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تحلیل حق کسب و پیشه در قانون ،دکترین و نظریه ها و آرای قضایی
صحبت اهلل سلطانیان  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری مقدم

3

 1دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ،قاضی سابق دادگستری ،پژوهشگر حقوق
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه

چکیده
برخی «سرقفلى»را به «حقى که بازرگان و کاسب نسبت به محلى پیدا مىکند به جهت تقدم در اجاره ،شهرت ،جمع آورى
مشترى و غیره» تعریف کرده اند .این تعریف در واقع تبیین و توضیح موردى است که ما به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت
مىشناسیم .مؤلفان مذکور به معناى حقوقى و تخصصى کلمهى «سرقفلى» توجه ننمودهاند ،بلكه درصدد بیان مفهوم عرفى و
متداول آن بودهاند .برخی ازبزرگان علم حقوق ،سرقفلى را در مفهوم عام و جهانى آن چنین تعریف مىکند« :حقى است بر
مشتریان دایم و سرمایهى تجارتخانه (و ادامه مىدهد ):این حق را در فارسى «مایهى تجارت» مىتوان ترجمه کرد ...ولى
سرقفلى در حقوق ایران مفهومى بدین وسعت ندارد .حق سرقفلى ،که قانون روابط موجر و مستأجر از آن به «حق کسب یا
پیشه یا تجارت» تعبیر کرده است ،حقى است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران،
مقدم شناخته مىشود و در عرف بازار نیز وقتى مىگویند :سرقفلى مغازهاش را فروخت؛ یعنى آن را تخلیه کرد و به دیگرى
واگذار نمود و این مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجارى او نمىشود» .به نظر مىرسد این مناقشات به حسب
ظاهر از خلط غیرالزم و شاید هم نادرست «سرقفلى» با «حق کسب و پیشه و تجارت» ناشى شده باشد.که به صورت خالصه
بررسی خواهد شد.
واژههای کلیدی :حق سرقفلی ،کسب و پیشه ،تجارت ،تخلیه
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 .1سرقفلى
.1-1

تعریف لغوى

«سرقفلى» به «حقى که بازرگان و کاسب نسبت به محلى پیدا مىکند به جهت تقدم در اجاره ،شهرت ،جمع آورى مشترى
و غیره» تعریف شده

است1.

این تعریف در واقع تبیین و توضیح موردى است که ما به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت مىشناسیم .در فرهنگ دهخدا در
ارتباط با کلمهى «سرقفلى» چنین آمده است :چیزى که از کرایه دار سراى حویلى یا دکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است
که داخل کرایه

نیست2.

مؤلفان مذکور به معناى حقوقى و تخصصى کلمهى «سرقفلى» توجه ننمودهاند ،بلكه درصدد بیان مفهووم عرفوى و متوداول
آن بودهاند.
.1-2

تعریف اصطالحى

آقاى دکتر جعفرى لنگرودى در ذیل کلمهى سرقفلى آورده است:
پولى که مستأجر ثانى (به معناى اعم) به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بالعوض مىدهد و همچنین مستأجر اول بوه
موجر مالك مىدهد 3.ایشان در تعریفى که از حق کسب و پیشه ارایه مىدهد انفكاك بین حق مذکور و حق سرقفلى را پذیرفتوه
است4.

آقاى دکتر کاتوزیان با انتقاد از گزینش حق کسب و پیشه و تجارت به جاى «سرقفلى» گفته است:
این اصطالح براى نخستین بار در قانون روابط مالك و مستأجر مصوب  ،133٩به کار رفت و بوا تغییور مختصورى در قوانون
کنونى روابط مالك و مستأجر تكرار شد .قانونگذار از کلمهى متعارف «سرقفلى» دست برداشت و به جاى آن کلموات ناموأنوس
«حق کسب یا پیشه یا تجارت» را برگزید .این گزینش از نظر ادبى و داللت برمفهوم حق ،این عیب مهم را دارد کوه اصوطالحى
جامع بین حقوق بازرگانان وپیشه وران ارایه نمى کند و قدر مشترك آن را نمىرساند .چنین مىنمایود کوه حوق کسوب و حوق
پیشه و حق تجارت سه مفهوم جداگانه هستند ،که در پاره اى احكام با هم شباهت دارند ،در حوالى کوه واقعیوت بورخالف ایون
ظهور است .ماهیت و اوصاف اصلى حق در همه موارد یكى است و حق تاجر یا پیشه ور مظواهر گونواگون و اقسوام یوك مفهووم
هستند5.

ایشان سرقفلى را در مفهوم عام و جهانى آن چنین تعریف مىکند:
«حقى است بر مشتریان دایم و سرمایهى تجارتخانه (و ادامه مىدهد ):این حوق را در فارسوى «مایوهى تجوارت» موىتووان
ترجمه کرد ...ولى سرقفلى در حقوق ایران مفهومى بدین وسعت ندارد .حق سرقفلى ،که قانون روابط موجر و مسوتأجر از آن بوه
«حق کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده است ،حقى است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجواره کوردن محول کسوب
1
 .معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،ج  ،٢ص .١٨٦٩
٢

 .فرهنگ دهخدا ،ذیل کلمه «سرقفلی».

3

 .جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،ابن سینا ،تهران ،چاپ اول ،١3٤٦ ،ص  ،3٥٦ش . ٢٨٤٩

٤

 .جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،ص ٢٢٤ـ ،٢٢٥ش.١٧٩٠

٥

 .کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ،دانشگاه تهران ،چاپ اول ،١3٥٦ ،ص ٦٢ـ.٦3
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خود بر دیگران ،مقدم شناخته مىشود و در عرف بازار نیز وقتى مىگویند :سرقفلى مغازهاش را فروخت؛ یعنى آن را تخلیه کورد
و به دیگرى واگذار نمود و این مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجارى او

نمىشود»6.

به نظر مىرسد این مناقشات به حسب ظاهر از خلط غیرالزم و شاید هوم نادرسوت «سورقفلى» بوا «حوق کسوب و پیشوه و
تجارت» ناشى شده باشد .
سرقفلى ،عبارت است از «وجهى که مالك در ابتداى اجاره و جدا از مال االجاره از مستأجر مىگیرد تا محول خوالى را بوه او
اجاره

دهد»7.

بنابراین اهم نکات سرقفلی عبارتند از:
 .1مبلغ و میزان این وجه به موقعیت محلى و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره ،بستگى دارد و در نهایت مالك و مووجر
است که رقم آن را تعیین مىکند و داوطلب اجاره مخیر در پذیرش یا رد پیشنهاد موجر است ،اما اختیوار قوانونى در تغییور آن
ندارد.
 .2سرقفلى به مالك و موجر پرداخت مىشود نه به مستأجر اول و لذا شهرت تجوارتى و رونوق کسوبى و اعتبوار صونفى ،در
تعیین میزان آن تأثیرى ندارد.
 .3هر چند که در مورد ماهیت حقوقى این وجه ،بحثهایى وجود دارد (که در ادامه خواهد آمد) اما در حلیت و مشوروعیت
آن و صرفنظر از این که عنوانش چه باشد  -تردیدى نیست.
 .4آنچه در قانون  133٩و  1356روابط موجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته «سرقفلى» به معناى فوق الذکر نیست ،بلكه
همان «حق کسب و پیشه و تجارت» است که وجود یا عدم سرقفلى و به عبارت دیگور پرداخوت یوا عودم پرداخوت سورقفلى از
ناحیهى صاحب حق کسب و پیشه و تجارت ،در بدو اجاره ،به مالك و موجر فقط یكى از عوامل مؤثر در میزان و مقدار آن است.
 .5با توجه به آنچه گفته شد ،این حق قائم و مربوط به محل است نه «شخص» .به عبارت دیگر اگر چه ممكن است مالك و
موجر از فرد طالب اجارهى محل ،درصورتى که محل را براى پیشهى مثالً طالفروشى بخواهد ،مبلغى متفاوت با آنچوه کوه موثالً
براى کله پزى ممكن است ،بخواهد مطالبه کند .اما این امرى است به اصطالح « سلیقهاى» و تحت ضابطهاى قورار نموىگیورد؛
حال آن که «حق کسب و پیشه و تجارت» چنین نیست و نوع شغل از اهم امور و مؤثر در میزان آن است.
 .6در تعیین میزان سرقفلى ،هیچ عاملى غیر از میل و خواستهى مالك دخیل نیست و قواى عمومى در این مورد نقشوى بور
عهده ندارد و داوطلب اجارهى محل هم فقط اختیار رد یا قبول خواست مالك را دارد .اما در مورد حق کسب و پیشوه و تجوارت
چنین نیست و محكمهى صالح در قضیه دخالت مىکند و چنانچه طرفین در میزان و مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت توافق و
تراضى نكنند ،فصل ترافع مىنماید.
 .7سرقفلى را مالك و موجر مىتواند نگیرد و اگر چنین کرد و ملك خود را اجاره داد ،نمىتواند بعداً از مستأجر چیزى بابوت
سرقفلى مطالبه کند .به عبارت دیگر حق سرقفلى ذاتاً قابل اعراض و اسقاط است ،حال آن که حق کسب و پیشه و تجارت چون

٦

 .کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ،ص .٦٢

٧

 .کشاورز ،بهمن ،سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم ،مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی ،تهـران ،١3٧٤ ،ص
١3ـ.١٨
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در آغاز مدت اجاره موجود نیست ،در موقع انعقاد عقد اجاره ،قابل اسقاط نمىباشد و چنانچه چیوزى بورخالف ایون موورد بوین
طرفین شرط شود ،به استناد مادهى  30قانون روابط موجر و مستأجر سال  1356باطل و غیر قابل ترتیب اثر خواهد

بود8.

 .2حق کسب و پیشه و تجارت
در آثار متقدمین و اعم از لغت نامهها و کتابهاى حقوقى و فقهى و ذکرى از حق کسب و پیشه و تجارت نموىتووان یافوت؛
زیرا والدت و ظهور این پدیده در نظام اقتصادى و قضایى ایران در دههى  1320تحقق یافته است.
برخى از حقوقدانان  -ضمن قایل شدن به وحدت مفهوم «سرقفلى» و «حوق کسوب وپیشوه و تجوارت»  -حوق اخیور را در
مفهوم وسیع به «حقى بر مشتریان دایم و سرمایهى تجارتخانه» و در معناى محدودتر به « حقوى کوه بوه موجوب آن مسوتأجر
متصرف ،در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته مىشود» ،تعبیر

کردهاند٩.

برخى دیگر معتقدند که «حقى است براى مستأجر ،بازرگانان و پیشه وران و مطلق کسوانى کوه از طریوق اجوارهى مكوانى،
کسب معاش کنند ولو آن که بازرگان نباشد» (قانون تملك زمینها براى اجراى برنامههواى شهرسوازى مصووب  133٩/3/17و
قانون مالك و مستأجر مصوب  )133٩و با سرقفلى از لحاظ مفهومى فرق دارد؛ زیرا شهرت تجارى و وجوود مشوتریان از عناصور
سازندهى آن نیست .حق مزبور خود به خود مالیت ندارد و به تنهایى قابل مبادله نیست؛ یعنى مستأجر نمىتواند هم منافع عین
مستأجره را براى خود نگه دارد و هم حق کسب و پیشه و تجارت را به غیر منتقل کند و عوض آن را بگیرد ،بلكه هر دو را بایود
با هم منتقل کند؛ یعنى حق کسب و پیشه نسبت به منافع عین مستأجره ،یك «مال تبعى» است ،لذا توقیف تابع بدون توقیوف
متبوع معنا

ندارد10.

با توجه به لزوم جامعیت و مانعیت تعریف ،بر هر دو تعریف ایراداتى وارد است:
اوالً :اگر بگوییم که این «حقى است بر مشتریان دایم و سرمایهى تجارتخانه» به ناچار آثار این حق ناظر به « محل کسوب»
نخواهد بود ؛ زیرا مشتریان دایم با فرض تغییر محل تجارتخانه ،آن را رها نخواهند کرد و سرمایهى تجارتخانه هم قائم به محول
نیست و باالخره محل تجارتخانه  -با فرض قبول این تعریف  -اگر استیجارى باشد ،نمىتواند جزئى از سورمایه محسووب شوود؛
یعنى ارزش مستقلى ندارد.
ثانیاً :تعریف حق کسب و پیشه و تجارت به «حقى که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خوود بور
دیگران حق تقدم دارد» نیز اگر در زمان حكومت قانون مالك و مستأجر مصوب  133٩به نوعى قابل قبول بود ،با تصویب قانون
مصوب  1356دیگر چنین نیست؛ زیرا وجود این حق فقط در حالى که در مقام تحلیل حقوقى ،فرض کنیم که مدت اجاره تمام
شده و مالك قصد تخلیهى عین مستأجره و اجاره دادن مجدد آن را دارد و در این حالت مستأجر متصرف  -بوه اعتبوار داشوتن
حق کسب و پیشه و تجارت و بر دیگر داوطلبان اجارهى ملك مقدم است ،متجلى نمىشود .بلكه در حوالتى کوه مسوتأجر قصود
انتقال حقوق خود در عین مستأجره را به غیر داشته باشد نیز قابل لمس است (مادهى  1٩قانون روابط موجر و مستأجرمصووب
.)1356

٨

 .کشاورز ،بهمن ،سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم ،مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشـتی ،تهـران،١3٧٤ ،ص
١٩ـ.٢٠

٩

 .کاتوزیان ،ناصر ،ضمیمه حقوق مدنی ،عقود معین ،پیشین ،ص .٦٢

١٠

 .جعفری لنگرودی،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق ،ابن سینا ،تهران ،چاپ اول،١3٤٦ ،ص  ،٢٢٥–٢٢٤ش.١٧٩
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در این حالت مستأجر حقى را که در نتیجهى انعقاد عقد اجاره براى وى ایجاد شده یا با رضایت مالك و یا به حكوم دادگواه
(در صورت راضى نشدن مالك) به غیر منتقل مىکند؛ بنابراین در اینجا «حق تقدم در اجاره کردن محل کسوبى خوود» مطورح
نیست ،بلكه «اختیار انتقال منافع ملك غیر» مطرح است.
همچنین آنجا که در صورت انتقال عین مستأجره به غیر ،بدون رعایت شرایط موادهى  1٩قوانون روابوط مووجر و مسوتأجر
مصوب  ،1356نصف حق کسب و پیشه به مستأجر یا متصرف پرداخت مىشود ،سخن از حق تقدم در اجاره نیسوت؛ بلكوه ایون
حقى است که هرچند به تبع رابطهى استیجارى وجود پیدا مىکند ،اما الاقل نصف آن وجود مستقل دارد؛ زیرا حتى بوا تخلوف
کسى که این حق به نفع اوست ،به حكم قانون بقایش استمرار مىیابد.
در نتیجه تسمیهى مورد استفادهى قانونگذار و در محدودهى قانون سال  1356و صحیح بوده و در محدودهى همین قانون
شاید بتوان حق کسب و پیشه و تجارت را چنین تعریف کرد« :حقى است مالى که به تبع مالكیت منافع بوراى مسوتأجر محول
کسب و پیشه و تجارت تحقق مىیابد و قابلیت انتقال به غیر را توأم با منافع عین مستأجره

دارد»11.

 .3وضعیت سرقفلى و حق کسب و پیشه و تجارت از نظر فقهى
تقریباً همهى فقهاى معاصر به حكم ضرورت در مورد سرقفلى و مصادیق وحرمت و حلیت آن اظهارنظر کردهاند که به بیوان
بخشى از این نظریهها اکتفا مىکنیم:
 .3-1دیدگاه امام خمینى در سرقفلی
هشت مسأله از مبحث مسایل المستحدثه کتاب تحریر الوسیله ،با عنوان «سرقفلى» به این مطلوب اختصوا

دارد12.لوذا بوه

دلیل اهمیت آن ترجمهى عین مسألههاى مذکور به شرح زیر یادآورى مىگردد:
مسأله  .1اجاره کردن اعیان استیجارى و دکان باشند یا خانه یا غیر آنها و موجب حودو حقوى بوراى مسوتأجر در آنهوا
نمىشود به طورى که موجر بعد از تمام شدن اجاره ،حق بیرون کردن او را نداشته باشد و همچنین طوالنى بودن مدت بقاى او
و تجارتش در محل کسب یا آبرو و قدرت تجارتى او و که این دو و موجب توجه مردم به محل کسب او شوند و چیوزى از ایون
امور و موجب پیدا شدن حقى براى مستأجر بر آن اعیان نمىشود .پس اگر مدت اجاره تمام شود بر او واجب است کوه محول را
تخلیه و به صاحبش تحویل دهد .پس اگر در مكان مذکور با عدم رضایت مالك باقى بماند ،غاصب معصیت کوار اسوت و ضومان
مكان بر او مىباشد؛ اگر تلف شود هرچند به آفت آسمانى باشد ،همان طورى که مستأجر باید اجرتالمثل این مكوان را موادامى
که در تصرف او است و تحویل مالك آن نداده ،پرداخت نماید.
مسأله  .2اگر این شخص آن مكان غصبى را اجاره دهد ،اجاره باطل است و اگر چیزى را به عنوان مال االجاره بگیرد ،حرام
است .پس اگر تلف شود یا اتالف نماید ،ضامن پرداخت کنندهى آن مىباشد ،همان طوورى کوه پرداخوت کننودهى آن اگور آن
محل را قبض نماید ،ضامن مالك آن جا مىشود و اجرتالمثل آن جا براى مالك برعهدهى او مىباشد.
مسأله  .3سرقفلى که غاصب در این صورت مىگیرد ،حرام است و اگر آنچه گرفته است ،نزدش تلوف شوود یوا خوود آن را
تلف کند ،در مقابل مالك آن ضامن خواهد بود.
١١

 .کشاورز ،بهمن ،سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسالم ،مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشـتی ،تهـران،١3٧٤ ،ص
٢٩ـ.3٧

١٢

 .امام خمینی (قدس سره) ،تحریر الوسیله ،مکتبﺔالعلمیﺔاالسالمیﺔ ،ج  ،٢ص ٧٤١ـ.٧٤٢
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مسأله  .4اگر کسى محلى را براى مدت طوالنى  -مثالً بیست سال براى تجارت اجاره کند و مستأجر حق داشته باشد کوه
آن جا را به دیگرى اجاره دهد و اتفاقاً اجرتالمثل محل در اثناى این مدت ترقى کند ،مستأجر مىتواند محل را به همان مبلغى
که اجاره کرده است ،اجاره دهد و مقدارى هم از کسى که ملك را به او اجاره مىدهد و بر حسوب توافوق هور دوى آنهوا  -بوه
عنوان سرقفلى بگیرد.
مسأله  .٥اگر کسى مثالً دکانى را اجاره کند و بر موجر شرط کند که تا مدت طوالنى مثالً ،مبلغ اجواره را افوزایش ندهود و
نیز شرط کند اگر آن جا را به دیگرى تحویل دهد و منتقل الیه هم به دیگرى و به همین ترتیب (چند دست گشوت) مووجر بوا
مستأجر جدید هم مانند مستأجر اول رفتار کند (یعنى اجاره را باال نبرد) سپس اتفاقاً اجاره محل افزایش یابد ،مستأجر مىتواند
محل را به دیگرى منتقل کند تا او طرف موجر واقع شود و مقدارى به عنوان سرقفلى (از منتقل الیوه) بوراى دادن محول بوه او
بگیرد و سرقفلى به این عنوان حالل است.
مسأله  .٦اگر (مستأجر) بر موجر ضمن عقد اجاره شرط کند که تا زمانى که او در عین مستأجره است ،اجاره را زیواد نكنود
و حق اخراج مستأجر را هم نداشته باشد و (موجر) مكلف باشد که همه ساله محل را به هموان مبلوغ بوه وى (مسوتأجر) اجواره
دهد ،مستأجر حق دارد مبلغى به عنوان سرقفلى از موجر یا از شخص دیگرى ،در مقابل اسوقاط حوق خوود یوا تخلیوهى محول
بگیرد.
مسأله  .7اگر مستأجر ضمن عقد بر موجر شرط کند که محل را به دیگرى اجاره ندهد و همه ساله بوا اجوارهى معموولى و
متعارف به او (یعنى مستأجر) اجاره دهد،مستأجر مىتواند در قبال اسقاط حق خوود یوا تخلیوهى محول ،مقودارى را بوه عنووان
سرقفلى بگیرد.
مسأله  . ٨مالك حق دارد هر مقدارى را که بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگیرد تا محل را به او اجاره دهد .همچنین
مستأجر و در صورتى که حق انتقال به غیرداشته باشد و مىتواند در مدت اجاره مبلغى به عنوان سرقفلى از ثالث بگیرد.
.3-2دیدگاه آیت اهلل خویى در سرقفلی
از جمله معامالت متعارفه ،سرقفلى است که مورد ابتال است و باید تشریح شود .اساساً سرقفلى کوه بوه محول کسوب تعلوق
مىگیرد از این لحاظ است که وجه اجارهى محل کسب ترقى مىنماید و موجر نمىتواند مستأجر را از آن محل بیورون کنود یوا
اجاره را باال ببرد و گاهى مىشود که یك مغازه یا یك محل کسب ،سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلوغ اجوارهى
سابق مىماند بدون این که به مال االجاره دینارى اضافه شود ،چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بیورون کنود و نوه اجواره را
بیفزاید ،در حالى که نظایر محل مزبور چندین برابر اجاره داده مىشود.
مسأله  .2٨٥0این گونه محل کسبها سه قسم است :در یك قسم آن ،کسب کردن و گرفتن سرقفلى براى آن ،بودون اذن
و رضاى مالك حرام و در دو قسم دیگر گرفتن سرقفلى مشروع است و مالك مشروعیت و عدم مشروعیت آن این اسوت کوه در
هر مورد که موجر حق تخلیه و باال بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متكى شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیوه
کند ،در این مورد گرفتن سرقفلى و کسب کردن در آن محل ،بدون رضاى صاحب ملك جایز نبوده و حرام است و در هر موورد
که صاحب ملك ،حق باال بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد ،گرفتن سرقفلى مشروع و کسب کوردن جوایز اسوت و در مسوایل
بعد براى هر سه قسم مثال واضحى ذکر مىشود تا مطلب روشن گردد.
مسأله  .2٨٥1امالکى که در زمان سابق که صحبت سرقفلى در بین نبود و مالك مىتوانست هر وقت مدت اجواره سورآمد،
محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستأجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کنود ،در چنوین وقتوى اجواره داده
شده و هیچ گونه شرط و شروطى نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعداً از طرف دولوت ،قوانونى وضوع
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شده که موجر نتواند ملك را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید؛ و حال اگر مستأجر به اتكاى این مساعدت دولت ،محل مزبوور
را خالى نمىکند و بر مبلغ اجاره هم نمىافزاید ،در صورتى که نظایر آن محل که بعد از این قانون اجاره داده مىشود ،چند برابر
بیشتر است و به همین جهت محل ،سرقفلى پیداکرده ،در این صورت گرفتن سرقفلى براى مستأجر مشروع نبووده و تصورفاتش
هم در محل مزبور بدون رضاى مالك ،حرام خواهد بود.
مسأله  .2٨٥2اشخاصى که مغازهاى را مىسازند و مبالغى خرج مىکنند و مبلغ اجارهى مغازهى مزبور در هر مواه موثالً ده
هزار ریال ارزش دارد ولى چون پول الزم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت یك سال به ماهى یوك هوزار ریوال بوه
عالوه مبلغ پانصد هزار ریال نقد اجاره داده و در ضمن شرط مىکنند که تا زمانى که مستأجر در محل مزبور ساکن است ،سوال
به سال اجاره را به همان یك هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن وجه اجاره را نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل
اجاره را به دیگرى واگذار نماید ،موجر با همان شخص ،طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید؛ یعنى بر مبلغ اجاره نیفزوده و سوال
به سال به همان مبلغ اول ،اجاره را تجدید نماید .در این صورت مستأجر مىتواند محل را بوه دیگورى واگوذار نمایود وسورقفلى
پرداخته شده را زیادتر یا کمتر ،در مقابل تخلیهى محل و رفع ید از سكونت در آن محل ،از آن شخصى که بوه او واگوذار کورده
اخذ نماید و صاحب ملك حق مخالفت نداشته ،چون مستأجر طبق شرطى که نموده در مورد گورفتن سورقفلى و واگوذارى آن،
داراى حق خواهد بود و سرقفلى که گرفته ،مشروع است.
مسأله  .2٨٥3کسانى که مغازهاى مىسازند و مبالغى خرج نموده و به قیمت عادلهى روز اجاره موىدهنود و سورقفلى هوم
نمىگیرند ولى در اجاره شرط مىکنند مادامى که مستأجر در آن جا ساکن است ،حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به
سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجارهى محل ترقى مىکند ،در اینصورت مستأجر حق انتقال دادن به دیگورى را
ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگرى رضایت بدهد ولى شخص ثالثى به عنووان مشوترى پیودا موىشوود و مسوتأجر را
تطمیع نموده ،مىگوید اگر شما این محل را تخلیه کنى صد هزار ریال مثالً من به شما موىدهوم ،آن وقوت موىرود و مالوك را
راضى مىکند تا مبلغى بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستأجر اول داده و او تخلیوه
کرده سپس خود او از مالك با دادن مبلغى که وعده نموده اجاره مىکند؛ مبلغ صد هزار ریال بوراى مسوتأجر اول حوالل اسوت.
زیرا ،در مقابل انتقال محل مزبور چیزى نگرفته که داراى حق نباشد ،بلكه فقط در مقابل تخلیهى محل وجه را گرفته کوه حوق
داشت ،تخلیه ننماید و مشترى از صاحب ملك به اجاره ،محل را تصرف مىنماید .توضیح آنكه در این صورت سرقفلى در مقابول
تخلیهى محل است و اجارهى محل از صاحب ملك است.
مسأله  .2٨٥4شخصى محلى را اجاره مىنماید و با مالك شرط مىکند که مالك ،حق بیورون کوردن و تخلیوه نموودن آن
محل را نداشته باشد ،فقط این که سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولى را از مستأجر بگیرد و همچنین مستأجر حق داشوته
باشد که حق سكناى خود را به دیگرى واگذار کند ،در این صورت نیز مستأجر مىتواند سرقفلى را بوه دیگورى بفروشود؛ یعنوى
مبلغى از کسى گرفته و حق خود را به او واگذار
.3-3

نماید13.

جمعبندى دیدگاههاى فقها

از مجموع دیدگاههاى فقها نتایج کلى زیر استنباط مىشودکه به دلیل رعایت اختصار از ذکور بقیوهى دیودگاههوا خووددارى
مىشود.

١3

 .خویی ،سید ابوالقاسم ،رسالهی توضیح المسایل ،چاپخانهی علمیه ،قم ،چاپ شانزدهم  ١3٩٥،ق ،ص ٥١٦ـ ،٥١٨مسایل٢٨٥٠ـ.٢٨٥٤
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 .1بیشتر فقها مالك را در اخذ وجهى از مستأجر در ابتداى اجاره به عنوان سرقفلى ،مجاز مىداننود و فقوط در عنووان ایون
وجه و روش گرفتن آن به گونهاى که منجر به معصیت نشود و حرام نباشد ،بحث و اختالف دارند.
 .2بیشتر فقها انتقال عین مستأجره را از مستأجر اول به شخص دیگر پس ازانقضاى مدت اجاره و در قبال گورفتن سورقفلى
یا بدون آن و جایز نمىدانند و براى تصحیح و حالل ساختن این انتقال به هر حال اجازه یا اذن مالك را الزم

مىشمارند14.

 .4قوانین موضوعه ایران در سرقفلی و حق کسب و پیشه
مجلس شوراى اسالمى در تاریخ  1362/2/13قانون روابط موجر و مستأجر راتصوویب کورد .ایون قوانون منحصوراً در موورد
محلهاى مسكونى بحث کرده ؛ بنابراین قانون قبلى(مصوب  )1356در مورد محلهاى کسب و پیشه به قوت خود بواقى اسوت.
سپس ماده واحدهى الحاقى به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1362درسال  1365به تصویب رسید و قانونگوذار در ایون
ماده واحده ،بین دریافت وجهى غیراز اجارهبها از مستأجر و قابلیت تخلیهى عین مستأجره در انقضاى مدت ،رابطه برقورار کورده
است.
ماده واحده مقرر مىدارد:
«از تاریخ تصویب این قانون ،کلیهى اماکن استیجارى که با سند رسمى بدون هیچ گونه سرقفلى و پیش پرداخت بوه اجواره
واگذار مىشود ،در رأس انقضاى مدت اجاره ،مستأجر مؤظف به تخلیهى آن مىباشد مگر آن که اجاره با توافوق طورفین تمدیود
شود  .»...مفهوم مخالف ماده واحده آن است که اماکن استیجارى که با سند عادى یا بدون سوند بوا دریافوت سورقفلى و پویش
پرداخت ،به اجاره واگذار مىشود ،در رأس انقضاى مدت اجاره ،مستأجر مؤظف به تخلیه آن نمىباشد.
کلیهى اجارههاى منعقد شده نسبت به محلهاى کسب و پیشه قبل از تصویب قانون مصوب  1365و کلیهى عقود اجوارهاى
که بعد از این قانون منعقد شود ،اما در آنها از مستأجر وجهى به عنوان سرقفلى دریافت شوود ،یوا بوین طورفین سوند رسومى
تنظیم نشود ،مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1356خواهد بود.
رأى وحدت رویهى شمارهى  - 60مورخ 1363/12/6صدور رأى به پرداخت «حق کسب و پیشوه» را جوز وظوایف دادگواه
دانسته است و آن را مورد تأیید قرار داده است .از این رأى نتایج زیر به دست مىآید:
 .1هیأت عمومى با حضور قایم مقام رییس دیوانعالی کشور و دادستان کل که هردو مجتهود هسوتند ،تشوكیل شوده و در
زمان تشكیل هیأت ،در میان رؤساى شعبه ها نیزتعداد زیادى مجتهد حضور داشته است.
 .2دادستان کل وقت به طور صریح در مورد «حق کسب و پیشه» (و نه سرقفلى) اظهارنظر کرده است کوه خالصوهاى از آن
به این شرح است ...« :ثانیاً ؛ مسألهى حق کسب و پیشه جوز وظوایف دادگواه اسوت و قاضوى مكلوف بوه حكوم اسوت ،چوه در
دادخواست باشد ( و چه نباشد ) و معموالً نیست ،چون خواهان مالك است .»...
 .4-1نظر شوراى نگهبان در سرقفلی و حق کسب و پیشه
شوراى نگهبان دربارهى حق کسب و پیشه و تجارت چنین نظر داده است« :حوق کسوب و پیشوه و تجوارت در ملوك غیور،
مذکور در مادهى  1٩قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب  ،)56عنوان شرعى ندارد و اگر مقصود سرقفلى باشود ،طبوق تحریور
الوسیله ( امام خمینى رحمه اهلل) عمل شود .در سایر موارد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت

شود»15.

١٤

 .ر.ک :رسالهی عملیه مراجع عظام تقلید از جمله آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی ،مبحث سرقفلی.

١٥

 .نظر شورای نگهبان١٤٨٨ ،ـ٦3/٥/٩
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با اعالم این نظر ،برخى معتقدند که حق کسب و پیشه و تجوارت ،موضووع قوانون روابوط مووجر و مسوتأجر مطلقواً حورام و
معامالت مربوط به آن باطل و صدور حكم به پرداخت آن به مستأجر نیز تخلف است.
برخى نیز معتقدند وظیفه و حق تشخیص انطباق کلیهى قوانین و مقررات مدنى وجزایى و ...با موازین اسوالمى بوه تصوریح
اصل چهارم قانون اساسى بر عهدهى فقهاى شوراى نگهبان است ؛ اما این اصل مورد عمل مستقل ندارد ،بلكه ناظر به اصول ،72
 ٩4 ،72 ،٩1و  ٩6قانون اساسى است که در این رابطه نسبت به مصوبات مجلس درباره انطباق یا عدم انطباق آنهوا بوا مووازین
شرع اظهارنظر مىکنند ،نه این که خارج از آن دایره حق داشوته باشوند قوانونى را بررسوى نماینود و احیانواً آن را مغوایر شورع
تشخیص دهند .نتیجهى این نظریه ،عدم شمول اصل چهارم قانون اساسى بوه قووانین سوابق (اعوم از قووانین تصوویبى قبول از
تصویب قانون اساسى توسط شوراى انقالب و قوانین تصویبى رژیم سابق)

مىباشد16.

به نظر مىرسد نظریهى شوراى نگهبان مخل به اجراى قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  1356نباشد؛ زیرا:
اوالً :شوراى محترم نگهبان در نظریهى مذکور معتقد است حق کسب و پیشه و تجوارت «عنووان شورعى» نودارد کوه ایون
مطلب مالزمهاى با « حرام بودن» ندارد .زیرا بسیارى از پدیدهها مانند «حوق بیموه و  »...فاقود عنووان شورعى هسوتند کوه در
چارچوب معامالت عقال مورد تأیید فقها قرار گرفتهاند.
ثانیاً :شوراى محترم نگهبان در نظریهى خود اعالم داشته در این مورد به تحریرالوسیلهى حضرت امام خمینى (رحموه اهلل)
مراجعه شود ،در حالى که تفاوت بیّن و اساسى بین «سرقفلى» و «حق کسب و پیشه و تجارت» وجوود دارد کوه موورد بررسوى
قرار گرفت.
ثالثاً :نظریهى فقهاى محترم شوراى نگهبان در تاریخ  1363/5/٩صادر و در تاریخ1363/6/3در روزنامهى رسومى بوه چوا
رسیده است ،در حالى که رأى وحدت رویهى شمارهى  60مورخ 63/12/6؛ یعنى شش ماه بعد از آن صادر شده است .بنوابراین،
نظر شوراى نگهبان نمىتواند اخاللى در اجراى قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1356ایجاد کند.
رابعاً :ماده واحدهى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  136٩مقرر داشته است :در مورد «حق کسب و پیشوه»
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ،مصوب دوم مردادماه  1356عمل شود...
 .4-2نظریه مشورتی ادارهی حقوقی در خصوص حق کسب و پیشه (سرقفلی)
شماره9020/29٥٦/٦00 :
حضور محترم مدیر کل ادارهی حقوقی قوهی قضاییه
با اهدا سالم و تحیات وافره
با حمد و ستایش الهی و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و دعا برای تعجیل در ظهور امام عصر (عج) مستدعی اسوت نظور
مشورتی آن اداره کل را در خصو

پرسش زیر بیان فرمائید:

« «الف» ملك تجاری را به «ب» فروخته است (این ملك قبال مستاجر داشته که توسط «الف» به لحواظ نیواز شخصوی وی
تخلیه شده است) .پس از انجام معامله و تصرف مشتری ،مستاجر قبلی با داشتن حكمی از دادگاه مبنی بر نقوض حكوم تخلیوه
قبلی به مالك فعلی (آقای «ب») مراجعه و ملك را تصرف مینماید .مدتی نیز آقای «ب» از وی اجاره دریافت مینماید .پوس از
مدتی مستاجر ،ملك را بدون اجازهی آقای «ب» به شخصی دیگر منتقل مینماید که در نهایت آقای «ب» حكم تخلیهی ملوك

١٦

 .مهرپور ،حسین ،مقالهی«اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو و شمول آن» مجلهی کانون وکالء ،شمارهی ١٤٦ـ ،١٤٧بهار و تابستان  ،١3٦٨ص. ٢١
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را از دادگاه خواسته که حكم تخلیه صادر ولی یك دوم حق کسب و پیشه را به آقای «ب» به عنوان متصرف پرداخت مینمایود.
آقای «ب» درخواست مبنی بر مطالبهی مبلغ پرداختی به مستاجر (یك دوم حق کسب و پیشه) به طرفیت آقای «الف» تقودیم
دادگاه نموده ،بفرمایید دادگاه چه تكلیفی دارد؟ »
عزت و سربلندی نظام اسالمی ،طول عمر مقام معظم رهبری و توفیقاتتان را از درگاه الهی مسئلت داریم .پیشاپیش از بوذل
و عنایتی که میفرمایید سپاسگزاریم.
عبدالمجید یزدی :معاون آموزش رئیس کل دادگستری استان قم
جناب آقای عبدالمجید یزدی

شماره7/5005 :

معاون محترم آموزش رئیس کل دادگستری استان قم
با سالم بازگشت به استعالم شماره  ٩020/2٩56/600 :مورخ  13٩0/10/10نظریه مشورتی کارگروه قوانین آیین دادرسوی
مدنی (اکثریت) این اداره کل به شرح زیر اعالم میگردد:
در فرض سوال که ظاهرا خریدار هنگام خرید ملك تجاری نسبت به رابطهی واقعی اسوتیجاری جاهول بووده ،ممكون اسوت
برای وی (حق) خیار عیب (ایجاد) شود .اما با اقدامات بعدی مانند دریافت اجاره از مستاجر ،عمال از حق فسوخ انصوراف حاصول
شده است .بنابراین مطالبه مبلغ پرداختی به مستاجر (نصف حق کسب و پیشه یا تجارت) از فروشنده وجاهت قانونی ندارد مگور
آنكه بین فروشنده و خریدار به این نحو توافق شده باشد.
دکتر حمید گوینده مدیرکل حقوقی ،اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه
 .٥نتایج و نکتههاى کاربردى در سرقفلی و حق کسب و پیشه
 .٥-1نتایج در سرقفلی و حق کسب و پیشه
به صورت اختصارى و گذرا به نتایج مباحث طرح شده مىپردازیم:
الف  -سرقفلى به شرحى که گذشت ،موجب حق تقدم در اجارهى اماکن تجارى بعد از تمام شدن مدت اجاره است و بر اثر
پرداخت مبلغى به موجر در ابتداى عقد اجاره به وجود مىآید و انجام فعالیت کسبى و تجارى هیچ نقشى در آن ندارد .در حالى
که حق کسب و پیشه و تجارت ،صرفاً در نتیجهى فعالیت کسبى وتجارتى ایجاد مىگردد ،همچنان کوه رأى اصورارى شومارهى
 1٩مورخ 1374/4/20حاکى از آن است.
بنابراین ،اگر مستأجرى سرقفلى بپردازد ،اما در عین مستأجره هیچ گونه فعالیتى ننماید ،بدون تردید داراى «حق سرقفلى»
است اما «حق کسب و پیشه و تجارت» ندارد .از سویى اگر مستأجرى بدون پرداخت سرقفلى ،در عین مستأجره فعالیت کسوبى
و تجارتى نماید ،او داراى حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود .اما ،حق سرقفلى ندارد و اگر مستأجرى با پرداخت «سرقفلى»
در عین مستأجره فعالیت کسبى و تجارتى نمود ،داراى حق سرقفلى و نیز حق کسب و پیشه و تجارت اسوت و معمووالً امالکوى
که حق سرقفلى آن متعلق به مستأجر است ،میزان اجارهبها بسیار نازل مىباشد.
ب  -اعالم این مسأله که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ،1356تنها حق کسب و پیشه و تجارت را بیوان نمووده و
از حق سرقفلى ذکرى به میان نیامده ،به معناى نفى حق سرقفلى نیست؛ زیرا اثبات شی نفوى موا عودا نموىکنود و در قووانین
شهردارى و مالیاتهاى مستقیم و ماده واحدهى الحاقى به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365و  ...تحت عناوین سرقفلى
و حق واگذارى ،از سرقفلى یاد شده است و در قانون روابط موجر و مستأجر مصووب  26مورداد  1376در چوارچوب مقوررات و

3٩
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ضوابط مذکور در مواد  8 ،6و  10این قانون فقط «حق سرقفلى» به رسومیت شوناخته شوده اسوت و در مووارد سوكوت قوانون
دربارهى «سرقفلى» (همچنان که در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب  1356فقط اشاره به حق کسب و پیشه شده است) بوه
استناد مادهى 3ق.آ.د.م .به دلیل عدم نصّ و صراحت ،مىتوان به منابع معتبر اسالمى یا فتاواى معتبر فقهى مراجعوه و براسواس
آن رأى داد.
ج  -حكم به پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت ،یا تمام آن در حق مستأجر یوا متصورف ،موذکور در قوانون روابوط
موجر و مستأجر مصوب  1356از جمله مواد  14و (15همچنان که در رأى وحدت رویهى شمارهى 60و1363/12/6گذشوت) از
وظایف دادگاه ،در مواردى است که حكم به تخلیهى عین مستأجره صادر مىکند .در حالى که حكم به پرداخت سرقفلى به نفع
مستأجر ،در مواردى که حكم به تخلیه صادر مىشود ،مستلزم تقدیم دادخواست از سوى مستأجر است .با این بیوان درصوورتى
که مستأجر داراى حق سرقفلى باشد و موجر به دلیل تخلف وى یا مووارد مجواز دیگور دادخواسوت تخلیوه موىدهود ،مسوتأجر
مىبایست دادخواست تقابل یا دادخواست مستقل مرتبط با دعواى مذکور ،تقدیم و در آن حق سرقفلى را مطالبه نماید.
 .٥-2نکتههاى کاربردى در سرقفلی و حق کسب و پیشه
براى روشن شدن بحث و جنبههاى کاربردى حق سرقفلى و حق کسب و پیشه وتجارت به تحلیول و بررسوى آرا صوادره از
شعبهى دهم و چهارم دادگاه عمومى حقوقى قم و نیز شعبهى دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم و نظر دیوانعوالی کشوور
مىپردازیم17:

.٥-2-1

رأى صادره از شعبهى دهم دادگاه عمومى حقوقى قم

خواهان طى کالسه پروندهى 56/10/82دادخواستى به طرفیت خوانده به خواستهى تخلیهى یك باب مغازه بهه علهت
 18بوه موجوب دادناموهى صوادره از شوعبهى
تغییر شغل ،تقدیم نموده که منجر به صدور دادنامهى 1382/10/٩-826گردیوده و
سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به شمارهى1383/6/12-428در کالسهى  336/3/83ت نیز ،عیناً تأیید شده

است1٩.

دادگاه در جلسههاى متعدد به دادخواست رسیدگى کرده و با احراز تغییر شغل ،بدون اخذ رضایت از موجر با استناد به بنود
 7مادهى  14قانون روابط موجر و مستأجر مصوب (1356قانون حاکم بر موضوع) ،حكم به تخلیوه بودون پرداخوت حوق کسوب
وپیشه و تجارت صادر نموده؛ زیرا این مورد از مواردى است که به تصریح قانون مصوب  1356باعث از بین رفتن حوق کسوب و
پیشه مىشود و به شرح مذکور در بند «ج» مبحث نتایج ،دادگاه ادعاى مستأجر (خوانده) مبنى بر تعلق حق سرقفلى بوه وى را
مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است و عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت مستلزم نفى و عدم تعلق حق سرقفلى نیست.
.٥-2-2

رأى صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومى قم

خواهان طى کالسه پروندهى  868/4/76دادخواستى به طرفیت خواندگان(مستأجر و متصرف) به خواستهى تخلیهى یك
باب مغازه به لحاظ انتقال به غیهر ،تقودیم نمووده کوه منجور بوه صودور دادناموه بوه شومارهى 1378/12/٩-13٩1گردیوده

١٧

 .آراء مذکور به عنوان پیوست در پایان گفتار پنجم آورده شده است.

١٨

 .ر.ک :پیوست ،١شماره ١٤٦

١٩

 . ١٤٧ر.ک  :پیوست  ،٢شماره
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است.شعبهى چهارم با توجه به مفاد تأمین دلیل و اقرار صریح خوانده و تحقیقات محلى انجام گرفته بوا احوراز انتقوال بوه غیور،
حكم به تخلیهى عین مستأجره به نفوع خواهوان و پرداخوت نصوف حوق کسوب و پیشوه در حوق متصورف (در اجوراى بنود 2
مادهى14و تبصرهى ذیل مادهى  1٩قانون روابط موجر و مستأجر مصوب )1356صادر

مىنماید20.

محكومعلیه (خوانده) از رأى صادره تجدیدنظرخواهى مىنماید کوه بوه شوعبهى دوم دادگواه تجدیودنظر اسوتان قوم ارجواع
مىشود .دادگاه مرجوع الیه ضمن تأیید رأى بدوى در مورد تخلیه به دلیل انتقال به غیر ،حكم بوه پرداخوت مبلغوى بوه عنووان
«حق سرقفلى» به شخصى که ملك از ید وى تخلیه مىگردد ،صادر مىنماید21.
رییس کل محتورم وقوت دادگسوترى اسوتان قوم

طى مرقومهاى به قضات محترم شعبهى دوم دادگاه تجدیدنظر قم ،تذکر مىدهد که مورد قبول واقع نمىشود و نهایتاً پرونده به
دیوانعالی کشور ارسال مىگردد.
متن تذکر به شرح زیر است:
 .1آنچه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1356و ماده واحدهى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ملحووظ نظور
قانونگذار بوده و تبصرهى  1مادهى 1٩قانون روابط موجر و مستأجر دادگاه را مكلف به آن دانسوته ،محكووم نموودن مووجر بوه
پرداخت نصف حق کسب و پیشه در قبال حكم تخلیه مىباشد نه چیز دیگر .لذا ،بر فرض ،مستأجر اول در مقام اجاره ،چیزى به
عنوان سرقفلى به موجر پرداخته باشد و بخوواهیم حقوش در قبوال تخلیوه تضوییع نگوردد ،موىبایسوت بوا تقودیم دادخواسوت
جداگانهاى آن را مطالبه نماید ،نه این که ما در مقام صدور حكم تخلیه بدون مطالبهى حق سرقفلى ،برابر مقررات آن را مودنظر
بگیریم .آنچه بدون تقدیم دادخواست دربارهى مورد ،قانون در مقام تخلیه ،دادگاه را مكلف به در نظر گرفتن آن دانسوته ،نصوف
حق کسب و پیشه است.
 .2نظر به این که در مقام صدور حكم تخلیه ،دادگاه بدوى به استناد تبصرهى پیش گفته نصف حق کسب و پیشه را در نظر
گرفته و حكم بدوى مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر نیز قرار گرفته ،چنانچه مازاد بر آن دادگاه محترم تجدیودنظر ،حقوى را بوراى
مستأجر قایل بوده یا مىبایست به دادگاه بدوى تذکر و یا مستأجر را ارشاد قانونى

نماید22.

 .3بر فرض این که دادگاه محترم تجدیدنظر بخواهد به جاى حق کسب و پیشه دربارهى مورد ،سرقفلى را مورد حكوم قورار
بدهد باز مندرجات تبصرهى پیشگفته بایدرعایت گردد .بنا به مراتب به نظر مىرسد رأى صادره مخدوش باشد .لوذا ،در اجوراى
رأى وحدت رویهى به شمارهى 62٩و1377/10/2٩دیوانعالی کشور ،پروندهى امربه مرجع محترم عالى یاد شده ارسوال گوردد.
«رئیس کل دادگسترى استان قم»23دیوانعالی کشور طى دادنامهى  36/331در کالسه پروندهى558/7وو 36توذکر ریویس کول
محترم دادگسترى استان قم را به همان دالیل ،موجه دانسته و رأى صادره را نقض و رسیدگى مجدد را به شعبهى دیگر دادگاه
تجدیدنظر استان قم ارجاع داده و ادامهى رسیدگى بوه شوعبهى سووم دادگواه تجدیودنظر محوول شودهو24دادگواه موذکور طوى

٢٠

 .ر.ک :پیوست  ،3شماره ١٤٨
 .ر.ک :پیوست  ،٤شماره ١٤٩

٢١
٢٢

 .زیرا به تصریح مادهی  ٧ق.آ.د.م ،به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحلهی باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحلهی نخستین ،در آن دعـوا حکمـی
صادر نشده باشد مگر به موجب قانون (مولف)

٢3

 .ر.ک :.پیوست  ،٥شماره ١٥٠

٢٤

 .ر.ک :.پیوست  ،٦شماره ١٥١
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دادنامهى 276و 81/4/30در کالسه پروندهى 588/3/80ت رأى صادره از شعبهى چهارم دادگاه عمومى قم را عیناً تأیید نمووده
است25.

 .٦پیوست ها و مستندها در سرقفلی و حق کسب و پیشه
 .٦-1پیوست شماره 1؛ خواسته :تخلیه یك باب مغازه به علت تغییر شغل
کالسهى پرونده82 /10/56 :

شمارهى دادنامه 82/10/0٩:و 826
رأى دادگاه

دربارهى دادخواست خانم  ...فرزند  ...با وکالت آقاى  ...به طرفیت آقاى  ...فرزند...؛ به خواستهى صدور حكم به تخلیهى یوك
باب مغازه واقع در  ،...موضوع اجارهنامهى  1370/٩/12به علت تغییر شغل به انضمام پرداخوت خسوارات و هزینوهى دادرسوى و
حقالوکاله ،با توجه به منجز کردن خواسته در صورت جلسهى  ،1382/2/16اولین جلسهى دادگاه؛ به این شرح که خواهوان در
ابتدا درخواست تخلیهى ملك به علت انتقال به غیر و تغییر شغل را مطرح نموده و سپس با توجه به آثوار متفواوت هور یوك از
دالیل و خواستهها ،به شرح صورت جلسهى 1382/2/16دلیل تخلیه را تغییر شغل عنوان نموده و اعالم داشوته :خوانوده بودون
اخذ مجوز و پس از انتقال به غیر ،شغل را از خواربار فروشى به رنگ فروشى تغییر داده است.
خوانده در دفاع اظهار داشته :با اجازهى خواهان ،ملك به دیگرى انتقال یافته وشغل به رنگ فروشى تغییر کورده اسوت و در
حال حاضر به شخصى به نام آقاى  ...اجاره داده شده و دو ماه دیگر (تیرماه  ،)1382با توجه به انقضاى مدت اجوارهى ملوك بوه
خوانده مجدداً تحویل مىشود و حاضر هستم مجدداً براى شغل خواربار فروشى اجاره دهم ،در صورتى که منوع قوانونى نداشوته
باشد .همچنین وى براى اثبات ادعاى خود مبنى بر رضایت به انتقال به غیر و تغییر شغل به گواهى گواهان استناد نموده اسوت
و اعالم داشته سر قفلى ملك را خریدارى کرده است .با توجه به قبول ادعاى وى از سوى خواهان نسوبت بوه خریود سورقفلى و
رضایت انتقال به غیر و منجز کردن خواسته به شرح فوق ،دادگاه قرار استماع شهادت شهود خوانده مبنى بر رضوایت بوه تغییور
شغل را صادر و اعالم نموده و گواهان تعرفه شده مراتب را تأیید کردهاند.
دادگاه پس از اخذ اظهارات گواهان ،با توجه به جرح شهود توسط خواهان و ظوواهر گواهوان ،از طریوق کالنتورى مربوطوه و
ادارهى تشخیص هویت نسبت به سوابق احتمالى آنها استعالم نموده و ادارهى مذکور طى الیحهى با ثبوت وارده بوه شومارهى
 ٩83مورخ  1382/7/27اعالم داشته ،یكى از گواهان به موجب قرار شومارهی 78/4784ك موورخ  1378/10/7اجوراى احكوام
دادگاه انقالب قم به اتهام مواد مخدر داراى سابقه بوده و نسبت به قطعیت حكم در این مورد از دادگاه انقوالب اسوتعالم نمووده
که به شرح الیحهى  1240مورخ  ،1382/٩/20دادگاه انقالب اعالم نموده:
گواه مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت به اتهام مذکور محكوم به پرداخت یكصد هزار ریال جریموه نقودى در حوق
دولت گردیده است .بنابراین با توجه به عدم احراز دارا بودن شرایط گواه ،دادگاه ادعاى خوانده مبنى بر رضایت به تغییر شغل را
مقرون به صحه ندانسته و با توجه به قرارداد تنظیمى ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  1356بر موضوع حاکم است و
مواردى که موجر حق فسخ یا تخلیه را دارد در مواد  14و  15این قانون مذکور است و دربوارهى درخواسوت تخلیوه بوه لحواظ
تغییر شغل ،حق کسب و پیشهاى تعلق نمىگیرد .لذا ،دادگاه با استناد به بند  7مادهى14قانون فوق الوذکر حكوم بوه تخلیوهى

٢٥

 .ر.ک :.پیوست  ،٧شماره ١٥٢
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عین مستأجره و با استناد به مواد  515و 51٩ق.آ.د.م .به پرداخت هزینهى دادرسى و حق الوکاله طبق تعرفوه در حوق خواهوان
صادر و اعالم مىنماید.
در مورد سرقفلى پرداختى توسط مستأجر با حق کسب و پیشه باید قایل به تفكیك شد .سر قفلى به مواردى اختصا

دارد

که موجر یا مالك وقتى قصد واگذارى محل تجارى را به کسى دارد ،پولى از او دریافت مىکند ،همچنان که درپرونودهى جوارى
این گونه است و در ماده واحدهى الحاقى به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1365به آن اشاره شده و فقهواى معاصور نیوز
دارد که مستأجر به لحاظ طول مدت اقامتش درمحل و زحماتى کوه

بدان اذعان دارند و حق کسب و پیشه به مواردى اختصا

کشیده و شهرت و معروفیتى که در آنجا به دست آورده ،محل را مرغوب کرده است ،همچنان کوه رأى اصورارى بوه شومارهى
1٩و1374/4/20حاکى ازآن است و آنچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1356و ماده واحدهى مصووب مجموع تشوخیص
مصلحت نظام ملحوظ نظر قانونگذار بوده ،در بعضى موارد حق کسب و پیشه تعلق مىگیورد و در موواردى از جملوه پرونودهى
جارى حق کسب و پیشه تعلق نمىگیرد و سرقفلى مورد ادعاى خوانده در پروندهى جوارى ،موىبایسوت بوا تقودیم دادخواسوت
توسط ذینفع  -مستأجر و مطالبه شود و در مقام صدور حكم تخلیه بدون مطالبهى آن و تقدیم دادخواست ،دادگواه مواجوه بوا
تكلیفى نیست .همچنان که در موارد اختالفى از جمله کالسه پروندهى 558/7وو  36بوه موجوب دادناموهى شومارهى 36/331
دیوانعالی محترم کشور نیز همین استدالل را پذیرفته و رأى صادره از شعبهى دوم دادگاه تجدیدنظر اسوتان قوم بوه شومارهى
7٩/10/1و 887در کالسه پروندهى 23٩/2/7٩ت که بدون تقدیم دادخواست ،حكم به پرداخت سرقفلى (به عالوه تأیید حكم در
قسمت تخلیه) صادر کرده را نقض و به شعبهى همعرض ارجاع شده و شعبهى همعرض ،رأى صادره از شعبهى بودوى را بودون
لحاظ اضافه کردن حق سر قفلى ،مورد تأیید قرار داده است.
بنابراین ،دادگاه خوانده را براى مطالبهى حق سرقفلى ،ارشاد به تنظیم دادخواست مىنماید .رأى صوادره حضوورى و ظورف
بیست روز پس از ابالغ ،قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان قم مىباشد.
رییس شعبهى دهم دادگاه عمومى حقوقى قم  -سلطانیان
 .٦-2پیوست شماره ( 2رأى دادگاه تجدیدنظر)
کالسهى پرونده336/3/83 :ت

شمارهى دادنامه1383/6/12-428 :

تجدیدنظر خواسته :اعتراض به دادنامهى شمارهى 82/10/٩و  826صادره از شعبهى دهم دادگاه عمومى حقوقى قم؛
گردش کار :در تاریخ فوق ،پرونده پس از ارجاع به این دادگواه ،ثبوت بوه کالسوهى فووق و جورى تشوریفات قوانونى مطورح
رسیدگى مىباشد .پس از مشاوره ،ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت به انشاى رأى مىنماید:
رأى دادگاه
دربارهى دادخواست تجدیدنظر خواهى آقاى ...با وکالت آقاى ...بوه طرفیوت خوانم ...؛ نسوبت بوه دادناموهى شومارهى -826
 82/10/٩صادره از شعبهى دهم دادگاه عمومى قم ،با عنایت به محتویات پرونده ،نظر به این که دعوا در مرحلهى بدوى با توجه
به استنادات و دالیل ابرازى مورد رسیدگى قرار گرفته ،مبناى حكم تجدیدنظر خواسته صحیح و مستدل و متكى بوه مووازین و
اصول قانونى بوده و از حیث رعایت اصول و قوانین دادرسى ،جهات قانونى براى رسیدگى به درخواست تجدیدنظر و اشكال مؤثر
موجب نقض به نظر نمىرسد.
على هذا دادگاه با استناد به مادهى  358قانون آیین دادرسى مدنى با رد درخواست تجدیدنظر خوواه ،دادناموهى تجدیودنظر
خواسته را تأیید مىنماید .رأى صادره حضورى و قطعى است.
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مستشاران شعبهى سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم
ناصر رمضانخانى و على مظفرى
.٦-3پیوست شماره 3؛ خواسته :تخلیه مغازه دو دهانه به لحاظ انتقال به غیر
کالسهى پرونده868/4/76 :

شمارهى دادنامه13٩1 :و78/12/٩

به استناد صورت مجلس تنظیمى (اختالفهاى حاصله در خصو

حق کسوب و پیشوه بوا سور قفلوى بوین دادگواه بودوى،

تجدیدنظر و مسؤولین قضایى و رأى نهایى دیوانعالی کشور و تبعیت شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان از آن).
رأى دادگاه
دربارهى دادخواست ورثهى مرحوم ...به شرح اسامى مذکور در حصر وراثت شمارهى 76/6/3-4٩٩بوه طرفیوت آقایوان...؛ بوه
خواستهى تخلیهى یك باب مغازه دو دهانه به مساحت  65متر مربع از پالك ثبتى  2فرعى از  1120٩بخش یك قم بوه لحواظ
انتقال به غیر؛ نظر به این که طبق اجارهنامهى عادى 64/1/30محل مزبور به عقداجاره در اختیار خواندهى ردیف اول قرار گرفته
و در آن قید شده که انتقال محل به شخص دیگر ،الزم است با موافقت مالك انجام پذیرد و موجر مور خواهوانهوا موىباشود؛
یعنى مرحوم  ...از طرفى اصل انتقال و واگذارى محل مورد اجاره به خواندهى ردیف دوم بنا به مفاد تأمین دلیول و اقورار صوریح
خواندهى ردیف اول درجلسه  1377/٩/22و تحقیقات محلى منعكس در پرونده ثابت و محورز اسوت و مسوتأجر دلیلوى اعوم از
کتبى یا شاهد مبنى بر این که این انتقال با اجازهى تمامى ورثه انجام شده باشد ،ارایه نداده است و هیوأت کارشناسوان رسومى
دادگسترى طى الیحهى وارده به شمارهى ٩72و1378/5/13حق کسب و پیشه مسوتأجر را بوراى مودت 14سوال ،سوى و پونج
میلیون ریال تعیین کردهاند .
بنا به مراتب فوق و با استناد به تبصرهى ذیل مادهى  1٩و بند  2مادهى  14قانون روابوط مووجر و مسوتأجر مصووب 1356
حكم به تخلیهى مغازهى دو دهانهى مزبور به نفع خواهانها با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مبلغ یك میلیون و هفتصود
وپنجاه هزار تومان در حق خواندهى ردیف دوم آقاى  ، ...که متصرف در محل مىباشد ،صادر و اعالم مىگردد .
طبق مادهى  28قانون مزبور خواهانها مؤظفند ظورف سوه مواه از تواریخ ابوالغ حكوم قطعوى ،وجوه معینوه را در صوندوق
دادگسترى تودیع یا ترتیب پرداخت آن را بدهند و اال حكم مزبور ملغى االثر خواهد بود.
این حكم ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ ،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم مىباشد.
رییس شعبهى چهارم دادگاه عمومى قم ...
 .٦-4پیوست شماره  :4رأى دادگاه تجدیدنظر
کالسهى پرونده 23٩/2/7٩ :ت

شمارهى دادنامه 887 :و 7٩/10/11

تجدیدنظر خواسته :نسبت به دادنامهى شماره 13٩1و1378/12/٩صادره ازشعبهى چهارم دادگاه عمومى قم.
گردش کار :در تاریخ فوق ،پرونده پس از ارجاع به این دادگاه و ثبت به کالسه فوق وجرى تشریفات قانونى مطرح رسویدگى
مىباشد ،پس از مشاوره ،ختم رسیدگى اعالم وبه شرح آتى مبادرت به انشاى رأى مىنماید.
رأى دادگاه
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دربارهى تجدیدنظرخواهى آقاى  ...به طرفیت خانمها  ...و آقایان  ...فرزندان  ...نسبت به دادنامهى شمارهى 13٩1وو78/٩12
صادره از شعبهى چهارم دادگاه عمومى قم؛ نظر به این که مستأجر اول حق سر قفلى داشته و هنگام تخلیهى ملك ولو با تخلف
مستأجر درباره انتقال به غیر ،حق سرقفلى مكتسبه و خریدارى شده ساقط نمىگردد و آنچوه کوه قوانونگوذار آن را بوه هنگوام
انتقال به غیر ،ساقط دانسته است ،نصف حق کسب و پیشه است که با پرداخت وجه توسط مستأجر اول حاصل نشده است بلكه
آن یك تأسیس قانونى است.
ضمن تأیید رأى بدوى در باب تخلیه ،به دلیل انتقال به غیر ،در مورد پرداخت نصف حق کسب و پیشه ،رأى بدوى نقوض و
حكم به پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان حق سرقفلى ،حسب موورد بوه شخصوى کوه ملوك از یود وى
تخلیه مىگردد ،توسط مالكین (موجرین) صادر و اعالم مىگردد .این رأى قطعى است.
رییس شعبهى دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم....:
مستشاران دادگاه..... :
 .٦-٥پیوست شماره  :٥تذکر رییس کل دادگسترى در خصوص اشتباه رأى صادره
بسمه تعالى
قضات محترم شعبهى دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم (رییس و مستشاران)
با سالم و تحیت
دادنامهى شمارهى  887و7٩/10/11مربوط به پروندهى کالسوه 23٩/2/7٩ت آن شوعبه در ارتبواط بوا دادناموهى شومارهى
13٩1و 78/12/٩صادره از شعبهى چهارم دادگاه عمومى قم مورد مالحظه و مداقه قرار گرفت .مواردى به شرح آتى براى توذکر
اعالم مىگردد:
 .1آنچه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  1356و ماده واحدهى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ملحوظ
نظر قانونگذار بوده و تبصرهى 1مادهى  1٩قانون روابط موجر و مستأجر دادگاه را مكلف به آن دانسته ،محكوم نمودن موجر به
پرداخت نصف حق کسب و پیشه در قبال حكم تخلیه مىباشد ،نه چیز دیگر؛ لذا بر فرض ،مستأجر اول در مقام اجاره ،چیزى به
عنوان سرقفلى به موجر پرداخته باشد و بخوواهیم حقوش در قبوال تخلیوه تضوییع نگوردد ،موىبایسوت بوا تقودیم دادخواسوت
جداگانهاى آن را مطالبه نماید نه این که ما در مقام صدور حكم تخلیه بدون مطالبهى حق سرقفلى برابر مقررات ،آن را در نظور
بگیریم .آنچه بدون تقدیم دادخواست درباره مورد ،قانون در مقام تخلیه ،دادگاه را مكلف به در نظر گرفتن آن دانسته ،نصف حق
کسب و پیشه است و بس.
 .2نظر به این که در مقام صدور حكم تخلیه ،دادگاه بدوى به استناد تبصرهى مارالذکر نصف حق کسب و پیشوه را در نظور
گرفته و حكم بدوى مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر نیز قرار گرفته ،چنانچه مازاد بر آن ،دادگاه محترم تجدیودنظر حقوى را بوراى
مستأجر قایل بوده ،یا مىبایست به دادگاه بدوى تذکر و یا مستأجر را ارشاد قانونى نماید.
 .3بر فرض این که دادگاه محترم تجدیدنظر ،بخواهد به جاى حق کسب و پیشه دربارهى مورد ،سرقفلى را مورد حكم قورار
بدهد ،باز مندرجات تبصرهى سابق الذکر باید رعایت گردد .بنا به مراتوب بوه نظور موىرسود رأى صوادره مخودوش باشود .لوذا،
دراجراى رأى وحدت رویهى شمارهى 62٩و 1377/10/2٩دیوانعالی کشور ،پرونده امر به مرجع محترم عالى یواد شوده ارسوال
گردد.
حسین طالبى
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رییس کل دادگسترى استان قم
 .٦-٦پیوست شماره  :٦رأى دیوانعالی کشور مبنى بر قبول اعالم اشتباه و نقض رأى دادگاه تجدیدنظر
دیوانعالی کشور
شمارهى تجدیدنظر36-558/7 :

تاریخ رسیدگى1380/5/28 :

شمارهى دادنامه36/331 :
موضوع :اعالم اشتباه دادنامهى شمارهى  887و 137٩/10/11صادره از شعبهى دوم تجدیدنظر استان قم
اعالم کننده :ریاست محترم دادگسترى استان قم
مرجع رسیدگى :شعبه  36دیوانعالی کشور
هیأت شعبه :آقایان یوسف یزدانى مستشار و نبى اهلل راجى عضو معاون
خالصهى جریان پرونده:
ورثهى مرحوم  ...آقایان  ...و همسر  ...دادخواستى به طرفیت آقایان ...به خواستهى تخلیهى یك بواب مغوازهى دو نوبش بوه
مساحت  65متر مربع از پالك ثبتى 2فرعى از  1120٩بخش یك قم ،به لحاظ انتقال به غیر ،دادخواست را تقودیم دادگسوترى
قم نمودهاند که به شعبهى چهارم دادگاه عمومى شهرستان قم ارجاع گردیده است.
خواهانها در دادخواست توضیح دادهاند که طبق اجارهنامهى عادى مورخ 1364/1/30محل مزبور در اختیوار خوانودهى اول
قرار گرفته و در آن قید شده که انتقال محل به شخص دیگر ،الزم است با موافقت مالك صورت پذیرد .شوعبهى چهوارم دادگواه
عمومى قم طى دادنامهى شمارهى 13٩1و1378/12/٩با توجه به احراز انتقال به غیر ،بدون کسب اجوازه از مالكیوت مغوازه ،بوه
استناد تبصرهى ذیل مادهى  1٩و بند  2مادهى  14قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1356حكم به تخلیهى مغازهى مزبوور
به نفع خواهانها با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مبلغ یك میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان به خواندهى ردیوف دوم
آقاى  ، ...که متصرف در محل مىباشد ،صادر نموده است.
آقاى  ...خوانده ،به دادنامه صادره از شعبهى چهارم دادگاه اسوتان قوم بوه شومارهى 13٩وو1378/12/٩اعتوراض و تقاضواى
تجدیدنظرخواهى نموده که پرونده براى بررسى به شعبهى دوم تجدیدنظر استان قم ،ارجاع و شعبهى موصوف طى چند جلسوه
بررسى و جلب نظر کارشناس براى تعیین میزان سرقفلى مغازهى مزبور و ارائهى نظریهى کارشناس مضبوط در

 13پرونوده،

سر انجام مبادرت به صدور رأى مبنى بر تأیید رأى بدوى در باب تخلیه ،به دلیل انتقال به غیر و در مورد پرداخوت نصوف حوق
کسب و پیشه ،رأى بدوى نقض و حكم به پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد هزارتومان به عنوان حق سرقفلى ،حسب مورد به
شخصى که ملك از ید وى تخلیه مىگردد ،توسط مالكین را مىنماید.
تجدیدنظر خواندگان به دادنامهى فوق الذکر طى مشروحهاى خطاب به ریاست محتورم دادگسوترى اسوتان قوم اعتوراض و
اظهار داشتهاند :به لحاظ این که رأى صادره برخالف صریح تبصرهى یوك موادهى  1٩قوانون روابوط مووجر و مسوتأجر مصووب
1356مىباشد ،رأى مبنى بر اشتباه است و تقاضاى اعمال مقررات مادهى  326قانون آیین دادرسى مدنى را نموودهانود .ریاسوت
محترم دادگسترى طى مرقومهاى خطاب به قضات محترم شعبهى دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم ،مبنى بر این کوه دادناموهى
شمارهى137٩/10/11-887صادره از شعبهى دوم تجدیدنظر داراى ایرادات ذیل مىباشد:
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 .1قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1356و ماده واحدهى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،صرفاً دادگاه را مكلوف
به محكوم نمودن موجر به پرداخت نصف حق کسب و پیشه در قبال حكم تخلیه دانسته ،نه چیز دیگر و در صورتى که مستأجر
چیزى به عنوان سرقفلى به موجر پرداخته باید با تقدیم دادخواست جداگانهاى مطالبه نماید.
دادگاه تجدیدنظر در صورتى که حقى مازاد بر نصف حق کسب و پیشه براى مستأجر قایل بوده ،یوا موىبایسوت بوه دادگواه
بدوى تذکر و یا مستأجر را ارشاد نماید ،نه این که بدون دادخواست ،موجر را به پرداخت سرقفلى محكوم نماید.
 .2بر فرض این که دادگاه به جاى حق کسب و پیشه ،بخواهد سرقفلى را مورد حكم قرار دهد ،باز مندرجات تبصورهى ذیول
مادهى  1٩الزم الرعایه مىباشد و لذا به جهات مذکور دادنامهى شمارهى  137٩/10/11-887صادره از شعبهى دوم تجدیودنظر
مبنى بر اشتباه است .قضات شعبهى دوم دادگاه تجدیدنظر ،ایرادات ریاست محترم دادگسترى استان قم را نپذیرفتهاند و لذا بوه
استناد مواد  326و  412قانون آیین دادرسى مدنى پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و براى بررسى به این شعبه ارجاع گردیده
است.
هیأت شعبه در تاریخ باال تشكیل گردید پس از قرائت گزارش آقاى نبى اهلل راجى ،عضو ممیز و اوراق پرونده ،مشاوره نموده،
چنین رأى مىدهد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با عنایت به جامع محتویات پرونده ،اعالم اشتباه از ناحیهى ریاست محترم کل دادگسترى استان قوم ،نسوبت بوه دادناموهى
شمارهى137٩/10/11-887صادره ازشعبهى دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم موجه تشخیص و بوا پوذیرش اسوتدالل مقیود در
نظریهى شمارهى 5/67و 137٩/11/12آن مقام با استناد به مادهى  412ناظر به مادهى  326قانون آیین دادرسى مدنى مصووب
فروردین ماه  137٩دادنامهى شعبهى دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به شمارهى موصوف ،نقض و رسیدگى مجدد به شوعبهى
دیگر دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع مىشود.
مستشار شعبهى  36دیوانعالی کشور /یوسف یزدانى
عضو معاون شعبهى  36دیوانعالی کشور /نبى اهلل راجى
.٦-7پیوست شماره :7رأى دادگاه تجدیدنظر هم عرض و تبعیت از رأى دیوانعالى کشور
کالسهى پرونده 558/3/80:ت

شمارهى دادنامه276:و81/04/30

تجدیدنظر خواسته :نسبت به دادنامهى شمارهى 137٩/10/11-887صادره از شعبهى چهارم دادگاه عمومى قم؛
گردش کار :در تاریخ فوق پرونده پس از ارجاع به این دادگاه و ثبوت بوه کالسوهى فووق و جورى تشوریفات قوانونى مطورح
رسیدگى مىباشد .پس از مشاوره ،ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت به انشاى رأى مىنماید.
رأى دادگاه
به حكایت پروندههاى مطروحه ،آقایان و خانمها1 :و 2 ...و 3 ....و 4 ....و 5 ....و  ....همگى  ...فرزندان مرحووم 6 ...وو  ....همسور
آن مرحوم ،دادخواستى به طرفیت آقایان1 :و 2 ...و  ...به خواستهى تخلیهى یك باب مغازهى دو دهنه به پالك ثبتى  2فرعى از
 1120٩اصلى بخش یك قم واقع در مسیر قم و کاشان به علت انتقال به غیر ،به شرح متن دادخواست تقدیم ،کوه بوه شوعبهى
چهارم دادگاه عمومى قم ارجاع مىشود .
دادگاه محترم مرجوعالیه پس از تحقیق و بررسى و استماع اظهارات اصحاب دعوا و شهود معرفوى شوده و انجوام تحقیقوات
محلى و با استعالم ثبتى و کسب نظرکارشناسان دربارهى ارزش حق کسب و پیشهى ملك مورد دعوا ،طى دادناموهى شومارهى
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13٩1و 1378/12/٩و با استدالل مرقوم و با استناد به تبصرهى ذیل مادهى1٩و بند  2مادهى  14قانون روابط موجر و مسوتأجر
مصوب سال  1356حكم به تخلیه مغازهى مورد دعوا به نفع خواهان ها با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مبلغ یك میلیون
و هفتصد و پنجاه هزار تومان به خواندهى ردیف دوم (آقاى ،)...که فعالً متصرف محل مىباشد ،صادر و اعوالم موىنمایود و ذیول
رأى مرقوم مىنماید :طبق مادهى  28قانون مزبور خواهانها مؤظفند ،ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ حكم قطعى ،وجه معینوه را در
صندوق دادگسترى تودیع یا ترتیب پرداخت آن را بدهند واال ،حكم ملغى االثر خواهد بود .و با تجدیدنظر خواهى آقاى ...پرونوده
به شعبهى دوم تجدیدنظر استان قم ارجاع مىشود و آن شعبه طى دادنامهى شومارهى 877وو137٩/10/11چنوین رأى صوادر
مىنماید :نظر به این که مستأجر اول ،حق سرقفلى داشته و هنگام تخلیهى ملك ولو با تخلف مستأجر دربارهى انتقال بوه غیور،
حق سرقفلى مكتسبه و خریدارى شده ،ساقط نمىگردد و آنچه که قانونگذار به هنگام انتقال به غیر ساقط دانسته است ،نصوف
حق کسب و پیشه است که با پرداخت وجه توسط مستأجر اول حاصل نشده است ،بلكه آن یك تأسویس قوانونى اسوت؛ ضومن
تأیید رأى بدوى در باب تخلیه به دلیل واگذارى و انتقال به غیر ،در مورد پرداخت نصف حق کسب و پیشه ،رأى بدوى نقوض و
حكم به پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان حق سرقفلى ،حسب موورد بوه شخصوى کوه ملوك از یود وى
تخلیه مىگردد ،توسط مالكین (موجرین) صادر و اعالم مىگردد و با پیگیرى خواهانهواى اولیوه ،پرونوده بوه نظور ریویس کول
دادگسترى مىرسد و خطاب به قضات محترم شعبه دوم دادگواه تجدیودنظر اسوتان قوم (صوادر کننودهى رأى) رأى صوادره را
مخدوش دانسته و نكاتى را تذکر مىدهد.
در نهایت پرونده به دیوانعالی کشور ارسال مىشود و به شعبهى  36آن دیوان ارجاع مىگردد .شعبهى محترم مرجووعالیوه
طى دادنامهى شمارهى  36/331مورخ 1380/5/28اعالم اشتباه از ناحیهى ریاست محترم کل دادگسترى استان قم نسوبت بوه
دادنامهى شمارهى  877و 137٩/10/11صادره از شعبهى دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم را موجه و مسوتدل تشوخیص داده و
آن را نقض و پرونده را براى رسیدگى مجدد درشعبهى دیگر دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال ،که به ایون شوعبه ارجواع شوده
است.
دادگاه تجدیدنظر با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که رأى صوادرهى بودوى ازشوعبهى چهوارم دادگواه عموومى قوم بوه
شمارهى 13٩1و 78/12/٩با اتكا به محتویات پرونده ،مطابق موازین قضایى اصدار یافته و از ناحیهى تجدیدنظر خواه نیز ایرادى
که موجب نقض آن گردد ،ابراز نگردیده؛ لذا با اختیارات حاصله از مادهى  328قانون آیین دادرسى مدنى تأیید و ابرام مىشوود.
رأى صادره قطعى است.
رییس شعبهى سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم /مصیبى
مستشار دادگاه /محمد مهدى احمدیان
نتیجه گیری
با توجه به توضیحات مطرح شده ،نتیجه در چند سطر به شرح زیرخالصه مىشود:
 .1چنانچه محل کسب و پیشه بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26مرداد  ،1376طى عقد اجاره در اختیار
مستأجر قرار داده شده باشد ،در چارچوب مقررات و ضوابط مذکور در مواد  8 ،6و  10قانون مذکور ،فقط سرقفلى تعلق
مىگیرد و بحثى از حق کسب و پیشه به میان نیامده است و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  1376بر اساس قانون مدنى
و شرع تنظیم شده و به تصویب شوراى محترم نگهبان رسیده است.
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. 2چنانچه محل کسب و پیشه بر اساس مادهى  2قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ،1376پس از تصویب قانون مذکور
با عقد اجاره در اختیار مستأجر قرار داده نشده است یا اساساً قبل از الزماالجرا شدن قانون مذکور عقد اجاره منعقد شده باشد،
قرارداد تنظیمى درباره محل کسب و پیشه ،تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مردادماه  1356با اصالحیههاى
بعدى است .در این صورت مواردى که موجر حق فسخ یا تخلیه را دارد در مواد  14و  15این قانون آمده است که در برخى
موارد ،همهى حق کسب و پیشه (به معناى مذکور در مقدمه) تعلق مىگیرد و در برخى موارد نیز نصف حق کسب و پیشه و در
مواردى نیز اساساً حق کسب و پیشهى مستأجر از بین مىرود .مانند موردى که مستأجر ملك تجارى ،بدون اذن صاحب ملك،
تغییرشغل مىدهد .
 .3حق سرقفلى به شرح نتایج مذکور در مبحث پنجم در صورت تعلق آن به مستأجر ،عالوه بر حق کسب و پیشه با تقودیم
دادخواست از سوى ذینفع قابل مطالبه است.
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