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بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص
مشتري

زيبا ميرزاآقازاده  ،١دكتر رضا مقصودي٢

در صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته ،ضمان بر عهدهي بايع خواهد بـود
و در فرض تلف ،ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود ،اما
قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن ﻻ خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكنـد چـون
طبق اين قاعده با وجود اينكه قبض هم صورت گرفته اما تحـت شـرايطي در صـورت وجـود
خيارات مختص مشتري تلف همچنان بر عهدهي بايع خواهد بود يعني طرفي كه خيار و حق
فسخ ندارد عهده دار تلف ميگردد .از آنجا كه اين قاعده خﻼف مقتضاي مالكيت اسـت بايـد
به قدر متيقن اكتفا نمود و آن را تنها در سه خيار حيوان ،شرط ومجلس دانست.
كليد واژهﻫﺎ :ضمان معاوضي ،تلف مبيع ،تسليم ،افات سماوي ،خيارات مختص مشتري
ﻣﻘدﻣﻪ:
پس از وقوع عق بيع ،مبيع به مالكيت مشتري و ثمن به مالكيت فروشنده در ميآيد و طبـق
اصل مالكيت مالك حق هرگونه دخل و تصرف در اموال خود را دارد .بنابراين اگـر خسـارتي
هم به آن مال وارد شود برعهده مالك يعني خريدار خواهد بود اما با وجـود ايـن مهـم گفتـه
شده تا زماني كه مبيع به مشتري تسليم نگرديده در صورت تلف در اثر آفـات سـماوي تلـف
برعهده بايع خواهد بود اما چطور مي شود كه علي رغم مالك شـدن خريـدار تلـف همچنـان
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برعهدهي فروشنده ميباشد؟
فقها بيان مي دارند كه يك علت اين امر اين است كه يك لحظه قبل از تلـف مـال وارد
دارايي فروشنده شده لذا خسارت هم منتسب به اوست .طبق اين گفتـه ضـمان معاوضـي در
نظام حقوقي ايران با تسليم مبيع به خريدار منتقـل ميگـردد .امـا ايـن پايـان راه نيسـت و
حالتي نيز وجود دارد كه تسليم به خريدار صورت گرفته اما با اين حال تحت شرايطي تلفـي
اگر اتفاق افتد بر عهدهي فروشنده خواهد بود ،كه در فقه از اين قاعده تحت عنوان تلـف فـي
مدت خيار ياد مي شود حال سوالي كه قابل طرح است اين است كـه آيـا ايـن قاعـده شـامل
تمامي خيارات است يا فقط شامل برخي خيارات ميشود؟ در پاسخ بايـد گفـت ايـن قاعـده
شامل تمامي خيارات نيست و همانطور كه ماده  ٤٣٥قانون مدني بيان ميدارد تنها خيـارات
مختص مشتري را در بر ميگيرد.

٢

آيﺎ اين قﺎعده بﺎ قﺎعدهي الخراج بﺎلضمﺎن تعﺎرض دارد؟
با توجه به مفهوم قاعده تلف در مدت خيار كه بيان ميدارد تلف بر عهدهي كسي خواهد بود
كه خيار و حق فسخ ندارد و در فرضي كه مال به مشتري تسليم گرديده در خيارات مخـتص
مشتري تلف از كيسه بايع ميباشد ميتوان گفت كـه ايـن قاعـده مخـالف بـا قاعـده الخـراج
باالضمان است زيرا طبق قاعده دوم كسي كه منفعت براي اوست ضـمان نيـز بـر عهـدهي او
خواهد بود وچون مشتري مالك منفعت است تلف از كيسهي او خواهد بود.
تحقيق پيشرو ضمن بيان مفهوم تسليم و ضمان معاوضي بـه بررسـي دو قاعـده فقهـي
تلف مبيع قبل قبض و تلف في زمن الخيار پرداخته كه شامل دو فصـل اسـت كـه در فصـل
نخست كليات و در فصل دوم به وجود ضمان در خيارات مختص مشتري ميپردازد.
فصل اول
 ١-١تعريف تسليم:
چه در قانون بيع بينالملل كاﻻ وچه در قانون مدني ايران متضمن مفهوم تعريف و تغييـر در
متصرف مبيع است قانون بيع كاﻻ تسليم را انتقـال ارادي تصـرف كـاﻻ از يـك نفـر بـه نفـر
ديگري تعريف كرده است و ماده  ٣٦٧قانون مدني ايران هم مقـرر مـيدارد :تسـليم عبـارت
است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعـات باشـد.
صرف نظر از زمان انتقال مالكيت ،كنترل بر مال فروخته شده عنصـر مشـترك بـين مفهـوم
تسليم و مالكيت است .مالكيت داشتن و اعمال چنين كنترلي است كه خريدار نميتواند قبل
ازتسليم ،واقعي يا فرضي ،آنرا بدست آورد و تسليم انتقال اين كنترل است .تسليم ،خريدار را

به اعمال جنبههايي از حق مالكيت كه بدون داشتن كنترل فيزيكي امكانپـذير نيسـت مثـل
تغيير در وضعيت و به كـارگيري مـال در سـاخت و سـاز قـادر ميسـازد و كنتـرل و سـلطه
مي تواند فيزيكي و مادي يا فرضي و حكمي باشد .مفهوم كنتـرل فرضـي و سـلطه از طرفـي
فروشنده را قادر ميسازد تا مبيع را در حاليكه در تصرف مادي او نيسـت تسـليم نمايـد و از
طرف ديگر براي خريدار نيز امكان اعمال حقوق مالكانه را در زماني كه بر مبيع تسلط مـادي
ندارد فراهم ميسازد.
رابطه بين انتقال ريسك و تسليم :ريسك )ضمان معاوضي (حكايت از آن دارد كـه چـه
كسي بايد مسئوليت تلف يا وارد شدن خسارت بر مبيع را متحمـل شـود و چنـين شخصـي
نمي تواند اين مسئوليت را به او منتقل كند .اثر بارز انتقال ريسك اين است كه خريدار پـس
از انتقال ريسك به او ،ضامن پرداخت ثمن است ،صرف نظر از اينكه مبيع در هر وضـعيتي از
آن قرار گيرد چهار نظريه در زمينه انتقال ريسك وجود دارد:
 .١انتقال ريسك همزمان با انتقال مالكيت
 .٢انتقال ريسك همزمان با انعقاد قرارداد
 .٣انتقال ريسك زماني كه فروشنده همه آنچه كه ميبايست به موجـب قـرارداد انجـام
دهد انجام داده باشد
 .٤انتقال ريسك همزمان با تسليم
در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسﻼم ريسك يا ضـمان معاوضـي بـا تسـليم انتقـال
مييابد توجيه اين نظريه در نظام حقوقي ،كه انتقال مالكيت با قرارداد انجام ميشـود دشـوار
است زيرا هنگامي كه مالكيت انتقال يافت ،نمائات و منافع مبيع از آن خريدار خواهـد بـود و
طبعاً خسارات و تلفات وارد بر مبيع نيز بايد توسط خريدار تحمل شود حقوق اسﻼمي باتوجه
به فرمايش نبي اكرم اسﻼم اعتقاد به انتقال ريسـك همزمـان بـا تسـليم دارد ايـن حكـم بـا
تحليلي دقيق و منطقي منبعث از قصد و ارادهي طرفين در عقد معاوضـي بيـع اسـت .چـون
آنگاه كه مبيع قبل از تسليم تلف شود امكان دست يـافتن خريـدار بـه عـوض مـورد انتظـار
منتفي است و وجهي براي باقي ماندن تعهد فروشنده به تسليم ثمن وجـود نـدارد اگـر تلـف
مبيع قبل از قبض را نتيجه قصد واقعي طرفين معاوضه بدانيم قطعاً براي طرفين اين امكـان
وجود دارد كه به زمان ديگري براي انتقال ريسك تراضي نمايند كه اين زمان ميتواند زماني
مقدم ب ر انتقال مالكيت يا موخر از آن باشد .اگر طرفين بـر انتقـال مالكيـت قبـل از قـرارداد
تراضي نمايند و سپس معلوم شود كه در آن زمان تلف شده و موجـود نبـوده اسـت خريـدار
تكليفي به پرداخت ثمن ندارد و قرارداد به دليل موجود نبودن موضوع عقد ،بـه هنگـام عقـد
باطل تلقي ميشود.
انت قال ريسك همزمان با تسليم ،مخاطرات مربوط به تلف يـا نقصـان مـال را بـر عهـده
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كسي كه كنترل مبيع را در اختيار دارد قرار ميدهد بعﻼوه چـون زمـاني كـه تسـليم انجـام
مي شود ،زماني است كه به طور دقيق مشخص است ،زمان انتقال ريسك نيز ميتواند به طور
دقيق مشخص شود .در قراردادهاي فروش كلي في ذمه و كلي در معين مالكيت بـا تعيـين و
اختصاص مبيع به قرارداد كه عمل يك جانبه توسط فروشنده است انتقال مييابد اما ريسك
قبل از تسليم انتقال نمييابد.
عقد بيع در نظام حقوقي ايران يك عقد تمليكي است كه اثر اصلي آن انتقـال مالكيـت
است كه همزمان با انعقاد عقد محقق مي شود ،هرچند كه ممكـن اسـت ضـمان ناشـي ازآن
برعهده فروشنده )در تسليم مبيع( و خريدار )در تسليم ثمن( بـاقي باشـد كـه بـه ايـن نـوع
ضمان ،ضمان معاوضي ميگويند .اين قاعده اختصاص به عقد بيع و مبيـع نـدارد و ميتـوان
آنرا در مورد ثمن و ساير معاوضات غير از بيع هم تسري داد).اصغر عربيان(

٤

 ١-٢قﺎعده تلف ﻣبيع قبل از قبض:
مفاد قاعده اين است كه اگر عقد بيعي منعقد شود و مبيع قبـل از تسـليم از سـوي بـايع بـه
مشتري ،بدون تعدي و تفريط بايع تلف شود ،بيع منفسخ شده خسارت متوجه بـايع خواهـد
بود كه ﻻزم است ثمن را در صورت اخذ به مشتري باز گرداند ،حتي اگـر مالكيـت مبيـع بـه
مشتري منتقل شده باشد.
بيع در فقه و حقوق اسﻼمي عقد تمليكي اسـت كـه بـه مجـرد آن مالكيـت مبيـع بـه
مشتري ومالكيت ثمن به بايع منتقل ميشـود و مشـتري مالـك مبيـع و بـايع مالـك ثمـن
ميگردد .اما مطابق قاعده تلف مبيع قبل از قبض هرگاه پس از عقد و قبل از قبض مبيع بـه
مشتري ،مبيع نزد فروشنده بدون تقصير و اهمال ازجانب وي تلف شود تلف از مال فروشنده
محسوب مي گردد نه از مال مشتري .هرچند مشتري از زمان وقـوع عقـد بيـع مالـك مبيـع
شناخته ميشود .در نتيجه اگر فروشنده قيمت كاﻻ را از مشتري گرفته باشد بايد به وي بـاز
گرداند .اين قاعده از قواعد مسلم فقهي در ابواب معامﻼت بوده و ريشـه در پيشـينه طـوﻻني
فقه و حقوق اسﻼمي دارد و از آن در اصطﻼح حقوق بـه ضـمان معاوضـي يـاد ميشـود كـه
قانونگذار ايران نيز در ماده  ٣٨٧به آن تصريح نموده.
 ١-٣شرايط ضمﺎن ﻣعﺎوضي:
 .١مبيع بايد هنگام تلف ،عين معين باشد .در ماده مذكور به معين بودن مبيـع اشـاره شـده
است ولي از سابقه بحث و قواعد كلي معامﻼت ميتوان اين شـرط را اسـتنباط كـرد .ضـمن
اينكه به چنين امري در فقه نيز تصريح شده به اين صورت كه اگر مبيع كلي باشـد ،خريـدار

مستحق مبيع خواهد بود .لذا هرگاه فردي از مبيع كه در اختيار فروشنده است از بـين بـرود
او ميتواند فرد ديگري را تهيه و تسليم نمايد و در صورتي كه تمام افراد كلـي از بـين برونـد
چون پيش از تسليم فرد مبيع ،تمليك انجام نميشود عقد بيـع از ابتـدا باطـل خواهـد بـود.
)بجنوردي١٤٠١ ،ق ،ج ،١ص(٣٠١
 .٢تلف بايد پيش از تسليم مبيع به مشتري صورت گرفته باشد.
 . ٣تلف بايد بر اثر حوادث خارجي يا به تعبير فقها به آفت سماوي باشـد .مقصـود ايـن
است كه تلف به بايع يا مشتري يا شخص ثالث منتسب نباشد .زيرا اگر شخص اعم از بايع يـا
غير بايع آنرا تلف كرده باشد طبق ماده ٣٢٨و  ٣٣١ضامن مثل يا قيمت آن خواهد بود و بيع
منفسخ نميشود.
 . ٤بايع نسبت به ايفاي تعهد در اقباض اقدام نكرده باشد يعني بـراي تسـليم مبيـع بـه
مشتري و در صورت امتناع وي به حاكم يا قائم مقام او مراجعه نكرده باشد .ماده  ٣٨٧قانون
مدني فروشندهاي را كه در وظيفه خود نسبت به تسليم مبيع كوتاهي نميكند از مسـئوليت
مبرا ميداند و هرگاه مشتري از قبض مبيع امتناع نمايد و بايع براي تسليم به حاكم يـا قـائم
مقام او رجوع كند تلف از مال بايع نخواهد بود).بيات ،شرح جامع( ٩٨ ،
بر اساس كنوانسيون بيع بينالمللي كاﻻ اگر فروش كاﻻمتضمن حمل بـوده و فروشـنده
ملزم به تسليم آن در محل معينى نباشد ،ضمان وقتى به خريدار انتقال مييابد كـه كـاﻻ بـه
اولين متصدى تحويل شود و اگر وي ملزم به تسليم كاﻻ به متصدى حمـل در محـل معـين
باشد ،موقع تحويل كاﻻ به متصدى حمل در همان محل ،ضمان به خريدار انتقال مىيابد .در
اينكوترمز١چون حمل كاﻻي فروخته شده معموﻻً همراه با مسـائل متنـوعي اسـت و هرگونـه
كوتاهي در جريان آن ميتواند باعث به تعويق افتادن تحويل كـاﻻ و تـأخير در زمـان انتقـال
ضمان معاوضي شود لذا سعي شده تا جلوي امور نامتعارف گرفته شود؛ از جمله مقـرر شـده
كه اگر خريدار كاﻻ را طبق توافق تحويل نگيرد يا از دادن دستورات الزام براي انجام تحويـل
توسط فروشنده قصور ورزد ،انتقال خطرات و هزينهها قبل از تحويل كاﻻ صورت پذيرد .البته
براي انتقال پيش از موعد ريسك و هزينه ،الزامي است كه كاﻻي مورد نظر خريـدار بـراي او
كنار گذاشته شود .در ايران مقرره خاصي راجع به تأثير قرارداد حمل بر تسليم كاال و انتقال
ضمان معاوضي پيشبيني نشده؛ اما ميتـوان معيـار مقـرر در مـواد  ٦٤١ ،٢٦٣ ،٩٨٣و ٩٨٣
قانون مدني را در قراردادهاي متضمن حمل نيز به كار برد .البته هرچند مطـابق كنوانسـيون
 -١مجموعه اينكوترمز كه براي تفكيك هزينهها و مسـؤوليتها بـين فروشـنده و خريـدار اسـتفاده ميشـود ،بـه
مسائل مرتبط براي حمل كاﻻ نيز پاسخ ميدهـد .هـدف از آن ارائـه مجموعـهاي از مقـرررات بينالمللـي بـراي
تفسير متداولترين اصطﻼحات رايج در تجرارت خارجي و داخلـي اسـت تـا از چنـدگانگي تفسـير آن را پرهيـز
شود.
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اگر تحويل نگرفتن كاﻻ و قصور در ارائه اطﻼعات الزام به فروشنده از سوي خريدار منجـر بـه
تلف يا خسارت ديدن كاﻻ شود ،ضمان معاوضي پيش از تسليم آن منتقل ميشـود لـيكن در
ايران همين وضعيت را ميتوان بر اساس قواعد مسـؤوليت مـدني جـاري دانسـت )حيـدري،
انتقال ضمان معاوضي در قرارداد حما كاﻻ(٩٩ ،
الف( ﻣعنﺎي قبض :برخي فقهـا در كـﻼم خـود واژه قـبض را يـك حقيقـت شـرعيه يـا
متشرعه ندانستهاند تا روشن كننده معناي آن از نظر شرعي باشد .برخي هـم قـبض را داراي
يك مفهوم عرفي دانستهاند كه براي دانستن آن بايد به عرف مراجعه كرد .لفظ قبض در هـر
جا به كار رفته باشد ظاهرا بر معناي عرفي ان بر ميگـردد و بـدون شـك ،معنـاي قـبض در
عرف مطابق با معناي لغوي آن همان گرفتن )استيﻼ( ميباشد .ظاهر در حقيقت قبض همان
استيﻼ بر شيئ است زيرا قبض در لغت به معني گرفتن يا با دست يا با تمـام كتـف اسـت .و
امكان ندارد كه مراد از آن گرفتن با دست به صورت حسي باشد ،چرا كه تحقق اين معيار در
تمامي اقسام مبيع امكان ندارد .در حاليكه قبض در قانون مدني در مـاده  ٣٦٧چنـين آمـده
است :تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصـرف مشـتري بـه نحـوي كـه مـتمكن از انحـا
تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيﻼي مشتري بر مبيع.
منظور از استيﻼي مشتري بر مبيع سلطهي وي بر آن به نحـوي اسـت كـه هـر زمـان
بخواهد بتواند عمﻼ در آن تصرف كند و از آن منتفع گردد نه اينكـه تصـرف مـادي و فعلـي
باشد .از اين رو قانون مدني بﻼفاصله در مادهي  ٣٦٨عنـوان مـيدارد :تسـليم وقتـي حاصـل
ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگرچه مشـتري آن را هنـوز عمـﻼ
تصرف نكرده باشد.
اما در جمع بندي آن ميتوان گفت حقيقت قـبض امـر واحـدي اسـت كـه متناسـب بـا
موضوع عقد و تعهد ،صور آن مختلف است .لذا در تمام مـواردي كـه قـبض شـرط لـزوم يـا
صحت عقد است ،تحقق قبض شرط اعتبار خواهد بود و اخـتﻼف فقهـا در شـكل تحقـق آن
مدخلتي در حقيقت قبض ندارد و اعتبار آن تنهـا از جهـت كاشـفيت از حصـول آن اسـت و
همانگونه كه در مادهي  ٣٦٧مورد اشاره قرار گرفته تعيين مصاديق آن به عرف محـول شـده
است.
ب( ﻣنﺎفع :براساس تمليكي بودن عقد بيع و تابعيت منافع از مالكيت به محـض انعقـاد
عقد بيع ،مشتري مالك مبيع ميگردد و از آن جا كه اين مالكيت به طور صحيح واقع شده و
تلف بعد از عقد هم در طول انفساخ فقط آثار بيع را بعد از تلف قطع ميكند .لذا غالـب فقهـا
عقيده دارند چون منافع در زمان مالكيت مشتري ايجاد شده لـذا نمائـات حاصـل در فاصـله
ميان عقد و تلف از آن مشتري است و فقط اصـل كـاﻻي فروختـه شـده از مـال بـايع تلـف

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ پژوهشﻨﺎﻣﻪ حقوق ﺧﺼوﺻي احرار

ميگردد.

 ١-١قاعده فقهي التلف في زمن الخيار ممن الخيار له :به اين معنـي اسـت كـه اگـر جـنس
فروخته شده در مدتي كه طرفين حق فسخ معامله را دارد تلف شود از كيسه كسي محسوب
ميشود كه خيار و حق فسخ معامله را ندارد .قانونگذار ايـران نيـز ايـن قاعـده را پذيرفتـه و
ماده  ٤٥٣قانون مدني آنرا گنجانده است.اين قاعده خﻼف مقتضاي ملكيت است و در تفسير
قاعده مذكور بايد به قدرمتيقن اكتفا نمود فقها براي توجيه اينكه تلف مال برعهده غير مالك
مال محسوب نشود بيان ميدارند كه يك لحظه قبل از تلف عقد بيع منفسخ ميشـود و وارد
كيسه دارايي بايع ميشود و تلف از آن مالك محسوب ميشود همانند قاعده تلف مبيع قبـل
قبض ميدانند .با توجه به مباني فقهي در ماده  ٤٥٣قانون مدني ،بايد به اين نكته توجه كرد
كه اگر در عقد بيعي يكي از طرفين حق فسخ عقـد را براسـاس يكـي از خيـارات سـه گانـه
مجلس يا حيوان يا شرط داشت و طرف ديگر هيچگونه حق فسخي نخواهـد داشـت و مبيـع
تلف شده از كيسه دارايي كسي محسوب ميشود كه حق فسخ ندارد .يكي از مسلمات فقهي
وحقوق مدني و نيز مقتضاي مالكيـت ايـن اسـت كـه تلـف هرمـال از صـاحب آن محسـوب
ميشود .زيرا به محض عقد ،بايع مالك ثمن و مشتري مالك مبيـع ميشـود و بـدون ترديـد
تلف هركدام از ثمن و مبيع بايد مال مالك آن محسوب شود
اما اينكه آيا وجود خيار و حق فسخ مانع انتقال مالكيت است يا نه؟ قول مشـهور فقهـا
در فقه اسﻼمي اين است كه مبيع به محض عقد به ملكيت مشـتري در ميآيـد و اثـر خيـار
فقط تزلزل مالكيت به سبب قدرتي كه بر رفع سبب وجود دارد ميباشد اما نظر ديگري هـم
در فقه وجود دارد كه ملكيت پس از انقضاي خيار حاصل ميشود و تا قبل از انقضـاي خيـار
ماكيت حاصل نشده و بلكه فقط سبب مالكيت حاصل است.اين نظر منسوب به شيخ طوسـي
است .بنابراين بنا برنظريه اقوي كه مورد پيروي قانون مدني ايران قـرار گرفتـه ،شـرايط ﻻزم
براي اجراي قاعده به شرح زير است:
 .١معامله بايد بيع باشد و اين حكم شامل ديگر عقود نيست.
 . ٢حكم ماده اختصاص به مبيع دارد و در مورد تلف ثمني كه عين معين است ،حكمي
ندارد اگرچه برخي فقها آنرا در ثمن هم جاري دانستهاند اما نظر اقوا عدم جريـان آن نسـبت
به ثمن است.
 .٣مبيع بايد عين شخصي باشد و اگر مبيع كلي بوده و مصداق آن انتخاب و بـه طـرف
داده شده باشد چنين حكمي وجود ندارد) .طباطبايي ،بررسي فقهي حقوقي قاعده تلف مبيع
در زمان خيار(٨٩ ،
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 ١-٢قلمرو قﺎعده:
آيا اين قاعده كليه خيارات را در برميگيرد يا فقط مختص خيـارات خـاص اسـت؟ در كتـب
فقهي از جمله در كتاب قواعدالفقهيه اين اختيار را فقط در خيار حيوان و شرط مجرا دانسته
چرا كه مرحوم سيد محمد حسن بجنوردي معتقدند اين دو خيار با توجه بـه داشـتن زمـان
معلوم و مشخص شامل مفاد حكم قاعده ميشود البته در مواردي نيز خيار مجلس را آن هم
در صورت داشتن اختيار يكي از طرفين با وجود اختﻼف در بين فقها نيز ميشود جاري كرد
فقها بر اين باورند كه مفاد اين قاعده چون مخالف قواعد عمومي و مقتضـاي اوليـه معـامﻼت
ميباشد پس تا حد امكان بايد از سرايت آن به مـوارد ديگـر پرهيـز كـرد و فقـط بـه مـوارد
منصوص در روايات و اخبار آمده اكتفا كرد البته آنچه از روايـات و اخبـار اسـتنباط ميشـود
مختص به مشتري است.
شهيد اول در دروس بيان داشته است كه بوسيلهي قبض ضمان تلف به قـابض منتقـل
ميشود.
البته به شرطي كه داراي حق خيار نباشد) .شهيد اول ،الدروس  (٢١٠ ،٣با اين حال بـا
توجه به روايات و كﻼم فقها و ظاهر از لفظ انقضا در خيارات قاعده شـامل خيـاراتي ميشـود
كه محدود به زمان است مانند خيار شرط و حيوان و مجلس )ايرواني ،حاشيه مكاسب،(٧٧ ،
ديگر خيارات به دليل اين كه فوري هستند و زماني قابل تصور نيست كه تلف در آن صـورت
گيرد اين قاعده جاري نميشود .نظر اقوا و مشهورفقها نيز اين است كه قاعـده فقـط در سـه
خيار مجلس ،حيوان وشرط جاري ميشود )كاشف ،الغطا ،تحريرالمكاسب (٤٠ ،البتـه برخـي
گفته اند در خيار مجلس هم جاري نيست چرا كـه روايـات وارده در خصـوص خيـار شـرط و
حيوان است و نصوص در مورد اين دو خيار وارد شـده و دليلـي كـه ضـمان تلـف مـال غيـر
برعهده شخص ديگري باشد در ديگر خيارات وجود ندارد لذا بايد به قدر متـيقن اكتفـا كـرد
)خويي ،شروط والتزامات التبيعه (٢٥٣ ،البته ميتوان گفت اگرچه روايات صراحت در جـاري
شدن قاعده در خيار مجلس ندارد ،اما از اطﻼق خيـار شـرط در سـخنان فقهـا و روايـات ،در
خيار مجلس هم ميتوان استفاده كرد بنابراين بدون ترديد اين قاعده در خيار حيوان و شـرط
جاري مي شود و در خصوص خيار مجلس از سوي فقها اختﻼف نظر وجود دارد و در خيارات
ديگر نظر مشهور اين است كه جا ري نيست چرا كه ظاهر روايات استمرار ضمان ثابت قبل از
قبض تا زماني است كه بيع از سوي هر دو طرف ﻻزم شود.
رويكرد حﻘوق ايران در خصوص قﺎعده
قانونگذار ايران مفهوم قاعده را در م  ٤٣٥قانون مدني به اين صورت گنجانده است» :در خيار

مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بـايع يـا متعـاملين تلـف يـا
ناقص شود برعهدهي مشتري است و اگرخيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بـه عهـدهي
بايع است «.با توجه به مطالبي كه در خصوص قاعده بيان داشتيم قانونگذار هم نظر مشهور
و اقوي در فقه را كه قاعده را مختص خيارات مجلس و حيوان و شرط ميداند ،پذيرفته است
و در ديگر خيارات قاعده را جاري نميداند .ظاهر بيان قانونگذار در اين ماده چنان اسـت كـه
شامل تلف ثمن نميشود) .كاتوزيان ،قواعد عمومي قراردادها(٩٩ ،
برخي بيان داشتهاند كه تفاوت بين ثمن و مبيع اعتباري اسـت و بـدين جهـت از نظـر
وحدت مﻼك مفاد ماده  ٤٥٣نسبت به ثمن هم جاري ميشود) .امامي ،حقوق مدني( ٥٥٨ ،
اما همانگونه كه بيان شد با توجه به استثنايي بودن قاعده و با توجه به اين كه روايـات وارده
در خصوص قاعده فقط شامل مبيع شده است بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و بهتر است كـه
اين ماده را در خصوص ثمن جاري ندانيم همچنين كه لفظ صريح مشتري در اين ماده مويد
مطلب است .و تفاوت بين ثمن و مثمن هم اعتباري نميباشد و از ديدگاه فقها ثمن و مـثمن
)مبيع( متفاوتند كه بيان آن خارج از موضوع اين تحقيق است .نكتهي قابل ذكر ديگر اينكـه
قانونگذار در اين ماده اشارهاي به اجراي قاعده در مبيع كلي في الذمه نكرده است از اينرو بـا
توجه به مطالب گفته شده ،به نظر ميرسد بايد قاعده و مادهي قانوني را در مواردي كه مبيع
كلي في الذمه است جاري ندانيم .از ديگر مسائلي كه در اين مـاده اشـارهاي بـه آن نشـده و
ناچار بايد به مباني فقهي قاعده رجوع كرد اين است كه اگر خيار مجلـس و حيـوان و شـرط
مختص مشتري باشد ،اما بايع هم صاحب خياري چون عيب يا غبن يا تأخير ثمن باشـد آيـا
قاعدهي جاري است و يا خير؟ در اين خصوص هم به نظر ميرسد باتوجه به استثنايي بـودن
قاعده و اكتفا به قدرمتيقن و مطالبي كه قبﻼً بيان شد بايد قائل به اين باشيم كه مفـاد مـاده
را جاري ندانيم و تلف مبيع بر عهدهي مشـتري باشـد ،گرچـه ظـاهر ايـن مـاده ايـن امـر را
نميرساند و موضوع ماده »خيارات سه گانـه« و اختصـاص خيـارات سـه گانـه بـه مشـتري
ميباشد خواه طرف ديگر و بايع خيار ديگري داشته باشد ،خـواه نداشـته باشـد و بـه همـين
جهت اشكال بر قانونگذار در توجه و بيان قاعده وارد است چرا كه ترجمه و شرح ساده قاعده
اين است كه » اگر يكي از طرفين خيار مجلس يا شرط يا حيوان داشت و طرف مقابل خيار و
حق فسخي نداشت ،ضامن تلف است« نه اين كه »اگر يكي از طـرفين خيـارات سـه گانـه را
داشته باشد ضامن تلف نيست« آنگونه كه در ماده٤٥٣ق.م بيان شده اسـت .و همـانطور كـه
بيان شد مراد از »من ﻻخيار له« كسي است كـه هيچگونـه خيـاري نداشـته باشـد و بيـع از
جانب او مستقر باشد .بنابراين اگر بايع هم حق فسـخ معاملـه را داشـت ،نبايـد ضـمان تلـف
برعهده او قرار گيرد .نكتهي آخر اينكه گرچه قانونگذار صريحاً بيان نكرده است كه بـا تلـف
مبيع در زمان خيار مختص مشتري بيع منفسخ ميشود و مـراد از ضـمان بـايع هـم همـين
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است ،اما با توجه به مباني مطالبي كه گفته شد از جمله اين مسأله كه ايـن ضـمان ادامـهي
ضمان معاوضي تلف مبيع قبل از قبض است كه انفساخ مبيع را درپي دارد .در اينجا هم بايد
قائل به انفساخ بيع يك آن قبل از تلف در زمان خيار مختص مشتري باشد .اكثر فقها بر اين
نكته تصريح كردهاند كه حكم ياد شده خﻼف موازين و قواعد اوليه است و استثنايي بر اصـل
تملك مشتري به نفس عقد محسوب ميشود؛ زيـرا طبـق اصـول و قواعـد اوليـه ،مـالي كـه
فروخته شده و توسط خريدار قبض گرديده ،در صورت تلـف شـدن ،بايـد از مـال مالـك آن
)مشتري( محسوب شود .بنابراين ،توجيه حكم ضمان بر مبناي اصول كلي معـامﻼت دشـوار
است و چون چنين اعتقادي در فقه ،تعبدي است و از باب تمسك به روايـات رسـوخ و نفـوذ
پيداكرده است ،موارد شمول آن را بايد محدود كرد
البته همانطوركه گفته شد ،مطابق نظريه كساني كه تملك را منوط به انقضـاي خيـار
ميدانند ،حكم مذكور مطابق قاعده است؛ ولي اين نظريه موجه نيست؛ زيرا به عقيده مشهور،
اگر چه خياري بودن عقد ،موجب نفي مالكيـت مطلـق اسـت ،بـا توجـه بـه مـوازين كلـي و
تمليكي بودن عقد بيع ،موجب تزلزل مالكيت نيست .به عﻼوه فسخ عقد نيـز در آينـده مـؤثر
است و رافع آثار مالكيت در زمان تلف نيست .پس همان گونه كه منافع مبيـع از آن خريـدار
است ،تلف نيز بايد از دارايي او محسوب شود .بعضي ديگر فرمودهاند چون روايات وارده حكم
را فقط درباره خيار حيوان و نيز بيعي كه موضوع )مبيع( آن حيـوان باشـد تجـويز كردهانـد،
تعدي از مورد روايت -با توجه به تعبدي بودن مفاد قاعده والحاق خيارات ديگر -حتي خيـار
شرطي كه موضوع آن غير حيوان باشد -موجه و منصفانه نيست؛ زيرا روايت دﻻلت دارد كـه
تلف حيوان در زمان خيار حيوان يا در حالت وجود خيار شرط ،از مال بايع محسوب ميشود
و ذكر خيار شرط به طور مطلق در ذيل روايت -چه مبيع حيوان باشد و چه غير حيوان -بـر
اين مطلب دﻻلت ندارد كه در خيار شرط مختص به مشتري ،تلف از مال بايع محسوب شود،
اگر چه مبيع حيوان نباشد؛ زيرا صدر روايت ،ذيل آن را مقيد ميكنـد و بـا توجـه بـه اينكـه
سؤال و جواب صدر روايت به مبيع حيوان ناظر است ،مفاد ذيل روايت مطلـق نخواهـد بـود.
مشهور فقها از لفظ »شرط« مقيد در ذيل روايت ،مطلق خيار را استنباط كـرده و بـا ملحـق
كردن خيار شرط به خيار حيوان گفتهاند كه ضمان تلف مبيع در زمان خيار حيوان يا خيـار
شرط -چه مبيع حيوان باشد و چه نباشد -چنانچه خيار مختص بـه مشـتري بـوده و مبيـع
قبض شده باشد ،بر عهده بايع خواهد بود.
مشهور فقها از لفظ »شرط« مقيد در ذيل روايت ،مطلق خيـار را اسـتنباط كـرده و بـا
ملحق كردن خيار شرط به خيار حيوان گفتهاند كه ضمان تلف مبيع در زمان خيار حيوان يا
خيار شرط -چه مبيع حيوان باشد و چه نباشد -چنانچه خيار مخـتص بـه مشـتري بـوده و
مبيع قبض شده باشد ،بر عهده بايع خواهد بود .ديگر در كﻼم شيخ اين است كه طبق ظـاهر

روايت و به ويژه مفهوم واژه »حتي« ،ضماني كه قبل از قبض مبيع ثابت بوده تـا زمـاني كـه
مبيع به نحو لزوم از آن مشتري شود استمرار دارد و اين معني مختص خيار مجلس ،شرط و
حيوان است؛ اما خيارات ديگر مانند غبن ،عيب ،رؤيت ،تخلـف از شـرط ،تفلـيس مشـتري و
تبعض صفقه ،اگر چه موجب تزلزل مالكيت )عقد( ميشوند ،تزلزل ناشي از آنها بعـد از لـزوم
عقدو تملك كامل مبيع توسط مشتري پديد ميآيد نه از ابتداي عقد .بنابراين ،روايت شـامل
بيع متزلزلي كه مسبوق به لزوم بوده ،نميشود و روايت ياد شده اختصاص بـه خيـارات سـه
گانه گفته شده دارد .عﻼوه بر استدﻻل شيخ انصاري در شمول حكم نسبت به خيار مجلـس،
ميتوان گفت كه مﻼك در شمول روايت به اقسام خيارات -همان طوري كه از ظـاهر روايـت
نيز برميآيد -خياراتي است كه هر يك به نوعي در ظرف زمان قرار ميگيرند و مقيد به قيـد
زمان هستند و پر واضح است كه اين دسته از خيارات به دﻻيل زير منحصر به خيـارات سـه
گانه فوق است :دﻻيل انحصار خيارات ثﻼث ← دليل اول در خيار مجلس مادام كه متبايعين
با اراده آزاد از هم جدا نشدهاند ،ميتوانند معامله را فسخ كننـد← .دليـل دوم مطـابق خيـار
حيوان ،مشتري در ظرف سه روز پس از عقد ،حق دارد بيع حيـوان را فسـخ كنـد← .دليـل
سوم در خيار شرط كه مدت آن بسته به تراضي طرفين اسـت و سـاير خيـارات ،بـه محـض
حدوث و پيدايش موجب خيار -براي مثال غبن ،عيب يا تدليس -طرفي كه حـق خيـار دارد
بايد به فوريت از حق خود استفاده كند واﻻخيار ساقط خواهد شد .بنابراين در مـورد چنـين
خياراتي نميتوان تلف شدن مبيع را در زمان خيار تصور كرد.
نتيجﻪ:
همانگونه كه گفته شد اگر مبيع بعد از انعقاد عقد و قبل از تسليم به مشتري تلـف گـردد آن
هم در اثر آفات سماوي يعني حوتدث خارجي ،عقد منفسخ ميشود .حال اگر مبيع در زمـان
خيار مختص تلف گردد نيز بيع منفسخ شده ،بايع بايد ثمن را مسترد دارد زيـرا در حقيقـت
مفاد اي ن قاعده آن است كه ضمان معاوضي كه قبل از تسليم مبيع به عهده بايع بوده پس از
تسليم آن به مشتري در مدت خيار مختص به مشتري نيز باقي خواهد ماند و پس از انقضاي
مدت مزبور اين ضمان به مشتري منتقل ميشود .اثر بقاي ضمان معاوضـي بـر عهـده بـايع،
انفساخ عقد در فرض تلف است بدين نحو كه لحظهاي قبل از تلف مبيع به ملكيـت بـايع در
ميآيند و در ملك او تلف شده و عقد منفسخ ميشود در نتيجه بايع بايد ثمن را به مشـتري
برگرداند و هرگاه مشتري آن را نپرداخته باشد از آن بري خواهد بود.با توجه به تعبدي بودن
مفاد قاعده و پيروي قانون مدني از فقه و با استفاده از مفاد روايات و اخبار و احاديث تلف در
قاعده التلف في زمن الخيار شامل تلف سماوي و طبيعـي اسـت و باتوجـه كـه قاعـده خـﻼف
مالكيت است بايد در تفسير آن به قدر متيقن اكتفا نمود و انرا تنها شامل خيارات سـه گانـه
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مجلس ،شرط و حيوان نمود .قانونگذار ايران نسبت به اختصاص قاعده به خيـارات سـه گانـه
در ماده  ٤٥٣ق.م نظريهي نهايي شيخ انصاري را قبول كـرده و در مـاده  ٤٥٣مقـرر داشـته
است كه هرگاه در بيع ،خيار حيوان يا خيار شرط يا خيار مجلس وجود داشـته باشـد و ايـن
خيار مختص مشتري باشد و در مدت خيار ،مبيع تلف شود ،اين تلف از اموال بايع محسـوب
ميشود.
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در زمان خيار ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،بهار ١٣٨٩
 . ٢علومي يزدي ،حميد رضا ،مفهوم ريسك و ارتباط آن با انتقال مالكيـت و ريسـك )ضـمان
معاوضي( در عقد بيع.
 . ٣عربيان ،اصغر ،خدابخشي ،حسن ،ضمان معاوضي و آثار آن در قاعـده تلـف مبيـع قبـل از
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