
 

 

  للغیر بیع مستحقمماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در 

 15/07/93-733وحدت رویه شماره  رأي ررسیــد و بــ(نق

  )کشور عالی دیوانعمومی  هیأت

  

 عباداله رستمی چلکاسري

  محمدرضا سرگزي

 روحانی فرهانی نوشین   

 وقایع پرونده  .1

  مقدمه. 1.1

 يبـه مشـتر   عیـ کامل مب تیآن، انتقال مالک نیتر بلکه مهم ع،یاز آثار ب یکی

 ریـ نبوده و متعلَق حـق غ  عیبا تیتمام آن، در ملک ای عیاز مب یاست. چنانچه بخش

ضامن و مسئول خواهد بود.  عیو با شود یمنتقل نم يبه مشتر عیمب تیباشد، مالک

 يرا بـه مشـتر   عیـ فضـول، مب  عیرا اجازه نکند و بـا  عیب ،یاگر مالک اصل جهیدر نت
 يمشـتر  ،. در مقابـل ردیپس بگ يآن را از مشتر تواند یداده باشد، مالک م لیتحو

در  نیچنـ همپرداختـه اسـت و    ذونرمـأ یغ عیبا به که یثمن گرفتن يبراحق دارد 

که متحمل شـده   یگرفتن غرامات يبرا ع،یبودن مب ریللغ فرض جهل او به مستحق

اسـت کـه    یبحث است غرامات و خسارات است، به فروشنده رجوع کند. آنچه قابل 

 فیـ تعر در یخاصـ  ي مـاده  ،ینون مدن. در قادینما لبهمطا عیاز با تواند یم يمشتر

مقـرر در   »غرامـات «دارد. ابهام و اجمـال در لفـظ   ــود نــخسارت وج و تــغرام

 
 النیدانشگاه گ ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یگروه حقوق خصوص اریاستاد.  

e-rostamy@guilan.ac.ir 

النیگ یانسان علوم و اتیادب دانشکده یخصوص حقوق ارشد یکارشناس يدانشجو.  
  

النیگ یانسان علوم و اتیادب دانشکده یخصوص حقوق ارشد یکارشناس يدانشجو. 
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از  یاسـت. برخـ   متفاوت شده ییقضا يها هیرو جادیباعث ا ،یمدن انونق 391ماده 

  نهیمانند هز ع،یمربوط به مب يها نهیمحدود به ثمن و هز صرفاًها غرامت را  دادگاه

 ع،یـ مب بـه  مربـوط  يها نهیها غرامت را عالوه بر هز از دادگاه یدانسته و برخ یدالل

 يآرا نیـ . صـدور ا انـد دانسـته  زین عیمب متیق شیافزا ای ثمن ارزش کاهش شامل

 هیـ رو  وحـدت   يو صدور رأ کشور یعال وانید یعموم أتیهمتعارض، باعث دخالت 

مـذکور،   يرأ ياست کـه مبنـا   یبررس ازمندیامر ن نی. ااست  شده خصوص نیا در

 زانیـ شـاخص و م  رییـ چراکـه تغ  ،عیـ مب متیق شیافزا ایکاهش ارزش ثمن بوده 

 ازمنـد یموضـوع ن  نیـ ا ی. بررسـ اسـت از موارد مذکور، متفـاوت   کیغرامت در هر 

  وحـدت   يأر صـدور  بـه  یمنته يهاانیجر نیو همچن يرأاز متن  یاطالع و آگاه

  .شودیم انیب يرأ گردشکارراستا،  نیکه در ا باشدیم هیرو

  رویه وحدت رأي گردشکار. 1.2

 مطـابق  مشـتري،  جانـب  از مبیـع  بـودن  للغیـر مستحق به جهل واردــم در

مـی  معاملـه  از حاصـله  غرامات کلیه دریافت مستحق وي مدنی، قانون 391 ماده

 غرامـات  اینکـه  درمـورد  قـانونی  صریح نص وجود عدم دلیل به وجود این با. باشد

 باعـث  کـه  داشـت  وجـود  نظـر  اخـتالف  زمینـه  این در شود، می مواردي چه شامل

 .بود شده آرا تشتت

شهرسـتان مـاکو،    ییقضـا  ي  حـوزه  سیوجه به گزارش رئــراستا با ت نیا در

 دنظریـ تجد يهـا دادگـاه  ازدهمیـ مختلـف از شـعب سـوم و     يبر صـدور آرا  یمبن

 بـاره نیـ ا در کشـور  یعـال  وانیـ د یعمـوم  أتیـ هجلسـه   ،یغربـ  جانیاستان آذربا

از  کیـ کـه شـرح هر   گرفـت  قـرار  یبررسـ  مـورد  لیـ ذ پرونـده شده و دو  لیتشک

 :گردد یم انیب اختصار به مذکور، يها پرونده

مبنی بر بطـالن بیـع     .به طرفیت آقاي م .ق دعوي آقاي وصــدرخص الف)

مبنی بـر اسـترداد    رأيللغیر بودن مبیع، خواهان تقاضاي صدور به جهت مستحق

اسـت. شـعبه دوم دادگـاه عمـومی حقـوقی       ثمن و افزایش قیمت مبیع را نمـوده 

ومیت خوانده به اسـترداد ثمـن، وي را   ــکــم بر محــشهرستان ماکو عالوه بر حک

قـانون مـدنی و همچنـین حسـب      391در مـاده   »غرامـت «به استناد اطالق لفظ 
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، 34ه پیام آمـوزش شـماره   ــریــدر نشدرج ــاستفتائات معمول از آیات عظام من

 به پرداخت میزان افزایش قیمت مبیع نیز محکوم کرده است.

در مرحله تجدیدنظر، شعبه سوم دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان، حکـم دادگـاه      

اما قسمت بعـدي   ، نموده تأییدبدوي مبنی بر استرداد ثمن توسط خوانده بدوي را 

پرداخـت افـزایش قیمـت مبیـع از بـاب       دادنامه بدوي مبنی بر محکومیت وي بـه 

خـود آورده   رأيغرامت را نپذیرفته است. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر اسـتان در  

و از انجـام   شـود  یاست که مربوط به معاملـه مـ   ییها نهیغرامات شامل هز«است: 

و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت  گردد میمعامله به خریدار وارد 

ایـن قسـمت از دادنامـه     نهایتـاً و  ...»داخل در غرامت تلقی گـردد  تواند ینم شده،

حقـی   حکـم بـه بـی   و در ایـن خصـوص،    موجه و قانونی تشخیص نـداده بدوي را 

 است. نمودهصادر  بدوي خواهان

اعـالم بطـالن     . بـه خواسـته  ف به طرفیـت آقـاي   .ح درباره دعوي آقاي ب)

استرداد ثمن و مطالبه کلیـه غرامـات و    للغیر بودن مبیع ومعامله به علت مستحق

افزایش قیمت مبیع، شعبه دوم دادگـاه عمـومی حقـوقی شهرسـتان مـاکو حکـم       

محکومیـت خوانـده    براسترداد کامل ثمن به نفـع خواهـان و همچنـین حکـم بـر     

اسـت کـه    غرامات از جمله افزایش قیمـت مبیـع را صـادر نمـوده      پرداخت کلیه به

قـانون مـدنی و    391ستناد اطالق لفظ غرامـت در مـاده   قسمت اخیر دادنامه، به ا

  است. همچنین حسب استفتائات معمول از مراجع عظام بوده

شعبه یـازدهم   نهایتاًاست و  عمل آمدهاز دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی به

صـادره از شـعبه دوم دادگـاه عمـومی      دادنامـه  ،دادگاه تجدیدنظر استان مربوطـه 

  نموده است. تأییدحقوقی شهرستان ماکو را عیناً 

یدنظر استان شود شعب سوم و یازدهم دادگاه تجدشاهده میطور که م همان

برداشت متفاوتی کـرده و آراي مخـالفی صـادر     »غرامات«آذربایجان غربی، از واژه 

کـه  ، د در جامعـه را نظر تورم موجـو شعبه سوم دادگاه تجدید کهيطور بهاند نموده

شـعبه دوم دادگـاه    هغرامت تلقی نکرده و دادنام ،شود یم ها متیموجب افزایش ق

 حقـی خواهـان  و حکـم بـر بـی    نموده حقوقی ماکو را در این قسمت نقض عمومی
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شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشـی   کهدرحالی ؛است  بدوي صادر کرده 

و دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی  نموده از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی

 .است  کرده تأییدحقوقی ماکو را 

 مسـأله کشور، در باب  عالی عمومی دیوان هیأتدادستان کل کشور در جلسه 

 ،جبـران خسـارت مشـتري    الك درمـ « :اسـت  مذکور این چنین اظهـارنظر کـرده  

نه آنچه  ،کاهش قدرت خرید وي در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است

از  همچنـین زایش قیمت ملـک آمـده اسـت.    ــدر نظریه اداره حقوقی با عبارت اف

کـه  شـود   مسـتفاد مـی  قانون مدنی و فتاوي غالب مراجع عظـام   392و  391مواد 

و حتـی در صـورت کسـر قیمـت      بمانـد  بالجبـران خسارت وارده بر مشتري نباید 

لذا حمل لفظ غرامـات فقـط    ،لک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نمایدــم

  ».تمشتري در ملک مورد معامله خالف ظاهر و اطالق آن اس يها نهیبر هز

  در این باب به شرح ذیل صادر گشته است: 733وحدت رویه شماره  رأي نهایتاً

ـ ی ؛نـدارد  تملـک  در ياثر فاسد عیب ،یقانون مدن 365موجب ماده  به  یعن

و  390و حسب مواد  ماند یم یباق يو مشتر عیبا تیو ثمن کماکان در مالک عیمب

ـ للغجزئاً مسـتحق  ایکالً  عیقانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مب 391 ـ درآ ری  د،ی

به وجـود   يثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتر دیضامن است و با ،عیبا

 عیبـا  اریو چون ثمن در اخت دیبرآ زین يفساد، از عهده غرامات واردشده بر مشتر

در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطالق عنـوان   ،بوده است

 نیبنـابرا  .قانوناً ملزم به جبران آن اسـت  عیبا یقانون مدن 391غرامات در ماده 

ـ دادگـاه تجد  ازدهمیشعبه  31/3/1389مورخ  360دادنامه شماره  اسـتان   دنظری

و  حیصح يآرا تینظر انطباق دارد به اکثر نیکه با ا يدر حد یغرب جانیآذربا

ـ . اگـردد  یم صیتشخ یقانون ـ  نیـی قـانون آ  270طبـق مـاده    يرأ نی  یدادرس

 يدر موارد مشابه برا 1378مصوب  يفریو انقالب در امور ک یعموم يها دادگاه

  .تاس االتباع الزمها  کشور و دادگاه یعال وانیدشعب 

 و بررسی  نقد .2

 نیـ و نقـد ا  یمتعاقباً به بررسـ  ه،یوحدت رو يرأردشکار ــبه گ هــوجــت با

   :میپرداز یم يرأ
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  غرامت .2.1

متـأثر از منـابع فقهـی     ،ایـن اجمـال   اي کلـی و مـبهم اسـت.    واژه »غرامت«

مطالبـه توسـط مشــتري در بیــع     . متـون فقهـی در بیان خسارات قابل باشد می

 براسـاس  زمـان ایـن واژه   و در هر  اند کردهاکتفـا  »غرامـات« اصطالح  ، بهفضـولی

ایــن راه   منابع فقهـی، به تبعیت از  قانون مدنی نیز در 1.عرف تفسیر شـده اسـت

  .اسـت  نشـده ت مطرحو معیاري براي ارزیابی غراما یافتهادامه 

و دادن مــال  مشقت، خســارت، زیــان خسران،«غرامت در لغت به معنی 

غرور، وصف تصرف در عین مـال  « .غرامات است جمــع آن و ؛2»از روي کراهــت

  .3»کـه موجـب ضــمان فریبکــار گــردد ،معین اسـت بـه فریـب غیـر

اسـت کـه در نظـر دارد      استفاده کـرده  "غرامت"از لفظ  گذار درجایی قانون

فضول، مشـتري را  « اینکهبیان نماید؛ اعم از  فریب (غرر) راحکم خسارات ناشی از 

  .4، یا خیر»مالک است، فریب داده باشد اینکهنسبت به 

قرار دارد که باعث خلط این دو معنا  »خسارت«در کنار واژه غرامت، لفظ 

  ت.با یکدیگر شده اس

  دو حقیقت اصطالحی است: ارايد قضاییدر قوانین و رویه  5خسارت

  خسارت به معنی ضرر وارده .1

  به معنی ترمیم و جبران ضرر واردهخسارت  .2

 از نیـز  محـاوره  عـرف  در و انـد  شـده  معنی دو این متذکر عموماً حقوقدانان

. اســت متصــور مجــزا یــــمعن دو ،»نــــرداختــپ خســارت« و »زدن خســارت«

 
اهللا خمینی،  ؛ روح493 هـ . ق)، ص 1422الفکر االسالمی،(قم: مجمع  مکاسبانصاري،  مرتضی .1

  .448، ص)1384(قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  البیع کتاب

  .490-488 ص)، ص1381 تهران،گنج دانش،( ترمینولوژي حقوق جعفري لنگرودي، محمدجعفر .2

  .153 ، ص)1386گنج دانش،  تهران:(المعارف عمومی حقوق ةدائر محمدجعفر جعفري لنگرودي، .3

اهللا خمینی،  ؛ روح483 هـ . ق)، ص 1422الفکر االسالمی،(قم: مجمع  مکاسبانصاري،  مرتضی .4

  .488، ص )1384(قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  کتاب البیع

5. damage 
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 تـراز  هـم  »زیـان  و ضـرر « قبیـل  از کلمـاتی  بـا  تـوان  مـی  را اول معنی به خسارت

ـ  را »غرامـت « مهکل دوم، معنی به خسارت رايب ايعده و. دانست  انـد  بـرده  کـار هب

 فارسـی  لغـت  در و شـده  اسـتعمال  معنـی  همـین  بـه  اصطالح این نیز فقه در که

  .1است »تاوان« لفظ معادل

 هاي مالکیت یا اشخاص به زدن آسیب یا بردن بین از نیز، قراردادي خسارات

 محرومیـت  و زیـان  بـا  متناسـب  آن میـزان  و اسـت  قـرارداد  نقض نتیجه در ها آن

. است  آورده می دستبه قرارداد کامل اجراي صورت در که است حقوقی از دیده زیان

 مانده مسکوت یا و باشد آمده عمل به توافق خسارات بهراجع قرارداد در است  ممکن

 نشسـت  در 2.اسـت  غیرمقطـوع  و مقطـوع  خسـارت  از اعم خسارت، لفظ لذا ،باشد

 ارايد و تـاوان  معنـی  به را غرامت لفظ قضات از بعضی کرمان، دادگستري حقوقی

 مقایسه با بعضی ،مقابل در. اند دانسته خسارات از اعم یا و خسارات از غیر مفهومی

 معـامالت  و درك ضـمان  مبحـث  در مقـنن  اینکه و مدنی قانون 263 و 391 مواد

  واژه از ،325 مـاده  در غصـب  مبحـث  در و بـرده  کـار هب را »غرامات« لفظ فضولی

  .دانند می خسارات معادل را غرامات مفهوم است، کرده استفاده »خسارات«

رسد تفاوت خسارت و غرامت در این است که غرامت فقط موارد  به نظر می

تر است و اعم از موارد  که خسارت کلی درحالی ؛شود ناشی از فریب را شامل می

تواند در  . عالوه بر موارد مذکور، خسارت میگردد میفریب  ناشی از فریب یا غیر

  بینی است. پیش که غرامت، قهري و غیرقابل درحالی ؛قرارداد مشخص باشد

  شود. مستقیم  می شامل غرامت مستقیم و غرامت غیر همچنین غرامت،

هاي متعارف و معمول قرارداد  شامل ثمن معامله و هزینهغرامت مستقیم، 

که غرامت غیرمستقیم،  حالی در ؛شوند واسطه کشف فضولی بیهوده می است که به 

شده است؛ مانند  حملتمهایی است که مشتري قبل یا بعد از قرارداد  شامل هزینه

  الوکاله و یا کاهش ارزش ثمن. هاي دادرسی، حق هزینه

 
  .44): ص1336( 53، کانون وکال ،"خسارات حاصله از عدم انجام تعهدات" کاتبی،حسینقلی  .1

  .16): ص1390( 118، ماهنامه کانون ،"خسارات تأخیر تأدیه وجه التزام، خسارت،" تنی،پنج سید محسن. 2
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  ثمن .2.2

. شـود  مـی  نامیـده  »ثمـن « گیـرد  می قرار بیع عقد در مبیع عوض که مالی«

 پـول  حتمـاً  نیسـت  الزم و) مدنی  قانون 348 ماده مالك( باشد مال تواند می ثمن

 قـانون  363-197 مـاده ( باشـد  ذمـه  در کلـی  یـا  عـین  اسـت  ممکـن  بلکه باشد،

 اگـر . دارد را ثمـن  عنـوان  باشـد،  پـول  عوضـین  از یکی بیع عقد در هرگاه). مدنی

 مبیـع  صـاحب  کنـد،  قصـد  اظهـار  بـه  سبقت آنکه نباشد، پول عوضین از یک هیچ

  1.»ثمن صاحب دیگري و است

 تنفیـذ  را معاملـه  مالـک  و بفروشد مالک، اذن بدون را غیر مال کسی هرگاه

 کند؛ مراجعه فضول  فروشنده به ثمن، گرفتن بازپس ايبر دارد حق مشتري نکند،

 للغیـر مسـتحق  بـه  مشـتري  جهـل  و علـم  حالـت  بین امامیه فقیهان میان این در

 غیـر  اسـتحقاق  بـه  مشتري، هرگاه که اند گفته و شده قائل تفکیک مبیع، درآمدن

 نخواهـد  را ثمن استرداد جهت فروشنده به مراجعه حق باشد، آگاه مبیع به نسبت

 حـق  مشـتري  ثمـن،  عـین  وجود صورت در که معتقدند برخی ،مقابل در 2.داشت

 بـودن  للغیـر مسـتحق  به مشتري علم و ثمن عین تلف صورت در ولی ،دارد رجوع

 فضـولی  علـت  به که درصورتی همچنین 3.داشت نخواهد رجوع حق مشتري مبیع،

 کـه  چیـزي  وجود عدم خاطر به« کند، تملک را مبیع نتواند مشتري ،معامله بودن

 ؛4»نمایـد  رجـوع  بایع به تواند می است، شده مشتري ملکیت از ثمن خروج موجب

 تلـف  خـواه  باشـد  موجود ثمن خواه« و جاهل یا باشد فضولی به عالم کهاین از اعم

 
  .188 ص ،)1384دانش، گنج کتابخانه: تهران( ترمینولوژي حقوقمحمدجعفر جعفري لنگرودي،  1 .

 نائینی، نــدحسیــمحم ؛351 ص ،)1372 ی،ــوجدان ناشر: قم( الفقاههمصباح خویی، ابوالقاسم .2

  .294ص ،)1418 االسالمی، النشر مؤسسه: قم( الطالب ةیمن

 ؛56ص ،)1413 االسالمی، النشر مؤسسه: قم( قواعداالحکام حلی،  عالمه مطهر بن یوسف بن حسن. 3

  .201ص ،)1991 االعلمی، مؤسسه: بیروت( العالمهقواعد شرح فی الکرامهمفتاح عاملی، سیدمحمدجواد

 نجفی، محمدحسن ؛265ص ،)1371 بهمن 22 انتشارات: قم( الفقاههنهج حکیم، محسن . 4

 391 و 263 مواد ؛ 301 ص ،)1368 االسالمیه، دارالکتب: قم( االسالمشرایع شرح فی جواهرالکالم

  .مدنی قانون
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 مسـتحق  صـرفاً  مشـتري  مـدنی،  قـانون  و فقهـی  منابع ظاهر مطابق. 1»باشد شده

  2.است کرده مغترم را او بایع که است چیزي آن و ثمن اصل مطالبه

  کاهش ارزش ثمن .2.3

 میان وحدت وجود تعهد، سقوط و عهد به وفاي صحت اساسی شرایط از یکی

 ذمـه  برائـت  ،متعهـد  اینکه براي ،دیگر عبارت به. است تأدیه موضوع و تعهد موضوع

 تـوان  نمـی  و نمایـد  تأدیـه  اسـت،  تعهـد  موضـوع  که را چیزي آن باید کند حاصل

  ماده 3.بپذیرد تعهد موضوع جز به را دیگري چیز که کرد مجبور را) دائن( متعهدله

 مجبـور  توان نمی را متعهدله«: است کرده مقرر چنین باره این در مدنی قانون 275

 شـئ  آن اگرچـه  نماید، قبول است عهدت موضوع آنچه غیر به دیگري چیز که کرد

 وضوعـــ م هک  مواردي در نتیجه در. »باشد تعهد موضوع از بیشتر یا معادل قیمتاً

 را یــپول مقدار ،بدهکار و شود رعایت شرط این دبای نیز است، پول هــتأدی تعهد،

 ررـــ مق موعـد  در آن تــرداخــپ به تعهد درگذشته که نماید پرداخت طلبکار به

 275 ي مـاده  اجراي براي گذار قانون. 4بیشتر نه و کمتر نه است،  گرفته عهده بر را

 عنـوان   به »نقد وجه مهریه« مورددر را گام اولین پولی، دیون درمورد مدنی قانون

 نونقـا  1082 ي مـاده  بـه  اي تبصره الحاق با و برداشته پولی دیون مصادیق از یکی

 قیمـت  شـاخص  تغیـر  با متناسب مهریه رایج، وجه  مهریه در که کرده مقرر مدنی

 تنهـا  تبصـره،  ایـن  کـه  نظرنـد  ایـن  بـر  دانـان حقـوق  برخی. شود پرداخت ساالنه،

 دیـون  تمـام  درمـورد  و نـدارد  مهریه، یعنی پولی، دیون از خاصی نوع به اختصاص

 
 اهللا خمینی، ؛ روح483هـ . ق)، ص  1422الفکر االسالمی،مع(قم: مج مکاسب انصاري،مرتضی  .1

  .488 ص، )1384(قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  البیعکتاب

م، ــن حکیــ؛  محس484 صهـ . ق)،  1422ی،ــر االسالمـالفک(قم: مجمع مکاسب مرتضی انصاري، .2

  .391و  263و مواد قانونی  ؛307 ص)، 1371بهمن،  22 قم: انتشارات( الفقاههنهج

؛ مهدي 49 - 48ص)، ص1386(تهران: دانشگاه تهران، قواعد عمومی قراردادهاناصر کاتوزیان،  .3

  .40)، ص 1386تهران، انتشارات مجد، ( آثار قراردادها و تعهداتشهیدي، 

مجموعه آراء ؛ موسوي اردبیلی، 65)، ص1383( رسانی رسا پایگاه اطالع . ناصر مکارم شیرازي،4

  .64 )، ص1381قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه،( ،فقهی ـ قضایی در امور مدنی
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 بـایع  نکنـد،  اجـازه  مالک که درصورتی هم فضولی بیع در 1.است استناد قابل پولی

 ایـن  شـود  مـی  مطـرح  کـه  سؤالی اما ،نماید مسترد مشتري به را معامله ثمن باید

 نظـر  از کـه  سـت ا  پـولی  مقدار استرداد به ملزم تعهد، ایفاي مقام در بایع که است

 پـول  میـزان  پرداخـت  بـه  ملـزم  اینکه یا باشد معامله ثمن با مساوي رقم، و واحد

 ثمـن  از بیشـتر  مبلغـی  غرامـت،  عنـوان  بـه  توانـد  می مشتري یعنی است؟ دیگري

 بـه  ریال میلیون ده مبلغ به را زمینی شخصی هرگاه الًــمث خیر؟ یا نماید دریافت

 ملـک  کـه  باشـد  شـده   مشـخص  سـال  پنج گذشت از بعد و باشد فروخته دیگري

 پرداخـت  بـه  ملـزم  فقط بایع اکنون نکند، اجازه را بیع مالک و بوده غیر به متعلق

 بایـد  اینکـه  یـا  اسـت  المعاملهحین ثمن رقم و شماره با برابر قمر و شماره با پولی

 ممکـن  که است این سؤال این علت نماید؟ پرداخت بیشتر شماره و مقدار با پولی

 مالیت و کند پیدا نوسان پول، ارزش کشورها، از بسیاري همانند ما کشور در است

 دریافت گذشته در بایع که باشد پولی مقدار مالیت از کمتر پرداخت، زمان در پول

 ارزش یک امروزي، مفهوم در پول معتقدند 2دانانحقوق و اقتصاددانان. است کرده

 مبـادالتی  ارزش و اسـت  آن واحـد   نماینـده  ،اسـکناس  که است مبادالتی اعتباري

 پـس . یابـد  افـزایش  استثنایی طور به یا و یافته کاهش زمان گذشت با است ممکن

 شـود،  زیـاد  یـا  کـم  اسـت  ممکن است، ارزش همین از عبارت حقیقت در که پول

 در پـول  ارزش کـاهش  بـه  توجه با درنتیجه. باشد ثابت آن اي شماره مقدار اگرچه

 ده هماننـد  حاضـر،  زمـان  ریـال  میلیون ده در موجود ارزش میزان اضر،ــح زمان

 نـام  همان اگرچه یافته،  کاهش تدریج به و نیست گذشته هاي انــزم ریال میلیون

 
، "بررسی فقهی حقوقی قابلیت مطالبه میزان کاهش ارزش پول و خسارات تأخیر تأدیه" علی غریبه،. 1

  .58 ): ص1387( 16، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن

؛ مجتبی 219 ، ص)1367بودجه،  و  انتشارات سازمان برنامه تهران:( اقتصاد کالنمحمد طبیبان، . 2

؛ طهماسب 191 ، ص)1372(تهران: انتشارات خجسته،  پول و ارز بانکداريزمانی فراهانی، 

؛ سید ابراهیم 66، ص )تا (تهران: انتشارات خجسته، بی مبانی علم اقتصادمحتشم دولتشاهی، 

؛ مهدي شهیدي، 70ص ،)1373 ،چاپ و انتشارات دانشگاه هاوایی مؤسسه ( اقتصاد پولبیضائی، 

پول و ؛ فریبرز رئیس دانا، 85 ، ص)1373(تهران: کانون وکالي دادگستري مرکز،  سقوط تعهدات

  .17، ص)1372تهران: انتشارات بانک مرکزي،( تورم
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 پـنج  را بیع معامله که مشتري بنابراین 1.است کرده حفظ خود براي را میلیون ده

 را پـولی  مقـدار  بایـد  امـروز  کـرده،  پرداخـت  را آن مبلـغ  و داده انجـام  پیش سال

 از و باشـد  پـیش  سـال  پـنج  پول همان معادل آن ارزش و مالیت که کند دریافت

  .باشد آن با برابر مبادالتی، ارزش جهت

شده، اگر ثمن نسـبت بـه تـاریخ پرداخـت، کـاهش       با توجه به مطالب گفته

قـدرت خریـد   ( ارزش داشته باشد، آیا مشتري مستحق معادل کاهش ارزش ثمـن 

النفـع   کسـر ارزش ثمـن، عـدم   آن) است؟ پاسخ این سؤال بستگی به این دارد که 

  الحصول؟باشد یا منافع ممکن

  النفععدم  .2.4

 گوید: ممانعت از وجود پیـدا  النفع می دکتر جعفري لنگرودي در تعریف عدم

کار  شده است، مانند توقیف غیرقانونی شاغل به  کردن نفعی که مقتضی آن حاصل

  2که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.

 به النفع عدم خسارت) الف: شود می تبدیل قسمت دو به النفع عدم خسارت

 معناي به النفععدم خسارت. اخص معناي به النفــععــدم خسارت) ب اعم؛ معناي

 قابل و بوده معین شخص از ناشی منافع ضمان و معین مال از ناشی منافع ضمان اعم،

 از ناشی منافع ضمان اخص، معناي به النفععدم خسارت که درحالی است؛ مطالبه

 دادرسی آیین قانون 512 ي ماده در و نیست مطالبه قابل و بوده تعهد مورد عمل

 مبین النفع، عدم معتقدند دانانحقوق از دیگر برخی 3.است  شده  اشاره آن به مدنی

 که دارد احتمال مواردي در که توضیح بدین. دارد منفی جنبه که است دیگري مفهوم

 انجام عدم با که شد می متعهدله نصیب نفعی گرفت، می انجام موقع به تعهدي اگر

  4.است شده منتفی موضوع تعهد،

 
 ،"کاهش ارزش پول و خسارات تأخیر تأدیهبررسی فقهی حقوقی قابلیت مطالبه میزان ". علی غریبه، 1

  .54): ص 1387( 16، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن

  .44)، ص 1384(تهران: کتابخانه گنج دانش، ترمینولوژي حقوق. محمدجعفر جعفر لنگرودي، 2

 .69)، ص 1386(تهران، انتشارات مجد،  تعهدات و قراردادها آثار ،يدیشه يمهد 3

  .25): ص1383( 22، مجله قضاوت ،"النفع و تفویت منفعت عدم". محمد امینیان، 4
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النفـع حـالتی    آید آن است کـه عـدم   مجموع تعارف مذکور برمیآنچه که از 

شـد، احتمـال داشـت نفعـی بـه فـرد برسـد و         است که اگر فعل خاصی واقع نمی

که این یک مفهوم عدمی است. در مواردي که ثمـن وجـه    ،او افزوده شود داراییبر

فلذا در گذشت زمان، ارزش ثمن کاسته شود.  رود که با رایج است، عرفاً انتظار می

رسـد،   فرضی که به علت فضولی بودن بیع، مشتري به توقع خـود از قـرارداد نمـی   

شود. این در حالی است که اگـر مالکیـت مشـتري     نسبت به کسر ارزش مغترم می

ارزش   د. درنتیجـه اضـافه  شـ  افزوده ایجـاد مـی   بر مبیع صحیح بود، براي وي ارزش

  النفع نیست. ثمن عدم

  الحصولمنافع ممکن  .2.5

ات و متعلقات امـوال  تمام ثمر« قانون مدنی، 32مطابق اصل مذکور در ماده 

شده باشد، بالتبع مال مالک   منقوله که طبعاً یا درنتیجه عملی حاصلمنقوله و غیر

الحصـول اسـت کـه     اضافه ارزش ثمن، منفعتی تبعی و ممکن ».اموال مزبوره است

شـود و در زمـان    بایع ایجاد مـی صورت تدریجی و بدون دخالت   بعد از قرارداد، به

شـده اسـت. در بیـع فضـولی       کشف فضولی، معموالً این منفعت براي ثمن حاصل

شود، منافع آن نیز براي مشـتري   ثمن از ملکیت مشتري خارج نمی که اینخاطر  به

التأکلوا («ماند و تملک آن توسط فضول بدون سبب و مشمول آیه شریفه  باقی می

است و فضـول بایـد در صـورت جهـل مشـتري، معـادل        1»طلاموالکم بینکم بالبا

  کاهش ارزش ثمن را به وي بازگرداند.

 در مشتري که است ثمنی همان از یجزئ ثمن، ارزش کاهش نگارندگان، نظر به

 در شد،   گفته که مطالبی به توجه با چراکه است؛  پرداخته بایع به قرارداد انعقاد زمان

 معامله زمان در که کند می دریافت را پولی خرید قدرت و ارزش میزان مشتري واقع

 هم با پول مقدار دو این خرید قدرت و مالیت و است کرده پرداخت بایع به فضولی

 ارزش جهت از پول این حقیقتدر. باشند متفاوت عددي لحاظ از اگرچه است، برابر
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 بودن فضولی به علم صورت در مشتري لذا و است العقدحین ثمن مساوي مبادالتی،

 صورت این در مشتري زیرا نماید، دریافت را خود ثمن ارزش هشکا تواند می نیز

 وي جهل و علم لذا کند، نمی دریافت معامله زمان در خود ثمن ارزش بر مازاد چیزي

 معادل واقع در مشتري و ندارد امر این در تأثیري مبیع، بودن للغیرمستحق به نسبت

 از جلوگیري باعث امر این دیگر، طرف از. نماید می دریافت را خود پرداخت زمان پول

  .شود می ، بوده او اختیار در ثمن که مدتی به نسبت بایع نفع

  افزایش قیمت ملک  .2.6

تورم ساختاري و همچنین انتظارات تورمی موجود در اقتصاد ایران، صاحبان 

خود اقـدام   وگیري از کاهش ارزش پولــد که جهت جلــکن ه را وادار میــسرمای

ها همراه با  یارایزیرا قیمت این د ،هاي مانند زمین و مسکن نمایند یارایبه خرید د

هـا کـاهش    تنهـا ارزش پـول آن    مـدت نـه   یابد. درنتیجه در کوتاه تورم افزایش می

از انـواع   ،از این قبیـل  هایی یاراید، زمین و ساختمان .1باید نیافته، بلکه افزایش می

اقتصادي در هر کشـور   هاي بخشجـزء سودآورترین  ها آنثروت است که مالکیت 

 چنـین همامالك و مسـتغالت و   فرد هاي منحصربه ویژگیبه دلیل  .رود میشمار به

از  گـذاران  سـرمایه اسـتقبال  بخشی،  تنوعابـزار مناسـب  عنوان بهاستفاده از امالك 

ی، یـا در برخـی از   ارایـ عنـوان یـک د   سکن بهزمین و م .2روزافزون استاین بخش 

شدت تحت تأثیر خصوصیات اقتصادي یک  اي، به عنوان یک کاالي سرمایه موارد به

در قیمـت زمـین و    شهر است و اثرات عوامل مختلف تأثیرگذار بـر اقتصـاد شـهر،   

عوامل مؤثر بر قیمت مسکن به دو دسـته مهـم تقسـیم     3یابند. مسکن انعکاس می

 
هاي  بررسی ،"بررسی وضع مسکن و علل افزایش قیمت آن"افشین کرمی و مهرداد ایزدي، . 1

  .72ص ):1383( 9، بازرگانی

گذاري امالك و مستغالت و عوامل  بررسی ابعاد صندوق سرمایه". سعید فتحی و ملودي ریسمانچیان، 2

المللی توسعه نظام تأمین مالی در  مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بین ،"مؤثر بر بازده آن

  .120 : ص1389، ایران

مطالعه شهر  بر قیمت مسکن؛ها  تحلیل تأثیر عوارض شهرداري" توسلی، اهللا اکبري و ناهید . نعمت3

  .54 ): ص1387( 1، هاي اقتصادي فصلنامه بررسی ،"یک رهیافت اقتصادسنج فضایی اصفهان؛
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عوامل بنیادي که توسط نیروهاي عرضه و تقاضاي بازار کنتـرل   ،نخست :شوند می

عوامل غیربنیـادي کـه مربـوط بـه عملکـرد اقتصـاد مسـکن         ،دسته دوم؛ شوند می

نیستند، بلکه شامل نیروهـایی هسـتند کـه در خـارج از عملکـرد بخـش مسـکن،        

درآمـد   گذارند. مسئله تراکم ساختمانی و وابستگی زیـان  برقیمت مسکن تأثیر می

 وسـاز و عوایـد ناشـی از بخـش زمـین و مسـکن       ها بـه عـوارض سـاخت    شهرداري

 توان میرا  است  داده  ویژه در شهرهاي بزرگ رخ هاي اخیر به اي که در سال گونه به

حـال بـا    1عنوان عوامل غیرمستقیم و بیرونی مؤثر بر قیمت مسکن قلمداد کـرد.  به

شخصی اقدام به خرید ملـک یـا زمینـی    که  شده، در صورتی توجه به مطالب گفته

ایـن امـوال،     نماید و بعد از مدتی به دلیل عوامل ذکرشده و خصوصیات زودبـازده 

معامله را تنفیـذ ننمایـد، آیـا مشـتري حـق       ،قیمت آن افزایش یابد و مالک اصلی

دریافت غرامت افزایش قیمت ملک را دارد؟ براي پاسخ، ابتدا باید تفـاوت کـاهش   

  افزایش قیمت ملک را مشخص نماییم.ارزش ثمن و 

کند که ارزش و مالیت  در کاهش ارزش ثمن، فرد همان پولی را دریافت می

قانون  522قانون مدنی و ماده  1082پول زمان معامله را داشته و با توجه به ماده 

آیین دادرسی مدنی، براساس محاسبه تورم و تغییر شاخص قیمت ساالنه، بانک 

کند و مشتري حق دریافت بیشتر از آن را  نرخ تورم را اعالم میمرکزي ساالنه 

افزایش قیمت ملک، تابع نرخ تورم و یا تغییر شاخص قیمت که  که  درحالی ؛ندارد

مدت  لک در کوتاهــدارد، نبوده و ممکن است ارزش م یــالم مــبانک مرکزي اع

  به دلیل عوامل مختلف چندین برابر شود.

 کـه  درحـالی  اسـت؛  تـورم  و زمـان  تـابع  ،ثمـن  ارزش شکـاه  اینکـه  نتیجتاً

 تصـور  بـه  مالـک  اسـت  ممکـن . است تورم و زمان تابع کمتر ملک، قیمت افزایش

 خریـد  دماننـ  دهـد؛  انجـام  ملک قیمت افزایش راستاي در اقداماتی خود، مالکیت

 اسـت،  دریافـت  قابـل  غرامـت  عنوان به ها هزینه این اگرچه .گاز یا برق و آب امتیاز

 بـه  توجـه  بـا  اسـت  ممکن نینهمچ. شود می ملک قیمت ارزش افزایش باعث ولی
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 زمـین  کـه این ماننـد  ؛یابد افزایش آن قیمت ملک، موقعیت تغییر و احوال و  اوضاع

 ناگهـانی  افـزایش  باعـث  کـه  گیـرد  قرار اصلی خیابان یا سبز فضاي طرح کنار در

  .شود آن قیمت

کـه   انون مدنی درصـورتی ق 392و  391ذکر است که مستفاد از مواد   شایان

ملک، کاهش قیمت داشته باشد، بایع باید تمام ثمنی که اخذ نموده را، همـراه بـا   

زمـین در طـرح اتوبـان     اینکـه کاهش قیمت به مشـتري پرداخـت نمایـد؛ ماننـد     

تري حق دریافت ثمن یافته باشد. در اینجا مش  قرارگرفته باشد و ارزش آن کاهش

  و کاهش ارزش ثمن خود را دارد.

  قابل مطالبه بودن افزایش قیمت ملک  .2.7

تبـع آن،   ع و صحت قرارداد و بـه  ــمشتري با توجه به اعتمادي که به ید بای

نمایـد.   گذاري در ملک می گذار دارد، اقدام به سرمایه به مالکیت خود و جواز قانون

 کـه ایني عوامـل مسـتقیم (ماننـد     واسـطه  ه صورت افزایش قیمت ملک بـ حال در 

و یـا عوامـل غیرمسـتقیم (ماننـد قـرار       شخص براي آن امتیازات خریـداري کنـد)  

گرفتن زمین در کنار فضاي سبز)، مشتري خود را مسـتحق ایـن افـزایش قیمـت     

آیا این افزایش قیمت ملک، قابـل مطالبـه    . در اینجا باید مشخص شود کهداند می

  هست یا خیر؟عنوان غرامت  به

قانون مدنی، مجاز در هـر نـوع تصـرف مالکانـه      30مشتري با توجه به ماده 

دار بـوده اسـت کـه    ــن پنــع و ایــنسبت به مبیع است. اعتماد مشتري به ید بای

هر مالکی حق دارد هرگونه تصرفی را بـراي جلـب منـافع مشـروع و متعـارف، در      

ي غـرور   ورد مشـتري بـه واسـطه   کـه در ایـن مـ    درحالی ؛مایملک خود انجام دهد

  فضول، خسارت دیده و این خسارت باید جبران شود.

شود این است که افزایش قیمـت ملـک، مشـمول     که مطرح می سؤالیحال 

النفـع و منـافع    مـورد عـدم  الحصـول؟ در  باشد یا منافع ممکـن  یالنفع م عنوان عدم

فـی منـافعی   الحصول در قسمت کاهش ارزش ثمن مطالبی بیان شـد. از طر  ممکن

و آن « ،منفعـت محقـق   : نخسـت، شود، دو دسته است که شخص از آن محروم می

گشت، محققاً آن منفعت به متضرر  منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمی
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دسـته دوم منـافع،    .1»رسید و فعل مزبور، منحصر نرسیدن منفعت شده اسـت  می

بلکه ظنی و احتمالی بوده ها قطعی و یقینی نیست،  منافعی هستند که حصول آن

  و هم امکان حصول نفع و هم احتمال عدم حصول آن متصور است.

منافع قطعـی محسـوب شـده     ءآنچه مشخص است، افزایش قیمت ملک جز

 کـه آنشد. حال  که در صورت تعلق ملک به مشتري، این منفعت متعلق به وي می

 عـی محـروم شـده   للغیر درآمدن مبیع، از این منفعـت قط  مشتري به علت مستحق

تواند این افزایش قیمت را مطالبه کرده و خواهان جبـران آن شـود.    است و لذا می 

شـعبه دوم  و شعبه یازدهم دادگاه تجدیـدنظر اسـتان آذربایجـان غربـی      رأيفلذا 

 ،مـورد غرامـت و افـزایش قیمـت ملـک     گاه عمومی حقوقی شهرستان مـاکو در داد

وحـدت   رأياین درحالی است کـه هرچنـد    .رسد یمبه نظر  تر عادالنهو  تر یمنطق

، رأياست، ولی در مـتن   نموده تأییدرویه، نظر شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر را 

در صـورت کـاهش ارزش    ...« :است آورده  عملتنها از کاهش ارزش ثمن سخن به

قانون مـدنی بـایع    391ثمن و اثبات آن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده 

  و نه افزایش قیمت مبیع.» قانوناً ملزم به جبران آن است؛...

  سایر غرامات قابل مطالبه  .2.8

 مرحلـه  بـه  که است قرارداد معمول و متعارف هاي هزینه شامل غرامات این

 کـار،  العمـل  حـق  یـا  دالل اجـرت  ماننـد  دارد؛ اختصـاص  فضـولی  کشف تا انعقاد

 توانـد  مـی  مشتري چنینهم. قرارداد هاي هزینه و سند ظیمتن به مربوط هاي هزینه

 آن، از خـروج  و مبیـع  محل به مکان  نقل اجرت مبیع، معاینه مخارج دریافت براي

 مشتري است ممکن فوق، موارد بر عالوه2.نماید رجوع بایع به ثبت، و کاتب هزینه

 کار پروانه زمین براي کهاین مانند نماید؛ صرف مبیع براي را مخارجی عقد، از پس

 یـا  کشـی حصار را نظـر  مـورد  ملـک  یـا  و نمایـد  دریافت گاز و برق و آب امتیاز یا
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 باشـد،  داشته خارجی بروز منفصل، عین صورت به مخارج این اگر. کند دیوارکشی

 و کـرده  خریـداري  آهـن  دامـو  ملـک  براي اینکه مانند اوست؛ به متعلق اعیان این

 صورت غیر در. است مشتري به متعلق آهنی مواد این که دارد را آن ساختن قصد

 ،)ندارنـد  خـارجی  بـروز  منفصـل  عـین  صورت به مخارج، که فرضی در یعنی( فوق

 اي میوه درخت نظر مورد ملک در اینکه مانند ندارد؛ منافع به نسبت حقی مشتري

 نسـبت  فضـول  ولی ،)314 ماده( باشد نموده رســه یا اريــآبی را آن فرد و بوده

 و اسـت  خسـارت  جبـران  تـاریخ  نـرخ  بـه  هـا  هزینـه  این ضامن جاهل، مشتري به

 متعلق مال که بوده این به جاهل مشتري زیرا ،کند مراجعه او به تواند می مشتري

 محافظـت،   هزینـه  ماننـد  دیگـر  هـاي  هزینه رخیب. است کرده خریداري را غیر به

  .  است مطالبه قابل جاهل مشتري توسط نیز بنا تعمیر مخارج و نگهداري

هاي قبل از  سؤال دیگري که ممکن است مطرح شود این است که آیا هزینه

 رأيتوانـد مـورد شـمول     ها را پرداخته است نیز، مـی  انعقاد قرارداد که مشتري آن

قرار گیرد؟ به این معنی که مشتري براي انعقاد قرارداد مقدماتی را فـراهم نمایـد؛   

هتـل یـا رسـتورانی را بـراي زمـان انعقـاد قـرارداد، اجـاره نمـوده و           هاینکـ ماننـد  

هـایی کـه مشـتري     رسـد کلیـه هزینـه    هاي آن را پرداخت نماید. به نظر می هزینه

ي انعقـاد قـرارداد و در ارتبـاط بـا آن     للغیر بودن مبیع، در راستا جاهل به مستحق

  قبل یا بعد از زمان قرارداد باشد، قابل مطالبه است. کهاینمتحمل شده، اعم از 

  از کشف فضولی هاي بعد هزینه .2.9

الوکاله و هزینه کارشناسی، هزینه متعارف دادرسی محسوب  هزینه دادرسی، حق

  519ماده هاست ( علیه ضامن آن ها خسارات دادرسی بوده و محکوم شوند. این هزینه می

تواند  له واقع شدن در دعوا، می قانون آیین دادرسی مدنی). مشتري در صورت محکوم

  1هاي دادرسی را که در دعوا با مالک و فضول متحمل شده، مطالبه نماید. هزینه

عنوان عوض منافع مـورد معاملـه، از مشـتري     مورد خساراتی که مالک به در

تنها نسـبت بـه اصـل      نظر فقیهان، باید گفت که مشتري نه بر ، بناکند مطالبه می
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، در مقابـل  غیرمسـتوفات مبیع، بلکه در برابر منافع آن نیز، اعم از مسـتوفات و یـا   

ع ـــ بدیهی است که خسارات ناشی از استرداد اصـل مبی  1ول است.ــک مسئــمال

به مالک، از طریق رجوع او به بـایع فضـول بـراي بـاز پـس گـرفتن ثمـن جبـران         

کـه در قبـال   شـود، چرا  ات نیز خسارت محسوب نمی. عوض منافع مستوفگردد می

ه که مشـتري  ــاما آنچ ده است،رــع استفاده کــی، از منفعت مبیــاجرت پرداخت

ت، غرامت محسوب شـده و  اس  عنوان بدل منافع غیرمستوفات به مالک پرداخته به 

  2در فرض جهل مشتري به فضولی بودن معامله، قابل مطالبه از بایع است.

  نتیجه .3

 کـه  اسـت  معاملـه  زمـان  ثمـن  یپول ارزش همان ثمن، ارزش کاهش زانیم .1

 را آن توانـد  یمـ  هـم  یفضـول  بـه  عالم يمشتر جهیدرنت. است پرداخته عیبا به يمشتر

 .است يمشتر جهل بر فرع) ثیح نیا از( ملک متیق شیافزا  مطالبه یول ،کند افتیدر

قـانون   1082 وحدت رویه هـم در مـواد   رأيکاهش ارزش ثمن، قبل از  .2

 وحدت رویه از این حیث نوآوري ندارد. رأيآ.د.م وجود داشته و  522مدنی و ماده 

مجزا هسـتند. آنچـه     ن و افزایش قیمت مبیع، دو مقولهکاهش ارزش ثم .3

هاي حقوقی شده، خسارت افزایش قیمت ملک است،  در دادگاه ءموجب تشتت آرا

  مورد امکان مطالبـه ویه، تنها دروحدت ر رأيکه در  حالی؛ درنه کاهش ارزش ثمن

 گیري شده است. کاهش ثمن تصمیم

میـزان افـزایش قیمـت      ا عدم مطالبهی  مطالبهمذکور درمورد امکان  رأي .4

ـ    مبیع، صراحت قانونی ندارد و این مورد کم ا اکان مسکوت مانـده اسـت. هرچنـد ب

 
)، 1368سالمیه، اإلدارالکتب قم:( االسالمجواهرالکالم فی شرح شرایعمحمدحسن نجفی، . 1

  .35)، ص1413کیهان،  تهران:( جامع الشتات قمی، ؛ ابوالقاسم بن حسن301ص

نژاد ؛ مهدي 12 ): ص1388( 1، فصلنامه حقوق "ضمان درك" احمد باقري؛ محمدحسن جوادي،. 2

تقریبی مطالعات ، "مطالعه تطبیقی ضمان درك مبیع در فقه امامیه و حقوق ایران"زمانی خلجان، 

بررسی تطبیقی انواع خسارات قابل مطالبه " ؛ رسول احمدي فر،36ص): 1389( 21، مذاهب اسالمی

  .12): ص1392( 4، پژوهش حقوقی تطبیقی،  "بیع) فضولی( توسط اصیل در صورت رد معامله

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  62

این مورد به صورت ضمنی نفی گشـته اسـت، امـا      توجه به نظر دادستانی، مطالبه

مذکور نسبت به این مورد نیز صراحتاً تعیین تکلیف گردد تـا   رأيبهتر بود که در 

 .آیدعمل ء جلوگیري بهاز تشتت آرا

للغیر بودن  مستحقهایی که مشتري در صورت جهل به  کلیه هزینه .5

و یا بعد از آن باشد، قابل  قبل، در زمان قرارداد اینکهاست، اعم از  همبیع پرداخت

 مطالبه است.
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