توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ،مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی-قسمت دوم و پایانی
جمشید تاجمیر ریاحی
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ادامه قسمت اول:

 .1طرق انتقال سرقفلی
همان گونه که متولی واقعی سرقفلی ،عرف است طرق انتقال آن نیز به تدریج در عرف به وجود آمده است و مردم تحت عناوینی مثل
اجاره و صلح به نقل و انتقال این حق مالی می پرداختند که با تصویب قانون روابط و مستأجر سال  1531و رسمیت یافتن حق کسب و
پیشه در حقوق ایران ،سرقفلی صرف نیز در دایره حکومت این قانون قرار گرفت به طوری که مردم برای نقل و انتقال سرقفلی خود را
ملزم به تبعیت از این قانون دانستند .لیکن علی رغم این الزام قانونی خویش ساخته ،هنوز انتقال سرقفلی (هم سرقفلی واقعی و هم
سرقفلی ناشی از کسب و پیشه) به طرق عرفی پابرجا و رایج بود و ادامه داشت که با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1531
ان تظار می رفت حداقل تغیراتی در این قسمت از مسائل سرقفلی مالحظه گردد که متأسفانه بعد از گذشت سال ها هنوز مردم به روال
گذشته به نقل و انتقال سرقفلی می پردازند و قان ون در این زمینه نقش بسیار کم رنگی را ایفا می کند .چنان که اشخاص زمانی به سراغ
مقررات راجع به سرقفلی می روند که مشکل یا مانعی گریبانگیر شان شود که البته رجوع به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1531
نیز معموال˝به دلیل مجمل و مختصر بودن بیش از حد جز سردر گمی حاصلی نخواهد داشت(.فالح)121 ،1533 ،
ممکن است صحبت از طرق انتقال ،این تصور را ایجاد کند که ما در پی بررسی و تفسیر عبارت «طرق صحیح شرعی »در تبصره  2ماده
 1قانون مذکور هستیم حال آن که همان گونه که سابقا˝ گفتیم این عبارت از نظر ما دارای بار حقوقی و معنایی خاصی نیست و
صرفا˝برای جلب نظر شورای نگهبان در تبصره گنجانده شده است و قصد ما از طرح این بحث بررسی شیوه های انتقال سرقفلی در
عرف می باشد که چهار مورد از رایج ترین آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

 .1-1انتقال از طریق عقد اجاره
یکی از قالب های انتقال سرقفلی ،عقد اجاره است که طی آن مستأجر با پرداخت مبلغی سرقفلی ملک را نیز مالک می گردد .البته در
بیشتر قرار دادهایی که در آن ها سرقفلی مد نظر مالک و مستأجر است در قرار داد از مبلغ پرداختی تحت عنوان سرقفلی یاد می شود که
در اکثر مواقع قصد طرفین برانتقال حق سرقفلی ملک تجاری است .به دیگر سخن طرفین در مفاد یک عقد اجاره حق سرقفلی ملک را
هم لحاظ می کنند .چنان که رایج است در این نوع قرار دادها مبلغ پرداختی برای سرقفلی ملک ،عینا˝نوشته می شود و اجرت ماهیانه
برای مالک در نظر گرفته می شود و مرسوم است در این گونه اجاره ها مدت قید نمی گردد که البته علت نیز روشن است .چرا که در
قانون روابط موجر و مستأجر سال  1531زمان در قرار دادهای اجاره از اهمیت چندانی بر خور دار نبود و مستأجر و موجر می توانستند
طرف دیگر را برای انعقاد عقد اجاره اجبار کنند .انتقال سرقفلی در قالب اجاره چندان که باید رایج نیست بلکه اغلب انتقال سرقفلی در
زمان حکومت قانون سابق با عقدی مجزا و مستقال˝منتقل می شود.
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 .2-1انتقال سرقفلی در قالب عقد صلح
یکی دیگر از عقودی که انتقال سرقفلی در قالب آن سابقا رایج بوده است و در حال حاضر نیز در برخی مواقع وجود دارد ،عقد صلح
است که انتقال حق کسب و پیشه یا سرقفلی ناشی از آن نیز در این قالب در گذشته خیلی رایج بود .به طوری مستأجر دارای حق کسب
و پیشه ضمن جلب رضایت مالک برای انعقاد عقد اجاره با منتقل الیه ،حق کسب و پیشه همان مکان را با عقد صلح به مستأجر ثانی
انتقال می داد .به این ترتیب مستأجر جدید ضمن مالکیت حق کسب و پیشه (سرقفلی) ،مالکیت منافع را نیز به دست می آورد(.انصاری،
)113 ،1533
در برخی مواقع نیز مالک و مستأجر یا مستأجر و منتقل الیه به جای استفاده از دو عقد در کنار هم ،برای انتقال منافع و سرقفلی از عقد
صلح استفاده می کنند و به این ترتیب در قالب یک عقد واحد ،دست به ان تقال حق کسب و پیشه و حتی سرقفلی می زنند .حال این
سؤال مطرح است که آیا با توجه به رواج عرفی ان تقال سرقفلی در قالب صلح از لحاظ حقوقی این رویه قابلیت دارد؟ به نظر می رسد با
توجه به کلیت ماده  331قانون مدنی که مقرر می دارد « هر صلحی نافذ است جزء صلح بر امری که غیر مشروع باشد ».صلح سرقفلی که
مشروعیت آن مورد تأئید مقنن است موردی نخواهد داشت .اگر چه این مسئله در مورد حق کسب و پیشه که در مشروعیت آن شائبه
هایی وجود داشت شک بر انگیز است .لیکن در این خصوص نیز با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب مشروعیت
حق کسب و پیشه ،تردیدی وجود ندارد .علی ای حال به نظر می رسد صلح به جای عقد اجاره بنا به تصریح ماده  333قانون مدنی
نتیجه مد نظر طرفین را تأمین خواهد کرد .بنابر این انتقال سرقفلی در این قالب میسر بوده و از لحاظ تئوری و حقوقی نیز ایرادی بر آن
وارد نیست.

 .3-1انتقال سرقفلی با عقد بیع
یکی از شایع ترین طرق انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه ،انتقال آن از طریق بیع می باشد .به طوری که اغلب دیده می شود که مالک
یا مستأجر بدون توجه به عقد اجاره با درج جمالتی مثل« :سرقفلی مغازه فالن به فالنی فروخته شد به مبلغ ...ریال» در قالب بیع نامه
های از پیش نوشته در بنگاه ها اقدام به ان تقال سرقفلی ملک خود می نمایند .صرفنظر از این که سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه نیز
اغلب به این روش منتقل می شود در صحت ان تقال سرقفلی در قالب عقد بیع تردید شده است و اساسی ترین انتقادی که از سوی
مخالفان مطرح گردیده ،عدم انطباق سرقفلی با موضوع تعریف بیع است که در ماده  523قانون مدنی به این شکل بیان شده
است(شمس)33 ،1531 ،
«بیع عبارت است از تملک عین به عوض معلوم» اگرچه با توجه به تردید در عینیت سرقفلی ،ایراد منتقدان ظاهرا˝منطقی به نظر می
رسد ،لیکن مخالفان این نظر ضمن دفاع از صحت انتقال سرقفلی در قالب عقد بیع بر این باورند که ماده  523قانون مدنی در مقام بیان
موضوع عقد بیع نیست .بلکه عین به جهت تمیز بیع از اجاره در ماده مذکور آورده شده و در تأئید نظر خود به انواع معامالت حقوق
مختلف مثل «حق تالیف» و «حق اختراع» و «حق ثبت» اشاره کرده ان د که به نظر می رسد علی رغم ظاهر منطقی استدالل گروه اول،
دالیل گروه دوم ضمن عادالنه بودن ،منطبق با عرف و پیشرفت های جاری جامعه نیز می باشد .چرا که؛ عالوه بر حقوق که معموال˝در
قالب بیع منتقل می شوند امروزه خرید و فروش اوراق قرضه و سهام شرکت ها که عین نیستند نیز بسیار رایج است .از این رو به نظر

می رسد تفسیر قانون در جهت رفع مشکالت اجتماعی در حالی که عرف نیز به شدت حامی آن است عالوه بر این که راحت ترین راه
برای پر کردن خالءهای قانونی است ضمن جلوگیری از کثرت تصویب قوانینی که علی االصول باعث سردر گمی می شوند؛ نیازمندی
های علمی و عملی جامعه را نیز تأمین خواهد کرد .بر این اساس به نظر می رسد انتقال سرقفلی در قالب بیع بال اشکال است.
با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال  1531که زمان در آن از اهمیت چندانی برخوردار نبود ،انتقال سرقفلی (سرقفلی ناشی از
حق کسب و پیشه) در قالب بیع بدون درج مدت مشکلی را ایجاد نمی کرد .حال با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر  1531که
مدت در آن به جهت زمان تخلیه اهمیت دارد موضوع محل ایراد و اشکال خواهد بود و صرفنظر از قراردادهای فروش سرقفلی که در
آن ها اجاره های ماهیانه مقرر می شود که در این خصوص می توان با استناد ماده  301قانون مدنی اجاره را یک یک ماهه یا هر مدت
که مقرر شده قلمداد کرد ،در خصوص مواردی که مدتی در آن قید نشده و صرفا˝به فروش سرقفلی به مبلغ مشخصی اکتفا شده است
این سؤال مطرح خواهد شد که ،تکلیف این گروه از سرقفلی ها از لحاظ تخلیه چگونه خواهد بود؟ که به نظر می رسد با توجه به رواج
عرفی ان تقال سرقفلی به این شکل و منظور طرفین عقد مبنی بر تملک دائمی و به لحاظ نسخ و لغو قانون روابط موجر و مستأجر سال
، 1531تخلیه این گونه اماکن با تکیه بر قانون روابط موجر و مستأجر سال  1531سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود .چه با عدم اشاره به
انتقال منفعت و شکل خاص این انتقال با لحاظ شروط عرفی موضوع ماده  220قانون مدنی ،تنها قالبی که می توان صرفنظر از عنوان بیع
(اگر قائل به بیع نباشیم) بر این نوع انتقال بار کرد قالب ماده  10قان ون مدنی است که در این صورت نیز موضوع تخلیه داخل در
توافقات طرفین خواهد بود و اگر توافقی در این مورد وجود نداشته باشد تخلیه تا زمان اعتبار (عدم فسخ) عقد ادامه خواهد داشت .با
این وصف مقایسه ای که سابقا˝بین سرقفلی عرفی و سرقفلی های پیش بینی شده در مواد 3و  3قانون روابط موجر و مستأجر سال
 1531از نظر گذشت مناسب تر و منطقی تر به نظر خواهید رسید.

 .4-1انتقال سرقفلی در قالب قرارداد ماده  11قانون مدنی
از جمله ساختارهایی که به نظر می رسد حقوقدانان بیشتر از مردم عادی متمایل به انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه در قالب آن
هستند قرارداد موضوع ماده  10قانون مدنی یا همان قرار داد خصوصی می باشد .زیرا هر کدام از قالب های عقود معین دارای ویژگی
های خاصی هستند که رعایت آن ها برای تأمین صحت عقد الزامی است که دشواری ناشی از این محدودیت ها رجوع به قرار داد
موضوع ماده  10قان ون مدنی را که فارغ از این گونه محدودیت ها و الزامات است در موارد تردید مثل سرقفلی بیش از بیش تقویت می
کند به طوری که حیطه گسترده ماده  10قانون مدنی اجازه هر توافقی را غیر از توافق مخالف قانون به طرفین ان می دهد و در این میان
تنها مانعی که طرفین باید از آن احتراز نمایند این است که توافقشان مخالف صریح قانون نباشد و تنها الزامی که باید به ان پایبند باشند
الزامات عمومی قرار دادها است .چنان که مفهوم و منطق ماده  10قانون مدنی که مقرر می دارد « :قرار دادهای خصوصی نسبت به
کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است »این موضوع را تأیید می کند(.ثابت سعیدی،
)100 ،1531
به این ترتیب انتقال سرقفلی در قالب قرار داد موضوع ماده  10قانون مدنی برخی انتقادها را که از تردید در مالیت و عینیت سرقفلی
ناشی می شد را مرتفع می سازد  .زیرا در ساختار ماده  10قان ون مدنی لزومی به رعایت این شروط نیست و اگر تردیدی هم باشد در

عقد بیع ایجاد می شود .بنابراین به نظر می رسد ان تقال سرقفلی و منافع ملک تجاری در قالب این قرار داد و درج تمام شروط مد نظر
طرفین ممکن آن می تواند از بیشتر اختالفات در این زمینه جلوگیری نماید.
حال چیزی که در این میان قابل بحث به نظر می رسد این است که اگر در این قرار داد برای منافع مدت قید نشود چه شرایطی پیش
خواهد آمد و اگر مدت قید شود و سپری گردد سرنوشت عقد در باقیمانده مدت چگونه خواهد بود ؟در این باب در بند قبل بحث
کردیم و گفتیم در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر شود و به اصطالح نشانی باشد مبنی بر انتقال منافع ،به عنوان مثال قید گردد
«سرقفلی مغازه فالن با اجاره بهای ماهیانه یا سالیانه ....ریال به فالنی منتقل شد».در این صورت مدت قرار داد یک ماه و یک سال
محسوب شده و می توان با مقررات قانون روابط کوجر و مستأجر در مورد تخلیه آن اقدام کرد .اما در صورتی که در قرار داد حرفی در
خصوص استعمال منافع به میان نیامده باشد امکان تخلیه با استناد به قانون روابط موجر و مستأجر سال  1531تردید آمیز خواهد بود.

 .2توقیف و مزایده سرقفلی
با توجه به اهمیت سرقفلی در کشورمان و ارزش اقتصادی آن که گاهی مبالغ میلیونی را شامل می شود و این که در بعضی از موارد
سرمایه واقعی بسیاری از تجار و حتی اشخاص عادی و کسبه جامعه را سرقفلی تشکیل می دهد حاکی از این است که مالیت سرقفلی
در اعتبار اشخاص در بازار اثر مستقیم دارد(.زندی )122 ،1535 ،بنابراین افراد بر ای ن اساس به معامله و تعامل با یکدیگر می پردازند و
در مواردی که تاجر یا کسبه ای از پرداخت دین خود عاجز می شود یا به هر دلیل تمایل به پرداخت ندارد،جامعه انتظار دارد طلب
طلبکار از محل حق سرقفلی مدیون که چنین ارزش اقتصادی عظیمی دارد وصول شود .اما علی رغم این تمایل اجتماعی ،اختالف نظر
های فراوانی از لحاظ تئوری و اجرایی بین حقوقدانان و صاحبنظران در باب مزایده و توقیف سرقفلی وجود دارد که ما برانیم این
اختالف عقاید را به صورت خیلی خالصه از نظر بگذرانیم.

 .1-2عقاید مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی
مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی به دو گروه تقسیم می شوند که گروه اول با توقیف و مزایده سرقفلی مخالفند  .در حالی که گروه دوم
مخالفان ضمن تأیید توقیف سرقفلی با مزایده و فروش آن موافق نیستند.
گروه اول براین باور هستند که سرقفلی(به معنای عام کلمه) قابلیت توقیف ندارد و نمی توان آن را از طریق خواسته در مقابل طلب
توقیف نمود  .پایه اساسی این نظر تردید در مالیت حق کسب و پیشه عنوان شده است .به این صورت که حامیان این نظر بر این باورند
که این حق،نوعی سلطه و امتیاز قانونی است و آن را با حقی که وارث بر ما ترک زائد بر ثلث دارند مقایسه نموده و نتیجه گرفتند که
سرقفلی (به معنی اعم ) نیز به تنهایی قابل مبادله نیست و مستأجر نمی تواند آن را جدا از منافع عین مستأجر منتقل نماید و عوضی در
مقابل آن دریافت کند .بنابر این نمی توان آن را توقیف کرد(.زینالی)125 ،1535 ،
استدالل دومی که این گروه در تحکیم عقیده خود آورده اند در تخریب اساس استدالل اول است ،طوری که دلیل دومی که برای عدم
توقیف ،سرقفلی اعالم گردیده این است که؛ سرقفلی یک حق مالی است در حالی که الزمه توقیف وجود مال است ودر تأیید نظر
خود به ماده 210قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  33قانون تسریع محاکمات اشاره می کنند و نهایتا˝نتیجه ای که از این استدالالت

حاصل می شود این است که حق سرقفلی قابل توقیف نیست که در همین راستا اظهار نظر و استنتاج کمسیون استفتائات شورای عالی
قضایی عینا˝ذکر می شود « :چون متعاقب بازداشت مال یا حقوق مالی در قبال اجرائیه باید عملیات اجرایی ادامه یابد و با فروش آن
محکوم به استیفا گردد در حالی که حق کسب یا پیشه یا تجارت بدون موافقت دارنده حق قابل فروش و انتقال به دیگری نیست و
مالزمه با کسب و تجارت مستأجر متصرف دارد و اساسا˝حق معلقی است،بنابراین بازداشت حق کسب و پیشه و تجارت توسط دایره
اجرای احکام دادگاه در قبال محکوم به مالی بدون این که به وسیله دارنده حق به دیگری منتقل و به صورت طلب محکوم علیه نزد
ثالث بتشد امکان پذیر نیست».
اگر چه مال در مقررات کشورمان تعریف نشده است ،لیک ن تعریف اصطالحی مال در حقوق از دید صاحبنظران مشخص و معین است.
چنان که حقوقدانان مال را هر امری می دانند که قابل مبادله به پول باشد .بنابراین این که حق کسب و پیشه نوعی امتیاز یا سلطه قانونی
است تباینی با مالیت آن ندارد و مضاف برآن تابع بودن یک حق مالی،نافی ارزش و مالیت آن نیست .از این رو این استدالل که حق
کسب و پیشه قابل ان تقال نیست و تابع منافع عین مستأجره است خللی در مالیت و ارزش مالی این حق ایجاد نمی کند .لذا در توقیف
آن نباید تردید کرد.
گروه دوم مخالفان که توقیف سرقفلی را با توجه به صراحت ماده  12آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا پذیرفته اند به دو
دلیل با مزایده و فروش سرقفلی یا همان حق کسب و پیشه به مخالفت می پردازند:
دلیل اولی که این گروه از مخالفان در اثبات ادعای خود به آن متوسل شده اند غیر منجز بودن حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی است .به
طوری که آمده است :این حق دائم در معرض سقوط است و از سوی دیگر تا فراهم شدن برخی شرایط هنوز معلق و غیر قطعی می
باشد .اداره حقوقی داد گستری در پاسخ به این سؤال که آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا
نه،به این دلیل تمسک جسته و اظهار می دارد «توقیف سرقفلی(که میزان آن به وسیله کارشناس تعین می شود)به وسیله اجرا جایز نیست
ولی چون این حق معلق است ،مادام که منجر نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرائی مجاز نیست».
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دلیل دومی که مخالفان مزایده و فروش سرقفلی برای توجیه مخالفت خود از آن کمک گرفته اند این است که مزایده و فروش این حق
مخالف حق شخص ثالث است و با توجه به لزوم عقد اجاره نمی توان بدون اجازه وتوافق مالک آن را به هم زد و مالک را با شخص
دیگری طرف عقد قرار داد  .در این راستا شورای عالی ثبت در جلسه  31/3/12به مخالفت با مزایده و فروش سرقفلی پرداخته و مقرر
داشته است« :نظر به این که مزایده سرقفلی نتیجتا˝ مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هر گونه اقدامی در این مورد وجهه قانونی
نداشته و ضمنا˝رأی شماره  3103هیأت نظارت نیز فسخ می شود»....

 .2-2عقاید موافقان توقیف و مزایده سرقفلی
گروه دیگری از حقوقدانان و صاحبنظران توقیف و فروش سرقفلی در مقابل ادای دین را پذیرفته اند و معتقدند توقیف و فروش حق
سرقفلی فاقد هر گونه اشکال و ایراد حقوقی است و در رد دالیل مخالفان بر این باورند که صرفنظر از عدم عقیده برخی ها در مالیت
سرقفلی که جزء بدیهیات است ،علت اصلی مخالفت با فروش (مزایده سرقفلی) صعوبت تبدیل این حق به پول است و از این رواست
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که برخی در مالیت یا مزایده آن تردید کرده اند .حال آن که لزوم رعایت برخی تشریفات برای فروش یا حتی صعب الفروش بودن حق
سرقفلی نمی تواند در مالیت یا مزایده آن ایجاد تردید نماید .براین اساس حامیان این باور توقیف و فروش سرقفلی را برای تأدیه دین
جایز دانسته اند(.حسینی)102 ،1535 ،

 .3-2توقیف و مزایده سرقفلی عرفی
در گفتار قبل عقاید مخالفان و موافقان توقیف و مزایده سرقفلی را بررسی کردیم ،به واقع آن چه گفته شد و استدالالتی که آورده شد
در مورد حق کسب و پیشه بودند .زیرا سرقفلی که در این گفتار و بخش آن را بررسی می کنیم ،تأسیسی است متفاوت با حق کسب و
پیشه که هیچ کدام از دالیل و استنتاج های سابق الذکر نمی توانند در خصوص آن صحت داشته باشند .اما نظر به این که ما
سابقا˝سرقفلی عرفی را در دایره حکومت قانون روابط موجر و مستأجر سال  1531به دو بخش «سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه »و
«سرقفلی واقعی» تقسیم کردیم .و در این قسمت توقیف و مزایده سرقفلی را براین اساس بررسی می کنیم.

 .4-2توقیف و فروش سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه
این نوع سرقفلی که توضیح آن در مباحث قبل گذشت ،ریشه در سرقفلی عرفی دارد و در حقیقت حق کسب و پیشه حاصل از قانون
روابط موجر و مستأجر سال  1531است که تحت عنوان سرقفلی یا همان حق کسب و پیشه بین مردم مورد نقل و انتقال قرار می گیرد
و عقایدی که در گفتار قبل از نظر گذشت صرفا˝مربوط به این قسمت از سرقفلی است که با توجه به توضیحات و اظهار نظر های انجام
گرفته در این خصوص ،از تکرار بحث خودداری می کنیم و بسنده می کنیم به این که از حق کسب و پیشه حاصل از قانون روابط
موجر و مستأجر سال  1531در عرف اغلب تحت عنوان سرقفلی یاد می شود .براین اساس ما نیز ترجیح دادیم بحث در خصوص
توقیف و مزایده آن (حق کسب و پیشه) نیز به روال پیشینیان در این قسمت و تحت این عنوان مطرح شود.

 .5-2توقیف و مزایده «سرقفلی واقعی»
در این قسمت از بحث بر انیم به بخشی از اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال  1531بپردازیم که درآن ها
سرقفلی و حق کسب و پیشه در کنار هم قرار می گیرند.
همان گونه که قبال˝نیز گفتیم مقصود از «سرقفلی واقعی» آن است که مستأجری ابتدائا˝با پرداخت سرقفلی ،ملکی را به اجاره بگیرد که با
توجه به حصول قهری حق کسب و پیشه در قانون روابط موجر و مستأجر سال  1531اگر مستأجری در زمان حکومت این قانون با
پرداخت سرقفلی ملکی را به اجاره می گرفت ضمن این که حق سرقفلی پیدا می کرد به مرور زمان نیز حق کسب و پیشه نیز برایش
حاصل می شد .نتیجه این که در خصوص این ن وع اجاره ها دو چیز حائز اهمیت است حق سرقفلی که با پرداخت مبلغی برای مستأجر
حاصل شده است و حق کسب و پیشه که به صورت قهری و برابر قانون برای مستأجر ایجاد گردیده است .بنابراین به نظر می رسد در
این گونه اجاره ها عالوه بر حق کسب و پیشه صرف ،توجه به توقیف سرقفلی به معنای اخص کلمه نیز الزم است .چرا که بر خالف

حق کسب و پیشه ،در خصوص توقیف سرقفلی تقریبا˝اتفاق عقیده وجود دارد .نظر به این که با مباحث مطروحه سابق تکلیف حق
کسب و پیشه مشخص شده است موضوع را از باب سرقفلی بررسی می کنیم.
از جمله دالیلی که مخالفان توقیف و مزایده حق کسب و پیشه ذکر کرده اند شائبه در مالیت حق کسب و پیشه است .اما پرداخت
مستقیم پول برای بدست آوردن سرقفلی هر گونه تردید را در باب مالیت آن برطرف می کند .به عبارت دیگر حق سرقفلی در عرف
جامعه با پول مورد معامله قرار می گیرد که از دید دکترین قابلیت مبادله به پول اساسی ترین خصوصیت مال می باشد .لذا علی رغم
تشکیک برخی در خصوص مال بودن حق کسب و پیشه در مالیت سرقفلی تقریبا˝اتفاق نظر وجود دارد و چنین ایرادی در خصوص
سرقفلی واقعی (سرقفلی به معنای اخص کلمه) قابل طرح نیست(.مدنی)31 ،1533 ،
دلیل دومی که ا هل فن در خصوص مخالفت با توقیف حق کسب و پیشه آورده اند مربوط به معلق بودن این حق می باشد .چنان که
مخالفان بر این باورند که حق کسب و پیشه با توجه به احتمال سقوط آن با تخلف مستأجر منجز نیست و این استدالل در مورد سرقفلی
با توجه به مسلم و قطعی بودن آن کار ساز نخواهد بود .از این رو بر خالف حق کسب و پیشه که توقیف و مزایده آن اختالف نظر
هایی را به دنبال دارد اغلب حقوقدانان و صاحبنظران در قابلیت توقیف و مزایده سرقفلی عرفی متحدالقولند  .بنابر این به نظر میرسد در
مواقعی که سرقفلی و حق کسب و پیشه به طریق پیش گفته در کنار هم قرار می گیرند عالوه بر توقیف حق کسب و پیشه می توان در
خواست توقیف سرقفلی را نیز مد نظر قرار داد .اگر چه در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال  1531علی رغم
شیوع عرفی عنوان سرقفلی حتی سر قفلی واقعی (سرقفلی به معنای اخص) به دلیل عدم وجود قانون مناسب و اختالف نظر های شایع
در باب وحدت یا دوگان گی مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه ،سرقفلی همواره تحت الشعاع حق کسب و پیشه قرار گرفته است چنان
که با وجود رواج عرفی سرقفلی قضات از پذیرش و حکم به آن حتی در مواردی که سرقفلی ملک ابتدائا˝با پرداخت وجه نقد منتقل
شده است خودداری می کنند .اما حال که مفهوم سرقفلی مورد توجه مقنن قرار گرفته است و تفاوت آن با حق کسب و پیشه معین
گردیده است در خواست توقیف و فروش سرقفلی در کنار حق کسب و پیشه از سوی طلبکار نه تنها غیر منطقی نخواهد بود بلکه باب
تازه و موافق با عدالتی را در این زمینه خواهد گشود.

 .6-2توقیف و مزایده سرقفلی فقهی
همان گونه که تاکنون معلوم گردیده ماهیت سرقفلی عرفی کامال˝با سرقفلی فقهی متفاوت است(.عبدی پور )33 ،1531 ،به همین جهت
بحث در خصوص توقیف و مزایده این قسم سرقفلی که سابقه بسیار کوتاهی در حقوق ایران دارد ضروری می نماید و نظر به تفاوت
ماهیتی صور مختلف سرقفلی های فقهی وارده در قانون ،آن ها را در دو بند ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.

 .7-2توقیف و مزایده سرقفلی موضوع ماده  6و تبصره  1آن
با توجه به قرائن و نشان ه ها و مطالبی که پیش تر در خصوص ماهیت این سرقفلی گفته شد به نظر می رسد سرقفلی مندرج در این
تبصره،ماهیتی کامال˝ متفاوت با سرقفلی عرفی دارد و به واقع این سرقفلی قسمتی از اجاره بها می باشد که نقدا˝در بدو اجاره توسط
مستأجر به موجر پرداخت می شود که این مبلغ در فقه عنوان سرقفلی می گیرد .بنابراین از آنجا که اجاره عقدی الزم است و اصل بر

عدم پرداخت اجاره بهای تودیعی می باشد لذا به نظر نمی رسد چنین سرقفلی ای قابلیت توقیف و فروش داشته باشد .مگر گفته شود به
نسبت مدتی که از اجاره باقی مانده است می توان از اجاره بها یا سرقفلی که نزد موجر است توقیف نمود که این فرض با توجه به این
که به محض انعقاد عقد اجاره ،مستأجر مالک منافع و موجر مالک مال االجاره می گردد قابل قبول نخواهد بود .به این ترتیب اگرچه
سرقفلی به معنی اخص کلمه (سرقفلی عرفی ) دارای ارزش بوده و مال محسوب می شود اما این قسم از سرقفلی عرفی فاقد ارزش
مالی بوده و قابل توقیف و خرید و فروش نیست .البته الزم به توضیح است که اگر مبلغی پرداختی به صورت ودیعه یا رهن عرفی باشد
که در آن اصل بر استرداد است توقیف آن برای پرداخت طلب فاقد ایرار قانونی به نظر می رسد.

 .8-2توقیف و مزایده سرقفلی ناشی از حق شرط
سرقفلی ای که در مواد 3و 3قانون روابط موجر و مستأجر سال  1531پیش بینی شده است از جمله موارد جدید التأسیس می باشد که از
لحاظ محتوا و الزامات پیش بینی شده شباهت زیادی به سرقفلی عرفی دارد .اگر در خصوص سرقفلی عرفی با تمسک به عرف و تبصره
 2ماده  1قانون مذکور معتقد به پرداخت آن به قیمت عادله رو هستیم و اگر بر آنیم که سرقفلی عرفی مالیت دارد روانیست در مالیت و
ارزش مالی شروط مندرج در مواد 3و  3قان ون مذکور و سرقفلی ناشی از این شروط تردید کنیم چرا که حق سرقفلی رایج در جامعه
مقبولیت تجاری یک ملک است که در آن شروطی مانند شروط مواد 3و  3قانون مذکور بطور ضمنی لحاظ شده اند اگر چه این شروط
هیچ وقت بین طرفین یا در سند ان تقال سرقفلی ذکر نمی شوند لیکن الزام عرفی که در این زمینه وجود دارد اجتناب نا پذیر می باشد
کما این که افراد ،خود را ملزم به رعایت این شروط می دان ند و حتی رجوع موردی برخی افراد به داد گاه ها با استناد به قانون سال
 1531و اقدام بر خالف این شروط از دید اجتماع مضموم و نا عادالنه جلوه می کند و به این ترتیب ،اگر این شروط در سرقفلی عرفی
دارای ارزش مالی و قابل توقیف و فروش هستند چرا در ماده 3و  3قانون مورد بحث چنین نباشند ؟شاید انتقاد شود که در ماده 3و 3
ضمن اجاره ،صرفا˝شروطی برای مستأجر لحاظ می شود که می تواند با صرفنظر از آن ها از مالک مبلغی تحت عنوان سرقفلی دریافت
دارد و لذا تا زمان ی که مستأجر این مبلغ را دریافت نکرده توقیف یک سری شروط موجد حق اگر قابل توقیف باشند معنا و مفهوم
ندارد و نتیجه عملی هم نخواهد داشت .در پاسخ باید گفت این شروط دارای ارزش مالی هستند و جزء حقوق مالی محسوب می
شوند و عالوه بر خود مالک افراد جامعه نیز حاضرند برای بدست آوردن این حق مثل هر حق مالی دیگر پول پرداخت نمایند .لذا
توقیف این حقوق و جلوگیری از انتقال آن مثل هر مالی مقدمه ای است برای فروش و پرداخت دین از محل آن ،شاید سؤال شود که
مقایسه این شروط با سرقفلی عرفی درست نیست زیرا در سرقفلی عرفی مستأجر برای بدست آوردن حق سرقفلی مبلغی را در بدو
اجاره به م الک پرداخت می کند در حالی که در این مورد چنین پرداختی وجود ندارد و چیزی که عنوان سرقفلی می گیرد مبلغی است
که مالک برای صرفنظر کردن مستأجر از شروط ضمن عقد پرداخت می کند(.درخشانی ،1531 ،ش )33 ،113بدیهی است که هیچ
مالکی بال عوض این شرط را نمی پذیرد مگر غرض ،بخشش یا هبه باشد .لذا ناگفته روشن است که مالک به هنگام پذیرش این شرط
محدود کننده ،مبلغی را از مستأجر دریافت می کند که در سرقفلی نامیدن آن ایرادی متصور نیست .براین مبنای مقایسه ی این شروط با
سرقفلی عرفی از این باب نیز مواجه با ایرادی نیست .در نهایت به نظر می رسد این نوع سرقفلی نیز قابل توقیف و مزایده است .اگرچه
به دلیل بدیع بودن موضوع ،اشکاالت و ایرادات اجرایی در این راستا غیر قابل انکار می باشد(.کیانی)33 ،1533 ،

 .3آیا سرقفلی وحق کسب یا پیشه و تجارت می تواند از مستثنیات دین محسوب گردد
اصوال˝ سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت طبق ماده  12قان ون مدنی مال منقول محسوب نمی شوند بلکه به تبع ملک محل کسب یا
تجارت ،غیر منقول محسوب می شوند.
در قان ون اجرای احکام مدنی ذکری از سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان مستثنیات دین نگردیده است فقط در بند  5ذیل
ماده  13سابق قانون اجرای احکام مدنی و ماده  21قانون جدید نحوه اجری محکومیت مالی مصوب تیر ماه ( 1531بخش توقیف اموال
منقول ) ،از وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان به عنوان مستثنیات دین نام برده که در این راستا:
اوال˝ :سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت به شرح مذکور جزو اموال غیر منقول است نه منقول.
ثانیا˝ :اموال ذکر شده در قانون ،مشمول سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت نمی شود .فلذا در قانون اجرای احکام مدنی حق مز بور
جزء مستثنیات دین محسوب و ذکر نشده است(.مهدی زاده)101 ،1531 ،

 .4سرقفلی و حق کسب یا پیشه و تجارت و مستثنیات دین مذکور درآیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا
چنین به نظر می رسد که مستثنیات دین مذکور در ماده  13آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ،هیچ یک شامل سرقفلی و حق کسب و
پیشه و تجارت نمی شود .چون قانون گذار بازداشت حقوق مدیون نسبت به مال غیر منقول اعم از سرقفلی یا منافع را وفق ماده ی
جداگانه (ماده  12آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی) مجا دان سته و در مورد فروش سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت موضوع را
به سکوت بر گذار کرده است فلذا صرف بازداشت آن نمی تواند به حقوق مدیون خللی وارد آورد .
اصوال˝قرار دادن بعضی اشیاء جزو مستثنیات دین در قانون ،به واسطه ی این است که قانون گذار بیم آن داشته که با بازداشت و متعاقبا
فروش مستثنیات دین مانند آن چه که در ماده ی  13قانون اجرای احکام مدنی و یا در ماده  13آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ذکر و
احصاء شده است ،مدیون و خانواده اش کامال ˝ بی چیز شده و از داشتن اولیه ترین امکانات زندگی محروم شوند ،در حالی که به شرح
آن چه در سابق گذشت،سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت ،ممکن است وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صرفا˝قابل توقیف
باشد ،اما طبق رویه موجود قابل فروش و مزایده نیست و اجرای وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز طبق رویه موجود ،متعاقب بازداشت
حق کسب و پیشه و تجارت ،برای وصول مطالبات خود ،تنها در صورتی آن را به فروش می رساند که اوال˝ :ملک تخلیه باشد ثانیا˝:
نظر مساعد مالک را بر فروش و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت به غیر ،جلب نموده باشد.
بنابراین ،زمان ی که بیم فروش سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت در بین باشد و چنین اجازه ای را قانون گذار نداده است ،بدیهی
است که این حق نمی تواند جزء مستثنیات دین به حساب آید.

نتیجه گیری
استفاده از سرقفلی به جای حق کسب و پیشه و تجارت با توجه به آن چه گفته شد ،نمی تواند موجه باشد .برای این که هریک از این
دو معنای خاص خود را دارند .البته باید پذیرفت که امروزه دو مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت علی الخصوص در افواه
عوام به شدت به هم آمیخته شده است .لکن بدیهی است این آمیختگی ،آنجا که سخن از احکام قانونی و مسائل قضایی در میان است،

ماهیت متفاوت این دو را تغییر نمی دهد .النهایه گفتنی است که می توان با تعمق و تأمل ،مشترکاتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه
پیدا کرد ولی در تفوت مفهومی معنای این دو تأسیس تردیدی وجود ندارد .فرض و بحث دوم ما پیرامون تفاوت و تشابهات سرقفلی و
حق کسب و پیشه است و این که آیا این دو حق شبیه به هم هستند یا این که با هم متفاوت اند .گفتنی است که می توان با تعمق و
تأمل ،مشترکاتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه پیدا کرد ولی در تفاوت مفهومی معنای این دو تأسیس تردیدی وجود ندارد.
خصوصا"تصویب قانون روابط موجر و مستا جر  1531و پیش بینی سرقفلی به جای حق کسب و پیشه و ممنوعیت پرداخت هر گونه
وجهی خارج از مقررات قانون موصوف بر اساس تبصره ماده  10همان قانون مهر تأییدی است بر عقیده اخیر الذکر که هر گونه شک و
تردیدی را در این باب مرتفع می سازد اما مسلم است که قان ون گذار با قبول نظر گروهی که به وحدت مفهومی سرقفلی و حق کسب و
پیشه معتقدند با فاصله گرفتن از واقعیت جاری جامعه ،خود را با نظر فقها مطابقت داده است .همچنین اثبات کردیم که هر دو حق در
دستهبندی حقوق (حقها) ،حق مالی محسوب می شوند و دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول هستند .در این تحقیق ما وجود
تک تک عناصر تشکیل دهنده مال را در حق کسب و پیشه و تجارت مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم مالیت این حق را نتیجه گیری
کنیم لذا ویژگی های مال را مطرح و وجود آن را در حق کسب یا پیشه و تجارت مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم مال بودن این حق را
اثبات کنیم.ویژگی هایی از فبیل :امکان اختصاص به شخص حقیقی یا  ،قابلیت نقل و انتقال.
اساس و فلسفه پیش بینی حق کسب یا پیشه یا تجارت در واقع حمایت از زحمات و تالش ها و فعالیت های کسبه ،پیشه وران یا تجار
در کسب اعتبار و جلب مشتری برای محل کسب یا پیشه یا تجارت خود است .در واقع جوامع انسانی با این واقعیت رو به رو بودند که
اشخاصی سال ها در محلی به کسب یا تجارت یا انجام پیشه ای مشغول بودند و با تالش و فعالیت برای آن محل اعتبار کسب کرده و
اعتماد مشتریانی را جلب می نمودند و با گذشت زمان ،آن محل را ،از مکانی با مشتریان گذری و غیر ثابت به محلی شناخته شده و
مورد اعتماد دیگران تبدیل می کرده اند .همین امر باعث آن شد که اذهان به سمت شناسایی حقی برای این اشخاص و جلوگیری از به
هدر رفتن ثمره سال ها تالش آنان در آن محل ،به صرف پایان یافتن مدت اجاره محل کسب یا تجارت متمایل شود و بدین ترتیب
حقی به نام حق کسب یا پیشه یا تجارت ایجاد گردید .پس این حق ،حداقل دارای این نفع عقالیی است که دست رنج انسان ها و ثمره
فعالیت آنان را که به صورت کسب اعتبار و جلب مشتریان متجلی شده است را حفظ می کند و در نظر می گیرد .در حال حاضر ممکن
است بیشتر دارایی های یک شخص را حقوق مالی وی تشکیل دهد .حقوق مالی انواع مختلفی دارد که از جمله آن ها می توان به حق
تألیف ،حق اختراع ،حق بر عالئم تجاری و صنعتی و حق کسب یا پیشه و تجارت اشاره نمود .و از جمله حقوق مالی که به جهت
توقیف مورد عنایت اشخاص قرار گرفته اند حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه و تجارت هستند .آنچه که در این باب مطرح شدو نتیجه
ای که گرفته شد این بود که همچنین هر دو حق طبیعتاً قابلیت نقل و ان تقال دارند .منتها از لحاظ حکمی در این خصوص بین حق
سرقفلی و حق کسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال  31با حق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال
 31تفاوت وجود دارد .حق کسب یا پیشه و تجارت حقی است مالی ،که به تبع منافع ملک منتقل می گردد ،لذا مالیت داشته و مطابق
ماده  13قانون اجرای احکام مدنی ،اصوال˝ باید قابل توقیف باشد .در بررسی ماهوی این حق و نیز دقت در رویه علمی دوایر اجرای
ثبت و اداره دارایی و نیز دوایر اجرای احکام مدنی که مراجع توقیف در سیستم حقوقی ایران به شمار می روند نیز ،مشخص گردید که
حق کسب یا پیشه یا تجارت که مالی غیر منقول است ،قابل توقیف بوده و فروش آن از طریق مزایده مغایرتی با اصول و قواعد حقوقی

ندارد .همچنین مشخص گردید که فروش این حق ،نمی توان د هیچ مغایرتی با منافع مالک عین مستأجره داشته باشد ،لذا این حق را می
توان به منظور استیفاءمحکوم به ،توقیف نمود و از طریق مزایده به فروش رساند .با توجه به اهمیت سرقفلی در کشورمان و ارزش
اقتصادی آن که گاهی مبالغ میلیونی را شامل می شود و اینکه در بعضی موارد سرمایه واقعی بسیاری از تجار و حتی اشخاص عادی و
کسبه جامعه را سرقفلی تشکیل می دهد حاکی از این است که مالیت سرقفلی در اعتبار اشخاص در بازار اثر مستقیم دارد .بنابراین افراد
بر این اساس به معامله و تعامل با یکدیگر میپردازد و در مواردی که تاجر یا کسبهای از پرداخت دین خود عاجز میشود یا به هر دلیل
تمایل به پرداخت ندارد ،جامعه ان تظار دارد طلب طلبکار از محل حق سرقفلی مدیون که چنین ارزش اقتصادی عظیمی دارد وصول شود.
اما علی رغم این تمایل اجتماعی ،اختالف نظرهای فراوانی از لحاظ تئوری و اجرایی بین حقوقدانان و صاحبنظران در باب مزایده
وتوقیف سرقفلی وجود دارد که ما پس از بررسی آن ها به این نتیجه رسیدیم که مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی به دو گروه تقسیم
میشوند که گروه اول با توقیف و مزایده سرقفلی مخالفند .در حالی که گروه دوم مخالفان ضمن تأیید توقیف سرقفلی با مزایده و
فروش آن موافق نیستند .اصوال دعاوی موجر و مستاجر به دو دسته دعاوی ساده و نسبتا پیچیده قابل تقسیم است.
دعاوی ساده و مرسوم مربوط به روابط استیجاری عبارت است از مطالبه اجارهبها به عنوان طلب از سوی مالک و همچنین درخواست
تخلیه عین مستاجره .در خصوص دعاوی کمی پیچیده و تشریفاتی میتوان به دعوای تجویز انتقال منافع به غیر اشاره کرد .به طور
خالصه باید گفت که این دعوا در مواردی از سوی مستاجر مطرح میشود که در قرارداد اجاره رسمی یا عادی ،حق انتقال منافع عین
مستاجره از وی صریحا یا در قرارداد اجاره با سکوت سلب شده باشد .به موجب قانون ،در موارد سکوت اصل بر عدم امکان انتقال
منافع عین مستاجره از سوی مستاجر به افراد ثالث است .به این ترتیب مستاجری که حق کسب و پیشه و تجارت پیدا کرده است ،باید
به مالک خود پیشنهاد تملک آن حق مالی را بدهد .در صورتی که مالک به هر دلیلی نخواهد حق کسب و پیشه و تجارت را از مستاجر
بخرد ،حداقل باید اجازه ان تقال مورد اجاره را توام با حق کسب و پیشه و تجارت به افراد ثالث بدهد زیرا در غیر این صورت مستاجر
ضرر خواهد کرد .بر اساس قانون نیز در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجارهنامه ،حق انتقال به غیر داشته
باشد ،میتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
هر گاه در اجارهنامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجارهنامهای در بین نبوده و مالک راضی به ان تقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه
مورد اجاره ،حقکسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد ،واال مستاجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه حقوقی مراجعه کند،
در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیمکننده سند اجارهنامه سابق یا
دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجارهنامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال میکند و مراتب را به
موجر نیز اعالم خواهد کرد ،مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قایممقام مستاجر سابق خواهد بود.هر گاه ظرف
شش ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود ،حکم مزبور ملغیاالثر خواهد
بود .اضافه بر آن در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار کند ،موجر حق درخواست
تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد .و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد
استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت .همچنین باید در نظر داشت که حق کسب یا پیشه یا تجارت به
مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهدبود.

حق کسب و پیشه و تجارت عبارت است از حقی که به موجب فعالیت اقتصادی مکان تجاری توسط مستاجر ایجاد میشود .این حق
مالی مستقال قابل نقل و انتقال است .باید توجه داشت در مواردی که مستاجر حق انتقال منافع ملک را به دیگران ندارد ،مالک و موجر
برای خرید و تملک حق کسب و پیشه و تجارت بر هر شخص دیگری ارجحیت دارد .در این حالت دادگاه حقوقی ابتدا به مالک اخطار
میکند که بنا به حق تقدمش منافع آن ملک را خریداری کند.نکته دیگر اینکه انتقال اجباری ملک به ثالث در موارد خودداری مالک از
تملک عین مستاجره و عدم اجازه انتقال به غیر ،تنها با سند رسمی امکانپذیر است.
پیشنهادها
به نظر می رسد عدم توقیف حق کسب و پیشه وتجارت وعدم حراج وتملیک آن را باید ناشی از تازگی نسبی این پدیده در نظام
حقوقی ایران دانست .چه لوزم رعایت نکات و ان جام تشریفات خاص برای حراج این حق نباید باعث مصون ماندن آن از توقیف
وحراج گردد .همچنان که دیدیم اگر حق کسب و ÷ یشه وتجارت جزئی از دارایی فردی باشد و این فرد بدهکار شود طلبکار باید
بتواند طلب خود را از طریق فروش این حق بعد از توقیف آن استیفائ کند وانجام این امر مستلزم آن است که طلبکار بتواند به قائم
مقامی بدهکار به کلیه ی اقداماتی که شخص بدهکار میتواند برای اتتقال حق کسب و ÷یشه وتجارت خود انجام دهد دست یازد
÷.یشنهاد می گردد در مواردی که بستانکار حق کسب و پیشه وتجارت متعلق به بدهکار راجهت استیفای حقوق خود معرفی میکند دایره
اجرای دادکستری یا اجرای ثبت حسب مورد باید به توقیف آن اقدام کند وقدم به قدم با دخالت دادن موجر در قضیه همچنان که
وزارت دارایی عمل میکند جهت حراج و فروش این حق پیش برود وهر جا با مخالفت موجرمالک) مواجه شد ذینفع (طلبکار) را
جهت تحصیل مجوز ان تقال به غیر به محکمه صالح دالات کند زیرا در اینجا برخالف مورد وزارت دارایی شخص حقوقی است که
ذینفع قصیه است وتعب وهزینه ی این دعوی را نباید به دولت بار شود البته ذینفع می تواند بعدا کلیه ی هزینه هایی را که داده به
عنوان خسارت از بدهکار مطالبه نماید.
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