
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  



  رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف    

4 

  
  
  
  
  
  
  
  

  رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف :نام کتاب

  مهدی خالصی :محقق

  رضایی نژادامیر علی  :کارشناسی و تنظیم

   غالمرضا موحدیان:نظارت

  طاهره خزایی :تایپ

   سمیه شاگردی:صفحه آرایی

  
  

  

 : شناسنامه کتاب



  
  
  
  
  
  
  
  

  زش قوه قضائیهمعاونت آمو
  
  
  

  رسیدگی به دعاوی مطالبه رسیدگی به دعاوی مطالبه 

  اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرفاجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف

  
  )24 (شورای حل اختالفگام به گام با 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معاونت آموزش قوه قضائیه

1386  



  

 

  قوه قضاييه، معاونت آموزش

شوراي حل با  گام به گام - دعاوي مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ايام تصرفرسيدگي به 

: ـ قم. تهيه كننده اداره كل آموزش كارمندان ـ اداره آموزش شوراي حل اختالف) / 24(اختالف 

  1386نشر قضا ؛ 

  )320نشر قضا؛ (ـ . ص 44

 1-121-534-964-978 :ISBN  

  بر اساس اطالعات فيپا فهرستنويسي

اداره . الف. حل اختالف ـ ـ ايران.  2. شوراي حل اختالف ـ ـ قوانين و مقررات ـ ـ ايران.  1

  .عنوان. ب. كل آموزش كارمندان ، معاونت آموزش

 KMH                     550/347 1829/ق9ر5

1386  

  
  

  

  

  

  

        دعاوي مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ايام تصرفدعاوي مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ايام تصرفدعاوي مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ايام تصرفدعاوي مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ايام تصرفرسيدگي به رسيدگي به رسيدگي به رسيدگي به 

  معاونت آموزش قوه قضاييه، اداره كل آموزش كارمندان زير نظر

  نشر قضا : ناشر

  1386 زمستان قم،:  اولچاپ 

  هزار نسخه 20: شمارگان

  راءاس: و صحافي چاپ ليتوگرافي، 

*   *   *  

  همه حقوق ويژه ناشر است
  »باشد نسخه حاضر از بودجه بيت المال تهيه شده و قابل خريد و فروش نمي«

  ».نظريات مطروحه در اين كتاب الزاماً ديدگاه معاونت آموزش قوه قضاييه نيست«

  قوه قضاييه 3خ حافظ شمالي، روبروي دانشگاه صنعتي اميركبير، نبش خ سميه، ساختمان شماره : تهران

  )021( 88919465ـ  70و  88923623 ـ 40: معاونت آموزش قوه قضاييه تلفن

  info@law-training.ir :پست الكترونيك

 نشر قضانشر قضانشر قضانشر قضا



  
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
  

  7.........................................................................................................................................................مقدمه

  9..................................................................................................................................................شگفتاریپ

 از عقد اجاره شامل ی ناشی به دعاویدگی شورا در رسی مدنتیحدودصالح: گفتار اول

  11............................................... مستأجرهنی تصرف در عامیالمثل ا  معوقه و اجرت مطالبه اجور

  13........................ مربوطیالمثل و تفاوت آنها در دعاو  مطالبه اجور واجرتفیتعر: گفتار دوم

 با جلب یجاریالمثل پس از انقضاء رابطه است اجورمعوقه و اجرت نحوه مطالبه: گفتار سوم

  17......................................................................................................................................نظر کارشناس

  21...................هی تخلنی مطالبه وجه التزام مذکور در ضمن عقد اجاره بابت تضم:گفتار چهارم

  22........................المثل  اجرتنیی در تعیدادگستر یرسم  به کارشناسرجوع ی مبنا:گفتار پنجم

 نیی و موارد درخواست از کارشناس جهت تعی صدور قرار کارشناسیچگونگ: گفتار ششم

  23.............................................................................................................................................المثل اجرت

 و یدگی در رس و اقدامات شورانی وقت و دعوت از طرفنیی صدور دستور تع:گفتار هفتم

  26.................................. مستأجر و متصرفاتی موجر و دفاعی اقامه شده از سولی دالیبررس

  29............................................. در صورت سازشی گزارش اصالحمی تنظی چگونگ:گفتار هشتم

  31....................................................................................... آنینحوه صدور  حکم و اجرا: گفتار نهم



  رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف    

6 

 قانون 2 مقررات موضوع ماده یبه و امکان اعمال و اجرا  محکومٌفاءی استی چگونگ:گفتار دهم

  36.......................................................................................................ی مالیها تی محکومینحوه اجرا

  37..............................................................................................................................................نوشتها یپ

  

  



  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

  :حضرت آیت اهللا هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضاییه
  

برخی مفاهیم و موضوعاتی که به لحاظ نوپیدایی و نیاز دستگاه «
های آموزشی قرار گیرد به قرار ذیل  مناسب است در اولویت برنامه

های مربوط به اعضای شوراهای  توسعه و تعمیق آموزش:...... است
حل اختالف و نیز دبیرخانه آنها به منظور کارآمدسازی و ارتقای سطح 

  »علمی و عملی شوراهای حل اختالف
  

 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و 189شوراهای حل اختالف به موجب ماده 
 به تصویب هیأت محترم 1381نامه اجرایی قانون مزبور در مرداد  گذاری شده و آیین فرهنگی پایه

 قانون برنامه چهارم توسعه نیز 134وزیران و سپس به تأیید رئیس محترم قوه قضاییه رسید، ماده 
  .تعیین نموده است) 1388(مهلت اجرای آن را تا پایان برنامه چهارم 

ه دوم توسعه قضایی و همچنین تأکیدات نامه قانونی مزبور و برنامه پنج سال به موجب آیین
های  مکرر ریاست محترم قوه قضاییه، امر آموزش اعضای شوراهای حل اختالف در اولویت برنامه

های آموزشی متعدد   تا کنون دوره1381آموزشی معاونت آموزش قوه قضاییه قرار گرفته و از سال 
اب و کتابچه به زبان ساده تهیه و در سطح و متنوع تدوین و اجرا و منابع آموزشی مختلف اعم از کت
متون آموزشی که در قالب کتابچه و تحت . کشور توزیع شده است و این روند تکاملی تداوم دارد
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ای از آن است به  تدارک شده و کتابچه حاضر نیز نمونه» گام به گام با شورای حل اختالف«عنوان 
 رسیدگی صحیح در شوراها با استقبال گسترده دلیل سادگی و انتقال صریح مفاهیم و تبیین نحوه

اعضای شورای حل اختالف مواجه شده و این معاونت توسعه و تقویت آن را در دستور کار دارد، 
تواند ما را در غنی سازی مجموعه متون آموزشی توانمند سازد  ها می ضمن اینکه آگاهی از کاستی

نظران  الحی صاحبن قرار گرفته و از نظریات اصامید داریم کتابچه حاضر مورد استفاده عالقمندا
  .مند شویم بهره

  معاونت آموزش قوه قضاییه 
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  پیشگفتار
کند که حسن تنظیم آنها نیازمند یک  زندگی اجتماعی روابط و مناسباتی در میان افراد ایجاد می

  سلسله قواعد و نظامات و مقررات است، 
کند  نسانها را تأمین و تکامل جامعه را تضمین میقواعد و قوانین مزبور که رفاه و سعادت ا
  گردد، برمبنای اصل حاکمیت ملی و مردمی تنظیم می

صالح جامعه و مصلحت افراد در رعایت و اجرای قواعد و نظامات مزبور است زیرا این امر از 
  .نماید تخطّی و تعدّی و هرج و مرج و توسّل به زور و قدرت شخصی ممانعت می

 نظامات را که شامل قوانین و مقررات موضوعه و عرفها و رسوم اجتماعی است این قواعد و
گوییم حقوق ایران منظور همه قواعد و نظاماتی است که  نمایند، مثالً وقتی می اصطالحاً حقوق می

باشند و اگر رعایت  کند و افراد تابع آن می در جامعه ایران بر روابط و مناسبات افراد حکومت می
گوییم حقوق ایرانی منظور اختیارات و  نمایند مانند اینکه اگر می ای خود ایجاد مسؤولیت مینکنند بر

باشد که حقوق در معنا و مفهوم اول شامل قوانین موضوعه  امتیازاتی است که یک ایرانی دارا می
 باشد و حقوق در معنا و مفهوم های قضایی و روش و سیره دادگاهها می هرکشور و عرفها و رویه

دوم مشتمل برحقوق فردی و اختیارات مدنی و اجتماعی و سیاسی است که با توسعه و تکامل 
های متعدد حقوقی نیز تأسیس و تدوین گردیده  تمدن بشری و پیشرفت دانش و هنر و صنعت رشته

که از آن جمله حقوق خصوصی است که مربوط به مناسبات و روابط افراد در امور مالی و معامالتی 
های منشعب از  وادگی و موضوعات ناشی از ارتباطات مدنی و اجتماعی است و یکی از شاخهو خان

حقوق خصوصی حقوق مدنی است که مباحث آن در ایران مثل همه کشورهای متمدن شامل آثار و 
 طالق و مرگ، - ازدواج-اعمال اصلی زندگی از والدت، بلوغ و رسیدن به سن قانونی، رشد و عقل

 والیت قهری و قانونی، قیمومت و روابط فرد با اشیاء و - شخصی، روابط خانوادگیوصیّت، احوال
اموال و اشخاص و وسایل تحصیل حقوق ناشی از آنها و اسباب تملک شرایط اجرای حقوق و قبول 
تعهدات، عقود و معامالت و ضمانات قهری است که این آثار و اعمال، حاصل روابط مدنی و 

سته به حیات اشخاص است، و در یک کالم حقوق مدنی، حقوق و تکالیف فرد اجتماعی افراد و واب
نظر از شغل و مقام رسمی، موقعیت، ثروت، شخصیت و سایر مختصات فردی و خانوادگی و  را قطع

دهد به این  کند مورد بررسی قرار می اجتماعی، بلکه فقط به عنوان شخصی که در جامعه زندگی می
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اعد و نظامات مربوط به آن، همه افراد بدون مالحظه جنسیت، کوچکی، جهت از حقوق مدنی و قو
  .کنند بزرگی، تابعیت و نظایر اینها استفاده می

عالقه اشخاص به اموال و وجوه به عنوان حقوق مالی و ارتباط با مجموعه اموال و دارایی و 
ادها و کیفیت اسباب های اشخاص، روابط و مناسبات حاصله از معامالت و قرارد مطالبات و بدهی

دهند  تملک، عقود و الزامات، استیفاء حقوق و سقوط تعهدات، موضوعات حقوق مالی را تشکیل می
شود لیکن  ودر مقابل حقوق غیرمالی عبارتست از حقوقی که در نیتجه وضع مدنی فرد حاصل می

ر اینها، با وصف دارای ارزش مالی نیست مانند، تولیّت، قیمومت، والیت، حضانت، وصایت و نظای
 به حقوق مالی افراد در اجاره ٰمراتب این کتابچه در صدد تبیین یکی از مسایل مطروحه و مبتلی

اشیاء و اموال منقول و غیرمنقول و تصرف و استیفاء منفعت از آنها در اثر عقد اجاره و یا استفاده از 
به آن و چگونگی مطالبه منافع ملک دیگری بدون قرارداد یا پس از انقضاء قرارداد راجع 

برداری شده از ناحیه متصرف و استحقاق موجر نسبت به اجور معوّقه  المثل ارزش منافع بهره اجرت
ناشی از تصرفات مستأجر جملگی در زمره مواردی است که در حیطه صالحیت مدنی شورای حل 

ع و کافی در اختیار باشد هرچند اطالعات جام شود، می اختالف مورد بررسی و حل و فصل واقع می
دهد ولیکن ضمن مطالعه این کتاب ضرورت دارد در مراجعه به منابع حقوقی  فراگیران قرار نمی

  .معلومات مورد نیاز را بیشتر کسب نمایند
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صالحیت مدنی شورا در رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد اجاره حدود: گفتار اول
  رف در عین مستأجرهالمثل ایام تص  معوقه و اجرت شامل مطالبه اجور

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 189 آیین نامه اجرایی ماده 7ماده 
 حدود وظایف و اختیارات و به عبارت دیگر حدود )1( مجلس شورای اسالمی 17/1/1379مصوب 

  .صالحیت شورای حل اختالف را در امور مدنی و جزایی تعیین و مشخص نموده است
  :دارد  آیین نامه مذکور مقرر می7 ماده

  :باشد شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می
 مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که -1

  .گردد رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می
  یات مطروحه با رعایت مراتب ذیل حل و فصل دعاوی و شکا-2

  در امور حقوقی) الف
  .............در امور کیفری) ب
 کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون منافع، زیان ناشی از جرم، -1: در امور حقوقی) الف

ریال ) 000/10000(ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال 
  .نباشد
ی خلع ید از امول غیرمنقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی  دعوا-2

، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی ٰالعبور، حق المجری از قبیل، حق
  .که اصل مالکیت محل اختالف نباشد

د صالحیت در دعاوی  الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معامالت و قراردادها در حدو-3
  مالی

   مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه-4
   تأمین و حفظ دالیل و امارات-5
   دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب -6

صالحیت به معنای اختیار و اقتدار قانونی و یا حق و تکلیفی است که مراجع قضایی و مشابه 
الف در رسیدگی به دعاوی و شکایات با اسلوب معینی از آن برخوردار آن نظیر شوراهای حل اخت
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گردد در واقع  باشند، به عبارت دیگر، اموری که در جهت رسیدگی به مراجع قانونی تفویض می می
دهد و این محدوده به تجویز و به حکم قانون و مقررات  محدوده صالحیت آن مرجع را تشکیل می

شود و براین مبنا  دارد ایجاد می نامه که طرز اجرای قانون را مدلل می مربوط به آن از قبیل آیین
سازمان و تشکیالت قانونی تأسیس و در محدودۀ صالحیت قانونی مشخص شده در حد معینی، 

در کشور عزیزمان ایران با توجه به ازدیاد و سیر صعودی . آید طیفی از صالحیت به وجود می
دادگستری، به نحوی اجتناب ناپذیر ضرورت تأسیس نهادهایی با های حقوقی و کیفری در  پرونده

مشارکت مردم برای حل و فصل اختالفات و دعاوی و شکایات روزمره احساس گردید و در سنوات 
نامه اجرایی آن چنین مراجعی تحت عنوان   قانون برنامه سوم توسعه و آیین189اخیر براساس ماده 

ت، در این مراجع هم صالحیت ذاتی و هم صالحیت نسبی و شوراهای حل اختالف ایجاد شده اس
نیز صالحیت محلی مطمح نظر است، به طوری که از حیث صالحیت ذاتی هم در محدوده دعاوی 

و هم موضوعات کیفری که در برگیرنده نوع و سنخ دعاوی و شکایات است به ) حقوقی(مدنی 
نماید، این  اجع اداری متمایز و مجزا مینحوی که ماهیت تکالیف و وظایف محوله آنها را از مر

ایست و مرحله تجدیدنظر آنها حسب  باشند، و رسیدگی آنها دو درجه مراجع اصوالً مراجع بدوی می
 قانون آیین داردسی مدنی به 7باشند زیرا طبق ماده  های عمومی حقوقی و کیفری می مورد دادگاه

 حکم صادره نشده باشد رسیدگی نخواهد شد ماهیت هیچ دعوایی تا زمانی که در مرحله نخستین
مگر به موجب قانون، که با تأسیس شورای حل اختالف رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی به 
نحو نسبی که در حد صالحیت مرجع مذکور باشد به لحاظ قلمرو محلی شورای حل اختالف 

  .محدوده جغرافیایی و تقسیمات محلی مربوطه خواهد بود
اتب با عنایت به صالحیت نسبی تعیین شده مالی برای شوراهای حل اختالف کلیه بنا به مر

المثل ایام تصرف تا سقف  دعاوی ناشی از عقد اجاره مشعر بر مطالبه اجورمعوقه یا استیفای اجرت
یک میلیون تومان قابلیت رسیدگی در شوراهای مذکور را داشته و چنانچه کتباً تراضی به رسیدگی 

ل اختالف را تا هر میزانی خواستار باشند بدون رعایت نصاب مذکور دعاوی موصوف در شورای ح
  .قابل رسیدگی در شورای حل اختالف است
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  المثل و تفاوت آنها در دعاوی مربوط  تعریف مطالبه اجور واجرت:دومگفتار 
ترتیب عقد و باشیم، که به  در تبیین عناوین دعاوی مذکور بدواً ناگزیر به تعریف عقد اجاره می

  :نماییم سپس اجاره را از حیث لغوی و اصطالحی تشریح می
 چیزی است و در اصطالح حقوقی توافق و  عقد در لغت به معنی بستن گره: معنای لغوی عقد

اجاره در لغت به معنی : معنای لغوی اجاره. تراضی دو یا چند نفر در ایفاء امر یا انجام تعهد است
  .باشد د می و مز پاداش عمل، اجرت

اجاره عقدی است که به :  چنین تعریف گردیده است)2( قانون مدنی 466عقد اجاره طبق ماده 
شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را  موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می

در زمره ) شخرید و فرو(مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند، عقد اجاره به مانند عقد بیع 
 قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها الزم )3( 219عقود الزم قرار دارد و طبق ماده 

و یا به علت ) یعنی با توافق طرفین منحل شود(االتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله  
 از طرفین منفسخ قانونی فسخ شود، بنابراین اجاره مانند سایر عقود جایز به فوت یا جنون یکی

 همان قانون اشعار داشته اجاره به فوت موجر یا مستأجر باطل 497گردد این است که ماده  نمی
 از عقد اجاره بر هر دو رکن منعقد کننده این رابطه یعنی موجر و )4(شود و چون تعهدات ناشی  نمی

دی، از ناحیه هریک از نماید ممکن است در ایفای این وظایف قراردا مستأجر تکالیفی را وضع می
طرفین اختالل در اجرای صحیح عقد اجاره به لحاظ عدم پایبندی و وفاء به عهد بوجود آید، به 

 باید عین مستأجره را به اجاره گیرنده )5( قانون مدنی 476طوری که همچنان که موجر وفق ماده 
رخواست مستأجر از دادگاه، موجر تسلیم نماید و اگر از تسلیم و تحویل مورد اجاره امتناع نماید به د

 قانون مدنی وی در قبال 490شود، مستأجر نیز طبق شق سوم ماده  ممتنع اجبار به تحویل می
 توافق در عقد را در )6(بایست اجاره بهای مورد  مندی از منافع ملک مورد اجاره می استفاده و بهره

ت عدم تعیین موعد نقداً باید مواعدی که بین طرفین مقررشده است را تأدیه کند و درصور
بنابراین هرگاه کسی ملکی را برای مدت یکسال به مبلغ یک میلیون . االجاره معهود را بپردازد مال

بهای معینه نگذارنند در این   تومان به هر منظوری اجاره نماید و طرفین قراری برای پرداخت اجاره
ضا آنها رسیده تمامی آنرا به موجر بپردازد، صورت مستأجر باید بیدرنگ پس از وقوع عقد که به ام

زیرا اجاره عقدی تملیکی است و همچنان که در اثر عقد مزبور معوّض عقد اجاره یعنی منافع ملک 
بهای ماهیانه است باید  گیرد عوض آن که اجاره موجر در حیطه ملکیت و تصرف مستأجر قرار می
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ی که در عقد اجاره طرفین مقرر شده باشد که دفعتاً به موجر منتقل و پرداخت شود و در صورت
بها به اقساط معینه پرداخت گردد مثالً ماهیانه، در این رابطه مستأجر باید هر قسط را در  اجاره

 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 4سررسید موعد مقرر به موجر بپردازد همچنین مطابق ماده 
االجاره از ناحیه مستأجر و یا  رداخت مالبینی گردیده که در صورت عدم پ  پیش5/6/1376

 دیگر بابت قبوض تلفن، آب و برق و گاز مصرفی یا تخلیه به علت انقضا مدت، موجر )7(های بدهی
موظف است همزمان با تودیع وجه ودیعه یا هرگونه سند راجع به تضمین تخلیه که از مستأجر 

 بر تسلیم دادخواست مطالبه ضررو زیان به دریافت داشته، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی
میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید، در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به 
مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن 

عنا و مفهوم اجور که جمع لغوی اجر که همان از آنچه بیان گردید م. به مستأجر خواهد کرد
گردد که مستأجر تکلیف دارد  بهای استفاده مستأجر از مورد اجاره است واضح و آشکار می اجاره
بهای معینه را در سر موعد به موجر بپردازد و چنانچه در چند ماه پرداخت این اجور به عهده  اجاره

ا نشود، مستأجر شرعاً و قانوناً به عنوان مدیون، بدهکار تعویق در آید و موجر موفق به دریافت آنه
المسمی تعیین گردیده خواهد بود، فلذا  العقد به عنوان اجرت این اجور معوقه که میزان آن حین

بهای پرداخت نشده توسط مستأجر در خالل ایام تصرف وی به  ه منظور از اجورمعوقه مجموع اجار
باشد، لیکن ممکن است تصرفات مستأجر به بعد از  مستأجر میمیزان معین و معلوم بین موجر و 

انقضاء مدت عقد اجازه نیز در عین مستأجره تسری پیدا نماید و حتی بدون اذن و اجاره موجر در 
استفاده از مورد اجاره به تصرفات خود ادامه دهد، در این وضعیت به علت برطرف شدن عقد اجاره 

بهای قبلی  عتبار داشته دیگر موجر ملتزم به دریافت همان اجارهسابق که فقط برای مدت معینی ا
باشد بلکه در قبال عدم تحویل مورد اجاره و تصرفات بعدی مستأجر که منتفع از  مذکور در عقد نمی

 قانون مدنی و بر مبنای اصل عدم تبرع عرفا ً 265عین مستأجره بوده و این استفاده وی طبق ماده 
 استیفا اجرت و بهای ایام تصرفات بعد از )8(اهد بود، متقابالً موجر را مستحق و قانوناً مجانی نخو

رابطه استیجاری با مستأجر نموده که اصطالحاً میزان ارزش مالی استفاده از مورد تصرف بعد از 
اند که میزان دقیق آن بین  ه المثل نامید منتفی شدن عقد اجاره به علت پایان مدت اجاره را اجرت

 نامعلوم و غیرمعین است، به طوری که تشخیص میزان آنرا قانونگذار به اهل خبره و طرفین
کارشناسان مربوط در فن برآورد ارزش عین و منافع امالک غیر منقول محول نموده است تا با 

های ناظر بر قضیه ارزش استفاده و  بازدید از محل مورد اجاره و عرف محل و سایر اوصاف و ویژگی
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صرف را ارزیابی و میزان آنرا تعیین و به طرفین ابالغ نماید، بنا به همین جهات ماده تصرفات مت
شود و اگر پس از  مدت برطرف می) 9(عقد اجاره به محض انقضاء « قانون مدنی عنوان داشته؛ 494

انقضاء آن مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف نگاه دارد، موجر برای مدت 
المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک   مستحق اجرتمزبور

المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک  در تصرف نگاهدارد وقتی باید اجرت
د از ، بنابراین مستفاد از مضامین قانونی مذکور، مقصو»اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید

الواقع ارزیابی ارزش مالی و مثلی محل تحت تصرف متصرف است که  المثل که فی تعیین اجرت
چون فاقد هرگونه قراردادی مستأجر سابق به تصرفات خود در ملک غیرادامه داده، باید ارزش و 

ی بهای استفاده از منافع ملک مزبور در خالل مدتی که منتفع بوده برای حل و فصل اختالفات مال
  .طرف برآورد شود طرفین توسط فرد آگاه و خبره بی

بها و  المثل و اجاره آید که چه تفاوتی بین عناوین حقوقی اجرت  می  و اما این سوال پیش
  .ها وجود دارد  در رابطه طرفین و دعاوی مطروحه راجع به این خواستهٰالمسمّی اجرت
لمثل در مواردی است که اگر کسی از ا  همچنان که در مطالب پیش گفته بیان گردید اجرت-ا

مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین 
 منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور  ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت االجاره مال

مالک باشد خواه بدون اذن او، در شود، خواه استیفاء مزبور با اذن  المثل نامیده می بدهد اجرت
المثل جنبه خسارت را هم دارد و درصورتی که بهای دقیق استفاده از منافع ملک  صورت اخیر اجرت

المسمی گویند یعنی این اجرت در عقد اجاره طرفین  در عقد اجاره معین و ذکر گردد به آن اجرت
  .اسم برده شده و مذکور در عقد است

المثل، در اولی مدعی با استناد به قرارداد عقد  لبه اجورمعوقه یا اجرت در طرح دعاوی مطا-2
بهای معوقه و پرداخت نشده در  مابین عیناً همان میزان معین در قرارداد را به عنوان اجاره  فی اجاره

یک ماه یا چند ماه به طور مجموع تحت عنوان اجورمعوقه و پرداخت نشده که مستأجر تأخیر در 
نماید و چون میزان این اجور دریافت نشده بین  ا در مواعد معینه داشته درخواست میپرداخت آنه

طرفین معلوم و معهود است دیگر نیازی به جلب نظر کارشناس برای تعیین اجرت استفاده از مورد 
باشد زیرا آنچه که مستأجر متعهد به پرداخت گردیده در عقد اجاره که ذیل آنرا امضاء  اجاره نمی

باشد، لیکن در مواردی که مدت عقد  ه است مأخوذه به این تعهد در قالب قرارداد منعقده مینمود
اجاره منتفی و باطل گردیده و مستأجر بدون اجازه موجر به تصرفات خود در مورد اجاره ادامه داده، 
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عوی بهای ایام تصرفات بدون رضایت و فاقد قرارداد، مدعی که موجر است در د برای تعیین اجاره
المثل با رجوع به نظریه  مطروحه، مطالبه طلب ناشی از تصرفات مستأجر را در قالب تقاضای اجرت

نماید، همچنین در مواردی نیز که شخصی ملک غیر را  کارشناسی برای تعیین میزان آن استناد می
ه از ملک آنکه مسبوق به قرارداد اجاره قبلی باشند چون استفاد بدون اذن مالک تصرف نماید و بی

باشد، مالک حق دارد از فرد متصرف که تصرفاتش بدون اجازه مالک بوده و از  دیگری مجانی نمی
المثل به عمل آورد از طرفی  شود تقاضای تعیین اجرت مصادیق غصب وغاصبانه محسوب می

هرگاه مستأجر حتی بعد از ) 10( قانون مدنی 501 و منطوق ماده 494مطابق مفهوم مخالف ماده 
المثل  نقضاء مدت اجاره با اجازه مالک به تصرفات خود در مورد اجاره ادامه دهد وقتی باید اجرتا

بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید ولیکن 
اه دارد و های مزبوره در نظر طرفین در تصرف خود نگ اگرمستأجر عین مستأجره را بیش از مدت

الظاهر از  موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله یعنی رضایتی که علی
گردد که تمایل قلبی داشته مستأجر همچنان متصرف ملکش  سکوت موجر استنباط و احراز می

ن های تصرف وی و نسبت به زمان ای باشد و تخلیه او را درخواست نکرده است، برای بقیه مدت
المثل که صرفاً در  تصرفات موجر تنها مستحق اجرت مذکوره قبلی بین طرفین است نه اجرت

شود که مستأجر بدون اجازه مالک ادامه تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره داشته  مواقعی مطالبه می
  .باشد
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المثل پس از انقضاء رابطه استیجاری با  اجورمعوقه و اجرت نحوه مطالبه: گفتار سوم
  لب نظر کارشناسج

ممکن است موجر جداگانه یا توأم با دادخواست تخلیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه 
المثل ایام تصرفات نماید که درصورتی که موجر عالوه بر تقاضای تخلیه،  اجورمعوقه یا اجرت

عد از مدت المثل مابقی ایام تصرف ب مطالباتی نظیر اجورمعوقه، خسارات وارده به مورد اجاره یا اجرت
هایی بابت برق و گاز مصرفی و قبض تلفن و از این قبیل از مستأجر داشته   عقد اجاره و یا بدهی

 طرفین می  تواند تمامی مطالبات مذکوره را چون همگی واجد یک منشأ و مرتبط با اجاره باشد می
ذکور تا حد باشد، جملگی در یک دادخواست مطرح نماید به شرط آنکه مطالبات و دیون مالی م

نصاب صالحیت شورای حل اختالف یعنی ده میلیون ریال باشد در این صورت شورا موظف است 
به همه موارد رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید و چنانچه مطالبات مزبور از نصاب ریالی مذکور 

این خارج باشد امکان رسیدگی آن در شورا وجود نخواهد داشت و شورا بدون اقدام نسبت به 
خواسته و با اخطار به خواهان جهت طرح ادعای مطالبات در مرجع قضایی دادگستری، صرفاً نسبت 

نماید، مگر آنکه طرفین کتباً با هر میزانی رسیدگی در شورا را  به دعوی تخلیه رسیدگی می
  .درخواست نمایند

 شده در های مذکوره از هر حیث مانند سایر دعاوی حقوقی احصاء نحوه مطالبه خواسته
 189 آیین نامه اجرایی ماده 7ماده ) الف( قسمت 1صالحیت شورای حل اختالف به موجب بند 

مصوب ریاست محترم قوه قضاییه در )  قانون برنامه چهارم134ماده (قانون برنامه سوم توسعه 
صورتی که خواسته دعوی بیش از ده میلیون ریال نباشد در صالحیت شورای حل اختالف شناخته 

 6ده است به عالوه چنانچه دو طرف تراضی کتبی رسیدگی در شورا نمایند شورا با استناد به بند ش
ماده مرقوم بدون در نظر گرفتن نصاب ریالی مذکور، صالح به رسیدگی خواهد بود تا ) الف(قسمت 

به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادرنماید و الزم به ذکر است چون شوراها مجازند در کلیه 
مور مدنی برای سازش و مصالحه طرفین اختالف اقدام کنند، بنابراین در مواردی که میزان ا

ریال باشد ) 000/000/10(المثل مورد مطالبه، باالتر از نصاب ریالی تعیین شده  اجورمعوقه یا اجرت
 7 ماده 1برای سازش به شورا مراجعه کند، شورا موظف است در اجرای بند ) مؤجر(و خواهان 

و ) موجر و مستأجر(الذکر دو طرف را برای سازش دعوت نماید و با حضور دو طرف  نامه فوق ینآی
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مابین گزاش اصالحی صادر نماید و در غیر این صورت پرونده را با صدور قرار  حصول سازش فی
در مواردی که خواسته باالتر از (عدم صالحیت بایگانی و خواهان را به مرجع قضایی هدایت کند 

المثل  و اما چنانچه خواسته مطروحه اعم از مطالبه اجورمعوقه یا اجرت) ب صالحیت شورا استنصا
ایام تصرفات بعد از انقضاء مدت اجاره در حیطه صالحیت شوار چه از حیث نصاب ریالی و چه از 
جهت صالحیت محلی که پرواضح است هریک از دعاوی مذکور که از مصادیق دعاوی راجع به 

الذکر که اشعار داشته؛ اموال غیرمنقول واقع  نامه سابق آیین) ج(ول است به موجب بند ملک غیرمنق
های  در حوزه شورا باشد هرچند طرفین مقیم آن حوزه نباشند، بنابراین در مورد هریک از خواسته

مذکوره از نظر صالحیت محلی، مالک تعیین صالحیت شورای حل اختالف، وقوع ملک غیرمنقول 
باشد، بدیهی است طرح دعوی با  در حوزه شورای حل اختالف می)  تصرف استیجاریمنزل تحت(

گیرد با این تفاوت که چون درخواسته  تقدیم دادخواست حقوقی برای هر یک از موارد صورت می
بهای تعیین شده عیناً همان مبلغی است که به عنوان  اجورمعوقه به اعتبار اینکه میزان اجاره

رارداد طرفین مقید گردیده، تنها کافی است در تعیین بهای خواسته مجموع االجاره در ق مال
ماههایی که اجاره آنها پرداخت نگردیده ذکر گردد مثالً اگر برای هر ماه سکونت در مورد اجاره 

ماه جمع اجورمعوقه و پرداخت نشده بالغ بر  اند، در شش مبلغ یکصد هزار تومان درنظر گرفته
الذکر است و دیگر نیازی به ذکر جلب  خواهد بود که بهای خواسته مبلغ اخیرصد هزار تومان  شش

نظر کارشناس نیست و مستأجر صرفاً تکلیف به پرداخت همان مبلغ مورد تعهد در قرارداد را دارد، 
لیکن در صورتیکه قرارداد اجاره منقضی و مدت اجاره پایان یافته باشد و مستأجر بدون اذن مالک 

 را در تصرف خود نگهدارد و به همین جهت موجر خود را برای ایام بعد از قرارداد عین مستأجره
مستحق مبلغ بیشتری از توافق اولیه بداند در این صورت احراز استحقاق موجر به اینکه ارزش 

ای که متصرف، ملک موجر را بدون اجازه موجر در  استفاده از منافع ملک وی در ایام و ازمنه
چند استیفاء منفعت نکرده باشد مستلزم اظهارنظر خبره دررشته ارزیابی امالک و تصرف داشته هر

باشد که ضرورت دارد خواسته خویش را مطرح نماید تا در  موکول به نظریه کارشناس مربوط می
جریان رسیدگی کارشناس منتخب دعوت و از وی در قالب قرار کارشناسی خواسته شود میزان 

ای از هر دو دادخواست که  وفه را برآورد نماید که به شرح آتی نمونهالمثل تصرفات موص اجرت
  گردد؛ معموالً بهتر است در فرم چاپی مخصوص تنظیم شود ارائه می
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  بررسی دادخواست و نمونه آنها
دادخواست حقوقی که در شکل و فرم چاپی مخصوص از جانب وزارت دادگستری تکثیر 

ده و قانوناً اوراق تقدیمی و مستندات و دالیل ضمیمه گردیده باید متضمن اطالعات زیر بو
ای از دادخواست  دادخواست باید به تعداد خوانده یا خواندگان به اضافه یک برگ باشد اینک نمونه

  .گردد المثل ذیالً منعکس می ت مطالبه اجورمعوقه و اجر
  دادگستری جمهوری اسالمی ایران

  برگ دادخواست به شورای حل اختالف
  

صات مشخ
  طرفین

  محل اقامت   شغل   نام پدر  نام خانوادگی  نام
  پالک-کوچه- خیابان-شهر

           خواهان
           خوانده

وکیل یا نماینده 
 قانونی

          

تعیین خواسته و 
 بهای آن

 از قرار ماهی یکصد هزار تومان.........لغایت......... ماه از تاریخ مطالبه اجور معوقه ناشی از عقد اجاره شش
  .مجموعاً به میران ششصد هزار تومان

دالیل دادخواست 
 ضمایم

  تصویرسند مالکیت مصدق شده هر کدام دو برگ-1
   تصویر قرار داده اجاره مصدق شده هرکدام دوبرگ-2

  )ای که ملک در آنجا واقع است حوزه(ریاست محترم شورای حل اختالف  شرح دادخواست
ماه  وان مستأجر قرارداد اجاره مدرکیه منضم به دادخواست مدت ششنظربه اینکه خوانده به عن: با سالم

بهای مربوطه خودداری نموده است تقاضای صدور حکم  رغم تصرفات استیجاری خود از پرداخت اجاره علی
  .محکومیت وی را به پرداخت اجورمعوقه موضوع خواسته دارم

شماره ثبت 
 دادخواست

  .  شورا رسیدگی فرمایید-شعبه
  ء خواهانامضا 

 مقام ارجاع کننده
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  برگ دادخواست به شورای حل اختالف
 

مشخصات 
  طرفین

  محل اقامت   شغل   نام پدر  نام خانوادگی  نام
   پالک-کوچه- خیابان-شهر

           خواهان
           خوانده

وکیل یا نماینده 
 قانونی

          

تعیین خواسته و 
 بهای آن

با جلب نظریه ........ لغایت........... فاقد قرارداد خوانده از تاریخایام تصرفات (ماه  المثل شش مطالبه اجرت
  الحساب به میزان ماهانه یک میلیون ریال  کارشناس رسمی دادگستری علی

دالیل منضمات 
 دادخواست

   تصویر مصدق شده سند مالکیت -1
   تصویر مصدق شده قرارداد سابق-2
   قرار تحقیق و معاینه محلی-3

  شرح دادخواست  تشرح دادخواس
  )ای که ملک در آنجا واقع است حوزه(ریاست محترم شورای حل اختالف 

بوده و بعد از اتمام مدت قرارداد ....... با سالم نظر به اینکه خوانده که مستأجر سابق قرارداد اجاره مورخ
ته فلذا استدعای ماه به تصرفات خود بدون پرداخت مبلغی ادامه داده و حق استفاده مجانی نداش مدت شش

المثل بهای استفاده مدت مذکور طبق نظریه کارشناس به  صدورحکم محکومیت وی به پرداخت اجرت
  .شرح خواسته مورد استدعا است

  . شورا رسیدگی فرمایید- شعبه  شماره 
  امضاء خواهان 

  مقام ارجاع کننده
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   تضمین تخلیه مطالبه وجه التزام مذکور در ضمن عقد اجاره بابت:گفتار چهارم
  

ها و  ه الشکل موجود در بنگا های متحد معموالً بعضی از قراردادهای اجاره تنظیمی چه در برگ
العقد اجاره به نفع موجر اشتراط  نویس حاوی یک شرط ضمن مشاورین امالک و یا به طور دست

  علیه آن مستأجر است و مفاد شرط این است که چنانچه  شده که مشروطٌ
ز انقضاء مدت اجاره از تخلیه مورد اجاره امتناع نماید، برای هر روز تصرفات بعد مستأجر پس ا

شود که در  مشاهده می. از پایان مدت اجاره مثالً روزانه مبلغ یک میلیون ریال به موجر بپردازد
صورتی که چنین شرطی در قرارداد طرفین نوشته و مورد امضاء طرفین قرار گرفته باشد موضوع از 

 قانون 10های خصوصی است که چون مغایرتی با قانون نیز ندارد طبق ماده  ق توافقمصادی
له حق دارد  ٌ الوفاء است و موجر مشروط  برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها و وراث الزم)11(مدنی

علیه را به مفاد اجراء شرط درحد نصاب شورای حل اختالف و در صورت  اجبار مستأجر مشروط
بلغ مالی شرط موصوف از نصاب نسبی صالحیت شورا حق طرح دادخواست الزام به انجام افزایش م

 237العقد که پرداخت مبلغ معینی بین طرفین است از مرجع قضایی خواستار شود، ماده  شرط ضمن
 در این باره حاکی است؛ هرگاه شرط ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً )12(قانون مدنی 

تواند  تزم به انجام شرط شده باشد باید آنرا بجا آورد و در صورت تخلف، طرف معامله، میکسیکه مل
رسد درج شرط  بنابراین به نظر می. به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید

العقد از سوی طرفین است که چنانچه تصرفات بعد از  الواقع پذیرش این توافق در حین مذکور فی
بهای مورد پرداخت  ه  استفاده از مورد اجاره سابق با مبلغی بیش از اجار ضاء مدت ادامه یابد اجرتانق

باشد، زیرا  المثل ایام تصرف منتفی می مذکور در قرارداد باشد که با این اشتراط دیگر مطالبه اجرت
ای طرفین المثل در جایی است که چنین شرطی در قرارداد نشده باشد و چون بر مطالبه اجرت

اجرت تصرفات بعد از قرارداد به واسطه درج شرط موصوف معلوم است، تکلیف تصرفات بدون 
قرارداد با شرط مذکور روشن گردیده و برمبنای همان شرط متصرف اجبار به اجرای مفاد شرط 

  .مزبور و نتایج مالی آن میگردد
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  المثل ین اجرتدادگستری در تعی سمیر رجوع به کارشناس  مبنای:گفتار پنجم
شود امر کارشناسی است که در  یکی از دالیلی که برای اثبات دعوی به کار گرفته می

های حقوقی از جمله قرارهای مقدماتی، قرار ارجاع به کارشناس است که این قرار یا به  رسیدگی
ز خود شود و یا مدعی در اثبات ادعای خود و یا خوانده در دفاع ا تشخیص مرجع رسیدگی صادر می

ممکن است به آن استناد نماید تا صحت و سقم ادعایشان روشن گردد و کارشناس منتخب، 
شخصی است که براساس تخصص و سوابق تجربی و علم و فن و اطالعاتی که نسبت به مورد 

تواند مرجع رسیدگی کننده را در کشف حقیقت و صدور حکم مقرون به واقع  الیه دارد می ٌ مرجوع
نماید، بدیهی است کارشناس مزبور دخالتی در دادرسی و امر قضاء ندارد بلکه صرفاً کمک و یاری 

های مختلف علوم صدها نوع رشته کارشناسی پدید  دهد و با گسترش رشته نظر فنی و تخصصی می
ها مرتبط باشد از  آمده و مرجع رسیدگی در مواردی که موضوع دعوی به یکی از این رشته

اصوالً رجوع به کارشناس هنگامی است که یک امر نماید و  خواهی میکارشناس آن رشته نظر
تخصصی در بین باشد و دادگاه نتواند به نظر علمی که واقع امر را برایش کشف نماید 

شود برای رعایت آسودگی وجدان و عدالت که از هر نوع دادرسی انتظار   بلکه ناچار مینایل آید
دد، از قبیل تشخیص مقصر در تصادفات و یا شناسایی جاعل رود به کارشناس مربوط متوسل گر می

در اسناد جعلی و یا برآورد قیمت اعیان و یا منافع امالک تحت تصرف و یا تعیین میزان تقصیر در 
حوادث ناشی از کار و بسیاری موارد دیگر که قضات علم و اطالع فنی و تخصصی درباره آنها 

ارشناس در رشته مربوطه در پرونده مطروحه هستند که یکی از آن ندارند و ناگزیر از ارجاع امر به ک
موارد تعیین میزان ارزش استفاده از منافع ملک غیرمنقول که متصرف بدون وجود قرارداد با مالک 

برداری نموده و اینک مواجه با مطالبه بهای انتفاع از منافع ملک  ه آن، از ملک وی استفاده و بهر
ین راستا کشف حقیقت و رفع اختالف مالی طرفین مستلزم آنست که مرجع در ا. وی گردیده است

های تصرفات متصرف را تقویم و برآورد و ارزیابی  ه المثل روزها و ما رسیدگی کننده اصطالحاً اجرت
 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه 269 الی 257نماید که به تجویز قانونگذار در مقررات مواد 

  .گردد  صادر می)13(ه اخذ نظریه کارشناسی دارد به استناد مرقوم قرار کارشناسی مواردی که نیاز ب
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 چگونگی صدور قرار کارشناسی و موارد درخواست از کارشناس :گفتار ششم
  المثل جهت تعیین اجرت

هرگاه مرجع رسیدگی کننده اعم از دادسرا و یا دادگاه و یا شورای حل اختالف در پرونده مورد 
خواه به تشخیص آن مرجع یا (شخیص داد که باید از نظریه کارشناس استفاده نماید رسیدگی ت

از جمله . نماید در این صورت قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می) برحسب تقاضای اصحاب
مصادیق موضوع بحث، تداوم تصرفات مستأجری است که بعد از انقضای مدت اجاره، محل را در 

نماید، به منظور احراز   می المثل ایام تصرف را مطرح ه و مالک مطالبه اجرتتصرف خود نگه داشت
المثل ناشی از تصرف و استفاده از ملک غیر که خواهان وجه آنرا مورد مطالبه  واقعی میزان اجرت

قرار داده و مبلغ دقیق آن نامعلوم است و احیاناً ممکن است خواهان مبلغی غیر عادالنه ادعا نماید و 
فانه نیست که هرچه خواهان ادعا و درخواست نماید به همان میزان متصرف را محکوم نمود، منص

طرفی و اجرای انصاف و عدالت و کشف مبلغی که مقرون به واقع  به همین جهت برای رعایت بی
گردد و در این  است، مبادرت به صدور قرار کارشناسی با پرداخت هزینه آن از ناحیه متقاضی می

نماید زیرا اگر  نظر کند را معین می ادگاه موضوع کارشناسی و مدتی که کارشناس باید اظهارقرار، د
داند چه چیزی از وی خواسته شده مثالً باید به روشنی از  تکلیف کارشناس معین نباشد نمی

که قانوناً از میان کارشناسان با انجام قرعه از بین چندین کارشناس رسمی و یا (کارشناس منتخب 
درخواست گردد با مالحظه ) شود بره محلی در صورت عدم حضور کارشناس رسمی برگزیده میخ

اظهارات خوانده متصرف و در صورت لزوم تحقیق از اهالی و مجاورین نسبت به برآورد ارزش 
ریالی استفاده از ملک خواهان در خالل مدتی که خوانده در آنجا متصرف بوده اقدام و در ظرف 

عالم نماید که متعاقب وصول نظریه کارشناس باید به طرفین ابالغ و در صورتی که مهلت مقرره ا
یک طرف یا طرفین نسبت به آن ظرف یکهفته اعتراض نمایند و اعتراض موجّه باشد، قرار ارجاع 

به ترتیب سه و یا پنج (گردد که باید تعداد آنها فرد باشد  امر به هیأت کارشناسان رسمی صادر می
ای از قرار ارجاع به  باشد که به شرح آتی نمونه نظریه اکثریت ایشان مالک عمل میو ) نفره

  .گردد کارشناس درج می
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  نمونه قرار کارشناسی
........................ المثل تصرفات ملک خواهان که از مورخ نظر به اینکه تعیین میزان اجرت

نده قرار گرفته ضرورت داشته و مستلزم اظهارنظر در حیطه تصرف و استفاده خوا................. لغایت
 از قانون آیین 257کارشناس در رشته راه و ساختمان و ارزیابی امالک است، لذا مستنداً به ماده 

 قرار ارجاع به کارشناس رسمی 1379دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
  : از بین کارشناسان مربوط آقایان)13(ور صادر و اعالم و به این منظ) یا خبره محلی(
....................... به قید قرعه آقای...........................-3...................................-2............................ -1

 گردید تا با حضور ریال که پرداخت آن به عهده خواهان است انتخاب........................... با دستمزد
در محل مورد تصرف خوانده و مالحظه اسناد و مدارک مستند دعوی خواهان و درنظر گرفتن 

المثل ایام تصرفات  جمیع جهات و عوامل مؤثر در قضیه نظریه خویش را درخصوص میزان اجرت
ار به خوانده به طور مستدل و واضح و روشن ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ ابالغ این قر

شورا اعالم نمایند مقرر است دفتر وقت نظارت تعیین و به خواهان ابالغ شود دستمزد کارشناس را 
تودیع و قبض سپرده را به این شورا تقدیم و با وصول قبض مربوط، به کارشناس منتخب اخطار 

ی گردد در صورتی که جهات رد کارشناس در وی نباشد طرف مهلت مقرره نسبت به امر کارشناس
  . را به شورا کتباً اعالم نماید)14(اقدام نموده و نظریه خویش 

  نام و امضاء اعضای شورای حل اختالف
  

بدیهی است چنانچه خواهان ظرف یکهفته از تاریخ ابالغ اخطاریه از واریز دستمزد 
خواسته شده در قرار استنکاف نماید تقاضای کارشناسی وی از عداد دالیلش خارج 

صورتی که شورا نتواند بدون نظریّه کارشناس رأی مقتضی را صادر نماید، بالمĤل  و در گردد می
 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعالم 259مستنداً به ماده 

 قانون برنامه چهارم توسعه 134نامه اجرایی ماده   آیین18دارند، هرچند این قرار با رعایت ماده  می
در صورت . رف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل استظ

واریز دستمزد و وصول نظریه کارشناس منتخب به دبیرخانه شورا، سپس به دبیرخانه شورا دستور 
شود مفاد نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ تا ظرف یکهفته در دبیرخانه حاضر و آنرا  داده می
دارند اعالم نمایند، در صورتی که از سوی هریک از طرفین  ه و چنانچه هرگونه اظهاری مالحظ

شود به طوری که اگر منظور معترض اخذ  اعتراض واصل شد و موجه بود به آن ترتیب اثر داده می
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توضیح و نظریه تکمیلی کارشناس باشد در این صورت کارشناس یا کارشناسان مورد نظر مجدداً 
شوند و اگر مقصود معترض رجوع به  نظریه تکمیلی برای رفع شبهات احتمالی دعوت میبرای اخذ 

هیأت بعدی کارشناس باشد و شورا این درخواست را موجه و مؤثر در قضیه بداند، قرار ارجاع به 
هیأت کارشناسان صادر والّا چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان ناموجه و بالدلیل و 

  .گردد ر باشد اعتراض معترض مردود اعالم میغیرمؤث
  



 رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف    

26 

 صدور دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و اقدامات شورا در :گفتار هفتم
  رسیدگی و بررسی دالیل اقامه شده از سوی موجر و دفاعیات مستأجر و متصرف

که مطالبه اجورمعوقه باشد یا  رسیدگی شورای حل اختالف به دعوی مطروحه چه آن
و یا در غیاب وی صورت ) مستأجر یا متصرف(لمثل ایام تصرف ممکن است با حضور خوانده ا اجرت

پذیرد ولیکن احراز اطالع خوانده از موضوع دعوی و وقت رسیدگی ضرورت دارد، زیرا چگونه 
توان از کسی که مطلع از وقت رسیدگی نیست انتظار حضور درجلسه رسیدگی را داشت، به  می

بایست بدواً با تعیین وقت رسیدگی به طریق مقتضی به  یرخانه شورا میهمین جهت مسؤول دب
هرچند عدم حضور طرفین با وصف ابالغ قانونی به آنها مانع ادامه رسیدگی . طرفین ابالغ نماید

باشد که در صورت حضور اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی ابتدا اعضاء شورا خطاب به  نمی
خواهی خویش را بازگو و دالیل استحقاق خود را ارایه دهد، پس از مفاد داد: دارند خواهان عرضه می

استماع اظهارات خواهان راجع به هریک از دعاوی مطروحه، اینکه چه مدت بابت اجورمعوقه 
گردد، با  بهای مندرج در قرارداد چه میزان بالغ می کار است و میزان دقیق آن طبق اجاره طلب

جلسه شده و سپس خطاب به  رجات آن تمامی بیانات وی صورتنامه تقدیمی و مند مالحظه اجاره
شود هرگونه پاسخ و دفاعی در قبال دعوی خواهان و مطالبات وی اعم از  خوانده گفته می

المثل ایام تصرفات در ملک خواهان که بدون قرارداد، متصرف و منتفع  اجورمعوقه معینه و یا اجرت
بها ماهیانه و یا مجوزی بر تصرفات خویش  ه رداخت اجاراز آن بوده و اینکه چه دلیلی دال بر پ

درملک خواهان دارد ابراز و اظهار نماید که با شنیدن مطالب گفته شده تمامی اظهاراتشان در 
رسد که با تجزیه و تحلیل مباحثات طرفین بدواً  جلسه منعکس شده و به امضای آنها می صورت

آمیز  ش و حل اختالف طرفین به صورت مسالمتشورا جهد و کوشش الزم در جهت صلح و ساز
مساعی خویش را مبذول داشته و در صورتی که توافق و تراضی طرفین حاصل شد مفاد سازش و 

گردد که نمونه آن  حصول توافق آنها صورتجلسه شده و بر مبنای آن گزارش اصالحی تنظیم می
 به سازش ختم نگردد ناگزیر برای در گفتار هشتم این کتابچه درج گردیده لیکن چنانچه رسیدگی

فصل خصومت و رفع تنازع از طرفین که هدف اصلی هر دادرسی عادالنه است رسیدگی با بررسی 
 دادرسی مدنی از آن  یابد، دالیلی که قانون مدنی و آیین دالیل اقامه شده از سوی خواهان ادامه می

ن مـدنی احصـاء نمـوده است عبارتنـد از  قانو1258به عنوان ادله اثبات هـر ادعــایی در مــاده 
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 که بنا به فرمایش گرانقدر حضرت )15( قسم -5 امارات -4 شهادت شهود -3 اسناد -2 اقرار -1
عَلی الَمُدعی و  البینۀاند  نبی مکرّم اسالم در حدیث نبوی شریف که فرموده) ص(رسول اکرم 

عَلَی مَنْ اَنْکَر یعنی اثبات هر ادعایی بر عهده مدعی آنست که با دلیل و مدارک، ثبوت الْیَمیِن 
ای از دالیل  دعوی خود را به منظور کشف حق و اثبات آن ارایه دهد و چنانچه مدعی دلیل مثبته

ال دهد که بر عدم اشتغال ذمه خود در قب علیه را حاکم قسم می مذکور در برنداشت، خوانده یا مدعی
خواهان به نام جالله خداوند متعال قسم یاد کند که مثالً در مقابل ادعای خواهان با اتیان سوگند 
مذکور عنوان کند بدهکار نیستم، که بدین ترتیب چنانچه خواهان در دعاوی موضوع این کتابچه 

یت منافع پس از احراز مالکیتش نسبت به مورد اجاره یا حق واگذاری منافع به غیر به لحاظ مالک
دارای سند اجاره به عنوان دلیل مدرکیه خود که حاکی از وجود رابطه استیجاری با خوانده مستأجر 
است باشد چون عقد اجاره در زمزۀ عقود معاوضی شناخته شده یعنی اینکه مستأجر باید در قبال 

بها به موجر  ارهاالجاره است به عنوان اج مندی از منافع ملک مورد اجاره عوض آنرا که مال بهره
بپردازد به عبارت دیگر همین که کلید ملک مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار گرفته حق تصرف او 
آغاز شده و هرچند اگر عمالً از مورد اجاره استفاده نکرده باشد نیز عرفاً مورد اجاره را برای موجر 

ملکش سلب و نفی نموده و با این مسلوب المنفعه کرده است یعنی اینکه اختیار موجر را نسبت به 
نوع تصرف موجر حق دارد بر مبنای اصل عدم تبرع که استفاده از مال یا ملک هیچکس مجانی و 

اجرت نخواهد بود به همین جهت موجر محق است تمامی اجاره بهای ایام تصرفات مستĤجر اعم  بی
بها به موجر نداشته باشد استیفاء و  جارهها و یا سال آنرا که مستأجر دلیلی بر پرداخت ا از روزها و ماه

باشد، زیرا اصل جاری برمبنای  بهای موضوع مطالبه می متقابالً مستأجر مکلف به پرداخت اجاره
اصل عدم، یعنی عدم پرداخت و نیز اصل عدم ردّ که هر دو از اصول عقلی و عملیه و از اصول 

االجاره هرماه را پرداخت کرده بود رسید  لمورد استفاده در آیین دادرسی است که اگر مستأجر ما
بهای ماهیانه ارایه و ابراز ننموده  گرفت و چون دلیلی بر ردّ اجاره تأدیه آن به موجر را از وی می

با اعالم ختم رسیدگی به شرح . گردد بهای موضوع خواسته به موجر می محکوم به پرداخت اجاره
أجر در پرداخت اجورمعوقه در گفتار نهم این مجموعه ای از آراء در باب محکومیت مست آتی نمونه

المثل ایام تصرف متصرف  درج گردیده است، و اما چنانچه دعوی مطروحه ادعای مطالبه اجرت
یا اینکه متصرف فعلی مستأجر : باشد این دعوی معموالً از سه حال خارج نیست که حالت اول

 موجر یا با اذن و اجازه وی به طور شفاهی یا سابق است که پس از انقضاء مدت قرارداد اجاره با
بدون اجازه به تصرفات بعد از پایان مدت اجاره ادامه داده که در فرضی که موجر اذن در تصرف 
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نداده باشد چون استفاده از مورد اجاره مجانی محسوب نشده و موجر ممکن است حتی به مبلغی 
حق باشد با درخواست ارجاع به کارشناس در صدد المثل مذکور در اجاره سابق مست باالتر از اجرت

اینکه متصرف اساساً مسبوق به : نماید، حالت دوم المثل می  باشد و تقاضای اجرت اثبات حق خود می
ای بدون وجود قراردادی و به هر طریقی موفق شده در  قرارداد اجاره نبوده و به هر دلیل و بهانه
رف بدون اجازه مالک در ملک وی از مصادیق غصب است ملک غیر، استیال و تصرف نماید که تص

ید غاصبانه  دهد ضمن رفع تصرف و خلع که شرعاً و قانوناً جایز نبوده در عین حال مالک ترجیح می
تصرفات مستأجر : المثل دریافت نماید، و حالت سوم متصرف، از او بابت تصرفاتش خسارت و اجرت

آنکه درخواست تخلیه داشته باشد تنها به همان  جر سابق بیبعد از انقضاء مدت اجاره با اجازه مو
های مذکور در رسیدگی  شود که در تمامی حالت بها پرداخت می میزان مقرر قبلی بین طرفین اجاره

نیز ضمن احراز مالکیت خواهان با مشاهده اسناد و مدارک تقدیمی گویای مالکیت، نسبت به عین و 
 خوانده که بدون اجازه مالک یا بعد از انقضاء قراداد اجاره به منافع ملک مورد تصرف از ناحیه

 سابق به هر دلیلی ادامه داده خطاب به متصرف، دفاعیات وی در  تصرفات خویش در مورد اجاره
شود و مراتب اظهارات آن دو در صورتجلسه منعکس و بعد از احراز  قبال ادعای خواهان خواسته می
المثل با تقاضای  یین ارزش مالی تصرفات متصرّف موسوم به اجرتتصرفات خوانده به منظور تع

خواهان و پرداخت دستمزد کارشناس از ناحیه وی وفق تشریفات مذکور در گفتار ششم این کتابچه 
گردد، بدیهی  المثل ایام تصرفات متصرف می مبادرت به صدور قرار کارشناسی جهت تعیین اجرت

دگی در وقتی است که خوانده متصرف دلیلی بر، پرداخت است انجام کارشناسی و ادامه رسی
تسویه نماید در 1اجورمعوقه و یا مدارکی دال بر طلب خود از موجر که بتواند در مقابل مطالبات وی 

اش در صورت  برنداشته باشد زیرا در صورتی که خوانده دفاع کند که حق داشته بابت طلب احتمالی
نظر خواهد بود تا  شد در این صورت مراتب قابل بررسی و امعاناثبات آن، متصرف ملک خواهان با

حدی که بتوان مطالبات خواهان را با دفاعیات و مدارک ابرازی خوانده مستهلک و منتفی نمود که 
حسب مورد با ورود ادعای خواهان، حکم به محکومیت خوانده و با ترجیح دفاعیات خوانده حکم به 

  )16 (. شدرد ادعای خواهان صادر خواهد
  

                                                 
  . قانون مدنی265 ماده .1
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   چگونگی تنظیم گزارش اصالحی در صورت سازش:گفتار هشتم
دهد و از  یکی از طرقی که به جریان دادرسی و خصومت و اختالف طرفین دعوی پایان می

اهداف عالیه تأسیس شورای حل اختالف قرار گرفته و اکثر عقال جامعه آنرا بهترین روش ترک 
ل به حصول تراضی و توافق و سازش و مصالحه طرفین در دانند نی منازعه در دعوی مطروحه می

توانند آنرا به سازش خاتمه  هر دعوایی است و همه افرادی که اختالفی با هم دارند در هر زمانی می
ناشی از همین  دهند، با این حال برای آنکه در آینده مترصد هیچگونه اختالف احتمالی دیگری

جه مسلمی وضعیت سازش طرفین تثبیت گردد و بین سازش صورت گرفته نباشیم باید به و
الوفاء باشد تا از بروز هرگونه مناقشه و کدورتی در  خودشان و قائم مقام قانونی آنها و وراث الزم

آینده خودداری شود؛ بنابراین در صورتی که شورا موفق به صلح و سازش شد، مفاد توافق طرفین را 
شود، خواهان و خوانده توافق نمودند خواهان دو   مرقوم میالمثل نماید فی جلسه می عیناً صورت

میلیون ریال از هفت میلیون ریال مورد مطالبه را گذشت نماید و خوانده پنج میلیون ریال مابقی را 
و در مثال دیگر با رسیدگی به . به خواهان بپردازد.............. ظرف یک هفته و حداکثر تا تاریخ

قبول نموده به ) موجر یا مالک( به عنوان مستأجر یا متصرف ملک خواهان اختالف طرفین، خوانده
تومان به خواهان به لحاظ عدم توانایی در ........... مدت پنج ماه از پرداخت اجورمعوقه از قرار ماهی

باشد و یا اینکه تراضی نمودند، اجرت استفاده از ملک خواهان برای هر ماه  پرداخت بدهکار می
گردید و خواهان سه ...... محاسبه و این مبلغ در مدت پنج ماه سکونت جمعاً بالغ بر............. .....مبلغ

وجه مذکور را بدون هیچ عذری به ..... ماه به خوانده فرصت داد و خوانده نیز متعهد شد در تاریخ
ر مبادرت به خواهان پرداخت نماید، در تمامی این موارد شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زی

  .نماید صدور گزارش اصالحی می
  »گزارش اصالحی«

ریال .... به خواسته مطالبه مبلغ........................به طرفیت......................... درخصوص دعوی
ماه با عنایت به ..............  بهای معینه به مدت بابت اجور معوقه ناشی از تأخیر در پرداخت اجاره

طرفین توافق و ............... با مساعی اعضاء شورای حل اختالف به موجب صورتجلسه مورخاینکه 
لذا مستنداً به ) شود عین مفاد توافق دو طرف و شرایط آن درج می(سازش نمودند مبنی براینکه 

 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد سازش نامه مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها 184ماده 
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 آیین نامه اجرایی 18 روز از تاریخ ابالغ با رعایت ماده 20است رأی صادره ظرف 1افذ و معتبر ن
  . قانون برنامه سوم توسعه قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل است189ماده 

  نام و امضاء اعضاء شورای حل اختالف    نام و امضاء مشاور شورای حل اختالف 
  

رغم دعوت حاضر نشد، شورا وظیفه  د یا اینکه خوانده علیدر صورتی که سازش حاصل نگردی
  .دارد به ماهیت دعوی براساس ادله ارایه شده رسیدگی نماید

  

                                                 
  . قانون آیین دادرسی مدنی178 ماده .1
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  نحوه صدور  حکم و اجرای آن : نهم گفتار
شورا پس از رسیدگی به دعوی مطروحه و با عنایت به دفاعیات و ایرادات خوانده و 

  :نماید دارک خواهان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی میعنداالقتضاء تحقیقات الزمه و بررسی م
  .......................تاریخ................. شماره دادنامه....................... کالسه پرونده

  ...............................................................................................به آدرس...................... خواهان
  ..................................................................................................به آدرس......................خوانده

المثل ایام   لغایت یا بابت اجرت-بابت اجورمعوقه از تاریخ..................... خواسته؛ مطالبه مبلغ
  :........................................................گردشکار......................................رف از تاریخ لغایتتص

  
  نمونه حکم حضوری مطالبه اجورمعوقه) الف

  
  »رأی شورای حل اختالف«

ورمعوقه جمعاً به به خواسته مطالب اج................... به طرفیت............... در خصوص دعوی
بها موضوع عقد اجاره مندرج در  ماه اجاره تومان ناشی از عدم پرداخت مدت پنج................. میزان
با عنایت به .............. لغایت................ از تاریخ...................... مورخ) یا رسمی(نامه عادی  اجاره
مابین وی و خوانده به عنوان  موجر و احراز رابطه استیجاری فینامه ابرازی خواهان به عنوان  اجاره

های معموله مشخص گردیده علیرغم انتفاع از مورد اجاره  مستأجر که در تحقیقات و رسیدگی
االجاره موضوع خواسته ارایه و ابراز ننموده در نتیجه با کشف  هیچگونه دلیلی دال بر پرداخت مال

را در قبال خواهان  ورمعوقه و عدم دفاعی از ناحیه خوانده، ذمه ویحقانیت خواهان به استیفاء اج
 قسمت 1مدیون و مشغول دانسته فلذا دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به بند 

و )  برنامه چهارم توسعه134ماده ( قانون برنامه سوم توسعه 189نامه اجرایی ماده   آیین7ماده ) الف(
 از قانون مدنی حکم به محکومیت 265 و 490 و 494ین دادرسی مدنی و مواد  قانون آی198ماده 

دارد، رأی صادره با رعایت   خواسته در حق خواهان صادر و اعالم می)20(خوانده به پرداخت مبلغ 
 روز پس از ابالغ قابل رسیدگی 20 برنامه سوم توسعه ظرف 189 آیین نامه اجرایی ماده 18ماده 

  .گاه عمومی محل استتجدیدنظر در داد
  نام و امضاء اعضاء شورای حل اختالف    نام وامضاء مشاور شورای حل اختالف 
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  نمونه حکم حضوری مطالبه اجرت المثل ایام تصرف) ب
  

  »رأی شورای حل اختالف«
به به خواسته مطال..................... به طرفیت...........................................درخصوص دعوی

که خوانده پس از انقضای .................... لغایت............. المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ اجرت
مدت اجاره بدون اذن موجر به تصرفات خویش در عین مستأجره ادامه داده و خواهان استیفاء 

 متعاقب وصول نظریه نظر کارشناس را خواستار گردیده که اجرت منافع مورد استفاده خوانده با جلب
االرجاع مفاد آن به طرفین ابالغ که با عدم اعتراض در مهلت مقرره از سوی  کارشناسی حسب

طرفین مصون از تعرض قرار گرفته ضمن احراز تصرفات بدون اجازه و فاقد قرارداد خوانده در ملک 
افع ملک دیگری مندی از من موصوف که نسبت به این تصرفات اقرار داشته در نتیجه چون بهره

دهد و خوانده نیز دفاع مؤثر و موجهی   آن قرار می مجانی نبوده و مالک را مستحق مطالبه اجرت
 را  که ذمه وی را مرتفع نماید ابراز و اظهارننموده فلذا بنا به مراتب دعوی خواهان و حقانیت وی

نامه اجرایی   آیین7اده م) الف( قسمت 1مقرون به صحت و محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به بند 
 از قانون 198و ماده )  قانون برنامه چهارم134ماده ( قانون برنامه سوم توسعه 189ماده 
 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 494 و 265دارسی مدنی و مواد  آیین
ق خواهان صادر و اعالم در ح..................... المثل تعیین شده در نظریه کارشناس به میزان اجرت
 روز 20 برنامه سوم توسعه ظرف 189نامه اجرایی ماده   آیین18دارد رأی صادره با رعایت ماده  می

  .پس از ابالغ قابل اعترض و تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل است
  نام و امضاء اعضاء شورای حل اختالف    نام و امضاء مشاور شورای حل اختالف 

  
 مقرر بین طرفین بعد از انقضاء قرارداد با اذن           حضوی مطالبه اجرت  نمونه حکم   ) حکم

  موجر 
  

  »رأی شورای حل اختالف«
به خواسـته مطالبـه     .................... به طرفیت خوانده  ......................... درخصوص خواسته خواهان  

بـه موجـب قـرارداد اجـاره     ناشی از تصرفات خوانده که خواهـان توضـیح داده          ......... وجوه به میزان  
خوانده مستأجر وی بـوده و پـس از منقـضی شـدن مـدت قـرارداد اجـاره                   ............................ مورخه
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الوصـف از   ام مـع  همچنان به تصرفات خویش ادامه داده هر چنـد درخواسـت تخلیـه وی را ننمـوده               
 به تصرفات بعد از قرارداد خود داشـته         بها خودداری ورزیده که متقابالً خوانده نیز اقرار         پرداخت اجاره 

و اذعان نموده که بابت مبالغ موضوع خواسته وجهی به مالک نپرداخته بنا به مراتب نظر بـه اینکـه                    
خواهان متعاقب پایان مدت اجاره نیز رضایت به تصرف خوانده داشـته هرچنـد راضـی بـه اسـتفاده                    

مند بوده است و فلـذا بـا احـراز حقانیـت              بهرهمجانی آن نبوده و خوانده نیز از منفعت ملک خواهان           
خواهان و اینکه خوانده نیز دلیلی بر رفع اشتغال ذمه خویش ارایه و ابراز ننموه در نتیجه مستنداً بـه                    

 قـانون برنامـه     134ماده  ( قانون برنامه سوم توسعه      189نامه اجرایی ماده       آیین 7ماده  ) الف(قسمت  
 از قانون مدنی حکم بـه  501 و 494 و 265 دادرسی مدنی و مواد   ن از قانون آیی   198و ماده   ) چهارم

که منطبق با توافـق قبلـی       ................. محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ موضوع خواسته به میزان        
 18دارد این رأی با رعایت مـاده          باشد در حق خواهان صادر و اعالم می         طرفین در قرارداد سابق می    

 روز پس از ابالغ قابـل تجدیـدنظر در دادگـاه عمـومی              20 مذکور ظرف    189 ماده   نامه اجرایی   آیین
  .محل است

  نام و امضاء اعضاء شورای حل اختالف    نام و امضاء مشاور شورای حل اختالف 
  
  المثل ایام تصرف نمونه حکم غیابی مطالبه اجورمعوقه یا اجرت) د

  .............به خواسته............................. به طرفیت... ....................................درخصوص دعوی
به شرح دادخواست تقدیمی شورا با بررسی اوراق پرونده و دعوت از طرفین جهت رسیدگی بـه                 
دعوی و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قـانونی وقـت رسـیدگی بـه وی نـه تنهـا حاضـر نـشده بلکـه                      

ی و اصل نگردیده و دفاعی از دعوی مطروحه بـه عمـل نیـاورده            هیچگونه الیحه و دفاعیه نیز از و      
و در صورتی که اجرت المثل باشد بـا ذکـر مراتـب قـرار               (فلذا با کیفیت منعکسه دعوی خواهان را،        

ارجاع امر به کارشناس و اعالم نظریه ایشان تا این مرحله از رسیدگی وارد و ثابت دانسته و مطـابق             
 قـانون   134مـاده   ( قانون برنامه سـوم توسـعه        189ن نامه اجرایی ماده     ماده آیی ) الف( قسمت   1بند  

 از قانون مدنی حکم     490و494و265 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد         198و ماده   ) برنامه چهارم 
و یا بـه    ) در صورتی که اجورمعوقه معینه باشد     (غیابی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته         

در حـق   ) المثل باشـد    در صورتی که خواسته اجرت    ( در نظریه کارشناس رسمی      پرداخت مبلغ مذکور  
نماید این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل رسیدگی واخـواهی در      خواهان صادر و اعالم می    
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 آیـین نامـه فـوق الـذکر قابـل رسـیدگی       18همین شورا و سپس ظرف بیست روز با رعایـت مـاده         
  . محل استتجدیدنظر در دادگاه عمومی

  نام و امضاء اعضاء شورای حل اختالف    نام و امضاء مشاور شورای حل اختالف 
   
  نمونه حکم به بطالن یا رد دعوی) ـه

یـا  (عبارتـست از مطالبـه اجورمعوقـه        .................. بـه طرفیـت خوانـده     .......... خواسته خواهـان  
در ملـک او کـه بـا عنایـت بـه            ................ لغایـت ............ از تـاریخ  ) المثل ایام تصرف خوانده     اجرت

های معموله و دفاع خوانده در قبال دعوی مطروحه و ابراز رسـیدهای مـأخوذه بـه امـضاء                     رسیدگی
بهای موضوع خواسته     ه  خواهان و باعدم نفی و انکاری نسبت به آنها از سوی وی، مؤید دریافت اجار              

باشد و جملگی مبین این واقعیت است که خوانـده ذمـه        می در مواعد مربوط به ایام تصرفات خوانده      
باشد فلذا    خویش را در قبال استفاده از منافع ملک خواهان مبری نموده و در نتیجه مدیون وی نمی                

 )21( از قانون آیین دادرسی مدنی     197دعوی خواهان را بالدلیل و ناموجه تشخیص و مستنداً به ماده            
خواهان صادر و اعالم    ) یا رأی به رد دعوی    (حکم به بطالن دعوی     ) 22( از قانون مدنی     1257و ماده   

مـاده  ( قانون برنامه سـوم توسـعه   189اجرایی ماده     آیین نامه  18دارد رأی صادره با رعایت ماده         می
 روز از تاریخ ابالغ قابل رسـیدگی تجدیـدنظر در دادگـاه             20قانون برنامه چهارم توسعه ظرف      ) 134

  .عمومی محل است
  نام و امضاء اعضاء شورای حل اختالف    ام و امضاء مشاور شورای حل اختالف ن

  
  به  اجرای رأی محکومیت به پرداخت مبلغ محکومٌ-2

علیه مـستأجر و  ) موجر یا مالک(پس از آنکه شورای حل اختالف با اصدار حکم به نفع خواهان    
د، چنانچـه مـورد واخـواهی یـا      علیـه ابـالغ شـ       یا متصرف، او را محق شناخت و به خوانده محکـومٌ          

تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و در مرجع مربوط رسیدگی و با رد اعتراض مواجه شده و یـا بـا عـدم                     
اعتراض در مهلت مقرره حکم محکومیت تأیید و قطعیت یافت و در هرحال رأی قطعـی شـد، ایـن                    

و وفق تشریفاتی   ) 23( 1356 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب        4 و   3 و   2 و   1رأی به موجب مواد     
 آن قانون مذکور گردیده قابلیت اجرا دارد، لیکن اجرای رأی مـشروط     11 لغایت   5که در خالل مواد     

تقاضای اجرای آنرا به شورا تقدیم نماید، لذا شورا مجاز نیست           ) له  محکومٌ(بر این است که طلب کار       
رتی که درخواست اجرا مطرح شـد بـه   نفع اقدامات اجرایی را آغاز کند، و در صو بدون درخواست ذی 
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شود  های چاپی که در اجرای احکام مدنی از آن استفاده می دستور رئیس شورا اخطار اجرایی، در فرم     
  .گردد تنظیم می

بـرای یـک نفـر      (شـود     علیـه بـه اضـافه دو بـرگ تنظـیم مـی              اخطار اجرایی به تعداد محکـومٌ     
و همانگونـه   ) یه دو نفر باشند چهار برگ الی آخـر        عل  علیه مجموعاً سه برگ وچنانچه محکومٌ       محکومٌ

رسد، یک نسخه اجراییه در پرونـده حفـظ    که اشاره شد به امضاء مسؤول دبیرخانه و رئیس شورا می        
گردد، در این باره مـأمور    ٌعلیهم ارسال می    علیه یا محکوم    شود و نسخ دیگر برای ابالغ به محکومٌ         می

علیه نموده و در نـسخه دیگـر رسـید     ر اجرایی را تسلیم محکومٌ ابالغ وظیفه دارد یک نسخه از اخطا      
 روز از تـاریخ ابـالغ اجراییـه،        10علیه موظف است ظـرف        اخذ و آنرا اعاده نماید و به عالوه محکومٌ        

له تسلیم کند و رسید اخذ نماید و          ٌ  مفاد حکم را اجرا نماید و وجه موضوع اخطار اجراییه را به محکوم            
علیه رأساً رأی را اجراء ننمود پرونده به اجرای احکـام دادگـاه یـا دادگـستری            ومٌدر صورتی که محک   

شود تا مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رأی را به عهده اجـراء معمـول داشـته و             محل ارسال می  
له تسلیم نماید، با این تفاوت که اجرای          علیه اخذ و به محکومٌ        مبلغ موضوع حکم را از اموال محکومٌ      

االجرا یا اصطالحاً هزینـه اجرایـی         ین حکمی چون در شورای حل اختالف صادره شده قانوناً حق          چن
الزم به ذکر است حتی اگر رأی شورای حل اختالف بـه دلیـل تجدیـدنظرخواهی در دادگـاه                   . ندارد

الـذکر    عمومی محل مطرح و تأیید شود برای اجراء الزم است به شورا اعاده و وفـق ترتیبـات فـوق                   
لـه و اخـذ رسـید پرداخـت مبلـغ             به به محکومٌ    گردد و با پرداخت محکومٌ      مات اجرایی معمول می   اقدا

  .خواسته به وی، عملیات اجرای مدنی خاتمه یافته تلقی خواهد شد
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به و امکان اعمال و اجرای مقررات موضوع   چگونگی استیفاء محکومٌ:گفتار دهم
  های مالی  قانون نحوه اجرای محکومیت2ماده 

بـه امتنـاع    علیه از پرداخت محکـومٌ      های مالی، محکومٌ    چنانچه در آراء قطعی موضوع محکومیت     
 قانون نحـوه اجـرای      2نماید یا مالی از وی یافت نشود ضمانت اجرای آنرا قانونگذار به موجب ماده               

هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چـه بـه            «: های مالی چنین اشعار داشته      محکومیت
ت استرداد عین یا قیمت یا مثل مال و یا ضرر، و زیان ناشی از جرم یا دیه و آنرا تأدیه ننمایـد،                       صور

دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچـه مـالی از او در دسـترس باشـد آنـرا ضـبط و بـه میـزان                            
له، ممتنـع    نماید و در غیراین صورت بنا به تقاضای محکومٌ          محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می      

  ».را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد
به این ترتیب در مواردی که هر کس به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی به دیگری شـود                   
از جمله چنانچه مال مزبور وجه باشد و به دلیل خودداری از پرداخت و عدم دسترسـی بـه امـوال او                   

له، بدهکار را تـا       تنع شود، دادگاه صادر کننده حکم به درخواست محکومٌ        عمالً اجرای حکم مدتی مم    
توانـد در حـبس نگهـدارد، فلـذا مـستفاد از ایـن مـاده         زمان ثبوت اعسارش به عدم تمکن مالی می      

استنادی، اعمال آن مخصوص آراء قطعی دادگاههاست و چون شورای حل اختالف دادگاه محسوب              
سبت به آرا شوراها قابل اعمال نیست مگر آنکه رأی شورا به لحاظ             شود بالمĤل حکم به حبس ن       نمی

تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی محل مطرح شود و تأییـد گـردد، در غیـراین صـورت اگـر رأی                    
مذکور به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شود مشمول دستور قانونگذار نخواهد بود و در نتیجـه                

  .توان به استناد مذکور بازداشت نمود یعلیه چنین محکومیتی را نم محکومٌ
   والسالم
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  نوشتها پی
   قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی189 ماده -1

به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختالفات محلـی و                     
و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای            نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد          

شود، حدود وظـایف و اختیـارات ایـن شـوراها ترکیـب و نحـوه انتخـاب اعـضای آن براسـاس                         حل اختالف واگذار می   
رسـد   ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قـضاییه مـی                   نامه  آیین

  .) چهارم تنفیذ شده است  برای دوره برنامه11/6/1383 قانون برنامه چهارم مصوب 134این ماده طبق ماده (
   قانون مدنی466 ماده -2

 دهنده را موجر و اجاره کننـده را          شود، اجاره   اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می            
  .مستأجره گویندمستأجر و مورد اجاره را عین 

   قانون مدنی219 ماده -3 
االتباع است مگر اینکه به رضای طـرفین          عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم              

  .اقاله یا به علت قانونی فسخ شود
   قانون مدنی497 ماده -4

ن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین           شود ولیک   عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی         
شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بـه فـوت مـستأجر باطـل                 مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می        

  .گردد می
   قانون مدنی476 ماده -5

در صور تعذر اجبـار، مـستأجر       و  . شود  موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می              
  .خیار فسخ دارد

   قانون مدنی490 ماده -6
  . در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدّی یا تفریط نکند: اوالً: مستأجر باید

وضـاع  عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از ا            : ثانیاً
  .شود استعمال نماید و احوال استنباط می

  .االجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد مال: ثالثاً
  :1376 قانون روابط موجر و مستأجر سال 4 ماده -7

سنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت           الح  در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض           
کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مـستأجر و یـا سـپردن آن بـه                     

ه یا االجار دایره اجراء است و چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال
های فـوق از   بدهی بابت قبوض تلفن، آب وبرق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی             
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محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تـسلیم                 
به دایره اجراء تحویل نماید در این صورت دایره اجراء از تسلیم وجه             دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا          

یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کـسر مطالبـات مـوجر اقـدام بـه رد آن بـه                             
  .مستأجر خواهد کرد

   قانون مدنی265 ماده -8
ین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقـروض           هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابرا          

  .تواند استرداد کند آن چیز باشد می
   قانون مدنی494 ماده -9

شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مـستأجره را بـدون اذن مالـک             عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می       
المثل خواهد بود اگرچه مستأجر اسـتیفاء منفعـت           اجرتمدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق            

المثل بدهد که استیفاء منفعـت کـرده باشـد مگـر      نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت         
  .اینکه مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید

   قانون مدنی501 ماده -10
االجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد                 صریح ذکر نشده و مال     اگر در عقد اجاره مدت به طور      

های مزبور    اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت                     
ضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مرا

  .زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود
   قانون مدنی10 ماده -11

  .اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده
   قانون مدنی237 ماده -12

 باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آنرا به جا بیاورد و                   هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل      
  .تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید در صورت تخلف طرف معامله می

  :1379 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 269 الی 257 مواد -13
 یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید، در              تواند رأساً   دادگاه می : 257ماده  

قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن الزم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین                     
  .گردد می

 صالحیت در رشته مربوط به موضـوع اسـت،          دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای          : 258ماده  
شود در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبـین بایـد         انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می           

  .فرد باشد تا در صورت اختالف نظر اکثریت مالک عمل قرار گیرد
  . تخصص با هم مساوی باشند، اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظرتبصره
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ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ آنرا پرداخت               : 259ماده  
شود، هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتوانـد بـدون                 نکند کارشناسی از عداد دالیل وی خارج می       

أی نماید، پرداخت دستمزد کاشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به انجام کارشناسی انشاء ر
در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکـم                 . عهده تجدیدنظر خواه است   

ظرخواهی متوقف ولی مانع اجراء حکم      گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدن         صادر نماید دادخواست ابطالل می    
  .بدوی نخواهد بود

کند کـه     پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می               : 260ماده  
وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ خواهد شـد،         . ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید           

هفته از تاریخ ابالغ به دفتر دادگاه مراجعه و با مالحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند                  توانند ظرف یک    فین می طر
نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند، پس از انقضاء مدت یاد شده دادگاه پرونده ر امالحظه و در صورت آمـاده بـودن            

  .نماید انشاء رأی می
باشد مگر اینکه عذری باشد که       مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می             کارشناس: 261ماده  

به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتـب را بـه طـور کتبـی بـه             
  .س استدادگاه اعالم دارد، موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادر

کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهـارنظر                    : 262ماده  
در آن مدت میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگـری تعیـین و بـه کارشـناس و                        

اید صریح و موجه باشد، هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر کند، در هر حال اظهارنظر کارشناس ب        طرفین اعالم می  
چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشـناس دیگـر           . شود  خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید کارشناس دیگری تعیین می         

ر اعالم  دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صالحیت دا          نظر کارشناس به دادگاه واصل شود دادگاه به آن ترتیب اثر می           
  .دارد می

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ تـو ضـیح از کارشـناس، دادگـاه مـوارد تکمیـل و توضـیح را در                         : 263ماده  
نماید در صـورت عـدم حـضور       برای ادای توضیح دعوت می      صورتملجس منعکس و به کارشناس اعالم و کارشناس را        

  .کارشناس جلب خواهد شد
دگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد قرار تکمیل آنرا صادر و به همان کارشـناس یـا            هرگاه پس از اخذ توضیحات دا     

  .نماید کارشناس دیگر محول می
کند هرگاه بعد از اظهـارنظر        الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت ارزش کار تعیین می             دادگاه حق : 264ماده  

بوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصـول             الزحمه تعیین شده متناسب ن      کارشناس معلوم گردد که حق    
  .دهد آنرا می
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسـی مطابقـت نداشـته باشـد                     : 265ماده  

  .دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد
 بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر: 266ماده  

در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظراکثریت کارشناسانی که از حیث تخصّص با هم مساوی باشند مالک عمـل خواهـد                   
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بود عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضاء رأی، باید از طرف کارشناسان دیگـر تـصدیق و بـه امـضاء           
  .برسد
هرگاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صـورتی کـه تخلـف کارشـناس                     : 267ه  ماد

النفـع   تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، ضرر و زیان ناشی از عـدم       سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می        
  .قابل مطالبه نیست

تواند قبل از اقـدام کارشـناس یـا     شود می وع به کارشناس صادر میطرفین دعوی در هر مورد که قرار رج  : 268ماده  
کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفـی نماینـد، در ایـن صـورت                      

سی که الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد کارشنا کارشناس مرضی
  .شود ممکن است غیراز کارشناس رسمی باشد به تراضی انتخاب می

اگر الزم باشد که تحقیقات کارشناسی در خـارج از مقـر دادگـاه رسـیدگی کننـده اجـراء شـود و طـرفین            : 269ماده  
که تحقیقات  تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی            کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند دادگاه می        

  .شود واگذار نماید در مقر آن دادگاه اجراء می
 همان قانون که جهات رد کارشناس را عینـاً بـا جهـات رد              91 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ماده         261ماده   -14

 دادرس صادر کننده حکم یکسان اعالم نموده به عنوان یک قاعده آمره و مربوط به نظم عمومی و به منظـور رعایـت                      
طرفی و رفع هرگونه شائبه جانبداری قانونگذار هریک از دادرس و یا کارشناس منتخب را مکلف نمـوده در صـورت                       بی

 قـانون مـذکور جهـات رد چنـین          91الیه امتناع نمایند که وفق ماده         وجود جهات رد از ادامه رسیدگی به پرونده مرجوعٌ        
  :توانند او را رد کنند   نموده و طرفین دعوی نیز میاحصاء گردیده؛ دادرس در موارد زیر از رسیدگی امتناع

  یا یکی از اصحاب دعوا) کارشناس(قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس : الف
قیم یا مخدوم یکـی از طـرفین باشـد و یـا یکـی از طـرفین مباشـر یـا متکفـل امـور دادرس                           ) کارشناس ( دادرس: ب
  .شدیا همسر او با) کارشناس(
  .یا همسر یا فرزند او، وراث یکی از اصحاب دعوی باشد) کارشناس(دادرس : ج
سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کـرده                  ) کارشناس ( دادرس: د

  .باشد
قی یا جزایی مطرح باشد و یـا در سـابق           و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقو           ) کارشناس(بین دادرس   : ه

  .مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد
  .یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند) کارشناس(دادرس : و

الذکر متوجه  وقدر تمامی موارد مذکور قاضی رسیدگی کننده یا کارشناس یا کارشناسان منتخب هرکدام یکی از موارد ف      
  .ایشان بود باید از رسیدگی به پرونده مربوطه خودداری نمایند

   قانون مدنی1258 ماده -15
  :دالیل اثبات دعوی از قرار ذیل است
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اوضاع و احوال چیزی که جنبه کاشفیت از چیز دیگـری  ( امارات -4) گواهی گواه( شهادت -3 اسناد کتبی -2 اقرار   -1
 قانون مدنی که تصرف را دلیل مالکیت 35 آنرا دلیل بر امری قرار داده مانند اماره مذکور در ماده را داشته باشد و قانون

  )عنوان نموده است
  :  در سقوط تعهدات-16

   قانون مدنی؛264ماده 
  شود تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می

   به وسیله وفاء به عهد-1
   به وسیله اقاله-2
   به وسیله ابراء-3
  یله تبدیل تعهد به وس-4
   به وسیله تهاتر-5
  الذمه  به وسیله مالکیت ما فی-6

 وقتی دو نفر در مقابل یکدیگرمـدیون باشـند بـین دیـون آنهـا بـه          : قانون مدنی حاکی است    294ماده  : تهاتر
  .شود یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاترحاصل می

گردد بنابراین به محـض   ین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می   تهاتر قهری است و بدون اینکه طرف      : 295ماده  
نماینـد بـه طـور     ای که با هم معادلـه مـی   اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد، مدیون شدند هر دو دین تا اندازه 

  .شوند تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می
شود که موضوع آنها از یک جنس باشد بـا اتحـاد زمـان و مکـان                   رد دو دینی حاصل می    تهاتر فقط در مو   : 296ماده  

  .تأدیه ولو با اختالف سبب
   از قانون آیین دادرسی مدنی185 الی 178مواد :  سازش-17

  .توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می
تواند جدا از سایرین با طـرف          دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند هرکدام از آنان می          در صورتی که در   : 179ماده  

  .خود سازش نماید
شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگـاه   سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می  : 180ماده  

  .واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد
نامه در پرونـده   زش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش          هرگاه سا : 181ماده  

  .االجراء خواهد بود نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد الزم مربوط قید می
مجلـس    ده در صورت  هرگاه سازش در دادگاه واقع شود موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع ش               : 182ماده  

  .رسد  منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می
نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل              چنانچه سازش در حین قرار واقع شود، سازش        :تبصره

  .آمده در دادگاه است
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 طرفین باید در دادگاه حاضر شـده و         نامه غیررسمی باشد    ش  هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و ساز        : 183ماده  
رسـد در     به صحت آن اقرار نمایند، اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگـاه و طـرفین مـی                     

نامـه دادرسـی را ادامـه         صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به منـدرجات سـازش                
  .خواهد داد

اه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسـیدگی را خـتم و مبـادرت بـه صـدور گـزارش                    دادگ: 184ماده  
شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنهـا              نامه که طبق مواد فوق تنظیم می        نماید مفاد سازش    اصالحی می 

که مورد سازش مخـصوص بـه دعـوای    شود چه این نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجراء گذاشته می  
   .مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد

   :185ماده 
الرعایـه   انـد الزم  هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمـل آورده       هرگاه سازش محقق نشود، تعهّدات و گذشت      

  .نیست
  از قانون آیین دادرسی مدنی 193 الی 186مواد: درخواست سازش

تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای                     هرکس می  :186ماده  
  .سازش دعوت کند

ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوتنامه باید قید گـردد          : 187ماده  
  .شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می

بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نمـوده و تکلیـف بـه سـازش و سـعی در انجـام آن                         : 188ماده  
نماید در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت ر ادر صـورتمجلس نوشـته بـه امـضای طـرفین                         می
  .کند مجلس قید می اتب را در صورترساند، هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهد امضاء کند دادگاه مر می

در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوی ارشـاد خواهـد                  : 189ماده  
  .کرد

هرگاه بعد از ابالغ دعوتنامه طرف حاضر نشد، یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضـر بـه سـازش نیـست،                    : 190ماده  
  .نماید ورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعالم میدادگاه مراتب ر ادر ص

هرگاه طرف بعد از ابالغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده باال عمـل    : 191ماده  
  .خواهد شد

شود که طرفین  ور در هر حال مانع نمیاستنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حض   : 192ماده  
  .بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند

  . در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد: 193ماده 
طـرح و مـورد بررسـی قـرار      درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تـشریفات م          :تبصره

  .خواهد گرفت
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   قانون آیین دادرسی مدنی198 ماده -20
  .در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شده اصل بربقای آنست مگر اینکه خالف آن ثابت شود

   قانون آیین دادرسی مدنی 197 ماده -21
 باید آنر ثابت کند در غیر این صورت با سوگند           اصل، برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد           

  .خوانده حکم برائت صادر خواهد شد
   قانون مدنی 1257 ماده -22

هرکس مدعی حقی باشد باید آنرا ثابت کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتـاج بـه دلیـل                         
  .باشد اثبات امر برعهده او است

   1356ون اجرای احکام مدنی مصوب  از قان11 الی 1 مواد -23
شود مگر اینکه قطعی شـده باشـد یـا            هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی          : 1ماده  

  .کند صادر شده باشد قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می
علیه یا وکیـل یـا قـائم مقـام      شود که به محکومٌ میاحکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده     : 2ماده  

  .له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید قانونی او ابالغ شده و محکومٌ
  .باشد حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی: 3ماده 
گر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشـد در مـواردی             آید م   اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می       : 4ماده  

علیه نیست از قبیل اعالم اصالت یا بطـالن           که حکم دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عمل از طرف محکومٌ            
وده شود همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبـ                  سند، اجراییه صادر نمی   

ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه الزم نیست و سازمانها و مؤسـسات مزبـور مکلفنـد بـه                        
  .دستور دادگاه حکم را اجراء کنند

   .صدور اجراییه با دادگاه نخستین است: 5ماده 
و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه علیه  له و محکومٌ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ: 6ماده 

باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه        علیه می   پرداخت حق اجراء به عهده محکومٌ     
  .شود ممهور و برای ابالغ فرستاده می

سخه از آن در پرونده دعوی      شود، یک ن    علیهم به عالوه دو نسخه صادر می        های اجراییه به تعداد محکومٌ      برگ: 7ماده  
گردد و یـک نـسخه نیـز در موقـع ابـالغ بـه                 علیه در پرونده اجرایی بایگانی می       و نسخه دیگر پس از ابالغ به محکومٌ       

  .شود علیه داده می محکومٌ
نده علیه در پرو    آید و آخرین محل ابالغ به محکومٌ        ابالغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می         : 8ماده  

  .دادرسی برای ابالغ اجراییه سابقه ابالغ محسوب است
 از قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمـده و تـا قبـل از              100در مواردی که اوراق راجع به دعوی طبق ماده          : 9ماده  

تیب مقرر در  به دادگاه اعالم نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به تر)26(علیه محل اقامت خود را  صدور اجراییه محکومٌ
شود در این صـورت بـرای    گردد و ده روز پس از آن به موقع اجراء گذاشته می        این قانون آگهی می    119 و   118مادتین  



 رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف    

44 

علیه محل اقامـت خـود را کتبـاً بـه      علیه الزم نیست مگر اینکه محکومٌ   عملیات اجرایی، ابالغ اخطار دیگری به محکومٌ      
  . باید در آگهی مزبور قید شودقسمت اجراء اطالع دهد، مفاد این ماده

علیه قبل از ابالغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، ورثـه یـا                      اگر محکومٌ : 10ماده  
علیه بعد از ابالغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیـات انجـام        گردد و هرگاه حجر یا فوت محکومٌ        مدیر ترکه او ابالغ می    

  .سیله ابالغ اخطاریه به آنها اطالع داده خواهد شدشده به و
تواند رأسـاً یـا بـه درخواسـت هریـک از طـرفین بـه         هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می       : 11ماده  

  .دهداقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستورات استرداد مورد اجراء را ب
   قانون آیین دادرسی مدنی 259 ماده -24

  .نوشت درج گردیده است  پی13در بند 
 100 فعلی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی جایگزین ماده 73 ماده -25

در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در : قانون مزبور گردیده است که اشعار داشته
ورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعالم ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد م

 خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا  االنتشار به هزینه خواهان آگهی های کثیر  دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه
  .جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد

  


