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بسمه تعالی

2جزوه مدنی 

اموال و مالکیت

دکتر رضا ولویون
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:قمعانی حقو
حقوق گاهی به عنوان اسم جمع مورد نظر است در این معنی  عبارت است مجموعه قواعد و ) الف

مقرراتی که در یک برهه زمان بر یک جامعه حکومت می کند و اجراي آن به وسیله ي دولت 
.تضمین می شود که به آن قواعد حقوق نیز گفته می شود

ه کار می رود در این معنی عبارت است از گاهی حقوق به اتکاي مفرد آن که حق است ب) ب
امتیازات و توانایی هایی که هر فرد در جامعه دارا می باشد که به آن حقوق فردي یا شخصی نیز 

حقوق فردي را ممکن است افراد بر برخی از اموال یا در برابر بعضی از اشخاص دیگر . می گویند
ت به شخص دیگر دارد ولی حق مالکیت مثال حق دینی طلبی است  که شخص نسب. دارا باشند

.حق شخص بر اموال اوست
حقوق مالی: مقدمه 

مفاهیم-1
ال چیست؟م

:مال از نظر حقوقی چیزي است که دو شرط اساسی داشته باشد
.و نیازي را برآورده کند چه مادي و چه معنوي) منفعت عقالیی(مفید فایده باشد )الف

:یعنی. معین را داشته باشدقابلیت اختصاص به اشخاص یا گروه)ب
علقه (چون رابطه انسان و مال . در شخص امکان تملک مال باشد و تملک یعنی سلطه پیدا کردن

.همان امکان تملک است) یا عالقه
:اي مال نیست مثًالپس با توجه به دو شرط گفته شده هر شئ

یعنی قابلیت اختصاصی را نور خورشید و هوا شرط اول یعنی مفید بودن را دارند ولی شرط دوم
ول جمع شود و بدین صورت عرضه شود سپدر ک) اکسیژن(البته اگر هوا . تندپس مال نیس. ندارند

پس هوا، خورشید و دریاهاي آزاد اشیایی ضروري هستند براي . مال است ولی در حالت کلی نه
.کند مال نیستندتواند نسبت به آنها ادعاي مالکیت انحصاري زندگی بشر ولی چون کسی نمی

:پس
وقتی یک ماشین : چون مثالً.قابلیت مالکیت و قابل نقل و انتقال بودن از شرایط مال بودن نیستند

سال حق خرید و فروش نداریم، در این صورت اگر قابل 5) مثالً(کنیم و تا خارجی وارد کشور می
.نیست، در صورتی که هستنقل و انتقال بودن را از شرایط مال بودن بگیریم این ماشین مال 

قابلیت اختصاص یافتن با مالکیت فرق دارد و بکار بردن این دو به :و همچنین یادمان باشد که
.جاي هم درست نیست

:کنیمما قبل از بیان دو معنی مال در عرف کنونی جایگاه مال را مشخص میا
:دو نوع استاحوال

نکاح، طالق، ارث و وصیت: شخصیه
حث اموالیعنی ب: عینیه

:رودمال در عرف کنونی به دو معناي مادي و حقوقی به کار می
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. گیرنداشیایی که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می: به معناي مادي و محدود)1
... .خانه، فرش و

اي هستند که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادي که حقوق مالی: به معناي مجرد و حقوقی)2
.حق مالکیت و طلب از دیگران. دهندرا می

:پس در حقوق داریم
.هستنداموال¬موضوع حقوق 

.هستنداشخاص¬طرف حقوق 
:چند نکته

.کندماهیت اموال مطلق نیست و برحسب مزاج کشورها فرق می)1
پس اگر دو مسلمان در دعوایی با هم، یکی شراب و گوشت خوك مال نیستند،: مثالً در فقه ما

.هاي دیگري را بشکند، طرف مقصر ضامن نیست چون موضوع دعوي مال نیستشراب
.استیت اموال نسبیمالپس 

؟استآیا نحوه مصرف اموال در نحوه معامله اموال مؤثر)2
.ست پس معامله آن هم حاللاست اگر مصرف حالل: حالل یا حرمت اموال یعنی

:استثناء
یعنی به کافر قرض بدهیم و از او است ولی اگر مسلمان از کافر بگیرد حاللاست حرام¬ربا 

.ربا بگیریم
. استها درستولی معامله با کافر و خارجیاستامد که حرهرچن

:و در اصول فقه هم داریم
.ردنهی در ظهور در حرمت دا.امر ظهور در وجوب دارد

لقمه گرفتن شیر از دهان سگ «:ولی ایراد اینجاست که آیااست پس مال کافر بر مؤمن حالل
»؟استدرست

آیا کمیت اموال نقش در مالیت آنها دارد یا خیر؟)3
ریال یا یک دانه گندم هم مال است ولی خوب موضوع داد و ستد 1خیر ندارد و مال اندك مانند 

گذرد ولی مالیت دارد و مال است ولی قابل معامله در عرف اعتنا میشود و عرف از آن بیواقع نمی
گویند به ارزشی نرسیده و اگر دزدي خرمن گندم را دانه دانه بدزد، نمی: به همین دلیل. نیست

دزدي نکرده، وانگهی ارزش مجموع، نتیجه مجموع اجزاء نیست، بلکه بر اثر وجود ارزش هر جزء 
ک دانه گندم هم مفید است و هم قابل تملک چنانچه که در محاسبات پس یک ریال و ی. باشدمی

.گذرندبازرگانی از آن نمیمهم بانکی و 
آیا این تعریف براي مال درست است؟)4

.چیزي است که ارزش داد و ستد داشته باشد و در برابر آن پول یا مال دیگري داده شود: مال
ت و در اختیار عرف یعنی در بازار معادل مبلغی پول در این تعریف معیار تمیز ارزش نوعی اس)ج

.پس از دو جهت باید این تعریف را تعدیل کرد. است
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کنند و از نتیجه رغبتی است که اشخاص براي بدست آوردن چیزي در خود احساس می: ارزش)1
ارزش چهره نوعی و «گوییم که اند میها و نیازهاي مردم یک جامعه شبیهآنجا که خواسته

مالی در رابطه دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد، هر «: ولی اشکالی ندارد که. »همگانی دارد
و عقالیی و مشروع بودن انگیزه معامله کافی» .چند که دیگران در برابر آن موضوع بهایی نپردازند

.ها و یادگارهاي خانوادگیخرید و فروش عکس: مثلاست 
.ل اندك هم توجه کرد که در سؤال قبل جواب داده شدهمچنین باید به مسأله ما)2

مالك تشخیص مالیت : باید گفت کهاست ؟هاي خانوادگی مالآیا یادگاري: پس در جواب این که
دو چیز است اموال 

.کندکند به عرف رجوع میپس وقتی که دادگاه در مالیت شئ شک می: عرف)1
.کندرجوع می) 2(اگر در عرف سکوت شده بود، به: مالك شخصی)2
مال آینده چیست؟)5

شود و زمینه این وجود در دید عرف ارزش در موردي که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می
:پس. دارد باید آن را مال یا در حکم مال دانست

.اي مال است که عادتاً بدون هر گونه آفات و اشکال موجود شودمال آینده
:دو گونه استپس اموال

.مال آینده است¬مثل میوه سال آینده باغ : الحصولسلمم
.شوندمال آینده نیستند و مال محسوب نمی: الحصولمحتمل

توان اینها را و می.هاي ساخته نشده، فروش میوه آینده درختفروش آپارتمان:مثال مال آینده
و همچنین تلف این اموال نیز موجب مسئولیت و واگذاري استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد 

مثًال اگر کسی مانع انتفاع مالک از مالش شود باید خسارت ناشی از آن را جبران . شودضمان می
.کند

:ارزش اموال)6
:ارزش اموال

: یعنی اینها ذاتًا و اصالتًا مالند و کسی مال بودن را به آنها بار نکرده و نبخشیده: اصلی یا ذاتی)1
.گندم و طال

اسناد : که ما مال بودن را بر آنها بار کردیم و ارزش آنها اعتباري است: اعتباري یا حکمی)2
.تجاري و اسکناس
استسلب مالیت اموال در وسع مقنن یا شارع نیست، چون مال ذاتًا مال): ه( نظر امام خمینی 

.توانیم بگوییم که آثار مال را نداردولی می
:عموم و خصوص مطلق:شئرابطه مال و )7

.بعضی اشیاء مال نیستند.بعضی اشیاء مالند.هر مالی شئ است
:وجهعام و خاص من:رابطه مال و ملک)8
.پس هر ملکی مال نیست. شراب: ها مال نیستندبعضی ملک-2.ها مالندبعضی ملک-1
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.ها ملک نیستندبعضی مال-4.اندها ملکبعضی مال-3
.داشته باشد و یعنی مملوك شخصی باشدیعنی چیزي که مالک : ملک

اقسام حقوق مالی-2
.آیا مصادیق اموال فقط اموال مادیند؟ خیر

که به چشم دیده ): معنوي(نامرئی .اندو ملموسسمحسو): مادي(مرئی :دو گونه استاموال
:پس.اندشوند ولی حقوق مالینمی
حقوق معنوي-3دینی ،-2، )] مالکیت، انتفاع، ارتفاق(اصلی [عینی -1: مالیحق

:حق غیر مالی
.امتیازي که هدف آن رفع نیازهاي عاطفی و اخالقی انسان است)1
.استروابط غیر مالی اشخاصموضوع آن)2
.ارزش داد و ستد ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست)3
.ر دادیل مال قراصتوان به فرد دیگري واگذار کرد و وسیله تحاصل این حق را نمی)4
توانند با توقیف و تملک و فروض حق غیر شود و طلبکاران نیز نمیبه وراث منتقل نمی)5

.مالی وسیله تأمین وصول طلب خود را فراهم آورند
.اشحق زوجیت، حق ابوت، حق نبوت، والیت یا حق مؤلف بر اثر هنري: لامث)6
یسبب تملک دارایکه اثت حق ور:مثالً. همین حقوق غیر مالی غالباً آثار مالی دارندولی)7

.استامکان مطالبه نفقه وراث را در پی دارد که مالیکهشود و یاحق زوجیت شخص می
:و حق مالی

.امتیازي است که هدفش تأمین نیازهاي مادي است) 1
.موضوعش تأمین حمایت از نفع مادي و با ارزش است) 2
.شودویژگی چهارم را باعث میو همین ویژگی،. است قابل مبادله و تقویم به پول) 3
رسد، قابل داد و ستد است و طلبکاران نیز پذیر بودن حق مالی، پس به وراث میانتقال) 4

.توانند با توقیف آن به طلب خود برسندمی
... حق مالکیت، انتفاع یا مطالبه مبلغی پول و: مثال) 5

:پس
نفقه؟¬د که  قابل نقل و انتقال باشاست اصل در حق مالی این 

استپیوند اعضا که غیر مالیمثلکه  قابل نقل و انتقال نباشد است و اصل در حق غیر مالی این 
.استولی قابل نقل و انتقال

تداخل و ارتباط حقوق مالی 
اعالم می چنان نیست که این دو نوع حقوق از یکدیگر کامال مجزا بوده بلکه برخی از حقوق دانان 

کنند با آن که میان این دو گروه از لحاظ ماهیت اختالف وجود دارد ولی  این نوع تقسیم بندي از 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


6

چه بسا اتفاق می افتد که حقوق مالی و غیر . برخی جهات تا اندازه اي تصنعی به نظر می رسد
کته در این مالی به یکدیگر مرتبط باشند و در میان آن ها تداخل وجود داشته باشد لذا چند ن

مورد عرض می کنیم
حقوق غیر مالی باعث به وجود آمدن حقوق مالی می شود مانند ارث که حق غیر مالی است -1

. باعث به وجود آمدن حقوق مالی می شود
حق شخص بر نام خانوادگی از مصادیق حقوق شخصیت است و حقوق شخصیت نیز حق غیر -2

ا بر نام مؤسسه یا شرکت خود بگذارد که در این مالی است ولی ممکن است شخص نام خود ر
.صورت نام خانوداگی او به صورت اسم تجاري در می آید که داراي ارزش مالی نیز می شود

حق شخص بر تصویر خود جز مصادیق حقوق شخصیت و غیر مالی است ولی گاهی موارد -3
.پیدا می کنداشخاص انتشار عکس خود را در برابر پول می دهند که ارزش مالی 

حق شخص بر تمامیت جسمی خود با شرف و حیثیت خود جزو حقوق غیر مالی است ولی -4
اگر این امور مورد تجاوز قرار گیرد شخص متجاوز مسئول است و باید  جبران خسارت به وسیله 

.ي  پرداخت  پول صورت گیرد
ی شود مثال یکی از گاهی برخی از مصادیق حق غیر مالی در بعضی حقوق مالی دیده م-5

اوصاف حقوق غیر مالی غیر قابل انتقال بودن آن است ولی حق مالی نیز ممکن است چنین 
.وضعی داشته باشد مثال حق نفقه که  غیر قابل انتقال است

پس تقسیم بندي حقوق فردي به مالی و غیر مالی مطلق نیست ولی  در مجموع این تقسیم 
ن برخی از حقوق جنبه ي مالی و برخی دیگر جنبه ي غیر بندي حاکی از یک واقعیت است چو

مالی آنها رجحان دارد اگرچه در بعضی مواقع این امر آسان نیست مثال حق مؤلف از یک طرف 
مثال وقتی شخصی کتابی می نویسد در برابر آن . حق مالی است و از طرف دیگر حق غیر مالی

و از آنجا که حق انتشار و عدم انتشار ، حق پول دریافت می کند از این جهت یک حق مالی است
جلوگیري از تحریف، حق از بین بردن اثر ، حق پاسخگویی در برابر مخالفان با اوست جزو حقوق 
غیر مالی است اگرچه در همین حال حقوق مالی و غیر مالی مؤلف با هم ارنباط نزدیک دارد 

فع معنوي نویسنده لطمه می زند منافع مالی عیبجویی و خرده گیري بر آن عالوه بر اینکه بر منا.
او را نیز دچار مخاطره می کند مثال خریداران کتاب او کم می شود

نه تنها آثار مالی حقوق بندي حق به مالی و غیر مالی باید توجه داشت کههمچنین در تقسیم
ره مالی و غیر مالی کند بلکه در برخی از موارد دو چهغیر مالی این دو دسته را به هم نزدیک می

یا یادگارهاي خانوادگی با این که معموالً ارزش . مثل حق مؤلف بر اثرش. شوندبا هم مخلوط می
اما اگر به امضاي شخص مشهور یا هنرمندي برجسته برسند هر دو جنبه مالی و .مالی ندارند

:پس.معنوي را دارند
توان مرزي اخالقی حق است و نمیمبناي تقسیم حق به مالی و غیرمالی غلبه چهره مالی یا

.قاطع میان این قسم رسم کرد یا ماهیتشان را کالً جدا پنداشت
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مبناي تقسیم حقوق مالی به عینی و دینی چیست؟
اقتدار و امتیازي که شخص در برابر سایرین دارد و انسان نیز : گویندفردگرایان در تعریف حق می

پس انتفاع او از دو راه . و حق استفاده از آنها را نیز داردبراي زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد
:استممکن

.واسطه از مالبرداري مستقیم و بیبهره)الف
.نه از طریق خود صاحب مال،اعمال حق از طریق دیگري )ب

.دینی-2عینی-1:پس بر همین مبنا حقوق انسان بر اشیاء بر دو قسم است
حق عینی 

عناصر تشکیل دهنده . مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزي داردحقی است که شخص به طور 
چیزي که موضوع حق -2شخص دارنده یا صاحب حق -1معموال دو عنصر هستند : ي حق عینی
همانطور که از تعریف بر می آید حق عینی به طور مستقیم و بی واسطه بر موضوع . قرار می گیرد

دارنده ي حق، اجراي این حق را از افراد دیگر خود اعمال می شود و لزومی ندارد که شخص 
مطالبه کند ولی اگر موضوع حق عینی در تصرف شخص دیگر باشد و ممانعت کند دارنده ي حق 

.می تواند رد موضوع  حق را از او خواستار شود
حقوق عینی انواعی دارد که کامل ترین آن حق مالکیت است که در آن مالک حق هرگونه انتفاع 

در ملک خودش را دارد در کنار حق مالکیت حقوق دیگري نیز وجود دارد که از و تصرف
پس انواع حقوق عینی به دو .حق انتفاع، حق ارتفاق: متفرعات حق مالکیت است که عبارتند از

-2حقوق عینی اصلی که عبارتند از حق مالکیت، انتفاع ، ارتفاق       -1: دسته تقسییم می شود
حقوق عینی تبعی

حق عینی اصلی که به دارنده اش اختیار استعمال و انتفاع از چیزي را به : حقوق عینی اصلی
. طور کامل یا ناقص واگذار می کند

مثال شخصی از فردي قرض یا وام می گیرد فرد دوم در صورت رهن گذاشتن :حق عینی تبعی
اگر شخص بدهکار در موعد فایده ي این عمل در آن است که . یا وثیقه حاضر است به او وام دهد

مقرر حاضر به پرداخت دین خود نشد طلبکار با فروش مال رهنی طلب خود را استیفا می کند و 
حتی اگر طلبکاران دیگر هم باشند این فرد که اموال نزد او به رهن گذاشته شده بر دیگرا ن تقدم 

یت تقدم از ویژگی دارد که در اینجا حق دینی خصوصیت حق عینی را پیدا کرده چون خصوص
می شویم که بر آن تصرف داریم ولی در حق کهاي حق عینی است در حق ماکلیت وقتی مال

.تبعی تصرف در زمانی است که موعد مقرر سر رسد و شخص بدهی خود را نپردازد
تواند از منافع عین وثیقه استفاده کند و فقط نسبت به آن حق تقدم بر ولی صاحب حق نمی

.تعقیب داردطلبکاران و 
:پس دو تفاوت حق عینی تبعی و اصلی

.تواند از منافع مال استفاده کندصاحب حق کامل یا ناقص می،در حق عینی اصلی )1

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


8

تنها در ) طلبکار(تعلق دارد و مرتهن ) بدهکار(منافع وثیقه به مدیون ،ولی در حق عینی تبعی 
.ود را از حاصل فروش عین برداردتواند طلب خصورت خودداري مدیون از پرداخت دین، می

ولی حق عینی اصلی  .رودمستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می،حق عینی تبعی ) 2
عدم استقالل حق عینی تبعی است که دائن تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد و براي همین

.ن برودبه سراغ فروش آرا از مدیون بخواهد، سپس اگر نداد ابتدا باید طلب 
رهن در جایی عدم انجام کار-3انجام کار-2رضق-1:رهن دین است و دین خود ناشی ازمنشأ 

است که دینی باشد ولی بین مستأجر و موجر چه دینی است؟
.درآوردي و غلطی مشهور استهاي امالك، رهنی منپس رهن متعارف در آژانس

80دهد و از صد میلیون ارزش دفتر، م میبراي خرید یک دفتر وکالت به وکیلی واxبانک : مثال
میلیون را وکیل که این اجاره به شرط تملیک است و تا پایان اداي 20دهد و میلیون را بانک می

.قسط آخر به بانک، مالک ملک، بانک است نه آقاي وکیل
:در این رهن داریم

وام گیرنده از بانک: بدهکار¬راهن 
مثالً بانک: طلبکار¬مرتهن 

: یعنی. گوییمشود که به آن حق عینی تبعی میپس از تنظیم سند آن حقی براي بانک ایجاد می
.تواند در صورت عدم پرداخت اقساط ملک را فروخته و حقش را بگیردبانک می

حق عینی تبعی-2با وثیقه یا رهن -1:دو نوع است :دین
است که راهن ) دائن(و مرتهن ) مدیون(این یعنی که حق عینی تبعی رابطه بین راهن ووثیقهبی

دهد و هر گاه می) یعنی عین معینی، عین معین یا مرهونه(ملکی ،در قبال اجراي تعهداتش 
شود شود و در سند مربوطه در ستون متعامل اسم مرتهن نوشته میتعهداتش ادا شد فک رهن می

مگر با ) یعنی جایز نیست(پس انتقال مال مرهونه غیر نافذ است . اسم راهنو در ستون معامل 
:پس. اذن مرتهن

.مرتهن است) نعینی تبعی یا ره(عین مرهونه متعلق حق -
کند و هر وقت دین از بین چون تبعیت از دین می:گوییمچرا به رهن حق عینی تبعی می

.نی تبعی مستقل نیسترود، یعنی این حق عیرفت تبیعتش هم از بین می
:پس دو تفاوت حق عینی تبعی و اصلی

ولی در حق .تواند از منافع مال استفاده کندکامل یا ناقص میصاحب حق،در حق عینی اصلی )1
تنها در صورت ) طلبکار(تعلق دارد و مرتهن ) بدهکار(عینی تبعی  منافع وثیقه به مدیون 

.طلب خود را از حاصل فروش عین برداردتواندخودداري مدیون از پرداخت دین، می
ولی حق عینی . رودمستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می،حق عینی تبعی ) 2

عدم استقالل حق عینی تبعی است که تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد و براي همین،اصلی 
.غ فروش آن برودبه سراددائن ابتدا باید طلب را از مدیون بخواهد، سپس اگر ندا

:حق دینی)ب
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کند و به رابطه حقوقی میان دو شخص را گویند یعنی حقی که شخص نسبت به دیگري پیدا می
یا طلبکار و کسی را نصاحب این حق را دائ. تواند انجام دادن کاري را از او بخواهدموجب آن می

طلب و به اعتبار مدیون تعهد که ملزم است مدیون یا بدهکار و اصل حق را نیز به اعتبار صاحبش،
.گویندیا دین می

.یا متعهدله) طلبکار(دائن -2.یا متعهد) بدهکار(مدیون -1:پس در حق دینی داریم
قاعارن-3انتفاع-2مالکیت-1:تاستحق دینی قابل شمارش نیست ولی حق عینی سه

سه موضوع حق دینی ناظر است بهموضوع حق عینی همیشه یک شئ مادي و محسوس ولی
:استچیز

)انتقال مال(وعده بیع -1
.انجام کار  مثالً جراحی که قرار است عمل را روي بیمار انجام دهد-2
ام را به تو اجاره می دهم به شرطی که فرش فروشی در آن فرش فروشی بگوید مغازه: ترك کار-3

.دایر نکنی یا زنی شرط کند که شوهرش ازدواج مجدد نکند
تواند آن را بر روي دینی است فقط از طریق مدیون و غیر مستقیم میو کسی که داراي حق

.اشیاء اعمال کند و راه عملی آن خواستن الزام مدیون از دادگاه است
:مقایسه حق عینی با حق دینی

:حق عینی
: فقط دو عنصر استعینی در حق .:از نظر ساختار و ترکیب و یا عناصر تشکیل دهنده ي آن)1

.ضوع حقمالک حق ، مو
شئ مادي و محسوس و معین در همیشه یکحق عینی  . حق استموضوعدومین تفاوت در )2

انتقال مال -3عدم انجام کار -2انجام کار -1خارج است ولی موضوع حق دینی ممکن است 
.باشد

حق عینی یک حق مطلق است در صورتی که حق دینی یک حق نسبی است منظور از مطلق )3
استناد کند و در برابر همه این است که دارنده ي حق به این حق خود می تواند بودن حق عینی 

رعایت نمودن آن را از همگان بخواهد اما حق دینی یک حق نسبی است به معنی که فقط در برابر 
یک نفر قابل استناد است فقط دائن از مدیو ن می تواند بخواهد که حق او را رعایت کند و محترم 

.شمارد
موضوع حق خودر را تواند میدارنده ي حق عینی متضمن حق تعقیب است یعنی عینی حق)4

ولی حق دینی متضمن حق تعقیب نیست و موضوع آن را .، مطالبه کنددست هر کسی که ببیند 
:از این مطلب دو نتیجه می توان گرفت .می توان فقط از مدیون مطالبه کرد

ب نسبت به اموال بدهکار خود نیست و نمی تواند آن ها یک بستانکار عادي داراي حق تعقی) الف
-1بستانکاران دو دسته می باشند( را نزد منتقل الیه توقیف کند و حق خود را از آنان استیفا کند

بستانکار از اموال مدیون چیزي رهن دارد یا وثیقه اي از وي در نزد اوست این چنین بستانکاران با 
-3نپرداختن دین از طرف مدیون -2رسیدن موعد مقرر -1یل به وجود آمدن شرایطی از قب
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در این صورت بستانکار می تواند وثیقه را . مطالبه کردن حق داین از مدیون و امتناع مدیون
بستانکار از مدیون هیچ وثیقه اي ندارد این -2بفروشد و دین خود را استیفا کند ولی گاهی 

ی گویند و چون داراي حق عینی نیست نمی تواند داراي چنینی بستانکاري را بستانکار عادي م
. حق تعقیب باشد و طلب خود را از اموال بدهکار استیفا کند

فقدان حق تعقیب در حق دینی در اجراي تعهدات مربوط به استفاده از شی مؤثر می باشد ) ب
تا به گردش برویم و مثال ما از دوستمان می خواهیم ماشین خود را در آخر هفته به ما عاریه دهد 

او قبول می کند در اینجا ما داراي حق دینی بر او شده ایم حال اگر بعدا رفتیم و دیدیم که 
فروخته است نمی توانیم به خریدار ماشین بگوییم که ما داراي حق دینی بر صاحب ماشین بوده 

ا از مدیون می ایم چون دارنده ي حق دینی از حق تعقیب برخوردار نیست و رعایت آن را تنه
.نه کس دیگرتواند بخواهد

مثال تاجري . حق  عینی متضمن حق تقدم است در صورتی که حق دینی ازآن برخوردار نیست)5
که ورشکسته به تقلب شده است داراي بستانکارانی است یکی از بستانکاران خانه ي تاجر را به 

د یعنی بستانکاران دیگر عادي و وي با عنوان رهن در مقابل وام پرداختی به تاجر دراختیار دار
وثیقه است لذا داراي حق عینی تبعی است حال اگر اموال او را بخواهند بین بستانکاران تقسیم 
کنند باید اول دین بستانکار با وثیقه پرداخت شود و بعد دین بستانکاران دیگر نسبت به دین داده 

نتیجه داراي حق تقدم است که دارندگان حق شود چون بستانکار با وثیقه داراي حق عینی و در
.دیگر واجد آن نیستند

حال ممکن است این تاجر ورشکسته به تقلب نباشد و اتفاقا شخصی مالی نزد او به ودیعده 
گذاشته باشد آیا مال ودیعه جزء اموال تاجر ورشکسته به دیان داده می شود؟ خیر، چون صاحب 

حق عینی که حق مطلق است می باشد و همگان از جمله مال بر آن مال تملک دارد و داراي
طلبکاران  باید آن را رعایت کنند 

احصا شده است در حالی که در حقوق دینی متعدد حقوق عینی به طور صریح توسط مقنن )6
اسباب ایجاد حق عینی محدود با توجه به اصل آزادي قراداد ها طرفین قرارداد می توانند هر(است 

)کندتاست و شمارش را قانون معین میبه همان سه
:نکته

.فرق است میان قصاص و تقاص
.یعنی مجازات،قصاص 

.و تقاص  یعنی انتقام گرفتن که در فقه جایزه ولی طبق قانون نه
توانم آن را بابت دین او به من بردارم بلکه باید گیرم ولی نمیمثالً من ماشینی از مدیون قرض می

توانم وارد حرز شوم و و حتی میاستمدیون را بخواهم ولی در فقه این کار جایزاز دادگاه الزام 
.حتی قفل خانه طرف را هم بشکنم و وارد شوم

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


11

میلیون تومان 100اگر من :یعنی. است) با وثیقه یا بی وثیقه(اموال مدیونین متعلق حق طلبکار 
قانون بین این دو فرق .ر ساده و هم طلبکا) طلبکار با وثیقه(بدهی دارم و هم مرتهن دارم 

!مقدم است بر طلبکار ساده) طلبکار با وثیقه(گوید که مرتهن و می.گذاردمی
گوید طلب را بین هم تقسیم کنید در شرایط که میدر حالی که این خالف عدالت است

.... .مساوي
اختالطی از حق ماهر گاه ماهیت حقوقی مورد تردید قرار گیرد یا معلوم شود که نهاد :سؤال

؟استعینی و دینی است کدامیک مورد قبول
حقوق است و احکام ناظر به عینی بودن از قواعد ) شخصی بودن(اصل بر دینی بودن )ج

حق دینی نسبت به عینی :شود چرا کهاستثنائی است که تنها در باره حقوق عینی مسلم اجرا می
تر از قلمرو و قلمرو آن کوچک) ی براي دارندگان حقیعن(کند براي افراد کمتري ایجاد میفتکالی

و در موارد حقوق مختلط هم باید دید که چهره کدامیک . استحقوق عینی است و نفوذش نسبی
.تر است که این امر در ادبیات حقوقی ما پاسخ مشخصی هنوز نداردچیره

حقوق معنوي-3
.دهدالیت و فکر و ابتکار انسان را میحقوقی که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاري از فع

حق معنوي ماهیتی مختلط از حقوق مادي و با ارزش و حق غیر مالی و مربوط به شخصیت-
.است

. حق معنوي رابطه حقوقی بین دارنده حق است و موضوعش که مال هست ولی عین مال نیست-
.پس رابطه میان دارنده است و حق

.است و ذووجهین است یعنی هر دو وجه مالی و غیر مالی را داردهفرانسويدر قانونحق معنوي -
هایی هستند شناخته شده که قابل مبادله با پول هستند ولی نه بر شخص دیگري است و ارزش-

.ارزش ابتکارات و تراوشات ذهنی انسان است،موضوع این حقنه بر عینی بلکه
دهد که وصف اموال را تشکیل میگنجد و گروهی از نمی) عینی و دینی(پس در تقسیم 

.مشترکشان حاصل از ابتکارات انسان بودن است
:مثال حق معنوي

حق سرقفلی . حق تألیف، حق اختراع، مالکیت صنعتی و تجاري، حق بر عالئم تجاري و صنعتی
و نباید در وجود این حقوق معنوي شک کرد و گفت که وجودشان منوط ) حق بر مشتریان دائم(

ها اجتماع است و قانون آفریدگار واقعی این ارزش: ، چرا کهاستی آنها توسط قانونبه شناسای
حکمی وضع کند و توزیعش را منظم و عادالنه ) مال(تواند براي این ارزش ایجاد شده تنها می

.کند
حق معنوي به اعتبار . پس قسم سوم حقوق مالی پس از عینی و دینی، حقوق معنوي است

:شودوه تقسیم میموضوعش به دو گر
.حقوقی که موضوع آن پدیده فکري و ابتکاري است) الف
).حق سردفتران(مشتري خدماتی-2)سرقفلی(مشتري تجاري -1:حقوق بر مشتري) ب
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توان گفت که آنچه در حقوق معنوي به صاحب آن تعلق می: فرق حقوق معنوي با مالکیت
شبیه است و ثانیاً در اینجا موضوع و محل استقرار گیرد اوصاف مالکیت را ندارد و تنها به آن می

.شئ مادي نیست
حق معنوي است پس خود کتاب عین مال ) حقوق اموال(پس مثالً حق دکتر کاتوزیان بر کتابش 

همانطور که خانه محل استقرار حق مالکیت. نیست بلکه محل استقرار حق دکتر کاتوزیان است
.است

شود ه در برابر همگان قابل استناد و  بر شخص معین اعمال میو مثًال حق معنوي، حقی است ک
ولی برخالف مالکیت در اینجا موضوع و محل استقرار عین استو از این جهت شبیه به مالکیت

:همچنین است. مادي و خارجی نیست
یعنی اگر پدر من سهامدار . ها که حقی معنوي استحق سهامداران بر سهامشان در شرکت

و حق ما بر آن نفعی است که است، پول سهام مال پدر من نیست و مالِ شرکتتاسشرکتی
.بریممی
دارایی-4

اما به  معنی اخص دارایی عبارت است از استو تمول به معنی ثروت زبان محاوره لغتدارایی در
مجموع حقوق و تعهدات مالی شخص که کل و واحد مستقل حقوقی را تشکیل می دهد به 

قابلیت و استعداد دارا شدن، پولدار شدن، متمع مادي شدن و یک ظرف : قوقحعبارتی 
یعنی (دیون + ) تکالیف مالی(حقوق مالی : مظروفات دارایی.بی مظروفو چه با مظروف:چه.است

)هابدهی
:نکته
رود،می، معموالً در امور غیر مالی مکلف به کارتکلیف و.رودمورد تکلیف مالی به کار می، دردین 

بریم مگر این که مالی را به آن اضافه کنیم و بگوییم تکلیف مکلف را بکار نمی،پس در امور مالی
.مالی

مثل کسی که . هم دارایی دارداستپس با توجه به مظروفات داراي، فردي که سراپا مقروض
اموال ست و دارایی هر فرد واحد مستقلی است ازسراپا مکنت و مالئت دارد یعنی متمول و ملئی

پس سه . ماندآید و همیشه ثابت میو دیونش که از جمع روابط مالی افراد با دیگران بدست می
:ویژگی دارایی

.یعنی از مظروفاتش جداست: اي خودکلی است حقوقی و مستقل از اجز)1
.تنها شامل حقوق و تکالیف مالی است و نه غیر مالی)2
و پس از فوت به بودهشخصیت انسانیعنی از مختصاتاست از مفاهیم وابسته به شخص)3

.شودورثه منتقل می
شود که بتوان گفت داراي هر شخصی ضامن دیون اوست و طلبکاران اموال باعث می:ویژگی اول 

پندارند پس اگر مدیون را وثیقه طلب خود شمرده و غیر مستقیم خود را در حفظ آن محق می
شد که شخص به خاطر حفظ حقوق الزم میدارایی وجودي مستقل در برابر اجزایش نبود 
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طلبکاران از تصرف در اموالش ممنوع شود ولی با فرض ویژگی ما وثیقه طلبکار با تغییر اجزاي 
.روددارایی از بین نمی

رسد و بازماندگان دارایی شخص با فوتش به همان صورت به وراث می: و در نتیجه همین ویژگی
شوند یعنی در حدود ترکه مالک اموال و بدهکار دیون ث خود میدر مجموع دارایی، قائم مقام مور

.شونداو می
توان اصل حق و آثارش را با هم اختالط کرد و حقوق غیر مالی را به خاطر پس نمی:ویژگی دوم 

این که آثار مالی دارند در زمره دارایی آورد، بلکه تنها پس از تحقق آثار مالی حقوق غیر مالی آنها 
.شونددارایی آورده میدر زمره

.پس مانند شخصیت غیر قابل انتقال و تقسیم استاستدارایی از مختصات شخص:ویژگی سوم 
:هاپس چهار نتیجه مهم فردگرایان یا کالسیک

تواند دارایی داشته باشد زیرا تنها شخص قابلیت دارا شدن حق و تکلیف تنها شخص می)1
.مرا دارد پس دارایی بدون مالک نداری

)کندپس دایی با ثروت فرق می(شخص بدون دارایی نداریم )2
.هر شخصی فقط یک دارایی دارد)3
تواند آن را به دیگري دارایی از شخص جدا شدنی نیست و تا زمانی که زنده است نمی)4

.منتقل کند
:هاایراد دکتر کاتوزیان به نتایچ کالسیک

وارث که : مثالً. باشد خالفش هم هستتواند داشته این که هر شخصی فقط یک دارایی می-1
و دارایی درسد پس تا قبل از ملحق شدن ماترك خودش یک دارایی دارد و یک ارث هم به او می

به محض فوت مورث، وارث مالک دارایی یا ترکه موروث ،چرا که به موجب قانون مدنی .دارد
.این مفهوم مخالف دارددکتر کاتوزیان قائل به این شده که که به همین دلیل..شوندمی

یعنی (خود دارایی : ولی نظر ما بر این است که.شود دارایی شخص با فوتش منتقل می: یعنی
ها وارد پس ایراد به کالسیک. شوندمنتقل می) مظروفات(شود بلکه اقالم منتقل نمی) ظرف دارایی

رود و تنها اقالمش مینیست و جمله مزبور مفهوم مخالف ندارد و با فوت شخص دارایی از بین
.شودمنتقل می

:ایراد دیگر دکتر کاتوزیان این است که
اي از اموال که شخصیت حقوقی دارند ولی مالک مثل پاره. استدارایی بدون شخص هم ممکن

اند که دارایی بدون شخص ها نگفتهولی خود دکتر سخنش را نقض کرده چرا که کالسیک. ندارند
اند شخص و این اعم از طبیعی و حقوقی است و دکتر کاتوزیان به که گفتهطبیعی متصور نیست بل

:ها این بوده کهاند که منظور کالسیکاین قائل شده
.سپس دارایی عارض شود.اول شخص باید باشد

اند و انگشتر و انگشت در به هم وصل شدن مقدم و ها شخص را اعم گفتهدر صورتی که کالسیک
!!مؤخر ندارند
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) اي که هنوز دیون ادا نشدهدوره(توانیم بگوییم که ترکه در دوران انتقالی ن باشد که نمییادما
. داریم با دو دارایی) وارث(پس ما اینجا افرادي . یک دارایی است و دارایی خود ورثه یکی دیگر

با چرا که اینجا منظور از دارایی اقالم و مظروفات آن است نه خودش، چرا که خود ظرف دارایی 
.رودمرگ فرد از بین می

:ضمناً در حقوق اسالم در مورد مالکیت وراث بر ترکه دو دیدگاه داریم
.شوند مگر پس از اداي دیوننمی) دارایی(به محض فوت، ورثه مالک ترکه -1
.شوندبه محض فوت مالک می-2

ولی اولی مورد قبول گذار ما نظر دوم را قبول کرده و ایراد دکتر کاتوزیان در صورت قبکه قانون
اند که از نظر ما نیازي به از طرفی، دکتر کاتوزیان براي ترکه شخصیت حقوقی در نظر گرفته.بود

.شونداین کار نیست چرا که به محض فوت ورثه مالک می
دکتر کاتوزیان براي ترکه متوفی پیش از تصفیه آن از دیون و واجبات مالی و وصایا یک شخصیت 

دارایی ورثه فرض کرده و در این کار به مواد قانونی قائل شده است که در ذیل جدا و مستقل از
(.نیست) سازي حقوقی براي ترکهشخصیت(آید ولی در هر حال از نظر ما نیازي به ابتکار می

:مچنین ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست کهه
دوستش نداري، ستادت نیست، مگرگفتند مگر ابدو می. گرفتارسطو زیاد از افالطون ایراد می

).استادم را دوست دارم ولی حقیقت را بیشتر دوست دارم: گیري؟ گفتپس چرا اینقدر ایراد می
دیون و حقوقی که به عهده متوفی است و همچنین هزینه کفن و دفن «،قانون امور حسبی )1

».از ترکه داده شود و به دارایی ورثه تحمیل نگردد
در حالی که ،)م.د.آ.ق(شود به ترکه در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی اقامه میدعاوي راجع )2

گویی خوانده دعوي دارایی متوفی است و . امکان دارد مالکان جدید اقامتگاه دیگري داشته باشند
کتاب حقوق اموال و مالکیت 29و ص 28و مواد قانونی دیگر در ص . هنوز سایه او را بر سر دارد

.وزیاندکتر کات
:ترکه در حقوق ایران

وجود دین مانع انتقال ترکه به ورثه نیست و در صورتی که متوفی مدیون باشد، مالکیت ورثه 
.شودمتزلزل بوده و با پرداخت دین مستقر می

رسد که کلیه دیون و وصایاي متوفی، حقوق و اموال ترکه هنگامی به ورثه می:دکتر کاتوزیان
نظر نافی اصل تملک فوري حقوق و اموال متوفی از سوي ورثه بوده و با این. پرداخت شده باشد

مقامی وارثان نیز منافات دارد، زیرا آثار قراردادهاي متوفی به ترکه پیوسته و به ذمه وارث قائم
.کندسرایت نمی

ه و بود) شخص حقوقی(مقامی متوفی بلکه مدیر ترکه بنا بر این نظر، وراث در زمان تصفیه نه قائم
نظریه عمومی . (مقامی از متوفیمطالبه حقوق از سوي آنها به نمایندگی از ترکه است نه به قائم

).188تعهدات، شماره 
:انتقال دیون به ورثه

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


15

قانون مدنی معتقدند که دیون مورث به ترکه 896در حقوق ما، غالب اساتید استنادًا به ماده 
.شودتعلق گرفته و به ذمه ورثه منتقل نمی

اي بر اساس اعتقادشان به اي بر مبناي استقالل شخصیت حقوقی وارث از مورث و دستهعده
ترکه مدیون پیش از ) کاتوزیان(برابر نظر اخیر . کنندشخصیت حقوقی ترکه این نظر را توجیه می

تصفیه و پرداخت دین و اخراج موصی به داراي شخصیت حقوقی بوده و شرکتی از حقوق 
.صی له و وارثان است که دیون خاص و اقامتگاه جداگانه داردطلبکاران و مو
اند که دیون و تعهدات متفوي به تبع اموال وي به ورثه منتقل گفته) دکتر شهیدي(برخی دیگر 

شده و اگر متوفی مالی نداشته باشد ورثه او تعهدات و دیون مورث را به ارث نبرده و مسئولیتی 
.نسبت به پرداخت آنها ندارند

:ایرادات به نظریه شخصیت حقوقی
.شودمقامی وراث میاین تئوري باعث نفی قائم)1
.قانون مدنی مالکیت ورثه را گفته است868و 867و 140ماده 4بند )2
300ماده . اندکه از انتقال حق خیار و شفعه به ورثه سخن گفته445و 823عالوه بر مواد )3

زیرا شرط . أییدي بر انتقال حق و طلب مورث به وارث استالذمه تقانون مدنی در مالکیت فی
پس اگر وارثی از مورث خود، دائن . الذمه اجتماع دین و طلب در یک دارایی استوقوع مالکیت فی

الذمه یا به وي مدیون باشد بعد از فوت با انتقال طلب یا دین مورث به دارایی وارث، مالکیت فی
بدیهی است چنانچه طلب یا دین متوفی به ذمه یا دارایی وارث .شودحاصل شده و تعهد ساقط می

.ماندالذمه تحقق نیافته و دین همچنان باقی مینپیوندد، مالکیت فی
با (شود، دیون مورث را نیز تحمل کنند کند که اگر حقوق به وارث منتقل میعدالت اقتضا می)4

.شودشود ولی دیون منتقل نمیمیاي گفتند که حقوق به وراث منتقلعده) فرض قبول ترکه
توان عدم انتقال یون به گیرد نمیقانون مدنی که گفته دیون به ترکه تعلق می869از ماده )5

گیرد نه بر عین و نیز با معموالً به ذمه تعلق می) حق دینی(ورثه را استنباط کرد، زیرا اوالً دین 
حسبی که تصرفات ورثه را غیر نافذ دانسته و قانون امور 229قانون مدنی و 871توجه به مواد 

ه يآن است که ترکه میث وثیق869گیریم که منظور ماده قانون مدنی نتیجه می606ماده 
و وثیقه بودن، نافی انتقال ترکه به ورثه نیست و آیا معنی وثیقه بودن جز این باشد دیون وي

این مدیوم کسی جز وارث نیست، چنانچه است که اگر مدیون نداد، از ویقه استیفاي حق شود؟ و
که دیان متوفی یک حق دینی بر هر یک از ورثه به نسبت سهم خود : دکتر کاتوزیان گفته است

دارند و یک حق عینی بر تمام ترکه و همچنان که قاعده دیون با وثیقه است، نخست باید از حق 
.دینی استفاده کرده و به مدیون مراجعه نمایند

وثیقه پرداخت این دیون بوده و ،دیون متوفی به ذمه ورثه منتقل شده و ترکه: ین کها: نتیجه
.است) جنبه مثبت آن(مسئولیت ورثه نیز محدود به میزان ترکه 
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انواع مال:فصل اول 
تقسیم هاي قانون مدنی

)عناصر مال(ویژگی هاي مال
م می گوید .ق215این رو ماده ي فایده اي که به اشیا مالیت می بخشد نفع عقالنی است از-1

مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقالنی و مشروع باشد یا در ماده ي 
بیع چیزي که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا منفعت عقالنی ندارد یا چیزي «م .ق348

سزاوار .ادر به تسلیم باشدکه بایع قدرت برتسلیم آن را ندارد باطل است مگر این که مشتري ق
به کار رود و » شخصی«است که براي تسهیل معامالت مردم و احترام به اراده ي آنها ضابطه ي 

هرچیزي که براي شخص نفع داشته باشد و آن فرد حاضر باشد در ازاي آن مالی «گفته شود که 
هاي خانوادگی از مانند یادگار» مال محسوب می شود و معامله ي آن درست استپرداخت کند

شمند است و حاضریم چندین مقدار بپردازیم و آن را ارزقبیل عکس پدربزرگ که براي خیلی ها
.شته باشددیگري ارزشی نداايبرممکن استبخریم حال آن که

عالوه بر مورد نخست مال باید قابلیت اختصاص یافتن به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی -2
ن ممکن باشد از این رو اشیایی که بر حسب طبیعت و ماهیت با باشد و یا امکان تملک آ

اختصاص یافتن به شخص یا حتی یک ملت سازگاري ندارد مال به حساب نمی آید مثل نور 
از لحاظ ماهیت و طبیعت اگر چه از طرف دیگر برخی از اشیا . خورشید، هوا، دریا ها و اقیانوس ها

لی بنا به مصالحی در یک نظام حقوقی، امکان تمللک ودرقابلیت اختصاص دادن به شخص را دا
. مثل مواد مخدر که مال محسوب نمی شودوجود ندارد آنها براي اشخاص 

اشیایی که براي براورده ساختن «در یک معنی ابتدایی و اولیه مال عبارت است از : تعریف مال
واجد قابلیت اختصاص یافتن به و نیز نیاز هاي افراد بشر مفید بوده و داراي نفع عقالنی باشد

فقط اشیا را در بر می در این تعریف مال» اشخاص هستند و مورد نقل و انتقال قرار می گیرند
در . گیرد ولی پیشرفت هایی که در عالم حقوق حاصل گشته به آن معنی گسترده تر داده است

را تشکیل می دهد این معنی مال شامل جمیع حقوقی  می گردد که جزء مثبت دارایی اشخاص
.اعم از اینکه بر اشیا استقرار یافته باشد یا نباشد مانند حق عینی و دینی مؤلف

از لحاظ حقوقی مال شامل هر دو تعریفی که از مال کردیم می شود و مبناي تقسیم بندي اموال 
. مادي و غیر مادي قرار می گیرد

.ی توان آنها را درك کردمجگانهاموالی هستند که توسط حواس پن:اموال مادي -1
در عالم اعتبار موجودند مثل امواي هستند که با حواس درك نمی شوند فقط:اموال غیر مادي-2

، حق ارتفاقانتفاعحق
جلد اول شروع بعد از آن مواد اصلی .ده ماده اول در  قانون مدنی ما مقدمه است :انواع اموال

ر این باب سه فصل ذکر کرده فصل اول در مورد مقنن ما همانند قانون مدنی فرانسه د.ودمیش
اموالی که مالک خاص وفصل سوم در مورد منقول، فصل دوم در اموال اموال غیر منقول

.ندارند
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عالوه بر تقسیم اموال به منقول وغیر منقول تقسیم بندي هاي دیگري وجود : تقسیم بندي اموال
پس ما دو دسته تقسیم بندي . فرعی داردتقسیم مذکور که اصلی است جنبههدارد که نسبت ب

، چون در باب فرعی-2.از این جهت که در باب انواع اموال آورده شده است،اصلی-1:داریم 
اموال بر دو .م . ق 466و 338مثال با تعریف بیع و اجاره در ماده .انواع اموال آورده نشده است

قیمی ومثلیر جاي دیگر اموال به د. اموال منفعت-2اموال عین-1:قسم تقسیم می شود
اموالی که استفاده از آنها موجب از بین رفتن -1و در جاي دیگر امال به . تقسیم می شود

.اموالی که استفاده از آنها موجب از بین رفتن آنها نمی شود-2آنها می شود

:توان تقسیم کرداموال را از دو جهت می
.گیرندمالی قرار میبه اعتبار ماهیت اشیائی که موضوع حق )1
.به اعتبار اشخاصی که مالک این اشیاء هستند)2

:گیرنداهمیت تشخیص نوع مال مورد معامله یا در واقع ماهیت اشیائی که موضوع حق قرار می
من اجاره دادم، ولی : مثًال در اختالف بین فروشنده و خریدار راجع به مالی که فروشنده بگوید

.من خریدم: خریدار بگوید
.تملیک عین است به عوض معلوم¬دانیم که بیع و می

.تملیک منفعت است به عوض معلوم¬و اجاره 
).مبیع(شود و خریدار مالک مثمن فروشنده مالک ثمن می¬و در بیع 

.استشود و موجر مالک عینأجر مالک منفعت میمست¬ولی در اجاره 
و نظر قاضی بستگی دارد به نوع مال که عیناستپس تشخیص نوع مال در نوع قرارداد مؤثر

.یا منفعتاست
منفعت-2عین -1:مال:بر طبق یک تقسیم اموال داریم

طول و عرض و (داراي ابعاد ثالثه ومالی است که در عالم خارج تجسم مادي پیدا کرده¬عین 
وقتی که عین را در مقابل منفعت به کار .همچنین با حواس ما قابل درك است باشدو ) عمق

میبرند مراد خود مال و همه ي منافع مال است مثال با فروش مال ، خود مال و همه ي منافع مال 
وبه طور مجزا مورد انتقال قرار شود خود مال جدا منافع از البته ممکن است . به فروش می رسد 

و عینی را که منافعش به .موجر مالک عین است و مستأجر مالک منفعتگیرد مثًال در عقد اجاره
.المنفعت گوینددیگري تعلق دارد اصطالحاً مسلوب

!است نه منفعت) ذمه یا گرده یا عهده(باید توجه داشت که واژه مقابل عین، دین 
.جداي از منافع آن نیز متصور است،مالو یادمان باشد که عین 

عقد ،در تمییزو تشخیص یاثمرهدر ابتدا باید عرض کنیم که هدف ما از ذکر اقسام:اقسام عین
عقد بیع عبارت است از تملیک عین به ". م.ق338بیع روشن می شودچرا که به موجب ماده ي

عقد . باشد،عقد تملیکی نیستو اگر عین ،عین معین نواین عین ، عین معین است"عوض معلوم
درصورت اول .در صورتی تملیکی است که عین معین باشد در غیر این صورت عقد عهدي است 
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عینی انتقال پیدا می کند ولی در مورد دوم فقط شخص متعهد می شود که بعدا عین را معین 
عین معین یا 1-:عین به سه قسم است.م .ق402و350با توجه به ماده ي.کند و تسلیم نماید 
.کلی در ذمه-3کلی در معین-2شخصی یا خارجی

معین ان مالی است که در عالم خارج از دیگر اموال متمایزو عین ":عین معین یا شخصی)الف
مثال وقتی یک کتاب طوري معین شود که ."گشته است مشخص  گردیده به نحوي که قابل اشاره 
عین . صطالح دیگر ان عین شخصی یا خارجی استوا. قابل اشاره باشد می گویند عین معین 

معینی که تمامش متعلق به یک  فرد باشدیعنی یک شخص واحد ،مالک کل عین معین باشد 
ولی ممکن است عین معین مشاع باشد یعنی داراي مالکین متعدد باشد که در این .مفروز گویند

ام اجزا شریک اندبه نحوي که صورت عین معین را مشاع گویند و شرکا نسبت به سهم خود در تم
در مال مشاع هر یک از اجزاء عین، موضوع حق نتوان قسمت خاصی از مال را از ان یکی دانست 

. تواند ادعا کند که بخش معین تنها به او تعلق داردتمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمی
ها به تمام مالکان تعلق یک از اتاقمالک، هر 3اتاق دارد و مشترك باشد بین 3اي مثًال اگر خانه

تواند در اتاق مستقلی تصرف کند و آن را ملک انحصاري خود اذن دیگري نمیدارد و هیچ یک بی
از اوصاف مالکیت این است که مالک این اجازه را می دهد که از تجاوز دیگران به حریم .بشمارد

در مال مشاع نیز داراي این وصف است حال این حق مالکیت . مالکیت خود ممانعت به عمل اورد 
ولی به نحو خاصی که همه ي شرکا در همه ي ذرات مال به نسبت سهم خود شریک هستند که 

بنابراین شریکی که بدون اذن دیگر شرکا در مال . نیست از هم مقدور البته تمییز و تشخیص ان 
ریک است ولی چون سهم شدر مالی تصرف کرده که خود اونیز ،در واقعمشاع تصرف می کند 

متمایز نشده این تصرف به منزله ي تصرف در مال غیر است و طبق وصف مالکیت اشخاص وزهن
: پس قاعده ي موردپیروي در مال مشاع این است که . نباید به حریم مالکیت دیگران تجاوز کنند 

البته هر ."اورندهیچکدام از شرکا نمی تونند بدون اذن دیگرشرکا در مال مشاع تصرف به عمل"
یک از شرکا  هر وقت که خواستند می توانند درخواست افراز مال بدهند ولی تا وقتی مفروز 

.نگشته قاعده باال بر ان حکومت دارد 
شودو دیده میکه است عین معین حاضر آن .یا حاضر است یا غایبعینی که وجود خارجی دارد

معامله هر دو . پارکینگ است ودیده نمی شودمیماند که درفروش ماشینی به عین معین غایب 
.ولی اگر عین معین غایب باشد نیاز به توصیف دارد مگر این که قبًال رؤیت شده باشداست درست

در حکم عین معین¬) در حکم معین: (کلی در معین)ب
به طور کلی ،هد مقدار معینبرمی اید هر وقتی که موضوع تع. م.ق350ن طور که از ماده ي اهم

. باشد در این حالت موضع تعهد در حکم عین خارجی یا معین است )مثلی(از شی متساوي االجزا
پس وقتی شی اي در .مثل گندم . شی متساوي االجزا شی اي است که اجزاي ان با هم برابر باشد 

. متساوي الجزایی باشدحکم عین معین میشود که موضوع تعهد مقدار معین به طور کلی از شی 
خروار به طور کلی خریداري 2خروار گندم از انبار معین می خریم درست است که2مثال وقتی 

.شده ولی گفتیم که حتما باید از انبار به خصوصی داده شود 
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کی از این صدتا را جود دارد یویک مدلعدد خودروي پیکان سفید رنگ100یا مثالً در فضایی 
.استکلی در معینپس .ا م؟ نمی دانیمخریم ولی کدخواهیم بمی

براي روشن شدن موضوع تعهد :تفاوت میان عین در حکم  معین با مبیعی که مشاع باشد 
حال . خروار در اختیار بایع است 100مثال انبار گندم به مقدار : یک مثال می زنیم فرض مذکور 
وار را خر20تواند از هر گوشه ي انبار این خروار از این گندم را بخرد بایع می20اگر شخصی 

را بخرد در اینجا اگر چه مقدار ان مشاع مثال یک پنجم از این انبار ولی اگر خریدار به طور. بدهد
. اندع شریک شده یخروار میباشد ولی از انجا که به طور اشاعه خریده در کل انبار با با20همان 

خروار 80وبی روشن می شود مثال اگر انبار اتش گرفت و ثمره ي این تمییز در بعضی مواقع به خ
خروار باقی ماند  در صورتی که موضوع تعهد در حکم عین معین باشد در 20گندم سوخت  و

لی اگر موضوع تعهد مال مشاع باشد در وخروار گندم نسوخته متعلق به خریدار است 20اینجا 
د  یعنی چهار پنجم ان متعلق به بایع و یک خروار هم شریکن20اینجا بایع و مشتري در همان 

.  پنجم ان متعلق به مشتري است
هر گاه موضوع تعهد مقدار معینی از مالی باشد که اجزائش از ¬در کلی در معین ،»پس:توجه

ماده (هر حیث با هم برابراست به اصطالح قانون مدنی آن موضوع در حکم عین خارجی است 
402.(
.احکام معین و کلی در معین عینِ همدیگر است¬

انمقداروتنها صفات"دین کلی است که در صورتی موضوع تعهد):عهده(کلی در ذمه ) ج
کلی یعنی صادق بر در صورتی که مبیع "می گوید . م.ق350در ماده ي  "معین شده باشد 

مثال وقتی "حیح است  که مقدار ، جنس و وصف مبیع ذکر شود افراد عدیده باشد بیع وقتی ص
می خواهیم برنج بخریم  از انجا که انواع ان زیاد است میتوانیم فقط مقدار ، جنس و وصف ان را 

) .وصف (امل)جنس(برنج ) مقدار( کیلو100یم  مثال بگوییم معین کن
ملزم به اداي دین از بهترین نوع ان ر مصادیق عدیده صدق می کند بایع وبوقتی مبیع کلی است 

نیست و از طرف دیگر نیز نمی تواند یک مال معیوب را تحویل دهد  البته در صورتی که در 
قرارداد شرط نشده باشد  مثال اگر قرار شده که از بهترین نوع باشد باید به این شرط عمل کند و 

. )م.ق279( اال معامله باطل است 
ذهن مخیل و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده ،است که در صفاتمالی پس کلی در ذمه

کیلو گندمی هستم که ندیدم و شاید هم 100خریدار ،مثالً من . همیشه ناموجود است.باشدمی
¬بر روي درخت میوه .(ه یا میوه سال آینده باغهاي ساخته نشدفروشنده ندارد یا آپارتمان

).استعین¬وقتی افتاد پایین ت و اسمنفعت
است و چون ناموجود در حکم عینی عین نیست و در واقع دین¬عین کلی در ذمه )توجه

، بیع عین کلی در ذمه اشکال داردفقها نظر دارند بر این که.است با اغماض در حکم عیناست
الشئ ما لم یتشخص لم ".بیع نیست بلکه تعهد به بیع است،در ذمه چرا که بیع عین کلی

.شودنشود ایجاد نمی) نیتعی(شئ تا زمانی که متشخص ".یوجد
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عقد بیع در هنگامی تملیکی است که مبیع عین معین باشد بنابراین اگر عین معین نباشد *
عقدي که به محض ایجاب و عقد تملیکی یعنی . جنبه ي تملیکی نداشته بلکه عهدي  خواهد بود 

قبول از طرف بایع و مشتري ، مال مورد معامله ، انتقال یابد و مشتري بر ان مالک شود ولی در 
عقد عهدي مالی مورد انتقال قرار نمی گیرد بلکه فقط بایع متعهد می گردد که مبیع را چه کلی ، 

. چه معین بعدا مشخص کرده وتحویل دهد
:وصاف عیونا

.نیازي به توصیف ندارد چون وجود خارجی دارد¬عین معین 
. نیازي به توصیف نداردچون وجود خارجی دارد¬کلی در معین 
همچنین کمیت و و.چرا؟ چون موجود نیست. در ضمن معامله باید توصیف شود¬کلی در ذمه 

.باید گفته شوداست کلی در ذمه ی که مال)و وصفجنس ومقدار(کیفیت 
:تفاوت احکام عین معین و کلی در ذمه در قانون مدنی

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر داراي اوصاف : 410ماده 
.... .بول نمایدشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قذکر شده نباشد مختار می

هر گاه مشتري بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روي نمونه خریده : 412ماده 
تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می

... .کند
اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به: 413ماده 

.... .از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابق را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت
خواهم اجاره کنم اگر مثالً اگر بروم نمایشگاه اتومبیل و بگم مثالً فالن بنز به شماره فالن را می

را دارم ولی اگر بگویم یکی از این بنزها همان بنز را نفرستد حق فسخ قرارداد و پس گرفتن پول
.خواستم نفرستد حق فسخ ندارمکه میچه راخواهم و آنرا می

:منفعت
آید بی آن که از عین مقصود از منفعت ثمره حاصل است که به تدریج از اعیان اموال بدست می

:می باشد منفعتاي که دو شرط ذیل را داشته باشد پس هر شئ. اي محسوس بکاهدمال به گونه
. موجود بودنش مالزم با از بین رفتن عین نباشد)2.الحصول بودنتدریجی) 1

در واه ثمرات مثل میوه ي درختان کهثمراتی است که از اعیان حاصل میشود ،خپس منفعت
صفاتی باشند که عین مال به جهت ان باشد یا این که ندنکمی عالم خارج تجسم مادي پیدا 

اسب که باربري است و منفعت خانه که قابلیت سکونت است نتفاع باشد مثل منفعتصفات قابل ا
مثل میوه درخت، پشم و شیر است موجودکه :مادي-1:در نتیجه منافع دو نوع است . 

وار شدن بر صندلی هواپیما یا صالحیت حیوانات براي سواري و مانند س:غیر مادي-2.گوسفند
.استیعنی وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع¬. باربري و خانه براي سکنی
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ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده غیر منقول است و اگر : قانون مدنی15ماده : از طرفی
که معموالً پس این ماده .و شده باشد تنها همان قسمت منقول استقسمتی از آن چیده یا در

.، درست نیستانستهمادي دال منافع را از امو
است یا قسمی خاص از آن میباشد؟یا ثمره همان منفعتآ:سئوال
گوییم منافعی ثمره میبه .است توان گفت ثمره همان منفعتمنفعت اگر مادي باشد می) جواب

پس ثمره منفعت . هامیوه درخت و سرشاخه. عینی دیگر تلقی شود،که پس از جدایی از عین خود 
.تدریجی الحصول است مادي

ثمره همان حاصل است؟اآی،قانون مدنی15به ماده باتوجه:سؤال
آید با توجه به این اي از مواد قانون مدنی فرانسه است به نظر میدر این ماده که ترجمه) جواب

که این دو واژه در قانون مدنی فرانسه مترادف نیستند و با هم فرق دارند پس در قانون ما هم فرق
:پس. دارند

.کاهدمنفعت تدریجی که ایجادش از عین نمی¬ثمره 
کاهد مثل شود و در دید عرف از آن میاي که از عین جدا میفایده¬و محصول یا حاصل 

ه و به در واقع حاصل بخشی از عین بود.سنگ استخراجی از معدن و درخت بریده شده از باغ 
.کاهدکه موجودیتش از عین میغیر تدریجیاي استپس حاصل ثمره.آیدتدریج بدست نمی

معانی عام و خاص دارند و این دو در معانی عام که محصول و ثمره هر کدامد توجه داشت ایب
.مترادفند و در معانی خاص متفاوت

:منافع
. شودی جداي از آن هیچ وقت متصور نمیافزاید ولاوصاف یا کیفیتی که بر ارزش عین می:متصل

.مثل فربه شدن حیوان یا افزایش قیمت کاال
مستقًال ،به لحاظ مادي یا حقوقیاستثمره و حاصلی که قابل جدا شدن از عین: منفصل

میوه درخت و محصول زمین و . شود فروخت و جدا کرد بدون آن که ضرري به عین برسدمی
... .در خانه و سواري به حیوان و ماشین ونوزاد حیوان و قابلیت سکونت

عین % 100شود پس هر کجا که منفعت هست منفعت از عین ناشی می¬و یادمان باشد که 
.هم هست

:آثار تفاوت منافع
را در اقاله یا فسخ معامله اثار ان .یدارخرمنفصل است و منافع فروشندهاز ان متصل منافع 

.مبینیمی
میلیون ولی در هنگام فسخ معامله افزایش قیمت پیدا کرده به 100آپارتمانی فروخته شده : مثالً
میلیون پس بگیرد و مدعی 100تواند بیش از حاال در هنگام فسخ خریدار نمی. میلیون200
ه و منافع متصل از آن فروشنداستافزایش قیمت کاال جز منافع متصلالتفاوت شود چرا کهمابه

:پس.نه خریداراستو بایع
.منافع متصل پس از فسخ معامله، از آنِ مالک قبل از معامله است یعنی فروشنده
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.و منافع منفصل پس از فسخ معامله، از آنِ مالک پس از معامله است یعنی خریدار
:پس اگر گوسفندي فروخته شود ولی بعد از مدتی معامله فسخ شود

شیر گوسفند را در این مدت فروختی و باید ) یعنی خریدار(ند که تو تواند ادعا کفروشنده نمی
:همچنین. و متعلق به خریدار استاست پولش را بدهی، چرا که شیر گوسفند جزء منافع منفصل

و گوسفند را چاق کردم تو م تواند ادعا کند که چون من در این مدت آب و علوفه دادخریدار نمی
.بوده  و متعلق به فروشنده استچون چاقی گوسفند جزء منافع متصل. التفاوت بدهیباید مابه

شوند از زمان عقد تا اقاله مال نماآت و منافع منفصله که حادث می¬و این در قانون نیز آمده 
کسی است که به واسطه عقد مالک شده ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله 

).قانون مدنی287ماده (شود یمالک م
:در رهن نیز این تفاوت آمده

و اگر منفصل باشد متعلق به استثمره رهن اگر متصل باشد جزء رهن: قانون مدنی786ماده 
.مگر این که ضمن عقد ترتیب دیگري مقرر شده باشداست راهن

:اقسام منفعت 
ه براي ان رنجی کشیده باشد یا کاري مانند محصوالت خودروي زمین بی انک:منافع طبیعی -1

: منافع مصنوعی -2.مثال فربه شدن حیوان جزو این منافع است . براي ان انجام گرفته باشد 
مثل محصوالت . منافعی هستند که در نتیجه ي کار و کوشش انسان از مال به دست می اید 

بر اثر انعقاد قرارداد به منافعی هستند که :منافع عهدي یا قراردادي یامدنی -3کشاورزي 
به عبارت دیگر منافع مدنی پول یا مال دیگري است که . مزارعه وجود می ایند مثل عقد اجاره ،

در قرارداد معین گشته  و مالک می تواند از شخصی که انتفاع و بهره گیري از مال خویش را به او 
ان اجاره بها وصول می کندیا ربع مانند مبلغی پول که موجر به عنوواگذار کرده دریافت بدارد 

در نتیجه اگر روي .محصول گندم یک زمین که به موجب عقد مزارعه ، عامل باید به مزارع بدهد 
زمین به تنهایی کار کنیم و محصول به دست اوریم  این جزو منافع مصنوعی است و اگر توانایی 

رد ، منافعی که از طریق مزارعه به نداشتیم  و زمین را در عقد مزارعه به کشاورزي دهیم تا بکا
.دست مالک می رسد  منافع قراردادي است

رود نه منفعت و بکار بردن عین در مقابل منفعت تنها یک امتیاز عین در مقابل دین بکار می(
.)تمیز عقد بیع است از عقد اجاره، همین: دارد و آن

:الم
مثلی)1

یک چنین تعریفی میتوانیم از مال مثلی به . م.ق950با توجه به ماده ي:تعریف مال مثلی 
اموال مثلی اموالی هستند که ان چنان همانند یکدیگرند که به هنگام اداي دین "دست دهیم که 

یکی از انها بدون هیچ گونه تفاوتی میتواند جاي دیگري را بگیرد و موجب برائت ذمه ي مدیون 
."شود 
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اي که در اوصاف و اعراض مانند هم باشند به گونهاز حیث قیمت ومالی است  که مال مثلی 
مقام وفاي به عهد، هر یک را بتوان به جاي دیگري به طلبکار تسلیم کرد و لزومی ندارد که همه 

کند و مبناي تعیین هاي دو تا مثل هم باشند و کافی است اوصافی که جلب رغبت میوصف
مثلی مالی است که در بازار بدون تفاوت عرفی مال .گیرد در دید عرف یکسان باشدقیمت قرار می

و به قول غزالی مالی است که اجزاي آن در قیمت و .پیدا شود یا مالیکه نظایرش در بازار زیاد است
.منفعت شبیه به هم هستند

تومانی را به فرد بدهیم 10کند که چه سکه تومان به کسی بدهکاریم فرق نمی10اگر : مثالً
.یا مثالً وسایل نقلیه از یک مدل. ومانی مثل همندت10هاي چون سکه

مثال حبوبات جزو اموال مثلی هستند که اگر شخصی ده خروار گندم قرض گرفت می تواند ده "
خروار گندم به عنوان مثل پس دهد یا اگر ده هزار تومان پول قرض کرد میتواند ان را پس دهد 

کاالهایی ،پول وغالت ، حبوبات "یق اموال مثلی از جمله مصاد.یعنی پول جزو اموال مثلی است 
وزن "تعیین اموال مثلی با ذکر . هستند "که امروزه در کارخانه ها به صورت سري تولید میشود

مثال پارچه به وسیله متر ، گندم یاغالت به وسیله وزن ، تخم مرغ به .صورت می گیرد "د، اندازه،ق
و اما "حقوقدانان اسالمی در تعریف مال مثلی گفته اند این است که برخی از . وسیله ي عدد 

این ضابطه براي تمییز و تشخیص اموال مثلی و قیمی در قوانین "المثلی فهو المکیل والموزون 
. مدنی جهان نیز به چشم می خورد 

:مصادیق مال مثلی
.شوندیعنی عددي معامله می:عددیات)1
.ايیعنی پیمانه:مکیالت)2
.مرغمثل تخم. شوندی وزنی معامله مییعن:موزونات)3
.مرغمثل گردو و تخم:موزونات متقارب)4
.شودمتر است و ذرعی فروخته میهر ذرعمقدار مشخصی از:ذرعیات)5

.مال مثلی هستند¬کتب چاپی 
.مال قیمی هستند¬کتب خطی 

موضع و وضع خاضی برخوردار است چون پول ، خواه سکه و در میان اموال مثلی پول از یک
. خواه اسکناس نمونه بارز اموال مثلی است و مثلی بودن پول به یک تعبیر جنبه ي مطلق دارد 

رغم تنوع لیع،توضیح اینکه اسکناس ها و سکه هاي رایج در یک کشور این ابزار ها ي پرداخت 
از کسی یک اسکناس هزار تومانی قرض بگیریم و در نسبت به هم مثلی هستند مثال اگر ،مادي

تومانی بدهیم برائت ذمه حاصل کرده ایم یا پنج تا اسکناس 500موعد پرداخت دو اسکناس 
تومانی یا ده اسکناس صد تومانی ، بازهم ذمه ادا شده  ومثل قرض را پرداخته ایم چون 200

نکته ي . نین سکه نیز همین طور است همه ي پول ها علیرغم تنوع انها مثل یکدیگرند و همچ
دیگر در ممتاز بودن پول در میان اموال مثلی این که از انجا که همه ي اموال قابل ارزیابی به پول 

مثال در مورد . تعهدات شوند هستند پول قابلیت ان را دارد که جایگزین همه ي انها در اجرا ي
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مثل ،اگر تلف شده باشد. مغصوب رارد کند غصب  مقنن اعالم می کند که غاصب باید عین مال
واین قیمت به وسیله ي پول پرداخت می . واال اگر قیمی است قیمت ان را اگر مثلی است،ان را 
. شود می تواند اموال مثلیيپس پول جایگزین همه شود

:مال قیمی 
ه ي ان طه به واسخوا. مال قیمی بر عکس مالی است که مال دیگري نتواند جایگزین ان شود "

".و نظایر ان در بازار یافت نمی گردد وخواه به دلیل ان که خود مال مورد نظر باشد ه باکه اش
مالی که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگري را به جاي آن قرار داد،قیمی است 

ل باید قیمتش چون در صورت تلف ما.شود پس اگر مال قیمی تلف شود به ناچار عقد باطل می
مال قیمی ،مالی است که در بازار مثل آن یافت .پرداخته شودچون به آن قیمی گفته میشود 

مثل حیوانات و اموال عددي متفاوت .شود ولی اگر یافت هم شود با هم تفاوت در قیمت دارندنمی
.مثل خربزه

دادگاه ملزم به اداي ¬پس اگر مالی تخریب شد و دعوي نزد دادگاه مطرح شد اگر مثلی بود 
کند به دادگاه ملزم می¬اتومبیل صفر کیلومتر از یک مدل و اگر قیمی بود . کندمثل می

.اتومبیل دسته دوم یا گوسفند. پرداخت قیمتش
ل مثلی است چرا کیلویی تقسیم کنیم اینجا ما100پس مثالً اگر هزار کیلو گندم را به ده بسته 

..که قیمت اجزاي آن با هم مساوي است و موزون متقارب میباشد
پس گوسفند موزون متفاوت و قیمی . فرق دارند... ولی گوسفند با گوسفند از نظر ران و مغز و

.است
.مالی قیمی است¬موزون متفاوت ¬پس 

.مال مثلی است¬و موزون متقارب 
:نکته دیگر

تواند به هر سه قسم عین معین،کلی در معین وکلی در ذمه معامله شود اما مال مال مثلی می
توان در عین معین فروخت و اگر در دو مورد دیگر معامله شود عقد بیع باطل قیمی را منحصراً می

.ماندیاست، زیرا در این دو فرض مبیع مجهول م
موجود ) مال قیمی(توان معامله کرد ولی گوسفند موجود نشده را می) مال مثلی(گندم : مثالً

.نشده را نمی توان
: ضابطه ي این تقسیم بندي

ر می اید که مال مثلی و قیمی کرده است چنین بکه از950تعریف قانون مدنی در ماده يدر
می  علی اال صول جنبه ي نوعی دارد  یعنی ناشی از ضابطه ي تمییز و تشخیص اموال مثلی از قی

. طبیعت اشیا می باشد و در نهایت  امر بستگی به داوري عرف دارد 
همچنین باید توجه داشت که براي تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه 

جدا ) ات خارج از قراردادالزام(توان استفاده کرد و باید دین ناشی از قرارداد را از ضمان قهري نمی
:.کرد
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بدین ترتیب اراده ي طرفین کافی براي ان نیست که دو چیز مانند دو تابلوي نقاشی یا دو خانه 
ینکه یک شی بتواند مثلی ابراي ونکه طبیعت انها با مثلی بودن وفق نمی کند مثلی گردند ، چ

واین طبیعت اشیا . واجد باشد ازه ران و اندباید قابلیت ارزیابی بر حسب عدد و وزتلقی گردد می
ولی این طور هم نیست که . است نه اراده ي طرفین که چنین قابلیتی را به اشیا می بخشد 

:زیرا ممکن است که . رد ان هیچ تاثیري نداشته باشد کافی باشدو اراده ي طرفینتنها
مثالً . خود مال قیمی قرار دادتوان مال مثلی را در روابط در تعهدات بنا به تراضی طرفین می-1

تواند به بهانه مثلی بودن گندم اگر کسی تعهد کند که کیسه معینی گندم به دیگري بدهد نمی
در عقدي که دو نفر با هم منعقد می کنند مال موضوع قرارداد را در واقع .کیسه دیگري به او بدهد

قوانین جزایی یک مال مثلی است مثال یک کتاب مجموعه . با انکه مثلی است قیمی تلقی کنند 
ر ان را عاریه کرد باید عین ان را مسترد دارد گبارت دیعولی اگر دوستمان ان را قرض گرفت یا به 

پس یک مال مثلی در عقد عاریه قیمی تلقی . و او نمیتواند یک جلد دیگر به جاي ان مسترد کند
.گشت 

ر مالک ان بنابر مالحظاتی شخصی و همچنین ممکن است مالی که نوعا مثلی است از نظ-2
پدر بزرگ عاطفی ، بی نظیر تلقی شود ودر نتیجه قیمی تلقی گردد مثال کتاب دعایی است که از

به نوه رسیده است اگرچه مثلی است و اشباه ان در بازارفراوان است ولی به جهت مالحظه ي 
اینکه یادگار خانوادگی همچنین ممکن است مال بدون. شخصی و عاطفی قیمی تلقی می گردد 

یا ارثی باشد قیمی تلقی گردد مثال مالی که نوعا مثلی است ولی از انجا که سرشار از خاطرات و 
یاداور لحظات دوران گذشته ي زندگی است این مال قیمی تلقی میگردد

لزام ولی در مورد الزامات خارج از قرارداد چون توافقی بین طلبکار و مدیون در باره موضوع ا-3
.نشده، پس باید مثلی و قیمی بودن از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد

مثلی عبارت است از مالی که اشباه و نظایر آن نوعًا زیاد و : گویدقانون مدنی نیز می950و ماده 
.معذالک تشخیص این معنی با عرف است. شایع باشد مانند حبوبات و قیمتی مقابل آنست

:تب بر این تقسیم بنديفواید متر
رود باید کوشید تا حد امکان وضع زیان در مواردي که مال شخصی برخالف حق از بین می-1

:دیده به صورت نخست باز گردد و براي رسیدن به این مقصود بهترین راه این است که
که اگر کسی به مثل این . اگر داراي اشباه و نظایر فراوان باشد مثل آن را براي مالک فراهم آورد

احتیاطی شیشه خانه کسی را شکست چه بهتر که خود زحمت خرید و نصب آن عمد یا در اثر بی
و با توجه به . مانداي جز پرداختن پول آن نمیرا بکشد ولی هر گاه نتوان مثل آن را یافت چاره

:قانون مدنی329ماده 
توان شد و در برابر تلف مال مثلی نمیطرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده با

.قیمت آن را پرداخت
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در نتیجه ي این تقسیم بندي روشن میشود که موضوع مسوولیت اشخاصی که به تلف یک مال 
اگر مال تلف شده مثلی بوده باید مثل ان را و اگر قیمی بوده باید . مبادرت کرده اند چه هست  

غاصب باید مال "میگوید . م. ق311ماده ي . د قیمت ان را به عنوان جبران خسارت بده
مغصوب را عینا به صاحب ان رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت ان را بدهد 

مثال اگر کسی شیشه ي ماشین "واگر به علت دیگري رد عین ممکن نباشد باید بدل ان را بدهد 
اي پیدا کردن ان دارد در اینجا ررف وقت  باحتیاج صست و این شیشه کمیاب است یاغیر را شک

وهدف . به نفع صاحب ماشین است که تلف کننده مثل ان را بیاورد چون جز اموال مثلی است 
مسوولیت مدنی این است که وضع سابق را بازگرداند واین وضع سابق اگر مال مثلی باشد مثل ان 

اگر کسی خانه یا بناي "میگوید 329واگر قیمی باشد قیمت ان را باید بدهد مثال در ماده ي
ي بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهصورت اولکسی را خراب کند باید ان را  مثل  

".براید تقیم
مثالً در .تواند به جاي مثل به قیمت آن حکم دهدولی گاهی هم به اقتضاي دعوي دادگاه می-2

اند آن را تعمیر نکند و به انتظار پایان دادرسی توتصادف دو خودرو چون صاحب اتومبیل نمی
بنشیند که در این صورت زیان ناشی از عدم تعمیر و کهنه شدن خودرو بیشتر از زیان اصلی 

توان خودروي دهد در حالی که میباشد، پس دادگاه حکم به پرداخت قیمت خسارت میمی
.صدمه دیده را به حالت اول در آورد

:گر مالی مشاع میان دو نفرباشد و یادمان باشد که ا
جهت افراز راجح است و¬در مثلی 
.جهت مبادله معتبر است¬در قیمی 

کند ولی ) تصرف(خود را بدون اذن شریک اخذ ) سهم(تواند حصه پس شریک در مال مثلی می
.ولی مال قیمی قابل افراز نیست. افراز استدر قیمی جایز نیست چرا که مال مثلی قابل 

مثًال گندم که مال .به موجب تراضی یا حکم قاضی باشد) مال قیمی(بلکه واجب که مبادله در آن 
توانند سهم خود را تصرف کنند ولی در مثلی است اگر مشاع میان دو مالک باشد، هر یک می

.شودگوسفند مشاع نمی
تري که یکی از شرایط ان این است که ات تهاتر است البته تهیکی از موارد سقوط تعهدا--3

وقتی دو نفر در مقابل "میگوید . م. ق294ن زمینه ماده يموضوع دو دین اموال مثلی باشد در ای
ارد زیر مقرر است تهاتر حاصل ی که در مویکدیگر مدیون باشند بین دیون انها به یکدیگر به طریق

کسی طلب کار است و ان کس نیز به مناسبت دیگر از ان فرد طلب مثال اگر فردي از"می شود 
یعنی اگر . دارد به شرط این که طلب انها حال باشد می توانند به صورت تهاتري عمل نمایند 

شخصی هزار تومان از دیگري طلب دارد و ان کس نیز هزار تومان از شخص مذکور طلب دارد این 
واگر مقدار یکی زیاد تر از مقدار دین دیگر باشد فقط در ان .دو دین با تهاتر از بین می رود 

.ان دو دین تهاتر حاصل می شود به قسمت 
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:قابل ابقاءاموال مصرف نشدنی واموال مصرف شدنی و
رود و انتفاع از آن با بقاي عین مال مصرف شدنی مالی است که با نخستین استفاده از بین می

.مال امکان ندارد
زمین، . گیرندنشدنی اموالی اند که با حفظ ماهیت خود مورد استفاده قرار میمال مصرف 

که اینها نیز در اثر استعمال فرسوده شده و به تدریج قابلیت انتفاع را . البیت، لباس و آالت کاراثاث
برداري مکرر و طوالنی آنها را از اموال مصرف شدنی جدا دهند ولی امکان بهرهاز دست می

.کندمی
براي این دو دسته اموال اصطالحات دیگري به کار می برند از جمله اموال استهالکی و غیر 

به کار گرفته شده نیز.م.این تقسیم بندي در مواد ق. یا مصرف شدنی و مصرف نشدنی استهالکی
همچنین بررسی قانون مدنی این نکته را نیز روشن می کند که این تقسیم بندي ویژه ي .است 
و همچنی اموال غیر منقول ذاتی و غیر منقول به مادي است و ناشی از طبیعت اشیا است اموال 

وسیله عمل انسان جزو اموالی هستند که استفاده از ن ها با بقاي عین ممکن است ولی غیر 
منقول تبعی چون حقوق هستند و حقوق نیز غیر مادي است و با توجه به نکته اي که عرض 

بندي ویژه ي اموال مادي است شامل این تقسیم بندي نمی شود همچنین کردیم که این تقسیم 
ممکن اسن جزو اموال مصرف شدنی یا مصرف نشدنی ،اموال منقول ذاتی یا از پیشاپیش منقول 

. باشد 
:مصرف شدنی و مصرف نشدنی اموال تعریف

ضروره نابود می اموال مصرف شدنی آن ها یی است که با نخستین انتفاع معمول و متعارف بال
گردد مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها و مواد سوختنی و یا این که مالکیت آن ها به دیگري 

در هر صورت چه خوراکی ها که بر اثر استفاده ي متعارف نابود می . انتقال می یابد مانند پول 
دست رفتن مال این اموال را از دست میدهد ولی از ،مالک. شوند و چه پول که منتقل می شود 

یعنی در مورد خوراکی ها . در مورد نخست جنبه ي مادي دارد و در مورد دوم جنبه ي حقوقی 
مصرف شده و اربین رفته ولی پول که از بین نرفته بلکه از لحاظ حقوقی از بین رفته و به مالک 

ه از اموال دیگر منتقل شده است ولی وجه اشتراك این دو این است که تصرفی که در این دو دست
شده آن چنان تصرفی است که یک بار بیشتر نمی توان به عمل آورد مثال شیرینی را یک بار بیش 

. تر نمی توان خورد یا نفت را یک بار می توان سوخت یا با پول یک بار می توان خرید کرد 
روند و در اموال مصرف نشدنی اموالی هستند که با نخستین انتفاع معمول و متعارف از بین نمی

برابر کاربرد و انتفاع مکرر و ممتد تاب می آورند هر چند بر اثر کهنگی و فرسودگی از بقاي آن ها 
پس . رسد که از حیز انتفاع بیفتند مثل لباس ، اتومبیل می کاسته شود و سر انجام روزي فرا 

ن انتفاع از بین ضابطه ي این تقسیم بندي عبارت است از نخستین انتفاع است که اگر با نخستی
. رفتند مصرف شدنی و اگر از بین نرفتند مصرف نشدنی است 
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است یا شخصی ؟نوعیيیک ضابطهضابطهآیااین:سوال
ضابطه علی االصول نوعی است و اراده ي طرفین عقد به آن ها بی تاثیر است چون آن چه مورد 

ولی در موارد استثنایی ممکن است .توجه واقع میشود کاربرد انتفاع معمول و متعارف اشیا است
طرفین قرارداد میتوانند در رابطه ي میان خود از آن که تو ضیح.رد یمعیار شخصی مالك قرار گ

دیدگاه ویژه اي به این گونه بنگرند و انتفاعی را در نظر گیرند که سبب نابودي و از بین رفتن آن 
توان مال مصرف شدنی را در زمره مصرف نشدنی در نتیجه در اثر ارائه دو طرف قرارداد می.نگردد 

.و قابل ابقاء در آورد
اگر به صرافی مقداري پول عاریه داده شود تا به معرض تماشا بگذارد در اینجا، پول مال : مثالً

.مصرف شدنی است و استفاده از آن با حفظ عین منافاتی ندارد
عقد عاریه کند یا اجاره کند اینجا هم شمع اگر فردي چند عدد شمع براي تزئین مثالً سفره: و یا

با این که مصرف شدنی است ولی اینجا چون به منظور استفاده از نورش گرفته نشده مال قابل 
.ابقاء است

استفاده ي آن اثر بگذارد چون استفاده موضوع معامله و در نتیجهبرپس اراده ي طرفین میتواند
پس می توانیم . برود پس اجاره و عاریه ي آن با طل نیست ي متعارف از آن نمی شود تا از بین

.فقها نیز است توجه بگوییم که به طور استثنایی معیار شخصی در برخی قرارداد ها مورد 
:فواید مترتب بر این تقسیم بندي 

وقتی که شخصی مالی را در اختیار . براي روشن شدن فواید این تقسیم بندي مثالی می زنیم 
اگر این مال با . ي قرار می دهد به او اجازه می دهد که از آن مال به رایگان استفاده کند دیگر

نخستین انتفاع از بین نرود و بدین سان رد آن مال به مالک مقدور باشد آن عمل حقوقی که این 
جوع ر. م.ق637و 635منظور را براورده می سازد عاریه نام دارد که در این مورد میتوان به مواد 

حال اگر مالی که در اختیار شخصی دیگر قرار گیرد با نخستین کاربرد و انتفاع نابود شود و .کرد 
در نتیجه رد عین  موثر نباشد و باید مثل آن را به مالک باز پس دهد آن عمل حقوقی که این 

ون و سبب انتقال مالکیت مال به مقترض می شود چ.نیت شخص را تامین می کند قرض نام دارد 
باید رفتار شود حال با توجه به دو مثال می توانیم بگوییم که مثال ها . م.ق648به موجب ماده ي

ي فوق این نکته را روشن می کند که ماهیت برخی از عقود ایجاب می کند که موضوع  چنان 
.مالی باشد که در نخستین انتفاع متعارف از بین نرود 

.رودهاي مصرف نشدنی به کار میاریه در مورد مالدر نتیجه قراردادهاي اجاره انتفاع ع
شود یعنی زن مالک آن اگر مصرف شدنی باشد ، به زوجه تملیک می:مثًال در مورد نفقه زن.

تواند آنها اگر مصرف ناشدنی باشد ، مقصود اباحه انتفاع است و شوهر می.گرددشده و دیگر برنمی
را زن مالک آنها نیست و پس از انحالل نکاح باید آنها را بگیرد و اموال دیگري به جایش بدهد، زی

.را پس بدهد
اموال مصرف شدنی  قطعًا به نامزد تملیک :دهندهمچنین در مورد هدایایی که نامزدها به هم می

توان خواست ولی از بابت شده و در صورت به هم خوردن نامزدي تنها عین باقی مانده را می
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اموال مصرف ناشدنی ، مالکیتشان از بین رفته و باید باز گردانده .تقیمت تلف شده این چنین نیس
شود

ما نباید این تقسیم بندي را با تقسیم بندي دیگري که عبارت اند از مصرفی و سرمایه اي : نکته 
ال سرمایه اي اموالی هستند که پایه اصلی و اساس ثروت هاي خصوصی را وام. اشتباه بگیریم 

اموال سرمایه اي -1: ن اموال شامل مصادیقی می شوند که عبارت اند از ای. تشکیل می دهند 
اموال سرمایه اي -2. مثل زمین ها ي کشاورزي ، زمین هاي شهري ، عمارات غیرمنقول

اموال تولیدي-3. اهرات ، کلکسیون هاي گران قیمتدار ، جومثل طال ، نقره ، اوراق بهامنقول
بل اموال سرمایه اي ، اموال مصرفی قرار دارند که عبارت اند از در مقا. ، واحد ها ي تولیدي 

روزمره استفاده می شوند مثل اساس منزل و وسایل شخصی اموالی که براي رفاه و استفاده ي
ي این تقسیم بندي که جنبه ي اقتصادي دارد از سرنوشتی که براي آن ها در نظر گرفته ه فاید.

در نظر دارد که پس اندازي داشته باشد یا این که اموال خود می شود آشکار می شود مثال شخص 
آن ها است که جنبه ي ی غرض از اموال مصرفی ، استفاده از را پس از خود به ارث گذارد ول

مثل . مصرف نشدنی می گردد سرمایه اي ندارد  اموال مصرفی جزو اموال مصرف شدنی و اموال 
. صرف شدنی فقط خوراکی ها وپول را در بر می گیرد ولی اموال م. ی ها ، اتومبیل ها خوراک

:اموال
مثل طال¬اصلی = واقعی = ارزش ذاتی 

تواند از فردا اسکناس خاصی را دولت مثًال می: مثل اسکناس¬) دولتی(نسبی = ارزش اعتباري 
.توانده نمیاز درجه اعتبار ساقط کند ولی طال را ک

:اموال منقول وغیر منقول
اماول غیر 12ماده در .اعالم می دارد اموال بر دو قسم است منقول وغیر منقول 11مقنن در ماده 

اعم نمودکه از محلی به محل دیگر نتوان نقلمال غیر منقول آنست «  :منقول را تعریف می کند
مل انسان، بنحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا ذاتی باشد یا به واسطه عآناز این که استقرار

».نقص خود مال یا محل آن شود
نقل : و در تعریف قانون مدنی منظور از نقللی قابلیت و امکان حمل و نقل است پس ضابطه اص

مقنن در تقسیم بندي اموال جایی براي نوع بینابین نگذاشته . فیزیکی است یعنی حرکت دادن
از میان این دو قالب ، قالب اموال منقول است که .ن دو قالب جا می گیرنداست وهمه اموال در ای

حقوق دانان قائلند که می توان موارد مشکوك یا اموالی که تعریف مال غیر منقول بر آنها صدق 
در نتیجه به طور تصنعی حقوق مالی نیز بر حسب ماهیت موضوع به . نمی کند را نیز در بر گیرد

.) م.ق18،20.(تقسیم می شودمنقول وغیر منقول 
علل واسبابی که باعث این آثار می شوند عبارتند از : فواید مترتب بر این تقسیم بندي

این تقسیم در فقه سابقه داشته وادر بعضی موارد بر حسب : پیروي مقنن از حقوق اسالمی-1
. احکام آنها متفاوت استاینکه مال منقول یا غیر منقول باشد 
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می . م.ق808در این زمینه ماده .قط در مورد اموال غیر منقول پذیرفته شده است حق شفعه ف-1
هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک حصه : گوید 

خود را به قصد وي به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتري داده 
.دارد. ه مبیعه را تملک کنداست به او بدهد وحص

مثًال اگر ملکی مشاع باشد . اطالع قائل شدهگذار براي شریک بیحقی است که قانون: حق شفعه[
تواند است که میBبفروشد حق شفعه براي Cحصه خود را به Aو اگر Bو Aمیان دو نفر 

:بدهد و آن را بخر در مورد ارث بردن زنCثمن مربوطه را به 
-1:برد مگر دو چیزاز غیر منقول ارث نمیاز تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه زوج)2

).اشجار(قیمت درختان -2قیمت آپارتمان
تواند به عنوان بلکه عین ابنیه و اشجار را نیز نمیاست پس زن نه تنها از زمین و عرصه محروم

منتها تا زمانی . ا از وارثان مطالبه کندوراثت تملک کند و باید قیمت ثمن یا ربع اعیان و اشجار ر
.که این قیمت پرداخت نشده زن حق عینی تبعی دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است

اعتقاد دارند که قرآن مما ترکتم ها برخالف ما شیعیان بر طبق در مورد ارث بردن زن، سنی[
].. نگذاشته استفرق میان منقول و غیر منقول

الهدي در زن به طور مطلق از زمین و عرصه از نظر سید مرتضی علمفلسفه ارث نبردن
:کتاب االنتصار

هنگام مرگ شوهر وارث رسیدن خانه او به زوجه، اگر زوجه شوهر دیگري : وي معتقد است که
اختیار کند و او را در منزل متوفی سکونت دهد این باعث غیض و حسد میت شده و بر او یعنی 

.به همین دلیل زن نباید ارث ببرد از زمین و عرصه. آیدمل میمتوفی غیر قابل تح
شود؟ مثالً زنی اي بوده ولی آیا خالف این نمیمطمئنًا در آن زمان شاید کمتر زنی مالک خانه

آیا . اي باشد و فوت کند و شوهرش زن دیگري اختیار کند و در آن خانه سکنی دهدمالک خانه
...شود؟نمی) زن استکه این بار(این باعث حسد میت 

غیر منقول داراي دو خصیصه ثابت بودن وبر حسب طبیعت اشیا اموالبر:طبیعت اشیا-2
خورداري از هویت فردي می باشند چون مال غیر منقول بر خالف مال منقول که ثبات طبیعی 

به آسانی ندارند ودر بیشتر موارد فاقد هویت فردي هستند ،  علی االصول یک مقر ثابتی دارند و
این تفاوت بین این دو دسته اموال نتایجی حقوقی دارد که عبارتند از. قابل شناسایی می باشند

نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی صورت گیرد ولی این در مورد مال منقول -1
ی علیه خود را یا قیم بی اجازه دادستان اجازه فروش یا رهن مال غیر منقول مول. [ضرورتی ندارد

. ندارد
دادگاه صالح براي رسیدن به دعاوي غیر منقول، دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه -2

.. صالح است)خوانده(آن واقع شده ولی در سایر دعاوي دادگاه محل اقامت مدعی علیه 
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او م از متصرف مال غیر منقول حمایت مخصوص کرده و به استناد همین تصرف به.د.آ.ق-3
اند را از دادگاه اجازه داده که خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرفاتشان تجاوز کرده

.بخواهند بی آن که مجبور باشد مالکیت خود را در دادگاه ثابت کند
امالك باید ثبت شوند از طرف دیگرتصرف یک . ث . ق 9امالك غیر منقول به موجب ماده -4

حال با توجه به این دو نکته می توان گفت اموالی که به ثبت رسیده نشانه و عالمت مالکیت است
اند تصرف انان اهمیت گذشته را ندارد ولی علی القاعده ثبت اموال منقول مورد پیش بینی قرار 

پس نقش مهم تصرف در اموال . نگرفته و حتی ممکن است سند عادي هم تنظیم نشده باشد 
. منقول است 

.وص اموال غیر منقول استحق ارتفاق مخص-5
: مالحظات سیاسی و اقتصادي-3

توانند آزادانه اموال غیر منقول را مالک شده و تنها براي ها نمیخارجی:سیاسی
سکونت،شغل،صنعت حق دارند خود اموال غیر منقول را تحصیل و تملک کنند ولی در مورد اموال 

).کتاب47یان ایران و آلمان، ص قردارد اقامت م6ماده .[منقول هیچ محدودیتی نیست
این که اموال غیر منقول از لحاظ اقتصادي از ارزش اقتصادي بیشتري برخردار است -1:اقتصادي

اینقوانین بیشتر در . باعث شده که قوانین حمایتی از اموال غیر منقول در قانون راه پیدا کند 
مثال در مورد اموال غایب مفقود االثر .هنگام اداره ي اموال غیر ، توسط فرد دیگر متجلی میشود 

دیون او اول از وجوه نقد و منافع اموال ،ودر صورت عدم کفایت از اموال منقوله ودر صورت عدم 
.)ح.ا. ق147( کفایت اموال منقوله از اموال غیر منقول داده می شود

یر منقول با یکدیگر قواعد ناظر بر بازداشت و اداره ي اموالمنقول وغتفاوت دیگر این است که -2
. تفاوت دارد و مقررات مربوط به اموال غیر منقول پیچیده تر است

.   بر نقل وانتقال اموال غیرمنقول مالیات بیشتري تعلق می گیرد -3
:موال غیر منقولا

در حقوق ما اموال غیر منقول را میتوان به چهار دسته تقسیم 12،17،18با در نظر گرفتن مواد 
:رت اند ازعباکرد که

:غیر منقول ذاتی)1
یعنی ذاتاً غیر منقولند و از بدو آفرینش و به حکم طبیعت خود و بی آن که دست انسان دخالتی 

البته داوري ما در این زمینه عرفی است نه علمی، چرا که . زمین، کوهها و معادن. داشته باشند
قابل جدا شدن و حرکت دادن ها و معادن نیز هیچ چیز بر حسب ذاتش ثابت نیست و حتی سنگ

.هستند
:در اثر عمل انسانی)2

توان آنها را اند و جز با خرابی عین یا محل نمیاموال منقولی هستند که در بنا یا زمین بکار رفته
ولی در واقع ذات آنها قابلیت انتقال را دارد ولی این وصف غیر منقول را به طور . حرکت داد

ن دلیل اگر از زمین یا بنا جدا شود صفت اکتسابی و مصنوعی اند، به همیمصنوعی کسب کرده
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هاي منصوب در آینه و لوله: مثل. گیردخود را از دست داده و در شمار اموال منقول قرار می
اند و همچنین ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو شده: همچنین بر طبق قانون مدنی. ساختمان

.)م.ق16تا13مواد (.لم مادام که بریده یا کنده شده نباشندها و نهال و قمطلق اشجار و شاخه
یا اثر ]منقول بالمآل: هابه قول عرب[مال پیشاپیش منقول یا منقول قراردادي -3

:تراضی اشخاص در صفت اموال
اگر بناي دو طرف : یعنی.تواند تبدیل به منقول شوددر اثر تراضی اشخاص مالی غیر منقول می

در حقیقت مال ) هاي روي درختمثالً معامله میوه(ردن اموال از زمین باشد معامله بر جدا ک
پس دلیلی وجود ندارد که این . نظر از عوارضش موضوع معامله قرار گرفته استمنقولی صرف

ها را چون هنوز به درخت وصله  غیر منقول حساب کنیم و اگر نزاعی هم در بگیرد محکمه میوه
!لح است نه دادگاهی که در حوزه باغ واقع شدهمحل اقامت مدعی علیه صا

:اموال در حکم غیر منقول)3
یعنی منقول بوده ولی به علت اختصاص به امور زراعت و آبیاري از حیث صالحیت محاکم و 

!توقیف اموال، در حکم اموال غیر منقول آمده است 
ون این اموال ارتباطی کامل حمایت از کشاورزي است و این که چ: گذاراما فلسفه این عمل قانون

رود که تري دارد و بیم آن میدارند با امر زراعت و اگر منقول باشند توقیف آنها شرایط ساده
.اندتوقیف شوند و کشاورزي فلج شود فلذا در حکم غیر منقول آمده

صورت آید که آالت و ادوات کشاورزي فقط درقانون مدنی آمده و از آن برمی17این امر در ماده 
:داشتن دو شرط ذیل در حکم غیر منقولند

فرض غیر منقول بودن تنها در مورد حیوانات و اشیایی است که به مالک زمین تعلق دارد و )1
.این یعنی که حیوانات و اشیاء و زمین یک مالک داشته باشندا

ي پس اگر تراکتور هم برا. حیوانات و ادوات باید اختصاص به کار زراعت داشته باشند)2
رود دیگر در حکم غیر منقول نیست یا اگر حیوانی عالوه زراعت و هم براي تسطیح راهها بکار می
.کند باز هم در حکم غیر منقول نیستبر کار زراعت، باربري هم در شهر کار می

:17ایرادات دکتر کاتوزیان به ماده 
آمیز بکار رود و اشیاء براي جلوگیري از تعطیل شدن زراعت و آبیاري لزومی ندارد روش تصنع)1

گذار در ماده خاصی توقیف و انتزاع منقول را در حکم غیر منقول قرار دهیم، بلکه کافی بود قانون
.آالت و ادوات کشاورزي را ممنوع یا موکول به رضاي صاحب ملک می کرد

در نظر مقصود این ماده، حمایت از کشاورزي و جدا شدن ادوات آن از زمین زراعی است، اما حکم 
و صالحیت محاکموافی به مقصود نیست چرا که گفته تنها از حیث17گرفته شده در ماده 

تقسیم و وصیت همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین موجبو حال آن که به لاتوقیف امو
.رودمی

ا افرادي تواند از طریق وصیت تکمیلی آالت کشاورزي را مجانًا به فرد یکشاورز می) الف: مثالً
.تملیک کند
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به هنگام فوت کشاورز و تقسیم ماترك بین وراث امکان دارد که زمین به یکی و ادوات به )ب
.دیگري برسد

اگر حمایت از کشاورزي مجوز ایجاد چنین استثناي مهمی باشد با اهمیت روزافزون تجارت و )2
ي نیز انشا شود، زیرا این در مورد ادوات صنعتی و تجار17صنعت باید به طریق اولی حکم ماده 

.ماده حصري است و قابل سرایت به ادوات صنعتی و تجاري نیست
:گرفت و در انتقادات دکتر کاتوزیان نیامده است که17توان به ماده اما ایراد دیگري که می

این است که مالک زمین و ادوات یک نفر باشند که این شرط از 17از شرایط اجراي حکم ماده 
باشد به دلیل Bو ادوات مال Aچرا که اگر زمین مال . قابل قبول نیست و قابل انتقادنظر ما

شود و این مخالف فلسفه اجرا نشده و کشاورزي تعطیل می17گذار حکم ماده فقدان شرط قانون
و این بدین علت است که این ماده اقتباس استاین ماده یعنی حمایت از کشاورز و کشاورزي

پس در صورتی که مالک ادوات و زمین دو نفر باشند هم . استانون مدنی فرانسهناقصی از ق
روند سراغ زمین و مثالً میAامکان توقیف دو دارایی و تعطیلی کشاورزي هست چرا که طلبکاران 

.روند سراغ ادواتهم میBطلبکاران 

)قانون مدنی18ماده : (منقول تبعیحقوق ودعاوي ؛ غیر-4
.تابع اموال غیر منقولنداست و دعاوي که موضوعشان غیر منقولحقوق مالی 

پس اموال . ناظر به اموال مادي خارجی است) منقول و غیر منقول(بندي اموال به ضابطه تقسیم
گنجند ولی از آنجا که این حقوق مال بندي نمیغیر مادي یعنی حقوق مالی در این تقسیم

پس باید .غیر منقول و حد وسطی وجود نداردنقول باشند یاشوند و باالخره باید یا ممحسوب می
اجباراً صفت منقول یا غیر منقول را به آنها سرایت بدهیم و در این راه به جاي توجه به ماهیت 

.حقوقی باید موضوع را در نظر گرفت
موضوعش غیر منقول و حقی که بر مال غیر منقول است به تابعیت ازحقی که موضوع آن:پس

.ل منقول وجود دارد، منقول استما
اموال منقول 

منقول تبعی -2منقول ذاتی یا مادي  -1:را به دو دسته تقسیم میکند قانون مدنی اموال منقول  :
مال از -3بر این تقسیم بندي قسم سومی نیز اضافه میکنیم که عبارت است از . ر مادي ییا غ

پیشاپیش منقول 
اشیایی که نقل آن از محلی "میگوید . م.ق19در این مورد ماده ي ه مال منقول ذاتی یا مادي ک

در این "به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است 
ماده مقنن از اموال منقول ذاتی سخن می گوید و این ها اشیایی هستند که در عالم خارج تجسم 

قابلیت تحرك که ضابطه ي . هت نام دیگري به نام اموال مادي دارند به دین ج.مادي پیدا میکنند 
ال منقول ذاتی یا مادي ممکن است ور منقول است در امیتقسیم اموال به منقول و غ
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در نهاد خود این ها نهفته باشد و از جایی به جاي دیگر حرکت کنند مانند حیوانات-1
بلکه باید با نیروي خارجی آن ها را به تحرك در برخی دیگر فاقد نیروي تحرك درونی هستند -2

پس منقول ذاتی به دو دسته . . ... مثل اشیا منقول بی جان از قبیل کتاب ها ، میز ها .اورد 
:تقسیم می شوند 

ا اتالف از-1این که مقنن حیوانات را مورد حمایات قرار داده بدین سبب است که :حیوانات 
یا براي تامین منافع -2ند نات در حکم اموال انسان به شمار می آیاموال جلوگیري کند چون حیوا

از -3چرا که حمایت از حیوانات حمایت از محیط زیست است که منفعت عمومی دارد عمومی 
جریحه ساختن احساسات مردم جلوگیري می کند 
نمی حیوانات طرف حق و تکلیف  قرار-1هدر مورد حیوانات توجه به سه نکته ضروري است ک

پس منقول ذاتی بوده و اجزاي مثبت دارایی را تشکیل میدهد . "گیرند بلکه موضوع حق هستند 
-3. حیوان جزو مباحات است و توسط نخستین شکار یا حیازت به ملکیت انسان در می آید -2

باید دانست که . )م.ق570تا 5070(حیوان به عنوان مملوك صاحب مورد استفاده قرار می گیرد 
ر چه حیوان منشا استفاده براي صاحب خود است ولی ممکن است براي صاحب خود منشا اگ

مالک یا متصرف حیوان :می گوید . م.ق334مسوولیت مدنی نیز واقع شود در این زمینه ماده ي
مگر این که در حفظ حیوان تقصیر .مسوول خساراتی نیست که از ناحیه ي حیوان وارد می شود 

هر حال اگر حیوان به واسطه ي عمل کسی منشا ضرر گرددفاعل آن عمل کرده باشد لیکن در
". مسوول خسارت وارده خواهد بود 

جان از محلی به محل دیگر بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید دو :اشیا بی جان 
ق و ملصق این گونه اشیا در صورتی که به مالی غیر منقول ملح-1: نکته را باید یاداور شویم 

یا این که براي کشاورزي . )   م.ق14و 13مادهی (شوند ، توسط عمل انسان غیر منقول شده اند 
به صورت غیر منقول ) که در حکم غیر منقول هستند. م.ق17ماده ي(یا ابیاري اختصاص یابند 

.در می آیند 
.  ه میان اورده است از برخی از مصادیق اشیا بی جان سخن ب22و21قانون مدنی در دو ماده ي

انواع کشتی ها ي کوچک وبزرگ وقایق ها و آسیا ها و حمام هـا          ":این ماده می گوید     : 21ماده ي 
یی که  در روي رود خانه ها و دریا ها ساخته می شوند و می توان ان ها را حرکـت داد و کلیـه ي        

در منقـوالت اسـت ولـی     کارخانه ها یی که نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتی نباشد داخـل               
آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمـل ایـد        |توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت           

لذا اموال منقوله پر ارزش نیز همچنان منقول به حساب می آیند  و لذا براي از بین بـردن ایـن                   ".
ها غیر منقول بنگـاریم  توهم که ارزش زیاد اموال منقول موجب نمی شود که بر خالف طبیعت ان          

مقنن از اموال منقولی که داراي ارزش زیاد هستند سخن می گوید و اعالم مـی دارد کـه ایـن هـا            
از 21پس به طور خالصه می توان گفت مقنن ما در مـاده ي         .همچنان منقول به حساب می ایند       

علت حجیم بـودن جابـه   از اموالی که منقول بوده اند و لی االن در جایی ثابت و مستقر شده و به         "
تاسجایی آنها آسان نیست  منقول دانسته 
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مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که براي بنایی تهیه شده یا به واسطه ي ":22ماده ي
به موجب این "بنایی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل در منقول است 

گرداوري شده تا به وسیله ي انها بنایی ساخته شود بر اثر این ماده مصالح بنایی که در جایی
برغکس مصالحی که در نتیجه ي خراب . تخصیص صفت منقولی خود را از دست نمی دهند 

شدن یا تخریب ساختن از ان جدا  می گردد به محض جدایی وصف منقولی خود را باز می یابند 
ته اي است که در مقام دعوي می توان به ان از نظر حقوقی سند نوش: اسناد در وجه حامل 

آن چه از لحاظ .پس وسیله اي براي اثبات حق بوده و ارزشی غیر یک کاغذ ندارد . استناد جست 
حقوقی داراي ارزش و اهمیت است آن طلبی است که به واسطه این سند مورد شناسایی قرارمی 

و نه مختص سند که تنها وسیله به عبارت دیگر ارزش اقتصادي مختص خود حق است . گیرد
ولی در برخی موارد موضوع سند چنان با ماهیت آن مخلوط شده که گویی مالک اثبات حق است 

هاي تضمین مثل اسکناس، چک. و حق مالی از اجزا سند شدهاست نوشته صاحب واقعی حق 
که کاغذ این هاي در وجه حامل که با اینها و چکها، بروات، سفتهنام شرکتشده، سهام بی

اسناد ارزشی ندرد چون دلیل وجود حق مالی است که به متصرف برگه تعلق دارد قابل داد و ستد 
توان جز اشیاء مادي منقول به حساب پس به همین اعتبار اسناد در وجه حامل را می.استشده
توجه باید (.چنان که طلب کار همان کسی است که حامل و در دست دارنده ي طلب است.آورد

اسناد در وجه حامل .اسناد در وجه حامل و اسناد در وجه نام معین : داشت اسناد دو دسته اند 
.)،مال منقول مادي است 

:")حقوق (اموال منقول تبعی یا غیر مادي
در مورد نامگذاري این دسته از اموال اختالف نظر وجود دارد چون برخی از اساتید حقوق این 

. در حکم منقول یا منقول حکمی نامیده اند . م.ق20ل را با الهام از ماده ي دسته از اموال منقو
ك کلیه ي دیون از قبیل قرض ، ثمن،مبیع و مال االجاره ي عین مستاجره از . م.ق20ماده ي

حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر 
ما مبنی بر این که این دسته را اموال منقول تبعی نام نهاده ایم این حال دلیل ". منقول باشند 

نقول غیرم-1:چهار دسته تقسیم می شوند است که در تقسیم اموال غیر منقول بیان کردیم که به
غیر منقول به واسطه ي-2ذاتی در مقابل منقول ذاتی 

مالك مال منقول و غیر غیر منقول تبعی حال ضابطه و-4کمیحغیر منقول -3عمل انسان 
است و مالك در غیر منقول دسته ي سوم این بود که اموالی ذاتا "قابلیت تحرك "منقول ذاتی 

حال . منقول هستند ولی به واسطه ي ارتباط با اموال غیر منقول در حکم غیر منقول درامده اند 
پیش آید که اموالیم ین توهاگر اموال منقول را نیز به اموال منقول حکمی بنامیم   ممکن است ا

لذا بهتر . غیر منقول بوده اند که در حکم منقول قرار گرفته اند در صورتی که این چنین نیست 
اگر موضوع حق یک : است که مالك و ضابطه دسته ي چهارم اموال غیر منقول را که این بود که 

نیز در مورد "واهد بود مال غیر منقول باشد حق نیز به تبع موضوعش یک مال غیر منقول خ
اگر موضوع حق یک مال منقول باشد حق نیز "اموال منقول غیر مادي به کار بریم و بگوییم که 
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و لذا این حقوق را اموال منقول تبعی می گوییم و از آن جا که "به تبغ آن منقول خواهد بود 
. جنبه ي ذهنی دارند ان ها را غیر مادي می گوییم 

اموال منقول مادي یا تبعی منحصر به دیون نیستند چون جنبهی حصري :20توضیح ماده ي
با در نظر گرفتن ماده . داراي مصادیق دیگري نیز هستند . م.ق18ندارد و با توجه به ماده ي 

که اموال را خارج از دو قسم منقول و غیر منقول نمی داند  . م.ق11و همچنین ماده 20و 18ي
غیر منقول جاي گیرد ضرورتا وارد دسته ي منقول می شود در دسته يدر نتیجه مالی که نتواند 

 .
:حقوق مالی
حق عینی منقول تبعی و اگر غیر ¬اگر موضوع حق عینی منقول باشد : منقول(حق عینی 

)حق عینی غیر تبعی¬اگر موضوع حق عینی غیر منقول باشد : منقول
ق دینیح

.حق معنوي
:حق عینی-1

حق عینی مالکانه : خانه: حق عینی مالکانه منقول؛ غیر منقول: ماشین و کشتی: منقول(مالکیت 
).غیر منقول

حق عینی انتفاعی غیر : خانه: حق عینی انتفاعی منقول؛ غیر منقول: ماشین: منقول(انتفاع 
).منقول

.)است لمثل حق شرب و مجري که همیشه غیر منقو(ارتفاق 
1- از قبیل قرض ، ثمن ، مبیع و مال ندیوکلیه ي: می گو ید 20ماده ي : منقول حق دینی)2

االجاره عین مستاجره از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین 
تلقی با این که ماده در صدر خود کلیه ي دیون را منقول ". مستاجره از اموال  غیر منقوله باشند 

چون عالوه بر آن که . می کند ولی به نظر می رسد مقصود مقنن از دیون تنها مطالبات مال باشد 
ممکن است تعهد ناظر بر انجام یا عدم انجام کار که منقول است باشند ممکن است به طور 

. لذا حق دینی علی االصول منقول است . استثنایی موضوع تعهد انتقال یک مال غیر منقئل باشد 
ارتباط غیر مستقیم برخی مطالبات پولی   -1: یاداوري سه نکته الزم است 20در مورد ماده ي

مثل ثمن و مال اال جاره با اموال غیر منقول یعنی مبیع و عین مستاجره به هنگامی که غیر 
ثمن منقول . م.ق20در ماده ي-2. منقول هستند این گونه طلب ها را غیر منقول نمی گرداند 

لقی شده منتها باید توجه کنیم که این گفته ي مقنن همیشه در هر حال صادق نیست چون ت
حقوق دینی را فقط 20ماده ي-3.ثمن همیشه مال منقول که نمونه ي بارز ان پول است ،نیست 

فقط از جهت صالحیت محاکم منقول دانسته "از یک لحاظ منقول تلقی کرده و آن این است که 
به عنوان مثال شوهري که . بدانیم که حقوق دینی از جهات دیگر هم منقول اند است ولی باید 

خانه ي غیر منقول خود را می فروشد و ثمن ان موجل است و بعدا بمیرد این ثمن جزو اموال 
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منقول و جزو ماترك است و ازآن جا که زن از کلیه ي اموال منقول شوهر ارث می برد و این ثمن 
منقول است پس ارث می بردموجل هم جزو اموال

شود پس صرفنظر از چون حق دینی، حق بر شخص است و بی واسطه به مال مربوط نمی
و نباید آن را در زمره حقوق غیر منقول به حساب ) قانون مدنی20ماده (موضوعش منقول است 

.کنیمتک موارد حقوق دینی بررسی میآورد، اما آن را در تک
:حق دینیانواع 

اش را به مثالً اگر کسی تعهد کند که خانه. که استثنائاً غیر منقول است:ه انتقال ملکوعد)1
دیگري بفروشد با آن که خریدار هنوز هیچ حق عینی بر خانه ندارد چون با تحقیق وعده متعهد 

.دهد، دین را باید به تبع موضوعش غیر منقول دانستخانه را به طلبکار می
کلیه حقوق دینی منقولند مگر ) مواد دوست داشتنی قانون مدنیاز(20پس بر طبق ماده 

:پس. گذار که در باال گفتیمدانها و قانوناستثناي حقوق
میلیون را بدهد به فروشنده تا 10میلیون، 20اي خریدار از کل مبلغ مثًال اگر در معامله

قولنامه براي ¬بقیه برود میلیون10فروشنده به دنبال سند و مدارك و خریدار خانه به دنبال 
.20کند و غیر منقول است و استثنائی است بر ماده خریدار حق دینی ایجاد می

استدر این حالت چون موضوع تعهد، کار است منقول:تعهد بر انجام کار یا عدم انجام کار)2
اي را بکند اگرچه خانهاري تعهد ساختناگر معم: مثالً. هر چند که مربوط به مال غیر منقول باشد

اي است غیر منقول ولی چون تعهد معمار به انجام سلسله کارهایی است مثل نتیجه کارش خانه
.آیدکه هم منقولند پس منقول به حساب می... طرح نقشه، تهیه مصالح و

استقولتعهد فروشنده در تسلیم مبیع غیر منقول در زمره تعهدات من:تعهد به تسلیم)3
چون در این حالت تعهد فروشنده مربوط به انتقال مالکیت نیست بلکه تنها خریدار را بر مالی که 

پس موضوع تعهدش انجام دادن کاري است که تنها با مال غیر منقول . کندخریده مسلط می
.ارتباط دارد

ول باشد خود دعوي ضابطه در این جا این است که اگر  خواسته مدعی ،مال منق: دعاوي منقول 
-1:نکته ها یی در این زمینه مطرح می شود عبارت است از . نیز به تبع آن منقول خواهد بود 

مالکیت ها ي ادبی ، هنري و صنعتی ، به ویژه حق مخترع بر اختراع ثبت شده ي خویش نیز 
منظور ما وضع سهام وسهم الشرکه شرکت ها ي تجاري است که البته -2.منقول تلقی گشته اند 

چون این دسته جزو اموال منقول ذاتی یا مادي .(از سهام ، سهام با نام است ، نه سهام بی نام 
سهام با نام یا سهم الشرکه ي شرکا نیز جزو اموال منقول به حساب می آیند از آن جا که ). است 

رند شرکت ها ي تجاري داراي شخصیت حقوقی هستند ،پس طرف مثبت و مفی حق قرار می گی
و آورده هاي شرکا ،چه منقول و چه غیر منقول به این شخص حقوقی تعلق می گیرد حال در 
مقابل این آورده ها شرکا نسبت به شرکت حقی پیدا می کنند و این حق این است که در سود 
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سالیانه ي شرکت به نسبت سهم خود شریک هستند و از  آن جا که سود ساالنه نیز به صورت 
. ثرا وجه نقد است می باشد پس این حق نیز به تبع ان منقول است منقول که  اک

اصل است که البته "سهم الشرکه ي شرکا یک شرکت ، یک حق منقول است "این که. 
. استثنائاتی هم دارد 

اي براي برآوردن موجبات به رسمیت شناختن یک امکان اقامه دعوي چیزي جز وسیلهدر نتیجه 
اي براي چیزي جز یک ضمانت اجرا براي حق نیست و در واقع وسیله.حق توسط دادگاه نیست

بندي از این رو تعمیم دادن تقسیم. اثبات حق و طریقی است حقوقی جهت وصول به این حق
به نظر نابجا بیاید ولی با وجود این تردید باید استمربوط به خود حق به وسیله اثبات آن ممکن

شود در برابر اعمال دیگري ه به وسیله آن از دولت خواسته میگفت اقامه دعوي در دادگستري ک
پس این که . رعایت و حرمت حقوقی که بر روي اموال داریم تأمین سازد خود یک مال است

:گوییممی
، پس باید تقسیم شود به استحق،اقامه دعوي همو نیز، استدعوي وسیله و ابزار اثبات حق

بندي اشیاء مادي و حقوق مالی به منقول رسد پس تقسیمظر نمیدرست به ن. منقول و غیر منقول
.آیدبندي در مورد دعاوي درست به نظر نمیولی بکار بردن این تقسیماستو غیر منقول درست

.دعاوي راجعه به اموال غیر منقول، تابع اموال غیر منقول است¬قانون مدنی 18ماده 
ه جع به غیر منقول در دادگاهی اقامدعاوي را¬جدید 12م قدیم و ماده .د.آ.ق22ماده 

.شود که مال غیر منقول آنجاست اگرچه مدعی و مدعی علیه در آن حوزه مقیم نباشندمی
توان به منقول و غیر منقول تقسیم کرد ولی نزاعی که در مطالبه حق یا مال پس دعوي را نمی

.شود به تبعیت از خواسته آن غیر منقول استقول ایجاد میغیر من
پس عالوه بر دعاویی که موضوعشان مطالبه حق عینی یا تعهد غیر منقول است دعاوي زیر تابع 

:اموال غیر منقولند
:دعاوي تصرف از جمله)1
خلع ید غاصبانه و امانی اشخاص بر غیر منقول-1
دعوي تصرف عدوانی-2
زاحمت از حقدعوي رفع م-3
دعوي رفع ممانعت از حق-4
دعوي مالکیت-5
تخلیه ملک-6
المثل ملکمطالبه اجرت-7
بهاي ملکپرداخت اجاره-8
دعوي اجبار فروشنده بر تسلیم مبیع-9

.پرداخت ثمن مال-10
:دعاوي که موضوعش تملک مال غیر منقول است) 2
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.قولدعوي فسخ و بطالن و عدم نفوذ معامالت غیر من
منقول ¬اگرچه دین ناشی از غیر منقول باشد¬و برعکس دعاوي مربوط به مطالبه دیون 

.است
:یک ایراد به نظر آقاي دکتر کاتوزیان

اند ولی در صفحه بعد ایشان تعهد تسلیم را به دلیل موضوعش که کار انسان است منقول گرفته
شود خود تعهد به حاال سؤال اینست مگر می. ان دعوي تعهد به تسلیم مبیع را غیر منقولکتابش

:تسلیم منقول باشد ولی دعوي آن غیر منقول
:جواب

:دکتر کاتوزیان بر این نظر قائلند که
منقول است و¬بها دعوي مطالبه اجاره
غیر منقول است¬المثل دعوي مطالبه اجرت

و دیوان عالی کشور هم این نظر را پذیرفته ولی از نظر ما این دو مثل همند و نباید با هم فرق 
چرا که مبلغی است که در استمنقول: المسمیاگر اجرت: کنند و دلیل ما براي نظرمان این که

المسمی منقول باشد مثل اجرتالمثل هم باید پس اجرت) ذکر شده(شده و آمده fixنامه اجاره
اماره و انجام کار هم و از پیش تعیین شده نیست و دادن خسارت هم انجام بوده چرا که خسارت

. منقول است
:اما توجیه دیوان براي نظرش

شود و در المسمی مال غیر منقول چون دین و ذمه است ملحق به منقول حساب میاجرت
المثل مال توان اقامه دعوي کرد، لیکن اجرتلک در آنجاست میاي که ماي غیر از محکمهمحکمه

!شود که ملک در آنجا واقع شدهاي رسیدگی میغیر منقول تابع غیر منقول بوده و در محکمه
.

20دعاوي مربوط به دیوان طبق ماده : دعاوي منقول
)الشرکهسهم(حق شریکان )الف
حقوق معنوي)ب
سرقفلی)ج

:حق شریکان)الف
گاه دو یا چند شخص به منظور سودجویی و یا مقاصد دیگر، اموالی را بین خود مشترك قرار هر 

نامند و براي تشکیل شرکت هر یک از شریکان مالی به عنوان دهند، چنین اجتماعی را شرکت می
.شوددهد و در مقابل مالک سهم مشاعی از تمام اموال شرکت میسرمایه می

:حال سؤال این است که
سرمایه شرکت را مقداري منقول و غیر منقول تشکیل دهد آیا سهم هر یک از شریکان به اگر

از تشکیل شرکت حق شریک به طور این که یااست و تناسب موضوعش منقول و غیر منقول
کلی منقول است؟
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:براي پاسخ به این سؤال دو فرض موجود است
تعت حق شریک تابع ماهیاگر اجتماع مالکان شخصیت حقوقی نداشته باشد طبی)1

مثًال اگر دو . و به تناسب نوعش منقول یا غیر منقول استاست حقوقی هر یک از اجزاي سرمایه 
اي مقداري پول به شرکت گذارند و عمارتی بنا کنند سهم هر یک از نفر براي ساختن مهمانخانه

.آن دو در عمارت غیر منقول است
وقی شخصیت خاصی داشته باشد سرمایه شرکت برعکس، اگر اجتماع مالکان از نظر حق)2

چه منقول و چه غیر منقول به این شخصیت متعلق است و هر یک از شرکا تا شرکت منحل نشده 
مثًال در . تواند ادعا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاء سرمایه حق مالکیت داردنمی

زمان بقاي شرکت و تملک هاي تجاري حق شرکت منحصر به مطالبه منافع حاصل در شرکت
باقیمانده سرمایه پس از انحالل آن است و این حقی است که شرکا در مقابل مالک سرمایه یعنی 

شود که پس حقوقی عینی شرکا بر سرمایه تبدیل به حقی خاص می. شخصیت حقوقی دارند
موضوعش درآمد مربوط به منافع سالیانه است پس به تابعیت از موضوعش منقول محسوب

.شودمی
:و از طرفی داریم

:شرکت
شخصیت حقوقی ندارد و تابع حق مدنی است و حق شرکا بسته به نوع مال است و ¬مدنی 

.ماهیت حقوقی آن مال
Cمثالً اگر . شخصیت حقوقی دارد و تابع قانون تجارت است¬تجاري   ,  B  ,  A شرکتی

شود و شان پس از تشکیل شرکت به حق خاص تبدیل مید هر سه حق عینی مالکانهتشکیل دهن
.است همیشه این حق منقول

ندارد و هر شرکتی که دارایی خاص داشته انحصار هاي تجارتی و این وضع اقتصادي به شرکت
مثالً اگر شرکتی جهت استخراج معدن تشکیل شود چون موضوعش . باشد این وضع را دارا است

. تی تجارتی نیست ولی سهامش منقول است تحصیل و خرید و فروش مال غیر منقول است شرک
:حق معنوي یا حق مالی ذهنی) ب

دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا که حقوقی است که به صاحبش اجازه می
.فکر انسان استفاده کند و موضوعش فعالیت و فکر انسان است

بقیه . باید جز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون غیر منقول دانسته شده استو از طرفی
قانون مدنی که حقوق غیر منقول را 18حقوق منقول شناخته شود و این اصل از روح ماده 

شود پس چون موضوع حقوق معنوي ابداع ذهنی انسانی است و این شمرده نیز فهمیده می
منقول 18این دسته از حقوق مالی بر طبق مفهوم ماده . ل تلقی کردتوان غیر منقوموضوع را نمی

.شوندمحسوب می
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حقی که تاجر یا پیشه ور یا کاسب بر محل تجارت یا پیشه یا کسب خود : حق سرقفلی
در این که حق سرقفلی منقول است یا غیر منقول دو نظر . دارد حق سر قفلی است 

اگونی دارد یکی از این عناصر عبارت است ازسرقفلی عناصر متشکله گون:وجود دارد 
حسن شهرت تاجر،پیشه ور یا کاسب است هر چه شهرت و تعداد مشتریان او بیش تر -1

وي این حسن شهرت را از طریق حسن سلوك . باشد سرقفلی او نیز افزون تر خوا هد بود
مانت ، درست کاري با مردم به دست آورده است و اگر در حق سرقفلی بر این ا،، مهارت

.جنبه تکیه شود در نتیجه چون این ها منقول اند پس سرقفلی نیز منقول می شوند 
ولی برخی حقوقدانان با توجه به وضع خاصی که حق سر قفلی ما دارد و به آن -2

شد حق سرقفلی را نیز غیر منقول میوسعتی که در قانون تجارت فرانسه است نمی با
. انگارند 

ر صورتی که دچون در حقوق ما آنچه بیشتر مورد توجه است انتقال حقی است که تاجر یا کاسب 
محل حق ادامه ي"حال شخص همین . کار در آن محل دارد مستاجر باشد نسبت به ادامه ي

پس در قوانین تکیه بر . "می آورد ل می دهد و به جاي خود ،مستاجر دیگراکسب خود را انتق
قال به نتاین است که مستاجر محل کسب یا تجارت یا پیشه، حق دارد حتی در صورتی که حق ا

در نتیجه با تکیه بر این وضع خاص . غیر از او سلب شده باشد ، آنجا را به فرد دیگري واگذار کند 
چرا که حقی دایر بر استفاده از مال .ند است که در حقوق ما سرقفلی را مال غیر منقول می انگار

.غیر منقول است
در .حق کسب و پیشه یا تجارت می خواندند 39در سال : سر قفلی از دیدگاه دکتر کاتوزیان 

آن حقی است که به موجب آ ن : تعریف . حق کسب یا پیشه یا تجارت آمده است 56قانون 
خود بر دیگران مقدم شناخته میشود و در در اجاره کردن محل کسب مغازهمستاجر متصرف

غرف بازار ،معناي فروش سرقفلی آن است که آن را تخلیه کند و به دیگري واگذار نماید و این 
.رمایه و نام تجارتی او نمی شود عنا هیچ وقت شامل انتقال سم

توجه ) تهنک. در رویه قضایی براي تعیین سرقفلی از کارشناسان رسمی و غرف استفاده می کنند 
کارشناس به حسن کار و و حسن شهرت تاجر تغییري در ماهیت سرقفلی نمیدهد و لذا آن را به 

بلکه هدف اصلی از سرقفلی ، شناسایی حق تقدم در اجاره . عنوان یک مال منقول در نمی آورد 
. کسب خود قرار داده است براي کسی است که ابتدا ملکی را به عنوان مستاجر ،محل

صفت مشخص و عنصر اصلی سرقفلی ،حق تقدم در اجاره و مالکیت منافع عین مستاجره )نتیجه
است. م.ق18در برابر اجاره بهاي ثابتی است که طزفین تراضی نموده و شبیه ماده ي

هاي اخالقی او دهد بیش از ویژگیدر تجارت، فعالیت و سرمایه تاجر و نوع کاري که انجام می
اي صاحبش را نشناسد ولی به علت نام و فعالیت خانهت مشتریان تجارتاهمیت دارد و ممکن اس

اش کاالهایشان را از او بخرند ولی مشتریان مدنی مانند موکالن و بیماران به اعتبار مؤسسه
کنندصالحیت و حسن سلوك وکیل و پزشک به آنها مراجعه می
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این حق سرقفلی عناصر گوناگون که و با توجه به این واقعیت حقی داریم به نام حق سرقفلی
:دارد

)کاالي تجارتی و ابزار کار(عناصر مادي )1
)حق تقدم در اجاره و نام تجارتی(عناصر غیر مادي )2

.ولی عنصر اساسی حق سرقفلی حفظ مشتریان تاجر است
اگر موضوعش مال منقول باشد آن . پس تشخیص نوع این حق به وسیله موضوعش امکان دارد

.است» غیر منقول تبعی«گر موضوعش مال غیر منقول باشد حقش هم منقول و ا: حق
دانند بنابراین حق سرقفلی را در حقوق فرانسه چون موضوع این حق را کار و فعالیت آدمی می

.اندمنقول دانسته
اما در حقوق ایران حق سرقفلی به وسعت حقوق فرانسه نیست و این حق که به موجب قانون 

پیشه یا ] یا[از عرف به حقوق وارد شد و به آن حق کسب و 1339جر مصوب روابط مالک و مستأ
حقی است که مستأجر متصرف به موجبش در اجاره کردن محل کسب خود «: تجارت گفته شده

.بر دیگران مقدم شناخته شده
آید یعنی تاجر مغازه را خالی کرد و رفت و اینو در عرف بازار هر گاه سخن از فروش سرقفلی می

.شودبرخالف حقوق فرانسه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجارتی او نمی
.باشدپس تشخیص این حقِ مختلط در ایران آسان نیست و باید دید تابع کدام یک از ارکانش می

سرقفلی غیر منقول چون رکن اصلی سرقفلی موقعیت ملکی است پس: دکتر کاتوزیان) 1نظریه 
.تبعی است

توزیان هدف اصلی از وضع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر را شناسایی حق آقاي دکتر کا
براي کسی که ملکی را به عنوان مستأجر، محل کسب خود قرار داده . دانندتقدم در اجاره می

دانند در برابر بنابراین عنصر اساسی آن را حق تقدم در اجاره و مالکیت منافع عین مستأجره می
.مورد تراضی طرفینبهاي ثابتاجاره

:کنندجناب آقاي دکتر کاتوزیان در بیان نظرشان به دو ماده قانونی نیز استناد می. 
آن حق سرقفلی از مال غیر منقول و 2ویژه تبصره ه و ب19به موجب مستفاد از ماده )1

تواند مثًال کسی نمیاست موضوع اجاره قابل انفکاك نیست و تنها با واگذاري محل قابل انتقال
.در محل کسبش بنشیند و سرقفلی آن را نیز انتقال دهد

پذیره، انتقال حق سرقفلی فقط با تنظیم سند رسمی امکان19ماده 2و به موجب تبصره )2
.دانیم انتقال اموال منقول اصوًال نیازي ندارد به تنظیم سند رسمیدر حالی که می

:ت کهاما این انتقاد به نظر آقاي دکتر کاتوزیان رواس
ها و انتقال در قانون براي کشتی: و ثانیاً.اصل بر منقول بودن اموال و حقوق مالی است: اوالً

.تنظیم سند رسمی الزم است] با این که هر دو منقولند[الشرکه شرکت با مسئولیت محدود سهم
د که این هم کننظر ایشان مخالف حقوق زن است و زنها را در این مورد از ارث محروم می: و ثالثًا

.رسدنادرست به نظر می
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:نکته
پس براي انتقال هر یک، یک . مستأجر هم مالک منفعت مغازه است و هم مالک حق سرقفلی

.قرارداد جداگانه الزمه
).پس از انقضاي مدت اجاره یا مستأجر قبلی(قرارداد اول بین مالک و مستأجر جدید )1
.سرقفلی را خریدهقرارداد دوم بین مستأجر سابق و فردي که حق)2

:مباحات
مباحات را این گونه تعریف می کند اموالی که ملک اشخاص . م.ق27ماده ي :تعریف مباحات 

انین ونمی باشد و افراد مردم می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و ق
ان ها استفاده کنند تملک کرده ویا ازرا ان ها ،مخصوصه مربوط به هر یک از اقشار مختلفه

مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین ها یی که معطل افتاده و آبادي و کشت و 
. زرع در آن ها نباشد 

:مقایسه ي میان مباحات و اموال و مشترکات عمومی 
اشخاص حقوقی حقوق عمومی نوعی مالکیت که به مالکیت اداري تعبیر می شود بر اموال و -1
دولت است در صورتی که مباحات ی به نامترکات عمومی دارند پس این اموال داراي مالکمش

ملک دولت نیست ولی در اختیار دولت است و بر ان ها نظارت می کند و می تواند با وضع قوانین 
.ان ها را تملک کند 

عایت اموال و مشترکات عمومی قابل تملک خصوصی نیستند در صورتی که مباحات با ر-2
هر کس می تواند : میگوید . م.ق92مقررات به تملک خصوصی در می آیند در این زمینه ماده ي 

. با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات از  آ ن ها استفاده نماید 
با احیا اراضی موات و حیازت -1تملک حاصل می شود : می گوید . م.ق140نکته در ماده ي

. اشیا مباحه
اموال عمومی

دولتی-3خصوصی-2عمومی یا انفال-1:اموال بر سه قسمند
:اموال عمومی یا انفال

قابل فروشند ولی با اجازه مجلس شوراي اسالمی)1
شوند مثل نفایس ملی که اعتبار ریال ما به آنهاست غیر قابل فروشند و هرگز فروخته نمی)2

)ي نور، تحت طاووسکوه نور، دریا: (مثل). اهللا(و المال مال الناس 
.و دولت در این اموال مدیر و ناظر است و مردم مالکند

:اموال دولتی)2
که اعمال تصدي دولت از این طریق است و در حقیقت دولت باید سیاسی باشد و مردم تاجر که 

اختصاص به ) انفال(پس اموال عمومی !!! در این برعکسه و مردم سیاسی هستند و دولت تاجره
تواند راه عمومی یا مثًال دولت نمی. عموم دارند و تصرف دولت به عنوان مدیر استاستفاده 
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آهن را بفروشد و به دلیل اختصاص یافتن به خدمت عمومی قابل تملک کتابخانه عمومی یا راه
خصوصی نیست ولی همانطور که در صفحات قبل گفتیم اگر قانون نحوه مصرف را تغییر دهد، 

سازي مثًال اگر شهرداري به موجب قانون قسمتی از پارك عمومی را به خانه.ناپذیر استانتقال
گذار تصمیم به فروش شود یا مثالً قانوناختصاص دهد آن قسمت از پارك عمومی قابل انتقال می

.جواهرات سلطنتی بگیرد

:پذیري اموالصل انتقالا
ام مربوط به حقوق مالی بخوبی اسن اصل در هیچ قانونی به صراحت نیامده ولی از مجموع احک

شود که موضوع داد و ستد باشد و از نظر فایده مال در صورتی کامل می«: شودفهمیده می
».اقتصادي در گردش قرار بگیرد

و ممکن است مالی به دلیل اختصاص یافتن به ناپذیر جنبه استثناء دارند پس اموال انتقال
وضع حقوق موجود مثل اموال عمومی ش منوط به تغییر ناپذیر شود یا انتقالمصرف معین انتقال

که قابل انتقال به اشخاص نیست مگر این که قانون مصرفش را تغییر دهد و وصف عمومی بودن 
را از آن بگیرد اما قطع نظر از این مورد حقوق عمومی در حقوق خصوصی گاهاً مالی که ملک شده 

:پس. شودناپذیر میانتقال
:اموال بر دو قسم استناپذیري انتقال

ناپذیري به حکم قانونانتقال)الف
ناپذیري قرارداديانتقال)ب

:ناپذیري به قلم قانون خود به سه قسم استانتقال
اموالی که .اموال عمومی و ترکه پیش از تصفیه: اموالی که قانون انتقالشان را ممنوع کرده)1

.اند مثل مال مرهون و موقوفدهناپذیر شبه خاطر قرارداد مالک با دیگران انتقال
سهم مشاع ¬اند اموال قابل انتقال که به خاطر محدودیت در انتقال جز استثنائات آمده)2

از ملک 

).حق شفعه(قابل تقسیم 
:ترکه متوفی پیش از تصفیه)2

یابد که حقوق ستقرار مییابد ولی این مالکیت زمانی اترکه متوفی پس از مرگ به وراث انتقال می
قانون 869و 868مواد (ادا شود ) دیون و واجبات مالی و وصایا(و دیونی که به ترکه تعلق دارد 

س:یا به عبارتی دیگر) مدنی
ناپذیر است به حکم قانون، مگر پس از تصفیه دیون و ترکه متوفی به وارث پیش از تصفیه انتقال

له مانند ه ترکه ناخالصه وضع وراث و طلبکاران و موصیپی در دورانی ک. اجراي وصیت متوفی
له حق عینی اصلی بر هیچ جز ترکه ندارند موصیبا این فوق که طلبکاران و . شریکان مال مشاعه

.و ترکه مثل وثیقه طلب آنان است
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:پس نفوذ انتقال اموال مورث پیش از تصفیه ترکه تابع هدف از مصرف بهاي آنست
.ظور ادا دیون ترکه باشد نافذ استاگر انتقال به من)1
قانون 871اگر انتقال به منظور سود وارثان و با انگیزه تملک باشد غیر نافذ است و ماده )2

.هاستمدنی هم ناظر به اینگونه معامله
آیا باز هم ترکه به ) یعنی دین بیشتر از ترکه باشد(اگر ترکه کفاف دیون را نکند : سؤال

خیر؟شود یا وراث منتقل می
و در ] شود به وراثترکه منتقل نمی) مستغرق(دیون مستوعب [نظر فقها بر این است که : پاسخ

.شودشود وگرنه منتقل میواقع نظرشان این است که دین بیشتر از ترکه منتقل نمی
به محض «: شودحتی دین مستوعب ترکه هم منتقل می: ولی قانون نظر فقها را نپذیرفته و گفته

».شودشود و اعم گفته یعنی هم بیشتر و هم کمتر از دین را شامل میمنتقل میفوت ترکه
:دانیم که قبول ترکه بر دو قسم استولی می

مطلق)1
مشروط)2
:مطلق)1

یعنی بی قید و شرط و از مصادیق آن تصرفه یعنی تصرف به معناي قبول ترکه است و آن هم 
کند که ادعا شخصی برخورد میشوهرش با اي زنی پس از فوتمثًال در پرونده(قبول مطلق 

کند چند روز قبل از مرگ همسرش ماشینی را با او معامله کرده و حاال پشیمانه و پول را می
کند و این هم به خبر از همه جا قبول میزن هم بی. خواهد ماشین را پس بگیرددهد و میمی

دانستم گوید که به خدا نمیهر چه میگویند و زنرسد و به دادگاه میگوش طلبکاران متوفی می
شود به کند و مجبور میکه این تصرفه و تصرف هم که قبول مطلقه دیگر دادگاه استماع نمی

)قبول مطلق و پرداخت تمام دیون متوفی
که قبول مطلق هم ضمانت اجرایش اینه که وراث ثابت کنند که دین بیشتر از ترکه است که آن 

کند و یا صورت چرا که مدارك و شواهد وراث یا شاهده که دادگاه قبول نمیپذیر نیست هم امکان
کند که از کجا بدانیم دارایی اموال متوفی که از نظر دادگاه ادعایی بیش نیست و دادگاه عنوان می

اش را پنهان نکرده باشید؟گویید و از کجا معلوم که داراییراست می
مشروط)2

کنند ترکه را که بیش از دیون نیستند و در واقع به شرطی قبول میکه در این حالت وراث ضامن 
.یعنی قبول مطابق تحریر ترکه. نباشد

:اموال حبسی)3
تواند بجاي انتقال دادن مال خود به دیگران آن را حبس کند و منافع عین محبوسه را مالک می

گونه نقل و انتقال مگر در ست از هر او چنین مالی در مدت حبس مصون. در اختیار آنان بگذارد
.مواردي استثنائی

:پس
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:اموال حسبی بر دو قسمند
ترین اینگونه حبس است و عبارت است از این که عین مال مثل وقف که کامل: دائم)1

.حبس و منافع آن تسهیل شود
.موقت)2
مال موقوف نه ملک واقف است و نه از آن منتفعان، بلکه شخصیتی حقوقی دارد و :دائم)1
پذیرد که صرف عین و منافع آن در هدف اختصاص یافته، ممکن دگی آن زمانی پایان میزن

.نباشد
بیع وقف، در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد به طوري که : مدنی آمده88مثًال در ماده 

انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایزه که عمران آن متعدي باشد یا کسی براي عمرانش 
.دحاضر نشو

که در این صورت اگر اجراي وقف در همان مصرف مورد نظر واقف ممکن باشد وقف تبدیل 
).91ماده (شود وگرنه منافع آن صرف امور خیریه می) 90ماده (شود می

و این تنها ناظر به بیع نیست و سایر عقود تملیکی از جمله صلح و هبه و وام دادن عین و یا به 
.شودا هم شامل میها رمضاربه دادن در شرکت

:وصیت
.پذیرد که این دستور اجرا شوداگر موصی دستور وقف داده باشد وقف زمانی صورت می: عمدي

اش را بعد از فوت وقف کند که این حبس با مرگ موصی و اگر موصی ثلث دارایی: تملیکی
.گیردقبولش از سوي حاکم یا موقوف علیهم صورت می

:حبس موقت)1
عیعنی حق انتفا

(دار معینمدت(رقبی )الف(سکنی )1 یعنی بستگی دارد به عمر (عمري )؛ ب)عقد الزم) 
)عقد جایز) (یعنی بی مدت(حبس مطلق )؛ ج)عقد الزم(مالک یا منتفع یا شخص ثلث 

.مطلق)عمري؛ ج)رقبی؛ ب)الف(غیر سکنی )2
.و غیر سکنی یعنی موضوعش مال منقوله مثل سوار شدن ماشین و غیره

به دیگران دارد ) المنفعهمسلوب(نتفاع مالک حق انتقال ملک خود را به همان صورت در این حق ا
برد ولی مانعی هم ندارد که عین مال نیز در آن چرا که دادن حق انتفاع، مالکیت را از بین نمی

.مدت حبس شود و مالک از انتقال عین ممنوع
:مال مرهونه)2

شود طلبکار بر آن مال حق عینی تبعی دارد و این یدر مواردي که مالی، وثیقه پرداخت دینی م
یعنی مالک از منافع . بردشود ولی آن را از بین نمیحق باعث محدود شدن مالکیت بدهکار می

:کند و از طرفی در قانون داریم کهبرد و سلطه خود را بر آن حفظ میعین بهره می
د ولی به شرط آن که براي رهن نافع باشد تواند تغییراتی در رهن دهد یا تصرفاتی بکنراهن می«

و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند و در صورت منع اجازه 
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نفع مرتهن است و همچنین در ماده پس تنها موانع راهن) قانون مدنی794ماده (با حاکم است 
:داریم793

.منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهنتواند در رهن تصورفی کند که راهن نمی
آیا انتقال عین مرهونه به دیگران منافی با حق مرتهن است؟: حال سؤال اصلی اینجاست که

خانه را به عنوان وثیقه گروگان Aپول قرض دهد براي خرید خانه و همچنین Bبه Aاگر : مثالً
و دومی براي تنظیم سند ) قرضسند(یکی براي قرض : شودبگیرد پس دو قرارداد نوشته می

:در اینجا دو نظریه هست. رهن
تواند خانه را بفروشد می) مقروض و مدیون(Bکه قایلند به این که : نظر دکتر کاتوزیان)1

تواند خانه را بفروشد و طلبش را مرتهم حق عینی بر خانه دارد و اگر به طلبش نرسد می: چرا که
ماند و در واقع حق عینی مرتهن ک با تغییر مالک آن باقی میوصول کند و در واقع حق تعقیب مِل

.بر ملکه نه بر مالک
یعنی تغییر راهن مؤثر از حق عینی مرتهن نیست که این نظر ایشان از نظر منطقی و حقوقی 

نیست پس ایشان هم تسلیم قانون شده و بر اگذار قابل قبول و قابل اجردرسته ولی براي قانون
.زنندتر اسناد مال رهنی را سند نمیطبق قانون دفا

:نظر قانون و رویه قضایی)2
».معامالت رهنی ممنوع است مگر با اذن مرتهن«: کندکه عنوان می

:توان از نظر آقاي دکتر کاتوزیان گرفت اینست کهحال ایرادي را که می
تر از فروش هم اگر فروش مال رهنی منافی حق مرتهن نیست مگر باالتر از سیاهی رنگیه و باال

]. به هر حال چون خواجه نیست حاضر معذور دار ما را[عملی ممکن است؟ 
رود و ناپذیري عین مرهونه ذاتی نیست و با رضاي مرتهن از بین میدر هر صورت انتقال)1

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی «773پذیري آن از شرط درستی رهنه چنانچه ماده انتقال
»واند رهن واقع شودتنیست نمی

همچنین نسبی بودن مانع انتقال سبب شده که تنها حق مدیون و سایر طلبکاران او )2
تواند عین را بفروشد مگر آن که راهن دین را از محدود شود و مرتهن جهت استیفاي طلبش می

.طی دیگر پرداخت کند و فک رهن کند
.اي استپس مرد آخربین مبارك بنده

:شفعهحق -ملک مشاع)2
تواند بدون رضایت دیگري سهمش هر یک از شرکا می«: 583ماده . اشاعه مانع از انتقال نیست: 

.را جزئاً یا کالً به شخص ثالثی منتقل کند
شود اما این براي شریک مانع از آزادي انتقال مال مشاع می) حق شفعه(ولی در مورد استثنائی 

)قانون مدنی808بر طبق ماده: (حکم استثنائی شرایطی دارد
.ملکیت مشاع باشد)1
).اي نداریماگر بیشتر از دو نفر باشند حق شفعه(شرکا دو نفر باشند و نه بیشتر )2
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.مال قابل تقسیم غیر منقول باشد)3
یعنی صلح و هبه و اینها قابل قبول نیست؟ و اگر قبول : سؤال. (انتقال به قصد بیع باشد)4

)اش چیست؟نیست فلسفه
.هم باشدمال غیر منقول)5

را به شخصی ) سهمش(اش پس حق شفعه قابل اعمال نیست تا زمانی که یکی از دو شریک حصه
) شخص ثالث(تواند قیمتی را که خریدار ولی پس از این کار شریک دیگر می. ثالث بفروشد

.پرداخته به شریکش بدهد و سهم فروخته شده را تملک کند
پذیري حقوقی مالی لک است و برخالف اصل انتقالیادمان باشد که حق شفعه مخصوص شریک م

.قابلیت انتقال به دیگران را ندارد
تواند با شود لکن اگر بدون اذن دیگري فروخت طرف دیگر میشفعه مانع فروش نمی:نکته

پرداخت پولش حصه دیگر را هم مالک شود پس اصل معامله صحیح ولی با پرداخت ثمن یعنی 
.شودمیحق شفعه باطل ) اعمال(

راه فرار از اعمال حق شفعه چیست؟:2نکته 
میلیونه، بفروشد به 50مثالً اگر قیمتش . اش را بفروشدبه قیمتی کاذب شریکی حصه: پاسخ
.میلیون150
خواهد حصه فروخته شده را بخرد و تملک کند باید ثمن حصه را دیگر آیا شریکی که می: سؤال

.ی ثمن در قولنامه صد میلیون باشدمیلیونه ول80اش ت واقعیمثالً اگر قیم. بدهد یا قیمتش را
).میلیون را100یعنی (ثمن را : پاسخ

:در نهایت باید توجه داشت که
ناپذیر به حکم قانون قابل توقیف به سود طلبکاران نیست زیرا توقیف مقدمه تملکیه و مال انتقال

.توان بازداشت کردنه، وقفی و یا عمومی را نمیدر باره غیر قابل تملیک معنا ندارد پس اموال مرهو
:ناپذیري قرارداديانتقال)ب

:بله و به صورت ذیل: ؟ جوابناپذیر کردتوان مالی را انتقالآیا به موجب قرارداد می: سؤال
.کندو حق مالکیت را نقض نمی) مثبت و منفی: (شرط فعل)1
.کندواقع حق انتقال را از مالک سلب میکند و درکه حق مالکیت را نقض می: شرط نتیجه)2

.شرطی که بر طبقش مالک تعهد کند که از انتقال ملکش خودداري کند: شرط فعل
فروشم به شرط آن که مرا ام را به شما میخانه(یعنی انجام کاري شود مثًال ¬شرط فعل )الف

).وکیل خودت بکنی
فروشم به شرط آن ماشینم را به شما می(یعنی ترك کاري شود مثالً ¬شرط فعل منفی ) ب

).سال حق فروش خود را اعمال نکنید5که تا 
ام را به شما فروختم به شرط آن که حق فروشش را از خود سلب مثًال خانه¬شرط نتیجه 

توانند سال نمی5گشته به وطن خودروي واردي خود را تا مأمور سیاسی یا دانشجوي باز: یا. کنید
.منتقل کنند و بفروشند
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.شودفاقد شئ معطی شئ نمی: در شرط نتیجه داریم: پس یعنی
)کی شود هستی بخش؟ذات نایافته هستی بخش(

یعنی اهلیت تمتع و برخورداري (در شرط فعل قدرت شرعی یا قانونی مفاد شرط را دارد : یعنی
).ولی اهلیت استیفاء نیست یعنی حق داریم ولی نباید استفاده کنیمهست 

ولی در شرط نتیجه این قدرت شرعی یا قانونی وجود ندارد و به محض شرط این قدرت از او 
بشود یا خیر، یعنی اصًال ) اجرا(یعنی اصًال اهلیت تمتعی نیست که بخواهد استیفا (شود سلب می

.)استفاده کنیم یا خیرحق نداریم که بخواهیم از آن
:شرط نتیجه¬در شرط نتیجه داریم 

نتیجه به محض شرط حاصل شده)الف
نتیجه به محض شرط حاصل نشده)ب

.توان در قالب شرط نتیجه آوردیعنی برخی نتایج اعمال حقوقی را نمی
نکاح)1
طالق)2

این را به تو مجانًا فروختم به شرطی : این کهیعنی نهادهایی که تشریفات خاص دارند یعنی مثالً 
.شودکه طالق بگیري از من که غلطه و نمی

.یعنی در این دو مورد نه تنها شرط حاصل نشدنی نیست بلکه اصوالً خود شرط باطله
شود نه خود عمل که اگر خود در شرط نتیجه، نتیجه یک عمل حقوقی شرط می:نکته مهم

!فعلشود شرط عمل شرط شود می
:شرط بر سه قسم است«: گویدقانون مدنی می234ماده 

شرط صفت)1
شرط نتیجه)2
.شرط فعل اثباتاً یا نفیًا)3

.تحقق امري در خارج شرط شود¬شرط نتیجه 
.ی شرط شوداقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارج¬شرط فعل

.شرط راجع به کیفیت یا کمیت¬و شرط صفت 
.یا حاصل نشدنییا حاصل شدنی استاسبت را خریدم به شرطی که ترکمنی باشد که: مثالً

یعنی شرط نتیجه و شرط صفت قابل اسقاط نیست یعنی یا حاصل شده یا نشده که در هر دو 
.صورت قابل اسقاط نیست

توان تنها به آیا حق عینی و مالکیت را هم مثل حقوق دینی می: ؤال اینست کهحال س
ساقط و مدیون را ابرا کرد یا این که قلمرو حکومت ایقاعات محدود به ) ایقاع(اراده خود 

حقوق دینی است؟
ینی باشد یا امکان اسقاط آنست خواه موضوعش د¬ها و اوصاف اصلی حق از ویژگی: پاسخ
:پس. عینی
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اعراض و ابرا در نتیجه منجر به : یعنی. توانند از مالشان اعراض کنندصاحبان حق عینی هم می
:و باید توجه داشت که. شودمی) نابودي حق(اسقاط 

:صرفنظر کردن
.رود، ارتفاقمالکیت، انتفاع بکار می: در مورد حقوق عینی یعنی¬اعراض )1
.روددر مورد حقوق دینی بکار می¬ابرا )2

:اگر صرفنظر کردن از مهریه زن¬مثالً
.شوداعراض می¬آپارتمان باشد 
.شودابرا می¬سکه طال باشد 

:اما دو نکته ذیل را باید توجه داشت
ولی. است باشد قابل اسقاط) ناب و خالص(اگر حق محض ) الف)1
.اگر آمیخته به تکلیف باشد یعنی اگر حق حکمی باشد قابل اسقاط نیست) ب

:و جاهایی که حق و تکلیف با همند
حضانت) 1
والیت) 2
... )مبنی بر سواد و وضع اقتصادیش و(ریاست شوهر بر خانواده ) 3
]مقدار کمترو نکاح یک [طالق ) 4

یعنی در این موارد صاحب حق . استپس اگر حقی براي من هست، تکلیفش براي دیگران
.تواند همراه با امتیاز خود، امتیاز بقیه را ساقط کند و به منفعت عموم جامعه صدمه بزندنمی

ولی انتفاع و ارتفاق با مانعی روبرو نیست : یعنی. هاي مالکیتاسقاط حقوق مربوط به شاخه)2
در این . آیداسقاط خود حق مالکیت موجب بی مالک شدن مال شده و در زمره مباحات می

.صورت گاه تملک مالی همراه با تشریفات خاصه و انتقال آن در نظارت دولت است
شود مثالً ملک غیر منقول ثبت شده تا وقتی که با سند رسمی اعراض تنها سبب رهایی ملک نمی

.از نظر دولت مالکش همان مالک ثبت شده استدیگري انتقال نیابد،
که در طریق ما کافري است رنجیدنوفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

در موانع ارادي انتقال، مالک با تراضی با دیگران یا به اراده خود در واقع از اختیارش :نتیجه
پس تقسیم اموال به بیان اقسام . کاهد و در اسقاط حق نیز احتمال دارد مالی را از دست بدهدمی

پس تنها !! شود تا به مالهایش مربوط میپردازد و بیشتر به مالک و التزاممالکیت و قلمروشان می
با این حال برخی از شرط عدم . توانند به تملک و توقیف مال اعتراض کندطرفین قرارداد می

:است کهاند که در صورتی قابل توجیهانتقال در تقسیم اموال گفته
.یگانگی حقوقی مالی و اموال پذیرفته شود)1
ها با سایر تقسیمتقسیم در زمره اعراض ملک و به اعتبار انتقال انجام پذیرد و مخلوط)2

.شود
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یعنی است نفوذ و اعتبارش نسبی) التزام یا تعهد مالک(در شرط فعل باید تو جه داشت که 
تواند الزام مالک را به مفاد شرط بخواهد رارداد مییعنی طرف ق. د است قراردامحدود به دو طرف

و بیگانگان خیر و اگر هم ادعا شود تعهد به خودداري از انتقال نیز به سلب حق انجامیده و فرقی 
تردید در مفاد شرط و قصد مشترك دو طرف «باید گفت که این . ندارد) شرط نتیجه(با سلب حق 

.»است
:عل یا همان التزام یا تعهد مالکحال ضمانت اجراي تخلف از شرط ف
اش شرط شده و در واقع متعهد به شرط یعنی کسی علیه(اگر شرط فعل از طرف مشروط علیه 

:حق دارد) کسی که به نفعش شرط شده(نقش شده مشروط له ) شده
:ضمانت اجراي خلف وعده شرط فعل

ه دو را ندارد، زیرا فرض نه معامله دوم یعنی حق بطالن معامل(فسخ معامله اول را بخواهد )1
بوده و Bو Aمثًال اگر شرط فعل بین . این که مالک حق عینی متعلق به خود را انتقال داده است

B برخالف شرط ملک را بهCفروخت دو تا معامله داریم :B باA وC باB که مشروط له تنها
.بشودتواندنمیBبا Cرا بخواهد و معترض معامله Bو Aتواند فسخ می
تواند خسارت اختالف در این که شخص می) (مطالبه خسارت(خسارتی اگر باشد بگیرد )2

تواند بخواهد اکثرًا در موردي است که قولنامه فروش ملکی امضا شده و بگیرد یا ابطال را هم می
امه مالک با خلف وعده ملک را به دیگري انتقال داده که در این موارد نکته اصلی این که آیا قولن

فروش حاوي تعهدي بر نگهداري ملکیت تا هنگام معامله در دفتر اسناد هست یا از مدلول ضمنی 
)شود؟آن اینطور برداشت می

:اما در شرط نتیجه یا همان سلب حق انتقال از مالک
:دانیم که اوصاف حق عینی سه تاستمی
استعمال)1
انتفاع)2
.شودناقص میکه در شرط نتیجه حق انتقال گرفته شده : انتقال)3

:پذیر استاما سلب حق انتقال به دو صورت امکان
مثالً . شود که انتقال گیرنده حق واگذاري به غیر را نداردهنگام انتقال مالکیت شرط می)1

نامه حق انتقال به غیر از مستأجر شود و در اجارهسال اجاره داده می1فروشگاهی براي مدت 
20خصی منتقل کند و در سندش شرط کند که خریدار تا سلب شود یا شهرداري زمین را به ش

.سال حق فروش ندارد
مثًال دانشجو هنگام ورود . دیگران حق انتقال را از خود سلب کندهمالک در اثر قرارداد ب)2

.سال حق انتقالش را ندارد10نویسد که ماشین وارد کرده را تا به کشور قراردادي می
:از جهاتی مورد ایراد قرار گیرداما سلب حق انتقال ممکن است 

تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراي هیچکس نمی«: قانون مدنی. م.ق959بر طبق)الف
که این ایراد بر قسم اول وارد نیست و در آن » .تمام یا بخشی از حقوق مدنی را از خود سلب کند
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. نه جزئیه طور کلی است ه سلب حق بتردیدي نیست و در مورد دوم هم باید گفت که ناظر ب
سایه یا رقیب مانند فروش به هم(پس اگر مفاد شرط محدود به زمان مقید یا فرض خاص 

خیار و شفعه بینی اسقاط مرور زمان و حقمانند پیش. نه کلیاست جزئیباشد اسقاط) تجارتی
.در قانون

ضاي عقد تملیکی است و یا مخالف مقت،می گیردانتقال را از خریداری که حق شرط:ایراد دوم 
عقد تملیکی بیاید عقد و ضمن به عبارتی مالکی که حق انتقال ندارد عرفاً مالک نیست و اگر در

پاسخ داد که نه جزئی کردن اسقاط حق چنین توانمیاین ایراد را . است شرط هر دو باطل
. ک در عرف هم هنوز مالکهشرط محتواي عقد تملیکی از بین نبرد و مالشود نفوذانتقال باعث می

.داندسال دیگر بفروشد عرف باز هم او را مالک می5مثالً اگر خریدار ملکی نتواند آن را مثالً تا 
چون حق انتقال در قرارداد معین از مالک سلب شده اثرش نسبیه و محدود به : اگر گفته شود)ج

قاطع نیست چون طبیعت حق عینی این هم . همان رابطه و در رابطه او با دیگران نفوذي ندارد
طوري است که کمال و نقصش محدود به رابطه خاص و نسبی نیست پس در برابر همگان قابل 

یعنی مثالً هر گاه انتقال به غیر از مستأجري سلب شود نفوذ شرط محدود به همان . استناده
در . دادگاه بخودهدتواند ابطال انتقال منافع به هر شخص دیگري را ازرابطه نیست و موجر می

تواند واقع چون حق انتقال براي حفظ منافع طرفیت و با تراضی سلب شده تنها همان طرف می
مثالً اگر شهرداري زمینی را به کسی فروخت با سلب حق انتقال به غیر . ابطال را از دادگاه بخواهد

.تواند ابطال انتقال را بخواهد و آن شخصتنها شهرداري می
شود که معامله مخالف با شرط تنها قابل ابطال باشد از ودن اثر قراردها سبب میپس نسبی ب

آورد سوي کسی که مشروط له باشد ولی قابلیت استنادش در برابر اشخاص ثالث این نتیجه را می
مثل حالت بین راهن و . اي به مفاد آن استناد کندکه مشروط له بتواند در برابر هر انتقال گیرنده

تواند که سلب حق انتقال عین مرهونه از جانب راهن تنها به سود مرتهن است و فقط او میمرتهن 
.ابطال معامله منافی با حقش را بخواهد یعنی عدم نفوذش را

:ضمانت اجراي شرط نتیجه
که معموًال (حق فسخ معامله خودش با مشروط علیه به استناد خیار تخلف از شرط )1

).تواندن شده و فسخ به ضررش شده ولی میکند چون ملک مثالً گرانمی
دادخواست به طرفیت مالک و انتقال (ابطال معامله دوم یا همان معامله انتقال به غیر )2

پس باید به او . گیرنده است زیرا نتیجه دادگاه ممکن است حق مالکیت را از انتقال گیرنده بگیرد
).امکان دفاع داد

هد از مالک که موضوع تعهد در فرض ما منفیه ولی گرفتن خسارت ناشی از عدم انجام تع)3
این مانع از درخواست جبران خسارت نیست ولی باید توجه داشت که با فسخ قرارداد اصلی یا دوم 

مشروط له استفاده کرد اگر خسارتی 2و 1پس اگر از شماره . شودبخشی از خسارت جبران می
هاي احتراز همین جهت براي جلوگیري از دشواريبه . هم استفاده کند3تواند از مانده بود می

اگر : 230گیرند به نام وجه التزام ماده اثبات خسارت مبلغی مقطوع براي الزام متعهد در نظر می
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در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه شود حاکم 
.شده محکوم کندتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزمنمی

:حقوق عینی اصلی
تصرف در تواند در حدود قوانینحقی است دائمی که به موجب آن شخص می:مالکیت)الف

.مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافعش استفاده کند
:زهاي مردم نسبت به اموالشان عبارت است اقانون علقه29با توجه به ماده 

)اعم از مالک عین یا مالک منفعت(مالکیت )1
حق انتفاع)2
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حق ارتفاق به ملک غیر)3
.یعنی مرتهنند) رهن(حق عینی تبعی )4
کن که مثل فرهاد کوه(چینی و صف کردن و مقدمه احیاست حق تحجیر یعنی سنگ)5

).کردحجاري می
بندي این تقسیمکه: دارد) ویژگی(حقوق عینی است و سه وصف ) ترینکامل(حق مالکیت اکمل 

:هاستمال فرنگی
)مثالً خود مالک استفاده کند از ملکش یعنی خودش سکونت کند(حق استعمال )1
)مثالً زراعت کند یا از ریشه ثمره اجاره دهد که موقتی است(حق استثمار )2
... مثالً هبه، فروش، اتالف و. یعنی نقل و انتقال نماید که دائمی است(حق تصرف حقوقی )3
(
برد ولی شرط یعنی حق تصرف حقوقی را از بین می) 3(ر مبحث پیش گفتیم شرط نتیجه که د[

.]فعل را خیر
:اقبال الهوري

حاصلش افرنگیان برداشتنددانه را صحرانشینان کاشتند
:)حقوق خودمان(بندي داخلی اما تقسیم

:مالکیت
انحصاري بودن)3دائمی بودن)2مطلق بودن)1
)قانون مدنی30ماده (مطلق بودن )1

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردي که قانون 
حقی که به مالک «: استثناء کرده باشد و این استثناءها چنان زیاد است که بهتر است بگوییم

».دهداختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می
:تاما مطلق بودن به دو معناس

:معانی مطلق بودن
یعنی مقید به قیود . یعنی فالنی حقش مقیده یعنی مطلق نیست. گاه در برابر مقید بودن است)1

یعنی در اسالم و حقوق ما اضرار به : الضرر و الضرار فی االسالم: حق عینی مثًال قاعده الضرر
:گویدمیقانون اساسی 4اصل . دیگران مجاز نیست هر چند به نام اجراي حق باشد

. تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهدهیچکس نمی
شود در انتفاع و تصرف معقول و متعارف و نه به قصد اضرار به یعنی رفتار مالک محدود می

.دیگران
:گویدقانون اساسی که می44مثل قیدهاي اصل :منافع عمومی)4

خش دولتی و تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول دیگر مطابق باشد و از مالیکت در سه ب
محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور شود و مایه زیان جامعه 

.نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسالمی است
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اي ست و وسیلهدهد که حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت نیو نشام می
توانم به شهرداري بگویم که در زمین حق است براي حفظ منافع عمومی یعنی مثالً من مالک نمی

.تواند این کار را انجام دهدچرا که دولت در مقام اعمال حق مالکیت می. زدن تیر برق نداري
نی است که خودش باشد و انسان آزاد، انسا: گویدموالنا می. ها بیگانه استانسان، نیز کًال از مطلق

یادمان باشد که زنها برخالف مردها مثل [قیودي چون طماعی، حریصی و تکبر نداشته باشد 
.]اندنمرود و فرعون هیچ وقت ادعاي خدایی نکرده

:دائمی بودن)2
ها دائمی است مگر اجاره که موقتی است یعنی حق مستأجر به جان کالم این که تمام مالکیت

.استمنفعت موقتی 
در حق انتفاع، منتفع مالک منفعت نیست یعنی در مقام منتفعه و نه در مقام مالکیت ولی در 

.اجاره مستأجر مالک منفعت هست یعنی در مقام مالکیته
.کندکنند ولی مقامشان فرق میپس با این که هر دو از منفعت استفاده می

مدت دو شرط واجب )2مهریه و )1(که در ازدواج موقت هم هست(در اجاره دو شرط اصلی است 
.)ازدواج موقت است

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود واال اجاره باطل : قانون مدنی486ماده (مدت )1
)است

.بهااجاره)2
.تواند با مدت و بی مدت باشدمی)1: اما عقد انتفاعی

.معوض یا غیر معوض باشد)2
.تمنتفع مالک نیست ولی مستأجر مالک اس)3

شود ولی در اجاره، حق انتفاع انتقال مادي به غیر است و از منفعت به عنوان سکونت استفاده می
)مادي یا حقوقی(

:جواب
:شوداز وصف دائمی بودن دو نتیجه گوناگون گرفته می

یعنی حق مالکیت آنقدر با موضوعش . حق مالکیت تا موضوعش از بین نرفته باقی است) 1
دید عرف ماهیتی یکسان دارند و وابستگی حق اعتباري و شئ خارجی آنچنان آمیخته شده که در 

حق مالکیت با موضوعش انتقال . توان آن دو را از هم جدا کرداست که جز در مورد منافع نمی
شود، رود و حتی در مواردي که مانعی باعث ناممکن شدن تصرف و انتفاع مییابد و از بین نمیمی

.رودلکیت از بین نمیتا عین باقی است ما
میان مالک و مال و نوعی غرامت است که ) نشانه غاصب(که بدلی است حایل : مثل بدل حیلوله
مثًال اگر کسی . مند شوداي که از دست داده از آن بهرهشود تا در برابر سلطهبه مالک داده می

هد ولی اگر بعد از مدتی انگشتر دیگري را در برکه بیندازد مکلف است که مثل آن را به مالک بد
با این حال گاهاً در . تواند آن را رد کند و مالش را پس بگیردانگشتر در برکه پیدا شود مالک می
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. شود بی آن که مالی تلف یا حتی منتقل شودحقوق ما ارتباط عین مال با حق مالکیت قطع می
یابد زیرا موقوف نتقال نمیشود و به منتفعات هم امثالً مال موقوف از ملکیت مالک خارج می

.علیهم تنها حق انتفاع، از عین را دارند پس ماهیت وقف فک ملک است نه تملیک
رود و مال جزء یابد، از بین مییا مثًال اگر کسی از حقش اعراض کند حق مالکیت انتقال نمی

.یدآشود یا در زمره انفال در میشود و در اثر حیات حقی دیگر پیدا میمباحات می
که این نظر در مورد تملک به موجب ارث، : رودحق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی)2

برد، بلکه اختیار طرح قرارداد یا اخذ به شفعه قطعی است و مرور زمان هم اصل حق را از بین نمی
رود میگویند که در اثر بایر شدن زمین ملکیت از بینگیرد ولی برخی از فقیهان میدعوي را می

.فقها مهجور استآید که این نظرو در زمره اموال عمومی در می
انحصاري بودن)3

هیچ مالی را از ): قانون مدنی308و 31ماده (نتیجه طبیعی مطلق بودن حق مالکیت است 
به بعد غاصب را به رد عین 308توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و مواد تصرف صاحب آن نمی

یعنی . گذاردکند و مسئولیت تلف عین و توابعش را بر عهده او میع آن مکلف میملک و مناف
تواند هر تصرفی را که مایل است در مالش بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز مالک می

.بشود
:اما با این حال انحصاري بودن حق مالکیت هم به قیودي محدوده شده است

مثًال . نون این حق را به سود عموم به مالکان تحمیل کرده استکه قا:حق ارتفاق تحمیلی)1
هاي را در محل... هاي برق و تلفن و گاز وتوانند سیممی) مؤسسات عمومی(دولت و یا شهرداري 

مناسب قرار دهند یا ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را براي آباد کردن و تملک به 
.دیگران بدهند

هاي نیازمند و اجراي عدالت، دولت را وادار در واقع در این مورد حمایت از گروه:و حرجعسر )2
تواند پس از پایان یافتن مدت اجاره، مثًال مستأجر محل کسب و پیشه می. به مداخله کرده است

مالک را به تجدید اجاره ناچار کند و همچنین مستأجر محل سکونت به همین استناد از تخلیه 
.ودداري کندملک خ

انحصاریش را محدود تواند حقیعنی با همین قراردادهاي خصوصی مالک باغی می:قرارداد)3
تواند از مال دیگري استفاده کند و مانع از تصرف مزاحم کند یعنی منتفع و صاحب حق ارتفاق می

.شود
:ها و زنجیرهاي به پاي مالک عبارتند ازقیود و لجام

)ها سوءاستفاده از حقل فرنگییا به قو(قاعده الضرر )1
قاعده عسر و حرج)2
منافع عمومی)3
آید و در واقع تأیید هاي قراردادي در اثر اراده مالک بوجود مییعنی محدودیت: قراردادها)4

.اختیار اوست
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که قانون به منظور ایجاد دوستی و ) چون قراردادي هم داریم(حقوق ارتفاقی قانون )5
ها و تأمین حداکثر منافع مالک قسمتی از اختیار مالک زمین را هجلوگیري از اختالف بین همسای

.گرفته و نوعی ارتفاق قهري را تحمیل کرده
:قاعده الضرر

گردد که وي جعال برمی) ص(که شأن نزول این قاعده به حدیث سمره بن جندب از عهد پیامبر 
اشت و بی یااهللا گفتن و با و معاویه درختی خرما در باغ انصاري د) ع(در زمان علی . حدیث بود

شکایت ) ص(رفت و آمدهاي نابهنگامش انصاري را ناراحت کرده بود که انصاري از او به محمد 
ولی وي قبول نکرد . موقع ورود باید از انصاري اجازه بگیري: به سمره گفت که) ص(کرد و محمد 

به او گفت در ) ص(پیامبر حتی . خواست آن درخت را از او بخرد ولی قبول نکرد) ص(که پیامبر 
دستور به ) ص(دهم که باز هم قبول نکرد و حضرت محمد مقابلش درختی از بهشت به تو می

:پس از. بریدن درخت به انصاري داد
:معانی الضرر

ضرر به دیگران مزن به قول حافظ)1
روزه واجب است ولی اگر مریض هستی نگیر و : مثالً. یعنی حکم ضرري در اسالم نداریم)2

.به خودت ضرر نرسان
.یعنی ضرر باید جبران شود. یعنی غیر قابل جبران. ضرر غیر متدارك در اسالم نداریم)3

تواند به هیچ علتی همسر خود را طالق دهد را تلطیف آن قانونی که شوهر می6مثًال در مجلس 
نیز زن«: گویدقانون مدنی می1133کردند و براي زن هم حقی قائل شدند و تبصره ماده 

».تواند با وجود شرایط مقرر از دادگاه تقاضاي طالق کندمی
هم به قدر تشنگی باید چشیدآب دریا را اگر نتوان چشید

مردم اندر حسرت فهم درستگویم به قدر فهم تستآنچه می
مثالً دو. تواند لگامی باشد به پاي مالکهاي مالکیت است ولی میبا این که حق ارتفاق از شاخه

داشته باشد ولی ) یا مرور یا ممر(حق عبور Bخواهد در زمین میAمجاور همند و BوAزمین 
Bگذار این حق ارتفاق قانونی تحمیلی را به راضی نیست ولی با این حال قانونAدهد می

.پس دیگر در حقوق، چهاردیواري اختیاري نیست. Bبرخالف میل شخصی 
این قاعده : در مورد اجاره بود ولی سیدکاظم یزدي گفت کهمثالً عسر و حرج در فقه فقط

اگر «: گویدقانون مدنی که می( ) ماده . الشموله و در طالق هم آن را آورد و همین فتوا شدعام
:همچنین است که داریم» ...ادامه زندگی موجب عسر و حرج باشد

بود و امام هم نتوانست او را ) ع(که شاگرد بالفصل امام صادق ) مشهور به امیر قیاس(ابوحنیفه 
شیعه کند، یعنی سنی است که حتی مشهور است در قضیه موهاي سفید و سیاه، اعتقادي به 

اش از او شکایت کرد و او به همسایه گفت سوءاستفاده از حق نداشت و در خبر است که همسایه
قد بود که حق با تقصیر پس وي معت. ات بزن و به دیگري ضرر بزنکه تو هم برو چاهی در خانه
:قابل جمع نیست و این یعنی
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»الجواز الشرعی ینافی الضمان«
.جواز شرعی با ضمانت منافات دارد

یعنی شخصی بابت تصرف در مایملکش ضامن نیست حتی اگر به دیگري ضرر برساند ولی اآلن 
حقوق فردي مد این حرفها گذشته و امروزه حق با تقصیر قابل جمع است و این شبیه نظریه

حق از زمان «: همچنین پالنیوي فرانسوي گفته که) متأثر از انقالب فرانسه(هاست فرانسوي
:اما در مورد سوءاستفاده از حق دو نظریه است» .پذیرداش پایان میسوءاستفاده

:نظریه مادي)1
.شودکند و تنها به نتیجه عمل توجه میکه به انگیزه عامل توجه نمی

»درع المفاسد اولی من جلب المنفعت«: قائلند کهفقها به این
دفع مفسده . و جلب منفعت و در تعارض میان این دو. و این یعنی احکام دائرمدارند بر دفع مفسد

حال اگر . مثل مثال چاه زدن در خانه و موجب ضرر همسایه شدن. (بر جلب منفعت مقدم است
)مساوي باشد چه؟

گیري در این مورد هم توسط کارشناس صورت ست و تصمیمکه در این حالت منفعت مقدم ا
.گیردمی

:دانیم امور دو نوعندچون همانطور که می
.موضوعی که با کارشناس است) 1
.حکمی که با قاضی است)2

پس اگر مفسده زیادتر از منفعت شد، دفع مفسده مقدمه و این یعنی که اگر سوءاستفاده از حق 
حال ضرر فاحش چیست؟. شود از این کارالک منع میمنتهی به ضرر فاحش شود م

مثالً ). یعنی از نیاز اصلی به مالی منع شود(هر چیزي که مالک را از حوائج اصلیش منع کند 
:پس ضرر فاحش به عرف بستگی دارد و . منفعت اصلی از ساختمان سکونت

:ضرر در حقوق
نقص در مال) 1
)دا شود و مانع از مسافرکشی و درآمد شودمثًال نقصی در تاکسی پی(النفع عدم)2
مثالً کسی . که در ایران نداریم(توهین و اهانت به شخصیت افراد؛ تألمات روحی (ضرر معنوي )3

شکایت مضاعف کند از قاتل که تو باعث تألمات روحی ما شدي و از جنبه ذهنی و روحی هم به 
).ما ضرر زدي که همچو چیزي در قانون ایران نیست

در این که دفع مفسده بر جلب منفعت با شرایطی که گفتیم مقدمه در احکام حقوقی و :هنکت
.اسالمی ما تفاوتی نیست و حتی در حقوق فرانسه هم، همچون چیزي نداریم

گنه در میانکه ممکن بود بینگه کن به احوال زندانیان
.بار50رود ولی آدم مال آدم یک بار می: موالنا

:نظریه معنوي)2

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


59

البته هر دو نظریه قائل به نسبیت [که قائل است به این که حق مطلق نیست و نسبی است 
کند در جهت شخصی دیواري ایجاد می: مثالً. کند نه به نتیجه عملو به انگیزه توجه می] هستند

دفع دزد یا منع نظر در حریم خانه که این عمل جایز است ولو این که موجب منع نور آفتاب براي 
ها توجه مسایه شود و در واقع اینجا دیگر به بلندي و کوتاهی دیوار کاري نداریم و به انگیزهه

.شودمی
قانون مدنی تعارض میان دو قاعده تسلیط و الضرر است که هر دو از حدیث 132موضوع ماده 

.هستند
در مالش بکند تواند همه گونه تصرف هر مالکی می: قانون مدنی30ماده : به موجب قاعده تسلیط

»الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم«: هر چند که عملش موجب ضرر به دیگران شود
.هیچ کس حق ضرر زدن به دیگري را ندارد: و به موجب قاعده الضرر

این دو قاعده در مرحله وضع با هم تعارضی ندارند زیرا الزمه تصرف و انتفاع در ملک، اضرار به 
مثالً در تصرفی که به زیان همسایه . اجراي این قانون با هم ممکن نیستدیگران نیست ولی گاه 

حل کند و چاره و راهاست اجراي قاعده تسلیط آن را ممکن و اجراي قاعده الضرر آن را ممنوع می
:قانون مدنی آمده132در ماده 

:یعنی اگر مالک در تصرفاتش این دو شرط را رعایت کند تسلیط مقدم است
مثًال اگر عرف است که دیوار چاه را سیمان اندود ) به قدر متعارف(فی باشد تسلیط عر)1

.کنند این کار انجام شود تا رطوبت به ملک همسایه سرایت نکند
که ) یعنی براي رفع حاجت یا رفع ضرر از خود(براي دفع مفسده یا جلب منفعت باشد )2

اي بکند و رطوبت به خانه اش باغچهیهمثالً اگر کسی پشت دیوار همسا. اعتبار این امر هم عرفیه
کند که زدن این باغچه آنقدر ضروري بوده که همسایه سرایت کند باید دید که آیا عرف قبول می
بتوان گفت مالک از نظر روحی به باغچه نیاز داشته؟

هاي مثًال ایجاد بوي ناشی از پخت و پز و صداي ناشی از رفت و آمد با ماشین که محدودیت
.ی و متعارف شهرنشینی است مانعی ندارد و از نظر عرف پذیرفته شده که مزاحمت نیستطبیع

پس اگر هر دو شرط یا یکی از آنها زیر پا گذاشته شده دیگر تسلیط مقدم نیست و الضرر مقدم 
.است

آن کجی لفظ مقبول خداستگر بود لطفش کج و معنیش راست
مجوز قتل نیست یعنی مثًال اگر من اسلحه را بگذارم اکراه : مثًال در قانون مجازات اسالمی ما

کشمت، فقها و از جمله انصاري در مکاسب پشت سر شما و بگویم که فالنی را بکش یا من می
گذار در اینجا نظر فقه را که حیات خودت مقدم بر حیات دیگري است ولی قانون: گویدمی

کشمت تو حق کشتن نداري و اگر بکشی میاگر تهدید شدي که بکش وگرنه : گویدنپذیرفته و می
پس قانون ما در باب قتل نظر فقه را نپذیرفته ولی در امور مدنی پذیرفته اما مشروط یعنی . قاتلی

الدار یعنی حق همسایه را پایمال کرده و طرف نتوانسته طرف یکی را بگیرد و در واقع الجارثم
.مالک را گرفته
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توان به دلیل تجاوز به اذن دولت انجام شده باشد آیا باز هم میاگر تصرف زیانبار همسایه: سؤال
از حدود متعارف از آن جلوگیري کرد؟ مثالً اگر مالکی به منظور استخراج معدن واقع در ملکش از 

کَند باعث سستی پی ساختمان همسایه شود آیا هایی که میدولت پروانه حفر بگیرد و گودال
.ه جلویش را بگیرند؟ یا خیرتوان از دادگاه خواست کمی

:حل محتمل استدر پاسخ به این سؤال سه راه
برد و وي دیگر مسئول نیست اجازه مقام اداري دولت مسئولیت اقدام کننده را از بین می)1

.چرا که مجوز از دولت گرفته
از اجازه مقام اداري دولت مانع از این است که دادگاه بتواند نهاد تأسیسی به اذن دولت را)2

تواند خسارت ناشی از اقدام نامتعارف را از بین ببرد یا مانعش شود ولی همسایه زیان دیده می
.دادگاه بخواهد

اذن مقام اداري دولت قطع نظر از عوارض خارجی است و اضرار به همسایه را مباح )3
ص ثالث مقید به رعایت حقوق اشخا) حتی اذن دولت(کند یا به عبارتی دیگر هر گونه اذنی نمی

.احتیاطی نیستاست و رعایت مقررات مجوز بی
.تر و بهتر استرسد نظر سوم منطقیکه به نظر می

نیست مگر این که 132همچنین باید گوشزد کرد که تقدم در تصرف نیز مانع از اجراي ماده 
:مثالً. جمعی باشد و حدود متعارف را تغییر دهد

شود مالکی براي استفاده هاي گوناگون احداث میاگر در محلی که به طور معمول کارخانه
تواند از دیگران بخواهد که مانع آسایش نشوند و هوا را آلوده نکنند مسکونی آپارتمانی بسازد نمی

ولی اگر از قدیم کارخانه یا گاوداري در محله مسکونی باشد قدمت تصرفش او را از امکان اعتراض 
.داردها مصون نمیهمسایه

:تیر بر دیوار اختصاصینهادن سر
که از نزاعات شایع میان همسایگان است و آن این که مالکی به همسایه اذن داده تا سر تیر 

کند که با دادن اذن، شود و مالک ادعا میبنایش را بر دیوار او قرار دهد و پس از مدتی اختالف می
ند و از همسایه بخواهد که سر تواند از اذنش عدول کملزم نشده و حقی به همسایه نداده پس می

گوید که بناي درخواستش و احسان مالک از ابتدا این بوده که تا تیرش را بردارد و همسایه می
.دهدعمارت هست سر تیر هم بماند و هیچ عاقلی بناي خود را بر پایه یک اذن ساده قرار نمی

:هاحلاما راه
زیرا حقی براي همسایه ایجاد نشده و تواند هر وقت خواست از اذنش رجوع کندمالک می)1

.تنها انتفاع همسایه از دیوار مباح شده و این یعنی اذن محض
مالک حق ندارد از اذنش رجوع کند چرا که بناي دو طرف ایجاد التزام : ایجاد حق عینی)2

.بوده
مالک اختیار رجوع از اذن داد ولی باید خسارت ناشی از آن : یعنی. است2و 1که جمع )3
.بدهدرا
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تواند با رجوع از اذن ممکنه ولی تا جایی که باعث ضرر همسایه نشود پس مالک می)4
پس . المثل بخواهد ولی اختیار خلع ید همسایه را نداردرجوع از اذن در برابر انتفاع از دیوار اجرت

:داریم
:رجوع
ضرري 
الضرري
.گفتیم که رجوع ضرري نباشد) 4(پس در 

.گرددها به اختالف در تعبیر تراضی دو طرف برمیحلاین راهکه در واقع اختالف در
:قانون مدنی120اما ماده 

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن بدهد که روي دیوار او سر تیر بگذارد یا روي آن بنا کند، هر 
تواند از اذن خود رجوع کند، مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب وقت بخواهد می

.رده باشدک
اما وجه التزام یعنی چه؟ دکتر کاتوزیان نظرشان بر اینست که بر طبق اصل آزادي قراردادها 

اي ضروري نیست و براي نفوذ تراضی و ایجاد التزام هیچ قالب پیش ساخته) قانون مدنی10ماده (
رتی ندارد که آور قرارداد، مفاد تراضی و اراده طرفین است نه صورت آن و ضرومنبع نیروي الزام

و باید جستجوي اراده واقعی دو . حتماً التزام در قالب عقود معینه الزم یا شرط ضمن آن بیان شود
پس اگر احراز شد که مفاد تراضی یا بناي طرفین بر ایجاد . »العقود تالعه للقصود«طرف بود و 

.التزام بوده و باید از آن پیروي کرد
:بر این کهو در ادامه دکتر کاتوزیان قائلند

توان ادعا کرد که مقصود ایجاد حقی اگر صاحب دیوار بی هیچ و شرطی به همسایه اذن دهد می
را بر مبناي اذنی ساده بر دیوار دیگري ) سر تیر یا بنایش(به نفع همسایه بوده و انسان عاقل 

کتر کاتوزیان اما د. و مالک دیوار ملتزم شد) الفاظ عقود محتمل است بر معناي عرفیه(نهد نمی
. دانند مثل عاریه براي رهنحق ناشی از التزام را حق ارتفاق ندانسته بلکه آن را عاریه دائم می

برد و اباحه انتفاع تا زمان بقاي دیوار و عمارت پس جنون یا مرگ اذن دهنده آثارش را از بین نمی
.متکی بر آن، باقی است

. تواند رجوع کندد اباحه بوده صاحب دیوار میولی اگر احراز شود مقصود اذنی ساده و ایجا
تواند به خاطر سوءاستفاده مشروط بر این که رجوعش ضرري نباشد و اگر ضرري باشد دادگاه می

.از حق به قصد اضرار از اقدام مالک جلوگیري کند
:به نظر دکتر کاتوزیانداما چند نکته و ایرا

:ماهیه اذن نهادن سر تیر
.)ظر دکتر کاتوزیان استکه ن(عاریه دائم )1
.دانیم همیشگی استحق ارتفاق که می)2
)که نظر قانون مدنیه(اذن محض )3

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


62

:دانیم که عقدو از طرفی می
.هاي قانونیالزم که قابل فسخ نیست و پشیمانی سودي ندارد مگر فسخ

.چیزي که ذاتاً قابل فسخ است
:و خود فسخ هم بر دو قسم است

.ده حق فسخ داریممثالً تا دو ما: قراردادي
.قانونی مثل خیار عیب

منظورش » ...مگر به وجه ملزمی«: در قانون مدنی که آمدهدانیم که عاریه عقدي است جایز و می
:یعنی. عقد الزم است یعنی اعطاي اذن در ضمن عقد الزمی درج شده باشد

د تا اذن کسب لزوم باشد و اذن در قالب عقود الزمی باش) مأذون(و همسایه ) اذن دهنده(مالک 
:کند و این یعنی

عاریه که جایزه پس چه جوري الزام ) یعنی بی مدت(اند عاریع دائم وقتی که دکتر کاتوزیان گفته
شود عاریه را که عقدي جایز است الزم کرد؟کند؟ مگر همین طوري میایجاد می

چرا . ن عقد الزمی الزم کردتوان در ضمعاریه را می«توانستند بگویند که بله دکتر کاتوزیان می
شود که عقد جایز، الزم توان عقد جایزي را در ضمن عقد الزمی شرط کرد و این باعث میکه می

:مثالً. شود
هاي مهریه را به پنجاهم از سکهزن مثًال یک: شود کهدر دادگاه گفته می) توافقی(در طالق خلع 

ون وکالت عقدي است جایز ولی هبه و بیع چ(شوهر بفروشد یا هبه کند و وکالت در طالق را 
تواند مستقالً الزم ضمن آن عقد بیع یا هبه شوهر به زن بدهد چون وکالت جایزه و نمی) الزمند

فروشم به شرطی که وکیلت باشم در می. [شود مگر ضمن عقد دیگري که الزم است شرط شود
].طالق

:پس. کردتوان در مثال سر تیر پیادهو مثل همین قضیه را می
:شوددادن اذن از چند راه می

ضمن عقد الزم)1
ضمن ایقاع الزم)2
).یعنی خودش هم ایجاد باشد و هم الزم(آور باشد اصالً ضمن نباشد بلکه خودش الزام)3

مقصود اذن : گویدو از طرفی نظر دکتر کاتوزیان برعکس قانون است چرا که قانون مدنی می
آقاي دکتر کاتوزیان بر این قائلند که نه حق است آن هم محض است مگر خالفش ثابت شود ولی 

.عاریه دائم
.توان بدون شرط الزم کردپس برخالف نظر دکتر کاتوزیان بر این قائلیم که عقد جایز را نمی

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
چند گویم تو را کین انگبین

کنندهر که را مردم سجودي می

عالم دوام ماثبت است بر جریده
زهر قتال است از آن دوري گزین

آکنندزهر اندر جان او می
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:اما تفاوت حق ارتفاق با عاریه دائم
برد حق ارتفاق مثل مالکیت مستمر و دائمی است و تغییر وضع استفاده آن را از بین نمی)1

ق ارتفاق باشد پس اگر ح. ولی عاریه دائم ناظر به حفظ وضع موجود و مقید به همان شرایط است
) مثالً خرابی دیوار(اي التزام ناشی از اذن، اگر سر تیر یا عمارت برداشته شود یا به خاطر حادثه

خواهد ولی چون وضع موجود بهم بخورد چون حق ارتفاقه دوباره گذاشتن سر تیر اذن مجدد نمی
ر تیر بگذارد و بعد هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، س: قانون مدنی121ماده «قانون گفته که 

پس حق ارتفاق نیست و » .تواند مجدداً بگذارد مگر این که اذن مجدد بگیردآن را بردارد نمی
و مستمر و همیشگی نیست و اگر از بین رفت اذن مجدد ) از نظر دکتر کاتوزیان(عاریه دائم است 

.خواهدمی
.ق قابل رجوع نیستتوان از اذن رجوع کرد اما حق ارتفاپیش از نهادن سر تیر می)2

:نکته دیگر
دیگري را اجبار تواند هیچیک از شرکا نمی«: قانون مدنی در مورد دیوار مشترك114بنا به ماده 

پس اگر » .بر بنا و تعمیر دیوار مشترك کند مگر این که دفع ضرر به نحو دیگري ممکن نباشد
ولی این . بناي دیوار اجبار کردتوان به تجدید دیوار مشترك خراب شود هیچیک از شرکا را نمی

:حکم از دو جهت تعدیل شده
.دفع ضرر به نحو دیگري ممکن نباشد) 1
.شریکی بدون آن که ضروري باشد، دیوار را خراب کند) 2

با توجه به این که حکم صریحی در قانون مدنی نسبت به دیوار اختصاصی وجود ندارد : یک سؤال
ك را در مورد دیوار اختصاصی نیز قابل اجرا است؟آیا حکم فوق در مورد دیوار مشتر

تواند مالک مجاور را به تعمیر یا ساخت دیوار اختصاصی خود اي نمیچون هیچ همسایه. بله: پاسخ
همچنین ماده (اجبار کند و این از آثار اجراي اصل تسلیط و اصل نداشتن والیت بر دیگري است 

توان به دیوار اختصاصی سرایت را نیز می114ده همچنین استثناي حکم ما) قانون مدنی123
داد و آن را از مصادیق حکومت الضرر بر تسلیط شمرد پس اگر همسایه بتواند با دیوار کشیدن در 
ملک خود دفع ضرر کند اجبار مالک الزم نیست ولی اگر به دلیل وضع ویژه ملک این کار ممکن 

.نباشد در اجبار او نباید تردید کرد
مالکیت: م فصل دو

تعریف مالکیت
).30ماده (قانون مدنی ما تعریفی از آن نکرده و فقط محتواي آن را گفته *

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد :30محتواي آن در ماده 
.مگر در مواردي که قانون استثناء کرده است

اي که بین شخص و شئ مادي تصور شده و قانون عبارت از رابطه: دکتر امامی در تعریف مالکیت
دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتوانداز آن آن را معتبر دانسته و به مالک حق می

.جلوگیري کند
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تواند در حدود حقی است دائمی که به موجب آن شخص می: دکتر کاتوزیان در تعریف مالکیت
تصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن قوانین تصرف در حالی را به خود اخ

.استفاده کند
اوصاف مالکیت

)در فقه به این شکل است(
)به دو لحاظ(: مطلق بودن-1
.در مقابل نسبی بودن-احترام به همگان-قابل استناد در برابر همه است-1
).نمگر به حکم قانو(مالک حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد -2

کند؟آیا استثناء مطلق بودن را نفی می: سؤال
در حق انتفاع نحوه مصرف باید . در مقایسه با حق انتفاع و ارتفاق یک حق مطلق است: جواب

در حالی که در مالکیت، اصل آزادي است مگر در مواردي که قانون استثناء کرده . تصریح گردد
.است

:انحصاري بودن-2
بیعی اطالق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمامی مردم انحصاري بودن نتیجه ط*

.تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال بکند و مانع دیگران بشودپس مالک می. است
منع دیگران در استفاده : منحصراً مالک از تمامی امتیازات حق برخوردار است از جمله: معنی آن

تواند آن را منع کند و این امر به استناد به باغ به قصد تفرج که میورود دیگران : مثال. از مال
.انحصاري بودن است

:صفت انحصاري بودن در قانون اساسی
. بعد گفته مسکن از تعرض مصون است. مال از تعرض مصون است: 22قانون اساسی در اصل 

است که از یعنی حق شخص بر محل سکونت و زندگی شخصی وي مورد حمایت قرار گرفته
باشدمصادیق حقوق شخصیت می

:دائمی بودن-3.
حق مالکیت بدون مدت است تا هنگامی که شئ موضوع حق باقی است، با مرگ پایان -1

رود منتهی مالک تغییر کرده، پس حق جدیدي پذیرد، با انتقال به دیگري این حق از بین نمینمی
.براي خریدار به وجود نیامده است

رود، مشمول مرور زمان با عدم استفاده از بین نمی: مستقل از اجراي آن است: یتحق مالک-2
شود حتی در ؟؟؟ که مرور زمان مسقط حق وجود دارد حق مالکیت مشمول آن مسقط حق نمی

.شود، مگر این که دیگري از مرور زمان موجد حق یا مملک استفاده کندنمی
.ملک استدائمی بودن حق منوط به بقاي شئ مورد ت*
!! ...مالکیت منفعت : استثناء دائمی بودن*

:عوامل زوال حق مالکیت
.سوزدمالی در آتش می: در انهدام مادي شئ موضوع حق-1
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عدم امکان اجراي حق بر اثر تغییرات ناشی از نیروي طبیعی، مثالً ملک کسی بر اثر باال آمدن -2
پایین رفت و زمین خارج شد، دوباره به اگر سطح آب :نکته. سطح آب دریا ضمیمه آن شود

.گرددمالکیت مالک برمی
مباح عرضی یکی از اقسام مباحات بوده که در نتیجه اعراض : اعراض از شئ موضوع حق-3

.پس اعراض یکی از عوامل پایان ؟؟ مالکیت است. آیدشخص از ملک به وجود می
حق مالکیت مایع بر مبیع : ع عهديدر قولنامه حق مالکیت موقتی است یا در بی:نکته مهم

.پذیردموقتی است و با فرا رسیدن مدت عهد، مالکیت وي پایان می
مثالً عین معینی را بیع کند و قرار . مواردي است که حق مالکیت جنبه موقت دارد: بیع عهدي(

.)باشدیدر اینجا مالکیت بایع موقتی است و همان دو ماه م. بگذارند که دو ماه دیگر تحویل دهد
قراردادي میان یک شخص یا گروه با -اعتباري-اي است اجتماعیرابطه:تعریف حق مالکیت

یک شئ که بیانگر مشروعیت تصرفات مالک در ملک خود و جلوگیري او از تصرف دیگران در آن 
.است

فیزیکی یعنی چیزي داراي واقعیت باشد، هر چند : مالکیت ملک امر عینی، فیزیکی نیست-1
خواه تصور کننده . این درخت در کنار خیابان وجود دارد. هنی و صاحب ذهنی در جهان نباشدذ

.مسأله یک واقعیت عینی و خارجی است. او در جهان باشد، خواه نباشد
چیزهایی که واقعیت دارند اما به شرط آن که اعتبار کننده و صاحب : هاي اعتباريواقعیت-2

-حرام-وجود تکلیفی یعنی احکام واجب. نیز از همین قبیل استذهنی در حهان باشد و مالکیت 
.باشنداند، از همین قبیل میکه احکام تکلیفی-مبا-مکروه-مستحب

اگر در دنیا یک انسان . آیدمالکیت امري اعتباري است که در زندگی اجتماعی به وجود می-3
.شدستم براي او فراهم نمیداشت، چه بسا زمینه این فکر که من مالک چیزي هوجود می

کنند، یک سلسله قراردادها ها با همدیگر زندگی میوقتی انسان. مالکیت امري قراردادي است-4
الزم نیست دو یا چند نفر گرد هم بنشینند و قرار بگذارند بلکه گاهی قراردادها . آیدبه وجود می

.آیندخود به خود به وجود می
.اجتماعی و قراردادي میان مالک و ملک-عتباريا: اي استپس مالکیت رابطه

:تواندمالک می
شخص باشد

.شودپس از مرگ مالک، تبدیل به رابطه گروهی می. گروه باشد
:مشروعیت حق نسبی است

.حق همه گونه تصرف را دارد-1
منع دیگران-2
:»امتیازات حق مالکیت«یا » حدود اختیارات مالک«

دادند و در آن سه امتیاز را براي مالک باز ورد تجریه قرار میاز قدیم حق مالکیت را م
.شناختندمی
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حق اخراج از ملک)3استثمار)2استعمال)1
ترین وجه و چهره حق مستقمی است که مالک بر شئ مورد تملک ملموس:حق استعمال)1

. ل گویندبه عبارت دیگر به کار بردن مستقیم مال توسط خود مالک را حق استعما. خود دارد
مثًال سکونت مالک در . برخالف حق استثمار که دیگر، مالک در بکار بردن مال مباشرت ندارد

بها اعمال حق استثمار اش استعمال حق مالکیت است ولی اجاره دادن و استفاده از اجارهخانه
بهره برد ولی در مورد دوم به طور غیر مستقیماست چون در مورد اول مالک مستقیماً بهره می

.برد، چون مباشرت نداردمی
:موارد حق استعمال

).انتفاع متضمن حق استعمال نیز هست: شاید بگوییم(قانون مدنی محتوي را گفته 30ماده -1
شکل و شیوه شخص، بهره گرفتن و انتفاع از مال -اشکند یا خانوادهمالک شخصاً استفاده می-2

مثل اجاره دادن و اخذ . مار مباشرت نیستمباشرت شرط است ولی در حق استث(-است
).االجارهمال
مثالً خرید اسب . تواند استفاده غیر متعارف کندحتی می-در شیوه استفاده از مال آزاد است-3

.یا اصوالً استفاده نکند-اي و در کار کشاورزي استفاده کندمسابقه
.بوده است56ل مستأجر سا-حق استعمال مورد احترام مقنن در قانون موجر

یا اگر براي سکنی هم مناسب -تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر براي کسب پیشه: آن3بند 
.تواند درخواست کندباشد، می

توان بهره نبرد و آن را معطل برداري و فایده بردن نیست و میتنها به معنی بهره:حق استثمار
.گذارد

:موادر حق استثمار
از حق استثمار تصریح 30ماده . (واند از مال بهره بگیرد و یا معطل بگذاردتمالک می: معنی آن

مثًال مقدار . تواند بهره نگیرداگر مالک بخواهد می-2بهره گرفتن، -1: پس دو جنبه دارد) کرده
توانیم بکاریم یا یا زمین داریم می... انداز، تجارت وپس: توان کردهر گونه استفاده می: پول داریم

.اختمان بسازیم یا معطل بگذاریمس
تواند منافع بدست آمده را نگه دارد یا آن حق استثمار متضمن این حق نیز هست که مالک می*

.را به وسیله عمل مادي یا حقوقی بفروشد
دهد؟چه امتیازاتی به مالک آن می:حق اخراج از ملک-3

ی حق اخراج از مالکیت به صورت یک یعن. رسدحق مالکیت در این امتیاز به نقطه اوج خود می
تواند با انجام اعمال مادي یا چون متضمن این است که مالک می. کندجکومت کوچک جلوه می

:موارد. حقوقی، ملک خود را از مالکیت خارج سازد
. تواند با انجام اعمال مادي یا حقوقی مایملک خود را از مالکیت خارج سازدیعنی مالک می-1

.هبه کند-انتقال دهد-اعراض کند-مصرف کند: مصرف شدنیمال: مثالً
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ممکن است مال غیر قابل انتقال . حق انتقال مالکیت مال است: حق اخراج در بعضی مضییق-2
مثل مالکیت اداري که همان مالکیت اشخاص حقوق عمومی به . شود ولی این امر موقتی است

ولی این غیر قابل انتقال بودن، ابدي نیست، . اموال عمومی، اگرچه قابل تملک خصوصی نیست
یا نفایس ملی با . بلکه اگر تبدیل به اموال اختصاصی شد با رعایت مقررات قابل انتقال است

.تصویب مجلس قابل انتقال است یا وقف عام و خاص که حبس ؟ است که قابل فروش است
:آثار حق اخراج

ولی اگر از دین، خودداري کند مرتهن آن را در ) گیردانتقال مالکیت صورت نمی(رهن کند -1
.کندازاي دین خود تملک می

مثل . تواند حق انتفاع از مال خود را به دیگري واگذار کندمثالً می. تجزیه حق مالکیت کند-2
.اجاره دادن خانه که مالکیت منافع را منتقل کرده است

توان او را وادار در کنار ملک دیگري است نمیزمین مالک : مثال. تواند استفاده نکند از آنمی-3
.به فروش کرد

:پس حق اخراج همانند حق استثمار دو جنبه دارد
حق انتقال مالکیت خود به دیگري-1
.31ماده¬در صورت خواستن، عدم استفاده از این حق -2

، قاعده الناس 30قسمت اول ماده : مالک حق هر گونه تصرف را دارد: در قانون صحبت کرده
.باشدمسلطون می

:)دید حق مالکیتتح(محدودیت هاي ناشی از مجاورت امالك 
رعایت حقوق دیگران-1
تأمین منافع خصوصی-2

.است» سوءاستفاده از حق«مصداق مهم و بارز : قانون اساسی40اصل 
.تجاوز به منافع عمومی قرار دهدتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یاهیچ کس نمی

:زیان براي همسایه
صافکار یا جوشکاري در کنار . رزش امالك مجاور کاهش یابدا-3.مادي نباشد-2.مادي باشد-1

.همسایه باشد
ممکن است دیوار، چاله یا یک . کندچیزي است که دو ملک را از هم جدا می:مثال فاصل
شود ریشه آن وارد زمین همسایه می-فاصل درختی بکاردحال اگر مالک در کنار . درخت باشد

.پس به حریم او تجاور کرده است
تواند سوءاستفاده در نامزدي یعنی نامزد نمی: 1036ماده :مصادیق مسأله سوءاستفاده از حق

این اقدام به مبناي جلوگیري از . حذف شد61در سال 1036ولی ماده . از حق نماید
.کندزند و تنها مصداقی از تقصیر در اجراي حق را حذف میصدمه نمیسوءاستفاده از حق 

منع مالک از انجام برخی تصرفات زیانبار: 132ماده 
.شودهیچ کس بر اثر اعمال حق خود، مقصر انگاشته نمی: 1قول 
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اگر مالک نفعی نبرد و قصدش . کرد) استفاده غیر عادالنه(از حق خود نباید سوءاستفاده : 2قول 
تحت عنوان ¬باشد ضرار باشد این یک نوع خبائث و شیطنت است و لذا مسئول میا

.کنندسوءاستفاده از حق تعبیر می
]:بندي دیگرتقسیم[

تواند ضرر بزند یعنی تنها اند که هیچ کس به استناد داشتن حق عمداً نمیجمعی پذیرفته) الف
.انددانستهتقصیر عمدي را سبب مسئولیت 

دانند و تجاوز از اهداف اجتماعی گروه دیگر حق را نسبی و محدود به مبناي اجتماعی آن می)ب
.دانندمقنن را مانع از اجراي حق می

کنند یعنی کسی که صاحب حق گروه سوم قواعد عمومی مسئولیت را در اجراي حق اعمال می)ج
انند سایر موارد، رفتار انسانی معقول و است مککن است خطاکار باشد و معیار تشخیص خطا م

.متعارف است
قاعده تسلیط را : 30ماده ¬قاعده تسلیط . (اعمال حق مالکیت را محدود کرد:قاعده الضرر

).گویدمی
)بدون حکم شارع(از عقلیه است -1

گرفت و عاویه پول میهزار درهم از م400. بود) ع(دشمن سرسخت علی . قضیه سمره بن جندب
و 204کند که آیات هاي او این بود که حدیث جعل مییکی از خوشخدمتی. کردحدیث جعل می

بعد -شودوالی بصره می. در باره ابن ملجم است207است و آیه ) ع(سوره بقره در باره علی 205
آن گونه که معاویه را خدا معاویه را لعنت کند، بخدا قسم : گویدشود و میتوسط معاویه خلع می

.دادکردم به من میکردم، هر چه از او طلب میاطاعت کردم اگر خدا را اطاعت می
.132الضرر حکومت دارد و به استناد ماده : تسلیط-تعارض قاعده الضرر

: 132شرایط ماده 
لک ما. اجراي هر حق محدود به هدفی است که قانون در نظر گرفته(به قدر متعارف باشد -1

اگر متعارف باشد ولو این که براي رفع حاجت یا ) باید قواعد عرف را در تصرف خود رعایت کند
اگر در عرف معماري الزم باشد که . مثًال کندن حوض در خانه. آور استدفع ضرر باشد، مسئولیت

.حوض با سیمان ساخته شود باید این کار را بکند
(براي رفع حاجت یا دفع ضرر باشد-2 تشخیص احتیاج ملک نیز نظر عرف مناط اعتبار در. 

این کندن اگر به قدر . کشی آب نداشته و هر کس ناچار است که چاه بکندشهرکی لوله). است
.متعارف باشد، ضامن نیست ولو آب همسایه کم شود

اگر آب به خانه همسایه رود، ضامن . آمدن سیل و گذاشتن شن جلوي خانه: مثال دفع ضرر
.نیست

موجب تضرر . تصرف مالک در ملک خودش: توان این گونه توجیه کردمی:132حل ماده راه
تعارض در ضرر است و قاعده تسلیط که . همسایه و عدم تصرف وي سبب ورود ضرر به خود اوست

: دلیل مرحوم شیخ. »اذا تعارضًا با تساقط، رد الی اصله«. شودمجوز تصرفات مالک است حاکم می
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استناد به دلیل ساقط ضرر مالک و همسایه، به قاعده نفی عسر و حرج استناد شیخ عالوه بر
یعنی منع مالک از تصرف در ملک خود براي دفع ضرر از وي براي او موجب عسر و حرج . نموده
.است

).حرام و موجب ضمان است4و 1: (سوءتصرف مالک
.تصرفی که به قصد اضرار همسایه باشد

نحوي که ترك آن موجب ضرر مالک و انجامش موجب ضرر دیگري تصرفی که الزم است به
.گرددمی

.شودتصرفی که فایده دارد ولی به زیان همسایه تمام می
.تصرفی که نفع و ضرر برایش ندارد و به زیان همسایه است

از باب تعارض ضرر دو شخص است و چون ترجیخی وجود ندارد، دلیل تسلیط :نظریه مشهور
.باقی است

:نتهی تأثیر تصرف مالکم
.قاعده نسبیب جاري است. کندن چاه و سرایت رطوبت به همسایه. تصرف از باب تسبیب است)1
.قاعده تسلیط حاکم است: مثل باال بردن دیوار: تصرف در ملک غیر نیست)2

شاخه هاي مالکیت: فصل سوم 
:177اموال، ص 
. رسدو این حق از راه وراثت به ورثه نمیمنتفع چون مالک منافع نیست با مرگ ا:نکته اول

51را در ردیف اسباب زمان در ماده ) مرگ(اشتباه نویسنده قانون مدنی آن است که این مورد 
فرانسه 617حال آن که در فقه این نظر از اسباب زوال شمرده شده است و ماده . نیاورده است

.قبول کرده است
رود، منتها زوال عقد به دلیل انقضاي مدت مرگ از بین میبا : عمر به مدت عمر مالک: نکته دوم

حاال اگر به جاي مالک، منتفع بمیرد، ورثه او حق استفاده دارند اما نه از . است نه به دلیل مرگ
.راه وراثت بلکه به استناد عدم انقضاي مدت عمر عقدي

.عمري از عقود رایگان است:نکته سوم
موجب حق انتفاع است ولی عمري، عقد الزمی است و عاریه عاریه هم:تفاوت عاریه و عمري

.توان مدت آن را ذکر نمودذکر مدت در عقد عاریه الزم نیست ولی می. جایز
.عمري از طرف مالک الزم است ولی عاریه از هر دو طرف جایز است

:انتفاع
نه به عنوان وراثت شوند اماور میاگر پیش از سپري شدن مدت، منتفع بمیرد، ورثه بهره:رقبی

).قانون مدنی51ماده 1بند (
اگر مالک هم در مدت رقبی بمیرد، عقد منحل . ولی ید ورثه، ید متلقی از مالک است نه از مورث

.شودنمی
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مالک : مثال. باشد) براي ورثه ملک(و رقبی ) براي مالک(ممکن است عقد مرکب از عمري *
.سال براي وراث تو باشد10و دادم و سپس تا این زمین را انتفاعاً به عمر ت: گوید

.، کتال اموال لنگرودي186ص ): 44ماده (حبس مطلق 
عقد الزم قابل رجوع است و با فوت و جنون و سفه یکی از طرفین منحل :حبس مطلق

دار بوده و مدت آن رود به این جهت است که عقد، مدتاگر با فوت مالک از بین می. شودنمی
گویند نه انحالل آن، زیرا در انحالل یک عقد باید مقتضی این را پایان عقد می. ستتمام شده ا

.دوام عقد وجود داشته باشد ولکن مانعی موجب گسستن آن گردد
:حق براي معدوم:45ماده 

.است) وقف به معدوم(قانون مدنی 69این ماده شبیه ماده 
.کردندند و باید ذکر میاقانون مدنی این فرض را فراموش کرده51در ماده 

:هاي زوال انتفاعراه: 51ماده 
انقضاي مدت) الف
.تلف مال)ب

قانون ایران مرگ مباح له را نپذیرفته است و حق با اوست، زیرا گفته شده است که تعیین مدت 
براي حق انتفاع به این معنی است که اگر منتفع قبل از رسیدن آن بمیرد، حق انتفاع از جانب 

.تبعًا براي ورثه او مقرر شده است و این دلیل به معنی وراثت نیستمالک 
اگر این مطلب صحیح باشد، دیگر چه نیازي که مقنن، ایجاد حق براي معدوم را به :یک اشکال

تصویب کرده است؟45تبع موجود در ماده 
مطلب در خصوص موردي است که منتفع هنوز داراي فرزند نیست و45پاسخ آن است که ماده 

.در جایی است که منتفع داراي فرزند است) دکتر لنگرودي(فوق 
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2خالصه مدنی 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


72

:ترکه در حقوق ایران
وجود دین مانع انتقال ترکه به ورثه نیست و در صورتی که متوفی مدیون باشد، مالکیت ورثه 

.شودمتزلزل بوده و با پرداخت دین مستقر می
رسد که کلیه دیون و وصایاي متوفی، ه هنگامی به ورثه میحقوق و اموال ترک:دکتر کاتوزیان

این نظر نافی اصل تملک فوري حقوق و اموال متوفی از سوي ورثه بوده و با . پرداخت شده باشد
مقامی وارثان نیز منافات دارد، زیرا آثار قراردادهاي متوفی به ترکه پیوسته و به ذمه وارث قائم

.کندسرایت نمی
بوده و ) شخص حقوقی(مقامی متوفی بلکه مدیر ترکه ظر، وراث در زمان تصفیه نه قائمبنا بر این ن

نظریه عمومی . (مقامی از متوفیمطالبه حقوق از سوي آنها به نمایندگی از ترکه است نه به قائم
).188تعهدات، شماره 

:انتقال دیون به ورثه
مدنی معتقدند که دیون مورث به ترکه قانون896در حقوق ما، غالب اساتید استنادًا به ماده 

.شودتعلق گرفته و به ذمه ورثه منتقل نمی
اي بر اساس اعتقادشان به اي بر مبناي استقالل شخصیت حقوقی وارث از مورث و دستهعده

ترکه مدیون پیش از ) کاتوزیان(برابر نظر اخیر . کنندشخصیت حقوقی ترکه این نظر را توجیه می
دین و اخراج موصی به داراي شخصیت حقوقی بوده و شرکتی از حقوق تصفیه و پرداخت

.طلبکاران و موصی له و وارثان است که دیون خاص و اقامتگاه جداگانه دارد
اند که دیون و تعهدات متفوي به تبع اموال وي به ورثه منتقل گفته) دکتر شهیدي(برخی دیگر 

عهدات و دیون مورث را به ارث نبرده و مسئولیتی شده و اگر متوفی مالی نداشته باشد ورثه او ت
.نسبت به پرداخت آنها ندارند

:ایرادات به نظریه شخصیت حقوقی
.شودمقامی وراث میاین تئوري باعث نفی قائم)1
.قانون مدنی مالکیت ورثه را گفته است868و 867و 140ماده 4بند )2
300ماده . اندیار و شفعه به ورثه سخن گفتهکه از انتقال حق خ445و 823عالوه بر مواد )3

زیرا شرط . الذمه تأییدي بر انتقال حق و طلب مورث به وارث استقانون مدنی در مالکیت فی
پس اگر وارثی از مورث خود، دائن . الذمه اجتماع دین و طلب در یک دارایی استمالکیت فیوقوع

الذمه یا دین مورث به دارایی وارث، مالکیت فییا به وي مدیون باشد بعد از فوت با انتقال طلب
بدیهی است چنانچه طلب یا دین متوفی به ذمه یا دارایی . شودحاصل شده و تعهد ساقط می

.ماندالذمه تحقق نیافته و دین همچنان باقی میوارث نپیوندد، مالکیت فی
با (رث را نیز تحمل کنند شود، دیون موکند که اگر حقوق به وارث منتقل میعدالت اقتضا می)4

.شودشود ولی دیون منتقل نمیاي گفتند که حقوق به وراث منتقل میعده) فرض قبول ترکه
توان عدم انتقال یون به گیرد نمیقانون مدنی که گفته دیون به ترکه تعلق می869از ماده )5

گیرد نه بر عین و نیز با میمعموًال به ذمه تعلق) حق دینی(ورثه را استنباط کرد، زیرا اوالً دین 
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قانون امور حسبی که تصرفات ورثه را غیر نافذ دانسته و 229قانون مدنی و 871توجه به مواد 
آن است که ترکه میث وثیقع دیون 869گیریم که منظور ماده قانون مدنی نتیجه می606ماده 

معنی وثیقه بودن جز این است که وي هستند و وثیقه بودن، نافی انتقال ترکه به ورثه نیست و آیا 
اگر مدیون نداد، از ویقه استیفاي حق شود؟ و این مدیوم کسی جز وارث نیست، چنانچه دکتر 

که دیان متوفی یک حق دینی بر هر یک از ورثه به نسبت سهم خود دارند و : کاتوزیان گفته است
ت، نخست باید از حق دینی یک حق عینی بر تمام ترکه و همچنان که قاعده دیون با وثیقه اس

.استفاده کرده و به مدیون مراجعه نمایند
شده و ترکه وثیقه پرداخت این دیون بوده و دیون متوفی به ذمه ورثه منتقل : این که: نتیجه

.است) جنبه مثبت آن(مسئولیت ورثه نیز محدود به میزان ترکه 
دکتر ویولون

:177اموال، ص 
. رسداین حق از راه وراثت به ورثه نمینافع نیست با مرگ او منتفع چون مالک م:نکته اول

51را در ردیف اسباب زمان در ماده ) مرگ(اشتباه نویسنده قانون مدنی آن است که این مورد 
فرانسه 617حال آن که در فقه این نظر از اسباب زوال شمرده شده است و ماده . نیاورده است

.قبول کرده است
رود، منتها زوال عقد به دلیل انقضاي مدت با مرگ از بین می: مدت عمر مالکعمر به: نکته دوم

حاال اگر به جاي مالک، منتفع بمیرد، ورثه او حق استفاده دارند اما نه از . است نه به دلیل مرگ
.راه وراثت بلکه به استناد عدم انقضاي مدت عمر عقدي

.عمري از عقود رایگان است:نکته سوم
عاریه هم موجب حق انتفاع است ولی عمري، عقد الزمی است و عاریه :ه و عمريتفاوت عاری

.توان مدت آن را ذکر نمودذکر مدت در عقد عاریه الزم نیست ولی می. جایز
.عمري از طرف مالک الزم است ولی عاریه از هر دو طرف جایز است

:انتفاع
شوند اما نه به عنوان وراثت ور میهرهاگر پیش از سپري شدن مدت، منتفع بمیرد، ورثه ب:رقبی

).قانون مدنی51ماده 1بند (
اگر مالک هم در مدت رقبی بمیرد، عقد منحل . ولی ید ورثه، ید متلقی از مالک است نه از مورث

.شودنمی
مالک : مثال. باشد) براي ورثه ملک(و رقبی ) براي مالک(ممکن است عقد مرکب از عمري *

.سال براي وراث تو باشد10انتفاعاً به عمر تو دادم و سپس تا این زمین را: گوید
.، کتال اموال لنگرودي186ص ): 44ماده (حبس مطلق 

عقد الزم قابل رجوع است و با فوت و جنون و سفه یکی از طرفین منحل :حبس مطلق
مدت آن دار بوده ورود به این جهت است که عقد، مدتاگر با فوت مالک از بین می. شودنمی
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گویند نه انحالل آن، زیرا در انحالل یک عقد باید مقتضی این را پایان عقد می. تمام شده است
.دوام عقد وجود داشته باشد ولکن مانعی موجب گسستن آن گردد

:حق براي معدوم:45ماده 
.است) وقف به معدوم(قانون مدنی 69این ماده شبیه ماده 

.کردنداند و باید ذکر میض را فراموش کردهقانون مدنی این فر51در ماده 
:هاي زوال انتفاعراه: 51ماده 

انقضاي مدت) الف
.تلف مال)ب

قانون ایران مرگ مباح له را نپذیرفته است و حق با اوست، زیرا گفته شده است که تعیین مدت 
تفاع از جانب براي حق انتفاع به این معنی است که اگر منتفع قبل از رسیدن آن بمیرد، حق ان

.مالک تبعًا براي ورثه او مقرر شده است و این دلیل به معنی وراثت نیست
اگر این مطلب صحیح باشد، دیگر چه نیازي که مقنن، ایجاد حق براي معدوم را به :یک اشکال

تصویب کرده است؟45تبع موجود در ماده 
داراي فرزند نیست و مطلب در خصوص موردي است که منتفع هنوز 45پاسخ آن است که ماده 

.در جایی است که منتفع داراي فرزند است) دکتر لنگرودي(فوق 
:حق مالکیت

).30ماده (قانون مدنی ما تعریفی از آن نکرده و فقط محتواي آن را گفته *
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد :30محتواي آن در ماده 

.ه قانون استثناء کرده استمگر در مواردي ک
اي که بین شخص و شئ مادي تصور شده و قانون عبارت از رابطه: دکتر امامی در تعریف مالکیت

دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتوانداز آن آن را معتبر دانسته و به مالک حق می
.جلوگیري کند

تواند در حدود که به موجب آن شخص میحقی است دائمی: دکتر کاتوزیان در تعریف مالکیت
قوانین تصرف در حالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن 

.استفاده کند
)در فقه به این شکل است(:اوصاف مالکیت

)به دو لحاظ(: مطلق بودن-1
.نسبی بودندر مقابل -احترام به همگان-قابل استناد در برابر همه است-1
).مگر به حکم قانون(مالک حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد -2

کند؟آیا استثناء مطلق بودن را نفی می: سؤال
در حق انتفاع نحوه مصرف باید . در مقایسه با حق انتفاع و ارتفاق یک حق مطلق است: جواب

دي که قانون استثناء کرده در حالی که در مالکیت، اصل آزادي است مگر در موار. تصریح گردد
.است
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:انحصاري بودن-2
انحصاري بودن نتیجه طبیعی اطالق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمامی مردم *

.تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال بکند و مانع دیگران بشودپس مالک می. است
منع دیگران در استفاده : خوردار است از جملهمنحصراً مالک از تمامی امتیازات حق بر: معنی آن

تواند آن را منع کند و این امر به استناد ورود دیگران به باغ به قصد تفرج که می: مثال. از مال
.انحصاري بودن است

:صفت انحصاري بودن در قانون اساسی
. استبعد گفته مسکن از تعرض مصون. مال از تعرض مصون است: 22قانون اساسی در اصل 

یعنی حق شخص بر محل سکونت و زندگی شخصی وي مورد حمایت قرار گرفته است که از 
.باشدمصادیق حقوق شخصیت می
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:دائمی بودن-3
حق مالکیت بدون مدت است تا هنگامی که شئ موضوع حق باقی است، با مرگ پایان -1

لک تغییر کرده، پس حق جدیدي رود منتهی ماپذیرد، با انتقال به دیگري این حق از بین نمینمی
.براي خریدار به وجود نیامده است

رود، مشمول مرور زمان با عدم استفاده از بین نمی: مستقل از اجراي آن است: حق مالکیت-2
شود حتی در ؟؟؟ که مرور زمان مسقط حق وجود دارد حق مالکیت مشمول آن مسقط حق نمی

.ان موجد حق یا مملک استفاده کندشود، مگر این که دیگري از مرور زمنمی
.دائمی بودن حق منوط به بقاي شئ مورد تملک است*
!! ...مالکیت منفعت : استثناء دائمی بودن*

:عوامل زوال حق مالکیت
.سوزدمالی در آتش می: در انهدام مادي شئ موضوع حق-1
ملک کسی بر اثر باال آمدن عدم امکان اجراي حق بر اثر تغییرات ناشی از نیروي طبیعی، مثالً-2

اگر سطح آب پایین رفت و زمین خارج شد، دوباره به :نکته. سطح آب دریا ضمیمه آن شود
.گرددمالکیت مالک برمی

مباح عرضی یکی از اقسام مباحات بوده که در نتیجه اعراض : اعراض از شئ موضوع حق-3
.؟؟ مالکیت استایان پس اعراض یکی از عوامل پ. آیدشخص از ملک به وجود می

حق مالکیت مایع بر مبیع : در قولنامه حق مالکیت موقتی است یا در بیع عهدي:نکته مهم
.پذیردموقتی است و با فرا رسیدن مدت عهد، مالکیت وي پایان می

مثالً عین معینی را بیع کند و قرار . مواردي است که حق مالکیت جنبه موقت دارد: بیع عهدي(
.)باشددر اینجا مالکیت بایع موقتی است و همان دو ماه می. دو ماه دیگر تحویل دهدبگذارند که 

قراردادي میان یک شخص یا گروه با -اعتباري-اي است اجتماعیرابطه:تعریف حق مالکیت
یک شئ که بیانگر مشروعیت تصرفات مالک در ملک خود و جلوگیري او از تصرف دیگران در آن 

.است
فیزیکی یعنی چیزي داراي واقعیت باشد، هر چند : ک امر عینی، فیزیکی نیستمالکیت مل-1

خواه تصور کننده . این درخت در کنار خیابان وجود دارد. ذهنی و صاحب ذهنی در جهان نباشد
.مسأله یک واقعیت عینی و خارجی است. او در جهان باشد، خواه نباشد

ارند اما به شرط آن که اعتبار کننده و صاحب چیزهایی که واقعیت د: هاي اعتباريواقعیت-2
-حرام-وجود تکلیفی یعنی احکام واجب. ذهنی در حهان باشد و مالکیت نیز از همین قبیل است

.باشنداند، از همین قبیل میکه احکام تکلیفی-مبا-مکروه-مستحب
در دنیا یک انسان اگر . آیدمالکیت امري اعتباري است که در زندگی اجتماعی به وجود می-3

.شدداشت، چه بسا زمینه این فکر که من مالک چیزي هستم براي او فراهم نمیوجود می
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کنند، یک سلسله قراردادها ها با همدیگر زندگی میوقتی انسان. مالکیت امري قراردادي است-4
گاهی قراردادها الزم نیست دو یا چند نفر گرد هم بنشینند و قرار بگذارند بلکه. آیدبه وجود می

.آیندخود به خود به وجود می
.اجتماعی و قراردادي میان مالک و ملک-اعتباري: اي استپس مالکیت رابطه

:تواندمالک می
شخص باشد

.شودپس از مرگ مالک، تبدیل به رابطه گروهی می. گروه باشد
:مشروعیت حق نسبی است

.حق همه گونه تصرف را دارد-1
منع دیگران-2
:»امتیازات حق مالکیت«یا » حدود اختیارات مالک«

دادند و در آن سه امتیاز را براي مالک باز از قدیم حق مالکیت را مورد تجریه قرار می
.شناختندمی
حق اخراج از ملک)3استثمار)2استعمال)1
ترین وجه و چهره حق مستقمی است که مالک بر شئ مورد تملکملموس:حق استعمال)1

. به عبارت دیگر به کار بردن مستقیم مال توسط خود مالک را حق استعمال گویند. داردخود 
مثًال سکونت مالک در . برخالف حق استثمار که دیگر، مالک در بکار بردن مال مباشرت ندارد

بها اعمال حق استثمار اش استعمال حق مالکیت است ولی اجاره دادن و استفاده از اجارهخانه
برد ولی در مورد دوم به طور غیر مستقیم بهره مورد اول مالک مستقیماً بهره میاست چون در

.برد، چون مباشرت نداردمی
:موارد حق استعمال

).انتفاع متضمن حق استعمال نیز هست: شاید بگوییم(قانون مدنی محتوي را گفته 30ماده -1
ه شخص، بهره گرفتن و انتفاع از مال شکل و شیو-اشکند یا خانوادهمالک شخصاً استفاده می-2

مثل اجاره دادن و اخذ . مباشرت شرط است ولی در حق استثمار مباشرت نیست(-است
).االجارهمال
مثالً خرید اسب . تواند استفاده غیر متعارف کندحتی می-در شیوه استفاده از مال آزاد است-3

.استفاده نکندیا اصوالً-اي و در کار کشاورزي استفاده کندمسابقه
.بوده است56مستأجر سال -حق استعمال مورد احترام مقنن در قانون موجر

یا اگر براي سکنی هم مناسب -تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر براي کسب پیشه: آن3بند 
.تواند درخواست کندباشد، می

ان بهره نبرد و آن را معطل توبرداري و فایده بردن نیست و میتنها به معنی بهره:حق استثمار
.گذارد

:موادر حق استثمار
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از حق استثمار تصریح 30ماده . (تواند از مال بهره بگیرد و یا معطل بگذاردمالک می: معنی آن
مثًال مقدار . تواند بهره نگیرداگر مالک بخواهد می-2بهره گرفتن، -1: پس دو جنبه دارد)کرده

توانیم بکاریم یا یا زمین داریم می... انداز، تجارت وپس: توان کردمیهر گونه استفاده : پول داریم
.ساختمان بسازیم یا معطل بگذاریم

تواند منافع بدست آمده را نگه دارد یا آن حق استثمار متضمن این حق نیز هست که مالک می*
.را به وسیله عمل مادي یا حقوقی بفروشد

دهد؟ه مالک آن میچه امتیازاتی ب:حق اخراج از ملک-3
یعنی حق اخراج از مالکیت به صورت یک . رسدحق مالکیت در این امتیاز به نقطه اوج خود می

تواند با انجام اعمال مادي یا چون متضمن این است که مالک می. کندجکومت کوچک جلوه می
:موارد. حقوقی، ملک خود را از مالکیت خارج سازد

. جام اعمال مادي یا حقوقی مایملک خود را از مالکیت خارج سازدتواند با انیعنی مالک می-1
.هبه کند-انتقال دهد-اعراض کند-مصرف کند: مال مصرف شدنی: مثالً

ممکن است مال غیر قابل انتقال . حق انتقال مالکیت مال است: حق اخراج در بعضی مضییق-2
مالکیت اشخاص حقوق عمومی به مثل مالکیت اداري که همان. شود ولی این امر موقتی است

ولی این غیر قابل انتقال بودن، ابدي نیست، . اموال عمومی، اگرچه قابل تملک خصوصی نیست
یا نفایس ملی با . بلکه اگر تبدیل به اموال اختصاصی شد با رعایت مقررات قابل انتقال است

.بل فروش استتصویب مجلس قابل انتقال است یا وقف عام و خاص که حبس ؟ است که قا
:آثار حق اخراج

ولی اگر از دین، خودداري کند مرتهن آن را در ) گیردانتقال مالکیت صورت نمی(رهن کند -1
.کندازاي دین خود تملک می

مثل . تواند حق انتفاع از مال خود را به دیگري واگذار کندمثالً می. تجزیه حق مالکیت کند-2
.ع را منتقل کرده استاجاره دادن خانه که مالکیت مناف

توان او را وادار زمین مالک در کنار ملک دیگري است نمی: مثال. تواند استفاده نکند از آنمی-3
.به فروش کرد

:پس حق اخراج همانند حق استثمار دو جنبه دارد
حق انتقال مالکیت خود به دیگري-1
.31ماده ¬در صورت خواستن، عدم استفاده از این حق -2

، قاعده الناس 30قسمت اول ماده : مالک حق هر گونه تصرف را دارد: در قانون صحبت کرده
.باشدمسلطون می

: تحدید حق مالکیت*
رعایت حقوق دیگران-1
تأمین منافع خصوصی-2

.است» سوءاستفاده از حق«مصداق مهم و بارز : قانون اساسی4اصل 
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.مال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهدتواند اعهیچ کس نمی
:زیان براي همسایه

صافکار . ارزش امالك مجاور کاهش یابد-3.مادي نباشد-2مادي باشد-1
.یا جوشکاري در کنار همسایه باشد

ه یا یک ممکن است دیوار، چال. کندچیزي است که دو ملک را از هم جدا می:فاصلمثال 
شود ریشه آن وارد زمین همسایه می-حال اگر مالک در کنار فاصل درختی بکارد. درخت باشد

.پس به حریم او تجاور کرده است
تواند سوءاستفاده در نامزدي یعنی نامزد نمی: 1036ماده :مصادیق مسأله سوءاستفاده از حق

ام به مبناي جلوگیري از این اقد. حذف شد61در سال 1036ولی ماده . از حق نماید
.کندزند و تنها مصداقی از تقصیر در اجراي حق را حذف میسوءاستفاده از حق صدمه نمی

منع مالک از انجام برخی تصرفات زیانبار: 132ماده 
.شودهیچ کس بر اثر اعمال حق خود، مقصر انگاشته نمی: 1قول 
اگر مالک نفعی نبرد و قصدش . کرد) ادالنهاستفاده غیر ع(از حق خود نباید سوءاستفاده : 2قول 

تحت عنوان ¬باشد اضرار باشد این یک نوع خبائث و شیطنت است و لذا مسئول می
.کنندسوءاستفاده از حق تعبیر می

]:بندي دیگرتقسیم[
زند یعنی تنها تواند ضرر باند که هیچ کس به استناد داشتن حق عمداً نمیجمعی پذیرفته) الف

.اندتقصیر عمدي را سبب مسئولیت دانسته
دانند و تجاوز از اهداف اجتماعی گروه دیگر حق را نسبی و محدود به مبناي اجتماعی آن می)ب

.دانندمقنن را مانع از اجراي حق می
کنند یعنی کسی که صاحب حق گروه سوم قواعد عمومی مسئولیت را در اجراي حق اعمال می)ج

مککن است خطاکار باشد و معیار تشخیص خطا مانند سایر موارد، رفتار انسانی معقول و است 
.متعارف است

قاعده تسلیط را : 30ماده ¬قاعده تسلیط . (اعمال حق مالکیت را محدود کرد:قاعده الضرر
).گویدمی
)بدون حکم شارع(از عقلیه است -1

گرفت و هزار درهم از معاویه پول می400. بود) ع(من سرسخت علی دش. قضیه سمره بن جندب
و 204کند که آیات هاي او این بود که حدیث جعل مییکی از خوشخدمتی. کردحدیث جعل می

بعد -شودوالی بصره می. در باره ابن ملجم است207است و آیه ) ع(سوره بقره در باره علی 205
خدا معاویه را لعنت کند، بخدا قسم آن گونه که معاویه را : گویدشود و میتوسط معاویه خلع می

.دادکردم به من میکردم، هر چه از او طلب میاطاعت کردم اگر خدا را اطاعت می
.132الضرر حکومت دارد و به استناد ماده : تسلیط-تعارض قاعده الضرر
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: 132شرایط ماده 
مالک . دود به هدفی است که قانون در نظر گرفتهاجراي هر حق مح(به قدر متعارف باشد -1

اگر متعارف باشد ولو این که براي رفع حاجت یا ) باید قواعد عرف را در تصرف خود رعایت کند
اگر در عرف معماري الزم باشد که . مثًال کندن حوض در خانه.آور استدفع ضرر باشد، مسئولیت

.ندحوض با سیمان ساخته شود باید این کار را بک
(براي رفع حاجت یا دفع ضرر باشد-2 در تشخیص احتیاج ملک نیز نظر عرف مناط اعتبار . 

این کندن اگر به قدر . کشی آب نداشته و هر کس ناچار است که چاه بکندشهرکی لوله). است
.متعارف باشد، ضامن نیست ولو آب همسایه کم شود

اگر آب به خانه همسایه رود، ضامن . آمدن سیل و گذاشتن شن جلوي خانه: مثال دفع ضرر
.نیست

موجب تضرر . تصرف مالک در ملک خودش: توان این گونه توجیه کردمی:132حل ماده راه
تعارض در ضرر است و قاعده تسلیط که . همسایه و عدم تصرف وي سبب ورود ضرر به خود اوست

: دلیل مرحوم شیخ. »الی اصلهاذا تعارضاً با تساقط، رد«. شودمجوز تصرفات مالک است حاکم می
شیخ عالوه بر استناد به دلیل ساقط ضرر مالک و همسایه، به قاعده نفی عسر و حرج استناد 

یعنی منع مالک از تصرف در ملک خود براي دفع ضرر از وي براي او موجب عسر و حرج . نموده
.است

).حرام و موجب ضمان است4و 1: (سوءتصرف مالک
.د اضرار همسایه باشدتصرفی که به قص

تصرفی که الزم است به نحوي که ترك آن موجب ضرر مالک و انجامش موجب ضرر دیگري 
.گرددمی

.شودتصرفی که فایده دارد ولی به زیان همسایه تمام می
.تصرفی که نفع و ضرر برایش ندارد و به زیان همسایه است

.جیخی وجود ندارد، دلیل تسلیط باقی است
:یر تصرف مالکمنتهی تأث

. تصرف از باب تسبیب استاز باب تعارض ضرر دو شخص است و چون تر:نظریه مشهور)1
.قاعده نسبیب جاري است. کندن چاه و سرایت رطوبت به همسایه

.قاعده تسلیط حاکم است: مثل باال بردن دیوار: تصرف در ملک غیر نیست)2
دیوار و سیم . کندرا از یکدیگر جدا میجدا کننده، آن چیزي است که دو ملک مجاور:فاصل

... .خاردار، خندق و
)اختصاصی-مشترك(احکام فاصل 

اصل اشتراکی بودن (109ماده یک اماره قانونی است مثل : 1322ماده ) 1قول : 109ماده 
.براي آن کافی بود35نبود ماده 109اگر ). دیوار
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مبتنی بر عدل و انصاف است چون اماره بر اماره نیست بلکه فرض قانونی است که: 109) 2قول 
.باشدغلبه تکیه دارد و غالباً دیوارها بین دو ملک مشترك نمی

.کندرا ثابت می109قرائن فنی است که خالف ماده : 110ماده 
نظام متصل اجزا مادي یک دیوار به طوري که زینتی را بکار برده و حاکی از به وجود :توصیف

خاصی در آن باشد و خود آن از یک طرف دیوار مشترك دلیل مالکیت آن یشهآوردن ذوقی یا اند
.اي است که در آن طرف قرار دارددیوار به نفع مالک محوطه

.مصادیق توصیف¬ها ها و طاقچهکنگره
هیچ یک از شرکاء بدون اذن: متضمن یک قاعده کلی است118ماده :احکام دیوار مشترك

.شریک دیگر، حق تصرف در مال مشاع را ندارد
.سقف میان طبقه تحتانی و فوقانی ملک مشاع آن دو است: 126ماده 

تواند تصرفی هماهنگ با شریک مال مشاع بدون اذن دیگري می: 134و 125با استناد به مواد 
ترك براي آویزان کوبیدن میخ در دیوار مش: مثال). با طبیعت دیوار اقتضاء کند(ماهیت آن بکند 

این استثناي قاعده تصرف در دیوار مشترك که حتماً باید با اجازه . یا روبیدن برف. کردن تابلو
.باشد

.باشدمی117و 329ماده : ضمانت اجراي بدون رضایت شریک دیگر
یعنی حقوقی که مالک بر ثمره و متعلقات مال دارد به تبع موضوع (حق مالکیت تبعی : 32ماده 
).حق مالکیت ایجاد شدهاصلی

»مالك مالکیت بذر است«
.یکی از نتایج مطلق بودن حق مالکیت است: مالکیت تبعی بر منافع و ثمر است-1
گوساله نماد منفصله گویند البته جزو منافع طبیعی : قانون مدنی358و 34تعارض ماده -2

.است
.تواندلکه اجیر هم میالزم نیست در نتیجه عمل مالک باشد ب: منافع مصنوعی-3

».فان اصل الزرع للزارع ولو کان غاصبًا«: استثناء: و اسنثناي آن33ماده 
:زیرا شامل. تر از اصل استگسترده: 33قلمرو ذیل ماده 

.محصول از آن زارع است. کاردشخصی با اذن یا بدون اذن مالک زمین، بذر خود را می)1
اگر با اذم او بوده، مستحق اجرت . کاردخود میهاي دیگري را در زمین مالک زمین حبه)2

.اذن بوده، مستحق اجرت نیستزمین است و بی
با اذن یا بی اذن هر دو یا ) مالک(را در زمین غیر ) زارع(ثالثی حبه متعلق به دیگري )3

مالک بودن 33پس مالك در ماده . محصول متعلق به مالک بذر است. یکی از آنها کاشته است
.ع بودناست نه زار

:نظارت فقها در مور حبه متعلق به غیر در زمین مالک
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.اي که در زمین غیر روئیده، تلف شده محسوب است و کارنده آن متلف و ضامن استحبه)1
اگر کارنده مالک زمین ) 328ماده .... (غاصب حبه، مالک زمین بوده، باید با صاحب)الف: حاال اگر

.بوده و غصب کرده
حبه که )1: حبه غیر حاصل گردیده است، عامل تبدیل به محصوالتی استمحصولی که از)2

.مواد غذایی در زمین)2متعلق به غیر است، 
شود و مالک زمین باید بدل حبه را محصول زمین به مالک زمین داده می: براي رفع اختالف آن

.به مالک آن بدهد
ول از آن کسی است که حبه محصول همان حبه اولی است پس محص: نظر قانون مدنی است)3

. اعم از این که غاصب زمین بوده یا نبوده. به او تعلق دارد ولی مالک بذر باید اجرت زمین را بدهد
.ولی اگر مالک زمین، حبه را غصب کرده باشد و در زمین خود بکارد، مستحق اجرت نیست

زیرا محصول، منفعت و به تعبیري از مصادیق قاعده مالکیت تبعی مالک بر ثمرات آن هم بشود
.باشدنما حبه می

:نکته
روبرو-مقابل:قرارمجازي:فضاتحت ابنیه: اهدیه: در عربی

:قسمت دوم مالکیت تبعی بر متعلقات مال
اختیار مالک همیشه به این اطالق نیست و مقنن براي : 38ماده : مالکیت فضا و قرار زمین-1

:برداز بین میحفظ منافع عمومی آن را محدود و گاهی نیز 
هاي غیر اختصاصی جزوها و خیابانراههاي عمومی مانند کوچه: فضا و قرار شوارع عمومی-2

.توانند استفاده کنندمشترکات عمومی است و تمام مردم می
اگر مالک زمین با مصالح خودش بنایی بسازد یا . 39ماده : مالکیت بنا و درخت روي زمین-3

و برعکس اگر مصالح مال او نباشد، مالک نیست و صاحب مصالح درختی بکارد مال اوست 
).قانون مدنی313ماده . (تواند از دادگاه قلع آنها را بخواهدمی

.یکی از مصادیق اماره تصرف است39ماده 
96ماده : مالکیت چشمه واقع در زمین-4

)35ماده (اماره تصرف 
فقط در اعیان مادي و مالی است؟یا: آیا در منافع و حقوق عینی دیگر جاري است*

سلطه فقط بر اشیاء مادي است و در منافع قابل تصور : دلیل آنها. فقط در عین مالی است: 1قول 
پس مالك عرفی . تصرف در عین گاهی به اعتبار مالکیت منافع است مثل اجازه: جواب آن. نیست
.369و 368مواد . است

)1323ماده (شود اماره درست کرد با قیاس نمی-2
.124و 97ماده . مختص به مالکیت عین نیست1شق 29دوم : جواب

:نکات اماره تصرف
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در دعوي ملکیت همیشه متصرف، سمت منکر و مدعی علیه را دارد و بار اثبات دعوي بر دوش -1
.این اصل را قاعده ید گویند. مدعی است

سان در مقام اعمال حقوق خود بر عبارت است از تسلط و اقتداري عرفی که ان:تعریف تصرف
.مالی دارد

قصد اعمال حق: عنصر معنوي)2عنصر مادي یا استیالء بر مال)1:عناصر تعریف
.متصرف باید داراي این اراده باشد که بمانند یک مالک رفتار کند: ساوینی)1: به عنوان مالکیت

.اراده مهم نیست بلکه مسبب مهم است: ایرینگ)2
دلیل مالکیت کسی . وکیل-تصرف امین: تصرف به عنوان مالکیت باشد)1: تصرفشرایط اعتبار 

(A)... کننداست که این اشخاص از طرف او اقدام می
.اگر در عنوان تصرف اختالف شود بار دلیل بر عهده کیست: سؤال
م .د.آ745به همین جهت ماده . و دلیل مالکیت خودشان نیست(…A)م .د.آ747ماده : پاسخ

... .تصرف اعم است از این که با مباشره باشد یا بواسطه مانند تصرف قیم، وکیل و: گویدیم
غاصب حق استفاده از اماره تصرف را ندارد ولی در این مورد در مقام : تصرف باید مشروع باشد)2

نزاع، متصرف نیاز به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و خواهان خلع ید باید براي بی اثر 
.ساختن اماره ید، ثابت کند که تصرف وي نامشروع بوده است

.آید که قانون تسلط را اصوالً مشروع فرض کرده استبرمی36از لحن ماده *
:تعارض بین تصرف صلح و مالکیت سابق

در اماره تصرف سابقه مالکیت آن باید معین باشد و اگر معین شود باید متصرف ثابت کند که *
:گویدمی37ی از اسباب قانونی به او منتقل شده چنانکه ماده ملک به وسیله یک

خواهد و مالکیت کسی متصرف است و دیگري به ادعا مالکیت خلع ید او را می:صورت مسأله
خود را بی نیاز از اقامه دلیل 365تواند به استناد ماده آیا متصرف می. کندسابق خود را ثابت می

:اندویسندگان گفتهاي از نبداند یا خیر؟ پاره
در صورتی مدعی حاکم است که مالکیت فعلی خود را ثابت کند زیرا مالکیت سابق او با حق )1

از طرفی دالیلی که بر مالکیت گذشته وجود دارد هنگامی . فعلی متصرف هیچ منافاتی ندارد
ض حاصله پس در تعار. تواند حق فعلی مدعی را اثبات کند که به اصل استصحاب ضمیمه شودمی

صاحب عروه -سیدکاظم طباطبایی یزدي(.اماره ید بر اصل علمی استصحاب مقدم است
)الوثقی

ماده تصرف در صورتی بر مالکیت متصرف داللت دارد که دلیل دیگري 35به موجب قانون )2
مخصوص موردي است که سابقه مالکیت مال روشن 35ظهور ماده . برخالف آن موجود نباشد

. صورتی که سابقه مالکیت مدعی ثابت شود اوضاع و احوال دیگر به نفع متصرف نیستنباشد و در 
زیرا تصرف ذاتاً داللت بر انتقال ندارد، تا . پس متصرف باید ثابت کند که به او منتقل شده است

این استدالل مورد قبول قانون مدنی . متصرف بتواند در مقام اثبات مالکیت خود به آن استناد کند
:گویدمی37شده زیرا ماده واقع
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متن ماده ناظر بر اقرار متصرف است ولی اقرار هیج خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد و 
آید که برمی124و 97از لحن مواد . تواند اثر اماره تصرف را از بین ببردهر دلیل دیگري می

.تصرف در صورت دلیل است که مالک سابق مال معلوم نباشد
در . هر دو بر مال تصرف و تسلط دارند. تصرف زوجین در اثاث خانه:اماره تصرفمصادیق

:حل چگونه است؟ قانون مدنی حکمی ندارد و نظرات مختلف استراه: صورت نزاع
و اگر عرفی نباشد، . آورده، شوهر مدعی استاگر وسایل را زن می. باید به عرف و عادت رجوع کرد

.نستهر یک را باید مالک نصف دا
.هر یک مالک نصف است

قول مشهور آن دسته که تنها مورد استعمال مردان است به شوهر تعلق دارد و اموال غیر 
مثالً . این نظر با مفاد قاعده ید سازگارتر است. شوداقتصادي بین زن و شوهر به تساوي تقسم می

.کنداي اختصاصی دارد و روزانه استفاده میزیورآالت زن که سلطه
.گویدنامه اجرایی مفاد اسناد رسمی همین را میآیین56ده ما

در . آوردن جهیز و حتی دادن رسید زوج، به تنهایی بر مطالبه آن کافی نیست: رأي در جهیز
تواند مطالبه کند که پس از انحالل نکاح ثابت کند که عین یا قیمت اموال نامبرده صورتی زن می

.در ید شوهر باقی است
دهد ولی دادگاه قبول نکرده و گفته است موال را با امضاي شوهر در دادگاه ارائه میزن صورت ا

که اقرار شوهر نسبت به مالکیت زن بر اموال، حکایت از بقاء اموال در ید زوج یا تلف آن بعد از 
تواند بدون وجود ناقل اثر قبض رسید این است که با بقاء عین جهیزیه، شوهر نمی. طالق ندارد

.یدي، نسبت به آن دعوي مالکیت مطرح کندحبه
.شب12ساعت 13/9/79، 102بخش مالکیت، ص : 2حقوق مدنی 

بهتر است بجاي گفتگو از وصف طالق، از . دیگر مالکیت مطلق نیست و قید قانونی در شئ هست
یعنی اگر اعمال مالکیت مقید به قید قانونی نباشد ) الناس مسلطون(اصل تسلیط سخن گفت 

.تواند تصرف کنداین است که میاصل
قاعده الضرر آن (در حقوق اسالم سخن از اطالق حق نیست معناي دوم اطالق بلکه نسبی است 

.)کندرا نسبی می
در برابر همه قابل استناد است، . معناي دیگر اطالق نسبی نیست و محدود به رابطه معین نیست

.زیرا یک حق عینی است
انحصاري بودن نتیجه مطلق بودن : مالکیت) جنبه فردي بودن(انحصاري بودن: وصف دوم

با وجود ). قانون مدنی31ماده (تواند هر تصرفی بکند و مانع تصرف دیگران نیز بشود می. آن است
:این انحصاري بودن نیز محدود و مقید گشته است

مین ؟ مردمی جهت تملک ز-مثل پایه برق در زمین دیگران. ایجاد حق ارتفاق به سود دیگران)1
... .فضاي سبز و عمران و

.قاعده عسر و حرج براي عدم تخلیه-ایجاد سرقفلی براي مستأجر به موجب قانون)2
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.کندقراردادهاي خصوصی محدودیت ایجاد می)3
.شودهر چقدر از اطالق مالکیت کاسته گردد، بنابراین از وصف انحصاري کم می:نتیجه

رود ولی به با مرگ از بین نمی. ها دائمی است مگر در اجارهلکیتما: دائمی بودن:وصف سوم
.شوددیگران منتقل می

:گردددو نتیجه از این وصف اخذ می
.تا موضوع حق از بین نرفته خود حق باقی است)1
)قانون مدنی311ماده ¬) بدل حیلوله(

.نوعی غرامت است. لک و مالشود میان مامالکیت هست یعنی بدل حائل می
:استثناها

بدون آن که تلف شده باشد یا حق منتقل . شودالبته در وقف مالکیت میان عین و مالک قطع می
.شده باشد

.ماندرود ولی عین باقی مییعنی مالکیت از بین می. در اعراض هم همین طور است
اگر تملک آن در اثر : دو حالت دارد. درواگر مال عاطل بماند، حق مالکیت از بین نمی:2نتیجه 

ولی . رودارث یا شفعه یا قرارداد ایجاد شده، حتی اگر از آنها استفاده نشود مالکیت از بین نمی
رود و این نظر در اند در تملک ناشی از حیازت اگر بعداً بایر گردد، مالکیت از میان میاي گفتهعده

.تواند نیاز خود را از اراضی بایر تأمین سازدزمین شهري آمده است که دولت می9ماده 
قانون مدنی مؤید اصل تسلیط 30ماده : تعارض قاعده تسلیط و الضرر:تحلیل حق مالکیت

.این اصل مطلق نبوده و به وسیله الضرر محدود گردیده است. است
.نیقانون مد132ماده : براي رفع تزاحم. گاهی اجراي این دو قاعده با هم ممکن نیست

رفع )2عرفی باشد، )1: تواند در ملک خود تصرف ضرري نماید ولی با رعایت دو شرطکسی نمی
.مالك تشخیص عرف است. نیاز یا دفع ضرر باشد

؟ طبیعی استایجاد بوي پخت و پز و صداهاي ناشی از رفت و آمد ماشین محدودیت :نکته
.زندگی شهرنشینی است، مانعی ندارد

. سوءاستفاده از حق ممنوع است. دو حق محدود به هدف ایجاد آن حق استاجراي : قاعده الضرر
.، دیوار مشترك، دیوار فاصل در تصرف مالکان مجاور است117ص 

.مالکیت دیوار اشتراکی است مگر خالفش ثابت شود35لذا به حکم ماده 
حال آیا مالک .127= تنها به کمک نهادن سر تیر بر دیوار اختصاصی: نویسنده گفته است:نکته

تواند از اذن خود عدول کند یا خیر؟دیوار می
.تواند عدول کند زیرا مفهوم اذن، اباحه است نه ایجاد حقمالک می)1
.اندتواند زیرا دو طرف مستلزم شدهمالک نمی)2
.مالک حق رجوع دارد ولی خسارت را باید بپردازد: جمع حیقین)3
الثل را بگیرد تواند اجرتم ضرر همسایه نباشد یعنی میرجوع تا جایی ممکن است که مستلز)4

.گویدمی120نظر انتخابی قانون مدنی ماده . ولی خق خلع ید ندارد
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:اذن مالک: نظر مؤلف
زیرا انسان عاقل بر مبناي اذن ساده به معنی ایجاد حق است به سود همسایه. غیر مقید است)1

).224ماده (سازد ساختمان نمی
.ین حق ارتفاق نیست، بلکه عاریه دائم استمنتها ا

دلیل عین : ولی این فرض دوم. تواند رجوع کنداگر احراز شود، اذن ساده بوده است، مالک می)2
مدعاست زیرا نزاع در جایی است که معلوم نیست که ماهیت اذن مالک چگونه صادر شده است؟

.قانون مدنی استفاده کند132اده تواند از مولی  مؤلف گفته در صورت فرض دوم مالک می
:لنگرودي: حق ارتفاق

:عناصر حق ارتفاق
.نه در حکم غیر منقول) دو مال غیر منقول بالذات(میان دو ملک )1

دو نفر عقدي ببندند که یکی به سود خانه و دیگري تعهد کند که خانه خود را از دو طبقه بیشتر 
.این تعهد منشأ حق ارتفاق خواهد بود. نکند

ملک سود (علیه ملک دیگر ) مخدوم، منتفع(ملک سود برده(امتیازي براي یکی از دو ملک )2
.تحمیل شود) خادم(جسته 

چون در امالك مجاور حقوق و تکالیفی . مجاورت هم شرط نیست. مالکان دو ملک یکی نباشند)3
ک از ملک دیگر ممکن است یک مل) توان تصور ارتفاق کردنمی118-119در مدلول (وجود دارد 

.المجري براي آوردن آب داشته باشدبسیار دور باشد ولی حق
:اوصاف حق ارتفاق

(حق تبعی نسبت به مال غیر منقول است). 18ماده (غیر منقول است . حق عینی است)1 به . 
غیر ) توان معین کردموقتی هم می(حق دائم است به نفع ملک سود برده ). تبع ملک خادم است

اي سهم خود را یعنی اگر مشاع باشد و عده). قانون مدنی104و 103(یم و تجزیه است قابل تقس
.ملک سودباخته غیر منقول باشد. گونه استبفروشند این حق اشاعه

لنگرودي:تعارض توضیف و سر تیر
اماره نیست بلکه فرض قانونی است که به جهت عدل و انصاف ایجاد شده، زیرا مبتنی : 109ماده 

.غالبًا دیوارها مشترك نیستند. غلبه نیستبر
الجنس باشند تقدم با توصیف است زیرا اگر دو دلیل مختلف. قانون مدنی ساکت است: تعارض

بنابراین مالکیت دیوار مرصف براي صاحب ملکی . دیوار باید تمام شود و سپس سر تیر بر آن نهند
حرز بوده اگر بعداً سر تیر بر آن نهاده شد پس از نهان سر تیر م. که در جانب توصیف قرار دارد

. ممکن است ناشی از شرکت در دیوار باشد و ممکن است ناشی از اذن اعضا و حق ارتفاق باشد
.اثبات اشتراك محتاج اقامه دلیل از جانب مدعی اشتراك است

تاریخ رسانم که برگه دیگري با عنوان حق انتفاع دردانشجویان گرامی احتراماً به اطالع می
.نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. به انتشارات دانشکده داده خواهد شد10/10/86
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