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چكيده
حقوق فرانسه به  طور سنتي ضمانت از عيب مخفي مبيع را در قالب ضمانت 
قانوني و ضمانت از عيب ايجادش�ده پس از عقد را در قالب ضمانت قراردادي و تابع 

اراده ی مشترك طرف ها مي داند.
پيش از سال 2005 ميالدي، شرايط اقامه ی دعواي ضمانت قانوني عبارت بود 
از اقام�ه ی دعوا در مهلتي محدود، مخفي بودن عي�ب از ديد خريدار حين خريد، و 
مخف�ي بودن عيب از ديد باي�ع. ضمانت اجراي تخلف از اين ضمانت نيز انحالل عقد 

و مطالبه ی ارش بود.
بخش نام�ه ی 2005 تغيير ه�اي مهمي در اين زمينه در حقوق فرانس�ه ايجاد 
كرد. اين بخش نامه عيب را شامل همه ی موارد تخطي از مفاد قرارداد يا فقدان وصف 
م�ورد تعهد مي داند. ضمانت اجراي تخلف از ضمانت عيب مخفي وفق اين بخش نامه 
عالوه بر دو مورد پيش�ين - يعني انحالل عقد و مطالبه ی ارش - درخواس�ت تغيير 
جنس معيوب يا درخواس�ت تعويض جنس معيوب است كه خريدار مي تواند يكي از 

اين چهار مورد را برگزيند.

واژگان كلي�دي: خي�ار عي�ب، ضمانت، ارش، ش�رط تب�ري از عيب، حقوق 
مصرف كننده، خيار تخلف وصف، تعمير، تعويض
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مقدمه
ب��ا انعكاس حق��وق ُرم قديم با مداخله ی دوم��ا و پواتیه در قانون مدني 
فرانس��ه مصوب س��ال 1804، نظامي براي حمايت از خريدار در مواد 1641 تا 
1649 زير عنوان »ضمانت از عیب مخفي مبیع« پیش بیني شد. اين ضمانت را 
بايد از ضمانت عدم تعلق حق ديگري و انتقال کامل حق مالكیت )ضمان درك( 
و نی��ز از ضمانت قراردادي متمايز کرد. ضمان��ت از عیب مخفي نوعي ضمانت 
قانوني اس��ت که به حكم قانون بر بايع تحمیل مي ش��ود، در حالي که ضمانت 
قراردادي و مدت آن پیرو قرارداد طرف هاست. در فرانسه، ضمانت عیب مخفي 
مبیع با رهنمود1 اروپايي 1999 تغییرهاي عمده اي پیدا کرد. دولت فرانس��ه با 
تأخیري دوس��اله در 17 فوريه ی 2005 قواع��د مربوط به دعواي ضمانت عیب 

مخفي مبیع را دستخوش تغییرهاي عمده اي کرد.

الف. ضمانت عيب مخفي مبيع پيش از سال 2005 ميالدي
در حقوق فرانس��ه، از فروشندگان حرفه اي اين انتظار مي رود که جنس 
فروخته ش��ده از هرگونه عیبي مصون و به اصطالح داراي ويژگي کاالي تجارتي 
بوده و براي استفاده ی مورد منتظر مناسب باشد. بايع بايد اين امر را در ابتداي 
فروش تضمین يا ضمانت کند. معموالً واژه تضمین يا ضمانت به تعهداتي اطالق 
مي ش��ود که بر عهده ی يك فرد فارغ از خطاي وي  گذاش��ته مي شود )5:48(. 
در حقوق فرانس��ه، هم به ضمانت قانوني از عیب مخفي مبیع و هم به ضمانت 
ق��راردادي عیب بع��د از عقد- که ب��ه آن ضمانت تجارتي نیز گفته مي ش��ود-

régle� .يكي از س��ه منبع الزام آور در حقوق اروپايي اس��ت  réglementو décision در کنار directive .1
ment  يا دس��تورالعمل بر خالف رهنمود قابلیت اجرايي مس��تقیم دارد. رهنمود فقط چهارچوب قانون است که 
اتحادي��ه ی اروپا معین کرده و به کش��ورهاي عضو مهلت مي دهد ت��ا حقوق داخلي خود را با هدف هاي آن منطبق 
کنند. به تازگي در ماده ی 249 معاهده ی تشكیل جامعه ی مشترك اروپا که جانشین ماده ی 189 قديم آن خواهد 
ش��د عبارت  loi�européenneپیش��نهاد شده اس��ت. در اين معنا، بايد رهنمود را »چهارچوب قانون اروپايي« 

ترجمه کرد.
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تضمین اطالق مي شود. رهنمود 1999 ضمانت1 را در معناي ضمانت قراردادي 
ي��ا تجاري به  کار گرفته و آن را براي حقوق قانوني اي که براي مصرف کننده به 
رسمیت مي شناسد منظور نكرده است. ولي، فرانسه در تطبیق قانون خود با اين 
رهنمود، از آن پیروي نكرد و به طور س��نتي ضمانت از عیب مخفي مبیع را در 
قالب ضمانت قانوني و ضمانت از عیب ايجاد شده بعد از عقد را در قالب ضمانت 

 قراردادي و تابع اراده ی مشترك طرف ها دانست. 
وف��ق ماده ی 1641 قانون مدني فرانس��ه، »بايع مكلف به ضمانت مبیع 
اس��ت از جهت عیب هاي مخفي آن که به مناسب نبودن مبیع براي استفاده ی 
عادت��اً مورد انتظار منجر ش��ود يا اس��تفاده ی عادتاً مورد انتظ��ار را به اندازه اي 
کاهش دهد که معلوم ش��ود خريدار در صورت علم به عیب ها هرگز مبادرت به 

خريد مبیع نمي کرد يا بهاي کم تري را براي آن مي پرداخت«.
1. شرايط ضمانت قانوني

شرايط ضمانت قانوني عبارت اند از:
1. بر پايه ی ماده ی 1648 قانون مدني فرانسه، دعواي مربوط به ضمانت 
عی��ب مخفي بايد در مهلتي محدود اقامه ش��ود که از جمله ش��رايط ماهوي و 

جدايي ناپذير است؛
2. عیب بايد حین خريد از ديد خريدار »مخفي« بوده باش��د. بنابراين، 
اگ��ر بايع ثابت کند ک��ه خريدار از وجود عیب آگاه ب��وده، تكلیفي در برابر وي 
ندارد. در اين وضعیت، خريدار مي تواند، در صورت وجود ش��رايط، دعواي خود 
را ب��ر مبناي ديگري مثل دعواي مبتني بر عدم تطابق کاال با اس��تفاده ی مورد 
نظر اقامه و ثابت کند که عیب موجود در مبیع اس��تفاده ی عادتاً مورد انتظار را 
کاهش مي دهد. دادگاه هاي فرانسه عیبي را که خريدار صالحیت و تخصص الزم 
حرفه اي براي کش��ف آن را نداشته باشد نیز مخفي قلمداد کرده و، در راستاي 
حمايت از مصرف کننده، ش��رط خالف ضمانت قانون��ي را در قراردادهاي افراد 

1. Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai
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حرفه اي و غیرحرفه اي ممنوع و خالف نظم عمومي تلقي کرده اند. دستورالعمل 
ش��ماره ی 78� 464 مورخ 24 مارس 1978 در مورد شرط هاي تحمیلي همین 

امر را مقرر مي دارد.
از اين رو، دادگاه هاي فرانسه ماده ی 1643 - را که ناظر به مشروعیت اين 
شرط هاس��ت - ناظر به قراردادهاي بیع بین دو فرد حرفه اي يا دو غیرحرفه اي 
)البته با عدم تدلیس( دانس��ته اند؛ يعن��ي، فرد حرفه اي را آگاه به وجود عیب و 
داراي س��وءنیت فرض کرده اند که نمي تواند ش��رط خالف ضمانت قانوني را در 
قرارداد بیع خ��ود درج کند. البته، فرض قانوني فقط در مرحله ی دعواي مدني 

تأثیر دارد و نمي توان از اين تشابْه مسؤولیت کیفري بايع را نیز مطرح کرد؛
3. عیب بايد از ديد بايع نیز مخفي باش��د. در غیر اين صورت، عالوه بر 
مس��ؤولیت مدني، مسؤولیت کیفري وي نیز مطرح مي ش��ود و ضمانت اجراي 
مدني آن نیز شديدتر خواهد بود؛ بدين صورت که، عالوه بر برگشت دادن بهاي 
دريافت شده، تمامي خسارت هاي وارده به خريدار نیز بايد جبران شود. در حالي 
که، در صورت جهل به عیب، تنها در قبال مبلغ دريافت شده و نیز خسارت هايي 
ک��ه از جهت فروش به خريدار تحمیل ش��ده ضامن اس��ت )ماده هاي 1645 و 

1646 قانون مدني(.
 رويه ی قضايي گاهي ش��دت عمل بیش تري نش��ان داده و نفس ارائه ی 
کاالي ناق��ص به بازار را خطاي فاحش تلقي کرده و بنا بر اصل تش��بیه خطاي 
فاحش به تدلیس، طبق ماده ی 1116 بايع را به پرداخت کلیه ی خس��ارت هاي 

وارده به خريدار محكوم کرده است. 
مهلت ضمانت قانوني از زمان کشف عیب کاالست )در حالي که، مهلت 
ضمانت قراردادي از زمان خريد کاال آغاز مي شود(. اين دو مهلت مي توانند حتي 
بدون ش��رط ويژه اي در ضمن قرارداد در کنار هم وجود داش��ته باشند )ديوان 
عال��ي، 2 م��ه 1990(. البته، خود دعواي ضمانت  قانوني ب��ه هیچ مهلتي مقید 
نیست؛ بدين معنا که، در صورت کشف عیب حتي پس از گذشت مدت طوالني 
از انعق��اد عقد نیز، حق ط��رح دعواي ضمانت قانوني ب��راي خريدار وجود دارد 
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مش��روط بر اينكه ثابت کند عیب در زمان انعقاد عقد وجود داش��ته و نتیجه ی 
استهالك مبیع نیست. به  محض علم خريدار به وجود عیب، حق اقامه ی دعوي 
از س��وي وي مشروط به »مهلت محدود« مي شود که محدوده ی آن در رويه ی 
قضايي تا دوازده ماه بود )225: 3(، ولي بعد از بخش نامه ی 2005 اين مهلت تا 
دو س��ال طوالني ش��ده است؛ با اين تفاوت که، به جاي اينكه مهلت آن از تاريخ 

»کشف عیب« محاسبه شود، از تاريخ »انعقاد بیع« منظور شده است.
 مهلت دار ش��دن حق ط��رح دعوا موجب اين تصور ش��د که قواعد اين 
رهنمود به ويژه در مورد کااله��اي ديرمصرف منافع کم تري براي مصرف کننده 
دارد. اي��ن بود که قانون گذار فرانس��ه قواعد مربوط به دع��واي ضمانت از عیب 
مخفي مبیع را در قانون مدني دس��ت نخورده باقي گذاش��ت و فقط در ماده ی 
1648 آن مهلت محدود را به دو س��ال افزايش داد. بديهي است که براي دادن 
امتیاز بیش تري به مصرف کننده نسبت به رهنمود، اين مهلت را به جاي اينكه 
از تاريخ وقوع بیع در نظر بگیرد، از تاريخ کش��ف عیب لحاظ کرد. زيرا، »مهلت 
محدود« مندرج در ماده ی 1648 پیش��ین نیز از تاريخ کش��ف عیب محسوب 

مي شد. 
ام��ا، مهل��ت ضمانت قراردادي ي��ا تجاري تابع نظر بايع بوده و حس��ب 
اطمین��ان به کاالي ارائه  ش��ده ی خود يا ضرورت جلب مش��تري اين مهلت را 
طوالني تر مي کند. معموالً، ضمانت قراردادي حق ها و مزيت هاي بیش تري را در 
مقايسه با ضمانت قانوني تضمین مي کند و عالوه بر عیب مخفي موجود هنگام 
بیع، گاهي عیب هاي آش��كار يا ايجادشده بعد از عقد، تهیه ی قطعه هاي يدکي، 
و تعمیر در محل واقع  شدن کاال را نیز مي توان ضمن ضمانت قراردادي پوشش 
داد. اين ضمانت براي بايع يا سازنده نیز سودمند است. زيرا، به آنان اين امكان 
را مي دهد که از عیب هاي احتمالي کاالي خود آگاه شده و در ارتقاء کیفیت آن 
کوش��یده و برطرف کردن س��ريع عیب را وسیله اي براي افزايش اعتبار تجارتي 

خود بدانند.
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دادگاه هاي فرانس��ه براي حمايت از مصرف کنن��ده در مواردي که بايع 
براي فرار از اين ضمانت کاري کند که مهلت آن س��پري شود يا پیدايش عیب 
در طول مدت ضمانت باش��د ولي دعوا خارج از اين مدت اقامه ش��ود حتي بعد 
از مهلت ضمانت قراردادي نیز بايع را مكلف به اين تعهد مي دانند. اما، برخالف 
ضمانت قراردادي، تعهد به ضمانت قانوني از مقوله ی نظم عمومي بوده و شرط 

خالف آن ممكن نیست. 
در مورد ضمانت قراردادي نیز، کمیسیوِن شر ط هاي تحمیلْي شرط هايي 
را که موضوع يا اثر آنها اجبار مصرف کننده به تعمیر کاالي ناقص نزد خود بايع 
باشد ممنوع مي سازد مشروط بر اينكه چنین شرطي از نظر ايمني مصرف کننده 
يا ويژگي فني خود کاال توجیه پذير نباشد يا اينكه تعمیرکننده در شرايط عادي 
در دسترس نباشد )توصیه نامه ی 79�1 مورخ 24 فوريه 1976(. اصوالً، ضمانت 
ق��راردادي با تعويض ي��ا تعمیر کاال پايان مي يابد و ضررهاي مادي و جس��مي 
ديگر را شامل نمي شود. ولي، اگر بايع از عیب شيء آگاه باشد، مكلف به جبران 
همه ی خسارت هاس��ت. در اين زمینه، رويه ی قضايي فرانسه ضمانت قراردادي 
را اماره ی س��بق وجود عیب در زمان انعقاد قرارداد تلقي کرده اس��ت. به عالوه، 
اگر بايع حرفه اي باشد، اماره ی علم وي به وجود نقص که مورد پذيرش رويه ی 
قضايي است موجب مي شود که تكلیف اثبات بر بايع تحمیل شود. بنابراين، بايع 
بايد ثابت کند کاالي او هنگام بیع س��الم بوده است. در نتیجه، بايع در بیش تر 

موارد مكلف به جبران کلیه ی خسارت هاست )132: 3(.
2. ضمانت اجرا

به ط��ور عمده، دو ضمانت اجرا ب��راي ضمانت عیب مخفي در نظر گرفته 
شده است:

1. انح�الل عقد. ماده ه��اي 1184 و 1644 قانوني مدني امكان اقامه ی 
دعواي فس��خ و اس��ترداد بهاي پرداختي و رّد مبیع را به منزله ی ضمانت اجراي 

تعهد اجرانشدني به مشتري مي دهند؛
2. مطالب�ه ی ارش. م��اده ی 1144 قانون مدني ح��ق مطالبه ی تفاوت 
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قیمت ناقص با س��الم را به مش��تري مي دهد. ماده ی 1145 سوءنیت بايع را در 
عدم اجراي عقد مفروض گرفته و از جبران خس��ارت هاي وارده سخن به میان 
م��ي آورد. ب��راي مثال، اگر بايع عیب کاال را بداند ي��ا اينكه علم وي به نقص به 
دلیل حرفه اي بودن وي مفروض قلمداد ش��ود، تمام خس��ارت هاي وارده _ از 
جمله، خسارت هاي وارده در اثر نقص کاال _ به ديگري نیز جبران پذير است. اما 
خس��ارت هاي وارده در اثر نقص کاال موضوع »تعهد به ايمني« است که پیش تر 
با رهنمود 1985 جامعه ی مشترك و قانون 1996 فرانسه از ضمانت عیب کاال 
تفكیك ش��ده بود. البته، حسب درخواست مشتري مي توان نسبت به جانشین 

کردن کاال يا تعمیر آن توسط بايع اقدام کرد.

ب. ضمانت عيب مخفي مبيع پس از سال 2005 ميالدي
هرچن��د بخش نامه ی 2005 تغییر هاي مهمي در خصوص ضمانت عیب 
مخف��ي در حقوق فرانس��ه ايجاد کرد، قبل از آن در روي��ه ی قضايي و در میان 
حقوق دان��ان تعهد ديگري در قالب »تعهد به ضمانت تطبیق کاال با اس��تفاده ی 
عادت��اً مورد انتظار« مطرح بود. اين تعهد از کنوانس��یون 1980 بیع بین المللي 
نی��ز برمي آيد و از پايان قرن 20 تا زمان قانون 2005 محور بحث هاي نظري و 
رويه هاي قضايي متعددي بوده است. پرسش مهم در اين باره در رويه ی قضايي 
اي��ن بود ک��ه آيا تعهد ضمانت عیب مخفي تعهدي مس��تقل از تعهد به تطبیق 
کاالس��ت يا خیر. ممكن اس��ت مبیع عیب فیزيكي نداش��ته ول��ي مطابق مفاد 
قرارداد نبوده يا با خواست مشروع خريدار براي استفاده ی مورد نظر وي منطبق 

نباشد )403 و 259: 3(.
رهنمود 1999 نظام حمايت خود را با عنوان »ضمانت تطبیق کاال« به 
طور رس��مي و صريح وارد دايره المعارف حقوقي کش��ورهاي جامعه ی مشترك 
ک��رد. اين تعهد ناظ��ر به قراردادهاي بی��ع بین بايع حرف��ه اي و مصرف کننده 
اس��ت. بخش نامه ی 2005 در واقع مواد اين رهنمود را وارد حقوق فرانسه کرد. 
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ولي، چون تصور ش��د که قان��ون مدني مقررات س��ودمند تري براي حمايت از 
مصرف کنن��ده دارد، قواعد مربوط به رهنم��ود در کنار قواعد مربوط به ضمانت 
عیب مخفي کاال در حقوق داخلي فرانس��ه درج شد، اما نه در قانون مدني بلكه 

در موادL.211�1 تا L.211�14 قانون مصرف کننده جاي گرفت.
امتی��از ضمانت عیب مخفي موضوع ماده هاي 1641 به بعد قانون مدني 
اين اس��ت که همه ی انواع اش��یاء حتي اموال غیرمنقول را نیز شامل مي شود، 
ولي قواعد رهنمود اروپايي فقط ناظر به فروش اشیاء مصرفي بین بايع حرفه اي 
و خريدار مصرف کننده اس��ت. بنابراين، نسبت به قانون مربوط به ضمانت عیب 
مخفي در قانون مدنْي قانون خاص محس��وب مي شود؛ با اين توضیح که، مانعي 
در راه اج��راي قواع��د مربوط به ضمانت قانوني مندرج در قانون مدني نیس��ت. 
به عبارت ديگر، يعني، ممكن است نسبت به يك دعوا هم قوانین مربوط به سال 
2005 قاب��ل اجرا باش��ند و هم قواعد مندرج در قان��ون مدني. به هر حال، اين 
اختی��ار براي مصرف کننده وجود دارد که هر قانوني را که مفید تر مي داند براي 

طرح دعواي خود به منزله ی مبنا مطرح کند.
1. تعريف عيب طبق بخش نامه ی 2005

رويه ی قضايي فرانسه در اجراي م�اده ی 1648 قديم قانون مدني عیب 
را در معناي عدم صالحیت مبیع براي استفاده ی مورد نظر، است�فاده ی عادي، 
يا کاهش اس��تفاده به  گون��ه اي که اگر خريدار مي دانس��ت آن را نمي خ�ريد يا 
بهاي کم تري براي آن مي پرداخت مي داند که تفس��یري محدود از عیب اس��ت 
)217: 3( اما، وفق بخش نامه، عیب ش��امل همه ی موارد تخطي از مفاد قرارداد 
يا فقدان وصف مورد تعهد دانس��ته شده اس��ت. براي مثال، فقدان وصف قرمز 
رنگ مبیع عیب تلقي مي ش��ود. البت��ه، مالك هاي قبلي موجود در قانون مدني 
براي تش��خیص عیب به قوت خود باقي است؛ يعني، »نقص تطابق با استفاده ی 
مورد نظر« يا »استفاده ی مورد انتظار مشروع مصرف کننده« يا »عیب  ساختي« 
و »نق��ص فیزيكي«. ولي، نقص تطابق با قرارداد مفهوم وس��یع تري اس��ت. دو 
مفهوم »نقص تطابق با قرارداد« با »نقص تطابق با استفاده ی عادتاً مورد انتظار« 
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کام��اًل بر هم منطبق نیس��تند. زيرا، نقص در مفهوم نخس��ت فق��ط از ديدگاه 
خريدار مصرف کننده محك زده مي ش��ود، در حالي که در مالك دوم بر اساس 
»اراده ی مشترك« مستنبط از آگهي هاي تبلیغاتي، خود قرارداد، و مذاکره هاي 

پیش قراردادي مشخص مي شود. 
»عیب تطابق« بايد شرايط زير را داشته باشد:

1. وف��ق ماده ی L.211�8، اين عیب بايد از ديد مش��تري مصرف کننده 
هنگام انعقاد بیع ) و نه هنگام تحويل کاال( مخفي بوده باشد. اما، پس از تحويل 
مبیع توس��ط مصرف کننده، حق طرح دعوا علیه بايع ساقط نمي شود، ولي بايد 
ب��ه نحو مقتضي به وي اطالع دهد که نمي خواه��د از حقوق خود داير بر طرح 

دعواي ضمانت عیب مخفي چشم پوشي کند؛
2. نقص تطابق با قرارداد بايد هنگام تسلیم کاال وجود داشته باشد مگر 
اينكه خريدار ثابت کند که عیب ايجادشده بعد از تحويل، نتیجه ی عیب موجود 
قبل از تحويل است. دلیل سبق وجود عیب بر زمان تحويل هرچند سخت است، 
رويه ی قضايي فرانسه به سادگي آن را مي پذيرد1 و بايع را مكلف به پذيرش آثار 

اين تعهد مي کند. 
در اي��ن زمینه، رهنمود 1999 و بخش نام��ه ی 2005 راه حل بهتري را 
به نفع مصرف کننده مقرر مي دارند. ماده ی L.211�7 در مدتي ش��ش ماهه بعد 
از تحوي��ل کاال اماره ی س��بق وجود عیب را پیش بیني ک��رده که از اين نظر به 
دلیل تأمین بیش تر منافع مصرف کننده بر قواعد سنتِي موجود در قانون مدني 
برتري دارند. در مدت ش��ش ماهه پس از تحويل کاال، سبق وجود عیب بر زمان 
تحويل مفروض است. بنابراين، بايع بايد کار سخت اثبات عدم سبق وجود عیب 
بر زمان تحويل را به اثبات برساند؛ يعني، در مدت شش ماه بعد از تسلیم کاال، 
خريدار از تحمِل تكلیف دلیِل س��بق عیب معاف اس��ت. طبیعي اس��ت که بعد 
از ش��ش ماه از تسلیم کاال، تكلیف اثبات س��بق وجود عیب در زمان تسلیم بر 
1. رأي 1996/11/5 ش��عبه اول مدني ديوان عالي فرانس��ه درج در ش��رح خالصه آراء دالوز ص 348 يادداش��ت 

اولیويه تورنافوند
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عهده ی خود خريدار است. براي مثال، بايد ثابت کند که در مدت شش ماه بعد 
از تسلیم از کاال استفاده نكرده و در نتیجه نتوانسته عیب مبیع را کشف کند.

2. ضمانت اجراي تخلف از ضمانت عيب وفق بخش نامه ی 2005 
بخش نامه ی 2005 واجد يك تغییر ديگر و بسیار مهم در حقوق فرانسه 
است. برخالف قانون مدني که دو امكان را در قالب دعواي فسخ و دعواي ارش 
مط��رح کرده، بخش نامه چه��ار گزينه را براي خريدار ق��رار داده که يكي را به 
تش��خیص خود انتخاب کند؛ يعني، عالوه بر دو دع��واي پیش گفته، دو دعواي 
ديگر قابلیت طرح دارند. اين دو دعوا که براي تطابق جنس با ش��رايط قرارداد 
مقرر ش��ده اند عبارت اند از درخواست تعمیر جنس معیوب و درخواست تعويض 

جنس معیوب.
اين دعواها حتي در جايي که خود بايع جاهل به وجود عیب بوده باشد 
نیز قابل طرح اند. اما، نكته ی بسیار مهم اين است که دو دعواي فسخ و مطالبه ی 
ارش را بعد از عدم امكان طرح يكي از دو دعواي تعمیر و تعويض جنس معیوب 
مي ت��وان طرح  کرد. بنابراين، از ابتدا ب��راي خريدار متضرر از عیب انتخاب بین 
چه��ار دعوا موجود نیس��ت )ماده یL.211�9 ( البته، ش��رط انتخاب يكي از دو 
دعواي تعمیر و تعويض اين اس��ت که يكي از اين دو براي بايع هزينه ی زياد از 
حد نداش��ته باشد. بنابراين، اگر تعمیر مبیع معیوب مقرون به صرفه نباشد، بايع 
مي تواند دعواي الزام به تعمیر را رد کند و آن را با مبیع س��الم جانش��ین کند. 
در بی��ن دو دعواي ديگر نیز، يعني فس��خ و مطالب��ه ی ارش، گاهي اين تقّدم و 
تأّخر وجود دارد؛ يعني، اگر تفاوت قیمت صحیح و معیوب بس��یار اندك باشد، 
خريدار نمي تواند فس��خ قرارداد را بخواهد، بلكه فق��ط مي تواند ارش را مطالبه 

)L.211�10 کند )ماده ی
هرچن��د - براي رعايت بیش تر حقوق مصرف کننده - کمیس��یون خانم 
ويني معتقد به عدم تقدم و تأخر اين دعواها بود و پیشنهاد تساوي آنها را داده 
بود، بخش نامه ی 2005 نظر کمیس��یون ويني را رد و تقّدم و تأّخر را جانش��ین 

کرد.
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چنانچ��ه يك��ي از اين چهار دعوا خس��ارت هاي وارده بر متضرر از نقص 
کاال را جبران نكند، قانون مدني در ماده ی 1645 امكان مطالبه ی خس��ارت را 
نیز به متضرر مي دهد. زيرا، ممكن اس��ت خس��ارت هاي وارده به وي منحصر به 
خس��ارت هاي وارده از ناحیه ی عیب خود کاال نباش��د. عیب خود کاال مي تواند 
ب��ا يك��ي از اين چهار دعوا جبران ش��ود، ول��ي ممكن اس��ت از ناحیه ی عیب 
خس��ارت هاي ديگري به  بار آيد؛ براي مثال، تعهدي ديگر انجام نشود، هزينه اي 
براي حمل ونقل و تعمیر پرداخته ش��ود يا اينكه از ناحیه ی عیب خس��ارت هاي 
مالي، جاني و عدم النفع ديگري به بار آيد )براي نمونه، هواپیماي معیوب سقوط 
کند و جان مس��افراني را بگیرد و در محل برخورد نیز خس��ارت هايي را به بار 

آورد( )2:14(.
در مورد اين خس��ارت ها، ه��ر چند رهنمود 1985 وج��ود دارد و مواد 
مربوط با قانون س��ال 1998 در حقوق فرانس��ه وارد ش�ده است )3:15( وجود 
اين قانون خاص مانع اجراي مقررات قانون مدني نمي ش�ود؛ مقرراتي که ظاهراً 
منافع بیش ت��ري را براي مصرف کننده تأمین مي کنن��د. اين مطلب در ماده ی 
L.211�11 قان��ون مصرف کننده نیز آمده اس��ت که به نوعي تمس��ك به فرمول 

س��نتي مندرج در م��اده ی 1645 را مجاز ش��مرده و به صراح��ت مي گويد که 
»مواد اي��ن بخش نامه )17 فوريه ی 2005( مانع جبران ضرر و زيان به خريدار 

آسیب ديده از عیب نخواهد شد«. 
بنابراين، فرمول ماده ی 1645 براي مطالبه ی ضرر و زيان قابل اجراست. 
اما، شرط جبران ضرر و زيان از مشتري اين است که بايع عالم به وجود عیب در 
کاالي فروخته ش��ده ی خود باشد. با توجه به اينكه براي خريدار اثبات علم بايع 
به عیب کاري بس��یار دشوار است، رويه ی قضايي فرانسه در مورد بايع حرفه اي 
اماره ی علم به عیب را پیش بیني کرده است. اين امر خريدار را از تحمل تكلیف 
دلیل معاف س��اخته و مطالبه ی کلیه ی خسارت هاي وارد به خود را امكان پذير 
مي کند؛ به ويژه اينكه اين اماره به نوعي اماره ی مطلق تلقي ش��ده و دلیل خالف 

آن نیز پذيرفته نمي شود )رأي 1965/1/19(.
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 البت��ه، ديوان اروپايي فرانس��ه را محكوم کرده ک��ه چرا دامنه ی اجراي 
رهنم��ود 1985 در خصوص مس��ؤولیت مدني کاالهاي فاق��د ايمني را به اين 
خس��ارت ها تسري داده اس��ت )رأي، 2002/4/25(، ولي، سرانجام پذيرفت که 
چنانچ��ه ب��ر مبناي ديگري غیر از مبناي مط��رح در رهنمود 1985 طرح دعوا 
ص��ورت بگیرد، ايرادي ندارد. در اين صورت، بر مبناي ضمانت تطابق با قرارداد 
من��درج در رهنمود 1999 جامعه ی مش��ترك اروپ��ا و بخش نامه ی 2005 نیز 

مي توان دعواي ضرر و زيان را استوار کرد.
بديهي اس��ت که اگر اين مبناي اخیر مورد اس��تناد ق��رار گیرد، قواعد 
مندرج در رهنمود 1985 جامعه ی مش��ترك اروپا و قانون 1998 فرانسه ديگر 

قابلیت استناد ندارند.
در جايي که خريدار نهايي کاال را به طور مس��تقیم از سازنده خريداري 
نمي کند و در زنجیره ی س��ازنده و مصرف کننده ی نهايي واس��طه هاي متعددي 
وجود دارند، رويه ی قضايي به صورت سنتي امكان »دعواي مستقیم« علیه هر 
يك از واسطه هاي پیشین را مي داد. براي مثال، خريدار نهايي مي توانست علیه 
سازنده به طور مستقیم طرح دعوا کند، همچنان که امكان طرح دعوا علیه بايع 
کل و بايع جزء نیز وجود داشت. ولي، در رهنمود 1999 و بخش نامه ی 2005، 
وفق ماده ی L.211�14، چنین امكاني وجود ندارد؛ يعني، خريداِر مصرف کننده 
فقط علیه کس��ي که جنس معیوب را به وي فروخته است حق طرح دعوا دارد. 
بديهي اس��ت ک��ه فرد اخیر نیز به نوبه ی  خود امكان ط��رح دعوا )در قالب يكي 
از دعواه��اي چهارگان��ه( را علیه بايع به خود دارد و اين روند ادامه مي يابد تا به 
س��ازنده و تولید کننده برسد. استناد به ماده هاي مربوط به ضمانت مخفي و نیز 
ماده هاي مربوط به قانون مصرف کننده - درج شده توسط بخش نامه ی 2005 - 
که امكان طرح »دعواي مستقیم« را مي دهند نسبت به مقررات رهنمود 1999 
مناف��ع بیش تري را ب��راي متضرر دربردارند و به همی��ن دلیل، رهنمود 1999 

مانعي براي بقاي آنها در حقوق فرانسه ايجاد نكرد.
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3. شرط هاي محدود كننده ی ضمانت
با توجه به اينكه ممكن اس��ت بايع حرفه اي با ش��رط اسقاط خیار عیب 
يا آنچه در قانون مدني ش��رط تبري از عیب نامیده مي ش��ود مقررات مربوط به 
ضمانت عیب را ناديده بگیرد، بخش نامه ی 2005 مانند قواعد سنتي مندرج در 
قانون مدني ش��رط خالف ضمانت قانوني را باطل اعالم کرده است. در فرانسه، 
بیع به  ش��رط عدم ضمانت از مقوله ی ش��رط هاي تحمیلي )454 : 3( شناخته 
ش��ده است که در حكم »ش��رط نانوشته« قلمداد شده و به آنها ترتیب اثر داده 

نمي شود.
مالك عمده اي که در خصوص بطالن اين شرط ها در کشورهاي اروپايي 
به دست داده  اند اين است که اگر يكي از طرف هاي قرارداد وفق مالك قانون سال 
1987 بخواهد با درج چنین ش��رطي از قدرت اقتصادي برتر خود سوءاستفاده 
ک��رده يا بخواهد وفق مالك  رهنمود 1993 تعادل اقتصادي قرارداد را به طور 
معنا داري به هم بزند، ش��رط خالف ضمانت مندرج در ماده ی R.132�1 مخالف 
نظم عمومي اعالم مي شود. رهنمود 1999 و بخش نامه ی 2005 نیز -درج شده 
در م��اده ی L.211�17  قانون مصرف کننده - قواع��د جديد را در مقوله ی نظم 
عمومي دانس��ته و ش��رط خالف ضمانت را ناممكن )شرط نانوشته( تلقي کرده 
اس��ت. نظم عمومي با چهره ی اقتصادي موجب مي شود که توازن عادالنه اي در 
روابط بین بايع و خريدار برقرار شده و از اعتماد خريدار در جامعه سوءاستفاده 
نشود. رهنمود 1999 و بخش نامه ی 2005 حتي از رهنمود 1993 در خصوص 
شرط هاي تحمیلي نیز فراتر رفته اند. زيرا، در ماده ی L.211�18  مقرر شده که 
حت��ي با توافق خريدار و بايع نیز نمي توان قانون يك کش��ور ثالث غیرعضو در 

جامعه ی مشترك اروپا را به منزله ی قانون حاکم بر روابط طرف ها مقرر کرد.
ذکر اين نكته الزم اس��ت که قواعد مربوط به ضمانت قراردادي مندرج 
در م��اده ی L.211�15 ب��ه ضمان��ت قانون��ي ارتباطي ندارد. مق��ررات ضمانت 
قراردادي جزء قواعد آمره و نظم عمومي نیس��تند. البته، اصوالً قواعد مربوط به 



76
شماره 60/ پایيز 1386

ستری/ 
مجله حقوقی دادگ
ضمانت از عیب مخفی مبیع در حقوق فرانسه

ضمان��ت قراردادي مندرج در بخش نام��ه ی 2005 تغییري در قواعد موجود در 
رويه ی قضايي فرانسه به وجود نیاورده اند. نكته ی مهم ديگر اينكه بخش نامه ی 
2005 در خص��وص ضمانت تطاب��ق با مفاد قرارداد ناظر ب��ه  قراردادهاي بین 
مصرف کننده و بايع »حرفه اي« است، در حالي که قواعد موجود در قانون مدني 
عام بوده و تمام قراردادهاي بیع منعقدش��ده بین مصرف کننده و تولیدکننده يا 
فروشنده ی حرفه اي را شامل مي شود. برخي از حقوق دانان فرانسوي مانند کاله 
اول��وا1 معتقداند )109: 4( که اين ماده ها بايد به قراردادهاي افراد حرفه اي نیز 
تس��ري يابند، در حالي که تورنافوند معتقد است که بايد به محدوده ی رهنمود 

1999 اکتفا کرد. 

فهرست منابع
1. دياني، عبدالرس��ول؛ قواعد عمومي قراردادها؛ جزوه ی درس��ي از انتشارات 

دانشگاه آزاد واحد تهران، شمال و دانشگاه شهرکرد.
2. دياني، عبدالرسول؛ مسئوليت مدني ناشي از نقص ايمني اشياي پرنده؛ چاپ 
در مجموعه مقاالت پژوهش��كده هوا و فضا وابس��ته به وزارت علوم و فن آوري و 

تحقیقات، 7 و 8 اسفندماه سال 1381.
3. دياني، عبدالرسول؛ مسئوليت مدني ناشي از نقص ايمني كاالها؛ تز دکتري 

دانشگاه استراسبورك، انتشارات دانشگاه لیل فرانسه، 2000 میالدي.
4. Bourgoignie, Thierry; Regards croisès sur les enjeux contem-
porains du droit de la consommation; Éd. Yvon Blais, Canada. 
2006.
5. stark; Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile con�
sidérée en sa double fo nction de garantie et de peine privée; These 
Paris 1947.

1.Kalo Ulova


