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نام نویسنده مسئول:
اباست پورمحمد

چکيده
ضمان بایع نسبت به درک مبیع ،فـرع بـر تعهدی است که وی بر انتقال ملکیت مبیع به
مشتری دارد،چه آنکه بیع عقد مملّک اس ت و بایدبه نحوی برگزار گردد که پس از آن
ملکیت کامل مبیع به خریدار منتقل شود.ازایـنرو چـنانچه مـبیع بهطور کلی در ملکیت
بایع نـبوده و بـه دیـگری تعلق داشته باشد(فرضی که استحقاق کلی است) بایع در
حقیقت مال غیر را فروخته و چیزی را به ملکیت مشتری منتقل ننموده و در نتیجه تـعهد
خـود را بـه انجام نرسانده است.و چنانچه بخشی از مبیع در ملک بـایع نـبوده و متعلق به
غیر باشد(فرضی که استحقاق جزئی است)باز هم از این حیث که ملکیت کال مبیع را به
مـشتری مـنتقل نـکرده به تعهد خود وفا نکرده است.در هر دو حال،وی ضـامن و مسئول
خواهد بود ،چون یکی از آثار بیع و بلکه مهمترین آن انتقال ملکیت کامل مبیع به مشتری
است.بنابراین،ض ـمان درک مـبیع در فـرضی مطرح است که بیع فضولی باشد و مالک
معامله را تنفیذ نکند .دراین پایان نامه مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه
ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاش قرار گرفته است.

واژگان کليدي :ضمان درک ،بایع  ،کاهش ارزش ثمن ،غرامت ،بیع فضولی.

شماره  / 01زمستان  / 0931ص 09 -10

احد جعفریان  ، 1اباست پورمحمد

2
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الزامات ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع
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مقدمه
مفهوم ضمان
مـفهوم لغوي و اصطالحی ضمان درك
«ضمان» در لغت به معانی متعددی به کار گرفته شده است؛ «کفالت»« ،التزام» و «اشتمال» از مـهمترین مـعانی آن است( .قاموس
المحیط ،ذیل مادهی ضمان ) .واژهی «درک» نیز معانی مختلفی دارد« :لحوق و رسیدن بـه چـیزی ،دورتـرین نقطه از انتهای هر چیز ،بن
جایی ژرف ،طبقهی دوزخ و ( .». . .لغتنامه دهخدا ،ذیل مادهی درک).
از دیدگاه اصطالحی و در یک تقسیمبندی کلی« ،ضمان» دو معنا را افاده مـیکند:
 .1کاربـرد آن در معنای «عقد ضمان» که از عقود معین است .
 .2کاربرد آن در معنای «مسؤولیت» که خود به دو قسم است :مـسؤولیت نـاشی از الزامـات قانونی (ضمان قهری) و مسؤولیت
ناشی از عقد.
اما ضمان درک در اصطالح فقها به معنای مستحق للغیر در آمدن و تدارک آمده است و به نظر می رسد که قانون مدنی نیز در بند
 2ماده  262به مفهوم اول نظر داشته و در ماده  ،696مفهوم دوم را اراده نموده است  ،در بند 2ماده  262در خصوص یکی از آثار بیع
صحیح چنین می خوانیم «:عقد بیع ،بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد »  ،در ماده  696نیز چنین آمده
است »:ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن،جائز است ».قانون مدنی در ماده
 293در مورد ضمان درک چنین میگوید اگر بعد از قبض ثمن ،مبیع کالً یا جزئاً مستحق للغیر درآید ،بایع ضامن است اگرچه تصریح به
ضمان نشده باشد و در ماده  291در بیان اثر ضمان فروشنده ،او را موظف و ملزم به مسترد کردن ثمن و پرداخت خسارات مشتری می کند.
بر اساس ماده  293ق.م و سابقه مساله در فقه ،ضمان درک ،ناظر به بیع فضولی است و اگر پس از قبض ثمن معامله ،ثابت شود که
مبیع،متعلق به دیگری بوده و به اصطالح مستحق للغیر در آید ،ب ایع موظف است که ثمن دریافتی از مشتری را به او عودت می دهد و بر
طبق قانون،مسوولیت بایع حتی احتیاج به شرط در عقد ندارد و در هر حال ،موظف است که در صورت مستحق للغیر درآمدن مال ،مابه ازای
قراردادی آن را به مالک آن بردارند .

تفاوت ضمان درك با ضمان عهده
چنانچه شخص ثالثی از طرف بایع ضمانت کند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا در هر فرضی که بـیع بـاطل شود و نیاز
به بازگرداندن ثمن باشد،ثمن را به مشتری بازگرداند ،این نوع ضمان را ضمان عهده ثمن میگویند.همچنان که اگر به موجب عقد ضمان
تعهد کند که در فرض مستحق للغیر درآمـدن ثـمن یا در هر صورتی که بیع باطل شود و نیاز به بازگرداندن مبیع باشد،مبیع را به بایع
برگرداند،آن را ضمان عهدهی مبیع نامند.اما هرچند برخی از فقیهان ضمان درک و ضمان عهده را یـکی انـگاشتهاند(بحرانی،جلد
)21،1262و به پیروی از آنها نویسندگان قانون مدنی به درستی تفاوت این دو مفهوم را مورد توجه قرار دادهاند،چه آنکه ضامن عهده یک
طـرف عـقد ضـمان و ضامن درک،یک طرف عقد بـیع اسـت.دلیـل نامگذاری این نوع ضمان به عهده آن است که ضامن ملتزم میشود ثمن
را که در عهدهی بایع است به مشتری رد کند.ازایـنرو آن را ضـمان عهدهی ثمن هم مینامند.
طبق مادۀ « »696ق .م ضمان عهده از مشترى یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز
است» چنان که از ماده « »293و « »291ق .م .معلوم می گردد در صورتى که مبیع مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنى را که گرفته است
بمشترى پس دهد ،مسئولیت به رد ثمن را در مورد مزبور ضمان درک مبیع گویند .و همچنین است ضمان درک نسبت به ثمن یعنى هرگاه
ثمن عین شخصى ،مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنى را که گرفته است به مشترى رد کند ،این مسئولیت را ضمان درک ثمن
گویند(.امامی ،1266 ،ص  .)262این است که مادۀ « »637ق .م .می گوید« :کسى که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب
اقاله یا خیار از ضمان برى می شود» بنابراین چنان که در ضمان عهده از بایع نسبت به درک مبیع و یا ضمان عهده از مشترى نسبت به
درک ثمن ،عقد بیع بوسیلۀ اق اله یا فسخ منحل گردد ،ضامن مسئول ثمن یا مبیع نخواهد بود ،زیرا ضامن تعهد به تأدیه ثمن در مورد اول و
مبیع در مورد دوم فقط در صورتى نموده که مبیع از نظر مستحق للغیر در آمدن مورد ،باطل باشد و چنان چه عقد به تراضى طرفین اقاله
گردد و یا به جهتى از جهات فسخ شود ضامن مسئولیتى ندارد و تعهدى نسبت به ثمن یا مبیع ننموده است.
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نظریه قهري بودن مسووليت مدنی ناشی از ضمان درك
براساس قهری بودن مسوولیت مدنی نـاشی از ضـمان درک،تکلیف به جبران زیان،ریشه در حـکم قـانون داشـته و مـبتنی بـر اراده
طرفین معامله نـیست.عـمده دالیلی که میتوان در تأیید این دیدگاه ذکر کرد به قرار ذیل است :
الف)اگر در اعمال حقوقی معوض ،مـعلوم شـود هـریک از عوضین،ملک معامل نبوده و وی بدون اجازه با آن مـعامله کـرده و مـالک
پس از آگـاهی از وقـوع مـعامله آن را تنفیذ ننموده،باید آن چه را در ازای مال مزبور گرفته به طرف معامله برگرداند.به این ترتیب روشن
میشود که ضمان درک از آثار صحت معامالت معوض نیست تا مسوولیت مدنی ناشی از آن مـبتنی بر قرارداد باشد.درنتیجه ماده 262
قانون مدنی که ضمان درک را از آثار بیع صحیح میشمارد قابلانتقاد است(کاتوزیان،منبع پیشین ،ص .)193
ب)اگر فرض شود که ضمان درک ریشه قراردادی دارد و تکلیف به بازگرداندن هر یک از عوضین درصـورت مـستحق للغیر درآمـدن
دیگری ناشی از توافق ضمنی طرفین قرارداد در باب مبادله عوضین است ،ولی جبران خسارت ناشی از ضمان درک در زمره آثار مستقیم
تـوافق ایشان نیست.بهعبارتدیگر در هنگام انشای قرارداد،هیچیک به جبران زیان دیگری نـمیاندیشد،پس چـگونه مـمکن است آن چه
متعلق اراده طرفین نبوده به آنها منتسب نمود.
ج)ماده  716قانون مدنی در اخذ به شفعه مقرر داشـته «:در مـقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک
است نه بایع لیکن اگـر درمـورد اخـذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد
داشـت».طبق مفاد این ماده،خریدار در حالی مقابل شفیع ضامن درک حصه مبیعه است کـه در اخذ به شفعه نـقشی نـداشته است.اخذ به
شفعه ایقاع است و با فقدان تراضی ،ضمان درک را نمیتوان دارای مبنای قراردادی شمرد تا در نتیجه،مسوولیت جبران زیان ناشی از این
ضمان هم دارای چنان مبنایی باشد.

ایراد نظریه ضمان قهري
دالیـلی که برای اثبات قهری بودن مبنای مسوولیت مدنی ناشی از ضمان درک اقامه شد از جهات زیر قابل انتقاد به نظر میرسد :

الف)ضمان درک،ریشه در توافق ضمنی معلق بر بطالن قرارداد اصلی دارد.این توافق ضـمنی را از رفـتار طرفی که به هدف خود از
قرارداد نرسیده به سادگی میتوان استنباط نمود :وقتی طرف معامله از مال غیر بودن آن چه به دست آورده آگاه میشود ،طلبکارانه طرف
دیگر را جهت استرداد آن چه داده خـطاب قـرار میدهد.این رفتارحکایت از این توافق ضمنی دارد که هریک از طرفین آنچه را میدهد
متعلق به خوداوست و تعهد میکند که اگر چنین نبود عوضی را که گرفته تماموکمال برگرداند.نتیجه منطقی چنین تـوافق ضـمنی آن است
که اگر در نتیجه ضـمان درک یـکی از طـرفین،متضرر شده باشد،مشروط بر آنکه از مال غیر بودن مورد معامله آگاه نباشد میتواند ازطرف
دیگر جبران زیان خود را مطالبه کـند.
ب)امـروز التـزاماتی را حقوق در زمره آثار قراردادها می داند که طرفین اطـالعی ازآن نـدارند یا هنگام انشای عقد به آنها توجه
نداشتهاند.قانون و عرف خالهای قراردادی را تکمیل میکنند چرا که همه آثار عقود در بیشتر قـراردادها مـوضوع انـشاءقرار نمیگیرد.
قانونگذار برای هر عمل حقوقی لوازم قانونی و عرفی خاص پیـشبینی میکند و این لوازم نیز به اراده مفروض طرفین منسوب میشود و ناظر
به آثار فرعی نتیجه مطلوب اصلی است.پس درچه یگانگی آثار اعـمال حـقوقی بـا آن چه دلخواه بوده وموضوع قصد انشاء قرار گرفته،نسبی و
تابع ارتـباط عـمل مزبور با مصالح عمومی است.برای مثال در عقد نکاح،شمار آثاری که قانون بر روابط طـرفین بـار مـیکند از آثاری که به
هنگام انشای عقد به آنها توجه شده بیشتر اسـت ولی آثـار گـروه نخست را نمیتوان فاقد مبنای قراردادی دانست(کاتوزیان ،1267،ص
.)156
ج) اخذ به شفعه از آن جـهت کـه شفیع با اراده خود بهتنهایی حصه فروختهشده شریک را از خریدار تملک میکند ایقاعی
استثنایی اسـت و بـاید مقررات آن را به طورمضیق تفسیرنمود(کاتوزیان ،1266،ص  .)66هرچند بـه صـراحت مـاده  716قانون مدنی
خریدار در برابر شفیع ضامن درک حصه مـبیعه مـیباشد ولی از حکم این ماده نمیتوان به اصلی دست یافت.اگر قهری بودن مبنای ضـمان
درک بـه دالیل دیگر اثبات میگشت،ماده  716قـانون مـدنی به عـنوان مـصداقی از آن قـابل ذکر بود ولی این ماده به تنهایی توان اثـبات
چـنین ادعایی را ندارد.

نظریه قراردادي بودن مسووليت مدنی ناشی از ضمان درك
قائلین به قـراردادی بـودن ضمان درک در بیان مبنای آن یکسان نمیاندیشند.چـون در این قسمت سعی در بـیان آراء کـسانی
است که به عقدی بـودن ضـمان درک و به تبع آن،مسوولیت ناشی از ضمان درک اعتقاد دارند لذا عقاید مذکور همراه با دالیل دیـگرارائه
مـیشود:
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الف)در عقد تملیکی به مـانند بـیع،فـروشنده تعهد میکند مـبیع را بـه مالکیت خریدار درآورد.پس اگر خریدار بـه دلیـل مستحق
للغیر بودن مبیع مالک آن نشود ،فروشنده به تعهد خود وفا نکرده و از مفاد عقد تـخلف نـموده است.درنتیجه بایع عالوه بر استرداد ثـمن
بـاید زیانهای نـاشی از عـهدشکنی خـود را نیز بپردازد.برهمیناساس درقـانون مدنی آلمان ،ضمان درک از قواعد عمومی قراردادها
محسوب شده است(پلنیول،ریپر و آمل به نقل از کـاتوزیان ،1266،ش .)22
ب)به موجب عقود تملیکی،طرف قـرارداد آنـ چه را مـنتقل سـاخته بـاید تسلیم طرف دیگر نـماید.پس بـایع براساس بیع،متعهد به
تسلیم مبیع به خریدار میگردد.این تعهد زمانی به انجام میرسد که آنـ چه بـایع در مـقام وفای به عهد داده از آن خود او باشد و الزمـه
تـعهد بـه تـسلیم ایـن اسـت که فروشنده عیوب پنهانی یا درک مبیع را تضمین کند .این دیدگاه که در حقوق اروپایی ابراز شده در میان
برخی از حقوقدانهای داخلی نیز طرفدار دارد(عدل ،1262،ص  .)225نـتیجه آن که ضمان درک از توابع تعهد به تسلیم و از آثار عقد است
و به این ترتیب مسوولیت مدنی ناشی از ضمان درک نیز مبنای قراردادی مییابد.
ج)در عقود معوضی مانند بیع یا هر عمل معوض،تملیک هر طرف،معلق بـرتملیک طـرف مقابل است.در هر بیع این توافق ضمنی
وجود دارد که هرگاه مبیع از آن دیگری باشد یا انتقال آن ممکن نباشد ثمن بازگردانده شود.پس انتقال مالکیت هریک از عوضین منوط به
انتقال مـالکیت دیـگری است.و درخصوص خسارات ناشی از برهم خوردن بیع باید گفت،هریک از طرفین،مالکیت خود را در ضمن عقد بیع
تضمین کرده اند،پس اگر مورد معامله از آن دیگری باشد،متخلف عـالوه بر بـازگرداندن عوضی که گرفته باید از عهده خـسارات نـاشی از
تخلف خود برآید.
د)برخی از حقوقدانها معتقدند حکم وضعی قراردادها ممکن است صحیح یا باطل باشد.این دسته قراردادهای غیرنافذ را از اقسام
قراردادهای صحیح میشمارند.بـه بـیان دیگر قرارداد صحیح مـمکن اسـت نافذ یا غیرنافذ باشد(شهیدی ،1269،ص .)21براین اساس ماده
 262قانون مدنی که ضمان درک را از آثار بیع صحیح آورده ،چنین توجیه میشود که درصورت مستحق للغیر بودن بیع و پیش از رد
مالک،عقد صحیح غیرنافذی ایجاد گشته و ضمان درک از آثـار آن است.درنتیجه ایرادی به ماده  262قانون مدنی وارد نیست و ضمان درک
نیز مبنای قراردادی مییابد.
ه)برخی از اساتید حقوق مدنی معتقدند مسوولیت فروشنده به جبران زیان خریدار،ناشی از حکم قانون و منطبق با قـاعده تـسبیب
است،زیـرا فروشنده سبب ضرر خریدار گشته،باید آن را جبران کند(امامی،منبع پیشین ،ص .)161اما هم ایشان برای استناد به قاعده
تسبیب،تـقصیر سبب را شرط دانسته مینویسند«:در تسبیب،کسی که سبب تلف مال و اضرار دیـگری شـده درصـورتی مسوول میباشد که
در فعل خودتقصیر نموده باشد»(همان منبع).پس برای مسوول شمردن فروشنده باید تقصیر او ثابت شود و فروشندهای کـه در مـالکیت
خود دچار اشتباه بوده مسوول نمی باشد،درحالیکه علم و جهل فروشنده در مسوولیت جبران خـسارت خـریدار بـیتأثیراست .قانون مدنی
تنها راه معافیت او را آگاهی خریدار از مال غیر بودن مبیع دانسته،زیرا درصورت اثبات آگـاه بودن خریدار از مال غیر بودن مبیع،زیانهای
وارده ناشی از عمل خود اوست و حق رجـوع به دیگری ندارد .شـاید به همین جهت بوده که بعضی از حقوقدانان،رجوع خریدار را به
فروشنده،جهت اخذ خسارت ،بر قاعده تغریر مبتنی نمودهاند(حائری ،1266،ص .)271
خریدار درصورت مال غیر درآمدن مبیع و برای گرفتن ضرر و زیان خود از فـروشنده،نیازی به اثبات تقصیر او ندارد .ماده  291قانون
مدنی مقرر داشته«:درصورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع ،بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به
وجود فساد ،بایع از عهده غـرامات وارده بـر مشتری نیز برآید».در حکم شماره  11/1/16-72شعبه  1دیوان عالی کشور نیز آمده
است«:درصورت جهل مشتری به فساد معامله بایع ضامن غرامات و خساراتی است که به مشتری وارد شده است اعم از این که در مـعامله
تـصریح به ضمان بایع شده یا نشده باشد و عوض منافع که مالک درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع مطالبه میکند غرامت و خسارت
محسوب و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع میباشد»( بـروجردیعبده ،1272،ص .)95

ایرادات نظریه قراردادي
انتقاداتی کـه بر نظریه قراردادی بودن ضمان درک و به تبع آن ،قراردادی بودن مسوولیت مدنی ناشی از این ضمان قابلطرح است
،از قـرار ذیل است :
الف)در حقوق ما همسو با تحلیلی که برای قرادادی بـودن مـبنای ضمان درک ذکر شد،برخی معتقدند مضمون هر عقدی تعهد
است.ایشان با ذکر حدیث العقدالعهد ،تـقسیم عـقود بـه عهدی و تملیکی را دارای مبنای فقهی نمیدانند.این دیدگاه با ظاهر ماده 172
قـانون مـدنی نـیز سازگاراست که مقرر میدارد«:عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یـک یـا چند نـفر دیگر تعهد بر امری
نمایند و مورد قبول آنها باشد».لیکن به نظر میرسد در نـظام قـانون مدنی،عقود تملیکی در عرض عقود عهدی شناسایی شدهاند.برای مثال
در بند یک مـاده  262هـمان قـانون«،به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود»(کاتوزیان ،1266،ص .)71
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ب)از جمله آثار بیع صحیح که در ماده  262قانون مدنی آمده ،تعهد فروشنده به تسلیم مبیع است.ایـن تـعهد فروشنده از فروع
مربوط به تملیک میباشد.هنگامی که مورد معامله به دیگری انـتقال یـابد باید تسلیم او شود.در حالتی که مورد مـعامله مستحق للغـیر
بـاشد با انجام معامله،انتقالی صورت نمیپذیرد تـا نـاقل را متعهد به تسلیم کند.پس ضمان درک نمیتواند از فروع تعهد به تسلیم تلقی
شود.وقتی فـروشنده بـه دلیل مستحق للغیر بودن مبیع تـعهدی بـه تسلیم نـداشته بـاشد ،عـدم اجرای آن موجب مسوولیت وی نخواهد
شد.نتیجه آن که اسـترداد آن چه فروشنده در ازای مبیع گرفته یا جبران خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع بـا ایـن بیان،مبنای
قراردادی نمییابد(همان منبع.)226 ،
ج)کـلیه شر وط و توافقاتی که در ضـمن قـرارداد درج شود یا قرارداد مبتنی بـر آنـها انشاء شود فرع بر قرارداد بوده و تابع آن
محسوب میشوند ،لذا درصورتیکه عقد باطل باشد کلیه شـروط و تـوافقات ضمن آن یا مبتنی بر آن نـیز بـاطل خـواهند بود.درتأیید ایـن
دیـدگاه میتوان به ماده  1626قـانون مـدنی فرانسه اشاره کرد .براساس این ماده اگر بایع بخواهد مسوولیت خود را در بیع کـاهش داده یـا
قرار باشد بر مسوولیت وی افزوده گردد بـاید مـراتب در قراردادی خـاص و جـدای از بـیع مورد توافق قرار گیرد .بـرای مثال درصورتیکه به
دلیل مستحق للغیر بودن مبیع از خریدارخلع ید شود در حقیقت بیع باطل اسـت و اگـر قرارداد خاص درمورد مسوولیت بایع منعقد نـشده
بـاشد درج شـرط ضـمن عـقد باطل نیز بـاطل و اعـتباری نخواهد داشت(شهیدی ،1272،ص.)17
د)تقسیم حکم وضعی قراردادها به دو قسم صحیح و باطل و شمردن قراردادهای غیرنافذ در زمره معامالت صـحیح کـه در آثـار
برخی اساتید حقوق مدنی دیده میشود ،بـرگرفته از عـبارات فـقهی اسـت .در قـانون مدنی،حکم وضعی قراردادها بر سه قسم صحیح ،باطل
و غیرنافذ است.در ماده  193قانون مذکور شرایط اساسی صحت معامالت در چهار بند آمده و فقدان هریک از این شرایط،موجب خروج عـقد
از حال صحت گشته و بنا به مورد سبب عدم نفوذ یا بطالن عقدمیشود(کاتوزیان.)97 ،1267،درنتیجه از دیدگاه قانونگذار،عدم نفوذ به
عنوان یکی از ضمانت اجراهای تخلف از ماده  193قانون مدنی نمیتواند از جمله عقود صحیح باشد.بـر فـرض که عقد غیرنافذ را از اقسام
عقود صحیح تلقی کنیم بدیهی است که تا زمان تنفیذ یا رد اثری ندارد تا ضمان درک از جمله آثار باشد.
ه)اگر تقصیر را تجاوز از رفتار انسانی متعارف بـدانیم و در احـراز آن به اوضاع واحوال خارجی توجه کنیم نه تحلیل روانی شخصی
که عامل زیان گشته است ،کسی که در مال غیر تصرف میکند،بیتردید مـقصر اسـت.زیرا تصرف در اموال دیگران،بـدون مـجوز،خروج از
رفتار متعارف ارزیابی میشود و تفاوت نمیکند متصرف عالم باشد یا جاهل.

رابطه خریدار و فروشنده
چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطالن معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد ،به
صورت جداگانه بررسى نمود:
-1در صورت نخست که مشترى از بطالن معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش
ندارد ،مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد ،او تنها مى تواند آ ن چه را به عنوان ثمن معامله به
فروشنده پرداخته ،باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار
نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.
-2در صورت دوم ،که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود کرده که با مال خود معامله مى کند و حتى
در صورتى که شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر در
نتیجه رجوع مالک به خریدار زیانى به او برسد ،فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به
فروشنده پرداخته است ،بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دالل و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش
کشیده باشد و همچنین ممکن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن ،قدرت خرید مشترى با همان ثمن کاهش یافته و به اصطالح
،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید به وسیله مسبب آن -که همانا فروشنده است  -جبران گردد.

رابطه خریدار و مالك
اجراى ضمان درک در رابطه خریدار و مالک هنگامى مطرح مى شود که در اثر کار خریدار ،قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و
مالک با رجوع بخواهد آن را بگیرد .پس ،این پرسشها را باید پاسخ گفت  :آیا این کار ارزش حقوقى ندارد و چون بر مال دیگرى انجام شده
محترم نیست؟ آیا باید میان کسى که مال غیر را با حسن نیت و بدین گمان که فروشنده مالک واقعى است ،خریده ،با آن که در تصرف
نامشروع با فروشنده تبانی کرده است ،تفاوت گذارد یا به دیده قانون هر دو یکسانند و هیچ حسن نیتى نمى تواند به حق مالکیت زیان
برساند؟
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ماده 393قانون مدنى به همه این پرسشها پاسخ گفته و مقرر داشته  «:راجع به زیادتى که از عمل مشترى در مبیع حاصل
شده باشد مقررات ماده 211مجرى خواهد بود» .بدین ترتیب خریدار در هر حال غاصب است و از بابت کارى که انجام داده نمى تواند اجرت
بخواهد و نه اضافه قیمتى که در این راه ایجاد شده به او مى رسد .اما اگر افزوده اى که در نتیجه کار خریدار به دست آمده ،خود به خودى
وجودى مستقل یافته باشد و عینى جداى از مبیع به شمار آید؛ مانند میوه درخت و محصول زمین یا مجسه هایی که در باغ نصب شده ،به او
تعلق دارد وگرنه هر تغییری که قیمت مبیع را باال ببرد و متصل با آن باشد ،بى هیچ پاداشى از خریدار گرفته مى شود و در اختیار مالک قرار
مى گیرد .البته در صورتى که در این مورد مشترى از فساد بیع آگاه نبوده باشد ،مى تواند به استناد ماده  291قانون مدنى  ،براى غرامات
وارده به بایع رجوع کند.

تصریح به ضمان درك در عقد
از آنجایی که ضمان درک امری است قهری و به صـرف ظهور استحقاق ظاهر مـیشود ،تـصریح به آن در ضمن عقد هیچ ضرورتی
نخواهد داشت و از این حیث مانند شرط تأجیل ثمن در ضمن عقد بیعی که به صورت مطلق واقع شده است خواهد بود.به عبارت دیگر
تصریح در ضمن عـقد بیان حکمی قانونی است و تذکری بیش ارزش ندارد(.امامی ،منبع پیشین،ص )163در همین مورد ماده  293ق.م
مقرر میدارد«:اگر بعد از قبض ثمن مبیع کال یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح بـه ضـمان نشده باشد .».در این
مورد باید گفت چنین شرطی،شرط تأکیدی است و نمیتوان به صورت مطلق فایده آن را نفی کرد.همان طور که فقیهان برای شرط تعجیل
ثمن در عقد بیعی که به صـورت مـطلق واقع شده فوایدی برشمردهاند(.شهید ثانی ،1272،ص .)95

شرط تشدید ضمان درك
ماهيت شرط
در بیع مال غیر یا همان بیع فضولی در صورتی که مالک مبیع،عقد را تنفیذ نکند و خریدار بـه اسـتحقاق غیر آگاهی داشته باشد
در امکان یا عدم امکان رجوع مشتری به ثمن در مـیان فـقیهان اتـفاق نظر وجود دارد(اشرفی ،1275،ص  .)92اما اگر مشتری به فضول
بودن بایع آگاهی داشته باشد و در عین حـال با او معامله نماید و او را بر ثمن مسلط سازد و او نیز ثمن را تلف کند،چند نظر مهم وجود
دارد.در میان این اقوال،قول مشهور این بود که در چنین فرضی برای مشتری امکان رجوع به فضول وجود ندارد.دلیل این امر هم این است
که در این فرض مشتری بایع را به صورت بالعوض بر مال خود مسلط کرده است(همان منبع).در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است:
اگر خـریدار بـر فروشنده شرط کرده باشد که اگر مالک مبیع را از خریدار گرفت او (خریدار)حق مراجعه به ثمن را داشته باشد،حکم
به ضامن بودن فروشنده قوی است و او بایستی ثمن را به خریدار برگرداند(.شـیخ انـصاری ،1275،ص  .)26پس به نظر فقیهان جایی که
فروشنده ضامن نیست میتوان به وسیلهء درج شرط ضمان او را ضامن دانست .بنابراین در موردی که کسی به حکم قانون ضامن است به
طریق اولی میتوان ضـمان او را تـشدید کرد.در نتیجه به نظر میرسد در فقه امامیه چنین شرطی از شروط مخالف کتاب و سنت نباشد.در
اینجا نمی توان اشکال کرد که با ثبوت فساد بیع،شرط تشدید مسئوولیت بایع به رد ثـمن در زمـان تـحقق شرایط مسئوولیت است.به
عـبارت دیـگر تـوافق طرفین برای حالتی است که فساد عقد مسجل شده و تبعا تملیکی نیز صورت نگرفته باشد.پس چنین شرطی توافق
مستقل محسوب شـده و مـشمول عـموم«أوفوا بالعقود»و ماده  13ق.م میباشد و ایراد بطالن آن به عـلت بـطالن عقد قابل پذیرش
نیست.در سایر شروط مطرح در مورد ضمان درک نیز این اشکال به همین صورت مندفع میشود؛ چرا کـه هـمیشه چـنین نیست که هر
توافق ضمن عقدی شرط ضمن عقد بـاشد به نحوی که اثر آن متوقف بر لزوم و نفوذ معامله باشد.

ردثمن به خریداردر قانون مدنی
درمادۀ « »293قانون مدنى « :اگر بعد از قبض ثمن ،مبیع کال یا جزء مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح بضمان
نشده باشد» .مادۀ باال مسئولیت بایع را در مورد ضمان درک از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع شناخته است و بدین جهت تصریح آن را
در ضمن عقد الزم ندانسته است ،بنابراین تصریح به ضمان درک در عقد ،بیان حکم قانونى است و تذکر بیش ارزش ندارد.
مادۀ « »291قانون مدنى « :در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت
جهل مشترى به وجود فساد ،بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشترى نیز برآید».
پس هر گاه مال متعلق به غیر فروخته شود و سپس مالک حقیقی آن معامله را تنفیذ نکند آیا مشتری میتواند برای استرداد ثمن
به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟ برخی از فقهاء امامیه در این خصوص ،بین علم مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع و جهل آن بدین
امر ،و در صورت جهل نیز بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قائل به تفصیل شدهاند.
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ولی در صور تی که عین ثمن تلف شده باشد و مشتری نیز به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد در این صورت حق مراجعه به
فروشنده را نخواهد داشت زیرا عمل مشتری در حقیقت نوعی تسلیط از سوی مشتری است که باعث مالکیت فروشنده نسبت به ثمن خواهد
1
شد.

رویه دادگاهها قبل از صدور رأي وحدت رویه
رویه دادگاه ها در این خصوص تا قبل از صدور رأی وحدت رویه اخیر متفاوت بوده است .برخی از دادگاهها ظاهراً با توسعه مفهوم
غرامات و محکومیت بایع به پرداخت کاهش ارزش ثمن (پول) موافق نیستند .مثالً شعبه هفتم دیوان عالی کشور در رأی شماره -221
 1222/6/19چنین اظهار نظر کرده است« :به موجب ماده  291قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید مشتری حق دارد ثمن
را استرداد کند و خسارت مطالبه نماید ،نه اینکه بهای مورد معامله را بخواهد» (معاونت آموزش قوه قضائیه :1267 ،ج ،9ص .)213یا در رأی
صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر تهران آمده ...« :با احراز بطالن عقد ،موضوع قولنامه عادی مورخ  72/6/5مطابق مواد  291و 292
قانون مدنی ،فروشنده باید ثمن مبیع را مسترد نموده و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بیع باید از غرامات وارده بر مشتری نیز برآید
و خسارات مزبور شامل افزایش قیمت مورد معامله متحمل می شود ،نظیر مخارج داللی ،تنظیم سند رسمی و امثال آن و دادنامه تجدیدنظر
خواسته در آن بخش که براساس نظریه کارشناس رسمی فروشنده را عالوه بر ثمن معامله ( 76/333/333ریال) به پرداخت بهای روز ملک
مورد معامله معادل  263/333/333ریال در حق خریدار محکوم نموده به لحاظ مخالفت با مقررات قانونی مخدوش و مستلزم نقض می-
باشد( »...پژورشگاه قوه قضائیه.)61:1291 ،
تعدادی از دادگاهها وقتی مشتری را در وضعیتی می دیدند که به شدت از تورم موجود ونوسانات قیمت در بازار متأثر شده و استرداد
ثمن را کافی برای جبران ضرر مشتری نمیدانستند ،با اِعمال شاخص تغییر قیمتها به دنبال اتخاذ یک راه حل میانه بودند تا از خسارات
مشتری که با حسن نیت وارد معامله شده بود ،بکاهند .نظر اکثریت قضات دادگستری کرمان در تاریخ  91/7/22حاکی از استحقاق مشتری
به مطالبه مابه التفاوت ارزش ثمن در زمان تأدیه نسبت به زمان استرداد آن به مشتری در فرض جهل به فساد معامله به نسبت تغییر
شاخص ساالنه قیمتها دارد(تارنمای دادگستری کرمان.)91/5/2 ،
در مقابل دیدگاه اول ،آرا دادگاه هایی قرار داشت که مبنای محاسبه غرامات وارده را پرداخت قیمت روز مبیع به مشتری میدانست.
شعبه  22دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره  69/7/5-22/567در دعوایی که خواهان با خواسته مطالبه ثمن و خسارات ،قیمت روز ملک
را مطالبه کرده و دادگاه بدوی بر مبنای نظر کارشناس به قیمت روز مبیع حکم داده ،چنین نظر داده است« :با مالحظه محتویات پرونده
اعتراض وکیل معتر ض به نحوی نیست که موثر در ردّ نظر دادگاه باشد؛ زیرا فروش و انتقال ملک از ناحیه خوانده به خواهان دعوی محرز و
با فروش ملک به دیگری از ناحیه خوانده ،نهایتاً قیمت روز ادا ملک بر ذمه خوانده محرز میباشد».

رأي وحدت رویه  333مورخ  1393/3/11هيئت عمومی دیوان عالی کشور
از پی تشتت آراء رأی وحدت رویه شماره  92/6/15 – 622هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید .خالصه جریان دو پرونده
منتهی به صدور این رأی به شرح زیر است (روزنامه رسمی کشور ،شماره  ،23226چهارشنبه  26آذر :)1292
متن رأی وحدت رویه شماره  622مورخ  92/6/15هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز بدین شرح است:
« به موجب ماده  265قانون مدنی ،بیع فاسد اثری در تملک ندارد ،یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می-
ماند و حسب مواد  293و 291قانون مرقوم ،اگر بعد از قبض ثمن ،مبیع کالً یا جزئاً مستحق للغیر درآید ،بایع ضامن است و باید ثمن را
مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به فساد بیع ،از عهده غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است ،در
صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ،با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده  291قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است .بنابراین
دادنامه شماره  263مورخ  79/2/21شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد ،به اکثریت
آرا صحیح و قانونی تشخیص میگردد».
آن چه محل تردید و موجب اختالف دادگاهها گردیده ،در مباحث مربوط به ماهیت پول و احکام فقهی – حقوقی آن ریشه دارد.
امروزه پیدایش پول های کاغذی با ماهیت چندگونه و تأثیر پذیری ارزش دادوستدی آن در برابر متغیرهای اقتصادی از سویی ،و تغیرات
سیاستهای پولی و ارزی از سوی دیگر(احمدوند ، 1272،ص ) 61سواالت و ابهامات زیادی را در احکام مترتب بر آن پیش روی حقوقدانان و
فقها قرار داده است.
 -1ر.ک عالمه حلی مختلف الشیعه  ،ج 5ص56
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نتيجه گيري
در عقد بیع،عالوه بـر ایـنکه بـایع ضـامن سـالمت مـبیع است و باید هر نوع خسارت ناشی از عیب و نقصان آن را جبران و تدارک
کند،متعهد است که مبیع را در شرایطی به خریدار بفروشد که خالی از تعلق حق غیر به آن باشد.ازایـنرو،خریدار حق دارد در صورت
مستحق للغیر درآمدن مبیع،عالوه بر مطالبهی ثمن،در فرض جهل به استحقاق،خسارات و غرامات وارد بر خویش از این ناحیه را،از فروشنده
بخواهد.حتی وی می تواند به این ضمان که قـهری اسـت اکتفا نکرده و برای رفع نگرانی و دغدهی خود از احتمال استحقاق مبیع،بالفاصله
پس از انعقاد بیع،از فروشنده بخواهد که شخص ثالثی ثمن او را ضمانت کند که در صورت استحقاق،عهدهدار بازگرداندن آن به مشتری
بـاشد.ایـن ضمان موسوم به ضمان عهده و بر مبنای قرارداد میان مضشتری و شخص ثالث محقق میگردد و نباید با ضمان درک مرادف
پنداشته شود بلکه برای تـوثّق بـیشتر و ت.مین خاطر خود از بابت ثـمن،مـشتری میتواند از بایع رهن بگیرد بیآنکه شائبهی ما لم یجب
بودن رهن و ضمان عهده بتواند خدشهای به صحت این دو قرارداد وارد آورد.
ضمان درک در صورتی تحقق مییابد کـه شـرایط آن حاصل گردد.یکی از عـمدهترین ایـن شرایط استحقاق است که هرچند
مقصود از آن مستحق للغیر درآمدن همهمبیع(استحقاق کلی)یا بخشی از آن عنوان شده است،اما میتوان به هر نوع تعلق حق غیر به مبیع
که در تعارض بـا اطـالق ملکیت مشتری باشد تعمیم د اد.مانند حق الرهانهء،حق ارتقاق،حق انتفاع و...اساسا علت نامگذاری به استحقاق
همین توسعه و تعمیم مفهومی آن بوده است و تضییق دایرهی آن از باب تغلیب است نه تعین و انـحصار آن بـه ملکیت غـیر بر مبیع.
ناگفته پیداست که احتمال استحقاق در تحقق ضمان کافی نیست بلکه فعلیّت آن مورد اعتبار است.
شـرط دیگر تحقق ضمان درک آن است که استحقاق پیش از بیع و مقدم بر آن بـاشد بـه ایـن معنا که اگر دعوی استحقاق پس از
بیع باشد ضمان درک متوجه بایع نخواهد بود.توضیح آنکه ادعای حق بـاید حـجتی در برابر مشتری و علیه لو باشد.بنابراین چنانچه پس از
عقد بیع که توسط مالک حقیقی تـنفیذ شـده اسـت،شخص ثالث یا همان مالک،مال موضوع بیع را به رهن دیگری گذارد مرتهن نمیتواند
بـه استناد حق الرهانهء ادعای استحقاق نماید،زیرا مستحق شدن او پس از بیع و ال حق بر آن اسـت و صرفا میتوان علیه طـرف دیـگر عقد
رهن یعنی راهن طرح دعوی نمود.
تعرض مالک به مشتری و ردّ معامله توسط او،سومین شرط برای تحقق ضمان درک است .یعنی اگر مالک با فعل یا قول خود بیع
را اجازه کند،نـه مشتری حق دارد معامله را باطل کند و نه ضمانی متوجه بایع خواهد بود.بنابراین چنانچه مالک در ثمن معاملهای که واقع
شده است ،تصرف کند به معنی رضایت به معامله است.
نباید پنداشت کـه ضـمان درک ناشی از عقد صحیح و از آثار آن به شمار میرود،بلکه تحقق آن در فرضی است که مالک مبیع
معامله را تنفیذ نکند و در نتیجهی آن،عقد بیع باطل گردد.در این صورت است که بایع ضامن خواهد بـود.بـنابراین بازنگری در مادهی 262
قانون مدنی که ضمان درک را ازثار بیع صحیح قلمداد کرده است،ضروری مینماید.به ویژه آنکه قانونگذار در مادهی  262همین قانون با
وجود وحدت موضوع،ردّ ثمن و جبران تمامی خـسارات را بـر بایع فضولی الزم دانسته و در مادهی  292نیز زیادتی حاصل از عمل مشتری
در مبیع را مشمول مقررات مادهی  211نموده است که از احکام غضب و ضمان قهری است.
به هر روی با تحقق این شرایط سهگانه،ضـمان درک مـتوجه بایع خواهد بود و در صورت فـقدان حـتی یـکی از این شرایط،بایع در
برابر مشتری مسئولیتی نخواهد داشت.
قانون مدنی در مواد  293و  291در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع ،مشتری جاهل را عالوه بر ثمن محق دریافت خسارات و
غرامات وارده نیز می داند؛ ولی در خصوص مصادیق آن ساکت است .مراجعه به فقه و رویه قضایی دادگاهها نشان میدهد که در برخی
مصداق ها ،مانند منافع اعم از مستوفات ،زیاده بر قیمت ثمن که مشتری در فرض تلف مبیع به مالک داده و هزینه هایی که بر مشتری
تحمیل شده ،از قبیل نگهداری و تعمیرات مبیع ،تردیدی وجود ندارد .چنانچه ثمن معامله پول باشد و در فاصله زمان انعقاد بیع تا تأدیه،
ارزش آن کاهش یافته باشد ،به موجب رأی وحدت رویه شماره  622مورخ  1292/6/15هیئت عمومی دیوان عالی کشور این کاهش توسط
مشتری قابل مطالبه است.
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میرزای قمی ،ابوالقاسم ،جامع الشتات ،ج 1و ،2مجموعه فقه الشیعه (فتاوی المراجع) ،بی جا :بی نا ،چاپ اول.1261 ،
نشریه پیام آموزش ،معاونت آموزش قوه قضائیه ،شماره ،21مهر و آبان.1276 ،
یوسفی ،احمدعلی« ،بررسی فقهی نظریه های جبران کاهش ارزش پول( ،»)1مجله فقه اهل بیت ،شماره  23تابستان .1271
« ،...........................بررسی فقهی نظریههای جبران کاهش ارزش پول ( ،»)2مجله فقه اهل بیت ،شماره  ،21پاییز .1271
« ،..........................پول امروز مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم» ،مجله فقه اهل بیت ،شماره  ،11تابستان.1266
 ،...........................ربا و تورم (بررسی تطبیقی جبران ک اهش ارزش پول و ربا)  ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،چاپ اول ،بهار .1271
ابنمنظور،ابوالفضل ،جمال الدین ،محمد بن مکرم 1111ه .ق ،لسان العرب،دار الفکرللطباعۀ والنشر
اصفهانی،سیدابوالحسن 1122،ه ق ،وسیلۀالنجاه،ج،2ناشر:موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ر ه)
حکیم سید محسن طبا طبائی نهج الفقاهه،ناشر:انتشارات 22بهمن
عاملی ،زیدالدین جبعی عاملی شهیدثانی 1112،ه ق،مسالک االفهام ،موسسه معارف اسالمی
عاملی ،محمدبن حسین،مفتاح الکرامه،ج، 1119، 5ناشر:دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
عاملی،زین الدین جبعی ،1272،شهید ثانی شرح لمعه(الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیه) ج 1قم دار التفسیر
غروی ،میر زا محمد حسین و نائینی ، 1262،منیه الطالب ج ،1ناشر المکتبۀالمحمدیه
فخرالمحققین ،محمد بن حسین ، 1276،ایضاح الفوائد،قم اسماعیلیان
مراغی ،میر فتاح1116،ه ق ،العناوین الفقیه دفتر انتشارات اسالمیه وابسته به جامعه مدرسین حوزه علممیه قم
موسوی الخمینی،روح اهلل 1131 ،ه .ق تحریر الوسیلۀ،موسسه مطبوعاتی دارالعلم
نجفی،محمد حسن،1131،جواهر الکالم ج،22داراحیاءالتراث العربی چاپ بیروت-لبنان
واسطی وهمکاران1111،ه.ق ،تاج العروس م ن جواهرالقاموس،ناشر دار الفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع ،بیروت-لبنان

