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تاریخ دریافت1397/09/14:

تاریخ پذیرش1397/11/29:

چکیده
در نظام حقوقی اسالم ،بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و
خریدار مالک مبیع میگردد .اما در صورتی که فروشنده بدون إذن ،مال غیر را بفروشد یا منال خنود را بنه امنراه
مالی که در فروخت آن إذن ندارد در ضم یک عقد واگذار نماید ،مشهور فقیهان بر ای نظر استند که عقد باطل
نیست بلکه غیر نافذ است .یعنی اثری از خود به جا نمیگذارد ،اگنر مالنک عقند را تنفینذ نمایند معاملنه از ابتندا
صحیح و واجد آثار حقوقی و قراردادی میگردد که از آن به نظریه کشف یاد میکنند .در مقابل نظرینه نقنل بنوده
که اثر عقد را از زمان تنفیذ ساری و جاری میدانند .ولی اگر مالک معامله را رد کند عقد از اصل باطنل منیشنود.
لذا اگر بایع مبیع را به مشتری داده باشد مالک میتواند آن را از مشتری پس بگیرد و در برابر مشتری ام حق دارد
برای گرفت ثمنی که به بایع غیر مأذون پرداخته و امچنی در فرض جهنل او بنه عندم مالکینت و ینا اذن ،بنرای
گرفت غراماتی که متحمل شده است به فروشنده رجوع کند .در فقنه عنالوه بنر ضنمان در از ننوع دیگنری از
ضمان به نام ضمان عهده نیز بحث شده است .ضمان عهده عبارت است از ای که شنص

ثنال ی از طنرا بنایع

ضمانت کند که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا در ار فرضی که بیع باطل شود و نیاز به بازگرداندن ثم
باشد ،ثم را به مشتری بازگرداند ،ای نوع ضمان را ضمان عهده ثم میگویند .امچنان که اگر به موجن

عقند

ضمان تعهد کند که در فرض مستحق للغیر درآمدن ثم یا در ار صورتی که بیع باطل شود و نیاز بنه بازگردانندن
مبیع باشد ،مبیع را به بایع برگرداند ،آن را ضمان عهدهی مبیع نامند.
واژگان کلیدی :ضمان در  ،ثم  ،غرامات.
*دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق خصوصنی ،دانشنکده حقنوق ،الهینات و علنوم سیاسنی،
واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
**دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشنکده حقنوق ،دانشنگاه شنهید بهشنتی ،تهنران ،اینران .نویسننده مسنلول
ma_aminy@gmail.com

.......108تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،زمستان1397

مقدمه
عقود امچنان که رافع نیازانای متعناملی اسنتند در صنورت بمنالن منیتواننند
خساراتی را به ار یک از طرفی و حتی اشصاص ثالث تحمینل کننند .در این صنورت
زیاندیده انتظار دارد که بتوانند به کلیه خسارات حاصل از بمالن عقد به جهت انتسنا
آن به طرا مقابل بنا به اصل جبران کامل خسارت دسترسی یابند .اصنل جبنران کامنل
خسارت میتواند در ار دو حوزه مسلولیت قراردادی و غیر قراردادی مورد استناد قنرار
گیرد ولی بررسی رویه قضایی نشان میداد که دادگناهانا در بکنارگیری این اصنل در
مبانی استداللی و نتیجهگیری رای خود خصوصاً در مورد ضمان دچار تردید و اخنتالا
نظر میباشند .عالوه بر عدم شناسایی دقیق مبانی و محدوده اصل فنوق ننزد دادگناهانا
دلیل دیگر تهافت آراء مربوط به عدم تعریف یکسان از ثم  ،خسارت ،شناسایی ننوع و
میزان خسارات و بررسی ارکان تحققنی انر ینک از دو حنوزه مسنلولیت قنراردادی و
غیر قراردادی و در نهایت میزان جبران خسارت وارده ناشی از فعل یا تر فعل زیان بار
و نقض عهد میباشد .آثار و احکام ضمان در و یا مستحق للغیر در آمدن مبیع ،روابط
طرفی عقد و فضول در قانون مدنی در منواد  362و  390بنه بعند بینان گردینده ولنی
دادگاهاا علیرغم بیان حکم موضنوع در قنانون ،در تفسنیر قنانون دچنار اخنتالا نظنر
استند .مقاله حاضر در دو گفتار به بررسی مفهوم و مبنای ضنمان در

و نقند نظنرات

(گفتار اول) و بحث و بررسی پیرامون میزان مسلولیت بایع در جبران خسارت و مبنانی
آن در رویه قضایی ایران با رویکرد رای وحدت رویه  733دیوان عنالی کشنور و روینه
قضایی انگلستان میپردازد( .گفتار دوم) اندا مقالنه تفسنیر رای وحندت روینه فنوق
براساس و مبانی اصل جبران کامل خسارت و انگیزه طرفی از انعقاد عقد پس از تحلیل
آرای مصتلف دادگاهااست.
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گفتار اول :مفهوم و مبنای ضمان درک
ضمان از ریشه ضَمَ َ برای بیان احاطه و شمول است ،چننان کننه معنننی کلمننه
در خود آن نهفته است .ای کلمه را در لغنت بنه معننی پنذیرفت  ،پننناه دادن و ملتننزم
شندن بنه چیزی یا امری معنی کردهاند( .عمید )837 :1371 ،اغلن

در حقننوق ،اینن

کلمنه منرادا بنا مسلولیت به کار گرفته شده و گاه نیز به معنای بعهده گرفت و تعهند
است.
در حقوق ما ضمان در  ،مصت

موردی اسنت کنه مبینع ینا جززنی از آن ملنک

دیگری درآید و او معامله را تنفیذ نکند ،چرا که در ای صورت م ل معاملۀ فضولی بوده
که مالک میتواند آن را رد کند  .ولی اگر مبیع مستحق للغیر نباشد بلکنه دیگنری در آن،
حق ان تفاع یا حق ارتفاق داشته باشد ،بیع باطل نبوده و ضمان در نیز به وجود نمیآید
و اگر خریدار مملع از وجود چنی حقی نبوده ،خیار فسخ خوااد داشت.
ضمان در ترکی

«ضمان در » یعنی ارگاه مبینع از آن دیگنری باشند؛ فروشننده

ضام است پولی را که بابت ثم چننی کناالیی گرفتنه اسنت بنه خریندار بازگردانند.
(کاتوزیان.)222 :1391 ،
با فرض اینکه بی مسلولیت قراردادی و مسنلولیت مندنی قازنل بنه تفناوت باشنیم
تشصی

مسلولیت مستحق للغیر بودن مبیع در جبران خسارت میتواند موثر باشد.

بند اول مبنای ضمان در ک در دکترین
قانون مدنی به تقلید از ماده  1603قانون مدنی فرانسنه (کاتوزینان ،امنان) ضنمان
در را از آثار بیع صحیح میداند و ای بدان معنی است که بنرای آن ریشنه قنراردادی
قازل میباشد ولی بررسی آثار و احکام آن در سایر موارد نسبت به ای نظر ایجاد تردید
میکند .دکتری حقوقی نیز بر مبنای امی تردید ایجاد شده و بررسی نقمه نظرات فقها
دچار اختالفات شده و دامنه اختالفات آنان به رویه قضازی سرایت کرده است.
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 -1نظریه قرار دادی بودن مسئولیت ناشی از درک مبیع
طرفداران ای نظریه در میان مبنای آن یکسان نمیاندیشند وار یک مبنازی را بینان
میکنند.
الف -تعهد انتقال مالکیت مبیع
فروشنده در عقد بیع  -خواه ای کنه از جملنه عقنود تملیکنی باشند و ینا عقنود
عهدی -در ار حال تعهد به انتقال مالکیت دارد .ای انتقال میتواند بدون اراده وی انم
زمان با انعقاد عقد ویا پس از آن حاصل گردد .پس اگر خریدار به لحاظ مسنتحق للغینر
بودن مبیع نتواند مالک آن شود ،فروشنده به تعهد خود عمنل نکنرده و مرتکن

نقنض

عهد گردیده ،لذا مکلف است ثم دریافتی را به خریدار مسترد و از عهده غرامنات وی
بر میآید( .سنهوری  2000،م.)620:
ب -تصریح قانون
بند  2ماده  362قانون مدنی ضمان در را از آثار عقد بیع صحیح بر شمرده است.
واژه صحیح در قانون مدنی و فقه دارای معنای عام و خاصی میباشد .صحت در معنای
عام شامل معامله فضولی فاقد اثر حقوقی است و در معننی خناص معاملنه صنحیح بنه
معنی اخ

را در بر میگیرد .به عبارتی عقد صحیح ممکن اسنت نافنذ و ینا غیرنافنذ

باشد بر ای اساس ایرادی به ماده  362مدنی وارد نیست و مقن به درستی ضمان در
را از آثار عقد بیع صحیح دانسته است( .شهیدی.)21 :1381 ،
ج -تعهدات متقابل
یکی از آثار عوض در عقود معاوضی تعلیق اجرای تعهدات ار یک از طنرفی بنر
اجرای پیمان از جان

دیگری است .اگر یک طرا از اجر ای تعهدات خود سر باز زند

طرا مقابل نیز میتواند اجرای تعهدات خود را معلنق سنازد .بنه امنی جهنت مقنن
مقررات حق حبس را پیشبینی نمود ،لذا در ار عقد بیعی ای توافق ضمنی وجنود دارد
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که اگر مبیع از آن دیگری باشد ،ثم درینافتی بایند مسنترد و خسنارت جبنران گنردد.
(کاتوزیان.)335:1380،
د -تعهد به تسلیم
قانون مدنی در ماده  362در بند  3بایع را به تسلیم مبینع بنه مشنتمری ملنزم و در
ماده  267در تعریف تسلیم میگوید :تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرا مشتری
به نحوی که متمک از انحاء تصرفات و انتفاعات گردد ...تعهد به تسلیم زمانی صنورت
میگیرد که برابر ماده  269متعهد چیزی را بداد که مالک و ینا مناذون از طنرا مالنک
باشد و اال به تعهد قراردادی خود عمل ننمود( .لنگرودی )280:1391،لذا در موردی کنه
بایع مال متعلق به دیگری را به نحو عی معی فروخته و آن را برای اجرای تعهند خنود
تسلیم مشتری میکند برابر قانون به تعهد قراردادی خود عمل ننموده و مسنلول جبنران
خسارت وارده به مشتری است.

 -2نقد نظریه فوق
الف -فقدان اثر عقد باطل
قانون مدنی در ماده  338در تعریف بیع به تبع از فقها بیان داشته ،بیع عبارت است
از تملیک عی به عنوض معلنوم .اگرچنه این تعرینف بنا تعرینف عقند در مناده 183
ناسازگار است ،ولی عقد صراحتا "داللت بر تملیکی بنودن بینع دارد .بندیهی اسنت در
موردی که مبیع متعلق به دیگری است ،اثر تملیکی عقد بیع از بی رفته و دیگنر عقندی
باقی نمیماند تا فروشنده ،در قبال آن ضام باشد.
ایراد فوق در خصوص تعهد به تسلیم نیز وارد است .متعهد زمانی منیتوانند عنی
معینی را به عنوان اجری تعهدات خود تسلیم کند که مالک آن باشد و اگر مبیع مسنتحق
للغیر باشد ،تعهد فروشنده ساقط و بر ای اساس ضنمان در نمنیتوانند از متفرعنات
تعهد به تسلیم محسو

شود( .کاتوزیان ،امان.)336:
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ب -تقسیم عقود به نافذ و غیرنافذ
ار چند تقسیم فوق مورد پذیرش مقن ایران قرار گرفته و عقد غیرنافنذ از ناحینه
طرفی که دارای امه شرایط صحت معامله میباشد الزم االجراست ولی عقد غیرنافذ تنا
زمان تنفیذ ویا رد فاقد ارگونه اثری میباشد لذا ضمان در را نمیتنوان از آثنار عقند
صحیح تلقی کرد( .طال

احمدی.)199:1389 ،

ج -اثر عقد نسبت به شرط
شروط و توافقاتی که متعاملی ضم عقد به عمل میآورند فرع به عقد و تنابع آن
میباشد.پس ارگاه مالک عقد فضولی را تنفیذ نکرد عقد باطل و بالاثر میگنردد .باطنل
شدن عقد متفرعات و شروط ضم آن را نیز از بی میرود و با فنرض این کنه توافنق
ضمنی به مسلولیت ضمان در داشته باشند بمالن قرارداد به آن سرایت و باعث بمالن
شرط ضمنی میگردد( .امان.)198:

 -3نظریه قهری بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک
مبنای تعهدات و التزامات امواره عقد و قرارداد نیست ،بلکه گاه مبنای الزام ریشنه
در قانون و عرا دارد .جایی که خریدار عنوض را منیداند امّنا در مقابنل بنه جهنت
مستحق للغیر بودن مبیع مالکینی برای از ایجاد نمیگردد ،تکلیف به باز گرداندن ثمن و
جبران خسارت را نمیتوان ناشی از عقدی باطل دانست بلکه ای التزام به حکنم قنانون
میباشد ،برای توجیه ای نظر میتوان مبانی ذیل را بیان کرد.
الف -تعارض موقعیت طرفین عقد
آثار قراردادی و التزامات عقد امواره مبتنی به عقد صحیح و نافذ بار منیشنود،آن
جا که عقد بنا به ار جهت باطل گردید ،فاقد ار گونه اثری میباشد .چگوننه منیتنوان
ام از یک طرا معتقد به بمالن عقد فضولی به جهت عدم تنفیذ آن از جان

مالک بود
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و ام از طرا دیگر مسلولیت فروشنده را در استرداد ثم و خسنارت مبتننی بنر عقند
دانست.
ب -استفاده ناروا از مال دیگری
اینکه مقن در ماده  362قانون مدنی ضمان در را ناشی از عقند صنحیح دانسنته
قابل انتقاد است .الزام فروشنده به پس دادن ثم به منظور جبران ناشی از معامله نیست،
بر مبنای صرا استفاده ناروا از مال دیگری است( .کاتوزیان ،امان.)335:
برخی دیگر از اساتید معتقدند که در گذشته تفاوتی بی عقد صحیح و باطنل نبنود
و از ای رو عقد بیع مربوط به مال شص
با بیع از آثار ای عقد محسو

بیگانه نیز عقد بیع به شمار میآمد و ضنمان

میشده است( .شهیدی ،47 :1371 ،امامی.)539:1391،

ج -فقدان قصد طرفین
ار چند بتوان استرداد ثم و مسلولیت ضمان در را با توافق و ینا شنرط ضنم
توجیه کرد ،ولی جبران خسارت در آثار مستقیم ای توافق جای نداشته و انی ینک از
طرفی به انگام انشای عقد چنی ادفی ندارند.
د -نظر مقنن در اخذ به شفعه
ماده  817قانو ن مدنی در مقررات اخذ به شفعه مشتری را ضنام در بینع قنرار
داده .طبق مفاد ای ماده خریدار در حالی مسلول ضام در حصه مبینع اسنت کنه در
اخذ به شفعه نقش نداشته و اخذ به شفعه از جمله ایقاعات است که تراضی و توافق دو
اراده در آن نقش ندارد .در نتیجه نمیتوان مسلولیت ضمان در را مبتنی بنر مسنلولیت
قراردادی دانست( .طال

احمدی ،امان.)193 :
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 -4نقد دالیل قهری بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک
الف -اثر عقد
آثار عقد امواره از توافقی صریح و آشکار نشأت نمیگیرد .توافقنات ضنمنی نینز
میتوانند موجد حق و تعهد گردند .طرفی عقد ای توافق ضنمنی را دارنند کنه ارگناه
مبیع یا ثم مستحق للصیر در آمد طرا مقابل مکلف به اسنترداد عنوض باشند والزمنه
عقود معاوضی در بردارنده چنی التزامی است.
ب -عرف
از طرفی میدانیم ،امروزه التزاماتی جزء آثار عقد محسو

میگردند که طرفی ننه

تنها قصد نکرده بلکه از وجود آنان اطالعاتی ندارنند .مناده  356مندنی منیگویند :انر
چیزی که بر حس

عرا و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شنود ینا قنراز داللنت بنر

دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صنریحاً
ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملی جاال بر عرا باشند.
ج -اخذ به شفغه
حکم اخذ به شفعه از جمله قواعد اسنت تازی اسنت و بایند مقنررات آن را تفسنیر
مضیق نمود .ارگز نمیتوان بر مبنای است ناء قاعدهای کلی وضع نمود.

بند دوم :مبنای ضمان درک در رویه قضایی
تعیی مبنای ضمان در در رویه قضایی موج

منیشنود کنه زینان دینده بدانند

دعوای خود را بر مبنای ضمان قراردادی و درنتیجه ممالبه خسارت مننافع قنراردادی از
دست رفته؛ و یا بر مبنای ضمان قهری و در نتیجه ممالبه خسارت و براسناس موقعینت
قبل از عقد اقامه کند.
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 -1مبنای ضمان درک در رویه قضایی ایران
دادگاهاای ایران بر خالا محاکم سایر کشوراا بنا به ار دلیلی در منت آراء خنود
کمتر به مبانی حقوقی استنتاج نظر خود میپردازند و اگر بنا باشد برای رای آنان مبننایی
یافت باید آن را بر اساس قواعد حقوقی استباط و توجیه نمود .بررسنی آرای دادگناهانا
نشان میداد دادگاهاا در مبنای مسلولیت ضمان در رویهای واحد و یکسان در پنیش
نگرفتهاند .در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسنارت تناخیر تادینه آن
براساس شاخ

نرخ بانک مرکزی محکنوم منینمایند بیشنتر بنه مبننای قهنری بنودن

مسلولیت او توجه دارد (سایت بانک آراء دادگاهاا ،رای شنماره  1349منورخ 1091/27
شعبه  6دادگاه تجدید نظر استان تهران) .ولی دادگاهاایی کنه فروشننده را بنه پرداخنت
بهای روز مبیع محکوم مینمایند در جبران خسارت بیشنتر بنه مبننای قنراردادی بنودن
مسلولیت نظر دارند( .پژواشگاه قوه قضاییه اداره انتشار رویه قضایی کشور.)52:1392،

1

با ای وجود بعضی از محاکم علیرغم مبنای مسلولیت مدنی حکم بنه جبنران خسنارت
براساس بهای روز ملک نظر دارند .شعبه  12دادگاه تجدیند نظنر اسنتان تهنران در رای
شماره  910856مورخ  91/6/9بدون استدالل کامل صرفاً به اسنتناد حاکمینت مقنررات
مربوط به مسلولیت مدنی ،و قواعد الضنرر و تسنبی

رای شنماره  413منورخ 90/6/5

شعبه  213دادگاه عمومی حقوقی تهران را در تجدید نظر دعوی ممالبه بهای روز ملنک
به جهت بمالن عقد بیع تازید نموده است.
شعبه  5دیوان عالی کشور در دادنامه شماره  496مورخ  92/8/14چنی اظهار داشته:
"در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع ،غراماتی که به مشتری تعلق میگیرد عبارتسنت
از خسارات و مصارجی که مشتری در معامله مربوطه به طنور مسنتقیم متحمنل شنده و

 .1شعبه  148دادگاه عمومی حقوقی تهران ،دادنامه  788مورخ  91/9/12شعبه سوم دادگاه تجدید نظنر
ضم تایید رای فوق ضمان فوق را ناشی از مسلولیت مدنی دانسته و به استناد منواد قنانون مسنلولیت
مدنی رای را تایید کرده است.
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شامل ممالبه قیمت روز مبیع نمیشود(".برای دیدن ارای بیشتر به سایت پژواشگاه قوه
قضاییه مراجعه شود.( J.ijri.ir
برعکس در حکم شماره  18 18/8- /1914شعبه  4دیوان عالی کشور آمنده اسنت
«مقصود از مقتضای عقد مذکور در ماده  233قانون مدنی آثاری است که برحس
یا قانون از مقدمات یا لوازم غیرقابل انفکا مملق عقد محسو

عرا

میشود و شرط خنالا

آن با عقد یا مؤثر بودن آن منافات داشته باشد و آثاری کنه در مناده  362قنانون منذکور
برای بیع صحیح ذکر شده مملق آثار بیع است اعم از آثاری که مقتضای عقند بنه معننی
مذکور بوده و قابل انفکا از آن نباشد یا عقد مملق بنوده و بنه واسنمه شننرط قابننل
انفکنا

باشند .بنابرای ماده مزبور داللت ندارد که ضمان در

مبیع مقتضای عقد بوده

و شرط خالا آن ولو بمور محندود و مقیند بنرخالا مقتضنای عقند اسنت( .طالن
احمدی ،امان )200 :رویه قضایی در ای رأی با تفکیک مینان مقتضنای ذات و اطنالق
عقد ،ضمان در

را مستنداً به ماده  362قانون مدنی جزء مقتضای اطالق عقد محسو

نموده اسنت .بنه ای ترتی

شعبه  4دینوان عنالی کشنور ضنمان در را دارای مبننای

قراردادی منیدانند و در نتیجه ارگونه مسوولیت ناشی از آن نیز بایند ریشنه قنراردادی
باشد .قابل ذکر است که برخالا ماده  1627قانون مدنی فرانسه که بنرای کننااش یننا
افنزایش منسوولیت بنایع ،انشای توافقی خاص را جندای از بینع ضنروری مننیداننند
دینوان عالی کشور استقالل شرط را از سرنوشت بیع که در صورت مسنتحق للغیننر در
آمندن مبیع موج

فساد عقد است میپذیرد و به عبارت دیگر شرط را وقتی تابع عقند

میداند که طرفی تراضی چنی بصوااند.
کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی نیز در پاسنخ بنه این سننؤال کننه در
صور ت مستحق للغیر بودن مبینع بنرای اسنترداد ثمن خریندار باینند بننه فروشنننده
منستقیم خود مراجعه کند یا حق مراجعه به فروشندگان قبلی را خوااد داشنت پاسنخ
داده است" :ماده .391م .ق در صورت مستحق للغیر بودن مبیع بنایع را ضنام دانسنته
است و منظنور از بایع امان فروشنده مستقیم میباشد که معامله با او انجام شنده اسنت
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ننه فروشنندگان قبلی ،زیرا ارمعامله دارای ثم معی و شرایط خاصنی اسنت و آنچنه
خریدار مستحق آن است ثمنی است که به فروشنده مستقیم خود پرداخته است".
در نظریه مذکور ارچند به مبنای ضمان در به صراحت اشاره نشده ولی به نظنر
میرسد کمیسیون مشورتی ،اصل نسبی بودن را که ویژه قرارداداناسنت بننر موضننوع
حاکم می داند و ای امنر مسنتلزم قنراردادی بنودن مبننای ضنمان در اسنت( .طالن
احمدی ،امان .)201 :

 -2مبنای ضمان درک در حقوق انگلستان
در انگلیس یکی از مهمتری منابع حقوقی عقد بیع ،قانون بیع کاال مننصو

1979

است که جایگزی قانون سال  1893گردید .در بند  1از ماده  2قانون مزبور ،عقند بیننع
به عنوان عقدی تملیکی تعریف شده است .براساس بند مزبور ،عقد بیع عبارت است از
عقدی که به موج

آن مالکیت کاالیی در ازای مبلغی به مشتری منتقل میگردد یا بنایع

با مشتری توافق میکند که در ازای مبلغی مالکیت کاالیی را به مشتری منتقل کند .عقند
اخیر را توافق بر بیع مینامند .ار چند توافق مذکور انم در تعرینف عقند بیننع آمننده
ولنی احکام آن با عقد بیع متفاوت است .ممابق بند  4ماده  2قانون مذکور ،در توافق بنر
بینع ،طرفی بر انتقال مالکیت کاال در آینده ینا منشروط بنه وقنوع شننرطی در آینننده
توافنق میکنند.
موضوع عقد بیع ممک است کاالیی موجود باشد مانند کاالیی که در مالکیت بنایع
موجود است و نیز ممک است مبیع ،کاالی آینده باشد مانند کناالیی کنه قننرار اسننت
ساخته شود یا به دست آید.
تعهداتی که به موج
مهم و غیرمهم .به موج

عقد بیع ایجاد می شوند به دو گروه تقسیم میشوند :شرایط
بند  3ماده  11قانون بیع کاال اگر تعهدات مهنم نقنض شنوند،

طرا دیگر می تواند عقد را فسخ کند در حالی که در نقنض تعهندات غینرمهنم ،تنهننا
می توان ممالبه خسارت نمود.
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از مهمتری تعهدات بایع ،التزام او به انتقال حق مالکیت کاال به مشتری است .طبق
بند  1ماده  12قانون بیع کاال ،بایع به انگام عقد بیع ،مالکیت مبیع را به منشتری منتقننل
می کند و در توافق بر بیع ،بایع ملتزم میشود که در موعند مقنرر کناال را بنه مالکیننت
مشتری درآورد .اگر کاال در مالکیت خود بایع بوده و جز او کسی نسبت به کناال حقنی
نداشته باشد ،به موج

عقد بیع ،مالکیت به مشتری منتقل میگردد.

بر طبق بند  1ماده  12قانون بیع کاال ،ضرورت ندارد بایع پیش از انتقال مالکیت به
مشتری ،مالک کاال باشد .حتی ممک است در توافق بر بیع ،بایع انی گناه مالنک کناال
نشود ،مانند موردی که کاالی منورد نظنر از طرینق شنص

ثالنث بنه منشتری منتقننل

میگردد.
پس بند  1ماده  12انگامی نقض میشود که بایع ،حق انتقال مالکینت کنناال را بنه
وجه عام نداشته باشد نه بمور خاص .اخالل در بند  1ماده  12به مشتری حق فسنخ ینا
ممالبه خسارت میداد.
طبق بند  2ماده  12بایع ضام است که مبیع در زمان انتقال ،عاری از ارگونه قینند
و تکلیفی باشد و مشتری بتواند بدون تعرض بر مبیع تسلط یابد.
در پرونده  S'Confectioner. v Niblettیک شنرکت امریکنایی مقنداری شنیر
خشک به طرا بریتانیایی فروخت .زمانی که مبیع به مقصد انگلسنتان رسنید مشنص
شد از عالمت شرکت انگلسی استفاده شده است در حالی که شنرکت امریکنایی چننی
حقی نداشته و آن شرکت بریتانیایی میتوانست جلوی بیع را بگیرد .در ای فرض چنی
تلقی شد که بایع مالک حقیقی نبوده و مشنتری حنق دارد بینع را رد کنرده ینا خواانان
خسارت شود .چرا که بایع مالک حقیقی نبوده است.
در برخی موارد ممک است کسی بدون اجازه مالک ،کاالیی را بفروشد .منن الً در
دعوای  Kingsway. V Worth Butterشصصی که کاالیی را بنه صننورت اجنناره
بنه شرط تملیک خریداری نمود؛ به تصور آن کنه بنا اسننتمرار در پرداخننت اقننساط،
حنق فروش دارد و میتواند آن را منتقنل منیکنند .خریندار انم کناال را بنه دیگننری
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فروختنه و چنند دسنت معامله میشود .پس از ای که معلنوم شند فروشننده اول حنق
فروش نداشته ،خریدار آخر علیه طرا معامله خود اقامه دعوی نمود ولنی بنایع اول بنا
پرداخت باقی اقساط ،موج

رفع نقیصنه گردیند پاسنخ فنرض منذکور در حقنوق منا

متفاوت است .زیرا درصنورتی کنه فروشننده بنه انگام معاملنه مالنک نباشند ،مالکینت
بعدی او تأثیری در وضعیت معامله ندارد ،چنان کنه ماده  254قانون مدنی مقنرر داشنته
"ارگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحناء بنه معاملنه
کننده فضولی منتقل شنود صنرا تملنک موجن

نفنوذ معامله سابقه نصوااد بود".

از توجیهات ای رویه درحقوق کام لو جلوگیری از طرح دعاوی متعدد است که
در موارد دیگر ام به چشم میخورد .برای م ال ارگاه متعهدله حق رجوع خنود را بننه
متعهد بمور دازمی اسقاط کند جهت جلوگیری از دوباره کاری گفته شده اسنت کنه بنا
ابراء تفاوتی ندارد زیرا اگر طلبکار بر مدیون اقامه دعوی کند او نیز میتواند بنه عنننوان
عهدشکنی از طلبکار خسارت بگیرد و مینزان این خنسارت معنادل کنل طلن

اسنت

اگر خریدار از مال غیر بودن مبیع آگاه نباشد و از کاالی خریداری شنده اسننتفاده کنند
به انگنام اسنترداد ثمن نمنی تنوان اجنرت الم لنی از آن کنسر کنرد.
در پرونده Divall. v Rowlandبا اینکه خریدار بنه مندت چهنار مناه از مبینع
استفاده کرده بنود ولی به دلیل ای که او حس نیت داشنت و نمنیدانسنت مبینع را از
کسی خریده که حق فروش نداشته ،به حکم دادگاه استیناا ،ثم پرداختننی را کننامالً
منسترد نمنود.
قاضی گفت که مشتری به مقصود خود از عقنند نرسننیده و سننب

عقنند منتفننی

اسنت در فرضی که مبیع کناالی مصنرفی بنوده و خریندار آن را مصنرا کنرده باشند،
امکنان استرداد ثم را ندارد .در فرضی که شصصی مقنداری مشنرو

تهینه و مصنرا

کرده بنود و بعد معلوم شد مشروبات سرقتی بوده و فروشنده حنق فنروش نداشنته بنه
دلیل منصرا مبیع ،مشتری نمیتوانست ثم را مسترد کند چون ثمن نمنیتوانند منال
سارق باشد .پس به نظر میرسد مالک مشروبات حق استرداد آن را ندارد.
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وضعیت حقوق انگلیس با قدری تفناوت ،شنبیه بننه حقننوق فرانننسه اسننت و
مسوولیت مدنی ناشی از ضمان در  ،مبنای قراردادی دارد .ولی جبنران ضنرر و زینان
مشتری مستند به قانون مسوولیت مدنی  1978مورد حکم قرار منیگینرد.
در قانون مزبور عالوه بر جبران زیان ناشی از ضنمان قهنری امکنان جبنران زیننان
قنراردادی نیز وجود دارد( .طال

احمدی ،امان ،ص )202

گفتار دوم :میزان مسئولیت بایع در جبران خسارت
به موج

مواد  390و  391قانون مدنی ،اگر بعد از قبض ثم مبیع کنال ینا جززنا

مستحق للغیر در آید بایع ضام است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد .لذا بایع باید
عالوه بر استرداد ثم از عهده غرامات وارده به مشتری برآید .مقن میزان ای مسلولیت
را مشص

ننموده و منظور خود از غرامات را مشص

نکرده است .عدم تبینی مینزان

مسلولیت باعث اختالا دیدگاهاا ی حقنوقی و قضنایی شنده تنا جنایی کنه حتنی رای
وحدت رویه نیز نتوانست دامنه اختالا را فروکش کند .در اینکه بایع ثمن درینافتی را
به خریدار مسترد کند تقریبا تردیندی نیسنت ولنی در اینکنه آینا ضنمان وی بنه سنایر
خسارات وارده به خریدار از جمله کااش ارزش پول و منافع از دست رفتنه قنراردادی
نیز تسری دارد اختالا نظر جدی در حوزه دکتری و رویه قضایی وجود دارد.
بند اول :استرداد ثمن
غایت و مقصود متعاملی از انعقاد عقود معوض دسترسی به عوض و کس

سنود

و منافعی است که عقد را بر پایه آن منعقد میسازند .اگر بعد از تحقنق عقند مشنص
شود که خریدار یا مشتری بنا به ار جهت خصوصا به لحاظ عدم مالکیت فروشننده بنر
مبیع عوض و یا معوض قابلیت انتقال و دستسی را ندارد ،موجبی برای باقی ماندن ثم
نزد فروشنده وجود ندارد و او مکلف است مال گرفته شده را به مشتری مسنترد کنند و
اال استفاده او از ثم مصداقی از مصادیق اکل مال به باطل بوده که مورد نهی شرع اننور
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قرار گرفته است .ماده  391قانون مدنی در ای مورد مقرر میدارد "در صورت مسنتحق
للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع بایع باید ثم مبیع را مسترد دارد"....
منظور از بایع فروشنده مستقیم که معامله با او انجام شده منیباشند و فروشنندگان
قبلی در قبال مشتری مسلولیتی ندارند.زیرا ار بیع دارای شرایط و ثم خناص خنودش
میباشد.
مقن در مورد اطالع یا عدم اطالع مشتری از مستحق للغیر بر آمدن مبیع در انگام
معامله و اثر آن در استرداد ثم حکمی را مقرر نداشنته ولنی مناده  263این قنانون در
مورد معامله فضولی مقرر میدارد "ارگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری انم بنر
فضولی بودن آن جاال باشد حق دارد که برای ثمن وکلینه غرامنات بنه بنایع فضنولی
رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثم را خوااد داشت".رجنوع
به ثم از جهت قاعده ضمان ید و رجوع به غرامات به دلینل قاعنده غنرور منیباشند.
(شهید ثانی 1398 ،ه ق 26 :و خمینی ،روح اهلل 1418،ه ق.)334 :
در صورتی که ثم نزد بایع فضول تلف شده باشد ،در خصوص امکنان رجنوع و
عدم آن اختالا نظر است .برخنی در صنورت تلنف ثمن بنه مشنتری اجنازه رجنوع
نمی داند زیرا مشتری اجازه اتالا داده است.گروای دیگر در صورت باقی بودن ثمن
نیز اجازه رجوع نمی داند و باالخره گروه دیگر به لحاظ عدم زوال حق مالکیت مشتری
در ار حال به او اجازه ممالبه را میداند .علت ای اختالا نظنر جرینان قاعنده اقندام
مشتری بر ضرر خود و یا قاعده ما یضم بصحیحه یضم بفاسده و قاعنده ضنمان یند
میباشد( .نجفی خوانساری ،ج2و 1418 ،1ه ق ،261:انصاری ،مکاس  ،فاقد سال چاپ:
 370به بعد در بیع فضولی .طباطبازی 1404 ،ه ق.)307 :
ماده  262ق م اجازه مراجعه مشتری به بایع فضول و استرداد ثم را در ار منورد
داده و بیان داشته "در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثم عینا یا من ال
یا قیمتا به بایع فضول مراجعه کند".
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بند دوم :مطالبه خسارت
وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه و ای

که اقتصاد ایرانی بر مبنای اصول اقتصادی

و تلوری اای اقتصادی پایه ریزی نگردیده موج

شده کسانی که حتی اند سنرمایهای

دارند جهت جلوگیری از کااش ارزش پول خنود اقندام بنه خریند امنال کننند .این
سرمایهگذاری یک پیامد م بت برای صاح

سرمایه در کوتاه مندت و اثنر منفنی بنرای

نظام اقتصادی جامعه در طنوالنی مندت دارد .اثنر کوتناه مندت آن حفن ارزش پنولی
سرمایهگذار در مقابل نرخ تورم و اثر منفی آن افزایش بهای مسنک بنه لحناظ افنزایش
تقاضای کاذ

و بلوکه شدن سرمایه در بصش مسک به جای بصنش تولیند ،صننعت و

کشاورزی است .علی اذا شصصی که مالی را خریداری و ثم آن را پرداخت منیکنند؛
ار گاه مبیع مستحق للغیر در آید و بهای پرداخت به او مسترد گردد خسارات متعنددی
را شامل کااش ارزش پول ،اجرت داللی ،عوارض و مالیات اای دولتنی ،حنق التحرینر
سند و غیره متحمل میگردد که از آن میان کنااش ارزش پنول سننگی تنری خسنارت
وارده است در نظریات باال مالحظه شد که یک گروه معتقد به اسنترداد ثمن مبننی بنر
بهای روز ملک منتها با دو مبنای تفاوت بودند از منظر ایشان کااش ارزش پول در معننا
و مفهوم خود ثم نهفته و چون فروشنده مکلف به پرداخت بهای روز ملک اسنت لنذا
خریدار از ای حیث متحمل خسارتی نشده تا جبران شود بلکه ممک اسنت خسنارات
دیگری به او وارد شده باشد که در جای خود محل بحث خوااد بود .در مقابنل گنروه
دوم معتقد به استحقاق خریدار به ممالبه مبلغ پرداختی به عنالوه خسنارات اسنتند کنه
خود به سه دسته تقسیم میشوند و ذیالً به مبانی نظریه آنان خواایم پرداخت.

 -1صرفاً استرداد ثمن و سایر غرامات
عدهای از فقها پول را جزء اموال م لی میدانند و احکنام منال م لنی را بنر آن بنار
کردهاند .طرفداران ای نظریه م لی بودن پول را بر حس

عندد ،رقنم و شنکل ظنااری

میدانند لذا میگویند :براساس قاعده مشهور فقهی ضمان م لی به م ل اسنت در انگنام
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ادای دی  ،حتی اگر ارزش پولی که شص
حق طل

بداکار دریافت کنرده کنااش یافتنه باشند،

کار امان ارزش اسمی است و بیش از آن حقی ندارد.

در سلوال و جوابی که از مرحوم آیت اله فاضل لنکرانی در پنارهای ارزش و قندرت
خرید اسکناس پرسیده شده آمده است :سنلوال «در حنال حاضنر کنه ارزش و قندرت
اسکناس ار روز کمتر میشود ،نظر خود را در مورد کیفیت ادای دی با مضمون به بیان
کنید».
جوا « :در مواردی که ذمه شصصی به م لی مشغول شنده امنان م نل را مندیون و
ضام است .و در مواردی که قیمی به ذمه تعلق گرفته ،قیمت را ضنام اسنت و کنم و
زیاد شدن قدرت خرید یا گرانی و ارزان شدن مغیر تکلیف و ذمه نمیشود.
ایشان امچنی در سلوال دیگری به ای نظر تاکید میکنند.
سلوال «با توجه به اینکه ارزش پول در حال کااش میباشد .آیا منیتنوان خسنارت
تاخیر تادیه گرفت »
جوا

«به نظر ای جان

پول اای فعلی م لی است و اخذ تفاوت قیمت بنه عننوان

خسارت مشروع نیست».
از دیدگاه آیت اله سبحانی نیز اگر کسی مبلغی اسکناس بنه دیگنری قنرض داند و
شرط حف ارزش و مالیت نکرده باشد ،مقترض به مقندار اسنکناس کنه قنرض گرفتنه
است ،عهده ادای دی است و زازد به آن ربنا محسنو

منیگنردد؛ زینرا م نل در این

صورت خود اسکناس است نه ماایت آن.

اول مبنای طرفداران این نظر
الف -مثلی بودن پول
م لی بودن پول اعتباری به حس

صفات ذاتی است نه خصوصیات نسبی .به این

معنی که در واقع افزایش و کااش ارزش و قدرت خریند پنول از اوصناا غیرذاتنی و
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نسبی پول میباشد که در م لیت آن دخالتی ندارد .بنابرای کااش ارزش پول ضمان آور
نمیباشد.
ب -هم سان بودن درهم و دینار و پول های فعلی در عدم توجه به قدرت خرید
به عنوان مثلیت
به ای معنی که اگر ارزش و قدرت خرید پنول در م لینت آن دخینل باشند ،این
سص در مورد سکه و طال ام مصداق دارد و ارگاه ارزش آن کااش یابد بایند جبنران
گردد حال آنکه ای یک از فقها به آن فتوا ندادهاند.
دوم -نقد نظریه فوق
به نظر میرسد ای ینک از مبنانی فنوق بنا واقعینات جامعنه امنروزی و عندالت
اقتصادی و عنرا جامعنه سنازگار نباشند .ادای دین امنری عرفنی اسنت و شنارع در
خصوص ای که ادای دی با چه چیزی و یا به چه وسیلهای حاصنل منیشنود حکمنی
وضع ننموده .بنابرای در وضعیت اقتصادی امروز که قدرت خرید پول در م لی یا قیمی
بودن آن نقش اساسی ایفاء میکند برای ادای دی باید بنه عنرا رجنوع کنرد و عنرا
جامعه توجه ویژهای به جبران کااش ارزش پولی دارد.
شعبه  5دیوان عالی کشور در رای شماره  920491مورخ  92/8/14در مقنام نقنض
دادنامه شماره  1184مورخ  90/10/7شعبه سنوم (در منت رای مشنص

نیسنت شنعبه

سوم دادگاه کدام حوزه قضازی) چننی اسنتدالل نمنوده ....:در صنورت مسنتحق للغینر
درآمدن مبیع ،غراماتی که به مشتری تعلق میگیرد عبارت است از خسارات و مصنارجی
که مشتری در معامله مربوط به طور مستقیم متحمل شنده و شنامل ممالبنه قیمنت روز
مبیع نمیشود.

1

 - 1امچنی آرای  475مورخ  93/11/18صادره از شعبه  18دیوان عالی کشنور :در صنورت مسنتحق
للغیر در آمدن مبیع و جاال بودن مشتری به ای موضوع ،وی میتواند ممالبنه غرامنت کنند و مفهنوم
غرامات یعنی کااش ارزش ثم بر مبنای تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و شامل ارزیابی به قیمت
روز توسط کارشناس نمیشود
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 -2ثمن و خسارت تاخیر تادیه
آنچه مسلم است کااش ارزش پول خسارتی است که بنه مشنتری طنرا معاملنه
عقد فضولی تحمیل شده اقتضای عدالت و اصل جبران کامل خسنارت و داللنت بنر آن
دارد که خسارات وارده به وی جبران گردد اما جبران خسارت به معنای استحقاق او در
ممالبه بهای ملک به نرخ روز جبران خسارت بنه معننای اسنتحقاق او در ممالبنه بهنای
ملک به نرخ روز نیست بلکه خریدار صرفاً میتواند ثم معامله و خسارت تاخیر تادینه
آن را براساس ماده  522قانون آزی دادرسی مدنی ممالبه کند.
اول مبنای استدالل این نظریه:
الف -مالیت و ارزش اعتباری پول
بعضی از کاالاا در سنرمایه و امنوال افنراد و اشنصاص خنود ذاتناً دارای ارزش و
مالیت حقیقی استند و اشصاص به جهت رفع نیازاای خود نسبت به آن رغبنت دارنند.
اما بعضی از کاالاا اسنتند کنه فنی نفسنه و ذاتناً دارای ارزش منالی نمنیباشنند بلکنه
 961مورخ  93/7/27شعبه  27دادگاه تجدید نظر استان تهران .ممالبه بهای روز مبیعِ مستحقللغیردرآمده
مسموع نیست زیرا غرامت موضوع ماده  263قانون مدنی ،شامل بهای روز مبیع نمیشنود .رای شنماره
 634مورخ  92/11/13شعبه  18دیوان عالی کشور.اعتراض فرجامخواه وارد است زیرا به موج مناده
 391قانون مدنی درصورتیکه مبیع مستحق للغیر درآید بایع باید ثم مبینع را بنه مشنتری مسنترد و در
صورت جهل وی از عهده غرامات نیز برآید در مانح فیه چون اوالً مازاد قیمنت روز از ثمن غرامنت
نیست ثانیاً غرامت خواسته نشده و ثال اً نسبت غرامت با مازاد بر ثم انم مشنص نشنده محکومینت
فرجامخواه به پرداخت مازاد بر ثم  76مترمربع از مبیع موصنوا بنهعننوان قیمنت عادلنه روز بندون
خواسته غرامت از ناحیه فرجامخوانده و انجام موارد ذکرشده واجند اشنکال و مغنایر بنا منمنوق مناده
مارالذکر میباشد بنابرای با اختیار حاصل از بند  3ماده  371و بند ج ماده  401قانون آیی دادرسنی در
امنور مندنی دادنامه فرجام خواسنته نقض و جهت رسنیدگی به شنعبه دیگنر دادگناه عمنومی حقنوقی
سنندج ارجاع میشود.
رزیس شعبه  18دیوانعالی کشور ن عضو معاون احمدی ن عمرانی برای دیدن آرای بیشتر به سایت آرای قنوه
قضاییه مراجعه شود.
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اشصاص برای سهولت تجارت و انجام معامالت ارزش اعتباری برای آن قازل شندهانند.
مانند پول .میزان ارزش پول در ار کشور بستگی به ننوع و مینزان پشنتوانه آن و مینزان
تعهدی است که بانک مرکزی در مقابل آن برای خود قازل منیباشند .چنون این قبینل
کاالاا فینفسه دارای ارزش نمیباشند بلکه ارزش آن اعتباری میباشد لذا جنزء کناالی
م لی به جهت میزان اعتبار و ارزش واقعی میباشند نه جنزء کاالانای م لنی بنر اسناس
عدد و یا وزن و سایر واحداای اندازهگیری و ذمه مدیون زمنانی بنری منیشنود کنه او
معادل ارزش پول را در زمان ادای دی جبران کند.
ب -توجه به عرف جامعه
امروزه عرا جامعه در مواردی که ارزش پول به نحنو چشنمگیری کنااش یافتنه
مدیون را با پرداخت مبلغ عددی و ریالی طل

بری الذمه نمیداند بلکه او مکلف است

معادل ارزش ریالی دی خود را پرداخت کند.
ج -ارائه طریق مقنن:
پیوند زناشوزی زن و شوار حقوق و تکالیفی را بنرای آننان مقنرر منیدارد گرچنه
بیشتر ای حقوق جنبه مالی ندارد و پیوند معنوی آنان اامیت بیشتری را داراسنت ولنی
استند حقوق که جنبه مالی دارند و ایفاء آن بر عهده متعهد است از جمله این حقنوق
مَهر میباشد .مهریه عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح ،مرد ملزم بنه دادن آن
به زن میشود.
ماده  1078قانون مدنی مقرر داشته ار چیزی که مالیت داشته و قابنل تملینک نینز
باشد میتوان مهر قرار داد .تعیی نوع مهر در ازمنه و امکنه مصتلف متفناوت اسنت .بنه
گونهای که در براهای از زمان احشام و یا امال و ریالی وجه راین و امنروزه سنکه و
طال و یا ازینه سفراایی و غیره به عنوان مهریه تعیی منیگنردد .تغیینر ارزش و بهنای
پول باعث گردید خانماایی که مهریه آن براساس وجنه راین کشنور تعینی و سنالیان
متمادی از ازدواج آنان گذشته در زمان ممالبه به ارزش واقعی طل

خود دسترسی پیندا
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نکنند ،عدالت مورد انتظار در ادای دی حاصل نشده .دغدغهاای ای چنینی مقن را بنر
آن داشت تا در سال  1376درصدد اصالح ماده  1082قانون مدنی برآمد و با الحاق یک
تبصره به آن چنی مقرر داشت« :چنانچنه مهرینه وجنه راین باشند متناسن
شاخ

بنا تغیینر

قیمت ساالنه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقند کنه توسنط باننک مرکنزی

جمهوری اسالمی ایران تعیی میگردد ،محاسنبه و پرداخنت خوااند شند؛ مگنر اینکنه
زوجی در حی اجرای عقد به نحو :دیگری تراضی کرده باشنند »...امچننی مقنن در
قوانی دیگر از جمله ماده  522قانون آزی دادرسی مدنی از امی شنیوه تبعینت نمنوده
لذا ذکر ای احکام از جمله است نازات محسو

نمیگردد که نتوان نسبت به سایر دینون

از نوع وجه رای تسری دارد بلکه امروزه باید از آن به عنوان ینک اصنل و قاعنده یناد
کرد.
د -بالاثر بودن عقد باطل
عقد زمانی واجد آثار حقوقی میگردد که به نحو صنحیح و موافنق قنانون منعقند
شده باشد .ارگاه عقد منعقده بنا به ار جهت قنانونی باطنل گنردد اثنر این بمنالن بنه
گذشته سرایت میکند و عقد را از ابتداء فاقد اثر میسازد .در فرض موضوع چون بنا رد
عقد بیع فضولی عقد از ابتداء باطل میگردد ،لذا مالکیتی برای خریدار در مبینع حاصنل
نشده تا در پی از دست دادن آن مستحق دریافت بهای روز ملک باشد بلکه او فقط ثم
معامله را پرداخت نموده که با مشص

شدن بمالن عقد مستحق استرداد ثم پرداختنی

و خسارات حاصل از آن میباشد و مقن ای خسارت را در قال

خسارت تاخیر تادینه

پیشبینی کرده است.
شعبه  33دادگاه تجدید نظر استان تهنران در رای شنماره  920562منورخ 92/4/31
دادنامه شماره  767مورخ  1391/4/31شعبه اول دادگاه عمومیحقوقی رباط کریم را که
مبنی بر ای نظر میباشد تازید و چنی استدالل کرده است« :در صنورت مسنتحق للغینر
در آمدن مبیع ،خریدار عالوه بر دریافت اصل ثم مستحق دریافت مابه -التفاوت ثمن
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از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفای کامل آن ممابق شناخ
است».

اعالمنی باننک مرکنزی

1

دوم نقد نظریه فوق
پرداخت خسارت تاخیر تادینه پنول ممکن اسنت انندکی از خسنارات وارده بنه
مشتری را جبران کند اما ،بیشک جبران کننده کامل خسنارات وارده بنه وی نبنوده و بنا
اصل جبران کامل خسارت تعارض دارد .در مورد مبانی بیان شده توسط این نظنر بایند
گفت ،ارازه طریق توسط مقن ناظر به مهریه در عقد نکاح میباشند وپیونند زوجنی در
عقد نکاح مبتنی بر عشق و عالقه است .پیوندی که در زمان انعقاد محبت و عالقه منانع
از توجه آنان به حقوق مادی و مالی عقند منیگنردد .قصند زوجنی از پیونند زنندگی
مشتر

در زیر یک سقف است و ار یک از آنان دیگری را رقی

معامالتی خود تصور

نمیکند بلکه او را شریک سرنوشت آینده خود و مکمل شصصیت میداند .بدیهی است
در چنی پیوندی مباحث مالی یا جایی ندارد و یا این کنه حنداقل اندا اول طنرفی
نیست .اگر روزی زن مهریه خود را میطلبد در واقع زمانی اسنت کنه در بیشنتر منوارد
شقاق و اختالا حاصل شده و امروزه مقن نمیخوااد زوجهای را که به علت جندایی
پشتوانه اقتصادی خود را از دست میداند و روزگنار را در زنندگی مشنتر صنادقانه
سپری کرده بدون پشتوانه راا سازد .لذا بهتری طریق حمایت از او جبران کااش مهریه
نقد بر مبنای شاخ

نرح اعالمی تورم توسط بانک مرکزی است .در مورد بالاثر بنودن

عقد باطل نیز باید گفت درست است که عقد باطل فاقد اثر حقوقی و قانونی است امنا،
جبران خسارت وارده به مشتری ارتباط مستقیمی به صحت و بمالن عقد ندارد .ضنمان

 1رای شماره  1396مورخ  93/11/19شعبه  15دادگاه تجدید نظر استان تهران .مراد از غرامت در فرض
مستحق للغیر در آمدن مبیع ،خسارت تأخیر تأدیه ثمن نبوده ،بلکه هزینههایی است که جهت انجام
معامله ،خریدار متحمل می گردد به انضمام کاهش ارزش ثمن
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فروشنده بر جبران خسارت بنا به اصل جبنران کامنل خسنارت و فنراام بنودن ارکنان
مسلولیت میباشد.

 -3مطالبه بهای ملک
عقد رافع نیازاای متعاملی و در بردارنده حقوق و مننافعی بنرای آننان اسنت .در
جایی که عقدی به امید دسترسی به منفعتی منعقد و بعد خریدار به علت به در رفنت
مبیع از دسترسی به منفعت منظور محروم میگردد اصل جبران کامل خسنارت اقتضنای
آن را دارد که کلیه خسارات وارده به او جبران گردد .منتها ای دسته از نظرینه پنردازان
خود به دو گروه با مبنایی متفاوت تقسیم میشوند.
اول استرداد ثمن به میزان بهای روز ملک
خریداری که مالی را میخرد به امید دست یافت دازمی به آن ،به انعقناد عقند تن
می داد و اگر بنا باشد که مبیع از تحت تسلط او خارج گردد و فروشنده بعداً فقط عنی
ثم را به او پس داد ،نه تنها به انعقاد آن رضایت نمیداد بلکه ،خالا اقتضای عقنود
معاوضی است و با اصل جبران کامل خسارت نیز تعارض داشته چرا که موج

کسن

منفعتی نامشروع برای فروشنده میگردد .از طرا دیگر ار چند ثمن عبنارت اسنت از
عوضی که خریدار در قبال مبیع به مالک می پنردازد ولنی این بندان معننی نیسنت کنه
فروشنده در زمان رفع ضمان از خود عی امان مبلغ را مسترد دارد.کما ای کنه ارگناه
شریک مشاعی بعد سالیان متمادی از وقوع عقد قصد و اطالع قصد اعمال حق شنفعه را
داشته باشد عدالت اقتضای آن دارد که بهای روز اعمال حنق را بنه مشنتری پنردازد تنا
بتواند اعمال شفعه کند و در واقع بهای روز ملک ثم معامله محسو

میگردد( .دست

نوشته رای وحدت رویه 733مورخ  93/7/15دینوان عنالی کشنور دکتنر صنابر ،قاضنی
دیوان عالی کشور)
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دوم پرداخت بهای روز ملک بر مبنای اصل کامل جبران خسارت
بهای ملک :اصوالً طرفی عقد در پی دسترسنی بنه مننافع اقتصنادی منورد انتظنار
میباشند؛ پس اگر خریدار به انر علتنی از منفعنت منورد نظنر محنروم گنردد متحمنل
خسارت شده که عندالت و اصنل جبنران کامنل خسنارت اقتضنای جبنران آن را دارد.
محاسبه بهای روز ملک نه از با

مسلولیت قراردادی و نه از با

مصداق ثم میباشند

بلکه عدالت و اصل جبران کامل خسارت اقتضای آن را دارد.چگونه منیتنوان پنذیرفت
که خریدار امروز باید امان ثم چند سال گذشته و النهایه خسنارت تناخیر را بپنردازد
حال آن که بهای ملک از دست رفته چندی برابر وجه دریافتی است و امروز ارگنز بنا
دریافت ثم و خسارت تاخیر قادر به خرید ملکی در حد مبیع و یا مشابه آن نیسنت.آیا
اقدام فروشنده جز ورود خسارت به مشنتری مصنداق دیگنری را دارد و کندام ینک از
ارکان مسلولیت مفقود است که وی نتواند بهای ملک را دریافت کند شنعبه  49دادگناه
تجدید نظر استان تهران در رای شنماره  256منورخ 92/2/31باینه را مسنلول پرداخنت
بهای ملک دانسته است.

1

رای وحدت رویه  733دیوان عالی کشور نیز نتوانست راه گشا باشند زینرا اوالً در
مراجعه به مشروح مذاکرات و تعداد آرا مشص

میشود که اک ریت به پرداخنت بهنای

ملک به نرخ روز اعتقاد داشته اند.ثانیاً رای فوق نیز تایید رای شعبه دادگناای اسنت کنه
حکم به پرداخت بهای روز ملک صادر نموده است ولنی انشناء کننندگان رای وحندت
رویه دقیقا خالا نظر اک ریت رای را نگارش کردهاند .بر ای اسناس انر چنند مفهنوم
رای وحدت رویه استرداد ثم به انضمام خسارت تاخیر تادینه منیباشند امنا خیلنی از
دادگاهاا از رای معنا و مفهوم محاسبه بهای ملک به نرخ روز را دارند و لذا موضوع کما
 1چنانچه ملک موضوع بیع به نحو قانونی به تملنک شصصنی غینر از مشنتری در آیند ،بنایع مسنلول
پرداخت کلیه خساراتی است که متوجه خریدار شده است .لذا مالک (که خود قازم مقنام مالنک سنابق
بوده است) مسلول پرداخت کلیه خسارات اعم از بهای ملک و خسارات ناشی از قلع و قمع بننایی کنه
مشتری به تصور مالکیت صحیح احداث کرده خوااد بود .برای دیدن آرای بیشتر و مصالف بنه سنایت
مرکز پژواشگاه قوه قضاییه مراجعه شود.
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کان در محل نزاع قراردارد( .برای دیدن نظر بیشتر مراجعه شود به ،جلیلوند  159 :95به
بعد).
نکته
مقن در قانون آیی دادرسی مدنی صراحتا شرایط خاصی را برای اقامه دعوی بیان
ننموده است ولی مواد  51تا  54و  81تا  91ای قانون ایرادات و نواق

دادخواسنت و

دعوا را ذکر کرده که داللت بر شرایط اقامه دعوا دارد .بعضنی از دادگناهانای نصسنتی
یکی از شرایط ممالبه خسارت در صورت مستحق للغیر بودن مبیع را الزام خواانان بنه
طرح دعوای توامان اعالم بمالن معامله میدانند .بر مبنای ای نظر رسیدگی بنه دعنوای
ممالبه خسارت ناشی از ضمان در احراز بمالن معامله و رد آن توسط اصیل میباشد.
شعبه  52دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه  714مورخ  92/6/24دادنامنه شنماره
 156مورخ  92/3/8دادگاه عمومی حقوقی تهران را که به موج

آن دعوای خریدار بنه

خواسته ممالبه بهای روز ثم به جهت عدم ارازه دلیل بمالن معامله منتهنی بنه صندور
قرار عدم استماع دعوا گردیده را تایید میکند .بنرعکس شنعبه  16دادگناه تجدیند نظنر
استان تهران طی دادنامنه  518منورخ  93/5/5رای شنعبه دوم دادگناه عمنومی حقنوقی
ورامی به شماره  246مبنی بر پذیرش خواسته خریدار و صدور حکم بنه بمنالن سنند
عادی بیع به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع و استرداد ثم پرداختی با احتسا

خسارت

دادرسی را تایید کرده ولی با ای استدالل که با احراز مستحق للغیر بودن مبیع ،نیازی به
درخواست ابمال یا اعالم بمالن معامله نیست ،در ای قسمت قرار عدم اسنتماع دعنوی
خوااان صادر کرده است( .نقل از زمانی سلیمی.)149 :1395 ،

نتیجهگیری
مالحظه شد رویه قضایی خواه به موجن

شنرط ضنم عقند و خنواه بنه عننوان

مسلولیت مدنی اصل جبران خسنارت را پذیرفتنه اسنت ،ولنی در منورد مینزان جبنران
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خسارت رویه قضایی به نظری واحد دسترسی پیدا نکرده و گروای معتقند بنه اسنترداد
اصل ثم به عالوه غراماتی شامل ازینه ثبت و دفترخانه و گروای استرداد ثم بعنالوه
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخ

نرخ تورم و گروای به محاسبه ثم ممابق بهای

روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارنند .رای وحندت روینه  733دینوان عنالی
کشور نیز چاره گشا نشد و از آنجا کنه منت رای بنا نظرینه اک رینت و رای مبننایی آن
متفاوت میباشد نتوانست از تشتت آرائ جلوگیری کند و انوز دادگاهاا را بنه روینهای
یکسان سوق نداده است.
به نظر میرسد ،از آنجا که متعاقدی میتوانند بنه انگنام تحقنق عقند نسنبت بنه
خسارت ،شیوه ،نوع و میزان آن توافق کنند دادگاهاا باید در ار منورد بننا اصنل آزادی
قرارداد به قصد متعاملی توجه کنند و در ار صورت عدم احراز قصد بننا اصنل جبنران
کامل خسارت و منظور طرفی از انعقناد کنه دسنتیابی بنه مننافع قنراردادی منورد نظنر
میباشد که در نظر گرفت وضعیت طرفی نسبت به بهای روز ملک رای صادر نمایند.
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نقل از لوح فشره جامع فقه اال البیت.
مقاالت
 .17جلیلوند ،یحیی ،)1395( ،نقد دو رای قضنایی ،مقالنه غرامنت از منظنر افنزایش
قیمت ناشی از تورم اقتصادی ،مجله کانون وکالی مرکز ،شماره .235
 .18زمانی سلیمی ،فرامرز ،)1395( ،مقاله نقد رای مسلولیت فروشنده در مورد مبینع
مستحق للغیر و کااش ارزش ثم  ،مجله کانون.
 .19وکالی دادگستری مرکز ،دوره زمستان ،سال شصت و اشتم ،شماره .235
 .20طال

احمدی ،حبی  ،)1389( ،قهری با قراردادی بودن مسلولیت مندنی ناشنی

از ضمان در  ،مجله ممالعات حقوقی دانشگاه شیراز.

