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 مقدمه

گیرد؛ از همین  ی اهروزی، هورد استتادعدع عمو   ارار هیترین عقودی استتک  د در معه دیکی از رایج عقد بیع،

 )هعدر عقود( ه روف شدع اسک . العقودامرو در حقوق اسال ، بد  

 . عقد بیع ند تنهع در معه د ایران ، بلکد در معه د بین اللمل نیز  از اهمیک بسزایی برخوردار اسک

فلذا ،بع تومد بد اهمیک هوضتو  ،دردتدد بردهد  ، تع  اعبی را بع هوضتو  دهوزل علمی و  عربردی هععی د نعهد بد    

 زبعن سعدع، بد رشاد تحریر دردور  . 

 هدف از نگعرل این  اعب این بودع  د ..

د  الز  دید  ، پعرع ای از   بع تومد بد ثقیل بودن هان غعلب   اعب هعی  حقوای از مملد هععی د نعهد و......بر خو              

 اعب هعی هلکی را  ،  از مملد هععی د نعهد، هشتتعر ک در ستتعخک ، اوانین ستترادلی و حو  ستتب و پیشتتد و... بع 

 زبعنی سعدع و ععهیعند ،بد رشاد تحریر دردور  . 

سمینعرهعیی را نیز ، در ای        سطح دگعهی عمو  افراد معه د ، عرگعههع و  ساعی  افزایش  ن حوزع برگزار ضمنع در را

 نمودع ا  .

  

شی رایگعن بد          شی و ویدیوهعی دهوز صوالت دهوز سعیر هح شمع خوانندگعن هحار  هی توانید مهک اطال  از  فلذا 

   هرام د و فعیل هعی دهوزشتتی هع را دانلود  نید و یع اینستتاعگرا  هع بد دیدی  co www.hekmat.ستتعیک 

davood_cheshmi                                                                                                    .را دنععل  نید 

 چشمی داود –ارادتمندتان                                                                                                               
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 فصل اول

 مبایعه نامه چیست و ویژگی های آن

  نامهمفهوم لغوی مبایعه

سمک  لمد هععی د سک  د در عرف رایج هرد ، همعن        نامهو  مبایعه نعهد از دو ا شدع ا شکیل   فروش نامهت

سک   شود. نعهیدع هی نامه همان قرارداد خرید و فروش بعبارتی مبایعهبیع در هدهو  لغوی بد ه نی  فرول ا

 بیع استیا 

 هدهو  بیع در اعنون هدنی :

 بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم است. اعنون هدنی،  338وفو هعدع 

 نامهمفهوم عامیانه مبایعه

ای و یع سندی اسک  د بصورت دسای و یع در فر  هخصوص هاحد الشکل) از طرف اتحعدید اهالک ( بین        نوشاد 

هدف طرفین اصتتد نظور خرید و فرول (تنظیا و رد و بدل هی شتتود واشتتخعص اعا از حقیقی یع حقوای  ) بم

 .اط ی بیع اسک و بع اولنعهد هادعوت اسک

 نکته مهم ***

هععی د نعهد مزء اسنعد ععدی هحسوب هی شود بدین هدهو   د  درفع بین اشخعص ععدی و اعئا هقع  اعنونی دنهع       

   .ربط را ندارد هگر دنکد هحکمد  بد اعاععردن رسیدگی  نداعاععر دارد و اعبلیک اسانعد در سعزهعن و هرامع ذی 

 

 ها و اوصاف عقد بیعویژگی ■

 عقد الزم است  -1
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دورتی  د در هععی د    سخ و برها زدن دن را ندارند؛ هگر در  نعهد و یع ارارداد ، هیچ یک از طرفین عقد بیع، حو ف

گرفاد شدع بعشد و یع اینکد بر طعو خیعرات هندرج   برای یکی از طرفین، بنع بد شرایطی خعص ، حو فسخ در نظر   

 ایا. (در   اعنون هدنی این حو برای یکی از طرفین لحعظ شدع بعشد ) د در اسمک خیعرات فسخ بد دن پرداخاد

 تملیکی بودن -2

شدع(      شاری )خریدار( هعلک هعیع )هعل فروخاد  شندع( هعلک ثمن ه عهلد و ه  بد هحض ان قعد عقد بیع بعیع )فرو

 .گیرد و نیعز بد رععیک تشریدعت خعدی نیسک گردد و بد ادطالح اناقعل هعلکیک بنحو اط ی دورت هیهی

 معوض بودن -3

عقد بیع، عقدی ه وض اسک؛ بد عععرتی خریدار در عوض پرداخک  بهعی هورد ه عهلد )پول پرداخای( هعلک هعیع 

 .گردد وفروشندع نیز هعلک ثمن هی گردد هی

 نرضایی بود -4

عقد بیع، مزء عقود رضعیی اسک، بدین هدهو   د واو  دن  نیعز بد تشریدعت خعدی و تنظیا سند رسمی ندارد.و       

 .بد هحض واو  عقد بیع، بیع دورت گرفاد 

 باشدجزء عقود معین مندرج در قانون مدنی می -5

رایط  خعص خود هی بعشتتد  از نو  عقد ه ین ومود دارد د هر  دا  از دنهع دارای احکع  و شتت 18در اعنون هدنی 

 .گعند اسک  18مملد عقد امعرع، ودی د و....  د  عقد بیع مزء این عقود 
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 فصل دوم

 انواع عقد بیع

 

 شرح دن انوا  بیع

 بودن غرر ی نی خطر، در ه رض هالک بیع غررى

اعا  از خریدار یع فروشندع ، بع ومود دنکد هی   یکى از طرفیندر دن  بی ى اسک  د  

 .داند انجع  ه عهلد بد زبعن وی هی بعشد اادا  بد ان قعد ارارداد هی نمعید 

 بطور هثعل :*  

شد   عیع هجهوله دف   ، بین دو یع چند چیز هی بع بعطل  هعل هجهول بیع بع این و

 .اسک 

سکوک( ب    بیع درف سکوک و غیر ه درف  یکدیگر را عبیع هریک از طال و نقرع )اعا از ه بیع  

ن  یع یکی از دن دو یع   خواع طال در برابر طال،  دگوی در برابر  ،نقرع در برابر نقرع و 

 .دیگری

واا ی دن هی تر از ایمک ، دن را گرانایمک  عال فروشتندع بع اعال   بی ی استک  د   بیع هرابحد

شد   دورت نقد هی  د اینگوند ه عهالت  فرو دورت      یتواند بد  سعطی(  سید )اا یع ن

 .گیرد

 .ه عطعت همعن بیع بدون دیغد عقد اسک بیع ه عطعت

http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%B1
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اینکد لدظ ایجعب و اعول )خرید  یع     افاد؛ بدون بی ی  د بع داد و ستتتاد دتتترف اتدعق هی   بیع معاطاتی: 

 فروخاا( بین طرفین لدظع بد  عر بردع شود. 

 ه عطعت همکن اسک از طرفین ه عهلد یع ازیکطرف بعشد.

 

ی اسک  د ارزل هعیع ) هعل فروخاد شدع ( بد ثمن  اندک . نعچیز واگذار شدع    بی  بیع هحعبعتى

واگذار شتتدع و ه موال این ه عهلد هیلیون توهعن 70هیلیعرد توهعنی  بد 3هثال هلکی 

 .وساعن دورت هی گیردبین ااوا  و د

 در بیع هحعبعتی خیعر ععن راع ندارد  

 فروشندع بعید اصد بیع هحعبعتی را داشاد بعشد در غیر اینصورت خیعر غعن دارد 

شد   على هؤخر  هدهو  لغوی  بیع  على بد  على و هعیع  پرداخک ثمن و بد بی ی هی گویند  د  هی بع

 ودر هقعبل بیع نقد اسک بعشد. امل داشاد  هر دو

 

 هعیع خواع) بعشتتد شتتدع ه ین هوعدی دن پرداخک براى و  لى دن ثمن  د بی ى  بیع نسید

 بیع هؤمل اسک. دیگردن اسا( بعشد ذهد در  لى یع ه ین عین

در ع در فقد بعطل اسک  هردو لى در ذهد بعشند. این بی هعیع بی ى اسک  د ثمن و   بیع هؤمل بد هؤمل

.  سعنیکد هیخواهند  اعنون هدنی دراحاع بعطل نشدع ولی عمال بنحوی بعطل اسک    

 انند دنرا بصورت عقد دلح دردورنداینگوند ه عهالت  نند هیاو
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 دو هر ( شددد  فروخته  مال  )مبیع و ( معامله   وجه  )ثمن آن در  که  بیعی  بیع نقد

سلیم  موعد و معین عین شد،  نقد و حال  ، آن یدو هر ت  نامید  نقد بیع با

 .شود می

و بدل هی  نند بدون  ه عوضتتد، عقدی استتک  د  در دن طرفین ارارداد هعلی را رد بیع معاوضی

 ند *دنهع را هعیع و یع ثمن بگذار دنکد عنوان

 اعنون هدنی 458وفو هعدع  بیع شرط

شرط نمعیند   در عقد بیع، ها عهلین هی  د هرگعع بعیع در هدت ه ینی، تمع  توانند 

شاد         سعک بد تمع  هعیع دا سخ ه عهلد را ن شاری رد  ند؛ خیعر ف هثل ثمن را بد ه

توانند شتترط  نند  د هرگعع ب ض هثل ثمن را رد  رد؛ خیعر بعشتتد و همینین هی

فسخ ه عهلد را نسعک بد تمع  یع ب ض هعیع داشاد بعشد. در هرحعل، حو خیعر، تعبع  

 ها عهلین خواهد بود...*ارارداد 

 بی ی اسک  د دردن واو   ارارداد، هنوط بد تحقو اهری شدع بعشد.  بیع مشروط

 *ولی در عقد هطلو، شرطی ت یین نگشاد اسک.

 

طی      فرول ااستتتتع

 )نسید(،

فروشتتتندع ، عالی خود را دراععل دریعفک ثمن در چند  ای استتتک  د در دنه عهلد

ت از مهک اعنونی دحیح  هی بعشد در اینگوند   اسط هی فروشد  اینگوند ه عهال  

و فروشندع  عال را هعلغی گرانار هی   عال بد هشاری تحویل دادع شدع،   ه عهالت 

 فروشد *
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 فصل سوم

 تفاوت مبایعه نامه و قول نامه

 

شند، این دو  لمد    عمو  افراد معه د بدون دنکد بع هدهو  و تدعوت هعی  اولنعهد و هععی د شنع بع  را در  نعرنعهد د

بعشد.ای هیهیا و شرایط مداگعندبرنند و لکن در حقیقک این دو واژع ،دارای ت عریف و هدعها بکعر هی  

 

 تفاوت مبایعه نامه و قولنامه :

 

 اولنعهد هععی د نعهد

ید و     هدهو  لغوی دن همتتعن         قرارداد خر

نعهیدع  بیع نامهاستتتک و بد ادتتتطالح فروش 

  شودهی

 

 اسک اول و نعهد  دو  لمد  زاولنعهد هر ب ا

 قول و عهد و پیمان  هدهو  لغوی دن بد ه نی  

 بعشدهی

 

شخصی   هععی د نعهد اراردادی اسک  د طی دن  

 بد  بصورت اط یرا  هعل خود را اعا از هلک و...

هی فروشتتتد وه موال اینگوند اراردادهع   دیگری 

 .بصورت هکاوب تنظیا هیشود

 را  هعلی یع کهل فرول و خرید اصتتد افراد گعهی

 اناقعل  هقدهعت   الحعل  فی لکن و دارنند  دیندع  در

 ه عهلد ...ثمن اینکد مملد از نیستتک فراها ستتند

یدار  قدهعت   یع  و نیستتتک حعضتتتر  خر  در  عر  ه

  نیسک و...فراها دارایی و شهرداری
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  اهر ابادای  در فروشتتتندع  و خریدار  حعلک   این در

هد    نع ند هی تنظیا خود بین ای اول  دن در و  ن

 .. شوندهی ها هد

 

حل  و تعریخ  در هک  دیگری ه قعد  م  ارارداد ان 

  شونند حعضر سند تنظیا و اط ی

 

  اسک اط ی بیع

 شودبعنوان قرارداد اصلی محسوب می

 

  

 

   ی قرارداد استوعد ب ععرتی  نیسک اط ی بیع

صلی  پیش قراردادب نوان  سوب  ،قرارداد ا مح

  شودمی

 

 

 

ل مالکیت مبیع   وبه محض وقوع بیع، انتقا  

و ثمن بین  خریدار و فروشددند  صددورت    

 گیرد می

اگر ها هد بد ت هد خود عمل نکند، هی توان       و

 ایشعن را هلز  بد تسلیا هعیع یع ثمن  رد.

هُمَلِک نعودع و تنهع وعدع بد بیع      اینگوند توافقعت   

سک و تع زهعن تحقو بیع در دیندع، دثعر   در دیندع ا

بین ل هعلکیک هعیع و ثمن   اناقع از مملد  عقد بیع  

   طرفین معری نمی شود 

 و لکن این هورد بد ه نی این نیسک  د ...
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)امععر(  ها هدرا   توان الزا  نمیاولنعهد،   بمومب 

بلکد هی .بد انجع  ت هد از دادگعع درخواستتک  رد

اگر اولنعهد   اعنون هدنی ،     10توان بر طعو هعدع  

و بد تنظیمی وامد شتترایط دتتحک بودع بعشتتد ) 

 خعرج عقد ضمن  شرط،  بصورت  دیگر برخی  زعا

شد  شدع  درج الزهی  از طرفین از یکی گعع هر( بع

بد  نمعید خودداری اولنعهد هوضتتو  ت هدات انجع 

نظر هی رستتد  د الزا  هستتانکف بد ان قعد بیع و  

ستتتعیر ت هدات وامد ومعهک اعنونی بودع و حای      

اگر برای این تخلف خستتعرتی ت یین شتتدع بعشتتد 

 .ی توان دنرا نیز هطعلعد نموده

  

 

 

 بنعبراین در مهک تشخیص این اهر  د یک ارارداد هععی د نعهد و اولنعهد اسک بعید  هوارد ذیل را هد نظر ارار داد 

 .عنوان ارارداد ) دیع عععرت اولنعهد را بکعر بردع یع هععی د نعهد (1

  . نید شود تومد لمعت و عععرتی  د در دن بکعر بردع هی.بد 2

 هحضتتتر تعریخ  و ه عهلد   هورد هعلغ اینکد  مملد  از نمعید   اط ی بیع بر ،داللک  ارارداد در  د  عععراتی  و  لمعت  اگر

شخص  شد  ه شندع  اینکد یع و بع سری  انجع  بد هلز  فرو شد  شدع  سند  تنظیا مملد از اهور یک  اهور این ،ذ ر   بع

 . شود هی تلقی نعهد هععی د ، هع ارارداد اینگوند  و نمعید هی اط ی بیع بر داللک
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 نکاد***

بعشتتتد  د از دن بد  ) خریدار ( طرف هقعبل ییک طرفد بدون اعال  اعول بصتتتورت  ت هد بد اناقعل و واگذاری اگر

دورت عد  درج دن    « ت هد ابادایی» شود و در  ضمن عقد خعرج الز  »ت عیر هی  شد « در  بدین  الز  الوفع نمی بع

برگد بنویسید  د هلکا را بد حسن فروخاا،  بدون دنکد حسن دن برگد را اهضعء نمعید هدهو   د فروشندع در یک 

 ،نمی توان فروشندع را هلز  بد تنظیا سند نمود 
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 فصل چهارم

 مورد معامله و مشخصات آن

است همان مورد معامله ،قرارداد موضوع  

 

 اد بیع...هدف ونیک غعیی طرفین ارارد 

 .خرید و فرول یک هلک و یع دپعرتمعن و..ید ایمک ه ین بد هنظور بهرع برداری از هنعفع دن هسک 

 هععی د نعهد اسمک هوضو  و هشخصعت هورد ه عهلد هیععیسک ...  2درهعدع 

 هشخصعت  عهل و دایو هلک  هورد ه عهلد اعا از ...-

دلی /بخش /هنطقد   شعهل زیر     -شهرداری /مهک مغرافیعیی  پالک ثعای... اعا ازفرعی و ا سعحک  ل هلک   / ه

بنعی هدیدوهشتتتعععت/ت داد واحد هع / نو   عربری هستتتکونی ،تجعری ،تجعری هستتتکونی /نشتتتعنی دایو هلک، /  

 .هشخصعت فنی و رفعهی، پعر ینگ و انععری، نو   عربری، طعقد و واحد دایو اید گردد 

 

 

 

 

 

https://hekmat.co/%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://hekmat.co/%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://hekmat.co/%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://mousaviara.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://mousaviara.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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 :: هورد ه عهلد وهشخصعت دن2هعدع

ششدانگ  هورد ه شدع از     عهلد  دلی ........فرعی .....هدروز و هجزی  یک هلک/دپعرتمعن ...............دارای پالک ثعای  ا

 .....................بتتتتختتتتش ...............بتتتتد هستتتتتتعحتتتتک............................دارای  تتتتعربتتتتری ..................... 

 و یدیک  میک از وخریدار استتک رستتعنیدع خریدار برؤیک وشتتندعفر  د عرفید و شتترعید لواحو و لواز  بع ممیع

و دارای اهایعزات برق و دب و تلدن   .ورداعول خریدارهی بعشتتتد  وه نمودع حعدتتتل   عهل   اطال  هورده عهلد   ارزل

 و.......................

 

 

 

 نکعتی در این بعب ...

وابهع  نداشاد  بعشد  (دایو، هشخص و واضح    ) لو هدایقع بعید ) هشخصعت هلک هورد هشعر ک (   هورد ه عهلد  .1

شد تع   سیر هعی ها دد   بع شک و تد شود  هومب بردا دد  د علا اممعلی بد دن   ن   دعیک هی  ندهگر در هوارد خع

 هثل عقد م علد یع دلح و..

 

ورد عقد بیع هلک  را هبین دو یع چند چیز هردد نععشد. هعنند دنکد شخصی یکی از دو   ب ععرتی هورد ه عهلد نععید 

 .بعطل اسک ارارداد هع  اینگوند ت ین دایو دن ، بدون اراردهد 
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سمک، خودداری گردد چرا  د طعو هعدع   190از بد  عر بردن هرگوند عععرات و ممالت هعها و گنگ در این ا

 اعنون هدنی، هشخصعت هورده عهلد، بعید ه لو  و روشن بعشد.

 

 ه لو  بعشد  در هععی د نعهد (،- میک و  یدیک ،هقدار ،ذات یع منسهعهیک،  بعید ) هورد ه عهلد. اودعف 2

دعف هورد ه عهلد از بکعر بردن  لمعت عع   وابهع  برانگیز هعنند بد نحو هطلوب و ععلی،  درمد یک    - دیف او در تو

 .دو.......  د هومب ابهع  و برداشک هعی ها دد افراد هیگردد، خودداری گرد

 هورد ه عهلد  هدصل و زیعد نععشد ،بعید دنرا در ارارداد ادلی اید  نید  اگر اودعف و هشخصعت  .3

و لکن بهار استتک ،در پروَژع هعی  الن و بزر، ، اودتتعف و هشتتخصتتعت ، هورد ه عهلد را ،در  دتتورتجلستتد هعی  

 مداگعند، تهید و تدوین و ضمیمد ارارداد، گردد

سی گردد ، 4 شی ،  یع در طرح      هلک هورده عهلد  در طرح هعی هخال .برر سعز ویع دهوز ضعی  ف عمرانی  اعا  از ف

   .ه عبر شهرداری .. نععشد  ویع در رهن و یع بیع شرط و یع توایف نععشد

ضو  هعدع      5 سنعد المثنی هو سنعد هعلکین مزء ا شکعالت ثعای        147. ا شد  ویع دارای ا شکوک و یع ه عرض  نعع ه

  .نععشد

صرفین هلک از حیث اینکد ،   6 ض یک ها شخعص  دیگر از مملد      .و سک ویع ا صرف هعلکین  ا هعل هورد ه عهلد در ت

 .د ،  بررسی شود ن ویع هساعمرو...در دن تصرف دارنسرایدار بعغعع

 .هعلک  هاصرف هلک  نععشد،شعید برای تحویل گرفان هلک ،بع هشکل زیعدی  هوامد شوید نکاد: اگر  
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 بعشد: نونع همنو  هیوفو اعنون هدنی، بیع بع فرول اهوال ذیل، اع

 بیع یع فرول چیزی  د خرید و فرول دن، همنو  اسک. هعنند هسکرات و هواد هخدر -1

 بیع چیزی  د هعلیک )ارزل اااصعدی( و یع هند ک عقالیی ندارد.  -2

صرف( در دن        -3 سلا )ت شاری، خود اعدر بر ت سلیا )تحویل( دن را ندارد هگر دنکد ه بیع چیزی  د بعیع، ادرت ت

 بعشد.

 بیع هعل واف  -4

 عد  هشروعیک اصد و مهک ه عهلد در دورت تصریح در ارارداد -5

 شود.مهک ه عهلد، همعن داعی یع انگیزع و هدف شخص از ان قعد ه عهلد اسک  د ه موالً در اراردادهع ذ ر نمی

ص       217وفو هعدع  شود ولی اگر ت صریح  سک  د مهک دن، ت شد؛ بعید    اعنون هدنی، در ه عهلد، الز  نی شدع بع ریح 

 هشرو  بعشد و اال ه عهلد بعطل اسک.

شود، اید این اهر در هععی د     صد دایر  ردن امعرخعند، فروخاد  دورتی  د هلکی بد ا نعهد، هومب بطالن هثعل، در 

 شود.دن هی
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 5فصل 

 شرایط مربوط به طرفین معامله

 بیعشرایط  قانونی طرفین قرارداد 

 

 

عی د نعهد یع اولنعهد ، حداال دارای دو طرف هیععشد   د هر یک از طرفین ارارداد ، نیزهیاواند هر ارارداد اعا از هع

  .بعشند یا چند نفر 2یا  1  هاشکل از

 الف. فروشند  /فروشندگان     ب. خریدار /خریداران 

 بعشند. اشخاص حقیقی و یا حقوقی از طرفی  ،اهکعن دارد هر یک از طرفین ارارداد، مزء

 شخص حقیقی : الف:

شخاص حقیقی،   شخص حقیقی هی گویندهثل هن     منظور از ا شد،  سعن زندع ای  د در ایدحیعت ها بع بد هر ان

 و شمع 

 شرایط اعنونی اشخعص حقیقی : ب:

  .بمنظور ان قعد هرگوند ارارداد از مملد بیع بع اشخعص حقیقی ،هیععیسک شرایط ذیل را هدنظر ارار دهید

 یت ،شخص حقیقی :احراز هویت و صالح :1

شمعرع               - سن ، سنعهد ، شنع شمعرع هلی و  شعهل نع  و نع  خعنوادگی ، نع  پدر ،  صعت دایو طرفین ارارداد  شخ ه

 .تمعس ،هحل ااعهک ،نشعنی و پسک الکارونیک ،در هععی د نعهد  درج گردد 
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ه عهالت ، و دالل  هدارک هویای،طرف ارارداد را،شخصع هالحظد و بررسی  نید و بد درف رویک  واسطد انجع       -

 .هع ،بسندع نکنید ، ضمنع دالحیک فنی ، علمی بررسی  نید

خذ گردد            - هد و  عرت هلی عکس دار(را از طرفین ارارداد، ا نع نعستتت هدارک هویای ) شتتت بع ادتتتل   پی برابر 

 ،ضمنعهیععیسک و  پی دن توسط  یکی از دفعتر اسنعد رسمی گواهی گردد

 . عقل سالم وکامل داشته باشد.  2

سک و بد  سی  د ت عدل عقلی ال از بین رفاد، هجنون هی گویند  د خود       شخص ععال ، هجنون ا نقطد هقعبل 

 هجنون ادواری–بد دو اسا اسک  هجنون دائا 

نمیاوان هییگوند اراردادی هن قد نمعید )چد در اهور مطلقاً ، فقدان اصتتدبع هجنون دائمی) اطععای( بد مهک   -

 هر گوند ه عهلد ای بع وی دورت گیرد بعطل اسک هعلی یع غیر هعلی (و 

سک  (؛    - هیاوانید  فقط در حالت افاقه )عاقل بودن(بع هجنون ادواری ) سی  د گعهی هجنون و گعهی ععال ا

 . نید  اثبات افاقه او را در زمان قرارداد،بشرط  آنکه ارارداد هن قد نمعید،

 

 باشد . . به سن  رشد قانونی وبلوغ معامالتی، رسید  3

 اعنون هدنی: 1210برابر هعدع 

سران       شرعی پ شمسی،ودخاران      15سن بلوغ  سن را،         9سعل تمع    شد  د، این  شمسی هی بع سن  سعل تمع  

 هیگویند بلوغ معامالتی

سعل تمع  شمسی( ها      18و لکن ،طرفین ارارداد ،عالوع بر سن بلوغ ه عهالتی، هی بعیسک بد سن رشد اعنونی )     

 رسیدع بعشند.
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                                                                                   1313شتتتتتهتتتریتتتور هتتتعع   13بتتترابتتتر اتتتعنتتتون رشتتتتتد هتتتاتتت تتتعهتتتلتتتیتتتن هصتتتتتوب     

 سعل تمع  شمسی را، رشید هحسوب هی  نند و احراز و اثععت رشد دنهع را الز  نمی دانند  18عالی اشخعص ب

 

 علیهذا بع تومد بد شرح هعواع ..

 رف بعنک داری ، سعزهعن هع و هوسسعت دولای و... و بنعبر روید هرسو  درع

ستتعل ، دتتالحیک ، انجع  اهور تجعرتی و ه عهالتی را دارنند ،هگر دنکد حکا رشتتد دنهع  18اشتتخعص بعالی "دتترفع

 ،دعدر شود 

 

 هع الودف بع اشخعص اخیر الذ ر ،بد طرق هندرج در ذیل ،برخورد شود 

 الف:کودکان صغیر :          

 است  وقسمد که خود بر

 صغیر ممیز / غیر ممیز  

صغیر ممیز : 1 دتغیری  د ادرت تشتخیص خوب را از بد ،دارد ، ب ععرتی  هی تواند زشتک و زیعع را  ،     .

 تشخیص دهد 

دد هزار توهعنی خود را ، بع       سک تراول چک  ضر نی دغیر همیز ، حع هزار توهعن ومد نقد، عوض  50هثعل:

 اغدعل  رد   ند وعمال براحای نمی توان  او را
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شمار       86و  85با توجه به مواد  صراری  سبی و رای ا  17/2/1339مورخه  3082قانون امور ح

 هیات عمومی دیوان عالی کشور..

 

است،ولکن ولی یا قیم او، می  غیر نافذ اعمال حقوقی صغیر ممیز،چه در امور مالی و غیر مالی،  

 تواند آن معامله را رد یا تنفیذ) قبول ( نماید  

نابراین با صددغیر ممیز می تواند قراردادی منعقد نماید منوط به آنکه ولی و قیم ،آن معامله را ب

 تایید نمایند 

 

 .صغیر غیر ممیز :2

کسددی که از  قدرت تشددخیص و درب خوبی برخوردار    نقطد هقعبل دتتتغیر همیز استتتک و بد       

  نیست،صغیر غیر ممیز می گویند

 یر همیز  ، هالک نیسک و تشخیص دن  بع دادگعع اسکسن خعدی برای  تشخیص دغیرهمیز از غ

 

 سعل داشاد بعشد و دغیر غیر همیز بعشد  15ب ععرتی اهکعن دارد  سی  

 

قرارداد ی از جمله  ،منعقد کنید  و لکن او می تواند      مطلقا با صددغیر غیر ممیز ،نمی توانید   -

 به رایگان ببخشید تملک بالعوض  را قبول کند  مثال.. می توانید به وی مالی را 
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مثل آنکه صغیر غیر ممیز  قراردادهای ،صرفا مضر،با وی، باطل استاعمال حقوقی ،از جمله ...-

 ،مال خود را به دیگری هبه) ببخشد(  کند 

 غیر رشید :

 قانون مدنی 1208برابر ماد  

ش کسددی اسددت که تصددرفات او در اموال و حقو  مالی اش عقالشی نباشددد بعبارتی عقل معا 

 نداشته باشد 

است و ولی و قیم   غیر نافذاگر با افراد، غیر رشید در امورمالی قرارداد ،ببندید ،قرارداد شما   -

 می توانند،آن  قرارداد را تنفیذ و یا آن را رد کند 

 غیر رشید می تواند تملک بالعوض را قبول کند -

شید ، مطلقا  باطل     - ضرر فرد غیر ر ضر به  شید    اعمال حقوقی کامال م ست مثل  آنکه غیر ر ا

 اموالش را به رایگان به دیگری ببخشد 

 

 نکعتی در این بعب :

سنامه و      ، ان قعد ارارداد بع ولی و یع ایادر هنگع  - شنا صل مدرب مثبت قیومیت) قیم نامه ( یا والیت)  ا

دل شدع ) از طریو   و یع ودعیک را رویک و بررسی نمعئید و یک نسخد برابر بع ا    کارت ملی پدر و یا جدپدری (

 دفار اسنعد رسمی( را اخذ نمعئید 

 برای اشخاص ذیل قیم تعین می گردد-

 ولی خاص) پدر و جد پدری و وصی ( ندارنندالف.برای دغعری  د 

 ولی خاص ندارنند و  منون یع عد  رشد دن هاصل بد زهعن دغر بودعب.برای اشخعص غیر رشید  د 
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 هاصل بد زهعن دغر دنهع نععشد  د منون و یع عد  رشد دنهع ج:برای هجعنین و اشخعص غیر رشید 

عدم رعایت غبطه و مصددلحت محرور و یا عدم رعایت امانت             و یع اینکد دادگعع ،ولی خعص را بد مهک ،       

  داری ،عزل می کند

 

ند و زهین ( و رهن اهوال غیر هنقول را    - خع ثل  معزع   هگر  ندارد  ایا حو فرول اهوال غیر هنقول ) ه قع   بع ا ه

 اعنون هدنی(  1242و  1241) هواد  اضعیی

درفع  هی تواند - شیع ء..(  د    اموال منقول  ایا  شین وا ست  یا در معرض از بین رفتن  ) هثل هع مورد نیاز نی

بدروشد و بع پول دن هعل دیگری را خریداری نمعید و یع بد طریو  در نظر گرفان هصلحک و غعطد هحجور،بع  است

 اعنون اهور حسعی ( 81) هعدع دیگر رفاعر نمعید 

 

 اعنون هدنی  1244از دنجعئیکد ایا طعو هعدع -

 در دوران ایوهیک هی بعشد، بمنظور احراز حسن نیک ایا از وی بخواهید   صورتحساب سالیانه   هوظف بد دادن 

 ها بعشد  ، بد شمع بدهد نسخد ای از گزارل عملکرد سعلیعند خود را  د،هورد تعیید ادارع سرپرسای 

هثال هعلی را ارزان تر از ایمک واا ی بد بدروشد و یع هعلی   مصلحت محرور را رعایت ننماید اگر ایا بخواهند -

را بد خیرید  مک  ند یع واف نمعید هستتلمع افرادی  د طرف ه عهلد بع اوهستتاند ، در دیندع بد هشتتکالتی هوامد 

 خواهند بود  
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سی  د  - دغیر از مملد فرول دن را ندارد  حو فردغیری را بد عهدع دارد، حضانت    ول ودخعلک در اهور هعلی 

 و درفع حو نگهداری دغیر را دارد  ،

 ) دغیر ،هجنون وغیر رشید ..(بعشد مشکوب به محروریتاگر یکی از طرفین ارارداد ، -

 بطور هثعل :طرف اراردادبد مهک  هولک سن ، رفاعر و یعحر عت غیر طعی ی ،داشاد 

 ان قعد ارارداد را بع وی ، بد تعخیر بیندازید،"ا در این فرض بدو -

ستی   سپس بد    - سرپر  سرای نعحید  و اهور هحجورین  ادار    شود طرف     (25هرام د نمعئید) داد شخص  تع ه

 ارارداد تعن، مزء افراد هحجور اسک یع خیر؟؟

 .الز  بد ذ ر اسک ،هرام د بد ادارع سرپرسای ،برای عمو  هرد  دزاد هی بعشد 

و  اسعهی دنهع ،مزء  اسعهی هحجورین ، در ادارع    علی الظاهر ،محرور نیستند فرضی دیگر ، ب ضی از افراد   در -

 ولکن بساگعن وااوا  او ، ب داً هدعی هحجوریک وی هیگردنندسرپرسای  ها درج  نشدع  

پزشتتک اعنونی (  د در این حعلک، بهار استتک از طرف اراردادتعن ، گواهی دتتحک وستتالهک، عقل و روان را )از  

 بخواهیا  

 ،ها اعال  هی گردد.به  ادار  ثبت اسناد و امالب کشورحکا هحجوریک  اشخعص ،از طریو دادگعع -

 شخص حقیقی زند  باشد . ج:

دوال ب د از فوت هر شخص هیاوان، بع ورثد وی نیز ، هععدرت بد ان قعد ارارداد هععی د نعهد  هن قد نمود ،هشروط     ا

 بد دنکد..

 ) شنعسنعهد و  عرت هلی هوشمند عکس دار ( ،رویک و هالحظد نمعئید .هویتی کلیه ورثه رامدارب  .1
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 رویک و اخذ گردد .گواهی حصر وراثت را از آنها  .2

 اسک  دو گوندگواهی حصر وراثک  خود بر  

 ) هحدود (میلیون تومان  3تا سقف گواهی حصر وراثک 

 نعهحدود ( )  میلیون تومان 3باالتر از  گواهی حصر وراثک 

هیلیون توهعن  3هیلیون توهعن بعشد، هیععیسک گواهی حصر وراثک زیر  3اگر ارزل دارای هاوفی تع سقف -

 از شورای حل اخاالف اخذ گردد 

 3هیلیون توهعن بعشتتد هیععیستتک گواهی حصتتر وراثک بعالتر از    3اگر اهوال بجع هعندع از هاوفی بیش از -

 هیلیون توهعن اخذ گردد 

 نکاد :

 هیلیون توهعن و یع بیشار از دن ،در معیی هویدا هی شود  د ... 3 عربرد گواهی حصر وراثک تع سقف 

میلیون تومان است  را انتقال دهند ،الزاما   3ورثه بخواهند مالی که ارزش آن بیشتر از 

 میلیون تومان استفاد   نمایند 3میبایست  از گواهی حصر وراثت، باالی 

 

 

درفع بد اهضعی همگی، ورثد برسد  نعهد یع اولنعهد  بعید ،  ارارداد هععی د .3 بد اهضعی  ب ضی از    ". واگرارارداد 

سعیر ورثد  د          شوید هثال  سعیر ورثد ،هوامد  سعءدر دیندع بع هشکالت و هخعطرات زیعدی بع  ورثد برسد چد ب

 ند ع امرت المثل بگیرارارداد را اهضعء نکردع انند ،بخواهند شمع را از هلک خلع ید ) بیرون( نمعیندی

  

 نکاد:  پی برابر بع ادل هدارک فوق ،) همهور بد ههر برابر بع ادل دفار اسنعد رسمی( را اخذ نمعئید 
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در ضمن اگر بی ی بع فرد هن قد نمعیید و دن شخص فوت نمعید ،دن ارارداد نسعک بد ورثد وی، دارای اعاععراعنونی 

 اسک 

 ارث جدید .... با توجه به قانون مالیات بر  -

فوت  ردع بعشد دیگر نیعز نیسک  وراث گواهی واریز  95فروردین سعل  1در اعنون مدید ارث اگر هاوفی  ب د  از  

 هعلیعت بر ارث تمع  اهوال را ، بد دورت یکجع اخذ نمعیند

از پرداخک هعلیعت،     توانند هعترک هاوفی را بد دتتتورت هوردی بد تعریخ نقل و اناقعل اعال  و پس       بلکد  ورثد  هی   

 .از طرفی در اعنون مدید ارث ، دیگر از مریمد خعری نیسک  .گواهی واریز هعلیعت بر ارث را اخذ  نند

 .و لکن هر زهعن  د بخواهید هعلیعت بر ارث را پرداخک  نید  بعید هعلیعت را بد  نرخ روز پرداخک نمعید 

 .عت بر ارث و نقل واناقعل ، اخذ شودفلذا  شروط و ضمعنک امرای الزهد ،مهک پرداخک هعلی

شند  اگر بخواهند اراردادی هععی د نعهد      - شاد بع صد تجمیع ،اهالک خود را بع یگدیگر دا اگر هعلکین چند هلک  ا

 قرارداد را امضاء نمایند. همگی آنها  ،ذیل ای  را تنظیا نمعیند هیععیسک 

 له نباشند :اشخاص ممنوع المعام د.

اشخاص ممنوع المعامله اشخاصی هستند که قانونگذار آنها را از انرام هر گونه معامله  و یا مداخله در     

 اموال خود ،چه بصورت کلی و یا جزیی منع کرد 

 :که این اشخاص عبارتند از 

 .عاقل و بالغ و رشید نیستند 1 

 .ترار ورشکسته 2
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 د ا ، ممنوع المعامله شد  اناشخاصی که به حکم دادگ .3

سناد و به             سازمان ثبت ا سط  شور و یا تو ستان کل ک شخاص ممنوع المعامله ،از طریق داد سامی ا ا

 .صورت الکترونیکی ،به دفاتر اسناد رسمی  ارسال  می شود 

 وضعیت معامله با اشخاص ممنوع المعامله :

صی     شخ ک و یعهعلی را، بخرد یع هرگوند ه عهلد ای در ارتععط ،هل بدون اطالع از ممنوع المعامله بودنالف.اگر 

 بع دن انجع  بدهد و ب دا  عشف ب مل دید  د فروشندع همنو  الم عهلد بودع 

خریدار هی تواند دادخواسک الزا  بد تنظیا سند رسمی ،بطرفیک فروشندع تقدیا دادگعع حقوای نمعید، دادگعع در     

تععنی فروشندع بع خریدار، و عد  هنع اعنونی،حکا بد تنظیا سند رسمی دورت احراز  دحک واو   ه عهلد و عد  

 هی دهد 

شند   ب. لکن  صورت علم خریدار ، به ممنوع المعامله بودن فرو سعب مر   الهعرداری را   در  ، هومععت انا

 ،بد هشعرالیهع فراها هی دورد 

سمی و یا مع       سناد ر شخاص ممنوع المعامله ، از طریق دفاتر ا صات ا شخ ستانی کل   م ضایی داد اونت ق

 کشور و ادار  ثبت اسناد و امالب کشور،قابل استعالم است  

 

طعو اعنون ب ضی اشخعص همنو  الم عهلد نیساند و لکن ه عهلد بع دنهع بد دالئلی خعص ،همنو   و یع هحدود شدع 

 د    .برخی هوضوععتی ، نیزهمنو  شدع اناسک و یع اینکد  

 بطور هثعل :
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 .عر نعن دولک بع دولک ،بعطل اسک ر گوند ارارداد،  ان قعد  ه

شر عء  د دارندع  حداال           صویب ا ثریک عددی  سئولیک هحدود، بدون ، ت شر د بع ه سها ال دد   75اناقعل  در

 .سرهعید شر ک را، داراء بعشند،اعاععری ندارد 

 انعقاد قرارداد با وکیل مالک :

لد  ، بع خود،  هخعطرات زیعدی را ، بهمراع دارد و لو اینکد  و یل مزء       طرف ه عه  ادتتتوال ان قعد ارارداد  بع و یل   -

 خویشعن و بساگعن ،طرف ارارداد ) هو ل ( بعشد  

بسیعری از دععوی هطروحد در دادگساری ،  نعشی از اعامعد بیجعی افراد ،واعطعی و علک بد افراد غیر ه امد در     -

    عرهع و اهور و... هی بعشد مهک ان قعد ارارداد و یع اخذ وا  ،و یعانجع

 ........اگر نعچعر بد اعطعی و علک بد دیگران شدع اید -

 .بد افراد اعبل اعامعدوهوثو واگذار  نید "اوال.و علک را درفع 

 2یع   1 "ثعنیع .حدود اخایعرات هندرج در و علانعهد را هحدود وهحصتتتور نید و هدت و علانعهد نیز  وتعع هثال                  

 و...هعهد بعشد 

  :، بد دیگران و علک هی دهند شیوع هعی هندرج در ذیل افراد بد ه موال-

 

 .وکالت شفاهی : 1

وااع در  4554/1هثال علی  بد حستتن  بد دتتورت شتتدعهی و علک بدهد  د ، هلک بندع را ،  د دارای پالک ثعای 

 ....اسک  را هی تواند  بد دیگری  بدروشی  
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ضی افراد   شتبا  ،اینگونه اقدامات   د ب  و لکن  در عمل  هر گوند توافقی ،   شفاهی  را بی اثر می دانند به ا

بین دو شخص ،چد بد دورت شدعهی و  اعی، دارای دثعر و شرایط اعنونی خعص خود ،اسک ولو دنکد بع چعلش هع       

 و هخعطرات زیعدی همراع بعشد ازمملد اینکد..

یستتک هگر دادگعع حقوای، دتتحک واو  دن را تعیید اینگوند توافقعت شتتدعهی در هیچ هرمع و ستتعزهعنی پذیرفاد ن

 .نمعید 

 .وکالت کتبی:2

 هثال رضع  دریک برگد ای دچعر ،ویع بصورت دسای بنویسد،بد ا عر حو فرول هلک خود را دادع  

اینگوند و علک نعهد هعی  اعی ، هرچند اینگوند و علک هع ها ، بع هخعطراتی همراع اسک  و لکن عمال دارای اعاععر 

 ک اس

العاد ه عهالت نعشتتی از اینگوند و علک هع ،در هیچ هرمع و ستتعزهعنی پذیرفاد نیستتک،هگر هحکمد بد دتتحک دن  

 رسیدگی نمعید    

 

 نکاد ***

وکالتنامه و علانعهد هعی  د از نعحید افراد ،بد و یل دادگساری، )در مهک پیگیری اهور اعنونی(اعطعء هی گردد ،

 عادی محسوب می شود

از جهت نقل و انتقال و  تنظیم و انعقاد منظور  پیگیری اهورهحولد در دادگساری اعاععر دارد و و درفع ب

 قراردادها ، کاربردی ندارد
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 .وکالتنامه رسمی:3

 اینگوند و علانعهد هع ،اهکعن دارد بد شیوع هعی هندرج در ذیل ، تنظیا گردد 

  دفاتر اسناد رسمیالف .

  ج از کشورسفارت خانه  ایران در خارب.

 و علانعهد هع اخیرالذ ر، هی تواند بصورت هدت دار  یع بی هدت ، بالعزل و یع بع حو عزل، تنظیا گردد  -

در مدت مندرج در  وکالت ،موکل ) کسددی که وکالت داد  و علک نعهد بالعزل بدین هدهو  هی بعشتتد  د، -

 سط خود هو ل انجع   و یع .......شود ، هگر دنکد هورد و علک تواست (نمی تواند وکیل را عزل نماشید

 ،دارای اعاععر اعنونی الزهد نمی بعشد  چرا  د ...انرام هر گونه معامله ،به صرف  وکالتنامه بالعزل  -

و علانعهد بالعزل  بد فوت و منون و ستتدد ) نعدان شتتدن ( هر یک از طرفین و علک از بین هی رود بنعبراین الزاهع  

 ، یک  مبایعه نامه و یا قرارداد نیز ،تنظیم نماشید   انضمام وکالتنامهبد 

 

سناد رسمی      - صالت وکالتنامه تنظیمی در دفاتر ا سعیک  صحت و ا  www.ssaa.ir، از طریو هرام د بد 

   .اعبل  ،اسا ال   اسک

خعرج                - هعی  ایران، در  ند  خع دعرت هد تنظیمی در  ستتت نع لک و علا یک    ادتتتتع از  شتتتور  ، از طریو ستتتتع

www.tak.mfa.ir   اسا ال  نمعئید. 

 از طرفی و علانعهد ای  د از نعحید ، یک تع د خعرمی بد یک  ایرانی تدویض هیشود.. -

http://www.ssaa.ir/
http://www.ssaa.ir/
http://www.tak.mfa.ir/
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سک ،          ضمنع  هیععی سا ال  دارد  دعلک و علانعهد ،از طریو وزارت اهور خعرمد ،اعبلک ا ترممد دحک و ا

 رسمی و علانعهد ،بد تصدیو وزارت اهورخعرمد برسد  

 ادل هدارک هویای و یل و هو ل، نیز بعید بررسی و هالحظد گردد و  پی برابر بع ادل دن اخذ گردد 

 

 انعقاد قرارداد با اتباع خارجی) شخص حقیقی(

 یسک شرایط ذیل را هدنظر ارار دهید بمنظور ان قعد ارارداد، بع هر فردی  د از اتعع   شور بیگعند اسک ، هیعع

 تع د خعرمی را ، د شعهل ) پعسپورت و ویزا(  اسک را ،رویک و بررسی  نید  مدارب هویتی-

)  برابر بع ادل شدع ،از طریو دفار اسنعد رسمی،( اخذ نمعئیدو دحک و ادعلک        کپی برابر با اصل آن مدارب   -

 دن را ،از طریو سدعرتخعند اسا ال  شود 

و همینین   اموال غیر منقول ) خانه ، منزل وویال ...(داشددته باشددند      عع  خعرمی، در ایران نمی توانند،    ات-

 دردد ،بد خود اناقعل دهند     100سهع  شر ک هع را، نمی تواند بصورت 

 و لکن در سعیر هراودات هعلی ، همعنند ایرانیعن ،دارای حقوق و اهایعزاتی ، هساند  

عد مربوط به اهلیت)سددن رشددد قانونی و....(  جزء قواعد  ومقرارت آمر ) اجباری ( و        قوااز دنجعئیکد    -

 ،اسک   مربوط به نظم عمومی

 ، عمل خواهد شد و لکن در هورد...مطابق قانون ایراندرفنظر از تعب یک خعرمی فرد  ،

بع اعنون دولک هاعو  تع د خود اعمعل حقوای هربوط بد خعنوادع و ارث و نقل و اناقعل اهوال در خعرج از  شور ،تع 

  .هی بعشدبنعبراین در این خصوص تحقیقعت الزهد ،بعید ب مل دید
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 قانون مدنی 7ماد  

اتعع  خعرمد هقیا ایران از حیث هسعئل هربوط بد احوال شخصید و حقوق ارثید در حدود ه عهدات هطیع اوانین 

 و هقرارت دولک هاعو  خود خواهند بود

 

 اشخعص حقوای :

:اشخعدی هساند  د اعنونگذار برای دنهع شخصیک حقوای هساقل و مداگعند از انسعن اشخاص حقوقیهنظور از  

در نظر گرفاد شتتدع وبد هحض تشتتکیل ،وامد شتتخصتتیک حقوای هی شتتونند  و دارای  لید حقوق و اخایعرات و 

شد،هگردنکد دن حقوق وتک       شدع هیعع شاد  سعن گذا شد    وظعیف و تکعلیدی  د بر عهدع ان سعن بع علیدی  د هخاص ان

 .هثل نکعح ،طالق و..

 انوا  اشخعص حقوای :

 اشخعص حقوای بد دو اسا، تقسیا هی شونند 

: شعهل شر ک هعی تجعری)سهعهی عع  وخعص و تضعهنی و بع هسئولیک       اشخاص حقوقی حقو  خصوصی   الف:

 ید وهواوفعت هحدود و ت عونی و.. (وهوسسعت غیر تجعری انادععی و غیر انادععی و خیر

 :سعزهعنهع و شر اهعی دولای، شهرداری هع اشخاص حقوقی حقو  عمومی ب:
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 شرایط اشخاص حقوقی خصوصی  :

صیک حقوای ،تعب یک  ایرانی و یع خعرمی       شخ شخص  حقوای اعا از دنکد  دن  اعل از ان قعد ارارداد ،بع هر گوند 

  داشاد بعشد ، شرایط احراز دالحیک دنهع ،هادعوت اسک 

 الف: شرکت تابعیت ایرانی داشته باشد 

سایت  و یع انحالل  شتتر ک از طریو  .احراز هومودیک1 و یع هرام د حضتتوری بد www.ilenc.irمراجعه به 

 ادارع ثعک شر ک هع

سعیک هذ ور ، این        - شد ،  د از طریو هرام د بع  شدع بع شر ک بد مهک تخلدعت هعلیعتی ،غیر ف عل  اهکعن دارد 

 سا ال  اسک اهر اعبل ا

 .احراز هویک شر ک :2

نع  شتتر ک و نو  دن) ستتهعهی ..بع هستتئولیک هحدود و...( –بع درج هشتتخصتتعت  عهل شتتر ک  در ارارداد اعا از  

شمعرع ثعک /شنعسد اااصعدی /درگعع و ایمیل /درج هشخصعت دارندگعن حو اهضعء شر ک / هحل ااعهک ، دورت          /

 هی گیرد 

 خرین روزنامه رسمی در جهت ...بررسی اساسنامه شرکت ، و آ .4

 هدف از بررسی اساسنامه و روزنامه رسمی ..

ت ین هیزان اعاععر شر ک از حیث .. ،ت ین  نو  شر ک وهیزان هسئولیک دارندگعن سهع  ،بردورد سرهعید شر ک        

 ، احراز دارندگعن حو اهضعءی ت هد دور ،حدود اخایعرات هدیران ، دخرین ادالحعت و الحعاعت  
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 ور هثعل : بط

ضعی هیعت هدیرع را هحدود  رد ،و این هحدودیک          سئولیک هحدود، هی توان اخایعر اع شر ک بد ه سنعهد  سع در ا

بر خالف شتتر ک ستتهعهی ،اعبل استتانعد، در هقعبل اشتتخعص ثعلث استتک ،بنعبراین اگر اراردادی خعرج از چعرچوب 

 اخایعرات هیعت هدیرع ،هن قد نمعئید اعاععری ندارد 

  

) سایت روزنامه رسمی  www/rrk.irد : دخرین تغییرات و ادالحعت در روزنعهد رسمی را از طریو سعیک  نکا

 ( می توانید احراز کنید 

صوص،ان قعد ه عهلد و اراردادتعن ،از طرف ارارداد      - صوبد هیعت هدیرع را ، در خ شار، ه بمنظور اطمینعن خعطر بی

 اخذ نمعئید 

  

اعاععر ستتمک ستتعبو خود ،بع شتتمع وارد فعز ارارداد شتتوند   شیس هیات مدیر  به امکان دارد مدیر عامل و ر-

 وها عاعع  عشف بد عمل دید  د دنهع ادال سمای در شر ک نداشاد اند و بدین وسیلد حو وحقوق تعن تضیع شود 

 

حو اهضعء  ه موال هدیر ععهل شر ک بد اتدعق یکی از اعضعی هیعت هدیرع )بد همراع ههر شر ک( ،مزء دارندگعن -

 شر ک هساند

 بررسی صالحیت فنی /تخصصی /قانونی اشخاص حقوقی. 4

سک دارای                صی هیععی ص دالحیک فنی و تخ شان  شخعص حقوای، عالوع بر دا ضی ازا مروزات از دنجعئیکد ب 

 . این اهر هیععیسک ،هد نظر ارار گیرد.خاصی از مراجع ذی ربط باشند
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بعشتتد، بنعبراین بع شتتر ای  د در زهیند  هوضتتو   ف علیک شتتر ک هنطعو بعضتتمنع هوضتتو  ارارداد، هیععیستتک -

 اراردادهعی ندای ف علیک دارد نمی توانید اراردادهعی  در حوزع خرید و فرول  بعندید  

 

شرکت های ، ممنوع المعامله     .5 شرکت های که در لیست   به جهت فعالیت های غیر قانونی ، جزء 

 و...... نباشند .

 

 های خارجی :معامله با شرکت 

 بمنظور انعقاد قرارداد با شرکت های دارای تابعیت غیر ایرانی ،میبایست...

در خصددوص حسددن شددهرت ، سددوابق،موضددوع فعالیت ، اینگونه شددرکت ها چه در ایران و سددایر  -

 کشورها،تحقیق و بررسی نمایید 

کپی رجمه شود و  اساسنامه وسایر مدارب مرتبط ، شرکت خارجی ،اخذ و توسط مترجمین رسمی ت       -

صل آن را دریافت کنید   سپورت و... (       برابر با ا سمت  ) پا ضاف به آنکه مدارب هویتی مدیران ذی  م

 اخذ شو د

 

یکسری شرکت های خارجی پوشالی ،بمنظور کالهبرداری،و با فراهم آوردن اسناد متقلبانه ومدارب   -

بررسی اصالت سند  میبایست ، به خارج  جعلی ،با شما واردفاز معامالتی می شونند بدین منظور جهت   

 .از کشور عزیمت کنید 
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اصوال زبان متداول کلیه  قراردادهای بین المللی  ، زبان انگلیسی است بهمین منظور باید از  مترجمین 

شند ، کمک بگیرید        شته با شنایی دا صطالحات و کلمات تخصصی حقو  قراردادها آ  حرفه ای که به  ا

 .ه زبان انگلیسی محاور  ای  کفایت نمی کند بنابراین صرف آشنایی ب

سارات             صاری قراردادها  ، موجب ورود خ صی و اخت ص صطالحات تخ شما به ا شنایی  عدم وقوف و آ

 .فراوان به شما می شود 

 بهتر است ..

شی از قراردادهای بین المللی ، با       یجهت تعی صله نا سیدگی برای حل  اختالف حا صالح به ر ن دادگا  

 .مشورت کنید  در حوز  تعارض قوانین و بین اللمل خصوصی یک وکیل متخصص

 اشخاص حقو  حقو  عمومی :

 ها باید بدانید .. با اشخاص حقو  حقو  عمومی مانند شهرداری،بمنظور انعقاد قرارداد 

به ثبت ،دارای شخصیت حقوقی هست اینگونه اشخاص به محض ایراد و بدون احتیاج-  

تی ،دارای شددرایط وآثار و احکام مخصددوص به خود می باشددد که این نوع  اینگونه قراردادها ی دول-

 ایزاز دیگر قراردادها می نماید  قراردادها را متم

معموال قرارداد های دولتی ،دارای شروط و بندهای  ،یکرانبه و الحاقی ،می باشدو امکان توافق با  -

 آنها سخت می باشد مثل شرایط عمومی پیمان و...

انه، در عمل مشکالتی را، برای  سازندگان ویا پیمانکاران از جهت وصول مطالبات شان که متاسف

  .،فراهم می آورد
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غالبا سازمانها و نهادهای دولتی ،پروژ  شان را  در چارچوب  مزاید  یا مناقصه ،با شرکت های که حاشز     

با شددرکتها موارد ذیل را  واگذار می کنند  بعبارتی برای انعقاد قرارداد شددرایط ورتبه خاص هسددتند ،

 مدنظر قرار می دهند ..

 .شرکت دارای رتبه و امتیاز خاص باشد1 

 مثال شرکت سهامی عام یا خاص و یا بامسئولیت محدود و..باشد   

 .در زمینه آن کار ،تخصص داشته باشند 2 

و نهادهای دولتی بنابراین بمنظور انعقاد قرارداد با هریک ا ز اشخاص حقو  عمومی ازجمله  موسسات 

سی کنید آیا اعتبار ک       صالحیت و اختیارات الزمه آنها برر سی  ضمن برر صیص  ،  افی به آن پروژ  تخ

 داد  شد  

 ثمن مورد معامله

 تادیه ثمن 

 بهعیی  قیمت و  بد  گردد ثمنهحستتتوب هیثمن و یا بهای مورد معامله      نامه،  ترین ارکان مبایعه   مهمیکی از 

پرداخک هی شود، تعدید ثمن ه عهلد  همکن اسک     هلک یع دپعرتمعن یع  عال هورد ه عهلد   د  برای شود هی اطالق

 بنحو نقدی ،ااسعطی، ثعبک ، هاغیر بر اسعس بردورد اولید ،بعشد 

و در اراردادهعی پرداخک شود  یع اهری اسک  د بعید   و ارزل  عال، خدهعت هیزان دهندع، نشعن هورد ه عهلد  هعلغ

 .، بد هعلغ هورد ه عهلد، ثمن ه عهلد هی گویند خرید و فرول
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 اخاصعص دادع شدع اسک.  ثمن معاملهنعهد، بد هععی ددر  3هعدع 

 

 :قیمت کل مورد معامله: 3ماد 

لد  .. …ایمک  یعل .. … هعلغ.. …هورده عه هعن .. … ه عدل  ر مد  تو فک  ها عهلین  توافو هورد رایج و یب  ارارگر  وبارت

 :گتتتتردد هتتتتی پتتتترداختتتتک عفتتتتروشتتتتتتنتتتتد  بتتتتد ختتتتریتتتتدار زیتتتترازستتتتتتوی 

 /و بعنکی  چک  فقرع.. … طی.. … نقداً .. … ه عهلد  .. … ثمن از استتتمای ب نوان(  توهعن .. …) ریعل .. …هعلغ :  :1-3

تی     فر یا     خریتتدار   ستتتتوی از هستتتتع ل مود      دریتتعفتتک بتتد و گردیتتد   فروشتتتتنتتدع   تستتتت ن ارار   . دن ا

بعل .. …:هعلغ  :2-3 هعن .. …)ر هعن ( تو یل   همز بد  هعیع بعتحو  . 13/ /  درهورخد  دن دادن هشتتتاری تصتتترف و

 . همزهعن بعتنظیا ستتتندرستتتمی اناقعل ودردفارخعند شتتتمعرع 13/ /  درتعریخ( توهعن.. …)ریعل.. …:هعلغ  :3-3

صرع:عد  پرداخک هعلغ هندرج دربند  شدن وبی       3-1تع سخ  سوی خریداربد هرعلک هومب هند این هععی د نعهد از

وشتتندع هجعزاستتک هورده عهلد رابد هرشتتخص دیگری واگذارنمعید   اعاععری ه عهلد گردیدع وبعاندستتعخ ه عهلد،فر

 .ودراین هوردنیعزبد اخذهییگوند هجوزدیگری نمی بعشد

 نوشاد شود.حروف و رقم بد قیمت کامل مورد معامله، الز  اسک  د در اسمک ثمن ه عهلد،  -1

 رفین ،رد و بدل شود  بین ط های تضمین شد  ویا بین بانکیچکبهار اسک ثمن هورد  ه عهلد بصور   -2

شندع ،پرداخک       -3 شدع اسمک اعظا ثمن ه عهلد در زهعن ان قعد ارارداد  از نعحید خریدار بد فرو سدعند رویک  هاع

هی گردد  د این  عر غیر عقالئی بودع چرا  د هموارع هیععیستتتک ت عدل و توازن بین طرفین در هععدلد ، رععیک           

 شود پس  بهار اسک ..

 علغ در هنگع  ان قعد ارارداد یک سو  ه

 یک سو  در زهعن تنظیا سند 
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 یک سو  در زهعن تحویل ،پرداخک گردد

 

، خریدار بعید ثمن را در هوعد و در هحل هورد توافو و بر طعو شتترایطی  د قانون مدنی 394ماد  وفو  -4

 در ضمن عقد بیع ت ین شدع،تأدید نمعید.

  .خیار تاخیر ثمن چیست :5

شد و       اهع اگر شدع بع شخص ن روز از تعریخ بیع بگذرد و در  3هنگع  ه عهلد، زهعنی برای پرداخک ثمن ه عهلد ه

شد، هشاری         شندع پرداخک  ردع بع شندع هلک را تحویل دهد و ند هشاری ثمن ه عهلد را بد فرو این هدت ند فرو

ط  عفد خیعرات و لو خیعر غعن فعحش هی تواند بع استتانعد بد خیعر تعخیر ثمن ه عهلد را فستتخ  ند العاد اگر استتقع

 دورت نگرفاد بعشد  

 دارد که:  قانون مدنی در رابطه با خیار تأخیر ثمن بیان می 402ماد 

هر گعع هعیع عین خعرمی و یع در حکا دن بودع و برای تعدید ثمن یع تسلیا هعیع بین هاععی ین املی ه ین نشدع 

این هدت ند بعیع هعیع را تسلیا هشاری نمعید و ند هشاری تمع  ثمن را بد  بعشد اگر سد روز از تعریخ بیع بگذرد و در

 شود.بعیع بدهد بعیع هخاعر در فسخ ه عهلد هی

 

 قانون مدنی : 395 ماد 

 

 تأخیر بد اخایعر رامع هقررات طعو بر  د داشک خواهد حو بعیع نکند تأدید هقرر هوعد در را ثمن هشاری اگر

العاد هنوط بد دنکد هشاری هیچ اسا از  .بخواهد ثمن تعدید بد را هشاری امععر حع ا از یع خفس را ه عهلد ثمن

 ثمن را پرداخک نکردع بعشد
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 تواند الزا  دن را از دادگعع بخواهد. بنعبراین، در دورت اسانکعف خریدار از پرداخک ثمن، فروشندع هی

 

 قانون مدنی 406ماد  

تحویل و تسلیا بعشد. و برای هشاری از مهک تأخیر در تسلیا هعیع این اخایعر نمیخیعر تأخیر هخصوص بعیع اسک 

 هعیع

 

 .حق حبس چیست ؟7

انجع  ت هد خود اادا   د هر یک از طرفین ارارداد ) چد خریدار و فروشندع ( نسعک بد   بعید بدانیا  د تع زهعنی

سک  سادعدع  ن طرف هقعبل ها هی نکردع ا شندع هی توان هلک را تحویل ندهد و  تواند از حو حعس ا د. ی نی فرو

 خریدار ها ثمن را تحویل ندهد العاد هنوط بد دنکد برای پرداخک ثمن امل و زهعن در نظر گرفاد نشدع بعشد 

 

..در اعنون هدنی ،عد  ت ین ایمک هورد ه عهلد ،هومب هجهول شتتدن هعلغ ارارداد،وستتعب بطالن ارارداد هی  8

 شود

پروژع هعی بزر،،این هقولد  مرنگ شتتتدع چرا د اهکعن دارد بردورد  ل هزیند پروژع ، در ابادای         ولکن عمال در  

 ارارداد همکن نععشد بنعبراین در مهک رفع این هشکل  ، شرط ت دیل را ، در ارارداد اید هی  نند 

 د این اهور تحک عنوان  .طرفین هی توانند هعلغ هورد ه عهلد را ،بد شیوع هعی هندرج در ذیل  ،پرداخک نمعیند 9

 شروط پولی ، نع  دارد

 ریعل و..(-ومد رایج هملکای ) توهعن-

 طال و یع ارزل طال  ویع سکد -
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 پول بیگعند و یع ارزل دن  - 

  عالی ه ین و یع ارزل دن - 

 شد هدف طرفین ارارداد، از ت ین شروط پولی، ملوگیری از  عهش ارزل ریعلی پول هلی  و حدظ سرهعید ،هی بع

 ه موال در اراردادهعی هسامر و هدت دار،از شروط پولی اسادعدع هی شود -

بطور هثعل : در ارارداد پیمعنکعری و یع ارارداد هعی امعرع در شتمعل تهران ،هرستو  استک بجعی پول هلی ،دالر یع    

 یورو، هععدلد گردد 

 اینکد اوانین خعدی در این بعب وضع شود ادوال  درج شروط پولی در ارارداد  ،دارای اعاععر اعنونی اسک هگر  

 .در اراردادهعی بین اللملی ه موال ،پرداخاهع بد دورت دالر و یورو،دورت هی گیرد 10

سعس واحد بهع ء  یع فهرسک بهعی پعید      11 دن ای ، هعلغ و ایمک ه عهلد ، بر ا سعخامعنی و  .در پروژع هعی بزر، 

 ،دورت هی گیرد

ها ددهساند بهار اسک ،هسئولیک پرداخک ثمن را نسعک بد  پرداخک سها خریدارو      ..در معیی  د خریداران  12

 شریک ،  بصورت هسئولیک تضعهنی ،اراردهید چرا  د اینکعر را نکنید هسئولیک بین شر عء تجرید هی شود  

ععهل را ..در اراردادهعی هن قدع بع شر ک ،درفع هسئولیک پرداخک ایمک هورد ه عهلد بع شر ک اسک و هدیر      13

 نمی توان بعزداشک  رد هگر شرط هسئولیک تضعهنی شر ک بع هدیر ععهل و سهعهدار را در ارارداد نمود 

.در خریدهعی ااسعطی بهار اسک شرط شود ، در دورت عد  پرداخک ااسعط هورد ه عهلد ،  ل دین حعل هی       14

 شود 

رد ه عهلد در ابادای ارارداد ، هشتتخص وروشتتن  ..در ب ضتتی اراردادهع وه عهالت ، ت ین دایو هقعدیرایمک  هو15

 نیسک
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 د در این فرض تخمین هیزان هزیند براسعس بردورد هخعرج در دیندع ،حجا و هیزان  عردر دیندع  و.. دورت هی  

 گیرد  

 در این دورت بهار اسک افزایش ایمک را ،هحدود بد دردد خعدی از ارارداد، گردد و سقف دن هشخص گردد  

 لعد ثمن ه عهلد بصورت چک ....هطع16

بد                   - یک هاما  ید  بع بع چک مدید، ید  ،بمنظور ت ویض دن  اد هحل درد فع بد هر دلیلی  اگر چک طرف ارارداد 

ارارداد اضتتعفد  نید و در دن شتترط  نید  د هدعد ارارداد اولید بد اوت خود بعای استتک در غیر اینصتتورت همکن 

 نک امراهعی هندرج در ارارداد از بین برود اسک تعدیل ت هد هحسوب شود ، و شروط وضمع

شود  ،  ثمن ی ب نوانچکدر فرضی  د  - ،بین طرفین رد اعل از برگشک خوردن  ودن چک ،  هورد ه عهلد دریعفک 

 و بدل شود،و چک مدید دریعفک شود  

 هحسوب هی شود در حکا همعن چک ثمن هندرج در ارارداد ،برگشک چک ت ویض شدع

 ی در ارارداد ،پیش بینی شود بد اوت خود بعای اسک شرط فسخ اگر دورت نگرفاد و یعدیل ت هدو عمال ت

 و چک مدید بالهحل در دید بع چک دیگری ت ویض گردد.  خوردن  ب د از برگشک هورد ه عهلد ، چک ثمناگر 

حو  و   اعنون هدنی، از هصعدیو اسقعط ف لی و عملی شرط فسخ اسک 255و  254و هواد  403طعو هالک هعدع  

 .فسخ از بین هی رود 

 عوض شود ک ثمن ارارداد بع سداد .اگر چ17

سداد ت ویض گردد در هر حعلک ،     شک و یع ب د دن،بع  و . دورت گرفاد   تعدیل ت هددر هر حعلک چک اعل از برگ

 شرط فسخ از بین هی رود 
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 ......و تمدید هوعد و    ثمن ه عهلد   تغیر در پرداخک  ت ویض چک و  تغیرات در ثمن ه عهلد از مملد     بنعبراین  لید  

 هاما دورت گیرد  توافو  بعید در اعلب یک

شعهد   و شک  ارارداد باوانند از تضمینعت و هزایعی ارارداد اولید ، برخوردار بعشند و معی هییگوند    تع طرفین

 .ای را در ارارداد بعای نگذارنند 
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 فصل ششم

 الزام به تحویل ملک

 

 د در ارارداد عنوان شدع و خریدار را در ازای دریعفک هعیع، هلز  بد پرداخک دن، در   مبلغ و یا بهای معامله

ت ین  توافق و تراضی طرفین،هی بعشد.و هعلغ دن بع  وجه رایج کشور  ند و ه موال هوعد هقرر بد فروشندع هی 

 هی گردد.

و و بر طعو شتتترایطی  د در ، خریدار بعید ثمن را در هوعد و در هحل هورد توافقانون مدنی 394ماد  وفو 

 ضمن عقد بیع ت ین شدع؛ تأدید نمعید.

گردد و بهار اسک ضمن رد و بدل دن  ه موالً ثمن ه عهلد طی چند هرحلد، و در اعلب ومد نقد یع چک پرداخک هی

ندع  ای تنظیا وبد اهضعی طرفین برسد تع از هشکالت احامعلی دتی ملوگیری شود تع بد هر دلیل  فروش       ، دورتجلسد  

 هدعی عد  پرداخک ثمن شد باوان بد دن دورتجلسد اسانعد نمود

 

بعیسک   نکاد :بهار اسک در ارارداد شرط نمود . در دورت عد  پرداخک الععای  تامد ثمن از نعحید  خریدار، هی    

 بعبک هر روز تأخیر، هعلغی را بد عنوان خسعرت، بصورت ثعبک و شنعور پرداخک نمعید   

 

 

شرایط خعص ، دارای      هر یک از خرید دورت حصول  شندع،در  شد. حو حعس بدین  هی حق حبسار یع  فرو بع

تا زمان دریافت ثمن از جانب خریدار، می تواند از تحویل ملک و یا موضوع معامله،  ه نع هی بعشد  د  

 خودداری نماید، مگر این حق اسقاط شد  باشد 
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 ی ثمن معامله: نکاتی دربار  ■

 نوشاد شود.حروف و رقم بد قیمت کامل معامله، در اسمک ثمن ه عهلد، الز  اسک  د  -1

 اسادعدع شود  های تضمین شد  ویا بین بانکیچکبهار اسک در مهک پرداخک ثمن ه عهلد از   -2

شود و            -4 سط وی دریعفک  شی از ثمن ه عهلد، تو ضور در دفارخعند، بخ سند و ح سک  د پیش از تنظیا  بهار ا

تع فروشندع در هوعد هقرر،   وز تنظیم سند در دفترخانه از سوی خریدار پرداخت گردد  مابقی ثمن، در ر

 تر، خود را ها هد بد حضور در دفارخعند، برای تنظیا سند بداند و بد عععرت واضح

 

ثمن ه عهلد  همکن اسک   .اسک  ثمن هشاری هسک ، تعدید    عهدع بر  د ت هدی بیع، نخساین  عقد ان قعد از پس

 ی ،ااسعطی، ثعبک ، هاغیر بر اسعس بردورد اولید ،بعشد بنحو نقد

 .یع اهری اسک  د بعید انجع  شود و ارزل  عال، خدهعت هیزان دهندع، نشعنهورد ه عهلد  هعلغ

 و در اراردادهعی خرید و فرول، بد هعلغ هورد ه عهلد، ثمن ه عهلد هی گویند  

 

 قانون مدنی  362ماد   4بند 

 کند. ه تادیه ثمن ملزم میعقد بیع مشتری را ب

 

 ثمن چیست؟

  .و..است وکاالی زمین یا و ملک  از اعم معامله مورد  بها یا نرخ ثَمَن در لغت به معنی
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 . مبلغ معامله یکی از اصلی ترین موضوعات هر قرارداد خرید و فروشی است 

 ..در اصطالحات حقوقی به

 ( بایع)فروشند 

 (ثمن) به مبلغ مورد معامله

 می گویند..… ) مبیع( ه مال فروخته شد ب

 

شود ؛ خواع    د  برای  هلک یع دپعرتمعن یع  عال هورد ه عهلد شود هی اطالق بهعیی قیمت و بد ثمن   پرداخک هی 

 بعشد.   مار یع و بیشار یع بعشد برابر بعزار در  عال ها عرف ارزل بع

 نکاتی در این باب ....

 و هکعن هشخص شدع در ارارداد پرداخک شود  .هشاری  بعید ثمن را در زهعن1

 قانون مدنی 394 ماد 

 .نمعید تأدید اسک شدع هقرر بیع عقد در  د شرایطی طعو بر و هحل در و هوعد در را ثمن بعید هشاری

 

  .خیار تاخیر ثمن چیست :2

یخ بیع بگذرد و در روز از تعر 3اهع اگر هنگع  ه عهلد زهعنی برای پرداخک ثمن ه عهلد هشتتخص نشتتدع بعشتتد و 

شد، هشاری         شندع پرداخک  ردع بع شندع هلک را تحویل دهد و ند هشاری ثمن ه عهلد را بد فرو این هدت ند فرو

هی تواند بع استتانعد بد خیعر تعخیر ثمن ه عهلد را فستتخ  ند العاد اگر استتقعط  عفد خیعرات و لو خیعر غعن فعحش 

 دورت نگرفاد بعشد  

 



 

44 
 

 دارد که:  ر رابطه با خیار تأخیر ثمن بیان میقانون مدنی د 402ماد 

هر گعع هعیع عین خعرمی و یع در حکا دن بودع و برای تعدید ثمن یع تسلیا هعیع بین هاععی ین املی ه ین نشدع 

بعشد اگر سد روز از تعریخ بیع بگذرد و در این هدت ند بعیع هعیع را تسلیا هشاری نمعید و ند هشاری تمع  ثمن را بد 

 شود.ع بدهد بعیع هخاعر در فسخ ه عهلد هیبعی

 

 قانون مدنی : 395 ماد 

 

 تأخیر بد اخایعر رامع هقررات طعو بر  د داشک خواهد حو بعیع نکند تأدید هقرر هوعد در را ثمن هشاری اگر

چ اسا از العاد هنوط بد دنکد هشاری هی .بخواهد ثمن تعدید بد را هشاری امععر حع ا از یع فسخ را ه عهلد ثمن

 ثمن را پرداخک نکردع بعشد

 

 تواند الزا  دن را از دادگعع بخواهد. بنعبراین، در دورت اسانکعف خریدار از پرداخک ثمن، فروشندع هی

 

 قانون مدنی 406ماد  

تحویل و تسلیا بعشد. خیعر تأخیر هخصوص بعیع اسک و برای هشاری از مهک تأخیر در تسلیا هعیع این اخایعر نمی

 هعیع

 

 .حق حبس چیست ؟3
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سعک بد  بعید بدانیا  د تع زهعنی سک  د هر یک از طرفین ن تواند طرف هقعبل هی انجع  ت هد خود اادا  نکردع ا

 از حو حعس اسادعدع  ند. 

یل ثمن              یدار نیز حو دارد از تحو ند ،خر مل نک یل هعیع ع هد خود هعنی بر تحو بد ت  ندع  هثاًل اگر فروشتتت

 اد هنوط بد دنکد برای پرداخک ثمن امل و زهعن در نظر گرفاد نشدع بعشد خودداری  ند الع

 

.در اعنون هدنی ،عد  ت ین ایمک هورد ه عهلد ،هومب هجهول شتتتدن هعلغ ارارداد،وستتتعب بطالن ارارداد هی 4

 شود

در ابادای   ولکن عمال در پروژع هعی بزر،،این هقولد  مرنگ شتتتدع چرا د اهکعن دارد بردورد  ل هزیند پروژع ،        

 ارارداد همکن نععشد بنعبراین در مهک رفع این هشکل  ، شرط ت دیل را ، در ارارداد اید هی  نند 

.طرفین ارارداد ،هی توانند هعلغ هورد ه عهلد را ،بد طرق ذیل ،توافو  نند  د این اهور تحک عنوان شروط پولی  5

 ، نع  دارد

 ریعل و..(-ومد رایج هملکای ) توهعن-

 یع ارزل طال  ویع سکد  طال و-

 پول بیگعند و یع ارزل دن  - 

  عالی ه ین و یع ارزل دن - 

 هدف طرفین ارارداد، از ت ین شروط پولی، ملوگیری از  عهش ارزل ریعلی پول هلی  و حدظ سرهعید ،هی بعشد 

 ه موال در اراردادهعی هسامر و هدت دار،از شروط پولی اسادعدع هی شود -
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سک بجعی پول هلی ،دالر یع یورو،       بطور هثعل : در سو  ا شمعل تهران ،هر ارارداد پیمعنکعری و یع ارارداد امعرع در 

 هععدلد گردد 

 ادوال شروط پولی ،دارای اعاععر اعنونی اسک هگر اوانین خعدی در این بعب وضع شود 

 د .در اراردادهعی بین اللملی ه موال ،پرداخاهع بد دورت دالر و یورو،دورت هی گیر6

سک بهعی پعید        7 سعس واحد بهع ء  یع فهر دن ای ، هعلغ و ایمک ه عهلد ، بر ا سعخامعنی و  .در پروژع هعی بزر، 

 ،دورت هی گیرد

.در معیی  د طرفین ارارداد ،افراد ها ددی هی بعشتتد ،هستتئولیک پرداخک ثمن را نستتعک بد  پرداخک ستتها   8

 ردهید خریدار شریک ، هیععیسک  بصورت هسئولیک تضعهنی ،ارا

 چرا  د هسئولیک بین شر عء تجرید هی شود  

سک و هدیر ععهل را         9 شر ک ا سئولیک پرداخک ایمک هورد ه عهلد بع  درفع ه شر ک ، .در اراردادهعی هن قدع بع 

 نمی توان بعزداشک  رد هگر شرط هسئولیک تضعهنی شر ک بع هدیر ععهل و سهعهدار را در ارارداد نمود 

سعطی به  سعط هورد ه عهلد ،  ل دین حعل هی         در خریدهعی اا دورت عد  پرداخک اا شود ، در  شرط  سک  ار ا

 شود 

.در ب ضتتی اراردادهع وه عهالت ، ت ین دایو هقعدیرایمک  هورد ه عهلد در ابادای ارارداد ، هشتتخص وروشتتن  10

 نیسک

ردر دیندع  و.. دورت هی  د در این فرض تخمین هیزان هزیند براسعس بردورد هخعرج در دیندع ،حجا و هیزان  ع 

 گیرد  

 در این دورت بهار اسک افزایش ایمک را ،هحدود بد دردد خعدی از ارارداد، گردد و سقف دن هشخص گردد  
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 .هطعلعد ثمن ه عهلد بصورت چک ..11

بد                   - یک هاما  ید  بع بع چک مدید، ید  ،بمنظور ت ویض دن  اد هحل درد فع بد هر دلیلی  اگر چک طرف ارارداد 

ارداد اضعفد  نید و در دن شرط  نید  د هدعد ارارداد اولید بد اوت خو بعای اسک در غیر اینصورت همکن اسک ار

 تعدیل ت هد هحسوب شود ، و شروط وضمعنک امراهعی هندرج در ارارداد از بین برود 

شود  ،  ثمن ی ب نوانچکدر فرضی  د  - بین طرفین رد ،اعل از برگشک خوردن  ودن چک ،  هورد ه عهلد دریعفک 

 و بدل شود،و چک مدید دریعفک شود  

 هحسوب هی شود در حکا همعن چک ثمن هندرج در ارارداد ،برگشک چک ت ویض شدع

 ی در ارارداد ،پیش بینی شود بد اوت خود بعای اسک شرط فسخ اگر دورت نگرفاد و یعدیل ت هدو عمال ت

شک  هورد ه عهلد ، چک ثمناگر  شک بالهحل  ک دیگری ت ویض گردد. بع چ خوردن  ب د از برگ و چک مدید برگ

 در دید 

سا        255و  254و هواد  403طعو هالک هعدع   سخ ا شرط ف سقعط ف لی و عملی  صعدیو ا حو  و اعنون هدنی، از ه

 .فسخ از بین هی رود 

 عوض شود ک ثمن ارارداد بع سداد .اگر چ12

سداد ت ویض    شک و یع ب د دن،بع  و . دورت گرفاد   تعدیل ت هدگردد در هر حعلک ،  در هر حعلک چک اعل از برگ

 شرط فسخ از بین هی رود 

 ......و تمدید هوعد و    تغیر در پرداخک ثمن ه عهلد    ت ویض چک و  تغیرات در ثمن ه عهلد از مملد     بنعبراین  لید  

 هاما دورت گیرد  توافو  بعید در اعلب یک
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شعهد ای   و شک  ارداد اولید ، برخوردار بعشند و معی هییگوند  ارارداد باوانند از تضمینعت و هزایعی ار  تع طرفین

 .را در ارارداد بعای نگذارنند 

 در اینکه می توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید یا خیر ، حالت های ذیل وجود دارد

 پرداخک  بد  حعضتتتر  ارخرید  ، بکنیا وه ینی ثمن پرداخک  بر توافو حعلک اول :اگر در ارارداد یع هععی د نعهد ای        

 تعخیر خستتعرت +هطعلعد را ثمن الععای هطعلعد بد را خواندع الزا  دادخواستتک توانید هی شتتمع نشتتود ثمن الععای

 ..دنکد بد هنوط العاد  نید هطعلعد تعدید

 شمع ها ت هد بر تحویل هلک را هعل هورد ه عهلد بصورت همزهعن نداشاد بعشید

 *** نکاد

 هی دتتتورتی در را ه عهلد   ثمن  د  چرا  بگیرید  روز نرخ بد  را ه عهلد   ثمن توانید  نمی شتتتمع   فوق  در این حعلک  

 . فروخاد بعشد را دن فروشندع و بعشد دیگران حو ها لو هعیع  د بگیرید روز نرخ بد توانید

 نحوی هر بد هلک دن هعلک فروشتتندع  د دید ب مل  عشتتف ب دا حعلک دو  :اگر هلک یع هعلی را خریداری  نید و

 نعودع

بطور هثعل : فروشندع هعل ها لو بد دیگری را فروخاد و یع هلک در طرح هعی عمرانی و..ارار گرفاد در این دورت 

 اسک  د هی توانید هطعلعد ثمن ه عهلد را بد نرخ روز از هحکمد درخواسک  نید

 هساحو  ، شدع  فروخاد هعل یع عیعه  د دورتی  در  د بعشد  شدع  شرط   نکاد : اگر در ارارداد و هععی د نعهد خود

 بگیرید فروشندع  از توانید هی( توهعن هیلیون دد  هثال) ه ینی هعلغ گیرد ارار عمرانی طرح در یع شود  وااع للغیر

 بگیرید روز نرخ بد را ه عهلد ثمن توانید نمی زنی حعلک این در
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  :روز نرخ به ثمن مطالبه به مربوط رویه وحدت رای

 هیأت عموهی دیوان ععلی  شور 1393/ 7/ 15ت  733شمعرع رأی وحدت روید 

اعنون هدنی، بیع فعسد اثری در تملک ندارد، ی نی هعیع و ثمن  مع عن در هعلکیک بعیع و  365بد هومب هعدع 

 هساحو مزئعً یع  الً هعیع ثمن، اعض از ب د اگر اعنون هراو ، 391و  390هعند و حسب هواد هشاری بعای هی

، بعیع ضعهن اسک و بعید ثمن را هسارد دارد و در دورت مهل هشاری بد ومود فسعد، از عهدع یددرد للغیر

 و ثمن ارزل  عهش دورت در غراهعت وارد شدع بر هشاری نیز بردید و چون ثمن در اخایعر بعیع بودع اسک

 بنعبراین اسک؛ دن معران بد ز هل اعنونعً بعیع هدنی اعنون 391 هعدع در غراهعت عنوان اطالق بد تومد بع دن، اثععت

 بع  د حدی در غربی دذربعیجعن اساعن تجدیدنظر دادگعع یعزدها ش عد 1389/ 3/ 31 هورخ 360 شمعرع دادنعهد

اعنون دیین  270گردد. این رأی طعو هعدع ا ثریک دراء دحیح و اعنونی تشخیص هی بد دارد انطععق نظر این

در هوارد هشعبد برای ش ب دیوان ععلی  شور  1378ر اهور  یدری هصوب هعی عموهی و انقالب ددادرسی دادگعع

 .االتعع  اسکهع الز و دادگعع

 هیأت عموهی دیوان ععلی  شور

 ؟ ندهید دسک از را هطلب این

ضر  خریدار اگر شود  ثمن الععای پرداخک بد حع  زهعن تع بد و دارید نگد خود نزد را شدع  فروخاد هعل توانید هی ، ن

 ؟  ندهید تحویل ثمن تمع  پرداخک

شدع  پرداخک ه عهلد هورد بعبک از پولی هیچ اگر دیع شد  ن سانعد  بع توان هی بع سخ  را ه عهلد ثمن تعخیر خیعر بد ا  ف

   رد؟؟

  :ثمن دریافت با مرتبط مواد

 العاد اگر دشنعیی بد اعنون نداشاد بعشید شعید هواد ذیل ، شمع را دچعر ابهع   ند پس هطعل د ندرهعیید

https://hekmat.co/%d8%ad%d9%82-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b9/
https://hekmat.co/%d8%ad%d9%82-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b9/
https://hekmat.co/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%ab%d9%85%d9%86/
https://hekmat.co/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%ab%d9%85%d9%86/
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 و بعیع  هعلکیک   در  مع عن   ثمن و هعیع ی نی ندارد،  کتمل  در اثری فعستتتد  بیع هدنی،  اعنون  653 هعدع  هومب  بد 

 .هعند هی بعای هشاری

سب  ساحو  مزئعً یع  الً هعیع ثمن، اعض از ب د اگر هراو ، اعنون 391 و 390 هواد ح  ضعهن  بعیع دردید، للغیر ه

 .دارد هسارد را ثمن بعید و اسک

شاری  مهل دورت  در سعد،  ومود بد ه شاری  رب شدع  وارد غراهعت عهدع از ف  اخایعر در ثمن چون و بردید نیز ه

 اعنون 391 هعدع در غراهعت عنوان اطالق بد تومد بع دن، اثععت و ثمن ارزل  عهش دتتتورت در استتتک بودع بعیع

 .اسک دن معران بد هلز  اعنونعً بعیع هدنی
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 هفتم فصل

 تحویل مال مورد معامله)مبیع(

 

 

 الزام به تحویل ملک 

 مبیع چیست؟ 

 ومد ه عهلد ( ارار دارد  (اسک. هعیع در هقعبل ثمن فروخته شد غک بد ه نی هعل هعیع در ل

 

یع هلک و ...  د         مورد معامله  یع  مبیع شتتتود، هی هورد خرید و فرول وااع در ادتتتطالح حقوق بد دن  عال و 

 گویند. هی

 دعوای الزام به تحویل مبیع) ملک ( زمانی مصدا  پیدا می کند که..

فروشند  ،از تعهد خود مبنی  بر اساس شرایط صحیح قانونی ،فروخته شد  باشد  و لکن      ملک یا مالی  

 بر تحویل مبیع ،به خریدار خودداری نماید 

 :ارکان دعوای الزام به تحویل مبیع

 بمنظور طرح دعوی الزام به تحویل مبیع باید شرایط ذیل ،را مد نظر داشته باشید 
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شند  ، مبای  -1 شته  بین خریدار و فرو عه نامه و یا قولنامه ، یا مدرکی دال بر خرید و فروش ، وجود دا

شد   شد       با شته با صلح و.. وجود دا ، طرح دعوای الزام به  بنابراین اگر عقد دیگری غیر از بیع، مثال 

 .ندارد قانونی تحویل مبیع موضوعیت

شد بنابراین اگر بیع به هر د      بیع به  -2 شد  با شرعی منعقد  لیل منحل یا باطل و یا از صورت قانونی و

 .درجه اعتبا رساقط گردد ،دعوی الزام به تحویل مبیع پذیرفته نیست 

 .انواع مبیع 3

 قانون مدنی ما سه نوع مبیع داریم.  350با توجه به ماد  

هعیع همکن اسک هدروز بعشد یع هشع  یع هقدار ه ین بد طور  لی از شیئی هاسعوی االمزاء و همینین همکن 

  لی فی الذهد بعشد.اسک 

 

 

 دیگری هشعبد ونظیری هیچ خعص، فرد یک مزء وااع، ععلا در  د اسک ه ین، هعی ی عین :معین عین مبیع -1

هعشتتین بد هشتتخصتتعت .......... ، خعند  یک خرید :هعنند  رد. دن معیگزین تواندنمی دیگری را چیز هیچ و ندارد

  و...

عنوان بد اسک هشخص هحل در االمزاءهاسعوی  هعل از ه ین هعیع، هقدار حعلک این در :معین در کلی مبیع -2

  یسد برنج ،هومود در انععر  100یک  یسد برنج از 

فروشتتندع ها هد گردد بر  در زهعن واو  ه عهلد ومود نداشتتاد بعشتتد ؛ اهع  هعیع هرگعع :الذمهفیکلی مبیع -3

 دن هعیع و بودع دتتحیح بی ی هشتتاری نمعید  ، چنین،در زهعن ه ین ،تحویل  طعو اودتتعفی  د ت هد نمودع 

 شود. هثل پیش خرید دپعرتمعن ،  د ارار اسک ب داً احداث شود  هی نعهیدع الذهدفی لی
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 نکاتی در این باب ...

  .اصل بر این است که مال خریداری شد  باید فورا تحویل خریدار گردد چرا که1

  1قانون مدنی بند  362بموجب ماد   

 شود.....به مررد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می

 

 هگر بنحو دیگری بین طرفین ارارداد ، شرط شدع بعشد

 

 و انادع   عهل را بعرد  تصرف دن در باواند او نحوی  د بد اسک هشاری بد دن تحویل ه نعی بد هعیع .تسلیا2

 قانون مدنی  368 هعدع 

 ن هعیع بد تصرف هشاری بد نحوی  د هامکن از انحعء تصرفعت و انادعععت بعشد...تسلیا عععرت اسک از داد

 

بطور مثال اگر ماشددینی تحویل مبیع مسددتلزم تسددلیم تمام اجزا و توابع مورد معامله می باشددد.  .3

 فروخته شود باید ریموت وکارت ماشین وبیمه نامه هم تحویل خریدار گردد 

 زام به تحویل ملک: ..مراجع صالح به رسیدگی ال4

 هرمع دعلح برای رسیدگی، دادگعهی اسک  د هلک در هحدودع اضعئی دن دادگعع ، وااع شدع اسک. 

 

تواند تع اعل  فرا رستتیدن ..اگر طرفین ارارداد، زهعنی را برای  تحویل هلک ه ین  ردع بعشتتند  ،خریدار نمی5
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 هوعد ت هد ، دعوای الزا  بد تحویل هلک را هطرح  ند. 

 .قدرت تسلیم مبیع 6

 

 قانون مدنی:  372ماد  

اگر نسعک بد ب ض هعیع بعیع ادرت بر تسلیا داشاد بعشد و نسعک بد ب ض دیگر نداشاد بعشد بیع نسعک بد 

 بعشد.ب ض  د ادرت بر تسلیا داشاد دحیح اسک و نسعک بد ب ض دیگر بعطل هی

 

قرارداد نسبت سعک بد بخش دیگر اهکعن تحویل نععشد، اگر نسعک بد بخشی از هلک، تحویل همکن بعشد و ن

هع  د ادرت و نسعک بد سعیر اسمک    باشد به بعضی از ملک که قدرت بر تسلیم و تحویل است، صحیح می    

تواند همین شرایط را اعول  ند و یع اینکد  ل  بعشد. در چنین شرایطی خریدار هی  بر تسلیا دن نیسک، بعطل هی  

  ارارداد را فسخ  ند.

 

 حبس .حق7

 طرف  د زهعنی تع هعیع یع ثمن تستتلیا ازتوانند هیارارداد   طرفین از حقی استتک  د .. استتک عععرتحعس،  حو

 طریو از و دادگعع بد رمو  بعتوانند هی دنهع نهعیک در . نند استتک، خودداری نکردع تستتلیا را هعیع یع ثمن هقعبل

  نند تسلیا را ثمن و هعیع اعنونی

 

 دعوی الزا  بد تحویل هعیع، در هلک هدروز و هشععی ،چگوند بعید بعشد  . .نحوع طرح8

  ششدانگ دن ها لو بد یک ندر اسک  هعل هدروز هعلی اسک  د 

 دو یع چند ندر بصورت شریکی هعلک دن هعل بعشند هعل هشع  هعلی اسک  د  
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یگر دعلید ا عوح دطر عفی اسک،   چد هعل خریداری شدع هدروز و یع هشع  بعشد، طرح دعوی بد طرفیک فروشندع    

 الز  نیسک هشععی ل هعی شر ع

 .نحوع تحویل هعل هشععی :9

 :اعنون امرای احکع  هدنی  43هعدع طعو 

دعدر شدع بعشد از تمع      ، بندع هعلک اسمای از هلک هشع   هلک هشع    د حکا خلع ید علید هاصرف در هواردی

 لد در هلک خلع ید شدع هشمول هقررات اهالک هشععی اسکولی تصرف هحکو شود،هلک خلع ید هی

 10/7/1398هورخ  952/98/7نظرید هشورتی شمعرع 

هین زیع یک اط د ن تمعرپعدحد وانگ یک داشش از نگ دا5/1دی لف« بد هومب هععی دنعهد ععاچنعنید شخص »

ان سمی بد هیزربد تنظیا سند ا  لزای اعود« بشخص »و شد و« بدرببد شخص »را سک اثعای ک پالدارای  د 

ظ بع لحعدارد؟ معبک ااعبلیک ر ساد تحویل هعیع بد نحو هذ وایع خو، د ندح طررا تحویل هعیع د و خواری خرید

 ؟ک«چیسبشخص »ی سواز حو ق حقعی و اعوح ددحیح طرع نحو، هدنین اعنو 362دع هع 3ع تعصر

 پعسخ:

ل شکعافعاد ع شندوحد سها هشععی فرو در هشععی رت فقط بد دوار بد خریدع خاد شدوهشععی فرل لف(تسلیا هعا

چد نچنع؛ سکاشاد ع داشندو لید حقوای بعشد  د فراز ند هاماع اباوار بعشد  د خریدای تسلیا بعید بد گوندو سک ا

س سعابر د، حعدل شوف خاالاهشععی ل هعار در خریدت تصرفعع نحورد هودر هشععی ی یگر شر عار و دبین خرید

 .هد شداعمل خو 1356هدنی   حکعای امراعنون ا 43دع هع

 .اگر اعل از تحویل هورد ه عهلد، عیب و نقصی در دن ایجعد شود، خریدار هی تواند بیع را فسخ نمعید.10

 .ومود نداشاد بعشد، بیع بعطل اسک فروشندع توسط تحویل مبیع اگر در زهعن ان قعد ارارداد، اهکعن.11

  

https://fereydani-vakil.ir/category/legal-claims/
https://fereydani-vakil.ir/category/legal-claims/
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شند، تحویل بعید در هحل هورد توافو     .12  صی را برای تحویل هورد ه عهلد ه ین  ردع بع شخ اگر طرفین هکعن ه

 .تحویل شود عععسبد عمل دید.هثال توافو  نند منسی  د از چین خریداری شدع اسک در بندر

توافو نکردع بعشتتتند، تحویل بعید در هحل واو  عقد بیع بد           چنعنید طرفین در هورد هحل تحویل هورد ه عهلد       

 .عمل دید

.اگر هلک بطور رسمی بنع  خریدار شدع بعشد ، خریدار بدون هیچ هشکلی هی تواند دادخواسک الزا  بد تحویل      13

 هعیع را تقدیا هحکمد نمعید 

شد        اهع اگر هدرک بیع ععدی  اعا از هععی د نعهد و اولنعند و...بعل  و هن شدع بع سمی بنع  خریدار ن سند ر بین  وز 

 عقیدع در این بعب ومود دارد  3و ومود دارد.  نظر اخاالف در خصوص تحویل هعیع ، اضعت ،

الف.عدع ای ه اقدنند بد هحض واو  بیع هشتتتاری هعلک  هعیع و بعیع هعلک ثمن استتتک و عقد بیع نیعز بد              

 هعیع هی نمعیند تشریدعت خعص ندارد و فروشندع را هلز  بد تحویل

 اعنون ثعک دعوای الزا  بد تحویل هعیع را بدون تنظیا سند نمی پذیرنند 48ب. عد ع ای بع تمسک بد هعدع 

ج.عدع ای ه اقدنند اگر خواهعن دعوی تنظیا سند عالوع بر ارارداد ععدی دالئلی دیگر از مملد شهعدت شهود 

 یع اعبل پذیرل اسک  و اارار ومود داشاد بعشد، دعوی الزا  بد تحویل هع

 ....چنعنید .دعوی الزا  بد تحویل هعیع مزء دععوی هعلی هحسوب هی شود 14

شد،   سی بر   هعیع هعل غیرهنقول بع سعس ایمک هنطقد ای و بهعی ه عهالتی هلک ت یین هی  هزیند دادر ا

 .شود
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سلیا، بدون  قانون مدنی، 389و  388، 387.وفق ماد  15  صیر و اهمعل از طرف بعیع،   اگر هعیع، اعل از ت تق

تلف شود؛ بیع، هندسخ و ثمن بعید بد هشاری هسارد گردد؛ هگر اینکد بعیع، برای تسلیا بد حع ا یع اعئا هقع       

 او رمو  نمودع بعشد  د در این دورت، تلف از هعل هشاری خواهد بود.
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 هشتمفصل 

 شروط ضمن عقد

 

 لهمعام یا قرارداد یا عقد ضمن تعهدات و شرایط
 دهرع اوانین و شتتر  ،خالف  د را شتتروطی و هرشتترط توانند ،هی اولنعهد یع نعهد هععی د مملد از ارارداد طرفین

   دهند ،ارار عقد ضمن در  نععشد،را
 هسعحک  شرط  یع و هقرر هوعد در ثمن پرداخک شرط   از تواند هی و اسک  وسیع  هع ارارداد در شرط  شمول  دایرع

  بربگیرد در را دیگر هوارد تع و...را  عهعی در خعص  یدیک شرط  و

   بعشد ،دخیل هع ارارداد دورت،در 2 بد توانند هی هع شرط-

  بعشد  شدع شرط عقد .ضمن1

  بعشد شدع ،شرط عقد از .هساقل2

سی  بد - سک  ندع بد شرط   د   شروط  یع ها هدلد ) او سی  ( لد ه سک  ضرر  بد شرط   د و   یع ها هد ) او

  نمعهند (هی علید هشروط

 

  اسک اسا3 بر ،  اراردادهع در هندرج شروط .ادوال االف

  دحیح .شروط1

  بعطل .شروط2

 شونند. هی عقد بطالن هومب و هساند بعطل  د .شروطی3
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  اسک اسا 3 بر ، خود  دحیح شروط

  صفت: شرطالف.
  گویند هی ددک ،شرط را ه عهلد هورد  میک یع  یدیک بد هربوط شرط از اسک عععرت-
     بعشد ه عهلد هورد یک یع ه عهلد هورد 2 هر بد نسعک اسک همکن ددک رطش-

  بعشد و.......هی بو ، رنگ ، ادهک ،و وهرغوبیک ، خعص منس هثل  ه عهلد هورد  یدیک بد هربوط شرط-

  بعشد و....هی ،اب عد ،وزن هسعحک هثل  میک بد هربوط شرط-

 

  د ، سی   اسک   ،هدقود ددک  شرط  دن شود  هشخص  و عشد ب ددک  شرط  ، شدع  عقد ضمن  در  د شرطی  اگر -

 فقط ،و بخواهد اودعف   هطعبو ه عهلد هورد تحویل ،بد را ها هد الزا  تواند (نمی لد ها هد ) شدع  او ندع بد شرط 

  ،دارد را ه عهلد فسخ حو
 ها هد برای خفس  حو هومب ، بعشد  ه ین در  لی یع ه ین عین ه عهلد، هورد  د دورتی  در ، ددک  شرط  در -

   گردد هی ،فراها  لد

 ه عهلد هورد تحویل بد را فروشندع الزاهع تواند هی ، لد ها هد دورت  این بعشد،در  الذهد فی  لی ه عهلد هورد اگر-

    ند تقعضع اودعف هطعبو ،

 

سی  هثعل بطور  دورتی  در دادع سدعرل  دیندع ، یکمعع و...برای سدید  رنگ بد پژو یک خودرو، ایران شر ک  از : 

  بخواهد اودعف ،هطعبو خودرو تحویل بد را ها هد الزا  تواند هی لد ها هد ، نععشد اودعف هطعبو تحویلی پژو  د
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  نتیره: شرط .1
  شود. شرط خارج، در امری تحقق  د اسک دن ه نی بد نایجد شرط  234 هعدع 2 بند  طعو
شندع  اینکد : هثعل سط  هلک خریداری از ،پس   د  ند شرط  ارارداد، ضمن  در فرو  را هلک ، خریدار ، خریدار تو

  دهد ل برادر امعرع بد ، یکسعل بمدت

 نمود. ،شرط نایجد شرط بصورت ، عقد ضمن در را ، ایقع  یع عقد  یک نایجد توان هی عقد ضمن در-

 

  ای ویژع ریدعتتش  یع و خعص سعب  بد هواوف شرط  دن حصول   د نمود اید عقودی در توان هی را نایجد شرط -

 شود هی هحقو نیز نایجد  عقد،شرط واو  هحض بد ، هیععیسک ب ععرتی نععشد

 ...  د نمود شرط ، بیع عقد  ضمن در توان نمی هثال 

 از ) خعص تشریدعت  بد ،هنوط  دائا عقد واو  چون دردید  فروشندع  دائا عقد ،بد بیع عقد ضمن  ،  خریدار دخار

  اسک و..( عقد طعدخ برگزاری و رسمی ثعک مملد

 

  شود شرط حقوای عمل درفع و نشود حعدل ،فورا شرط  تحقو اگر-

 بدهد فروشندع  امعرع بد را هلکش ، خعند خرید ضمن ، شود ها هد :خریدار هثال

صورت  ت هد اینجع  سک  ف ل شرط   ب سک  این نیعزهند اینجع ودر شود  شرط  دیندع در ف لی  تحقو ی نی ا   د ا

   خواسک هحکمد از امعرع ارارداد تنظیا بد را خریدار الزا  هیععیسک  شود تنظیا  داب دیگری ارارداد

 

صعدیو  از یکی- سک  این نایجد شرط  دیگر ه  خود ت هد بد طرفین از یک هر چنعنید شود  شرط  عقد ضمن   د ا

  اسک هندسخ طرفین ارادع بدون و بخود خود ه عهلد نکنند .....عمل هورد فالن در
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  اسک ارارداد اندسعخ دلیل،هومب هر بد ، خریدار چک برگشک هحض بد : هثعل 

 

 ب دی ااداهعت و رود هی بین از خودبخود ،ه عهلد تخلف واو  هحض بد ، د استتک نایجد شتترط شتترطی چنین

  رفاد بین از  ال عقد  د چرا شود نمی ارارداد اعاععر ....هومب یع و چک  ردن خرج بر هعنی فروشنذع

 را فستتخ هومب  د خریدار تخلف در ، فروشتتندع ب دی  ااداهعت و نیستتک دتتعدق فستتخ حو در دهور این لکن و

   اسک ارارداد اعاععر ،هومب دورد هی فراها

 

 عقد طرف لکن و اسک  دحیح  عقد و  نیسک  نایجد شرط  دن نشدع  هحقو حقوای عمل دن اشاراط  ندس بد اگر -

 . دارد فسخ حو

  نفیا: یا اثباتاً فعل شرط .2

 

  شود. شرط خارجی شخص بر یا متعاملین از یکی بر فعلی به اقدام عدم یا اقدام  د اسک دن

 

   شود اید ارارداد حین در (  عری ترک هندی) یع (  عری انجع  ) هثعک بصورت تواند هی ف ل شرط-

  بعشد دن ترک یع و  حقوای ف ل شرط  یع هعدی ف ل  شرط بصورت تواند هی ف ل شرط-

 

دی  شروط  و اید اگر ف ل شرط  در- شود،  اید ارارداد در خع ضعی  درف  بد ن  بین از ت هد ،هورد ارارداد هدت انق

 همکن الزا   د دتتورتی در ستتپس و بخواهد ت هد ایدعء بد را ،ها هد الزاهع هیععیستتک ،بدوا لد ها هد و رود نمی

  گردد ،نمی دایجع  فسخ ،حو  ها هد اهانع  درف  بد و گردد هی ایجعد فسخ حو ، نععشد
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سخ  هثل دیگری  امرای ضمعنک  ، ف ل شرط  انجع  عد  اگر شاد   ف شد،  و....دا  ایدعء بد الزا  را ها هد توان نمی بع

   رد ت هد

 

 تنقیح  بد تومد بع ،  ند ف ل دن انجع  بد هععدرت ها هد ،و بعشد  حقوای یع و هعدی ف ل ترک ت هد، هوضو   اگر-

  اسک ثعنوید، حقوای عمل یع و ف ل بطالن هومب ف ل ،ترک دنیه اعنون 455 و454 هواد هنعط
 حع ا بد تواندهی ه عهلد طرف تخلف، دورت  در و انجع  را دن بعید اسک  شدع  ف ل  شرط  انجع  بد هلز   د  سی 

 نمعید. شرط وفعی بد امععر تقعضعی و نمودع رمو 

 شتتخص وستتیلد بد دن انجع  ولی هقدور، غیر ند انجع  بد هلاز  امععر و شتتود شتترط عقد ضتتمن در ف لی هرگعع 

   ند. فراها را ف ل دن انجع  هومععت هلاز  خرج بد تواندهی حع ا بعشد، هقدور دیگری

شروط  امععر هرگعع شروط  ف ل انجع  برای علید ه شد  همکن ه شروط  ف ل و نعع شد  اعمعلی مملد از ها ه   د نعع

 داشک. خواهد را ه عهلد فسخ حو لهقعب طرف سعزد، وااع او معنب از باواند دیگری
 .... از عبارتند  بیع قرارداد ضمن باطل شروط 

 

                             عقد  ذات  مقتضای خالف شرط الف(
 اناقعل  بیع عقد اثری  هثعل  بطور اسک.  ت عرض در عقد ادلی  هعهیک یع عقد هدف بع  د اسک شرطی            

   نشود هناقل خریدار بد ه عهلد هورد  ند شرط روشندعف حعل اسک خریدار بد ه عهلد هورد هعلکیک
  اسک ،دحیح نععشد طرفین هساقیا و ادلی هنظور شرط هورد دن ،و بعشد عقد اطالق خالف شرط اگر

 شتترط دن برخالف توان هی و دارد فرعی منعد یک ، ( عقد هحل غیر دیگری) هحلی در  عال تحویل شتترط هثل

  نمود
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هو      شدددرط ب(           ر هل    که  لی م جب    آن، به  ج هل    مو ین    به  ج  .شدددود عوضددد

  بعشد ه لو  ه عهلد هورد اسک این ه عهلد هورد اسعسی  ازشروط یکی هدنی اعنون 190 هعدع طعو  

  شود عقد بطالن هومب و  ند سرایک ه عهلد هورد بد اسک همکن بعشد هجهول شرط اگر

  اسک هجهول شرط هصعدیو از یکی هدنی اعنون 401 هعدع -

 دپعرتمعن یع اسک هغعزع ه عهلد هورد ، نیسک ه لو   د بدروشد را هلک فروشندع : لهثع

 

طی  ٫2          طل    که  شدددرو ند    با ت کن    و هسددد جب    ل طالن    مو قد    ب می    ع ند    ن ن   شدددو
 هستتعبقد  د شتتود شتترط ندارد گواهینعهد  د  ستتی یک برای بعشتتد: غیرهقدور دن انجع   د شتترطی الف(          

   تتتتتتتتنتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتر تتتتتتتتک رانتتتتتتتتی اتتتتتتتتتوهتتتتتتتتعتتتتتتتتیتتتتتتتتل
یدع    و ندع دن در  د  شتتترطی ب(           ععشتتتتد   ه نوی یع  هعلی  فع یدع    و ندع و.ن   بعشتتتتد  ها عقالئی فع

 توافقی طالق ضمن  هثال.بعشد  ( دهرع اوانین و عموهی نظا و حسند  اخالق خالف نعهشرو )   د شرطی  ج(          

  ندهد را فرزندانش ندقد  د  ند شرط زن

شد ب هجهول شرط   د حعلای در سک  عقد در دن اثر ع شروط  ؟اگر چی شاد  شرط  بطالن بد علا لد ه شد  دا  حو بع

   ند فسخ را ادلی ه عهلد تواند نمی بعشد شرط بطالن بد دگعع اگر لکن و دارد فسخ
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 .. باب این در نکاتی

 

 و ابطعل راثرب ارارداد اگر ب ععرتی بعشتتد هی ( ارارداد ی نی ) ادتتلی ت هد تعبع و فرعی ،ت هدی اراردادی شتترط-

سخ  سعخ  ااعلد و ف شرط  برود بین از واند  بین از عقد  لزوهع برود بین از شرط  اگر بل کس لکن رودو هی بین نیز ،

  بگیریا نظر در ، ارارداد از  هساقل را شرط دن  هگر رود نمی

 بر هاععنیع فین،طر شود  هشخص  هومود ارائن و احوال و اوضع   از یع ، شود  اید عقد در دراحاع  اسک  همکن شرط 

 دثعر از توانند هی بعز طرفین دتتورت این در  د گویند هی تععنی شتتروط ، شتتروط این بد  د انند  ردع شتترط دن

   نند اسادعدع ددک شرط

 اگر ی نی شتتود نمی هدنی دراعنون هقرر اعنونی خیعرات شتتعهل هعدع این در هقرر نایجد یع و ف ل و دتتدک شتترط

  اسک ه اعر شروط بعز بگیرد تدور ها خیعرات  عفد اسقعط

شد ،لزو          ضمن عقد مزء عقود معیز بع شرط نایجد  شد هثال بیع و  دلی مزء عقود الز  بع   عقد بیع بد اگر عقد ا

 .و علک سرایک هی  ند

 

اعنون هدنی  190طرفین ارارداد ، نمی توان بر خالف اوانین اهری توافو  نند هثل  شرایط هندرج در هعدع 

-و...اواعد گعرگری و  عرفرهعیی ،اوانین ارث   

 

بر خالف دن هی توانند توافو  ننداوانین تکمیلی : احکعهی اسک  د طرفین   

و  عربرد دن در زهعنی اسک  د اخاالف بین طرفین ایجعد شدع بعشد .و در ارارداد طرفین رامع بد دن ت ین 

 تکلیف نکردع بعشند 
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ن اهری و تکمیلی را بشنعسید هثل هعلغ هورد ه عهلد ، شرایط بنعبراین هیععیسک بمنظور درج شرط ،  اوانی

 پرداخک ، هحل تحویل هورد ه عهلد ، توابع بیع و..

 ترتیب سلسلد هراتب اعاععر... 

 اوانین دهرع 

 توافو 

 عرف

 اوانین تکمیلی 

 نظر علمعی حقوق 

رداد بد مهک  نوسعنعت ارزی در ارارداد هسامر و بلند هدت بندی هیععیسک ،شرطی را تحک عنوان ت دیل ارا

 ارار دهید  
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نهمفصل   

 الزام به تنظیم سند

  الزام به تنظیم سند رسمی 

 نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است. 

 

 شرایط مربوط به تنظیم سند وتحویل مورد معامله ،اختصاص یافته است  ، بد  نامهدر  مبایعه4ماد  

 

 تنظیم سندشرایط مربوط به  -4ماد  

طرفین هوظف هساند در هوعد.........................مهک تنظیا سند رسمی در دفارخعند شمعرع    ...............    وااع در 

 .......................، حضور یعبند

 

و سعل و تعریخ تنظیا سند، هشخصعت و ددرس دایو دفارخعند، تعریخ دایو تنظیا ارارداد بد دورت روز و هعع   -

 ........ بد طور دایو، اید گردد  .
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 دعوی الزام به تنظیم سند، با توجه به نحو  تنظیم قرارداد ، دو حالت پیدا می کند 

دارید: که  اعم از مبایعه نامه و قولنامه و... الف( شما سند و مدرکی کتبی، دال بر خرید و فروش  ملک   

دورت هی  سک الزا   در این  سک دادخوا سمی، بد     بعی سند ر سند و تنظیا    خواندع را  بد تهید هقدهعت تنظیا 

 طرفیک فروشندع یع فروشندگعن ، تقدیا هحکمد نمعیید  

ب( اگر توافق بر خرید و فروش ، بصددورت  شددفاهی باشددد  و هی  مدرب کتبی ،دال بر خرید و فرو        

 ندارید  

شدعهی  +الزا  بد تنظی      سک اثععت واو  بیع  سک دادخوا شهود          هیععی شهعدت  سانعد بد  سمی را بع ا سند ر ا 

 وفیش و چک هعی پرداخای  تقدیا هحکمد نمعئید 

صورت قولنامه،مورد      سابقه ثبتی ندارد) در منطقه ای که ملک وجود دارد اکثر ملک ها ب ج(اگر ملک  

 اثععت هعلکیک  را تقدیا هحکمد نمعئید .معامله قرار می گیرد میبایست دادخواست ، 

 در این  باب ... نکاتی  ■

می                -1 ند  یم سددد ظ ن ت به  لزام  عوی ا گردد                   د طرح  م یل ، فراد ذ یت ا ف طر ب  بایسدددت 

 ایدالف. شخص  د از وی هلک را، خریداری  ردع
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ب.  لید ایعدی هعاعل اعا از .. اشخعدی  د بد نحوی در خرید و فرول هلک دخیل بودع انند ، و یل یع خریداران  

 اعلی 

 ج. هعلک ادلی هلک . 

 

سمی  الزام خواند  را به       -2 سند ر ست تنظیم  اگر ملک پایان کار جدید ندارد، باید عالو  بر دادخوا

 اخذ  )پایان کار دارایی و شهرداری فک رهن( را  از محکمه بخواهید  

در صورتی که ملک در رهن بانک باشد ضمن   دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن        -3

خصددوص اینکه بانک را باید طرف دعوی قرار دهید رویه های متفاوتی وجود            را ، هم بخواهید در 

 دارد و لکن بهتر است بانک را طرف دعوی قرار دهید 

  

 گردد.. اگر ملک در بازداشت باشد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شما رد می4

ضر در هععی د نعهد تعن ، ه     5 شمعرع دفارخعند و تعریخ هح دورتی  د  سک بدوا از طریو      .در  شد بهار ا شخص نعع

اظهعرنعهد رستتمی  ضتتمن ت ین  تعریخ هحضتتر  و شتتمعرع دفارخعند ، طرف هقعبل تعن  را دعوت بد حضتتور در      

 دفارخعند نمعیید   

 .صالحیت دادگا  رسیدگی کنند 6

 دعوی بعید در دادگعع هطرح گردد  د ، هلک در هحدودع دن وااع شدع اسک

 عوی الزام تنظیم سند رسمی .استنادات قانونی د7

 ند ، عقود ند فقط ها عهلین را بد امرای چیزی  د در دن تصریح شدع اسک، هلز  هی قانون مدنی 220ماد  

شتتتود، هلز  بلکد ها عهلین بد همد ناعیجی نیز  د بد هومب عرف و ععدت یع بد هومب اعنون از عقد حعدتتتل هی
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 .هساند

 روشندع را هکلف بد تنظیا سند در دفعتر اسنعد رسمی نمودع نیز ف قانون ثبت 47و  46، 22مواد 

 قانون مدنی  362و 239و  238و222و221مواد  و 

نوعی  د هریک از طرفین، از حضتتتور در دفارخعند، در زهعن هقرر خودداری ورزد؛ عمل دنهع         .در دتتتورتی8

 کند.تخلف محسوب شد  و سردفتر برای او، گواهی عدم حضور صادر می
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 دهمفصل 

 خاتمه قرارداد

 

بع تومد بد اینکد عقد بیع مزء عقود الزهد هحستتوب هی شتتونند بنعبراین طرفین ارارداد نمی توانند دن را براحای 

 بر ها زنند هگر در هوارد ذیل، د ارارداد از اعاععر سعاط هی گردد ....

 .ااعلد 1

 .فسخ 2

 .هندسخ 3

 .بطالن 4

 

 .ااعلد )تدعسخ (1

 ک طرفین ارارداد بیع، برای برها زدن ارارداد را  ،ااعلد هی گویندتوافو و رضعی

 .توافو یع چند ندر ، هعنی بر ااعلد ،تعثیر در حقوق دیگران  د رضعیک بر ااعلد ندارنند ،ندارد  

اعنون هدنی  288تع  283اعنونگذار ت ریف هشخصی از عقد ااعلد اراید نکردع اهع هصعدیو و شرایط دن در هواد 

 ااعلد را یکی از علل سقوط ت هدات و دثعر دن دانساد   264ع و  در  هعدع دهد

 

  

 مواد مرتبط   
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 پردازداعنون هدنی بد ت ریف ااعلد و هومععت دن هی 288تع  283طور  د در بعال گداد شد، در هواد  همعن

 

  نندتوانند بد تراضی دن را ااعلد ) تدعسخ (ب د از ه عهلد، طرفین هی -283هعدع 

 شود  د داللک بر بد ها زدن ه عهلد  ندااعلد بد هر لدظ یع ف لی وااع هی -284هعدع 

 هوضو  ااعلد همکن اسک تمع  ه عهلد بعشد  یع فقط هقداری از دن -285هعدع 

 .فسخ :2

انون منحل کردن و از بین بردن قرارداد با اراد  طرفین قرارداد یا به حکم قبد ه نعی  لغویفسخ از لحعظ 

 هی بعشد. 

 

 خیعر فسخ بد دو مهک، بومود هی دید 

 الف.بع توافو طرفین ارارداد :

بع توافو طرفین ارارداد ،همکن استتتک ، حو فستتتخ برای هر دو طرف یع یکی از طرفین ارارداد ) چد بع دلیل و یع 

 بدون دلیل ( در نظر گرفاد شدع بعشد  

 

 ب.بد حکا اعنونگذار: 

ضرر بیشار طرفین ارارداد ، بد دنهع اخایعر فسخ       اعنونگذار در دورت اح  شرایط خعص و بمنظور ملوگیری از  صعء 

 ه عهلد را هی دهد
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نو  خیعر   12عمال  ) حو فستتتخ (پرداخاد و لکن  خیعرات  از این  نو   10 بد ذ ر  اعنون هدنی   396  د در هواد 

 .ردومود دا

 :خیارات مشترب

 ، اناخعبمعنای اختیار، آزادیخیعر در لغک بد 

سادعدع  ند و یع همعنطور هورد          سخ خود ا سک. ی نی ذیندع هی تواند از حو ف سخ  دره عهلد ،اخایعری ا خیعر ف

 ه عهلد را اعول  ند 

خیعرات در هیعن همد ی    خیعر حیوان  ( الععای     –تعخیر ثمن  –بر خالف خیعرات هخاص عقد بیع) خیعر هجلس    

ه عهالت هشارک  اعا از عقود ه ین و نعه ین از  مملد  بیع وهشعر ک در سعخک و... ها معری هی شود  د در      

 ذیل بد شرح دن هی پرداز   

 خیعرات اعنونی عععرتند از ..

 خیعر شرط .1

 خیعر رویک و تخلف ودف .2

 خیعر غعن .3

 خیعر عیب .4

 خیعر تدلیس .5

 خیعر تع ض ددقد .6

 شرطخیعر تخلف  .7

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937
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 خیعر تدلیس .8

 خیعر ت ذر تسلیا .9

  .خیعر شرط :1

سعزندع  یع هعلک یع       399در طعو هعدع   شود  د در هدت ه ین برای  سک شرط  اعنون هدنی، در عقد بیع همکن ا

 هر دو، یع شخص دیگری، اخایعر فسخ ه عهلد،ارار دادع بعشند  

 : هثعل

 ...در هععی د نعهد  اید گردد

 هعع از تعریخ ان قعد عقد، حو فسخ ارارداد را، دارد 1ظرف فروشندع یع خریدار ، 

 چنین شرطی یع هواردی شعید این، در ارارداد هع، از هصعدیو خیعر شرط یع شرط خیعر، هساند

   

صورت           شخص دیگری )غیر از طرفین ارارداد( ،ب شندع یع  سک برای خریدار یع فرو سخ( همکن ا شرط)حو ف خیعر 

 .نظر گرفاد هی شودبالدلیل در ارارداد، در 

  

شتترط و شتترطی در ارارداد،  ردع بعشتتند بد اینگوند   طرفین ارارداد، این حو فستتخ خود را، هنوط بد  نکاد :اگر

 خیعر، خیعر تخلف از شرط هی گویند ند خیعر شرط  د همکن اسک ..

  بصورت شرط ف ل، ددک و یع نایجد در ارارداد ،درج شود
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شرط طرفین ارارداد،   سک  در خیعر  شرط هیععی دورت عد     ابادا و اناهعی هدت خیعر  شند و در  را، ت یین  ردع بع

ت یین ابادای هدت خیعر)حو فستتخ(، ابادای دن از تعریخ عقد، هحستتوب هی شتتود. و اناهعی دن همکن استتک تع  

 .تعریخ تنظیا سند و یع تعریخ تحویل و یع سررسید اسط ب دی و..هحسوب شود

 

 خیارتفاوت خیار شرط با  شرط 

 خیعر شرط و شرط خیعر، دارای یک هدهو  اعنونی هی بعشد -

سعخک ..( نیز، هی توان          شعر ک در  ضعربد وه سعیر عقود اعنونی)امعرع، ه شرط، هخاص عقد بیع نیسک و در  خیعر 

 دن را شرط نمود ولکن در واف و ااعلد )تدعسخ( وایقعععت و عقد نکعح، خیعر شرط را نمی توان ارارداد

 . د در ارارداد داللک بر خیعر شرط هی نمعید ممالتی لمعت و 

 : هثعل

هعع از تعریخ ان قعد ارارداد حو عدول از ارارداد را دارند یع هی توانند ارارداد را برها زنند و یع حو  6طرفین ظرف 

   .انصراف از ارارداد را، دارند

 

 تدعوت خیعر شرط و خیعر تخلف از شرط ) خیعر اشاراط (
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 خیعر شرط  ف از شرطخیعر تخل

 هی اهری بد  ت هد  ارارد  در هان ارارداد یکی از طرفین

 وبد نمعیند هی شتترط ارارداد در را ودتتدی یع و نمعیند

 ندارد را الزهد ودف و  ند نمی عمل خود ت هد

 نو  اسک 3 د 

 شرط ف ل.1

 شرط نایجد.2

 شرط ددک.3

 

خیعر شتتترط بد دتتترف توافو طرفین ایجعد هی شتتتود 

 ندارد دلیل بد نیعز دن  از اسادعدع برای نطرفی  و

 : بطور هثعل

 از یکی  د  نند هی توافو  طرفین ارارداد ، در هان دن

 حو ، دلیلی هیچ بدون  ، طرف دو هر یع  ارارداد طرفین

 دارنند را ارارداد فسخ

جد تخلف از    یعر در نای دعد   این خ  عد   یع  و ارارداد ه

 ،حعدل هی گردد دن انجع 

 

 

 : عتی در بعب خیعر تخلف از شرطنک

دلد از   -1 فوریک ندارد و دارندع حو فسخ هر واک بخواهد هی تواند از حو فسخ    خیعر تخلف شرط  حو فسخ حع

 .خود اسادعدع  ند
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در دورتی  د در ارارداد شرط شدع بعشد تعخیر در پرداخک هر  دا  از چکهع هومب حو فسخ برای فروشندع    -2

واسک هطعلعد چک از طریو هحع ا حقوای هی تواند داللک بر سعاط شدن تلویحی دارندع اسک در این حعلک درخ

 .حو فسخ دارد

سخ         -3 ضعی ف سخ تقدیا نمود و نمی توان تقع سک خود را در چعرچوب تعیید حو ف سخ بعید دادخوا دارندع حو ف

طریو دادگعع درخواسک اعمعل  ارارداد را از طریو هحکمد بنمعید چرا  د فسخ یک عمل اضعیی نیسک تع باوان از    

 .دن را نمود

سادعدع نمعیید          -4 صورت همزهعن ا سک هگر دنکد بخواهید از دثعر دن ب سخ نی سک تعیید ف الزاهی بد تقدیا دادخوا

 .را نیز بخواهید ثمن  هثال اسارداد

تقدیا گردد  دادخواسک تعیید فسخ هیععیسک تحک عنوان دادخواسک هجزی و مداگعند ای  در دادگعع حقوای،  -5

 هگر دنکد..

درضمن دفع  در اععل دعوی دیگری ،اسانعد بد فسخ نمعئید  د در این دورت نیعز بد تقدیا دادخواسک مداگعند       

 نیسک  

 .خیعر رویک و تخلف از ودف :2 

ر بد گعهی  سی هورد ه عهلد ندیدع اسک و بع تومد بد تودیدعتی  د از هعل توسط فرد دیگری ارائد هی شود حعض      

 .انجع  ه عهلد هی شود

 هثال علی  د در خعرج از ایران بسر هی برد ،اصد ان قعد هععی د نعهد را بع حسن  دارد 
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شود        دعف  هلک خود ، ارارداد ی هن قد هی  ند ب د هاومد هی  سن رامع ویژگی هع و او دیف ح و بد اعاععر تو

شدع  ومود ندارد. وهلک او  از هرغوبیک خع    دعف گداد  سک ،در این زهعن علی هی تواند از     د  او دی برخوردار ا

 .خیعر رویک و تخلف ودف اسادعدع  ند

 :خیار رویت در چهار حالت ایراد می شود

 .خریدار هعیع را ندیدع بعشد

 .خریدار ثمن را ندیدع بعشد

 .فروشندع هعیع را ندیدع بعشد

 .فروشندع ثمن را ندیدع بعشد

 

ای هر یک از خریدار و فروشندع و یع بد عععرتی هر یک از طرفین ارارداد خیعر رویک هخاص یک طرف نیسک و بر

 .بیع  ، همکن اسک ایجعد شود

شود و             ضر بد فرول  دیدعت دیگران حع شد، اهع بع تو سی هعل خود را ندیدع بع شد  د اگر   شعید برایاعن معلب بع

 .ندب دا هشخص شود هعل دن تودیدعت را نداشاد، هی تواند ه عهلد را فسخ  

اگر  سی هعلی را اعال دیدع بعشد و بع اعامعد بد وض ی  د اعال دیدع حعضر بد انجع  ه عهلد شود، اهع هشخص شود        

 .هعل هشخصعت اعلی را ندارد، هی تواند از خیعر رویک اسادعدع  ند

  



 

78 
 

 .خیار غبن :3 

دطالح حقوای بد ه نی عد  ت     غعن بد ه نعی فریب دادن و گول زدن  سک و در ا عدل بین ارزل واا ی هلک و ا

  .ت یین شدع ،  د هنجر بد اخاالف بین خریدار و فروشندع  یع طرفین ارارداد گردد ارزل

شد یع  بد  اگر فردی ، هعلی را  شرایط هربوط  بد  ایمک   , ارزل  هعلی را از دیگری بخرد و از مهک دیگری بدرو و 

 .شود ،ارزان بدروشد و یع گران بخرد  عون  سی  د هغ ب ععرتی  هورد ه عهلد،هغعون)ضرر(  ند 

 .بد  سی  د در اثر ومود غعن در ه عهلد هاضرر شدع )هغعون(هی گویند  .1

 بد فردی  د طرف هقعبل خود را )خریدار( هغعون  ردع و در ادطالح هغعون  نندع )غعبن( هی گویند 

ر عقد ارار دادع اسک و طرفین هی توانند از اخایعراتی اسک  د اعنون گذار د حو فسخ ه عهلد بد هومب خیعر غعن

 .این حو را اعمعل و یع از دن درف نظر  نند

 : حق مغبون ) ضررکنند  (

 هغعون ،ب د از علا بد غعن ، بد دو طریو هی تواند ، حو خود را اعمعل نمعید

 نمعید  ال فسخالف: ه عهلد را 

 عال  نمعید، رضعیک خود را نسعک بد ه عهلد ا تدعوت ایمکب: بع اخذ 

 : شرایط خیار غبن
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استتک بنعبراین اگر بر استتعس تور  و شتترایط اااصتتعدی و...ایمک    ایمک زهعن واو   ارارداد و ه عهلده یعر غعن 

ه عهلد افزایش پیدا  ند هشتتمول غعن نمی شتتود بمنظور تشتتخیص هیزان غعن ، اعضتتی هراتب را بد  عرشتتنعس 

 دادگساری ارمع  هی دهد

سخ      خیعر غعن تنهع  سادعدع و ه عهلد را ف دورت فریب هی توانند از دن ا بد یک طرف ت لو ندارد بلکد طرفین در 

 . نند

علا و اطال  واا ی هغعون ) زیعن دیدع ( از ایمک واا ی هلک ، هومب از بین رفان خیعر غعن هی بعشتتد بنعبراین 

 .هغعون در حین ه عهلد نععید ایمک واا ی هورد ه عهلد را بداند

، اهع اگر دتعحب هعل ادعع   هدنی ه یعر ه ینی برای ت ین غعن فعحش یع افحش  در نظر گرفاد نشتدع استک   اعنون

دعلح و ارمع  اهر بد    دارد هی تواند پس از اثععت   ند  د هعل هورد نظر غعن فعحش یع افحش این اهر در دادگعع 

 . عرشنعس، ادععی خود را اثععت نمعید 

 :غبن را  ندارد ر در این موارد ذیل ، خیا

 هغعون دگعع بد ایمک واا ی هورد ه عهلد بعشد-

 مملد ای اسقعط  عفد خیعرات و لو خیعر غعن فعحش در ارارداد ،اید شدع بعشد-

استتقعط بد ه نعی از بین بردن،  عفد بد ه نعی همد و تمع  استتک. در هورد خیعر ها هاومد شتتدیا  د بد ه نعی  

 .اخایعر فسخ ه عهلد اسک

 .اعنون هدنی، سقوط تمع  یع ب ضی از خیعرات را هی توان در ارارداد شرط  رد 448هعدع ی طعو 
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 نکاد ***

 آیا درج عبارت اسقاط کافه خیارات باعث اسقاط خیار غبن است ؟

درج عععرت اسقعط  عفد خیعرات و لو فعحش بل افحش در ارارداد هع هومب سقوط ،خیعر غعن طرفین ه عهلد هی   

 .گردد

سعاط نمعید، غعن افحش )غعن     عدع ای عقیدع و لکن شخص بد گمعن غعن ها عرف، خیعر غعن خود را  دارند اگر 

شود       سعاط نمی  شی(  شا پو شی        .غیر اعبل چ شا پو سک  د عرفع اعبل چ ضرر و زیعنی ا هنظور از غعن  افحش، 

 .نععشد

 : تفاوت غبن فاحش و افحش

ی هورد ه عهلد استتتک بطور هثعل هلک یک هیلیعرد توهعنی بد          غعن فعحش :حدودا یک پنجا ، مار از ایمک واا     

 ایمک زیر هشاصد هیلیون توهعنی ، فروخاد شود 

 غعن افحش :هیزان هغعون شدن ، بیشار از غعن فعحش اسک هثال نصف ایمک

 عمال در دادگعع هع تدعوتی بین غعن فعحش و افحش اعئل نیساند

 :اعنون هدنی 417وفو هعدع 

ن غعن هومب وارد شتدن ضترر گردد، عرفعً اعبل هستعهحد و اغمعض نععشتد و بد عععرتی فعحش     در دتورتی  د ای 

 .تواند ه عهلد را فسخ  ندبعشد، هریک از ها عهلین، پس از علا بد غعن، هی

 .اعنون هدنی، اگر هغعون، در حین ه عهلد ععلا بد ایمک ععدلد بودع اسک؛ خیعر فسخ نخواهد داشک 418هعدع 
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) ت عدل ارزل  هورد ه عهلد از  .. د ت عدل ارزل عوضین ، هها نیسک هثل عقد هعد و دلح هحعبعتی ودر عقودی 

 دو طرف رععیک نشدع ( خیعر غعن معری نمی شود 

اهکعن دارد هغعون ، بع لدظ واعمعل و حر عت خود ، حقوق هربوط بد خیعر غعن خود را ستتعاط نکردع بعشتتد هثال  

 ود این ، هورد ه عهلد را تحویل بگیرد و یع تامد حسعب  را پرداخک  ندبداند خیعر غعن دارد بع وم

روز از تعریخ اطال  اعمعل  ند     40یع   30هغعون در هدت عرفی خیعر غعن خود را اعمعل نکند ) هثال حدودا ظرف      

 هعع بیشار بنظر هی رسد ،هدت عرفی نیسک (3( ) هدت 

 خرید ،هورد ه عهلد شود ،خیعر غعن ندارداگر فردی بخعطر شرایط اضطراری و...نعچعر بد 

شود هثل             شدن براحای پذیرفاد نمی  شعن ، هغعون  شغل و هیزان اطالععت شخعص بع تومد بد نو   ضی از ا از ب 

 ...هشعورین  اهالک و یع   عرشنعس ایمک گذاری اهوال غیر هنقول و یع هنقول و

 مراحل استفاد  از خیار غبن :

 ...غتتعتتون شتتتتدع) زیتتعن دیتتدع ( ، در ابتتاتتدا هتتیتتعتتعیستتتتک     ستتتتی  تتد در هتت تتعهلتتد هتت   .1

سخ خود را بد مهک       ضعیی، هراتب اعال  ف سمی از طریو دفعتر خدهعت الکارونیک ا سعل اظهعرنعهد ر بع ار

 .ختتتیتتتعر غتتتعتتتن بتتتد طتتترف هتتتقتتتعبتتتل ) فتتتروشتتتتتنتتتدع( اعتتتال  نتتتمتتتعیتتتد      

هلک ؛بنمعید ،  النهعید هععدرت بد تقدیا دادخواستتتک تعیید و اعالن فستتتخ بد دادگعع عموهی هحل واو    

 .سپس دادگعع بع ارمع  اهر بد  عرشنعس رسمی دادگساری ، حکا بد تعیید و اعالن فسخ هی نمعید

 :خیار غبن فوری و فوریت آن 
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 .هغعون ب د از علا بد هغعون شدن ، بعید فورا خیعر غعن خود را اعمعل  ند

 خیعر غعن در چد عقودی ومود دارد :

ستتک  د فقط هخاص عقد بیع نمی بعشتتد و همکن استتک در عقودی دیگر) بد غیر از خیعر غعن، یکی از خیعراتی ا

 .هعد ودلح  د درفع ت ین هعلغ ،بر هعنعی هسعهحد هی بعشد ( نیز ومود داشاد بعشد

خیعرغعن در  لید ه عهالت ه وض )هثل امعرع و خرید و فرول و...( د در دن ت عدل ارزل  وایمک عوضتتین هها 

 ..در ه عهالت غیر ه وض ) هعد ودلح هحعبعتی  و.....( ومود ندارد اسک ومود دارد ولی

 آیا با پرداخت تفاوت قیمت خیار غبن ساقط می شود ؟

ضرر بدهد،خیعر غعن از           شخص ها سک تدعوت ایمک را بد  ضرر  ردع ا شخصی  د طرف ه عهلد ی خود را ها اگر 

 دبین نمی رود. هگر شخص هاضرر بد گرفان تدعوت ایمک رضعیک شو

 خیعر عیب 

گعهی اتدعق هی افاد  د شخصی هعلی را ه عهلد هی نمعید و پس از ه عهلد هاومد هی شود  د هعلی  د خریداری    

 .نتتتتمتتتتودع ستتتتتتعلتتتتا نتتتتیستتتتتتک و بتتتتد ادتتتتتتطتتتتالح هتتتت تتتتیتتتتوب استتتتتتک   

سخی را پیش بینی نمودع  د بد خیعر      ضرر از ه عهلد، اخایعر ف ضمین حقوق ها در چنین هواردی اعنونگذار برای ت

 .هشهور اسک عیب

 دارندع خیعر عیب هی تواند...

 .هعل ه یوب را بد همعن شکل بپذیرد و ارل )تدعوت ایمک هعل سعلا و ه یوب( بگیرد 1
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 .. ه عهلد را فسخ نمعید2

 .خیعر عیب واای برای هشاری ثعبک هی شود  د عیب، هخدی بودع و در زهعن انجع  ه عهلد هومود بعشد 

 عیب هخدی، عیعی اسک  د.. 

هشاری در زهعن انجع  ه عهلد از ومود دن دگعع نعودع، چد این عیب واا ع پنهعن بعشد یع هشاری هاومد دن نشدع      

 .بعشد

 

 خیعر تدلیس  :4

  اسک فریب و نیرنگ ه نی بد لغک  خیعر تدلیس در

 .شود اعنون هدنی ،تدلیس عععرت اسک از عملیعتی  د هومب فریب طرف ه عهلد 438طعو هعدع 

 :یط تحقو دنشرا
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 ..   عملیعت فریعکعراند از مملد اینکد هرگعع یکی از طرفین ه عهلد یع ارارداد ،بع

  ،بپوشعند عیعی  د در هلک یع هعل ومود دارد.1

 

 .بعشد نمودع هخدی را دن فروشندع لکن و( چپی) بعشد هثعل :هعشینی فروخاد شدع بعشد  د اعال واژگون شدع 

  و هوهوهی ، هربوط بد هلک یع هعل را بیعن  ند و یع بنحو بنمعیعند ا یوا غیر اهایعز و ودف یع.2

 ( هنظور نشعن دهد)

هثعل :فروشندع بع عملیعتی روی فرشی ادیمی ، دن را ها لو بد دورع نعدر الدین شعع المداد  ند و ب دا هشخص       

 .شود فرل هعل دن دورع نعودع و عملیعت او هومب فریب خریدار شود

 و  تصتتتمیا  ،  نندع  ه عهلد   و خریدار  دن نایجد  در و ت فریعکعراند ،هومب فریب طرف هقعبل شتتتود      و این عملیع 

شود      ب و بگیرد ارارداد ان قعد یع و خرید بر رغعک ضرر  سران هعلی و  سیلد، دچعر خ سی  ، دینو ضرر   د   )  شدع  ها

 دارد را ارارداد فسخ حو( ذیندع

یقک را بیعن ننمعید و پنهعن نمعید بعز تدلیس نمودع ، و از طرفی           نکاد بستتتیعر هها : اگر فریب دهندع تمع  حق      

هثال فریب دهندع بمنظور فریب طرف هدر ی را  ) بعشد  عملیعت فریعکعراند توا  بع اسادعدع از وسعیل هاقلععند    اگر

 گیرد ارار ت قیب ،تحک  الهعرداری مر   همکن اسک فرد بد اتهع  ( م ل نمعید

  

 : خیعر غعن نکعت بسیعر هها در

 .خیعر تدلیس ب د از علا بد دن فوری اسک  ،اعنون هدنی440بمومب هعدع  .1

 خود فسخ  حو بعید شد  فریب و  این مملد بدین هدهو  هی بعشد  د فرد هاضرر ، بد هحض دنکد هاومد تدلیس   

 شود هی سعاط تدلیس ،خیعر دارد اهکعن اینصورت غیر در ،  نمعید اعال  هقعبل طرف بد را

سک (  اطال  تعریخ از روز 40 تع هعع 1 حدودا) عرفی فوریک،فوریک  نکاد :هنظور از سخ  حو دعحب  ی نی ا  در  ، ف

  ند اعمعل را خود تدلیس،حو از اطال  از پس ، واک اسر 
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 خیعر تدلیس اعبل اسقعط نیسک

 ،چرا تدلیس از بین نمی روداگر در ارارداد شرط شدع بعشد ،اسقعط  عفد خیعرات از طرفین ب مل دهدع بعز خیعر .2

 اسک عموهی نظا برخالف برود بین از اگر  د

  

  د چرا ، نمی توانند ، خیعر تدلیس را در ضمن ه عهلد و یع بمومب ارارداد مداگعند سعاط نمود   طرفین ارارداد.3

سک  عموهی نظا خالف بر  یع و  ند درفنظر  خود حو از خود ، شد  فریب هاومد خوردع فریب دنکد از ب د هگر ا

 نمعید سعاط ترتیعی بد را خود فسخ حو

شد   .4 دورت گرفاد بع ضعیک بد ه عهلد    عملیعت فریعکعراند، بعید اعل از انجع  ه عهلد  تع طرف دیگر بر هعنعی دن ر

 . پیدا  ند و ه عهلد را هن قد  ند

 هی بدل و رد دن بعبک از هعلی و پول طرفین.…و امعرع و بیع هثل)  در عقود ه وض خیعر تدلیس همکن استتتک.5

ا دارنند ر هعلی بخشیدن  هجعنی اصد  طرفین  د هساند  عقودی هجعنی عقود.. و هعد هثل)  هجعنی عقود و(   نند

 (معری هی شود

دورت ومود تدلیس ،حو      .6 سک و هر یک از طرفین عقد در  درفع ها لو بد یک طرف ارارداد نی خیعر تدلیس 

 .فسخ ارارداد را دارند

سک   دارندع خی.7 سخ هی بعی سارداد        عر ف سک ا سخ بد مهک خیعر تدلیس ، دادخوا سک تعیید ف همزهعن بع دادخوا

را بد هحکمد تقدیا نمعید درغیراینصتتورت هحکمد حکا بد استتارداد ثمن ه عهلد ) وموع    پرداخای ومد و ثمن 

 .پرداخای از نعحید خریدار( را نمی دهد

سخ بد مهک خ     .8 ددورحکا بد تعیید ف دورت  ددور   یعر تدلیس ، ایندر  حکا منعد اعالهی دارد ی نی نیعز بد 

 .امرایید ندارد
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در خیعر تدلیس حامع بعید عملیعت فریب  عراند هومب رغعک و فریب طرف هقعبل گردد ، حعل اگر طرف بع                   .9

 وی یبرا فستتتخی بد مهک خیعر تدلیس      ،حو علا بد عملیعت فریعکعراند طرف بعزها بع وی ارارداد هن قد نمعید         

 .ندارد ومود

سارداد ثمن ه عهلد 10 سیدگی     بمنظور ا سخ ارارداد بد مهک خیعر تدلیس را هحکمد ر ثععت ا و الزاهع بعید اول ف

 .نمعید ،رسیدگی پرداخای ثمن ومد اسارداد بد نسعک دادگعع  سپس و گردد

 

ای از طریو دفعتر خدهعت دارندع خیعر فسخ در مهک برخورداری از حو فسخ خود بدوا هی بعیسک اظهعرنعهد     11

ضعیی ،  سعل  ارارداد، هقعبل طرف برای الکارونیک ا سک  سپس  نمعیید ار سخ  تعیید دادخوا هحل واو   دادگعع  بد ف

 نمعید تقدیا هحکمد بد(   هلک ) در دورت  د هورد ه عهلد هلک بعشد

  :خیعر تدلیس در اعنون هجعزات اسالهی

دحن  سک  د دیگری را فریب دادع و ومد یع هعلی را    الزهد تدلیس از نظر  یدری اغدعل بع  سعزی هعی هاقلععند ا د 

 .بد ندع خود یع دیگری تحصیل  ردع اسک

سد  هی نظر  بد شد   ا  د ر دور مر   الهعرداری بع  هعدع در ه عهالت در تدلیس ین مر  از نظر عنوان هجرهعند از 

سالهی  هجعزات اعنون از ای سک  شدع  انگعری مر  ا سی  یع  عرهند تدلیس اثر در  د دنجع از و ا  انجع  هعهور  د  

ذا اعنون گذار تدلیس را در بعب مرائا هعلی ل  ند هی فراها را دولک زیعن و ضتتترر هومععت استتتک دولای ه عهلد

 . عرهندان علید دولک و هلحو بد مرایا اخاالس  ردع و وهورد حکا اراردادع اسک

 و  الهعرداری اعنون تشدید هرتکعین و ارتشع و اخاالس 1هعدع 

 :خیعر تع ض ددقد .5

 .مزء مزء شدن و ددقد نیز بد ه نعی ه عهلد و داد و ساد اسک  از نظر لغوی بعید گدک تع ض بد ه نعی
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در ت ریف خیعر تع ض ددقد هی توان گدک اخایعر فسخی اسک  د در دورت بعطل بودن عقد نسعک بد بخشی از 

 .لک  ایجعد هی گردد عال، برای دریعفک  نندع ی  عال یع ه

بد عععرت دیگر هر گعع هعلی بد دیگری فروخاد شتتود و ستتپس بد مهعتی هشتتخص شتتود  د عقد بیع نستتعک بد  

سانعد خیعر        بخشی از دن هعل بعطل بودع، خریدار هی تواند بخش دحیح ه عهلد را نیز فسخ نمعید و این فسخ بد ا

 .تع ض ددقد انجع  خواهد شد

 :بد بخشی از ه عهلد بعطل بعشد، شخص دو راع حل دارد زهعنی  د ه عهلد نسعک

 .بخش دحیح ه عهلد را فسخ نمعید .1

 .بخش دحیح ه عهلد را پذیرفاد و بهعی بخش بعطل را اسارداد نمعید  .2

شی از            سعک بد بخ سک و در هر هورد  د عقد ن سعک بد ب ض هعیع نی ددقد ویژع ی بطالن عقد ن خیعر تع ض 

شد د         شود اع  هنحل هورد ه عهلد سخ، بطالن و یع اخذ بد  سعخ، ف دورت اند سک. این انحالل هی تواند بد  بل امرا

 .بعشد

 :.خیار تخلف شرط6

گعهی در ضمن ارارداد هشعر ک در سعخک ،شرط و  شروطی را بد ندع یکی  یع هر دو طرف ارارداد ، ت یین هی       

  نند 

 بد فردی  د شرط بد ندع اوسک هشروط لد هی گویند 

  سی  د شرط بر علید اوسک ، هشروط علید هی گویند  و بد
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بنعبراین شروطی  د در ضمن ارارداد ، درج هی شود همکن اسک در چعرچوب شروط ذیل ارار گیرد  د در ذیل       

 بد شرح و بسط دن هی پرداز  ..

 شرط ددک 

 شرط نایجد 

 شرط ف ل 

 شرط صفت  

 ط  یدیک هی گوینداگر شرط در  هورد  میک یع  یدیک هورد ه عهلد بعشد شر 

         سانعد بد خیعر تخلف شرط هی تواند ه عهلد را فسخ در این حعلک ، سی  د شرط بد ندع او شدع بع ا

 .نمعید

  بطور هثعل : شرط شود هلک هورد هشعر ک دارای فالن هسعحک بعشد 

 شرط نتیره 

  یجد هی اگر نایجد ی یک عقد یع یک ایقع  ضتتمن ه عهلد شتترط شتتود.بد اینگوند شتتروط ، شتترط نا

 گویند 

 *** نکاد 

  ، اگر تحقو شتتترط در حین ان قعد ارارداد همکن نعودع و یع بد دالیلی انجع  شتتترط غیر هقدور گردد

  سی  د شرط بد ندع او شدع هی تواند ه عهلد را فسخ نمعید
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         هثال اگر  سی ضمن عقد هشعر ک در سعخک ، بد سعزندع  و علک در انجع  اهور اداری و اناقعل سند

بدهد و ب د هشخص شود سعزندع بد دالیل اعنونی اهکعن اعول و علک را بد دلیل هحجوریک نداشاد  را

  ، وی هی تواند از فسخ اسادعدع  ند 

 شرط فعل  

   اگر انجع  یع ترک عملی بر یکی از طرفین یع هر دو شرط شود.بد اینگوند شروط شرط ف ل هی گویند 

       شد شعر ک ، هعلک ها هد  ضمن عقد ه سعز همکعری نمعید و      اگر  سعخک و  سعزندع در زهیند  ع بع 

هععشرت وی ها شرط بعشد واهکعن تدویض دن بد دیگری ها هقدور نععشد و ها عاعع هعلک همکعری      

 نکند سعزندع هی تواند اگر الزا  سعزندع همکن نععشد از حو فسخ خود اسادعدع  ند 

 :خیار تفلیس .7

 ورشگساگی هی شود در این دورت .. گعهی ید فرد دچعر حعلک افالس و

اعنون هدنی، بیعن هی نمعید  د در دورتی  د یکی از طرفین دچعر حعلک افالس شود، طرف    380هطعبو هعدع ی 

 :دیگر هی تواند بع شرایط زیر و بع اسادعدع از خیعر تدلیس، ه عهلد را فسخ  ند

 .شخص بد حکا دادگعع هدلس ورشگساد شنعخاد شود .1

شد ی نی تلف یع          هعیع بد هشا  .2 شدع عین دن نزد هشاری بعای بع سلیا  شد یع اگر ت شدع بع سلیا ن ری ت

 .فروخاد نشدع بعشد

 .ثمن و بهعی ه عهلد پرداخک نشدع بعشد .3

   .ثمن هعل  لی در ذهد بعشد. هعنند پول .4
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 :.خیار تعذر تسلیم8

ورد ه عهلد را تستتلیا  ند و بد عععرتی برای یکی از طرفین ه عهلد ایجعد هی شتتود  د  نمی تواند ه . اهع شتترایطی

 .ها ذر وها سر ) سخک ( هی گردد تسلیا هورد ه عهلد از سوی او

تسلیا   در این شرایط امععر طرف دیگر بد هعندن در ه عهلد خالف عدالک  اسک. چرا  د همکن اسک شرایط برای    

امعزع ی فسخ   بیشار بد چنین شخصی    هعل هیچ گعع فراها نگردد بنعبراین اعنون برای ملوگیری از ورود خسعرت 

 .ه عهلد را، بع اسادعدع از خیعر ت ذر تسلیا دادع اسک

 اسقاط خیارات در چه صورت امکان دارد؟

استتقعط بد ه نعی از بین بردن،  عفد بد ه نعی همد و تمع  استتک. در هورد خیعر ها هاومد شتتدیا  د بد ه نعی  

 .اخایعر فسخ ه عهلد اسک

 .اعنون هدنی، سقوط تمع  یع ب ضی از خیعرات را هی توان در ارارداد شرط  رد 448طعو هعدع ی 

 دو روید هادعوت هحع ا :

در روید اضعیی، عدع ای از اضعت بع تومد بد عمو  و اطالق، در دورت درج شرط اسقعط  عفد خیعرات        :روید اول

 ،بد درخواسک شمع ترتیب اثر نمی دهند 

دورت خرید  سادعدع         بنعبراین در  شمع نمی توانید از خیعر عیب ا سقعط  عفد خیعرات  شرط ا هعل ه یوب ،و درج 

  نید 

ضی از خیعرات اعنونی ترتیب اثر         :روید دو  شرط  عفد خیعرات در ب  سقعط  ضعت بع تومد ، بد ا عدع ای دیگر از ا

 نمی دهند 
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سعاط نمی    دلیس، تدلیس و ت ذر تسلیا ت بطور هثعل هی گویند بع درج شرط  اسقعط  عفد خیعرات ،  بعزها خیعر  

 شود 

صوص  شخص بد گمعن غعن ها عرف،     نیز عقیدع ای هادعوتی ومود دارد  خیعر غعن در خ ضی اعاقعد دارنند اگر  ب 

 .خیعر غعن خود را سعاط نمعید، غعن افحش )غعن غیر اعبل چشا پوشی( سعاط نمی شود

 .اعبل چشا پوشی نععشدهنظور از غعن  افحش، ضرر و زیعنی اسک  د عرفع  

 نکاتی در باب فسخ 

     فسخ ه عهلد هی تواند بع  هر لدظ یع  ف ل یع انجع  یک عمل انجع  شود. بطور هثعل شمع اظهعر خود را

 هعنی بر فسخ اعال   نید و یع بع رفاعری فسخ خود را نشعن دهید 

    سخ ه عهلد بعید ابادا برای طرف ه عهلد اظهع ضعیی برای ف سپس     در روید ی ا شود و  سعل  رنعهد ای ار

 .دادخواسای بد خواساد ی تعئید فسخ ه عهلد تقدیا دادگعع شود

 .دعوای فسخ ه عهلد یک دعوای هعلی اسک 

      اگر هر دو طرف ه عهلد اخایعر فسخ داشاد بعشند و یکی از دنهع ه عهلد را فسخ  ند اهع دیگری ه عهلد

 .ه عهلد هندسخ هی شودرا تعئید  ند، 

 ند ای را از دیگری خریداری  ند و سپس خعند را بد دیگری  امعرع دهد، سپس فروشندع اگر  سی خع

شدع          شاری از امعرع دادن هلک هنع  شود. هگر اینکد ه سخ نمی  سخ  ند، عقد امعرع ف عقد بیع را ف

 .بعشد
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 .منفسخ یا انفساخ : 3 

سعخ بد ه نی از بین رفان  اهری و خودبخودی ارارداد در     سخ یع اند اثر واو   یک رویداد) هندرج در اعنون (  هند

 یع بع  توافو طرفین) در دورت حصول شرایط خعدی( ایجعد هی گردد

  د بد این  شرط اخیر ،شرط فعسخ ها   هی گویند 

 اندسعخ همکن اسک در اثر حکا اعنون و یع بع توافو طرفین حعدل گردد 

 ااسع  اندسعخ:

 ایجعد سعب دخعلک دارد ، بد دو دساد تقسیا هی شوداندسعخ، بد اعاععر نقشی  د ارادع در 

 الف( اندسعخ  گعهی بد حکا اعنونگذار دورت هی گیرد بطور هثعل :

 اندسعخ بد  مهک حعدثۀ طعی ی یع فورس هعژور -1

 …و  551،649، 527،  387،483بطور هثعل:اععدۀ تلف هعیع پیش از اعض و سعیر هواد اعنون هدنی 

 وال شخصیک حقوای یکی از  طرفین  ارارداداندسعخ در اثر ز-2

، 954، 530، 678،551بطور هثعل  انحالل همۀ اراردادهعی معیز، دراثر فوت یع حجر یکی از دو طرف دن و هواد      

  …و  628

 ب اندسعخی  د بع تراضی و توافو طرفین ارارداد هشعر ک در سعخک ایجعد هی شود 

 رفع بد بیعن هصعدیقی ازدنهع پرداخاد اعنون هدنی، در خصوص سکوت نمودع .و د

 نکاتی در باب انفساخ 

 اندسعخ بر خالف فسخ نیعز بد اعال  بد طرف هقعبل ندارد ولکن بهار اسک بد شیوع ذیل بد طرف اطال  دهید -
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 هراتب اندسعخ از طریو شمعرع تلدن همراع ........................بد طرف اطال  دادع هی شود 

 ز اندسعخ را در ارارداد پیش بینی  نید شرایط ب د ا-

 بطور هثعل :

شدع را دارد یع هی تواند هلک را بد دیگری امعرع         صرف در هلک فروخاد  شندع حو ت شک چک،فرو بد هحض برگ

 دهد 

 یع حو ودول و دریعفک چک را نخواهد داشک 

قدیا هحکمد نمود چرا  د در هحکمد بجعی دادخواستتک تندیذ اندستتعخ ، هیععیستتک دادخواستتک تعیید اندستتعخ ت-

 اندسعخ ، اهری دورت هی گیرد و نیعز بد تعیید ندارد 

 

 ب د از اندسعخ ارارداد ، نمی توان بع توافو ، بد دن اعاععر داد هگر توافو مدید دورت گیرد-

 شرط اندسعخ نعظر بد دیندع اسک و در گذشاد اثر ندارد 

دسعخ نیسک چرا  د اندسعخ اثر اهری دارد و هی توان از دثعر دن    در فرض اندسعخ نیعز بد تقدیا دادخوسک تعیید ان  

 اسادعدع نمود و لکن اگر طرف هقعبل بد ارارداد اسانعد نمود شمع هی توانید هاقعبال دادخواسک تعیید اندسعخ داد 

 

  هدهو  لغوی بطالن :

  بعطل شدن،فعسد شدن،ضعیع شدن و از  عر افاعدن نیه  بطالن بد 
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دل بر    دوال ا سک،بعید        ا سی  د هدعی بطالن ارارداد ا سک و   دحک  لید ارارداد هع ی هن قدع از مملد بیع  ا

 ادععی خود را اثععت نمعید  

 ارارداد هع از مملد بیع   دردو حعلک ، بعطل هی گردد 

 .برخالف اوانین و هقرارت اعنونی،  تنظیا گردد1

 .شرایط اسعسی هربوط بد  دحک ارارداد ،رععیک نشود  2

 بطالن ارارداد هع از حیث دثعر بر دو اسمک تقسیا هی شود 

 دثعر  انوا  بطالن 

 در هقعبل بطالن نسعی اسک :بطالن هطلو

عد  رععیک شتتترایط    ودر اینگوند اراردادهع بد مهک       

سی     سع ضو  هعدع     ا  190دحک اراردادهع از مملد هو

ه عهلد تشتتریدعت خعص عد   رععیک یع اعنون هدنی و 

 هی گردد ،دن بعطل

یک طرفین دن     بع رضتتتع در هوارد بطالن هطلو ، و لو 

 ارارداد ، ه اعر نیسک

 بطور هثعل :ه عهلد بع فرد هجنون یع دغیر غیر همیز 

 

  بطالن نسعی
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در بطالن نستتعی ستترنوشتتک عقد در دستتک طرفین   

ند هی   ارارداد  استتتتک و اگر طرفین ارارداد  بخواه

  نند  توانند دن  عقد را حدظ  نند  یع بعطل

هنظور از بطالن نستتتعی همعن اراردادهعی اعبل ابطعل 

 اسک.

 بطور هثعل :

سک      دیل اعبل ابطعل ا ضولی  د از نعحید ا –ه عهلد ف

ه عهلد بع دتتتغیر غیر همیز از نعحید ایا اعبل ابطعل          

 اسک 
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 چیسک ؟بطالن بع ابطعل ه عهلد  تدعوت 

 ابطعل  بطالن 

 ن اسک  د ....بطالن ارارداد بد ه نی ای

ند،        یل هیک ادا زا و توافو طرفین  ل ارارداد را از اب

 هومب دحک دن اراردادهع نمی شود 

بعشتتتد دن             اد  جع  گرف هداتی ان ید ت  نعن نعبراین چ ب

 نمیگرددارار ت هدات در زهرع هسئولیک اراردادی 

 هثل ه عهلد بع هجنون دائمی 

 ..دعوی ابطعل هربوط بد هوردی اسک  د

 نعظر بر اسنعد اسک و ی بعطل  ردنابطعل بد ه نع

شرایط      شان  دی، اعبل ابطعل  ه عهلد بد لحعظ ندا خع

استتک و ذیندع هی تواند ه عهلد را تندید  ند  یع دن را 

 رد  ند هثل ه عهلد فضولی

سک بد هواردی هثل هواد     -353دعوای بطالن نعظر ا

دحک     348 شرایط  اعنون هدنی و هواردی  د ه عهلد 

اد بودع    فع طعل را        و از این مهک را  یک اب اعبل لد  ه عه

 دارد 

خواستتاد ابطعل هربوط بد هواردی استتک  د ه عهلد بد 

ضو  هعدع       شید هو ضولی یع ه عهلد افراد غیر ر لحعظ ف

اعنون هدنی هورد تندیذ ارار نمیگیرد و ابطعل      1214

یع اعبل بعطل اند هیشتتود .و بد ت عیر دیگر ه عهالت یع 

 ابطعل.
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 گردد؟ ابطعل هیاواند بعطل یع  بد چد عللی یع بارارداد 

در دورتی  د هعیع هساحقو للغیر) ها لو بد دیگری    هساحو للغیر بودن

( در دید هی توان بطالن ارارداد را ،از هحکمد خواسک 

. 

 

در دتتورتی  د هدف و نیک ادتتلی طرفین ارارداد  از  علک دوری بودن 

ید و فرول اعا   فک   تنظیا بیع ،چیزی غیرخر یع از در

شد ارارداد بیع بعطل       ضمعنک و...بع سهیالت  یع  وا  وت

هی بعشد چون طرفین از ابادا اصد ان قعد ارار داد بیع   

را نداشتتتاد انند بد مهک عد  تطعبو اصتتتد طرفین         

 ه عهلد بعطل اسک 

دلی عقد   190طعو هعدع  عد  اهلیک طرفین اعنون هدنی  یکی از ار عن ا

استتتک چنعنید  یکی از  ،داشتتتان اهلیک  طرفین عقد

طرفین ارارداد اهلیک نداشتتاد بعشتتند هی توان بطالن 

 ارارداد را از هحکمد خواسک 

 

اگر شتتخصتتی هعل ها لو بد دیگری را بد عنوان هعل   علک فضولی بودن

خود بدروشد ، هعلک هی تواند دن ه عهلد فضولی را رد   

  ردع وابطعل دن را از هحکمد بخواهد 
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اگر ارارداد بیع   در حعل هستتای ،بیهوشتتی ،خواب و   د :فقدان اصد ه عهل

 هجنون بودن 

ه عهلد بد اصتتد فرار از دین و بصتتورت دتتوری ) ا ر  

 دوری بودن احراز نشود بعطل نیسک 

 ه عهلد بع اشخعص هحجور اعا از  هجنون و..

بعشتتتد هی توان  حستتتب هورد اعال  بطالن دن را از   

 بنمعئیا  هحکمد خواسک یع تقعضعی ابطعل دن را

 

 

اگر در ارارداد بیع شروط بعطل اید شود  د تسری بد     در ه عهلد ای   د شروط بعطل بعشد 

 عقد  ند هومب بطالن عقد هی شود 

 

 نکعتی در این بعب ...

سک نمود  و     1 سک در هورد بطالن ، تعیید اعالن بطالن ارارداد بیع  را از هحکمد درخوا سک عنوان  دادخوا .هیععی

 .درهورد اراردادهعی بعطل، دادگعع هیچ نقشی مز اعال  واا یک ندارد. دادگعع 

 هحسوب هعلی دععوی مملد از و.هیگردد طرح دادگعع هحل واو  هلک در بیع  دعوای تعئید و اعال  بطالن ارارداد .2

 .انشعیی ند دارد اعالهی منعد خصوص این در دادگعع رای.هیگردد
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داهعتی از نعحید خریدار نگرفاد بعشد  د فعهع ) هی توان بطالن ارارداد را خواسک   .در فرض بطالن ارارداد ،اگر اا3

 (در غیر اینصورت  بعید هقدهعتی را فراها گردد 

.دردورتی  د ارارداد بیع  بعطل گردد این بد ه نی این هی بعشد  د ارارداد بی ی  از ابادا تحقو پیدا نکردع  د   4

ا  ها هد را بد ت هد خواسک و هطعلععت اراردادی را نمی توان خواسک  وسعزندع   حعل باوان حسب هدعد ارارداد الز 

اعنون هدنی ( و خستتعرات واردع را خواستتک و لکن روید   362بعید امرت المثل زحمعت خود) وحدت هالک هعدع 

 عمل یآن اسک  د هعنعی اساحقعق سعزندع را هععلغی هی داند  د سعزندع در ارارداد ت هد نمودع 

 ع هی توان خلع ید خریدار را خواسک ضمن

 .خریدارخسعرات وارد بد خود را، هی توان حسب اواعد عموهی اعنون هدنی و اعنون هسئولیک هدنی بخواهد 5
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 یازدهمفصل 

 دعاوی مرتبط با بیع

 

 یکی از دعوی هها هربوط بد هلک، دعوی اثععت هعلکیک اسک 

 طرح گردد؟دعوای اثبات مالکیت در چه شرایطی میبایست م

ستتری هلک هع فعاد ستتعبقد در ادارع ثعک استتنعد و اهالک هی بعشتتد از همین مهک ستتند کدر ب ضتتی هنعطو ،ی.1

شندع دعوی         سک بطرفیک فرو سک  د خریدار اینگوند هلک هع هیععی شدع ،اینجع دعدر ن دفارچد هعلکیک برای دنهع 

  اثععت هعلکیک را هطرح  ند

 *** نکاد

ارای ستتند هعلکیک اعا از هنگولد دار ،تک برگی ،بنیعق و...بعشتتد ،دیگر دعوای اثععت اگر هلک خریداری شتتدع ، د

 هعلکیک را نمی توان هطرح نمودو هیععیسک دادخواسک الزا  بد تنظیا سند رسمی را ،تقدیا هحکمد نمود

قی غیر از هنظور هلک از طری )اهکعن دارد هلکی بد ارث برستتد یع بطریقی اعنونی بد شتتمع ت لو گرفاد بعشتتد   .2

و از طرفی دن هلک فعاد سعبقد ثعک بعشد در این حعلک نیز بعید دادخواسک  )هععی د نعهد بد شمع ت لو گرفاد بعشد 

 اثععت هعلکیک را تقدیا هحکمد نمعئید

 .اثععت هعلکیک، زهعنی هوضوعیک پیدا هی  ند  د ت عرضی در هعلکیک، پدید دید.4

 ادگعع عموهی حقوای ، هحلی  د هلک در دن حوزع وااع شدع هطرح گردددعوای اثععت هعلکیک هیععیسک در د .4
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 الزام به اخذ پایان کار 

 سعخامعن سعزی اسک هربوط بد تکمیل پروژع اخذ پعیعن  عر، دخرین هرحلد

توستتط هعلک یع و یل  هیععیستتک  استتک  د ذی ربط  اخذ پعیعن  عر از شتتهرداری یکی از هقدهعت تنظیا ستتند،

 دورت گیرد   هعلکاعنونی 

از معنب شهرداری دعدر    ،سعخامعنی و بعزدید  عرشنعسعن شهرداری از هلک      پروژع پس از اتمع گواهی پعیعن  عر ، 

 ...العاد هشروط بد دنکد گرددهی

 عملیعت سعخامعنی بد اتمع  رسیدع بعشد.1

 سعخامعن خالفی و بدهی نداشاد بعشد.2

 رداری تطعبو داشاد بعشدبنعی احداث شدع بع اوانین و هقرارت شه.3

 

 افراد می توانند در موارد ذیل ،دادخواست الزام به اخذ پایان کاررا ،از محکمه درخواست نمایند.

هلک پعیعن  عر نداشتتاد بعشتتد و اینکد ها هد بد اخذ پعیعن  عر شتتدع بعشتتد و اشتتخعص ذیندع،فروشتتندع و یع الف.

 مد ایعدی هعاعل و هعلک را طرف دعوی ارار دهید .بعشد،العاد بعید ه شدع هنقضی  عر پعیعن هدت یع 

 .از ددور گواهی پعیعن  عر خودداری  ند مهکبال  عرشکنی نمعید،و  شهرداریب.

 مدارب الزم جهت اخذ گواهی پایان کار
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 ادل سند هلک -

 شنعسنعهد و  عرت هلی هعلکین -

 پرداخک فیش عوارض نوسعزی -

 ناولنعهد و ارارداد وتوافقعت طرفی -

 کدام دادگا  است ؟ دادگا  صالح

استک  د پعیعن  عر از دن   دادگعع دتعلح برای رستیدگی بد دعوای الزا  بد اخذ پعیعن  عر ، دادگعع هحل واو  هلکی  

 خواساد شدع. 

پذیر استتتک و هنع اعنونی ندارد؛ اهع فروشتتتندع بعید هعی دپعرتمعن بدون اخذ پعیعن  عر اهکعنفرول یکی از واحد■

را برای اخذ پعیعن  عر ت یین  ند  د اگر در ههلک ت یین شتتتدع فروشتتتندع گواهی پعیعن  عر را اخذ نکند،  ههلای

 .خریدار باواند هطعلعد خسعرت و ضرر و زیعن بکند
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 پیش فروش آپارتمان 

پیش فروشی بد بع هدف ملوگیری از  الهعرداری، واحدهعی پیش فرول شدع ) هنظور اناقعل یک واحد  اعنونگذار

سعل    چند ندر ( عدیدع سعند د   عنون پیش فرول دپعرتمعن هع ا 1389،در  صویب ر دئین نعهد امرایی دن در را بد ت

 دعدر شد   سعل ب د ( 4)  20/3/93هورخد 
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سی  اگربرابر این اعنون ،  صد واگذاری     صورت پیش فرول  خود را دپعرتمعن ا شند، بعید از   ب شاد بع ، بد دیگری دا

 .... ن پیش فرول دپعرتمعن هع اطال   عهل داشاد بعشند و از دن تع یک  ننداعنو

 اعبلیک.این اعنون ..و فنی شنعسنعهد   ددور  در هع شهرداری   عد  همکعریهاعسدعند بد مهک  ب ضع رویک هی شود  

  شهرهعرا ندارد  از ب ضی در امرا

رارداد، نمی توان بر خالف آن توافق قانون پیش فروش آپارتمان ها جزء قوانین آمر  بود  و طرفین ق

 کرد یا از آن چشم پوشی کرد

 

 مفهوم پیش فروش  

 بد هدهو  اعل از بد فرول رسعندن و یع اعل از خرید  ردن اسک. 

 باشد.نفر می 2هر قرارداد پیش فروشی حداقل دارای 

 الف.فروشندع )پیش فروشندع( 

 ب. خریدار )پیش خریدار(

 

 نکاد ***

سنعد رسمی تنظیا گردد  و هوضو  پیش فرول بودن هلک، هیععیسک       ارارداد پیش فرول بعید الزاهعً در دفعتر ا

 در سند اید گردد 

 

 .. اعنون پیش فرول دپعرتمعن هع بیعن هی دارد1هعدع.2
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سمی زهین )پیش  شندع( ها هد بد احداث یع تکمیل واحد  هر اراردادی بع هر عنوان  د بد هومب دن، هعلک ر فرو

عنی هشتتخص در دن زهین شتتود و واحد ستتعخامعنی هذ ور بع هر نو   عربری از ابادا یع در حین احداث و ستتعخام

خریدار( دردید از نظر هقررات بد هعلکیک طرف دیگر ارارداد )پیش پس از اتمام عملیات سدداختمانیتکمیل یع 

 .شودهحسوب هی« فرول سعخامعنارارداد پیش»این اعنون 

 نهفته است  نکته 2در این ماد  

شد  شدع  سعخامعنی از مهک بنع تکمیل .اگر 1 سک   الزاهع  (تا قبل از اخذ پایان کار) بع دپعرتمعن واگذاری هیععی

 و الغیر دورت گیرد چعرچوب پیش فرول،  درهعی 

شعر ک و بیع ...  مملد  از دیگر  تغییر عنوان قرارداد تحت عناوین2 سئولیک  ه  یدری هاخلدین هومب رفع ه

  نمی شود

 

 چه کسانی می توانند قرارداد پیش فروش، منعقد نمایند؟

توانند در چهعرچوب این اعنون و اراردادی  د     اعنون هراو  ... اشتتتخعص ذیل نیز هی    1بد هومب تعصتتترع هعدع    

هی           بتتد ارار  خایتتعرشتتتتعن  ینی در ا پیش     هومتتب دن زه ینتتد       گیرد ااتتدا  بتتد  نمتتع  :فرول ستتتتعخامتتعن 

گذاری از طریو احداث بنعء بر روی زهین ها لو بد دیگری، واحدهعی ستترهعید گذارانی  د در ازاءتتتتت ستترهعید 1

هومب ستتند رستتمی بد دنعن اخاصتتعص ستتعخامعنی هشتتخصتتی از بنعء احداثی بر روی دن زهین، ضتتمن عقد و بد

 .یعبدهی
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ساأمرع هومب سند رسمی حو احداث بنع بر روی عین هت هساأمرین اراضی اعا از هلکی، دولای، هواوفد  د بد2

 .را دارند

  

 .. نکات این ماد  این است که

یا به نحوی الف(هعلکین و سعزندگعن )سرهعید گذار( حو پیش فرول واحدهع را دارند اعا ازهعلکین رسمی بعشند     

 .حقی در خصوص ملک به آنها تعلق گرفته باشد

 . د امعزع احداث بنع را روی عردد داردهساعمرین هلکی و دولای و اواعفی ب(

  

 :میزان مرازات متخلفین قانون مرقوم

 :اعنون 23هعدع 

سمی  سند  تنظیا بدون افرادی  د بدون در نظر گرفان این اعنون اعا از اینکد   سعخامعن  فرول پیش بد اادا  ر

روز تا یکسددال یا جزای نقدی به      91به حبس از  ، نمعیند   دگهی اناشتتتعر یع  درج بد  اادا   هجوز اخذ  بدون  یع 

 .گردند هی  از پیش خریدار هحکو   و اموال دریافتی  چهار برابر مبالغ میزان دو تا

 آیا این جرم قابل گذشت است؟
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فقط بع شکعیک شع ی خصودی     اعنون پیش فرول؛ شکعیک در خصوص این مر     23بع تومد بد تعصرع ذیل هعدع  

سک        سعزی اعبل ت قیب ا شهر سکن و  دورتی  د  یع وزارت ه یب جرم یا اجرای شاکی گذشت کند، تعق  و در 

 .فلذا مزء هذ ور مرائا اعبل گذشک هحسوب هی شود حکم متوقف می شود

  

 :مرازات مشاورین امالب

اعنون پیش فرول در دورتی  د هشعورین اهالک ضمن تخلف از هقرارت این اعنون، تحک عنعوین  24حسب هعدع 

 ل هحکو  هی گردند؛هخالف از مملد هععی د نعهد، هشعر ک و...تنظیا نمعیند بد شرح ذی

 تا یکسال حبس -بار اول

 تا دو سال تعلیق پروانه کسب -بار دوم 

 ابطال پروانه کسب -بارسوم 

 مرور زمان شکایت کیفری

سالهی، در مرایا ت زیری اعبل گذشک   106حسب هعدع   ضرر از جرم در مدت   همعن اعنون هجعزات ا هرگا  مت

شکایت     سال از تاریخ اطالع از وقوع جرم،  ساقط می گردد   یک شکایت کیفری او  هگر ثعبک  نکند، حق 

 ند  د بد دالئلی  د خعرج از ارادع و اخایعر او بودع نمی توانستتاد شتتکعیک  ند هثال در حعس و...بودع و یع اینکد  

سعل از تعریخ     دورت ابادای هدت یک شکعیک ننمعید در این  سوب  هعنع رفع  هاها او را حعس نمودع تع او   هی هح

 .شود
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 یا پیش خریدار حق انتقال، آپارتمان خریداری شد  را، دارد ؟آ

 در و نمعید هناقل خیر پیش خریدار فقط بع رضتتتعیک پیش فروشتتتندع هی تواند حو و حقوق خود را بد دیگری 

 مدید خریدار  بد خریدار پیش هعی هسئولیک  و حقوق و حو تمع  انتقال، به فروشند   پیش رضایت  صورت 

 .ندارد اعاععری فروشندع پیش هقعبل در هن قدع، ارارداد شرط، این رععیک عد  دورت در شود هی هناقل

  

فرول شدع و نیز ااسعط و وموع ودول و یع ت هدشدع بعبک دن، اعل از     تتتت عردد و اعیعن واحد پیش 15طعو هعدع

 .یع طلعکعر او نیسکفروشندع خریدار اعبل توایف و تأهین بد ندع پیششدع بد پیشفرولاناقعل رسمی واحد پیش

ماد  عرصه و اعیان و اقساط و وجو  را نمی توان در چارچوب قانون اجرای احکام نکاد : حسب این 

 مدنی توقیف نمود

 مدارب الزم جهت انعقاد قرارداد پیش فروش 

 دفارخعند هع، پس از اخذ هدارک ذیل، هی بعیسک هععدرت بد تنظیا ارارداد پیش فرول نمعیند

 هعلکیک یع سند رسمی امعرعسند رسمی 

 شنعسنعهد فنی) هر واحد سعخامعنی هجزا(

 پرواند یع مواز سعخک  ل سعخامعن

 اعنون پیش فرول سعخامعن( 9بیمد نعهد هسؤلیک )هوضو  هعدع 
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 از ادارع ثعک اسنعد و اهالک هحل ،موابید اسا ال  بد عمل دهدع

 یم نماید؟شرایط ساختمانی که می تواند قرارداد پیش فروش تنظ

 الف( هلک هی توان دارای  عربری اعا از هسکونی، تجعری، اداری و .....بعشد

 بعشد سعخامعنی پرواند دارای ب( هلک 

 دارای شناسنامه فنی باشدج( 

 د( دارای سند هعلکیک رسمی بعشد

  

 .. قید گردد،در قرارداد پیش فروش میبایست شرایط ذیل 

 از هعلکین و سعزندع هشخصعت  عهل طرفین ارارداد اعا –

 ..فرعی و ادلی / بخش و پالک ثعایاعا از  ک هشخصعت  عهل هل– 

 هشخصعت و اودعف دایو سعخامعنی  د بعید سعخاد شود –

هشخصعت فنی و ه معری  ل سعخامعنی  د واحد در دن احداث هی شود.هثال ت داد طعقعت ،هاراژ عردد، ت داد       

 ...واحدهعی دپعرتمعنی، سیساا گرهعیشی و سرهعیشی و

 د ااسعطایمک هورد ه عهلد+هعلغ و ت دا

 هشخصعت اعوض ااسعط

https://vakilrasmi.com/%d8%aa%d8%ac%d9%85%db%8c%d8%b9-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%aa%d8%ac%d9%85%db%8c%d8%b9-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://vakilrasmi.com/%d8%aa%d8%ac%d9%85%db%8c%d8%b9-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%aa%d8%ac%d9%85%db%8c%d8%b9-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 زهعن تحویل دپعرتمعن هع و ت یین تعریخ دایو تنظیا سند رسمی

 ت ین خسعرات

 ت هدات پیش فروشندع بد هرامع اعنونی

 خریدار پیش ناحیه از معوقه ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط 

سعلی   ظرف هدت یک هعع از تعریخ ابالغ اخطعریداگر پیش خریدار  سعط  دفارخعند، نعحید از ار رداخک پ را ه واد اا

 .حق فسخ معامله را دارد، پیش فروشندع معیدنن

دار یع تک ارارداد پیش فرول تنظیمی در دفعتر اسنعد رسمی، بد هیچ ومد سند رسمی هلکی  )هنگولد     نکته:

 برگی( هحسوب نمود. 
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 محاسن و معایب قراردادهای پیش فروش 

 

 های آماد  تمانآپار های پیش فروش آپارتمان

حد            - مک وا لک، ای یل بودن ه عد  تکم بد  نظر 

دپعرتمعن پیش فرول شدع از ایمک دهعدع بد تحویل  

 تر اسک.بد هراتب پعیین

هعلغ و ثمن ه عهلد بع تومد بد طول هدت ستتتعخک        

ای و طی هراحل ستتتعخک پرداخک بصتتتورت هرحلد

 گردد. )طوالنی(هی

 ایمک دپعرتمعن دهعدع بیشار اسک. 

 

 

 

قدی و         ید معموال بصددورت ن با له را  عام ثمن م

 سریعتر پرداخت نمود. 

طراحی داخلی و د وراستتتیون بر استتتعس توافو و  

 بعشد.سلیقد طرفین اعبل تغییر هی

هعی دهعدع، طراحی داخلی و د وراسیون  در دپعرتمعن

مگر توافق بر تغییر  بنعبر ستتلیقد فروشتتندع استتک

 آن صورت گیرد.

پیش فرول  لید هراحل ستعخک و  هعی در دپعرتمعن

ستتعز و همینین  یدیک هصتتعلح بکعربردع شتتدع از   

 ابادای سعخک و سعز اعبل رویک اسک.

هعی دهعدع، بع تومد بد دنکد هراحل         در ستتتعخامعن 

ستتتعخک تکمیل شتتتدع، تنهع امزای روی  عر اعبل        

 رویک اسک.

 

 

 چیست؟ تسلیط یدعوا

 . هعل ،بد هعلک اسکیع هلک و  هنظور از تسلیط، در اخایعر گذاشان 
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سعس دن هعلک هر هلک و یع     سک و بر ا سلیط یک اععدع فقهی ا صرفی  گوند هر  ،هی تواند هعل  ت  د هلک خود   ت

   بعشد نداشاد اعنون  هنعفعت بع بخواهد هی تواند داشاد بعشد،هنوط بد دنکد 

 هخالف پیدا هی  ند  شرایط   ،بع تومد بد هیزان هعلکیک و سها افراد ،اععدع تسلیط ید  حعل 

 ،تصرف  ند خودهی تواند  ل هلک  د در اینجع  بعشد هعل یع هلک  فرد هعلک  ل.1

 هنظور)  دیگر شتتر عء همیون تواند ،هی هاصتترف غیر فرد   د در این فرض : فرد هعلک هشتتععی هلک بعشتتد.2

صرف  شر عء  سک  دادگعع از(  ها سلیط  درخوا شد  د    ند ید ت از هحکمد بخواهد همیون  این بدین هدهو  هی بع

  تصرف داشاد بعشدهشارک شر عء دیگر، در هلک 

 .از مملد دععوی هعلی هی بعشد دعوای تسلیط ید.3 

،تصرفی هورد حمعیک هی بعشد  د هشرو  بعشد ی نی از راع اعنونی بد شخص هنقل شدع    دعوی تسلیط ید  در.4

 .ک ارار گیردبعشد پس بد هیچ ومد تصرف غعدععند نمی تواند هورد حمعی

 

 الزام به صورتمرلس تفکیکی و...

 

 چیسک ؟ تقسیم نامه

به جهات مختلف  از  جمله مشددارکت ، بیع  هبه و یا ارث ، بین دو یا چند نفر به           هرگعع هلک یع هعلی     

دردید ، در این دورت هر یک  از شر ع ء در مزء مزء هعل،بع یگدیگر شریک     (هشع   -صورت  اشتراب) اشاعه   

 ی شونند هحسوب ه



 

113 
 

 نکاد هها ***

.تصتتمیمعت شتتر عء  در هعل هشتتارک هحدود هی گردد  و دیگر هر یک از شتتر عء نمی توانند در خصتتوص هعل 1

 هشع  بصورت هجزا تصمیا بگیرنند  

.اگر هعلی بین دو یع چند ندر هشارک بعشددنهع هی توانند بین خود دن هعل را تقسیا نمعیند العاد در دورتی  د     2

 ط و هقرارت نععشد خالف ضواب

شد و       3 صورت مداگعند بدرو سها خود را ب شر عء هی تواند  شععی هریک از  صرف در   .در هعل ه لکن تحویل و ت

 مال مشترب ، منوط به رضایت همه شرکاء است  

 

 نکته ***

 هع ومود داردشوند بع این حعل تدعوتهعیی بین دنافراز و تدکیک نیز بد نوعی تقسیا هحسوب هی

 

 مربوط به تقسیم نامه تعاریف

 تر .بد ه نی مدا  ردن هعل غیر هنقول) زهین وهلک (، بد اط عت  وچک تفکیک

 شود.در وااع مدا شدن هعل هشععی،  د در دن سها هر یک از شر ع نیز هشخص هی افراز

 شعهل حعلک هعی هخالف از مملد تدکیک، افراز و ... اسک تقسیم

 شود.هع هحدود نمیک بد نوعی تقسیا هساند ولی تقسیا لزوهعً بد دنتوان گدک افراز و تدکیولیکن هی 

 

ساند و یع معبد مع  ردن دن    مال غیر منقول سک  د غیر اعبل معبد معیی ه ضرر و زیعن بد هعل  هعلی ا هع بععث 

 اسک.هثل خعند 
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 شین هعلی اسک در هقعبل هعل غیر هنقول و اعبل معبد معیی و نقل هکعن اسک.هثل هع مال منقول

 تفاوت بین افراز و تفکیک

در تدکیک حعلک اشععد الز  نیسک، بد عععرتی اگر هعل تنهع یک دعحب داشاد بعشد و بخواهد دن را بد اط عت       ■

 ولی در حالت افراز وجود شریک الزام است. تر تقسیا  ند این  عر اعبل انجع  اسک، وچک

صورت وجود( به انرام آن    در  ■ شرکا )در  ستند    تفکیک همه  ضی ه و درحعلی  د افراز واای اتدعق را

 افاد  د فرد یع افرادی از شر ع راضی بد انجع  دن نععشند.هی

 عالو  بر تقسیم  زمین و یا ملک ، به میزان سهم هر شریک نیز توجه می شود در افراز  ■

 

ثعک هطرح هی شود و در   ولی افراز اول در ادارع ادار  ثبت تقدیم گردد  تقعضعی تدکیک درفع هیععیسک بد     ■

 دورت اعاراض بد دادگعع هی رود 

سها تمعهی افراد مدا هی  ■ شععد خعرج         در تدکیک  سک از ا سک  ردع ا سی  د درخوا شود ولی در افراز تنهع  

 شود.هی

 تنظیم تقسیم نامه 

چرا  د دتترف  همزمان با  صدددور صددورتمرلس  تفکیکی باید  تقسددیم نامه بین شددرکا ء تنظیم گردد

 ورتمجلس تدکیکی هعین هعلکیک فرد نیسک.د

شخص           دورت نگیرد  ضی بد افراز  سک و اگر در ههلک اعنونی اعارا ضید هادعوت ا و لکن در هورد  افراز این ا

 تواند بر روی هلک خود تسلط داشاد بعشد.هی

 

 هدهو  لغوی تدکیک :

 مدا  ردن  
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 تفکیک در اصطالح ثبتی 

 قطعه زمین یا ملک ، به قطعات کوچکتر را تفکیک می گویند تقسیم یک تدکیک در ادطالح ثعای، 

 مفهو  عامیانه تفکیک :

شع   د در نایجد        شع  و غیر ه سعک بد اهالک ه ضعی هعلک یع هعلکین ن سک بع تقع ی دن بد عععرتی تدکیک عملی ا

 گردد.هلک بد چند اط د بع هشخصعت ه ین تعدیل هی

 

 شرایط تفکیک :

 نفر یک حتی ی نی .بعشد  هشع ) بین چند ندر هشارک بعشد (    غیرهنقول هلک  د نیسک  .در تدکیک، الز 1

 .نمعید تدکیک  وچکار اط عت را بد خواهد، دنهی  د هر ترتیعی بد تواند، هیاست زمین دانگ شش مالک که

 

 تقسیا  هاری 200 اط عت  30بد  را هارهربع، زهین هزار6 هسعحک  بد زهینی هعلکعن یع هثعل، هعلک عنوان بد

 . اسک شدع تدکیک هاری 200 اط عت بد زهین شود، دنهی گداد اادا  این بد ثعای عرف در  د نمودع

 هعلکیک سند  ، ددور (مدامدا) دورت هدروز  بد شدع  تدکیک اط عت اناقعل هنظور بد تدکیک از ترتیب این بد

 .شودهی اسادعدع نعهد تقسیا تنظیا و اولید سند ابطعل بع هدروزی

 

سمی هعنی بر        اخذ گواهی پایان کارل تدکیک پس از  .عم2 سنعد ر ضع بد دفعتر ا شهرداری  وب ا تقدیا  تقع از 

 شود. تدکیک و ارائد دن بد ادارات ثعک اسنعد و اهالک هحل واو  هلک شرو  هی
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 استنادات قانونی 

 بد اسانعد هدعد اعنونی ذیل در خصوص ت ریف و انجع  تقسیا نعهد در هوضو  ارث 

دورت ت دد ورثد هر یک از  " قانون مدنی 300ماد   سک هی هعدندر  سیم  توانند از دادگعع درخوا سها   تق

 ".خود را از سها سعیر ورثد بخواهند

االرث ب ضی  ب و منین و  سی  د سها  یولی و ودی و ایا هر وارثی  د هحجور بعشد و اهین غع   -301ماد  

لد و ودی رامع بد هودی بد، در دورتی  د ودیک بد مزء هشع  هودیاز ورثد بد او هناقل شدع اسک و همینین 

 .را دارند تقسیا از تر د شدع بعشد حو درخواسک

همد  تقسیم   د ذیحو درخواسک نسعک بد درخواسک تقسیا هرور زهعن معری نیسک و  سعنی       -302ماد  

 .توانند این درخواسک را بنمعیندواک هی

سیا اهوال      هر گعع یکی از ورثد هاوفی غعیب هدقود -303ماد   سک تق شاد و درخوا شد  د و یل ندا االثری بع

 .دیدشود و ب د تقسیا بد عمل هیهاوفی بشود بدواً برای غعئب اهین ه ین هی

دتتالح دن داشتتاد بعشتتد، تواند درخواستتک تقستتیا هعل را از هرامع ذین هیهر شتتخص از ورثد براستتعس اعنو

 همینین در هورد بعای اهورات هوارد ذیل اعبل بررسی اسک.

 

 الزام به صورتمرلس تفکیکی و...

 

 چیسک ؟ تقسیم نامه

به  به جهات مختلف  از  جمله مشددارکت ، بیع  هبه و یا ارث ، بین دو یا چند نفر          هرگعع هلک یع هعلی     

هعل،بع یگدیگر شریک  دردید ، در این دورت هر یک  از شر ع ء در مزء مزء    (هشع   -صورت  اشتراب) اشاعه   

 د هحسوب هی شون

https://www.yasa.co/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.yasa.co/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87
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 نکاد هها ***

.تصتتمیمعت شتتر عء  در هعل هشتتارک هحدود هی گردد  و دیگر هر یک از شتتر عء نمی توانند در خصتتوص هعل 1

 هشع  بصورت هجزا تصمیا بگیرنند  

لی بین دو یع چند ندر هشارک بعشددنهع هی توانند بین خود دن هعل را تقسیا نمعیند العاد در دورتی  د     .اگر هع2

 خالف ضوابط و هقرارت نععشد 

شد و       3 صورت مداگعند بدرو سها خود را ب شر عء هی تواند  شععی هریک از  صرف در   .در هعل ه لکن تحویل و ت

 مال مشترب ، منوط به رضایت همه شرکاء است  

 

 نکته ***

 هع ومود داردشوند بع این حعل تدعوتهعیی بین دنافراز و تدکیک نیز بد نوعی تقسیا هحسوب هی

 

 تعاریف مربوط به تقسیم نامه

 تر .بد ه نی مدا  ردن هعل غیر هنقول) زهین وهلک (، بد اط عت  وچک تفکیک

 شود.یز هشخص هیدر وااع مدا شدن هعل هشععی،  د در دن سها هر یک از شر ع ن افراز

 شعهل حعلک هعی هخالف از مملد تدکیک، افراز و ... اسک تقسیم

 شود.هع هحدود نمیتوان گدک افراز و تدکیک بد نوعی تقسیا هساند ولی تقسیا لزوهعً بد دنولیکن هی 

 

ساند و یع معبد مع  ردن دن    مال غیر منقول سک  د غیر اعبل معبد معیی ه ضرر و زی هعلی ا عن بد هعل هع بععث 

 اسک.هثل خعند 
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 هعلی اسک در هقعبل هعل غیر هنقول و اعبل معبد معیی و نقل هکعن اسک.هثل هعشین  مال منقول

 تفاوت بین افراز و تفکیک

در تدکیک حعلک اشععد الز  نیسک، بد عععرتی اگر هعل تنهع یک دعحب داشاد بعشد و بخواهد دن را بد اط عت       ■

 ولی در حالت افراز وجود شریک الزام است. ر اعبل انجع  اسک،تر تقسیا  ند این  ع وچک

ستند        در  ■ ضی ه صورت وجود( به انرام آن را شرکا )در  و درحعلی  د افراز واای اتدعق تفکیک همه 

 افاد  د فرد یع افرادی از شر ع راضی بد انجع  دن نععشند.هی

 م هر شریک نیز توجه می شود عالو  بر تقسیم  زمین و یا ملک ، به میزان سهدر افراز  ■

 

ولی افراز اول در ادارع ثعک هطرح هی شود و در   ادار  ثبت تقدیم گردد  تقعضعی تدکیک درفع هیععیسک بد     ■

 دورت اعاراض بد دادگعع هی رود 

سها تمعهی افراد مدا هی  ■ شععد خعرج         در تدکیک  سک از ا سک  ردع ا سی  د درخوا شود ولی در افراز تنهع  

 .شودهی

 تنظیم تقسیم نامه 

چرا  د دتترف  همزمان با  صدددور صددورتمرلس  تفکیکی باید  تقسددیم نامه بین شددرکا ء تنظیم گردد

 دورتمجلس تدکیکی هعین هعلکیک فرد نیسک.

شخص           دورت نگیرد  ضی بد افراز  سک و اگر در ههلک اعنونی اعارا ضید هادعوت ا و لکن در هورد  افراز این ا

 ود تسلط داشاد بعشد.تواند بر روی هلک خهی

 

 هدهو  لغوی تدکیک :

 مدا  ردن  
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 تفکیک در اصطالح ثبتی 

 تقسیم یک قطعه زمین یا ملک ، به قطعات کوچکتر را تفکیک می گویند تدکیک در ادطالح ثعای، 

 مفهو  عامیانه تفکیک :

شع  و غیر ه      سعک بد اهالک ه ضعی هعلک یع هعلکین ن سک بع تقع ی دن شع   د در نایجد بد عععرتی تدکیک عملی ا

 گردد.هلک بد چند اط د بع هشخصعت ه ین تعدیل هی

 

 : شرایط تفکیک

 نفر یک حتی ی نی .بعشد  هشع ) بین چند ندر هشارک بعشد (    غیرهنقول هلک  د نیسک  .در تدکیک، الز 1

 .نمعید تدکیک  وچکار اط عت را بد خواهد، دنهی  د هر ترتیعی بد تواند، هیاست زمین دانگ شش مالک که

 

 تقسیا  هاری 200 اط عت  30بد  را هارهربع، زهین هزار6 هسعحک  بد زهینی هعلکعن یع هثعل، هعلک عنوان بد

 . اسک شدع تدکیک هاری 200 اط عت بد زهین شود، دنهی گداد اادا  این بد ثعای عرف در  د نمودع

 هعلکیک سند  ، ددور (مدامدا) دورت هدروز  بد شدع  تدکیک اط عت اناقعل هنظور بد تدکیک از ترتیب این بد

 .شودهی اسادعدع نعهد تقسیا تنظیا و اولید سند ابطعل بع هدروزی

 

سمی هعنی بر        اخذ گواهی پایان کار.عمل تدکیک پس از  2 سنعد ر ضع بد دفعتر ا شهرداری  وب ا تقدیا  تقع از 

 شود. رو  هیتدکیک و ارائد دن بد ادارات ثعک اسنعد و اهالک هحل واو  هلک ش

 

 



 

120 
 

 استنادات قانونی 

 بد اسانعد هدعد اعنونی ذیل در خصوص ت ریف و انجع  تقسیا نعهد در هوضو  ارث 

دورت ت دد ورثد هر یک از  " قانون مدنی 300ماد   سک هی هعدندر  سیم  توانند از دادگعع درخوا سها   تق

 ".خود را از سها سعیر ورثد بخواهند

االرث ب ضی  ب و منین و  سی  د سها  یهر وارثی  د هحجور بعشد و اهین غع  ولی و ودی و ایا  -301ماد  

لد و ودی رامع بد هودی بد، در دورتی  د ودیک بد مزء هشع  از ورثد بد او هناقل شدع اسک و همینین هودی

 .را دارند تقسیا از تر د شدع بعشد حو درخواسک

همد  تقسیم  نسعک بد درخواسک تقسیا هرور زهعن معری نیسک و  سعنی  د ذیحو درخواسک        -302ماد  

 .توانند این درخواسک را بنمعیندواک هی

سیا     هر گعع یکی از ورثد هاوفی غعیب هدقود -303ماد   سک تق شاد و درخوا شد  د و یل ندا اهوال  االثری بع

 .دیدشود و ب د تقسیا بد عمل هیهاوفی بشود بدواً برای غعئب اهین ه ین هی

دتتالح دن داشتتاد بعشتتد، تواند درخواستتک تقستتیا هعل را از هرامع ذیهر شتتخص از ورثد براستتعس اعنون هی

 همینین در هورد بعای اهورات هوارد ذیل اعبل بررسی اسک.

 

 وجه التزام چیست؟

 بعشد هی اهری بد شدن هلز  – گرفان گردن بد – شدن هالزهد – بودن همراع ه نعی بد :الازا  لغوی هدهو 

 

یکی از تدابیر پیشددگیرانه در جهت جلوگیری از خلف وعد  طرفین قرارداد ،قرار دادن وجه التزام در  

  اسک شرط ضمن عقد ومد الازا  بد نوعیقرارداد است  

https://www.yasa.co/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://www.yasa.co/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87
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 ارارداد شرط نمود .. ومد الازا  را هی توان در هوارد ذیل  در

 الف .عد  انجع  ت هد 

 ب.تعخیر در انجع  ت هد 

 

 نکعتی در این بعب ...

 .ومد الازا  را هی توان ضمن عقد شرط نمود و یع ب دا بمومب توافو مداگعند توافو نمود 1

 عمل  ردع بعشد هداتش بنحو  عهل، ت  بد  خود اهر  بدو در بعید ، دارد را وجه التزام . سی  د اصد هطعلعد 2

ضردهعدع         ضر ، الععای تامد ثمن را در هح شندع در هح ضور فرو بطور هثعل خریدار بعید هنگع  اخذ گواهی عد  ح

  ردع بعشد 

 .ومد الازا  در دو هعدع اعنونی دهدع 3

دورت تخلّف، هاخلّف هعلغی بد           230الف.هعدع  شد  د در  شدع بع شرط  ضمن ه عهلد  اعنون هدنی : اگر در 

 .خسعرت تأدید نمعید، حع ا نمی تواند او را بد بیشار یع  مار از دن چد هلز  شدع اسک هحکو  نمعید عنوان

 

دیین نعهد امرای هدعد استتنعد رستتمی الز  االمرا و طرز رستتیدگی بد شتتکعیک از عملیعت امرایی  39ب.هعدع 

سعل     صوب  سند برای تأخیر انجع  ت هّد، :  1355ه شد،  شدع  ه ین وجه التزام هرگعع در   هعنع دن هطعلعد بع

شد،  نمی ت هّد امرای هطعلعد شد ها هدلد فقط هی   شدع  هقرر ت هّد انجع  عد  برای وجه التزام اگر ولی بع بع

 .تواند یکی از دن دو را هطعلعد  ند
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و  . د دیع ومد الازا  ،اعبل ممع بع امرای ادتتل ت هد  استتک ی نی ها هی توان ومد الازا  اراردادی را خواستتک4

 ها امرای ادل ت هد را 

 

 پاسخ:

سعرت بد دلیل تأخیر در امرای ارارداد هنظور هی      شد  د این خ دراحاعً دهدع بع سعرت بع    اگر در ارارداد  شود، خ

گیرد و اعبل ممع دتتورت ومد الازا  بد عنوان معیگزین ت هد ارار هیادتتل ارارداد اعبل ممع استتک در غیر این

 نیسک.

 

 

شرط دریعفک ومد ا 5 لازا  ، اثععت ورود خسعرت بد ذیندع نیسک اهع در دورت عد  درج ومد الازا  در ارارداد ،     .

 هیععیسک هاضرر ورود خسعرت را اثععت  ند 

 

 

 خستتتعرات پرداخک  بد  هحکو    ند  عمل  خود ت هد  بد  ناواند  ها هد  خعرمی(  هوانع هعژور)  فورس.اگر بد علک   6

  شود نمی

 

 

  : الازا  ومد .انوا 7

 .وجه التزام تعهدات پولی :الف 
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 بعنک اعالهی رسمی تور  نرخ از بیشار هیزان بد( …ومد الازا  گذاشان در ت هدات پولی )ثمن، امعرع بهع، ارض و 

شد،  ها گزاف اگر حای هر زی، سک  بعطل نعع ساثنعی  بد) ا سعرت  درفعً  و( هع بعنک ا سعد  تعدید تعخیر خ  هی هحع

 گردد

 لی :ب.وجه التزام تعهدات غیر پو

 . وجه التزام اعراب انگیز و غیر واقعی 1

 1اگر ومد الازا  بنحوی بععث ت جب دیگران شتتتود اینگوند ومد الازاهعت......بعطل استتتک هثال برای یک خعند               

 هیلیعرد توهعن خسعرت ومد الازا  ارار دهند  10هیلیعردی 

 وجه التزام غیر منصفانه 2
شود و لکن هعلغ دن خالف عدالک و انصعف اسک اینگوند ومد الازاهعت    ومد الازاهی  د بععث ت جب دیگران نمی 

 بعطل نیسک و لکن در خصوص تجزید ومد الازا  تمعیل بیشاری در دادگعع هع اسک تع ت دیل

 

  ت هد انجع  عد  خسعرت و الازا  ومد فرق

 خسعرت ضرر زیعن  ومد الازا  

خک     بد پردا طعو ارارداد ،حکا 

 هی شود  خسعرت ومد الازا  

 هعلغی ارارداد در دتتتورتیکد  در

 تعخیر  یع  ت هد  ندادن  انجع   برای

 نشتتتدع هشتتتخص ت هد انجع  در

 بعشد
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 ندادن انجع  زیعن و ضتترر ستتراغ 

هد  جع   در تعخیر  یع  ت  هد  ان  ت 

 رویا.هی

مد   و هقطو  هعلغ یک  الازا  و

 اسک ارارداد در شدع هشخص

هاغییر و بر حسب هیزان خسعرت 

 واردع اسک 

 بد ضرر   د  ند ثعبک بعید هاضرر  یعز بد اثععت ضرر ندارد ن

 انجع   در ها هد  تعخیر  واستتتطد 

 بودع ت هد ندادن انجع  یع ت هد

طعو هعلغ هنتتدرج در ارارداد         

 حکا هی شود 

 هی ت یین  عرشنعس  نظرید طعو

  شود

 

  :رسیدگی به صالح مرجع10

 و اسک  هنقول دععوی مزء بعشد  هلکی دن هوضو    د بعشد  شدع  نعشی  اراردادی از اگرالتزام وجه هطعلعد دعوای

  . رد دعوی طرح ارارداد ان قعد هحل یع خواندع ااعهک هحل دادگعع در تواند هی خواهعن

 مدنی قانون در التزام وجه

  آمد  میان به صحبت التزام وجه باب در قانونی ماد  دو

 متخلّف تخلّف، صورت  در که شد با شد   شرط  معامله ضمن  در اگر : مدنی قانون 230 ماد  .1

 ملزم چه آن از کمتر یا بیشددتر به را او تواند نمی حاکم نماید، تأدیه خسددارت عنوان به مبلغی

 .نماید محکوم است شد 
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 عملیات از شدکایت  به رسدیدگی  طرز و االجرا الزم رسدمی  اسدناد  مفاد اجرای نامه آیین 39 ماد 

 1355 سال مصوب اجرایی

 

 اجرای مطالبه مانع آن مطالبه باشددد، شددد  معین التزام وجه تعهّد، انرام تأخیر ایبر سددند در هرگا 

 تواند می فقط متعهدله باشددد شددد  مقرر تعهّد انرام عدم برای التزام وجه اگر ولی باشددد، نمی تعهّد

 کند مطالبه را دو آن از یکی

  خلع ید چیست؟

  چیزی خعتمد دادن اسک یع  ن . بد سلطد  سی خلع ید در لغک بد ه نعی چیزی را از دسک  سی دردورد

سی  د بع اهر، غلعد و عدوان ) ی نی زور و امععر ( در هلک دیگری اعا     . سلط   سلطد و ت خعتمد و پعیعن دادن بد 

 خلع هی گویند  از ... زهین و خعند و یع دپعرتمعن و یع هغعزع ، تصرف نمودع اسک

رستتمی هلک غیر هنقول اعا از زهین ، هغعزع و ... علید هاصتترف غیر بد عععرتی دعوی استتک  د از نعحید هعلک . 

 . اعنونی هلک و یع غعدب ، هطرح هی شود

 : مفهوم حقوقی خلع ید

صرف غیر اعنونی هعل     سک  د از نعحید هعلک یک هعل غیر هنقول ) هثل زهین ،خعند ،هغعزع ( بطرفیک ها دعوایی ا

 بخشیدع  پعیعن هاصرف  هجعز غیر تصرف  روند بد  د خواهد هی دعلح  رمعه از و نمعید هی ااعهد  خود ، دن دعوا را

 . نمعید تحویل وی بد  و  ردع خعرج او تصرف از را وی هلک و
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شد نمی     هلک در دعوی خلع ید هع هیععیسک حامع هعلک رسمی     سندتعن اولنعهد و یع هععی د نعهد بع شیا و اگر  بع

 .توانید دادخواسک خلع ید بدهید

ب اسایالء بر حو غیر اسک بد نحو عدوان بد عععرتی صاعنون هدنی در رابطد بع غصب بیعن داشاد  د : غ 308هعدع 

 . ب اسکصبدون هجوز اعنونی در حکا غ ،اثععت ید بر هعل غیر

 ... سعیر اسانعدات اعنونی

 اعنون هدنی در بعب غصب 584الی  582و  314و  313هواد 

 

 : انواع دعوی خلع ید

 از اهالک غیر هشععیالف: خلع ید 

 . را تحویل هعلک بدهد هلک  هلک، دن خلع ید هاصرف از ،دادگعع هکلف اسک پس از  خلع ید در این نو 

شععی  شریک هساند بنعبراین      ب: خلع ید در اهالک ه شر عء در مزء مزء هلک بع ها  شععی هر یک از  :در هلک ه

 عل هشععی را ندارد هیچ یک از شر عء بدون امعزع سعیر شر عء ،حو تصرف در ه

در این نو  خلع ید دادگعع هلک را از تصتترف شتتریک هشتتععی ، خعرج نمودع ، و تحویل هیچ یک از هعلکین هلک 

هشتتتععی نمی دهد تع دنهع بین خود ت یین تکلیف نمعیند ) بد عععرتی یع هلک را بدروشتتتند و یع تصتتتمیا دیگری 

 بگیرند (

 : قانون اجرای احکام مدنی 43ماد  
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واردی  د حکا خلع ید علید هاصرف هلک هشع  بد ندع هعلک اسمای دیگر از هلک هشع  دعدر هی شود از        در ه

شععی هی         شمول هقرارت اهالک ه شدع ، ه صرف هحکو  لد در هلک خلع ید  شود ، ولی ت تمع  هلک خلع ید هی 

 .شود

  : آیا اجرای حکم خلع ید مانع افراز است

راز دن نخواهد داشتک چون تصترفعت هحکو  لد شتعهل همعن هقررات اهالک    دتدور حکا خلع ید هالزهد ای بع اف 

 .هشععی اسک

. 

 : شرایط طرح دعوی خلع ید

 تصرف متصرف بر ملک غاصبانه ) غیر قانونی ( باشد.1

هثال اگر هاصرف هساعمر بعشد و یع هلک را از هعلک اعنونی دن خریداری  ردع بعشد، علید او نمی توان دادخواسک 

 در هحکمد تقدیا نمودخلع ید 

 . طرح کنند  دعوی خلع ید می بایست مالک رسمی ملک باشد.2

سی  د بع هععی د نعهد و اولنعهد هعلک هلک         شد پس   شاد بع سمی تک برگی و یع هنگولد دار دا سند ر بد عععرتی 

 هیععشد ، نمی توانید دادخواسک خلع ید علید هاصرف بدهد

   داردخلع ید در اموال غیر منقول مصدا.3
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شد و     سک  د نقل و معبجعیی دن بد راحای هقدور نعع سالز  خرابی هحل دن  نقل دن اهوال غیر هنقول اهوالی ه ه

 ...بعشد هثل زهین و بنعء و

 :تفاوت دعوی خلع ید با دعوی تصرف عدوانی

د دال بر رابط ، غصتتتب هاصتتترف هلک استتتک بد عععرتی هیچ ارارداد و هدر یخلع یدهنشتتتعء و هعنعی دعوای 

بین هعلک و هاصتتترف تنظیا نگردیدع استتتک. اهع در تخلید هلک، ارارداد وهدر ی بین هعلک و            استتتایجعری و... 

 هثل ارارداد امعرع بین طرفین رد و بدل شدع ..بعشد،  اسایجعری ویع...هاصرف  د داللک بر رابطد 

. 

 

 

 مفهوم لغوی رهن :

 اسک عکعر طل ،برایگرو گذاشان هعلی از طرف هدیون  بد ه نیرهن 

 بودع شخص دیگری  و یع  خعرج نمودن هلکی اسک  د سعبقع در رهن بعنک ی نی : فک رهن

رهن عقدی اسک  د بد هومب دن هدیون هعلی را برای وثیقد یع ضمعنک بد طلعکعر هی سپعرد رهن دهندع را راهن 

 . گویندو طرف دیگر را هرتهن هی

هلکی خود را در بعنک )بد عنوان وثیقد عودت وا  ( بگذارد و واهی  : شخصی بد هنظور اخذ وا  ، سند    بطور هثعل 

 .تحک عنوان ) خرید خعند یع هلک و ت میرات وبرای هر نیعز شخصی ... ( بگیرد
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 در موارد ذیل ، امکان پذیر است ..فک رهن 

  لید ااسعط دیون واهانع  بعنک از فک رهن ) بالدلیل (  و تسوید  داخکدر دورت پر .1

 .د : بع پرداخک اسمای از دین ، نمی توان درخواسک فک رهن از هعل هورد رهن نمودنکا

.هنگعهی  د هلکی را هی خرید و هعلک هلک ) فروشتتتندع (  بمومب هععی د نعهد  و یع ارارداد ععدی ، ها هد بد       2

 فک رهن شود و ها عاعع فک رهن ننمعید 

دورت   سمی ،دعوای الزا  بد فک رهن را    ،خریدار هی تواند همزهعن بع طرح دعدر این  سند ر وای الزا  بد تنظیا 

 .نیز تقدیا  ند

 .طلعکعر ) رهن گیرندع ( از حو خود بد طور  عهل درف نظر  ند و ذهد هدیون را از پرداخک دین هعری  ند .3

 طلعکعر از حقش درفنظر  ند و ذهد هدیون  را ابراء  ند. .4

 :طرفین دعوای فک رهن

 ..فک رهنبد  در دعوای الزا 

 اسک خواهعن  سی اسک  د خواساعر فک رهن 

سعس یک ارارداد، ها هد بد فک رهن      هعلک  ضمنع او هیععیسک   بعشد  شدع  خواندع نیز  سی اسک  د اعنونع یع برا

 .ها بعشد رسمی هلک 
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 نکاد ***

 سوال :آیا بانک را باید در دعوی فک رهن طرف دعوی قرار داد 

   بطرفیت متعهد مالک مطرح گردد نه بانکد  دعوی هیععیسک درفع  عدع ای از اضعت ه اقدنن

 از هحع ا ،خالف این نظر، را دارنند    برخیو لکن 

 نکاتی در این باب 

 هحسوب هی شود دعاوی مالی دعوای فک رهن از مملد .1

سی  د حکا بد ندع وی ا   .2 دورتی  د رای الزا  بد فک رهن اط یک پیدا  ند، هحکو  لد )  سک( هی تواند  در 

تقعضتتعی دتتدور امرائید از دادگعع نخستتاین نمعید.چنعنید ظرف هدت دع روز پس از ابالغ امرائید ، هحکو  علید  

ضتترر و علید اوستتک( از امرای حکا اهانع  نمعید، هحکو  لد هی تواند از دادگعع توایف اهوال  د) ستتی  د حکا ب

فک رهن  ،از هحل فرول اهوال توایف شتتدع هحکو  علید هحکو  علید و فرول دن اهوال را درخواستتک نمعید و  

 .انجع  گردد

شد یع اهوال وی اعبل توایف       شاد بع دورتی  د هحکو  علید اهوالی ندا هطعبو اواعد اعنون امرای احکع  هدنی در 

د نععشد، هحکو  لد هی تواند اادا  بد پرداخک بدهی هحکو  علید بد بساعنکعر و فک رهن نمعید سپس بدون دن     

نیعز بد حکا مدیدی از سوی دادگعع دعلح بعشد از طریو امرای احکع  هدنی نسعک بد توایف اهوال هحکو  علید     

ست    و فک رهن اادا  نمعید و  صدور اجراییه نی ست و  خواهان دعوی فک رهن العاد  نیاز به طرح دادخوا

 چرا  د .. نمی تواند جلب محکوم علیه را بگیرید

 تسری ندارد  ،  اعنون امرای احکع  هدنی 35و  34 بد هعدع هعی هعلی یکاعنون نحوع امرای هحکوه
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هع را  ستتتر نمود             3 بدهی  بعشتتتد ، از همعن هعلغ هی توان  اد  حک عنوان ثمن داشتتت لد هعلغی ت  .اگر هحکو  

شخص خواهعن تمعهی بدهی خود را پرداخک نمودع و بعنک هلز  بد دزاد      .4 سک  د  دعدر هعانی بر این ا اگر رای 

شد،      شدع بع سند رهنی را  ردن هعل هرهوند  محکوم له از طریق اجرای احکام مدنی به دفتر خانه ای که 

و دفار خعند هربوطد هکلف هی بعشد در راساعی امرای   تنظیم کرد  است ،دستور فک رهن را صادر می کند   

 .حکا نسعک بد این هوضو  اادا   ند

 هطرح گردد  محل وقوع مال غیر منقول دادگا  .دعوی الزام به فک رهن میبایست در 5

 :.ویژگی هعی عقد رهن 6

 اسک  د اعض شرط دحک ان اسک عقد عینیعقد رهن الف.

 دین و منفعت قابل رهن نیستبعشد ی نی اعبل لمس و عین هعل هوضو  عقد رهن بعید ب.

 روخته خواهد شدانرام تشریفات ف بادر دورت عد  پرداخک دین د ،از دنجع  د هعل وثیقد ارارهیگیرت.

بنعبراین تنهع بع پرداخک دین  عقدی اسددت تبعی تا زمانی که دینی نباشددد عقد رهنی نخواهد بودرهن ث.

 عقد رهن ها از بین خواهد رفک

ی نی هر زهعنی بخواهد هی تواند دن را فستتتخ  ند  مدیون الزم اسددت و برای طلبکار جایزعقد رهن برای پ.

 .ی برای طلعکعر ومود داردبنعبراین در عقد رهن یک حو فسخ
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 سلطد هعلکعند دارد هعلک همینعن  بله  اجار  داددیع هی توان هعل هرهون را 

 ، معیز اسک فروش مال مرهونهدیع 

 

مگر اینکه   راهن نمی تواند هعل هرهوند را بدروشتتتد    

جاز  دهد      یا مرتهن این فروش را ا کار  بع    طلب یع 

هرهوند   فرول هعل  پرداخک دین خود فک رهن  ند   

بععث خروج دن از هعلکیک خریدار نخواهد شتتتد ولی        

هعدع     طعبو  اعنون هرتکعین ارتشتتتتعء اخاالس و   1ه

 رهن الهعرداری دادگتتعع راهن را  تتد بتتع علا بتتد 

شد بد تحمل     شان هعل خود ، هعل هرهوند را بدرو گذا

 .حعس و پرداخک مزای نقدی هحکو  خواهد  رد

 

مال مرهونه را نیز برای دیون دیگر   راهن هی تواند   ؟هن گذاشتردیع هعل رهنی را هی توان بد 

که آن را رهن مکرر می       گذارد  به رهن  خود 

شود  د     گویند شخص  و هطعبو توافو طرفین بعید ه

یع در        در عرضهرتهنین  ند و  بعشتتت کدیگر  طول ی

 .یکدیگر

 ؟در عقد رهن تصرف کندهی تواند  راهن دیع

 

ند در رهن تصددرفی ک  ند که منافی    راهن نمیتوا

باشددد   هعل رهنی را     حق مرتهن  ند  ی نی نمیاوا

تخریب  ند ولی هی تواند تصرفعتی  ند  د برای رهن 

 نعفع بعشد
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 چگوند اسک ؟ رهن گذاشتن مال غیربد 

 

هدیون بعید هعلک هعلی بعشتتتد  د بد رهن هی گذارد            

این عقد بدون    ولی اگر هعل دیگری را بد رهن گذارد   

ست   ضولی ا ضعیک   اذن مالک ف و بعید بد این رعن ر

دهد بنعبراین ب د از رضتتتعیک هعنند زهعنی استتتک  د         

 . سی هعل خود را وثیقد دین دیگری ارار دادع اسک

 چگوند اسک؟ رهن گذاشتن مال مشاعبد 

 

راهن بعید هعلک چیزی بعشتتتد  د بد           عقد رهن در 

بنابراین مالک سددهم مشدداع می  وثیقد هی گذارد

م خود آن را در وثیقه  تواند فقط در حدود سدده  

 .دین خود قرار دهد

 اسک؟ سرقفلی قابل رهندیع 

 

یک حو استتک و اعبل لمس از دنجع  د  ستترادلیحو 

شد     سک اعبل رهن نیز نمیعع چون هطعبو اعنون هعل نی

بل لمس و     اع ند رهن ارار گیرد    عینی و  یدن هیاوا د

 هثل) زهین، خعند ، هعشین و....(

 

  

 

  

. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%81%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%81%D9%84%DB%8C
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 رهن عاریه ای چیست؟

 د هعل او را در وثیقد خود  ددر ادطالح حقوای رهن ععرید ای زهعنی اسک  د شخصی از هعلک هعل اذن هیگیری     

 .ارار دهد

 چطور می توان متوجه در رهن بودن سند می شویم 

سند در رهن بان  سند قید گردد، ضمنا می توان از طریق دفترخانه ای     اگر  ک باشد الزاما میبایست در 

 می خواهد در آن تنظیم سند شود استعالم ازبانک گرفت 

 

 :مدارب الزم در دعوای الزام به فک رهن

  پی سند رهنی)برابر بع ادل( .1

 تصویر اسنعد پرداخای دیون) برابر بع ادل ( .2

 ابر بع ادل (تصویر هصدق ارارداد رهنی ) بر .3

 عند الزو  شهعدت شهود و هطل ین .4

 درخواسک اسا ال  از هرمع هربوطد .5

 .عند الزو  درخواسک ملب نظر  عرشنعسی .6

 

 مراحل بانک جهت فروش ملک در رهن :
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 در دورت خودداری وا  گیرندع از پرداخک ااسعط وا  ،پروندع نزد هدیر حقوای بعنک ارسعل هی گردد

 دورت هی گیرد    امراییددرخواسک ددور ی ،سپس از نعحید هدیر حقوا 

 این درخواسک بد دفارخعند تنظیا  نندع سند رهنی، ارسعل هی شود

 خد از امرائید بد بدهکعر ابالغ هی گردد  از طریو امرای ثعک ،یک نس

 بع پرداخک  ردن بدهی عملیعت امرایی هاواف هی شود و فک رهن دورت هی گیرد

در دتتورت عد  پرداخک دین ، ضتتمن ایمک گذاری هلک توستتط  عرشتتنعس ،هلک از طریو هزایدع بد بعالترین  

 ک بد هیزان طلعش ، هلک را تملک هی  ند  ایمک بد فرول هی رسد و در دورتی  د خریدار پیدا نشود خود بعن   

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%87%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%87%D9%86%DB%8C
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 کسری مساحت

شان   شرط  بد هلکی اگر سعحک  دا سعحک  ب دا شود  خریداری ه ین ه شار  یع  مار هلک واا ی  ه سعحک  از بی  ه

  :اسک هاصور حعلک دو فروشندع یع خریدار برای دردِید ارارداد در ه ین

 مساحت مازاد یا کسری احتساب نحو  بر ،مبنی توافقی هیچگونه فروشند  و خریدار بین قرارداد در.1

 :باشد نگرفته صورت

 دارد را ه عهلد فسخ حو خریدار ، دردید  مار دپعرتمعن یع هلک هسعحک الف.

 دارد را ه عهلد فسخ حو فروشندع ، دردید بیشار دپعرتمعن یع هلک هسعحک اگر ب.

 *** مهم نکات
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  بعشد نداشاد ارارداد ان قعد زهعن در مساحت( افزایش یا )کسری موضوع از اطالعی  هیععیسک  نندع فسخ

سخ  حق صرفا ،  نندع فستتخ سری  التفاوت مابه مطالبه حق و دارد را معامله ف ساحت  ک  و ، ندارد را م

  … د چرا  ند اعمعل  را خود حو رسمی اسنعد دفارخعند در رسمی سند تنظیا از اعل  تع هیععیسک

  :دارد تصریح نظر تردید دادگا  4 شعبه 1653  شمار  رای

سخ  حق از  خواهعن چنعنید سری  جهت به خود  ف ساحت  ک سمی  سند  تنظیم از قبل ، معامله م  در ر

ستفاد   محضر  شد  شدع  وی بنع  اناقعل رسمی  سند  و باشد  نکرد  ا  هسعحک   سری  هطعلعد حو دیگر وی  بع

 ندارد را  ه عهلد هورد

 قانون مدنی  384ماد  

عل ه عهلد هعیع از حیث هقدار ه ین بودع و در واک تسلیا  مار از دن هقدار دردید هشاری حو هر گعع در ح

ای از ثمن بد نسعک هومود اعول نمعید و اگر هعیع دارد  د بیع را فسخ  ند یع ایمک هومود را بع تعدید حصد

 زیعدع از هقدار ه ین بعشد زیعدع هعل بعیع اسک.

 

 اسک.  95هار اسک اهع ب داً هشخص شود  د هاراژ دن  100ای اید شود ک هلک بد عنوان هثعل؛ در ه عهلد

 

 :اعنون هدنی  553هتعدع 

اگتتتتر هلکی بد شرط داشان هسعحک ه ین فروخاد شدع بعشد و ب د ه لو  شود  د بیشار اسک، بتتتتعیع هیاواند 

 چرا  د.....فسخ  ند ارارداد را

بع بیشار بودن هقدار هعیع از  نایجاع، (دثر شرط صفت را دارا )جنبددده وصدددفی دارد  در این هوردهقتتتتدار 

تعدع   عبعیع ب ،برای هیزان اراردادی تع شرط(      532اسانعد ه تف از ودتف ی تعر تخل را ایجعد هی  ند اعنون هدنی )خی
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 و برای وی زیعد در دهدن هعیع هومب ضتترر بعیع هیشتتود   ر ها زدن بیع را برای وی  ایجعد هی  ند و حو ب  د 

 یعر فسخ ایجعد هیکندخ

طرفین ه عهلد برابر هر واحد از هعیع، امزای ثمن را ارار ندادع انتتتد . ی نتتتی، بد معی اینکد امزای هعیع ب ععرتی 

 در هقعبل امزای ثمن ارار بگیرد، هجمو  ثمن در هقعبل هجمو  هعیتع ارار هیگیرد

  نکاد ***

 . نیتز هصتداق دارد هعدع ویژع هلک نیسک و در اهتوال هنقتولاین  حکا 

 :باشد گرفته صورت ، مساحت مازاد یا کسری صورت در توافقی فروشند  و خریدار مابین فی.2

 یگدیگر بع ،ادر فالن هاری ارار از هستتعحک هعزاد یع  ستتری دتتورت در  د بعشتتند  ردع توافو طرفین عععرتی بد

 نمعیند احاسعب

سری  الادعوت بدهع هطعلعد حو طرفین درفع  حعلک این دورت  در  د سعحک  افزایش یع   سخ  حو و دارند را ه  ف

 .بخواهند ارارداد براسعس را هسعحک  سری یع هعزاد ایمک توانند هی فقط و ندارند را ه عهلد

  :قانونی مستندات

  :مدنی قانون 384 ماد 

 هشتتاری دردِید دارهق دن از ، مار تستتلیا واک در و بعشتتد بودع ه ین هقدار حیث از هعیع ه عهلد حعل در هرگعع

سخ  را بیع  د دارد  حو صد  ی تعدید بع را هومود ایمک یع  ند ف سعک  بد ثمن از ای ح  اگر و  ند ،اعول هومود ن

 .اسک بعیع هعل زیعدی ، بعشد ه ین هقدار از زیعدع ، هعیع

  :مدنی قانون 385 ماد 
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شد  فرل یع خعند اعیل از هعیع اگر  فروخاد ه ین هقدار شرط  بد و شود  نمی همکن ضرر  بدون دن تجزید  د بع

 فسخ  حو ،بعیع دو  دورت  در و ،هشاری  اولی دورت  در دردِید بیشار  یع ، مار تسلیا  حین در ولی ، بعشد  شدع 

 .داشک خواهد

  :مدنی قانون 449 ی ماد 

 .شود هی حعدل  ند، دن بر داللک  د ف لی یع لدظ هر بد فسخ

  :مدنی قانون 451 ی ماد 

 .اسک ف لی فسخ بعشد، ه عهلد زدن ها بد از  عشف ععنو  د تصرفعتی

  :امالب و اسناد ثبت قانون 149 ی ماد 

سعک  سعحک  بع  د هلکی بد ن شد  گرفاد ارار ه عهلد هورد ه ین، ه ضعفد   د شود  ه لو  ب دا و بع سعحک  ا  دارد، ه

 قانونی های هزینه رسای  و انتقال سند  اولین در مندرج ارزش براساس  را اضافی  قیمت تواند، هی خواهعن

 .بکند را خود سند اصالح تقاضای و تودیع ثبت، صندو  به معامله

 

 مهم*** نکته

شار از            سعحک هلک بی شود  د ه سمی بد خریدار هناقل گردید، خریدار هاومد  صورت ر اگر ب د از دنکد هلک ب

  بد ادالح سند و اضعفد  ردن    اعنون ثعک، اادا 149هسعحک سند اسک، در اینصورت او هی تواند هطعبو بع هعدع     

 .هسعحک هعزاد نمعید

 نکعتی در این بعب  ....

 بد مهک  سری بع افزایش هسعحک، تقدیا هحکمد گردد  تایید فسخ.دادخواسک بعید  تحک عنوان 1
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سخ  .اینگوند 2 شندع   هرگععبنعبراین  . فوری نمی باشد جزء خیارات خیعر ف  سری یع هعزاد  هاومد خریدار یع فرو

 .هلز  نیساند  د فوراً اخایعر فسخ خود را اعمعل نمعیند گردنندحک هسع

شد، خریدار           اگر هلکی بد .3 سعحک دن  مار بع شود و ه سعحک ه ین فروخاد  شان ه صرفاً حق فسخ   شرط دا

 .تواند ایمک  سری هسعحک را هطعلعد  ندرا خواهد داشک و نمی بیع

  :مبیع مساحت افزایش یا کسری به رسیدگی صالح دادگا 

ساد شمع  مار از بیسک هیلیون توهعن بعشد رسیدگی بد دعوی شمع در دالحیک شورای حل            چنعنید هعلغ خوا

دالحیک دادگعع عموهی هحل ااعهک خواندع هی        شد در  شار از دن بع شدو اگر بی اخاالف هحل ااعهک خواندع هیعع

 بعشد
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 فصل دوازدهم

 گواهی عدم حضور

عر هها و ت یین  نندع ای در هطعلعد خسعرات اراردادی ،دارد  از همین رو بعید بع گواهی عد  حضور ، نقش بسی

 زیر وبا دن دشنعیی  عهل داشاد بعشید .

  د در ذیل بد شرح و بسط دن هی پردازیا .

.در هععی د نعهد و ارارداد هعی  خود  الزاهع هیععیسک ، شمعرع دفارخعند و تعریخ هحضر وشرایط پرداخک ثمن را 1

 ید نمعید ،در غیر اینصورت دفارخعند اسنعد رسمی ، گواهی عد  حضور دعدر نمی  ند.ا

.اگر تعریخ هحضر و هحل دفارخعند  را در ارارداد ،هشخص نکردع اید  ، زهعن و هحل دفارخعند را  شخصع ه ین  2

 شهود خود ،حعضر شوید. نمعیید و از طریو اظهعرنعهد  رسمی بد طرف هقعبل اطال  دهیدو در روز هحضر بد همراع 

اگر خریدار اصد دریعفک وا  دارد از بعنک هورد نظر اسا ال  نمعیید  د در  دا  دفارخعند بعید سند تنظیا  .3

 .شود

 تدابیر و اقدامات فروشند  و خریدار به منظور اخذ گواهی عدم حضور 

 الف .فروشند  میبایست  ..

هدعدع حسعب  .3. هدارک هویای ..  عرت هلی و شنعسنعهد 2ععی د نعهد .ه1اسنعد و هدارک  الزهد را از مملد  

 دفارخعند اسنعد رسمی نمعید. را تحویل  پعیعن  عر .5  اسا ال  ثعک . 4دارایی
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، تع اعل از فرا رسیدن تعریخ تنظیا سند ، اسا الهعت الزهد را از شهرداری و دارایی و...  دفترخانه میبایست

 ب مل دورد .

 

 ار میبایست ..ب.خرید

یک فقرع چک بین بعنکی ،بد نع  فروشندع ،از یکی از بعنک هع تهید ، و در روز هحضر همراع خود  بد هحضر بیعورد 

 و هشخصعت چک در گواهی عد  حضور توسط دفار اسنعد رسمی ، اید گردد .

 

 پعرع ای از نکعت ..

عد  حضور بگیرد و یع ادال گواهی عد  حضور  .هر یک از طرفین ارارداد ،بدون رععیک شرایط بعال ، گواهی1

 نگیرد  ، دادگعع حکا بد پرداخک خسعرت نمی دهد .

 .داک داشاد بعشید ...2

دفارخعند اسنعد رسمی از  ااوا  و دشنعیعن طرف هقعبل نععشد، چرا  د اهکعن دارد در مهک ددور گواهی عد  

 حضور ، عرشکنی  ند. 

 .کند تخلف  ردع و اعبل پیگیری هی بعشد چنعنید دفارخعند گواهی دعدر ن.3

 هععی د نعهد خود در  توافو یکدیگر تعریخ حضور در دفارخعند را تغییر دادع اید حامع طرفین ارارداد ، بع  اگر  .4

 .پشک نویسی نمعیید هراتب را 
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ن دارد دادگعع دن ضمنع اید  گردد  هدعد و شرایط روی ارارداد همینعن بد اوت خود بعای هی بعشد چرا  د اهکع

 را تعدیل ت هد هحسوب نمعیند وحکا بد پرداخک خسعرت اراردادی ندهند .

  

هداخلد و هععشرت دفعتر اسنعد رسمی در تهید و تنظیا اولنعهد :مرموعه بخشنامه های ثبتی 89برابر بند . 5

 .ععدی خالف شئون سردفاری و همنو  اسک

 انجع  عد  گواهی ددور هالک ت طیل، از ب د روز اولین تیمرموعه بخشنامه های ثب 164مطابق ردیف  .6

 بود. خواهد ه عهلد

بد این ترتیب  د اگر تعریخ دفارخعند ای  د در هععی د نعهد هشخص  ردید روز ت طیل بعشد، فردای دن روز 

  .هیاوانید درخواسک گواهی عد  حضور نمعیند

رخی از دفارخعند هعی  اسنعد رسمی ، دفارخعند را خود بع تومد بد عد  ددور گواهی عد  حضور از نعحید ب .7

 اناخعب  نید.

.زهعن هانعسعی را از تعریخ ارارداد ، تع تنظیا سند رسمی در نظر بگیرید. 8  

. اگر خواساید برای عد  حضور در دفارخعند ، خسعرتی ت یین  نید این شرط ها اید شود این خسعرت بدل از 9

.خسعرت تعخیر و عد  انجع  ت هد ، بع امرای ادل ت هد اعبل ممع  ردن هی بعشد امرای ادل ت هد نمیععشد و    

 نمونه گواهی عدم حضور

)اناقعل اط ی امعرع،  از حع ی. …  سند  د اسک بودع هقرر.. …نظر بد اینکد بع تومد بد هدارک ابرازی از طرف 

 از برسد ثعک بد دفارخعند این در. … تعریخ در هدارک دن در هذ ور شرایط بع. …  در وااع. …دلح( هلک پالک 
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 نشدع ثعک. … روز اداری واک دخر تع( شود نوشاد  عهل دورت بد بعید علک). … علک بد هذ ور سند  د دنجع

  دیل/  سردفار …… اینجنعب طرف از گواهی این …ر شمعرع دساو اسعس بر و. … خعنا /داعی تقعضع بد. اسک

.گردید تسلیا بردع نع  بد و تنظیا  دفار   

 

 


