ديگري به جاي قطعه معيوب از خريدار جبـران خسـارت نمايـد .همچنـين،
قانونگذار در مبحث مربوط به اجاره در ماده  478قانون مدني بيـان كـرده اسـت كـه رفـع
 .20رسو دوبحري بندري« ،مطالب ارش در صورت معيوب بودن مورد معامل در حقوق ايران» ،پاياننام ه دوره
كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،دانشگاه تهران ،1376 ،ص .67
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عيب موجود در عين مستأجره از سوي موجر ،به شرط آنكـه بـه مسـتأجر ضـرري نرسـد،
مسقط حق فسخ مستأجر ميباشد ،لذا با استفاده از وحدت مالك ماده مزبـور كـه در عقـد
اجاره موضوعيت نداشته ،ميتوان اين قاعده را در عقد بيع و عقود معاوضي ديگر نيز قابـل
اجرا دانست .طبق اصل لزوم قراردادها ،اجراي اجباري قرارداد بر فسخ ترجيح دارد و نيز با
عنايت به اصل حاكميت اراده كه در ماده  10قانون مدني ظهور يافته و نيز قاعده ضـرر و
با توجه به تكميلي بودن احكام خيار عيب ،ميتوان براي فروشنده حق رفع عيب كا را در
صورت معيوب در آمدن آن در نظر گرفت .با عنايت به اينكه با رفع عيـب از مبيـع توسـط
بايع ،ضرري كه مبناي ايجاد خيار بوده ساقط ميشود ،لذا اعمال خيار عيب عاد نه ن واهد
بود .جا دارد كه قانونگذار در مبحث مربوط به خيار عيب در قانون مـدني صـراحتاً مقـرر
دارد:
«در صورت معيوب درآمدن مبيع ،بايع حق رفـع عيـب را دارد مشـروط بـر اينكـه بـه
مشتري ضرري نرسد .در صورت عدم رفع عيب با اعالم مشتري ،وي م تـار در فسـخ
بيع يا مطالبه ارش خواهد بود».
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