
قانون روابط موجر و مستاجر

2/5/1356مصوب 

اتیاول کل-فصل 

بشود در ایاجاره داده شده يگریبه منظور دایتجارت ایشهیپایکسب اییسکنيکه برایهر محل-1ماده 
هر ایصلح منافع و ایاو به عنوان اجاره یقانونندهینماایبا موجر یکه تصرف، متصرف بر حسب تراضیصورت

نشده ایشده میتنظيعاداییاجاره سند رسموردنسبت به منکهیبه منظور اجاره باشد اعم از ايگریعنوان د
.قانون استنیباشد، مشمول مقررات ا

:باشدیقانون نمنیمشمول مقررات اریموارد ز-2ماده

.یمعامالت رهنایاز معامالت با حق استرداد یتصرف ناش-1
از يبرداراز اجاره بهرهیکه منظور اصلییها و باغهامحصور و توابع آنریمحصور و غیمزروعیاراض-2

.ها باشدمحصول آن
که از شش ماه تجاوز یمدتيبرایکه به منظور سکونت عرفاً به طور فصلییهاها و محلساختمان-3

.شودینکند اجاره داده م
خاتمه یکه گواهییهاها و در شهركشهریواقع در محدوده خدماتیمسکونيواحدهاهیکل-4

یصادر شده و م1354مصوب سال نیمعامالت زماالجرا شدن قانونالزمخیها از تارآنیساختمان
.شود

و وابسته به یها و مؤسسات دولتکه از طرف وزارتخانهیمسکونيمحلهاریو سایسازمانيهاخانه-5
یها قرار مو استفاده کارکنان آناریبه مناسبت شغل در اختیحقوقاییقیاشخاص اعم از حقایدولت 

ایمخصوص به خود رراتو مقنیاشخاص مربوط تابع قوانایمورد رابطه متصرف با سازمان نیدر ا. ردیگ
قرارداد مکلف ایکه به موجب مقررات یمحل سازمانایگاه متصرف خانه هر. باشدیمنیمابیقرارداد ف

دادگاه سیئرایطرف دادستان کند بر حسب مورد ازيخوددارهیمحل سکونت باشد از تخلهیبه تخل
در صورت امتناع به دستوردیه نمایماه محل را تخلکیکه ظرف شودیبخش مستقل به او اخطار م

.شودیربوط داده ماشخاص مایمؤسسه ایسازمان لیشده و تحوهیمزبور تخلهمان مقام محل
.قانون به اجاره واگذار گرددنیاياکه پس از اجریمسکونيواحدها- 6



پرداخت آنبیبها و ترتاجارهزانیم-دوم فصل

شده و دینامه قاجاره بها همان است که در اجارهزانیشده باشد ممینامه تنظکه اجارهيدر موارد-3ماده
که یشده است و در صورتیعملایمقرر و نیطرفنیکه باستیزانینشده باشد به ممینامه تنظگاه اجارههر
یمنییعادله روز تعاجاره بها به نرخزانیماهقانون از طرف دادگنیمقررات اتیآن معلوم نشود با رعازانیم

.شود

زانینظر نسبت به مدیدرخواست تجدیزندگنهیتنزل هزاییبه استناد ترقتواندیمستأجر مایموجر -4ماده
از ایمستأجره نیاستفاده مستأجر از عخیشده و از تاریمدت اجاره منقضنکهیمشروط به اد،یاجاره بها را بنما

با » دادگاه«تمام گذشته باشد، صادر شده سه سالهااجاره بلیتعداینییکه بر تعیمقرر در حکم قطعخیتار
.استیمورد قطعنیخواهد کرد. حکم دادگاه در الیشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدجلب نظر کار

صورت نیدر ا. دیمطالبه نمازینلیالتفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدبهماتواندیموجر م-5ماده
دادخواست تا روز میتقدخیالتفاوت از تاربهمستأجر را به پرداخت مال،یمن صدور حکم راجع به تعددادگاه ض

حکم ياجراخیتا تارتیقطعخیاز تارهیتأدریاجرا مکلف است خسارت تأخرهیداد،ینمایمصدور حکم، محکوم
ضمن تواندیمزیموجر بپردازد مستأجر نوصول و به را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر

فوق درخواست به شرحهیتأدریالتفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخبهاجاره بها رد مالیتعداتقاض
.کند

.خواهد بوديجارزیندینمایاجاره بها صادر منییکه دادگاه حکم به تعيماده در مواردنیمقررات ا-تبصره

و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتیالمسمنامه اجرتدر اجارهنیمستأجر مکلف است در موعد مع-6ماده
گاه او بپردازد و هریقانونندهینماایظرف ده روز به موجر يجارهر ماه آخریالمسماجرتزانیالمثل را به م

زانیکه میشده و در صورتیعملایمقرر و نیطرفنیکه بیزانینباشد اجاره بها را به منیدر بيانامهاجاره
هر ماه يبرادهدیمصیکه متناسب با اجاره امالك مشابه تشخیالمثل مبلغآن معلوم نباشد به عنوان اجرت

که از طرف سازمان ثبت یبانکایدر صندوق ثبت و ایاو پرداخت یقانونندهینماایبه موجر تا دهم ماه بعد
گاه اجارهسند و هرکنندهمیاست به دفترخانه تنظینامه رسمرا اگر اجارهدیسپرده و قبض رسشودیمنییتع

یتر رسمدفاازیکیمحل اقامت موجر به نییرا با تعدینباشد قبض رسنیدر بيانامهاجارهایبوده ينامه عاد
اداره ثبت محل مراتب را لهیبه وسروزظرف ده یمنتهدیدفترخانه بادارد. افتیدردیو رسمیملک تسلکینزد

.دیدفترخانه مزبور مراجعه نماشده بهعیوجه تودافتیدرياو اخطار کند که برایقانونندهینماایبه موجر 



نامهاجارهمیدر تنظ-سوم فصل

نشده مینامه تنظکه ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجارهیموجر و کسنیکه بيدر موارد-7ماده
آن طیااجاره بها و شرنییتعاینامه اجارهمیراجع به تنظنیو طرفگشتهیشده مدت آن منقضمیاگر تنظای

مینباشد) و تنظنیبنامه درکه اجارهيدر موارداجاره بها (نییتعيبراتواندیمکیاختالف داشته باشند هر 
نیایولکند،یمنییدادخواست تعمیتقدخیاجاره بها را از تارزانینامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه ماجاره

.آن نخواهد بودهیتأدریدادخواست و خسارت تأخمیالمثل زمان قبل از تقدنسبت به اجرتامر مانع صدور حکم

اجارهمیبه درخواست تنظیدگیمستأجره شده باشد رسنیعهیتخليتقاضاگاه از طرف موجر هر-1تبصره
که از طرف يحکم در موردنیخواهد بود اهیدر موضوع تخلیدادرسنامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه 

.استيجارزیاز ملک شده باشد ندیمالک درخواست خلع 

.طرف نخواهد بودياو به ادعامیبر تسللیموجر دلایوجه بابت اجاره بها از طرف مالک افتیدر-2تبصره

مندرج در طیاها و شرنامهمرسوم و متعارف در اجارهشرایطرا طبق دینامه جداجارهطیادادگاه شر-8ماده
.خواهد کردنییقانون تعنیمقررات اتیشده باشد) با رعامینامه تنظاجارهکه قبالً یدر صورتنامه سابق (اجاره

مالیقبلشرایطقانون و نیا6طبق ماده دیاست مستأجر باانیدر جریکه دادرسیدر تمام مدت-9ماده
نامه مقرر در حکم، اجارهبیماه به ترتکیمکلفند ظرف نیطرفیقطعابالغ حکم خیاالجاره را بپردازد و از تار

دادگاه رونوشت حکم را جهت نیاز طرفیکیياضانشود به تقمینامه تنظمدت اجارهنیگاه در اهرکنند. میتنظ
امضاء يبرانیکه در روز و ساعت معکندیاخطار منیطرفابالغ و به ینامه به دفتر اسناد رسماجارهمیتنظ

نامه را به دادگاه اجارهندهینامه نشود نمااجارهيبه امضاگاه موجر حاضر نامه در دفترخانه حاضر شوند، هراجاره
شده حاضر به امضاء نشود نییتعخیروز از تار15سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا کیمدت 

و کندیمستأجره صادر منیعهیموجر حکم به تخليعذر مستأجر را موجه نداند به تقاضاکهیدادگاه در صورت
.استیحکم قطعنیا

دیواگذار نماایانتقال دهد ریبه نحو اشاعه به غایجزاً ایمنافع مورد اجاره را کالً تواندیمستأجر نم-10ماده
اجاره دهد ریاز مورد اجاره را به غیقسمتایگاه مستأجر تمام هرشده باشد. به او داده اریاختنیکتباً انکهیمگر ا

را نیاز مستأجرکینامه با هراجارهمیفسخ اجاره درخواست تنظایدر صورت انقضاء مدت تواندیمالک م
در تواندیمزیننیاز مستأجرکیداشته باشد هر ریکه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیدر صورت. دیبنما

.ندیاو بنمایقانونندهینمااینامه را با مالک اجارهمیدرخواست تنظیمدت اجاره اصليانقضاایصورت فسخ و 



را ریشود نکات زتیرعادیو مقررات بانیکه به موجب قوانیمکلفند عالوه بر نکاتیتر اسناد رسمدفا-11ماده
:ندیبنماحینامه تصردر اجاره

.شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص-1
باشدیمستأجر میمحل اقامتگاه قانوننیاز لحاظ رابطه اجاره انکهیادیکامل مورد اجاره و قینشان-2

.نموده باشندیتراضيگریدبیبه ترتنیطرفنکهیمگر ا
لیتحوستیکه در تصرف مستأجر نیو در صورتباشدیمنیاز طرفکیمستأجره در تصرف کدام نیع-3

.صورت خواهد گرفتیطیآن در چه مدت و با چه شرا
نکهیهر قسط خواهد بود، مگر ادیرسسرخیده روز از تاریپرداخت اجاره بها منتهيمهلت مستأجر برا-4

در دیمذکور بابیصورت ترتنیمدت توافق کرده باشند که در انیابردیزايگریدبیبه ترتنیطرف
.گردددیسند ق

گاه به و تجارت و هرشهینوع کسب و پنییتجارت با تعایشهیپایکسب اییاجاره به منظور سکن-5
.حیآن به طور صردیباشد قيگریمنظور د

.ریخایبه نحو اشاعه دارد ایجزئاً ایرا کالً ریمستأجر حق انتقال به غ- 6
هیتخلایاجاره دیفسخ اجاره تا موقع تجدایالمثل پس از انقضاء مدت و عهد مستأجر به پرداخت اجرتت-7

.یالمسماجرتزانیملک به م

مستأجرهنیعهیموارد فسخ اجاره و تخل-چهارم فصل

.صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کندتواندیمستأجر مریدر موارد ز-12ماده

415ماده تیبا رعاشده منطبق نباشد. (دینامه قکه در اجارهیمستأجره با اوصافنیکه عیدر صورت-1
.)یقانون مدن

انتفاع خارج نموده و تیمستأجره حادث شود که آن را از قابلنیدر عیبیمدت اجاره عياگر در اثنا-2
.مقدور نباشدبیرفع ع

.ابدیاجاره حق فسخ مستأجر تحقق طیکه مطابق شرايدر موارد-3
.ورثههیکلدر صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف -4
بهداشت و سالمت يبرااینباشد و ریبوده و قابل تعمیجزئاً در معرض خرابایگاه مورد اجاره کالً هر-5

.خراب شوددیمضر بوده و با



او حکم فسخ اجاره صادر شده اکه به تقاضيدر مواردایگاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره هر-13ماده
اظهارنامه از لهیگرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسلیتحوکند و موجر ازهیمورد اجاره را تخل

که موجر ظرف پنج روز یدر صورتحاضر شود. رهمورد اجالیتحوياو تقاضا کند که برایقانونندهینماایموجر 
کامل مورد اجاره راهیعه و تخلبه دادگاه محل وقوع ملک مراجدیابالغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باخیاز تار

و دفتر شودیقطع ميجاریرابطه استخیتارنیاز اکند. میآن را به دفتر دادگاه تسلدیو کلدینمالیدلنیتأم
افتیو درگرفتن مورد اجارهلیتحويکه براکندیاو اخطار میقانونندهینماایساعت به موجر 24ظرف هدادگا

قانون و نیفوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات ابیکه مستأجر به ترتیحاضر شود تا زماندیکل
.نامه برقرار استاجارهطیشرا

را از دادگاه درخواست کند هیتخلایحسب مورد صدور حکم فسخ اجاره تواندیموجر مریدر موارد ز-14ماده
متصرف ایمستأجر هیحکم علنیو ادینمایمورد اجاره را صادر مهیدستور تخلدادگاه ضمن حکم فسخ اجاره 

.خواهد شدهیاجرا و محل تخل

که اجارهيدر مورداینامه و در اجارهریکه مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غيدر مورد-1
عمالً از ایواگذار نموده ریکه باشد به غیبه هر صورتجزئاً اینباشد مورد اجاره را کالً نیدر بيانامه
قرار خود یالکفاله قانونتحتشخاصجز ايگریو استفاده داریدر اخترهیو غیندگینماایوکالت قیطر

.داده باشد
تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و ایو شهیپایمستأجره به منظور کسب نیکه عيدر مورد-2

طبق نکهیواگذار کند بدون اریعمالً به غرهیو غیندگینماایوکالت لیاز قبینیمستأجر آن را به عناو
.شده باشدمینامه تنظقانون با مستأجر الحق اجارهنیا19ماده 

شرط شده باشد مشروط یطعحق فسخ اجاره هنگام انتقال قینامه محل سکنکه در اجارهیدر صورت-3
مادر ایپدر ایسکونت اوالد يآن را براایو دیمورد اجاره سکونت نمابخواهد شخصاً درداریخرنکهیبه ا

هیتخليملک براالانتقخیتا سه ماه از تارداریصورت اگر خرنیدهد. در اصیهمسر خود تخصای
.شودینمرفتهیمدت اجاره پذيعلت تا انقضانیبه اهیدرخواست تخلدیمراجعه ننما

به مورد اجاره اجیمدت اجاره احتیبوده و مالک پس از انقضیکه مورد اجاره محل سکنیدر صورت-4
.بند فوق داشته باشداشخاص مذکور درایسکونت خود يبرا

.نباشدریبوده و قابل تعمیدر معرض خرابیگاه مورد اجاره محل سکنهر-5
.شده استفاده گردددینامه قکه در اجارهيبر خالف منظوریکه از مورد اجاره محل سکنیصورتدر - 6
اجاره داده شده و مستأجر ینیشغل معيگاه مورد اجاره براو تجارت هرشهیدر مورد محل کسب و پ-7

.عرفاً مشابه شغل سابق باشددیشغل جدنکهیمگر ادهدرییموجر شغل خود را تغيبدون رضا



.کرده باشدطیتفرایيکه مستأجر در مورد اجاره تعدیدر صورت-8
المثل اجرتایاالجاره قانون از پرداخت مالنیا6که مستأجر در مهلت مقرر در ماده یدر صورت-9

که اجارهيدر مورداظهارنامه (ایسند اجاره کنندهمیتنظنموده و با ابالغ اخطار دفترخانه يخوددار
در عقب افتاده را نپردازد. اطاقساینباشد) ظرف ده روز قسط نیدر بيانامهاجارهایبوده ينامه عاد

و هیتخلبرهیثبت صدور اجرائيااجرایاز دفترخانه تواندیباشد موجر مینامه رسممورد اگر اجارهنیا
عقب افتاده را يبهامستأجر اجارههیگاه پس از صدور اجرائهر. دیوصول اجاره بها را درخواست نما

مستأجر از به استناد تخلفتواندیموجر میکند ولیرا متوقف مهیثبت تخليکند اجراعیتود
سند ایبوده ينامه عادگاه اجارههر. دیمستأجر را بنمانیعهیپرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخل

مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه نیعهیتخليبراتواندینشده باشد موجر ممیاجاره تنظ
آن ستیبيمعوقه صديبهاگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجارههروقدر موارد فکند. 

و مستأجر به پرداخت شودیصادر نمهیبه تخلحکمدینماعیتوديرا به نفع موجر در صندوق دادگستر
کیهر مستأجر فقط یولگردد،یبه موجر پرداخت مزیشده نعیمحکوم و مبلغ تودیدادرسخسارت 

.استیبند قطعنیارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در انیاز اتواندیمربا

ماده نیا9اظهارنامه مذکور در بند ایسال در اثر اخطار کیکه مستأجر دو بار ظرف یدر صورت-1تبصره
در صندوق ایبار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و يبرااقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و

مستأجر را نیعهیدرخواست تخلاز دادگاه ماًیتقدادخواست مسمیبا تقدتواندیموجر مدیننماعیثبت تود
.استیمورد قطعنی. حکم دادگاه در ادینما

ثیتجارت اجاره داده شود از هر حایشهیپایاز کسب ریغيکه مورد اجاره به منظوریدر صورت-2تبصره
.خواهد بودیسکنتابع مقررات مربوط به اجاره محل

ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد نیدر مورد بند شش ا-3تبصره
به درخواست موجر فرخواستیخود به محض صدور کیقانونفیوظدادستان عالوه بر انجام دینماریاجاره دا

.دهدیموجر قرار ماریمورد اجاره را در اخت

باشد موجر یواحد مسکونکیدر شهر محل سکونت خود مالک یکه مستأجر محل سکنیدر صورت-4تبصره
د.یمورد اجاره را بنماهیتخلیاجاره تقاضمدتيحق دارد پس از انقضا

محل هیپس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلزینریعالوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد ز-15ماده
.جائز استتجارت از دادگاهایشهیپایکسب 



مربوط يشهرداریگواهاییپروانه ساختماننکهیمشروط بر ادیبه منظور احداث ساختمان جدهیخلت-1
ایمقررات مربوط پروانه ساختمان و تیصورت مراجعه مالک با رعامکلفند درهايارائه شود. و شهردار

.ندینمامیمورد نظر را صادر و به مالک تسلیگواه
.تجارتایشهیپایکسب يشخص موجر برااجیبه منظور احتهیتخل-2
ایسکونت خود يهم باشد و مالک برایسکنيتجارت مناسب براایشهیپایکه محل کسب یدر صورت-3

در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور . دینماهیدرخواست تخلهمسر خودایمادر ایپدر ایاوالد 
.حکم خواهد دادزیتجارت نایشهیپایبه پرداخت حق کسب هیحکم تخل

گاه مالک حسب هر14ماده 4و 3در موارد مذکور در بند نیدر موارد مذکور در ماده قبل و همچن-16ماده
يسال از محل مورد اجاره به نحوکیحداقل مدت ایبه ساختمان نکند شروعهیتخلخیمورد تا شش ماه از تار

اجرتایسال اجاره بها کیمعادل یبه درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغدیکه ادعا کرده استفاده ننما
عدم استفاده از ایشروع ساختمان ریمورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخالمثل
.خارج از اراده مالک بوده استیبر علل و جهاتیمبتنایاجاره در اثر قوه قاهره مورد

ها را قسمتریساهیتخلیباشند و موجر تقاضيمتعددنیمستأجرهیکه در ملک مورد تخلیدر صورت-تبصره
.قسمت شروع خواهد شدنیآخرهیتخلخینموده باشد مهلت فوق از تارزین

صورت 13مقرر در ماده بیبه ترتایحکم ياجراجهیمستأجره در نتنیعهیکه تخليدر تمام موارد-17ماده
سند اجاره اعالم شود تا در ستون مالحظات ثبت اجاره کنندهمیدفترخانه تنظاز طرف دادگاه به دیباردیگیم
.گردددیق

تجارتایشهیپایحق کسب -فصل پنجم 

اصول و يشده است بر مبنادیقگریدنیقانون و قواننیتجارت که در اایشهیپایحق کسب زانیم-18ماده
ونیسیکمبیو به تصوهیتهيو مسکن و شهرسازيدادگستريهاوزارتخانهآن از طرف نامهنییکه آیضوابط

.گرددیمنییتعد،یخواهد رسنیمربوط مجلسيها

داشته رینامه، حق انتقال به غتجارت به موجب اجارهایشهیپایکه مستأجر محل کسب یدر صورت-19ماده
گاه در هرانتقال دهد. يگریبه دیمشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمایهمان شغل يبراتواندیباشد م
دینباشد باریبه انتقال به غینبوده و مالک راضنیدر بينامه ااجارهایسلب شده رینامه حق انتقال به غاجاره

میتنظيبراتواندیمستأجر متجارت مستأجر را بپردازد واالایشهیپایکسب مورد اجاره، حق هیدر مقابل تخل
میتنظو ریمنافع مورد اجاره به غانتقالزیصورت دادگاه حکم به تجونیسند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در ا



در ینامه رسماگر اجارهملک (کیدفترخانه نزداینامه سابق سند اجارهکنندهمیسند انتقال در دفترخانه تنظ
اعالم خواهد زیو مراتب را به موجر ندینمایو رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال م) صادرنباشدنیب

گاه ظرف هرمقام مستأجر سابق خواهد بود. قائمارهاجشرایطنسبت به تمامثیاز هر حدینمود، مستأجر جد
انتقال داده نشود حکم دیبه مستأجر جدیمنافع مورد اجاره با سند رسمیابالغ حکم قطعخیشش ماه از تار

.خواهد بوداالثریمزبور ملغ

موجر حق دیواگذار نمايگریماده مورد اجاره را به دنیمقررات اتیکه مستأجر بدون رعایدر صورت-1تبصره
مورد مستأجر نیمستأجر اجرا خواهد شد. و در اایمتصرف هیعلهیداشت و حکم تخلرا خواهد هیدرخواست تخل

.را خواهد داشتجارتتایشهیپاینصف حق کسب افتیمتصرف حسب مورد استحقاق درای

دیهمان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدتجارت به مستأجرایشهیپایحق کسب -2تبصره 
.بودمعتبر خواهدیسند رسممیفقط با تنظ

راتیتعم-ششم فصل

لیعمده منصوبه در آن از قبساتیتأسایمورد اجاره که مربوط به اصل بنا یو اساسیکلراتیتعم-20ماده
و نیتزئنیو همچنیجزئراتیآسانسور باشد به عهده موجر است و تعموهیو تهويحرارت مرکزيدستگاهها

.بودهدکه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خوايریتعم

که موجر یبا دادگاه است در صورتراتیموجر و مستأجر راجع به تعمنیبه اختالف بیدگیرس-21ماده
تواندیانجام ندهد مستأجر مشودیمنییکه از طرف دادگاه تعیمهلتمورد حکم دادگاه را دریکلراتیتعم
مزبور را با راتیشود تعماجازه داده اواز دادگاه درخواست کند و به ایفسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند يبرا

.اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذاردرهینظارت دا

شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و يضرورراتیگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمهر-22ماده
هیحکم به تخلتواندیدر صورت ادامه ممانعت دادگاه م. دینمایمنییتعراتیانجام تعميبرایمهلت مناسب
ممانعت از جهیاست که در نتیخسارتلدر هر حال حاضر مستأجر مسئومدت مذکور بدهد. يموقت بنا برا

.اشدبنا حاصل شده بریتعم

صورت یدادرسفاتیتشرتیخارج از نوبت و بدون رعا22و 21نیمذکور در مادتيبه دعاویدگیرس-تبصره
.استیقطعخواهد گرفت و حکم دادگاه



گاه دادگاه حکم به هر. ستینراتیتعميبه دعوایدگیاز طرف موجر مانع رسهیتخلياقامه دعوا-23ماده
هیدر صورت فسخ حکم تخلرینباشد حکم الزام به تعمیمورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعهیتخل

.قابل اجرا خواهد بود21ماده مقرر دربیبه ترت

ساتیتأسایگاز ایتلفن ایبرق ایکه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یدر صورت-24ماده
آن را يضرورراتیجز در مورد تعمتواندیامثال آن داشته باشد موجر نمآسانسور وایهیتهوایيحرارت مرکز

اجاره نپرداخته طیرا طبق شرامصرف خوديامستأجر بهنکهیمگر ادیموجبات قطع آن را فراهم نماایقطع 
موضوع را مورد یدادرسفاتیتشرتیدر صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعاباشد. 

یدستور دادگاه بالفاصله قابل اجرا است. موجر مخواهد داد. وصل آن رابیقرار داده عنداالقتضاء ترتیدگیرس
و شودیمیدگیهمان دادگاه رسابالغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض درخیرظرف ده روز از تاتواند
.استیدادگاه قطعمیتصم

مربوط بوده و اتصال يموجر به سازمانهایبدهرهیتلفن و غایآب ایبرق انیگاه علت قطع جرهر-1تبصره
فوق ساتیکه اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیدر صورتنیباشد و همچنمزبوریمجدد مستلزم پرداخت بده

اجاره نیوجوه مذکور را بپردازد و از اولطومربيبر اساس قبوض سازمانهاتواندیباشد مستأجر منهیمستلزم هز
.دیبها کسر نما

ها تابع مقررات مشمول قانون تملک آپارتمانيمشترك آپارتمانهايو قسمتهاساتیتأسراتیتعم-2تبصره
.مربوط به خود خواهد بود

اییبخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابایگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته هر-25ماده
یقانونندهینماایمالک گردد، مالک ایداریخرتیو متصرف ملک مانع از رودیکسر و نقصان در آن مشاهده نما

محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان دادرس دادگاه بخش مستقل ایرفع ممانعت به دادستان يبراتواندیاو م
وداریتا خردهدیاجرا دستور منیمأمورایو يژاندارمراییشهرباننیدادگاه حسب مورد به مأموردادرس ای

ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور صی. تشخندینماتیملک را رونیمأمورتیمالک به مع
.است

که دادگاه شهرستان یقانون در دادگاه شهرستان و در نقاطنیموضوع ايدعاوهیبه کلیدگیرس-26ماده
یدگیبه دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسيمگر دعاو. دیآیمنباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل

که خالف آن يدر مواردمحسوب و فقط قابل پژوهش است، مگريحکم دادگاه در هر صورت حضور-شودیم
.استيداوريشوراتیکماکان در صالحيجاریاستيهامربوط به اتاقيبه دعاویدگید رسمقرر شده باش



نباشد حکم الیماهانه زائد بر چهار هزار ريبهااجارهنییتعايخواسته در تقاضزانیکه ميدر مورد-تبصره
.استیدادگاه قطع

که از ده روز کمتر و از دو یدادگاه ضمن صدور حکم مهلتشودیصادر مهیکه حکم تخليدر موارد-27ماده
تداریمقامات صالحیکه با اجازه رسمیمدارسهی. حکم تخلدینمایمنییتعهیتخلينباشد براشتریماه ب
.تابستان اجرا خواهد شدالتیشده در تعطسیتأس

مذکور يهامهلتشودیتجارت صادر مایشهیپایبا پرداخت حق کسب هیکه حکم تخليدر موارد-1تبصره
.پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شدایعیتودخیماده از تارنیدر ا

روز 15حداکثر مهلت شودیبه علت عدم پرداخت اجاره بها صادر مهیکه حکم تخليدر موارد-2تبصره
.خواهد بود

یتجارت صادر و قطعایو شهیپایمستأجره با پرداخت حق کسب نیعهیکه حکم تخليدر موارد-28ماده
ایعیتوديرا در صندوق دادگسترنهیوجه معیابالغ حکم قطعخیماه از تارموجر مکلف است ظرف سهشودیم

يشتریبه مدت بنیطرفنکهیمگر ابودخواهد االثریپرداخت آن را به مستأجر بدهد واال حکم مزبور ملغبیترت
هیصدور اجرائیتقاضیابالغ حکم قطعخیسال از تارکیگاه موجر ظرف هرزیموارد نریتوافق کرده باشند. در سا

.توافق شده باشدهیتخلریتأخيموجر و مستأجر برانیبنکهیاست مگر ااالثری. حکم صادر شده ملغدینما

قانون روابط مالک و مستأجر ياکه در زمان اجریمذکور در ماده فوق نسبت به احکاميهامدت-تبصره
.شودیقانون شروع منیايااجرخیاز تاردهیگردیو قطع) صادریشاهنشاه2519(1339مصوب 

دو يقانون حداکثر برانیايرا به منظور اجرايعده ایشناسان رسمکارنیاز بيوزارت دادگستر-29ماده
ها از دادگاهامدهیانتخاب به عمل ندیکه تجدیو تا زماندینمایمیمعرفها سال انتخاب و به دادگاه

شناسان به موجب الزحمه کارحقزانیو مابانتخطیو شرانییطرز تعشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. کار
یطبق مقررات عمومدیننمایشناس معرفکاريکه وزارت دادگستریدر نقاطاست. يوزارت دادگسترنامهنییآ

.عمل خواهد شدیشناسمربوط به کار

قانون اتخاذ نیمقررات اياز اجرايریبه منظور جلوگنیکه طرفمیمستقریغایمیطرق مستقهیکل-30ماده
.باطل اعالم خواهد شدپس از اثبات در دادگاه بالاثر و ندینما

1339که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد شودیاجراء میقانون در نقاطنیا-31ماده
جلب نظر وزارت مسکن و ایيوزارت دادگسترایمرحله اجراء گذاشته شده ) در آن نقاط بهیشاهنشاه2519(



یو مقررات عمومنیبر اساس قوانجرمستأنقاط رابطه موجر وریدر سادینمایآن را آگهيلزوم اجرايشهرساز
.خواهد بود

) و یشاهنشاه2519(1339قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال نیاياجراخیاز تار-32ماده
.شودیاست لغو مقانوننیبا اریکه مغایو مقرراتنیقوانریسا

العاده روز مجلس سنا در جلسه فوقبیو دو ماده و هفده تبصره پس از تصویفوق مشتمل بر سقانون
و شش یدوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سکشنبهیالعاده روز ، در جلسه فوق22. 4. 2536چهارشنبه 

.دیرسیمليمجلس شورابیبه تصویشاهنشاه

یاضیعبداهللا ر-یمليمجلس شوراسئیر


