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  تر بودن مبیعبر فرض کم تراضی متبایعین بر محاسبه نقیصه

  

  آباديزهرا فیض

  ق ثبت اسناد و امالكدانشجوي کارشناسی ارشد حقو

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق

  
  چکیده

اگر آپارتمانی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد معلوم شود که «

تر از آن مقدار است، در صورت وجود تراضیِ طرفین، امکان دریافت نقیصه از کم

مدنی خروج  قانون 385فروشنده از سوي خریدار وجود داشته و موضوع از ماده 

  ».موضوعی دارد

  مبیع، تراضی طرفین، آپارتمان، محاسبه نقیصه :واژگان کلیدي

  

  متن رأي

صادره از دادگاه  11/5/1394ـ  676ر نسبت به دادنامه شماره . اعتراض آقاي ع«

ت وارد است زیرا . س و م. به طرفیت آقایان م) در اصفهان(عمومی حقوقی کاشان 

شده قرارداد و توافق طرفین مقرر شده مساحت مشخص 2از ماده  5براساس بند 

نهایی در صورتجلسه تفکیکی مبناي محاسبه مبلغ قطعی قرارداد و تسویه نهایی قرار 

قرارداد نیز مقرر گردیده در صورت مازاد و کسري  3ماده  1گیرد و مطابق تبصره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بع محاسبه و از متر مر 85یعنی ) از قرارداد( 2ماده ) موضوع(متر مساحت 3بیش از 

خریدار اخذ یا به وي برگشت خواهد شد لذا برخالف استدالل دادگاه بدوي به 

قانون مدنی خارج بوده و با توجه به  385و  235طور کلی موضوع از شمول ماده 

 355مابین به محاسبه زیاده با نقیصه، مشمول قسمت اخیر ماده توافق و قرارداد فی

قانون آیین دادرسی  348اه تجدیدنظر مستنداً به ماده باشد و دادگقانون مدنی می

مدنی با صدور رأي به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخالف مقررات قانون 

مابین صدور یافته، دعوي تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و بر مدنی و قرارداد فی

مساحت محکومیت تجدیدنظرخواندگان به استرداد مبلغ اضافه دریافتی براساس 

مترمربع کسري  13/6برگی آپارتمان بابت مترمربع مندرج در سند تک 87/78

متر  85ریال و تقسیم آن به  000/000/160/1آپارتمان که باتوجه به ثمن کل معامله 

ریال،  060/647/13مابین از قرار متري نامه و قرارداد فیمساحت مندرج در مبایعه

بلغ خواسته مندرج در ستون خواسته دادخواست شود و مریال می 478/656/83مبلغ 

تقدیمی که هشتاد میلیون ریال تعیین گردیده به استرداد هشتاد میلیون ریال اضافه 

دریافتی همراه با خسارت تأخیر آن از زمان صدور صورتمجلس تفکیکی بر اساس 

نرخ شاخص بانک مرکزي تا زمان صدور اجراییه و وصول آن همراه با هزینه 

 364این رأي به استناد ماده . نمایدسی آن در حق تجدیدنظرخواه اعالم میدادر

قانون آیین دادرسی مدنی ظرف بیست روز پس از ابالغ به تجدیدنظرخواندگان 

  ».باشدقابل اعتراض در این دادگاه می

  

  شرح موضوع

ه ثمن بر مطالبه مبلغ به میزان هشتاد میلیون ریال بابت اضافخواهان دادخواستی مبنی

به علت کسريِ مساحت  16/1/1392فروش آپارتمان مورخ دریافتی به موجب قرارداد پیش

آپارتمان با احتساب خسارات دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه از تاریخ ارائه 



 3/  تر بودن مبیع تراضی متبایعین بر محاسبه نقیصه بر فرض کم

 آبادي زهرا فیض

صورتجلسه تفکیکی لغایت اجراي حکم مطرح و تقدیم دادگاه نخستین داشته و توضیح 

خرید یک واحد آپارتمان اقدام به پیش 16/1/1392ه تاریخ داده است که حسب قرارداد ب

به مساحت هشتاد و پنج مترمربع به انضمام پانزده متر انباري و تراس با ثمن به مبلغ یک 

قرارداد مذکور،  2از ماده  5میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال نموده که حسب بند 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور،  هرگاه بر اثر عملیات و صورتجلسات تفکیکی توسط«

شده پذیرد، مساحت مشخصشده صورت میتغییراتی در متراژ و مساحت آپارتمان فروخته

» نهایی در صورتجلسه تفکیکی، مبناي محاسبه مبلغ قطعی قرارداد و تسویه نهایی خواهد بود

یش از سه متر از قرارداد نیز هرگونه اضافه یا کسريِ مساحت ب 3ماده  1و حسب تبصره 

جا محاسبه گردیده و مبلغ مازاد، حسب مورد، از خریدار اخذ یا به وي مسترد گردد و از آن

که حسب صورتجلسه تفکیکی، مساحت آپارتمان خریداري شده هفتاد و هشت مترمربع 

بوده که از مساحت مندرج در قرارداد کمتر است، تقاضاي صدور حکم وفق خواسته را 

  .نموده است

ي اصحاب دعوي که به شرط گاه نخستین با این استدالل که آپارتمان مورد معاملهداد

مقدار معین فروخته شده است، از جمله اموال غیرقابل تجزیه بوده که جزء جزء ثمن معامله 

تر درآمدن مبیع به جهت ایجاد تواند قرار گیرد و در صورت کمدر برابر جزء جزء مبیع نمی

آید و فقط حق فسخ معامله به وجود می) خواهان(براي خریدار  تخلف از شرط صفت،

داد منعقده رقرا 3ماده  1اي است امري که شرط مندرج در تبصره که این مورد قاعدهاین

که طرفین مابین اطراف دعوي، برخالف آن است و لذا قابلیت استماع ندارد مگر اینفی

ه را غیر ثابت تشخیص داده و با حمطرومعامله براي فصل خصومت تراضی نمایند، دعوي 

از قانون مدنی حکم بر بطالن دعوي خواهان را  1257و  385، 355، 235استناد به ماده 

شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به شرحی که . داردصادر و ااعالم می

قانون  358 گذشت، راي دادگاه نخستین را نقض نموده و در راستاي تکلیف مقرر در ماده

، رأي مقتضی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه



نماید که در ادامه، اعتراض تجدیدنظرخواندگان به رأي اخیر نیز با این استدالل صادر می

به موجب سند رسمی مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد و امالك، که قانوناً بر اساس «که 

متر مربع بوده  87/78گردد مساحت محل موضوع دعوي فکیکی تنظیم میصورتمجلس ت

متر مربع در قرارداد ذکر گردیده لذا در وجود  85در حالی که مساحت آپارتمان ابتیاعی 

، مردود اعالم گردیده و »اي وجود نداردمتر مربع شک و شبهه 13/6کسري مبیع به مقدار 

از قانون اخیرالذکر، به  364و  358ر، به استناد مواد راي نخستینِ صادره از دادگاه تجدیدنظ

  .گرددموجب رأي قطعی تأیید می

  

  مسائل شکلی

و  حقوقی اصطالحات و عبارات کارگیري به و نگارش سیاق لحاظ دادنامه صادره از

است، و  برخوردار حقوقی صالبت و استحکام از قانون بودن به مستند و مستدل چنین،هم

 غیرحقوقی، آثار حتی شاید و حقوقی هايمقاله و هاکتاب مشابه یا آراي درنگارش هرچند

داشته است، لکن در دادنامه صادره  فراوانی رواج هاي عربیکلمه و واژگان کارگیري به

 یا عربی غیرمتداول و نامتعارف هايبه کارگیري کلمه پذیر بوده ازامکان جاکهتا آن

 قابلیت و دادنامه، مهلت پایان در. گردیده است اريخودد فارسی ي نگارشنحوه با مخالف

  .است شده اعالم درستی آن و نیز مرجع رسیدگی به اعتراض به اعتراض

 

 مسائل ماهوي

جمله  از نخستین، دالیل مندرج در دادنامه به اشاره و بررسی با نظر تجدید دادگاه

براي بطالن دعوي خواهان  ادله سایر درکنار را آن به استناد غیرقابل تجزیه بودن آپارتمان،

 دادگاه استدالل عدم پذیرش ضمن نهایی، گیريتصمیم است و در قرار نداده پذیرش مورد

با توجه به قرارداد عادي منعقده مابین طرفین که مصون از ایراد و انکار  بدوي،

بودن تر در فرض کم تراضی متبایعین بر محاسبه نقیصهتجدیدنظرخواندگان مانده و احراز 



 5/  تر بودن مبیع تراضی متبایعین بر محاسبه نقیصه بر فرض کم

 آبادي زهرا فیض

قانون مدنی، اقدام به نقض دادنامه  355مبیع و احراز انطباق موضوع با قسمت اخیر ماده 

  .تجدیدنظرخواسته و صدور حکم مقتضی نموده است

 12/10/1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب  7استدالل دادگاه تجدیدنظر با ماده 

مجلس  ا براساس صورتدر صورتی که مساحت بن«مطابق این ماده، . نیز انطباق دارد

التفاوت بر اساس نرخ تر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابهتر یا بیشتفکیکی، کم

  »... .مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت

 3ماده  1که متعاقدین مطابق تبصره طمح نظر قرار گیرد اینمتوانست لکن آنچه می

ر مربع کسريِ زیاده یا نقیصه، از باب اغماض و بر مبناي قرارداد مذکور نسبت به سه مت

اند و فقط کسريِ زیاده یا نقیصه ي آزاد خود، حق طرح ادعا را از خود ساقط نمودهاراده

اند که التفاوت قرار دادهبیش از سه متر مربع را مورد تراضی جهت محاسبه و اخذ مابه

یعنی سه متر (رسد این مقدار و به نظر می هاي نداشتمرجع تجدیدنظر به این مقوله اشاره

نیز باید از متراژ کسريِ آپارتمان کسر شده و تجدیدنظرخواندگان فقط به ترمیم ) مربع

به هر . گردیدند متر مربع محکوم می 13/3ازاي ثمن دریافتی در قبال نقصان با پرداخت مابه

اگر آپارتمانی به دآن است که گردماهیت دادنامه تجدیدنظر استنباط می حال آنچه که از

تر از آن مقدار است، شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد معلوم شود که کم

قانون مدنی انطباق دارد و در صورت وجود تراضیِ  355موضوع با قسمت اخیر ماده 

طرفین، امکان دریافت نقیصه از فروشنده از سوي خریدار وجود داشته و موضوع از ماده 

  .قانون مدنی خروج موضوعی دارد 385



 


