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 انواع متن قرارداد فسخ
 

 یفسخ قرارداد پس از عدم انجام تعهدات قرارداد متن
 

طرف معامله   یکه برا یضمانت قانون ن یصورت اول نیدر ا ،د نشده عمل نکن  نییبه تعهدات خود در مدت زمان تع نیطرفاگر )
که از  یقانون هیابالغ کی  قی از طر د یمدت قرارداد شما با یانقضا دنیشده است حق فسخ قرارداد است. پس از سر رس نییتع
 ( .د یکه قرار داد را فسخ نموده ا د ییمعامله اعالم نما  گریشود به طرف د یارسال م ییقضا دفاتر ثبت  قی طر
 
قرار داد(    میشده مورخ ………………… در ……………)آدرس محل تنظ  میتوجه به قرارداد شماره ………………………..تنظ با" 

 لی را از قب یاز خدمات یاز سر  یکی. خ…………………یاست تا تار  دهیجناب اقا/خانم………………….. متعهد گرد
مدت معامله و  ی به انقضا جه ( انجام دهد. با تود یکن  یمعامله داشته است ذکر م گر یکه طرف د  ی……………….)تعهدات

 "گردد.  یقرارداد فسخ م  نی…………..ا خیعدم انجام تعهدات قرارداد شماره ………. مورخ ………….. تا تار
 
 

 ثمن  ری تاخ ار یخ  قیفسخ قرارداد از طر  متن
 

مشخص پرداخت شود.    طی شرا  یط د یشده است که در مورد ملک مبلغ ملک است که با ی دار یخر یبها و نرخ کال  یثمن به معن)
 د یمقرر امکان فسخ قرارداد خر  خیروز بعد از تار 3نشده باشد، فروشنده   نیی در پرداخت ثمن تع ری تاخ یبرا یاگر زمان مشخص

 ( ملک را دارد.
 
قرارداد(اقا /   می در ………………)محل تنظ خ……………یو منعقد شده در تار م یتوجه به قرارداد شماره ……………… تنظ با" 

  می شده است اما ثمن معامله را تسل الیخانم …………….متعهد به پرداخت ثمن معامله به مبلغ……………………… ر
………  قرارداد   نجانبیپرداخت ثمن معامله ا ر ی د و تاخانعقاد قرار دا خینکرده است. با توجه به گذشت سه روز از تار

 ".می نما یثمن فسخ م ر ی تاخ ار یمذکور را با استفاده از خ 
 

 شرط ار ینوشتن فسخ قرارداد با استفاده خ  نحوه
 
دهد که تا مدت زمان   یحق را م نیشود و به او ا یداده م یگر یشخص د ای  نیاز طرف یکیاست که به  یار یاخت یشرط  اریخ) 

 .( فسخ معامله را داشته باشد  ییبه اراده خود توانا یمشخص
 
حق فسخ   ن یتوجه به مفاد قرارداد شماره…………………. منعقد شده در مورخ………………. در ………………. طرف با" 

  کیقصد فسخ  نجانبیمهلت فسخ قرارداد ا دیقرارداد مذکور تا مدت ….. روز خواهند داشت. با توجه به عدم سر رس 
 "شرط دارم. اریطرفه معامله را با استفاده از خ

 

https://samanmelk.com/


 

 
comamanmelk.S 

 
 ب یع  ار یخ  قی نوشتن فسخ قرارداد از طر   نحوه

 
نبرد و فروشنده آن را ذکر نکند ، اگر پس از انعقاد  یبه آن پ یوجود داشته باشد که مشتر  چیزی که معامله شدهدر  یبیاگر ع)

 ( وجود خواهد داشت. بیع  اریآشکار شود ، حق فسخ قرارداد با استفاده از خ یمشتر   یبرا  بیمعامله ع
 
مورد معامله از   عی……………….. در …………………….. مب خیتوجه به قرارداد شماره ………………. منعقد شده در تار با" 
  طی. با توجه به احراز شدن شرادیباشد که در زمان انعقاد معامله ذکر نگرد یبرخوردار م یقابل چشم پوش ر ی غ بیع 
 "قصد فسخ معامله  را دارم. نجانبیا بیع   اریخ
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