
قانون روابط موجر و مستاجر

روابط موجر و مستاجر-فصل اول 

تجاري، محل کسب و پیشه، االجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی،از تاریخ الزم-1ماده 
منعقد قرارداد رسمی یا عادي نظایر آن که بادانشجویی و ساختمانهاي دولتی واماکن آموزشی، خوابگاههاي

مقرر بین موجر و مستاجر خواهد مندرج در این قانون و شرایطشود تابع مقررات قانون مدنی و مقرراتمی
.بود

امضاي موجر و بهقراردادهاي عادي اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و-2ماده 
.شهود گواهی گرددعنوانبهاعتماد طرفیننفر افراد موردوسیله دومستاجر برسد و به

عین مستاجره در مقام قانونی وي تخلیهمئاجاره بنا به تقاضاي موجر یا قاپس از انقضاي مدت-3ماده 
سند عادي ظرف یک هفته پس از ثبت ظرف یک هفته و در اجاره بااجاره با سند رسمی توسط دوایر اجراي

.قضاییه انجام خواهد گرفتتوسط ضابطین قوهدر مرجع قضاییتقدیم تقاضاي تخلیه به دستور مقام قضایی
تعهدآور و مشابه آن یا سندالحسنه وموجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرضدر صورتی که-4ماده 

موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به تحویل مورد اجاره به موجراز مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و
.مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست

االجاره یا بدهی مالعین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداختچنانچه موجر مدعی ورود خسارت به
هاي فوق و یا پرداخت بدهیخسارات واردهبابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران

با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را موظف است همزماناز محل وجوه یاد شده باشد 
مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورتدادخواستمبنی بر تسلیم

و کسر دادگاهخودداري و پس از صدور رايوجه یا سند به مستاجر به همان میزاندایره اجرا از تسلیم
.مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد

حقی باشد ضمن چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوي موجر مدعی هرگونه-5ماده 
حق مورد ادعا و نیز جبران دادگاه صالح تقدیم و پس از اثباتاجراي دستور تخلیه شکایت خود را به

.شودمقتضی صادر میخسارات وارده حکم

سرقفلی-فصل دوم 
تحت عنوان سرقفلی از تواند مبلغی راهرگاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار نماید می-6ماده 

اجاره براي واگذاري حق خود مبلغی را از تواند در اثناء مدتمستاجر میمستاجر دریافت نماید. همچنین



اجاره حق انتقال به غیر از وي دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقدر به عنوان سرقفلیموجر یا مستاجر دیگ
.سلب شده باشد

دیگري واگذار نماید چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به-1تبصره 
.نداردرا حق مطالبه سرقفلی از مالکپس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر

هنگام تخلیه که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید،در صورتی-2تبصره 
.عادله روز را داردمستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت

باشد مالک حق تصرف مستاجرهرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره در-7ماده 
هر ساله عین مستاجره را به همان نداشته باشد و متعهد شود کهو تخلیه عین مستاجره راافزایش اجاره بها

مبلغی بعنوان سرقفلی تواند از موجر و یا مستاجر دیگرمیمبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر
.دریافت نمایدبراي اسقاط حقوق خود

اجاره ندهد و هر غیر مستاجرمالک عین مستاجره را بههرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که -8ماده 
تواند براي اسقاط حق خود و یا می، مستاجرواگذار نمایدرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرفساله آن

.دریافت نمایدتخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و
و یا اینکه مستاجر چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد-9ماده 

مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد باشد هنگام تخلیه عینکلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده
.داشت
طرفین نسبت به میزان ینباشد هرگاه بدر مواردي که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می-10ماده 

.خواهد شدآن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین
.باشدمطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاري ممنوع می-تبصره 

مستثنی و حسب اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون-11ماده 
.بودل مقررات حاکم بر آن خواهندمورد مشمو

دادگستري و مسکن و هاينامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانهآئین-12ماده 
.خواهد رسیدشهرسازي تهیه و به تصویب هیات وزیران

.شودکلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می-13ماده 
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