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 قرارداد پیش فروش ساختمان فسخبررسی 

  حامد احمد زاده

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهرانخصوصیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق 
hamed.ahmadzade64@gmail.com  

 

 

 

 چکیده 
قانون مدنی در حمايت از  مقررات ناکارآمدی و طرف، يك از ساختمان پیش فروش به مربوط قراردادهای گسترش

ايجاد مشكالت بسیار برای افراد جامعه، موجب  آن دنبال به و آن، کامل ساخت از پیش خريداران ساختمان، قبل

مسائل در پیش فروش  ترينمهم  از قانون پیش فروش ساختمان به تصويب برسد. يكی 1389شد تا در سال 

تحلیلی به آن پرداخته شده است. در -ساختمان ها موضوع فسخ قرارداد است که در اين تحقیق به شیوه توصیفی

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرايط و اوصاف موردنظر اين تحقیق نشان داده شده است که 

، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرايطی به پیش خريدار طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است

حق فسخ اعطا شده است. همچنین در صورت اضافه شدن مساحت بنا مازاد بر آنچه در قرارداد پیش فروش پیش 

بینی شده است، چنانچه اين مقدار تا پنج درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خريدار حق فسخ 

ندارد و بايد قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از پنج درصد مساحت ياد شده  قرارداد را

 ارجاع موضوع اختالف به داوری الزامی است.باشد، پیش خريدار حق فسخ دارد. در صورت اختالف طرفین، 
 

 

 پیش فروش، قرارداد، ساختمان، تعهد، فسخ. واژگان كلیدي:
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  مقدمه

، تابع احكام ويژه مندرج در اين قانون بر حكومت قواعد عمومی قراردادها قرارداد پیش فروش ساختمان يك قرارداد نوظهوری است که عالوه

. پیش خريد (1377)دهخدا،  است. پیش فروش در لغت به معنی مال يا غله پیش از آمده شدن، و فروش قبل از تحويل جنس آمده است

. برخی (1379)عمید،  ن کااليی که هنوز حاضر و مجود نیست و خريدار پولی می دهد تا بعداً کاال را تحويل بگیرددر لغت يعنی خريد

پیش فروش اسم عامیانه سلف که مراد از آن بیعی است که ثمن حال و مبیع، مؤجل »حقوقدانان نیز در تعريف پیش فروش بیان نموده اند: 

بیعی که در تاريخ عقد وجود ندارد و بايع تعهد می کند که آن را در آينده ايجاد کند و فراهم سازد، تعبیر در جايی ديگر نیز درباره م .«باشد

ق.پ.ف.س. از قراردادهای با نام و الزم  3قرارداد پیش فروش ساختمان، برابر ماده  .(1388)جعفری لنگرودی،  به بیع آيندگان شده است

به قابل فسخ بودن قرارداد اشاره می نمايد که اين مطلب ناظر بر عقود الزم می باشد. از سوی ديگر،  قانون 16و 8می باشد؛ چرا که در مواد 

به عقیده برخی حقوقدانان، قرارداد پیش فروش ساختمان، شبیع عقد استصناع يا قرارداد سفارش ساخت است و منظور از عقد استصناع، اين 

د تعدادی از کاالهايی را که می سازد به مالكیت او درآورد. به عبارت ديگر استصناع خريد است که کسی نزد صنعتگر بیايد و از او بخواه

 . (1380)ولويون،  کاالهای دست ساز است. در اين قرارداد عامل را صانع و خريدار را مستصنع می گويند

سلف آن است که مبیع آن کلی و مؤجل است  از ديگر عقودی که شباهت زيادی با قرارداد پیش فروش ساختمان دارد، بیع سلف است. بیع

به طوری که نوع و اوصاف آن تعیین شود. اما بر خالف قرارداد پیش فروش ساختمان که ثمن علی االصول مؤجل است، در بیع سلف، ثمن 

 .(1423)قاروبی،  پرداخت گرددمؤجل نیست و بايد قبل از تفرق، نقداً و فوراً 

هر قراردادی با هر عنوان که موجب آن »قرارداد پیش فروش ساختمان را اين گونه تعريف نموده است: ، 1389ماده يك ق.پ.ف.س. مصوب 

متعهد به احداث يا تكمیل واحد ساختمان مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر )پیش فروشنده(  مالك رسمی زمین

و  درآيد قرارداد (پیش خريدار)از اتمام عملیات ساختمان به مالكیت طرف ديگر  نوع کاربردی از ابتدا يا در حین احداث و تكمیل و يا پس

پیش فروشنده به عنوان طرف قرارداد با پیش خريدار در قرارداد پیش فروش ساختمان، تعهداتی «. گرددپیش فروش ساختمان محسوب می

مدنی و چه انت اجراهای متعددی، چه به موجب قواعد عام قانون دارند که موظف به انجام آنها خواهند بود و در صورت انجام ندادن با ضم

قراراداد پیش فروش ساختمان نیز يكی از موضوعاتی است که در ماده  انحاللپیش فروش ساختمان روبرو خواهد شد. قواعد مندرج در قانون 

 چنین .شودطرفه واقع می ست که به صورت يكيك نوع فعل اعتباری و ذهنی امورد اشاره قرار گرفته است. به طور کلی، فسخ  16و  8

. گرددعملی مطابق عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ايقاع است که با يك اراده انجام می

 .(1368)کاتوزيان،  آن تصرف کند به خواست خود در اختیاری که به صاحب اختیار داده شده است تا .انداختیار فسخ را در زمره حقوق آورده

از آنجا که اين قانون نوپا و جديد است و به تازگی و در سال دارد و اين موضوع در قراردادهای پیش فروش ساختمان اهمیت خاص خود را 

ا به گوش قانونگذاران های اخیر به تصويب رسیده است الزم است تا محققان و عالقه مندان به بررسی آن پرداخته و ابهامات احتمالی آن ر

 چگونه می توان به طرقايران چیست؟ و لذا ابتدا بايد دانست که اصوال ماهیت و شرايط فسخ يا انحالل قرارداد در حقوق  محترم برسانند.

ی جمالی مورد بررساين مساله در اين مقاله يه طور ا قانونی قرارداد پیش فروش ساختمان را فسخ نمود؟ و آثار فسخ اين قرارداد چه می باشد؟

 و تدقیق قرار می گیرد.

 

 مفهوم شناسی
 قرارداد پیش فروش ساختمان به لحاظ مفهومی مورد شناسايی قرار می گیرد. در اين مبحث دامنه مفهومی قرارداد مشخص شده و سپس

 

 مفهوم قرارداد
ه که بواسط است صلحیمعنا شده است و صلح قرارداد  پیمان و شرط ،قول ،تعیین شده ،نصوب و مقرر و برقرارقرارداد در لغت به معنی م

فرانسوی بوده و به توافق بین دو يا   Contratوانگلیسی  Contract قرارداد معادل .(1377)دهخدا،  عهد و پیمان تعیین و قرار شده باشد

 اثر ايجاد منظور به که است اراده چند يا دو توافقدر واقع قرارداد چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. 

چنین قراردادی موضوعاً می تواند راجب به شناسايی و يا ايجاد و يا تغییر و يا اسقاط تعهد و يا (. 1383شود )کاتوزيان،  می انجام حقوقی
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تر ادهبه عبارت س. حقوقی را می گويندبه توافق دو پیوند و تصمیم ضروری در جهت ايجاد يك اثر  قرارداد. از منظر حقوقی، انتقال حقی باشد

بیع(، اجاره و نظاير آن، نیاز به تفاهم رسیدن و رضايت ضروری دو طرف باشد، )هرگاه جهت به وجود آمدن يك اثر حقوقی همچون خريد 

ابل که قبول ق توافق هايیوصیت تملیكی ، وکالت، هبه و ديگر  مانند توافقی. با اين تعريف (1388)عربشاهی،  گرددعقد قرارداد محقق می

قانون مدنی عقد قرارداد را چنین  183قانونگذار ايران در ماده  .شونددر آن قبول ضروری يا قبول عقدی نیست، از تعريف عقد خارج می

 .«بول آنها باشدعقد عبارت از اينست که دو يا چند نفر در مقابل دو يا چند نفر ديگر تعهد بر امری نمايند و مورد ق»است: تعريف نموده

ای است بین طرفین قرارداد )کارفرما و پیمانكار( که آنها را متعهد قرارداد موافقتنامهبا توجه به تعريف ارائه شده در مجموع می توان گفت 

 د. ای معین و طی دوره زمانی مشخص، اقداماتی را به عمل آورنکند به منظور دستیابی به اهداف توافق شده در قالب بودجهمی

قراردادی است که به موجب آن مالك يا ذيحق پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيصالح  ،منظور از قرارداد پیش فروش در همین راستا،

و از جمله شهرداری متعهد به ساخت و تحويل واحد ساختمانی با مساحت و مشخصات معین در موعد مشخص در قبال عوضی معلوم که 

هر : »فروش چنین تدوين گرديده استدر تعريف قرارداد پیش .پ.ف.س.ق 1ط پرداخت می شود، می باشد. ماده معموال به صورت اقسا

متعهد به احداث يا تكمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین  )پیش فروشنده( قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالك رسمی زمین

از ابتدا يا در حین احداث و تكمیل يا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالكیت طرف ديگر  شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری

در خصوص اينكه به جز مالك چه  «.شودمحسوب می «فروش ساختمانقرارداد پیش»)پیش خريدار( درآيد از نظر مقررات اين قانون  قرارداد

 :ه افراد زير را مجاز به اين امر می دانداشخاص ديگری مجاز به پیش فروش می باشند تبصره اين ماد

واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای  سرمايه گذارانی که در ازاء سرمايه گذاری از طريق احداث بنا بر روی زمین متعلق به ديگری،-1

 .يابدضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می احداثی بر روی زمین،

 .ملكی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارندمستأجرين اراضی اعم از -2

وقتی مالك يا ذی حق قبل از ساخت و تكمیل ساختمان مبادرت به فروش جز يا کل آن می کند، پیش فروش نامیده می شود. اغلب بهای 

د؛ لیكن توافق طرفین بر پرداخت يكجا آن را از شمول پیش فروش آپارتمان به صورت اقساط و متناسب با پیشرفت کار پرداخت می شو

خارج نمی کند. اصوالً می بايست پروانه ساختمانی گرفته شود تا بعد از تايید نقشه نهايی امكان پیش فروش حاصل شود و اال ممكن است 

هتر روشن شدن مفهوم پیش خريد و تمايز آن از ساير برای ب .آنچه معامله می شود با آنچه جواز ساخت پیدا می کند، مطابقت نداشته باشد

موضوع بیع مال آينده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با  .فروش ساختمان را با بیع مال آينده مقايسه نمودتوان پیشمفاهیم، می

ی  مورد اخیر به نوبه .خريدار ساخته شودشود بلكه شامل کااليی است که بايد منحصرا برای که در آينده ايجاد می -مصاديق متعدد است 

 . خود ممكن است منقول يا غیرمنقول مثل يك دستگاه آپارتمان باشد

 

 مفهوم پیش فروش

 مفهوم با رابطه در. گیرد قرار معامله مورد باشد داشته خارجی وجود و شود ساخته آنكه از قبل مبیع که است آن فروش پیش از منظور

 آماده از پیش چیزی فروختن يعنی فروش پیش .ازموعد پیش قبل، فروش از فروش يعنی آيد برمی آن از که طورهمان  فروش پیش لغوی

 و غله يا مال تحويل از قبل بها گرفتن شدن، مهیا از قبل غله يا مال فروختن يعنی فروش پیش ديگردر تعريف  .(1381)انوری،  آن شدن

 به تعبیر همین نیز دهخدا نامه لغت در. (1381گیرد )معین،  می را کاال بهای جنس شدن تهیه و مقرر موعد از قبل آنكه فروشنده پیش

جنس  آمدن بدست از قبل فروش ، فروختن ، بودن حاضر و شدن مهیا از قبل را غله يا مال يعنی فروش پیش که است آمده و است رفته کار

 .(1377)دهخدا، 

 ساختمانی واقع در نیست. شد گفته آنچه جز چیزی نیز بحث موضوع در فروش پیش از منظور که است روشن شد گفته که آنچه به توجه با

و در واقع هنوز آماده و مهیا نشده است و فروشنده اقدام به فروش آن می  ندارد بالفعل و خارجی وجود هنوز که شود می واقع فروش مورد

 تعبیر به و است بیع سلم يا سلف بیع از ديگر تعبیری فروش پیش قرارداد که گفت بايد نیز فروش پیش حقوقی مفهوم با رابطه در کند.

 که است بیعی از عبارت سلم بیع. (1388)جعفری لنگرودی،  است سلم بیع عامیانه عبارت خريد پیشو  فروش پیش حقوقدانان از يكی

 ولی باشد کلی يا و خارجی عین تواند می ثمن مزبور بیع در باشد شده مقرر عقد در موعدی آن تسلیم برای و است ذمه در و کلی آن مبیع

 ولی شود تلقی صحیح تا شود رعايت بايد عقد نوع اين در نیز ديگر شرايط يك سری اين بر عالوه. گردد تاديه بايع به عقد مجلس در بايد

 بلكه بود. شرايط اين وجود لزوم به معتقد و دانست بیع نوع ازاين مصداقی توان نمی را ساختمان فروش پیش داد قرار که داشت توجه بايد

 گیرد. می صورت خريد فروش و پیش پیش واقع در و نیست موجود حاضر حال در قرارداد موضوع که است دو اين اين مشترك وجه تنها
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 مانند فروشد می آن کردن پیدا وجود از قبل است آن وجود انتظار در ولی نكرده پیدا وجود هنوز که را فروشنده مالی ديگر عبارت به

 پیش قرارداد در آنچه بنابراين .(1388)جعفری لنگرودی،  فروشد می ذمه در گندم مقداری محصول آمدن بدست فصل از قبل که کشاورزی

 تعهد و ندارد وجود قرارداد انعقاد هنگام در که فروشد می را موضوعی فروشنده نیست، اين جز چیزی نیز افتد می اتفاق ساختمان فروش

  دهد. می معینی موعد در را آن تحويل و ساخت

 

 مفهوم فسخ

زايل گردانیدن دست کسی را از جايی، تباه گردانیدن رای را، شكستن، جداجدا کردن، ويران ساختن، برانداختن  يعنیعنوان فسخ در لغت 

در فرهنگ ديگر فارسی، فسخ به معنای برهم (. 1377)دهخدا،  بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گرديدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن

نامند. و گاه به اختصار خیار می «خیار فسخ»اختیاری را که شخص در برهم زدن معامله دارد  .ستزدن معامله و باطل کردن پیمان آمده ا

. (1383)کاتوزيان،  دبه خواست خود در آن تصرف کناند اختیاری که به صاحب اختیار داده شده است تااختیار فسخ را در زمره حقوق آورده

 )انحالل يكطرفه(، زيرا بر خالف فسخ به معنای. در مفهوم مجازی آن استعمال شده است مسلم که تعبیر انحالل پیمان با عنوان بطالن،

یرد. لیكن گرايط مورد نظر قانونگذار صورت میباشد. بلكه به حكم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شبطالن قرارداد بااراده متعاملین يا ثالث نمی

 .گیرند لهذا در فرهنگ لغت نیز با زبان عامیانه معنی شده استرادف هم مورد استفاده قرار میتاز آنجا که در عرف اين واژه به عنوان لغات م

عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل شود چنین عملی مطابق طرفه واقع می فسخ يك نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت يك

يكی از نويسندگان حقوقی مدنی در تعريف ايقاع اين طور . گرددحقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ايقاع است که با يك اراده انجام می

ر نويسنده مفهوم ديگری باشد اما ممكن است منظو  اگر. (1371)کاتوزيان،  «انشاء اثر حقوقی است با يك اراده انجام می شود»تقرير نمود: 

نمايد. به بیان ديگر شخص، ايقاع را اين تعريف ارکان الزم را ندارد زيرا اثر حقوقی، نتیجه عمل و فعل حقوقی است که يك طرف انشاء می

يقاع شود. نتیجتاً در تعريف ابار می انشاء و ايجاد می نمايد نه اثر آن را، چرا که اثر حقوقی ايقاع پس از انشاء به طور قهری توسط قانون بر آن

 . (1395)خاکپور،  گیرد و برخالف عقد نیازی به قبول نداردبايد گفت که ايقاع، انشاء عمل حقوقی است که با يك اراده انجام می

حقوقی قرارداد  فسخ در اصطالح حقوقی عبارت است از پايان هستی. حق فسخ در اصطالح حقوقی، انحالل و بر هم زدن يكطرفه عقد است

رسد عبارات زير بیشتر به تعريف و حق فسخ نزديك دلیل به نظر می  به همین .(1390)شهیدی،  به وسیله يكی از دو طرف يا شخص ثالث

فسخ عبارت است از حقی است اصوالً مالی که به واسطه قانون و يا اشتراط احد طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضررحدوث : باشد

دهد که به طور يك طرفه عقد را منحل و به یمانی و برای هر يك از متعاملین يا هر دو آنها و يا ثالث، ايجاد شده و به صاحب آن حق میپش

 .(1392)نهرينی،  هستی و موجوديت حقوقی قرارداد پايان دهد

 

 ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
گردد و از لحاظ شرايط مطرح می« قراردادهای خصوصی»ق.م و تحت عنوان  10ماده فروش ساختمان بر اساس تحلیل ماهیت قرارداد پیش

ق.م  190و آثار واجد شرايط و آثار قراردادهای خصوصی است. از اين حیث مقررات مربوط به شرايط اساسی صحت معامالت مذکور در ماده 

شود، طرفین نسبت به تعهدات آور شناخته میق.م قراردادی الزام 10جا که به موجب ماده و قواعد عمومی معامالت برآن حاکم است و از آن

تواند او را به انجام آن الزام کند، يا قراردادی خويش ملتزم و مسئول هستند و در صورت عدم انجام تعهد از سوی يك طرف، طرف ديگر، می

آور بودن اين قراردادها فروش ساختمان بر مبنای الزاماد پیشقرارد .(1389)مصطفوی و رحیمی،  خسارت دريافت دارد قرارداد را فسخ نموده و

 تواند در صورت فروشآورد که طبق آن میوتعهد فروشنده مبنی بر سلب اختیار فروش به ديگری از خود، نوعی حق برای خريدار بوجود می

فروش مال به خود کند. با تحلیل ماهیت قرارداد ساختمان توسط متعهد به ديگری، قرارداد با شخص ثالث را ابطال و متعهد را ملزم به 

تعهد به »ق.م همچون قرارداد  10توان آن را در قالب قراردادهای مبتنی بر ماده می« قرارداد خصوصی»فروش ساختمان تحت عنوان پیش

چنین به خاطر شود. همنامیده می« نامهقول»آورد که در مفهوم اصطالحی و عرفی عمدتاً « وعده بیع»يا « قرارداد تشكیل بیع»يا « بیع

نیز « عقد صلح»فروش ساختمان را در قالب توان قرارداد پیشق.م، می 10گستردگی حوزه عقد صلح و در حقیقت برابری کردن آن با ماده 

فروش ساختمان در قالب به طور صريح يا ضمنی بر آن قرار گیرد. علت اين امر که قرارداد پیش« صلح»آورده و تنها نیاز خواهد بود، عنوان 

ای موارد امكان فروش واحدهای يك از عقود معینِ مشابهِ اين قرارداد بود. البته در پارهق.م گنجانیده شد، منطبق نبودن آن با هیچ 10ماده 
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ن مراه مخالف قانون نبودن اييك از عقود معین به هآپارتمانی کامالً مشابه به طريق بیع کلی فراهم بود اما در اکثر موارد عدم تطابق با هیچ

 ق.م جای داد. 10قرارداد و دارا بودن شرايط اساسی صحت معامله، کافی است تا بتوان اين قرارداد را در قالب ماده 

فروش ساختمان از نوع اموال قیمی است چرا که امالك به خاطر تفاوت موقعیت هرچند هم از لحاظ مساحت مورد معامله در قرارداد پیش

های متفاوت دارند. اموال قیمی نیز تنها به صورت عین معین قابل خريد و فروش است و در غیر اين صورت يعنی ندازه باشند، قیمتيك ا

شود. همین مالك اين قراداد را از ذيل الذمه يا کلی در معین مورد معامله مجهول و موجب بطالن قرارداد میفیها به صورت کلیفروش آن

 فروش شده واحدهایکند. در مواردی خاص که مورد پیشالذمه و کلی در معین، بیع سلف و عقد استصناع خارج میفیکلیعقودی چون بیع 

. در آيدها با بیع کلی فراهم خواهد بود چرا که به نوعی مال مثلی به حساب میآپارتمانی باشد که از هر حیث مشابه است امكان فروش آن

توان ساختمانی که هنوز ق.م بايد مورد معامله هنگام عقد وجود داشته باشد وگرنه بیع باطل است. لذا نمی 361بیع عین معین نیز طبق ماده

که معتقد به نظريه غیر جزمی مفهوم وجود باشیم که صرف نقشه و ساخته نشده و وجود ندارد را به طريق بیع عین معین فروخت. مگر اين

وجود بدانیم که در اين صورت امكان فروش به صورت عین معین فراهم خواهد شد اما قبول اين نظر  ماکت و تعیین محل احداث را دلیلی بر

 .(1389)مصطفوی و رحیمی،  باشدفروش که موضوع آن از اعیان است با سختی مواجه میپیرامون قرارداد پیش

فته است. لذا از زمرة عقودی چون شرکت و استصناع خارج ق.م گر 10فروش ساختمان يك عقد الزم است و لزوم خود را از ماده قرارداد پیش

ز سازد و اگردد. به عالوه تعیین مدت در اين قرارداد برای ساختن بنای مورد نظر، از جهت ديگر استصناع بودن اين عقد را منتفی میمی

نظور کسب سود و زيان ندارند، قالب عقد شود و طرفین قصد همكاری و تعاون به مکه مال مشاعی با آورده طرفین ايجاد نمیجهت اين

فروش ساختمان، بیع سلف را از شرکت برای اين قرارداد مناسب نخواهد بود. از جهت ديگر قبض ثمن به صورت اقساط در قرارداد پیش

 کند.گردونه خارج می

 10موضوع ماده « قراردادهای خصوصی»ن باشد فروش ساختماتواند قالب مناسبی برای قرارداد پیشبا اين حساب تنها نوع قراردادی که می

روش و « تعهد به فروش»قانون مدنی و در قالب  10فروش ساختمان بر مبنای مادة عالوه بر روش فوق يعنی تحلیل قرارداد پیش ق.م است.

به اين صورت است که عقد بیع در منعقد گردد. روش کار « عقد بیع معلق بر وجود مبیع»توان ارائه نمود اين است که کار ديگری که میراه

ای که هنوز ساختمان ساخته نشده منعقد گردد و اثر آن يعنی تملیك ساختمان به وجود مبیع يعنی ساختمان معلق و موکول شود. مرحله

هنگام انعقاد عقد قانون مدنی که وجود مبیع عین معین به منظور تملیك در  361اين روش مطابق قانون مدنی بالاشكال بوده و مبنای ماده 

 دهد.است را مورد خدشه قرار نمی

 

 امتناع متعهد از انجام تعهد و حق فسخ قرارداد در حقوق ایران 
در قوانین موضوعه ايران، نص عام و صريحی در اين خصوص وجود ندارد که هرگاه در عقود معوض يكی از طرفین به تعهد خود عمل نكند، 

فسخ کرده از تعهدات خود آزاد شود. با وجود اين، در زمینه تخلف از شروط ضمن عقد و در موارد پراکنده  طرف ديگر مجاز باشد قرارداد را

(. بحثی 1377ديگر ، قانونگذار، فی الجمله ، اين مبنا را قبول کرده که متعهد له بتواند، در آن موارد مشخص ، معامله را فسخ کند )شیروی، 

ه آيا می شود از مجموع اين موارد خاص ، مالکی کلی استخراج کرد که در صورت عدم انجام تعهد به که در اينجا مطرح است. اين است ک

 وسیله متعهد ، متعهد له بتواند بر اساس آن معامله را فسخ کند . در اينجا ، برای روشن شدن بحث ، الزم است موارد خاصی که مورد تصريح

 یرد:قانون گذار قرار گرفته ، مورد بررسی قرار گ

 

 امتناع متعهد از انجام تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد . 1
ه ب هرگاه ، تعهد ناشی از شروط ضمن عقد باشد ؛ و متعهد از انجام آن خودداری کند ؛ دو نظريه در فقه وجود دارد: يكی اينكه ، متعهد له ، 

درخواست کند ؛ يا معامله را در کل فسخ کرده ، خود را از تعهدات صرف عدم انجام تعهد ، حق دارد اجرای آن را مطالبه ، و اجبار متعهد را 

. نظريه دوم مقرر می دارد که متعهد له ، بايد ابتدا اجرای تعهد را خواسته ، متعهد را به انجام (1363)موسوی خمینی،  قراردادی آزاد کند

 .(1365)نجفی،  ارداد را فسخ کندتعهد اجبار کند ؛ و چنان چه اجبار وی امكان نداشته باشد ، می تواند قر

قانون مدنی در اين خصوص  239قانون مدنی نظريه دوم را ، که در فقه مشهورتر است ، به صورت يك قاعده کلی قبول کرده است. ماده 

 مقرر می دارد : 

نباشد که ديگری بتواند از جانب او  هرگاه اجبار مشروط علیه ، برای انجام فعل مشروط ، ممكن نباشد ، و فعل مشروط هم از جمله اعمالی»

، قانون مدنی و 242،243،379،496در عین حال ، همین قانون گذار در مواد «. واقع سازد ، طرف مقابل حق فسخ معالمه را خواهد داشت
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نتیجه می گیريم که هرگاه ( ، نظريه اول را نیز قبول کرده است . از اين مواد قانونی 1362قانون موجر و مستاجر )مصوب  8ماده « د » بند 

در صورت عدم اجبار متعهد يا به طور  -متعهد از انجام تعهدی ، که به صورت شرط ضمن عقد توافق شده باشد ، خودداری کند ، متعهد له

 .می تواند قرارداد اصلی را فسخ کند -کلی

 

 عدم پرداخت ثمن در بیع . 2

تا  ايع بگذاردو آن را نزد بکسی کااليی بخرد  اگرمشتری مالك مبیع می شود . حال عقد بیع عقدی تملیكی است ؛ و به محض وقوع آن 

اشی از بیع آزاد کند . در اينجا و تا سه روز ثمن را حاضر ننمايد ، بايع می تواند بیع را فسخ کرده و خود را از تعهدات نثمن را حاضر کند 

تا بتواند قرارداد را فسخ کند . از جمله اين شروط ، اين است که عقد بیع حال ده قانون گذار با فراهم شدن شروطی به فروشنده حق فسخ دا

اده ه باشد. طبق مو نه مشتری تمام ثمن را پرداخت کرد ه بايع تمام مبیع را تسلیم کردهن ده و سه روز  از زمان عقد بگذرد و در اين مدت بو

از  يا ن، بايع حق دارد معامله را فسخطبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثم نكند ثمن را در موعد مقرر تاديهاگر مشتری » قانون مدنی 395

 «.ر مشتری را به تاديه ثمن بخواهدحاکم اجبا

هیچ عنوان نمی توان از حق فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت ثمن ، فقط در عقد بیع و با فراهم شدن شروط باال ، محقق می شود ؛ و به 

ن مدنی چنین قانو 395دريافت کرد . بر عكس ، از سیاق ماده « رداد در صورت عدم پرداخت ثمن جواز فسخ قرا» ر حكمی کلی باين امر 

و فقط می تواند اجبار متعهد را تقاضا کند ؛ مگر در  روشنده حق فسخ قرارداد را ندارددر صورت عدم پرداخت ثمن ، فاستنباط می شود که 

 . (1377)شیروی،  ن شروط باال ، که فروشنده می تواند بیع را فسخ کند موارد استثنايی و با هم فراهم شد

 

 عدم پرداخت )ثمن خیار تفلیس( . 3
خیار »موردی است که در لسان فقها به  مورد ديگر که قانون گذار به فروشنده حق داده معامله را ، به علت عدم پرداخت ثمن،فسخ کند،

در صورتی که مستری مفلس شود ، و عین مبیع نزد او باشد »نی ، در اين خصوص مقرر می دارد : قانون مد 380شهرت دارد ؛ ماده « تفلیس

 .«ی تواند از تسلیم آن امتناع کند، بايع حق استرداد آن را دارد ؛ و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد ، م

قانون تجارت ، فروشنده در صورتی حق دارد از تسلیم امتناع کند که کاال ، نه به خود تاجر ورشكسته و نه به کسی  533همچنین طبق ماده 

می »قانون مدنی، به طور روشن بیان می کند که منظور از عبارت  380ديگر که به حساب او بیاورد، تسلیم نشده باشد . سابقه فقهی ماده 

، ايجاد حق حبس نیست ، بلكه به مشتری حق می دهد که معامله را فسخ کرده ، و نتیجتا از تسلیم امتناع « تسلیم آن امتناع کند.تواند از 

قانون تجارت نیز ، که از امتناع تسلیم مال التجاره سخن به میان آورده ، داللت بر ايجاد حق حبس ندارد؛ زيرا ، تاجر  533کند. چنانچه ماده 

ار ادای ديون خود متوقف شده است ؛ و قانونگذار نیز برای فروشنده اين امتیاز را قائل شده که بتواند معامله را فسخ کرده ، و خود ورشكسته 

 آزاد کند .  –که همان تسلیم کاالست  –را از اجرای قرارداد 

اخت ثمن ، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند ؛ از اين دو ماده نتیجه می گیريم که ، در صورت افالس يا ورشكستگی خريدار و عدم پرد

ا ر و نتیجتا ، اگر کاال تسلیم نشده باشد ، از تسلیم خودداری کند ، و اگر کاال تسلیم شده باشد ، در صورت افالس مشتری، حق استرداد کاال

داشته، و همان طور که فقها نیز تصريح کرده خواهد داشت . هرچند اين دوماده اختصاص به بیع دارد ، به نظر می رسد که بیع خصوصیتی ن

نی، )موسوی خمی مثل اجاره ، صلح معوض و قرض ممكن است راه پیدا کند –اند ، خیال تفلیس مختص بیع نیست ، و در بقیه عقود معرض 

به هیج عنوان اختصاص به بیع قانون مدنی ، فقط نمونه اعلی و اجالی عقود معوض است ؛ و  380؛ بدين ترتیب ، عنوان بیع در ماده  (1375

ندارد . بنابراين ، در صورتی که مشتری از پرداخت ثمن خودداری کند ، فروشنده ، طبق شرايط خیار تاخیر ثمن يا با تمسك به خیار تفلیس 

ر از آنها حكمی کلی د، می تواند معامله را فسخ کند . البته با توجه به اينكه اين خیارات منوط به تحقق شرايط خاصی است ، نمی توان 

خصوص ايجاد حق فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن ، به دست آورد ، و چه بسا از ذکر اين شروط استظهار شود که عدم پرداخت ثمن ، 

، )شیروی اصوال موجب ايجاد حق فسخ برای فروشنده نمی شود ؛ بر اساس آن ، تنها می شود اجبار خريدار را به پرداخت ثمن درخواست کرد

1377.)  

 

 ابعاد تاسیس قاعده امکان فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد 

به متعهد له حق داده تا معامله را ، به علت عدم  –ولو در صورت فراهم شدن شروطی  –نمونه های باال از جمله مواردی است که قانونگذار 

های مزبور ، همه به طور موردی و خاص ، اين حق را قائل شده است؛ و به طور عام، انجام نگرفتن تعهد ، فسخ کند . در عین حال ، نمونه 
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آيا از مجموع اين موارد خاص ، می توان حكم عامی در خصوص جواز فسخ »حكمی در قانون وجود ندارد . حال ، سوال اصلی اين است که 

يا اين که نمونه های باال ، خود نشان دهنده آن است که در حقوق ايران و « قرارداد ، در صورت عدم انجام تعهد ، استنباط يا استظهار کرد ؟

، فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد ، يك امر استثنايی و خاص است ؛ و قانون گذار به شكل موردی ، بدان تصريح کرده است ؛ و در 

 موارد ديگر نمی توان قرارداد را فسخ کرد . 

خیار تاخیر ثمن ،تسلیم، بیع سلم و شروط ضمن عقد ، حاکی از آن است که کثیری فقهای امامیه و مذهب  تتبع در کتب فقها ، در مورد

 صاربعه برآنندکه عدم انجام تعهدات اصلی قرارداد ، فقط به متعهدله حق می دهد تا اجبار متعهد را درخواست کند ؛ و با تحقیق شرايطی تقا

از مصاديق آن اشاره شد ؛ و در آن ،متعهدله حق فسخ معامله را، مطلقا يا در صورت عدم امكان  کند  ؛ مگر در موارد خاص ، که به بعضی

 . (1365)نجفی،  اجبار ، خواهد داشت

ب ادر تايید اين نظريه نیز بر اين نكته تاکید شده است که ، در فقه امامیه و حقوق مدنی ايران ، بیع عقدی تملیكی است ؛ يعنی به صرف ايج

ملكیت به وجود می آيد . بدين ترتیب ، در عقود تملیكی،تعهدی  –نسبت به مبیع  –و برای مشتری  –نسبت به ثمن  –، برای بايع و قبول 

وجود ندارد تا ، در فرض تخلف از آن ، بحث امكان فسخ قرارداد مطرح باشد . تعهد تسلیم مبیع و پرداخت ثمن نیز ، مستقیما ناشی از عقد 

بدين جهت است که هر کس مكلف است مال ديگری را ، که در اختیار دارد، به صاحبش برساند . بنابراين ، تعهد به تسلیم بیع نیست ؛ بلكه 

ه از و پرداخت ، امری خارج از قرارداد بیع است ؛ و تخلف از آن، بیع را در معرض تزلزل قرار نخواهد داد . نتیجتا ، در صورت امتناع فروشند

 . )انصاری، بی تا( متناع خريدار از پرداخت ثمن ، متعهدله فقط حق دارد اجبار متعهد را درخواست کندتسلیم کاال، و يا ا

ه صور عقود معوض تملیكی نیست ؛ و به نظر می رسد که به اين استدالل ، انتقادی وارد است ؛ نخست اينكه اخص از مدعی است ؛ زيرا،هم

. امله قرار گیردتی را در قبال طرف ديگر به عهده میگیرند ؛ بدون اينكه مال معینی ، موضوع معدر بسیاری از موارد ، دو طرف قرارداد تعهدا

است ، عقد يك قرارداد تملیكی نیست ؛ بلكه قراردادی عهدی است که مستقیما «کلی فی الذمه»حتی در عقد بیع ، وقتی موضوع قرارداد 

د ناشی می شود؛ و نمی توان آن را به امور خارج از قرارداد مربوط دانست ؛ وانگهی ، اين ايجاد تعهد می کند و اين تعهد نیز ، راسا از خود عق

زيرا ، تعهد به تسلیم و پرداخت ، يا ناشی از شرط  ادعا که تعهد به تسلیم کاال و پرداخت ثمن ، ارتباطی به عقد بیع ندارد ،صحیح نیست،

ه . گروانصاری، بی تا( و نمی توان اين تعهدات را ، امری خارج از قرار داد تلقی کرد ضمنی عقد است ، و يا ناشی از اقتضای خود عقد بیع؛

بدين تفكر گرايش پبدا کرده اند که ، در صورت عدم انجام تعهد ، متعهدله ، اصوال بتواند معامله  –مخصوصا فقهای اخیر  –ديگری از فقها 

. طبق اين نظريه ، فسخ قرارداد ، به علت عدم انجام تعهد ، يك امر استثنايی (1363، )موسوی خمینی را فسخ کرده و خود را از تعهد آزاد کند

نیست ، که در موارد خاص بیان شده باشد ؛ بلكه ، همه موارد مزبور، مبین اين اصل کلی است که عدم انجام تعهد ، به متعهدله حق فسخ 

 ضی از فقها چنین نقل می کند : قرار داد می دهد. صاحب جواهر ، بدون نقد و مخالفت ، از بع

ظاهر اقوال فقها اين است که هر گاه در عقد الزمی ، يكی از طرفین عملی منافی با حقی انجام دهد که طرف ديگر توسط عقد مربوز کسب »

ايز شده ، تا بدين وسیله کرده ، شارع  بر اساس قاعده ))ال ضرر و ال ضرار(( ، برای طرف ديگر حق فسخ مقرر کرده است ؛ و عقد از جهت او ج

 .(1365)نجفی،  «ضرر او دفع شود

به عنوان مثال ، اگر مشتری از پرداخت ثمن خودداری کند ، اين عدم پرداخت با حقی که بايع ، در ازای عقد بیع ، به عهده مشتری پیدا 

جايز می شود ؛ تا بتواند معامله را فسخ کرده ، و خود را  کرده ، منافات می يابد . بنابراين ، به دلیل قاعده )ال ضرار( عقد بیع نسبت به بايع

عدم  »از ضرری که ناشی از پايبند بودن به عقد است ، رها سازد . وانگهی ، با توجه به منابع فقی و حقوقی ، می توان برای اين قاعده که 

 :مبنا بیان کرد ، سه « انجام تعهد در عقود معوض ، اصوال به متعهد له حق فسخ معامله را می دهد

 

 توسل به شروط ضمن عقد . 1
داد ردر اين مبنا ، تالش می شود تا تعهدات ناشی از عقود ، به عنوان تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد ، تفسیر و تعبیر شود. بنابراين، در قرا

هد خود را اجرا کند . حال ، اگر يكی از های معوض ، معامله بر اساس يك شرط ضمنی شكل می گیرد ، که مقرر می دارد هر متعهد بايد تع

ر خیا»طرفین از انجام تعهد خود امتناع کرد ، طرف ديگر می توان اجبار متعهد را درخواست کند؛ و اگر اجبار او ممكن نباشد ، به استناد 

، برای تخلف از قانون مدنی 239اده ونگذار ، در م، معامله را فسخ کند. اين مبنا ، مطابق است با ضمانت اجرايی که قان« تخلف شرط ضمنی

 شروط ضمن عقد مقرر کرده است. 

به  ،اشكاالت اين مبنا ، عبارت است از اينكه : اوال ، شروط در قراردادها جنبه فرعی دارد ، و صحیح نیست که کلیه تعهدات اصلی قرارداد را 

در صورتی در بدنه عقد قرار میگیرد ، و دارای اثر می شود که در  نحوی، به شروط ضمن عقد برگردانیم ؛ ثانیا ، شروط چه صريح يا ضمنی ،
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فالن تعهد مورد توجه طرفین ، ولو طور »تراضی طرفین داخل شود . بنابراين ممكن است در بعضی قراردادها، اثبات اين امر مشكل باشد که 

  (.1377)شیروی،  «ضمنی ، در عقد مورد موافقت قرار گرفته است

 

 توسل به عرف و عادت . 2
قانون مدنی اسناد می شود ، در اين ماده ، متعارف بودن امری در عرف و عادت ، به طوری که در عقد بودن  225در اين مبنا ، به ماده 

تقابل م تصريح هم منصرف به آن باشد ، به منزله ذکر در عقد تلقی شده است از ديدگاه عرفی ، قراردادهای معوض متضمن دو دسته تعهدات

است ، که طرفین در قبال يكديگر متقبل می شوند. تعهد ضمنی هر طرف به انجام تعهد، آنچنان از ديدگاه عرفی مسجل است، که به منزله 

تا  ، ذکر در عقد بوده و بدون تصريح نیز قرارداد بدان منصرف می شود. بنابر اين ، الزم نیست التزام به انجام تعهد ، صريحا در عقد ذکر شود

، قرارداد را فسخ کرد . نتیجتا ، در عقود معوض ، التزام طرفین به انجام تعهد ، « خیار تخلف شرط»در صورت تخلف ، بتوان با استناد به 

امری است که در ديدگاه عرفی ، آنچنان متعارف بوده که به منزله ذکر در عقد تلقی می شود . پس ، همچنان که تخلف از انجام شروط 

ر عقد ، موجب حق فسخ برای مشروط له می شود ، تخلف از شروطی که در عقد بدان تصريح نشده ولی به حكم عرف و عادت عقد مندرج د

 .(1403)توحیدی،  بدان منصرف است ، نیز موجب حق فسخ برای مشروط له می شود

 

 توسل به تقابل تعهدات . 3
 و ا ارزش تعهد طرف ديگر برابر استمتقبل می شوند ؛ و ارزش تعهد هر طرف ، تقريبا بدر عقود معرض ، طرفین قرارداد تعهدات متقابلی را 

اين برابری نسبی قیمتها ، آنچنان در قرارداد های معوض مفروض است که در صورت جهل يكی از طرفین به قیمتها ، او می تواند با استناد 

 ق.م.(.  421تا  416به اين فرض ، معامله را فسخ کند ) خیار غبن ( )مواد 

ی ابنابراين ، در عقود معوض تعهدات هر يك از طرفهای قرارداد ، به تعهدات طرف ديگر گره خورده است؛ و اين ارتباط، نه تنها در مرحله انش

گری ه تصرف ديعقد، بلكه در استمرار آن نیز وجود دارد. مثال در عقد بیع ، مقتضای عقد اين است که هر طرف، مالی را که داشته به نحوی ب

دهد که طرف اخیر بتواند هر گونه تصرف مالكانه ای را در آن انجام دهد . مقضود از عقد نیز، صرف ايجاب و قبول و مالیكت اعتباری نیست 

تقل من, بلكه رسیدن واقعی به عوضی است که در قرارداد بیان شده است . پس در عقود معوض ، هر طرف تعهداتی را می پذيرد ؛ يا مالی را 

می کند ؛ با آن هم ، فقط به اين علت که از تعهدات طرف مقابل منتفع شده ، يا عوض به او منتقل گردد.  اين ارتباط متقابل بین عوض و 

معوض ، هم در مرحله ايجاد عقد ، مقصود اصلی طرفین بوده ، و هم در مرحله اجرای قرارداد، مورد نظر است. بدين ترتیب، چون اين ارتباط 

ر مرحله ايجاد وجود دارد , هرگاه معلوم شود که مال مورد نظر در يك طرف قرارداد موجود نبوده ، انتقال عوض آن نیز منتفی خواهد بود. د

 همین منطق در مرحله اجرا نیز وجود دارد ؛ التزام هرکدام از طرفین منوط به التزام طرف ديگر است. نتیجتا، اگر انجام تعهد از جانب يك

یر ممكن شود ، انجام تعهد متقابل نیز منتفی خواهد شد. وجود اين ارتباط در مرحله اجرا؛ همچنین باعث می شود که هر طرف طرف غ

« حق حبس»بتواند اجرای تعهد خويش را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل کند؛ و اين امر ، که هم در فقه و هم در قانون مدنی ، به عنوان 

 . (1362)آل بحرالعلوم،  استبه رسمیت شناخته شده 

م ؛ یحال ، اگر انجام تعهد ممكن باشد ، ولی متعهد از انجام تعهد سر باز زند ، دلیلی وجود ندارد که طرف مقابل را به انجام تعهد اجبار کن

گر طرف مقابل از انجام تعهد زيرا ، اوال ، هر طرف ، به اين دلیل ، تعهدی را پذيرفته است که از تعهدات طرف مقابل منتفع شود؛ و حال ا

و  اعادالنهخود امتناع کند ، متعهد له بايد بتواند قرارداد را فسخ کرده ، و خود را از تعهدات قراردادی آزاد کند ؛ ثانیا ، در عقود معوض اين ن

نیم ؛ ثالثا ، قانونگذار در ماده موجب ضرر است در حالی که يك طرف از انجام تعهد امتناع کرده طرف مقابل را به انجام تعهداتش ملزم ک

قانون مدنی ، صريحا به متعهد له اختیار داده ، که بتواند معامله را ، به سبب نقض تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد ، فسخ کند و  239

اولی حق خواهد  وقتی تخلف از شروط ضمن عقد ، که جنبه عرفی داد ، موجب شود که متعهدله بتواند معامله را فسخ کند ، به طريقی

 داشت معامله را ، به سبب بخاطر تخلف از تعهدات اصلی قرارداد فسخ کند . 

 همین مبنا در کالم فقهای اخیر نیز ، مورد قبول قرار گرفته است ؛ و در ذيل ، دو نمونه آورده می شود : 

طرفین از تسلیم امتناع کند، اجبار می شود؛ و اگر مقتضای اطالق عقد، فعلیت تسلیم هر يك از عوضین است؛ بدين ترتیب، در يكی از -1

 رهمچنان از تسلیم خودداری کرد، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد؛ بلكع بعید نیست که بتوان عقد را، در صورت امتناع اولیه و قبل از اجبا
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یار خ»ت؛ البته بیع، خیاری خاص خود دارد که ، نیز فسخ کرد؛ و اين خیار ، اختصاصی به بیع ندارد؛ بلكه در هر قرارداد معوضی جاری اس

 .(1377)شیروی،  نامیده می شود« تاخیر

در اين عبارت، حق فسخ قرارداد، در صورت عدم اجرای تعهد ، مورد قبول قرار گرفته است؛ و هرچند، در ابتدا نظر اين است که اين حق 

عبارت، جواز فسخ قرارداد حتی قبل از اجبار متعهد نیز بعید شمرده نشده فسخ، پس از اجبار متعهد و عدم اجرا به وجود می آيد، در ذيل 

است. نكته جالب توجه در اين نظريه فقهی، تعمیم دادن حق فسخ به کلیه عقود معوض است و اشاره به اينكه، خیار مختص به بیع، خیار 

که اين حق فسخ در کلیه عقود معوض و نسبت به ثمن  تاخیر ثمن است که دارای شرايط خاص بوده اختصاص به آن عقد دارد؛ در صورتی

 و مثمن، هر دوف جريان دارد و نیاز به گردآمدن شرايط خاص خیار تاخیر ثمن نیز نیست.

اگر هر دو طرف، يا يكی از طرفین، از تسلیم امتناع کنند و اجبار نیز ممكن نباشد، در صورتی که هنگام وقوع عقد قصد آن را داشته -2

قد باطل است؛ زيرا، امری غیر عقاليی خواهد بود در غیر اينصورت، در فرض امتناع مطلق، احتمال انحالل عقد و همچنین ثبوت باشند، ع

موسوی ) خیار وجود داردو ارجح نیز همین است؛ منشا اين خیار نیز شرط ضمن عقد نیست بلكه خیاری ديگر است که عقال آن را پذيرفته اند

 .(1363خمینی، 

نظريه فقهی، چند مطلب مورد توجه است: يكی اينكه، در ابتدا بايد متعهد را اجبار کرد؛ دوم اينكه، ممكن نبودن اجبار متعهد، عقد  در اين

را خود به خود منحل نمی کند و سوم اينكه، اين حق فسخ ناشی از شرط ضمن عقد نیست؛ بلكه خیاری است که در نظر عرف و عقال ، در 

 يرفته شده است. از مطلب باال نتیجه می گیريم که :مورد عقود معوض پذ

 اوال، عدم اجرای تعهد موجب نمی شود که عقد خود به خود منحل گردد؛

قانون مدنی، ابتدا بايد متعهد را به انجام تعهد اجبار کرد و هر گاه اجبار ممكن نبوده، ولی انجام تعهد به وسیله  238و  237ثانیا، طبق مواد 

 دور باشد، بايد با خرج او، موجبات انجام تعهد را فراهم کرد.شخص ديگری مق

اشد، بثالثا اگر اجبار ممكن نبوده و عمل نیز از جمله اعمالی نباشد که ديگری بتواند انجام دهد، يا وسايل انجام آن به وسیله ديگری فراهم ن

طبیعت عقود معوض است، که در آنها، تعهدات طرفین به هم متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند. اين حق فسخ نسز، ناشی از 

گره خورده است. چنین حق فسخی، مخصوصا از اين جهت اهمیت دارد که به يك طرف، نوعی حق دفاع می دهد تا در کقابل تخلف طرف 

ود که خود آن را عمال نقض کرده است. ديگر ، بتواند معامله را فسخ کند و اجازه ندهد طرف خطا کار از مزايای قرارداد معوضی بهره مند ش

قرارداد را فسخ کند، حقوق ما را به حقوق کشورهای  -ولو با فراهم شدن شروطی -قبول اين امر که در قراردادهای معوض، متعهدله بتواند

 ديگر و عرف بین المللی نزديك می کند و متناسب با نیازهای تجاری دنیای جديد است.

قراردادهای معوض، هر گاه يكی از طرفین تعهد خود را انجام ندهد، در قانون مدنی مقررات عام و صريحی وجود  در مجموع بايد گفت، در

موارد  درندارد که طرف ديگر بتواند با استناد به آن قرارداد را فسخ کرده، خود را از تعهدات قراردادی آزاد کند. البته، قانونگذار حق فسخ را 

اجرای تخلف از انجام تعهدات، مقرر داشته است؛ مثال در موارد خیار تاخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، مشخصی، به عنوان ضمانت 

 دخیار تفلیس، عدم تسلیم عین مستاجره در اجاره و همچنین خودداری عامل از انجام زراعت در مزارعه، مقرر کرده که متعهدله بتواند قراردا

، نظريات فقهی و تحلیل تقابل تعهدات در عقود معوض نیز، می توان به اين قاعده عام دست يافت که ، را فسخ کند. با بررسی مواد قانونی 

چنانچه يكی از طرفین قرارداد تعهد خود را انجام ندهد، طرف ديگر بتواند قرارداد را فسخ کند. عدم پذيرش اين امر موجب نتايجی نادرست 

عنوان نمونه، در فرضی که کسی خانه ای را بفروشد و در ضمن آن شرط شود که فروشنده  و غیر منطقی در حقوق تعهدات خواهد شد؛ به

يك المپ مهتابی به خريدار بدهد، در اين صورت چنانچه فروشنده از تسلیم خانه خودداری کند، خريدار اصوال نبايد حق داشته باشد بیع را 

يدار حق دارد بیع را فسخ کند؛ چون تعهد به تسلیم خانه، تعهدی اصلی است؛ فسخ کند؛ ولی اگر از تحويل المپ مهتابی خودداری کند، خر

ولی تعهد به تحويل المپ تعهدی فرعی است، که در ضمن عقد شرط شده است. وانگهی، منطقی نیست که خريدار مجبور باشد که به قرارداد 

 ان ندارد. البته چنانچه قانونگذاره و اجبار او به تسلیم خانه نیز امكپای بند بماند؛ آن هم، در حالی که فروشنده از انجام تعهد خود سرباز زد
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قانون مدنی( ، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به  239و  238،  237در شروط ضمن عقد مقرر کرده است) مواد 

 .(1377)شیروی،  انجام تعهد امكان نداشته باشد

 
 

 ساختمانتعهد ساخت و تکمیل 
از مهم ترين تعهدات پیش فروشنده، و شايد مهم ترين تعهد او در برابر پیش خريدار، تعهد به ساخت و تكمیل ساختمان است . به اين معنی 

که وی موظف است تا ساختمان پیش فروش شده را بر اساس شرايط و اوصاف قرارداد در موعد تعیین شده و بدون هیچ گونه تاخیری به 

ار تحويل دهد. اگرچه پیش خريدار به دنبال تحويل گرفتن واحد خود در موعد مقرر می باشد، اما نمی توان او را وادار کرد که پیش خريد

واحد را به هر شكلی تحويل بگیرد. انجام تعهد ساخت و تكمیل ساختمان منطبق با اوصاف قراردادی ، مستلزم تصريح کامل کلیه مشخصات 

قانون پیش فروش ساختمان  2. به همین دلیل ماده (1392)خدارحمی،  يخ تحويل واحد پیش فروش شده می باشدمورد معامله و نیز تار

. اوصاف و امكانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند 3در قرارداد پیش فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود :... »مقرر می دارد: 

. مشخصات فنی و معماری ساختمانی که در آن 4بقه، شماره واحد، توقفگاه)پارکینگ( و انباری. مساحت اعیانی، تعداد اتاق ها، شماره ط

احداث می شود: مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم 

در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده يا عرفا در قیمت موثر  گرمايش و سرمايش و قسمت های مشترك و ساير مواردی که

. تعیین تكلیف راجع به خسارت، تضمین ها و 8. زمان تحويل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی. 7است. 

 ....«قرارداد بیمه ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله 

ه حق برهم زدن قرارداد را در حین اجرای تعهد و نیمه کاره بودن ساختمان ندارد زيرا به محض ايجاد عقد، برای هريك از پیش فروشند

طرفین، تعهداتی به وجود می آيد که طرفین ملزم به انجام آن هستند. قرارداد پیش فروش ساختمان نیز از اين قاعده مستثنا نیست و پیش 

م ، اگر در لزو«اصل لزوم يا اجباری بودن قراردادتكمیل ساختمان مطابق اوصاف شده در عقد می باشد. مطابق فروشنده مكلف به ساخت و 

( ؛ و از آنجا که بیشتر عقودی که در 1414يا جواز عقدی ترديد ايجاد شود، با توجه به اين اصل، عقد را الزم می دانیم )حسینی روحانی، 

تند نه جايز، و مدار زندگی بر عقود الزم است، به اين دلیل، اصل را بر اين نهاده و گفته اند، هر عقدی جامعه منعقد می شوند، عقود الزم هس

(. يعنی به جز مصاديقی که مشروط به مباشرت متعهد برای 1388نسبت به متعاقدين و قائم مقام آنها الزم االتباع است )جعفری لنگرودی، 

در حدود اموال به جا مانده از متعهد برای انجام تعهد می باشد، لزوم انجام تعهد در حدود اموال به اجرای تعهد می باشد، لزوم انجام تعهد 

 (. 1389جا مانده از متعهد برای وراث نیز وجود دارد )قاسم زاده، 

داد، با اين تصور که برای آن ها می توان مبنای لزوم انجام اين تعهد را نیاز جامعه دانست و اصل را بر اين نهاد که اشخاص هنگام انعقاد قرار

مدنی  نالزام آور است و نمی توانند به راحتی از زير بار تكالیف قرارداد شانه خالی کنند، عقد را منعقد می نمايند. بر اساس مقررات عام قانو

قانون  10مقرر است، ماده  نیز پیش فروشنده به عنوان يكی از طرفین قرارداد پیش فروش، متعهد به ساخت و تكمیل ساختمان در موعد

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ » مدنی مقرر می دارد: 

کنند و تا روش جاری عقال چنین است که هر گاه عقد و پیمان می بندند، به آن احترام می گذارند و آن را بدون توافق منحل نمی «. است

د يزمانی که توافق قابل اعتماد و الزم الرعايه نیست، بر آن نام پیمان نمی گذارند. به عبارت ديگر، عقد و عهد تعهدی است در مقابل آن با

 (.1379طرفین خود را ملزم به مراعات بدانند )قنواتی، 

 

 و شرایط حق فسخ قرارداد تعهد ساخت و تکمیل ساختمان ضمانت اجراي
ضمانت اجرای تعهد ساخت و تكمیل ساختمان مطابق با اوصاف قراردادی در موعد مقرر، الزام پیش  فروشنده و استفاده از جريمه تاخیر و 

در صورت تطابق نداشتن مساحت بنا با میزان تعیین شده در قرارداد، با وجود شرايطی حق فسخ وجود دارد که در ادامه به تبیین اين ضمانت 

 داخته می شود.پراجراها 

 

 الزام پیش فروشنده. 1
الزام پیش فروشنده يكی از ضمانت اجراهای تعهد وی مبنی بر ساخت و تكمیل ساختمان است. در فقه در صورتی که متعهد تعهد خود را 

فسخ به طور مطلق برای انجام ندهد، دو شیوه به عنوان ضمانت اجرا وجود دارد: مشهور فقها عقیده دارند که در صورت نقض قرارداد، حق 
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متعهد له به وجود نمی آيد، بلكه وفای به عهد همچنان الزم است و با تمكن به ايفای عین عهد، دلیلی برای ايجاد حق خیار وجود ندارد. 

اوفوا »ناد به آيه آن ها با است. (1379)داراب پور،  پس به نظر آن ها مادامی که امكان ايفای تعهد وجود دارد، حق فسخ به وجود نخواهد آمد

، تعهدات و شروط ضمنی آن را «المومنون عند شروطهم»( و حديث 34)اسراء/« اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوال» ( و 1)مائده/« بالعقود

که کسی  وجوب وفا به شرط تكلیفی است» . تا جايی که گفته اند: (1425)سیوری حلی،  نسبت به متعهد و مشروط علیه الزم الوفا می دانند

، تا زمانی که طرفین عقد بیع از «البیعان بالخیار مالم يفترقا» . همچنین مطابق حديث(1419)موسوی بجنوردی،  «آن را انكار ننموده است

به اين معنا که به محض جدا شدن طرفین از  .هم جدا نشده اند، دارای خیار می باشند و در صورت جدايی، خیار مجلس از بین می رود

عقد، بیع، الزم و قابل اجرا است و طرفین ملزم هستند که به تعهدات خود عمل کنند و پايبند به مفاد عقد باشند. حتی برخی فقیهان مجلس 

اگر حديث الضرر و اجماع بر ثبوت خیار در هنگام تعذر از اجبار به انجام عین تعهد وجود نداشت، ممكن بود نتوانیم در »بیان نموده اند: 

. البته اين فرض در حالتی است که امكان انجام شرط ضمن عقد متعذر (1408)محقق حلی،  «نیز قائل به ثبوت خیار شويم هنگام تعذر

گردد و در صورتی که خود اجرای عقد به دشواری افتد، حق فسخ ايجاد نمی شود، بلكه عقد فسخ می گردد. برخی از فقیهان معتقدند که 

فسخ کند. يا وفای به عهد را از متعهد له بخواهد. به نظر آن ها به محض نقض قرارداد، حق فسخ به وجود متعهد له مختار است قرارداد را 

 می آيد و اين حق منافاتی با امكان اجبار نداشته، حق فسخ نیز به صرف تخلف ايجاد می شود.

وجه به نظر مشهور فقها، تا زمانی که امكان اجرای تعهد که برای اصل لزوم مفید است و با ت قانون مدنی 219در حقوق ايران با توجه به ماده 

قانون مدنی، قاعده عمومی اجبار و اجرای عین تعهد، چاره  376از طريق اجبار وجود دارد، متعهد له حق فسخ نخواهد داشت. به موجب ماده 

قانون  239ماده «. تنع اجبار به تسلیم می شوددر صورت تاخیر در تسلیم مبیع يا ثمن، مم» اولیه شمرده شده است. مطابق ماده ياد شده:

مدنی نیز استفاده از ديگر چاره های قانونی، مانند فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای اين شیوه مجاز دانسته است. اين ماده مقرر می 

لی نباشد که ديگری بتواند از جانب هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعما» دارد:

شیوه اجبار نیز به اين صورت است که متعهد له )پیش خريدار( با تقديم «. او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

پس از صدور حكم و دادخواست به دادگاه، الزام متعهد )پیش فروشنده( به اجرای تعهد )ساخت يا تكمیل ساختمان( را درخواست می کند . 

قطعیت آن، در تعهدات مثبت، چنانچه مباشرت متعهد شرط انجام کار نباشد، شخص ثالث يا حتی متعهد له می تواند مورد تعهد را با هزينه 

 اينمتعهد انجام دهد و در صورتی که مباشرت متعهد شرط شده باشد، دادگاه شیوه اجبار غیر مستقیم را در پیش خواهد گرفت، زيرا در 

قانون مدنی  222. ماده (1389)قاسم زاده،  فرض، اجبار مستقیم با آزادی و شرافت انسانی مغاير است و نتیجه مطلوب را نیز به بار نمی آورد

در صورت عدم ايفای تعهد با رعايت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه » در اين زمینه مقرر می دارد:

قانون مدنی در اين زمینه مقرر می  238همچنین ماده «. دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد

مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص ديگری مقدور باشد، حاکم  هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزمبه انجام آن غیر» دارد:

به همین ترتیب، چنانچه تعهد قائم به شخص متعهد باشد نیز روش اجبار «. خرج ملتزم ، موجبات انجام آن فعل را فراهم کندمی تواند به 

 غیر مستقیم اعمال می شود.

با توجه به اينكه در قرارداد پیش فروش نیز علی االصول مباشرت متعهد شرط نیست، در صورتی که متعهد به تعهد خود مبنی بر ساخت و 

 قانون پیش فروش ساختمان، فرض 14تكمیل ساختمان پايبند نبود، به هزينه او می توان تعهد را به کمك شخص ثالث اجرا کرد. ماده 
خاصی را مطرح کرده است مبنی بر اينكه با وجود انجام کامل تعهدات از سوی خريدار، برخی اقدامات جزئی تا تكمیل شدن پروژه باقی بماند 

در صورت انجام کامل تعهدات از سوی » نیز تا زمان انقضای قرارداد موفق به تكمیل پروژه نشود اين ماده مقرر می دارد: و پیش فروشنده 

پیش خريدار، چنانچه پیش فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تكمیل پروژه نگردد، با تايید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر 

ا تكمیل پروژه باقی مانده است )کمتر از ده درصد پیشرفت فیزيكی مانده باشد(، پیش خريدار می تواند با قبول اينكه صرفا اقدامات جزئی ت

تكمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمايد و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزينه هايی 

( 11بوده و توسط پیش خريدار پرداخت می گردد، مانع از استیفای مبلغ هزينه شده از محل ماده) که طبق مقررات بر عهده پیش فروشنده

بنابراين پیش خريدار با تائید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر «. ( اين قانون نخواهد بود20و غیره با کسب نظر هیئت داوری مندرج درماده)

مانده است)کمتر از ده درصد پیشرفت فیزيكی( بپذيرد که تكمیل مابقی قرارداد را خود به اينكه صرفا اقدامات جزئی تا تكمیل پروژه باقی 
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. در اين صورت پیش خريدار می تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، به اندازه قدرالسهم خود (1391، و دشتبانیان )سلیمی عهده بگیرد

 درخواست تنظیم سند رسمی نمايد.
اختمان تكمیل شده را در موعد مقرر به پیش خريدار تسلیم نمايد، اما ساختمان تسلیمی منطبق با قیود، ممكن است پیش فروشنده س

شرايط و اوصاف ياد شده در قرارداد نباشد. در خصوص ضمانت اجرای تسلیم ساختمان غیر منطبق با اوصاف قراردادی، قانون پیش فروش 

 . (1392)خدارحمی،  به قواعد عمومی قراردادها مراجعه نمود ساختمان ساکت است. بنابراين برخی معتقدند بايد

طبق قواعد عمومی قراردادها، چنانچه صفتی برای موضوع معامله شرط شود و بعد معلوم شود که آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به 

فروش ساختمان قید شود که واحد ساختمانی  قانون مدنی(. بنابراين اگر قرارداد پیش 235نفع او شده است، خیارفسخ خواهد داشت ) ماده 

دارای دو اتاق و انباری باشد و نمای ساختمان سنگ شود، پیش فروشنده بايد واحد ساختمانی را با اين مشخصات آماده و تسلیم پیش 

خريدار و به دلیل تورم، خريدار نمايد، در غیر اينصورت پیش خريدار حق فسخ خواهد داشت. البته در اين فرض در راستای حمايت از پیش 

ممكن است فسخ قرارداد برای پیش خريدار سودمند نباشد، بلكه برعكس به نفع پیش فروشنده باشد، به همین دلیل می توان گفت، تحويل 

طبق ر منساختمان غیر منطبق با اوصاف قراردادی، در حكم عدم تسلیم است و از اين طريق، تا جايی که امكان تغییر و اصالح ساختمان غی

 وجود داشته باشد، بايد پیش فروشنده را الزام به تسلیم ساختمان منطبق با شروط و اوصاف قراردادی نمود.

 

 استثناهاي الزام. 2
 د:وبا وجود اين، گاهی موانعی در حق الزام ايجاد می شود که در ادامه به اين موانع با عنوان استثناهای حق الزام پیش فروشنده اشاره می ش

 

 استناد به حق حبسلف( ا
يكی از مصاديقی که امكان اجبار متعهد به انجام تعهد وجود ندارد، زمانی است که او به حق حبس خود استناد می کند. در عقود معوض، به 

بیر ست. به تعدلیل وابستگی دو طرف قرارداد به يكديگر، الزام يكی از دو طرف به اجرای تعهد او پیش از اجرای تعهد طرف ديگر، مجاز نی

ديگر دو تملیك و دو تعهد در مقابل يكديگرند و نمی توان به يكی از متبايعان حكم کرد که قبل از ديگری مال موضوع تعهد خود را تسلیم 

از بايع هر يك » قانون مدنی در اين زمینه مقرر می دارد: 377. ماده (1375)طاهری،  کند؛ زيرا اولويتی برای هیچ يك از طرفین وجود ندارد

و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع يا ثمن خودداری کند تا طرف ديگر حاضر به تسلیم شود مگر اينكه مبیع يا ثمن موجل باشد، در اين 

 «.صورت هر کدام از مبیع يا ثمن که حال باشد بايد تسلیم شود

معوض از جمله قرارداد پیش فروش را نیز شامل  قانون مدنی يك قاعده عمومی است و مخصوص بیع نیست و تمامی عقود 377حكم ماده 

خواهد شد، زيرا با توجه به بنای دو طرف و انقضای عرفی معاوضه بايد گفت که اين حكم ويژه عقد بیع نیست، بلكه مصداقی از قاعده حاکم 

 .(1383)کاتوزيان،  بر همه عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می گیرد

براين اگر در قرارداد پیش فروش ساختمان مقرر شده باشد که پیش خريدار مبلغی را قبل از شروع عملیات ساختمانی بپردازد، پیش بنا 

 با وجود اين، برخی معتقدند فروشنده با استفاده از حق حبس می تواند اجرای تعهد خود را به تاخیر اندازد تا مبلغ تعهد شده پرداخت گردد.

ارداد پیش فروش ساختمان به نوعی است که بهای آن به طور اقساطی پرداخت می شود، لذا حق حبس هم قابل تصور چون طبیعت قر

حقی را برای پیش خريدار قائل شده که شبیه به حق  12. اما در قانون پیش فروش ساختمان، قانونگذار در ماده (1382)اصغرزاده،  نیست

نچه عملیات ساختمانی، متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خريدار می تواند چنا:» حبس است. بر اساس ماده ياد شده 

پرداخت اقساط را منوط به ارائه تايیديه مهندس ناظر، مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضای 

بنابراين چنانچه عملیات ساختمانی پیشرفت نداشته باشد، پیش خريدار «. ه نمايدهريك از طرفین ظرف يك ماه گزارش پیشرفت کار را ارائ

 نیز می تواند اقساط را پرداخت نكند و آن را به شروع عملیات ساختمانی و تايید مهندس ناظر وابسته سازد.

 

 جلوگیري از اجرا از طرف متعهدلهب( 
دهد و اين دخالت به منزله قوه قاهره باشد، در اين حالت نه تنها حق التزام وجود در صورتی که دخالت متعهد له نتواند تعهدش را انجام ب

. با توجه به اينكه جلوگیری از اجرا در اين خصوص مربوط به يكی (1382)صفايی،  ندارد، بلكه متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود

رض، مانع اجرا، اراده يكی از طرفین است، نه يك مانع خارجی. هر چند ممكن از طرفین عقد، جدا از قوه قهريه بررسی می شود، زيرا در اين ف
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 داست اقدام متعهد له همه اوصاف قوه قاهره را دارا باشد. هیچ کس نمی تواند ضرری را که از اقدام خود او ناشی شده است، از ديگری بخواه

 .(1383)کاتوزيان، 

يا  دبنابراين اگر در قرارداد توافق شده باشد که مصالح ساختمانی را پیش خريدار برای پیش فروشنده تدارك ببیند، اما او مصالح را تهیه نكن

سرموعد تحويل ندهد، نمی تواند از پیش فروشنده خسارت انجام ندادن تعهد يا خسارت تاخیر در انجام تعهد را بخواهد؛ هرچند که اين 

برای پیش فروشنده وجود داشته باشد که مصالح را از طريق ديگری تهیه کند. همچنین اگر متعهدله با اقدامات خود به طور مستقیم امكان 

، قی پورو ت )ابهری يا غیر مستقیم مانع انجام تعهد پیش فروشنده مبنی بر ساخت مسكن يا تكمیل آن شود، اين موضوع مصداق می يابد

1394). 

قانون تجارت اشاره کرد که اگر متصدی حمل و نقل ثابت کند تلف يا گم  386متعهدله در حقوق ايران می توان به ماده  در خصوص تقصیر

شدن کاال مربوط به تقصیر ارسال کننده يا مرسل الیه يا ناشی از تعلیمات آنها بوده است، از پرداخت خسارت معاف خواهد شد. همچنین از 

اگر بعد » قانون مدنی: 240در خصوص مشروط له نیز می توان در باره متعهد له استفاده نمود. بر اساس ماده قانون مدنی  240مالك ماده 

از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را 

 «.ل مشروط له باشدخواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فع

 

 عدم امکان اجراي تعهدج( 
تعهد پیش فروشنده به ساخت و تكمیل ساختمان مطابق با اوصاف قراردادی، از نوع تعهد به نتیجه است. به همین دلیل پیش فروشنده به 

 . (1389)زرنگار،  شودجز در خصوص دخالت قوه قاهره يا عدم امكان اجراء نمی تواند از مسئولیت تعهدات قراردادی خويش مبرا 

عدم امكان اجرای تعهد به دودسته عدم امكان قانونی اجرای تعهد و عدم امكان مادی و عینی تعهد تقسیم می شود. عدم امكان قانونی اجرای 

ع عهد از ممنوتعهد به اين معنی است که گاهی ممكن است اجرای تعهد با مانع قانونی روبرو شود. در اين فرض تفاوتی میان علم و جهل مت

بودن اجرای تعهد وجود ندارد. برای مثال، اگر پیش فروشنده تعهد ساخت مسكن در باغی را بدهد و قانونی تصويب شود که تغییر کاربری 

 اين زمین را ممنوع سازد، در اين فرض اجرای تعهد با عدم امكان قانونی روبرو می شود. به همین ترتیب اگر قانون ورود برخی از مصالح

ساختمانی را به داخل کشور ممنوع سازد و مصالح جايگزين يافت نشود. در اين فرض، آگاهی يا ناآگاهی متعهد از ممنوع بودن چنین تصرفی 

 قهیتاثیری در عدم امكان اجرا ندارد، زيرا در اين زمینه، حكم قانون مقدم بر اراده متعهد می باشد و ممنوعیت را مباح نمی سازد. از نظر ف

 «ممنوع شرعی همچون ممنوع عقلی است»رعی نیز مانع شرعی اجرای تعهد را غیر ممكن می کند و تعهد يادشده باطل خواهد بود، زيرا و ش

 .(1413)سبزواری، 

عدم امكان اجرای تعهد از نظر مادی و عینی به اين معناست که اگرچه از لحاظ قانونی اجرای تعهد ممنوع نیست، ولی عمال امكان اجرای 

 تعهد ناممكن است. در اين فرض، فرقی بین آگاهی و ناآگاهی متعهد مبنی بر امكان اجرای قرارداد، تاثیری در بطالن آن نخواهد داشت

. برای مثال، اگر تكمیل ساختمانی عرفا شش ماه زمان الزم داشته باششد و پیش فروشنده تعهد نمايد که ظرف يك هفته (1390)شهیدی، 

دهد، امری غیر ممكن است و از لحاظ مادی اجرای قرارداد بحث اين است که آيا مالك، ناممكن بودن اجرای تعهد تكمیل و تحويل می 

قانون مدنی، هرگاه  225و  220عقلی بوده يا عدم امكان عرفی اجرای تعهد معیار است؟ در اين زمینه، حقوق دانان معتقدند با توجه به ماده 

ا غیر ممكن باشد، آن تعهد از نظر حقوقی بی اعتبار است و متعهد را نمی توان ملزم به تحمل مشقت طاقت تعهد قراردادی فقط عرفا و عادت

فرسا و غیر قابل تحمل برای اجرای تعهد ساخت. در فقه نیز با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می توان حكم کرد که نه تنها تعهد غیر 

ن عرفی نیز باطل است. قوه قاهره نیز از مصاديق عدم امكان مادی می باشد. البته بايد توجه ممكن عقلی باطل است، بلكه تعهد غیر ممك

 داشت، صرف دشواری اجرای تعهد به گونه ای که عرفا قابل تحمل باشد، نمی تواند اجرای تعهد را غیر ممكن سازد و متعهد را معاف از انجام

 تعهد نمايد.

 

 اجبار مالی)جریمه تاخیر(د( 
مالی نیز يكی از مهم ترين ضمانت های اجرای تعهدات پیش فروشنده است که در قانون پیش فروش ساختمان به صراحت برای پیش  اجبار

ش برمی گردد. اين  1318قانون آيین دادرسی مدنی مصوب  729سابقه جريمه تاخیر در اجرای تعهد به ماده  خريدار پیش بینی شده است.

مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممكن نیست، دادگاه می تواند به در » ماده مقرر می داشت: 

درخواست متعهد له در حكم راجع بهاصل دعوا يا پس از صدور حكم، مدت و مبلغی را معین نمايد که اگر محكوم علیه مدلول حكم قطعی 
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در خصوص وجود يا نبود نهاد جريمه تاخیر در حقوق «. ر روز تاخیر به محكوم له بپردازدرا در آن مدت اجرا نكند، مبلغ مزبور را برای ه

 کنونی ايران، دو ديدگاه مطرح است:

قانون  729معتقدند، می توان نهاد اجبار مالی را که در ماده  1318برخی از حقوق دانان با وجود نسخ قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 

، احبار مالی متعهد 1318مقرر شده بود، هنوز هم به کار برد، زيرا با وجود نسخ قانون آيین دادرسی مدنی مصوب  آيین دادرسی مدنی پیشین

ش را بايد حمل بر کاهلی و نسیان کرد و نهادی را که 1379چنان ضروری و موافق اصول حقوقی است که سكوت قانون گذار از سال 

قانون اجرای احكام مدنی است که به صراحت امر  47. مويد اين ديدگاه، ماده (1383)کاتوزيان،  جانشینی در نظام حقوقی ندارد، از بین نبرد

 قانون پیشین نموده است. 729به اجرای ماده 

 729، در حقوق ايران نهاد اجبار مالی ياد شده در ماده 1318برخی ديگر از حقوقدانان معتقدند با نسخ قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 

قانون سابق بايد به استناد ماده  730و  729نون ديگر قابل اجرا نیست، زيرا کلیه مقررات قانون آيین دادرسی مدنی و از جمله دو ماده اين قا

قانون جديد آيین دادرسی مدنی منسوخ شمرده شود، هرچند که چنین نسخی موجب از کارافتادن بسیاری از مقررات الزم برای تنظیم  529

 .(1390)شهیدی،  اجتماعی قراردادی باشد روابط حقوقی و

به هر حال، در قانون پیش فروش ساختمان به عنوان يك قانون خاص، قانون گذار با صراحت جريمه تاخیر را به عنوان يكی از ضمانت های 

فروشنده در تاريخ مقرر  چنانچه پیش» قانون پیش فروش ساختمان مقرر نموده است: 6اجرای تعهدات پیش فروشنده مقرر کرده است. ماده 

( اين قانون 2( ماده )9در قرارداد، واحد پیش فروش شده را تحويل خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد، عالوه بر اجرای بند )

اجرای مقررات  .مكلف است به شرح زير جريمه تاخیر به پیش خريدار بپردازد مگر اينكه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خريدار توافق نمايد

در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی نظیر توقفگاه -1اين ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خريدار نیست. 

)پارکینگ و انباری( در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد، تا زمان تحويل واحد به پیش خريدار ، معادل اجرت المثل بخش تحويل نشده. 

( بهای روز تعهدات انجام نشده بر میزان قدرالسهم %5/0در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت های مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد)-2

( اين قانون از قبیل خیابان فضای سبز، 2( ماده )9در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت های عمومی موضوع بند) -3پیش خريدار.  

در صورت عدم -4آن روزانه به میزان يك در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خريدار.  مساجد، مدرسه و امثال

به دلیل حمايتی بودن قانون پیش فروش و در نتیجه آمره «. اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان يك در هزار مبلغ قرارداد

 .(1392)خدارحمی،  ه مبلغی کمتر از میزان تعیین شده از سوی قانون گذار در اين ماده وجود نداردبودن آن، امكان توافق طرفین ب

قانون پیش فروش ساختمان، قانون گذار مبلغ جريمه تاخیر را به صورت مقطوع تعیین کرده و اختیار تعیین آن را به دادگاه واگذار  6در ماده 

اخیر از سوی قانون گذار در قانون پیش فروش ساختمان وارد می آيد، اين است که هدف از ايجاد ننموده است. ايرادی که به تعیین جريمه ت

قانون آيین دادرسی  729جريمه تاخیر، اجبار مالی و وادار ساختن متعهد به انجام تعهد قراردادی است و در تعیین مبلغ جريمه، طبق ماده 

ر حكم اجبار در اراده متعهد و اوضاع و احوال، او را از اين طريق وادار به انجام تعهد می کرد؛ مدنی پیشین، دادگاه با توجه به امكان نفوذ و اث

بنابراين درباره هر فردی با توجه به میزان تاثیر و وضعیت مالی وی، میزان مبلغ جريمه کاهش و افزايش می يافت و تا حدی تعیین می شد 

تاثیر داشته باشد. اما در قانون پیش فروش ساختمان به اين نكته توجه نشده و مبلغ جريمه  که موجب اجبار فرد به انجام تعهد شده، بر او

 اچیزنبه طور مقطوع تعیین شده است. اين در حالی است که امكان دارد اين میزان از جريمه در باره افرادی که دارای تمكن بااليی هستند، 

بار متعهد به انجام تعهد، از بین برود. اختیار دادگاه در خصوص قابلیت تجديد نظر در باشد و نسبت به اين افراد جريمه تاخیر با هدف اج

 قانون آيین دادرسی پیشین نیز در راستای همین هدف بود. 730مقدار مبلغ تعیین شده جريمه تاخیر در ماده 

 

 حق فسخ پیش خریدار در صورت تطابق نداشتن مساحت بنا. 3
بر اساس قانون پیش فروش ساختمان اين است که مساحت بنا که در صورت مجلس تفكیكی قید می شود، يكی از تعهدات پیش فروشنده 

با مساحتی که در قرارداد پیش آمده است، تطابق داشته باشد. تطابق نداشتن مساحت بنا به دو صورت ممكن است: مساحت بنا بر اساس 

 پیش فروش باشد. در ادامه، اين دو حالت بررسی می شود:صورت مجلس تفكیكی بیشتر از مساحت قید شده در قرارداد 

 

 مساحت بیشتر از مساحت قید شده در قرارداد پیش فروش الف(
بر اساس قانون پیش فروش ساختمان، از جمله موضوعاتی که بايد در قرارداد پیش فروش ساختمان تعیین گردد، مساحت اعیانی و مساحت 

(. گاهی اتفاق می افتد مساحت بنا در پايان کار که در صورت مجلس تفكیكی نیز قید شده، بیشتر از 2ماده 4و  3کل عرصه و زيربناست)بند
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مساحتی است که در قرارداد پیش فروش قید می شودکه معموال به سود پیش خريدار است، با اين حال به دلیل اينكه ممكن است مطلوب 

ش خريدار حق فسخ داده است. برای مثال فردی به دنبال واحد ساختمانی کوچك با پیش خريدار نباشد، قانون گار با وجود شرايطی به پی

متر است و قرارداد پیش فروش واحدی با همین مساحت را امضا می کند، اما در پايان کار متوجه می شود مساحت  90مساحت حداکثر 

 باشد. متر مربع است که بیشتراز مساحت مورد نظر وی می 120واحد پیش خريداری شده 

در صورتی که مبیع در حال معامله از حیث مقدار معین بوده در وقت تسلیم، زياده از » قانون مدنی مقرر می دارد: 384قانون گذار در ماده 

در صورتی که مبیع از قبیل خانه يا فرش باشد که » قانون مدنی:  385همچنین مطابق ماده «. مقدار معین باشد، زياده مال بايع می باشد

تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در زمان تسلیم بیشتر درآيد، بايع حق فسخ خواهد 

بنابراين ، بر اساس مقررات قانون مدنی، در صورتی که مساحت مبیع بیشتر از مقدار تعیین شده در قرارداد باشد، خريدار حق فسخ «. داشت

قانون ثبت اسناد و امالك در حكمی متفاوت، در باره امالك ثبت شده  149نده حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ماده ندارد، بلكه فروش

نسبت به ملكی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد، خريدار حق فسخ » مقرر شده است: 

قانون ثبت اسناد و امالك در حكمی متفاوت، در باره امالك ثبت شده  149معامله را خواهد داشت. در ماده  ندارد، بلكه فروشنده حق فسخ

نسبت به ملكی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذی نفع می تواند »  مقرر شده است:

ر اولین سند انتقال و ساير هزينه های قانونی معامله به صندوق ثبت، توديع و تقاضای اصالح سند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج د

به اين ترتیب، در خصوص امالك ثبت شده، مازاد مبیع متعلق به فروشنده است، ولی خريدار می تواندبا پرداخت مابه «. خود را بنمايد..

لك کند. با توجه به اينكه عموما اين انتقاالت براساس قیمت منطقه ای صورت می گیرد، التفاوت قیمت طبق اولین سند، مقدار مازاد را تم

 پرداخت قیمت بر اساس اولین سند قابل توجه نخواهد بود.

قانون پیش فروش ساختمان در حالتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكیكی بیشتر از مقدار تعیین شده در قرارداد باشد،  7ماده 

 را در نظر گرفته است: دو فرض

قرارداد باشد. در اين صورت، هیچ  فرض اول، مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكیكی تا پنج درصد بیشتر از مساحت زيربنای مقرر در

در، نمايد)صيك از طرفین حق فسخ ندارند و پیش خريدار بايد مابه التفاوت را بر اساس نرخ مندرج در قرارداد به پیش فروشنده پرداخت 

(. هدف قانون، حمايت از پیش خريدار است و برای حفظ حقوق پیش خريدار و تضمین حقوق وی، مابه التفاوت مساحت آپارتمان 7ماده 

پس از صدور صورت جلسه تفكیكی  بر اساس نرخ مندرج در قرارداد محاسبه می ود. ولی چنانچه پیش فروشنده نیز به دلیل مساحت اضافه 

قرارداد را فسخ کند، موجبات سوء استفاده فراهم می شد و می توانست از اقدام متخلفانه خود بهره مند شود؛ چون قیمت امالك می توانست 

اغلب رو به افزايش است. همچنین در اينجا قانون حقوق پیش فروشنده را نیز مد نظر دارد تا پیش خريدار بی دلیل اقدام به فسخ قرارداد 

و حتی پیش خريدار را ملزم به پرداخت مابه التفاوت نیز می کند، زيرا ثمنی را که او پرداخته، بابت مقدار  (1391، و دشتبانیان )سلیمی نكند

مساحت بنا بر اساس قرارداد بوده و برای آن مقدار اضافی هیچ مقداری پرداخت نكرده است و چنانچه مابه التفاوت را پرداخت نكند، آن 

بدون عوض مالك شده است و اين دارايی ناعادالنه به شمار می آيد و اين مابه التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد محاسبه مقدار اضافی را 

 می شود.

فرض دوم، مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكیكی افزون بر پنج درصد مساحت زير بنای مقرر در قرارداد باشد. در اين صورت پیش 

( . در واقع از آنجايی که پیش 7را دارد که معامله را فسخ کند يا معامله را قبول و مابه التفاوت را پرداخت کند) صدر ماده خريدار اين اختیار 

فروشنده مقدار مساحت را اعالم می کند قانون گذار حق فسخی برای او قائل نشده است؛ چرا که اگر پیش فروشنده بنا را بیش از مساحت 

ه عبارتی تخلف به پیش فروشنده منتسب شود، نمی توان برای پیش فروشنده با ای شرايط حق فسخ قائل شد، زيرا تعیین شده بسازد و ب

 . (1387)احمدی و غضنفری،  فروشنده خود عامل ايجاد چنین وضعیتی بوده و از مندرجات قرارداد تخلف کرده است

بنا بر اساس صورت مجلس تفكیكی افزون بر پنج درصد مساحت زير برای پیش خريدار هم فقط در صورتی حق فسخ قائل شده که مساحت 

د نبنای مقرر در قرارداد باشد، زيرا در قراردادها اصل لزوم قراردادها حاکم است که بر اساس آن طرفین بايد حتی االمكان به قرارداد پايب

اقتصادی را در جامعه مختل می کند. در فرضی که مساحت بنا بر باشند و با هر اتفاقی نمی توانند آن را بر هم بزنند، زيرا اين موضوع، نظم 

اساس صورت مجلس تفكیكی تا پنج درصد بیشتر از مساحت زيربنای مقرر در قرارداد باشد، هزينه مالی که بر پیش خريدار تحمیل می 

اخت هزينه ای غیر منصفانه و غیر قابل تحمل گردد، آن قدر زياد نیست که برای پیش خريدار قائل به حق فسخ نباشیم، او را مجبور به پرد

 هنموده ايم؛ به اضافه اينكه ملزم به تحويل گرفتن واحدی شده که وی آن را نخواسته و با قصد اولیه اش در تقابل است. البته معموال اضاف
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لغ مكن است فسخ قرارداد و استرداد مببودن مساحت بنا به سود پیش خريدار است، به ويژه در شرايط کنونی اقتصادی و به دلیل تورم که م

 پرداختی، نفع چندانی برای وی نداشته باشد.

 

 

 مساحت كمتر از مساحت قید شده در قرارداد پیش فروش ب(

درآيد، مشتری حق  هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده، در وقت تسلیم کمتر از آن» قانون مدنی بیان می دارد: 384ماده 

 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: 385ماده . « دارد بیع را فسخ کند يا قیمت موجود را با تاديه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد....

ن در حیاگر مبیع از قبیل خانه يا فرش باشد که تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی » 

اگر » قانون مدنی نیز در حكمی مشابه بیان می دارد: 355ماده «. تسلیم کمتر يا بیشتر درآيد، در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت

ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد 

لوم شود که بیشتر است بايع می تواند آن را فسخ کند مگر اينكه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زياده يا نقیصه تراضی داشت و اگر مع

قانون مدنی حاکم  384بر اين اساس، در زمانی که اجزای مبیع در مقابل اجزای ثمن است و مقدار، وصف اساسی مبیع است، ماده «. نمايند

قانون مدنی  355و  385مبیع، يكی از اوصاف فرعی جزئی است و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار می گیرد، مواد  است و در زمانی که مقدار

 .(1383)کاتوزيان،  بر موضع حاکم می باشد

قانون پیش فروش ساختمان دو فرض را  7در قانون پیش فروش ساختمان، قانون گذار حكمی متفاوت را مقرر داشته است. بر اساس ماده 

 در نظر می توان گرفت:

فرض اول، مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكیكی تا پنج درصد کمتر از مقدار مشخص شده در قرارداد پیش فروش باشد. در اين 

ه دصورت، پیش خريدار  حق فسخ ندارد و بايد به قرارداد ملتزم باشد؛ زيرا واحدی که تسلیم می شود، با آنچه انتظار داشته و مطلوب وی بو

 .داست، تفاوت زيادی ندارد. او می تواند از پیش فروشنده مابه التفاوتی را که بر اساس نرخ مندرج در قرارداد محاسبه می شود، دريافت دار

درصد مقدار توافق شده(  95فرض دوم، مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكیكی بیش از پنج درصد کمتر از مساحت توافق شده)کمتر از 

اين صورت قانون گذار اين حق را به پیش خريدار داده تا خود انتخاب کند که به قرارداد پايبند می ماند يا معامله را فسخ می کند.  باشد. در

 اگر او به قرارداد پايبند بماند، می تواند خسارت وارده را بر پايه قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده بخواهد)ذيل

نكته ای که در قسمت اخیر ماده دارای اهمیت است، در صورت کاهش مساحت آپارتمان، اختیار فسخ قرارداد و دريافت خسارت به (. 7ماده

نرخ روز برای پیش خريدار وجود دارد و در صورتی که مساحت بنا بیش از مقدار مساحت مقرر در قرارداد باشد، محاسبه قیمت بر اساس نرخ 

همان نرخ مقرر در قرارداد است که با توجه به تورم و تغییر قیمت ملك، اين امر تضمین کننده حقوق پیش خريدار می  روز انعقاد قرارداد يا

 .(1391)سلیمی و دشتبانیان،  باشد

قانون پیش فروش در زمینه هايی که پیش خريدار حق فسخ خود را اعمال می نمايد، خواه زمانی که مساحت بنا بر اساس  8مطابق ماده 

درصد مقدار توافق  95صورت مجلس تفكیكی بیش از پنج درصد مساحت توافق شده باشد و خواه زمانی که مساحت واحد تحويلی کمتر از 

شده باشد، می تواند خسارت وارده را از پیش فروشنده بگیرد. مقدار مبلغ پرداختی بر اساس مصالحه طرفین با برآورد کارشناس مرضی 

در صورت عدم توافق طرفین پیش فروشنده بايد تمام مبالغ » قانون پیش فروش مقرر می دارد: 8تبصره ماده  الطرفین تعیین می شود.

 .«پرداختی را بر اساس قیمت روز بنا طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضايی همراه ساير خسارات قانونی به پیش خريدار مسترد نمايد

 

  گیريبحث و نتیجه
پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان، ساخت و تكمیل ساختمان در موعد مقرر در قرارداد پیش فروش  يكی از مهم ترين تعهدها

است. در صورتی که پیش فروشنده در موعد مقرر به اين تعهد يادشده را به نحو معهود انجام ندهد، ضمانت های اجرای خاصی در قانون 

ت های اجرای موجود در قانون مدنی و برخی ديگر متمايز از اين ضمانت های اجراست. پیش بینی شده است که برخی از آن ها شبیه ضمان

الزام پیش فروشنده به ساخت و تكمیل ساختمان، امكان تعیین جريمه تاخیر و گاهی اوقات حق فسخ قرارداد پیش فروش، از جمله ضمانت 

می توان از عمومات قانون مدنی در باره لزوم اجرای قراردادها، از های اجرای موجود در اين قانون است. در خصوص الزام پیش فروشنده، 

اين قانون، برای الزام پیش فروشنده استفاده کرد. جريمه تاخیر در انجام تعهد در قانون آيین دادرسی مدنی مصوب  219و  10جمله مواد 

حذف شد. ولی در قانون پیش فروش  1379نی مصوب پیش بینی شده بود که اين ضمانت اجرای تعهدات در قانون آيین دادرسی مد 1318
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ساختمان ضمانت اجرای يادشده به عنوان يكی از ضمانت های اجرای تعهد پیش فروشنده به ساخت و تكمیل ساختمان، تصريح شده است 

ینی جريمه تاخیر برای و اين موضوع را می توان يكی از تحوالت ايجاد شده در زمینه اجرای تعهد پیش فروشنده به شمار آورد. پیش ب

تعهدات پیش فروشنده در مراحل مختلف ساخت و تكمیل ساختمان، از نوآوری های قانون پیش فروش ساختمان بوده که در قانون مدنی 

 بی سابقه است. 

ام او می تواند الزبا وجود اين، پیش بینی جريمه تاخیر ازسوی قانونگذار، مانع درخواست اجرای تعهد اصلی از سوی پیش خريدار نیست و 

پیش فروشنده به تكمیل و تحويل ساختمان را بخواهد. در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرايط و اوصاف موردنظر طرفین 

که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرايطی به پیش خريدار حق فسخ اعطا شده که اين 

ت با مقررات موجود در قانون مدنی متفاوت است. برای نمونه، بر اساس مقررات موجود در قانون مدنی، در صورتی که مساحت ساختمان مقررا

اد دفروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد بیع باشد، خريدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرار

قانون مدنی(. در خصوص امالك ثبت شده، خريدار می تواند با  385و  384، 355ی فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد)مواد باشد، گاه

قانون ثبت اسناد و امالك(، اما در  149پرداخت قیمت مازاد، بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال، مقدار مازاد را تملك کند)ماده 

درصد کمتر از مقدار مشخص شده در قرارداد پیش  5چنانچه مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكیكی تا  قانون پیش فروش ساختمان،

ج رفروش باشد، پیش خريدار حق فسخ ندارد و بايد به قرارداد ملتزم باشد و می تواند از پیش فروشنده مابه التفاوتی را که بر اساس نرخ مند

. اما اگر مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكیكی بیش از پنج درصد کمتر از مساحت توافق در قرارداد محاسبه می شود، دريافت دارد

درصد مقدار توافق شده( باشد، در اين صورت، قانون گذار به پیش خريدار حق فسخ يا درخواست خسارت داده است.  95شده)کمتر از 

پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه اين مقدار تا پنج درصد همچنین در صورت اضافه شدن مساحت بنا مازاد بر آنچه در قرارداد 

مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خريدار حق فسخ قرارداد را ندارد و بايد قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار 

یز از تحوالت موجود در قانون پیش فروش مازاد بیش از پنج درصد مساحت ياد شده باشد، پیش خريدار حق فسخ دارد. اين مقررات ن

 ساختمان در زمینه ساخت و ساز ساختمان است.

در قانون ايران حمايت های خوبی از حقوق پیش خريداران شده است. در قرارداد پیش فروش بايد جزئیات کیفیت و کمیت واحد در مجموع، 

قرارداد پیش فروش بايد در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد که با  موضوع معامله روشن شود و پیش فروشنده ملزم به آن است. همچنین

اجرای اين امر، امكان پیش فروش يك واحد به افراد متعدد از بین می رود. در صورت تاخیر پیش فروشنده در تحويل به موقع نیز غرامتهايی 

ا ملزم به افتتاح حسابی خاص برای ساختمان مورد نظر به نفع پیش خريدار پیش بینی شده است. متاسفانه قانونگذار پیش فروشندگان ر

نكرده تا تمام وجوه حاصل از پیش فروش به همان حساب واريز و وجوه موجود در آن حساب فقط به منظور احداث همان ساختمان قابل 

انه متروك مانده است. از سوی به تصويب شورای انقالب رسیده که متاسف 1358برداشت باشد. گرچه در اين خصوص اليحه قانونی در سال 
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که به قانونگذاران محترم پیشنهاد می شود که به اين موضوعات  استديگر، حقوق پیش فروشندگان در قانون ايران به درستی تضمین نشده 

 نیز توجه داشته باشند.
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