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 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق بکا   معموالً رویه عملی دادگاه

هکا بکه    تئوریکک دانشکگاه   هکای  مصادیق واقعی تکا حکدودی بکا آندکه در ککالس     

شود متفکاوت اسکت البتکه رونکد آموزشکی و       دانشجویان حقوق آموزش داده می

های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل  طریق ارائه مطالب در کالس

صورت تئکوری و بکدون تطبیکق بکا      تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

معمکوالً چکون امککان انجکام ککار      کند. به این ترتیکب   مصادیق عملی کفایت می

عملی حکین تحصکیل در دانشکگاه بکرای دانشکجویان ایکن رشکته وجکود نکدارد          

شکوند بکا کمبکود آگکاهی و اطالعکات از       التحصیالن وقتی مشغول به کار می فارغ

ها مواجکه هسکتندل لکیکن     رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط عملی دادگاه

التحصکیل   اشتغال به کار و فعالیت بر هکی  فکارغ  اهمیت آگاهی از رویه قضائی با 

تردید تنها منبکع آمکوزش عملکی وکالکت، قضکاوت و       حقوقی پوشیده نیست. بی

ها و جلسکات رسکیدگی،    طورکلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه به

هکا   باشدل به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ های قضائی می رویه

صورت عملی در حال انطبکاق قکوانین بکا     های کسانی که هر روز بهنظر و اختالف

توانککد اطالعککات کککاربردی و عملککی را در اختیککار  مصککادیق واقعککی هسککتند مککی

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعکه رویکه قضکائی نیازمنکد      اگرچه فارغ

نیکاز از مطالعکه و    بی ائیهستندل اما هی  قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قض

باشدل زیرا رویه قضائی درواقع محکرک   تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمی

باشد و غفلت از این حکوزه   رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می

ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد. از ایکن   موجب عقب

آوری و  هرککدام بکه طریقکی نسکبت بکه جمکع       رو ناشران تخصصی ایکن حکوزه،   

کننکد ککه    بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقکدام مکی   انسجام

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی 



 

صکورت   بندی مطالب رویکه قضکائی بکه    خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع

های مخصوص برای هکر دعکوا طکی یکک کتکاب       رد با ویژگیف منظم و منحصربه

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعکوا اقکدام نمایکد     جداگانه به

هکا تحکت عنکوان کلکی      ای از کتکاب  مجموعکه  ،لذا در راستای تأمین ایکن هکدف  

ککه شکامل مکوارد زیکر اسکت تکدوین و تکألیف         «ها دعوای... در رویه دادگاه»

 خواهد شد:

 آراء وحدت رویهل .2

 آرای اصراریل .1

 عالی کشورل آراء شعب دیوان .4

 های بدوی و تجدیدنظرل آراء دادگاه .4

 های قضائیل نشست .7

 های مشورتیل نظریه .6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوعل .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

هکر دعکوا   در این مجموعه سعی شکده اسکت رویکه قضکائی کشکور در خصکوص       

صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محتکرم در   به

مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خکود را  

هکا )دادگکاه بکدوی و     یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسکیار آراء دادگکاه  

بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی 

در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همدنین در سایر مواردل مثل آراء 

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا بکا   وحدت رویه، آراء دیوان

کنندگان عزیز قکرار   توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 د.گیر

 



 

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوال .2

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالبل تقسیم .1

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعهل .4

 صورت خالصه در فهرستل ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .7

انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقوقی « گروه پژوهشی»

موجود نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه 

د که خوانندگان عزیز های بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بو در چاپ

از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خکود در مکورد هرککدام از موضکوعات     

صورت )کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضکر یکاری    به

 فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات

هزار و سیصد و نود و پنج یک





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعوای و نمونه دادخواست  معرفی 

حق سرقفلیتوقیف و فروش 

 فصل اول





دو مفهوم نزدیک به هکم   «حق کسب و پیشه و تجارت»و  «سرقفلی»

عقیده بر واحکد بکودن مفهکوم ایکن دو      ۸اند که حتی برخی حقوقدانان بوده

شکک و شکبهه    ۸۵76دارند اگرچه با تصویب قانون موجر و مستأجر سال 

 در این خصوص حداقل از نظر قانونی مرتفع شده است.

 مبحث اول: تعريف سرقفلي
اولکین بکار در عکرف پدیکدار شکد و در واقکع مفهکوم         سرقفلی از آنجا که

سرقفلی به نوعی زاده عرف است و حتکی وجکود سکرقفلی در عکرف علکت      

بینی آن در قانون بوده، بررسی سرقفلی به عنوان یکک پدیکده    اصلی پیش

پردازنکد    حقوقی عرفی در فرهنگ لغات ککه بکه مفهکوم لغکوی الفکار مکی      

در گفتار اول به بررسی مفهکوم لغکوی    ناپذیر است. در همین راستا اجتناب

پردازیم و در گفتار دوم سرقفلی را از دیکدگاه    سرقفلی در فرهنگ لغات می

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

، مفاهیم تقریباً مشابهی به چشم سرقفلیگ لغات در مقابل لفظ در فرهن

خورد و در برخی مکوارد ککه تفکاوتی در تعکاریف وجکود دارد ناشکی از         می

اسکت   حق و کسب و پیشه و تجبارت و  سرقفلیمشتبه شدن مفهوم 

                                                           
 ، 1631 ،م كا   مجله كااون  ككاالد دگدترا  د    )مقاله( ،ايران حقوق در سرقفلي غالمعلي سيفي زيناب، .1
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يو فروش حق سرقفل فیتوق یو نمونه دادخواست  دعوا يمعرف  61 

حقکی  »خکوانیم:    طوری که در فرهنگ معین در مقابل لفظ سرقفلی مکی  به

کند به جهت تقدم در اجاره،   ت به محلی پیدا میکه بازرگان و کاسب نسب

چنکین تعریفکی چنانککه در مبحکث      1«آوری مشتری و غیکره  شهرت جمع

بعدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهکوم حکق کسکب و پیشکه و تجکارت      

 سازگار است.

سرقفلی ]سَ قُ[ »مرحوم دهخدا در ذیل لفظ سرقفلی چنین آورده است: 

دار سرای کرایه حویلی یا دکان بگیرنکد و آن   کرایه]اِ مرکب[ چیزی که از 

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(  

این بازار در هر حال مبلغ هکزار درهکم اسکت بیکرون از     االجاره  حاصل مال

تکلفات عمال و توقعات عمال و مرسوالت حراس و وظایف سقا و سکرقفلی  

 4«سرایدار )ترجمه محاسن اصفهانی(

پکولی ککه عکالوه    »خوانیم:   در فرهنگ نظام نیز در ذیل سرقفلی چنین می

در اول بکه مالکک یکا بکه       ها کرایه کننده بر کرایه دکان یا خانه یا امثال آن

 2«دهد.  اول می کننده هیکرا

در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم االطبکاء مفهکوم سکرقفلی را چنکین بیکان      

دار خانه و دکان عالوه بر کرایه دریافت کننکد   وجهی که از کرایه»کند:   می
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