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 (مبیع درآمدن للغیر مستحق از ناشی خسارات مطالبه)رای نمونه

 

 :چکیده

 و است شده وارد مشتری به مبیع درآمدن للغیرمستحق دلیل به که است خسارتی همان «غرامات» از منظور

 ، کشورعالیدیوان عمومی هیأت 15/7/93 - 733 شماره رویه وحدت رأی در ثمن ارزش کاهش احتساب مالک

 ماده مبنای بر پول ارزش کاهش صرف رویه وحدت عمومی هیأت اعضای نظر اگر اال و است معامله همان ثمن

 قدر بنابراین شدمی استناد اشعاری 522 ماده به مذکور رأی در صراحتاً بوده، مدنی دادرسی آیین قانون 522

 دیگر تعبیر به یا معامله همان مالحظه با ثمن ارزش کاهش از ناشی تورم که است آن رویه وحدت رأی متیقن

 .است گردیده لحاظ موضوعی تورم

 9309970907000693 :نهایی رای شماره1393/11/21 :نهایی رای تاریخ

 

 

 دیوان رای ��

 

 غرامت که پذیرفته را ایشعبه نظر کشورعالیدیوان عمومی هیأت 15/7/93 - 733 شماره رویه وحدت رأی: اوالً

 از که است خسارتی همان غرامات دیگر عبارت به. است نموده تلقی معامله همان ثمن ارزش کاهش میزان به را

 معامله همان ثمن ثمن، ارزش کاهش احتساب مالک و است شده وارد مشتری به مبیع درآمدن للغیرمستحق قبل

 اگر والّا کرد لحاظ معامله، آن از انتزاعی وجهی عنوان دارد، حقوقی خاص موقعیت که ثمن ارزش تواننمی و است

 مدنی دادرسی آیین قانون 522 ماده مبنای بر پول ارزش کاهش صرف رویه وحدت عمومی هیأت اعضای نظر
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 آمده رویه وحدت رأی در نه حالیکه در است؛ شدهمی استناد اشعاری 522 ماده به مذکور رأی در صراحتاً بوده،

 ستا آن رویه وحدت رأی متیقن قدر و داشتند برداشتی چنین عمومی هیأت قضات اکثریت از یک هیچ نه و است

. تاس گردیده لحاظ موضوعی تورم دیگر تعبیر به یا معامله همان مالحظه با ثمن ارزش کاهش از ناشی تورم که

 5 شرایط به توجه با باشد، بوده 522 ماده مبنای بر پول ارزش کاهش رویه وحدت رأی منظور اگر اینکه مضافاً

 وحدت رأی نباید آنکه نتیجه. شد نخواهد رویه وحدت رأی موضوع مسئله شامل اصوالً ماده این در مندرج گانه

 جلوه کشور حقوقی منابع در خاصیتبی رأی یک عمالً که کرد تفسیر نحوی به را عمومی هیأت 733 شماره رویه

 نظرصرف هذاعلی. است نبوده کشورعالیدیوان عمومی هیأت قضات اکثریت از یک هیچ مخیله در که چیزی نماید،

 رویه وحدت رأی و درک ضمان به مربوط مبحث و مدنی قانون 391 ماده از مورد چون دادگاه، استدالل نحوه از

 را تصرفات انحاء دارد حق بیع عقد از پس مشتری 456 و 455 مواد مطابق و دارد موضوعی جخرو 733 شماره

 غاصب ید با تواننمی را مورد این و شد نخواهد بالفعل، مالک حق زوال موجب معامله احتمالی فسخ و دهد انجام

 401 ماده ج بند با منطبق مورد چون و نبوده ابرام قابل صادره رأی حیث این از. کرد قیاس غاصب حکم در یا

 صادرکننده دادگاه عرضهم دادگاه با بعدی رسیدگی خواسته،فرجام رأی نقض با است، مدنی دادرسی آیین قانون

  .باشدمی رأی

 معاون عضو - مستشار – کشورعالیدیوان 10 شعبه رئیس��

 صدقی - مجیدی میر - پورعبداله


