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 مقدمه

ر کياب که حوز  تئوری آ  دسرقفلی  میبوط به هایکيابسلسله  تألیفبع  از 

و مسائل عملي موضاو    «در حقوق ایرانحق کسب و پیشه و تجار   سرقفلی و»

و حر  سبرو و   سررقفلی   عملی طرح و دفاع از دعاوی هایشیوه»در کيااب  

اب مورد بیرسي عملي و کاربیدی قیار گیت  و در نهاي  در کي «پیشه و تجارت

 سؤاال  «و ح  سبو و پیشه و تجارتسرقفلی  هایپاسخمجموعه پرسش و »

موضوعي  بن یطبقهبا حق کسب و پیشه و تجار   وسرقفلی  مطیوحه در باب

يا    قایار گیتا  حاال قدا  داريا  طاي       منا ا  عالقهدر اخيیار حقوق انا  و 

حق کسب و پیشاه   وسرقفلی  از دعاوی میبوط به هیک امجل ی  15مجموعه 

ی  تاا  ج اگانه مورد بیرساي و تجزياه و تحلیال قایار دها      صور بهرا و تجار  

همکارا  گیامي و حقوق انا  عزيز و محيایم بایای بیرساي يا  دعاوی و يا        

 باشن . نیازبيموضو  از میاجعه به منابع م يلف 

حاق کساب و پیشاه و     وسرقفلی  جل ی که همه دعااوی  15در اي  مجموعه 

حاق کساب و    وسرقفلی  را شامل خواه  ش  ضم  طیح مباني تئوریتجار  

کاااربیدی و عملااي دعااوی  هااایقساام   هاااکيااابدر کلیااه پیشااه و تجااار  

حق کسب و پیشه و  وسرقفلی  عملي طیح و دتا  از دعاوی هایشیو از کياب 

و نظیياا    قضاائي میاجاع   اظهارنظیهاای ذکی گیدي  و همچنای  کلیاه   تجار  

مشاااورتي باااه همااایا  نموناااه آراء و نموناااه دادخواسااا  در هیکااا ام از     

تخلیره هره ت رع ت ردی و     »گنجان   ش   که تحیيی حاضی به دعوی  هاکياب

 ه اس .پیداخي «تفریط

 پنجیک هزار و سیصد و نود و 

مهدی زینالی





 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 

و حق سرقفلی  تعریف

 کسب و پیشه و تجارت

  



 

 

  

 

 

 

       

 

  



 

 یف سرقفلیمبحث اول: تعر
  ار شا  و در واقاع مفهاوم   يا   باار در عایپ پ   یاولا  یسرقفل هکاز آنجا 

در عایپ علا     یسرقفل وجاود  يزاد  عیپ اس  و حي نوعيبه یسرقفل

   يا پ  يا   عنوا به یسرقفل يآ  در قانو  بود   بیرس ينیبشیپ ياصل

 پایدازد ماي الفاا    یه باه مفهاوم لغاو   کا در تیهنگ لغا    يعیت يحقوق

 یوم لغاو مفها  ي  راسيا در گفيار اول به بیرسیی اس . در هميناپذاجيناب

ا از ر یسررقفل  و در گفياار دوم  پایدازي  ماي در تیهنگ لغاا    یسرقفل

 م مفهاوم عیتاي  ید و در گفياار ساو  کا   یخواه ي گا  حقوق انا  بیرسيد

عیتاي را باه بحا     سرقفلی  و در نهاي  در گفيار چهارم اناوا  سرقفلی 

آ  رابطاه   يو اصطالح یخواهی  نشس  تا ضم  روش  ش   مفهوم لغو

 روش  شود. واقعبهشه یسب و پکو حق  یسرقفل  یب

 یسرقفل یف لغویگفتار اول: ت ر

باه چشا     يمشابهباً ي  تقیی  مفاهيدر تیهنگ لغا  در مقابل لفظ سیقفل

از  يف وجاود دارد ناشا  يدر تعاار  يه تفااوت کا ماوارد   يو در بیخ خوردمي

شاه و تجاار  اسا     یساب و پ کو حاق و   یسررقفل  مشيبه ش   مفهوم

 يحقا » خاوانی  مي یسرقفل   در مقابل لفظیه در تیهنگ معک طوریبه

به جه  تق م در اجار    کن مي ا یپ ياسب نسب  به محلکه بازرگا  و ک
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ه در مبحا   کا چنان يفا ي  تعییچنا  1«ی یا و غ یمشايی  یآورشهی  جمع

شاه و تجاار    یساب و پ کحاق   شيی با مفهاوم یروش  خواه  ش  ب یبع 

 سازگار اس .

]سَ  يسایقفل »  آورد  اسا    یچنا  یسرقفل ل لفظيمیحوم ده  ا در ذ

ین  و یا  بگکا دي يليه حويیاک یدار سیاهيیاکه از ک چیزی[ بکمی آقُ[ ]

س  )آنن راج( حق آب و گل یه نيیاکه داخل کآ  مزد گشود  قفل اس  

و امثاال   يياروانسیاکا يا حمام و يا  و ک  در دي ا آیرا پ مسيأجیه ک يحق

ادداش  مؤلاف(  يبع  از خود توان  تیوخ  ) مسيأجیآ  و او آ  حق را به 

یو  از یا ب   بازار در هی حال مبلغ هازار درها  اسا    ياالجار  احاصل مال

 ف سااقا ويلفااا  عمااال و توقعااا  عمااال و میسااوال  حاایاس و وظااا کت

 2«(ي ار )تیجمه محاس  اصفهانيسیا یسرقفل

ه عاالو   کا  يپول» خوانی مي  یچن یسرقفل ليز در ذیدر تیهنگ نظام ن

ا باه  يا   در اول باه مالا   کنن  ه يیاک هاآ ا امثال يا خانه يا  که ديیاکبی 

 3«.ده مينن   اول کهيیاک
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