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حقــوقـــــی
پرسش و پاسخ

با سالم؛ من يك واحد آپارتمان داشتم
كه اجاره داده بــودم چند وقت پيش
مستأجر ،فوت كرد.حاال تكليف قرارداد
اجاره من چه ميشود؟ آيا قرارداد باطل
است؟
دوســت عزيز بايد بدانيد كه با اســتناد به
ماده  ٤٩٧قانون مدنی به واســطه فوت موجر
يا مستأجر عقد اجاره باطل نميشود مگر اينكه
شــرط خالف آن در قرارداد عنوان شده باشد.
بنابراين درصورتي كه در قرارداد شــرط نشده
محمدرضا آرامش
باشــد ،عقد اجاره پس از فوت مستأجر نيز به
مدرس حقوق دانشگاه
قوت خود باقي است.
پدرم چند ماه پيش از دنيا رفتنــد .اگر من قصد ازدواج با مردي را
داشته باشم باتوجه به نبود پدرم نياز به اجازه ازدواج از شخص ديگري
مثل برادر بزرگتر يا دايي را دارم؟
دوســت عزيز طبق قانون براي ازدواج نخست نياز به اجازه پدر يا جد پدري
است و درصورتي كه آنها در قيد حيات نباشند نياز به اجازه ازشخص ديگری مثل
دايي يا برادر يا عمو و ...نيست.
ي آشنا شــدم و براي اينكه بتوانم با او
بنده چندوقت پيش با خانم 
بيشتر آشنا شوم با مهريه  ١١٤سكه با او ازدواج موقت كردم اما اكنون
پشــيمانم و از طرفي متوجه اشتباه خود براي تعيين چنين مهريهاي
شدهام حال ميخواستم بدانم چاره من براي جدايي و پرداخت نكردن
مهريه چيست؟
دوست عزيز تعيين مهريه براي ازدواج موقت به استناد ماده  ١٠٩٥قانون مدني
اجباري اســت و نبود آن سبب بطالن عقد ميشــود و بايد بدانيد كه در صورت
مطالبه آن از سوی همسر ،ميبايست حتماً آن را پرداخت كنيد مگر اينكه قاضي
تشخيص دهد كه آن را به صورت قسطي بپردازيد.
اينجانب در مهرماه ســال گذشته خانهاي مسكوني در جنوب تهران
اجاره كردم .در چهارشنبه سوري سال گذشته به دليل نشت گاز خانه
منفجر شــد و متأسفانه ديگر قابل سكونت نيست ،حال سؤال من اين
است تكليف قرارداد اجاره من چگونه است؟
دوست عزيز با استناد به ماده  ٤٩٦قانون مدنی عقد اجاره به واسطه تلف شدن
عين مستأجره از تاريخ تلف باطل ميشود .بنابراين قرارداد اجاره شما از زمان انفجار
باطل شده است.
همسرم  ٢ســال پيش فوت شدند و پس از مدتها تصميم گرفتيم
تكليــف اموال وي را مشــخص كنيم  ،اما االن متوجه شــدیم بجز
وصيتنامهاي كه نزد من موجود اســت به پدرش و به دوست خود نيز
م اين اســت كه با توجه به
وصيتنامهاي جداگانه داده ،حال ســؤال 
اينكه ماهيت هروصيت نامهاي متفاوت است كدام وصيتنامه بر ديگر
وصيتنامهها ارجح است؟
دوست عزيز بايد بدانيد طبق قانون هر شخصي نسبت به يك سوم از اموال خود
اختيار وصيت دارد ديگر اينكه درصورت وجود چندوصيت نامه آخرين وصيتنامه
كه آخرين اراده متوفي ميباشد ،معتبر است.
چند وقت پيش به دليل اينكه دوستم مقداري از بدهي خود را پرداخت
نكرده بود نسبت به وي اقامه دعوي نمودم .باتوجه به اينكه در هيچ كدام
از جلسات شركت نكرد و رأي قطعي شد ديروز پس از مراجعه به شعبه
اجراي احكام ،مسئول شعبه به من گفت بايد براي ادامه پرونده ضمانت
بسپاري .دليل اين عمل چيست؟
دوست عزيز دربرخي موارد ممكن است خوانده دعوي كه شمانسبت به آن اقامه
دعوي كرديد از محتواي رأي بي خبر باشد و پس ازآگاهي داليل قابل قبولي را مثل
پرداخت بدهي و ...داشته باشد .به همين دليل شما ميبايست ضمانت يا سپردهاي
را در پرونده خود بگذاريد كه در صورت وجود شرايط فوق پاسخگو باشيد.
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دكتر عباس كريمي

استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

با گســترش
و
شــهرها
افزایش جمعیت،
طبعــ ًا آهنگ
سا ختو سا ز ها
نیــز شــتاب
میگیرد .دراین
میــان انــواع
قراردادهــا و
دكتر عباس كريمي
عقــود ناظر بر
استاد دانشكده حقوق و
مالکیــت این
علوم سياسي دانشگاه تهران
ســا ختما نها
مطرح میشــود .این ماجرا بــه نوبه خود
ضــرورت آشــنایی با قوانیــن فروش و
پیشفروش ساختمان را مضاعف میکند.
دراین مسیر توجه به چند نکته الزم است.
 1پيش فروش ساختمان اعم از پيش فروش
خانــه (ويــا) و پيــش فروش كاشــانه
(آپارتمان) در قانون تعريف مشخصي دارد .پيش
فروشــنده ميتواند مالك عرصه باشد يا نباشد يا
فقط با اجــازه از طرف مالك خصوصي يا دولتي،
اقــدام به ســاخت بنا روي زمين كرده باشــد يا
ميتواند ســازندهاي باشــد كه با پذيرش تعهد
ساخت براســاس عقد مشاركت ،مالك بخشي از
عرصه شده باشــد .حتي فردي كه خود اقدام به
پيش خريد ملك كرده (اعم از خانه يا كاشــانه)،
ميتواند تا زماني كه عمليات ساختماني به اتمام
نرســيده ،اقدام به پيش فروش کند و اين معامله
نيز مشمول بحث پيش فروش ساختمان خواهد
بود .در قانون پيش فروش ساختمان مصوب ١٢
دي  ١٣٨٩نيز در ماده  ١٨در مورد اخير به جاي
اصطالح «پيشفروش» از عبارت «انتقال حقوق و
تعهدات پيش خريدار» اســتفاده كرده است .در
واقع انتقال ســاختماني كه عمليات آن هنوز به
اتمام نرســيده اســت با قصد بيع ،پيش فروش
قلمداد ميشود.
 2انتقال ساختماني كه عمليات آن هنوز به
اتمام نرسيده از طريق ساير عقود تمليكي
همچون هبه اعم از معوض يا غير معوض يا صلح
تمليكــي ،در معناي خاص كلمه «پيش فروش»
محسوب نميشــود ولي در معناي عام اصطالح،
مشمول عنوان پيش فروش قرار ميگيرند و قانون
مصوب  ١٢دي  ،١٣٨٩اين اصطالح را در معناي
عام به كاربرده اســت .به هــر حال ،بحث معامله
معــارض با قرارداد پيش فروش ،شــامل اين نوع
معامالت نيز ميشود.
 3در رابطه با ماهيت معامالتي كه ويژگيهاي
فوق را دارند ،اختالف نظرهايي به چشــم
ميخورد .دســتهاي با اين استدالل كه در پيش
فروش ســاختمان «عين» موضوع معامله ،هنوز

برخی مالحظات حقوقی درباره قوانین پیش فروش ساختمان در ایران

خانهدار شدن پیش از خانهنشینی
موجود نيســت ،از ابتدا با بيع معيــن بودن آن
مخالفت كردهاند و بيع كلي في الذمه نيز محسوب
نميشود زيرا يك مصداق بيشتر ندارد و نميتواند
كلي قلمــداد شــود .در نتيجــه از منظر اغلب
نويسندگان حقوقي« ،پيش فروش ساختمان» از
ذيل عنوان «بيع» خارج ميشود.
بــه نظر آناني كه پيش فــروش را داراي
 4ماهيــت «قولنامــه» ميداننــد ،معامله
معــارض بــا آن را نيز محكوم بــه حكم معامله
معارض با قولنامه قلمداد ميكنند و در نتيجه آن
معامله را صحيح دانســته و بــراي پيش خريدار
همانند ذينفع قولنامه فقط حق مطالبه خسارت
قائلند .گرچه به نظر اينجانب حتي در قولنامه نيز
در كنــار حق ديني ،حق عينــي بالقوه به وجود
ميآيد و معامله معارض با آن غيرقابل اجرا است
و ذينفــع قولنامه ميتواند بــا رد معامله ،باعث
ابطال آن شــود .همچنين مختار اســت مطالبه
خسارت كرده و معامله معارض را بپذيرد ،گر چه
حتي پذيرش صريح يا ضمني آن الزم نيست.
به نظر آن دســته از حقوقداناني كه پيش
5
فــروش را يك عقــد غيرمعيــن قلمداد
ميکنند يا يك عقد معين با همين نام ،بويژه بعد
از تصويب قانــون خاص در اين رابطه در دي ماه
 ١٣٨٩در زمره ساير عقود با نام قرار ميدهند .در
رابطه با حكم معاملــه معارض با آن ،مجبورند از

طريق قياس با عقود مشابه اقدام به تحصيل حكم
کنند و حكم مزبور بستگي به عقد مبناي قياس
دارد .از آن گذشته ،به نظر نميرسد قانونگذار در
ســال  ١٣٨٩در صدد ايجاد عقــد جديدي بوده
باشد .زيرا به موجب ماده يك قانون «هر قراردادي
با هر عنوان كه ...قرارداد پيش فروش ســاختمان
محسوب ميشــود ».پس در صدد تأسيس عقد
جديد نبوده و هر قــراردادي كه به منظور پيش
فروش ســاختمان با هر عنواني منعقد شــود به
موجب اين قانون مورد پايش و نظارت مقامهاي
دولتــي و قضايي قرار ميگيرد نــه اينكه قرارداد
خــاص با عنوان خاص در اين قانون خلق شــده
باشد.
به نظر اينجانب «پيش فروش» ،عقد بيع
 6عين معين است و نســبت به ساختمان
«قرارداد سفارش ساخت» محسوب ميشود.
روشن اســت كه در رابطه با پيش فروش
 7خانــه ،بيع عرصه خانــه ،بيع عين معين
است .تعهد به ســاخت بنا نيز يك عقد سفارش
ساخت است كه در واقع به نظر اينجانب احكام و
آثار يك بيع كلي في الذمه بر آن بار ميشود و با
تكميل ساختمان و تسليم آن مالكيت نيز منتقل
ميشود.
در رابطه با پيش فروش كاشانه (آپارتمان)
 8نيز وضع به همين شــكل است .توضيح

اينكه در حقــوق اموال ،در مفهوم «مال» تحولي
شگرف به وجود آمده و مال سنتي كه هميشه در
قالب اشــياي مادي و ملموس تعريف ميشــد،
بدرســتي به يــك مفهوم اعتباري تبديل شــد.
درراستاي همين تحول بود كه اموالي چون «حق
كسب و پيشــه و تجارت»« ،حق زارعانه»« ،حق
ريشه»« ،حق گاوبندي» و «حق تعليف» در عرف
شــكل گرفت و بعضي از آنها هماننــد دو مورد
نخست موضوع قانونگذاري نيز قرار گرفت .دسته
عظيم «امــوال فكري» نيــز اوج چنين تحولي
قلمداد ميشود .اينگونه بود كه شكل جديدي از
افراز اموال غير منقول پا به عرصه وجود گذاشت و
هر بخش مكعب شــكلي از فضا كــه ميتواند بر
اســاس تجويز مقامهــاي اداري (در قالب پروانه
ساختمان) ،تشكيل يك كاشانه (آپارتمان) دهد را
مال قلمداد كردنــد .همچنين از آنجا كه قابليت
افراز به معناي قابليت اختصاص به شخص است
آن را در زبان فرانسه آپارتمان ()appartement
ناميدند تا اســم مآخوذ از فعل  appartenirبه
معناي «تعلق داشــتن» در اين تسميه معنا يابد.
بديــن ترتيب در فروش آپارتمــان ،عين مال كه
همان فضاي مكعب شــكل است تشكيل مبيع را
ميدهد و ســاخت بنا در قالب بيع اســتصناع،
تعهدي اســت بر عهده پيش فروشنده و پس از
انجام تعهد و تسليم مبيع ،اين قسمت از مبيع نيز

به تملك پيش خريدار در ميآيد.
 9نظر به اينكه عقد اســتصناع – ســفارش
ســاخت  -نيز به نظر ما نوعي از بيع كلي
اســت كه مصاديق زيادي ميتواند داشــته باشد
گرچه يك يا چند مصداق معين آن توليد ميشود
و به همين دليل گرچه مالكيت در زمان تســليم
منتقل ميشود ،ليكن در تسليم مبيع ،در اين نوع
خاص بيع ،فروشــنده (صانع) در مقابل مشتري
(مستصنع) آزادي عمل ندارد و بايد همان مصداق
مصنوع را تحويل دهد يعني شخص ديگري غير از
مالك يــا نماينده او مال را مورد معامله قرار داده
اســت .بنابراين معامله معارض بــا پيش فروش
ســاختمان ،در هرحال عقد فضوليســت و پيش
خريدار ميتواند معامله بعدي پيش فروشنده به
شــخص ثالث را تنفيــذ کند و خــود از حقوق
فروشــنده منتفع و نسبت به تكاليف وي متعهد
شود يا رد کند تا معامله دوم پيش فروشنده باطل
شود.
اين حكم در زماني كه عرصه موقوفه بوده
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يا متعلق به ديگرياست و پيش فروشنده
فقط اقدام به پيش فروش ساختمان ميكند نيز
جــاري اســت .زيــرا در هر حال پيــش فروش
ساختمان تابع احكام مربوط به بيع استصناع است
و در فرض پيــش فروش آپارتمان ،فروش فضاي
معيــن به نحوي كه گذشــت بيــع عين معين
محسوب ميشود.
روشن است كه معامله معارض مورد بحث،
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واگــذاري مجــدد عين اســت و معامله
معارض مربوط به حقــوق از قبيل واگذاري حق
ارتفــاق در ملك پيش فروش شــده تابع احكام
خاص خود خواهد بود.
 12با تصويب قانون دي ماه  ،١٣٨٩اين مسأله
مطرح شد كه وقتي قانونگذار پيش فروش
را فقط از طريق ســند رســمي مجاز ميداند آيا
ميتوان اعتقاد به نوعي معامله تشريفاتي پيدا كرد
به نحوي كه پيش فروش با سند عادي را نامعتبر
دانست يا دســت پر آن را قولنامه قلمداد كرد و
معامله معارض با آن را صحيح يا غير نافذ دانست؟
به نظر نميرسد كه ما با معامله تشريفاتي روبهرو
باشيم بعد از تصويب قانون مذكور ،حكم معامله
معارض با پيش فروش با سند عادي و سند رسمي
تفــاوت خاصي پيدا نكــرده و بحث اثبات چنين
معاملهاي با ســند عادي يا پيش فروش شفاهي
است كه ضابطهمند شده است .گرچه پيش از اين
هم با توجه به ماده  ١٣٠٥قانون مدني ،تاريخ سند
عادي در مقابل كساني كه در تنظيم آن دخالت
نداشتند قابليت استناد نداشت و اصل تأخر حادث
اقتضا ميكرد كه در موارد ترديد ،تاريخ ســند را
براي آخرين لحظهاي كه وجود سند مزبور در آن
لحظه قطعي است مقرر کنيم.

