
  با حق سرقفلي پيشه و تجارت ،وحدت يا تعدد حق كسب
  »با تحليل آراء قضايي«

  
 1صدقيغالمعلي دكتر 

 
  چكيده

 هرچند ظاهر اصطالح حق كسب، پيشه و تجارت، داللت برتفكيك سه مفهوم

دارد ولي واقعيت برخالف اين ظهور است » حق تجارت«و» حق پيشه«، »حق كسب«
بنابراين حق كسب يا . همه موارد يكسان است و ماهيت و اوصاف اصلي حق در

در اين مقاله اما سؤال اصلي. حق پيشه و تجارت در واقع اقسام يك مفهوم هستند
  .اين است

آيا حق كسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلي مغايرت دارد يا خير؟ و اگراين دو 
نه تنها از  مفهوم ماهيتي مجزا از هم دارند، تفاوت آنها چيست؟پاسخ به اين سوال

طبق قانون روابط موجر و . نظر تئوري، بلكه از بعد عملي داراي آثار فراواني است
در صورتي كه فرضاً مستأجر مرتكب تعدي و تفريط شود يا  1356مستأجرسال 

بدون داشتن حق انتقال به غير، ملك را به ديگري اجاره بدهد يا شغل خود را تغيير 
حال . و به صورت كلي يا جزئي از بين مي روددهد،حق كسب و پيشه و تجارت ا

، مبلغي را به )به هنگام انعقاد عقد اجاره ملك تجاري(اگر چنانچه مستأجر درابتدا 
عنوان سر قفلي پرداخت نموده باشد،آيا اين حق مستأجر هم از بين خواهد رفت يا 

بارت ديگر، مزبور مستلزم تعيين ماهيت اين دو مفهوم است ؛ به عنه؟ پاسخ به سؤال 
آنچه مطلوب ما مي باشد اين است كه سرقفلي چيست و معاني و مصاديق آن 
كدامست؟ تفاوت آن با حق كسب، پيشه و تجارت چه مي باشد؟ آنچه در اثر تخلف 
                                                                                                                  

 عضو معاون ديوان عالي كشور .1
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از بين مي رود حق  56قانون موجر و مستأجر سال 19و  15و  14مستأجرمطابق مواد 
ا هر دو؟ نتيجه اين تحقيق؛ تفكيك اين سرقفلي است يا حق كسب و پيشه و تجارت ي

  .باشددو و پذيرش آثار اين تفكيك در آراء قضايي مي
 -قانون امري و تكميلي -سرقفلي -حق كسب و پيشه و تجارت= كليد واژه

  1356قانون روابط مؤجر و مستأجر سال  -تخليه
 

  تعاريف و كليات
رت در محلي كه سرقفلي در حقوق عبارت از حقي است كه به دليل حسن شه

در حقوق ايران سرقفلي مفهومي . شوددر نگاه مردم براي تاجر حاصل مي
اختصاصي تر نيز دارد و آن عبارت از حقي است كه مستأجر يك ملك تجاري در 

در حقوق عربي و فقه اسالمي از آن به زبن و در حقوق . تقدم بر سايرين دارد
دانشنامه حقوق خصوصي، ج دوم، ( .شودتعبير مي Goodwillفرانسه از آن به 

  )1074ص
آوريل  4اصطالح حق كسب و پيشه و تجارت، براي نخستين باردر فرانسه درقانون 

نام گرفت » قانون كوردله«به عنوان  1909به رسميت شناخته شد و سپس در سال   1872
اين . بدين مضمون كه مقرراتي را براي رهن حق كسب و پيشه و تجارت معين كرد

به كار  1339طالح در ايران براي اولين بار در قانون روابط مالك و مستأجر سال اص
. نيز تكرار شد 1356رفت و بامختصري تغييراتي درقانون روابط موجر و مستاجر سال 

حق كسب، پيشه و تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه، مجله حقوقي وزارت (
  )55دادگستري ، سال بيستم، ص

ور و نيز حقي است براي مستأجر بازرگان و پيشه) مدني(حق كسب و پيشه 
كنند ولو آنكه بازرگان مطلق كساني كه از طريق اجاره محلي، كسب معاش مي

و  17/3/39هاي شهرسازي مصوب ها براي اجراي برنامهقانون تملك زمين(نباشند 
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ز آن اين حق با سرقفلي تفاوت دارد زيرا ا). 1339قانون مالك و مستأجر سال 
  .باشدجهت كه شهرت تجاري و وجود مشتريان از عناصر  سازنده سرقفلي نمي

حق كسب و پيشه تابع تملك منافع مورد اجاره مذكوراست يعني مال تبعي 
است به اين مفهوم كه توقيف حق كسب و پيشه بدون توقيف منافع مورد اجاره 

مستفاد . (نقول استاالصول درست نيست، در واقع حق كسب و پيشه مال غيرمعلي
  )1707ج سوم، ص ،مبسوط در ترمينولوژي حقوق(.). م.ق 18از روح ماده 

برخي از اساتيد حقوق غرب درتعريف حق كسب و پيشه و تجارت چنين بيان 
» حقي است بر مشتريان دايم و سرمايه تجارتخانهمالكيت غيرمادي يا «: كنندمي

، برگرفته از 529و  522، ش1جريپروروبلو، رساله مقدماتي حقوق تجارت، (
به  516ص ) عقود تمليكي، بيع و اجاره و معاوضه (، 1كاتوزيان عقود معين، ج 

اين حق داراي «: فرمايدو در ادامه يكي از اساتيد حقوق در بيان نظر خود مي) بعد
عناصر گوناگوني است كه بعضي از آنها مادي و برخي ديگرغير مادي است ولي 

فظ مشتريان تاجر و امتيازي است كه در اثركار و كوشش به عنصراساسي آن،ح
حق . دست آورده است ولي سرقفلي درحقوق ايران مفهومي بدين وسعت ندارد

سرقفلي كه قانون روابط مؤجر و مستأجر از آن به حق كسب يا پيشه يا تجارت 
 تعبير كرده، امتيازي است كه به موجب آن مستأجر متصرف، به دليل حقي كه در
نتيجه فعاليت خود در جلب مشتري پيدا كرده است، در اجاره كردن محل كسب 

اين تعريف در مورد حق كسب و پيشه و » .شودخويش بر ديگران مقدم شناخته مي
تجارت؛ وقتي درست است كه آنرا دقيقاًحقي بدانيم كه نويسندگان فرانسوي ناشي 

ر اثر فعاليت خود مشتري از تالش و كوشش تاجرمي دانند و او توانسته است د
درحقوق : نمايند كه همچنين استاد درادامه مباحث خود اضافه مي. جلب نمايد

ايران سرقفلي مفهومي بدين وسعت ندارد، حق سرقفلي كه قانون ازآن به حق 
توان از مطالب اين نويسنده محترم مي... كسب يا پيشه يا تجارت تعبير نموده است
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تفاوتي بين حق سرقفلي با حق كسب يا پيشه يا تجارت قايل برداشت نمود كه ايشان 
درتعريف . نبوده و آنها را مانند هم دانسته و دو تعبير از يك ماهيت تصور مي نمايد

امتيازي است كه به موجب آن مستأجر متصرف به دليل حقي كه در «: نويسدآن مي
ردن محل كسب نتيجه فعاليت خود در جلب مشتري پيدا كرده است، دراجاره ك

درعرف بازار نيز وقتي گفته مي شود . شودخويش بر ديگران مقدم شمرده مي
تاجري سرقفلي مغازه اي را فروخت يعني آنراتخليه كرده و به ديگري واگذار نمود 

همان (» .باشدواين مفهوم هيچگاه شامل انتقال سرمايه تاجر و نام تجاري او نمي
  )516منبع، ص

د اين تفكر نزديكتر به مفهومي است كه درحقوق غرب گرچه به نظر مي رس
از آن بيان شده است ولي در حقوق ايران خصوصاً حقوق مذهبي اسالم، بين ) فرانسه(

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت تفاوت بنيادي وجود دارد، زيرا سرقفلي 
پيشه باشد ولي حق كسب و اي پذيرفته شده و مقبول ميدر شرع اسالم مسئله

مجزا از هم  و ايـن دو مفهوم كامالً تلقـي شـده است اي غير شرعـيوتجارت مسئله
هستند وليكن برخي ديگر از نويسندگان، با تفكيك بين اين دو مفهوم هر يك از 

سرقفلي مفهومي به طور كلي متمايز از حق كسب «: آنها را چنين تعريف مي نمايند 
قانون مؤجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته حق  يا پيشه يا تجارت است و آنچه در

حق كسب يا پيشه يا تجارت بدين » «كسب يا پيشه يا تجارت است نه سرقفلي
مفهوم است كه حقي است مالي كه به تبع مالكيت منافع براي مستأجرمحل كسب 
. »پيشه و تجارت تحقق مي يابد و قابليت انتقال توأم با منافع عين مستأجره دارد

به اين ترتيب ايجاد حق كسب و پيشه و تجارت براي ) 86، ص 1369اورز، كش(
مستأجر محل كسب و تجارت، امري قهري و خود به خودي است و ارتباط به اراده 

ليكن سرقفلي، وجهي است كه مالك محل تجاري درآغازاجاره . طرفين ندارد
أجري كه حق انتقال گيرد تا محل را اجاره بدهد يا مستعالوه براجور ازمستأجر مي
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به غيردارد و به موجر سرقفلي پرداخته است، در قبال انتقال منافع به مستأجر دست 
دوم از او دريافت مي كند و يا مستأجري كه به موجب شروط ضمن عقد امتيازاتي 
دارد كه مانع از تخليه عين مستأجره به وسيله موجر است، در قبال اسقاط اين 

  . ورد اجاره به مالك از وي مي گيردامتيازات و استرداد م
اي ناشي از اراده طرفين است گردد كه؛ سرقفلي پديدهبه اين ترتيب مالحظه مي

و ايجاد آن، به هيچ وجه جنبه قهري و خود به خودي ندارد و قواي عمومي هم 
توان از اين تعريف مي. تحت هيچ عنواني در ايجاد و تعيين آن دخالتي ندارند

ود كه مبلغ سرقفلي هميشه تابع اراده طرفين است و بر اساس توافق طرفين استفاده نم
ميزان آن معين مي گردد ولي ايجاد حق كسب يا پيشه و يا تجارت، امري قهري 
است كه وجود يا عدم آن تابع مقررات آمره بوده و توافقات بر خالف آن بي اثر 

جهت منشأ و هم ازجهت  بنابراين سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت هم از. است
  ) مختلف المنشأ والماهيت. (»ماهيت كامالً با هم متفاوت هستند

  
  :قانون جديد روابط موجر و مستأجر و سرقفلي  -بخش اول

  قانون جديد روابط موجر و مستأجر - بند اول
قانون  9و  8و  7و 6با اعتبار دادن به مسأله سرقفلي درمواد 76قانونگذاردرسال 

كسب و پيشه و تجارت را از حقوق موضوعه حذف كرده كه اين مسأله مزبور، حق 
- در ادامه به تحليل مواد مذكور مي. باشدگوياي مغايرت اين دو اصطالح مي

  : پردازيم
هرگاه مالك ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد، مي تواند « –6ماده 

همچنين مستأجر مي تواند . مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد
در انقضاء مدت اجاره براي واگذاري حق خود، مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر 
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به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگرآنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از 
  ».وي سلب شده باشد

 به مقنن وارد است مبين اين مطلب) سرقفلي(ايرادي كه به مقنن در اين مبحث 
  . است كه مفهوم سرقفلي را تعريف ننموده است

چه اينكه قطعاً مقنن ميداند بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت از مباحث 
اختالفي و مهم جامعه فعلي مي باشد، بطوريكه آراء متعارضي از محاكم در اين 
خصوص صادر شده است قدر متيفن آن است سرقفلي وجهي است كه در ابتدا مالك 

مستأجر مي گيرد و از لحاظ شرعي هم مورد تأييد است اما حق كسب، پيشه و از 
تجارت وجهي است كه به مستأجر به سبب كار و تجارتش در محل استيجاري و نيز به 

شود و اين لحاظ جمع آوري مشتري و كسب آبرو و قدرت تجارت پرداخت مي
و  56قنن در قانون سال باشد، ولي ممطلبي است كه از لحاظ شرعي مورد پذيرش نمي

بنابراين، اين دو قابليت . مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از انقالب آنرا پذيرفته است
  . لهذا ضروري است كه مقنن تعريف جامعي از سرقفلي بنمايد. تفكيك دارند

-باب سرقفلي در كتاب تحرير الوسيله مي 1در مسئله ) ره(حضرت امام خميني 

موجب  -دكان باشد يا خانه يا غير آنها -ن اعيان استيجارياجاره نمود«: فرمايند
به طوري كه موجر بعد از تمام شدن . حدوث حقي براي مستأجر در آنها نمي شود

اجاره، حق بيرون كردن او را نداشته باشد و همچنين طوالني بودن مدت بقاي او و 
ب توجه موج -كه اين دو –تجارتش درمحل كسب يا آبرو و قدرت تجارتي او 

مردم به محل كسب او شوند، چيزي از اين امور، موجب پيدا شدن حقي براي 
پس اگر مدت اجاره تمام شود بر او واجب است كه . مستأجر بر آن اعيان نمي شود

، 615-614، ص 2امام خميني، ج (» ...محل را تخليه و به صاحبش تحويل دهد
همين باب مالحظه  3نگرش به مسأله با توجه به مسئله فوق الذكر و ) .8تا  6مسايل 

اصوالً به چيزي تحت عنوان حق كسب و پيشه ) ره(ميشود كه حضرت امام خميني 
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 7بيان فرموده و در ماده  6و تجارت سواي سرقفلي، آنهم از نوعي كه درمسئله 
قانون موردبحث نيز ذكر گرديده اعتقاد نداشتند و سرقفلي حرام و ممنوع را در 

وجهي كه به ازاء طوالني بودن مدت بقاء «يان مصاديق آن از جمله با ب 1مسئله 
مستأجر و تجارتش درمحل و كسب آبرو و قدرت تجارتي و توجه مردم اخذ مي 

قانون مذكور گرديده، بيان  7كه در ماده  6و سرقفلي مشروع را در مسأله » شود
نكه اگر مؤجر مستأجر راجع به اي» اسقاط حق«فرمودند كه به معناي واقعي عوض 

نسبت به مستأجر متعهد باشد در اين باب كه حق اخراج او را نداشته باشد، يا حق 
افزايش اجاره بها را نداشته باشد و اينكه همه ساله عين مستأجره را به مستأجر اجاره 

تواند مبلغي به عنوان دهد، در اينگونه موارد مستأجر براي اسقاط اينگونه حقوق مي
. جر بگيرد و حقوق فوق الذكر را ساقط كرده و محل را تخليه نمايدسرقفلي از مو

در زمان اجاره «بيان شده كه موجر مي تواند  8نوع ديگري از سرقفلي هم در مسأله 
مبلغي به عنوان سرقفلي از مستأجر بگيرد و ملك را به او » دادن ملك به مستأجر

ه حق انتقال به غير دارد همين تواند زمانيكاجاره دهد و مضافاً اينكه مستأجر مي
  .سرقفلي را همزمان با انتقال ملك به غير، از مستأجر دوم بگيرد

چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و «: مرقوم مقرر گرديد 6ماده  1در تبصره 
مستأجر با دريافت سرقفلي، ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره 

- مي 6اين تبصره از نتايج ماده » سرقفلي از مالك را ندارد مستأجر اخير حق مطالبه

  :دو نوع سرقفلي به بشرحي كه گذشت را پذيرفته است 6باشد، چه اينـكه ماده 
  عوض اسقاط حق مستأجر درقبال مالك -1
  . وجهي كه مالك در ابتداي عقد از مستأجر مي گيرد -2

مستأجر دريافت نكرده  موجر چيزي از 1چون درموضوع مورد اشاره در تبصره 
  .است، طبيعتاً در زمان تخليه نبايد وجهي به عنوان سرقفلي به مستأجر بپردازد
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در مقام بيان حق مستاجر راجع به سرقفلي در زمان تخليه نيز بيان  2در تبصره
  : داردمي

درصورتيكه مؤجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، «
  .»تأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را داردهنگام تخليه مس

درصورتيكه «شد شايسته بود گفته مي» منتقل نمايد«درتبصره فوق به جاي
مؤجربه طريق صحيح شرعي سرقفلي را از مستأجر دريافت كرده باشد، هنگام تخليه 

فتوايي و اين تبصره عين » مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادالنه روز را دارد
در جواب سؤالي راجع به نحوه اخذ سرقفلي؛ با ) ره(است از حضرت امام خميني 

آيا به همان مبلغ مندرج در قرارداد است يا به قيمت عادالنه روز «اين عنوان كه 
سرقفلي بايستي به قيمت عادالنه روز از «: له در جواب فرمودندمعظم» باشد؟مي

بعضي از فقها به ضمان در پول اعتقادي  »طريق مؤجر به مستأجر پرداخت شود
ندارند و استداللشان اين است كه پول از اشياء مثلي است و قائل بودن به ضمان در 

هاشمي ... آيت ا: اي ديگـر از جملـهولي عده. پـول ربـا را به دنبال خواهد داشت
ي عظام، صالحي مازندراني و بعضي از فقها... ابجنوردي و آيت... شاهرودي، آيت ا

قائل به ضمان در پول هستند و اعتقاد دارند پول از اشياء مثلي نيست بلكه يك شيء 
پول نماينده اعتباري است كه دولت براي آن قائل است و به دليل . اعتباري است

دهند بايستي به قيمت عادله اينكه ارزش پول وابسته به اعتباري است كه به آن مي
و احتساب مهريه ) 9و  8به بعد، شماره  31رودي، صهاشمي شاه(روز محاسبه شود 

  . به قيمت روز ناشي ازهمين تفكر است
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانيكه عين «:  مقرر گرديده 7در ماده

مستأجر درتصرف مستأجر باشد، مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره 
ه عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار را نداشته باشد و متعهد شود كه هر سال
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تواند از موجر و يا مستأجر ديگر مبلغي به عنوان نمايد، در اين صورت مستأجر مي
  .»سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد

قانون مدني استنباط ميشود، در اينجا  959اسقاط حق از مفهوم مخالف ماده 
از باب سرقفلي تحريرالوسيله مقرر  7و  6يق مسأله مقنن يك نوع سرقفلي را با تلف

ذكر شده  7چون هرحقي داراي ارزش مي باشد و حقوقي كه در ماده . كرده است
تجويز است حقوق مالي است كه مقنن در قبال آن، اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي را 

است كلمه آنچه كه در اين ماده براي بعضي از آقايان شبهه ايجاد نموده . نموده است
رسد مقنن قصد داشته جلوي منظور از تصرف چيست؟ به نظر مي. باشدمي» تصرف«

درپي سوداگرانه امالك را گرفته تا حقوق موجود در ماده بورس بازي و معامالت پي
خواه اين تصرف بالمباشره . به مستأجريني تعلق بگيرد كه ملك را در تصرف دارند 7

رتي كه حق انتقال به غير داشته باشد و به مستأجر ديگر الواسطه و درصوباشد خواه مع
همچنين در صورتيكه كامالً از عين مستأجره قطع عالقه كنند، هيچ حقي . اجاره دهند

  .به آنها تعلق نگيرد
هرگاه «: داردبه نوع ديگري از حق سرقفلي اشاره داشته و مقرر مي 8در ماده 

تأجره را به غيرمستأجر اجاره ندهد و ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك، عين مس
هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مي تواند 
براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل، مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت 

  ».نمايد
 باب سرقفلي 7با كمي تغيير است و همان مسئله  7تكرار ماده  8ماده 

رسد بنابراين به نظر مي. را مجدداً تكرار كرده است) ره(تحريرالوسيله امام خميني 
حكم » همان مبلغ«پس از كلمة  7كه ضروري است اين ماده حذف شود و در ماده 

هرگاه در ضمن  -1عنوان شده كه  7چه اينكه در ماده . اضافه شود» مبلغ متعارف«يا 
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 - 2. تأجره را به غير مستأجر اجاره ندهدعقد اجاره شرط شود كه مالك عين مس
  . هرساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد

آمده است مالك عين مستأجره را به غير  7به عبارت ديگر درقسمت اول ماده 
تازمانيكه عين مستأجره : بيان داشته است  8مستأجر ندهد، ولي درقسمت اول ماده 

بديهي است . الك حق تخليه عين مستأجره را نداشته باشددر تصرف مستأجرباشد م
كه وقتي مالك نتواند عين مستأجره را به غير مستأجراجاره دهد حق تخليه آنرا نيز 

اما . زيرا اصوالً ملكي تا تخليه نشود امكان اجاره آن وجود ندارد. ندارد
تمييز اين دو  وجه» همان مبلغ«با  8در ماده » متعارف«همانطوريكه گفته شد كلمه

  .ماده شده است
مستأجر سرقفلي به مالك ) و(چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا « -9ماده

نپرداخته باشد و يا اين كه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد، 
  .»هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت

ه اول ماده بايد واو عطف باشد، چون اگر بگوئيم بعد از جمل» يا«بجاي كلمه : اوالً
هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي ... چنانچه مدت اجاره به پايان برسد«

ماند و معلوم نيست چه كسي حق دريافت حكم ما بدون موضوع مي» نخواهد داشت
رسد و چنانچه مدت اجاره به پايان ب«: لهذا بايد بگوئيم. سرقفلي نخواهد داشت

مستأجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اين كه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد 
را استيفاء كرده باشد، هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي نخواهد 

  .»داشت
 7و  6همانطور كه قبالً در مواد . باحذف اين ماده خالئي به وجود نمي آيد: ثانياً

بنابراين . چه مواردي مستأجر مي تواند سرقفلي بگيردبيان شده مشخص گرديد در 
در » حقوق ضمن عقد« مي باشد، مضاف براينكه جمله 7مفهوم مخالف ماده  9ماده 

رسد با به نظر مي. باشدماده مجمل است و مفهوم نيست كه منظورچه حقوقي مي
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ذكر قانون  7رجوع به مواد سابق، حقوق ضمن عقد همان چيزي باشد كه در ماده 
  . گرديده است

در مواردي كه طبق «بيان شده  10راجع به مالك تعيين حق سرقفلي در ماده 
باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي
  ».شودحاصل نشود با نظر دادگاه تعيين مي

مورديكه مالك  در: اندهمين نظر را داشته و بيان كرده قضات دادگستري تهران
مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر گرفته باشد هنگام تخليه، مستأجر حق 

هاي مجموعه ديدگاه زندي،. (مطالبه سرقفلي را به قيمت عادالنه روز خواهد داشت
  )20، ص1377قضايي قضات دادگستري استان تهران، سال 

ه؛ اين دو مفهوم كامالً از هم با توجه به آنچه در توضيح مواد ذكر شد به نظر نگارند
جدا مي باشند و حق كسب، پيشه و تجارت يك مسأله غيرشرعي است كه قانونگذار 
بعد از انقالب، هميشه با آن مشكل داشته تا اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام درسال 

. تعيين تكليف نموده و صرفاً از باب مصلحت و احكام ثانوي آنرا قبول نموده است 69
باشد كه عرف هم با آن مأنوس ق سرقفلي يك مسأله قراردادي و شرعي ميولي ح
  . است
  

  :تفاوتها و مشتركات اساسي حق كسب و پيشه و تجارت با حق سرقفلي - بند دوم
قوانين از حيث درجه اجبار ناشي از قانون به دو دسته كلي قوانين امري و تكميلي تقسيم 

  .شوندمي
دهد برخالف م است كه به اشخاص اجازه نميگاه هدف قانونگذار آنقدر مه

آن با هم تراضي كنند، چنانكه گاه سخن از حقوق و تكاليف زن و شوهر يا عده 
شود هدف، حفظ خانواده به عنوان كانون اخالقي و اجتماعي وفات و طالق مي

  .به همين دليل توافق اشخاص براي گريز از اين قواعد هيچ اثري ندارد. است
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- گاه نيز مي. گذار وضع قواعد تخلف ناپذير نيستمنظور قانونولي هميشه 

خواهد براي تكميل عقد، اراده مفروض دو طرف را بيان كند يا ترتيبي را كه به نظر 
در اينگونه موارد قانون الزام آور است منتها اين . رسد يادآور شوداو مفيدتر مي

. نكرده باشند الزام ناظر به صورتي است كه اشخاص برخالف آن تراضي
سرقفلي حقي است داراي منشأ قراردادي و شرعي ) 187و  186، ص2كاتوزيان، ج(

برخالف حق كسب و پيشه و تجارت كه از نهادهاي حقوقي سنتي و داخلي است 
  .شودجزء قواعد آمره محسوب مي 1356و مطابق قانون سال ) 120كشاورز، ص (

  :داردمقرر مي 1356قانون روابط مؤجر و مستأجر سال  30ماده 
كليه طرق مستقيم يا غيرمستقيم كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراء «

مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاهها بالاثر و باطل خواهد 
  ».بود

اين قانون، تمامي احكام آن آمره تلقي شده و از آثار قانوني آمره  30باتوجه به ماده 
  .وندشبرخوردار مي

باتوجه به مجموع مطالب پيشين، تفاوتها و مشتركات حق كسب و پيشه و 
  :تجارت با حق سرقفلي بشرح ذيل است

  
  تفاوتهاي حق كسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلي -الف
پس از عقد اجاره، قهري و ) حق كسب، پيشه و تجارت(ايجاد حق اولي  -1

قراردادي و ناشي از اراده ) فليسرق(گذار است، ليكن دومي بر مبناي اراده قانون
 .باشداشخاص مي

مطابق فتاوي فقها و نظريه شوراي نگهبان اولي مغاير با موازين شرع است،  -2
 .اما دومي مغايرتي باموازين شرع ندارد
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اولي تدريجي الحصول است و وجودش نياز به گذشت زمان دارد، در  -3
ه و نيازي به گذر زمان حاليكه دومي وجودش در ابتداي عقد اجاره محقق گرديد

 .ندارد

اولي انتقالش غيرممكن است مگر با اجازه مالك، وليكن دومي انتقالش  - 4
 .مجازاست و نيازي به اجازه مالك ندارد مگر موارد منع آن در قرارداد تصريح شود

 1356قانون روابط مؤجر و مستأجر سال  15و  14اولي با تخلف از مواد  -5
رود، مگر شرط ضمن عقد هيچ تخلفي از بين نميشود، اما دومي با زايل مي

 .بصورت وجه التزام باشد

حق اولي ايجاد و دوامش منوط به خوشنامي و جذب مشتري و عدم  -6
وليكن حق ) نوعي مالكيت معنوي است(باشد ارتكاب تخلف از شروط قانوني مي
 .دومي ارتباطي به عوامل فوق ندارد

قررات آن امكان پذير نيست، اولي حقي است امري و توافق برخالف م -7
 .ليكن دومي قواعدش تكميلي است و توافق برخالف مقررات آن ممكن است

است، در حاليكه  1376اولي صرفاً ناظر به قراردادهاي قبل از قانون سال  -8
. تواند قبل يا بعد از قانون فوق هم حاكم باشدمقررات سرقفلي حسب مورد مي

 )تفاوت زماني(

در مناطقي كه وزارت دادگستري آگهي نموده باشد مقررات اولي فقط  -9
. جاري است، در حاليكه مقررات سرقفلي در تمام مناطق كشور حاكميت دارد

 )تفاوت مكاني(

مستند قانوني حق اولي پس از غيرشرعي اعالم كردن شوراي نگهبان،  - 10
است، در حاليكه مستند  1369صرفاً مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 

 1376قانون مدني، قانون سال بر قرارداد، شروط طرفين و حق سرقفلي عالوهقانوني 
 .باشدمصوب مجلس شوراي اسالمي كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده، نيز مي
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انتقال اولي صرفاً با سند رسمي ممكن است، در حاليكه انتقال دومي با سند  - 11
 .عادي هم ممكن و معتبر است

ررات اولي شك داشته باشيم به لحاظ آمره در هر جايي كه در اجراي مق - 12
 .كنيم ولي در دومي اصل بر جريان آن در همه مناطق و مقاطع استبودن آنرا رها مي

  
  مشتركات حق كسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلي -ب

 .باشندگذار جمهوري اسالمي ايران ميهردو حق مورد حمايت قانون -1

 .باشندهر دو حق تابع عقد اجاره مي -2

 .دو حق در حكم مال منقول هستند هر -3

 .باشندهر دو حق قابل توقيف، تمليك و فروش جهت اجراي حكم مي -4

 .هر دو حق در زمان تخليه بايد تعيين تكليف شوند -5

خواسته سرقفلي و (مطالبه هردو حق، نيازي به طرح دعوي مستقل ندارد  -6
 .)حق كسب، پيشه و تجارت تبعي است

 .شودبه ميبهاي هر دو به نرخ روز محاس -7

  .باشندهر دو حق در معامله، قابل تفكيك از عين مستأجره مي -8
  

) 1376(بازتاب اجراي قانون جديد روابط مؤجر و مستأجر  -بند سوم
  :براي مستأجر اول  1356نسبت به قانون سال 

مستأجري كه مالك سرقفلي است و رابطه استيجاري وي مشمول مقررات 
بدون (باشد، آيا مي تواند عين مستأجره را مي 56قانوني موجر و مستأجر سال 

 به فرد ديگري اجاره دهد؟ ) سرقفلي

درصورت انعقاد اجاره با فرد مذكور چنانچه از شروط قرارداد اجاره تخلف 
شود، آيا مستأجر اول حق فسخ اجاره و تخليه آن را دارد؟ چنانچه مدت قرارداد 
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ستنادمقررات قانون مؤجر و مستأجر سال اجاره اخير پايان يابد، آيا مي تواند به ا
  تقاضاي تخليه نمايد ولي همچنان حق سرقفلي وي باقي باشد؟ 1376

با استناد به قاعده اقدام و اعراض از ) 120كشاورز، ص (بعضي از حقوقدانان 
  زيرا،. پاسخ منفي است: حق كسب و پيشه و تجارت در جواب گفته اند 

، چنانچه مستأجر قبل از 56ر و مستأجر سال قانون موج 10حسب ماده : اوالً 
در فرض اجازه (انقضاء مدت قرارداد اصلي اجاره يا قبل از فسخ آن، مورد اجاره را 

بدون انتقال سرقفلي به غير منتقل نمايد، براي ) مستأجر در انتقال مورد اجاره به غير
مستأجر دوم مدت باقيمانده قرارداداصلي، رابطه استيجاري ميان مستأجر اول و 

ليكن براي بعد از مدت مذكور، به لحاظ فقدان مالكيت مستأجر . برقرار خواهد شد
با مالك ) متصرف(اول بر منافع مورد اجاره، رابطه استيجاري ميان مستأجر دوم 

هيأت عمومي  10/3/55مورخ  9برقرار خواهد شد و رأي وحدت رويه شماره 
مي باشد، به  1339موجر و مستأجر سال ديوان عالي كشور نيزكه ناظر بر قانون 

، كه مقرر مي دارد با 1356لحاظ وحدت موضوع با قانون مؤجر و مستأجر سال 
انتقال مورد اجاره به غير، رابطه مستأجر اول با مالك در قسمتي كه واگذار كرده 

  .دانندكالً قطع مي گردد، را مؤيد ادعاي خود مي
 56قانون موجر و مستأجر سال  14ماده  3بندو  19و  10به موجب ماده  :ثانياً 

. توان تعلق منافع مورد اجاره و حق كسب و پيشه را از يكديگر تفكيك نمودنمي
زيرا هرگاه مستأجر بدون اجازه و يا با اجازه مالك، مورد اجاره را به غير انتقال 

  .دهد، به تبع اين انتقال، حق كسب و پيشه نيز منتقل خواهد شد
چنانچه با مجوز باشد، حق مزبور در مالكيت مستأجر جديد مستقر در نهايت 

خواهد شد و چنانچه بدون اذن و اجازه مالك باشد، ضمن ايجاد حق فسخ اجاره و 
تخليه براي مالك، صرفاً نصف حق كسب و پيشه در حين تخليه به متصرف و يا 
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قانون  14اده م 2و بند  19ماده  1تبصره . (مستأجر حسب مورد تعلق خواهد گرفت
  ).1356مؤجر و مستأجر سال 

قانون موجر  6قانون مدني و قسمت اخير ماده  474برخالف آنچه در ماده  :ثالثاً 
قانون موجر و مستأجر سال  10آمده، مطابق ماده  1376و مستأجر شهريور سال 

وي اصوال ً مستأجر حق ندارد مورد اجاره را به غير انتقال دهد مگر اينكه از س 1356
بنابراين خواه درطول مدت . كتباً اين اختيار به مستأجر داده شده باشد) مالك(موجر

اجاره و خواه درخارج از مدت اجاره، اين حق براي مستأجر در انتقال مورد اجاره 
  . به غير وجود ندارد

 1356عالوه براين، نكته مهم آن است كه مطابق قانون موجر و مستأجر سال 
ه در اماكن استيجاري تجاري، اساساً از اسباب و موجبات فسخ انقضاء مدت اجار

قانون مؤجر و مستأجر سال  15و  14مادتين (اجاره و تخليه عين مستأجره نيست 
بنابراين هرگاه مالك، عين ملك خود را به مستأجر اجاره داده باشد با ). 1356

دت قرارداد صرف انقضاء م، به1356لحاظ شموليت قانون موجر و مستأجر سال 
به طريق اولي، هر گاه مستأجر نيز در طول . تواند درخواست تخليه نمايداجاره نمي

مدت اجاره خويش، عين مستأجره را به ثالث واگذار نمايد با انقضاء مدت اجاره 
بنابراين . دوم نيز مستأجر اول حق تقاضاي تخليه عليه مستأجر دوم را نخواهد داشت

از سوي مستأجر به غير؛ خواه با اذن و اجازه مالك عين باشد و با انتقال مورد اجاره 
خواه بدون اذن او، مستأجر اول اساساً نه به جهت انقضاي مدت اجاره دوم و نه از 

اجاره باب تخلف مستأجر دوم از شروط ضمن عقد اجاره دوم، حق تخليه و فسخ 
د، صرفاً مالك عين تنها شخصي كه ممكن است ذي حق باش. دوم را پيدا نخواهد كرد

  .مستأجره است
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چنانچه مستأجر اول با اجازه كتبي مالك عين و تا قبل از انقضاء مدت  :رابعاً 
اجاره اول، مورد اجاره را به غيرانتقال دهد، وي تنها مستحق مطالبه اجاره بها از 

  . باشد ولي حق تخليه نداردمستأجردوم تاانقضاء مدت قرارداد اجاره اول مي
  

  .اين ديدگاه قابل انتقاد استاما 
در صورت انتقال مورد  56قانون موجر و مستأجر سال  2بند  14ماده  -اوالً

اجاره به غير، مقرر نموده؛ موجر صرفاً مي تواند حسب مورد صدور حكم فسخ 
  .اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند

مستأجره را به شخص  بنابراين در صورتي كه مستاجر اول بدون حق انتقال، عين
اين عمل موجب بطالن عقد اجاره نخواهد بود، بلكه صرفاً حق ديگري اجاره دهد 

نمايد و تا موقعي كه موجر از اين حق استفاده نكند و فسخ و تخليه براي موجر ايجاد مي
  مبادرت به فسخ و تخليه مورد اجاره ننمايد، 

رداد اجاره بين مستأجر اول و بودن قراردادها، قرا براساس اصل نسبي -ثانياً
مستأجر دوم معتبر بوده و برفرض اين كه مستأجر دوم از شرايط مقرر در اجاره دوم 
تخلف كرده باشد، مستأجر اول حق فسخ عقد اجاره را دارد و نيز در صورت 

خواهد داشت و حق سرقفلي  76انقضاي مدت عقد، حق تخليه را مطابق قانون سال 
  .وي نيز باقي است

هيأت عمومي  10/3/1355مورخ  9مورد از رأي وحدت رويه شماره  -ثالثاً
مبني بر اينكه با انتقال عين مستأجره از مستأجر اول به دوم رابطه «ديوان عالي كشور

زيرا . خارج است» شوداستيجاري بين مستأجر اول قطع و با مستأجر دوم برقرار مي
صورت تمام و كمال واقع نشده زيرا در مورد سوال، عالوه بر اينكه انتقال به 

. باشدسرقفلي يا حق كسب و پيشه و تجارت هنوز در مالكيت مستأجر اول باقي مي
بلكه موجر، هنوز به رابطه استيجاري مستأجر اول و دوم خدشه اي وارد نساخته و 
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حكمي به نفع خود نگرفته تا مؤثر واقع شود، بنابراين مورد سوال از رأي وحدت 
  . عاري، خروج موضوعي داردرويه اش
آنكه از معامله فضولي هم خارج است زيرا مستأجر اول،مالك سرقفلي و  -رابعاً

منافع بوده و انتقال آن نيز انتقال مال غير محسوب نمي شود و قياس مورد با معامله 
فضولي قياس مع الفارق و ناصحيح است و برفرض، موجر قرارداد دوم اجاره را نيز 

يد، سرقفلي مستأجر اول از بين نمي رود زيرا تنفيذ موجر، موقعي مي تواند تنفيذ نما
در حاليكه در مانحن . مؤثر واقع شود كه مالكيت منافع و سرقفلي متعلق به وي باشد

فيه،مالكيت منافع و سرقفلي متعلق به شخص مستأجر اول است و همانطوريكه گفته 
  ستي است شد، قياس مورد به معامله فضولي قياس نادر

اي به آن معتقد هستند، مورد، مشمول قاعده اقدام يا اعراض كه عده -خامساً
؛ چون در اينجا مستأجر اول اقدامي عليه خود نكرده )120كشاورز، ص (شودنمي

و اعراض ) 226الي  221، ص1داماد، جمحقق (تا تنفيذ موجر به ضرر وي تمام شود 
 2محقق داماد، ج. (باشدايقاع ميهم محتاج به قصد انشاء است چون نوعي 

قانون  14ماده  2در حاليكه در مانحن فيه مستأجر اول صرفاً در حد بند ) 261ص
تخلف كرده و در همان حد بايد حسب مورد پاسخگو  56موجر و مستأجر سال 

بقيه آثار، مانند محروميت از حق كسب و پيشه و تجارت به لحاظ شمول . باشد
  .كه بعضي از حقوقدانان نظر داده اند، منتفي است قاعده اقدام و اعراض
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آراء قضايي متأثر از ديدگاه تفكيك حق كسب، پيشه و  -بخش دوم
  :تجارت با حق سرقفلي

مناطقي كه مشمول مقررات قانوني روابط مؤجر و مستأجر  - بند اول
  .شودمي 1356سال 

شوند و مي 1356ل آيا در مناطقي كه مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سا
مستأجر به علت تخلف از شرايط اجاره از حق كسب و پيشه و تجارت محروم مي 
گردد، در صورت پرداخت اوليه سرقفلي از ناحيه مستأجر، امكان استرداد سرقفلي 

باشد و يا چنانچه در همان پرونده در همان پرونده به قيمت روز در زمان تخليه مي
سرقفلي نباشد در دعوايي جداگانه قابل استيفاء هست؟ اوليه امكان استرداد حق 

  .باشيمبراي پرداختن به اين بخش ناچار به ذكر آراء مختلف قضايي مي
  
هيأت  1374سال  9گردش كار و مشروح مذاكرات رأي  شماره  - الف

  :عمومي اصراري ديوان عالي كشور
 9شماره  ديوان عالي كشور به) شعب حقوقي(رأي اصراري در هيأت عمومي 

رسد نقد و بررسي آن براي پاسخ صادر گرديده است كه به نظر مي 1374در سال 
  .به مسئله فوق مفيد باشد

 6610924ستناد پرونده كالسه ا هآقاي محمدرضا ب 1370-4-25در تاريخ 
آقاي ناصرو دادسراي عمومي كرج  حقوقي دو كرج شعبه چهارم به طرفيت

خ ربلغ شش ميليون تومان بابت حق كسب و پيشه به ندادخواستي به خواسته مطالبه م
 هروز و اعسار از هزينه دادرسي به دادگاه حقوقي يك كرج تسليم نموده كه به شعب

توضيح داده اين جانب مستاجر يك باب آپارتمان  وي. استاول ارجاع گرديده 
و  تجاري متعلق به خوانده بودم و بر اين اساس داراي حق كسب و پيشه مي باشم

شعبه  66/4/1092چون طي پرونده شماره و ام شخصاً موقع اجاره سرقفلي داده
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 ليچهارم دادگاه حقوقي دو كرج حكم تخليه اين ملك صادر و اجرا گرديده و
حق كسب و پيشه اينجانب منظور نگرديده است و دليل قانوني بر زوال اين حق 

ه به شرح ستون خواسته وجود ندارد فلذا تقاضاي صدور حكم به محكوميت خواند
  . دارمرا 

اظهار نموده دعوي  261632/11/70خوانده طي اليحه ثبت شده به شماره 
ملك  12/8/58 6111زيرا طبق اجاره نامه شماره  نداردخواهان وجاهت قانوني 

خود را براي سكونت به نامبرده اجاره دادم و بعداً نامبرده آن را به محل كسب 
و دادگاه حقوقي يك كرج استناد نموده  70/2/50ده شماره تبديل كرده و به پرون

  . تقاضاي رددعوي خواهان رادارد
پس ازاستماع شهادت شهود خواهان در  1370-11-28دادگاه در جلسه مورخ 

حكم بر قبول اعسار خواهان از هزينه دادرسي صادر كرده و در  ،دعوي اعسار
را جهت مالحظه مورد  70/2/50و62/4/1092دعوي اصلي پرونده هاي شماره 

 70/2/50خالصه اي از پرونده شماره  1370-12-17مطالبه قرار داده و در تاريخ 
كه راجع به مطالبه اجاره بها بوده ومنتهي به صدور راي محكوميت آقاي محمدرضا 

نيز ريال اجور معوقه در حق آقاي ناصر گرديده و  2250000  به پرداخت مبلغ
كه راجع به تجديدنظرخواهي آقاي محمدرضا به طرفيت  68/3/359پرونده كالسه 

شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو  30826/7/68شماره آقاي ناصر نسبت به دادنامه 
بوده كه حكم مزبور تاييد شده  كرج مبني بر صدور حكم تخليه مورد اجاره
دادگاه 1370- 12- 18در تاريخ . است را در صورت مجلس منعكس نموده است

به اين كه حكم تخليه مستاجر ازآپارتمان تجاري به لحاظ تخلف مستاجر  با تصريح
الوصف قرار ارجاع امر به مع ،از حيث عدم پرداخت اجاره بها صادر شده بود

كارشناس جهت تعيين حق كسب و پيشه صادر كرده و كار شناس منتخب طي 
پانزده حق كسب و پيشه محل راكه عكاسي بوده به مبلغ  1/5/71گزارش مورخ 
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ميليون ريال تعيين كرده كه مورداعتراض طرفين قرار گرفته خوانده با استناد به 
اظهار نموده چون  1356قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  19و15و14مواد

حكم تخليه مورد اجاره خواهان به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها صادر شده و 
 15و موارد تعيين سرقفلي در ماده  متخلف شناخته گرديد14ماده  9مستاجر طبق بند 

بنابراين حق كسب و پيشه به خواهان كه مستاجر  ،فوق الذكر جنبه حصري دارد
گيرد و نهايتاً به تصميم دادگاه به ارجاع امر به كارشناس باشد تعلق نميمي متخلف

دادرس دادگاه  را تقاضا كرده استتصميم اعتراض نموده و عدول دادگاه از اين 
  : كه  به اين استدالل 71- 7- 21كسب نظر مشاور در تاريخ  پس از

چون خواهان بااشتغال به شغل عكاسي در آپارتمان ملكي خوانده صاحب حق 
كسب و پيشه شده و تخليه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها موجب 
زوال حق كسب و پيشه كه از جمله حقوق مكتبسه است نمي شود و در هيچ جاي 

مستاجر از حق  ،در صورت تخلف ؛ون روابط موجر و مستاجر عنوان نگرديده كهقان
نتيجتاً عقيده به صدور . محروم و ممنوع گردد )سرقفلي( كسب و پيشه و تجارت

ريال ابرازو اعالم نموده  ميليونحكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده 
  . است

غ و نيز مورد اعتراض خوانده در اين نظر مورد اعتراض خواهان از جهت مبل
اصل پذيرش دعوي سرقفلي قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به ديوان عالي 
كشور جهت رسيدگي به اعتراض و عدم رسيدگي به آن در ديوان عالي كشور به 

قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه مربوطه  14لحاظ حذف ماده 
برطبق نظريه سابق الصدور و  72-2-21دادگاه در تاريخ و دادرس گرديده اعاده 

حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ : 159باهمان استدالل طي راي شمار
  . كرده است صادريك ميليون و پانصد هزار تومان 
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شعبه ديوان  درراي مزبور مورد تجديدنظر خواهي محكوم عليه قرار گرفته و 
قانون  15ماده : باين استدالل كه 1075/2522/12/72طي راي شماره  عالي كشور

داللت واضحه دارد بر اين كه صدور حكم تخليه  1356مالك و مستاجر مرداد ماه 
قانون مزبور از حكم موارد سه گانه مصرح در ذيل  14در موارد مذكور در ماده 

دادرسي  قانون آئين 3ماده فوق االشعار مستثني مي باشد و استدالل دادگاه به ماده 
دادنامه  ،باشدمدني و روح قوانين بي مورد است و به منزله اجتهاد در مقابل نص مي

دادگاه حقوقي  ي ازبه شعبه ديگر راتجديدنظر خواسته را نقض و رسيدگي مجدد 
  . يك كرج محول نموده است

: 176طي راي شماره 3/3/1373شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج درتاريخ 
خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال در حق خواهان صادر  حكم بر محكوميت

هاي رابطه استيجاري در محل ينموده و استدالل اين دادگاه آنست كه به محض برقرار
شود و دليل صريحي بر سقوط و زوال اين كسب و پيشه براي مستاجر اين حق ايجاد مي

قانون روابط موجر  14عناي ماده مفهوم و مهمچنين شود و حق در قانون مشاهده نمي
و مستاجر داللت بر سقوط اين حق ندارد و صرف تخليه عين مستاجره نيز موجب از 

 19ماده  2چون اين حق به موجب صريح تبصره . بين رفتن حق مزبور نمي شود
قانون مذكور منطوقاً ومفهوما ايجاد  15متعلق به مستاجر است نه عين مستاجره و ماد

كسب و پيشه نيست و در اين ماده قيد گرديده كه در سه مورد ياد شده كننده حق 
از دادگاه مكف است ضمن صدور حكم تخليه حق كسب و پيشه را تعيين نمايد و 

گردد كه دادگاه در ساير موارد ضمن صدور حكم چنين استنباط مي مفهوم آن
حق كسب و پيشه تخليه چنين تكليفي ندارد و به هيچ وجه داللت بر از بين رفتن 

  . نمي كند) سرقفلي(
به خوانده ابالغ گرديده ومحكوم عليه در تاريخ  73-3-22در تاريخ  رراي مزبو

عمده اعتراض تجديدنظرخواه اين است كه جديدنظرخواهي كرده ت 15-4-73
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مواردي را كه مستاجر در قبال تخليه مستحق دريافت حق كسب و پيشه مي  :است
قانون روابط موجر و مستاجر احصاء گرديده و در غير موارد  19و15باشد در موارد

به  ،مستاجر حق دريافت حق كسب و پيشه را ندارد ،مذكور در اين دو ماده
ريافت حق كسب قانون مزبور مستحق د 14خصوص مستاجر متخلف كه طبق ماده 

  . و پيشه نيست تجديدنظرخوانده اليحه جوابيه فرستاده است
گردد دادگاههاي همانگونه كه مالحظه مي: دهدهيات شعبه چنين راي مي

بدوي و تالي بر اساس اينكه زوال حق كسب و پيشه احتياج به نص صريح دارد و 
شه در مورد تخليه در ما نحن فيه اين نص وجود ندارد حكم به ثبوت حق كسب و پي

 576به علت تخلف از پرداخت اجاره بها صادر نموده اند كه مشمول مقررات ماده 
قانون آئين دادرسي مدني است و پرونده جهت طرح درجلسه هيات عمومي ديوان 

قضات ديوان عالي استداللهايي راجع به صحت رأي . گرديدعالي كشور تقديم 
   .شعبه ديوان عالي ارائه نمودند

صطالح حق كسب و ا هاي كه به نظر من بايد تفكيك بشود عبارت باوالً مساله «
سرقفلي علي الظاهر به مواردي اطالق مي شود . تجارت با حق سرقفلي است و پيشه

كه موجر يا مالك وقتي مي خواهد محل تجاري را به كسي واگذار بكند پولي را از 
كما اين كه در  .سرقفلي دارد ناماً اصطالحو او دريافت مي كند اين عنوان عرفاً 
ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و قانون هم به اين مطلب اشاره شده 

را به  ياگر موجر با اجاره نامه رسمي محل :مي گويد 1365ومستاجر مصوب 
اعم از اين كه محل تجاري باشد يا مسكوني به اجاره واگذار بكند و  مستاجر

در راس موعد يا انقضاء مدت مي  ،نكرده باشد دريافتداخت سرقفلي يا پيش پر
تواند از طريق دفترخانه اي كه سند رسمي اجاره را تنظيم كرده درخواست اجراء 

در اينجا مقنن حتماً نظري داشته كه  .صادر بشود جهت تخليه اجرائيهبكند و 
اين در قانون هم بنابربرده، بكار مي حق پيشه و كسب عنوانواال  بيان كردهسرقفلي 
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حق كسب و پيشه از  .سرقفلي مشخص استمورد قرينه يا موردي داريم كه 
زحماتي كه  ،مواردي است كه مستاجر به لحاظ طول مدت اقامتش در محل

كه محل را مرغوب كرده  ؛شهرت و معروفيتي كه در آنجا به دست آورده ،كشيده
  . هر قضيه استاين ظاو گيرد به اين محل حق كسب و پيشه تعلق مي

مواردي . و تخليه بخواهد مواردي هست كه مستاجر حق دارد اجاره را فسخ بكند
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  12اجاره را دارد در ماده  كه مستاجر حق فسخ

اجاره با اوصافي كه در اجاره نامه قيد  مورد :مشخص شده است مثالً 1356سال 
رد اجاره عيبي ظاهر بشود كه رفع عيب مقدور نباشد شده انطباق نداشته باشديادرمو

يا در شرف انهدام و خرابي باشد به طوري كه استفاده مطلوب از عين مستاجره 
اگر مستاجر درخواست فسخ اجاره را  .در اين موارد بحثي نيست ،امكان پذير نباشد

او مسترد ه در زمان عقد اجاره پرداخت كرده بايد ب مبلغي كه به عنوان سرقفليكرد 
حق پيشه و كسب به آن  )به نظر من(همان سرقفلي را دارد كه ظاهرًا وصف اين  .شود

  . شوداطالق نمي
اما مواردي را كه موجر حق فسخ يا تخليه دارد در دو ماده بيان شده يكي ماده 

 14ماده . قانون روابط موجر و مستاجر 15ماده  ديگريمستاجر و  قانون موجر و 14
مواردي است كه مستاجر از شرط يا شرائط مقرر در مبين جر ومستاجر روابط مو

يا در پرداخت اجاره بها در مهلت  نموده وكرده يا تعدي و تفريط تخلف اجاره نامه 
يا از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند  در اين شرايط مالككرده كه  اهمان مقرره

اظهارنامه مراتب را به او ابالغ  اخطاريه فرستاده يا اگر سند عادي بوده از طريق
. نمايدبراي موجرايجاد مي در اين حالت نپرداختن اجاره بها حق تخليه راكرده و 

مستاجر بدون رضايت مالك تغيير شغل داده يا اين كه محل مورد    كههمچنين زماني
قانون روابط موجر و مستاجر مقرر  19ن رعايت ترتيباتي كه در ماده واجاره را بد

 ،داشته باشدرا بدون اين كه حق انتقال به غير  واگذار كرده شته به شخص ديگريدا
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از اين كه مدت اجاره سپري شده باشد يا نشده باشد موجر حق مورد اعم در اين 
موارد ذكر شده تخلف در  .فسخ اجاره يا درخواست تخليه مورد اجاره را دارد

قانون روابط موجر و  19 طبق تبصره يك ماده ويفقط در يك مورد  مستأجر،
مستاجر استحقاق نصف سرقفلي را دارد و آن هم موردي است كه مستاجر حق 

نداشته و از طريق محكمه هم تجويز انتقال منافع يا اجازه واگذاري را انتقال به غير 
نصف سرقفلي بر حسب  ،در اين مورد خاص كه مورد به غير را تحصيل نكرده

يعني دادگاهي كه به علت تخلف در  .تعلق مي گيردمورد به مستاجر يا متصرف 
نصف سرقفلي را هم تعيين مي كند و  دهد،حكم تخليه مياجاره به غير خصوص 
اگر مستاجر از متصرف يا منتقل اليه سرقفلي دريافت نكرده باشدبه : داردمقرر مي

  . خود مستاجر و اگر دريافت كرده باشد به خود منتقل اليه پرداخت شود
قانون روابط موجر و  15ماده  منطبق برد ديگري كه موجر حق تخليه دارد مور

يكي از موارد  .استحق سرقفلي  پرداختنو منوط به  1356مستاجر مصوب سال 
داشته احتياج اين است كه مالك براي اشتغال شخص خودش به محل مورد اجاره 

و موجر براي براي سكني باشد و مناسب دومين مورد اين كه محل معد  ،باشد
سومين مورد  ،خودش يا اقارب درجه اولش نيازمند به سكونت در آن محل باشد

پروانه احداث بنا را توسط و در اين راستا داشته باشد  نياز بناهم اينكه محل به تجديد 
در اين سه مورد چون مستاجر هيچ  ،شهرداري يا مقامات مسوول ديگر تهيه كرده باشد

 ،تخليه بكند خواهدمي عليرغم اينكه مستاجرمتخلف نيستتخلفي ندارد و مالك 
  . قانون در نظر گرفته كه حق كسب و پيشه براي او منظور بشود

قانون روابط موجر و مستاجر مي گويد ميزان حق كسب يا پيشه يا  18ماده 
بر مبناي اصول و ضوابطي كه  ،تجارت كه در اين قانون و قوانين ديگر قيد شده

شود كه مقنن هم در شود بنابراين معلوم ميعين مي كند پرداخت ميآئين نامه م
نظر داشته مواردي را كه حق پيشه و كسب بايد پرداخت بشود مواردي است كه در 
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اينكه حق  دليلي است براين مطلب  .نداشته باشيم حكمياين قانون يا قوانين ديگر 
پرداخت بشود كه  يواردمو بايد منحصراً در همان  است پيشه و كسب منصوص

  . استقانون تعيين كرده 
فقط براي دو  1339مورد ديگري در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 

 مواردي شامل مورد حق پيشه و كسب تعيين شده بود و آن هم مثل همين ماده فعلي
باشد و  يا اينكه براي اشتغال خودش نياز داشته خواست احداث بنا كندميكه  است
در صورتي كه مستاجر رعايت ترتيبات قانوني  ،در مورد انتقال مورد اجاره اما

نصف حق پيشه و كسب  باشدنكرده ذكر شده را  در قانون مالك و مستاجرمنظور 
در قانون جديد براي مستاجري كه بدون  شود وليكننمي هم براي مستاجر نداشته

ارفاقي  كندديگر واگذار رعايت ترتيباتي كه قانون گفته مورد اجاره را به كس 
  . است درنظر گرفتهقائل شده و نصف حق پيشه و كسب را براي او 

كه مستاجر متخلف داراي حق پيشه و كسب  اگر ما ملحوظ نظر قرار دهيمحاال 
حكم انتقال به غير  دليلاهي كه به تخليه مورد اجاره به گاز يك طرف داد ؛است
 ،سرقفلي يا پيشه و كسب محكوم كرده يك بار مالك را به پرداخت نصفو داده 
مطالبه كند و مستاجر حق خواهد داشت كه حق پيشه و كسب را از مالك باره دو

است اما و پرونده مختومه شده  شده كه يك بار حكمي داده اين درصورتي است
وانگهي مستاجري كه در  .در مورد حق پيشه و كسب به جريان بيفتد مجدداً

فقط تخلفش  ،تغيير شغل نداده يا تعدي و تفريط نكردهيا  نداشته تخلفي پرداخت
، استحقاق جهت استفاده در اختيار ديگري قرار داده استاين است كه محل را به 

 اجاره بهاييدريافت نصف حق پيشه و كسب را داشته باشد اما مستاجري كه 
ه تخلف را با هر س احتماالًو تغيير شغل هم داده  ،تعدي و تفريط هم كرده ،نپرداخته

ه باشد؟ اين واقعاً ظالمانه خواهد شتهم مرتكب شده حق مطالبه تمام سرقفلي را دا
باين لحاظ به نظر من مستاجر متخلف جز در مواردي كه قانون تعيين  بدين. بود
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حق دريافت سرقفلي راندارد و )همان نصف سر قفلي در مورد انتقال به غير(كرده 
نظريه آقاي  (».دوم ديوان عالي كشور صحيح استبنابراين راي شعبه بيست و 

  )سادات باريكاني قاضي ديوان عالي كشور
به موجب قانون روابط موجر و مستاجر  در ابتداحق كسب يا پيشه يا تجارت « 

به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  متعاقب آن و 1339مصوب سال 
 است، جارت برقرار گرديدهبراي مستاجر محل حق كسب و پيشه و ت 1356سال 

. به همان مواردي كه در قانون تنصيص شده استناد كرد دبنابراين در اعمال آن باي
فقط براي مستاجري كه از باب مقررات  56در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 

حق كسب و پيشه و تجارت تعيين شده  ،در مواردي سه گانهتخلفي ندارد قانوني 
ار اين حق را به رسميت نشناخته ذيك مورد قانونگتخلف جز در ولي براي مستاجر م

قانون روابط موجر و مستاجر است كه در آن جا  19آن مورد تبصره ذيل ماده و 
قانون، محل  19مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غير و بدون اجراي تشريفات ماده 

به نص قانون توجه بامورد اجاره را به كسي ديگر واگذار كرده كه در اين مورد 
نصف حق كسب و پيشه يا تجارت را بر حسب  ،ضمن صدور حكم تخليه ،دادگاه

بنابراين چون ديگر موردي نداريم . كندمورد در حق مستاجر يا متصرف برقرار مي
كه قانونگزار چنين حقي را براي مستاجر متخلف برقرار كرده باشد راي شعبه بيست 

و منطبق با موازين قانوني صادر شده و با اصول هم  ودوم ديوان عالي كشور صحيحاً
نظريه آقاي منوچهري، قاضي ديوان (» .دارد و به نظر من قابل تاييد است تمطابق

  )عالي كشور
آقاي رئيس دادگاه تالي گفته است كه اين حق كسب و پيشه با تخلف  «

مده و اين طبق قانون آ هاين حق كسب و پيش ،مستاجر ساقط نمي شود براي اين كه
صرف و كسب كرده حق پيدا كرده  چون شخص هم در اين جا متصرف بوده و

اين جهت همين طور كه جناب  .اين حق از بين نمي رود ه استاين كه تخلف كرد
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آقاي منوچهري فرمودند اصل حق كسب و پيشه خالف اصل است و ما بايد به حق 
كه سرقفلي داده مي گوئيم با لذا ما آنجايي  .متيقن و مورد خاص آن اكتفا بكنيم

خاص خودش را سرقفلي دادن سرقفلي طلبكار شد حاال هم كه تخليه اش كنيم 
بگيرد حاال آن ازدياد مقدارش هم مساله خاص خودش را دارد ولي در اين جا 

خودت هم  ،وقتي به اين شخص مي گويند مغازه را مي دهيم به تو براي عكاسي
اگر  .كندبا اين شرائط و با اين جهات حق پيدا ميبايد در آن عكاسي بكني يعني 

اين شخص همه آن شرايط را زير پا بگذاردمحل كسب را عوض كند، به ديگري 
منتقل بكند، شغل را عوض كند، خودش هم در آنجا عكاسي نكند ممكن است 

به فرض اگر حقي هم  .بگوئيم براي چنين آدم متخلفي اصالً حقي ايجاد نمي شود
اين  ،نه اين كه حقي باقي ماندهو آن حق زايل شده  هبا اين تخلفي كه كرد پيدا كرد

است كه آنجا حقش زايل نمي شود چون از اول طلبكار  سرقفليبه خالف مورد 
آقاي مفيد،   نظريه جناب(» .راي شعبه بيست و دوم را تاييد مي كنم. بوده است

  )قاضي ديوان عالي كشور
ر سابقه امر حكم تخليه محل كسب و پيشه برابنظريه دادستان كل كشور 

 14خواهان به علت عدم پرداخت اجاره بها بوده كه اين امردرتبصره يك ماده 
پيش بيني شده است و در  1356قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 

هاي ديگر به اين كه با صدور حكم تخليه مستاجر مستحق حق كسب و پيشه  تبصره
قانون مذكور موارد ديگري كه موجر  15نشده است و در ماده  ايخواهد بود اشاره

احصاء شده و در ذيل مورد سوم ذكر  در سه مورد تواند درخواست تخليه نمايد مي
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه نسبت به حق : كهشده است 

اره بها صريحاً رتباط با عدم پرداخت اجدر اچون . كسب وپيشه نيز حكم خواهد داد
  اشاره اي به صدور حكم كسب و پيشه نشده است 
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بنابراين در اين گونه موارد نمي توان حكم به حق كسب و پيشه داد و از اين 
جهت راي شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور صحيح بوده و معتقد به تاييد آن 

  ».مي باشم
  

ن عالي هيأت عمومي شعب حقوقي ديوا 20/4/1374-19رأي شماره 
  )اصراري(كشور 

نظر به اينكه صدور حكم به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت فقط در « 
قانون روابط موجر و  19و تبصره ذيل ماده  15موارد مذكور در ذيل ماده 

تجويز گرديده و حكم به پرداخت آن در غير موارد  1356مستأجر مصوب 
بعلت عدم پرداخت  منصوص فاقد توجيه قانوني است و در مانحن فيه

بها و اجرت المثل به صدور حكم تخليه مبادرت شده است كه با هيچ اجاره
االشعار انطباق ندارد بنا به مراتب مذكور بنظر كليه يك از مواد قانوني فوق

اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظر خواسته بشماره 
يك شهرستان كرج بلحاظ  صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي 176-7/3/73

قانون  24مخالفت با موازين قانوني نقض و پرونده در اجراي بند ج ماده 
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب به شعبه ديگر دادگاههاي عمومي 

هيأت . گرددشهرستان كرج كه سابقه اظهار عقيده قضائي ندارد ارجاع مي
 )شعب حقوقي(عمومي ديوان عالي كشور 

گويي به سوال مطروحه و نقد منصفانه به رأي اصراري ديوان بايد به براي پاسخ
اين مسئله پاسخ داده شود كه آيا مستأجري كه سرقفلي پرداخت كرده، عليرغم 
تخلف از شرايط قرارداد اجاره با فرض اينكه قرارداد مشمول قانون موجر و مستأجر 

  روز را دارد؟ ميباشد آيا حق مطالبه سرقفلي به نرخ عادله  1356سال 
  :نقد رأي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور  -ب

  :1356امري بودن قانون روابط موجر و مستأجر سال  -قسمت اول
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با تصويب قانون  56در پاسخ به مسئله بايد گفته شود اوالً قانونگذار در سال 
اري خواسته است در امور خصوصي مردم در قسمت اجاره اماكن تجمؤجر و مستأجر، 

يعني از طريق تئوري دخالت نظم عمومي در حقوق خصوصي، قانون . دخالت نمايد
به انگيزه جلوگيري از تزلزل  56 به عبارت ديگر قانونگذار در سال. وضع كرده است

كسب و پيشه و تثبيت اجاره بها و به تبع آن تثبيت قيمتها، خواسته است به روابط 
نطوريكه در بند دوم در مبحث مربوط به استيجاري مردم نظم خاصي بدهد و هما

) 1.(تفاوتهاي اساسي حق كسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلي توضيح داده شد
قانون  30حق كسب، پيشه و تجارت ناشي از مقررات آمره قانوني است كه ماده 

مؤكداً كليه طرق مستقيم و غيرمستقيم كه به منظور جلوگيري از اجراء قانون 
ممنوع و باطل و بالاثر دانسته است پس آنچه به عنوان دخالت  مذكور باشند را

محسوب مي شود و توافق برخالف آن بي اثر ) يا قانون امري(آمرانه قانونگذار 
آمده است، بنابراين  56ميباشد؛ صرفاً همان احكامي است كه در متن قانون سال 

توانيم نميبه موضوعاتي تعرض نكرده، ما از منظر خود  56اگر قانون سال 
موضوعات ديگري را نيز آمرانه تلقي كرده و به مقنن نسبت بدهيم و آثار خارجي 

  .بر آن مترتب سازيم) امري(
در مورد اجاره اماكن تجاري آورده،  56چيزي كه قانونگذار در سال : ثانياً

نهادي به نام حق كسب و پيشه و تجارت است، كه تدريجي الوجود و مربوط به 
همه اين موارد جزء ). به اضافه امكان تخليه تحت شرايط خاص(شد آينده ميبا

مقررات امري بوده و توافق برخالف آن بي اثر ميباشد، اما عليرغم اينكه نهاد 
قرار داشته و وجودش  1339و حتي قبل از قانون  56سرقفلي قبل از قانون سال 
بنابراين با توجه به  .هيچ تعرضي به آن ننموده است 56بالفعل است، قانونگذارسال 

اينكه قوانين امري درحقوق خصوصي، امري استثنايي هستند و استثناء به قدر متقين 
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قابل تفسير ميباشد، اما سرقفلي جزء مقرراتي است كه از ارادة طرفين و از قرارداد 
  .صرف، ناشي ميشود و قطعاً از حمايت قانون قراردادها برخوردار است

شود اجرا نمي 1356شهرها، اصوالً مقررات امري قانون سال  در بسياري از: ثالثاً
مضافاً اينكه در مسئله سر قفلي قصد . وليكن مقررات قراردادي سرقفلي جريان دارد

قراردادي طرفين حاكميت دارد و مستأجر از بهاي سرقفلي كه ثمن معامله ميباشد 
، با توجه به قانون جدايي سرقفلي از حق كسب و پيشه و تجارت. برخوردار ميگردد

الحاقي به قانون روابط مؤجر و مستأجر  - ماده واحده( 1365واحده و ماده  1356سال 
  .به صراحت پذيرفته شده است) 1365سال 

اگر محروميت مستأجر را از حق كسب و پيشه و تجارت پس از : و مهمتر اينكه 
فاً در حد همان بدانيم، اين جريمه صر) مدني(وقوع تخلف، يك نوع جريمه مالي 

مي باشد و تسري اين جريمه به  56موارد منصوص در قانون موجر و مستأجر سال 
مطابق اصول ) حق كسب و پيشه و تجارت استكه چه بسا چندين برابر (سرقفلي 

  .حقوقي نيست و با عدل و انصاف سازگاري ندارد
فاً وي باعنايت به مراتب فوق، بافرض تخلف مستأجر و صدور حكم تخليه، صر

كه ذاتاً مربوط به شهرت تجاري، جذب مشتري، «ازحق كسب و پيشه و تجارت 
زحماتي كه مستأجر در طول قرارداد اجاره متحمل شده و موجب رونق محل كسب 

محروم است و موضوع ارتباطي به سرقفلي كه مربوط به موقعيت مكاني » گرديده
باشد، در آن بي تأثيرمي... است و عناوين فوق الذكر در مورد جذب مشتري و

  . قانون مدني، مؤيد اين استنباط است 223الي  219و 10ندارد و مواد 
  :پاسخ ويژه به استداللهاي قضات در رأي اصراري -قسمت دوم

يكي از مستندات رأي اصراري اين بود كه چون  -اجتهاد در مقابل نص -1
تخليه و تعلق حق موارد  1356قانون مؤجر و مستأجر سال  15و  14مطابق مواد 

كسب و پيشه و تجارت منصوص و مشخص است، حكم به سرقفلي بدون لحاظ 
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بنابراين حكم دادگاه بدوي كه به . كردن مواد فوق اجتهاد در مقابل نص است
 .استحقاق مستأجر به اخذ سرقفلي رأي داده است اشتباه است

حق كسب و  قانون اشعاري راجع به 15و  14در پاسخ بايد گفت اگرچه مواد 
پيشه و تجارت منصوص است و در مورد آنها حاكميت دارد، اما هيچ ارتباط وثيقي 

به حق سرقفلي، خروج موضوعي با سرقفلي ندارند و اصوالً احكام مواد فوق راجع 
بنابراين چون موضوع سرقفلي جدا از موضوع حق كسب و پيشه و تجارت مي . دارند

حاكم بر ) م.ق 219و  10ماده (وده و مواد قانون مدني باشد، احكام قانوني آن نيز جدا ب
  .باشدآن مي
چون مستأجر نصف حق كسب و پيشه و تجارت را به همراه تخليه  -2

دريافت كرده است اگر نصف ديگر را با دادخواست مطالبه سرقفلي بگيرد، عادالنه 
 .باشد نمي

از سرقفلي  همانطوريكه قبالً توضيح داده شد، چون حق كسب و پيشه وتجارت
جدا بوده و حق سرقفلي كه منشاء شرعي و قراردادي و نيز عرفي دارد نيز با حق 

صرف دارد تداخلي ندارد، اگر حق ) امري(كسب و پيشه و تجارت كه منشأ قانوني 
بنابراين اشكال دوم نيز وارد . مسلّم سرقفلي به مستأجر پرداخت نشود عادالنه نيست

  .نمي باشد
تجارت خالف اصل است و ما بايد به قدر متيقن  حق كسب و پيشه و -3

 . اكتفاء كنيم

اگرچه حق كسب و . است» حق يراد بها الباطل ة ُكلم«اين استدالل مصداق بارز 
پيشه و تجارت خالف اصل است و بايد به قدر متيفن  اكتفا شود، اما خواسته 

و عرفي و خواهان مطالبه سرقفلي است و حق سرقفلي هم مطابق موازين حقوقي 
شرعي مي باشد و خالف اصل نيست بنابراين همانطوريكه مالحظه شد، پايه 
استداللهاي قضات محترم ديوان در رأي اصراري بر اين مبنا بوده است كه سرقفلي 
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هاي اساسي چه در همان حق كسب و پيشه و تجارت مي باشد، در حاليكه تفاوت
ويه قضايي و مهمتر از همه عرف قانون، چه در نظريات شوراي نگهبان، چه در ر

  .جامعه ما وجود دارد كه در مبحث كليات بصورت تفصيلي بيان شد
  

مناطقي كه مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر  -بند دوم
  شودنمي 1356سال 

در آن  1356بعضي از دادگاهها به تصور اينكه در مناطقي كه مشمول قانون سال 
ررات عمومي سرقفلي نيز قابليت اجرايي ندارد و عليرغم مناطق آگهي نشده است مق

پرداخت ابتدايي سرقفلي توسط مستأجر، پس از انقضاء مدت اجاره و درخواست 
معامله (تخليه مالك، بجاي اينكه عالوه بر حكم تخليه به استناد مقررات عمومي 

دهند به استناد  ، به پرداخت سرقفلي به نرخ عادله روز به نفع مستأجر نيز رأي)سرقفلي
شود صرفاً به تخليه عليه مستأجر حكم نمي 1356اينكه آن منطقه شامل قانون سال 

  .دهندمي
همانطوريكه درمقدمات بحث گفته شد قانون آمره روابط موجر و مستأجر سال 

است، آنهم در محدوده حق كسب يا پيشه و صرفاً در مناطقي كه آگهي شده 1356
شود و هيچ تسري به مناطقي كه به مقررات تخليه اجرا ميتجارت و مسايل مربوط 

مناطقي كه براساس تقسيمات كشوري . (اجراي اين قانون آگهي نشده است، ندارد
تغييراتي در سالهاي اخير حادث شده و با استعالم از دفتر تشكيالت و بهبور 

نمي شود  1356روشهاي قوه قضائيه اعالم گرديده كه اين مناطق مشمول قانون سال 
قانون روابط  1بنابراين همانطوريكه در ماده ) .جهت مالحظه در پيوست آمده است

مقرر گرديده ولواينكه اين قرارداد مربوط به قبل سال  1376موجر و مستأجر سال 
باشد، مشمول قواعد عمومي قراردادها، شروط بين آنها، قانون مدني و موازين  1376

أي صادره از شعبه تشخيص توجه شود كه دال بر تأييد به يك فقره ر. باشدشرعي مي
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باشد كه در زمان قرارداد سرقفلي پرداخته و موقع تخليه نيز به استحقاق مستأجري مي
  .نرخ روز محاسبه شده است

اعالم  1381تير  8مورخ  590دادگاه عمومي تبريز طي دادنامه شماره  27شعبه 
 –الف (دادخواستي به طرفيت آقاي ) ف –م (وكيل آقاي ) الف- غ(آقاي : نموده 
به خواسته صدور حكم بر تخليه يك باب مغازه واقعه در خسرو شهر تقديم و ) الف

توضيح داده كه خوانده وفق اجاره نامه عادي مستأجريك باب مغازه در بخش 
خسرو شهر بوده و عالوه بر عــدم پرداخت اجور مغازه با انقضاي مدت اجاره از 

يل مورد اجاره خودداري مي نمايد و با توجه به اين كه قانون روابط تخليه و تحو
روابط در بخش خسرو شهر اجرا نمي شود،  1356موجر و مستأجر مصوب 

و به اين اعتبار تقاضاي صدور استيجاري طرفين مشمول قانون مدني است 
 دادگاه نظر به دادخواست تقديمي و. حكم به شرح دادخواست تقديمي نموده است

با توجه به اين كه به داللت اسناد و مدارك تقديمي مالكيت خواهان و عين مستأجر 
و رابطه استيجاري في مابين براي دادگاه محرز بوده و با عنايت به اين كه بخش 

از حيث  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  31خسروشهر از شمول ماده 
سامي از نقاطي نيست كه مقررات قانون قابليت اجراي آن قانون خارج و طبق اعالم ا

مرقوم قابليت اعمال دارد وفق قسمت اخير همان ماده قانون حاكم قوانين و مقررات 
) 3( 501قانون مدني ناظر به ماده ) 2( 494عمومي خواهد بود، لذا به استناد ماده 

همان قانون ضمن فسخ عقد اجاره في مابين حكم بر محكوميت خوانده به تخليه 
با پرداخت مبلغ يك  1362شهريور  31ين مستأجره وفق اجاره نامه عادي مورخ ع

بابت هزار ريال از  6ميليون ريال وجه نقد از سوي خواهان و نيز به پرداخت مبلغ 
هزار ريال از بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر  500هزينه دادرسي و مبلغ 

شعبه نهم دادگاه تجديد نظر ) الف – الف(پس از تجديد نظر خواهي . نمايدمي
با رد  1382ارديبهشت  17مورخ  167استان آذربايجان شرقي مطابق دادنامه شماره 
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. تأييد و استوار مي نمايد درخواست تجديدنظر خواه داد نامه تجديدنظر خواسته را 
 قانون سابق 18ماده  2سپس خوانده در بقاي مهلت مقرر قانوني با توسل به تبصره 

اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب تقاضاي تجديد نظر فوق العاده 
ثبت دفتر  1382مراد  9مورخ  12811مي نمايد كه در خواست ايشان تحت شماره 

  . كل شعب تشخيص و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي شود
ي ط) الف –الف (اينجانب : خالصه ايرادات معنونه بدين شرح مي باشد 

سرقفلي مغازه مورد تخليه را در قبال مبلغ يك  1362شهريور  31قرارداد مورخ 
رضايت خود اقدام به فروش سرقفلي ميليون ريال خريداري نموده ام و مالك با 

مالك با ميل و . باشدمغازه نموده است و معامله انجام گرفته شرعي و قانوني مي
ر قبال اخذ مبلغ يك ميليون ريال به را د) مغازه(رغبت خود حق انتفاع ملك خود 

قانون  40مستنداً به ماده . اين جانب فروخته و حق استفاده خود را ساقط كرده است
سال اين جانب تمامي حقوق دولتي مغازه مرقوم را  20و در عرض مدت ) 4(مدني 

كه در صورت اجاره بودن به عهده مالك بود به علت معامله سرقفلي پرداخت 
بنابراين من در ملك مذكور . از قبيل حق دارايي و شهرداري و غيره نموده ام،

شهريور  31مستاجر نبوده ؛ بلكه حق استفاده ملك مزبور با توجه به قرار داد مورخ 
  . خريداري و مالك استفاده آن مي باشم و داراي حق انتفاع هستم 1362

تخليه مغازه دادگاه محترم به داليل و مدارك من توجهي نكرده و حكم بر 
مذكور صادر نموده است و استرداد مبلغ يك ميليون ريال سرقفلي پرداخت شده در 

به مالك كه در آن موقع مبلغ قابل توجهي بوده و حاال ارزش چنداني  1362سال 
  . ندارد، از اين رو تقاضاي بررسي مجدد و صدور حكم مقتضي را دارم

ه پرونده جهت اجراي قرار اين شعب 1383خرداد  26متعاقب تصميم مورخ 
كارشناسي به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي ارسال گرديده كه 

ظاهراً . شعبه مرجوع اليه مورد نيابت را انجام و پرونده را برگشت داده است
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ميليون و  160كارشناس منتخب دادگاه ارزش سرقفلي مغازه مورد بحث را بالغ بر 
ر آورد كرده كه پس از اعتراض طرفين و ارجاع امر به هيأت هزار ريال ب 487

بنا به . ميليون ريال تعيين كرده است 140كارشناسان هيأت مزبور ارزش سرقفلي 
  . مراتب پرونده جهت شور تقديم هيأت شعبه مي گردد

هيأت شعبه در تاريخ باال تشكيل و پس از استماع گزارش اخير عضو مميز و 
  . ونده مشاوره نموده چنين رأي صادر مي نمايدبررسي مندرجات پر

هر چند اجراي  -تشخيص 6شعبه  1383بهمن  18مورخ  1056/6رأي شماره 
در شهرستان خسرو شهر وفق  1356مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 

قانون مزبور آگهي نگرديده، از اين رو مقررات مزبور حاكميتي در  31ماده 
و با اين وصف، به لحاظ شمول مقررات قانون مدني بر مورد خصوص مورد ندارد 

قانون مرقوم، رأي  494و انتفاي عقد اجاره با انقضاي مدت حسب صريح ماده 
معترض عليه در اساس مخالفتي با موازين قانوني و شرعي ندارد ؛ اما نظر به اين كه 

شهريور  31(حسب داللت سند عادي اجاره مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره 
مبلغي معادل يك ميليون ريال به عنوان سرقفلي پرداخت نموده، نظر به اين ) 1362

كه پرداخت سرقفلي در حين انعقاد عقد اجاره با توجه به عرف مسلم معمول در 
جامعه، قرارداد اجاره را به طور ضمني مشروط به اين شرط مي كند كه مستأجر 

ي به نرخ متعارف روز را داشته باشد و اين هنگام تخليه استحقاق دريافت سرقفل
نظير شرط مذكور در عقد تلقي ) 5(قانون مدني  225شرط با توجه به حكم ماده 

از جمله مساله  –شده و بر متعاقدين الزم الوفا است ؛ نظر به اين كه فتاوي معتبر 
هشتم از بحث سرقفلي در مسائل مستحدثه كتاب تحرير الوسيله جلد دوم حضرت 

جامع المسائل حضرت آيت اهللا العظمي صانعي كه  1143و نيز مساله ) ره(مام ا
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  6مبناي حكم قانونگذار در تبصره ذيل ماده 

قانون اساسي  167قرار گرفته و در موضوع مطروحه فعلي با توجه به اصل  1376
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دور حكم با وصف سكوت مدني مرجع ص) 6(قانون آيين دادرسي  3و ماده ) 6(
حكايت از استحقاق مستأجر به دريافت سرقفلي در قبال تخليه دارد و  –قانون است 

ميزان اين سرقفلي با توجه به نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري معادل مبلغ 
ميليون ريال برآورد و ارزيابي گرديده، از اين رو ضمن اعالم اين كه رأي  140

اس با ايراد و اشكالي مواجه نيست، صرفاً از اين حيث كه با معترض عليه در اس
توجه به مراتب فوق تخليه بايد در قبال پرداخت سرقفلي استحقاقي مستأجر باشد، به 

قانون سابق اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و  18ماده  2استناد تبصره 
ه در قبال تأديه مبلغ انقالب دادنامه معترض عليه نقض و حكم به تخليه يد خواند

اين رأي قطعي . ميليون ريال بابت سرقفلي در حق وي صادر و اعالم مي گردد 140
  . است
  

ضرورت دادخواست مستقل براي مطالبه حق كسب، پيشه و  -بند سوم
  تجارت و يا سرقفلي 

شود اين است كه آيا براي مطالبه حق سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي
و يا سرقفلي الزم است دادخواست مستقلي مطرح شود يا  كسب، پيشه و تجارت

اينكه همان دادگاهي كه حكم تخليه را صادر مي نمايد بايستي راجع به حق كسب، 
 پيشه و تجارت و يا سرقفلي به نفع مستأجر اتخاذ تصميم نمايد؟

تـوان گفت كه حق كسب، پيشه و تجارت يا سرقفلي درپاسخ به اين سـوال مي
باشد و الزم نيست براي مطالبه جزيي از اثر رارداد اجاره و تابع آن ميجزئي از ق

دادخواست ديگري ) مطالبه سرقفلي يا حق كسب، پيشه و تجارت(عقد اجاره 
هيأت  6/12/63مورخ 60با اتّخاذ مالك از رأي وحدت رويه شماره . مطرح شود

دادگاه بايد عمومي ديوان عالي كشور، سرقفلي از تبعات دعوي تخليه است و 
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اي از رأي مربوط به نمونه. ضمن صدور حكم نسبت به آن نيز تصميم اتخاذ نمايد
  :موضوع بحث تقديم مي گردد

بطرفيت خوانده با وكالت آقاي عباس ... در خصوص دعوي خواهانها حسن« 
 13945بخواسته صدور حكم تخليه مورد اجاره يك باب مغاز ه جزء پالك ثبتي 

تهران به دليل تغيير شغل از سوپر ماركت به  12ي واقع در بخش اصل 138فرعي از 
فروش لوازم يدكي بدواً قرار تأمين دليل با احتساب خسارات دادرسي، نظر به اينكه 
حسب صورت جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي تخلف مستأجر از مفاد 

عقيده دادگاه اگر چه  قرارداد راجع به تغيير شغل مسلم گرديده و نظر به اينكه به
مستأجر از حق كسب و پيشه و تجارت به لحاظ تخلف محروم گرديده ليكن با 
توجه به پرداخت ابتدايي سرقفلي حق وي در اين خصوص محفوظ بوده دادگاه 
قرار رجوع به كارشناسي جهت تعيين سرقفلي را صادر نموده كه كارشناس محترم 

ريال  7000000پيشه و تجارت به ميزان مبلغ سرقفلي را بدون لحاظ حق كسب و
تقديم نموده است و پس از اعتراض وكيل خواهانها نسبت به نظريه كارشناسي و 
ارجاع به هيأت سه نفره كارشناسي، وكيل محترم خواهان دستمزد كارشناس رادر 

عليهذا دادگاه . موعد مقرر توديع ننموده است و نتيجتاً نظريه اوليه قطعيت يافته است
 223الي  219و  10و مواد  56قانون مؤجر و مستأجر سال  14ماده  7ستنداً بند م

قانون آئين دادرسي مدني دعوي وكيل خواهان  198و  197قانون مدني و مواد 
ثابت و مسلم تشخيص حكم بر تخليه مورد اجاره ظرف مدت يكماه پس از قطعيت 

قبل از تخليه توديع يا به خواهانها مكلفند مبلغ سرقفلي را . رأي صادر ميگردد
روز پس ازابالغ در محاكم  20مستأجر پرداخت نمايند رأي صادره حضوري ظرف 

دادگاه عمومي  229رأي شماره . (تجديد نظر استان تهران قابل اعتراض مي باشد
  )79/275تهران موضوع پرونده كالسه 
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ي علي رأي دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد تجديد نظر خواهي آقا
صادره از شعبه  2290/ 81بطرفيت آقايان حسن و اصغر نسبت به دادنامه شماره 

دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن حكم برمحكوميت تجديدنظرخواه بر تخليه 
بلحاظ تخلف مستأجر از جهت  15/9/65يكباب مغازه موضوع سند اجاره مورخه 

بت سرقفلي صادر شده و در ريال با 7000000تغيير شغل در مقابل دريافت مبلغ 
فرجه مورد تجديدنظر خواهي واقع شده و اعالم داشته تغيير شغلي ايجاد نشده وبه 
شهادت شهود معترض بوده اند و حق كسب و پيشه در نظر گرفته نشده و خواهان 
نقض دادنامه شده است با توجه به جامع اوراق پرونده و تحقيقات انجام شده از 

ينه محل اظهارات شهود كه دليلي خالف اظهارات آنان احراز جمله صورتجلسه معا
نميشود و اينكه دادنامه بدوي مستدل است و با رعايت اصول و قواعد قانوني اصدار 
يافته تجديدنظر خواهي را غير وارد تشخيص و ضمن رد آن رأي برتأييد دادنامه 

دادگاه  1381سال  17رأي شماره . (بدوي صادر ميشود رأي صادره قطعي است
  )تجديدنظر استان تهران
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  :گيري نتيجه

صرفاً راجع به حق  1356مقررات آمره قانون روابط موجر و مستأجر سال 
بنابراين سرقفلي . كسب، پيشه و تجارت است و هيچ اشاره اي به حق سرقفلي ندارد

حقي است كه داراي منشأ قراردادي، شرعي و عرفي است و برخالف حق كسب، 
  .تجارت كه از نهادهاي خالص حقوقي سنتّي داخلي نمي باشدپيشه و 

و ازدست دادن حق كسب، پيشه وتجارت  56تخلف از مقررات قانون سال 
تفكيك اين دو، عالوه . مالزمه اي با محروميت از حق سرقفلي مستأجر ندارد

براينكه مطابق موازين قانوني و شرعي است موجب برقراري عدالت و انصاف 
  . ز خواهد شدقضايي ني

شود؛ بر فرض تخلف مستأجر؛ چنانچه اجراء مي 1356در مناطقي كه قانون سال 
وي در ابتدا سرقفلي به مؤجر داده باشد با مبناي تفكيك اين دو حق، مستأجر مستحق 

  .باشدمطالبه حق سرقفلي به نرخ روز از مؤجر مي
در اجراي مقررات شود هيچ منعي اجراء نمي 1356و در مناطقي كه قانون سال 

  .سرقفلي بر مبناي احكام قانون مدني و شروط طرفين و عرف مسلم وجود ندارد
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  :ها نوشت پي

 همين مقاله 10رجوع شود به ص  - 1

عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي شود و اگر : قانون مدني 494ماده  - 2
ف خود نگاه پس از انقضاي آن مستأجرعين مستاجره را بدون اذن مالك مدت در تصر

اگر چه مستاجر استيفاي . دارد، موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود
 .منفعت نكرده باشد؛ مگر اين كه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد

اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده و مال : قانون مدني 501ماده  - 3
ماه يا سالي فالن مبلغ معين شده باشد، اجاره براي يك روز يا  االجاره هم از قرار روز يا

يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود و اگر مستاجر عين مستاجره را بيش از مدت هاي 
مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد، موجر به موجب 

ف مستحق اجرت مقرر بين مراضات حاصل شده براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصر
 .طرفين خواهد بود

حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي : قانون مدني 40ماده  - 4
 .تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد، استفاده كند

متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد : قانون مدني 225ماده  - 5
 .به منزله ذكر در عقد است  هم منصرف آن باشد،بدون تصريح 

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در : قانون اساسي  167اصل  - 6
قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را 

قوانين مدونه از  صادر كند و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض
 .رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد
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  :منابع 
 1368تحريرالوسيله جلد دوم چاپ دفتر انتشارات اسالمي سال  -امام خميني - 1

 - جلد دوم -مسعود انصاري -دانشنامه حقوق خصوصي، دكتر محمدعلي طاهري - 2
 1374انتشارات محراب فكر چاپ اول 

ق و كسب و پيشه و تجارت چاپ انتشارات كيهان چاپ سرقفلي و ح - دكتر بهمن كشاورز - 3
 1369اول سال 

گنج  1388مبسوط ترمينولوژي چاپ چهارم، سال  -دكتر جعفر جعفري لنگرودي - 4
 دانش

به ترتيب چاپ  2و جلد  1قواعد فقه بخش مدني جلد  -دكتر محقق داماد - 5
 1374و چاپ سمت  85چهاردهم مركز نشر اسالمي سال 

مجموعه ديدگاههاي حقوقي و قضايي دادگستري استان  دكتر محمدرضا زندي - 6
 77چاپ پنج و شش سال  3تهران جلد 

 73چاپ شركت انتشار سال  7دكتر ناصر كاتوزيان عقود معين ج - 7

شركت  - 1385منابع حقوق چاپ سوم 2فلسفه حقوق جلد  - دكتر ناصر كاتوزيان - 8
 سهامي انتشار

 شخيص ديوان عالي كشورت 6شعبه  1383بهمن  18مورخ  1056/6رأي شماره  - 9

  دادگاه تجديدنظر استان تهران 1381سال  17رأي شماره  -10
 1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال  -11

 1368با اصالحات سال  1358قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -12

 1376و  1356قانون مؤجر و مستأجر سال  -13

 ديبا الحاقات و اصالحات بع 1307قانون مدني ايران مصوب  -14

اله شماره هشتم و نهم صاحب امتياز و مدير مسئول آيت - مجله فقه اهل بيت عليهم السالم - 15
 1376چاپ پنجم سال  - هاشمي شاهرودي
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 1374مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور نشر ديوان عالي كشور سال  - 16
  433د./

  
  پيوست

در آنها  به  1356ر قانون مالك و مستاج راياسامي شهرها و بخشهايي كه  عدم اج
صورت موردي توسط دفتر تشكيالت و بهبود روشهاي قوه قضائيه به مراجع مربوطه اعالم 

 :گرديده است

 آذربايجان شرقي .1

 بخش ايلخچي  

 
 آذربايجان غربي .2

 تازه شهر  
  شاهپور سابق(سلماس(  
 
 اردبيل .3

 نمين اردبيل  
 
 اصفهان .4

 مورچه خورت  
  سميرم  
  چمگردان  
 آران و بيدگل  
 اد   ابوزيدآب  
 
 بوشهر .5
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 آبپخش بوشهر  
 تنگستان  
 تهران .6

 گرمدره  
 قلعه حسن خان(قدس(  
  شورآباد  
 پيكان شهر  
 بومهن  
  احمد آباد مستوفي  
 خاورشهر  
 عباس آباد كرشته  
 طالقان  
 خاور شهر  
 قيامدشت  
 شهر قدس  
 اسالمشهر  
  باقر شهر  
 كهريزك  
 خادم آباد  
  كمال شهر  
 گلستان  
 قريه فيروزآباد 

  قريه جعفرآباد باقراف  
 ه مسگر آبادقري  
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  قريه شمس آباد  
  قريه حصار امير  
 قريه دولت اباد  
 قريه ابراهيم اباد شهريار  
  قريه حسن اباد لقماني  
 قريه حسين اباد گردنه  
 قريه عبداله اباد  
   قريه شريف اباد  
  ابراهيم آباد  
  شهرك طاووسيه  
 پاكدشت  
 كن  
 پيكان شهر  
  بابا سلمان  
  خادم آباد  
  بهرام آباد  
  زيباشهر  
 ن آباد سلطا  
  پاكدشت  
 چهاردانگه  
 رباط كريم  
 اكبراباد  
 مالرد  
  شهرك پرديس  



  ...ت يا تعدد حق كسب، پيشه و تجارت وحد             
46  

  قيروزآباد  
 ورامين  
 شهرك خاور شهر  
 شريف اباد  
  قاسم اباد  
  اصيل اباد  
 موسي آباد  
  شهرسنگ  
 رباط كريم  
 شهرك مهديه  
 كمال شهر  
  باقراباد  
 شهرك مارليك  
 شهرك گلشهر  
  خاتون اباد  
  قلعه نو  
 دهستان بهنام پازوكي ورامين  
 بردآباد شهريار  
 
 چهارمحال و بختياري .7

 لردگان  
 
 خراسان جنوبي .8

 انرايس  
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 خوزستان .9

 مسجد سليمان  
  هنديجان  
 

 زنجان .10

  ماه نشان  
 

 سيستان و بلوچستان .11

  زابلي  
   سرباز  
 چابهار  
  

 فارس .12

  كوار  
 سپيدان  
  

 قزوين .13

 آبيك  
 

 كرمان .14

  رستم آباد(نرماشير(  
 

 كرمانشاه .15

  داالهو  
  هرسين  
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 كرند غرب  
  بيستون  
 

 يلويه و بوير احمد كهگ .16

 دهدشت  
  

 گيالن .17

 ليسار  
  كياشهر آستان اشرفيه  
  

 لرستان .18

 ويسيان  
  

 مازندران .19

 نور(بلده(  
 جويبار  
 روستاي قلعه گردن  تنكابن  
 تنكابن. روستاي سليمان آبادش  
  

 هرمزگان  .20

 الفت  
 كيش  
  بندر كنگ  
 قشم  
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 همدان .21

 كبودر آهنگ  
  

  يزد .22
 بهاباد

 
  



  


