
 ۱۵۳۱/۸/۴ – ۲۴ هیوحدت رو یرا

که  یکال از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را ولو به شرکت ایجزئاً  ری: هرگاه در سند اجاره حك انتمال به غیرا خالصه

 است. افتهیتحمك  ریانتمال به غ دیآن باشد واگذار نما ریخود مد

 

 ۱۵۳۱/۸/۱۳ – ۸۱۱۸ یرسم روزنامه

 

 ۱۵۳۱/۸/۴ – ۲۴شماره  حکم

 

 ۲۴ فیرد

 

 کشور یعال وانید یعموم ئتیه یرا

 

 یساز که در اجاره آلا تیچ یسه باب حجره از طبمه اول سرا هیبه خواسته حکم بر تخل یساز دادخواست تیچ نیحس یآلا -۱

که  دهیصادر گرد هیلاسم نیحس یآلا انیمورد اجاره به ز هیدادگاه بخش تهران نموده و حکم بر تخل میبوده تمد هیلاسم نیحس

داده است )اعتراض عمده  یرأ نیچن ۲۳/۳۸۴دادگاه شهرستان در پرونده کالسه  ۵۸پژوهش خواسته است و شعبه  هیمحکوم عل

 یاز آن ها استفاده نم یموکل شخصاً و به طور انفراد یمورد دعو یاست که از بدو اجاره حجره ها نیپژوهش خواه ا لیوک

شده است و  یاجاره استفاده م مورداز  یو به عنوان شرکت تجارت لیشرکت مختلط تشک یگریدوستان و اشخاص دکرده بلکه با 

کرده  یم افتیابراز نموده است و مال االجاره از شرکت در یو ضمن یعمل تیامر اطالع داشته و رضا نیپژوهش خوانده از ا

 ازابر ریجزئاً به غ ایپژوهش خوانده به انتمال مورد اجاره کالً  تیرضابر  یلیدل رایز ستیدفاع به نظر دادگاه وارد ن نیاست ا

است که اجاره از  یمورد اجاره پژوهش خواه است حاک یآنچه مربوط به اتاق ها ینشده و لبوض ارائه شده در مرحله بدو

است و از  گرید یاز لبوض مربوط به حجره ها گریـ چند فمره د ییطرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شرکت طال

مورخ   ۲۴۳۲ندارد وبا توجه به رونوشت اجاره نامه  یدعوبه مورد  یداده شده است و ارتباط گریطرف شرکت د

و اظهارات و  یو طبك مدارک دعو دهیاز مستأجر جزئاً و کالً سلب گرد ریتهران که حك انتمال به غ ۸۳دفترخانه  ۱۵۵۸/۳/۴۴

 سیرئ خواهکه شخص پژوهش  نیانتمال داده شده است و بر فرض ا ییپژوهش خواه مورد اجاره به شرکت طال لیکالرار و

 نیباشد و حدالل ا یحده و جدا م یشرکت عل یحمول تیاو با شخص یمیحم تیبه هر حال شخص یشرکت باشد ول رهیمد أتیه

شده اند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدالً در  کیه شردر اجار یگریو عده د دهیاست که مورد اجاره جزئاً منتمل گرد

دادگاه بخش تهران  ۵۴شعبه  ۱۵۲۳/۸/۱۴مورخ  ۵۲۳فسخ دادنامه شماره  یبرا یو به نظر دادگاه موجب دهیرد گرد یمرحله بدو

 گردد. یدادنامه مذکور صادر م یرسد حکم بر استوار یبه نظر نم

[۱4:۶۵ ,۶/۸/۴۴۱۸ ]Miss Rajabi ( Ykta Andisheh ): ۴- مورد اجاره  هیبه خواسته تخل یمحمود خطاپوش دادخواست یآلا

مورد اجاره صادر نموده است بر اثر  هیحکم به تخل ۵۴نموده و شعبه  میرضا کرملو به دادگاه بخش تهران تمد یآلا تیبه طرف

 ۴ یمورد اجاره به استناد بندها هینسبت به تخل یکم دادگاه بدوداده است )ح یرأ نیدادگاه شهرستان چن ۴۲شعبه  یپژوهش خواه

 نیکه مستأجر در ع نیصادر شده است که خالصه عبارت است از ا یلانون مدن ۸۳۱لانون مالک و مستأجر و ماده  ۵و 

که  نیبه ا یو دفاع وساخته است  یگرید حاز مغازه را خراب کرده و بعد با مصال یمستأجره الدام به احداث اتاق نموده و لسمت

گردد  یعمل کرده است برخالف اذن و عرف محسوب م نیرا داشته است مبادرت به ا ایاش لیو م فیاز ح یریچون لصد جلوگ

شرکت  ریکه مد نیشرکت فوالدکار لرار گرفته و دفاع مستأجره بر ا اریمستأجره در اخت نیبدون داشتن حك انتمال ع زیو ن

مستأجره به شخص  نیدارد و ع یحمول تیعلت که شخص نیتعلك دارد به ا هیسهام شرکت به مشارال تیاست و اکثر رمزبو

صادره  یرأ هیپرونده و مواد استناد اتیمستأجر اجاره داده شده بوده مورد لبول لرار نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتو

 نیبه مالک داده است که مستأجر شخصاً در استفاده از ع یرا مولع هیلحك درخواست تخ ۸ماده  ۴اوالً بند  رایالزم الفسخ است ز

مستأجره مورد معارضه و  نیدر ع یشرکت تیریولو به صورت مد یمباشرت و هیمستأجره مباشرت نکرده باشد و در مانحن ف



عامل در مورد  ریان مدکه آن مستأجر به عنو نیشده است با ا یعامل شرکت ریتوان گفت چون مستأجر مد یو نم ستیانکار ن

که اظهار  یبه نحو یمستأجره مباشرت به کسب ندارد استدالل دادگاه بدو نیاجاره مباشرت به کسب دارد مع هذا مستأجر در ع

دارد واگذار کرده باشد و خود  یحمول تیکه شخص یمستأجره را به شرکت نیبوده که مستأجر ع حیصح یشده است در صورت

 یدر وضع فعل یکند ول یم دایمصداق پ ۸ماده  ۴البته در آن صورت بند  دیننما یمستأجره مباشرت نیدر ع یصورت چیبه ه زین

 نیگرفت لفظ شخصاً که در ا دهیتوان مباشرت او را ند یمشغول کسب است چطور م زیمستأجره شخصاً ن نیکه مستأجر در ع

 نینداده است بلکه نحوه کسب و تجارت خود را ع یگریبه دمباشرکت  یبرا یندگیبند ذکر شده است در ممابل وکالت و نما

عمل  یاست مربوط به نحوه اجرا یالدام نیکند ا یآن را اداره م زیآورده است که خود ن یمستأجره به صورت شرکت تجارت

ً یباشد و ارتباط به مالک ندارد ثان یم یمربوط به خود و یکسب و تجارت مستأجر که امر حکم  جهیو بالنت … ( یتعد هنسبت ب ا

 دییفرما یکه مالحظه م یمستأجره بوده فسخ و حکم به نفع پژوهش خواه صادر نموده است. به لسم هیبر تخل یرا که مبن  یبدو

 هیشرکت ها اختالف نظر حاصل و رو یو حمول یمیمربوط به افراد حم نیراجع به استنباط از لوان ۴۲و  ۵۸دو حکم شعب  نیب

طرح  یتماضا ۱۵۵۱مصوب سال  یفریک یدادرس نییلانون آ  لی( از مواد ذ۵است و لذا به استناد ماده ) دهیگرد اذمختلف اتخ

 واحد گردد. هیرو جادیا ستهیشا میدارد تا با اتخاذ تصم یعال أتیرا در آن ه هیموضوع مختلف ف

 

 یآباد یعل نیعبدالحس –کل کشور  دادستان

 

اوراق پرونده و  یپس از طرح و بررس دیگرد لیکشور تشک یعال وانید یمومع أتیه ۱۵۳۱/۸/۴روز چهارشنبه  خیتار به

 :ریدادگاه شهرستان به شرح ز ۵۸شعبه  یبودن رأ حیبر صح یدادستان کل کشور مبن یجناب آلا هیلرائت گزارش و کسب نظر

 

موجود مشاهده  ییروابط لضا ی. در بررسمینما انیب یآن شمه ا تیو ماه یحمول یها تیدانم در اطراف شخص یالزم م لبالً »

جهت  نیبه ا دینما ینم دایتعلك پ یانسان یها تیو شخص یمیشود که به اشخاص حم یم افتیحموق و تعهدات  یشود که بعض یم

 نامند. یم یرا شخص حمول یتیشخص نیشده است چن جادیکه از طرف لانون ا انندمربوط د یتیشده اند آن را به شخص ریناگز

 

تر از  شیب یو اجتماع یالتصاد ینمش آن ها در زندگ یباشند ول یم یمیکم تر از اشخاص حم یلیخ یحمول یها تیشخص تعداد

لادر به داشتن آن  یمیشخص حم یکه گاه یاست تا حد ادیز یلیباشند خ یرا که مالک م یارزش اموال رایاست ز یمیاشخاص حم

 است. دهیگرد یحمول یها تیشخص یعنی میعظ یرکت هاش شیدایپ جبباشد توسعه صنعت و تجارت مو یهمه ثروت نم

 

التصاد کشور  یباشد ممکن است برا یاز انتفاعات ماد یآن کامالً خال تیباشند اگر فعال یم زین یواجد مخاطرات یحمول تیشخص

 گرفت. دهیاست ناد دیعامل و محرک تول نیکه بزرگ تر یالتصاد تیاشخاص را در فعال یتوان نفع ماد ینم رایمضر باشد ز

 

باشد و  یانسان فیاز هر گونه احساسات لط یداشته باشد ممکن است عار یصرفاً جنبه ماد یشخص حمول تیاگر فعال برعکس

آن محدود به ثروت  تیشود مسئول یآن نم ریدامنگ یمیموضوعه و مجازات ها به اندازه اشخاص حم نیلوان ییچون ضمانت اجرا

 سازد. یبرخوردار م تیلسم عدم مسئول کیاز  را یآن و ییو طبع لضا تیشود و در والع ماه یم

[۱4:۶۵ ,۶/۸/۴۴۱۸ ]Miss Rajabi ( Ykta Andisheh راجع به تع :)یفروض علم یشخص حمول ییو طبع لضا تیماه نیی 

به شرح  فوق یمورد بحث لرار گرفته است فروض علم یو هم در حموق خصوص یوجود دارد که هم در حموق عموم یمتعدد

 باشد. یم ریز

 



 هیتوج یمفهوم ساده است و برا کی یحمول تیحمولدانان معتمد بودند که شخص یدیـ مدت مد یو فرض یمصنوع تیشخص -۱

که اراده ممنن  یالیو خ یوجود فرض کیرا  یحمول تیشود شخص یداده م یکیزیف یکه به گروه اشخاص ییاز حموق ها یبعض

از طرف ممنن  دیبه گروه با یحمول تیشخص یبود که اعطا نیا هیضفر نیا جهیکردند و نت یبخشد. تصور م یم اتیآن را ح

 ینم یمصنوع یداد فرض علم یخوش نشان نم ینبوده رو یکه هدف آن ها سوداگر یجهت ممنن با مجامع نیداده شود و به هم

 تیشخصلبول  ستین حیصح یمیحم به شخص یشخص حمول هیکند و تشب هیرا توج یشخص حمول ییو طبع لضا تیتواند هو

 اتخاذ کرد. یتوان در مورد شخص حمول یرا نم ینظر نیاو است و چن یفرد منتج طبع انسان یبرا

 

 یو غلط یادراک سطح کی یمصنوع تیشخص هیاز حمولدانان معتمدند که نظر یـ بعض یدسته جمع تیمالک یفرض علم -۴

لرار گرفته و هنوز در  یفرد تیرا که در ممابل مالک Propriete collective یدسته جمع تیشود مالک یاست و موجب م

هنوز  یاموال دسته جمع Personnes civiles یسازد تحت عنوان اشخاص مدن یمرئ ریو غ یوجود دارد مخف نیلوان یبعض

 نیا کیاست در حموق ژرمانمتفاوت  یفرد تیمالک آن هستند و اداره آن با مالک یانسان یاز گروه ها یوجود دارد که بعض

 نامند. یم Propriete muin collectiveدر دست مشترک  تیمالک یعنی Gesamt Handرا به اسم  تیمالک لیلب

 

شود که وجود  یدهد و موجب م یپرده استتار لرار م ریدر ز یمصنوع یرا فرض علم یدسته جمع یها تیمالک لیلب نیا دوام

شد به اشخاص  یاختصاص داده م یدسته جمع یها تیصورت تمام مالک نیدانند در ا یلیامر تخ کینپنداشته و  یمیآن را حم

 یدسته جمع تیمالک بیترت نیباشد و با ا یمالک منحصر مجموع اموال م دشد که هر کدام از افرا یفرض م نیو چن یمصنوع

تواند  ینحو ادراک نم نیکه ا ندیگو یم یدسته جمع تیمالک هیفرض نیگرفت. مخالف یرا به خود م یفرد تیمالک کی افهیل

 تیموجود یباشد ول دیمف هیضفر نیا دیآن ها شا کیرا روشن سازد از لحاظ اداره اموال و تفک یحمول تیشخص تیو ماه متیحم

کند در مورد شخص  هیتواند توج یشود نم یکه از آن حاصل م ییلضا جیاو را و نتا تیو اراده و مسئول تیو فعال یشخص حمول

 یمورد بحث در حموق عموم یاشخاص حمول رایتوان فمط اموال را مطمح نظر لرار داد ز ینم یمربوط به حموق عموم یحمول

 ستهیشا یتا حد یدسته جمع تیباشند عنوان مالک یم یاز غرض ماد یخال یو هدف ها یه از لدرت عمومیواجد حموق ناش

 کرد. هیتوان کماهو حمه توج یآن ها را نم تیوجودباشد گرچه م یم یتجارت یشرکت ها

 

به شمار  Realite Technique  یلیو تکم یفن متیحم کی یحمول تیـ همه لبول دارند که شخص یحمول تیشخص یعلم هیفرض

اراده  یکه دارا یهر گروه یشده برا ریکند ممنن ناگز یم دایگروه ها ارتباط پ یکه چون با منافع عموم یمعن نیبه ا دیآ یم

باشد که از  یاراده خاص م کی یدارا یلائل شود شخص حمول یحمول تید شخصیخاص بوده و بتواند از حموق خود دفاع نما

 است. زیاداره کنندگان متما یشخص تیآن از فعال تیشود فعال یکنند ابزار م یکه آن را اداره م یمیطرف اشخاص حم

 

لانون لرار  تیمورد حما دیثمربخش باشد با تیفعال نیکه ا نیا یوجود دارد براخاص  تیفعال یکه در گروه دیمسلم گرد یولت

 .ردیگ

 

 یمختلفه و مخصوصاً آرمان ها یاست که هدف ها نیبدانند به منزله ا یدسته جمع تیمالک کیرا  یحمول تیاگر شخص نیبنابرا

بلکه از جهت روح و  ستیدهنده آن ن لیاز جهت نفوس تشک یحمول تیغرضانه آن را مورد توجه لرار ندهند لبول شخص یب

 نموده اند. یمیحم تیشخص کیبه  هیرا شب یحمول تیشخص امروزجهت  نیبه هم Corpus Myticumآن است.  تیمعنو

 

 گردد: یاستحصال م ریز جهیدو نت یمیحم تیشخص یفرض علم از

 



 یحموق شخص یدارا یحمول یها تیگروه مستهلک دانست افراد شخص تیرا در شخص یمیافراد حم یها تیشخص دینبا – اول

 توان از جهت دخول آن ها در گروه از آن ها منتزع نمود. یبوده که نم

 

که حموق و خصائص  یباشند در حال یکه جز گروه بوده نم یبا افراد یواجد حموق واحد و مساو یحمول تیشخص – دوم

 La diversite est au contraire la Regleاصل وجود اختالف است.  یولحم تیاست در شخص کسانی یمیاشخاص حم

 

 «یحمول تیشخص صیخصا»

 

شود نمود  یم یمیاشخاص حم یدر حموق را که برا یوحدت و تساو ریتوان همان تصو ینم یحمول یها تیدر مورد شخص 

 یدارا یرانتفاعیغ یها تیاست جمع نیکه در مورد آن ها حکمفرماست اصل اختالف و تبا یکه فولاً اعالم شد اصل یطور نیهم

 باشند. یکوچک م تیشخص کی

 

 (Petite personnaliteحمول )یشرح م الً یحائز گردند ذ یمیاز اشخاص حم دیتوانند به تمل یم یحمول یها تیرا که شخص ی 

 دهم:

[۱4:۶۶ ,۶/۸/۴۴۱۸ ]Miss Rajabi ( Ykta Andisheh ): ۱-یشخص حمول تیهو نییتع ی: نام برایحمول یها تینام شخص 

 یکه آزادانه انتخاب م یشود و اسم یدارند نام آن ها آزادانه انتخاب م یکه جنبه خصوص یحمول یها تیضرورت دارد شخص

 یاز آن برخوردار م یحمول یها تیشود شخص یم یمیحم یها تیکه از نام شخص یتیهمان حما ابدی رییشود ممکن است بعداً تغ

 شود. یمحسوب م یتجار یاز ارکان حمول یکینام  یتجارت یباشند در مورد شرکت ها

 

 یحمول یها تیالامتگاه داشته باشد در مورد شخص دیبا یحمول تیکه الامتگاه دارد مسلم است که شخص یتی: با اهمالامتگاه

گردد و در خصوص  یشود محل الامت آن معلوم م یم یگردد و نامگذار یم سیکه تأس یدر همان اوان یوابسته به حموق عموم

 أتیشود و محل الامت آن در ممر ه یم نییتع نیآن از طرف مؤسس امتگاهال یوابسته به حموق خصوص یحمول یها تیشخص

 Siegeاستعمال کنند جمله  Domicileکه لفظ  نیا یاست و در زبان فرانسه به جا یو ادارات مرکز یو مجمع عموم رهیمد

Social رود. یبه کار م 

 

 ایشوند شعبه و  یمجبور م یکه گاه یدارد به طور انیجر یتر شیدر وسعت و حوزه ب یحمول یها تیشخص یالتصاد تیفعال

است و  را صالح دانسته که معامالت در آن جا والع شده یآن ها دادگاه یلطع و فصل دعاو یکه برا ندینما سیتأس یندگینما

مهمه(  یها ستگاهیا هیراه آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به )فرض یها یدر مورد کمپان میاز زمان لد هیرو نیچون ا

Theorie des Gares Principales 

 

 یحمول یها تیطور شخص نیاست که آن را به وجود آورده است. هم یوابسته به کشور یعموم یحمول تیشخص تیـ مل تیمل

 ریسا یبرا یاست که آن را اجازه داده است ول یشود وابسته به همان کشور یکه از طرف دولت اجازه داده م یحموق خصوص

 شود. نیید تعیآن ها با تیمخصوصاً شرکت ها مل یحمول یها تیشخص

 

 تیتواند شخص ینم تیمل یاعطا راینمود ز هیتشب یمیشخص حم تیتوان به مل یرا نم یرانتفاعیانجمن غ ایشرکت  کی تیمل

شخص  کی تیدارد مکلف سازد مل فیکه وابسته به آن است وظا ینسبت به کشور یمیرا به همان اندازه که شخص حم یحمول



 تیمل نییطور تع نیدارد معلوم باشد هم یبا کشرو بوم ریمتغا نیلوانکه  یشود که حموق او در کشور خارج یموجب م یحمول

 کند معلوم شود. تیتحت نظارت او فعال دیکرده و با جادیرا اکه آن  یشود لانون یموجب م

 

ممکن است به شکل  یشد ول یسبب ای یتوان لائل به رابطه نسب ینم یحمول یها تیشخص نیـ ب یحمول یها تیشخص یها گروه

 filialesرا شعبه  گرید یبرخ Societes meresاز آن ها را شرکت مادر  ینام بعض یشرکت با هم مجتمع شوند سنت تجارت

نفع  یاست که چند شرکت رو نیاصطالح ا نیممصود ا یول ندیبنما یمنجز فیتعر کی( نتوانسته اند filialesنامند از جمله ) یم

 گردند. میشرکت مجتمع سه هیمشترک که دارند در سرما

 

آن  تیفعال رایاست ز دهیچیاز مسائل معضل و پ یاشخاص حمول تیحموق و مسئول نییتع یحمول یها تیشخص تیو مسئول حموق

که در  دید دیبا نیبنابرا ردیگ یکه در آن شرکت دارند صورت م یکیزیافراد ف یاز راه اراده و تکاپو یاجتماع یها در زندگان

که  یتیمسئولتوان تمام حموق و  یم ایاثر دارد آ یحمول تیشخص یین اشخاص در دارایاعمال و افعال ا یچه موالع و چه شروط

 بشوم: ریوارد بحث در مسائل ز رمیروشن شدن مطلب ناگز یلائل شد برا یاشخاص حمول یدارند برا یکیزیاشخاص ف

 

 تیمربوط آزادانه فعال نیلوان تیتوانند با رعا یخواهند م یکه م یآن طور یکیزیکه اشخاص ف یـ در حال تیاصل اختصاص-۱

گام  ریدر همان مس دیشوند و با یم جادیا نیهدف مع کی یمحروم بوده و برا یآزاد نیاز ا یحمول یها تیبرعکس شخص ندینما

آن ها را  تیکه فعال یممامات رسم رایآسان است ز یعموم یاشخاص حمول یبرا تیاصل اختصاص تیبردارند نظارت رعا

نظارت بر احترام به اصل  یول ندیداده شده انحراف نجو تیکه اجازه فعال یتحت نظارت دارند کوشا هستند که آنان از موضوع

دامنه  لیاست خ مکنم یآن ها در موضوع تیفعال رایباشد ز یمشکل م یحموق خصوص یاز طرف اشخاص حمول تیاختصاص

و اساسنامه را  تیفعال رییاست که لانون تغ یهیدهند بد رییاساسنامه تغ رییخود را تغ تیفعال ریتوانند مس یدار باشد به عالوه م

 داشته باشد. ییاجرا تیحما یتا اندازه ا تیاصل اختصاص تیراه ممکن است رعا نیکرده و از ا یطیتابع شرا

 

که  یحمول دینما یاعطا نم یتواند حائز شود به شخص حمول یم یمیفرد حم کیرا که  یموضوعه تمام حمول نیلوان – حموق

است  یحمول تیکه عضو شخص یمیممکن است به شخص حم یشود ول یداده نم یگاه به شخص حمول چیدارد ه یجنبه عموم

انتخاب شدن را در  ایاست حك انتخاب کردن و  یشخص حمول کیکه عضو  یمیشخص حم کیاعطا گردد مثالً ممکن است 

 نیشود بنابرا یاعطا نم یبه شخص حمول دینما تیمسئول جادیمشاغل که ممکن است ا یداشته باشد بعض یبازرگان یدادگاه ها

 توان به شکل شرکت اداره نمود. یرا نم یاز ممامات رسم یکی

[۱4:۶۶ ,۶/۸/۴۴۱۸ ]Miss Rajabi ( Ykta Andisheh حك الامه دعو :)دفاع از حموق  یتواند برا یم یـ شخص حمول ی

 نیا نیاز لوان یدر فرانسه بعض د؟یدفاع نما یتواند از منافع عموم یم ایکه آ دید دیبا یول دینما یخود در دادگاه ها طرح دعو

 شده اند. ئللا یحمول یها تیاز شخص یبعض یحك را برا

 

 نیا یبرا یندگیمفهوم نما ندینما تیشرکت فعال ندهیتوانند به عنوان نما یم یحمول یها تیشخص یـ اعضا ییاعمال لضا آثار

 نیدر ا ینشود ول ندینما یم تیفعال یشخص حمول یکه برا یکیزیاشخاص ف ییآن ها متوجه دارا ییاست که آثار اعمال لضا

شود معلوم گردد در مورد شرکت ها  یکه م یدر الدامات نیمتعهد ایحك و  باندلت نمود که به طور وضوح صاح دیموارد با

هر دو مسئول  یو هم نسبت به شخص حمول کیزیهم اشخاص ف ییدارد نسبت به آثار اعمال لضا یولت لانون ممرر م یبعض

 .یباشند مثل شرکت تضامن

 

بشود شخص  یحمول تیشخص یآور برا انیـ اگر شخص مرتکب عمل ز یشخص حمول ییجزا تیو مسئول یحمول تیمسئول

ارتباط به  کیزیاست که الدامات شخص ف یهم در صورت تیمسئول نیکه دارد مسئول باشد ا یاز اموال شیتواند ب ینم یحمول



 ییلضا هیدارد؟ رو تیخود مسئول یینسبت به دارا یشخص نیچن ایآ هک دیآ یم شیسؤال پ نیجا ا نیباشد در ا اداره شرکت داشته

خود را تحت  زیشوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطا آم یرا که مرتکب خطا م یکیزیکه افراد ف نیدارد به ا شیو لانون گرا

 نیباشد بنابرا ریتمص تضمنگردد که م یم جابیا یولت ییجزا تیشرکت بدون ضمانت اجرا لرار دهند در مورد مسئول یلوا

از  ریغ ییشود مسئول دانست به عالوه مجازات جزا یمرتکب جرم م یکیزیکه شخص ف یرا هنگام یدشوار است شخص حمول

مستأجره را به مستأجر که  نیمورد بحث چون موجر ع هیدر لض لابل اعمال باشد. یحمول تیتواند در مورد شخص ینم مهیجر

افراد از  یمیحم تیشخص یتوافك به عمل آمده است و از طرف تیفیک نینموده اجاره داده و به هم یرفمع یمیفرد حم کیخود را 

 باشد. یلابل لبول م یدادگاه تال ۵۸شعبه  هیکشور نظر یعال وانید یآن ها مجزا است لذا به نظر دادسرا یحمول تیشخص

 

 :ندینما یم دهیعم انیب ریمشاوره نموده به شرح ز یآباد یکل کشور ـ دکتر عل دادستان

 

 کشور یعال وانید یعموم أتیه یرأ

 

موجود است و  شهیشرکت هم ریمد یمجزا و امکان برکنار یآن به کل ریاز مد یشرکت تجارت یحمول تیکه شخص نینظر به ا 

هر گاه در سند اجاره حك انتمال به  نیآن. بنابرا ریواگذار شده مستأجر شرکت است به مد یمستأجره به شرکت نیکه منافع ع نیهم

تحمك  ریانتمال به غ دیآن باشد واگذار نما ریولو خود مد یاو مورد اجاره را به شرکت وکالً از مستأجر سلب شده  ایجزء  ریغ

به موجب  یرأ نیاست ا یلانون نیو مطابك با اصول و مواز حیصح نهیزم نیر ادادگاه شهرستان تهران د ۵۸و نظر شعبه  افتهی

 در موارد مشابه الزم االتباع است. هادادگاه  یبرا یفریک یدادرس نییاز مواد اضافه شدن به لانون آ ۵ماده 

 

 دادراه

 روابط موجر و مستاجر لانون روابط موجر و مستاجر ۶۴ هیوحدت رو یاز مستاجر را ریحك انتمال به غ ریبه غ انتمال


