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چکیده
با تصویب قانون پیشفروش ساختمان در سال  ،9982اجازة پیشفروش ساختمانهایی داده شد که قرار است در آینده سااخته شاود .باه
طرفین اینگونه قراردادها ،پیشفروشنده و پیشخریدار گفته میشود .در این قانون ،برای پیشفروشنده و پیش خریدار ،حقوق و تعهاداتی
پیشبینی شده است .تصویب قانون یادشده را باید منشأ تحوالتی در فروش ساختمان دانست .لزوم تنظیم سند رسمی برای پایشفاروش
ساختمان ،درج نکات پیشبینی شده قانون در قرارداد منعقده و ضمانت اجراهای متفاوت از ضمانت اجراهاای موجاود در قاانون مادنی ،از
جمله این تحوالت است .یکی از مهمترین حقوق پیشفروشنده ،حق دریافت عوض یا بها براساس قرارداد است که در این قاانون ،بارای
عدم پرداخت اقساط عوض یا بها ،ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است .حق ردّ (عدم تنفیذ) قرارداد مربوط انتقال قارارداد یاا
موقعیت قراردادی پیشخریدار نیز از حقوق دیگر پیشفروشانده در ایان قاانون اسات .در ایان مقالاه ،حقاوق پایشفروشانده در قاانون
پیشفروش ساختمان بررسی میشود و با حقوق بایع در قانون مدنی مقایسه شود تا تحوالت ایجادشده توسا قاانون یادشاده ،باه نحاو
ملموستری بیان شود.

کلیدواژگان
پیشخریدار ،پیشفروشنده ،حقوق ،ساختمان.

 نویسندة مسئول

تلفن90221221190 :

رایانامهmohammadhosein_taghipoor@yahoo.com :
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مقدمه
پیشفروش ،اسم مصدر از فعل فروختن و مرکب از دو کلمة «پیش» به معنی قبل ،سابق ،گذشتته و
«فروش» است و عبارت است از «فروختن کاالیی که هنوز حاضتر و مووتود نیستت و فروشتند ،
پولی میگیرد که بعتدا ن را توویتل بدهتد» (عمیتد ،2111 ،ص .)112برختی حووقتدانا نیتر در
تعریف پیشفروش بیا کرد اند« :پیشفروش ،اسم عامیانة سلف است که مراد از ن بیعی است که
ثمن حال و مبیع ،مؤول باشد» (وعفری لنگرودی ،2119 ،ص .)220در وایی دیگر ،دربارة مبیعتی
که در تاریخ عود ووود ندارد و بایع ،تعهد میکند که ن را در نیند ایجاد و فراهم کند ،تعبیتر بته
بیع نیندا شد است (وعفری لنگرودی ،2111 ،ج ،1ص.)011
در فوه ،یکی از عوودی که شباهت زیادی با قترارداد پتیشفتروش ستاختما دارد ،بیتع ستلف
است .بیع سلف عبارت است از بیعی که مبیع ن  ،کلی و مؤول است ،بهطوری که نوع و اوصافش
تعیین شود ،برخالف قرارداد پیشفروش ساختما که ثمن بهطور اصتولی ،مؤوتل استت ،در بیتع
سلف ،ثمن مؤول نیست و باید قبل از تفرق ،بهطور نودی و فوری پرداختت شتود (فاضتلاآلبتی،
. 2129ق ،ج ،2ص111؛ استتتدی حلتتتی. 2199 ،ق ،ج ،1ص191؛ قتتتاروبی. 2111 ،ق ،ج،22
ص 110؛ مووق کرکی. 2121 ،ق ،ج ،1ص192؛ ابن زهر . 2129 ،ق ،ص .)119از عوود دیگتری
که شباهت فراوانی با قرارداد پیشفروش ساختما دارد ،عود استصناع یا قرارداد ستفارش ستاخت
است .منظور از عود استصناع این است که کسی نترد صتنعتگر بیایتد و از او بهواهتد تعتدادی از
کاالهایی را که میسازد ،به ملکیت او در نورد .به عبارت دیگر ،استصناع ،خرید کاالهای دستساز
است (ومعی از پژوهشگرا زیر نظر هاشمی شاهرودی. 2112 ،ق ،ج ،2ص119؛ سیفی زیناب و
حسنزاد  ،2111 ،ص.)222
در سال  ،2110قانو پیشفروش ساختما تصویب شد که در ن  ،مواد قانونی دربتارة تعریتف
قرارداد پیشفروش ،ضوابط و شرایط و اوصتاف ،گگتونگی تنظتیم قترارداد ،گگتونگی پرداختت
اقساط ثمن ،حووق و تعهدات طرفین قرارداد ،ضمانت اورا و مطالبتة خستارت و وتر ن ووتود
دارد .مادة  2قانو یادشد  ،در تعریف قرارداد پیشفروش ساختما مورر میکند« :هر قتراردادی بتا
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هر عنوا که به مووب ن  ،مالک رسمی زمین(پیشفروشند ) ،متعهد به احداث یتا تکمیتل واحتد
ساختمانی مشهص در ن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نتوع کتاربری از ابتتدا یتا در
حین احداث و تکمیل یتا پتا از اتمتام عملیتات ستاختمانی ،بته مالکیتت طترف دیگتر قترارداد
(پیشخریدار) درنید ،از نظر موررات این قانو  ،قرارداد پیشفروش ساختما موسوب میشود».
یکی از مهم ترین مسائل هر قرارداد ،تعیین و بررسی نثار ن قرارداد است زیرا هدف از ایجاد و
انعواد هر عمل حووقی ،دستیابی بته نثتار ن استت .پتیشفروشتند بته عنتوا طترف قترارداد بتا
پیشخریدار ،مانند همة عوود معوض که طرفین قرارداد در برابر هم تعهتداتی را بتر عهتد دارنتد،
حووقی دارند .در همة عوود معوض ،هر یک از طرفین قرارداد ،عالو بر اینکه در برابر طرف دیگر
قرارداد ،متعهد به انجامداد تعهداتی میشود ،حووقی را نسبت به طرف دیگتر کستب متیکنتد .از
ومله مهمترین حووق پیشفروشند  ،حق دریافت عوض یا بها و یا اقساط عوض یا بها است .حق
رفع عیب و نیر حق تغییر در برخی اوصتاف ستاختما بتهطتور یتکطرفته نیتر از حوتوق دیگتر
پیشفروشند است .حق فسخ و حبا و حق عدم تنفیذ قرارداد مربوط به انتوال قترارداد از ستوی
پیشخریدار بدو اذ پیشفروشند  ،از حووق مهم دیگتر پتیشفروشتند استت .در ایتن نوشتتار
حووق پیشفروشند در قرارداد پیشفروش ساختما با تووه به قتانو پتیشفتروش ستاختما و
موایسه ن با قانو مدنی ،بررسی میشود.
حق دریافت اقساط بها یا عوض براساس قرارداد
در قرارداد پیشفروش ساختما  ،مانند عود بیع ،از مهمترین حووق پتیشفروشتند  ،حتق دریافتت
عوض یا بها براساس قرارداد است ،زیرا در عوود معوض ،اساستا وهتت و انگیتر اصتلی طترفین
قرارداد ،بهدست نورد عوض است و طرفین قرارداد معتوض در صتورتی کته بداننتد بته عتوض
قراردادی دست نهواهند یافت ،هیچگا حاضر به انعواد قرارداد نهواهند شد .در ادامته ،گگتونگی
پرداخت عوض یا بها و نیر ضمانت اورای تعهد یادشد بیا میشود.
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نحوة پرداخت عوض یا بها

در قرارداد پیشفروش ساختما  ،با تووه به اینکه بهطور اصولی ،پیشخریدارا به پرداخت نوتدی
ثمن قادر نیست و به این دلیل نیر به انعواد قرارداد پیشفروش اقدام میکند ،با تووه به عدم قدرت
خرید نودی پیشخریدارا  ،و نیر به دلیل اینکه پیشفروشند در مراحل مهتلف ستاخت ،نیتاز بته
تأمین سرمایه برای صرف هرینهها دارد ،پرداخت ثمن به صورت اقساط است (حاتمی و ذاکرینیا،
 ،2110ص .)90اگر پیش خریدارا مسکن ،متمکن از پرداخت نودی ثمن باشند ،نیازی به توسل به
قراردادهای پیشفروش نیست .پیشخریدارا مسکن ،عموما بهدلیل ضعف قتدرت خریتد و عتدم
امکا تهیة پول نود و ولوگیری از فاصلهگرفتن تصاعدی قیمت ساختما با قتدرت خریتد فعلتی
ننا  ،الزم میدانند سریعتر ،پاانداز کم اولیة خود را از طریق قترارداد پتیشفتروش نپارتمتا در
خرید مسکن سرمایهگذاری کننت د تتا براستاس مفتاد قترارداد ،اقستاط بعتدی ووته قترارداد را در
فاصلههای معین تهیه و پرداخت کنند تا در نهایت ،سرپناهی بهدستت نورنتد (غریبته و مستعودی،
 ،2109ص )299-292البته در این قرارداد ،کل ثمن معامله برای تعیین تکلیف طرفین و ولتوگیری
از غرر و وهالت بیا میشود ،اما پیشخریدار متعهد میشود مبلغ ذکرشد را در مواعد مورر و بته
تناسب عملیات ساخت ،بهطور اقساطی پرداخت کند (زرنگار ،2110 ،ص .)19در قرارداد یادشتد ،
معموال پیشخریدار به هنگام انعواد عود ،باید بهشی از ثمتن متورد معاملته را باتردازد کته بته ن
پیشپرداخت میگویند .پا از پرداخت پیشپرداخت ،بویة ثمن مورد معامله بهتدریج و به تناستب
پیشرفت عملیات ساختمانی بته اقستاط از پتیشخریتدار دریافتت متیشتود .بته ایتن ترتیتب کته
پتیشخریتدار متعهتد استتت در مراحتل مهتلتف ستاخت از قبیتتل فونداستیو  ،اوترای استتکلت،
سفتکاری ،نازککاری شامل قیرگونی و سوف کاذب و سفیدکاری و کاشیکاری ووتر ن  ،نصتب
گهارگوب و پنجر ها و شمشهگری ،انجامداد اقدامهای مربتوط بته تأسیستات الکتریکتی ماننتد
برقکشی ،انجامداد اقدامهای مربوط به تأسیسات مکانیکی شامل لولهکشی نب و گاز و فاضالب،
نماکاری در مرحلة دریافت پایا کار ،و نیر در مرحلة توویل و براساس توویم مالی اعتالمشتد از
طرف پیشفروشند  ،مبالغی را در زما های تعیینشد پرداخت کند (کمتاال  ،2109 ،ص .)111در
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مادة  22قانو پیش فروش ساختما به مستئله گگتونگی پرداختت ثمتن اشتار شتد استت« :در
پیشفروش ساختما نووة پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد ،بر طبق توافق طرفین خواهتد بتود،
ولی حداقل د درصد ( )%29از بها همرما با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بتود و طترفین
نمیتوانند برخالف ن توافق کنند» .نارداخت د درصد از ثمتن تتا زمتا انتوتال رستمی ستند ،از
نمونههای حمایت قانو گذار از پیشخریدار است (خدارحمی ،2101 ،ص )211و با تووه به لون
قانو که امری است ،توافق برخالف این حداقل ،صویح نیست.
پرداخت ثمن بهطور اقساطی در قرارداد پیشفروش ساختما  ،بر خالف قانو مدنی است ،بته
دلیل اینکه در قانو مدنی ،اصوال ثمن معامله باید بهطور نودی پرداخت شود .زیرا در صورتی کته
طرفین دربارة تأدیه ثمن توافق نکرد باشند و عرف خاصی نیر در این زمینه ووتود نداشتته باشتد،
«اصل بر حالبود » پرداخت ثمن است .مادة  111قانو مدنی ،در این زمینه مورر میکند« :اگتر در
عود بیع ،شرطی ذکر نشد یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد ،بیع قطعی
و ثمن حال موسوب است ،مگر اینکه بر حسب عرف و عادت مول یا عرف و عادت تجتارت در
معامالت تجارتی ،ووود شرطی یا موعدی معهود باشد ،اگرگه در قرارداد بیع ذکری نشد باشتد».
همچنین ،مادة  112قانو مدنی مورر میکند« :ممکن است برای تسلیم تمام یا قستمتی از مبیتع یتا
برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن ،اولی قرار داد شود» .این بدا معناست که اگر اولی قترار داد
نشود ،تعهد طرفین ،حال است (کاتوزیا  ،2119 ،ج ،1ص10؛ قاسمزاد  ،2110 ،ص.)201
ضمانت اجرای تعهد پیشخریدار

مادة  22قانو پیشفروش ساختما به عنوا ضمانت اورای تعهد پیشخریدار مبنی بتر پرداختت
ثمن ،مورر میکند « :در صورت عدم پرداخت اقستاط بهتا یتا عتوض قتراردادی در مواعتد موترر،
پیشفروشند باید مراتب را کتبا به دفترخانة تنظیمکنندة سند اعتالم کنتد .دفترخانته مکلتف استت
ظرف مهلت یک هفته به پیشخریدار اخطار نماید تا ظرف یک متا نستبت بته پرداختت اقستاط
معوقه اقدام نماید .در غیر این صورت ،پیشفروشند حق فسخ قرارداد را خواهد داشت» .بتر ایتن
اساس ،در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی پیشخریدار ،ابتدا پیشفروشند باید مراتب را بته
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دفترخانة تنظیمکنندة قرارداد پیشفروش ،اعالم کنتد .دفترخانته نیتر بایتد ظترف یتک هفتته ،بته
پیشخریدار برای پرداخت اقساط ،اخطار کند .در صورت نارداختن اقساط بعد از گذشت یک متا
از ابالغ اخطاریه ،برای پیشفروشند حق فسخ ایجاد میشتود .از ایتن رو ،ماننتد ضتمانت اوترای
شرط فعل در قانو مدنی ،ضمانت اورای پرداخت اقساط ،ابتدا الترام و در صتورت انجتامنتداد
الرام ،ایجاد حق فسخ است (مواد  111 ،119و  110قانو مدنی) .دربارة این خیار ،در قسمت حتق
فسخ قرارداد پیشفروش ،بوث خواهد شد.
حق استناد به قوة قاهره برای سلب مسئولیت قراردادی
فورس ماژور لغتی فرانسوی است که در حووق ایرا به قوة قاهر تعبیر شد است و عبارت است
از ننچه قابل پیش بینی و اوتنتاب نباشتد و متعهتد را در شترایطی قترار دهتد کته امکتا و تتوا
انجام داد تعهد خویش را نداشته باشد (کاتوزیتا  ،2119 ،ج201 ،1؛ قاستمزاد  ،2110 ،ص.)111
در فوه ،این قو به اسباب قهریه تعبیر شد استت (ختوئی. 2121 ،ق ،ج  ،11ص299؛ طباطبتایی
یردی. 2121 ،ق ،ص112؛ ایروانی. 2192 ،ق ،ج  ،2ص .)21فورس ماژور در معنای عام ،شتامل
عمل شهص ثالث و متعهدله نیر میشود .فورس ماژور به معنی خاص ،عوامل قهری استت کته از
ارادة انسانی ناشی نمیشود و صرفا از نیروهای طبیعی حاصل متیشتود کته متانع اوترای قترارداد
میشوند (صفایی ،2121 ،ص1-9؛ وعفری لنگرودی ،2110 ،ص .)112برای تووق قوة قاهر  ،باید
سه شرط ووود داشته باشد .2 :حادثه باید خاروی باشد؛  .1حادثه باید غیرقابل پیشبینی باشتد؛ .1
حادثه باید غیرقابل اوتناب باشد (قاستمزاد  ،2110 ،ص111؛ ابهتری ،2191 ،ص12؛ موستیزاد ،
 ،2199ص.)199
علت خاروی ،علتی است که از حیطة ارادة فرد ،بیرو است .مادة  119قانو مدنی در ایتن زمینته
بیا میکند« :متهلف از انجام تعهد وقتی موکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند کته
عدم انجام تعهد ،به واسطة علت خاروی بود است که نمیتوا به او مربوط نمود» .بنتابراین ،اگتر
علت انجامنداد تعهد ،به نووی انتسابشتدنی بته پتیشفروشتند نباشتد و او در حتدوث علتت
یادشد نیر نوشی نداشته و زمینهسازی نکرد باشد ،از مسئولیت معاف خواهد بود ،خوا این علتت
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از علتهای طبیعی مانند زلرله و سیل ،یا از عوامل انسانی ،مانند ونگ و اعتصاب ناگهانی کارگرا
ناشی شد باشد.
شرط دیگر صدق قوة قاهر بر یک حادثه ،این است که حادثة پیشبینینشدنی باشد .از مفهتوم
خارویبود نیر میتوا لروم این شرط را استنباط کترد (متادة  119قتانو متدنی) .بنتابراین ،اگتر
شهص بتواند علت خاروی را پیشبینی کند ،برای وی قتوة قتاهر موستوب نمتیشتود (ایرانلتو،
 ،2111ص .)11-12اگرگه قانو مدنی ،در هیچ ماد ای بهطور صریح غیرقابل پیشبینیبود را بته
عنوا شرط صدق قوة قاهر مورر نکرد است ،ولی به حکم عول بایتد اذعتا کترد ،متعهتدی کته
بروز حوادثی را پیشبینی میکرد است و در عین حال معامله را انجام داد استت و در اثتر بتروز
حوادث قابل پیشبینی ،ضرری متووه او شد است ،علیه خود اقدام کرد است و قاعدة اقدام مانع
از اورای الضرر است (کاتوزیا  ،2119 ،ج ،1ص .)201بنتابراین ،اگتر پتیشفروشتند در مکتانی
سیلگیر در کنار رودخانهای به ساخت ساختمانی تعهد کند ،بهطوری که بروز سیل پیشبینیشتدنی
بود است و در صورت نمد سیل ،موفق به انجامداد تعهد خود نشود ،باید خسارت وارد را بته
پیشخریدار باردازد.
شرط نخر حادثة قوة قاهر این است که باید اوتنابناپذیر باشد .بهصتراحت متادة  110قتانو
مدنی ایرا  ،حادثه باید دفعشدنی هم نباشد .بهطوری که هیچ انسا متعارفی در ن شترایط نتوانتد
تعهدش را اورا کند .این ماد مورر میکند« :اگر متعهد به واسطة حادثتهای کته دفتع ن ختارج از
حیطة اقتدار اوست ،نتواند از عهدة تعهد خود برنید ،موکوم به تأدیه خستارت نهواهتد بتود» .در
واقع ،شهصی که برخالف امکا ولوگیری از حادثه ،با ن موابله نمیکند و برای دفع حادثه تالش
نمیکند ،نمیتواند متعهد با حسن نیت تلوی شود.
اگر شرایط قوة قاهر ومع باشد ،یعنی حادثه اوتنابناپذیر و خاروی و پیشبینینشدنی باشتد،
در صورت انجامنداد تعهد ،پیشفروشند به پرداخت خسارت انجامنداد تعهد ملرم نهواهد بود.
البته به شرط اینکه حادثة خاروی موقتی نباشد (نیکبهت ،2192 ،ص .)291در این صورت ،در ن
مدت اورای قرارداد معلق خواهد ماند.
قانونگذار در قانو پیشفروش ساختما در این زمینه ،بهطور صریح ،موتررة خاصتی را وضتع
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نکرد است ،اما با تووه به اینکه قانو مدنی نسبت به قانو پتیشفتروش ستاختما  ،قتانو عتام
موسوب میشود ،باید عمومات قانو مدنی بهکتار گرفتته شتود کته بتر ایتن استاس ،در قترارداد
پیشفروش ساختما نیر قوة قاهر رافع مسئولیت پیشفروشند میباشد .با ووتود ایتن ،از برختی
مواد قانو یادشد بهطور ضمنی استنباط میشود که در فرض قوة قاهر  ،پیشخریدار حق دریافت
خسارت را نهواهد داشت .مادة  1قانو پیشفروش ساختما مورر میکند« :در تمامی مواردی کته
به دلیل تهلف پیشفروشند  ،پیشخریدار حق فسخ خود را اعمال مینمایتد ،پتیشفروشتند بایتد
خسارت وارد را بر مبنای مصالوة طرفین یا برنورد کارشتناس مرضتیالطترفین بته پتیشخریتدار
باردازد» .بنابراین ،گنانچه پیشفروشند در اورای تعهد خود ،مرتکب تهلفی نشود و به علت قتوة
قاهر امکا اورای تعهد ووود نداشته باشد ،پیشخریدار حق مطالبة خسارت ندارد.
حق رفع عیب
در صورت معیوببود بنا ،پیشخریدار عالو بر حق دریافتت خستارت طبتق قواعتد منتدرج در
قانو مدنی ،حق فسخ قرارداد ،به استناد خیار عیب را خواهد داشت .یکی از سؤالهایی که مطتر
میشود این است که اگر پیشفروشند قبل از اعمال خیار عیتب از ستوی پتیشخریتدار ،از متورد
معامله رفع عیب کند ،نیا حق فسخ پیشخریدار ساقط میشود؟ به عبارت دیگر ،نیا پیشفروشتند
حق رفع عیب دارد؟
قانو پیشفروش ساختما  ،در این زمینه ،ساکت است .دربارة مال کلی ،بیتردید ،نهفوط حتق
رفع عیب برای فروشند ووود ندارد ،برای خریدارحق فسخ هم ووود نهواهد داشت .خریدار در
این فرض باید کاالی معیوب را مسترد کند و الرام بایع به اورای عین تعهتد را بهواهتد .در واقتع،
در فرضی که کاالی تسلیمشد معیوب باشد ،کشف میشود که تملیک انجتام نگرفتته استت و یتا
قرارداد اورا نشد است و تعهد بر عهدة فروشند باقی است (امامی ،2121 ،ج ،2ص.)191
در عین معین ،به نظر میرسد حق رفع عیب ووود دارد ،گتو از طرفتی ،برختی فوهتا اذعتا
کرد اند در صورت شک در این مسئله که نیا وقتی که رفع عیب امکا دارد ،فسخ باقی است یا نه،
شک در این زمینه به واسطة اینکه «شک در موتضی» است ،تمسک به استصواب وایر نیستت ،در
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نتیجه ،حق رفع عیب ووود دارد .برای مثال ،شیخ انصاری نهتنها خود ،زوال عیب را باعث ستووط
حق فسخ میداند ،برای تأیید سهن خود ،نظر مرحوم عالمه در تذکر را نیر نوتل متیکنتد ،ایشتا
گفتهاند « اگر مبیع ،نرد بایع معیوب باشد و ن را به مشتری توویل دهد ،ولی بعد از ن عیبش زائل
گردد ،رد ساقط میشود ،زیرا سبب رد از بین رفته است .سبق عیب نیر مووتب خیتار نمتیشتود،
بلکه هرگا عیب قبل از رد زائل شد ،قبل از علم باشتد یتا بعتد از ن  ،حتق رد ستاقط متیشتود».
(انصاری ،2121 ،ج ،1ص .)119برخی دیگر نیر معتودند انصاف این است که با زوال عیب ،خیتار
هم ساقط شود زیرا حق ثابتشد برای مشتری ،حق رد کاالی معیوب است و او حق ندارد کاالیی
را که عیب ن برطرف شد است ،رد کند (اصتفهانی. 2120 ،ق ،ج ،2ص .)119همچنتین ،فوهتای
دیگری در اوار که قواعد مشترک زیادی بتا بیتع و قترارداد پتیشفتروش ستاختما دارد ،اذعتا
کرد اند هرگا مؤور مورد اوار معیوب را به زودی تعمیر کند ،بهطوری که منفعت متعهتد بهتا از
مستأور فوت نشود ،اقوی سووط خیار است ،گو دلیل معتمد در این مسئله لتروم ضترر استت و
ن خود مندفع است .پا ،عود بر اصل لروم باقی خواهد ماند و دلیل بوای خیار این است کته بته
مجرد عیب دربارة اوار  ،خیار ثابت شد ون مستصوب است و این ممنوع است (میترزای قمتی،
. 2121ق ،ج ،1ص.)111
برخی حووقدانا هم با استناد به این مسئله که مبنای خیار ،قاعدة الضرر است ،بیتا متیکننتد
«در صورتی که پیش از اعمال خیار ،منشأ این ضرر از بین برود ،خیار نیر ساقط میشود ،در نتیجه،
در صورت امکا رفع عیب از سوی فروشتند  ،حتق فستخ و بته تبتع ن حتق اختذ ارش از بتین
میرود( ».کاتوزیا  ،2119 ،ج ،1ص .)102برخی دیگر نیر بیا کرد اند که در حووق ایترا  ،اصتل
بر اورای عین قرارداد است و فسخ قرارداد ونبة استثنایی دارد ،در نتیجه ،اگر رفع عیب و اصتال
مبیع ممکن باشد ،به نظر میرسد مشتری ابتدا باید رفع عیب و اصال ن را از فروشند بهواهد و
در صورت عدم امکا  ،قرارداد را فستخ کنتد (صتفایی و دیگترا  ،2111 ،ص 211و .)119برختی
استادا حووق نیر قائل به ووود حق رفع عیب برای بتایع هستتند و حتق رفتع عیتب را بتا نظتام
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حووقی ایرا سازگار میدانند 2.مؤید این نظرها ،مادة  191قانو متدنی استت .حکتم ایتن متاد را
میتوا در موارد دیگر مثل عود پیشفروش و بیع و معاوضه نیر اوترا کترد .بتهعتالو  ،متیدانتیم
قانونگذار استثنائا در خیار غبن در مادة  112قانو مدنی ،وقتی که ضرر مغبو توسط غابن مرتفتع
میشود ،حق فسخ را باقی میداند .با تووه به اینکه مبنای خیتار قاعتدة الضترر استت (مومتدی،
 ،2111ص221؛ فرحی ،2109 ،ص ،)929در وایی که ضرر مرتفع میشود ،خیار مبنای ختود را از
دست میدهد و شهص حق فسخ نهواهد داشت .به همتین دلیتل ،در گنتین فرضتی بایتد گفتت
علیالواعد  ،حق فسخ باقی نیست و حکم مادة  112قانو مدنی دربارة خیار غتبن ،استثناستت .در
نتیجه ،با تووه به اینکه قانونگذار دربارة غبن بهطور صریح ،به حق فسخ حتی با ووود مرتفعشد
ضرر اشار کرد است و دربارة عیب ،سکوت کرد است و با تووه به اینکه سکوت در موام بیتا
قبیح است ،باید گفت منظور قانونگذار این است که در صورت رفع ضرر ،شهص حق فسخ ندارد
و اال باید مانند خیار غبن دربارة مبیع معیوبی که عیبش برطرف شد است ،نیر به ووود حق فستخ
تصریح میکرد .با تووه به مباحث یادشد  ،به نظر میرسد در حووق ایرا  ،در صورتی کته امکتا
رفع عیب به نووی مووود باشد که به خریدار ضرری نرسد ،او حق فسخ و همچنتین ،حتق ارش
نهواهد داشت .در برخی قوانین ودیدتر ،قانونگذار بهطور صریح ،به حق رفع عیب اشتار کترد و
حتتق فستتخ را بتترای خریتتدار قائتتل نشتتد استتت .بتترای مثتتال متتادة  1قتتانو حمایتتت از حوتتوق
مصرفکنندگا خودرو مصوب  ،2112مورر میکند« :عرضهکنند در طول مدت ضتمانت ،مکلتف
به رفع هر نوع عیب یا نوص یا عیب (ناشی از طراحی ،مونتاژ ،تولید یا حمل) است که در ختودرو
ووود داشته یا در نتیجة استفاد معمول از خودرو بروز نمود و با مفاد ضمانتنامته و مشهصتات
اعالمی به مصرفکنند  ،مغایر بود یا مانع استفاد مطلوب از خودرو یا نتافی ایمنتی ن باشتد ،یتا
مووب کاهش ارزش معامالتی خودرو شود .هرینه رفع نوتص یتا عیتب ختودرو در طتول متدت
ضمانت ،همچنین ،هرینههای حمل خودرو به تعمیرگا و تأمین خودروی وایگرین مشابه در طول
 .2برای مطالعة بیشتر رووع کنید به ابهری ،2111 ،ص 11؛ اصغری ،2119 ،ص219؛ میرزا نژاد ،2111 ،ص.299
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مدت تعمیرات (گنانچه مدت توقف ختودرو بتیش از گهتل و هشتت ستاعت باشتد) بتر عهتدة
عرضهکنند میباشد» .بنابراین ،باید گفت حق رفع عیب در نظام حووقی ایرا پذیرفته شد است و
در قرارداد پیشفروش ساختما نیر اعمال میشود.
حق تغییر در بعضی اوصاف ساختمان بهطور یکطرفه
در قانو پیشفروش ساختما  ،ذکر همة اوصاف و کیفیات ساختما  ،الرامی است و طترفین بایتد
در قرارداد بهطور کامل ،مشهصات ساختما را هم از نظر مشهصات فنی و معماری ساختمانی ،و
هم از نظر موقعیت و پالک و مشهصات ثبتی و زما توویل ،تعیین کنند .مادة  1قانو پیشفروش
ساختما مورر میکند« :در قرارداد پیشفروش ،باید حداقل به موارد زیر تصتریح شتود .2 :استم و
مشهصات طرفین قرارداد اعم از حویوی یا حووقی؛  .1پتالک و مشهصتات ثبتتی و نشتانی وقتوع
ملک؛ .1اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله ،مانند مستاحت اعیتانی ،تعتداد اتتاقهتا،
شمارة طبوه ،شمارة واحد ،توقفگا (پارکینگ) و انباری؛  .1مشهصات فنی و معمتاری ستاختمانی
که واحد در ن احداث میشود ،مانند موقعیت ،کتاربری و مستاحت کتل عرصته و زیربنتا ،تعتداد
طبوات و کتل واحتدها ،نمتا ،نتوع مصتالح مصترفی ستاختما  ،سیستتم گرمتایش و سترمایش و
قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانة ساخت و شناسنامه فنی هر واحتد ،قیتد شتد یتا
بهطور عرفی در قیمت مؤثر است... .؛  .1زما توویل واحد ساختمانی پیشفتروششتد و تنظتیم
سند رسمی انتوال قطعی .»...
با تووه به اینکه قرارداد پیشفروش ساختما  ،قراردادی مستمر است و قرارداد در طول زمتا
اورا میشود ،ممکن است در اثر گذشت گند سال از انعواد قرارداد ،موصوالت و مصتالح بهتتری
در بازار عرضه شود که در قرارداد پیشفروش ساختما  ،ذکری از ن هتا نباشتد .بترای مثتال ،اگتر
قرارداد پیشفروش ساختما در گند سال قبل منعود شد باشد و در ن زما  ،در مصتالح نتامی از
کشور گین و موصوالت ن نباشد ،در صورتی که امروز  ،بسیاری از موصوالت کشتور گتین در
بازار فراوا است و سازندگا بسیاری ن را بهکار میگیرند .بنابراین ،بهطور عرفتی ،طبیعتی استت
که این حق به پیشفروشند داد شود تا برای تکمیل ساختما این اوناس را بهکار گیرد (زرنگتار،
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 ،2110ص .)99 -92البته اگر مصالح ودیدی بهکار گرفت که از نظر کیفیت و مرغوبیت بتا ننچته
در قرارداد تعیین شد بود ،در سطح پایینتری باشد ،در صورتی که امکا تغییر مصالح بهکار گرفته
شد در ساختما باشد ،پیشفروشند ملرم است ساختما را مطابق بتا شترایط قتراردادی توویتل
دهد و در صورت غیرممکنبود تعویض ،پیشخریدار به استناد تهلف از شروط ضمن عود ،حق
فسخ قرارداد را دارد .این در صورتی است که در اوصاف فرعی ساختما  ،تغییر ایجاد شد باشد و
در صورتی که در اوصاف اساسی ساختما تغییر ایجاد شد باشد به گونتهای کته امکتا تعتویض
نباشد ،قرارداد باطل میشود (کاتوزیتا  ،2111 ،ص .)101واضتح استت اوتازة ایتن کتار بته نفتع
پیشخریدار است ،زیرا مصالوی استاندارد و ارزا تر به دست مینورد ،ضمن اینکه وقتی نتوعی از
مصالح عرف میشود ،مصالح قدیمیتر که کیفیت پایینتر دارند ،به موازات افرایش تعتداد مصتالح
ودید در بازار ،به سهتی در بازار یافت میشوند .بنابراین ،اوبار پیشفروشند به یافتن مصتالح بتا
کیفیت پایینتر غیرمنطوی است .همچنین ،نتاممکنبتود تغییتر در اوصتاف ستاختما نبایتد متانع
تهصصگرایی و عرضة یک کار منطبق بر اصول فنی ،ن هم در حرفة ساختوساز که با ستالمت
و وا مردم در ارتباط است ،باشتد .بتهویتژ اینکته پتیشخریتدارا غالبتا غیرمتهصتص هستتند
(خدارحمی ،2101 ،ص.)219
به هر حال ،اگر تغییر برخی اوصاف به نفع پیشخریدار باشد و در وهت بهروزکترد مصتالح
با تووه به زما ساخت و تکمیل ساختما باشد ،و با ایتن حتال ،پتیشخریتدار ن را ناتذیرد بته
گونهای که نشا دهندة لجاوت او باشد ،دادگا میتواند او را به پذیرش و تسلیم ستاختما اوبتار
کند .برای مثال تا پیش از سال  ،2190نییننامة خاصی دربارة مواومستازی ستاختما هتا در موابتل
زلرله ووود داشت .ساا ،در سال  ،2190نییننامة ودیدی در راستای کمتک بته بهبتود مواومتت
ساختما ها تصویب شد (زرنگار ،2110 ،ص .)99حال اگر پیشفروشند به این نتیجته رستید کته
بهکارگیری برخی مصالح برای مواومسازی ساختما بهتر است ،باید به او حق تغییر را داد.
در فوه نیر برخی فوها دربارة امکا تغییر اوصاف بیا کترد انتد صتفات بته دو دستتة صتفات
خارویه و صفات داخلیه توسیم میشود .صفات خارویه ،اوصاف خارج از ماهیت مبیع استت ،امتا
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منظور از صفات داخلیه صفاتی است که به ماهیت کاال و مودمات و گیستی ن مربوط است .ایتن
گونه صفات اعتبار و وایگا ویژ ای است و تغییرناپذیر است و فودا ن ها ،بطال یا انفساخ عوتد
را مووب میشود (فهار طوسی ،2111 ،ج ،11ص .)129-121معیار تشهیص نیر ایتن استت کته
گنانچه بنای پیشخریدار و پیشفروشند به مثابة اشتراط این صفات در متن عود است ،که در این
صورت ،صفات یادشد هما صفات شروط ضمن عود است که فودا ن ها ،مووب ثبتوت خیتار
برای مشروطله است اما اگر صفات یادشد در اصل مبیع ،دخیل باشد و مبیع (مورد معاملته) مویتد
به قید صفات مورد نظر باشد که این صفات ،تغییرپذیر نیست و در صتورت فوتدا ن هتا حستب
مورد ،عود باطل یا منفسخ میشود (فهار طوسی ،2111 ،ج ،11ص.)101
قانو مدنی نیر در برخی موارد ،دست متعهد را در انتهاب وصف متورد معاملته ،بتاز گذاشتته
است .برای مثال مادة  190قانو مدنی دربارة تعیین مال کلی از سوی متعهد ،به او حق داد استت
که مصداق متوسط را توویل دهد .این ماد مورر میکند« :اگر موضوع تعهد ،عین شهصی نبتود و
کلی باشد ،متعهد مجبور نیست که از فرد اعالی ن ایفا کند ،لیکن از فردی هم کته عرفتا معیتوب
موسوب است نمیتواند بدهد» این ماد نشا میدهد قانونگذار این حق را به متعهد داد است که
از وصف اعال تا مرز وصف ادنی ،مهتار است که مورد تعهد را انتهاب کند و به متعهدلته توویتل
بدهد.
به هر حال ،با تووه به اینکه پیشفروشندگا که خود اهل تهصصاند و به صتورت حرفتهای
ساختما پیشفروش میکنند ،بهتر و بیشتر از ضرورتهای ایمنتی ستاختما و موتضتیات مستائل
اقتصادی و اقتضائات بازار رقابتی نگاهند ،بنتابراین ،بهتتر استت کته اختیتار و قتدرت در انتهتاب
مصالح و اصال برخی شرایط و اوصاف ساختما داشته باشند .البته ن ها اختیتار مطلتق ندارنتد و
باید مطابق با قصد مشترک طرفین و عرف وامعه اقدام کنند و نیر نمیتوانند از این حق خود ستو
استفاد کنند ،حتی اگر شرط حق تغییر ،بهطور صریح در متن عود ذکر شد باشد.
اگر حق تغییر به صورت شرط صریح در عود ذکر شود ،یعنی به داللت مطابوی بر مفتاد شترط
داللت کند ،نه به داللت تضمنی یا داللت الترامی ،طبق شرط یادشد  ،مشتروطعلیته عوتد موظتف
است مطابق عود رفتار کند و نمیتواند مهالفتی داشته باشد .البته معنای صراحت ایتن نیستت کته
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صرفا کلمه شرط در عبارت بیا شد باشد ،بلکه همة قیودی که به صراحت ایجاد تعهد متیکننتد،
شرط صریح موسوب میشوند (مووق داماد ،2192 ،ج ،1ص.)11
در موابل شرط صریح ،شرط ضمنی است و ن  ،تعهدی است که در متن عود بیتا نمتیشتود.
اصوال بیا اراد گه به طور صتریح و گته ضتمنی ،بترای معاملته کتافی استت (قاستمزاد ،2110 ،
ص .)11شرط ضمنی به دو دستة شرط ضمنی بنایی و شرط ضمنی عرفی توسیم میشود .حال اگر
شرط پیش از عود در مذاکرات مودماتی بیا شود و عود با درنظرگترفتن ن تشتکیل شتود ،شترط
ضمنی بنایی و اگر شرط از اوضاع و احوال و سیرة عرفتی و قتوانین دیگتر استتنباط شتود ،شترط
ضمنی عرفی موسوب متیشتود (مووتق دامتاد ،2192 ،ج ،1ص11؛ مومتدی ،2102 ،ص -120
 .)121حق تغییر یکوانبه در برخی اوصاف ساختما نیر میتواند به هر یتک از ایتن دو صتورت
شرط تووق یابد .در حووق ایرا رعایت هر یک از این دو شرط ضمنی بترای طترفین الزماالتبتاع
است .قانونگذار در عود نکا  ،مادة  2211قانو مدنی ،شرط ضمنی بنایی را مشروع دانسته استت.
این ماد مورر می کند« :هرگا در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شد و بعد از عود معلوم شود
که طرف مذکور فاقد وصف موصود بود  ،برای طرف موابل ،حق فسخ خواهد بود ،ختوا وصتف
مذکور در عود تصریح شد یا عود متبانیا بر ن واقع شد باشد ».به نظر می رسد عود نکا در ایتن
زمینه ،خصوصیتی نداشته و در عوود دیگر نیر می توا شرط ضتمنی بنتایی را نستبت بته طترفین،
الزماالتباع دانست .در صورتی که حق تغییر به صورت شرط ضمنی عرفتی نیتر باشتد ،در حوتوق
ایرا صویح است ،زیرا شرط ضمنی عرفی ،مدلول الترامی قرارداد است .در نتیجه ،به دنبال انشای
قرارداد ،شرط ضمنی عرفی نیر انشا میشود (مووق داماد ،2112 ،ج ،1ص .)22در حووق ایرا  ،در
مواد مهتلف قانو مدنی به شرط ضمنی عرفی استناد شد است که دلیتل پتذیرش ایتن شترط در
حووق ایرا است .از وملة ن ها مادة  111قانو مدنی است که مورر میکنتد« :اگتر در عوتد بیتع،
شرطی ذکر نشد یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد ،بیتع قطعتی و ثمتن
حال موسوب است ،مگر اینکه بر حسب عترف و عتادت موتل یتا عترف و عتادت تجتارت در
معامالت تجارتی ووود شرطی یا موعدی معهود باشد ،اگرگه در قرارداد بیع ذکری نشد باشد».
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بنابراین ،اگرگه در نظام حووقی ایرا نه در قانو مدنی و نه در قانو پتیشفتروش ستاختما ،
قانونگذار بهطور صریح به حق تغییر در اوصاف ساختما برای پیشفروشند اشار نکرد است ،با
تووه به دالیل یادشد با استناد به شرط ضمنی بنتایی و یتا شترط ضتمنی عرفتی متیتتوا بترای
پیشفروشند حق تغییر در برخی اوصاف ستاختما را قایتل شتد ،زیترا حتداقل در عترف بترای
پیشفروشندگا که خود اغلب افراد متهصصانتد و بیشتتر از ضترورتهتای ایمنتی ستاختما و
تناسب قیمت و مرغوبیت مصالح نگاهی دارند ،گنین حوی بهرستمیت شتناخته شتد استت ،البتته
مشروط بر اینکه پیشفروشند در اعمال حق خود سو استفاد نکند ،زیترا در غیتر ایتن صتورت،
عالو بر ووود حق فسخ برای پیشخریدار ،پیشفروشند باید خستارات وارد را نیتر بتر مبنتای
مصالوه یا برنورد کارشناس مرضیالطرفین باردازد (مادة  1قانو پیشفروش ساختما ).
حق ردّ (عدم تنفیذ) انتقال قرارداد از سوی پیشخریدار
دربارة انتوال قرارداد از سوی پیشخریدار ،گاهی انتوال موضوع قترارداد و گتاهی انتوتال موقعیتت
قراردادی ،مطر است.
انتقال موضوع قرارداد

انتوال موضوع قرارداد به این معنی است که یکی از طرفین قرارداد ،موضوع قرارداد را بته شتهص
ثالثی ،منتول میکند .در این فرض ،انتوالگیرند وانشین و قائم موام انتوالدهنتد نمتیشتود ،بلکته
انتوالدهند صرفا موضوع قرارداد را طی یک توافق به دیگری انتوتال متیدهتد (ممتیزاد ،2112 ،
ص .)291در فوه نیر دربارة انتوال موضوع قرارداد در عود اوار اشار شد است ،مبنتی بتر اینکته
مستأور ،به عنوا مالک منافع ،عین مستأور را به دیگری اوار میدهد که در این فترض ،رابطتة
حووقی بین انتوالگیرند و مؤور اصلی به ووود نمینید .ننچه رخ میدهد ،اوتار دیگتری استت
تابع شرایط ویژة خود و انتوالگیرند را نباید قتائم موتام مستتأور اصتلی شتمرد ،زیترا دو اوتار
وداگانهای است که هر کدام ،اطراف خاص خود را دارد و مستأور اصلی ،خود مؤور عود ودیتد
است ،انتوالگیرند  ،مستأور اوست نه مالک (کاتوزیا  ،2119 ،ج ،1ص.)110
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دربارة انتوال موضوع قرارداد پیشفروش ساختما  ،ماهیت این قرارداد اهمیت دارد .در صورتی
که ماهیت قرارداد پیشفروش ساختما  ،تعهد به بیع باشد ،با تووه به عدم ایجاد حق عینتی بترای
پیشخریدار ،او نمی توانتد موضتوع معاملته را بته دیگتری انتوتال دهتد ،زیترا بتا انعوتاد قترارداد
پیشفروش ،ملکیتی برای وی ایجاد نشد است و مالک ساختما  ،پیشفروشند استت (کاتوزیتا ،
 ،2119ج  ،2ص191؛ غریبتته و مستتعودی ،2109 ،ص .)291امتتا گنانچتته قتترارداد پتتیشفتتروش
ساختما  ،بیتع باشتد (ایتردیفترد و کاویتار ،2119 ،ص291؛ ولویتو  ،2119 ،ص11؛ حتاتمی و
ذاکرینیا ،2110 ،ص 11؛ غریبه و مسعودی ،2109 ،ص ،)291پیشخریدار مانند خریدار نسبت به
ساختما  ،حق عینی به معنای کامل و مالکیت دارد و از ابتدا برای وی ملکیت ایجاد شتد استت و
با تکمیل و ساخت ساختما نیر با تووه به مستمربود قرارداد پیشفروش ساختما  ،ملکیتت نیتر
به هما نسبت برای او عینیت مییابد (کاتوزیا  ،2119 ،ج ،2ص190؛ اصغرزاد  ،2111 ،ص 11و
 .)12بر این مبنا ،پیشخریدار مالکی است که حق دارد ،مال خود را به دیگری منتوتل کنتد .مؤیتد
این مطلب مادة  21قانو پیشفروش ساختما است ،که مورر میکنتد« :پتیشخریتدار ،بته نستبت
اقساط پرداختی یا عوض قراردادی ،مالک ملک پتیشفتروش شتد متیگتردد  .»...دربتارة ماهیتت
قرارداد پیشفروش ،در بند بعدی ،بوث خواهد شد.
انتقال موقعیت قراردادی توسط پیشخریدار

دربارة ماهیت قرارداد پیشفروش ،به نظر میرسد که باید دو مرحلة زمانی را از هم تفکیتک کترد،
با انعواد قرارداد و قبل از شروع عملیات ساختمانی و قبل از پرداختت اقستاط تعیتینشتد توستط
پیشخریدار ،قرارداد یادشد عودی عهدی است که برای طرفین ،تعهداتی را ایجاد متیکنتد ،بترای
پیشفروشند  ،تعهد احداث ساختما و برای پیشخریدار ،تعهد پرداخت اقساط تعیتینشتد  .درج
خالصة قرارداد پیشفروش در سند مالکیت و دفتر امالک و سامانة الکترونیکی ادارة ثبتت نیتر بته
منظور نگاهی اشهاص ثالث از تعهدات پیشفروشند نسبت به ملک پیشفروششد است .بعتد از
شروع عملیات ساخت و پرداخت اقساط توسط پیشخریدار ،بهتدریج برای او حق عینی نسبت به
ملک پیشفروششد  ،ایجاد میشود که با تکمیل ستاختما  ،پتیشخریتدار ،مالتک ملتک یادشتد
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خواهد شد .از این رو ،مادة  21قانو پیشفروش ساختما بیا میکنتد پتیشخریتدار ،بته نستبت
اقساط پرداختی یا عوض قراردادی ،مالک ملک پیشفروششد میشتود .بتر ایتن استاس ،بعتد از
تکمیل احداث ساختما  ،پیشخریدار حق عینی بر ملک مییابد ،ولتی قبتل از تکمیتل ستاختما ،
نسبت به مودار احداثشد  ،پیشخریدار به نسبت اقساط پرداختی ،مالتک متیشتود و حتق عینتی
مییابد ولی نسبت به باقیماند  ،صرفا ی حوی دینی برای پیشخریدار ووود دارد .بتا ووتود ایتن،
پیشخریدار حق انتوال موقعیت قراردادی خود را دارد ،لیکن از ننجا که دربتارة انتوتال حتق دینتی
ایجاد شد برای پیشخریدار ،ممکن است این انتوال ،پیشفروشند را با شتهص نانشتنا و نتاتوا
مواوه کند ،این انتوال بین پیشخریدار و منتولالیه و اشهاص ثالتث معتبتر استت ،ولتی در موابتل
پیشفروشند  ،غیرنافذ و غیر قابل استناد است .به عبارت دیگر ،در صتورتی کته پتیشخریتدار در
حین ساخت و تکمیل ساختما  ،قرارداد را به دیگری انتوتال دهتد ،پتیشفروشتند را بتا شتهص
ناشناخته و ناخواستهای روبرو کرد است که این مهالف اصل نزادی قراردادها است ،زیرا براساس
این اصل ،هرکا باید نزادانه بتواند طرف معامله با خود را انتهاب کند و این اصل صرفا مهتتص
نغاز انعواد قرارداد نیست ،بلکه در قراردادهتای مستتمر تتا پایتا اوترای قترارداد حتاکم استت و
شهص ،حق انتوال قرارداد را ندارد .با انتوال قرارداد ،انتوالگیرند وانشین و قائمموام انتوالدهنتد
شد و از حووق و تعهدات ناشی از قرارداد بهر مند میشود؛ به این معنی که هتم از حوتوق عینتی
که به سود مالک پیشین برقرار شد است ،برخوردار میشود و هم به تعهدات نستبت بته ن ملتک
الترام مییابد (قاسمزاد  ،2110 ،ص211؛ ممیزاد  ،2112 ،ص .)291ممکن است به هنگام اوترای
قرارداد ،انتوالگیرند به دلیل اعسار نتواند ثمن قراردادی را پرداخت کند و به ضرر وبرا ناپتذیری
نسبت به پیشفروشند منجر شود (خدارحمی ،2101 ،ص .)221بتر ایتن استاس ،متادة  21قتانو
پیشفروش ساختما مورر کرد است« :در صورت انتوال حووق و تعهدات پیشخریدار نسبت بته
واحد پیشفروششد بدو رضایت پیشفروشند  ،پیشخریدار عهد دار پرداختت بهتا یتا عتوض
قرارداد خواهد بود» .در قراردادهای پیشفروش ساختما نیر معموال پیشفروشندگا شرط میکنند
که « خریدار قبل از تنظیم سند رسمی انتوال قطعی ،حق واگذاری حووق و تعهدات خود ،در متورد
قرارداد پیشفروش را به هیچ شکل و عنوا اعم از صلح حووق ،بیع انتوال منافع رهن ،و وکالت و
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غیر به دیگری ندارد» .این سلب حق انتوال ،صویح است زیرا بهطور ورئی میباشد و مودود بته
زما کوتاهی است و منافی مادة  010قانو مدنی نیست (صفایی و قاسمزاد  ،2111 ،ص.)19
براساس موررات قانو مدنی ،به مجرد انعواد عود بیع ،خریدار مالک مبیع میشود (بنتد  2متادة
 121قانو مدنی) و لذا حق هرگونه معامله نسبت به مبیع را دارد مگر اینکه در قرارداد بیع ،شترط
شد باشد که خریدار تا مدت معین ،حق انتوال مبیع به غیر را ندارد .در این حالتت ،بتا تووته بته
تراضی طرفین ،در صورت انتوال مبیع بدو اوازة بتایع در ن متدت معتین ،معاملته انجتام گرفتته
توسط خریدار غیرنافذ خواهد بود.
حق فسخ قرارداد پیشفروش
مادة  111قانو مدنی مورر میکند« :در صورتی که مبیع در حال معامله از حیث مودار معین بود و
در وقت تسلیم ،کمتر از ن مودار درنید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمتت مووتود را
با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت مووود ،قبول نماید و اگر مبیع ،زیاد از مودار معین باشد ،زیتاد
مال بایع است» .در این فرض ،مودار بیانگر میرا تعهد است و ملک ارزشی دارد که هر ورئش در
برابر ورئی از ثمن قرار میگیرد؛ هما گونه که در اکثر شهرها ،قیمت نپارتما موضتوع عوتد بیتع،
بر اساس مساحت ن تعیین می شود و هر مترش ،در برابر موتداری از ثمتن بته فتروش متیرستد
(طهماسبی ،2102 ،ص .)12به همین وهت ،با فودا قسمتی از موضوع ،قرارداد تجریه میشتود و
بر اساس قاعدة انوالل عود واحد به عوود متعدد ،قرارداد بر استاس متادة  122نستبت بته بهتش
غیرمووود ،باطل و خریدار حق فسخ به استناد خیار تبعض صتفوه دارد و در صتورت بیشتتربود
مبیع ،مازاد متعلق به فروشند است؛ زیرا نسبت به این بهش اساسا قتراردادی منعوتد نشتد استت
(مواد  111و  112قانو مدنی) .مادة  111این قانو مورر میکنتد« :در صتورتی کته مبیتع از قبیتل
خانه یا فرش باشد که تجریه ن بدو ضرر ممکن نمیشود و به شرط بود مودار معتین فروختته
شد ولی در حین تسلیم ،کمتر یا بیشتر درنید ،در صورت اولی ،مشتتری و در صتورت دوم ،بتایع
حق فسخ خواهد داشت» .مادة  111قانو مدنی نیر در حکمی مشابه مورر میکند« :اگتر ملکتی بته
شرط داشتن مساحت معین فروخته شد باشد و بعتد معلتوم شتود کته کمتتر از ن موتدار استت،
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مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر استت ،بتایع متیتوانتد ن را
فسخ کند  .»...در این فرض ،مودار به عنوا وصف مبیع است یعنی طرفین گنا به اوصاف دیگتر
نظر دارند که از دید ننا  ،موضوع اصلی مبادله با مودار مبیع بستگی نتدارد و بته موتدار بته عنتوا
یکی از اوصاف فرعی ،تووه داشتهاند (کاتوزیا  ،2119 ،ج ،2ص .)212دربارة امالک ،ایتن قضتیه
وایی صادق است که ارزش ملک ننودر زیاد نباشد که به صورت متری به فروش برسد ،بلکه یتک
قطعه زمین با حدود اربعه و مساحت مشهص معامله شود و بعتد ،فوتدا مستاحت متورد توافتق
معلوم شود (طهماسبی ،2102 ،ص .)19بنابراین ،براساس موتررات قتانو متدنی ،در صتورتی کته
مساحت مبیع بیشتر از مودار تعیینشد در قرارداد باشد ،خریدار در هیچ صورتی حق فستخ نتدارد
و فروشند نیر در ا ین فرض صرفا در زمانی که کل مبیتع در برابتر کتل ثمتن متورد معاملته قترار
میگیرد ،حق فسخ معامله را خواهد داشت.
براساس قانو پیش فروش ساختما  ،از مواردی که باید در قرارداد پیشفروش ساختما تعیین
شود ،مساحت اعیانی و مساحت کل عرصه و زیربنا است (بندهای  1و  1مادة  .)1گاهی مستاحت
بنا در پایا کار که در صورت مجلا تفکیکی نیر قید متیشتود ،بیشتتر از مستاحتی استت کته در
قرارداد پیشفروش تعیین شد است .معموال اگر مساحت بیشتر باشد ،به سود پیشخریدار است .با
این حال ،به دلیل اینکه ممکن است این امتر مطلتوب پتیشخریتدار نباشتد ،قانونگتذار بتا ووتود
شرایطی ،به پیشخریدار حق فسخ داد است .برای مثال ،فردی به دنبال واحد ساختمانی کوگک با
مساحت حداکثر  09متر مربع است و قرارداد پیشفروش واحدی با همین مودار مساحت را امضتا
میکند ،اما بعدا متووه میشود مساحت واحد پیشخریداریشد  219متر مربع است که بیشتتر از
مساحت مورد نظر وی است.
مادة  9قانو پیشفروش ساختما  ،در حالتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلا تفکیکی
بیشتر از مودار تعیینشد در قرارداد باشد ،دو فرض را در نظر گرفته است:
فرض اول :مساحت بنا بر استاس صتورت مجلتا تفکیکتی تتا  1درصتد بیشتتر از مستاحت
زیربنای مورر در قرارداد باشد .در این صورت ،هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند و پیشخریتدار
باید مابهالتفاوت را بر اساس نرخ مندرج در قرارداد به پیشفروشند پرداخت کند (صتدر متادة .)9
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هدف قانو  ،حمایت از پیشخریدار است و وهت حفظ حووق پتیشخریتدار و تضتمین حوتوق
وی ،مابهالتفاوت مساحت نپارتما پا از صدور صورت ولسه تفکیکی بر اساس نرخ منتدرج در
قرارداد مواسبه میشود .لیکن گنانچه پیشفروشند نیر بته ختاطر مستاحت زیتادی متیتوانستت
قرارداد را فسخ کند ،مووبات سو استفاد فراهم میشتد و متیتوانستت از اقتدام متهلفانتة ختود
بهر مند شود ،گو قیمت امالک اغلب رو به افترایش استت .همچنتین ،در اینجتا قتانو  ،حوتوق
پیشفروشند را نیر مد نظر دارد تا پیشخریدار ،بی دلیل اقدام به فستخ قترارداد نکنتد (ستلیمی و
دشتبانیا  ،2102 ،ص .)11قانو  ،پیشخریدار را به پرداخت مابهالتفاوت نیر ملرم کرد است ،زیترا
ثمنی را که او پرداخته است ،بابت مودار مساحت بنا براساس قرارداد بود است و بترای ن موتدار
اضافی هیچ موداری پرداخت نکرد است و گنانچه مابهالتفاوت را پرداخت نکند ،ن مودار اضافی
را بدو عوض مالک شد است و این امر ،داراشد ناعادالنه موسوب میشود .این مابهالتفاوت بر
اساس نرخ مندرج در قرارداد ،مواسبه میشود.
فرض دوم :مساحت بنا بر اساس صورت مجلا تفکیکی ،افرو بر  1درصد بیشتر از مساحت
زیربنای مورر در قرارداد باشد .در این صورت ،پیشخریدار اختیتار دارد معاملته را فستخ کنتد ،یتا
معامله را قبول کند و مابهالتفاوت را پرداخت کند (صدر مادة  .)9در واقع ،از ننجا که پیشفروشند
مودار مساحت را اعالم میکنتد  ،قانونگتذار حتق فستهی بترای او قائتل نشتد استت ،زیترا اگتر
پیشفروشند بنا را بیش از مساحت تعیینشد بسازد ،تهلف بته پتیشفروشتند منتستب شتود و
نمی توا برای فروشند با این شرایط حق فسخ قائل شد ،زیرا فروشند عامل ایجاد گنین وضعیتی
است و از مندروات قراردادی تهلف دارد (احمدی و غضتنفری ،2119 ،ص1؛ ممتیزاد ،2112 ،
ص .)211قانو  ،برای پیشخریدار هم در صورتی حق فسخ قائل شد است کته مستاحت بنتا بتر
اساس صورت مجلا تفکیکی افرو بر  1درصد بیشتر از مساحت زیربنای مورر در قرارداد باشد،
زیرا بر قراردادها ،اصل لروم حاکم است که براساس ن  ،طرفین باید حتی االمکا به قرارداد پایبند
باشند و با هر اتفاقی ،نمیتوانند قرارداد را بر هم زنند ،زیرا این موضوع بته نظتم عمتومی مربتوط
میشود و نظم اقتصادی در وامعه مهتل میشود.
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مالحظه میشود در مادة  ،9پیشفروشند حق فسخ نتدارد .علتت ایتن امتر ن استت کته وی
مجری ساختما  ،و در نتیجه ،مسئول اضافه مساحت است .البته به نظر میرسد اگر پیشفروشتند ،
برای اضافه مساحت هرینه کند و اضافه مساحت به نفع پیشخریدار باشد ،وی میتواند بر استاس
عمومات قانو مدنی (به کارگیری بالوهتت یتا داراشتد غیرعادالنته) ،هرینتههتای متوملته را از
پیشخریدار مطالبه کند.
بنابراین ،بر اساس مواد  111و  111قانو مدنی ،اگتر متورد معاملته ستاختما باشتد ،گنانچته
مساحت ونبة فرعی داشته باشد ،در صورت افرایش ،فروشند و در صورت کاهش ،خریتدار حتق
فسخ دارد ،در حالیکه بر اساس مادة  9قانو پیشفروش ساختما  ،کاهش و افرایش کمتر از پتنج
درصد هیچ فسهی را به دنبال نهواهد داشت و در صورتی که بتیش از پتنج درصتد باشتد ،صترفا
خریدار حق فسخ دارد (دارویی ،2102 ،ص.)222
در موابل ،هما طور که در قسمت ضمانت اورای تعهتد پرداختت اقستاط بهتا گفتته شتد ،در
صورت نارداختن اقساط توسط پیشخریتدار بتا ووتود ابتالغ اخطاریته ارستالی توستط ستردفتر،
پیشفروشند حق فسخ پیشقرارداد را دارد (مادة  22قانو پیشفروش ساختما ) .دربتارة ماهیتت
حق فسخ یادشد در مادة  ،22اگرگه به نظر میرسد نهادی مشابه خیار تأخیر ثمن است ،اما خیتار
تأخیر ثمن نیست ،زیرا تفاوتهایی با این خیار دارد ،از ومله میتوا تفاوتهای خیار تأخیر ثمتن
و خیار یادشد در مادة  22قانو پیشفروش ساختما را اینگونه مطر کرد:
 .2در خیار تأخیر ثمن ،تأدیه ثمن و تستلیم مبیتع نبایتد مؤوتل باشتد (کاتوزیتا  ،2119 ،ج،2
ص .)121هرگا مشتری تأخیر در پرداخت ثمن را شرط کند ،خیار تأخیر ثمن به ووود نمتینیتد.
فوها دلیل ن را انصراف اخبار از این مورد بیا کرد اند؛ گو این اخبار ناظر به موردی استت کته
برای بایع ،حق مطالبه ثمن ووود داشته باشد (کیائی ،2192 ،ص )121بنابراین ،گنانچه ثمن مؤول
باشد ،در صورت عدم پرداخت ثمن ،فروشند صرفا حق الرام خریدار را به پرداخت ثمتن خواهتد
داشت و حق فسخ قرارداد را ندارد .در حالیکه در قرارداد پتیشفتروش ستاختما  ،علتیاالصتول،
تسلیم مبیع و تأدیة ثمن ،هر دو مؤولاند.
 .1باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد تا خیار تأخیر ثمن ایجاد شود (مادة  191قانو متدنی) .در
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حالیکه دربارة خیار یادشد در مادة  22قانو پیشفروش ساختما  ،از زما اخطتار دفترخانته بته
پیش خریدار ،اگتر وی تتا یتک متا اقستاط معوقته را ناتردازد ،خیتار یادشتد در متادة  22قتانو
پیشفروش ساختما برای او ایجاد میشود.
بنابراین ،خیار یادشد در مادة  22قانو پیشفروش ساختما  ،یک نوع خیار خاص استت کته
شرایط ویژة خود را دارد و به نظر میرسد که بتوا ن را نتوعی شترط فعتل بتا ضتمانت اوترای
خاص خود (الرام از طریق دفترخانه نه دادگا ) دانست.
بهطور استثنا و در یک فرض خاص ،بر اساس مادة  21قانو پیشفروش ساختما بتا ووتود
نارداختن اقساط توسط پیشخریدار ،پیشفروشند حق فسخ ندارد .در فرض یادشد در متادة ،21
نارداختن اقساط توسط پیشخریدار ،مشروع و با مجوز قانو است .این متاد موترر متیکنتد« :در
صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد ،پیشخریدار میتوانتد
پرداخت اقستاط را منتوط بته ارائتة تأییدیتة مهنتدس نتاظر مبنتی بتر تووتق پیشترفت از ستوی
پیشفروشند کند و مهندس ناظر مکلف است به تواضای هر یک از طرفین ،ظرف یک ما گرارش
پیشرفت کار را ارائه کند» .براساس این ماد  ،یکی از اختیارات پیشخریدار این است که پرداختت
اقساط را به ارائة تأییدیة مهندس ناظر مبنی بر تووق پیشرفت از سوی پتیشفروشتند منتوط کنتد
(خدارحمی ،2101 ،ص .)211البته در این فترض ،پتیشخریتدار بایتد پیشترفتنکترد عملیتات
ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد را اثبات کند تا مجوزی برای عدم پرداخت اقساط برای او شتود
و بدو اثبات نمیتواند خودش ،داور کار خود شود.
حق حبس پیشفروشنده
یکی از مواردی که امکا اوبار متعهد به انجام داد تعهد ووود ندارد ،زمانی است کته او بته حتق
حبا خود استناد میکند .در عوود معوض ،به دلیل وابستگی دو مورد قترارداد بته یکتدیگر ،الترام
یکی از دو طرف به اورای تعهد او پیش از اورای تعهتد طترف دیگتر ،مجتاز نیستت (کاتوزیتا ،
 ،2119ج  ،2ص .)212به تعبیر دیگر ،دو تملیک و دو تعهد در موابل یکدیگرند ،نمیتوا به یکتی
از متبایعین حکم کرد که قبل از دیگری ،مال مورد تعهد خود را تسلیم کند ،زیرا اولویتی برای هیچ
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یک از طرفین ووود ندارد (طتاهری. 2121 ،ق ،ج  ،1ص .)291متادة  199قتانو متدنی در ایتن
زمینه مورر میکند« :هر یک از بایع و مشتری ،حق دارد از تسلیم مبیع یتا ثمتن ختودداری کنتد تتا
طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤول باشد ،در این صورت ،هتر کتدام از
مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».
حکم مادة یادشد  ،یک قاعدة عمومی است و مهصوص بیع نیست و همة عوتود معتوض از
ومله قرارداد پیشفروش را شامل خواهد شد ،زیرا با تووه بته بنتای دو طترف و اقتضتای عرفتی
معاوضه ،این حکم ،ویژة عود بیع نیست ،بلکه مصداقی از قاعدة حاکم بر همة عوود معوض استت
و بیع نیر به همین عنوا  ،مشمول ن قرار میشتود (کاتوزیتا  ،2111 ،ص .)111بنتابراین ،اگتر در
قرارداد پیش فروش ساختما  ،مورر شتد باشتد پتیش خریتدار مبلغتی را قبتل از شتروع عملیتات
ساختمانی باردازد ،پیشفروشند با بهکارگیری حق حبا میتواند اورای تعهد ختود را بته تتأخیر
اندازد تا مبلغ یادشد پرداخت شود .باووود این ،برخی معتودند گو طبیعت قرارداد پیشفتروش
ساختما به نوعی است که بهای ن بهطور اقساطی پرداخت می شود ،لتذا حتق حتبا هتم قابتل
تصور نیست (اصغرزاد  ،2111 ،ص.)21
قانونگذار در مادة  21قانو پیش فروش ساختما  ،حوی را برای پیش خریدار قائل شتد استت
که شبیه به حق حبا است .این ماد بیا میکند« :گنانچه عملیات ستاختمانی ،متناستب بتا مفتاد
قرارداد پیشرفت نداشته باشد ،پیشخریدار می توانتد پرداختت اقستاط را منتوط بته ارائتة تأییدیتة
مهندس ناظر مبنی بر تووق پیشرفت از سوی پیشفروشند نماید و مهندس ناظر مکلف استت بته
تواضای هر یک از طرفین ظرف یک ما گرارش پیشرفت کار را ارائته نمایتد» .بنتابراین ،گنانچته
عملیات ساختمانی پیشرفت نداشته باشد ،پیشخریدار نیر میتواند اقساط را پرداخت کنتد و ن را
به شروع عملیات ساختمانی و تأیید مهندس ناظر منوط کند (خدارحمی ،2101 ،ص .)211به نظتر
میرسد حق یادشد در مادة  ،21مانند حق حبسی است که در معامالت معوض براساس مادة 199
قانو مدنی برای بایع و مشتری در زما تسلیم پیشبینی شد استت (مومتدی و حستینی موتدم،
 ،2102ص .)220شایا ذکر است در این فرض با ووود نارداختن اقستاط توستط پتیشخریتدار،
پیشفروشند حق فسخ قرارداد را ندارد ،زیرا انجامنداد تعهد پیشخریدار ،با مجوز قانو و ناشی
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از حق حبا است (دارویی ،2102 ،ص .)221مالحظه میشود قانونگتذار در قتانو پتیشفتروش
ساختما  ،برای پیشفروشند گنین حوی (حق حبا خاص) را در نظر نگرفته است.
نتیجه
با تووه به مشکالتی که قراردادهای عادی پیشفروش ساختما قبل از تصویب قانو پیشفتروش
ساختما در سال  ،2110برای مردم و به تبع ن مواکم و مراوتع اداری دیگترو غیتراداری ایجتاد
کرد ،در قانو یادشد موررات نوینی وضع شتد کته ستبب ایجتاد توتول در زمینتة پتیشفتروش
ساختما شد .در قانو مدنی و قانو پیشفروش ساختما برای فروشند و پیشفروشند  ،حوتوق
و تعهداتی پیشبینی شد است .از ومله حووق بایع براساس موررات قتانو متدنی حتق دریافتت
ثمن ،حق حبا ،در برخی موارد حق فسخ و حق رفع عیب مبیع (باتووه به عمومات قانو متدنی
و برخی قوانین خاص) است .در قانو پیشفروش ساختما  ،برای پیشفروشتند حوتوق دیگتری
نیر شناسایی شد است .حق دریافت اقساط بها یتا عتوض مطتابق قترارداد ،از مهتمتترین حوتوق
پیشفروشند است .حق رفع عیب و حق تغییر برخی اوصاف ساختما بهطور یکطرفه ،از حووق
دیگتر استت پتیشفروشتند استت .پتیشخریتدار حتق انتوتال موضتوع قترارداد بتدو رضتتایت
پیشفروشند را نتدارد .در غیتر ایتن صتورت ،وی همچنتا ملترم بته پرداختت اقستاط بهتا بته
پیشفروشند است .بدین ترتیب ،قرارداد تنظیمی بین پیشخریدار و ثالث در موابل پیشفروشتند ،
غیرنافذ و غیرقابل استناد است که باید این ضمانت اورا در قانو پیشفتروش ستاختما  ،تصتریح
شود.
موررات قانو پیشفروش ساختما را باید ایجاد توول در حوتوق و تعهتدات پتیشفروشتند
نسبت به موررات قانو مدنی ،دربارة حووق و تعهدات فروشند در برابر خریدار موسوب کرد .با
تووه به اینکه حق رفع عیب از ساختما ساختهشد  ،حق استناد به قوة قاهرة برای سلب مسئولیت
از پیشفروشند و حق حبا برای دریافت عوض قرارداد پیشفروش ،بتهطتور صتریح ،در قتانو
پیشفروش ساختما پیشبینی نشد است ،باید در قانو یادشد بهطتور صتریح ،حوتوق یادشتد
پیشبینی شود تا استوکام این قراردادها بیشتر شود .همچنین ،نظر به اینکه گاهی با تووه به عرضة
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مصالح مرغوبتر از مصالح مندرج در قرارداد در بازار ،عرف حکم میکند که پیشفروشند مصالح
ودید را بهکار گیرد ،باید در قانو یادشد  ،پیشبینی شود در گنین مواردی ،پیشفروشند در حتد
متعارف ،حق تغییر یکطرفه قرارداد پیشفروش را دارد.
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 .11مووق داماد ،مصطفی ( ،)2112قواعد فوه ،ولد دوم ،تهرا  ،مرکر نشر علوم اسالمی.
 .12مووق کرکی ،علیبنحسین عاملی ثانی (. 2121ق) ،وامع المواصد فتی شتر الوواعتد ،ولتد
گهارم ،قم ،مؤسسة نلالبیت علیهمالسالم.
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 .19مومدی ،ابوالوسن ( ،)2111قواعد فوه ،تهرا  ،نشر میرا .
 .11مومدی ،ابوالوسن ( ،)2102مبانی استتنباط حوتوق استالمی ،اصتول فوته ،تهترا  ،انتشتارات
دانشگا تهرا .
 .10مومدی ،سام؛ حسینیموتدم ،حستن (« ،)2102زمتا انتوتال مالکیتت در قتانو پتیشفتروش
ساختما مصوب سال  ،»2110مجلة حووق خصوصی ،دورة نهم ،شمارة دوم ،پائیر و زمستتا ،
صفوات .211-219
 .19ممیزاد  ،مهدی (« ،)2112ماهیت و شرایط و نثار قراردادهای پتیشفتروش ستاختما بتا نوتد
الیوة ودید پیشفروش ساختما » ،مجلة کانو وکال ،سال  ،10شمارة  ،91صفوات .01-219
 .12موسوی خوئی ،ابوالواسم (. 2121ق) ،موستوعة اإلمتام ختوئی ،ولتد بیستت و گهتارم ،قتم،
مؤسسة إحیا نثار األمام الهوئی.
 .11موسیزاد  ،رضا ( ،)2199حووق معاهدات بینالملل ،تهرا  ،نشر میرا .
 .11میرزانژاد وویباری ،اکبر (« ،)2111تأثیر درخواست تعمیر کاال از سوی فروشند در اعمال حتق
فسخ خریدار» ،پژوهشنامة حووق و علوم سیاستی دانشتگا مازنتدرا  ،شتمارة اول ،صتفوات
.11-221
 .11میرزای قمی ،ابوالواسم ابن مومدحسن گیالنی (. 2121ق) ،وامع الشتات فی اووبة السؤاالت،
ولد سوم ،به تصویح مرتضی رضوی ،تهرا  ،مؤسسة کیها .
 .11نیکبهت ،حمیدرضا (« ،)2192نثار قوة قاهر و انتفای قراردادها» ،مجلتة حوتوقی بتین المللتی،
شمارة بیست و یکم ،صفوات .09-212
 .12ولویو  ،رضا (« ،)2119فروش نپارتما های ساختهنشد » ،مجلة پتژوهش حوتوق و سیاستت،
سال سوم ،شمارة گهارم ،صفوات .12-11

