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 چكيده

تعهد مزبور ممکن  اتنت   . ای داردجایگاه ویژه( گارانتی)در میان خدمات پس از فروش، تعهد به تعویض و تبدیل کاالی ناقص یا معیوب 
بودن، تردینداایی وجنود دارد، ولنی  ن ت و     دلیل غرریدربارة مشروعیت آن به. ا قرارداد مستقل مطرح شوددر قالب شرط ضم  عقد ی

بررتی ابعاد حقوقی گارانتی و ت لیل فنی آن، انطباق آن بر عقود . شدنی اتتمشروعیت آن با تکیه بر دالیل   ت عقود و شروط اثبات
انایی در قالنب عقنودی ماننند جعالن       ت لیل. بارة ماایت حقوقی گارانتی اختالف نظر دارنددانان درحقوق. کندو قرارداداا را ضروری می

تنر  بودن ماایت حقوقی گارانتی بنه ببیعنت و مااینت آن نزدین     با وجود ای ، فرضی  مستقل. شودخاص، بیمه و عقد مستقل مطرح می
 .اتت

  واژگان کليدی

 .نتی، ماایت حقوقیگارا ،خاص  جعال ،دانده تعهدات گارانتیبیمه، 
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 مقدمه

 ،در ایين میيان   .شيود  طوالني طي ميي  نسبت به مدت ،دست مشتريرسیدن آن به كاال تا  ساختاز 

 ةدر حقيو  موويو ه و رویي   . دشيو یا اساساً معیوب تولید  معیوب یا ناقص شودممکن است كاال 

مت كياال پيیز از   كه فروشنده مسئول صحت و سال است قضایي بسیاري از كشورها پذیرفته شده

امروزه تولیدكنندگان و سازندگان كياال   ،وجود اینبا  .(140 ص، 9060 كاتوزیان،)تحویل آن است 

مسئولیت خيویز را بيه  یيوب پي  از      ة، دامن«گارانتي در ومن قرارداد» نوان  بابا درج شرطي 

 ةحق مطالبي   یب یا رخیاپیدایز معناي  به یادشدهالبته مسئولیت . دهند نیز گسترش مي تحویل كاال

و  فقيه  اي در بلکه حق تبدیل و اصالح كاالي معیوب است كه پیشيینه  ،نیستكاالي معیوب ش زار

درج  یا در قالب  قدي مسيتقل  ،شرط ومن  قد طور خواه به یادشده،حق . حقو  مووو ه ندارد

 ،طيور اسيتانا  شيود و بيه    مي محدود به مدت زماني خاص قا دتاًهایي دارد؛ از جمله  ویژگي شود،

 نامعلوم اسيت  نیز اجراي آنیفیت ك ،احتمالي دارد ةجنب ،همچنیناست؛  ( مر مفید كاال) العمر ماماد

قيرارداد یيا    ،یادشدههاي  ویژگيهمة . است( تبدیل كاال)و تملیک ( اصالح كاال)اي از تعهد  آمیزهو 

 .كند ميفرد و استانایي  شرط مزبور را منحصربه

اي در فقه و حقو  موويو ه   نوین دنیاي كنوني است كه سابقه و پیشینه مووو اتگارانتي از 

 ةكيه  امي   طيوري  بيه  ،ه استشدتما ي با اقبال  مومي جامعه مواجه جا نظراز  این، با وجود. ندارد

 ميا، ة ترویج و گسترش آن در معيامالت كنيوني جامعي   . مردم آمادگي پذیرش و اجراي آن را دارند

 ،بیگانيه هاي  استخدام فرهنگ» بارتي،  به. دهد مي ا بیز از پیز نشانورورت تحلیل حقوقي آن ر

یيک   تنهيا شایسيته ميذمت نیسيت،     اخالقي و مذهبي نههاي  ها در درون ارزش ذوب آن و جذب و

 .(6ص ،9061 كاتوزیان،) «.ورورت است

 شرط تبري از  یوب، شرط تضمین سالمت خیار  یب، مانندمسائلي فقط پیشین هاي  در نوشته

در حيالي  . نشده اسيت  منطبقسنتي هاي  نهاد برماهیت این نهاد جدید  جز آن تبیین شده است و و

هياي   شيركت  شيود  مي مالحظه برخي موارددر ، این  قد در كشور ما بودن معمولكه صرف نظر از 

بيارة  گارانتي به تعهدات خود پایبند نیستند و دادرس نیز در صيورت طيرح پرونيده در    كنندة  روه
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ایين مسيائل    همية  .تطبیق آن با قوانین موويو ه اسيت   هناگزیر ب ،گارانتي یا قرارداد گارانتي شرط

  .كند وروري مي زمینه راپژوهشي جامع در این  اجراي

تصيویب قيوانیني پویيا و     ،و بر ایين اسياس   تحول استتغییر و در حال جهان معاصر پیوسته 

 زمینية هيایي در   ناميه  قوانین و آیین ،سالیان اخیر در. ناپذیر است متناسب با شرایط اجتما ي اجتناب

كننيدگان   حمایيت از مصيرف   انونقي اند از  برخي از این قوانین  بارت. ده استشگارانتي تصویب 

اجرایيي   ةنامي   و آیین 9060مصوب  كنندگان خودرو حمایت از حقو  مصرف، قانون 9066 مصوب

 .9061 آن مصوب

ماهیيت   كنيد؛ از جمليه   ميلي را مطرح ئبعاد حقوقي آن مساتحلیل و تفسیر گارانتي و بررسي ا

ماننيد   شيده و سينتي   توان آن را مصدا  یکي از نهادهياي شيناخته   مي یا؟ آحقوقي این نهاد چیست

ا ميال قوا يد نهياد    ، اگر پاسخ مابت باشيد  ؟دانستجز آن خیار  یب و  ،بیمه ،تعهد به فعل ثالث

بيا بیيان   فقيط  گيارانتي   ةتبیین ماهیت ویژ ،ا اگر منفي باشدام ،دشوار نیست شده بر گارانتي شناخته

بررسي ابعاد حقيوقي  » با موووع این نوشتار. استممکن  آن گارانتي و تعریف يو اجزا ها ویژگي

 ،دومقسيمت  در  شيود؛  شناسيایي ميي   گارانتي، نخستقسمت در  .است قسمتسه  شامل «گارانتي

 .شود مي تحلیلیت حقوقي آن ماه ،سومقسمت در  و شده مشرو یت آن بررسي

 شناسایی گارانتی

، اجيزا و  ناصير   هياي  ویژگيتعریف و تبیین . شناخت هر امري به تحقق چند مقدمه نیازمند است

 بررسيي ایين  گارانتي نیيز  بارة در. با مفاهیم و نهادهاي مشابه آن ةانواع قابل تصور و مقایس تعریف

 مشيخص واقعي ایين نهياد را    ةتوان جوهر ادشده ميیدر پرتو مباحث  .ناپذیر است مقدمات اجتناب

 .آن را پذیرفت یا رد كرد و ورورت وجود مستقل كرد

 رانتیمفهوم گا

اي براي تحلیل و تفسیر ماهیيت حقيوقي آن    شناسایي مفهوم گارانتي و آگاهي از محتواي آن مقدمه

 .كنیم ميمفهوم اصطالحي آن را بیان  ،سپ  و ، نخست مفهوم لغوياساسبر این  .است
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 گارانتی لغویمفهوم 

معناي  تضمین نیز به(. 196ص ،9061 وري، شه) معناي ومانت و تضمین است در لغت به  گارانتي

 (.046، ص9061  میيد، )چیزي را در ظرفي قراردادن اسيت   غرامت بر  هده گرفتن، تاوان دادن و

كتبي كه كاري انجيام خواهيد    تعهد معموالً»: معنا شده است این طور ها در یکي از فرهنگگارانتي 

نظيران   دانيان و صياحب   حقيو  (. Hornby, 1999, p.527)« .شد یيا چیيزي كیفیيت مشخصيي دارد    

صیانه بر وزن فعاليه و   ةكلم. اند كار برده گارانتي به بارةرا در « قدالصیانه»كشورهاي  ربي اصطالح 

 (.916، صتا بي، وميفی ؛600ص تا، رازي، بي)معناي حفظ، نگهداري و پاسداري است  به

 گارانتی اصطالحیمفهوم 

بیيان  طوري كيه در تعریيف آن    زیادي دارد به نزدیکيمعناي لغوي آن  بامعناي اصطالحي گارانتي 

توافقي میان شركت یا متخصص و مالک در  قدي مستقل یيا شيرط ويمن  قيد بيه      » :شده است

. «...در مقابيل اجيرت معيین   خدمات تداوم و تعمیير ميال در ميدت مشيخص و     دادن منظور انجام 

شيرط تضيمین و دوام   »شرط گارانتي در ومن  قد بیع را  نویسندگان از یکي( 9تا، ص ابي، بيرت)

قيانون ميدني    440 ةمياد  .(161ص ،0ج ،9061كاتوزیان، ) كند تعریف مي« كاال از سوي تولیدكننده

فروشينده یيا شيخص    ... »: دكني  ميي  بیانو  دهد مي« تضمین كیفیت و دوام»گارانتي  نوان به آلمان 

ثالث، كیفیت مبیع یا اینکه مبیع كیفیيت خاصيي را بيراي ميدت معینيي داراسيت را تضيمین كنيد         

   . «(....تضمین دوام)

                                                           
1. Guarantee. 

شود و شامل تضيمین سيالمت از  یيوب پنهياني و تضيمین       كار گرفته مي در حقو  فرانسه گارانتي در مفهوم تضمین به. 1

بيراي  . كار گرفته شيده در ایين تحقیيق كياربرد نيدارد      شود و در معناي به  مي( garantie de conformite)مطابقت 

 :ک.توویح بیشتر ر

(Mainguy,2008, 1558 Le Tourneau, 2011, 1417ete+seq-) 
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قيرارداد  »: بیيان كيرد  در تعریف گارانتي ( بحرین ةیازدهم در منام ةدر جلس)مجمع فقه اسالمي 

و در حقیقت ... گردد  قود بر آن مترتب مي ةقراردادي نوین و مستقل است كه احکام  ام ،گارانتي

 قدي معوض است كه به موجب آن یکي از طرفین در برابر  وض معلوم و در مدت معین ملتيزم  

 ،9411 السالوس،)« به بررسي و اصالح مورد نیاز مقطعي یا ناگهاني در دستگاه یا شیئي دیگر است

در تعریييف  9066گان مصييوب كننييد مييادة یييک قييانون حمایييت از مصييرفبنييد سييوم  (.160ص

نامه كاال یيا خيدمات سيندي اسيت كيه تولیدكننيده، واردكننيده،         ومانت»: كند نامه بیان مي ومانت

دهيد تيا     كاال و خيدمات ميي   ةدهند هر دستگاه فني به خریدار یا سفارش ةكننده یا تعمیركنند  روه

ماتي كيه انجيام گردیيده    شده یا خيد  چنانچه ظرف مدت معین  یب یا نقص فني در كاالي فروخته

مشاهده شود، نسبت به رفع  یب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجيه  

 9«.و یا پرداخت خسارات وارده اقدام كند

ا م از شرط )توافقي » :كردتعریف  طور  توان گارانتي را این ، ميهاي یادشده تعریفبا توجه به 

 ،به طور معمول)دهنده  به نام گارانتي شخصيكه به موجب آن ( صليومن  قد یا مستقل از  قد ا

 یيا خيدمات   گردد چنانچه كاال متعهد مي گیرنده در برابر شخص دیگري به نام گارانتي( كاال ةسازند

دچار  یيب، ایيراد   ( منظور  مر مفید كاالست)یا مادام العمر  مشخص مورد معامله در مدت زماني

 یيب اساسيي باشيد آن را بيا كياالیي       داراي ح یا تعمیر نماید یا چنانچهیا نقصي گردد آن را اصال

   «.مشابه تعویض نماید

                                                           

تصمین یا ومانت بيه  »: كند  كنندگان خودرو ا الم مي نامة اجرایي قانون حمایت از مصرف همچنین، بند ث ماده یک آیین. 9

فنيي اسيتاندارد یيا تعيویض خيودرو ا يالم شيده از طيرف          خدمات  خدمات تعهدشده ا م از تأمین قطعات، ةمجمو 

مشخصيي   شود كه در یک دورة زماني یيا طيي مسيافت    نامه اطال  مياد این آیینمطابق مف كنندهكننده به مصرف  روه

 .«شود كننده تأمین مي ها به طور رایگان از سوي  روه انجام آن

كننيدگان   گردد با وجود این، قانون حمایت از مصيرف  دهنده منعهد به تبدیل یا تعویض كاالي معیوب مي اگر چه گارانتي. 1

 چنانچه نقيص یيا  یيب   »: كند این قانون ا الم مي 4مادة .   گرفتن ثمن معامله سخن گفته استخودرو از امکان باز پ

قطعات ایمني خودرو در طول دورة ومانت پ  از سه بار تعمیر یا در صورتي كه نقص یا  یب قطعياتي كيه موجيب    
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موجر در  قيد   ،بنابراین .ندارد گارانتي به  قد بیع اختصاص نخست، یادشده،بر اساس تعریف 

كياالي ميورد گيارانتي خصوصيیتي نيدارد و       دوم، ؛تواند متعهد به كاالي مورد اجاره شود مي اجاره

دهنده ممکين اسيت    گارانتي سوم، ؛صنعتي یا تجارتي باشد یا مشاع،كاالیي مفروزاست مالي ممکن 

گارانتي ممکن است شرط ومن  قد یا قراردادي  چهارم، ؛ها باشد ر آنیاحد متعاملین یا شخصي غ

 ،تعویض یا تبدیل كاالي معیوب اسيت  فقطدهنده  تعهد گارانتي و پنجم، مستقل از  قد اصلي باشد

 . نه جبران خسارت ناشي از  یوب تولید

 ارکان و عناصر گارانتی

 :ند ازا كه  بارت داردگارانتي اركان و  ناصري 

به اصالح و تعویض كاالیي مشيخص   ،توافق بر اساسشخصي است كه : 2دهنده گارانتي( الف

تيوافقي  یا  ،(شرط ومن  قد بیع)توافق ممکن است در قالب شرط ومن  قد این . شود متعهد مي

دهنيده   گيارانتي  نبایيد  .نامه معروف اسيت  مستقل از  قد اصلي صورت پذیرد و معموالً به ومانت

 .باشد ممکن است شخص حقیقي یا حقوقي ،همچنین ،خدمات باشد كننده  روههمان فروشنده یا 

 بایيد طيرف قيرارداد    لزومياً  ،گیيرد  ميي  در فروي كه شخصي غیر از فروشنده گارانتي را بر  هيده 

قيانون حمایيت از    0 ةمياد  .شيود ارانتي باشد یا اینکه فروشينده بيا اختیيار از طيرف وي متعهيد      گ

                                                                                                                                                    
 

 و بیز از سي روز به دلیلنشده باشد یا خودر گردد و با یک بار تعمیر برطرف احتمال صدمه جسمي یا جاني اشخاص

كننيده خيودروي معیيوب را بيا      مصيرف  كننده مکلف است حسيب درخواسيت   تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،  روه

 «.كننده مسترد دارد مصرف خودروي نو تعویض یا با توافق، بهاي آن را به

و ميالي   یب و نقص و خسيارات جياني  هرگونه  »: كند ا الم مي كنندگان خودرو قانون حمایت از حقو  مصرف 6مادة  .9

هاي جانبي و یا دریافت خيدمات   سیستم كننده و اشخاص ثالث كه به دلیل تعویض یا نصب قطعات و وارده به مصرف

كننده طي دوران ومانت ایجياد شيود از شيمول ایين قيانون       توسط مصرف كننده، خارج از شبکه رسمي و مجاز  روه

 «.كند كننده ایجاد نمي كننده و اشخاص ثالث در برابر  روه رفگونه حقي براي مص هیچ خارج است و

2. Guarantor.  
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 اي  ناميه  ومانت :ندامکلف تولیدكنندگان و خدمات و كاال كنندگان  روه»: كند بیان ميكننده  مصرف

 یيا  كاال قیمت آن در كه فروش صورتحساب با همراه است ومانت نوع و مدت بردارندة در كه را

 ایين،  وجيود  بيا  .«... نمایند ارائه كنندگان  مصرف به باشد، شده درج  روه تاریخ و خدمات اجرت

 از را موارد برخي تواند مي دهنده گارانتي و نیست مطلق اي نامه ومانت چنین گرفت كه نظر در باید

 واميل   از ناشيي  خسارت مصرفي، قطعات استهالک معموالً براي ماال،. كند خارج گارانتي شمول

 و اي دوره سيروی    يدم  از ناشيي   یيوب  كننيده،  مصيرف  انگاري سهل از ناشي خسارت بیروني،

گيارانتي بيراي    9.شيوند  نمي گارانتي مشمول طبیعي  وامل از ناشي صدمات و نادرست كارگیري به

خویز و تيالش  ها یا خدمات آگاهي از  یوب احتمالي كاالهایي دارد از جمله  دهنده فایده گارانتي

حاصيل  مد آمدت بر افزایز تولید و در، كه در بلند(906ص ،9060دیاني، )راي ارتقاي كیفیت آن ب

بيه   ،افزایز ا تبيار تجياري در بيازار    ،همچنین .گذارد تأثیر مي محصوالت كیفیت و دوام يارتقا از

فيروش   ،(906ص ،9060دیياني،  ) كننيدگان  و جلب ا تماد مصيرف  كردن سریع  یب دلیل برطرف

 ،وحفظ ارتباط مستمر بيا مشيتریان و در نتیجيه    الهاي مورد گارانتي و جلب مشتریان جدیدبهتر كا

 .دهنده است هاي دیگر گارانتي براي گارانتي از فایده ها به استفاده از محصوالت تولیدي نآتشویق 

ممکن است طرف  ،همچنین .ممکن است شخصي حقیقي یا حقوقي باشد :گيرنده گارانتي( ب

 ةبند اول از مياد . رداد باشد یا خریدار متعاقب مال یا وراث خریدار اول یا خریدار بعديمستقیم قرا

كننده هير شيخص حقیقيي یيا حقيوقي        مصرف» :كند بیان ميكنندگان  یک قانون حمایت از مصرف

كيه بير    اسيت  شخصيي گیرنده  بر این اساس، گارانتي «.كند  است كه كاال یا خدمتي را خریداري مي

گیرنيده در ميدت زمياني معيین از      البتيه گيارانتي   .دشيو  مند مي از مزایاي گارانتي بهره ،توافقاساس 

یيا  ( ماننيد دو مياه  )مدت مزبور ممکن است ظيرف زمياني معيین     .شود  مند مي مزایاي گارانتي بهره

                                                           

نامية اجرایيي    آیيین  6ميادة   6براي ماال تبصرة . گذار  نیز ممکن است برخي  موارد را از شمول گارانتي خارج كند قانون. 9

ات ناشيي از خسيارت حادثيه یيا     تعمیر خودرو یا تعویض قطعي »: كند كنندگان خودرو بیان مي قانون حمایت از مصرف

 .«شود به وجود آمده كه به  لت ایرادات فني خودرو نباشد، مشمول ومانت نمي تصادف
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تعیيین   یا متناسيب بيا  مير كياال     ،باشد (خودروبارة در كیلومتر 1666 نطي كرد)مسافت مشخص 

البتيه  . دشيو  به طور معمول از زمان تحویل كاال به اولین مشتري آغياز ميي   مدت ،حال به هر  .شود

دهنيد تيا    و در اختیار مشتریان قيرار ميي   كنند هایي را صادر مي كارت ،تولیدكنندگان به طور معمول

 ،شدگیرنده ممکن است ید اول با گارانتي .مند شوند كارت مزبور از مزایاي گارانتي بهره ةارائ باآنان 

ولیت ئثیري در مسي أصرف انتقال مبیع یا ثمن اگير  يین باشيد بيه ایيادي بعيدي تي       . یا ایادي بعدي

هياي   گيارانتي هزینيه   هایي دارد از جمليه  فایدهگیرنده نیز  گارانتي یراي گارانتي .دهنده ندارد گارانتي

مدت زمان معین  قرارداد گارانتي، افراد متخصص در زیرا براساس دهد، را كاهز ميگیرنده  گارانتي

خيارج از  )در حالي كه به خدمت گرفتن افراد مورد نظير   كنند را اصالح ميكاالي معیوب و ناقص 

و  (910ص، 9011جواهري، )گیرنده در بر دارد  تري را براي گارانتي هاي بیز هزینه، ( قد گارانتي

د ميورد معامليه   از سياختار و كياركر  ي اطال ي بيي  یيا   گيتجرب بيتخصص یا ، از نظر  دم چه بسا

اي  پیچیيده فنياوري   ها اي از كاالها و دستگاه پاره ،همچنین. ورندآجدید جدي به وجود هاي  اشکال

اميري   ایين گارانتي  .پذیر است توسط تولیدكننده امکان فقطها  و برطرف كردن  یوب فني آن دارند

 .دكن را میسر مي

 مشابه  های عنوانگارانتی از  تمایز

سينتي   ةشيد  ریشه در برخي نهادهاي شناخته ،زندگي امروزي است هاي ورورتز اگرچه گارانتي ا

                                                           

هياي   حداقل دورة تضمین بيراي خيودرو  »: كند كنندگان خودرو ا الم مي نامة اجرایي قانون حمایت از مصرف آیین 6مادة . 9

كیليومتر   46666كننده دو سال یا كاركردي برابر  تحویل به مصرفاز تاریخ ( ون سواري، وانت، دو دیفرانسیل و)سبک 

كیلومتر است و هر كيدام زودتير فيرا     966666 هاي وارداتي پنج سال یا است، هر كدام زودتر فرا برسد و براي خودرو

 حویيل بيه  از تياریخ ت ( اتوبوس، كامیونت، كامیون و كشينده  میدي باس،   بوس، میني) هاي سنگین برسد، و براي خودرو

فيرا برسيد، و بيراي موتورسيیکلت از      كیلومتر است، هر كدام زودتير  166666كننده سه سال یا كاركردي برابر  مصرف

هياي سيبک حيداقل سيه سيال و       ومانت رنگ براي خودرو -1تبصرة  ...كننده شز ماه است تاریخ تحویل به مصرف

 «.هجده ماه است حداقل هاي سنگین براي خودرو
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شرط تضمین  ،خیار  یب مانندمفاهیمي  كارگیري بهتوان با  مي این ارتباط به چه معناست؟ آیا .دارد

 سالمت و ومان درک خود را از گارانتي بي نیاز دانست؟

 خيار عيب 

بيه مشيتري    وصف سالمت در كاال نبوداند از  ه  بارتكدارند  گارانتي و خیار  یب وجوه مشتركي

 .تواند با ا مال یکي از دو حق از خود دفع ورر كند مشتري مي. دهد مي شزیا مطالبه ار حق فسخ

 گیرنيده  گيارانتي . فنيي اسيت   صكاال به فروشنده به دلیل بروز  یيب و نقي   برگشتدر گارانتي نیز 

معیيار  .  یب خویز را ساقط كنيد  هم حق دارد خیارمشتري  .كندنظر  از حق خود صرف تواند مي

. یز كاالي معیوب در بیع و گارانتي معیاري نو ي است و بر حسب زمان و مکان مختلف اسيت یتم

ً  منفيردا  خدمات، و كاال كنندگان   روه كلیة» كند مي كنندگان مقرر قانون حمایت از مصرف 1ة ماد

 منيدرج  شيرایط  و ووابط با مطابق شده روه دماتخ و كاال سالمت و صحت مسئول ً مشتركا یا

 كليي  معامليه  موويوع  اگير  .هسيتند  معامالت در  رف یا مربوطه قرارداد مندرجات یا و قوانین در

 ً صيرفا  دارد حيق  مشيتري  شيده،  تعیيین  شرایط با كاال انطبا   دم یا  یب وجود صورت در ،باشد

( معيین   ین) جزیي معامله موووع اگر .كند  مینأت را آن باید فروشنده و كند مطالبه را سالم  وض

 فروشينده  و كنيد  مطالبيه  را سيالم  و معیوب كاالي ارزش یا فسخ را معامله تواند مي مشتري ،باشد

 سيوي  از خسيارت  پرداخت ،مشتري سوي از معامله فسخ صورت در. كند پرداخت است، موظف

ان گيارانتي و خیيار  یيب وجيود دارد؛     هيایي میي   با این وجود، تفياوت  «.است منتفي كننده    روه

ومانت اجراي خیار  یب فسخ  قد یا مطالبة ارزش است و ا مال این حقو  فوریت دارد، اما در 

تواند خواستار تبدیل و تعویض كاال باشد و ا مال حقو  مزبور بيا تيأخیر هيم     گارانتي مشتري مي

.  قد و در گارانتي با بقاي  قد است همچنین، برگشت كاال در خیار  یب با فسخ. پذیر است امکان

خیيار  . نیز ناظر به  یوب پ  از قبض است، اما خیار  یب ویژة  یوب قبل از قبض است ،گارانتي

خیار  یب در ميواردي  .  یب در همة اموال جریان دارد، ولي گارانتي معموالً در اموال منقول است

خیار  یب . گارانتي به توافق مستقل نیاز دارد. شود، ولي گارانتي تا پایان مدت باقي است ساقط مي

گارانتي به سود خریدار اسيت، خیيار  یيب بيه هير دو طيرف  قيد        . شود به صرف بیع حاصل مي
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بروز نقص فني در دوران تضمن در دید  يرف  »: یکي از استادان معتقد است .شود معوض داده مي

آورد، لیکن،  یار  یب به وجود نميشود، خ  یب نیست و چون بعد از  قد و تسلیم كاال  ارض مي

فقدان وصف دوام سالمت ممکن است به مقتضاي شرط، خیار فسخ ایجاد كند یيا التيزام بيه رفيع     

همچنین، گفته شده است كه اگر (. 161، ص0، ج9061كاتوزیان، )« . یب براي فروشنده ایجاد كند

االي معیيوب را دارد   یب حادث نتیجة  یب قدیم باشد، مشتري فقيط حيق تعيویض و تبيدیل كي     

(. 161، ص0، ج9061كاتوزیيان،  )، نه حق ا مال فسخ به دلیل خیار  یب (براساس شرط گارانتي)

رسد كه اگر در قراردادي شرط گارانتي شده باشد و پ  از قبض در كاالي  با وجود این، به نظر مي

توجه بيه  یيب كياال،    معیوب  یبي ایجاد شود كه نتیجة  یب قدیم باشد، مشتري مخیر است كه با 

معامله را فسخ یا مطالبة ارزش كند، یا با توجه به گارانتي كاال تبدیل و تعيویض كياالي معیيوب را    

 .9ییدكنندة این نظر استأنظري در این زمینه وجود دارد كه ت. درخواست كند

 شرط تضمين سالمت

ناشي از شرط ويمني میيان    تعهد این .نقص به مشتري متعهد است بایع به تسلیم مبیعي سالم و بي

خسيارت  بایيد  بيایع   ،در غیر این صورت،  یب باشد مبیع باید بي ،آنشتري است كه طبق م بایع و

بودن  به  بارت دیگر، تعهد بایع نسبت به ایمن و سالم .كند جبرانرا  به مشتري ناشي از  یب مبیع

، 9061،كاتوزیيان ) كنيد ولیت مبيرا  ئتواند او را از مسي  مي قاهره ةقو فقطو  مبیع تعهد به نتیجه است

 بيه طيور صيحیح،   در قرارداد قید شود و بایع  ،طور صحیح این شرط ممکن است به .(146، ص0ج

                                                           

نظير بيه   »: رأي داده اسيت  14/91/60، ميور   9016-9010ادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامة شمارة شعبة ششم د. 9

قانون مدني خیار تخلف از وصيف فيوري اسيت و بيا  نایيت بيه فتيوكپي         496مندرجات پرونده، چون براساس مادة 

در تياریخ  ( دسيتگاه فلزیياب  )مليه  شده از سوي دادگاه تجدید نظر، خواه كياالي ميورد معا   مصد  برگ گارانتي  روه

اقيدام بيه طيرح     1/96/69شيده در تياریخ    گارانتي تعویض نموده است و نامبرده  به جهت فسخ معامله انجيام  1/6/66

بر این اساس دادگاه تجدید نظر به  لت طرح د وي خارج از مدت متعارف براي ا مال حق خیيار  . د وي نموده است

 (.46، ص9016زندي،)« ....ن ا تراض تجدید نظرخواه را وارد دانسته استفسخ معامله و به لحاظ اسقاط ا
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براي این نوع مسيئولیت  «  وارانتي»اصطالح  ،در حقو  آمریکا .دكنسالمت مورد معامله را تضمین 

وارانتيي   ،دو نيوع اسيت    (UCC)الشيکل آمریکيا    و طبق قانون تجارت متحيد  شود گرفته ميكار  به

در قرارداد  ،طور صریح طرفین است و به ةوارانتي صریح برگرفته از اراد.  و وارانتي ومني  صریح

در كاال ناشيي از شيروط ويمني     را خاص يولي هرگاه بایع وجود صفت  (1-090)ه است شدقید 

ایين   .وارانتيي ويمني اسيت    ،گونه توافق و قول قبلي وجود نداشته باشد و هیچ متعهد شودقرارداد 

وارانتيي   .1 ؛ وارانتي ويمني مربيوط بيه كیفیيت محصيول      .9 ،شود وارانتي به دو دسته تقسیم مي

 (.Calamari & Perillo, 2007, pp.991-992)  مورد نظر كاربردومني قابلیت محصول براي 

یدكننيده سيالمت   فروشنده یا تول ،(گارانتي و شرط تضمین سالمت) در هر دو قرارداد ،بنابراین

كند و در هر دو نهاد تعهدات اوافه بير دوش وي   مي مورد نظر تضمین كاربردمورد معامله را براي 

 .كند مي كننده مستقر به سود مصرف

ص متعهيد  نقي  كاالیي سيالم و بيي   به تحویلبایع به طور ومني  ،در قرارداد یا شرط گارانتي نیز

تبدیل یا تعيویض كياالي    ،گارانتي تعهد بایع در قراردادكه  گرفتبا وجود این، باید در نظر . است

 در گيارانتي خریيدار   ،در واقع. كاالي معیوب كارگیري بهنه جبران خسارت ناشي از  ،معیوب است

تعيویض  ( شرط یا قرارداد گارانتي)تواند طبق تعهدات قراردادي  مي (بودن كاالدر صورت معیوب)

بيودن كياال در    خسارت ناشيي از معیيوب   ةدر حالي كه مطالب كند، و تبدیل كاالي معیوب را مطالبه

                                                           
1. Warranty 
2. Uniform Commercial Code 

3. Express Warranty 

4. Implied Warranty 

5. 2-313:… express warranties by seller are created as fallows: (a) any affirmation of fact or promise 

mode by seller to the buyer with relate to good and become part of the basis of the bargain creates 

an express. Warranty shall conform to the affirmation or promise… 

6. Implied warranty of merchant ability: a warranty that good shall be merchantable is implied in a 

contract for their sale if the seller is merchant to good of (2-314). 

7. Implied warranty: Finesse for particular: where the seller at time of contraction has reason to know 

any particular purpose for which the good are required and that buyer is relying on the seller's 

skill or judgment to select or furnish suitable good there is unless. Exclude or modified under the 

next section implied warranty that the good be fit for such purpose. 



222                                                    0312 پایيز و زمستان ،2 ، شمارة01دورة ، حقوق خصوصی 
 

ایجاد خیار فسخ ، ومانت اجراي شرط تضمین سالمت. قوا د ومان قهري قابل مطالبه است ةزمر

گارانتي رفع  یب یا تعویض مورد معامله بدون  ةاولی ةدر حالي كه نتیج .باشد مي له به سود مشروط

 (در شيرط تضيمین سيالمت   )معموالً سالمت مورد معامله ، ن الوه بر ای .بر هم خوردن  قد است

بيرداري از ميورد معامليه     خاصي از بهيره  گارانتي به دورةولي  ،شود مي هنگام انعقاد  قد سنجیده به

 ،ومني در قيرارداد  ي نوان شرط شرط تضمین سالمت به كردباید توجه  ،همچنین. شود مي محدود

 نيوان   كه مخالف قوا د آمره نباشد بهرا توان هر شرطي  مي نکهبا توجه به ایظرفیت باالیي دارد و 

 .امکان درج تمام شروط گارانتي در  قد وجود دارد كرد،یک شرط در  قد درج 

   روزرسانی قرارداد به

موجب آن یکي از طرفین قرارداد در برابير طيرف دیگير     روزرساني قراردادي است كه به قرارداد به

ایجاد فناوري نوین در محصوالت تولیدي، آن را به كاالي ميورد معامليه    شود در صورت متعهد مي

افزار جدیيد   اي در دستگاه یا نصب برنامه یا نرم كردن قطعه این كار ممکن است با اوافه. اوافه كند

ایين  . شيود  افزار جدیيد متعهيد ميي    در مقابل، طرف دیگر به پرداخت بهاي قطعه یا نرم. انجام گیرد

ازفروش كاال است كه خریيدار كياال در شيرایطي     د قرارداد گارانتي، از نوع خدمات پ قرارداد مانن

هيایي دارنيد، اول، در قيرارداد     با وجود این، ایين دو قيرارداد تفياوت   . مند شود تواند از آن بهره مي

طيور   روزرساني در هنگام انعقاد  قيد نيامعلوم اسيت و بيه     روزرساني، برخالف گارانتي، بهاي به به

؛ دوم، در قيرارداد گيارانتي   (91تيا، ص  بيقحيف، )شود  مول، در هنگام اجراي تعهد پرداخت ميمع

تواند خواستار تعمیر و تعویض كاالي معیوب باشيد، اميا    خریدار در صورت معیوب شدن كاال، مي

توانيد خواسيتار    روزرساني، خریدار در صيورت ورود فنياوري جدیيد بيه بيازار ميي       در قرارداد به

در قيرارداد گيارانتي اگير    ، سيوم ؛ جدید  یب نباشيد  فناوريهرچند نداشتن  ني كاال باشدروزرسا به

 متعيارف ميال را از دسيت   كارگیري  بهامکان  ،مند شود كننده نخواهد از مزایاي گارانتي بهره مصرف

                                                           
1. Updating contract 
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و  كنيد روزرساني ممکن است كاال كاركرد متعيارف خيود را نیيز حفيظ      ولي در قرارداد به ،دهد مي

-معموالً ميدت تعهيدات گيارانتي محيدودتر از تعهيد بيه      ، چهارم ؛مورد استفاده قرار بگیردها  سال

 . وزرساني كاال استر 

 مشروعيت گارانتی

مبياني گيارانتي را    ،در بنيد اول دارد، مشرو یت گارانتي اختصاص داده شده و دو بند  بهاین گفتار 

 .كنیم مي نتي را تحلیلموانع احتمالي بطالن گارا ،و در بند دوم كنیم مي بررسي

 مبانی گارانتی

خيدمات    روية . خيدمات گيارانتي كياال اسيت      روةجلب مشتریان  هاي روشگفته شد یکي از 

 .دشيو  مي جستن از  یوب است كه موجب گسترش مسئولیت فروشندگان مقابل تبري ةگارانتي نقط

روشيندگان مسيئولیت   گسترش مسئولیت مزبور، این پرسز مطرح است كه چرا ف ةفلسفبارة اما در

 : طرح استمدو فرض  زمینهدهند؟ در این  مي خویز را گسترش

گيارانتي،    روةفروشندگان با ا الم آمادگي خویز براي : تضمین صحت و سالمت كاال( الف

صحت و سالمت كاالي ميورد معامليه را در برابير هير گونيه نقيص        كنند مي به طور ومني ا الم

كاالي مورد معامله در مدت زمان خياص دچيار هيیچ گونيه نقيص       يیعن. دكنن مي احتمالي تضمین

شخصيي  یيوب مزبيور را بير     هياي   كه با صرف هزینيه  مطمئن استو فروشنده  شود احتمالي نمي

 .گارانتي به معناي تضمین صحت و سالمت كاال است، بنابراین .دكنطرف 

 .دشيو  ميي  ن خریيدار بروز نقص در زمان گارانتي كياال موجيب زیيا    :شدهجبران ورر وارد( ب

چنین امري از طریق تعویض . هایي براي جبران خسارت وارده است ناگزیر به تحمل هزینه خریدار

فروشنده با ا الم گارانتي محصيوالت خيویز بيه طيور     . پذیرد مي یا تبدیل كاالي معیوب صورت

ایين امير   . نيد جبيران ك زیان وارده بر مشتري را  ،كند آمادگي دارد در صورت ورر مي ومني ا الم

 .اقرار ومني به امکان بروز ورر در كاال است

توان گفت اگير كياال    مي نخست ةدر نقد نظری. اند هر دو نظر افراطي ،رسد مي به نظر طور كل به
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دیگر نیازي به تضيمین   ،و هیچ نقص احتمالي در آن پیدا نشود داشته باشدصحت و سالمت كافي 

، دوم نیيز  ةدر نقيد نظریي   .ه معناي تضمین صحت كياال نیسيت  صدور گارانتي ب ،بنابراین. آن نیست

شود و هیچ  قيل سيلیمي    مي برقرار تجملينو و هاي  در كاال ،توان گفت گارانتي به طور معمول مي

 . كند مي ها اقرار پذیرد كه فروشنده با صدور گارانتي به امکان بروز نقص در آن نمي

گیيرد   مي است كه فروشنده براي خویز در نظر صدور گارانتي كاال تعهدي اوافي در حقیقت،

 تعهيد خيویز را افيزایز    ةو  املي براي جلب مشتریان است و وي براي تحقق این منظور دامني 

 .كنيد  نميي  تضيمین قطعيي  را اي صحت كاالي خویز  هیچ فروشنده در غیر این صورت،. دهد مي

 .كند ي را اقرار نميگاه امکان بروز  یب احتمال هیچ ،همچنین

 موانع احتمالی بطالن گارانتی

العمير و نيامعلوم بيودن     گيارانتي ميادام  انيد از    بيارت امکان بطالن گارانتي دو مانع اساسيي  بارة در

 .دهنده تعهدات گارانتي

 ،دهنده در برخي موارد به مدت  مر مفید كاال گارانتي شود مي مشاهده :العمر گارانتي مادام( الف

 دادن شود كه التزام به انجيام  ایجادممکن است این تردید  .شود د ميمتعه به اصالح یا تعویض كاال

توان تا مدت زمان نيامعلومي متعهيد    امري باید مقید به مدت زمان خاصي باشد و هیچ ك  را نمي

 بيه نظير   ،با وجيود ایين  . مدت است بدونالعمر نیز گارانتي مجهول است كه  گارانتي مادام .دانست

. در نظير گرفيت  توان مدت مجهولي   مر مفید كاال را نمياست، قابل رفع  یادشدهرسد كه ایراد  مي

هير كياالیي ميدت     ،منطقي و اصولي نظرقابل تعیین است و از  معموالًمدتي است كه  ،مدت مزبور

التيزام بيه    ،بنابراین. رود مي د و پ  از آن در اثر استهالک از بینكن مي زمان معقول و متعارفي  مر

 .معتبر و مشروع است( مانند  مر كاال) ه مدت معین  رفيگارانتي كاال ب

دهنده متعهد به تبيدیل و اصيالح كياالي     گارانتي :دهنده بودن میزان تعهدات گارانتي نامعلوم( ب

مواد و مصالح الزم براي اصيالح كياال،    مقدار ،در این میان .مورد معامله در مدت زماني معین است

و بيه تبيدیل و تعيویض     شيود  عداد دفعاتي كه كاال معیيوب ميي  ت)چگونگي و كیفیت اجراي تعهد 

دهنيده چنيد بيار و     در قرارداد گارانتي مشخص نیست گارانتي ،در واقع. نامعلوم است( احتیاج دارد
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یکي از نویسندگان معتقيد اسيت    .دكنطي چه مدت زماني باید كاالي معیوب را تعویض یا اصالح 

 شيود  رارداد گارانتي در جامعه و اقتضاي ورورت موجب ميكه لزوم رفع حرج از مردم و جریان ق

شرط  كردباید توجه  ،با وجود این (.111-110ص ،9406زحیلي، )جهل مزبور قابل مسامحه باشد 

شرط تضمین سالمت و كاركرد تضمیني ، زیرا جهل مضر نیست هاي دا مزبور ابهام ندارد و از مص

. كنيد  نیز خللي را به  قد وارد نميي ها  بودن هزینه جهولشود و م مي براي مدت معیني در نظر گرفته

در  قد منعقدشده شرطي وجود دارد كه  رفاً امکان ایفاي آن به نحيو مطليوب و منطقيي     ،در واقع

  .نوع تعهد، زمان اجراي آن و كیفیت ایفاي تعهد معلوم و مشخص است، زیرا وجود دارد

 ماهيت حقوقی گارانتی

ويروري  هيا را   ردادها در  رف كنوني تفسیر و تحلیيل ماهیيت حقيوقي آن   اشا ه و ترویج این قرا

دادرس ناچيار از تفسيیر و    ،اي صورت مطرح شيدن مسيئله  قضایي نیز در هاي  در رسیدگي .كند مي

قصيد   یسيت و بيه  ها ن بر اساس  ناوین آن صرفا ً البته توصیف ا مال حقوقي .تحلیل قرارداد است

منظيور تبیيین ماهیيت     بيه  .نیست ااز این قا ده مستان گارانتي نیز .شود مي مراجعهمشترک متعاقدین 

در ایين  . ه اسيت شيد بیميه و  قيد مسيتقل مطيرح      ،خاص ةجعال  قودي از قبیل ،حقوقي گارانتي

 ،ها باشيد  بر آن كه ممکن است قرارداد گارانتي منطبق را هاي متعددي نخست  قود و قالب ،نوشتار

مختلف، ماهیت حقوقي این قراردادها را تبیيین   هاي لاستدال يبررسبا  ،و پ  از آن كنیم مي تحلیل

گارانتي مسيتقل   ،دوم قسمت شرط گارانتي و در ،اول قسمت در دو بخز دارد،این گفتار . كنیم مي

 .كنیم از  قد اصلي را تحلیل مي

 گارانتی در قالب شرط ضمن عقد

در بسیاري موارد سيازندگان   شود ازفروش در راستاي جلب مشتري موجب مي خدمات پ   روة
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وجود شيرط   9.كنندومن  قد بیع درج  را( گارانتي)و تولیدكنندگان كاال شرط تضمین و دوام كاال 

دهد كه در صورت بروز  یب و نقيص در كياال    مزبور در ومن  قد بیع، این حق را به مشتري مي

 ،گارانتي در ومن  قد اصيلي درج شرط  .شودو خواستار اصالح آن  كننددهنده مراجعه  به گارانتي

 شود كيه متعهد  در ومن  قد بیع به گارانتي كاال ةفروشند، نخست ،پذیر است به دو صورت امکان

شخص ثالاي غیير از فروشينده بيه     ،دومو باید ایفا شود؛  .تعهدي فر ي در ومن  قد اصلي است

بيه بقياي  قيد     وابستهن و بقاي آ شرط گارانتي تابع  قد است ،در هر صورت. متعهد شودگارانتي 

 ،د، در واقيع كير ط مزبيور نبایيد تردیيد    ودر مشيرو یت شير   .شود مي است و با انحالل  قد منحل

 ،0« ن تراض  تجاره»و  1«دالعقواوفوا ب»قرآني  ةصحت چنین شرطي از طریق تمسک به آیات شریف

 .شود ثابت مي« المؤمنون  ند شروطهم»روایت مشهور نبوي  ،همچنین

دهنده نسبت بيه تعيویض و تبيدیل كياالي      مقرون به شرط گارانتي ایجاد التزام گارانتي مفاد بیع

ثالث نیز ممکن است كيه كياالي ميورد    شخص  ،گیرنده است؛ با وجود این معیوب در برابر گارانتي

گیرنده خریداري و با استناد به قرارداد گارانتي براي رفع  یب و تعویض كاالي  معامله را از گارانتي

بیيع  )گیرنيده   دهنيده و گيارانتي   قرارداد گارانتي رسد نظر مي به ،دكندهنده مراجعه  عیوب به گارانتيم

متعاقدین یکي از  زیرا( م.  910 ةماد)است  از مصادیق تعهد به نفع ثالث( مقرون به شرط گارانتي

و ثالث نیيز بيا   اند  دهدادن كاري یا دادن مالي ش ملتزم به انجاماند،  كردهاي كه منعقد  در ومن معامله

                                                           

: كنيد  كنندگان خودرو بیان ميي  قانون حمایت از مصرف 1مادة  :كرده استاي از ا یان اجباري  مقنن گارانتي را دربارة پاره. 9

كننده كه به موجب آن تمام یا بخشيي از   مصرف كننده، واسطه فروش با هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین  روه»

فروش یيا   به  هده واسطةاین قانون و یا ومانتنامه صادره بر  هده دارد ساقط نماید یا  كننده بر طبق تعهداتي كه  روه

 .باشد مي كننده باطل و بالاثر هر  نوان دیگري گذارده شود، در برابر مصرف

 حقو  و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین ایين قيانون در آن ر ایيت نشيود بيه      ي انعقاد هر نوع قراردادي كه تبصره

 .«است بار ساقطقانون مدني و مورد مشابه غیرقانوني و از درجة ا ت 96استناد مادة 

 9: مائده. 1

 11: نسا. 0
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اي كيه ایين امير را     مسيئله . را دارد (دهنده گارانتي)گیري از شرط مزبور حق مراجعه به متعهد  بهره

لیکن به نظر  .نفع باشد تواند بدون تعیین ثالث ذي كند این است كه تعهد به نفع ثالث مي تقویت مي

شود كيه   هد به نفع ثالث هنگامي منعقد ميتع ،زیرا اول ،اي را از ذهن زدود اندیشه اینرسد باید  مي

د، دین به صراحت قصد ایجاد تعهد به نفع ثالث را داشته باشد و نفع ثالث هدف قرارداد باشي قاعمت

كنيد   كفایيت نميي  ثاليث   به ثالث بيراي ایجياد تعهيد بيه نفيع      قابلیت سودرساندن . قد نه اثر ساده

ثاليث مبتنيي   شخص تعهد به نفع  دوم، (.061ص ،9060 شهیدي،؛ 011، ص0ج، 9061كاتوزیان، )

كه مشروط و مشروط له شرطي را به قصد احسيان و ایجياد حيق بيراي      طوريبر احسان است به 

در حالي كيه در فيرض حاوير قصيد بيایع و       .(006، ص0ج ،9061كاتوزیان، )د كنن ثالث درج مي

شيایان   .راي بيایع اسيت  ، قصد ایجاد تعهد ببر ک كامالً  ،مشتري نه تنها احسان ثالث نیست بلکه

 9.وجود داردبودن شرط گارانتي  وفاال قضایي ایران، آرایي مبني بر الزم ةذكر است در روی

گیيري مزایياي    بهيره  دركياال   ةكننده بيه سيازند   مصرف ةامکان مراجع براي در حقو  انگلی ،

هنگيامي كيه مشيتري    بدین صورت كه  .شود كار گرفته مي به 1گارانتي از قراردادهاي جنبي یا ثانوي

قرارداد اصلي میان بيایع و مشيتري    ي كهبا وجود كند، از بایع خریداري مي راگارانتي  داراي كاالي

( گيارانتي كياال  بارة در)كاال و مشتري  ةشود یک قرارداد ثانوي و جنبي میان سازند فرض مي ،است

نقيص   براسياس تواند  و مي كاال را دارد ةمشتري حق مراجعه به سازند ،وجود دارد و بر این اساس

 .(Edwin , 1995, p.534; Monahan, 2001, p.133) بخواهد كاال خسارت ة هد جنبي از سازند

                                                           

. به طرفیت شركت سهامي ایران خودرو به مطالبة تحویل یک دسيتگاه پيژو آر دي سيالم   ( د.م)براي ماال در پروندة آقاي . 9

خالصة جریان پرونده بدین صورت است كه فرد مزبور خودرویي را از شركت سهامي ایران خيودرو خریيداري كيرده    

هاي مکيرر وي شيركت    یل مزبور در دورة گارانتي  یوب متعدد در موتور و گیربک  داشت و با مراجعهولي اتومب. بود

وي در نهایت، دادخواستي را به طرفیت شركت سازندة خودرو مطرح كرد و دادگاه نیيز طيي   . نقص را رفع كرده است

نقيص و  یيب بيه     دي بيي .پيژو آر به تحویل یيک دسيتگاه    96/4/69 – 061تعیین كارشناس به موجب دادنامة شمارة 

 .دهد خواهان را حکم مي
2. Collateral Contracts 
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Ucta  الوه، قسمت پنجم به
9
 نوان گيارانتي كياالي    با را امکان تبدیل و تعویض كاالي معیوب 

گيارانتي كياالي    بيارة در فقيط  یادشيده  ةمقيرر  كنيد  مي این احکام ا الم. مطرح كرده است مصرفي

 ,Stone, 2002)اسيت  « ميوجر »و « بيایع »است و منصيرف از گيارانتي   « تولیدكننده»مصرفي توسط 

p.248 .)تواند خسارت ناشيي از   نمي یادشده ةكننده متضرر تحت مقرر مصرف مطرح شد ،همچنین

 به  الوه، .(Stone, 2002, p.248( )مسئولیت تولیدكنندگان) كندكاالي معیوب را مطالبه  كارگیري به

كاالهایي است كيه   است، فقط دربارةكننده  حمایت از مصرف یادشده ةمقررهدف كه  این با وجود

 (.Stone, 2003, p.145)تجاري و اقتصادي  ةنه استفاد ،شخصي دارد ةكننده قصد استفاد مصرف

 ،شيود  ميي  فروختيه  كيه ( خياص  شركت مارک بدون)  مومي كاالهاي دربارة  آلمان، حقو در 

 كاالهياي  بيارة در اما. است گارانتي به متعهد كاال در موجود خطر لحاظ از فروشنده كه است فرض

ماهیيت بسيیار    تعهدي نیا و است متعهد( تولیدكننده) ثالث شخص ،معمول طور به بادوام مصرفي

 را در خطير و  یوب پ  از انتقال  شود، محدود نمي خطربه نبود  یب هنگام انتقال  و داردوسیعي 

  (قيانون ميدني آلمييان   440 ةمياد )فيرد اسييت   گیيرد و در ایين زمینييه متميایز و منحصيربه     بير ميي  

(Markeslnis et al., 2006, p.513.) 

 گارانتی مستقل از عقد اصلی

 ،در واقيع  .گارانتي در قالب شرط ومن  قد منافاتي با امکان استقالل آن از  قد اصلي نيدارد  درج

حيق انعقياد قيرارداد گيارانتي      كننيد،  شرطانند در  قد بیع گارانتي را تو گونه كه متعاقدین مي همان

قراردادي تکمیلي تلقيي   ،طبیعت حقوقي نظراز  چنین  قدي. دنمجزا و مستقل از  قد اصلي را دار

البته انعقاد قرارداد گيارانتي مسيتقل از قيرارداد اصيلي     . و تابع احکام و آثار قراردادها است شود مي

از جمله پ  از انعقاد  قد اصلي مشتري با توجه بيه   ،یل متعددي صورت پذیردممکن است به دال

                                                           

1. Unfair Contract Terms Act 1977 

تا حدي كه تضمین دوام داده شده فرض بر آن است كيه  یيب كیفیيت    »: دارد قانون مدني آلمان مقرر مي 440مادة  1بند  .1

 «.كند نت، ایجاد حق ميشود مطابق وما مبیع كه طي دورة ومانت حادث مي
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. باشيد  زمینيه   گارانتي از سوي بایع و انعقياد  قيدي در ایين     روةكیفیت نامطلوب مبیع خواستار 

خاص و بیمه نزدیک است و قابلیيت تطبیيق    ةبه  قودي از قبیل جعال ،چنین  قدي از نظر تحلیلي

 قود معین، ایين توافيق، قيراردادي    بدیهي است كه در صورت  دم انطبا   .دارد بر  قود مزبور را

 «ایقياع »یيا   «بيودن  جانبيه  تعهد یک» ةفروی ،گارانتي بارةاز جمله مسائل قابل تأمل در .استمستقل 

جانبيه از   تعویض یا تبدیل كاال تعهدي اسيت یيک   ةنام ومانت ،آن براساسبودن گارانتي است كه 

امکان تغییير در شيرایط گيارانتي     گیرنده ندارد و  دم دهنده كه نیازي به قبول گارانتي جانب گارانتي

 بيه نظير   ،بيا وجيود ایين   . داللت بر این دارد كه گارانتي ماهیتياً ایقياع اسيت    ،گیرنده توسط گارانتي

. دكني  را قبيول ميي  دهنده با خرید كاال گارانتي كاال  گارانتيبدون اشکال نیست، رسد این اندیشه  مي

تواند در برخي موارد كاالیي را با گارانتي یا بدون گارانتي خریداري كنيد   مي گونه كه خریدار همان

 گيارانتي دریافيت   ةو قا دتاً مبالغ آن نیز متفاوت خواهد بيود و فروشيندگان بهيایي را بيراي ارائي     

ن تغییير در   يدم امکيا   جانبه اسيت؟  توان اد ا كرد كه گارانتي تعهدي یک مي پ  چگونه .كنند مي

بيودن ماهیيت    نه ایقاع. استبودن قرارداد مزبور  الحاقي ، بیانگردهنده شرایط گارانتي توسط گارانتي

 .حقوقي آن

 خاص ةجعال

سپ   ،ابتدا مفاد نظریه ،دان دادهخاص را پیشنهاد  ةماهیت حقوقي گارانتي، جعال حلیلت برايبعضي 

 .كنیم مي واردشده بر نظریه را تحلیل انتقادهاي ،در نهایتكنیم،  بیان ميآثار  ملي توصیف را 

 مفاد نظریه

و بيه   ، نيوان  اميل   بيا دهنيده   تحلیل گارانتي در قالب  قد جعاله بدین صورت است كه گيارانتي 

گیرنيده بيه  نيوان     گارانتي ،سپ  .شود مي متعهد موجب  قد جعاله به تعمیر، تبدیل و اصالح كاال

مفياد   تي، بيارت دیگير، در چنيین حيال    به  .شود ميمکلف  به وياجرت  به پرداخت جعل ،جا ل

 ایناي كه  مسئله.  نوان گارانتي است با ،شده تعمیر و اصالح كاالي معیوب و ناقص فروخته ةجعال

در  قيد جعاليه بير خيالف      ،خاص و گارانتي است ةجعال اشتراک وجوه كند، را تقویت مي هاندیش
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در گارانتي نیز میزان مواد الزم بيراي   ،تواند مجهول باشد انجام  مل مي هاي تاشخاص، كیفی ةاجار

دهنده به تعمیير   در گارانتي، گارانتي به  الوه،. تعمیر كاال و كیفیت تعمیر ممکن است مجهول باشد

همچنین در .  مل است مربوط به قد جعاله نیز از  قود  ،ستمکلف ا(انجام  مل)و تعویض كاال 

هياي    امل است در گيارانتي نیيز هزینيه    ة مل و اجراي تعهد بر  هدهاي انجام   قد جعاله، هزینه

 قيد جعاليه،  قيدي     به  يالوه، . (06، صتا بي قحف،)دهنده است  تعمیر و تعویض كاال با گارانتي

 فقيط در جعاله و گارانتي اجرت . قرارداد گارانتي نیز همین اوصاف را دارد ،معوض و روایي است

 .قابل مطالبه نیست ،ل پرداخت است و در صورت  دم تحقق نتیجهمقصود فاب ةپ  از تحقق نتیج

 آثار عملی توصيف

تعهيد  اميل در  قيد جعاليه تعهيد بيه        ،خاص آثاري را در پي دارد ةتحلیل گارانتي در قالب جعال

در . تا حصول نتیجه به شکل مطلوب استحقاقي نسبت به دریافت جعل ندارد ،نتیجه است؛ بنابراین

در صورت تعویض كاال یا اصالح آن حيق دریافيت مبليغ     ً صرفا دهنده تي نیز گارانتيقرارداد گاران

 قيدي   ،خاص باشيد  هاي جعالة مصدا اگر قرارداد گارانتي از  ،همچنین. معهود در قرارداد را دارد

توانند به دلخواه  قيد را بير هيم زننيد و از      گیرنده مي دهنده و گارانتي گارانتي ،جایز است؛ بنابراین

شود  مي نظر از اختالفاتي كه در ماهیت جعاله دیده صرف .خودداري كننداجراي تعهدات قراردادي 

 (996، ص9061؛ شهیدي، 116ص، 1ج  ،9066؛ جعفري لنگرودي، 04ص، 0ج ،9061، كاتوزیان)

 .ثر استؤتبیین ماهیت جعاله در این مورد م ،تواند به گارانتي نیز تسري پیدا كنند مي كه

 ظرن ارزیابی

 :شده استوارد  انتقادهایيبودن گارانتي  جعاله ةنظری به

 ،زدن  قيد را دارنيد   یک از متعاقدین به دلخواه حق بيرهم  جعاله  قدي جایز است و هر( الف

ة جانبي   این است كه هیچ یک از طرفین حق فسخ یيک  قرارداد لیکن در قرارداد گارانتي بناي طرفین

 . قد را نداشته باشد

 ميال اسيت و   ةوي قائم مقيام گیرنيد   انتقال مال مورد گارانتي به شخص ثالث،در صورت  (ب
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 اميل در برابير جا يل     فقيط  ،در حالي كه در  قد جعاله .دشومند  تواند از مزایاي گارانتي بهره مي

جعاله به ، توان گفت در صورت انتقال مال موووع جعاله از سوي جا ل مي مسئولیت دارد و حتي

 .شود  مي دن منفسخبو دلیل بالموووع

 گيارانتي،  توانيد جعيل را مطالبيه كنيد وليي در قيرارداد       ميي   اميل پي  از اجيراي تعهيد     (ج

 .كند مي گیرنده دریافت در حین انعقاد  قد مبلغي را از گارانتي گیرنده معموال ً گارانتي

 فخيال اما در قيرارداد گيارانتي    .جا ل مشخص است و  امل نامعلوم است، در  قد جعاله( د

 .گیرنده نامعلوم است دهنده معلوم و گارانتي گارانتي ،این مسئله وجود دارد

 ةپیيداكردن گمشيد  مايل  )شيود   مي  ملي  قید و شرط ملتزم به انجام  امل بي در  قد جعاله،( ه

بيروز نقيض در دوران   ) بلکه مشروط به وقيوع اميري   ،دهنده مطلق نیست اما التزام گارانتي (جا ل

 .است (گارانتي

 بيمه

 ،ابتيدا مفياد نظریيه    .انيد  كردهداد بیمه را پیشنهاد رقرا بعضي ماهیت حقوقي گارانتي،بیین به منظور ت

 .كنیم مي وارد بر نظریه را تحلیل انتقادهاي ،در نهایت .كنیم ميسپ  آثار  ملي توصیف را ذكر 

 مفاد نظریه

وسایل و  ةكه قرارداد گارانتي، بیم صورت است به این تحلیل قرارداد گارانتي در قالب قرارداد بیمه

بيه  را  ،گير   نيوان بیميه   بيه دهنيده   شركت گارانتي ،باشد كه به موجب آن تجهیزات مورد معامله مي

( گیرنيده  گارانتي)گذار  و در برابر این تعهد، از بیمه كند متعهد مياصالح كاالي معیوب و تبدیل آن 

بودن قرارداد بیمه و  احتمالي كند، اي را تقویت مي شهاندی ایناي كه  مسئله. كند حق بیمه دریافت مي

بيه  . دشيو  مسائل مزبور در قرارداد گارانتي نیيز مشياهده ميي    .كیفیت اجراي آن است نامعلوم بودن

را جبيران   احتمالي خسيارت  ةدر صورت بروز حادثكند  گر تضمین مي در قرارداد بیمه، بیمه  الوه،

 برخيورداري از خيدمات بیميه    .دهيد  دهنده تضمیني مشابه ميي  نتيدر قرارداد گارانتي نیز گارا .كند

گیرنيده طيي    در قرارداد گيارانتي نیيز گيارانتي    ،گذار محدود به مدت زماني خاص است توسط بیمه
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 قيد   ماننيد در قرارداد گارانتي   الوه بر این، .دشومند  تواند از مزایاي گارانتي بهره زمان خاص مي

حتي اگير  یيب و نقيص در ميدت      كند،  نوان گارانتي دریافت مي بهي را دهنده مبلغ بیمه، گارانتي

دهنيده   گير و گيارانتي   در هر دو  قد تعهدات بیميه . ندهر دو  قد الزم .ایجاد نشودگارانتي در كاال 

 .شود نميها را شامل  رتخسا ةو هم ، یب و نقص هاي لتحا ةهم

 آثار عملی توصيف

تيوان بيه    ایين آثيار ميي    ةاز جملي  ،قد بیمه آثياري را در پيي دارد  تحلیل قرارداد گارانتي در قالب  

نيد بيه طيور    نتوا گیرنيده نميي   دهنده و گيارانتي  به طوري كه گارانتي كرد،بودن  قد بیمه اشاره  الزم

 به  يالوه، . خودداري كنندجانبه و به دلخواه قراداد را بر هم زده و از اجراي تعهدات قراردادي  یک

حقو  مووو ه، بسيیاري از اشيکاالت قيرارداد گيارانتي از     اساس قرارداد بیمه بر با توجه به ا تبار

 .شود  و انحصار  قود به  قودي خاص برطرف مي غرر بودن این  قد، وجود قبیل احتمالي

 ارزیابی نظر

 :وارد است انتقاداتيبودن گارانتي  بیمه ةبر نظری

كه چنین تحلیلي فقيط   طوري به ،تاشکال چنین تحلیلي این است كه اخص از مد ي اس (الف

در  ،گارانتي اصالح كاال است و نه گارانتي تبيدیل و تعيویض كياال؛ بيه  بيارت دیگير       ةدربرگیرند

در حيالي كيه در قيرارداد گيارانتي،      شيود،  متعهيد ميي  گير بيه جبيران خسيارت      قرارداد بیمه، بیمه

نیز متعهيد  تعویض كاالي معیوب  به تبدیل و ،(اصالح كاال)دهنده  الوه بر جبران خسارت  گارانتي

 (.906ص، 9011جواهري، ) شود مي

بیمه ممکن اسيت از   ،تولیدكنندگان كاال هستند لیکن ،دهندگان گارانتي به طور معمول ارائه (ب

گير معميوالً شخصيي غیير از      بیميه  ،به  بيارت بهتير   .سوي هر شخص واجد صالحیتي ارائه شود

 .تولیدكننده و فروشنده است

ولي در بیميه چنيین اميري     شود مي تي معموالً از تاریخ تحویل دستگاه به خریدار آغازگاران (ج

 .ن بارها اتفا  بیفتدآشود بیمه كاال تا پایان  مر  مي این با ث. بستگي به توافق طرفین قرارداد دارد
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به صورت وجه نقد است و سقف پرداخت متناسب با قرارداد  پرداخت خسارت توسط بیمه (د

 .دهنده است هر قطعه با ارزشي مشمول تعهد گارانتي ،به جز موارد استانا لي در گارانتيو ،است

 عقد مستقل

در چنيین   ،در واقيع  .تحاكي از وجود ماهیتي ویژه اس ،مداقه در طبیعت و ماهیت حقوقي گارانتي

بيه اصيالح   تعهد به تبدیل كاالي معیوب و تعهد  ،گیرد دهنده دو تعهد را بر  هده مي  قدي گارانتي

اي كه در صيورت   گونه به .شود مي تعهد دیگرقائم مقام  ،از دو تعهد مزبور به طور معمول یکي. آن

معامله، یا نقض مزبور قابل رفع است و یا این كيه قابيل رفيع نیسيت و     مورد  بروز نقض در كاالي

ار كني در خياص   ةدر یيک قطعي   پ  غیرممکن است كيه اجيراي دو تعهيد   . دشوكاال تعویض باید 

بيه   .شود مگر توافق جدید واقع شودقابل اصالح و هم قابل تبدیل  و كاال ،دیکدیگر قابل اجرا باش

بيه هيیچ وجيه پاسيخگوي تعهيدات       ، نوان  قود معین بامندرج در قانون مدني ي ها قالب  الوه،

 پوشيز  درتوانيد   ، به  بيارت دیگير، قيرارداد گيارانتي نميي     نیستمطرح شده در قرارداد گارانتي 

قراردادهياي   هياي  مصيدا  رسيد از   و بيه نظير ميي    شيود خاص و بیمه تحلیل  ةجعال مانند قودي 

 قد اسيت كيه    این هاي ویژگيكند  ي كه این امر را تقویت ميئلمسا .است. م.  96 ةخصوصي ماد

توانيد از مزایياي    گیرنده طي مدت زماني خياص ميي   ماال گارانتي ، برايدر  قود مشابه همتا ندارد

كه البتيه ممکين    ،و  یبي خاص صدر صورت امکان نق فقطو مزایاي مزبور  شودمند  ي بهرهگارانت

قيرارداد   ،اگر مدت پایان برسيد و  یيب جدیيد حيادث نشيود     . شوند مي برقرار ایجاد نشود،است 

دهنده و میزان مصالح الزم براي اصالح كياال   میزان تعهدات گارانتي به  الوه،. شود تمام ميگارانتي 

، بنابراین،  دم امکان انطبيا  قيرارداد گيارانتي در قاليب  قيود معيین       ....دیل آن مجهول استو تب

البتيه  . كنيد  قانون ميدني را تقویيت ميي    96 ةو ماد آزادي قرارداديتحلیل آن در قالب اصل  ةاندیش

قرارداد گارانتي  قدي مشروع و معتبر باشيد بيي آنکيه آثيار و      شود ميموجب  ،پذیرش این تحلیل

نظران نیز گارانتي را  قدي  صاحب برخيشایان ذكر است . کام خاص  قود معین را داشته باشداح

 .(6صتا،  ترابي، بي)دانند  مي دیگر مستقل و متمایز از  قود و قراردادها
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 گيری نتيجه

 :شود مي گیري شده در نوشتار نتیجه از مجمو ه مباحث مطرح

 ایين  .نیستمشرو یت آن تردیدي  بارةاست كه در شرطي فعل ،ماهیتي نظرشرط گارانتي از . 9

 ام وجوب وفاي به شرط و اطالقات و  مومات صيحت شيروط قابيل اسيتنباط      ةامر از طریق ادل

بيودن   بودن كیفیيت اجيراي تعهيد و نيامعلوم     بودن شرط مزبور، به دلیل نامعلوم غرري بارةدر .است

مزبيور را  هاي  رسد كه تردید مي کن به نظرلی، ه استشددفعات تعمیر و اصالح كاال مسائلي مطرح 

ي یي شرطي متعيارف و  قال  ،شرط اصالح و تعویض كاال در صورت بروز  یب ،باید از ذهن زدود

قيانون نیيز جهيل    . كند را كم نميا تبار شرط مزبور  ،در كاال صبودن امکان بروز نق است و نامعلوم

 بيارة جهيل در ، خي  قود مانند بیمه یيا جعاليه  گونه كه در بر همان ،داند مزبور را موجب بطالن نمي

 .زند نمي كیفیت اجراي تعهد به ساختمان  قد آسیب

صيدور گيارانتي بيه معنياي شيرط      ، اولمطرح است، دو دیدگاه  ،گارانتي ةفلسفه ارائ دربارة. 1

صحت و سالمت كاال را بيراي ميدت زميان     ،گارانتي ةتضمین سالمت كاال است و فروشنده با ارائ

معناي اقرار ومني به امکان بروز  یب است و آمادگي براي  گارانتي به ةارائ ،دوم. كند اد ا مي معین

رسد هر دو نظر قابل انتقاد اسيت   مي به نظر .تعویض یا اصالح كاال است، با جبران خسارت وارده

 .گارانتي جلب مشتریان است ةارائ ةفلسف و

ماهیت حقوقي قرارداد گارانتي و تحلیل  قيود  ة بارمختلف در نظرهايو ها  دیدگاه يبا بررس. 0

 هياي  ویزگيي مداقه در طبیعت و  ،همچنین ،متعددي كه ماهیتاً قابلیت انطبا  با این قرارداد را دارند

ماهیت حقوقي قرارداد گيارانتي بيه    بارةنظران معاصر، در صاحب يخاص این قرارداد و بررسي آرا

 .قانون مدني و اصل حاكمیت اراده صيحیح باشيد   96 ةي مادرسد تحلیل این قرارداد بر مبنا نظر مي

در  قيد جعاليه،   . خاص و بیمه اسيت زیيرا   ة دم انطبا  قرارداد مزبور با  قود جعال ةامر نتیجاین 

در حالي كه در قرارداد گارانتي  نصر زميان،  نصيري اساسيي و     ،لزومي به قید مدت وجود ندارد

زدن آن موجيب  يدم انطبيا  آن بير قيرارداد       مکان بيرهم جایزبودن  قد جعاله و ا. وروري است

تحلیل قرارداد گارانتي در قالب بیمه با این ایيراد مواجيه اسيت كيه     ،  الوه بر این. شود گارانتي مي
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و شيامل گيارانتي اصيالح كياال      دگیير  گارانتي تبدیل و تعویض كاال را دربرميي  فقطچنین تحلیلي 

كه موجب  دم انطبا  آن با  قيد بیميه    دارداي  ویژهخصایص  قرارداد گارانتي به  الوه،. شود نمي

ورورت تدوین مقرراتي جامع و ، شایان ذكر است با توجه به ترویج گارانتي در كشورمان .شود مي

تواند گيارانتي را در برخيي قراردادهيا یيا      مي البته مقنن .الزم و وروري است این زمینهمفصل در 

 .دنكنسبت به بعضي كاالها اجباري 
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