
 ۱۱۳۴/۱۱/۴۲ – ۱۱۱ هیوحدت رو یرا

قاانون  یقبل از اجرا هیتخل یناظر به دادخواست ها ۱۱۳۴قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  ۱۲: بند نهم ماده یرا خالصه

 .ستین

 

 ۱۱۳۴/۱۴/۴۶  – ۶۴۶۴شماره  یرسم روزنامه

 

 ۱۱۳۴/۱۱/۴۲  – ۱۱۱شماره  حکم

 

 ۱۱۳۴/۱۴/۱۳   ۶۹۷۶۹ شماره

 

 کشور یعال وانید یعموم ئتیه یرا

 

باه علات عادم ارداخات ماال  نیمساتججر دیاباه خواساته خلا   یدعااو ۱۱۳۴قانون موجر و مساتججر مصاوب ساال  بیاز تصو قبل

مانکور در شااب داداااه  یشاده کاه باا حان  ان داداااه هاا عااال  دعااو میبخا  ساابت ت اد یباه داداااه هاا یاالجاره در مهلات قاانون

 شهرستان تهران مطرح است.

 

عاو  الانکر  یدادخواسات هاا میت اد خیکاه در تاار ۱۱۱۶قانون روابط مالا  و مساتاجر مصاوب  ۶ماده  ۷و چون به موجب شت  

  ینزد ایکننده سند اجاره  میتنظ یدعتر اسناد رسم هیابالغ اخطار خیبوده است مهلت ارداخت مال االجاره سه روز از تار یمجر

قاانون ماوجر و مساتججر  ۱۲مااده  ۶اجااره باوده اسات و حاال ان کاه در شات  ماوردباه محال وقاول ملا   یدعتر اسناد رسم نیتر

داده شده است. از دو شابه دادااه شهرستان   یاست مهلت عو  النکر از سه روز به ده روز اعزا یکه عاال  مجر ۱۱۳۴مصوب 

 :لیمتهاعت صادر شده است به شرح ن یتهران نسبت به موضول عو  دو رأ

 

 دادااه شهرستان تهران: ۲شابه  ۱۱۳۴/۷/۴مورخ  ۲۱۴ شماره یرأ -ال 

 

( قاانون رواباط ماوجر و مساتاجر  ۱۲کاه باه موجاب مااده ) نیابه علت عدم ارداخت اجاره بها نظر به ا هیتخل ی)درخصوص دعو

مااده  که مستججر در مهلات م ارر در یمطروحه است در صورت هیحاکم بر قض یاز ماده منکور( که در هنگام صدور رأ ۶)بند 

اظهارنامه  ایکننده سند اجاره  مینموده با ابالغ اخطار دعترخانه تنظ یخوددار لمثلاجرت ا ایقانون از ارداخت مال االجاره  نیا ۴

… اقساط ع اب اعتااده را نااردازد و  اینباشد( ظر  ده روز قسط  نیدر ب یاجاره نامه ا ایبوده  یکه اجاره نامه عاد ی)در مورد

بناا باه  یسه روزه مستند دعو هیکه اخطار نید و نظر به ایرا از دادااه بنما هیتواند درخواست تخل یکه موجر ماست  یاز موارد

وارد ندانساته باه رد  ناهیزم نیخواهان را در ا یدادااه دعو نیکند بنابرا جادیا یخواهان ح وق یتواند برا ینم ثیح نیمراتب از ا

 .(دینما یان اظهارنظر م

 

 دادااه شهرستان تهران: ۴۴شابه  ۱۱۳۴/۷/۴۹مورخ  ۳۱۴شماره  ی( رأب

 



قاانون  ۶از مااده  ۷قانون روابط موجر و مستاجر و نسخ شات  ۱۲ماده  ۶)در مورد تخل  در ارداخت اجاره بها به استناد به بند 

 نیتاوان باد یرساد نما یمااعمال شاده اسات وارد باه نظار ن حیروابط مال  و مستاجر که در زمان حکومت ان قانون به نحو صح

تواناد در  ینما دیعراهم امده و قانون جد یو مدارک مزبور قبل از اقامه دعو لیچه دل نستهرا بالمره مردود دا هیتخل یاعتبار دعو

قانون بر واقااه انشاته تجااوز  نیدادن ا تیو سرا ستیقابل اس اط ن دیقانون جد یاست که به اتکا یبدهد و حت مکتسب یرییان تغ

 ۱قاانون رواباط ماوجر و مساتاجر هام باه مثاباه مااده  درقانون به انشاته اسات و  ریبه حت مکتسب است و برخال  اصل عدم تجث

 نادهیاثاار ا دیاقانون مال  و مستججر بالصراحه حکم به انشته نکارده اسات و قاانون جد ۴۱ماده  ایاجاره بها  تیو تثب لیقانون تاد

اسات چاه واقااه  میدو حکومات قاانون قا تیاز ان به وجاود اماده اسات در صاالح  یکه ا یکند و اثار یم ینیب  یتخل  را ا نیا

قاانون  ۱۴و  ۱و اعتباار دارد و از ماواد  تیساند یمادن یدادرس نییقانون ا ۱۳۲است و بر طبت ماده  اعتهیاست که تح ت  یح وق

اسات  یواقااه ح اوق  یسه روزه که  هیقواعد را عط  به حالت صدور اخطار نیاشود که  یروابط موجر و مستاجر استفاده نم

ثباوت تخلا  خواناده در  طیو حصاول شارا حیاعاراد اسات و بادون تصار یکه تجاوز به حت ثابته و اکتساب نیا لینمود ه باشد به دل

 لیشده در ن ینیب  یا هیو حت استفاده از عدم تخل ازیاجاره بها مورد مطالبه و عدم استفاده مستججر از امت یارداخت به موق  ماب 

قاانون  ۴۷مااده  ۴قانون مال  و مستججر سابت و تبصاره ۶از ماده  ۷شت  تنادقانون روابط موجر و مستاجر به اس ۱۲ماده  ۶بند 

 خیده روز از تاارمهلت اانز یاز مورد اجاره جزء االک منکور در عو  با اعطا دیو رع   هیروابط موجر و مستاجر حکم بر تخل

 لیو بر طبت ن یداداستر نیاز قوان یا رهقانون اصالح اا ۷صادره طبت ماده  یدارد. رأ یصادر و اعالم م یابالغ دادنامه قطا

 یدادرسا نیای( اضااعه شاده باه قاانون ا۱هانا باا توجاه باه مااده ) یاسات( علا یقانون روابط موجر و مستاجر قطا ۱۲بند نهم ماده 

 و اعالم نظر دارم. یدایرس یت اضا هیواحد در موضول مختل  ع هیرو جادیبه منظور ا ۱۱۱۷مصوب  یفریک

 

 احمد عالح رستگار –کل کشور  دادستان

 

 .دیارد لیکشور تشگ یعال وانید یعموم جتیه ۱۱۳۴/۱۱/۴۲روز دوشنبه  خیتار به

[۱4:6۴ ,6/۶/۴۹۱۶ ]Miss Rajabi ( Ykta Andisheh اس از طرح و بررس :)اورا  اروناده و قرائات اازار  و اساتمال  ی

کاه در زماان حکومات قاانون راجا  باه  نیمستججر دیخل   یبر: نسبت به دادخواست ها یدادستان کل کشور مبن یجناب اقا دهیع 

 دهیاان قاانون باه مساتججر اباالغ ارد ۶مااده  ۷سه روزه موضول شت  طارشده و اخ میت د ۱۱۱۶روابط مال  و مستججر مصوب 

شده است قانون موجر  جادیموجر ا یبرا یحت مکتسب تیطر نیل  اقدام به ارداخت مال االجاره در مهلت م رر ننموده از ام  ن

 ندارد. تیداده سرا  یکه مهلت سه روزه را به ده روز اعزا ۱۱۳۴و مستججر مصوب 

 

 کشور یعال وانید یعموم جتیه یرأ

 

اقساط ع اب اعتااده ماال  ایمستججر در ارداخت قسط  ریکه تجخ ۱۱۳۴قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال  ۱۲ماده  ۶بند  

اظهارناماه از جملاه ماوارد  ایاکنناده ساند اجااره  میاباالغ اخطاار دعترخاناه تنظا خیاجرت المثل را ظر  ده روز از تاار ایاالجاره 

 یان قانون و به ادعا یکه قبل از اجرا هیقرار داده است، ناظر به دادخواست ها و تخل همورد اجار هیدرخواست صدور حکم تخل

ابالغ اخطار دعتر  خیاجرت المثل ظر  سه روز از تار ای یاقساط ع ب اعتاده اجرت المسم ایمستججر از ارداخت قسط  یخوددار

 نیباشد بناابرا یشده است نم میت د یشمس ۱۱۱۶مصوب  قانون روابط مال  و مستاجر ۶ماده  ۷و به استناد به شت  یاسناد رسم

 ریاطبات قسامت اخ یرأ نیاخواهاد باود. ا هیاالنکر الزم الرعا ریقانون اخ ۶ماده  ۷شرط تخل  م رر در شت  یاونه دعاو نیدر ا

 یرویاا دیابا از طر  دادااه ها در موارد مشاابه یشمس ۱۱۱۷مصوب  یفریک یدادرس نییدر مواد اضاعه شده به قانون ا ۱ماده 

 شود.

 

 دادراه

 روابط موجر و مستاجر قانون روابط موجر و مستاجر ۱۱۱ هیوحدت رو یرا هیدادخواست تخل هیتخل


