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 .1مقدمه
یکی از تشریفات رسیدگی به دعاوی حقوقی ،تعیین قانون حاکم بر دعوا از جانـ
دادگاه رسیدگیکننده است .رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری نیز بهعنوان یکی
از دعاوی حقوقی ،مستلزم تعیین اولیه قانون حاکم بر رابطه استیجاری طرفین اسـت کـه
این امر باید بهعنوان یک امر مقدماتی توسط دادگـاه رسـیدگیکننـده بـه دعـوا صـورت
پذیرد .تعیین قانون حاکم بر دعاوی ،زمانی مطرح میگردد که در موضوع مورد دعوا دو
یا چند قانون مختلف وجود داشته باشد که این امر یا به دلیل وجود عاملی خـارجی در
دعوا ،مانند تابعیت متفاوت طرفین دعوا و یا خارجی بودن محل انعقاد یـا محـل وقـوع
مال موضوع دعوا و یا ناشی از وجود چند قانون داخلـی در خصـوم موضـوع اسـت
موضوع مقاله حاضر تعیین قانون حاکم از نوع دوم است .در جهت تقسیمبندی مطالـ ،
قراردادهای اجاره منعقده قبل از تاریخ الزماالجرا شدن قانون روابـط مـوجر و مسـت جر
مصوب سال  21936که شامل قانون روابط موجر و مسـت جر مصـوب سـال  31936و
ماده واحده الحاق یک تبصره به قانون روابط موجر و مست جر سال  1960مصوب سال
 41963است و قراردادهای منعقده پس از الزماالجرا شـدن قـانون مـذکور بـهصـورت
مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت .قانون روابط موجر و مست جر مصوب  1960بـه
دلیل اختصام آن به اماکن استیجاری مسکونی ،مورد توجـه و بررسـی قـرار نخواهـد
گرفت.
 .2قانون حاکم بر روابط استیجاری قبل از الزماالجرا شدن ق1731 .
نظام کامالً متفاوت حاکم بر تخلیه اماکن اسـتیجاری در قـوانین مختلـف ،اهمیـت
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای اجاره را روشـن مـینمایـد ،زیـرا قراردادهـای اجـاره
مشمول ق 1936 .به صرف انقضاء مدت ،پایان نمیپذیرند و تا زمان بـه وجـود آمـدن
یکی از شرایط منصوم قانونی ادامه پیدا میکننـد بـرخالف ایـن قـانون ،اجـارههـای
مشمول قوانین  1963و  1936با انقضاء مدت اجاره پایان میپذیرند و به همـین دلیـل
امکان تقاضای تخلیه عین مست جره پس از انقضاء مدت اجاره برای مـوجر وجـود دارد
بنابراین قبل از الزماالجرا شدن ق ،1936 .در زمینه قوانین حاکم بر امـاکن تجـاری ،دو
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قانون حاکم است :ق 1936 .و ق 1963 .با توجـه بـه مـاده  1ق 1936 .ایـن قـانون
برخالف ق 1963 .و نیز ق ،1936 .اثر قهقرایی داشته و به اصطالح عطف بـه ماسـب
گردیده است .5در خصوم تداخل قوانین  1936و  1963بر قراردادهای اجاره امـاکن
تجاری و تمیز قانون حاکم بر آنها ،این سؤال مطرح میگردد که آیـا ق 61963 .صـرفاً
شامل قراردادهای اجارهای میگردد که بعد از الزم االجرا شدن این قانون منعقد شدهانـد
و یا شامل تمدید اجارههای مشمول ق 1936 .نیز میگردد؟ هیئت عمومی دیوان عـالی
کشور در رأی وحدت رویـه شـماره  616مـور  ،71936/6/16قراردادهـای تمدیـد
اجارههای مشمول ق 1936 .را از شمول ق 1963 .خارج دانسته و صرفاً قراردادهـای
اجارهای را که ابتدائاً بعد از الزماالجرا شدن این قانون منعقد میشوند شـامل ایـن مـاده
واحده دانسته است .همچنین در خصوم تداخل قوانین  1936و  1963با ق1936 .
و تشخیص و تعیین قانون حاکم در این مورد ،باید گفت ماده  1ق 81936 .بـا بـه کـار
بردن عبارت «از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون» در خصوم اجارههای مشمول ایـن
قانون ،به طور ضمنی حاکمیت و اعتبار قوانین ساب روابط موجر و مست جر را نسبت به
اجارههای مشمول آنها پذیرفتـه اسـت .مـاده  11همـین قـانون 9نیـز همـین حکـم را
بهصورت صریح بیان نموده است .10همچنین بند  1ماده  0آییننامه اجرایی این قانون
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نیز صراحتاً روابط استیجاری قبل از الزماالجرا شدن ق 1936 .را از شمول ایـن قـانون
خارج نموده است
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حتی بند  0ماده  0این آییننامـه ،13قـرارداد اجـاره بـین مسـت جر

ساب و الحـ را علـیرغـم اینکـه در زمـان حاکمیـت ق 1936 .منعقـد شـده باشـد،
درصورتی که قرارداد اجاره اصلی (بـین مالـک و مسـت جر اول) مشـمول قـوانین سـاب
روابط موجر و مست جر باشد ،از حاکمیت این قانون خـارج دانسـته اسـت .حـال ،اگـر
قرارداد اجاره ابتدائاً در زمان حاکمیت قـوانین سـاب روابـط مـوجر و مسـت جر منعقـد
گردیده باشد اما در زمان حاکمیت ق 1936 .بین طرفین قرارداد اجـاره اصـلی ،تمدیـد
گردد ،آیا قرارداد اخیر تابع ق 1936 .خواهد بود؟ تبصره ماده  0آیـیننامـه اجرایـی ق.
 ،141936به این سؤال پاسخ مثبت میداد و چنین قـرارداد اجـارهای را تـابع ق1936 .
میدانست .بدیهی است مفاد این تبصره در خصوم شمول ق 1936 .بـر قراردادهـای
تمدیدی اجاره ،مخالف مواد  1و  11ق 1936 .و نیز بندهای  1و  0ماده  0آیـیننامـه
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اجرایی این قانون است و به واقع حکم این تبصره ،دامنه قانون را افزایش داده کـه ایـن
موضوع خارج از اختیارات قوه مجریه بود ،لذا هیئت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـا
توجه به تفاوت لغوی و ماهوی تمدید و انعقاد اجاره ،به ح این تفسیر را نپـذیرفت و
تبصره مزبور را ابطال نمود .رویه قضایی نیز قراردادهای تمدیدی را مشمول قوانین قبل
از سال  1936میداند .بهعنوان نمونه ،در پروندهای که با کالسههای  6/64در شـعبه 6
دادگاه عمومی ...و  1013/62شعبه  6دادگاه عمومی ...مطرح بوده است موجر با استناد
به قرارداد اجارهای که تـاریخ آن بعـد از سـال  1936بـوده ،درخواسـت تخلیـه مکـان
استیجاری تجاری را نموده است که مست جر با ارائه قراردادهای قبلی و اثبات اینکه قبل
از سال  ،1936محل را اجاره نموده ،مانع اجـرای دسـتور تخلیـه شـده و دادگـاههـای
مذکور ،دستور تخلیه صادره را لغو نموده است.
نکته دیگر در خصوم تداخل ق 1936 .با قوانین ساب روابط مـوجر و مسـت جر
و تمیز قانون حاکم در این خصوم ،مسئله قانون حاکم بر قراردادهـای اجـاره منعقـده
بین تاریخ تصوی

و تاریخ الزماالجرا شدن ق 1936 .است توضیح اینکـه مـاده  1ق.

 ،151936قراردادهای اجارهای که پس از تاریخ «الزماالجـرا» شـدن ایـن قـانون منعقـد
میشوند را تابع قانون مذکور اعالم مینماید ،اما ماده  11همین قانون ،16قراردادهایی را
مشمول این قانون میداند که پس از تـاریخ «تصـوی » قـانون مـذکور منعقـد گردیـده
باشند بنابراین با توجه به این دو ماده مشمول نبودن قراردادهای اجاره که قبل از تاریخ
تصوی

این قانون 17منعقدشدهاند قطعی است و قراردادهای اجـاره منعقدشـده پـس از

الزماالجرا شدن این قانون ،18تابع قانون مذکور هستند ،اما قراردادهای منعقده بـین ایـن
دو زمان (زمان تصوی

و زمان الزماالجـرا شـدن) تـابع چـه قـانونی هسـتند؟ در ایـن

خصوم گفتهشده است« :گمان ما این است که با توجـه بـه مفهـوم مخـالف مـاده 11
قانون جدید و اینکه اثبات حکم در ماده  1قانون – با در دست بودن حکـم مـاده  11و
ت خر رتبی آن – نفی ماعدی نمیکند ،باید قائل شویم به اینکه اجارههای منعقدشـده در
این فاصله سیوهفت روزه نیز مشمول قانون جدید خواهد بود»(کشاورز)93 :1963 ،
اما باید گفت چنین نظری قابل پذیرش نیست ،زیرا قائل شـدن بـه تـ ثیر قـانون قبـل از
انتشار آن ،عالوه بر اینکه امری خالف قاعده بـوده و مسـتلزم تصـریح قـانونی و عـدم
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وجود هیچگونه ابهام و تردیدی در این خصوم است ،به دلیل قرار دادن طـرفین عقـد
در وضعیتی کامالً ناشناخته ،باعث بـر هـم خـوردن موازنـه قـراردادی مـوردنظر آنهـا
میگردد .ضمن اینکه مفاد آییننامه اجرایی این قانون نیز به تاریخ «اجرا» و «الزماالجـرا
شدن» این قانون اشاره دارد نه تاریخ «تصوی »

19

بنابراین باید گفت با توجه بـه قواعـد

حاکم بر اجرای قوانین و نیـز لـزوم احتـرام بـه توافـ طـرفین و حفـآ حقـوق آنهـا،
قراردادهای اجاره منعقده بین تاریخ تصوی

و الزماالجرا شدن ق ،1936 .تابع قـوانین

ساب روابط موجر و مسـت جر هسـتند .20بـا ایـن وجـود ،در پرونـدهای کـه بـا کالسـه
 946/31در شــعبه اول دادگــاه عمــومی ...مطــرح بــوده اســت ،تــاریخ انعقــاد اجــاره
 1936/6/01بوده که دادگاه به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی ماده  0قـانون مـذکور،
دستور تخلیه سریع صادر نکرده است لیکن با تقدیم دادخواست تخلیه ،بر اساس قـانون
مذکور ،حکم تخلیه عین مست جره را صادر نموده و بدین ترتی

قرارداد مذکور را غیـر

از دستور تخلیه سریع ،مشمول قانون  1936دانسته است.
 .7قانون حاکم بر روابط استیجاری بعد از الزماالجرا شدن ق1731 .
در این قسمت ،ابتدا شرایط اجارهنامههـای مشـمول ق 1936 .و سـپس ضـمانت
اجرای عدم رعایت این شرایط ،مورداشاره قرار خواهد گرفت.
 .7.1شرایط اجارهنامههای مشمول ق1731 .
شرایط اجارهنامههای مشمول ق 1936 .را میتوان در دو قسمت شرایط مقـرر در
ماده  0این قانون و نیز سایر شرایطی که از سایر مقررات این قانون و آییننامـه اجرایـی
آن استنباط میشود ،بررسی نمود به همین منظور این بند در دو قسمت ارائه میگردد.
 .7.1.1ش رایط مق رر در م اده  2ق :1731 .مــاده  0ق 1936 .مقــرر مــیدارد:
«قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شـود و بـه امضـای
موجر و مست جر برسد و بهوسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین بهعنوان شهود گواهی
گردد» با توجه به این ماده ،لزوم قید مدت در اجارهنامه ،تنظیم اجارهنامه در دو نسـخه،
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امضــای اجــارهنامــه توســط مــوجر و مســت جر و نهایت ـاً گــواهی دو شــاهد از شــرایط
اجارهنامههای مشمول این قانون هستند که به ترتی

بررسی میگردند.

 .7.1.1الف .قید مدت اجاره :ازآنجاییکه مطـاب مـاده  9ق ،211936 .امکـان تخلیـه
سریع مورد اجاره صرفاً «پس از انقضای مدت اجاره» وجود دارد ،قیـد مـدت اجـاره در
قراردادهای مشمول این قانون اهمیتی مضاعف مییابد اما با توجه به ماده  1این قـانون
که قراردادهای مشمول را عالوه بر «مقررات مندرج در این قانون» و «شرایط مقرر بـین
موجر و مست جر» تابع «مقررات قانون مدنی» نیـز قـرار داده اسـت ،ایـن سـؤال مطـرح
میگردد که آیا موجر میتواند در مواردی که مدت اجاره بهطـور صـریح در اجـارهنامـه
ذکر نگردیده است اما مال االجاره از قرار روز یا ماه یا سال تعیین گردیده است ،با توجه
به مالک ماده  321قانون مدنی ،22پس از گذشت مدتی کـه اجـارهبهـا بـه ازا آن تعیـین
گردیده است ،با توجه بـه مقـررات ق 1936 .تقاضـای تخلیـه سـریع مـورد اجـاره را
بنماید؟ به نظر میرسد باید به این سؤال پاسخ منفی داد ،چراکـه رسـیدگی بـه موضـوع
مدت اجاره و احراز قصد طرفین نسبت به شرایط مربوط به آن توسـط دادگـاه ،نیازمنـد
رسیدگی ماهوی و طی تشریفات دادرسی است که بـا فلسـفه و ماهیـت دسـتور تخلیـه
ســریع امــاکن اســتیجاری مشــمول ق 1936 .مغــایرت دارد و بــه همــین دلیــل مــوجر
نمیتواند در چنین حالتی از مزیت تخلیه سـریع مـورد اجـاره اسـتفاده نمایـد بنـابراین
بــرخالف آنچــه گفتــهشــده (فــالح ،)464 :1966 ،تصــریح بــه لــزوم قیــد مــدت در
قراردادهای مشمول  1936در ماده  0این قانون ،قیدی زائد و اضـافی نیسـت و فلسـفه
آن همان طور که گفته شد ،عدم امکان رسیدگی ماهوی به مفاد قـرارداد اجـاره ،ازجملـه
مدت قرارداد ،در هنگام صدور دستور تخلیه سریع است .بدیهی اسـت کـه قیـد مـدت
اجاره در اجارهنامههای رسمی نیز از شرایط تخلیه سریع امـاکن اسـتیجاری مشـمول ق.
 1936است زیرا رسیدگی به چنین موضوعی و احراز قصد طرفین در خصوم مدت
اجاره ،نیازمند دارا بودن صالحیت قضایی است کـه دفـاتر اسـناد رسـمی و نیـز دوایـر
اجرای ثبت فاقد چنین صالحیتی هستند و در نتیجه این مراجـع نمـیتواننـد در چنـین
مواردی نسبت به صدور اجراییه و یا اجرای آن اقدام نمایند.
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 .7.1.1ب .تنظیم اجارهنامه در دو نسخه :علت اشاره قانونگذار به ایـن شـرط ،عـدم
رسیدگی ماهوی مقام قضایی رسیدگیکننده بـه تقاضـای تخلیـه ،در خصـوم صـحت
مندرجات و محتویات اجارهنامه است در واقع اگر اجارهنامه در دو نسخه تنظیم گـردد،
امکان الحاق و یا امحاء مندرجات و محتویات آن توسط طرفین به میـزان قابـلتـوجهی
کاهش مییابد .ماده  0ق ،1936 .لزوم دو نسخهای بودن اجارهنامـه را صـرفاً نـابر بـر
اجارهنامههای عادی دانسته است و در سـایر مـواد ایـن قـانون نیـز ذکـری از لـزوم دو
نسخهای بودن اجارهنامههای رسمی جهت بهرهگیری از مزیت تخلیه سریع مورد اجـاره
نگردیده است .از قسمت ابتدایی ماده  14آییننامه اجرایی این قانون 23که دفـاتر اسـناد
رسمی را در خصوم اسناد اجاره تنظیمی ،مکلف بـه رعایـت شـرایط عمـومی تنظـیم
اسناد مینماید نیز نمیتوان لزوم دو نسخهای بودن اجـارهنامـه را اسـتنباط نمـود ،زیـرا
دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به تنظیم اسناد رسمی در دو نسخه ندارند مگر اینکـه طـرفین
تقاضا نمایند ،24بنابراین در اجارهنامههای رسمی ،یک نسخهای بودن اجـارهنامـه مـانعی
جهت شمول ق 1936 .بر روابط طرفین و تخلیه سریع مورد اجاره ایجـاد نمـینمایـد،
اعم از اینکه تقاضای تخلیه از دوایر اجرای ثبت و یا مراجع قضایی به عمل آمده باشد.
رسیدگی شکلی و نه ماهوی مرجع قضایی نسبت به قـرارداد اجـاره اسـتنادی ایـن
اقتضا را دارد که بر روی نسخ اجارهنامه به دو نسخهای بـودن آن اشـاره گردیـده باشـد
(کشاورز 40 :1963 ،شمسیپور 993 :1966 ،فـالح ،)132 :1966 ،زیـرا در غیـر
این صورت حتی اگر واقعاً اجارهنامه در دو نسخه تنظیمشده باشد ،امکان احـراز چنـین
موضوعی برای دادگاه رسیدگیکننده جز با رسیدگی ماهوی و طی تشریفات مربوطـه از
جمله دعوت طرف مقابل یا شهود ،امکانپذیر نیست که این موضوع مغایر بـا رسـیدگی
فوقالعاده دادگاه رسیدگیکننده در دستور تخلیـه سـریع امـاکن اسـتیجاری مشـمول ق.
 1936است.
 .7.1.1ج .امضای اجارهنامه توسط موجر و مستأجر :یکـی دیگـر از شـرایط شـکلی
اجارهنامـههـای مشـمول ق 1936 .لـزوم وجـود «امضـای مـوجر و مسـت جر» در ایـن
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قراردادها است .مطاب قواعد عمـومی حـاکم بـر قراردادهـا ،25بـرای ایجـاد عقـد ،اراده
انشایی باید بهگونهای ابراز گردد که در خصوم اسناد ،این امر بهوسیله امضـا ،مهـر یـا
اثر انگشت سند توسط طرفین انجام میگیرد و بدیهی است تا زمانی کـه سـند تنظیمـی
فاقد یکی از این موارد باشد ،عقدی محق نمیگردد بنابراین بـه نظـر مـیرسـد اشـاره
قانونگذار به لزوم امضای اجارهنامه توسط موجر و مست جر به یکی از ایـن سـه منظـور
باشد :ت کید بر لزوم «امضای» اجاره نامه در مقابل مهر یا اثر انگشت طرفین لزوم امضای
اجاره نامه توسط خود موجر و مسـت جر و در نتیجـه عـدم پـذیرش امضـای نماینـدگان
قراردادی (وکیل) لزوم امضای طرفین در خود قرارداد اجاره و نه سند مستقل دیگری.
در مقام بررسی این احتماالت ،در مـورد جـایگزینی اثـر انگشـت بـه جـای امضـا
(احتمال اول) ،از یـک جهـت مـیتـوان گفـت کـه شـرایط شـکلی مـاده  0ق1936 .
موضوعیت داشته و با توجه به خالف قاعده بودن تخلیه سریع اماکن استیجاری بایـد از
تفسیر موسع این ماده خودداری نمود و به موارد متقین اکتفا کـرد ،بنـابراین در مـواردی
که طرفین یا یکی از آنها به جای امضای اجاره نامه ،آن را مهر یا اثر انگشت نمودهانـد،
امکان صدور دستور تخلیه سریع وجود ندارد اما چنین تفسـیری فاقـد دقـت و تحلیـل
الزم است و موضوع نیازمند بررسی بیشتری است .در این خصوم باید گفت ازآنجاکه
فلسفه امضای اجارهنامه ،احراز انتساب قرارداد به طرفین آن است که این امـر بـهوسـیله
اثر انگشت نیز امکانپذیر است ،لذا ایرادی بر جایگزینی اثر انگشـت طـرفین بـه جـای
امضای آن ها متصور نیست (شمسـیپـور 996 :1966 ،فـالح )163 :1966 ،امـا در
خصوم استفاده مهر به جای امضا گفته شده است« :ازآنجاکه مهـر اسـم را بـه آسـانی
میتـوان سـاخت ،مهـر اسـم را فقـط در کنـار امضـا و اثـر انگشـت طـرفین مـیتـوان
پذیرفت(»...کشاورز )49 :1963 ،چنین استداللی قابل قبول نیسـت ،زیـرا اگـر بنـا بـر
امکان جعل و شبیه سازی باشد ،امکان جعل و شبیه سازی امضاء نیـز ،حتـی بـه طریـ
سادهتر از مهر ،امکانپذیر است ،بنابراین چگونه است که امضاء طرفین پذیرفته میشـود
اما مهر طرفین نباید پذیرفته شود؟ بهعالوه جایگزینی مهر به جای امضا ،در موارد مشابه
که تصریح به لزوم امضای طرفین گردیده است ،علیرغم آمـره بـودن قـوانین مربوطـه،
پذیرفتهشده است (فخاری .26)41 :1934 ،پذیرفتن نظری غیر از این باعـث مـیگـردد
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اجارههایی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها بیسواد هستند و از اثر انگشت یا مهـر بـه
جای امضا استفاده نمودهاند از شـمول مقـررات ق(1936 .در خصـوم تخلیـه سـریع
اماکن استیجاری) خارج گردند و این نتیجهای است که با هدف قانون گذار از وضع این
قانون مطابقت ندارد .در این راستا در خصوم جایگزینی مهر یا اثر انگشـت بـه جـای
امضا در اسناد رسمی ،مطاب مواد  64و  66قانون ثبت ،در مواردی که یکـی از طـرفین
معامله بیسواد (نابینا ،کر و یا گنگ) باشد ،عالوه بر معرفین ،بایـد یـک نفـر معتمـد در
هنگام تنظیم سند معامله حضور داشته باشد و این موضوع بایـد در سـند مـذکور و نیـز
ستون مالحظات دفتر قید گردد ماده  63همین قانون در ادامه اینگونه است« :ثبت سند
برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر
قید و از طرف معتمد امضا گردد .معاملهکننده بیسواد نیز باید عالمت انگشـت خـود را
ذیل سند بگذارد» در مورد سایر افراد در مواد  16و  13آییننامه دفاتر اسناد رسـمی،27
صرفاً به امکان «امضا» و نه مهر یا اثر انگشت طرفین در ذیل اسناد اشاره گردیده اسـت
بنابراین با توجه به تعیین تکلیف صریح قانون ثبت و نیز آییننامه دفاتر اسناد رسمی در
خصوم موارد استعمال امضا و اثر انگشت یا مهر ،جایگزینی اثـر انگشـت یـا مهـر بـه
جای امضا در اجارهنامههای رسمی باید مورد توجه مقام قضایی قرار گرفته و از صـدور
دستور تخلیه سریع مورد اجاره در خصوم سندی کـه بـرخالف ایـن مقـررات تنظـیم
گردیده است ،خودداری گردد.
احتمال دیگر در این خصوم لـزوم امضـای اجـاره نامـه توسـط خـود مـوجر و
مست جر و در نتیجه عدم پذیرش امضای نمایندگان قراردادی آنهـا (وکیـل) اسـت امـا
چنین استنباطی قابل پذیرش نیسـت ،زیـرا نـص مـبهم و مجمـل مـاده  0ق  1936در
خصوم لزوم وجود «امضای موجر و مست جر» در اجارهنامه را نمیتوان نافی مقـررات
عام عقد وکالت دانست به عبارت دیگر جز در مـواردی کـه منـع صـریح قـانونی 28در
خصوم عدم امکان توکیل و مؤثر نبودن اقدامات وکیل در ح موکل وجود دارد و یـا
توکیل مغایر با نظـم عمـومی و اخـالق حسـنه باشـد (کاتوزیـان ،)139 :1963 ،کلیـه
اقدامات وکیل در ح موکل مؤثر و به منزله اقـدام او خواهـد بـود 29کـه در خصـوم
انعقاد عقد اجاره به وسیله وکیل ،هیچ یک از این استثنائات موضوعیت ندارد و بنـابراین
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امضای اجارهنامه توسط وکالی طرفین یا یکی از آنها ،موج

خروج رابطه اسـتیجاری

از مشمول ق 1936 .و مقررات تخلیه سریع مندرج در آن نمیگردد.
در خصوم احتمال سوم یعنی اشاره به لزوم امضای اجارهنامـه توسـط مـوجر و
مست جر بهمنظور خارج ساختن اجارهنامههایی که بـهموجـ

نوشـتهای جداگانـه امضـا

گردیدهاند ،باید گفت به نظر میرسد بـا توجـه بـه رد احتمـالهـای اول و دوم ،هـدف
قانون گذار از تصریح به لزوم امضای قرارداد اجاره به وسـیله مـوجر و مسـت جر ،همـین
مورد بوده است ،زیرا ارائه اجارهنامه فاقد امضا و ادعای امضای سندی جداگانه در ت یید
مفاد آن ،موضوعی اسـت کـه رسـیدگی بـه آن بـدون انجـام رسـیدگی مـاهوی و طـی
تشریفات مربوطه ممکن نیست و به همین دلیـل در ایـن مـوارد صـدور دسـتور تخلیـه
سریع مورد اجاره توسط مقام قضایی امکانپذیر نیست.
 .7.1.1د .گواهی دو شاهد معتمد ررفین :قانونگـذار در مـاده  0ق 1936 .بـه دلیـل
عادی بودن سند اجاره و نیز عدم امکان رسیدگی ماهوی به صـحت اجـارهنامـه توسـط
مقام قضایی ،وجود گواهی دو نفر شاهد معتمد طرفین را الزم دانسته و از آن بـهعنـوان
یکی از شرایط شکلی قرارداد اجاره نـام بـرده اسـت .سـؤالی کـه در ایـن مـورد مطـرح
میگردد این است که منظور از «گواهی گردد» در قسمت انتهایی این ماده چیسـت؟ آیـا
این عبارت نابر بر قرارداد اجاره است و یا نـابر بـر امضـای مـوجر و مسـت جر؟ اگـر
عبارت «گواهی گردد» در این ماده به قرارداد اجاره اسناد داده شود ماده مذکور بـه ایـن
شکل خواهد بود« :قراردادهای عادی اجاره باید...به وسیله دو نفـر افـراد مـورد اعتمـاد
طرفین به عنوان شهود گواهی گردد» اما اگر این عبارت به امضای طـرفین نـابر باشـد،
این ماده بدینصورت خواهد بود« :قراردادهای عادی اجـاره باید...بـه امضـای مـوجر و
مست جر برسد و [امضای طرفین] به وسیله دو نفر افراد مورد اعتمـاد طـرفین بـهعنـوان
شهود گواهی گردد» .ثمره عملی پاسخ به چنین مسئلهای این است که در فـر

اسـناد

عبارت «گواهی گردد» به امضای طرفین ،اگر شهود در هنگام مذاکرات طـرفین حضـور
نداشته و از مفاد قرارداد بیاطالع باشند ،اما در هنگام امضای اجارهنامه حاضـر باشـند و
صرفاً صحت امضای طرفین را گـواهی نماینـد ،ایـن شـرط مـاده  0ق 1936 .حاصـل

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری

11

خواهد بود اما اگر این عبارت نابر بر قرارداد اجـاره دانسـته شـود ،در چنـین فرضـی
قرارداد اجاره منعقده ،فاقد شرایط این ماده خواهد بود اکثر مؤلفین حقوقی صـراحتاً بـه
این موضوع توجه ننمودهاند ،اما از عبارات آنها چنین برمـیآیـد کـه عبـارت «گـواهی
گردد» را نابر بر خود قرارداد اجاره میدانند نه امضای طـرفین (کشـاورز49 :1963 ،
شمسیپور 993 :1966 ،فالح )132 :1966 ،اما باید گفت ایـن نظـر قابـل پـذیرش
نیست ،زیرا سابقه تقنینی این ماده در هنگـام تصـوی  ،حکایـت از آن دارد کـه هـدف
قانون گذار گواهی امضای طرفین توسط شهود بوده است نه گواهی خود قـرارداد مـتن
ابتدایی این ماده در هنگام مذاکرات مجلس شـورای اسـالمی بـدین گونـه بـوده اسـت:
«قراردادهای اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظـیم شـود ،همچنـین صـحت
امضای موجر و مست جر زیر قراردادهای یادشده توسط دفترخانه اسـناد رسـمی گـواهی
شود» (روزنامه رسمی کشور شماره  .)09 :13930در هنگام مـذاکرات مجلـس ،لـزوم
گواهی امضای موجر و مست جر توسط دفاتر اسناد رسمی با این ایراد مواجه گردیـد کـه
به دلیل عدم امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی در بعضی نقاط ،اجرای این قـانون بـا
مشکل مواجه خواهد شد و به همین علت مقرر گردید که به جای گواهی امضای موجر
و مست جر توسط دفاتر اسناد رسمی ،این امر به وسیله دو نفر شهود مورد اعتماد طـرفین
انجام گیرد (طاهر موسوی )69 :1963 ،اما در هنگام تغییر عبارات ماده ،دقـت الزم در
این خصوم مبذول نگردیده و به همین دلیل باعث تفاسیر متفاوتی از این ماده گردیده
است .مضافاً اینکه نمیتوان از شـهود انتظـار داشـت در تمـام مـدت جریـان مـذاکرات
طرفین حاضر باشند و نسبت به جزئیات و مندرجات قرارداد اجاره اطالع داشـته باشـند
تا بتوانند صحت اجارهنامه و مندرجات آن را گواهی نمایند.
نکته دیگر در خصوم شهود معتمد طرفین ایـن اسـت کـه آیـا امضـای بنگـاهدار
میتواند به عنوان امضای یکی از شهود تلقی گردد؟ در این خصوم گفتـهشـده اسـت:
«چنانچه بنگاهدار به عنوان مسئول بنگاه ،قرارداد اجاره را امضا و مهر کند ،شاهد قـرارداد
تلقی نمیگردد و برای تحت شمول مـاده  9قـانون قـرار گـرفتن ایـنگونـه قراردادهـا،
بایســتی عــالوه بــر امضــای طــرفین و بنگــاهدار ،دو شــاهد هــم قــرارداد را گــواهی
نمایند»(شمسیپور )993 :1966 ،اما به نظر میرسد در این خصـوم بایـد قائـل بـه
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تفصیل شد ،به این صورت که اگر بنگاهدار ،صرفاً در راستای کار خـود ذیـل قـرارداد را
امضا نماید ،چنین امضایی نمیتواند به عنوان امضای یکی از شهود تلقی گردد ،امـا اگـر
بنگاهدار عالوه بر امضای اجارهنامه به عنوان مسئول بنگاه ،ذیل قرارداد اجاره را بهعنـوان
یکی از شهود معتمد طرفین امضا نماید ،ایرادی در پذیرش امضای او بهعنـوان یکـی از
شهود به نظر نمیرسد.
بدیهی است که لزوم گواهی شهود صرفاً نابر بـر اجـارهنامـههـای عـادی اسـت و
شامل اسناد رسمی اجاره نمیگردد ،زیرا عالوه بر اینکه ماده  0ق 1936 .این شـرط را
مختص اجارهنامههای عادی نموده است ،در مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسـمی نیـز
اشارهای به لزوم گواهی شهود جز در موارد خام و استثنائی ،30نگردیده است کـه ایـن
موضوع ناشی از تفاوت اسناد عادی و رسمی از جهت اعتبـار و چگـونگی تنظـیم ایـن
اسناد است.
 .7.1.2شرایط مس تخرج از س ایر م واد ق :1731 .بعـد از بررسـی شـرایط شـکلی
قراردادهای اجاره ،مندرج در ماده  0ق ،1936 .الزم است قراردادهای اجاره منعقده در
زمان حاکمیت این قانون ،از دو جهت دیگر مورد بررسی قرار گیرند که عبـارتانـد از:
کتبی بودن قرارداد اجاره و تعیین تکلیف ح سرقفلی در اجارهنامه.
 .7.1.2الف .کتبی بودن قرارداد اجاره :در خصـوم لـزوم کتبـی بـودن قراردادهـای
اجاره مشمول ق 1936 .دو تفسیر متفاوت میتوان ارائه داد از یکسو میتـوان گفـت
عبارت قرارداد «عادی» مندرج در ماده  1این قـانون ،31شـامل اجـارههـای شـفاهی نیـز
میگردد زیرا با توجه بـه قواعـد عمـومی حـاکم بـر عقـود و قراردادهـا ،علـیاالصـول
قراردادها میتوانند به صورت کتبی یا شفاهی منعقد گردند و دلیلی بر انصـراف قـرارداد
«عادی» به قرارداد کتبی وجود ندارد بنابراین از ماده  1ق 1936 .صـراحتاً حکمـی در
لزوم کتبی بودن قراردادهای اجاره مشمول ق 1936 .استنباط نمیشود تا مسئله خـروج
کلی قراردادهای اجاره شفاهی از شمول این قانون مطرح گردد اما ازآنجاکه مـاده  0ق.
 1936به لزوم «امضای موجر و مست جر» و نیـز تنظـیم قـرارداد در دو «نسـخه» اشـاره
دارد ،از این موضوع استنباط میشود که یکی از شرایط شکلی مقرر در این مـاده ،کتبـی
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بودن اجارهنامه است چنین تفسیری مورد توجه برخـی نویسـندگان حقـوقی نیـز قـرار
گرفته اسـت (کشـاورز 146 :1963 ،فـالح .)13 :1966 ،در مقابـل مـیتـوان گفـت
عبارت قرارداد «عادی» مندرج در ماده  1ق 1936 .به قرینه قرارداد «رسمی» در همـین
ماده ،انصراف به قرارداد کتبی دارد و شامل قراردادهای شفاهی نمیگردد به دیگر بیـان،
شاید عبارت قرارداد «عادی» درصورتیکه بدون هیچ قرینهای مورد اسـتفاده قـرار گیـرد
شامل قراردادهای شفاهی نیز گردد ،اما زمانی کـه در مقابـل قـرارداد «رسـمی» بـه کـار
میرود  ،منظور از آن قراردادی کتبی است که شرایط قراردادهای رسمی را ندارد .توجـه
به بندهای  9و  3ماده  0آییننامه اجرایی ق 321936 .نیز همین نظر را ت یید مینمایـد،
زیرا علیرغم اینکه قراردادهای فاقد شرایط ماده  0ق 1936 .بهموجـ

بنـد  3مـاده 0

این آییننامه از شـمول ق 1936 .خـارج گردیـدهانـد ،بنـد  9مـاده  0ایـن آیـیننامـه،
بهصورت جداگانه اجارههای شفاهی را از شمول این قانون خارج نموده است و همـین
موضوع ایجاب مینماید که کتبی بودن قرارداد اجاره بهعنوان یکی از شرایط مـاده  0ق.
 1936و در نتیجه مشمول ضمانت اجرای حاکم بر این ماده تلقی نگردد.
 .7.1.2ب .تعیین تکلیف حق سرقفلی در اجارهنامه :مـاده  14آیـیننامـه اجرایـی ق.
 1936مقرر میدارد« :دفاتر اسناد رسمی عالوه بر رعایت شرایط عمـومی تنظـیم اسـناد
اجاره ،مکلف اند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قـوانین و
مقررات مربوط بهمنظور استفاده تجاری واگذار میشوند ،تصریح کنند که عقد اجاره بـا
سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده اسـت و در قراردادهـای عـادی اجـاره نیـز طـرفین
مکلفاند سند اجاره را با قید همین مطل

تنظـیم نماینـد» وجـود همـین مـاده باعـث

گردیده است برخی نویسندگان حقوقی قید وجود یـا عـدم وجـود سـرقفلی در امـاکن
تجاری را نیز بهعنوان یکی از شرایط شکلی اجـارهنامـههـای مشـمول ق 1936 .تلقـی
نمایند و در صورت عدم وجود چنین قیـدی در اجـارهنامـه ،تخلیـه مـورد اجـاره را از
شمول مقررات این قانون خارج بدانند (شمسیپور .)993 :1966 ،چنـین نظـری قابـل
پذیرش نیست ،چراکه تعیین ضوابط و شرایط قراردادهای مشمول قـانون کـه نتیجـه آن
شمول یا عدم شمول قانون مزبور بر برخی از قراردادها است ،صرفاً باید به وسیله خـود

14

مجله مطالعات حقوقی/

دوره هفتم ،شماره اول ،بهار 1934

قانون انجام گیرد و آییننامه اجرایی نمیتواند دامنه شمول قانون را افزایش و یا کـاهش
دهد بنابراین باید گفت عدم تعیین تکلیف سرقفلی در اجـارهنامـههـای امـاکن تجـاری
مشمول ق 1936 .باعث عدم شمول مقـررات ایـن قـانون بـر چنـین اجـارهنامـههـایی
نمیگردد .اثری که میتوان برای تکلیف مقرر در ماده  14آییننامـه اجرایـی ق1936 .
در نظر گرفت ،امکان تخلیه سریع مکان تجاری بدون پرداخت ح سرقفلی به مسـت جر
در فر

عدم ذکر وجود ح سرقفلی در اجارهنامه است ،زیرا ادعای مست جر در مـورد

داشتن ح سرقفلی و عدم قید آن در اجارهنامه ،حتی اگر منطب با واقعیـت نیـز باشـد،
مو ضوعی است که نیازمنـد رسـیدگی مـاهوی و طـی تشـریفات مربـوط بـه آن اسـت،
درحالیکه در تخلیه سریع اماکن استیجاری مشمول ق ،1936 .صرفاً رسـیدگی شـکلی
انجام میگیرد و مقام قضایی یا ثبتی مربوطه نمیتوانند به چنـین ادعاهـایی ترتیـ

اثـر

دهند .در این موارد ،مست جر میتواند از طری طرح دعوا در مراجع قضایی ،احقاق ح
نماید.
 .7.2ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی اجارهنامههای مشمول ق1731 .
در ق 1936 .ضمانت اجرایی برای عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در ماده  0این
قانون پیشبینی نگردیده است اما بند  3ماده  0آییننامه اجرایی این قانون مقرر میدارد:
«ماده  -0موارد زیر مشمول مقررات قانون نیست -3 ... :درصورتی که سند عادی اجاره
بر طب ضوابط مقرر در ماده ( )0قانون تنظیمنشده باشد» .در مورد تفسـیر ایـن مـاده از
آییننامه و جمع آن با ق 1936 .نظرات مختلفی ابراز گردیده است کـه در ذیـل ،مـورد
اشاره قرار میگیرند.
 .7.2.1حاکمیت مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر :برخـی از
مؤلفین (کاتوزیان 693 :1963 ،شمسیپور ،)963 :1966 ،قراردادهـای فاقـد شـرایط
شکلی مقرر در ماده  0ق 1936 .را تـابع قـانون مـدنی و شـرایط مقـرر بـین مـوجر و
مست جر میدانند .استدالل این دسـته از نویسـندگان بـدین گونـه اسـت کـه مـاده  1ق.
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 1936قراردادهای مشمول این قانون را تابع سه منبع جداگانه قرار داده است« :مقررات
قانون مدنی»« ،مقررات مندرج در این قانون» و «شرایط مقـرر بـین مـوجر و مسـت جر»
بنابراین اگر قرارداد اجاره به دلیل عدم رعایت شرایط مقـرر در مـاده  0ایـن قـانون ،بـا
توجه به بند  3ماده  0آییننامه اجرایی ق ،1936 .از شمول مقررات این قـانون خـارج
شود ،تابع منابع دیگر خواهد بود که عبارتانـد از« :مقـررات قـانون مـدنی» و «شـرایط
مقرر بین موجر و مست جر» همچنین بند  3ماده  0آیـیننامـه اجرایـی ق ،1936 .عـدم
رعایت شرایط شکلی ماده  0این قانون را موج

خـروج قـرارداد اجـاره از شـمول ق.

 1936دانسته است نه مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین مـوجر و مسـت جر ایـن
نظر در برخی نشستهای قضایی نیز مورد توجه واقع شده است (نظریه اکثریت قضات
حاضر در نشست قضایی :معاونت آموزش و تحقیقـات قـوه قضـاییه.33)163 :1936 ،
اداره حقوقی دادگستری نیز در برخی موارد ،همین نظریه را مورد ت یید قـرار داده اسـت
(حسینی 949 :1963 ،شمسیپور.34)963 :1966 ،
در انتقاد از این نظریه باید گفت اوالً معنای عبارت صدر ماده  0آییننامـه اجرایـی
ق 1936 .از اینکه «موارد زیر مشمول مقررات قـانون نیسـت» ایـن نیسـت کـه مـوارد
مندرج در این ماده از جمله بند  3آن (عدم رعایت ضوابط شـکلی مـاده  0ق،)1936 .
بهطورکلی از شمول مقررات ق 1936 .خارج باشند ،بلکه معنای این عبارت نسبت بـه
بعضی از بندهای این ماده (از جمله بند  ،)3صرفاً عـدم شـمول مقـررات ق 1936 .در
خصوم تخلیه سریع اماکن استیجاری است ثانیاً اگر فرضاً منظـور صـدر مـاده  0ایـن
آییننامه ،خروج کلی اجارهنامههای فاقد شرایط شکلی ماده  0ق 1936 .از شمول ایـن
قانون باشد ،بازهم نوع استدالل این عده از نویسندگان صحیح به نظـر نمـیرسـد ،زیـرا
هنگامیکه ماده  0این آییننامه اعـالم مـینمایـد کـه چنـین قراردادهـایی از شـمول ق.
 1936خارج هستند ،فارغ از معنای این عبارت ،این موضوع قطعاً ماده یک ایـن قـانون
را نیز در بر میگیرد ،چراکه این ماده نیـز جزئـی از ق 1936 .اسـت و ایـن ادعـا کـه:
«...ماده  0آییننامه اجرایی که از موارد خارج از شمول مقررات قانون صحبت مـیکنـد،
صرفاً نابر به ماده  0قانون به بعد بوده و شامل ماده  1و در نتیجه مقررات قانون مـدنی
و شرایط بین موجر و مست جر نمیگردد  ...و در واقع مقررات و ضـوابط قـانون روابـط
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موجر و مست جر  1936از ماده  0آن شروع میگردد و هر جا بحث مقررات این قـانون
شــده ،مقصــود مقــررات و شــرایط مــنعکس و منــدرج در مــاده  0قــانون بــه بعــد
است»(شمسیپور ،)964 :1966 ،قطعاً قابل پذیرش نیست به عبارت دیگر تجزیـه ق.
 1936به دو قسمت ماده  1و مواد  0به بعد که اساس استدالل این گروه است ،خالف
اصول و قواعد تفسیری و غیر قابل قبول است ثالثاً پذیرفتن حاکمیت قـانون مـدنی بـر
چنین قراردادهایی نتایج نامعقولی به دنبال خواهد داشت و با اقتضائات موجود در زمینه
قراردادهای اجاره و نیز عدالت منطب نیست ،زیرا با توجه به اینکـه در مقـررات قـانون
مدنی عنوان سرقفلی و حکم لزوم پرداخت آن به نر روز به مست جر وجود ندارد ،اگـر
قرارداد اجاره به صرف عـدم رعایـت شـرایط شـکلی مـاده  0ق ،1936 .ماننـد تنظـیم
اجاره نامه در یک نسخه به جای دو نسخه یا عدم امضای یک شاهد به جای دو شاهد و
یا معتمد نبودن یکی از شهود در نزد یکی از طرفین ،بهطـور کلـی از شـمول ق1936 .
خارج دانسته شود و شامل مقررات قانون مدنی گردد ،این نتیجه حاصـل مـیشـود کـه
موجر میتواند پس از سالها استفاده از مبلغ سـرقفلی ،بـا پرداخـت همـان مبلـغ اولیـه
سرقفلی ،مورد اجاره را تخلیه نماید و مست جر در هنگام تخلیه مبلغی را دریافت کند که
پس از گذشت سال ها ،به شدت از قدرت اقتصادی آن کاسته شـده اسـت بنـابراین بـا
توجه به جمیع مطال

فوق باید گفت ایـن نظـر بـا واقعیـات و اقتضـائات قراردادهـای

اجاره منعقده در سطح جامعه توسط عامه مردم ،هماهنگی ندارد.
 .7.2.2حاکمیت قوانین سابق روابط موجر و مستأجر :نظر دیگری که در مورد قـانون
حاکم بر چنین قراردادهایی مطرح میشود ،شمول قوانین ساب روابط موجر و مسـت جر
(مصوب سالهای  1960 ،1936و  ،)1963بر این قراردادها است با این استدالل کـه
با توجه به بند  3ماده  0آییننامه اجرایی ق 1936 .که چنین قراردادهـایی را از شـمول
این قانون و در نتیجه مقررات قانون مدنی و شرایط مقـرر بـین طـرفین خـارج دانسـته
است ،چنین قراردادهایی قهراً و اجباراً تـابع قـوانین روابـط مـوجر و مسـت جر مصـوب
 1936یا ( 1963در صورت تجاری بودن مکان استیجاری) و یـا ( 1960در صـورت
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مسکونی بودن مکان استیجاری) میگردند (نـوین خواجـه پیـری .)131 :1960 ،ایـن
نظریه در برخی نشستهای قضایی مورد توجه قرار گرفته است (نظریه اکثریت قضـات
حاضر در نشسـت قضـایی دادگسـتری مینودشـت تیرمـاه  :1969معاونـت آمـوزش و
تحقیقات قوه قضاییه 34 :1963 ،نظریـه اقلیـت قضـات حاضـر در نشسـت قضـایی:
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه .35)164 :1936 ،رویه قضـایی نیـز در برخـی
موارد در آراء خود بـر همـین نظـر بـوده اسـت (زنـدی 130 ،40 :1966 ،و .36)006
نظرات اداره حقوقی دادگستری هـم در بعضـی مـوارد مؤیـد همـین نظـر بـوده اسـت
(حسینی 940 :1963 ،و  .37)949این نظر نیز قابـل پـذیرش نیسـت ،زیـرا عـالوه بـر
دالیلی که در نقد نظریه پیشین بیان شد ،چنین نظری با اهداف قانون گـذار از وضـع ق.
 1936در تعار

است در حقیقت یکی از اهداف قانونگـذار از تصـوی

ق،1936 .

نسخ قوانین ساب روابط موجر و مست جر ،از جمله ق 1936 .و مقررات مربوط به ایـن
قوانین مانند عدم انتفاع رابطه استیجاری بعد از پایان مـدت اجـاره و موضـوعاتی ماننـد
ح کس

و پیشه و تجارت بوده است که مشروعیت آنها مورد ایراد برخی فقها است

(مهرپور 39 :1931،و  )102همچنین یکسان و واحد نمودن قـوانین حـاکم بـر تمـام
قراردادهای اجاره اعم از تجاری ،مسکونی و  ...کـه بـه روشـنی از مـاده  1ق1936 .
قابل استنباط است ،از دیگر اهداف قانونگذار از تصـوی

38

ایـن قـانون بـوده اسـت کـه

مسلماً قائل شدن به شمول مجدد قوانین ساب روابط موجر و مست جر ،بـا ایـن اهـداف
قانونگذار در تعار

است.

 .7.2.7حاکمیت مقررات ق :1731 .نظریه دیگری که در خصوم قـانون حـاکم بـر
قراردادهای فاقد شرایط شکلی مقرر در ماده  0ق 1936 .مطرح گردیده این اسـت کـه
چنین قراردادهایی همچنان تابع ق 1936 .هستند و صـرفاً امکـان تخلیـه سـریع مـورد
اجــاره در خصــوم ایــن قراردادهــا منتفــی اســت (کشــاورز 93 :1963 ،طــاهر
موسوی 33 :1963،فالح .)64 :1966 ،تفاوت اصلی این نظریه با نظر اول کـه چنـین
قراردادهایی را تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بـین مـوجر و مسـت جر مـیدانسـت ،در
پرداخت ح سرقفلی به مست جر به نر روز است توضیح اینکـه مطـاب نظـر اول ،از
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آنجاکه قرارداد اجاره تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و در قانون مدنی
به سرقفلی و لزوم پرداخت آن به نر روز به مست جر اشارهای نگردیده است ،مسـت جر
در هنگام تخلیه صرفاً مستح همان وجه پرداختی اولیـه ،بـر مبنـای قـر

 ،ودیعـه یـا

تضمین و ...خواهد بود ،مگر اینکه طرفین در خصوم پرداخت این مبلغ بـه نـر روز
یا به قیمتی معین تواف کرده باشند (که البته مورد اخیر ممکن اسـت بـا اشـکال ربـوی
بودن مواجه گردد) اما مطاب نظریه سوم ،ازآنجاکه چنـین قراردادهـایی صـرفاً مشـمول
حکم تخلیه سریع مقرر در ق 1936 .نمیگردند و در نتیجه سایر مقررات این قانون ،از
جمله مقررات مربوط به ح سرقفلی ،بر این قراردادها حاکم هستند ،مست جر در هنگام
تخلیه ،با توجه به تبصره  0ماده  6این قانون ،مسـتح دریافـت سـرقفلی بـه نـر روز
خواهد بود.
به نظر میرسد این نظریه علیرغم داشتن برخی ایرادات ،نسبت بـه نظـرات سـاب
موجهتر باشد ،زیرا از یکسو باعث شمول قوانین ساب روابط موجر و مسـت جر کـه بـا
قصد طرفین و نیز غر

قـانون گـذار از تصـوی

ق 1936 .تعـار

دارد ،بـر چنـین

قراردادهایی نمیگردد و از سوی دیگر با حاکم نمودن مقـررات ق ،1936 .جـز امکـان
تخلیه سریع مورد اجاره ،باعث حفآ حقوق مست جرین از جهت تعل ح سـرقفلی بـه
نر روز در هنگام تخلیه به آنها میگردد این نظر در برخی نشستهـای قضـایی نیـز
مورد توجه قرار گرفته است (نظریه کمیسیون بررسی نشستهای قضایی قوه قضاییه در
نشست قضایی دادگستری نیشابور مهرمـاه  :1969معاونـت آمـوزش و تحقیقـات قـوه
قضاییه 39 :1960،نظریه کمیسیون بررسی نشستهای قضایی قوه قضاییه در نشسـت
قضایی دادگستری قم دیماه  1933و نیز نظریه کمیسیون بررسی نشستهـای قضـایی
قوه قضاییه در نشست قضایی دادگستری شیراز اردیبهشت  :1962معاونـت آمـوزش و
تحقیقات قوه قضاییه 116 :1969،و .39)116
ممکن است این اشکال مطرح گردد که صدر ماده  0آیـیننامـه اجرایـی ق1936 .
صراحتاً بندهای پنج گانه این ماده و از جمله قراردادهای فاقد شرایط شـکلی مـاده  0ق.
 1936را از شمول مقررات این قانون خارج نموده است ،درحالیکه نظریه مورد ت ییـد،
قراردادهای فاقد شرایط شکلی ماده  0ق 1936 .را از شمول این قانون خارج نمیدانـد
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و صرفاً امکان تخلیه سریع را در مورد آنها منتفی مـیدانـد در پاسـخ بایـد گفـت اوالً
صدر ماده  0آییننامه اجرایی ق 1936 .که مقرر میدارد« :موارد زیر مشـمول مقـررات
قانون نیست» بسته به بندهای مختلف آن باید در دو معنای متفاوت تفسیر گردد معنای
اول« :موارد زیر [به طور کلی] مشمول مقررات قانون نیست» معنـای دوم« :مـوارد زیـر
مشمول مقررات [تخلیه سریع] قانون نیست» که معنـای اول شـامل بنـدهای  0 ،1و 9
(روابط استیجاری قبل از الزماالجـرا شـدن ق ،1936 .روابـط ناشـی از انتقـال حقـوق
مست جر ساب به مست جر جدید درصورتیکه قرارداد اجاره اصلی مربوط به قبـل از الزم
اجرا شدن ق 1936 .باشد ،روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و اجـارههـای
شفاهی) و معنای دوم شامل بندهای  4و ( 3تخلیه قبل از انقضاء مدت ،اجارهنامـههـای
عادی فاقد شرایط ماده  0ق )1936 .این ماده میگردد توجـه بـه بنـدهای  1و  4ایـن
ماده صحت این تقسیمبندی را ت یید مینماید.
در مورد اجارههای شفاهی ،برخی آنها را مشمول ضـمانت اجـرای عـدم امکـان
تخلیه سریع مورد اجاره دانستهاند (کشاورز 146 :1963،فالح )163 :1966 ،برخـی
نویسندگان (شمسیپور ،)960 :1966،با توجه به ماده یک ق 1936 .کـه بـه «قـرارداد
رسمی یا عادی» اجاره اشاره دارد معتقدند قراردادهای اجاره شفاهی از شمول ماده یـک
این قانون و به عبارت دیگر در شمول «مقررات مندرج در این قانون»« ،مقـررات قـانون
مدنی» و «شرایط مقرر بین موجر و مست جر» قرار نمیگیرنـد ،بنـابراین بـا فـر

عـدم

حاکمیت این قوانین ،تنها امکان حاکمیـت قـوانین سـاب روابـط مـوجر و مسـت جر بـر
اجارههای شفاهی وجود دارد .اداره حقوقی دادگستری نیز در برخی موارد همین نظر را
مورد توجه قرار داده است (شهری خرازی)963 :1961 ،

40

اما برخی دیگر از مؤلفین

(کاتوزیان 693 :1963 ،شهیدی 124 :1963،طاهر موسوی ،)96 :1963 ،قائـل بـه
حاکمیت مقررات قانون مدنی بر این قراردادهـا گردیـدهانـد .در مقـام داوری بـین ایـن
نظرات باید گفت با عـدم پـذیرش حاکمیـت ق 1936 .بـر ایـن قراردادهـا و در مقـام
انتخاب بین حاکمیت قوانین ساب روابط موجر و مست جر و مقررات قـانون مـدنی کـه
تنها راهحلهای متصور هستند ،به نظر میرسد قائل شدن بـه حاکمیـت مقـررات قـانون
مدنی بر این نوع اجارهها ارجح باشد ،زیرا همانطور که پیشتـر نیـز بیـان شـد ،هـدف

02

مجله مطالعات حقوقی/

دوره هفتم ،شماره اول ،بهار 1934

قانون گذار از وضع ق 1936 .فاصله گرفتن از قوانین سـاب روابـط مـوجر و مسـت جر
بوده است که بعضاً با ایرادات شرعی مواجهاند ،بنابراین حاکم نمودن مجدد این قـوانین
بر روابط استیجاری مزبور ،خالف فلسفه ق 1936 .است.
سؤالی که مطرح میشـود ایـن اسـت کـه آیـا طـرفین عقـد اجـارهای کـه بعـد از
الزماالجرا شدن ق 1936 .منعقد گردیده است میتوانند با تواف یکدیگر قوانین سـاب
روابط موجر و مست جر را بر رابطه اسـتیجاری خـود حـاکم نماینـد؟ در پاسـخ از یـک
جهت میتـوان گفـت مـاده یـک ق 1936 .اجـاره امـاکن اسـتیجاری منعقـده بعـد از
الزماالجرا شدن این قانون را عالوه بر «مقررات قانون مدنی» و «مقررات مندرج در ایـن
قانون» ،تابع «شرایط مقرر بین موجر و مست جر» قرار داده است و در نتیجه با قید اخیـر،
امکان حاکم نمودن قوانین ساب موجر و مست جر بر رابطه استیجاری طـرفین بـا توافـ
آنها بالمانع است  .این نظر مـورد ت ییـد برخـی نویسـندگان نیـز واقـع گردیـده اسـت
(کشاورز 34 :1963،شمسی پور .)966 :1966،برخی نظرات اداره حقوقی دادگستری
نیز مؤید چنین نظری است (حسینی)941 :1963،

41

اما باید گفت چنـین نظـری قابـل

پذیرش نیست ،زیرا همانطور که گفته شد ،هدف قانونگذار از وضع ق 1936 .فاصـله
گرفتن از قوانین ساب روابط موجر و مسـت جر ،مخصوصـاً ق ،1936 .بـوده اسـت کـه
بعضاً با ایرادت شرعی مواجهاند ،بنابراین چگونه میتوان پذیرفت که خـود قـانونگـذار
بازگشت مجدد به این قوانین را تجویز نمـوده باشـد؟ بـه عبـارت دیگـر امکـان توافـ
طرفین بر حاکمیت قوانین ساب روابط مـوجر و مسـت جر ،بـا اسـتناد بـه مـاده یـک ق.
 1936در خصوم تابعیت این قانون از «شرایط مقرر بین موجر و مست جر» ،بـه منزلـه
نقض غر

قانونگذار از وضع این قانون است و قطعاً قابل پذیرش نیست.
 .4نتیجهگیری

در خصوم تداخل قوانین روابط موجر و مسـت جر مصـوب سـالهـای  1936و
 1963نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری و تمیز قانون حاکم بر آنها باید گفـت
قراردادهای تمدید اجارههـای مشـمول ق 1936 .از شـمول ق 1963 .خـارج بـوده و
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صرفاً قراردادهای اجارهای که ابتدائاً بعد از الزماالجرا شدن این قانون منعقـد مـیشـوند
شامل این ماده واحده هستند همچنـین در خصـوم تـداخل قـوانین روابـط مـوجر و
مست جر مصوب سالهـای  1936و  1963بـا ق 1936 .و تشـخیص و تعیـین قـانون
حاکم در این مورد باید گفت در عدم شمول ق 1936 .نسـبت بـه قراردادهـای اجـاره
اماکن استیجاری که ابتدائاً در زمان حاکمیت قوانین ساب روابط موجر و مست جر منعقد
گردیدهاند ،تردیدی وجود ندارد همچنین اجارهنامههای تمدیدی نیز ،اگر قرارداد اصلی
اجاره ابتدائاً در زمان حاکمیت قوانین ساب روابط موجر و مست جر منعقد گردیده باشد،
مشمول همین حکم میگردند .با توجه به قواعد حاکم بـر اجـرای قـوانین و نیـز لـزوم
احترام به تواف طرفین و حفآ حقـوق آنهـا ،قراردادهـای اجـاره منعقـده بـین تـاریخ
تصوی

و الزماالجرا شدن ق ،1936 .تابع قوانین ساب روابط موجر و مست جر هستند.

پذیرفتن حاکمیت قانون مدنی بر قراردادهـای فاقـد شـرایط شـکلی مـاده  0ق1936 .
نتایج نامعقولی به دنبال خواهد داشت و با اقتضائات موجود در زمینه قراردادهای اجـاره
و نیز عدالت منطب نیست همچنین شمول قوانین سـاب روابـط مـوجر و مسـت جر بـر
چنین قراردادهایی ،عالوه بر اینکه با اهداف قانونگذار از وضـع ق 1936 .در تعـار
است ،با قصد طرفین نیز همخوانی ندارد پذیرفتن حاکمیت ق 1936.بر این قراردادهـا
و صرفاً عدم امکان تخلیه سریع عین مست جره در این موارد ،بهتـرین ضـمانت اجرایـی
است که میتوان در خصوم این قراردادها در نظر گرفت .همچنین تابعیت قراردادهای
اجاره مشمول ق 1936 .از «شرایط مقـرر بـین مـوجر و مسـت جر» ،منصـرف از تعیـین
قانون حاکم بر قرارداد است .الزم است قانون گذار با الحاق یک تبصره بـه ق 1936 .و
یا تصوی

قانونی مستقل که عطف به ماسب نیز گردد ،قانون حاکم بر قراردادهای فاقـد

شرایط شکلی ماده  0ق 1936 .را معین نماید تا در این خصوم به اختالف نظرهـای
بسیاری که در میان حقوقدانان و محاکم دادگستری وجود دارد پایان داده شود.
پینوشتها
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 .1این مقاله مستخرج از رساله دکتری رضا زارعی ،فارغالتحصیل رشته حقوق خصوصی دانشگاه
مازندران به راهنمایی نویسنده مسئول مقاله ،است.
 .2در این مقاله به دلیل رعایت اختصار ،از این پس ق 1936 .نامیده میشود.
 .3در این مقاله به دلیل رعایت اختصار ،از این پس ق 1936 .نامیده میشود.
 .4در این مقاله به دلیل رعایت اختصار از این پس ق 1963 .نامیده میشود.
 .5ماده  1ق« :1936 .هر محلی که برای سکنی یا کس

یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره

داده شده یا بشود ...مشمول مقررات این قانون است».
 .6به موج

این ماده واحده« :از تاریخ تصوی

این قانون ،کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی

بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود ،در رأس انقضاء مدت اجاره،
مست جر موبف به تخلیه آن است مگر آنکه مدت اجاره با تواف طرفین تمدید شود .در صورت تخلف
دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند».
« .7مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مست جر مصوب سال  1963این است که
قانون مزبور نابر به عقود اجارهای است که بعد از تصوی
اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصوی

آن قانون و ابتدائاً منعقد میشوند و شامل

قانون فوقالذکر را داشتهاند نمیشوند.»...

« .8از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،اجاره کلیه اماکن ...تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج
در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مست جر خواهد بود».
« .9اماکنی که قبل از تصوی

این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حس

مورد

مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود».
 .10به موج

برخی قوانین خام ،اجاره بعضی اماکن تجاری خام مربوط به قبل از تاریخ تصوی

و

الزماالجرا شدن ق 1936 .از شمول ق 1936 .خارج گردیده است مانند الیحه قانونی نحوه واگذاری
اماکن و میدانها و غرفهها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و ترهبار و فرآوردههای
کشاورزی مصوب .1936/12/3
« .11ماده  -0موارد زیر مشمول مقررات قانون نیستند -1 :روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.»...
« .12احراز رابطه استیجاری قبل از الزماالجرا شدن قانون روابط موجر و مست جر مصوب ،1936
موج

شمول قانون الزماالجرای قبلی بر خصوم مورد میشود ولو اینکه بعد از الزماالجرا شدن

قانون جدید ،سند رسمی یا عادی فیمابین تنظیم گردیده باشد» نظریه شماره  3/4613مور
 1936/6/13اداره حقوقی دادگستری( :حسینی.)49 :1963 ،

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری
 -0« .13روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مست جر ساب
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به مست جر جدید با اجازه موجر

درصورتیکه قرارداد اجاره قبل از الزماالجرا شدن قانون باشد.»...
« .14تبصره – رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائاً از تاریخ الزماالجرا شدن قانون [مصوب  ]1936به
اجاره واگذار شده یا میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره ،تمدید میگردد،
مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود».
« .15از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،اجاره کلیه اماکن...تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج
در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مست جر خواهد بود».
« .16اماکنی که قبل از تصوی

این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حس

مورد

مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود».
 .17تاریخ تصوی

این قانون  1936/3/06است.

 .18با توجه به تاریخ درج این قانون در روزنامه رسمی کشور ( )1936/6/13و با توجه به ماده 0
قانون مدنی که تاریخ الزماالجرا شدن قوانین را  13روز پس از انتشار آنها میداند ،تاریخ الزماالجرا
شدن این قانون  1936/3/1است.
« .19ماده  -0موارد زیر مشمول مقررات قانون نیست -1 :روابط استیجاری قبل از اجرای قانون -0
روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مست جر ساب به مست جر جدید با اجازه موجر درصورتیکه قرارداد
اجاره قبل از الزماالجرا شدن قانون باشد.»...
 .20اداره حقوقی دادگستری نیز در نظرات خود به تاریخ «الزماالجرا شدن» ق 1936 .اشاره نموده
است«:در مورد مغازه ،چنانچه مورد اجاره قبل از الزماالجرا شدن قانون روابط موجر و مست جر 1936
به اجاره داده شده باشد ،روابط طرفین تابع قانون روابط موجر و مست جر مصوب  1936در مورد
محلهای تجاری است .در غیر این صورت تابع قانون سال  1936خواهد بود»(حسینی939 :1963 ،
و .)934
« .21پس از انقضای مدت اجاره ،بنا به تقاضای موجر یا قائممقام قانونی وی ،تخلیه عین مست جره در
اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت برف یک هفته و در اجاره با سند عادی برف یک هفته
پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی ،توسط ضابطین قوه قضاییه انجام
خواهد گرفت».
« .22اگر در عقد اجاره مدت بهطور صریح ذکر نشده و مالاالجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فالن
مبلغ معین شده باشد ،اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود.»...
« .23دفاتر اسناد رسمی عالوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفاند.»...
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 .24ماده  01قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  1934در این خصوم مقرر میدارد« :اصول اسناد
رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه میشود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم
خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود .متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت
یا فتوکپی اخذ نمایند.»...
 .25ماده  131قانون مدنی در این خصوم مقرر میدارد« :عقد محق میشود به قصد انشاء به شرط
مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند».
 .26این نویسنده علیرغم تصریح ماده  046قانون تجارت به لزوم «امضای» بهر نویس ،استفاده از مهر
را نیز در این خصوم بالمانع دانسته است.
 .27ماده «:16سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضا نماید مگر آنکه وارد دفتر شده و به امضای
اصحاب معامله رسیده باشد».
ماده « :13سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد)
و انجام سایر تشریفات به تصدی و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و
دفاتر مربوط را امضا نمایند.»...
 .28تبصره  0ماده  93ق.آ.د.م مقرر میدارد« :سوگند ،شهادت ،اقرار ،لعان و ایالء قابل توکیل نیست».
 .29ماده  662قانون مدنی در این خصوم مقرر میدارد« :تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر
عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» .همچنین ماده  634همین قانون
بیان میدارد«:موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.»...
 .30ر.ک به مواد  66 ،64و  63قانون ثبت که حضور معرفین و معتمدین را در هنگام ثبت معامالت
اشخام نابینا ،کر ،گنگ و بیسواد الزم میدانند.
« .31از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،اجاره کلیه اماکن ...که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود
تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مست جر خواهد
بود».
« .32ماده  -0موارد زیر مشمول مقررات قانون نیست -9... :روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان
دیگر و نیز تصرفات برحس

تراضی شفاهی با موجر بهعنوان اجاره  -3...درصورتیکه سند عادی

اجاره بر طب ضوابط مقرر ماده  0قانون تنظیمنشده باشد».
...« .33چون ماده یک قانون روابط موجر و مست جر  ،1936اماکن استیجاری را تابع سه چیز دانسته
است -1 :قانون مدنی  -0قانون روابط موجر و مست جر سال  1936و  -9شرایط مقرر بین موجر و
مست جر پس اگر قراردادی تابع قانون روابط موجر و مست جر مصوب  1936نباشد ،طبیعی است که

03

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری

تابع مقررات دیگر مندرج در ماده یک خواهد بود که قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مست جر
است.»...
« .34چنانچه قرارداد عادی اجاره بعد از الزماالجرا شدن قانون روابط موجر و مست جر سال 1936
تنظیم شده و فاقد شرایط مقرر در ماده  0این قانون باشد ،روابط طرفین تابع مقررات قانون مدنی و
شرایط مقرر فیمابین خواهد بود» نظریه شماره  3/3494مور .1960/6/91
« .35سؤال :مغازهای در سال  1933بدون رعایت مقررات ماده  0قانون روابط موجر و مست جر 1936
به اجاره واگذار گردیده است ،رابطه استیجاری طرفین تابع چه قانونی است؟
اکثری ت قضات :در مورد سؤال ،قرارداد مطروحه در قال

قانون روابط موجر و مست جر سال 1936

مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
...« .36مستند مدرک دعوی یعنی اجارهنامه عادی ،مطاب قانون روابط موجر و مست جر سال 1936
تنظیم نگردیده [زیرا] با حضور دو شاهد نبوده ،لذا به استناد ماده  0قانون مرقوم و بند  3آییننامه
اجرایی آن مصوب  1936/0/13هیئتوزیران ،مشمول مقررات قانون مذکور نبوده ،تابع مقررات قانون
روابط موجر و مست جر مصوب سال  1936است »...دادنامه شماره  1022مور  1969/3/01شعبه
سه دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
« .37با توجه به ماده  0قانون روابط موجر و مست جر مصوب  1936و بند  3ماده  0آییننامه اجرایی
آن ،چنانچه اجارهنامه عادی فاقد امضای دو نفر شاهد باشد ،رابطه استیجاری از شمول قانون مذکور
خارجشده ،برحس

مورد تابع قوانین سالهای  36یا  60خواهد بود» نظریه شماره  3/1933مور

.1933/0/16
« .38از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ،محل کس

و

پیشه ،اماکن آموزشی ،خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه با قرارداد رسمی یا
عادی منعقد میشود ،تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر
و مست جر خواهد بود».
« .39با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مست جر  ،1936عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر در
قانون از نظر ماهیت ،موضوع اجاره را از شمول قانون خارج نمیسازد بلکه عدم رعایت شروط مندرج
در قانون ،در نحوه صدور دستور تخلیه ت ثیر خواهد داشت.»...
« .40قراردادهای شفاهی چه قبل از اجرای قانون روابط موجر و مست جر  1936و چه بعد از اجرای این
قانون ،تابع قوانین روابط موجر و مست جر سالهای  1936و ( 1960برحس
شماره  3/9696مور .1936/3/3

مورد) است» نظریه
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« .41تراضی و تواف طرفین در برقراری روابط استیجاری بر مبنای قانون سال  1936منع قانونی ندارد»
نظریه شماره  3/396مور .196/0/4

منابع
حسینی ،سید محمدرضـا ( .)1963روابط موجر و مستأجر در رویه قض ایی .تهـران:
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زندی ،محمدرضا ( .)1966رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور
مدنی ،جلد پنجم .تهران :انتشارات جنگل.
شمسیپور ،غالمرضا ( .)1966حق سرقفلی و حق کسب و پیش ه و تج ارت .قـم:
انتشارات بکا.
شهری ،غالم رضا خرازی ،محمد ( .)1961مجموع ه نظره ای مش ورتی اداره ک ل
حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مسائل مدنی از سال  1717ت ا .1731
تهران :انتشارات روزنامه رسمی.
شهیدی ،مهدی ( .)1963حقوق مدنی ( .)1تهران :انتشارات مجد.
طاهر موسوی ،یوسف ( .)1963حقوق موجر و مستأجر در ق انون رواب ط م وجر و
مستأجر  .1731تهران :انتشارات مجد.
فخاری ،امیرحسین (« .)1934مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری» .مجل ه تحقیق ات
حقوقی ،شماره  16و .64-93 ،13
فالح ،محمدرضا ( .)1966ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مس تأجر .1731
تهران :انتشارات جنگل.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1963دوره عقود معین ( ،)1معامالت معـو

– عقـود تملیکـی،

تهران :شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان ،ناصر ( .)1963دوره عقود معین ( .)4عقود اذنی -وثیقههـای دیـن ،تهـران:
شرکت سهامی انتشار.
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کشاورز ،بهمن ( .)1963بررسی تحلیل قانون جدید روابط موجر و مستأجر .1731
تهران :انتشارات جنگل.
معاونت آموزش و تحقیقات علمی دادگستری کـل اسـتان تهـران ( .)1962مجموع ه
دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران .جلد دوم ،تهـران :انتشـارات
دادیار.
معاونت آموزش و تحقیقات علمی و قضایی دفتر مطالعات و تحقیقات کمیسیون امـور
قضایی و حقوقی ( .)1933مجموعه دیدگاهه ای قض ایی قض ات دادگس تری
استان تهران .تهران :انتشارات گنج دانش.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضـاییه ( .)1960مجموع ه نشس ته ای قض ایی
( ،)11مس ائل آی ین دادرس ی م دنی ( .)2قـم :انتشـارات معاونـت آمـوزش و
تحقیقات قوه قضائیه.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ( .)1966رویه قضایی ای ران در ارتب ا ب ا
دادگاههای عمومی حقوقی .جلد دهم ،تهران :انتشارات جنگل.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ( .)1936مجموعه نشستهای قض ایی ک ل
کشور ،مسائل حقوق مدنی .جلد اول ،تهـران :انتشـارات معاونـت آمـوزش قـوه
قضاییه.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ( .)1969مجموعه نشستهای قض ایی (،)3
مسائل قانون مدنی ( .)2قم :انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضـاییه ( .)1963مجموع ه نشس ته ای قض ایی
( ،)11مسائل قانون مدنی ( .)4تهران :انتشارات جنگل.
مهرپور ،حسین ( .)1931مجموعه نظریات ش ورای ن هب ان .ج سـوم ،تهـران :نشـر
کیهان.
نوین ،پرویز خواجه پیـری ،عبـاس ( .)1960حق وق م دنی ( .)1تهـران :انتشـارات
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