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  تاملي بر دعاوي اجاره در قانون شوراي حل اختالف
  

قانون برنامھ سوم توسعھ جلوگیري از ١٨٩از آنجایي کھ ھدف از وضع قانون و تشکیل شوراي حل اختالف مطابق ماده 
تراکم پرونده در مرجع دادگستري است تا افراد در حداقل زمان و ھزینھ نسبت بھ احقاق حق خود اقدام نمایند، اما 

برخي دعاوي ھمچون دعاوي اجاره با نقض غرض کماکان این ھدف نادیده انگاشتھ شده و چھ بسا درخصوص 
در این مقال سعي بر آن گردیده کھ با مقایسھ دو . قانونگذار مواجھ ایم کھ دادخواه و دادرس را دچار تکلف نموده است 

در کیفیت رسیدگي بھ اینگونھ  ٨٧و قانون شوراي حل اختالف مصوب  ٧۶قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
  .مل شوددعاوي اندکي تا

  
." کلیھ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغي االثر اعالم میگردد : "قانون شورا کھ تصریح میدارد ۵١مطابق ماده 

و آئین نامھ  ٧۶بنابراین ارجح آن است کھ بموجب آخرین اراده مقنن قائل بھ نسخ ضمني قانون روابط موجر و مستاجر
  . عادي گردید  آن در مورد اجاره ھاي منعقده با سند

  
قانون شورا رسیدگي بھ کلیھ دعاوي مربوط بھ تخلیھ عین مستاجره بجز دعوي مربوط بھ سرقفلي و  ١١بند دوم ماده 

حق کسب و پیشھ را در صالحیت قاضي شورا اعالم مي کند و این در حالیست کھ تا قبل از تصویب قانون جدید شورا ، 
آن طرف یک ھفتھ بھ انجام میرسید  ٣وفق ماده  ٧۶م .م.مربوط بھ قانون ردعاوي مربوط بھ تخلیھ اماکن استیجاري 

آئیننامھ اجرایي قانون مذکور نیز  ٣در این خصوص ماده . بدون اینکھ تشریفات دادرسي باعث اطالھ در رسیدگي گردد 
دادخواست و با  قانون بدون تقدیم ٢رسیدگي بھ درخواست تخلیھ در مورد سند عادي موضوع ماده :"بیانگر آن است

  ." ابطال تمبر مربوط بھ دعاوي غیر مالي و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسي مدني بعمل خواھد آمد
م نسبت بھ قانون شورا عدم اطالھ در دعاوي مربوط بھ تخلیھ است کھ ذیال احصاء مي .م.بنابراین مزیت مھم قانون ر

  : گردد
  
  )آئیننامھ ١٠ماده .(واست و در فرم مخصوص انجام میشود م مطالبھ حق در قالب درخ.م.در قانون ر -١
جلسھ دادرسي تشکیل نمیگردد و صرف مستند قرار دادن اجاره نامھ عادي تکافوي صدور دستور تخلیھ را مي نماید  -٢
.  
چنین ھم) آئیننامھ آن ۴م و ماده .م.قانون ر ٣ماده .(تخلیھ در قالب دستور قضایي اعمال میگردد نھ بصورت حکم -٣

 ٣٣٢الي  ٣٣٠دستور تخلیھ راي محسوب نمیشود، تا مطابق مواد  ١/١١/٧٩-١٠٩۴٠/٧مطابق نظریھ مشورتي شماره 
  .روزه تجدیدنظرخواھي باعث بھ تعویق افتادن تخلیھ نمیگردد  ٢٠معھذا مھلت . قابل تجدیدنظر باشد 

قواعد ، تابع مقررات قانون آئین دادرسي  رسیدگي قاضي شورا از حیث اصول و:"قانون شورا اشعار میدارد ٢٠ماده 
بنابراین قانون . موارد شمول تشریفات دادرسي را احصا مي کند ٢١و در ادامھ در تبصره ماده ." مدني و کیفري است

  تبعا . م است.م.ر.آئیننامھ اجرایي ق ٣شورا در تعارض آشکار با ماده 
  :مي گردد، بصورت ذیل استموجري کھ مطابق قانون شورا خواستار تخلیھ ملک خود 

  
 ١قانون شورا و تبصره  ٢٠ماده .(رسیدگي بھ امر تخلیھ مورد اجاره ابتدائا با اقامھ دادخواست صورت مي پذیرد  -١

  ) ٢١ماده 
  )قانون شورا ٢١و تبصره ھاي ماده  ٢٠ماده ١تبصره .(تشکیل جلسھ دادرسي و استماع اظھارات طرفین الزامیست  -٢
اصدار راي واقع میشود نھ دستور کھ چنین رایي عالوه بر قابلیت تجدیدنظرخواھي ، درصورتیکھ  تخلیھ بھ تبع -٣

روز بھ تاخیر مي اندازد و این، با اصل تسریع  ۴٠موجبات صدور راي غیابي نیز فراھم باشد ، امر تخلیھ را بھ مدت 
  .ي فوق موجبات اطالھ را فراھم مي آورد نتیجتا اینکھ موارد احصای. در رسیدگي شوراي حل اختالف در تعارض است 

در پایان باید خاطرنشان کرد کھ فرض بر آن است کھ قانونگذار در راستاي بھبود و اجراي عدالت گام برمیدارد و قانون 
بنابراین اقرب بھ صواب است کھ مقنن دراین خصوص . الحق را با درنظر گرفتن ھمھ جوانب آن وضع مینماید 

  . تجدیدنظر نماید 
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