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م  سالهطرح
مي قابل توجه از معامالت بينيحجم يكي از مسائل. شود المللي در قالب عقد بيع انجام

 Conformity - La Conformite)( كاال با قراردادز انطباقين قرارداد احراااختالف برانگيز در

اد، پيچيده موضوع قرارد در بسياري از موارد احراز مطابقت كاالي تسليم شده با كااليِ.ستا

به اين معني است كه همان كااليي كه موضوع قرارداد بوده. است مطابقت داشتن كاال با قرارداد

 طرفين در مورد كااليي غير از آن توافقي به عملكه اصوالًاين به آن علت است. تسليم شود

و. اندنياورده عناصر آن توجه شده در بسياري از قوانين پيشرفته به لزوم مطابقت كاال با قرارداد

در. است ، قانون بيع انگلستان1المللي كاال در مورد بيع بينوين 1980 كنوانسيوناز جمله

 مقرراتي در اين خصوص پيش بيني2 اياالت متحدهتجارتو در قانون متحد1979مصوب

به اين موضوع اختصاص نيافتهيدر قوانين ايران فصل. شده است با. است خاص يد با اين حال

و ضمانت اجراهاي آن از مواد  به لزوم مطابقت كاال با قرارداد، عناصر گفت مقررات ناظر

در مورد مطابقت( در مورد پيش بيني خياراتي مانند خيار تخلف وصفپراكنده قانون مدني

،، قانون تجارت، قانون اجراي احكام مدني)در خصوص مطابقت حقوقي(و ضمان درك) مادي

.قابل استنباط است...وقانون ثبت

و حتي در فقه نيز لزوم مطابقت كاال با قرارداد مورد توجه برخي از فقها قرار گرفته است

 خاص به اين موضوعيبعضا عين واژه مطابقت مورد استفاده قرار گرفته است؛ اگرچه فصل

و احكام آن را بايد بهدراختصاص نيافته مب احكام مربوط و عوضين، احث شرايط متعاقدين

مي.دكرمالحظه...وشروط  : تواند از دو منظر مورد توجه قرار گيرد انطباق كاال با قرارداد

و انطباق حقوقي و. انطباق مادي در انطباق حقوقي كاال از مالكيت كامل بايع، حق فروش

از انتقال مبيع، عدم مزاحمت ثالث، عدم ادعاي ثالث بر منفعت يا عين مبيع، قابليت انتقال مبيع 

و  و صنعتي مي... سوي خريدار، مسائل مربوط به مالكيت ادبي به جنبه.شودبحث با توجه

سه  ميگفتارتطبيقي بحث، مقاله حاضر در  اول حقوق غرب مطالعهگفتاردر. شود ارائه

در.دشو بررسي ميUCCو حقوق كشورهايي مانند انگلستان، فرانسهگفتاردر اين. شودمي

المللي جاري است اي از بيع هاي بين وين كه در بخش عمدهكنوانسيون دوم مقرراتارگفت

و باالخره  به مالحظه موضع حقوق ايران كه متضمن مطالعه فقه نيز گفتاربيان مي شود  سوم

.مي باشد اختصاص يافته است

.كنوانسيون وين: از اين به بعد.1

.ucc از اين به بعد.2
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غرب:گفتار اول  حقوق
كه بيشتر نظامهاي حقوقدر ندكبايد كااليي را تسليم مشتري فروشندهي غربي مقرر شده

و آزاد باشدكه از هر به آن رها .(Schwenter, 2007: 333- 338)نوع حق يا ادعاي ثالث نسبت

 حقوق انگلستان: بند اول
مي1979 قانون بيع12 بخش ،3 در قراردادهاي بيع از موارد مندرج در بند-1«:دارد مقرر

كه فروشنده به فروش، او اين شرط ضمني مفروض است و در تعهد  داراي حق فروش است

مي تحصيل خواهد كردچنين حقي را در زماني غير از موارد-2؛شودكه مالكيت منتقل

م3مندرج در بند  و) الف: استفروض، در هر قرارداد بيع شروط ذيل مبيع از هر نوع قيد

كه به مشتري اعالم نشده يا مشتري از آن مطلع نشده آزاد و تعهدي  تا زمان انتقال است

به مشتري نيز آزاد خواهد ماند  مبيع برخورداربي دغدغهخريدار از تصرف)ب. مالكيت

و تعهداتي كه به اطالع خريدار رسانده شده يا خريدار از آن خواهد بود مگر در مورد قيود

و تعهد به آن قيود و مالك كاال يا ثالث در استناد در-3.دت ذي نفع باشامطلع شده است

كه خودش يا شخص ثالث مي كه فروشنده فقط حقي را تواند برخي قراردادها ظاهر اين است

.»...و كندداشته باشد، منتقل مي

شرط غير،2و شرط مقرر در بند)Condition(اساسي يك شرط،1شرط مقرر در بند

د، اصوال فروشنده باش3همچنين اگر قرارداد مشمول بند1.شود محسوب مي)Warranty(اساسي

مي. مسئوليتي ندارد در برابر عدم مطابقت حقوقي كه دارد واگذار  در واقع فروشنده حقي را
 اين3 مقصود از بند.استas is 2)( اين حالت شبيه شرط.كند كه ممكن است معيوب باشد

كه فروشنده هيچ تضميني را بر عهده نمي و صرفاًاست مي حق خود بر مبيع را انتقاگيرد ل

در اين حالت چنانچه عدم مطابقت كاال ظاهر گردد، مسئوليتي براي بايع ايجاد نخواهد. دهد

.كرد

مي؛ باشدنده مالك نبودهدر هر صورت، چنانچه فروش . شود شرط مزبور نقض شده تلقي

ازكر اتومبيلي خريداري،خواهان از خوانده)(Rowland v. Divall 1923 پروندهدر كه بعد 4د

و در نتيجه مجبور به عودت آن به ثالث ما به در اين حالت.دشه تعلق آن به ثالث آشكار شد

ميعلت عدم دريافت عوض  ولي اگر؛دشو قراردادي، معامله نسبت به خريدار منحل محسوب

1-Warranty: a contractual term which is secondary to the main purpose of the contract- 
Condition: a term of a contract or duty which has to be carried out as part of a contract, or 
something which has to be agreed before a contract becomes valid. (P.H. Collin, 2004, Plc, pp 
61 and 315). 

بر طبق اين شرط فروشنده مسئول عيوب. از اين شرط به شرط همانگونه كه هست يا هر چه كه مي بيني نيز تعبير مي شود.2

.نهان مبيع نيستپ
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كه شود مالك كاال)بعد از انعقاد قرارداد( فروشنده بعداً به اين معني خواهد بود  در واقع

شدمالكيت كاال در صورت انتقال.ه است در زماني ديرتر از موعد مقرر به خريدار منتقل

مي.)12)1(بخش( خريدار حق رد كاال را نخواهد داشت،مالكيت  قرارداد را تواندولي خريدار

 استهمين حكم در موردي جاري است كه فروشنده مالك.ندك فسختا لحظه انتقال مالكيت

يا،در واقع. (Judge,1995: 235)ولي حق فروش آن را ندارد  چنانچه فروشنده مالك كاال نباشد

به جهاتي حق فروش آن به وي تعلق داشته ولي بنا را نداشته باشد در اين آنكه مالكيت مبيع

ولي حق فسخ فقط تا لحظه انتقال مالكيت به خريدار. صورت خريدار حق فسخ معامله را دارد

به محض استقرار ما و ميبرقرار بوده .شودلكيت خريدار بر مبيع، حق فسخ زايل

مي21 بخشمورد فروش مال غير، در به موجب اين قانون،-1«:كند همان قانون مقرر

و ودهچنانچه فروشنده مالك مبيع نب اينكه مالك رضايت نداشتهياو يا داراي حق فروش نباشد

خواهد كرد، مگرن است تحصيل داشته در كاالكه فروشنده بهتر از آنچه حقي باشد، خريدار

و  .»... آنكه مالك كاال اجازه فروشنده را در فروش كاال تكذيب نكند

و از طرف مالك، حق فروش هم نداشته مطابق اين بند، در صورتي كه بايع مالك نبوده

به خريدار منتقل نمي به. نكندتعرضيفروش بايعبه شود مگر آنكه مالك باشد، مالكيت

آنرعبارت ديگ ، مالك واقعي كاال ممكن است با رفتار خود از رد اختيار فروشنده براي فروش

به طور ضمني اختيار فروشنده.دشوممنوع بدين معنا كه مالك با عمل يا حتي سكوت خود

مي. فضولي را تاييد كند به اعمالش با اين هدف مقرر21رسد اين قسمت از بخشبه نظر د تا

.(Beale,1999: 1177)در حقوق انگلستان رسميت قانوني ببخشدقاعده ويژه استاپل

چنانچه مالكيت فروشنده قابل ابطال«: همان قانون نيز متضمن حكم خاصي است23 بخش

به شرطي كه خريدار با حسن نيت اقدام به خريداري كاال باشدبوده ولي هنوز ابطال نشده ،

بي اطالع به مالكيت هم و از عيب مربوط شدكرده به وي منتقل خواهد .»باشد، مالكيت

به شرط حسن نيت(معاملهرسد در فرض حاضر صرف قابل ابطال بودنبه نظر مي

كه مالكيت بايع بر مبيع.شود، عدم مطابقت حقوقي محسوب نمي)خريدار  درست است

و حتي ممكن است از اساس ابطال حسشومعيوب بوده في نفسه به خريدار با ند ولي اين امر

ب. كندنيت زياني وارد نمي ضمانت اجراي عدم مطابقت بايد گفت طور خالصهه بنابراين

 بخش( فسخ قرارداد يا مطالبه خسارت، موردبر حسبتواند حقوقي در حقوق انگلستان مي

. (Poikela, 2003: 28)باشد) قانون بيع12
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 حقوق اياالت متحده: بند دوم
با(بيع در هر قرارداد-1«:كند مقرر مي).2ucc )Uniform commercial code-312 بخش

به خريدار منتقل-الف:شروط ذيل مفروض خواهند بود) رعايت بند دوم  مالكيت معتبري

هر Security interest)( مبيع بايد از هرگونه منفعت تضمين شده-ب؛خواهد شد گونه يا رهن يا

ع كه خريدار در زمان انعقاد قرارداد به آن نبوده آزاد باشدتعهدي 1 شرط مقرر در بند-2.الم

كه به خريدار نشان مي و احوالي  فروشنده ادعاي مالكيتكهدهد فقط با لفظ خاص يا اوضاع

مي بر مبيع را ندارد، استثناء مي كند فقط حقي شود؛ همچنين است مواردي كه فروشنده اظهار

ميندك منتقل مي وتواند كه خودش يا شخص ثالث م.»...داشته باشد غير،1ور در بندزبشرط

مي)وارانتي(اساسي و بنابراين در فرض نقض محسوب به خريدار حق مطالبه خسارت،شود

.دهد مي

 حقوق فرانسه: بند سوم
مي فرانسه قانون مدني1625ماده ) جملهاز( خريدار فروشنده در برابرتضمين«:كند مقرر

La(ف بدون مزاحمت مبيعتصر:شامل دو مورد ذيل است possession paisible de la chose 

vendue(مي1626ماده.»...و را براي خريدار تامين كند حتي در فرض سكوت«:كند نيز مقرر

 بايع نسبت به مشتري، بايع مكلف است كه مبيع را در برابر تضمينقرارداد در خصوص 

و نيز هرگونه حقوق ديگر تصرف ثالث كه ممكن است نسبت به كل يا بعض  مبيع باشد

.»يدادعايي ثالث تضمين نما

 اساسبر، اين با وجود؛ ممكن است بر تعهد بايع افزوده يا كاسته شود1627البته برابر ماده

او، حتي در فرض كاستن يا حذف مسئوليت بايع1628ماده كه از اعمال وي، در برابر نتايجي

شر. شود مسئول استناشي مي  مقرر1629ماده.ط مخالف اين حكم باطل خواهد بودهر

مبيعي كه در موردي كه قرارداد حاوي هيچ تضميني براي بايع نيست، در صورت«:كندمي

En( ثالثيلهوسب cas d'éviction(فروشنده بايد ثمن را برگرداند؛از تصرف خريدار خارج شود،

خ و يا اينكه مگر آنكه خريدار در لحظه انعقاد قرارداد از طر تملك مبيع توسط ثالث مطلع بوده

 چنانچه ثالث مبيع را از 1630مطابق ماده.»كاال را با مسئوليت خود خريداري كرده باشد

 استرداد ثمن؛-1:تواند موارد ذيل را از بايع مطالبه كند تصرف خريدار در آورد، مشتري مي

بپ-2  ضمان هزينه ناشي از اقامه دعوي-3ردازد؛ آن بخش از منافع مبيع را كه بايد به ثالث

و نيز هزينه و زيانها شامل-4هاي تحميلي در دعواي ثالث عليه خريدار؛ عليه بايع خسارات

 مفصلي در اين خصوص پيش بيني مواد بعدي اين قانون نيز مقررات نسبتاً.منافع زايل شده

مي1631از جمله ماده. اندكرده ا«:كند مقرر رزش مبيع در زمان تملك ثالث كاهش چنانچه
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 قابل توجه به مبيع وارد شده باشد فروشنده مكلف به برگرداندن كل ثمنييافته باشد يا زيان

در عين حال چنانچه خريدار از خراب شدن مبيع سودي برده باشد، بايع در صورت.»باشد مي

به مقدار آن سود از ثمن كم خواهد كرد و ماده 1386 ماده4 بند).1632ماده( برگرداندن ثمن

به علت تدليس يا نقض 1644 به ضمانت اجراي عدم مطابقت حقوقي كاال  همان قانون نيز

مي. تعهد ارائه اطالعات مربوط است تواند درخواست ابطال قرارداد مطابق اين مواد خريدار

.نمايد يا اينكه مطالبه خسارت كند

دمزبور در نظامهاي ر مورد عدم مطابقت حقوقي كاال منوط به شرايطي مسئوليت فروشنده

با اين حال در غالب نظامها در صورت علم خريدار. از جمله اخطار عدم مطابقت نشده است

.)1386:130بابايي،(به عدم مطابقت يا احتمال آن، فروشنده مسئوليتي نخواهد داشت

 كنوانسيون وين: گفتار دوم
 نيز حاوي مقررات خاصي در خصوص مطابقت كاال)وين(المللي كاالكنوانسيون بيع بين

صدر اين. كنوانسيون وين فروشنده در برابر ادعا يا حق ثالث ضامن است41 طبق ماده.است

هر. سخن گفته است)right or claim of a third party(»حق يا ادعاي ثالث«ماده از منظور از حق

در.است) ديني(و هر نوع حق شخصي) رهن(ييا تبع) مالكيت(نوعي حق عيني اعم از اصلي

كه مبناي ادعاابرتا همين. يك حق موجود باشد يا خير،ط با ادعاي شخص ثالث مهم نيست

و استفاده مشتري از مبيع خلل ايجاد كندكافي است قدر  همچنين الزم. كه در بهره برداري

كه ادعاي ثالث در دادگاه مطرح شده باشد تا مشتري بتوان د در برابر فروشنده بدان نيست

دركافي است همين. استناد كند مگر اينكه ثابت شود مشتري با شود؛ برابر مشتري مطرحكه

و ديگران،( ثالث تباني كرده است .)1384:202صفايي

و هم مصون از ادعاي وي اين بدين. كاال بايد هم مصون از حق شخص ثالث باشد

كه   كه اشخاص ثالث ادعاينقض شده استنه فقط هنگامي در اين ماده تعهد مقررمعناست

ميبه حقي مي بلكه اين نقض وظيفه؛كنند عليه خريدار كه ايندرشود نيز محقق مواردي

به، در واقع.گونه ادعاها غيرمعتبر است كه الزم نيست ادعاي ثالث نسبت  مقصود اين است

به حق شده باشد ط. مبيع ثابت شده يا تبديل  رح ادعا از جانب ثالث نسبت به مبيعبلكه صرف

آن( .كافي است) صرف نظر از اثبات يا عدم اثبات

ب ووندكاگر ثالثي ادعايي كه در آن اخطار از ماهيت به فروشنده بدهد خريدار اخطاري

پس؛وضعيت ادعاي شخص ثالث در ظرف مدت متعارف  پس از كسب اطالع از ادعاي وي يا

مي43 طبق مادهداز اينكه باي شد، ذكر شده باشد، در اين صورت از ادعاي شخص ثالث مطلع
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42ماده(شودمي ناقض قرارداد محسوب،در غير اين صورت.ندكرفع را ادعا بايد فروشنده

).كنوانسيون وين

به تعهد خويش مبني بر به اين معناست كه بايع و ادعاهاي شخص ثالث از جمله  حقوق

و انتقال مالكيت كاال عمل كه مطابق قرارداد و بر اثر آن مشتري از آنچه  كنوانسيوننكرده

.(Bianca ,2006: 14;  Poikela ,2003: 56)مستحق آن بوده كال يا جزئا محروم شده است

 محل تجارت خريدار ارتباطي به بحث كاال با مقررات خاصِانطباقبايد توجه داشت كه

از. مطابقت حقوقي كاال ندارد  مثالً.اندمولفان در اين زمينه قايل به تفكيك شدهالبته برخي

به صادرات يا واردات را از مصاديق عدم مطابقت حقوقي دانسته ولي محدوديت راجع

به ذات كاال مانند محدوديتهاي ناشي از حمايت از مصرف كننده يا محيط  محدوديتهاي مربوط

ميمطابقت زيست را از مصاديق عدم  و(دانندمادي بايع بايد اصوالً.)1384:202ديگران، صفايي

نه فقط مشمول رهن يا حق حبس نباشد بلكه از هر نوعكمالكيت كاال را به نحوي منتقل  كه ند

فروخته شده است نيز آزاد) ثالث(ادعاي شخص ثالث مانند اين ادعا كه كاالها قبال به وي

حقاين تعهد. باشد دآزادانه تصرف مبتني بر بي ، بدون آنكه استغدغه مبيعو استفاده

به رفع چنين.دشوادعاهاي ثالث موجب زيان يا مزاحمت وي بنابراين فروشنده مكلف

ا به هزينه خويش و.ستادعاهايي بي پايه، پوچ بايد گفت چنانچه ادعاهاي ثالث آشكارا

.(Schwenzer, 2007: 333)صرفا براي آزار خريدار باشد، فروشنده مسئوليتي ندارد

كه كذبكنچه ثالث ادعاي نادرست مطرح چنا  آن در بدو امر مشخص نباشد، زيان بودنند

به خريدار مي به نقض اساسي قرارداد وارده امتناع از اجراي د؛ در اين حالتشومنجر تواند

ميتعهد  با. شودمباح كه چنانچه فروشنده ادعاي واهي ثالث را  ادامه مدت زياديطرح دعوايي

مي؛ندكداشته رفع مي اين سئوال مطرح تواند بعد از پيروزي در اين دعوا، شود كه آيا او

قرارداد از جانب خريدار قابل فسخ خواهد از خريدار بخواهد؟ در اين موارد اجراي قرارداد را

ميخطرپذيري ادعاهاي ثالث،از طرف ديگر. بود در قابل توجه را براي فروشنده ايجاد و كند

ت به منظور رهايي از مجموع غير قابل صور نيست خريداري كه از انعقاد معامله پشيمان است

با.ندكقرارداد با ثالث تباني  كه از انجام معامله پشيمان است مي تواند  توضيح اينكه خريداري

و وي ادعاي صوري را عليه فرونشده مطرح ،ند تا بدين ترتيبكشخص ثالثي تباني كرده

.دشوم مطابقت حقوقي كاال بهره مند خريدار از ضمانت اجراي عد

كه گفته شد، اصوالً  محدوديتهاي اداري در قلمرو مفهوم ادعاهاي شخص ثالث همانطور

كه آلودگي، كشور وارد كننده،براي مثال. گنجندنمي به اين علت  استفاده از گياه شيميايي را

مي تواند مشمول؛ندك ممنوع،كند زيادي ايجاد مي و كنوانسيون وين35 مادهاين مورد شده

. كنوانسيون وين ندارد41 ولي موضوع ارتباطي به ماده؛عدم مطابقت مادي محسوب شود
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به قرار ذيل است و عدم مطابقت حقوقي اييج«:اهميت عملي تمايز ميان عدم مطابقت مادي

مي35)2(كه ماده نده از شود، صرف علم خريدار براي مبرا كردن فروش كنوانسيون وين اعمال

.» ولي در مطابقت حقوقي چنين علمي في نفسه منشا اثر نيستمسئوليت كافي است

 كنوانسيون وين نيست تصرف دولت قبل از تسليم مبيع41مورد ديگر كه مشمول ماده

به تسليم محسوب شود مي كه اين مورد ممكن است نقض تعهد  كنوانسيون وين42ماده.باشد

د ثنيز حكم جالبي  اين ماده فروشنده را مكلف به تسليم كااليي. داردالثر مورد ادعاهاي

كه مشمول ادعاهاي شخص ثالث مبني بر امتياز انحصاري يا مالكيت صنعتي يا فكري مي نمايد

مي. نباشد به حق از طريق تعدياتي كه با1عدم مطابقت رسد هم رديف قراردادنبه نظر  دعواي

ميثانارواييا  زيرا مسئوليت بايع در مقابل دعاوي مزاحمت؛باشد شوند، قابل قبول لث مطرح

.باشدميمزبوربلكه مشروط به از بين رفتن ويژگي مفيدبودن مبيع در اثر دعاوي؛ مطلق نيست

كه خريدار از خريد مبيع داشته است  اين امر. مقصود از قيد اخير منتفي شدن هدفي است

.د نتيجه عدم امكان استفاده طوالني مدت از كاال باشدتوانمي

كه ممكن است در جايي از دنيا نسبت به مبيع حقي ناشي از فروشنده صرفاً  بر اين اساس

در؛ مسئوليت ندارد،مالكيت صنعتي وجود داشته باشد كه  بلكه فقط در صورتي مسئول است

كه مبيع قرار است در آنجا مورد استفا  بوجود آمده يا مزبورده قرار گيرد، حقوق قلمرو دولتي

به هر صورت ديگري )الف( ماده( ادعا شده باشد اعم از اينكه بصورت فروش مجدد باشد يا

).كنوانسيون وين41)1(

مي42 البته بايد گفت ماده در. كند كنوانسيون وين مسئوليت بايع را از اين هم محدودتر

يادرتنها واقع مطابق اين ماده بايع و ادعاهاي مبتني بر مالكيت صنعتي  صورتي مسئول حقوق

كه ديگر مالكيت كه طرفين حين قرارداد بر اين موضوع هاي فكري در كشوري معين است

ت  وافقمبيع در آن كشور از طريق فروش مجدد يا طرق ديگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت

ميهمانطور. (Schlechtriem, 2006: 21-23)كرده باشند شود در كنوانسيون وين بين كه مشاهده

و غير آن تفكيك شده است .ادعاهاي مبتني بر مالكيت فكري

به ضمانت اجراي عدم مطابقت حقوقي در هر صورت جهت استفاده از مقررات مربوط

اين حق يا ادعا بايد-2 حق يا ادعاي ثالث موجود باشد؛-1:رعايت شرايط ذيل الزامي است

كه ناشي از فع و وي در برابر اين ادعا ملزم به پاسخگويي باشد؛ بدين معنا ل فروشنده بوده

و زماني كه ضمان معاوضي بر عهده فروشنده است، منشا ادعا قبل از تسليم كاال به مشتري

41ماده(مشتري در زمان انعقاد قرارداد از حق يا ادعاي ثالث آگاه نباشد-3 شده باشد؛ ايجاد

و نويسندگان حقوقي ادعاهاي ثالث را تحت.1  در كنوانسيون فصلي تحت عنوان عدم مطابقت حقوقي پيش بيني نشده است

.اندهمين عنوان آورده
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و-4؛)كنوانسيون وين يا-5 اطالع به فروشنده در يك مدت متعارف تعيين نوع مزاحمت

.(Schwenzer, 2007: 334)1)كنوانسيون وين43)1(ماده(ادعاي ثالث

به ضمانت اجراي عدم مطابقت حقوقي كاال اختصاصي فصل،كنوانسيون وين در  خاص

ا.تنيافته اس به اينكه در شايد اين.ستهمه جا بحث از عدم مطابقت مادي كاال امر با توجه

هر. دعاوي ناشي از ادعاي ثالث مشمول قوانين ملي است، قابل توجيه باشد،اغلب موارد در

و مقررات پراكنده  توان ضمانت اجراي عدمميكنوانسيون وين حال مطابق اصول كلي

به شرح ذيل بر شمرد از-1: مطابقت حقوقي كاال را درخواست اجراي عين تعهد يعني

كهف و ادعاي شخص ثالث رها روشنده بخواهد كااليي را تسليم كند  ماده(باشد از حقوق

و يا اگر عين)كنوانسيون وين46)1( و اين در خواست وقتي ممكن است كه مبيع كلي باشد

در-2معين است فروشنده بتواند شخص ثالث را متقاعد كند تا از ادعاي خود صرف نظر كند؛

كه عدم مطابق حقميت حقوقي مبيع نقض اساسي قرارداد تلقي شود،صورتي به خريدار توان

تقاضاي جبران خسارت بر مبناي نقض عهد-3؛)كنوانسيون وين49)8()الف(ماده( فسخ داد

). كنوانسيون وين74ماده( بايع

 حقوق ايران:گفتار سوم
به ضمانت اجراي عدم مطابقت حقوقي كااليايران، فصلقوانين در  اختصاص خاص

در موارد مختلف از جمله در معامالت فضولي، ايران مدني قانونگذار،با اين حال. نيافته است

و كه مبتني بر مباني فقهيكر بينيمقررات خاصي در اين مورد پيش... ضمان درك، رهن ده

صاري،ان(از ديدگاه فقيهان اماميه، متعاملين بايد مالك عوضين يا ماذون از طرف او باشند.است

ج1425 در.ن باشدآ البته در صورتي كه مورد معامله عين معين يا در حكم.)3:345، با ابن حال

و با تحقق عقد بيع كلي، فروشنده مي به نحو كلي بفروشد تواند كااليي كه هنوز مالك نيست

ج1417خويي،(شودبيع مشتري مالك مال كلي در ذمه فروشنده مي بر.)5:121، از شرايطن،آعالوه

و تمليك ان  كه ملك طلق باشد يعني هيچ مانع شرعي براي انتقال مهم مورد معامله ان است

و. وجود نداشته باشد و ازاد بودن موردمعامله براي احتراز وجود اين قيد يعني طلق بودن

و نيز  جلوگيري از فروش اموال عمومي يا اموال داراي رژيم حقوقي خاص مانند موقوفات

ي ميفروش .باشندا انتقال مالكيت اموالي همانند مال مرهونه است كه متعلق حق غير

و مسئوليت1603 قانون مدني با تقليد از ماده 362اگرچه ماده  قانون مدني فرانسه ضمان

به درك ثمن را از اثار بيع صحيح و ضمان خريدار نسبت به درك مبيع  فروشنده نسبت

1- Notice to the seller specifying the nature of the right or claim of the third party. 
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و براي مي ازن ريشآداند و آثار اين ضمان  ويژهيثارآه قراردادي پنداشته است ولي در مفاد

ن .)222: 1376كاتوزيان،(ده استكركه قانون مدني فرانسه در اين باره مقرر داشته تبعيت

كه بر مبناي آن فروشنده يكي از آثار بيع صحيح، ضمان معاوضي است در فقه معامالت،

و نقص مبي و عيب و مسئول تلف ع تا هنگام تسليم آن است؛ اما در صورت بطالن بيع ضامن

. شودبه علت مستحق للغير درآمدن مبيع، ضمان معاوضي فروشنده تبديل به ضمان قهري مي

كه عالوه بر مسئوليت و اثبات مالكيت ثالث آن است نتيجه ضمان فروشنده در مورد درك مبيع

و منافع مبيع در برابر مالك واقعي ، فروشنده فضول، در برابر خريدار هم وي در مورد عين

و خسارات وارده به اوست به. ضامن ثمن و مسئوليت فروشنده اين مسئوليت بدليل الزام

كه مستحق عين مال خود را ادراك نمايد ضمان درك) مالك(پرداخت غرامت خريدار هنگامي

و.)369طباطبايي حكيم،(ناميده شده است در مقابل بايد گفت ضمان درك يا ريشه قراردادي دارد

و پس از آن بي معناست و تفكيك بين دو مرحله انعقاد قرارداد چون در هر حال. يا قهري

و عدم تنفيذ معامله فضولي   مالك است يلهوسبضمان درك ناظر به مستحق للغير درآمدن مبيع

.ن درك بي معناستواال اگر مالك معامله را تنفيذ كند بحث ضما

و علم خريدار تمايز قايل در مورد مسئوليت فروشنده در قبال ثمن، فقيهان اماميه بين جهل

در صورتي كه خريدار از عدم مالكيت فروشنده بر مبيع آگاه نبوده است، اتفاق نظر. اندشده

ثفقيهان بر اين است كه خريدار مي من باقي يا تلف تواند به بايع فضول مراجعه كند خواه عين

و مانع از حق رجوع او به  و اعتراف مشتري بر اينكه بايع مالك است معموال مضر شده باشد

و مستند به يد بايع باشد بهر حال، خريدار. بايع فضول نيست اگر اين اعتراف او مبتني بر ظاهر

و در صورت تلف جاهل در صورت وجود عين ثمن مي ثمن تواند مال خود را مسترد سازد

؛ 3:484،ج1425انصاري،(ندكتواند مثل يا قيمت ان را از بايع فضول باستناد قاعده غرور مطالبه مي

ج 1417خويي، ،4:340(.

و عدم مالكيت بايع، اگر عين ثمن باقي به فضولي بودن معامله در صورت علم خريدار

و اگر غرض زيرا ثمن را در ازاي تملك مثمن؛تواند آن را مسترد سازدباشد مي به بايع داده

و ستد مترتب نشده، ثمن در مالكيت او باقي است با بطالن معامله سببي. ياد شده بر اين داد

و مجرد تسليط هم موجب انتقال نمي . شودكه موجب انتقال ثمن از او شود محقق نشده است

و مسئوليت فروشنده در بازگرداندن ثمن از باب وجوب رد به مالك بدين ترتيب، ضمان مال

و تصرف در آن مستلزم اكل مال بباطل است :1413عالمه حلي،. خويي، همان. انصاري، همان(آن است

124(.

 اما در صورت تلف ثمن، فقيهان اماميه بين حالتي كه بايع مال ديگري را براي خود

ميمي كه مورد معامله را براي مالك آن و حالتي در حالت. اندشدهفروشد تفكيك قائل فروشد
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در خصوص مسئوليت فروشنده در مورد ثمن دو ديدگاه وجود) يعني بيع غاصب لنفسه( اول

و. دارد و براي مشتري حق رجوع قائل نيست ديدگاه اول فروشنده را ضامن تلف مبيع ندانسته

و عالمه حلي بيان داشته كه برخي فقيهان همانند محقق كركي آندليل آن انگونه كهسااند ت

به عدم مالكيت بايع، وي را بدون عوض بر مال خود مسلط گردانيده) ثمن(خريدار با علم

سبب ضمان مي تواند دليل علي اليد يا قاعده.)4:77،ج1408محقق كركي،. 1413:124عالمه حلي،( است

اقدام بر ضمان باشد كه شيخ طوسي در مورد ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بدان استناد 

ج1378شيخ طوسي،( ده استرك كه.)3:85، قاعده علي اليد با ادله اي كه داللت بر عدم ضمان كسي

و  به او تحويل نموده، تخصيص خورده است و مالش را براي حفظ مالك او را امين قرار داده

و تصرف بر آن مسلط  و در اتالف به ديگري تحويل داده كه شخص مالش را در موردي

ط كه خريدار بايع را در مقابل ريق اولي قاعده يد جاري نميگردانيده به و ادعاي اين شود

و نه مجانا مسلط ساخته، پذيرفته نيست  زيرا او را در مقابل ملك غير بر مال.عوض

و چنين) ثمن(خود و در حقيقت بايع چيزي از كيسه خود تضمين ننموده مسلط گردانيده

بالمبادله و بيع از اين مطلب، عدم جريان. عوض يا اجاره بال اجرت استاي همانند هبه فاسد

به عدم مالكيت بايع آگاه) اقدام بر ضمان( دليل دوم كه مشتري مي شود، زيرا در فرضي دانسته

ن) بايع(بوده است ج1425انصاري،(ده استكراقدام بر ضمان ديدگاه دوم معتقد است اين.)3:487،

و مقايسه آن با بيع بالثمن يا هبه صورت معامله فضولي نيز همانند ساي ر عقود فاسد است

و مشمول قاعده ما يضمن بصحيحه مجانيه درست نيست؛ زيرا در اينجا تسليط مجاني نيست
ج1417خويي،(بنابراين قاعده يد در اينجا تخصيص نخورده است. شودمييضمن بفاسده  ،4:348(.

به وي پرداخته تا در صورتي كه بايع فضولي مبيع را براي مالك بف و مشتري ثمن را روشد

و در يد او تلف شود، بعضي از فقها او را ضامن مي دانند زيرا مشتريبه مالك تحويل دهد

ن آنكرشخص او را بر ثمن مسلط به اتالف چه رسد به او اذن در تصرف نداده است تا و  ده

ج1425انصاري،( در.)3:492،  اينجا هيچ سببي براي ضمان وجود در مقابل، برخي از فقها معتقدند

ن و اگرچه بايع ثمن را از مشتري دريافت وكرندارد و در نزد او تلف شده است او ده ليكن يد

بنابراين موجبي براي. يد اتالف نبوده بلكه بواسطه حادثه خارجي در نزد او تلف شده است

به مالك امين بوده  يا. استضمان وجود ندارد؛ زيرا بايع در ايصال ثمن آري اگر بدليل اتالف

به او باشد، ضامن خواهد بود ج1417خويي،(تفريط، تلف مستند ،4:349(.

حق391و262،263رغم اختالف ديدگاه فقهي، در موادبقانون مدني ايران، به مشتري

به بايع فضولي مراجعه كند  در مورد مسئوليت بايع. داده تا براي استرداد ثمن عينا يا قيمتا

فضولي نسبت به خسارات مشتري كه در عبارات فقها از آن به غرامات تعبير شده است،

سه دسته تقسيم  به اول، مبلغي كه مشتري در مقابل: انددهكرفقيهان اماميه غرامات مشتري را
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و اضافه بر ثمن معامله به مالك مي و غير؛پردازدعين كه در مقابل منافع مستوفات  دوم، مبلغي

. سوم، غرامتي كه مشتري در برابر آن نفعي تحصيل نكرده است؛ات بايد بپردازدمستوف

خسارت كاسته شدن ارزش ثمن پولي را علي رغم افزايش چشمگير ارزش مبيع نيز بايد بدان

.دشوافزوده 

و جهل مشتري تمايز قائل شده و آگاهي. اندفقها به درستي بين علم در فرض علم

ا به بايع فضول در نظر گرفته نشده استخريدار، در هيچ يك .ز موارد فوق براي او حق رجوع

زيرا در فرض مساله عالوه بر آنكه دليلي بر ضمان بايع وجود ندارد، مشتري عالماً اقدام به

ج1425انصاري(ده استكرضرر خود  ج1417خويي،. 3:146، ،4:351(.

مشهور فقهان اماميه دست كم در در فرضي كه مشتري جاهل به عدم مالكيت بايع باشد،

و در برابر مشتري مسئول مي دانند حتي در  مورد قسم سوم غرامات، بايع فضولي را ضامن

شرح االرشاد، فخر المحققين در مورد حق رجوع مشتري در مورد غراماتي كه در برابر ان 

و بعضي از فقيهان همانند محققكرنفعي عايد وي نشده، ادعاي اجماع  و شهيد ده است حلي

محقق(اندثاني ضمان بايع را در صورت قلع مستحدثات مشتري توسط مالك بال اشكال دانسته

ج1408كركي،  ج1414شهيد ثاني،. 5:340، ،4:205(.

و مسئوليت بايع فضول در اين خصوص به شيخ انصاري به تبع مشهور در اثبات ضمان

به اين دليل كه بايع مشتري را مغر و گمراه قاعده غرور و او را در ورطه خسارت قراركرور ده

و برخي روايات خاص وارده در باب نكاح استناد  به قاعده نفي ضرر و نيز  ده استكرداده

ج1425انصاري،( حكم.)3:494، برخالف مشهور، برخي از فقها با مناقشه در ادله استنادي در كليت

و بين مواردي كه قبل از عقد بواسطهدهكرضمان بايع فضولي در موارد ياد شده ترديد  اند

كه تحت ضمان  و مواردي اثبات يد بايع فضولي بر مورد معامله تحت ضمان وي قرار گرفته

و معتقدند در قسم اخير، مشتري حق رجوع به بايع را بايع قرار نداشته اند، تفصيل قائل شده

كه در برابر.)4:360،ج1417خويي،( ندارد  آنها نفعي عايد مشتري شده است در مورد غراماتي

و نيز در قسم اول از غراماتيگروه. اختالف نظر وجود دارد  قابل توجه در اين مورد

به بايع فضولي را و قاعده الضرر براي مشتري حق رجوع فوق الذكر، به استناد قاعده غرور

.)1425:147انصاري،( اندشده قائل

حق391و263قانون مدني در مواد كه بر فضولي بودن معامله جاهل باشد  براي مشتري

به بايع فضولي در مورد وهمرجوع ه غرامات را برسميت شناخته است بدون آنكه مصاديق

آناين، با وجود.ده باشدكرقلمرو غرامات را تعيين و در حكم  ضمان درك ويژه عين معين

ميا و در بيع كلي خريدار كه قابل تملك تواند با رد مبيع فروست به تحويل مصداقي شنده را

و عاري از ادعاي ثالث باشد، ملزم  .)1376:226كاتوزيان،(ندكبراي خريدار
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و ديگري كه فروشنده مالك مبيع است اما مورد معامله متعلق حق غير است در مواردي

و ا... مدعي حقي عيني همانند حق انتفاع، مالكيت منفعت و با در مبيع است، بيع صحيح ست

 قانون مدني، در فرض جهل مشتري اختيار فسخ معامله را خواهد53توجه به مالك ماده 

و برخالف شرط و شرط خريدار با مانع مواجه است بي قيد داشت؛ زيرا در اين موارد تصرف

كه مورد معامله وثيقه طلب ثالث باشد، تفسير ماده.ضمني مقرر مابين طرفين است در فرضي

آن قانون793 ست كه در صورت فروش عين مرهونه،ا مدني در پرتو ديدگاه مشهور فقها

به اجازه مرتهن است و موكول با. معامله غيرنافذ با اين همه برخي از حقوقدانان معتقدند

و در واقع  و فروش عين مرهونه به اينكه حق مرتهن يك حق عيني است، صرف انتقال توجه

خ به حق مرتهن ج 1376كاتوزيان،(دكنللي وارد نميصرف تغيير مالك : 1387 جعفري لنگرودي،؛4:513،

برخي از فقها نيز با مناقشه در ادله نظريه مشهور معتقدند بيع با حقيقت رهن منافاتي ندارد.)68

و بيع مانع آن نيست آن. زيرا مفهوم رهن وثيقه بودن عين است ت كه در بيعاسغايت امر

و در صورت عدم فك آن مشتري خيار تخلف از شرط شرط شود مبيع متعلق حق  غير است

بلكه در صورت عدم اشتراط، بيع صحيح است ليكن مبيع از لحاظ حقوقي معيوب است. دارد

ج1419غروي اصفهاني،(و مشتري خيار عيب خواهد داشت ،3:261(.

هب؛يف شده باشدتوق) دادگاه يا اجراي ثبت( مقامات عمومييلهوسباما اگر عين معين قبال

لم56موجب ماده و كان و انتقال آن باطل و هر گونه نقل  قانون اجراي احكام مدني فروش

ج1386براي ديدن معناي خاص بطالن در اين فرض رك شمس،(يكن است و تعهدات)3:456، و نفوذ قرارداد

به رضايت طلبكاران است57ن طبق مادهآراجع به كه در فرضي وه بعال. قانون ياد شده منوط

ا و موجودي انبار فروشنده شمورد معامله كلي باشد ده يا آنكهز طرف مقامات عمومي تو قيف

 مديون«:م خواهد بود.ق276 در اين صورت موضوع مشمول ماده؛دشوانتقال آن ممنوع 

كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد نمي تواند مالي را

.»تاديه نمايد

د؛ در اينشوممكن است ثالث در مبيع مدعي حقي نباشد ولي مزاحم متصرفات خريدار

اگر شخص ثالثي«:م خواهد بود مطابق اين ماده.ق488ماده مالك صورت موضوع مشمول

كه قبل از  بدون ادعاي حقي در عين مستاجره يا منافع آن مزاحم مستاجر گردد، در صورتي

م ميقبض باشد، و اگر فسخ ننمود و مطالبه ستاجر حق فسخ دارد تواند براي رفع مزاحمت

و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود، حق فسخ  به خود مزاحم رجوع كند، اجرت المثل

و فقط مي به مزاحم رجوع كند ندارد مي.»تواند باشد ولي به نظر حكم اين ماده در مورد اجاره

ج مي توضيح اينكه چنانچه ثالثي قبل از قبض مبيع مزاحم. اري باشدرسد در قرارداد بيع هم

ميشومتصرفات مشتري  مي. تواند معامله را فسخ كند د، خريدار توان در توجيه اين حكم
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و نقص منفعت پيش از قبض است : 1376 كاتوزيان،(گفت مزاحمت پيش از قبض در حكم عيب

مي.)347 د همچنين به تدارك تصرف توان اين شرط ضمني را مفروض كه بايع مكلف انست

ااربي دغدغه خريد مي.ست در مبيع به معني نقض اين تعهد به مزاحمت ثالث باشد كه

مي.دهد خريدار حق فسخ معامله مي به فسخ معامله نباشد كه خريدار مايل تواند در صورتي

و خسارت خود را از او مطالبه كند اس.به خود ثالث رجوع ت، زيرا دليلي اين حكم منطقي

به او نداشته باشد مسئول  ندارد كه بايع را در قبال اقدامات ثالث كه ممكن است ارتباطي

.بدانيم

بايد توجه داشت در حقوق ايران صرف ادعاي ثالث يا طرح دعوا موجب بطالن بيع يا

مي؛دشومطالبه خسارت نميدادن حق   شود كه ثابت بلكه ادعاي ثالث در صورتي منشا اثر

به معني نقصان در حقوق خريدار خواهد بود. شود پس اگر ثالث اثبات. اثبات ادعاي ثالث

به خريدار حق فسخ مبيع را خواهد  نمايد كه در مبيع حق انتفاع يا ارتفاقي داشته است اين امر

به نظر در اين فرض نيز مبناي حق فسخ. داد حتي اگر مزاحمت ثالث بعد از قبض مبيع باشد

مي آيد53اين امر از ماده. عيب مبيع باشدخريدار به هر تقدير قسمت دوم. قانون مدني نيز بر

 در خصوص عدم امكان فسخ قرارداد در مزاحمت هاي بعد از قبض، ناظر به موردي 488ماده

و به حقوق خريدار خللي وارد نمي كه مزاحمت ثالث، حالت مادي داشته حق. كنداست اثبات

وانتفاع، ارتفاق و فروشنده از جمله مواردي است كه اثبات ....، وجود قرارداد اجاره بين ثالث

به خريدار حق فسخ مي ولي.ندكدهد حتي اگر ثالث بعد از قبض به خريدار مراجعه آن

كه قبل از قبض مبيع واقع  مزاحمتهاي صرفا مادي در صورتي موجد ايجاد حق فسخ است

چنانچه قبل از قبض مبيع باشد:ندهستبر دو دسته قابل تقسيم به بياني مزاحمتهاي مادي. گردد

و اگر بعد از قبض باشد به خريدار حق فسخ نمي مي دهد دهد، مگر آنكه به خريدار حق فسخ

و اثبات  به معني كاستي در حقوق خريدار.دشومبتني بر ادعاي حقي باشد اثبات چنين ادعايي

. خواهد بود

كه مالحظه مي و ايجاد حق فسخ،شهمانطور ود معيار اول تحقق عدم مطابقت حقوقي كاال

و انتفاع آزادانه از مبيع مي باشد؛ ادعاي ثالث در صورتي وجود يا ايجاد مانع مادي در تصرف

در خصوص.دشومنشا اثر است كه اثبات شده يا به ايجاد مانع عملي در استفاده از مبيع منجر 

و امتيازات انحصاري نص خاصي مشاهده نشده است؛ ولي ادعاهاي مبتني بر مالكيت معنوي

به حكم آن پي بردمي در. توان بر اساس قواعد عام چنانچه اين قبيل ادعاها مزاحمت عملي

و بي  استفاده از مبيع ايجاد نمايد نشان دهنده عيب يا نقصان در حق بايع يا امكان تصرف كامل

د و خريدار را مجاز و شرط مبيع بوده ميقيد 488در واقع اگر مبناي ماده. نمايدر فسخ قرارداد

و مطابقت كاالي تحويلي با آنچه كه موضوع قرارداد باشد ديگر حمايت از حقوق خريدار
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كه منشا عدم مطابقت ادعاي حق انتفاع باشد يا داشتن امتياز انحصاري به نظر. تفاوتي ندارد

به خريدار حق فسخ رسد وجود ادعاهاي مبتني بر مالكيت معنويمي  يا امتيازات انحصاري نيز

مي توان. دهد حتي اگر بعد از قبض مبيع باشدمي به مالكيت معنوي البته در قوانين مربوط

مي. ريشه هاي بحث را مالحظه نمود  قانون حمايت حقوق مولفان29توان به ماده براي نمونه

ميمطابق اين ماده مراجع. اشاره كرد1348مصوب...و به قضايي توانند ضمن رسيدگي

و  و عرضه آثار مورد شكايت و پخش به جلوگيري از نشر شكايت شاكي خصوصي نسبت

مي.ندكضبط آن دستور الزم را صادر  تواند محروميت خريدار از تصرف نتيجه اجراي اين ماده

اخ64و63مواد. در مبيع باشد و تراعات مصوب آيين نامه اصالحي قانون ثبت عاليم تجارتي

مي1337 و ورقه اختراع اين اجاره را تا به دارنده هر عالمت تجاري دهد كه از دادگاه بخواهد

و يا اختراع آنها مخالف است را  به ادعاي او با حق حاصل از عالمت تجاري محصوالتي را كه

 فياييهاي جغرا قانون حمايت از نشانه26 آيين نامه موضوع ماده30ماده. توقيف نمايد
هم موردي را پيش بيني كرده است كه در آن توقيف كاالهاي تقليدي تجويز1383مصوب

به معني محروميت. نقشي منفعل دارددر موارد مزبور خريدار كاال عمالً. شده است توقيف كاال

بي دغدغه مبيع خواهد بود مي. از تصرف رسد در موارد اين چنيني كه توقيف كاال به نظر

ميموجب محر د، بايد به خريدار حق فسخ داد حتي اگر ادعاهايشووميت از تصرف در آن

كه موجب توقيف مبيع.دشومزبور بعد از قبض مبيع اظهار   در واقع ادعاهايي از اين دست

ميشومي و چه بسا خريدار كااليي را به دست ند تصرف آزادانه مبيع را با مشكل مواجه كنند

د كه .ر صدد تملك آن بوده استنياورد

 نتيجه
و حقوقي كاال تفكيك نشده در حقوق ايران، برخالف كنوانسيون وين بين مطابقت مادي

همانطور كه در مطابقت حقوقي بين ادعاهاي مبتني بر مالكيت معنوي يا امتيازات. است

به اين موضوع ولي قانونگذار ايران. شودانحصاري با ساير موارد آن تمايزي مشاهده نمي

به صورت پراكنده احكام و در اين تحقيق سعي. خاص را بيان داشته استيبي توجه نبوده

و از مبناي آن اصلي كلي استخراج شود ا. شده تا مواد پراكنده مطالعه شده  يراندر حقوق

و مطالبه خسارت في نفسه موجب ايجاد حقي اعم از حق فسخ  مگر؛دشونميادعاي ثالث

حتي(ند؛ ولي در كنوانسيون صرف ادعاي ثالثكآنكه در تصرف مبيع، مزاحمت عملي ايجاد

مي) بدون اثبات ضمانت در حقوق انگلستان.ندكتواند به خريدار حق مطالبه خسارت اعطا نيز

 بخش( فسخ قرارداد يا مطالبه خسارت، موردبر حسبتواند اجراي عدم مطابقت حقوقي مي

.باشد)قانون بيع 12
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كه در كنوانسيون مشاهده مي از؛شودهمچنين در حقوق ايران برخالف آنچه  برخورداري

به فروشنده نشده است به دادن اخطار بدين. ضمانت اجراهاي عدم مطابقت حقوقي كاال منوط

به خريدار حق فسخ يا مطالبه خسارت كه صرف عدم مطابقت حقوقي كاال به تناسب(معني

نيمي)مورد به اخطار قبلي و مطالبه اين خسارت يا اعمال حق فسخ منوط در مورد.ستدهد

و  و امتيازهاي انحصاري نيز نصي مشاهده نشده است ادعاهاي مبتني بر مالكيت فكري

ولي در بهره مندي از ضمانت اجراهاي عدم مطابقت. شودضرورت اين امر احساس مي

ميحقوقي كاال تفاوت در مبنا منشا اث و توان از ضمانت اجراهايي كه در مقررات عامر نبوده
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