
 یانقسمت دوم و پای-با تأکید بر  رویه قضایی نآکسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی،  مزایده و فروش  توقیف حق
 1جمشید تاجمیر ریاحی

 ادامه قسمت اول:

 تقال سرقفلی انطرق . 1

نیز به تدریج در عرف به وجود آمده است و مردم تحت عناوینی مثل  آنتقال انعرف است طرق  گونه که متولی واقعی سرقفلی، انهم

و رسمیت یافتن حق کسب و  1531ون روابط و مستأجر سال انتقال این حق مالی می پرداختند که با تصویب قاناجاره و صلح به نقل و 

تقال سرقفلی خود را انکه مردم برای نقل و ون قرار گرفت به طوری ان،سرقفلی صرف نیز در دایره حکومت این ق انپیشه در حقوق ایر

تقال سرقفلی )هم سرقفلی واقعی و هم انهنوز  ونی خویش ساخته،انستند. لیکن علی رغم این الزام قانون دانملزم به تبعیت از این ق

 1531ر و مستأجر سال ون روابط موجانسرقفلی ناشی از کسب و پیشه( به طرق عرفی پابرجا و رایج بود و ادامه داشت که با تصویب ق

ه بعد از گذشت سال ها هنوز مردم به روال انتظار می رفت حداقل تغیراتی در این قسمت از مسائل سرقفلی مالحظه گردد که متأسفان

راغ ی به سانکه اشخاص زم انون در این زمینه نقش بسیار کم رنگی را ایفا می کند. چنانتقال سرقفلی می پردازند و قانگذشته به نقل و 

 1531ون روابط موجر و مستأجر سال انشود که البته رجوع به ق انگیر شانعی گریبانمقررات راجع به سرقفلی می روند که مشکل یا م

  (121، 1533فالح، )به دلیل مجمل و مختصر بودن بیش از حد جز سردر گمی حاصلی نخواهد داشت.˝نیز معموال

ماده  2در تبصره «طرق صحیح شرعی »را ایجاد کند که ما در پی بررسی و تفسیر عبارت این تصور  تقال،انممکن است صحبت از طرق 

گفتیم این عبارت از نظر ما دارای بار حقوقی و معنایی خاصی نیست و ˝گونه که سابقا انکه هم آنون مذکور هستیم حال انق 1

تقال سرقفلی در انطرح این بحث بررسی شیوه های  ده شده است و قصد ما ازاندر تبصره گنج انبرای جلب نظر شورای نگهب˝صرفا

  :ها را مورد بررسی قرار می دهیم آنعرف می باشد که چهار مورد از رایج ترین 

 

 تقال از طریق عقد اجاره ان. 1-1

مستأجر با پرداخت مبلغی سرقفلی ملک را نیز مالک می گردد. البته  در  آنتقال سرقفلی ،عقد اجاره است که طی انیکی از قالب های  

سرقفلی یاد می شود که  انتحت عنو ها سرقفلی مد نظر مالک و مستأجر است در قرار داد از مبلغ پرداختی آنبیشتر قرار دادهایی که در 

ن طرفین در مفاد یک عقد اجاره حق سرقفلی ملک را تقال حق سرقفلی ملک تجاری است. به دیگر سخاندر اکثر مواقع قصد طرفین بر

ه اننوشته می شود و اجرت ماهی˝عینا که رایج است در این نوع قرار دادها مبلغ پرداختی برای سرقفلی ملک، انهم لحاظ می کنند. چن

ت نیز روشن است. چرا که در برای مالک در نظر گرفته می شود و مرسوم است در این گونه اجاره ها مدت قید نمی گردد که البته عل

ستند انی بر خور دار نبود و مستأجر و موجر می تواندر قرار دادهای اجاره از اهمیت چند انزم 1531ون روابط موجر و مستأجر سال انق

تقال سرقفلی در ناکه باید رایج نیست بلکه اغلب  انتقال سرقفلی در قالب اجاره چندانعقاد عقد اجاره اجبار کنند. انطرف دیگر را برای 

 .منتقل می شود˝ون سابق با عقدی مجزا و مستقالانحکومت ق انزم
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 تقال سرقفلی در قالب عقد صلح ان. 1-2

عقد صلح  سابقا رایج بوده است و در حال حاضر نیز در برخی مواقع وجود دارد، آنتقال سرقفلی در قالب انیکی دیگر از عقودی که 

نیز در این قالب در گذشته خیلی رایج بود. به طوری مستأجر دارای حق کسب  آنتقال حق کسب و پیشه یا سرقفلی ناشی از اناست که 

ی انرا  با عقد صلح به مستأجر ث  انمک انحق کسب و پیشه هم عقاد عقد اجاره با منتقل الیه،انو پیشه ضمن جلب رضایت مالک برای 

صاری، ان)مالکیت منافع را نیز به دست می آورد. تأجر جدید ضمن مالکیت حق کسب و پیشه )سرقفلی(،تقال می داد. به این ترتیب مسان

1533 ،113)  

تقال منافع و سرقفلی از عقد انبرای  در برخی مواقع نیز مالک و مستأجر یا مستأجر و منتقل الیه به جای استفاده از دو عقد در کنار هم،

تقال حق کسب و پیشه و حتی سرقفلی می زنند. حال این اندست به  ترتیب در قالب یک عقد واحد،صلح استفاده می کنند و به این 

به نظر می رسد با  تقال سرقفلی در قالب صلح از لحاظ حقوقی این رویه قابلیت دارد؟انسؤال مطرح است که آیا با توجه به رواج عرفی 

صلح سرقفلی که  «هر صلحی نافذ است جزء صلح بر امری که غیر مشروع باشد.»ون مدنی که مقرر می دارد انق 331توجه به کلیت ماده 

شائبه  آنمورد تأئید مقنن است موردی نخواهد داشت. اگر چه این مسئله در مورد حق کسب و پیشه که در مشروعیت  آنمشروعیت 

شخیص مصلحت نظام در باب مشروعیت لیکن در این خصوص نیز با توجه به مصوبه مجمع ت گیز است.انهایی وجود داشت شک بر  

ون مدنی انق 333علی ای حال به نظر می رسد صلح به جای عقد اجاره بنا به تصریح ماده  تردیدی وجود ندارد. حق کسب و پیشه،

 آنایرادی بر  تقال سرقفلی در این قالب میسر بوده و از لحاظ تئوری و حقوقی نیزاننتیجه مد نظر طرفین را تأمین خواهد کرد. بنابر این 

 وارد نیست.

 

 تقال سرقفلی با عقد بیع ان. 1-3

از طریق بیع می باشد. به طوری که اغلب دیده می شود که مالک  آنتقال انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه ،انیکی از شایع ترین طرق 

در قالب بیع نامه  «فروخته شد به مبلغ ...ریالی نبه فال نسرقفلی مغازه فال»یا مستأجر بدون توجه به عقد اجاره با درج جمالتی مثل: 

تقال سرقفلی ملک خود می نمایند. صرفنظر از این که سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه نیز انهای از پیش نوشته در بنگاه ها اقدام به 

تقادی که از سوی انن تقال سرقفلی در قالب عقد بیع تردید شده است و اساسی تریاناغلب به این روش منتقل می شود در صحت 

شده  انون مدنی به این شکل بیانق 523طباق سرقفلی با موضوع تعریف بیع است که در ماده انعدم  مطرح گردیده، انمخالف

 (33، 1531شمس، )است

نظر می  منطقی به˝ظاهرا انایراد منتقد اگرچه با توجه به تردید در عینیت سرقفلی،« بیع عبارت است از تملک عین به عوض معلوم»

 انون مدنی در مقام بیانق 523تقال سرقفلی در قالب عقد بیع بر این باورند که ماده اناین نظر ضمن دفاع از صحت  انلیکن مخالف رسد،

واع معامالت حقوق انموضوع عقد بیع نیست. بلکه عین به جهت تمیز بیع از اجاره در ماده مذکور آورده شده و در تأئید نظر خود به 

 د که به نظر می رسد علی رغم ظاهر منطقی استدالل گروه اول،اناشاره کرده « حق ثبت»و  «حق اختراع»و  «حق تالیف»ثل مختلف م

در ˝عالوه بر حقوق که معموال منطبق با عرف و پیشرفت های جاری جامعه  نیز  می باشد. چرا که؛ ه بودن،ندالیل گروه دوم ضمن عادال

امروزه خرید و فروش اوراق قرضه و سهام شرکت ها که عین نیستند نیز بسیار رایج است. از این رو به نظر قالب بیع منتقل می شوند 



است عالوه بر این که راحت ترین راه  آنون در جهت رفع مشکالت اجتماعی در حالی که عرف نیز به شدت حامی انمی رسد تفسیر ق

نیازمندی  ینی که علی االصول باعث سردر گمی می شوند؛انکثرت تصویب قوونی است ضمن جلوگیری از انبرای پر کردن خالءهای ق

  است.تقال سرقفلی در قالب بیع بال اشکال انبر این اساس به نظر می رسد  کرد.های علمی و عملی جامعه را نیز تأمین خواهد 

تقال سرقفلی )سرقفلی ناشی از ان رخوردار نبود،ی باناز اهمیت چند آندر  انکه زم 1531ون روابط موجر و مستأجر سال انبا توجه به ق

که  1531ون روابط موجر و مستأجر انحال با توجه به ق کرد.حق کسب و پیشه( در قالب بیع بدون درج مدت مشکلی را ایجاد نمی 

ش سرقفلی که در تخلیه اهمیت دارد موضوع محل ایراد و اشکال خواهد بود و صرفنظر از قراردادهای فرو انبه جهت زم آنمدت در 

ون مدنی اجاره را یک یک ماهه یا هر مدت انق 301با استناد ماده  انه مقرر می شود که در این خصوص می توانها اجاره های ماهی آن

به فروش سرقفلی به مبلغ مشخصی اکتفا شده است ˝قید نشده و صرفا آندر خصوص مواردی که مدتی در  که مقرر شده قلمداد کرد،

که به نظر می رسد با توجه به رواج  تکلیف این گروه از سرقفلی ها از لحاظ تخلیه چگونه خواهد بود؟ طرح خواهد شد که،این سؤال م

ون روابط موجر و مستأجر سال انتقال سرقفلی به این شکل و منظور طرفین عقد مبنی بر تملک دائمی و به لحاظ نسخ و لغو قانعرفی 

چه با عدم اشاره به  بود.تفاع موضوع خواهد انسالبه به  1531ون روابط موجر و مستأجر سال انتکیه بر ق،تخلیه این گونه اماکن با  1531

بیع  انصرفنظر از عنو انون مدنی ،تنها قالبی که می توانق 220تقال با لحاظ شروط عرفی موضوع ماده انتقال منفعت و شکل خاص این ان

ون مدنی است که در این صورت نیز موضوع تخلیه داخل در انق 10قال بار کرد قالب ماده تان)اگر قائل به بیع نباشیم(  بر این نوع 

اعتبار )عدم فسخ( عقد ادامه خواهد داشت. با  انتوافقات طرفین خواهد بود و اگر توافقی در این مورد وجود نداشته باشد تخلیه تا زم

ون روابط موجر و مستأجر سال انق 3و 3پیش بینی شده در مواد  بین سرقفلی عرفی و سرقفلی های˝این وصف مقایسه ای که سابقا

 از نظر گذشت مناسب تر و منطقی تر به نظر خواهید رسید.  1531

 

 ون مدنی انق 11تقال سرقفلی در قالب قرارداد ماده ان. 1-4

آن تقال سرقفلی و حق کسب و پیشه در قالب انبیشتر از مردم عادی متمایل به  اناناز جمله ساختارهایی که به نظر می رسد حقوقد

زیرا هر کدام از قالب های عقود معین دارای ویژگی  شد.قرار داد خصوصی می با انون مدنی یا همانق 10هستند قرارداد موضوع ماده 

ه قرار داد ست که دشواری ناشی از این محدودیت ها رجوع با ها برای تأمین صحت عقد الزامی آنهای خاصی هستند که رعایت 

ون مدنی را که فارغ از این گونه محدودیت ها و الزامات است در موارد تردید مثل سرقفلی بیش از بیش تقویت می انق 10موضوع ماده 

 انمی دهد و در این می انون به طرفین انون مدنی اجازه هر توافقی را غیر از توافق مخالف قانق 10که حیطه گسترده ماده  کند به طوری

پایبند باشند  انون نباشد و تنها الزامی که باید به انمخالف صریح ق اناحتراز نمایند این است که توافقش آنعی که طرفین باید از انا متنه

قرار دادهای خصوصی نسبت به »ون مدنی که مقرر می دارد : انق 10که مفهوم و منطق ماده  انچن است.الزامات عمومی قرار دادها 

)ثابت سعیدی، می کند.این موضوع را تأیید «ون نباشد نافذ است انمخالف صریح ق صورتی کهد در انمنعقد نموده را  آنی که انکس

1531 ،100) 

تقادها را که از تردید در مالیت و عینیت سرقفلی انون مدنی برخی انق 10تقال سرقفلی در قالب قرار داد موضوع ماده انبه این ترتیب 

ون مدنی لزومی به رعایت این شروط نیست و اگر تردیدی هم باشد در انق 10سازد . زیرا در ساختار ماده  ناشی می شد را  مرتفع می



تقال سرقفلی و منافع ملک تجاری در قالب این قرار داد و درج تمام شروط مد نظر انبنابراین به نظر می رسد  شود.عقد بیع ایجاد می 

  نماید.د از بیشتر اختالفات در این زمینه جلوگیری انمی تو آنطرفین ممکن 

قابل بحث به نظر می رسد این است که اگر در این قرار داد برای منافع مدت قید نشود چه شرایطی پیش  انحال چیزی که در این می

باب در بند قبل بحث  ده مدت چگونه خواهد بود ؟در اینانخواهد آمد و اگر مدت قید شود و سپری گردد سرنوشت عقد در باقیم

مثال قید گردد  انتقال منافع ،به عنوانی باشد مبنی بر انمدتی در قرار داد ذکر شود و به اصطالح نش صورتی کهکردیم و گفتیم در 

سال در این صورت مدت قرار داد یک ماه و یک «شد.ی منتقل نه ....ریال به فالانه یا سالیانبا اجاره بهای ماهی نسرقفلی مغازه فال»

اما در صورتی که در  قرار داد حرفی در  کرد.اقدام  آنون روابط کوجر و مستأجر در مورد تخلیه انبا مقررات ق انمحسوب شده و می تو

 بود.تردید آمیز خواهد  1531ون روابط موجر و مستأجر سال انتخلیه با استناد به ق اننیامده باشد امک انخصوص استعمال منافع به می

 

 و مزایده سرقفلی توقیف . 2

که گاهی مبالغ میلیونی را شامل می شود و این که در بعضی از موارد  آنو ارزش اقتصادی  انبا توجه به اهمیت سرقفلی در کشورم 

سرمایه واقعی بسیاری از تجار و حتی اشخاص عادی و کسبه جامعه را سرقفلی تشکیل می دهد حاکی از این است که مالیت سرقفلی 

ن اساس به معامله و تعامل با یکدیگر می پردازند و بنابراین افراد بر ای (122، 1535)زندی، دارد.در اعتبار اشخاص در بازار اثر مستقیم 

تظار دارد طلب انجامعه ندارد،در مواردی که تاجر یا کسبه ای از پرداخت دین خود عاجز می شود یا به هر دلیل تمایل به پرداخت 

یل اجتماعی ،اختالف نظر اما علی رغم این تما شود.طلبکار از محل حق سرقفلی مدیون که چنین ارزش اقتصادی عظیمی دارد وصول 

یم این اندر باب مزایده و توقیف سرقفلی وجود دارد که ما بر انو صاحبنظر حقوقدانانی از لحاظ تئوری و اجرایی بین انهای فراو

 یم.انبگذراختالف عقاید را به صورت خیلی خالصه از نظر 

 

 توقیف و مزایده سرقفلی  انعقاید مخالف. 2-1

توقیف و مزایده سرقفلی به دو گروه تقسیم می شوند که گروه اول با توقیف و مزایده سرقفلی مخالفند . در حالی که گروه دوم  انمخالف 

  نیستند.موافق  آنضمن تأیید توقیف سرقفلی با مزایده و فروش  انمخالف

را از طریق خواسته در مقابل طلب  آن اننمی تو گروه اول براین باور هستند که سرقفلی)به معنای عام کلمه( قابلیت توقیف ندارد و

این نظر بر این باورند  انبه این صورت که حامی است.شده  انتوقیف نمود . پایه اساسی این نظر تردید در مالیت حق کسب و پیشه عنو

قایسه نموده و نتیجه گرفتند که را با حقی که وارث بر ما ترک زائد بر ثلث دارند م آنونی است و اننوعی سلطه و امتیاز ق،که این حق

را جدا از منافع عین مستأجر منتقل نماید و عوضی در  آند انسرقفلی )به معنی اعم ( نیز به تنهایی قابل مبادله نیست و مستأجر نمی تو

  (125، 1535)زینالی، کرد.را توقیف  آن اندریافت کند. بنابر این نمی تو آنمقابل 

دلیل دومی که برای عدم  طوری که د در تخریب اساس استدالل اول است،اندر تحکیم عقیده خود آورده استدالل دومی که این گروه 

سرقفلی یک حق مالی است در حالی که الزمه  توقیف وجود مال است ودر تأیید نظر  سرقفلی اعالم گردیده این  است که؛ توقیف،

نتیجه ای که از این استدالالت ˝تسریع محاکمات اشاره می کنند و نهایتا ونانق 33دادرسی مدنی و ماده  آیینون انق210خود به ماده 



حاصل می شود این است که حق سرقفلی قابل توقیف نیست که در همین راستا اظهار نظر و استنتاج کمسیون استفتائات شورای عالی 

 آنچون متعاقب بازداشت مال یا حقوق مالی در قبال اجرائیه باید عملیات اجرایی ادامه یابد و با فروش » ذکر می شود:˝قضایی عینا

تقال به دیگری نیست و انمحکوم به استیفا گردد در حالی که حق کسب یا پیشه یا تجارت بدون موافقت دارنده حق قابل فروش و 

بنابراین بازداشت حق کسب و پیشه و تجارت توسط دایره ،حق معلقی است˝مالزمه با کسب و تجارت مستأجر متصرف دارد و اساسا

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 

 «پذیر نیست. انثالث بتشد امک

 است.مشخص و معین  انن تعریف اصطالحی مال در حقوق از دید صاحبنظرلیک تعریف نشده است، اناگر چه مال در مقررات کشورم

ونی انبنابراین این که حق کسب و پیشه نوعی امتیاز یا سلطه ق شد.ند که قابل مبادله به پول باانمال را هر امری می د حقوقدانانکه  انچن

نیست. از این رو این استدالل که حق  آنارزش و مالیت تابع بودن یک حق مالی،نافی  آنندارد و مضاف بر آناست تباینی با مالیت 

لذا در توقیف  می کند.تقال نیست و تابع منافع عین مستأجره است خللی در مالیت و ارزش مالی این حق ایجاد نانکسب و پیشه قابل 

  کرد.نباید تردید  آن

د به دو انامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا پذیرفته ن آیین 12که توقیف سرقفلی را با توجه به صراحت ماده  انگروه دوم مخالف

 حق کسب و پیشه به مخالفت می پردازند:  اندلیل با مزایده و فروش سرقفلی یا هم

به  است.د غیر منجز بودن حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی انمتوسل شده  آندر اثبات ادعای خود به  اندلیل اولی که این گروه از مخالف

این حق دائم در معرض سقوط است و از سوی دیگر تا فراهم شدن برخی شرایط هنوز معلق و غیر قطعی می  است:آمده  که طوری

ونی است یا اناداره حقوقی داد گستری در پاسخ به این سؤال که آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و ق شد.با

به وسیله کارشناس تعین می شود(به وسیله اجرا جایز نیست  آن انتوقیف سرقفلی)که میز»می دارد  به این دلیل تمسک جسته و اظهار،نه

 2.«جام عملیات اجرائی مجاز نیستانولی چون این حق معلق است ،مادام که منجر نشده و مستقر نگردیده است 

د این است که مزایده و فروش این حق انمک گرفته ک آنمزایده و فروش سرقفلی برای توجیه مخالفت خود از  اندلیل دومی که مخالف

را به هم زد و مالک را با شخص  آنبدون اجازه وتوافق مالک  انمخالف حق شخص ثالث است و با توجه به لزوم عقد اجاره نمی تو

رقفلی پرداخته و مقرر به مخالفت با مزایده و فروش س 12/3/31دیگری طرف عقد قرار داد . در این راستا شورای عالی ثبت در جلسه 

ونی انمغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هر گونه اقدامی در این مورد وجهه ق ˝نظر به این که مزایده سرقفلی نتیجتا» است:داشته 

 .«هیأت نظارت نیز فسخ می شود... 3103رأی شماره ˝نداشته و ضمنا
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د و معتقدند توقیف و فروش حق انتوقیف و فروش سرقفلی در مقابل ادای دین را پذیرفته  انو صاحبنظر حقوقدانانگروه دیگری از 

بر این باورند که صرفنظر از عدم عقیده برخی ها در مالیت  انسرقفلی فاقد هر گونه اشکال و ایراد حقوقی است و در رد دالیل مخالف

صعوبت تبدیل این حق به پول است و از این رواست  (مزایده سرقفلی)علت اصلی مخالفت با فروش  است، سرقفلی که جزء بدیهیات

                                                      
 21/12/33-3/3102شماره  -حقوقی قوه قضائیهکل نظریه مشورتی اداره  2



که لزوم رعایت برخی تشریفات برای فروش یا حتی صعب الفروش بودن حق  آند. حال انتردید کرده  آنکه برخی در مالیت یا مزایده 

این باور توقیف و فروش سرقفلی را برای تأدیه دین  انبراین اساس حامی نماید.د ایجاد تردی آند در مالیت یا مزایده انسرقفلی نمی تو

  (102، 1535)حسینی، د.انسته انجایز د
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چه گفته شد و استدالالتی که آورده شد  آنتوقیف و مزایده سرقفلی را بررسی کردیم ،به واقع  انو موافق اندر گفتار قبل عقاید مخالف 

تأسیسی است متفاوت با حق کسب و  را بررسی می کنیم، آندر مورد حق کسب و پیشه بودند. زیرا سرقفلی که در این گفتار و بخش 

که ما اما نظر به این  باشند.صحت داشته  آنند در خصوص انپیشه که هیچ کدام از دالیل و استنتاج های سابق الذکر نمی تو

و «سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه »به دو بخش  1531ون روابط موجر و مستأجر سال انسرقفلی عرفی را در دایره حکومت ق˝سابقا

 .تقسیم کردیم .و در این قسمت توقیف و مزایده سرقفلی را براین  اساس  بررسی می کنیم« سرقفلی واقعی»
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ون انریشه در سرقفلی عرفی دارد و در حقیقت حق کسب و پیشه حاصل از ق در مباحث قبل گذشت، آناین نوع سرقفلی که توضیح  

قرار می گیرد تقال انحق کسب و پیشه بین مردم مورد نقل و  انسرقفلی یا هم اناست که تحت عنو 1531روابط موجر و مستأجر سال 

جام انمربوط به این قسمت از سرقفلی است که با توجه به توضیحات و اظهار نظر های ˝و عقایدی که در گفتار قبل از نظر گذشت صرفا

ون روابط اناز تکرار بحث خودداری می کنیم و بسنده می کنیم به این که از حق کسب و پیشه حاصل از ق ،گرفته در این خصوص

براین اساس ما نیز ترجیح دادیم بحث در خصوص  شود.سرقفلی یاد می  اندر عرف اغلب تحت عنو 1531سال موجر و مستأجر 

  شود.مطرح  اندر این قسمت و تحت این عنو ان)حق کسب و پیشه( نیز به روال پیشینی آنتوقیف و مزایده 
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ها  آنبپردازیم که در 1531ون روابط موجر و مستأجر سال اناز اجاره های تحت شمول ق یم به بخشیاندر این قسمت از بحث بر 

 سرقفلی و حق کسب و پیشه در کنار هم قرار می گیرند.

ملکی را به اجاره بگیرد که با  با پرداخت سرقفلی،˝است که مستأجری ابتدائا آن« سرقفلی واقعی»نیز گفتیم مقصود از ˝گونه که قبال انهم

ون با انحکومت این ق اناگر مستأجری در زم 1531ون روابط موجر و مستأجر سال انبه حصول قهری حق کسب و پیشه در ق توجه

نیز حق کسب و پیشه نیز برایش  انپرداخت سرقفلی ملکی را به اجاره می گرفت ضمن این که حق سرقفلی پیدا می کرد به مرور زم

وع اجاره ها دو چیز حائز اهمیت است حق سرقفلی که با پرداخت مبلغی برای مستأجر نتیجه این که در خصوص این ن شد.حاصل می 

بنابراین به نظر می رسد در  است.ون برای مستأجر ایجاد گردیده انحاصل شده است و حق کسب و پیشه که به صورت قهری و برابر ق

چرا که بر خالف  است.به معنای اخص کلمه نیز الزم  توجه به توقیف سرقفلی این گونه اجاره ها عالوه بر حق کسب و پیشه صرف،



نظر به این که با مباحث مطروحه سابق تکلیف حق  دارد.اتفاق عقیده وجود ˝در خصوص توقیف سرقفلی تقریبا حق کسب و پیشه،

 کنیم.کسب و پیشه مشخص شده است موضوع را از باب سرقفلی بررسی می 

اما پرداخت  است.د شائبه در مالیت حق کسب و پیشه انتوقیف و مزایده حق کسب و پیشه ذکر کرده  اناز جمله دالیلی که مخالف

به عبارت دیگر حق سرقفلی  در عرف  می کند.برطرف  آنمستقیم پول برای بدست آوردن سرقفلی هر گونه تردید را در باب مالیت 

لذا علی رغم  شد.قابلیت مبادله به پول اساسی ترین خصوصیت مال می باجامعه با پول مورد معامله قرار می گیرد که از دید دکترین 

اتفاق نظر وجود دارد و چنین ایرادی در خصوص ˝تشکیک برخی در خصوص مال بودن حق کسب و پیشه در مالیت سرقفلی تقریبا

 (31، 1533)مدنی، سرقفلی واقعی )سرقفلی به معنای اخص کلمه( قابل طرح نیست.

که  انچن شد.د مربوط به معلق بودن این حق می باانهل فن در خصوص مخالفت با توقیف حق کسب و پیشه آورده دلیل دومی که ا

با تخلف مستأجر منجز نیست و این استدالل در مورد سرقفلی  آنبر این باورند که حق کسب و پیشه با توجه به احتمال سقوط  انمخالف

اختالف نظر  آناز این رو بر خالف حق کسب و پیشه که توقیف و مزایده  بود.خواهد کار ساز ن آنبا توجه به مسلم و قطعی بودن 

در قابلیت توقیف و مزایده سرقفلی عرفی متحدالقولند . بنابر این به نظر میرسد در  انو صاحبنظر حقوقدانانهایی را به دنبال دارد اغلب 

در  انار هم قرار می گیرند عالوه بر توقیف حق کسب و پیشه می تومواقعی که سرقفلی و حق کسب و پیشه به طریق پیش گفته در کن

علی رغم  1531ون روابط موجر و مستأجر سال انخواست توقیف سرقفلی را نیز مد نظر قرار داد. اگر چه در اجاره های تحت شمول ق

ون مناسب و اختالف نظر های شایع انسرقفلی حتی سر قفلی واقعی )سرقفلی به معنای اخص( به دلیل عدم وجود ق انشیوع عرفی عنو

 انگی مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه ،سرقفلی همواره تحت الشعاع حق کسب و پیشه قرار گرفته است چناندر باب وحدت یا دوگ

منتقل با پرداخت وجه نقد ˝حتی در مواردی که سرقفلی ملک ابتدائا آنکه با وجود رواج عرفی سرقفلی قضات از پذیرش و حکم به 

با حق کسب و پیشه معین  آناما حال که مفهوم سرقفلی مورد توجه مقنن قرار گرفته است و تفاوت  شده است خودداری می کنند.

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 

  شود.ا در این زمینه خواهد گتازه و موافق با عدالتی ر
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به همین جهت  (33، 1531)عبدی پور، است.با سرقفلی فقهی متفاوت ˝گونه که تاکنون معلوم گردیده ماهیت سرقفلی عرفی کامال انهم

دارد ضروری می نماید و نظر به تفاوت  انبحث در خصوص توقیف و مزایده این قسم سرقفلی که سابقه بسیار کوتاهی در حقوق ایر

 ها را در دو بند ذیل مورد بررسی قرار می دهیم. آن ،ونانماهیتی صور مختلف سرقفلی های فقهی وارده در ق
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سرقفلی گفته شد به نظر می رسد سرقفلی مندرج در این ه ها و مطالبی که پیش تر در خصوص ماهیت این انبا توجه به قرائن و نش

در بدو اجاره توسط ˝متفاوت با سرقفلی عرفی دارد و به واقع این سرقفلی قسمتی از اجاره بها می باشد که نقدا˝ماهیتی کامال،تبصره

که اجاره عقدی الزم است و اصل بر جا آنبنابراین از  سرقفلی می گیرد. انمستأجر به موجر پرداخت می شود که این مبلغ در فقه عنو



مگر گفته شود به  شد.عدم پرداخت اجاره بهای تودیعی می باشد لذا به نظر نمی رسد چنین سرقفلی ای قابلیت توقیف و فروش داشته با

از اجاره بها یا سرقفلی که نزد موجر است توقیف نمود که این فرض با توجه به این  انده است می تواننسبت مدتی که از اجاره باقی م

به این ترتیب اگرچه  بود.مستأجر مالک منافع و موجر مالک مال االجاره می گردد قابل قبول نخواهد ،عقاد عقد اجارهانکه به محض 

محسوب می شود اما این قسم از سرقفلی عرفی فاقد ارزش سرقفلی به معنی اخص کلمه )سرقفلی عرفی ( دارای ارزش بوده و مال 

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 

 ونی به نظر می رسد. انبرای پرداخت طلب فاقد ایرار ق آناصل بر استرداد است توقیف  آنکه در 
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پیش بینی شده است از جمله موارد جدید التأسیس می باشد که از  1531ون روابط موجر و مستأجر سال انق 3و3سرقفلی ای که در مواد 

تمسک به عرف و تبصره اگر در خصوص سرقفلی عرفی با  دارد.لحاظ محتوا و الزامات پیش بینی شده شباهت زیادی به سرقفلی عرفی 

یست در مالیت و انیم که سرقفلی عرفی مالیت دارد روآن به قیمت عادله رو هستیم و اگر بر آنون مذکور معتقد به پرداخت انق 1ماده  2

ون مذکور و سرقفلی ناشی از این شروط تردید کنیم چرا که حق سرقفلی رایج در جامعه انق 3و 3ارزش مالی شروط مندرج در مواد 

د اگر چه این شروط انون مذکور بطور ضمنی لحاظ شده انق 3و 3ند شروط مواد انشروطی م آنمقبولیت تجاری یک ملک است که در 

تقال سرقفلی ذکر نمی شوند لیکن الزام عرفی که در این زمینه وجود دارد اجتناب نا پذیر می باشد انهیچ وقت بین طرفین یا در سند 

ون سال انند و حتی رجوع موردی برخی افراد به داد گاه ها با استناد به قانملزم به رعایت این شروط می د خود را ،کما این که افراد

اگر این شروط در سرقفلی عرفی  ،ه جلوه می کند و به این ترتیبنو اقدام بر خالف این شروط از دید اجتماع مضموم و نا عادال 1531

 3و 3تقاد شود که در ماده انون مورد بحث چنین نباشند ؟شاید انق 3و 3ند چرا در ماده دارای ارزش مالی و قابل توقیف و فروش هست

سرقفلی دریافت  انها از مالک مبلغی تحت عنو آند با صرفنظر از انشروطی برای مستأجر لحاظ می شود که می تو˝صرفا ،ضمن اجاره

یک سری شروط موجد حق  اگر قابل توقیف باشند معنا و مفهوم ی که مستأجر این مبلغ را دریافت نکرده توقیف اندارد و لذا تا زم

حقوق مالی محسوب می  در پاسخ باید گفت این شروط دارای ارزش مالی هستند و جزء ندارد و نتیجه عملی هم  نخواهد داشت.

ول پرداخت نمایند. لذا شوند و عالوه بر خود مالک افراد جامعه نیز حاضرند برای بدست آوردن این حق مثل هر حق مالی دیگر پ

شاید سؤال شود که  ،آنمثل هر مالی مقدمه ای است برای فروش و پرداخت دین از محل  آن تقالانتوقیف این حقوق و جلوگیری از 

مقایسه این شروط با سرقفلی عرفی درست نیست زیرا در سرقفلی عرفی مستأجر برای بدست آوردن حق سرقفلی مبلغی را در بدو 

سرقفلی می گیرد مبلغی است  انالک پرداخت می کند در حالی که در این مورد چنین پرداختی وجود ندارد و چیزی که عنواجاره به م

بدیهی است که هیچ  (33، 113، ش1531ی، ان)درخشمی کند.که مالک برای صرفنظر کردن مستأجر از شروط ضمن عقد پرداخت 

لذا ناگفته روشن است که مالک به هنگام پذیرش این شرط  شد.خشش یا هبه باب ،مالکی بال عوض این شرط را نمی پذیرد مگر غرض

ایرادی متصور نیست. براین مبنای مقایسه ی این شروط با  نآمبلغی را از مستأجر دریافت می کند که در سرقفلی نامیدن  محدود کننده،

اگرچه  است.رسد این نوع سرقفلی نیز قابل توقیف و مزایده  سرقفلی عرفی از این باب نیز مواجه با ایرادی نیست. در نهایت به نظر می

  (33، 1533ی، ان.)کیکار می باشداناشکاالت و ایرادات اجرایی در این راستا غیر قابل  ،به دلیل بدیع بودن موضوع



 

 د از مستثنیات دین محسوب گردد انآیا سرقفلی وحق کسب یا پیشه و تجارت می تو. 3

ون مدنی مال منقول محسوب نمی شوند بلکه به تبع ملک محل کسب یا انق 12سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت طبق ماده  ˝اصوال

 تجارت، غیر منقول محسوب می شوند.

 ذیل 5مستثنیات دین نگردیده است فقط در بند  انون اجرای احکام مدنی ذکری از سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت به عنواندر ق

)بخش توقیف اموال  1531ون جدید نحوه اجری محکومیت مالی مصوب تیر ماه انق 21ون اجرای احکام مدنی و ماده انسابق ق 13ماده 

 مستثنیات دین نام برده که در این راستا:  انبه عنو انو کشاورز اناز وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه ور منقول (،

 شه و تجارت به شرح مذکور جزو اموال غیر منقول است نه منقول. : سرقفلی یا حق کسب و پی˝اوال

ون اجرای احکام مدنی حق مز بور انفلذا در ق شود.مشمول سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت نمی  ون،ان: اموال ذکر شده در ق˝یاانث 

  (101، 1531)مهدی زاده، است.جزء مستثنیات دین محسوب و ذکر نشده 

 

 نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  آیینحق کسب یا پیشه و تجارت و مستثنیات دین مذکور درسرقفلی و . 4

هیچ یک شامل سرقفلی و حق کسب و  ،نامه اجرای مفاد اسناد رسمی آیین 13چنین به نظر می رسد که مستثنیات دین مذکور در ماده 

مدیون نسبت به مال غیر منقول اعم از سرقفلی یا منافع را وفق ماده ی  ون گذار بازداشت حقوقانچون ق شود.پیشه و تجارت نمی 

سته و در مورد فروش سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت موضوع را اننامه اجرای مفاد اسناد رسمی( مجا د آیین 12ه )ماده انجداگ

 وارد آورد .  د به حقوق مدیون خللیاننمی تو آنبه سکوت بر گذار کرده است فلذا صرف بازداشت 

داشته که با بازداشت و متعاقبا  آنون گذار بیم انبه واسطه ی این است که ق ،ونانقرار دادن بعضی اشیاء جزو مستثنیات دین در ق˝اصوال

کر و نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ذ آیین 13ون اجرای احکام مدنی و یا در ماده انق 13چه که در ماده ی  آنند انفروش مستثنیات دین م

در حالی که به شرح  ،ات زندگی محروم شوندانبی چیز شده و از داشتن اولیه ترین امک ˝واده اش کامال انمدیون و خ ،احصاء شده است

قابل توقیف ˝نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صرفا آیینممکن است وفق  ،سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت،چه در سابق گذشت آن

متعاقب بازداشت  ،موجود قابل فروش و مزایده نیست و اجرای وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز طبق رویه موجوداما طبق رویه  ،باشد

: ˝یاان: ملک تخلیه باشد ث˝د که اوالانرا به فروش می رس آننها در صورتی ت ،برای وصول مطالبات خود ،حق کسب و پیشه و تجارت

  شد.جلب نموده با ،ب و پیشه و تجارت به غیرتقال حق کساننظر مساعد مالک را بر فروش و 

بدیهی  ،ون گذار نداده استانی که بیم فروش سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت در بین باشد و چنین اجازه ای را قانزم ،بنابراین

 د جزء مستثنیات دین به حساب آید.اناست که این حق نمی تو

 نتیجه گیری 

د موجه باشد. برای این که هریک از این انچه گفته شد، نمی تو آناستفاده از سرقفلی به جای حق کسب و پیشه و تجارت با توجه به 

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 

 ،است انونی و مسائل قضایی در میانجا که سخن از احکام قآن لکن بدیهی است این آمیختگی، است.ه شده عوام به شدت به هم آمیخت



مشترکاتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه  ،با تعمق و تأمل انیر نمی دهد. النهایه گفتنی است که می تویتغ ماهیت متفاوت این دو را

فرض و بحث دوم ما پیرامون تفاوت و تشابهات سرقفلی و  دارد.یس تردیدی وجود نپیدا کرد ولی در تفوت مفهومی معنای این دو تأس

با تعمق و  اند. گفتنی است که می توانحق کسب و پیشه است و این که آیا این دو حق شبیه به هم هستند یا این که با هم متفاوت 

 دارد.ومی معنای این دو تأسیس تردیدی وجود نمشترکاتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه پیدا کرد ولی در تفاوت مفه ،تأمل

و پیش بینی سرقفلی به جای حق کسب و پیشه و ممنوعیت پرداخت هر گونه  1531ون روابط موجر و مستا جر انتصویب ق"خصوصا

گونه شک و ون مهر تأییدی است بر عقیده اخیر الذکر که هر انق انهم 10ون موصوف بر اساس تبصره ماده انوجهی خارج از مقررات ق

ون گذار با قبول نظر گروهی که به وحدت مفهومی سرقفلی و حق کسب و انتردیدی را در این باب مرتفع می سازد اما مسلم است که ق

هر دو حق در همچنین اثبات کردیم که  است.خود را با نظر فقها مطابقت داده  پیشه معتقدند با فاصله گرفتن از واقعیت جاری جامعه،

در این تحقیق ما وجود  شوند و دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول هستند. ها(، حق مالی محسوب می حقوق )حقبندی  دسته

یم مالیت این حق را نتیجه گیری انتک تک عناصر تشکیل دهنده مال را در حق کسب و پیشه و تجارت مورد بررسی قرار دادیم تا بتو

یم مال بودن این حق را انرا در حق کسب یا پیشه و تجارت مورد بررسی قرار دادیم تا بتو آنود کنیم لذا ویژگی های مال را مطرح و وج

 تقال.اناختصاص به شخص حقیقی یا ، قابلیت نقل و  انامکویژگی هایی از فبیل: کنیم.اثبات 

یا تجار  انپیشه ور اساس و فلسفه پیش بینی حق کسب یا پیشه یا تجارت در واقع حمایت از زحمات و تالش ها و فعالیت های کسبه، 

ی با این واقعیت رو به رو بودند که انساندر واقع جوامع  است.در کسب اعتبار و جلب مشتری برای محل کسب یا پیشه یا تجارت خود 

محل اعتبار کسب کرده و  آنجام پیشه ای مشغول بودند و با تالش و فعالیت برای انبه کسب یا تجارت یا  اشخاصی سال ها در محلی

گذری و غیر ثابت به محلی شناخته شده و  انی با مشتریاناز مک محل را، آن ،انی را جلب می نمودند و با گذشت زماناعتماد مشتری

به سمت شناسایی حقی برای این اشخاص و جلوگیری از به  انشد که اذه آنمر باعث د. همین اانتبدیل می کرده  انمورد اعتماد دیگر

یافتن مدت اجاره محل کسب یا تجارت متمایل شود و بدین ترتیب  انمحل ،به صرف پای  آندر   آنانهدر رفتن ثمره سال ها تالش 

ها و ثمره  انسانی این نفع عقالیی است که دست رنج حقی به نام حق کسب یا پیشه یا تجارت ایجاد گردید. پس این حق ،حداقل دارا

متجلی شده است را حفظ می کند  و در نظر می گیرد. در حال حاضر ممکن  انرا که به صورت کسب اعتبار و جلب مشتری آنانفعالیت 

به حق  انها می تو آن واع مختلفی دارد که از جملهاناست بیشتر دارایی های یک شخص را حقوق مالی وی تشکیل دهد. حقوق مالی 

حق بر عالئم تجاری و صنعتی و حق کسب یا پیشه و تجارت اشاره نمود. و از جمله حقوق مالی که به جهت  ،حق اختراع ،تألیف

چه که در این باب مطرح شدو نتیجه آند حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه و تجارت هستند. انتوقیف مورد عنایت اشخاص قرار گرفته 

تقال دارند. منتها از لحاظ حکمی در این خصوص بین حق انهر دو حق طبیعتاً قابلیت نقل و همچنین  ای که گرفته شد این بود که 

ال ون روابط موجر و مستأجر سانبا حق سرقفلی موضوع ق 31ون روابط موجر و مستأجر سال انسرقفلی و حق کسب و پیشه موضوع ق

لذا مالیت داشته و مطابق  ،که به تبع منافع ملک منتقل می گردد حق کسب یا پیشه و تجارت حقی است مالی، تفاوت وجود دارد. 31

در بررسی ماهوی این حق و نیز دقت در رویه علمی دوایر اجرای  باید قابل توقیف باشد. ˝اصوال ون اجرای احکام مدنی،انق 13ماده 

مشخص گردید که  ،به شمار می روند نیز انو نیز دوایر اجرای احکام مدنی که مراجع توقیف در سیستم حقوقی ایرثبت و اداره دارایی 

از طریق مزایده مغایرتی با اصول و قواعد حقوقی  آنقابل توقیف بوده و فروش  حق کسب یا پیشه یا تجارت که مالی غیر منقول است،



لذا این حق را می  د هیچ مغایرتی با منافع مالک عین مستأجره داشته باشد،انق، نمی توهمچنین مشخص گردید که فروش این ح دارد.ن

و ارزش  انبا توجه به اهمیت سرقفلی در کشورمد. انتوقیف نمود و از طریق مزایده به فروش رس به منظور استیفاءمحکوم به، انتو

شود و اینکه در بعضی موارد سرمایه واقعی بسیاری از تجار و حتی اشخاص عادی و   که گاهی مبالغ میلیونی را شامل می آناقتصادی 

دهد حاکی از این است که مالیت سرقفلی در اعتبار اشخاص در بازار اثر مستقیم دارد. بنابراین افراد   کسبه جامعه را سرقفلی تشکیل می

شود یا به هر دلیل   ای از پرداخت دین خود عاجز می پردازد و در مواردی که تاجر یا کسبه  تعامل با یکدیگر میبر این اساس به معامله و 

تظار دارد طلب طلبکار از محل حق سرقفلی مدیون که چنین ارزش اقتصادی عظیمی دارد وصول شود. انتمایل به پرداخت ندارد، جامعه 

در باب مزایده  انو صاحبنظر انانی بین حقوقدیی از لحاظ تئوری و اجراانف نظرهای فراواما علی رغم این تمایل اجتماعی، اختال

توقیف و مزایده سرقفلی به دو گروه تقسیم  انمخالف ها به این نتیجه رسیدیم که آنپس از بررسی  وتوقیف سرقفلی وجود دارد که ما

ید توقیف سرقفلی با مزایده و أیضمن ت انحالی که گروه دوم مخالفشوند که گروه اول با توقیف و مزایده سرقفلی مخالفند. در   می

 اصوال دعاوی موجر و مستاجر به دو دسته دعاوی ساده و نسبتا پیچیده قابل تقسیم است. .موافق نیستند آنفروش 

لک و همچنین درخواست طلب از سوی ما انبها به عنو دعاوی ساده و مرسوم مربوط به روابط استیجاری عبارت است از مطالبه اجاره

تقال منافع به غیر اشاره کرد. به طور انبه دعوای تجویز  انتو تخلیه عین مستاجره. در خصوص دعاوی کمی پیچیده و تشریفاتی می

تقال منافع عین انشود که در قرارداد اجاره رسمی یا عادی، حق  خالصه باید گفت که این دعوا در مواردی از سوی مستاجر مطرح می

تقال ان انون، در موارد سکوت اصل بر عدم امکانمستاجره از وی صریحا یا در قرارداد اجاره با سکوت سلب شده باشد. به موجب ق

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 

حق مالی را بدهد. در صورتی که مالک به هر دلیلی نخواهد حق کسب و پیشه و تجارت را از مستاجر  نآ به مالک خود پیشنهاد تملک

تقال مورد اجاره را توام با حق کسب و پیشه و تجارت به افراد ثالث بدهد زیرا در غیر این صورت مستاجر انبخرد، حداقل باید اجازه 

تقال به غیر داشته اننامه، حق  ه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجارهون نیز در صورتی کانبر اساس ق ضرر خواهد کرد.

 تقال دهد.انمنافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری  آنمشابه   شغل یا اند برای همانتو باشد، می

تقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه اناضی به ای در بین نبوده و مالک ر نامه تقال به غیر سلب شده یا اجارهاننامه حق  هر گاه در اجاره

تقال به دادگاه حقوقی مراجعه کند، اند برای تنظیم سند انتو کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد، واال مستاجر می مورد اجاره، حق

نامه سابق یا  کننده سند اجاره ه تنظیماندر دفترختقال انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند ان در این صورت دادگاه حکم به تجویز 

کند و مراتب را به  ه مربوط ارسال میانرا به دفترخ آننباشد( صادر و رونوشت  نامه رسمی در بین  اگر اجاره ه نزدیک ملک )اندفترخ

هر گاه ظرف  جر سابق خواهد بود.مقام مستا شرایط اجاره قایم موجر نیز اعالم خواهد کرد، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام 

االثر خواهد  تقال داده نشود، حکم مزبور ملغیانشش ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید 

درخواست در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق  آنبود. اضافه بر 

داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد  تخلیه را خواهد 

پیشه یا تجارت را خواهد داشت. همچنین باید در نظر داشت که حق کسب یا پیشه یا تجارت به  استحقاق دریافت نصف حق کسب یا 

 بود. به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد نآتقال انو  محل اختصاص دارد انمستاجر هم



شود. این حق  تجاری توسط مستاجر ایجاد می انحق کسب و پیشه و تجارت عبارت است از حقی که به موجب فعالیت اقتصادی مک

ندارد، مالک و موجر  انمنافع ملک را به دیگرتقال انباید توجه داشت در مواردی که مستاجر حق  تقال است.انمالی مستقال قابل نقل و 

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 

ارد خودداری مالک از تقال اجباری ملک به ثالث در موانملک را خریداری کند.نکته دیگر اینکه  آنکند که بنا به حق تقدمش منافع  می

 پذیر است. انتقال به غیر، تنها با سند رسمی امکانتملک عین مستاجره و عدم اجازه 

 پیشنهادها

را باید ناشی از تازگی نسبی این پدیده در نظام  آنبه نظر می رسد عدم توقیف  حق کسب و پیشه وتجارت وعدم حراج وتملیک  

از توقیف  آندن انجام تشریفات خاص برای حراج این حق نباید باعث مصون مانست. چه لوزم رعایت نکات و اند انحقوقی ایر

یشه  وتجارت جزئی از دارایی فردی باشد و این فرد  بدهکار شود طلبکار باید ÷که دیدیم اگر حق کسب و  انوحراج گردد. همچن

د به قائم اناست که طلبکار بتو آنجام این امر مستلزم اناستیفائ کند و آنف د طلب خود را از طریق فروش این حق بعد از توقیانبتو

جام دهد دست یازد انیشه وتجارت خود ÷د برای اتتقال حق کسب و انمقامی بدهکار به کلیه ی اقداماتی که شخص بدهکار میتو

راجهت استیفای حقوق خود معرفی میکند دایره  کار حق کسب و پیشه وتجارت متعلق به بدهکارانیشنهاد می گردد در مواردی که بست.÷

که  اناقدام کند وقدم به قدم با دخالت  دادن موجر در قضیه  همچن آناجرای دادکستری یا اجرای ثبت حسب مورد باید به توقیف 

طلبکار( را وزارت دارایی عمل میکند جهت حراج و فروش این حق پیش برود وهر جا با مخالفت موجرمالک( مواجه شد  ذینفع )

تقال به غیر به محکمه صالح دالات کند زیرا در اینجا برخالف مورد وزارت دارایی شخص حقوقی است که انجهت تحصیل مجوز 

د بعدا کلیه ی هزینه هایی را  که داده به انذینفع قصیه است وتعب  وهزینه ی این دعوی را نباید به دولت بار شود البته ذینفع می تو

 ز بدهکار مطالبه نماید.خسارت ا انعنو
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