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مبیع از بایع فضولی با توجه  ۀیافتقیمت افزایش ۀسنجی مطالبامکان
 یئقضا ۀبه روی

 2سادات حسینیفاطمه 1عباس میرشکاری،

 21/6/1399 تاریخ پذیرش:  6/4/1399 دریافت:تاریخ 

 چکیده
جبران  و در صورت جهل او، لی را مسئول استرداد ثمن به خریدارفضو ۀفروشند ضمان درک

هایی در زیانبا رجوع مالک،  ،کند. خریدار در این معامله ممکن استناشی از آن می خسارت
 ۀبرای مطالب ،مقامی اوتواند به قائمشود که می گرداندن مال به مالک اصلی آن متحملارتباط با باز

برای نمونه،  ؛زیان ببیند ساًأرجوع کند. عالوه بر این، ممکن است ر به فروشنده ،آنچه پرداخته
از فروشنده  تواند به اصالتمی است. در این صورت، کرده آنجا که برای انجام معامله هزینه

کاهش ضولی، خریدار مال ف، یکی از مصادیق ضررهای . در این میانکندخساراتش را مطالبه 
شود. پرسش اصلی این است که می ارزش ثمنی است که به فروشنده داده و اینک به او مسترد

 منزلۀبه ،در پذیرش این زیانتواند تعدیل ثمن را به نرخ روز بخواهد یا خیر؟ آیا خریدار می
 ،733 ۀشمار ۀی وحدت رویأر ، با صدورو در نهایتدارد  فراز و نشیب وجود مطالبه،زیان قابل

. گیردمی مورد توافق قرارمطالبه زیان قابل منزلۀکاهش ارزش ثمن به یعنی تلقی اصل موضوع
آنکه خسارت باشد یا  ۀمعیار محاسب باید که افزایش قیمت مبیع است اختالف در این حال،بااین
وت تفا ،اول ۀ. در ضابطشود شاخص بانک مرکزی حساب براساسبه نرخ روز و باید ثمن 

شاخص  ،دوم ۀاما در ضابط .تر استرو واقعیازاین ،شودمی قیمت مبیع با مثل خودش محاسبه
در  بود. نخواهد د که در نتیجه جبران خسارت دقیقشومی ها مشخصسایر کاال براساسقیمت 

 .خواهد شدنخست بررسی  ۀکید بر امکان اعمال ضابطأولیت فروشنده با تئاین مقاله، مس
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 مقدمه
 ،.(.مق 362 ۀماد) شوداین است که فروشنده ضامن درک مبیع می بیعقرارداد  ثاریکی از آ

باید ثمن شمار آید، وی میکه مبیع از آنِ دیگری بوده و بیع فضولی بهیعنی درصورتی
در این حکم، تفاوتی میان علم و جهل خریدار نیست. افزون بر  .دریافتی را مسترد دارد

که خریدار البته به شرط آن ؛یدآرغراماتی که به خریدار وارد شده ب ۀاین، باید از عهد
: داردرر میقم .م.ق 391 ۀماددر این باره  نسبت به استحقاق دیگری به مبیع جاهل باشد.

 دارد مسترد را بایع باید ثمن مبیع ،مبیع بعض از برآمدن کل یا درصورت مستحق للغیر»
 نیز غرامات وارده برمشتری ۀعهد از بایع باید، دفسا وجوده صورت جهل مشتری ب در و

شده برای برائت فروشنده اینک، پرسش این است که آیا پرداخت ثمن دریافت .«برآید
 شده را به نرخ روز به خریدار مستردکه وی مکلف است ثمن دریافتکافی است یا آن

آن را به نرخ  ۀمحاسب فروشنده از ثمن لزوم ۀکند؟ اگرچه کاهش ارزش پول و نیز استفاد
تازگی که بهها کمتر به این باور گرایش داشتند تا اینحال، دادگاهبااین ،کندمی روز توجیه

چون ثمن »داشت:  ی وحدت رویه مقررأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رئهی
الق در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اط ،است در اختیار بایع بوده
آنچه  «....بایع قانونًا ملزم به جبران آن است ،قانون مدنی 391 ۀماد عنوان غرامات در

 آن است؛ ۀمحاسب ۀکاهش ارزش ثمن و ضابط ۀموضوع اصلی این مقاله است امکان مطالب
شدت در ویژه در شرایط روز جامعه که قیمت اجناس و امالک بهاین موضوع به ۀمطالع

ابتدا مفهوم ضمان  رواین، بسیار اهمیت دارد. ازیابدافزایش میو گاهی روزانه  استنوسان 
در بند دوم جبران خسارت مالک برای حمایت از حق مالکیت او  ،دشومی درک بیان

مطالبه شود، سپس اثر ضمان درک و جبران خسارت خریدار و اقسام زیان قابلمی بحث
 گردد.می و تحلیل آن ارائه 733 ۀشمار ۀدت رویی وحأشود و در پایان رمی مطالعه

 ضمان درک مفهوم .1

موردی است که مبیع یا جزیی از آن ملک دیگری  ۀدر نظام حقوقی ما، ضمان درک ویژ
مسترد  درآید و او معامله را تنفیذ نکند. در این صورت، فروشنده باید ثمن را به خریدار

های ضروری حقوقی و با درنظرداشتن ویژگیبه لحاظ  .(223 ص ،13۸4کند )کاتوزیان، 
بودن فضول در عقد معوض به استرداد را به ملزم توان آنمی ،ضمان درک قبرای تحق
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حقیقت، در .(1۸7 ص ،1391)محمدی،  کردتعریف کرده اصیل اخذ مالی که به ناروا از
که بایع ضامن سالمت مبیع است و باید هر نوع خسارت ناشی عالوه بر این ،عقد بیع در

، متعهد است مبیع را در شرایطی به خریدار بفروشد کنداز عیب و نقصان آن را جبران 
در صورت مستحق  ،رو خریدار حق داردکه خالی از تعلق حق غیر به آن باشد. ازاین

و غرامات  استحقاق، خساراته ثمن، در فرض جهل ب ۀللغیر بودن مبیع، عالوه بر مطالب
وارد بر خویش را بخواهد. بنابراین ضمان درک در فرضی مطرح است که بیع فضولی 

وقتی معلوم  ،بهتر به عبارت .(3۸ص، 13۸9 ،یزمان)نژاد را تنفیذ نکندباشد و مالک معامله 
آنچه انجام است و  نیفتاده بیعی اتقاق درواقع اصالً ،داشته شود مبیع به دیگری تعلقمی

شده صورتی از بیع است که به دلیل تعلق آن به دیگری و عدم تنفیذ از سوی مالک اصلی 
قانون مدنی دو اشتباه  362 ۀگذار در مادتوان گفت قانونمی ،است. بنابراین شده باطل

شمرده برکه در صدر ماده ضمان درک را از آثار بیع صحیح مرتکب شده است؛ یکی این
عقد بیع را باعث ضمان درک دانسته  ،که در بند دومدیگر آن گونه نیست.ینکه گفتیم ا

 یا جزئاً  اگر بعد از قبض ثمن مبیع کالً» آمده: 390 ۀاست. این درحالی است که در ماد
این  براساس «.باشد بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده ،آیدمستحق للغیر در

از بررسی سایر مواد  موجب قانون و نه عقد بیع است.هماده حکم به ضمان بایع فضولی ب
ناروا این نکته  یجهت و ایفاقانون مدنی در باب معامالت فضولی، غصب، داراشدن بال

به جای وضع قواعد واحد، احکام آن را در مباحث  ،گذارشود که قانونمی روشن
الزام بایع فضولی به رد ثمن ها این است که آن ۀای بیان کرده که فصل مشترک همپراکنده

بنابراین حتی اگر  .(217ص ،1391نه قراردادی )محمدی، ، استالزامی قانونی  و غرامات
از قواعد عمومی ضمان قهری مسئولیت بایع قابل  ،شدنمیمذکور ضمان مطرح  ۀدر ماد

معامله فساد  ۀتر این بود که قانون مدنی ضمان درک را نتیجبنابراین، درست استنباط بود.
حال اگر  .(223ص، 13۸4)کاتوزیان،  نه از آثار بیع درست ،و ناشی از حکم قانون بداند

در  ،آیدچنین بیعی نسبت به مال متعلق به غیر انجام شود و مبیع به قبض خریدار در
او به خریدار برای دریافت ملک و منافع آن، باید دید  ۀصورت عدم تنفیذ مالک و مراجع

چگونه  ،بودن بیع بودهخصوص زمانی که جاهل به فضولیبه ،وضع حقوقی خریدار



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

224 

حقوق مالک و روش جبران  ۀحال، پیش از آن، مناسب است درباربااینخواهد شد؟ 
 خسارت او نیز اندکی بحث شود.

 جبران خسارات مالک. 2

که مبیع از آن دیگری باشد، اعتبار بیع منوط به تنفیذ مالک درصورتی ،که گفتیمچنان
بود. در این  خواهد طبیعتاً، در فرضی که بیع توسط مالک تنفیذ نشود، معامله باطل 1است.

در راستای حمایت از حقوق  ،اصلی حفظ حقوق مالک است. قانون مدنی ۀصورت، دغدغ
 ۀماد براساسکند و هم به بایع فضولی.  خریدار رجوعداده تا هم به  مالک، به او اجازه

ضامن است و  ن کس نیزآ غاصب بخرد از کسی ملک مغصوب را اگر» این قانون، 323
 عین و ،کرده مشتری رجوع بایع و ریک ازه فوق به طبق مقررات مواد بر تواندمی مالک

حال مطالبه  هر در منافع آن را ،همچنین قیمت مال و مثل یا ،آن شدنصورت تلف در
 تکرار ،مسوولیت خریدار ۀدر انداز فقطالبته  قانون مدنی، 261 ۀماداین حکم در «. نماید
 اجازه معامله را هرگاه ،شود که مبیع فضولی به تصرف مشتری دادهدرصورتی» است: شده
منافع  اگرچه ،بوده ضامن است تصرف او منافع مدتی که در مشتری به اصل مال و نکرد

مدت تصرف مشتری  عیبی که در همچنین است نسبت به هر و نکرده باشد استیفا را
توان می ،گفته سخن خریدارمسوولیت  ۀدربار فقط 261 ۀاگرچه ماد«. شده باشد حادث

ولیت ئاز مس 323 ۀکه در مادبهره برد: توضیح آن 323 ۀاز آن برای رفع اجمال از ماد
رجوع مالک به  261 ۀاما در ماد ،صورت مطلق سخن گفته شدهخریدار در برابر مالک به 

، اگرچه 323 ۀخریدار منوط به تصرف مبیع توسط خریدار شده است. به عالوه، در ماد
، «در هر حال» ۀاز واژ 261 ۀاما در ماد ،شده منافع در هر حال تصریح ۀبه امکان مطالب

، «نکرده باشد استیفا منافع را اگرچه»منافع  ۀولیت خریدار دربارئرفع اجمال شده و به مس
 ولئترتیب، خریدار و بایع در برابر مالک به صورت تضامنی مساست. بدین شده تصریح

کند. بنابراین، با اختیاری که  تواند به هریک از این دو رجوعبود. مالک نیز می دنخواه
ه تا با مراجعه به خریدار و بایع داد شناخته و به او اجازه رسمیتگذار برای مالک بهقانون

                                                      
 ولی اگر .راضی باشد که صاحب مال باطناًنیست ولواین وکالت نافذ وصایت یا عنوان والیت یاه ب معامله به مال غیرجز» .1

 قانون مدنی 247 ۀماد. «شودمی نافذ این صورت معامله صحیح و در ،اجازه نمود آن را معامله وقوع پس از مقام اوقائم مالک یا
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اما  ،داشت خواهد حقوق او وجود دربارۀکمتری  ۀکند، دغدغ خسارات خویش را جبران
 ای مبهم است.خریدار تا اندازه ۀموضوع دربار

 داریاسترداد ثمن و جبران خسارات خر ؛درک ضمان اثر. ۳
 داریخر بهثمن را  دیبا عیبا ،ریغ به عیمب تعلق صورت در ،یمدن قانون 391 ۀمادموجب به

 بر ز،ین 392 ۀماد در. ستیعالم و جاهل ن داریخر انیم یمورد تفاوت نیو در ا برگرداند
که اخذ  یتمام ثمن ۀاز عهد دیبا عیقبل با ۀمورد ماد در»: است شده تأکید مضمون نیهم

 عیاز علل در مب یعلت به عیاگرچه بعد از عقد ب دیبعض برآ ایاست نسبت به کل  نموده
  .«باشد شده حاصل یمتیق کسر

که ، از جمله اینشودمیبه خریدار خساراتی واردفضولی  ۀمعاملاثر ر بنین، چهم
است، خریدار  گرفته کرده و از او بابت عین یا منافع مال خسارت مالک به او رجوع

 ها از ارزش ثمنی که پرداختاینتر از همه کرده و مهم احتماالً برای انجام معامله هزینه
تواند این است. آیا او می شده شد کاسته شده یا خواهد کرده و اینک توسط بایع مسترد

کند؟ قانون مدنی ما پاسخ مثبت به این پرسش را به جهل  ها را از بایع مطالبهخسارت
باشد، خود  بیع بودهبودن است. درواقع، اگر خریدار عالم به فضولی کرده خریدار مشروط

اما اگر جاهل به واقعیت  ؛تواند خواستار غرامت شودکرده و نمی به زیان خویش اقدام
 اگر» .م.ق  326 ۀماد براساسکند.  شده تا به بایع فضول رجوع داده باشد، به او اجازه

 مقدار بر است زیاد صورت تلف مبیع به مالک داده غصب در عوضی که مشتری عالم بر
ثمن حق رجوع  رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار تواندزیاده نمی به مقدار باشد ثمن
 ۀشعبسوی  صادره از 29/11/13901مورخ  ۸99 ۀشمار ۀتوان از دادناممثال می برای «.ددار

خواهان را  ۀدادگاه عمل آگاهانرأی  کرد. در این یاد دادگاه عمومی حقوقی تهران 21۸
ش طرح دعوی شده تر راجع به مالکیتدر اخذ جواز و احداث بنا در مورد ملکی که پیش

 مطالبهکرده و خسارات را از این بابت قابل ، اقدام به ضرر خود تلقیفیه استو متنازع
د بای ،شد بنابر آنچه گفته .دکنمی تأییدنظر نیز آن را تجدید ششم دادگاه ۀداند و شعبنمی

یک از گرداندن آن است، کدامزکه بایع در هر صورت مکلف به با ،بر ثمنببینیم عالوه
 بود. مطالبه خواهدها به عنوان غرامت قابلزیان

                                                      
 http://www.ijri.ir ؛یه آوره شده استئقضا ۀدر این مقاله از سایت پژوهشگاه قو مطرح یتمام آرا. 1



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

226 

بر استرداد ثمن، به پرداخت غرامت مشتری عالوه ،قانون مدنی بایع را 391 ۀماد
در باب معامالت فضولی هم آمده و بایع  263 ۀاین موضوع در ماد کند.می جاهل مکلف
در  ،325 ۀاست. در ماد شده غرامات مشتری جاهل ملزم ۀگردان ثمن و کلیفضولی به باز

شده نسبت به ثمن و خسارات به  داده به مشتری جاهل به غصب اجازه ،باب غصب نیز
خریدار ناآگاه  بارۀرا در غرامت و خسارت ۀگذار واژقانون ،بایع رجوع کند. بنابر این مواد

 کند.که معنا و مفهوم و حدود آن را مشخصبدون این ،برده کاربه تعلق مبیع به دیگری به
ای از غرامت، تا اندازه ۀژبا توجه به معنای عرفی وا ،اندکردهبرخی از نویسندگان تالش

پولی است که عامل شده که غرامت  تهفمواد مورد بحث رفع ابهام کنند. برای نمونه، گ
شود و می اما خسارت آسیبی است که بر او وارد ،پردازددیده میزیان در نهایت به زیان

اما حقیقت این  .(49ص، 1393،و همکاران )چلکاسری کندمی غرامتۀ به سبب آن مطالب
بنابراین بعید است که بتوان  خسارت و غرامت همپوشانی معنایی دارند، ۀژاست که دو وا

توان گفت یمکرد. درواقع،  گذار را ترسیمز طریق توجه به معنای دقیق هریک مراد قانونا
موجب مقررات مذکور باید جبران شود و اختالف ضرر و زیان وارد بر خریدار ناآگاه به

 ها و نه ضرورت جبران است.این زیان ۀدر دامن

 مطالبه از سوی خریدارخسارات قابل اقسام. ۴
یش از این به بایع داده و هم بابت خسارات پتواند هم بابت ثمنی که مشتری جاهل می

شود که مشتری جاهل پس از شامل خساراتی می قطعاً به بایع رجوع کند. این خسارات
خریدار به ، این دسته از خسارات ۀدربار است. کرده رجوع مالک به وی پرداخت

عمدتاً به  ،، در فصل غصبکند. قانون مدنی نیزمی مقامی مالک به فروشنده رجوعقائم
اگرمشتری جاهل به »ق.م.:  325 ۀماد براساسکه است. چنان کرده این خسارات توجه

خسارات به  و نسبت به ثمن تواندمی او نیز باشدکرده  رجوع مالک به او وغصب بوده 
 «. باشد... شده خود مشتری تلف اگرچه مبیع نزد ،کندبایع رجوع

فضولی از سوی مالک و در نتیجه  ۀبه عبارت دیگر، در صورت عدم تنفیذ معامل
رو اینبطالن بیع، مبیع متعلق به مالک اصلی است و ناروا در اختیار مشتری قرار دارد؛ از

بودن عین و در صورت موجود کند تواند برای دریافت آن به مشتری مراجعهمالک می
)مثل یا قیمت( را از مشتری بگیرد.  شدن، عوض آنصورت تلفمال، خود آن و در 
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چه عین مال دارای منافع و نمائاتی باشد، مالک به تبع عین حق مراجعه به مشتری چنان
را دارد. در این خصوص بین منافع مستوفات یا غیر آن تفاوتی نیست و خریدار ولو از 

با توجه  ،رسدمی نظربه گرداند.مالک بازباشد باید عوض منافع را به  مبیع بهره هم نبرده
بایع  از سویدر ضرورت جبران این خسارت  ،325 ۀشد و با استناد به مادچه گفتهبه آن

  .(14۸ ص ،1395 )شکاریان، تردیدی نیست
اگر مشتری بابت زیادی قیمت مبیع در زمان جبران غرامت مالک ناچار به پرداخت 

مقامی مالک از بایع بگیرد، التفاوت را نیز به قائمبهتواند این مامبلغی بیش از ثمن باشد، می
که ملک دیگری بوده و خریدار خرد، درحالیکرده ملک بایع را میمی که مشتری تصورچرا

 )محمدی،کند تواند این خسارت را مطالبه غرور می ۀاست و به استناد قاعد شده مغرور
یا افزایش قیمت مبیع در روز ادا به  و قیمت منافع پس اگر خریدار مبیع. (77ص ،13۸7
فضولی امکان رجوع به بایع و اخذ ثمن  ۀبودن به معاملرا بپردازد، در صورت جاهل مالک

 مقامی از مالک اصلی تقاضادرواقع در این حالت جبران ضرر را به قائم .و منافع را دارد
 .دکنمی

شده به اصالت است بر او وارد که مستقیماًخساراتی  ۀاما دعوای خریدار برای مطالب
کند. می کرده را مطالبه تجربه مقامی از سوی مالک، زیرا او خساراتی که شخصاًنه به قائم

است.  داشته به این نوع از خسارات توجه قانون مدنی در فصل ضمان درک عمدتاً
 ۀعهد از بایع باید، فساد وجوده صورت جهل مشتری ب در» .م.،ق 391 ۀمادموجب به

شده و  خساراتی که به مشتری جاهل وارد ۀدامن .«برآید نیز مشتری غرامات وارده بر
ها کند روشن نیست. در غرامت دانستن برخی از این زیانمی ها را به اصالت مطالبهآن

کنند. نمی دانان در ضرورت جبران آن تردیدی و حقوقئقضا ۀتردیدی نیست و روی
نگرفته و به عنوان قدر متیقن  دانان قرارها مورد تنازع حقوقکه برخی زیانتوضیح آن
است. اما بخشی دیگر از  جبرانقوانین مدنی و مسئولیت مدنی قابل براساسخسارت 

زیان ناظر به تفاوت ارزش واقعی بهای ثمن در روز مطالبه از بایع فضولی با زمان انعقاد 
رأی  شده و سرانجام به عی واقئقضا ۀن مورد تردید رویمعامله است که ضرورت جبران آ

 ۀشده که همچنان اختالف در ضابط دیوان عالی کشور منجر 733ۀ شمار ۀوحدت روی
 است. نکرده این محاسبه را حل
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بحث زیادتی است که ممکن است  ،استمطالبه قابلبه اصالت ی که هایاز جمله زیان
خریدار جاهل به  ،از عمل مشتری در مبیع حاصل شود. توجه داشته باشیم که پس از بیع

هایی در آن انجام دهد؛ مالک ملک شده است احتمال دارد هزینه که صحیحاًتصور این
این موارد  گرچه مشتری در ، باغ را آباد کند و... .کندعیوب آن را رفع کند، بازسازی  مثالً

دانیم خریدار در بیع فاسد در هر حال اما می ،بر فرض صحت بیع اقدام به این امور کرده
قیمتی تواند اجرت بخواهد و نه اضافهغاصب است و از بابت کاری که انجام داده نه می

آمده  وجودکار او به ۀای که در نتیجرسد. البته اگر افزودهبه او می شدهکه از این راه ایجاد
 .(315ص، 13۸9 )کاتوزیان، عین مستقل و جدای از مبیع باشد، به او تعلق دارد

 شده های معامله بر خریدار وارددرخصوص جبران زیانی که در اثر هزینه ،همچنین
 بود. مطالبه خواهداست تردیدی نیست و این دسته از خسارات به عنوان غرامت قابل

 910997022060149 ۀشمار ۀدر دادنام دادگاه تجدیدنظر استان تهران 6 ۀشعب ،برای مثال
شامل مخارج و خساراتی نظیر مخارج  مطالبه راخسارت قابل 27/10/1391تاریخ  در

رأی  داند ومی شودمیمشتری در معامله متحملکه  تنظیم سند رسمی و امثال آن ،داللی
بود  کرده پرداخت قیمت روز مبیع محکومدادگاه نخستین را در قسمتی که بایع را به 

غرامت  ،دانندغرامت می ۀاگرچه خریدار را سزاوار مطالب ها،برخی از دادگاهد. کنمی نقض
هایی شامل هزینه فقطبه نحوی که آن را  ،کنندمی در محدودترین معنایش تفسیررا 
 ۀ، در امکان مطالبروازایناست.  و زیادت آن کردهند که خریدار برای انجام معامله دانمی

 دارد.  نظر وجودمبیع اختالف ۀیافتشده از ثمن یا قیمت افزایشارزش کاسته

 کاهش ارزش ثمن یا افزایش قیمت مبیع ۀامکان مطالب. ۵
ها شد و تردیدی در ضرورت جبران آن ها اشارهیشین به آنپهایی که در بند بر زیانعالوه
 ۀمطالبکاهش ارزش ثمن یا  شود امکان جبرانمی مطرح مهمی که ۀندارد، مسئل وجود

با توجه به شرایط روز جامعه و میزان تورم فضولی است.  ۀاز فروشندافزایش قیمت مبیع 
زیان است، گزافه نیست.  ترین مصداقمهماین موضوع و کاهش ارزش پول، اگر بگوییم 

 ،آن ۀها بر سر معیار محاسببا وجود این اهمیت در لزوم جبران این خسارت و بعد
 .است بنداین  ۀموضوع مطالع مصداق از زیان. بررسی این است هآمد نظر پدیداختالف
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فقط  ،یک دیدگاه براساسدارد:  دو رویکرد در این خصوص وجودتوان گفت می
تصور ی قابلغرامت ،مطالبه است و بیش از آنقابل کرده معامله خریدار برای هایی کههزینه
ز صادره ا 24/۸/91 تاریخ در 547 ۀشمار ۀدادناماین رویکرد را در  ،مثال برای. نیست

خواهان دعوا را مستحق  ،دادگاهرأی  در این .دید توانمی دادگاه عمومی تهران 10۸ ۀشعب
او که عبارت است از مخارجی  دریافت ثمنی که به فروشنده پرداخته و غرامت وارد بر

شود، نظیر مخارج داللی، باربری و امثال آن، مشتری در معامله مربوط متحمل می که
 در 9109970269500031 ۀشمار ۀدر دادنام دادگاه تجدیدنظر تهران 52 ۀشعبداند و می

 کند. می تأییدرا رأی  این 30/10/1391 تاریخ
للغیر درآمدن مبیع، در صورت مستحق ،که نظرندداران این رویکرد بر این طرف

که کند، بدون آن کرده مسترد که به فروشنده پرداخترا حق دارد ثمنی  فقطخریدار 
فروشنده کرده و در این مدت در اختیار  بتواند از بابت کاهش ارزش پولی که پرداخت

صادره  10/2/1393مورخ 000۸9 ۀشمار ۀدادنامکند. برای نمونه، در  بوده خسارتی مطالبه
 افزایش و کاهش شود کهمی تأکیدبر این نکته  دادگاه عمومی حقوقی تهران 190 ۀشعباز 

 شود.نمی قیمت مبیع غرامت محسوب
ادگاه تجدیدنظر استان د 44 ۀشعب از سوی مذکور که نهایتاًرأی  درشده، دادگاه یاد

، دشومی تأیید 30/4/1393تاریخ  در 9309970224400593 ۀشمار ۀدر دادنام تهران
 ۀبایع باید از عهد ،در صورت جهل مشتری به وجود فساد»حال که معتقد است درعین

، اما به صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد «غرامات وارده بر مشتری نیز برآید
 که علتبه این  ،دهدمی حقی خواهان حکمغرامات به بی ۀاکتفا کرده و دربارثمن 

است و افزایش و کاهش قیمت مغازه هم  نکرده خواهان دلیلی بر ورود خسارت ارائه»
رسد کاهش ارزش پول آن اندازه بدیهی می نظرحال، بهبااین«. آیدنمی حسابغرامت به

، مشخص نیست روازاین شود؛میاحراز های جامعه قعیتواو روشن است که با نگاهی به 
چه دلیلی از سوی خواهان برای اثبات ورود خسارت دارد. همچنین،  ۀدادگاه انتظار ارائ

ز، سخنی بدون دلیل و مستند شمرد نیکه دادگاه افزایش قیمت مغازه را غرامت نمیاین
 است. 
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درخصوص  5/12/13۸1 مورخ 179/7 ۀشمار ۀدر نظری هیئقضا ۀحقوقی قو ۀادار
قانون  391و  390با توجه به مواد »است:  نظر نیثمن و غرامات در ضمان درک بایع بر ا

بر رد ثمن، مدنی، در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید عالوه
غرامت  چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد.

مربوط  ۀخسارات و مخارجی است که مشتری در معامل االصولعلیوارده به مشتری 
شود نظیر مخارج داللی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت میمتحمل

گردد. درخصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضرر و زیان وارده بر خریدار نمی
که موضوع متنازع فیه، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات آن برگردد، عالوهمی ابراز

فقط در  1379ق.آ.د.م.  522و  515قانون مدنی است، اصوالً خسارات موضوع مواد 
یک بررسی است و هیچ شده قابل همان مواردی که در این مقررات به آن اشاره ۀمحدود

 «. قانون مدنی نیست 391ۀ از این موارد، غرامت مورد نظر ماد
وضعیت کنونی قیمت  کم در مقایسه باکه دست ،های پیشیناین نظر شاید برای دهه

یافت، نداشت و ارزش پول کاهش چندانی نمی چشمگیریمان افزایش امالک در گذر ز
مستحق استرداد ثمن قراردادی و  فقطنمود. آن زمان اگر دادگاهی خریدار را می مناسب

اما  ؛صادره چندان ناعادالنه نبودرأی  ،دانست که مالک از او گرفته بودی میععوض مناف
منقول که گاه در زمانی کوتاه افزایش تدریج و با افزایش چشمگیر ارزش اموال غیربه

المعامله و داشت، دیگر صرف صدور حکم به ثمن حین همراهها را بهچندبرابری قیمت
 )طهماسبی رسدنمی نظرهمچون تنظیم سند منصفانه بهخسارت مربوط به مقدمات معامله 

 .(24۸ص، 139۸ ،و شیرازی

ضمن . است شده های اقتصادی جامعه نادیده گرفتهعالوه، در این دیدگاه واقعیتبه
 صورت در»ق.م. نیز سازگار نیست. براساس این ماده،  391 ۀماداین دیدگاه با ظاهر  کهاین

صورت  در و دارد مسترد را بایع باید ثمن مبیع ،مبیع بعض از یابرآمدن کل  مستحق للغیر
 ۀواژ .«برآید نیز مشتری غرامات وارده بر ۀعهد از بایع باید، فساد وجوده جهل مشتری ب

یعتًا شامل زیان ناشی از کاهش ارزش پول مطلق است و طب« ت وارده بر مشتریغراما»
 شود. مینیز 



 بیع از بایع فضولی...یافتۀ مسنجی مطالبۀ قیمت افزایشامکانسادات حسینی            عباس میرشکاری و فاطمه

231 

تغییر ارزش ثمن در زمان مطالبه با زمان خسارت ناشی از تر آن است که درست
ویژه در های بارز اقتصادی قرن اخیر، بهاز ویژگی ارزیابی و جبران شود. درواقع،معامله 

مدت است های دو رقمی در مقاطع زمانی بلندتورم وجود نرخ ،توسعهحالهای دررکشو
دن مشکالت حقوقی و اقتصادی شارزش پول و پدیدار یافتنکاهشو این موجب 

 .(144ص، 13۸1)یوسفی، تابستان  های معوقه شددار و بدهیای در معامالت مدتپیچیده
ای از این مشکالت در مورد تغییر فاحش ارزش امالک و ضرورت استرداد ثمن و نمونه

فضولی برای خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع است.  ۀغرامت حاصل از معامل
اینک مالک  ،بودها قبل خریدار ثمنی پرداخته که اگر معامله فضولی نمیتصور کنید سال

گرداند و برای بودن معامله باید عین و منافع آن را برفضولی علتآن ملک بود. حال به 
که در قرارداد بوده امروز ارزشی ندارد و  کند. میزان ثمنی ثمن و غرامت به بایع رجوع

شده شخص مذکور با ثمن معامله حتی نتواند بخشی از آن را  افزایش قیمت مبیع باعث
واقعیت آن ضرر امری دور از ذهن نیست.  منزلۀرسد تلقی این امر بهمی نظر. بهکند تهیه

 ها کاهشزش پول آنو ار افزایشها کنند که قیمتمی بینیاست که وقتی مردم پیش
حفظ ارزش پول و جلوگیری از کاهش دارایی خود دست به اقداماتی  منظوربهیابد، می

راستی زیان شود و بهمی تأییدعرف عقال  از سویزنند. این اقدامات نظیر خریدن ملک می
 است. 

دین درواقع . تأییدشدنی است با توجه به قواعد نظام حقوقی اسالم نیز، ،این رویکرد
گوی نیازها و ضامن ها پاسخها و مکانزمان ۀآخرین شریعت، در هم درحکم ،اسالم

سعادت دنیا و آخرت بشر است، چراکه به اصولی ثابت، مطابق فطرت بشر و بدیهیات 
کند که باید برطبق شرایط و اوضاع و احوال مختلف زمانی و مکانی می عقلی دعوت

. بدین شود غیر با ارجاع به اصل مربوط به آن معلومشوند و حکم موارد جزئی مت تفسیر
بشری را دارد و برای همگامی با رویدادهای  ۀتوان رهبری جامع در هر عصر، ،جهت فقه

نوین زندگی و پاسخ به نیازهای جدید، در پرتو اجتهاد، قادر به هماهنگی شرع با 
، 13۸7 ،سمنانی و حسینی )فیض بخشدو امکان حیات به آن می استمقتضیات زمان 

 (. از جمله شرایطی که در پویایی فقه حضور در زمان و رویارویی با حوادث واقع9۸ص
االت عصر ؤتمام س در قلمرو روابط مختلف اجتماعی است تا فقیه بتواند با فراست، شده
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کردن آن بر اصول و ضوابط شریعت، پاسخ مناسب را بیابد، خود را دریابد و با عرضه
 ۀبرماست که اصول را به شما برسانیم و وظیف»اند: ام صادق)ع( نیز فرمودهکه امچنان

( 41، 1۸ صق،  1403)حرعاملی،  «شماست که فروع تازه را به اصول یا فقه بازگردانید.
گرفت که مصادیق مسلم زیان از جمله موضوع  بنابراین باید از قواعد فقهی چنان بهره

 نماند. بحث بدون جبران باقی
توان گفت اضافه ارزش ثمن منفعتی تبعی و از یک سو می این موضوع،در 

 صورت تدریجی و بدون دخالت بایع ایجادالحصول است که بعد از قرارداد بهممکن
 شده بودن معامله، اغلب این منفعت برای ثمن حاصلشود و در زمان کشف فضولیمی

شود، منافع آن نمی مشتری خارجثمن از ملکیت  به این علت که ،است. در بیع فضولی
ۀ شریف ۀماند و تملک آن توسط فضول بدون سبب و مشمول آیمینیز برای مشتری باقی

معادل فضول باید در صورت جهل مشتری،  ،رو ایناز .است «کلوا اموالکم بالباطلأال ت »
 .(54ص، 1393، و همکاران )چلکاسری گرداندکاهش ارزش ثمن را به وی باز

)پول(  توان جبران کاهش ارزش ثمن را براساس ماهیت اسکناسطرف دیگر میاز 
وجودی  ۀ. بر این مبنا، ازآنجاکه فلسفکرد شده توجیه گذاریکه ثمن بر مبنای آن ارزش

ها و خدمات است، های مختلف ارزش بین کاالشدن نسبتها و مشخصپول بیان ارزش
 کرد ارزش و قدرت خرید حقیقی پول توجهها باید به در دیون، مهریه و امثال آن

 ۀو پشتوان یواقع ارزش به دیبا که شد یمدع توانیم روازاین 1.(39ص ،1395 )محمودی،
 یابرگه تنها یاعتبار یهاپول. دید را اسکناس خود کهنیا نه ،ردک توجه پول یواقع

 آن یبها ۀانداز به و است دهیبخشاعتبار و ارزش  هابه آن صادرکننده سازمان که هستند
 به یطال دیآیم عهده به آنچه پس. است پشتوانه محل از نقره و طال پرداخت دارعهده
 مورد ضمان است گونهنیبد پول ارزش کاهش و تورم نیبنابرا. است پول همان ۀانداز

ارزش  ست،مبادالت کاال ۀکاغذی کاال و متاع نیست و واسط عالوه، چون پولبه .)همان(
 .(63 ص ،13۸1 )یوسفی، پاییز است شانآن به لحاظ قدرت خرید

                                                      
یک  ۀبند ب ماد ؛«.خالص است گرم طالی (010۸055/0) صد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیمریال برابر یک یک» .1

 .1351مصوب  ،قانون پولی و بانکی کشور
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زیانی  چنینافزون بر ماهیت پول و ارزش حاکم بر آن، برای ضرورت جبران این
شد، غرامتی که  طور که بیانشویم. همان توانیم به قواعد عام ضمان قهری متمسکمی

قرارداد.  اثرنه  ،یف قانونی استبایع فضولی باید بپردازد براساس ضمان قهری و تکل
 ،13۸5)محامد، عدل و انصاف  (،101ص، 1394 شعبانی،) بنابراین استناد به قواعد الضرر

 ،1395 ،زادهمحمدخان و )صادقی مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده ۀقاعد( و 2۸3ص
 کند. می ( تکلیف بایع به جبران را توجیه45ص

بدیل آن در استنباط احکام اهمیت عرف و جایگاه بی  مهم در این مسئله ۀاما نکت
گرفته و در های عرف و عقال مورد امضای شارع قرارشرعی است. بسیاری از سیره

 ای جز رجوع به عرف نیستتشخیص مفاهیم و مصادیق بسیاری موضوعات چاره
 ،دانددرواقع اگر عرف چیزی را ضرر ب .(274ص، 13۸7، زادهو ولی آبادیحسینعباسی )

نیز همین  وضوع ماشود. در معد ضمان قهری حکم به جبران آن میاگاه براساس قوآن
با این مسئله  عرفاست. ارتباط موضوع  شده سازبها مسئلهتردید در ضرربودن این اضافه

جا است که از مبانی عمده و اصلی استدالل، چه برای اثبات لزوم جبران کاهش از آن
های ارزش پول و چه برای اثبات عدم لزوم آن، رفتار و نگرش عرف نسبت به پول

کند. علت این امر می ها در اصل به قضاوت عرف رجوعو اکثر استدالل استاعتباری 
ادای »، «کاهش ارزش پول»، «پول اعتباری»که مفاهیمی چون هم چیزی نیست جز این

ها و تشخیص مفهوم و مصداق آن دارندهمگی تعاریفی عرفی  «اخذ زیادی»و  «دین
بایع فضولی با اقدام به فروش مال غیر فرصت  .(275ص )همان، عرف است ۀبرعهد

سببیت بین عمل  ۀبطعرف در اثبات را وکرده دیده زائلتحصیل منفعت مسلمی را از زیان
بردن بیندالیل پرداخت بهای روز قیمت مبیع از درواقع یکی از کند.نمی او و زیان تردید
 گذاری خریدار نسبت به میزان پولی است که داشته و اینک از آن محرومفرصت سرمایه

 (92ص، 1395، و همکاران )بهاری است شده
این واقعیت را  قانون مدنی، 10۸2 ۀماد ۀتبصرگذار نیز با وضع رسد قانونمی نظربه
خاص  ۀگیرد، اسکناس با شماراست که در دیون پولی آنچه مدیون بر ذمه می پذیرفته

دارد و باید اسکناس با او قرار ۀقدرت خرید پول است که بر ذم نیست، بلکه مالیت و
اسکناسی باشد که  با از نظر مالیت و قدرت خرید، مساوی ،شود که داده رقمیشماره و 
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مصداقی از دیون پولی  که مهریه صرفاًاست. قابل توجه آن گرفته ذمه مدیون در گذشته بر
مزبور در مقام  ۀگذار در تبصرنونااست و هیچ خصوصیتی نسبت به سایر دیون ندارد و ق

 دیه در دیون پولی بودهأای برای ایجاد وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تتعیین ضابطه
 .(74ص، 13۸5)غریبه،  است

 ،شودمیخسارت تلقی ۀتغییر ارزش مبیع در زمان مطالب این رویکردموجب بنابراین به
دارد. بعضی کاهش ارزش ثمن و دیگران افزایش  وجود نظرلیکن در تعیین ضابطه اختالف

وجه نقد است  ثمن عملی آن است که چون ۀدانند. نتیجمی مطالبهقیمت مبیع را قابل
براساس نرخی که از  آن الزم است و بعضاً تالتفاوبهما ۀشرایط خاصی برای محاسب

 نظر. اما اگر افزایش قیمت مبیع درشودمیمحاسبه آید می دستها بهسنجش سایر کاال
و ارزیابی خسارت نیز براساس قیمت خود مبیع  شودمی شرایط دعوا تسهیل ،شود گرفته

 .شد خواهد بررسی ضابطهاین دو  ،. در ادامهگیردمیصورت 

 روز نرخ به عیمب .1ـ۵
شده و فروشنده به پرداخت آن به خریدار  ، قیمت کنونی مبیع محاسبهرویکرددر این 

 ۀشمار ۀدادنامدر دادگاه عمومی حقوقی تهران  107 ۀشعب . برای نمونه،دشومی محکوم
با استفاده از نظر این دادگاه است.  کرده استفادهاز همین روش  9/4/93مورخ  ۸0300

فضولی را به دستور دادگاه به  ۀهای موردمعاملکه مجموع ارزش قیمت زمین ،کارشناسان
 از سویرأی  این داد. حکم قرارکردند، همین میزان را غرامت مورد نرخ روز محاسبه

به تاریخ  9309970221601204 ۀشمار ۀدر دادنام دادگاه تجدیدنظر استان تهران 16 ۀشعب
 ۀشعبصادره از سوی  10/12/90مورخ  1101 ۀشمار ۀدادنامدر  شود.می تأیید 26/9/1393

مبیع به نرخ روز محاسبه و حکم به الزام فروشنده  نیز، دادگاه عمومی حقوقی تهران 213
 ن تهراندادگاه تجدیدنظر استا 51 ۀشعب از سویرأی  شود. اینمیبه پرداخت آن صادر

 شود. در بخشی ازمی تأیید ۸/9/1391به تاریخ  9109970269400277 ۀشمار ۀدر دادنام
 خوانیم:گونه میاین دادگاه اینرأی 

غرامات و  ۀتوان در زمرفاوت شاخص قیمت ملک را میتاز آنجایی که مابه ال»
به پرداخت  کرد و بایع فضولی ملزم قانون مدنی محسوب  391 ۀموضوع ماد هایهزینه

مصون از تعرض  ۀفیه نیز مبلغ مزبور براساس نظریباشد و در مانحنآن ]به[ مشتری می
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کارشناس منتخب دادگاه تعیین گردیده رسیدگی دادگاه و استدالالت قاضی محترم  ۀماند
متخذه را مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و  تصمیمصادره و رأی  در

داند که بتواند موجبات فسخ یا نقض فراهم در حدی نمیتجدیدنظرخواهی واصله را 
 «....نماید

 ۸6 ۀصادره از شعب 30/5/90مورخ  900529 ۀشمار ۀدادنامی، در أاین دو ر برعالوه
 شده نیز، از همین معیار برای تعیین خسارت خریدار استفاده دادگاه عمومی حقوقی تهران

که یا خیلی  کندمی استناددر مقام توجیه سخن خویش، به قوانینی  ،مزبور ۀشعب است.
یا اگرچه به  ،شودمی مانند آنجا که به قانون مجازات اسالمی استناد ،دور از ماجرا هستند

قانون  2 و 1کنند مانند مواد نمی موردنظر دادگاه را اثبات ۀنتیج ،شوندمی ماجرا مربوط
حال، به بعد قانون مذکور. بااین 331 ۀقانون مدنی و ماد به بعد 30۸مسئولیت مدنی، 

به اصول  بنابرایناست: او به دنبال جبران کامل خسارات است،  درکدادگاه قابل ۀدغدغ
اما حقیقت این است که این اصول و  ؛کندو قواعد کلی و نیز قوانین مختلف استناد می

 مصداق خسارات سخنی ۀآنکه درباربی ،اندبه لزوم جبران خسارات پرداخته فقطقوانین 
پاسخ این پرسش که خسارت ناشی از افزایش قیمت مبیع نیز جزو  بنابراین،باشند.  گفته

شده جست: شود یا خیر را نباید در قوانین و اصول یادمی مطالبه شمردهخسارات قابل
تشخیص  القاعده برایتشخیص مصادیق خسارت امری موضوعی و مصداقی است و علی

بهتر بود  روازاینکه در متن قوانین به دنبال آن گشت. آن باید به عرف رجوع کرد نه آن
با مراجعه به عرف، افزایش قیمت مبیع را جزو خسارات وارده به خریدار  ،قاضی

در  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 49 ۀشعببه دست رأی  به هر روی، این شناخت.می
 شود. می تأیید 31/2/1392به تاریخ  9209970225000256 ۀشمار ۀدادنام

 دادگاه 14۸ ۀشعب از صادره 12/9/91 ۀمورخ 7۸۸ ۀشمار ۀدادنامدر همین مسیر، در 
 اینکه به نظر روز قیمت به ثمن استرداد درخصوص »... خوانیم:گونه میتهران این عمومی

 است مسلم و محرز...  موصوف ملک دانگ شش از دانگ سه درخصوص بیع عقد انعقاد
 ۀشمار ۀدادنام خصوصاً 149/90061 ۀکالس ۀپروند محتویات داللت به کهاین به توجه با و

 خلع بر مبنی تهران حقوقی عمومی دادگاه 149 ۀشعب از صادره 29/4/90 ۀمورخ 900239
 پارتمانآ واحد یک به نسبت شدهانجام معامالت که گردیده محرز، بنا قمع قلع و ید
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 طبق و بوده فاسد و باطل و فاسد مبیع مدنآدر للغیرمستحق علت به مترمربع 60 حدوداً
 منعقده قراردادهای و عقود ۀهم و نداشته تملک در اثری فاسد بیع مدنی قانون 365 ۀماد

، ملک روز بهای نیتعی جهت دادگاه ... باشد ومی فاسد و باطل ابتدا از مبیع به نسبت
 25/5/91 ۀمورخ ۀنظری طی نیز مذکور کارشناسان ... و ارجاع کارشناس به را موضوع
 از پس که اندنموده وردآبر و تعیین ریال 000/000/660 مبلغ به را شدهیاد ملک ارزش
 اوضاع با دادگاه نظر به و مانده مصون اعتراض و ایراد هرگونه از قانونی مهلت در ابالغ

 تشخیص ثابت و وارد مطروحه دعوی لهذا .ندارد مغایرتی قضیه معلوم و محقق احوال و
 مدنی قانون 391 و 390 مواد و مدنی دادرسی آیین قانون 519 و 19۸ مواد استناد به و

 بابت ریال 000/000/660 مبلغ پرداخت به( .ن.ص) اصلی ۀخواند محکومیت به حکم
 «....گرددمی اعالم و صادر خواهان حق در ... خواسته اصل

 ۀدادنامدر  تهران استان تجدیدنظر دادگاه 3 ۀشعبپس از تجدیدنظرخواهی دادباخته، 
 گیرد:چنین تصمیم می 31/01/1392 مورخ 92099702203000۸6 ۀشمار

 مدنی مسئولیت قانون 2و 1 مواد ساس بر زیرا ،باشدنمی وارد ... تجدیدنظرخواهی»
 بر مازاد نیز فیهمانحن در باشد ومی آن جبران به مکلف کند وارد ضرر یدیگر به هرکس

 لذا ،باشدمی مطالبهقابل قانون خالف عمل از ناشی شدهوارد خسارت عنوانبه ثمن
 «....نیست نقض جهت متضمن تجدیدنظرخواهی

صادره از  21/2/93مورخ  9309970207200126 ۀشمار ۀدادنامهمچنین، براساس 
قطعی  ۀموجب دادنامنظر به اینکه به»، رامیندوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان و ۀشعب
بودن ملک للغیردادگاه محترم تجدیدنظر حکم بر بطالن معامله به لحاظ مستحق 1۸ ۀشعب

ردیف اول در انتقال  ۀگردیده و نظر به اینکه خسارت وارده ناشی از رفتار خواند صادر
خود و نیز افزایش آن اقدام قصد حفظ ارزش پول بوده و نظر به اینکه خواهان بهمال غیر 

به خرید ملک نموده و جبران خسارت وی مستلزم قراردادن وی در موقعیتی است که در 
است و نظر به جهل خواهان  بردهفرض انتقال مالکیت آپارتمان به وی از منافع آن بهره می

به  علم یا جهل فروشنده در مسئولیت مربوط تأثیراز مستحق للغیر بودن مبیع و عدم 
خسارات وارده به خواهان و با توجه به عدم ثبات ارزش پول، جبران غرامات خواهان 

 «. ..یابد.میصرفاً از طریق پرداخت بهای روز مبیع تحقق
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کند: می دادگاه به قصد اشخاص متعارف جامعه از خرید ملک توجه بدین ترتیب،
به فکر روشی بود تا  باید ت، برای جبران خساربنابراینتالش برای حفظ ارزش دارایی. 

 باور این شود. بر همین اساس، دادگاه بر ترین روش جبرانخسارت خریدار به کامل
جبران خسارت وی مستلزم قراردادن وی در موقعیتی است که در فرض »شود که می

دادگاه  1۸ ۀحال، شعببااین«. است بردهمی انتقال مالکیت آپارتمان به وی از منافع آن بهره
ی، این رویکرد را نپسندیده أبه عنوان دادگاه تجدیدنظر از این ر ،تجدیدنظر استان تهران

 گیرد:می چنین تصمیم 16/7/1393به تاریخ  9309970221۸00۸73 ۀشمار ۀو در دادنام
در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع،  ،از قانون مدنی 391 ۀتصریح مادثانیاً، به»... 

از قانون مرقوم مجدداً با این  392 ۀد ثمن را مسترد دارد و این موضوع در مادبایع بای
ترکیب  درضمان  ۀاست. ثالثاً، واژ شده تأکیدتکرار و « تمام ثمنی که اخذ نموده...»عبارت 

ضمان درک همانا ضمان معاوضی بوده و بر این مبنا محکومیت بایع به استرداد ثمن 
موضوع بوده و در فرض احراز جهل مشتری به فساد عقد بایع  دریافتی موافق با مقررات

غرامات وارده به مشتری برآید. بنابراین اصدار حکم به پرداخت بهای آن به  ۀدهعباید از 
للغیر باشد. رابعاً، آنچه خریدار در صورت مستحقمی نرخ روز فاقد وجاهت قانونی

پرداختی همانا غرامات بوده و مقصود برآمدن مبیع استحقاق دریافت دارد عالوه بر ثمن 
هایی همچون تنظیم سند رسمی، قانون مدنی هزینه 392و  391از غرامات موضوع مواد 

 ۀباشد که مطالبرفته مینگهداری مبیع و یا منافع مسلمی که ازدست ۀدستمزد دالل، هزین
رو دادگاه ضمن ازاین ...بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد 

از قانون آیین دادرسی مدنی از باب  351 ۀرد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماد
از قانون مرقوم با اصالح دادنامه از حیث پرداخت  35۸ ۀاصالح دادنامه و قسمت اخیر ماد
وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی چهارصدبهای ملک به نرخ روز به مبلغ 

 «. نمایدمی و استوار تأییدعنه را نامه معترضداد
داده و خسارت  بر این اساس، دادگاه از مفهوم غرامت تفسیری مضیق و محدود ارائه

که این دادگاه دهد. جالب آننمی مبیع را جزو مصادیق آن قرارقیمت  ناشی از افزایش 
، حال بردمینام« رفتهازدست منافع مسلمی که»در مقام بیان مثال برای غرامت از جمله از 
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توان جزو منافع که در مبیع رخ داده نمیرا  جای این پرسش است که آیا افزایش قیمتی
 ؟ است شده خطای خواهان فوت علتکه به آورد  شماربهی مسلم

سوم دادگاه  ۀدید. شعب تواننظر را میدیگری نیز، باز همین اختالف ۀدر پروند
حکم به الزام  7/10/90 به تاریخ 3011۸4 ۀشمار ۀعمومی حقوقی سبزوار در دادنام

 گونه آمدهاست. در بخشی از این دادنامه این فروشنده به پرداخت قیمت روز مبیع داده
شود و  داده احراز فساد معامله هریک از عوضین باید به طرفین عودت لحاظبه »است: 

گردد دارای ارزش اعتباری میپول تلقی ۀاسکناس پول نیست بلکه نمایند نظر به اینکه
گردد و نمی است و درواقع پرداخت ثمن معامله به نرخ روز افزایش عین ثمن محسوب

 «....باشدمشمول معامالت ربوی نمی
به  920997090۸900496 ۀشمار ۀدر دادنام عالی کشوردیوان 5 ۀشعبحال، بااین

خواهی فرجام»این دادنامه،  براساسکند. می شده را نقضیادرأی  14/۸/1392تاریخ 
التفاوت خواسته در قسمتی که ناظر بر محکومیت به پرداخت مابهنسبت به دادنامه فرجام

باشد وارد و صائب دانگ به نرخ روز مبیع می 9دانگ از  5المعامله نسبت به ثمن حین
خواسته واجد اشکال فرجام دادنامهاین جزء از از سوی دادگاه در رأی  است و صدور

قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و نیز  365 ۀزیرا بر طبق ماد ،باشدقانونی می
درخصوص ضمان درک مبیع، بایع ضامن درک بوده و مبیع باید ثمن غرامات وارده بر 

است که مشتری در  نماید. لیکن این امر مربوط به خسارات و مخارجی مشتری پرداخت
قیمت روز مبیع  ۀشده و غرامت شامل مطالب طور مستقیم متحملمربوطه به ۀمعامل
مبلغی بیشتر از ثمن معامله تحت  ۀالذکر مطالبهذا و با توجه به وارد فوقعلیباشد بنانمی

خوانده فاقد المعامله و قیمت روز مبیع از سوی فرجامالتفاوت قیمت حینعنوان مابه
 «. ...جاهت شرعی و قانونی بودهو

به تاریخ  ۸70ۀ شمار ۀدیگری نیز، شاهد تقابل این دو رویکردیم. در دادنام ۀدر پروند
 چنین آمدهدادگستری بهارستان  حقوقیدوم دادگاه  ۀشعبصادره از سوی  17/10/1392

 است:
حاضر فضای سبز و در اختیار شهرداری بوده که درحال خواسته موضوع ملک»

است و نظر به دفاعیات  شده آن به میزان شصت و سه میلیون تومان برآورد یمت روزق



 بیع از بایع فضولی...یافتۀ مسنجی مطالبۀ قیمت افزایشامکانسادات حسینی            عباس میرشکاری و فاطمه

239 

 391 ۀغیرمؤثر خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و نظر به اینکه مطابق ماد
ثمن و غرامات  پرداخت به مکلف بایع مبیع درآمدن للغیرقانون مدنی در صورت مستحق

در زمان انجام با قیمت فعلی و کاهش قدرت خرید وارده است و تفاوت قیمت ملک 
 ثمن پرداختی در زمان عقد با حال حاضر درواقع نوعی ضرر است که بر خواهان وارد

 194و  19۸لذا دادگاه ضمن وارد دانستن دعوی خواهان را مستنداً به مواد  ،است گردیده
قانون مدنی حکم بر  391و  365و  10دادرسی مدنی و مواد  آیینقانون  519و  515و 

 به تومان میلیون سه و شصت مبلغ پرداخت و 29/12/۸3 مورخ ۀناماعالم بطالن مبایعه
 اعالم و صادر خواهان حق در دادرسی ۀهزین پرداخت و وارده غرامات و ثمن عنوان

 «. دارد...می
به تاریخ  9309970223700949دادگاه تجدیدنظر استان تهران  37 ۀشعب، حالبااین

 گیرد:می گونه تصمیمیادشده را نقض و اینرأی  ۸/10/1393
دادگاه با عنایت به اینکه در فرض که ملک موضوع معامله مشمول ضمان درک  ...»

 مستقر مبیع بر مشتری مالکیت قسمت این لحاظ باشد، بیع نسبت به آن فاسد بوده و به
 مستحق صرفاً مشتری فلذا .باشد داشته را آن روز بهای ۀمطالب استحقاق که گردد،نمی
 15/7/93-733 ۀشمار ۀوحدت رویرأی  رامات حاصله مستند بهغ ۀعالوبه ثمن ۀمطالب

 آیینقانون  35۸و  351باشد، بنابراین مستند به مواد هیأت عمومی دیوان عالی کشور می
قانون مدنی با اصالح مبلغ محکومیت به میزان سی و  390و  365دادرسی مدنی و مواد 

 لغایت نامهزش ریالی از تاریخ مبایعهار کاهش از ناشی خسارت ۀعالوپنج میلیون ریال به
 قطعی دادگاهرأی  نماید.می تأیید را عنه معترضرأی  متفرعات ۀعالوبه حکم اجرای
 «..است

 بر این اساسشود. می ترتیب، افزایش قیمت مبیع از مصادیق منافع مال شمردهبدین 
که خریدار که منافع از حیث مالکیت تابع عین مال است و با توجه به اینو با توجه به این

همین رویکرد،  ۀادامکند. در  یافته آن را مطالبهتواند بهای افزایشمالک مبیع نیست، نمی
به تاریخ  9309970907۸00005 ۀشمار ۀدر دادنام لی کشوردیوان عا 1۸ ۀشعب
 نویسد:چنین می 25/1/1393
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 آمدهللغیر درمبیع مستحق ،خود اذعان نموده ۀخواست طور که خواهان نیز درهمان»
نماء  ،با این وصف .است نگرفته وانتقالی صورتنشده و نقل است در نتیجه بیعی واقع

مطابق موازین شرعی و قانونی  .است شده ک مالک آن واقعشده در مبیع، در ملحاصل
قانون مدنی مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات  391 ۀخصوصاً مفاد ماد

فیه و محکومیت در مانحنرأی  باشد، صدورغرامات نمی واء مبیع جزمباشد و نوارده می
 ۀکارشناسی صحیح نیست و دادنام ۀخواه به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریفرجام
 «. باشدخواسته از حیث مذکور دارای ایراد و اشکال میفرجام

به تاریخ  9309970907۸00475 ۀشمار ۀهمچنین، همین شعبه در دادنام
خود  ۀطور که خواهان نیز درخواستزیرا همان»... گیرد: می گونه تصمیماین 1۸/11/1393

است. در  للغیر درآمدهگرفته، مبیع مستحق کارشناس نیز قرار تأییدنموده و مورد  اذعان
شده نماء حاصل ،است. با این وصف نگرفته وانتقالی صورتنشده و نقل نتیجه بیعی واقع
است و  شده نظر از اینکه از اراضی مّلی است(، در ملک مالک آن واقعدر مبیع )صرف

قانون مدنی، مشتری جاهل فقط  391 ۀادطبق موازین شرعی و قانونی خصوصاً مفاد م
باشد. کاهش باشد و نماء مبیع جزو غرامات نمیمستحق ثمن معامله و غرامات وارده می

ارزش ثمن بر مبنای تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جزو غرامات محسوب و 
قیمت خواه به پرداخت و محکومیت فرجامفیه مانحندر رأی  است. لذا صدور جبرانقابل

خواسته از حیث مذکور فرجام ۀدادنامکارشناس صحیح نیست و  ۀروز مبیع بر مبنای نظری
قانون آیین  401 ۀباشد. بنابراین با اختیار حاصل از بند ج ماددارای ایراد و اشکال می

 «.شود.می ارجاععرض هم ۀدادرسی مدنی، نقض و جهت رسیدگی به شعب

که چون مال مذکور  دارند باوررا ن استدالل در ادبیات حقوقی نیز، برخی همی
ندارد تا نسبت به ارزش  دادن آن معنادستاست، از نیامدهگاه به مالکیت اصیل درهیچ

لک اچون معامله با رد م»، (1۸5 ص ،1391 )محمدی، کند افزوده حقی برای اصیل ایجاد
، «بود متعلق به او خواهد گردد و افزایش قیمت همشده مبیع به مالک برمی باطل تلقی

غافل از این نکته است که محکومیت فروشنده  اما این باور .(30ص، 1395صفایی، )
خریدار بر آن نیست. درواقع، تردیدی  مالکیتفضول به پرداخت ارزش روز مبیع از بابت 
ز دهیم تا ارزش رواگر به او اجازه می بنابرایننیست که خریدار مالک مبیع نشده است، 
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کند، برای این است که این معیار ابزار مناسبی برای تقویم و سپس جبران  مبیع را مطالبه
کنیم. درواقع، میخسارت خریدار است نه از این جهت که خریدار را مالک مبیع تلقی

 ؛یابد وسیله به منفعت مناسبی دستدهد و بدین درستی انجام ۀتوانست معاملخریدار می
الحصول توان آن را در سیر متعارف زندگی ممکناز دسترس نیست و میمنفعتی که دور 

عالوه، خریدار مقتضی الزم برای تحصیل منفعتی به عنوان افزایش قیمت کاال دانست. به
کرده تا بتواند در گذر  ای که کرده، شرایط الزم را ایجادبا معامله ،او .است آورده را فراهم
که مقتضی برای کسب ببرد. برای همین و با توجه به این بهره قیمت مبیع افزایشزمان از 

 مطالبه دانست.الحصول و قابلقطعیتوان منفعت فراهم است، چنین منفعتی را می
 پرداخت رکردید انیز عالوه به ثمن. 2ـ۵

افزون بر ثمن، زیان دیرکرد پرداخت  ،شود تامی داده در این رویکرد به خریدار اجازه
نیز، براساس شاخص نرخ تورم که از سوی  پرداختزیان دیرکرد  ۀکند. محاسبرا مطالبه 

کاهش  ۀشد. درواقع در این رویکرد محور محاسب خواهدشود تعیینمی بانک مرکزی اعالم
 522 ۀه مادارزش، خود ثمن مبلغی پول است که باید براساس شاخص تورم با استناد ب

در دعاویی  » موجب این ماده:بهشود.  کرد محاسبهدیر منزلۀبهقانون آیین دادرسی مدنی 
داین و تمکن مدیون امتناع از  ۀبوده و با مطالب ها دین و از نوع وجه رایجکه موضوع آن

رسید تا هنگام نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سر پرداخت
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط  ۀاخت و پس از مطالبپرد

 خواهد حکم قرار گردد محاسبه و موردمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین
است؛  داده دیه شرایطی قرارأخیر تأخسارت ت ۀمذکور برای مطالب ۀمادبنابراین  .« داد...

کند. بنابراین  باشد و دائن با وجود مالئت از پرداخت استنکاف کرده مدیون باید مطالبه
موارد دیه از زمان مطالبه که در بسیاری أخیر تأخسارت ت ،شود اگر این رویکرد پذیرفته

مهم دیگر این است که  ۀ. نکتشودمی ها پس از معامله است، محاسبهدرک، سالضمان 
محاسبه ؛ یعنی ارزش ثمن براساس نرخ تورم کاهش ارزش ثمن تابع زمان و تورم است

عالوه . بهنه خود مبیع گردد،می تعیینهای مشخص که با توجه به قیمت کاالشود می
یابد،  شود و افزایش برابرممکن است قیمت ملک مستحق للغیر در مدت کوتاهی چند
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س نرخ تورم چنین محاسبه براسابنابراین،  .باشد که حتی زمان زیادی هم نگذشتهدرحالی
 .کندنمی زیانی را جبران
ۀ موضوع پروند 30/7/92-9۸5-2و  15/2/92-134-1 ۀهای شماردادنامهتوجه به 

 دادگاه عمومی حقوقی تهران 127 ۀشعبصادره از  920476-2-910957-1بایگانی  ۀکالس
جبران خسارت به دو شکل  ۀنحو...» است: دیدگاهدر همین خصوص نشانگر این 

 .شده مبنای جبران خسارت باشداول اینکه ارزش فعلی ملکی که معامله ؛تصور استقابل
بنابراین  ،وانتقال مالکیتی از طرفین پرونده به مورد معامله نبودهنقل اولی چون از ابتد

دادگاه در این مورد با  .شود دوم اینکه شاخص تورم لحاظ .تواند مبنای محاسبه باشدنمی
کرده جهت جبران خسارت گذار در دین منظورتأخیر را که قانون تنقیح مناط خسارت

وانتقال که از ابتدا نقلبطالن بیع و این علتدادگاه به رأی  در این «....داده  قرار حکممورد
رسد مطالبه می نظراست. اما به گرفتهن نظرنگرفته، ارزش فعلی ملک را در مالکیت صورت

نه قراردادی که انتقال ملکیت در  ،قیمت روز مبیع بر مبنای ضمان قهری است براساس
ق.آ.د.م.  522 ۀبه مادرأی  دادگاه در مقام صدور درهرحال نهایتاً باشد. داشته تأثیرآن 

یادشده  ۀاست که در ماد نظراست. وکیل فروشنده در مقام واخواهی بر این  کرده استناد
دائن و تمکن مدیون  ۀمطالب»شده: در این ماده،  ن دیرکرد مقررزیا ۀشرایطی برای مطالب

این «. نامهنه زمان مبایعه ،داده و مطالبه از زمان تقدیم دادخواست استرا مالک قرار
زیان دیرکرد  ۀعالوه به مطالبنداشته، به شده توجهیدرحالی است که دادگاه به شرایط یاد

مقام توجیه استناد ی، در أهنگام صدور ردر  ،دادگاه است. داده یأنامه راز زمان مبایعه
 ۀکند که با تنقیح مناط از مادمی یادشده بر نیامده و تنها به این نکته بسنده ۀخویش به ماد

 است.  داده یأزیان دیرکرد از تاریخ معامله ر ۀمذکور، به مطالب
شود. می تأیید راندادگاه تجدیدنظر استان ته 50 ۀشعببه دست رأی  به هر روی، این

 25/3/1393به تاریخ  9309970001000299 ۀاین دادگاه به شمار ۀدر بخشی از دادنام
للغیر بوده و فروشندگان فضول تجدیدنظر بیع غیرمنقول مستحقم»است:  آمده چنین

ثمن با جمع  ۀغرامات برآیند که محاسب ۀبایست از عهدبر ردّ ثمن میها عالوهخواهان
ترتیب، بدین «....وقوع معامله بخشی از غرامات متلقی است زمانخیر تأدیه از خسارت تأ

 ۀبرای دادگاه تجدیدنظر نیز موضوع آن اندازه روشن است که دلیلی برای امکان محاسب
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آسانی توان بهشده نمیاز ایراد یاد با وجود این، کند.نمی زیان دیرکرد از تاریخ معامله ذکر
توان شود، نمی داده یأق.آ.د.م. به زیان دیرکرد ر 522 ۀاست به استناد مادگذشت. اگر قرار 

 داد. آن را از تاریخ معامله قرار ۀمحاسب أمبد
ی، أشود که آیا با این شیوه از صدور رمی ، تردید اصلی از آنجا آغازحالبااین

زیان دیرکرد از  ۀیافت؟ درواقع، محاسب توان از جبران کامل خسارت خریدار اطمینانمی
باشد، باعث  افتاده ها پس از وقوع معامله اتفاقکه ممکن است سال ،تاریخ دادخواست

که پول متعلق به خریدار در طول این مدت ویژه آنشود، بهجبران خسارت خریدار نمی
 است. کردهمی در دست فروشنده بوده و او از آن استفاده

رویکرد، الزم است زیان دیرکرد پرداخت را نه از  کردن اینبنابراین، برای عادالنه
بر این اساس، زیان دیرکردی که در راستای  .کنیمتاریخ مطالبه، که از طریق معامله محاسبه
که  استای از زیان دیرکرد شد نوع ویژه خواهد ضمان درک از سوی فروشنده پرداخت

طور خاص، مطالبه نیست. ق.آ.د.م. و به 522 ۀدر آن، لزوماً نیازی به رعایت شرایط ماد
، پذیرش مستثناکردن زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک از قواعد عمومی حالبااین

 بنابراینندارد.  که چنین نصی وجودزیان دیرکرد نیاز به دلیل و نص قانونی دارد، درحالی
 .بود احتمال پذیرش زیان دیرکرد از تاریخ مطالبه بیشتر خواهد

شده از سوی بانک شاخص تورم اعالم براساس، ثمن معامله نظریهدر این درحقیقت 
قیمت برخی از کاالها و خدمات  براساساین شاخص  .شودمی روزمرکزی تعدیل و به

با توجه به شاخص قیمت  ،درصدد است دیدگاه نیزشود. بنابراین، این می مصرفی تعیین
 نظرقیمت کاالهایی در ند، با این تفاوت که شاخصک تعیینکاال، خسارت خریدار را 

این درحالی است  .ندارد ارتباطی با مالی که موضوع معامله بوده شود که واقعاًمی گرفته
ارزش مالی که درصدد خریداری آن  براساسدقیقاً خسارت خریدار  اول ۀنظریکه در 

صورت ارزیابی خسارت به دوم ۀنظریکه در ترتیب، درحالیشود. بدینمی بوده معین
به  دقیقاً اول دیدگاهشود، در می نوعی و بدون توجه به اوضاع و احوال پرونده تعیین
شخصی  ۀگرفته توجه شده و جنب وضعیت طرفین پرونده و مالی که موضوع معامله قرار

ن ارزیابی زیا شودمی همین تفاوت سبب .(162-145ص، 139۸، و همکاران )قنواتی دارد
گونه که آن و خسارت دقیقاً باشد ها داشتهانطباق بیشتری با واقعیت اول ۀضابط براساس
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یعنی جبران  ،ولیت مدنیئاین امر هم با هدف حقوق مس .شود است جبران شده وارد
گذار در ارزیابی خسارت وارده با قانون ۀسازگار است و هم با خواست ،کامل خسارت

عالوه، این پرسش منطقی است که اگر قرار است برای توجه به اوضاع و احوال پرونده. به
باشیم، چرا باید  داشته ه به مشتری به افزایش قیمت کاال توجهشدارزیابی خسارت وارد

 )همان(شده ندارد؟انجام ۀلشود که ارتباطی با معام گرفته نظرافزایش قیمت کاالهایی در
غرامت بر ثمنی که با شاخص  ۀدر شمول واژ داشت که به این نکته نیز باید توجه

 شده تردید است. درواقع، با گذر زمان، از ارزش پول کاسته رسانیروزها بهقیمت کاال
دین  سررسیدریال به ب بدهکار باشد و مدت پنج سال از  هزاراگر الف  بنابراین .شودمی

ریال در زمانی که پنج سال از سررسید دین گذشته با ارزش آن در  هزاربگذرد، ارزش 
کند. بنابراین، بدهکار باید مبلغی را به طلبکار خویش نمی تاریخ سررسید دین برابری

ریال در تاریخ سررسید دین باشد، حتی اگر در ظاهر این مبلغ بیش  هزاربدهد که معادل 
با کاهش آن همراه  معموالًترتیب، جبران تغییر ارزش اسکناس که د. بدینریال باش هزاراز 

و  )صادقی شود، بلکه صرفاً ایفای اصل دین استنمی است خسارت محسوب

به آن اندازه که  ،بر ثمنپرداخت مبلغی افزونرو ازاین .(45ص ،1395، زادهمحمدخان
معنای واقعی کلمه و ارزش آن را با ارزش اقتصادی ثمن دریافتی برابر کند، خسارت به

 . نیستغرامت  ۀمشمول واژ

 دیوان عالی کشوررأی  معرفی و تحلیل .۶
 پرونده یدادهایرو شرح .1ـ۶

 .م.علیه آقای ع .ق.س دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای ۀشعب ـیک 
درخصوص »: کردرا به این شرح صادر  30/۸/13۸۸ به تاریخ ۸۸/914 ۀشمار ۀدادنام

مبیع مقوم  آمدنردللغیر مستحق دو قطعه زمین به علت ۀبطالن معامل ۀبه خواست... دعوی 
و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات  میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی به ده

درخصوص ماهیت امر توجهاً به  ...میلیون ریال سیصد و نود)افزایش قیمت( به مبلغ 
استعالم واصله از منابع طبیعی  13/6/13۸6مورخ  ۀنامتقدیمی، مبایعه شرح دادخواست

 دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطالن مذکور اشعار ۀشدن رقباعالم که بر ملی

کارشناس ۀ لذا دادگاه با لحاظ نظری ،است نداده سازد ارائه دعوی خواهان را مدلل
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به  ،تلقی مذکور، محمول بر صحت ۀمانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریمصون
های عمومی و انقالب دادگاه دادرسیقانون آیین  19۸ ۀقانون مدنی و ماد 34۸ ۀاستناد ماد

به پرداخت  و الزام خوانده 13/6/13۸6 مورخ ۀنامدر امور مدنی حکم بر بطالن مبایعه
مضاف  .داردمی معامله در حق خواهان محکوم و اعالم مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن

غرامات )افزایش قیمت ملک( توجهاً به اینکه از غرامات مندرج ۀ بر آن درخصوص مطالب
 موضوع ۀهای داللی و مخارج مصروفه بر رقبقانون مدنی صرفاً هزینه 391 ۀدر ماد

 برده کاربه صورت مطلق به« غرامات»گردد چه اینکه عبارت نمی فادللغیر مستمستحق
 34 ۀشمار پیام آموزش ۀشده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشری

با لحاظ مراتب  بود؛ لذا دادگاه غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد ،پیوست پرونده
میلیون ریال از بابت  داخت مبلغ دویست و دهکارشناسی، خوانده را به پر ۀفوق و نظری

  .«داردمی افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعالم
نداده و افزایش قیمت  درستی از غرامت تفسیر محدودی ارائهترتیب، دادگاه بهبدین

پس از تجدیدنظرخواهی معمول، ، حالبااینکند. می مبیع را نیز، جزیی از غرامت تلقی
آذربایجان غربی به همان معنای محدود غرامت تجدیدنظر استان  سوم دادگاه ۀشعب
 ۀ، طی دادنامداند. این شعبهمی مطالبههای انجام معامله را قابلهزینه فقطگردد و میباز

 : کرد اتخاذی تصمیمچنین  27/۸/13۸9مورخ  3700705 ۀشمار
 ۀکالس ۀصادره در پروند 914/۸۸ ۀشمار ۀاز دادنام... در مورد تجدیدنظرخواهی »

للغیر مستحق به علت ...دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، ۀمحترم شعب دادگاه 733/۸۸
ریال در حق  درآمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون
از بابت افزایش  تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال

بطالن معامله و استرداد  ق تجدیدنظرخوانده اوالً، نظر به اینکه درخصوصقیمت در ح
 ۀتجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامۀ ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحی

 ۀنفربا ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیأت سه نیامده و عملبه ،آورد موصوف را فراهم
داشته  قطعات مورد عامله خارج از مالکیت فروشنده قرار شده که کارشناسان نیز مشخص

 ۀنظری نگردیده و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول و
تجدیدنظرخواسته  ۀکارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنام



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

246 

 35۸ ۀبه استناد ماد گردد ومی یصدر این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخ
نماید و اما می امور مدنی آن را تأیید های عمومی و انقالب درقانون آیین دادرسی دادگاه

پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون  درخصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی
هایی شامل هزینهشده و غرامات  گرفته نظرافزایش قیمت در ریال، چون این مبلغ به عنوان

شود و تورم موجود می شود و از انجام معامله به خریدار واردمعامله می است که مربوط به
به  گردد؛ بنا تواند داخل در غرامت تلقیشود نمیجامعه که موجب افزایش قیمت می در

قانون  35۸ ۀماد نداده، به استناد مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص
صدور این  .شودمی ...های عمومی و انقالب در امور مدنی نقضآیین دادرسی دادگاه
غرامت به آن  مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و ۀحکم مانع از مطالب

 «.قطعی است بود. رأی صادره از سوی این دادگاه نخواهد ،شودمی مخارج شامل
 ۀدوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو دربار ۀشعب ،ای دیگردر پرونده ـ دو

 11/9/13۸۸ به تاریخ ۸۸/950 ۀشمار ۀطی دادنام .ف.به طرفیت آقای ه .ح.آقای ب دعوی
 : داشت اعالمچنین 
به  5/12/13۸3مورخ  1025مورخ  ۀفسخ معامل ۀخواست به... دعوی  درخصوص»

میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت مقوم به یازده  للغیر بودن مبیععلت مستحق
هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق چهارصد و سی میلیون و

اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطالن با توجه به دادگاه نظر از  ...کارشناسی  ۀنظری
 ـ عدم اطالع بایع ازالف  است چه اینکه نداده سازد ارائه خواهان را مدلل دعوی

ادعا  رغمآورد. ب ـ علی نخواهد ولیت مدنی وی را فراهمئبودن تلقی مسللغیرمستحق
است. ج ـ  هنشده مطروحه ارائ ۀمبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پروند

تسری آن به  عدم ،شده صورت مطلق آوردهقانون مدنی به 391 ۀغرامات مقرر در ماد
های صرفاً هزینه ایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آنافز

حسب استفتاء اخیر از  باالخص اینکه ،شودنمی داللی و نگهداری و امثال آن مستفاد
 ،اند. بنا به مراتببراساس تورم بوده مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا

قانون  34۸و  391، 390تلقی به استناد مواد  دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت
های عمومی و انقالب در امور مدنی، دادرسی دادگاه قانون آیین 515و  19۸مدنی، مواد 
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مابین متداعیین پرونده خوانده را فی 5/12/13۸3بیع مورخ  ضمن صدور حکم بر بطالن
میلیون و چهارصد و  به پرداخت مبلغ هفت ه نرخ روز صادرپرداخت ثمن مورد معامله ب

میلیون و هفتصد و پنجاه هزار  پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل
  «.داردمی در حق خواهان محکوم و اعالم ...ریال از بابت غرامات )افزایش قیمت( 

ا اعتراض کند. بمی ملک محکومترتیب، دادگاه خوانده را بابت افزایش قیمت بدین
 14500360 ۀای به شمارتجدیدنظر استان مربوطه دادنامه یازدهم دادگاه ۀعلیه، شعبمحکوم

است:  . در این دادنامه چنین آمدهاست کرده صادر 31/3/13۸9 به تاریخ
 ۀقرارداد شمار 5/12/13۸3موجب آن حکم به بطالن بیع مورخ که به ...تجدیدنظرخواهی »

اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد  است، به لحاظ عدم ایراد و شده و 1025
های عمومی و انقالب در امور مدنی آیین دادرسی دادگاه قانون 35۸ ۀنبوده به استناد ماد

 «.گردد. رأی صادره قطعی استمی بدوی تأیید ۀتجدیدنظرخواهی عین دادنام ضمن رد
به افزایش رأی  که دادگاه نخستین در دو جا ازکه درحالیجالب توجه این است  ۀنکت

است،  کرده کرده و خوانده را از بابت افزایش قیمت ملک محکوم قیمت ملک اشاره
کرده اما در نخستین  تأییددادگاه نخستین را رأی  حال کهدادگاه تجدیدنظر درعین

 را دادگاه نخستینرأی ند، کمی دادگاه نخستین را روایترأی  ی، آنجا کهأسطرهای ر
بر  استادانبر همین اساس، برخی از  کند.می یاد پرداخت ثمن موردمعامله به نرخ روز

دادگاه بدوی حکم به پرداخت افزایش قیمت ملک به عنوان غرامت داده، » که این تظرند
آن را به  اشتباهکرده و به که دادگاه تجدیدنظر به پرداخت ثمن به نرخ روز اشارهدرحالی

اما حقیقت  .(25، 1395)صفایی، « است نموده تأییدرا رأی  داده و دادگاه بدوی نسبت
دادگاه تجدیدنظر سخن از ثمن معامله به نرخ روز شده، اما رأی  این است که اگرچه در

توان ثمن معامله را به نرخ روز تبدیل گونه که پیش از این گفتیم، به دو روش میهمان
تغییر قیمت سایر کاالها و اقالم.  براساسبار تغییر قیمت مبیع و یک براساسبار کرد: یک
کرده( تغییر قیمت مبیع تعدیل براساسدادگاه نخستین )که ثمن را رأی  تأییداتفاقاً از 

است.  داشته قیمت مبیع نظر براساستوان فهمید که دادگاه تجدیدنظر به تعدیل ثمن می
و سپس، معاون قضایی دیوان عالی کشور هایی که از سوی رشکه در گزاویژه آنبه

 ترتیب اعالم، بهدید و در ادامه خواهیم شده ت عمومی ارائهئدادستان کل کشور به هی
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افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت  یازدهم این دادگاه، ۀشعب»شده: 
استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه  تجدیدنظر یازدهم دادگاه ۀرأی شعب» و« ...تلقی

«. شود را صائب دانستهتوجه به تورم اقتصادی می غرامات شامل افزایش قیمت با
 دادگاه تجدیدنظر را با توجه به همین خوانش تفسیررأی  ترتیب، این دو مرجع نیز،بدین

 کنند.می
دیوان عالی ت عمومی ئطی گزارشی از هیمعاون قضایی دیوان عالی کشور  ـ سه

که  طورهمان»خوانیم: . در این گزارش میکردوحدت رویه رأی  کشور درخواست
آذربایجان  های تجدیدنظر استانفرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاهمالحظه می

بوده که منجر به  قانون مدنی متفاوت 391 ۀمذکور در ماد« غرامات»غربی از عبارت 
تجدیدنظر تورم موجود در  سوم دادگاه ۀطوری که شعبده بهتصمیمات صدراالشعار گردی

 ۀشعب ۸۸/914 ۀنکرده و دادنام شود غرامت تلقیها میجامعه را که موجب افزایش قیمت
حقی خواهان بدوی نقض و حکم بر بی دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت

ناشی از تورم موجود در جامعه  افزایش قیمت یازدهم این دادگاه ۀولی شعب ،کرده صادر
 نموده دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید ۀشعب ۸۸/950 ۀرا غرامت تلقی و دادنام

صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت  است که برای جلوگیری از
مور های عمومی و انقالب در اقانون آیین دادرسی دادگاه 270 ۀی موضوع مادیقضا ۀروی

 «.دارد کیفری را تقاضا
 از این قرار است: دادستان کل کشور ۀنظری ـ چهار

جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر  ـ آنچه مالک در1»
حقوقی با عبارت  ۀادار ۀقیمت ثمن است نه آنچه در نظری تورم و به عبارتی کاهش
ضرات آیات بهجت، شبیری است. در فتاوی مراجع عظام حه افزایش قیمت ملک آمد
نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در  زنجانی، مکارم شیرازی،

توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام )ره( در  برخی از موارد و
اند که از جهت وحدت مالک قابل استناد است که ها فرمودهآن دارایی مورد غصب بودن

 .است اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شدهخسارت مشتری را فتوا داده جبران
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این است که  قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام 392و  391ـ مستفاد از مواد 2
ملک، بایع مکلف  خسارت وارده بر مشتری نباید بالجبران و حتی در صورت کسر قیمت

های مشتری در ملک هزینه ا حمل لفظ غرامات فقط برنماید؛ لذ شده اصل ثمن را استرداد
 .موردمعامله خالف ظاهر و اطالق آن است

 است شاید ای به افزایش قیمت نشدهاشاره ،به اینکه در سؤال مورد استفتاء ـ نظر3

این  بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به
. دارد بایع موظف است اصل ثمن را مسترد ،سر قیمت ملکمعنا که حتی در صورت ک

تجدیدنظر استان آذربایجان  یازدهم دادگاه ۀهذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبعلی
شود را توجه به تورم اقتصادی می غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با

 «.نمایممی صائب دانسته و تأیید
ت عمومی ئهی 15/7/1393 به تاریخ 733 ۀشمار ۀرأی وحدت رویام سرانج ـ پنج

 شد: به این شرح صادر دیوان عالی کشور
 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن 365 ۀموجب مادبه»

مرقوم،  قانون 391و  390ماند و حسب مواد می کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی
ضامن است و باید ثمن  از قبض ثمن، مبیع کالً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایعاگر بعد 
غرامات واردشده بر  ۀعهد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از را مسترد

صورت کاهش ارزش ثمن و  است در همشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بود
قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به  391 ۀماد ن غرامات دراثبات آن، با توجه به اطالق عنوا
یازدهم دادگاه  ۀشعب 31/3/13۸9مورخ  360ۀ شمارهۀ جبران آن است؛ بنابراین دادنام

که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء  غربی در حدی تجدیدنظر استان آذربایجان
های قانون آیین دادرسی دادگاه 270 ۀرأی طبق ماد گردد. اینمی صصحیح و قانونی تشخی

در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی  137۸انقالب در امور کیفری مصوب  عمومی و
 «.االتباع استها الزمدادگاه کشور و
 هیرو وحدت یرأ ریتفس .2ـ۶

ت ئمعتقدند هی از استادان است. برخی آمده وجودنظر بهی، اختالفأدر تفسیر این ر
افزایش  ۀمطالب ۀو نظری داشته تعدیل ثمن با توجه به شاخص قیمت کاالها نظرعمومی به 
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 یحقوق ۀادار ۀدر نظری ،برای نمونه .(32ص، 1395)صفایی،  است قیمت ملک را نپذیرفته
 است: شده چنین گفته 19/2/94به تاریخ  7/94/406 ۀقضائیه به شمار ۀقو

عالی کشور،  دیوان 15/7/93مورخ  733 ۀشمار ۀوحدت رویرأی  با توجه به اینکه»
 ۀناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسب

دادرسی در امور مدنی  آیینقانون  522 ۀباید با توجه به مادکاهش ارزش پول رایج می
   .«گردد بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه

تنها از کاهش ارزش ثمن رأی  در متن» این نظرند کهبر برخی از نویسندگان نیز، 
در  .(1393، کارانو هم )چلکاسری «است و نه افزایش قیمت مبیع آورده عملسخن به

کرده و  غرامت استفاده ۀگفت که دیوان عالی کشور از اطالق واژ تواناین نظر می تأیید
 ۀعبارتی نزدیک به این واژگان در نظری داند.را نیز از مصادیق آن می« کاهش ارزش ثمن»

جبران خسارت مشتری است کاهش  آنچه مالک در»است:  رفته کاردادستان کل کشور به
 ۀادار ۀقیمت ثمن است نه آنچه در نظری قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش

کاهش »ت که گف توانمیترتیب، بدین .«است حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمد
است که « قیمت ثمن کاهش»گوید، همان ت عمومی میئگونه که هیآن ،«ارزش ثمن

کند و این هر دو، در مقابل افزایش قیمت ملک هستند. می دادستان کل کشور از آن یاد
 است. کرده تأییدیازدهم دادگاه تجدیدنظر استان را  ۀشعبرأی  عالوه، دیوان عالی کشوربه

اما  .است شده گفته سخن« پرداخت ثمن موردمعامله به نرخ روز»نیز، از رأی  در این
ت عمومی از نظر دادستان و تفسیر وی از ئحقیقت این است که دلیلی برای تبعیت هی

 .ندارد عبارت کاهش قیمت ثمن و تقابل آن با عبارت افزایش قیمت ملک وجود
کرده که دادستان با  تأییدنظری را  یقاً ت عمومی دقئگونه که در بسیاری از موارد هیهمان

شد، در مقام  گونه که گفتهیازدهم نیز، همان ۀشعبرأی  عالوه،است. به بوده آن مخالف
 دادگاه نخستین برداشترأی  تعدیل را باید از ۀبیان اصل لزوم تعدیل ثمن بوده و شیو

ت ئترتیب، هیاست. بدین روز کردهقیمت مبیع به براساسکرد. این دادگاه نیز ثمن را 
دادگاهی رأی  کرده و این شعبه نیز، تأییدیازدهم دادگاه تجدیدنظر را  ۀشعبرأی  عمومی

اساس، نظر است. بر این  داشته قیمت مبیع نظر براساسکرده که به تعدیل ثمن  تأییدرا 
نسبی  یعالوه، کاهش ارزش ثمن مفهومبود. به استنباط خواهدت عمومی نیز قابلئهی
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توان آن را با توجه به قیمت کاالها و اقالم مصرفی سنجید و هم با توجه به است: هم می
حمل و تفسیر عبارت یادشده بر مبنای قیمت  قیمت کاالی موضوع معامله. بنابراین، لزوماً

 کاالهای مصرفی درست نیست.
رفی غرامت نرخ کاالها و اقالم مص براساسعالوه، یادمان باشد که تعدیل ثمن به

رأی  گونه که از متنکه همان، درحالی(52ص)همان،  نیست، بلکه ایفای اصل تعهد است
است. اگر نظر  بوده« غرامت»ت عمومی به دنبال تعیین تکلیف برای ئآید، هیمی دیوان بر

موضوع به  شاخص قیمت کاالها بدانیم، عمالً براساست عمومی را لزوم تعدیل ثمن ئهی
دلیلی بر عدم لزوم رعایت رأی  شد، زیرا از متن خواهد داده .د.م. ارجاعق.آ 522ماده 

 نخواهد تحولی در نظام حقوقی اتفاق بنابراین، اوالً  1شود.نمی شده دیدهیاد ۀشرایط ماد
ویژه با توجه به شرط مطالبه، عماًل شده، بهیاد ۀافتاد. ثانیاً، با توجه به شرایط مذکور در ماد

قیمت کاالها از  براساسها، تعدیل ثمن شد. جدا از این خریدار جبران نخواهدخسارت 
درواقع، خسارت دور است.  ۀبینانو واقعولیت مدنی مبنی بر جبران کامل ئاصول حقوق مس

 ،شودخسارت خریدار باید با توجه به قیمت همان کاالیی که موضوع معامله بوده ارزیابی
رأی  در همین راستا،طرفین ندارند.  ۀه هیچ ارتباطی با معاملقیمت کاالهایی ک براساسنه 

 21/11/1393به تاریخ  9309970907000693 ۀشماربه  کشور عالی دیوان 10 ۀشعب
 است:  توجهجالب

ر، نظر کشو عالیدیوان عمومی هیأت 15/7/93 – 733 ۀشمار ۀرأی وحدت روی»
 نموده ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقیشعبه

للغیر درآمدن مبیع است. به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبَل مستحق
است و مالک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است  شده به مشتری وارد

توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله و نمی
وحدت رویه، صرف کاهش ارزش پول بر  عمومیکرد والّا اگر نظر اعضای هیأت لحاظ

 522 ۀمذکور به مادرأی  وده، صراحتاً درب قانون آیین دادرسی مدنی 522 ۀمادمبنای 
یک است و نه هیچ وحدت رویه آمدهرأی  که نه دراست؛ درحالی شدهمی اشعاری استناد

                                                      
 «.قانون آیین دادرسی مدنی را الزم ندانسته است 522 ۀدیوان آن بوده که احراز شرایط منعکس در ماد تنها هنجارسازی» .1

 (270-247، ص139۸و شیرازی،  طهماسبی)

https://www.ghazavatonline.com/?p=20931
https://www.ghazavatonline.com/?p=8322
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وحدت رویه رأی  از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن
همان معامله یا به تعبیر دیگر  ۀآن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با مالحظ

وحدت رویه کاهش رأی  است. مضافاً اینکه اگر منظور گردیده تورم موضوعی لحاظ
مندرج در  ۀگان5باشد، با توجه به شرایط  قانون مزبور بوده 522 ۀارزش پول بر مبنای ماد

نباید  شد. نتیجه آنکه وحدت رویه نخواهدرأی  موضوع ۀاین ماده، اصوالً شامل مسئل
رأی  کرد که عمالً یک را به نحوی تفسیر هیأت عمومی 733 ۀشمار ۀرأی وحدت روی

یک از اکثریت هیچ ۀنماید، چیزی که در مخیل خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوهبی
 ..«..است ر نبودهکشو عالی قضات هیأت عمومی دیوان

 گیرینتیجه
 ،دانیمکه میچنان شده است.ضمان درک مطرح  دربارۀیکی از مباحث مهم  ،در این نوشتار

قانون  391و  390فضول به حکم مواد  ۀفروشند ،للغیر درآمدن مبیعدر صورت مستحق
بر مشتری جاهل است.  واردگرداندن ثمن در هر صورت و غرامات مدنی مکلف به باز

خریدار بیع فضولی موظف به بازگرداندن عین مبیع یا مثل و قیمت آن در صورت تلف 
تواند برای و نیز منافع مستوفات و غیرمستوفات آن به مالک اصلی است. در مقابل می

ر اگ ،. همچنیندارد کند و آن را مسترد ثمنی که برای معامله به بایع پرداخته به او مراجعه
تواند آنچه به عنوان مثل یا قیمت و می ،باشد بوده بودن معامله جاهلنسبت به فضولی

ها ممکن است خساراتی را بر اینعالوه بگیرد. مقامی مالک پسمنافع پرداخته به قائم
اند. در برخی مصادیق مطالبهباشد که بر مبنای قواعد ضمان قهری قابل شده متحمل ساً أر

به کاهش ارزش پول در زمان بین معامله و اما آنچه راجع ،ا تردیدی نیستهاین زیان
 ۀتفسیر مضیق واژ منظوربه ابتدا،گرفت.  تردید قرار افتاده مورد شدن فساد آن اتفاقآشکار

معامله بدون توجه به افزایش قیمت مبیع و  ۀهزین فقطغرامت در بحث ضمان درک، 
رفتن نرخ خصوص با باالرفته و بهشد. اما رفتهمی خسارت پذیرفته منزلۀرفتن تورم بهباال

 ی به ضرورت پذیرش چنین زیانی جلبئقضا ۀتورم و کاهش قدرت خرید، توجه روی
آمد. بعضی  نظر پیشتشخیص میزان زیان و معیار ارزیابی اختالف ۀبار در ضابطشد و این

عمل باشد و  قیمت روز مبیع مالکباید  برای جبران این خسارتکه بودند بر این نظر 
از ارزش آن کاسته تورم  علتکه ثمن مبلغی پول است که به برخی دیگر با توجه به این

https://www.ghazavatonline.com/?p=20931
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 شاخص اعالمی بانک مرکزی خسارت جبران براساسبودند که باید  نظربر این شده، 
دادگاه  11 ۀشعبرأی  تأییدضمن  ،733 ۀشمار ۀوحدت رویرأی  شود. در نهایت

پرداخت ثمن موردمعامله به نرخ روز، ضرورت جبران  غربی مبنی برنظر آذربایجانتجدید
 کند. نمی معلوم ارزیابی را دقیقاً ۀضابط حالبااینپذیرد. کاهش ارزش ثمن را می

زیان ناشی از رسد می نظربهبا توجه به وضعیت اقتصادی موجود و عرف جامعه، 
است و بهترین راه جبران  شده خسارتی است که برای خریدار محقق افزایش قیمت مبیع

و معنوی که از  مالیدر عوض زیان  ،کمآن پرداخت قیمت روز مبیع به اوست تا دست
گردد و همان میزان قدرت فضولی دیده، در حد امکان به وضعیت سابق باز ۀبابت معامل

 ۀو معیار محاسب کرده همین شکل تفسیر وحدت رویه را هم باید برأی  باشد. خرید داشته
 به جای شاخص بانک مرکزی، قیمت همان مبیع دانست. ،ثمن به نرخ روز را
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Abstract 

As a result of "Zaman-e- Darak" (i.e., When someone sells the other's 

property, the original owner can follow his property and can catch it 

everywhere that he finds it), the buyer shall refund the price and in case of 

seller's ignorance, shall pay the related compensation that is caused by this 

situation. 

In this case, if the original owner refers to the buyer and takes back his 

property and its interests, he should inevitably refer to the seller and refund 

the money which has paid. In our law, if the buyer was ignorant that the subject 

of the contract belongs to another right, he can want the money spent and his 

damages. A significant loss is the contract subject's increased price, and the 

main question is whether the seller is liable to demand the modified price on 

the refund date? Although this matter was controversial at first, it seems that 

according to the Supreme Court decision, this increase is considered a loss 

and, therefore, awardable.  

Due to the devaluation of money, our courts understood that just paying the 

pure price and the losses about transaction costs is not enough, and the social 

and legal customs don't accept it. This is necessary to choose a way that 

compensates for all certain damages. In this way, we should interpret the 

Verdict of the supreme court of unity procedure number 733 so that this kind 

of loss can be demanded and assessed. This method's advantage is that we 

compare the contract issue with the things that have similar value. 

Keywords: Zaman Darak, The Compensation, Price Increase, Reduce the 

Value of the Price 
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