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 مقدمه

للغیر درآمدن مبیع و جهل  در صورت مستحقٌ 1قانون مدنی، 391 هوفق ماد

باشد. درخصوص او میملزم به جبران غرامات وارده بر  ،بایع ،مشتري به این موضوع

نظر به نظر هست که این اختالفدانان اختالف غرامات، میان فقهاء و حقوقاین مصادیق 

در این زمینه، با  فارغ از پرداختن به اقوال مختلف رویه قضایی نیز تسرّي یافته است.

چگونگی جبران خسارات وارده بر مشتري و  هدربارامعان نظر به مبانی حقوقی مربوطه، 

خسارات وارده به مشتري جاهل  ،در پی راهکاري بود تا از این طریق باید مصادیق آن

خسارات  هکند که کلی سو اصل جبران کامل خسارات ایجاب میاز یکزیرا  ،جبران شود

و از سوي دیگر، رشد تصاعدي قیمت و  گرددنیت جبران حسنوارده به خریدارِ با

توافق  تأثیر زیادي بر محدوده شود می مشاهدهوضوح کاهش ارزش پول که آثار آن به

  طرفین در معامالت و اجراي صحیح آن دارد. 

مشتري اخت غرامت بایع به پرد هنحو«اي تحت عنوان  رویهوحدتاخیراً رأي 

عالی کشور صادر عمومی دیواناز سوي هیأت » مبیعودن ب ریللغ مستحقٌ در صورت

شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی 
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مصادیق غرامات  درخصوصکه  تا حدي ،مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده

 استان دنظریتجد دادگاه 11و  3 شعب نیبقانون مدنی،  391موضوع ماده 

دادگاه  3ه که شعب ؛ با این توضیحاست شده صادرمعارضی  آراء یغرب جانیآذربا

و کاهش ارزش کرده صادر  ،الذکر حکمی را که دادگاه بدويمار ،تجدیدنظر استان

همان دادگاه حکمی را که دادگاه  11 هو شعبنموده دانسته، نقض  »غرامت«ثمن را 

متعاقب تأیید کرده است.  ،دانسته »خسارت«و کاهش ارزش ثمن را ، صادر بدوي

ادر نموده که در ـاي ص رویهدتـي وحرأ ،عالی کشوراین تعارض، نهایتاً دیوان

  فیه به نقد و بررسی این مهم پرداخته خواهد شد.مانحن 

  سوم دادگاه تجدیدنظر رأي شعبه

 شیخـو  ياصدار يدر رأ یغرب جانیآذربا استان دنظریتجد دادگاه سوم هشعب

 تیـ ... به طرف يآقا یدنظرخواهیدرمورد تجد« موضوع مورد بحث آورده است: مورد در

 محتـرم دادگـاه   733/88 هکالسـ  هپرونـد صـادره در   914/88 هشـمار  هدادنام... از  يآقا

موضـوع   همعاملـ بر صدور حکم به بطالن  یمبن 1ماکو، یحقوق یدادگاه عموم دوم هشعب

  
 -88/914 شماره دادنامه ،... يآقا هیعل ... يآقا ايدعو درمورد ماکو یحقوق دادگاه دوم شعبه .1

 خواسته به ... يآقا تیطرف به ... يآقا ايدعو درخصوص« :نموده صادر شرح نیا به را 30/08/1388

 از مترمربع هفتصد مساحت به 23/14 يها شماره به یکیتفک قطعات یخال نیزم قطعه دو معامله بطالن

 مبلغ به ثمن استرداد و الیر ونیلیم  ده به مقوم عیمب درآمدن ریللغ مستحقٌ علت به یاصل -1019 پالك

 پانصد جمعاً الیر ونیلیم نود و صدیس مبلغ به) متیق شیافزا( غرامات استرداد و الیر ونیلیم پنج و یس

 بر حکم نیا بر سابق اعسار درخصوص ،اوالً یدادرس نهیهز پرداخت از اعسار با الیر ونیلیم پنج و پنجاه و

 ،یمیتقد دادخواست شرح به توجهاً امر تیماه درخصوص ،اًیثان ؛است افتهی تیقطع که صادر اعسار قبول

 پالك وجود نیمب که پرونده وستیپ یعیطب منابع از واصله استعالم 13/06/1386 مورخ نامه عهیمبا

 کالسه پرونده یسینو خارج و یآغل قاسم یاصل -106 از یفرع 108 پالك یثبت محدوده در یاصل -1091

 که یموجه اتیدفاع خوانده نکهیا و دارد اشعار مذکور رقبه شدن اعالم یمل بر که 87/965 و 87/1204

 از ماندهمصون کارشناس هینظر لحاظ با دادگاه لذا ،است نداده ارائه سازد مدلل را خواهان ايدعو بطالن

 و یمدن قانون 348 ماده استناد به یتلق ،صحت بر محمول مذکور، هینظر وفق را خواهان ايدعو تعرض،

 مورخ نامه عهیمبا بطالن بر حکم یمدن امور در انقالب و یعموم يها دادگاه یدادرس نییآ قانون 198 ماده

 الزام و یاصل ـ1091 پالك از مترمربع هفتصد مساحت به جمعاً 14 و 23 قطعات به مربوط 13/06/1386

 دارد یم اعالم و محکوم خواهان حق در معامله ثمن الیر ونیلیم پنج و یس مبلغ پرداخت به خوانده

 در مندرج غرامات از کهـنیا به هاًـتوج) لکـم متـیق شیافزا( غرامات مطالبه درخصوص آن بر مضاف

 مستفاد ریللغ مستحقٌ موضوع رقبه بر مصروفه مخارج و یدالل يها نهیهز صرفاً یمدن قانون 391 ماده
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 يهـا  به شـماره  یکیقطعات تفک یخال نیدو قطعه زم( 13/06/1386مورخ  يقرارداد عاد

 ریـ للغ ) بـه علـت مسـتحقٌ   یاصـل  1091متر مربـع از پـالك    700به مساحت  14و  23

در حـق   الیـ ر ونیـ لیو پـنج م  یو پرداخـت ثمـن معاملـه بـه مبلـغ سـ       عیـ درآمدن مب

 شیاز بابـت افـزا   الیر ونیلیو ده م ستیو پرداخت غرامات به مبلغ دو دنظرخواندهیتجد

درخصوص بطالن معاملـه و اسـترداد    نکهینظر به ا ،اوالً دنظرخوانده؛یدر حق تجد متیق

 هدادنامـ که موجبـات نقـض    دنظرخواهیتجد هیناحاز  یو اعتراض مؤثر و موجه رادیثمن ا

 هنفـر سه أتیدادگاه به ه نیا يو با ارجاع امر از سو امدهیموصوف را فراهم آورد به عمل ن

فروشـنده   تیـ مشخص شـده کـه قطعـات مـورد معاملـه خـارج از مالک       زیکارشناسان ن

ده نشـ  معمول هینظر نیا به دنظرخواهیتجد ياز سو يداشته و اعتراض موجه و مؤثر  قرار

 هدادنامـ  ن،یبنـابرا نـدارد.   یرتیمغـا  هیکارشناسان با اوضاع و احـوال مسـلّم قضـ    هینظرو 

د و شـو  یمـ  صیتشخ یقانون نیو منطبق با مواز حیصح ،موارد نیدر ا دنظرخواستهیتجد

 یو انقـالب در امـور] مـدن    یعموم يها [دادگاه یدادرس نییقانون آ 358 همادبه استناد 

پرداخت غرامات به مبلـغ   یعنیدادنامه  گریقسمت د درخصوص اما و کند یم دییتأ راآن 

در نظـر گرفتـه    مـت یق شیمبلغ به عنوان افزا نیا که آنجا از، الیر ونیلیم ده و ستیدو

و از انجام معامله بـه   شود یم  است که مربوط به معامله ییها نهیشده و غرامات شامل هز

 شـود  یمـ  مـت یق شیو تـورم موجـود در جامعـه کـه موجـب افـزا       شود یم  وارد داریخر

 و موجـه  را دادنامـه  از قسـمت  نیـ ا مراتـب،  به بناد. شو یداخل در غرامت تلق تواند ینم

 و یعمـوم  يهـا دادگـاه [ یدادرس نییآ قانون 358 ماده استناد به نداده، صیتشخ یقانون

خوانـده بـه    تیـ بـه طرف  خواهان يدعوا درخصوص و نقض راآن  ی] مدنامور در انقالب

الـذکر و بـه    ملک) در توجه به موارد فـوق  متیق شیاز افزا یغرامت (ناش همطالب هخواست

  
 اتیآ از معموله استفتائات حسب و شده برده کاربه مطلق صورت به »غرامات« عبارت نکهیا چه ،گردد ینم

 ،بود خواهد زین متیق شیافزا شامل غرامات پرونده وستیپ 34 شماره آموزش امیپ هینشر در مندرج عظام

 از الیر ونیلیم ده و ستیدو مبلغ پرداخت به را خوانده ،یکارشناس هینظر و فوق مراتب لحاظ با دادگاه لذا

 اتکاء عدم جهت به به، محکوم بر مازاد خواسته دارد  یم اعالم و محکوم ،خواهان حق در متیق شیافزا بابت

 یحق یب بر] حکم[ رالذکریاخ قانون 197 ماده استناد به دادگاه لذا ،است رد به محکوم یاثبات لیدل] به[

 در یدادرس نهیهز خواهان، شدن واقع لهٌ محکوم به نظر .]دینما یم[ اعالم و صادر خصوص نیا در خواهان

 ابالغ خیتار از روز ستیب مهلت ظرف یتلق ي،حضور ،صادره يرأ. شد خواهد وصول حکم ياجرا مرحله

 .»باشد یم استان دنظریتجد محترم محاکم در دنظریتجد قابل
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حکـم   یو انقالب در امـور مـدن   یعموم يها دادگاه یدادرس نییقانون آ 197 هماداستناد 

کـه   یمخـارج  همطالبمانع از  ،حکم نی. صدور اشود یصادر و اعالم م ،خواهان یحق یبه ب

. بـود  نخواهـد  شـود  یده و غرامت به آن مخارج شامل مـ کربه سبب انجام معامله  داریخر

  .»است یقطع دادگاه، نیا يسو از صادره يرأ

غرامات  قیمصاد درخصوص دنظریتجد دادگاه 3 شعبه اشاره شد طورکههمان

. است یفضول عیمحدود با اریبس تیمسئولبه  قائل ،یقانون مدن 391موضوع ماده 

 ،فقهاء يها دگاهید یبررس با زینو  خصوص،نیدرا اتیو نظر ها شهیاند بهرجوع  با

 غرامات قیمصادکه  افتیم یخواهمحاکم  ياز سو ياصدار آراء و دانان حقوق

 عیمحدود با تیمسئول به يا عده: است یکل کردیرو دو متضمن مزبور ماده موضوع

 قائل يتر گسترده تیمسئول ،یفضول عیبا يبرا گرید یو گروه معتقدند یفضول

 کهيطوربه ؛شوندیم میخود به دو گروه تقس ز،ین نخست کردیرو طرفداران. شدند

 زین ياعدهو  است استوار یفضول عیبا محدود اریبس تیمسئول بر باورشان يا دسته

غرامات را  نیا قیمصاد اول، گروه بسان یولدارند  شیگرا آن محدود تیمسئول به

به  زین یغرب جانیذربااستان آ دنظریدادگاه تجد 3 شعبه 1.ننمودند ریتفس قیمض

 به ملزم تنها را یفضول عیبا ،محدود اریبس تیمسئول هیاز طرفداران نظر تیتبع

 متحمل معامله صحت رضـفبا  یضولـف عیسته که باـدان ییها نهیهز برانـج

  2.است دهیگرد

  
 عقود ـ معوض معامالت( نیمع عقود ؛یمدن حقوق دوره ان،یکاتوز ناصر: نک شتریب اطالع يبرا .1

 يانصار یمرتض ؛227 ص ،1 ج ،)1394 زدهم،یس چاپ انتشار، یسهام شرکت: تهران( )یکیتمل

 اعظم شیخ بزرگداشت جهانى کنگره: قم( الخیارات و البیع و المحرمه المکاسب کتاب ،یدزفول

 انتشارات تهران،( یمدن حقوق ،یامام دحسنیس ؛484 ص ،3 ج ،.) ق.  ه 1415 اول، چاپ ، انصارى

 أحکام فی الناضره الحدائق بحرانى، احمد بنوسفی ؛472-  471 صص ،1 ج ،)1371 اسالمیه،

 ؛393 ص ،18 ج ،).ق.  ه 1405 اول، اپـچ المى،ـاس شاراتـانت ترـدف: قم( الطاهره العتره

 1413 اول، اپـچ هان،ـکی سهـمؤس: تهران( ،السؤاالت اجوبه یـف الشتات جامع قمى،یرزاىـم

 .208 ص ،2 ج ،).ق.  ه

 غرامات قیمصاد ریتفس درخصوص که يمتعدد استعالمات به پاسخمنظور به زین هییقضا هقو یحقوق هادار .2

 اریبس تیولئمس از یحاک است کهپرداخته  ییها هینظربه صدور  آمده، یمدن قانون 391 هماد موضوع

 مزبور، هادار يسو از ياصدار يها هینظر از یبرخ وفق. باشدمی مذکور خسارات جبران در عیبا محدود

 آن فساد اثبات تا عقد انعقاد يبرا تینباحسن يِمشتر که است یمخارج و خسارات ،غرامات نیا از منظور
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 391 ماده موضوع غرامات محدود، اریبس شکل به خسارات جبران هینظر قائالن به

 ثمن استرداد بر عالوه را یفضول عیبا و اند نموده ریتفس قیبه صورت مض را یمدن قانون

 دستمزد ،یرسمسند  میتنظ نهیهز ازجمله ییها نهیهز جبران به ملزم تنها ،يقرارداد

 که رسد یمنظر  به. اجماالً اند دانسته یدادرس نهیهز و ثمن هیته و عیمب ينگهدار و یدالل

 یفقهقواعد  رایز ،باشد انصاف ودور از عدالت  ،یفضول عیبا محدود اریبس تیمسئول هینظر

 جاهل يخسارات وارده بر مشتر هیکه کل کندیم جابیا »الضرر«قاعده  ازجمله یحقوقو 

 که ییها نهیهز پرداخت به صرفاً یفضول عیبا تیمسئولنمودن  محدود لذا ،گردد جبران

  .شودینم يو بر وارده خسارات کامل جبران سبب است، دهیگرد متحمل يمشتر

  تجدیدنظر یازدهم دادگاه هرأي شعب

 تورم از یناش متیق شیافزای غرب جانیآذربا استان دنظریتجد دادگاه ازدهمی شعبه

نسـبت   ...تجدیدنظرخواهی آقاي « آورده است: و یتلق غرامت را جامعه در موجود

ـ  هپروندصادره در  950/88 هشمار هدادنامبه   دوم هشـعب  367/88 هکالس

 حکم بـه بطـالن بیـع مـورخ     ،آن موجببهکه  1حقوقی ماکو محترمدادگاه 

  
 نییآ قانون 515و  512 مواد موضوع خساراتهاي مزبور  نظریه و است شده متحمل نیعوض استرداد و

 کاهش ای شیافزا صراحتاً ورزبم يها هینظر گفتنی است .آورند ینم مذکور غراماتدرشمار  را یمدن یدادرس

 را داریخر و کنند ینم محسوبالذکر ه فوقماد موضوع غرامات جزء را معامله مورد) هیسوق( روز متیق

 به محدود صرفاً را یفضول عیبا تیولئمسنیز  و دانند ینم مزبور متیق التفاوت مابه افتیدر مستحق

 هشمار یمشورت یهنظر. (نک: است شده متحمل قرارداد انعقاد منظوربه داریخر که دانند می ییها نهیهز

 ی شمارهمشورت یهنظر ؛31/04/1386 -2822/7 هشمار یمشورت یهنظر ؛2742/7-06/05/1388

) حال آنکه درخصوص رأي 05/02/1381-179/7 هشمار یمشورت یهنظر ؛6747/13-13/08/1382

 خسارت جبران در مالك آنچه«دادستان کل کشور چنین آمده: عالی کشور، نظریه رویه دیوانوحدت

 هینظر در آنچه نه است ثمن متیق کاهش یعبارت به و تورم اثر بر يو دیخر قدرت کاهش ،است يمشتر

 ».است آمده ملک متیق شیافزا عبارت با یحقوق اداره

 دادنامه یط ،... تیطرف به ... يآقا ايدعو درباره ماکو شهرستان یحقوق یعموم دادگاه دوم شعبه .1

 1025 ورخـم معامله فسخ تهـخواس به ... ايوـدع درخصوص« :داشته اعالم 11/09/1388 -88/950

 معامله ثمن استرداد ال،یر ونیلیم ازدهی به مقوم عیمب بودن ریللغ مستحقٌ علت به 05/12/1383 مورخ

 طبق مرقوم ملک متیق شیافزا و غرامات مطالبه و الیر هزار یس و چهارصد و ونیلیم هفت به مقوم

 با الیر ونیلیم  سه به مقوم دادگاه نیا 86/679 کالسه پرونده یدادرس خسارات و یکارشناس هینظر

 رییتغ بطالن به فسخ از را خواسته یدادرس جلسه نیاول در که یدادرس يها نهیهز و الوکاله حق احتساب

 هینظر پرونده وستیپ 05/12/1383 مورخ نامه عهیمبا ،یمیتقد دادخواست شرح به توجهاً است داده
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و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز  1025 هشمارقرارداد  05/12/1383

صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتـراض مـؤثر در راسـتاي نقـض     

هـاي   قانون آیین دادرسی [دادگـاه  358 هماددادنامه وارد نبوده به استناد 

ـ عمومی و انقالب در امور] مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عـین    هدادنام

ه مـورد اشـاره،   شـعب از ایـن رو   ».قطعی است ،د. رأي صادرهشو می بدوي تأیید

  گسترده مسئولیت رشیپذ ضمن و کرده دییتأ را یحقوق یعموم دادگاه دوم شعبه دادنامه

 جبـران  بـه  ملـزم  را يو ،یمـدن  قـانون  391 ماده موضوع غرامات جبران در یفضول عیبا

  .است دانسته ثمن ارزش کاهش

رسد در جامعه کنونی که اغلب مبادالت و قراردادها بر مبناي وجه رایج نظر میبه

اي دچار تغییر و تحول  گیرد و اوضاع و احوال اقتصادي را با رشد فزاینده صورت می

با رشد باالیی همراه است، چنانچه موضوع تعهد وجه  تورمکند و معموالً هم نرخ  می

روابط اقتصادي طرفین دارد. حال، در  رایج باشد کاهش ارزش پول، تأثیر زیادي در

شده ازجمله نقود رایج باشد و از زمان  للغیر درآمدن مبیع و ثمن تأدیه صورت مستحقٌ

  
 يدعو بطالن که یموجه اتیدفاع خوانده نکهیا دادگاه از 86/679 کالسه پرونده موضوع یکارشناس

 یتلق بودن ریللغ مستحقٌ از عیبا اطالع عدم )الف :نکهیا چه ،است نداده ارائه سازد مدلل را خواهان

 دادگاه نیا به ثالث جلب ايدعو طرح بر یمبن ادعا رغم یعل) ب ؛آورد نخواهد فراهم را يو یمدن تیمسئول

 آورده مطلق صورت به یمدن قانون 391 ماده در مقرر غرامات )ج ؛است نشده ارائه مطروحه پرونده در

 صرفاً آن یتلق و پول ارزش کاهش و تورم به توجه با ملک متیق شیافزا به آن يتسر عدم شده

 مراجع از ریاخ استفتاء حسب نکهیا باالخص شود ینم مستفاد آن امثال و ينگهدار و یدالل يها نهیهز

 را خواهان يدعو دادگاه ،مراتب به بنا. اند بوده تورم براساس ای ثمن روز پرداخت به اعتقاد تیاکثر به عظام

 نییآ قانون 515 و 198 مواد ،یمدن قانون 348 و 391 ،390 مواد استناد به یتلق صحت بر محمول

 05/12/1383 مورخ عیب بطالن بر حکم صدور ضمن ،یمدن امور در انقالب و یعموم يها دادگاه یدادرس

 بابت از الیر هزار پنجاه و چهارصد و ونیلیم هفت مبلغ پرداخت به را خوانده پرونده نییمتداع نیمابیف

 و) متیق شیافزا( غرامات بابت از الیر هزار پنجاه و هفتصد و ونیلیم چهل و کصدی مبلغ معامله، ثمن

 در لیوک الوکاله حق درصد شصت بابت از الیر ستیدو و هزار کی و یس و هفتصد و ونیلیم پنج مبلغ

 نهیهز بابت از الیر کصدی و هزار پنج و یس و کصدی و ونیلیم سه مبلغ و یدادرس نینخست مرحله

 به دادگاه نیا 86/679 کالسه پرونده یدادرس خسارت دارد یم اعالم و محکوم خواهان حق در یدادرس

 قانون 197 ماده استناد به دادگاه لذا ،است مردود آن تیقطع و يدعو بطالن بر حکم صدور جهت

 ظرف یتلق ي،حضور ،صادره يرأ. دارد یم اعالم و صادر ،خصوص نیا در خواهان یحق یب بر حکم مارالذکر

 .»باشد یم استان دنظریتجد محترم محاکم در دنظریتجد قابل] ابالغ[ خیتار از روز ستیب مهلت
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بیع، مدت مدیدي گذشته باشد و به علت تورم یا هر سبب دیگري، ارزش پول، کاهش 

لزوم جبران کاهش «یابد چگونگی جبران چنین خسارتی مورد سؤال است. نظریه 

  ، درصدد رفع این مشکل است.»زش پولار

 1باره مطالبات ناشی از مهریه، ، متعاقب لزوم جبران کاهش ارزش پول در در قانون

بخشی از این مهم درخصوص  2قانون آیین دادرسی مدنی 522با تصویب ماده 

  اي که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، محقق یافت. دعاوي

 391گسترده بایع فضولی در جبران غرامات موضوع ماده طرفداران مسئولیت 

قانون مدنی، براي توجیه نظریه خود به اصل جبران کامل خسارات استناد 

هاي  اند؛ چراکه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوي نظام نموده

ه جبران کلی«یا اصل » لزوم جبران ضرر«حقوقی مورد پذیرش واقع شده است اصل 

است. در سایه این اصل، تحمیل هر میزان خسارت بر مسبب حادثه » خسارات

نظر از گستره آن باید جبران رواست. بنابراین، در پرتو چنین اصلی هر زیانی صرف

 3ترین هدف مسئولیت مدنی است. دیده، مهم شود، زیرا جبران خسارت زیان

از شرایط مهم وفاي به عهد  معتقدینِ به موضوع مورد بحث، با توجه به اینکه یکی

للغیر درآمدن  دانند، در فرض مستحقٌ را وحدت موضوع تعهد و موضوع تأدیه می

  
 تغییر با متناسب باشد رایج وجه ،مهریه چنانچه«قانون مدنی  1082موجب تبصره الحاقی به ماده به .1

 اسالمی  جمهوري مرکزي بانک توسط که عقد اجراي سال به نسبت تأدیه زمان ساالنه قیمت شاخص

 دیگري نحو به عقد اجراي حین در زوجین اینکه مگر شد خواهد پرداخت و محاسبه گردد می تعیین ایران

اي (شماره  رویهدر این خصوص نیز رأي وحدت کشور عالیدیوان عمومی هیأت..». .باشند کرده تراضی

 الحاق قانون واحده ماده تصویب از مقنن منظور«) صادر کرده که به قرار زیر است: 647-28/10/1378

 آن وضع فلسفه و تبصره صدر عبارات به توجه با 1376 سال مصوب مدنی قانون 1082 ماده به تبصره یک

 تاریخ اگرچه شود می تعیین) ریالی( رایج وجه برحسب معموالً که است زوجه مهریه ریالی ارزش حفظ[،] 

 تبصره( مرقوم قانون وصف این با باشد مزبور تبصره تصویب از قبل زمان به مربوط ازدواج عقد وقوع

 ...». ندارد مباینتی مدنی قانون 4 ماده با) الحاقی

 از امتناع ونیمد ون،یمد تمکن و دائن مطالبه با و بوده جیرا وجه نوع از و نید ،آن موضوع که يدعاو در« .2

 طلبکار، مطالبه از پس و پرداخت هنگام تا دیسررس زمان از ساالنه متیق فاحش رییتغ صورت در نموده، پرداخت

 و محاسبه گردد یم نییتع رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک توسط که ساالنه شاخص تناسب تیرعا با دادگاه

 ».ندینما مصالحه يگرید نحو به نیطرف نکهیا مگر داد، خواهد قرار حکم مورد

 66ش تهران، دانشگاه ،یاسیس علوم و حقوق هدانشکد همجل ،»یمدن تیولئمس هدف« ،ینیباد حسن. 3

 .64 ص): 1383(
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دانند، لذا بایع فضولی در مقام وفاي به عهد،  مبیع، پول را همان قدرت خرید می

  پردازد.  همان قدرت خرید را به عنوان ایفاي اصل دین می

هاي موجود در  شویم که یکی از رویه با بررسی آراء قضایی نیز متوجه می

للغیر  محاکم درخصوص مفهوم غرامات قابل جبران توسط بایع در صورت مستحقٌ

این  درآمدن مبیع، لزوم تأدیه ثمن پولی با توجه به نرخ شاخص بانک مرکزي است.

استان آذربایجان غربی) قائل به  دادگاه تجدیدنظر 11دسته از محاکم (شعبه 

ه بایع فضولی هستند. آرائی که بر دیدگاه محاکم مبنی بر لزوم مسئولیت گسترد

  شود: جبران کاهش ارزش ثمن داللت دارد براي نمونه بیان می

 یط 1357 سال در شوهرم: داشته اظهار که ... خانم يدعوا درخصوص« .1

 ام شده متوجه راًیاخ. است دهیخر ي ...آقا از را نیزم هقطع کی يا قولنامه

 کرده تصرف را آنجا یعیطب منابع هادار و بوده یمل مراتع ءجز نیزم که

 امر ارجاع با. دارم را غرامات و ثمن استرداد به خوانده الزام يتقاضا. است

 ... پرداخت به را ع، خواندهیمب درآمدن للغیر مستحقٌ احراز و کارشناس به

 خسارات درخصوص. کند یم محکوم او به یپرداخت ثمن عنوان به الیر

 در و مانده یباق خوانده دی در رحقیغ نثمن، م نکهیا به توجه با وارده

 از ،خواهان و شده کاسته ،مذکور مبلغ دیخر قدرت از مدت نیا طول

 از را مورد ن، دادگاهیابراـبن .تـاس شده محروم آن یاحتمال منافع

 تورم شاخص رخـن سابـاحت با و دانسته یمدن قانون 391 هماد قیمصاد

 خواهان حق در الیر ... رداختـپ به را واندهـ، خيرکزـم بانک یاعالم

 1.»کند یم محکوم

 ارزش هندینما عیب عقد وقوع زمان در خواهان يسو از شده پرداخت مبلغ« .2

 همـان  افـت یدر اسـتحقاق  خواهـان  عیـ ب ابطال با و بوده معامله زمان پول

 هنحـو  در مـالك  خـذ أ بـا  و دارد جیرا وجه ارزش رییتغ به توجه با را مبلغ

 مـواد  بـه  ص، مسـتنداً یتشـخ  ،وارد را خواهان يدعوا) جیرا وجه( پرداخت

 نیــیآ قــانون 519 و 515، 198 مــواد و یمــدن قــانون 391 و 390، 325

  
1.  دادگـاه   23/5/1385-643علیـه، عینـاً طـی دادنامـه شـماره       این رأي پس از تجدیدنظرخواهی محکـوم

 تجدیدنظر استان کردستان تأیید شده است.
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 شاخص به توجه با عیمب ثمن الیر...  پرداخت به را خوانده یمدن یدادرس

 دااأل ومیـ  در رانیـ ا یاسـالم  يجمهـور  يمرکـز  بانـک  یاعالمـ  تورم يبها

  1.»کند یم محکوم

 رسـد  ینظـر مـ   بـه  ییاز محـاکم قضـا   يبر آنچه آمد بـا توجـه بـه آراء اصـدار     بنا

  :باشد استخراج قابل یکل دگاهیدو د ،لزوم جبران کاهش ارزش ثمن يمبنا درخصوص

کاهش ارزش ثمن را  ع،یکه با کند یم جابیبه عهد ا يوفا :نخست دگاهید. 1

مشمول صدر  ثمن، ارزش کاهش جبران لزوم دگاه،ید نیا طبقجبران کند. 

ــاد ــانون مــدن 391 هم در صــورت  نجــا،یا در. اســت(اســترداد ثمــن)  یق

از آنجا که در  و باشدیمملزم به رد ثمن  ع،یبا ع،یدرآمدن مب ریللغ مستحقٌ

 »بـه عهـد   يوفـا «اصل  ابدی یم شیافزا هرساله تورم نرخ معموالًکشور ما 

 يمبنا. گرددمسترد  ينرخ تورم به مشتر عمالکه ثمن با إ کند یپم جابیا

قرار گرفته و  عیثمن در دست با رایز ،است »دی ضمان« هقاعد دگاه،ید نیا

مسترد شود. » بفاسده ضمنی حهیبه صح ضمنیکل ما « هبراساس قاعد دیبا

 تورم، نرخ إعمالبا  دیبابه عهد کامل باشد  يوفا نکهیا يبرا گر،یبه عبارت د

 يامـروز  پـول چراکـه   ؛مبلغ موضوع تعهـد را محاسـبه کـرد    یارزش واقع

 آن، ارزش ياگونهبهو  است ی) فاقد ارزش واقعمیقد درهم و نارید خالف(بر

 نرخ إعمالبا  دیقدرت خر نیو ا باشدیآن م دیخر قدرت به بستهو  ياعتبار

را بر  يارزش اعتبار کی قبالً که یونیمد ن،یبنابرا. گردد یم محاسبه تورم،

بـه   يبرابر با همـان ارزش اعتبـار   یدر حال حاضر ارزش دیبا ،عهده گرفته

هنـوز   دینماپرداخت  ذمه مورد ارزش از ترکم یطلبکار بپردازد و اگر ارزش

 ینکرده است. پس پرداخت مبلغ مازاد بر ارزش اسم یبه عهد مستوف يوفا

 لیدل نیتر مهمت. به عهد اس يپول به عنوان خسارت نبوده، بلکه از باب وفا

است که صراحتاً  2»بِالْعقُود أَوفُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« هیآ دگاه،ید نیا یقرآن

 شامل فقهاء و مفسرانطبق نظر  که باشدیمبه عهد  يوفا به آمرمؤمنان را 

  . شود یم يرقراردادیو غ يو تعهدات اعم از قرارداد ونیتمام د

  
  دادگاه عمومی کامیاران. 1شعبه  28/4/1383 -954. دادنامه شماره 1

 .1/مائده. 2

  1395، تابستان 15، شماره قضایی يآرا مطالعات: رأي فصلنامه/  46

المؤمنون عند : «فرمودندکه  است(ص)  اکرم  رسول تیروا گر،ید لیدال ازجمله

 زیـ ن یپـول  ونید در که کندیم جابیبه عهد ا يلزوم وفا هقاعد ن،یبنابرا». شروطهم

در  مالِ برابر یمال عهد، به يوفا تحقق و ذمه برائت يبرا ونیمد گر،ید نید هر مانند

بـا  پـول  پرداخـت  د،یدر صـورت وجـود تـورم شـد     و چون عرفاً دینماپرداخت  هذم 

 اعطـاء  یالزم است پول شود ینم عهد به يوفا موجب تعهد مورد پول برابر يا شماره

. باشد هپول در ذم تیو مال دیبرابر با قدرت خر د،یخر قدرت و تیمال نظر از که گردد

 ینـ ید یمصـداق  هم، عیمب درآمدن للغیر مستحقٌ فرض در عیبا توسط ثمن استرداد

  .گردد تیدر آن رعا دیمزبور با قاعده و باشدیم عیبا عهده بر که است

دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، وفق ایـن رویکـرد، لـزوم     11شعبه 

بـایع   مسـئولیت یعنـی از بـاب    »ضـمان درك «پرداخت ثمن به نرخ روز را از بـاب  

  داند. فضولی در استرداد ثمن می

، کنـد کـه بـایع    جبران غرامات وارده بر مشتري ایجـاب مـی   . دیدگاه دوم:2

. در این دیـدگاه، لـزوم جبـران کـاهش     کاهش ارزش ثمن را جبران نماید

قانون مـدنی اسـت.    391 هارزش ثمن به نرخ روز مشمول قسمت دوم ماد

به جبران کاهش ارزش ثمن است اما نه از ملزم  ،طبق این دیدگاه نیز بایع

لذا بایع  ،بلکه از حیث جبران غرامات وارده بر مشتريحیث وفاي به عهد، 

امـا میـزان کـاهش     نمایـد باید همان ثمن دریافتی به مشتري را مسـترد  

  قابل مطالبه است. »غرامت«ارزش ثمن از باب 

  15/7/1393ـ  733 هشمار هرویوحدت رأي حقوقی تحلیل

  رویه وحدت رأي) الف

رویـه نسـبت بـه موضـوع حاضـر      وحـدت در رأي  کشور یعالوانید یعموم هیأت

، نـدارد  تملک در ياثر فاسد عی، بیقانون مدن 365 هموجب مادبه«آورده اسـت:  

 مواد حسب و ماند یم یباق يمشتر و عیبا تیمالک در کماکان ثمن و عیمب یعنی

ـ للغ جزئاً مستحقٌ ایکالً  عی، اگر بعد از قبض ثمن، مبمرقوم قانون 391 و 390  ری

 يثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشـتر  دیضامن است و با ،عیبا دیدرآ

و چون ثمـن در   دیبرآ زین يغرامات واردشده بر مشتر هبه وجود فساد، از عهد
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بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، بـا توجـه بـه     عیبا اریاخت

ـ  بـه  ملزم قانوناً عیبا ی،قانون مدن 391 هاطالق عنوان غرامات در ماد  آن رانجب

ـ  هشعب 31/03/1389مورخ  360 هشمار هدادنام ن،یبنابرا .است دادگـاه   ازدهمی

ـ که با ا يدر حد یغرب جانیاستان آذربا دنظریتجد نظـر انطبـاق دارد بـه     نی

قانون  270 هطبق ماد يرأ نید. اشویم  صیتشخ یو قانون حیصح يآرا تیاکثر

در  1378مصـوب   يفـر یو انقالب در امور ک یعموم يها دادگاه یدادرس نییآ

  ».االتباع است ها الزم عالی کشور و دادگاهشعب دیوان يموارد مشابه برا

  ثمن ارزش کاهش جبران لزوم مبناي به ناظر متصور رویکردهاي) ب

زیـرا در   ،مطلع تحولی مهم در نظام حقـوقی ماسـت   ،مذکور هرویرأي وحدت

این خصوص همواره خألهایی در بحث قراردادها و تعهدات وجود داشته کـه سـبب   

استفاده از این خألها اقدام به رفتار مجرمانه کنند و از آنجـا  شده است برخی با سوء

. یکـی از همـین   غیـرممکن اسـت  پیگیري قانونی  ظاهر قانونی دارد  ها که اعمال آن

 ،ي) اسـت مشـتر ( دهیـ د انیزقابل مطالبه توسط  موارد، بحث ضمان درك و غرامات

قـانون   391 همصادیق غرامـات موضـوع مـاد    ه شد درخصوصکه گفتطور زیرا همان

ثابتی وجود ندارد و تا قبل از صدور رأي مذکور، این غرامات بیشـتر بـه    ، رویهمدنی

شد. بنابراین، چنین وضعیتی به نفع بایع فضـولی بـود کـه     صورت مضیق تفسیر می

 از  واهمـه شد تا افراد بـدون   سبب میامر ام به فروش مال غیر کرده بود و همین اقد

  اجراي عمل خویش، اقدام به فروش مال غیر کنند.ضمانت

شود بـدیهی   که تورم معموالً از مسائل جاري کشور محسوب میبا توجه به این

اسـترداد بـه   است که ارزش ثمن پرداختی در زمان انعقاد عقد با ارزش آن در زمان 

لـزوم   ،عـالی کشـور در رأي مـذکور   هیأت عمومی دیوان ، لذامشتري یکسان نیست

 درخصـوص جبران کاهش ارزش ثمن را در نظر گرفته است. شایان ذکر اسـت کـه   

  1مبناي جبران کاهش ارزش ثمن دو رویکرد کلی وجود دارد:

  
که برخی، طورينظر وجود دارد؛ بهدانان نیز اختالف حقوقدرخصوص مبناي ضمان مورد بحث، میان  .1

 یمصـطف  ؛263- 262 صص ،2 ج ،پیشین ،یامام دحسنیسآورند (شمار میبه» قراردادي«آن را 

تلقـی  » یقـانون  و يقهـر «اي نیـز  ) و عده235ص ،)1373 بحرالعلوم،: نیقزو( یمدن حقوق عدل،
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مسئولیت بایع فضولی در پرداخت کـاهش ارزش ثمـن از بـاب    . 1

اختصـاص بـه    ،در نظام حقوقی مـا بحـث ضـمان درك    درك:ضمان 

ضـامن   ،دارد. بنابراین، منظور از اینکه بایع فضـولی  »ثمن«و  »مبیع«

از اینکـه   راددرك مبیع است یعنـی ضـامن اسـترداد ثمـن اسـت و مـ      

. باشـد میضامن درك ثمن است یعنی ملزم به استرداد مبیع  ،مشتري

ثمـن از بـاب مسـئولیت بـایع     وفق این رویکرد جبـران کـاهش ارزش   

فضولی در استرداد ثمن پرداختی است و ثمن با در نظر گـرفتن نـرخ   

محاسبه و توسـط بـایع فضـولی مسـترد      ،تورم و شاخص بانک مرکزي

را  عیـ تا مب شود تعهد میمفروشنده  ع،یبا انعقاد عقد ب کهچرا ؛شود می

 ریـ للغ مسـتحقٌ  عیـ مب کـه درصـورتی درآورد. طبعـاً   داریخر تیبه مالک

فروشنده به تعهد خود وفا نکرده و از مفاد عقـد تخلـف کـرده     د،یدرآ

از  یناشــ يهـا  انیــز دیـ عـالوه بــر اسـترداد ثمــن، با   ن،یاسـت. بنــابرا 

  1بپردازد. زیخود را ن یعهدشکن

بایع فضولی در پرداخت کاهش ارزش ثمن از باب ضمان  مسئولیت. 2

مسترد  وفق این رویکرد، بایع فضولی مقدار عدديِ ثمن دریافتی را قهري:

 .د و کاهش ارزش ثمن بر مبناي غرامات وارده قابـل جبـران اسـت   نمای می

 یناش تیتا مسئول ستیاز آثار صحت معامالت ن ی،ین وضعیتچنن، نابرایب

جـدا و   وضـوع و مقولـه  م ،ضـمان درك  ، زیـرا بر قرارداد باشد یاز آن مبتن

لـذا منشـأ آن    ،ستین سبب بدون شدن دارا و دینسبت به ضمان  یمستقل

دارا شدن بدون سبب اسـت کـه بـر     ایو  دیبلکه ضمان  باشدنمی عیعقد ب

    2رد ثمن درآمده است. ای عیبه صورت رد مب عیاثر ب

  
 ،)یکیتمل عقود ـ معوض معامالت( نیمع عقود ؛یمدن قوقـح دوره ان،یکاتوز ناصر(کنند  می

 ؛یمدن حقوق زاده، قاسم یدمرتضیس ،83- 80 صص ،)1394 انتشار، یسهام شرکت: تهران( 1 ج

 حقوق ک،یـ پ ره حسن ؛102ص ،)1393 اول، چاپ زان،یم: تهران( اراتیخ و شروط و عیب عقد

 ). 47ص ،)1387، اول چاپ ،يخرسند: تهران( 1 نیمع عقود ـ یمدن

 .نیشیپ ،یامام دحسنیس. 1

 ،)1379چـاپ اول،   دانش، گنج: تهران( یمدن قانون یمحش مجموعه  ،يلنگروديجعفر محمدجعفر. 2

 .273ص
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  بررسی و نقد) ج

به موادي استناد شده است که برخی بر ضمان درك و  رویهدر رأي وحدت

رویه است. از موارد انتقاد به این رأي وحدتبر ضمان قهري داللت دارد که  ايپاره

بیع فاسد  ،قانون مدنی است که طبق منطوق آن 365 همورد استناد، ماد هاولین ماد

لی کشور با عاعمومی دیوان رسد قضات هیأت اثري در تملک ندارد. به نظر می

للغیر درآمدن مبیع، ضمان ید  در فرض مستحقٌ مزبور معتقدنداستناد به ماده 

مبناي لزوم . قضات، کند که مال هریک از طرفین قرارداد بازگردانده شود ایجاب می

 390 هاند. استناد بعدي، ماد پرداخت کاهش ارزش ثمن را ضمان قهري دانسته

باشد و اشاره به این ماده  می »ضمان درك«مفهوم  درخصوصقانون مدنی است که 

مبناي ضمان درك را مناط قرار  ،که قضات دیوان استر این الّ بدر رأي مذکور، د

قانون مدنی استناد شده است. این ماده به دو  391 هبه ماد ،درنهایت که اند داده

بایع فضولی در  مشارالیه مسئولیتکه  صدر مادهالف) بخش قابل تقسیم است: 

که ماده مزبور  بخش دومدارد؛ ب) داللت درك بر ضمان  است، استرداد ثمن

 لّاد باشدمیبایع فضولی در جبران غرامات وارده بر مشتري  مسئولیت درخصوص

  .استبر ضمان قهري 

که مبناي رأي  است جهت آن از ،صدراإلشاره هرویبه رأي وحدتنقد دیگر 

الواقع رأي مذکور  . فیباشدمیموصوف با حکمی که درنهایت صادر شده، در تعارض 

طرف، بایع فضولی را به دلیل آنکه ثمن در اختیار وي بوده است، ملزم به یکاز 

جبران کاهش ارزش ثمن و نتیجتاً ملزم به استرداد ثمن با محاسبه نرخ تورم 

 391چنین الزامی را از باب غرامات موضوع ماده از طرف دیگر، مبناي  ،دانسته

  شمار آورده است.قانون مدنی به

لزوم جبران کاهش ارزش موجود (که آیا مربوط به  بنا به مراتب مذکور، ابهام

از لحاظ عملی و  ی است کهموضوع )،ثمن از باب ضمان درك است یا غرامات

در ـضولی را از باب صـبایع فو اگر وردار است. ـسزایی برخـکاربردي از اهمیت ب

(ضمان درك)، ملزم به جبران کاهش ارزش پول بدانیم، علم  قانون مدنی 391ماده 

نیز مسئولیت بایع فضولی تأثیر و بیللغیر بودن مبیع،  و جهل مشتري به مستحقٌ

به پرداخت ثمن قراردادي بپردازد، وفاي به عهد ننموده صرفاً ر قراردادي است و اگ
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این دیدگاه، قضات با مطالبه ثمن از سوي مشتري، ملزم به إعمال نرخ  است. طبق

ملزم به جبران سایر  ،شاخص تورم هستند و بایع فضولی را از باب ضمان قهري

دانند. حال آنکه اگر بایع فضولی را از باب شق دوم  خسارات وارده بر مشتري می

بایع فضولی  مسئولیتیم ماده صدراإلشعار، ملزم به پرداخت کاهش ارزش ثمن بدان

در جبران کاهش ارزش ثمن، قهري است و در صورت علم مشتري به مال غیر 

رغم  باشد. بنابراین، علی ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن نمی ،بودن مبیع، بایع

رویه مورد ي وحدتدوم ماده مذکور، رأقسمت صدر اول و  میاناهمیت تفکیک 

  ننموده است.وضوح تکلیف آن را مشخص بهنظر، 
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  گیري نتیجه

غرامت قابل جبـران در فـروش مـال     درخصوص 733 هشمار هرویرأي وحدت

قـانون   391 هغیر، تا حد زیادي اختالفات موجود در تفسـیر غرامـات موضـوع مـاد    

ول جبـران کـاهش ارزش ثمـن    ئمدنی را برطرف کرده و صراحتاً بایع فضولی را مس

جبران کاهش ارزش ثمن از  :که است نکردهطرف مشخص از یک لکن ،دانسته است

تـر اشـاره   طور کـه پـیش  همان ـزیرا  ضمان درك؟ از باب باب ضمان قهري است یا 

، مصادیق خسـارات قابـل   حیث کاربردي و عملیین امر از گذشته از اهمیت ا ـشد   

مطالبه توسط مشتري جاهل همچنان محل اخـتالف بـاقی مانـده اسـت. بنـابراین،      

منظور رفع وضعیت موجود، در قانون مدنی ذیـل  آن است که به نگارندگانپیشنهاد 

پـول   ،چنانچـه ثمـن معاملـه   : کـه  گردداي تصریح  عنوان معامالت فضولی طی ماده

مکلف است در مقام ایفاي اصل دین، ثمن  ،باشد و مبیع مال غیر درآید بایع فضولی

دیگري مصادیق  ههایتاً در مادو ن .را با توجه به شاخص تورم و نرخ روز پرداخت کند

  .گرددخسارات قابل مطالبه توسط مشتري مشخص 
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