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فصلاول

معرفی دعاوی سرقفلی
و نمونه دادخواست

مبحثاول:معرفیحقسرقفلی
گفتار اول :تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
از آنجا که سرقفلی اولین بار در عرف پدیدار شد و در واقع مفهوم سرقفلی به نووعی زاد
عرف است و حتی وجود سرقفلی در عورف علوت ایولی پوی بینوی آن در قوانون بوود
بررسی سرقفلی به عنوان یک پدید حقوقی عرفی در فرهنگ لغت که بوه مفهووم لغووی
الفاظ میپردازد اجتنابناپذیر است .در همین راستا در گفتار اول به بررسی مفهوم لغووی
سرقفلی در فرهنگ لغات میپوردازی و در گفتوار دوم سورقفلی را از دیودگا حقوقودانان
بررسی خواهی کرد و در گفتار سوم مفهوم عرفی سرقفلی و در نهایوت در گفتوار اهوارم
انواع سرقفلی عرفی را به بحث خواهی نشست توا مومن روشون شودن مفهووم لغووی و
ایطالحی آن رابطه بین سرقفلی و حق کسب و پیشه به واقع روشن شود.
بند اول  -تعریف لغوی سرقفلی :در فرهنگ لغات در مقابو لفوس سورقفلی مفواهی
تقریباً مشابهی به اش میخورد و در برخوی مووارد کوه تفواوتی در تفوارید وجوود دارد
ناشی از مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کسب و پیشه و تجارت است به طوری کوه
در فرهنگ مفین در مقاب لفس سرقفلی میخوانی « :حقی که بازرگان و کاسب نسبت به
محلی پیدا میکند به جهت تقدم در اجار شهرت جمعآوری مشوتری و ییور » 1انوین
تفریفی انان که در مبحث بفدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشوه و
تجارت سازگار است.
مرحوم دهخدا در ذی لفس سرقفلی انین آورد است« :سررقفلی سَ ُ] س رربر
چیزی به از برایه دار سرای برایه حویلی یا دبان بگیرند و ن رزد گشودن قفل
است به داخل برایه نیست ( نندراج) حق ب و گل حقی به رسرأجرر را ییردا
ید در دبان و یا حمام و یا باروانسرایی و ارثال ن و او ن حق را بره رسرأجرر
 .1محمد معین ،فرهنگ فارسی ،تهران ،معین ،چاپ هفتم ،1831 ،ذیل لفظ سرقفلی.
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بعد از خود تواند فروخت (یادداشت رؤلف) حاصل رال االراره این برازار در ررر
حال ربلغ رزار دررم است بیرون از تکلفات عمال و توقعات عمال و ررسروالت
حراَ و وظایف سقا و سرقفلی سرایدار (تررمه رحاسن اصفهانی)»

1

در فرهنگ نظام نیز در ذی سرقفلی انین میخوانی « :یولی به عالوه بر برایه دبان
یا خانه یا ارثال نرا برایهبننرده در اول بره رالرا یرا بره برایرهبننرده اول
ریدرد».

2

در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظ االطباء مفهوم سرقفلی را انین بیان میکند« :ورهی به
از برایهدار خانه و دبان عالوه بر برایه دریافت بنند و ن ررزد بشریدن قفرل
است و داخل در برایه نیست».

3

در نهایت فرهنگ عمید سرقفلی را پولی میداند که شخصی به شخصی میدهد تا خانوه
یا دکان را که در اجار دارد به وی واگذار نماید 4.آنچه از تفارید ذکر شد بر میآید ایون
است که اوالً :مفهوم سرقفلی در لغت ه در خصوص مح مسووونی و هو در خصووص
مح تجارت کاربرد داشته است؛
ثانیاً :از نظر لغوی سرقفلی مبلغی است که به مالک یا مستأجر از طرف مسوتأجر بفودی
پرداخت می شود و باالخر گاهی ه سرقفلی را به حق آب و گ و حقوی کوه بوه جهوت
جمعآوری مشتری و رونق کسب حای شد تفرید نمود انود .آنچوه مسول اسوت ارا وه
مفهوم اخیر از سرقفلی همان طور که بفداً خواهد آمود بوا مفنوای حوق کسوب و پیشوه و
تجارت موافقتر است؛ بنابراین فرهنوگنویسوانی کوه سورقفلی را مبلغوی مویداننود کوه
 .1علیاکبر دهخدا ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ دوم ،دوره جدید ،1811 ،ذیل لفظ سرقفلی.
 .2سیدمحمدعلی داعیاالسالم ،فرهنگ نظام ،تهران ،حیدری ،چاپ دوم ،1838 ،ص .858
 .8ناظم االطباء ،فرهنگ نفیسی ،جلد سوم ،ص  1331نقل از :سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایرران و ققره اسرالم،
بهمن کشاورز ،تهران ،کشاورز ،چاپ پنجم ،1838 ،ص .23
 .1حسن عمید ،فرهنگ عمید ،تهران ،امیرکبیر ،1831 ،ذیل لفظ سرقفلی.
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مستأجر به مالک و مستأجر ثانی به مسوتأجر اول مویپوردازد بوه مفهووم ایوطالحی آن
نزدیک ترند اگراه بحث در مبنای پرداخت مبلغ از طرف مسوتأجر دوم بوه مسوتأجر اول
این تفرید را ه مواجهه با ایراد خواهد نموود؛ زیورا اگور مبنوای پرداخوت را جموعآوری
مشتری و رونق کسب بدانی مفهوم حق کسب و پیشه نمایان خواهد شد.
بند دوم  -رفهوم اصطالحی سرقفلی :اگراه سرقفلی اولین بار در عرف به وجود آمود
و قانونگذار به علت رواج عرفی آن مجبور شد آن را در قوانین و مقررات کشور پی بینوی
کند؛ اما برداشت مقنن از سرقفلی همیشه موافق مطلق مفهوم عرفی آن نبود اسوت .بوه
طوری که با وجود تغییراتی که در قوانین مربوط به سرقفلی به وجود آمود اسوت موردم
هنوز به روال قدیمی به خرید و فروش سورقفلی مویپردازنود و تنهوا در مواقوع مشوو و
اختالف است که آرزو میکنند به جای اتوا بر عرف به یورت قانونی عم مویکردنود .در
این قسمت از بحث سوفی خوواهی کورد بوا ارا وه تفوارید حقوقودانان مفهووم قوانونی و
ایطالحی سرقفلی را روشن کنی تا مفلوم شود قانونگوذار توا اوه انوداز در پوی بینوی
سرقفلی از عرف پیروی نمود است و مفهوم سرقفلی از دیدگا قانونگذار ایسوت کوه در
واقع مالک در روابط حقوقی مفنای قانونی است و کسانی در این میان موفق هستند کوه
در روابط حقوقی خود به جای لحاظ عرف در مسا

سرقفلی به موازین قوانونی آن عمو

نمود اند.
با بررسی اند تفرید ایطالحی از سرقفلی به تشوری مبوانی آن مویپوردازی توا مومن
روشن شدن مفنای سرقفلی مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت و روابط حاک بر ایون دو
را ه در ادامه بحث بررسی کنی .
دکتر نایر کاتوزیان سرقفلی را به این نحو تفرید میکنود« :ارأیرازی اسرت بره بره
رور

ن رسأجرر رأصرف به دلیل حقی به در نأیجه فعالیت خرود در رلر
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رشأری ییدا برده است در اراره بردن رحل بس
شناخأه ریشود».

خویش برر دیگرران رقردم

1

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوو بورای سورقفلی دو مفهووم مویآورد و موینویسود:
«سرقفلی دو رعنی دارد:
 .1عوض ورهی است به رسأجرر رحل بس

از رنأقلالیه ن رحل رریگیررد

بابت سابقه بار خود در ن رحل در رابطه با رل

ارباب رروع این رزء دارایری

ناررئی است و در رد نیست و رالیات به ن تعلق نمیگیرد؛
 .2ورهی است به رالا رحل بس

تازهساز در اولین عقرد ارراره عرالوه برر

ارارهبها از رسأجرر ری گیرد .این یول در رد است و رشمول رالیات برر در ررد
است».

2

در تفرید اول نویسند ترمینولوژی سرقفلی را امتیوازی مویدانود کوه در نتیجوه جلوب
مشتری حای شد است در حالی که انین مفهومی مبین حق کسوب و پیشوه تجوارت
است و این حق با حق سرقفلی متفاوت میباشد؛ به طوری که تفرید دوم تا حدودی این
دو مفنا را از ه جدا نمود ولی در نهایت نویسند برای سرقفلی مفهوم عامی قا

شود

است که حق کسب و پیشه و تجارت را ه در برمیگیرد و حال آنکه سرقفلی از انوین
مفنای عامی برخوردار نیست.
همان طور که در مفهوم لغوی سرقفلی گذشت حقوقدانان نیز در برخورد با لفوس سورقفلی
تفارید متفاوتی ارا ه داد اند .انانکه عد ای بر این عقید هستند که سرقفلی عوالو بور
مفنای واقفی خود مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت را ه تحت شمول قرار مویدهود و
گروهی حق کسب و پیشه را همان سرقفلی دانسته و مفهومی ییر از مفنای حق کسب و
 .1ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی (معامالت معوض) ،تهران ،به نشر ،چاپ سوم ،1831 ،ص .511
 .2محمد جعفر جعفری لنگرودی ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران ،گنج دانش ،چاپ دوم ،1831 ،ذیل لفظ سرقفلی.
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پیشه و تجارت برای سرقفلی قا

نشد انود .النهایوه گروهوی از حقوقودانان نیوز بوا درک

واقفیتهای بیرونی به تفرید سرقفلی پرداختهاند و مفهوم واقفوی آن را بیوان نموود انود.
همان طور که در گفتار قب نیز بحث شد سرقفلی ایزی ییر از جمعآوری مشتری و حق
تقدم در اجار است کما اینوه حقوقدانانی که از انین عقید ای پیروی نمود اند سرقفلی
را به گونهای دیگر تفرید کرد اند که اند مورد را بررسی میکنی .
یوی از این حقوقدانان سرقفلی را انین تفرید میکنود« :ورهی به رالا در ابأردای
اراره و ردا از رالاالراره از رسأجرر ری گیرد ترا رحرل خرالی را بره او ارراره
درد 1».اگراه این تفرید مفهوم واقفی و کام سرقفلی را بیان نمویکنود؛ ولوی روشون
است که قصد نویسند ارا ه تفرید جامع و مانع از سرقفلی نبود بلوه وی در مقام بیوان
مفهومی جدا از مفنای حق کسب و پیشه و تجارت برای سرقفلی بوود اسوت بوه هموین
دلی ه در تفرید اشار ای به مبنا و ماهیت سرقفلی نشد و مضاف بر آن تفرید شام
سرقفلی که مستأجر ثانی به مستأجر اول میپردازد نیز نمیشود.
آنچه تا به حال در م ورد تفرید سرقفلی بیان شود در خصووص مفهووم آن قبو از سوال
 1331بود .لیون قانونگذار در .ر.م.م مصووب  1331در مواد  1و تبصور هوای آن و در
مواد  3و  8همان قانون اند مفهوم مختلد از سرقفلی به دست داد که انین برخووردی
ارا ه تفرید واحد از سرقفلی را نه تنها دشوار بلوه ییرممون ساخته است .بوا ایون هموه
برخووی از حقوقوودانان سووفی نمووود انوود تفریوود واحوودی از آن ارا ووه دهنوود کووه یوووی از
حقوقدانان 2در تفرید سرقفلی به طوری که مفاهی جدیود ارا وه شود در قوانون را هو
تحت شمول قرار دهد آورد است« :ورهی است به رالا رحرل تجراری در زراز
 .1بهمن کشاورز ،سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم  ،2131تهران ،کشاورز ،چاپ پرنجم ،1838
ص .23
 .2بهمن کشاورز ،بررسی تحلیلی قانون جدید روابط مالک و مستأجر مصوب سال  ،2131تهران ،کشاورز ،چاپ دوم ،1831 ،ص
.111
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عالوه بر ارور از رسأجرر ری گیرد تا رحل را به او اراره درد یا رسرأجرری بره
حق انأقال به زیر دارد و به رؤرر سرقفلی یرداخأه در قبال انأقرال رنرافب بره
رسأجرر دست دوم دریافت ریبند و یا رسأجرری به به رورر

شرروض نرمن

عقد ارأیازاتی دارد به رانب از تخلیه عین رسأجرره به وسریله ررؤرر اسرت در
قبال اسقاض این ارأیازات و اسأرداد رورد اراره به رالا از وی ریگیرد 1».برخی
از حقوقدانان 2این تفرید را مورد انتقاد قورار داد انود و اسوتدالل نموود انود کوه انوین
تفریفی از سرقفلی شام سرقفلی مویوف در ماد . 1ر.م.م مصوب  1331و تبصر یک
آن و مواد  3و  8قانون مذکور بود و در خصوص سرقفلی بیان شد در تبصور  2مواد 1
که در واقع بارزترین مصدا عرفی نق و انتقال سرقفلی مویباشود یوحی نیسوت .اوه
سرقفلی ذکر شد در ماد  1قانون مذکور و تبصر یک آن اجور موج بود و متفواوت از
سرقفلی موموع تبصر  2ماد  1است.
ایراد دیگری که بر تفرید فو وارد است اینوه سرقفلی را به «وجه» تفرید مویکنود در
حالی که انین تفبیری از سرقفلی با تبصر  2ماد . 1ر.م.م مصووب  1331هو خووانی
ندارد؛ زیرا نظر به تصری مواد سورقفلی مومووع آن قابو مفاملوه بوود و ارزش آن بوا
گذشت زمان متغیر است در حالی که انین خصوییتی بر وجه متصور نیست.
در نهایت منتقد خود دو تفرید برای سرقفلی ارا ه میدهد و در تفرید سرقفلی مومووع
تبصر  2ماد  1قانون مذکور مقرر میدارد« :سرقفلی عبارتست از ارزش و رقبولیت
تجاری قابل تقویمی به بعضی از رحل رای بس

عالوه بر رنرافب برا تورره بره

روقعیت خود فی نفسه ن را دارا رسأند و به وسیله رالا قرانونی ن بره تبرب

 .1همان.
 .2یوسف طاهر موسروی ،حقوق مؤجر و مستأجر در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال  ،2131تهرران ،مجرد ،چراپ او ،
 ،1831ص .185

