ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻮت،
از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺰء ﻋﻘﻮد ﻻزم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﻮت،
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺳﺎزﻧﺪه در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ
ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻗﺮارداد ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺣﺠﺮ ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﭘﺲ از وﻗﻮع ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را از دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی:
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻪ ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻮاﻫﺎن ،دﻋﻮی را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻮا ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ وراث ،ﻗﯿﻢ و ﯾﺎ اداره ﺗﺼﻔﯿﻪ و اﻣﻮر ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﺷﻮد.

ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻠﮏ و ﻣﺎل ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎوی رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه اﺟﺮای رای:
آرای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺴﺦ ،ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ اﻋﻼﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺪور
اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻧﺪارد.

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻋﻮی:
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻖ ﻓﺴﺨﯽ ،ﺧﯿﺎر ﺷﺮط اﺳﺖ و ﺗﺎﺑﻊ اﺣﮑﺎم ﺧﯿﺎر ﺷﺮط اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﺧﯿﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮط ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داور واﮔﺬار
ﺷﻮد.
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ،در ﻗﺮارداد ﺷﺮﻃﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻓﻮت ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﯾﺎ ﺣﺠﺮ ﯾﮏ از اﻃﺮاف ﻗﺮارداد،
ﻗﺮارداد ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ وﻗﻮع ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت ﻓﻮق،
ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم اراده ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯿﺸﻮد،
اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻓﺴﺦ آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ دﻋﻮا ،ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﻣﺮﺟﻊ :ﮐﺘﺎب دﻋﺎوری ﻣﻠﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺴﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ

