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 اطالعات پروژه:(الف

 طرفین قرارداد:

 با عنوان غیرمجری ........ .1

 مجریبا عنوان  ....... .2

 آدرس پروژه

.......................................... 

 پالک ثبتی

 تهران 11ثبت بخش  477/86تفکیکی از پالک ثبتی  2قطعه 

 مساحت زمین

 مترمربع 0333

 موجودمستندات  ب(

 با سازمان مسکن و شهرسازی 10/11/60مورخ 71817قرارداد واگذاری زمین به شماره   -1

 17/13/03مورخ  113شماره  قرارداد ساخت   -2

 1/7/02 متم قرارداد مورخ -3

 21/12/01وکالت غیر مجری به سازنده مورخ -7

 0/0/64مورخ  13317822پروانه ساختمانی شماره  -5

 ریال 333/110/113/0به مبلغ  24/0/60مورخ  160121117فیش شماره  -6
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 24/6/68و  26/7/66موافقت اصولی صادره از معاونت سینمایی و سمعی بصری وزارت ارشاد مورخ  -7

 گردش کار: (ج

 113شماره   قرارداد ساخت 17/13/03 -

 متمم قرارداد  1/7/02 -

 روز 83رای داوری در خصوص الزام مجری به تسریع در اجرای ظرف  4/13/00 -

 اظهارنامه فسخ توسط غیرمجری 0/2/07 -

 از سوی غیرمجرینامه عزل وکیل  0/2/07 -

 معرفی داور)غالمرضا منوچهری(اظهارنامه شکیبایی در خصوص 26/0/07 -

 رد درخواست تعیین داور 130دادنامه شعبه  17/13/07 -

 صورتجلسه کارگاهی 12/1/01 -

 درصد سهم مالک( 1/0ماهه مدت و  0صورتجلسه )افزایش  22/1/01 -

بین طرفین : انتقال سند و هزینه ها، در صورت عدم مطالبه ارزش افزوده زمین از سوی  صورتجلسه 10/0/01 -

 درصد سهم خود را به طرف اول منتقل می کند)فقط یک امضاء( 1/0ن شهری، طرف دوم زمی

 چیدمان کاربری 22/1/01 -

 نامه )مستند( 12/12/01 -

 به سازنده غیر مجری کالت و 21/12/01 -

  21/12/01پیرو نامه مورخ  درخواست پرداخت وجوهنامه مالک   22/0/08 -

  ماهه متمم 13اتمام مهلت  1/8/08 -
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 صورتجلسه تعیین کاربری طبقات  10/4/08 -

تهیه  13/2/04/ تا تاریخ طبقات  و سطح اشغال  تعیین کاربری 10/4/08عطف به صورتجلسه مورخ  7/2/04 -

 نقشه های معماری کاربری های مذکور توسط مشاور

 تایید پالن های معماری درخواست نامه سازنده 20/2/04 -

 ماهه 0اتمام مهلت  1/0/04 -

  صورتجلسه کارگاهی  10/4/08 -

 (غیر مجری) موکل ادعاهاید(

 مجریاجرای قرارداد توسط اتمام مهلت  -1

موثر است، ادعای اتمام مهلت اجرای قرارداد نیز مهمرین ادعای غیر مجری که نتیجه آن در سایر ادعاها 

 توسط مجری است. 

 در جدول زیر مواعد تعیین شده برای اجرای قرارداد توسط مجری ذکر شده است.

 17/13/00الی  17/13/03از  ماه از تاریخ انعقاد قرارداد 08 در قرارداد

 1/8/08الی 1/7/02از  ماه از تاریخ متمم 13 )در صورت اخذ پروانه مازاد(در متمم

 1/13/07الی  1/7/02از  ماه از تاریخ متم 03 )در صورت عدم اخذ پروانه مازاد(در متمم

 1/4/01 الی 1/13/07از ماه  0 در توافق شفاهی

 

 فرض در خصوص تاریخ اتمام مهلت مجری قابل تصور است: 7با توجه به مواعد فوق، 

 1/0/04ماهه  0ماهه متم و بادرنظر گرفتن مهلت  13اتمام مهلت مجری بافرض مهلت  .1
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 1/8/08ماه 0ماهه متمم و بدون درنظرگرفتن مهلت 13اتمام مهلت مجری بافرض مهلت  .2

  1/4/01تاریخ  هماه 0ماهه و مهلت  03فرض مهلت با اتمام مهلت مجری  .0

 1/13/07ماهه  0بدون درنظر گرفتن مهلت ماهه و  03بافرض مهلت اتمام مهلت مجری  .7

در خصوص آخرین مهلت مجری برر اسرا     1/13/07از بین فرض های فوق، فرض چهارم یعنی تاریخ  

 بد بینانه ترین فرض است.  1/0/04 قرارداد و متمم خوش بینانه ترین فرض و فرض اول یعنی تاریخ

 باتوجه به جمیع شرایط، به نظر می رسد فرض چهارم در حال حاضر معتبر و قابل پذیرش است.

جه در اینخصوص ان است که در متمم، مقرر بروده در صرورتی کره مجرری در زمران مقررر       نکته قابل تو

 13فزایش تراکم نمود، زمان مهلت اقدام به اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ا

 03ماهه در نظر گرفته می شود و در صورت عدم دریافت مصوبه فوق، مهلت مجری بررای اتمرام پرروژه    

 ماه است.

 ایجاد حق فسخ برای غیر مجری -2

درصورتی که بپذیریم مهلت اجرای قرارداد برای مجری به پایان رسریده اسرت، ادعرای بعردی کره غیرر       

داشته باشد، ایجاد حق فسخ قرارداد و متمم است. ایجاد حق فسخ بررای عیرر مجرری در    مجری می تواند 

 دو حالت قابل تصور است:

 مطابق قرارداد برای غیر مجری فسخ قرادادحق ایجاد  (1

شرایط ایجاد و اعمال حق فسخ قرارداد و متمم برای غیرمجری در مواد زیرر  در قررارداد و مرتمم پریش      

 بیتی شده است؟
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اتمام یافته باشد و مجرری آن مرحلره از عملیرات     4تا  2اگر هر یک از مهلت های مذکور بند های  .1

حکم  روز 13ضمن تشخیص تاخیر ظرف مکلفند اجرایی را به نحو کامل انجام نداده باشد داوران 

ر روز از تاریخ ابالغ رای؛ دادن وقت بیشتر به مجرری مقردو   83به الزام مجری به انجام تعهد ظرف 

 م( 7م  13نیست.) بند 

چنانچه مجری به این نحو الزام شود و علیرغم ابالغ رای برازهم تعهردات در مهلرت مقررر در رای      .2

 م( 7م  12داوران به هردلیل، استنکاف کند، خیار فسخ برای غیر مجری ایجاد می شود...) بند 

اعتراض به خیار توسرط مجرری   در صورت الزام داوران و عدم اجرا، خیار فسخ برای غیر مجری و  .0

 ق( 6م 0نزد داوران)بند

 (ق 11م  8 )باعمال خیار فسخ از طریق اظهارنامه رسمی  .7

 ق( 11ماده  1تایید فسخ توسط داوران)بند  .1

 (ق6م 13اعتراض غیرمجری نسبت به فسخ نزد داوران)بند .8

مربرو  بره شررایطی     متمم 7م  12بند ر می رسد فسخ قرارداد به استناد به نظم،  7ماده  11باتوجه به بند  

در قرارداد به اتمام نرسیده باشد؛ لذا از آنجا کره مهلرت هرای مقررر در قررارداد و      است که مهلت مقرر 

متمم برای اجرای قرارداد توسط مجری به پایان رسیده است، بنابراین ایجاد و اعمال حق فسخ به استناد 

 متمم دور از ذهن به نظر می رسد. 7ماده  12بند 

م: در فرضی که رای به مجری مهلت برای انجام تعهد عقب افتاده داده می شرود، داوران   7ماده  11بند 

باید در رای اشاره نمایند که دادن این مهلت به معنای افزایش زمان اجرای پروژه بیش از چهل و هشت 

ات اجرایری را  ماه پیش بینی شده در این متم نمی باشد بلکره مجرری مکلرف اسرت بره گونره ای عملیر       
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سرعت بخشد که در طول مهلت مقرر در رای هم امور عقرب افتراده انجرام شرود و هرم دیارر مراحرل        

اجرایی پیش رود به گونه ای که در ظرف مهلت های مقرر قرراردادی کرل عملیرات اجرایری احردا       

 ساختمان اتمام یابد.(

 ایجاد و اعمال حق فسخ برای غیرمجری طبق قانون مدنی (2

از آنجا که شرایط ایجاد و اعمال حق فسخ مطابق قرارداد و متمم، وجود ندارد، می توان بره اسرتناد مرواد    

 اقدام به فسخ قرارداد نمود.قانون مدنی  200الی  204

 :اجرایی  فرایند .1

i. درخواست الزام مجری به ایفای تعهدات توسط غیر مجری نزد داوران 

ii. قراردادی  صدور رای الزام مجری به ایفای تعهدات 

iii. درخواست اجراییه از دادگاه 

iv.  عدم امکان اجرای رای 

v.  فسخ قرارداد مشارکت و متمم توسط غیرمجری 

vi. تایید فسخ توسط هیات داوران 

vii. درصد خسارت به  23پس از کسر  محاسبه وپرداخت هزینه های انجام شده توسط مجری

 م 7ماده  17استناد بند 

 مستندات قانونی .2
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viii.  که ملترزم بره    یکس اینف ای شر  در ضمن عقد شر  فعل باشد اثباتاهرگاه  -ق م 204ماده

تواند به  یمعامله م طرف و در صورت تخلف اوردیآن را بجا ب دیانجام شر  شده است با

 .  دیاجبار به وفاء شر  بنما یتقاضا دیحاکم رجوع نما

ix. درضرررمن عقدشرررر  شرررودواجبارملتزم بررره انجرررام آن   یهرگررراه فعلررر -ق م 206 مررراده

توانردبخرج ملترزم    یمقدورباشردحاکم مر   یارر یشخص د لهیبوس انجام آن یرمقدورولیغ

 . کند موجبات انجام آن فعل رافراهم

x.  انجرام فعرل مشررو  ممکرن نباشرد وفعرل       یبررا  هیهرگاه اجبارمشرو  عل -ق م 200ماده 

بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابرل حرق    یارینباشدکه د یهم ازجمله اعمال مشرو 

 راخواهدداشت . عاملهم فسخ

xi.  مکلف است ظرف  هیعل ابالغ شد محکوم هیعل به محکوم هییکه اجرا نیهم -ق اا م 07ماده

 .مفاد آن را به موقع اجرا باذارد روز ده

 اقدامات پس از فسخ -3

 ق(6م11تامین دلیل بعد از فسخ و بعد از صورتمجلس تفکیکی)ب  .1

 از مبالغ هزینه شده، انتقال سند به نام مجریدرصد باقی مانده  63معادل ارزش ریالی نیمی از  .2

 توسط غیر مجری واگذاری قرارداد به غیر -4

پس از فسخ قرارداد و تایید فسخ توسط داوران، امکان واگذاری قرارداد به غیر، توسط غیر مجری وجود 

 دارد.



13/04/1397  

78/97  

 

  

اشرخاص ثالر    در صورت تایید فسخ توسط داوران بعد از اعتراض غیرمجری، امکان عقرد قررارداد برا    »

 (م 6ماده  2، بندق6م13)ب «توسط غیر مجری

 مجری خلع ید -5

خلع ید مجری از ملک موضوع مشارکت  از دو طریق قابل تصور است. طریرق اول از مسریر پریش بینری     

شده در قرارداد و طریق دوم، خارج از مسیر قراردادی است که به ترتیب هر یک از این روش هرا مرورد   

 برر  قرار میایرد.

 راساس قراردادب (1

درصرورت تخلرف از ناحیره مجرری و فسرخ قررارداد سراخت از ناحیره         »تمم:م 7اده م 10بند مطابق 

غیرمجری و در فرض اعتراض به اعمال خیار فسرخ و ارجراع بره داوران و تاییرد آن توسرط هیرات       

داوران، آقای مشتاقیان به نسبت کارهای باقی مانرده مخترار اسرت بره صرورت شخصری و یرا عقرد         

قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی جدید طی قررارداد مسرتقلی بره ادامره سراخت اقردام نمایرد و        

مجری بدین وسیله حق اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. در ضرمن عقرد خرارج  زم و طری     

همین متمم نیز، مجریان به آقای مشتاقیان وکالت بالعزل دادند که به وکالت از ایشان ابزار و لوازم 

وسایل مربو  به مجریان را از کارگاه برچیده و کارگاه ساختمانی را به وکالت از ناحیه مجریان  و

 «تحویل خود نماید.

 خارج از چارجوب قرارداد  (2

سوالی که در اینجا ممکن است مطرح گردد آن است که اگر غیرمجری به صورت قهری اقدام بره  

 ی غیر مجری دارد. تصرف ملک و خلع ید نماید، چه تبعات قانونی برا
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جنبه کیفری و حقوقی داشرته باشرد کره در ادامره      2از نظر قانونی این عمل غیرمجری ممکن است 

 هریک از احتما ت بررسی می گردد.

xii. کیفری جنبه 

)م تصررف عردوانی  اقدام به طرح شکایت کیفری رفع در فرض فوق، ممکن است مجری 

 نماید. (سالمیا جازاتم انونق 803)م ممانعت از حقو یا  (سالمیا جازاتم انونق 801

اگرچه مجری در ملک سبق تصرف دارد اما از آنجا که طرح دعوای کیفری رفع تصرف 

عدوانی و یا ممانعت از حق مستلزم مالک بودن شاکی است، بنابراین طرح دعوای کیفری 

 در مانحن فیه بدون نتیجه است.

xiii.  حقوقی جنبه 

در صورت تصرف قهری ملک تو  غیرمجری،   باتوجه به سبق تصرف مجری در ملک،

تصرف عردوانی )م  ادعاهای حقوقی که مجری می تواند مطرح کند عبارت است از  رفع 

تصررف  ، رفرع  (دنیمر یرین دادرسری   آ 110ممانعرت از حرق )م   ،(ین دادرسی مردنی آ 116

دسررتورموقت جهررت و  (ئررین دادرسرری مرردنی  آ 184عرردوانی و یررا ممانعررت شررریک)م  

 ،(ئین دادرسمی مدنی آ 147حدا  بنا)مجلوگیری از ا

به نظر می رسد دعوای رفع تصرف عردوانی ملرک توسرط شرریک،      از بین دعاوی فوق، 

 باشد. قابل استماع آئین دادرسی مدنی، 184مستنداً به ماده 

عالوه براین، از آنجا که قبل از فسخ قرارداد، امکان انتقال قرارداد بره غیرر وجرود نردارد،     

  مجری، در عمل نیز فایده و نفعی برای غیر مجری ندارد.خلع ید 
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 جرای تعهداتمطالبه وجه التزام  تاخیر ا -6

فرض قابل بررسری اسرت. فررض     2مطالبه وجه التزام تاخیر مجری در اجرای تعهدات در 

اول در حالتی است که قرارداد و متمم فسخ شود و فرض دوم در حالتی است که قرارداد 

 .و متمم فسخ نشود

 :قرارداد در فرض فسخ (1

xiv.   ماه قراردادی نتواند کلیره منردرج در شرماره سره      08: چنانچه مجری ظرف ق  6م 17بند

را انجام دهد و تحویل موقت کل ساختمان .........به تاخیر بیافترد مجرری    6ماده  1ذیل بند

تراخیر  مکلف است به ازای هر ماه تاخیر مبلغ مورد حکم در رای داوران را بابت خسارت 

در تحویل به غیر مجری بپردازد و تهاتر و جبارن این خسارت از سهم اختصاصری مجرری   

 به غیرمجری به موجب این بند تجویز می شود.

xv.  م: در فرض تحقق شررو  فسرخ و تاییرد اعمرال خیرار فسرخ توسرط هیرات          7ماده  17بند

ترامین دلیرل  هزینره هرای     داوران، درخصوص تعیین تکلیف اعیان احداثی و تامین دلیل ، 

واقعی غیر مجری از ناحیه کارشنا  رسمی تعیرین مری شرود تشرخیص دوم بعرد از اتمرام       

عملیات ساختمانی و صورتمجلس تفکیکی؛ مشرتاقیان بیسرت درصرد بره عنروان خسرارت       

قرارداد به نفع خود کسر نماید و معادل ارزش ریالی نیمی از هشتاد درصرد براقی مانرده از    

شده به قدر سهامی که مجری در آن زمان در پروژه از عرصه و اعیان خواهند  مبالغ هزینه

داشت سند رسمی به نام ایشان تنظیم و منتقرل خواهرد شرد و ایرن تملرک آتری بره منزلره         

 ق( 6ماده 11استرداد هزینه های صرف شده در اعیانی ناشی از فسخ است. )بند 

 در فرض عدم فسخ قرارداد (2
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ولی مجرری  ظررف مهلرت    منجر به فسخ نشودساخت چنانچه قرارداد : 14: بند م 7م 14بند

.معادل هر ماه تاخیر مقرر نتواند کلیه تکالیف مندرج در بندهای یک تا هفت را انجام دهد

مجرری بره غیرر مجرری      مجرری اختصاصی معادل یک درصد ارزش معامالتی روز حصه 

 .بپردازد

 تخلفات ساختمانیمحاسبه  -7

یکی از خسارت هایی که ممکن است مجری به ملک وارد کرده باشد، تخلفاتی است کره مجرری   

ممکرن   مرتکب شده است که ایرن تخلفرات  مورد تایید شهرداری از قوانین شهرسازی  ونقشه های 

شهرداری گردد و یا منتج به رای تخریب گردد و  133است موجب جریمه از سوی کمیسیون ماده 

ایرن تخلفرات خسرارت محسروب مری باشرد و بایرد محاسربه          ینه های مرتبط بادر هردو صورت هز

  گردد.

به عنوان مثال اگرچه در چارچوب قرارداد و متمم اجازه افزایش تراکم بیش از نقشه های مصروب  

از کمیسیون مراده   به مجری داده شده است اما باتوجه به اینکه مهلت دریافت مجوز افزایش تراکم

ماه نیز به پایان رسیده است، بنرابراین ایرن توافرق نمری توانرد       0ماه بوده و این  0اً  در متمم صرف   1

   مستمسک مجری قرار گیرد. 

 یاشکاالت اجرای -8

نقشه های مصوب، امکان وجود اشکا ت  سازنده از قوانین شهرسازی و احتمالی عالوه بر تخلفات

ن اشکا ت مستلزم صررف هزینره اسرت    فنی و اجرایی در ساخت بنا نیز محتمل است که اصالح ای

 که می بایست این هزینه ها مشخص و از سازنده مطالبه شود.
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 ترک های موجود در سرقف هرا   ، برخی از این اشکا ت از جمله 8/7/07در تامین خواسته مورخ  

 مشخص شده است.

 بدهی به تامین کنندگان و پیمانکاران -9

مساله ای کره بایرد تعیرین تکلیرف گرردد، بردهی هرای        در صورتی که قرارداد و متمم فسخ گردد، 

 پروژه به تامین کنندگان و پیمانکارانی است که تا این مرحله طلبکار هستند.

 یو فرع یجزء و کل و اصل مانکارانیپ یانعقاد قرارداد ها تیمسئول»قرارداد،  8ماده  8بر اسا  بند

 یبا مجرر  ییاجرا تیریمد یو به طور کلمواد و مصالح  دیحساب باآنهانظارت، اجرا، خر هیو تسو

 «است.

درصورت فسخ قرارداد تسویه حساب با پیمانکاران قسمت هایی که توسط مجری احدا  بنابراین 

راسا  هزینه هایی مجری بشده است برعهده مجری است. زیرا قدرالسهم درنظر گرفته شده برای 

هزینه ها برعهده غیرمجرری باشرد، اساسراً    در پروژه انجام داده و اگر پرداخت این مجری است که 

 در نظر گرفتن سهم برای مجری بدون منطق است.

 ادعاهای سازندهه(

در این بخش، ادعاهایی که مجری ممکن است مطرح نماید را بیان و به بررسی و تحلیل این ادعاها 

 می پردازیم.
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 مجاز بودن تاخیرات: -1

ی تعهدات قراردادی و در نهایت فسرخ قررارداد بره    الزام مجری به ایفامستند اصلی غیرمجری برای 

دلیل عدم امکان ایفای تعهدات از سوی مجری،  پایان یافتن مهلرت مجرری بررای اجررای قررارداد      

 است. 

ممکن است مجری به د یلی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، مدعی مجاز برودن تراخیرات و   

 اشد که د یل این ادعا به شرح ذیل ممکن است باشد:بالتبع پایان نیافتن مدت اجرای قرارداد ب

 فسخ قرارداد توسط مالک .1

       فسرخ شرده    0/0/07ادعا: باتوجه به اینکه قررارداد توسرط غیرر مجرری در تراریخ

  0/2/08ترا    0/2/07) از زمان تعیین تکلیف متوقف می مانرد  است، بنابراین باید عملیات تا

 نمی شود.(زمان منجمد شده و جزء مواعد محسوب 

 :پاسخ 

ارجاع به داوری تاثیری در تداوم عملیات اجرایی پروژه نردارد. اختالفرات نبایرد     .1

موضروع اخرتالف    ن قسمت از پروژه کره ارتبراطی برا    مانع از استمرار و اجرای آ

  ق( 11ماده  4) بند ارتباطی ندارد، شود.

 (م 7م  17و  10، بندق 6م 13رد)بندفسخ نیاز به تایید از سوی داوران دا .2

 .اصل بر صحت قرارداد است .0

کره تراخیرات مجراز بره     شرده  تاخیرات مجاز در قرارداد صراحتاً ذکر شده و قید  .7

و اخرتالف در فسرخ قررارداد بره معنرای تراخیر مجراز         قرارداد افزوده خواهد شد

 (م 7م 10، بند ق 6م  7.)بندنیست
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 فسخ وکالتنامه توسط مالک .2

  اداری است و عملیرات اجرایری نیراز بره وکالتنامره      وکالتنامه صرفاً مربو  به امور

 .ندارد

 با حضور در ادارات نسبت به پیایری امرور اهتمرام داشرته     یغیرمجری در موارد

 است.

 فور  ماژور .0

ممکن است مجری تاخیرات خود را به قوای قهریه یا همان فور  ماژور نسبت دهد، اما 

اجرای قرارداد، مجری دچار فور  با بررسی های به عمل آمده در هیچ یک از مراحل 

 ماژور نشده است. 

  در صورت تعطیلی کار از سوی غیر مجری یا هر مقام دولتی ...مدت تعطیلی به

جهات مذکور به زمان اجرای کار افزوده می شود.توقف به علت تخلف از عملیات 

اخت اجرایی که از سوی شهرداری و مرجع صدور پروانه اعمال می شود.بدیهی است پرد

عوارض متعلقه و پیایری رفع موانع بوجود آمده در صورت عدم تقصیر مجری به عهده 

 غیر مجری است. .....

      تبصره: چنانچه علمیات ساختمانی به جهت فوق متوقرف شرد و در طرول توقرف

درصد رشد یافت کل خسرارت احتمرالی    23شاخص قیمت کا  و مواد و مصالح بیش از 

بند )ری است و غیر مجری حقی  در این خسارت وصولی ندارد.فوق ا شعار متعلق به مج

 (ق 6م7
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 امکان مطالبه وجه التزام و اجرای تعهد اصلی وجود ندارد

م، وجه التزام مذکور بدل 7م14ممکن است ادعا شود با توجه به وجه التزام مذکور دربند

و در  اصلی تعهداز تعهد اصلی است و امکان مطالبه وجه التزام فوق و الزام به ایفای 

به عبارت دیار توافق طرفین براین  نهایت فسخ قرارداد به صورت همزمان وجود ندارد.

قرار گرفته که پس از اتمام مهلت های مذکور در قرارداد،  غیرمجری صرفاً حق مطالبه 

 وجه التزام را دارد و وجه التزام جایازین حق فسخ قرارداد شده است.

م، به نظر می رسد که حق فسخ مذکور در  7م  12و  13بند های با توجه به نحوه ناارش 

م مربو  به زمانی است که هنوز مهلت نهایی مقرر در قرارداد به اتمام نرسیده  7م  12بند 

)حسب مورد(، نسبت به اجرای قرارداد ماهه 13ماهه و یا  03و مجری در بازه زمانی مهلت 

غیر مجری عمل نکند. در صورتی که   4تا  2تعهد خود در در مواعد مذکور در بندهای 

در خصوص الزام مجری به ایفای تعهد و در صورت استنکاف مجری فسخ خود  از حق

پیش بینی شده قبل از پایان قرارداد برای غیر مجری  7م  12و  13قرارداد که در بندهای 

نمی تواند الزام مجری قرارداد  12و  13به استناد بند  مهلت نهایی قرارداد استفاده ننماید، 

  به اجرای تعهد و در نهایت فسخ قرارداد را بخواهد.

در خصوص مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد و مطالبه تعهد اصلی بین محاکم اختالف 

است اما براسا  نظر همه محاکم امکان مطالبه وجه التزام تاخیر در اجرای تعهد با مطالبه 

ابراین به نظر می رسد در مانحن فیه، امکان مطالبه وجه التزام بناصل تعهد قابل وجود دارد.

 و الزام مجری به ایفای تعهد قراردادی، به استناد قانون مدنی وجود دارد.

: چنانچه قرارداد ساخت منجر به فسخ نشودولی مجری  ظرف مهلت 14م: بند  7م 14بند

انجام دهد.معادل هر ماه تاخیر مقرر نتواند کلیه تکالیف مندرج در بندهای یک تا هفت را 
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معادل یک درصد ارزش معامالتی روز حصه اختصاصی مجری مجری به غیر مجری 

 بپردازد.

 حقوقی  اقداماتو(

اقدامات حقوقی که در مسیر فسخ قرارداد، خلع ید مجری و مطالبه خسارات از مجری می 

 بایست انجام داد به شرح ذیل است:

 انتخاب داور سوم -1

 ق( 11پیامک و پست سفارشی به غیرمجری جهت انتخاب داور سوم)بند د م ارسال  .1

 11دعوت از داوران منتخب جهت انتخاب داور سروم)بند د مراده   عدم انتخاب داور توسط طرفین،  .2

  ق(

ظرف دو روز از تاریخ اظهارنامره درخواسرت انتخراب داورسروم،      عدم انتخاب داور توسط داوران .0

ق  783و 710)مروز  13ارسال اظهارنامه برای مجری جهت تراضی برای انتخاب داور سوم ظررف  

 آدم(

روز، مراجعرره برره دادگرراه جهررت انتخرراب داور   13عرردم تراضرری در خصرروص داور سرروم ظرررف   .7

 ق آدم( 783و  710سوم)م

 ران تقدیم دادخواست به داو -2

 الزام مجری به ایفای تعهدات قراردادی .1

 مطالبه وجه التزام قراردادی .2

 مطالبه خسارات  .0
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  ق( 11ماده  1بند )روز از تاریخ ارجاع  23صدور رای داوری ظرف  -0

 ق( 11ماده  1ابالغ رای از طریق پیامک و پست دوقبضه)بند  -7

رسیدگی بره اخرتالف از طریرق دادگراه)م     درصورت نخواستن و یا نتوانستن داور یاداوران مرضی الطرفین،  -1

 ق آدم( 780

 روز 13صدور اجراییه و ابالغ اجرای جهت اجرای رای داور و یا دادگاه ظرف  -8

اعرالم فسرخ قررارداد توسرط غیرر مجرری از طریرق        جهرت اجررای تعهرد،    روزه  13پس از طی شدن مهلت  -4

 ق(11م  8اظهارنامه رسمی)بند 

 (ق 6م  13، بند ق 11م  1)بند ض به فسخ توسط غیر مجریتایید فسخ توسط داوران و یا اعترا -6

 قرارداد( 6م  11تامین دلیل جهت محاسبه هزینه های انجام شده توسط غیر مجری)بند  -0

 م(  7م 10خلع ید سازنده و عقد قرارداد با شخص ثال  )بند -13

 


