
     
  روابط موجر و مستاجر

  
،  ، محـل کسـب و پيشـه ، تجـاری اعم از مسـکونی ، اجاره کليه امـاکن االجرا شدن این قانون از تاریخ الزم ـ ١ماده 

ھای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یـا عـادی منعقـد  ،خوابگاھھای دانشجویی و ساختمان اماکن آموزشی
  ط مقـرر بـين مـوجر و مسـتاجرخواھد بـود.شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شـرای می
     

قراردادھای عادی اجاره باید با قيد مدت اجاره در دونسخه تنظـيم شـود و بـه امضـای مـوجر و مسـتاجر  ـ ٢ماده 
  عنوان شھود گواھی گردد. وسيله دونفر افراد مورد اعتماد طرفين به برسد و به

مقام قانونی وی تخليه عين مسـتاجره در اجـاره بـا  وجر یاقائمپس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای مـ  ٣ماده 
از تقــدیم  ھفتــه پــس ظرف یک توســط دوایــر اجــرای ثبــت ظـرف یــک ھفتــه و در اجــاره بــا سـند عــادی سـند رسمی

  . در مرجــع قضــایی توســط ضــابطين قــوه قضــایيه انجــام خواھــد گرفــت دســتور مقــام قضــایی دادخواســت تخليــه به
     

الحسـنه و یـا سـند تعھـدآور مشـابه آن از  یا قرض عنوان ودیعـه یـا تضـمين ی که موجر مبلغی بـهدر صورتـ  ۴ماده 
باشد تخليه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستاجر و  مستاجر دریافت کرده

ه از ناحيـه مسـتاجر و یاعـدم موجر مدعی ورود خسارت به عـين مسـتاجر . چنانچه یا سپردن آن به دایره اجراست
، برق و گازمصرفی بوده و متقاضـی جبـران خسـارات وارده و یـا  ، آب االجاره یا بدھی بابت قبوض تلفن پرداخت مال

ھای فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف اسـت ھمزمـان بـاتودیع وجـه یـا سـند، گـواھی دفتـر  بدھی پرداخت
ميزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نمایـد.  خواست مطالبه ضرر و زیان بهداد شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسليم

مستاجر به ھمان ميزان خـودداری و پـس از صـدور رای دادگـاه و  در این صورت دایره اجرا از تسليم وجه یا سند به
  کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواھد کرد.

مفاد قرارداد ارایه شـده ازسـوی مـوجر مـدعی ھرگونـه حقـی باشـد ضـمن چنانچه مستاجر در مورد  ـ ۵ماده    
شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده  اجرای دستور تخليه

  شود. حکم مقتضی صادر می

  فصل دوم ـ سرقفلی
      

توانـد مبلغـی را تحـت عنـوان سـرقفلی از  واگـذار نمایـد می، ملک تجاری خـود را بـه اجـاره  ھرگاه مالکـ  ۶ماده 
خـود مبلغـی را از مـوجر یـا  تواند در اثنا مدت اجاره برای واگذاری حق مستاجر دریافت نماید.ھمچنين مستاجر می

شـده  که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غيـر از وی سلب  کند، مگر آن مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت
  باشد.

چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سـرقفلی ملـک را بـه دیگـری واگـذار نمایـد  ـ ١تبصره 
  اجاره مســــــتاجر اخيــــــر حــــــق مطالبــــــه ســــــرقفلی از مالــــــک را نــــــدارد. پــــــس از پایــــــان مــــــدت

سـرقفلی را بـه مسـتاجر منتقـل نمایـد، ھنگـام تخليـه  طریق صـحيح شرعی در صـورتی کـه مـوجر بـه ـ ٢تبصره 
  مطالبه سرقفلی به قيمت عادله روز را دارد. مستاجر حق

     
مسـتاجره در تصـرف مسـتاجر باشـد مالـک حـق  ـ ھرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تـا زمـانی کـه عين ٧ماده 

مستاجره را به ھمان مبلغ  بھا وتخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعھد شود که ھرساله عين افزایش اجاره
اسقاط  عنوان سرقفلی برای  تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به ار نماید در این صورت مستاجرمیبه او واگذ

  حقوق خود دریافت نماید.
     

مستاجره را به غير مستاجر اجاره ندھد و ھرسـاله آن  ھرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين ـ ٨ماده 
اسـقاط حـق خـود و یـا تخليـه محـل  توانـد برای گـذار نمایـد، مسـتاجر میمتعارف به مستاجر متصرف وا را به اجاره

  و دریافت نماید. مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه
  

به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کليه  چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی ـ ٩ماده 
  . را نخواھد داشت  ه عين مستاجره حق دریافت سرقفلیحقوق ضمن عقد رااستيفاء کرده باشد ھنگام تخلي

    
ميزان آن  باشد ھرگـاه بـين طـرفين نسـبت بـه در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی ـ ١٠ماده 

  توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواھد شد.
  



  
  

  باشـــد. اســـتيجاری ممنـــوع می مطالبـــه ھرگونـــه وجھـــی خـــارج از مقـــررات فـــوق در روابـــط تبصـــره ـ 
  

از شـمول ایـن قـانون مسـتثنی و حسـب مـورد  اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده ـ ١١ماده 
  مشمول مقررات حاکم برآن خواھند بود.

      
ھای دادگســتری و مســکن و  وزارتخانــه  نامــه اجرایــی ایــن قــانون ظــرف مــدت ســه مــاه توســط آیين ـ ١٢مــاده 
  ھيات وزیران خواھد رسيد. تصویب سازی تھيه و بهشھر

      
  شود. کليه قوانين و مقررات مغایر با این قانون لغو می ـ ١٣ماده 

  

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره درجلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ بيسـت و ششـم 
تایيد شورای  به ٢٩/۵/١٣٧۶ تصویب و در تاریخ مرداد ماه یکھزار و سيصد و ھفتاد و شش مجلس شورای اسالمی

 . نگھبان رسيده است


