
 Nesta edição, iremos apresentar as precauções sobre a compra de edifícios 

em construção.

 A cessão da posição contratual do comprador de edifícios em construção 

para outro comprador exige o consentimento do promotor do empreendimento. 

Portanto, antes de comprar, em segunda mão, uma fracção do edifício em 

construção, é necessário consultar primeiro o contrato-promessa de compra 

e venda original verificando se tem alguma cláusula que proíbe a cessão da 

posição contratual do promitente-comprador.

 Se o contrato original tem o consentimento prévio do promotor do 

empreendimento em relação à cessão da posição contratual do promitente-

comprador mas exige uma taxa a pagar ao promotor para este efeito, o 

comprador tem de negociar e definir claramente com o cedente sobre quem 

suporta esta taxa antes de celebrar o contrato da cessão da posição contratual, 

ou indicar explicitamente se esta taxa está incluída no preço relativo à cedência 

da posição contratual, por forma a  evitar disputas.

 O comprador deve consultar a certidão do registo predial para confirmar 

a existência de registo provisório de aquisição a favor de cedente, senão, 

além de ser difícil comprovar a sua identidade, o notário deve recusar o 

reconhecimento notarial do contrato de cessão da posição contratual nos 

termos do artigo 9.º do regime jurídico da promessa de transmissão de edifícios 

em construção.

 Lembra-se que nunca se esqueça de fazer o registo predial dentro do 

prazo definido após a celebração do contrato-promessa de compra e venda 

ou do contrato de cessão de posição contratual dos edifícios em construção.

 Nos termos do artigo 10.º do regime jurídico acima mencionado, tanto o 

contrato-promessa de compra e venda, como o contrato da cessão da posição 

contratual do prédio em construção, o promitente-comprador deve solicitar o 

registo provisório no prazo de 30 dias a contar da data de reconhecimento 

notarial, senão ficará sujeita ao pagamento em triplo dos emolumentos. De 

acordo com os artigos 6.º e 8.º do mesmo diploma, não se pode requerer 

ao notário um reconhecimento notarial do contrato trilateral de revenda ou 

empréstimo hipotecário antes de ser efectuado o registo provisório.

 A fim de proteger os seus direitos e interesses, os consumidores devem 

assinar o contrato e proceder às formalidades de acordo com o regime jurídico 

da promessa de transmissão de edifícios em construção, bem como devem 

tomar conhecimento claro das cláusulas do contrato-promessa de compra e 

venda, especialmente, a área da fracção do edifício, o prazo de entrega e o 

meio de pagamento do preço, e só devem assinar o contrato após confirmar 

todo o conteúdo. 

 今期我們再介紹購買樓花的注意
事項。
 由於一手樓花買家轉讓合同地位予
二手樓花買家，是須要取得發展商的同
意書，因此，在購買二手樓花之前，首先
要查看在原預約買賣合同中的條款，有
否禁止預約買受人將其合同地位轉讓。
 另外，如發展商於原預約買賣合同
已事先同意預約買受人的合同地位可
以讓與，但需要向發展商支付轉名費的
情況，二手樓花買家在與一手樓花買家
簽訂合同地位轉讓時，應清楚訂定由誰
支付發展商的轉名費，又或訂明合同地
位讓與的價金是包括或不包括發展商
的轉名費，以免事後和一手樓花買家出
現爭議。
 還有，二手樓花買家應查看物業登
記證明，有否載有以一手樓花買家的名
義所作的臨時取得登記，否則，除了難
以核實一手樓花買家的身份外，根據樓
花法第9條，公證員會拒絕對合同地位
讓與合同作出公證認定。
 簽訂樓花的預約買賣合同和合同
地位讓與合同後，謹記要在期限內申請
物業登記。
 不論是樓花的預約買賣合同或是
合 同 地 位 讓 與 合 同，根 據 樓 花 法 第 1 0
條，預約買受人均須在作出公證認定後
三十日內申請臨時取得登記，否則須繳
納三倍物業登記手續費。根據樓花法第
6 條 及 第 8 條，在 未 完 成 臨 時 取 得 登 記
前，是無法向公證員申請再出售合同或
抵押借貸的三方約的公證認定。
 消費者為保障自己的權益，除了要
遵守樓花法規定的形式訂立合同及辦
理手續外，最重要是清楚了解預約買賣
合同的內容，尤其涉及樓宇的面積、交
樓期、價金支付方式等，確認無誤方簽
署合同。  KI
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Perguntar e pensar mais para proteger direitos na aquisição 
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