
۱مقدمھ  

کلیات: اول قسمت  

۷تجارت و پیشھ و کسب حق و سرقفلی اصطالحی و لغوی معنی: اول باب  

۷سرقفلی: اول فصل  

۱۹تجارت و پیشھ و کسب حق: دوم فصل  

۲۷تاریخی سوابق: دوم باب  

۲۸آن سوابق و ۱۳۱۷ مصوب مستغالت االجارةمال تعدیل قانون: اول فصل  

۳٥»اجناس بھای تثبیت و تنزل مورد در میلسپو دکتر آقای اختیارات« قانون: دوم فصل  

۱۳۳۹۳۹ مصوب قانون: سوم فصل  

۱۳٥٦٤۱ سال قانون: چھارم فصل  

۱۳٦۲٤۲ سال قانون: پنجم فصل  

۱۳٦٥٤٤ سال قانون: ششم فصل  

٤۷است آمده میان بھ سخنی پدیده این از آنھا در کھ گوناگونی رسمی متون و قوانین: سوم باب  

٤۸انقالب از قبل رسمی متون و قوانین: اول فصل  

٥۱انقالب از بعد رسمی متون و قوانین: دوم فصل  

٥۹فقھی نظر از تجارت و پیشھ و کسب حق و سرقفلی وضعیت: چھارم باب  

٦۰فقھا آرای: اول فصل  

٦۰)ره( خمینی امام حضرت نظریات -اول بند  

٦۳)ره( خویی هللاآیتحضرت نظریات -دوم بند  

٦٤اندکرده تحلیلی برخورد موضوع با کھکسانی نظریات -سوم بند  

٦٥حلّی حسین شیخ... اآیت مرحوم الفقھیھبحوث صاحب نظر -الف  

٦۹المستحدثھمسائل در روحانی محمدصادق سید آقای نظر -ب  

۷۳جده در اسالمی فقھ کنفرانس در شده ابراز نظریات -ج  

۷٤)ایران از( تسخیری االسالمحجت مقالة -1  

۷٥)متحده امارات از( الزحیلیوھبھ دکتر آقای مقالة -2  

۷۷)بغداد دانشگاه استاد( الدبوفاضل ابراھیم آقای مقالة -3  

۷۸)کویت از( االشقرسلیمان محمد آقای مقالة -4  

۸۰فقھا نظریات بندیجمع -چھارم بند  

۸۱ایران معاصر حقوق در تپکح و سرقفلی فقھی وضعیت: دوم فصل  

۸۲گذاریقانون تحوالت -اول بند  



۸۲مدنی قانون از موادی اصالح قانون -الف  

۱۳٦۲۸۲ مصوب مستأجر و موجر روابط قانون -ب  

۱۳٦۲۸۳ مصوب مستأجر و موجر روابط قانون بھ الحاقی واحده ماده -ج  

۸٥قضایی تصمیمات -دوم بند  

۹۱نگھبان شورای نظر -سوم بند  

۹٦فصل این مطالب از استنتاج -چھارم بند  

۹٦عرف نقش -الف  

۱۰۱ضمنی شرط فرض -ب  

تپکح و سرقفلی احکام: دوم قسمت  

۱۰۹سرقفلی: اول باب  

۱۰۹مستأجر و موجر رابطة در سرقفلی: اول فصل  

۱۱۲مستأجر و موجر رابطة از خارج تپکح و سرقفلی: دوم فصل  

۱۱۹تپکح: دوم باب  

۱۱۹کیست؟ تپکح مالک: اول فصل  

۱۲٦)گیرد؟می تعلق اماکنی چھ بھ حق این( تپکح موضوع: دوم فصل  

۱۲۷دادگستری وکالی دفاتر و پزشکان مطب -اول بند  

۱۲۷پزشکی مشاغل و پزشکان مطب -الف  

۱٤۱دادگستری وکالی دفتر -ب  

۱٤۳رسمی اسناد دفاتر -دوم بند  

۳۱٤انبارھا -سوم بند  

۱٤٥آموزشی اماکن -چھارم بند  

۱٤۸اتومبیل ھایتعمیرگاه در کمیسیونی کار -پنجم بند  

۱٤۹باشد شده تصریح مکان و محل بھ طرفین روابط ارتباط عدم کھحالتی - الف  

۱٤۹باشد مسکوت موضوع یا مصّرح قرارداد در معین محل کھوقتی -ب  

۱٥۳ھابانک -ششم بند  

۱٥۹استفاده نحوة تغییر آثار و غیربھ بانک محل انتقال مسئلھ: فرع  

۱٥۹دارد؟ وجود ایکلی ضابطھ آیا -ھفتم بند  

۱٦۳تجارت یا پیشھ یا کسب حق انتقال: سوم فصل  

۱٦٥ارادی و اختیاری انتقال -اول بند  

۱٦٥اجاره مدت انقضای از پس تپکح انتقال -الف  



۱٦٦ناقل و الیھمنتقلٌ  با موجر رابطة -ب  

۱٦۹غیربھ انتقال حقّ  داشتن بدون تپکح انتقال مختلفھ صور -اوالً   

۱۷۱غیربھ انتقال حق داشتن با تپکح انتقال صور -ثانیاً   

۱۷۲)تنظیمی سند نوع( انتقال دلیل مسئلھ -ج  

۱۷٤رسدنمی نظربھ صحیح ۲ تبصره عموم بھ استناد -اوالً   

۱۷٤رسدنمی نظربھ صحیح ھم تبصره حکم اطالق بھ استناد -ثانیاً   

۱۷٤شد قائل تواننمی نیز اقلیت نظر مورد معنی در تبصره ظھور بھ -ثالثاً   

۱۷٥تپکح معامالت در معمولھ صور -د  

۱۷٥مالک رضایت جلب یا انتقال -اوالً   

۱۷٦مالک طرف از انتقال اجازة و تنفیذ -ثانیاً   

۱۷۸»کلیدی« انتقال -ثالثاً   

۱۸۱قھری انتقال -دوم بند  

۱۸۱ارث از ناشی انتقال -الف  

۱۸۲تپکح از زوجھ میراث -اوالً   

۱۸٥وراث منفعتاستیفای نحوة –ثانیاً   

۱۸۹قضایی انتقال -ب  

۱۹۱کار شکل - اوالً   

۱۳٥٦۱۹۷ مستأجر و موجر روابط قانون ۱۹ ماده از متفرعھ مسائل -ثانیاً   

۱۹۷است؟ مسموع غیر بھ انتقال تجویز دعوی مستأجره عین بودن خرابی بھ مشرف صورت در آیا -1  

۱۹۷مستأجره عین از جزئی بھ نسبت انتقال تجویز تقاضای -2  

۱۹۹کندمی منتفی را سابق تخلّف غیر بھ انتقال تجویز حکم صدور آیا -3  

۱۹۹قانون ۲۸ ماده و ۱۹ ماده موضوع ھایمھلت تداخل -4  

۲۰٦مسئلھ دو -5  

۲۰٦حکم قطعّیت مسئلة: فرع  

۲۰٦اجرایی انتقال -ج  

۲۰٦تپکح تملیک و توقیف مورد در موجود مناقشات -اوالً   

۲۰٦تپکح توقیف قابلیت مخالفین نظریات خالصھ -1  

۲۰۹تپکح توقیف قابلیت موافقین نظر خالصھ -2  

۲۱۰نتیجھ -3  

۲۱۱اجرایی انتقال مصادیق -ثانیاً   



۲۱۱ثبت اجرای دوائر طریق از تپکح اجرایی انتقال -1  

۲۱٦دارایی وزارت اجرای ادارة طریق از تپکح اجرایی انتقال -2  

۲۱۸نتیجھ -3  

۲۱۹مستأجر بھ تجارت یا پیشھ و کسب حق پرداخت موارد: چھارم فصل  

۲۲۰جدید ساختمان احداث منظوربھ تخلیھ -اول بند  

۲۲۰تخلیھ دلیل عنوانبھ ساختمان پروانھ کفایت -اوالً   

۲۲۱ساختمان پروانھ اعتبار مدت مسئلھ -ثانیاً   

۲۲۲ساختمان پروانھ صدور در بنا قدمت تأثیر -ثالثاً   

۲۲۲ساختمان شروع از مالک خودداری اجرای ضمانت -رابعاً   

۲۲۲نوسازی از پس مستأجر بھ محل تحویل شرط -خامساً   

۲۲٤تجارت یا پیشھ یا کسب برای موجر شخصی احتیاج منظوربھ تخلیھ -دوم بند  

۲۲٤...  و کسب بھ اشتغال برای موجر شخصی نیاز علتبھ تخلیھ شروط -اوالً   

۲۲٤مستأجره عین دانگشش مالکیت -1  

۲۲٥قطعی و واقعی نیاز احراز -2  

۲۲٦مستأجر و موجر قانون ۱٥ ماده ۲ بند از متفّرعھ مسائل -ثانیاً   

۲۲٦موجر قبلی محکومیت بھ مسبوق تخلیھ تقاضای -1  

۲۲۷دولتی ھایسازمان شخصی احتیاج -2  

۲۲۸است شخص بھ قائم شخصی نیاز -3  

۲۲۹سکونت برای کسب محل تخلیھ -سوم بند  

۲۳۱تپکح میزان -چھارم بند  

۲۳۳دارد شخصی و نظری جنبة تپکح تعیین -اوالً   

۲۳۳بازار واقعی قیمت و کارشناسی قیمت تفاوت -ثانیاً   

۲۳٤حکم اجرای ھنگام تا تعیین زمان از تپکح افزایش مشکل -ثالثاً   

۲۳٦چھارم فصل فروع -پنجم بند  

۲۳٦تودیعی تپکح دریافت برای مستأجر مراجعھ عدم -اوالً   

۲۳۷مھلت انقضای از پیش اجرائیھ صدور درخواست -ثانیاً   

۲۳۷اجرائیھ صدور از پیش و حکم صدور از پس مستأجر بھ تپکح پرداخت -ثالثاً   

۲۳۷موجر اذن با مستأجر طرف از اعیان احداث -رابعاً   

۲۳۹عمری حق صاحب طرف از غیربھ منافع انتقال -خامساً   

۲٤۰تپکح سقوط: پنجم فصل  



۲٤۰آن ارادی اسقاط یا تپکح ایجاد عدم -اول بند  

۲٤۱)۱۳٦٥ قانون( تپکح ایجاد عدم -اوالً   

۱۳٦٥۲٤۱ قانون شمول دامنھ -1  

۱۳٦٥۲٤۱ قانون شمول شرایط -2  

۲٤٤آن؟ ناسخ ای است ۱۳٥٦ قانون مخصصّ  ۱۳٦٥ قانون) ۱ تبصره  

۲٤٥شفاھی توافق یا عادی سند موجببھ مّدت تمدید تأثیر) ۲ تبصره  

۱۳٦٥۲٤٥ قانون اجرای بر دارایی وزارت ھماھنگی عدم از ناشی مشکل) ۳ تبصره  

۲٤٦است؟ تپکح مسقط ۱۳٦٥ قانون آیا) ٤ تبصره  

 ھایفرآورده و بارتره و میوه توزیع و تھیھ در تسھیل ایجاد منظوربھ ھاغرفھ و میادین و اماکن واگذاری نحوه قانونی الیحھ) یک فرع
۲٤۷کشاورزی  

۲٤۸کشور ھایفرودگاه در ھامحل و اماکن تخلیھ و واگذاری قانونی الیحة) دو فرع  

 ایجاد تپکح او برای اّما کندمی کار و است متصرف تجاری محلّ  در کسی کھ کرد تصور توانمی را حالتی) سھ فرع
۲٤۸.شودنمی  

۲٤۹تپکح ارادی اسقاط -ثانیاً   

۲٥٥تجارت یا پیشھ و کسب حق قھری سقوط -دوم بند  

۲٥۷تپکح نصف سقوط -اوالً   

۲٥۸غیربھ انتقال مفھوم -1  

۲٥۸غیربھ انتقال مصداق -2  

۲٥۸دیگر مستأجر بھ مستأجر یک از منافع انتقال -الف  

۲٦۱استیجاری محل در شرکت -ب  

۲٦۲حقوقی شخص استیجاری محل -ج  

۲٦۲دیگری برای محل اجاره -د  

۲٦۳انتقال سند نوع مسئلھ -3  

۲٦۳آن طرف و تخلیھ دعوی شکل بھ مربوط مسائل  

۲٦۳دعوی طرف مسئلھ -الف  

۲٦٥حکم الغای بھ مسبوق دعوای تجدید مسئلھ -ب  

۲٦٦متصرف و مستأجر حقوق تعارض مسئلھ -ج  

۲۷۰تپکح کل سقوط -ثانیاً   

۲۷۰مستأجره عین بھ نسبت تفریط و تعدی -1  

۲۷۱تفریط و تعدی مورد در طرح قابل مسائل -الف  



۲۷۱کیفری حکم اثر -یک  

۲۷۲کامل نابودی از پس مستأجره عین کلی بازسازی -دو  

۲۷۹)تخلیھ اسباب تداخل( شکلی مسئلھ -ب  

۲۸۰استفاده نحوه تغییر -2  

۲۸۲مالک اذن با کسب محل بھ مسکونی محل تبدیل) یک تبصره  

۲۸۳شوندمی کسب محل بھ تبدیل ضوابط رعایت با کھ مسکونی ھایمحل وضعّیت) دو تبصره  

۲۸۷مشاغل عرفی تشابھ تفسیر) سھ تبصره  

۲۹۸بھااجاره پرداخت در تأخیر یا پرداخت عدم -3  

۲۹۹ارفاق با توأم حلراه -الف  

۳۰۰عمل شدت و تضییق با توأم حلراه -ب  

۳۰۰بھااجاره پرداخت عدم بھ مربوط مسائل -ج  

۳۰۱اظھارنامھ و اخطاریھ داشتن موضوعیت -یک  

۳۰۲باشد اجاره اصل بھ مربوط باید مطالبھ -دو  

۳۰۳مذکور ماده ۱ تبصره و ۱٤ ماده ۹ بند تداخل -سھ  

۱٤۳۰٥ ماده ۱ تبصره اعمال در مطالبھ دفعات تعداد -چھار  

۳۰٥سال محاسبھ نحوه -پنج  

۳۰٦تخلیھ حکم قطعیت مسئلھ -شش  

۳۰٦مطالبھ زمان -ھفت  

۳۱۰رسمی نامھاجاره تنظیم برای مستأجر حضور عدم -4  

۳۱۱تپکح سقوط استثنایی موارد -5  

٤/۲/۱۳٥۸۳۱۱ مصوب موقوفھ اموال و امالک اجاره قرارداد تجدید قانون استناد بھ تخلیھ -الف  

۳۱٤تپکح انتقال و ساختمانی تخلفات مسئلھ -ب  

۳۲۰پنجم فصل فروع -سوم بند  

۳۲۰مالک بھ تپکح اعاده مسئلھ -اوالً   

۳۲۲مشاع ملک تخلیھ -ثانیاً   

۳۲٥مباحث نتیجھ  

۳۲٥ایران معاصر حقوق در تپكح واقعي وضعیت -اوالً   

۳۲۸پدیده این مورد در موجود قانونی و قضایی اختالفات -ثانیاً   

۳۲۸مربوطھ مقررات اصالح برای پیشنھادھایی -ثالثاً   

مختصر تطبیقی بررسی: سوم قسمت  



۳۳٥انگلستان حقوق در تجارت و پیشھ و کسب حق و سرقفلی: اول باب  

۳۳٦سرقفلی مشخصات و ماھیت تعریف،: اول فصل  

۳۳٦سرقفلی تعریف -اول بند  

۳۳۷سرقفلی مشخصات و ماھیت -دوم بند  

۳۳۸آن از حمایت میزان و سرقفلی بھ مربوط احکام: دوم فصل  

۳۳۸سرقفلی احکام از ایپاره -اول بند  

۳٤۱احکام آثار تحلیل -دوم بند  

۳٤٦نتیجھ و بندیجمع: سوم فصل  

۳٤۹فرانسھ حقوق در تجارت و پیشھ و کسب حق و سرقفلی: دوم باب  

۳٤۹فرانسھ حقوق در تپكح و سرقفلي كلي مفھوم: اول فصل  

۳٥۱آنھا انتقال بھ مربوط مسائل و »سرقفلی« با »تجارتی مایة« رابطة: دوم فصل  

۳٥٤آن احکام و اخص معنی بھ سرقفلی: سوم فصل  

۳٥٤اخص معنی بھ سرقفلی مشخصات و ماھیت و تعریف -اول بند  

۳٥٥مالک بھ سرقفلی پرداخت نتایج -دوم بند  

۳٥٥بھااجاره تعدیل در سرقفلی پرداخت تأثیر -الف  

۳٥٥نامھاجاره تجدید در سرقفلی پرداخت تأثیر -ب  

۳٥٦غیربھ مستأجره عین واگذاری مورد در سرقفلی پرداخت تأثیر -ج  

۳٥٦آمیزتبعیض امتیاز گرفتن ازای در سرقفلی پرداخت -د  

۳٥٦آمریکایی سبک بھ اجاره -سوم بند  

۳٥۷تطبیقی قسمت بندیجمع  

مآخذ و منابع فھرست  

۳٥۹عربی و فارسی) الف  

۳٦۲انگلیسی) ب  

۳٦۲فرانسھ) ج  

۳٦۳ضمائم  

۳٦۳ھاقیمت تثبیت نامھآیین  

۱۳۳۹۳۷۱ مصوب مستأجر و مالک روابط قانون  

۳۸۳تجارت یا پیشھ و کسب حق پرداخت و تشخیص و تعیین نحوه نامھآیین  

۱۳٥٦۳۸٦ مصوب مستأجر و موجر روابط قانون  

۱۳٦۲٤۰۱ مستأجر و موجر روابط قانون  



 مستأجر و موجر روابط قانون ۱۳٥٦ و ۱۳۳۹ سال قانون مشمول آنھا در کسبی اماکن کھ ھاییبخش و شھرھا الفبایی فھرست
٤۰٦.شوندمی  

۱۳۷٦٤۱٥ مصوب مستأجر و موجر روابط قانون  

۱۳۷٦٤۱۸ مصوب مستأجر و موجر روابط قانون اجرایی نامھآیین  


