مشاوره
حقوقی

آقای سعید مجیدی نژاد

وکیــ�ل پای�ه ی�ک د ادگس�ــتری و
کارشـــناس ارشــد حقوق خصوصی

مشاوره تلفني چهارشــــنبه ها
از ساعـــت  14/30تا 16

سوال :فتوکپي اجاره نامه پيوست مربوط به يک
باب مغازه اس��ت که س��رقفلي آن را در س��ي ،چهل
س��ال پيش از مالک محترم پاساژ خريداري كرديم
ومش��غولکاس��بيبوديم.اجارهماهيانهآنراهم هر
سه سال يک بار پرداخت کرديم و رسيدها را داريم.
مالک اصلي روحش شاد فوت كرده و اختيار مغازهها
دس��ت وارثان محترم است .آنها وکالت و نمايندگي
دادهاندبهدونفرکهايشانازطرفموجرين،قرارداد
مغازهها را با ُکل مس��تأجرين پاس��اژ که حدود سي،
چهل نفر هس��تند بس��تهاند و شاهد هم داشتهاند .من
وب��رادرمکهمالکينس��رقفلييک��يازاينمغازهها
بودهايم حق و حقوق سرقفلي خود را به علت بدهي و
گرفت��اري زندگي که براي دو خانواده ما پيش آمده
است فروختيم به مستأجر جديد .مغازه را هم حدود
يک س��الي اس��ت تحويل خريدار يا مستأجر جديد
داديم،اجارهيکسالآنرامستأجرجديدبهحساب
نماينده موجرين واريز کرد ه و آنها از انتقال مغازه به
ديگري مطلع شدهاند .اينک آقاي نماينده موجرين
از م��ا حق مالکان��ه ميخواهند .لطفًا م��ا را راهنمايي
بفرمايي��د ب��ا اين اجاره نامهاي که در دس��ت داريم
آي��ا ميتوانند از ما وجهي بابت حق مالکانه بگيرند؟
اين کار و اين ادعا قانوني اس��ت؟ يا طبق بند  3اجاره
نامه که نوش��تهاند حق انتقال به غير براي ما محفوظ
اس��ت مبلغي تعلق نميگيرد؟ راهکار ما چيست و به
چه مرجعي مراجعه کنيم تا اجاره نامه جديدي براي
مستأجر جديد خريدار سرقفلي بگيريم؟
غ.ص ـ آمل
پاسخ :در قوانين مربوط به اجاره امالک تجاري

معنا و عنواني به نام حق مالکانه وجود ندارد و جايگاه
اينحقکاملًا ُعرفياست.آنچهدر ُعرفوجودداشته
اين بوده که مستأجر مغازه براي انتقال سرقفلي يا حق
کس��ب و پيشه خود به ديگري بايد رضايت موجر را
کس��ب ميکرده است .اگر اين رضايت در خصوص
انتقال منافع مغازه به غير در هنگام انعقاد عقد اجاره

حق مالکانه در امالک تجاري
در اجاره نامه قيد شده باشد که موضوع حق مالکانه
منتفي خواهد بود و مس��تأجر ميتواند مغازه را به هر
کس��ي که مايل اس��ت اجاره دهد .اما اگر در قرارداد
تصريحشدهباشدکهمستأجرحقانتقالبهغيرندارد
و مس��تأجر بخواهد اين کار را انجام دهد ،به رضايت
مال��ک ب��راي اين انتقال ني��از دارد .در اين حالت در
ُعرف مرس��وم است که مستأجر با مراجعه به مالک
و ب��ا پرداخت درص��دي از ثمن معامله رضايت او را
اخذ ميکند .در مورد مبلغ حق مالکانه معيار و ميزان
مقطوع و معيني وجود ندارد .اما آنچه در جامعه بدان
عمل ميش��ود مبلغي در ح��دود  8الي  12درصد از
ارزش س��رقفلي واگذار ش��ده است .با توجه به اينکه
اين مغازه از نظر محلي در چه موقعيتي است و ميزان
مش��تريانآنچقدراس��ت؟ همانگونهکهاش��اره
کردهايد در بند سوم قرارداد اجاره شما تصريح شده
که حق انتقال به غير براي خريداران وجود دارد .اما
در همان بند قيد ش��ده که ׳׳با اطالع به مالک جهت
عقد اجاره نامه متعارف׳׳ .وجود اين جمله مش��خص
ميکند که قبل از انتقال س��رقفلي بايد مالک مغازه از
آن مطلع ميش��ده است .اما شما بدون اطالع ايشان
اين کار را انجام دادهايد که البته در قرارداد مربوطه
ضمان��ت اج��را و جريمهاي براي اي��ن عمل در نظر
گرفته نش��ده اس��ت .بنابراين با توجه به اصل لزوم
و صح��ت معامالت به نظر ميرس��د اين انتقال منع
قانوني نداشته است .اما در خصوص استحقاق موجر
به دريافت حق مالکانه دادگاه بايد تصميم گيري کند
و موجرين در صورتي که چنين ادعايي داشته باشند
بايد آن را به موجب دادخواس��تي به دادگاه مطالبه
کنند .اما همان طور که گفته شد چنين حقي در قانون
وجود ندارد .بنابراين ممکن است موجرين از طريق
ديگري درصدد فش��ار بر شما برآيند و دادخواست
تخليه ملک به س��بب انتقال به غير را ارائه کنند که
با توجه به رضايت مش��روط آنه��ا در قرارداد اجاره
شانس موفقيت اين دعوي زياد نخواهد بود. با توجه
به اينکه عملًا مغازه را يک سال پيش واگذار کردهايد
ديگر حقي نس��بت به آن نداريد و ارائه راهکار براي
تنظيم سند اجاره جديد برايم نامفهوم است.

راه کاهش دعواهای خواهر و برادری

س�وال:بنده پدري داراي دو فرزند دختر و پس��ر
جوان و نوجوان هستم كه اين دو گاه و بيگاه با يكديگر
دع��وا ميكنن��د و طوري رفت��ار ميكنند ك��ه گويي با
يكديگر دشمن هستند و دخالتهاي ما به عنوان والدين
هم چاره س��از نيس��ت ،لطف��ا راهنماييم��ان كنيد چه
			
كنيم؟
رـغ
پاسخ کارشناس :بچهها بهطور ذاتی نمیدانند

چگون��ه ب��ا گفتوگو به توافق برس��ند .گاهی وقتی
ناراحت،عصبانییاآزردهمیشوندکاررابهبرخورد
فیزیکی یا کالمی میکش��انند و اگر مهارتهایی را
ک��ه برای کنترل احساساتش��ان نیاز دارند به آنها
نیاموزیم و مس��یر مذاکره و توافق را به آنها نش��ان
چ وقت تمام نمیش��ود؛
ندهیم ،دعوا و جر و بحث هی 
ضم��ن اینکه بچهها هم ب��دون یادگرفتن مهارت
گفتوگو و حل مش��کل ،بزرگ میشوند .بنابراین
وظیف��هماس��تک��هبهبچهه��ابیاموزی��مچگونه
مخالفتهای خود را ،بهصورتی که از نظر اجتماعی
قابل قبول باشد ،حل کنند.
بناب��ر این توصیه میکنم هرکدامش��ان را برای
مدتی به اتاق جداگانهایبفرستید.وقتی آرامشدند،
گفتوگویی ترتیب بدهید تا مشکل حل شود.
ش��ما دو نقش را میتوانید در این گفتوگو ایفا
کنید؛ داوری یا وساطت .برای بچهها توضیح بدهید
داوری یعن��ی اینکه ش��ما درباره مس��ائل تصمیم
میگیری��د و آنها ملزم به رعایت تصمیمات ش��ما
هستند .وساطت یعنی آنها تصمیم میگیرند و شما
کمکمیکنیدبهبهتریننتیجهگیریبرسند.بچهها
الگ��وی دوم را ترجیح میدهن��د ،بنابراین بهمرور
زمان و با تمرین یاد میگیرند که بحثهایش��ان را
خودش��ان حلوفصل کنند .پس سعی کنید بفهمید
چه الگویی برای دعوای بچهها وجود دارد.
گاهیدعوایبچههابرایایناستکهمیخواهند
توج��ه پدر و م��ادر را جلب کنند وگاه��ی بچهها از
مقایسه و تبعیض و ناعدالتی در خانه شاکی هستند.
بنابراین بعضیاوقات اگر پدر و مادرها رفتارش��ان
را اص�لاح کنند ،دعوای بچهها هم خودبهخود تمام
میشود.
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