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

1

چکیده
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ،از تأسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است .در این نوشتار سعی شده
طرق مختلف توقیف ،فروش و مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه بررسی شده و به تحلیل اینن دو تأسنیس حقنوقی در حقنوق
موضوعه ایران و مبانی فقهی آن پرداخته شود .نیز ضمن تشریح جایگاه آنها در تقسیمبندی اموال منقول و غیر منقول و نظرینات و
رویههای قضایی ،مال بودن آنها ،مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و تشریفات قانونی و اصولی در مورد مزایده؛ توقیف و فروش هر
دو حق آورده شود .پس از تحقیق و کنکاش مشخص گردید :اوالً هر دو حق در دستهبندی حقهنا ،حنق منالی محسنو

شنده و

دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول هستند و هر دو حق طبیعتاً قابلیت نقل و انتقال دارند .ثانینا سنرقفلی منال غینر منقنول
تبعی است .ثالثا قابل توقیف بوده و تحت تشریفات و شرایط قانونی ،قابل فروش و مزایده میباشد و دایره اجرای احکام نسبت به
توقیف و فروش و مزایده سرقفلی متعلق به محکوم علیه اقدام مینماید .توقیف حق کسب و پیشه و تجارتی که بنه موجنب سنند
رسمی ایجاد نشده باشد نیز از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری امکان پذیر است و میتوان با تنظیم صورت جلسهای در دایره
اجرای احکام مدنی و اعالم مراتب توقیف به طرفین ،هر نوع معاملهای که پس از تاریخ توقیف بر روی این مال انجام بگیرد را بنه
استناد ماده  65قانون اجرای احکام مدنی بیاثر نمود.
کلیدواژهها :حق سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت ،مزایده ،توقیف و فروش ،اجاره ،اذن

 -1کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،مدیر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقال

اصفهان

 .1مفهوم سرقفلی
سرقفلی حقی است مالی و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محلهای کسنب و تجنارت از طنرف قانونگنذار شنناخته
شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی ومعنوی متعدد دارد .حق سرقفلی به صورت قانونی و به عنوان یکی از حقوق شناخته شده
کننه مننورد حمایننت قانونگننذار مننیباشنند ،نخسننتین بننار در قننانون الحنناق یننک منناده بننه قننانون روابننط مننوجر و مسننتأجر
مصو

 1656/8/16مورد توجه قرار گرفته و در متون قانونی جای گرفت .به موجب ماده واحده مرقنوم مقنرر گردیند« :از تناریخ

تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سر قفلی و پنی

پرداخنت بنه اجناره واگنذار

میشود در رأس انقضای مدت اجاره ،مستأجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدیند شنود .در
صورت تخلف ،دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند ».به عبارت دیگر ،هرگاه ملکی بنه موجنب سنند رسنمی بنه
اجاره واگذار شود ولیکن بابت سرقفلی وجهی توسط مستأجر به موجر پرداخنت نشنده باشند ،بنه مجنرد انقضنای مندت اجناره،
مستأجر موظف به تخلیه مورد اجاره بوده و حقی به او بابت حق سرقفلی تعلق نمیگیرد.
 .2مفهوم حق کسب و پیشه یا تجارت
به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره  518مورخ  1635/5/18در مورد حوزه نفوذ و دایره شمول مناده واحنده
مرقوم چنین نظر داده است« :حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی میباشد که برای مستأجر به طور تدریجی و به مرور زمنان محنل
کسب و پیشه یا تجارت در نتیجه انجام فعالیت مستمر به وجود میآید» .باید توجه داشت که اینن حنق ،ریشنه در توافنق طنرفین
ندارد و الزامی مافوق اراده ،موجر را ملزم به رعایت آن میکند و این حق حامی مستأجر است.
از آن جا که سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به مستأجر در جامعهی ما قابل خریند و فنروش اسنت و افنراد در
گفت و گوها از «خرید و فروش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت» و «مالکیت سنرقفلی و حنق کسنب و پیشنه و تجنارت»
سخن میگویند و مستأجر در قبال واگذاری مورد اجاره به مالک و یا مستأجر دیگری مبلغی (که البته این مبلغ کم هنم نیسنت) از
مستأجر ثانوی میگیرد و این که ماهیت حقوقی آن در جامعه ،به طور کامل جا نیفتاده و قابلیت توقیف آن به عنوان منال مسنتأجر
بدهکار با مشکالتی مواجه است ،چون بعضاً پی

میآید که مستأجر بدهکار و صاحب حنق کسنب و پیشنه هنیچ منالی دیگنری

ندارد ،باید طرقی اتخاذ کرد که طلبکار بتواند این حق را به عنوان مال مستأجر توقیف و با مزایده و فروش آن بتواند این حق را به
عنوان مال مستأجر توقیف و با مزایده و فروش آن بتواند به حقوق خود نائل شود.
 .3تعیین جایگاه حق کسب یا پیشه یا تجارت در تقسیمبندی اموال به منقول و غیر منقول
برای اموال ،با استنباط از مواد مختلف قانون مدنی ،تقسیمهای مختلفی میتوان در نظر گرفت که عبارتند از:
 -1با استنباط از ماده  66ق .م که میگوید« :وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع تسبیل شود ».و ماده  337کنه
بیان میدارد« :مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است ».و نیز ماده  825که مقرر کنرده« :وصنیت
تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوت

به دیگری مجانناً تملینک کنند

»..........؛ میتوان اموال را به اعیان و منافع تقسیم نمود.
 -2با استنباط از ماده  75ق.م که بیان میکند« :حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن بنا بقنا
عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشند ینا مفنروز ».و همچننین مناده  563کنه

میگوید« :هر چیزی که بتوان به ابقا اصل

از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد .منفعتی که مقصود از عاریه

است منفعتی است که مشروع و عقالیی باشد».؛ میتوان اموال را به اموالی که انتفاع از آن بنا بقنای عنین ممکنن نیسنت و
اموالی که انتفاع از آن با بقای عین ممکن است ،تقسیم نمود.
 -6مطابق ماده  069ق.م که میگوید« :مثلی که در این قانون ذکر شده است عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد
و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن ،قیمی مقابل آن است مع ذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد» ،میتوان امنوال
را به مثلی و قیمی تقسیم نمود.
 -7با توجه به ماده  26ق .م که میگوید« :استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهند بنود ».و
ماده  26که بیان میکند« :هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبینل پنلهنا و
کنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناروان سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننراها و
آ انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند و همچنین اسنت قننوات و چناههنایی کنه منورد
استفاده عموم است ».و ماده  23که اشعار میدارد« :اموالی که ملک اشخاص نمیباشد افراد مردم میتواننند آنهنا را مطنابق
مقررات مندرج در این قانون و قوانین مربوط به هریک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات
نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد»؛ میتوان امنوال را
به اموالی که مالک خاص دارند و اموالی که مالک خاص ندارند تقسیم نمود.
 -6مطابق ماده  11ق.م که مقرر میدارد« :اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول ،».به صراحت این ماده اموال به منقنول و
غیر منقول تقسیم میشوند( .امامی)262 ،1635 ،
تشخیص هر یک از تقسیمات فوق ،دارای اهمیت فراوان است ،زیرا قانونگذار برای هر یک از آنها حکم خاصی معین نموده
است .همان گونه که بیان شد ،آن چه به صراحت در قانون مدنی در خصوص تقسیم اموال آمده است ،تقسیم امنوال بنه منقنول و
غیر منقول است.
تشخیص مال منقول و غیر منقول ،در نتایجی که از نقطه نظر حقوقی ،از آن به دست میآید ،دارای اهمیت دو چندان میباشند.
مهمترین نتایج مزبور از قرار ذیل میباشد:
 -1مطابق ماده  12قانون آیین دادرسی مدنی ،دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه میشود که منال غینر منقنول
در حوزه آن واقع است ،ولی در سایر دعاوی ،اصوالً دادگاه محل اقامت خوانده ،صالح به رسیدگی میباشد.
 -2مطابق مواد  22و  75قانون ثبت ،نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی انجام گیرد ،اما در خصوص اموال منقول
تنظیم سند رسمی اصوالً ضرورت ندارد.
 -6براساس ماده  5قرارداد اقامت بین دولت ایران و آلمان که مبنای سایر معاهدات نیز میباشد خارجیان در اینران نمنیتواننند
آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند در حالی که این محدودیت برای اموال منقول وجود ندارد.
 -7با توجه به قانون اجرای احکام مدنی ،شیوه توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقنول متفناوت اسنت( .منواد  70تنا  112قنانون
اجرای احکام مدنی) .آثار و نتایج حاصله در بندهای اول تا سوم فوق ،مدنظر این تحقیق نیسنت و آنچنه بنرای منا حنائز اهمینت
میباشد ،بند چهارم میباشد.

 .4مقایسه اوصاف و ویژگیهای حق کسب یا پیشه یا تجارت با اوصاف و ویژگیهای اموال منقول و غیر منقول
 .1-4در مقایسه با اموال منقول
برخی از حقوقدانان بر این عقیدهاند که در تقسیمبندی حقوق مالی به منقول و غیر منقول اصل بر منقول بودن حقوق مالی است و
این گونه استدالل نمودهاند که« :از آنجا که تشخیص احکام مربوط به اموال ایجا
حیث منقول و غیر منقول بودن تعین گردد ،باید جز آن بخ

میکند که نوع تمنام اشنیا و حقنوق منالی ،از

از حقوق مالی که مطابق قانون غیر منقول دانسته شنده اسنت ،بقینه

حقنننوق ،منقنننول شنننناخته شنننود .غالنننب نویسنننندگان منقنننول بنننودن را موافنننق قاعنننده دانسنننتهانننند و حقنننوق منننالی
غیر منقول را اختصاص به مواردی دادهاند که به صراحت از قانون استنباط میشود .اینن اصنل از روم مناده  18قنانون مندنی کنه
حقوق غیر منقول را شمرده ،نیز استنباط میشود و قبول آن در تشخیص بسیاری از حقوق نوبنیناد بسنیار مفیند اسنت( ».حسنینی،
)102-106 ،1638
مطابق نظر فوقالذکر و از آنجایی که اصل بر منقول حقوق مالی میباشد بدواً به نظر میرسد حق کسب یا پیشه یا تجنارت در
زمره اموال در حکم منقول قرار گیرد اما در تعین تکلیف نهایی این حق نباید تعجیل کرد بلکه تنها با بررسی ویژگیهای اموال غیر
منقول است که میتوان حکم نهایی را صادر نمود.
 .2-4در مقایسه با اموال غیر منقول
برخی از حقوقدانان به صراحت و با استناد به روم ماده  18قانون مدنی (بر خالف نظر فوقالذکر) حق کسب یا پیشه یا تجارت را
مال غیر منقول دانستهاند و با این عبارت معتقدند که« :حق کسب و پیشه نسبت به منافع عین مستأجره یک منال تبعنی اسنت لنذا
توقیف تابع ،بدون توقیف متبوع معنی ندارد ،حق کسب و پیشه مال غیر منقول است( ».همان)226 ،
عنصر اصلی حق کسب یا پیشه یا تجارت ،حفظ مشتریان در نتیجه حقی است که کاسب یا پیشه ور یا تاجر در اثنر فعالینت و
کار و تالش و امانت خود ،به دست آورده است.
از طنننرف دیگنننر ،همنننان گوننننه کنننه گفتنننیم حقنننوق منننالی بنننه حکنننم ماهینننت آنهنننا نمنننیتنننوان بنننه منقنننول و
غینننر منقنننول تقسنننیم نمنننود ،بلکنننه تشنننخیص ننننوع آنهنننا بنننه وسنننیله موضنننوع آنهنننا امکنننان دارد .موضنننوع
حق کسب یا پیشه یا تجارت ،مطابق قانون روابط موجر و مستأجر  1665به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ماده  18قانون اخیر
الذکر آمده است« :میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است برمبنای اصول و ضوابطی کنه
آییننامه آن از طرف وزارتخانههای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب نشد و محاکم دادگسنتری در عمنل بنرای
تعیین میزان آن ،موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع میدهند .کارشناسان منتخب نیز بر اساس عنرف و بنا توجنه بنه
عوامل مندرج در ماده  11قانون روابط مالک و مستأجر مصو

سال  1660ارزش و میزان حق کسب یا پیشه یا تجنارت را تعینین

مینمایند.
ماده  11قانون فوقالذکر ،عوامل زیر را برای تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت بیان مینماید:
 -1موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت.
 -2شرایط و کیفیت اجاره ،از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است.

 -6طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر
افتاده است.
 -7وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
 -6مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن ،محل مزبور را از حیث قفسهبندی و تهیه اشنیا منورد لنزوم و سنایر تزییننات
داخلی متحمل گردیده است.
 -5نوع کسب و پیشه یا تجارت مستأجر.
هر چند عناصر و اسبا

مختلفی در تعین حق کسب یا پیشه یا تجارت دخالت دارنند ،امنا حنق کسنب ینا پیشنه ینا تجنارت

وابستگی کامل به محل کسب که از اموال غیر منقول است ،دارد.
«به موجب مستفاد از ماده 10و به ویژه تبصره  2آن که میگوید« :حق کسب ،ینا پیشنه ینا تجنارت بنه مسنتأجر همنان محنل
اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی معتبر خواهد بود ».حق مزبور از منال غینر منقنول و
موضوع اجاره قابل انفکاک نیست و تنها با واگذاری اجاره محل قابل انتقال است یعنی مستأجر نمیتواند خود در محلی بنشنیند و
حق کسب یا پیشه یا تجارت آن را نیز انتقال دهد».
از طرف دیگر ،مطابق مواد 22و  75قانون ثبت اسناد و امالک ،نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشند،
اکنون با توجه به ماده هفدهم قانون روابط مالک و مستأجر  1660که بیان مینماید« :حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان
محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قنانونی شنناخته منیشنود».
و همچنین صدر ماده  10قانون روابط موجر و مستأجر  1665که میگوید« :در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجنارت
به موجب اجاره نامه ،حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را بنا سنند رسنمی بنه
دیگری انتقال دهد ».همچنین با توجه به تبصره  2ماده  10قانون اخیر الذکر که اعالم میدارد« :حق کسب یا پیشنه ینا تجنارت بنه
مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود ».استنباط میشنود کنه
حننننننق مزبننننننور مننننننال غیننننننر منقننننننول تبعننننننی اسننننننت ،زیننننننرا تنهننننننا نقننننننل و انتقننننننال امننننننوال
غیر منقول به موجب سند رسمی ضرورت دارد و این ضرورت در خصوص اموال منقول مصداق ندارد .زمانی کنه قنانونگنذار در
خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت میگوید :الزاماً باید نقل و انتقال آن با سند رسمی باشد ،نتیجه میگیریم در نظر قانونگنذار
حق کسب یا پیشه یا تجارت ،مال غیر منقول است.
 .5بررسی نظریات و رویه قضایی درباره چگونگی مزایده و فروش حق کسب یا پیشه یا تجارت بعد از توقیف آن
ممکن است در بدو امر چنین به نظر برسد که در روند توقیف و فروش حق کسب یا پیشه یا تجنارت مهنمتنرین مرحلنه ،مرحلنه
توقیف است و اگر بتوانیم ترتیبی برای توقیف بیابیم ،فروش آن ،کار چندان مشکلی نخواهد بود .اما با رجنوع بنه روینهای کنه در
دوایر اجرای نهادهای مختلف برای فروش حق کسب یا پیشهای که توقیف شده است ،وجود دارد ،خواهیم یافت کنه اینن مرحلنه
نیز با دشواریهای بسیاری مواجه است ،به گونهای که برخی دوایر اجرا را بر آن داشته تا حق کسب یا پیشه را تنها توقیف کننند و
از فروش آن خودداری نمایند .بررسی رویه موجود برای فروش این حق و ارایه راهکارهایی جهت بهبود وضنع موجنود ،موضنوع
این فصل را تشکیل میدهد( .زینالی)176 ،1606 ،
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از نظر اصول و قواعد کلی و راهکار پیشنهادی ،همان طور که در قسمت قبل اشاره شد گرچه صرف پذیرش امکنان توقینف حنق
کسب یا پیشه یا تجارت و فروش آن در سالهای اخیر توسط شعب اجرای احکام مدنی دادگستری اقدامی شجاعانه و در راسنتای
توجه به ضوابط و قواعد علمی در مقام عمل در محاکم به شمار میرود ،اما به دلیل فقدان کارهای پزوهشی و علمی در این منوارد
خاص و در مجامع دانشگاهی ،زوایای مختلف این امر در عمل پوشیده مانده و هر گاه یکی از دوایر اجنرای دادگسنتری اقندام بنه
توقیف و فروش این حق کرده است با مشکالت عدیدهای در عمل مواجه گردیده که نه تنها پاسخ آنها بلکه صنورت مسنأله آنهنا
نیز به صورت جدی و در هیچ بحث علمی و دانشگاهی مطرم نگردیده است .از آ نجنا کنه انگینزه اصنلی از انجنام اینن پنژوه
برداشتن قدمی هر چند کوتاه در این مسیر بوده است لذا الزم است عالوه بر استفاده از تجربیناتی کنه تناکنون در منورد توقینف و
فروش حق کسب یا پیشه یا تجارت وجود داشته است ،زوایای مختلف بحث به لحاظ تئوری نیز بررسنی شنود و تصنور فنرو
مختلفی که ممکن است در جریان فروش و مزایده چنین مالی به وجود بیاید ،راهکاری عملی جهت بهبود وضنع فعلنی مطنابق بنا
اصول و قواعد کلی پیشنهاد گردد.
به نظر میرسد که برای نیل به این هدف ،الزم است شروع به تقسیمبندی حناالت مختلنف عقند اجنارهای کنه بنین مسنتأجر
بدهکار و مالک وجود دارد ،نموده و در هر مرحله فروضی را که امکان حدوث دارد ،مطرم نماییم و برای هر فنر

راهکناری از

اصول و قواعد کلی حقوقی استخراج کنیم .اصوالً هنگامی که حق کسب یا پیشه یا تجارت کاسب یا پیشنه ور ینا تناجری توقینف
میگردد ،ممکن است عقد اجاره موجود بین مشار الیه و مالک عین مستأجره دارای دو حالت کلی زیر باشد که هرینک منیتوانند
دارای فرو

مختلفی باشد:

الف) به سر نیامدن مدت عقد اجاره :در صورتی که هنوز مدت عقد اجاره به سر نیامده باشد ،دو فر

قابل بررسی است:

 -1در عقد شرط مباشرت مستأجر در استفاده از منافع نشده باشد کنه در اینن حالنت مسنتأجر چنون هنم مالنک مننافع عنین
مستأجره است و هم تعهد به عدم انتقال این منافع به غیر نکرده ،میتواند شخص دیگری را در قبال دریافنت مبلغنی قنائم
مقام خود سازد ،یعنی در این حالت مالک نقشی در انتقال صورت گرفته نخواهد داشت و برنده مزایدهای که برای فنروش
مننننافع ملنننک و بنننه تبنننع آن حنننق کسنننب ینننا پیشنننه ینننا تجنننارتی کنننه توقینننف شنننده اسنننت ،برگنننزار شنننده،
قائم مقام مستأجر بدهکار گردیده و طبق ماده  210ق.م در عقد اجاره موجود بین مستأجر بدهکار و مالک ،قنائم مقنام وی
میگردد .در این حالت هیچ یک از مفاد و ارکان عقد اجاره تغیر نمینماید و تنها برنده مزایده جایگزین مسنتأجر بندهکار
گردیده و همان حقوق و تکالیف را خواهد داشت.
 -2در عقد ،شرط مباشرت مستأجر در استفاده از منافع ملک شده باشد که در این حالت مستأجر اصوالً از انتقنال مننافع ملنک
به دیگری ممنوع است و در صورتی که مرتکب چنین عملی شود ،تخلف از مفاد قرار داد اجاره محسنو

و باعنث زاینل

 -2محمدرضا زندی ،مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری برگزیده قوانین و مقنررات سنال  ، 1686جلند پننجم،
انتشارات دادیار.

شدن نصف حق کسب یا بیشه یا تجارت وی میگردد 6.از طرف دیگر حق کسب یا پیشه یا تجارت ،اگرچه قابلیت انتقنال
بنننندون انتقننننال منننننافع عننننین مسننننتأجره را ننننندارد ،امننننا مننننالی مسننننتقل محسننننو

مننننیگننننردد و

مانند هر مال دیگری که متعلق به مستأجر بدهکار باشد ،وثیقه دیون او اسنت و طلبکناران حنق دارنند آن را فروختنه و از
محل فروش آن ،طلب خود را استیفا نمایند .بنابراین تعارضی بین حق مالک و حق طلبکاران ایجاد میشنود کنه محکمنه
ملزم به رفع آن است .به نظر میرسد بهترین راهحل برای جلوگیری از تضییع حقوق هر یک از دو گروه فوق ،آن است که
اجرای احکام مدنی مستأجر بدهکار را ملزم به تخلیه ملک و واگذار نمودن آن به مالک نمایند ،بندین صنورت کنه مالنک
ملک تجاری را در مرحله مزایده ،به موجب اخطاریهای دعوت به حضور نماید و در ضمن انجام مراسم مزایده در صورت
مجلس مراتب فوق قید گردد ،در این حالت مالک مجبور است حق کسب یا پیشه یا تجارت مشارالیه را پرداخت نمایند و
مستأجر هم مجبور نیست برای تبدیل به پول کردن حق کسب یا پیشه یا تجارت

بر خالف مفاد عقد اجاره موجود عمنل

کرده و منافع ملک را نیز به دیگری واگذار نماید و هیچ حقی نیز از وی ضایع نمیگردد ،زینرا در هنر حنال وی ملنزم بنه
تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت خود و واگذاری آن به دیگری است و برای او فرقی نمیکند که چه کسی منتقنلالینه
باشد.
ممکن است برانجام این راهحل این ایراد وارد شود که فروش اموال توقیف شده باید به تصریح ماده  117قانون اجرای احکنام
مدنی صرفاً از طریق مزایده انجام شود و ملزم کردن مستأجر به تحویل عین مستأجره به مالک و الزام شنخص اخینر بنه پرداخنت
ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت وی که در توقیف دادگاه است و ضبط مبلنغ پرداخنت شنده بنه عننوان نتیجنه اینن توقینف،
نمیتواند وجاهت قانونی داشته باشد.
در پاسخ به ایراد فوق ،میتوان گفت ،همان گونه که قبالً ذکر گردید مالک ملک تجاری را به موجب اخطاریهای برای شنرکت
در مراسم مزایده دعوت مینماییم .تشریفات مزایده نیز که از قبل رعایت گردیده است ،به عننوان مثنال ،حنق کسنب ینا پیشنه ینا
تجارت توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و قیمت آن مشخص است و آگهی مزایده نیز ،صورت گرفته است .در این صنورت
است که ،دادورز اجرای احکام مدنی ضمن تنظیم صورتجلسه مراسم مزایده مراتب تخلیه ملک تجاری و پرداخت حنق کسنب ینا
پیشه یا تجارت توسط مالک را اجرا و در صورت مجلس قید مینماید و وجه حاصل از فروش حق کسب به محکوم له بنه مینزان
محکننننننننننننننننننننوم بننننننننننننننننننننه پرداخننننننننننننننننننننت مننننننننننننننننننننینماینننننننننننننننننننند.
با توجه به مراتب فوق که چون این عمل در مراسم مزایده انجام گرفته است ایراد فوق ،خود به خود برطرف میگردد.
) بنننه سنننر آمننندن مننندت عقننند اجننناره :اگنننر در زمنننان توقینننف حنننق کسنننب ینننا پیشنننه ینننا تجنننارت
مننندت عقننند اجننناره موجنننود بنننین مسنننتأجر و مالنننک بنننه سنننر آمنننده باشننند ،اگنننر چنننه حنننق منننذکور
ایجنننناد شننننده و وجننننودی مسننننتقر یافتننننه اسننننت ،امننننا انتقننننال آن حننننق بنننندون انتقننننال منننننافع عننننین
مستأجره امکانپذیر نمیباشد و مستأجر نیز ،مالک منافع نیست تا بتواند آن را منتقل کند و اگر اقدام به چنین امنر نمایند از
نظنننننننننر مننننننننندنی مرتکنننننننننب بنننننننننه معاملنننننننننه فضنننننننننولی و از نظنننننننننر کیفنننننننننری،
در صورتی که سو نیت داشته باشد مرتکب جرم فروش مال غیر که در حکم کالهبرداری است ،شده است .لنذا بنا منالی
 -6تبصره  1ماده  10قانون روابط موجر و مستأجر مصو

 « : 1665در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگنری واگنذار

نماید موجر حق در خواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد؛ و در این مورد مستأجر یا متصنرف حسنب
مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت».

مواجه هستیم که توقیف آن مجاز و فروش آن ممنوع است .طبیعی است که صرف توقیف حق کسب یا پیشنه ینا تجنارت
مستأجر بدهکار چندان به کار طلبکاران وی نمنیآیند و هندف از توقینف را کنه اسنتیفای مطالبنات آنهنا اسنت بنرآورده
نمیسازد ،بنابراین باید راهحلی را برای این معضل دریابیم .مشکل دیگرآن است که چون مدت عقند اجناره بنه سنر آمنده
است ،عقد جدیدی که منعقد میگردد ،اگر با شخص دیگری باشد ،به عقیده برخی از قضات ،تابع مقررات روابط مالنک و
مستأجر سال  1635است که در آن حق کسب یا پیشه یا تجارت به طور کلی از بین رفته اسنت ،بننابراین بنا پاینان ینافتن
مدت عقد اجاره این حق به صورت دینی بر عهده مالک در آمه و از جریان سابق خود فاصله میگیرد.
در این حالت ،انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت بیمعنی است .زیرا مستأجر جدید طبق قانون  1635که این حق را برای وی
به رسمیت نمیشناسد ،با مالک عقد اجاره منعقد مینماید و چون مدت اجاره سابق به سر آمده ،هیچ وجهی برای ایجاد رابطه قائم
مقامی بین مستأجر قبلی و جدید وجود ندارد ،بنابراین حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر قبلی بهد صورت دینی بر عهده مالک
باقی میماند و اگر مستأجر جدید مبلغی بابت این حق به مستأجر قبلی پرداخت نموده است ،این حق را از او انتقال نگرفته اسنت،
بلکه طلب وی را از مالک انتقال گرفته است .به عبارت دیگر در این حالت مستأجر جدید دارای حق کسب ینا پیشنه ینا تجنارت
مستأجر قبلی نمیگردد ،بلکه دارای طلب وی از مالک که ناشی از حق مذکور است ،منیگنردد .اینن جاسنت کنه مشنکل عملنی
پیچیدهای رخ مینماید .بدین ترتیب که مستأجری که مال وی (حق کسب یا پیشه یا تجارت او) توقیف شده ،خواسنتار برگنزاری
مزایده برای فروش آن است ،در حالی که مالک خواستار برگذاری مناقصه برای کمتر شدن دین او به مسنتأجر اسنت .بنه عبنارت
دیگر مستأجر سعی میکند ،طلب خود را بیشتر نماید .مالک سعی دارد دین خود را کمتر نماید .به نظر میرسد در این حالنت نینز
اساساً نیازی به برگزاری مزایده نباشد .زیرا قرار نیست حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر فروخته شود تنا الزم باشند کنه طبنق
ماده  117قانون اجرای احکام مدنی این امر تنها از طریق مزایده صورت پذیرد ،بلکه قرار است طلبی از مطالبات مسنتأجر بندهکار
وصول گردد ،بنابراین تقویم ارزش مالی این طلب یا کارشناس است .پس به عبارت کوتاه تر ،مالکی که مدت عقند اجناره وی بنا
چنین مستأجری به سر آمده ،دو راه بیشتر ندارد؛ اول آن که عقد را تمدید نمایند و دوم آن کنه حنق کسنب ینا پیشنه ینا تجنارت
مستأجر را بپردازد و در هر دو حالت همان گونه که توضیح داده شد مشکلی برای استیفای حقوق طلبکاران به وجود نمیآید.
 .2-5نحوه مزایده و فروش حق کسب در اجرای ثبت و اداره دارایی
از نظنننننر اصنننننول و قواعننننند کلنننننی و راهکنننننار پیشننننننهادی بنننننا توجنننننه بنننننه رأی وحننننندت روینننننه
شماره ( 31/3/12-1330قسمت اسناد) و با توجه به ماده  52آییننامه اجرای مفاد اسنناد رسنمی الزم االجنرا ،در حنال حاضنر بنه
لحاظ قانونی هیچ راهحلی را برای مزایده و فروش حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق اداره ثبت نمیتنوان پیشننهاد نمنود ،لنذا
طلبکنننننننننننننننننننننننننننننننننناران مسننننننننننننننننننننننننننننننننننتأجر بنننننننننننننننننننننننننننننننننندهکار،
در صننننورتی کننننه مایننننل باشننننند مطالبننننات خننننود را از محننننل فننننروش ایننننن مننننال اسننننتیفا نمایننننند ،باینننند
از طریننننق محنننناکم قضننننایی اقنننندام نمایننننند و اقنننندام آنهننننا از طریننننق دایننننره اجننننرای ثبننننت نمننننیتواننننند
بنننرای اسنننتیفای مطالبنننات آنهنننا سنننودمند باشننند .امنننا فنننار از بحنننثهنننای قنننانونی و بنننا توجنننه بنننه اصنننول
و قواعننند کلنننی ،بنننه نظنننر منننیرسننند کنننه رأی وحننندت روینننه مزبنننور و همچننننین مننناده  52آینننیننامنننه اجنننرای
مفنننناد اسننننناد رسننننمی الزم االجننننرا قابننننل انتقنننناد باشنننند ،زیننننرا چنننننان کننننه در مبحننننث نخسننننت ایننننن
بخ

مفصالً توضیح داده شد ،فروش حق کسب یا پیشه یا تجارت به لحاظ تحلیل مناهوی مناوقع ،نمنیتوانند هنیچ مغنایرتی بنا

حقوق مالک داشته باشد .بلکه اساساً برنده مزایده ،قائم مقام قضایی مستأجر بوده است و در همان چهنار چنو

قنرار داد موجنود

بین مالک و مستأجر رفتار مینماید و مالک نیز یا باید حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را پرداخت نماید که در اینن صنورت
پس از انتقال حق مزبور به برنده مزایده نیز میتواند این کار را انجام دهد و یا باید قرار داد را تمدید نماید که در این حالنت هنم،
چون برنده مزایده قائم مقام قضایی مستأجر است ،طبق ماده 210ق.م ملزم به پایبندی به قرار داد مذکور است.
در منننورد اداره داراینننی نینننز بایننند چننننین اظهنننار نظنننر کنننرد کنننه چنننون اینننن اداره مرجنننع توقینننف نیسنننت،
لذا تنها در صورتی صالح به توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت است که این توقینف بنه منظنور مطالبنه بندهی مالیناتی مؤدینان
صورت پذیرد و هر چند که چنین موردی تاکنون مشاهده نشده ،اما از نظر اصنول و قواعند کلنی و طبنق منواد 211و  217قنانون
مالیاتهای مستقیم 7این اداره اجازه دارد برای مطالبه بدهیهای مؤدیان به این اداره رأساً نسبت به توقیف و فروش امنوال آنهنا از
طریق مزایده اقدام نماید.
 .6انتقال ،توقیف ،مزایده سرقفلی و شرایط حاکم بر آنها
در قانون روابط موجر و مستأجر سال  1665مبحث انتقال سرقفلی به دلیل «اصل غیر قابل انتقال بودن منافع» و شرایط خاصنی کنه
برابننننننننر منننننننناده  10ایننننننننن قننننننننانون مقننننننننرر شننننننننده بننننننننود از اهمیننننننننت و حساسننننننننیت
وینننژهای برخنننوردار بنننود در حنننالی کنننه مسنننائل مربنننوط بنننه انتقنننال در قنننانون روابنننط منننوجر و مسننننتأجر
سال  1635نه از با

شرایط انتقال بلکه به جهت مجمل و مختصربودن این قانون و پی

بینی دو نوع سرقفلی بنا مبنانی متفناوت

حائز اهمیت میباشد .اگرچه در قانون اخیر الذکر اصل بر قابل انتقال بودن منافع عین مستأجره و سرقفلی میباشد اما اختصار بی
از حد قانون و ذهنیتی که در عرف و حتی میان برخی حقوقدانان در این با

وجود دارد بحث در اینن زمیننه را الزم و ضنروری

میداند( .گودرزی)267 ،1630 ،
 .1-6شرایط عمومی انتقال سرقفلی
قبننننل از ورود در بحننننث انتقننننال و شننننرم شننننرایط و کیفیننننت انتقننننال هنن نر کنننندام از صننننور خنننناص سننننرقفلی
در این مبحث ابتدا شرایط عمومی انتقال را بررسی می کنیم تا در مباحث بعند بندون تکنرار اینن شنرایط در هنر کندام از شنقوق
مختلف ،صرفاً شرایط اختصاصی هر کدام از انواع سرقفلی را مورد بررسی قرار میدهیم.

 -7ماده  211قانون مالیات های مستقیم :هرگاه مؤدی پس از ابال برگ اجرایی در موعد قرار مالیات مورد مطالبه را کالً پرداخت نکنند ینا ترتینب آن را بنه
اداره امور اقتصاد و دارایی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از امنوال منقنول ینا غینر منقنول و مطالبنات
مؤ دی توقیف خواهد شد .صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بر عهده اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی میباشد .ماده  217قانون مالیاتهنای
مستقیم :کلیه اقدامات الزم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امنر اقتصناد
و دارایی میباشد .در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعین خریدار ،مالک برای امضنای سنند حاضنر نشنود،
مسئول اجرائیات اداره امر اقتصادی و دارایی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال به نام خریندار خواهند کنرد و اداره ثبنت اسنناد و
امالک مکلف به اجرای آن است.

 .1-1-6عدم سلب حق انتقال
در قانون روابط موجر و مستأجر سال  1635اصل بر قابل انتقال بودن منافع عین مستأجره است .بنابراین یکی از شرایط عمومی که
در مورد قابل انتقال بودن منافع و سرقفلی لحاظ شده «عدم سلب حق انتقال» از مستأجر است .زیرا در مواردی که بدواً این حق از
مسننننننننننننننننننننننننننننننننننننتأجر سنننننننننننننننننننننننننننننننننننناقط شننننننننننننننننننننننننننننننننننننده
بحنننث در ایننننن خصننننوص موضنننوعیت نخواهننند داشننننت و مباحننننث آتننننی در اینننن بننننا

بننننا فننننر

عنننندم

سلب حق اتقال به غیر مطرم گردیده است.
 .2-1-6عدم انقضای مدت اجاره
یکی دیگر از شرایط انتقال که به نظر از جمله شرایط عمومی میباشد عدم اتمام مدت اجاره میباشد .به دیگر سخن بنا توجنه بنه
اهمیت مدت در قانون روابط موجر و مستأجر سال  1635و تخلیه فوری اماکن استیجاری به محض اتمام مدت ،برای انتقال مننافع
و سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرقفلی ،الزم اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت
انتقال در اثنای مدت اجاره باشد .بنابراین عدم اتمام مدت یکی از شروط عمومی انتقال میباشد که البته امکان دارد برخی از صنور
سرقفلی از شرط مستثنی باشد که در جای مناسب به توضیح آن خواهیم پرداخت.
 .2-6شرایط سرقفلی عرفی
اساسنننیتننننرین بحثننننی کننننه در بننننا

انتقننننال سننننرقفلی موضننننوع تبصننننره  2منننناده  5قننننانون روابننننط مننننوجر و

مسنننتأجر سنننال  1635کنننه منننا از آن تحنننت عننننوان سنننرقفلی عرفنننی یننناد کنننردیم وجنننود دارد مربنننوط بنننه
شرایط تحقق انتقال حق سرقفلی و متعاقب آن طرق انتقال میباشد که با توجه بنه پرداخنت قیمنت عادالننه روز سنرقفلی عرفنی
تشخیص آن از اهمیت ویژه برخوردار است و از آنجا که اختصار و ابهام بی
کننننننننننننننننننننننننننار تعنننننننننننننننننننننننننار

از حد قانون روابط موجر و مستأجر سنال  1635در

و ناسنننننننننننننننننننننننننازگاریهنننننننننننننننننننننننننای

مننناده  0و تبصنننره  2مننناده  5اینننن قنننانون احتمنننال هنننر گوننننه اشنننتباه را در اینننن زمیننننه تقوینننت منننیکنننند.
(نوری همدانی ،1689 ،ش )179 ،8لذا ضروری است بدواً شرایط تحقق و انتقال سرقفلی عرفی را مورد بررسنی قنرار دهنیم و در
نهایت با ذکر طرق انتقال رایج سرقفلی ،آثار قانونی ناشی از آنها را مورد کنکاش قرار دهیم.

 .3-6شرایط تحقق سرقفلی عرفی و انتقال آن
در اینکنننه سنننرقفلی بنننه همنننه امنننالک تعلنننق نمنننیگینننرد شنننکی نیسنننت و تقریبننناً همنننه حقوقننندانان و اکثرینننت
فقها در این زمینه اتفاق نظر دارند و معتقدند که صرفاً امالک تجاری دارای سرقفلی میباشند که قانون روابط موجر و مستأجر سال
 1635نیز به این مهم اذعان دارد( .سیفی زینا  ،1650 ،ش )37 ،161-169به طوری که ماده  5قانون مقرر میدارد« :هر گاه مالنک
ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند »...در اینکه تجناری بنودن
یکی از شرایط وجودی سرقفلی در یک ملک میباشد تردیدی نیست .اما اینکه ملک تجناری چیسنت و آینا عمومناً همنه امنالک
تجاری دارای سرقفلی هستند یا خیر؟ محل بحث است که میخواهیم به آن بپردازیم .و همچنین روشن میکنیم که شنرایط انتقنال
سرقفلی یک ملک تجاری چیست؟ و شیوه تشخیص انتقال حق سرقفلی از عقد اجاره همراه با ودیعه یا سرقفلی فقهی چنه چینزی
میتواند باشد؟
 .1-3-6تجاری بودن ملک
در قانون روابط موجر و مستأجر سال  1665برای تشخیص اماکن مشمول سرقفلی تعیین ماهیت شنغل از لحناظ تجناری ینا غینر
تجاری بودن اهمیت داشت .لیکن در قانون روابط موجر و مستأجر سال  1635برای تحقق سرقفلی بنا بنه تصنریح قنانون تجناری
بودن ملک کفایت میکند که در این صورت این سؤال مطرم است که مالک تجاری بودن ملک چیست؟ جوا
با

حائز اهمیت میباشد که پی

این سؤال از اینن

زمینه وجودی حق سرقفلی در یک ملک ،تجاری بودن آن میباشد که به نظر میرسد بنا توجنه

به تفکیک کاربری اماکن در شهرها به اداری ،تجاری ،مسکونی و ...توسط شهرداری شاخصترین معیار در این زمینه کاربری ملک
میباشد و در جاهایی که کاربری ملک مشخص نیست نوع شغل محل را میتوان معیار تشخیص قرار داد.
با این وصف پرس

این سؤال الزم است که آیا میتوان سرقفلی ملک غیر تجاری را واگذار کرد و اگر فنردی سنرقفلی ملنک

غیر تجاری خود را واگذار نماید اثری بر این واگذاری بار خواهد شد یا خیر؟ در جوا

باید گفت با توجه بنه تصنریح مقننن بنه

اختصاص سرقفلی به اماکن تجاری و نظر به تعریفی که سابقاً از سرقفلی ارائه دادیم اماکن غیر تجاری علی االصول دارای سرقفلی
نیستند.
بنابراین یکی از شرایط اساسی برای انتقال سرقفلی یک ملک ،تجاری بودن کاربری آن است .بر این اساس دریافت وجه بنرای
انتقال سرقفلی ملک غیر تجاری فاقد اثر حقوقی بوده است و تجاری بودن ملک شرط الزم برای انتقال سرقفلی میباشد.
 .2-3-6وحدت قصد مالک و مستأجر در پرداخت و دریافت وجه
از آنجا که قالب انتقال سرقفلی در اغلب موارد عقد اجاره می باشد و پرداخت وجنه در عقند اجناره تحنت عنناوین مختلنف مثنل
قر

الحسنه ،ودیعه ،رهن ،تضمین معمول میباشد دومین شرطی که برای انتقال مالکیت سرقفلی ملک الزم به نظر میرسند؛ اینن

است که مقصود واقعی پرداخت کننده (مستأجر) و دریافت کننده وجه نقل و انتقال سرقفلی باشد .بنابراین اگر منظنور مسنتأجر از
پرداخت وجه خرید سرقفلی بوده باشد و موجر وجه را با این تفکر که قر

الحسنه است دریافت کند بنه انتقنال سنرقفلی خلنل

وارد خواهد شد و چه بسا این عقد به واسطه عدم وحدت قصد باطل باشد .اگرچه این موضوع از عمومات قنرار دادهنا منیباشند
لیکن به دلیل اهمیت موضوع ،آن را تحت عنوان یکی از شرایط انتقال سرقفلی ذکر کردیم تا با توجه به ماهیت مختلف و متفناوت

وجوه پرداختی ضمن عقد اجاره و صعوبت تشخیص آنها از سرقفلی بی

از پی

مورد توجه قرار میگیرد .شاید به این ترتینب از

مشکالت عملی عدیدهای که از این مهم ناشی میشود تا حدودی جلوگیری شود.
الزم به ذکر است که اهمیت این موضوع بر نویسندگان آییننامه قانون روابط موجر و مستأجر سنال  1635نینز پوشنیده نبنوده
است .طوری که ماده  17این آییننامه دفاتر اسناد رسمی را در تنظیم اجاره نامه رسمی و طنرفین را در تنظنیم اجناره نامنه عنادی
مکلف نموده است .هنگام تنظیم اجاره نامه برای اماکن تجاری انتقال یا عدم انتقال سرقفلی را ضمن اجناره تصنریح نماینند تنا بنا
توجه به دشواری احراز قصد واقعی طرفین ،در آینده ابهام قابل مناقشهای وجود نداشته باشد.

ادامه دارد...
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مطالعات دادگستری1665 ،

 انصاری ،ولیاهلل ،حقوق قراردادهای اداری ،چاپ چهارم ،تهران ،نشر حقوقدان1638 ،

 برزی ،ودود ،نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران ،چاپ اول ،تهران ،نشر آثار اندیشه1685 ،
 بهرامی ،بهرام ،عقد اجاره کاربردی ،چاپ اول ،انتشارات بهنامی

 بیگدلی ،سعید ،نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر1635 ،
 ثابت سعیدی ،ارسالن ،حقوق بازرگانی ،انتشارات دانشگاه پیام نور1637 ،
 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،دانشنامه حقوقی ،جلد دوم ،دانشگاه تهران1676 ،
 ،----------- محمد جعفر ،توقیف سرقفلی ،مجله حقوق امروز ،سال اول ،شماره 2
 ،----------- ترمینولوژی حقوق ،چاپ اول ،تهران ،ابن سینا1675 ،

 جوانمرد ،لیال ،مقایسه حق سرقفلی و کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشند حقنوق خصوصنی
دانشگاه تهران1601 ،

 حسنی ،حسن ،حقوق تجارت ،نشر میزان ،چاپ چهارم1686 ،
 حسننننین آبننننادی ،امیننننر ،مجموعننننه نظرهننننای مشننننورتی اداره حقننننوقی داد گسننننتری در مسننننائل منننندنی از
سال  1668به بعد ،تهران ،روزنامه رسمی کشور1658 ،
 حسینی ،سیدمحمدرضا ،قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات نگاه بینه1686 ،
 حلی ،شیخ حسین ،بحوث الفقهیه ،نجف1687 ،

 خمینی ،سیدروم اهلل ،تحریر الوسیله ،جلد  ،2چاپ دوم ،مؤسسه مطبوعات دارالعلم قم
 خویی ،سیدابوالقاسم ،مستحدثات المسائل
 دمرچیلی ،محمد ،قانون تجارت در نظم حقوق کنونی ،تهران ،انتشارات میثاق عدالت
 دهخدا ،علی اکبر ،فرهنگ نامه فارسی

 درخشنننننانی ،علنننننی اکبنننننر ،بنیادهنننننای امنننننری قنننننانون مالنننننک و مسنننننتاجر ،مجلنننننه کنننننانون وکنننننال،
شماره 1661 ،121-110
 داوودی ،فریده ،عقد اجاره و روابط موجر و مستاجر ،روزنامه اطالعات مورخ 1635/6/22
 ذهنی تهرانی ،سیدمحمدجواد ،مباحث الفقهیه ،جلد ،16چاپ دوم ،انتشارات وجدانی1639 ،
 رسائی نیا ،ناصر ،حقوق تجارت ،جلد ،1چاپ اول ،تهران ،انتشارات خیام ،1635 ،ص 192
 رشتی ،میرزا حبیب اهلل ،غصب ،تهران ،چاپ سنگی1629 ،

 روحانی ،سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ،چاپ سوم ،قم  1608ه.ق

 زمانی ،فرامرز ،مقدمهای بر لزوم تعین حقوق کسب و پیشه و تجارت در پروندههای تخلیه ،مجله حقنوقی وزارت دادگسنتری،
شماره 1667-66 ،8-17
 زندی ،محمدرضا ،مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقنررات،
جلد  ،6چاپ اول ،انتشارات دادیار1687 ،
 زینالی ،توحید ،قوانین و مقررات اجاره سرقفلی ،چاپ اول ،انتشارات چرا دان 1606 ،

 زینالی ،مهدی ،حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات جاودانه1602 ،
 ساعی ،محمد هادی ،سرقفلی و مقایسه آن در قوانین جدید و قدیم ،نشریه دادرس ،شماره 65
 ستوده تهرانی ،حسن ،حقوق تجارت ،جلد اول ،چاپ سوم ،نشر دادگستر1635 ،
 سلجوقی ،محمود ،نق

عرف در حقوق مدنی ایران ،تهران1673 ،

 سلمان ،حسن ،مبانی و قوانین حقوقی سرقفلی ،مترجم محمود رضا افتخار زاده ،چاپ اول ،تهران ،آرون1681 ،

 سننننیفی زینننننا  ،غالمعلننننی ،سننننرقفلی در حقننننوق ایننننران ،مجلننننه کننننانون وکننننالی داد گسننننتری مرکننننز،
شماره 1650 ،161-169

 شمس ،عبداهلل ،جزوه درس اجرای احکام مدنی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه شیراز
 شهید ثانی ،الروضه البهیه فی شرم اللمعه الدمشقیه ،چاپ بیروت 1205 ،ه.ق

 هیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،چاپ دوم ،انتشارات مجد1689 ،

 طاهر موسوی ،یوسف ،حقوق موجر و مستأجر ،چاپ اول ،تهران ،مجد1687 ،
 طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،چاپ هشتم ،تهران ،سمت1681 ،
 طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ،حاشیه بر مکاسب ،تهران ،چاپ سنگی1626 ،

 عبدی پور فرد ،ابراهیم ،رویکرد تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی ،مجلنه فقنه حقنوق ،سنال دوم،
1687

 عدل ،مصطفی ،حقوق مدنی ،قزوین ،چاپ اول ،بحر العلوم1636 ،
 عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران ،چاپ هفتم ،امیر کبیر1636 ،
 قاسمی ،محمدرضا ،توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت ،انتشارات جاودانه ،تهران1601 ،

 کاتوزیان ،ناصر ،عقود معین ،ضمیمه مربوط به تفسیر قانون روابط موجر و مستأجر ،چاپ اول ،دانشگاه تهران1665 ،
 کاتوزیان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) ،چاپ نهم ،تهران ،میزان1687 ،
 ،---------- نقنننننندی تحلیلننننننی بننننننر قننننننانون روابننننننط مننننننوجر و مسننننننتأجر مصننننننو

1635/6/25

مجله وکالت ،شماره1689 ،5
 کینننننانی ،کنننننریم ،جنننننزوه حقنننننوق بازرگنننننانی دانشنننننکده حقنننننوق دانشنننننگاه شنننننهید بهشنننننتی تهنننننران،
سال تحصیلی 58-53
 کشنننناورز ،بهمننننن ،سننننرقفلی و حننننق کسننننب و پیشننننه و تجننننارت در حقننننوق ایننننران و فقننننه اسننننالم،
چاپ چهارم ،تهران ،کشاورز1682 ،

 متین دفتری ،احمد ،آیین داد رسی مدنی ،چاپ اول ،تهران1627 ،

 معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،چاپ یازدهم ،تهران ،امیر کبیر1636 ،
 موسوی بجنوردی ،سیدمحمد ،سرقفلی ،مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسالمی ایران ،شماره هشتم1632 ،

 مهننننناجری ،علنننننی ،شنننننرم جنننننامع قنننننانون اجنننننرای احکنننننام مننننندنی ،جلننننند  ،2تهنننننران ،چننننناپ دوم،
انتشارات فکرسازان1686 ،
 مهرپور ،حسین ،بررسی میراث زوجه در حقوق اسالم و ایران ،تهران ،انتشارات اطالعات1658 ،
 ،---------- مجموعه نظریات شورای نگهبان ،چاپ اول ،تهران ،کیهان1631 ،

 مهدی زاده ،محمد کاظم ،بازداشت سرقفلی در حقوق ایران ،انتشارات جاودانه ،تهران1601 ،
 نننننوین ،پرویننننز ،اجمننننالی از قننننانون روابننننط مننننوجر و مسننننتأجر مصننننو

 1635/6/25مجلننننه کننننانون

وکالی دادگستری مرکز
 نوری همدانی ،حسین ،سرقفلی ،مجله پژوه

حوزه ،شماره 1689 ،8

 نفیسی ،علی اکبر (ناظم االطبا ) ،فرنودسار یا فرهنگ نفیسی

 نوبخت ،یوسف ،مجموعه نظرات قضات دادگاههای حقوقی دو تهران نسبت به مسائل حقوقی
 وهمن ،روم اهلل ،مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم ،تهران1665 ،

 هدایت نیا ،فرج اهلل ،سرقفلی در روابط موجر و مستأجر ،نشریه مأوی
 ،------------ قابلیت فروش سرقفلی ،نشریه مأوی

 ،------------ طریق صحیح و شرعی سرقفلی از دیدگاه فقها ،نشریه مأوی
 هژه پورانی ،مسعود ،بررسی حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و لزوم تفکیک این دو حق در کارشنناس ،نشنریه
کارشناس ،شماره 1630 ،23

