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بررسی مبانی سرقفلی 
در حقوق ایران 
با مطالعه ي تطبیقی در فقه
علیرضا شمشیری1 
فرشته امیرآبادی فراهانی2

چکیده
این نوش��تار بر آن اس��ت  تا با بررس��ی قوانین موجود در حقوق ایران و آراء 
فقهاء، زوایا و مبانی س��رقفلی را تبیین نم��وده و ابهامات موجود در این زمینه را رفع 
نماید. بدین منظور ضمن بیان تعاریف لغوی و اصطالحی این واژه ی حقوقی و تفاوت 
عمده ی آن با حق کس��ب یا پیش��ه یا تجارت، و نیز سیر تاریخی این حق، به بررسی 
مت��ون فقهي، به ویژه نظرات ام��ام خمیني )ره( که منبع اصلی اقتباس قانون مربوطه 
بوده، مي پردازیم و قانون روابط موجر و مس��تأجر مصوب 1376 که عمده مباحث به 

سرقفلی و آخرین تغییرات در آن اعمال شده است، مورد بررسي قرار مي گیرد.

واژگان كلیدي: سرقفلي، حق کس��ب و پیشه و تجارت، مطالعه ي تطبیقي، 
نظام حقوقي ایران

1. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
2. دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه امام صادق)ع(
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درآمد
پذیرش و توسعه ي مالكیت های غیر مادی، یكی از تحوالت نظام های حقوقی 
و اقتص��ادی جهان اس��ت که امروزه در میان تمام ملل متمدن رس��وخ کرده اس��ت. 
انسان های پیشین، مالكیت را منحصر به اشیاء مادی می دانستند و مالكیت های فكری 
و معن��وی و س��ایر چهره های مالكیت غیر مادی، مفهوم ش��فافی نداش��ت. این قبیل 
مالكیت که در اثر پیش��رفت و تكامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است، برای 
نخس��تین بار در حقوق موضوعه ي کشورهاي اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفت 
و به تدریج پا به عرصه ي حقوقی و اقتصادی دیگر ممالك نهاد. حق سرقفلی، از جمله 
مالكیت غیر مادی اس��ت که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد. این پدیده در قرن 
حاض��ر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانون گ��ذاران را ناچار به وضع مقررات 

الزم در این مورد نموده است.
اغلب کش��ورها مقررات س��رقفلی را که از موضوعات بدون واس��طه ي حقوق 
تج��ارت و اقتص��اد اجتماعی اس��ت، در میان قوانین تجاری خود ج��ای داده و برخی 

کشورها نیز زمینه ي حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند. 
در حقوق ایران، س��رقفلی سابقه ای طوالنی تر از حق کسب یا پیشه یا تجارت 
دارد. قانون گ��ذار ایران چند س��ال پ��س از پیدایش عملی پدیده ي س��رقفلی در بازار 
ایران، با وضع قانون روابط مالك و مستاجر در خرداد ماه 133۹ برای اولین بار به آن 
وجهه ي قانونی بخش��ید. با این حال س��رقفلی به معنای خاص، در قانون روابط موجر 
و مس��تاجر س��ال 1376 پدید آمده اس��ت؛ اگرچه پیش از س��ال 1317 نیز در عرف 
جامعه ی ما وجود داشت، اما عمدتاً به عنوان یك پدیده ی غیر قانونی تلقی می گردید.

اصطالح س��رقفلی در قوانین موجود، همان حق کسب یا پیشه یا تجارت بوده 
است که از آن جمله تبصره ی 4 الیحه ی قانونی اصالح تبصره های ماده ی 100 قانون 
ش��هرداری ها مص��وب 1358 و ماده ی 7 الیحه ی قانونی خری��د اراضی و امالک مورد 
احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 1358است. بر این امر سه دلیل قابل ذکر است: 
نخس��ت، در این قوانین، در موارد دیگری به جای اصطالح سرقفلی، اصطالح 
حق کس��ب یا پیش��ه یا تجارت به کار رفته بود، در حالی که هیچ عاملی برای این نوع 

تفاوت در اصطالح وجود نداشته است؛
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دوم، ت��ا پیش از س��ال 1365 در هیچ ی��ك از قوانین، اصطالح س��رقفلی به 
رسمیت شناخته نشده بود؛

سوم، اصطالح سرقفلی در این موارد، همان کاربرد عرفی سرقفلی است که به 
معنای حق کسب یا پیشه یا تجارت بود، نه به معنای خاص خود آن.

قانون گذار به جهت مش��روع ساختن موضوعاتی که دامن گیر جامعه شده بود، 
در س��ال 1365 ماده واحده ای را به صورت الحاقی به قانون روابط موجر و مس��تاجر، 
تصوی��ب نمود که مقرر می دارد: »از تاریخ تصویب این قانون، کلیه  اماکن اس��تیجاری 
که با س��ند رس��می، بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار 
می ش��ود. در راس انقضاي مدت اجاره، مس��تاجر موظف به تخلیه ی آن می باشد، مگر 
آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید ش��ود. در صورت تخلف، دوایر اجرای ثبت 
مكلف به اجرای مفاد قانون هس��تند.« نهایتاً در سال 1376 قانون موجود و مستأجر، 
مقررات س��رقفلی را به شیوه ی ش��رعی مقرر نمود و پس از آن، حق کسب یا پیشه یا 
تجارت از حقوق ایران رخت بربست. قانون گذار برای جلوگیری از به هم ریختن روابط 
اس��تیجاری مردم و به منظور حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی، قرادادهای اجاره ای را 
که قبل از تاریخ الزم االجرا ش��دن این قانون منعقد ش��ده بود، حس��ب مورد، مشمول 

قوانین پیشین قرارداد.

1. تعریف سرقفلی
از س��رقفلي تعاریف متعددي ارائه شده است. س��رقفلي در لغت عبارت است 
از »حقی که بازرگان و کاس��ب به محلی پیدا می کند، به جهت تقدم در اجاره، حسن 
ش��هرت، جمع آوری مشتری و رونق کسبی که در اثر عملكرد مستأجر محل به وجود 
می آی��د. )معین، 1362، ج 2، ص 168۹( هم چنین گفته ش��ده اس��ت: چیزی که از 
کرایه دار س��وای کرایه ی تحویلی یا دکان بگیرند و آن مزد گشودِن قفل است. )پادشا، 

1363، ج 2، ص 2408(
طبق تعریف س��رقفلي به حق پیشه و کسب گفته می شود که به محل کسب 
و س��اختمان های تجاری تعلق می گیرد. مغازه با س��رقفلی واگذار می ش��ود و اجاره ای 
هم تعیین می گردد و مالك نمی تواند بدون تس��ویه ي حس��اب سرقفلی، ملك خود را 
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بفروش��د. )مش��یری، 1373، ج8، ص 5۹0( و باالخره گفته اند که سرقفلي حق آب و 
گل یا حقی اس��ت که مس��تأجر در دکان، حمام یا کاروان سرا و امثال آن پیدا مي کند 
مي تواند آن حق را به مستأجر بعد از خود بفروشد. )دهخدا، 1373، ج8، ص 11۹۹6(

حقوق دانان نیز تعاریف متعددی از س��رقفلی ارائ��ه داده اند. با توجه به قانون 
روابط موجر و مس��تأجر سال 1376، س��رقفلي را می توان چنین تعریف کرد: »وجهی 
اس��ت که مالك محل تج��اری، در آغاز اجاره، عالوه بر اجور، از مس��تأجر می گیرد تا 
محل را به او اجاره دهد یا مس��تأجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر س��رقفلی 
پرداخت��ه، در قبال انتقال منافع به مس��تأجر دس��ت دوم، از او دریاف��ت می کند و یا 
مس��تأجری که به موجب ش��روط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه ی عین 
مستأجره به وسیله ی موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره 

به مالك، از وی می گیرد.« 
فارغ از تعریف برگرفته از قانون، براي س��رقفلي دو معنی ارائه ش��ده اس��ت: 
نخس��ت، عوض وجهی اس��ت که مس��تأجر محل کسب، بابت س��ابقه ی کار خود در 
آن مح��ل در رابطه با جلب ارب��اب رجوع از منتقل الیه آن مح��ل می گیرد. این جزء، 
دارایی نامرئی اس��ت و درآمد نیس��ت، لذا مالیات به آن تعل��ق نمی گیرد. دوم آن که، 
سرقفلي عوض وجهی است که مالك محل کسب تازه ساز، در اولین عقد اجاره، عالوه 
بر اجاره بها از مس��تأجر می گیرد. این پول، درآمد اس��ت و مش��مول مالیات بر درآمد 

می گردد. )جعفری لنگرودی، 1386، ج3، ص 2161( 
حق سرقفلی که در قانون روابط موجر و مستأجر از آن به حق کسب یا پیشه 
یا تجارت تعبیر شده، امتیازی است که به موجب آن، مستأجر متصرف، به دلیل حقی 
که در فعالیت خود در جلب مش��تری پیدا کرده اس��ت، در اجاره کردن محل کس��ب 

خویش بر دیگران مقدم شناخته می شود. )کاتوزیان، 1371، ج5، ص 13(
گروه دیگر، ضمن انتقاد از خلط نادرس��ت »س��رقفلی« و »حق کسب یا پیشه 
یا تجارت«، س��رقفلی را چنین توصیف کرده اند: »وجهی که مالك در ابتدای اجاره و 
جدای از مال االجاره از مستأجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره بدهد و معتقدند 
که در تعیین میزان س��رقفلی، عاملی غیر از میل و خواس��ته ی مالك دخیل نیست و 

قوای عمومی در این مورد نقشی ندارند. )کشاورز، 1374، ص 185 (
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از حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز تعاریفي ارائه شده است. از جمله گفته اند: 
حق مالی است که به تبع مالكیت منافع، برای مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت 
تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را، توأم با منافع عین مس��تأجره، دارد. ) همان، 
ص 170( یا آن که حق کس��ب یا پیشه یا تجارت، حقی است برای مستأجر، بازرگان، 
پیشه ور و کسانی که از طریق اجاره ی مكانی، کسب کنند و لو آن که بازرگان نباشند. 
س��رقفلی مفهوماً فرق دارد؛ زیرا ش��هرت تجاری و وجود مش��تریان از عناصر 
سازنده ی آن نیست. حق مزبور، في نفسه مالیت ندارد و به تنهایی قابل مبادله نیست؛ 
یعنی مس��تأجر نمی تواند هم عین مستأجره را برای خود نگهدارد و هم حق کسب یا 
پیش��ه یا تجارت را به غیر منتقل کند و عوض آن را بگیرد، بلكه هر دو را باید با هم 
منتقل کند؛ یعنی حق کسب یا پیشه یا تجارت، نسبت به منافع عین مستأجره، یك 
مال تبعی اس��ت، لذا توقیف تابع، بدون توقیف متبوع معنی ندارد. از روح ماده ی 18 

قانون مدني چنین برمي آید. )جعفری لنگرودی، پیشین(
حق کس��ب یا پیشه یا تجارت در مفهوم وس��یع، به »حق بر مشتریان دائم و 
س��رمایه و تجارت خانه« اش��اره دارد و در معنی محدود، ب��ه »حقی که به موجب آن 
مستأجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب خود، بر دیگران اولي شناخته می شود« 
تعبیر ش��ده اس��ت. دکتر کاتوزی��ان در انتقاد از این اصطالح می نویس��د: در اصطالح 
ابداعی قانون گذار، حق کس��ب یا پیش��ه یا تجارت، حق کسب، مفهومی جدای از حق 
تجارت تلقی شده است. در حالی که حق کسب نمی تواند مفهومی غیراز حق تجارت 
داشته باشد. به عالوه »حق پیشه« این تصور را به وجود می آورد که صاحبان مشاغل 
گوناگون مانند پزش��ك، سردفتر و وکیل نیز می توانند حق پیشه ی خود را به دیگری 
منتقل سازند. در حالی که مفهوم سرقفلی تنها در جایی قابل تصور است که مشتریان 
مؤسس��ه ای به دلیل شهرت و موقعیت محل و مرغوب بودن کاال به آن مراجعه کنند، 

نه به خاطر شخصیت مالك آن. )کاتوزیان، پیشین، صص 518-516(

2.  ویژگی های سرقفلی 
س��رقفلی از حقوق مالی است و مانند دیگر حقوق مالی، قابل توارث، معامله و 
رهن می باش��د. اما س��رقفلی از اموال غیر مادی است که قابل تصرف نیست. به همین 
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جه��ت قواعد مختص اموال م��ادی، مانند اماره ي تصرف در ماده ي 35 قانون مدنی 1، 
شامل آن نمی شود. 

تغیی��ر و عدم پایداری، از خصوصیات بارز س��رقفلی اس��ت؛ زیرا اتكای آن به 
ابتكار متصرف اس��ت و هرگاه خوب بهره برداری نگردد، مش��تریان پراکنده می شوند و 

حق تقلیل می یابد. 
حق س��رقفلی، مثل حق انتفاع از اموال غیر منقول، از اموال غیر منقول تبعی 
است؛2 زیرا مرکز ثقل تمام نیروهای پدید آورنده ي سرقفلی، محل کسب است که غیر 

منقول تلقی می شود. 

3. تفاوت سرقفلی با حق كسب یا پیشه یا تجارت
1- مبلغ و میزان س��رقفلی، به موقعیت محلی، کیفی��ت بنا و تجهیزات عین 
مس��تأجره بستگی دارد و در نهایت مالك و موجر رقم آن را تعیین می کند و داوطلب 
اجاره، مخیر در پذیرش یا رد پیش��نهاد موجر اس��ت، لیكن اختیار قانونی در تغییر آن 

ندارد. در حالی که حق کسب یا پیشه یا تجارت این گونه نیست.
2- در حلیت و مش��روعیت سرقفلی تردیدي نیست، ولی در مورد حق کسب 

یا پیشه یا تجارت، مشهور بر عدم شرعی بودن آن داللت می کند.
3- در تعیین میزان س��رقفلی، عاملی غیر از میل و خواس��ته ی مالك دخیل 
نیس��ت و قواعد عمومی در این مورد نقش ندارد، اما در مورد حق کس��ب یا پیش��ه یا 
تجارت چنین نیس��ت و محكمه ي صالح در قضیه دخالت می کند و چنان چه طرفین 
در مورد میزان و مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت تراضی نكنند، دادگاه فصل ترافع 

می نماید.
4- حق س��رقفلی، قائم و مربوط به »محل« اس��ت، نه »ش��خص«. به عبارت 
دیگر، ممكن است مالك و موجر از داوطلب اجاره ی محل، در صورتی که محل را مثاًل 
برای طال فروش��ی بخواهد، مبلغی متفاوت از آن چه که مثاًل برای کفاشی ممكن بود 

1. ماده ي 35 قانون مدني: تصرف به عنوان مالكیت، دلیل مالكیت است مگر اینكه خالف آن ثابت شود.
2. ماده ی 18 قانون مدني: حق انتفاع از اشیاي غیرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنین حق ارتفاق نسبت 
به ملك غیر از قبیل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضاي خلع ید و امثال 

آن تابع اموال غیرمنقول است.
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بخواهد، مطالبه کند، لیكن این امری س��لیقه ای است که تحت ضابطه قرار نمی گیرد. 
حال آن که حق کس��ب یا پیش��ه یا تجارت چنین نیست و نوع شغل از اهم امور مؤثر 

در میزان آن است.
5- مالك یا موجر می تواند س��رقفلی را نگیرد و اگر چنین کرد و ملك خود را 
اجاره داد، نمی تواند بعداً از مستأجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند؛ به عبارت دیگر، 
حق س��رقفلی، قابل اعراض و اس��قاط است. حال آن که حق کسب یا پیشه یا تجارت، 
چون در آغاز مدت اجاره موجود نیست، در موقع انعقاد عقد اجاره قابل اسقاط نیست. 
البته می توان گفت اگر اس��قاط صورت گیرد، منظ��ور ایجاد مانع در جهت ایجاد حق 
کس��ب یا پیشه یا تجارت اس��ت و با این تحلیل، اشكالی نخواهد داشت و چنان چه بر 
خالف این مورد بین طرفین شرط شود، طبق ماده ی 30 قانون روابط موجر و مستأجر 

مصوب 1356، باطل است. 

4. سرقفلی از منظر فقه
1-4. فقه امامیه

امام خمیني در تحریرالوس��یله، در مبحث مس��ائل مس��تحدثه، سرقفلی را با 
رعایت شرایطی مشروع دانسته و همین نظر، مبنای قانون گذار در قانون روابط موجر و 
مستأجر سال 1376 قرار گرفت؛ ایشان در مسأله ي اول، اجاره کردن اعیان مستأجره، 
دک��ه  ی��ا خانه یا غی��ر آن، موجب ایجاد حقی برای مس��تأجر در آن، ب��ه گونه ای که 
موج��ر بعد از پایان مدت اجاره نتواند او را از آن جا بیرون کند، نمي داند. همچنین در 
صورت��ی ک��ه طول مدت بقاء و تجارت او در محل کس��ب یا اعتبار و قدرت تجاری او، 
موجب توجه مردم به محل کسب او شود، موجب ایجاد حقی برای او نسبت به اعیان 
نمی شود. پس آن گاه که مدت اجاره پایان یافت، بر مستأجر واجب است که محل را 
تخلیه کند و به صاحبش تس��لیم نماید. پس اگر با وجود عدم رضایت مالك در مكان 
مذکور باقی بماند، غاصب بوده و ضامن خس��ارات وارده بر مكان اس��ت، حتی اگر این 
خسارات ناشی از آفات سماوی باشد. همچنین مستأجر باید اجرت المثل محل را مادام 

که آن را در تصرف دارد، بپردازد.
دو نكته ی مهم در این مس��أله، آن اس��ت که مستأجر باید رأس انقضاء موعد 
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اجاره، ملك را تخلیه کند و دیگر این که به مس��تأجر محل، حق کس��ب یا پیش��ه یا 
تجارت تعلق نمی گیرد و این بر خالف قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است. 
در مس��أله ي چهارم آمده است: »اگر کسی محلی را برای مدت طوالنی، مثاًل 
بیست سال، اجاره کند و حق انتقال دادن مورد اجاره به غیر را هم داشته باشد و اتفاقاً 
اج��اره ي محل در ضمن مدت ترقی کند، مس��تأجر می تواند محل را به همان مبلغی 
که اجاره کرده اس��ت، اجاره دهد و همچنین می تواند مبلغی را به عنوان س��رقفلی بر 

حسب توافق از او بگیرد.« 
مح��ل در این مس��أله، منصرف به محل تجاری اس��ت و برای تش��كیل حق 
سرقفلی، مستأجر اول باید حق انتقال به غیر را داشته باشد. اجاره ي محل باید ترقی 

کرده باشد و سرقفلی با توافق مستأجر اول و دوم ایجاد می شود.
طبق مسأله ي پنجم، اگر کسی دکه ای را اجاره کند و بر موجر شرط کند که 
تا مدت طوالنی بر مبلغ اجاره اضافه نكند و ش��رط کند که اگر او محل را به دیگری 
اجاره داد و منتقل الیه نیز به دیگری و به همین ترتیب، موجر با منتقل الیه مانند خود 
او رفتار کند و اگر اجرت آن افزایش یابد، مستأجر می تواند محل را به دیگری منتقل 
کن��د تا موجر با او هم��ان رفتار را کند که با او می کرد و مقداری به عنوان س��رقفلی 
بگیرد، به علت این که محل را به او منتقل کرده اس��ت، س��رقفلی به این عنوان حالل 

می باشد.
از این مسأله استنباط مي شود که موجر حق افزایش اجاره بها را ندارد. سرقفلی 
در مدت اجاره ي مس��تأجر اول، با موجر است. مستأجر اول حق انتقال عین مستأجره 
را به دیگران دارد. هر یك از مستأجرین بعدی، حق گرفتن سرقفلی را از ایادی بعد از 

خود دارند و دیگر آن که شرط گرفتن سرقفلی، باال رفتن میزان اجاره بهاست. 
امام خمیني در مسأله ي ششم، شرط مستأجر بر مؤجر مبني بر عدم افزایش 
اجاره بها و س��لب حق اخراج مس��تأجر از موجر را پذیرفت��ه و در این صورت موجر را 
مكلف دانس��ته که همه س��اله محل را با همان مبلغ به مستأجر اجاره دهد و مستأجر 
نیز حق دارد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر یا از شخص دیگری، در مقابل اسقاط 
حق خود یا تخلیه ي محل بگیرد. ماده ي 7 قانون روابط موجر و مستأجر1  نیز گویای 

1. ماده ی 7: هرگاه ضمن عقد اجاره ش��رط ش��ود، تا زماني که عین مستأجره در تصّرف مستأجر باشد مالك حق 
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این مطلب است.
در مس��أله ي هفتم آمده است: »اگر مس��تأجر ضمن عقد بر موجر شرط کند 
ک��ه مح��ل را به دیگری اجاره ي ندهد و همه س��اله با اجاره معمول��ی و متعارف به او 
)مس��تأجر( اجاره دهد، مس��تأجر می تواند در قبال اسقاط حق خود یا تخلیه ي ملك، 
مبلغی را بگیرد.« )ماده ي 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 از این مسأله 

اقتباس شده است.( 
ایشان در مسأله ي هشتم، مالك را مجاز دانسته است هر مقدار که بخواهد به 
عنوان سرقفلی از شخص بگیرد تا ملك خود را به او اجاره بدهد. همچنین مستأجر در 
صورتی که حق انتقال به غیر داش��ته باشد، می تواند بابت اجاره ي محل استیجاری به 
ثالث، در مدت اجاره، مبلغی به عنوان س��رقفلی بگیرد. این مسأله در ماده ي 6 روابط 

موجر و مستأجر1 مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است.
آیت اهلل خویی نیز در کتاب مس��تحدثات المسائل، طی چهار مسأله به موضوع 
پرداخته و نظریات ایشان بیشتر حول محور قانون روابط موجر و مستأجر سال 133۹ 
اس��ت. به نظر ایش��ان، س��رقفلی حقی است که طبق ش��رط ایجاد می شود و اراده ي 
طرفین در این میان تعیین کننده اس��ت. ایش��ان پس از به رس��میت ش��ناختن حق 
سرقفلی، در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت سكوت مي کند و در مسأله بیست 
و دوم مي فرماید: »از معامالت متداول بین تجار و کسبه، چیزی است که به سرقفلی 
مرسوم است و آن فقط در محل های کسب و تجارت مرسوم می باشد. ضابطه در جواز 
یا عدم جواز گرفتن آن، این که در همه ي موارد، موجر بعد از انقضاء مدت اجاره، حق 
دارد اجاره بهای بیشتری از مستأجر بخواهد یا محل را تخلیه کند. مستأجر نمی تواند 
از پرداخ��ت اجاره ي اضاف��ی یا تخلیه خودداری کند و تص��رف در محل بدون رضای 

افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ 
به او واگذار نماید در این صورت مستأجر مي تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي اسقاط 

حقوق خود دریافت نماید.
1. م��اده ی 6: ه��رگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نماید مي تواند مبلغي را تحت عنوان س��رقفلي از 
مس��تأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر مي تواند در اثناء مّدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر 
یا مس��تأجر دیگر به عنوان س��رقفلي دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وي س��لب 

شده باشد.
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مالك حرام اس��ت. در این مورد گرفتن آن و س��رقفلی جایز نیست، اما اگر برای مالك 
حق افزایش اجاره بها و تخلیه ي محل وجود نداش��ته باشد و مستأجر حق داشته باشد 
که محل را بدون اذن مالك تخلیه و به دیگری تس��لیم کند، گرفتن س��رقفلی ش��رعاً 

جایز خواهد بود.
آیت اهلل خویي در مس��أله ي بیس��ت و س��وم آورده اند:  »قبل از تصویب قانون 
منع مالك از اجبار مس��تأجر به تخلیه یا اضافه کردن اجاره، مالك این حق را داش��ت. 
پس اگر عقد اجاره قبل از تصویب قانون مذکور واقع ش��ده باش��د و شرط مورد توافق 
طرفین در مورد افزایش یا تخلیه ي ملك هم وجود نداشته باشد و مستأجر از تصویب 
قانون بهره برداری و اس��تفاده از پرداخت وجه اضافی )مورد مطالبه ي مالك( یا تخلیه 
خودداری کند و اجاره ي محل های مشابه چنان افزایش یابد که افرادی برای تخلیه  ي 
محل حاضر به پرداخت س��رقفلی باشند، در این حالت دریافت سرقفلی برای مستأجر 

جایز نیست و تصرف او در محل، بدون رضایت مالك، غصبی و حرام است.«
عده ای س��رقفلی را شرط ضمنی مورد توافق موجر و مستأجر می دانند. عرف 
این مطلب را که مالك حق اخراج مستأجر را بدون رضایت او، ولو پس از پایان مدت 

ندارد، پذیرفته است.
در پاس��خ به این نظر، آیت اهلل شیخ حسین حلی می فرماید: »چنین ضابطه ی 
عرفی  تا زمانی که دلیلی بر وجود آن موجود نباش��د، ثابت نیس��ت و اصوالً بسیار بعید 
اس��ت که موجر در زمان عقد، قصد انش��اي چنین حقی برای مستأجر را داشته باشد. 
و اگ��ر این گون��ه موارد را به توافق عرفی طرفین، آن هم در حدی نظیر لزوم پرداخت 
قیم��ت ب��ا پول رایج محل یا حال و مؤجل بودن تكلیف طرفین به تس��لیم  و تس��لم 
عوضین، تعبیر کنیم، موارد بس��یار دیگری هم مش��مول همین استدالل قرار خواهد 
گرفت. مثاًل می توان گفت که بنای عرفی طرفین عقد نكاح، به موجب ش��رط ضمنی، 
ب��ر آن اس��ت که زوجه حق مطالبه ي اجرت خدم��ت را دارد و در موارد دیگری چون 
هبه، جعاله و صلح که بین مس��تأجر ثانی و مستأجر اول وجود دارد، بر فرض صحت، 
تأثیری در تصمیم مالك در موافقت یا عدم آن، در اجاره به مستأجر دوم نمی گذارد.« 
)حلّی، 1384 ، صص 11۹ تا 127( ایش��ان تنها حالتي را صحیح می دانند که اوالً، با 
وجود ش��رط صریح، در عقد اجاره به ماهیانه فالن مبلغ، ش��رط شود مستأجر مبلغی 
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پول به موجر بدهد و موجر بر خود ش��رط کند که مس��تأجر را از اجاره دادن محل به 
هر که بخواهد، در مدت اجاره یا پس از آن منع نكند.

س��ید محمد صادق روحانی در کتاب »المسائل المستحدثه« مي گوید: موجر، 
مل��ك را ب��ه مبلغی مثاًل هزار تومان برای یك س��ال اجاره دهد و چیزی هم به عنوان 
س��رقفلی اضافه بگیرد، به نحوی که این وجه اضافی جزئی از »عوض« باشد و بر خود 
به نفع مس��تأجر شرط کند که به اجاره ي ساالنه نیفزاید و در پایان مدت نیز با همان 
اجاره، مجدداً محل را به وی اجاره دهد و اگر مس��تأجر، محل را به وی اجاره دهد و 
اگر مس��تأجر محل را خالی و به دیگری واگذار کرد، با منتقل الیه نیز به همین ترتیب 

عمل کند. )روحانی، 13۹8، ج3، صص 21 تا 28(
فقهای ش��ورای نگهبان به موجب نظریه ی شماره ی 1488 مورخ 1363/5/۹ 
ضمن تأیید این نظریه، چنین اظهار مي دارند: »حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملك 
غی��ر، مذک��ور در ماده ی 1۹ قانون روابط موجر و مس��تأجر عنوان ش��رعی ندارد. اگر 
منظور، س��رقفلی باشد، طبق تحریرالوسیله عمل ش��ود. در سایر موارد مربوط به حق 
کس��ب یا پیش��ه یا تجارت نیز باید گفت هرگاه این اصطالح در همان معنا و مفهوم 
قانون س��ال 1356 به کار برود، اکثر فقهاء معتقد به عدم مشروعیت هستند، مراعات 

شود.« )روزنامه ي رسمی، شماره ي 11502 مورخ 1363/6/3( 
از مجموع نظرات فقها استنباط می شود که گرفتن وجهی از مستأجر در ابتدای 
اجاره، به عنوان س��رقفلی به وسیله ی موجر اش��كالی ندارد، ولی در عنوان این وجه و 
طریقه ی اخذ آن اختالف نظر اس��ت و معتقدند س��رقفلی به عنوان ش��رط باید صریح 
باشد، بنابراین سرقفلی را به عنوان شرط ضمن عقد قبول ندارند و معتقد نیستند که 

عرف، سرقفلی را به وجود آورده است، بلكه عرف را فقط تأثیرگذار دانسته اند.

2-4. اهل سنت
دکتر الزحیلی در مقاله ي خود در چهارمین کنفرانس فقه اس��المی می گوید: 
»جمهور فقهای اهل س��نت معتقدند که اگر مس��تأجر ضمن اجاره، در مقابل دریافت 
چیزی، بیش از آنچه پرداخته اس��ت، به عنوان »بدل الخلو« محل را تخلیه کند، وجه 
دریافتی حرام و مصداق »اکل المال بباطل« است. چون بیشتر فقهاء به استثناء مالك 
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و ابو یوس��ف، در اقاله، دریافت وجهی بیش یا کمتر از ثمن را جایز نمی دانند، اما اگر 
موج��ر پس از پایان مدت، مبلغی به مس��تأجر بدهد که او را به خارج ش��دن از ملك 
راضی کند، چون این تبرعی است و صورت هبه دارد، مانعی ندارد و بیشتر در موردی 
محل بحث و نزاع است، که مستأجر در ابتدا در قبال واگذاری عین مستأجره، وجهی 
از مس��تأجر دوم می گیرد، ایش��ان اعتقاد دارند که این معامله در مدت اجاره باش��د، 
منع ش��رعی ندارد؛ زیرا مس��تأجر، مالك منافع اس��ت و می تواند آن را به هر شخصي 
ک��ه بخواهد، منتقل کند. نزد فقهاء، اجاره حقی عینی اس��ت، برخالف قانون موضوعه 
است که آن را حقی شخصی می دانند. علماي شافعی و مالكی نیز بر همین عقیده اند 
و حنابل��ه این امر را در اعیان و منافع جایز می دانند. )به نقل از کش��اورز، 1374، ص 

)121

5. سرقفلی در حقوق ایران
س��رقفلی برای اولین بار در س��ال 1317 به کار رفت، لیكن در قانون س��ال 

133۹ به جای آن از اصطالح حق کسب یا پیشه یا تجارت استفاده شد.
حق سرقفلی در قوانین مصوب سال هاي 1356 و 1376 ماهیتی متمایز یافته 
اس��ت. بر مبنای قانون موجر و مس��تاجر مصوب 1356 عقد اج��اره ي اماکن تجاری، 
ب��ه انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را دارا اس��ت. 
س��رقفلی در این قانون، با هیچ یك از قواعد حقوقی قابل توجیه نیس��ت، اما در قانون 
س��ال 1376 س��رقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی ق��رارداد اجاره، طبق 
ش��رایط گذش��ته است. در این قانون مس��تاجر می تواند جهت اس��قاط حقوق خود و 

تخلیه ي پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.
مواد 6 الی 10 قانون سال 1376 مواردی را ذکر کرده است. از جمله مواردی 

که مستأجر حق دریافت سرقفلی را دارد. نكات برگرفته از ماده ی 6 عبارتند از:
1- حق س��رقفلی در ماده ی 6 به ملك تجاری اختصاص یافته و برای امالک 

غیرتجاری، اعم از مسكونی، اداری و آموزشی، حق سرقفلی تعلق نمی گیرد.
طب��ق نظر دیگر، ملكی که پروانه ي پایان کار داش��ته باش��د، به عنوان محل 
تجاری شناخته می شود. ملكی که گواهی پایان کار نداشته باشد، اما عمل تجاری در 
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آن انجام گیرد، نیز محل تجارتی است.
در ماده ی 6 عبارت »ملك تجاری« آمده اس��ت، نه عمل تجارتی و همین طور 

تشخیص عمل تجارتی دشوار و پیچیده است. لذا نظر اول ارجحیت دارد.
2- امكان واگذاری حق س��رقفلی برای مس��تأجر، فقط در اثناي مدت اجاره 
وجود دارد، مگر آن که ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غیر از وی س��لب ش��ده باشد. 

بنابراین مستأجر می تواند در قبال واگذاری حق خود، سرقفلی دریافت کند. 
 براس��اس این ماده، مستأجر در اثنای مدت اجاره می تواند در عوض واگذاری 
حقوق خود نس��بت به بقیه ی مدت اجاره، به موجر یا مس��تأجر ثانی، مبلغی به عنوان 

سرقفلی از موجر یا مستأجر ثانی دریافت نماید. 
3- اگ��ر مالك قبل از عقد اجاره، چیزی از مس��تأجر تحت عنوان س��رقفلی 
نگرفته اس��ت، مس��تأجر نمي تواند پس از پایان اجاره و هنگام تخلیه از مالك سرقفلی 

بگیرد.
اگ��ر موجر هنگام انعقاد عقد اجاره، مبلغی را به عنوان س��رقفلی از مس��تأجر 
بگیرد، مستأجر نیز می تواند از موجر سرقفلی دریافت کند، به شرط این که از مستأجر 
پس از خود سرقفلی نگرفته باشد. همچنین مستأجر اول می تواند قبل از انقضاء مدت 
اجاره و در صورتی که حق انتقال به غیر از وی س��لب نش��ده باش��د، از مستأجر دیگر 

سرقفلی دریافت کند.
4- طب��ق تبصره ی 2 م��اده ی 6  موجر در صورتی که س��رقفلی را به طریق 
صحیح ش��رعی، به مس��تأجر منتقل نماید، مس��تأجر به هنگام تخلیه، حق مطالبه ی 

سرقفلی به قیمت عادله ی روز را دارد. 
مواد 7 و 8 تناقض دارند که ابهاماتي را ایجاد کرده اس��ت. قانون گذار در این 
زمینه از روش دوگانه  اي بهره جسته که باعث ناهمخواني در مواد شده است. قانون از 
سبك و سیاق و عبارات متون فقهي استفاده کرده است، اما از مبناي فقهي آن فاصله 
گرفته اس��ت. فقها توجیه اخذ سرقفلي از س��وي مالك را اختیارات مالكانه دانسته  اند. 
ب��ه عبارت دیگر، مبل��غ را همانند مبلغي که تحت عنوان اجاره بها پرداخته مي  ش��ود، 
مي دانند. از این رو در پایان مدت اجاره، به مستأجر حق رجوع به این مبلغ را نداده اند. 
قانون گذار با عدول از این مطلب در تبصره ی 2 ماده ی 6 به مستأجر اجازه داده است 
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نسبت به این مبلغ به مالك رجوع کند و قیمت عادله ی روز را از مالك مطالبه کند.
قانون گذار با این تصمیم خواس��ته اس��ت از عرف تجاري پیروي کند و نسبت 
به وقایع و عادات طوالني اجتماعي بي تفاوت نماند، بدون توجه به این که مبناي این 
دو نظر متفاوتند. قابلیت رجوع س��رقفلي در عرف تجاري، بدان علت اس��ت که مالك 
ضمن گرفتن س��رقفلي، متعهد ب��ه دادن امتیازاتي مالي مانند ح��ق ادامه ي اجاره ي 
محل به مس��تأجر شده اس��ت. لذا هنگام تخلیه، حق مطالبه ی سرقفلي براي مستأجر 
محفوظ است و  میزان این حق با توجه به قیمت عادله ی روز تعیین مي شود. منظور 
قانون گذار در ماده ی 6، چنین امري نبوده اس��ت و قانون گذار در این ماده نمي خواهد 
از سرقفلي اي صحبت کند که در قبال دادن امتیازي به مستأجر، از او گرفته مي شود؛ 
چراکه این نوع س��رقفلي، در مواد 7 و 8 پیش بیني ش��ده اند. مبناي فقهي این مطلب 
و ش��یوه ی نگارش این بحث ه��ا در کتب فقهي جدید از جمله تحریرالوس��یله ي امام 
خمین��ي، چنین امري را تأیید مي کند. منظور چنی��ن فقهایي که نظر آن ها مرجع و 
منبع مراجعه ی قانون گذار بوده است، از بحث سرقفلي، مبلغي بوده است که موجر به 
عنوان اختیار مالكانه مي گیرد و چنین مبلغي، قابل اس��ترداد نیس��ت. در عرف نیز اگر 
مالك، امتیازي به مس��تأجر نداده، اما مبلغي گرفته باش��د، جزء مال االجاره محسوب 

مي شود و این وجه قابل مطالبه از سوي او نیست.
با توجه به این توضیحات، اگر تفس��یر ارائه شده را نپذیریم و معتقد شویم که 
س��رقفلي مندرج در این ماده، مربوط به جایي است که امتیازي به مستأجر داده شده 
اس��ت، در این صورت باید معتقد باش��یم که آوردن مواد 7 و 8 در این قانون، زاید به 
نظر مي رس��د؛ چون این فروض بر عدم حق رجوع مس��تأجر نسبت به سرقفلي داللت 
دارن��د و اگر از مبناي این نظ��ر بگذریم و از مبناي دیگري پیروي ش��ود، آوردن این 
فروض وجهي نخواهد داش��ت. دلیل مطلب نیز واضح اس��ت؛ یا مالك در ابتداي اجاره 
از مش��تري سرقفلي دریافت کرده، یا این که بدون دریافت مبلغي، محل را اجاره داده 
اس��ت. در صورتي که از مس��تأجر سرقفلي گرفته باشد، مس��تأجر، حقوق یاد شده در 
مواد 7 و 8 را خواهد داش��ت؛ چراکه اگر مالك حاضر به بازپرداخت سرقفلي به قیمت 
روز نباش��د، او خواهد توانس��ت به اجاره ی خود ادامه دهد ی��ا این محل را به دیگري 
اجاره دهد، و اگر س��رقفلي نگرفته باش��د، دلیلي ندارد که مالك بدون گرفتن مبلغ یا 
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امتی��ازي، اختیارات ملك خود را به مس��تأجر واگذار کند ت��ا او در پایان مدت اجاره،  
بتوان��د مبلغي مطالبه نمای��د که گاه از میزان اجاره  بهاي دریافتي نیز افزون تر اس��ت. 
بنابراین، تنها احتمالي که مي تواند توجیه گر وضع مواد 7 و 8 قانون جدید باشد، پیدا 
کردن وجهي براي حق مس��تأجر بر مطالبه ي حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. 
منظور قانون گذار این بوده که اگر مبناي گرفتن حق کس��ب و پیشه توسط مستأجر، 
 داش��تن امتیازي در مقابل مالك بوده باشد، چنین حقي به رسمیت شناخته مي شود. 
حتي اگر منظور قانون گذار چنین امري باش��د، تصمیم گیري او درس��ت نبوده است؛ 
چراکه چنین اختیاري براي مس��تأجر، س��نخیتي با آنچه حق کسب و پیشه و تجارت 

نامیده مي شود، ندارد.
بنابراین پذیرش نظریه ی عرف تجاري از س��وي قانون گذار را انتخابي منطقي 
و منطب��ق با معیارهاي حقوقي مي دانی��م، اما وجود مواد دیگر در این زمینه که باعث 

تشكیك در مطلب مي شود، زاید است و باعث سوء برداشت خواهد شد.

نتیجه
حق س��رقفلی، حقي کامال متمایز از حق کس��ب یا پیش��ه یا تجارت اس��ت. 
س��رقفلی، یك حق مالكانه اس��ت و به موجر تعلق دارد، نه مستأجر. عكس این مطلب 
برای حق کس��ب یا پیشه یا تجارت صادق است. لذا عمده ي ابهام در قوانین، ناشی از 

خلط این دو حق است.
به نظر غالب حقوق دانان، حق کسب یا پیشه یا تجارت، با تصویب قانون روابط 
موجر و مس��تأجر مصوب 1376 نسخ گردیده اس��ت، لیكن آنچه مبنای مواد 7 و8 را 
تشكیل داده، همان مبانی حق کسب یا پیشه یا تجارت بوده است. قانون گذار خواسته 
اس��ت عالوه بر اقتباس از فقه، به نیازهای عرفی هم توجه داش��ته باشد، اما  متأسفانه 
تفاوت عمده ی مبانی این دو مغفول مانده اس��ت و این قانون داراي نقایصی اس��ت که 

باید رفع شود. 
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