
 

            

       
 

 

 

 مديريت قرارداد و ادعاهاي فني و قراردادي 

 منبع مجاز ميباشد.هرگونه كپي برداري از مطالب صرفاً با ذكر 

www.claimlaws.ir 
Telegram:@claimlaws 

 

  بسمه تعالي
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  : پرسش �

 شـديم  متوجـه  تجهيـزات،  تحويل از پس. ايم كرده منعقد"سيمان كارخانه تجهيزات خريد" موضوع با قراردادي

. ندارنـد  گـارانتي  مذكور تجهيزات متأسفانه. باشند مي فني ايرادات داراي شده خريداري تجهيزات از بخشي كه

 فنـي  ايـرادات  داراي خريـد  زمـان  در تجهيزات كه شد مشخص فروشنده، با مكاتبات انجام و متعدد جلسات طي

 لكـن . گـردد  پرداخـت  خريدار به باشد، مي ايراد داراي كه را بخشي التفاوت مابه تا شد توافق باالخره و اند بوده

 وجـود  بـه  نظـر  اخـتالف  التفـاوت،  مابه مبلغ در حال. است نگرفته صورت بيني پيش قرارداد در خصوص اين در

 بـر  التفـاوت  مابـه  صـرفاً  كه است مدعي فروشنده اما ميكند مطالبه را روز به التفاوت مابه خريدار زيرا.است آمده

  باشد؟ مي چه التفاوت مابه تعيين مبناي. نمود خواهد پرداخت را قرارداد مندرج مبلغ اساس

  : پاسخ �

 درايـن  قـرارداد  متن در كه آنجايي از. شود مي داده تشخيص بيع نوع از قرارداد شده، ارايه توضيحات به توجه با

 در موضـوع  بررسـي  بـا .  نمـاييم  مراجعه مربوطه قوانين به بايستي است، نپذيرفته انجام خاصي بيني پيش خصوص

  :گرديد حاصل زير نتيجه خيارات و قراردادها عمومي قواعد بيع، به مربوط هاي بخش مطالعه و مدني قانون

 بـا  معيـوب  مبيـع  قبـول  در اسـت  مختار مشتري بوده معيوب مبيع كه شود ظاهر معامله از بعد اگر:   م ق 422 ماده

  .معامله فسخ يا ارش، اخذ

 قيمـت  التفاوت به ما است، معيوب "شده خريداري جنس" كه شود متوجه خريدار قرارداد، از بعد چنانچه يعني؛

  .كند مي فسخ را قرارداد اينكه يا و گيرد مى فروشنده از  ميشود، ناميده "ارش" كه را معيوب و سالم جنس

  : است شده تعيين زير شرح به  "ارش" مقدار  مدني، قانون  427 ماده در

: گـردد  مي معين ذيل طريق به شود داده او به بايد كه تفاوتي كند، ارش اختيار مشتري عيب، ظهور مورد در اگر

 اگـر . شـود  مـي  معين خبره اهل توسط به معيوبي حال در آن حقيقي قيمت و عيبي بي حال در مبيع حقيقي قيمت

 ايـن  بـين  تفـاوت  اسـت،  شـده  مقـرر  طرفين بين بيع زمان در كه باشد قيمتي با مساوي عيبي بي حال در آن قيمت

 از زيـادتر  يا كمتر عيبي بي حال در مبيع قيمت اگر و بود خواهد ارش مقدار معيوبي، حال در مبيع قيمت و قيمت

 ثمن از بايد بايع و شده معين عيبي بي حال در آن وقيمت معيوبي حال در مبيع قيمت بين نسبت باشد، معامله ثمن

  .كند رد مشتري به ارش عنوان به را بقيه و نگاهداشته نسبت همان به مقرر
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  : كرد بايد عمل ذيل طريق به بنابراين 

  .شود مشخص و شده كارشناسي بايستي معيوب و سالم تجهيزات قيمت -1

  .1است قرارداد انعقاد زمان معيوب و سالم تجهيزات براي قيمت تعيين مالك:  مهم توضيح

 قـرارداد  در كـه  باشـد  قيمتـي  بـا  مسـاوي  باشند سالم كه حالتي در تجهيزات شدة كارشناسي قيمت اگر -2

 پرداخـت  خريـدار  بـه  بايسـتي  معيـوب،  تجهيـزات  و سالم تجهيزات بين قيمت تفاوت است، شده تعيين

  .شود

 در كـه  باشـد  قيمتـي  از بيشـتر  يـا  كمتـر  باشـند  سـالم  كه حالتي در تجهيزات شدة كارشناسي قيمت اگر -3

 پرداخـت  خريدار به بايد كه آيد مي دست به زير رابطه از قيمت التفاوت مابه است، شده تعيين قرارداد

 :شود
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