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 مقدمه

های مربوط به سرقفلی که حوزه تئوری آن در کتااب  له کتابلیف سلسبعد از تأ

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

های عملی طرح و دفاع از دعاوی سرقفلی و حق شیوه »موضوع در کتاب 

مورد بررسای عملای و کااربردی قارار  ر ار و در      « کسب و پیشه و تجارت

های سررقفلی و حرق کسرب و    وعه پرسش و پاسخمجم»نهایر در کتاب 

االت مطروحه در بااب سارقفلی و حاق کساب و پیشاه و      سؤ «پیشه و تجارت

تجارت با طبقه بندی موضوعی در اختیار حقوقدانان و عالقمنادان قارار  ر ار    

کادام از دعااوی مرباوط باه     جلادی هر  15د داریم طی یا  مجموعاه   حال قص

صاورت جدا اناه ماورد بررسای و     ه را با  سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا همکاران  رامی و حقوقدانان عزیز و محتارم بارای   

 نیاز باشند.  بررسی ی  دعوی و ی  موضوع از مراجعه به منابع مختلف بی

جلدی که همه دعااوی سارقفلی و حاق کساب و پیشاه و       15در این مجموعه 

ن طرح مبانی تئوری سارقفلی و حاق کساب و    تجارت را شامل خواهد شد ضم

های کاربردی و عملای دعاوی از کتااب    ها، قسمرپیشه و تجارت در کلیه کتاب

هااااای عملاااای طاااارح و د اااااع از دعاااااوی ساااارقفلی و حااااق  شاااایوه

نظرهاای مراجاع   کسب و پیشه و تجارت ذکار  ردیاد و همیناین کلیاه ا هاار     

دام از نمونه دادخواسر در هرکا ی و نظریات مشورتی به همراه نمونه آراء و قضائ

 بهدا دعوی تعددلل اادار    »ها  نجانده شده که تحریر حاضر به دعوی کتاب

 پرداخته اسر. «محل های سرقفلی
 )وکیل پایه یک دادگستری( زینالی توحید

 

 

 



  

  



 

 

 

 

 

 فصل اول

تعریف سرقفلی و حق 
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 مبحث اول: تعريف سرقفلي

ه سرقفلی اولاین باار در عارد پدیادار شاد و در واقاع مفهاوم        جا کاز آن

سرقفلی به نوعی زاده عرد است و حتای وجاود سارقفلی در عارد علات      

بینی آن در قانون بوده، بررسی سرقفلی به عنوان یاک پدیاده   اصلی پیش

پاردازد  حقوقی عرفی در فرهنگ لغات کاه باه مفهاوم لغاوی الفاا  مای       

راستا در گفتار اول به بررسی مفهاوم لغاوی    ناپذیر است. در همیناجتناب

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

حقوقدانان بررسی خواهیم کرد و در گفتار سوم مفهوم عرفای سارقفلی و   

در نهایت در گفتار چهارم انواع سرقفلی عرفی را به بحث خواهیم نشسات  

لغوی و اصطالحی آن رابطه باین سارقفلی و   تا ضمن روشن شدن مفهوم 

 حق کسب و پیشه به واقع روشن شود.

 گفتار اول: تعرلف لغوی سرقفلی

در فرهنگ لغات در مقابل لفظ سرقفلی، مفاهیم تقریباً مشابهی باه چشام   

خورد و در برخی ماوارد کاه تفااوتی در تعااریف وجاود دارد ناشای از       می

ه ساب و پیشاه و تجاارت اسات با     مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و ک

حقی کاه  »: خوانیمدر مقابل لفظ سرقفلی می طوری که در فرهنگ معین

کند باه جهات تقادم در اجااره،     بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می

کاه در مبحاث   چناین تعریفای چناان    ۱«آوری مشتری و غیرهشهرت جمع

                                                           
   (۱۳84)تهران: انتشارات معین ،چاپ هفتم، سال محمد، فرهنگ فارسی، معین، .۱


