
 قرار داد جعاله
 قانون مردنی در مرورخ   ۳0این قرارداد با لحاع مقررات عقد جعاله و ماده 

 هرررر دو بررره نشرررانی: .............. و خرررانم  ..............برررین آقرررای  ..............

شوند  نامیده می« جاعلین»در این قرارداد  که...................................................

در ایرن قررارداد   ................................. بره نشرانی:   .............. آقای و  سو کاز ی

االجررا و   رای طررفین الزم و بر از سوی دیگر منعقد  شود مینامیده « اجیر»

 .باشد میاالتباع الزم

 موضوع قرارداد

انجام تمامی اقدامات حقوقی و قضایی و اجرایی و اداری و هر نوع اقدامات 

 ............ یثبتر هرای   قطعه زمین تحت پرال   .............قانونی الزم نسبت به 

 چرره .............. در تهررران واقررع ..................اصررلی بخررش  .............. فرعرری از

صرورت   صورت دریافت معوض و یا چه به اعاده مالکیت و یا چه به صورت به

صورت در  و یا چه به.............. دریافت وجه نقد بابت زمین متصرفی توسط 

های  اختیار گذاشتن تراکم ساختمانی سیار و یا پرداخت وجه قیمت زمین

ها از طر  شهرداری منطقره   و قیمت روز آن متصرفی از طریق کارشناسی

مربوطه و یا سازمان زمین شهری یرا هرر ارگران دیگرر تحرت مرذاکره یرا        

 مصالحه یا مراجعه به دادگاه به شرح مواد آتی.
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.............. و متعلق بره  .............. موضوع قرارداد در حال حاضر در مالکیت . 4

رسریده و طررفین برا اطرالع از کرم و      بوده است و به اطالع کامل طرفین 

 اند. کیف آن اقدام به امضاء این قرارداد نموده

با امضاء این قرارداد توسرط جراعلین، اجیرر اختیرارات ترام دارد ترا در        .3

صورت صالحدید به تشخیص خرود هرر نروع خاتمره قررارداد بره صرلح و        

ع جعاله را سازش و مصالح یا توافق یا دادنامه برای به پایان رساندن موضو

انجام دهد در این حالت از کل مبلغ دریافتی یا مال یرا هرر نروع موضروع     

 .عنوان اجرت دریافت خواهد کرد به.............. توافق شده 

 مدت و اجرت قرارداد

اعتبار قرارداد به مدت حداکثر دو سال کامرل شمسری از تراریخ تنظریم و     

یکرن محسروب و    لم کان قرارداد بعد از اتمام دو سال،  باشد می قراردادامضا 

 طبیعتا  تعهدات طرفین ساقط خواهد شد.

.............. صرورت خودکرار    با انجام پذیرفته شدن جعاله به هر نحوه اجیر به

 مرأخوذه زمرین   از کلبر آنبه اخذ کرده اعم از بهای مال موضوع جعاله یا 

هرا مکلرف هسرتند     مالک خواهد شد و جاعلین یرا نماینردگان قرانونی آن   

اقدامات الزم اعم از انتقال قطعی و رسمی ملک به نسربت سرهم اجیرر از    

را انجام داده و سهم اجیرر  دانگ به همراه کلیه حقوق عرفی و قانونی  شش

را تحویل بدهند و همبنین اجیر در صورت اخذ وجه یا بهای ملک یا هرر  

وجه دیگری حق دارد ابتدا حق الجعاله بره میرزان مقررر را برداشرت      نوع

 کند.

  



 شرای  قرارداد

در  باشد میجاعلین مکلف به انجام مفاد کامل این قرارداد با اعالم اجیر . 4

خصوص اجرای قرارداد جعاله نیز وکالت رسمی بررای مردت دو سرال بره     

 اجیر خواهند داد.

جوه دریافت نقدی در صورت دریافت وجره  اند بالفاصله و طرفین مکلف .3

نقد و یا فروش زمین معوض و یا تراکم زمین سراختمانی تقسریم نماینرد.    

در زمان خاص صالح به فرروش نیسرت    که یدرصورتالبته مالکیت طرفین 

 اگر توافق شود امکان خواهد داشت.

به هر صورتی و به هر طریقی که در مدت قرارداد، موضروع جعالره بره     .3

سرانجام برسد اعم از اعاده دادرسی یا مذاکره یا مصالحه یعنری منجرر بره    

مالکیت جاعلین به شرح مفاد این قرارداد گردد اعرم از اینکره برا دخالرت     

مستقیم یا غیرمستقیم یا حتی بدون دخالت توسط اجیر یا اجیر مسرتحق  

 رت مقرر در قرارداد مذکور خواهد بود.اج

جاعلین حق عزل اجیر و یا ضم افرراد دیگرر بره قررارداد حاضرر را ترا        .4

انقضاء مدت قرارداد ندارد و همبنین حرق انجرام هریچ اقردامی را بردون      

هماهنگی اجیر نسبت به موضوع جعاله ندارند در صورت انجام بازهم اجیر 

 اهد بود.مستحق اجرت مندرج در قرارداد خو

تواند به میرل و اراده خرود انجرام موضروع ایرن قررارداد را برا         اجیر می .8

 نظارت خود و توسط افراد دیگر اجرا نماید.

هرگونه هزینه از طر  جاعلین جهت انجام قرارداد جعالره بره    پرداخت .6

 باشد. عهده جاعلین نمی

 اجیر    جاعلین

 3شاهد     4شاهد 


