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 مقدمه

اب های مربوط به سرقفلی که حوزه تئوری آن در کت  لیف سلسله کتاببعد از تأ

و مس الل ملل ی    «سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوو  اروران  »

های عملی طرح و دفوا  ا  دعواوی سورقفلی و حوق     شیوه»موضوع در کتاب 

 مورد بررسی مللی و کاربردی قرار گرفت و در نهای ت  «کسب و پیشه و تجارت

هوای سورقفلی و حوق کسوب و پیشوه و      مجموعه پرسش و پاسخ»در کتاب 

رت ب ا  االت مطروحه در باب سرقفلی و ح ق کس ب و پیش ه و تج ا    سؤ «تجارت

د طبقه بندی موضومی در اختیار حقوقدانان و مالقلندان قرار گرفت ح ا  ق    

جلدی هر کدام از دماوی مربوط به سرقفلی و ح ق   15داریم طی یک مجلومه 

رار قصورت جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل ه کسب و پیشه و تجارت را ب

و  رای بررسی ی ک دم وی  دهیم تا هلکاران گرامی و حقوقدانان مزیز و محترم ب

 یک موضوع از مراجعه به منابع مختلف بی نیاز باشند.  

جلدی که هله دم اوی س رقفلی و ح ق کس ب و پیش ه و       15در این مجلومه 

تجارت را شامل خواهد شد ضلن طرح مبانی تئوری س رقفلی و ح ق کس ب و    

ب های کاربردی و ملل ی دم وی از کت ا   ها، قسلتپیشه و تجارت در کلیه کتاب

های مللی طرح و دفاع از دماوی سرقفلی و حق کسب و پیش ه و تج ارت   شیوه

ه نظرهای مراجع قضایی و نظریات مشورتی ب  ذکر گردید و هلچنین کلیه اظهار

ک ه   ه ا گنجان ده ش ده   هلراه نلونه آراء و نلونه دادخواست در هرکدام از کتاب

 پرداخته است. «تغییر شغلتخلیه به جهت »تحریر حاضر به دموی 

  

)وکیل پاره رک دادگستری( مهدی  رنالی  



 

 

 

 

 

 

  



فصل اول   

تعریف سرقفلی و حق کسب و 
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 مبحث اول: تعريف سرقفلي

جا که سرقفلی اولین بار در عرف پدیدار شد و در واقع مفهوم سررقفلی بره   از آن

بینری آن  قفلی در عرف علت اصلی پریش نوعی زاده عرف است و حتی وجود سر

در قانون بوده، بررسی سرقفلی به عنوان یک پدیده حقروقی عرفری در فرهنر     

ناپذیر است. در همین راسرتا در  پردازد اجتنابلغت که به مفهوم لغوی الفاظ می

پرردازی  و در  گفتار اول به بررسی مفهوم لغوی سرقفلی در فرهنر  لغرات مری   

ی را از دیدگاه حقوقدانان بررسی خواهی  کرد و در گفتار سروم  گفتار دوم سرقفل

مفهوم عرفی سرقفلی و در نهایت در گفتار چهرارم انرواع سررقفلی عرفری را بره      

بحث خواهی  نشست تا ضمن روشن شدن مفهوم لغوی و اصرطالحی آن رابطره   

 بین سرقفلی و حق کسب و پیشه به واقع روشن شود.

 قفلیگفتار اول: تعریف لغوی سر

در فرهن  لغات در مقابل لفظ سرقفلی، مفاهی  تقریباً مشابهی بره چشر    

خورد و در برخی مروارد کره تفراوتی در تعراریف وجرود دارد ناشری از       می

ه مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کسرب و پیشره و تجرارت اسرت بر     

حقی کره  »: خوانی در مقابل لفظ سرقفلی می طوری که در فرهن  معین

کند بره جهرت تقردم در اجراره،     بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می

چنرین تعریفری چنانکره در مبحرث      ۱«آوری مشرتری و غیرره  شهرت جمع

بعدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهروم حرق کسرب و پیشره و تجرارت      

 سازگار است.

                                                           
 .ذيل لفظ سرقفلي (1384سال )تهران: انتشارات معين ،چاپ هفتم، محمد، فرهنگ فارسي، معين، .1
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سرقفلی ]سَ قُ[ »مرحوم دهخدا در ذیل لفظ سرقفلی چنین آورده است: 

دار سرای کرایه حویلی یا دکران بگیرنرد و آن   ب[چیزی که از کرایه]اِ مرک

مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیسرت )آننردرا ( حرق آب و گرل     

را پیدا آید در دکان و یا حمام و یا کاروانسرایی و امثرال   مستأجرحقی که 

بعد از خود تواند فروخت )یادداشت مؤلرف(   مستأجرآن و او آن حق را به 

االجاره این بازار در هر حال مبلغ هرزار درهر  اسرت بیررون از     مال حاصل

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

 ۱«سرایدار )ترجمه محاسن اصفهانی( 

پولی که عالوه بر » :خوانی در فرهن  نظام نیز در ذیل سرقفلی چنین می

در اول بره مالرک یرا بره      کرایره کننرده   هاکرایه دکان یا خانه یا امثال آن

 2«دهد.کننده اول میکرایه

هروم سررقفلی را چنرین بیران     در فرهن  نفیسی مرحوم ناظ  االطبراء مف 

ه بر کرایه دریافت کننرد  دار خانه و دکان عالووجهی که از کرایه» :کندمی

 ۳«کشیدن قفل است و داخل در کرایه نیست. ،و آن مزد

داند که شخصی بره شخصری   عمید، سرقفلی را پولی میدر نهایت فرهن  

آنچره از   ۱.دهد تا خانه یا دکان را که در اجاره دارد به وی واگذار نمایرد می

                                                           
 (1377ساال   ،جدياد  هدمر، چااپ دم   ،انتشارات دانشگاه تهران )تهران: نامه دهخدا،اكبر، لغتعلي دهخدا، .1

 .ذيل لفظ سرقفلي

 .353(، ص1363 ، سالچاپ دم  ،انتشارات حيدري )تهران: سيدمحمدعلي، فرهنگ نظا  االسال ،داعي .2

م پيشه م تجارت در حقاو    نقل از: سرقفلي م حق كسب  1884ص  جلدسو ، ناظم االطباء فرهنگ نفيسي، .3

 .26ص ( 1383سال  چاپ پنجم، تهران: انتشارات كشامرز،) ايران م فقه اسال ، بهمن كشامرز،



 11 تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل 

: مفهوم سرقفلی در لغت هر   آید این است که اوالًشده بر میتعاریف ذکر 

خصوص محرل تجرارت کراربرد داشرته     خصوص محل مسکونی و ه  دردر

از  مسرتأجر ثانیاً: از نظر لغوی سرقفلی مبلغی است که به مالرک یرا    ؛است

شود. و باالخره گاهی ه  سررقفلی را بره   بعدی پرداخت می مستأجرطرف 

آوری مشرتری و رونرق کسرب    حق آب و گل و حقی که بره جهرت جمرع   

اند. آنچه مسل  است به دست دادن مفهوم اخیر حاصل شده تعریف نموده

ور که بعداً خواهد آمد با معنرای حرق کسرب و پیشره و     از سرقفلی همانط

فرهن  نویسرانی کره سررقفلی را مبلغری      ،بنابراین .تر استتجارت موافق

پرردازد  اول مری  مستأجرثانی به  مستأجربه مالک و  مستأجردانند که می

ترند اگرچه بحث در مبنای پرداخت مبلرغ  به مفهوم اصطالحی آن نزدیک

اول این تعریف را هر  مواجهره برا ایرراد      مستأجربه  دوم مستأجراز طرف 

آوری مشتری و رونق کسرب  خواهد نمود؛ زیرا اگر مبنای پرداخت را جمع

 بدانی  مفهوم حق کسب و پیشه نمایان خواهد شد.

 گفتار دوم: مفهوم اصطالحی سرقفلی

 اگرچه سرقفلی اولین بار در عرف به وجود آمد و قانونگذار به علرت روا  عرفری  

بینری کنرد؛ امرا برداشرت     آن مجبور شد آن را در قوانین و مقررات کشور پریش 

که  طوریه مقنن از سرقفلی همیشه موافق مطلق مفهوم عرفی آن نبوده است. ب

با وجود تغییراتی که در قوانین مربوط به سرقفلی به وجرود آمرده اسرت مرردم     

و تنهرا در مواقرع    پردازنرد هنوز به روال قدیمی به خرید و فروش سررقفلی مری  

                                                                                                                  
 (، ذيل لفظ سرقفلي.1361 ، سالانتشارات اميركبير )تهران: حسن، فرهنگ عميد عميد، .1


