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 مقدمه
رأی وحدت رویه »عالی کشور در اصداار  های دیوانتشرح کامل مذاکرات هیأ

 دی    معی بدا ر ید    مد محل انطباق نظریات حقدویی   مباحدع ع   « یا اصراری

نظددران   اوندد  ارام مکشددزل اح صدداح چددرا کدد  می اددرد ایدد  ؛ی اسدد یضددا 

 هدای حقدویی تصییدی در   ی، انایش ناان بوده ک  عال ه بر تجرب  یضا انایشم

رام ابد  همدی  دلیدل امدر حه مجموعد  کامدل اح        .باشناای  حوحه را نی  دارا می

اران تهی  س یق  تا ی  عالی کشور با توج  ب  نوع حات ر ی  یا اصراری دیوان

  لی هرا  بد  صدورت موعدوعی بالصیدو  در مدورد      ،   ارد باحار حقویی شاه

ا ری نشاه تدا  ککابی تا ی    جمع« و حق کسب و پیشه و تجارتسریف ی »

 .ی مراجع عالی نسب  بد  اید  موعدوع ادر ا دکالص مشدص  ادردد       ر ی  یضا 

ر اید   ب  کک  سدایر همزداران د   نگارناه بر ان شا تا عم  ارج نهادن ،بنابرای 

صدراری  ای تا ی  نمایا ک  بکوانا تمامی ارام  حدات ر ید    ارام ا  حمین  نوشک 

 یرا در  ود جا «و حق کسب و پیشه و تجارتسریف ی »مربوط ب  موعوع 

 دها.

عالی آراء وحدت رویه دیوان»البک  در اهمی  ای  ارام همی  بس اح یک سو 

ریخ ی اح تدا ده   برای تمام مراجع یضا ی یا شب  یضدا  ودر حزم یانون ب «کشور

عالی انآراء اصراری دیو» اح سوی دیگر .باشااالجرا   الحم اتباع میصا ر الحم

زدی  یاس اح نقض ای  ارام در ک  با اصرار محاکم تالی در صا ر رأی    «کشور

تالی    ارجاع ار ناه ب  مرجع عالی کشورهای )حقویی یا کیفری( دیوانتاح هیأ

ت ید  مرجدع مز ده بد  تباید  اح نظدر هیدأ       اردندا   عمدالا ا  تراح صادر میهم

 ی  واهنا بود.کنناه رأنقض
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 یباشد به کلیهاالجرا در نقاطی که الزم مستأجر قانون روابط مالک و» -۱

 « .دعاوی که قبالً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت

 71 ی:شماره رأ

 4/9/1353  ی:تاریخ رأ

 8760 شماره روزنامه:

 13/11/1353 تاریخ انتشار:

 53/27 ردیف:

ببه شبر   رونبده     مسبتأجر در رسیدگی فرجامی به دعبوای مالبک و    -1

 -493/5کشبور ببه موجبب دادنامبه      عبالی دیوان نجم  یشعاله 8/5158

خواه به این خًصه که )دادگباه ببه   خصوص اعتراض فرجامدر 3/8/1352

ه صبورتی کب   استناد کرده در مستأجرطۀ مالک و قانون راب  8 و 7مادتین 

شبده   در درگز اجرا 21/10/1347از تاریخ  مستأجرمالک و  یقانون رابطه

شود.( یو قانون عطف به ماسالق نمتاریخ بوده این دعوی قالل از  یو اقامه

زیبرا   ؛رسبد خواه موجه به نظبر مبی  )اعتراض فرجام :چنین رأی داده است

وی )به استناد مقررات قانونی مبدنی دعب   20/6/1347خواه در تاریخ فرجام

خر در تباریخ مبؤ   مسبتأجر تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و 

یده ون توجه به این موضوع صادر گردتأثیری نداشته و ح م دادگاه که بد

قبانون آئبین دادرسبی مبدنی ش سبته       559 مخدوش است و طالق مباده 

 شود....(می

کشبور در  رونبده فرجبامی     عبالی دیوانهفتم  ع مشابه شعالهدر موضو -2

 : )چبون اجبرا  چنبین رأی داده اسبت   6/3/53به شر  دادنامبه   17/5727


