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 تْا تخليِ تِ لحاظ ػذم پشداخت اجاسُ

هشتثِ دس  2دس طَستی ًِ هستأجش ظشف یي سال  41هطاتن تثظشُ یي هادُ 

تْا ًشدُ تاشذ ٍ تشای  اثش اخطاس یا اسسال اظْاسًاهِ اهذام تِ پشداخت اجاسُ

آى سا تِ طٌذٍم ثثت تْا سا دس هَػذ هوشس تِ هَجش ًپشداصد یا  تاس سَم اجاسُ

تَاًذ اص دادگاُ دسخَاست تخليِ ًشدُ ٍ دس ایي  تَدیغ ًٌٌذ، هَجش هی

خظَص هستأجش هستحن اسكام ًيست. تِ تؼثيش دیگش، سػایت یي تاس اسكام 

تاشذ ، صیشا  ششط اػوال هوشسات تثظشُ یي ًوی 41هادُ  9ًثَدُ هَضَع تٌذ 

دّذ؛ چشا ًِ تا  اص دست هیدس ؿيش ایي طَست، تثظشُ یي هَضَػيت خَد سا 

ًاهِ ًيض  تشای تاس دٍم، حتی تا اسسال یي تاس اظْاس 9اػوال هوشسات تٌذ 

ًاهِ  هستأجش دس ّش طَست هلضم تِ تخليِ است ٍ ًياص تِ اسسال دٍتاسُ اظْاس

ًيست. الصم تِ رًش است ًِ دس تخليِ تِ لحاظ ػذم پشداخت اجَس، هطاتن 

 شَد. يشِ هستأجش ساهط هیحن ًسة ٍ پ 4531هوشسات هاًَى 

هاًَى سٍاتط  41تا تَجِ تِ هشاتة هزًَس اص هٌطَم ٍ هلَْم تثظشُ یي هادُ 

 سسذ: ایي ًٌات تِ ًظش هی 4531هالي ٍ هستأجش هظَب 

 

اظْاسًاهِ یا  اػن اص ػادی یا سسوی،  تا تَجِ تِ ًَع سٌذ تٌظيوی،  -4

ػيت آى تایذ هطاتن اخطاسیِ هَضَع هاًَى حاًن تش دػَا تا تَجِ تِ هَضَ

هاتيي  تا ًَع سٌذ تٌظين ٍ اتالؽ شَد؛ یؼٌی دس طَست تٌظين سٌذ ػادی كی

تـَدى سـٌـذ،  هَجش ٍ هستأجش، اظْاسًاهِ ٍ دس طَست سسـوی 

ًٌٌذُ آى سٌذ اسسال  اخـطـاسیـِ اص طـشیـن دكـتـشخـاًِ تٌظين

ِ تِ جای شَد ٍ جایگضیي ًشدى ّش یي اص هَضَػات اخطاسیِ یا اظْاسًاه هی

    یٌذیگش كاهذ پایگاُ هاًًَی است.



 

 

 

 حسة  -سسوی چِ ٍ ػادی طَست تِ چِ- تْا اجاسُ اكضایش طَست دس-2

 طشین اص تْا اجاسُ اكضایش طَست دس یؼٌی آیذ؛ هی ػول تِ الصم اهذام هَسد

 ضوي  سسوی سٌذ هَضَع ػادی طشین اص یا ػادی سٌذ هَضَع  سسوی سٌذ

استيجاسی حسة هَسد هطاتن ًَع سٌذ هَضَع  ساتطِ سٌذ، اطل تِ تَجِ

 شَد. تْا اهذام هی اكضایش اجاسُ

 

 ًسة، هحل هستأجش ًِ هَاسدی دس 41 هادُ 9 تٌذ اطالم تِ تَجِ تا       -5

 ًپشداختِ دیگشاى تِ سا تْا اجاسُ ٍ تَدُ هحل آى اص هشاػی سْن هالي خَد

ٌن تخليِ هحل ًسة ح تَاى هی ٍ است هادُ ایي 9 تٌذ هطاتن هَضَع تاشذ،

حٌن تِ ّيچ ًحَ هـایش هلَْم ٍ هٌطَم   سا تِ طَس هشاػی طادس ًشد. ایي

 هاًَى حاًن تش دػَا ًخَاّذ تَد.

 

 هطؼی حٌن 41 هادُ 9 تٌذ دس هٌذسج <حٌن طذٍس> اص هٌظَس       -1

 تَاًذ هی هستأجش است، ًشذُ طادس هطؼی حٌن ًِ صهاًی تا ٍ است دادگاُ

تْای هؼَهِ، طذی تيست آى سا دس حن هَجش پشداخت ًٌذ.  اجاسُ تش اضاكِ

هطشح تاشذ، دادگاُ حٌن  دس ایي طَست، چٌاًچِ دػَا دس دادگاُ ػوَهی 

ػذم طذٍس حٌن اص ایي >تخليِ سا طادس ًٌشدُ ٍ هستأجش سا تا هيذ ایي ًِ 

تِ پشداخت ّضیٌِ دادسسی هحٌَم  <جْت تٌْا تشای یي تاس خَاّذ تَد

تَدیغ شذُ سا تِ هَجش خَاّذ داد. اها چٌاًچِ پشًٍذُ دس ًٌذ ٍ هثلؾ  هی

حـٌـن تـِ تخليِ طادس ًشدُ  هشجغ تجذیذًظش تَدُ ٍ دادگاُ ػـوـَهی 

تاشذ، دادگاُ تجذیذًظش سأی تخليِ سا كسخ ٍ سایش هَاسد هحٌَهيت هستأجش 



 

 

 ًوایذ. سا چٌاًچِ كاهذ اشٌال تاشذ، تأیيذ هی

 

هاًَى سٍاتط هالي ٍ  41شُ یي هادُ احتساب یي سال هزًَس دس تثظ -3

هستأجش، اص تاسیخ اتالؽ اٍليي اظْاسًاهِ یا اخطاسیِ دكتشخاًِ خَاّذ تَد ٍ 

هٌظَس اص یي سال هزًَس، یي سال جاسی است؛ یؼٌی آؿاص ٍ پایاى یي سال 

هذت اجاسُ هالى احتساب یي سال هَسد اشاسُ دس تثظشُ است ٍ تخلق 

 ذت تياى ٍ هحون شَد.هستأجش لضٍهاً تایذ دس ایي ه

 

 اسسال یؼٌی تاشذ؛ تْا اجاسُ اطل تِ هشتَط تٌْا تایذ هطالثِ       -1

 تشای دػَا اثثات ادلِ تَاًذ هی صهاًی هَسد حسة اخطاسیِ یا اظْاسًاهِ

 .دیگش چيض ًِ تاشذ شذُ هطالثِ تْا اجاسُ ًِ گيشد هشاس تخليِ حٌن طذٍس

 

تایذ تواهی اجَس حال شذُ  41هادُ  یي تثظشُ هلَْم هطاتن هَجش       -7

ًاهِ یا اخطاسیِ هطالثِ ًٌذ. تا ایي ٍجَد، توسين  سا طی یي اظْاس

یا چٌذیي هسوت ٍ هطالثِ آى دس چٌذیي ًَتت  2تْای حال شذُ تِ  اجاسُ

 تشای طذٍس حٌن تخليِ كاهذ ٍجاّت هاًًَی است.

 

ِ هشاس گيشد ًِ تَاًذ هجَص طذٍس حٌن تخلي ای هی ًاهِ ٍ اخطاسیِ اظْاس -8

اص جْت شٌلی ٍ هاّيتی تذٍى ًوض تٌظين ٍ تِ طَس طحيح هطاتن هَاػذ 

 حاًن تش دادسسی اتالؽ شذُ تاشذ.

 

دس اظْاسًاهِ یا اخطاسیِ  41هادُ  9دس طَستی ًِ هْلت هوشس دس تٌذ -9



 

 

سٍص( هيذ ٍ تٌظين شذُ تاشذ،  41ًوتش یا تيشتش اص هْلت هوشس دس هاًَى )

ـاًـی اخـطـاسیِ یا اظْاسًاهِ تَدُ ٍ تذیي طَست تخلق اص هلاد صه

  تَاًذ هجَص طذٍس حٌن تخليِ تاشذ. ًوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 حقوقی در تمام مقاطعو جسوات مدیر سایت جامع کتب و مقاالت 

 1931زمستان 
 

www.ghanonyar.ir 

http://www.ghanonyar.ir/
http://www.ghanonyar.ir/

