
 ساخامتن به مهراه آینی نامۀ اجرایی فروش قاونن پیش 

1 
 

 

 فروش ساخامتن قاونن پیش 

 29/10/1389مصوب 

فروشبنه(  معهدبه ببه اثبها  کبا  وزپب  واثبه  هر قراردادی با هر عنوان که به موجب  نن  ماکبر ریبزم نمبپی   پ . ١ ماده 
ان یاخعزانم مشخص در نن نمپی شود و واثه یاخعزانم مذکور با هر نوع کاربری ان ابعها کا در ثبپی اثبها  و  وزپب  کبا  ب  

فبرو   قبرارداد  پ »خرکبهار  درنکبه  ان ن بر مابررات اکبی قبانون  ا زام عزلپات یاخعزانم به ماکوپت طرف دکگر قرارداد   پ 
 .شود محسوب مم «یاخعزان

گپرد  اقهام  موج  نن نمپنم در اخعپارشان قرار مم  واننه در چدارچوب اکی قانون و قراردادی که به  بصر( . اشخاص ذک  نپز مم
 :فرو  یاخعزان نزاکنه  پ  به

گذاری ان طرکق اثها  بنا بر روی نمپی معهلق به دکگری  واثههای یاخعزانم مشخصبم  گذارانم که در انای یرماکه . یرماکه١ 
 .کابه موج  ینه ریزم به ننان اخعصاص مم ان بنای اثهاثم بر روی نن نمپی  ضزی عاه و به

  .موج  ینه ریزم ثق اثها  بنا بر روی عپی مسعاجر( را دارنه م  موقوفه که به. مسعاجرکی اراضم اعم ان ملوم  دوکع٢ 

 :فرو  باکه ثهاق  به موارد نکر  صرکح شود در قرارداد  پ . ٢ ماده 

 . ایم و مشخصات طرفپی قرارداد اعم ان ثاپام کا ثاوقم١ 

 .  الک و مشخصات ثبعم و نشانم وقوع ملر٢ 

هبا  شبزار( طبابه  شبزار( واثبه   وق گبا(  اخعزانم مورد مهامله ماننه مسباثت اعپبانم   هبهاد ا ا . اوصاف و اموانات واثه ی٣ 
   ارکپنگ  و انباری
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شود؛ ماننه موقهپت  کاربری و مساثت کب  عرصبه و نکربنبا   . مشخصات فنم و مهزاری یاخعزانم که واثه در نن اثها  مم۴ 
های مشبعرک و یباکر  رفم یباخعزان  یپسبعم گرمباک  و یبرماک  و قسبزت ههاد طباات و ک  واثهها  نزا  نوع مصاکح مص

 .مواردی که در  روانه یاخت و شناینامه فنم هر واثه قپه شه( کا عرفا در قپزت موثر ایت

 . بدا کا عوض در قراردادهای مهوض   ههاد اقساط و نحو(  رداخت۵ 

 . شزار( قبوض اقساطم برای بدا   حوک  و انعاال قطهم۶ 

 شه( و  ن پم ینه ریزم انعاال قطهم فرو  . نمان  حوک  واثه یاخعزانم  پ ٧ 

 ای   غپپر قپزت و  غپپر مشخصات مورد مهامله ها و قرارداد بپزه .  هپپی  ولپف راجع به خسارات   ضزپی٨ 

 فروشنه( به مرجع صادرکننه(  روانه و یاکر مراجع قانونم .  هدهات  پ ٩ 

 . مهرفم داوران١٠ 

   اکی قانون ٢٠ و    ١۶     ١۴     ١٢     ١١     ٩   و  بصر( نن   ٨   و  ٧     ۶ . اثوام مذکور در مواد  ١١ 

  اکی قانون ان طرکق  ن پم ٢ فرو  و نپز قرارداد واگذاری ثاو  و  هدهات ناشم ان نن باکه با رعاکت ماد(   قرارداد  پ . ٣ ماده 
  .با درج در ینه ماکوپت و اریال خالصه نن به ادار( ثبت مح  صورت گپرد ینه ریزم نزد دفا ر ایناد ریزم و

 :فرو  منوط به ارائه مهارک نکر ایت  ن پم قرارداد  پ . ۴ ماده 

گذاری با  که مورد مهامله در انای یرماکه . ینه ریزم ماکوپت کا ینه ریزم اجار( با ثق اثها  بنا کا قرارداد ریزم ثاکم ان اکی١ 
 .فروشنه( اخعصاص کافعه ایت فرو  ان طرکق اثها  بنا بر روی عرصه به  پ ثق 

 .  روانه یاخت ک  یاخعزان و شناینامه فنم مسعا  برای هر واثه٢ 

   اکی قانون٩ نامه مربوط به مسووکپت موضوع ماد(   . بپزه٣ 

 که مدنهس ناظر یاخعزان مبنم بر  اکان عزلپات  م یاخعزان أکپه. ۴ 

  ایخ ایعهالم ان ادار( ثبت ایناد و امالک مح  وقوع ملر. ۵ 
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یانی و انجام فضاهای  فروشنه(  هدها م در برابر مرجع صادرکننه(  روانه ان قبپ  نماد( های اثهاثم که  پ   بصر( . در مجزوعه
کور منبوط ببه ثبهاق  فبرو  واثبههای مبذ عزومم و خهما م با  رداخت ثاو  دوکعم و عزومم و ن بارت نن دارد  اجبان(  پ 

  .باشه نن  ویط مرجع صادرکننه(  روانه مم  أکپه%   پشرفت در انجام یرجزع  هدهات مربوط و ٣٠ درصه   یم

اکثببت و ببهون  فرو  و واگذاری ثاو  و  هدهات ناشم ان نن نزد دفا ر ایناد ریزم با  رداخت ثق  ن پم قرارداد  پ . ۵ ماده 
  .گپرد اکعحرکر طبق  هرفه خاص قو( قضاکپه صورت مم ر قبال  رداخت ثقارائه گواهم ماکپا م صرفا د

خرکهار نههه و کا ببه  هدبهات خبود  شه( را  حوک   پ  فرو  فروشنه( در  ارکخ مارر در قرارداد  واثه  پ  چنانچه  پ  .۶ ماده 
که  خرکهار بپرداند مگر اکی جرکزه  اخپر به  پ   اکی قانون مولف ایت به شرح نکر ٢   ماد(  ٩ عز  ننزاکه عالو( بر اجرای بنه  

 .خرکهار نپست خرکهار  وافق نزاکنه. اجرای ماررات اکی ماد( مانع ان اعزال خپارات برای  پ  به مباکغ بپشعری به ن ع  پ 

ببرداری  ب  بدر(های اخعصاصم ن پر  وق گا(   ارکپنگ  و انباری در نمان مارر قا شه( و بخ  فرو  . درصور م که واثه  پ ١ 
 .نشه(  اکزث  بخ   حوک  خرکهار  مهادل اجرت نباشه   ا نمان  حوک  واثه به  پ 

نشبه( ببه  %  بدبای رون  هدبهات انجام٠ / ۵ درصبه   . درصورت عهم انجام  هدهات در قسزعدای مشاعم  رونانه به مپبزان نپم٢ 
 خرکهار مپزان قهراکسدم  پ 

  اکبی قبانون ان قبپب  خپاببان  فضبای ٢   مباد(  ٩ های خهمات عزومم موضوع بنه   ر قسزت. درصورت عهم انجام  هدهات د٣ 
 خرکهار یبز  مساجه  مهارس و امثال نن رونانه به مپزان کر در هزار بدای رون  هدهات انجام شه( به مپزان قهراکسدم  پ 

 ر در هزار مبلغ قرارداد . درصورت عهم اقهام به موقع به ینه ریزم انعاال  رونانه به مپزان ک۴ 

مجل    وپوم  کزعبر کبا بپشبعر ان مابهار مشبخص شبه( در قبرارداد باشبه   درصور م که مساثت بنا برایاس صورت. ٧ ماده 
%   ۵ اکع اوت برایاس نرخ منهرج در قرارداد مورد محایبه قرار خواهه گرفت  کبپوی چنانچبه مسباثت بنبا  با  بن  درصبه   مابه

%   ۵ که بپ  ان  ن  درصبه   مارر در قرارداد باشه  هپچوهام ان طرفپی ثق فسخ قرارداد را نهارنه و در صور مافزون بر نکربنای 
شه(  ماهار  وافق%   ٩۵ شه( کزعر ان نود و  ن  درصه   باشه صرفا خرکهار ثق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساثت واثه  حوک 

 وانبه خسبارت وارد( را ببر  اکبه قپزبت رون بنبا و برایباس ن بر کارشنایبم ان  کبا مم خرکبهار ثبق فسبخ قبرارداد را دارد باشه   پ 
  .فروشنه( مطاکبه کنه  پ 
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فروشبنه( باکبه  نزاکبه   پ  خرکهار ثق فسخ خود را اعزال مم فروشنه(   پ  در  زامم مواردی که به دکپ   خلف  پ  .٨ ماده 
 .خرکهار بپرداند اکطرفپی به  پ  د کارشناس مرضمخسارت وارد( را بر مبنای مصاکحه طرفپی کا برنور 

فروشنه( باکه  زبام مبباکغ  رداخعبم را برایباس قپزبت رون بنبا  طببق ن بر کارشبناس   بصر( . درصورت عهم  وافق طرفپی   پ 
  .خرکهار مسعرد نزاکه منعخ  مراجع قضاکم هزرا( یاکر خسارات قانونم به  پ 

ارات ناشم ان عپ  بنا و  جدپزات نن و نپز خسارات ناشم ان عهم رعاکبت ضبوابط قبانونم  در فروشنه( در قبال خس  پ  .٩ ماده 
خرکهار و اشخاص ثاکث مسئول ایت و باکه مسئوکپت خود را ان اکی جدت بپزه نزاکه. چنانچه مپزان خسارت وارد( بپ   برابر  پ 

  .اکع اوت خسارت وارد( خواهه بود ی  رداخت مابهفروشنه( ضام شود   پ  ان مبلغم باشه که ان طرکق بپزه  رداخت مم

دهنبه  وجبه  سبدپالت ان  فبرو    سبدپالت خرکبه مم خرکهاران برایاس قرارداد  پ  ها به  پ  درمواردی که بانر .١٠ ماده 
ز شبه( و نپب خرکهاری فروشنه( وارکز و ماکوپبت عرصبه ببه نسببت یبدم واثبه  پ  خرکهار  ویط بانر به ثساب  پ  طرف  پ 

  .گردد خرکهار نسبت به نن واثه به عنوان  ضزپی اخذ مم ثاو   پ 

 ١٠ فرو  یاخعزان نحو(  رداخت اقساط بدای مورد قرارداد   وافق طرفپی خواهه بود  وکم ثهاق  د( درصه   در  پ . ١١ ماده 
  .برخالف نن  وافق کننه واننه  وصول خواهه بود و طرفپی نزم %  ان بدا هززمان با  ن پم ینه قطهم قاب  

 وانه  رداخت اقساط را  خرکهار مم نهاشعه باشه   پ   درصور م که عزلپات یاخعزانم معنای  با م اد قرارداد  پشرفت .١٢ ماده 
فروشنه( نزاکه و مدنهس ناظر مولف ایت به  ااضبای  که مدنهس ناظر مبنم بر  حاق  پشرفت ان یوی  پ  أکپهمنوط به ارائه 

  .ما( گزار   پشرفت کار را ارائه نزاکه ن طرفپی ظرف کرهرکر ا

گبردد و در  اکبان مبهت  شبه( مم فرو  خرکهار به نسبت اقساط  رداخعم کا عبوض قبراردادی  ماکبر ملبر  پ   پ . ١٣ ماده 
ردادی را  حوک  داد( قرا که  زام اقساط را  رداخت کا عوض  مدنهس ناظر در صور م  أکپهفرو  و ا زام یاخعزان  با  قرارداد  پ 

 وانه با مراجهه به کوم ان دفا ر ایناد ریزم   ن پم ینه ریزم انعاال به نام خود  باشه  با ارائه مهارک مبنم بر اک ای  هدهات  مم
شبه(  فرو  فروشنه( ثهاکثر ظبرف د( رون  ب  ان اعبالم دفعرخانبه ان انعابال ریبزم مبال  پ  را درخوایت نزاکه. چنانچه  پ 

نزاکبه. ادار( ثببت  خرکهار کا قائم ماام وی مم ری نزاکه  دفعرخانه با  صرکح مرا   مبادرت به  ن پم ینه ریزم به نام  پ خوددا
  .شه( اقهام نزاکه فرو  ن ع نسبت به   وپر و کا افران ملر  پ  ایناد و امالک مح  وقوع ملر مولف ایت به  ااضای ذی

فروشنه(  با نمبان اناضبای مبهت قبرارداد موفبق ببه  خرکهار چنانچه  پ  ان یوی  پ  درصورت انجام کام   هدهات .١۴ ماده 
که صرفا اقهامات جزئم  ا  وزپ   روژ( باقپزانه( ایت  کزعر ان  مدنهس ناظر یاخعزان مبنم بر اکی  أکپه وزپ   روژ( نگردد  با 
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قبول  وزپ  باقم قرارداد به دفعر ایناد ریزم مراجهبه  وانه با  خرکهار مم  پشرفت فپزکوم مانه( باشه    پ %«  ۱۰»د( درصه 
فروشبنه(  هاکم که طبق ماررات ببر عدبه(  پ  نزاکه و خوایعار  ن پم ینه ریزم به قهراکسدم خود گردد. ثاو  دوکعم و هزکنه

با کس  ن ر هپات داوری   و غپر( ١١ شه( ان مح  ماد(   گردد  مانع ان ایعپ ای مبلغ هزکنه خرکهار  رداخت مم بود( و  ویط  پ 
  .  اکی قانون نخواهه بود٢٠ منهرج در ماد(  

فرو  شه( و نپز اقساط و وجو( وصول و کا  هدهشه( بابت نن  قبب  ان انعابال ریبزم واثبه  عرصه و اعپان واثه  پ . ١۵ ماده 
  .ستفروشنه( کا طلبوار او نپ خرکهار قاب   وقپف و  امپی به ن ع  پ  شه( به  پ  فرو   پ 

فروشبنه( باکبه مرا ب  را کعببا ببه دفعرخانبه  درصورت عهم  رداخت اقساط بدا کا عوض قراردادی در مواعه مابرر   پ . ١۶ ماده 
خرکهار اخطار نزاکه  ا ظرف کر ما( نسببت ببه  کننه( ینه اعالم کنه. دفعرخانه مولف ایت ظرف مدلت کر ه عه به  پ   ن پم

  .فروشنه( ثق فسخ قرارداد را خواهه داشت صورت  پ  ه. در غپر اکی  رداخت اقساط مهوقه اقهام نزاک

فبرو  شبه( و عرصبه نن  ب  ان اخبذ  فروشنه( نسبت ببه واثبه  پ  واگذاری  زام کا بخشم ان ثاو  و  هدهات  پ  .١٧ ماده 
  .ماام قانونم نندا بالمانع ایت خرکهاران کا قائم رضاکت هزه  پ 

خرکهار  فروشنه(   پ  شه( بهون رضاکت  پ  فرو  خرکهار نسبت به واثه  پ  او  و  هدهات  پ درصورت انعاال ث. ١٨ ماده 
  .دار  رداخت بدا کا عوض قرارداد خواهه بود عده(

فرو  ان درجه اععببار یباقط و طبرفپی  فرو  شه( و انجام کلپه  هدهات  قرارداد  پ     ان انعاال قطهم واثه  پ  .١٩ ماده 
  .باشنه ( نن به دفعرخانه ممملزم به اعاد

فبرو   ویبط هپبات داوران معشبو  ان کبر داور ان  کلپه اخعالفات ناشم ان  هبپر    سپر و اجرای م اد قبرارداد  پ  .٢٠ ماده 
اکطرفپی کبر داور ببا  اکطرفپی و در صورت عهم  وافق بر داور مرضبم یوی خرکهار و کر داور ان یوی فروشنه( و کر داور مرضم

 واننبه ان ن بر کارشنایبان ریبزم محب    ذکرد. درصبورت نپبان  داوران مم رکپ  دادگسعری شدریعان مربوطه انجام مم مهرفم
هپبات ونکبران   أکپبهنامه اجراکم اکی ماد(  ویط ونارت مسوی و شدریبانی و ونارت دادگسبعری  دپبه و ببه  ایع اد( نزاکنه. نکپی

  .های عزومم و اناالب خواهه بود ررات نکپی دادریم دادگا(خواهه ریپه. داوری موضوع اکی قانون  ابع ما

گدبم  پ   پ . ٢١ ماده  فبرو  ببه هبر طرکبق ان جزلبه درج در مطبوعبات و  فروشنه( باکه قب  ان هرگونه اقهام جدت  بلپغ و ن
گدبم را ان  ریانم و یاکر ریانه  اکگاهدای اطالع صبالح کبه در  مراجبع ذیهای گروهم و نص  در اماکی و غپر(  مجبون انعشبار ن

گدم به مطبوعات و ریانه نامه اجراکم اکی قانون مشخص مم نکپی شزار(  .های کادشه( ارائه نزاکه شود  اخذ و ضزپزه درخوایت ن
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گدم  درج و به اطالع عزوم ریانه( شود ها قب  ان درکافت مجون کادشه( ثق درج  مطبوعات و ریانه .و  ارکخ اکی مجون باکه در ن
گدببم  پ و  فببرو  را نهارنببه. در غپببر اکببی صببورت بببه  وقپببف بببه مببهت ثببهاکثر دو مببا( و جببزای ناببهی ان د(  انعشببار ن

رکال و در صورت  ورار ببه ثبهاکثر مجبانات محوبوم خواهنبه (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ) رکال  ا کوصه مپلپون(١٠/٠٠٠/٠٠٠)مپلپون
  .شه

ن برای هر واثه نپز شناینامه فنم مسعا  با ذکر مشخصات کام  و ها مول نه هنگام صهور  روانه یاخعزا شدرداری. ٢٢ ماده 
  .ملحاات و یاکر ثاو  با شزار( مسلس  صادر و به معااضم  سلپم نزاکنه

گدبم  اشخاصم که بهون  ن پم ینه ریزم اقهام به  پ . ٢٣ ماده  فرو  یاخعزان کا بهون اخذ مجون اقهام به درج کا انعشار ن
 .شونه یال کا جزای ناهی به مپزان دو  ا چدار برابر وجو( و اموال درکافعم محووم مم رون  ا کر ٩١ نزاکنه  به ثب  ان 

شود مگر با شبواکت شباکم خصوصبم کبا ونارت مسبوی و شدریبانی و ببا گذشبت   بصر( . جراکم مذکور در اکی ماد(  هاپ  نزم
  .شود شاکم   هاپ  کا اجرای نن موقوف مم

فرو  به کوم ان  ک باکه    ان انجام مذاکرات ماهما م  طرفپی را جدت  ن پم ینه ریزم قرارداد  پ مشاوران امال. ٢۴ ماده 
صورت ببرای ببار اول  با  فرو  نزاکنه. در غپراکی  واننه رایا مبادرت به  ن پم قرارداد  پ  دفا ر ایناد ریزم دالکت نزاکنه و نزم

  .شونه کس  و برای بار یوم به ابطال  روانه کس  محووم ممیال و برای بار دوم  ا دو یال  هلپق  روانه  کر

ظبرف یبه مبا( ان  بارکخ  صبوک   ویبط ونارت دادگسبعری ببا هزوباری ونارت مسبوی و  قبانون اکبی اجراکم نامه نکپی. ٢۵ ماده 
 .خواهه ریپه رکپ  قو( قضاکپه به  صوک  هپات ونکران  أکپهشدریانی و یانمان ثبت ایناد و امالک کشور  دپه و    ان 

 

ینی نامۀ اجرایی قاونن پیش فروش ساخامتنن  

هیئت وزیران ۱۳۹۳خرداد  ۷مصوب جلسه مورخ   

  :رونه نامه اصطالثات نکر در مهانم مشروح به کار مم در اکی نکپی  .۱ماده

  .۱۳۸۹. مصوب  فرو  یاخعزان قانون  پ  :اکف . قانون
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  .گذار کا مسعأجر فروشنه(: ماکر ریزم نمپی کا یرماکه ب .  پ 

. دارای ینه ریزم ماکوپت  ۱۳۱۰قانون ثبت ایناد و امالک   مصوب   ۲۲پ . ماکر ریم.ی نمپی: شخصم که مطابق ماد(  
  .باشه مم

  .باشه ت . مسعأجر: شخصم که به موج  ینه ریزم دارای ثق اثها  بنا بر روی عپی مسعأجر( مم

نزاکبه و واثبه کبا  گذاری مم کبر کبا مسبعأجر ببرای اثبها  بنبا یبرماکهگذار: شخصم که به موج  ینه ریزم ببا ما   . یرماکه
  .کابه های یاخعزانم مشخص ان بنای اثهاثم با ثق فرو  به وی اخعصاص مم واثه

اکپه ثاو  و  هدهات ناشم ان نن  در دفا ر ایناد  خرکهار کا واگذارنه( و منعا  فروشنه( و  پ  ج . ینه ریزم: ینهی که بپی  پ 
  .گردد ن پم ممریزم  

های یاخعزان  رکزی  فونهایپون  جدت ایعارار یعون چ . عزلپات  م یاخعزان: عزلپا م که    ان خاکبرداری و در اجرای  م
  .شود گپرد و با  اکان نن  اجرای ایولت یاخعزان شروع مم های باربر بر روی  م انجام مم کا دکوار

عغال بببه کببار مدنهیببم ان ونارت را( و شدریببانی بببود( و ان طببرف ماکببر کببا ح . مدنببهس نبباظر: شخصببم کببه دارای  روانببه اشبب
فروشنه( به مرجع صهور  روانه یاخعزان مهرفم و    ان موافات مرجع مربوط  مسئوکپت ن بارت ببر اجبرای یباخت و یبان   پ 

  .ده( داردیاخعزان را برایاس  روانه یاخعزان و شناینامه فنم و ملوم یاخعزان و یاکر  واکپف مارر برع

ای با امضای مدنهس ناظر که به موج  نن  اکبان عزلپبات یباخعزانم برایباس مابررات ملبم  خ . گواهم ا زام یاخعزان: برگه
  .گردد یاخعزان به مرجع صهور  روانه یاخعزان اعالم مم

و کنعبرل یباخعزان  مصبوب قانون ن ام مدنهیبم   ۲۱د. شناینامه فنم و ملوم یاخعزان: ینهی که برایاس بنه  ن  ماد(   
و مطابق دیعوراکهز  ونارت را( و شدریانی مشعز  بر یپسعم و  اکهاری یان(   أیپسات برقم و موانپوم و مشخصبات   ۱۳۷۴

  .شود مهزاری یاخعزان صادر مم

  .قانون  ۲۰ذ. هپأت داوری: هپأت موضوع ماد(  

فروشنه(  باکه ببه صبورت ریبزم ان طرکبق  خرکهار و  پ  طرفپی   پ فرو  و واگذاری ثاو  و  هدهات  قرارداد  پ . ۲ ماده
 ن پم و منهاه شود و خالصه در ینه ماکوپت قپه و  قانون )۴( و  ۲دفعر ایناد ریزم با رعاکت  زام قپود و شراکط مارر در مواد  
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فرو    ویط یانمان ثبت ایناد و امالک کشور با هزواری کانون  گردد. نزونه قرارداد  پ  خالصه نن به ادار( ثبت مح  اعالم
نامه  دپبه و جدبت ایبع اد( معااضبپان در  یردفعران و دفعرکاران مرکز و ونارت را( وشدریانی ظرف کوزا(    ان ابالغ اکی نکپی

  .اخعپار ننان قرار خواهه گرفت

فرو  نسبت به درج خالصبه مهاملبه در یبامانه  ایت    ان  ن پم و امضای قرارداد  پ یردفعر ایناد ریزم مولف  .۳ماده
یاعت خالصه مربوط را در دفعبر   ۲۴اکوعرونپوم یانمان ثبت ایناد و امالک کشور اقهام نزاکه. واثه ثبعم مولف ایت ظرف  

  .باشه مامالک ثبت کنه. در اکی مرثله ضرور م به اریال ینه ماکوپت به ادار( ثبت نز

واثه ثبعم مولف ایت  ایخ ایعهالم ثبعم ملر را برایاس نخرکی وضهپت ملر  نام ومشخصات نخرکی ماکر و یاکر . ۴ ماده
باشنه   دپه و ظرف  ن  رونکاری ببه دفعرخانبه اریبال نزاکبه.  خلبف ان اکبی بنبه  اشخاصم که به هر نحو در ملر دارای ثق مم

  .موج   هاپ  اداری ایت

فرو  ان قبپ  مدنبهس نباظر   پزانوبار و ماکبر ریبزم  های موضوع قرارداد  پ  کلپه عوام  مربوط در یاخت یان( . ۵ ماده
  .های قانونم را در اکی نمپنه رعاکت نزاکنه اکهز  نمپی مول نه قوانپی و ماررات و ضوابط شدریانی و مهزاری و دیعور

 )۲( باری   وق گا(  مشاعات و ثاو  ار  اقم و یاکر موارد منهرج در مباد(فرو  باکه وضهپت واثه  ان در قرارداد  پ  . ۶ ماده
  .مطابق با شناینامه فنم و ملوم یاخعزان درج و  صرکح گرددقانون 

  .  صورت مجل    وپوم خواهه بودقانون )۷(مالک محایبه نداکم مساثت و قپزت با رعاکت ماد(. ۷ ماده

خرکبهاران  ویبط دفعبر  شبود باکبه مپبزان یبدم هبر کبر ان  پ  خرکبه مم در مواردی که واثهی  ویط چنه ن بر  پ .  ۸ ماده
  .شودخرکهاران کر نسخه ان ینه  حوک   اینادریزم در ینه مشخص و به هر کر ان  پ 

فروشبنه( باکبه در یبنه مبذکور  صبرکح  های منهرج در ینه ماکوپت  پ  فرو   قپود و محهودکت در  ن پم ینه  پ . ۹ ماده
  .گردد

رببط مول نبه هنگبام صبهور  روانبه اثبها  یباخعزان  ظبرف کبر ه عبه  هبهاد  ها و یاکر مراجع قانونم ذی شدرداری . ۱۰ماده
  .های ثبعم مح  وقوع ملر اعالم نزاکنه ثهواثههای من ور در  روانه را به وا

  مدنهس ناظر مولف ایت ظرف کر ما( ان  ارکخ درکافت  ااضای کعبم هرکر ان طرفپی  قانون )۱۲( در اجرای ماد( .۱۱ماده 
   ان باندکه مح  و  طبپق وضهپت موجود با  روانه یاخت  گزار   پشرفت کار و درصبه اقبهامات انجبام شبه( را ببه معااضبم 
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دوم به امضای مدنهس ناظر کا معااضم بریه. ثس  مورد نسخه   اعالم کنه.  ااض.ا و گزار  کاد شه( باکه در دو نسخه  دپه و
 وانه  رداخبت  خرکهار مم چنانچه ثس  گزار  مدنهس ناظر  عزلپات یاخعزانم معنای  با قرارداد   پشرفت نهاشعه باشه  پ 

  .فروشنه( نزاکه که مدنهس ناظر مبنم بر  حاق  پشرفت ان یوی  پ  أکپهاقساط را منوط به اراکه 

های ناشم ان عهم  های ناشم ان عپ  بنا و  جدپزات نن و نکان نه( باکه مسئوکپت خود را برای جبران خسارتفروش  پ  .۱۲ ماده
نامه   ارکخ  حوک   خرکهار و اشخاص ثاکث بپزه نزاکه. ثهاق  مهت بپزه رعاکت ضوابط قانون و یاکر قوانپی مربوط در مااب   پ 

  .خرکهار  هپپی خواهه شه و  پ  فروشنه( یاخعزان و ثهاکثر نن مطابق  وافق  پ 

 وانه با  ن پم اظدارنامه کعبم و اببالغ نن ان طرکبق دفعبر ایبناد ریبزم  خرکهار ثق فسخ دارد مم در مواردی که  پ  . ۱۳ماده
و یباکر مابررات قبانون  )۲۰( کننه( قرارداد کا طر  ماعضم دکگر اعالم فسخ نزاکه. در صورت برون اخعالف  مطبابق مباد(  ن پم

  .مربوط اقهام خواهه شه

 وانه  زام کا بخشم ان ثاو  و  ماام قانونم ننان مم  خرکهاران کا قائم  ندا در صورت اخذ رضاکت هزه  پ   فروشنه(  پ . ۱۴ ماده
فروشبنه( را اخبذ نزاکبه واال   و  هدهات خود رضاکت  پ  خرکهار باکه برای واگذاری ثاو   هدها   را به دکگری واگذار کنه.  پ 

باکبه کعببم و ببا گبواهم دفعبر ایبناد  قبانون )۱۸( و  ۱۷مسئول  رداخت بدا کا عوض قرارداد خواهه بود. رضاکت مذکور در مواد  
  .ریزم باشه

و کا  ودکع نن   ۲ماد(    ۶مسعنه به قبوض اقساطم موضوع بنه  (خرکهار  ات ان یوی  پ در صورت انجام کام   هده. ۱۵ ماده
  أکپبهفروشنه(  ا نمان اناضای مهت قرارداد موفق به  وزپ   بروژ( نگبردد  چنانچبه ببا  در صنهو  ثبت کا دادگسعری   اگر  پ 

خرکبهار ببا قببول  وزپب  بباقم قبرارداد  باشبه و  پ مدنهس ناظر یاخعزان  کزعر ان د( درصه عزلپات یباخعزانم بباقم مانبه( 
خرکبهار ببا  رداخبت  در اکبی ثاکبت  پ  .باشبه اکسدم او بالمانع مم درخوایت  ن پم ینه قطهم نزاکه   ن پم ینه به نسبت قهر

ان  قبانون ۲۰( داوران موضبوع مباد(  وانه با جل  ن ر هپأت فروشنه( ایت مم های مربوط و ثاو  دوکعم که برعده(  پ  هزکنه
  . أمپی و ایعپ ا نزاکه قانون  ۱۱  مح  وجو( منهرج در ماد(

  .بود  ذکر خواهه  بصر( .  ن پم ینه قطهم به نحو م رون  ندا در صورت وجود صور زجل    وپوم موردی اموان

خرکبهار   فروشبنه( و  پ  گذار و واگبذاری ثابو  و  هدبهات  پ  فرو  ان طرف مسعأجر کا یرماکه  ن پم قرارداد  پ . ۱۶ماده
  .باشه فرو  مم منوط به اریال خالصه نن به واثه ثبعم مح  و درج مرا   در ثاشپه کا ظدر ینه اجار( کا قرارداد  پ 
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باکه  ویط دفعر  قانون  ۱۴  و  ۱۳موضوع مواد    أکپهر  اکان عزلپات  م یاخعزان و نپز امضای مدنهس ناظر مبنم ب .۱۷ماده
  .ایناد ریزم گواهم گردد

رفعبار  قبانون  ۲۴  و  ۲۳فرو  یاخعزان بهون  ن پم ینه ریزم مزنوع ایت و با مر و  طبق مبواد   اقهام به  پ . ۱۸ماده
  .خواهه شه

گدبم  پ  .۱۹ماده گدبم ببر ایباس  فبرو  مم ونارت را( و شدریانی مرجع صهور مجون انعشار ن باشبه. صبهور مجبون انعشبار ن
  .نامه  ویط ونارت کاد شه(  دپه خواهه شه ن ابالغ اکی نکپیاکهزلم ایت که ظرف کر ما(    ا دیعور

گدم  پ  ریانه. ۲۰ماده گدبم  فرو  یاخعزان مول نه مجون انعشبار مرببوط را ان درخوایبت های جزهم جدت انعشار ن کننه( ن
گدبم قپبه مطاکبه کننه و شزار(  مشخصات و اطالعات منهرج در مجون و مرجع صادر نزاکنبه واال  طببق  کننه( مجون را در معی ن

  .اقهام خواهه شه قانون  ۲۱  ماد(

های صها و یبپزای  ایالمم موظ نه با هزواری یانمان های را( و شدریانی  دادگسعری و فرهنگ و ارشاد  ونار خانه. ۲۱ماده
گاهم مردم ان ماررات و اکزامات قانون و نکپی جزدوری ایالمم اکران و ثبت ایناد و امالک کشور به نامه و نحو(  من ور نشناکم و ن

  .ریانم نزاکنه اجرای نندا به نحو ماعضم اطالع

های دوکبت و مصبرف نن در  ن درنمبهقانون وصبول برخبم ا  ۱  ماد(  قانون  ۵  اکثبت موضوع ماد( مأخذ محایبه ثق .۲۲ماده
  .باشه . با اصالثات بههی مم ۱۳۷۳  مصوب  موارد مهپی

 

 

  →برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 →برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 →برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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