
 

 

 
 وایـدع

 یـمطالبه سرقفل
 

 
 مهدی زینالی  

وکیل پایه یک دادگستری

  



 فهرست

 7 ...................................................................................................... مقدمه

 8 ............................................................................................. اول فصل

 ۳ ......................................................... تجارت و شهیپ و کسب حق و یسرقفل فیتعر

 ۸۸ ............................................................................ سرقفلی تعریف: اول مبحث

 ۸۸ ...................................................................... سرقفلی لغوی تعریف: اول گفتار

 ۸۵ ................................................................. سرقفلی اصطالحی مفهوم: دوم گفتار

 30 .................................................... تجارت و پیشه و کسب حق تعریف: دوم مبحث

 3۵ ........................................ تجارت و پیشه و کسب حق و سرقفلی تفاوت: سوم مبحث

 37 .......................................................................................... دوم فصل

 37 .......................................... یجاریاست رابطه بر حاکم قانون صیتشخ و نییتع ی نحوه

 3۳ ..................................................................................................... مقدمه

 ۵۸ ................ ۸۵۳6 سال مستأجر و موجر روابط قانون مشمول یجاریاست روابط: اول مبحث

 ۵۸ ........................ ۸۵۳6 سال مستأجر و موجر روابط قانون یاجرا یزمان قلمرو: اول گفتار

 ۵۵ ....................... ۸۵۳6 سال مستأجر و موجر روابط قانون یاجرا یمکان قلمرو: دوم گفتار

 قاانون  باه  یالحااق  ۸۵6۳ سال مصوب واحده ماده مشمول یجاریاست روابط طیشرا: دوم مبحث

 ۵7 ................................................................... ۸۵63 سال مستأجر و موجر روابط

 ۵۱ .................................................................... اجاره سند بودن یرسم: اول گفتار

 ۵۱ ...................................................................... یسرقفل افتیدر عدم: دوم گفتار

 ۵۳ ................................................................پرداخت شیپ افتیدر عدم: سوم گفتار

 4۸ ............................ ۸۵76 سال مستأجر و موجر روابط قانون ییاجرا قلمرو: سوم مبحث

 4۳ ................ ۸۵76 سال مستأجر و موجر روابط قانون طیشرا فاقد یها اجاره: چهارم مبحث

 84 .......................................................................................... سوم فصل

 ۳۸ .................................................................................. یسرقفل مطالبه یدعو

 ۳۵ ..................................................................................................... مقدمه

 ۳۳ ........................................ یسرقفل مطالبه یدعو موافقان و مخالفان نظر: اول مبحث

 ۳۳ ........................................................... یسرقفل مطالبه یدعو مخالفان: اول گفتار

 ۳6 ........................................................... یسرقفل مطالبه یدعو موافقان: دوم گفتار

 ۳7 .............................. یسرقفل مطالبه یدعو موافقان و مخالفان دیعقا لیتحل: سوم گفتار



 

 ۳۳ ............................................. یحقوق اداره یمشورت یها هینظر لیتحل: چهارم گفتار

 6۸ .....................................   30/4/74 مورخ ۸۳ شماره یاصرار یرأ لیتحل: پنجم گفتار

 66 ................................................................... یسرقفل مطالبه موارد :دوم مبحث

 66 ....................................یمدن قانون مشمول یها اجاره در یسرقفل مطالبه: اول گفتار

 70 ......... ۸۵۳6 مستأجر و موجر روابط قانون مشمول یهااجاره در یسرقفل مطالبه: گفتاردوم

 7۸ ........................................................................ یعرف یسرقفل مفهوم: اول بند

 73 .......................................................................... یعرف یسرقفل انواع: دوم بند

 7۵ ................................................. تجارت و شهیپ و کسب حق از یناش یسرقفل( الف

 7۳ ...................................................................................... یواقع یسرقفل( ب

 77 ....................................................... یسرقفل مطالبه یدعو طرح طیشرا: سوم بند

 77 ................................................................... یواقع یسرقفل مطالبه تیقابل( الف

 7۳ .................. ۸۵۳6 سال مستأجر و موجر روابط درقانون مندرج موارد جهت به هیتخل( ب

 ۱0 ....... ۸۵76 مستأجر و موجر روابط قانون مشمول یهااجاره در یسرقفل مطالبه: سوم گفتار

 ۱۵ ............................................. یسرقفل مطالبه یدعو بحث قابل مطالب: سوم مبحث

 ۱۵ .............. تجارت و شهیپ و کسب حق پرداخت موارد در یسرقفل مستقل مطالبه: گفتاراول

 و مااوجر روابااط قااانون مشاامول یهااااجاااره در یساارقفل روز مااتیق پرداخاات: دوم گفتااار

 ۱4 ........................................................................................... ۸۵۳6مستاجر

 ۱۳ ............................................ دوم مستأجر توسط یسرقفل مطالبه امکان: سوم گفتار

 مطالباه  یدعاو  در( ماوجر ) خواناده  اتیا دفاع و( مساتأجر ) خواهان یاثبات الزامات: چهارم گفتار

 ۱6 .................................................................................................. یسرقفل

 97 ....................................................................................... چهارم فصل

 ۱7 ........................................................................ یقضائ هیرو در یسرقفل مطالبه

 ۱۳ ....................................................................... یمشورت یهاهینظر: اول مبحث

 ۳۸ ................................................ مطالبه زمان تا روز عادله متیق به یسرقفل یابیارز

 ۳۵ .............................................. تخلف درصورت جاریاست رابطه در وجه استرداد عدم

 ۳۳ ....................................................................... ییقضا یهانشست: دوم مبحث

 ۳۳ .................................................................. شهیپ و کسب حق و یسرقفل تفاوت

 ۳۳ .................................................شود پرداخت روز عادله متیق به  یستیبا یسرقفل

 ۸0۵ .................................................................. یسرقفل پرداخت به موکول هیتخل

 ۸0۳ .................................................... یمدن قانون مشمول اجاره در یسرقفل مطالبه



 

 ۸۸۸ ................................................................ دادخواست نمونه و آراء: سوم مبحث

 ۸۸۸ .............................................................................. هادادگاه آراء: اول گفتار

 ۸۸۸ ........................................................ ۸۵74- ۸۳:  شماره  یاصرار رأی: اول بند

 ۸۸۸ ................................. منصوص موارد به مختص پیشه و کسب حق پرداخت به حکم

 ۸3۱ .............................................................. کشور یعال وانید شعبه یرأ: دوم بند

 ۸3۱ ................................................................................ یسرقفل مطالبه امکان

 ۸۵3 ....................................................... نظردیتجد و یبدو یهادادگاه آراء: سوم بند

 ۸۵3 ..................................................................... یسرقفل پرداخت به حکم صدور

 ۸4۳ .......................................... هیتخل ای فسخ موجب بدون یسرقفل مطالبه امکان عدم

 ۸46 ........................................... شهیپ و کسب برحق یسرقفل حق یقرارداد اسقاط اثر

 ۸۳0 .............................. تخلف احراز با تجارت و شهیپ و کسب حق همراه یسرقفل سقوط

 ۸۳6 ......................................................................... دادخواست نمونه: دوم گفتار

 487 ............................................................................................. ضمائم

 ۸۳7 ......................................................... ۸۵۳6 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون

 ۸6۳ .......................................... مستأجره نیع هیتخل و اجاره فسخ موارد -چهارم فصل

 ۸7۸ ......................................................... تجارت ای شهیپ ای کسب حق -پنجم فصل

 ۸7۵ .................................................................................راتیتعم -ششم فصل

 ۸7۳ ................... ۸۳/۱/۸۵6۳ مصوب مستأجر و موجر روابط قانون به ماده کی الحاق قانون

 ۸۱۸ ................................................ 36/۳/۸۵76 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون

 ۸۱۸ ...................................................................مستأجر و موجر روابط -اول فصل

 ۸۱3 ................................................................................... یسرقفل -دوم فصل

 ۸۱۳ ............................ ۸۳/3/۸۵76 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون ییاجرا نامه نییآ

۸۳۸ ........................................................................................... مأخذ و منابع



 

  



 مقدمه

هاای قبلای مبنای     مطالب کتاب حاضر که باه دنباال وعاده ماا در کتااب     

برتحریر پانزده عنوان کتاب در خصوص دعااوی مرباوط باه سارقفلی باه      

اختصااص یافتاه اسات    « مطالبه سارقفلی »رشته تحریر درآمده به دعوای

دعوایی که درخصوص امکان طرح آن هنوز بین صااحب نظاران اخاتال     

مجموعه سعی شده اسات ضامن ارائاه نظارات      دیدگاه وجود دارد در این

تار   برای هرچه روشن« مطالبه سرقفلی»مخالفان و موافقان در باب دعوای 

هاای بادوی، تجدیادنظر و     دادگاه احکامشدن دیدگاه قضات و حقوقدانان 

های قضایی مارتبط   دیوان عالی کشور به همراه نظریات مشورتی و نشست

همکااران و قضاات    ن حقوقادانان، با موضوع برای دسترسی ساریع و آساا  

محترم درکتاب گنجانده شود اگرچاه هناوز اخاتال  نظرهاا در خصاوص      

اماا باا    ؛مطالبه سرقفلی عالوه بر حق کسب و پیشه و تجارت پررنگ است

حتای   ها توجه به آراء ذکر شده و نظر عده کثیری از قضات محترم دادگاه

ی و واقعی سرقفلی حق قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور اختال  مفهوم

موارد ساقوط   کسب و پیشه قابل چشم پوشی نیست و اسقاط سرقفلی در

حق کسب و پیشه بدون هیچ دلیلی و صرفاً به پیاروی  از رویاه ساابق باا     

باشاد خصوصااً اینکاه قانونگاذار باا       عدالت و انصا  قضایی ساازگار نمای  

کسب  و حقبه تفاوت سرقفلی  ۸۵76تصویب قانون روابط موجر و مستاجر

و پیشه و تجارت صحه گذاشت و با حذ  حاق کساب و پیشاه از قاانون     

جدید و ذکر صریح سرقفلی و مقررات حاکم بر سرقفلی عقیاده معتقادین   



 

یید قرارداد که این تایید مطالبه سرقفلی تأبه اختال  این دو حق را مورد 

العاه  کند امید اسات مط  بخشید و قانونی می را در موارد ذکر شده قوت می

این کتاب کمکی باشد به اعتالی پرچم عدالت و گسترش قاانون ماداری،   

اگر چه هنوز قانون صریحی در خصوص مطالباه سارقفلی جازء در قاانون     

لایکن مطالاب زیاادی در ایان      ؛وجود ندارد ۸۵76روابط موجر و مستاجر 

را حتای  « مطالبه سارقفلی »دعوای ،نذکر شده است که قانونی بود تحریر

 کند. قوط حق کسب و پیشه و تجارت اثبات میبا فرض س

ثری در موضوع از قلم در حد توان سعی کردیم هیچ رأی و نظر مؤ اگرچه،

باودن موضاوع قابال    های این اثر با توجه به نو  استیاما بالتردید ک ؛نیفتد

کتمان نیست و در نهایت این رویه قضایی است بارای حال ایان اخاتال      

لاذا از اسااتید،    ؛مشاتر  راهای خواهاد یافات    نظر و رسیدن باه طریاق   

همکاران و قضات محترم تقاضا دارم آراء جدید مرتبط با موضاوع را بارای   

ز طریاق دفتار انتشاارات    های دیگر کتاب و هرگونه استفاده ا ذکر در چاپ

محضار اسااتید و صااحب     لف قرار دهناد. قابالً صامیمانه از   ار مؤدر اختی

پیشانهاد و ارساال آرای مارتبط یاریماان     نظران محتارم کاه باا انتقااد و     

 کنم. خواهند کرد تشکر و قدردانی می
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 فصل اول

تعریف سرقفلی و حق 

 کسب و پیشه و تجارت

  





 مبحث اول: تعريف سرقفلي

جا که سرقفلی اولاین باار در عار  پدیادار شاد و در واقاع مفهاوم          از آن

سرقفلی به نوعی زاده عر  است و حتای وجاود سارقفلی در عار  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       

در همین راستا در گفتار اول به بررسی مفهاوم لغاوی    ناپذیر است. اجتناب

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   

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

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

 حق کسب و پیشه به واقع روشن شود.

 گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی

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

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

مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کساب و پیشاه و تجاارت اسات باه      

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

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

چناین تعریفای چنانکاه در مبحاث      ۸«آوری مشتری و غیاره  شهرت جمع
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