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  چکیده

کند مبیع را مطابق آنچه مورد توافق قرار گرفته اسـت بـه طـرف مقابـل         تعهد قراردادي، بایع را ملزم می     
رعایت این الزام قراردادي است که از آن با عنـوان  موضوع این مقاله مطالعه یکی از آثار عدم     . تسلیم کند 

پـذیرد و   در این شیوه جبران خسارت خریدار تسلیم ناقص محـصوالت را مـی      . شود یاد می » تقلیل ثمن «
 کنوانـسیون بیـع   50مبناي تحلیل، ماده . کند ثمن را با توجه به ارزش کاالهاي تسلیم شده پرداخت می          

پـذیرش  . احتا چنین حقی را براي خریدار به رسمیت شناخته است است که صر 1980المللی مصوب    بین
نـشان از اهمیـت ایـن    ) ایران هنوز کنوانسیون را نپذیرفته است(کنوانسیون از طرف هفتاد و چهار کشور  

تالش شده است با بررسی منابع فقهی و موادي از قانون مدنی کـه مـرتبط بـا بحـث                 . متن حقوقی است  
به عنوان نتیجه مطالعه می توان گفت حقـوق ایـران در   . ورد تحلیل قرار گیرداست، موضع حقوق ایران م  

ام داند اما پیرامون زمینه ها و آثار تقلیـل ثمـن میـان ایـن دو نظـ      برخی فروض تقلیل ثمن را ممکن می      
 .حقوقی مشابهت تام وجود ندارد
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  مقدمه
ممکن است تسلیم مبیع بالفاصله بعد از انعقاد بیع صورت نگیرد بلکه بواسطه توافق طرفین و یا                 

در چنین فرضی فروشنده متعهد اسـت کـاالیی   . ماهیت کاال، تسلیم مدتی بعد از عقد انجام شود  
 کنوانـسیون بیـع، انطبـاق    35بـه موجـب مـاده     . را تسلیم کند که با موضوع توافق منطبق باشد        

 با آنچه در قرارداد    ، کیفیت و اوصاف   ،عبارت است همسان بودن کاالي تسلیم شده از نظر کمیت         
در جایی که فروشـنده بـه موجـب ضـوابط مزبـور کـاالي             . مورد تراضی طرفین قرار گرفته است     

  :منطبق با عقد را تسلیم نکند چند راه حل پیش روي خریدار وجود خواهد داشت
  ) کنوانسیون49ماده ( حق ابطال قرارداد -1
  )46ماده ( مطالبه ایفاي عین تعهد -2
   مطالبه خسارت به شکل نقدي و-3
  )50ماده ( تقاضاي تقلیل ثمن -4

اگر کاال با قـرار داد مطابقـت نداشـته باشـد،         «:  در بیان مفهوم این قاعده مقرر می دارد        50ماده  
ش کاالهاي تسلیم شده در زمان تسلیم و ارزشی که کاالي        خریدار می تواند به نسبت تفاوت ارز      

مطابق با قرارداد در روز تسلیم می داشت، تقاضاي تقلیل ثمن کند بدون اینکـه تادیـه ثمـن یـا               
 48 یا 37 با این حال هرگاه فروشنده مطابق مواد  .آن تفاوتی در این امر ایجاد کند      عدم پرداخت   

د و یا خریدار از پـذیرش انجـام تعهـد از جانـب فروشـنده      قصور در ایفاي تعهداتش را جبران کن    
  ».امتناع ورزد امکان تقلیل ثمن از بین خواهد رفت

اي که باید به آن اشاره نمود اینکه قاعده مندرج در ماده فوق بر این مبناست که الـزام    نکته
اد نیست خریدار به پرداخت ثمن به شکل کامل، در ازاي کاالیی که منطبق با موضوع قرار د

در واقع نمی توان علی رغم قصور فروشـنده در اجـراي   ) Zeigel, 2000, p. 25(عادالنه است نا
بنابراین این حق بـه خریـدار   . مفاد قرارداد او را همچنان مستحق دریافت تمام ثمن دانست    

داده شده است که اگر کاالهاي تسلیم شده غیرمنطبق را به عنوان مبیع بپذیرد بتواند ثمن      
با دقت در آنچه گفتـه شـد   . )Enderlien, 1992, p. 15( متناسب با ارزش آنها پرداخت کندرا

شود تقلیل ثمن عملی یکجانبه است به این معنا که خریدار به صورت یک طرفـه        معلوم می 
 و تقلیل ثمن استناد کند و اجراي این ماده اصوال نیازي به مراجعه به          50حق دارد به ماده     
قضایی ندارد زیرا در  این شیوة جبران خسارت، اراده خود فرد زیان دیـده            محاکم و مراجع    

اهمیت رویکرد کنوانسیون زمانی بهتر معلوم . )Self-help Remedy(گیرد  مبناي عمل قرار می
شود که بدانیم در نظام حقوق روم تقلیل ثمن منوط به تصمیم کارشناس و حکم دادگاه      می

ن تقلیل ثمن به این معنا نیست که خریدار بدون هیچ ضـابطه    البته یکجانبه بود  . بوده است 
تواند خواستار کاستن از ثمن شود بر همین اساس است که عمال دادگاه براي    اي می  و قاعده 



   41  ...هاي تقلیل ثمن در کنوانسیونبررسی شرایط و زمینه 

پی بردن به صـحت ادعـاي خریـدار از کارشـناس اسـتفاده مـی کنـد بـه عـالوه کـه ارزش              
. اسـت ) خریـدار (نها تماما با مدعی     محصوالت و تفاوت آنها از امور موضوعی است و اثبات آ          

همچنین بروز هر نوع اختالف در این زمینه بین طرفین قرارداد نیازمنـد رسـیدگی قـضایی         
است، امري که در عمل بسیار اتفاق می افتد، چراکه تقلیل ثمن بیش از آنکه به عنوان ادعا        

نوان دفاع و از طرف مطرح گردد، به ع) بر مبناي استرداد بخش مازاد ثمن(و علیه فروشنده   
 مبنی بر شمول بر 50در حقیقت علی رغم تصریح ماده       . خریدار مورد استناد قرار می گیرد     

 فرض پرداخت و عدم پرداخت ثمن استناد به این ماده معموال مسبوق به طرح دعواي وهر د
 ,Honnold, 2002, p. 18; Piliounis, 2000, p. 51; Zeigel(عدم پرداخت ثمـن معاملـه اسـت    

2000, p.26(  
در این مقاله ابتدا به بررسی ماهیت و شرایط اعمال قاعده تقلیل ثمن پرداختـه سـپس آن را بـه          

تقلیـل ثمـن در حقـوق    در ادامه نهاد هاي مـشابه       . نماییم سایر طرق جبران خسارت مقایسه می     
در حقوق ایـران  توان  مورد مطالعه قرار می گیرد تا معلوم شود آیا می        ) انحالل عقد ارش و   (ایران  

البته تاکید اصلی در موردي است کـه مبنـاي تقلیـل ثمـن عـدم           . تقلیل ثمن را پذیرفت یا خیر     
مطابقت کمی کاال است، فرضی که در حقوق ایران تحت ضوابط تبعض صـفقه و قاعـده انحـالل              

اهمیت بحث مذکور از آن رو است که مبانی حقوق ایـران دربـاره تقلیـل               . عقد ارزیابی می گردد   
 .نحالل عقد ضمن آن بیان شده استثمن و امکان ا

  
   تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع:فصل اول

  هاي حقوقی  سابقه تاریخی قاعده تقلیل ثمن و جایگاه آن در نظام:مبحث اول
 بـسیاري از  )Actio Quanti Minoris( .پایگاه اصلی تقلیل ثمن را باید در حقوق روم جستجو کـرد 

اي جهـت   را از قواعد حقوق روم اقتباس کـرده و از آن بـه عنـوان شـیوه     کشورها هم تقلیل ثمن     
جبران خسارت استفاده نموده اند، جبران خسارتی کـه تحقـق آن منـوط بـه تقـصیر فروشـنده                    

  .نیست
حتـی در زمـان تـصویب قـانون     . ال تقلیل ثمن به رسمیت شناخته نشده است       در مقابل در نظام کامن    

دچـار  ال   الهه، نمایندگان کشورهاي وابسته به کامن1964ی کاال مصوب الملل یکنواخت حقوق بیع بین   
هـاي   سردرگمی شدند چراکه در فهم صحیح مفهوم تقلیل ثمن مشکل داشته و آن را بـا سـایر شـیوه                 

ایـن  هایی براي تبیـین صـحیح        این اختالف نظرها سبب شد تالش     . پنداشتند جبران خسارت یکی می   
  )Will, 1987, p. 23. (یب دو اصالحیه از طرف آنسیترالقاعده صورت گیرد ازجمله تصو
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 دو ماده وجود دارد که به نظـر  )Sale Of Goods Act( سبا این حال در قانون فروش کاال در انگلی
بنابر ایـن  .  حاصل می شود ایجاد کند50رسد اعمال آنها می تواند نتایجی شبیه آنچه از ماده      می

   گیرد؛رزیابی قرامناسب است این دو ماده مورد ار
 قانون مزبور مقرر می دارد در فرضی که نقصان کمی در اجـراي تعهـد روي دهـد                  30ماده  

خریدار محق است در مورد نگهداري و پذیرش محصوالت و پرداخت ثمن بـه نـسبت ارزش          
 و 35 مـاده  1ابتدا باید بدانیم با توجه به بند . آنها و یا بازگرداندن محصوالت تصمیم بگیرد      

 کنوانسیون در چنین فرضی می توان تقاضاي تقلیل نمود اما تفاوتی که بـین ایـن        50ه  ماد
در قـانون  : دو متن قانونی وجود دارد در مورد شیوه ارزیابی میزان تقلیل یافته از ثمن است       

فروش کاال در فرض ناقص بودن محصوالت، خریدار باید تفاوت ارزش آنها و ثمن معاملـه را    
 ارزش حقیقی محصوالت تسلیم شده و کاالهاي        نسبتلی که کنوانسیون    مطالبه کند در حا   

به دیگر سخن در قـانون   . موضوع توافق و محاسبه آن از ثمن را مبناي عمل قرار داده است            
. انگلیس محاسبه به شکل قطعی و جزمی است و در کنوانسیون به صـورت نـسبت اخـتالف       

ته باشد در حالی که ارزش کاالهاي تـسلیم     دالر به عنوان ثمن پرداخ     100مثال اگر خریدار    
 دالر به عنوان تفاوت ثمـن  75تواند   دالر باشد، به موجب قانون انگلیس او می   25شده تنها   

و ارزش کاالهاي تسلیم شده مطالبه نماید در حالی کـه بـه موجـب کنوانـسیون در همـین        
و حاصـل ضـرب آن   )  دالر25(شود  فرض ابتدا قیمت واقعی کاالهاي تسلیم شده معلوم می        

گردد  بر قیمت واقعی کاالهاي تعیین شده در قرارداد تقسیم می)  دالر100(در ثمن معامله 
   1.تا ثمن تقلیل یافته معلوم شود

 قانون فروش کاال به بیان حکم نقصان کیفی در اجراي تعهد پرداخته است و مقرر کرده         53ماده  
خواسـتار تقلیـل ثمـن شـود بلکـه تنهـا مطالبـه            نمی تواند   ) متعهد له (در چنین فرضی خریدار     

البتـه در نهایـت ممکـن اسـت بـه      .  براي او امکان پذیر اسـت )Damages( خسارت به شکل نقدي 
  .میزان استحقاق خریدار در دریافت از میزان ثمن کاست

اگرچه شاید در ظاهر این اقدام همان تقلیل ثمن تلقی گردد اما باید گفت میـان ایـن دو شـیوه                  
 این حق به خریدار داده نشده 53تهاي غیر قابل انکاري وجود دارد پیش از همه اینکه در ماده تفاو

است که از ثمن قابل پرداخت خواستار تقلیل شود بلکه او صرفا می تواند بعد از پرداخت ثمن به         
که با آنچه به عالوه اقدام بر مبناي این ماده نیازمند مراجعه به دادگاه است . این ماده استناد کند 

 در مورد شرایط 53همچنین چون ماده . در مورد یکجانبه بودن تقلیل ثمن ذکر شد ناسازگار است
آن نیـز   محاسبه حاصل شده، شیوه )Warranty(مرتبط با خساراتی است که از نقض تضمین کاال          

                                                
  .وم مورد بحث قرار گرفته است شیوه محاسبه تقلیل ثمن در گفتار س.1
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ست بلکـه  در این ماده هم، مانند مورد قبل، تناسب ارزشها مدنظر نی        . با کنوانسیون متفاوت است   
  .به میزان اختالف آنها مستقیما از ثمن کم می شود

به موجب ایـن  .  قانون مدنی تقلیل ثمن را به رسمیت شناخته است1644در حقوق فرانسه ماده     
. ماده هرگاه کاال معیوب باشد مشتري در فسخ قرارداد و یا حفظ مبیع و تقلیل ثمن مخیر اسـت          

 می توان گفت اینکه شرایط اعمال قاعده تقلیـل ثمـن بـا    نکته اي که با بررسی اجمالی این ماده     
آنچه در کنوانسیون ذکر شده است یکسان نیست زیرا همانطور که پیشتر اشاره شـد و در آینـده      
به تفصیل توضیح داده می شود، عدم مطابقتی که در کنوانسیون باعث تقلیل ثمن می گردد اعم      

 که کاالي تسلیم شده معیوب نیست امـا در عـین   از عیب و نقصان کیفی است بنابراین در جایی     
حال منطبق با قرار داد هم نمی باشد، تقلیل ممکن است در حالی کـه در مـاده مزبـور از قـانون         
مدنی فرانسه تنها معیوب بودن موجب تقلیل تلقی شده اسـت در نتیجـه گـستره قاعـده تقلیـل       

  )Gartner, 2000, p. 14.(ثمن در کنوانسیون وسیع تر از قانون فرانسه است
 هم تقلیل ثمن پذیرفته شده است با این تفاوت که در آن از           1در اصول حقوق اروپایی قراردادها      

را ) بـه شـکل نـاقص   (لفظ خریدار استفاده نشده است بلکه بیان شـده طرفـی کـه ایفـاي تعهـد         
لـی رغـم    فردي که ع -1«:  این مجموعه آمده است    401در ماده   . پذیرد حق تقلیل ثمن دارد     می

عدم انطباقِ آنچه ایفا یا تسلیم شده با موضوع توافق، آن را می پذیرد می تواند خواسـتار تقلیـل              
ثمن گردد و میزان کاسته شده از ثمن هم عبارت است از نسبت ارزش کاالهاي غیر منطبـق در              

  زمان اجرا و کاالهاي موضوع توافق در همان زمان؛
ل ثمن شود در صـورتی کـه پیـشتر ثمـن را پرداختـه               فردي که مستحق است خواستار تقلی      -2

  تواند میزان پرداختی زاید را مطالبه کند؛  می
 طرفی که ثمن را تقلیل داده همچنان می توانـد تقاضـاي جبـران خـسارات خـویش را کنـد          -3

  » همچنان قابل مطالبه باشند5مادامی که طبق بخش 
ی نیست و نتایج حاصل از اعمال آنهـا کـامال   رسد بین این مجموعه و کنوانسیون تفاوت  به نظر می  

  )Liu, 2001, p. 20(با هم انطباق دارند 
نیز نشان می دهد که نمی توان معـادلی         ) Unidroit(المللی   بررسی اصول قراردادهاي تجاري بین    

  . در آن یافت و تقلیل ثمن مورد اشاره قرار نگرفته است50براي ماده 
 قـانون تعهـدات ایـن    202  ترکیه اشاره می کنیم که در ماده      از میان کشورهاي منطقه به کشور     

 مقرر شده است در صورت تسلیم محصوالت به شکل نـاقص خریـدار حـق           ،1971 کشور مصوب 
چراکـه اوال  . البته شیوه تقلیل در قانون ترکیه متفاوت از کنوانسیون بیـع اسـت  . تقلیل ثمن دارد  

 تقلیل ثمـن را خواسـتار شـود در حـالی کـه در             در کنوانسیون این خریدار است که اختیار دارد       

                                                
1 -Principles of European Contract Law- 1998 



 
   1389ستان تاب و بهار ،1، شماره 1، دوره مجله حقوق تطبیقی  44

حقوق ترکیه مرجع صالح براي تقلیل ثمن تنها دادگاه اسـت کـه بـا تعیـین ارزش محـصوالت و         
 خود این حق را به 2 قانون ترکیه در بند   202ثانیا ماده   . دهد تفاوت آنها حکم به تقلیل ثمن می      

ه تقلیل ثمن دهـد در حـالی کـه در        قاضی داده است که حتی علی رغم میل خریدار هم حکم ب           
  .شود نظام کنوانسیون تقلیل اجباري ثمن انجام نمی

با این همه این دو نظام حقوقی در مورد شیوه محاسبه میزان تقلیل ثمن و فروضی که خریـدار امکـان      
 (Evrim, 2002, p. 10).اند مطالبه تقلیل ندارد، طریقی یکسان به کار گرفته

 خریدار زمانی می تواند ثمـن را  ،  actio quanti minorisی بواسطه اجراي قاعده در حقوق افریقاي جنوب
 میزان تقلیل از ثمن هـم بـر اسـاس هزینـه اي اسـت کـه              .تقلیل کند که تسلیم به شکل ناقص باشد       

خریدار باید براي منطبق کردن محصول با موضوع توافق متحمل شود و شامل مـواردي چـون هزینـه              
. ي تکمیل کردن نقصان در تسلیم اسـت    ثالث و یا هزینه خرید محصوالت اضافی برا       تعمیر کاال توسط    

(Schlechtriem, 1986, p. 30; Eiselen, 2004, p. 15)  
در پایان این گفتار به عنوان نتیجه می توان گفت تقریبا در اکثر کشورها قاعده تقلیل ثمن مورد      

ن به شکل یکسان نیست اما مبانی ذکر شده   پذیرش قرار گرفته است اگرچه تمام شرایط و آثار آ         
در حقوق رومی ژرمنی در مقام توجیه این قاعده در نظام هاي حقوقی مختلف بسیار مـوثر بـوده    

  .از این تاثیر بی نصیب نبوده استال نیز  است تا جایی که انگلستان به عنوان زادگاه حقوق کامن
  

   شرایط تقلیل ثمن:گفتار دوم
دهیم کـه تقلیـل ثمـن بـدون احـراز آنهـا ممکـن         ی را مورد بررسی قرار می   در این گفتار شرایط   

  :نخواهد بود این شرایط عبارتند از
  
  الي تسلیم شده با موضوع قرارداد عدم مطابقت کا-1

در ارزیابی امکان تقلیل از ثمن اولین قدم بررسی این نکته است که آیا آنچه تسلیم شده مغایر با       
بنابراین ضروري است مفهوم عدم انطباق را مورد تحلیل قرار دهـیم؛            . موضوع توافق است یا خیر    

بـه عنـوان   . ابتدا باید دانست مراد از عدم مطابقت، کاهش ارزش محصول در زمان تسلیم نیـست      
 دالر ارزش داشـته امـا در        100مثال ممکن است کاالي موضوع توافق در زمـان انعقـاد قـرارداد              

 در . دالر تنـزل یابـد  30قیمت در بازار، ارزش محصول مزبور به    هنگام تسلیم و بواسطه تغییرات      
چنین مواردي درصورتی که فروشنده در تسلیم کاال تاخیر نکرده و آنچه تسلیم نموده بر اسـاس        

  .توافق بین طرفین باشد تقصیري مرتکب نشده است
در آن ذکـر شـده    آن صـورت داد کـه    35 مفهوم عدم انطباق در کنوانسیون را باید طبق مـاده            تبیین
 فروشنده باید کاالیی را تسلیم کنـد کـه داراي مقـدار و واجـد کیفیـت و وصـف مقـرر در                      -1«: است

  باشد؛بندي گردیده  بندي یا ظرف قرارداد بوده و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد معین شده بسته
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نطبـق بـا قـرارداد     به استثناي مواردي که طرفین به نحو دیگري توافق کـرده باشـند کـاال م              -2
متناسب با مقاصدي باشد که عرفا کاالهـاي داراي چنـان اوصـافی بـراي               )  الف :نیست مگر اینکه  

  گیرند؛ مقاصد مذکور مورد استفاده قرار می
متناسب با هر منظور ویژه اي باشد که به طور صریح یا ضمنی در زمـان انعقـاد قـرارداد بـه                ) ب

که اوضاع و احـوال حـاکی از ایـن باشـد کـه خریـدار بـه         فروشنده اطالع داده شده است مگر این      
  مهارت و تشخیص فروشنده اعتماد نکرده و یا براي خریدار معقول نبوده که چنین کند؛

  داراي اوصافی باشد که فروشنده به عنوان نمونه یا مدل به خریدار ارائه نموده است؛) ج
ن زمینه وجود ندارد به نحوي باشد کـه  بسته بندي آن به نحو متعارف باشد و اگر عرفی در ای          ) د

  »...و. براي بقا و حفاظت از کاال کفایت کند
بنـدي   ، کیفیت و حتی بـسته بنـدي و ظـرف   )وزن(با توجه به این ماده هر نوع نقصان در کمیت    

  نیز مقرر کرده نقص در اسـناد راجـع بـه کـاال نیـز          34 ماده   .محصول مصداق عدم انطباق است    
از جملـه تقلیـل   (م انطباق بوده و عدم رفع آن موجب حق جبـران خـسارت           تواند مصداق عد   می

 هیچ نوع تمایز و تفکیکی بین انواع مختلف عدم انطباق ذکـر نـشده    50در ماده   .  می گردد  )ثمن
. شـود  بنابراین در تمام آنها و بدون توجه به علت عدم انطباق قاعده تقلیل ثمـن اجـرا مـی           . است

انجامد یـا    می)Fundamental Breach( یا عدم انطباق به نقض اساسیهمچنین این مطلب نیز که آ
  (Schlechtriem, 1986, p. 31) 1.خیر در اعمال تقلیل ثمن بی تاثیر است

گیرد  آنچه بیان شد معلوم می کند مفهوم عدم انطباق، تفاوت کیفی و کمی محصول را در بر می           
یز مشمول این ماده دانـست؟ مـثال اگـر فروشـنده       اما آیا می توان تسلیم کاالیی کامال مغایر را ن         

بجاي تسلیم سیب زمینی، ذرت تسلیم کند، همچنان می توان حق تقلیل ثمن را بـراي خریـدار        
کـه آن را عـدم   (به رسمیت شناخت یا باید معامله را باطل تلقی کرد؟ در مورد این نـوع تفـاوت         

 است برخـی معتقدنـد بـراي اعمـال      میان صاحب نظران اختالف   ) نامیم انطباق ذاتی محصول می   
لزوما باید آنچه تسلیم می شـود حـداقل وصـف       ) چون تقلیل ثمن  ( و اثرات ناشی از آن       35ماده  

یعنی میان این دو محصول باید تفاوت ماهوي و ذاتی نباشـد  . کلی موضوع قرارداد را داشته باشد     
عـرف  واقع نه متن قاعده و نـه  در . بلکه تنها از نظر اوصاف کمی و کیفی غیر منطبق تلقی گردند 

پذیرد در چنین شرایطی عمل فروشنده تسلیم ناقص تلقـی گـردد بلکـه اصـوال                 الملل نمی  تجارت بین 

                                                
نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی اساسی است که منجر به ورود « : کنوانسیون مقرر می دارد 25 ماده .2

د انتظار داشـته اسـت   آنچنان خسارتی به طرف مقابل شود که به نحو عمده او را از استحقاق آنچه به موجب قرار دا 
محروم کند مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه اي را پیش بینی نمی کرده و در چنان شرایطی بـراي هـیچ      

 » .فرد متعارفی نیز چنین نتیجه اي قابل پیش بینی نبوده است
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در مقابل برخی از حقوقدانان چنین تفکیکی را نمی پذیرنـد و معتقدنـد             . تسلیمی صورت نگرفته است   
  )97  ص،1374پور،داراب ( .در هر دو صورت تسلیم ناقص انجام شده و تقلیل ثمن ممکن است

سئوال دیگري که در مورد عدم انطباق مطرح شده این است که آیا در مواردي کـه کـاال متعلـق       
حق دیگري قرار گرفته است و از این جهت ارزش آن کاهش یافته نیز می توان به اسـتناد عـدم                 

ا مستحق للغیـر در  انطباق تقاضاي تقلیل ثمن نمود؟ به دیگر سخن آیا ادعاي مالکیت بر مال و ی     
   نیز مصداق عدم انطباق محسوب می گردد؟ 1آمدن آن به شکل جزئی 

 کنوانسیون بیان می کند فروشنده موظف است کاالیی را به خریدار تسلیم کنـد کـه از               41ماده  
هرنوع حق و یا ادعاي شخص ثالـث مـصون باشـد امـا در مـورد ضـمانت اجـراي ایـن مـاده در                          

البته این موضوع در زمان تـدوین کنوانـسیون و از طـرف          . رفته است کنوانسیون بحثی صورت نگ   
در . هیات نروژ مورد اشاره قرار گرفت اما در زمان تصویب تصمیمی در مـورد آن اتخـاذ نگردیـد                 
در . پاسخ به این سئوال اکثریت شارحین معتقدند حل این مسئله به دادگاهها واگذار شده اسـت           

د که آنچه در عمل اتفاق می افتد پذیرش تقلیل ثمـن در مـوارد        این میان برخی بر این عقیده ان      
بـه عـالوه   .  را نادیـده نمـی گیرنـد   41مذکور است زیرا نوعا مراجع رسیدگی کننده مفـاد مـاده            

جلـوگیري از بـی عـدالتی نـسبت بـه      ( و استفاده از مبنـاي آن       50توان با تفسیر موسع ماده       می
 ,Will, 1987 ؛202ص ،1374 ،داراب پور(بل اجرا دانست مفاد آن را در این فروض هم قا) خریدار

p. 25; Schlechtriem, 1986, p. 32; Enderlien, 1992, p. 20 (   در مقابل برخی معتقدنـد در چنـین
فروضی تقلیل ثمن ممکن نیست چراکه چنین خللهایی را باید به عنوان نقض بخشی از تعهدات                 

در حالی که تقلیل ثمـن در مـورد     . ل موضوع توافق  فروشنده دانست و نه جزئی از ویژگی محصو       
گـردد بـه     نقصان در اجزاي مبیع است و قصور در اجراي تعهدات فروشنده موجـب تقلیـل نمـی                

.  و تبادر ذهنی از مفهـوم عـدم انطبـاق مویـد همـین تحلیـل اسـت       50عالوه ظاهر عبارات ماده   
  );273Piliounis, 2000, p. 51ص  ،1384، ...صفایی و(

رسد اگر ویژگی محصول در زمان توافق مورد نظر طرفین قـرارداد بـوده اسـت اثبـات             ر می به نظ 
مغایرت با آن می تواند موجب تقلیل ثمن گردد اعم از اینکه این اوصاف به شکل صـریح متعلـق           

بـا پـذیرش ایـن    . اراده طرفین قرار گرفته باشد و یا به صورت ضمنی افراد آن را پذیرفته باشـند             
 گفت در هر توافق این اراده ضمنی وجود دارد که طرفین در اموال خود تصرف کنند          تحلیل باید 

و آنچه به موجب معامله منتقل می گردد متعلق حق غیر نباشد بنابراین اثبات خـالف ایـن امـر                    
  .تواند موجب تقلیل ثمن گردد می
  

                                                
 بـا حفـظ آن    در صورت تعلق کامل محصول به دیگري ، مشتري باید آن را به مـالکش بازگردانـد و نمـی توانـد      .1

 . خواستار تقلیل ثمن شود
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   اعالم عدم مطابقت محصول از سوي خریدار -2
گرفته است که مشتري زمانی می توانـد خواسـتار کاسـتن از ثمـن     این نکته نیز مورد بحث قرار       

 39 مـاده  1به موجـب بنـد   . شود که تکلیف خود در مورد اعالم عدم مطابقت را انجام داده باشد        
در صورتی که خریدار به نحو مشخص ماهیت و نوع عدم تطابق محصول را ظرف مدتی متعـارف         

  . را ندارد50 به فروشنده اطالع ندهد حق استناد به ماده
 مقرر داشته است در فرض وجود عذر موجهی براي ارسال اخطار به فروشـنده            44همچنین ماده   

همچنان امکان درخواست تقلیل ممکن است که مفهوم ماده این است که اگر عذر موجهی بـراي    
  .قصور در اطالع دادن به فروشنده وجود نداشت حق تقلیل ثمن از بین می رود

ضروري است که آنچه بیان شد با بحث مربوط به عدم ضرورت اعالم ارادة خریـدار      ذکر این نکته    
 کـه در سـال   Oberlandesgericht  Münchenالبتـه در پرونـده   . مبنی بر تقلیل ثمن متفاوت است

دادگاه بواسطه عدم ارسال اخطـار از سـوي خریـداران جهـت اطـالع            در آلمان مطرح شد    1994
امـا هـیچ   . تقلیل ثمن، خریداران را از اسـتناد بـه مـاده محـروم کـرد        دادن به فروشنده مبنی بر      

شاید بتوان تنها مبناي تصمیم دادگاه     . توجیهی در متن راي براي این تصمیم ذکر نگردیده است         
 کنوانسیون اعـالم    26را یکی دانستن احکام فسخ قرارداد و تقلیل ثمن دانست چراکه طبق ماده              

با این همه تمـام  . مانی معتبر است که به اطالع طرف مقابل برسد   فسخ قرارداد از سوي خریدار ز     
 پروفـسور  . ضـروري نیـست  50حقوقدانان معتقدند که هیچ نوع ارسال اخطاري براي اعمال ماده   

کند در نسخه اولیه بیان شده بود در صـورت   هانولد به عنوان یکی از طراحان کنوانسیون ذکر می 
ر هست که تقلیل ثمن را اعالم کند اما چون این عبارت موهم          عدم تطابق این امکان براي خریدا     

در نتیجـه بایـد گفـت بـر     . ضرورت ارسال اخطاریه بود در متن نهایی به صورت فعلی اصالح شد        
 و اعمـال تقلیـل ثمـن نیازمنـد اعـالم بـه             50 تمسک به ماده     ،خالف ضرورت اعالم عدم انطباق    

   (Honnold, 1999, p. 21; Piliounis, 2000, p. 59).فروشنده نیست
  
   از طرف فروشنده48 و 37 عدم رعایت مواد -3

 بیان شده در صورتی که فروشنده عدم ایفاي تعهد خود را به نحوي که در ماده   50در متن ماده    
پـردازد کـه     به بیان فرضی می37ماده .  آمده است جبران کند خریدار حق تقلیل ندارد48 و  37

در این صـورت  .  موعد تسلیم نموده اما تسلیم ناقص صورت گرفته است  فروشنده کاال را زودتر از    
اگر فروشنده تا فرا رسیدن موعد مزبور نقصان در تسلیم را رفع کند یا به هرنحو عـدم تطـابق را            
جبران کند خریدار امکان استناد به تقلیل ثمن را نخواهد داشت مشروط بـه اینکـه ایـن اعمـال                 

 هـم  48مـاده . عقول و یا مخارج نامتناسب براي خریدار منجر نـشود فروشنده به ایجاد زحمت نام    
مقرر کرده حتی بعد از موعد تسلیم این حـق بـراي فروشـنده اسـت کـه قـصور خـود در انجـام           
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تعهدش را جبران کند مشروط به اینکه در مـدت زمـان متعـارف بـوده و موجـب عـسر و حـرج              
دهـد زمینـه    براي تکمیل تعهد خود انجام مـی بنابراین اعمال جبرانی که فروشنده   . خریدار نشود 

  .برد استناد به حق تقلیل ثمن را از بین می
  

  ارزیابی میزان تقلیل از ثمن: گفتار سوم
آنچه در این گفتار مورد ارزیابی قرار می گیرد سواالتی است که در مـورد اعمـال قاعـده تقلیـل                   

میزان تقلیل یافته از ثمن عالوه بـر   و تعیین 50در حقیقت در اجراي ماده . ثمن قابل طرح است  
ها نیز داراي تاثیر اساسی است که در این گفتار مـورد   شیوه محاسبه، زمان و مکان ارزیابی قیمت 

  .گیرد مطالعه قرار می
  

  چگونگی محاسبه تقلیل: مبحث اول
بیان کردیم که مبناي قاعده تقلیل ثمن بر پایه این نظر در حقوق رومی است که فروشنده               

ید خساراتی را که از دادن کاالي معیوب یا ناقص به خریدار حاصل شده است جبران کند        با
تر از  به عالوه اجبار خریدار به پرداخت تمام ثمن در برابر کاالیی که از نظر قیمت کم ارزش   

محصوالت موضوع توافق است نوعی خط مشی ناعادالنه تلقی می گردد کـه نتیجـه آن دارا              
در گذشته به اجمال مورد اشـاره قـرار   .  فروشنده است)Unjust Enrichment(شدن بالجهت 

گرفت که در کنوانسیون وین شیوه اي که مورد عمل قرار گرفته، بر اسـاس تعیـین نـسبت            
که به این اعتبار می توان آن را قیمت تعیـین شـده        (قیمت محصول معین شده در قرارداد       

ایـن روش نـسبت قیمـت تعیـین شـده بـر         در  . و قیمت محصوالت غیر منطبق است     ) نامید
قیمت تقلیل یافته مساوي است با ارزش واقعی محصوالت توصیف شـده و محـصوالت غیـر            

  :منطبق یعنی
  

  )ثمن معامله(قیمت تعیین شده      =        ارزش محصول توصیف شده
  ارزش محصول غیر منطبق                      قیمت تقلیل یافته

  
  ثمن تقلیل یافته     =   ثمن تعیین شده در قرارداد× ي غیر منطبق قیمت واقعی کاالها

  قیمت واقعی کاالهاي منطبق با قرارداد                   
  

مسلما محاسبه میزان تقلیل یافته از ثمن در جایی کـه اخـتالف در کمیـت باشـد راحـت تـر از                
 امـور کمـی سـهل تـر از          زیرا اصوال نسبت گیـري در     . فرضی است که نقصان کیفی مدنظر است      
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 جعبه میـوه بـوده    100به عنوان مثال اگر بایع به موجب قرارداد متعهد به تسلیم            . کیفیات است 
یعنـی خریـدار متعهـد اسـت     .  است10 به 9 جعبه تسلیم کرده باشد نسبت اختالف ثمن   90اما  

اثیر نقـص در  در حالی که در نقصان کیفی باید میـزان تـ  .  درصد از ثمن را پرداخت کند  90تنها  
مثال فروشـنده یـک تـن سـیب     . ارزش محصول را محاسبه نمود و بر طبق فرمول فوق عمل کرد    

شـود آنچـه     دالر به خریدار فروخته است اما بعد از تسلیم معلوم می         1200درجه یک را در ازاي      
حال اگر مـشتري بخواهـد همـان    .  دالر است800تسلیم شده سیب درجه دو بوده که ارزش آن     

هاي درجه دو را بپذیرد و تقاضاي تقلیل ثمن کند و بر فـرض اینکـه قیمـت واقعـی یـک                   سیب  
  : دالر باشد باید به طریق زیر عمل کند1000تن سیب درجه یک در روز تسلیم 

  
  ثمن معامله=  دالر 1200

  قیمت اجناس منطبق =   دالر 1000 
  قیمت اجناس غیر منطبق=    دالر 800

    ثمن تقلیل یافته  =1200  × 800   = 960 
                 1000  

  . دالر به عنوان ثمن پرداخت کند960بنابراین خریدار باید 
  

  زمان ارزیابی: مبحث دوم
نکته مهمی که در ارزیابی ارزش محصوالت باید معلوم کرد این است کـه قیمـت آنهـا در چـه زمـانی                 

گردد اینکه قاعده تقلیل ثمـن   معلوم می گیرد؟ آنچه با بررسی مباحث مطرح شده         مالك عمل قرار می   
بـویژه در معـامالت   . با دو محدوده زمانی مرتبط است که عبارتند از زمان انعقاد قرارداد و زمان تـسلیم    

گیرد، فاصله بین انعقاد قـرارداد و   المللی یا قراردادهایی که به شکل پیش فروش یا سلم صورت می         بین
بنـابراین میـزان تقلیـل    . یمت محصوالت کامال محتمل استتسلیم محصول به حدي است که تغییر ق    

  .یافته از ثمن با انتخاب زمان ارزیابی و تقویم محصوالت ارتباط وثیق دارد
 کنوانـسیون قـانون یکنواخـت بیـع     46 کنوانسیون بیع، ماننـد مـاده        1978نویس مورخ    در پیش 

 بـود از تفـاوت ارزش محـصوالت       ، فرمول محاسبه میزان تقلیل عبارت     1(ULIS)المللی کاالها    بین
 اما بعدها زمان تسلیم کـاال معیـار   در زمان انعقاد قرارداد غیر منطبق با محصوالت موضوع توافق       

زیـرا ارزیـابی ارزش     . این تغییـر موضـع کـامال از پـشتوانه منطقـی برخـوردار اسـت               . قرار گرفت 
 اراده طـرفین سـازگارتر      محصوالت در زمان تسلیم با حقیقت انطباق بیشتري دارد و بـا تحلیـل             

را بـه خریـدار فروختـه در حـالی کـه      ) الف( فرض کنید به موجب قرارداد فروشنده کاالي         .است

                                                
1 - Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods - The Hague, July 1, 1964 
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سـازد کـه در زمـان     تحلیل قرارداد این نکته را معلوم می. نموده است) ب(اقدام به تسلیم کاالي     
گردیده زیرا موضـوع   به هیچ وجه اجراي تعهد بایع محسوب نمی   ،)ب(انعقاد عقد، تسلیم کاالي     

تنها در زمان تسلیم و اطـالع یـافتن از عـدم انطبـاق محـصول از                . توافق کاالیی دیگر بوده است    
در ) ب(به دیگر سخن کاالي     . در رابطه طرفین موثر می شود     ) ب(جانب خریدار است که کاالي      

یم اشـتباهی، و پـذیرش     زمان انعقاد قرارداد متعلق اراده طرفین نبوده است اما اقدام فروشنده در تـسل             
قابلیت انتقال بـه مـشتري   ) زمان تسلیم(آن از طرف خریدار موجب می شود این محصول از این زمان     

 بـه عـالوه چنـین    .بنابراین باید همین زمان را مالك ارزیابی قیمت دانست نه زمان عقد را    . را پیدا کند  
دار اسـت پـس در اعمـال آن بایـد     پذیرفته شده است که تقلیل ثمن اصوال براي جبران خسارت خریـ       

منافع خریدار را در نظر گرفت و دادن اختیار تصمیم گیري در زمان تسلیم و در نظر داشـتن تغییـرات    
بایـد گفـت   در نتیجـه  . قیمت در بازار در این زمان، به بهترین نحو می تواند منـافع او را تـامین کنـد                

   (Will, 1987, p. 28). استاتخاذ کرده است بهترین راه حلموضعی که کنوانسیون 
  

   مکان ارزیابی:مبحث سوم
. این سئوال نیز قابل طرح است که ارزیابی قیمت محصوالت در چه مکـانی بایـد صـورت پـذیرد             

برخالف مورد قبل کنوانسیون در این مورد صراحتی ندارد در نتیجه بین آراي صـاحب نظـران و                 
 باید مکـانی را مـدنظر داشـت کـه اولـین مقـصد       برخی معتقدند. محاکم اختالف نظر ایجاد شده است 

کاالها است و در صورتی که تعیین چنین محلی امکان پذیر نبود باید مکـان تـسلیم محـصوالت غیـر             
اگر مورد اخیر هم میسر نگردید باید این اختیار را به خریدار داد که از میـان           . منطبق را مالك قرار داد    

اولویت مکانی از ایـن  اولین مقصد کاالها به عنوان    . تخاب کند محل تجارت خود یا فروشنده یکی را ان       
نظر مهم است که مستقیما مرتبط با منافع خریدار است و تقویم محصول در این مکـان معمـوال             

 (Will, 1987, p. 28) .کند هزینه تعمیر و یا فروش مجدد آن را براي او معلوم می
 هیات آرژانتین، پرتغال و اسپانیا ؛ز وجود داشتاختالف نظر بین هیات هاي تدوین کنوانسیون نی      

مقابـل  در . به نحو مشترك پیشنهاد کردند مکان ارزیابی محصوالت، محل اقامـت خریـدار باشـد              
برخـی از شـارحین   . هیات نروژ بیان کرد محـل تـسلیم کـاال بایـد بـه عنـوان مـالك پذیرفتـه شـود                   

ن، مکان ضابطه مند محلی است که فروشـنده    کنوانسیون معتقدند با توجه به هدف و نتیجه تقلیل ثم         
فروشنده متعهد بـه حمـل     بنابراین در مواردي که     . موظف است تعهد خود را در آنجا به انجام برساند         

   (Enderlien, 1992, p. 22)کاال است مکان مقصد مدنظر قرار می گیرد
 و از طرف کنوانـسیون    نهایتا آنچه باید گفت اینکه در این مورد حل اختالف با رویه قضایی است             

  .اعالم موضعی صورت نگرفته است
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  ا سایر طرق جبران خسارت مقایسه تقلیل ثمن ب:گفتار چهارم
اي مـستقل، عـدم    پیشتر بیان شد که تردید اصلی حقوقدانان کامن ال در پذیرش تقلیل ثمن به عنوان قاعده            

 شیوه علـی رغـم آثـار و نتـایج مـشابه، دو      اما باید گفت این دو . تفاوت آن با جبران نقدي خسارت بوده است       
تقلیل ثمن که در کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته اسـت موضـوعی متفـاوت            . طریق کامال مجزا و متمایزند    

از جبران نقدي خسارت دارد زیرا مبناي آن بر اساس نفـس تعهـد و التـزام طـرفین بـر حفـظ آن اسـت در                    
بنـابراین در  . شـود  وري و کارآمدي اقتصادي توافق توجـه مـی   رهحالی که در سایر طرق جبران خسارت به به    

تقلیل ثمن بر خالف سایر طرق جبران خسارت اعمال قاعده منـوط بـه وجـود زیـان بالفعـل بـراي خریـدار             
ـنده مـی شـود    هاي است که مانع از حصول منافع باد آورده و غیر منتظر            تقلیل ثمن شیوه  . نیست  براي فروش

تحلیل قرارداد و چه به حکم قانون نتواند با انجـام رفتـاري نامـشروع کـسب منفعـت کنـد        تا بایع چه بر پایه      
)Enderlien, 1992, p. 23(    ـتفاده همچنین در تقلیل ثمن بر خالف مطالبه نقدي خسارت از شیوه مقطـوع اس

  .شود شود بلکه براساس نسبت اختالف ارزش محصوالت رفتار می نمی
  

  به تقلیل ثمنمزایاي استناد : نجمگفتار پ
از دیگر تفاوتهاي تقلیل ثمن با سایر طرق جبران، مزایایی است که ممکن است بر اساس اسـتناد     

  کنوانسیون در صورتی که متعهد اثبات نمایـد  79ماده به موجب   . به تقلیل براي فرد ایجاد شود     
قـاد قـرارداد   عدم انجام تعهد بواسطه تحقق مانعی خارجی بوده که به شکل متعارف در زمـان انع   

در ایـن فـرض و سـایر مـواردي کـه بـه       . قابل پیش بینی نبوده است، مسئول تلقی نخواهد شـد      
موجب این ماده فروشنده، به عنوان یکی از طرفین قرارداد معـاف از مـسئولیت اسـت، در مـورد               
خسارت ناشی از عدم انطباق محصول امکان مطالبه خسارت به شکل نقدي نیست امـا همچنـان         

رعایـت عـدالت نـسبت بـه خریـدار و      (زیرا مبناي تقلیل ثمـن  . ن خواستار تقلیل ثمن شد   توا می
در واقع قـوه قـاهره   .  در چنین مواردي از بین نمی رود)جلوگیري از دارا شدن بالجهت فروشنده  

تنها حق جبران خسارت به شکل نقدي را غیر ممکن می کند اما اگر خریدار محصوالت ناقص را         
در سـایر مـوارد زوال   .  تنها می تواند خواستار تقلیل ثمن شود    45اد بند اول ماده     بپذیرد به استن  

  . نیز همین تحلیل قابل تایید است)مانند شرط تبري در قرار داد(مسئولیت فروشنده 
ترین راه حل  در فروضی که خریدار در اثبات ارکان مسئولیت فروشنده با مشکل مواجه شود هم مناسب

هایتا در جایی که بواسطه نوسانات بازار در فاصله زمانی بین انعقاد توافق تـا تـسلیم،   ن. تقلیل ثمن است 
کند اقدام به تقلیل ثمن کند در حالی کـه   قیمت کاالها به شدت کاهش یابد منفعت خریدار اقتضا می        

 شود زیرا چنین امـري بـا    جبران نقدي خسارت استناد میاگر قیمت محصوالت افزایش یابد معموال به    
  (Honnold, 1999, p. 24; Shin, 2005, p. 32) .اردادي مورد انتظار وي منطبق استمنفعت قر
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  مات کنوانسیون در مورد تقلیل ثمن ابها:گفتار ششم
 مربوط به وضعیت خریداري است که متعهد شده است به عنوان ثمن عالوه بر پول        ،اولین اشکال 

در واقع در این فرض ثمن تنهـا وجـه   . ه تسلیم کندنقد مقداري کاال یا خدمات را نیز به فروشند       
در ابتـدا بایـد دانـست کـه در     . نقد نیست و به همین علت امکان تقلیل در آن محل اشکال است  

 مبانی و آثار تقلیل ثمن تمایزي بین وجـه نقـد و غیـر    .این فرض هم می توان ثمن را تقلیل داد       
 است که ارزش پولی کاال یا خدمات مـورد نظـر   اما نحوه تقلیل ثمن اینگونه   . آن ایجاب نمی کند   

را در زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته و با اضافه کردن به وجه نقد مجموعا به عنـوان ثمـن در                   
 زمان انعقاد قرارداد مالك است چراکه طرفین در این زمان میزان ارزش تعهـدات             .گیریم نظر می 

  .دان متقابل یکدیگر را ارزیابی و محاسبه کرده
شـود؟ و اگـر چنـین اسـت در     سئوال دیگر اینکه آیا کاهش ثمن تنها در بخش نقـدي آن اعمـال مـی       

  فرضی که میزان تقلیل یافته بیش از بخش نقدي است، آیا فروشنده باید تفاوت آن را متحمل شود؟
پـول و  به نظر می رسد در این مورد باید اختیار را به خریدار داد تا بتواند بین کاهش مقداري از               

  . یکی را انتخاب کند،مطالبه مابقی از فروشنده و یا کاهش بخشی از کاالها و خدمات تعهد شده
  .اشکال دیگر در جایی است که قرارداد بین خریداران و فروشندگان متعدد واقع شده باشد

هـا   در صورتی که خریدار عقدي واحد را با چندین فروشنده منعقد کند و نسبت به هریـک از آن   
عالم تقلیل ثمن نماید باید تقلیل را در رابطه با تمام فروشندگان موثر دانست زیرا مطالبه تقلیل   ا

کنـد   ثمن ماهیت قرارداد را تغییر داده و شرایط جدیدي از نظر معوض و عوض بر آن حاکم مـی             
بـران  ها اختالف باشد، شـیوه ج  اما اگر خریداران متعدد باشند و در مطالبه تقلیل از ثمن بین آن        

خسارتی که اول اعالم شده مالك عمل است و در نهایت در صورتی که چند خریـدار در مقابـل                 
چند فروشنده اقدام به انعقاد قرارداد کرده باشند، همچنان اولین شیوه خسارتی که توسط یکـی             

رسـد راه حـل مزبـور جهـت      به نظر میp. 29)  (Will ,1987, از خریداران اعالم شده اولویت دارد
شود اختالف بـین خریـداران     همچنان که سبب می   . سهیل رسیدگی در دادگاه اتخاذ شده است      ت

  )221ص  ،1374داراب پور، .(المللی نگردد موجب تاخیر در اجراي قراردادهاي بین
  

  تقلیل ثمن در فقه : فصل دوم
مللـی  ال در فصل اول این مقاله، به بررسی شـرایط و آثـار تقلیـل ثمـن در کنوانـسیون بیـع بـین             

 موضوع بحث در این فصل بررسی امکان تقلیـل ثمـن در فقـه اسـت و اینکـه شـرایط            .پرداختیم
در کتـب فقهـی نیـز مباحـث مربـوط بـه ایجـاد اخـتالل در اجـراي تعهـد           . احتمالی آن چیست  

قراردادي مطرح شده است و احتمال تقلیل ثمن را باید در همین مطالب جستجو نمود زیرا بیان          
 ثمن در واقع یکی از آثار اشتباه در تسلیم است که در مفهوم وسـیع آن شـامل        کردیم که تقلیل  
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اجراي ناقص تعهد می تواند به دو شکل نقصان در کیفیـت محـصول      . تسلیم ناقص نیز می گردد    
در مورد اول خریدار می تواند به ارش استناد نماید    . تسلیم شده و نقص کمی در آن تقسیم شود        

 عقد واحد به عقود متعدد منحل شود تنهـا در صـورت تجزیـه عقـد        و در فرض دوم ممکن است     
است که امکان تقلیل ثمن وجود دارد چرا که در چنین فروضی در ازاي هر جزء از عقد جزئی از                 

بیان خواهیم نمود که در مورد ارش به نظر می رسد که شیوه مطالبه در            . ثمن نیز قرار می گیرد    
بنابراین مناسب است بحث اصـلی را بـه مـوارد انحـالل       .  است حقوق ایران متفاوت از کنوانسیون    

  .عقد در فقه و آثار آن اختصاص دهیم
  

  تبیین قاعده: لگفتار او
یـک معنـاي عـام کـه منظـور از آن      : گیرد در کالم فقها انحالل به دو معنا مورد استفاده قرار می       
و  .ز اسباب انحـالل عقـد اسـت   شود فسخ ا پایان پذیرفتن و الغاي عقد است مانند اینکه گفته می    

معناي دیگر تجزیه و تبعض عقد است که در این معنا منظور از انحالل عقد تجزیـه شـدن عقـد              
به این توضیح که عقدي که به صورت واحد منعقد شده بود به دلیل عارض شـدن عـاملی             . است

مورد بحث قـرار  » العقد ینحل الی العقود« فقها این بخش را ذیل قاعده     .به چند عقد تجزیه شود    
البتـه در ایـن میـان بایـد         ) 166 ، ص 1419بجنوردي،  موسوي  ؛  71ص   ،1417 راغی،م(. اند داده

توجه داشت که انحالل عقد مانند بسیاري دیگر از نهادهـاي حقـوقی داراي شـرایطی اسـت کـه            
ود  همچنین باید دانست اعمال این قاعده مخـتص عقـ         .پذیرد بدون احراز آنها انحالل صورت نمی     

 اعمال ایـن قاعـده در عقـود    ،شود اما با توجه به موضوع بحث ما نبوده و ایقاعات را نیز شامل می      
  .گیرد مورد بررسی قرار می

به طور خالصه می توان گفت انحالل عقد عبارت است از اینکه عقد به اجـزاي متعـددي تجزیـه          
در این صـورت  . دا قرار بگیردشود و هریک از اجزا قابلیت این را داشته باشد که متعلق حکمی ج    

جزئی از عقد بواسطه عارض شدن مانع تاثیر مختل می گردد اما جزء دیگر عقد صحیح است بـه            
  .من در ازاي آن قابل پرداخت استهمین علت ث

  
   قاعده ت مدارك و مستندا:گفتار دوم

 منحـل   بیان شده است که این مطلب نزد فقها اجماعی است کـه عقـود مـی تواننـد           : اجماع -1
در واقع اینکه به تجزیه عقد در فروع بسیار زیادي اشاره شده است و کـسی هـم متعـرض         . شوند

عدم صحت آن نشده است به معناي پذیرش اجماعی آن اسـت بـه عنـوان نمونـه در جـایی کـه              
بخشی از مبیع ملک ماالیملک بوده و یا متعلق به غیر است به نظر فقها در بخـشی کـه قابلیـت                 

ال وجود داشته است بیع واقع و معامله صحیح است و در آن بخش که امکـان معاملـه         نقل و انتق  
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علت این امر آن است کـه در بخـشی   . وجود نداشت یا متعلق حق غیر بوده معامله فاقد اثر است         
از مبیع که معامله به تمامی داراي شرایط صحت بوده است مـانعی در مـورد تـاثیر عقـد وجـود                  

 تنهـا در یـک   ) متعلق به غیر بـودن –عدم قابلیت نقل و انتقال(ع حادث شده ندارد و در واقع مان  
 امـا همانگونـه کـه بارهـا ذکـر شـده اسـت چنـین         .د بود نه در تمام عقـد      گذار خواه بخش تاثیر 

اجماع خواند چراکه احتماال مبنـاي آن احادیـث   توان به عنوان دلیل اصطالحی،     میاجماعاتی را ن  
  )166  ص،1419 بجنوردي،موسوي  ؛71ص ، 1417، مراغی( .بوده است

  
مـا مـوارد و   « :کننـد  کند ایشان ذکر می    این مورد را میرفتاح در کتاب خود نقل می         : استقرا -2

مصادیق عقود و ایقاعات را مورد بررسی قرار داده ایم و انحالل آنها را به دلیل اجمـاع، نـص و یـا      
انـد مـسلما    د نص به انحـالل حکـم کـرده     حتی بدون علت یافتیم در مواردي که فقها بدون وجو         

اي در پس ذهن آنها بوده است که با توجه به آن حکم نموده اند و این قاعـده در حقیقـت              قاعده
  )71ص ، 1417، اغیمر(» تواند بود غیر از قاعده انحالل عقد نمی

  
  .کنند ر میاکثر فقها بناي عقال را نیز به عنوان یکی از مستندات این قاعده ذک : بناي عقال-3

در نظر ایشان عقال در تمام عقود اگر بخشی به علت مانع، صحیح تلقـی نـشود مـانع را تنهـا در                 
ایـن  . دهنـد  دانند و ممنوعیت یا بطالن را نسبت به بخش دیگر سرایت نمی       همان بخش موثر می   

 بحـث  بنا از آنجا که مورد رد شارع واقع نشده است معتبر است و می تواند مبنـاي قاعـده مـورد         
  )75ص ، 1387؛ جعفري لنگرودي، 160و  167صص  ،1419بجنوردي، موسوي  (.باشد

  
  شرایط اعمال قاعده : گفتار سوم

بیان شد که قاعده انحالل عقد داراي شرایطی است ایـن شـرایط را درمـورد عقـد و موضـوع آن                
  :نماییم بررسی می

نحالل عقد تنها در مواردي است که  باید به این نکته توجه نمود که ا       : شرایط موضوع عقد   –الف  
 در واقع اعمـال قاعـده از ایـن نظـر مقیـد بـوده و قیـد آن          . مورد عقد قابلیت تجزیه داشته باشد     

البته ذکر خواهد گردید که انحالل از نقطـه نظـرات مختلفـی    . توانایی تجزیه کردن موضوع است    
نظر گرفتن نـوع عقـد منحـل شـود     شود اما در مورد متعلق عقد، اگر مورد بتواند با در  محقق می 

. در واقع مالك امکان تجزیه به همان عمل حقوقی است نه سایر عقـود            . پذیرد انحالل صورت می  
مثال در مورد نکاح زن واحده این شرط محقق نیست چراکه از نظر شرعی عقدي براي بـه نکـاح               

. ورد نکـاح قـرار داد  توان زن را بـه تمـامی مـ    درآوردن بخشی از زن تشریع نشده است و تنها می  
لی توان گفت قابلیت توزیع ثمن بر آنچـه خـا    مختلفی در این مورد بیان شده است اما می     ضوابط
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 در حقیقت قیمت اجزا باید به نسبت کمیت آنها در قیاس بـا   .از خلل است مهمترین مالك است     
فروختـه شـود    دینـار  30به عنوان نمونه اگر یک تن گنـدم بـه   . کل و مجموع، قابل تعیین باشد     

است اما در فرضی که اسـبی بـه قیمـت    ...  دینار و10 دینار و قیمت ثلث آن      15قیمت نصف آن    
 دینار چه میزان بهاي سر اسـب و چـه   100 دینار فروخته شود نمی توان معلوم کرد از این         100

مـورد  مقدار قیمت پا و سایر اجزاي آن است بنابراین در این مورد انحالل به دلیل عـدم قابلیـت                
رسـد در مـورد ایـن شـرط      بـه نظـر مـی   ) 298 ص   ،1382،لنگروديجعفري  (قابل تحقق نیست    

مثـال  . منظور فقها از قابلیت موضوع عقد، امکان تجزیه موضوع با توجه به عقد مورد نظـر اسـت                
بر همین اساس نمی تـوان توجیـه بیـان شـده در مـورد      . نکاح در این زمینه بسیار روشنگر است     

االجـزا   زیرا با پذیرش آن قاعده انحالل عقد تنهـا بـه موضـوعات متـساوي       . ذیرفتمثال اسب را پ   
شود در حالی که چنین نیست و می توان در مختلف االجزا نیز حکم به انحـالل عقـد        محدود می 

به دیگر سخن در جایی که بتوان بر مبناي کسر مشاع موضوع را تقسیم نمـود نیـز قاعـده             . نمود
مانع صـحیح تلقـی     عقد تنها در بخش مشاعی خالی از         در چنین صورتی  . انحالل قابل اجرا است   

  1.شود می
همچنین عالوه بر مالیت داشتن، ضروري است عرفا بتوان ثمن را بر آنچـه خـالی از مـانع اسـت                   

مثال اگر مورد بیع اتومبیلی بوده است که قبل از قبض تلف شده است و فقط زاپـاس       . توزیع کرد 
 ارزش داشـته  عرفا ثمن قابل توزیع نیست اگرچه اشیاء باقی مانده مـستقالً و جک آن باقی مانده  

ایـن اسـتدالل را     ). 298ص  ،  1382لنگـرودي،   جعفـري   (توانند مورد معاملـه قـرار گیرنـد          و می 
توان با تحلیل اراده طرفین هم تایید نمود زیرا در مثال مذکور عدم مطابقت موضوع عقـد بـه        می

قصد طرفین از قرار داد با آن متباین است ولو اینکـه اجـزاي قابـل          توان گفت    حدي است که می   
برخی از فقها معتقدند قابلیت تقسیم اگر به صورت مـشاعی هـم   . انتقال داراي ارزش مالی باشند   

در این موارد چون مبیع نسبت به کسر خـارجی قابـل انحـالل اسـت،               . باشد انحالل ممکن است   
ط دیگـر بـراي انحـالل و تجزیـه عقـد آن اسـت کـه مالیـت         شر. شود قاعده در مورد آن اجرا می  

توضیح اینکه گاهی عقد بر دو امري واقع می شود که         . موضوع بواسطه هیات اجتماعیه آن نباشد     
اگرچه در وجود مستقل از یکدیگرند اما به این علت که هر کدام از آنهـا منفـرد از یکـدیگر مـال       

به دیگر سخن مالیت هریـک از آنـان     . مکن نیست شود انحالل عقد نسبت به آنها م       محسوب نمی 

                                                
. و إن لم یکن للجزء الخارجی قیمۀ، فربما ینحلّ العقد إلى عقود متعددة بحسب الکسور المـشاعۀ فـی العوضـین        .1

أحدهما متعلّق بالنصف الذي یملکه العاقد، و هو :  نصفه المشاع لغیره، فهذا العقد ینحلّ إلى عقدینمثال إذا باع فرسا
عقد متعلّق بمال الغیر، و هو عقد صادر عن غیر المالک، فیکون : عقد صدر من مالکه، و یجب علیه الوفاء به، و الثانی   

و أنّ العقد الواحد و إن کان واحدا بحسب الصورة، و لکن    و معنى االنحالل ه    .فضولیا یحتاج نفوذه إلى إجازة المالک     
 )77: 1417، مراغی؛ 161: 1419بجنوردي، موسوي  ( عند الدقّۀ عقود متعددة، و لکن بالقوة ال بالفعل
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در صورت اجتماع با دیگري است مانند یک جفت کفش یا جوراب که عقال در حالـت عـادي بـه           
  )163 ص ،1419 بجنوردي، موسوي (.شوند تنهایی براي آنها قائل به مالیت نمی

  
نها به عقد یـا ایقـاعی   باید توجه نمود هر عقد و ایقاع به موجب قاعده انحالل ت     :شرایط عقد  -ب

بنابراین مثال بیع واحد به موجب این قاعده بـه چنـد بیـع تجزیـه      . شود از جنس خود تقسیم می    
پس با اعمال این قاعده نمی توان مثال از بیعی واحد چنـد اجـاره و بیـع تجزیـه نمـود             . گردد می

 عقـد نیـز   موضـوع، بنابراین عالوه بر قابلیت انحـالل  . چراکه تجزیه فقط به همجنس ممکن است 
  .باید قابل انحالل باشد

  
   بررسی امکان وقوع انحالل:گفتار چهارم

پردازیم که آیا انحالل عقد با اشکال عقلی یا نقلی مواجه اسـت   در این گفتار به بیان این نکته می   
الزم . شـود  در حقیقت ادله موافقان و مخالفان پذیرش این قاعده در این بخش مطرح می          . یا خیر 

. کر است بیشترین حجم مباحث مطرح شده ذیل قاعده انحالل مرتبط با همین مطلب اسـت  به ذ 
پردازیم و سپس پاسخهاي ارائه شده به آنها را مطـرح و      ابتدا به بیان اشکاالت مخالفین قاعده می      

  :نماییم بررسی می
  

 :ل با قاعده کنند مخالفت قاعدة انحال    اولین اشکالی که مخالفین مطرح می      : ادله مخالفین  -الف
. به موجب این قاعده کلیه شئون معامله تـابع قـصد طـرفین اسـت         . است» ه للقصود العقود تابع «

چـون  . شـود   منبع اصلی تفسیر عقد تلقـی مـی  طرفین که موجب ایجاد قرارداد استاراده خالقه  
وع تاثیر اسباب و تقابل اجزا مقید به قصد است و از طرفی قصد طرفین، معامله مجموع به مجمـ                 

بوده است اگر تغییري درعقد به صورت تغییر و تجزیـه آن صـورت بگیـرد در واقـع خـالف اراده        
افتـد کـه شـخص بـه         درعمل هم بسیار اتفـاق مـی      . طرفین بوده و اسباب بی اعتباري عقد است       

معامله مجموعی راضی است و اگر قسمتی از معامله به هر علتی بالاعتبار شود او نیز بـه معاملـه             
  .دهد میرضایت ن

 بـه ایـن    .بیان گردیده است  » یقع و ماوقع لم یقصد    ماقصد لم   «دومین اشکال با استناد به قاعده       
بیان که آنچه مورد تبعیض واقع شده و عقد نسبت به آن صحیح اعـالم مـی شـود متعلـق قـصد       

 به  بنابراین در جایی که معلوم شود بخشی از قرارداد معتبر نیست باید           . طرفین قرار نگرفته است   
. استناد این دو قاعده عمل حقوقی فوق را باطل دانست نه اینکه حکـم بـه صـحت بعـض آن داد             

سومین اشکال این است که انحالل عقد به عقود متعدد به معناي معاوضـه هـر جـزء نـسبت بـه          
شود زیرا مشخص نیست هر جـزء   عوض دیگر است و این امر سبب جهالت به عوض و معوض می    
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درحالی که در اغلب معاوضات علـم بـه   . چه بخشی از ثمن فروخته شده است     از مثمن در مقابل     
  )14 ، ص1368 ،سلجوقی (..موضوع الزم است

  
موافقین در ابتدا با بیان کلیاتی در مورد نحوه تاثیر اراده در متعلـق آن، بـه              : ادله موافقین  -ب

ده اسـت تـاثیر علـل و     بیـان شـ  :ایضاح مطلب پرداخته و سپس به ایرادات وارده پاسـخ داده انـد   
اسباب شرعی عینا همانند علل و اسباب حقیقی است به این معنا که در هـر دو قابلیـت محـل و       

بـا ایـن حـال    . تاثیر علل، فرع بر قابلیت موضـوع آن هـا اسـت    . متعلق، از شرایط تاثیر علل است     
 مرکب در تحقق حکم شرعی در متعلّقی مرکب متوقف بر قابلیت اجزاي آن است چراکه موضوع        

 همچنین در صورتی که یکی از اجزا به واسـطه عـارض   .واقع تشکیل شده از اجزاي مختلف است     
شدن مانع شرعی یا قانونی باطل تلقی شد و سبب شرعی درآن مورد فاقد تاثیر گردید این منـع             

 زیـرا . به دیگر اجزا سرایت نمی کند و آنها تحت شمول تاثیر سبب مورد نظر باقی خواهنـد مانـد     
میان هریک از اجزاي یکی از عوضین و اجزاي طرف دیگر کـه از  . اصل، بر عدم ارتباط اجزاء است 

حیث نسبت به مجموع، متساوي می باشند تقابل وجود دارد بنابراین هر معاوضه واحد نسبت به               
  .مجموع در حکم معاوضات متعدد است

اي خصوصیت است اما ایـن  ممکن است گفته شود در نظر شارع هیات مجموعی موضوع عقد دار          
نظر صحیح نیست چراکه زمانی که نقل و انتقال هریـک از مـوارد بـه صـورت منفـرد و مـستقل            

اگـر نقـل و انتقـال منفـرد     . ممکن است نشانگر این نکته اسـت کـه مجمـوع خـصوصیتی نـدارد         
ما بود اما مـسل   پذیر نبود اما به صورت مجموعی امکان داشت ادعاي مطرح شده صحیح می             امکان

 ؛90ص، 1380بروجـردي عبـده،  (. چنین نیست و میان حالت اجتماع و انفراد تفاوتی وجود ندارد   
اي چون بیع بر متعلـق متعـدد،    به دیگر سخن تاثیرگذاري اسباب شرعیه) 72  ص،1417مراغی،  

منوط به صحت تمام اجزاي آن نیست و در صورتی که بخشی از اجزا صحیح نباشـند ایـن عـدم               
توان ذکـر کـرد ایـن اسـت کـه عقـد            دلیل دیگري که می    .اجزا سرایت نمی کند   صحت به دیگر    

مقتضی انتقال جمیع اجزاي متعلق است حال اگر بعضی از اجزا به دلیل مانع منتقل نشوند شک            
در . شود شود که آیا انضمام اجزا شرط است یا اینکه فقدان برخی از آنها مانع تلقی می          حاصل می 

 )مانعیـت و شـرطیت  (دم مانعیت و عدم شرطیت است چرا که این رابطه پاسخ باید گفت اصل، ع   
در مانحن فیه چنین بیـانی از طـرف شـارع و جـود     (یا به جعل شارع است که نیاز به دلیل دارد          

 و یا اینکه از سوي طرفین معین شده اسـت  )توان گفت خالف آن اثبات شده است  ندارد بلکه می  
لتی ندارد و مفروض هم این است که قید مجموعیـت شـرط   در صورتی که ظاهر لفظ چنین دال    (

  .)نشده است
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ه للقصود ندارد چراکه معناي این قاعده   بنابراین باید گفت این قاعده منافاتی با قاعده العقود تابع         
این نیست که هرچه قصد شده واقع شود بلکه به این معناست که هرآنچه واقع شده اسـت بایـد             

در قاعـده انحـالل هـم چیـزي بـدون قـصد طـرفین واقـع                 . ته باشد متعلق قصد طرفین قرارگرف   
شود چون بیان شد که قصد و اراده طرفین در مجموع بر تمام اجزاي آن هـم مترتـب اسـت           نمی

 کیلو گندم بوده است هر کیلـو از گنـدمها متعلـق قـصد         100بنابراین مثال اگر قصد آنها معامله       
ل هـم از   که کل از اجزا تشکیل شـده اسـت قـصد کـ    در واقع همانگونه. طرفین قرار گرفته است   

  .قصد اجزاي آن متشکل است
البته ممکن است در فرضی خاص مجموع مورد معامله به نوع وحدت مطلوب مورد قصد طـرفین    

درحقیقـت در جـایی   . باشد اما این مورد را باید از اوضاع و احوال و یا شرط ضمن عقد احراز کرد    
داشته باشد اصل بر این است که قصد طرفین انجام معامله به نحـو      که چنین نشانه هایی وجود ن     

بیـان  ...  مرحوم بجنوردي در پاسخ به اشکال دوم و استناد به قاعده ماقصد  .وحدت مطلوب نیست  
کنند آنچه واقع شده مورد قصد طرفین هم بوده اسـت بنـابراین نمـی تـوان گفـت در فـرض           می

نکرده بودند چراکه آنچه واقع شده بخشی از کلی است    تجزیه متعلق تجزیه شده را طرفین قصد        
اما به نظـر مـی رسـد پاسـخ     ) 169، 1419 بجنوردي،   موسوي(. که متعلق قصد قرار گرفته است     

مطرح شده قابل پذیرش نیست چراکه دربیان این اشکال ازجانب مخالفین مطلبـی کـه مرحـوم                 
بیـان   ...لکه اسـتناد بـه قاعـده ماقـصد    بجنوردي در مقام پاسخ به آن برآمده است مقصود نبوده ب 

دیگري از اشکال اول است یعنی طرفین قصد مجموع کرده اند و هرگونه عملی کـه خـالف ایـن             
 بنابراین پاسخ به آن با توجه به مطالبی است که    .امر نتیجه دهد مخالف اراده و قصد ایشان است        

  .پیشتر ذکر شد
چنین جهالتی در بیع که ادق معاوضات ست که در مورد اشکال سوم هم چنین پاسخ داده شده ا        

بعـد از  ) به عنوان ثمن و مـثمن (شود کما اینکه معاوضه بر اجزاي مشاع        است مانع محسوب نمی   
بنابراین در مورد سایر معاوضات هم به طریق اولی ایجـاد اشـکال     . معلومیت مجموع صحیح است   

ن عوضین به عنـوان یکـی از شـروط       به عالوه شرط معلوم بود    . )76  ص ،1417،  مراغی( کند نمی
اي  صحت عقد در حین عقد موجود بوده است و عارض شدن جهالتی در مورد آن به عقد صـدمه            

  1)75ص ، 1387جعفري لنگرودي، (زند  نمی
همانگونه که اشاره گردید بخش اصلی در پـذیرش یـا عـدم پـذیرش       : بررسی ادله طرفین   -ج

 قاعده، با بیان اینکـه ممکـن اسـت در فروضـی خـاص         قاعده، تحلیل اراده طرفین است موافقین     
قصد طرفین بر این تعلق گرفته باشد که مجموع به عنوان وحدت مطلوب مدنظر قرار گیرد بیان             

                                                
براي دیدن نظري که انحالل عقد را نه بر پایه تجزیه قصد انشاء، بلکه بر اساس تکثر سلطه بواسطه تعدد متعلق            . 1

  .77ص دکتر جعفري لنگرودي، تاثیر اراده در حقوق مدنی،: داند رك یآن م
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اي وجود ندارد و تنها با تصریح طرفین و یا بواسطه اوضاع و     کنند در حالت عادي چنین نشانه      می
رسد نظریه مخالفین اقوا باشـد چراکـه در مـانحن     ظر میاما به ن. برد توان به این امر پی احوال می 

در واقع باید انـصاف داد رفتـاري    . اي موجود است و آن ظاهر رفتار طرفین است         فیه چنین نشانه  
کنند ظهـور در ایـن دارد    دهند و با ایجاب و قبولی واحد اقدام به انعقاد عقد می    که آنها انجام می   

اي واحد مورد قصد آنها بوده است و حتی اگر خالف این امـر   که موضوع توافق به عنوان مجموعه    
کنـد اینکـه    مهمترین سئوالی که این نظر ایجاد مـی . را قصد کرده باشند باید به آن تصریح کنند  

چرا در قوانین بسیاري از کشورها این قاعده پذیرفته شده است در حالی که متعاقب تحلیل فوق         
تـوان توجیـه کـرد؟ در      را چگونه می نگذارا  مبناي عمل قانون   باید عقد را باطل دانست؟ در واقع      

پردازند بـه ایـن توضـیح کـه در      پاسخ به این سئوال برخی از اساتید به بیان تئوري اداره عقد می  
نظر قانونگذاران عقود داراي تبعات و آثار اجتماعی فراوانی است که توجه نکردن بـه ایـن آثـار و             

مطلوب متعددي به همراه دارد بنابراین سعی قانون این است که تا    حکم به بطالن عقود عواقب نا     
حد امکان اقدام به حفظ عقود و بارکردن آثار قانونی نماید به همین علت در فرض فوق بر خالف    

جعفـري  (اراده و قصد طرفین و مبتنی بر مصالح اجتماعی عقد را به تمامی باطل ندانسته اسـت               
بـه عـالوه در مـورد تقلیـل ثمـن          ). 22 ، ص 1355،  لنگروديجعفري   ؛52ص  ،  1382لنگرودي،  

آنچه باید مدنظر قرار گیرد منافع خریدار است و ممکن است پذیرش کاالهـاي تـسلیم شـده بـه      
بر همین اساس قانونگذار قدرت انتخاب را بـه خـود او           . شکل ناقص منفعت او را بهتر تامین کند       

  .داده است
  

  عده انحالل زمینه هاي اجراي قا: گفتار پنجم
در این بخش به این امر پرداخته می شود که فقها در چه مواردي حکم به انحالل عمـل حقـوقی      

می توان گفـت آنچـه مـورد بحـث اسـت      . دهند و چه مواردي را مشمول این قاعده می دانند     می
 متعاقدان و ایجابان هریـک از  ، عوضان:رکن است6معاوضه داراي . زمینه هاي تبعض صفقه است

مثال ممکن است ایجاب متعدد باشد و قبول واحـد یـا     . ین ارکان قابلیت وحدت یا تعدد را دارند       ا
مالك وحدت و تعدد صفقه  می تواند هریک از موارد فوق باشد یعنـی در بررسـی ایـن        . بالعکس

امر که معامله اي واحد است یا متبعض یا باید عوضین را مالك دانست یا ایجابان را و یا موجـب          
اما باید دانست مسلما تعدد ثمن مستلزم تعدد معامله است  و نمـی تـوان تـصور کـرد                .ابل را و ق 

چراکه . ثمن واحد و معامله متعدد باشد خواه ایجاب و قبول و متعاقدین متعدد باشند خواه واحد       
در . بعد از فرض تعدد، مقتضی است در ازاي هر ثمن معوض منفـردي هـم وجـود داشـته باشـد            

بنـابراین ممکـن   . ت ثمن اقتضا می کند که ثمن بـه تمـامی در ازاي مبیـع باشـد            حالی که وحد  
  .نیست در فرض وحدت ثمن بخشی از آن در ازاي بخش معینی از مثمن قرار گیرد
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مثال اگر بایع بگوید کتاب و خانه ام را به فالن درهم فروختم صفقه واحده صـورت گرفتـه اسـت        
ه فالن درهم و کتابم را به فالن درهم فـروختم دو معاملـه   درحالی که اگر گفته شود خانه ام را ب   

حال ممکن است در فـرض فـوق بـه دلیلـی     .واقع شده درحالی که ایجاب و قبول یکی بوده است  
خاص مانعی در یکی از مبیع ها حاصل شود که سبب شود در آن مورد عقد تاثیر گذار نباشد در            

نـسبت بـه آن بخـش دیگـر     ز کل ثمـن عقـد را       اینجا طرفین میتوانند با تعیین سهم آن بخش ا        
قه بـر اسـاس     تبعض صف . )80ص  ،  1417،  غی مرا ؛96ص  ،  1380بروجردي عبده،    (1معتبر دانند 

مبطل آن نباشـد و  ب بطالن قسمتی از عقد بشود و یا  خواه آن خلل سب.وقوع خلل در عقد است    
  :خلل بر سه نوع است

 بخـش معیـوب بـودن عوضـین خـارج از بحـث        خلل در موضوع عقد نه در وصف آن بنابراین  -1
  تبعض صفقه است

 خلل در عاقد یعنی یکی از متعاقـدین داراي شـرایط الزم بـراي انعقـاد عقـد نباشـد در ایـن               -2
صورت بیع نسبت به سهم او دچار اخالل شده و تبعض صفقه حاصل می شود بـه عنـوان نمونـه           

اي واحد بـه شـخص   هر دو وارث در معامله اگر متوفی داراي دو وارث باشد و ماترك او از جانب            
 در زمـان معاملـه   )به عنـوان فروشـنده  ( و بعد معلوم شود یکی از این وراث     دیگري فروخته شود  

 بـوده  ءداراي جنون بوده است در این فرض معامله نسبت به سهم ورثه اي که داراي قـصد انـشا            
  .تبار استاست صحیح می باشد و فقط نسبت به سهم ورثه فاقد جنون بی اع

 خلل در خود عقد مانند اینکه در بیع سلم بایع عالوه بر مبیع در ذمـه عـین شخـصی را هـم            -3
ضمیمه کند و براي هر دو مبیع ثمن واحد در نظر گرفته شود ولی ثمن در مجلس تسلیم نـشود     

چراکه از شرایط صحت بیع سلم تسلیم ثمـن در  . در اینجا بیع نسبت به مبیع در ذمه باطل است  
امـا نـسبت بـه مبیـع معـین معاملـه       . مجلس معامله است و در فرض چنین اتفاقی نیفتاده است    

صحیح است بنابراین مالحظه می شود در ایـن فـرض در شـرایط صـحت عقـد خلـل وارد شـده          
الزم به ذکر است خلل در عقد یا به صورت مقارن و همزمان عقد است که در اغلب فـروض      .است

 خلل حادث می باشد که بعد از عقد حادث شده و موجب انحالل عقد هم چنین است و یا از نوع      
  )295ص ، 1382لنگرودي، جعفري (. گردد در بعض از مبیع می

افتد از آثار خلل عقد در موضوع عقد است آن هم اختاللی که  آنچه به عنوان تقلیل ثمن اتفاق می
راین می توان فهمید بر خالف آنچه بناب. مقارن با عقد نیست بلکه در زمان تسلیم ایجاد شده است

توان مصداقی از اعمال قاعده تقلیل ثمن در حقوق  ارش را نمی) 281ص ، 1384صفایی، (اند  گفته

                                                
بنـابراین در  . بار دیگر تاکید می شود در مواردي که بتوان حکم به تعدد صفقه نمود تقلیل ثمن نیز ممکن است    . 1

تبعض صفقه « :م . ق443ماده . مثال مزبور اگر بایع از بین خانه و کتاب یکی را تحویل دهد خریدار حق تقلیل دارد
 .»وقتی موجب خیار است که مشتري در حین معامله عالم به آن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود
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ایران دانست چراکه اوال شیوه محاسبه آن بویژه در مورد زمان تقویم با آنچه در مورد تقلیل ثمن         
جه تبعض صفقه دانست چراکه بیان کردیم   شود متفاوت است ثانیا ارش را نباید در نتی          اعمال می 

 طبـق نظـر   به عالوه بر خـالف تقلیـل ثمـن،   . گیرد  در مورد نقص در اوصاف انحاللی صورت نمی       
  .ی به پرداخت آن از عین ثمن نیستشود و لزوم مشهور ارش در فقه غرامت محسوب می

  
  ل عقد بررسی مصادیق انحال:گفتار ششم

تبصره خود ذکر کرده است که اگر طـرفین در عقـد مقـدار      عالمه در کتاب    :  شرط مقدار  -الف
مبیع را شرط کردند و نقص آن معلوم شد مشتري مختار است آنچه تحویـل داده شـده اسـت را        

 اعم از اینکه اجزاي مال متـساوي بـوده و   .رد کند یا اینکه با پذیرش آن بخشی از ثمن را بپردازد   
آنچه بعد از عالمـه مـورد   . نیز بایع مخیر به فسخ استالبته بعد از تقسیط ثمن  . یا مختلف باشند  

بحث فقها قرار گرفته است اینکه در مواردي که طرفین شـرط میکننـد مبیـع از کمیتـی خـاص         
برخوردار باشد، در صورت اثبات تخلف باید جانب قیـدیت را گرفـت و معتقـد شـد مبیـع عـین                   

تخلف قیدي از قیـود عـین اسـت    معینی بوده است که متصف به وصفی خاص شده و انتفاي آن        
که تنها موجب خیار است و یا اینکه فقدان کمیت مورد نظر را فقدان جزئـی از مبیـع دانـست و              
بیان کرد اگرچه ظاهرا به صورت قید مبیع مورد توافق قرار گرفته است امـا مـانع تقـسیط ثمـن       

ن به اجمال مورد بررسی نیست؟ بنابراین ضروري است ابتدا رابطه شرط و عقد را از نظر تعلق ثم         
قرار دهیم سپس به این بحث بپردازیم که آیا قاعده کلی در مورد شروط در باره شرط مقدار هم               

  .قابل اعمال است یا خیر
به طور کلی باید گفت شرط یکی از موضوعات معاوضه محسوب نمـی شـود بنـابراین بخـشی از                

البته این امر بدین معنا نیست کـه       ) 25ص   ،1386شهیدي،  .(گیرد ثمن نیز در ازاي آن قرار نمی      
شروط در افزایش ثمن و ارزش معامله موثر نیستند چراکه هر شرطی در راستاي جلب منفعتـی                

در فقه نیـز  » للشرط قسط من الثمن   «قاعده  . است بنابراین می تواند در افزایش ثمن موثر گردد        
بین عوضین اصلی صورت میگیـرد و  بیانگر همین مطلب است اما در مقام انشاء، معاوضه و تقابل       

 ؛183ص ، 1378، طباطبـایی ( نمی توان معلـوم کـرد چـه میـزان از ثمـن در ازاي شـرط اسـت           
با این حال آنچه ذکـر شـد مطلـق          ). 13ص   ،1376؛ کیانی،   314 ، ص 1419 بجنوردي،   موسوي

  :نیست و ضروري است شرط را با توجه به موضوع و متعلق آن به موارد زیر تقسیم نمود
 چنین شرطی از ذاتیـات عوضـین نیـست      : شروطی که خارج از حقیقت عوض و معوض است         -1

مانند اینکـه در فـروش   ). شروط خارجیه(آید  ها نیز به شمار نمی کما اینکه از اوصاف و اجزاي آن      
این شرط فعل صـرفا  . اي خاص را بپذیرد اي بر خریدار شرط شود وکالت فروشنده در پرونده  خانه

ست که از طرف مشتري صورت گرفته است و ارتباطی با اجزاي موضوع عقد یـا اوصـاف     التزامی ا 
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در چنین شرطی مسلما هیچ بخشی از ثمن در ازاي شرط قرار نمـی گیـرد و در واقـع                . آن ندارد 
 وسـوي م(این نوع شرط مشمول قاعده کلی شروط مبنی بر عدم تقسیط ثمن در ازاي آن اسـت                  

  )319ص ، 1418نی،  روحا؛314ص ، 1419بجنوردي، 
در مورد این نوع شروط بایـد ایـن تفـصیل را    :  از اوصاف مبیع است    شروطی که متعلق آن وصفی     -2

پذیرفت که گاهی متعلق آن اوصاف عرضیه مبیع است مانند آنکه فروش اتومبیلی مشروط به سـاخت               
یئیت اشـیاء،  فالن سال گردد و در برخی موارد دیگر موضوع شرط وجود اوصاف جوهري است کـه شـ         

  .مانند طال بودن طال. مالیت و تعلق اغراض، اوال و بذات دائر مدار وجود آن اوصاف است
در مورد اخیر تخلف موجب بطالن معامله است زیرا آنچه مفقود است قوام بخش حقیقت معامله             

اد جامعه به در واقع آنچه سبب می شود افر. بوده و با انتفاي آن اصوال معامله اي باقی نخواهد ماند
  )321ص ، 1418روحانی، (انجام معامله دست زنند اتصاف شی به این اوصاف است 

اما شروطی که اوصاف عرضیه را مدنظر قرار می دهد به مانند نوع اول شروط بخشی از ثمن را به 
خود اختصاص نمی دهد نهایتا بواسطه التزام ضمنی که در قرارداد بر اساس آنها ایجاد شده است       

  )315ص ، 1419 بجنوردي، موسوي. ( صورت تخلف وصف مشروط له حق فسخ معامله را دارددر
ایـن قـسم شـروط داراي دو    :  شروطی که موضوع آن از قبیل کمیت اشیاء و مقدار آن هاست            -3

و ) باشند و به همین علت مرتبط با ذاتیات آن می  (اند از یک طرف بیانگر جزء مبیع هستند          جنبه
آن به اعتبار جهت اول بخشی از ثمن در مقابـل  . ف عرضی آن را بیان می کنند از طرف دیگر وص   

بـه عنـوان مثـال زمینـی     . گیرد و به اعتبار جهت دوم مشمول معاوضه و مبادله نیـستند            قرار می 
اگر اثبات شود زمین کمتـر از دو هکتـار اسـت    . شود مشروط به اینکه دو هکتار باشد      فروخته می 

یاري از فقها و آنگونه که صـاحب ریـاض ادعـا کـرده، مـشهور آن هـا            مشتري حق فسخ دارد بس    
تواند بین فسخ معامله و یا مطالبه بخشی از ثمن یک طریق را        معتقدند در این فرض مشتري می     

در اند تقسیط ثمـن   در مقابل برخی چون شیخ طوسی و قاضی ابن براج بیان کرده     . انتخاب نماید 
واند یا معامله را فسخ کند و یا مبیع را آنگونه کـه هـست         ت این فرض ممکن نیست و مشتري می      

شهید ثانی در مسالک به گروه اول پیوسته و معتقد است جواز تقـسیط ثمـن بـا اصـول                   . بپذیرد
زیرا آنچه در عقد مذکور است اگرچه به صورت وصف و شرط است اما در           . مذهب سازگارتر است  

گرفتـه   صورت عین معین مـورد معاملـه قـرار        حقیقت مبین جزئی از مبیع است که در خارج به         
غـروي   ؛228  ص،1365نجفـی،  . (است بنابراین اثبات زوال آن به معنـی نبـود جزئـی از مبیـع اسـت         

برخی دیگر از فقها در اثبات این استدالل به ارتکـاز عرفـی اسـتناد کـرده و       . )23ص  ،  1418اصفهانی،  
مین را فروختم مشروط به اینکه دو هکتار باشـد ماننـد   اند کالم بایع به این صورت که این ز   بیان نموده 

شـود   این است که هر هکتار از زمین به فالن مقدار از ثمن فروخته گـردد و تخلـف از آن موجـب مـی      
  )85ص ، 1414 ،روحانی (.بخشی از ثمن مسترد گردد
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راین بنـاب . ممکن است بیان شود وضعیت تخلف از شرط مقدار مانند تخلف از عنوان مبیـع اسـت          
انجامد، اثبات اختالف در کمیـت آن   همچنان که اگر عنوان مبیع مجهول باشد به بطالن عقد می    

در پاسـخ بـه ایـن       . اي جز بطالن نخواهد داشت و نمی توان به تقلیـل ثمـن پرداخـت               نیز نتیجه 
سئوال مطرح شده است مقدار مالیت و عنوان مبیـع یکـسان تلقـی نمـی شـوند زیـرا در تخلـف           

در . یع ماهیتا دگرگون نمی گردد بلکه ممکن است از نظر قیمـت و ارزش تفـاوت یابـد         مقدار، مب 
نتیجه اینکه اوصاف شـرط شـده در مبیـع    . حقیقت تخلف از مقدار ملحق به تخلف از وصف است 

اگر خارجیه باشند صحت بیع متوقف بر وجود آنها نیست و تخلف از آن ها هم تنها موجـد حـق               
ات داخل در ماهیت مانند مقدار که صـحت بیـع منـوط بـه علـم بـه             فسخ است اما تخلف از صف     

تواند حق تقلیل ثمن را به مشروط له دهد در واقع شرط مقدار حد واسط بین صور           هاست می  آن
نوعیه و اوصاف خارجیه است از جهت الحاق به اولی موثر در تقلیل ثمن است و از جهـت الحـاق         

  .)267  ص،1428ئینی، نا(به اوصاف، موجب حق فسخ براي اوست 
الزم به ذکر است اگر این تحلیل را بپذیریم بین شروط صریح یا ضمنی تفاوتی نیست یعنی هـر                

  .نوع اطالع و اخبار از مقدار مبیع را می توان مشمول همین بحث دانست
  

ممکن است در زمان تسلیم معلوم شود کمیت کاال بـا آنچـه در عقـد    :  تخلف اجزاي مبیع -ب
  بحث ما در این است که آثار چنین نقصی چیست؟.  متفاوت استتعیین شده

  :بــه طــور کلــی بعــد از اثبــات نقــص سرنوشــت معاملــه از یکــی از فــروض زیــر خــارج نیــست 
 حـق فـسخ یـا پـذیرش معاملـه در ازاي      -3حق فسخ یا پذیرش عقد با تمام ثمـن  -2 بطالن   -1

 اصلی ترین مبنـاي ایـن نظـر ایـن     .اي از ثمن ضعیفترین وجه در این بین بطالن عقد است  حصه
است که آنچه مورد معامله قرار گرفته است مجموعه ثمن در مقابل مجموعه مبیع می باشد پس         

پاسـخ  . اثبات وجود نقص در هر یک از آن ها به علت عدم تطابق با تراضی به بطالن می انجامـد            
ن موارد خواه بر مبنـاي اراده  به این استدالل را در گذشته به تفصیل دادیم و اثبات شد که در ای             

نظـر دوم  . طرفین و یا بر مبناي اداره عقد می توان عقد را همچنان داراي قابلیـت تـاثیر دانـست      
و اوصاف چنان که پیشتر هم ذکـر شـد   براین اساس است که مقدار اصوال وصفی براي شی است       

 نظر سـوم هـم بـر ایـن     توجیه. ار نمی گیرند تا فقدان آن ها موجب تقسیط شودردر ازاي ثمن ق  
پایه است که اوصاف مختلف اند برخی از آنها در موجودیـت مبیـع مـوثر نیـستند در حـالی کـه            

  .برخی از اوصاف مستقیما با وجود مبیع ارتباط دارند مانند کمیت
فقدان بخشی از مبیع بدین معناست که آن بخش مفقود جز مبیع نبوده اسـت بلکـه تنهـا جـزء              

ع منتقل گردیده است در نتیجه معامله صحیح است و بواسطه انحالل عقـد              موجود به عنوان مبی   
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؛ 329  ص،1418 اصـفهانی،  غروي (.در نتیجه تجزیه معقود علیه باید به تقسیط ثمن حکم نمود        
  )370  و255  صص،1386جعفري لنگرودي، 

ند و یـا    بعد از این مقدمات باید دانست اصوال کاالهاي مـورد معاملـه یـا متـساوي االجـزا هـست                   
مختلف االجزا که در هر صورت تخلف در زمان تسلیم یا به شکل نقیصه اسـت و یـا بـه صـورت                  

  : بحث ما در مورد اثبات نقصان مبیع است.زیاده
ر مسلما خریدار در این فرض داراي حـق فـسخ اسـت امـا د              : االجزا نقص در کاالي متساوي   ) الف

 را مطالبه کند یا خیر اختالف نظر وجـود دارد؛  تواند با پذیرش عقد بخشی از ثمن  میمورد اینکه   
بزرگانی چون شیخ طوسی در مبسوط، محقق در شرایع، شهید اول در دروس و شـهید ثـانی در                 

افرادي چـون ابـن   . شرح لمعه معتقدند در این فرض خریدار  می تواند خواستار تقلیل ثمن شود         
االجـزا حکـم بـه      در کاالهاي مختلـف  ادریس حلی را هم باید پیرو همین نظر دانست زیرا ایشان          

اما به قیاس اولویـت  . االجزا این بحث را مطرح کنند تقسیط ثمن داده اند بدون اینکه در متساوي    
االجـزا پیرامـون مجهـول     ها را در نوع اخیر هم قائل به تقسیط دانست چراکه در مختلـف        باید آن 

االجـزا طـرح نـشده       د که در متساوي   بودن ثمن و نحوه توزیع آن بر محصول اشکاالتی وجود دار          
  :اند موافقین تقسیط براي اثبات نظر خود چنین استدالل کرده.  است

بنـابراین  . شـود  در صورت نقص مبیع در نظر عرف، داد و ستد بین همان مبیع و ثمن واقـع مـی               
تواند بخشی از ثمن را که در ازاي جزء مفقود پرداخـت کـرده اسـت مطالبـه کنـد و                مشتري می 

کند میزان مبیع به صورت شرط ذکر گردیده یا توصیف شده باشد در حقیقت چنین        اوتی نمی تف
). 39ص ، 1383انـصاري،  (نیست که مبیع، شی خارجی بـوده و مقـدار وصـف آن تلقـی گـردد                

برخی از دانشمندان چون عالمه در قواعد و محقق ثانی در جامع المقاصد معتقدند در این فرض                 
دارد زیرا مبیع چیزي جز آنچه در خـارج وجـود دارد نیـست بـه عـالوه در      امکان تقسیط وجود ن   

تعارض اشاره با وصف، باید اشاره را مقدم کرد و متعلق اشاره همین مبیع موجود در خارج اسـت      
  .قصان آن از نظر تقسیط موثر باشدبدون اینکه ن

زیع ثمن بر اوصاف اجـزا  در پاسخ به این استدالل بیان شده است در تمام مواردي که پیرامون تو       
شود آنچه مالك است داوري عرف است و در این مورد، هم ارتکاز عرفی و هـم    و شروط بحث می   

تحلیل اراده طرفین این نتیجه را تایید می کند که در مقابل کمیت مبیـع بخـشی از ثمـن قـرار        
  )209ص ، 1418  اصفهانی،غروي؛ 39ص ، 1383انصاري،  (.گیرد می

م این اشکال نقل شده است که در این فرض متعلق اراده طرفین عـین خـارجی اسـت و    از جواهر الکال  
به این اشکال چنـین پاسـخ داده شـده اسـت کـه بحـث       . گردد نقصان یا تزاید در خود مبیع موثر نمی      

. پیرامون کم یا زیاد شدن ماهیتی عین شخصی نیست تا اشکال شود انقالب ذاتـی شـی محـال اسـت            
متعاقـدین، کمیتـی خـاص را مـدنظر     . تغییر، نقصان به حسب فـرض متعـاملین اسـت    بلکه مراد ما از     

 مورد نظر نیـست بلکـه   ءاند اثبات نقص به معنی کاستن از ذات شی اند و بر آن مبنا معامله کرده      داشته
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کمیت موضوع عقد با تصور ابتدایی طرفین مطابق نیست بنابراین از این نظر نیز اشکالی متوجه تقلیـل         
  )210ص ، 1418 اصفهانی، غروي؛ 85ص ، 1414روحانی، . (باشد میثمن ن

در این مورد بحث اصلی در مـورد وجـود مـانع بـراي تقـسیط            : االجزا نقص در کاالي مختلف   ) ب
اشـکالی کـه در   . پندارند است مانعی که برخی چون فخرالمحققین در ایضاح آن را مانع عقلی می   

 است که بواسطه مختلف بـودن ارزش اجـزاي مبیـع معلـوم            این فرض براي تقلیل ثمن بیان شده این       
فرض کنیـد زمینـی مـورد معاملـه     . دهد نیست بخش مفقود چه میزان از ثمن را به خود اختصاص می 

بایـد   قرار گرفته است که قسمت هاي مختلف آن از نظر مرغوبیت یکسان نیست و به موجب توافق می        
در چنین فرضـی قیمـت اجـزاي مبیـع     .  متر است100ها بوده است اما معلوم می شود تن  متر می  200

 متـر مفقـود از قـسمت مرغـوب        100متفاوت است و اگر در مقام تقلیل ثمن برآییم نمی توان گفـت              
  .گردد مفقود غیر ممکن میدر نتیجه تقویم جزء .  آنبزمین است یا از بخش نا مرغو

دارد و بواسطه عدم تساوي اجزاي      در پاسخ بیان گردیده آنچه مفقود است اگرچه تعین وجودي ن          
تـوان آن را متعلـق قـصد        مبیع هم نمیتوان براي آن تعین ماهوي فرض کرد، اما در هرحال نمی            

راه حل رفع جهالت از ارزش آن هم چنین است که آنچه در خارج موجود است               . طرفین ندانست 
ز اجـزاي   که هریک اکنیم را همراه با بخش مفقود فرض کنیم یعنی در مثال ذکر شده، فرض می 

 متـر  100 متر مفقود از نظر کیفیـت ماننـد   100در واقع در این صورت   مبیع دو برابر بوده است      
 اصـفهانی،  غـروي  (.گـردد  شود در نتیجه تقویم آن و تقـسیط ثمـن ممکـن مـی        موجود تلقی می  

  )39ص ، 1383 انصاري، ؛211 ص ،1418
  

  تقلیل ثمن در حقوق موضوعه: ل سومفص
قانون مدنی در پیروي از نظر مشهور فقها، مـا را از طـرح مجـدد بـسیاري از مطالـب      روش غالب   

 آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد مصادیق اعمال قاعده تقلیـل ثمـن           .کند نیاز می  بی
  .در قانون مدنی است و بیان موادي از قانون که با آن متناسب است

ت معین فروخته شـده باشـد و بعـد معلـوم شـود      اگر ملکی به شرط داشتن مساح    «: 355ماده  
کمتر از آن مقدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود کـه بیـشتر               
است، بایع می تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طـرفین بـه محاسـبه زیـاده یـا       

  ».نقیصه تراضی نمایند
؛ 122ص ، 1384کاتوزیـان،  ( یـا تخلـف از شـرط اسـت          مبناي این ماده خیـار تخلـف از وصـف         

در واقع این ماده مصداقی از مـاده       ) 287ص  ،  1381؛ امامی،   270ص  ،  1382لنگرودي،  جعفري  
گونه که در فقه ذکر شده است کمیتی که در مورد موضوع عقد به این شکل مـورد              است و همان   235
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در ازاي وصف قرار نمی گیرد به همـین علـت   تراضی قرار گرفته است، وصف آن تلقی می شود و ثمن       
  )61ص ، 1386؛ شهیدي، 57  ص،1377زاده، قاسم( .فقدان آن موجب تقسیط ثمن نیست

در برخـی  : بیان شده است به طور کلی مقدار مبیع به دو شکل مورد نظر طرفین قرار مـی گیـرد   
آن معلوم می شود هـر یـک   موارد مقدار، تعیین کننده میزان و گستره تعهد افراد است و بر پایه      

از افراد باید تا چه میزان مال را تسلیم کند در حالی که گاهی اوقات مقدار مبیـع بـراي طـرفین         
، )ماننـد عتیقـه بـودن   (جنبه فرعی پیدا میکند یعنی بواسطه وجود وصف خاصی در موضوع عقد     

سیط ثمـن ممکـن   در چنین مواردي تق. مقدار تنها به صورت وصفی فرعی مد نظر قرار می گیرد   
  )136  ص،1387کاتوزیان، ( . هم همین مورد را مدنظر قرار داده است355نیست و ماده 

هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن         «:384ماده  
مـن  مقدار درآید مشتري حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حـصه اي از ث           

  »به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است
ماده فوق بیانگر موردي است که مقدار پایه سنجش میزان تعهد افراد است نه اینکه صرفا وصـف        

در چنین فروضی تعیین ثمن رابطه مستقیم با مقدار مبیع دارد و کمیت، مبناي           .مبیع تلقی شود  
البته تقلیل ثمن در این صورت در جایی است که مبیـع قابلیـت تجزیـه داشـته      . ین آن است  تعی

امـامی،   (. عمل نمود که به موجب آن تنها می توان اعمال فسخ نمود384باشد و اال باید به ماده    
  )145ص ، 1386؛ شهیدي، 13ص ، 1376؛ کیانی، 125ص ، 1384؛ کاتوزیان،287ص ، 1381

ست که مبیع تجزیه ناپذیر باشـد و   قانون مدنی هم مخصوص موردي ا388ه بر همین اساس ماد 
  ص،1377زاده،  ؛ قاسـم 200 ص ،1384کاتوزیان،  (به این علت نتوان اقدام به تقسیط ثمن نمود   

57.(  
 قانون 149به موجب ماده . ماده دیگري که با بحث ما مرتبط است در قانون ثبت ذکر شده است       

ه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفتـه باشـد و بعـدا معلـوم شـود               نسبت به ملکی ک   «: ثبت
تواند قیمت اضافی را بر اسـاس ارزش منـدرج در اولـین سـند انتقـال و         می ضافه مساحت دارد ذینفع   ا

  »...بنمایدهاي قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضاي اصالح سند خود را  سایر هزینه
می گیرد که اگر چه قطعه زمینی که مورد معامله قرار گرفته اسـت بـه          این ماده فرضی را در بر       

شکل محصور و با ابعاد معین فروخته شده اما در عین حال بهـاي آن بـه تناسـب مقـدار زمـین                    
بنا بر ماده مزبور آنچه مـورد معاملـه قـرار گرفتـه     . معلوم شده است و نه به شکل یکجا و مقطوع       

نـابراین اگـر میـزان آن کمتـر از مقـدار مقـرر باشـد خریـدار         عین معین موجود در خارج است ب     
تواند اعمال فسخ کند بلکه می تواند همان عین خـارجی را کـه موضـوع توافـق بـوده اسـت          نمی

 ،1384 کاتوزیـان، ( .بپذیرد و به میزانی که از مقـدار زمـین کـم شـده اسـت از ثمـن کـم کنـد                    
ست که مقدار جنبه اصـلی دارد نـه اینکـه    برخی معتقدند این ماده دربرگیرنده فرضی ا    ) 127ص
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 اسـت  384به همین علت فرضی که این ماده مطرح می کند ناظر به مـاده     . به شکل وصف باشد   
  .)13ص ، 1376کیانی، . (م. ق355نه ماده 

  
   نتیجه

 تقلیل ثمن به عنوان یکی از آثار تسلیم ناقص در برگیرنده دو فرض اسـت گـاهی نقـصان در         -1
در چنین صورتی بـه   . عارض شدن مانع است مانند اینکه بخشی از مبیع تلف گردد          تسلیم بر اثر    

ضوابط فقهی و قانونی ایران نیز تقلیـل ثمـن در           . موجب کنوانسیون بیع تقلیل ثمن ممکن است      
اما در مواردي دیگر فروشنده در تسلیم تمام کاال مرتکب تقصیر مـی          . چنین فرضی را می پذیرد    

بـر خـالف کنوانـسیون در       .   در انجام تعهد به شکل کامل وجـود نـدارد          شود در حالی که مانعی    
حقوق ایران در چنین فرضی راه حل ابتدایی الزام فروشنده به انجام مابقی تعهـد اسـت و نهایتـا             

تواند آنچـه   البته خریدار می. در صورتی که الزام او ممکن نگردد خریدار حق فسخ معامله را دارد           
عنوان مبیع بپذیرد و مطابق ارزش آن ثمن بپردازد اما باید دانست چنـین  تسلیم شده است را به   

توان آن را با تقلیل ثمن که نهـادي بـر اسـاس             سازوکاري عقد جدیدي محسوب می شود و نمی       
  . بقاي عقد سابق است یکی دانست

ف با حقوق ثمن را شامل عدم انطباق ذاتی نیز بدانیم باید آن را از دیگر موارد اختالتقلیل  اگر -2
ایران تلقی کنیم چراکه در چنین فرضی به موجب قواعد فقهی و حقوقی باید بیع را قابـل فـسخ        

  .نباشدالبته در صورتی که الزام فروشنده به تسلیم مورد منطبق با عقد ممکن . تلقی نماییم
در چنین مواردي آنچه سبب تفاوت است مبنایی است که دو نظام حقـوقی فـوق پیرامـون عقـد         

در حقوق غرب عقد بیع به عنوان نهادي است که در روابط مالی افراد جامعه موثر          : دهند ارائه می 
بیند مختار است بـا توجـه بـه منـافع خـود       اجراي توافق زیان می است بنابراین کسی که از عدم    

ز تصمیم گیرد در حالی که در حقوق ایران قرارداد اصوال نهاد اجتماعی است که پایبندي به آن ا                
  .شود هنجارهاي جامعه تلقی می

 کنوانسیون بیع از نظر کلی بودن یا معین بودن مبیع تفاوتی قائل نیست و در هر دو صـورت                -3
رسـد طبـق ضـوابط     دهد در حالی که به نظـر مـی      با احراز شرایط به خریدار حق تقلیل ثمن می        

 این حـق را بـه خریـدار    الذمه است هر نوع نقص در مبیع قانون مدنی در جایی که مبیع کلی فی  
در حالی کـه  . دهد که فروشنده را به جبران کسري و تسلیم محصول مطابق با عقد ملزم کند   می

اگر عین معین مورد معامله واقع شود و بعد از تسلیم معلوم شود مبیع کمتر از مقدار مقرر است                 
تواند اقـدام بـه     او میالزام فروشنده ممکن نیست و عین معین به خریدار منتقل شده است نهایتا  

  .استفسخ کند و در صورتی که بتوان میان اجزاي مبیع و ثمن تقابل ایجاد کرد تقلیل ممکن 
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