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بررسی فقهی حقوقی سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت در امالک وقفی

قوانین و مقررات اجاره و روابط موجر و مستاجر به ویژه در امالک موقوفه، از مباحث نسبتاً سنگین و

مهم حوزه فقه و حقوق است. نظری که اجماالً در ادوار قانون گذاری و تکمیل این قوانین در خالل 70 الی

80 سال اخیر و نواقص و آسیب های هر دوره موید این مطلب است. وانگهی، در حوزه اجاره موقوفات

واکاوی ها و قلم فرسایی ها نسبت به حوزه های دیگر بسیار ناچیز و اگر اغراق نکرده باشیم به اندازه

انگشتان دست است. در سایه این خالء و ضرورت پژوهش در این عرصه در این پژوهش با الهام گیری از

آیین نامه ها و بخش نامه ها و قواعد و مقررات حوزه روابط موجر و مستاجر تمام تاکید بر روی حوزه  اجاره

و سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در امالک موقوفه بوده است. به طور کلی مستاجرین حوزه امالک

موقوفه دو دسته هستند، نخست؛ دارندگان حقوق مکتسبه دوم؛ مستاجرین معمولی و فاقد حقوق مکتسبه،

دسته نخست افرادی هستند که در اجاره امالک موقوفه دارای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

هستند و موجر (اداره اوقاف یا متولی) موظف است در این گونه اجاره ها، هر ساله قرارداد اجاره را برای

همان شغل تمدید نماید. اما مستاجرین دسته دوم، مستاجرینی هستند که تنها برای مدت فرضاً دو الی

سه سال ملک موقوفه را اجاره کرده و بعد از انقضای مدت اجاره  اقدام به تخلیه این اماکن می نمایند بدون

اینکه هیچ گونه ادعای در خصوص سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت داشته باشند؛ مع هذا، همچنان

که در امالک طِلق و فاقد وصف وقفیت، امکان ایجاد و وجود سرقفلی و حق کسب و تجارت وجود دارد در

امالک موقوفه نیز با شاخصه هایی عام و خاص امکان برقراری این حق وجود خواهد داشت و به طور کلی

هم تشابهاتی در حوزه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در امالک موقوفه و فاقد وصفیت وقف

همچون؛ لزوم تجاری بودن ملک موضوع سرقفلی، اشتراک در برخورداری از سرقفلی بیشتر در ملک با

موقعیت مناسب، مجهول بودن مدت در اجرای حکم تخلیه در فرض پرداخت حق سرقفلی در قانون موجر و

مستاجر مصوب 1376 و اشتراک در اخذ صددرصد سرقفلی هنگام واگذاری ابتدایی موضوع سرقفلی  و هم

تفاوت ها و شاخصه های خاص نظیر، : لزوم برگزاری مزایده و انتقال سند رسمی اجاره در انتقال سرقفلی

امالک موقوفه، انتقال به غیر و اعمال نهادی شبیه حق مالکانه در سرقفلی موقوفات، معافیت طبقه اول ارثی

از پذیره انتقال و پرداخت 3% ارزش سرقفلی در فرض تغییر شغل، وجود دارد که خاص اجاره و سرقفلی و

حق کسب و پیشه و تجارت در امالک موقوفه می باشد.
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M.A. Thesis:

Juridical and legal review of goodwill and custom of a
trade and business for devoted properties
The rules and regulations of the lease and the relations between the lessor and the tenant,
especially in endowed property, are of relatively heavy and important issues in the field of
jurisprudence and law. The view which has been generally confirms in the legislative
period and the completion of these laws over the past 70 to 80 years, and the damage of
each period. Moreover, in the area of renting the endowments, the analyzes of the other
areas are negligible and if not exaggerated, it is as much as the numbers of fingers. In the
light  of  this  vacuum and the  necessity  of  research in  this  field,  in  this  study all  the
emphasis has been on the rental and goodwill, and the right of business in the endowed
property by inspiring the rules, regulations, and the regulations of the lessor and tenant
relations. In general, tenants of the endowed property are two categories. First, holders of
acquired rights. Second, ordinary tenants with no acquired rights. The first category is the
persons who are entitled to the right of goodwill and business in the lease of the endowed
property and the lessor (Endowment Office) is obliged to renew the lease contract for the
same occupation each year in such leases. However, the second category are tenants who
lease an endowment property only for a period of two or three years and, after the expiry of
the rental period, they will evacuate these places without any claims regarding goodwill
and the right to business; Nevertheless, there is also the possibility of having this right with
general  and  specific  characteristics  in  the  endowed property,  as  well  as  there  is  the
possibility of creation and existence of goodwill, and the right to trade and business in the
freehold and without the description of endowment. In general, there are similarities in
goodwill and the right of business in endowed property and lack of endowment; such as the
necessity of commercialization of the property of the goodwill, participation in obtaining
more goodwill in a property with a suitable location, the passiveness of the deadline for the
execution of the deportation order in the premise of paying goodwill in the law of the
lessor and the tenant approved in 1997, participation in the acquisition of a 100% goodwill
during the initial assignment of the goodwill subject as well as the differences and specific
features, such as: the need to hold the tender and the transfer of the official document of the
lease in the transfer of the goodwill of the endowed property, transferring to non and
applying organizations similar to ownership right in the goodwill of the endowment, and
exemption from the first category of inheritance from the acceptance of the transfer and
payment of 3% of the goodwill at the assumption of a change of occupation, which is a
specific for lease, goodwill, and the right to business and trade in the endowed property.
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