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 قدمهم
کبه حبوزه تئبوری آن در کتباب     سدرقفلی   های مربوط ببه لیف سلسله کتابأبعد از ت

و مسائل عملی موضوع  «سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران»

و حق کسب و پیشه سرقفلی  های عملی طرح و دفاع از دعاویشیو »در کتاب 

ه مجموع»مورد بررسی عملی و کاربردی قرار گرفت و در نهایت در کتباب  « و تجارت

مطروحه در  سؤاالت «و حق کسب و پیشه و تجارتسرقفلی  هایپرسش و پاسخ

موضبوعی در اختیبار    بنبدی طبقبه و حبق کسبب و پیشبه و تجبارت ببا      سرقفلی  باب

لبدی  ج ۱۵قرار گرفت حال قصد داریبم طبی یبک مجموعبه      مندانعالقهحقوقدانان و 

صبورت  ه و حبق کسبب و پیشبه و تجبارت را بب     سرقفلی  از دعاوی مربوط به هرکدام

ز نان عزیوقدام تا همکاران گرامی و حقیجداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار ده

 نیباز ببی و محترم برای بررسی یک دعوی و یک موضوع از مراجعه ببه منبابع مختلبف    

 .باشند

و حق کسب و پیشه و تجبارت را  سرقفلی  جلدی که همه دعاوی ۱۵در این مجموعه 

و حق کسب و پیشه و تجارت در سرقفلی  ل خواهد شد ضمن طرح مبانی تئوریشام

هبای عملبی طبرح و    دی و عملی دعوی از کتاب شبیوه های کاربرقسمت ،هاکلیه کتاب

کلیبه   همچنبین و  گردیبد و حق کسب و پیشه و تجارت ذکر سرقفلی  ویادفاع از دع

ادخواست ی و نظریات مشورتی به همراه نمونه آراء و نمونه دمراجع قضائ اظهارنظرهای

ت تخلیده بده جهد   »دعبوی   ببه  که تحریر حاضر گنجانده شده هاکتاب هرکدام از در

 است. پرداخته «تخریب و نوسازی

و حدق کسدب و پیشده و    سدرقفلی   های ضروریدانستنی»ضمناً در اثر حاضبر  

و حق کسب و سرقفلی  جهت اطالع آگاهی عموم از برخی اطالعات ضروری «تجارت

 باشد. زمین ایرانتواند راهگشای عموم مردم عزیز پیشه آمده است که می
 پنجیک هزار و سیصد و نود و 

 مهدی زینالی -تهران 

  



 مقدمه چاپ دوم
 .منتهاستبی اشمهربانیحمد و سپاس خدای را که لطفش بیکران و 

 نظیبر کبم که یک سال از چاپ اول کتاب حاضر گذشته است ببا اسبتقبال   حال 

شبر  نماده مردم عزیز کشورمان چاپ دوم کتاب آحقوقدانان و سایر  ،وکال، قضات

ف در چاپ دوم کتاب سعی شده است با اضافه کردن نمونبه آراء مختلب   .باشدمی

خواننبدگان  . به صورتی کبه  تقویت شودبوط به موضوع جنبه کاربردی کتاب مر

ورد ها و برخب ی دادگاهقضائ ها مستقیماً با رویه معمولعزیز با مطالعه آراء دادگاه

 .دعوای موضوع کتاب آشنا شوند خصوص درواقعی قضات 

ه دانم از فرصبت اسبتفاده کبرده و از عزیزانبی کب     این مجال بر خود فرض میدر 

راسبر  س، ایمیل و یبا ببه صبورت تلفنبی از     از طریق نامه بنده را به انحاء مختلف

ه چباپ  و قدردانی نمایم و ببه مثابب  اند تشکر داده کشور مورد لطف و عنایت قرار

 تبر بردیکبار ات خبود مبا را در پرببار و    با انتقادات و پیشنهاد قبل از عزیزانی که

 اتپیشنهاد ،این کتاب یاری خواهند کرد تقاضا نمایم ضمن ارسال نظرات کردن

مبرتبط   جدیدآراء  ،ود به دفتر اینجانب از طریق نامه، فکس یا میلانتقادات خ و

اختیار  ( دردادنامه تاریخ صدور و شعبه و محلی با شماره رأ) ابا موضوع کتاب ر

ر ده از آن قرار دهند تا نسبت به اسبتفاد  رات یا دفتر اینجانب به نشانی زیرانتشا

 های بعدی کتاب اقدام گردد.چاپ

ی که مقرر باشبد عبین رأی در قسبمت رویبه قضبائ      در صورتیشود وری مییادآ

 .ند شدهی حذف خوااسامی موجود در رأکتاب منتشر گردد تمامی 
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و حق کسب سرقفلی  تعریف

و پیشه و تجارت

 فصل اول


