دعوای توقیف و فروش

حق سرقفلی
در رویه دادگاهها

مهدیزینالی
وکیلپایهیکدادگستری

فهرست کلی

مقدمه 8.............................................................................
معرفی و نمونه دادخواست دعوای توقیف و فروش حق سرقفلی 24 .....
مبحث اول :تعریف سرقفلی ۸۳....................................................................................
مبحث دوم :تعریف حق کسب و پیشه و تجارت 42.............................................................
مبحث سوم :تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت 47.................................................
مبحث چهارم :توقیف و مزایده سرقفلی۵0.......................................................................
نمونه درخواستهای مرتبط با توقیف و فروش سرقفلی2۵.................................................... :

فروش و توقیف سرقفلی در آرای دیوان عالی کشور 48 ....................
مبحث اول :آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور ۳۸..............................................................

فروش و توقیف سرقفلی در آرای دادگاهها77 ...............................
مبحث اول :آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر۳۳..............................................................
مبحث دوم :آرای دادگاههای انتظامی قضات ۸7۵ ...............................................................

فروش و توقیف سرقفلی در نشستهای قضائی 292 .........................
فروش و توقیف سرقفلی در نظریههای مشورتی 114.......................
دعوای توقیف و فروش سرقفلی در قوانین و مقررات 144.................
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 42۳ ................................................................ ۸۵۳6
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 466 ................................................................ ۸۵76
آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 470 .............................................. ۸۵76

منابع و مآخذ 177 ................................................................

فهرست جزئی
مقدمه 8 ................................................................................................
معرفی و نمونه دادخواست دعوای توقیف و فروش حق سرقفلی 24 .......................
مبحث اول :تعریف سرقفلی ۸۳ ........................................................................
گفتار اول :تعریف لغوی سرقفلی ۸۳ ......................................................................
گفتار دوم :مفهوم اصطالحی سرقفلی ۸۱ ................................................................
مبحث دوم :تعریف حق کسب و پیشه و تجارت 42 .................................................
مبحث سوم :تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت 47 .....................................
مبحث چهارم :توقیف و مزایده سرقفلی ۵0 ...........................................................
گفتار اول :موافقان و مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی ۵0 ............................................
گفتار دوم :توقیف و مزایده سرقفلی عرفی ۵۳ ...........................................................
باب سرقفلی صرف بررسی میکنیم۵6 ..................................................................
گفتار سوم :توقیف و مزایده سرقفلی فقهی ۵۳ ..........................................................
اجرایی در این راستا غیرقابل انکار میباشد20 ........................................................ .
نمونه درخواستهای مرتبط با توقیف و فروش سرقفلی2۵ ........................................ :
«ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین ارزش سرقفلی » 2۵ ............................................
«توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی» 22 ...................................................
«نمونه سند اجرایی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه » 2۳ ..........................................
«نمونه نامه اجرای احکام جهت توقیف حق سرقفلی» 26 .............................................
«نمونه نامه انتقال حق سرقفلی به برنده مزایده» 27 ...................................................
«نمونه نامه مبنی بر اعالم موضوع مزایده حق سرقفلی » 2۱ .........................................
فروش و توقیف سرقفلی در آرای دیوان عالی کشور 48 ......................................
مبحث اول :آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور ۳۸ ..................................................
 .۸فروش و انتقال سرقفلی مال مرهونه ۳۸ .............................................................
فروش و توقیف سرقفلی در آرای دادگاهها 77 ..................................................
مبحث اول :آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر۳۳ ..................................................
 .۸پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرتالمثل ملکک مشکمول
قانون ۳۳ ............................................................................................. ۸۵76
 .4عدم استحقاق سرقفلی مستأجر علیرغم عدم تعلق حق کسب و پیشه در چارچوب 62 ...

 .۵مصادیق قبض موهوبه توسط متهب 6۱ ...............................................................
 .2ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه وکیل 7۵.................................
 .۳پذیرش دعوی خلعید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف 77.................................
 .6ماهیت رهنی قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیالت ۱۸..................
 .7عدم امکان جلب ثالث خواندگانی که در دادخواست اصلی معرفی شدهاند۳0................... .
 .۱عدم استماع خواسته تنفیذ و اثبات مالکیت ۳4......................................................
 .۳تقاضای صدور دستور فروش سرقفلی مشاعی۳۳...................................................
 .۸0عدم امکان الزام شریک به انتقال و فروش سرقفلی توسط مستأجرین مشاعی دیگر ۳7.....
 .۸۸لزوم ذکر جهت تجدیدنظر در دادخواست۸00 .....................................................
 .۸4اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی۸0۵ ...................
 .۸۵دعوی خلعید از سرقفلی و مورد اجاره ۸07 .......................................................
 .۸2عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی ۸۸0 ............................
 .۸۳عدم استماع دعوای فسخ قرارداد توسط دادگاه ۸۸۵ ..............................................
 .۸6مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه ۸۸6 .................................................
 .۸7تقاضای خلعید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) ۸۸۳ .................................
 .۸۱لوازم دعوی استرداد وجه موضوع معامله ۸4۵ ......................................................
 .۸۳تقاضای رفع تصرف از مشاعات ساختمان ۸4۳ .....................................................
 .40عدم امکان انتقال حق سرقفلی بدون برقراری رابطه استیجاری ۸47 ..........................
 .4۸تفاوت ماهیتی حق سرقفلی با حق کسب و پیشه ۸۵0 ..........................................
 .44عدم احتساب مطب بهعنوان مکان تجاری ۸۵4 ....................................................
 .4۵غیر قابل استناد بودن نوشته عادی مربوط به فروش سرقفلی به ثالث ۸۵۵ ...................
 .42عدم تعلق سرقفلی به مهد کودک ۸۵6 ............................................................
 .4۳عدم زوال قرارداد سرقفلی در تخلف مستأجر در تغییر شغل۸۵7 ..............................
 .46عدم استحقاق دریافت حق سرقفلی در صورت تعدی و تفریط مستأجر ۸۵۳ .................
 .47احتساب سرقفلی بر اساس تغییر شاخص قیمت ساالنه ۸24 ...................................
 .4۱لزوم منجر بودن خواسته در دعوای انتقال سرقفلی۸22 ..........................................
 .4۳تجدیدنظرخواهی در دعوای مالکیت سرقفلی۸۳0 .................................................
 .۵0حکم به پرداخت ارزش و قیمکت یکک بکاب مغکازه بکه لحکار تخریکب و نوسکازی از ناحیکه
خواهانها و تخلیه محل مورد ترافع از ید صاحبان سرقفلی۸۳۳ ..................................... .

 .۵۸عدم رضایت موجر در انتقال منافع به غیر۸۳6 ....................................................
 .۵4بازداشت موضوع سرقفلی ۸۳۱ .......................................................................
 .۵۵رابطه کاری وارد ثالث با مستأجر قانونی ۸60 ......................................................
 .۵2عدم پرداخت سرقفلی توسط مستأجر و محق نبودن وی ۸62 .................................
 .۵۳عدم جواز مرجوع به فتاوی با وجود قانون ۸66.....................................................
 .۵6انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه ۸6۳ .........................................................
مبحث دوم :آرای دادگاههای انتظامی قضات ۸7۵....................................................
 .۸عدم مشروعیت حق سرقفلی ۸7۵ .....................................................................
 .4تخلیه محل کسب و پیشه پس از انقضای مدت اجاره ۸7۵ ........................................
 .۵تخلیه محل استیجاری بانک به دلیل احتیاج فرزندان مالک ۸72 .................................
 .2تشخیص صالحیت حق تعیین سرقفلی ۸7۳ ........................................................
 .۳تعیین حق سرقفلی توسط کارشناسان ۸77 ........................................................
فروش و توقیف سرقفلی در نشستهای قضائی 292 ...........................................
 .۸چگونگی اجرای حکم بدوی متقنن حق کسبب و پیشبه در صکورت عکدم تناسکب بکا نکر
عادالنه روز ۸۱۵ .............................................................................................
 .4تکلیف سرقفلی در صورت فوت مستأجر ۸۱2 ......................................................
 .۵تصمیم دادگاه در خصوص رضایت مالک مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی ۸۱2 .....
 .2احتساب مالیات نسبت به سرقفلی ۸۱۳ ..............................................................
 .۳قابل توقیف بودن سرقفلی ۸۱6 ........................................................................
 .6چگونگی توقیف سرقفلی معرفی شده توسط محکومله جهت استیفای محکومبه ۸۱7 ........
 .7مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی ۸۱۳ .......................................
 .۱قابلیت توقیف حق سرقفلی ۸۳0 ......................................................................
 .۳تقاضای الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی ۸۳4 ...................................................
 .۸0در حکم غیر منقول بودن سرقفلی ۸۳2 ............................................................
 .۸۸خرید سرقفلی بدون تنظیم اجارهنامه۸۳6 .......................................................
 .۸4توقیف امالک مشاعی و سرقفلی ۸۳7 ...............................................................
 .۸۵فروش عین و منافع مغازه بدون فروش اعیانی مستحدثه در طبقات ۸۳۳ ......................
 .۸2امکان ترهین ملکی که سرقفلی آن متعلق به دیگری است404 .............................. .
 .۸۳عدم تأمین و توقیف حق سرقفلی 40۵ .............................................................
 .۸6روابط موجر و مستأجر -حق کسب و پیشه 402 ..................................................

 .۸7تخلیه و پرداخت سرقفلی 40۳ .......................................................................
 .۸۱قابل توقیف بودن سرقفلی 407 ......................................................................
 .۸۳توقیف سرقفلی 4۸0 ...................................................................................
 .40توقیف یا پلمپ اماکن تجاری4۸0 ...................................................................
 .4۸امکان و نحوه توقیف حقوق استیجاری مستأجر (سرقفلی ،حق کسب و پیشه 4۸۸ ...........
فروش و توقیف سرقفلی در نظریههای مشورتی 114 .........................................
 .۸اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجارهنامه 44۳ ...................................................
 .4روابط موجر و مستأجر -حق کسب و پیشه 44۳ ....................................................
 .۵عدم جواز تغییر مبلغ حق کسب و پیشه پس از صدور قطعیت حکم تخلیه 446 .............
 .2غیر منقول بودن حق کسب و پیشه 447 .............................................................
 .۳بازداشت حق کسب و پیشه 44۱ ......................................................................
 .6توقیف حق کسب و پیشه و فروش آن پس از تبدیل به مال 44۳ ...............................
 .7ارث بردن همسر از حق کسب و پیشه 4۵0 ..........................................................
 .۱انتقال سرقفلی محل تجارت به مستأجر 4۵۸ .......................................................
 .۳مقایسه معانی واژههای سرقفلی و حق کسب و پیشه4۵4 ........................................
 .۸0قابلیت خرید و فروش ورقه سهم 4۵4 ...............................................................
 .۸۸تقاضای تقسیم ماترک و فروش سرقفلی 4۵2 ......................................................
 .۸4بازداشت سرقفلی و فروش آن از طریق مزایده 4۵2 ..............................................
 .۸۵قابلیت بازداشت و تامین حق سرقفلی4۵۳ .........................................................
 .۸2تقاضای صدور حکم به بطالن معامله سرقفلی 4۵6 ...............................................
 .۸۳دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجارهنامه نسبت به یک باب مغازه 4۵۱ .........
 .۸6تقاضای تخلیه در قرارداد خریکد سبرقفلی ملکک تجکاری مشکمول قکانون روابکط مکوجر و
مستأجر سال 4۵۳ .................................................................................. ۸۵76
 .۸7مزایده حق سرقفلی 420 ..............................................................................
دعوای توقیف و فروش سرقفلی در قوانین و مقررات 144 ...................................
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 42۳ ..................................................... ۸۵۳6
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 466 ..................................................... ۸۵76
آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 470 .................................. ۸۵76
منابع و مآخذ177 ....................................................................................

مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق بکا
مصادیق واقعی تکا حکدودی بکا آندکه در ککالسهکای تئوریکک دانشکگاههکا بکه
دانشجویان حقوق آموزش داده می شود متفکاوت اسکت البتکه رونکد آموزشکی و
طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل
تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به صورت تئکوری و بکدون تطبیکق بکا
مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیکب معمکوالً چکون امککان انجکام ککار
عملی حکین تحصکیل در دانشکگاه بکرای دانشکجویان ایکن رشکته وجکود نکدارد
فارغالتحصیالن وقتی مشغول به کار میشکوند بکا کمبکود آگکاهی و اطالعکات از
رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاهها مواجکه هسکتندل لکیکن
اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هکی فکارغالتحصکیل
حقوقی پوشیده نیست .بی تردید تنها منبکع آمکوزش عملکی وکالکت ،قضکاوت و
به طورکلی رشته حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسکات رسکیدگی،
رویههای قضائی می باشدل به عبارت دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخهکا
و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصورت عملی در حال انطبکاق قکوانین بکا
مصککادیق واقعککی هسککتند مککیتوانککد اطالعککات کککاربردی و عملککی را در اختیککار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعکه رویکه قضکائی نیازمنکد
هستندل اما هی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بینیکاز از مطالعکه و
تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمیباشدل زیرا رویه قضائی درواقع محکرک
رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول میباشد و غفلت از این حکوزه
موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد .از ایکن
رو ناشران تخصصی ایکن حکوزه ،هرککدام بکه طریقکی نسکبت بکه جمکعآوری و
انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقکدام مکیکننکد ککه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی

خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویکه قضکائی بکهصکورت
منظم و منحصربهفرد با ویژگی های مخصوص برای هکر دعکوا طکی یکک کتکاب
جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعکوا اقکدام نمایکد
لذا در راستای تأمین ایکن هکدف ،مجموعکهای از کتکابهکا تحکت عنکوان کلکی
«دعوای ...در رویه دادگاهها» ککه شکامل مکوارد زیکر اسکت تکدوین و تکألیف
خواهد شد:
 .2آراء وحدت رویهل
 .1آرای اصراریل
 .4آراء شعب دیوانعالی کشورل
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظرل
 .7نشستهای قضائیل
 .6نظریههای مشورتیل
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوعل
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شکده اسکت رویکه قضکائی کشکور در خصکوص هکر دعکوا
به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محتکرم در
مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خکود را
یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعدد بسکیار آراء دادگکاههکا (دادگکاه بکدوی و
تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره
در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در سایر مواردل مثل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا بکا
توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قکرار
گیرد.

مختصر ویژگیهای کتاب:
 .2تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوال
 .1تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالبل
 .4ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعهل
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرستل
 .7دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقوقی
موجود نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه
در چاپ های بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز
از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خکود در مکورد هرککدام از موضکوعات
به صورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضکر یکاری
فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یکهزار و سیصد و نود و پنج

فصلاول

معرفی و نمونه دادخواست دعوای
توقیف و فروش حق سرقفلی

«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» دو مفهوم نزدیک به هکم
بودهاند که حتی برخی حقوقدانان ۸عقیده بر واحکد بکودن مفهکوم ایکن دو
دارند اگرچه با تصویب قانون موجر و مستأجر سال  ۸۵76شکک و شکبهه
در این خصوص حداقل از نظر قانونی مرتفع شده است.

مبحثاول:تعريفسرقفلي
از آنجا که سرقفلی اولکین بکار در عکرف پدیکدار شکد و در واقکع مفهکوم
سرقفلی به نوعی زاده عرف است و حتکی وجکود سکرقفلی در عکرف علکت
اصلی پیش بینی آن در قانون بوده ،بررسی سرقفلی به عنوان یکک پدیکده
حقوقی عرفی در فرهنگ لغات ککه بکه مفهکوم لغکوی الفکار مکیپردازنکد
اجتنابناپذیر است .در همین راستا در گفتار اول به بررسی مفهکوم لغکوی
سرقفلی در فرهنگ لغات میپردازیم و در گفتار دوم سرقفلی را از دیکدگاه
حقوقدانان بررسی خواهیم کرد تکا ضکمن روشکن شکدن مفهکوم لغکوی و
اصطالحی آن رابطه بین سرقفلی و حق کسکب و پیشکه بکه واقکع روشکن
شود.
گفتار اول :تعریف لغوی سرقفلی
در فرهنگ لغات در مقابل لفظ سرقفلی ،مفاهیم تقریباً مشابهی به چشم
می خورد و در برخی مکوارد ککه تفکاوتی در تعکاریف وجکود دارد ناشکی از
مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کسب و پیشه و تجبارت اسکت
 .1غالمعلي سيفي زيناب ،سرقفلي در حقوق ايران( ،مقاله) مجله كااون ككاالد دگدترا د م كا ،1631 ،
شماره  ،151-151ص .111

61

معرفي و نمونه دادخواست دعوای توقیف و فروش حق سرقفلي

بهطوری که در فرهنگ معین در مقابل لفظ سرقفلی مکیخکوانیم« :حقکی
که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند به جهت تقدم در اجاره،
شهرت جمع آوری مشتری و غیکره» 1چنکین تعریفکی چنانککه در مبحکث
بعدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهکوم حکق کسکب و پیشکه و تجکارت
سازگار است.
مرحوم دهخدا در ذیل لفظ سرقفلی چنین آورده است« :سرقفلی [سَ قُ]
[اِ مرکب] چیزی که از کرایهدار سرای کرایه حویلی یا دکان بگیرنکد و آن
مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیسکت (آننکدراج) حکق آب و گکل
حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان و یا حمام و یا کاروانسرایی و امثکال
آن و او آن حق را به مستأجر بعد از خود تواند فروخت (یادداشت مؤلکف)
حاصل مالاالجاره این بازار در هر حال مبلغ هکزار درهکم اسکت بیکرون از
تکلفات عمال و توقعات عمال و مرسوالت حراس و وظایف سقا و سکرقفلی
4

سرایدار (ترجمه محاسن اصفهانی)»

در فرهنگ نظام نیز در ذیل سرقفلی چنین میخوانیم« :پکولی ککه عکالوه
بر کرایه دکان یا خانه یا امثال آنها کرایه کننده در اول بکه مالکک یکا بکه
کرایه کننده اول میدهد».

2

در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم االطبکاء مفهکوم سکرقفلی را چنکین بیکان
میکند« :وجهی که از کرایهدار خانه و دکان عالوه بر کرایه دریافت کننکد
 .1محمد معين ،فرهنگ فارسي ،ته گ  ،معين ،چاپ هف م ،1631 ،ذيل لفظ س قفلي.
 .1سيد محمد علي دگعيگالسالم ،فرهنگ نظام ،ته گ  ،حيدرد ،چاپ دكم ،1636 ،ص .656

