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مقاله پژوهشی

بررسی اجرای صحیح پیشفروش ساختمان در جهت تضمین حقوق شهروندان با تأکید بر قانون
پیشفروش ساختمان مصوب 1389
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تاریخ دریافت99/12/16 :

زمینه و هدف :روند رو به رشد جمعیت و کمبود فضا در شهرهای بزرگ وجود آپارتماننشینی را

تاریخ پذیرش1400/04/27 :

توجیه میکند ساخت و ساز آپارتمان نیز حرفه مستقل عدهای از اشخاص حقیقی و حقوقی شده

تاریخ انتشار1400/05/09 :

است در سالهای بعد از انقالب اسالمی نظر به افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا ی

واژگان کلیدی:

مسکن و از طرفی گران بودن زمی نهای شهری سازندگان را بر آن داشت تا بخشی از نیاز مالی

اجرای صحیح پیشفروش

خود را از طری ق پیشفروش بخشی از ساختهها ی خود تأمی ن نمایند همچنین کم بودن قدرت

پیشفروش ساختمان

خرید متقاضیان نیز از سوی دیگر سبب تشوی ق ایشان به پیشخرید و پـرداخت اقساط ی ثمن شد

مسکن

همگ ی ای ن عـوامل دست به دست هم داد تا پـدیده پیشفروش و پیشخرید آپارتمان در

حقوق شهروندی

شهرهای بزرگ رایج گردد و شیوع پیدا کند .هدف از این تحقیق دستیبابی به راهکارهایی در
جهت اجرای صح یح پیشفروش ساختمان در جهت تضمین حقوق شهروندان میباشد.

 نویسنده مسؤول:

مواد و روشها :این تحقیق بصورت توصیفی -تحلیلی نگارش شده است.

امراله نیکومنش

یافتهها :ی افتهها حاکی از این است که قانون پیشفروش ساختمان مصوب  1389با بیست و پنج

آدرس پستی :ایران ،تهران ،دانشگاه

ماده و چهار تبصره گام ی بلند در راستای اجرا ی صحیح پیشفروش ساختمان در جهت تضمی ن

آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی،

حقوق شهروندان برداشته است .

گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی.

مالحظات اخالقی :مقاله پیش رو با تکیه بر اصول صداقت و امانت داری نگارش گردیده است.

کد پستی33519-35939 :

نتیجهگیری :همگام با روند ساخت و ساز و نیاز به مسکن در جامعه مقنن نیز احساس نیاز پیدا

تلفن21-65229464 :

کرد تا برای نظم بخشیدن به این قراردادها دست به تقنین و وضع قوانین سازگار با موضوع بزند

پست الکترونیک:

از همین روی در سال  1389قانونی به نام قانون پیشفروش ساختمان به تصویب مجلس شورا ی

a_nikomanesh@yahoo.com

اسالمی رسید که موجب تنظیم بخشی از روابط موجود بین خریداران و فروشندگان گردید .و
حقوق شهروندان نیز در این قانون تضمین گردید.

تمامی حقوق انتشار این اثر ،متعلق به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است.
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 .1مقدمه

نظامی خاص در تشکیل قرارداد پیشفروش ،صدور شناسنامه

با افزایش جمعیت از جمله دغدغههای جامعه تهیه مسکن

فنی و ملکی مستقل برای هر واحد توسط شهرداری به جای

میباشد که در این راستا اشخاصی به روشهایی مثل انبوه -

سازمان نظام مهندسی ،ایجاد ضمانت اجرای متفاوت از ضمانت

سازی و ساخت مجتمعهای مسکونی در این راستا گام برمی -

اجراهای موجود در قانون مدنی ،وجود کارشناسانی خاص

دارند و برای تهیهی هزینههای حین ساخت اقدام به پیش -

جهت تشخی ﺺ حسن انجام قرارداد (مهندس ناظر) ،لزوم

فروش مینمایند تا هزینههای جاری جهت ساخت و ساز از

رعایت تشریفات خاص و محتوای خاص قرارداد که به شکل

این روش تامین نمایند .قراردادی که در این زمینه تهیه می -

رسمی تنظیم شده و محتوای الزامی خاص آن اشاره کرد.

شود براساس ماده  10قانون مدنی بود ،با توجه به پذیر ش

استرداد ثمن به نرخ روز در صورت فسخ پیش خریدار ،اوج

اصل آزادی قر اردادها در قانون مدنی ،به نظر مـیرسید.

نوآوری ق.پ.س است که براساس تبصره ماده  8در صورت

پـیشف ـروش میتـوان بـه عنـوان ق ـراردادی خصوصی ( و

عدم توافق و مصالحه طرفین مبنی بر جبران خسارات وارده بر

غیرمعین) برمبنای ماده  10قـانون مـدنی منعقـد نمود.

پیش خریدار به دلیل تخلﻒ پیشفروشنده ،تمام مبالغ

براساس ماده  10قانون مـدنی «قراردادهـای خصوصـی نسبت

پرداختی به پیش خریدار ،بر اساس قیمت روز بنا ،و نه قیمت

به کسـانی کـه آن را منعقـد نم ـودهانـد در ص ـورتی کـ ه

مندرج در قرارداد ،طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی

مخالﻒ صریح قانون نباشد ،نافذ است» ای ـن مـاده قـ انونی

به همراه سایر خسارات قانونی خواهد بود .حال سوالی که ما

کـه براساس اصل آزادی قر اردادها منعقد شده ا ست ا مروزه

در این تحقیق با آن مواجهه هستیم این است که :چالشهای

بسیاری از مشکالت اقتصا دی جامعه را حل نموده و به

موجود در پیش فروش آپارتمان کدامند؟ پیش فروش آپارتمان

توافقـ ات افـراد وجهه قانونی داده است با عنایت به ایـن کـ ه

نه تنها ب ـرای متعاملین بلکه بـرای ایادی متعاقبه ،ب ـرخی

مشخﺺ شد که پیشفروش بـا هـیﭻ یـﻚ از ض ـوابط قـ انونی

ادارهجات دولتی مرتبط ،و در نهایت برای نظام قضایی کشور

مﻐایرتی ندارد ،لذا انعقـا د ق ـرارداد خصوصـی نی ـز هـیﭻگونه

چالشها و معضالت متعدد و پیچیدهای را پدید میآورد.

مشکلی نداشته و لذا در اغلب قریب به اتفاق موارد ،معـامالت

شیوههای اجرایی جهت پیشگیری از ضرر متعاملین با در نظر

مرسوم در سﻄح جامعه میتواند در ذیل ماده  10قر ار گرفتـ ه

گرفتن حقوق شهروندان در نوسانات قی مت کـدام است؟

و صحیح تلقی گردد .بر همین اساس جهت ساماندهی این نوع

روشهای متعددی برای جلوگیری از متضرر شدن متعاملین و

قراردادها قـوانینی شکل گرفت که جامعتـرین آنها قانون

تضمین حقوق شهروندان به سبب نوسانات قیمتی وجود دارد

پیشفروش ساختمان مصوب  1389میباشد در این قانون که

از جمله تعیین قیمت شناور برای منصوبات ساختمان در

در  25ماده میباشد ابتکارات و نوآوریهایی در بﻄن این قانون

مقابل قیمت ثابت برای عرصه و بنا و همچنین تعدد ثمن

گنجانده شده است که در تاریخ قانونگذاری ایران بیسابقه

متاثر از زمان پرداخت و واگذاری تکمیل بنا در بخش

میباشد .و حقوق شهروندان را نیز در این قانون تضمین نموده

منصوبات به خریدار.

است به گونهای که این امکان فراهم نیست که در پیشفروش
ساختمان پیشفروش شده به چندین نفر فروخته شود .و

 .2مالحظات اخالقی

ابتکارات و نوآوریهای زیادی در این قانون که در  25ماده

مقاله پیش رو با تکیه بر اصول صداقت و امانتداری نگار ش

تدوین یافته است دیده میشود .از جمله این ابتکارات میتوان

گردیده است.

به؛ تجمیع قراردادهای مختلﻒ در ذیل یﻚ عنوان ،افزودن بر
فهرست عقود معین در نظام حقوقی ایران ،وجود نهاد خاص
داوری در حل اختالف ناشی از این قرارداد ،نظارت عمومی و
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 .3مواد و روشها

 .2-5پیشینه پژوهش

این تحقیق بصورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع

مﻄالعاتی که در ایران برای بررسی منشأ نوسانهای قیمت

کتابخانه ای تهیه و تدوین گردیده است.

مسکن پرداختهاند برخی از جوانب موضوع را مورد تحلیل قرار
دادهاند .در ادامـه این قسمت ب ـرخی از این مﻄالعات ارائه

 .4یافتهها

مـیشوند:

یافتهها حاک ی از این است که قانون پیشفروش ساختمان

 -1خلیلی عراقی 1380 ،با استفاده روش علیت گرانجری ب ه

مصوب  1389با بی ست و پنج ماده و چهار تبصره گامی بلند

این نتیجه رسیده است که انحرافات سیکلی نقدینگی،

در راستای اجرای صحیح پیشفروش ساختمان در جهت

اعتبارات سیستم بانک ی و هزینههای دولت عامل ایجاد

تضمین حقوق شهروندان برداشته است.

انحرافات سیکلی شاخﺺ بهای مسکن میباشد.
 -2خیابانی 1382 ،با استفاده از روش خودر گرسیونبرداری با

 .5بحث

وقفههای توزیعی به این نتیجه دست ی افته است که در

 .1-5اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بلندمدت حجم واقعی پول ،تولید واقعی ،نرخ واقعی ارز و

اهمیت این پژوهش از جهات زیر قابل بررس ی و اشاره است:

قیمت سهام از عوامل تعیینکننده رفتار قی مت واقعی مسکن

گرایش روزافزون خریداران و فروشندگان به امضا قراردادهای

میباشد.

پیشفروش که میتوان ریشه آن را در باال رفتن قیمتها و

 -3زارعپور 1385 ،ضمن استفاده از برابری عرضه و تقاضا

عدم توانایی پرداخت یکجای ثمن از سوی خریداران و

برای استخراج معادله قیمت به این نتیجه رسیده است که نرخ

همچنین نی از مالی سازندگان در زمان ساخت جستجو نمود.

شهرنشینی ،اجاره بها مسکن ،درآمد سرانه ،اعتبارات بانکی،

عدم پیشبینی بسی اری از متﻐیرهای تعیینکننده قی مت در

مالیات بر مسکن ،شاخﺺ قیمت مصالح ،نرخ بیکاری و متﻐیر

ساختمان توسط متعاملین که ناخود آگاه و بدون قصد و غرض

مجازی کاهش ارزش افزوده بخش نفت تأثیر مثبت و

پیشین موجب بروز اختالفات متعدد میگردد.

معناداری بر قیمت مسکن دارد .همچنین ،تولی د ناخالﺺ ملی،

وجود افراد فرصتطلب و با تجربه که در اثناء این میدان

هزینههای دولت در فصل تأمین مسکن و پروانههای

تجاری با شیوههای از پیشآموخته شده مبادرت به

ساختمانی صادرشده رابﻄه منفی با قیمت مسکن دارد.

کالهبرداری و تحصیل مال نا مشروع مینمایند و ضرورت

 -4عسگری و چگنی 1386 ،و عسگری و الماسی 1390 ،با

اقتضا میکند با تعیین چارچوبها و قواعد خاص جلوی این

استفاده از دادههای ترکیبی به این نتیجه رسیدند که قیمت

اقدامات گرفته شود .و بدین صورت حقوق مالی شهروندان ر ا

مسکن در کوتاه مدت تابع شاخﺺ قیمت بازار بورس ،سﻄح

به مخاطره میاندازند .از جایی که مواد اولیه و مصالح به کار

عمومی قیمتها در دوره قبل ،قیمت زمین ،هزینه ساخت،

گرفته شده در بنا در مسیر توسعه روزافزون قرارداد و هر روزه

قیمت نفت ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،کل مخارج خانوار

شیوههای نوین در احداث بنا و کاربرد مصالح و مواد اولیه به

و نرخ سود وامهای بانکی است .همچنین ،در بلندمدت قیمت

ظهور میرسد گاهی اوقات تجدی دنظر در توافقات سالم برای

مسکن در دوره قبل ،تعداد خانوار ،شاخﺺ بازار بورس ،مخارج

هر دو طرف ضروری به نظر میرسد این تحقیق بنا دارد تاثیر

خانوار ،قی مت طال و زمین تعیینکننده سﻄح قیمتهای جاری

این تﻐییرات را نیز بر تعهدات طرفین مورد نقد بررسی قرار

مسکن هستند.

دهد.

 -5رحیمیان 1388 ،در بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت
مسکن شهری در ایران نشان داده است میزان اثرگذاری
متﻐیرها در تهران ،شهرهای بزرگ و کوچﻚ متفاوت است.
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 -6متوسلی و دیگران 1389 ،با استفاده از اقتصادسنجی

به فروش آن میکند .در رابﻄه با مفهوم حقوقی پیشفروش

فضایی عامل فضا (انتشار قیمت بین مناطق مختلﻒ) را در

نیز بای د گفت که قرارداد پیشفروش تعبیری دیگر از بیع سلﻒ

بررسی قی مت مسکن در مناطق مختلﻒ شهر تهران مؤثر

یا بیع سلم است و به تعبیر یک ی از حقوقدانان پیشفروش و

دانستهاند.

پیش خرید عبارت عامیانه بیع سلم است (.)4

 .3-5تعاریف و مفاهیم

 .3-3-5معنا و مفهوم پیشقرارداد

 .1-3-5مفهوم حقوقی پیشفروش آپارتمان

گاهی بین دو طرف قرارداد پیمانی مقدماتی در جهت انعقاد

در رابﻄه با مفهوم پیشفروش همانطور که از نام آن برمیآید،

قرارداد مﻄلوب نهایی بسته میشود که هر دو یا یکی از آنها را

یعنی از قبل فروختن ،فروش پیش از زمان ،فروش پیش از

ملزم به قرارداد نهایی میکند .قولنامه یکی از رای ـجترین

موعد (.)1

پیمانهای مقدماتی بین طرفین است (.)5

پیشفروش یعنی فروختن چیزی پیش از آماده شدن آن (.)2
پیشفروش از دو واژه «پیش» و «فروش» ،تشکی ل شده است
که واژه پیش به معنای قبل ،سابق ،گذشته و واژه فروش ،ک ه
اسم مصدر از واژه فروختن میباشد ( .)3فروختن کاالیی ک ه
هنوز موجود نی ست و حاضر نمیباشد و انتقالدهنده پولی ر ا
میگیرد که بعدا آن کاال را تحویل دهد به معنای از پیش
فروختن یا همان پیشفروشی میباشد .به طور مثال میتوان
به موارد ملموس در جامعه اشاره نمود ،همانند کارخانجات
تولید خودرو که به صورت لیزینگی یا همان پیشفروش،
خودروهایی که هنوز ساخته نشده است و ی ا در حال ساخت
میباشد ولی آماده نشده است را به معرض فروش میگذارند ،و
خریدار نشان و مشخصات مورد نظر خویش را انتخاب نموده و
منتظر میماند تا زمان تحویل فرا رسد.

 .4-3-5مفهوم تعهد ساخت و تکمیل ساختمان
شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه و تعهد فروشنده پیشفروش
ساختمان نسبت به خریدار و مشتری این است که مﻄابق
آنچه که توافق کرده اند و در عقد آوردهاند و با همان ویژگیها
و با رعایت زمان مقرر شده و بدون وقفه کاری ساختمان را
ساخته و به صورت کامل تحویل مشتری دهد .هرچند زمان
برای مشتری مهم است که میخواهد در زمان توافق شده به
ساختمان خود برسد اما این بدین معنا نی ست که آن را به
شکلی غیر از آنچه که توافق شده بپذیرد و الزم است اگر
مشتری میخواهد پیشفروشنده آن را مﻄابق با توافق بین
خودشان بسازد به طور صریح همه چیز مانند اوصاف و زمان
ساخت در قرارداد قید گردد (.)6

 .2-3-5مفهوم پیشفروش

 .4-5ماهیت قرارداد پیشفروش ساختمان در قالﺐ ﻋقد

منظور از پیشفروش آن است که مبیع قبل از آنکه ساخته

صلح

شود و وجود خارجی داشته باشد مورد معامله قرار گیرد .در

بنظر میرسد یک ی از روشهای مورد تایید در اجرای صحیح

رابﻄه با مفهوم لﻐوی پیشفروش همانطور که از آن برمیآید،

پیشفروش ساختمان در جهت تضمین حقوق شهروندان

یعنی فروش از قبل ،فروش پیش از موعد ،پیشفروش یعنی

آوردن این قرارداد در قالب عقد صلح باشد .عدهای از

فروختن چیزی پیش از آماده شدن آن ( .)2با توجه به آنچه

حقوقدانان معتقدند که« :قرارداد پیشفروش ساختمان ،عالوه

که گفته شد روشن است که منظور از پیشفروش در موضوع

بر قالب بیع ،در قالب عقد صلح نیز قابل تحلیل و توجیه است

بحث نیز چیزی جز آنچه گفته شد نی ست .در واقع ساختمان ی

زیرا عالوه بر اینکه عقد صلح ،منحصر به حالت وجود مخاصمه

مورد فروش واقع میشود که هنوز وجود خارجی و بالفعل

و اختالف نیست ،اطالق حدیث نبوی دربرگیرنده قراردادهای

ندارد و در واقع هنوز آماده و مهیا نشده است و فروشنده اقدام

پیشفروش آپارتمان نیز هست .به عالوه از نظر فقها صلح بر
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هر چیزی اعم از عین و منفعت در مقابل همانند و همجنس

را نمیپذیرد و اینکه عنوان صلح هم بر آن بار شود تأثیری

آن صحیح است » زیرا صلح در صورتی که بر عین واقع شود،

ندارد قانون پیشفروش ساختمان و خصوصا ماده  1جهت

مفید بیع بوده و صحیح ا ست ...و اصل و عموم ،مقتضی صحت.

پیشگیری از استفاده غیرقانونی بایع و اینکه مفاد قراداد به نحو

جمیع انواع صلح است» ( .)7لذا قرارداد پیشفروش آپارتمان

صحیح انجام شود هر عقدی که با نام پیشفروش ساختمان

را میتـوان در قالب عـقد صلـح تنظیم نـ مود .در ق ـراداد

احداث نشده یا صلح آن که مالﻚ ملﻚ با توافق تعهد دهد که

پیشفروش ساختمان بایع تعهد دارد که در تاریخ مقررو

ساختمان بسازد و همین عمل باعث ملکیت به خریدار شود

اوصافی که توافق شده است و با انتقال سند رسمی را به

مشمول قانون اخیرالذکر است پس اگر در قالب صلح هم باشد

مشتری انجام دهد و خدیدار نیز تعهد دارد اقساط را در موعد

مشمول مقررات این قانون است و این امر مخالﻒ مقرره ماده

مقرر به بایع پرداخت کند اگر نتیجه عقد بدون شرایط خاص

 758قانون مدنی است و خاص خود است (.)8

محقق شود و در قالب عقد صلح باشد این تحلیل حقوقدانان
صحیح است بنابراین این عقد شامل نتیجه عقد پیشفروش

 .5-5ماهیت قرارداد پیشفروش ساختمان

ساختمان میباشد با این تفاوت در قالب عقد صلح قرار دارد.

اصل آزادی اراده در ماده  10قانون مدنی وجود دارد و به آن

لکن اگر هدف این دسته از حقوقدانان به عامیت پیشفروش

قراردادهای خصوصی گفته میشود و فروش ساختمان هم در

ساختمان معتقد باشند میتوان آن را عقد صلح در جایگاه

قالب همین ماده است و نتایجی که بر آن بار میشود به مانند

معامله دانست اما این عقیده رد میشود چون موضوعاتی مثل

سایر قراردادهای خصوصی است البته قواعد عمومی صحت

پیشفروش و خرید نشانه عقد بیع است و قابل این نیست در

قرادادها که در ماده  190قانون اخیرالذکر آمده نیز بر آن بار

جایگاه صلح باشد ماده  758قانون مدن ی هم موید این نظر

میشود ماده  10اشعار دارد .قراردادهایی الزامآور است که

است 1.ماهیت عقد صلح و برتری آن پیشگیری از نزاع است و

متعاملین نسبت به آنچه که به عهده میگیرند پاسخگو باشند

معنای ان بیشتر جلوگیری از نزاع است نه اینکه صرف نام آن

در غیر این صورت طرفی که تعهد به نفعش انجام نشده است

صلح باشد و این موضوع باعث فرق ان با سایر عقود است و

قادر به به ملزم نمودن دیگری یا دریافت ضرر و زیان یا برهم

استقالل آن را ثابت میکند پس نتیجتا اگر صلح در جایگاه

زدن عقد باشد در این عقود مشتری واجد ی ﻚ حق میشود که

معامله باشد نمیتوان اقتضای آن قراراد را درباره متعاملین به

ناشی از این است که فروشنده ملزم میشود که حق از اختیار

منصه ظهور گذاشت و وقتی نام صلح بر آن بار شود باعث

فروش به شخﺺ ثالث گذشت نماید و اگر این کار را نمای د

مـیشود دیگر قوانین مربوطه به آن عقد آن را تحت تاثیر قرار

عقد باطل و خریدار فرشنده را ملزم به بیع ملﻚ به خـود

نمیدهد پس باالجبار باید مقررات عام عقود را بر آن حاکم

مـیکند پس از واکاوی ماهیت عقد پیشفروش ساختمان در

کرد .لکن برای اینکه طرفین از صلح استفاده غیرمجاز مقنن

شمول قراردادهای خصوصی میتوان آن را به مانند تعهد به

هدف و قصد متعاملین را مدنظر قرار میدهد نه عنوان صلح را

فروش یا عقد تشکیل فروش یا وعده فروش تحت حاکمیت

مثال در قانون روابط موجر و مستاجر اگر بحث صلح منافع

ماده  10قانون مدنی آورد .بای د خاطرنشان کرد که وعده بیع ی ا

باشد ماده  1قانون اخیرالذکر آن را تابع قواعد اجاره میداند یا

فروش به صورت عامیانه قولنامه خوانده میشود .البته با توجه

اگر حق عودت در صلح باشد ماده  33قانون ث .ا .آن را

به اینکه عقد صلح حوزه آن بسیار وسیع است و با ماده  10در

مشمول مقررات بیع شرط میداند یا مثال در قانون آ.د.م

یﻚ سﻄح قرار دارد عقد پیشفروش ساختمان را می توان صلح

خسارت تاخیر تادیه اگر از مرز  12درصد تجاوز کند شرع آن

هم نامید که البته الزمه آن تصریح یا اشاره ضمنی به عقد
صلح در قرارداد است .چونکه پیشفروش ساختمان در قالب

 1صلح در مقام معامالت هر چند نتیجهای معاملهای که بجای آن واقع شده است ،میدهد.

هیﭻ قرارداد شناختهشدهای قرار نمیگیرد آن را تحت لوای
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ماده  10قرار میدهند .امالک هر چند مساحتشان یکسان

وضعیتى برای احاطه به شرایط وقوع ،احکام و آثار هریﻚ از

باشد معموال قیمتشان ف ـرق دارد بنابـراین مـورد عقد در

قراردادها ،برشمردن اوصاف و جایگزینى آنها در هر ی ﻚ از

پیشفروش ساختمان از نوع مال قیمی است که فقط به

دستهبندىهاى مرسوم امری ضروری است؛ زیرا از این طریق

صورت عین معین قابل معامله است و اگر اینگونه نباشد و یک ی

میتوان ویژگی و امتی ازات هر گروه را معین کرد و مﻄالعهى

از حالتهای کلی باشد مورد معامله مجهول شده و متعاقبا

قواعد پراکنده را تسهیل نمود (.)10

باعث بﻄالن عقد هم میشود .این موضوع باعث تفاوت آن با
بیع کلی فیالذمه و کلی معین ،سلﻒ و استصناع میشود اگر

 .1- 6-5لزوم ﻋقد

پیش آی د و مورد آپارتمان واجد تمام شـرای ط مشابه باشد

عقد از نظر دوام ،به الزم و جایز تقسیم مىشود .از این دیدگاه،

مـیشود با بیع کلی هم آنها رو فروخت به این دلیل که دیگر

قرارداد پیشفروش ساختمان را باید عقدى الزم دانست؛ زیرا:

قیمی نیست و مثلی شده .در خرید و فروش عین معین هم

اوالً ،مواد  7و  16قانون پیشفروش ساختمان تحت شرایﻄى

مال موضوع عقد باید هنگام وقوع قراداد وجود خارجی داشته

براى طرفین قرارداد حق فسخ قائل شده است؛ در حالى که در

باشد وگرنه سبب بﻄالن عقد خواهد شد .بنابراین ساختمان ی

عقد جایز ،علت قانونى و خیار براى فسخ قرارداد مورد نیاز

که هنوز به منصه ساخت نرسیده به فروش گذاشت و در قالب

نیست؛

معین فروخت .البته بعضیها صرف نقشه و شابلون و طرح

ثانیاً ،اصل بر لزوم قراردادها است که در مادهى  219ق انون

مکان ساخت را نشانه وجود دانسته و بعنوان عین معین

مدنى به آن تصریح شده است؛

فروخته خواهد شد هرچند پذیرش این نظری ه دشوار است

ثالثاً ،لزوم یا جواز عقد مرتبط با اثر حقوقى آن است و براى

ضمن اینکه پیشفروش ساختمان عقد جایز نیست و لزوم دارد

تشخیﺺ الزم یا جایز بودن ی ﻚ قرارداد ،باید آن را از جهت

و این لزوم نشات گرفته از ماده  10است و چون مدتدار است

طبیعت امر حقوقى دستهبندى کرد .از این دیدگاه مىتوان

پس استصناع نیست و در شمول آن نیست و چون مشاع ی

عقود را به سه دستهى تملیکى ،عهدى و اذنى تقسیم کرد .در

است با سرمایه دو طرف نیست و تعاون هم در کار نی ست ک ه

این میان ،صرفنظر از عقود اذنى که به لحاظ ماهیت اذن

بحث نفع و ضرر هم منتفی است پس شرکت نی ست و چون

نسبت به طرفین جایز است و با فوت یا حجر یکى از آنها

پرداخت قسﻄی پس بیع سلﻒ هم ندارد پس فقط همان ماده

منفسخ مىشود ،استقراء در قانون مدنى و فقه نشان مىدهد

 10میماند یعنی همان قراردادهای خصوصی .ضمن اینکه این

که عقود تملیکى و عهدى معوض نسبت به طرفین الزم است.

عقد در قالب تعهد به فروش و قراداد بیع معلق بر وجود مبیع

در این راستا ،نتیجهى قرارداد پیشفروش ساختمان که عقدى

هم میتوان قرار داد .بدین صورت که قراداد فروش در زمان ی

تملیکى و معاوضى است ،ایجاد تملیﻚ و التزام براى طرفین

که ساختمانی هنوز ساخته نشده منعقد میگردد و نتبجه آن

عقد است و لذا یکى از طرفین نمىتواند بدون رضاى طرف

یا همان تملیﻚ خانه به وجود ساختمان منوط میگردد قانون

دیگر ،قرارداد را فسخ کرده و خود را از التزامى که پذیرفته،

مدنی هم جواز آن را برمبنای ماده  361قانون مدنی داده است

برهاند (.)10

(.)9

بدین ترتیب بای د اذعان نمود که قرارداد پیشفروش ساختمان
عقدی الزم است و طرفین آن نمی توانند به دلخواه آن را

 .6-5اوصاف قرارداد پیشفروش ساختمان

منحل کنند؛ مگر در مواردی که قانون برای طرفین حق فسخ

پیچیدگ ی روابط اجتماعی و روند شتابان تحوالت اقتصادی هر

شناخته یا در قرارداد حق فسخ پیشبینی شده است.

روز شکل جدی دی از معامالت را ایجاد میکند و تعهدهایی را
مﻄرح میسازد که پیش از آن سابقه نداشته است .در چنین
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 .2-6-5ضمانت اجرای تعهد ساخت و تکمیل ساختمان

قانون پیشفروش ساختمان ،فرض خاصی را مﻄرح کرده است

تحت یکسری شرایط اگر مساحت واقعی واحد با آنچه که

مبنی ب ـر اینکه با وجـود انجام کامـ ل تـعهدات از س ـوی

توافقشده یکسان نباشد ،خریدار حق برهم زدن عقد را خواهد

پیش خریدار ،برخی اقدامات جزئی تا تکمیل شدن پروژه باقی

داشت .در ضمن تضمینهایی وجود دارد که شامل مقرراتی

بماند و پیش فروشنده نیز تا زمان انقضای قرارداد موفق به

است که برای تعهد برای ساخت واحد در تاریخی که توافق

تکمیل پروژه نشود .این ماده مقرر میدارد« :در صورت انجام

شده و ساخت مﻄابق با اوصاف مورد توافق و همچنین بهره

کامل تعهدات از سوی پیش خریدار ،چنانچه پیش فروشنده تا

بردن از جریمه تاخیر و ملزم نمودن فروشنده است .این ملزم

زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد ،با

نمودن به معنای اجبار به ساخت و تحویل ساختمان است و

تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات

اگر اینکار را انجام ندهد برخی فقها معتقدند که به صورت

جزئی تا تکمیل پروژه باقی مانده است (کمتر از ده درصد

مﻄلق حق برهم زدن عقد را ندارد و باید تا زمانی که امکان

پیشرفت فیزیکی مانده باشد) ،پیش خریدار میتواند با قبول

اجرای تعهدات وجود داشته باشد فروشنده را ملزم ن مود و اگر

تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و

شرایط انجام باشد چه دلیلی است حق و اختیار به هم زدن

خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد .حقوق

است 1

دولتی و هزینههایی که طبق مقررات برعهدة پیش فروشنده

مجلس تا وقت ی در عقد بیع باقی است که متعاملین بینشان

بوده و توسط پیشخریدار پرداخت میگردد ،مانع از استیفای

تفارق ایجاد نگردد و زمانی که متعاملین متفرق گردند عق د

مبلغ هزینه شده از محل مادة ( )11و غیره با کسب نظر هیئت

بیع لزوم پیدا نموده و میتواند اجرا گردد و متعاملین الزام

داوری مندرج در مادة ( )20این قانون نخواهد بود» .مشتری

دارند به مفاد تعهد پایبند گردند «اگر حدیث الضررو اجماع بر

میتواند درخواست تنظیم و صدور سند مالکیت رسمی را به

ثبوت خی ار در هنگام تعذّراز اجبار به انجام عین تعهد وجود

اندازه مالکیت خود به شرطی که مهندس ناظر اعالم کند

نداشت ممکن بود نتوانیم در هنگام تعذر نیز قائل به ثبوت

اقدامات حداقل و جزئی تا اتمام ساختمان بیشتر نمانده و

خیار شویم ( .)11البته این فرض در حالتی است که امکان

قبول کند خود آنها را انجام دهد از دفاتر اسناد رسمی بمانی د

انجام شرط ضمن عقد ،متعذر گردد و درصورتی که خود

در بعضی حاالت فروشنده در تاریخی که با خریدار توافق

اجرای عقد به دشواری افتد ،حق فسخ ایجاد نمیشود ،بلکه

نموده است واحد را تحویل وی میدهد اما مشکل آنجاست که

عقد فسخ میگردد .برخی از فقیهان معتقدند که متعهدله

این واحد ان چیزی نی ست که درخصوص اوصاف و ویژگیهای

مختار است قرارداد را فسخ کند یا وفای به عهد را از متعهدله

آن در عقد توافق شده است قانون پیشفروش ساختمان

بخواهد .به نظر آنها به محض نقض قرارداد ،حق فسخ به وجود

درخصوص ضمانت اجرای چنین حالتی مقررهای ندارد و برخی

میآید و این حق منافاتی با امکان اجبار نداشته ،حق فسخ نیز

حقوقدانان در این حالت راه را همان ماده  235قانون مدنی

به صرف تخلﻒ ،ایجاد میشود (.)12

درخصوص داشتن حق فسخ برای مشتری در صورتی که مورد

با توجه به اینکه در قرارداد پیشفروش نیز علیاالصول

معامله شرط صفت را نداشته باشد میدانند پس بعنوان مثال

مباشرت متعهد شرط نیست ،درصورتی که متعهد به تعهد

اگر در عقد پیشفروش ساختمان شرط شود چند اتاق یا مثال

خود مبنی بر ساخت و تکمیل ساختمان پایبند نبود ،به هزینة

پارکینگ یا تراس داشته باشد باید دقیقا این شروط انجام شود

او میتوان تعهد را به کمﻚ شخﺺ ثالث اجرا کرد .مادة 14

وگرنه مشتری میتواند عقد را فسخ کند البته بهتر است

عقد بوجود آی د .قرآن کریم و حدیث نبوی موید این نظر

شرایط به نحوی باشد که فروشنده ملزم به اجرای شروط
1

آیه  34سوره اسرا ((وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنََّ الْعَهْدَ کَان َ مَسْئُولًا)) آیه  1سوره مائده (( أَوْفُوا

قراداد شود و آنچه که انجام نداده به جا آورد زیرا با توجه به

بِالْعُقُودِ)) حدیث «المومنون عند شروطهم»
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تﻐییر قیمت امالک این فسخ چه بسا به سود فروشنده باشد

 .4-6-5جلوگیری از اجرا از طرف متعهدله

بنابراین باید خریدار در چتر حمایت قانون قرار گیرد (.)10

اگر بواسﻄه مانع تراشی صاحب تعهد ،متعهد قادر به انجام مفاد

با عوض شدن شرایط زمان اجرای مفاد عقد نسبت به زمان

تعهد نگردد و مانند فورس ماژور در این صورت نه میتوان

وقوع آن و هزینهبر شدن اجرای آن به نحوی که آن طرفی ک ه

ادعای خسارت کرد نه طرف را اجبار به انجام تعهد و در این

قرار است تعهد را اجرا کند تحت هیﭻ شرایﻄی پیشبینی این

خصوص چون دلیل خارجی وجود ندارد و این عدم اجرا بدلی ل

شرایط را نکرده باشد بنابراین امکان اجبار و ملزم نمودن وی

خواست یکی از طرفین قراداد است و حتی اگه شرایط فورس

نیز وجود ندارد.

ماژور را بتوان با آن تﻄبیق داد نمیشود بواسﻄه قاعده اقدام از
کسی خسارت مﻄالبه کرد در قانون تجارت و در ماده  386آن

 .3-6-5استثناهای الزام در پیشفروش ساختمان

به بحث قصور کسی که تعهد به نفع او شده است بحث شده

یﻚسری مانع هستند که در حق الزام بوجود میآیند که

است و اگر کسی که تصدی حمل و نقل را بر عهده دارد و

بنحوی استثنا محسوب میشوند اولین آنها حق حبس است

بتواند اثبات نماید مفقودی یا از بین رفتن کاالبعلت قصور از

که این امکان فراهم است زمانی که نمیشود متعهد را ملزم به

ناحیه ارسالکننده یا گیرنده باشد یا بعلت ضعﻒ آموزشهای

انجام تعهد کرد از آن استفاده کرد در عقودی که معاوضی

آن از تادیه ضرر و زیان مبری است.

هستند چون طرفین عقد بهم متصل هستند ملزم نمودن یک ی
از طرفین به انجام مفاد تعهد پیش از دیگری جایز نمیباشد:

 .5-6-5ﻋدم امکان اجرای تعهد

«هریﻚ از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن

به جز موارد فورس ماژور پیشفروشنده نمیتواند از تعهدات

خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه

عقدی خود شانه خالی کند چرا که مسؤولیت وی به ساخت و

مبیع یا ثمن مؤجل باشد ،در این صورت هرکدام از مبیع یا

تحوی ل ساختمان از نوع تعهد به نتیجه است و این برابر ب ا مفاد

ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».

تعهد است اصوال عدم امکان مفاد عقد به دو صورت است

آنچه که مقنن در ماده  377قانون مدنی اشعار داشته عام

صورت اول قانونی است یعنی مجوز قانونی اجرا است و صورت

است و بدین صورت نیست که فقط عقد بیع را شامل شود که

دوم به صورت مادی است منتها در صورت اول فرقی بین

با توجه به اینکه در عقد پیشفروش ساختمان طرفین عرفا

آگاهی یا عدم آگاهی اجراکننده تعهد از ممنوعیت اجرا است با

مانند دیگر قراردادهای معاوضی است پس در شمول این ماده

توجه به اینکه مقرره قانون بر خواست شخﺺ تعهددهنده

قرار میگیرد و به طور کلی عقودی که ذکر شد مقرره این

ارجحیت دارد اگر واردات مصالح ساختمان ی بوسیله مقررات

ماده درخصوص آنها جاری است و بیع هم از این قضی ه مستثن ا

قانونی امکانپذیر نباشد و نتوان مصالحی به جای آنها داخل

نیست .پس پیشفروشنده از حق حبس خویش زمانی میتواند

کشور پیدا کرد علم یا جهل متعهد به این موضوع در اینکه

بهره بجوید که شرط شده باشد مشتری مقداری از ثمن را قب ل

بتوان این تعهد را اجرا کرد یا خیر موثر نی ست فقه هم اگر

از شروع کار پرداخت نماید که در غیر این صورت وی میتواند

مانع شرعی باشد و نشود آن را اجرا کرد تعهد را باطل میداند

در انجام مفاد قراداد وقفه اندازد .هرچند کسانی مخالﻒ این

بعضی فقها هم قائل به این هستند که ممنوعیت شرعی و

نظر هستند و با توجه به اقتضای عقد پیش فروش ساختمان

عقلی ی ﻚ چیز است از نظر مادی و ملموس هرچند قانون

که ثمن باید به صورت قسﻄی پرداخت گردد جایگاهی برای

ممنوعیت ی برای اجرای مفاد قراداد نداشته باشد لکن به صورت

حق حبس هم در نظر نمیگیرند (.)13

عملی نمیشود آن را اجرا کرد که دکتر شهیدی نیز تفاوتی
بین علم و جهل متعهد درخصوص اجرای عقد و بﻄالن آن
نمیداند (.)13
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 .6- 6-5اجبار مالی (جریمه تأخیر)

قانون پیشفروش و درنتیجه آمره بودن آن ،امکان توافق

پرداخت خسارات تأخیر در اجرای مفاد قراداد از اهم ضمانت

طرفین به مبلﻐی کمتر از میزان تعیینشده از سوی قانونگذار

اجراهایی است که طرف پیشفروشنده به آن در عقد متعهد

در این ماده وجود ندارد (.)6

شده است که در قانون پیشفروش ساختمان به این مهم

دربارة ماهیت جریمة تأخیر ،دو دیدگاه وجود دارد :یکی اینکه

تصریح شده است .ضمن اینکه سابقه تقنینی این موضوع در

جریمة تأخیر همچون جزای نقدی است و جبران خسارت

ماده  729قانون آ.دم وجود دارد .در مواردی که موضوع تعهد

نیست ،زیرا جریمة تأخیر یﻚ وسیلة اجبار مالی است و رابﻄة

عملی است که انجام آن جز به وسیلة شخﺺ متعهد ممکن

مستقیم با جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای حکم ندارد و

نیست ،دادگاه میتواند به درخواست متعهدله درحکم راجع ب ه

در تعیین مبلغ جریمه ،دادگاه به امکان نفوذ و اثر حکم اجبار

اصل دعوا یا پس از صدور حکم ،مدت و مبلﻐی را معین نمای د

در ارادة متعهد توجه دارد و در صدد وادار ساختن او به اطاعت

که اگر محکوم علیه مدلول حکم قﻄعی را در آن مدت اجرا

است ،درحالی که در صدور حکم به جبران خسارت ،هدف این

نکند ،مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد».

است که ضرر وارد به طلبکار جبران شود و مبلغ آن به اندازة

مقنن در ماده  6قانون پیشفروش ساختمان صریحا عنوان

زیان باشد و جریمة تأخیر همچون جزای نقدی است و

داشته منجمله راهکارهای تضمین انجام تعهدات پرداخت

مجازاتی برای مدیون مماطل است .با وجود این نباید آن ر ا

خسارت تأخیر باشد «چنانچه پیشفروشنده در تاریخ مقرر در

کیفر اجرا نکردن تعهد ی ا حکم شمرد ،زیرا جزای نقدی باید به

قرارداد واحد پیشفروششده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا

صندوق دولت پرداخته شود ،در حالی که جریمه تأخیر به

به تعهدات خود عمل ننماید ،عالوه بر اجرای بند ( )9مادة ()2

خود متعهدله تعلق میگیرد ( .)5یعنی نوع ی جریمه خصوص ی

ایـن قانون مکلﻒ است به ش ـرح زیـر ج ـریـمة تأخیر بـ ه

است که جنبه مدنی دارد ،نه کیفری (.)14

پیش خریدار بپردازد .مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نـفع

دیدگاه دیگر این است که ماهیت جریمة تأخیر ،همان خسارت

پیش خریدار توافق نماید .اجرای مقررات این ماده مانع از

تأخیر در انجام تعهد است و بر این مبنا مجوزی برای محکوم

اعمال خیارات برای پیشخریدار نیست.

شدن متعهد به جبران خسارت تأخیر در انجام تعهد ،عالوه بر

 .1درصورتی که واحد پیشفروششده و بخشهای اختصاصی

مبلغ معین یادشده به نظر نمیرسد و در صورت تردید ،به

نظیر پارکینگ و انباری در زمان مقرر قابل بهرهبرداری نباشد،

حکم اصل عدم و اصل برائت ،ذمة متعهد باید از پرداخت هر

تا زمان تحویل واحد به پیشخریدار ،معادل اجرتالمثل بخش

دو رقم مبلغ مقرر به وسیلة دادگاه و جبران خسارت تأخیر در

تحویل نشده.

انجام تعهد آزاد گردد (.)6

 .2در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی ،روزان ه

دیدگاه اول منﻄقیتر به نظر میرسد ،زیرا هدف نهاد جریمة

به میزان نیم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده بر میزان

تأخیر ،اجبار و وادار ساختن متعهد به انجام تعهد بوده،

قدرالسهم پیش خریدار.

نویسندگان حقوقی نیز جریمة تأخیر را در قسمت اجبار

 .3در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات

شخﺺ به انجام تعهد مﻄرح ساختهاند و اجبار متعهد به انجام

عمومی موضوع بند ( )9مادة ( )2این قانون از قبیل خیابان،

تعهد ،ارتباطی به خسارت تأخیر انجام ندادن تعهد ندارد و

فضای سبز ،مساجد ،مدرسه و امثال آن روزانه به میزان یﻚ در

درنتیجه میتوان شخﺺ را هم به پرداخت خسارت تأخیر در

هـزار بـهای روز تعهدات انجام شده به میزان قـدرالسهم

انجام تعهد و هم به پرداخت جریمة مالی محکوم کرد.

پیش خریدار.

درخصوص معیار تعیین جریمة تأخیر باید اذعان داشت ،مالک

 .4در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال ،روزانه

و مناط در تعیین مبلغ جریمة تأخیر ،درجة مقاومت متعهد در

به میزان یﻚ در هزار مبلغ قرارداد به دلی ل حمایتی بودن

برابر حکم دادگاه و چگونگی امکان نفوذ در ارادة وی برای
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اجرای تعهد است .لذا تحقق ضرر متعهدله شرط صدور حکم

باشد؛ مساحت بنا براساس صورت مجلس تفکیکی کمتر از

دادگاه در این خصوص نبوده ،بر فرض هم که خسارتی وارد

مساحت قید شده در قرارداد پیشفروش باشد.

آمده باشد ،لزومی ندارد که میزان تعیینشده از طرف دادگاه
متناسب با ضرر وارده باشد (.)15

 .8-5اثـ ر تنظیم سند رسمـی انتقال قـ طعی واحـد

در مادة  6قانون پیشفروش ساختمان ،قانونگذار مبلغ جریمة

پـیشفروشنده در اجرای صحیح پیشفروش

تأخیر را به صورت مقﻄوع تعیین کرده و اختیار تعیین آن ر ا

با این که بر قرارداد پیشفروش رسمی فواید زیادی ،مترتب

به دادگاه واگذار ننموده است .ایرادی که به تعیین جریم ة

است ،اما تردیدی نیست که ،آثار ثبت قﻄعی که پس از تکمی ل

تأخیر از سوی قانونگذار در قانون پیشفروش ساختمان وارد

ساختمان در حال احداث پدید میآید ،با صرفا ثبت قرارداد

میآید ،این است که هدف از ایجاد جریمة تأخیر ،اجبار مالی و

پیشفروش ،حاصل نخواهد شد .زیرا ،با تنظیم قرارداد رسمی

وادار ساختن متعهد به انجام تعهد قراردادی است و در تعیین

پیشفروش ،مالکیت و حقوق عینی پیش خریدار که بدون

مبلغ جریمه ،طبق مادة  729قانون آیین دادرسی مدنی

تنظیم سند رسمی در برخی مواقع متزلل بود ،مسلم و مستقر

پیشین ،دادگاه با توجه به امکان نفوذ و اثر حکم اجبار در ارادة

میگردد .عالوه بر این قبل از ثبت نیز امکان بهرهمندی از

متعهد و اوضاع و احوال ،او را از این طریق وادار به انجام تعهد

امتیازاتی که سند رسمی موضوع ماده  ،22،46،47،48ق.ث.

میکرد؛ بنابراین دربارة هر فردی با توجه به میزان تأثیر و

پیشبینی کرده می سر نی ست .بنابراین بین سند مالکیت ی ﻚ

وضعیت مالـ ی وی ،مـیزان مبلغ جریمه کاهش و افـزایش

واحد آپارتمان که به صورت مفروض و مجزا و راجع به تمامیت

مـییافت و تا حدی تعیین میشد که موجب اجبار فرد به

ششدانگ همان واحد است ،و با ثبت در دفتر امالک صادر

انجام تـعهد شده ،بـر او تأثیـر داشته باشد .اما در قانـون

میشود ،قﻄعا با قرارداد پیشفروش رسمی همان واحد ،که در

پیشفروش ساختمان به این نکته توجه نشده و مبلغ جریمه

حال ساخت است ،فرق بارزی وجود خواهد داشت .ب ه عنوان

به طور مقﻄوع تعیین شده است .این درحالی است که امکان

مثال ،بدون وجود سند مالکیت قﻄعی ،بانﻚها قادر نیستند با

دارد این میزان از جریمه درباره افرادی که دارای تمکن مالی

قرارداد پیشفروش به جهت مشکالت ارزیابی توقیﻒ و قبض

باالیی هستند ،ناچیز باشد و نسبت به این افراد جریمة تأخیر

ملﻚ را در قالب عقد رهن به عنوان وثیقه قبول نماید و وام

باهدف اجبار متعهد به انجام تعهد ،از بین برود .اختیار دادگاه

پرداخت نماید .پس مفاد ماده  10قانون یاد شده نیز امر

درخصوص قابلیت تجدیدنظر در مقدار مبلغ تعیین شدة

استثنایی است که فقط در همان مورد خاص اجازه ترهین

جریمة تأخیر در مادة  730قانون آیین دادرسی پیشین نیز در

قرارداد پیشفروش رسمی را داده است ،و نباید به سایر موارد

راستای همین هدف بود (.)13

تعمیم داد .چون اصوال در این قبی ل معامالت با قرارداد عادی ،
مالکیت منتقل نخواهد شد ،مگر آنکه انتقال به نحو رسمی

 .7-5حق فسخ پیشخریدار در صورت تطابق نداشتن

واقع و در دفتر امالک به ثبت برسد .ماده  104مکرر آئیننامه

مساحت بنا

ثبت نیز تنظی م قرارداد رسمی برای اجازه احداث اعی انی در

یکی از تعهدات پیشفروشنده براساس قانون پیشفروش

ملﻚ دیگری را پیشبینی نموده و مقرر داشت تا خالصه

ساختمان این است که مساحت بنا ،که در صورت مجلس

قرارداد در سند قید شود .لیکن سند مالکیت اعیانی بعد از

تفکیکی قید میشود ،با مساحتی که در قرارداد پیشفروش

احداث و اتمام عملیات ساخت قابل صدور است .پس قرارداد

آمده است ،تﻄابق داشته باشد .تﻄابق نداشتن مساحت بنا به

رسمی مبنایی برای انتقال مالکیت است و از این رو دارای

دو صورت ممکن است :مساحت بنا براساس صورت مجلس

تـمام امتیاز مالـکیت نی ست .بـ ازداشت و توقی ﻒ حـقوق

تفکیکی بیشتر از مساحت قید شده در قرارداد پیشفروش

پـیش خریدار در دفتر امالک نیز در عمل امکانپذیر نی ست و
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نمیتوان از اثر الزماالجراء بودن سند رسمی مذکور در مواد

در قرارداد پیشفروش ،امری کامال ضروری و تضمینکننده

 93و  95ق.ث راجع به تعهدات یا دیون مالی استفاده نمود.

حقوق خریدار ،به عنوان مالﻚ میباشد تا انتقال رسمی حقوق

زیرا برای صدور اجرائیه دفاتر اسناد رسمی نیازمند سند

مالکانه با قرارداد رسم ی پیشفروش اولی ه را مسجل سازد

مالکیت خواهند بود (.)16

(.)17

بنابراین با وجود امکان بهرهمندی از برخی از امتیازات سند
رسمی مانند مسموع نبودن انکار و تردید در برابر قرارداد

 .9-5نحوه تنظیم قطعی سند ،واحد پیشفروشنده

رسمی ،تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی به وسیله

مـعامالتی که نسبت به امالک غیرمنقول ثبت شده واقـع

قرارداد پیشفروش رسمی ،در عین حال تفاوت و تمایز آن با

مـیگردد ،تنظیم سند رسمی معامله و انتقال در دفتر اسناد

سند مالکیت واضح میباشد .از جهت ارتباط این دو سند با

رسمی به منظور انعکاس آن معامله در دفتر امالک ،مهمترین

دفتر امالک یکسان نیستند .زیرا پس از اتمام عملیات

مرحله از معامله تلقی میگردد ،و دغدغه اصلی خریداران را

ساختمانی و تأیید گواهی عدم خالف و صدور پایان کار ازسوی

نیز به خود اختصاص میدهد .امروزه نیز شاهد دعاوی زیادی

شهرداری ،طبق بند الﻒ از ماده  1قانون تسهیل تنظیم اسناد

در این زمینه به خواسته الزام به حضور در دفترخانه اسناد

در دفاتراسناد رسمی مالﻚ میتواند تقاضای انتقال و صدور

رسمی و تنظیم سند رسمی میباشی م و آرای متعددی به

سند نسبت به هر واحد نماید و نهایتا با تسلیم و ابﻄال سند

استناد مواد  10،219،223قانون مدنی از سوی محاکم صادر

مالکیت اولیه وفـق ماده  ،120با رعایت ماده  104مکرر،

میگردد ( .)18مقنن در قانون پیشفروش ساختمان راهحل

آییننامه قانون ثبت امالک برای هر واحد از آپارتمان سند

جدیدی را برای تنظیم سند ارائه نموده تا پس از اتمام

مالکیت تفکیکی صادر خواهد شد .در این صورت برای هر ی ﻚ

عملیات ساخت و پرداخت اقساط ثمن معامله از سوی خریدار،

از پیشخرید اران ،در این مرحله سند مالکیت با پالک ثبت ی

در صورت ی که فروشنده با میل و رضای خویش نسبت به

مشخﺺ و مجزا شده از پالک ثبتی اولیه ،صادر و نام آنان در

تنظیم سند انتقال قﻄعی برای خریدار اقدام ننماید ،مشکلی

دفتر امالک قید خواهد شد .حال آنکه در صورت تنظی م

برای پیش خریداران بوجود نیاید .بدین ترتیب در مواد  13و

قرارداد پیشفروش به نحو رسمی ،با وجود قی د در سند اولی ه

 14قانون ،دو فرض را در نظر گرفته است .فرض اول:

مالﻚ و ارسال خالصهای از آن به اداره ثبت وفق ماده 104

ساختمان با تأیی د مهندس ناظر تکمیل شده میباشد و فرض

مکرر آئیننامه قانون ثبت ،درج آن در دفتر امالک با دشواری

دوم :کمتر از  10درصد پی شرفت فیزیکی ساختمان که عموما

خاص مواجه میباشد .زیرا هنوز شماره پالک فرعی و مجزا،

جزئی است ،باق ی مانده است .فرض اخیر اگر خریدار خود

صورت مجلس تفکیکی وجود ندارد .از این جهت شاید مقنن

متمایل به تکمیل آن باشد ،با ارائه اسناد و مدارک الزم مبنی

ترجیح داد تا در مواد  13،14،19قانون ،عبارت «انتقال

بر پرداخت ثمن یا اقساط آن در وجه فروشنده ،میتواند

قﻄعی» را بکار برد .زیرا خود مقنن در برابر آن عبارت

خواستار تنظیم سند رسمی و انتقال قﻄعی واحد موضوع

«اصﻄالح انتقال رسمی» مربوط به تنظیم قرارداد پیشفروش

قرارداد پیشفروش به نام خویش گردد .دفترخانه اسناد رسمی

را دارای اثربخش ی کاف ی ندانسته و مدت عمر و اعتبار آن را نیز

نیز مراتب را به فروشنده اعالم و مقرر میدارد ظرف مدت 10

تا پایان اجرای تعهدات مندرج در قرارداد پیشفروش و تنظی م

روز نسبت به تنظیم سند به نام خریدار اقدام نماید در صورت

سند انتقال قﻄعی در ماده  19قانون اعالم داشته است.

عدم اقدام فروشنده وفق مفاد ماده  ،13مقنن سر دفتر را راسا

بنابراین تنظی م قرارداد پیشفروش نمیتواند جای گزین کامل

مجاز به انتقال و امضاء ذیل سند به جای فروشنده دانسته

انتقال به نحو قﻄعی و رسمی باشد .انتقال قﻄعی معامله بنام

است .بنابراین بیآنکه نیاز به طی تشریفات حقوقی در دستگاه

پیش خریدار در پایان عملی ات احداث و انجام تعهدات مذکور

قضایی و نهایتا صدور حکم و اجرای آن از طریق اجرای احکام
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و معرفی و نماینده دادگاه ،جهت امضاء ذیل دفاتر و اسناد به

متوسط و کم درآمد با سرمایهای کلی معادل دویست میلیون

جای محکوم علیه باشد ،این اقدام به حکم قانون توسط سر

ریال بود و این بانﻚ ضمن اعﻄاء وام به متقاضیان مسکن برای

دفتر اسناد رسمی صورت میپذیرد و انتقال قﻄعی معامله و

دستیابی به هدف خود تالش میکرد .وظیفه این بانﻚ عبارت

سند رسمی بنام خریدار تنظی م خواهد شد .این راهکار جدی د

بود از نقشهبرداری و تقسیم زمین مﻄابق با اصول شهرسازی و

مقنن از یکسو با تبصره  8ذی ل ماده  100قانون شهرداری

فروش آن تا پیش از سال  1386بﻄور مستقی م اشاره ای به

مبنی بر لزوم اتمام عملیات ساخت وفق پروانه و در نهایت

وضعیت حقوقی آپارتمانهای پیشفروش نشده بود .با تصویب

صدور پایان کار ساختمان در تعارض خواهد بود ( .)19زیرا

الیحه قانون پیشفروش ساختمان در تاریخ 1386/ 6/26

احداث  90درصد بنا ،قﻄعا به منزله احداث کامل بنا نیست .از

مقررات خاص ی در این باره به تصویب رسی د .الیحه پیشفروش

سوی دی گر از این جهت که مانع طرح دعوی در مرجع قضایی

ساختمان مصوب  1386/6/24از نظر ضمانت اجراء عیوب ی

میگردد ،موضوعی پسندی ده مـیباشد و لیکن باب سوءاستفاده

داشت برای مثال در این الیحه به خریدار وکالت داده شده بود

اشخاص را در تنظیم سند رسمی ،بدون مداخله مالﻚ و ناقل

که بتواند پس از ساخته شدن ساختمان آن را بنام خود تحت

قانونی گشوده خواهد ساخت و مجددا ممکن است موضوع

شرایﻄی انتقال دهد و این وکالت غیرقابل عزل بود در حال ی

ابﻄال سند غیرقانون ی تنظیم شده از سوی دفاتر اسناد رسمی،

که در همین فرض موکل هم میتواند عملی را که وکیل قرار

در دادگاه مﻄرح شود.

است انجام دهد خود وی انجام دهد و وکالت غیرقابل عزل
اعـﻄائی ب ـرای طلبکاران دلیل نشده و آنها ب ـرای تـوقی ﻒ

 .6نتیجهگیری

مـیتوانستند اقدام کنند در این فرض حتی سازنده با

بررس ی تحوالت حقوقی و قانونی درخصوص پیشفروش

طلبکاران نیز میتوانست برای توقیﻒ تبانی کند .این موارد و

ساختمان گویای این امر است که تا قبل از تصویب قانون

ایراداتی از این دست موجب گشت که شورای نگهبان در این

پیشفروش ساختمان مصوب  1389معظالت زیادی از سوی

تاریخ  1331/ 1/1نظریاتی را جهت اصالح این مصوبه ارائه

طرفین در جامعه ایجاد نموده بود و تصویب قانون پیشفروش

نماید اما در عمل «در کشور ما از سیستم سنتی پیشفروش

ساختمان مصوب  1389گام بلندی در راستای حل معضالت

بدلیل مشکالت فراوان آن از قبیل عدم امنیت کافی ،نگران ی

قضایی و حفظ حقوق شهروندان درخصوص دعاوی پیشفروش

خریدار از عدم تحویل به موقع یا افزایش بهای واحد مسکون ی

ساختمان برداشته است .در واقع قراردادهای پیشفروش با

و در مقابل نگرانی سازنده از عدم اجرای به موقع تعهدات از

توجه به وضعیت مسکن در کشور ما از اهمیت ویژهای

طرف خریدار و غیره تا پیش از تصویب قانون به منظور

برخوردارند .قانونگذار از همان ابتدا به ضرورت تنظیم این

حمایت از پیش خریداران و انبوهسازان مسکن در تاریخ

روابط پی برد و در این راستا اقدام به تصویب قوانین متعددی

 1389/6/6توسط شورای انقالب بصورت ماده واحده ،استفاده

کرد که این امر باعث تشتت در این حوزه و سر در گم شدن

نمیشد ،الیحه پیشفروش ساختمان به پیشنهاد قوه قضایی ه

طرفین این قراردادها شد .در قوانین پیشین مقررات جدیدی

توسط دولت در تاریخ  1386/6/24جهت تصویب به مجلس

در ارتباط با احکام ناظر ب ـر پیشفروش وجـود نداشت و

شورای اسالمی ارسال گردید و نهایتاً در تاریخ 1389/10/12

نظریهپردازان حقوقی در چارچوب قانون مدنی (مصوب )1307

به تصویب مجلس شورای اسالمی و در تاریخ  1389/10/29به

آن را در قالب عقود سنتی مانند استصناع ،بیع سلم ،عقد

تأیید شورای نگهبان رسی ده و در تاریخ  1389/ 11/ 18در

شرکت و ...توجی ه مینمودند در سال  1317وزارت دارایی با

روزنامه رسمی انتشار یافت».

مشارکت بانﻚ ملی ایران اقدام به تأسیس بانﻚ رهنی ن مود که

تا سال  ،1389درباره قراردادهای پیشفروش ساختمان ،قانون

هدف آنها تهیه و اجرای طرحهای خانهسازی برای طبقات

جامعی که بر این نوع از قرارداد حاکم باشد وجود نداشت .در
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سال  ،1389بعد از تبادل نظر راجع به این قانون بین مجلس و

 .9تضاد منافع

شورای نگهبان ،این قانون به تصویب رسید و وارد مرحله اجرا

در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

شد .این قانون ،سردرگمیهای موجود در قوانین پراکنده پیش
از خود را برطرف کرد .و حقوق شهروندان را نیز تضمین نمود
این قانون در  25ماده دربردارنده نوآوریها و ابتکارات
گستردهای میب اشد که ماده به ماده آن تضمینکننده حقوق
شهروندان در قراردادهای پیشفروش ساختمان میباشد .از
جمله این ابتکارات قانون پیش فروش ساختمان میتوان به
موارد ذیل اشاره نمود :تجمیع قراردادهای مختلﻒ در ذیل ی ﻚ
عنوان ،افزودن بر فهرست عقود معین در نظام حقوقی ایران،
وجود نهاد خاص داوری در حل اختالف ناشی از این قرارداد،
نظارت عمومی و نظامی خاص در تشکیل قرارداد پیشفروش،
صدور شناسنامه فنی و ملکی مستقل برای هر واحد توسط
شهرداری به جای سازمان نظام مهندسی ،ایجاد ضمانت اجرای
متفاوت از ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی ،وجود
کارشناسانی خاص جهت تشخیﺺ حسن انجام قرارداد
(مهندس ناظر) ،لزوم رعایت تشریفات خاص و محتوای خاص
قرارداد که به شکل رسمی تنظیم شده و محتوای الزامی خاص
آن اشاره کرد .استرداد ثمن به نرخ روز در صورت فسخ پیش
خریدار ،اوج نوآوری ق.پ.س است که براساس تبصره ماده 8
در صورت عدم توافق و مصالحه طرفین مبنی بر جبران
خسارات وارده بر پیشخریدار به دلیل تخلﻒ پیشفروشنده،
تمام مبالغ پرداختی به پیش خریدار ،براساس قی مت روز بنا ،و
نه قی مت مندرج در قرارداد ،طبق نظر کارشناس منتخب
مراجع قضایی به همراه سایر خسارات قانونی خواهد بود.
 .7تقدیر و تشکر
از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت و
همکاری نمودند تقدیر و تشکر میکنم.
 .8سهم نویسندگان
نویسنده دوم بعنوان نویسنده مسئول و بقیه مولفین ،به عنوان
همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده اند.
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ABSTRACT
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Background and Aim: The growing trend of population and lack of
space in large cities justifies the existence of apartment living. Apartment
construction has become an independent profession of some individuals
and legal entities in the years after the Islamic Revolution due to
population growth and consequently The increase in demand for housing
and the high cost of urban land on the other hand forced builders to meet
part of their financial needs by pre-selling some of their buildings. Also,
the low purchasing power of applicants on the other hand encouraged
them to pre-purchase. And the payment of installments paid off. All these
factors went hand in hand to make the phenomenon of pre-sale and prepurchase of apartments common in large cities and spread is.
Materials and Methods: This research has been written in a descriptiveanalytical manner.
Results: The findings indicate that the law on pre-sale of buildings
approved in 1389 with twenty-five articles and four notes has taken a big
step towards the proper implementation of pre-sale of buildings in order
to guarantee the rights of citizens.
Ethical considerations: The present article has been written based on
the principles of honesty and trustworthiness.
Conclusion: Along with the construction process and the need for
housing, the legislature also felt the need to legislate and enact laws
compatible with the issue in order to regulate these contracts. Therefore,
in 2010, a law called the Building Pre-Sale Law was enacted. It was
approved by the Islamic Consultative Assembly, which regulated part of
the existing relations between buyers and sellers. And the rights of
citizens were guaranteed in this law.

Accepted: 18 June 2021
Published online: 31 June 2021

Keywords:
Proper Implementation of Pre-Sale
Pre-Sale of Building
Housing
Citizenship Rights


Corresponding Author:

Amrollah Nikoumanesh
Address: Department of Jurisprudence
and Fundamentals of Islamic Law,
Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.
Postal Code: 33519-35939
Telephone: 21-65229464
Email: a_nikomanesh@yahoo.com

© Copyright (2018) Iranian Association of Medical law, Tehran, Iran.
Mohaymeni S, Nikoumanesh A, Vaziri M. Investigating the correct implementation of pre-sale of buildings
Cite this article as:
in order to guarantee the rights of citizens with emphasis on the law of pre-sale of buildings approved in
2010. Medical Law Journal 2021; Legal Innovation.

This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0
License (CC BY-NC 4.0).

