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ضمانت از عيب مخفي مبيع
در حقوق فرانسه
مراد نصيري
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چكيده
حقوق فرانسه ب ه 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
ارادهی مشترك طرفها ميداند.
پيش از سال  2005ميالدي ،شرايط اقامهی دعواي ضمانت قانوني عبارت بود
از اقام�هی 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 مطالبهی ارش بود.
بخشنام�هی  2005تغييره�اي مهمي در اين زمينه در حقوق فرانس�ه ايجاد
كرد .اين بخشنامه عيب را شامل همهی موارد تخطي از مفاد قرارداد يا فقدان وصف
م�ورد تعهد ميداند .ضمانت اجراي تخلف از ضمانت عيب مخفي وفق اين بخشنامه
عالوه بر دو مورد پيش�ين  -يعني انحالل عقد و مطالبهی ارش  -درخواس�ت تغيير
جنس معيوب يا درخواس�ت تعويض جنس معيوب است كه خريدار ميتواند يكي از
اين چهار مورد را برگزيند.
واژگان كلي�دي :خي�ار عي�ب ،ضمانت ،ارش ،ش�رط تب�ري از عيب ،حقوق
مصرفكننده ،خيار تخلف وصف ،تعمير ،تعويض
 .1كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ،دستیار علمی دانشگاه پیام نور ماکو
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مقدمه

ب��ا انعكاس حق��وق ُرم قديم با مداخلهی دوم��ا و پواتيه در قانون مدني
فرانس��ه مصوب س��ال  ،1804نظامي براي حمايت از خريدار در مواد  1641تا
 1649زير عنوان «ضمانت از عيب مخفي مبيع» پيشبيني شد .اين ضمانت را
بايد از ضمانت عدم تعلق حق ديگري و انتقال كامل حق مالكيت (ضمان درك)
و ني��ز از ضمانت قراردادي متمايز كرد .ضمان��ت از عيب مخفي نوعي ضمانت
قانوني اس��ت كه به حكم قانون بر بايع تحميل ميش��ود ،در حالي كه ضمانت
قراردادي و مدت آن پيرو قرارداد طرفهاست .در فرانسه ،ضمانت عيب مخفي
مبيع با رهنمود 1اروپايي  1999تغييرهاي عمدهاي پيدا كرد .دولت فرانس��ه با
تأخيري دوس��اله در  17فوريهی  2005قواع��د مربوط به دعواي ضمانت عيب
مخفي مبيع را دستخوش تغييرهاي عمدهاي كرد.
الف .ضمانت عيب مخفي مبيع پيش از سال  2005ميالدي

در حقوق فرانس��ه ،از فروشندگان حرفهاي اين انتظار ميرود كه جنس
فروختهش��ده از هرگونه عيبي مصون و بهاصطالح داراي ويژگي كاالي تجارتي
بوده و براي استفادهی مورد منتظر مناسب باشد .بايع بايد اين امر را در ابتداي
فروش تضمين يا ضمانت كند .معموالً واژه تضمين يا ضمانت به تعهداتي اطالق
ميش��ود كه بر عهدهی يك فرد فارغ از خطاي وي گذاش��ته ميشود (.)5:48
در حقوق فرانس��ه ،هم به ضمانت قانوني از عيب مخفي مبيع و هم به ضمانت
ق��راردادي عيب بع��د از عقد -كه ب��ه آن ضمانت تجارتي نيز گفته ميش��ود-
 directive .1در كنار  décisionو réglementيكي از س��ه منبع الزامآور در حقوق اروپايي اس��تrégle� .
 mentيا دس��تورالعمل بر خالف رهنمود قابليت اجرايي مس��تقيم دارد .رهنمود فقط چهارچوب قانون است كه
اتحادي��هی اروپا معين كرده و به كش��ورهاي عضو مهلت ميدهد ت��ا حقوق داخلي خود را با هدفهاي آن منطبق
كنند .بهتازگي در مادهی  249معاهدهی تشكيل جامعهی مشترك اروپا كه جانشين مادهی  189قديم آن خواهد
ش��د عبارت loi-européenneپيش��نهاد شده اس��ت .در اين معنا ،بايد رهنمود را «چهارچوب قانون اروپايي»
ترجمه كرد.

مراد نصیری

تضمين اطالق ميشود .رهنمود  1999ضمانت 1را در معناي ضمانت قراردادي
ي��ا تجاري بهكار گرفته و آن را براي حقوق قانونياي كه براي مصرفكننده به
رسميت ميشناسد منظور نكرده است .ولي ،فرانسه در تطبيق قانون خود با اين
رهنمود ،از آن پيروي نكرد و به طور س��نتي ضمانت از عيب مخفي مبيع را در
قالب ضمانت قانوني و ضمانت از عيب ايجادشده بعد از عقد را در قالب ضمانت
قراردادي و تابع ارادهی مشترك طرفها دانست.
وف��ق مادهی  1641قانون مدني فرانس��ه« ،بايع مكلف به ضمانت مبيع
اس��ت از جهت عيبهاي مخفي آن كه به مناسب نبودن مبيع براي استفادهی
عادت��اً مورد انتظار منجر ش��ود يا اس��تفادهی عادتاً مورد انتظ��ار را به اندازهاي
كاهش دهد كه معلوم ش��ود خريدار در صورت علم به عيبها هرگز مبادرت به
خريد مبيع نميكرد يا بهاي كمتري را براي آن ميپرداخت».
 .1شرايط ضمانت قانوني

شرايط ضمانت قانوني عبارتاند از:
 .1بر پايهی مادهی  1648قانون مدني فرانسه ،دعواي مربوط به ضمانت
عي��ب مخفي بايد در مهلتي محدود اقامه ش��ود كه از جمله ش��رايط ماهوي و
جداييناپذير است؛
 .2عيب بايد حين خريد از ديد خريدار «مخفي» بوده باش��د .بنابراین،
اگ��ر بايع ثابت كند ك��ه خريدار از وجود عيب آگاه ب��وده ،تكليفي در برابر وي
ندارد .در اين وضعيت ،خريدار ميتواند ،در صورت وجود ش��رايط ،دعواي خود
را ب��ر مبناي ديگري مثل دعواي مبتني بر عدم تطابق كاال با اس��تفادهی مورد
نظر اقامه و ثابت كند كه عيب موجود در مبيع اس��تفادهی عادتاً مورد انتظار را
كاهش ميدهد .دادگاههاي فرانسه عيبي را كه خريدار صالحيت و تخصص الزم
حرفهاي براي كش��ف آن را نداشته باشد نيز مخفي قلمداد كرده و ،در راستاي
حمايت از مصرفكننده ،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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حرفهاي و غيرحرفهاي ممنوع و خالف نظم عمومي تلقي كردهاند .دستورالعمل
ش��مارهی 78ـ  464مورخ  24مارس  1978در مورد شرطهاي تحميلي همين
امر را مقرر ميدارد.
از اينرو ،دادگاههاي فرانسه مادهی  - 1643را كه ناظر به مشروعيت اين
شرطهاس��ت  -ناظر به قراردادهاي بيع بين دو فرد حرفهاي يا دو غيرحرفهاي
(البته با عدم تدليس) دانس��تهاند؛ يعن��ي ،فرد حرفهاي را آگاه به وجود عيب و
داراي س��وءنيت فرض كردهاند كه نميتواند ش��رط خالف ضمانت قانوني را در
قرارداد بيع خ��ود درج كند .البته ،فرض قانوني فقط در مرحلهی دعواي مدني
تأثير دارد و نميتوان از اين تشاب ْه مسؤوليت كيفري بايع را نيز مطرح كرد؛
 .3عيب بايد از ديد بايع نيز مخفي باش��د .در غير اين صورت ،عالوه بر
مس��ؤوليت مدني ،مسؤوليت كيفري وي نيز مطرح ميش��ود و ضمانت اجراي
مدني آن نيز شديدتر خواهد بود؛ بدينصورت كه ،عالوه بر برگشت دادن بهاي
دريافتشده ،تمامي خسارتهاي وارده به خريدار نيز بايد جبران شود .در حالي
كه ،در صورت جهل به عيب ،تنها در قبال مبلغ دريافتشده و نيز خسارتهايي
ك��ه از جهت فروش به خريدار تحميل ش��ده ضامن اس��ت (مادههاي  1645و
 1646قانون مدني).
رويهی قضایي گاهي ش��دت عمل بيشتري نش��ان داده و نفس ارائهی
كاالي ناق��ص به بازار را خطاي فاحش تلقي كرده و بنا بر اصل تش��بيه خطاي
فاحش به تدليس ،طبق مادهی  1116بايع را به پرداخت كليهی خس��ارتهاي
وارده به خريدار محكوم كرده است.
مهلت ضمانت قانوني از زمان كشف عيب كاالست (در حالي كه ،مهلت
ضمانت قراردادي از زمان خريد كاال آغاز ميشود) .اين دو مهلت ميتوانند حتي
بدون ش��رط ويژهاي در ضمن قرارداد در كنار هم وجود داش��ته باشند (ديوان
عال��ي 2 ،م��ه  .)1990البته ،خود دعواي ضمانتقانوني ب��ه هيچ مهلتي مقيد
نيست؛ بدين معنا كه ،در صورت كشف عيب حتي پس از گذشت مدت طوالني
از انعق��اد عقد نيز ،حق ط��رح دعواي ضمانت قانوني ب��راي خريدار وجود دارد

مراد نصیری

مش��روط بر اينكه ثابت كند عيب در زمان انعقاد عقد وجود داش��ته و نتيجهی
استهالك مبيع نيست .ب ه محض علم خريدار به وجود عيب ،حق اقامهی دعوي
از س��وي وي مشروط به «مهلت محدود» ميشود كه محدودهی آن در رويهی
قضایي تا دوازده ماه بود ( ،)3 :225ولي بعد از بخشنامهی  2005اين مهلت تا
دو س��ال طوالني ش��ده است؛ با اين تفاوت كه ،بهجاي اينكه مهلت آن از تاريخ
«كشف عيب» محاسبه شود ،از تاريخ «انعقاد بيع» منظور شده است.
مهلتدار ش��دن حق ط��رح دعوا موجب اين تصور ش��د كه قواعد اين
رهنمود بهويژه در مورد كااله��اي ديرمصرف منافع كمتري براي مصرفكننده
دارد .اي��ن بود كه قانونگذار فرانس��ه قواعد مربوط به دع��واي ضمانت از عيب
مخفي مبيع را در قانون مدني دس��تنخورده باقي گذاش��ت و فقط در مادهی
 1648آن مهلت محدود را به دو س��ال افزايش داد .بديهي است كه براي دادن
امتياز بيشتري به مصرفكننده نسبت به رهنمود ،اين مهلت را به جاي اينكه
از تاريخ وقوع بيع در نظر بگيرد ،از تاريخ كش��ف عيب لحاظ كرد .زيرا« ،مهلت
محدود» مندرج در مادهی  1648پيش��ين نيز از تاريخ كش��ف عيب محسوب
ميشد.
ام��ا ،مهل��ت ضمانت قراردادي ي��ا تجاري تابع نظر بايع بوده و حس��ب
اطمين��ان به كاالي ارائهش��دهی خود يا ضرورت جلب مش��تري اين مهلت را
طوالنيتر ميكند .معموالً ،ضمانت قراردادي حقها و مزيتهاي بيشتري را در
مقايسه با ضمانت قانوني تضمين ميكند و عالوه بر عيب مخفي موجود هنگام
بيع ،گاهي عيبهاي آش��كار يا ايجادشده بعد از عقد ،تهيهی قطعههاي يدكي،
و تعمير در محل واقعشدن كاال را نيز ميتوان ضمن ضمانت قراردادي پوشش
داد .اين ضمانت براي بايع يا سازنده نيز سودمند است .زيرا ،به آنان اين امكان
را ميدهد كه از عيبهاي احتمالي كاالي خود آگاه شده و در ارتقاء كيفيت آن
كوش��يده و برطرف كردن س��ريع عيب را وسيلهاي براي افزايش اعتبار تجارتي
خود بدانند.
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دادگاههاي فرانس��ه براي حمايت از مصرفكنن��ده در مواردي كه بايع
براي فرار از اين ضمانت كاري كند كه مهلت آن س��پري شود يا پيدايش عيب
در طول مدت ضمانت باش��د ولي دعوا خارج از اين مدت اقامه ش��ود حتي بعد
از مهلت ضمانت قراردادي نيز بايع را مكلف به اين تعهد ميدانند .اما ،برخالف
ضمانت قراردادي ،تعهد به ضمانت قانوني از مقولهی نظم عمومي بوده و شرط
خالف آن ممكن نيست.
تحميلي شرطهايي
كميسيون ش رطهاي
در مورد ضمانت قراردادي نيز،
ِ
ْ
را كه موضوع يا اثر آنها اجبار مصرفكننده به تعمير كاالي ناقص نزد خود بايع
باشد ممنوع ميسازد مشروط بر اينكه چنين شرطي از نظر ايمني مصرفكننده
يا ويژگي فني خود كاال توجيهپذير نباشد يا اينكه تعميركننده در شرايط عادي
در دسترس نباشد (توصيهنامهی 79ـ 1مورخ  24فوريه  .)1976اصوالً ،ضمانت
ق��راردادي با تعويض ي��ا تعمير كاال پايان مييابد و ضررهاي مادي و جس��مي
ديگر را شامل نميشود .ولي ،اگر بايع از عيب شيء آگاه باشد ،مكلف به جبران
همهی خسارتهاس��ت .در اين زمينه ،رويهی قضایي فرانسه ضمانت قراردادي
را امارهی س��بق وجود عيب در زمان انعقاد قرارداد تلقي كرده اس��ت .بهعالوه،
اگر بايع حرفهاي باشد ،امارهی علم وي به وجود نقص كه مورد پذيرش رويهی
قضایي است موجب ميشود كه تكليف اثبات بر بايع تحميل شود .بنابراین ،بايع
بايد ثابت كند كاالي او هنگام بيع س��الم بوده است .در نتيجه ،بايع در بيشتر
موارد مكلف به جبران كليهی خسارتهاست (.)3 :132
 .2ضمانتاجرا

بهط��ور عمده ،دو ضمانتاجرا ب��راي ضمانت عيب مخفي در نظر گرفته
شده است:
 .1انحلال عقد .مادهه��اي  1184و  1644قانوني مدني امكان اقامهی
دعواي فس��خ و اس��ترداد بهاي پرداختي و ر ّد مبيع را بهمنزلهی ضمانتاجراي
تعهد اجرانشدني به مشتري ميدهند؛
 .2مطالب�هی ارش .م��ادهی  1144قانون مدني ح��ق مطالبهی تفاوت

مراد نصیری

قيمت ناقص با س��الم را به مش��تري ميدهد .مادهی  1145سوءنيت بايع را در
عدم اجراي عقد مفروض گرفته و از جبران خس��ارتهاي وارده سخن به ميان
م��يآورد .ب��راي مثال ،اگر بايع عيب كاال را بداند ي��ا اينكه علم وي به نقص به
دليل حرفهاي بودن وي مفروض قلمداد ش��ود ،تمام خس��ارتهاي وارده _ از
جمله ،خسارتهاي وارده در اثر نقص كاال _ به ديگري نيز جبرانپذير است .اما
خس��ارتهاي وارده در اثر نقص كاال موضوع «تعهد به ايمني» است كه پيشتر
با رهنمود  1985جامعهی مشترك و قانون  1996فرانسه از ضمانت عيب كاال
تفكيك ش��ده بود .البته ،حسب درخواست مشتري ميتوان نسبت به جانشين
كردن كاال يا تعمير آن توسط بايع اقدام كرد.
ب .ضمانت عيب مخفي مبيع پس از سال  2005ميالدي

هرچن��د بخشنامهی  2005تغييرهاي مهمي در خصوص ضمانت عيب
مخف��ي در حقوق فرانس��ه ايجاد كرد ،قبل از آن در روي��هی قضایي و در ميان
حقوقدان��ان تعهد ديگري در قالب «تعهد به ضمانت تطبيق كاال با اس��تفادهی
عادت��اً مورد انتظار» مطرح بود .اين تعهد از كنوانس��يون  1980بيع بينالمللي
ني��ز برميآيد و از پايان قرن  20تا زمان قانون  2005محور بحثهاي نظري و
رويههاي قضایي متعددي بوده است .پرسش مهم در اينباره در رويهی قضایي
اي��ن بود ك��ه آيا تعهد ضمانت عيب مخفي تعهدي مس��تقل از تعهد به تطبيق
كاالس��ت يا خير .ممكن اس��ت مبيع عيب فيزيكي نداش��ته ول��ي مطابق مفاد
قرارداد نبوده يا با خواست مشروع خريدار براي استفادهی مورد نظر وي منطبق
نباشد ( 403و .)3 :259
رهنمود  1999نظام حمايت خود را با عنوان «ضمانت تطبيق كاال» به
طور رس��مي و صريح وارد دايرهالمعارف حقوقي كش��ورهاي جامعهی مشترك
ك��رد .اين تعهد ناظ��ر به قراردادهاي بي��ع بين بايع حرف��هاي و مصرفكننده
اس��ت .بخشنامهی  2005در واقع مواد اين رهنمود را وارد حقوق فرانسه كرد.
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ولي ،چون تصور ش��د كه قان��ون مدني مقررات س��ودمندتري براي حمايت از
مصرفكنن��ده دارد ،قواعد مربوط به رهنم��ود در كنار قواعد مربوط به ضمانت
عيب مخفي كاال در حقوق داخلي فرانس��ه درج شد ،اما نه در قانون مدني بلكه
در مواد L.211-1تا  L.211-14قانون مصرفكننده جاي گرفت.
امتي��از ضمانت عيب مخفي موضوع مادههاي  1641به بعد قانون مدني
اين اس��ت كه همهی انواع اش��ياء حتي اموال غيرمنقول را نيز شامل ميشود،
ولي قواعد رهنمود اروپايي فقط ناظر به فروش اشياء مصرفي بين بايع حرفهاي
و خريدار مصرفكننده اس��ت .بنابراین ،نسبت به قانون مربوط به ضمانت عيب
مدني قانون خاص محس��وب ميشود؛ با اين توضيح كه ،مانعي
مخفي در قانون
ْ
در راه اج��راي قواع��د مربوط به ضمانت قانوني مندرج در قانون مدني نيس��ت.
بهعبارت ديگر ،يعني ،ممكن است نسبت به يك دعوا هم قوانين مربوط به سال
 2005قاب��ل اجرا باش��ند و هم قواعد مندرج در قان��ون مدني .به هر حال ،اين
اختي��ار براي مصرفكننده وجود دارد كه هر قانوني را كه مفيدتر ميداند براي
طرح دعواي خود بهمنزلهی مبنا مطرح كند.
 .1تعريف عيب طبق بخشنامهی 2005

رويهی قضایي فرانسه در اجراي مـادهی  1648قديم قانون مدني عيب
را در معناي عدم صالحيت مبيع براي استفادهی مورد نظر ،استـفادهی عادي،
يا كاهش اس��تفاده به گون��هاي كه اگر خريدار ميدانس��ت آن را نميخـريد يا
بهاي كمتري براي آن ميپرداخت ميداند كه تفس��يري محدود از عيب اس��ت
( )3 :217اما ،وفق بخشنامه ،عيب ش��امل همهی موارد تخطي از مفاد قرارداد
يا فقدان وصف مورد تعهد دانس��ته شده اس��ت .براي مثال ،فقدان وصف قرمز
رنگ مبيع عيب تلقي ميش��ود .البت��ه ،مالكهاي قبلي موجود در قانون مدني
براي تش��خيص عيب به قوت خود باقي است؛ يعني« ،نقص تطابق با استفادهی
مورد نظر» يا «استفادهی مورد انتظار مشروع مصرفكننده» يا «عيب ساختي»
و «نق��ص فيزيكي» .ولي ،نقص تطابق با قرارداد مفهوم وس��يعتري اس��ت .دو
مفهوم «نقص تطابق با قرارداد» با «نقص تطابق با استفادهی عادتاً مورد انتظار»

مراد نصیری

كام� ً
لا بر هم منطبق نيس��تند .زيرا ،نقص در مفهوم نخس��ت فق��ط از ديدگاه
خريدار مصرفكننده محك زده ميش��ود ،در حالي كه در مالك دوم بر اساس
«ارادهی مشترك» مستنبط از آگهيهاي تبليغاتي ،خود قرارداد ،و مذاكرههاي
پيشقراردادي مشخص ميشود.
«عيب تطابق» بايد شرايط زير را داشته باشد:
 .1وف��ق مادهی  ،L.211-8اين عيب بايد از ديد مش��تري مصرفكننده
هنگام انعقاد بيع ( و نه هنگام تحويل كاال) مخفي بوده باشد .اما ،پس از تحويل
مبيع توس��ط مصرفكننده ،حق طرح دعوا عليه بايع ساقط نميشود ،ولي بايد
ب��ه نحو مقتضي به وي اطالع دهد كه نميخواه��د از حقوق خود داير بر طرح
دعواي ضمانت عيب مخفي چشمپوشي كند؛
 .2نقص تطابق با قرارداد بايد هنگام تسليم كاال وجود داشته باشد مگر
اينكه خريدار ثابت كند كه عيب ايجادشده بعد از تحويل ،نتيجهی عيب موجود
قبل از تحويل است .دليل سبق وجود عيب بر زمان تحويل هرچند سخت است،
رويهی قضایي فرانسه بهسادگي آن را ميپذيرد 1و بايع را مكلف به پذيرش آثار
اين تعهد ميكند.
در اي��ن زمينه ،رهنمود  1999و بخشنام��هی  2005راهحل بهتري را
به نفع مصرفكننده مقرر ميدارند .مادهی  L.211-7در مدتي ش��شماهه بعد
از تحوي��ل كاال امارهی س��بق وجود عيب را پيشبيني ك��رده كه از اين نظر به
سنتي موجود در قانون مدني
دليل تأمين بيشتر منافع مصرفكننده بر قواعد
ِ
برتري دارند .در مدت ش��شماهه پس از تحويل كاال ،سبق وجود عيب بر زمان
تحويل مفروض است .بنابراين ،بايع بايد كار سخت اثبات عدم سبق وجود عيب
بر زمان تحويل را به اثبات برساند؛ يعني ،در مدت شش ماه بعد از تسليم كاال،
دليل س��بق عيب معاف اس��ت .طبيعي اس��ت كه بعد
تحمل تكليف
خريدار از
ِ
ِ
از ش��ش ماه از تسليم كاال ،تكليف اثبات س��بق وجود عيب در زمان تسليم بر
 .1رأي  1996/11/5ش��عبه اول مدني ديوان عالي فرانس��ه درج در ش��رح خالصه آراء دالوز ص  348يادداش��ت
اوليويه تورنافوند
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عهدهی خود خريدار است .براي مثال ،بايد ثابت كند كه در مدت شش ماه بعد
از تسليم از كاال استفاده نكرده و در نتيجه نتوانسته عيب مبيع را كشف كند.
 .2ضمانتاجراي تخلف از ضمانت عيب وفق بخشنامهی 2005

بخشنامهی  2005واجد يك تغيير ديگر و بسيار مهم در حقوق فرانسه
است .برخالف قانون مدني كه دو امكان را در قالب دعواي فسخ و دعواي ارش
مط��رح كرده ،بخشنامه چه��ار گزينه را براي خريدار ق��رار داده كه يكي را به
تش��خيص خود انتخاب كند؛ يعني ،عالوه بر دو دع��واي پيشگفته ،دو دعواي
ديگر قابليت طرح دارند .اين دو دعوا كه براي تطابق جنس با ش��رايط قرارداد
مقرر ش��دهاند عبارتاند از درخواست تعمير جنس معيوب و درخواست تعويض
جنس معيوب.
اين دعواها حتي در جايي كه خود بايع جاهل به وجود عيب بوده باشد
نيز قابل طرحاند .اما ،نكتهی بسيار مهم اين است كه دو دعواي فسخ و مطالبهی
ارش را بعد از عدم امكان طرح يكي از دو دعواي تعمير و تعويض جنس معيوب
ميت��وان طرح كرد .بنابراین ،از ابتدا ب��راي خريدار متضرر از عيب انتخاب بين
چه��ار دعوا موجود نيس��ت (مادهی ) L.211-9البته ،ش��رط انتخاب يكي از دو
دعواي تعمير و تعويض اين اس��ت كه يكي از اين دو براي بايع هزينهی زياد از
حد نداش��ته باشد .بنابراین ،اگر تعمير مبيع معيوب مقرونبهصرفه نباشد ،بايع
ميتواند دعواي الزام به تعمير را رد كند و آن را با مبيع س��الم جانش��ين كند.
تقدم و
در بي��ن دو دعواي ديگر نيز ،يعني فس��خ و مطالب��هی ارش ،گاهي اين ّ
ّ
تأخر وجود دارد؛ يعني ،اگر تفاوت قيمت صحيح و معيوب بس��يار اندك باشد،
خريدار نميتواند فس��خ قرارداد را بخواهد ،بلكه فق��ط ميتواند ارش را مطالبه
كند (مادهی )L.211-10
هرچن��د  -براي رعايت بيشتر حقوق مصرفكننده  -كميس��يون خانم
ويني معتقد به عدم تقدم و تأخر اين دعواها بود و پيشنهاد تساوي آنها را داده
تقدم و ّ
تأخر را جانش��ين
بود ،بخشنامهی  2005نظر كميس��يون ويني را رد و ّ
كرد.

مراد نصیری

چنانچ��ه يك��ي از اين چهار دعوا خس��ارتهاي وارده بر متضرر از نقص
كاال را جبران نكند ،قانون مدني در مادهی  1645امكان مطالبهی خس��ارت را
نيز به متضرر ميدهد .زيرا ،ممكن اس��ت خس��ارتهاي وارده به وي منحصر به
خس��ارتهاي وارده از ناحيهی عيب خود كاال نباش��د .عيب خود كاال ميتواند
ب��ا يك��ي از اين چهار دعوا جبران ش��ود ،ول��ي ممكن اس��ت از ناحيهی عيب
خس��ارتهاي ديگري به بار آيد؛ براي مثال ،تعهدي ديگر انجام نشود ،هزينهاي
براي حملونقل و تعمير پرداخته ش��ود يا اينكه از ناحيهی عيب خس��ارتهاي
مالي ،جاني و عدمالنفع ديگري به بار آيد (براي نمونه ،هواپيماي معيوب سقوط
كند و جان مس��افراني را بگيرد و در محل برخورد نيز خس��ارتهايي را به بار
آورد) (.)2:14
در مورد اين خس��ارتها ،ه��ر چند رهنمود  1985وج��ود دارد و مواد
مربوط با قانون س��ال  1998در حقوق فرانس��ه وارد شـده است ( )3:15وجود
اين قانون خاص مانع اجراي مقررات قانون مدني نميشـود؛ مقرراتي كه ظاهرا ً
منافع بيشت��ري را براي مصرفكننده تأمين ميكنن��د .اين مطلب در مادهی
 L.211-11قان��ون مصرفكننده نيز آمده اس��ت كه بهنوعي تمس��ك به فرمول
س��نتي مندرج در م��ادهی  1645را مجاز ش��مرده و بهصراح��ت ميگويد كه
«مواد اي��ن بخشنامه ( 17فوريهی  )2005مانع جبران ضرر و زيان به خريدار
آسيبديده از عيب نخواهد شد».
بنابراين ،فرمول مادهی  1645براي مطالبهی ضرر و زيان قابل اجراست.
اما ،شرط جبران ضرر و زيان از مشتري اين است كه بايع عالم به وجود عيب در
كاالي فروختهش��دهی خود باشد .با توجه به اينكه براي خريدار اثبات علم بايع
به عيب كاري بس��يار دشوار است ،رويهی قضایي فرانسه در مورد بايع حرفهاي
امارهی علم به عيب را پيشبيني كرده است .اين امر خريدار را از تحمل تكليف
دليل معاف س��اخته و مطالبهی كليهی خسارتهاي وارد به خود را امكانپذير
ميكند؛ بهويژه اينكه اين اماره بهنوعي امارهی مطلق تلقي ش��ده و دليل خالف
آن نيز پذيرفته نميشود (رأي .)1965/1/19
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البت��ه ،ديوان اروپايي فرانس��ه را محكوم كرده ك��ه چرا دامنهی اجراي
رهنم��ود  1985در خصوص مس��ؤوليت مدني كاالهاي فاق��د ايمني را به اين
خس��ارتها تسري داده اس��ت (رأي ،)2002/4/25 ،ولي ،سرانجام پذيرفت كه
چنانچ��ه ب��ر مبناي ديگري غير از مبناي مط��رح در رهنمود  1985طرح دعوا
ص��ورت بگيرد ،ايرادي ندارد .در اين صورت ،بر مبناي ضمانت تطابق با قرارداد
من��درج در رهنمود  1999جامعهی مش��ترك اروپ��ا و بخشنامهی  2005نيز
ميتوان دعواي ضرر و زيان را استوار كرد.
بديهي اس��ت كه اگر اين مبناي اخير مورد اس��تناد ق��رار گيرد ،قواعد
مندرج در رهنمود  1985جامعهی مش��ترك اروپا و قانون  1998فرانسه ديگر
قابليت استناد ندارند.
در جايي كه خريدار نهايي كاال را به طور مس��تقيم از سازنده خريداري
نميكند و در زنجيرهی س��ازنده و مصرفكنندهی نهايي واس��طههاي متعددي
وجود دارند ،رويهی قضایي به صورت سنتي امكان «دعواي مستقيم» عليه هر
يك از واسطههاي پيشين را ميداد .براي مثال ،خريدار نهايي ميتوانست عليه
سازنده به طور مستقيم طرح دعوا كند ،همچنان كه امكان طرح دعوا عليه بايع
كل و بايع جزء نيز وجود داشت .ولي ،در رهنمود  1999و بخشنامهی ،2005
وفق مادهی  ،L.211-14چنين امكاني وجود ندارد؛ يعني ،خريدا ِر مصرفكننده
فقط عليه كس��ي كه جنس معيوب را به وي فروخته است حق طرح دعوا دارد.
بديهي اس��ت ك��ه فرد اخير نيز بهنوبهیخود امكان ط��رح دعوا (در قالب يكي
از دعواه��اي چهارگان��ه) را عليه بايع به خود دارد و اين روند ادامه مييابد تا به
س��ازنده و توليدكننده برسد .استناد به مادههاي مربوط به ضمانت مخفي و نيز
مادههاي مربوط به قانون مصرفكننده  -درج شده توسط بخشنامهی - 2005
كه امكان طرح «دعواي مستقيم» را ميدهند نسبت به مقررات رهنمود 1999
مناف��ع بيشتري را ب��راي متضرر دربردارند و به همي��ن دليل ،رهنمود 1999
مانعي براي بقاي آنها در حقوق فرانسه ايجاد نكرد.

مراد نصیری

 .3شرطهاي محدودكنندهی ضمانت

با توجه به اينكه ممكن اس��ت بايع حرفهاي با ش��رط اسقاط خيار عيب
يا آنچه در قانون مدني ش��رط تبري از عيب ناميده ميش��ود مقررات مربوط به
ضمانت عيب را ناديده بگيرد ،بخشنامهی  2005مانند قواعد سنتي مندرج در
قانون مدني ش��رط خالف ضمانت قانوني را باطل اعالم كرده است .در فرانسه،
بيع به ش��رط عدم ضمانت از مقولهی ش��رطهاي تحميلي ( )3 : 454شناخته
ش��ده است كه در حكم «ش��رط نانوشته» قلمداد شده و به آنها ترتيب اثر داده
نميشود.
مالك عمدهاي كه در خصوص بطالن اين شرطها در كشورهاي اروپايي
بهدست دادهاند اين است كه اگر يكي از طرفهاي قرارداد وفق مالك قانون سال
 1987بخواهد با درج چنين ش��رطي از قدرت اقتصادي برتر خود سوءاستفاده
ك��رده يا بخواهد وفق مالك رهنمود  1993تعادل اقتصادي قرارداد را به طور
معناداري بههم بزند ،ش��رط خالف ضمانت مندرج در مادهی  R.132-1مخالف
نظم عمومي اعالم ميشود .رهنمود  1999و بخشنامهی  2005نيز -درجشده
در م��ادهی  L.211-17قانون مصرفكننده  -قواع��د جديد را در مقولهی نظم
عمومي دانس��ته و ش��رط خالف ضمانت را ناممكن (شرط نانوشته) تلقي كرده
اس��ت .نظم عمومي با چهرهی اقتصادي موجب ميشود كه توازن عادالنهاي در
روابط بين بايع و خريدار برقرار شده و از اعتماد خريدار در جامعه سوءاستفاده
نشود .رهنمود  1999و بخشنامهی  2005حتي از رهنمود  1993در خصوص
شرطهاي تحميلي نيز فراتر رفتهاند .زيرا ،در مادهی  L.211-18مقرر شده كه
حت��ي با توافق خريدار و بايع نيز نميتوان قانون يك كش��ور ثالث غيرعضو در
جامعهی مشترك اروپا را بهمنزلهی قانون حاكم بر روابط طرفها مقرر كرد.
ذكر اين نكته الزم اس��ت كه قواعد مربوط به ضمانت قراردادي مندرج
در م��ادهی  L.211-15ب��ه ضمان��ت قانون��ي ارتباطي ندارد .مق��ررات ضمانت
قراردادي جزء قواعد آمره و نظم عمومي نيس��تند .البته ،اصوالً قواعد مربوط به
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ضمان��ت قراردادي مندرج در بخشنام��هی  2005تغييري در قواعد موجود در
رويهی قضایي فرانسه به وجود نياوردهاند .نكتهی مهم ديگر اينكه بخشنامهی
 2005در خص��وص ضمانت تطاب��ق با مفاد قرارداد ناظر ب��ه قراردادهاي بين
مصرفكننده و بايع «حرفهاي» است ،در حالي كه قواعد موجود در قانون مدني
عام بوده و تمام قراردادهاي بيع منعقدش��ده بين مصرفكننده و توليدكننده يا
فروشندهی حرفهاي را شامل ميشود .برخي از حقوقدانان فرانسوي مانند كاله
اول��وا 1معتقداند ( )4 :109كه اين مادهها بايد به قراردادهاي افراد حرفهاي نيز
تس��ري يابند ،در حالي كه تورنافوند معتقد است كه بايد به محدودهی رهنمود
 1999اكتفا كرد.
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