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قرارداد
(مساقات)

طرف اول قرارداد(مالك) :خانم/آقاي  .......................................فرزند آقاي  ..............................................داراي شناسنامه
شمممممم ار  .................................صممممممادر از  ....................................متولممممممد  ....................................سمممممما :
.............................................................................................................................................................
طممرف دوق ق مرارداد (عام م )  :خممانم/آقمماي  .......................................فرزنممد آقمماي  ..............................................داراي
شناسمممنامه شممم ار  .................................صمممادر از  ....................................متولمممد  ....................................سممما :
.............................................................................................................................................................
مورد مساقات:
درختان ميو مث ر ثابته در شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت................متر مربع داراي پالك  ................فرعم
از  ................اصل مفروز و انتزاع از پالك  ................فرع از اصل مرقوق واقع در  ................بخش  ................ثبت
 ................محدود و مورد ثبت سند مالكيت ش ار  ..........مورخ __ 31__/__/صفحه  .............جلد  ......به ش ار
چاپ  ................صادر بناق و ملك مالك ه ت ام درختان مث ر ثابته مزبور پابرجا و آماد محصمول و از انموا
سيب ،گالب  ،آلبالو و گيالس م باشد ه عام مورد مساقات را رويت و يا وقوف ام از وجمود انموا درختمان
ميو آن ،م و يف ،قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات ن ود و بر حسب اقرار مورد مساقات براي انجاق
مساقات قاب است.
مدت قرارداد ................ :سال ام ش س از تاريخ  ................م باشد.
قدرالسهم از مساقات :حصه مالك از ث ر در مورد مساقات نصف و نصف ديگر حصه عام خواهد بود.
شروط:
- 3حفظ و نگهداري درختان و آبياري آن از چا موجود در زمي مزبور و سم پاش و ودده و ب زدن پاي
درختان و نهر ن و برداشت ث ر بعهد عام است ه بايد به موقع آنرا انجاق دهد.
- 2هزينه هاي ناش از تع ير موتور پ پ موجود براي آبياري از چا آب حفمر شمد در زممي مرقموق و همم
چني تع يرات مربوط به استخر خزانه آب و تع يرات مربوط به مخزن هواي آب موجود با مالك است.
- 1عام متعهد است عالو بر تسليم به موقع حصه مالك در هر برداشت ث ر به نسبت همر هكتمار ................
ث ر ساليانه را به مالك تحوي و تسليم ن ايد.
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- 4عام مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذ ور مالك به اضافه حصه مندرج در شرط
سوق را حدا ثر ظرف مدت پنج روز در مح اقامت مزبور مالك تحوي و تسليم ن ايد.
- 5هزينه هاي حكم تا مح اقامت مالك در خصوص تحوي حصه هاي مذ ور مالك نيز با عام م باشد.
- 6چنانچه بنابر هر دلي عام در اثناء يا در ابتداي مساقات ع مساقات را ترك ند و يما آنكمه مالمك در
تاديه هزينه ها مندرج در شرط دوق وتاه و امتنا ورزد عقد اي مساقات قاب فسخ خواهد بود.
- 7در صورت ه در اثناء مساقات و قب از ظهور ث ر اي مساقات فسخ گردد مالمك حمد دارد ع م را بمه
س ديگر محول ن ايد ه بجاي عام آنرا بجا آورد و هزينه هاي مربوط را مالك از عام دريافت خواهد
ن ود و عام مستحد ال ث خواهد بود.
- 8هر گا بنا به عدق مواظبت بطور متعارف از سوي عام در مساقات ث ر م شمود يما ضمرر ديگمر متوجمه
مالك گردد عام ضام تسليم تفاوت خواهد بود.
- 9هر آينه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ث ر فسخ شود بر طبد ماد  519قانون مدن با توجه
به ماد  545ه ان قانون به اي عبارت«:ماد  519قانون مدن » :هر گا مزارعه بعد از ظهور ث مر فسمخ
شود هر يك از مزار و عام به نسب ت ه بي آنها مقرر بود شريك در ث ر هستند ليك از تاريخ فسخ
تا برداشت حاص هر يك باخذ اجرت ال ث زمي و ع و ساير مصالح االمالك خمود مه بصمحه مقمرر
طرف ديگر تعلد م گيرد مستحد خواهد بود.
«ماد  545قانون مدن » :مقررات راجعه به مزارعه ه در مبحث قب ذ ر شد است در مورد عقمد مسماقات نيمز
مرع خواهد بود مگر اينكه عام ن تواند بدون اجاز مالك معامله را به ديگري واگمذار يما بما ديگمري شمريك
ن ايد .ه براي طرفي مشخص است ع خواهد شد.
عام حد دارد از مح حصه خود براي مساقات حدا ثر با يك نفر شريك شود بدون آنكه شريك
- 31
حد تصرف يا قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت ديگر عام حمد انتقمال مسماقات يما تسمليم
زمي و درختان مورد مساقات را به هيچ صورت ولو بصور :مشار ت ،ن اينمدگ  ،صملح حقمو و و المت و
غير ندارد.
در پايان مدت يا لدي الفسخ عام متعهد و ملتزق بمه تحويم ممورد مسماقات و بمالتبع آن زممي
- 33
مربوطه به مالك م باشد در صورت بروز اختالف ف مابي  ،طرفي حد دارند ممورد اخمتالف را بمداوري
خانم/آقاي ................فرزند آقاي  ................سا  ........................................................ :ارجا ن اينمد و راي داور
مذ ور در مور د اختالف ارجاع و ميزان آن قاطع و غير قاب اعتراض است و براي طرفي الزق االجرا مم
باشد و س ه راي نفع او صادر گرديد حد رجو به مراجع صالح قضاي را دارد.
ساير شروط:
(در اي قس ت اگر شروط ديگر باشيد ،تنظيم گردد).
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اي سند در  2نسخه ه هر  2نسخه در حكم واحد است تنظيم و مبادله گرديد.

مح امضاي طرف اول قرارداد(مالك)
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