ﻣﻘدﻣﮫ۱
ﻗﺳﻣت اول :ﮐﻠﯾﺎت
ﺑﺎب اول :ﻣﻌﻧﯽ ﻟﻐوی و اﺻطﻼﺣﯽ ﺳرﻗﻔﻠﯽ و ﺣق ﮐﺳب و ﭘﯾﺷﮫ و ﺗﺟﺎرت۷
ﻓﺻل اول :ﺳرﻗﻔﻠﯽ۷
ﻓﺻل دوم :ﺣق ﮐﺳب و ﭘﯾﺷﮫ و ﺗﺟﺎرت۱۹
ﺑﺎب دوم :ﺳواﺑق ﺗﺎرﯾﺧﯽ۲۷
ﻓﺻل اول :ﻗﺎﻧون ﺗﻌدﯾل ﻣﺎلاﻻﺟﺎرة ﻣﺳﺗﻐﻼت ﻣﺻوب  ۱۳۱۷و ﺳواﺑق آن۲۸
ﻓﺻل دوم :ﻗﺎﻧون »اﺧﺗﯾﺎرات آﻗﺎی دﮐﺗر ﻣﯾﻠﺳﭘو در ﻣورد ﺗﻧزل و ﺗﺛﺑﯾت ﺑﮭﺎی اﺟﻧﺎس«۳٥
ﻓﺻل ﺳوم :ﻗﺎﻧون ﻣﺻوب ۱۳۳۹۳۹
ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم :ﻗﺎﻧون ﺳﺎل ۱۳٥٦٤۱
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم :ﻗﺎﻧون ﺳﺎل ۱۳٦۲٤۲
ﻓﺻل ﺷﺷم :ﻗﺎﻧون ﺳﺎل ۱۳٦٥٤٤
ﺑﺎب ﺳوم :ﻗواﻧﯾن و ﻣﺗون رﺳﻣﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ از اﯾن ﭘدﯾده ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣده اﺳت٤۷
ﻓﺻل اول :ﻗواﻧﯾن و ﻣﺗون رﺳﻣﯽ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب٤۸
ﻓﺻل دوم :ﻗواﻧﯾن و ﻣﺗون رﺳﻣﯽ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب٥۱
ﺑﺎب ﭼﮭﺎرم :وﺿﻌﯾت ﺳرﻗﻔﻠﯽ و ﺣق ﮐﺳب و ﭘﯾﺷﮫ و ﺗﺟﺎرت از ﻧظر ﻓﻘﮭﯽ٥۹
ﻓﺻل اول :آرای ﻓﻘﮭﺎ٦۰
ﺑﻧد اول -ﻧظرﯾﺎت ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ )ره(٦۰
ﺑﻧد دوم -ﻧظرﯾﺎت ﺣﺿرتآﯾتﷲ ﺧوﯾﯽ )ره(٦۳
ﺑﻧد ﺳوم -ﻧظرﯾﺎت ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑرﺧورد ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﮐردهاﻧد٦٤
اﻟف -ﻧظر ﺻﺎﺣب ﺑﺣوثاﻟﻔﻘﮭﯾﮫ ﻣرﺣوم آﯾتا ...ﺷﯾﺦ ﺣﺳﯾن ﺣﻠّﯽ٦٥
ب -ﻧظر آﻗﺎی ﺳﯾد ﻣﺣﻣدﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺳﺎﺋلاﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﮫ٦۹
ج -ﻧظرﯾﺎت اﺑراز ﺷده در ﮐﻧﻔراﻧس ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟده۷۳
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺟتاﻻﺳﻼم ﺗﺳﺧﯾری )از اﯾران(1- ۷٤
ﻣﻘﺎﻟﺔ آﻗﺎی دﮐﺗر وھﺑﮫاﻟزﺣﯾﻠﯽ )از اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده(2- ۷٥
ﻣﻘﺎﻟﺔ آﻗﺎی اﺑراھﯾم ﻓﺎﺿلاﻟدﺑو )اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﺑﻐداد(3- ۷۷
ﻣﻘﺎﻟﺔ آﻗﺎی ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎناﻻﺷﻘر )از ﮐوﯾت(4- ۷۸
ﺑﻧد ﭼﮭﺎرم -ﺟﻣﻊﺑﻧدی ﻧظرﯾﺎت ﻓﻘﮭﺎ۸۰
ﻓﺻل دوم :وﺿﻌﯾت ﻓﻘﮭﯽ ﺳرﻗﻔﻠﯽ و حکپت در ﺣﻘوق ﻣﻌﺎﺻر اﯾران۸۱
ﺑﻧد اول -ﺗﺣوﻻت ﻗﺎﻧونﮔذاری۸۲

اﻟف -ﻗﺎﻧون اﺻﻼح ﻣوادی از ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ۸۲
ب -ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺻوب ۱۳٦۲۸۲
ج -ﻣﺎده واﺣده اﻟﺣﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺻوب ۱۳٦۲۸۳
ﺑﻧد دوم -ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ۸٥
ﺑﻧد ﺳوم -ﻧظر ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن۹۱
ﺑﻧد ﭼﮭﺎرم -اﺳﺗﻧﺗﺎج از ﻣطﺎﻟب اﯾن ﻓﺻل۹٦
اﻟف -ﻧﻘش ﻋرف۹٦
ب -ﻓرض ﺷرط ﺿﻣﻧﯽ۱۰۱
ﻗﺳﻣت دوم :اﺣﮑﺎم ﺳرﻗﻔﻠﯽ و حکپت
ﺑﺎب اول :ﺳرﻗﻔﻠﯽ۱۰۹
ﻓﺻل اول :ﺳرﻗﻔﻠﯽ در راﺑطﺔ ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر۱۰۹
ﻓﺻل دوم :ﺳرﻗﻔﻠﯽ و حکپت ﺧﺎرج از راﺑطﺔ ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر۱۱۲
ﺑﺎب دوم :حکپت۱۱۹
ﻓﺻل اول :ﻣﺎﻟﮏ حکپت ﮐﯾﺳت؟۱۱۹
ﻓﺻل دوم :ﻣوﺿوع حکپت )اﯾن ﺣق ﺑﮫ ﭼﮫ اﻣﺎﮐﻧﯽ ﺗﻌﻠق ﻣﯽﮔﯾرد؟(۱۲٦
ﺑﻧد اول -ﻣطب ﭘزﺷﮑﺎن و دﻓﺎﺗر وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری۱۲۷
اﻟف -ﻣطب ﭘزﺷﮑﺎن و ﻣﺷﺎﻏل ﭘزﺷﮑﯽ۱۲۷
ب -دﻓﺗر وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری۱٤۱
ﺑﻧد دوم -دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ۱٤۳
ﺑﻧد ﺳوم -اﻧﺑﺎرھﺎ۱٤۳
ﺑﻧد ﭼﮭﺎرم -اﻣﺎﮐن آﻣوزﺷﯽ۱٤٥
ﺑﻧد ﭘﻧﺟم -ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ در ﺗﻌﻣﯾرﮔﺎهھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل۱٤۸
اﻟف  -ﺣﺎﻟﺗﯽﮐﮫ ﻋدم ارﺗﺑﺎط رواﺑط طرﻓﯾن ﺑﮫ ﻣﺣل و ﻣﮑﺎن ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده ﺑﺎﺷد۱٤۹
ب -وﻗﺗﯽﮐﮫ ﻣﺣل ﻣﻌﯾن در ﻗرارداد ﻣﺻرّ ح ﯾﺎ ﻣوﺿوع ﻣﺳﮑوت ﺑﺎﺷد۱٤۹
ﺑﻧد ﺷﺷم -ﺑﺎﻧﮏھﺎ۱٥۳
ﻓرع :ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺣل ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫﻏﯾر و آﺛﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣوة اﺳﺗﻔﺎده۱٥۹
ﺑﻧد ھﻔﺗم -آﯾﺎ ﺿﺎﺑطﮫ ﮐﻠﯽای وﺟود دارد؟۱٥۹
ﻓﺻل ﺳوم :اﻧﺗﻘﺎل ﺣق ﮐﺳب ﯾﺎ ﭘﯾﺷﮫ ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت۱٦۳
ﺑﻧد اول -اﻧﺗﻘﺎل اﺧﺗﯾﺎری و ارادی۱٦٥
اﻟف -اﻧﺗﻘﺎل حکپت ﭘس از اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت اﺟﺎره۱٦٥

ب -راﺑطﺔ ﻣوﺟر ﺑﺎ ﻣﻧﺗﻘ ٌلاﻟﯾﮫ و ﻧﺎﻗل۱٦٦
اوﻻً -ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ اﻧﺗﻘﺎل حکپت ﺑدون داﺷﺗن ّ
ﺣق اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫﻏﯾر۱٦۹
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﺻور اﻧﺗﻘﺎل حکپت ﺑﺎ داﺷﺗن ﺣق اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫﻏﯾر۱۷۱
ج -ﻣﺳﺋﻠﮫ دﻟﯾل اﻧﺗﻘﺎل )ﻧوع ﺳﻧد ﺗﻧظﯾﻣﯽ(۱۷۲
اوﻻً -اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻋﻣوم ﺗﺑﺻره  ۲ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫﻧظر ﻧﻣﯽرﺳد۱۷٤
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ اطﻼق ﺣﮑم ﺗﺑﺻره ھم ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫﻧظر ﻧﻣﯽرﺳد۱۷٤
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً -ﺑﮫ ظﮭور ﺗﺑﺻره در ﻣﻌﻧﯽ ﻣورد ﻧظر اﻗﻠﯾت ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺗوان ﻗﺎﺋل ﺷد۱۷٤
د -ﺻور ﻣﻌﻣوﻟﮫ در ﻣﻌﺎﻣﻼت حکپت۱۷٥
اوﻻً -اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎ ﺟﻠب رﺿﺎﯾت ﻣﺎﻟﮏ۱۷٥
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﺗﻧﻔﯾذ و اﺟﺎزة اﻧﺗﻘﺎل از طرف ﻣﺎﻟﮏ۱۷٦
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً -اﻧﺗﻘﺎل »ﮐﻠﯾدی«۱۷۸
ﺑﻧد دوم -اﻧﺗﻘﺎل ﻗﮭری۱۸۱
اﻟف -اﻧﺗﻘﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ارث۱۸۱
اوﻻً -ﻣﯾراث زوﺟﮫ از حکپت۱۸۲
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً– ﻧﺣوة اﺳﺗﯾﻔﺎیﻣﻧﻔﻌت وراث۱۸٥
ب -اﻧﺗﻘﺎل ﻗﺿﺎﯾﯽ۱۸۹
اوﻻً  -ﺷﮑل ﮐﺎر۱۹۱
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺗﻔرﻋﮫ از ﻣﺎده  ۱۹ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر ۱۳٥٦۱۹۷
آﯾﺎ در ﺻورت ﻣﺷرف ﺑﮫ ﺧراﺑﯽ ﺑودن ﻋﯾن ﻣﺳﺗﺄﺟره دﻋوی ﺗﺟوﯾز اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﻣوع اﺳت؟1- ۱۹۷
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺟوﯾز اﻧﺗﻘﺎل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟزﺋﯽ از ﻋﯾن ﻣﺳﺗﺄﺟره2- ۱۹۷
آﯾﺎ ﺻدور ﺣﮑم ﺗﺟوﯾز اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻏﯾر ﺗﺧﻠّف ﺳﺎﺑق را ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽﮐﻧد3- ۱۹۹
ﺗداﺧل ﻣﮭﻠتھﺎی ﻣوﺿوع ﻣﺎده  ۱۹و ﻣﺎده  ۲۸ﻗﺎﻧون4- ۱۹۹
دو ﻣﺳﺋﻠﮫ5- ۲۰٦
ﻓرع :ﻣﺳﺋﻠﺔ ﻗطﻌﯾّت ﺣﮑم۲۰٦
ج -اﻧﺗﻘﺎل اﺟراﯾﯽ۲۰٦
اوﻻً -ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣوﺟود در ﻣورد ﺗوﻗﯾف و ﺗﻣﻠﯾﮏ حکپت۲۰٦
ﺧﻼﺻﮫ ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﻗﯾف حکپت1- ۲۰٦
ﺧﻼﺻﮫ ﻧظر ﻣواﻓﻘﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﻗﯾف حکپت2- ۲۰۹
ﻧﺗﯾﺟﮫ3- ۲۱۰
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﻣﺻﺎدﯾق اﻧﺗﻘﺎل اﺟراﯾﯽ۲۱۱

اﻧﺗﻘﺎل اﺟراﯾﯽ حکپت از طرﯾق دواﺋر اﺟرای ﺛﺑت1- ۲۱۱
اﻧﺗﻘﺎل اﺟراﯾﯽ حکپت از طرﯾق ادارة اﺟرای وزارت داراﯾﯽ2- ۲۱٦
ﻧﺗﯾﺟﮫ3- ۲۱۸
ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم :ﻣوارد ﭘرداﺧت ﺣق ﮐﺳب و ﭘﯾﺷﮫ ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟر۲۱۹
ﺑﻧد اول -ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺑﮫﻣﻧظور اﺣداث ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟدﯾد۲۲۰
اوﻻً -ﮐﻔﺎﯾت ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫﻋﻧوان دﻟﯾل ﺗﺧﻠﯾﮫ۲۲۰
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن۲۲۱
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً -ﺗﺄﺛﯾر ﻗدﻣت ﺑﻧﺎ در ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن۲۲۲
راﺑﻌﺎ ً -ﺿﻣﺎﻧت اﺟرای ﺧودداری ﻣﺎﻟﮏ از ﺷروع ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن۲۲۲
ﺧﺎﻣﺳﺎ ً -ﺷرط ﺗﺣوﯾل ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﭘس از ﻧوﺳﺎزی۲۲۲
ﺑﻧد دوم -ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺑﮫﻣﻧظور اﺣﺗﯾﺎج ﺷﺧﺻﯽ ﻣوﺟر ﺑرای ﮐﺳب ﯾﺎ ﭘﯾﺷﮫ ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت۲۲٤
اوﻻً -ﺷروط ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺑﮫﻋﻠت ﻧﯾﺎز ﺷﺧﺻﯽ ﻣوﺟر ﺑرای اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺳب و ۲۲٤ ...
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺷشداﻧﮓ ﻋﯾن ﻣﺳﺗﺄﺟره1- ۲۲٤
اﺣراز ﻧﯾﺎز واﻗﻌﯽ و ﻗطﻌﯽ2- ۲۲٥
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺗﻔرّ ﻋﮫ از ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۱٥ﻗﺎﻧون ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر۲۲٦
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺳﺑوق ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻗﺑﻠﯽ ﻣوﺟر1- ۲۲٦
اﺣﺗﯾﺎج ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دوﻟﺗﯽ2- ۲۲۷
ﻧﯾﺎز ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ﺷﺧص اﺳت3- ۲۲۸
ﺑﻧد ﺳوم -ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺣل ﮐﺳب ﺑرای ﺳﮑوﻧت۲۲۹
ﺑﻧد ﭼﮭﺎرم -ﻣﯾزان حکپت۲۳۱
اوﻻً -ﺗﻌﯾﯾن حکپت ﺟﻧﺑﺔ ﻧظری و ﺷﺧﺻﯽ دارد۲۳۳
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﺗﻔﺎوت ﻗﯾﻣت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻗﯾﻣت واﻗﻌﯽ ﺑﺎزار۲۳۳
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً -ﻣﺷﮑل اﻓزاﯾش حکپت از زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم اﺟرای ﺣﮑم۲۳٤
ﺑﻧد ﭘﻧﺟم -ﻓروع ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم۲۳٦
اوﻻً -ﻋدم ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑرای درﯾﺎﻓت حکپت ﺗودﯾﻌﯽ۲۳٦
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -درﺧواﺳت ﺻدور اﺟراﺋﯾﮫ ﭘﯾش از اﻧﻘﺿﺎی ﻣﮭﻠت۲۳۷
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً -ﭘرداﺧت حکپت ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﭘس از ﺻدور ﺣﮑم و ﭘﯾش از ﺻدور اﺟراﺋﯾﮫ۲۳۷
راﺑﻌﺎ ً -اﺣداث اﻋﯾﺎن از طرف ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎ اذن ﻣوﺟر۲۳۷
ﺧﺎﻣﺳﺎ ً -اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﮫﻏﯾر از طرف ﺻﺎﺣب ﺣق ﻋﻣری۲۳۹
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم :ﺳﻘوط حکپت۲٤۰

ﺑﻧد اول -ﻋدم اﯾﺟﺎد حکپت ﯾﺎ اﺳﻘﺎط ارادی آن۲٤۰
اوﻻً -ﻋدم اﯾﺟﺎد حکپت )ﻗﺎﻧون ۲٤۱(۱۳٦٥
داﻣﻧﮫ ﺷﻣول ﻗﺎﻧون 1- ۱۳٦٥۲٤۱
ﺷراﯾط ﺷﻣول ﻗﺎﻧون 2- ۱۳٦٥۲٤۱
ﺗﺑﺻره  (۱ﻗﺎﻧون  ۱۳٦٥ﻣﺧﺻصّ ﻗﺎﻧون  ۱۳٥٦اﺳت ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺦ آن؟۲٤٤
ﺗﺑﺻره  (۲ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻣدﯾد ﻣدّت ﺑﮫﻣوﺟب ﺳﻧد ﻋﺎدی ﯾﺎ ﺗواﻓق ﺷﻔﺎھﯽ۲٤٥
ﺗﺑﺻره  (۳ﻣﺷﮑل ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارت داراﯾﯽ ﺑر اﺟرای ﻗﺎﻧون ۱۳٦٥۲٤٥
ﺗﺑﺻره  (٤آﯾﺎ ﻗﺎﻧون  ۱۳٦٥ﻣﺳﻘط حکپت اﺳت؟۲٤٦
ﻓرع ﯾﮏ( ﻻﯾﺣﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺣوه واﮔذاری اﻣﺎﮐن و ﻣﯾﺎدﯾن و ﻏرﻓﮫھﺎ ﺑﮫﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺗﺳﮭﯾل در ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر و ﻓرآوردهھﺎی
ﮐﺷﺎورزی۲٤۷
ﻓرع دو( ﻻﯾﺣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯽ واﮔذاری و ﺗﺧﻠﯾﮫ اﻣﺎﮐن و ﻣﺣلھﺎ در ﻓرودﮔﺎهھﺎی ﮐﺷور۲٤۸
ﻓرع ﺳﮫ( ﺣﺎﻟﺗﯽ را ﻣﯽﺗوان ﺗﺻور ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در ﻣﺣ ّل ﺗﺟﺎری ﻣﺗﺻرف اﺳت و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد اﻣّﺎ ﺑرای او حکپت اﯾﺟﺎد
ﻧﻣﯽﺷود۲٤۸.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -اﺳﻘﺎط ارادی حکپت۲٤۹
ﺑﻧد دوم -ﺳﻘوط ﻗﮭری ﺣق ﮐﺳب و ﭘﯾﺷﮫ ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت۲٥٥
اوﻻً -ﺳﻘوط ﻧﺻف حکپت۲٥۷
ﻣﻔﮭوم اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫﻏﯾر1- ۲٥۸
ﻣﺻداق اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫﻏﯾر2- ۲٥۸
اﻟف -اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺎﻓﻊ از ﯾﮏ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟر دﯾﮕر۲٥۸
ب -ﺷرﮐت در ﻣﺣل اﺳﺗﯾﺟﺎری۲٦۱
ج -ﻣﺣل اﺳﺗﯾﺟﺎری ﺷﺧص ﺣﻘوﻗﯽ۲٦۲
د -اﺟﺎره ﻣﺣل ﺑرای دﯾﮕری۲٦۲
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧوع ﺳﻧد اﻧﺗﻘﺎل3- ۲٦۳
ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﮑل دﻋوی ﺗﺧﻠﯾﮫ و طرف آن۲٦۳
اﻟف -ﻣﺳﺋﻠﮫ طرف دﻋوی۲٦۳
ب -ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺟدﯾد دﻋوای ﻣﺳﺑوق ﺑﮫ اﻟﻐﺎی ﺣﮑم۲٦٥
ج -ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻌﺎرض ﺣﻘوق ﻣﺳﺗﺄﺟر و ﻣﺗﺻرف۲٦٦
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﺳﻘوط ﮐل حکپت۲۷۰
ﺗﻌدی و ﺗﻔرﯾط ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﯾن ﻣﺳﺗﺄﺟره1- ۲۷۰
اﻟف -ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﺑل طرح در ﻣورد ﺗﻌدی و ﺗﻔرﯾط۲۷۱

ﯾﮏ -اﺛر ﺣﮑم ﮐﯾﻔری۲۷۱
دو -ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻠﯽ ﻋﯾن ﻣﺳﺗﺄﺟره ﭘس از ﻧﺎﺑودی ﮐﺎﻣل۲۷۲
ب -ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷﮑﻠﯽ )ﺗداﺧل اﺳﺑﺎب ﺗﺧﻠﯾﮫ(۲۷۹
ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده2- ۲۸۰
ﺗﺑﺻره ﯾﮏ( ﺗﺑدﯾل ﻣﺣل ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺳب ﺑﺎ اذن ﻣﺎﻟﮏ۲۸۲
ﺗﺑﺻره دو( وﺿﻌﯾّت ﻣﺣلھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺿواﺑط ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺳب ﻣﯽﺷوﻧد۲۸۳
ﺗﺑﺻره ﺳﮫ( ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺷﺎﺑﮫ ﻋرﻓﯽ ﻣﺷﺎﻏل۲۸۷
ﻋدم ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯾر در ﭘرداﺧت اﺟﺎرهﺑﮭﺎ3- ۲۹۸
اﻟف -راهﺣل ﺗوأم ﺑﺎ ارﻓﺎق۲۹۹
ب -راهﺣل ﺗوأم ﺑﺎ ﺗﺿﯾﯾق و ﺷدت ﻋﻣل۳۰۰
ج -ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋدم ﭘرداﺧت اﺟﺎرهﺑﮭﺎ۳۰۰
ﯾﮏ -ﻣوﺿوﻋﯾت داﺷﺗن اﺧطﺎرﯾﮫ و اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ۳۰۱
دو -ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺑﺎﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺻل اﺟﺎره ﺑﺎﺷد۳۰۲
ﺳﮫ -ﺗداﺧل ﺑﻧد  ۹ﻣﺎده  ۱٤و ﺗﺑﺻره  ۱ﻣﺎده ﻣذﮐور۳۰۳
ﭼﮭﺎر -ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﻣطﺎﻟﺑﮫ در اﻋﻣﺎل ﺗﺑﺻره  ۱ﻣﺎده ۱٤۳۰٥
ﭘﻧﺞ -ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺳﺎل۳۰٥
ﺷش -ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗطﻌﯾت ﺣﮑم ﺗﺧﻠﯾﮫ۳۰٦
ھﻔت -زﻣﺎن ﻣطﺎﻟﺑﮫ۳۰٦
ﻋدم ﺣﺿور ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑرای ﺗﻧظﯾم اﺟﺎرهﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ4- ۳۱۰
ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺳﻘوط حکپت5- ۳۱۱
اﻟف -ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻗﺎﻧون ﺗﺟدﯾد ﻗرارداد اﺟﺎره اﻣﻼک و اﻣوال ﻣوﻗوﻓﮫ ﻣﺻوب ۱۳٥۸۳۱۱/۲/٤
ب -ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل حکپت۳۱٤
ﺑﻧد ﺳوم -ﻓروع ﻓﺻل ﭘﻧﺟم۳۲۰
اوﻻً -ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻋﺎده حکپت ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ۳۲۰
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﻠﮏ ﻣﺷﺎع۳۲۲
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﺎﺣث۳۲٥
اوﻻً -وﺿﻌﯾت واﻗﻌﻲ حكپت در ﺣﻘوق ﻣﻌﺎﺻر اﯾران۳۲٥
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً -اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣوﺟود در ﻣورد اﯾن ﭘدﯾده۳۲۸
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً -ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑرای اﺻﻼح ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ۳۲۸
ﻗﺳﻣت ﺳوم :ﺑررﺳﯽ ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﻣﺧﺗﺻر

ﺑﺎب اول :ﺳرﻗﻔﻠﯽ و ﺣق ﮐﺳب و ﭘﯾﺷﮫ و ﺗﺟﺎرت در ﺣﻘوق اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن۳۳٥
ﻓﺻل اول :ﺗﻌرﯾف ،ﻣﺎھﯾت و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺳرﻗﻔﻠﯽ۳۳٦
ﺑﻧد اول -ﺗﻌرﯾف ﺳرﻗﻔﻠﯽ۳۳٦
ﺑﻧد دوم -ﻣﺎھﯾت و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺳرﻗﻔﻠﯽ۳۳۷
ﻓﺻل دوم :اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﻗﻔﻠﯽ و ﻣﯾزان ﺣﻣﺎﯾت از آن۳۳۸
ﺑﻧد اول -ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم ﺳرﻗﻔﻠﯽ۳۳۸
ﺑﻧد دوم -ﺗﺣﻠﯾل آﺛﺎر اﺣﮑﺎم۳٤۱
ﻓﺻل ﺳوم :ﺟﻣﻊﺑﻧدی و ﻧﺗﯾﺟﮫ۳٤٦
ﺑﺎب دوم :ﺳرﻗﻔﻠﯽ و ﺣق ﮐﺳب و ﭘﯾﺷﮫ و ﺗﺟﺎرت در ﺣﻘوق ﻓراﻧﺳﮫ۳٤۹
ﻓﺻل اول :ﻣﻔﮭوم ﻛﻠﻲ ﺳرﻗﻔﻠﻲ و حكپت در ﺣﻘوق ﻓراﻧﺳﮫ۳٤۹
ﻓﺻل دوم :راﺑطﺔ »ﻣﺎﯾﺔ ﺗﺟﺎرﺗﯽ« ﺑﺎ »ﺳرﻗﻔﻠﯽ« و ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل آﻧﮭﺎ۳٥۱
ﻓﺻل ﺳوم :ﺳرﻗﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﺧص و اﺣﮑﺎم آن۳٥٤
ﺑﻧد اول -ﺗﻌرﯾف و ﻣﺎھﯾت و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺳرﻗﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﺧص۳٥٤
ﺑﻧد دوم -ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘرداﺧت ﺳرﻗﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ۳٥٥
اﻟف -ﺗﺄﺛﯾر ﭘرداﺧت ﺳرﻗﻔﻠﯽ در ﺗﻌدﯾل اﺟﺎرهﺑﮭﺎ۳٥٥
ب -ﺗﺄﺛﯾر ﭘرداﺧت ﺳرﻗﻔﻠﯽ در ﺗﺟدﯾد اﺟﺎرهﻧﺎﻣﮫ۳٥٥
ج -ﺗﺄﺛﯾر ﭘرداﺧت ﺳرﻗﻔﻠﯽ در ﻣورد واﮔذاری ﻋﯾن ﻣﺳﺗﺄﺟره ﺑﮫﻏﯾر۳٥٦
د -ﭘرداﺧت ﺳرﻗﻔﻠﯽ در ازای ﮔرﻓﺗن اﻣﺗﯾﺎز ﺗﺑﻌﯾضآﻣﯾز۳٥٦
ﺑﻧد ﺳوم -اﺟﺎره ﺑﮫ ﺳﺑﮏ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ۳٥٦
ﺟﻣﻊﺑﻧدی ﻗﺳﻣت ﺗطﺑﯾﻘﯽ۳٥۷
ﻓﮭرﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧذ
اﻟف( ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋرﺑﯽ۳٥۹
ب( اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ۳٦۲
ج( ﻓراﻧﺳﮫ۳٦۲
ﺿﻣﺎﺋم۳٦۳
آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺗﺛﺑﯾت ﻗﯾﻣتھﺎ۳٦۳
ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺻوب ۱۳۳۹۳۷۱
آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻧﺣوه ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﺷﺧﯾص و ﭘرداﺧت ﺣق ﮐﺳب و ﭘﯾﺷﮫ ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت۳۸۳
ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺻوب ۱۳٥٦۳۸٦
ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر ۱۳٦۲٤۰۱

ﻓﮭرﺳت اﻟﻔﺑﺎﯾﯽ ﺷﮭرھﺎ و ﺑﺧشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺎﮐن ﮐﺳﺑﯽ در آﻧﮭﺎ ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﺳﺎل  ۱۳۳۹و  ۱۳٥٦ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر
ﻣﯽﺷوﻧد٤۰٦.
ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺻوب ۱۳۷٦٤۱٥
آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ ﻗﺎﻧون رواﺑط ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺻوب ۱۳۷٦٤۱۸

