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نرسيده ستاري- بزرگراه - تهران نشاني: به صادق فرزند پور خان حسن سپهر آقای وكالت با سهم ترنيان شرکت خواهان:
نبش - فرمانيه-پاسداران - تهران نشاني: به رضا فرزند پور قلي مرتضي آقای و 5 واحد -42 پ جواهريان- ك پيامبر- به

- واحد8 - پالك2 فرمانيه - كوهستان11

-بزرگراه - تهران نشاني: به اسرافيل فرزند عباسي مجيد آقای وكالت با ايرانيان گذاري سرمايه گسترش شرکت خوانده:
واحد10 مهرگان ط4 ساختمان پ111 جالل حد فاصب پل گيشاه و پل آزمايش

1. مطالبه خسارت تاخير تاديه2. مطالبه خسارت دادرسي3. تاييد فسخ قرارداد (مالي)4. مطالبه خسارت خواسته ها:

پس كه داشته تقديم الذکر آتی خوانده بطرفيت الذکر ذيل خواسته به دادخواستي خواهان گردد می مالحظه گردشكار:
اوراق جميع به توجه با است.لذادادگاه نظر تحت قانوني تشريفات جري و فوق كالسه به ثبت و شعبه اين به ارجاع از
می رای صدور و انشاء به مبادرت ذيل شرح به متعال خداوند از استعانت با و دادرسی ختم اعالم ضمن پرونده ومحتويات

نمايد.

رای دادگاه

به پور قلي مرتضي آقای و پور خان حسن سپهر آقای ًا منفرد و ًا مجتمع وكالت با سهم ترنيان شرکت دعوی خصوص در
2 بند فسخ قرارداد(تأييد فسخ 1.تاييد خواسته به عباسي مجيد آقای وكالت با ايرانيان گذاري سرمايه گسترش شرکت طرفيت
خسارت (مطالبه تاديه تاخير خسارت 2.مطالبه (1395/06/23 مورخ 95/ق/951228 شماره به قطعي مبايعهنامه 2 ماده
(مطالبه خسارت 3.مطالبه االدا) يوم تا (1399/03/19) اظهارنامه تاريخ از موكل شركت به وارده غرامات تاديه تاخير
2 بند با رابطه در 1395/06/23 مورخ 95/ق/951228 شماره به قطعي مبايعهنامه 4-6 بند موضوع قراردادي خسارت
رسمي كارشناس نظر مطابق (1399/04/16) ثمن پرداخت تاريخ تا (1395/06/23) قرارداد تاريخ از مبايعهنامه 2 ماده

4. مطالبه خسارات دادرسي دادگستري)

دادگاه اينگونه نظر دارد که:

يکم: با توجه به محل انعقاد قرارداد و اقامتگاه قانونی خوانده، دادگاه در رسيدگی به دعوی صالح است.

هرکسی القاعده ،علی اصل اين است.مطابق پذيرش مورد دادرسی های نظام تمام در که ايست قاعده دليل اثبات دوم:بار
سوی از ابتدائا تواند می ادعا اين مدعيست.حال با دليل اثبات و ارائه لذا نمايد اثبات را خود ادعای بايد حقيست مدعی
عليه مدعی دارد:"... می مقرر مدنی قانون از 1257 ماده که آنجا گردد طرح خوانده جانب از دفاع مقام در يا و خواهان

تصوير برابر با اصل است.
تهران- خيابان مطهري-خيابان كوه نور-كوچه هفتم نشاني:



140168390002008811 شماره دادنامه :
1401/02/24 تاريخ تنظيم :

0000759 شماره بايگاني شعبه :

‹‹ ُلوا َتْعِد َاْن  ٱلَهَوي  َّتِبعُوا َت َال  َف ››

دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي 141 شعبه
به دعاوي تجاري تهران

دادنامه
دادگستري كل استان تهران

دادرسی آيين قانون 199 ماده در اوست.هرچند عهده به امر باشد،اثبات دليل محتاج که شود امری دفاع؛مدعی مقام در هرگاه
ادعا اثبات بودن ماخوذ مفروِض و رکين رکن چارچوب در مزبور ماده اما گرفته قرار تعديل مورد تحصيل منع قاعده مدنی
بررسی راستای در و طرفين ابرازی ادله چارچوب در دادگاه دادرس که معنا اعمالست.بدين و بررسی قابل مدعی توسط
دست مدعی توسط ادعا اثبات کلی قاعده از توان نمی حال هر در و آورد بعمل را خويش نظر مد الزم اقدامات تواند می آنها

شست

می قراردادی طرفين اصلی خواسته و داشته مطلوبيت قراردادی تعهد عين اجرای اراده حاکميت نظريه سوم:مطابق
قرارداد در که مواردی در اما نمود الزام قرارداد اجرای به را متعهد بتوان که آنست نيز ها قرارداد لزوم اصل باشد.اقتضای
فسخ متقاضی قراردادی تعهدات رعايت به منوط مزبور حق باشد،ايجاد شده بينی پيش فسخی حق طرفين از هريک برای
ايفای در فسخ، متقاضی چنانچه ديگر بيان قانونيست.به موجه عذر بدون ديگر طرف قراردادی تعهدات رعايت عدم و
وق ديگر، طرف قراردادی تعهدات ايفای در تاخير استناد به تواند می باشد، نداشته قصوری قرارداديش متناظر تعهدات

بر هم زند. مفاد قرارداد،آن را

ناشی خسارات و معامله موضوع استردادمبلغ به ،الزام نگردد احراز قرارداد اعتباری بی قانونی طرق به چهارم:ماداميکه
قرار دادگاه تاييد مورد متقاضی سوی از شده اعمال فسخ اگر منهاج همين بر و بود نخواهد مطالبه قابل اقدام عدم يا فسخ از
بر عالوه خسارت پرداخت بر تکليفی قرارداد در چنانچه و شد خواهد مشغول دريافتی مبالغ استرداد خوانده،بر ذمه گيرد،

استرداد ثمن مقرر شده باشد، دادگاه به اين امر نيز رسيدگی خواهد نمود.

به پرداختن و است گرفته قرار بحث و بررسی مورد حقوقی ادبيات در که مفاهيميست جمله از قرارداد پذيری تجزيه پنجم:
مورد يا بوده نفر دو از بيش عقد طرفين هرگاه اما است خارج قضايی تصميم اين اسلوب و چارچوب از آن نظری مبانی
عقود به انحالال قابل مزبور ،عقد شود تقويم مستقال بتواند آن از قسمت هر که طوری ،به باشد تجزيه قابل يا متعدد معامله

متعدد خواهد بود.

اطراف تعدد ب- تعهد(عقد) موضوع الف-تعدد پذيرد: صورت اعتبار دو به تواند می قرارداد تجزيه و تقسيم مبنا اين بر
به خلل وجود فرض با قرارداد حفظ بر اراده،اصل حاکميت اصل اساس بر که است استوار عقيده اين بر دادگاه و تعهد(عقد)
احراز مطلوب وحدت عنوان به قراردادی مجموع به قصد تعلق يا بوده ناپذير تجزيه قرارداد آنکه مگر است آن از بخشی

گردد.

-3 آن بودن مستقيم -2 ضرر بودن قطعی و مسلم -1: از عبارست مطالبه قابل ضرر شرايط موضوعه مقررات ششم:وفق
بوده زيان ورود منحصر علت مسؤول، فعل نيست الزم مدني مسؤوليت ايجاد جهت ديگر سوی ضرر.از بودن نشده جبران
رابطة وارده ضرر و او عمل ميان كه شخصيست مسئول كسي بلكه باشد، نداشته دخالت راه اين در ديگري عامل هيچ و

سببيت عرفي موجود باشد. به نحوی ميان اين دو مالزمه عرفی را بتوان احراز نمود.

به امر اين است،اما نيافته ظهور ايران تقنينی نظام در مدون قوانين صورت به هرچند بازرگانی عرفی ششم:حقوق هفتم:
ماهيت اقتضاء به عرفی حقوق اين داوری) يا دولتی قضاوت از قضايی(اعم رويه در نيست.برعکس آنها اعتباری بی منزله
رفع قضايی مرجع تصميم با آن اجرای ضمانت فقدان نقيصه و گرفته قرار استناد و توجه مورد ميبايست تجاری اقدامات

تصوير برابر با اصل است.
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بگيرد،ماداميکه قرار طرفين از فسخ،احد حق تحقق شرايط احراز و تشخيص مرجع قراردادی در مبنا،اگر اين .بر گردد
دادگاه سوی از پذيرش نگردد،قابل تلقی حق از استفاده سو منع و نيت حسن اصل نظير قواعدی با مغاير حق اين اعمال که
توافقی آن نحوه يا خسارت ميزان تعيين بر اگر خسارت، ورود موارد در نيز و آن تحقق ضوابط تعيين اما بود خواهد

صورت نگرفته باشد، دادگاه مرجع تعيين آن خواهد بود.

ايران قانونی نظام در الضرر قاعده به توجه با خسارت جبران های شيوه بودن جمع قابل اصل که دارد نظر دادگاه هشتم:
استفاده مورد مجتمعا توانند نيستند،می ناسازگار که خسارتی جبران های شيوه که معنا اين به است. اعمال و پذيرش قابل
قرارداد ناقض قرارداد،طرف فسخ از بعد که دارد عقيده فسخ،دادگاه با قراردادی خسارت مطالبه خصوص در گيرند. قرار
221،22 است.مواد شده وارد ديده زيان به که بود خواهد خساراتی جبران تعهد،مسئول نقض از ناشی مسئوليت علت به
بين تجاری های قرارداد اصول 7-4-1 وماده کاال المللی بين بيع کنوانسيون 77 تا 74 مواد و مدنی قانون 230 و 226 و
به قائل دادگاه اما است جمع قابل باهم قرارداد فسخ عرض در تعهد انجام عدم خسارت که دارد اين بر داللت نيز المللی
حق از استفاده سو منع قاعده و نيست حسن اصل نظير اصولی معنا بدين قضائيست. عدالت تحقق و اجرا و دادگاه مداخله
گيرد..بر قرار عمل مورد و نظر مد قضايی عدالت تحقق منظور به دادگاه تصميم در ميبايست عادالنه غير شدن دارا و
چنانچه و است احترام قابل اصول همين رعايت با دارد استحقاق له متعهد که ميزاتی تا نيز خسارت جبران اصل مبنا همين
ترتيب قانونی موازين چارچوب در تراضی اين به دادگاه نمايند، تراضی و توافق قراردادی خسارات جبران نحوه بر طرفين

اثر خواهد داد.

هشتم: دادگاه بنا به داليل زير معتقد است که در اعمال خيارات، فوريت عرفی جريان دارد :

ديگر جانب ،از است شرط له مشروط که فرديست از ضرر رفع و طرفين اراده آزادی اصل از منبعث شرط 1-خيار
و ترجيح فلذا است. داد قرار ديگر طرف به اضرار موجب خود حق ذی به متعارف غير و طوالنی زمانی و مهلت اعطای

وجه مرجحی بر رفع ضرر از يک طرف قرارداد و ايجاد ضرر به طرف ديگر وجود ندارد.

است فوری فسخ خيار دارد:" می اشعار مقنن که باشد،آنجا توجه و بررسی قابل ميتواند مدنی قانون از 1131 ماده 2-مناط
به علم آنکه شرط شود،به می ساقط او نکند،خيار فسخ را ،نکاح فسخ علت به اطالع از بعد دارد فسخ حق که طرفی اگر و
است." عادت و عرف نظر بوده،به الزم خيار از استفاده امکان برای که مدتی باشد.تشخيص داشته آن فوريت و فسخ حق
.بر مبنای اين ماده اعمال خيار فوری قلمداد شده و علم به آن شرط شده است،نه آنکه علم را شرط فوری شدن خيار بدانيم.

گسترش شركت سوي از برگزارشده مزايده در شدن برنده از پس موكل شركت مدعيست: خواهان رو پيش پرونده در
به اقدام (2 (پيوست 1395/06/23 مورخ 95/ق/951228 شماره به قطعي مبايعهنامه موجب به ايرانيان، سرمايهگذاري
مبايعهنامه 2 ماده 2 بند در كه امالك اين جمله از است. نموده مذكور شركت از اعيان) و عرصه از (اعم ملك فقره چند خريد
از فرعي 9 ثبتي پالك به 122 پالك مفتح، تقاطع از بعد سميه، خيابان تهران، در واقع تجاري واحد دو است، گرديده درج
و بوده لاير ميليارد 237 معادل قرارداد موضوع امالك ثمن كل منعقده، قرارداد 3-1 بند اساس بر ميباشد. اصلي 6950
حاضر) دعواي موضوع (امالك سميه خيابان در واقع تجاري امالك مختص ثمن طرفين، توافقات و مزايده اسناد موجب به

تصوير برابر با اصل است.
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به مزايده اسناد پيوست كارشناسي گزارش خصوص اين در است. بوده تومان) ميليون 850 و ميليارد 9) لاير ميليارد 98/5
وقت مديرعامل 1395/06/17 مورخ ع/95 951201/م شماره نامه و (3 (پيوست 1395/06/15 مورخ 95-134 شماره
شركت بعدي مديرعامل (5 (پيوست 1399/03/24 مورخ ع 990228/م شماره نامه همچنين و (4 (پيوست خوانده شركت
ميليارد 98/5) يادشده مبلغ به دعوي موضوع امالك ثمن تقديمي، مستندات كليه اساس بر ميگردد. حضور تقديم مزبور
معامله تاريخ از سال 5 از بيش گذشت با ندارد. وجود قرارداد طرفين بين اختالفي خصوص اين در و گرديده تعيين لاير)
از نموده، دريافت را معامله مورد ثمن تمامي فيمابين، قرارداد 3-2 بند به ًا مستند خوانده شركت كه مهم اين عليرغم و
فروشنده منعقده، قرارداد 4-3 بند براساس كه آن توضيح است. برنيامده ملك فروشنده عنوان به خود قراردادي تعهدات عهده
و مكرر پيگيريهاي عليرغم ليكن بوده نظر مورد ملك درخصوص فروش حق با بالعزل رسمي وكالتنامه تنظيم به مكلف
از (كه خريدار نام به ملك رسمي انتقال به نسبت نه و وكالتنامه اين تنظيم به نسبت نه موكل، شركت گسترده همكاريهاي
مورد «چنانچه قرارداد، 4-6 بند موجب به است. نكرده اقدام ميرود) شمار به غيرمنقول اموال بيع قانوني و عرفي توابع
گونه هيچ بدون و يكطرفه ميتواند خريدار نباشد، خريدار به انتقال قابل ممكن دليل هر به يا و درآيد للغير مستحق معامله
فروشنده صورت اين در است بديهي نمايد؛ اقدام قرارداد فسخ به نسبت كتبي اعالم با ًا صرف و قضايي و قانوني تشريفات
(منتخب دادگستري رسمي كارشناس نظر طبق را وارده خسارات و غرامات كليه عهده از ثمن، رد بر عالوه است موظف
امالك خصوص در خوانده شركت سوي از قراردادي تكاليف انجام عدم به عنايت با نمايد.» پرداخت خريدار به خريدار)
به رسمي اظهارنامه ارسال با موكل شركت خريدار، به امالك اين انتقال گرديدن غيرممكن ًال عم و حاضر دعواي موضوع
با رابطه در را معامله فسخ قرارداد، 4-6 بند مطابق ،(6 (پيوست 1399/03/19 مورخ 1399220001331222 شماره
غرامات و معامله ثمن پرداخت جهت و نمود اعالم ايرانيان سرمايهگذاري گسترش شركت به سميه خيابان در واقع امالك
1399/04/16 مورخ 568925 شماره چك موجب به خوانده شركت ادامه در داد. مهلت مذكور شركت به هفته يك آن،
مسترد موكل شركت به را حاضر) دعواي موضوع امالك بابت دريافتي ثمن (معادل لاير ميليارد 98/5 مبلغ پاسارگاد، بانك
(1 كه: است حالي در اين است. ورزيده خودداري ثمن غرامات استرداد از حاضر، دادخواست تقديم زمان تا ليكن نمود
1395/) قرارداد انعقاد تاريخ از غرامات پرداخت به خوانده شركت تكليف فوق)، در (مذكور قرارداد 4-6 بند اساس بر
افزايش مبناي بر مزبور، بند مطابق غرامات محاسبه نحوه است. واضح (1399/04/16) ثمن پرداخت تاريخ تا (06/23
بر خوانده) سوي از ثمن پرداخت (تاريخ پاياني تاريخ در ملك ارزش محاسبه و ميباشد زماني بازه اين در ملك ارزش
1399/04/ مورخ 9904324 شماره نامه اساس بر (2 است. شده گذاشته خريدار منتخب دادگستري رسمي كارشناس عهده
و ًا متفق شركت دو است، رسيده خوانده شركت و موكل شركت وقت عامل مديران امضاي به ًا مشترك كه (7 (پيوست 11
كارشناس معرفي درخواست تهران، استان دادگستري رسمي كارشناسان كانون از فيمابين، مبايعهنامه 4-6 بند به عنايت با
را حاضر) دعواي موضوع (امالك سميه خيابان امالك با رابطه در موكل شركت به وارده خسارات تعيين جهت رسمي
ادامه در ليكن كردهاند امر پيگيري به اقدام (8 (پيوست 1399/04/30 مورخ 9904412 شماره نامه طي ًا متعاقب و نمودهاند
كارشناسان كانون سوي از كارشناس معرفي امكان بوده، ثالث شخص نام به مزبور امالك رسمي سند اينكه به عنايت با
خوانده، شركت وقت مديرعامل سوي از نامهها اين امضاي صرف عليايحال است. نگرديده فراهم تهران استان رسمي
قبول مورد ، دعوا موضوع امالك انتقال عدم دليل به موكل شركت به خسارت ورود كه است امر اين گوياي روشني به
وقت مديرعامل (3 است. نكرده ايفا را خود قراردادي و قانوني تعهد كنون تا شركت اين متأسفانه اما بوده خوانده شركت
بر نظارت اداره محترم رياست به خطاب (9 (پيوست 1399/04/16 مورخ ع 990310/م شماره نامه طي خوانده شركت
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به فوق مبايعهنامه موضوع امالك انتقال نحوه شرح از پس بهادار، اوراق و بورس سازمان خدماتي و مالي گروه ناشران
برابر سهم ترنيان شركت «لذا داشته: اظهار سميه، خيابان در واقع امالك انتقال در توفيق عدم به تصريح و موكل شركت
است نموده شركت اين از خسارت مطالبه و فسخ جهت قضايي اظهارنامه ارسال به اقدام فوقالذكر مبايعهنامه 4-6 بند مفاد
و سهامداران منافع حفظ جهت ًا نهايت مذكور، شركت با شده انجام مذاكرات و متعدد جلسات برگزاري از پس شركت اين كه
شركت، اين به سهم ترنيان شركت قضايي اقدام بر مترتب هزينههاي از ناشي تحميلي زيان و ضرر گونه هر از جلوگيري
تاريخ در فروش كارشناسي گزارش مطابق و اقدام فيمابين مبايعهنامه (فسخ) اقاله به نسبت تا نمود مقرر مديره هيأت
عودت لاير ميليارد 98/5 مبلغ به سهم ترنيان شركت به تجاري مغازه باب دو فروش بابت دريافتي مبلغ ،1395/06/15
رسمي كارشناس معرفي بر مبني دادگستري رسمي كارشناسان كانون از شركت دو درخواست به توجه با همچنين گردد.
كارشناسان كانون طريق از كارشناس معرفي و تعيين در تسريع خصوص در الزم اقدامات گرديد مقرر مرضيالطرفين،
شركت نام به مذكور ملك مالكيت اسناد انتقال عدم از ناشي خسارت تعيين به نسبت تا پذيرفته صورت دادگستري رسمي
سهم ترنيان شركت توسط شده مطالبه خسارت تسويه به نسبت طرفين، خسارت ميزان تعيين از پس ًا نهايت و اقدام سهم ترنيان
منتقل شركت اين به ًا مجدد مذكور امالك شركت، دو فيمابين مبايعهنامه موضوع اقاله از پس است بديهي گردد. تصميمگيري
مرضيالطرفين رسمي كارشناس طرف از احتسابي خسارت ميزان خصوص در و بود خواهد شركت داراييهاي جزء و
اينكه به عنايت (با مزبور نامه در «فسخ» جاي به «اقاله» لفظ نادرست كاربرد از فارغ شد.» خواهد اطالعرساني ًا مجدد
گرفته صورت موكل شركت سوي از يكطرفه صورت به ًا بدو حاضر دعواي موضوع امالك خصوص در مبايعهنامه فسخ
انتقال عدم از ناشي موكل شركت به وارده خسارات پرداخت به خوانده شركت التزام بر داللت روشني به نامه مفاد است)،
پرداخت عهده از كنون تا مزبور شركت رسيد، عرض به كه گونه همان ليكن دارد سميه خيابان در واقع تجاري امالك
سرمايهگذاري گسترش شركت قانوني بازرس و مستقل حسابرس اظهارنظر از 4 بند اساس بر (4 است. برنيامده غرامات
كه (10 (پيوست شركت اين 1399/06/31 به منتهي ماهه شش دوره مياندورهاي مالي صورتهاي خصوص در ايرانيان
ماهه شش دوره مياندورهاي مالي صورتهاي خصوص در شركت حسابرس اظهارنظر 5 بند در مشابه ًا نسبت عباراتي با
طبق بر است، شده منعكس 18-1-3-1 يادداشت در كه طور «همان شده، تكرار نيز (11 (پيوست 1400/06/31 به منتهي
به سهم ترنيان شركت به كارشناسي نرخ به سميه خيابان در واقع مغازه باب دو 1395/06/23 مورخ فروش مبايعهنامه
بيان كه مبايعهنامه 4-6 بند به توجه با 1399/03/19 مورخ ارسالي اظهارنامه طبق بر ترنيان شركت است، رسيده فروش
فسخ به نسبت كتبي اعالم با يكطرفه ميتواند خريدار نباشد، خريدار به انتقال قابل معامله مورد كه صورتي در مينمايد
مطالبه رسمي كارشناس نظر طبق را وارده خسارات و غرامات كليه ثمن، مورد بر عالوه فروشنده و نمايد اقدام قرارداد
مبلغ مديره هيأت 1399 ماه تير 15 مورخ مصوبه طبق گزارش مورد دوره در است. نموده را تسويه درخواست نمايد،
مقرر و منعكس دريافتني حسابهاي ساير سرفصل در و پرداخت ترنيان شركت به معامله بيع مبلغ لاير ميليون 98،500
در آيد. عمل به تصميمگيري آن خصوص در و محاسبه رسمي كارشناس نظر مطابق قرارداد فسخ از ناشي خسارت شده،
ارائه امكان نيز كارشناسان كانون و نبوده متقاضيان نام به مالكيت اسناد اينكه لحاظ به كه ميرساند استحضار به ارتباط اين
در عليالحساب بابت مذكور مبلغ ترنيان، شركت با 1399/06/31 تاريخ به شده تهيه تطبيق صورت طبق نداشته، نظريه
در مؤسسه اين نتيجهگيري است ذكر شايان است. مانده باقي خريدار تصرف در كماكان مذكور امالك و شده گرفته نظر
امالك بيع فسخ تصويب بر داللت روشني به سو يك از خوانده شركت حسابرس عبارات است.» نشده تعديل بند اين مفاد اثر
التزام به شركت علم گوياي ديگر سوي از و دارد مزبور شركت 1399/04/15 مورخ جلسه در حاضر دعواي موضوع
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گونه همان همچنين ميباشد. فيمابين قرارداد 4-6 بند مطابق موكل شركت به معامله فسخ از ناشي غرامات پرداخت به خود
به شركت دو بين خوانده شركت سوي از پرداختي لاير ميليون 98،500 مبلغ شده، ذكر حسابرس اظهارنظر در ًا صراحت كه
گسترش شركت سوي از مربوطه غرامات پرداخت مستلزم فيمابين، حساب تسويه و شده گرفته نظر در عليالحساب عنوان
در ايرانيان سرمايهگذاري گسترش شركت حسابرس عبارات مشابه كه است ذكر به الزم ميباشد. ايرانيان سرمايهگذاري
سليم سرمايهگذاري شركت مديرعامل به خطاب شركت اين مديرعامل 1399/11/04 مورخ 139911458132 شماره نامه
شركت سوي از مطروحه پرونده ديگر در (5 ميگردد. محترم دادگاه محضر تقديم نيز نامه اين كه گرديده ذكر (12 (پيوست
بايگاني شماره با 140068920002697037 كالسه پرونده تحت كه ايرانيان سرمايهگذاري گسترش شركت عليه موكل
قرار رسيدگي مورد تهران تجاري دعاوي به رسيدگي تخصصي قضايي مجتمع عمومي دادگاه 141 شعبه در 0000411
جلسات در چه خوانده شركت وكالي است، گرديده دعوي استماع عدم بر مبني قطعيتيافته دادنامه صدور به منتهي و گرفته
نمودند تصريح سميه خيابان در واقع امالك خصوص در فيمابين مبايعهنامه فسخ به بارها تقديمي لوايح در چه و دادرسي
يا پرونده عين عنداللزوم، است بديهي ميباشد. مزبور شركت سوي از يادشده قرارداد فسخ پذيرش گوياي نيز امر اين و
با بود. خواهد مطالبه قابل مزبور شعبه از مدني، دادرسي آيين قانون 215 ماده اجراي در خوانده وكالي لوايح رونوشت
ماده 2 بند فسخ تأييد خصوص در مقتضي حكم است خواهشمند محترم مقام آن از فوق، در مشروح موارد كليه به عنايت
(1399/03/19) موكل شركت اظهارنامه تاريخ از 1395/06/23 مورخ 95/ق/951228 شماره به قطعي مبايعهنامه 2
مذكور امالك ثمن پرداخت روز نرخ به موكل شركت به وارده خسارات پرداخت به خوانده شركت محكوميت ًا متعاقب و
فرماييد. صادر دادرسي خسارات كليه پرداخت همچنين و مبايعهنامه 4-6 بند مطابق كارشناس نظر وفق (1399/04/16)
خوانده شركت مسلم دين (1399/03/19) موكل شركت اظهارنامه تاريخ از مزبور غرامت پرداخت اينكه به عنايت با ًا ضمن
مطابق نيز يوماالدا تا فوق تاريخ از يادشده مبلغ تأديه تأخير خسارت پرداخت به خوانده الزام بر مبني حكم صدور است، بوده
طرفين فيمابين، قرارداد 4-6 بند مطابق اينكه به عنايت با همچنين استدعاست. مورد مدني دادرسي آيين قانون 522 ماده
(شركت خريدار منتخب كارشناس نظر به را آن و نموده توافق مبيع) ملك روز (ارزش غرامات تعيين نحوه درخصوص
ملي كد به نقشهبرداري و ساختمان و راه رسمي كارشناس ديباجي سيدرضا آقاي جناب وسيله بدين نمودهاند، واگذار موكل)
محترم مقام آن حضور به موكل شركت منتخب كارشناس عنوان به ،2802 كارشناسي پروانه شماره و 4500682430

معرفي ميگردد.

از قبل شكلي ايراد الف: قرارداد فسخ عنوان با خواهان اول خواسته مقابل در دفاع اول: بند دارد: می بيان دفاع در خوانده
شركت اول: مقدمه شود: مي مطرح ايراد عنوان با مقدمات نتيجه ًا نهايت و گردد مي ذكر مقدمه چند ًا بدو شكلي، ايراد طرح

متبوع به موجب مبايعه نامه
را دعوي موضوع امالك 25/5/1393 مورخ 9814543 شماره و 23/5/1393 مورخ 9804573 شماره به عادي هاي
2972/93 شماره عادي مبايعه موجب به نيز مشاراليه (1 شماره (پيوست است. نموده خريداري ئيان نبي وحيد آقاي از
اينكه بر ًا مضاف (2 (پيوست است. كرده ابتياع خوارزمي ساختمان توسعه شركت از را موصوف امالك 10/6/93 مورخ
پرونده خواهان خواسته دوم: مقدمه باشد. مي موصوف پالك رسمي مالك حاضر حال در خوارزمي ساختمان توسعه شركت
امكان عدم دليل به خريدار) عنوان به خواهان و فروشنده عنوان به متبوع (شركت مابين، في نامه مبايعه فسخ تاييد حاضر،
استعالمات و شده ارائه مستندات با مطابق كه است درحالي اين است شده اعالم موكل سوي از ايشان نام به رسمي سند تنظيم

ثبتي صورت گرفته در پرونده
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شعبه آن از صادره 140068390011796577 شماره دادنامه به منتهي (0000565 و 0000411) بايگاني كالسه هاي
شماره (پيوست باشد. مي خوارزمي توسعه شركت نام به موصوف امالك سند خواهان، خود اظهارات حسب نيز و محترم
سند تواند نمي حقوقي لحاظ به باشد نمي ملك رسمي مالك اينكه دليل به متبوع شركت كه نماييد مي تصديق عليهذا، (3
مستحضريد نيك سوم: مقدمه شود. انجام خوارزمي توسعه شركت توسط بايد اقدام اين بلكه نمايد تنظيم خواهان نام به رسمي
فسخ حق ايجاد و بوده مدني قانون 239 لغايت 237 مواد تابع و فعل شرط مصاديق از رسمي سند تنظيم بر ناظر شرط كه
نتيجه، حصول عدم صورت در و است سند) تنظيم (يعني شرط انجام به الزام دعوي طرح به منوط ًا بدو له مشروط براي
صدرالذكر دادنامه در نيز محترم شعبه آن كه همانگونه لهذا شود. مي ايجاد ( فسخ (حق شرط از تخلف اجراي ضمانت آنگاه
علي و ماقبل ايادي و موكل عليه را سند تنظيم به الزام دعواي ًا بدو بايست مي محترم خواهان ايد نموده استدالل درستي به
نمود. مي حاضر دعواي طرح به مبادرت آنگاه نتيجه، حصول عدم صورت در و مطرح رسمي سند صاحب الخصوص
يا شدن ممتنع چون حقوقي، لحاظ به نتيجه: است. نشده مطرح دعوايي چنين مشاراليه توسط گاه هيچ كه است درحالي اين
را سند تنظيم پرونده خواهان ًا ايض و نشده احراز و اثبات محكمه در سند) تنظيم (يعني فعل شرط مفاد اجراي شدن متعذر
مقدمات به استناد با لهذا رسد. نمي قرارداد) فسخ (يعني آن اجراي ضمانت اعمال به نوبت لذا نكرده مطالبه سند صاحب از
ماهوي ايرادات ب: ندارد. را استماع قابلبت حاضر كيفيت به خواهان دعواي محترم، شعبه آن از صادره دادنانه و مذكور
قرارداد از بخشي به نسبت فسخ حق وجود 1-فقدان گردد مي ذكر ًال ذي كه است وارد فسخ دعواي ماهيت بر اساسي ايراد دو
431 ماده مفهوم و مدلول ًا خصوص قراردادها عمومي قواعد و حقوقي اصول با مطابق فسخ) حق اعمال در تبعيض (منع
باشد گرفته قرار مبيع كل مقابل در تجزيه غيرقابل و واحد طور به ثمن ولي باشد متعدد مبيع كه جايي در مدني، قانون
نمايد. نظر صرف فسخ حق از اينكه يا نمايد فسخ را قرارداد كل بايد يا نمايد تبعيض تواند نمي فسخ حق اعمال در خريدار
(خواهان) خريدار به تجزيه، بدون و واحد ثمن مقابل در و نامه، مبايعه يك طي دعوي موضوع امالك نيز فيه مانحن در
نسبت فسخ حق تاييد آن خواسته كه نمايد مطرح دعوايي تواند نمي خواهان صدرالذكر، اصول مطابق لهذا، است. شده منتقل
متضمن نيز قرارداد است. قرارداد يا قانون در تصريح نيازمند و بوده قاعده برخالف حق اين كه چرا باشد مبيع از بخشي به
از بخشي نه است نموده بيني پيش قرارداد كل براي را فسخ قرارداد، 4-6 بند زيرا، باشد نمي قرارداد از بخشي فسخ حق
21/05/ ، 20/11/96 هاي تاريخ در خواهان پيوست اسناد داللت به 1-2 آن ايجاد فرض بر حتي فسخ حق 2-سقوط آن.
(4 (پيوست بوده سند تنظيم در گرفته صورت تاخير و سند تنظيم خصوص در موجود موانع از مطلع 08/11/98 و 97
از فسخ حق اعمال مستحضريد كه همانگونه (5 (پيوست است. كرده اعالم 19/3/99 تاريخ در را خود فسخ اظهارنامه ليكن
از كه است درحالي اين است. حق وجود از اطالع تاريخ از عرفي مهلت رعايت به منوط حق) (صاحب الخيار ذي جانب
بر حتي بنابراين است. گرفته صورت ماهه 19 تاخير با خواهان توسط فسخ اعالم و گذشته ماه 28 به قريب مذكور تاريخ
فسخ، حق سقوط براي ديگر دليل 2-2 است. شده ساقط فسخ حق طوالني، بسيار مدت مضي دليل به فسخ، حق وجود فرض
امضاي باشد معامله به رضاي از كاشف ًا نوع كه تصرفاتي »: ماده اين موجب به است. مدني قانون 450 ماده به استناد
خريدار ًال؛ او فيه، مانحن در « گذارد رهن يا بفروشد را مبيع خيار، به علم با دارد خيار كه مشتري آنكه مثل است فعلي
دعوي موضوع ملك دو ًا؛ ثاني است. كرده منتقل ثالث اشخاص به را فيه متنازع نامه مبايعه موضوع امالك از عمده بخش
در مالكانه تصرفات به نيز فسخ حق وجود ادعاي از بعد حتي و است ايشان تصرف در تاكنون 23/05/96 تاريخ از نيز
تصرفات لذا است نكرده مسترد متبوع شركت به را آن و داشته نگه خود تصرف در را ملك و دهد مي ادامه مذكور امالك
دوم: بند است. فسخ حق سقوط سبب و فعلي امضاي منزله به آنها) از انتفاع و انتقال ) نامه مبايعه موضوع امالك در مالكانه
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خسارت خود، خواسته دوم بخش در محترم خواهان خسارت مطالبه عنوان با خواهان دوم خواسته خصوص در دفاعيات
به پاسخ در است نموده مطالبه روز، نرخ به (16/4/1399) ثمن پرداخت تاريخ تا (23/6/95) قرارداد انعقاد تاريخ از را
4-6 بند حسب خسارت، مطالبه دعوي كه است بديهي ًال: او برساند: استحضار به را نكته چند است الزم مطروحه ادعاي
وجاهت فاقد فسخ، دعواي الذكر فوق داليل به اينكه به توجه با لذا است قرارداد فسخ دعوي بودن صحيح به منوط قرارداد
به خود استحقاق خواهان كه آنجايي از ًا؛ ثاني ندارد. قانوني محمل نيز فسخ از ناشي خسارت مطالبه خواسته لذا باشد مي
توضيح قرارداد. بطالن آثار نه نمايد مطالبه را قرارداد فسخ آثار بايد لذا داند مي فسخ» «حق از ناشي را خسارت مطالبه
است شده ارسال 19/3/99 تاريخ در نيز فسخ اظهارنامه و گرديد منعقد 23/6/1395 تاريخ در فيه متنازع قرارداد آنكه
كرده مطالبه ( 19/3/99 ) اظهارنامه ارسال تاريخ از را قرارداد فسخ تاييد خود دادخواست در نيز خواهان آنكه جالب و
ثمن استرداد به تكليفي متبوع شركت و بوده حاكم طرفين بر صحيحي حقوقي رابطه فسخ، اعالم از قبل تا آنكه نتيجه است
گردد. نمي تحميل متبوع شركت بر نيز ثمن استرداد در تاخير خسارت لذا نداشته ثمن استرداد به تكليفي چون و است نداشته
لغايت قرارداد فسخ اعالم تاريخ از را تاخير خسارت مشاراليه قرارداد، فسخ دعوي بودن صحيح فرض بر حتي بنابراين
از خسارت عنوان با خواهان سوم خواسته مقابل در دفاع سوم: بند نمايد. مطالبه تواند مي 16/04/1399 ثمن استرداد تاريخ
بايد غرامات، پرداخت در تاخير دليل به متبوع شركت كه است مدعي خود، خواسته سوم بخش در محترم خواهان غرامت
پرداخت ايشان به (19/3/99) اظهارنامه ابالغ تاريخ از غرامات تاديه در تاخير «خسارت عنوان تحت ديگري خسارت
خواهان آنچه بالشك است. مطالبه قابل خسارات باب در حقوقي مسلم اصول با تناقض و تعارض در مطروحه ادعاي نمايد.
در است. النفع» عدم از ناشي «خسارت يا خسارت» از «خسارت عنوان بارز مصداق نمايد مي مطالبه خواسته، اين در
دادرسي آيين قانون 515 ماده 2 تبصره صراحت موجب به زيرا است وجاهت فاقد ايشان خواسته ترديد بي خصوص اين
خواهان هاي خواسته اينكه به التفات با عليهذا، نيست. مطالبه قابل خسارت از خسارت يا النفع عدم از ناشي خسارت مدني،
به حكم صدور محترم مقام آن از باشد مي مواجه فوق، در مطرح شرح به جدي ماهوي و شكلي ايرادات با موارد تمام در

بي حقي خواهان مورد استدعاست.

دادگاه با توجه به جميع اظهارات طرفين اينگونه نظر دارد که :

به قبال معامله مورد منافع و عين که نمود اعتراف و اقرار فروشنده است شده مقرر فيه متنازع قرارداد 6-4 بند الف:مطابق
و حاضر الزم عقد ضمن و است ننموده واگذار کسی به را و... نامه صلح وکالتنامه، نامه، مبايعه از اعم انحا از نحوی هيچ
نباشد، خريدار به اانتقال قابل ممکن دليل هر به يا و درآيد للغير مستحق معامله مورد چنانچه گرديد متعهد الزم خارج عقد
اقدام قرارداد فسخ به نسبت کتبی اعالم با صرفا و قضايی و قانونی تشريفات هيچگونه بدون و يکطرفه ميتواند خريدار
طبق را وارده خسارات و غرامات کليه عهده از ثمن، رد بر عالوه است موظف فروشنده اينصورت در است بديهی نمايد،
های صورت گزارشات در ديگر سوی از و نمايد. پرداخت خريدار به خريدار) (منتخب دادگستری رسمی کارشناس نظر
و است شده اشاره و اذعان خوانده سوی از فيه متنازع ملک سند انتقال امکان عدم به ،1400 سال نخست ماه ششم مالی
ابتدايی الزام لزوم باب در خوانده وکيل ايراد لذا است،؛ گرديده معمول طرفين فيمابين نيز باب اين در متعددی مکاتبات

خواهان به طرح دعوی الزام به تنظيم سند رسمی، مورد پذيرش نيست.

در منعکس ی عديده مکاتبات به توجه با خوانده فيه نحن ما در اما دارد خيارات فوری اعمال به عقيده دادگاه ب:هرچند
فسخ حق فوری اعمال عدم به حاليه تواند نمی ماال و داشته اذعان خريدار عنوان به خواهان فسخ حق تحقق به خود پرونده،
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خريدار تمسک و استناد جويد.

ملک خصوص در خوانده اما نموده عمل خويش قراردادی متناظر تکاليف تمامی به شده ارائه مستندات مطابق ج:خواهان
مشخص مبيع چندگانه موارد از قسمت هر قيمت و نداشته سند تنظيم توانايی معامله مورد مبيع از بخشی عنوان به فيه متنازع
به صرفاناظر خريدار سوی از فسخ اعمال قراردادی، لزوم و ها اراده به احترام اصل به توجه با لذا و است تجزيه قابل و

آن بخش از قرارداد که مشمول تحقق حق فسخ برای وی شده است، مورد پذيرش دادگاه است.

کرداری- تناقض ممنوعيت و است داشته تاکيد خواهان خسارت تعيين لزوم و امر اين تحقق بر متعدد مکاتبات در خوانده د:
که مانعيست قاعده گيرد.اين قرار توجه مورد ميبايست پرونده اين جريان در گردد می مطرح استاپل قاعده تحت که گفتاری
يک در موضوع نهايی قضاوت يا پذيرش يا عمل يا انکار يا ادعا نتيجه در را هايی وضعيت يا معين واقعه انکار يا ادعا

دادگاه حقوقی ممنوع می سازد.

نموده پرداخت ثمن عنوان به که چيزيست آن هر خريد قدرت معادل دريافت مستحق خريدار بيع، قرارداد فسخ تحقق با ه:
که ميزاتی تا خسارت جبران اصل بر داشت اشاره بدان پيشتر که همانگونه دادگاه نيز خسارت تعيين در ديگر سوی از و
تاکيد قرارداد اقتصادی توازن حفظ و حق تاز استفاده سو منع و عادالنه شدن دارا اصل رعايت با دارد استحقاق له متعهد
قرار تاييد مورد آن فسخ که شده خريداری مورد مبيع قيمت که نمايد می تعيين را روش اين دادگاه مبنا، همين بر دارد.
قدرت مالک بر خسارت جبران روش بر دادگاه ديگر بيان به است. ميزان چه پرداختی مبلغ کسر با فعلی زمان در گرفته
توافق به توجه با و واصل کارشناسی نظريه و ارجاع کارشناسی به را موضوع چارچوب همين در دارد،لذا تاکيد پول خريد
نهايتا و کسر تعينی خسارات ميزان از خواهان تصرف ايام المثل اجرت فيه، متنازع ملک در خواهان تصرفات و طرفين
نيز طرفين اعتراض از مصون البته و دارد مطابقت پرونده احوال و اوضاع با دادگاه نظر از که شد تعيين خسارات ميزان

باقيمانده است.

مسلم و معين قطعی دين به نسبت تاديه تاخير خسارت اوال خسارت، مبلغ به نسبت تاديه تاخير خسارت مطالبه باب در اما
خسارت مطالبه قابليت ، قطعيت زمان تا ماال و نمايد می تعيين را ميزان قضايی تصميم اين در دادگاه فيه نحن ما در که است
از خسارت دريافت و است خسارت جنس از محض،بلکه دين جنس از نه تعينی مبلغ اساسا ثانيا داشت. نخواهد وجود تاديه

خسارت شرعا ممنوعيت دارد.

، 198 ،197، 194، 2 مواد و مدنی قانون از 1259 و 1257 و 399 و 10 مواد به مستندا و گفته پيش جهات به بنا لذا
مبايعهنامه 2 ماده 2 بند به نسبت خواهان اعمالی فسخ تاييد به حکم مدنی دادرسی آيين قانون و519 515 ، 503 ، 502
به 143016600000لاير مبلغ پرداخت به خوانده محکوميت و 1395/06/23 مورخ 95/ق/951228 شماره به قطعي
آنکه به منوط الکترونيک، قرارداد مطابق وکيل الوکاله حق و دادرسی دادرسی(هزينه وخسارات قراردادی خسارت عنوان
نسبت تاديه تاخير خسارت مطالبه خصوص در اما دارد. می صادرواعالم خواهان درحق ننمايد) تجاوز تعرفه حداکثر از

به مبلغ مزبور ، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می دارد.

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهی در دادگاه تجديدنظر استان تهران می باشد. 20 رای صادره حضوری وظرف
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