
 هستاجز ٍ هَجز رٍاتظ لاًَى

 هستاجز ٍ هَجز رٍاتظ لاًَى 

 هستاجز ٍ هَجز رٍاتظ - اٍل فصل 

 هسکًَی، اس اػن اهاکي کلیِ اجارُ لاًَى، ایي شذى االجزا السم تاریخ اس -1 هادُ 

 ٍ دٍلتی ساختواًْای ٍ داًشجَیی خَاتگاّْای آهَسشی، اهاکي پیشِ، ٍ کسة هحل تجاری،

 همزرات ٍ هذًی لاًَى همزرات تاتغ هیشَد هٌؼمذ ػادی یا رسوی تالزارداد کِ آى ًظایز

 .تَد خَاّذ هستاجز ٍ هَجز تیي همزر شزایظ ٍ لاًَى ایي در هٌذرج

 ٍ شَد تٌظین ًسخِ دٍ در اجارُ هذت لیذ تا تایذ اجارُ ػادی لزاردادّای -2 هادُ 

 ػٌَاى تِ عزفیي اػتواد هَرد افزاد دًٍفز ٍسیلِ تِ ٍ تزسذ هستاجز ٍ هَجز اهضای تِ

 .گزدد گَاّی شَْد

 تخلیِ ٍی لاًًَی همام لاین یا هَجز تماضای تِ تٌا اجارُ هذت اًمضای اس پس -3 هادُ 

 تا اجارُ در ٍ ّفتِ یک ظزف ثثت اجزای دٍایز تَسظ رسوی سٌذ تا اجارُ در هستاجزُ ػیي

 لضایی هزجغ در لضایی همام دستَر تِ تخلیِ تماضای تمذین اس پس ّفتِ یک ظزف ػادی سٌذ

 .گزفت خَاّذ اًجام لضاییِ لَُ ضاتغیي تَسظ

 سٌذ ٍیا الحسٌِ لزض یا تضویي یا ٍدیؼِ تؼٌَاى هثلغی هَجز کِ صَرتی در -4 هادُ 

 هَجز تِ اجارُ هَرد تحَیلٍ  تخلیِ تاشذ کزدُ دریافت هستاجز اس آى هشاتِ ٍ تؼْذآٍر

 .اجزاست دایزُ تِ آى سپزدى یا ٍ هستاجز تِ هذکَر ٍجِ یا سٌذ استزداد تِ هَکَل

 پزداخت ػذم یا ٍ هستاجز ًاحیِ اس هستاجزُ ػیي تِ خسارت ٍرٍد هذػی هَجز چٌاًچِ

 جثزاى هتماضی ٍ تَدُ هصزفی گاس ٍ تزق آب، تلفي، لثَض تاتت تذّی یا االجارُ هال



 ّوشهاى است هَظف تاشذ شذُ یاد ٍجَُ هحل اس فَق ّای تذّی پزداخت یا ٍ ٍاردُ خسارات

 دادخَاست تسلین تز هثٌی را صالح دادگاُ شؼثِ دفتز گَاّی سٌذ، یا ٍجِ تَدیغ تا

 صَرت ایي در. ًوایذ تحَیل اجزا دایزُ تِ ادػا هَرد هیشاى تِ سیاى ٍ ضزر هغالثِ

 رای صذٍر اس پس ٍ خَدداری هیشاى ّواى تِ هستاجز تِ سٌذ یا ٍجِ تسلین اس اجزا دایزُ

 .کزد خَاّذ هستاجز تِ آى رد تِ الذام هَجز هغالثات کسز ٍ دادگاُ

 ّزگًَِ هذػی هَجز سَی اس شذُ ارایِ لزارداد هفاد هَرد در هستاجز چٌاًچِ -5 هادُ 

 اثثات اس پس ٍ تمذین صالح دادگاُ تِ را خَد شکایت تخلیِ دستَر اجزای ضوي تاشذ حمی

 .شَد هی صادر همتضی حکن ٍاردُ خسارات جثزاى ًیش ٍ ادػا هَرد حك

 

 سزلفلی - دٍم فصل 

 

 را هثلغی تَاًذ هی ًوایذ ٍاگذار اجارُ تِ را خَد تجاری هلک هالک، ّزگاُ - 6 هادُ 

 هذت اثٌاء در تَاًذ هی هستاجز ّوچٌیي. ًوایذ دریافت هستاجز اس سزلفلی ػٌَاى تحت

 سزلفلی ػٌَاى تِ دیگز هستاجز یا هَجز اس را هثلغی خَد حك ٍاگذاری تزای اجارُ

 .تاشذ شذُ سلة ٍی اس غیز تِ اًتمال حك اجارُ ػمذ ضوي در آًکِ هگز کٌذ، دریافت

 تِ را هلک سزلفلی دریافت تا هستاجز ٍ تاشذ ًگزفتِ سزلفلی هالک چٌاًچِ - 1 تثصزُ 

 هالک اس سزلفلی هغالثِ حك اخیز هستاجز اجارُ هذت پایاى اس پس ًوایذ ٍاگذار دیگزی

 .ًذارد را

 ًوایذ، هٌتمل هستاجز تِ را سزلفلی شزػی صحیح عزیك تِ هَجز کِ صَرتی در - 2 تثصزُ 



 .دارد را رٍس ػادلِ لیوت تِ سزلفلی هغالثِ حك هستاجز تخلیِ ٌّگام

 هستاجز درتصزف هستاجزُ ػیي سهاًیکِ تا شَد، شزط اجارُ ػمذ ضوي ّزگاُ - 7 هادُ 

 کِ شَد هتؼْذ ٍ تاشذ ًذاشتِ را هستاجزُ ػیي تخلیِ ٍ تْا اجارُ افشایش حك هالک تاشذ

 هستاجز ایٌصَرت در ًوایذ ٍاگذار اٍ تِ هثلغ ّواى تِ را هستاجزُ ػیي سالِ ّز

 خَد حمَق اسماط تزای سزلفلی تؼٌَاى هثلغی دیگز هستاجز یا ٍ هَجز اس تَاًذ هی

 .ًوایذ دریافت

 هستاجز غیز تِ را هستاجزُ ػیي هالک کِ شَد شزط اجارُ ػمذ ضوي ّزگاُ - 8 هادُ 

 هستاجز ، ًوایذ ٍاگذار هتصزف هستاجز تِ هتؼارف اجارُ تِ آًزا سالِ ّز ٍ ًذّذ اجارُ

 ٍ هغالثِ سزلفلی ػٌَاى تِ را هثلغی هحل تخلیِ یا ٍ خَد حك اسماط تزای تَاًذ هی

 .ًوایذ دریافت

 تاشذ ًپزداختِ هالک تِ سزلفلی هستاجز یا تزسذ پایاى تِ اجارُ هذت چٌاًچِ - 9 هادُ 

 ػیي تخلیِ ٌّگام تاشذ کزدُ استیفاء را ػمذ ضوي حمَق کلیِ هستاجز ایٌکِ یا ٍ

 .داشت ًخَاّذ سزلفلی دریافت حك هستاجزُ

 تیي ّزگاُ تاشذ هی هجاس سزلفلی دریافت لاًَى ایي عثك کِ هَاردی در - 11 هادُ 

 .شذ خَاّذ تؼییي دادگاُ ًظز تا ًشَد حاصل تَافك آى هیشاى تِ ًسثت عزفیي

 .تاشذ هی هوٌَع استیجاری رٍاتظ در فَق همزرات اس خارج ٍجْی ّزگًَِ هغالثِ - تثصزُ 

 لاًَى ایي شوَل اس شذُ دادُ اجارُ تِ لاًَى ایي تصَیة اس لثل کِ اهاکٌی - 11 هادُ 

 .تَد خَاٌّذ آى تز حاکن همزرات هشوَل هَرد حسة ٍ هستثٌی

 ّای ٍسارتخاًِ تَسظ هاُ سِ هذت ظزف لاًَى ایي اجزایی ًاهِ آئیي - 12 هادُ 



 .رسیذ خَاّذ ٍسیزاى ّیات تصَیة تِ ٍ تْیِ شْزساسی ٍ هسکي ٍ دادگستزی

 .شَد هی لغَ لاًَى ایي تا هغایز همزرات ٍ لَاًیي کلیِ - 13 هادُ 

 1376.5.26 تصَیة تاریخ 

 1376.5.29 ًگْثاى شَرای تاییذ تاریخ 

 

 

 .تگیزیذ تواس دادگستزی ٍکیل تْتزیي تا تَاًیذ هی خَد پزًٍذُ تا راتغِ در هتخصص ٍکیل تِ ًیاس صَرت در

 ّای داًشگاُ هغزح اساتیذ ٍ کشَر حاضز حال ٍکال تزیي هجزب اس هتشکل پارس آفزیي صلح حمَلی هَسسِ

 .تاشٌذ هی شوا کٌار در کشَر
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